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 :األولالفصل 
 ة الشخصية والمهنيةمالمح في السير

 

، يف حللي سللوق سللاروجة مبدينللة دمشللق، وكللان والللده 2232ولللد هيللثم خليللل املللاحل يف النصللف الثللاين للعللام 
املللاحل رجللالا مهنيللاا مللن املهللرة يف إصللالح السللاعات وعللدادات القطللارات، وأجهللزة الضللغط البخللاري  السلليد خليللل

عملللله يف إصلللالح السلللاعات العاديلللة.  إىل إضلللافةفيهلللا، و لللذه اخللللاة كلللان موحلفلللاا يف اخللللط اوديلللدي اوجلللازي 
مهنلللة خياطلللة  علللن د ختللللت، وقلللأطفاهللللاووالدتللله السللليدة زينلللب مغربيلللة اوسللليين ربلللة بيلللت، وهبلللت حياهتلللا لرتبيلللة 

هلم بشلري وهيلثم ومكلرم، وقلد تلويف  األبنلاءبثالثة من  األسرةاأللبسة النسائية اليت تعلمتها يف صباها، وقد رزقت 
، كانت اكا من هيثم، تزوجت ملن سلليم لألسرةبشري يف التاسعة عشرة من عمره مبرض السل، والبنة الوحيدة 

 أمللامعللادت بعلدها ملع عائلتهللا إىل سلوريا يف أعقلاب هزميللة اللدول العربيلة لسلنوات،  األردنيف  وأقاملتالنابلسلي 
 .2273يف حزيران عام  إسرائيل

املللاحل البسلليطة يف بيئللة متدينللة يف حللي سللوق سللاروجة بدمشللق القدميللة،   انتقلللت إىل حللي  أسللرةعاشللت 
بنللاء مؤلفللاا  ربعينلاتاأليف مطلللع  األسلرةيشلليد رب  أنالشلهداء يف الصللاوية، حيل  سللكنت بعلض الوقللت، قبلل 

فيملا سلبق  للسلكن يف حلي علني الكلرك، وكلان هلذا اولي اا علويل اا وطابقل اا جتاريل من طابق أرضي مت تصميمه حملالا 
   ." " الكركه بستان عبارة عن بستان يسمونه

العطلل الصليفية يف خلالل  أبلاناألعمال التجارية، فقد اخنلر/ هيلثم امللاحل  إىلوكعادة أهل دمشق يف ميلهم 
السلوق، صللبياا يف متجللر خاللله بسلوق اوريللر،   صللاحب بسلطة خشللبية، تبيللع مللواد  أشللغالدراسلته البتدائيللة يف 

بسلليطة  للا يلللزم النسللاء، كمللا حلهللرت عنللده بعللد انتهللاء دراسللته البتدائيللة ميللول للتوجلله  للو تعلللم مهللين، لكنهللا 
 ، أكدت ضرورة استمراره يف الدراسة. أسريةقوبلت مبعارضة 

يف مدرسلة معاويلة قريبلاا ملن سلاحة املرجله بوسلط دمشلق،   تلابع املرحللة الالحقلة  البتدائيلةاسته أمضى در 
 واألصلدقاء باألهلليف ثانوية ابن خلدون، وخالل فرتة الدراسة تفلتح وعيله عللى اويلاة ملن حولله معمقلاا عالقاتله 

 الحتياجات الشخصية. وطبيعة اوياة مبا تفرضه على الشخص من اعتماد على الذات يف تلبية بعض

تلردد يف  أنكليلة اوقلوق مامعلة دمشلق بعلد   إىلسلته الثانويلة انتسلب اودون ختطيط مسبق، وبعد انتهاء در 
تلللؤمن بعللض املللال منهلللا اشللتغاله يف جريلللدة  بأعمللالوحلروفلله يف القيلللام  إمكانياتللهاختياراتلله املسللتقبلية، وسلللاعدته 

 إىل إضلافةالعريب، وموحلفلاا يف وزارة اللدفاع، ومعلملاا يف بعلض امللدارس السنا، اليت كانت تتبع إدارة جريدة الوعي 
 إطلارامتلد خلار   أملرثقافية، غلب عليه الطابع الديين، وهلو  أجواءاخنراطه يف النشا/ اجلامعي مبا كان عليه من 
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طاته يف مراحلل ملن نشلا اا ، وهي مسحة سرتافقه وتطبلع كثلري إسالمياشخصية هيثم املاحل بعداا  أعطىاجلامعة،  ا 
 حياته الالحقة.

حمليلة بيلنهم زملالء  إسلالميةملن شخصليات  إطلارلله التعلرف عللى  اإلسلالمية –نشلاطاته الثقافيلة  وأتاحت
زارت  وأجنبيلللةعربيلللة  إسلللالميةشخصللليات  إضلللافةيف اجلامعلللة وشخصللليات يف اجملتملللع السلللوري،  وأسلللاتذةدراسلللة 

محد معهر الععمة وعصام العطار ومصطفى الزرقلا وحمملد دمشق يف اخلمسينات ومن هؤلء علي الطنطاوي و أ
بن كمال اخلطيب، وأبو األعلى امللودودي العلاا الباكسلتاين وأبلو اوسلن النلدوي وحمملد الغلزايل وحمملد أبلو زهلرة 

 من مصر. 

 يف اجملتملع وملن خلالل سلرية كثلري ملن أوالعاملة سلواء يف اجلامعلة  األجلواءوتأسست عند هيثم امللاحل بتلأثري 
التواضع واوق والتعاون مع اآلخلرين ونبلذ الفرقلة  إىلشاباا ميوله  وعايشهاالشخصيات العامة اليت كان قريبا منها 
 وردت يف خمطوطة ذكرياته، وأكدهتا مسارات حياته الالحقة. أحدا والتفرقة، وهي ميول ميكن مالحعتها يف 

هلم  أولددر اللدين الكاتلب، ورزق ببنلت وثالثلة القاضي بل ةتزو  هيثم املاحل من السيدة بدرية الكاتب ابن
لينللة وحممللد أنللس الللذي ختللر  مهندسللاا مللدنياا، وإيللاس الللذي ختصللص  ندسللة الكمبيللوتر، ونللااس، ومجلليعهم مللع 
واللللدهتم انتقللللوا للعللليش خلللار  سلللوريا، وقلللد تلللزو  هيلللثم امللللاحل ثانيلللة ملللن السللليدة كوكلللب القلللاري، الللليت اشلللتغلت 

 .1003ام سكرترية يف مكتبه يف الع

معهللد مجعيللة املعهللد  إدارةاللليت مارسللها هيلثم املللاحل بعللد خترجلله مللن اجلامعلة، تسلللمه  األعمللال أولكلان بللني 
 السياسلةتأسليس  أعادالعريب اإلسالمي التعليمي، وكان فيه يومئذ  واا من ستمائة طالب إعدادي وثانوي، وقد 

 الشرو/ للطلبة.  أفضلالتعليمية للمعهد مبا يضمن 

املعهلللد توجللله للعملللل يف احملاملللاة، فلللانتعم حماميلللا متلللدرباا يف مكتلللب احمللللامي فخلللري زيلللن  إدارةما تلللرك وعنلللد
الللدين بدمشللق، لكنلله ا يكمللل فللرتة التللدريب مفضللال العمللل يف القضللاء، فللتم تعينلله قاضللياا يف مدينللة مصللياف، 

، حلللت وإنسلانيةت وديلة يكلون شلبكة عالقلا أناولق،  إحقلاقاليت استطاع فيها من خالل عملله وحرصله عللى 
قاضلياا شلرعياا يف مطللع العلام  إليهاتكرر يف فرتة عمله يف درعا، اليت نقل  أمرباقية يف وجدانه لعقود طويلة، وهو 

 يكون مثال للقاضي العادل واجملتهد. أن، وقد بذل جهده يف خالهلا، 2222

يف  األمللين للو النعللام  األوىل، شللهد التحللولت 2272- 2228وطبقللا ملللا هللو معللروف، فللان عهللد الوحللدة 
، وقلللد تبعهلللا 2228 أيللللوليف  2203حاللللة الطلللوارئ يف سلللوريا مبوجلللب القلللرار  إعلللالنسلللوريا، كلللان ملللن مؤشلللراته، 

كللان قائملللاا يف  السللوري تقاربللاا ملللع مللا اإلقللليميف نفللس العلللام بأحللدا  حمللاكم أمللن الدوللللة يف  00األمللر  إصللدار
 األمنيللة أجهزهتللامللن اوللدي  عللن حضللور  يوناملتحللدة، اللليت أكثللر السللور املصللري مللن اجلمهوريللة العربيللة  اإلقللليم

 ، يؤكد هيثم املاحل انه خضع له طوال عهد الوحدة.أمرالسرية، ومتابعتها للحياة اليومية للناس، وهو 
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كنت أخضلع لرقابلة   2228تلك املسألة بالقول: "طوال ثال  سنوات منذ عام  إىلويشري املاحل يف مذكراته 
قابلللت وزيللر الداخليللة السلليد عبللد اوميللد السللرا  الللذي   2228األجهللزة األمنيللة السللرية، ويف أواخللر عللام  مللن قبللل

كان ميثل الدولة مجيعها نعراا لسيطرته وجاوته، وذكرت له أنين أؤملن بعلنيلة العملل وشلفافية اويلاة وأن صلراحيت 
مللن أحللد، وإذا كانللت السلللطة تريللد  دائمللاا تللدعوين ألصللرح عمللا نللول يف مكنونللات نفسللي دون خللوف أو وجللل

السلللتمرار يف ملللراقبيت فلللال ملللانع للللدي ملللن ذللللك عللللى أن يتلللوفر يف الشلللخص اللللذي يوكلللل إليللله ملللراقبيت شلللرطان 
أساسيان، فسألين علن هلذين الشلرطني: قللت أن يكلون متمتعلاا خبللٍق علاٍل فلال يعملد إىل وضلع تقلارير ملزورة ملن 

الثللاين، فقلللت للله أن يكللون متمتعللاا بدرجللة مللن الفهللم، ألنللين قللاٍض أجللل السللتفادة منهللا، فسللألين عللن الشللر/ 
يل أن آتيلك بأشلخاٍص  لذه الصلفات؟  أيلنوأتكلم كثرياا حىت ل يفسر كالمي بغري معناه، فأجابين السرا : من 

  قابللللت بعلللده السللليد حمملللد اجللللراح اللللذي كلللان معاونلللاا للللوزير الداخليلللة وكلللذلك ناصلللر قلللدور اللللذي كلللان رئيسلللاا 
 شعبة السياسية". لل

مللن الشللباب السللوريني يف تلللك الفللرتة مللع التطللورات اللليت  أقرانللهفعللل  لقللد تفاعللل هثلليم املللاحل علللى  للو مللا
شهدهتا سوريا واملنطقة. فكان يف عداد الشبان السوريني اللذين انتعملوا يف تلدريبات املقاوملة الشلعبية، الليت متلت 

 2271-2220، وتفاعللل مللع تطللورات ثللورة اجلزائللر 2227ر عللام يف سللوريا علللى خلفيللة العللدوان الثالثللي علللى مصلل
 أنالسللتعمارية، قبللل  بللاألحالفربللط املنطقللة  إىلعلللى الحللتالل الفرنسللي، ومللع معارضللة حلللف بغللداد اهلللادف 

"قهلر وقملع وتنكيلل أفقلد الشلعب قدرتله عللى  إىليف سلوريا يف عهلد الوحلدة  األملينتؤدي التحولت  و النعام 
سللر نشللاطه وانكفللأ عللن  ارسللة حقوقلله   احتكللرت السلللطة العمللل السياسللي والقتصللادي وحللىت النضللال ، وا 

 سيطرت على العمل الجتماعي من خالل منح الرتخيص بالعمل أو حجبه عن اجلمعيات".

، وقلد تقللب عللى العديلد ملن الوحللائف القضلائية منهلا 2270دمشلق منتصلف العلام  إىلمت نقل هيثم امللاحل 
بة،   كلف بأشغال وحليفة قاضي حتقيق يف الغرفة الثانية بقصر العدل بدمشلق،   قاضلي صللح، وقلد وكيل للنيا

اسلتمر يف عمللله هللذا  للو تللس سلنوات، انتهللت مللع لايللة خدمتلله يف القضلاء السللوري، عنللدما جللرى تسللرُيه يف 
 بقرار غري معلل. 2277العام 

عمللله حمققللاا يف دائللرة التحقيللق  أبللانثللة خاصللة لقللد شللهدت هللذه املرحلللة مللن عمللل املللاحل يف القضللاء، حاد
، وتبلللني أن 2272أو مطللللع  .227الثانيلللة بدمشلللق، حيللل  وقلللع انفجلللار يف مكتلللب الايلللد يف دمشلللق أواخلللر علللام 

طلللرداا بريلللدياا مفخخلللاا انفجلللر بلللني يلللدي مسلللاعد" أذملللن النلللازي" املشلللهور اللللذي اختطفللله جهلللاز األملللن التلللابع 
ل وأعدمتلله، وكللان يعلليش يف دمشللق حتللت اسللم مسللتعار "جللور  فيشللر" ونتيجللة للصللهاينة يف فلسللطني مللن الاازيلل

هللذا العمللل أن املللذكور فقللد إحللدى عينيلله، فحقللق املللاحل يف القضللية املللذكورة مللرتني يف مشللفى املواسللاة، ولحلل   
 كيف ينتشر اجلواسيس يف سورية، وبعضهم حتت أمساء شركات ومهية.
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سلراح مموعلة ملن املعتقللني اللذي ينتملون ولزب  أطللقللتحقيق،   ، كان املاحل فيها قاضياا أخرىويف قضية 
حقق معهم حمقلق ملن جهلاز األملن السياسلي، وقلد  أنالنيابة العامة بعد  إليه إحالتهم، كانت اإلسالميالتحرير 

 ملس املاحل، أن التحقيق انصب على أرائهم الشخصية، وليس على أفعاهلم .

دمشلق، فقلد طلرأ ملا دفعله ملدداا  لو عملل  إىلضاء بعد عودته من درعا الق أعمالورغم انغماس املاحل يف 
وبعد جهد من بعض الشخصيات بيلنهم أمحلد معهلر  2271وحليفته اوكومية. ففي أواخر عام  إطارعام خار  

سلليد قللريش( اخلاصللة بكفالللة األيتللام املسلللمني) بنللني وبنللات( وتللربيتهم وتعللليمهم ) يهللاالععمللة، أعيللدت اويللاة إل
بنللاء مؤسسللة جللرى  إعللادةللميللتم برئاسللة هيللثم املللاحل ومللن موقعلله بللدأت عمليللة  إدارة ملللس نيدريبهم، ومت تعيللوتلل

العلللام  أواخلللرومباشلللرة العملللل فيهلللا، وقلللد اسلللتمر قائملللا عللللى عملللله هلللذا حلللىت  افتتاحهلللاطملللس مالحمهلللا، وجلللرى 
ال  سلنوات ملابني القضلاء ووزارة القضلاء الليل ، حيل  قضلى هنلاك  لو ثل إىل، عندما غادر سوريا معلاراا 2272

 .2278عام  أواخرسوريا  إىليعود  أنالشؤون الجتماعية، قبل 

علللن قلللرب خاصلللة بعلللد النقلللالب 2273لقلللد تلللابع امللللاحل تطلللورات الوضلللع السياسلللي يف سلللوريا بعلللد العلللام 
ا العقلود التاليلة، العميلق يف اويلاة السلورية عل أثرهلاالعسكري يف الثامن من آذار، وقد محل معله تطلورات سلترتك 

املتضمن إعالن حالة الطلوارئ يف مجيلع أ لاء  8/3/2273تاريخ  1النقالبيني األمر العسكري رقم  إصدارومنها 
متكني العسكريني الذين استولوا على السللطة ملن  ارسلة اوكلم بلال حلدود  إىلاجلمهورية العربية السورية اهلادفة 

 .هتهممواجتقف يف  نأميكن  وقمع أية حركة

 و التدخل املباشر يف مناحي اويلاة، ومنهلا التلدخل يف  النقالبوعقب إعالن حالة الطوارئ، اجته قادة 
التعللليم ويف القضلللاء، حيللل  صلللدر مرسلللوم مسلللي  "مرسلللوم العلللزل امللللدين" و لللل علللزل أشلللخاص ملللنهم أسلللاتذة يف 

عللى لالحتجلا  ي، فنشلطت اجلهلود  لو حتلرك قضلائ اسلبةقضاة وغلريهم، وكلان صلدور هلذا املرسلوم منو اجلامعة 
مللنهم تراجعللوا  ااملرسللوم، حيلل  وقللع علللى عريضللة احتجاجيللة تسللون قاضلليا كللان بيللنهم هيللثم املللاحل، لكللن كثللري 

ن حللللراك القضللللاة يف مواجهللللة عسللللف السلللللطات جتللللدد لحقللللا وخاصللللة بعللللد أ لحقللللاا، ومت طللللي العريضللللة. غللللري
متلاجر دمشلق أبوا لا،  إغلالقالا بالضلطرابات ومنهلا الذي كلان حلاف 2272، اليت شهدهتا دمشق عام األحدا 

والعتصللام يف اجلللامع األمللوي الكبللري، واللليت مت الللرد عليهللا مللن جانللب السلللطات بتكسللري أبللواب بعللض املتللاجر 
الرصللاص علللى املعتصللمني  وإطللالق، األمللوياقتحللام اجلللامع  إىل إضللافةا ومصللادرة بعضللها اآلخللر، هتللولللب حمتويا

صلدر القضلاة بيانلاا حلول أالعسكري، وقد  املزهوقتل البعض واعتقال كثريين ونقلهم إىل سجن جرح  إىل أدى ا 
األوضلللاع القائملللة، وكلللان ملللن مطاللللب القضلللاة يف بيلللالم إطلللالق سلللراح املعتقللللني وإلغلللاء حاللللة الطلللوارئ وسللليادة 

ن ردة فعلل القضلاة احمللامني احتجاجلاا، وكلان ذللك بعلض مل إضرابذلك  أعقبالقانون واستقالل القضاء، وقد 
 جرى.  واحملامني على ما
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متلر ملن جانلب السللطات، الليت تلأخر  أنكلان هللا  ن مواقف رجال القضلاء واحمللامني، ملاإوبطبيعة اوال، ف
الللذي  00، حيلل  أصللدر رئلليس الدولللة املرسللوم التشللريعي رقللم 2277جوا للا بعللض الوقللت، فجللاء منتصللف العللام 
ة بقللرار مللن ملللس الللوزراء أو نقلهللم إىل مللالك آخللر، ويعتللا مرسللوم يللنص علللى جللواز صللرف القضللاة مللن اخلدملل

سللنداا لقللرار  721الصللرف مللن اخلدمللة غللري قابللل ألي طريللق مللن طللرق املراجعللة القضللائية،   صللدر املرسللوم رقللم 
بتسلريح اثنلني وعشلرين قاضلياا كلان بيلنهم عبلد القلادر األسلود وحمملد  12/2/2277تاريخ  138ملس الوزراء رقم 

الطنطللاوي وعللدنان مللردم وهيللثم املللاحل وآخللرين و للذا املرسللوم وجهللت أكللا ضللربة للقضللاء وذلللك للسلليطرة  علللى
بلدأ  .وإخضلاعهالقبضلة عللى اجملتملع  ألحكلامعليه وإلاء استقالله، وكان ذلك متمملاا لسلسللة مراسليم تشلريعية 

خلاص باألحكام اليت تطبق حبلق ملن ا 1/2/2272تاريخ  0منها املرسوم التشريعي رقم  2272مطلع عام  إصدارها
املتضللللمن أحللللدا  حمللللاكم  3/2/2272تللللاريخ  7يعرقللللل تنفيللللذ التشللللريعات الشللللرتاكية، واملرسللللوم التشللللريعي رقللللم 

عسللكرية يف دمشللق ويف املللدن األخللرى حملاكمللة مللن ينللاهض مللا يسللمى أهللداف الثللورة، واملرسللوم التشللريعي رقللم 
  تنعرها احملكمة العسكرية الستثنائية.املتضمن اجلرائم، اليت 2/7/2272 تاريخ 208

، عنلدما أصلدر رئليس 2272يت صدرت يف سوريا يف علام لا األمنيةيف سياق التشريعات  أهملقد طرأ تطور 
( 27املن الدوللة، وقلد أعطلت امللادة ) إدارة بإحدا اخلاص  20املرسوم التشريعي رقم  األناسيالدولة نور الدين 

ن يرتكبللوا جللرائم دون أن يسللتطيع أحللد حماسللبتهم، إل إذا وافللق أوحلفي األمللن بللمنلله صللالحيات غللري حمللدودة مللل
الللذي شللرعن اجلرميللة، ومكللن العللاملني يف األجهللزة األمنيللة مللن  ارسللة  األمللرالقضللاء،  إىل إحللالتهمرئيسللهم علللى 

ارة عللن اجلللرائم اللليت أبشلع أنللواع التعللذيب حبللق املعتقلللني، وقالللت املللادة "ل نلوز مالحقللة أيللاا مللن العللاملني يف اإلد
يرتكبولا أثناء تنفيذ املهمات احملددة املوكلة إلليهم أو يف معلرض قيلامهم  لا إل مبوجلب أملر مالحقلة يصلدر علن 

 املدير".

اللذي قضلى بأحلدا  حمكملة أملن  03املرسوم السلابق يف العلام نفسله املرسلوم التشلريعي رقلم  إىل أضيف  
ة عللللى علللدم جلللواز الطعلللن باألحكلللام الللليت تصلللدرها هلللذه احملكملللة، وأنلللا/ الدوللللة العليلللا ونلللص يف مادتللله الثامنللل

إلغائله أو تعديلله، وجلرى  التصديق على أحكام هلذه احملكملة بلرئيس الدوللة اللذي لله اولق يف تصلديق اوكلم أو
 تعديل مرجع التصديق حي  أنيط بوزير الداخلية بوصفه نائباا للحاكم العريف. 

 أعللاددمشللق، حيلل   إىلبعودتلله  2278العللام  أواخللرسللنوات يف ليبيللا انتهللت هيللثم املللاحل ثللال   أمضللىلقللد 
عدالللة قضللاياهم، ب القضللايا أصللحابوعدالللة / القتنللاع حبللق رت شللواهللا يقيلده يف نقابللة احملللامني، وافتللتح مكتبللاا للله ف

بيلللة يلللثم امللللاحل يبحللل  علللن تلللأمني ملللورد أخلللر يسلللاعده يف تله لللا جعلللل ملللردود عملللل املكتلللب حملللدوداا،  لللا جعلللل 
تعللرض خلسللارة كبللرية،  إذالنتللائج ا تكللن مرضللية.  أن احتياجللات عائلتلله، فبللدأ نشللاطاا جتاريللاا باسللم زوجتلله، غللري

 بعدها بصورة لائية ملف العمل التجاري. أغلقعلى كل رأس املال بعد سنتني من العمل،  أتت
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 نحو نشاط نقابي:
يف تشلكيل كتللة  ه يف عمل نقايب، كلان منله املشلاركةعمله احملاماة بوابة لخنراط إىللقد شكلت عودة املاحل 

 أربعللنيعللى تسلميتها )الكتللة اإلسلالمية(، ضلمت  لو  وغلبتنقابيلة يف نقابلة احمللامني مسيلت "الكتللة املسللكية"
حماميلللاا، تسلللعى لرتسللليخ سللليادة القلللانون واسلللتقالل القضلللاء واسلللتقالل نقابلللة احمللللامني، وحققلللت حضلللوراا واضلللحاا 

هللذه الكتلللة باملوضللوعية  اتصللفتلعمللل النقللايب ، وكللان ُيسللب هلللا حسللاب أثنللاء النتخابللات وقللد ومتميللزاا يف ا
ؤيد مرشحني يتمتعلون بصلفات مهنيلة عاليلة. وهلي واحلدة ملن كتلل تتحرى يف النتخابات أن ت نتوالتجرد، وكا

ثم املللاحل وعبللد أخللرى نشللطت يف النقابللة حتللت أمسللاء ومسللميات خمتلفللة، وكللان مللن أعضللاء الكتلللة املسلللكية هيلل
اهلللللادي النحللللاس وعللللدنان اجلاجللللة وحممللللد اومللللوي وموفللللق الللللدين الكزبللللري وآخللللرون، واسللللتمر نشللللا/ الكتلللللة 

، حللني بللدأت املالحقللات 2280وبدايللة عللام  2232ومشللاركتها يف اجتماعللات ومللؤمترات النقابللة حللىت لايللة عللام 
 األمنية.

، بينهلا مشلاركته يف جلنلة واألعبلاء مموعلة ملن املهلام شا/ النقايب الذي قام بله هيلثم امللاحلنال إطاروجاء يف 
نقابلة واحلدة، لكلن مللس الشلعب  إطلارشكلتها نقابة احملامني لدراسة مشروع قانون توحيلد نقابلات احمللامني يف 

، القاضللي بتوحيلد نقابلات احملللامني الثالثلة يف نقابللة واحلدة دون أخللذ 11/0/2231تلاريخ  20أصلدر القلانون رقللم 
 ابة صاحبة الختصاص، وهو قانون هدفه اهليمنة على نقابات احملامني. رأي النق

يف نشا/ املاحل النقايب يف تلك الفرتة مشاركته يف دفع اهليئة العاملة لفلرع نقابلة احمللامني بدمشلق  األبرزوكان 
ناقشللللة حالللللة ومت م 2238عللللام  أيللللارلالنعقللللاد ملناقشللللة الطللللوارئ واألحكللللام العرفيللللة، وانعقللللدت اهليئللللة العامللللة يف 

علللى صللياغة بيللان  وا، مسللري كحاللة ومللروان اوصللري ونللزار علرايب، اتفقللهقبلهللا مللع ثالثلة مللن زمالئلل ان،وكلل الطلوارئ
" أسللوة 2علللى إعطللاء مشللروع البيللان رقللم " والعرضلله علللى اهليئللة العامللة يف جلسللتها اللليت سللتعقد لحقللاا، وحرصلل

اهليئللة العامللة حملللامي فللرع  أقللرتمللا، وقللد  انقللالبيقللع اللليت تصللدر عللادة عللن اجللليش حللني  النقالبيللةبالبالغللات 
املشروع بعد تالوته بإمجلاع اهليئلة العاملة، وأضلحى قلراراا لائيلاا   جلرى تبنيله ملن قبلل  11/7/2238دمشق بتاريخ 

 املللؤمتر العللام لنقابللة احملللامني، وسللرعان مللا سللرت العللدوى إىل فللروع نقابللة احملللامني اللليت اجتمعللت هيئاهتللا العامللة،
 اثلة لقرار دمشق،   تبنت النقابات األخلرى مهندسلني أطبلاء معلملني توجهلاا  لاثالا مللا حصلل  قراراتواختذت 

( قللرار نقابللة 2/2/2232-7يف نقابللة احملللامني،   تبللا اجتمللاع املكتللب الللدائم لحتللاد احملللامني العللرب يف دمشللق )
 .امني العرب احملامني،  ا يعين أن هذا القرار أضحى مطلباا لكل احمل

كتابلللة   إىللقلللد وللللدت تللللك اوركلللة تلللداعيات يف اجلانلللب الثقلللايف والفكلللري، حيللل  سلللعى بعلللض احمللللامني 
ومسللؤولية احملللامني يف تكللريس حقللوق  اإلنسللانحللول حالللة الطللوارئ واألحكللام العرفيللة وحقللوق  وأحبللا مقللالت 
امني يف دمشلق، وشلارك يف كتابتهلا علدد ملن  ومحايتها، نشلرت يف مللة احمللامون، الليت تصلدرها نقابلة احملل اإلنسان
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ملللروان  اتذةجلللور  رضلللوان واألسللل دكتوركبلللار رجلللال اوقلللوق يف سلللوريا بيلللنهم اللللدكتور موفلللق اللللدين الكزبلللري والللل
 يوسف الصباغ وصباح الركايب وإحسان املارديين وحممود حممود مصطفى ونزار عرايب ونصرت منال حيدر.

اهليئللة العامللة حملللامي فللرع  أنشللطةنلله لعللب دوراا يف إراك الثقللايف والفكللري، فمسللامهة املللاحل يف اولل إىل وإضللافة
دمشق ونشاطاهتا املتعلقة باوريات العامة وحقوق اإلنسان، الليت كانلت قلد تأسسلت فيهلا "جلنلة اوريلات العاملة 

احمللامني  سان" شكلت برئاسة رشاد برملدا، كلان امللاحل أحلد أعضلائها، وقلد تناغملت توجهلات نقابلةنوحقوق اإل
ملن مهندسلني وأطبلاء ومعلملني يف مواجهلة الطلوارئ وسلعياا لتعزيلز حقلوق  األخلرىمع توجهات النقابلات املهنيلة 

قيلام السللطات حبلل  إىلذلك اولراك سلرعان ملا انتهلى  إنوسيادة القانون وإطالق سراح املعتقلني، غري  اإلنسان
وتضللمن "نللوز بقللرار مللن  3/0/2280الللذي صللدر يف  10 املرسللوم التشللريعي رقللم إىلمكاتللب النقابللات، اسللتناداا 

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 

يوملاا ملن تلاريخ صلدور قلرار اولل لنتخلاب  22راء دعوة املؤمتر العام للنقابة أو اهليئلة العاملة للفلرع خللل ملدة الوز 
مللس جديلد وفقللاا لألحكلام القانونيللة النافلذة"، و "يف حللال علدم دعللوة امللؤمتر العللام أو اهليئلة العامللة خلالل املللدة 

للللس اللللوزراء مللللس مؤقلللت للنقابلللة أو للفلللرع ميلللارس نفلللس امللللذكورة يف الفقلللرة السلللابقة يسلللمى بقلللرار ملللن رئللليس م
مضمون املرسوم، اصدر ملس الوزراء قراراا حبلل نقابلة احمللامني كملا  إىلاختصاصات اجمللس األصلي"،وبالستناد 

يلي: "ُ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:
تسلري باجتلاه  األملور أنالتطلورات املتالحقلة يف قضلية النقابلات املهنيلة وحلهلا، بلدا ملن الواضلح،  أعقابيف 

ن يف عللداد املعتقلللني، هيللثم املللاحل، انلله سلليكو  إىلعديللدة  إشللارات إرسللالاعتقللال نشللطاء تلللك النقابللات، وقللد مت 
اللداخلي التلابع  األملنع فلر  إىل، ويلتم اقتيلاده 2280 أيلارعمليلاا يف صلباح الثالل  ملن  اإلجلراءينفلذ ذللك  أنقبلل 
مع عدد ملن رملوز النخبلة العلميلة السلورية  تقريبا سنوات بعفرتة سجن استمرت س من الدولة، بادئاا أ إدارةجلهاز 

 موفق الكزبري و جت املسويت وعدنان عرايب وحممد اوموي وميشيل عربش. بينهم  من احملامني رشاد برمدا و 

وبطبيعة اوال، فقد كانت فرتة السجن عصيبة يف حلروفها العامة من حي  تأثريهلا عللى علائالت املعتقللني 
ابلة ويف داخلل السلجن ومعانلاهتم يف القضلايا اليوميلة، الليت تتعللق باملناملة والطعلام والتلنفس والطب أوضلاعهموعلى 

 إدارةفلللرتة تلللوقيفهم يف سلللجن  إبلللانخضلللوعهم لعمليلللات الضلللغط النفسلللي املباشلللر وغلللري املباشلللر، الللليت حلللدثت 
وجللودهم يف سللجن الشلليخ حسللن التلللابع  أثنللاءاملخللابرات العامللة يف كفللر سوسللة، وهللي حالللة شللهدت تبللدلت 
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ني جلللرى ضلللم مموعلللة ملللن ،   يف سلللجن قلعلللة دمشلللق ويف كلللل واحلللدة ملللن اولللالتأولالسياسلللي  األملللن إلدارة
سللجن  إىلقلهللم مجيعللاا نسللجناء نقابللة احملللامني الللذين كللان بيللنهم هيللثم املللاحل، وقللد جللرى  إىلسللجناء النقابللات 

دمشللق املركللزي يف عللدرا ليقضللوا بقيللة فللرتة سللجنهم، حيلل  مت مجعهللم مللع سللجناء اجلللنح واجلنايللات رغللم صللفتهم 
 كسجناء سياسيني.  األساسية

كلانوا ملن مجيلع الفئلات واألعملار   أللمته مالمح السجناء الذين رافقوا رحلته بلالقول، ورسم املاحل يف مذكرا
والجتاهات السياسية. بعضلهم ملن ذوي الجتلاه اللديين ملن تنعليم اإلخلوان املسللمني وحلزب التحريلر اإلسلالمي 

م الشلللليوعيني ومجاعللللة التبليلللله وآخللللرون مللللن رواد حلقللللات املسللللاجد، وآخللللرين مللللن ذوي الجتللللاه الشللللرتاكي مللللنه
املنقسلمني علن اولزب الشليوعي األساسللي )املكتلب السياسلي( ورابطلة العملل الشلليوعي الليت أضلحى امسهلا فيمللا 

حلللزب البعلل  اللللدميقراطي  أعضللاءبعللد حللزب العملللل الشلليوعي والرتوتسلللكيني، ومللن ذوي الجتلللاه القللومي: كلللان 
 ونأربعلة عشلر عاملا وسلبعني عاملا. وكلان املعتقلل وحزب البع  املوايل للعراق، وكانت أعمار املعتقلني تلرتاوح بلني

ملا يقلارب الثمانيلة عشلر فتلاة ملنهن  إحصلاءمن خمتلف األجناس وبينهم نساء  منهم بنات يف أعمار اللورود ومت 
يف سجن كفرسوسة، ومن املهن كانت هناك أعداد كبلرية ملن املهندسلني واحمللامني واألطبلاء والصليادلة واملدرسلني 

هللدف  أنقللول،  إىلوطللالب املللدارس الثانويللة وكللان هنللاك التللاجر والعامللل والفللالح، وخلللص  وطللالب اجلامعللة،
العتقلللالت، كلللان قملللع املعارضلللة أينملللا كانلللت ومهملللا كلللان شلللألا، ألن السللللطة القمعيلللة ل تقبلللل مناقشلللة ول 

ري ذلللك ألن معارضللة ول حللىت رائحللة الخللتالف يف الللرأي، ولبللد أن يللردد اجلميللع صللوت سلليدهم، ول يقبللل غلل
 شعارها من ا يكن معنا فهو ضدنا.

اسللللتجابت  إذلقللللد عكللللس اعتقللللال نشللللطاء نقابللللة احملللللامني حتللللولا جللللذرياا يف مواقللللف النقابللللة وسياسللللاهتا. 
عنلله فللرتة  أمثللرتالقيللادات النقابيللة التاليللة لكللل الضللغوطات اللليت مارسللتها السلللطات السللورية، فرتاجعللت عللن مللا 

متابعاهتللللا لقضللللية احملللللامني املعتقلللللني  أخللللذتسياسللللي اللللليت سللللبقت العتقللللالت،   اوللللراك الثقللللايف والفكللللري وال
املاليللة املتواضللعة اللليت كللان قللد  اإلعانللةتضللعف مللع الوقللت، حللىت انعللدم ذلللك بصللورة لائيللة، وجللرى توقيللف مبللله 

ن يعللين ارسللته املهنللة، وبصللورة عامللة، فللان ذلللك كللامكللل حمللامي يللتم اعتقاللله لسللبب يتصللل مب  ألسللرةتقللرر صللرفها 
ا يكلللن قائملللاا يف تلللاريخ نقابلللة  أملللرالطاعلللة للسياسلللة اوكوميلللة، وهلللو و بيلللت اخلضلللوع  إىلعلللودة نقابلللة احمللللامني 
 احملامني منذ تأسيسها.
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 الحرية: إلىعودة 
بعلد أكثلر ملن سلت  2287تشرين الثلاين ملن العلام  خرآسراح هيثم املاحل وعدد من احملامني املعتقلني  أطلق

لطبيعللي توجلله هيللثم املللاحل  للو اسللتعاد حياتلله الشخصللية واملهنيللة، وهللو مللا كرسللته التطللورات سللنوات، وبللدا مللن ا
 التالية، واليت سارت يف ثال  اجتاهات يف تلك املرحلة.

قللام بلله للحصللول علللى حقلله  تصللفية تبعللات مرحلللة العتقللال، وجللاء يف هللذا السللياق مللا األولكللان اخلللط 
قضلائية عللى فلرع نقابلة احمللامني، لكنله خسلر هلذه  دعلوى أقلام ذللك بالتعويض املقلر علن سلنوات العتقلال، ويف
يسللميه "فسللاد القضللاء وتللدمري اسللتقالله بربطلله بالسلللطة التنفيذيللة  الللدعوى يف مللرحلتني مللن القضللاء بسللبب مللا

 وبرئاسة وزير العدل وهو أمر يتعارض متاما مع استقالل السلطة القضائية أصال. 

مللن  أصللابهمعاجلللة مشللاكله الصللحية وتللرميم مللا  إمتللامت مرحلللة العتقللال، هللو الثللاين يف تصللفية تبعللا واألمللر
ما قلام بله يف هلذا  أهمالسجن بعروفها وشروطها الصحية واملعاشية الصعبة، وكان  جسدي نتيجة سنوات إعياء

 من سجنه. األخريةلعالجات متت يف الفرتة  إمتاماالجتاه أجراء عملية زرع عدسة للعني اليما، 

اللذي كانللت  إيلاسالعائليلة ويف املقدملة منهللا كلان لقلاء ولللده  أوضللاعهاخللط الثلاين، فكللان اعلادة ترتيلب  أملا
، ولفصلله األمنيلةتعلرض للمتابعلة  أنالوليلات املتحلدة والسلتقرار فيهلا بعلد  إىلعللى اهلجلرة  أجاتلهالعروف قلد 

 إىلاللده،  لا اسلتدعى سلفر هيلثم امللاحل من اجلامعة بسبب ملزاعم الغيلاب املتكلرر، بعلد وقلت قليلل ملن اعتقلال و 
 هناك، وقد رفض يف خالل سفرته تلك عروضاا للمساعدة عللى البقلاء والعليش هنلاك مبلا يسلاعده عللى جتلاوز ملا

 خلفته فرتة العتقال الطويل.

بسللبب مللا خلفلله العتقللال يف نفللس زوجتلله، اللليت   األصللعبالعائليللة كللان  أوضللاعهوالشللق الثللاين يف ترتيللب 
الة يأس كاملة من الناس،  ا دفعها بعد اإلفرا  عنه ألن تطلب انصلرافه علن مشلكالت النلاس والتفلرغ كانت حب

يف العمللل العللام أن  هضللن  للذه السللنني اللليت سلللخها مللن عمللر ي انكلل  هلألسللرة، وهللو أمللر رفضلله بصللورة قاطعللة "ألنلل
 أيضلاجفلاء  لل  إىل األملرطلور "، وقلد تهوبلني زوجتل هضيعها هباءاا، وكلان هلذا أول أسلباب حلدو  الشلر  بينلي

 يقول املاحل يف مذكراته. ،حسب ماأخرىوقته تفاصيل  إذابنه نااس، 

كللان   وهيكلللة اهتماماتلله العامللة،  وإعللادةواخلللط الثاللل  يف مسللار هيللثم املللاحل، كللان اسللتعادة وضللعه املهللين 
كملت عليله ديلون، يف وقلت كلان عنلده ا مت بيلع مكتبله، وتر  إذهذا احملور من حياته قد دمر لائيلاا يف فلرتة سلجنه. 

عللن دار عربيللة يف اولبللوين  ةعجللز عللن تللوفري مللال لشللراء فللروغ مكتللب،  للا دفعلله  للو اسللتئجار مكتللب هللو عبللار 
 أن، وسلط حللروف غايلة يف الصلعوبة خاصلة جلهلة 2283تأهيلها لتصلري مكتبلاا لله، مت افتتاحله أواخلر علام  وإعادة

هللو  قضللاياهم، وهللو علللى مللا إجنللاحامللاة، وقليلللني عنللدهم قناعللة بقدرتلله علللى احمل إىلقليلللني يعرفللون بعللودة الرجللل 
 عليه يف معارضة السلطة واخلالف مع نقابة احملامني ومفاصل يف القضاء.



 07 

 إلطلالقالوضلع املهلين ملن انسلداداته، وفلتح البلاب  إلخلرا ووسط هذا الوضع املعقد، كان لبد من حتلرك 
علدد ملن   إىلوملا بعلده  2288قلام  لا هيلثم امللاحل يف العلام  أسلفاراق جلاءت الهتمامات العامة، ويف هذا السلي
عالقللات مللع منعمللات  أبللوابولسلليما فرنسللا، واللليت عللزز وفللتح مللن خالهلللا  أوربللاالللدول العربيللة بينهللا مصللر واىل 

ني العللللرب امأنللللرت ناشلللليونال" واحتللللاد احمللللل أمنسللللييتولسلللليما مللللع منعمللللة العفللللو الدوليللللة"  وأجنبيللللةحقوقيللللة عربيللللة 
ومنعملللات حقلللوق اإلنسلللان العربيلللة وغلللري العربيلللة املتواجلللدة عللللى السلللاحة العامليلللة، ومنهلللا اللجنلللة العربيلللة وقلللوق 
اإلنسللان يف "مللالكوف" بفرنسللا، وكللان اهلللدف األساسللي  ارسللة الضللغط مللن أجللل إطللالق سللراح املعتقلللني يف 

اعدات كبلرية هللؤلء سلواء ملن الناحيلة املاديلة أو مساعدة اسر املعتقللني، وقلدم مسل إىلالسجون السورية والسعي 
املعنويلللة، وملللع بدايلللة التسلللعينات، تكلللرس حضلللور امللللاحل ناشلللطاا يف منعملللة العفلللو الدوليلللة وفلللاعالا يف العديلللد ملللن 

لبللل  هلللذا النشلللا/ ان اتسلللع شلللامال املسلللامهة يف نلللدوات وملللؤمترات حقوقيلللة خمتلفلللة، قلللدم فيهلللا  ، وملللاأنشلللطتها
ومعاجلللة قضللايا معتقلللي الللرأي والضللمري  اإلنسللانحقللوق  أوضللاعحتسللني  إىلريللة، هللدفت مشللاركات حقوقيللة وفك

 1000و 2222، ومثال ذللك تنقالتله ملابني أخرىيف بلدان عربية  وإمناليس يف سوريا فحسب،  أسرهم وأوضاع
ا يلأتون إىل سلوريا بني العواصم األوربية حبثاا عن مالجئ سياسلية للملواطنني ملن اجلزائلريني والتونسليني اللذين كلانو 

 ن توطني عدد منهم يف دول أوربية.ع أمثرتخوفاا من الضطهاد الذي كان ميارس يف بلدالم، وقد 

وترافق هذا التطور النايب يف نشا/ هيثم املاحل العام مع تطور انايب على صعيد عمل مكتبه، وقلد دخلل 
 متدربني، سامهوا تنشيط عملل املكتلب خاصلة ملع إليه عدد من الشباب حاملي اإلجازة باوقوق ليعملوا حمامني

، واللليت حتللول اإلنسللانقيللام مجعيللة حقللوق  إىلوالللذي قللاد  1001تصللاعد النشللا/ العللام واوقللوقي منلله بعللد العللام 
 مقر هلا. إىلمكتب هيثم املاحل 

 

 :اإلنسانجمعية حقوق 
والسياسللي فكللرة تأسلليس مجعيللة عللدد مللن رمللوز اوللراك الثقللايف  بللادرتأسلليس اجلمعيللة،  إىلوبدايللة الطريللق 

متخللض عللن اتفللاق  أنلبلل  الجتمللاع التشللاروي،  ، ومللا1002علللى هيللثم املللاحل منتصللف العللام  اإلنسللانوقللوق 
تشكيل اجلمعية وتكليلف حبيلب عيسلى كتابلة نعامهلا اللداخلي واسلتكمال أوراقهلا،   التقلدم إىل وزارة الشلؤون 

القضلللاء اإلداري يف  أملللام دعلللوى إقاملللة إىل أدى ملللاضللله، الجتماعيلللة والعملللل للحصلللول عللللى تلللرخيص جلللرى رف
أقلللرت فيللله  17/3/1002عقلللدت اجتماعلللاا يف  أنمللللس الدوللللة، فيملللا كانلللت اجلمعيلللة الناشلللئة تتلللابع عملهلللا بعلللد 

النعام الداخلي للجمعية، وعقد التأسيس، وانتخبت أعضاء ملس إدارة برئاسة هيلثم امللاحل، كملا جلرى تشلكيل 
 نها جلنة إعالمية، وجلنة ثقافية، وجلنة للعالقات العامة.عدد من اللجان بي
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تقلللارير علللن  إصلللدارملللن تأسيسلللها، كلللان منهلللا  األوىلوقاملللت اجلمعيلللة ممللللة نشلللاطات يف األربلللع سلللنوات 
 إضلافة، اإلنساناملتصلة حبقوق  األمورحقوق اإلنسان يف سوريا، ونشرة شهرية الكرتونية باسم "املرصد" لتغطية 

يف مللللالت بينهللللا اوريللللات العامللللة والعتقللللالت والبيئللللة  اإلنسللللاناللللليت غطللللت انتهاكللللات حقللللوق  البيانللللات إىل
 إيفلاديف اجلمعية من قبلل جهلات ونشلطاء حقلوقيني، كملا مت  ألعضاءوالفساد، كما جرى تنعيم دورات تدريبية 

 اجلمعية للمشاركة يف دورات تدريبية خار  سوريا. أعضاءالعديد من 

الليت تأسسلت حينلذاك يف سلوريا  األخلرىومثلهلا اجلماعلات اوقوقيلة   اإلنسلانحقلوق  لقد تعرضت مجعية
تتعلللق بنشللاطاهتا، وجللرى منللع كثللري مللن نشللاطاهتا، كمللا  وأمنيللةلصلليقة واىل مضللايقات سياسللية  أمنيللةمتابعللة  إىل

مللاحل  لدف رفضت طلبات تأسسها وفلق القلانون، ومتلت متابعلة كثلري ملن نشلطائها وملنهم رئليس اجلمعيلة هيلثم ا
 وقفهم عن متابعة نشاطهم اوقوقي.

، قلام فلرع نقابلة اإلنسلانالنشا/ اوقوقي ونشاطات اجلمعية السورية وقوق  يف اندفاعهاود من  إطارويف 
، يقضلللي بتجميلللد عضلللوية كلللل ملللن 1001احمللللامني السلللوريني يف دمشلللق باصلللدرا قلللرار عقوبلللة مسللللكية يف نيسلللان 

البلللين يف النقابلللة عللللى خلفيلللة تصلللرُياهتما الصلللحفية حلللول مريلللات حماكملللة رملللوز  وأنلللورهيلللثم امللللاحل  األسلللتاذين
ذين جللرى اعتقاهلمللا يف علداد معتقلللي ربيللع للالنشلا/ الللدميقراطي النلائبني ريللاض سلليف وحمملد مللأمون اومصللي ال

واحمللامي  واين ووليلد البلينلبللاوكلان يف علدادهم دكتلور القتصلاد علارف دليللة، والطبيل  كملال  1002دمشق عام 
امللللاحل  األسللتاذ ضحبيللب عيسللى واملهنللدس فللواز تلللللو واحملللامي ريللاض الللرتك  والكاتللب حبيلللب صللاحل. وقللد خللا

 نقاشاا  قانونياا وسياسياا مع نقابة احملامني حول قرارها.

، عنلدما 1001يف خريلف العلام  اإلنسلانامللاحل واجلمعيلة السلورية وقلوق  األسلتاذوتطلورت الندفاعلة باجتلاه 
يف  اإلنسلللاندر القضلللاء العسلللكري بدمشلللق قلللراراا مبالحقلللة احمللللامي هيلللثم امللللاحل بصلللفته رئللليس مجعيلللة حقلللوق أصللل

مللة "تيلارات"  إىل إشلارةآخرين ب"هتمة توزيع مطبوعلة دون تلرخيص داخلل اللبالد" يف  أشخاصسوريا، وثالثة 
ملن حمملد فلاروق اومصلي  دمشلق بواسلطة كلل إىلاجلمعية، وجرى نقلل بعلض نسلخها ملن بلريوت  أصدرهتااليت 

)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  

"إذاعة أنباء كاذبة خلار  القطلر والخنلرا/ يف مجعيلة سياسلية لتلقي العناية الطبية، وقد جرى الدعاء عليه بتهمة 
ذات طابع دويل دون إذن اوكومة، ونشلر مطبوعلات تثلري النعلرات، وتعكلر الصلفاء بلني عناصلر األملة"، وقلد مت 

 .1003متوز/ يوليو  22هذه التهم بعفو رئاسي صدر يف  إسقا/

، مناسللبة لتحللرك وطللين، 1000يف آذار مللن العللام  املؤسللفة، اللليت شللهدهتا مدينللة القامشلللي األعمللالوكانللت 
اجملتملع امللدين، بتشلكيل وفلد ملن  أحيلاءواولد ملن تلداعياهتا، فكانلت مبلادرة جللان  األحدا هدفه حماصرة تلك 

قيادات وكادرات اجلماعات املدنية واوقوقية السورية، كان بينهم هيثم امللاحل للوقلوف عللى حقيقلة الوضلع هنلاك 
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والتضللامن مللع الضللحايا وأهللاليهم، وقللام الوفللد باجنللاز  واألهللايل األمللنت الصللدامات بللني قللوات ومعاجلللة تللداعيا
مهمته يف املستويات املختلفة، حي  التقى مسؤولني وقادة معارضني وفعاليات اجتماعية وعشلائرية ورجلال ديلن 

وسياسلية،  أمنيلةق انفراجلات ، وحتقيلاألوضلاعهتدئلة  إىلالضلحايا،  لا ادى  وأهلايلمن العرب والكرد واآلشلوريني 
 طبيعتها. إىلوعودة اوياة يف املدينة 

صللياغة  إىل، هللدفت أخللرىمبللادرات  إىلوامتللدت مسللامهة هيللثم املللاحل يف الشللأن الللوطين ومعاجلللة مشللاكله 
سلللوريا ملللن مشلللكالهتا، وتضلللعها عللللى قاعلللدة تطلللور مسلللتقبلي. فكلللان  إخلللرا سياسلللة وطنيلللة شلللاملة تسلللاهم يف 

   1000قعني على الوثائق، اليت صدرت عن اوراك العام للمثقفلني والنشلطاء السلوريني بعلد علام حاضراا بني املو 
يف نقاشللات  اإلنسللانورئلليس اجلمعيللة السللورية وقللوق  اإلنسللانشللارك يف النقاشللات بصللفته احللد نشللطاء حقللوق 

تشللرين  27يسلله يف دمشللق عنللد تأس إلعللالندمشللق للتغيللري الللوطين الللدميقراطي، وقللد انضللم  إعللالنسللبقت ولدة 
سللبق كللان حاضللراا يف فللرق الللدفاع عللن املعتقلللني  مللا إىل، ومسللي يف جلنتلله املؤقتللة، وهللو 1002عللام  أكتللوبر/ األول

 .األخريةالرأي، اليت تشكلت يف العشر سنوات  وأصحابالسياسيني 

وقي للرجلللل اولللال، فقللد جعللللت مسللامهات هيلللثم املللاحل يف النشلللا/ العللام ولسللليما يف جانبلله اوقللل طبيعللةوب
اللللذي يفسلللر ردة الفعلللل الواسلللعة يف اسلللتنكار اعتقالللله  األملللروالدوليلللة،  واإلقليميلللةحضلللوراا يف املسلللتويات احملليلللة 

طالبلت بله عشلرات املنعملات اوقوقيلة والجتماعيلة السلورية والعربيلة والدوليلة  سلراحه، وهلو ملا بإطالقواملطالبة 
 ناشلليونال، و الحتللاد الللدويل للمحللامني، واحتللاد املللدافعني عللن منسلليت انللرتأوبينهللا منعمللة هيومللان رايللتس ووتللش و 

سياسلية وحقوقيلة،   وأجنبيلةشخصليات سلورية وعربيلة  إىل إضلافةالعرب ومنعملات مشلاركة فيله،  اإلنسانحقوق 
 .األوربيةذلك النشا/ دول ولسيما الدول  إىلكما انضمت 

وقلائع الليت حتليط بالرجلل ملن لل إضلافةاملاحل،  سراح هيثم إطالقكل عمليات الستنكار ومطالبات   أنغري 
مكانتلللله وعمللللره وصللللحته، ا تللللثن السلللللطات السللللورية عللللن سللللعيها يف حتميللللله جللللرم ا يرتكبلللله عللللا اعتقاللللله يف 

النيابلللللة العسلللللكرية، حيللللل  مت  إىل 12/2/1002املخلللللابرات العاملللللة يف  إدارة، وحتويلللللله ملللللن جانلللللب 20/2/10021
                                                 

1
ألتوجه بسيارتي عائدًا إلى  41/41/9112رجت من مكتبي يوم ويبين هيثم المالح مسار اعتقاله بالقول: )عند الساعة الثانية ظهرًا خ 

داري، فوجئت بسيارة تقف إلى جانب سيارتي وخرج منها ثالث رجال ودفعوني بالقوة والشدة ألدخل السيارة التي كانوا فيها دون أن 
وني باتجاه جسر فكتوريا وحين جاءتني يدعوا لي وقتًا حتى ألضع حاجياتي في السيارة ورفضوا اإلفصاح عن هويتهم ووجهتهم ثم اقتاد

مكالمة على جوالي صادروه مني ولم يتركوني أجيب على المكالمة ثم توجهوا صعودًا باتجاه محطة الحجاز ثم إلى كفرسوسة "إدارة 
لذي حاول المخابرات"وهناك واجهت اللواء زهير حمد الذي استجوبني كمتهم وبجواره كان يوجد شخص أشيب وآخر ينادونه دكتور وا

أخافتي وكان محور الحديث هو مقابلة لي مع قناة بردى الفضائية ثم بعض المقاالت، دون حضور مندوب النقابة، ثم أنزلني مدير السجن 
حيث تم  42/41/9112الذي قال لي ستخرج غدًا فليس عليك شيء، إال أنني بقيت محتجزًا حتى يوم االثنين  )أبو رائد( المدعو

قضاء العسكري، ولعدم وجود وقت لدى ممثل النيابة وضرورة حضور ممثل النقابة فقد احتجزت في فرع الشرطة العسكرية اقتيادي إلى ال
 لمدة ليلتين بوضع بالغ السوء وال يمكن وصفه.
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تصللرُيات إعالميللة ومموعللة مقللالت كتبهللا، أنتقللد مللن خالهلللا الفسللاد والتضللييق توقيفلله بالسللتناد إىل لقللاءات و 
ملن جانللب القضلاء العسلكري ضلده بتهملة نشلر أنبلاء كاذبلة مللن  ىعللى اوريلات يف سلورية، وجلرى حتريلك دعلو 

 شألا أن توهن نفسية األمة، واإلساءة إىل رئيس اجلمهورية.

اجلنايللات العسللكرية الثانيللة بدمشللق وسللط مطالبللات بوقللف حمكمللة  مللامألقللد توالللت فصللول حماكمللة املللاحل 
ه يف حللللل اسلللتمرار ءتللل، واملطالبلللة بااوأجنبيلللةسلللراحه ملللن قبلللل منعملللات كثلللرية سلللورية وعربيلللة  وإطلللالقحماكمتللله 

حكللم شلديد عليله رغللم  إصلداريللؤثر ذللك عللى توجلله احملكملة يف  أناحملاكملة ملن جانلب فريللق اللدفاع عنله دون 
رئلليس اجلمهوريللة"، وهكللذا صللدر قللرار احملكمللة بللاوكم علللى املللاحل بالسللجن ثللال   إىل اإلسللاءةهتمللة " إسللقا/

 استنكاراا شديداا يف سوريا وخارجها. أثار، وهو حكم 1020متوز/ يوليو 0سنوات يف 

اسللتمر طللوال عمللله وفيللاا ملهنتلله الللذي احملللامي هيللثم املللاحل لقللد جسللد ذلللك اوكللم حللمللاا شللديداا لشللخص 
ودفاعلله املتواصللل عللن حقللوق اإلنسللان، ونضللاله ضللد انتهللاك  ضللعفاءالللدفاع عللن القللانون والزمللاا / وملتوإنسللانيته

ادن، وخصوصللاا ضللد العللدوان هتلل ل يتالللقوميللة قفلله الامعللروف مبو وهللو شللخص يف سللوريا،  دالقللانون وضللد الفسللا
يلي عللللى فلسلللطني األمريكلللي عللللى العلللراق والسياسلللة األمريكيلللة املعاديلللة للشلللعب العلللريب، وضلللد العلللدوان اإلسلللرائ

 .العربية واإلنسانيةو الوثيق بالقضايا الوطنية  مواقفه ارتبا/ إطاريف  ولبنان

 
 

                                                                                                                                                    

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

 
 

 982اعتمةدت المحاكمةة فةي كافةةة مراحلهةا تحقيقةات إدارة المخةابرات العامةة الفةةرع : مةوجزة لمحةة
 42/4/9112تاريخ  41112رقم 

)كانت وما تزال سرية( ولم تتمكن هيئة الةدفاع وال المحةامي هيةثم ولكن ال توجد لدينا نسخة عنها 
 المالح مدة المحاكمة من تصويرها بل حتى اإلطالع عليها. 

التلابع إلدارة  182احل لالستجواب من قبلل فلرع مت استدعاء احملامي هيثم امل 1002تشرين األول  23بتاريخ 
 1002تشلللرين األول 20منزلللله صلللباح اليلللوم التلللايل األربعلللاء  ولكنللله رفلللض اللللذهاب إليللله ،وغلللادراملخللابرات العاملللة 

حلهللرا ،وحللني حللاول بعللض األصللدقاء التصللال بلله كللان هاتفلله   1:30 متوجهللا إىل مكتبلله يف الاامكللة ويف السللاعة
اجلوال مغلق وفيما بعد تبني إن مموعة من رجال األمن قامت باختطافه )من جهاز أمن الدولة ( وبقلي حمتجلزا 

مقلر الشلرطة  إىلأيلام مبعلزل علن العلاا اخللارجي. وبعلدها مت نقلله  0)كفر سوسة ( ملدة  182الفرع  داخل سجن
 إلحالته موجودا إىل القضاء العسكري حملاكمته.  ملدة يومني العسكرية يف القابون 

جن مت إحضلللاره إىل النيابلللة العسلللكرية وقلللررت النيابلللة العسلللكرية إيداعللله سللل 1002تشلللرين األول  10بتلللاريخ 
سللاعات وقامللت النيابللة العامللة  3تشللرين األول ملللدة  12عللدرا املركللزي ومت اسللتجوابه مللن النيابللة العسللكرية بتللاريخ 

باإلدعاء عليه مرم ذم القضاء وحتقري رئيس اجلمهورية ونقل أنباء كاذبة ملن شلألا أن تلوهن نفسلية األملة وإذاعلة 
 ع383و ع182بدلللة  187وع 330و 337الدوللة وفلق امللواد أنباء كاذبة يف اخلار  من شألا أن تنال من هيبلة 

 (عام)

مثللل احمللللامي هيللثم امللللاحل أملللام قاضللي التحقيلللق العسللكري األول بدمشلللق وجلللرى  1002تشلللرين  18بتللاريخ 
ى الفضلللائية وبالنتيجلللة صلللدر قلللرار قاضلللي دالتحقيلللق معللله حلللول مقلللالت نشلللرها ومقابللللة تلفزيونيلللة ملللع قنلللاة بلللر 

 .332رقم  2/22/1002اريخ التحقيق العسكري بت
مناية نقل أنباء كاذبة من شألا أن توهن نفسية األمة املنصلوص عنهلا والذي اتهم األستاذ هيثم المالح 

وتم الطعن بالقرار مةن قبةل هيئةة الةدفاع  ولكةن محكمةة الةنقض ال رفةة  ع عام182دللة املادة ب 187باملادة 
   14/49/9112العسكرية ردت الطعن وصدقت القرار بتاريخ 

 9/ 99أحيل الملف إلى محكمة الجنايات العسكرية ال رفةة الثانيةة وكانةت أول جلسةة علنيةة بتةاريخ 
 .حزيران وكانت الجلسة األخيرة  91تبعتها خمس جلسات امتدت حتى  9141/
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أن  بتجللرا احملللامي هيللثم املللاحل منايللة نقللل أنبللاء كاذبللة مللن شللألاصةةدر قةةرار المحكمةةة  9141/  1/7فةةي 
ووضلعه ألجلل ذللك بسلجن العتقلال املؤقلت مللدة ثلال   182بدلللة  187توهن نفسية األمة املنوه عنها باملادة 

 .سنوات

قامةت هيئةة الةدفاع بةالطعن بةالقرار أمةام محكمةة الةنقض ال رفةة العسةكرية وتةم   9141/ 92/7بتاريخ 
 .9141تشرين األول  49رفض الطعن بتاريخ 

 
 ي تمت المحاكمة عليهاالمقاالت الت:  أوالً 
 

اعتللات سللبباا رئيسللياا مللن أسللباب اعتقاللله وحماكمتلله، وإصللدار حكللم  اللليتكتابللات األسللتاذ هيللثم املللاحل، و 
  .بسجنه ملدة ثال  سنوات

مع العلم أن عدد املقالت اليت وردت يف ادعاء النيابة العامة وجاء قرار قاضلي التحقيلق مسلتندا إليهلا هلي 
  .قابلة قناة بردىم هفيها تفري مبا 23

 مقلال )أنلا بلوليس وذنلب الكللب( )شلكري القلوتلي(وما تبقلى هلو مسلتندات قلدمت ملع ملذكرات اللدفاع 
مقالللة )املللؤامرة مسللتمرة ( مقالللة  مقالللة ) عللرض ل دفللاع( مقالللة )حالللة الطللوارئ وأثرهللا علللى حقللوق اإلنسللان (

 )سرتبتيز عريب (

   

 مقال )شكري القوتلي( -2

 ذنب الكلب(مقال )أنا بوليس و  -1

 مقالة )حالة الطوارئ وأثرها على حقوق اإلنسان ( -3

 ستمرة ( املمقالة )املؤامرة  -0

 مقالة )سرتبتيز عريب ( -2

 مقالة )خطاب مفتوح إىل من يهمه األمر ( -7

 مقالة )خطاب مفتوح إىل السيد حسين مبارك رئيس مجهورية مصر العربية وإىل حكام البالد العربية ( -3

 نون(مقال ) العدالة والقا -8
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 مقال ) اجلرمية والعقاب( -2

 ) النكوص( مقال -20

 مقال ) الشفافية واملسألة ( -22

 مقال ) حزب البع  ل ُيكم سورية فهو واجهة سياسية جلهات أمنية( -21

 مقال ) اإلصرار على اخلطأ بني التخبط والتناقض(  -23

 مقال ) الطريق الصعب( -20

 يف حلل نعام استبدادي( حقيقة) ل يوجد انتخابات  مقال -22

 اإلفرا  عن رمضان املعتقل على خلفية اغتيال اوريري ( ة)على السلطات السوريمقال  -27

 مقال )بني فكي كماشة( -23

 مقال )خطاب مفتوح إىل سيادة رئيس اجلمهورية الدكتور بشار األسد احملرتم ( -28

 اتصال هاتفي على اهلواء مع قناة بردى الفضائية هذه املقالت والتصال اهلاتفي -22
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 (1) مؤامرة المستمرةال

 
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 

بعكس ما يقولون يف اخلفاء زاعمني أللم يناصلرون  – إعالمياا  –الصهيوين ، يف الوقت الذي كان هؤلء ينادون 
  .القضية الفلسطينية

كلللان املللللك فيصلللل ) عللللى خلفيلللة رغبتللله ليكلللون ملكلللاا للدوللللة العربيلللة ( قلللد تفلللاوض ملللع حلللاييم وإيزملللان 
مسلللؤول الوكاللللة اليهوديلللة حلللول تأسللليس كيلللان صلللهيوين يف فلسلللطني ، وأبلللرم معللله اتفاقيلللة أوردهلللا املؤللللف جلللور  

 وس يف كتابه يقعة العرب وندرجها فيما يلي ألمهيتها يف هذه العروف الراهنة: أنطوني

فيصللل  ثللل اململكللة العربيللة اوجازيللة والقللائم بالعمللل نيابللة عنهللا ،  )أن صةةاحب السةةمو الملكةةي األميةةر
نسللية والصللالت والللدكتور حللاييم وايللزمن  ثللل املنعمللة الصللهيونية والقللائم بالعمللل نيابللة عنهللا ، يللدركان القرابللة اجل

القدمية القائمة بني العلرب والشلعب اليهلودي ، ويتحققلان أن أضلمن الوسلائل لبللوغ غايلة أهلدافهما الوطنيلة هلو 
، ولكولمللا يرغبللان يف زيللادة  العربيةةة وفلسةةطين فةةي سةةبيل تقةةدم الدولةةةيف اختللاذ أقصللى مللا ميكللن مللن التعللاون 

 املواد التالية:  توطيد حسن التفاهم الذي يقوم بينهما فقد اتفقا على

نب أن يسود مجيع عالقات والتزامات الدولة العربية وفلسطني أقصى النوايا اوسنة والتفلاهم  -2
معتملدة حسلب األصلول  عربيةة ويهوديةةاملخلص ، وللوصول إىل هذه الغاية تؤسس وُيتف  بوكلالت 

   . بلد كل منهمايف 

النهائية بني الدولة العربية وفلسطني ملن  حتدد بعد إمتام مشاورات مؤمتر السالم مباشرة اودود -1
   .قبل جلنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفني املتعاقدين

عند إنشاء دستور إدارة فلسطني تتخذ مجيع اإلجراءات اليت من شلألا تقلدا أوا الضلمانات  -3
أي وعلللد ، "2223امللللؤر  يف اليلللوم الثلللاين ملللن شلللهر نلللوفما سلللنة   لتنفيةةةذ وعةةةد الحكومةةةة البريطانيةةةة

   .بلفور"

 مةةدى واسةةعإىل فلسللطني علللى  الهجةةرة اليهوديةةةنللب أن تتخللذ مجيللع اإلجللراءات لتشللجيع  -0
واو  عليها وبأقصى ما ميكن من السلرعة لسلتقرار املهلاجرين يف األرض علن طريلق اإلسلكان الواسلع 

 مةةةزارعينحقةةةوق الفالحةةةين والحتفللل   إنوللللدى اختلللاذ مثلللل هلللذه اإلجللراءات نلللب  .والزراعللة الكثيفلللة 
   .املستأجرين العرب ونب أن يساعدوا يف سريهم  و التقدم القتصادي
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نب أن ل يسن نعام أو قانون مينع أو يتدخل بأي طريقلة ملا يف  ارسلة اوريلة الدينيلة ونلب  -2
أن يسمح على الدوام أيضاا حبرية  ارسة العقيدة الدينيلة والقيلام بالعبلادات دون متييلز أو تفضليل ونلب 

  .ل يطالب قط بشرو/ دينية ملمارسة اوقوق املدنية أو السياسية  أن

   .رقابة المسلميننب أن توضع حتت  أن األماكن اإلسالمية المقدسة -7

تقلللرتح املنعملللة الصلللهيونية أن ترسلللل إىل فلسلللطني جلنلللة ملللن اخللللااء لتقلللوم بدراسلللة اإلمكانيلللات  -3
وسللائل للنهللوض  للا ، وستضللع املنعمللة الصللهيونية القتصللادية يف الللبالد وأن تقللدم تقريللراا عللن أحسللن ال

اللجنة املذكورة حتت تصرف الدوللة العربيلة بقصلد دراسلة اإلمكانيلات القتصلادية يف الدوللة العربيلة وأن 
تقدم تقريراا عن أحسن الوسائل للنهوض  ا ، وستستخدم املنعمة الصهيونية أقصى جهودها ملسلاعدة 

  .ائل لستثمار املوارد الطبيعية واإلمكانيات القتصادية يف البالدالدولة العربية بتزويدها بالوس

يوافق الفريقان املتعاقدان أن يعمال بالتفاق والتفاهم التامني يف مجيلع األملور الليت  لتهلا هلذه  -8
   .التفاقية لدى مؤمتر الصلح

   .للتحكيم نيةالحكومة البريطاكل نزاع قد يثار بني الفريقني املتنازعني نب أن ُيال إىل  -2

 ( 2222ُوقعه يف لندن ، اجنلرتا ، يف اليوم الثال  من شهر يناير سنة 

 ) 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 
لكللن إذا وقللع أقللل تعللديل أو حتويللل ) يقصللد مبللا يتعلللق  .إىل وزارة خارجيللة بريطانيللا الععمللى  املرسلللة 2222

باملطالللب الللواردة باملللذكرة( فيجللب أن ل أكللون عنللدها مقيللداا بللأي كلمللة وردت يف هللذه التفاقيللة اللليت نللب 
   .ة مهما كانت(اعتبارها ملغاة ل شأن ول قيمة قانونية هلا ونب أن ل أكون مسؤولا بأية طريق

فللإذا   .إل أن بعللض املتخللذلقني مللن املثقفللني ينفللون وجللود مللؤامرة  سةةريةهللذه التفاقيللة أبرمللت بصللورة 
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 الصللراع املسلللح مللع الكيللان الصللهيوين يف فلسللطني 
بعد أن محل اسم دولة إسرائيل بداعي أن هذه الدوللة أنشلئت مبوجلب قلرارات األملم املتحلدة وهلي مدعوملة 

وأن اللدول العربيللة  -يلة الوليلات املتحللدة األمريك –ملن القلوى الكلاى وعلللى رأسلها دوللة اإلرهللاب العلاملي 
   .متمعة ا تستطع أن حتقق نصراا 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

 أقدم السادات على زيارته املشؤومة إلسرائيل خاطب غولدا مائري بقوله لقد جئتم بوعد بلفلور، فحني
وانفلللرد السلللادات بعلللدها بالصللللح معهلللا فكانلللت هلللذه حلقلللة أخلللرى ملللن  –بوعلللد فيصلللل  –فأجابتللله ل بلللل 

سلتمرار العلدوان حلقات التيمر لضرب أية  إمكانية للتوحلد العلريب يف مواجهلة الدوللة العنصلرية ،  وإيلذاناا ل
  هللللرول الللللبعض لسللللتجداء الصلللللح مللللع العللللدو .الصللللهيوين علللللى الشللللعب الفلسللللطيين وعلللللى األمللللة برمتهللللا

الصهيوين يف حني ل يزال البعض يهلرول بلالفراغ وتسلتمر امللؤامرة حلىت اآلن يف املشلهد الفلسلطيين ، فملا إن 
أت الضللغو/ متللارس عليهللا مللن كللل جانللب فللازت محللاس بالنتخابللات الدميقراطيللة  والفريللدة نوعيللاا حللىت بللد

  .دولياا وعربياا وداخلياا 

أملا املوقلف اللدويل اللداعم للكيلان اإلسلرائيلي بلال حلدود وخلار  العداللة فهلو أملر مفهلوم للدينا متاملاا ، 
بوقلف علدوالا ، وتنفيلذ القلرارات  الدولة المعتديةة –املتحضر  –فحىت اآلن ا تطالب أي من دول العاا 

قامللللة املسللللتوطنات وارتكللللاب ، والعللللرتاف بالدولللللة الفلسللللطينية ، والتوقللللف عللللن قضللللم األراضللللي وإ الدوليللللة
، وبنلللاء اجللللدار العنصلللري الفاصلللل، يف حلللني جنلللد اللللدول الغربيلللة متلللارس عللللى اوكوملللة الفلسلللطينية  اجمللللازر

املصلطنع ، ونلري  اجلديدة الضغو/ املادية واملعنوية لدفعها لالعلرتاف ملن جانلب واحلد بالكيلان اإلسلرائيلي
التهديللد بللالتجويع واوصللار ، بللرغم أن حللق املقاومللة هللو حللق كفلتلله القللوانني الدوليللة وخاصللة منهللا اتفاقيللة 

  .فضالا عن اوق الطبيعي  -اليت ا تكن البالد العربية طرفاا فيها   -جنيف 

 أريد أن أؤكد إن هذا الكيان مصطنع لسببني رئيسني : 

يف ميثللاق األمللم املتحللدة ونعمهللا أي نللص يبلليح هلللذه املنعمللة مصللادرة أراضللي أوهلمللا : إنلله ل يوجللد 
      .شعب إلعطائها لألخرين

-     ثانيهمللللا : إن نعللللام األمللللم املتحللللدة يصللللف املنعمللللة الدوليللللة بألللللا منعمللللة غللللري دينيللللة مبعللللا   
   .و بالتايل فخلق كيان ديين يتعارض مع علمانية املنعمة الدولية  -علمانية

   .التايل فاألساس الذي بنيت عليه دولة إسرائيل هو أساس فاسد وما ينبين على الفاسد فهو فاسدوب

وحبكم وجلود إسلرائيل عللى اخلريطلة مبقتضلى األملر الواقلع ،وباللدعم املطللق واللال حملدود جلرائمهلا ضلد 
 علن كافلة النتهاكلات اإلنسانية من قبل الوليات املتحدة األمريكية ، وبغض نعر ملا يسلمى اجملتملع اللدويل

للقلللانون اإلنسلللاين ،وشلللرعة حقلللوق اإلنسلللان ورفضلللها املطللللق للقلللرارات الدوليلللة ذات الصللللة ، وحبكلللم هلللذا 
الوجللللود الفعلللللي جتللللري الضللللغو/ إلجللللراء املفاوضللللات معهللللا للوصللللول إىل حلللللول مناسللللبة تضللللمن هلللللا األمللللن 

   .والستقرار والسيطرة
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السلللكوت يف معلللرض )ان والقاعلللدة الفقهيلللة املعروفلللة تقلللول  وأملللا الوضلللع العلللريب فهلللو ل ُيتلللا  إىل بيللل
اواجة إىل البيلان بيلان (، فغالبيلة اللدول العربيلة سلاكته علن اولق وهلي ليسلت فقلط ل تلدافع عنله وإمنلا هلي 

 .متواطئة مع الباطل

علن  وأما الوضع اللداخلي املأسلاوي يف فلسلطني ، فملا إن فلازت محلاس بالنتخابلات حلىت كشلر الشلر
بلله وبللدأت الضللغو/  الداخليللة تنهللال عليهللا مللن األخللوة يف الللداخل قبللل اخلللار  ، فبللدل أن تكللون سللائر أنيا

الفصللائل الفلسللطينية معهللا لتعاولللا يف إجنللاز عملهللا الللذي نللد ا للله الشللعب بغالبيتلله ، إذا باملطالبللات تنهللال 
ن مقابللل كمللا اعللرتف غريهللا وتسلللم للعللدوان دو –إسللرائيل  -عليهللا لتعللرتف هللي األخللرى بالدولللة املصللطنعة 

يف أوسلللللو اللللليت أبرمللللت فيهللللا اتفاقيللللة سلللللبت الفلسللللطينني كللللل قللللوة لللللديهم ووضللللعتهم عللللراة أمللللام اإلرهللللاب 
   .الصهيوين، وكان اوصاد هو العلقم

هتريلب األسللحة إىل  -جرميلة  -  نرى اللرئيس الفلسلطيين ملؤخراا يطاللب محلاس إثبلات علدم ارتكا لا 
 اوقللوقي يف هللذا اجملللال بصللورة تقللول بللأن علللى الللاي أن يثبللت براءتلله ،   يللأيت وزيللر األردن ، عاكسللاا املعللا

اإلعللالم السللابق ياسللر عبللد ربلله ليقللول بللألم سيسللعون إلسللقا/ اوكومللة الفلسللطينية اجلديللدة ،   يصللفها 
  .باجلهل السياسي 

 2208تمرار حللرب فهللل هنللاك مللن تللرابط بللني القللدا واوللدي  ، وهللل يللراد مللن كللل هللذه الضللغو/ اسلل
 حىت يتم التهويد الكامل للرتاب الفلسطيين ؟ 

إنلين ل أسلتطيع أن أفهلم موقلف اللرئيس عبللاس يف وصلفه للحادثلة الستشلهادية يف تلل أبيلب، وإدانتلله 
  .سوى أنه حلقة من سلسلة ل ندري أين ستنتهي س،   حدي  عبد ربه يف قناة اورةوما

اهلل يف شعبنا الفلسلطيين ويف محلاس الليت نلد ا الشلعب لقيادتله يف املرحللة  إنين أقول هلؤلء مجيعاا اتقوا 
   .اوالية

 المحامي هيثم المالح                   91/2/9112ق دمش
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  (2) المؤامرة المستمرة

 
مللن هللذا العللام مقللالا كشللفت فيلله جانبللاا مللن تلليمر بعللض القللادة  –مللايس  –سللبق أن كتبللت يف شللهر أيللار 

القضية الفلسطينية ، وقلت أن األنعمة العربية كذبت على شلعو ا حلني قاللت أللا حاربلت الكيلان العرب على 
الصهيوين الدخيل على منطقتنا ، إذ أن اوقيقة أنه ا جتر حروب مبعا اوروب وإمنا وقعت معلارك حلارب فيهلا 

ضللعيفاا هللزيالا ا ميللض  2208مقاتلونللا بشللرف ، وللللذكرى فقللط فللإن ثلللة مللن اجللليش السللوري الللذي كللان يف عللام 
أو ملا يطلقله عليهلا  –على إنشائه سوى بضعة سنوات ، هذه الثلة احتلت وبالسالح األبيض مستعمرة كعلوك 

وجلللرت مصلللادمات أحلهلللر فيهلللا املقلللاتلون سلللواء عللللى اجلبهلللة السلللورية أم املصلللرية أم  –الصلللهاينة مشلللمار هلللاردن 
  . -ماكو أوامر –ل باللهجة العراقية األردنية بطولت متميزة ، إل أنه كما كان يقا

ملع وايلزمن ملن أجلل هجلرة اليهلود  -لقد أدرجت يف مقايل السلابق نلص التفاقيلة الليت أبرمهلا فيصلل األول
إىل فلسللطني وتأسلليس الكيللان الصللهيوين ، مللع اإلشللارة إىل أن والللده الشللريف حسللني ، كللان موافقللاا علللى إعطللاء 

  .د حسنني هيكل يف كتابه ) املفاوضات السرية بني العرب وإسرائيل(فلسطني لليهود حسبما ما أورده حمم

وافللق امللللك عبللد العزيللز آل سللعود علللى بيللع فلسللطني لليهللود ، وأدر  فيمللا يلللي نللص الكتللاب الللذي أرسللله  
 :  كس( وهذا نصهإىل اوكومة الايطانية عا مندو ا ) برسي كو 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
لعزيلللز بلللن عبلللد اللللرمحن السلللعود أقلللر واعلللرتف أللللف ملللرة للسلللري برسلللي كلللوكس منلللدوب )أنلللا السللللطان عبلللد ا

بريطانيا الععمى ،ل ملانع عنلدي ملن أن أعطلي فلسلطني للمسلاكني اليهلود أو غلريهم وكملا تلراه بريطانيلا الليت ل 
 .أخر  عن رأيها حىت تصيح الساعة(

يطلانيني وزعملاء اليهلود أدر  النصلوص وحىت يكون واضحاا للقارئ مدى تيمر بعض اوكام العرب ملع الا 
 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:  

كلمين رئيس مراق  اهلدنلة اللدويل هاتفيلاا ،   2/21/2208بعد حلهر يوم اجلمعة املوافق  " يف الساعة الرابعة  
 .وقال : إن الكولونيل ديان يريد مقابليت يف املنطقة اورام ألمر هام 
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ومللا وصللت وجلدت ديللان ينتعلر ومعله أحللد  .فتوجهلت ملنطقلة بلاب اخلليللل حيل  اتفقنلا عللى الجتمللاع  
وتقللدم ديللان وقللال إنللله ُيمللل رسللالة هامللة جللداا مللن شخصللية يهوديللة كبلللرية إىل  .ك املنطقللةاملللراقبني املعينللني لتللل

  افرتقنللا بعللد أن أكللد يل  .فأخلذت الرسللالة ووعدتلله بتللأمني إيصلاهلا إىل امللللك .صلاحب اجلاللللة امللللك عبللد اهلل 
ضلللوء حلللىت أحسسلللت ولكلللين ملللا كلللدت أصلللل ألقلللرب نقطلللة فيهلللا  .أمهيتهلللا وأل يفتحهلللا إلّ جالللللة املللللك نفسللله

بعوامل قوية تدفعين إىل فلض الرسلالة واإلطلالع عللى ملا فيهلا ، فقلد كنلت أشلك يف سلري األملور ويف نوايلا املللك 
وفضضت الرسالة غري مبلال بعاقبلة األملر ، وأزللت عنهلا الشلمع األمحلر أملام ) مرافقلي( اللرئيس قسليم  .عبد اهلل 

 "  .حممد وقرأهتا

 وكان نصها كما يلي :  .اللغة العربية اليت نيدها كانت الرسالة خبط " ساسون" ب

 " مولي املععم 

 إجاللا واحرتاماا وبعد، 

   .أرجو أن تكون جاللتكم بغاية الصحة أدامها املوىل عز وجل عليكم

 سيدي 

لقللد وصلللت اليللوم إىل القللدس عائللداا مللن بللاريس ملللدة قصللرية جللداا لالتصللال ماللللتكم إذا تفضلللتم وأمللرمت 
والتعاون على حل األمور املعقدة ، والوصول إىل مانتمناه مجيعاا من إحالل السالم يف ربوع هلذه اللبالد  بذلك ،

فللأرجو جاللللتكم واوالللة هللذه أن تتكرمللوا وترسلللوا إىل القللدس ملقللابليت والبحلل   .العزيللزة علللى جاللللتكم وعلينللا
بالصللديق شللوكت باشللا ) طبيللب  معللي أحللد األشللخاص الللذين تثقللون  للم ، وأن يكللون هللذا الشللخص مصللحوباا 

امللللك عبللد اهلل اخلللاص ورسللوله إىل اإلسللرائيليني يف مللرات عديللدة ( ، وأن يكللون كللذلك مللن املخلصللني للقضللية 
   .املشرتكة

وإن أمكلللن غلللداا السلللبت حيللل  أوقلللايت قصلللرية  .هلللذا وأرجلللو أن يلللأيت هلللذا الشلللخص يف أسلللرع ملللا ميكلللن  
هللذا وإين أمتللا أن تسللاعدين العللروف علللى التشللرف مبقابلللة  . ومضللطر أن أعللود إىل بللاريس يف أسللرع مللا ميكللن

وأرجلللو أن يكلللون الشلللخص اللللذي سللليأيت ملقلللابليت حلللامالا  .جالللللتكم يف إحلللدى الفلللرص السلللعيدة إن شلللاء اهلل 
 .وأطللال املللوىل بقللاء جاللللتكم  .الكثللري مللن مالحعللات جاللللتكم بشللأن كافللة األمللور لنسرتشللد  للا يف حللديثنا 

   .آمني

 2/21/2208اجلمعة القدس         لياس ساسون إ املخلص

 

 ويستطرد اللواء" عبد اهلل التل" مستكمالا روايته: 
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واجتمعللللت ماللللللة امللللللك السللللاعة  . 22/21/2208" سللللافرت إىل الشللللونة مبكللللراا صللللبيحة السللللبت املوافللللق 
ومللا إن بللدأ امللللك  .روقللدمت للله الرسللالة بعللد أن وضللعتها يف مغلللف جديللد ختمتلله بالشللمع األمحلل .الثامنللة متامللاا 
  خلللر  برهلللة، وعلللاد معللله  .، وأعلللاد إيّل الرسلللالة ألقرأهلللا  انبسةةةطت أسةةةاريره وتهلةةةل وجهةةةه فرحةةةاً قراءهتلللا حلللىت 

 الدكتور شوكت الساطي طبيب جاللته ، وطوى الرسالة وقال باورف الواحد: 

اء عبللد اهلل التللل نفسلله( وعبللد اهلل بللك ) اللللو  ....." تللذهب يللا باشللا للقللدس وتقابللل ساسللون للتفللاهم معلله
   .يساعدك يف األمور الفنية"

   أمر بإحضار ورقة بيضاء وبدأ ميلي عل الدكتور ما يلي ليبلغه لساسون: 

   .يسرنا أن تكون مذاكرة معكم -2

تعلمللون أن أيللة مللذاكرة منفللردة إن ا تكللن موفقللة فهللي سللتجر متاعللب مللن الناحيللة العربيللة ،  -1
   .وق ما تتصورنوباألخص من اخلصوم السياسيني ف

قللللرار مللللؤمتر أرُيللللا ) تتونلللله ملكللللاا علللللى شللللرق األردن والضللللفة الغربيللللة( نللللب أن يكللللون بللللاله  -3
 "  .الحرتام

 

ومت اللقللاء ، وتكللرر مللرة ثانيللة ألن " ساسللون" بعللد قللراءة أوليللة لرسللالة امللللك رأى أن يبحثهللا مللع " بللن 
   .جوريون" يف تل أبيب

رد " الذي ميلي، والدكتور " شلوكت السلاطي" هلو اللذي يكتلب ويف اللقاء الثاين كان " ساسون" هو 
وكللان اللرد كمللا يللي بلسلان " ساسللون" نقلالا علن "بللن جوريلون": " حتيللات  .بلن جوريلون" علللى رسلالة املللك

 وتنتهي التحيات ، وتبدأ نقا/ الرد:  .جلاللة امللك من دافيد بن جوريون وموشى شرتوك"

ونعللن أن مللن  .يللذ مقللررات أرُيللا فللال اعللرتاض علللى ذلللكإذا كللان جاللللة سلليدنا يرغللب يف تنف -2
ولألمللر  .األمللر الواقللع املستحسللن أن ينفللذها يف أسللرع وقللت  كللن حللىت يضللع خصللومه وأصللدقائه أمللام 

   .الواقع أمهية كاى عند دول أوربا وأمريكا ، وقد جربنا ذلك بأنفسنا

احيلة اليهوديلة ل خبلري ول بشلر، يف حالة إقدامه على تنفيذ هذه املقررات نرجوه أل يتعرض للن -1
والسلعادة إىل الشلعب  إلنقةاذ مةا يمكةن إنقةاذه وإلعةادة الهةدوءويكتفى بالقول بأنه يقلدم عللى ذللك 

   .العريب الفلسطيين
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نرجوه يف حالة إقدامه على تنفيذ املقررات أل ُيدد موقفه النهائي من ناحيلة مصلري القلدس ل  -3
أنه نب ترك مصريها إىل مباحثات واتفاقات بيننلا وبلني جاللتله مباشلرة القدمية ول اجلديدة ألننا نعتقد 

  .ونعتقد أن هناك حالا يرضيه  ويرضينا .يف القريب العاجل

وهلذا يسلاعد عللى سلحب جيوشله  .ننصح لسيدنا بلإعالن اهلدنلة الرمسيلة الطويللة هدنلة دائملة -0
وإذا كانلت العلروف  .اجلة ذللكمن مجيع اجلبهات ، واستخدامها يف جهات أخرى إذا ملا اقتضلت او

ويف مثلل هلذه اواللة  .اواضرة حتول دون إعالن هذه اهلدنة ، فباإلمكان التفاق عللى ذللك سلراا بيننلا 
كللللل الحللللرتام حللللىت لايللللة نؤكللللد للللله بأننللللا لللللن نتعللللرض بسللللوء إىل مراكللللزه يف مجيللللع اجلبهللللات و رتمهللللا  

  .، حىت ولو طال األمر شهوراا  املباحثات

، وإحللالل  سةةحب القةةوات العراقيةةة مةةن الحةةدودسلليدنا أن يعمللل بسللرعة علللى  للن ننصللح ل -2
قللوات أردنيللة حملهللا للمحافعللة علللى األمللن الللداخلي فقللط وإذا فعللل ذلللك فإننللا نؤكللد للله بأننللا لللن منللس 

أملللا إذا بقيلللت القلللوات العراقيلللة يف مراكزهلللا، فنخشلللى أن  .هلللذه األملللاكن بسلللوء حلللىت لايلللة املباحثلللات
   .من األيام نصطدم  ا يف يوم

ننصللح لسلليدنا أن يسللعى جهللده لسللحب القللوات املصللرية مللن جنللوب القللدس واخلليل)منطقللة  -7
ننصللح لسلليدنا  .النقللب( للليخلص مللن املتاعللب السياسللية اللليت ذلقهللا وجللود هللذه القللوات يف أي وقللت 

ثللات أن يتجنللب بقللدر اإلمكللان وسللاطة األجانللب لتسللوية األمللور بيننللا وبينلله ، وان يفضللل مثلنللا املباح
  .فإن هذا يف نعرنا أدعى للنجاح سواء كان من الناحية العسكرية أو السياسية .املباشرة

إذا أعرب سيدنا عن موافقته على النقط السبعة السابقة ، فإن يف استطاعتنا أن نؤكلد لله بأننلا  -3
 "  .سوف نقوم بالدعاية ملقررات أرُيا يف مجيع أرجاء العاا

للليت بعلل  بلله " ساسللون" ومت ترتيللب لقللاء بينلله وبللني " ساسللون" يف الشللونة ، ووافللق امللللك علللى املقرتحللات ا
   .وقد حضره " صديقنا األعور" وهو الوصف الذي كان امللك " عبد اهلل" يطلقه على " موشى ديان "

   
 مفاوضات مع فاروق ملك مصر: 

أدر  ذيللالا مقطعللاا كمللا جللرت مفاوضللات مكثفللة مللع امللللك فللاروق بواسللطة السللفري األمريكللي يف القللاهرة و 
   .من هذه املفاوضات 

ويف حلللدي  بيننلللا يلللوم  -ابلللن علللم املللللك فلللاروق ووىل عهلللده -إنلللين ذهبلللت إىل مقابللللة األملللري حمملللد عللللي
 السبت املاضي أحل على ثالثة شرو/ ضرورية هي : 
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   .تدويل القدس -2

   .العربإخرا  بعض اليهود الروس الشيوعيني من دولة إسرائيل أللم خطرون عليها وعلى  -1

  .ضمان للحدود يف املنطقة تقرتحه الوليات املتحدة وبريطانيا -3

وقلللت لألمللري أنلله للليس يف مقللدورنا تقللدا ضللمانات ، وإن األمللم املتحللدة هللي وحللدها اللليت متلللك هللذا 
لكنللله يبلللدو يل أن كلللل النلللاس هنلللا يريلللدون ختملللا أمريكلللا عللللى أيلللة  .اولللق ، وإذا فشللللت فيللله فشللللنا مجيعلللاا 

  .تسوية

ما أوردته سابقاا هو غيض من فيض من رسائل هؤلء الزعماء األفذاذ الذين تيمروا مع كل أجنل  عللى   إن
كللل عللريب ومسلللم وكللذبوا علللى شللعو م زاعمللني ألللم حللاربوا وفشلللوا، إل ألللم تلليمروا وكانللت  كراسللي اوكللم و 

انضلللموا إلللليهم يف حماربللللة الللليت "ا ُيصللللوا عليهلللا" أمثلللن هللللم ملللن كلللل ملللا علللداها وضلللحك علللليهم الغلللرب حلللىت 
فكللللان أن ضلللليعوا أنفسللللهم وبالدهللللم وقللللدموا فلسللللطني لقمللللة سللللائغة دون مقابللللل  –"العثمللللانيني " املسللللتعمرين 

  .للصهيونية   كان سلوكهم متهيداا لسايكس بيكو 

كان ول زال بعض اوكام العرب يشيدون مهلود جيوشلهم يف حر لا ملع الصلهاينة يف فلسلطني ويتلذرعون 
اجتهللوا  للو إلللاء حالللة اوللرب مللع الكيللان الصللهيوين يف فلسللطني لللذلك السللبب وذهبللوا مجيعللاا إىل مدريللد بللألم 

ليقروا هناك إلاء حالة اورب واختاذ قرار باعتبار أن السالم هو اخليار السرتاتيجي للدول العربية ورفعوا الرايلات 
  .البيضاء أمام الصهاينة وأسيادهم الغربيون

الفلسللطينية برئاسللة املرحللوم ياسللر عرفللات منللذ أكثللر مللن تسللة عشللر عامللاا اتفللاق أوسلللو  أبرمللت السلللطة
الللذي سلللمت مبوجبلله بكللل مللا أرادتلله دولللة اإلرهللاب اإلسللرائيلي ومللرت علللى التفاقيللة عشللر سللنوات مللن اهلللدوء 

التوسلللع يف فملللاذا حققلللت؟؟! ا حتقلللق إل مزيلللداا ملللن قضلللم األراضلللي املخصصلللة للدوللللة الفلسلللطينية ومزيلللداا ملللن 
وبنللاء للجللدار الفاصللل ،   اسللتمرت بالقتللل والتخريللب ، وتوجلله  -مسللتوطنات –اجملمعللات السللكانية اليهوديللة 

اجملرم شارون إىل اولرم القدسلي ليشلعل فتيلل حلرب جديلدة وانطلقلت انتفاضلة األقصلى وعملدت دوللة اإلرهلاب 
إخل وهيجللللت العللللداوات  ...اتني والطللللرق إىل تللللدمري البللللا التحتيللللة لفلسللللطني فاقتلعللللت األشللللجار ودمللللرت البسلللل

واغتالت الرجال واألطفال والنساء ،   بعلد ذللك يطاللب اوكلام العلرب الشلعب احملتلل الواقلع حتلت اوصلار أن 
يتنلللازل جللللالده وقاتلللله علللن كرامتللله وعزتللله بعلللد أن فقلللد كلللل شللليء ،   تقلللدمت القملللة العربيلللة يف بلللريوت مبشلللروع 

، بينما هرولت أنعمة عربيلة أخلرى يف اجتلاه العلدو الصلهيوين إلقاملة عالقلات معله السالم العريب دون أي مقابل 
    .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 
إلسالمية يف لبنان مقوللة العلدو اللذي ل يهلزم فأنزللت بله ضلربات موجعله وأرسللت البيان كما أسقطت املقاومة ا
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رسلللالة لللله ومللللن وراءه ملللن الغلللربيني املنلللافقني واواقلللدين عللللى أمتنلللا يعهلللر فيهلللا اولللق ويزهلللق الباطلللل كملللا املقاوملللة 
الوحللللل ، فهللللل  العراقيللللة الباسلللللة اللللليت أربكللللت أقللللوى دول العللللاا وأكثرهللللا عنجهيللللة وتكللللااا ومرغللللت وجههللللا يف

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 

سلللوى السلللتيالء عللللى ثرواتنلللا وتلللدمري بنياننلللا الجتملللاعي ومتزيلللق أللللا يف اوقيقلللة الشللليطان األكلللا ، ول هلللم هللللا 
   .صفوفنا أكثر  ا هي  زقة ، ونسف معتقداتنا 

إن األملللة ملللدعوة ألن تفلللتح عيوللللا عللللى ملللا نلللري يف اخلفلللاء وكلللواليس السياسلللة بعيلللداا علللن مشلللروع األملللة 
  .يتم حترير كامل ترابنا اوقيقي هلا ، وهو مشروع املقاومة الذي ل غا عنه ول خيار حىت 

 )نص رسالة الملك عبد العزيز بن سعود(

 

  
 

 .عاش نضال الشعوب من أجل الحرية والسيادة وحقوق اإلنسان
 المحامي هيثم المالح               2/44/9116 في دمشق 

               



 35 

 (3) المؤامرة المستمرة

 
فت فيهما الغطاء عن تيمر حكام علرب عللى  هلذه سبق أن كتبت مقالني حول القضية الفلسطينية ، كش

    .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
 

اسية، الليت رمسلت هللا يف امللؤمتر الصلهيوين األول يف حني كانت الصهيونية تسرع إىل أهدافها السياسية األس
 ، قفزة  وراء قفزة ، وقد ضربت صفحاا بكل ما عداها ، فهي عندها دستور ، وعقيدة ، وإميان !  2823عام 

منذ ذلك املؤمتر، كانلت حتقلق كسلبا هلائالا يف كلل عقلد ملن  –الدولة العاية  –ومن غريب املصادفات أن 
   .آلنالعقود اليت مرت حىت ا

  .وضع املؤمتر الصهيوين األول دستور الصهيونية العاملية 2823ففي عام 

استطاعت الصهيونية أن تقنع أوربا أن لشيء ُيملي اوضلارة الغربيلة ملن الليلار ، إل إذا   2203يف عام و 
ك كانلللت دول الشلللرق األوسلللط مفككلللة ملللزأة ضلللعيفة  ، وأن الضلللرورة تقضلللي بلللزرع قاعلللدة غريبلللة يف قللللب تلللل

   .املنطقة

 .صدر وعد بلفور املشؤوم 2223يف عام و 

   .أثارت الصهيونية قضية "عربستان" إلفساد العالقات مع إيران 2213يف عام  و 

يلللا ، إلفسلللاد العالقلللات ملللع محللللت الصلللهيونية فرنسلللا عللللى اقتطلللاع )للللواء اسلللكندرون( لرتك 2233ويف علللام 
 .األتراك

تقسللللليم   -ونعامهلللللا اللللللداخلي فلللللاا لقلللللانون األملللللم املتحلللللدةخال  -أقلللللرت املنعملللللة الدوليلللللة 2203ويف علللللام 
  .فلسطني

  .انطلقت التجارة اإلسرائيلية عا مضيق العقبة إىل أسيا وأفريقيا ، نتيجة ملعركة السويس 2223ويف عام 

 .وقعت املأساة اليت ل نزال نعاين منها حىت اآلن ول نرى أي أفق للخرو  منها 2273ويف عام 

وجلللله " كوسلللليغني" رسللللالة عاجلللللة إىل "جونسللللون" عللللا اخلللللط األمحللللر بللللني "  2/7/2273 يف صللللبيحة يللللوم
الكرميللل" و " البيللت األبلليض" قللال  فيهللا : إن الحتللاد السللوفييت ل ينللوي التللدخل يف املعركللة إذا تقيللد اآلخللرون 
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ثالثلني سلاعة ملن وبعلد سلت و  ...بذلك ، وهو يرى من الضروري التعاون مع أمريكا إلعلادة السلالم إىل املنطقلة
بدء القتال أرسل ) كوسيغني( رسالة ثانية إىل )جونسون( قال فيها : إن الحتاد السوفييت يقبل بأي قلرار يتخلذه 

"  7/7/2273ملس األمن لوقف إطالق النار ، وقد حلهر اللرئيس األمريكلي عللى شاشلة التلفزيلون ليقلول مسلاء 
   .لتعقل وهو موقف يبع  على األمل"إن موقف روسيا من أحدا  الشرق األوسط يتسم با

ضلر ا يف أيام املعركة بقيت القوى اجلوية السورية سلاكتة دون حلراك حيل  ا تكلن جلاهزة للقتلال ، فلتم   
يف حللني قللال  .علللن عللن سللقو/ القنيطللرة قبللل سللقوطها فعليللاا بللأربع وعشللرين سللاعة علللى مللدار  املطللارات ،   أُ 

لقللد قضللينا سللت عشللرة سللنة نسللتعد وخنطللط هلللذه اجلولللة ، وحققنللا مثللرة  اجلنللرال هللود قائللد سللالح جللو العللدو "
، هضلمناها ، وبالتلدريج  " أدخلنلا متثلتاهلاجهدنا يف مثانني دقيقة! لقد عشنا خطتنا ، مننا معها ، أفقنا عليها ، 

 .عليها اإلصالحات املتتالية حىت قاربت الكمال

إنشلاء وطلن قلومي لليهلود يف فلسلطني ، وسليكون كان  هرزل قد عرض على السللطان عبلد اوميلد فكلرة 
من تأسيسه فوائد مجه للملكة ، كما تعهد بتسديد ديون اململكة كلها وبتقلدا مبلله ضلخم للسللطان خاصلاا بله 

  .لقاء هذا السماح ، فلم يكن من السلطان إل الرفض الشديد للمشروع 

لقللومي بفلسللطني والسلللطان علللى عرشلله ، وأن آمللن " هللرزل" وأعوانلله اليهللود أن ل أمللل هلللم يف الللوطن ا  
 خريهم يف بعثرة اململكة وتقويض أركالا ، فعملوا يف ميدانني: 

وميللدان داخلللي يف  تغذيللة الللروح  .ميلدان خللارجي مبللا هلللم ملن نفللوذ ومؤسسللات وحتكللم يف الللدول األوربيلة 
إخل  وأحللزاب ومجعيللات سللرية  ..ن القوميلة النفصللالية لعناصللر اململكللة ملن عللرب وأكللراد وشللركس وأرنلاؤو/ وأرملل

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 سللراا يف" سللالنيك" اختارهللا ألن فيهللا " عللدا 
بية الكثرية ، عدداا من احملافلل املاسلونية كانلت عونلاا هللم عللى تشلكيالهتم وعللى كتملان مسلاعيهم " اجلالية األجن

وآلت اخلالفة ملا آلت إليه ،إيضاحاا للحقيقة وكشفاا ملالبسات رانت على عقلول الكثلري ملن النلاس ، نلدر  فيملا 
 يلي كتاب السلطان عبد اوميد إىل شيخة حممود أبو الشامات:

 

  الرمحن الرحيم وبه نستعني )بسم اهلل

اوملللد هلل رب العلللاملني " وأفضلللل الصلللالة وأمت التسلللليم عللللى سللليدنا حمملللد رسلللول رب العلللاملني وعللللى آلللله 
   .وصحبه أمجعني والتابعني إىل يوم الدين 
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أرفللع عريضلليت هللذه إىل شلليخ الطريقللة العليللة الشلللاذلية ، إىل مفلليض الللروح واويللاة ، إىل شلليخ أهللل عصلللره 
   .خ حممود أفندي أيب الشامات ، وأقبل يديه املباركتني راجياا دعواته الصاوةالشي

ومحللدت امللللوىل   ،مللايس مللن السللنة اواليللة 13بعللد تقللدا احرتامللي أعللرض أنللين تلقيللت كتللابكم املللؤر  يف 
  .وشكرته أنكم بصحة وسالمة دائمتني 

 
 سيدي 

وأعللللرض أنللللين مللللا زالللللت حمتاجللللاا  .شللللاذلية للللليالا ولللللاراا أنللللين بتوفيللللق اهلل تعللللاىل مللللداوم علللللى قللللراءة األوراد ال
   .لدعواتكم القلبية بصورة دائمة 

بعلللد هلللذه املقدملللة أعلللرض لرشلللادتكم  وإىل أمثلللالكم أصلللحاب السلللماحة والعقلللول السلللليمة املسلللألة املهملللة 
 التالية كأمانة يف ذمة التاريخ : 

بسلبب مضلايقة مجعيلة الحتلاد املعروفلة باسلم  –أنين ا أختل عن اخلالفة اإلسالمية لسبب ما ، سوى أنلين 
  . اضطررت وأجات على ترك اخلالفة –" جون ترك" وهتديدهم 

أن هلللؤلء الحتلللاديني قلللد أصلللروا وأصلللروا عللللّي بلللأن أصلللادق عللللى تأسللليس وطلللن قلللومي لليهلللود يف األرض 
مئللة  220وعللدوا بتقللدا )  املقدسللة " فلسللطني" ورغللم إصللرارهم فلللم أقبللل بصللورة قطعيللة هللذا التكليللف ، وأخللرياا 

وتسللني مليللون لللرية انكليزيللة ذهبللاا ، فرفضللت هللذا التكليللف بصللورة قطعيللة أيضللاا وأجبللتهم  للذا اجلللواب القطعللي 
 اآليت : 

مئلة وتسلني مليلون للرية ذهبلاا فللم أقبلل بتكلليفكم  220فضالا علن )  –" أنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباا 
ة اإلسللالمية واألمللة احملمديللة مللا يزيللد عللن ثالثللني سللنة فلللم أسللود صللحائف لقللد خللدمت املللل .هللذا بوجلله قطعللي 

 .هلذا لن أقبل تكليفكم بوجه قطعي أيضاا " .املسلمني أباءي وأجدادي من السالطني واخللفاء العثمانيني

وبعد جوايب القطعلي اتفقلوا عللى خلعلي وأبلغلوين أللم سليبعدونين إىل " سلالنيك" ، فقبللت  لذا التكليلف 
  .خري األ

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 

اف يف هللذا املوضللوع اهلللام وبلله أخللتم رسللاليت وللذا فللإنين أكللرر اومللد والثنللاء علللى اهلل املتعللال ومللا عرضللته كلل
  .هذه 
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أللللللثم يللللللديكم املبللللللاركتني ، وأرجللللللو واسللللللرتحم أن تتفضللللللوا بقبللللللول احرتامللللللي بسللللللالمي إىل مجيللللللع األخللللللوان 
   .واألصدقاء

 

 يا أستاذي المعظم 
لقد أطلت عليكم التحية ، ولكن دفعين هللذه اإلطاللة أن حتليط مسلاحتكم علملاا ، وحتليط مجلاعتكم بلذلك 

   .والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته( .علماا أيضاا 

 .خادم املسلمني عبد اوميد ابن عبد اجمليد           2312 أيلول 11يف 

 

وبعللد أن كللان اهلللدف هللو اسللرتجاع الللوطن السللليب ، وإعللادة اوللق املسللروق ، أصللبح املطلللب الللوطين إزالللة 
 تناضللل معنللا مللن أجللل قضللايانا ، ل تسللتطيع للل ن أن تعلللم أثللار العللدوان والللدول األجنبيللة ، حللىت الصللديقة اللليت

ويف كللل حللد  لنللا حللدي  ، ودأبنللا أن نقللرن الغفلللة  ...وهللدف وإسللرتاتيجيةمللاذا نريللد ، يف كللل يللوم لنللا خطللة 
واجلهللل بالفتعللال ، والعللدو إزاء هللذا الواقللع احملللزن ، منللذ نشللأ حللىت اآلن ميشللي وتللرياا حيننللاا ، حثيثللاا   ،بالرجتللال

ينلللاا ، حسلللب العلللروف ، يف تنفيلللذ خمططاتللله الللليت ا تتغلللري وا تتبلللدل منلللذ أكثلللر ملللن مائلللة علللام ، وهلللو يتحلللني ح
وهلو يواجهنلا بلالتجمع والقتحلام ،  ..وهو يرقلب امللار و لن نقلدم لله امللار  ...الفرص ، و ن منهد له الفرص 

فقلط عشلر سلنني مللا   ...العملل لعشلر سلنني و ن نواجهه بالتبعثر واللزام ، ولو أخلص حكام العرب وصدقوا 
   .كان هناك مأساة وملا كان هناك إسرائيل 

 

للو حلد  العكلس ، واولال  .إن اهلزمية اليت منيت  لا األملة ليسلت معجلزة مساويلة تستعصلي عللى التفسلري
 هللي اوللال لكللان ذلللك خمللالف لنللواميس الطبيعللة ومنطللق األحللدا  ، فللليس مللن عجيللب أن ينتصللر العلللم علللى

لقلد هلزم العلرب أخالقيلاا  ...اجلهل ، والتخطيط عللى الفوضلى ، والقللوب املؤمنلة بقضليتها عللى القللوب اخللواء 
  .قبل أن يهزموا عسكرياا 

 

  ملللاذا بعلللد ! صللللح بلللني أقلللوى دوللللة عربيلللة وبلللني الكيلللان الصلللهيوين يف كاملللب ديفيلللد سلللعى إليللله اللللرئيس 
دي عربللله ملللع األردن، وهلللرول علللرب آخلللرون متزامحلللون  إلقاملللة املصلللري أنلللور السلللادات حثيثلللاا ،   آخلللر يف  وا

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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انتخابللات دميقراطيللة فللازت  للا محللاس فتألللب عليهللا األهللل واألقللارب واألباعللد حصللاراا تيمريللاا مللع   جللرت 
الدولة األمريكية املارقة وإرضاء لشارون والكيلان الصلهيوين ، فضلالا علن اللبعض ملن اللداخل اللذي يلؤازر يف هلذا 

ابللت يف اوقللوق الفلسللطينية  سللكاا يف السللالح ، ويرنللو للتنللازل أمللام العللدو عللن الثو  األخللوةاوصللار ويوقللع بللني 
بكرسي اوكم حىت ل مييد من حتته ، وبرغم طرح محاس حكومة وحلدة وطنيلة منلذ بلدء اعتالئهلا كرسلي اوكلم 

    .لألسف دون جدوى ...ولكن 

 

 .ول حول ول قوة إل باهلل العلي الععيم

 
 المحامي هيثم المالح                      9116/ 42/4دمشق في 
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 وذنب الكلب ...نا بوليس أ

 
يف اورب األوىل على العراق اليت قادهتلا الوليلات املتحلدة األمريكيلة ، أعلنلت اإلدارة األمريكيلة علن جلائزة 
لللللللدول العربيلللللة إذا شلللللاركتها فيملللللا يسلللللمى ) اولللللرب لتحريلللللر الكويلللللت ( ، وقلللللد تعهلللللدت اإلدارة حبلللللل القضلللللية 

 األب" .الفلسطينية ، وكان ذلك يف عهد جور  بوك "

وكعللادة اوكللام العللرب صللدقوا الكللذاب األمريكللي واشللرتكت بعللض اجليللوك العربيللة يف اوللرب علللى العللراق 
ودعللى وقتهللا الللرئيس حسللين مبللارك لجتمللاع مسللتعجل للقللادة العللرب يف مللؤمتر قمللة لبحلل  املوضللوع يف خللالل 

 ألي جدول أعمال.، ودون أن يكون قد أعد ابيع أو الشهورزمن قياسي يعد باأليام وليس باألس

هرول مععم اوكام العلرب إىل القلاهرة واختلذوا قلراراا بإدانلة اللرئيس العراقلي الراحلل صلدام حسلني ، واختلذوا 
   .قراراا تارذياا يف هذا الصدد كان يف منتهى الصرامة والقسوة

س معله وفلداا بدعوة من اإلدارة األمريكية واستحضر كلل رئلي 2222اجتمع اوكام العرب يف مدريد يف عام 
 من القانونيني و السياسيني ، وتباح  اجلميع يف جو  من الود والبتسامات.

، وحللن هلؤلء ملع  سكوا بالسالم خياراا اسرتاتيجياا انتهى املؤمتر وأعقبه تصرُيات لزعماء عرب من ألم يتم
آخللرين  للن يسللمون اجملتمللع األسللف أن البلطجللي األمريكللي زعلليم املافيللا العامليللة الللذي كللان للله الللدور البللارز مللع 

اللدويل ، اللدور األساسلي لسلرقة فلسللطني وطلرد شلعبها وتشلريده يف كللل بقلاع األرض ، و ارسلة تصلفيات عرقيللة 
مبا فيهم اوكلام العلرب اللذين  ،ودينية حبقه ، وحتت مسع العاا أمجع ل تزال احملرقة مستمرة واجلميع يسمع ويرى

يهامهلا بللألم يسللعون لتحقيللق هلللم جفللن ، ويكلذبون علللى شللعو م إليللرف  ينتقللون مللن هزميللة إىل أخلرى دون أن
 النصر .

أعقللب مدريللد بسللنوات مللؤمتر السللالم الللذي انعقللد يف " أوسلللو" سللراا برعايللة الللزعيم الراحللل ياسللر عرفللات ، 
بللني حيلل  دخللل الوفللد الفلسللطيين مللن مطللبخ الفنللدق الللذي انعقللد فيلله املللؤمتر حللىت ل يللراهم أحللد ، ومت التفللاق 
 الوفد الفلسطيين والوفد الصهيوين على خطوات لتحقيق قيام دولة فلسطينية ، فيما مسي"غزه أرُيا  "أولا .

ومضلللت عللللى اتفاقيلللة " اهلزميلللة" يف أوسللللو عشلللر سلللنوات سلللاد فلسلللطني اهللللدوء ، إل أن الدوللللة املغتصلللبة 
لضلفة الغربيلة ، وهتويلد القلدس ، وأحاطتهلا  استمرت يف اقتالع األشجار، وتدمري املزارع ، وزرع املستوطنات يف ا

باملسلتوطنني اليهللود ، وبالتضللييق عللى الفلسللطينني ، حللىت كانللت النتفاضلة األوىل ،   أعقبهللا النتفاضللة الثانيللة 
حني زار السفاح شارون املسلجد األقصلى متحلدياا بلذلك الشلعور العلام العلريب واإلسلالمي والفلسلطيين خاصلة ، 

لقتلللى واجلرحللى واملعللاقني ، واعتقلللت السلللطات الصللهيونية اآللف مللن الفلسللطينني وزجللت وسللقط العديللد مللن ا
 مؤخراا 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 
 ياة.سبل او

حاصلرهتا قلوى الشلر الصلهيونية وسلاهم  تخابلات الدميقراطيلة املشلهورة حلىتوما إن فلازت حركلة محلاس بالن
، وسلللقط ملللن سلللقط ملللن الشلللهداء واجلرحلللى واملعلللاقني ول زاللللت اجمللللزرة ملللن ُيملللل اهلويلللة العربيلللة باوصلللار بعلللض

 مستمرة بكل أشكاهلا.

وة دول مللؤمتر يف " أنلابوليس" فهلرول ملن هلرول وهلم كثلر عاد البلطجي املافيوي بوك " وللد أبيله " إىل دعل
 ومن أمههم ، ما يسمى السلطة الفلسطينية برئاسة " أبو مازن" ، الذي أعلن عن أمهية املؤمتر  .

العجيلللب يف األملللر أن اآلللللة العسلللكرية الصلللهيونية ل تلللزال تعملللل قلللتالا وتلللدمرياا ، فتقتللللع األشلللجار وهتلللدم 
اجلللدار العللازل الللذي حكللم القضللاء الللدويل بعللدم شللرعيته ، وحتاصللر مليونللاا ونصللف مللن  بلللدات بأكملهللا ، وتبللين

السللكان يف غللزة ، وتغلللق املعللابر املؤديللة إىل األراضللي العربيللة ، وتفللرض اجلللوع واملللرض والعللري علللى شللعب أعللزل 
مع ول يلرى ول ليس لديه سوى القليل  ا  يدافع به عن نفسه ، وما يسمى اجملتمع اللدويل سلاكت أصلم ل يسل

يللتكلم وكللأن األمللر ل يعنيلله ، واملؤسللف أن اجلانللب العللريب للليس أقللل سللوء مللن هللؤلء ، مبللا فيلله مللا مسللي السلللطة 
الفلسلللطينية ، الللليت راعهلللا أن تسللليطر محلللاس عللللى غلللزة لنشلللر األملللن واألملللان ولتلللدفع علللن نفسلللها امللللؤامرات الللليت 

 .وللجانب العريب فيها نصيب حكيت ضدها ول تزال ،

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 مراراا وتكراراا.

لقللد قيللل قللدمياا " إذا وقللع اومللار يف حفللرة فللال ميكللن أن يقللع فيهللا ثانيللة" كمللا قيللل " ل يلللدغ املللؤمن مللن 
 جحر مرتني.

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

 .جتلس عليها والثروات اليت تنهبهاأجل الكراسي اليت 

ني إىل مدريلللد ل ذتللللف عملللا وقلللع هللللم يف كلللل" امللللؤمترات" السلللابقة أو امللللؤامرات الللليت أن ملللا ينتعلللر السلللاع
حكيلللت هللللم ، والفخلللا  الللليت نصلللبت فوقعلللوا يف حبائلهلللا ملللرات وملللرات فهلللل سلللتفيق أمتنلللا ملللن كبوهتلللا وتلجلللم 

د العللاا إىل حكامهللا عللن العبلل  بنللا ؟ فللنحن لسللنا حباجللة إىل أنللابوليس ول إىل" البلللدوزر األمريكللي " الللذي يقللو 
 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
 

 المحامي هيثم المالح                    م      92/44/9117دمشق في 
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 " ستربتيز" عربي

 
حتلت اسلم "إسلرائيل"  2208معلوم أن الكيان الصهيوين يف فلسطني قد أنشئ بقلرارات األملم املتحلدة علام 

لت واملقللللابالت وخالفلللاا للقلللانون اللللدويل ونعلللام األمللللم املتحلللدة نفسللله ، كملللا بينتللله سللللابقاا يف العديلللد ملللن املقلللا
 الصحفية ، وأحب دائماا 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: 

ود إىل دم بشلللري لوضللعه يف فطلللريهم ، ويف سللبيل ذللللك مارسللوا قلللتالا يف عيللد الفصلللح اليهللودي ُيتلللا  اليهلل
للعديلد مللن النلاس كبللاراا وصلغارا ،ا ممللع دمللائهم وعجنهلا مللع الفطلري . وقللد مجللع أرنوللد ليللز يف كتلاب نشللره عللام 

، عللدد الللذين قللتلهم اليهللود مللن أجللل أخللذ دمللائهم مبناسللبة عيللد فصللحهم  ،حيلل  بلغللوا  للواا مللن تسللني 2238
يف دمشللللق حيلللل   2820بللللني رجللللل وامللللرأة وطفللللل ، وكمثللللال علللللى ذلللللك أسللللوق حللللادثتني األوىل عللللام  شخصللللاا 

سلنوات( يف السلابع ملن نيسلان ،   عثلرت عليله السللطات يف بئلر  7)خطف الطفلل املسليحي هنلري عبلد النلور 
 2800عللام يف حلارة اليهلود ، وعنللد الفحلص تبللني أن دمله اسللتنزف ملن جللرح يف املعصلم )يقطللع الشلريان( ، ويف 

ُذبلللح األب توملللا وخادمللله إبلللراهيم عملللار ، ذللللك أن األب فرانسلللوا  أنطلللوان توملللا قسللليس إيطلللايل وللللد يف جزيلللرة 
وبعد أن دخل رهبنة الكبوشيه انتقل إىل دمشق للخدملة يف أديرهتلا ، وعملل بلإخالص طلوال  2380سردينيا عام 

طُلللب األب تومللا وللارة  2/1/2800ة ، وبتللاريخ عامللاا خادمللاا جلميللع الطوائللف ، وعللرف بنبللله وأخالقلله الكرميلل 33
يهلللللود ، ودون اللللللدخول يف اليهلللللود بقصلللللد تطعللللليم وللللللد باجللللللدري ، واختفلللللى األب توملللللا وا ذلللللر  ملللللن حلللللارة ال

، فقللد انتعللر اليهللود خللادم القسلليس املللدعو ابللراهيم عمللار للبحلل  عنلله ، فللأدخلوه إىل منللزل يهللودي  التفاصلليل
ملع القسليس وأرسللوا اللدم إىل اواخلام  باشلا  يعقلوب العنتلايب، وأملا الكيفيلة الليت وذحبوه وأخذوا دمه كملا فعللوا 

 قتال فيها فلبا حاجة لذكرها هنا .

قدم املتهمان إىل احملاكمة ، كملا قلدمت اعرتافلات كامللة مذهللة ،وعثلرت السللطات عللى أجلزاء ملن جثليت 
ودي كراميلللوا سلللافرا إىل مصلللر ، وقيلللل ألملللا قلللدما القسللليس وخادمللله ،إل أن املليلللونري اليهلللودي  مونتفيلللوري واليهللل

 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 
م يرغبلون اوريلة واألملان اللذين صلار سلجنهم ملن اليهلود موسلى ، اتضلح لنلا ألل لشلريعةعموم األوربيني التلابعني 
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وللذين ولّلوا األدبلار هربلاا ملن حادثلة األب توملا الراهلب اللذي اختفلى يف دمشلق الشلام يف شلهر ذي اوجلة ملن 
للهجرة مع خادمه ابراهيم ، ومبا أنه بالنعر لعدد هذا الشعب اللوفري ،ل يوافلق رفلض طلبهملا فلنحن نلأمر  2122
عن املسجونني، وباألمان للهاربني من القصاص عند رجوعهم ، وبرتك أصحاب الصلنائع يف أشلغاهلم ،  باإلفرا 

والتجار يف جتلارهتم  ،حبيل  أن كلل إنسلان يسلتقل يف حرفتله العتياديلة ، وعلليكم أن تتخلذوا كلل الطلرق املؤديلة 
 إرادتنا ".  لعدم تعدي أحد عليهم أينما كانوا ، وليرتكوا وشألم من كل الوجوه وهذه

 وحني تسلم الوايل شريف باشا الفرمان أخلى سبيل اجملرمني . 

ا يكن يف املرحلة اليت ذكرهتا أنفاا  أمم متحدة ول وعد بلفور ول قوى ععملى تلدعم العصلابات املؤسسلة 
 لدولة إسرائيل ، ومع ذلك بدأ النعام العريب ذضع لالبتزاز إرضاء لليهود.

تبت هذه القصة فقامت قياملة إسلرائيل ، ونعتلت الصلحيفة بأبشلع اللتهم ، كملا إحدى الصحف املصرية ك
 حترك غرب وعرب إلسكات صوت الصحيفة ، كل ذلك إرضاء هلذه اجلميلة" إسرائيل".

 

 في مرحلة النهوض والوعي العربي: 
نوايلللا  كانلللت الشلللعارات الللليت طرحلللت يف املرحللللة الللليت مت فيهلللا خللللق الكيلللان الصلللهيوين يف فلسلللطني  تؤكلللد

التحريللر ول تللرتك مللالا للشللك يف هللذه النوايللا  ، فمللن ذلللك شللعار " فلسللطني عربيللة وسللتبقى عربيللة ولللو أطبقللت 
ملسللنا مللع ا سللار األنعمللة املدنيللة  -عليهللا شللعوب األرض "، هللذا مللا نشللأنا عليلله يف البدايللة ،   ا نلبلل  أن 

 ه الثوابت . تراجعاا عن هذ  -الدميقراطية وسيطرة األنعمة الشمولية 

ل أن اللللللدول العربيلللللة قبللللللت وقعلللللت مصلللللادمات ملللللع الصلللللهاينة يف فلسلللللطني ، إ 2208 و 2203يف علللللامي 
، وكللان هللذا بدايللة الرتاجللع     ختاذلللت األمللة وجيوشللها عللن نصللرة القضللية الفلسللطينية ومتابعللة نضللاهلا ،  اهلدنللة

خار  ونلزولا عنلد إمالءاتله، وهزملت اللدول العربيلة وبدأ منذ ذلك التاريخ تقدا التنازلت تلو التنازلت إرضاء لل
 يف ذلك العام . 

يف هللذه املرحلللة بقيللت الشللعارات عمومللاا كمللا يف السللابق ، بللرغم أن بعللض اوكللام رأوا أن نسلللم بالتقسلليم 
 ونصاحل احملتل محاية للشعوب كما كانوا يقولون ،  وإمياناا بالواقع  وتفاعالا معه!! .  

 common)ريكللي اليهللودي " بنجللامني فريللدمان" يف مقالتللله اللليت نشللرها يف صللحيفة يشللرح الكاتللب األم

sense)   التلللاريخ األسلللود للللإلدارة األمريكيلللة يف نشلللوء  دوللللة العلللدوان ) اللللرئيس  22/0/2270األمريكيلللة بتلللاريخ
سللرائيل قللد " كنللدي "الللذي قللال" لقللد ذكللرت يف حفللل عللام ، قبللل أسللابيع ثالثللة ، إن إبالرؤسللاءترومللان( ومللروراا 

" كما يشرح الكاتب اخللفيلات الليت أدت لوعلد بلفلور  ...وجدت لتبقى ، وهذا اللتزام ل يقبل النقاك والنقض
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واملللؤامرات الللليت دارت يف كلللواليس السياسلللة إلدخلللال الوليلللات املتحلللدة يف اولللربني العلللامليتني، فبينملللا يشلللرح هلللذا 
الكيلللان الصلللهيوين ، جنلللد أنعملللة عربيلللة وحكاملللاا يقلللدمون الكاتلللب اليهلللودي ملللا قدمللله يف مقالللله ملللن تللليمر خلللللق 

 التنازلت تلو التنازلت إرضاء للغرب وتفريطاا بالثوابت . 

انعقلللد يف اخلرطلللوم ملللؤمتراا للقملللة  ،وأصلللدر القلللادة قلللرارهم الشلللهري  2273فبعلللد هزميلللة اخللللامس ملللن حزيلللران 
رتد بغللللري القللللوة"   ا تلبللللت الشللللعارات أن املتضللللمن لءاهتللللم الثالثللللة وطللللرح شللللعار "إن مللللا أخللللذ بللللالقوة ل يسلللل

وبلرغم ملن حتقلق بعلض املكاسلب  2233شعار املرحلة،   وقعت معارك  إزالة آثار العدوانتراجعت، واختذ من 
 إل أن النتيجة ا تكن هي املرجوة .

مصلر ملن  توجه الرئيس السادات إىل القدس لريكع أمام غولدا مائري ، ومتلت امللؤامرة الليت اسلتهدفت إخلرا 
 قاومة.ساحة الصراع مع العدو بغرض إضعاف جبهة امل

اختلللذ القلللادة العلللرب يف ملللؤمتر الربلللا/ يف السلللبعينات قلللرارهم الشلللهري "ملللن أن منعملللة التحريلللر هلللي املمثلللل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين" ، وأدار اوكام حلهورهم للقضلية) املركزيلة( وهلي قضلية فلسلطني ،واسلتمروا 

م إرضاء لألسياد ،   ُضرب الفلسطينيون يف لبنان )تل الزعرت(   رّحللوا "يف التيلة الثلاين" إىل تلونس ، بنزع  ثيا 
  عقللد مللؤمتر مدريللد فكللان أن استسللللم املللؤمترون أمللام الضللغو/ الغربيلللة والصللهيونية إذ أعلنللوا انتهللاء اولللروب ، 

  يكلللف الكيللان الللدخيل بللأي تنللازل ،   وأضللحى السللالم مللن جانللب واحللد هللو اخليللار السللرتاتيجي ، بينمللا ا
كلللان املفاوضلللات ملللن  )مطللللبخ( توجللله وفلللد منعملللة التحريلللر املفلللاوض إىل أوسللللو بسللللرية كامللللة حيللل  دخلللل م

، ومت التوقيللع هنللاك علللى اتفاقيللة  أوسلللو ، وأضللحت املنعمللة أسللرية هللذه التفاقيللة اللليت  فرضللت عليهللا  الفنللدق
سرائيل" أي حرف منها ، واستمرت بقضلم األراضلي وبنلاء املسلتوطنات وللب الذلة واملهانة يف حني ا حترتم " إ

اخلريات يف الوقت الذي اسلتمرت" لعبلة السلرتبتيز" العربيلة،   أبرملت معاهلدة وادي عربلة، واجلميلع يتعلرون طلبلاا 
 للشمس على األجساد حىت يتمتعوا بألوان الاونز اجلميلة علهم ندوا من يرغب  م.

ب دولا وحكوملللات ومللؤمترات ليقلللدموا مشلللاريع التسلللوية والستسللالم ، وكلللان آخرهلللا مشلللروع وتسللابق العلللر 
 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 
أساسلللاته والتسلللبب باليلللاره ، كملللا حوصلللر سلللكان مدينلللة اخلليلللل وانفللللت  املسلللتوطنون عللللى السلللكان إضلللعاف 

لرتهيللبهم وأجبللارهم علللى الرحيللل ، بينمللا قابلهللا علللى اجلانللب اآلخللر ، ملللا يسللمى " دول الطللوق" بصللمت أهللل 
ملع الكيلان الصلهيوين ا القبور على عدوان إسرائيل ، حىت أن أياا ملن  اللدول الليت ارتبطلت مبعاهلدات استسلالم 

تدفعها محيتها وشهامتها العربيتني ، أو اتفاقات اللدفاع املشلرتك لتتخلذ إجلراء صلغرياا يتمثلل يف اسلتدعاء السلفراء 
 أو قطع العالقات مع الكيان الغاصب احملتل. 
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نا وحُتتللل بلللدان  ،ونتلقللى الصللفعة  تلللو الصللفعة ، وخُتللرتق أجواؤنللا مللن كللل حللدب وصللوب بطللائرات العللدو
ونلللري تلللدمري البلللا التحتيلللة واجملتمعيلللة ،   يقلللتحم ) الغلللول( األمريكلللي ليفلللرض علينلللا تغيلللري مناهجنلللا الرتبويلللة ، 
ويلغللى التعللليم الشللرعي ، وحللذف مللا ورد مللن آيللات عللن اليهللود يف تللالوات القللرآن الكللرا، وننحللين ال نللاء تلللو 

ه علرات ، فامللال يكلدس يف الغلرب سلرقه ولبلاا ملن ال ناء حىت يسهل على األحبلاب الركلوب ألننلا أضلحينا شلب
مسللؤوليني كبللار ، وآخللرين صللغار يلللوذون  للم ، لللدعم خللزائن اإلمايللاليني، يف الوقللت الللذي تنزلللق فيلله الشللعوب 
 لللو الفقلللر  لللا يسلللهل قيلللادهم  ، ويُلللرتك النلللاس يلهثلللون وراء اللقملللة الللليت ل نلللدولا إل بشلللق األنفلللس ، ورحلللم 

 :  الشاعر الذي قال

 أخي من نحن ؟ ال وطن ! وال أهل وال جار
 إذا قمنا ، ردانا الخزي والعار ...إذا نمنا

 لقد خمت بنا األرض، كما خمت بموتانا
 فهات الرفش واتبعني لنحفر خندقاً آخر

 نواري فيه أحيانا.
 

كيلللة يف حلللل وأخلللرياا هلللذه رايلللس جتلللر رؤسلللاء األجهلللزة األمنيلللة لتجتملللع  لللم سلللعياا لفلللرض رأي اإلدارة األمري
الصللراع مللع دولللة العللدوان ولصللاحل هللذه الدولللة ، والغريللب هنللا كيللف جتللري األمللور هكللذا ، وكيللف يسللمح لللوزيرة 

إن ع مع نعرائها كملا هلو املفلروض!؟ خارجية دولة أجنبية أن تلم رؤساء أجهزة أمنية عربية لتجتمع  م ول جتتم
حدة ، ليس فقلط بوجله الغلرب وربيبتله إسلرائيل ولكلن بوجله األمة برمتها عربية وإسالمية مطالبة أن تقف وقفة وا

املستسلللمني واملطبعللني واملللارقني مللن اوكللام وغللريهم الللذين ل هللم هلللم سللوى البقللاء علللى كراسللي اوكللم وتوريلل  
 أبناءهم ولب مال أمتهم ، إن علينا أن منتلك القوة ونواجه التحدي ولكن كيف؟.

 ويا قومي !  ...يا أهلي 
 وزعماؤنا! يا قادتنا

 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
 

الدولية ، وأربلأوا بأنفسلكم أن تكونلوا سللعة  أنقذوا القضية املقدسة ، من املتاجرات واملناورات واملساومات
اجعلوهلللا قضلللية عربيلللة إسلللالمية، راجعلللوا كلللل ملللا مت حلللىت اآلن لتهتلللدوا  لللدي األخطلللاء  ...يف مناقصلللات دوليلللة

 السابقة فتجنبوها وتنهضوا لضة رجل واحد!! 

 

 فهل من أذن صاغية؟ اللهم أشهد

 
 مالحالمحامي هيثم الم                  4/1/9117شق دم

 

 
 
 
 

 
 
 



 48 

 1410لعام  94اإلخوان المسلمون والقانون 

 

دأب النعللام السللتبدادي الشللمويل علللى  ارسللة القمللع وامتهللان  املللواطنني وإذلهلللم منللذ وجللوده وأدى هللذا 
القمللع لتصللاعد نقمللة املللواطنني ودفللع شللرُية مللن التيللار اإلسللالمي ومللل السللالح ، وبللرغم أن محللل السللالح هللذا 

موضوعاا ، إل أن النعام ا ُياول أن يبحل  علن أسلباب العنلف ومسلبباته، كلي يلتالا اولد  مرفوض شكالا و 
  .قبل وقوعه 

وبرغم أن هذا العنف ليس أصيالا يف متمعنا، وتارذنا خري شاهد عللى ذللك إذ عاشلت مجيلع التيلارات يف 
عض، وخلري شللاهد عللى ذلللك سلورية دون أن يلدور خبلللد النلاس محللل السلالح أو  ارسلة العنللف ضلد بعضللهم اللب

   . ارسة التيار اإلسالمي لالنتخابات النيابية كما مارسها غريهم من األحزاب

 واعلاا وألحكام السيطرة على اجملتمع فقد اجته النعام لشلرعنة العنلف ضلد امللواطنني وكلان مللس الشلعب مط
 والذي ندرجه فيما يلي : 2280لعام  02فأصدر القانون رقم   ثلة برئيس اجلمهورية للسلطة التنفيذية

 :رئيس الجمهورية
   .م3/3/2280بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره ملس الشعب ملسته املنعقدة بتاريخ  

 .جلماعة األخوان املسلمني  كل منتسبيعتا مرماا ويعاقب باإلعدام  -2مادة 

نون آخلر ، كلل منتسلب إىل هلذه اجلماعلة يعفى من العقوبة اللواردة يف هلذا القلانون أو أي قلا -أ -1مادة 
 .إذا أعلن انسحابه منها خالل شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون 

 يتم اإلعالن عن هذا النسحاب مبوجب تصريح خطي يقدم شخصياا إىل احملاف ، -ب         

   .أو إىل السفري ملن هم خار  القطر بتاريخ صدور هذا القانون              

 .ختفض عقوبة اجلرائم اجلنائية اليت ارتكبها املنتسب إىل مجاعة اإلخوان املسلمني  -1 مادة

قبللل نفللاذ هللذا القللانون حتقيقللاا ألهللداف هللذه اجلماعللة إذا سلللم نفسلله خللالل شللهر واحللد مللن تللاريخ نفللاذ  
 هذا القانون ملن هم داخل القطر ، وخالل شهرين عن هم خارجه وفقاا ملا يلي : 

عل يوجب اإلعلدام أو األشلغال الشلاقة املؤبلدة أو العتقلال املؤبلد ، كانلت العقوبلة إذا كان الف - أ
   .األشغال الشاقة تس سنوات على األكثر

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

التوقيةةف أو  ال يسةةتفيد مةةن التخفةةيض والعفةةو الةةواردين فةةي هةةذا القةةانون الةةذين هةةم قيةةد -2المةةادة 
   .المحاكمة 
 .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من تاريخ صدوره -7املادة 

 . "99/7/4281ج ر تاريخ  92نشر هذا القانون في العدد "
 

  .سنبح  مدى خمالفة هذا القانون لألسس التشريعية من مجيع جوانبه ،دستورياا، قانونياا ، دولياا 

 دستور : مخالفة القانون لل -4
 من الدستور على مايلي : 30نصت املادة 

" 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 :

وبالتللايل فللال نلللوز أن  .إل عللللى مللا يقللع ملللن تللاريخ العمللل  لللا أن القللوانني اجلنائيللة ل تسللري  - أ
   .يكون للقانون مفعول رجعي 

أن  نللوزل  أنةةه األمةةور الجزائيةةةأكللد الللنص آنللف الللذكر علللى أنلله مللن املسلللمات يف  - ب
 .األمور الجزائية يكون للنص مفعولا رجعياا ، و نوز النص على خالف ذلك يف غري 

 

الللذين القيللا القللبض  أن القللانون اسللتثا املعتقلللني للدسللتور خالفللة الصللرُيةامل ذلللك وأوضللح مثللال علللى
مللا مسللاه أسللباب التخفيللف أو اإلعفللاء مللن العقوبللة كمللا بينللت ذلللك في عللليهم قبللل صللدور القللانون، وذلللك

     .املادة اخلامسة منه 

و قللانون الللذي قضللى بوجللوب إعللدام املنتسللبني لإلخللوان املسلللمني هلل 02مللن ذلللك يتضللح أن القللانون 
 غري دستوري فلماذا ا يعرض هذا القانون على احملكمة الدستورية ؟
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ملن الدسلتور والليت نصلت  202علوم أن إحاللة أي نلص إىل احملكملة الدسلتورية إمنلا حتكمله امللادة من امل
 على أن إحالة أي نص إىل هذه احملكمة ل ميكن أن يتم إل :

  .من قبل رئيس اجلمهورية  - أ

   .أعضاء ملس الشعب على القانون أو على أي مرسوم تشريعيإذا اعرتض ربع  - ب

 .وملا كان رئيس اجلمهورية وراء هذا القانون فلم يعد  كناا بالتايل عرض القانون على احملكمة الدستورية

 سرعة التصديق على القانون:  -9
، يف  3/3/2280موضلوع حبثنلا جنلد أنله صلدر علن مللس الشلعب بتلاريخ  02و من مراجعة نص القلانون   

ئيس باليللد فصللادق أي أنلله محللل للللر  8/3/2280حللني أنلله جللرى التصللديق عليلله مللن قبللل رئلليس اجلمهوريللة بتللاريخ 
، وهللذا مللا ا نللر ألي قللانون سللابقاا إذ أن توقيللع الللرئيس عللى القللوانني عللادة مللا يأخللذ وقتللاا طللويالا قللد ميتللد  عليله

هلو موصلى بله ملن اللرئيس وبالتلايل فلإن هلذا القلانون  02انون أشهراا  ، ومن ذلك فإن هذه السرعة تشي بأن الق
عن أن السلطة التنفيذية رأت أن متارس القلوة الغلري مسلبوقة ا يعرض على احملكمة الدستورية هلذا السبب فضالا 

، وهللذا مللا ا يعللد متللوفراا يف هللذه األيللام وبالتللايل فمشللروعية القللانون أضللحت  لقمللع أي متللرد ميكللن أن يواجههللا
 .عدومة بسبب انعدام اوالة اليت من أجلها شرع م

 :  مخالفة القانون لقانون العقوبات -1

 من قانون العقوبات على مايلي :  2تنص املادة 

 .القانون قد نص عليه حني اقرتافه ل تفرض عقوبة ول تدبري احرتازي أو إصالحي من أجل جرم ا يكن

 :  على مايلي 6كما نصت المادة 

 ."عليها حني اقرتاف اجلرم يُلَنصّ بأية عقوبة ا  ل يقضى" -2

 لا تقلدم يتضلح أن أي مفعلول رجعلي لقلانون يتنللاول العقوبلات يعتلا مصلادماا للدسلتور ولقلانون العقوبللات 
  .ويتعني تقرير عدم دستوريته ورفض نتائجه 

إمهللال تطبيللق القلللانون إن القضللاء العللادل املسللتقل ميكللن لللله  ارسللة الرقابللة علللى دسللتورية القلللوانني وذلللك ب
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 

نطللللاق واسللللع ودون أي حتقيللللق أو عللللى  02ة وبالتلللايل فقللللط مت تنفيللللذ القللللانون التنفيذيلللة(  ثلللللة بللللرئيس اجلمهوريلللل
  . حتف 
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 :  للمعاهدات الدولية 12مخالفة القانون  -1

ووفقلللاا "منللله حيللل  تقلللول   7تلللنص التفاقيلللة الدوليلللة بشلللأن اوقلللوق املدنيلللة والسياسلللية وخاصلللة امللللادة 
أنله ل نلوز أن يكلون لللنقض اجلزائلي مفعلولا رجعيلاا  مبعلا للقوانني الليت تكلون سلارية عنلد ارتكلاب اجلرميلة "

 .يناقض التفاقات الدولية 02وهلذا فإن القانون 

وقللد صللادقت سللورية علللى هلللذه التفاقيللة وبالتللايل فهللي ملزمللة  لللا ول نللوز معهللا أن تصللدر تشلللريعاا  
لشلعب أن يصلدر قانونلاا وكيف ميكن جمللس ميثلل ا ؟ 4281لعام  12لماذا إذاً صدر القانون  معهايتناقض 

   .ذالف الدستور والقوانني واملعاهدات الدولية ؟

مللن نافلللة القللول أن ملللس الشللعب يف سللورية ل ينتخللب انتخابللاا حللراا نزيهللاا ، وقللد أصللدرت احملكمللة 
بلبطالن النتخللاب لعلدد ملن أعضللاء مللس الشلعب إل أنلله ا  توصلياتالدسلتورية يف علدة دورات انتخابيللة 

   .احملكمة  توصيات هذهفات إىل نر اللت

زرت املرحللوم األسللتاذ نصللرت ملللال حيللدر رئلليس احملكمللة الدسللتورية يف ذلللك  2228أذكللر أنلله يف عللام 
الوقللت وقللد كنللا زمللالء يف القضللاء وأثنللاء اوللدي  عللن النتخابللات ، حللدثين أن احملكمللة أصللدرت يف دورة 

ملن أعضلاء مللس الشلعب  / عضلو212نتخلاب /ا حتقيقات وتوصيات تنال ملن صلحة اجمللس للفرتة نفسها
  .هذه التحقيقات والتوصيات ا تؤثر على تثبيت انتخاب هؤلء إل أن  املنتخبني

والقللوانني اللليت تصللدر عنلله إمنللا هللي  ،كهللذا ل يعتللا يف الفقلله الدسللتوري  للثالا للشللعب  اا معلللوم أن ملسلل
   .نوز األخذ  ا  ولمة هي حبكم املعدو فقوانني ل متثل إرادة الشعب وبالتايل 

أنلله متللت املصللادقة عليلله مللن قبللل  ،وكمللا ذكللرت سللابقاا   2280لعللام  02إل أننللا لللو عللدنا إىل القللانون 
أي بعللد صلدوره بثالثللة عشللر  11/3رئليس اجلمهوريللة بعلد يللوم مللن صلدوره   نشللر يف اجلريللدة الرمسيلة بتللاريخ 

ول للمعاهللدات  الللذي ل ميللت للدسللتور ول للقللوانني يومللاا  للا يشللي أن مثللة أيللد تالحللق صللدور هللذا القللانون
، وأن اهللللدف ملللن هلللذا القلللانون كلللان تصلللفية املعارضلللة اإلسلللالمية وقلللد ول ألي علللرف قلللانوين بصللللة الدوليلللة

وجلدت هلذه اواللة تغطيلة شلاملة مللن مجيلع دول العلاا املتحضلر  لا للليس لله ملدلول سلوى املوافقلة الضللمنية 
   .ناول التيار اإلسالمي على ما مت ألنه ببساطة يت

 8/3/2280بينمللا صللادق عليلله رئلليس اجلمهوريللة بيللوم  3/3/2280كمللا بينللا سللابقاا صللدر القللانون بيللوم 
منتسلللبني إىل  ن بإعلللدامل ميكلللن أن يكلللون معقلللولا صلللدور قلللانو فهللل ، دون أن يؤخلللذ رأي احملكملللة الدسلللتورية

القتللى والضلحايا   ل يعلرض هلذا القلانون سيرتتب على ذلك سقو/ عدد كبري ملن  ، وبالتايل تنعيم معني
 على احملكمة الدستورية فكيف لنا أن نفسر ذلك؟
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بعلللد ملللا تقلللدم هلللل سلللتعمد السللللطات املعنيلللة إىل طلللرح مشلللروع قلللانون عللللى مللللس الشلللعب ملللن ملللادة 
 واحدة ليصار إىل إلغاء القانون وأقرتحه كما يلي :

   

 * "وما استتبعه من آثار 4281 لعام 12يل ي القانون رقم   . 11 "القانون رقم

   .وعلى السلطات املعنية أن تبح  بعد ذلك التعويض عمن أصا م ضرر نتيجة هذا القانون اآل  

 

   م                                       المحامي هيثم المالح1/2/9112
  

 بقانون جديد و ٩٤نون رقم على رئيس الجمهورية ان يل ي القا المحامي هيثم المالحاقتراح من قبل  *
... لكن هذا  11الرقم  المحامي هيثم المالح ضعو ، لذلك  الدولة هذا القانون يصدر فقط منرقم 

 األمر لم يحدث ...
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 حالة الطوارئ وأثرها على حقوق اإلنسان

 

سلواء كانلت معلنلة أم ا لعلي ل أباله إذا قلت بأن مععم أرجلاء عاملنلا العلريب هتليمن عليله  حاللة الطلوارئ 
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/ محللراء سللوغتها لنفسللها ووضللعتها للرعيللة، حبيلل  ل 

  .طبيال ومتجيدا حىت قد تصل إىل التأليه نوز هلا املساس  ا أو الكالم عليها إل ت

وحاللللة الطلللوارئ بعلللد كلللل هلللذا وذاك علللبء ثقيلللل عللللى اإلدارة وامللللواطن عللللى السلللواء ترهقهملللا معلللا، ترهلللق 
اإلدارة أللللا تللللزم بالسلللتنفار اللللدائم ، والنغملللاس يف الرقابلللة والرتصلللد حلللىت ألتفللله األملللور حمصلللية عللللى امللللواطنني 

وترهللق أعصللاب املللواطنني فللتجعلهم متوجسللني  .رافها إىل التطللوير والتعمللري حمللدودة أنفاسللهم، وجتعللل فللرص انصلل
علللى الللدوام مللن خطللر قللد ُيللدق  للم ، وهللي أخللريا مرهقللة ماديللا ، إذ لبللد يف حالللة الطللوارئ مللن نفقللات طائلللة 

   .غري ذات مردود

فيسللعى لكنللز كللل مللا  ويف حالللة الطللوارئ يضللعف اوللس الجتمللاعي ويغللدو الفللرد فرديللا أكثللر مللن الللالزم ،
 .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 : 

   .التعريف حبالة الطوارئ  -2

   .وارئ العرض التارذي لقانون الطوارئ وإعالن حالة الط -1

  .وضع حالة الطوارئ يف سورية منذ إعاللا  -3

   .آثار حالة الطوارئ على حقوق اإلنسان  -0

 

 تعريف حالة الطوارئ  -أوال 
 فقال بعضهم :  .اختلف الفقهاء يف تعريف حالة الطوارئ 

   "." إن حالة الطوارئ نعام استثنائي شرطي مار بفكرة اخلطر احمليق بالكيان الوطين

 أيضا :  وقال بعضهم

   ." إلا تدبري قانوين خمصص وماية كل أو بعض أجزاء البالد ضد األخطار النامجة عن عدوان مسلح " 
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 وقال آخرون : 

   .املدنية إىل السلطات العسكرية " " إلا اوالة اليت بوساطتها تنتقل صالحيات السلطات

ن املشللللرع ا يتلللل  أيللللة نعريللللة مللللن أمللللا عنللللدنا فللللليس هنللللاك أي تعريللللف والللللة الطللللوارئ ، وهللللذا طبيعللللي أل
النعريات الفقهيلة حلني اقتلبس ملن اوقلوق الفرنسلية النصلوص القانونيلة الناحلملة إلعلالن حاللة الطلوارئ والتلدابري 

 .القانونيلة الليت ا تعلن بلالتعريف وإمنا اقتبس األحكام الفرنسلية .والقيود املفروضة على اوريات يف حالة إعاللا 
   .فقهية عندنا ،  ذا املوضوع قليلة جدا ، بل قل إلا نادرة   إن األحبا  ال

واوقيقللة أنلله ، يف معللرض تعريللف حالللة الطللوارئ ميكللن أن جتمللع هللذه التعللاريف مجيعللا فيؤلللف منهللا تعريللف 
 جامع والة الطوارئ فنقول إلا : 

بير أو تةةدابير نظةةام اسةةتثنائي شةةرطي مبةةرر بفكةةرة الخطةةر المحيةةق بالكيةةان الةةوطني يسةةو  اتخةةاذ تةةد" 
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 : 

ن املشلللرع أحلللا/ هلللذا النعلللام بضلللمانات للحريلللات العاملللة فتطللللب أن تكلللون فيللله صلللفات مللللن فباعتبلللار أ
 .املشروعية ، فهو  ذا العتبار نعام ولكنه نعام دستوري استثنائي

وباعتبللار أن السلللطات العسللكرية اللليت تعطللى صللالحيات السلللطات املدنيللة يف فللرتة إعللالن حالللة الطللوارئ 
 .سوغ اعتبار هذا النعام شرطيا حمضا لذلك وجب استبعاد هذه الصفةتنوب عنها وحتكم بامسها ، ل ي

 وتأسيسا على ذلك ميكن أن يؤول التعريف إىل ما يلي:

 

إعالن حالة الطوارئ هةو نظةام دسةتوري اسةتثنائي قةائم علةى فكةرة الخطةر المحيةق بالكيةان الةوطني "
قةانون والمخصصةة لحمايةة أراضةي يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليهةا فةي ال

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"

غة حبيلل  يوسللعها هللذا هللو األصللل يف إعللالن حالللة الطللوارئ ولكللل مشللرع يف أي دولللة أن يعللدل يف الصللي
 .على أن ل تتخطى ما هو ماثل فيها من مبادئ
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 لمحة تاريخية :  -ثانيا
ا تكللن حاللللة الطلللوارئ املنعملللة يف تشلللريعنا معروفلللة يف التشللريع العثملللاين فلقلللد كانلللت السللللطات العثمانيلللة 

القواعلد العاملة الليت انطلوى تعاجل ما ند يف البالد من طوارئ الضطرابات الداخليلة باملؤيلدات اجلزائيلة املاثللة يف 
وأول حماوللة إلعطلاء هلذه الطلوارئ أمهيتهلا  . 2130عليها قانون اجلزاء العثماين الصادر يف شهر ذي اوجة سنة 

يف اإلجللراءات القضللائية ، هللي اجمللللس العللريف الللذي ألفلله يف عاليلله مجللال باشللا حللاكم إيالللة سللورية حملاكمللة زعمللاء 
  .د العثماين مبوجب فرمان خاص بذلك غري مستند إىل تعريف والة الطوارئ الثورة العربية يف لاية العه

  جاء النتداب الفرنسلي فلأتبع يف بلادئ األملر األراضلي السلورية لألحكلام الصلادرة علن رئليس اجلمهوريلة 
 لناحلمة إلعالن األحكام العرفية.الفرنسية ومنها النصوص ا

أملللر النعلللر والبلللت يف أملللر األفعلللال املرتكبلللة ضلللد قلللوات  .2/2/221الصلللادر بتلللاريخ  022وأوكلللل يف القلللرار 
مللا مسللي مبجللالس  2212الصللادر عللام  880الحللتالل إىل احملللاكم العسللكرية الفرنسللية وألللف مبوجللب القللرار رقللم 

الصلللللادر بتلللللاريخ  220وانتقلللللى قضلللللاته ملللللن العسلللللكريني الفرنسللللليني مبوجلللللب القلللللرار ذي اللللللرقم  .حلللللرب اجلللللليش 
2/3/2212.   

بشللأن هللذه اجملللالس اوربيللة مللرة  2213ر األمللور يف سللورية أصللدر املشللرع الفرنسللي قللرارا بتللاريخ ومللع اسللتقرا
، فنعمهللا تنعيمللا جديللدا ومساهلللا اجملللالس اوربيللة العرفيللة ، فكانلللت هللذه أول حماولللة لسللتقالل سلللورية يف  ةثانيلل

  .ة التشريع  ذا املوضوع الذي نعاجله يف هذا البح  عن النصوص النافذة يف فرنس

وقد تناثرت يف هذا القرار بعض األحكام اليت تعاجل حالة الطوارئ دون أن تسميها  لذه التسلمية بلل وملن 
وكانلت حماولللة خجللى مبعللا أللا اقتصللرت عللى ملا ميكللن أن ُيلد  مللن اضلطرابات داخليللة أو  .دون أن تعرفهلا 

س  108ملشللرع العلريف الفرنسللي القللرار رقللم وأصللدر ا .حملاولت النتقللاص مللن السللطة احملتلللة أو النتقللاص عليهلا 
س الصلادر بتلاريخ 108بشأن تنفيذ أحكام الديوان اوريب ، معقبا يف ذلك عللى القلرار رقلم  22/8/2212بتاريخ 

ص الصلللادر بتلللاريخ  2بشلللأن حفللل  األملللن يف األراضلللي املشلللمولة بالنتلللداب الفرنسلللي والقلللرار رقلللم  2/2/2212
   .لجيوك الفرنسية الذي يعاقب التعرض ل 2/2/2212

القلرار رقلم  2/22/2212واستمر املشرع الفرنسي يستكمل التشريع اخلاص بسورية ولبنان ، فأصلدر بتلاريخ 
مبراقبللة  12/2/2217يف  323/س مبعاقبللة إباحللة أسللرار العمليللات العسللكرية وعللدم اإلطاعللة ،   القللرار رقللم 301

ر تلللللاريخ .ل22بتنعللللليم حيازهتلللللا ومحلهلللللا ،   القلللللرار  337 17/2/2213يف  337األسللللللحة واللللللذخائر ، والقلللللرار 
 1/2/2232ر يف .ل 103اللللذي أعطلللى للمحلللاكم األجنبيلللة صلللالحية النعلللر يف خمالفاهتلللا ،   القلللرار  3/2/2231

بللإعالن األحكللام العرفيللة وقللرارات أخللرى تقمللع أعمللال  2/2/2232ر يف .ل 133ملنللع بيعهللا ، وأخللريا القللرار رقللم 
   .العنف 
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أول حماولللة جلديرة بالهتملام لتنعلليم اإلدارة العرفيلة يف دمشللق  27/1/2218بتلاريخ  2822رار رقللم وجلاء القل
   .على أثر الثورة اليت قامت يف سورية ، ويعتا هذا القرار نواة لكل األحكام اليت صدرت فيما بعد  ذا الشأن 

اللذي أفلرد للمخالفلات  0/8/2202يف ل .ف77وكانت احملاولة الثانية إلبراز معاا هذا املوضوع هو القلرار 
ل بتلللللاريخ .ف 83واجلللللرائم العسللللكرية الصللللرفية حملللللاكم عسللللكرية خاصللللة  للللا ودائملللللة يف سللللورية ، والقللللرار رقللللم 

   .الذي فصل يف إجراءات احملاكمة أمام هذه احملاكم 2/8/2202

عللد ، وا يأخللذ أبعللاده ويسللتفاد  للا عرضللناه حللىت اآلن أن مفهللوم حالللة الطللوارئ ا يتبلللور يف نعللر املشللرع ب
وشلللكله النهلللائي ، إذ إن التلللدابري الللليت تقتضللليها هلللذه اواللللة ا تلللنعم دفعلللة واحلللدة بلللل تباعلللا حسلللب العلللروف 

صلدر بإحلدا   2/2/2232ر تلاريخ .ل 82واواجة ، وحسب حلهورها على مسرح اوواد  ، لذلك جند القرار 
، يم مصلادرة األشلخاص لللدفاع السلل بتنعل 23/2/2200س الصادر يف .ا 228مصلحة الدفاع السل  ، والقرار 

 22/7/2202حللىت إنلله يف  .أي إن املشللرع ا يللرد يف ذهنلله بعللد ، التفريللق بللني طللارئ اوللرب والطللوارئ األخللرى 
، حماولللة منلله  مللن العمللومي واسللتمرار حالللة اوصللارس بشللأن احملافعللة علللى األ2أصللدر املرسللوم الشللرتاعي رقللم 

، فسماها حاللة اوصلار ترمجلة حرفيلة سليئة للتعبلري الفرنسلي ، إذ مسلي حاللة الطلوارئ باسلم إلبراز حالة الطوارئ 
،    حاللة الطلوارئ ، وهلي حاللة اوصللار جلزء ملن عناصلرها أو واقعلة ملن واقعلات كثلرية ميكلن أن تسلتلزم إعلالن

  .س.أ 07القرار رقلم بل 28/21/2202  ألغلاه لائيلا يف  11/3/2202س بتلاريخ  12عدل هلذا املرسلوم بلأخر رقلم 
ومعللا لللك أنلله مللا زال يعتللا حالللة الطللوارئ شلليئا طارئللا حسللب التسللمية ل يسللتحق أن يفللرد للله تشللريع خللاص 

  .ودائم لحتمالت املستقبل 

واقتصلللر التشلللريع ملللن بعلللد ذللللك عللللى اإلجلللراءات الللليت تقتضللليها اولللرب العامليلللة الثانيلللة ، فصلللدر املرسلللوم 
بإحللدا  مصلللحة الللدفاع السللل  اللليت أتبعللت لللوزارة الداخليللة ،   املرسللوم  22/0/2200يف  22الشللرتاعي رقللم 

  .بتنعيم اإلنارة يف سورية وقرارات أخرى  22/0/2200يف  21الشرتاعي 

بشللللأن حالللللة إعللللالن األحكللللام  000ومبناسللللبة حللللرب فلسللللطني صللللدر القللللانون رقللللم  22/2/2208وبتللللاريخ 
يف التشللريعات السللابقة البيللان مجعللا خمللال ، وألغللى مللا ذالفلله منهللا ، ، فجمللع قسللما مللن شللتات مللا تفللرق  العرفيللة

بللإعالن األحكللام العرفيللة يف أراضللي اجلمهوريللة السللورية ، حللدد مفعوهلللا  002وصللدر بالتللاريخ ذاتلله القللانون رقللم 
ضليها السللطة املختصلة بفلرض التلدابري واإلجلراءات تقت 000بستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره وقد نعم القانون 

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 

تللاريخ  23يف منطقللة العمليللات اوربيللة ، والقللرار  مبنللع التجللول 2/2208/  13بتللاريخ  2هلللذا القللانون مثللل القللرار 
اللذي ُيعلر عللى  17/2/2208تلاريخ  28مبصادرة األطباء واملصورين واملهندسني والفنيني ، والقرار  12/2/2208
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مبنللع السللفر خللار   3/7/2208تللاريخ  02مللوحلفي الدولللة واملؤسسللات التابعللة هلللا مغللادرة أمللاكن عملهللم ، والقللرار 
 .ية بدون إجازة األراضي السور 

بتنعيم اإلدارة العرفية ، وهو وإن ا يلورد نلص  220صدر املرسوم التشريعي رقم  2202حزيران  11وبتاريخ 
بللذلك فاقللدا لوجللوده القللانوين  000إل أنلله اسللتوعب مللا فيلله بكامللله ، واعتللا القللانون  000صللريح بإلغللاء القللانون 

 ذا املرسوم التشريعي جاءت  ذا النص : أصال ، واجلدير بالذكر أن األسباب املوجبة هل

" ل يوجللد يف التشللريع 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 

ص بإعداد مشروع املرسوم املرفق ، وهلو يتضلمن حتديلد اختصلاص القضلاء العسلكري من الضرورة تاليف هذا النق
  .وتنعيم اإلدارة العرفية على أسس واضحة " 

وأحلللد   220إمنلللا صلللدر إمتاملللا للمرسلللوم التشلللريعي  8/21/2222الصلللادر بتلللاريخ  230ويبلللدو أن القلللانون 
   .مديرية خاصة للدفاع السل  

الصلللادر بشلللأن حاللللة  271أن ألغلللي بالقلللانون رقلللم  13/2/2228ا لبللل  يف ولكللن هلللذا املرسلللوم التشلللريعي مللل
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 

اللللذي مسلللي بقلللانون حاللللة الطلللوارئ  11/21/2271الصلللادر بتلللاريخ  22سلللوم التشلللريعي رقلللم وأخلللريا جلللاء املر 
   .الذي ما يزال نافذا حىت اآلن  – 22املرسوم  –، وهو  271فألغى القانون 

يف العلللرض التلللارذي املتقلللدم وضلللح لنلللا التلللدر  اللللذي اسلللتنت فيللله قلللوانني الطلللوارئ وإعلللالن حاللللة الطلللوارئ 
   .ا املستمرة حىت يومنا هذ

 

 وضع حالة الطوارئ في سورية منذ إعالنها: -ثالثا
الللذي صللدر يف عهللد الوحللدة بلني سللورية ومصللر قللد كللرس حالللة  271لعلل مللن نافلللة القللول أن القللانون رقلم 

 271الطوارئ وأرخى بعالله على كافة مراحل  اوياة يف سورية ،ولقد أرفقت مع هذه الكلمة نلص القلانون رقلم 
   .القاضي بإنشاء حمكمة أمن الدولة  2228لعام  00واألمر رقم  2230لقرار وا 3والقانون رقم  

 ومن تتبع هذه القوانني والقرارات نستخلص املالحعات التالية : 

إن يلللد رئللليس اجلمهوريلللة مطلقلللة يف إعلللالن حاللللة الطلللوارئ وإلائهلللا بقلللرار منللله دون وجلللود أي  -2
   .مرجع ملناقشتها أو التصديق عليها 
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للليت نللوز إعللالن حالللة الطللوارئ فيهللا حللالت غائمللة وغللري حمللددة بصللورة تقطللع إن اوللالت ا -1
  .الشك باليقني 

كنت وكيال للنيابة العامة يف دمشق وأثناء التحقيق يف بعض اجللرائم أطلعلت عللى   2270وأذكر أين يف عام 
الواقعلللة إىل احمللللامي شللابه ذللللك ، وعنلللدما كتبلللت  لللذه  موقللوفني يف ) نعلللارة الشلللرطة( دون ملللذكرة قضلللائية أو ملللا

 العام وكان وقتها األستاذ منري سلطان أبدى دهشته لذلك وقال يل : أل تعلم أننا يف حالة طوارئ !! 

إن األوامللر اللليت يصللدرها رئلليس اجلمهوريللة إمللا أن تكللون كتابيللة أو شللفوية وقللد حللدد القللانون  -3
   .التدابري املمكن اختاذها فيمكن الرجوع إليها 

 271الللذي مسللي حبالللة الطللوارئ، فللألغى القللانون  2271 12/21تللاريخ  22التشللريعي رقللم    صللدر املرسللوم
   .آنف الذكر وبقي هذا املرسوم التشريعي معمول به حىت اآلن 

أعلنلللت حاللللة الطلللوارئ يف اللللبالد نعلللرا للتغيلللري اللللذي حصلللل بالسللللطة عللللى إثلللر  2273يف الثلللامن ملللن آذار 
األسلللباب الللليت دعلللت السللللطة إلعلللالن حاللللة الطلللوارئ، ألن هلللذه  انقلللالب عسلللكري ، وللللن ننلللاقش هنلللا صلللحة

املسألة تعتا من أعمال السيادة اليت متارسها أية سلطة مالكة لزمام اوكم، وإمنلا سلنناقش ملدى مشلروعية حاللة 
لللى الطللوارئ مللن الناحيللة الدسللتورية الشللكلية ، ومللن الناحيللة املوضللوعية ،   نبللني اآلثللار السلليئة والللة الطللوارئ ع

   .حقوق اإلنسان يف سورية ، وخاصة جلهة العتقال دون حماكمة

منله  1وتنص امللادة  2271لعام  22تستند حالة الطوارئ املعلنة منذ  أربعني عاما إىل املرسوم التشريعي رقم 
 على ما يلي : 

اجلمهوريلللة  المنعقةةةد  برئاسةةةة رئةةةيس مجلةةةس الةةةوزراءتعللللن حاللللة الطلللوارئ مبرسلللوم يتخلللذ يف  - أ
   .، على أن يعرض على ملس النواب يف أول اجتماع له  رية ثلثي أعضائهوبأكث

القيللود والتللدابري اللليت نللوز للحللاكم العللريف اختاذهللا واملنصللوص عليهللا  يحةةدد المرسةةوم - ب
   .يف املادة الرابعة من هذا املرسوم التشريعي دون اإلخالل بأحكام املادة اخلامسة منه

 وتنص املادة اخلامسة ما يلي:

توسلللليع دائللللرة القيللللود والتللللدابري  لمجلةةةةس الةةةةوزراء المنعقةةةةد برئاسةةةةة رئةةةةيس الجمهوريةةةةةنللللوز  -أ
 .املنصوص عليها يف املادة السابقة عند القتضاء، مبرسوم يعرض على ملس النواب يف أول اجتماع له

 .ونوز هلذا اجمللس تضييق القيود والتدابري املشار إليها  -ب
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قلانون الطلوارئ صلالحيات اولاكم العلريف، ول نلرى حاجلة لتعلدادها إل أننلا  وقد حددت امللادة الرابعلة ملن
 نورد مالحعات هامة : 

بمجلةس الةوزراء المجتمةع برئاسةة إن إعالن حالة الطلوارئ منوطلة بالسللطة التنفيذيلة املمثللة  -2
وريللة ، وبللرئيس اجلمه 2233وذلللك يف الفللرتة السللابقة لصللدور الدسللتور اوللايل لعللام  رئةةيس الجمهوريةةة
   .تالية لنفاذ هذا الدستورمنفردا يف الفرتة ال

ختلللتص السللللطة التشلللريعية باملصلللادقة عللللى حاللللة الطلللوارئ، وإن علللرض مرسلللوم اإلعلللالن عللللى  -1
مصةةةةادقة مجلةةةةس ، وتعتللللا  سللللب ، وإمنللللا للمصللللادقة علللللى املرسللللومملللللس النللللواب للللليس إلعالملللله فح

هللا بللإرادة الشللعب والنعللام العللام واوريللات مللن الشللرو/ اجلوهريللة لنفللاذ حالللة الطللوارئ ، لتعلق الشةةعب
   .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

فللإن النعللام الللذي ُيكمهللا يتخللذ هللذا الشللكل مللن السللتثناء والتوقيللت والعللال  غللري العللادي، وتبعللا لللذلك 
وإن يف اسللتدامة هللذا النعللام مللا يتعللب الشللعب ويقيللد فعاليتلله ويشللل الشللعور باإلبللداع والتقللدم ويرهللق معنوياتلله، 

اح   أصللبح حللرا وبللالعكس فللإن رفعلله يللؤدي بسللرعة إىل ازدهللار ملحللو ، ازدهللار الطللري الللذي كللان مهلليض اجلنلل
   .طليقا يسبح  يف األجواء اليت طاملا حن إليها أُثناء إساره

انقضللت فعليلللا مبلللرور اللللزمن وانقضلللاء اواللللة اللليت أعلنلللت ملللن أجلهلللا، وهلللي تغيلللري فةةةنعالن حالةةةة الطةةةوارئ 
مللار السلللطة الللذي مت يف الثللامن مللن آذار علللى يللد أفللراد القللوات املسلللحة، وباسللتقرار اوكللم ا يعللد هنللاك أي 

وذلللك دون الللدخول يف تفاصلليل إعللالن حالللة الطللوارئ كولللا مللن  .لسللتمرار هللذه اوالللة املؤقتللة كمللا بينللاه آنفللا
ا ُيصلللل حلللني إعالللللا يف الثلللامن ملللن آذار علللام  صلللالحيات مللللس اللللوزراء املنعقلللد برئاسلللة اجلمهوريلللة وهلللو ملللا

2273. 

ون باعتباره أبا القلوانني وقلد صلدر متلأخرا علن وهو يعلو كل قان 2233  إن الدستور السوري الصادر عام 
إعللالن حاللللة الطللوارئ خبملللس سللنوات،  لللا يعتللا هلللذه اوالللة ملغلللاة ضللمنا وإن كلللان ا يصللرح عنهلللا، وذللللك يف 

 . 02-12مواده 

 من الدستور قد نصت على مايلي: 202كما أن املادة 
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 .يف القانون""يعلن رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه املبني 

 ،ن الطللوارئوبللذلك فقللد أضللحى إعللالن حالللة الطللوارئ مللن صللالحيات رئلليس اجلمهوريللة خالفللا لللنص قللانو 
وا يعمد رئيس اجلمهورية إىل جتديد إعالن حالة الطوارئ هذه منذ صدور الدسلتور وحلىت تارذله  لا يعلين انتهلاء 

 .ائها فعالهذه اوالة مبقتضى الدستور اجلديد، واجتاه نية املشرع إللغ

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 

اكمة، ألن ما بين على باطلل فهلو باطلل، وبلرغم أن العديلد ملن بالستناد إليها ، وخاصة أوامر العتقال دون حم
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

   

 اآلثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق اإلنسان :  -رابعا
قللد أفللرزت اآلثلار القانونيللة اخلطللرية علللى حقللوق  –غلري الدسللتورية  –إن التطبيقلات الواقعيللة والللة الطللوارئ 

 اإلنسان وهي : 

انعدام  ارسة السلطة القضائية ألية صالحية بصدد العتقالت، سواء جلهة األملر بالعتقلال  -2
إلفرا  عنه ، فضال عن أن ذللك يتعلارض ملع أو تنفيذه، ومسؤولية التحقيق مع املعتقل ، أو معاقبته ، أو ا

  .من اتفاقية اوقوق املدنية والسياسية اليت وقعت عليها سورية 2من املادة  3الفقرة 

حرملان امللواطنني مللن  ارسلة حقهللم يف الطللب ملن القضللاء البلت بشللرعية توقيلف أي شللخص  -1
  .آنفة الذكر  2من املادة  0وهو ذالف الفقرة 

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

   .عدم نفاذ أي قرار قضائي بإلغاء األوامر العرفية واويلولة دون وصول املواطنني إىل وقوقهم  -0

حاليللل الطبيللة حتللت اسللم املخللا األهلللي جانللب قصللر العللدل ، وقللد علللى سللبيل املثللال مت إغللالق خمللا للت
مبعلا أن األملر العلريف أضلحى  -حصلنا على حكم بانعدام األمر العريف الذي مت إغالق املخا  بالسلتناد إليله 

  .إل أننا ا نفلح يف تنفيذ هذا القرار منذ أكثر من أربع سنوات ، -معدوما وليس له أي أثر قانوين

 املوجهة إليه وعدم إمكان زيارته. وي املعتقل من معرفة مصريه أو التهممنع ذ -2
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إن األوضاع اجلائرة اليت ختر  عن مفهوم األحكام القضائية واليت صدرت إما علن حمكملة أملن  -7
الدولللة أو عللن احملللاكم امليدانيللة، قللد قضللت بإعللدام اآللف مللن املعتقلللني باجلملللة حللىت إن بعللض مللن أعللدم  

   .رعةكان بطريق الق

  إن مللن حكللم بأحكللام جنائيللة قللد مت وصللم كافللة مسللتنداته يف سللجالت األحللوال املدنيللة والسللجالت 
العدليللللة  للللذه األحكللللام بصللللورة تللللؤدي إىل عرقلللللة عودتلللله للحيللللاة الطبيعيللللة واسللللتئناف عمللللله، إذ سللللوف ذللللر  

 .أصحاب األعمال من وحلائفهم ومن  ، تسد يف  وجوههم سبل العيش الكرا

لطات اسللللتنادا إلعللللالن حالللللة الطللللوارئ إىل مراقبللللة التصللللالت اهلاتفيللللة والايديللللة، تعمللللد السلللل -3
كملللا تعملللد إىل مراقبلللة الايلللد اإللكلللرتوين ، وحجلللب   .وختلللرتق بلللذلك سلللرية املراسلللالت واملكامللللات اهلاتفيلللة

   .العديد من املواقع على شبكة النرتنت  دف منع املشرتكني من الوصول إىل معلومات حمددة

احملكومون بعد اإلفرا  عنهم والناشطون يف الشأن العام ملن اوصلول عللى جلوازات سلفر  مينع -8
   ..بأوامر األجهزة األمنية أو مينعون من السفر خار  القطر

أدت حالة  الطوارئ و ارسة القمع إىل فرار عدد كبري ملن امللواطنني خلار  القطلر ومنلع هلؤلء  -2
  .مع املواثيق الدولية من اوصول على جوازات السفر  ا يتناقض

إن طغيان األجهزة األمنيلة والرعلب اللذي عشلش يف النفلوس، أضلحى علامال حامسلا يف اويلوللة دون -20
اختللاذ قللرارات مللن قبللل السلللطة القضللائية يف الرقابللة علللى اإلدارة العرفيللة، وأدى بعللد ذلللك لطغيللان هللذه اإلدارة 

 .وقد جرى منع بعض الناس من حضور املنتدياتواستهتارها بكل القيم و اوقوق مجلة وتفصيال ، 

ألغيت  حصانة امللكيلة الفرديلة ومتلت مصلادرة اآللف ملن دور السلكن حبجلة األملن، ولقلد مارسلت -22
إقاملللة اللللدعاوى عللللى السللللطة يف هلللذا الشلللأن وحصللللت عللللى أحكلللام دون تنفيلللذ حلللىت اآلن، وأرفلللق ملللع هلللذه 

 .ا بقيمة امللكية الكلمة بيانا صادرا عنها يبني مدى استهتاره

أدى إعللالن حالللة الطلللوارئ   لفقللدان شخصلللية العقوبللة، فلللتم اعتقللال األقربلللاء واألصللدقاء للشلللخص -21
 .املطلوب ملمارسة الضغط عليه لتسليم نفسه  ا أدى لفقدان حصانة املواطن لشخصنة العقوبة 

اسلدين اللذين مههلم مجلع امللال إن اختالل العدالة الناجم عن إعالن حالة الطوارئ واستغالهلا من الف-23
واملنلللافع بأيلللة وسللليلة، يلللؤدي لبلللتالع الثلللروات العاملللة ولبهلللا وإىل اتسلللاع اهللللوة بلللني األغنيلللاء والفقلللراء ، ويلللؤدي 

 .بالتايل لإلحبا/ ، وقد يكون سببا لتولد العنف أو ما اصطلح عليه باإلرهاب

 تراجللع الفكللر وا سللار اإلبللداع وتللردي لقللد أدت حالللة الطللوارئ اللليت نعيشللها منللذ أربعللني عامللا إىل -20
 .اوالة العلمية ألن يد رقيب حالة الطوارئ هي فوق كل اعتبار إل اعتبار أمن السلطة
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لقد دعمت حالة الطوارئ واخلوف الذي عشش يف نفلوس النلاس إىل تفشلي الفسلاد اللذي أضلحى  -22
دوللللة حلللىت وصلللل إىل التعلللليم والقضلللاء، ومهلللا هلللو الفاعلللل الرئيسلللي يف اويلللاة العاملللة وتغلغلللل يف مجيلللع أجهلللزة ال

اجلهللللازان املفللللروض ألمللللا يؤمنللللان بنللللاء متمعيللللا سللللليما وحصللللانة للنللللاس للوصللللول إىل حقللللوقهم، وا يعللللد أحللللد 
 .يستطيع أن ميارس نقد الفاسدين بسبب متتعهم حبصانة الطوارئ ، ووجودهم يف قمة هرم السلطة

لكبلري يف اللدفاع علن العلراق الشلقيق اللذي سلقط بصلورة ا يكلن وأخريا ل بلد يل أن أنلوه بالليلار ا -27
أحللد يتوقعهللا، ولعللل العامللل الرئيسللي يف أسللباب سللقوطه أنلله كللان يللدار حبالللة الطللوارئ والرعللب الللذي جنللم عنهللا 
بني أهلنا هناك، فلم ينفلع النعلام ل جيشله اجللرار ول أسللحته الفتاكلة الليت كلان يلزعم أللا تشلكل حصلنا منيعلا 

لخرتاق، واليت ا يكن ليستعملها سوى ملواجهة مواطنيله فعجلز علن اسلتعماهلا ملواجهلة الغلزاة األملريكيني، من ا
 .وأدى بالتايل إىل زلزال يف مجيع عاملنا العريب وإىل إحبا/ ا يسبق لنا عهد به من قبل

 

حملاكمللة  العسللكرية المحةةاكم الميدانيةةةبسللط صللالحيات  31صللدر مرسللوم تشللريعي بللرقم  2280يف عللام 
  .املدنيني 

ومعلللللوم أن احملللللاكم امليدانيللللة اللللليت مللللن املفللللرتض أن تكللللون موجللللودة يف مجيللللع جيللللوك العللللاا، إمنللللا ينحصللللر 
اختصاصها مبحاكمة العسكريني يف أثناء اوروب أو الكوار  اليت تشارك فيها قطعات من اجلليش ألملور تتعللق 

علللى مللن يتخلللف عللن أداء واجبلله العسللكري أو يفللرمن  للذه الكللوار  ، وجتللري هللذه احملللاكم حماكمللات سللريعة 
اخلدمة أو يتصل بالعدو، حبي  جتري له حماكمة سريعة، كما نري التنفيذ السريع حرصلا عللى اواللة الليت يكلون 

 .اجليش فيها 

ويف حاللللة الطلللوارئ  هتلللدر القواعلللد القانونيلللة العاديلللة وتطبلللق قواعلللد خاصلللة بالعسلللكريني ، وإن يف تشلللميل 
 مبحاكمتهم أمام مثل هذه احملاكم، إهدارا وقوقهم يف أن ُياكموا حماكملة عادللة أملام قضلائهم العلادي، املدنيني

  .وينتعروا أحكاما يكون حق الدفاع والطعن فيها ضمانة وقوق   احملاكمني 

دىن مللن وعلن طريلق هلذه احملللاكم امليدانيلة مت إعلدام آلف امللواطنني يف السللجون دون أن يتلوفر هللم اولد األ
  .الضمانات يف حماكمة عادلة وحىت دون استجواب يف حدود القانون 

فإن املمارسات اليت متت بالستناد إىل هذه احملاكم هلي حماكملات باطللة، ول ترتكلز عللى أسلاس  من  ،و 
بللة زمللن قللانوين سللليم، باعتبللار أن هللذه احملللاكم تنعللر يف اجلللرائم الداخلللة يف اختصللاص احملللاكم العسللكرية واملرتك

   .اورب 

والذي أنشئت مبوجبه احمللاكم امليدانيلة عللى ملا  2278لعام  202من املرسوم التشريعي  1ولقد نصت املادة 
 يلي : 
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زملللن اولللرب ، وهلللو امللللدة الللليت تقلللع فيهلللا اشلللتباكات مسللللحة بلللني اجلمهوريلللة العربيلللة  -2
   .السورية  وبني العدو وُيدد بدؤها وانتهاؤها مبرسوم 

ربيللللة واألعمللللال أو اوركللللات اللللليت يقللللوم  للللا اجللللليش وبعللللض وحداتلللله يف العمليللللات او -1
   .اورب أو عند وقوع صدام مسلح مع العدو 

وملللن ذللللك يتبلللني أن احمللللاكم امليدانيلللة هلللي حملللاكم ل تتمتلللع بلللالوجود القلللانوين ولللليس هللللا مرجعيلللة قانونيلللة، 
للليس منهللا حماكمللة املللدنيني الللذين حوكمللوا ولسلليما إذا علمنللا أن الفقللرتني السللابقتني قللد حللددتا صللالحياهتا، و 

 .أمامها دون سند من القانون

والليت تناوللت عضلوين يف مللس الشلعب مهلا   1002وليس عنا ببعيد العتقالت اليت متت يف أواخر العام 
والعمللل العللام، هللم السللادة  اإلنسللانالسلليدين ريللاض سلليف ومللأمون اومصللي، وأكللادمييني وناشللطني يف حقللوق 

سللى ، فللواز تللللو، عللارف دليلللة، كمللا ل اللبللواين، وليللد البللين، حسللن سللعدون ، حبيللب صللاحل، وذلللك حبيللب عي
جملرد  ارستهم حقهم يف الرأي والتعبري  ا يسلط الضوء على عقلية األجهزة األمنية واليت ل تزال  عنلة يف حتويلل 

ات إللقللللاء اخلللللوف والرعللللب يف نفللللوس الدولللللة القانونيللللة إىل دولللللة أمنيللللة ترتكللللز أساسللللا علللللى  ارسللللة قمللللع اوريلللل
 .املواطنني، وإن العتقالت األخرية اليت طالت عددا من الناس يف بلدة داريا ويف محاه ألكا دليل على ذلك 

إذ   ،ول بلد لنللا هنللا مللن التنويله باخللللل الللذي أصلليبت بلله السللطات الللثال  التشللريعية والتنفيذيللة والقضللائية
ووقعلللت هلللذه السللللطات حتلللت خلللوف سلللطوة األجهلللزة األمنيلللة، ولللليس عنلللا ببعيلللد تلللداخلت األواملللر والبالغلللات 

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

ي وق بالسلطة القضلائية الليت ملن املفلروض أن تكلون هلي اوصلن األخلري لألملة، وإن أععم اخللل هو الذ
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: 
نللللا إدراك اهلللللوة اللللليت ا للللدرت حبقللللوق اإلنسللللان يف بلللللدنا قصللللص مللللن التللللاريخ املعاصللللر: إذا أرد - أ

   .سأعرض وادثتني تارذيتني، وأترك للجمهور اواضر مقارنة ذلك مبا نري حاليا

فيملا أذكلر حلني كلان ُيتفلل بيلوم اجلليش يف مدينلة حللب الشلهباء برعايللة  2208أوىل اولادثتني كانلت علام 
وقف الشاعر املعروف عمر أبو ريشة يشيد مبوقلف اجلليش البطلل، يف  رئيس الوزراء املرحوم مجيل مردم، وإذ ذاك
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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

 

وانتهلللى اوفللل وصلللفق اوضللور مبلللا فلليهم راعلللي اوفللل وخلللر  الشللاعر ميشلللي عللللى  وأشللار إىل مجيلللل مللردم،
 .رجليه 

حلني كلان املرحلوم خاللد الععلم يلزور درعلا، فأقلدم املتعلاهرون عللى رمجله  2271وثاين اوادثتني كانت علام 
وملا إن وصلل  بالبندورة والبيض وانقلب لباس خالد الععم إىل اللون األمحلر واعتقللت الشلرطة بعلض املتعلاهرين،

رئلليس الللوزراء املعتللدى عليلله إىل الصللنمني يف طريللق عودتلله إىل دمشللق حللىت اتصللل مبحللاف  درعللا وأمللره بللإطالق 
 .سراح املعتقلني 

اآلثللار املرتتبللة علللى الشللارع العللريب: وأخللريا وللليس آخللرا هللل تسللتطيع أن نتسللاءل أيللن الشللارع العللريب  –ب 
يللان الصللهيوين احملتللل بللدعم الوليللات املتحللدة األمريكيللة، وكللذلك أيللن مللن التصللفيات اجلماعيللة اللليت يقللوم  للا الك

 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 
اقللتحم املتعللاهرون مكتللب وزيللر القتصللاد الللذي هللرب بللدوره مللن الشللرفة إىل فرنسللة ، فتحللرك الشللارع يف سللورية و 
  .وسقطت اوكومة وألغيت صفقة اوبوب

وثانيتهما حني مر وزير خارجية أمريكة وضور اولف املركزي يف الباكستان فتحرك الشارع السلوري منلددا 
 .ائناباوكومة كيف تسمح لوزير خارجية دولة عدوة إمايالية بالعبور يف أجو 

ولو قارنا بني تلك اوواد  و ارسة السلطات يف بالدنلا لقملع امللواطنني، وملنعهم ملن التعلاهر والتعبلري إل 
بأمرهللا وموافقتهللا، ومللا أحدثتلله حالللة إعللالن الطللوارئ مللن خللوف لللدى املللواطن للخللرو  إىل الشللارع والتعبللري عللن 

واصلم الغلرب حيل  ختلر  ماليلني البشلر للتنديلد بالوليلات رأيه حبرية وجرأة ، لو قارنلا واقعنلا اليلوم مبلا نلري يف ع
املتحللللدة ول أحلللللد يعلللللرتض طريقهلللللا، فللللأين منهلللللا اللللللبالد العربيلللللة وخاصلللللة سللللورية، وهلللللي تشلللللكل إحلللللدى نقلللللا/ 

اللليت كانللت  الطللوارئالسللتهداف األمريكللي يف اوللرب علللى العللراق الللذي كللان عامللل سللقوطه الرئيسللي هللو حالللة 
 رس على املواطن بكافة املستويات من قبل األجهزة األمنية املتسلطة؟سائدة فيه، والقمع الذي مو 
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 :وأخرياا 

ل منللللاص لنللللا مللللن أن جنللللري مصللللاوة مللللع الللللذات يف الللللداخل، وتعيللللد السلللللطة تقوميهللللا لألوضللللاع وحتفلللل  
،  للمللواطن كرامتلله وحقوقلله وتلغللي إىل غللري رجعللة اخلطللو/ اومللراء 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

 المحامي هيثم المالح          4191السابع من جمادى األولى 
 رئيس جمعية حقوق اإلنسان في سورية   6/7/9111وافق  الم

 

 :ملحقات
 2228لعام  2203القرار رقم 

 رئيس اجلمهورية

 بعد اإلطالع على الدستور املؤقت

بإدخلللال بعلللض التعلللديالت عللللى التشلللريعات القائملللة يف إقليملللي مصلللر  2228 لسلللنة 2وعللللى القلللانون رقلللم 
 .وسورية

 .بشأن حالة الطوارئ 2228لسنة  271وعلى القانون رقم 

 .الصادر يف مصر بإعالن حالة الطوارئ 2227لسنة  312وعلى قرار رئيس اجلمهورية رقم 

بللإعالن اإلدارة العرفيللة املعللدل مبرسللوم رقللم  30/20/2227الصللادر يف سللورية يف  3072وعلللى املرسللوم رقللم 
 . 13/3/2223يف  1017ومرسوم  3/0/2223يف  2010

 ولستمرار األسباب املوجبة لصدور القرار واملرسوم املشار إليهما قرر:

 .يستمر إعالن حالة الطوارئ ويشمل نطاقها إقليمي اجلمهورية -2مادة 

 .ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من تاريخ نشره -1مادة 

  .2228سبتما سنة 13 – 2338ربيع األول سنة  23صدر برياسة اجلمهورية يف 

 مجال عبد الناصر        
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 4228لسنة  11أمر رقم ،  الجمهورية العربية المتحدة
 

 بتشكيل حماكم أمن الدولة يف اإلقليم السوري

 

 رئيس اجلمهورية

 .بشأن حالة الطوارئ 2228لسنة  271بعد اإلطالع على القرار بقانون رقم 

 .باستمرار حالة الطوارئ يف إقليمي اجلمهورية 2228لسنة  2230وعلى القرار رقم 

باسلللتبقاء األحكلللام العرفيلللة يف  13/3/2223ي بتلللاريخ الصلللادر يف اإلقلللليم السلللور  1017وعللللى املرسلللوم رقلللم 
 .منطقيت القنيطرة والزوية

 قرر:

 .تشكل يف كل حمافعة حمكمة أمن دولة بدائية -2مادة 

وحتلللال إىل هلللذه احمللللاكم جلللرائم خمالفلللة أواملللر اولللاكم العسلللكري واألواملللر اجلمهوريلللة أو الللليت تقضلللي هلللذه 
 .األوامر بإحالتها إىل حماكم أمن الدولة

 تشكل ثال  حماكم أمن دولة عليا يف : -1مادة 

 .دمشق ويشمل اختصاصها مدينة دمشق وحمافعات دمشق ومحص ودرعا والسويداء - أ

 .حلب ويشمل اختصاصها حمافعات حلب والالذقية ومحاه - ب

 .دير الزور ويشمل اختصاصها حمافعيت دير الزور واوسكة - 

 .ة الثانية من املادة السابقة مىت كانت عقوبتها جنائيةوحتال إليها اجلرائم املنصوص عليها يف الفقر 

  .يعمل  ذا األمر يف اإلقليم السوري من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية -3مادة 

 

 جمال عبد الناصر   4228نوفمبر  44
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 2228سبتما  13تاريخ ،  بشأن حالة الطوارئ 469قانون رقم 
 

 باسم األمة 

 رئيس الجمهورية
 ع على الدستور املؤقتبعد الطال

املتضلللمن تنعللليم  11/7/2202الصلللادر يف اإلقلللليم السلللوري بتلللاريخ  220وعللللى املرسلللوم التشلللريعي رقلللم 
 .اإلدارة العرفية 

يف شللأن األحكللام العرفيللة الصللادر يف اإلقللليم املصللري والقللوانني  2220لسللنة  233وعلللى القللانون رقللم 
 املعدلة له 

 قرر القانون اآليت:

 .مل بالقانون املرافق يف شأن حالة الطوارئيع -2مادة 

 2220لسللنة  233والقللانون رقللم  11/7/2202الصللادر يف  220يغلللى املرسللوم التشللريعي رقللم  -1مللادة 
   .املشار إليهما وكذلك كل نص ذالف أحكام هذا القانون

 .ريخ نشرهينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به يف إقليمي اجلمهورية من تا -3مادة 

   .2228سبتما سنة  13 – 2338ربيع األول سنة  23صدر برياسة اجلمهورية يف 

 

 .جمال عبد الناصر
 

 قانون بشأن حالة الطوارئ
نللوز إعللالن حالللة الطللوارئ كلمللا تعللرض األمللن أو النعللام العللام يف أراضللي اجلمهوريللة أو يف  -2مللادة 

أو قيلام حاللة هتلدد بوقوعهلا أو حلدو  اضلطرابات منقطة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب 
 .يف الداخل أو كوار  عامة أو انتشار وباء

يكلللون إعلللالن حاللللة الطلللوارئ وإلاؤهلللا بقلللرار ملللن رئللليس اجلمهوريلللة ونلللب أن يتضلللمن قلللرار  -1ملللادة 
 إعالن حالة الطوارئ ما يأيت:
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 .: بيان اوالة اليت أعلنت بسببهاأولا 

 .ليت تشملهاحتديد املنطقة ا -ثانياا 

 .تاريخ بدء سريالا -ثالثاا 

 

 لرئيس اجلمهورية مىت أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتايب أو شفوي التدابري اآلتية: -3مادة 

 

وضلللع قيلللود عللللى حريلللة األشلللخاص يف الجتملللاع والنتقلللال واإلقاملللة وامللللرور يف  - أ
علللللى األمللللن أمللللاكن أو أوقللللات معينللللة والقللللبض علللللى املشللللتبه فلللليهم أو اخلطللللرين 

والنعللام العللام واعتقللاهلم والرتخلليص يف تفتلليش األشللخاص واألمللاكن دون التقيللد 
بأحكللام قللانون اإلجللراءات اجلنائيللة وكللذلك تكليللف أي ضللخي بتأديللة أي عمللل 

 .من األعمال

األمر مبراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات واملطبوعلات  - ب
التعبللري والدعايللة واإلعللالن قبللل نشللرها وضللبطها  واحملللررات والرسللوم وكافللة وسللائل

 .ومصادرهتا وتعطيلها وإغالق أماكن طبعها

حتديد مواعيد فتح احملال العامة وإغالقها وكلذلك األملر بلإغالق هلذه احمللال   - ت
 .كلها أو بعضها

السللتيالء علللى أي منقللول أو عقللار واألمللر بفللرض اوراسللة علللى الشللركات  -  
ء الللديو ن واللتزامللات املسللتحقة واللليت تسللتحق واملؤسسللات وكللذلك تأجيللل أدا

 .على ما تستويل عليه أو على ما تفرض عليه اوراسة

سحب الرتخليص باألسللحة أو اللذخائر أو امللواد القابللة لالنفجلار أو املفرقعلات  -  
 .على اختالف أنواعها واألمر بتسليمها وضبطها وإغالق خمازن األسلحة 

تنعيم وسائل النقل وحصر املواصالت وحتديلدها إخالء بعض املناطق أو عزهلا و  - ح
 .بني املناطق املختلفة

ونللوز بقللرار مللن رئلليس اجلمهوريللة توسلليع دائللرة اوقللوق املبينللة يف املللادة السللابق علللى أن يعللرض هللذا القللرار 
 .على ملس األمة يف أول اجتماع له
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درة مللن رئلليس اجلمهوريللة أو مللن يقللوم تتللوىل قللوات األمللن أو القللوات املسلللحة تنفيللذ األوامللر الصللا -0مللادة 
وإذا تولللت القللوات املسلللحة هللذا التنفيللذ يكللون لضللباطها ولضللبا/ الصللف ابتللداء مللن الرتبللة اللليت يعينهللا  .مقاملله

 .وزير اوربية سلطة تنعيم احملاضر للمخالفات اليت تقع لتلك األوامر

لللله عللللى القيلللام بلللذلك ويعملللل وعللللى كلللل موحللللف أو مسلللتخدم علللام أن يعلللاولم يف دائلللرة وحليفلللتهن أو عم
 .باحملاضر املنعمة يف استثبات خمالفات هذا القانون إىل أن يثبت عكسها

 

مللع عللدم اإلخللالل بللأي عقوبللة أشللد تللنص عليهللا القللوانني املعمللول  للا يعاقللب كللل مللن خلللالف  -2مللادة 
تلللك األوامللر علللى أل األوامللر الصللادرة مللن رئلليس اجلمهوريللة أو مللن يقللوم مقاملله بالعقوبللات املنصللوص عليهللا يف 

 .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 
 .أو تسمائة لرية سورية أو بإحدى هاتني العقوبتنيعلى ستة أشهر وبغرامة ل جتاوز تسني جنيها 

 

نللوز القللبض يف اوللال علللى املخللالفني لألوامللر اللليت تصللدر طبقللا ألحكللام هللذا القللانون واجلللرائم  -7مللادة 
 .احملددة يف هذه األوامر 

الللليت ونلللوز للمقبلللوض علللليهم يف غلللري اجللللرائم املضلللرة بلللأمن الدوللللة اللللداخلي أو اخللللارجي واجللللرائم األخلللرى 
 .يصلللدر بتعيينهلللا ملللر ملللن رئللليس اجلمهوريلللة أو ملللن يقلللوم مقامللله أن يلللتعلم ملللن أملللر حبسللله للمحكملللة املختصلللة 
وللمحكمة املختصة أثنلاء نعلر اللدعوى أن تصلدر قلرارا بلاإلفرا  املؤقلت علن امللتهم أيلا كانلت اجلرميلة الليت ُيلاكم 

خللارجي أو اجللرائم الليت يصلدر بتعيينهلا أملر ملن من أجلها ويكون قرار احملكملة يف جلرائم أملن الدوللة اللداخلي وا
 .رئيس اجلمهورية خاضعا لتصديق رئيس اجلمهورية أو من يفوضه بذلك

 

تفصل حماكم أملن الدوللة اجلزئيلة البدائيلة والعليلا يف اجللرائم الليت تقلع باملخالفلات ألحكلام األواملر  -3مادة 
 .اليت يصدرها رئيس اجلمهورية أو من يقوم مقامه

ل كل دائرة من دوائر أملن الدوللة اجلزئيلة باحملكملة البتدائيلة ملن أ؛د قضلاة احملكملة وختلتص بالفصلل وتشك
يف اجللللرائم الللليت يعاقلللب عليهلللا بلللاوبس والغراملللة أو بإحلللدى هلللاتني العقلللوبتني وتشلللكل دائلللرة أملللن الدوللللة العليلللا 

عاقلللب عليهلللا بعقوبلللة اجلنايللللة أو مبحكملللة السلللتئناف ملللن ثالثلللة مستشلللارين وختلللتص بالفصلللل يف اجللللرائم الللليت ي
 .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

قللاض واثنللني مللن ضللبا/  ونللوز اسللتثناء لللرئيس اجلمهوريللة أن يللأمر بتشللكيل دائللرة أمللن الدولللة اجلزئيللة مللن
القوات املسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادهلا عللى األقلل وبتشلكيل دائلرة أملن الدوللة العليلا ملن ثالثلة مستشلارين 

 .ومن ضابطني من الضبا/ القادة

ويعلللللني رئللللليس اجلمهوريلللللة أعضلللللاء حملللللاكم أملللللن الدوللللللة بعلللللد أخلللللذ رأي وزيلللللر العلللللدل بالنسلللللبة إىل القضلللللاة 
 .ير اوربية بالنسبة إىل الضبا/واملستشارين ورأي وز 

 

نللوز لللرئيس اجلمهوريللة ف املنللاطق اللليت ختضللع لنعللام قضللائي خللاص أو بالنسللبة لقضللايا معينللة أن  8دة مللا
يللأمر تشللكيل دوائللر أمللن الدولللة املنصللوص عليهللا يف املللادة السللابقة مللن الضللبا/ وتطبللق احملكمللة يف هللذه اوالللة 

 .ورية يف أمر تشكيلهااإلجراءات اليت ينص عليها رئيس اجلمه

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا يف هذه اوالة من ثالثلة ملن الضلبا/ القلادة ، ويقلوم أحلد الضلبا/ أو أحلد 
 .أعضاء النيابة بوحليفة النيابة العامة

 

نللوز لللرئيس اجلمهوريللة أو ملللن يقللوم مقامللله أن ُييللل إىل حمللاكم أمللن الدولللة اجلللرائم اللليت يعاقلللب  -2مللادة 
 .القانون العامعليها 

 

فيملللا علللدا ملللا هلللو منصلللوص عليهلللا ملللن إجلللراءات وقواعلللد يف امللللواد التاليلللة أو يف األواملللر الللليت  -20ملللادة 
يصدرها رئيس اجلمهورية تطبق أحكام القوانني املعمول  ا على حتقيق القضلايا الليت ختلتص بالفصلل فيهلا حملاكم 

 .قوبات املقضي  اأمن الدولة وإجراءات  نعرها واوكم فيها وتنفيذ الع

ويكللون للنيابللة العامللة عنللد التحقيللق كافللة السلللطات املخولللة هلللا ولقاضللي التحقيللق ولغرفللة الهتللام )قاضللي 
   .اإلحالة ( مبقتضى هذه القوانني 

 

   .تقبل الدعوى املدنية أمام حماكم أمن الدولة  ل -22مادة 
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الصللادرة مللن حمللاكم أمللن الدولللة ول تكللون ل نللوز الطعللن بللأي وجلله مللن الوجللوه يف األحكللام  -21مللادة 
   .هذه األحكام لائية إل بعد التصديق عليها من رئيس اجلمهورية 

 

   .نوز لرئيس اجلمهورية حف  الدعوى قبل تقدميها إىل احملكمة  -23مادة 

ملللن كملللا نلللوز لللله األملللر بلللاإلفرا  املوقلللت علللن املتهملللني املقبلللوض علللليهم قبلللل إحاللللة اللللدعوى إىل حمكملللة أ
  .الدولة 

 

نللوز لللرئيس اجلمهوريللة عنللد عللرض اوكللم عليلله أن ذفللف العقوبللة احملكللوم  للا أو أن يبللدل  للا  -20مللادة 
عقوبللة أقللل منهللا أو أن يلغللي كللل العقوبللات أو بعضللها أيللا كللان نوعهللا أصلللية أو تكميليللة أو تبعيللة أو أن يوقللف 

كم مع حف  الدعوى أو مع األمر بإعلادة احملاكملة أملام تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، كما نوز له إلغاء او
  .دائرة أخرى ويف هذه اوالة األخرية نب أن يكون القرار مسببا

فلللإذا صلللدر اوكلللم بعلللد إعلللادة احملاكملللة قاضللليا بلللالااءة وجلللب التصلللديق عليللله يف مجيلللع األحلللوال وإذا كلللان 
ف تنفيللذها أو إلغاءهللا وفللق مللا هللو مبللني يف الفقللرة اوكللم باإلدانللة جللاز لللرئيس اجلمهوريللة ختفيللف العقوبللة أو وقلل

   .األوىل أو إلغاء اوكم مع حف  الدعوى 

 

نوز لرئيس اجلمهورية بعد التصديق على اوكم باإلدانة أن يلغي اوكم مع حفل  اللدعوى أو  -22مادة 
ملللا ا تكلللن اجلرميلللة  أن ذفلللف العقوبلللة أو أن يوقلللف تنفيلللذها وفلللق ملللا هلللو مبلللني يف امللللادة السلللابقة ، وذللللك كلللله

  .الصادر فيها اوكم جناية قتل عمد أو اشرتاك فيها 

 

،  سلتئناف أو أحلد احمللامني العلامنييندب رئيس اجلمهورية بقرار منه أحد مستشاري حمكمة ال -27مادة 
على أن يعاونه عدد كاف من القضاة واملوحلفني وتكون مهمتله التثبلت ملن صلحة اإلجلراءات وفحلص تعلملات 

الشللأن وإبللداء الللرأي ، ويللوع املستشللار أو احملللامي العللام يف كللل جنايللة مللذكرة مسللببة برأيلله ترفللع إىل رئلليس  ذوي
  .اجلمهورية قبل التصديق على اوكم 

ويف أحللوال السللتعجال نللوز للمستشللار أو احملللامي العللام القتصللار علللى تسللجيل رأيلله كتابللة علللى هللامش 
   .اوكم
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ن ينيب عنه من يقوم مقامه يف اختصاصاته املنصوص عليهلا يف هلذا القلانون  لرئيس اجلمهورية أ -23مادة 
  .كلها أو بعضها ويف كل أراضي اجلمهورية أو يف منطقة أو مناطق معينة منها 

 

ل يرتتللب علللى تنفيللذ هللذا القللانون اإلخللالل مبلا يكللون لقائللد القللوات العسللكرية يف حالللة اوللرب  -28ملادة 
   .مال العسكرية من اوقوق يف منطقة األع

 

عند انتهاء حالة الطلوارئ تعلل حملاكم أملن الدوللة خمتصلة بنعلر القضلايا الليت تكلون حماللة عليهلا  -22مادة 
  .وتتابع نعرها وفقا لإلجراءات املتبعة أمامها 

ع يف أما اجلرائم اليت ل يكلون املتهملون فيهلا قلد قلدموا إىل احمللاكم فتحلال إىل احمللاكم العاديلة املختصلة وتتبل
   .شألا اإلجراءات املعمول  ا أمامها 

 

يسللري حكللم الفقللرة األوىل مللن املللادة السللابقة علللى القضللايا اللليت يقللرر رئلليس اجلمهوريللة إعللادة  -10مللادة 
  .احملاكمة فيها طبقا إلحكام هذا القانون 

 

ألحكلام الليت تكلون قلد ويبقى لرئيس اجلمهورية كافة السلطات املقررة له مبوجلب القلانون امللذكور بالنسلبة ل
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
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 التدمير الممنهج لدمشق وضواحيها

 
علاا العلريب وحلىت الغلريب ذفلى عليله أن دمشلق أقلدم ل أحلن أن أيلاا ملن امللواطنني السلوريني واملطلعلني ملن ال

عاصمة يف التاريخ كانت تشكل واحة خضراء يف باديلة الشلام ، حتليط  لا غوطتلان غربيلة وشلرقية ، وكانلت هلذه 
 املدينة تعتا مصيفاا ألبناء البالد العربية ملا فيها من مجال الطبيعة واملياه العذبة الليت خترتقهلا يف ملرى بلردى اللذي
تشلللكل فروعللله السلللبعة جلللواا خاصلللاا  لللذه املدينلللة ، وكلللان هلللذا النهلللر يلللزود مجيلللع دور دمشلللق دون اسلللتثناء بامليلللاه 

 اجلارية. 

ابتليللت هللذه املدينللة بللإدارات فاسللدة ، كللان مههللا لللب ثرواهتللا الطبيعيللة وتللدمري بنيتهللا األساسللية، طمعللاا يف 
القمار ، يف مونت كارلو وغريها ملن املنتجعلات الغربيلة ، أو مجيع املال اورام ، الذي كثرياا ما صرف على موائد 

 تكديس األموال يف مصارف أجنبية لتكون مبأمن من الطامعني واواسدين ؟! 

منللذ أيللام طلللب إىل أحللد الشللباب مرافقتلله كللي أسللاعده يف خللايت لشللراء دار بغللرض الللزوا  ، وفعللالا ذهبللت 
فأصلبت بصلدمة كبلرية حلني سلألت الوسليط العقلاري عملا إذا   –بله اخللابوري طريلق الرح –معه إىل منطقة اهلامة 

كان البناء مرخصاا 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 

 كذب والفساد إىل أبنية كبرية متعددة الشقق.يتحول بال

ما هو ملفت للنعر أن األبنية مرتاكبة ، وتعود بنا القهقري إىل املاضلي حلني كلان يوصلل إىل اللدور القدميلة 
النلللوع مللن األزقللة للوصلللول إىل بواسللطة أزقللة ضللليقة ، فمللن يريللد أن يشلللرتي داراا نللد نفسلله مضلللطر لسلللوك هللذا 

 !!   داره

ن مللللا ينطبللللق علللللى اهلامللللة ، سللللبق أن طبللللق علللللى غوطللللة دمشللللق الشللللرقية ، حيلللل  مت حتويللللل ويف اوقيقللللة إ
املساحات اخلضراء والرتبة الزراعية اليت عمرها آلف السنني إىل كتل أمسنتية خار  القلانون وخلار  نعلام العملران 

 للمدن.   

ال بطرق غري مشلروعة  لا بعض احملافعني الذين تعاقبوا على إدارة ريف دمشق ا يكن مههم سوى مجع امل
 أدى لتدمري مععم املناطق اخلضراء. 

مللؤخراا ومنللذ سللنوات مت تنعلليم منطقللة كفرسوسللة واللليت كانللت تشللكل الرئللة الوحيللدة لدمشللق اللليت اكتعللت 
، دمت املسلاحات اخلضلراء يف املدينلةبالسكان الذين أتوا من خارجها وانتصبت األبنية العالية املرتاكبة حبيل  انعل

كان باإلمكان  تنعيم املنطقة على أسس الدار الواحدة ملساحة خضلراء معقوللة ، حبيل  حتلتف  املنطقلة   يف حني
 موها وطبيعتها ، إل أن ما حصل هو عكس ذلك متاماا . 
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 لر بردى الذي تغا به شوقي حني قال : 

 انجرى وصفق يلقانا بها بردى                           كما تلقاك دون الخلد رضو 
 والشمس فوق لجين الماء عقياندة                          دخلتها وحواشيها زمر 

 

معلللوم أن مللاري األلللار ل نللوز اللعللب  للا أو العتللداء عليهللا ، ولللر بللردى هللو خمصللص  طبيعيللاا إلرواء 
قانونيلللاا فملللاذا حصلللل الغلللوطتني ، وحقلللوق أصلللحاب امللللزارع والبسلللاتني بالسلللقاية ملللن النهلللر ثابتلللة ثبوتلللاا  طبيعيلللاا و 

 لادى؟. 

لقلللد مت غلللرس مضلللخات يف النهلللر وسلللوق مائللله بأنابيلللب  لتضلللم إىل ميلللاه نبلللع الفيجلللة إلملللداد دور دمشلللق 
 املرخصة والعشوائية باملياه من أجل الشرب. 

هلللذه اخلطللللوة اللللليت اختلللذت  متثللللل اعتللللداء علللللى الطبيعلللة ، وإفسللللاداا هلللللا ، واعتلللداء علللللى حقللللوق أصللللحاب 
لغوطتني ، هذا أولا كما تشكل ثانياا دعوة مفتوحة لسكان سورية هلجر مدلم وقراهم وللتوجه  لو البساتني يف ا

دمشق لستيطالا ، وهكذا أضحى السكان األصليون للمدينة وما حوهلا ل يتمتعلون حبقلوقهم الكامللة بلل وقلد 
 اعتدي على هذه اوقوق . 

اجلزيلللرة ، والللليت هلللي أغلللا منطقلللة يف سلللورية، علللن طريلللق ل أدري مللللاذا ل تعملللد الدوللللة إىل حتسلللني منطقلللة 
وصللل عواصللم احملافعللات هنللاك بطللرق سللريعة جيلللدة ، وإنشللاء مرافللق كمللا يف دمشللق يف مركللز كللل حمافعلللة ،   
تشجيع إنشاء معامل حلج القطن وغزله ، والصناعات التحويلية الزراعية بصورة تشجع عللى اهلجلرة املعاكسلة ، 

طن  للقلدوم  ملن اجلزيلرة إىل دمشلق واسلتيطالا تلتم عمليلة عكسلية حبيل  يلذهب املتموللون فبدل  أن يعملد امللوا
إىل هنلاك ويؤسسلوا املنشلليت واملعاملل ليجللد العملال والفالحللون هنلاك عملالا هلللم   وتفلتح أمللامهم سلاحة للعمللل 

نلدوا فلرص العملل  ،ويثبتون يف قراهم ومناطقهم ، وحىت الذين يتخرجون ملن اجلامعلة أطبلاء ومهندسلني وغلريهم
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 !.. 

للملللدن وللريلللف  ن سلللورية ألللليس هلللذا تلللدمرياا ملللن سلللكا %32كملللا يقلللال اآلن يوجلللد يف دمشلللق ملللا يعلللادل 
  !!!؟ معاا 

مقابلللل الفسلللاد اللللذي أشلللرت إليللله أنفلللاا ، أحلللد أصلللحاب اللللدكاكني يف املهلللاجرين  اللللذي يسلللتعمل دكانللله 
مطعمللاا صللغرياا ويقللع يف خورشلليد جانللب مستوصللف غرفللة التجللارة ، أقللدم علللى تبللديل السللرياميك الللذي يغطللي 

عللللى حسلللابه اخللللاص ، فثلللارت ثلللائرة رئللليس بلديلللة املهلللاجرين وأرسلللل عمالللله جلللدران حملللله إىل نلللوع جديلللد جيلللد و 
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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 عاريللاا 

 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 !. 

 

ليفللة العللادل عمللر بللن اخلطللاب الللذي رفللض توزيللع أراضللي الفللتح يف منللاطق الشللام وسللواد رضللي اهلل عللن اخل
 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 
سللتنزاف امليللاه اجلوفيللة بقصللد إيصللاهلا للللدور وهللو مللا يللؤدي مسللتقبالا لتصللحر هللذه  املنللاطق ،  سللوف يضللطرها ل

باعتبللار أن نبعللي بللردى والفيجللة قللد جللرى اسللتهالكها مجيعللاا يف الوقللت اواضللر بقصللد إمللداد دور السللكن ، ول 
اف امليللاه اجلوفيلللة؟  يوجللد يف منطقللة دمشللق ألللار أخلللرى ، فكيللف ميكللن تزويللد دور السللكن بامليلللاه سللوى اسللتنز 

 فهل من يستمع هلذا النداء ويعيد دراسة املشكالت السكنية يف دمشق وحوهلا؟ 

 

وأملللام وزارة البيئلللة وأملللام مجعيلللة أصلللدقاء دمشلللق وأملللام الدمشلللقيني  املسلللئولنيإنلللين أضلللع هلللذه األملللور أملللام 
 عى من سامع.   نتهم من الدمار ، فلرمبا مبله أو األصالء كي يدافعوا عن مدي

 
    م                                     المحامي هيثم المالح7/1/9117دمشق 
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 الجريمة والعقاب

 
اسلللتوىل عسلللكريون عللللى السللللطة بلللانقالب خلللار  علللن الشلللرعية ، وأقلللاموا هللللم  2273يف الثلللامن ملللن آذار 

العللللريب الشللللرتاكي والحتللللاد  ملسللللاا مسللللوه اجمللللللس الللللوطين لقيللللادة الثللللورة ، ومت ذلللللك بتعللللاون بللللني حللللزيب البعلللل 
الشللرتاكي) الناصلللريني( ،   ملللا لبللل  أن وقللع خلللالف بلللني جنلللاحي النقللالب ، أدى لصلللدام مسللللح بينهملللا   

( ، وتفلرد حلزب البعل  بالسللطة ، وأبعلد  2273لتصفية أعداد ملن الضلبا/ الناصلريني فيملا مسلي ) أحلدا  متلوز 
صللاا نعللراا ألنلله حللل نفسلله يف بدايللة عهللد الوحللدة بللني سللورية كللل مللا عللداه ، وبللرغم أن هللذا اوللزب ا يكللن مرخ

ومصر وقيام دولة اجلمهورية العربية املتحدة إل أنه فرض نفسه قائلداا خلار  إطلار القلانون ، واسلتمر كلذلك حلىت 
   .اآلن

السلتيالء عللى السللطة بالطريقلة الليت  127و 120و 123و 122قلانون العقوبلات السلوري يف ملواده  يعاقب
 وندر  هذه  النصوص فيما يلي :  متت

 :924المادة 
   .من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاا من األرض السورية عوقب بالعتقال املؤقت -2

     .وتكون العقوبة العتقال املؤبد إذا جلأ الفاعل إىل العنف -1

 

 : 921المادة 
لدسلتور يعاقلب كل فعل يقلرتف بقصلد إثلارة عصليان مسللح ضلد السللطات القائملة مبوجلب ا -2

  .عليه بالعتقال املؤقت

إذا نشللب العصلليان عوقللب احملللرض بالعتقللال املؤبللد وسللائر العصللاة بالعتقللال املؤقللت تللس  -1
   .سنوات على األقل

 

   :921المادة 
العتلداء الللذي يقصللد منله منللع السلللطات القائمللة ملن  ارسللة وحلائفهللا املسلتمدة مللن الدسللتور يعاقللب 

  .عليه بالعتقال املؤقت

   :926المادة 
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 يعاقب بالعتقال املؤقت سبع سنوات على األقل : 

  .من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية - أ

   .من احتف  خالفاا ألمر اوكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية - ب

   .كل قائد عسكري أبقى جنده حمتشداا بعد أن صدر األمر بتسرُيه أو بتفريقه - ت

 

 العسللكريني الللذين ميلكللون القللوة الضللاربة ، اغتصللبوا السلللطة وفرضللوا سلللطالم بواسللطتها إل أن النقالبللني
وا يكن  كناا إحالتهم إىل القضلاء حمللاكمتهم ألللم ميلكلون القلوة الضلاربة ،وأقلدموا عللى تصلفية خصلومهم ملن 

  .دولم غري موالني الناصريني كما اعتقلوا عدداا من السياسيني والعسكريني اآلخرين الذين كانوا يعتق

بدأت مرحلة هامة مع إطاللة اوكوملة العسلكرية الليت أعلنلت حاللة الطلوارئ مبوجلب األملر العسلكري رقلم 
 حسب الصيغة التالية: 8/3/2273تاريخ  1

 

 (9قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم)
 

 8/3/2273و 2381شوال  23الصادر يف يوم اجلمعة املوافق 

 (1)أمر عسكري رقم 

 إن اجمللس الوطين لقيادة الثورة يقرر مايلي :

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

 المجلس الوطني لقيادة الثورة                                8/1/4261دمشق في 
 

ملللن قلللانون حاللللة الطلللوارئ  1و2و مبلللني آنفلللاا يتعلللارض ملللع نلللص امللللادتني إن إعلللالن حاللللة الطلللوارئ كملللا هللل
 واللتان تنصان على مايلي: 2271لعام  22الصادر باملرسوم التشريعي رقم 

 :4المادة 
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نوز إعالن حالة الطوارئ يف حالة اورب أو قيام حاللة هتلدد بوقوعهلا أو يف حاللة تعلرض األملن أو  -أ
، بسلبب حلدو  اضلطرابات داخليلة أو وقلوع  هورية أو يف جزء منها للخطراجلم النعام العام يف أراضي

   .كوار  عامة

  .كن أن تتناول حالة الطوارئ مموع األراضي السورية أو جزء منهامي -ب 

 
 : 9المادة 
تعلللن حالللة الطللوارئ مبرسللوم يتخللذ يف ملللس الللوزراء املنعقللد برئاسللة رئلليس اجلمهوريللة وبأكثريللة  - أ

   .أن يعرض على ملس النواب يف أول اجتماع له ثلثي أعضائه على

ُيللدد املرسللوم القيللود والتللدابري اللليت نللوز للحللاكم العللريف اختاذهللا واملنصللوص عليهللا يف  - ب
   .املادة الرابعة من هذا املرسوم التشريعي دون اإلخالل بأحكام املادة اخلامسة منه

 

طللوارئ نفسلله إذ ألللا أعلنللت حالللة الطللوارئ ل مللا اخرتقللت قللانون الوهكللذا اخرتقللت السلللطة العسللكرية أو 
 .رض هذه اوالة على أي ملس الشعبخالفاا لنص القانون كما أنه ا نر منذ ذلك الوقت حىت اآلن ع

كللان الغللرض مللن إعللالن حالللة الطللوارئ كمللا هللو واضللح  للا سلللف محايللة النقالبللني ومتكيللنهم مللن بسللط 
   .خر  ا ورد يف قانون حالة الطوارئآ لى البالد ، وا يكن هناك أي سببهيمنتهم ع

، دون أن نلري  2228الصلادر علام  271وبرغم أن حالة الطوارئ كانت معلنة سابقاا اسلتناداا للقلانون رقلم 
مللن هللذا القللانون واللليت تللنص يف فقرهتللا  23، بللدليل مللا أكدتلله املللادة  2271لعللام  22رفعهللا قبللل صللدور القللانون 

 " " على ما يلي: 

قائملللة حلللىت يللتم إلغاؤهلللا وفقلللاا ألحكلللام امللللادة  271ة الطلللوارئ املعلنلللة اسللتناداا إىل القلللانون رقلللم ) تعتللا حالللل
حباجللة إلعللالن حالللة الطللوارئ اللليت كانللت  النقالبللنيالعاشللرة مللن هللذا املرسللوم التشللريعي (، وبالتللايل فلللم يكللن 

   .ودون أن نري إلغاؤها 2228لعام  271معلنة أصالا بالقانون 

الللة الطللوارئ بعالهلللا علللى اويللاة العامللة يف سللورية وكللان مللن نتللائج تطبيقهللا جنللوح السلللطة لقللد أرخللت ح
مفهةةةةوم الشةةةةرعية وتتنةةةةافى مةةةةع الدسةةةةتور ومةةةةع القةةةةوانين المحليةةةةة األخةةةةرى ومةةةةع إلصلللدار قللللوانني ختللللر  علللن 

، وسللنناقش  المةةواطنين االتفاقيةةات الدوليةةة والعهةةود الخاصةةة بحقةةوق اإلنسةةان كمةةا تتعةةارض مةةع مصةةلحة
 بعض أهم هذه القوانني وخنلص للنتيجة املتأتية عنها:
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)يشللكل يف  منلله علللى مللا يلللي : 27تللنص املللادة  والللذي 2278لعللام  20املرسللوم التشللريعي رقللم  -2
إدارة أمن الدولة ملس أو أكثر لتأديلب العلاملني فيهلا أو املنتلدبني واملعلارين إليهلا وُيلدد مبرسلوم يصلدر 

  .جمللس واإلحالة إليه وأصول احملاكمة أمامه وصالحياتهعن رئيس الدولة كيفية تشكيل ا

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(

تك  جللرائم التعللذيب والقتللل حتللت التعللذيب ، وا نللري منللذ لقللد بسللط هللذا الللنص اومايللة علللى مللر 
   .أمين مرمية ارتكبها إىل القضاء مسئولصدور هذا املرسوم وحىت اآلن أن أحيل أي 

 

   4281لعام  12القانون  -9
دأب النعللام السللتبدادي الشللمويل علللى  ارسللة القمللع وامتهللان  املللواطنني وإذلهلللم منللذ وجللوده وأدى هللذا 

اعد نقمة املواطنني ودفع شرُية من التيلار اإلسلالمي وملل السلالح ،  "وبلرغم أن محلل السلالح هلذا القمع لتص
مرفوض شكالا وموضوعاا" ، إل أن النعام ا ُياول أن يبح  عن أسباب العنف ومسبباته، كي يلتالا اولد  

   .رامتهم وعزهتمقبل وقوعه، ولكنه أو غل يف انتهاكاته وقوق اإلنسان وجتريد املواطنني من ك

 

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 

هم ملن األحللزاب، يف أربعينيلات وتسلينيات القللرن  ارسلة التيلار اإلسلالمي لالنتخابللات النيابيلة كملا مارسللها غلري 
املاضي  وألحكام السيطرة على اجملتمع فقد اجته النعام لشرعنة اجلرمية ضد امللواطنني وكلان مللس الشلعب اللذي 
ل ميلك من أمره شيئاا وأعضاؤه يف حقيقة األمر معينني من الرئيس هو الوسيلة إلنفاذ ذلك فأصدر القلانون رقلم 

 والذي ندرجه فيما يلي : 2280لعام  02

 رئيس الجمهورية
   .م3/3/2280بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره ملس الشعب ملسته املنعقدة بتاريخ  

 

 .جلماعة األخوان املسلمني  كل منتسبيعتا مرماا ويعاقب باإلعدام  -2مادة 

انون آخلر ، كلل منتسلب إىل هلذه اجلماعلة يعفى من العقوبة اللواردة يف هلذا القلانون أو أي قل -أ -1مادة 
 .إذا أعلن انسحابه منها خالل شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون 
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يللتم اإلعللالن عللن هللذا النسللحاب مبوجللب تصللريح خطللي يقللدم شخصللياا إىل احملللاف ،أو إىل  -ب         
   .السفري ملن هم خار  القطر بتاريخ صدور هذا القانون 

 

 .قوبة اجلرائم اجلنائية اليت ارتكبها املنتسب إىل مجاعة اإلخوان املسلمني ختفض ع -1 مادةال

قبللل نفللاذ هللذا القللانون حتقيقللاا ألهللداف هللذه اجلماعللة إذا سلللم نفسلله خللالل شللهر واحللد مللن تللاريخ نفللاذ  
 : شهرين عن هم خارجه وفقاا ملا يليهذا القانون ملن هم داخل القطر ، وخالل 

 

عدام أو األشلغال الشلاقة املؤبلدة أو العتقلال املؤبلد ، كانلت العقوبلة األشلغال إذا كان الفعل يوجب اإل - أ
   .الشاقة تس سنوات على األكثر

إذا كلللان الفعلللل يؤللللف إحلللدى اجلنايلللات األخلللرى كانلللت العقوبلللة اولللبس ملللن سلللنة إىل ثلللال   - ب
  .سنوات 

 
نون حتقيقاا ألهداف التنعليم مجاعلة يعفى من عقوبة اجلرائم اجلنحوية املرتكبة قبل نفاذ هذا القا -1المادة 

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 

 

أو  ال يسةةتفيد مةةن التخفةةيض والعفةةو الةةواردين فةةي هةةذا القةةانون الةةذين هةةم قيةةد التوقيةةف -2المةةادة 
   .المحاكمة 
 

 .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعمل به من تاريخ صدوره -6المادة 

 
 . "99/7/4281ج ر تاريخ  92نشر هذا القانون في العدد "
 

  .سنبح  مدى خمالفة هذا القانون لألسس التشريعية من مجيع جوانبه ،دستورياا، قانونياا ، دولياا 
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 :   مخالفة القانون للدستور   -9
 يلي : من الدستور على ما 30نصت املادة 

" 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 :

وبالتلللايل فلللال نلللوز أن يكلللون  .عللللى ملللا يقلللع ملللن تلللاريخ العملللل  لللا  أن القلللوانني اجلنائيلللة ل تسلللري إل - أ
  .للقانون مفعولا رجعي 

أن يكللون  نللوزل  أنةةه األمةةور الجزائيةةةأكللد الللنص آنللف الللذكر علللى أنلله مللن املسلللمات يف  - ب
 .األمور الجزائية للنص مفعولا رجعياا ، و نوز النص على خالف ذلك يف غري 

   

اللللذين كلللان ألقلللي  أن القلللانون اسلللتثا املعتقللللني للدسلللتور خالفلللة الصلللرُيةامل ذللللك وأوضلللح مثلللال عللللى
مللا مسللاه أسللباب التخفيللف أو اإلعفللاء مللن العقوبللة كمللا بينللت في القللبض عللليهم قبللل صللدور القللانون، وذلللك

    .ذلك املادة اخلامسة منه 

 هللو قللانون الللذي قضللى بوجللوب إعللدام املنتسللبني لإلخللوان املسلللمني 02مللن ذلللك يتضللح أن القللانون 
 غري دستوري فلماذا ا يعرض هذا القانون على احملكمة الدستورية ؟

   

ملن الدسلتور والليت نصلت  202علوم أن إحاللة أي نلص إىل احملكملة الدسلتورية إمنلا حتكمله امللادة من امل
 على أن إحالة أي نص إىل هذه احملكمة ل ميكن أن يتم إل :

  .من قبل رئيس اجلمهورية  - ت

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

 

وا يتوفر أي من هذين الشلرطني إلحاللة القلانون عللى احملكملة الدسلتورية وبالتلايل كلان هلو الوسليلة الفعاللة 
خلوان لدى احملاكم الستثنائية وعلى رأسها حمكمة امليدان العسكرية إلعدام أي مشتبه به على أنه ملن تنعليم األ

   .املسلمني
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 :  مخالفة القانون لقانون العقوبات

 يلي :  من قانون العقوبات على ما 2تنص املادة 

  .القانون قد نص عليه حني اقرتافه ل تفرض عقوبة ول تدبري احرتازي أو إصالحي من أجل جرم ا يكن

للدسلتور ولقلانون العقوبلات   ا تقدم يتضح أن أي مفعول رجعي لقلانون يتنلاول العقوبلات يعتلا مصلادماا  
  .ويتعني تقرير عدم دستوريته ورفض نتائجه 

 

إن القضللاء العللادل املسللتقل ميكللن لللله  ارسللة الرقابللة علللى دسللتورية القلللوانني وذلللك بإمهللال تطبيللق القلللانون 
ل أن القضلاء أثناء  ارسة النعر يف القضلايا املرفوعلة ملن امللواطنني أو علليهم ، إ بطريقة الدفعاملخالف للدستور 

الللذي مت التغللول عليلله مللن قبللل السلللطة التنفيذيللة ا يعللد ميلللك القللوة والسلللطة املسللتقلة للوقللف بوجلله ) السلللطة 
نطللللاق واسللللع ودون أي حتقيللللق أو علللللى  02التنفيذيللللة(  ثلللللة بللللرئيس اجلمهوريللللة وبالتللللايل فقللللد مت تنفيللللذ القللللانون 

   .تتوفر فيها أدىن معايري احملاكمات العادلةونصبت حماكم غري شرعية إلجراء حماكمات ل  ، حتف 

 

 :   للمعاهدات الدولية 12مخالفة القانون 

 يلي:  منه على ما 7تنص التفاقية الدولية بشأن اوقوق املدنية والسياسية وخاصة املادة 

ائللي مبعللا أنلله ل نللوز أن يكللون للللنص اجلز  ووفقللاا للقللوانني اللليت تكللون سللارية عنللد ارتكللاب اجلرميللة ""
 .يناقض التفاقات الدولية 02مفعولا رجعياا وهلذا فإن القانون 

وقد صادقت سورية على هذه التفاقية وبالتايل فهي ملزمة  ا ول نوز هللا أن تصلدر تشلريعاا يتنلاقض 
وكيلف ميكلن جملللس ميثلل الشلعب أن يصلدر قانونلاا ذلالف  ؟4281لعام  12فلماذا إذاً صدر القانون  معها
   .ر والقوانني واملعاهدات الدولية ؟الدستو 

مللن نافلللة القللول أن ملللس الشللعب يف سللورية ل ينتخللب انتخابللاا حللراا نزيهللاا ، وقللد أصللدرت احملكمللة 
بلبطالن النتخللاب لعلدد ملن أعضللاء مللس الشلعب إل أنلله ا  توصلياتالدسلتورية يف علدة دورات انتخابيللة 

   .احملكمة  توصيات هذهنر اللتفات إىل 

 لللو كللان اجمللللس ميثللل الشللعب فعللالا فللإن التشللريعات تللدقق مللن قبللل جلنللة قانونيللة ل ذفللى عليهللا وحللىت
 املبادئ األساسية والبديهية للقانون.
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 سرعة التصديق على القانون:  -
، يف  3/3/2280موضلوع حبثنلا جنلد أنله صلدر علن مللس الشلعب بتلاريخ  02و من مراجعة نص القلانون   

أي أنلله محللل للللرئيس باليللد فصللادق  8/3/2280يق عليلله مللن قبللل رئلليس اجلمهوريللة بتللاريخ حللني أنلله جللرى التصللد
عليه ، وهذا ما ا نر ألي قلانون سلابقاا، إذ أن توقيلع اللرئيس عللى القلوانني علادة ملا يأخلذ وقتلاا طلويالا قلد ميتلد 

إنله ا يعلرض عللى احملكملة هو موصى بله ،وبالتلايل ف 02أشهراا  ، ومن ذلك فإن هذه السرعة تشي بأن القانون 
عن أن السلطة التنفيذية رأت أن متارس القوة الغلري مسلبوقة والتسلرت بالقلانون لقملع الدستورية هلذا السبب فضالا 
   .أي قانون ميكن أن يواجهها

 معقلللولا صلللدور قلللانون بإعلللدام  منتسلللبني إىل تنعللليم معلللني، وبالتلللايل ل ميكلللن أن يكلللون مقبلللولا أوفهللل
ك سللللقو/ عللللدد كبللللري مللللن القتلللللى والضللللحايا   ل يعللللرض هللللذا القللللانون علللللى احملكمللللة سلللليرتتب علللللى ذللللل

 الدستورية فكيف لنا أن نفسر ذلك؟

 

 المحاكم الميدانية العسكرية:
عندما واجهت السلطة التنفيذية التهديد املوجه هلا وسعت صالحية احمللاكم امليدانيلة العسلكرية الليت كانلت 

وذلللك لغلللرض تصلللفية اخلصللوم السياسللليني وعللللى رأسلللهم  2278لعلللام  202قلللم قللد أحلللدثت باملرسلللوم التشللريعي ر 
 اإلخوان املسلمني وندر  فيما يلي النص الكامل لألحكام التشريعية اليت تنعم هذه احملاكم  :

 

 412مرسوم تشريعي رقم 
 47/8/4268تاريخ 

 
 :حداث محاكم الميدان العسكريةإ

   12/1/2277تاريخ  1ؤقتة وزب البع  العريب الشرتاكي رقم بناء على أحكام قرار القيادة القطرية امل

 41/8/4262وعلى قرار مجلس الوزراء        تاريخ 
 يلي :  يرسم ما

 

  .: تسمى حمكمة امليدان العسكرية  تحدث محكمة أو أكثر -4مادة 
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أو  الحةةةرب زمةةةنة تتللوىل هلللذه احملكمللة النعلللر يف اجللللرائم الداخلللة يف اختصلللاص احمللللاكم العسللكرية واملرتكبللل
 يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها.اليت  العمليات الحربيةخالل 

  2/6/4267يسري اختصاص هذه المحكمة اعتبارًا من                 
 

 يلي:  يقصد في هذا المرسوم التشريعي ما -9مادة 

وبلني  لسلورية: هو املدة اليت تقع فيها اشتباكات مسلحة بلني اجلمهوريلة العربيلة ا زمن الحرب - أ
 .العدو وُيدد بدؤها وانتهاؤها مبرسوم 

 األعمللللال واوركللللات الللليت يقللللوم  للللا اجلللليش أو بعللللض وحللللدات العمليةةةات الحربيةةةةة: - ب
   .اورب أو عند وقوع صدام مسلح مع العدو 

 
رائلد كملا ل اللرئيس علن  ، ول تقلل رتبلةرئةيس وعضةوينتؤلف احملكمة بقرار من وزير الدفاع ملن  -1مادة
املسلللحة أملللام حمكمللة يكلللون  ول نلللوز حماكمللة أحللد ضلللبا/ القللوات بللة كلللل مللن العضللوين علللن نقيللب ، تقللل رت

  .رئيسها أدىن منه مرتبة 

 

 -1مادة 
نلري تسلميتهم  يقوم بوحلائف النيابة العامة للدى  احملكملة قلاٍض أو أكثلر ملن النيابلة العاملة العسلكرية -أ 

   .بقرار من وزير الدفاع 

امللللة لللللدى احملكمللللة مميللللع السلللللطات والصللللالحيات املمنوحللللة للنائللللب العللللام تتمتللللع النيابللللة الع - ب
   .وقاضي التحقيق العسكريني 

   ل تقبل أي طريق من طرق الطعن. قطعية تصدر قرارات النيابة العامة - ت

 

   .يجوز للمحكمة أال تتقيد باألصول واإلجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة  -2مادة 
مةن طةرق  تقبل األحكام التي تصدرها أي طريقالمحكمة العقوبات المقررة قانوناً وال تطبق  -6مادة 
   .الطعن 
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ال تنفةةذ أحكةةام محكمةةة الميةةدان العسةةكرية إال بعةةد التصةةديق عليهةةا مةةن السةةلطة المختصةةة،  -7مةةادة     
   . وتنفذ وفاقاً للتشريعات المرعية

 

  -8مادة 
مةةةن وزيةةةر ، أمةةةا بةةةاقي األحكةةةام فيجةةةري تصةةةديقه دولةةةةتخضةةةع أحكةةةام اإلعةةةدام لتصةةةديق رئةةةيس ال -أ

   . الدفاع
لرئيس الدولة ووزير الدفاع كل حبسب اختصاصه أن ذفف العقوبة أو يستبدل  لا عقوبلة أخلرى ، أو  -ب

   .يلغيها كلها مع حف  الدعوى 

ملة ميلدان كملا نلوز لله أن يلأمر بإعلادة احملاكملة أملام حمك  .ويكون وف  الدعوى مفعول العفو العلام 
عسلللكرية أخلللرى ، ونلللب أن يصلللدر القلللرار يف هلللذه اواللللة معللللالا ، فلللإذا صلللدر اوكلللم يف احملاكملللة الثانيلللة 

  .بالااءة وجب التصديق عليه يف مجيع األحوال ، وينفذ فوراا 

لللوزير الللدفاع ضللمن اختصاصلله أن يوقللف تنفيللذ العقوبللة املقضللي  للا ، ويف هللذه اوالللة تطبللق قواعللد  -ت 
   .فيذ األحكام املنصوص عليها يف قانون العقوبات العام وقف تن

لللرئيس الدولللة أو وزيللر الللدفاع كللل حبسللب اختصاصلله بعللد التصللديق علللى األحكللام باإلدانللة أن ميللارس  -     
   .بقتنيالصالحيات املنصوص عليها يف الفقرتني السا

 

  .سوم التشريعي يف اجلريدة الرمسيةينشر هذا املر  -2مادة 

 

 يلي : ما وهو ينص على 2/3/2278تاريخ  31ر املرسوم التشريعي رقم   صد

 23/8/2278تلاريخ  202ملن املرسلوم التشلريعي رقلم  1يضاف إىل لاية الفقرة ب ملن امللادة  -2املادة 
 النص التايل : 

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

 يلي: 
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اولرب ،أو عنلد   : األعمال واوركات اليت يقوم  ا اجلليش أو بعلض وحداتله يف العمليات الحربية -أ
  .اضطربات داخلية  ع صدام مسلح مع العدو ، وعند حدو وقو 

 

 من تدقيق نص المرسوم السابق نجد: 
 

رائم الداخلللللة يف اختصللللاص احملللللاكم العسللللكرية أن اختصللللاص احملكمللللة حمصللللور بللللالنعر يف اجللللل - أ
  . العمليات الحربيةأو خالل  زمن الحربواملرتكبة 

 

بأنه هو املدة اليت تقلع فيهلا اشلتباكات مسللحة بلني  ) : معنى زمن الحرب -( أ)ثم حددت الفقرة 
  . (مبرسوم بدؤها وانتهاؤهااجلمهورية السورية وبني العدو وُيدد 

إذ نصلت  (أ )لتحدد معا العمليات اوربية وهلي معطوفلة بلاملعا عللى الفقلرة (ب)ثم جاءت الفقرة 
فةةي اللليت يقللوم  للا اجللليش أو بعللض وحداتلله  األعمةةال والحركةةاتعلللى تفسللري معللا العلميللات اوربيللة بألللا 

   .وعند  وقوع صدام مسلح مع العدوالحرب 

هللا إذ أن ملا نلري يف اولروب إمنلا هلو  وبالتايل فإن الفقلرة ب ليسلت سلوى تأكيلداا للفقلرة "أ" وشلرحاا 
   .أعمال وحركات تقوم  ا اجليوك املتحاربة 

وعللى هلذا فلإن مشللروعية احمللاكم امليدانيلة مسللتمدة ملن سلرعة اوسلم يف جللرائم ترتكلب أثنلاء اوللروب 
دو ، وهي  ا تقتضيها حالة اورب نفسها ، فلو أخل عسكري بواجباته أو فلر ملن اخلدملة أو ختلابر ملع العل

إذاا لوجلللب أن ُيلللاكم حماكملللة سلللريعة حفاحللللاا عللللى معنويلللات اجلللليش وهيبتللله أثنلللاء اولللرب ومنعلللاا للتخلللاذل 
باعتبلار أن احملاكمللات العاديلة تسللتغرق وقتلاا طللويالا يف حلني أن حالللة اولرب تقتضللي سلرعة البللت يف اجلللرائم 

   .املرتكبة أثناءها 

 (أ)الفقةرة يدانية حتت سقف املشلروعية فقلد نصلت وعلى هذا وحرصاا على أن يكون عمل احملاكم امل
مللن املللادة املللار ذكرهللا بللأن بللدء العمليللات اوربيللة وانتهاؤهللا ُيللدد مبرسللوم وبالتللايل فهللي حمللاكم نائمللة تنتعللر 
صللدور املرسللوم املبللني آنفللاا لتصللبح حمللاكم متحركللة ومسللتيقعة تنتعللر إحالللة مللرتك  جللرائم أثنللاء املعللارك إليهللا 

 .حىت حتاكمهم
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لعلام  31إذاا كيف لنا أن ننعر إىل النص اللذي أضليف  إىل الفقلرة ب مبوجلب املرسلوم التشلريعي رقلم  
واللللذي اعتلللا الضلللطرابات الداخليلللة ملللن اختصلللاص احمللللاكم امليدانيلللة بغلللض النعلللر علللن صلللحة هلللذا  2280

  يين لسببين :يجوز لها أن تحاكم المدناملرسوم وانسجامه مع الدستور من عدمها، فإن هذه احملاكم ل 

ألللللا أصلللالا حمدثلللة حملاكملللة العسلللكريني وبالتلللايل فللللو فرضلللنا جلللدلا صلللحة صلللالحياهتا حملاكملللة  -2
العسلللكريني أثنلللاء الضلللطرابات لكلللان ملللن الواجلللب إصلللدار مرسلللوم لتحديلللد بلللدء العمليلللات 

   .اوربية أو بدء تفعيل احملكمة وإيقاحلها من سباهتا 

صللالحياهتا للعمللل أثنللاء الضللطرابات الداخليللة ل يعللين  يف كللل األحللوال فللإن إضللافة نللص يشللمل -1
واضح بأن اختصاصلها هلو النعلر يف اجللرائم الداخللة يف  202بالضرورة حماكمة املدنيني إذ أن مطلع املرسوم 

   .وبالتايل فال يشمل املدنيني   ،اختصاص احملاكم العسكرية

اكمللة املللدنيني الللذين مللا كللان نللوز للمحللاكم وا جنللد أي نللص يف ثنايللا املرسللومني املللار ذكرمهللا يبلليح حم
 .امليدانية التصدي حملاكمتهم 

" الذي أضاف إىل نلص الفقلرة ب ملن امللادة الثانيلة عبلارة ) 31وعلى هذا فإن املالح  على املرسوم "
 عند حدو  اضطرابات داخلية ( أن هذا التعديل املضاف : 

للللذي هللللو حملاكمللللة العسلللكريني وفللللق قللللانون ا يغلللري مللللن طبيعللللة اختصلللاص احملللللاكم امليدانيللللة وا - أ
 .العقوبات العسكري 

إن احملللاكم امليدانيللة ل ميكللن أن يبللدأ عملهللا إل بعللد صللدور مرسللوم يعلللن أن الللبالد  - ب
  .يف حالة اضطرا بات داخلية متاماا كما يعلن عن حالة اورب

القلللانون ، كملللا حتلللرك وزيلللر  إل أن مرسلللوماا كهلللذا ا يصلللدر وبلللدأت احمللللاكم امليدانيلللة عملهلللا دون سلللند ملللن
الدفاع السابق آنئٍذ بإحالة ملفات املعتقلني باجلملة إىل احملاكم امليدانية لبدء تصفية مجاعيلة دون وازع ملن قلانون 

  .أو ضمري 

ارتكبللوا جللرائم  إىل يومنللا هللذا وحتللاكم حللىت أناسللاا واألغللرب مللن كللل ذلللك أن هللذه احملللاكم ل تللزال تعمللل 
   .تصاص القضاء العسكري عادية ل تدخل يف اخ
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 في تشكيل المحكمة : 
الذي أحد  احمللاكم امليدانيلة قلد صلدر بدايلة العهلد السلتبدادي علام  202برغم أن املرسوم التشريعي رقم 

ضلوين فإنه جعل احملكمة من حماكم اجلماعة مبعا ألا ليست مشكلة من قاض واحلد وإمنلا ملن رئليس وع 2278
 .مةومتثل فيها النيابة العا

إل أن الواقللع العملللي كثللرياا 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

ادة الرابعللة بفقرتيهللا أن النائللب العللام أمللام هللذه احملكمللة يتمتللع بصللالحيات واسللعة وقراراتلله فقللد بينللت امللل 
قطعية ، وبالتايل فإن هذه الصالحيات أهدرت حقوق املواطنني املدنني اللذين أحيللوا إليهلا فعلالا وملن حقهلم يف 

   .الدفاع أمامه ومراجعة طرق الطعن بقرارات النائب العام 

ومللا بعللدها مللن قللانون أصللول  13ت وحليفللة قاضللي التحقيللق املنصللوص عنهللا يف املللادة يف هللذا الللنص مجعلل
 .احملاكمات العسكري مع وحليفة النائب العام وذلك خالفاا لقانون األصول

وباعتبلللار أن حكلللم احملكملللة امليدانيلللة قطعيلللاا  لللا يفلللوت عللللى ملللن ُيلللاكم أمامهلللا فرصلللة الطعلللن باألحكلللام 
   .األخطاء القانونية  لرتكابل بعدالة القضاء،ويفسح اجملال واسعاا والقرارات التابعة هلا  ا ذ

 
 نفاذ أحكام المحكمة : 

" عللللى أن األحكلللام ل تنفلللذ إل بعلللد التصلللديق عليهلللا ملللن رئللليس الدوللللة إذا كانلللت 8و3نصلللت املادتلللان "
تعللرض علللى  أحكللام إعللدام ومللن وزيللر الللدفاع ملللا دون ذلللك مللن عقوبللات، ومللع ذلللك كانللت أحكللام اإلعللدام ل

  .الرئيس وإمنا يتم تصديقها من وزير الدفاع الذي كان يصادق عليها رأساا   تنفذ 

" للرئيس الدوللة ووزيلر اللدفاع صلالحيات ختفيلف العقوبلة أو اسلتبداهلا 8كما أعطلت الفقلرة ب ملن امللادة "
   .بأخرى أو بإلغائها كلها 

اكم إمنلا هلي أحكلام سياسلية وليسلت قضلائية وهذا يشي بأن األحكلام الليت تصلدر علن هلذه النلوع ملن احملل
  ثال مع أحكام حمكمة أمن الدولة.أو قانونية وهي قريبة امل
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 1002وقللد صللرح وزيللر الللدفاع السللابق العمللاد مصللطفى طللالس جمللللة ) ديللر شللبيكل( األملانيللة  عللدد شللبا/ 
ؤولا شخصلللياُ علللن هلللذه بأنللله كلللان يوقلللع عللللى أحكلللام إعلللدام مائلللة وتسلللني سلللجني أسلللبوعياا وهلللو ملللا نعلللله مسللل

   .اإلعدامات 

 
 مما تقدم يتضح : 

: إن صللالحيات احملللاكم امليدانيللة حمصللورة مبحاكمللة العسللكريني وامتللدادها حملللاكم املللدنيني غللري صللحيح أوالً 
   .ونعل األحكام الصادرة عنها معدومة 

جلهللات اللليت حتيللل إليهللا : إن يف اسللتمرار عمللل هللذا النللوع مللن احملللاكم يرتللب مسللؤولية كاملللة علللى ا ثانيةةاً 
األشخاص حملاكمتهم ، كما جتعل القضاة الذين ميارسون حماكمات من هلذا القبيلل مسلؤولني علن األحكلام الليت 

 .يصدرولا 

وقللللانون أحلللدا  حمللللاكم امليدانيللللة  02والقللللانون  20مللللن املرسلللوم  27اسلللتناداا ملللللا تقلللدم مللللن نصللللوص امللللادة 
باجلمللللة كملللا قتلللل حتلللت التعلللذيب سلللواء يف أجهلللزة األملللن أو يف العسلللكرية جلللرت تصلللفيات مجاعيلللة وإعلللدامات 

سجين تدمر واملزه أعداد كبلرية ملن املعتقللني وكانلت أكلا ملزرة تللك الليت ارتكبلت بلأمر ملن رفعلت األسلد نائلب 
رميللاا بالرصللاص ضللمن غللرفهم يف  ا/ سللجيناا قتلللو 223وذهللب ضللحيتها / 2280رئلليس اجلمهوريللة السللابق يف عللام 

   .ائر معلوماهتا موجودة لدى وزير الدفاع السابق العماد أول مصطفى طالس سجن تدمر وس

 وملا كان من الواضح أن : 

 2280لعللام  02مللس الشلعب السلوري ، وخاصلة اللجنلة الدسللتورية والقانونيلة ، واللذي أصلدر القلانون  -2
علللن التصلللفيات  دون أن يتلللوفر إمكانيلللة علللرض هلللذا القلللانون عللللى احملكملللة الدسلللتورية ، يعتلللا مسلللؤولا 

سلواء جلهلة القتلل  -شلرعنة اجلرميلة –اجلماعية اليت جرت استناداا هلذا القانون اللذي ميكلن تسلميته حبلق 
  .حتت التعذيب أم جلهة القتل باسم أحكام اإلعدام باجلملة اليت صدرت عن احملاكم امليدانية

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

ومهللا الراحللل نللور الللدين األتاسللي ويوسللف زعللني  2278لعللام  27إن مللن أصللدر املرسللوم التشللريعي رقللم  -1
املعتقللني منلذ صلدور  علن جلرائم القتلل حتلت التعلذيب الليت جلرت حبلق مسلئولنالذي يعليش يف املنفلى 

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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   .إن قضاة احملاكم امليدانية العسكرية الذين أصدروا -3

حيللل إىل هلللذه احمللللاكم فيملللا مسللي بتهملللة النتملللاء لإلخلللوان املسللللمني ، حكامللاا باإلعلللدام باجلمللللة مللللن أ -0
عن اجلرائم اليت ارتكبوها ، ونب أن يساءلوا بتهملة القتلل واجللرائم ضلد اإلنسلانية ، ول يعتلد  مسئولون

كملللا رفلللض حماكملللة   02هنلللا باجلهلللل بالقلللانون ، وكلللان عللللى قضلللاة هلللذه احمللللاكم رفلللض تطبيلللق القلللانون 
 الذكر .  أنفةهم بالتهم السياسية أللا ختر  عن اختصاصهم كما بينت يف الدراسة املدنيني أمام

 

وأخرياا فلإن يف اسلتمرار غلض النعلر علن اجللرائم الليت ارتكبلت منلذ أواخلر السلبعينيات وحلىت اآلن ملا يعطلي 
 الفرصة لالستمرار يف ارتكاب اجلرائم واإلفالت من العقاب.

مدى فداحة ما مت باسم التشريع ولذا فإن السللطات املعنيلة يف سلوريا مطالبلة يعهر لنا  أعالهإمنا ما أوردته 
 التدابري اآلتية لئال تكون عرضة للمساءلة مستقبالا : باختاذ

 م ضد اإلنسانية ل تسقط بالتقادم.اجلرائم اليت تعتا جرائ همالحقة مرتك  هذ -2

  كانت حمل مناقشة أنفاا.إلغاء القوانني واملراسيم التشريعية اليت مهدت لذلك واليت -1

تشلللكيل جللللان للتحقيلللق يف األحلللدا  الللليت متلللت يف السلللابق وحتديلللد املسلللؤولية والتعلللويض علللن  -3
 املتضررين من التجاوزات القانونية،)أسوة باملغرب(.

 برمته.         الستثنائيإلغاء القضاء  -0

 المحامي هيثم المالح                      دمشق                 
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 لةءلشفافية والمساا

 

،حلىت  السوري بانعدام الشفافية والنغالق على الذات والتعتيم عللى أي خلا ومنلع انتشلاره يتصف النعام
الللزو  آخللر مللن يعلللم فللإن  يسلتمر الشللعب غائبللاا عللن قضللاياه ،كاملثللل القائللل الللزو :" آخللر مللن يعلللم" فللإذا كللان

شللليئاا ،ذللللك أن النعلللام اولللاكم ملللارس  ه ومسلللتقبلهشلللعبنا يف سلللورية حلللىت اآلن ل يعللللم علللن مصلللريه وأوضلللاع
حلىت يف اولواد  الليت لليس هللا عالقلة بالسياسلة العاملة أو  التعتيم على كلل مسلتوى ويف كلل النلواحي إسرتاتيجية

  .مبستقبل البالد

 لم  حلني كنلت ملع زملالء يل ملن النقلابيني حملامني ومهندسلني وغلريهم ،اللذين ز  2280منتصلف علام  يف
يف كفلللر  -الدوللللة أملللن –ن دون مسلللوغ قلللانوين ،حيللل  كنلللت يف السلللجن التلللابع للمخلللابرات العاملللة يف السلللج

وحللرم السللجناء مجيعللاا حللىت مللن الطعللام  سوسللة،فوجئنا يف أحللد األيللام بعللدم وصللول الطعللام أو اخلبللز إىل السللجن
  . السيئ الذي كان يقدم لنا

 ت ملنهم أن أبلواب السلجن اخلارجيلة مغلقلةاألثنلاء حملاورة السلجانني واسلتدراجهم فعلمل حاوللت يف تللك
األخبلار وعلمنلا  اجنللت متاماا، وهم ل يستطيعون اخللرو  أو حلىت إحضلار طعلامهم اخللاص، وبعلد فلرتة ملن اللزمن

مموعللة مللن سللرايا الللدفاع التابعللة لرفعللت  مت تطويللق السللجن الللذي كنللا فيلله مللن قبللل املشللئومأنلله يف ذلللك اليللوم 
حد  منع وقوع اجمللزرة ،   علمنلا أن مموعلة ملن سلرايا اللدفاع  نا، إل أن أمراا مااألسد  دف الدخول وتصفيت

 تسللعمائةبقيللادة ضللبا/ يف السللرايا نفللذت مللزرة يف سللجن تللدمر راح ضللحيتها  للواا مللن  عنصللر مبائللةهللذه تقللدر 
ام غلري أحكل علزلا قتللوا ضلمن غلرفهم يف السلجن ،كملا تواللت األخبلار علن إعلدامات كثلرية حتلت معللة سلجني

 .املعتقلني،كما قتل البعض دون حماكمة قانونية صدرت عن حماكم امليدان العسكرية راح ضحيتها آلف من

السلطة أي إعلالن علن هلذه اولواد  سلواء كانلت مغطلاة  كل هذه األخبار تسربت للناس دون أن متارس
الللذي  2280لعللام  02ن رقللم األحكللام ،وقللد شللرعن هللذه اجلللرائم القللانو  بإحكللام خللار  القللانون أو بللدون هللذه

  .خمالفاا للدستور ولقانون العقوبات وللمعاهدات الدولية وحقوق اإلنسان صدر عن ملس الشعب

 ا تعمللد السلللطة إىل طللي ملللف املفقللودين سللواء يف السللجون أو أثنللاء اوللواد  املؤسللفة اللليت حللىت اآلن
للليس مقطوعللاا مللن  اآلخللرةن انتقللل إىل الللدار ومعلللوم أن ملل ، 2220و 2280وقعللت يف الفللرتة املمتللدة بللني عللامي 

غلري املعلروف حلىت اآلن آثلار اجتماعيلة  زوجة أو غري ذللك ،ويرتتلب عللى الغيلاب شجرة وإمنا ينتمي إىل أسرة أو
 إخل. ... أبا أو أخاا أو زوجاا  سيئة تنعكس سلباا على هؤلء الناس الذين فقدوا
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اجمللللال واسلللتمرار التكلللتم والتجاهلللل واإلنكلللار يزيلللد ملللن  تتحملللل مسلللؤوليتها يف هلللذا أنهنللا ل بلللد للدوللللة 
اللليت  27يف مادتلله  2278لعللام  20غطللى كللل ذلللك املرسللوم التشللريعي رقللم  الحتقللان ول يللؤدي إىل خللري، وقللد

 .اجلرمية حبماية مرتكبيها شرعنت ارتكاب

يلة شلفافية وهلي ل تلزال يف أعملال السللطة اواكملة أ لو استعرضنا األوضاع العامة يف بلدنا اوبيب ل جنلد
 ق.والنغال متارس أعماهلا بغاية التكتم

تعطللت مكاحبهلا وكشلف  تلتلخص يف أن حامللة دبابلات وقعلت حادثلة مروعلة ،  1002يف منتصلف علام 
دبابلة بإصلرار ومت ذللك بعلد هلذه البتحميلل  إل أن ضابطاا أملره سائقها ذلك أثناء دخوله إىل أحد املعسكرات ،

)بلللدون اوامللللة دبابلللة هلللذه وعللللى مللل   وملللن   خلللر  هلللذا السلللائق لوحلللده ملللن الثكنلللة،  جلللدل بلللني الطلللرفني
ا  -طالبللات متجهللة إىل املدرسللة سلليارة –وكانللت ، مفللرق داريللا ، وأثنللاء وصللوله علللى احمللللق اجلنللويب  ،مكللابح(

لليت كانلت تقلف سليارة املدرسلة وعلدداا ملن السليارات ا يسلتطع سلائق اوامللة إيقافهلا وأنفلتلت الدبابلة وسلحقت
ومت تطويلق  تسني شخصلاا بلني تلميلذة وركلاب السليارات الليت سلحقت، ومات عدد ل يقل عن على اإلشارة ،

واإلعللللالم مللللن القللللرتاب ، ووصللللل األمللللر إىل أن مللللديرة مدرسللللة الطالبللللات حعللللرت علللللى  املكللللان ومنللللع التصللللوير
العللم  ملع ينلبس هلؤلء ببنلت شلفه ، التحد  باملوضوع، وللخوف والرعب اللذي عشلش يف النفلوس ا أهاليهم

وفيمللا أعلللم فللإن جهللة ، خارجيللاا  اوللاد  مللن اوللواد  املروريللة الللذي ل ميللس سياسللة الدولللة داخليللاا أو ان هللذأ
ملا إذا كلان قلد فلتح حتقيلق يف اولاد  وملا هللي  إعالميلة ا تنشلر أي خلا علنهم ،كملا ل يعللم أحلد حلىت اآلن

 .  نتائج التحقيق

األخبللار عللن جسللامة مللا حللد  يف  وتللواترتعصلليان يف سللجن صلليدنايا العسللكري  وقللع منللذ أشللهر قليلللة
 .قتيل وأن أسلحة سربت إىل السجناء وغري ذلك مبائةاألخبار عن قتلى يقدر عددهم  السجن وتسربت

عسلللكرياا ملللن  ومت تفريللله مشلللفاا  -وهلللذا طبيعلللي ويقلللع يف مععلللم سلللجون العلللاا –مت تطويلللق موقلللع السلللجن 
األطبلاء مغادرتله حرصلاا عللى التكلتم عللى  لقلرتاب منله، و نقلل اجلرحلى والقتللى إليله وحعهلر عللىاملرضلى ومنلع ا

أي بيللان  خللا أو تصللدير أيتعمللد السلللطة إىل نشللر  األحلدا  ،وقللد مضللى عللدة شللهور علللى اوللاد  دون أن
الللذي كانللت فيلله ووقعلت أسللرهم بللالغم واهلللم واألا اللدائم يف الوقللت  ملسلؤول حكللومي، ومنعللت زيللارة السلجناء

أو  ترد إىل مكت  من أهايل السجناء من ملوكلني وغلريهم ،ا اسلتطع أن أشلفي غليلل هلؤلء ، املراجعات ل تفتأ
 وإىل من يلجؤون؟! أروي نفوسهم العطشى إىل أخبار أبنائهم داخل السجن، ول يعرف هؤلء من يراجعون

املواقللع،وا نللر تسللليم أيللة جثللة  غريهللا مللنو تناقلللت أخبللار عللن دفللن جثلل  حتللت جللنح العللالم يف قطنللا و 
 .ألهلها
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لوصلللف ملللا نلللري هنلللا ،فنشلللاهد ملللثالا أن بنلللاء وقلللع يف الباكسلللتان  ملللن يتلللابع أخبلللار التلفلللاز يقلللع يف اولللرية
إخل كلل  ...أو أن قطلاراا خلر  علن مسلاره يف اهلنلد أو اليلاراا لألبنيلة يف مصلر ، -كلذا شلخص  –وذهب ضحيته 

يثلريه هلؤلء  از، أملا يف نعلر السللطة السلورية فلنحن لليس للدينا أيلة مشلكالت سلوى ملانشلاهده عللى التلفل هلذا
اجملتمللع املللدين حقللوق  –الجتماعيللة  أو -أحللزاب أو هيئللات –النللاس الللذين يطللالبون حبقللوقهم السياسللية منهللا 

 .اإلنسان

ليللله وحكلللم ع –يسلللتحق ذللللك  وهلللو –جلللرت لعبلللد اولللليم خلللدام  تناقللللت وسلللائل اإلعلللالم علللن حماكملللة
  . يسلللللتطع أحلللللد حماكمتللللله وهلللللو عللللللى رأس السللللللطةابينملللللا النعلللللام ، بالسلللللجن املؤبلللللد ألنللللله انشلللللق علللللن

مللزرة تللدمر وسلللط زبانيتلله علللى رؤوس املسلللمات يف الشللوارع لنللزع حجللا ن واسللتهدف  ارتكللب رفعللت األسللد
أي حماكملة  علن مشلروع ا نسمع، بينما وكان جزاءه أن أخر  من البالد ومعه املليارات من الدولرات  السلطة

 .له

ر املصللادرة واملهجللرين خللار  املفقللودين والللدو  طالبللت مللراراا املسللؤولني علللى كافللة املسللتويات بللإغالق ملللف
أملر مشلروع ولكلن منلع امللواطن ملن العلودة إىل بللده يتنلاا ملع  وقللت أن مسلاءلة ملن ارتكلب جرميلة هلو ،القطلر

هلي ملن  اإلنسلان، وقللت ل بلد ملن إغلالق هلذه امللفلات العالقلة الليتواملعاهدات الدولية وحقوق  القوانني احمللية
نتلقللى اجلللواب بإننللا لسللنا  الغريللب أنلله حللني نطالللب بللإجراء مصللاوة وطنيللة أنأسللباب الحتقللان الللداخلي ، إل 

 .! متخاصمني

 وقابلللت السلللطة هللذه األحللدا  بفكللر النتقللام وللليس بفكللر وقعللت أحللدا  داميللة وأليمللة يف الثمانينللات
 .اليت وقعت حىت ميكن اجتثاثها اإلصالح و تقصي أسباب األحدا 

إذا انتقمنلللا فعللللى قلللدر السلللبب ل عللللى قلللدر  " قلللال قيصلللر يف جوابللله عللللى سلللؤاٍل لكسلللرى قوللللة مشلللهورة
 . منا الوقوف و املراجعة   املصاوة وقد قلنا إن ما وقع سابقاا يستوجب الغضب" ،

قلال الرسلول األععلم اللذي لقلى ملا لقلاه ملن  ،-دروسله  سلتفيد ملنحريلاا بنلا أن ن-، اللذي  يف فلتح مكلة
فللأنتم الطلقللاء" فهللو ا يعمللد إىل  اذهبللواقللال هلللم"  وتشللريد وجتويللع ، أهللله وشللعبه يف مكللة مللن اضللطهاد وقتللل

واضللطهدوه وأجللاوه علللى تللرك وطنلله، حللني قللدر عللليهم بللل عللاملهم بلطللف وشللهامة وفللتح  النتقللام  للن حللمللوه
 .ةللمصاو صفحة

ضلابط يف صلفوف املثقفلني يف حلني  ملن املفارقلات العجيبلة أن متلارس السللطة اعتقلالت ل حلدود هللا ول
 ة.السلط والفساد وحاولوا القفز على ل جندها حترك ساكناا حملاكمة الذين ارتكبوا اجلرائم
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عشللوائياا مللن  ودمللر مياههللا ومسللح البنللاء يف حملليط دمشللق دمللر حمللاف  ريللف دمشللق سللابقاا غوطتهللا الشللهرية
الواحة اجلميلة إىل كتل أمسنتية عشوائية ول يوجد من ُياسب ، فعجبلاا كيلف  اجل الرشى والفساد ، وحول هذه

 .املفاهيم أنقلبت

طالبتهلا ملراراا وتكلراراا وعللى أعللى  أنين من موقعي حمامياا ومدافعاا عن حقوق اإلنسلان أطاللب السللطة كملا
  : املستويات مبا يلي

 
  .مجيلللللللع أعملللللللال السللللللللطة الللللللليت تلللللللرتبط ارتباطلللللللاا وثيقلللللللاا حبيلللللللاة النلللللللاس اليوميلللللللة سلللللللة الشلللللللفافية يف ار  -2
 .مهجري –دور مصادرة  –مفقودين  –ة امللفات العالق طي -1

 .يتعارض مع الدستور والقوانني األخرى واملعاهدات الدولية إلغاء كل قانون استثنائي -3

 . الستثنائي برمته إلغاء القضاء -0

 

 المحامي هيثم المالح    ي هذا عدل وحقوف
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 التخبط والتناقضاإلصرار على الخطأ بين 

 

 2280لعلام  02أخبلاراا وتصلرُيات حلول القلانون  نرتنت(عيدة تناقلت الشبكة العنكبوتية )األمنذ فرتة غري ب
 الذي كان عامالا أساسياا يف تصفيات مجاعية ا تشهد سوريا هلا مثيالا من قبل.

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

 املشار إليه أنفاا. 02القانون  لتجميد اإلعالم أجاب السيد املعلم أن مشروعاا يدرس

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

أي حلالت اقتضلتها حللروف  ، إخل ... هلذا القلانون وجلد ولالت أنوالذي قال فيه اللوزير نفسله  ، 02القانون 
 معينة!.

اليت وردت يف خطاب السليد وزيلر اخلارجيلة والليت  التجميد األمر امللفت للنعر هنا بغض النعر عن مسألة
للليس هلللا أي معللا قانونيللاا ،هللو هللذه السللوية مللن التفللاوت بللني الللرؤى حللول األخللوان املسلللمني ،بللني وزيللر أوقللاف 

ا يكلن موللوداا حلني كلان  وأحلن أن السيد وزيلر األوقلاف ة علمانية حسب تعبريه ،إسالمي، ووزير خارجية لدول
إل أن امللفلت  وكان السجال يلتم بلاووار ل بالسليف، لألخوان املسلمني عدد من النواب يف ملس ميثل األمة ،

شلروعية هلذا القلانون موضوع املناقشة دون اللتفات إىل علدم م 02أيضاا متسك النعام باستمرار العمل بالقانون 
 فهو:

 يصادم دستور البالد. -2

 يصادم قانون العقوبات السوري. -1

 يصادم املعاهدات واملواثيق الدولية املعروفة واليت ل حاجة لتكرارها . -3

والليت ل نلوز لدوللة يسلود فيهلا  2280لعلام  02سبق أن بينت املثالب اليت تنال من مشلروعية القلانون 
 . شكل سيفاا مسلطاا على رقاب الناس التمرتس خلف هذا القانون الذي يدستور وقانون أن تستمر يف

بغلللض النعلللر عملللا وصلللف بللله السللليد وزيلللر اخلارجيلللة األخلللوان أو ملللا وصلللفهم بللله وزيلللر األوقلللاف،فنحن 
رجال قانون ولدينا من النصوص الكثرية يف قانون العقوبات السوري حلول امللؤامرة واإلرهلاب وغلري ذللك ملا 

ومن ل يعلرف ذللك عليله أن يعللم، ول نلوز لنلا أن نقبلل بقلانون خلاص  تيمرين إىل العدالة،يكفي لسوق امل
 خار  عن الدستور وعن مفهوم كل قانون وليستعمل يف مواجهة العدالة والشرعية وحقوق اإلنسان.
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يشلللكل وصلللمة علللار يف جبلللني العداللللة ول بلللد ملللن أن يتصلللدى لللله رجلللال  2280لعلللام  02إن القلللانون 
وذللك باسلتعمال طريلق اللدفع ملن احمللامني  ، من احملامني والقضلاة إلمهلال العملل بله حلىت يلتم إلغلاؤه القانون

أمام القضاء، هذه الطريق كملا هلو معللوم يف الفقله القلانوين ل تعلين البحل  يف دسلتورية القلانون وإمنلا إمهلال 
 تطبيقه.

يلللة  ارسلللة الضلللغط لللللتخلص ملللن هلللذا أنلللين أهيلللب برجلللال القلللانون واملنعملللات اوقوقيلللة احملليلللة والعامل
 القانون وإلغاؤه مع ما ترتب عليه من آثار،ويف ذلك فقط تتحقق العدالة اليت ننشدها مجيعاا.

أن يكللون للله درايللة بلله وعلم،وأمللا إلقللاء  -أي قللانون –إن األوىل مبللن يتصللدى للحللدي  عللن القللانون 
تهلاك القلانون وتايلراا لتعسلف السللطة التنفيذيلة الكالم جزافلاا ودون متحليص فهلو لعملري يشلكل إيغلالا يف ان

يف اللجلللوء إىل كلللل السللللبل للنيلللل ملللن اخلصللللوم السياسللليني ،وقهللللر اجملتملللع وتكمللليم األفللللواه حتلللت شللللعارات 
 ومسميات خمتلفة .

لقد كفل الدستور السوري حق املواطنني يف  ارسة العملل السياسلي والجتملاعي والقتصلادي ،وحلق 
 مجلةس الشةعبالذي صدر علن  1007لعام  20،  جاء القانون  واألحزابمعيات التجمعات وإنشاء اجل

وبالتللايل  ، ومللا بعللدها 10ملللواطنني يف املللادة باملصللادقة علللى امليثللاق العللريب وقللوق اإلنسللان،فحدد حقللوق ا
فعلى كل مسؤول حني ينتقل إىل اإلعالم أن يتحسس موضع قدمه ويتحقق من متانلة الكلالم اللذي سلوف 

 إىل الناس عاه ،ألنه مسؤول واملسؤولية أمانة ليس فقط يف الدنيا وإمنا يف اآلخرة أيضاا . ينقل

إن لدينا الكثري  ا ينبغي العمل به على الصلعيد اللداخلي فالفسلاد اللذي ينخلر اجملتملع وهتليمن الدوللة 
للسلللياحة،ودعارة  عللللى تداوله،وكلللذلك اللللدعارة الللليت تنتشلللر يف كلللل ربوعنلللا حتلللت مسلللميات النلللوادي الليليلللة

املتفرعلللة منهلللا خليلللق بالسللليد وزيلللر األوقلللاف اللللذي يلللرأس املؤسسلللة الدينيلللة حبكلللم الواقلللع أن يوليهلللا  األطفلللال
 العناية الالزمة حىت يعود متمعاا معاا كما كان قبل ذلك.   

ورحللللم اهلل والللللدي الللللذي كللللان حريصللللاا علللللى أن يللللردد علللللى  إن التهللللويش والتصللللعيد ل ينبللللئ خبللللري ،
  .( الشدة ل تأيت خبري يأبين ): معي دوماا عبارته املشهورةمسا

أذهبلوا فلأنتم  ) وصلى اهلل على معلم اخللري حمملد بلن عبلد اهلل حلني فلتح مكلة وخاطلب خصلومه بقولله
 الطلقاء(.
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 العدالة والقانون

 

أصللللدر ملللللس وزراء النعللللام العسللللكري األول الللللذي اغتصللللب السلللللطة وألغللللى  2202/حزيللللران 11بتللللاريخ 
 الدستور القرار التايل : 

 183قرار ملس الوزراء رقم 

مشللروع قللانون العقوبللات الللذي وضللعته وزارة  2202حزيللران  11درس ملللس الللوزراء يف جلسللته املنعقللدة يف 
 العدلية وبعد املذاكرة قرر املوافقة عليه.

 2202حزيران  11و 2378شعبان  17 دمشق يف

 ليل مردم بكخ: واإلسعاف العام وزير املعارف والصحة 

         عادل أرسالن:  وزير اخلارجية ءنائب رئيس ملس الوزرا

الللزعيم حسللين :  رئلليس ملللس الللوزراء،  وزيللر الللدفاع الللوطين والداخليللة،  القائللد العللام للجلليش والقللوات املسلللحة
 الزعيم

 فتح اهلل صقال:  ل العامةوزير األشغا

                                          نوري إيبش:  وزير الزراعة

                                        حسن جبارة:  وزير املالية والقتصاد الوطين

 أسعد الكوراين:  وزير العدلية

 

قلانون العقوبللات املعمللول بلله حاليللاا يف  بللذات التللاريخ بتنفيللذ 208عقلب ذلللك صللدر املرسللوم التشلريعي رقللم 
وقللانون التجللارة الايللة  27/2/2202تللاريخ  80وكللذلك كللان حللال القللانون املللدين الللذي صللدر باملرسللوم  سللوريا ،

 .بتواقيع ملس الوزراء أنف الذكر موشحة مجيعها 11/7/2202تاريخ  202الذي صدر مبرسوم 

الهلللا ثالثللة قللوانني هامللة تؤسللس لعالقللات متمعيللة، دام حكللم حسللين الللزعيم أقللل مللن سللتة أشللهر أصللدر خ
جلللاءت مجيعلللاا يف مرحللللة ملللا بعلللد السلللقالل دون أن تعلللرض هلللذه القلللوانني عللللى أي مللللس تشلللريعي ملناقشلللتها 

 وإصدارها ودون أن يعلم  ا أحد من املواطنني ليكونوا على بينة  ا يرتب هلم .
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صادر أصوات ناخبيله وألغلى الدسلتور ودور الشلعب يف فالضابط حسين الزعيم الذي ألغى ملس النواب و 
 ارسللة رقابتلله علللى السلللطة ، وجللد بإُيللاء مللن حوللله أن ختليللد امسلله يللتم مللن خللالل إصللداره هللذه القللوانني ففعللل 

دون أكلللرتا  لصلللاحل الشلللعب وآمالللله وطموحللله وملللا إذا كانلللت هلللذه القلللوانني تنسلللجم ملللع هلللذه اآلملللال  ذللللك ،
 والطموح .

 

 .فة وهو أول من فاوض دولة العدوانعماله أبرام اتفاقية التابالين املعرو وكان من أول أ

 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

 

عسللكري حللىت يوضللح أن العسللكر هللم مللن ُيكللم البلللد ، وهللو مللا مهللد بعللده لألنعمللة وهكللذا بللدأ بلقبلله ال
 العسكرية الستبدادية أن تبسط هيمنتها على البالد وأضحى املنصب املدين شكلياا حىت لو كان منصباا كبرياا .

من لللئن كللان املفللروض أن التشللريع ُيسللتمد مللن عللادات الشللعب وتقاليللده ، إل أنلله مللع ذلللك يشللكل مللع الللز 
منعومة من القليم ترتسلخ يف اجملتمعلات ، وبالتلايل فحلني وضلع أي قلانون نلب مناقشلته يف ملالس متثلل الشلعب 
متثيالا صحيحاا ، فإذا أنعدم النتخاب الصلحيح اولر هللذه اجمللالس واسلتند إىل تزويلر وشلراء لألصلوات أو هليمنلة 

صلحيحاا ، وتعتلور التشلريعات الليت تصلدر عنله عيلوب قلد  معينة فلإن اجملللس بالتلايل ل يعتلا  لثالا للشلعب متثليالا 
 تصل إىل البطالن .

رزق اهلل أنطلللاكي علللن الفلللرق بلللني كلمللليت   .أذكلللر حلللني كنلللت طالبلللاا يف كليلللة اوقلللوق أين سلللألت أسلللتاذنا د
ة" "اإلنذار" و" اإلعذار" ذلك أن القلانون امللدين اللذي أشلرت إليله سلابقاا اسلتعمل كلملة "إعلذار" بلدلا ملن كلمل

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 نللواب ميثللل الشللعب ،وبالتللايل 

 فإن القوانني قد صدرت دون مناقشة كافية.

( ملللن قلللانون  حتلللت عنلللوان ) يف اجلنايلللات الواقعلللة عللللى أملللن الدوللللة اخللللارجي يف الفصلللل األول اللللذي ورد
 )النيل من هيبة الدولة والشعور القومي( جند املواد التالية : -2-العقوبات، وحتت البند 
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   182املادة 

ملللن قلللام يف سلللورية يف زملللن اولللرب أو عنلللد توقلللع نشلللو ا بلللدعاوة ترملللي إىل إضلللعاف الشلللعور القلللومي أو  )
 ا  النعرات العنصرية أو املذهبية عوقب بالعتقال املؤقت ( .إيق

   87املادة 

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

   83املادة 

اذبللة أو مبللاله فيهللا مللن شللألا أن تنللال مللن كللل سللوري يللذيع يف اخلللار  وهللو علللى بينللة مللن األمللر أنبللاء ك) 
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 .

 .بة توهن نفسية األمةأنباء كاذ

 .  اء كاذبة تنال من هيبة الدولةأنب

 

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 سلابقاا، ملن قبلل نعلام عسلكري اسلتبدادي نسلف الدسلتور 
ومللع الللزمن أضللحت عبللارة عللن تفصلليلة  كرسللت ملفللاهيم عائمللة وغللري حمللددة ، لسلللطة  بللالقوة ،وأسللتوىل علللى ا

جلاهزة لكللل مللن يللدخل سللراديب األجهلزة األمنيللة معللتقالا حيلل  توجلله إليله نفللس الللتهم اللليت وردت حتللت مفهللوم 
، وملن ميللك  مهاالنيل من هيبلة الدوللة أو نفسلية األملة ، فلأين هلي هلذه اهليبلة وأيلن هلي النفسلية وملا هلي حلدود

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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لتهملة، مثلل ملن حتت هذه املفاهيم سيق علدد ملن معتقللي إعلالن دمشلق إىل القضلاء ووجهلت هللم نفلس ا
سلليق قللبلهم العشللرة الللذين مسللوا 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 
ن إنسللانية اإلنسللان، وتدورعجلللة العتقللالت والللتهم وكألللا لزمللة والنفسللي واإلهانللة وسللائر الضللروب اواطللة ملل

 النعام الذي ند قضاة جاهزين للحكم مبا ميلى عليهم بعد أن أسُتلبت حرية القضاء وفقد القضاة استقالهلم!

وينللدب حمللامون أنفسللهم للللدفاع عللن املتهمللني املوهللومني فللال نللدون إل العصللي توضللع يف العجللالت ،فللال 
مللللن  ارسلللة مهللللامهم حبريللللة ول نلللدون عونللللاا حللللىت يف إطلللار مهنللللتهم، وكمللللا ختضلللع زيللللارة الللللوكالء إىل  يتمكنلللون

ملوكليهم يف السللجن إىل تللدخل  ثللي النيابللة العامللة يف الزيللارة، وتعللو يف ذلللك تعليمللات ملدير السللجن علللى كللل 
زال احمللامون يف بعلض القضلايا تعليمات ، فلقد منعت شخصياا من زيارة موكلني عدة مرات كما منع غريي ول يل

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 
فعنللدما يهلليمن العسللكريون علللى  -نفللذ   أعللرتض –، متاهيللاا مللع اويللاة العسللكرية حملهللا التعليمللات والبالغللات

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 :

تللرفض إنفللاذ األحكللام القضللائية اللليت أكتسللبت الدرجللة القطعيللة واملندرجللة يف السلللطات املنفللذة للقللانون  -
،حلىت وللو كانللت األحكلام ل متلس يف جانلب منهللا السللطة، والليت قللد  -عنللوان اوقيقلة –املفهلوم اوقلوقي بأللا 

لقلد تكون متعلقة بقانون األحوال الشخصلية واسلتقرار األسلر،وبذلك تضلرب السللطة علرض اولائط بالقلانون، و 
مارسلت شخصلياا مراجعللات هللا أول وللليس هللا أخللر لتنفيلذ أحكللام قضلائية، إل أنللين يف كلل مللرة أجلد التعليمللات 

 والبالغات تقف سدأ مانعاا من إنفاذ األحكام.

متللارس بعللض جواتللب السلللطة منلللع املللواطنني مللن دخللول بعلللض األبنيللة اوكوميللة ،ويسللاء إىل امللللواطنني  -
أمللام "كللوى" أو أمللام أبللواب األبنيللة للسللماح بالللدخول مللع أن هللذه األبنيللة برمتهللا  الللذين عللليهم الوقللوف طللويالا 

 ملك للمواطنني .

نعللود لنقلللول أن هلللذه القلللوانني ، ومنهلللا قلللانون العقوبلللات قلللد وضلللعت ملللن قبلللل أنعملللة اسلللتبدادية عسلللكرية 
ا فعالا نريد أن خنلر  ملن بغرض محاية هذه األنعمة، وا تعرض على مالس متثل الشعب متثيالا صحيحاا ،وإذا كن

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 انتخاباا حراا دميقراطياا .

 

 أمرين هاميين في هذا السياق  : نشير هنا إلىو 
 

أولا : أن سلللائر اجتماعلللات وزراء الداخليلللة واإلعلللالم العلللرب تلللتم باإلمجلللاع دون ختللللف، يف الوقلللت اللللذي 
 توضع العصي يف العجالت يف اجتماعات مؤمترات القمة .

قللوا مللؤخراا علللى وثيقللة ثانيللاا: توافللق اجلميللع علللى اتفاقيللة وزراء الداخليللة فيمللا يتعلللق بتسللليم الرعايللا كمللا تواف
 اإلعالم العريب املخجلة .

 

هذا ما يكمل الصورة اليت قدمتها يف إطار مفاهيم قانون العقوبات ،والقوانني الستثنائية اليت منها املرسلوم 
 ( ارتكاب اجلرائم من قبل حمققني دون أن تطاهلم يد العدالة.27والذي يبيح يف مادته) 20التشريعي رقم 

 

اليت متر  ا أمتنا مرحللة دقيقلة وحرجلة واملتكلالبون عليهلا كثلر وملا تتطلبله هلذه املرحللة هلي محايلة أن املرحلة 
حقوق الشعب، يف النواحي القانونية والقضائية ليشعر املواطن أنه فعالا يتمتع حبقوق املواطنية كاملة وأن القلانون 

 الحم الشع  ومتتني اجلبهة الداخلية .يبسط على اجلميع محايته حكاماا وحمكومني وهو ما يؤدي إىل الت

 

 المحامي هيثم المالح
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 النكوص

 

لعللله مللن املفيللد العللودة غالبللاا إىل التللاريخ واسللتقراء مللا مت مللن أحللدا  ،أو مللا قيللل حللول اإلصللالح أو بلغللة 
ن يف العصللر"تطوير وحتللدي "على اعتبللار أننللا بتنللا أسللرى مصللطلحات القللادة أو اوكام،وخنللاف مللن خمللالفتهم،أل

 خمالفتهم يكمن اهلالك.

يف املاضلللي القريلللب حلللني اعتللللى اللللرئيس اللللدكتور بشلللار األسلللد سلللدة رئاسلللة الدوللللة أطللللق علللدة أفكلللار يف 
 خطاب القسم أقتطف منها ما يلي:

نعلاجل مشلكلة ملا فيجلب أن نتناوهللا ملن بلدايتها ولليس ملن لايتهلا وأن نعلاجل السلبب قبلل  أنفإذا أردنا  ) 
تا  إىل مواجهة جريئلة ملع أنفسلنا وملع متمعنلا وهلي مواجهلة حواريلة نتحلد  فيهلا بصلراحة علن النتائج وهذا ُي

نقلا/ ضلعفنا وعلن بعلض العللادات واملفلاهيم الليت أضلحت عائقلاا حقيقيللاا يف طريلق أي تقلدم فلاجملتمع هلو الطريللق 
ر التطلوير وتلأخر أو توقلف فلإذا كانلت هلذه الطريلق غلري صلاوة تعثل .عليهلا التطلوير يف حقولله العديلدة اليت يسري

.وهذا باملفهوم النس  يعلين الرتاجلع إىل اللوراء .وهلذه إحلدى الصلعوبات املوجلودة يف واقعنلا ،ودراسلة هلذا الواقلع 
وهلذا حباجلة إىل مشلاركة فعاللة  ...حتتا  إىل الرتكيز عللى املعوقلات الليت تبقيله عللى حالله دومنلا تغلري إىل األفضلل 

إخل وهلللو  ...الدوللللة وداخلللله كللي تسلللاهم كلللل الفئلللات والشللرائح يف إنلللاد اوللللول مللن كلللل اجلهلللات خللار  إطلللار 
وهللو ل ينفصللل عللن الفكللر الللدميقراطي بللل يتقللاطع معلله يف مواقللع عديللدة  اآلخللرينمنطللق التعللاون والنفتللاح علللى 

قراطيلون وملا فلإىل إىل ملدى  لن دمي ....وهذا يعين أن امتالك الفكر الدميقراطي يعزز الفكلر والعملل املؤسسلايت 
هي الدلئل على وجود الدميقراطية أو عدمها هل هي يف النتخاب أم يف حرية النشلر أم يف حريلة الكلالم أم يف 

فهلذه اوقلوق وغريهلا ليسلت الدميقراطيلة بلل هلي  ...غريها من اوريلات واوقلوق أقلول ول واحلد ملن كلل ذللك 
ى فكر دميقراطي وهذا الفكر يستند عللى أسلاس قبلول اللرأي  ارسات دميقراطية ونتائج هلا وهي تنبين مجيعها عل

 إخل  (. ...اآلخر

يف ذلك فقلد مت تفصليل  بعد سنوات عشر من حكم الرئيس الذي نمع يف يدية كافة السلطات ،ول غرو
الدستور على املقاس الرئاسي الذي يناسب السلطة،ونتجاوز ذلك فنقول بعد هذه السلنوات العشلر فملاذا للدينا 

 يوم يف مال اوريات وحقوق اإلنسان؟ال

حللللني بللللدأ عهللللد الللللرئيس كللللان اجملتمللللع متعطشللللاا للحللللراك بعللللد أن مضللللى عليلللله زمللللن طويللللل يف حلللللل أنعمللللة 
وكلللان ُيضلللر يف هلللذه املنتلللديات أعضلللاء  ،فأنشلللئت املنتلللديات الفكريلللة،بغرض اولللوار بلللني امللللواطنني اسلللتبدادية.

ر يف مادته الثامنة الدولة واجملتمع،وعن هذا الطريلق كلان نلري معروفون من حزب البع  الذي يقود بقوة الدستو 
 وكذلك مجعيات وقوق اإلنسان. ، اووار بني اجملتمع والسلطة،كما نشطت جتمعات للعمل املدين
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ول نسللللللتطيع أن نقللللللول أن هللللللذا اوللللللراك الللللللذي بللللللدأ يللللللدب يف جسللللللد األمللللللة كللللللان سللللللليماا وخاليللللللاا مللللللن 
س العذر ملن انطللق للعملل امللدين هلذا فلقلد ران عللى اجملتملع زملن طويلل عُلزل األخطاء،ولكن ينبغي لنا أن نلتم

ملن الناحيلة الجتماعيلة والقتصلادية،وبالتايل فلالوقوع  أوفيه عن املشاركة يف قضاياه سلواء ملن الناحيلة السياسلية 
 يف األخطاء أمر متوقع وينبغي علينا التماس العذر يف ذلك.

ا اوللراك حللىت عمللدت السلللطة إىل إغللالق املنتللديات   مالحقللة كافللة ومللا أن مضللى وقللت قصللري علللى هللذ
جتمعات اجملتمع املدين والتضييق عليها مبا فيها مجعيات حقوق اإلنسان الليت حلاول بعضلها أن ينلأى بنفسله علن 

ذي ا يللرق هللا اولراك اللل -علللى ملا يبلدو–األجهلزة األمنيلة  أناللدخول يف املسلاجالت السياسلية أو معرتكهللا إل 
بللدأ يللدب يف جسللد األمللة امليّللت ليللنهض  للا مللن جديللد، فراحللت هللذه األجهللزة مميللع أنواعهللا وفروعهللا ،مدنيللة 

سياسللية وغللري سياسللية،متارس اعتقللالت خللار  إطللار القانون،وهنللا أحللب أن أشللري إىل أنلله مللن غللري  -وعسللكرية
 زم ألا ا تعد موجودة قانوناا.املقبول أن ُيتج علي أحد حبالة الطوارئ اليت ناقشناها طويالا واليت جن

راحت األجهزة األمنية متارس اعتقالت وتضييقاا على املواطنني يف كل منلاحي حيلاهتم طاللت مجيلع فئلاهتم 
وانتمللاءاهتم،فمن معتقلللي التيللار اإلسللالمي وهللم الغالبيللة الععمللى تغللص  للم السللجون إىل معتقلللي اآلراء واوللراك 

 دمشق . السياسي من أمثال معتقلي إعالن

 -سواسللية - اللذي يللرتأس منعملة وقلوق اإلنسلان وأخلرياا ولليس آخلراا اعتقلال الزميللل احمللامي مهنلد اوسلين
على خلفية عمله اوقوقي يف رصد حماكمات حمكمة أمن الدوللة العليلا الليت هلي ملن القضلاء السلتثنائي ،وبلرغم 

 لذا الرصد،وحصلل عللى الضلوء األخضلر يف ذللك أنه كان قد تذاكر ملع رئليس احملكملة وأعلمله بعزمله يف القيلام 
إل أن األجهلللللزة األمنيلللللة رأت يف خطوتللللله رأيلللللاا آخلللللر فاعتقلتللللله وألبسلللللته التهملللللة الللللليت اعتلللللادت ألباسلللللها ألمثلللللال 
الزميل،إشاعة أخبار أو أنباء كاذبة توهن نفسية األمة أو تنال من هيبلة الدولة،هلذه اللتهم اجللاهزة الليت سلبق وأن  

نلللت فضفاضلللة هلللذه املصلللطلحات وضلللبابيتها،ومع ذللللك فالزميلللل أضلللحى بلللني القضلللبان ،بلللل كتبلللت حوهللللا وبي
وراحت إدارة السجن متعن النيل منه وانتهاك حقوقه فوضعته يف املكان الذي يضم  واا ملن سلبعني معلتقالا عللى 

ريتلله ولكللن إخل ومللا إليهللا ،وبللذلك اسللتهدف الزميللل للليس فقللط حبجللز ح...خلفيللة اجلللرائم املاسللة بالشللرف،دعارة
باملسللاس بكرامتلله حماميللاا وناشللطاا يف الللدفاع عللن حقللوق اإلنسللان ،وكللان جللل عمللله هللو رصللد حماكمللات حمكمللة 

 استثنائية وطرح أحكامها على اجلمهور ليحكم عليها .

يف األنعملللة الدميقراطيلللة يتقلللدم املرشلللحون عللللى الشلللعب بلللاامهم النتخابيلللة ويلللتم حماسلللبتهم حلللني انتهلللاء 
يابية عن الشعب وهم بدورهم ُياسبون الرئيس املنتخلب ملن قلبلهم أملا يف األنعملة الليت تسلود مععلم وليتهم الن

 عللللن الشللللعب للللليس لللللديهم بللللرامج انتخابيللللة وبالتللللايل ل النيابيللللاتمناطقنللللا يف العللللاا العللللريب فاملرشللللحون جملللللالس 
رضللاء السلللطان حللىت يعللاد  يسللتطيعون حماسللبة الرؤسللاء أللللم هللم أنفسللهم ل ُياسللبون وينتعللر كللل واحللد مللنهم

 انتخابه .  
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إن نعرة على واقعنا يف سوريا جنلد تراجعلاا يف ميلدان اوريلات العاملة وحقلوق اإلنسلان ونكوصلاا عملا علرض 
فسلللاد ويتسلللع بلللل ويتعملللق يف عللللى الشلللعب منلللذ بدايلللة رئاسلللة اللللرئيس بشلللار األسلللد وحلللىت اآلن،وبينملللا يلللزداد ال

هلللوة بللني فئللات الشللعب حبيلل  يللزداد الفقللري فقللراا بينمللا يللزداد األغنيللاء غنللاا يف الوقللت الللذي تتسللع فيلله ا ، اجملتمللع
    وختمة على حساب لقمة الشعب فمن الذي ُياسب من ؟!

 
 المحامي هيثم المالح                                   دمشق   
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 حقوق الناس

 

اللليت تؤكللد أن لكللل إنسللان اوللق يف التمتللع مميللع اوقللوق واوريللات  يولللد مجيللع النللاس أحللراراا واملللادة الثانيللة
امللللذكورة يف اإلعلللالن العلللاملي وقلللوق اإلنسللللان  دومنلللا متييلللز ملللن أي نللللوع وامللللادة الثالثلللة الللليت وردت يف الفقللللرات 

ميللع صللورها السللابقة واملللادة الرابعللة مللن اإلعللالن اللليت تنفللي كللل أنللواع السللرتقاق وحتعللر الللرق والجتللار بللالرقيق م
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 بالشللرتاك مللع غللريه 

حق يف حرية الفكر والوجدان واللدين ويشلمل هلذا اولق حريتله يف واملادة الثانية عشر اليت تبني أن لكل شخص 
تغري دينه أو معتقده على حدة "وتقرير املادة التاسعة عشر أن لكل شخص من حق التمتلع حبريلة اللرأي والتعبلري 

إىل  ويشلمل هللذا اوللق حريتلله يف اعتنللاق اآلراء دون مضلايقة ويف التمللاس األنبللاء واآلراء واألفكللار وتلقيهللا ونقلهللا
اآلخرين بأية وسيلة ودومنا اعتبار اودود كما تؤكلد امللادة العشلرون ملن اإلعلالن عللى حلق كلل شلخص يف حريلة 
الشللرتاك يف الجتماعللات واجلمعيللات السلللمية ومنللع إرغللام أحللد علللى النتمللاء إىل مجعيللة مللا وغريهللا مللن املللواد 

الهتلا للذلك فاملطاللب الرئيسلية الليت انلدرجت حتلت املشتملة على مضامني تكرس أمهيلة اوريلة وتبلني أبعادهلا وم
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 والللرأي والتعبللري 

حللق العمللل حللق كللل فللرد بالشللرتاك يف إدارة الشللؤون العامللة حللق الللزوا  وتأسلليس األسللرة اوللق يف حفلل  املللال 
وحقلوق املللرآة اولق يف الرتبيللة والتعلليم اوللق يف حفل  اويللاة الشخصلية حللق اختيلار مكللان اإلقاملة ومللن البللديهي 

هلو علدم تعارضلها ملع أن تطبيق هذه القوانني متوقف على وجود أصل مسلم به يعدا شرطاا أساسياا لستيفائها و 
 حقوق اآلخرين وأن ل يؤدي وجودها إىل تعطيل حقوقهم .

يف ذلك ضمن كالم واضلح ومجيلل "أيهلا النلاس إن آدم ا يللد عبلداا ول أملة وإن النلاس   ويقول اإلمام )ع(
 الناس كلهم أحرار إل من أقر على نفسه بالعبودية.   )ع( كلهم أحراراا ويف رواية أخرى عنه

يف مللدة حكملله حبمايللة مبللدأ الكرامللة ونبلله عماللله علللى رعايللة هللذه املسللألة. ففللي  عتللا اإلمللام )ع(وكلذلك ا
وأشلعر قلبلك الرمحلة للرعيلة واحملبلة هللم واللطلف  لم ول تكلونن علليهم سلبعاا  عهده إىل مالك األشرت، يقول )ع(

خلللق يفلرض مللنهم الزللك وتعللرض ضلارياا. تغتلنم أكلهللم فلإلم صلنفان أمللا أ  للك يف الللدين، وأملا نعلري لللك يف ا
 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 حبلل  أو حماضللرة يف موضللوع 
 معني.

ضلونه عللي وُيسلنون العلن يب ومبلا ميكلن أن أقدمله وأقر بأنين لسلت أهلال لكثلري ملن هلذا التكلرا اللذي يفي
 للناس من معلومات متواضعة لدي.

فلقلللد دعتلللين منعملللة الصلللحة العامليلللة إلقلللليم شلللرقي املتوسلللط  ثللللة برئيسلللها األ  اللللدكتور حسلللني جزائلللري 
عشلرين وضور اجتماع حول مكافحلة التلدخني، وكلان ذللك يف األيلام الواقعلة بلني السلادس والعشلرين والثلامن وال

، فقلللدمت فيهللا حبثلللا متواضللعا بينللت فيللله حقللوق غلللري املللدخنني مبواجهلللة 2222مللن كللانون أول )ديسلللما ( لعللام 
 املدخنني.

  دعتللللين املنعمللللة اإلسللللالمية للعلللللوم الطبيللللة يف الكويللللت  ثلللللة برئيسللللها الللللدكتور حسللللن عبللللد اهلل العللللويف 
يف خمتلللف الشلللرائع مبللا يف ذللللك الشللريعة اإلسلللالمية بالشللرتاك مبللؤمتر املشلللاورة البلدانيللة حلللول تشللريعات الصلللحة 

 فقدمت حبثا بعنوان "املعاق أو املعوق بني اإلسالم ومدارس أخرى".  1/20/2223و 12/2وكان ذلك بني 

ومقرهلللا ملللالكوف "فرنسلللا" بالشلللرتاك ملللع الانلللامج العلللريب  اإلنسلللانكللذلك دعتلللين اللجنلللة العربيلللة وقلللوق 
 2/1001/ 18إىل  17فقللدمت بللني  اإلنسللانلمشللاركة يف مللؤمتر حللول حقللوق وذلللك ل اإلنسللانلنشللطاء حقللوق 

 ة قسريا حتت عنوان )اإلنسان بني الغياب القسري والتهجري( .بحبثا حول حقوق  املغي

لتقلدا حماضلرة حلول تلداعيات اولادي عشلر  اإلنسلانوكذلك دعاين مركلز الانلامج العلريب لنشلطاء حقلوق 
يف نللادي الصلحفيني بالقللاهرة فقللدمت بضللعة أفكللار حللول هللذا  28/3/1001يللوم ملن أيلللول )سللبتما( وذلللك يف 

 املوضوع.

ي ائقصلدأحلد أوما كنت يف يوم من األيام أفكلر أن أمجلع ملا أكتلب يف كتلاب أو كلراس إىل أن أشلار عللي 
بللأن أسللتكمل األحبللا  ببحثللني حللول حقللوق املللرأة وحقللوق الطفللل وأن أطلللق علللى ممللوع هللذه األحبللا  عنللوان 

حقللوق املستضللعفني" وأنللا فعلللت ذلللك اسرتشللادا  للدي عللدد مللن األخللوة الللذين رغبللوا إيل مجللع مللا كتبتلله حللول "
اوللق واوقللوق ، واللليت تعللا عللن قللراءة اكتسللبتها مللن الثقافللة واويللاة كالمهللا، وعامهللا كللان أدائللي مللن أجللل كرامللة 

 اإلنسان وحقوقه.

وكان يوما باردا كئيبا قطع فيه التيلار الكهربلائي  1/21/1001والواقع بدأت أكتب هذه املقدمة يوم اجلمعة 
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 



 017 

فني دون أن أولللل  يل أي حللللق جتللللاه أولد أربعللللة أجنبللللتهم وغللللابوا عللللين مجيعللللا مللللع أكتللللب عللللن حقللللوق املستضللللع
أحفللادي ، ودون أن أدري هللل يفكللرون يب يف هللذه الليلللة الشللديدة الللاودة وللليس يف املكللان الللذي  –أولدهللم 

 أسلللكنه سلللوى حللللالم داملللس ل ميكلللن معللله تدفئلللة املسلللكن لعلللدم وجلللود التيلللار الكهربلللائي ، وأقلللول أهللللذا يتلللزو 
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.

وهلل  والزوجة اليت تلحق بأولدها وتدع زوجها شيخا هرما ، أين حقوق هلذا اللزو  أو حقلوق هلذا األب؟
 ؟ اإلنسانسيطالب حبقوقه يف معرض مطالبته حبقوق 

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!!

 باء واجملمعات السكانية واألمم بعدها؟ أين تلك العاطفة اليت جتمع األسر واألح

إن العودة للروحانيات والتعاطف والتسامح هلو ملا ميكلن لنلا ملن التمتلع حبقلوق اإلنسلان الليت نصلت عليهلا 
 شرائع السماء وشرائع األرض .

 ( .27/213قال تعاىل " واصا وما صاك إل باهلل" )النحل

 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 شكري القوتلي

 

أليماا جداا على الرئيس املرحوم شكري القلوتلي كملا عللى امللواطن، تلويف  2273كان وقع هزمية حزيران عام 
   .بعدها متأثراا بعد أن عاىن من املرض يف أحد مشايف بريوت ومسحت السلطات السورية بدفنه يف دمشق 

اقلله ضللد املسللتعمر الفرنسللي ، وكللان خللالل هللذا معلللوم أن هللذا الللرئيس املخلللص عللاك عمللره مناضللالا مللع رف
النضال ينفق من ماله اخلاص عللى الشلأن العلام، حلىت نفلد امللال،   تلويف أخلوه، وكلان ملن األغنيلاء املعلدودين ، 

    .فورثه ، إذ ا يكن له من وارثاا سواه

دوللة، وحلني يأتيله انفق شكري القوتلي ماله الذي ورثه عن أخيله عللى اوكلم فللم يكلن يقلبض راتبلاا ملن ال
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 
ع قطعللة أرض مطلللة علللى حديقللة اجلللاح  غللريب أيب رمانللة، ومجيللع القللائم فللوق جسللر فكتوريللا وكللذلك ثالثللة أربللا 

 .هذه العقارات كانت موضع حجز لدى املصرف التجاري السوري

ويف أثناء مرضه يف بريوت أرسل امللك فيصل مللك اململكلة العربيلة السلعودية رمحله اهلل منلدوباا هلو املرحلوم  
بلاا األذن ليقلوم املللك بسلداد ديونله ، إل أن اللنفس األبيلة ابن لدن والد الشيخ أسامة ، إىل شلكري القلوتلي طال

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

 

لديه هو املرحوم نصوح املرستاين أن يسجل العقلارات باسلم األخلري ريثملا يلتم  طلب ابن لدن من حماسب
استصدار مرسوم بتسجيل العقارات بامسه ، إل أن املنية عاجلت الرجلني فتوفيا بالتتلابع، وحينهلا عينلين القاضلي 

ني ورثللة ابللن لدن الشلرعي وصللياا علللى القاصللرين أولد نصللوح املرسلتاين عقللب وقللوع اخلصللام بللني هلؤلء الورثللة وبلل
   .حول الرتكة

ومللن خللالل تصللفية هللذه الرتكللة أطلعللت علللى ماليللة املرحللوم القللوتلي وتيقنللت كللم كللان هللذا الللرئيس شللريفاا 
 .عفيفاا نعيف اليد ،يف حني كان يشن عليه اليسار الشرتاكي محالت حلاملة جملرد الكسب السياسي 
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حللي الللرئيس يف اجلسللر األبلليض"،  اللليت حتولللت  إىل كللان املرحللوم القللوتلي يسللكن كمللا هللو معلللوم يف داره" 
متحفه الشخصي ، وكلان رمحله اهلل كثلرياا ملا يغادرهلا إىل القصلر الرئاسلي يف املهلاجرين مشلياا عللى األقلدام ، دون 

  .أية مرافقة أو حراسة أو أي  ر  أو أي شيء من هذا القبيل

يللللف" وكللللان الطقللللس ربيعللللاا وإذا بللللاثنني مللللن ويف أحللللدى املللللرات كللللان نللللد السللللري صللللعوداا يف " طلعللللة العف
أصحاب الدكاكني نلسان على الرصيف خلار  دكانيهملا يتنلاولن "الفلول امللدمس"  وهلي الوجبلة احملبوبلة للدى 

ا يلرفض  .اللدعوة للمشلاركة يف الطعلام  لقوتلي حىت لضا وحيياه ووجها لهالدمشقيني يف الربيع وما إن شاهدا ا
   .ل تقدم واقتطع قطعة خا وأكل لقيمات معهما وتابع سريهالرئيس هذه الدعوة ، ب

أذكر أنين حني كنت طالباا جامعياا وأسلكن ملع أسلريت يف حلي " علني الكلرك"، كنلت علادة أصللي اجلمعلة 
ويف أحلللدى اجلملللع لحعلللت اللللرئيس وقلللد حضلللر للصلللالة هنلللاك دون أي سلللرب أورتلللل  .يف جلللامع " لل باشلللا"

وكللان أحللد الللذين معلله املرحللوم  .عنللد دخوللله املسللجد فكللان مثللل النللاس اآلخللرينلسلليارات اوراسللة أو أي ضللجة 
عبد الكرا العائدي املعروف بطوله، وعقب انتهاء الصالة هّم الرئيس بلاخلرو ، فاعتليلت املنلا" دون أن أحضلر 

ألن يعللود األدب اجللم الللذي كلان يتمتللع بله الللرئيس دفعله  .أيلة كلملة" ووجهللت انتقلادات ملديريللة أوقلاف دمشللق 
ا يعللاقبين أحللد ، وا يسللتدعين أي جهللاز أمللن وا  .فلليجلس حللني بللدأت الكللالم وانتعللر حللىت انتهيللت   خللر  

   .أتعرض ألية مساءلة

أذكللر أنلله كللان للقصللر اجلمهللوري سلليارة واحللدة قدميللة ويف إحللدى زيللارات امللللك حسللني ملللك األردن إىل 
املهللاجرين ، ومللا إن وصللل املوكللب إىل العفيللف حللىت تعطلللت  الللرئيس كللان الثنللان يسللتقالن السلليارة باجتللاه قصللر

  .السيارة، نزل الرئيس وضيفه واستقال سيارة املرحوم رشاد برمدا الذي كان وزيراا للدفاع  يومها

بعد أيام قليلة تقدمت اوكومة مبشروع قلانون إلجلراء مناقللة بلني ملادة يف  امليزانيلة إىل آخلري لشلراء سليارة 
إل أن النلواب الكلرام وعللى رأسلهم الشلرتاكيون عارضلوا ذللك وطلبلوا إصلالح السليارة وهلو ملا  جديدة للقصر ،

مت فعالا ورفض تعديل امليزانية،و للمناسبة فقط فقلد كانلت معلارض السليارات إىل جانلب ثانويلة جلودت اهللا ي 
للللو أردت أن أسرتسلللل  .طاا وكلللان امللللواطن يسلللتطيع شلللراء سللليارة جديلللدة بثمانيلللة آلف للللرية سلللورية وأحيانلللاا تقسلللي

  .بالكتابة ملا وسعتين صفحات عديدة وحرصاا 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 
حلني تلرك منصلبه تسلمائة سليارة، فلال نلدري كلم الشعب"،أنه كان لدى نائب الرئيس املنشق عبد اوليم خدام 

إل أنلللين وغلللريي ملللن امللللواطنني نلللرى "طلللروك" سللليارات بلللال حسلللاب أملللام أبلللواب املسلللؤولني أو  .للللدى اآلخلللرين
  .حماسيبهم واألقرباء واألصدقاء ، وقد يكون حىت اخلادمات هلن سيارات 
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، فبدلا ملن أن ذلدموا اجلليش ذلدمون يف  أما اجملندين الذين ذدمون يف بيوت املسؤولني فحد  ول حر 
مكان آخر ، واملشاهد العلادي يلرى الغلرف اخلشلبية خلار  دور املسلؤولني  "الااكيلات" وفيهلا األسلرزة والتلفزيلون 

 .ووسائل الراحة بينما نري تنعيف سياراهتم يف الشوارع باملاء بال حساب ودون اكرتا  ملخزونه يف األرض 

تللراود خميللليت دائمللاا حللني أملللس النهللب املللنعم للمللال العللام واهلللدر الكبللري يف ثللروات بللاطن هللذه الصللورة اللليت 
   .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 
املسللؤولني عللن هللذه ال رافللات وهللو الللذي ميثللل الشللعب كمللا يقولللون ، هللل شللاهد النللواب خللدام بللأن ُياسللب 

الكللرام الطرقللات السلليئة وهللل سللأل هللؤلء كيللف ميللوت النللاس علللى الطرقللات املليئللة بللاوفر وفتحللات التصللريف 
 املفتوحة بسبب سوء التنفيذ دون أن يكرت  أحد ألمن املواطن؟ وقدمياا قال الشاعر:

 

 أكثر الناس إحسانا وإجماال من ترك القبيح به      منا لفي ز إن
 

 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 

أملاين الشلعب اا للدستور" وهي معلومة لدى اجلميع" حىت يكون العمل متكلامالا ُيقلق الذي أصدر قوانني خالف
 .يف حياة حرة كرمية 

 

 المحامي هيثم المالح                                       8/4/9116ق دمش



 000 

 بين فكي كماشة

 

ومنلذ اعتللى  كملا السللطة،  أزعم أنين ملن أكثلر النلاس رغبلة يف اولوار و ارسلة لله ملع كافلة أطيلاف اجملتملع،
يهلا رؤيليت خلصلت ف 1/1/1002بشار األسلد كرسلي الرئاسلة أرسللت لله علدة رسلائل كلان أوهللا بتلاريخ  .الرئيس د

 لعمل مستقبلي كما يلي:

  لتعارضه مع الدستور ومع قانون العقوبات واملعاهدات الدولية. 2280لعام  02إلغاء القانون 

  2278لعام  20من قانون إدارة أمن الدولة رقم  27إلغاء حالة الطوارئ واملادة . 

 .إعادة العتبار للذين صدرت حبقهم أحكام من احملاكم امليدانية العسكرية 

 .تفعيل احملكمة الدستورية 

 .فتح باب اووار 

 

  أتبعللللت ذللللللك برسلللللائل عديلللللدة، منهلللللا مطالبلللللة اللللللرئيس بفلللللتح بابللللله لسلللللتقبال شخصللللليات يف املعارضلللللة 
 ة العامة للبالد.ناقشتهم باوالمل

 مجيع رسائلي اليت بلغت ست رسائل.ا أتلق أي جواب خطي أو عملي على 

كمللا خاطبللت وزراء رئيسلليني يف الدولللة، وزيللر الللدفاع ، وزيللر الداخليللة ، وزيللر اخلارجيللة، وزيللر العللدل، وزيللر 
  أمنيني كبار.لوجه مع مسؤوليني الرتبية، وزير التعليم العايل ، فضالا عن خماطبيت واجتماعي وجهاا 

أي رد فعلللل إنابيلللاا هللللذا  هلللذا التحلللرك اللللذي بدأتللله منلللذ  لللو مثلللان سلللنني ا يلللأت أكلللله حلللىت اآلن، وا أر
 ا مين هذا اووار ،فما هو اول؟ ، برغم أن عدداا من الوزراء قد طلبو  اوراك

 ،" تبلاره "حلوار طرشلانن العبثيلة باعيعتقد بعض النلاس أن السلتمرار يف اولوار ملع السللطة إمنلا هلو نلوع مل
 قطع مع السلطة لعدم جدوى اووار.ومن هنا عات هيئة إعالن دمشق عن رأيها بضرورة ال

أتساءل أحياناا هل املطلوب أن نعلن اهلزمية؟! وهل تلدفع السللطة العلاملني يف الشلأن العلام خلطلوة ملن هلذا 
لنعزال والعنف وما إىل ذلك وهلي اللغلة املناسلبة القبيل ؟أم أن السلطة ترى أن اووار ليس لغة العصر وألا مع ا

 وأن األحادية هي األصل .  يف رأيها!
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إن ثقافللة اوللوار واوريللة والدميقراطيللة ل هتللبط علللى النللاس بصللورة مفاجئللة ،ولكنهللا حتتللا  لللرتاكم معللريف يف 
مللن تسللني عامللاا  زمللن للليس بالقصللري ،ومللن هنللا فللإن وقللوع الشللعب حتللت قمللع أنعمللة اسللتبدادية  وليللة ألكثللر
ين بقلوا حمصلورين يف ،أدى لتدمري البنية اجملتمعية ،ونشر الفسلاد،كما حلال دون تلراكم املعرفلة لتخلريج القلادة اللذ

 جهة النعام .

تغوللللت السللللطة التنفيذيلللة عللللى القضلللاء اللللذي فقلللد اسلللتقالله ملللن خلللالل النعلللام اولللايل ،ونادينلللا بضلللرورة 
اولول املناسبة للذلك ،ولكلن ملا ملن سلامع،ما أدى إىل أن امللواطن ا يعلد استقالل السلطة القضائية ، ووضعنا 

يطمئن إىل وصوله وقه إذا جلأ إىل القضلاء، خاصلة إذا كلان اولق مرتبطلاا بوضلع سياسلي معلني، فأنلا كغلريي ملن 
ر املللواطنني العديللدين  نللوعني مللن السللفر وسللطرت كتللب عديللدة حللول هللذا املوضللوع إىل رئلليس اجلمهوريللة ووزيلل

 النتيجة؟ ! الداخلية ،واألجهزة اليت يشرف عليها فلم أفلح،فلجأت إىل القضاء ،فماذا كانت

لقلد ملنح القضلاء السللطة الضللوء األخضلر لتسلتمر يف منعلي وأمثلايل مللن السلفر وإبقلائي يف السلجن الكبللري 
وميثللاق حقللوق اإلنسللان يللة دون أن نللتمكن مللن التمتللع حبريتنللا ،كمللا ومت جتللاوز سللائر القللوانني واملعاهللدات الدول

 العريب .

ا للللدر التعللللليم إىل مسللللتوى بللللاله السللللوء بفضللللل تللللدخل السلللللطة التنفيذيللللة يف جهللللاز التعللللليم ومللللنح املزايللللا 
الدراسية والدرجات اجملانية ألناس يصنفون بانتمائهم اوزيب أو غري اوزيب! وبالتايل أضحى املتخلر  ملن اجلامعلة 

إخل وهللو ينعللر إىل الشللهادة باعتبارهللا طريقللة للكسللب بغللض  ... مهنللدس أو ُيمللل ورقللة  هللورة بعبللارة طبيللب أو
 مضمون هذه الشهادة اليت ُيملها.النعر عن 

فملن غلري املسلموح الكلالم حلىت يف أبسلط القضلايا، فملثالا  انعدمت الشفافية متاماا يف مجيلع مرافلق الدوللة ،
حاملتهلا فوقعلت عللى سليارة نقلل كبلرية تنقلل منذ سلنوات قريبلة وقلع حلاد  سلري أدى لنفلالت دبابلة ملن عللى 

تلميللذات كللن متجهللات إىل املدرسللة َفسللحقت السلليارة مبللن فيهللا   سللحق عللدد آخللر مللن السلليارات اللليت كانللت 
علللالم اوكوميلللة ا تلللذع عنللله متواجلللدة يف املنطقلللة، ومت تطويلللق املكلللان ومنلللع تسلللرب أي خلللا ،وحلللىت وسلللائل اإل

 الدولة!. أن هذا املوضوع ميس أمنوك ، شيئاا 

تللتم اعتقللالت خللار  إطللار القللانون وتللزعم األجهللزة األمنيللة أن املعتقلللني ينتسللبون إىل "الفكللر السللللفي"أو 
"السلفي اجلهادي" دون أن يقوم هؤلء بأي عملل ضلد القلانون،ومع أن قلانون العقوبلات ل يعاقلب النلاس عللى 

قاا هتملللاا اسلللتمدهتا ملللن نصلللوص عائملللة لقلللانون أفكلللارهم إل أن حمكملللة أملللن الدوللللة السلللتثنائية ،قلللد هيلللأت مسلللب
إخل" تسقطها على املعتقللني ،ومعللوم أن هلذه احملكملة ل رقابلة ...العقوبات من أمثال "نفسية األمة وهيبة الدولة

   .قانونية على أحكامها
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ي وتعلللج دور التوقيلللف الغلللري معلللدودة ول حملللدودة بلللالنزلء اللللذين ميلللارس علللليهم التعلللذيب اجلسلللدي والنفسللل
بصورة منتعمة ،بينما ل يضفي القلانون أيلة محايلة عللى أي شلخص مهملا كلان موقعله ومركلزه إذا رغبلت السللطة 

وحلىت اآلن تعللو كلل قلانون وتعطلل سلائر التشلريعات  2273آذار  8احتجازه،فحالة الطوارئ املعلنة منلذ انقلالب 
 يشرعن اجلرمية. 2278لعام 20رسوم اليت حتمي املواطن وعلى رأسها الدستور ،بينما امل

حصلُت على أحكام من القضاء العادي ،وخباصة من القضاء الشرعي ،وحاولت تنفيلذ هلذه األحكلام إل 
يمات تعلو القانون،فلأين أنين اصطدمت بالقرارات ورفض املوحلفون املعنيون تنفيذ حكم بزعم وجود قرارات وتعل

 هو اول؟

ن مفاصللل السلللطة خاليللاا منلله ،وتشللابك هللذا الفسللاد مللع انتشللر الفسللاد يف الللا والبحللر وا يبللق مفصللل ملل
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 

 ن هذا فوق املساءلة .املوضوع ،ألمناقشة 

نلري رفلع أسلعار احملروقلات والكهربلاء وتقفلز بلالتزامن أسلعار سلائر امللواد الغذائيلة ويلزداد الفقلري فقلراا ،بينملا 
يزداد الفاسدون غا وختمة ،ومع ذلك ترفع السلطة شعار الشرتاكية وهتدد بعلض املعتقللني بتطبيلق جرميلة عرقللة 

لب املال العام ومتد السللطة يلدها إىل جيلوب الفقلراء لتسلتنزف ملا بقلي فيهلا ملن  مسرية الشرتاكية،ونري يومياا 
قللروك ،بينمللا املرتبعللون علللى الكراسللي يرفلللون بللاولي واولللل ،والسلليارات الفارهللة اوديثللة علللى حسللاب الشللعب 

رى ذلللك فمللاذا وتللزود دورهللم بللالوقود لتشللغيل أجهللزة التدفئللة مانللاا وبصللهاريج اوكومللة ،ويتحللرق الفقللري حللني يلل
 تعر منه اوكام أن يسبح حبمدهم؟!عساه أن يفعل ؟هل ين

" مللللع أن سللللوريا تصللللدر هللللذه 800" لللللرية سللللورية واليللللوم ب "8كانللللت صللللفيحة البنللللزين ب"  2278يف عللللام 
والسبب بسيط كما قدمت هي أن املسئول يتمتع بالسيارات واحملروقات ماناا وبالتايل ل يشعر هو بلأي  ، املادة
 ع األسعار .أثر لرف

 ،ك سللوري" وقللس علللى ذلللك سللائر املللوادقللر  22يف مطلللع حكللم البعلل  كللان سللعر كيلللو اخلبللز املمتللاز ب"
 ا لب املواطن وإفقاره وإذلله؟!فهل  ن فعالا يف دولة العدل والقانون أم يف دولة نري فيه

يلدفع أي مبلله لقلاء اسلتهالك  اختفت كسور اللرية السورية بدءا من القرك وانتهاء باللرية وبالتايل فلإن ملن
الكهربللاء أو املللاء أو لضللريبة فللإن كسللور اللللرية السللورية ل تللرد إليلله ،وهللي تشللكل سللرقة مكشللوفة حتيللق بللالفقري يف 

 حني ل يأبه هلا الغين .

 



 004 

عقللب مللؤمتر القمللة الللذي عقللد يف دمشللق مت تسللخري مجيللع وسللائل اإلعللالن للدعايللة والللرتويج ألمهيللة هللذا 
مع هلذه األمهيلة" ولكلن ألليس للدينا  لن الشلعب ملا هلو هلام جلداا يف إطلار وضلعنا اللداخلي اللذي  املؤمتر "و ن

ن كلل شليء حلىت وملن ملؤمتر يرتاجع طرداا على كلل صلعيد ملن سليء إىل أسلوء واللذي هلو يف نعلر النلاس أهلم مل
 القمة ؟!

اطن يف الللداخل اللذي نللد هلذه النقلا/ املختصللرة الليت قللدمتها تشلكل ملع غريهللا حصلاراا قاسللياا و ضلاا للملو 
 ل يستطيع هلا دفعاا ول رداا . نفسه

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 

ويله  الغرب ليس وراء الشعارات اليت يطلقهلا وإمنلا وراء ثرواتنلا ،وتتصلدر الوليلات املتحلدة طلابور الشلر  مكان
تتللللدخل يف األمللللور الداخليللللة يف العللللاا لتفللللرض هيمنتهللللا ومهجيتهللللا علللللى سللللائر دول العللللاا حللللىت الغربيللللة منهللللا و 

هللاب خلارجي يسللتهدفه أرضللاا وشللعباا ويشللاهد شللعبنا كللل هلذا املشللهد  للا يشللعره بأنله حتللت ضللغط وإر  ، للجميلع
وثلللروة وهلللو بلللني هلللذين الفكلللني كيلللف يسلللتطيع محايلللة حريتللله وحياتللله وكيلللف ميكنللله أن ُيلللارب الفقلللر وامللللرض يف 
 الداخل؟ بينملا يلرى ضلغط العلاا اخللارجي يصليبه بلالوهن، يف حلني أن السللطة تتملرتس خللف هلذه اواللة، الليت

 تستعملها يف مواجهة املواطنني؟

 ، بعلض املطالللبتحلرك أي فئلة أو جتمللع ملدين أو سياسلي للضللغط عللى السللطة يف سللبيل حتقيلق فحلني ت 
تشهر السلطة يف وجهه شعارات من مثل أن الوقت غري مناسب وأننا نتعرض لضغو/ خارجيلة كبلرية وأن اللبالد 

،جتعلل امللواطن يف يف خطر ،هذه اوجج واألنشودات اليت تشهرها السلطة يف وجله املعارضلني هللا أفلراد ومجاعات
 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
 

 احملرتم سيادة رئيس اجلمهورية الدكتور بشار األسد

 

 اوق والعروبة وبعد : حتية

يبلللدأ احمللللامون علللادة رسلللائلهم  لللذه التحيلللة ، فلللاوق اسلللم ملللن أمسلللاء اهلل اوسلللا وصلللفة ملللن صلللفاته  وقلللال  
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

قللال "بعثللت ألمتللم مكللارم  والعروبللة شللهامة وجنللدة ومللروءة واألخللالق العربيللة شللهد هلللا رسللول اإلسللالم حللني
 .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 
 .ت مال حيدر رمحه اهلل يف القضاء وكنت زميال لألستاذ نصر 

وللللذا آليلللت عللللى نفسلللي أن أمحلللل اولللق معلللي حيللل  كنلللت وأينملللا توجهلللت ، وملللن هلللذا اولللق ، حقلللوق 
اإلنسللان اللليت تشللغل بللايل ويللؤرق تفكللريي النتهاكللات اللليت يتعللرض هلللا إنسللاننا علللى مسللتوى الللوطن العللريب ومنلله 

 .بلدنا اوبيب 

محلتله ، وقلد بلغلت اآلن السلبعني ولليس يل يف هلذه اللدنيا  ويف سبيل ذلك دفعت الكثري من عمري مثنا ملا
  .مطامع شخصية فما بقي من العمر اقل  ا ذهب 

و أحببلللت بعلللدما مسعلللت علللنكم تلللوجهكم لإلصلللالح والنفتلللاح ومبلللا تتمتعلللون بللله ملللن عقلللل منفلللتح ورغبلللة 
 .طلب جزاء ول شكورا أ صادقة يف اووار ، أن أورد بعض مالحعايت علها تنري  لنا الدرب للمستقبل دون أن

إن التشللريع يللا سلليادة الللرئيس هللو الللذي يضللبط حقللوق املللواطنني وواجبللاهتم كمللا يشللكل الكللابح لتصللرفات 
املسلللؤولني وأعلللوالم وإن يف بللللدنا بعلللض التشلللريعات حتتلللا  إىل نعلللر وتعلللديل أو إلغلللاء حلللىت يشلللعر امللللواطن بلللأن 

 ل يقمعانه:سالح التشريع والعدل يعالنه باألمن والطمأنينة و 

املتضلمن إعلالن حاللة الطلوارئ الليت مضلى عليهلا سلبع وثالثلون عاملا  2273لعلام  2املرسوم التشلريعي رقلم  
نكلأة  املسلئولونول يوجد يف العاا دولة تدار بقانون الطوارئ الذي يعلو على مجيع القوانني واألنعملة و يتخلذه 

    .رات دون أي رادعللتنكيل بالناس دون مار وملصادرة األموال والعقا
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منله عللى  27نص امللادة تلمن الدولة أو املخلابرات العاملة و املتضمن إنشاء إدارة أ  20املرسوم التشريعي رقم 
مللايلي "يشللكل يف إدارة أمللن الدولللة ملللس أو أكثللر لتأديللب العللاملني فيهللا أو املنتللدبني أو املعللارين إليهللا و ُيللدد 

و  . حملاكملة أمامله و صلالحيتهتشلكيل اجملللس و اإلحاللة إليله و أصلول امبرسوم يصدر عن رئيس الدولة بكيفيلة 
ل نوز مالحقة أي من العاملني يف اإلدارة عن اجلرائم الليت يرتكبوللا أثنلاء تنفيلذ املهملات احمللددة املوكوللة إلليهم 

ي موحلفلا ملن أو يف معلرض قيلامهم  لا إل مبوجلب أملر مالحقلة يصلدر علن امللدير "فكيلف ميكلن لقلانون أن ُيمل
 جرمية يرتكبها ويعتاها القانون نفسه جرمية ؟ 

 .دانية العسكرية حملاكمة املدنينيالذي بسط صالحيات احملاكم املي 2280لعام  31املرسوم التشريعي رقم  

 .املتضمن إعدام كل منتسب جلماعة األخوان املسلمني  02القانون رقم 

 .من القتصادي واللجان اخلاصة وحمكمة أمن الدولة املراسيم والقوانني اليت أحدثت حمكمة األ

قلللد ألغلللى ضلللمنا كافلللة القلللوانني املعارضلللة لللله  2233سللليادة اللللرئيس إن الدسلللتور السلللوري اللللذي صلللدر علللام 
و مرسللوم إحللدا  إدارة أمللن الدولللة الللذي صللدر يف  73وخاصللة مرسللوم إعللالن حالللة الطللوارئ الللذي صللدر عللام 

إل أن  31و  18و  23و  22ضلللان كليلللة ملللع نصلللوص الدسلللتور وخاصلللة امللللواد علللام   ألن هلللذين املرسلللومني يتعار 
أحللدا ا يتعللرض هلللذه الناحيللة سللواء لللدى القضللاء أم لللدى اإلدارات والسللبب األساسللي أرجعلله أنللا إىل اخللللوف 

 .والرعب الذي يسكن قلوب املواطنني 

وت ، فالسللجناء الللذين أخلللي   إن احملللاكم امليدانيللة حكمللت علللى عللدد كبللري مللن النللاس بالسللجن أو بللامل
سللبيلهم والللذي نأمللل أن يشللمل البللاقني ، هللؤلء السللجناء ، دمغللت كافللة وثللائقهم بللألم مرمللون وبالتللايل حرمللوا 
من حق العيش الكرا فمن الذي نازف بتشلغيل أمثلال هلؤلء خاصلة إذا كلانوا ملوحلفني ومت طلردهم ملن اخلدملة 

 .هلذا السبب 

ة العتبللار للجميللع وإعللادة  مللن طللرد مللن اخلدمللة والتعللويض علللى ذوي الللذين فإمتللام املعللروف يكللون بإعللاد
 .حىت نكفكف دموع األسر ومنسح عيون الثكاىل  .أزهقت أرواحهم 

إن يف تفعيلللل دور احملكملللة الدسلللتورية وإعلللادة اهليبلللة للسللللطة القضلللائية واسلللتقالل القضلللاء علللامالن هاملللان 
ولقد شاع منذ وقت ليس بالقصلري منتلديات للحلوار ئنالم ملستقبلهم املواطنني واطمإلشاعة الطمأنينة يف نفوس 

ويرفلع  اإلنسلانبني املواطنني ولقد رأيت يف السماح هلذه املنتديات بالعمل ملا يرسلخ اوريلة والدميقراطيلة وحقلوق 
 .من سوية العالقات بني الناس حىت يصبح اووار بالعقل هو السائد ل حوار القوة والنفوذ 

نلت مععلم املنتلديات ل وقلد حضلرت  بعضلها ل علملاين النزعلة ويتنلاا ملع عقيلديت اإلسلالمية اللليت وللئن كا
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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يادة الللرئيس ل أرى لنللا خالصللا  للا نعانيلله مللن ختلللف وضللعف ومجللود إل أن نتحللاور مللع بعضللنا إنللين يللا سلل
 .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 
  . من وراء القصد اخلري والسعادة للجميع واهلل
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 عفواً السيد الرئيس، خطاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية 
 

اولللوار الللذي جللرى بللني الصللحفي السللليد  يف برنللامج "لقللاء خللاص"، منللذ أيللام تابعللت علللى قنلللاة اجلزيللرة ،
 ، أحلا/ باإلجابلة عللى مجيلع األسلئلة وبلرغم أن اللرئيس بشار األسلد، .ة دحممد كريشان والسيد رئيس اجلمهوري

 إل أن احملاور السيد حممد كريشان تعرض ملوضوعني هاميني مها:  

 .مسألة حقوق اإلنسان في سورية 

 . موضوع السجناء المعتقلين 
   

 وضوعني:وأقدم فيما يلي بعض األفكار كي أوضح ما وقع من لبس يف اإلجابة على هذين امل

عقد  ثلو تسني دوللة ملؤمتراا يف سلان فرانسيسلكو  2202نيسان  12يف أواخر أيام اورب العاملية الثانية ، 
وبتللللاريخ  ، املتحللللدة، ومللللن انضللللم إللللليهم بعللللد ذلللللكوهللللي الللللدول السللللت واألربعللللون اللللليت وقعللللت تصللللريح األمللللم 

هلذه اهليئللة الدوليلة بإحللدى وتسلني دولللة حزيلران ملن ذات العللام وقعلت الللدول ميثلاق األمللم املتحلدة وبللدأت 27
 هي الدول األعضاء يف مؤمتر سان فرانسيسكو مضافاا إليها الدول اليت انضمت للميثاق فيما بعد ومنها بولندا.

وقللد تضللمن امليثللاق الللنص علللى مبللدأ احللرتام حقللوق اإلنسللان وحرياتلله األساسللية يف مقدمتلله والعديللد مللن 
( وابتداء من صلدور هلذا امليثلاق ا تعلد حقلوق اإلنسلان ملن املسلائل الليت 37-78-71-27-22-23-2مواده )

 تدخل يف الختصاص الداخلي للدول،بل أصبحت شأناا عاملياا يدخل يف صميم القانون الدويل .

  صادقت سورية عللى العهلد اللدويل للحقلوق املدنيلة والسياسلية،كما صلادقت ملؤخراا عللى ميثلاق حقلوق 
 . 1007لعام  20لقانون رقم اإلنسان العريب با

أبللني هنللا بللأن قضللاءنا،  أنللينإل  ومعلللوم أن املعاهللدات الدوليللة واجبللة التطبيللق وهللي تعلللو القللوانني احملليللة،
وخاصة الستثنائي منه ل يكرت  لتطبيق هذه املعاهدات، وهو يتجاوز الكثري من القلوانني حبجلة حاللة الطلوارئ 

وحللىت اليللوم، فضللالا عللن القللوانني  2273لعسللكري الللذي اغتصللب السلللطة عللام املعلنللة يف سللورية منللذ النقللالب ا
الشللاذة املخالفللة للدسللتور واملعاهللدات الدوليللة، وبالتللايل فقللد جانللب السلليد الللرئيس الصللواب حللني أجللاب حمللاوره 

 بأن مسألة حقوق اإلنسان مسألة داخلية، تدخل فيما يسمى التطوير والتحدي .

يس إنك تعتمد على التقارير األمنية الليت تلردك حلول املعلتقالت واملعتقللني إل أنلين إنين أعتقد ياسيادة الرئ 
كلللذلك وجلللدت بأنلللك جانبلللت الصلللواب حلللني أجبلللت حملللاورك بلللأن املعتقللللني السياسللليني أو معتقللللي اللللرأي هلللم 

 بالعشرات فقط ،وللحقيقة والتاريخ أود هنا أن أوضح نقاطاا عديدة :
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أملللن –أملللن عسلللكري –قبلللل األجهلللزة األمنيللة املختلفلللة واملتنوعلللة واملتعلللددة أن دور التوقيللف الللليت تلللدار ملللن 
 إخل تغص باملعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي . ... أمن سياسي -دولة

 أن دور التوقيف هذه ل ختضع لرقابة قانونية من أية جهة من اجلهات .

وهللي  يف بعللض النللواحي، صللحيح أن بعللض نصللوص قللانون العقوبللات قاسللية ،وفضفاضللة ،وغللري حمللددة   
حتتلللا  إلعلللادة النعلللر بعلللد اللللزمن الطويلللل اللللذي تلللراكم عللللى هلللذا القلللانون إل أننلللا يف املقابلللل  تلللا  إىل أن نلغلللي 
القضللاء السللتثنائي برمتلله ،ويف أضللعف األحللوال إخضللاعه لرقابللة قضللائية عليللا ،كمللا  تللا  إللغللاء مجيللع القللوانني 

 ، الدوليللة وحقللوق اإلنسللان ع قللانون العقوبللات العللام ،ومللع املعاهللداتوالنصللوص اللليت تتعللارض مللع الدسللتور ،وملل
وبللالتالزم  تللا  ألن جنللري تعللديالا جوهريللاا يف قللانون احملكمللة الدسللتورية حبيلل  تعطللى الصللالحية الكاملللة ملناقشللة 
ء دسللتورية القللوانني حللىت لللو مت عرضللها مللن قبللل منعمللات غللري حكوميللة ،ذلللك أن السلللطة التنفيذيللة منللذ إنشللا
احملكمللة الدسللتورية ،تتعمللد عللدم عللرض القللوانني 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 املللواطن ثقتلله 
ويلغلي إمكلان  عتياد العمل السري أساساا يف التعاطي اوكلومي ،ويؤدي من جهة أخرى ل بالسلطة من جهة ،

 رقابة الشعب على عمل اإلدارة،وهذا املوضوع يتناا مع اوكم الصاحل املنفتح على املواطنني.

لقلللللد تأملللللل النلللللاس خلللللرياا يف خطلللللاب القسلللللم األول ،وتوقعلللللوا أن نلللللري إصلللللالح فعللللللي وخاصلللللة يف إطلللللار 
وصن والضامن الوحيد وقلوق امللواطنني ،وأن يف دعمله واسلتقالله ونزاهتله ،وهلي القضاء،هذا اجلهاز الذي هو ا

العوامللل األساسللية اللليت حتفلل  للمللواطنني حقللوقهم ملواجهللة بعضللهم،وملواجهة ا للراف السلللطة وحللمها،مللا يللؤدي 
 لستقرار اوالة النفسية للشعب.

رأيي أن أولوية اإلصالح تكملن يف إصلالح لقد تعلمنا يف الفقه اإلسالمي ما يسمى "فقه األولويات" ويف 
القضاء حبيل  يكلون للدينا قضلاء يفلرض سليادة القلانون عللى سلائر امللواطنني حلاكمني قبلل احملكلومني ،ول معلا 

)إن اهلل ينصلر الدوللة  ألي إصالح آخر قبل ذلك ،وألن العدل أساس امللك ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيميه
  ينصر الدولة املؤمنة إذا كانت حلاملة( .العادلة وأن كانت كافرة ول

 إن أريد إل اإلصالح ما استطعت وما توكلي إل على اهلل .

 المحامي هيثم المالح             دمشق                       
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 إلى من بيده األمر!!!:  خطاب مفتوح

 

ني يف قضلللية اغتيلللال اللللرئيس رفيلللق منلللذ أيلللام مت اإلفلللرا  علللن الضلللبا/ األربعلللة اللبنلللانيني اللللذين كلللانوا معتقلللل
واحتفالت أهلل املفلر  علنهم  ونشطت وسائل اإلعالم والفضائيات منها خاصة بنقل وقائع اإلفرا  ، ، اوريري

 إخل وكان لقناة املنار القصب املعال يف هذا املوضوع. ... وذويهم وأصدقائهم

سنوات من عملرهم ذهبلت هلدراا بسلبب  مجيل جداا أن يفر  عن أناس أهتموا دون دليل وقضوا يف السجن
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 .

صللر اهلل األملني العللام ولزب اهلل وتوجيلله لكلمللة السليد حسلن ن -كملا هللي علاديت  –كملا اسلتمعت بإمعللان 
،كمللا نللدد بالعتقللال الللذي ل -الللذين حبللق يسللتحقون التهنئللة–التهنئللة للمفللر  عللنهم وذويهللم ومجيللع اللبنللانيني 

يستند إىل دليل ،وهو أمر يشكر عليه فعالا وأنا من الذين يتابعون كلمات السيد وأشاركه يف الكثلري  لا يلراه وأن  
  أمور أخرى .كنت أختلف معه يف

يف تقرير ميليس ورد اسم شلخص يلدعى زيلاد رمضلان وهلو سلوري ملن مدينلة محلص ،كلان يعملل يف لبنلان 
وهلو اللذي حلهلرت صلورته عللى  -أبلو علدس -كما كان يعمل يف نفس الشركة من يدعى  -حواسيب -يف شركة

د رمضللان علللى املللذكور شاشللات التلفللاز بللزعم أنلله هللو مللن قتللل الللرئيس اوريللري ،ومللن خللالل العمللل تعللرف زيللا
 ومتت بينهما صداقة .

عقللب مللا شللوهد علللى التلفللاز حللول اغتيللال اوريللري عمللدت السلللطات األمنيللة يف بللريوت إىل التحقيللق مللع  
ومن مجلة هؤلء السليد زيلاد رمضلان،وحني ا نلد احملققلون لديله أيلة معلوملة  -أبو عدس -كل من يلوذ باملدعو

 ي  عاد إىل بلدته مدينة محص.تفيد يف موضوع الغتيال تركوه ح

علملت األجهلزة األمنيلة السللورية باملوضوع،فأضلحى السليد زيللاد رمضلان مطلوبلاا فتللوارى علن األنعلار خلوفلله 
 ههلذ،ومنلذ ثلال  سلنوات حلني كلان كاتلب  يكون يف قبضلة أجهلزة معلروف عنهلا بأللا ل تلرحم أناملشروع من 

زاره زيللللاد رمضللللان بصللللحبة اثنللللني مللللن أعماملللله،وأعربوا عللللن السللللطور رئيسللللاا جلمعيللللة حقللللوق اإلنسللللان يف سللللورية،
خشليته كانلت ملن أن يتعلرض  وإمنلااستعدادهم بلأن يسللم زيلاد نفسله لألملن ليقينله بأنله لليس لديله شليء ذفيله ،

 لألذى عقب ذلك .

اتصلللت بللاللواء هشللام الختيللار ،رئلليس مكتللب األمللن القللومي ،وحدثتلله باملوضللوع فطلللب أن نللري تسللليم 
 لألمللللنوسللللم نفسللله  ذويلللهملللن وبلللأن سلللوف ل ميسللله أي أذى،ومت ذللللك فعالا،وذهلللب زيلللاد ملللع بعلللض زيلللاد لأل

 العسكري .
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 ،وطالبتللله بلللإطالق سلللراح زيلللاد رمضلللان بعلللد هلللذه اوادثلللة بلللأكثر ملللن سلللنة التقيلللت بلللاللواء هشلللام الختيلللار
فللرع األمللن العسللكري فأجللابين بللأن هيئللة التحقيللق الدوليللة هللي اللليت طلبللت الحتفللا  بلله يف السللجن ،وقللد عللني 

الذي احتجز زياد رمضان ،علني لله حماميلاا  لن يللوذ  لم ،وا يلحل  أهلل امللذكور أي جهلد ملن احمللامي إلطلالق 
 سراحه.

شلللكلت السللللطة يف سلللوريا ملللا مسلللي هيئلللة حتقيلللق رأسلللتها يف ذللللك الوقلللت السللليدة غلللادة ملللراد ،الللليت كانلللت 
مضلان وهلو شلقيق واللد زيلاد أن يقابلهلا ويسلأهلا جلبله تشغل وحليفة "نائب عام يف سوريا"،فطلبت ملن واصلف ر 

طللب  إجابلةوالتحقيق معه ،وفعالا قابلها املذكور ،وحلني علملت أن زيلاد يف األملن العسلكري اعتلذرت ورفضلت 
التحقيللق أرسلللت إىل ملللس حقللوق اإلنسللان يف جنيللف رسللالة طالبتلله بالتوسللط لللدى هيئللة التحقيللق ملعرفللة مللا إذا  

لوباا منها فعالا ،فجاءين اجلواب شفهياا عا طريق دبلوماسي بأن زياد رمضلان غلري مطللوب كان زياد رمضان مط
 توقيفه وساب هيئة التحقيق.

يف العلللام املاضلللي أرسللللت كتابلللاا إىل الللللواء أصلللف شلللوكت رئللليس األملللن العسلللكري وأعلمتللله مبلللا للللدي ملللن  
تبلله بعللد أيلللام انلله ل بللد أن يكللون للللدي ت وطالبتلله بللاإلفرا  علللن زيللاد رمضللان ،فجللاءين اجللللواب مللن مكمللامعلو 

 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 
امللفلت أن ملا عنله ،و  اإلفلرا يف سجن األمن العسكري منذ ثال  سلنوات دون أن يعللم أحلد ملىت وكيلف ميكلن 

 صرح به الضبا/ املفر  عنهم أن زيارة أهلهم ا تنقطع عنهم ،وألم كلانوا يتلابعون أخبلار العلاا بالتلفلاز وغلريه ،
زيلللاد  أمثلللاليف حلللني أن زيلللاد رمضلللان ا يسلللتطع أهلللله زيارتللله منلللذ  لللو عام،وللحقيقلللة فلللأن آلف املعتقللللني ملللن 

عتقللللاهلم،ول يتمكنلللوا أهلللللوهم مللللن معرفلللة مكللللان وجللللودهم رمضلللان يرزحللللون يف السللللجون دون مسلللتند قللللانوين ل
 وبالتايل زيارهتم .

وأنلين ملن جهلليت ل أعللم حقيقللة ملن ميلللك مفتلاح اإلفلرا  عللن زيلاد رمضللان وعلن املعتقلللني األخلريني الللذين 
ك اعتقلوا يف الغالب عللى خلفيلتهم الفكريلة دون أن ميارسلوا أي عملل يتنلاقض ملع القلانون ،ودون أن يكلون هنلا

أيللة رقابللة قانونيللة لالعتقللالت اللليت جللرت ول تللزال ،ويكللدس املعتقلللون يف أقبيللة األجهللزة السللرية 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 
 ت األمور وتعم الفوضى والفساد .تنفل

 

 دمشق                          المحامي هيثم المالح
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 خطاب مفتوح
 السيد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية إلى

 حكام البالد العربية وإلى

 

 تحية الحق والعروبة وبعد 
يت أكتبهلللا ،سلللواء كانلللت يتسلللاءل العديلللد ملللن أصلللدقائي و لللن يللللوذ يب ملللن حلللويل علللن فائلللدة الكتابلللات الللل

فلقلللد سلللئم املواطنلللون يف وطننلللا اوبيلللب ملللن توجهلللات اوكلللام وعلللدم  مقلللالت ، أوبشلللكل خطابلللات مفتوحلللة 
 بشعو م ،كما يرى أكثرية املواطنني عدم جدوى الكتابة . اكرتاثهم

ري أعتللا بللأن علللى كللل مللواطن أن يبللدي رأيلله وأن ُيللاول تصللويب املسللارات قللدر جهللده، وهللو غلل أنللينإل 
ومللن هنللا رأيللت أن أمسللك بقلمللي ألخللط هللذه الرسللالة علللى هللامش اجلللرائم اللليت يرتكبهللا  مسللؤول عللن النتللائج،

الكيان الصلهيوين يف فلسلطني عاملة وغلزة خاصلة،واألنعمة العربيلة كافلة ملدعوة اآلن للبحل   لذا الوضلع اخلطلري 
 الشائن .

 أيها السادة:
ن الصلهيوين بقللرار التقسلليم املشللؤوم واملعللروف لللديكم والصللادر فلقللد أنشللئ الكيللا ، سلأعود إىل الللوراء قللليالا 

جلللزءاا ملللن فلسلللطني إىل  -املعلللدوم ملللن الناحيلللة القانونيلللة –عللن منعملللة األملللم املتحلللدة حبيللل  أعطلللى هلللذا القلللرار 
 اجلزء اآلخر "وخمطط التقسيم حمفو  يف األمم املتحدة". للفلسطينينيوطنهم املزعوم بينما أبقى  إلنشاءاليهود 

 برغم أن هذا القرار معدوم من الناحية القانونية لسببني :و 

 أوهلما: ألنه خلق كياناا دينياا  ا يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة اليت يصفها بألا منعمة علمانية.

ثانيهمللا: أنللله ل يوجلللد يف ميثلللاق األمللم املتحلللدة ول يف القلللانون اللللدويل أي نللص نيلللز للمنعملللة الدوليلللة أو 
 .آلخرينتطاع أرض شعب إلعطائها غريها اق

ولكن العاا تعامل ملع هلذا القلرار عللى أرض الواقلع واعتلاه قلراراا سلليماا منشلئ للكيلان الصلهيوين ،ومعللوم 
أن الدولللة الصللهيونية ل حللدود هلللا ول دسللتور، وبالتللايل فحللدودها اللليت نللب اعتمادهللا هنللا هللي املقللررة يف قللرار 

القللرارات املتتابعللة اللليت صللدرت عللن منعمللة األمللم املتحللدة أو ملللس األمللن واللليت  التقسلليم ل غللري، والللذي أيدتلله
نصت على وجوب انسحاب إسرائيل  ا احتلته ملن أراض وعلودة الالجئلني ،وبالتلايل فلإن األراضلي الليت احتلهلا 

نعللر القللانون ومللا بعللد واللليت كانللت خمصصللة للفلسللطينيني إمنللا تعتللا أراض حمتلللة يف  2208الكيللان الصللهيوين عللام 
الدويل،وألصلحاب األرض الللدفاع عنهللا بكافللة الوسللائل وفللق اتفاقيللات جنيللف املعروفللة واللليت ل حاجللة ألدراجهللا 

 هنا .
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الرؤيللة، وأعرضللت عللن املطالبللة  للذه  هاملؤسللف أن الللدول العربيللة متمعللة ضللربت صللفحاا وجتللاوزت فللوق هللذ
،وهللو مللا أكدتلله فعللالا مبللادرة القللادة  2273حزيللران  2األراضللي احملتلللة وأضللحت ل تطالللب إل مبللا مسللي مللا قبللل 
احللتالل الشللرعية علللى  أسللبغتوكللأن هللذه املبللادرة قللد  ، العللرب يف مللؤمترهم يف بللريوت فيمللا مسللي املبللادرة العربيللة

 أراضي ما قبل هذا التاريخ   .

يهللا نصللوص  سللبق أن كتبللت مقللالت عديللدة عللن القضللية الفلسللطينية حتللت عنللوان املللؤامرة املسللتمرة أثبللت ف
كتللب مرسللللة ملللن قلللادة علللرب بلللدء ملللن الشلللريف حسللني ملللروراا باملللللك فيصلللل واملللللك عبلللد العزيلللز آل سلللعود إىل 

"فلسللطني" إىل الايطللانيني ليعطوهللا -ميلكللون عمللا ل –اوكومللة الايطانيللة وقللد عللرض هللؤلء يف كتللبهم تنللازهلم 
   .لليهود أو لغريهم

ك تللليمر هلللؤلء اوكلللام عللللى القضلللية الفلسلللطينية ملللن أجلللل أن هلللذه الكتلللب تثبلللت مبلللا ل يلللدع ملللالا للشللل
 اوفا  على كراسيهم يف اوكم ،واليوم أجد أن استمرار اوكام العرب بسكوهتم :

 عن احتالل أراض فلسطينية خار  قرار التقسيم. -

ا يللللازهم إىل جانللللب الكيللللان الصللللهيوين يف صللللراعه مللللع املقاومللللة الفلسللللطينية حتللللت شللللعارات السللللالم  -
الدوللة  –اتيجي والتهدئة وما شاهدناه على شاشات التلفاز من تصرُيات لوزير خارجيلة مصلر السرت 

يسمى السلطة الفلسلطينية بإدانتهملا املقاوملة يف غلزه يكشلف  ،وحممود عباس رئيس ما-العربية األكا
 واسلللتمراره حلللىت اآلن ملللن أجلللل 2208  لللا قبلللل بلللدءاملللدى اسلللتمرار التللليمر عللللى القضلللية الفلسلللطينية 

 اوفا  على العروك.

لقد وافقت فصائل املقاومة على التهدئة يف غلزه ولكلن النتيجلة الليت يعلمهلا كلل ذي عينلني أن حصلار غلزه  
كان يتفاقم يوماا بعد يوم، ويتم جتويع وقتل الفلسطينني بلدم بلارد وبلطء، والعلاا كلله عاملة والعلريب خاصلة ينعلر 

 تطلبولا؟! .دون أن ُيرك ساكناا فهل هذه التهدئة اليت 

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 املللواد اللليت ُيتاجهللا اإلنسللان مللن غللذاء 

ن الضللرب والقتللل والتللدمري ،نسللقت مللع شللركائها يف ودواء وغريه،حللىت إذا أيقنللت الدولللة الصللهيونية بأنلله حللان أوا
 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 
،يف  اإلجرامليشلفه، أو أن يبلدي أي رد هللذا الكلالم الرئيس مبارك ووزير خارجيته دون أن ينبس أحلدهم ببنلت 

 الوقت الذي يؤكد فيه بعض املسؤولني الصهاينة ألم تلقوا دعماا كبرياا لجتياح غزه.   
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أيهلللا اوكلللام العلللرب :أن شلللعبنا يلللدرك أنكلللم مغلوبلللون عللللى أملللركم بسلللبب تشلللبثكم بالكراسلللي واخلالفلللات 
وامللللذابح  بللاعوا القضللية الفلسللطينية ،وإن مللا نطلبلله مللنكم اآلن ، متامللاا كمللا تشللب  سللابقوكم  للا حللني ، بيللنكم

جتللري أملللامكم وحتلللت بصلللركم ومسعكلللم، أن تقلعلللوا عللن امللللزاودة وأن ل تتحلللالفوا ملللع الشللليطان األمريكلللي وربيبتللله 
ق وأن املقاوملللة يف فلسلللطني ولبنلللان والعلللراق ومعللله عاملنلللا العلللريب واإلسلللالمي كفيللللة باسلللرتداد اوقلللو  ، الصلللهيونية

 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:

 اس من يفعل الخير ال يعدم جوازيه        ال يذهب العرف بين اهلل والن    
 

 

 واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

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

 

 الفضائيةقناة بردى 

 املذيع: أهال بك أستاذ املاحل

 املاحل: أهال بك يا أخي السالم عليكم وكل عام وأنتم خبري

 املذيع وعليكم السالم وأنتم خبري.

 

ما حقيقة الوضلع عللى األرض بالنسلبة لألسلتاذ جلودت سلعيد يعلين  لن حاولنلا  أستاذ المالح يعني -س
بوضللعه رمبللا، نرجللو أن يكللون املللانع خللريا، هللل للللديكم أي  التصللال بلله لكللن لألسللف ا نوفللق ألسللباب تتعلللق

 معلومات حول ذلك؟

هلي القبضلة األمنيلة تشلتد ملن شلهر إىل شلهر وملن سلنة إىل سلنة،  أنا مةا عنةدي أي معلومةات لكةن -ج
 لللن اآلن يف هلللذا العلللام أسلللوأ ملللن العلللام املاضلللي، العتقلللالت تلللزداد كملللا علملللتم اعتقلللل زميلنلللا األسلللتاذ مهنلللد 

، جملللرد انلله كللان يللذهب إىل حمكمللة أمللن الدولللة ويرصللد احملاكمللات واألحكللام وهللذه حمكمللة علنيللة يعللين، اوسللين
األمن تضايق من هذا املوضوع واعتقله ووجد هناك قضلاء يعلين مت السليطرة عليله فأصلدر قاضلي التحقيلق ملذكرة 

سللتاذ وليللد الللتش حللرك عليلله توقيللف، هللذه اخلالصللة، والنقابللة مللن جهتهللا حتركللت مللع األمللن ونقيللب احملللامني األ
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.

 

وه أن األسلتاذ سلعيد يلرفض العنلف ويلدعو إىل السللم حلىت أن اللبعض يللدع طيةب يعنةي مةن المعلةوم -س
بغاندي سوريا هل ختشى السلطات السورية حىت ملن الكلملة، وهلل ختشلون أن يصلل األملر إىل اعتقلال األسلتاذ 

 سعيد؟

إىل اعتقال األستاذ سعيد، لكلن السللطة يلا أخلي واآلن كلل ملن يتحلرك  أنا ال أعتقد أن يصل األمر -ج
ملللللا أنللللا كنللللت يف إعللللالن دمشللللق  يف سللللوريا يف اجلانللللب السياسللللي أو الجتمللللاعي يتحللللرك بصللللورة سلللللمية، و للللن

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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 موجلود هلذا الفكلر يعلين، ل يوجلد يف سلوريا اآلن فليمن يعملل يف من جانب بعلض اإلسلالميني، لكلن اآلن غلري
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 

أي مفهللوم عدالللة أو مفهللوم حقللوقي مثللل القللانون مللا بعللرف إذا كللان قللرأمت أخللر مقللال أنللا كتبتلله عللن خارجللة عللن 
اللذي أبلاح لعناصلر األملن  2272لعام  20، فالسلطة تتمرتس بقوانني مثل مرسوم رقم  نشر باألمس 02قانون ال

بعلدين فلوق كللل ذللك حالللة .  اخللاص بللاإلخوان املسللمني وهللم جللرا 02ارتكلاب اجللرائم دون حماسللبة وقلانون ال
 الطوارئ املعلنة استنادا لقانون الطوارئ.

 

سللعيد ومللا يصللفه الللبعض حبمللالت املقاومللة السلللمية اللليت بللدأت  طيةةب أسةةتاذ هيةةثم يعنةةي ل سةةتاذ -س
تعهلللر عللللى النرتنلللت كحمللللة مقاطعلللة اهلواتلللف اخللويلللة ومحللللة حقنلللا نعلللرف وحقنلللا نشلللارك عللللى الفيسلللبوك هلللل 

 ابط ما بني هذا كله؟تعتقدون أن هناك ر 

النللاس كلهللا متضللايقة مللن هللذا الوضللع اللللي هللو وضللع  يعنةةي هةةو فةةي الةةرابط صةةاير عفةةوي يةةا أخةةي -ج
اوقيقللة مأسللاوي يف جانللب اوريللات العامللة وحقللوق اإلنسللان، النللاس كلهللا متضللايقة مللن مشللكلة اهلللوة السللحيقة 

قللري فقللرا بينمللا يللزداد الغللين ختمللة ولللب املللال العللام اآلن اللليت تفصللل بللني األغنيللاء والفقللراء  للن يف سللوريا يللزداد الف
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.

 

امي عملران اللزع  نفلى وجلود نيلة للعفلو علن معتقللي إعلالن احمل نعم طيب العضو في حزب البعث -س
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.

، بللس علللى كللل  بينلله بالسللن وبالقللدميعللين  للن فللرق كبللري بيللين و  هةةو تلميةةذي بيطلةةع يعنةةي مةةو زميةةل -ج
األحللوال يعللين هللو يللتكلم مللا يشللاء أنللا مللا أعتقللد أنلله هللو يسللتطيع أن يللدخل إىل عقللل السلللطة ويعللرف إذا كللان 

.. لكن أنا من حيل  املبلدأ أنلا ل أعتقلد . السلطة باجتاه انه يصري يف عفو أو ما يصري عفو، هذه مسائل أعتقد
، اعتقللال مجاعللة إعللالن  النفتللاح علللى النللاس يعللين العفللو جللزء مللن النفتللاحمللن حيلل  املبللدأ أن السلللطة تتجلله ل

،  دمشللق اعتقللال خللاطئ كللل العتقللالت اللليت جتللري يف سللوريا  للن لللدينا يف السللجون  للو أربعللة آلف معتقللل
مللا عللليهم خطيئللة واحللدة بللس الغالبيللة الععمللى أكثللر مللن تسللعني، تسللة  ةباملائلليعللين أذا مللا قلللت انلله كلهللم مئللة 

، أنللا سللبق كتبللت مقللال حللول زيللاد  مللن املسللاجني مللن املعتقلللني للليس عللليهم ول شللائبة يللا أخللي ةباملائللوتسللعون 
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رمضان إذا انتم تتابعون املواضيع لزم تقرأوها هلذه زيلاد رمضلان الللي هلو اهتلم عللى خلفيلة تقريلر ديتللف ميلليس 
اب مسلألة اغتيلال اوريلري. وأنلا حصللت اللي اآلن مضى عليله أربلع سلنوات يف السلجن بلال ملار يعلين هلو حبسل

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، لإلفللرا  عنلله ول 

 لفية يعين ما عنده مشكلة.توجد استجابة. يعين اعتقل من غري خ

 

يعين بناء على هذا الكالم املناقض لكالم السيد الزع  هل نفهلم أن هنلاك  طيب إذا أستاذ المالح -س
 قانونان يف البلد متناقضان أم أن التوجه السياسي ُيكم يف هذه القضايا ول عالقة للقانون يف األمر؟

تللب علللى الللرف منللذ زمللن بعيللد ليسللت فقللط القللوانني القللوانني يف الكتللب والك ... نحةةن لةةيس لةةدينا -ج
املدنيللة ليسللت فقللط القللوانني 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 معلة حتميه من عسف السلطة وعلدوان األجهلزة األمنيلة، وبالتلايل كلل كلالم قبلل إلغلاء رأسه محاية أو على 
كله كالم فارغ حىت للو عمللوا قلانون أحلزاب أو أي قلانون ألنله   20من مرسوم  27حالة الطوارئ قبل إلغاء املادة 

عطلللل مبوجلللب حاللللة اآلن يف حللللل حاللللة الطلللوارئ نلللري تعطيلللل الدسلللتور لللليس قلللانون يعلللين الدسلللتور السلللوري م
الطلوارئ، لل ن األجهلزة األمنيلة يللا أخلي تصلدر أواملر عرفيللة تصلادر بيلوت النلاس يعلين مللاذا أقلول يلا أخلي األمللر 

 معقد.

 

األحلللزاب عضلللو القيلللادة القطريلللة ولللزب البعللل  يلللرى أن العالقلللة  طيةةةب بنةةةاء علةةةى حةةةديث قةةةانون -س
 ل تؤيد هذا الكالم؟املتداخلة وغري الواضحة بني اوزب والسلطة يضعفهما معا ه

حلللزب البعللل  هلللو حلللزب واجهلللة يعلللين، بعلللض أفلللراد ملللن حلللزب البعللل   ال أنةةةا ال أؤيةةةد هةةةذا الكةةةالم -ج
 متنفذين حول السلطة هم املستفيدون لكن بقية حزب البع  كحزب ليس له قيمة يعين.

 

يف إلغلاء  والتسريبات الصحفية اليت حتدثت ملؤخرا علن النيلة طيب هل هناك عالقة بين هذا الكالم -س
 املادة الثامنة من الدستور اليت تنص على أن حزب البع  هو قائد الدولة واجملتمع؟

يعلين يف امللدى املنعلور سليجري إلغلاء هلذه امللادة ألن السللطة  أنا ال أعتقد أنةه فةي الوضةع الحاضةر -ج
السلتار خللف  تتمرتس حبزب البع  يا سيدي حزب البع  عبارة علن واجهلة ملن ُيكلم اللبالد هلم أنلاس خللف
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األبللواب  للن ل نعللرفهم أنللا ل أعللرف مللن بيللده األمللر يف هللذا البلللد، ولحلللة مشللاكل النللاس ومللن بيللده املفتللاح 
 للمستقبل أنا ل أعرف.

 

الشللعب السللوري حممللود األبللرك يقللول أن ل حاجللة إلصللدار  طيةةب أسةةتاذ المةةالح رئةةيس مجلةةس -س
باقة يف تطبيلق الدميقراطيللة ملن خللالل مللس الشللعب واجلبهللة قلانون أحللزاب جديلد يف سللوريا، معتلاا أن سللوريا سلل

 الوطنية التقدمية هل ترى أستاذ املاحل يف ذلك دميقراطية فعال؟

مللع األسللف هلللذه صلليغة ملللن صلليه اسللتخفاف عقلللول البشللر اسلللتخفاف  هةةذا ضةةةحك علةةى النةةةاس -ج
 عقول السوريني وضحك على البشر مع األسف.

 

اللذي ُيكلم باإلعلدام عللى كلل  02وصفت فيله قلانون ال الح مقاالطيب منذ أيام كتبت أستاذ الم -س
منلتم جلماعلة اإلخلوان املسللمني وصللفته بوصلمة علار يف جبلني العداللة ويف حلقتنللا املاضلية أوردنلا تصلرُيات وزيللر 
األوقللاف السللوري الللذي وصللف اإلخللوان بللالتنعيم اإلرهللايب يف الوقللت الللذي وردت فيلله أنبللاء عللن النيللة بتجميللد 

 يعين من ُيكم يف سوريا هل هذا التناقض يدل على وجود تيارات متصارعة داخل مؤسسة اوكم؟ 02ون القان

يللا أخللي يعللين أن أحلللن أن املقللال الللذي  أنةةا ال أعتقةةد ذلةةك ألن الةةوزراء كلهةةم عبةةارة عةةن واجهةةات -ج
ارجيلة أنللا قللت هلللم أنلا رددت فيلله عللى وزيللر األوقلاف ورددت فيلله عللى وزيللر اخل 02تشلري فيلله أنلت إىل قللانون ال

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 شلللخص مسللؤول يلقللي هكللذا تصللرُيات جزافللا ملللن غللري درايللة مللن غللري مللا يرجلللع 

 للقوانني ويعرف كيف القوانني بتمشي.

 

 حل ابق معنا لو مسحت سنعود إليك.نعم طيب أستاذ املا

 ...فاصل 

 نعود لك أستاذ املاحل أهال بك مددا

 املاحل: أهال بك يا أخي

حلوايل تسلني منطقلة خمالفلات يف دمشلق وريفهلا بتزايلد نسلبته  يعني كما اسةتمعت معنةا إلةى الخبةر -س
مللن سللكان  %00ة حللوايل خللالل العشللر سللنوات املاضللية مليللوين مللواطن يسللكنون تلللك املنللاطق أي بنسللب 000%

 دمشق كيف ترى األمر وأنت الدمشقي األصيل؟
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اململلنهج لدمشللق وضللواحيها مللا بعللرف إذا اطلعللتم  يةةا أخةةي أنةةا سةةبق كتبةةت مقالةةة عنوانهةةا التةةدمير -ج
عليها هذه مقالة مهمة جدا أنا يف اعتقادي أن هناك فعال تدمري  نهج ومدبر لدمشلق يعلين يف أملور كثلرية يعلين 

لطة عمدت إلمهال كافة مناطق سلوريا املفيلد العملل فيهلا ودفعلت بالنلاس للهجلرة إىل دمشلق يعلين ملثال مثال الس
ما يسمى وادي املشلاريع يف دملر اللذي يسلكنه أكلراد قلادمون ملن اجلزيلرة هلذا بلين يف إشلراف الدوللة ويف علمهلا 

كللالم غللري صللحيح الدولللة تغللض   ويف درايتهللا منطقللة كبللرية بنيللت كيللف بنيللت عشللوائيا والدولللة غللري حاضللرة، هللذا
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 

وطتني غلري ملرخص والنلاس عملروا عللى كليفهم وهلو هلذا مرخصة بصورة غري نعامية مععلم البنلاء اللذي مت يف الغل
الرجل كان يأخذ على املرت املربع ألف لرية سورية يعين أنلا أنلت تعملر بنايلة ملن أللف ملرت مربلع بياخلد مليلون للرية 

بيطلللع لفرنسلللا  سللوري جليبتللو بعلللدين بيطلللع بيجمللع امللللال بصللرفوا بالعملللة بلللالقطع األجنلل  بالللدولر أو بغلللريو و
هم بالقمللار ثانيلا الدولللة غرسللت مضلخات يف نبللع بللردى وأخلذت ميللاه النبللع كلهلا للشللرب أللللا دفعللت يلعلب فللي

الناس إىل اهلجرة من كل مناطق سلوريا إىل دمشلق، دمشلق غلري مؤهللة لسلتيعاب هلذا اللرقم ملن البشلر فللم يعلد 
ة حبللق البسللاتني وحبللق هنللاك بللردى لسللقاية البسللاتني للليس مللن حللق الدولللة أن متنللع جريللان لللر بللردى هللذه جرميلل

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 

ضب نبع بردى ماذا سيحصل يف دمشق  ن نسلري يف طريلق التصلحر اجلوفية بالتايل ملا تنضب اآلبار اجلوفية وين
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 

صبح اهلجرة معاكسة يا أخي حباجة فقط لتحسني اآلن ابن القامشلي يأيت ليستشفي يف دمشق مللاذا يلا أخلي وت
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.

 

وأنت الدمشقي األصيل تتأا وأنت ترى أقدم عاصلمة مأهوللة  نعم يعني أستاذ المالح من الواضح -س
 يف التاريخ على هذا الوضع ولكن البعض يعزو....

 أبكي. الغوطةأنا أبكي يا أخي على تدمري دمشق تدمري  المالح:

روض عللللى سلللوريا كيلللف تلللرى نعلللم ولكلللن اللللبعض يعلللزو ذللللك إىل رمبلللا العقوبلللات أو اوصلللار املفللل المةةةذيع:
 األمر؟
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يلا أخلي يلا أخلي أنلا قللت يف أكثلر ملن مناسلبة مراكلز  هذا كةالم كةذب لةيس لةه أسةاس مةن الصةحة -ج
حمافعات اجلزيرة تلربط بطرقلات سلريعة   تلربط حبللب ومحلص ودمشلق حللت مشلكلة املواصلالت   تنشلأ مرافلق  

مللاذا ابلن اجلزيلرة طبيلب أو مهنلدس يلأيت ليعملل يف كما يف دمشق  يف مراكز احملافعات هناك مستشفيات وغريه 
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 

م عصللره هنللاك معاصللر الصللناعات البرتوكيماويللة هنللاك املصللايف هنللاك القمللح القاسللي أحسللن الللذي يسللتخر  يللت
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.

 

ين هنلاك بعلض اللدول العربيلة رمبلا ملن أجلل حماوللة القضلاء عللى حللاهرة البنلاء يعل طيب أستاذ المةالح -س
العشلوائي كلاملغرب ملثال للديها مشلاريع رائلدة يف القضلاء عللى املنلاطق العشلوائية وذللك ملن خلالل بنلاء ممعللات 

ء عللى سكنية وبيعها بأسعار التكلفة إىل سكان تلك املناطق وبأقسلا/ مرُيلة جلدا فيلتم ملن خلالل ذللك القضلا
العشللوائيات وتشللغيل اليللد العاملللة اللليت تعللاين مللن البطالللة أصللال ملللاذا برأيللك ل حتللذو سللوريا حللذو تلللك الللدول يف 

 تلك املشاريع؟

أنللا قلللت الشلليء اللللي طرحتلله هللو حتسللني منطقللة اجلزيللرة إذا  يةةا أخةةي الم ةةرب وضةةعها غيةةر وضةةعنا -ج
بريجعوا هؤلء كلهم من اجلزيرة ملن القامشللي ملن ديلر  دمشق إىلحتسنت منطقة اجلزيرة الناس كلهم اللي جاؤوا 

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 يرجعللوا أبنللاء املنللاطق يرجعللوا ويسللكنوا يف منللاطقهم 

نللاطقهم هللذا اوللل يعللين إذا الدولللة شللجعت النللاس أن يقيمللوا منشلليت صللناعية الصللناعة الزراعيللة بيشللتغلوا يف م
التحويليللة بيسللموها يعللين يف اجلزيللرة وأقامللت خللدمات يف كللل مراكللز حمافعللات اجلزيللرة وعملللت مواصللالت سللريعة 

كلله يلا أخلي فلإذا هذا حل مشكلة كبرية يا أخي يعين ثلثي دمشق عشوائية يلا أخلي ثلثلي دمشلق هلذا بلدو هلدم  
أسعار البيلوت بلرتخص أسلعار البيلوت وبالتلايل بصلري يف حلل  يتنزلرجع الناس إىل مناطقهم بشكل طبيعي يعين 

سللهل يعللين اآلن منللاطق كثللرية مثللل مللا ضللربت مثللال أنللا وادي املشللاريع يف دمللر كلهللم أكللراد هللؤلء قللادمني مللن 
ريللة يف سللفح اجلبللل لللول أن الدولللة وافقللت علللى هللذا القامشلللي يللا أخللي هللؤلء سللاكنني يف سللفح القصللور اجلمهو 

 السكن وعلى هذا البناء ما بنيت يا أخي.

أنلت تطاللب بإقاملة مشلاريع حديثلة يف منلاطق القامشللي وغريهلا يف  نعم ولكةن أسةتاذ المةالح يعنةي -س
ايل  كللن منللاطق اجلزيللرة ولكللن الللبعض قللد يقللول لللك بللأن املصللانع املوجللودة يف دمشللق وحلللب هللي قدميللة وبالتلل
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اسلللتثمارها أملللا إقاملللة مشلللاريع جديلللدة يف منطقلللة اجلزيلللرة حتتلللا  إىل أملللوال ضلللخمة وسلللوريا معرضلللة لعقوبلللات أو 
 تتعرض لعقوبات؟

لكن لب املال العلام اللذي نلري ملن قبلل السللطة والبلذ  والتبلذير ،  نحن يا أخي سوريا دولة غنية -ج
ملن يسلمع اولل موجلود لكنله ُيتلا  إىل إرادة، اإلرادة غلري  وهدر األملوال هلذه كلهلا باإلمكلان العملل فيهلا لكلن

 موجودة 

 ونب رمبا استثمار النفط بشكل أفضل  ا هو عليه اآلن المذيع:

يللا أخللي ل يوجلللد مصللفاة نفللط يف منللاطق اجلزيلللرة كلهللا ملللاذا مصللفاة اللللنفط يف محللص مللثال مللللاذا  المةةالح:
 يلتم وصلل مراكلز احملافعلات بطرقلات سلريعة يلا أخلي هلذا ُيلل مصفاة اللنفط ل تكلون يف منطقلة البلرتول مللاذا ل

ثالثة أرباع املشكلة لكن ل توجد رؤيا ول توجد إرادة ألنه هنا املشاريع اليت تقام يف سوريا هلي مشلاريع التكلفلة 
 له لب.الفعلية هلا عشرات أمثال التكلفة المسية ألنه كله يتم لبه يعين عن طريق السماسرة والعمولت هذا ك

 

صلدر قلانون العقوبلات للبنلاء املخلالف والعشلوائي يف  1003يف العلام  نعم طيب أستاذ المالح يعنةي -س
سلللوريا يقضلللي بالسلللجن ملللع دفلللع غراملللة ماليلللة كبلللرية للمخلللالفني هلللل تلللرى ملللن اوكملللة والعلللدل إصلللدار قلللانون 

 اد كما يرى البعض؟عقوبات قبل النعر يف حل املعضلة أساسا أم هو ختبط يف كل شيء أم هو الفس

 تشكل شيء واحد.  يا سيدي كل هذه األشياء مجتمعة -ج

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 

 مسللئولعللدة وسللائط وعللدة طللرق ليقللوم بعمللل أي شلليء يللا أخللي فمللاذا نعمللل  للن يللا أخللي  للن كللل واحللد للله 
سليارة عللى حسلاب الشلعب عللى حسلاب خزينلة الدوللة ملا يف رقابلة يلا أخلي  لن عنلدنا  22 إىل 20الذي لديه 

اوساب اخلتلامي يعلين آذار حىت تارذه كل اجملالس ليس فيها ميزانية لائية ما يسمى  8ملس الشعب منذ جاء 
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 

راتلللب وزيلللر كيلللف يسلللتطيع أن يعللليش كيللللو اللحملللة اليلللوم يف سلللوريا أللللف للللرية  ألي شلللخص راتبللله حلللىت للللو كلللان
سللوري يللا أخللي يف دمشللق كيلللو اللحمللة ألللف لللرية سللوري كيللف ميكللن للنللاس املللوحلفني العللاديني أن يعيشللوا يعللين 

 هذا كله يأيت بالنهب هم لديهم أموال غري مرئية تأتيهم وإل كيف يعيشون.

مسللتقبل الللوطن السللوري هللل أنللت متفائللل يف  إىلرمبللا كيللف تنعللر  يةةرنعةةم أسةةتاذ المةةالح سةةؤال أخ -س
 املستقبل أم متشائم؟
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لكللن يعللين اوقيقللة األمللر مرهللون بيللد الشللعب النللاس نللب أن تللدافع عللن ،  أنةةا لسةةت متشةةائم أخةةي -ج
جلائر  إملاممصاوها نب أن يقال للحرامي أنت حراملي نلب أن ل نتنكلر علن اولق  لن يعلين كلملة حلق عنلد 

 تركنا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فالبلد يدمر. إذاهذا الشيء األساسي  ن 

 

 الستمرار والتصعيد يف املقاومة السلمية؟ إىلتدعو الناس  من كالمك هذا هل إذنطيب  -س

أقول أن على كل مواطن أن يعي حقوقه كيلف يبلدأ وكيلف يلدافع لكلن  التصعيد أنا إلىأنا ال أدعو  -ج
نا اآلن مع األسف الشديد يا أخي تقول الدولة للملواطن أعطيلين أللف للرية فيعطيهلا ل يسلأل عللى أي  ن عند

.. أنللا أذكللر أن إىلأسللاس سللأعطيك هللذا املللال يللا ماليللة أو أي شللي الطرقللات يف سللوريا خربانللة الطريللق مللن دمللر 
بللان لكللن مللني بللدو قللرى األسللد خللار  دمشللق يللا أخللي كأنللك ماشللي علللى در  وللليس علللى طريللق يعللين كللله خر 

يصلح مني بدو يشتغل مني بدو يراقب من هلو اللذي يراقلب التصلليح بيتصللح الطريلق اليلوم بعلد شلهر بليخفس 
 الطريق.

 

قريبللا يعللين وهنللاك بعللض حللالت اعتقللال الفاسللدين كيللف  هنةةاك قةةوانين لمكافحةةة الفسةةاد صةةدرت -س
 ترى األمر؟

يعين أنت بتعرف اللذي لديله بنايلة وهللا در  ملا لكن  هذه الحاالت الضعيفة أخي الذي يقع بيروح -ج
 ف الدر .شطما شطفت در  البناية من فوق ما بين إذاف من فوق شطف الدر  من حتت بيتنشطبيتن
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 األولي ) إدعاء النيابة العامة ( اإلدعاء
 90891/9002أساس  2905الرقم 

 

 دمشق ن النائب العام العسكري ب

 

تبني أن املدعو  22/2/1002تاريخ  20002رقم  182بعد إطالعنا على األوراق املرفقة الواردة إلينا من الفرع 
 .220دمشق ساروجة   2232هيثم املاحل والدته زينب تولد 

  اءأنبكاذبة من شألا أن توهن نفسية األمة وإذاعة   أنباءارتكب جرم ذم القضاء وحتقري رئيس اجلمهورية ونقل 
ع 383ع عام و182بدللة املواد  178و 330و 337كاذبة يف اخلار  من شألا أن تنال من هيبة الدولة املواد 

  .عام

قاضي التحقيق العسكري فتح  إىلمن قانون أصول احملاكمات اجلزائية نطلب  22لذلك وبناء على املادة 
 دخلون معه باجلرم وإصدار مذكرة توقيف حبقه.مشرتكون أو مت ألمالتحقيق هلذا اجلرم وحبق فاعله ومن يعهر 

 

 النائب العام العسكري بدمشق.                    9112/ 94/4في دمشق 
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 مرحلة  قاضي التحقيق

 
 مقةةام قاضي التحقيق العسكري األول بدمشةق الموقةةةةر 

 
مةةةن  9112/  289عوى المحةةةامي بدمشةةةق بالةةةد -مةةةذكرة بالةةةدفاع عةةةن المةةةدعى عليةةةه هيةةةثم المةةةالح 

وبهةةةاء الةةةدين ركةةةةةةةاض وحبيةةةب زريةةةةةةةةق ،  وعبةةةد الةةةرزاق،  عبةةةد العظةةةيم إسةةةماعيلوكالئةةةه المحةةةامين حسةةةن 
، ورزان زيتونه ، وسيرين خوري ، وخليل معتوق ،ورديف مصطفى ،  دعةد موسةى ومصةطفى أوسةو  عيسى

 لخاص المبرز . إمام وبقية الوكالء الواردة أسماؤهم في سند التوكيل ا وعبد اهلل

 
   تمهيةةةةةةةةد :

 
سورية بلد هةةةام في قلب المشرق العربةي وعاصةمتها دمشةق عاصةمة األمةويين ومقةةةر الدولةةةةةةة العربيةة 
األولى التي ترسخت واستقرت ووحدت الوطن العربي من المحيط األطلسي إلى الخليةةةة  العربةي ويتمتةع 

ة وكان سباقاً في استيعاب الفكةةةةةرة القوميةةةة وحمةل رايةة العروبةة الشعب السوري بالوعي والحيوية والفاعلي
 .   والدعوة لاللتفاف حولها 

شتراكيةةةةةة والعدالةةةةة لقد خاض الشعب السوري معةةةةةةةةارك التحةرر واالسةتقالل واإلصةالح الزراعةي واال
 العسةكري وقةاوم الحصةار اورإيزنه الجتماعية ، ورفض األحالف االستعمارية " الحلف المركزي " ومبدأا

، وبنةاء أول  4229تموز/ يوليو  91وثورة  واالقتصادي والعمل لتجديد النهوض القومي بالتفاعل مع مصر
التةةي اسةةتنفرت الةةةةةةةدول االسةةتعمارية ال ربيةةة ووضةةعت  4228تجربةةة وحدويةةة بةةين اإلقليمةةين فةةي ربيةةع عةةةةةةةام 
صةةرح " بةةن غوريةةون " مؤسةةةةةس هةةةةذا الكيةةان االسةةتيطاني  الكيةةان الصةةهيوني بةةين " فكةةي الكماشةةة " كمةةا

االستعماري الذي زرعته القةوى االسةتعمارية للفصةل بةين جنةاحي الةوطن العربةي فةي آسةةةةيا وشةمال إفريقيةا 
 دفاعاً عن حريته وحفاظاً على هويته القومية . 

محةةط انظارالةةةةةةدول  إن موقةةع سةةورية ) الجيوسياسةةي االسةةتراتيجي ( فةةي قلةةب بةةالد الشةةام يجعلهةةا 
يتطلبه توحيد الجهةةةةود ورص  الكبرى والصراع على سورية وحولها يدورباستمرارللسيطرة عليها ، وذلك ما

والتحةةديات الخارجيةةةةةةة  الجبهةةة الداخليةةة فةةي مواجهةةة األخطةةار الصةةفوف وتحقيةةق الوحةةدة الوطنيةةة وتعزيةةز
تةي اتخةذتها اإلدارة الجمهوريةة دة األمريكيةة الفةي الواليةات المتحة 9114/  2/  44وبخاصة بعةد أحةداث 
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ل أف انسةةتان والعةةةةةراق والعمةةل لسةةابقة للمحةةافظين الجةةدد بقيةةادة جةةورج بةةوش االبةةن ونائبةةه ذريعةةة الحةةتالا
والجديةةد لتفتيةةت  األوسةةةةةط الكبيةةرعلةةى تصةةفية القضيةةةةةةةة الفلسةةطينية والعمةةل علةةى تنفيةةذ مشةةروع الشةةرق 

فيةاً ومةذهبياً وإل ةةاء رابطةة العروبةة ، وتمزيةق الرابطةةة الوطنيةةةةةة وقيةام كيانةات صةة يرة دول المنطقةة أثنيةاً وطائ
 اإلسةتراتيجيةيهودي " ديني ، تكون له السيطرة حول " الكيان الصهيوني ، بعد تحويله إلى " كيان  تدور

 الشامل " والتفوق االقتصادي والمالي والتجاري .  من خالل " أسلحة الدمار

مةةةةن المفكةةةةرين والمثقفةةةةين والبةةةةاحثين القةةةةوميين  المحيطةةةةة بسةةةةورية دفعةةةةت الكثيةةةةر اطرهةةةةذه المخةةةة
علةى  الةديمقراطيين يعملةون لمواجهةة هةذه التحةديات التةي لةم تقتصةر واإلسالميينواليساريين والليبراليين 

 يمارسةه العةدوالعةةةراق وتداعياته ، وفي العدوان المتواصل الةةةةةذي  احتاللالخارجية المتمثلة في  األخطار
وتقطيةةع أوصةةال ، وفةةي شةةن حةةرب  وحصةةار احةةتاللاإلسةةرائيلي علةةى الشةةعب الفلسةةطيني ، مةةن إعةةةةةةةادة 

 9118عةةام  أواخةروحةةةةةرب عدوانيةةة أخةةرى علةى قطةاع غةةةزة فةي  9116عدوانيةة علةى لبنةان فةةي صةيف عةام 
وهةةةدم المسةةةجد سةةةةةةةةةكان د القةةةةةةدس وطةةةةةرد الوالعمةةةل المتواصةةةل لتهويةةة 9112كةةةانون الثةةةاني عةةةام  وشةةةهر

وظةةةاهرة الفسةةةاد واتسةةةاعها  األقصةةةى  ، باإلضةةةافة إلةةةى التحةةةديات الداخليةةةة التةةةي تنشةةةأ عةةةن قلةةةة األمطةةةار
فةةي ذلةةك لةةدى غالبيةةة المجتمةةع بمةةا  الفقةةر وازديةةادوال ةةالء وتةةدني مسةةتويات المعيشةةة  األسةةعار وارتفةةاع

م بسةةةةبب التضةخم وتةدني قيمةة العملةة وغةالء العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع العام وتآكةةةل أجةوره
العزوبيةةةة  وظةةةواهرة والمحسةةةوبية وظاهةةةةةةةرة البطالةةةة المعيشةةةة ، ممةةةا يفسةةةح فةةةي المجةةةال لظاهةةةةةةةةرة الرشةةةو 

النصةةب واالحتيةةال  وتفشةةي ظةةاهرة جةةرائم البيةةوت والمسةةاكن وبةةدالت اإليجةةار والعنوسةةة وارتفةةاع أسةةعار
رة المخةةدرات ، وغيةةاب الرقابةةة التشةةريعية علةةى السةةلطة التنفيذيةةة العملةةة وتجةةا والسةةرقة والسةةلب وتزويةةر

والرقابةةة الشةةعبية علةةى سةةلطات اإلدارة المحليةةة ، ناهيةةةةةةةك عةةن غيةةاب الحلةةول لمشةةكالت وطنيةةة هامةةة  
تسةةةبب  يتعلةةةق بحقةةةوقهم الثقافيةةةة هةةةذه الظةةةواهر كمشةةةكلة الجنسةةةية المتعلقةةةة بةةةالمواطنين األكةةةراد ، ومةةةا

أن القةوى السياسةية الفعليةة  الحتقان في المجتمع وتحتةاج إلةى حلةول سياسةية ، غيةروا حاالت من التوتر
 اتجةاهينالعام انقسموا حولها إلى  الموجودة على أرض الواقةةةةةةع واآلالف من المثقفين والمهتمين بالشأن

 :  رئيسيين

 
ي وهذا االتجةاه يةرى االشتراك يتمثل في الجبهة الوطنية التقدمية بقيادة حزب البعث العربي -األول
المحدقةةة بسةةورية وفةةي مقدمةةةها الصةةراع العربةةي الصةةهيوني واحتةةةةالل الجةةوالن يتطلةةب تأجيةةل  أن المخةةاطر

الحريةةةةات األساسةةةةية والةةةةنه  الةةةةديمقراطي وحةةةةل  االسةةةةتحقاقات الداخليةةةةة المتمثلةةةةة فةةةةي ضةةةةرورة تةةةةوفير



 037 

خارجي المحةدق بسةورية وخاصةة بعةد ال االهتمام على الخطر المشكالت الهامة والقضايا المعلقةة وتركيز
 احتالل العراق ، ويطالب االلتفاف حول النظام السياسي . 

 
والمعارضةة الوطنيةة والفعاليةات الثقافيةة والحقوقيةة   واالتجاه الثاني : المتمثةل فةي قةوى الةرأي اآلخةر

راع العربةةي الصةةهيوني الخارجيةةة التةةي تهةةةةةةةةدد سةةورية والةةوطن العربةةي وفةةةةي مقةةدمتها الصةة يةةرى أن المخةةاطر
وأسةواقها وان هةذه مارية في المنطقة وثرواتهةا دائمة مادام الكيان الصهيوني والمطامع االستع هي مخاطر
ذاتها تستدعي االهتمةام بنعةادة ترتيةب البيةت الةوطني ، وحةل المشةكالت المعلقةة السةيما التةي  المخاطر

علةى إجةةةةةةراء تحةول ديمقراطةي متةدرج وسةلمي ،  ترتبت على أزمة الثمانينات من القرن الماضي ، والعمل
التةاريخي وتعةديل قةانون االنتخابةات  ونبذ العنف ، وذلةةةةك يتطلب تعديالت دستورية تنسجم مةةةةع التطةةور

ألنةةةه مفصةةةل علةةةى مقةةةاس الجبهةةةة التةةةي يةةةرى الكثيةةةرون أن أحزابهةةةا  ترهلةةةت وشةةةاخت وفقةةةدت قواعةةةدها 
مةةع السةةلطة وانخةةرط فيهةةا  تنةةاهىالسةةلطة اتساعةةةه بحكةةم وجةةةةةوده فةةي ث علةةى وان حةةةةةةزب البعةة،وشةعبيتها 

ودفاعةةه عةةن حقةةوق النةةاس والمجتمةةع ، وبةةذلك علةةى شةةعبيته  فاسةةةةةد ، ممةةا يؤثةةةةربمةةا فيهةةا مةةن م ريةةات وم
 عن التعدديةةةةة السياسةةةةةةةية  والحزبية الفعلية .  فالجبهة لم تعد تعبر

              
تعمةةل إلسةةةةةةقاط النظةةام السياسةةي  والةةرأي اآلخةةر وفعالياتهةةا ترفةةةةض العنةةف والإن قةةوى المعارضةةة    

التحةةول الةةديمقراطي التةةدريجي السةةةةةةلمي واآلمةةن وتجربةةة  بنيةةة النظةةةةةةةةام السياسةةي عبةةر وإنمةةا تةةدعو لت ييةةر
 عربةي ، غيةر تتكةرر فةي سةورية أوفةي أي بلةد أنيريةد لهةا  العراق ماثلة أمامه بكل أخطارها وتةداعياتها فةال

علةى الةرغم مةن وجودهةا ارض لم يكةن معترفةاً بهةا فةي سةورية المع وفعاليات الرأي اآلخر أن قوى وعناصر
 الفعلي . 

غةةةادرت أو وشخصةةيات وطنيةةة مستقلةةةةةةة  إلةةى جانةةب قةةوى السةةلطة والمعارضةةة كانةةت هنةةاك عناصةةر
الحةال  وي والقةومي واإلنسةةةاني كمةا هةوطنبالشأن العةام الة اهتمامهاأنها بقيت على  أحزابها السياسية غير

 من استعراض وقائع هذه القضية . 
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   الوقائةةةةةةةةةةةع : -أوالً 
 

عمةةل الموكةةل المةةدعى عليةةه منةةذ تخرجةةه مةةن كليةةة الحقةةوق فةةي مجةةال القضةةاء وكةةةةةةةان مثةةال القاضةةي 
اة وعمةةل فيهةةا عةةدة تأخةةذه فةةي الحةةق لومةةة الئةةم ، ثةةم انتسةةب إلةةى مهنةةة المحامةة النزيةةه المسةةتقيم الةةذي ال

اهتمامةةه علةةى القضةةةاء  عقةةود فكةةان مةةن المحةةةامين الالمعةةين النةةاجحين فةةةي عملهةةم المهنةةي ولةةةةم يقتصةةةر
والمحامةةةاة والعمةةةل علةةةى تحقيةةةق العدالةةةة بةةةل اهةةةتم الةةةى جانةةةب ذلةةةةةةةك بالشةةةأن العةةةةةةةام الةةةوطني والقةةةومي 

يعيشةةةون ألنفسةةةهم  بةةةاحثين الةةةذين المةةةن الحقةةةوقيين والمثقفةةين والمفكةةةرين وال واإلنسةةاني مثلةةةه مثةةةل كثيةةةر
 مة . وذويهم فحسب وإنما يعملون في سبيل وطنهم وأمتهم وقضايا الوطن واأل

وبعةةد الظةةروف التةةي مةةرت بوطنةةه سةةوريا خةةالل أزمةةة الثمانينةةات والتةةي أعتقةةل خةةةةةةةةاللها لمةةدة سةةبع 
لحريةةةات ةةةةةةاء لجنةةةة افةةةرع دمشةةةق مةةةع أعضةة نشةةةاطه الةةةوطني فةةةي الهيئةةةة العامةةةة للمحةةةامين فةةةيسةةةنوات فةةةي 

األساسةةةية التةةةي شةةةكلتها الهيئةةةة العامةةةة ثةةةم أفةةةرج عنةةةه مةةةع بقيةةةة أعضةةةاء اللجنةةةة دون محاكمةةةة أو حكةةةم 
 بالمساءلةة . 

فةةي خطةةةةةاب القسةةم    وفةةي المرحلةةة االنتقاليةةة التةةي اسةةتلم فيهةةا الةةرئيس بشةةار األسةةد المسةةؤولية أشةةار
جديةةةةةةةةةةةةدة لةةةدى المسةةةؤول األول للةةةرأي اآلخةةةةر   عةةةن نظةةةرة 9111/  7/  47أمةةةام مجلةةةس الشةةةةةةةةةعب فةةةي 

المعةةارض للسةةةلطة السياسةةية القائمةةة فةةي ظةةل نظةةام حكةةم الحةةزب الواحةةةد ، تلةةك النظةةرة الجديةةدة  التةةي 
والنقةةةد الموضةةةوعي "  لقةةةد  والةةةرأي اآلخةةةر الخطةةةاب عبةةةرت ألول مةةةرة عةةةن " احتةةةرام اآلخةةةر إليهةةةا أشةةةةةار

ياً واسعاً بعد ذلك الخطاب ، ونشةةةةةأت منتةديات وجمعيةات ومنظمةات شهدت سورية حراكاً سياسياً وثقاف
أن القةةوى المسةةتفيدة مةةن السةةلطة السياسةةية  المتمثلةةة فةةي  ولجةةان حقةةوق إنسةةان ، وفعاليةةات ثقافيةةة غيةةر

الجبهةةة والسةةلطة لةةم تتحمةةل هةةذا الحةةراك فانقلبةةت عليةةه وعةةادت سةةةةةةةياسة االعتقةةاالت المتواليةةة بةةين فتةةرة 
محاكمةةات واألحكةةام أمةةام المحةاكم االسةةتثنائية لمحكمةةة امةةن الدولةةةة وأمةةام القضةةاء العةةادي ، وأخةرى وال

الذي ال يتمتع باستقالليته الكاملة عن السلطة التنفيذية والزميل المدعى عليه األسةتاذ هيةثم المةالح هةةةةةةةو 
سياسةةي ، وفةةةي غمةةةرة مةةن المثقفةةةين الةةوطنيين ذوي االتجةةةاه اإلسةةةالمي المسةةتنير، ال ينتسةةةب ألي حةةةزب 

الحةةةراك الةةةذي أعقةةةب خطةةةاب القسةةةم تةةةداعى عةةةدد مةةةن المثقفةةةين وأسسةةةوا جمعيةةةة لحقةةةوق اإلنسةةةان فةةةي 
سةةةةةةورية واختاروه رئيساً لها وتقةدموا بطلةب إلةى وزارة الشةؤون االجتماعيةة والعمةل وفةق قةانون الجمعيةات 

فةةةةي أو اً فةةةةي المعارضةةةةة للتةةةةرخيص للجمعيةةةةة ، وكةةةةان يةةةةدرك  أن جمعيةةةةات حقةةةةوق اإلنسةةةةان ليسةةةةت طرفةةةة
السةةةةةةةةةلطة وان مهمةةة كانةةت  الرقابةةة علةةى أداء السةةلطة التنفيذيةةة فةةي مجةةال الحريةةات األساسةةية وحقةةوق 

فةةي هةةذا  عةةن الجمعيةةة ومجلةةس إدارتهةةا وكةةذلك التصةةريحات تةةدور اإلنسةةان وكانةةت البيانةةات التةةي تصةةدر
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وفةةةةةةةةةق نظةةةام الجمعيةةةة ،  بةةةت رئيسةةةاً آخةةةراالتجةةةاه وبعةةةد سةةةنوات اجتمعةةةت الهيئةةةة العامةةةة للجمعيةةةةةة وانتخ
 تةةم رفةةض دعةةوى أحقيةةة تةرخيص الجمعيةةة مةةن قبةةل مجلةةس الدولةة توقفةةت الجمعيةةة التزامةةاً بةةالقرار وعنةدما

 القضائي . 
وعلةى الةرغم مةن سةمعته العالميةةةةةةةةة فةي مجةال حقةوق  إن مواقف المةدعى عليةه الزميةل وطنيةة بامتيةاز

وليةة كةان شةديد االنتقةاد واإلدانةةةةةة لمواقةةةةةةةةف اإلدارة األمريكيةة وسياسةاتها وحصوله على جائزة د اإلنسان
فةةةي فلسةةةطين والعةةةراق ووجةةةه انتقةةةادات شةةةديدة لةةةبعض الةةةدول األوربيةةةةةة مةةةن سياسةةةاتها المنحةةةازة للكيةةةان 

 الصهيوني وجرائمه العدوانية والداعمة للعدوان على العراق . 
إلةةى أدلةةة تؤيةةدها ، ألنةةه مثقةةف وحقةةوقي عمةةل فةةي   زميةةل تفتقةةرإن الةةتهم المنسةةوبة للمةةدعى عليةةه ال

القضةةاء لفتةةرة طويلةةة وفةةي المحامةةاة لفتةةرة أطةةول ، ويةةرفض العنةةف فةةي العمةةةةةةةل الةةوطني ويدينةةه وسةةالحه 
علةى اتصةةال هةاتفي وهةذه المقةةاالت  واألجوبةةعةن آرائةةه بصةراحة فةي المقةةال أوالحةديث  الكلمةة والتعبيةر

 أنيمكةن  علةى أساسةها ال عوى والتي حركت الةدعوى العامةةمبرزة في اضبارة الدواألحاديث الصحفية ال
 نسب إليه .  على ما أدلة تعتبر

بشةةدة فةةي إفادتةةه أمةةام معةةاون النيابةةة العسةةكرية ،  أنكرهةةافاإلسةةاءة إلةةى السةةيد رئةةيس الجمهوريةةة قةةد 
ن خطةةاب القسةةم قةةد وفةي ضةةبط اسةةتجوابه بضةةبط التحقيةةق وعلةةى العكةةس مةن ذلةةك ، فقةةد أكةةد بأقوالةةه أ

مةن  أكثةرلوعةود وتنكةرت لهةا ، كمةا أن توجيةه أطلق وعوداً إال أن أجهزة السلطة السياسية لم تنفةذ هةذه ا
بةةأن السةةيد رئةةيس  يأمةةليةةزال  رسةةالة بمةةا فيهةةا الرسةةالة المرفقةةة فةةي التحقيقةةات األوليةةة قرينةةة علةةى انةةه ال

السياسةةةي  اإلصةةةالحن يدفةةةةةةةةةةع عجلةةةة الجمهوريةةةة بحكةةةم موقعةةةه كةةةرئيس فةةةي ظةةةل نظةةةام رئاسةةةي يسةةةتطيع أ
القةومي وتةوهن  الكاذبةة التةي تضةعف  الشةعور األخبةار تهمةة نشةر أنويخرجها من األفق المسدود ، كمةا 

ه إليةةةه مثةةةل هةةةذه التهةةةةةةم يمكةةةن بةةةأي حةةةال أن يوجةةة قرينةةةة ، والزميةةةل ال دليةةةل عليهةةةا وال عزيمةةةة األمةةةة ال
البيةانوني بشةدة عنةدما انضةم إلةى جبهةة  تقد األستاذ علةي صةدر، ومواقفه الوطنية معهودة فقد ان الخطيرة

حةديث أو كمةا أن العبةرة فةي أي مقةال حةريص علةى سةالمة الةوطن والشةعب   وهةوالخالص في الخارج ، 
 لجرمي إال بتوفره . يقوم الفعل  ا لركن المعنوي الذي الا هي للنية والقصد وهو
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  في القانةةةةةةةةةةةون :ثانياً  
 القاضي الموقر : السيد     

   

رجل القانون الذي تنعرون بقضيته قارب على الثمانني من العملر ، قضلى أكثلر ملن نصلف قلرن منهلا 
فقلللراء واملعللللومني يتصلللدى وهلللو يلللدرس القلللانون وُيكلللم بلللني النلللاس عنلللدما كلللان قاضلللياا ويقلللف إىل جانلللب ال

س يف سلورية فحسلب بلل بلالوطن ، وله باع طويل ومسامهات واسلعة يف ملال حقلوق اإلنسلان للي ملشاكلهم
 .  عريب والساحة الدولية أيضاا ال

حبملاس كبلري ومهللة عاليلة كللان ميلارس النقلد يف متمعلله ، هلذه الرؤيللة النقديلة تشلكلت لديلله علا السللنني 
 .  اليت كانت اهلاجس الذي ل يفارقهاليت قضاها حمباا للقانون وحقوق الناس 

اكاا للقانون ، بل بالعكس كلان يتصلدى ألي انتهلاك ، وكلان ا يرتكب هذا الرجل أي فعل يعتا انته
وطنيللاا يف مواقفلله ، أدان الحللتالل األمريكللي للعللراق بقللوة ، وسللاهم يف التصللدي للعللدوان اإلسللرائيلي علللى 

 مبشاعره وقلمه ورأيه ، وصمد مع صمود غزة البطلة وشلعبها األيب.  1007 لبنان عام

 ة يمكن النظر إلى المدعى عليه ورؤيته النقدية . بهذه المعايير الوطنية واإلنساني

 
 في التهم الموجهة للموكل : 

 

 في ذم السيد رئيس الجمهورية :  -أواًل 
 

بلل نلرى العكلس متاملاا إننلا  عيلد أو قريلب إىل ذم السليد اللرئيسيوجد يف ملف القضلية ملا يشلري ملن بال 
إدراكلاا كبلرياا للدور السليد اللرئيس يف تسليري دقلة  نرى أنه حينما ذاطب السليد اللرئيس برسلالة علا الايلد

اوكللم يف الللبالد وقدرتلله علللى ضللبط مسللارات اإلصللالح والتطللوير وحكمتلله الواسللعة يف حماربللة الفسللاد 
واملفسللدين يف مجيللع املسللتويات القتصللادية والسياسللية والقضللائية وكللان يستشللهد دائمللاا يف هللذا اجملللال 

كمللا أن املوكللل نفللى نفيللاا قاطعللاا أمللامكم ويف حماضللر مللل للجميللع  سللم الللذي نعتللاه دليللل عخبطللاب الق
 النيابة واحملضر األمين هذه التهمة . 
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 في التهةةةةةم األخرى :  -ثانياً 
 

تضللمن الدسللتور الللدائم للجمهوريللة العربيللة السللورية مللواد كثللرية تتعلللق وتصللون حريللة الللرأي واملعتقللد وعلنيللة 
 / اليت تؤكد : 38واملادة / 17و 12ي املواد الكتابة والقول وحرية الصحافة وه

،  تابلة وكافلة وسلائل التعبلري األخلرى))أن لكل مواطن اوق يف أن يعرب عن رأيه حبريلة وعلنيلة بلالقول والك
وأن يسهم يف الرقابة والنقلد والبنلاء مبلا يضلمن سلالمة البنلاء اللوطين والقلومي ويلدعم النعلام الشلرتاكي ، وتكفلل 

 صحافة والطباعة والنشر (( . الدولة حرية ال

 

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 وجتلللاوز 

ة ا تكللن وفللق مجيللع املعللايري الفقهيللة القانونيللة والقضللائية فعللال األخطللاء وسلليلته الوحيللدة هللي الكلمللة ، والكلملل
جرميللا ، ألن الفعللل اجلرمللي للله أركانلله املاديللة واملعنويللة واللليت ل يسللتقم الفعللل اجلزائللي بللدولا ، واملوكللل قللال كلمللة 
باا مكتوبللللة كانللللت أم مسللللموعة ، وهللللذه الكلمللللات اللللليت قاهلللللا ل تقللللرتن أبللللداا بللللأي فعللللل تنفيللللذي أحللللد  اضللللطرا

اجتماعيلاا ،  للا ينفللي عنهلا الصللفة اجلرميللة خاصللة وأن هلذه األقللوال املنسللوبة للموكللل جلاءت يف وقللت تعلليش فيلله 
 البالد بأمل وتفاؤل يف التطوير والتحدي  وضرورة اإلصالح وحماربة الفساد لرسم مالمح مرحلة جديدة.

 

 هذا من ناحية .
 

/ ل تتضلمن فقلط اولق 38ورية الليت ذكلرت مبلا فيهلا امللادة /أما من ناحية أخرى فإننلا جنلد بلأن امللواد الدسلت
 .   تتضمن أن تكفل الدولة هذا اوق ؟يف أن يعرب املواطن عن رأيه حبرية وعلنية بل 

 

ألقواله اليت ل ختر  عن حرية الرأي والتعبلري الليت  خاطئإن التهم املنسوبة للمتهم مجيعها تقوم على تفسري 
املواثيلق الدوليلة الليت وقعلت عليهلا اوكوملة السلورية وأن هلذه األقلوال ا تقلرتن يوملاا وردت يف نصوص الدسلتور و 

بأي فعل تنفيذي واملوكل يعتا بأن الدستور والقانون يشكالن غطاءا شرعياا ورية الرأي الليت مارسلها هلذه اوريلة 
أثري علللى نفسلللية النللاس لتلللوهن اللليت ينبغللي هللللا أن تكللون مقدسلللة ومصللانة بالقلللانون وهللو ل يقصللد منهلللا أبللداا التللل
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ليسلت املسلؤولني ، وبالتلايل فإللا  أقوالنفوسهم وعزائمهم بل إلا إحدى وسائل التطوير والتحدي  اليت ترد يف 
 . اإلباحة الدستورية والقانونية بل إلا  ارسة للحرية اليت تتمتع بأسباب رمية األفعال اجلمن 

 
 

 رولا نلتمللللس :هلللللللذه األسباب ولألسباب اليت ت
 بكفالة .  سبيل املوكل حبق أو بإخالء إعطاء القرار -2

 يف املوضللللللوع :  -1
منللع حماكمتلله مللن الللتهم املسللندة إليلله لعللدم قيللام الللدليل او عللدم كفايللة األدلللة وعللدم تللوفر العناصللر         

 واعد العدالة واإلنصاف ويف ذلك حتقيق لقسراحه.  القانونية للجرائللم  املنسوبة إليه وإطلللللللالق
 

 وكالء الدفاع                           96/4/9112دمشق      
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 قرار قاضي التحقيق
 9002لعام  519/8أساس  338/8قرار 

 

 باسم الشعب العربي في سوريا                                  
 

ألول بدمشلللق.بعد اطالعنللا عللللى إدعلللاء  للن املستشلللار عبللد اللللرزاق اومصللي قاضلللي التحقيلللق العسللكري ا
القاضللي مبالحقللة  املللدعى عليلله املللدعو هيللثم  10218/1002أسللاس  2102النيابللة العامللة العسللكرية بدمشللق رقللم 

مللرم ذم القضللاء وحتقللري رئلليس اجلمهوريللة ونقللل  220 دمشللق سللاروجة   2232خليللل املللاحل والدتلله زينللب تولللد 
األمللة وإذاعللة أنبللاء كاذبللة يف اخلللار  مللن شللألا أن تنللال مللن هيبللة الدولللة  أنبللاء كاذبللة مللن شللألا أن تللوهن نفسللية

وعللللى مطالبلللة النيابلللة العاملللة العسلللكرية ، ع.علللام 383علللام  ع.182بدلللللة  187وعلللام و 330و 337وفلللق امللللواد 
ن تللوهن بدمشلق املتضللمنة طللب اهتللام امللدعى عليلله امللدعو هيللثم خليلل املللاحل منايلة نقللل أنبلاء كاذبللة ملن شللألا أ

والعلللن عليللله ملللنح ذم ، ع.علللام 182بدلللللة  187نفسلللية األملللة النصلللوص واملعاقلللب عليهلللا وفلللق أحكلللام امللللادة 
 337القضاء وحتقري رئيس اجلمهورية وإذاعة أنباء كاذبة يف اخلار  من شلألا أن تنلال ملن هيبلة الدوللة وفلق امللواد 

 ا ما يلي:وعلى كافة التحقيقات اجلارية تبني لن، ع.عام 183و 330و

 
  -في الوقائع -أوالً 
 

أقللدم املللدعى عليلله احملللامي هيللثم خليللل املللاحل علللى نشللر مقللال "ل يوجللد انتخابللات  22/21/1007بتللاريخ 
حقيقية يف حلل نعلام اسلتبدادي يف سلوريا"على املوقلع اإللكرتوين"سلوريا اولرة" العائلد للملدعو عبلد اولليم خلدام  

إىل سليادة رئليس اجلمهوريلة اللدكتور بشلار األسلد احملرتم"عللى علدة مواقلع  كما نشر مقالا بعنوان"خطاب مفتوح
تضلمن ملخصلها أنله ل بلد ملن إعلادة النعلر يف السياسلة الداخليلة والنفتلاح عللى  30/2/1008الكرتونية بتلاريخ 

ن أجهلزة املواطنني يف كلل توجيهلاهتم واحلرتام اللرأي اآلخلر وبلدل ملن ذللك تسلتمر العتقلالت الليت ا تتوقلف وأ
األمللن املختلفللة واملتخالفللة ل تللرتك أي نافللذة مفتوحللة إل وتعمللد إىل إغالقهللا واستشللهد علللى ذلللك بالعتقللالت 
األخللللرية اللللليت طالللللت ناشللللطني يف إعللللالن دمشللللق وهللللي تؤكللللد مللللدداا أن اللجللللوء إىل قمللللع أي حركللللة سياسللللية أو 

هلللا وأن ينعملللوا أنفسللهم ول نلللوز اعتقلللاهلم اجتماعيللة هلللي خيللار السللللطة وأن ملللن حللق امللللواطنني أن ذتلفللون مع
بسلبب نشللاطهم هللذا أو حللراكهم الللذي كفلله الدسللتور فضللالا عللن خطللاب القسلم وناشللد السلليد الللرئيس إصللدار 
األمر باإلفرا  عن سائر معتقللي اللرأي وخباصلة معتقللي إعلالن دمشلق وأن اولوار هلو سلبيلنا للخلرو  ملن مأزقنلا 

نشر املدعى عليه احملامي هيثم املاحل مقالا بعنوان "بني فكي كماشلة"على املوقلع وليس  ارسة القمع والعتقال و 
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تضلللللمن ملخصللللله مطالبتللللله للسللللليد اللللللرئيس بفلللللتح بابللللله لسلللللتقبال  23/0/1008اإللكلللللرتوين ملللللداد القللللللم بتلللللاريخ 
لعديلد ملن شخصيات يف املعرضة ملناقشتهم باوالة العاملة لللبالد وعلدم تلقيله أي جلواب عللى رسلائله وخماطبتله ل

الوزراء وأن حتركه الذي بدأه منذ  و مثان سنني ا يأت أكله حىت اآلن وأن بعض النلاس يعتقلدون أن السلتقرار 
يف اوللوار مللع السلللطة إمنللا هللو نللوع مللن العبثيللة باعتبللاره"حوار طرشللان"ومن هنللا عللات هيئللة إعللالن دمشللق عللن 

وقلللوع الشلللعب حتلللت قملللع أنعملللة اسلللتبدادية  وليلللة رأيهلللا بضلللرورة القطلللع ملللع السللللطة لعلللدم جلللدوى اولللوار وأن 
ألكثر من تسني عاماا أدى لتدمري البنيلة اجملتمعيلة ونشلر الفسلاد وحلال دون تلراكم املعرفلة لتخلريج القلادة اللذين 
بقللوا حمصللورين يف جهللة النعللام وتغولللت)أي أصللبحت غولا(السلللطة التنفيذيللة علللى القضللاء الللذي فقللد اسللتقالله 

اوايل ونادينا بضرورة اسلتقالل السللطة القضلائية ووضلعنا اوللول املناسلبة للذلك ولكلن ملا ملن من خالل النعام 
سامع ملا أدى إىل أن امللواطن ا يعلد يطملئن إىل وصلوله وقله إذا جللأ إىل القضلاء وأنله كغلريه ملن امللواطنني  نلوع 

يذيلة كملا أن الشلفافية انعلدمت متاملاا من السفر وأن التعليم ا در ملستوى باله السوء بفضل تدخل السلطة التنف
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 

طة خاليللاا فيلله ونللري رفللع أسللعار احملروقللات والكهربللاء وتفقللز بللالتزامن أسللعار سللائر يبللق مفصللل مللن مفاصللل السللل
غا وختمة وأن سعر كيللو اخلبلز املمتلاز يف مطللع حكلم البعل    الفاسدوناملواد الغذائية ويزداد الفقري فقراا ويزداد 

لعلدل والقللانون أم يف "هلل  لن فعلالا يف دوللة ا قلرك سلوري وقلس عللى ذللك سلائر املللواد وتسلاءل "22كلان ب"
دولللة نللري فيهللا لللب املللواطن وإفقللاره وإذلللله؟! وحللني تتحللرك أي فئللة أو جتمللع مللدين أو سياسللي للضللغط علللى 
السللللطة يف سلللبيل حتقيلللق بعلللض املطاللللب تشلللهر السللللطة يف وجهللله شلللعارات مثلللل أن الوقلللت غلللري مناسلللب وأننلللا 

واألنشلللروات الللليت تشلللهرها السللللطة يف وجللله  نتعلللرض لضلللغو/ خارجيلللة كبلللرية وان اللللبالد يف خطلللر هلللذه اوجلللج
فهلل إىل  معارضيه هلا أفرد ومجاعات جتعل املواطن يف حرية ملن أملره فإملا أن يسلتكني ويستسللم أو يعللن هزميتله؟

مقلالا بعنلوان  1008كما نشر املدعى عليه احملامي هيثم املاحل خالل الشهر السادس ملن علام  خرو  من سبيل؟
تضللمن مللا ملخصلله أنلله مضللى علللى غيللاب  23-21قللع اللكللرتوين جمللللة مقاربللات العللددان "فللن املمكن"علللى املو 

الشللعب عللن  ارسللة حقوقلله السياسللية  للواا مللن تسللني عامللاا خالهلللا ول زال مللن قبللل أنعمللة اسللتبدادية قمعيللة 
 األوائلل وا سر دوره وغابلت قيادتله بطلرق خمتلفلة وحصللت انتكاسلة يف جانلب اوريلات وأنله كلان أحلد امللوقعني

علللى إعللالن دمشللق قبللل طرحلله علللى املللواطنني  ومنللذ بدايللة تشللكل اإلعللالن حصللل بعللض التنسلليق بللني الللداخل 
واخلللار  ومللع أنلله كللان ضللعيفاا وغللري ثابللت بللل ومتعسللراا يف بعللض اوللالت إل أنلله كللان يوجللد تنسلليق بشللكل مللا 

ي جبهللة اخلللالص أخللذت األملللور يف وبعللد التقللارب الللذي مت بللني األخلللوان وعبللد اوللليم خللدام وتشللكيل ملللا مسلل
داخللل اإلعللالن تأخللذ منحللى آخللر وأن استشللراس النعللام يف مالحقللة أي اجتمللاع أو أيللة حماولللة لتشللكيل هيئللات 

أقللدم املللدعى عليلله  0/2/1002معارضللة هللو العامللل األهللم علللى عرقلللة أي حللراك اجتمللاعي أو سياسللي وبتللاريخ 
لى السللللطات السلللورية اإلفلللرا  علللن رمضلللان املعتقلللل عللللى خلفيلللة احمللللامي هيلللثم امللللاحل عللللى نشلللر مقلللال بعنلللوان"ع
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اغتيال اوريري"على موقع املرصد السوري وقلوق اإلنسلان املعلارض ونشلر مقلال "حلزب البعل  ل ُيكلم سلورية 
علللى املوقللع اللكللرتوين "املرفأ"تضللمن ملخصلله أن حللزب  7/3/1002فهللو واجهللة سياسللية جلهللات أمنيللة"بتاريخ 

ه وجللود يف سللورية وهللو ل يعللد كونلله واجهللة سياسللية سللقطت شللعاراهتا بالكامللل فبللدل الوحللدة البعلل  ا يعللد للل
هنللاك تشللرذم وبللدل اوريللة السللجون مليئللة بأصللحاب الللرأي وبللدل الشللرتاكية هنللاك إقطاعيللة الدولللة"وأن اوللزب 

  وإمنللا هللو حتللول جملموعللة مللن النتهللازيني حللول السلللطة ولللذلك فمللن ُيكللم الللبالد اليللوم للليس هللو حللزب البعلل
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 

ر السلللوري وحتلللت هلللذا السلللتار مت تلللدمري اللللبالد بالكاملللل سياسلللياا واجملتملللع املوجلللودة يف امللللادة الثامنلللة ملللن الدسلللتو 
 واقتصادياا بل إن حزب البع  الذي يضم كفاءات  رتمها من دون شك ق مت تدمريه أيضاا.

 

قام امللدعى عليله احمللامي هيلثم امللاحل بنشلر مقلال بعنوان"اجلرميلة العقلاب"على علدد ملن  2/2/1002وبتاريخ 
عارضللللة ومنهللللا موقللللع أخبللللار الشللللرق تضللللمن ملخصلللله أحللللدا  حمللللاكم امليللللدان العسللللكرية املواقللللع اللكرتونيللللة امل

واختصاصاهتا ووجود جتاوزات وأن األحكام اليت تصدر عن هذا النلوع ملن احمللاكم هلي أحكلام سياسلية وليسلت 
 مقللللالا  27/2/1002قضللللائية أو قانونيللللة وهللللي قريبللللة املثللللال مللللع أحكللللام حمكمللللة أمللللن الدولللللة كمللللا نشللللر بتللللاريخ 

علللى عللدد مللن املواقللع اللكرتونيللة املعارضللة منهللا موقللع أخبللار الشللرق تضللمن ملخصلله أنلله بعللد  بعنوان"النكللوص"
سللنوات عشللر مللن حكللم الللرئيس بشللار األسللد الللذي جتمللع يف يديلله كافللة السلللطات ومت تفصلليل الدسللتور علللى 

ر فيمللا إذا لللدينا اليللوم يف املقللاس الرئاسللي الللذي يناسللب السلللطة ونتجللاوز ذلللك فنقللول بعللد هللذه السللنوات العشلل
ملال اوريلات وحقللوق اإلنسلان وأن األجهللزة األمنيلة علللى ملا يبلدو ا يللرق هللا اوللراك اللذي بللدأ يلدب يف جسللد 

سياسلية وغلري –األمة امليت لينهض  ا من جديد فراحت هذه األجهزة مميع أنواعها وفروعها مدنية وعسكرية 
نون وإن نعللرة علللى واقعنللا يف سللورية جنللد تراجعللاا يف ميللدان اوريللات سياسللية متللارس اعتقللالت خللار  إطللار القللا

العامللة وحقللوق اإلنسللان ونكوصللاا عمللا عللرض علللى الشللعب منللذ بدايللة رئاسللة الللرئيس بشللار األسللد وحللىت اآلن 
وبينما يزداد الفساد ويتسع بل ويتعمق يف اجملتمع يف الوقت الذي تتسع فيه اهلوة بني فئات الشعب حبي  يلزداد 

لفقري فقراا بينما يلزداد األغنيلاء غنلاا وختملة عللى حسلاب لقملة الشلعب فملن اللذي ُياسلب ملن؟! ونشلر امللدعى ا
عليللله احمللللامي هيلللثم امللللاحل مقلللالا بعنوان"الشلللفافية واملسلللاءلة"على موقلللع اللجنلللة العربيلللة وقلللوق اإلنسلللان املعلللارض 

م الشفافية والنغالق عللى اللذات والتعتليم تضمن ملخصه أن النعام السوري يتصف بانعدا 12/7/1008بتاريخ 
عللى أي خلا ومنللع انتشلاره حللىت يسلتمر الشللعب غائبلاا عللن قضلاياه وأن السلللطة ا تعملد حللىت اآلن لطلي ملللف 

 2220و2280املفقلللودين سلللواء يف السلللجون أو أثنلللاء اولللواد  املؤسلللفة الللليت وقعلللت يف الفلللرتة املمتلللدة بلللني علللامي 
 بلدنا اوبيب ل جنلد يف أعملال السللطة اواكملة أيلة شلفافية وهلي ل تلزال متلارس وباستعراض األوضاع العامة يف
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قام املدعى عليه احملامي هيثم املاحل بالرد هاتفيلاا عللى أسلئلة  3/2/1002وبتاريخ . أعماهلا بغاية التكتم والنغالق
ا تضلمن ملخصلها اشلتداد القبضلة املذيع زياد السليد العاملل بقنلاة بلردى الفضلائية املعارضلة ضلمن برنلامج بانورامل

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 بقللوانني مثللل 

 بللاإلخواناخلللاص  02ألمللن ارتكللاب اجلللرائم دون حماسللبة والقللانون الللذي أبللاح لعناصللر ا 2272لعللام  20املرسللوم 
املسلمني وفوق كل ذلك حالة الطوارئ معلنة استناداا 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 

منيللة غللري حمللدودة ول يوجللد يللف سللورية أي والبلللد تللدار بواسللطة أوامللر وبالغللات وتعليمللات وأيللدي األجهللزة األ
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 

البعلل  عبللارة عللن واجهللة مللن ُيكللم الللبالد أنللاس خلللف  ولكللن بقيللة حللزب البعلل  كحللزب للليس للله قيمللة وحللزب
التيلللار خللللف األبلللواب  لللن ل نعلللرفهم وأن كلللالم رئللليس مللللس الشلللعب واجلبهلللة الوطنيلللة التقدميلللة وأن ل حاجلللة 
إلصدار قانون أحزاب من جديد هو ضحك على الناس مع األسف هلذه صليغة ملن صليه السلتخفاف بعقلول 

ضللحك علللى البشللر مللع األسللف وأن الللوزراء عبللارة عللن واجهللات ول نللوز البشللر واسللتخفاف عقللول السللوريني و 
هلللم اإلدلء بتصللرُيات جزافللاا دون درايللة وعللودة للقللوانني وأن سللورية دولللة غنيللة ولكللن هللدر األمللوال هللذه كلهللا 

مي مت توقيف امللدعى عليله احمللا 20/2/1002بإمكان العمل فيها وأن القانون ل يطبق إل على الضعيف وبتاريخ 
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 

طبيللللق القللللوانني ومطالبتلللله بإلغللللاء قللللانون الطللللوارئ إيللللاه بللللالقمعي والسللللتبدادي وتسلللللط األجهللللزة األمنيللللة وعللللدم ت
اخلللاص بتنعلليم األخللوان املسلللمني وانتشللار حللالت الفسللاد بللني أجهللزة السلللطة والدولللة كتبهللا  02والقللانون رقللم 

مبحض إرادته وبقناعته املطلقة حينها حركت النيابلة العاملة العسلكرية بدمشلق اللدعوى العاملة يلد املقاملة بلل حبلق 
امللدعو هيلثم امللاحل ملرائم ذم القضلاء وحتقلري رئليس اجلمهوريلة ونقلل أنبلاء كاذبلة ملن شلألا أن تلوهن املدعى عليه 

نفسلية األملة وإذاعلة أنبلاء كاذبلة يف اخللار  ملن شلألا أن تنلال ملن هيبلة الدوللة وباسلتجواب امللدعى عليله املللدعو 
لدعوى وأنه ا ُيقر السليد رئليس جلمهوريلة وهلو هيثم املاحل أكد أمام القضاء قيامه بنشر املقالت املرفقة مبلف ا

 الدعوى. أوراقما ا حتتويه أياا من 
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  -في األدلة –ثانياً 
 وقد تأيدت وقائع هذه الدعوى باألدلة التالية:

 .22/2/1002تاريخ  20002رقم  182حتقيقات إدارة املخابرات العامة الفرع  -2

 حتقيقات النيابة العامة العسكرية بدمشق. -1

 املدعى عليه احملامي هيثم خليل املاحل أمامنا وخالصتها:أقوال  -3

منكللراا اجلللرائم املسللندة للله وأضللاف للليس هلللا أسللاس مللن الصللحة ومكللرراا أقواللله الللواردة أمللام املخللابرات وأمللام 
النيابللة العامللة العسللكرية بدمشللق نصللاا وحرفللاا وأضللاف موضللحاا نعللم أن قنللاة بللردى الفضللائية اتصلللت يب وأجللرت 

عللي وبعللد يلومني مللن هللذا اولدي  اتصللل يب الللدكتور هيلثم منللاع مللن بلاريس وقللال يل أن أصللدقائه مسعللوا حمادثلة م
 (يادم أو حديثي مع قناة بردى وقال يل أن أصحاب القناة )مو

 فقلت له )أنا ل أعرفهم(.

 وبسلللؤاله أجلللاب نعلللم أين أعللللم أن املتصلللل هلللي قنلللاة بلللردى فضلللائية كملللا أعللللم أن حلللديثي وصلللويت اهللللاتفي
سليب  علللى تلللك القنللاة لكللل النللاس علمللاا 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 أسللوأ مللن العللام املاضللي 

ىل حمكملة أملن الدوللة إىل آخلر ملا ورد بلذلك والعتقالت تزداد وأن زميلنا مهند اوسين اعتقل جملرد أنه ذهلب إ
اولللدي  وبسلللؤاله أجلللاب أن امللللذيع سلللألين علللن جلللودت سلللعيد وهلللو شركسلللي ملللن بئلللر عجلللم وهلللو صلللديقي وأن 
املللذكور كللان مللن إعللالن دمشللق كمللا كنللت أن أيضللاا مللن إعللالن دمشللق وانسللحبت كمللا ذكللرت أن السلللطة هلللا 

تتمللرتس بقللوانني خارجللة عللن أي مفهللوم عللدايل أو إمكانيللات ضللخمة مللن جلليش وشللرطة وسللالح ووسللائل مللع و 
/ وأين قلت أن النلاس يف سلورية متضلايقني وأن الوضلع مأسلاوي 02وقانون/ 2222/ لعام 20حقوقي مثل مرسوم/

وملن جانللب اوريللات العاملة ومللن جانللب اهللوة السللاحقة بللني الفقلري والغللين ولللب امللال العللام والفسللاد املستشللري  
تتجلله إىل النفتللاح علللى النللاس وأن اعتقللال مجاعللة إعللالن دمشللق هللو خللاطئ ألنلله ل  كمللا ذكللرت أن السلللطة ل

يوجللد أي شللائبة عليهم.وبسللؤاله عللن زيللاد رمضللان أجللاب أن املللذكور مللواطن سللوري مقلليم يف لبنللان وهللو صللديق 
ألملللن أبلللو علللدس امللللتهم بقتلللل اوريلللري وأن زيلللاد ورد امسللله يف تقريلللر ميلللليس وعنلللدما حضلللر إىل سلللورية وعللللم أن ا

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 

ء هشلللام مبكتبللله ملللع زميللللي سلللليم خلللري بلللك وبالفعلللل مت تسلللليم امللللدعو زيلللاد ملللن قبلللل أهلللله وبعلللد سلللنة زرت الللللوا
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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للا ل تسلتطع جلبله ملن مكلان توقيفله بلاألمن العسلكري وبعلد فلرتة أرسللت رسلالة قالت على لسلان قريلب زيلاد أ
إىل ملس حقوق اإلنسان منيف طالبت أن يتوسطوا مع هيئة التحقيق الدولية لبيان فيما إذا كان زيلاد مطللوب 

 فأصللفجللاءين جللواب شللفوي عللن طريللق أحللد الدبلوماسلليني أنلله غللري مطلللوب عنللدها أرسلللت رسللالة إىل اللللواء 
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 سللراحه فقلللت هلللم للليس لللدي 

تفصليل بعلدها اتصللوا يب سوى جواب شفوي بعدها كتبت مقالة علن زيلاد رمضلان ومراحلل متلابعيت ملوضلوعه بال
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 

لفتلللاح قدسلللية أرسللللت  لللا صلللورتني علللن المييلللل أن زيلللاد غلللري مطللللوب إىل الللللواء هشلللام الختيلللار والللللواء عبلللد ا
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 قللوانني بسللورية والقللوانني بكتللب 

كتب على الرف منذ زمن بعيد وأن البلد تدار بواسطة أوامر وبالغات وتعليملات وأيلدي األجهلزة األمنيلة ول وال
يوجد يف سورية أي شخص عللى رأسله خيملة حتميله ملن تعسلف السللطة واألجهلزة األمنيلة وكلل كلالم قبلل إلغلاء 

در قلانون األحلزاب ألن حاللة قلانون كلالم فلارغ حلىت للو أصل  20ملن املرسلوم  27حالة الطلوارئ وقبلل إلغلاء امللادة 
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 أفللراد اوللزب للليس هلللم قيمللة باويللاة العامللة ومللن ُيكللم الللبالد 

ؤاله عللن سللؤال املللذيع عللن رئلليس ملللس الشللعب حممللود األبللرك أشللخاص خلللف األبللواب و للن ل نعللرفهم وبسلل
أجللاب نعلللم قللللت أهلللذا ضلللحك عللللى النلللاس وأنللله هلللذه الصللليغة هلللي صللليغة السلللتخفاف بعقلللول البشلللر وعقلللول 
السوريني وأضاف نعم قلت أن الوزراء كلهم عبلارة علن واجهلات وأين فعلالا كتبلت مقاللة عنواللا التلدمري اململنهج 

ثت عللن السللكن العشللوائي وأن الغوطللة مللدمرة وهنللاك أبنيللة غللري نعاميللة وأين ذكللرت أن بدمشللق وضللواحيها وحتللد
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 

در باملال العلام نلري ملن قبلل السللطة وهنلاك بلز  وتبلذير كملا حتلدثت عنلا مصلفاة يف اجلزيلرة وأللا إذا وجلدت ه
حتسللنت املنطقللة وذكللرت أن املشللاريع اللليت تقللام يللف سللورية مشللاريع التكلفللة الفعليللة هلللا عشللرات أمثللال التكلفللة 

عنلد طلرح املشلروع بعلدها يصلبح املبلله أكلا  المسية أي إذا كان هناك مشروع حباجة لتكلفة ملثالا عشلرة ماليلني
وأن القلانون ل يطبللق إل علللى الضلعيف وأين قلللت بللأين ليسلت متشللائم وأن حقيقللة  رشللاوىملن هللذا ملن خللالل 

األملر مرهلون بيللد الشلعب اللذي نللب أن يلدافع علن مصللاوه أي أن يقلال للحراملي أنللت حراملي أي كلملة حللق 
كافحلة الفسلاد أن معاقبلة شلرطي أو فلراك ل نلدي وأنله نلب علليهم عند أمام جائر وأين ذكرت سؤال حلول م

مشاهدة الناس من فلوق أحلدهم حسلن خمللوف وسلؤاله علن اخلطلاب املفتلوح املوجله إىل السليد رئليس اجلمهوريلة 
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وذكلرت فيله أنله ل بلد مللن  30/2/1008اللدكتور بشلار األسلد أجلاب نعللم هلذا اخلطلاب فقملت بتوجيهله بتللاريخ 
يف السياسة الداخلية والنفتاح عللى امللواطنني بكلل توجهلاهتم وبسلؤاله علن املقلال حتلت عنلوان "بلني إعادة النعر 
أجاب هذا املقال صدر عين وأين ذكرت أن الشلعب السلوري حتلت قملع أنعملة اسلتبدادية  وليلة  فكي كماشة"

لسلللطة التنفيذيللة سلليطرت أكثللر مللن تسللني عامللاا أدت إىل تللدمري البنيللة الجتماعيللة ونشللر الفسللاد وذكللرت أن ا
عللللى القضلللاء اللللذي فقلللد اسلللتقالله ملللن خلللالل النعلللام اولللايل وناديلللت بضلللرورة اسلللتقالل القضلللاء لكلللن ملللا ملللن 
سامع.وأضاف سبق وأن أرسلت دراسة كاملة عن إصالح القضلاء يف املسلتقبل لللواء اختيلار بنلاء عللى طلبله ول 

لقضللاء ل يلجللم السلللطة التنفيذيللة وبللذلك وأخللر قللانون أعللرف النتيجللة وأضللاف أن منللع السللفر غللري قللانوين وأن ا
/ الللذي صللادق علللى حقللوق العللريب يوجللد فيلله نللص أن كللل مللواطن للله اوللق يف السللفر والعللودة إىل بلللده 20رقللم/

وهللذا القللانون معطللل ول يوجلللد شللفافية مبواقللف الدوللللة وإين ذكللرت الفسللاد منتشللراا يف اللللا وا يبللق مفصللل ملللن 
يللله فسللاد وذكلللرت أسلللعار احملروقللات والكهربلللاء .وبسلللؤاله أجللاب نعلللم أن األوراق املوجلللودة مفاصللل الدوللللة إل وف

بامللف واملتعلقة باإلفرا  علن رمضلان املعتقلل مبقوللة كتبلت هلذا املقلال ونشلرته وبسلؤاله علن اخللا يف سلورية اولرة 
كتبتهللا وذكللرت ألللا ل حللول عللدم وجللود انتخابللات حقيقيللة يف حلللل نعللام اسللتبدادي أجللاب نعللم أن هللذه املقالللة  

يوجلللد يف سلللورية انتخابلللات عللللى كافلللة األصلللعدة وأن الدوللللة هلللي الللليت تسللليطر عللللى الصلللناديق وتلللنج ملللن تريلللد 
وتسلللقط ملللن تريلللد وتلللتحكم وتنتهلللك أي ل يوجلللد أي شلللخص والنفلللوذ يلعلللب دور كبلللري وكلللذلك العالقلللات ملللع 

الدسلللتورية آنلللذاك املرحلللوم نصلللرت يف علللام  األجهلللزة األمنيلللة وامللللال وأجلللاب نعلللم ذكلللرت أين زرت رئللليس احملكملللة
عضللواا مللن ملللس الشللعب مرشللح لكللن الللذين أبطلهللم  212وقللال يل أنلله أبطلللت كللرئيس حمكمللة انتخللاب  2228

ثبتوا مبرسوم رئاسي وأين ذكرت ما قيمة ذلك أي قيملة النتخلاب أن كلان رئليس اجلمهوريلة هلو ملن يعلني مللس 
أي منلللذ  2228اليت أن العملللل السياسللي يف سللورية أوقللف منللذ عللام الشللعب وللليس النتخابللات وأين ذكللرت مبقلل

 وإجلابيتالوحدة بني سورية ومصر وبسؤاله عن الوثيقة املنشورة بعنوان نافذة على إعلالن دمشلق الطريلق الصلعب 
علللى أسللئلة ملللة مقاربللات فللأن كللل مللا ورد مللواب تلللك األسللئلة عللن تلللك اجمللللة صللادر عللين وذكللرت أن غيللاب 

 ارسة حقوقه السياسية منذ تسني عاماا حكم من خالهللا بأنعملة قمعيلة وإين كنلت أحلد امللوقعني الشعب عن 
علللى إعللالن دمشلللق قبللل طرحللله علللى املللواطنني وأضلللاف يف بدايللة تشلللكيل اإلعللالن حصللل بعلللض التنسلليق بلللني 

ورية أي هنلاك الداخل واخلار  ومغزى كالمي من هذا الكالم أن هناك سلوريني مقيملني بسلورية وملنهم خلار  سل
تنسيق بينهم بالداخل واخللار  وبسلؤاله علن مقالله حلول اإلصلرار عللى اخلطلأ بلني التخلبط والتنلاقض أجلاب هلذا 
املقلللال رداا عللللى كلللالم وزيلللر األوقلللاف واخلارجيلللة وبسلللؤاله علللن مقاللللة حلللزب البعللل  ل ُيكلللم البللللد فهلللو واجهلللة 

ا يعللد للله واجهللة يف البلللد ول يعللدو كللون سياسللية فأجللاب هللذا الكللالم صللادر عللين وذكللرت أن حللزب البعلل  
شعاراته سقطت بالكامل فبدل الوحدة تشلرذم وبلدل اوريلة سلجون وبلدل الشلرتاكية إقطاعيلة كملا أين أكلرر ملا 
ورد يف مقللللايل حللللول عنللللوان الشللللفافية واملسللللاءلة وذكللللرت فيلللله أن النعللللام السللللوري يتصللللف بانعللللدامك الشللللفافية 

تابع للمخلابرات العاملة فلري كفلر سوسلة وأين ذكلرت أين كنلت موقلوف  والنغالق وذكرت فيه وصف عن سجن
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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 

وقتلوا املساجني بلداخل الغلرف كملا ذكلرت علن موضلوع العصليان بسلجن صليدنايا العسلكري كملا ذكلرت  تدمر
 ملائيتأن عبد اوليم خدام ا ُياكم وهو عللى رأس السللطة ولكلن حكلم بعلد مغادرتله وأضلاف هنلاك أكثلر ملن 

ء مبقللللاليت حتللللت مقالللللة صللللادرة عللللين مبواضلللليع متعللللددة علللللى اسللللتعداد إلبللللراز صللللور عنهللللا وأين أتبللللا كللللل مللللا جللللا
وأكلللرر كلللل ملللا جلللاء مبضلللمونه كملللا أكلللرر كلللل ملللا جلللاء مبقلللاليت علللن احمللللاكم املدنيلللة العسلللكرية  عنوان)النكلللوص(

املنشللورة بأخبللار الشللرق واملللازة بللامللف وسللبق أن أجريللت حبلل   للذا املوضللوع ونقضللت فيلله تلللك احملللاكم ألنلله ل 
حكملة العسلكريني بلزمن اولرب وأن كلل ملا ذكلر يف تللك نوز حماكملة امللدنيني يف تللك احمللاكم ألللا خمصصلة مب

املقاللة صلادر علين وعللى مسلؤولييت .أؤكلد لكلم وأكلرر كلل ملا ورد يف الوثلائق امللازة بلامللف والليت سلألتموين عنهللا 
وأن هلللذه األملللور كلهلللا عبلللارة علللن دراسلللات قانونيلللة ورأي صلللادر علللين بتغلللري الوضلللع اولللايل إىل مسلللتقبل أفضلللل 

غرب حتريللك الللدعوى العامللة مللن قبللل النيابللة العامللة العسللكرية بتحقللري رئلليس اجلمهوريللة وإين ا وأضلليف أين اسللت
أحقللللر أي شللللخص حبيللللايت وهنللللاك أشللللخاص كثللللر يهللللامجوين وأين أؤكللللد بللللأين ا أحقللللر رئلللليس اجلمهوريللللة وأين ل 

ه بلللرأي أن اسلللتعمل هلللذا األسللللوب وأين دائملللاا بكلللل خطابلللايت أقلللول سللليادة اللللدكتور بشلللار األسلللد وأضللليف أنللل
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 

ي أين بسللجن عللدرا وأين ل أعتقللد أن هللذا األمللر حللىت بعللد مثانيللة أيللام حيلل  علللم أهللل 20/20/1002اعتبللاراا مللن 
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 

سلللطة حيلل  أخللذت أذنللاا مللن اللللواء سللعيد خبيتللان عنللدما كللان رئلليس سللنوات كنللت عامللل إصللالح فيهللا مللع ال
مكتللب األمللن القللومي وكنللت عامللل إنللاب بتلللك األحللدا  ووقعللت مللع األحللزاب الكرديللة بيللان وحللدة الللرتاب 

باخلللار  والتقيللت هنللاك بللاللواء هشللام وقللال يل أثللين خطواتللك وأن الغللرض  السللقواءالللوطين ووحللدة العلللم وعللدم 
هللوض بالبلللد أي سللورية وقلللت هلللم بأننللا خمتلفللني معكللم بالسلللطة والللرأي لكننللا أولد بلللد وأننللا ل واهللدف هللو الن

 نريد أن نتقاتل.     

 كلفة األوراق والتحقيقات األخرى املرفقة مبلف الدعوى.-
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  -في المناقشة والتطبيق القانوني –ثالثاً 
نقللل أبنلاء كاذبللة يف اخللار  مللن شلألا أن تللوهن  أسلند للمللدعى عليله احملللامي امللدعو هيللثم خليلل املللاحل جلرم

نصت عللى أنله ، ع.عام 182ع.عام وحي  أن املادة 182بدللة املادة  187من نفسية األمة وفق أحكام املادة 
"ملللن قلللام يف سلللورية يف زملللن اولللرب أو عنلللد توقلللع نشلللو ا بلللدعاوة ترملللي إىل أضلللعاف الشلللعور القلللومي أو إيقلللا  

 ملذهبية عوقب بالعتقال املؤقت"النعرات العنصرية أو ا

نصت على أنه "يستحق العقوبة نفسها من نقلل يف سلورية يف األحلوال عينهلا ، ع.عام 187 كما أن املادة
أبنلاء يعلرف أللا كاذبللة أو مبلاله فيهلا ملن شللألا أن تلوهن نفسلية األملة"وحي  أن النرتنللت وسليلة اتصلال عامليللة 

لتصللال فيمللا بيللنهم بسللرعة وسللهولة ويف مجيللع منللاطق العللاا املرتبطللة مللع وبإمكللان مجيللع النللاس ولللو  مواقعلله وا
بعضللها بشللبكة النرتنللت  للا يعللين أن األنبللاء بتلللك الوسللائل نقلللت للخللار  والللداخل علللى حللد سللواء.وحي  أنلله 

ى عليلله مللن الثابللت بالوقللائع واألدلللة املسللرودة أعللاله واللليت بلغللت حللداا مللن الكفايللة والثبللوت واليقللني أقللدام املللدع
احمللللامي امللللدعو هيلللثم خليلللل امللللاحل عللللى نشلللر علللدة مقلللالت بعنلللاوين "اجلرميلللة والعقاب"و"النكوص"و"الشلللفافية 
واملساءلة"و"حزب البع  ل ُيكم سورية فهو واجهلة سياسلية جلهلات أمنية"و"اإلصلرار عللى اخلطلأ بلني التخلبط 

اسلللتبدادي"و"على السللللطات السلللورية  والتنلللاقض"و"فن املمكلللن"و"ل يوجلللد انتخابلللات حقيقيلللة يلللف حللللل نعلللام
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 

عرض وموقع املرفأ وموقع إعالن دمشلق للتغيلري اللوطين اللدميقراطي املعلارض وموقلع مللة العربية وقوق اإلنسان امل
وموقللع سللورية اوللرة العائللد للمللدعو عبللد اوللليم خللدام وموقللع املرصللد السللوري وقللوق  23و21مقاربللات العللددان 

أي مفهلوم علدايل  اإلنسان املعلارض وموقلع ملداد القللم وعلدة مواقلع الكرتونيلة أخلرى إضلافة بقلوانني خارجلة علن
وأنلللله قللللال أن النللللاس يف سللللورية متضللللايقني والوضللللع  02والقللللانون رقللللم  2272لعللللام  20أو حقللللوقي مثللللل املرسللللوم 

مأساوي من جانلب اوريلات العاملة واهللوة السلاحقة بلني الفقلري والغلين وللب امللال العلام والفسلاد املستشلري وأن 
مجاعلللة إعلللالن دمشللق هلللو خلللاطئ ألنلله ل يوجلللد أي شلللائبة السلللطة ل تتجللله إىل النفتللاح عللللى النلللاس واعتقللال 

عللليهم وأن حللزب البعلل  واجهللة ويعللين بعللض األفللراد متنفللذين حللول السلللطة وهللم املسللتفيدين وبقيللة األفللراد مللن 
حزب البع  ليس هلم قيمة باوياة العامة وملن ُيكلم اللبالد أشلخاص خللف األبلواب و لن ل نعلرفهم وأنله قلال 

هنللاك قلوانني بسلورية والقللوانني بالكتلب والكتللب عللى اللرف منللذ زملن بعيللد وأن البللد تللدار  لقنلاة بلردى أنلله لليس
بواسللطة أوامللر وبالغللات وتعليمللات وأيللدي األجهللزة األمنيللة ول يوجللد يف سللورية أي شللخص علللى رأسلله خيمللة 

ملن املرسلوم  27ادة حتميه من تعسف السلطة واألجهزة األمنية وكل كالم قبل إلغلاء حاللة الطلوارئ وقبلل إلغلاء املل
كالم فارغ حىت لو أصدر قانون األحزاب ألن حالة قانون الطوارئ تطغلى عللى كلل شليء وأن حلزب البعل    20

هو حزب واجهة وأن القوانني ل تطبق إل على الضعيف وأن حقيقة األمر مرهون بيد الشلعب اللذي يلدافع علن 
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أملللام جلللائر وأنللله وجللله خطلللاب للسللليد رئللليس مصلللاوه أي أن يقلللال للحراملللي أنلللت حراملللي أي كلملللة حلللق عنلللد 
اجلمهورية الدكتور بشار األسد وذكر فيه أنه ل بد من إعلادة النعلر بالسياسلة الداخليلة والنفتلاح عللى امللواطنني 
بكللللل توجهللللاهتم وأن مقللللال بللللني فكللللي كماشللللة صللللدر عنلللله وذكللللر فيلللله أن الشللللعب السللللوري حتللللت قمللللع أنعمللللة 

 عامللاا أدت إىل تللدمري البنيللة الجتماعيللة ونشللر الفسللاد وذكللر أيضللاا أن اسللتبدادية  وليللة منللذ أكثللر مللن تسللني
السلللطة التنفيذيللة سلليطرت علللى القضللاء الللذي فقللد اسللتقالله مللن خللالل النعللام اوللايل ونللادي بضللرورة اسللتقالل 

 220القضاء لكن ما ملن سلامع وأن منلع سلفره غلري قلانوين وأن القضلاء ل يلجلم السللطة التنفيذيلة والقلانون رقلم 
الللذي صللادق علللى حقللوق العللريب ويوجللد فيلله نللص أن كللل مللواطن للله اوللق يف السللفر والعللودة إىل بللالده وهلللذا 
القانون معطل ول يوجد شفافية ومرافق الدولة والفساد منتشر يف الا والبحر وا يبق مفصلل ملن مفاصلل الدوللة 

حلول علدم وجلود انتخابلات حقيقيلة يف حللل نعلام إل وفيه فسلاد وأنله نشلر مقلالا مبوقلع بسلورية اولرة اللكلرتوين 
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 

وأخاتلله املللذكور أنلله  2228زار رئلليس احملكمللة الدسللتورية املرحللوم نصللرت بعللام  األجهللزة األمنيللة واملللال وذكللر أنلله
عضو من ملس الشعب ولكلن اللذين أبطلهلم ثبتلوا مبرسلوم رئاسلي وأنله ذكلر  212أبطل كرئيس حمكمة انتخاب 

 ما قيمة ذلك أي قيمة النتخاب إذا كان رئليس اجلمهوريلة هلو ملن يعلني مللس الشلعب ولليس النتخابلات وأن
منذ الوحدة بني سورية ومصر وأن مجيع اإلجابات اللواردة عللى املوقلع  2228العمل السياسي بسورية أوقف منذ 

اللكرتوين جمللة مقاربات صلادرة عنله وذكلر خالهللا أن غيلاب الشلعب علن  ارسلة حقوقله السياسلية منلذ تسلني 
دمشلق قبلل طرحله عللى امللواطنني ويلف  عام حكم من خالهلم بأنعمة قمعية وأن كان أحد املوقعني على إعلالن

بداية تشكيل اإلعالن حصل بعض التنسيق بني الداخل واخلار  وحول مقالة عن اإلصرار عن اخلطلأ فقلد أورده 
رداا على كالم وزيلر األوقلاف واخلارجيلة وأن مقالله حلول أن حلزب البعل  ل ُيكلم البللد بلل هلو واجهلة سياسلية  

بالكاملللل فبلللدل الوحلللدة تشلللرذم وبلللدل اوريلللة سلللجون وبلللدل الشلللرتاكية كونللله ل يعلللدو كلللون شلللعاراته سلللقطت 
إقطاعية وأنه يكرر ما ورد يف مقاله حول عنوان الشفافية واملساءلة وذكلر فيله أن النعلام السلوري يتصلف بانعلدام 

السلجن  يف الشفافية والنغالق وذكر فيها وصف سجن تابع للمخابرات العامة بكفلر سوسلة وأنله كلان موقلوف
من الدولة وأن عناصر تابعة لسرايا الدفاع التابعلة لرفعلت األسلد طوقلوا السلجن وحلاولوا تصلفيتهم لكلن حصلل بأ

مشكلة وصول خالف بينه وبني عللي دوبلا وبلذات الوقلت فلإن عناصلر سلرايا اللدفاع نفلذوا ملزرة بسلجن تلدمر 
وأن عبللد اوللليم خللدام ا  وقتلللوا املسللاجني بللداخل الغللرف وذكللر موضللوع العصلليان بسللجن صلليدنايا العسللكري

مقاللللة صلللادرة عنللله مبواضللليع  ملللائيتُيلللاكم وهلللو عللللى رأس السللللطة ولكلللن حكلللم بعلللد مغادرتللله وهنلللاك أكثلللر ملللن 
متعللددة ويلل  كللل مللا جللاء يف مقالتلله حتللت عنللوان "النكللوص" ويكللرر كللل مللا جللاء مبقالتلله حللول احملللاكم امليدانيللة 

ف وأنلللله برأيلللله أن اسللللتمرار حالللللة الطللللوارئ بسللللوريا مللللار للقمللللع والعسللللكرية املنشللللورة بأخبللللار الشللللرق املللللازة بللللاملل
واستمرار الستبداد وصور املقلالت املرفقلة بلامللف.وحني أن امللدعى عليله احمللامي هيلثم امللاحل قلام بنشلر مقلالت 
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قنلللاة علللى املواقللع اللكرتونيلللة "انرتنللت"ومت بلل  صلللورته علللى قنللاة بلللردى الفضللائية وحللني أن املواقلللع اللكرتونيللة و 
بللردى الفضللائية ميكللن لألشللخاص يف سللورية وخارجهللا تصللفح املواقللع اللكرتونيللة وسللامع مللا يبلل  علللى قنللوات 
القضائية وحي  أن املدعى عليه احملامي هيلثم امللاحل قلام بنشلر مقالتله وأمسلع صلوته للقاسلي واللداين وإذاعلة يلف 

فيهلا ومنهللا عللدم قلدرة اوللزب البعل  علللى اوكللم  اللداخل واخلللار  أنبلاء يعللرف امللدعي عليلله ألللا كاذبلة أو مبللاله
مجيللع أشللكاهلا وعللدم وجللود دميقراطيللة أو قللوانني تطبللق وعللدم قيللام القضللاء بواجباتلله  يفوعللدم صللحة النتخابللات 

وغريهللا مللن األنبللاء املبللاله فيهللا والغللري الصللحيحة وكللان مللن شللأن تلللك املقللالت والتصللالت اهلاتفيللة علللى قنللاة 
عاف الشعور القومي والتأثري يف نفوس املواطنني وأفراد الشعب السوري األمر اللذي نعلل ملن بردى الفضائية أض

فعل املدعى عليه احملامي هيثم املاحل يشكل جناية نقل أنبلاء كاذبلة يلف اخللار  ملن شلألا أن تلوهن نفسلية األملة 
امي هيللثم املللاحل جللرم إذاعللة وحيلل  أنلله أسللند للمللدعى عليلله احمللل، ع.عللام  182بدللللة  187وفللق أحكللام املللادة 

ع.علام  183وحيل  أن امللادة ، ع.عام  183أنباء كاذبة يف اخلار  من شألا أن تنال من هيبة الدولة وفق املادة 
 نصت على أن ، 

اخلار  وهو على بينة من األمر أنباء كاذبة أو مباله فيها من شألا أن تنال ملن هيبلة  يف"كل سوري يذيع 
 اوالية يعاقب باوبس ستة أشهر على األقل وبغرامة ترتاوح بني مئة وتسمائة لرية سورية" الدولة أو مكانتها

وحي  أنه من الثابت أيضاا أقدم املدعى عليه احملامي هيثم املاحل على نشر علدة مقلالت عللى علدة مواقلع 
مقالتله وحديثله ملع قنلاة بلردى الكرتونية خارجية وتلقى اتصالا من قناة بردى الفضائية خار  البالد وأذاع خالل 

الفضلللائية أنبلللاء يعلللرف أللللا مبلللاله فيهلللا وكاذبلللة حلللول علللدم وجلللود انتخابلللات حقيقيلللة يلللف القطلللر يف حللللل نعلللام 
استبدادي واستمرار العتقالت غري مارة وقمع اوركات مميلع أطيافهلا وأن اولوار ملع السللطة نلوع ملن العبثيلة 

قمللع أنعمللة اسللتبدادية  وليللة ألكثللر مللن تسللني عامللاا أدى لتللدمري ألنلله "حللوار "طرشللان" ووقللوع الشللعب حتللت 
البنيللة اجملتمعيللة وأن السلللطة القضللائية غللري مسللتقلة وا للدار التعللليم وانعللدام الشللفافية يف مجيللع مرافللق الدولللة وأننللا 

لدوللة واسلتقرار نعيش يف دولة نري فيها للب امللواطن وإفقلاره وإذللله وغريهلا ملن العبلارات الليت تنلال ملن هيبلة ا
مؤسسللاهتا مميللع فئاهتللا وقللد تؤيللد ذلللك بصللور املقللالت املرفقللة مبلللف الللدعوى واوللدي  اهلللاتفي مللع قنللاة بللردى 

مجيلع مراحلل التحقيلق األوليلة والقضلائية  يفالفضائية املرفق مللف الدعوى وأقوال املدعي عليه احملامي هيلثم امللاحل 
يلله مجيللع مقالتلله واتصللال قنللاة بللردى الفضللائية معلله ومجيللع مللا سللبق ذكللره وآخرهللا أمامنللا وخالهلللا تبللا املللدعى عل

أعلللاله فضلللالا علللن أن النرتنلللت والفضلللائيات هلللي وسلللائل اتصلللال علميلللة داخليلللة وخارجيلللة بإمكلللان مجيلللع النلللاس 
التواصللل عاهللا وبللذلك وفللر املللدعى عليلله لنفسلله وسلليلة اتصللال داخليللاا وخارجياا.وحيلل  أن املللدعى عليلله احملللامي 

يثم املاحل على علم مسبق بأن بعضهما أذاعها ونشلرها مبلاله فيهلا وكاذبلة وكلان ملن شلأنه اهتلزاز مكانلة الدوللة ه
السياسية واملالية يف نعر اخلار  األمر الذي نعل من فعل امللدعى عليله احمللامي هيلثم امللاحل يشلكل جنحلة إذاعلة  

وحيلل  أنلله اسللند للمللدعي عليلله ، ع.عللام  183ادة كاذبللة باخلللار  مللن شللألا أن تنللال مللن هيبللة الدولللة وفللق امللل
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نصلت عللى "اللذم ،  ع.علام 337وحيل  أن امللادة ، ع.علام  337احملامي هيثم املاحل جرم ذم القضاء وفق املادة 
يعاقلللللب عليللللله بلللللاوبس سلللللنة عللللللى األكثلللللر إذا وجللللله إىل ، ع.علللللام 108بإحلللللدى الوسلللللائل أو املعنيلللللة يف امللللللادة 

الثابللت أيضلاا أقللدام امللدعى عليلله احمللامي هيللثم امللاحل علللى نشلر مقللالت عللى عللدة  إخل"وحيل  أنلله ملن...احمللاكم
مواقللع الكرتونيللة وتلقللى اتصللال اهلللاتفي مللن قنللاة بللردى الفضللائية وتضللمنت تلللك املقللالت والتصللال اهلللاتفي يف 

غللولا(على  بعلض ملا تضلمنته أن القلانون ل يطبلق إل عللى الضلعيف وأن السللطة التنفيذيلة تغوللت)أي أصلبحت
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 حمكمللة أمللن الدولللة وقللد تؤيللد ذلللك بصللور مقللالت  أحكللام سياسللية وليسللت قضللائية أو قانونيللة ومتاثللل
املنشللورة علللى املواقللع اللكرتونيللة واإلجابللات علللى قنللاة بللردى الفضللائية وأقللوال املللدعى عليلله هيللثم املللاحل يف مجيللع 

ا ورد مراحل التحقيق األولية والقضائية وأخرها أمامنا وخالهلا أكد نيته مجيع ما نشره على املواقلع اللكرتونيلة ومل
حبديثه ملع قنلاة بلردى الفضلائية وملا ورد ذكلره أعلاله األملر اللذي نعلل ملن فعلل امللدعى عليله احمللامي هيلثم امللاحل 

وحيلل  أنلله اسللند للمللدعى عليلله احملللامي هيللثم املللاحل جللرم ، ع.عللام  337يشللكل جنحللة ذم القضللاء وفللق املللادة 
نصلت عللى أن "ملن حقلر رئليس ، ع.علام  330دة وحي  أن امللا، ع.عام  330حتقري رئيس مجهورية وفق املادة 

الدوللللة عوقلللب بلللاوبس ملللن سلللتة أشلللهر إىل سلللنتني"وحي  أنللله ا يلللنهض ملللن أوراق اللللدعوى وكافلللة التحقيقلللات 
اجلاريللة دليللل كللايف وقللوي يللركن إليلله ويعتمللد عليلله يثبللت إقللدام املللدعى عليلله احملللامي هيللثم املللاحل علللى توجيهلله أي 

 للسللليد رئللليس اجلمهوريلللة يف أيلللاا ملللن مقالتللله أو حديثللله اهللللاتفي ملللع قنلللاة بلللردى لفللل  ازدراء أو يلللنم علللن حتقلللري
الفضلائية أو أي مللن أوراق اللدعوى ل سلليما وأنلله أنكلر ذلللك يف مجيلع مراحللل التحقيللق األوليلة والقضللائية إضللافة 

يد اللللرئيس إىل ذلللك أوراق وحتقيقللات املللللف جللاءت خاليلللة مللن أي لفللل  أو تعبللري يلللنم عللن ازدراء أو حتقلللري للسلل
اجلمهورية األملر اللذي يقتضلي تقريلر منلع حماكملة امللدعى عليله احمللامي هيلثم امللاحل ملن جلرم حتقلري السليد اللرئيس 

لعلللدم قيلللام اللللدليل الكلللايف حبقللله .وحيللل  أن األدللللة كافيلللة لهتلللام ، ع.علللام 330اجلمهوريلللة املسلللند لللله وفلللق امللللادة 
 يضاا.والعن عليه أ املدعى عليه احملامي هيثم املاحل

 
 



 055 

 - لذلك -

 

ووفقاً لمطالبةة النيابةة العامةة العسةكرية بدمشةق مةن جهةة وخالفةاً لهةا مةن جهةة أخةرى وعمةالً بالمةادة 
 عسكري. ع.91

 -أقرر-

دمشةةةق  4214اتهةةةام المةةةدعى عليةةةه المحةةةامي المةةةدعو هيةةةثم خليةةةل المةةةالح والدتةةةه زينةةةب تولةةةد  (4
بجنايةة نقةل أنبةاء كاذبةة مةن  (9112\41\41)الموقةوف اعتبةاراً مةن تةاريخ  441قولي خ ساروجة 

 ع.عام . 982بداللة  986شأنها أن توهن نفسية األمة وفق المادة 

 إصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه وإبالغه صورة القرار أصوالً . (9
الظن على المدعى عليه المدعو هيثم المالح بجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة في الخةارج  (1

 ع.عام.987و176بة الدولة وفق المواد من شأنها أن تنال من هي
 محاكمته أمام المحكمة العسكرية بدمشق تالزماً وتوحيداً. (1
 منع محاكمة المدعى عليةه المحةامي المةدعو هيةثم المةالح )الةوارد مفصةل هويتةه بةالفقرة األولةى( (2

 لعةدم قيةام الةدليل، ع.عةام 171من جرم تحقيةر السةيد رئةيس الجمهوريةة المسةند لةه وفةق المةادة 
 الكافي بحقه.

 عرض القرار للمشاهدة. (6

 إرسال األوراق إلى النيابة العامة العسكرية بدمشق إلجراء المقتضى القانوني أصواًل. (7
 

والمنةع صةدر بتةاريخ  االتهةاملجهةة فقرتةي  يقراراً مبرماً لجهة فقةرة الظةن قةابالً للطعةن بطريةق التقاضة
 مأصواًل. 9112\44\4هجري الموافق  4111\44\41

                                      

 المستشار عبد الرزاق الحمصي
 قاضي التحقيق العسكري األول بدمشق                             
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 مقــــام محكمـــــــة النقــــــض
 الدائـرة الجزئية العسكرية

 

الموقةوف فةي  -بدمشةقلمحةامين المحةامي بفةرع نقابةة ا -المدعى عليه هيثم المةالح  الطاعةةةةةةةةن :  
 وعبةةةدةد العظيةةةةةةةةم و جوزيةةف لحةةام عبةةةةةة اسةةما عيةةليمثلةةه وكةةالؤه المحامةةةةةةون حسةةن  -المركةةزي السةةجن 

دعةةةةةد موسةى و جيةةةهان زان زيتونةه ، خليةةل معتةةةوق  ، الرزاق زريق وحبيب عيسى  وبهاء الدين ركاض ، ر 
 أمين وسيرين خوري ، مصطفى أوسو ، رديف مصطفى . 

 

 الحق العام .  المطعون ضةةده : 
 114الرقةةةةةةةم  السةةيد قاضةةي التحقيةةةةةةةةق العسةةكري األول بدمشةةةةةةةةق ذو المطعةةون فيةةه : قةةرار القةةرار  
   : المتضمن   9112أساس  289بالدعوى ذات الرقم  9112/  44/  9بتاريخ  الصادر
ء كاذبةةة مةةن شةةأنها أن تةةوهن هيةةثم المةةالح بجنايةةة نقةةل أنبةةا إتهةةام المةةدعى عليةةه المحةةامي -4

 ع . عام .  982بداللة  986نفسية األمة وفق المادة 
 أصوالً .  مذكرتي قبض ونقل بحقةه وإبالغه صورة القرار إصدار -9

 .  الظن عليه بجنحة ذم القضةةاء -1
 987و 176المةواد ةةةق مةن هيبةة الدولةةةةةةةة وفةةةةةوإذاعةةةةةة أنبةاء كاذبةةةةةةةةةة فةي الخةارج مةن شأنةةةةةةةةها أن تنةال 

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

   يلتمةةس قبولةةةه :والقانون ، فقد تقدم بهذا الطعن 

المطعةون فيةه ، وقةد اسةتوفى الطعةن   لسةماع قبةل تبلةغ القةرارقدم الطعن علةى ا في الشةةةةةةةةةةةةةةكل : -آ
 بالقبول شةةكاًل .  كافة الشروط فهو جدير

   في الموضةةةةةةةةةةةوع : -ب

  في الوقائةةةةةةةةةع : -أوالً        
 مة سةوريا بةل عاصةمة بةالد الشةام، فدمشةق عاصة تدينةةينتمي المةتهم إلةى أسةرة وعائلةة دمشةقية م -

لعواصةةم ة ) سةةايكس بيكةةو ( وكمةةا أنهةةا إحةةدى اا ولبنةةان واألردن وفلسةةطين قةةةةةةةبل اتفاقيةةةةةةالتةةي تضةةم سةةوري
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 ، قرنةةاً وهةةي المدينةةة " دمشةةق 41داد العربيةةة الكبةةرى فةةي عهةةد اإلمبراطوريةةة العربيةةةةةةة اإلسةةالمية علةةى امتةة
 ب داد ، القاهرة " . 

ضةةاء حةةوالي عقةةد مةةن الةةزمن ، بعةةد حصةةوله علةةى إجةةازة الحقةةوق مةةن جامعةةة دمشةةق عمةةل فةةي الق -
 وكةةان مثةةال للقاضةةي النزيةةه المتمتةةع بحةةةةةةس العدالةةةةةةةةة واإلنصةةةةةةةاف والحيةةاد بةةين المتخاصةةمين ، حتةةى لةةو

يعةرف  حةي متةيق" " ال يتمتةع بضةمير كانت الدولةة طرفةاً فةي الدعةةةةةوى بمواجهةةةةةةة مةواطن عةادي ، وهةةةةةةو
 في الحق لومة الئم " 

فالمحامةةاة قضةةاء واقةةف فةةي  مهنةةة المحامةةاة ، قرينةةة مهنةةة القضةةاء والمكملةةة لهةةةةا ،ثةةم عمةةل فةةي  -
وحقةةوقهم وحريةةاتهم أمةةام القضةةاء  القضةةاء الجةةالس والمحةةامي يمةةارس حةةق الةةدفاع عةةن المةةواطنينمقابةةل 

إليه بأنه " محراب العدالة " وهكذا فالموكةل الطةاعن إنتقةل مةن القضةاء الجةالس إلةى القضةاء  الذي يشار
محرابها المقدس ، وقد عاش كأمثالةه مةن شةيوخ المهنةة ثالثةة مراحةل ف بهدف تحقيق العدالةةةةةة أمام واقال
المحامةاة الةذهبي منةةةذ تأسيسةهما فةي  القضةاء وعصةر األولى مرحلةةةةةةةةة عصةرباينة في القضاء والمحاماة مت

رة وحةرق المراحةل لقضةاء بةدافع الثةو مرحلةة تةدخل سةلطة الدولةة فةي شةؤون ا -سوريا ، والمرحلةةةةةة الثانية 
االسةتهالكي والمصةالح  العالم المتقدم ، والثالثة مرحلةة ط يةان الماديةة والتضةةةةةةةخم والةنمطللحةةاق بركب 

 خةتالل فةي منظومةة القةيم والمفةاهيموشيوع الفساد في بلدان العةالم ومنهةا سةوريا ، والةذي أدى الالذاتية 
.  .. 

 ورية لحقوق اإلنسان في بداية العقد األول من القرن الحالي ثم عمل في الجمعية الس - 

من خالل عمل المدعى عليه الموكل على مدى عقود مةن الزمةةةن فةي القضةاء وفةي المحامةاة ثةم  - 
نقةدي اسة البالد ، وألنه يتمتع بحس األسد مسؤولية رئ في مجال حقوق اإلنسان بعد تولي الرئيس بشار

مةةن المثقفةةين والمفكةةرين والمهتمةةين بالشةةأن العةةام الةةوطني والقةةومي  هةةا كثيةةرمرهةةف وفةةي مرحلةةة تفةةاءل في
مجلةةس أمةةام األسةةد لمهامةه وخطةةاب القسةةم الةةذي أدلةةى بةةه  اإلنسةاني ، وذلةةك بعةةةد اسةةتالم الةةرئيس بشةةار

مرحلةة الجمةود التةي سةببتها األزمةة  الشعب وبدء نةوع من الحراك الثقافي واالجتمةاعي والسياسةي لتجةاوز
الحةةةادة التةةةي نشةةةأت فةةةي بدايةةةة عقةةةد الثمانينةةةات مةةةن القةةةرن الماضةةةي بسةةةبب موجةةةة العنةةةف التةةةي  الوطنيةةةة

جعةةل الةةبعض يقةةرأ فةةي سةةلطة الدولةةة ، ممةةا مارسةةتها مجموعةةات متطرفةةة والعنةةف المضةةاد الةةذي مارسةةته 
"وحول أهميةةةةة مشةةةةاركة والنقةةةةد الموضةةةوعي والةةةرأي اآلخةةةةر ضةةةرورة احتةةةةرام اآلخةةةةرخطةةةاب الةةةةرئيس حول"

فةةةي المسؤوليةةةةةةةةةة والعمةةةل العةةةام ، وأن الدولةةةةةةةةةةة لةةةيس بيةةةدها حةةةالً سةةةحرياً ، يضةةةاف إلةةةى ذلةةةك المةةةواطنين 
" الةةةةةذي يةةةةةرد فةةةةةي أحاديةةةةةث  والتحةةةةةديث " و" مكافحةةةةةة الفسةةةةةاد الحةةةةةديث المتواصةةةةةل عةةةةةن " التطةةةةةوير

، والوعةةةةود التةةةةي تطةةةةل ثةةةةم ت يةةةةب عةةةةن قةةةةانون األحةةةةزاب وعةةةةن تعةةةةديل قةةةةوانين المطبوعةةةةات  المسةةةةؤولين
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محةةرومين مةةن الجنسةةية مةةن ال ة ، وعةةن حةةل قضةةايا معلقةةة كقضةةايا ت والمهةةن ، واإلدارة المحليةةوالجمعيةةا
، ومةةع ذلةةك تبقةةى هةةةذه 4269المةةواطنين األكةةراد ومطةةالبهم حةةول الحقةةةوق الثقافيةةة وحةةول إحصةةاء عةةةام 

ابقة الوعود معلقة التجد خطوات جدية لحلها ولو بشةةةةةةكل تةدريجي هةذه الوقةائع باإلضةافة إلةى وقةائع سة
الوحةةدة  ميةةول إسةةالمية ، ويعتبةةر ليبرالةةي ذووطنةةي  دفعةةت الموكةةل لممارسةةة نقةةدها مةةن وجهةةة نظةةره ، فهةةو

الناصةر،  ينقد نظام الوحةدة برئاسةة جمةال عبةدوعلى هذا األساس بدأ   -األمة  العربية هةدف من أهداف
، وفةي المرحلةة  4261 مةن مرحلةة منةذ انفةراده بالسةلطة فةي صةيف عةام وينقد نظام حزب البعث في أكثةر

عهةد  أوفةيأن نقةده ل نظمةة السياسةةةية التةي تولةت السةلطة والحكةم سةواء فةي عهةد الوحةدة  الحالية غيةر
 ، أوحاقةةدة أومعاديةةة وإنمةةا مةةن وجهةةة نظةةر انفصةةالية جعيةةة محافظةةة أور  البعةةث لةةم يكةةن مةةن وجهةةةةةةةةةة نظةةر

البنةاء ، كمةا يتبةين مةن رسةائله العديةدة التةي وجههةا اإلصةالح و يها أن تكةون موضوعيةةةةة بهةدف يحةةةةةةةاول ف
 إلى السيد رئيس الجمهورية . 

ومةةن الواضةةح مةةن سةةياق األحاديةةث والتصةةريحات المبةةرزة فةةي القضيةةةةةةةةة أنهةةا لةةم تكةةن بمبةةادرة ذاتيةةة 
قنةةاة أوإدارة  أنبةةاءأوبطلةب منةةه وإنمةا كانةةت المبةةادرة باالتصةال الهةةاتفي ، أوالحديةةةث الصةةحفي مةةن وكالةة 

مةةن  تنشةر علةى الةةداخل اوالخةارج ، ألنهةةا  ، كمةا أنةةه اليتحمةل مسةةؤولية نشةرها الكترونةةيفضةائية أوموقةع 
 .   االلكترونيقبل وكالة األنباء أوالموقع 

 أن ةةةةةةةة تسةةةتوجب المساءلةةةةةةةة غيةةةرومةةةع أن وقةةةائع القضةةةية علةةةى هةةةذا النحةةةةةةةةةةو التشةةةكل أفعةةةاالً جرميةةة
إلى اتهام الزميل المدعى عليةةةةةةةه الطةاعن بجنايةةةةة نقةل أنبةاء كاذبةة مةن شةأنها أن  تهىانالمطعون فيه  القرار

توهن نفسية األمة... والظن عليةه بجنحةة ذم القضةاء وإذاعةة أنبةاء كاذبةة فةي الخةارج مةن  شةأنها أن تنةال 
ل من جةرم اإلسةاءة الزميمنع محاكمة المدعى عليه  رارمن هيبة الدولة كما ورد في القرار، وقد تضمن الق

 الدليل الكافي بحقةه .. ع.عام لعدم قيام  171ق المادة للسيد رئيس الجمهورية المسند له وف

أحاديةث صةحفية أجريةت  المطعون فيه إلى مقةاالت صةادرة عةن المةدعى عليةه أو ولقد استند القرار
هةةةذه األدلةة المبةرزة فةي  راراوقناة فضائية وقد عةدد القة أنباءحديث هاتفي إعالمي لمندوب وكالة  معه أو

 االضبارة والمرفقة مع ضبط األمن ، فاستند إليها كأدلة للتجريم والظن . 

     
  في أسةةباب الطعةةةةةةةةن : -ثانياً 

من الواضةح أن السةيد قاضةي التحقيةق العسةكري الةةةةةذي أصدرالقةةةةةةرارالطعين ، لةم يجةةةةةد فةي األدلةة 
 المحةةق ن سةةوى أوراق أعتبةةرت فةةي نظةةرات األوليةةة التةةي أجراهةةا فةةرع األمةةالمعروضةةة عليةةه مةةع التحقيقةة

أدوات جرميةةة .. مةةع أنهةةا ليسةةت عصةةا أوسةةكين أومسةةدس أوبةةارودة حربيةةة ، إنمةةا هةةي عبةةارة عةةن مقةةال 
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المةواطنين سةةةةةابق ومثقةف يهتةةةم بحريةات أوتصريح أوحديث صحفي أوإعالمي صةةةةةةةةادرة عن محاٍم وقاٍض 
الدسةتورية ، يةرى أن ةةةاء والمحاماة ومعرفتةه بالنصةوص وهو بحكم خبرته المتراكمة في القضةةةةةوحقوقهم ، 

أنةه فةوجأ أن  عةن رأيةه بحريةةةةةة وأن ينتقةد األوضةاع السةابقة والحاليةة غيةر من حقه بةل مةن واجبةةةه أن يعبةر
حقيةق واالتهةام والظةن حسابه شيء وحسابات السلطة السياسية واألمنية شيء آخةر، فكةان االعتقةال والت

والنصةةةوص القانونيةةةة موجةةةودة ، واألدلةةةة المعروضةةةة فةةةي االضةةةبارة  أن النصةةةوص الدسةةةتورية لةةةم تت يةةةر غيةةةر
 والقانون  نصوص خطية وإن مناقشة هةةةةذه األدلة في ضوء نصوص الدستور

جعةةةل األفعةةال المنسةةوبة إلةةى المةةدعى عليةةه الطةةاعن علةةى هةةةةةةةذه النصةةوص ممةةا ي انطبةةاقتبةةين عةةدم 
 ل سباب التاليةة : جديراً بالفسخ الطعين  القرار

 
  مختصة : المطعون فيه عن جهة غير القرار صدور -4

يعمةةةل فةةةي القةةةوات  مةةةدني ال مةةةن حيةةةث أن المةةةدعى عليةةةه الزميةةةل يعمةةةل فةةةي مهنةةةة المحامةةةاة وهةةةةةةو
حكةةةةام طنين المةةةةدنيين وفةةةةق أصةةةةاحب االختصةةةةاص فةةةةي مقاضةةةةاة المةةةةوا المسةةةةلحة فالقضةةةةاء العةةةةادي هةةةةو

 .  الدستور

منةع محاكمةة الطةاعن مةن جةةةةرم  منطوقةةمةن  2المطعةون فيةه تضةمن فةي الفقةرة  ومن حيةث أن القةرار
السةةةةةيد رئةةةيس الجمهوريةةةة لعةةةدم قيةةةام الةةةدليل ، وهةةةةةةةةذا الفعةةةةةةةل الجرمةةةي مةةةن اختصةةةاص القضةةةاء  تحقيةةةر

لةةي عةةن الدعةةةةوى ألن األفعةةال منةةع المحاكمةةة مةةن هةةةةذا الجةةرم يسةةتتبع التخ قةةرار العسةةكري ، وإن صةةدور
الطعةةين  العسةةكري ممةةا يجعةةل القةةةةرارالجرميةةة األخةةرى المنسةةوبة للمةةتهم ليسةةت مةةن اختصةةاص القضةةاء 

 .مختصة وجديراً بالنقض .. صادراً عن جهة غير
   

   تفسير األدلةة : القرار فيخطةأ  -9
مةن النظةام العةام  وهةةةةةةوالمةدعى عليةه الطةاعن علةى الةدفع بعةةةدم االختصةاص الموضةوعي  مةع اصةرار

يمكةةن إثارتةةه فةةي أيةةة مرحلةةة كانةةت عليهةةا الدعةةةةةةةوى ، وعلةةى فةةرض عةةةةةةدم األخةةةةةةةةذ بالسةةبب األول  لجهةةة 
   .االختصاص ..

يعةةود لعبةد الحلةيم  االلكترونةيالحةديث حةول االنتخابةات ، أن الموقةع  -من  فقد استخلص القرار
لةةى السةةةيد رئةةيس الجمهوريةةة ومةةن المقةةاالت المبةةرزة أدلةةة علةةى خةةدام واسةةتخلص مةةن الرسةةالة الموجهةةة إ
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الخةةةةاطأ ل دلةةةةة  التجةةةريم واالتهةةةةام والظةةةن فةةةةي حةةةين أن مناقشةةةةة موضةةةوعية لهةةةةذه األدلةةةة تبةةةةين التفسةةةير
 واألخطاء التي وقع فيها القرار . 

التةي  نقةد موضةوعي للطريقةةةةة حقيقيةة إنمةا هةو انتخابةاتفالحديث حول االنتخابات ، وأنهةا ليسةت 
 قةةوائم الجبهةةةةةةةة والقةةول بةةأن النظةةام اسةةتبدادي أو تجةةري فيهةةا انتخابةةات مجلةةس الشةةعب وغيرهةةا ، عبةةر

 النقد الموضوعي .  تبقى في إطار وجهة نظر شمولي هو

وكل من يتتبع القنوات الفضائية والمقاالت والتحليالت في الصحافة العربيةة ، يسةمع ويشةاهد مثةل 
الثةةةاني ) دول الجنةةةوب ( بمةةةا فيهةةةا األنظمةةةة السياسةةةية العربيةةةةة  الم الثالةةةث أوهةةةذه األوصةةةاف ألنظمةةةة العةةة

والمسةةموعة  وصحافةةةةةةةةة ال ةةةةةةةرب وإذاعاتةةه بمةةا فيهةةا الواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة وأجهةةةةةةزة إعالمةةه المرئيةةةة
 تتحدث صباح مساء عن الحكومات وأخطاءها وخطاياها ، وعن الفساد . 

كونةةه  يعةةةدو مةةن جمةةل منتزعةةة مةةن سةةةياق األحاديةةث والمقةةاالت ال ه القةةراراستخلصةة إن جميةةع مةةا
افترضةنا جةدالً  عن الرأي وحق النقةد الموضةوعي حتةى لةو حرية التعبير سياسية تدخل في إطار وجهة نظر

 ماخالصته "  وأورد  عدم صحة بعضها ، ثم أن الخطاب الموجه للسيد الرئيس الذي أورده القرار
فةةي السياسةةة الداخليةةة واالنفتةةاح علةةى المةةواطنين بكةةل توجهةةاتهم واحتةةرام  النظةةر ةإعةةاد" البةةد مةةن 

 االعتقةةاالت ، وإغةةالق النوافةةذ المفتوحةةة .. وقمةةع أي حركةةة سياسةةية أو بةةدالً مةةن اسةةتمرار الةةرأي اآلخةةر
 السةةيد اجتماعيةةة .. وحةةةةق المةةواطنين بةةاالختالف ، والنشةةاط ، وهةةي حقةةةةوق دسةةتورية ، وكذلةةةةةك تةةذكير

والنقةةد الموضةةوعي "   والةةرأي اآلخةةةةر رئةةيس الجمهوريةةة بمةةا ورد فةةي خطةةاب القسةةم مةةن " احتةةةةةةرام اآلخةةةةةةةر
كةةل ذلةةةك يشةةةكل دلةةةيالً لصةةةالح الموكةةةل ولةةةيس دلةةيالً ضةةةةةده ، فالموكةةةل الطةةةاعن يأخةةةذ بةةةالقول المةةةأثور" 

 من صّدقك "  صديقك من صدقك ال
تطمةئن إال للمنةافقين الةذين يفضةلون مصةالحهم علةى يبةدو ال أن بعض أجهةزة السلطةةةةةة علةى مةا غير

 فةةةي  يبنةةةون وطنةةاً ولةةةيس لهةةةم دور ينصةةةحون حاكمةةةاً وال القناعةةات الحقيقيةةةة والمبةةةادئ ، وأمثةةةال هةةؤالء ال
 العمل لنهضة وطنهم وأمتهم .

   

   الدستورية : للمبادئ رمخالفة القرا -1
   "قدس تكفله الدولةةمن الدستور على أن " حرية المواطن حق م 92تنص المادة 

منةةةةه " لكةةةةل مةةةةواطن الحةةةةةةةةق فةةةةي اإلسةةةةهام فةةةةي الحيةةةةاة السياسةةةةةةةةةية واالقتصةةةةادية  96وتةةةةنص المةةةةادة 
 واالجتماعية والثقافية . 
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" لكةةل مةةواطن الحةةق فةةي أن يعةةرب عةةن رأيةةه بحريةةة وعلنيةةة بالقةةةةول والكتابةةة  18كمةةا تةةنص المةةادة 
 وكافة وسائل التعبير األخرى " 

الطةوارئ قةانوني سابةةةةق عليهةا كقةانون ذه النصوص واجبة التطبيةةةةةةق وال يعطلهةا أي نةص وحيث أن ه
 يل ي أي قانون سابق يخالف أحكام الدستور . 4271السيما وأن إقرار الدستور الدائم في عةام 

 ضةمانرية والتزمت بتنفيذها تةنص علةى كما أن االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة السو 
لثقةافي ، وعلةى م بالنشةاط السياسةي واالقتصةادي واحرية الرأي والتعبيةر بكةل الوسةائل وعلةى حةق اإلسةها

 ضمان الدولة لهذه الحقوق . 
ليهةةةةةةا ومةةةا يماثةةةل مضةةةمونها فةةةي إ الطعةةةين يخةةةالف النصةةةوص الدسةةةتورية المشةةةار وحيةةةث أن القةةةرار

 راً بالنقض . مختاًل وجدي االتفاقات الدولية الموقعة ، مما يجعل القرار
 
   الخطأ في تطبيق القانةةةةةةةةةون : -1

ع.عةةام تةةنص علةةى عقوبةةةةةةةةةة االعتقةةال المؤقةةت لمةةن يقةةوم بدعةةةةةاوة ترمةةي إلةةى  982حيةةث أن المةةادة 
عنةةةد  توقةةةع  المذهبيةةةةةةةةة فةةةي زمةةةن الحةةةرب أو القةةةومي اوإيقةةةار النعةةةرات العنصةةةرية أو الشةةةةةةةةةعور إضةةةعاف
 . نشوبها

أنبةاء ةةةةوال عينهةا تتضمن أنةه " يسةتحق العقوبةة نفسةها مةن نقةل فةي سةورية فةي األحةة 986وأن المادة 
 مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية األمة .  يعرف أنها كاذبة أو

متةةوفرة فيمةةا  ع.عةةةةةةةام غيةةر 982المعطوفةةة علةةى المةةادة  986وأركةةان المةةادة  ومةةن حيةةث أن عناصةةر
تهام الطاعن بجنايةة نقةل أنبةاء كاذبةة مةن شةأنها أن تةوهن نفسةية األمةة وفةق الطعين من ا القرار  إليهذهب 

اليهمةةا ، وذلةةك ألن سةةورية ليسةةت فةةي حالةةة حةةرب بعةةةد االتفاقيةةةة التةةي تمةةت فةةي عةةام  المةةادتين المشةةار
 وثمة اجتهادات قضائية على ذلك .  4271تشرين األول  6بعةد حرب  4271

يتضةةمن أخبةةاراً كاذبةةة ، وهةةو مةةن الوقائةةةةةةع المعروفةةة  تةةةه الورد فةةي أحاديةةث الطةةاعن ومقاال وألن مةةا
عةةن  النقةةةةةةد الموضةةوعي والتعبيةر االسةتبداد يبقةةى فةي إطةةار وآلن توصةيف الةةنظم السياسةةةةةةية بالشموليةةةةةةة أو

 بمثابة وجهة نظر .  صحيح ، وهو الرأي ، سواًء أكان صحيحاً أم غير
يمكةن اعتبارهةا  ال –أوفةي حمةاة  الماضةي فةي سةجن تةدمر إلةى أحةداث وقعةت فةي اإلشةارةكما أن 

 تجاوزهةا ، واسةةتخالص العبةةر إلةةى الكاذبةةة ، فالوقائةةةةةةع حةةدثت تاريخيةاً والطاعةةةةةن يدعةةو مةن قبيةةل األخبةار
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 العنصةةةر تةةةوفرإلصةةةالح وألنةةةه البةةةةةةةةةد مةةةن منهةةةا ، وفةةةتح صةةةفحة جديةةةةةةةةدة ويدعةةةةةةةةةو للمبةةةادرة لالنفتةةةاح وا
 في أي فعل جرمي وهو النية والقصد ، والبد من إقامة الدليل عليه . المعنوي 

الجرمةي فةي أحاديةث ومقةاالت المةدعى عليةه بةل إن  تةوفرا لقصةدمايؤيد  الطعين  ولم يرد في القرار
إلةى االنفتةاح علةى من تذكيره في خطاب القسم ودعةوة  ورد فيه خطابه موجه للسيد رئيس الجمهورية وما

 واإلصالح دليل على حسن النية وانتفاء القصد الجرمي .  الرأي اآلخر ، 

 ع.عةام مةن إذاعةة أنبةاء كاذبةة فةي الخةارج تنةال مةن هيبةةةةة الدولةة غيةر 987المادة  وحيث أن عناصر
ت كاذبةة من معرفتةه لوقةائع يعتبرهةا صةحيحة وليسةمتوفرة أيضاً ، ألن أحاديث المدعى عليةه الطةاعن تتضة

الجبهةة الداخليةة  إلى تجنبها وتالفيها مستقبالً ، وتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيةز مبالغ فيها ، ويدعو وغير
المسةةلمين النضةةمامهم  اإلخةةواناقفةةه معروفةةةةةةةة ، فقةةد انتقةد   العدوانيةةة الخارجيةة ، ومو  لمواجهةة األخطةةار

مةن إعةةةةةالن  الحلةيم خةدام ، كمةا انةه هاجمةه بقسةوة ، وانسةحب إلى جبهةةةةةةةة الخالص والتحالف مةع عبةد
 .   987دمشق ، ولم يتوفةةرا لقصةةةةد الجرمي كعنصر معنوي في المادة 

مةةن يةةرد علةةى بالةةه ذم القضةةاء أواالسةةاءة إليةةه ، ألنةةه أمضةةى  وحيةةث أن المةةدعى عليةةه الطةةاعن آخةةر
الماضةةية النقةةد التةةي ظهةةةةةةرت فةةي السةةنوات أن موجةة  سةةنوات فةةي المؤسسةةة القضةةائية ، غيةةر حةوالي عشةةر

مرسةةوماً منةةذ  لصحافةةةةةةةة واإلعةةالم حةةةةةةةةول بعةةض الممارسةةات جعلةةت السةةيد رئةةيس الجمهوريةةة يصةةدرفةةي ا
 حوالي عامين بتسريح عشرات من القضاة . 

العةةدل السةةابق تنةةاول هةةذه  كمةةا أن اجتمةةاع الهيئةةة العامةةةةة لمحةةامي فةةرع دمشةةق الةةذي حضةةره وزيةةر
الظةةاهرة  الةةةةةةةةرد عليهةةا ومحاولةةةةةة حصةةر الةةوزيرالسةةيد  الظةةاهرة فةةي معظةةم كلمةةات المحةةامين حتةةى أضةةطر

 بممارسات فردية وليست عامة تتناول المؤسسة كةةكل . 
 غيةةر القصةةد الجرمةةي ورد علةةى لسةةان الموكةةةةةةةل مةةن قبيةةل النقةةةةةد الموضةةوعي ، وعنصةةر ممةةا يجعةةل مةةا

أ فةي تفسةةةير القةانون وتطبيقةه الطعين الذي أخطة في أقواله حول الموضوع ، خالفاً لما ورد بالقةةةرار متوفر
 مما يجعله جديراً بالنقض . 

 

   القصور في مناقشة أقوال المدعى عليه واألوراق المبرزة : -2
مةةن حيةةث أن المةةدعى عليةةه الموكةةل لةةدى اسةةتجوابه مةةن قبةةل ممثةةل النيابةةة العسةةكرية وأمةةام قاضةةي 

وضح ما ورد في األحاديث والمقةاالت وأ إليهقد نفى بشكل قاطع األفعال الجرمية المنسوبة  -التحقيق 
وأضاف بأنه كتب مقاالت عديدة تتعلق بالعدوان على العراق ، والحرب العدوانية على لبنان لتةدمير بنيةة 
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وخةةالل الحةةرب الوحشةةية علةةى غةةزة ، لضةةرب المقاومةةة  9116المقاومةةة بقيةةادة حةةزب اهلل فةةي صةةيف عةةام 
 .  اإلسرائيليعدوان بقيادة حماس وانتقد الدول الكبرى المنحازة لل

ومن حيث أن القرار الطعين لم يناقش هذه األقوال من ناحية وأخطأ في مناقشة مضمون المقةاالت 
واألحاديةةةث الصةةةحفية وحملهةةةا مةةةاال تحتمةةةل ، ممةةةا يجعلةةةه مشةةةوبا بالقصةةةور فةةةي مناقشةةةة األدلةةةة وجةةةديرا 

 بالنقض .

 
    السبيل : إخالءعدم البت بطلب -6

سةبيله بحةق أو  إخةالءالمةدعى عليةه المبةرزة فةي االضةبارة تتضةمن طلةب مةذكرة وكةالء  إنمن حيةث 
 وكفاية مدة التوقيف . األدلةلعدم توفر  -بكفالة 

 السبيل يجعل القرار سابقا ألوانه وحريا بالنقض .   إخالءوان عدم البت بطلب 
 لهةةةذه األسةةباب ول سةباب التي ترونهةا نلتمةةةةةةةةةةةةةةس :     

 سبيل المدعى عليه الطاعن بحق أو بكفالة .  وإخالءلطعةن شةةةكاًل قبول ا   -4
 المطعون فيه وإعادته لمحوره القانوني .  قبوله موضوعاً ونقض القرار   -9

 إعةةةادة اإلضبةةةةارة إلى مرجعهةةةةةةةا إلتبةةةةةةةةاع النقةةةض.    -1
 وفي ذلةةةك إعمةال لقواعةةد العدالةةةة .               

 
 وكةةةةةةةالء الطاعةةةةةةةةن     9112/  44 / 92
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الصادر  بقرار االتهام ر عن محكمة النقض بخصوص رد الطعنالقرار الصاد
 التحقيقعن قاضي 

 
 9141لعام  911/قرار 468أساس 

 جنايات عسكرية
 باسم الشعب العربي السوري قي سورية

 
 ال رفة العسكرية –الدائرة الجزائية -محكمة النقض

 :: أنطون فيلو السيدالرئيس 

 العميد نصر شعباين  -: هشام حلاحلا المستشاران السيدان

 : هيثم املاحل الطاعن

 : اوق العام  الخصم في الطعن

 كاذبة من شألا أن توهن نفسية األمة   أنباء: نقل  الجرم

 : قاضي التحقيق العسكري األول بدمشقالقرار المطعون فيه الصادر عن

  2/22/1002خ تاري 281/ 332برقم 

 :اهتام الطاعن المتضمن

 وعلى كافة أوراق الدعوى 
   2/1020/ 0:   ومع مطالبة النيابة العامة المؤرخة في

 وبالمداولة اتخذ القرار األتي   / / رد الطعن موضوعا المتضمن طلب 419برقم 

 

 أسباب طعن المدعى عليه هيثم المالح :
القضلايا يف سلوريا وعمليلة نقلد للبعض األحلزاب ومنهلا إن الطاعن مارس عمليلة نقلد موضلوعي للبعض  -2

حللزب البعلل  العللريب الشللرتاكي وأن نقللده ا يكللن وجهللة نعللر رجعيللة أو انفصللالية حاقللدة أو معاديللة 



 065 

وإمنلللا كلللان يهلللدف إىل اإلصلللالح وإعلللادة البنلللاء وبلللذلك فلللإن أفعالللله ونقلللل أقوالللله علللا وكلللالت األنبلللاء 
 رتونية ل تشكل أفعال جرمية .والقنوات الفضائية أو املواقع اللك

إن القضللاء العسللكري غللري خمللتص بللالنعر بأفعللال الطللاعن علللى فللرض ثبوهتللا حبقلله كونلله شللخص يعمللل  -1
 .اماة ول يعمل يف القوات املسلحةمبهنة احمل

إن القللرار املطعللون فيلله قللد أخطللأ يف تفسللري األدلللة اللليت ل تعللدو عللن نقللد موضللوعي لواقللع النتخابللات  -3
 ام .ولواقع النع

 من الدستور. 38 و 17 و 12 خمالفة القرار املطعون فيه ملبادئ الدستورية املنصوص عنها باملواد  -0

 ع عام غري متوفرة بأفعال الطاعن. 187و  182إن عناصر أركان اجلرم املهم به وفقا ألحكام املادتني  -2

نعلللل القلللرار املطعلللون فيللله  إن القلللرار املطعلللون فيللله ا ينلللاقش أقلللوال الطلللاعن مناقشلللة قانونيلللة سلللليمة  لللا -7
 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 
ع عللام ووضللع يللده  182بدللللة املللادة  187 أنبللاء كاذبللة مللن شللألا أن تللوهن نفسللية األمللة املنصللوص عنهللا باملللادة

علللى هللذه  القضللية اللليت هللي مللن اختصللاص القضللاء العسللكري النللوعي وفقللا ألحكللام قللانون الطللوارئ كللان قللد 
أوضح وقائع الدعوى وناقش أدلتها مناقشلة قانونيلة سلليمة وذكلر مجيلع املقلالت املكتوبلة ملن قبلل الطلاعن والليت 

ة وأفرغ حمتواها ومضمولا والليت ناللت ملن اولزب والثلورة والقضلاء السلوري ونعلام قام بنشرها على مواقع الكرتوني
اوكم ونعام النتخابات واصفا نعام اوكم بالقمعي والستبدادي وتسلط األجهزة األمنية كما استعهر القلرار 

ع علام  182بدلللة  137ة املطعون فيه األركان املادية واملعنوية للجرم املنسوب للطاعن املنطبق على أحكلام امللاد
الطلاعن قلد طاللب  أنوقام بالرد على الدفوع املثارة من قبل الطاعن فكان قراره يف حمله القانوين السلليم  وحيل  

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

 طعن الطاعن هيثم املاحل  موضوعا ورفض طلب إخالء سبيله  رفض -2

 مصادرة سلفة الطعن  -1

 تضمني الطاعن رسم القرار  -3

 إعادة امللف إىل مرجعه املختص -0

                                    

 2032قرار صدر بتاريخ /  / 

 32/2/1020املوافق 

 الرئيس
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 العسكريةمحكمة الجنايات مرحلة 

 

 مقدمة أثناء المحاكمة :المذكرات ال
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 محكمة الجنايات العسكرية الموقرة

 مذكرة خطية مقدمه
 من
 هيثم المالح المتهم المحامي:

 بمواجهة النيابة العامة العسكرية.
 

بدايللة أرجللو أن يتسلللع وقللت احملكمللة وقلبهلللا لقللراءة كلمللات كتبهلللا حمللامي يللدق أبلللواب الثمللانني مللن عملللره 
سلخ منه أكثلر ملن نصلف قلرن بالعملل القلانوين قاضلياا وحماميلاا وقلد أخلذ عللى عاتقله أقاملة العلدل واللدفاع الذي 

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

 مجرمين"."رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً لل
 

" للليالا فسللمع جلبللة وعربللدة مللن أحللد  روي أن اخلليفللة الراشللد عمللر بللن اخلطللاب رضللي اهلل عنلله كللان "يعللسا
فقلالوا  الدور فدخلها من سورها فوجد فيها مموعلة ملن الرجلال يعلاقرون اخلملره ،فخلاطبهم قلائالا يلا أعلداء اهلل ،

 له:

 عصيناه في واحدة وعصيته بثالث:
 ت علينا.وا وأنت تجسسوال تجسس قال تعالى:

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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د العلللدل هلللو حيلللاد القضلللاء والقضلللاة ولقلللد نلللص قلللانون السللللطة القضلللائية عللللى معللللوم للللديكم أن عملللا  
"ملللن قلللانون 220" تكلللريس هلللدا املبلللدأ بعلللدم جلللواز انتسلللاب القاضلللي إىل حلللزب سياسلللي ،كملللا نصلللت امللللادة

 العقوبات العسكرية على ما يلي:

 

أو مجاعلللة يعاقلللب بالعتقلللال كلللل عسلللكري أنشلللأ أو أسلللس أو نعلللم أو أدار مجعيلللة أو منعملللة أو هيئلللة  - أ
 ذات أهداف سياسية .

يعاقلللب بالعتقلللال املؤقلللت ملللدة ل تزيلللد علللن تلللس سلللنوات ملللن ارتكلللب فعلللالا ملللن األفعلللال   - ب
 اآلتية:

كل عسكري انتسةب أو أنضةم إلةى حةزب أو جمعيةة أو منظمةة أو هيئةة أو جماعةة ذات أهةداف 
 سياسية.

 

 لللدف إشلللعار املتقاضلللني حبيلللدة  وأنلللين ملللن حيللل  البنلللاء عللللى ملللا تقلللدم ملللن النصلللوص الللليت أوردهلللا املشلللرع
القضلللاء وإدخلللال الطمأنينلللة إىل نفلللوس املتقاضلللني،حي  يشلللعرون حبيلللدة القضلللاة اللللذين ل ينتسلللبون إىل أي تيلللار 

 سياسي،وأنين أضع أمام حمكمتكم املوقرة الدفوع التالية:

 

بينمللا كنللت بطلالن تللوقيفي الللذي مت ملن قبللل رجللال ل أعلرف عللنهم شلليئاا !اختطفلوين مللن الطريللق العلام  -2
أهم بركوب سلياريت وزجلوين بلالقوة بسليارة كانلت تقلف إىل جانبهلا دون أن يعرفلونين عللى أشخاصلهم 
أو يقلللللدموا يل ملللللا يثبلللللت أمسلللللائهم وانتملللللاءهم،وانطلقوا يب بسللللليارهتم إىل جهلللللة ل أعلللللرف عنهلللللا شللللليئاا 

أنله الللواء فوجدت نفسي يف املخابرات "أمن الدولة"حي  أدخلت إىل غرفة شخص ل أعرفله علملت 
وهكةذا تةم اعتقةالي   زهري محد واللذي يبلدو أنله هلو ملن قلاد عمليلة العتقلال عللى الشلكل اللذي مت.

تةةم  وهكةةذا بصةةورة تخةةالف أصةةول المحاكمةةات الجزائيةةة وخاصةةة مةةا يتعلةةق بةةالجرم المشةةهود،
 اختراق أبسط القوانين الناظمة ألصول المحاكمات.

زب البعلل  الللذي تعرضللت لنقللده يف امللللف الللذي أحللاكم إن قضللاة حمكمللتكم املللوقرة هللم أعضللاء يف حلل -1
مللللن قللللانون العقوبللللات العسللللكرية املللللذكورة آنفللللاا  "220" عللللى أساسلللله أمللللامكم،وهم قللللد خللللالفوا املللللادة

وتلدخل الشلك يف نفسلي ملن إمكلان أن  ، وبالتايل فاويدة املفروض توفرها يف حمكمتكم مشكوك  ا
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ئنللان إىل النتللائج اللليت تللنجم عللن احملاكمة،ولللذلك فللأنين تكللون احملاكمللة عادلللة،كما تللدخل عللدم الطم
 أطالب مبا يلي:

 تقرير عدم اختصاص احملكمة العسكرية مبحاكميت. - أ

واسلللتطراداا التخللللي علللن هلللذه اللللدعوى وإحاللللة املللللف إىل إدارة القضلللاء العسلللكري أو  - ب
ئلة حياديلة رئاسة الدولة "السيد رئليس اجلمهورية"بوصلفه رئيسلاا للسللطة القضلائية لتشلكيل هي

 حملاكميت .

واستطراداا أيضاا يف حال إصرار احملكمة املوقرة على السلري يف حملاكميت إعلالن السلادة  - ت
 القضاة وأمام اجلمهور وانسحا م من حزب البع  اواكم.

 

ميكنللين مللن لقللاء أي  حيلل  ل ا أسللتطع حللىت اآلن مللن مناقشللة ملفللي مللع أي مللن وكللالء والللدفاع ، وألنللين
إذ ُيضللر بيننللا ضللابط شللرطة يرصللد حللديثنا وألنللين ل أسللتطيع أن انفللرد  كمللا هللو حقللي القللانوين ، مللنهم منفللرداا 

 ي يسجل ما يدور .ذبزوجيت اليت تزورين من وراء الشبك اوديدي وحبضور أحد ضبا/ الشرطة ال

 

و وألنلللين ل أمتتلللع بلللأي حريلللة يتمتلللع  لللا أي سلللجني آخلللر يالزملللين شلللرطي حيللل  ملللا توجهلللت إىل الطبابلللة أ
أو آلللة حالقللة   اوالقللة وألنللين ل أسللتطيع زيللارة مكتبللة السللجن أو إدخللال جهللاز راديللو ألكللون علللى صلللة بالعللاا

 كهربائية خاصة يب.

 

وأين خالفاا ألي سجني آخر ل أمتتع بزيارة على شبك احملامني كما يتمتع  ا مرتكبلون اجللرائم العاديلة ملن 
 .وأنا شيخ احملامني ، املنحرفني والفاسدين

 

وألن النيابة العامة العسكرية قد لفقت هتم ل أساس هلا من الصحة بقصلد تشلويه مسعليت ملن حيل  القلول 
واليت نفاها قاضي التحقيق فأنين أمتسك مبناقشة ملفي بعد متكين ملن  ارسلة حقلوقي  بتحقري "رئيس اجلمهورية"

 والنفراد بأحد وكالئي من أجل ذلك وقدمياا قال الشاعر:

 ويخالف القرآن واإلنجيل                     قوي يطاع غير مخالف    وأرى ال

 وزور حديثه تنزيل                     أن قال صدقه الزمان فقوله وحي          
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 والشاهدون على الزمان عدول         والدهر أعدل من عرفت حكومة          

 

أخلتم مبلا قالله السلحرة إىل فرعلون بعلد إميلالم كملا ورد  أنفلاا ، وإىل أن تبت احملكملة امللوقرة باللدفوع املقدملة
 ". إمنا تقضي هده اوياة الدنيا ، قاض"فاقض ما أنت  يف القرآن الكرا:

 
 وبكل احترام وتحف"                                         9141-9-99دمشق 

                                         المتهم المحامي هيثم المالح
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 عرض ال دفاع

 

أيها السادة أنين أعشق اوريلة وأرفلض السلتبداد أعشلق اولق وأكلره الباطلل وأديلن العللم أعشلق  مشكليت:
 دمشق الشام إىل درجة اهليام وأرى العيش خارجها موات.

 من التاريخ القريب:
سللبع سللنني عجللاف بللني  وأمضلليت  للواا مللن 2287وحللىت لايللة  2280تعلمللون أنللين اعتقلللت يف مطلللع عللام 

فللروع األمللن ،حللىت انتهللى بنللا املطللاف يف فللرع التحقيللق العسللكري أمضلليت فيلله مللع زمالئللي سللت وثالثللني يومللاا 
 خرجت بعدها إىل اورية من جديد.

وإن كلان جلرى حلوار أمسيتله آنذاك"دردشلة" وقلد أعلمنلا رئليس الفلرع يف  ا نر معلي وزمالئلي أي حتقيلق ،
وهكللذا انتهكللت  ، ولكنهللا امتللدت سللنوات ، للليس علينللا بللأس وسللوف ذلللي سللبيلنا أيامللاا املخللابرات العامللة أنلله 

 .الذين كنا ندافع عن حقوق اآلخرينحقوقنا  ن 

 

 القانون:
 "بسيادة القانون" ولكن ل أرى أمالا. أمتسك دائماا مبقولة انعدام سيادة القانون يف سورية وأطالب دائماا 

حلني أعللن الضلبا/ اللذين اسلتولوا عللى اوكلم برئاسلة الضلابط  2273 فلقد انتهك قانون الطوارئ عام -
 بعد أن امسوا أنفسهم ملس قيادة الثورة. ، حالة الطوارئ ، زياد اوريري

ومعلوم أن قانون الطوارئ اشرت/ إلعالن حالة الطوارئ أن تصدر مبرسوم عن ملس اللوزراء املنعقلد برئاسلة 
 ا ُيصل حىت اآلن.وهو ما ، على ملس النواب يف أول اجتماع له   ينبغي عرضها ، رئيس اجلمهورية

علللللى محايللللة العللللاملني يف أمللللن الدولللللة مللللن  27فنصللللت مادتلللله  ، 2272لعللللام  20  صللللدر املرسللللوم رقللللم  -
  تتاللت تشلريعات  ، وهكذا بدأ ينحسر دور القانون لصاحل أجهلزة األملن ، املالحقة القضائية إذا ارتكبوا جرماا 

 خار  مفهوم العدالة.متناقضة و 

أصللللدرت السلللللطات يف  2277مت إعللللاريت للعمللللل يف القضللللاء الليلللل  ويف منتصللللف عللللام  2272يف عللللام  -
، ودون مراعلاة  قاضلياا كنلت ملن بيلنهم "10  مرسلوماا آخلر بصلرف" ، سورية مرسوماا يرفلع اوصلانة علن القضلاء

 علللن فيلله أملللام أي مرجلللع قضلللائي ،أي تشللريع آخلللر كملللا نللص مرسلللوم الصلللرف مللن اخلدملللة عللللى عللدم جلللواز الط
وهذا املرسوم سلب املصروفني ملن اخلدملة  ، وأشاعت صحافة السلطة بأن املصروفني ليسوا منسجمني مع الثورة

 من حقهم يف التقاضي وهو ما ضمنه دستور البالد.
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 عدت من ليبيا وأعدت قيدي حمامياا،   اعتقلت خار  القانون كما أسلفت.

فتوجهلت إىل مللس  ، ولكن مت رفلض تنفيلذها قضائية على بعض الوزارات،حصلت على عدة أحكام  -
 ، الشلعب وقلدمت مللذكرتني متتلاليتني يف هلذا الصللدد طالبلت فيهمللا باسلتجواب اللوزراء ومللن   بتنفيلذ األحكللام
ة ولكين ا أتلق أي جواب بينما أصلدرت إدارة الفتلوى يف وزارة العلدل مشلورة قضلت حبمايلة اللوزراء ملن املالحقل

 بداعي ألا حمصورة برئيس اجلمهورية وهذا عني اخلطأ.

إل أنللين صللدمت بللأن هنللاك  ، حصللت علللى أحكللام مللن احملكمللة الشللرعية بتثبيلت زوا  وإشللهار إسللالم -
وبللرغم أن وزارة العللدل قللد أفتللت بوجللوب تعللديل قيللود األحللوال املدنيللة اسللتناداا  ، تعليمللات وبالغللات متنللع ذلللك

 فما العمل؟ ... لحلألحكام إل أنين ا أف

زعلم أنله اعتقلل ملن قبلل األملن  ، دخل مكت  شخص امسه عبلد اهلل أمحلد حمملد وروى يل قصلة عجيبلة -
وأقتيللد إللليهم مللن داره معصللوب العينني،وبعللد  للو عشللرة أيللام أكللره علللى التوقيللع علللى  -يف الفيحللاء -السياسللي

وإذا   ، فلليالت شللرقية، ن ينسللى أن للله داراا يف املللزه وطلللب إليلله معتقلللوه أ   أفللر  عنلله ، ، أوراق ل يعلللم حمتواهللا
 طبعاا شيء غاية يف الغرابة. ... كان يريد األثا  فبإمكانه اوصول عليه

 فأبرقت إىل وزير الداخلية وإىل رئيس األمن السياسي آنذاك اللواء غازي كنعان. نعم يل املذكور وكالة ،

عللان وبعللد التحقيللق عللاد املوكللل إىل داره ،ولكللن تبللني فيمللا بعللد أيللام اسللتدعي املوكللل للمثللول أمللام غللازي كن
ومت تبليغلله بالصللحف وصللدر اوكللم بنقللل ملكيللة الللدار  ، بعللد أن عقللداا مللزوراا قضللى بيعلله للللدار لشللخص آخللر

 للشاري املزور   حكم آخر بنقل امللكية لشخص ثال .

 ، ما مت وعلادت امللكيلة للموكلل دخلت القضاء اجلزائي عن املوكل مدعياا وحصلت على أحكام بإلغاء كل
ولكللن بعللد  للو أكثللر مللن عللام طللرق شللخص علللى املوكللل بللاب داره ومللا أن فتحلله حللىت أطلللق الطللارق عليلله النللار 

 وقيدت القضية ضد مهول. ، فأصابه يف وجهه وكسرت فكه

ثم أباحلللة وألللزم يف شللبا/ مللن العللام اوللايل مت توقيللف املوكللل ثانيللة بسللبب بيعلله داره يف املللزه إىل الللدكتور هيلل
 فلجأت إىل القضاء اإلداري. طرفا العقد بإلغائه بالقوة بزعم وجود أمر عريف باملصادرة ،

منللللذ  للللو سللللنتني طوقللللت عناصللللر مللللا يسللللمى "مكافحللللة اإلرهللللاب" مبللللا يف السلللليدة زينللللب يعللللود آلل  -
ات العاملللللة يف  "الشلللللقري" واعتقلللللل رب األسلللللرة البلللللاله سلللللبعني عاملللللاا وبعلللللض عائلتللللله وز   لللللم يف سلللللجن املخلللللابر 

وأفللر   واسللتمر اوصللار أسللبوعاا واسللتطاعت ابنللة املعتقللل مللن توجيلله نللداء للللرئيس فللتم فللك اوصللار، كفرسوسللة،
 عن املعتقلني.

تبللني أن جريلللدة اللللوطن كتبللت خلللااا علللن القضلللية ا يكللن صلللحيحاا وعنلللدما أفللر  علللن رب األسلللرة راجعلللين 
 ، رسلالة إىل رئليس حتريللر الصلحيفة طالبتله بتصلحيح اخلللا أرسلللت مبوجبهلا ،   نعلم يل وكاللة ، وبيلده الصلحيفة
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إل أنين ويف اليوم التايل فوجئت باتصلال هلاتفي ملن شلخص زعلم أنله العميلد "زهلري محلد" ملن فلرع املعلوماتيلة يف 
وبعللد جللدل أذعنللت للله فأرسللل يل سلليارة مرسلليدس أحضللرتين إليلله يف   ، وطلللب إيل أن اجتمللع بلله ، أمللن الدولللة

فعجبللت مللن سللؤاله وهلللي صللحيفة مسللتقلة كمللا هلللو  ، ك سللألين عملللا بيللين وبللني جريللدة اللللوطنكفرسوسللة وهنللا
 واضح على صحيفتها   عمد لتهديدي بكالم واضح أن علي عدم متابعة القضية.

رئلليس مكتلللب األملللن القلللومي أرفقتهلللا برسلللاليت إىل  هشةةةام االختيةةةارأرسلللت بتللللك الورقلللة رسلللالة إىل الللللواء 
 ت مثل ذلك إىل نقيب احملامني وإىل رئيس اجلمهورية.جريدة الوطن كما أرسل

فوجئللت بللدخول املوكللل إىل مكتلل  وهللو خللائف وطلللب إيل عللدم اسللتعمال الوكالللة وأعادهتللا إليلله،وقال يل 
 باورف أنه ذاف من تصفيته هو وأسرته.

مضلللى عللللي أكثلللر ملللن تلللس سلللنوات وأنلللا  نلللوع ملللن السلللفر وقلللد سلللطرت يف ذللللك رسلللالتني إىل رئللليس  -
كما قابلت وزير الداخلية الذي أعلمين أنله أحلال طلل   ، وإىل اهلجرة واجلوازات ، اجلمهورية وإىل وزير الداخلية

 إىل الشعبة السياسية وحىت اآلن ليس لدي أي جواب على أية رسالة.

سلللللطر وزيلللللر اخلارجيلللللة فلللللاروق الشلللللرع إىل رئللللليس مكتلللللب األملللللن القلللللومي رسلللللالة لختلللللاذ  1007يف آذار  -
كمللا اتصلللت هاتفيللاا  ، اءات بالسللماح يل بالسللفر للحصللول علللى جللائزة مللن إحللدى املؤسسللات اهلولنديللةاإلجللر 

 وحيل بيين وبني عملي. ، كل ذلك ا ند نفعاا  ، باللواء هشام األختيار وطالبته بإلغاء منع السفر

لنوافللذ فكسللرت ومت العتللداء علللى ا ،   طللوق مكتلل  عللدة مللرات وقطللع املللرور مللن الشللارع الللذي يقللع فيلله
 إخل . ... وعلى الباب فوضع عليه رو  اويوانات

 

 في االعتقال:
 ، ألتوجلللله بسللللياريت عائللللداا إىل داري 20/20/1002علللللى السللللاعة الثانيللللة حلهللللراا خرجللللت مللللن مكتلللل  يللللوم 

فوجئللت بسلليارة تقللف إىل جانللب سللياريت وخللر  منهللا ثللال  رجللال ودفعللوين بللالقوة والشللدة ألدخللل السلليارة اللليت  
وا فيهللا دون أن يللدعوا يل وقتللاا حللىت ألضللع حاجيللايت يف السلليارة ورفضللوا اإلفصللاح عللن هللويتهم ووجهللتهم   كللان

اقتادوين باجتلاه جسلر فكتوريلا وحلني جلاءتين مكامللة عللى جلوايل صلادروه ملين وا يرتكلوين أجيلب عللى املكامللة   
وهنللاك واجهللت اللللواء زهللري محللد الللذي  رات""إدارة املخللاب توجهللوا صللعوداا باجتللاه حمطللة اوجللاز   إىل كفرسوسللة

اسلللتجوبين كملللتهم وملللواره كلللان يوجلللد شلللخص أشللليب وآخلللر ينادونللله دكتلللور واللللذي حلللاول أخلللافيت وكلللان حملللور 
دون حضلور منلدوب النقابللة   أنلزلين مللدير  اولدي  هلو مقابلللة يل ملع قنلاة بللردى الفضلائية   بعلض املقللالت ،

إل أنللين بقيلللت حمتجللزاا حللىت يلللوم  يل سلللتخر  غللداا فللليس عليلللك شلليء ، الللذي قللال )أبللو رائلللد( السللجن املللدعو
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ولعللدم وجللود وقللت لللدى  ثللل النيابللة وضللرورة  ، حيلل  مت اقتيللادي إىل القضللاء العسللكري 22/20/1002الثنللني 
 حضور  ثل النقابة فقد احتجزت يف فرع الشرطة العسكرية ملدة ليلتني بوضع باله السوء ول ميكن وصفه.

مت  12/20/1002ويف يلللوم األربعلللاء  ا التلللاريخ ا يكلللن أحلللد ول أهللللي يعلملللون مبكلللان وجلللودي ،حلللىت هلللذ
استجوايب ملن قبلل  ثلل النيابلة العاملة العسلكرية اللذي أصلدر ملذكرة توقيلف حبقلي شلاملة نسلبت جلرائم يل دون 

 وبالتايل توقيفي غري قانوين ل شكالا ول موضوعاا. أن تتحقق منها ،

اختطايف بالقوة كما قدمت وبشكل اختطاف العصابات دون أية ملذكرة أو تبليله مسلبق  : متففي الشكل
 ومت تغيي  عن العاا أسبوعاا دون أن تعلم أسريت مكان وجودي.

فإن مجيع ما أسند إيل ل يعدو أكثر من حرية التعبري علن اللرأي وكلل ملا ُيويله املللف هلو  وفي الموضوع:
يل فللال ذشللى علللى سللالمة التحقيللق مللن متابعتلله واحملاكمللة طليقللاا إذا كللان مثللة مقللالت ومقللابالت صللحفية وبالتللا

إل إذا كللان هنللاك مثللة هللدف  ا يكللن يف حالللة مللا يسللمى "اجلللرم املشللهود" ، فضللالا عللن أن العتقللال ، موجللب
 باإلساءة إيل.

علللى تللوقيفي بإصللدار إىل إسللباغ الشللرعية  )نيابللة وحتقيقللاا( إل أن األمللر األغللرب حقللاا هللو أن يتجلله القاضللي
ل أن يللذعن  ، يف حللني أن األصللل يف القضللاء أن ُيمللي املللواطن مللن عسللف السلللطة التنفيذيللة ، مللذكرة التوقيللف

 ملطاليبها.

أمللا يف هللذه القضللية فقللد ا للرف  فالقضللاء هللو العللني السللاهرة علللى حتقيللق العدالللة وحسللن تطبيللق القللانون ،
  شرعن التوقيف . ثل النيابة والتحقيق عن مساره الصحيح حىت

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 مكتلل  وأعللدت املتعللاهرين األكللراد إىل بيللوهتم يف دمللر   

وكلللل ذللللك مبعرفلللة  وع فتنلللة بلللني الثنيلللات هنلللاك ،توجهلللت إىل القامشللللي حيللل  حللللت ملللع أصلللدقاء يل ملللن وقللل
ومللا كنلللت يف يللوم ملللن األيلللام أتوقللع أن يكلللون جزائللي العتقلللال عللللى  ، اللللواءين سلللعيد خبيتللان وهشلللام الختيلللار

 الصورة اليت مت فيها.

فسلللأهلم علللن  ، عقلللب اولللرب العامليلللة الثانيلللة شلللكى مسلللؤولون إىل رئللليس اللللوزراء ونسلللتون تشرشلللل الفسلللاد
 حني علم بأنه ا يطله الفساد قال )كل ُيصل يف القضاء على حقه(.القضاء و 

 حني ويل اخلليفة عمر بن اخلطاب أمر املسلمني خطب وقال )أن أحسنت فأعينوين وأن أسلأت فقوملوين(
 )لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك حبد سيوفنا(. فقام إليه رجل من املسجد وقال له
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اعلدلوا هلو أقلرب  )ول نلرمنكم شلنين قلوم أن تعلدلوا ، و لو كان ذا قلرىب(وقال تعاىل:)وإذا قلتم فاعدلوا و 
 للتقوى(.

،وحتللول  بللالبيض والبنللدورة زار خالللد الععللم مدينللة درعللا فرمللاه املتعللاهرون ناصللريون وبعثيللون 2271يف عللام 
الصلللنمني لباسللله األبللليض اللللذي كلللان قلللد اعتلللاد أن يلبسللله إىل ملطلللخ بلللاأللوان،ويف عودتللله إىل دمشلللق،توقف يف 

 )سأحار م بالدميقراطية(.  وهتف إىل احملاف  وأمر بإطالق سراح من اعتقلهم،وقال:

 للا: إن ويف جلسللة أثنللاء الحتفللال بيللوم اجللليش يف األربعينللات ألقللى الشللاعر عمللر أبللو ريشللة قصلليدة قللال 
عتقللل الشللاعر ومضللت اوفلللة وكللان هللذا رئيسللاا للللوزراء فلللم ي. ) مرمللاا يف شللكل مجيللل املللردم أرحللام البغايللا ا تلللد

 .(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. -

 ير الدفاع.وز  -

 وزير الرتبية. -

 وزير التعليم العايل. -

 وزير العدل. -
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 مبذكرات طالبت فيها بنشر ثقافة حقوق اإلنسان ومنع التعذيب.

 

 والتقيت بقادة أمنيني أمثال اللواءين سعيد خبيتان وهشام الختيار وغريمها فماذا كانت النتيجة؟! 

 

لللي علللى أبللواب الثمللانني مللن عمللره مللن أجللل آرائلله أود أن أقللول أخللرياا أنلله ا يسللبق أن اعتقللل شللخص مث
 ؟ ...وهل ميكن أن يهدد السلطة كالم كالذي ُيويه امللف. ، مقالت ومقابالت إذاعية وتلفزيونية ، وأفكاره

 

 ما كنت أحسبين أبقى إىل زمن       يسئ يل يف محد وهو حممود 

 
                                                                                                               المحامي هيثم المالح: المدعى عليه               م                9112دمشق 
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 مطالبة النيابة العامة العسكرية
 2010لعام  334في الدعوى أساس 

 إلى مقام المحكمة العسكرية الثانية بدمشق

 
املاحل جنحيت ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة يف اخلار  من شألا أن تنلال ملن  أسند للمتهم احملامي هيثم -

( ملن قلانون العقوبلات وحيلل  183) و (337هيبلة الدوللة واملنصلوص عنهمللا واملعاقلب عليهملا بأحكلام املللادتني )
العفلو فهملا مشلمولن بأحكلام مرسلوم  1020\1\13أن هذين اجلرمني وعلى فرض ثبوهتما مرتكبلان قبلل تلاريخ 

 (037) وملا كان العفو العلام يلؤدي لسلقو/ دعلوى اولق العلام عملالا بأحكلام امللادة 1020لعام  \11\العام رقم 
 أصول حماكمات جزائية ، ا يقتضي واوال كذلك إسقا/ دعوى اوق العام  ذين اجلرمني.

األمللة املنصللوص عنهلللا كمللا أسللند للمللتهم املللذكور جنايللة نقللل أنبللاء كاذبلللة مللن شللألا أن تللوهن نفسللية  -
 من قانون العقوبات. (182) بدللة املادة (187) باملادة
 

وذلللك إلقداملله علللى نشللر عللدة مقللالت عللا عللدد مللن املواقللع اللكرتونيللة كمللا حتللد  هاتفيللاا إىل برنللامج 
القبضللة لقنللاة بللردى الفضللائية وتضللمنت تلللك املقللالت واوللدي  اهلللاتفي أنبللاءا وأخبللاراا غللري صللحيحة وأمههللا:أن 

األمنيللللة يف سللللوريا تشللللتد مللللن شللللهر إىل شللللهر ومللللن سللللنة إىل سللللنة و للللن  للللذا العللللام أسللللوأ مللللن العللللام املاضللللي 
"العتقللالت تلللزداد والنلللاس يف سلللوريا متضللايقني والوضلللع مأسلللاوي ملللن جانللب اوريلللات العاملللة وأن السللللطة هللللا 

ة عللن أي مفهللوم حقللوقي إمكانيللات ضللخمة مللن جلليش وشللرطة وسللالح ووسللائل قمللع وتتمللرتس بقللوانني خارجلل
والسلللطة ل تتجلله إىل النفتللاح علللى النللاس وللليس هنللاك قللوانني يف البلللد والقللوانني بالكتللب والكتللب علللى الللرف 
والبلللد تللدار بواسللطة أوامللر وبالغللات وتعليمللات وأيللدي األجهللزة األمنيللة ول يوجللد شللخص يف سللوريا علللى رأسلله 

إل عللى الضلعيف والسللطة التنفيذيلة سليطرت عللى القضللاء خيملة حتميله ملن تعسلف السللطة والقلانون ل يطبللق 
يلن مللن ُيكلم الللبالد أشلخاص خلللف األبلواب ل نعللرفهم واللوزراء واجهللات والشلعب السللوري حتلت قمللع أنعمللة 
استبدادية  ولية منذ أكثر من تسني عاماا أدت إىل تدمري البنية الجتماعيلة ونشلر الفسلاد ول يوجلد يف سلوريا 

كافللة األصللعدة والدولللة هللي اللليت تسلليطر علللى الصللناديق تللتحكم وتنتهللك ورئلليس اجلمهوريللة هللو انتخابللات علللى  
وأن الشلللعب  2228مللن يعلللني مللللس الشللعب رئللليس النتخابلللات وأن العمللل السياسلللي بسلللوريا أوقللف منلللذ علللام 

علل  غائللب عللن  ارسللة حقوقلله السياسللية منللذ تسللني عامللاا حكللم خالهلللا بأنعمللة قمعيللة وأن شللعارات حللزب الب
سللقطت فبللدل الوحللدة تشللرذم وبللدل اوريللة سللجون وبللدل الشللرتاكية إقطاعيللة والنعللام السللوري يتصللف بانعللدام 

 الشفافية والنغالق.
وحيلل  أن تلللك األنبللاء واألخبللار الكاذبللة اللليت بثهلللا املللتهم تنقللل بسللهولة عللا وسللائل الكرتونيللة ألفلللراد  -

عف الشلعور اللوطين للدى أبنائهلا وتلؤثر سللباا عللى معنويلاهتم األمة وغريها ومن شألا أن توهن نفسية األمة وتضل
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ملن قلانون العقوبلات  (182) بدلللة امللادة (187)  ا نعل أفعالله هلذه تشلكل جنايلة تنطبلق عليهلا أحكلام امللادة
 يلي: على ما (182إذ نصت املادة )

ف الشلعور القلومي أو إيقلا  "من قام يف سوريا يف زمن اورب أو عند توقع نشو ا بدعاوة ترمي إىل أضلعا
 على التايل: (187) النعرات العنصرية أو املذهبية عوقب بالعتقال املؤقت "ونصت املادة

يستحق العقوبة نفسها من نقل يف سوريا يف األحوال عينهلا أنبلاء يلوهن أللا كاذبلة أو مبلاله فيهلا ملن  -2"
 شألا أن توهن نفسية األمة.

 األنباء صحيحة بعقبة اوبس ثالثة أشهر على األقل". إذا كان الفاعل ُيسب هذه -1
 وحي  أن هذا اجلرم تأيد ممل حتقيقات وأدلة هذه القضية األمر الذي يستدعي جترا املتهم به .-
 
 #لذلك وبناء على ما تقدم فأننا نطلب: #
 
ة أنبةةاء  إسةةقاط الةةدعوى العامةةة المقامةةة بحةةق المحةةامي هيةةثم المةةالح بجرمةةي ذم القضةةاء وإذاعةة -4

مةةن  (987) و (176) كاذبةةة فةةي الخةةارج مةةن شةةأنها أن تنةةال مةةن هيبةةة الدولةةة المنصةةوص عنهمةةا بالمةةادتين
 (116) عمةالً بأحكةام المةادة 9141لعةام  \99\قانون العقوبات لشمولها بأحكام مرسوم العفو العام رقم 

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الح بجنايةةة نقةةل أنبةةاء كاذبةةة مةةن شةةأنها أن تةةوهن نفسةةية األمةةة تجةةريم المةةتهم المحةةامي هيةةثم المةة -9

مةةةن قةةةانون العقوبةةةات  (982) بداللةةةة المةةةادة (986) المنصةةةوص عنهةةةا والمعاقةةةب عليهةةةا بأحكةةةام المةةةادة
 والحكم عليه ألجل ذلك بالعقوبة المقررة قانوناً لهذا الجرم.

 
 ودمتم 

 
 النقيب                          9141\2\41

 مين العترأيمن أ
 اون رئيس النيابة العسكرية بدمشقمع
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 محكمة الجنايات العسكرية الثانية الموقرة في دمشق
 مذكرة توضيحية

 2010لعام  334في الدعوى رقم أساس 
 المتهم الموقوف المحامي هيثم المالحمقدمة من 

 بمواجهة النيابة العامة

 

تةةةي انتظةةةر جةةةواب المحكمةةةة المةةةوقرة إضةةةافة لمةةةا قةةةدمت سةةةابقاً ومةةةع تمسةةةكي بةةةدفوعي الشةةةكلية ال
وقللد قللال تعللاىل يف كتابلله العزيللز "فإلللا ل تعمللى األبصللار  ،أبللني النقللا/ التاليللة فيمللا يتعلللق بقللرار الهتللام ، عليهةةا

"هللم قللوب ل يفقهلون  لا وهللم أعلني ل  :دور " وقلال واصلفاا بعلض أهلل النلارولكن تعمى القلوب الليت يف الصل
 .يسدد خطانا مجيعاا ويبصرنا اوق وأرجو اهلل أن. " .ل يسمعون  ا أولئك كاألنعام ..يبصرون  ا وهلم آذان 

 

والليت صلادقت عليله سلورية عللى حلق امللوطن يف لقد نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  -أ
ة يعللللو عللللى أي دوللللة صلللادقت عللللى العهلللد أن ينشلللر أفكلللاره داخليلللاا وخارجيلللاا ، والعهلللد باعتبلللاره معاهلللدة دوليللل

 س عللللى ملللا ينشلللر عللللى شلللبكة )القلللوانني احملليلللة ، و بالتلللايل فلللإن تصلللدي قاضلللي التحقيلللق ملسلللألة اطلللالع النلللا
 .النرتنت ( ينم عن جهله  ذه النقطة

 
 ،أورد قاضةةي التحقيةةق فةةي قةةراره أفكةةاراً تةةنم علةةى خطةةأ مهنةةي جسةةيم وجهةةل بأصةةول التحقيةةق -ب

 قل صورة الوقائع إىل احملكمة كما هي دون أن يبدي رأيه فيها !وذلك أن وحليفة قاضي التحقيق تنحصر بن
 
 وهكةةذا فَسةةر قةةولي بةةأن السةةلطة التنفيذيةةة ت ولةةت علةةى السةةلطة القضةةائية أي أصةةبح )غةةول(،  -4

احلهر جهل القاضي باللغة العربية ، إذ كيف فسار التغلول مبعلا غلول دون الرجلوع إىل أي مرجلع لغلوي ؟! علملاا 
 غول أمنا هو اهليمنة والحتواء .أن املقصود بالت

أدري كيلف  ، والمعةارض أورد قاضي التحقيق في عدة مواقع مةن قةراره بةأنني نشةرت علةى موقةع -9
إذ  ، ؟!وكيلف يكلون املوقلع املعلارض، معلارض وصل إىل علمه من خار  امللف أن هلذا املوقلع أو ذاك هلو موقلع

اب مللن النللاس ،وأنللا شخصللياا ل أعللرف مرجعيللة ة وتنشللر للكتّللتعمللل عمللل الصللحاف أن املواقللع اللكرتونيللة املعلللوم
أي موقللع سللوى كلنللا شللركاء )ألميللن عبللد النللور ( والللذي ينتمللي وللزب البعلل  حيلل  أنلله نشللر مجيللع مقللاليت دون 

وللعلم فقد حدثين السليد عبلد النلور يف إحلدى امللرات  استثناء ،فإذا نقلت مواقع أخرى منه فهو أمر ل يعنيين ،
 فأجاب ملاذا ل تردون عليه ؟!  توبيخه على نشره إحدى مقاليت ،بأنه مت 
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وإذاعلة  وهكذا أيها السادة فالطبيعي الحزب والسلطة بما يملكان من آلة إعالمية كبيرة مةن صةحافة
وتلفللاز ومواقللع الكرتونيللة أن يللردوا علللى مللا يكتللب مللن مقللالت هتمهللم ، ولكللن يبللدو أن هللذه اآللللة غابللت عللن 

 ها عصا اجلهاز األمين الذي ل يعرف اووار وإمنا يعرف القمع.الفعل وحل حمل

 ردد قاضي التحقيق في أكثر من موقع في قراره -1
ومؤكللداا علمللي ألللا كللذلك(( عللدة مللرات ، فكيللف اسللتطاع  ))أننةةي نشةةرت أنبةةاءا كاذبةةة أو مبةةالغ فيهةةا 

ب مفللاهيم الللرأي يف املقللالت إىل القاضللي أن نللزم بللأنين كللذبت فيمللا حتللدثت فيلله وأين أعلللم ذلللك ، وكيللف قللل
 ودون أن يسألين طوال فرتة التحقيق ما إذا كنت أعتقد بصحة ما كتبت أم ل؟!. أخبار دون دليل ،

وهللل أراد مللن وراء ذلللك افللرتاض النيللة اجلرميللة لللدّي وهللي املنتفيللة أصللالا ،ويف العديللد مللن مقللاليت أختمهللا 
ء القصد"وبالتايل فلإن إيلراد قاضلي التحقيلق هلذه العبلارات مكلررة دون بعبارة "إن أريد اإلصالح "أو"واهلل من ورا

 أن يكون لديه أي مستند إمنا يدل على التّحيز لتقرير األمن ويشي بأن وراء األكمة ما وراءها.
على سائر مؤسسلات الدوللة فملن خلالل وجلودي  بانوراما السيطرة األمنية(وأخرياا فإن قضييت تكمل ) -1

تصللايل بللاملوقوفني مللن مللوحلفي الدولللة وجللدت أن الغالبيللة الععمللى مللتهم قللد اعتقلللوا مللن قبللل: يف سللجن عللدرا وا
األمللن السياسللي،وبالتايل فلللم أملللس أي وجللود ملؤسسللات التأديللب  ، فللرع املنطقللة ، املخللابرات اجلويللة،أمن الدولللة

وأحلالتهم إىل القضلاء حللني والتفتليش والليت ملن املفللرتض فيهلا التحقيلق مللع امللوحلفني وتفتيشلهم   تنعليم ملفللات 
فملللثالا أن علللدداا كبلللرياا ملللن ملللوحلفي وقضلللاة املصلللاحل العقاريلللة وملللدراء اعتقللللوا ملللن قبلللل املخلللابرات اجلويلللة  ، الللللزوم

بعروف بالغة السلوء وز   لم يف السلجن حلىت دون امللرور عللى اهليئلة املركزيلة للرقابلة والتفتليش والليت ا تقلم بلأي 
 شمل بناءها يف دمر حجماا ضخماا مياثل مبا رئاسة ملس الوزراء،فلماذا؟!.عمل يف هذا اإلطار بينما ي

يف  أو الكتةاب والصةحف لةم يتعرضةوا للةرد علةيّ  بالنسبة لي كمةا قلةت فةنن أيةاً مةن أجهةزة اإلعةالم ،
فلاا. أية مقالة كتبتها،علماا أنين أكتب ألكثر من تسة عشر عاماا،وإمنا تدخل جهلاز أملن الدوللة واعتقللين اختطا

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  

ة ترتكلللب اآلن يف السلللجن حيلل  نلللري تعريلللة كبللرية دون ملللار قللانوين صلللريح،وملعلوماتكم فقلللط فللإن أكلللا جرميلل
 السجناء وتعذيبهم من أجلها هي حيازة هاتف جوال.

 

أخلرى  عمدت السةلطة خةارج القةانون إلةى حةل نقابةة المحةامين ونقابةات 4281في مطلع  عام  -ج 
ة أو دون حماكملل 2287واعتقلتللين مللع لفيللف مللن زمالئللي حمللامني وأطبللاء ومهندسللني واسللتمر اعتقللايل حللىت لايللة 

كملللا غلللادر أولدي مجيعلللاا القطلللر  ، ومت تلللدمري مكتللل  اللللذي كلللان يعتلللا ملللن املكاتلللب األوىل يف دمشلللق ، حتقيلللق
واآلن تلأيت مرحللة أخلرى ملن تلدمري املكتلب اللذي بنيتله مهلد كبلري  ، خوفاا من القمع الذي تعرضت وتعرضوا لله
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رهم ملكتل  ملرات عديلدة ومهلامجتهم لله وحصا ، بعد خروجي من السجن رغم  ارسات األجهزة األمنية ضدي
إل  ، وحماوللة الضلغط عللى بعلض الزبلائن للرتك املكتلب وتكسري زجا  النوافذ وحماولة تكسلري جهلاز اواسلوب ،

أن العتقال غري القانوين والذي مت شرعنته من قبل النيابة العامة يشلكل علامالا جديلداا يف تلدمري حيلايت املعيشلية 
بلع يف السلجن منلذ مثانيلة أشلهر دون أن أسلتطيع معرفلة كيلف قبللت احملكملة هلذا الواقلع حلىت وأنا أق ، مرة أخرى
 اآلن؟! 

 

 في سير الدعوى:
حلللىت اآلن تسللللري الللللدعوى وكللللأن احملكمللللة قللللد حكملللت قبللللل أن حتكم،فقللللد عرضللللت يف مللللذكرة سللللابقة أن 

اك نيللة مبيتللة منها،فللأقول احملكمللة أمللام خيللار صللعب ،وهللو إخللالء سللبيلي فلللم تسللتطع أن تفعللل  للا يؤشللر أن هنلل
حسلل  اهلل ونعللم الوكيل،كمللا سللبق وبينللت أن علللى النيابللة العامللة "وهللي املعيللة هنللا"أن تثبللت تللوفر ركللين اجلرميللة 

 عليها: اجلهة املدعىاملنسوبة إىل 

ار أي العلم بلأنين أنقلل أنبلاءا كاذبلة أو مبالغلاا فيهلا وأعللم ذللك،مبعا أنلين أخلاك األخبل ، النية الجرمية-2
 ع.ع\187\ا الفقلرة األوىل ملن امللادة وألفقها وأفرتي على السلطة عملداا بقصلد حتقيلق الغايلات الليت أتلت عليهل

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؟!

 وهلذه قاعلدة عاملة ، تقول إذا ا تقم البينة على الواقعة قرر القاضي اللااءة ، يةأصول جزائ \232\املادةو 
 واليت تنص على أن ، من اإلعالن العاملي وقوق اإلنسان \22\يف مجيع دول العاا وتنسجم مع املادة 

 قرينة الااءة لصقة بشخص املتهم حىت ولو اعرتف باجلرمية
 للدكتور حممد الفاضل(. من كتاب شرح أصول احملاكمات 22ص)

 
 حالة الحرب أو احتمال قيامها: -9

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 

للسلللالم فلللنحن متمسلللكني بللله،كي نتجنلللب اورب،كملللا طاللللب اجلانلللب الرتكلللي مبتابعلللة  \%2\ هنلللاك احتملللال
 . \1008\املساعي للعودة إىل املفاوضات غري املباشرة اليت رعاها هذا اجلانب لسنوات قبل أحدا  غزة لاية 

املللادة الفقللرة األوىل مللن  مةةن هنةةا يتبةةين أن الشةةرطين األساسةةيين لتحقةةق الجريمةةة المنصةةوص عنهةةا فةةي
 غري متحققني .\187\
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 )أعمةةال الةةنص خيةةر مةةن إهمالةةه(. و مةةن المبةةادئ العامةةة فةةي القةةانون أنةةه )ال عبةةث فةةي التشةةريع( 
والتةةي تشةكل فقةةرة بحةةد ذاتهةةا  ع.ع 986وبالتةالي فةةال تملةةك المحكمةة تجةةاوز الشةةطر الثةةاني مةن المةةادة 

 .تجعل عقوبة الفعل على فرض ثبوته عقوبة جنحوية
العامةةة أن تصةةر علةةى تصةةديق الشةةطر األول مةةن المةةادة المةةذكورة دون أن تلتفةةت إلةةى  وكيةةف للنيابةةة

 ؟ الشطر الثاني منها قصداً فوق إرادة المشرع
 ... الذي يحدد التجريم والعقوبة؟وهل أن التقرير األمني المرفق بالملف هو 

 
كملا اسلتقر عليله  ، تملعوأن ملن مصللحة اجمل ، أن التوقيف غير المشروع يهدم مةا بعةده سبق وأن بينت

، \020-013\أن ل يدان الايء وهو ما أشار إليه الدكتور الفاضل يف املرجع السلابق صلفحة  الفقه القانوين ،
وقلد تقللول احملكملة أو النيابللة أن التوقيلف جللرى اسللتناداا إىل حاللة الطللوارئ ، فلقلد قللدمت حبثلاا ضللمن وثللائقي يف 

نقطلللة ،بينلللت فيللله أن حاللللة الطلللوارئ ا تعلللد موجلللودة ،ويف كلللل حلللال فلللإن اجللسلللة ملللا قبلللل املاضلللية تنلللاول هلللذه ال
التوقيف غلري املشلروع ويف العديلد ملن اجتهلادات جملللس الدوللة ورد أنله ل نلوز لسللطة اولاكم العلريف اإلغاللة يف 

 انتهاك حريات الناس فيمكن الرجوع إليها.
 
،فقللد مارسللت احملكمللة املللوقرة منللع النللاس مللن اللليت تللؤدي لللبطالن اإلجللراءات انعةةدام علنيةةة المحاكمةةة  يف

 ووهل ، أصول جزائية \138\دخول قاعة احملاكمات  ا يشكل خلالا يف إجراءات التقاضي ويتعارض مع املادة 
 . \382\ما ذهب إليه الدكتور الفاضل يف املرجع السابق ص 

 
  ، ة أكثللر  للا كانللت عليلله قبلهلللاوضللوحاا يف الرؤيلل لقللد منحتللين الفللرتة اللليت قضلليتها يف السللجن حلللىت اآلن ،

فلللإىل جلللان  كلللان يوجلللد موقلللوف مسلللاعد يف األملللن السياسلللي وأثنلللاء حلللديثي معللله بلللنّي يل أنللله يوجلللد يف دمشلللق 
وأنله يوجلد  لواا ملن أللف مطعلم وملهلى ليللي وملا شلابه متلارس  ، وحوهلا سبعون ألف دار للدعارة معروفلة للديهم

 ، يللا مللن املغللرب ودول أخللرى فللأي فسللاد هللذا الللذي يغللض الطللرف عنللهالللدعارة املقنعللة وأن طللائرات تنقللل البغا
فهللل يللا  وحللني ذكللرت للله معلومللايت عللن أربعللة ألف سللجني رأي يف خمتلللف دور التوقيللف أجللابين بللأنين )متفائللل(

 أن تلأمر بفلتح دور التوقيلف املنتشلرة هنلا وهنلاك والتابعلة -ول أضنها كلذلك –ترى تستطيع النيابة العامة املوقرة 
 ملختلف فروع األمن،حىت يتم تفتيشها ومعرفة أعداد املوقفني؟!.

 \200\ وللعلللم فقلللط فقلللد أخللاين أحلللد املفلللر  علللنهم مللن فلللرع فلسلللطني العلللام املاضللي بلللأن يف هلللذا الفلللرع
 ، يللا حممللد هللل ستصلللي مجاعللة ، ويف فللرع السياسللية بللاملزه دخللل رائللد إىل إحللدى الغللرف فسللأل معللتقالا  معتقلل ،
 .( إياكفقال له )هكذا بدي  سيدي لقد أقلعت عن الصالة لائياا ، ل يا أجابه:
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املعلومللات اللليت أصلليغها عللادة فيمللا أكتللب أسللتقيها مللن النللاس الللذين أتصللل أو يتصلللون يب مللن املوقللوفني 
 أما إقامة الدليل فهو عبء يقلع عللى النيابلة العاملة الليت ، وبالتايل الهتام بالكذب سهل املفر  عنهم وسواهم ،

 أفرتت علّي كذباا فيما قلت.
 

 قال تعالى:
فهللللل عسلللليتم إن تللللوليتم أن تفسللللدوا يف األرض وتقطعللللوا أرحامكم،أولئللللك الللللذين لعللللنهم اهلل فأصللللمهم " 

 وأعمى أبصارهم"
 : تعالى هلو قو 

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

 باإل  فحسبه جهنم وبئس املهاد"
 

 الذكرى تنفع المؤمنين:
، ويف منتصلللف  فتوجهلللت إىل هنلللاك أعلللارتين اوكوملللة للعملللل يف القضلللاء الليللل  ، \2272\يف أواخلللر علللام

قاضلياا   "10سلطة هنا مرسوماا برفع اوصانة عن القضاء وارتكبت ملزرة حبقله فصلرفت"أصدرت ال \2277\عام 
كللان علللى رأسللهم عبللد القللادر األسللود رئلليس حمكمللة الللنقض بينمللا كللان امسللي أسللفل القائمللة وقللد وضللعه بيللده 

وكنلللت  ، وقعلللت مأسلللاة سلللقو/ اجللللولن \2273\ويف حزيلللران ملللن علللام  رئللليس اللللوزراء األسلللبق يوسلللف زعلللنّي ،
والللليت تبللني بعلللدها كلللم ملللن الكللذب مارسللله اإلعلللالم عللللى النلللاس  ، هنللاك أسلللتمع لألخبلللار الللليت تنقللل علللا األثلللري

ملللع زميلللل يل انتقللل إىل رمحتللله تعلللاىل وهللو القاضلللي عبلللد السللتار عبلللاس ونشلللطنا بللني النلللاس وفتحلللت  ، فتحركللت
وتوجهللت شخصللياا إىل السللفارة  ودفللع الليبيللون بسللخاء مبللا فيهللا ختلللي النسللاء عللن حللليهن ، أبللواب التاعللات ،

  توجهت إىل السفارة األردنية ففعلت مثلل ذللك ،  إسرتليينجنية  \100\السورية فتصدرت قائمة املتاعني ب
وكلللان السلللفري األردين يلللوم ذاك السللليد جلللودت حمسلللني اللللذي شلللكرين فيملللا بعلللد وأعتلللا أن تاعلللي السلللخي وأنلللا 

 يف حني كنت اعتا من واج . ، ه كبريةاملوحلف كان عامالا دفع الناس للتاع مببال
 

وطوال الفرتة املأساوية كنلت وزميللي أراجلع  ، ول اذكر امسه ، كان القائم باألعمال السوري يف تلك الفرتة
بينما كان ميضي مععم أوقلات النهلار يف داره يعلاقر اخلملرة الليت كلان ملدمناا عليهلا  ، السفارة يومياا فال جنده فيها

 بينملا كانلت الصلورة للدّي ملن خلالل اإلذاعلات بلأن دمشلق حتلرتق ، ، فراشله قبلل اواديلة عشلرةفال يلنهض ملن 
وقد حضر إىل ليبيا وفد مرسل من القيادة السورية ضم السيد عبد اهلل األمحر والسيد حممد اجلراح وآخلر نسليت 

سللوريا ألن املللواطنني الليبيللني  وحللني وصللل الوفللد إىل املطللار طللالبهم القللائم باألعمللال العللودة إىل ، امسلله وسلليدتني
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 ، وزارين يف داري وطلبللوا مللين مسللاعدهتم يف مهمللتهم ، قللد دفعللوا كثللرياا ول أمللل باملزيللد ،إل ألللم ا يصللغوا إليلله
ول أدري  ، وقد طلبت إليهم بضعة أيام للتحضري   بدأت وفود الناس تلرد إلليهم يف الفنلدق   مجعلوا ملالا كثلرياا 

فالكالم حوهلا كان كثرياا وأمتا عللى احملكملة امللوقرة للو كلان للديها إمكانيلة  ، هبت هذه األمواليف اوقيقة أين ذ
 إجراء استعالم يف هذه القضية ،أن تفعل ذلك.

 
كنلت يف زيلارة عملل  ، بعد أجنالء الوضلع ووضلوح صلورة الكارثلة الليت حللت بنلا بضلياع اجللولن حلىت اآلن

ت امسلله إل أنلله مللن اجلللولن فوجللدت علللى مكتبلله رسللالة مكتوبللة وقللد وضللع للقللائم بالعمللل القنصلللي والللذي نسللي
فتناولللت الرسللالة وإذا  للا موجهللة إىل اخلارجيللة السللورية تشلليد مبللا قمللت بلله مللن )×(  عليهللا خللط بشللكل حللرف
وقلللد  إل أن القلللائم باألعملللال بعلللد أن وقعهلللا انتبللله إىل احتوائهلللا عللللى امسلللي فشلللطبها ، ، عملللل يف خدملللة بللللدي

اعتذر منلك ألنلين كنلت أريلد وضلع صلورة لنشلاطك أملام اخلارجيلة السلورية  وقال يل: ، ر املوحلف عن ذلكاعتذ
 وهكذا يكافأ املخلصون. ، إل أن القائم باألعمال رفض إرساهلا

 
ملن  ويف أحدا  القامشلي منذ سنوات زرت ملع زملالء يل الللواء سلعيد خبيتلان يف مكتلب األملن القلومي ،

ولكللن ل يعارضللون يف القيللام  ألحللدا  فأعلمنللا بللألم سللوف ينهمللوا املوضللوع علللى طللريقتهم،أجللل التحقيللق يف ا
وأثناء اجتماع لدى الزميل حسن عبد الععيم طلبين بعض األخلوة األكلراد ملن دملر  بأي نشا/ يف هذا الشأن ،

وكانلت الطريلق   الء ،فتوجهت إىل الربوة ملع بعلض اللزم ، نعراا لالضطرابات اواصلة هناك على اهلاتف النقال ،
وذهبللت مللع صللح  علللى األقللدام لعللدم  فأعلمللت املسللئول األمللين عللن غللاييت فسللمح يل مبتابعللة السللري، ، مقفلللة

وهناك شاهدت أعداداا كبرية من املتعاهرين اللذين كلانوا يرشلقون  وجود سيارات حىت وصلن منطقة الشادروان ،
 وه وبلدأت مفاوضلتهم إلقنلاعهم بلالعودة إىل مكلان أقلامتهم بلدمر،اوجارة يف كل اجتاه ،وا يرتكلوا شليئاا إل كسلر 

ومتكنللت  ألنلين كنللت أخشللى ملن إراقللة الللدماء إذا تللابعوا سلريهم إىل العاصللمة حيلل  التعليملات مشللددة ملللنعهم ،
وكلان  حيل  يقليم األكلراد يف أبنيلة عشلوائية حللاهرة للعيلان، \وادي املشلاريع\ من أقناعهم وعاد اجلميع إىل دملر

وبقيلت هنلاك أربلع سلاعات مبفاوضلات  اك أعداد كبرية من الشرطة وفروع األمن املختلفلة عللى اجلهلة املقابللة،هن
وعلدت  شاقة انتقل فيها بني القيادات األمنيلة وبلني األكلراد املتعلاهرين اللذين أقلنعهم أخلرياا بلالعودة إىل منلازهلم،

ويف الليلل مت اعتقلال بعلض األكلراد ومدامهلة  ة املوضلوع،إىل مكت  منهكاا تعباا بينما تركت بعلض أصلدقائي ملتابعل
 دورهم.

واجتمعلت بسلائر  بعد يومني خشيت من تفاقم أحدا  القامشلي فتوجهت إىل هناك مع بعلض اللزمالء ،
ويف اليلوم الثالل  توجهلت إىل اوسلكة فاجتمعلت إىل تسلة عشلر  األحزاب الكردية والعربية ومشايخ العشائر ،

حلللزب ملللن أحلللزاب األكلللراد تتضلللمن  \21\ ن مشلللرتك ملللعاوانتهلللت اللقلللاءات إىل توقيلللع بيللل ملللن عيلللون العشلللائر
وهنللاك التقيللت يف اليللوم األول  عللدم السللتقواء باخلللار  ، ، وحللدة العلللم ، وحللدة الللرتاب الللوطين النقللا/ التاليللة،
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لللذي أشللاد مبللا قمللت بلله احملللاف  السلليد كبللول ويف اليللوم األخللري وبنللاء علللى طلبلله التقيللت بللاللواء هشللام الختيللار ا
وكان الوقت ليالا حي  طلب إيّل البقاء ملشاهدة أعياد النريوز فأعلمته بلأن التفلاق ملع األخلوة األكلراد يتضلمن 

وعللدت إىل دمشللق بعللد قضللاء ثالثللة أيللام قضلليتها إلطفللاء  ، عللدم الحتفللال بللالنريوز حرصللاا علللى السللالمة العامللة
 حتمد عقباه.نزاع كان على وشك اودو  ووقوع ما ل 

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

وتعلملون أن شلليخ اإلسلالم ابللن يتميلله اللذي قللاد املقاومللة ضلد زحللف التتللار واملغلول قللد تللويف يف قلعلة دمشللق وللله 
وإذا قتللللوين فقتللللي  ، وإذا نفلللوين فنفيلللي سلللياحة ، خللللوةقلللول ملللأثور يف ذللللك يقلللول فيللله :)إذا سلللجنوين فسلللجين 

ر الدوللللة املؤمنلللة إذا  صللل،ول ين ويقلللول يف موقلللع آخلللر:)أن اهلل ينصلللر الدوللللة الكلللافرة إذا كانلللت عادللللة (. شلللهادة
 كانت حلاملة(.

ضاجعتها و لذا املعلا عملل  ملقد اختار الن  يوسف عليه السالم السجن ألنه رفض طلب امرأة امللك يف
ولقلللد دخللللت السلللجن ألنلللين رفضلللت ملللا رفضللله يوسلللف عليللله السلللالم مبعلللا  خلللار  الشلللرع أي خلللار  القلللانون ،

 السكوت عن اوق و الئة الباطل ألن الساكت عن اوق شيطان اخرس.
 

مةةن اجتمةةاعي لةةدقائق مةةع بعةةض الةةزمالء وحةةولي عناصةةر  9141\2\41مةةا تةةم فةةي جلسةةة ، وأخيةةراً 
ب رض االجتماع ألنه لم يكن على انفراد كما هو حقةي القةانوني فأطالةب الدولة عسكريين وقضاة ال يفي 

الفقةرة  والمحكمة حتةى اآلن لةم تبةت بةدفوعي الشةكلية التةي قةدمتها سةابقاً،كما لةم تعتبةر أن به مجدداً ،
إنمةةةا تشةةةكل قرينةةةة البةةةراءة فيمةةةا قمةةةت بةةةه مةةةن عمةةةل ،كمةةةا لةةةم تلتفةةةت  ع.ع \986\الثانيةةةة مةةةن المةةةادة 
اية المشرع من هذه الفقرة وإال فلماذا وجدت،إن هذا هو ما كان يمنحني فرصةة إطةالق المحكمة إلى غ

كي أمتكن من تقدا ما لدَي من براهني وأدلة ل حصر هلا امتلكها وأبدي اسلتعدادي لتقلدميها وصلرف   سراحي
وأحاضللر يف  السللاعات متحللدثاا فيهللا أمللام احملكمللة املوقرة،فلقللد مضللى عللليا أكثللر مللن تسللة عشللر عامللاا أكتللب

سلللوريا وخارجهلللا وقلللد صلللدر يل حلللىت اآلن كتابلللان وأخلللر حلللول القضلللية الفلسلللطينية حتلللت التنضللليد بينملللا املواقلللع 
اللكرتونيللة مليئللة مبقللاليت ،ومللن مراجعللة قللرار الهتللام يتبللني أن تللواريخ املقللالت اللليت وضللعت حتللت اجملهللر بللدأت 

املقللالت ،أو يللرد عليهللا إعالميللاا ،وملللاذا انتعللر اللللواء  فلمللاذا ا تللتم مسللاءليت حللني نشللر 1008وحللىت  1007عللام 
زهللري محللد كللل هللذه املللدة حللىت يعتقلللين خللار  القللانون؟! ،علمللاا 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 

 حد ،)يا أستاذ هيثم واهلل أنك تدافع عن الناس(.الوا
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رأينللا مللا ذا  الوحللدةبالوحللدة واوريللة والشللرتاكية: ففللي  شللعاراتهلقللد فشللل حللزب البعلل  يف حتقيللق أي مللن 
الليت أضلحت كلملة يف املعلاجم فقط،بلل سلقط مفهومهلا قضلاءا  وريلةحقق جناحا البع  يف العراق وسوريا،ويف ا

الشبهة هلو األصلل كملا اللدعوى املاثللة وكملا قضلايا العديلد ملن املوقلوفني يف سلجن  حبي  أضحى التوقيف على
فقلد أضلحت أثلراا بعلد علني وأثريلاء السللطة خلري دليل،وأملا مؤسسلو  الشلرتاكيةعدرا ،واملشلاهدة خلري دليل،وأملا 

يطلللار يف فميشللليل عفللللق ملللات يف بغلللداد واغتيلللل صلللالح الب البعللل  فقلللد ملللاتوا خلللار  أوطلللالم أو يف السلللجون،
 باريس بينما مات أكرم اووراين يف عمان ودفنت جثامينهم خار  األوطان.
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 قدمت من الوثائق المؤيدة ألقواليولقد 
 
 
 مقالة عن السلطة القضائية وحيادها ل ستاذ مال حيدر. -
 عن حالة الطوارئ وانعدامها لكاتب هذه الكلمة . -
 الطبع وفيه تلح" المحكمة دقة الخبر. عن القضية الفلسطينية وهي جزء من كتاب قيد -
 والذي أحاكم بموجبها . ع.ع .\986\ة القانون والعدالة بشرح الماد -
مقال عن المرحوم شكري القوتلي رئيس الجمهورية وأحد أبطال االستقالل )ربطا مرفقة مع هةذه  -
كتةاب )حةرب الخلةي    فةيو  والذي مات فقيراً ال يملةك شةروى نقير،وأننةي الةذي صةفيت تركتةه. المذكرة(

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

 
 

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

 وسيادة القانون. 
 

 بكل تحف" احترام الموقوف      9141 \6\1دمشق في 
 

 المحامي هيثم المالح
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 محكمة الجنايات العسكرية الثانية الموقرة
 2010لعام  334ساس في الدعوى أ مذكرة عرض

 مواجهة النيابة العامة العسكريةبتهم المحامي األستاذ هيثم المالح من الم
 

ع.ع فللأنين \187\إضللافة ملللا سللبق وقللدمت حللول عللدم وجللود حالللة اوللرب املنصللوص عنهللا يف املللادة  -2
 بنلاء الثقلة يف آسليا()قملة التفاعلل وإجلراءات  أشري إىل أن الرئيس السلوري قلد حضلر ملؤمتراا يف تركيلا حتلت عنلوان

وحضلللر فيهللا  لللثالا عللن الكيللان الصلللهيوين فهللل ميكلللن أن  1020\7\8واللليت أختمللت أعماهللللا يف اسللطنبول يللوم 
نقللول بلللأننا يف حالللة حللرب أو مللا يشللبه اوللرب إذا حضللر الللرئيس السللوري مللؤمتراا كهللذا مللع وجللود  ثللل للكيللان 

 الصهيوين ؟!.

 ة اواكمة وبني مواطنيها؟!.وملاذا ل يكون بناء الثقة بني السلط

 أليس هذا هو األجدى من الز  يّب وبأمثايل من أصحاب الرأي يف السجون؟!.

أنلللين أعلللود ألوكلللد أن سلللائر ملللا احتلللواه ملفلللي اللللذي  ، وأقلللدم نسلللخة علللن جريلللدة اللللديار الللليت أوردت اخللللا
 املللللف ألنلللين اعتقلللده هلللو وأنلللين متلللٍ  لكلللل ملللا ورد يف أحلللاكم مبوجبللله ل ذلللر  علللن كونللله رأي مفكلللر قلللانوين ،

 الصواب بعينه.

 

ع.ع قرينلة اللااءة الليت \187\مؤسف حىت اآلن أن ل ترى احملكمة املوقرة يف الفقلرة الثانيلة ملن امللادة  -1
ول أرى  ، قررهلا املشللرع واللليت عللى أساسللها مللا كللان ينبغلي أن أبقللى يف السللجن بعللد صلدور قللانون العفللو األخللري

 ن لتجللاوز احملكمللة عللن هللذه الفقللرة واإلصللرار والسللتمرار يف امللللف باعتبللاره قضللية جنائيللة،سللبباا مقنعللاا حللىت اآل
 )عنزة ولو طارت(؟!؟ وهل هي كما يقال:

 

وتفقللد الفروسللية والنخللوة،وحس اورية،وعنجهيللة الللذات،فإن   يقللول ابللن خلللدون :حللني ختللور النفللوس ،-3
وتتعلاحلم املاديلة ،كملا  ، للق اللروح معهلا املؤسسلاتوحلني مت ، كل ما يتصل  لا يتخلذ شلكل ال طلا/ النفسلي

وامللال  وكأنه غابلة  يف الفطنلة واللذكاء ، ، املادية تتمثل يف البذ  والتغرر باملال يكون األمر يف عزوب اوضارات.
وكللذلك يف امليكللل واللبللاس وكللأن املللرء يهللرب مللن  ، واجلللواري تتعللدد مبللا ل ينتهللي ، والللدور ، يللرتجم يف القصللور

 ن نفسه حىت اهلاوية.دو 
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أبرز ملقامكم صورتني للمكتلوبني اللذين قلدمتهما ، أولمهلا إلليكم علن طريلق ملدير السلجن والثانيلة إىل  -0
السللليدة آمنلللة الشلللما/ احمللللامي العلللام األول يف دمشلللق و ملللدير السلللجن ، كملللا زارت الزميللللة احملاميلللة دعلللد موسلللى 

علللى أمللل أن نللري تسللليمه إيل ولكللن مجيللع هللذه وقللدمت شللكوى حللول احتفللا  مللدير السللجن لصللورة ملفللي 
وبقيللت أنللا حللائراا ل أدري مللاذا أفعللل؟!   أدور يف  فقللد جتللاوز مللدير السللجن القللانون ، ، املسللاعي ذهبللت سللدى

إضلللبارة حتلللوي ضلللبو/  ا أسلللتلم سلللوى 1020\7\22  حلقلللة مفرغلللة ، معلللزولا علللن العلللاا اخللللارجي حلللىت تلللاريخ
وكيلف  يف الوقلت اللذي دخللت فيله الشلهر التاسلع ملن تلوقيفي غلري املشلروع ، ، اجللسات وملذكريت هيئلة اللدفاع

يل أن أدرس امللف الذي أحاكم مبوجبه والذي أعتقد صوابيته كامالا والذي يعا علن رأيلي اللذي صلانه الدسلتور 
 هللذه الصللادر بعللد قللانون العقوبللات وأنللين مسللتعد لتقللدا الللدليل كللل الللدليل علللى مللا كتبللت ومللا قللدمت وإمنللا يف

 اوالة على احملكمة أن تتحمل تبعات امللف اليت أعرض فتحها استناداا ملا قدمت.

 

واسللتطراداا أطلللب مللدداا اختللاذ القللرار فيمللا قللدمت مللن دفللوع شللكلية تنللال اليمللني اللليت أقسللم  للا قضللاة  -2
رطتم يف تنعليم حلزيب خالفلاا احملكمة املوقرة على احرتام القانون وإنفاذه يف حني أنكم ا حترتموا القلانون حلىت اخنل

 لقانون العقوبات العسكري.

 
 

 م                     وبكل تحف" واحترام 9141\6\91دمشق في 

 المتهم المحامي هيثم المالح                                               
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 الغرفة الثانية  -المحكمة العسكرية الموقرة بدمشق  مقام

 
 من فرع نقابة المحامين بدمشق  -محام  -المالح بن خليل   عن المتهم : هيثم

 دعد موسىاهلل خليل  و  عبد ،نجيب ددم يمثله المحامون :
 

 1419لعام  112الئحة دفاع في الدعوى رقم أساس 

  أوال : في الوقائع :
ملن شلألا أن تلوهن نقل أنباء كاذبة مناية  متهماميثل املوكل احملامي األستاذ هيثم املاحل أمام حمكمتكم  -

/  مللن قللانون العقوبللات 182/ بدللللة املللادة /187نفسللية األمللة املنصللوص عنهللا واملعاقللب عليهللا بأحكللام املللادة /
بطلللب إسللقا/ الللدعوى العامللة حبللق املوكللل  23/2/1020بعللد أن تقللدمت النيابللة العامللة يف جلسللة العللام.  وذلللك 

لشلموهلما بقلانون  383و  337  املنصلوص عليهملا يف امللادتني من جرمي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة يف اخلار 
 1020/ لعام 11العفو العام رقم /

 كافة التهم املسندة إليه ، وطلب إعالن براءته .  -طيلة مراحل التحقيق واحملاكمة  -وقد نفى املوكل  -

 : ورد يف أقوال ولوائح املوكل هو  والذي حد  يف الواقع وكما -

 ،بسللللياريت عائللللداا إىل داري ألتوجللله 20/20/1002يلللة حلهللللراا خرجلللت مللللن مكتللل  يللللوم ]]عللللى السللللاعة الثان
فوجئللت بسلليارة تقللف إىل جانللب سللياريت وخللر  منهللا ثللال  رجللال ودفعللوين بللالقوة والشللدة ألدخللل السلليارة اللليت  

  ، مرفضللوا اإلفصلاح علن هلويتهم ووجهللتهكلانوا فيهلا دون أن يلدعوا يل وقتلاا حللىت ألضلع حاجيلايت يف السليارة و 
وحلني جلاءتين مكامللة عللى جلوايل صلادروه ملين وا يرتكلوين أجيلب عللى املكامللة  -اقتادوين باجتاه جسلر فكتوريلا 

وهنللاك واجهللت اللللواء زهللري محللد  "إدارة املخللابرات" كفللر سوسللة  توجهللوا صللعوداا باجتللاه حمطللة اوجللاز   إىل   -
ينادونه دكتور واللذي حلاول أخلافيت وكلان حملور  الذي استجوبين كمتهم ومواره كان يوجد شخص أشيب وآخر

دون حضلور منلدوب النقابللة   أنلزلين مللدير  اولدي  هلو مقابلللة يل ملع قنلاة بللردى الفضلائية   بعلض املقللالت ،
الذي قال يل ستخر  غداا فليس عليك شيء ،إل أنين بقيت حمتجزاا حىت يلوم الثنلني  )أبو رائد( السجن املدعو

ولعللدم وجللود وقللت لللدى  ثللل النيابللة وضللرورة حضللور  ، مت اقتيللادي إىل القضللاء العسللكريحيلل   22/20/1002
  ثل النقابة فقد احتجزت يف فرع الشرطة العسكرية ملدة ليلتني بوضع باله السوء ول ميكن وصفه.
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مت  12/20/1002ويف يلللوم األربعلللاء  حلللىت هلللذا التلللاريخ ا يكلللن أحلللد ول أهللللي يعلملللون مبكلللان وجلللودي ،
نسةةبت جةةرائم لةةي حبقللي شللاملة  أصةةدر مةةذكرة توقيةةفتجوايب مللن قبللل  ثللل النيابللة العامللة العسللكرية الللذي اسلل

 وبالتايل توقيفي غري قانوين ل شكالا ول موضوعاا. ، دون أن تتحقق منها

: مت اختطايف بالقوة كما قدمت وبشكل اختطاف العصابات دون أية ملذكرة أو تبليله مسلبق ففي الشكل
  عن العاا أسبوعاا دون أن تعلم أسريت مكان وجودي.ومت تغيي 

مجيع ما أسند إيل ل يعدو أكثر من حرية التعبري علن اللرأي وكلل ملا ُيويله املللف هلو فإن  وفي الموضوع:
وبالتللايل فللال ذشللى علللى سللالمة التحقيللق مللن متابعتلله واحملاكمللة طليقللاا إذا كللان مثللة  مقللالت ومقللابالت صللحفية

إل إذا كللان هنللاك مثللة هللدف  أن العتقللال ا يكللن يف حالللة مللا يسللمى "اجلللرم املشللهود" ، فضللالا عللن موجللب،
 باإلساءة إيل.[[

 

 أجاب الموكل على أسئلتكم وتضمنت إجاباته ما يلي .  2/2/1419وفي جلسة  -
واعتلا السلكري والغلدة والتهلاب املفاصلل  عمري قد اقرتب ملن الثملانني عاملا وأعلاين ملن إملراض إن -]] 

 القضية تارذية وا يسبق أن حوكم أمام القضاء شخص مبثل سين على رأي . نأ

وملا بلين عللى  عملل وأخذت من الطريق العام دون معرفلة ملن أخلذين،  توقيفي مت بصورة غري مشروعة -  
 غري مشروع يعتا غري مشروع.

تشللللرت/ تللللوفر عنصللللرين  ع .ع  127واملللللادة  النيابللللة العامللللة مدعيللللة وعليهللللا يقللللع عللللبء إثبللللات الدعللللاء -
ملا قلتله غلري صلحيح  إنتثبلت  إنوعللى النيابلة هو حالة اورب وتعللن مبرسلوم  أساسيني للجرمية ، العنصر األول
القسم الثاين من املادة املذكورة هلو اللذي ينطبلق عللى اللدعوى املقاملة يف حلال و  ، واين كاذب وهذا غري صحيح

. لدعوى املقامة حبقي مشلمولة بقلانون العفلو العلام اللذي صلدر ملؤخراا هناك جرم ارتكبته وبالتايل تكون ا إنتبني 
وفرصة النقد أي نقد الدولة والسياسةة العامةة قال وزير اخلارجية السيد وليد املعلم أن سورية بلد علماين وكما 

. وكلان عللى النيابلة أن ق القةانون فيقةول هةذا صةح وهةذا خطةأوالحكومة مفتوحة ولكل شخص أن ينتقد وف
 تشري إىل قرينة براءيت من اجلرم الذي اهتمت به . ع .ع 187ن الفقرة الثانية من املادة توقفين أل ل

سللابقا كللان قللد اتصللل يب شللخص هلجتلله شللامية قللال أنلله مللن قنللاة بللردى الفضللائية وحتللدثت معلله حللول  -
ر ومللن سللنة إىل أسللئلة وجههللا يل وكللان السللؤال األول وأجبللت عليلله وان القبضللة األمنيللة تشللتد مللن شللهر إىل شلله

.وقلللت  حمكمللة أمللن الدولللة أحكللاموان زميلنللا احملللامي مهنللد اوسللين اعتقللل ألنلله رصللد سللنة وتللزداد العتقللالت 
وهناك هوة بني الغلين والفقلري وهنلاك فسلاد عن القانون والناس يف سورية متضايقون  هناك فئات خارجةأيضا أن 
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قصلدته بلأن حلزب البعل  هلو واجهلة وان  رئ ل يفيلد وان ملاحاللة الطلوا إلغلاءوكل كالم قبل  ولب للمال العام
 .  هم املخابرات األبوابالذين يقودون البلد من خلف 

فأجبللت بللأن هللذه  وقولةةه بأنةةه ال حاجةةة ل حةةزابوبسللؤايل عللن رئلليس ملللس الشللعب حممللود البللرك  -
 اإلجابة استخفاف بعقول السوريني .

 اريع فيها وان ل يسكن األكراد يف خمالفات عشوائية.وقلت نب حتسني منطقة اجلزيرة وإنشاء املش  -

مثلان  لذا املوضلوع ومواضليع أخلرى حلول حماربلة الفسلاد  أووجهت خطابات للسيد اللرئيس سلبع وقد   -
 .بعض القوانني وتعديل بعضها  وإلغاء

 ومللا ذكرتلله بإحللدى املقللابالت مللن انعللدام الشللفافية يف العمللل اوكللومي وإنللين مسعللت عللن عصلليان يف  -
وكلان عللى السللطة املسلؤولة أن ل  وان العصةيان يحةدث فةي كةل سةجون العةالمسجن تلدمر وعلدرا وصليدنايا 

فيمةا احمللاكم امليدانيلة غلري دسلتورية  إن.وإنلين قللت  تتكتم علن األملر وان تبلله أهلل املوقلوفني علن نتلائج الوفيلات
 وهي خمتصة مبحاكمة العسكريني زمن اورب . يتعلق بالمدنيين

اء أحلللدا  األكلللراد يف بشلللمال سلللورية التقيلللت بلللاللواء حمملللد سلللعيد خبيتلللان وكلللان يشلللغل يف حينللله وأثنللل  -
منصب رئيس مكتلب األملن القلومي واجتمعنلا ولل املوضلوع وذهبلت أنلا وعلدد ملن زمالئلي وقمنلا بإطفلاء الفتنلة 

وشللكرين اللللواء هشللام والتقيللت بللاللواء هشللام الختيللار وكللان كللل منللا مللع مموعتلله يعمللل منفللردا إلتللاد املوضللوع 
 . على ذلك

إل أنلله  ال أعرفةةه وال أعةةرف القنةةاة أصةةالً بللردى هللو شللخص وإن الشللخص الللذي اتصللل يب مللن قنللاة   -
 حتد  معي بلهجة شامية .

قلرار الهتلام  . وإنين رجلل قلانون ول صلحة مللا نسلب إيل يف القوانني تعطلحالة الطوارئ هي اليت وان   -
 وأنين بريء .[[

 

وكل يف كافة إجاباته أمام حمكمتكم مثال احمللامي الصلادق اللذي يرتافلع علن شلعبه وأمتله ويشلري وقد كان امل
إىل مواطن اخلطأ ، وذاطب املسؤولني ويف مقدمتهم السيد رئيس اجلمهوريلة ، وعلدد كبلري ملن السلادة اللوزراء يف 

والقلانون وكافللة املواثيلق الدوليللة هلذا الشلأن وذلللك ضلمن القلانون وحللق إبلداء الللرأي والتعبلري اللذي كفللله الدسلتور 
 اليت وقعت عليها سورية .
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 ثانيا في المناقشة والتطبيق القانوني :
 في األمور الشكلية : -4
مللذكرة توقيللف  مت توقيللف املوكللل وذلللك باقتيللاده مللن الشللارع عنللوة ، مللن قبللل مموعللة أشللخاص ودون -

 .  سراحه فوراً  إطالقوبالتالي . الية لهالت جراءاتويتوجب إبطال كافة اإل. وباطل وهذا ذالف القانون

متلللت إجلللراءات التوقيلللف حتلللت حللللل إعلللالن حاللللة الطلللوارئ . ومبلللا أن اإلعلللالن عنهلللا مت ملللن جهلللة غلللري   -
خمتصة ، فقانون الطوارئ اشرت/ إلعالن حالة الطوارئ أن تصدر مبرسوم عن ملس الوزراء املنعقلد برئاسلة رئليس 

ا ُيصللل حللىت اآلن.  ُ  صللدر وهللو مللا ، لللس النللواب يف أول اجتمللاع للله  ينبغللي عرضللها علللى م ، اجلمهوريللة
وا  وكللان مللن املتوجللب إخضللاع طريقللة إعاللللا مبللا يتوافللق مللع مللواد الدسللتور 2233الدسللتور السللوري الللدائم عللام 

 .اإلجراءات التي تتم استنادا إليها تعتبر باطلة أيضاً فنن  ، لذا يتم ذلك

علللللى  21/2/2272تللللاريخ  3رية صللللادقت مبوجللللب املرسلللوم التشللللريعي رقللللم مت جتاهلللل أن اوكومللللة السللللو  -
 .دولية تعلو على القوانني الوطنية. وهو معاهدة اخلاص باوقوق املدنية والسياسيةالعهد 

   

 في المواد القانونية الناظمة لموضوع الدعوى : -9
 من قانون العقوبات العام على مايلي : 982تنص المادة   ((أ))

إىل إضلللعاف الشلللعور القلللومي أو  رملللية تدعاو بللل توقلللع نشلللو اأو عنلللد  زملللن اولللربيف سلللورية يف  قلللام] ملللن 
 إيقا  النعرات العنصرية أو املذهبية عوقب بالعتقال املؤقت [

وسةةوف نعتمةةد فةةي دفاعنةةا علةةى الشةةرح الةةذي يقدمةةه الةةدكتور محمةةد الفاضةةل فةةي كتابةةه ) الجةةرائم 
وهةو الكتةاب المعتمةد فةي دراسةة هةذا  4261يةه جةائزة الدولةة عةام الواقعة على امن الدولة ( الذي نال عل
مةةن الطبعةةة الثانيةةة الصةةادرة عةةن  فةةات منةةه ، مةةأخوذة مةةن الجةةزء األولالموضةةوع فةةي جامعاتنةةا ، نبةةين مقتط

 الصفحة بعد كل استشهاد منه.  إلى رقموسوف نشير  4/44/4261مطبعة جامعة دمشق بتاريخ 
   

 كان الفعل الذي ارتكبه فاعله يف أحد حلرفني زمنيني :   إل إذا تطبقال هذه املادة * إن أحكام 

 بالبالد السورية . محدقاً إما يف زمن يكون فيه خطر اورب  -أ

فعلللال بلللني قلللوات الدوللللة السلللورية  قةةةد نشةةةبت –أي الشلللتباك املسللللح  –أو يف زملللن تكلللون اولللرب  -ب
 "" 307"" املصدر أعاله ص      وقوات أية دولة أجنبية أخرى .                      
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عدسلات التلفلاز صلرح  وأملام أيارومبا أن السيد رئيس اجلمهورية قد صرح يف لقائه مع الريس الرتكي مطلع 
ملن عشلر سلنني ، للذا فلإن اعتملاد النيابلة عللى فكلرة  أكثلريف حاللة ل حلرب ول سللم منلذ  بأنناالرئيس السوري 

 خمالفة ملواقف أعلى قيادة سورية.أمنا هو وجود حالة حرب وأن خطر اورب حمدق 

 

الذي هو قيام الفاعل بلدعاوة ) واللدعاوة هلي العملل عللى تلرويج رأي معلني  الجريمة الماديركن  إنللل   
 تستلزم أن تتوافر فيها العناصر التالية : ( أو السعي لنشر نعام سياسي أو اجتماعي أو ديين

 أي فكرة . مذهباا  أو لدعاية رأياا موضوع الدعاوة أو ايكون  أن - أوالً 

ها ، واختاذهلا أساسلا هلا ومحل اآلخرين على القتناع  ا ، واعتناق السعي لنشر هذه الفكرة والرتويج -ثانيا
 "" 322"" املصدر اعاله ص           .لسلوكهم 

 متتد الدعاية على عدد ملحو  الكثرة من أفراد اجلمهور. أنللل يضاف على ذلك   

 

 الهتللام  وأوراق الللدعوى ل تتضللمن بيللان مللا هللي األفكللار أو الللدعاوة اللليت مارسللها املوكللل وبقللي  أنا ومبلل
 . دون أي إثبات . مادة قانونية حتمل هذا العنوانذلك مرد إحالة إىل

  أقوال املوكل ا تتضمن نشر رأي سياسي أو اجتماعي أو ديلين وإمنلا انصلبت عللى بيلان رأيله يف  أنومبا
لةةةذا فمةةةن ت الللليت تلللتم يف اجملتملللع أو متلللارس ملللن قبلللل مسلللؤولني أو ملللواطنني خالفلللا للدسلللتور والقلللانون املمارسلللا

 .توجب إعالن براءته من هذه التهمةالم

 

 .الدعاوة إىل إضعاف الشعور القومي أو إيقا  النعرات العنصرية أو املذهبية ترمينب ان كما   -

ور القةةومي وإذكةةاء الحماسةةة الوطنيةةة والةةدعوة إلةةى إذا كةةان الهةةدف مةةن الدعايةةة تنميةةة الشةةع)) أمللا 
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

 "" 323حرفيا( ص "" املصدر أعاله )                                          

الشلارع  .. ويقصلدعلة معينلة ، وولئله العميلق هللا .و الشعور القلومي هلو إحسلاس الفلرد بانتمائله إىل مجا -
باللللدعاوة اللللليت ترمللللي إىل إضللللعاف الشللللعور القللللومي إثللللارة النعلللرات اإلقليميللللة الضلللليقة بغيللللة متزيللللق وحللللدة الشللللعور 

 القدرة على املقاومة. أوف اجللد القومي.. وب  روح اهلزمية .. وتثبيط العزائم وإضعا
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الدينيلللة وبالتلللايل كلللل  أوإيقلللا  النعلللرات العنصلللرية واملذهبيلللة فتنصلللرف إىل إثلللارة العصلللبيات العرقيلللة  وإملللا -
 عصبية تستأثر بولء املواطن دون الدولة .

 

يس وبما أن كافةة الوثةائق ومنهةا أقةوال الموكةل تثبةت تمسةكه بوطنةه وأمتةه وأنةه لجةأ إلةى السةيد الةرئ
ومحاربةةة الفسةةاد وكةةل مةةا يسةةبب الضةةرر ، كمةةا أنةةه تحةةرك باتجةةاه بمراسةةالت تهةةدف إلةةى تماسةةك الةةوطن 

فةي شةةمال سةةورية وإنهةاء آثارهةةا وقةةد  برأسةةها أطلةةتالمسةؤولين وسةةاهم بنطفةةاء نةار الفتنةةة العنصةةرية التةي 
 982طبيةق المةادة لةذا فننةه ي ةدو أن ال سةند لتثمن له الجميع هذا الموقةف الةوطني المبةادر والشةجاع ، 

 ع على أفعال الموكل مما يوجب إعالن براءته منها ..ع 
 ، تللوافر قصللدين : العللام واخلللاص معللا تسللتلزم 182يضللاف إىل ذلللك ]] أن طبيعللة اجلرميللة الللواردة يف املللادة 

فةنذا  القلومي أو نيلة إيقلا  النعلرات املذهبيلة أو العنصلرية. فهو نيةة إضةعاف الشةعورأما القصد اجلرمي اخلاص و 
 [[   ع. ع982لم تتوافر لدى الفاعل نية اإلضرار فال سبيل لمعاقبته بمقتضى أحكام المادة 

 ""   323""املصدر أعاله حرفيا ص                                                   

 

، ركا شلألاحلرا وهلو ملد إذا ثبت أن الفاعل تعمد القيام بالدعاية]] يتوافر القصد اجلرمي يف هذه اجلرمية 
مللدرك مللا عسللى أن يلللنجم عنهللا مللن أخطلللار ، وعللاا أنلله قلللد يرتتللب عليهللا إضلللعاف الشللعور القللومي أو إيقلللا  

 """ 328للنعرات املذهبية أو العنصرية  [[                  "" املصدر أعاله حرفيا  ص 

 

ى الموكةةل بةةل لةةد الشةةعور القةةومي إلضةةعافكافةةة مةةا ورد فةةي الةةدعوى يؤكةةد عةةدم وجةةود نيةةة وبمةةا أن  
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 

شديد لمستوى الوعي الذي يحملةه المةواطن  أجهزة أو أفراد ، تهمة للموكل كما أن الموكل ينظر باحترام
السوري الذي ال يمكن أن تنطلي عليه األقوال التي تبرر الفساد أو تؤخر أي إصةالح ، وبالتةالي وبمةا أن 

فمةةن المتوجةةب الموكةةل لةةم يثبةةت قيامةةه بةةأي فعةةل وال يوجةةد لديةةه أصةةال أيةةة نيةةة تمثةةل القصةةد الجرمةةي لةةذا 
 ع ..ع  982دة إعالن برائته من التهمة موضوع الما
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 ع على  مايلي : .ع  986كما تنص المادة   )) ب((
يستحق العقوبة نفسها ملن نقلل يف سلورية يف األحلوال عينهلا أنبلاء يعلرف أللا كاذبلة أو مبلاله فيهلا  -2]] 

 من شألا أن توهن نفسية األمة .

 لى األقل   [[.إذا كان الفاعل ُيسب هذه األنباء صحيحة فعقوبته اوبس ثالثة أشهر ع -1    

 

 :    عنوياملادي و امل مهاركنان  وهلذه العقوبة يف فقرهتا األوىل

الكاذبللة . ويشللرت/ لقياملله أن ُيصللل النقللل يف سللورية ويف زمللن  األنبللاءيتجلللى بنقللل : و الةةركن المةةادي -
ات الكاذبللة اوللرب أو عنللد توقللع نشللو ا ، وأن يكللون مللن شللأن األنبللاء املنقولللة أن تللوهن نفسللية األمللة . واملعلوملل

اللليت طللرأ عليهللا التحريللف فطمللس معللاا  أو،  أصللالاللليت ل حقيقللة هلللا  واإلشللاعاتهللي مجيللع األخبللار والبيانللات 
اوقيقة فيها . واألنباء املباله فيها هي ما تكون صحيحة ولكن الراوي يضليف أو يضلفي عليهلا ملن عندياتله ملا 

 ديدة .     بصورهتا اجل إلينزع عنها صحتها فال يتلقاها الناس 

  إذا...]] وعللى ذللك  كةذب الخبةر المنقةول او المبةالغ فيةه  إثباتويقع على كاهل االدعاء عبء  -
املنقول صحيحا يف ذاتله أي إذا كلان يرجلع إىل واقعلة حلدثت فعلال ، وا يقلرتف ناقلله يف روايتله كلذبا  ءكان النبا

ع ع ، ول عقلاب عللى  182بيلق أحكلام امللادة أو مبالغة خترجه من طبيعته وتنلأى بله علن أصلله ، فلال ملال لتط
 ""    312"" املصدر أعاله حرفيا ص                        ناقل النبأ البتة.[[          

   

]] وملن املسللم بله أن التعبللري علن فكلرة خاصللة أو اإلفصلاح علن رأي شخصللي ، أو اجلهلر بعقيلدة معينللة ، 
الكاذبللة أو  األنبللاءُيللد  يف املسللتقبل البعيللد كللل ذلللك ل يعتللا مللن  أو التنبللؤ مبللا قللد يكللون أو الللتكهن عمللا قللد

 املباله فيها ، ول مسؤولية عنه إذا شابه الكذب  ، أو باله فيه صاحبه .[[

 ""          312""" املصدر أعاله حرفيا ا                                    

 

 و نية إضعاف نفسية األمة .وه: وميثل القصد اجلرمي اخلاص : الركن المعنوي  -
يكةون الجةاني عالمةا بةأن األنبةاء التةي ]] ول بد ، لتوافر القصد اجلرمي اخلاص يف هلذه اجلرميلة ، ملن أن 

، وأن تتوجه إرادته إىل ترديدها ونشرها ، وهلو ملدرك طبيعتهلا ، ملدرك ملا  ينقلها هي أنباء كاذبة أو مبالغ فيها
سللاها أن حتللد  م حبكللم طبيعتهللا تلللك م يف نفسللية األمللة مللن وهللن عسللى أن يللنجم عنهللا مللن خطللر ، ومللا ع

 "" 331"" املصدر أعاله حرفيا ص                       وضعف . [[          



 097 

.... ،، وإذا ا تثبلت نيلة  ومما ال جدال فيةه أن تنبيةه األمةة إلةى مةواطن الخطةر ال يعتبةر جريمةة]]    
أن ينبه األملة إىل ملواطن اخلطلر .[[                                                               -بل من واجبه  -من حق كل مواطن اإلضرار فال جرمية ول مسؤولية ألن 

 "" 333"" املصدر أعاله ص 

 

 وهةو يحسةب أنهةا صةحيحةفلإن الفاعلل ينقلل األنبلاء الكاذبلة  986أما الفقرة الثانية من المةادة )) (( 
والعقوبللة غللري جللائزة مللا ا يثبللت   - هنللا غللري موجللود والقصللد اجلرمللي اخلللاص غللري واجللب الوجللودوسللوء النيللة  -

( نفسللية األمللة  إضللعافمللن شللألا  أن وإدراكلله –واعتقللاده ألللا صللحيحة  األنبللاءأمللران ) جهللل الفاعللل بكللذب 
رك أ، ملن شلألا أن تلوهن نفسلية أما إذا أقام البينلة عللى أنله نهلل كلذب اإلنبلاء املنقوللة واملبالغلة فيهلا وأنله ا يلد

 فال مسؤولية ول عقاب . األمة

، وهو رجةل مشةهود لةه بالصةدق ومتابعةة إنصةاف  الموكل لم يقم بالتحدث عن وقائع كاذبةوبما أن 
المظلومين والعمل جهده على بيان سوءات الحياة والممارسات غير القانونية وهو مةدرك بةأن شةعبنا يعةي 

لمطلةةوب هةةو اإلشةةارة إليهةةا دون خةةوف علةةى نفسةةية أبنةةاء الشةةعب السةةوري الةةذي مةةا يحةةيط بةةه منهةةا وأن ا
خةةاض معةةارك االسةةتقالل والبنةةةاء ووقةةف فةةي وجةةةه األحةةالف وبنةةاء الوحةةةدة وإسةةقاط االنفصةةال ويتحمةةةل 
ض وطا هائلة لمنعه من متابعة نضةاله وال خةوف علةى األمةة التةي تحتةاج إلةى الوضةوح والصةراحة وممارسةة 

وفةةي حةةال إثبةةات النيابةةة بةةأن مةةا تحةةدث عنةةه . التعبيةةر ، ومقدمةةة للبنةةاء الصةةحيح ريةةةالنقةةد كجةةزء مةةن ح
نةةال مةةن نفسةةية األمةةة لثقتةةه فنننةةا نبةةين أن الموكةةل مةةؤمن بأنهةةا لةةن ت  الموكةةل مةةن أخبةةار ليسةةت صةةحيحة

، وأصةةةال فةةةنن الصةةةحف السةةةورية تنشةةةر عشةةةرات األنبةةةاء عةةةن الفسةةةاد والتجةةةاوزات التةةةي يتحةةةدث  باألمةةةة
وبالتلايل فلإن أمثالها ب رض التنبيه إلةى آثارهةا ويحسةب أنهةا صةحيحة ألن آثارهةا تةدل عليهةا .  الموكل عن

ويتوجب إخالء سبيله لشلمول ذللك بقلانون العفلو األخلري  187ما ميكن اهتامه به إمنا هو الفقرة الثانية من املادة 
  . 

 لللن يقلللف ضلللد  اإلصلللالح  إن الفاسلللدين واملسلللتفيدين ملللن الفوضلللى ،ذلللافون عللللى مصلللاوهم وهلللم دائملللا
واألفكلللار واجلهلللود  األشلللخاصوالتوعيلللة والعملللل بشلللفافية لتطلللوير الدوللللة واجملتملللع . ويقفلللون  بكلللل وسللليلة ضلللد 

 املخلصة لألمة والوطن .

 

فللإن املوكللل حمللام وقللاض سللابق ومللن القامللات السللورية املشللهود هلللا عامليللا يف مللال الللدفاع عللن  ... وأخللرياا 
رفعللللة شللللأنه ، ول ميكللللن لقضللللائنا العللللادل أن يسللللجل يف تارذنللللا بللللأن ينتصللللر الفسللللاد حقللللوق اإلنسللللان والعمللللل ل

 واملصاحل اخلاصة على قيم اوق والعدالة .
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 األصل هو الااءة ويفسر الشك لصاحل املتهم . إنومبا  -

 النيابة العامة املكلفة اكتفت بتوجيه التهمة دون إثبات. إنومبا  -

وكل هو حديثه لقناة بردى الفضائية وهي غري معروفة لله ولليس لديله ومبا أن أصل الدعاء املنسوب للم -
. وا نطلللع كهيئللة دفللاع علللى مللا بثتلله الفضللائية ، بللل وا نللتمكن مللن تابعتهللا شللان الكثللري مللن املللواطننيإمكانيللة م

حملام مقابلة املوكل سوى مرة واحدة ولدقائق مسحت  ا هيئتكم وا نتناقش معه يف موضوع لئحلة اللدفاع، فهلو 
الوقائع اليت سردهتا النيابة تلدل عللى أللا متلزأة ول تصللح لالهتلام بلل إن املوكلل  أنقدير يف موضوع هتمته ، ومبا 

بصدقه قدم للمحكمة وهليئة الدفاع ملا قمنلا باعتملاده ، ونلرتك للموكلل بسسلب هلذه العلروف احمليطلة باحملاكملة 
 الدعوى. أوراقمن عدم التواصل وعدم السماح له باستالم  من وثائق أو لوائح بسبب ما بيناه إضافة ما يراه

 

 لما سبق:
 وألن التوقيف غري صحيح وإجراءاته باطلة . –

 ومت يف حلل حالة الطوارئ ، اليت ا يعد النعر يف صحة سريالا .  –

   حق التعبري والنقد ولتجاهل النيابة العامة تطبيق مواد العهد الدويل الذي يسمح للمواطنني مبمارسة –

مللن قللانون العقوبللات يف مللا  182بدللللة املللادة  187ولعللدم تللوفر أركللان اجلللرم املنسللوب للموكللل يف املللادة  –
 نسب للموكل من كتابات أو أقوال ، وعدم توفر أية نية أو إرادة إضعاف الشعور القومي أو نقل أنباء كاذبة .

. ويؤكللد ينفةةي علمةةه بكةةذبهاوهةةو بللأن مللا حتللد  عنلله هللو أخبللار كاذبللة  ولعةةدم تةةوفر أو إثبةةات علمةةه –
 على قيامه فعال بالعمل ألجل أمته وشعبه وحضه على متاسك الوطن ووحدته .

 لذا نلتمس من مقامكم اتخاذ القرار بة  : –
 .دم كفاية الدليل، و عدم مسؤوليتهإعالن براءة املوكل من التهمة املسندة إليه لعدم الثبوت أو ع -2

 187ر فعللله منطبقللا علللى ملا ورد يف الفقللرة الثانيللة مللن املللادة ويف حلال التوجلله إىل غللري ذلللك ، اعتبلا -1
، وإطلللالق  1020لعلللام  11ملللن قلللانون العقوبلللات العلللام وتشلللميل الفعلللل بقلللانون العفلللو األخلللري رقلللم 

 سراحه فوراا .

 وبكل احترام وتقدير

 ءالوكال                               3/7/1020دمشق يف 
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 الغرفة الثانية -قرار محكمة الجنايات العسكرية
 2010\ 334أساس 331قرار 

 
 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 
 رئيساً ،  العميد علي حسين

 اً عضو ،  العقيد ممدوح طه
 عضواً                  ، العقيد حسن وقاف
 ممثل الحق العام ، النقيب سامر العلي

 .كاتباً للضبط،   المساعد ابراهيم حالق
 

 وبعد االطالع على:
 

 .9112\41\ 94تاريخ   91498\2912إدعاء أولي رقم  – 4
 9112\44\4تةةةةاريخ  289 أسةةةةاس 114قةةةةرار قاضةةةةي التحقيةةةةق العسةةةةكري األول بدمشةةةةق رقةةةةم  -9

اتهةةام المةدعي عليةةه المحةامي هيةةثم خليةل المةةالح بجنايةة نقةةل إنبةاء كاذبةةة مةن شةةأنه أن تةةوهن  المتضةمن :
 .نفسية األمة والظن عليه بجنحة ذم القضاء وإذاعة إنباء كاذبة في الخارج من شأنه أن تنال هيبة الدولة

ض طعةةن الطةةاعن المتضةةمن رفةة 9141\4\14تةةاريخ  468أسةةاس  911قةةرار محكمةةة الةةنقض رقةةم -1
 .هيثم المالح موضوعاً ورفض إخالء سبيله 

  :كافة أوراق وتحقيقات هذه الدعوى وبنتيجة المحاكمة تبين لنا ما يلي-1
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 في الوقائع:
 أقةدم المةتهم المحةامي هيةثم خليةل المةالح 9116\49\ 44تتلخص وقةائع هةذه الةدعوى أن بتةاريخ 

علةى الموقةع اإللكترونةي  سةورية" ل نظةام اسةتبدادي فةيعلى نشر مقال "ال يوجد انتخابات حقيقية في ظ
 كمةةا نشةةر مقةةاالً بعنةةوان "خطةةاب مفتةةوح إلةةى سةةيادة،  "سةةورية الحةةرة" العائةةد للمةةدعو عبةةد الحلةةيم خةةدام 

تضةمن  9118\4\11على عدة مواقةع الكترونيةة بتةاريخ "  رئيس الجمهورية الدكتور بشار األسد المحترم
ر فةةةي كةةةل توجهةةةاتهم واحتةةةرام الةةةرأي اآلخةةةر وبةةةدالً مةةةن ذلةةةك تسةةةتمر ملخصةةةه أنةةةه البةةةد مةةةن إعةةةادة النظةةة

تتةرك أي نافةذة مفتوحةة إال وتعمةد  االعتقاالت التةي لةم نتوقةف وأن أجهةزة األمةن المختلفةة والمتخالفةة ال
إلى إغالقها واستشهد على ذلك باالعتقاالت األخيرة التةي طالةت ناشةطين فةي إعةالن دمشةق وهةي تؤكةد 

إلى قمع أي حركة سياسية  أو اجتماعية هي خيةار السةلطة وأن مةن حةق المةواطنين أن  مجدداً أن اللجوء
يختلفةةةوا معهةةةا وأن ينظمةةةوا أنفسةةةهم وال يجةةةوز اعتقةةةالهم بسةةةبب نشةةةاطهم هةةةذا أو حةةةراكهم الةةةذي كفلةةةه 

الةرأي  الدستور فضاًل عن خطاب القسةم وناشةط السةيد الةرئيس إصةدار األمةر بةاإلفراج عةن سةائر معتقلةي
، قنا وليس ممارسة القمةع واالعتقةالمعتقلي إعالن دمشق وأن الحوار هو سبيلنا للخروج من مأز وبخاصة 

ونشر المتهم المحامي هيثم المالح مقاالً بعنوان "بين فكي كماشةة" علةى الموقةع اإللكترونةي مةداد القلةم 
ي المعارضةة تضمن ملخصه مطالبته للسيد الرئيس بفتح بابه الستقبال شخصيات فة 9118\1\47بتاريخ 

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 

شةةان" ومةةن هنةةا عبةةرت هيئةةة إعةةالن فةةي الحةةوار مةةع السةةلطة إنمةةا هةةو نةةوع مةةن العبثيةةة باعتبةةاره "حةةوار الطر 
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 

ظةةةام وت ولةةةت"أي أصةةةبحت غةةةواًل" السةةةلطة المعرفةةةة وتخةةةري  القةةةادة الةةةذين بقةةةوا محصةةةورين فةةةي جهةةةة الن
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 

ره من المواطنين ممنوع من السفر وأن التعلةيم انحةدر لمسةتوى وصوله لحقه إذا لجأ إلى القضاء وأنه ك ي
انعةدمت تمامةاً فةي جميةع مرافةق الدولةة وأنةه  بالغ السوء بفضل تدخل السةلطة التنفيذيةة كمةا أن الشةفافية

تتم االعتقاالت خارج إطار القانون وتع  دور التوقيةف ال يةر معةدودة وال محةدودة بةالنزالء الةذين يمةارس 
يب الجسدي والنفسي بصورة منتظمة وأن الفساد انتشر في البر والبحر ولم يبق مفصةل مةن عليهم التعذ

مفاصل السلطة خالياً فيه ويجري رفع أسعار المحروقات الكهرباء وتقفز بالتزامن من أسةعار سةائر المةواد 
ع حكةم البعةث  ال ذائية ويزداد الفقير فقراً والفاسدون غنى وتخمة وأن سعر كيلةو الخبةز الممتةاز فةي مطلة
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قرشةةةاً سةةةورياً وقةةةيس علةةةى ذلةةةك سةةةائر المةةةواد وتسةةةاءل هةةةل نحةةةن فعةةةالً فةةةي دولةةةة العةةةدل  \22\كةةةان ب
والقانون أم في دولة يجري فيها نهةب المةواطن وإفقةاره وإذاللةه وحةين تتحةرك أي فئةة أو تجمةع مةدني أو 

عارات مثةل أن شة سياسي للض ط على السلطة في سبيل تحقيق بعض المطالب تشةهر السةلطة فةي وجهةه
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 

ى عليةةه المحةةامي هيةةثم كمةةا نشةةر المةةدع  ، يسةةتكين ويستسةةلم أو يعلةةن هزيمتةةه فهةةل إلةةى خةةروج مةةن سةةبيل
مقةاالً بعنةوان"من الممكةن" علةى الموقةع االلكترونةي لمجلةة  9118المالح خالل الشهر السادس مةن عةام 

تضمن ما ملخصه أن مضى علةى غيةاب الشةعب عةن ممارسةة حقوقةه السياسةية  41-49مقاربات العددان 
قمعيةةة وانحسةةر دوره وغابةةت  نحةةواً مةةن خمسةةين عامةةاً حكةةم خاللهةةا وال يةةزال مةةن قبةةل أنظمةةة اسةةتبدادية

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 

إال أنه كان يوجةد تنسةيقاً بشةكل مةا وبعةض  مع أنه كان ضعيفاً وغير ثابت بل ومتعسراً في بعض الحاالت
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 

أقةدم  9112\2\1وبتةاريخ ، حراك اجتمةاعي أو سياسةي هيئات معارضة هو العامل األهم على عرقلة أي 
المةةةتهم المحةةةامي هيةةةثم المةةةالح علةةةى نشةةةر مقةةةال بعنةةةوان "علةةةى السةةةلطات السةةةورية اإلفةةةراج عةةةن رمضةةةان 

ونشةةر ، خلفيةةة اغتيةةال الحريري"علةةى موقةةع المرصةةد السةةوري لحقةةوق اإلنسةةان المعةةارض  المعتقةةل علةةى
علةى الموقةع  9112\7\6بتةاريخ  ياسةية لجهةات أمنيةة"مقال"حزب البعث ال يحكم سورية فهو واجهةة س

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 

لدولةة وأن الحةةزب تحةول مجموعةةة مةةن االنتهةازيين حةةول السةةلطة الةرأي وبةةدل االشةتراكية هنةةاك إقطاعيةةة ا
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 

تصةةةةاص األجهةةةزة األمنيةةةةة  وان عبةةةارة الحةةةزب القائةةةةد للدولةةةة والمجتمةةةةع الشةةةأن العةةةام التةةةةي هةةةي مةةةن اخ
الموجةةودة فةةي المةةادة الثامنةةة مةةن الدسةةتور السةةوري وتحةةت هةةذا السةةتار تةةم تةةدمير الةةبالد بالكامةةل سياسةةياً 

وبتةاريخ ، واقتصادياً بل أن حزب البعث الذي يضم كفاءات نحترمها من دون شك قد تةم تةدميرها أيضةاً 
ام المةةتهم هيةةثم المةةالح بنشةةر مقةةال بعنةةوان "الجريمةةة والعقةةاب"على عةةدد مةةن المواقةةع قةة 9112\2\41

االلكترونيةةةة المعارضةةةة ومنهةةةا موقةةةع أخبةةةار الشةةةرق تضةةةمن ملخصةةةه أحةةةداث محةةةاكم ميدانيةةةة العسةةةكرية 
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واختصاصاتها ووجود تجاوزات وأن األحكام التي تصدر عن هذا النوع من المحةاكم هةي أحكةام سياسةية 
 9112\2\46كمةةا نشةةر بتةةاريخ ،  ئية أو قانونيةةة وهةةي قريبةةة المثةةال مةةع محكمةةة أمةةن الدولةةة وليسةةت قضةةا
علةةى عةةدد مةةن المواقةةع االلكترونيةةة المعارضةةة منهةةا موقةةع أخبةةار الشةةرق تضةةمن  "النكةةوص" مقةةاالً بعنةةوان

ملخصه أنه بعد سنوات عشر مةن حكةم الةرئيس بشةار األسةد الةذي تجمةع بةين يديةه كافةة السةلطات وتةم 
صةةيل الدسةةتور علةةى المقةةاس الرئاسةةي الةةذي يناسةةب السةةلطة ونتجةةاوز ذلةةك ونقةةول بعةةد هةةذه السةةنوات تف

العشر فيما إذا لدينا اليوم في مجال الحريات وحقوق اإلنسان وأن األجهزة األمنية على ما يبدو لةم يةرق 
ة بجميةع لها الحراك الذي بةدأ يةدب فةي جسةد األمةة الميةت ليةنهض بهةا مةن جديةد فراحةت هةذه األجهةز 

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 

سةةاد ويتسةةع بةةل ويتعمةةق فةةي رئاسةةة الةةرئيس بشةةار األسةةد وحتةةى اآلن وبينمةةا يةةزداد الف الشةةعب منةةذ بدايةةة
المجتمةةع فةةي الوقةةت الةةذي تتسةةع فيةةه الهةةوة بةةين فئةةات الشةةعب بحيةةث يةةزداد الفقيةةر فقةةراً بينمةةا يةةزداد 

ونشةةر المةةتهم أيضةةاً مقةةاالً ، األغنيةةاء غنةةى وتخمةةة علةةى حسةةاب لقمةةة الشةةعب فمةةن الةةذي يحاسةةب مةةن 
 9118\2\92ان المعةةارض بتةةاريخ بعنوان"الشةةفافية والمسةةاءلة"على موقةةع اللجنةةة العربيةةة لحقةةوق اإلنسةة

تضمن ملخصه أن النظام السوري يتصف بانعدام الشفافية واالن الق علةى الةذات والتعتةيم علةى أي خبةر 
ومنةةةع انتشةةةاره حتةةةى يسةةةتمر الشةةةعب غائبةةةاً عةةةن قضةةةاياه وأن السةةةلطة لةةةم تعمةةةد حتةةةى اآلن لطةةةي ملةةةف 

 4281ت فةي الفتةرة الممتةدة بةين عةامي المفقودين سواء في السجون وأثناء الحةوادث المؤسةفة التةي وقعة
وباسةتعراض األوضةاع العامةة فةي بلةةدنا الحبيةب ال نجةد فةي أعمةةال السةلطة الحاكمةة أيةة شةةفافية  4221 و

قةةام المةةتهم بةةالرد هاتفيةةاً  9112\41\7وبتةةاريخ ، واالن ةةالق  وهةةي ال تةةزال تمةةارس أعمالهةةا ب ايةةة التكةةتم
اة بةةةردى الفضةةةائية المعارضةةةة ضةةةمن برنةةةام  بانورامةةةا تضةةةمن علةةةى أسةةةئلة المةةةذيع زيةةةاد السةةةيد العامةةةل بقنةةة

ملخصها اشتداد القبضة األمنية من شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة ونحن اآلن في هذا العةام أسةوء مةن 
العةةام الماضةةي واالعتقةةاالت تةةةزداد وأن السةةلطة لةةديها إمكانيةةات ضةةةخمة مةةن جةةيش ومخةةابرات وشةةةرطة 

تمترس بقوانين خارجة عن أي مفهوم عدالي أو حقوقي قةال تتمتةرس وسالح وكل شيء ووسائل القمع وال
 12الذي أباح لعناصر األمن ارتكاب الجرائم دون محاسبة والقانون  4262لعام  41بقوانين مثل المرسوم 

المسةةلمين وفةةوق كةةل ذلةةك حالةةة الطةةوارئ معلنةةة اسةةتناداً لقةةانون الطةةوارئ وأنةةه حيةةث  بةةاإلخوانالخةةاص 
أن السةةلطة تتجةةه إلةةى االنفتةةاح علةةى النةةاس والعفةةو جةةزء مةةن االنفتةةاح واالعتقةةال جماعةةة المبةةدأ ال يتعقةةد 

إعةةالن دمشةةق اعتقةةال خةةاطأ واسةةتمرار توقيةةف زيةةةاد رمضةةان المةةتهم علةةى خلفيةةة تقريةةر ديتلةةف ميلةةةيس 
المتعلةةق باغتيةةال الحريةةري والةةذي مضةةى علةةى وجةةوده فةةي السةةجن أربعةةة أعةةوام بةةال مبةةرر وأنةةه لةةيس لةةدينا 

والقةةوانين فةةي الكتةةب والكتةةب علةةى الةةرف منةةذ زمةةن بعيةةد والبلةةد تةةدار بواسةةطة أوامةةر وبالغةةات  قةةوانين
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وتعليمات وأيدي األجهزة األمنية غير محددة وال يوجد في سوريا أي شةخص علةى رأسةه حمايةة أو مظلةة 
ب تحميه من تعسف السلطة وعدوان األجهزة األمنية وأن حزب البعث واجهةة وأن بعةض األفةراد مةن حةز 

وهةةم المسةةتفيدين ولكةةن بقيةةة حةةزب البعةةث كحةةزب لةةيس لةةه قيمةةة وحةةزب  البعةةث متنفةةذين حةةول السةةلطة
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 
وهةةةذه صةةةي ة مةةةن صةةةيغ اسةةةتخفاف بعقةةةول البشةةةر واسةةةتخفاف عقةةةول السةةةوريين وأن الةةةوزراء عبةةةارة عةةةن 
واجهات وال يجوز لهم اإلدالء بتصريحات جزافاً دون دراية وعودة للقوانين وأن سةورية دولةة غنيةة ولكةن 

لعمل فيهةا وأن هدر المال العام يجري من قبل السلطة والبذخ والتبذير وهدر األموال هذه كلها بنمكان ا
تم توقيف المتهم المحامي هيثم المةالح مةن  9112\41\41وبتاريخ ، القانون ال يطبق إال على الضعيف 

 قبل األمن وباستجوابه اعترف بأن جميع المقاالت التي كتبها ونشرها على المواقع االلكترونية المعارضةة
لقضةةاء السةةوري ولنظةةام الحكةةم فةةي والتةةي تعةةرض خاللهةةا للحةةزب والثةةورة والدسةةتور ومجلةةس الشةةعب وا

سةةورية ووصةةفه إيةةاه بةةالقمعي واالسةةتبدادي وتسةةلط األجهةةزة األمنيةةة وعةةدم تطبيةةق القةةوانين ومطالبتةةه بنل ةةاء 
الخةاص بتنظةيم األخةوان المسةلمين وانتشةار حةاالت الفسةاد بةين أجهةزة  12قانون الطوارئ والقانون رقةم 

 المطلقة. السلطة والدولة كتبها بمحض إرادته وبقناعته
هةةذا كمةةا اسةةند للمةةتهم المحةةامي هيةةثم المةةالح جةةنح ذم القضةةاء وإذاعةةة أنبةةاء كاذبةةة فةةي الخةةارج مةةن 

هةذه الجةرائم قبةل تةاريخ ، عةام  .عع 987و 176شأنها أن تنال من هيبةة الدولةة المنصةوص عنهةا بةالمواد 
 م قد وقعت وعليه كانت وقائع هذه الدعوى. 9141\9\91
 

 :في األدلة
 . 982فرع  9112\ 7\47بتاريخ \41112\ات إدارة المخابرات العامة رقم تحقيق -4

 تحقيقات النيابة العامة بدمشق. -9
كللل مللا   وقةةال 9141\1\99أقةةوال المةةتهم المحةةامي هيةةثم خليةةل المةةالح أمةةام المحكمةةة بجلسةةة  -1

يلق وكلان قلد اتصلل يب جاء بإفاديت مبراحل التحقيق السلابقة صلحيحة وقلد ذكلرت اوقيقلة يف كافلة مراحلل التحق
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 

حمكمة أملن الدوللة العليلا بسلؤايل علن امللدعو جلودت سلعيد  زميلنا احملامي مهند اوسين اعتقل ألنه رصد أحكام
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 
نسللحب أم ل وقلللد قلللت أيضللاا أن هنللاك فئللات خارجلللة عللن القللانون والنللاس يف سلللورية أن كللان جللودت سللعيد ا

يتضايقون وهناك هوة بني الغين والفقري وهناك فسلاد وللب للملال العلام وسلورية ل تتجله إىل النفتلاح وأن هنلاك 
قلد راجعلوين وهلو  أشخاص حالياا يف السجن بفعل عناصر األمن وأنين ل اعرف املدعو زياد رمضان إل أنه أهله

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 حيلل  ورد امسلله بتقريللر ميللليس وعنللدما علللم بللأن 

ار أن أبلغللين أنلله للليس عنللده مشللكلة وبعللدها مت األمللن السللوري يريللده هللرب وبعللدها سلللمته للللواء هشللام الختيلل
توقيفلله ومللازال موقوفللاا يف السللجن وأرسلللت رسللالة إىل ملللس حقللوق اإلنسللان يف جنيللف للتوسللط بشللأنه وبيللان 
فيما إذا كان مطلوباا للجنة التحقيق الدوليلة وحضلر دبلوماسلي ملن أوربلا ل أعلرف امسله إىل مكتل  وأعلملين بأنله 

الة خطيللة إىل مكتللب اللللواء أصللف وبعللد يللومني أو ثالثللة رد علللّي مللدير مكتبلله برتبللة غللري مطلللوب وأرسلللت رسلل
عميد وأبلغين أنه يف حال وجلود كتلاب خطلي يثبلت ذللك فلألم جلاهزون إلطلالق سلراحه وبعلدها وصللين إمييلل 

بلللد تللدار فأرسلللته إىل اجلهللات السللابقة وا يللتم الللرد كمللا أجبللت علللى سللؤال بأنلله ل توجللد قللوانني يف سللورية وال
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 

هذه اإلجابة استخفاف بعقلول السلوريني كملا  الشعب حممود البرك وقوله بأنه ل حاجة لألحزاب وأجبت بأن
أجبللت علللى سللؤال 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 

على ذكر السم وقلت نب أن يتم حتسني منطقة اجلزيلرة وإنشلاء مشلاريع فيهلا بداية لكن قاضي التحقيق أصر 
وا أمللار بللأن يسللكن األكللراد يف خمالفللات عشللوائية يف دمللر منطقللة وادي املشللاريع ونللب إنشللاء املشللاريع هلللم يف 
اين مناطقهم واقرتحت ذلك وإقامة املشاريع بشكل عملي وقد وجهلت علدة خطابلات للسليد اللرئيس سلبع أو مثل

رسائل  ذا املوضوع ومواضيع أخرى حلول حماربلة الفسلاد وإلغلاء بعلض القلوانني وتعلديل بعضلها وتعلديل القضلاء 
التقيللت بللرئيس احملكمللة الدسللتورية نصللرت مللال حيللدر وقللال  2228واملقللالت املوجللودة كلهللا صللحيحة ويف عللام 

دمت عللى أعضلاء مللس الشلعب ثبتلت عندما أدعى ملؤمترات ل أذهب ألنه ليس للدي ملا أقدمله واعرتاضلات قل
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 

علن نتلائج العصليان وأنلين قللت أن احمللاكم امليدانيلة غلري دسلتورية فيملا  تتكتم عللى األملر وأن تبلله أهلل املوقلوفني
يتعللللق بامللللدنيني وهلللي خمتصلللة مبحلللاكم العسلللكريني زملللن اولللرب وأثنلللاء أحلللدا  األكلللراد يف  لللال سلللورية التقيلللت 
بللاللواء حممللد سللعيد خبيتللان وكللان يف حينلله يشللغل منصللب رئلليس مكتللب األمللن القللومي اجتمعنللا وللل املوضللوع 

ت أنللا وعللدد مللن زمالئللي وقمنللا بإطفللاء الفتنللة والتقيللت بللاللواء هشللام الختيللار وكللان كللل منللا مللع مموعللة وذهبلل
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يعمل منفرداا إلتاد املوضوع وشكرين اللواء هشام على ذلك وكان على الدولة أن تعطيين وسلام عللى ملا فعللت 
ة أسلئلة واردة مبحضلر اسلتجوايب وبسؤاله أجاب أن الشخص الذي اتصل يّب ملن قنلاة بلردى وأجبتله عللى مموعل

هو شخص ل أعرفه ول أعرف القناة أصالا لكنله حتلد  معلي بلهجلة شلامية وأن حاللة الطلوارئ هلي الليت تعطلل 
 القوانني .

 (722للكاتب سليمان ابراهيم العسكري اللذي نشلر يف مللة العلريب العلدد ) مقال"دميقراطية التخلف" -0
 م. 1020لعام 

 م.1007\2\8تلي للمتهم هيثم املاحل يف مقال شكري القو  -2

 مقال"بني اورية والستبداد"للكاتب الدكتور أسعد السح مراين. -7

 م. 1003\22\12مقال"أنا بوليس وذنب الكلب"للمتهم هيثم املاحل بتاريخ  -3

 .1002\3\7مقال "حالة الطوارئ وأثرها على حقوق اإلنسان للمتهم هيثم املاحل بتاريخ  -8

 ل"عرض ل دفاع"للمتهم هيثم املاحل.مقا -2

 .1007\2\22مقال"املؤامرة املستمرة"للمتهم هيثم املاحل بتاريخ  -20

 .1007\2\22عريب للمتهم هيثم املاحل بتاريخ  مقال"سرتبتيز" -22

 خطاب مفتوح إل من بيده األمر للمتهم هيثم املاحل. -21

لكاتبله  صلر العربيلة وإىل حكلام اللبالد العربيلة""خطاب مفتوح"للسيد حسين مبلارك رئليس مجهلوري م -23
 . 1002\2\10املتهم هيثم املاحل بتاريخ 

 . 1008\3\20مقال"العدالة والقانون"للمتهم هيثم املاحل بتاريخ  -20

قسلللم مللللن كتاب"اسلللتقالل السلللللطة القضلللائية"للكاتب القاضللللي نصلللرت مللللال حيلللدر عضللللو احملكمللللة  -22
 الدستورية العليا.

 رمية والعقاب"للمتهم هيثم املاحل نشرها على موقع أخبار الشرق اللكرتوين ."اجل مقال -27

 .1002أيلول 22"النكوص"للمتهم هيثم املاحل نشره على موقع أخبار الشرق بتاريخ  مقال -23

 "الشفافية واملساءلة"للمتهم هيثم املاحل . مقال -28

 جلهات أمنية"لكاتبه املتهم هيثم املاحل. "حزب البع  ل ُيكم سورية فهو واجهة سياسية مقال -22

 "اإلصرار على اخلطأ بني التخبط والتناقض"لكاتبه املتهم هيثم املاحل. مقال -10



 216 

-مقلللال "الطريلللق الصلللعب ملللن داخلللل إعلللالن دمشلللق فلللن املمكلللن لكاتبللله امللللتهم هيلللثم امللللاحل يف مللللة -12
 "-مقاربات

ستبدادي "لكاتبه املتهم هيلثم امللاحل نشلره عللى موقلع مقال ل يوجد انتخابات حقيقية يف حلل نعام ا -11
 اللكرتوين . )فري سرييا(

لكاتبه امللتهم  ""على السلطات السورية اإلفرا  عن رمضان املعتقل على خلفية اغتيال اوريري مقال -13
 هيثم املاحل.

 لكاتبه املتهم هيثم املاحل . مقال"بني فكي كماشة" -10

 للمتهم هيثم املاحل.  سيادة رئيس اجلمهورية الدكتور بشار األسد احملرتم""خطاب مفتوح إىل مقال-12

 اتصال هاتفي مع قناة بردى الفضائية املعارضة أجراه املتهم هيثم املاحل. -17

   

   :في مطالبة النيابة العامة العسكرية
وى املقاملة حبلق امللتهم تقدم  ثل اوق العام مبطالبة خطية من أربلع صلفات اللتمس يف لايتها:إسلقا/ اللدع

تنلال ملن هيبلة الدوللة املنصلوص  أناحملامي هيثم املاحل مرمي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبلة يف اخللار  ملن شلألا 
ع.عام بشموهلا بأحكام مرسوم العفو العام.وطاللب أيضلاا بتجلرا امللتهم احمللامي هيلثم  183و 337عنها باملادتني 

ع.عللام  182بدللللة  187بللة مللن شللألا ان تللوهن نفسللية األمللة املعاقللب عليهللا باملللادة املللاحل منايللة نقللل أنبللاء كاذ
 واوكم عليها ألجل ذلك بالعقوبة املقررة قانوناا.

 

 :في الدفاع
تقدم وكالء املتهم مبذكرة دفاع خطية من سبع صفحات التمسوا فيها من حي  النتيجلة إعلالن براءتله ملن 

 \أ\عللام فقللرة  ع.187كمللة لغللري ذلللك اعتبللار فعللله ينطبللق علللى أحكللام املللادة اجلللرم املسللند للله وحبللال توجلله احمل
م ويف حلال توجله احملكملة لغلري ذللك منحله منتهلى أسلباب  1020لعام  \11\وتشمليها مبرسوم العفو العام رقم 

ض ملن صلفحتني التخفيف التقديرية والقانونية ومراعاة عمر املتهم الذي بله الثمانني كما تقدم املتهم مبذكرة عر 
سلللئل امللللتهم علللن أقوالللله  1020\7\2تلللاريخ \3787علللن نفسللله ومرفلللق  لللا بعلللض الوثلللائق وجريلللدة اللللديار العلللدد
 .1020لعام \11\األخرية فطلب تشميل اجلرائم املسندة له مبرسوم العفو رقم
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 في المناقشة والتطبيق القانوني:
شللألا أن تنللال مللن هيبللة الدولللة املنصللوص  حيلل  أن جرمللي ذم القضللاء وإذاعللة أنبللاء كاذبللة يف اخلللار  مللن

عقوبلات عاملة واملسللندين للملدعى عليله امللدعو هيلثم خليللل امللاحل وعللى فلرض ثبوهتللا  183و 337عنهلا بامللادتني 
كمللا هللو ثابللت مللن إدعللاء النيابللة العامللة العسللكرية بدمشللق   1020\1\13حبقلله فقللد وقعللا بتللاريخ سللابق لتللاريخ 

لعللام \11\أن هللذين اجلللرمني مشللمولني كليللاا بأحكللام مرسللوم العفللو العللام رقللم وحيلل   1002\20\12املللؤر  يف 
 ا يتوجب معه إسقا/ دعوى اوق العام املقامة  ما تبعاا لشلمول اجللرم كليلاا بأحكلام مرسلوم العفلو العلام  1020
قللانون  أصللول حماكمللات جزائيللة وحيلل  أن املللادة السادسللة مللن 037عمللالا بللنص املللادة  1020لعللام  \11\رقللم 

منها أنله املنلاطق \ب\النافذ قد نصت يف الفقرة  2271\21\21تاريخ  22حالة الطوارئ الصادرة باملرسوم رقم 
اليت أعلنت فيها حالة الطوارئ حتال إىل القضاء العسكري مهما كانت صفة الفلاعلني أو احملرضلني أو املتلدخلني 

  أنه اسند للمتهم احملامي هيثم خليل املاحل جرم نقلل أنبلاء  اجلرائم الواقعة على أمن الدولة والسالمة العامة وحي
وحيل  ، ع.علام \182\بدلللة \187\كاذبة يف اخلار  من شالا أن توهن من نفسية األمة وفلق أحكلام امللادة

نصللت علللى انلله"من قللام يف سللورية يف زمللن اوللرب أو عنللد توقللع نشللو ا بللدعاوة ترمللي ،  ع.عللام 182أن امللادة 
لشلللعور القلللومي أو إيقلللا  النعلللرات العنصلللرية أو املذهبيلللة عقوبتللله بالعتقلللال املؤقلللت كملللا أن امللللادة إىل إضلللعاف ا

نصت على أنه يسلتحق العقوبلة نفسلها ملن نقلل يف سلورية يف األحلوال عينهلا أنبلاء يعلرف أللا  ، ع.عام \187\
اتصلال عامليلة وبإمكلان مجيلع كاذبة أو مباله فيها ملن شلألا أن تلوهن نفسلية األملة "وحيل  أن النرتنلت وسليلة 

النللاس التفللر  علللى مواقعللله والتصللال فيمللا بيللنهم بسلللرعة وبسللهولة ويف مجيللع منللاطق العلللاا املرتبطللة مللع بعضلللها 
بشلللبكة النرتنلللت  لللا يعلللين أن األنبلللاء بتللللك الوسلللائل نقللللت للخلللار  واللللداخل عللللى حلللد سلللواء وحيللل  أنللله ملللن 

الليت بلغلت حلداا ملن الكفايلة والثبلوت واليقلني إقلدام احمللامي امللتهم هيلثم الثابت بالوقائع واألدلة املسلنودة أعلاله و 
املللللاحل علللللى نشللللر عللللدة مقللللالت لعناوين"اجلرميللللة والعقاب"و"والنكوص"و"الشللللفافية واملسللللاءلة"وحزب البعلللل  ل 
ُيكلللللم سللللللورية فهلللللو واجهللللللة سياسلللللية جلهللللللات أمنية"و"اإلصللللللرار عللللللى اخلطللللللأ بلللللني التخللللللبط والتنللللللاقض"و"وفن 

و"ل يوجللد انتخابللات حقيقيللة يف حلللل نعللام اسللتبدادي"و"على السلللطات السللورية اإلفللرا  عللن رمضللان املمكللن"
املعتقل عللى خلفيلة اغتيلال اوريلري "و"بلني فكلي كماشلة"وخطاب مفتلوح إىل سليادة اللرئيس اجلمهوريلة اللدكتور 

لجنلللة العربيلللة وقلللوق اإلنسلللان بشلللار األسلللد احملرتم"عللللى املواقلللع اللكرتونيلللة ومنهلللا موقلللع أخبلللار الشلللرق وموقلللع ال
وموقلع سلورية  23-21وموقع املرفأ وموقع إعالن دمشق للتغلري اللوطين اللدميقراطي وموقلع مللة مقاربلات العلددان 

اوللرة العائللد للمللدعو عبللد اوللليم خللدام وموقللع املرصللد السللوري وقللوق اإلنسللان وموقللع مللداد القلللم وعللدة مواقللع 
هم احملللامي هيللثم املللاحل بللالرد هاتفيللاا علللى أسللئلة املللذيع زيللاد السلليد العامللل بقنللاة الكرتونيللة أخللرى إضللافة لقيللام املللت

بللردى الفضللائية ضللمن برنللامج بانورامللا وتضللمنت تلللك املقللالت والتصللالت اهلاتفيللة علللى قنللاة بللردى الفضللائية 
القمعلي وتسللط تعرضه للحزب والثورة والدستور وملس الشعب ونعلام اوكلم يف سلورية ووصلفه بالسلتبدادي و 
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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 

عللن مصللدرها  أوون أن يقللدم أي دليللل علللى صللحة هللذه األرقللام ومعلومللات إخل د ... املزعللوم وحللالت اإلعللدام
وقد تأيد ذلك باعرتاف املتهم أمام األمن والنيابة العامة العسكرية وأمام قاضلي التحقيلق العسلكري وأملام دائرتنلا 

للك القنلاة والذي أكد قيام قناة بردى الفضائية بالتصال معه وأنه يعلم أن حديثه وصلوته اهللاتفي سليب  عللى ت
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 

والقللانون  2272لعللام  20حقللوقي مثللل املرسللوم ووسللائل قمللع وتتمللرتس بقللوانني خارجللة عللن أي مفهللوم عللديل أو 
وأنه قال أن الناس يف سورية متضايقني والوضع مأساوي من جانب اوريات العاملة واهللوة السلاحقة بلني  02رقم 

الفقري والغين ولب املال العام والفسلاد املستشلري وأن السللطة ل تتجله إىل النفتلاح عللى النلاس واعتقلال مجاعلة 
خللاطئ ألنلله ل يوجللد أي شللائبة عللليهم وأن حللزب البعلل  حللزب واجهللة ويعللين بعللض األفللراد  إعللالن دمشللق هللو

من اوزب متنفذين حول السلطة وهم املستفيدين وبقية أفراد حزب البع  لليس هللم قيملة يف اويلاة العاملة وملن 
ورية والقللوانني ُيكللم الللبالد أشللخاص خلللف األبللواب و للن ل نعللرفهم وأنلله قللال أيضللاا :للليس هنللاك قللوانني يف سلل

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 

كللالم فللارغ حللىت لللو صللدر قللانون األحللزاب ألن   20وم مللن املرسلل 27قبللل إلغللاء حالللة الطللوارئ وقبللل إلغللاء املللادة 
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 

سلليد الللرئيس اجلمهوريللة الللدكتور بشللار األسللد ذكللر فيلله أنلله ل بللد مللن إعللادة عنللد إمللام جللائر وأنلله وجلله خطللاب لل
النعر يف السياسة الداخلية والنفتاح على املواطنني بكل توجهاهتم وأن مقال بني فكي كماشة صدر عنله وذكلر 

لبنيللة فيلله أن الشللعب السللوري حتللت قمللع أنعمللة اسللتبدادية  وليللة منللذ أكثللر مللن تسللني عامللاا أدت إىل تللدمري ا
الجتماعية ونشر الفساد وذكر أيضاا 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 

العللريب يوجللد فيلله نللص أن لكللل مللواطن اوللق  الللذي صللادق علللى حقللوق "20السلللطة التنفيذيللة والقللانون رقللم "
بالسفر والعودة إىل بلده وهلذا القلانون معطلل ول يوجلد شلفافية مبرافلق الدوللة والفسلاد منتشلر يف اللا والبحلر وا 

وأنللله نشلللر مقلللالا بسلللورية اولللرة اللكلللرتوين حلللول علللدم وجلللود  يبلللق مفصلللل ملللن مفصلللل الدوللللة إل وفيللله فسلللاد.
بدادي ول يوجلللد يف سلللورية انتخابلللات عللللى كافلللة األصلللعدة وأن الدوللللة تسللليطر عللللى انتخابلللات بعلللل نعلللام اسلللت

الصناديق وتنجح من تريد وتسط من تريد وتتحكم وتنتهك أي أنله ل يوجلد أي فلرص والنفلوذ يلعلب دور كبلري 
 2228علام وكذلك العالقلات ملع األجهلزة األمنيلة وامللال وذكلر أنله زار رئليس احملكملة الدسلتورية املرحلوم نصلرت ب
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عضللو مللن ملللس الشللعب ولكللن الللذين أبطلهللم ثبتللوا  212وأخللاه املللذكور أنلله أبطللل كللرئيس حمكمللة انتخابللات 
مبرسلللوم رئاسلللي وأنللله ذكلللر ملللا قيملللة النتخابلللات إذا كلللان رئللليس اجلمهوريلللة هلللو ملللن يعلللني مللللس الشلللعب ولللليس 

دة بللني سللورية ومصللر وأن مجيللع أي منللذ الوحلل 2228النتخابللات وأن العمللل السياسللي بسللورية أوقللف منللذ عللام 
اإلجابات اللواردة عللى املوقلع اللكلرتوين جملللة مقاربلات صلادرة عنله وذكلر خالهللا أن غيلاب الشلعب علن  ارسلة 
حقوقه السياسية منذ تسلني عاملاا حكلم ملن خالهللا بأنعملة قمعيلة وأنله كلان أحلد امللوقعني عللى إعلالن دمشلق 

كيل اإلعالن حصل بعض التنسيق بني الداخل واخلار  وحول مقالله علن قبل طرحه على املواطنني ويف بداية تش
اإلصرار على اخلطأ فقد أورده رداا على كالم وزير األوقاف واخلارجية وأن مقاله حول أن حلزب البعل  ل ُيكلم 
البللللد فهلللو واجهلللة سياسلللية كلللون شلللعاراته سلللقطت بالكاملللل فبلللدل الوحلللدة تشلللرذم وبلللدل اوريلللة سلللجون وبلللدل 

كية إقطاعية وأنه يكرر ما ورد مبقاله حول عنوان الشفافية واملساءلة والنفلالت وذكلر فيهلا وصلف سلجن الشرتا 
تللابع للمخللابرات العامللة بكفللر سوسللة وأنلله كللان موقللوف بالسللجن بللأمن الدولللة وأن عناصللر تابعللة لسللرايا الللدفاع 

ل خللالف بينلله وبللني علللي التابعللة لرفعللت األسللد طوقللوا السللجن وحللاولوا تصللفيتهم لكللن حصلللت مشللكلة وصللو 
دوبا وبذات الوقت فإن عناصر من سرايا الدفاع نفذوا مزرة بسجن تدمر وقتلوا املساجني بلداخل الغلرف وذكلر 
موضلللوع العصللليان بسلللجن صللليدنايا العسلللكري وأن عبلللد اولللليم خلللدام ا ُيلللاكم وهلللو عللللى رأس السللللطة ولكلللن 

ه مبواضيع متعددة وتبا كل ما جاء مبقالته حتلت عنلوان حكم بعد مغادرته وهناك أكثر من مئيت مقالة صادرة عن
"النكوص"ويكرر كل ما جلاء مبقالتله حلول احمللاكم امليدانيلة العسلكرية املنشلورة بأخبلار الشلرق امللازة بلامللف وأنله 
أن  برأيه أن استمرار حالة الطوارئ بسورية مار للقمع واستمرار الستبداد وصور املقالت املرفقة بلامللف وحيل 

املللتهم احملللامي هيللثم املللاحل قللام بنشللر مقللالت علللى املواقللع اللكرتونيللة "النرتنللت"ومت بلل  صللوته علللى قنللاة بللردى 
الفضائية وحي  أن املواقع اللكرتونية وقناة بردى الفضائية ميكلن لألشلخاص يف سلورية وخارجهلا تصلفح املواقلع 

  أن املللتهم هيللثم املللاحل قللام بنشللر مقالتلله وأمسللع صللوته اللكرتونيللة ومسللاع مللا يبلل  علللى القنللوات الفضللائية وحيلل
للقاصللي والللداين وأذاع يف الللداخل واخلللار  أنبللاء يعللرف املللتهم ألللا كاذبللة أو مبللاله فيهللا ومنهللا عللدم قللدرة حللزب 
البعلل  علللى اوكللم وعللدم صللحة النتخابللات مميللع أشللكاهلا وعللد وجللود دميقراطيللة أو قللوانني تطبللق وعللدم قيللام 

اجباتله وغريهلا مللن األنبلاء املبلاله فيهللا والغلري صلحيحة وحيلل  أن امللتهم ملن املثقفللني وهلو قلاض سللابق القضلاء بو 
وحمام ومن خالل أفكاره اليت يبثها ويعمل على نشرها يثبت أنه ليس بالشخص العادي ويعلم ما ينتج علن بل  

يف مقالتله ومقابالتله والسلابق ذكرهلا هذه األفكار ونشرها وحي  أن األنبلاء الليت نقلهلا امللتهم ونشلرها ورو  هللا 
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 

مللل علللى التأكللد مللن صللحتها ل سلليما وأنلله للليس بالشللخص العللادي وإمنللا يعلللم صللحتها وأنلله مبللاله فيهللا وا يع
مللدى خطللورة مثللل هللذه األفكللار واآلراء ويعلللم ضللرورة التأكللد مللن صللحتها ل سلليما أنلله رجللل قللانون ويعلللم مللا 

فاسلق يرتتب على فعله  ا يؤكلد نيتله املسلبقة لنقلل هلذه األفكلار وإرادتله مللا يرتتلب عليهلا ملن نتلائج "إذا جلاءكم 
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وصلللدق اهلل الععللليم ول ميكلللن لشلللخص مبثلللل ثقافلللة امللللتهم ويعملللل عللللى نشلللر فكلللر سياسلللي وتغيلللري "  ... بننلللاء
اجتماعي وسياسي أن يستكني إىل أنباء كاذبة أو مبلاله فيهلا ا يتأكلد ملن صلحتها وأن يبلين مسلتقبل أمله عللى 

أراد اخلري أو حسن النية أو أنه يتوقلع صلحة القيل والقال والشائعات واألكاذيب ول ميكن للمتهم أن يتذرع أنه 
إخل ما ورد مبذكرات الدفاع ل سيما وأنه كما سلف يعلم ما يعمل وما يرتتلب عليله مللا يتمتلع بله  ...هذه األنباء 

ملن ثقافلة قانونيلة ودرايلة اجتماعيلة وسياسلية وهلو يعللم العلروف السياسلية احمليطلة بلالوطن  وحيل  أن امللتهم قلد 
اجلمهوريلللة العربيلللة السلللورية كملللا هلللو ثابلللت ملللن الوقلللائع ووثلللائق املللللف واعرتافاتللله بكافلللة مراحلللل  قلللام عللللى أرض

التحقيلق بنشلر علدد ملن املقلالت علا النرتنلت والسلابق ذكرهللا كملا أجلرى لقلاء ملع قنلاة بلردى الفضلائية ويعلللم 
ملقللالت واللقللاءات قللد أن أقواللله سللوف تبلل  عللا األثللري وأجللاب فيهللا علللى عللدد مللن األسللئلة وحيلل  أن هللذه ا

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 

هذه األنباء واستخدمها لرتويج أرائله وأفكلاره وسلعى بكلل جهلد لنشلر فيها وحي  أن املتهم قد عمل على نشر 
نعللام سياسللي يرتأيللله وحللاول أن ُيملللل اآلخللرين عللللى القتنللاع  للذه اآلراء واألفكلللار مللن خلللالل املبالغللة باألنبلللاء 

واحملطلات والوقائع اليت نقلها وإضافة أنباء كاذبة عليها وقد عملل عللى نشلر أفكلاره وبوسلائل العلنيلة  كالنرتنلت 
الفضللائية إلمساعهللا لعامللة النللاس داخللل البلللد وخارجلله وملهللم علللى اعتناقهللا وحيلل  أنلله قللام بفعللله هللذا بعللروف 
حساسلة اسلتغل فيهلا اهلجملة السلتعمارية عللى املنطقلة حبجلة نشلر الدميقراطيلة بشلكل علام وعللى القطلر بشلكل 

مليللة متكاتفللة علللى النيللل مللن صللمود قطرنللا وقللد خللاص وقللد عملللت فيهللا قللوى العلللم والماياليللة والصللهيونية العا
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 

المايالية والصلهيونية علن نيتهلا وهلي إعلادة رسلم خارطلة املنطقلة وإشلاعة الفوضلى اخلالقلة أفصحت قوى البغي 
ومثال عليها القطلر العراقلي وقلد عمللت للنيلل ملن صلمود قطرنلا بأعملال عسلكرية مباشلرة وغلري مباشلرة ل سليما 

ة والدينيللة يف املنطقللة ويف وقللائع حللرب متللوز يف لبنللان ومكيللدة اغتيللال رفيللق اوريللري وحماولللة إشللاعة الفلل  املذهبيلل
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 

بناء أمته هلم من خصلائص األصلالة وملن اللروابط املاديلة واملعنويلة الليت تشلد وأمته وولئه العميق هلما وإميانه بأن أ
بللني أبنائهللا مللا نعلهللا جللديرة بللأن تكللون أمللة واحللدة وان حتيللا سللرية قللدرها وربللة مصللريها وأن تؤلللف دولللة تتمتللع 

وطلد عللى إبلراز مميع حقوق السيادة واوريلة والسلتقالل ويتجللى الشلعور القلومي يف هلذا العلزم العلام األكيلد امل
خصلللائص هلللذه األصلللالة هلللذه األصلللالة واولللرص عليهلللا واللللدفاع عنهلللا والسلللمو  لللا ضلللمن إطلللار اوريلللة والسللليادة 
والسلتقالل وعللن طريللق اإلسلهام يف إغنللاء الللرتا  العللاملي اإلنسلاين وحيلل  أن املللتهم قللد قلام بنشللر أرائلله وأفكللاره 

أنبلللاء كاذبلللة وأخلللرى مبلللاله فيهلللا ومسلللتغالا حللللروف اهلجملللة مسلللتعمالا ومتخلللذاا وسللليلة للللدفع النلللاس إىل اعتناقهلللا 
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المايالية على القطر واألمة حبجة نشر الدميقراطية والفوضى اخلالقة وهي حلروف هتلدد كيلان األملة وقلدم أفكلار 
مبنيلللة عللللى أكاذيلللب مللللن شلللألا أن هتلللدد كيلللان األمللللة بالليلللار ومتلللس أمنهلللا اخلللللارجي واللللداخلي وقلللد تقللللوض 

ذهب حبريتهلللا وسللليادهتا وتسلللاهم يف متكلللني الطلللامعني  لللا وحيللل  أن امللللتهم هلللو يف سلللن السلللتقرار اسلللتقالهلا وتللل
الفكري والنفسي وهو قاض سابق وحمام أي رجل قانون ويعلم ما يرتتب على أفعاله وما يلنجم علن نشلر أفكلاره 

دهتا وحيلل  أن مللن وهللذه الشللائعات واألنبللاء الكاذبللة يف هللذه العللروف مللن خطللر يهللدد األمللة يف وجودهللا ووحلل
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  

األخللرى واملبللاله فيهللا اللليت نشللرها ورو  هلللا مللن شللألا أن تنشللر أن األفكللار اللليت سللاقها املللتهم واألنبللاء الكاذبللة 
اإلحساس بالعلم والقهلر وانعلدام العداللة للدى أبنلاء األملة مبلا يلوهن نفسلية أبنائهلا وُيطلم معنويلاهتم ويلدمر روح 

يسلتكني التضحية لديهم ويثري الفوضى والتذمر بدلا من النضال والصمود واجللد والوحدة فتنهار مقاومة األمة و 
أبنائها إىل ثقافة اهلزمية وتصغر يف أعني الطامعني فيها األمر الذي يشكل حبق امللتهم جنايلة نقلل أنبلاء كاذبلة ملن 

ع.عللام ونعللراا لعللروف ومالبسللات هللذه  182بدللللة  187شللألا أن تللوهن نفسللية األمللة املنصللوص عنهللا باملللادة 
عور أبنللاء األمللة وإحساسللهم القللومي وملللا يشللكل هللذا القضللية وقدسللية اوللق املعتللدى عليلله وهللو هيبللة الللوطن وشلل

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 

ل يف موقللع النقيللاد السللهل ملصلللحة األمللة  للا دفللع هيئللة احملكمللة متمعللة وجللب األسللباب اخلطللأ وعانللد وجللاد
أصللول حماكمللات جزائيللة  302ع.عللام هلللذه األسللباب وعمللالا بللنص املللادة  103املخففللة التقديريللة عمللالا باملللادة 

 تقرر باالتفاق :
 وفقاً لمطالب النيابة العامة العسكرية بدمشق الحكم بما يلي :

 2232قا/ دعوى اوق العلام املقاملة حبلق امللدعى عليله امللدعو هيلثم خليلل امللاحل والدتله زينلب توللد إس -2
منحللليت ذم  117حمضلللر  \3\مقللليم بدمشللق دميلللاس قلللرى األسللد جزيلللرة 220مللن أهلللايل دمشلللق سللاروجه قلللويل  

باملللللللادتني  القضللللللاء وإذاعللللللة أنبللللللاء كاذبللللللة يف اخلللللللار  مللللللن شللللللألا أن تنللللللال مللللللن هيبللللللة الدولللللللة املنصللللللوص عنهللللللا
أصللللول  037وعمللللالا بلللنص املللللادة  1020لعللللام   11تبعللللاا لشللللموهلا مبرسلللوم العفللللو العللللام رقلللم ، ع.علللام 183و337

 حماكمات جزائية.

جترا املتهم املدعو هيثم خليل املاحل مناية نقل أنباء كاذبة من شألا أن تلوهن نفسلية األملة املنصلوص  -1
 جل ذلك بسجن العتقال املؤقت ملدة ثال  سنوات .ووضعه أل 182بدللة  187عنها باملادة 

-20حجره وجتريده من اوقوق املدنية وعفوه من تدبري منع اإلقاملة لعلدم وجلود حمعلور عملالا بلاملواد " -3
 عقوبات عام. "73-81
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س ويف حللال عللدم الللدفع ُيللبس يومللاا واحللداا عللن كللل لريتللني .ل 11,32تضللمينه رسللم ونفقللات القللرار  -0
 و كسورمها.سوريتني أ

حملللل ملللذكرة  1002\20\20تسلللطري ملللذكرة ملللدة سلللجن حبقللله شلللامالا حجلللز حريتللله اعتبلللاراا ملللن تلللاريخ  -2
الصلادرة علن قاضلي التحقيلق العسلكري األول بدمشلق بتلاريخ  1002\20\12تاريخ  2102التوقيف رقم أساس 

 م 1002\22\2

 

رجلب  13م املوافلق  1020\3\0تلاريخ األحلد قراراا وجاهياا قابالا للطعن بالنقض صدر علناا وأفهم أصول ب
 هل.2032

 

 

 الرئيس             العضو                    العضو                        املساعد        

 العميد علي حسني     العقيد  دوح طه       العقيد حسن وقاف                     حممد براقي  
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 رار محكمة الجنايات العسكريةالطعن المقدم لمحكمة النقض بق
 مقام محكمة النقض بدمشق
 الغرفة العسكرية الموقرة

 

 الطاعةةةةةةةن : 
 عبد اهلل اخلليل وجنيب ددم ودعد موسى  :ميثله احملامونو  هيثم خليل املاحل    

 .اوق العام المطعون ضده :

   القرار المطعون فيه :

الصللادر  0/3/1020تللاريخ  338رية الثانيللة بدمشللق رقللم هللو القللرار الصللادر عللن حمكمللة اجلنايللات العسللك 
 املتضمن من حي  النتيجة :  1020لعام  332بالدعوى رقم أساس 

 ...ل 2

ل جترا املتهم املدعو هيثم خليل املاحل مناية نقل أنبلاء كاذبلة ملن شلألا أن تلوهن نفسلية األملة املنلوه عنهلا 1
 جن العتقال املؤقت ملدة ثال  سنوات.ووضعه ألجل ذلك بس 182بدللة  187باملادة 

 ..ل .3

 إىل آخر ما جاء بالقرار املطعون فيه .

 
 أسباب الطعن

 : أواًل في الشكل

 لقد صدر القرار املطعون فيه خمالفاا لألصول والقانون ومستوجباا النقض لألسباب التالية:

ات الصلرُية والواضلحة للقلانون لبلد لنلا ملن أولا ل قبل أن نبدأ بتناول ما جلاء بلالقرار املطعلون فيله واملخالفل
إثارة العديد من النقا/ اليت مت جتاهل القانون فيها لائياا واليت متت خمالفتها من قبلل مجيلع ملن سلامهوا يف توقيلف 

 املوكل وصدور هذا القرار ومنها : 

إجبلللار  مت توقيلللف املوكلللل بشلللكل ذلللالف القلللانون والدسلللتور إذ أن الدوريلللة األمنيلللة أقلللدمت عللللى - أ
املوكلل علللى الصلعود إىل السلليارة دون أن يعلرف مللن هلم هللؤلء األشلخاص الللذين اقتلادوه واجلهللة 
اللليت مت سللوقه إليهللا جللااا أو ماهيللة املللذكرة القضللائية أو أمللر التوقيللف وبالتللايل فللإن إجللراء التوقيللف 
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والنيابلللللة العاملللللة األويل باطللللل بطالنلللللاا مطلقللللاا وقلللللد مت إثللللارة هلللللذا املوضلللللوع ابتللللداءا أملللللام احملكمللللة 
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 اإلجللراءات الالحقللة للله باطلللة مبللا 

نعللل حمكمللة  فيهللا القللرار املطعللون فيلله وحيلل  أن هللذا األمللر هللو خمالفللة واضللحة وصللرُية للقللانون
النقض ذات صلة مباشرة يف ذلك أللا املسؤولة عن تطبيق القلانون  لا نعلل القلرار املطعلون فيله 
اسللتند علللى أول إجللراء وأول لبنللة يف بنائلله القللانوين خمالفللة للقللانون  للا نعللله بللاطال نلللتمس تقريللر 

 ذلك .

ة األمنيةةةة يطالةةةب بموجةةةب كتةةةاب صةةةادر عةةةن األجهةةةز ))  أحيللل املوكلللل إىل القضلللاء العسلللكري - ب
(( بمحاكمتةةه وإنةةزال العقوبةةة األشةةد وأعادتةةه إلةةى الفةةرع الةةذي أحالةةه بموجةةب هةةذا الكتةةاب

ن هلللذا أل 21/21/2271تلللاريخ  22" ل ميكلللن الركلللون إىل القلللانون رقلللم ،بلللالرغم ملللن كونللله ملللدين 
للللله القللللانون باطللللل أصللللال ول ميكللللن تطبيقلللله وان مللللا ارتكللللزت عليلللله احملكمللللة يف قرارهللللا يف غللللري حم

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 
اسلللتجوبوا املوكلللل وحلللاكموه بشلللكل منفلللرد أو متمعلللني إىل صلللفوف حلللزب البعللل  اللللذي يتلللوىل 

وبالتللايل ل ميكللن أن تكللون احملكمللة يف مثللل هللذه اوالللة هللي حمكمللة ، السلللطة اواكمللة مقاليللد 
وهنةةا البةةد لنةةا أن حياديللة وفللق نللص القللانون املعمللول فيلله يف اجلمهوريللة العربيللة السللورية ذاتلله ، ))

سةةبيله او انتهةةاء فتةةرة  إخةةالءنسةةأل هةةل مةةن الممكةةن إطةةالق سةةراح الموكةةل فةةورا فةةي حةةال 
للكتةةاب المنةةوه عنةةه أعةةاله ، تفقةةد المحكمةةة حياديتهةةا ألنهةةا تعمةةل وفةةق  محكومتيةةه ، وفقةةا

 ((.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"".

 املوكلل عللى حماكملة عادللة ونزيهلة.فإن هذا األمر يقوض ركناا أساسلياا ملن أركلان وجلوب وحصلول  وبالتايل
هللذا وحيل  أن هلذه خمالفلة واضلحة وصلرُية للقلانون نعللل ملن حمكملة اللنقض تبسلط رقابتهلا عللى ذللك والقللرار 

 املطعون فيه مستوجباا النقض، نلتمس تقرير ذلك.

م اشلللرت/ القلللانون اختلللاذ إجلللراءات أساسلللية لبلللد ملللن أن أي شلللخص ملللتهم أو موقلللوف أو حمكلللو  - ت
 اوصول عليها قبل البدء يف احملاكمة وهذه اإلجراءات:
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 علللى كافللة مريللات قضلليته والخللتالءحقلله يف توكيللل حمللامي أو أكثللر ومناقشللة واطللالع احملللامي  -2
يلق ا ينفلذ بلل مت العملل  م على انفراد ويف الوقت الذي يشاء ومبا أن هذا األملر القلانوين والواجلب التطب

على عكس ذلك متاماا وهو منع الوكالء من اللقاء باملوقوف املوكل بشكل منفرد لائياا وهنلا جنلزم متاملاا أن 
أجهزة األمن  ثلة بعناصر الشرطة كانت حاضرة متاماا بني املوكل واحملامي يف كافة أملاكن اللقلاء وا يتسلن 

بسلبب اإلجلراءات املعقلدة والليت مت فرضلها بشلكل  "" على انفراد""اا لنا كمحامني من لقاء املوقوف لائي
ع عنلله خلاص علللى الزميلل احملللامي املوقلوف األسللتاذ هيلثم املللاحل ول نلدري كيللف لنلا أن منللارس حقنلا بالللدفا 

إن مللا قامللت بلله احملكمللة مصللدرة القللرار املطعللون فيلله مللن حمللاولت لسللد  .بشللكل سللليم دون الجتمللاع بلله
 القانونية ل ميكن اعتباره تطبيقاا للقانون وكان األجدر  ا أن تأمر بتنفيذ القانون .هذه الثغرة 

املوكلللل ا يلللتمكن ملللن اوصلللول عللللى صلللورة مصلللدقة علللن كاملللل مللللف اللللدعوى وكلللذلك حملللامو   -1
 الدفاع وهناك بعض الوثائق ا يسمح لنا بتصويرها حىت تارذه وبالتايل فإن هذا األمر يعلد إخلالل واضلحاا 

 .ه عرضة للنقض هلذه الناحية أيضاا يف تطبيق القانون ونعل القرار املطعون في

 

قانونيللة  تلللك املسللائل هللي إجللراءات أوجللب القللانون تطبيقهللا وهللي يف صلللب القللانون وهللي مسللائل :ثانيةةاً 
 :جوهرية واستطراداا نضيف

 

 عقوبات عام واضحة وصرُية إذا ألا نصت على:  187املادة  - أ

لعقوبة نفسها مةن نقةل فةي سةورية وفةي األحةوال عينهةا أنبةاء يعةرف أنهةا كاذبةة يستحق ا -4]] 
 أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية األمة.

 إذا كان الفاعل يحسب هذه األنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثالثة أشهر على األقل.[[  -9
علللم أن األنبللاء كاذبللة واشللرتطت أن وبالتللايل فللإن هللذه املللادة واضللحة وصللرُية إذ أن هللذه املللادة اشللرتطت ال

 املوكل يعرف ذلك وأصر على نشرها.

القرار املطعون فيه ركز على هذا األمر كثرياا ويف أكثر من نقطة وأصر عللى أننلا يف حاللة حلرب وهلذا األملر 
ت غللري يف غللري حمللله القللانوين واملللتهم أثللار هللذه املسللألة حيلل  إن الصللحف احملليللة هللي اللليت تنشللر أخبللار املفاوضللا

املباشللرة برعايللة وزيللر اخلارجيللة وليللد املعلللم ومللن خللالل الوسلليط الرتكللي الللذي اشللرف علللى هللذه املسللألة وان هللذه 
املفاوضلللات ا تتوقلللف إل بعلللد انلللدلع حلللرب غلللزة واستشلللهد بلللأقوال رئللليس اجلمهوريلللة يف امللللؤمتر الصلللحفي يف 

األوىل ملن امللادة يف حلني أن الواقعلة املنفلي ثبوهتلا استنبول، احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ركلزت عللى الفقلرة 
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وإهلللدار  األوىلأيضللاا ختضللع للفقللرة الثانيللة دون غريهللا مللع متسللكنا بعللدم ثبوهتللا أيضللاا وبالتللايل فللإن تطبيللق الفقللرة 
الثانيللة يف غلللري حملللله القللانوين ونعلللل القلللرار عرضللة لللللنقض ألن الواقعلللة اللليت بلللني أيلللدينا علللى فلللرض ثبوهتلللا ختضلللع 

انون العفو أصالا وهي عبلارة علن جنحلة أملا التشلدد بلذلك وتطبيلق الفقلرة األوىل واعتبارهلا جنايلة يف غلري حملله لق
 القانون ومستوجباا النقض هلذه الناحية نلتمس تقرير ذلك .

احملكمة مصدرة القرار املطعون فيله اعتلات وافرتضلت عللى أن املوكلل كلاذب وبلدأت تتعاملل ملع هلذا  -ب
ى أنلله حقيقللة واقعللة وبللدأت تنسللج قرارهللا علللى هللذا األسللاس كمللا أنلله اجتللزأت الكثللري مللن املقللاطع الفللرتاض عللل

وتعاملت ملع الوقلائع يف هلذه اللدعوى بشلكل افرتاضلي عللى سلبيل املثلال أوردت عبلارة أن املوكلل قلام بنشلر كلذا 
املللل ملللع الشلللبكة علللى موقلللع عائلللد لعبلللد اولللليم خلللدام وهلللذا األملللر غللري صلللحيح ويلللنم علللن جهلللل فاضلللح يف التع

(( إذ أن ملللا هلللو منشلللور عللللى الشلللبكة يسلللتطيع أي موقلللع آخلللر أن يعيلللد نشلللره وبالتلللايل )) النرتنلللت العنكبوتيلللة
وحي  أن الرسالة موجهة إىل رئاسلة اجلمهوريلة " ونشلرت ملن قبلل موقلع ملوايل لنعلام اوكلم يف سلورية وميثلله يف 

خاص آخلرين ل ميكلن حتميلل املوكلل ذللك ، ألن النشلر وأعيد نشرها من قبل أشلكلنا شركاء "  اغلب األحيان ،
النشللر للليس خاضللع إلرادة املوكل،وبالتللايل نللب علينللا أن نللدرك آليللة العمللل علللى الشللبكة وكيفيللة التعامللل  وإعللادة

ملع مللا هلو منشللور عليهللا وملن   نسللتطيع أن  كللم ، و سلنتاول هللذا اللذي اعتاتلله احملكمللة دلليال ضللد املوكللل ، 
، يشللكل  ثابتللةن اخلطللاب املوجلله إىل رئلليس اجلمهوريللة وينتقللد صللاحب هللذا اخلطللاب وقللائع ماديللة ونسللأل إذا كللا

جرمللا يعاقللب عليلله صللاحب اخلطللاب ويسللجن ثللال  سللنوات،ملن يوجلله مثللل هللذا اخلطللاب إذا ا يكللن لللرئيس 
هلو املكافلأة عللى غريه إيصال أرائه وانتقاداته بغري هذا الطريق ؟ وهلل السلجن  أوالبالد ؟ وكيف يستطيع املوكل 

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. 

الموكةةل علةةى ))  وردت عبللارة ركللزت عليهللا احملكمللة مصللدرة القللرار املسللتأنف واعتللات أقللوال املوكللل كاذبللة
وهي أن املوكل يتحد  أن هناك هوة سلاحقة بلني الفقلري  (( استعداد إلثبات كل نقطة من النقاط التي أثارها

والغلين وهنلاك للب للملال العلام ، ونسلال احملكملة مصللدرة القلرار املطعلون فيله الليت اعتلات ذللك كلذبا،هل كللالم 
اوللال يثبتلله ،" املوكللل أثنللاء جلسللات احملاكمللة ويف معللرض دفاعلله  املللتهم املللاحل هللذا ُيتللا  إىل إثبللات ،أم أن واقللع

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 

موضةةةةوع الدبابةةةةة والجسةةةةر تحةةةةدثت عنةةةةه الصةةةةحف المحليةةةةة قبةةةةل نللللرم املوكللللل علللللى وقللللائع صللللحيحة ؟،)) 
 ((.  غيرها
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علللى الثانيللة واعتللات ذلللك   األوىلكمللا أوردت عبللارة أخللرى تتعلللق بالسلللطة التنفيذيللة والقضللائية وسلليطرة 
أي تغللول أكثللر مللن  بعللدم تنفيللذ القللرار القضللائي، ،رئلليس الللوزراء يللأمر خطيللاا  وهنللا نللورد مثللال علللى ذلللك، كللذبا 

الةةةنقض التةةي نتقةةةدم بطعننةةةا أمامهةةةا تةةةدرك هةةةذا وحمكملللة  ذلللك عللللى السلللطة القضلللائية ملللن السلللطة التنفيذيلللة،
يسللعنا كهيئللة دفللاع إل أن نسللأل ضللمري اهليئللة اللليت تنعللر  للذا وهنللا ل  ،مةةن غيرهةةا أكثةةرالموضةةوع وملمةةة بةةه 

هةةل هةةذا الكةةالم صةةحيح ؟ أم أن الموكةةل يفتةةري والواقةةع عكةةس ذلةةك، وبالتةةالي نجةةد أن القةةرار الطعللن : 
 استند على وقائع تظهر صورة على عكس الواقع،مما يجعله عرضة للنقض، نلتمس تقرير ذلك. 

  القلللرار ل عالقلللة للموكلللل  لللا لائيلللاا ول ميكلللن الركلللون عليهلللا مثلللل كملللا أن هنلللاك عبلللارات موجلللودة يف مللل  
وهةي الصهوينة والمايالية العاملية واهلجمة عللى القطلر وملا إىل هنلاك ملن عبلارات ل عالقلة للموكلل  لا لائيلاا،))

اللدعوى  ((،مت حشلوها بلالقرار خالفلا لواقلعمحاولة واضحة لتسييس القضية وإخراجهةا عةن الطةابع القةانوني 
وا يتم حبثها أثناء الستجواب أو أثناء جلسات احملاكمة،ل ندري من أين أتت تللك العبلارات ،مقلالت املوكلل 

مقالتلله يف  أوا تتنللاول الفوضللى اخلالقللة،وهي ضللد اوللرب علللى العراق،وضللد اوللرب يف لبنللان ،وا يكللن املوكللل 
هلة إيلراد تللك العبلارات، كملا أوردت احملكملة عبلارات تلدل أي يوم من األيام على توافق مع ما ذكر يف القرار جل

عللى مكانللة املوكلل علللى السللاحة الداخليلة والدوليللة وعلمله القللانوين والقضللائي وجنلد أن هللذا األملر يصللب لصللاحل 
 املوكل ول ميكن اعتباره دليال ضده على اإلطالق .

القللللانوين وغللللري موجللللود أصللللال يف وثللللائق  وبالتلللايل فللللإن مللللا جللللاء حبيثيللللات القللللرار املطعللللون فيللله يف غللللري حمللللله
 ومستوجباا النقض هلذه الناحية أيضاا. "أي القرار "الدعوى، وان إيراده يف م  القرار املطعون فيه نعله 

 

 هلذه األسباب ولألسباب اليت تراها حمكمتكم املوقرة نلتمس :

 

 قبول الطعن بالنقض شكاًل .ل 2
  . المقتضى القانوني وإجراءعون فيه قبوله موضوعاً ونقض القرار المط ل1
 

 وبكل احترام

 

 الوكالء                             7/9141/ 92دمشق في  
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 يق قرار محكمة الجنايات العسكريةقرار محكمة النقض النهائي بتصد

 

 9141لعام  9114قرار  4812أساس 
 جنايات عسكرية

 باسم الشعب العربي السوري في سورية

 ال رفة العسكرية -الدائرة الجزائية -محكمة النقض
 

 الرئيس: السيد انطون فيلو

 العقيد مفيد مخلوف -المستشاران السيدان: هشام ظاظا 
 الطاعن هيثم المالح

 الخصم في الطعن : الحق العام
 الجرم: نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية األمة

تةةةةاريخ  118/112ية الثانيةةةةة بدمشةةةةق بةةةةرقم القةةةةرار المطعةةةةون فيةةةةه الصةةةةادر عةةةةن : المحكمةةةةة العسةةةةكر 
1/7/9141 

 المتضمن : الحكم على الطاعن
 وعلى كافة أوراق الدعوى

 املتضمن طلب رد الطعن موضوعاا  3200برقم  11/8/1020ومع مطالبة النيابة العامة املؤرخة يف 

 وبالمداولة اتخذ القرار اآلتي:
 

 أسباب طعن المدعى عليه هيثم المالح:
 .الطاعن بشكل ذالف القانون والدستورمت توقيف  (2

لعلللام  22أحيلللل الطلللاعن للقضلللاء العسلللكري بلللالرغم ملللن كونللله ملللدين ول ميكلللن الركلللون إىل القلللانون رقلللم  (1
ألنله باطللل وأحيلل الطللاعن إىل حمكملة ونيابللة طعلن حبياديتهللا لنتملاء مجيللع القضلاة إىل صللفوف  2271
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فكيلف ميلارس حلق اللدفاع وا يسلمح لله بتصلوير  حزب البع  وقد منع الطاعن من اللقاء مع اللوكالء
 الوثائق

ع علللام واضلللحة وصلللرُية واشلللرتطت العللللم بلللأن األنبلللاء كاذبلللة وأنللله يعلللرف ذللللك وأصلللر عللللى 187امللللادة  (3
نشرها وقد أصر القرار الطعني على أننا يف حالة حرب وهذا يف غري حمله القانوين ألن الصلحف تنشلر 

الل الوسيط الرتكي وأن الواقعلة املنفلي ثبوهتلا ختضلع للفقلرة الثانيلة أخبار املفاوضات غري املباشرة من خ
 وأن تطبيق الفقرة األوىل يف غري حمله القانوين وهي جنحة وختضع لقانون العفو

احملكملة اعتلات الطلاعن كلاذب واجتلزأت الكثلري ملن املقلاطع وإن الرسلالة املوجهلة إىل رئاسلة اجلمهوريلة  (0
ع مللللوايل لنعللللام اوكللللم يف سللللورية )كلنللللا شللللركاء( وأعيللللد نشللللره مللللن ونشللللرت علللللى النرتنيللللت يف موقلللل

أشللخاص آخللرين 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 

عن طريلق دوائلر األملن ولليس بلالطرق القانونيلة وأن موضلوع الدبابلة أعداد كبرية يف سجن عدرا حمالني 
 واجلسر حتدثت عنه الصحف احمللية قبل غريها

سلليطرة السلللطة التنفيذيللة علللى السلللطة القضللائية ومثللال ذلللك أن رئلليس الللوزراء يللأمر خطيللا بعللدم القللرار  (2
 القضائي وان حمكمة النقض تدرك هذا املوضوع.

رار ل عالقللة هلللا بالطللاعن مثللل الصللهيونية والماياليللة العامليللة واهلجمللة علللى هنللاك عبللارات يف ملل  القلل (7
القطر وهي حماولة لتسييس القضية وأن مقالت الطلاعن ا تتنلاول الفوضلى اخلالقلة وهلي ضلد اولرب 
علللى العللراق وعلللى لبنللان وا يكللن الطللاعن يف أي يللوم علللى توافللق مللع مللا ذكللر يف القللرار كمللا أوردت 

بللارات تللدل علللى مكانللة الطللاعن علللى السللاحة الداخليللة والدوليللة وعلملله القللانوين والقضللائي  احملكمللة ع
 وأن هذا األمر يصب لصاحل الطاعن ول ميكن اعتباره دليال ضده.

 

   :النظر بالطعن
أن المحكمةةة المطعةةون بقرارهةةا قةةد أحاطةةت بواقعةةة الةةدعوى وأوردت خالصةةة عةةن أدلتهةةا مةةن حيةةث 

نية وال سيما منها أقوال الطةاعن أمةام المحكمةة ومقاالتةه التةي نشةرها والتةي تناقلتهةا وناقشتها مناقشة قانو 
 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 
 ( فاعمقالة ) عرض ال د 

  ) 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 
 النكوص( مقال ( 
 شفافية والمسألة (مقال ) ال 

 )مقال ) حزب البعث ال يحكم سورية فهو واجهة سياسية لجهات أمنية 
  )مقال ) اإلصرار على الخطأ بين التخبط والتناقض 

 )مقال ) الطريق الصعب 
 ال يوجد انتخابات حقيقية في ظل نظام استبدادي() مقال 
 (ة اغتيال الحريريعلى خلفي مقال )على السلطات السوري اإلفراج عن رمضان المعتقل 

 )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. 
 

ي حركةة سياسةية تضمنت ما ملخصه استمرار االعتقاالت فةي سةورية مةن قبةل أجهةزة األمةن وقمةع أ 
أو اجتماعيةةة ومطالبتةةةه بةةةاإلفراج عةةةن معتقلةةي الةةةرأي وخاصةةةة مةةةنهم معتقلةةي إعةةةالن دمشةةةق وقةةةوع الشةةةعب 
تحت أنظمة استبدادية شمولية  ال كثةر مةن خمسةين سةنة لتةدمير البنيةة المجتمعيةة ونشةر الفسةاد وسةيطرة 
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وله إلةةى حقةةه إذا لجةةأ إلةةى السةةلطة التنفيذيةةة علةةى السةةلطة القضةةائية ولةةم يعةةد المةةواطن يطمةةئن إلةةى وصةة
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  

ل ) هةةل نحةةن فعةةال فةةي دولةةة العةةدل اءتسةةكةةل مفاصةةل السةةلطة ويةةزداد الفقيةةر فقةةرا والفاسةةدون غنةةى وي
ثم تطرق الطاعن في مقاالتةه عةن ، .. ( .نهب المواطن وإفقاره  وإذالله والقانون أم في دولة يجري فيها 

رمضةان  التنسيق والتقارب بين األخوان وعبد الحليم خدام لتشكيل هيئات معارضةة وطالةب بةاإلفراج عةن
حةزب البعةث لةم يعةد لةه وجةود فةي سةورية وهةو واجهةة سياسةية   المعتقل على خلفيةة اغتيةال الحريةري وإن

سةةةقطت شةةةعاراتها وأنةةةه بةةةدل الوحةةةدة هنةةةاك تشةةةرذم وبةةةدل الحريةةةة سةةةجون مليئةةةة وبةةةدل االشةةةتراكية هنةةةاك 
إقطاعيةةة الدولةةة وتحةةول الحةةزب إلةةى مجموعةةة مةةن االنتهةةازيين ومةةن يحكةةم الةةبالد هةةو  األجهةةزة األمنيةةة 

زب البعث هو المنافع والمكاسب وتم تدمير الةبالد سياسةيا واقتصةاديا ح ودور ونحن دولة خارج القانون
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 

احةةةت األجهةةةزة تمةةةارس  اعتقةةةاالت خةةةارج القةةةانون وتراجةةةع فةةةي مجةةةال الحريةةةات المقةةةاس الرئاسةةةي وقةةةد ر 
وحقةةةةوق اإلنسةةةةان ويةةةةزداد الفسةةةةاد وأن النظةةةةام السةةةةوري يتصةةةةف بانعةةةةدام الشةةةةفافية ولةةةةم يةةةةتم طةةةةي ملةةةةف 

كمةةا قةةام الطةةاعن   4221و  4281المفقةةودين سةةواء فةةي السةةجون أو أثنةةاء الحةةوادث المؤسةةفة مةةابين عةةامي 
ع )هاتفيةةا( فةةي قنةةاة بةةردى الفضةةائية وتضةةمنت إجابةةات باشةةتداد القبضةةة األمنيةةة بةةالرد علةةى أسةةئلة المةةذي

والقةانون  4262لعةام  41واالعتقاالت تزداد والتمترس بقوانين خارجة عةن مفهةوم أي عدالةة مثةل المرسةوم 
الخةةةاص بةةةاإلخوان المسةةةلمين وإعةةةالن حالةةةة الطةةةوارئ واعتقةةةال جماعةةةة إعةةةالن دمشةةةق وتوقيةةةف زيةةةاد  12

مبةةرر ال يوجةةد قةةوانين ألنهةةا فةةي الكتةةب والكتةةب علةةى الةةرف وان البلةةد تةةدار بةةأوامر وبالغةةات  رمضةةان بةةال
وتعليمةةات وبأيةةدي األجهةةزة األمنيةةة وتعسةةف السةةلطة وعةةدوان األجهةةزة األمنيةةة وان حةةزب البعةةث واجهةةة 

أنةةاس خلةةف األبةةواب وأن كةةالم رئةةيس مجلةةس الشةةعب والجبهةةة الوطنيةةة التقدميةةة  ومةةن يحكةةم الةةبالد هةةم
حول إصدار قانون األحزاب هو ضحك على الناس وأن الوزراء عبارة عن واجهات وان هدر المال العةام 
يجةةةري مةةةن قبةةةل السةةةلطة والبةةةذخ والتبةةةذير وهةةةدر األمةةةوال وأن القةةةانون ال يطبةةةق إال علةةةى الضةةةعيف وقةةةد 

لكترونيةة والتةي اعترف الطاعن أثنةاء التحقيةق معةه بةأن جميةع مقاالتةه التةي كتبهةا ونشةرها علةى المواقةع اال
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 

تها وردت عليهةا وناقشةت مسةألة لخصت مطالب النيابة العامةة ومةا جةاء بمةذكرات الةدفاع الخطيةة وناقشة
اختصاص القضةاء العسةكري وفقةا لمةا نصةت عليةه المةادة السادسةة مةن قةانون إعةالن حالةة الطةوارئ وأن 
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ت وسةةيلة اتصةةال عالميةةةة وبنمكةةان جميةةع النةةةاس ولةةوج مواقعةةه وأن الطةةاعن قةةةد أقةةدم  علةةى نشةةةر االنترنةة
يهةةا وهةةو يعلةةم عةةدم صةةحتها وبحثةةت النيةةة مقاالتةةه وروج لهةةا ولةةم يقةةدم الةةدليل علةةى صةةحتها وهةةي مبةةالغ ف

ظةرف يتوقةع فيةه فةي كةل  الجرمية ألفعال الطاعن والتي وقعت على أرض الجمهورية العربيةة السةورية وفةي
لحظة نشوب الحرب مع العدو الصهيوني المحتل ألراضي سورية وحيث أن وجود مباحثات غيةر مباشةرة 

وب الحةةرب وأن نشةةر األفكةةار التةةي تضةةمنت أنبةةاء  السةةترجاع األراضةةي المحتلةةة ال يعنةةي عةةدم توقةةع نشةة
كاذبة وشائعات في هذه الظروف يهدد أمن األمة وحيث أن المحكمةة قةد ناقشةت أركةان الجةرم المسةند 

التقديريةة ألن  للمدعى عليه الطاعن ومدى توافرهةا فةي أفعالةه وعللةت أسةباب حجبهةا ل سةباب المخففةة
اجةع عةةن أقوالةه واسةتمر فةةي الخطةأ وعانةد وجةةادل فجةاء قةةرار الطةاعن لةم يطلةةب الشةفقة والرحمةة ولةةم يتر 

المحكمةةةة محمةةةوال علةةةى موجباتةةةه وأسةةةباب صةةةدوره وال تنةةةال منةةةه أسةةةباب الطعةةةن المثةةةارة والتةةةي ال تعةةةدو 
 مجادلة محكمة الموضوع   بقناعتها التي استندت إلى ماله أصل في الملف.

 

 لذلك تقرر باإلجماع :
 رفض الطعن موضوعا  (4

 عن الرسم ومصادرة التأمينتضمين الطا (9
 إعادة الملف إلى مرجعه  (1
 

 4114قرار صدر بتاريخ    / / 
    49/41/9141الموافق 
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جدول املحتويات

3 أوالً.	موجز	

4 ثانياً.	بعض	املعلومات	األساسية	بيئة	معادية	للمحامني	واملدافعني	عن	حقوق	اإلنسان		

6 ثالثاً.	قضية	هيثم	املالح؛	إجراءات	ما	قبل	املحاكمة		

8 رابعاً.	تقييم	محاكمة	هيثم	املالح		

10 خامساً.	مدى	تقّيد	محاكمة	السيد	املالح	باملعايري	الدولية	للحق	يف	محاكمة	عادلة	
10 1. الحق يف املحاكمة أمام محكمة مختصة، مستقلة و محايدة، منشأة مبوجب القانون	

11 2. سلوك النيابة العامة العسكرية 	

12 3. مبدأ الرشعية 	

12 4. الحق يف قرينة الرباءة 	

13 5. الحق يف الدفاع 	

13 6. الحق يف تكافؤ األسلحة 	

13 7. الحق يف االستئناف 	

14 8. الحق يف املعاملة اإلنسانية 	

15 سادساً.	التوصيات		

لقد تّم إعداد هذا التقرير بدعم من االتحاد األورويب واملنظمة الدولية للفرانكفونية وجمهورية وكانتون جنيف. أّما مسؤولية مضمونه فال يتحّملها سوى الفدرالية 
الدولية لحقوق اإلنسان واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب ولجنة الحقوقيني الدولية والشبكة األوروبية – املتوسطية لحقوق اإلنسان وال ينبغي أن يُفّس هذا املضمون 

بأي حال من األحوال عىل أنه يعكس وجهات نظر املؤسسات الداعمة.

إدارة	النرش: سهري بلحسن، إيريك سوتاس
إعداد	وتأليف	التقرير: ماتيو روتيي، ألكسندرا بوميون أونيل، سعيد بن عربية ومرسيدس رودريغيز مارتل

التصميم: سيلني بالرو-تيتو - موسرتا 
الطبع: الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان

اإليداع	القانوين يف شباط/فرباير 2011، ردمد قيد اإلنجاز – ملف إلكرتوين مطابق لقانون 6 كانون الثاين/يناير 1978 – )إعالن	رقم 675 330(
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موجز أوالً. 

لقد أوفد كّل من اللجنة الدولية للحقوقيني والشبكة األوروبية - املتوسطية لحقوق اإلنسان ومرصد حامية املدافعني 
عن حقوق اإلنسان – وهو برنامج مشرتك بني االتحاد الدويل لحقوق اإلنسان واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب قامت 
)املنظمة الدولية ضد التعذيب( سّت بعثات1 إىل دمشق خالل الفرتة املمتدة بني شباط/فرباير ومتوز/يوليو 2010 ملراقبة 
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 14 ترشين األول/أكتوبر 2009، ومتّت 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«ذّم 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 4 متوز/يوليو 2010، أدانت 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«2. وقد 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، ومروراً بفرتة اعتقاله، وصوالً إىل محاكمته 
الثانية بدمشق الضوء عىل سلسلة  التي جرت أمام املحكمة العسكرية  وإدانته. لقد سلّطت عملية مراقبة املحاكمة 
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 21 نيسان/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.

لقد قامت املنظامت املشار إليها أعاله مبراقبة جلسات املحاكمة التي أجريت يف 22 شباط/فرباير و8 نيسان/أبريل و22 نيسان/أبريل و3 حزيران/يونيو و20   1
حزيران/يونيو و4 متوز/يوليو 2010.

مبوجب املادتني 285 و286 من قانون العقوبات السوري، يُرجى مراجعة أدناه.  2
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السياق: بيئة معادية للمحامني واملدافعني ثانياً. 
عن حقوق اإلنسان   

يتعرّض 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. يستمّر 
قانون حالة الطوارئ، الذي أعلن مبوجب املرسوم الترشيعي رقم 51 بتاريخ 22 كانون األول/ديسمرب 1962، واملعدل 
مبوجب املرسوم الترشيعي رقم 1 بتاريخ 9 آذار/مارس 1963، والذي 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 
العليا واملحاكم  الدولة  أمن  تُستخدم كل من محكمة  املدنيني3.  العسكرية لتشمل محاكمة  املحاكم  اختصاص ووالية 

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 استمرّت سوريا يف مامرسة االعتقال التعسفي ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، 
مبا يف ذلك املحامون. ويف كثري من الحاالت، كان يتّم احتجاز هؤالء املدافعني رساً، من دون أي وسيلة لالتصال بعائالتهم أو 
محاميهم. كام أنهم يتعرضون باستمرار للقمع من قبل أجهزة الدولة والتدقيق من جانب األجهزة األمنية واالستدعاءات 
العقوبات  تنزل بهم  السورية  املحاكم  تزال  العادلة. وال  التحقيق واملحاكامت غري  أمام  املتكررة الستجوابهم ومثولهم 
الشديدة، مستندة بشكل خاص، وفضالً عن أحكام قانون الطوارئ، إىل املواد 285 و286 و287 من قانون العقوبات، 
علامً أن هذه األحكام تنطوي عىل إبهام شديد يف طريقة صياغتها4. كام 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 تّم اعتقاله منذ أيار/مايو 2006 إثر توقيعه إعالن 
لبنان وسوريا،  اإلنسان من  أكرث من 300 مثقف ومدافع عن حقوق  - وهو عبارة عن عريضة وقعها  دمشق-بريوت 
تدعو إىل تحسني العالقات بني البلدين. وقد حكم عليه يف 24 نيسان/أبريل 2007، عمالً بأحكام املادة 286 من قانون 
العقوبات، بالسجن ملدة خمس سنوات.5 وهو محتجز حالياً يف سجن عدرا، يف دمشق. ال يُسمح ملحاميه بزيارته بحرية 

داخل السجن.

يف العام 2009، تّم توقيف املحامي مهند الحسني، مفّوض لجنة الحقوقيني الدولية ورئيس منظمة »سواسية« السورية 
لحقوق اإلنسان، عىل خلفية قيامه مبراقبة عدة محاكامت جرت أمام محكمة أمن الدولة العليا. وبتاريخ 10 ترشين 
الثاين/نوفمرب 2009، عمدت نقابة املحامني يف دمشق بشطب اسم الحسني بشكل دائم من جداولها ومنعه بالتايل من 
مزاولة مهنة املحاماة. ويف 23 حزيران/يونيو 2010، أدانت املحكمة الجنائية الثانية يف دمشق السيد الحسني وحكمت 

يُرجى مراجعة املرسوم الترشيعي رقم 51 بتاريخ 1963.  3
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   4
15 سنة. 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 286 عىل 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.   5

-2 إذا كان الفاعل يحسب هذه األنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثالثة أشهر عىل األقل«.
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العقوبات.6 وهو معتقل بدوره يف  عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات عمالً بأحكام املواد 285 و286 و287 من قانون 
سجن عدرا7. تعرّض السيد مهند العتداء جسدي داخل السجن يف 28 ترشين األول/أكتوبر 2010، بعد 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 12 كانون األول/ديسمرب 2009، تّم 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 
وّجهت إليه اتهامات باإلقدام عىل أعامل تهدف إىل اقتطاع جزء من األرايض السورية لضمه إىل دولة أجنبية، وذلك عمالً 
بأحكام املادتني 267 و288 من قانون العقوبات. وقد بدأت محاكمته يف 26 ترشين األول/أكتوبر 2010. يف 7 ترشين 
الثاين/نوفمرب 2010، حكمت املحكمة العسكرية الجزائية بحلب عىل مصطفى اسامعيل بالسجن سبع سنوات )القضية 

رقم 790، 2010(. ثم تّم 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«8، ولكنها ساهمت أيضاً يف السياسة القمعية التي متارسها الدولة، إذ أقدمت، وبشكل متكرر، 
عىل مامرسة ضغوط إضافية عليهم، ماّم يبنّي عدم استقالليتها. يف قضية مهند الحسني، إثر اعتقاله من قبل أجهزة أمن 
الدولة يف متوز/يوليو 2009، اتخذت اللجنة التأديبية يف نقابة املحامني بدمشق قراراً يف 10 ترشين 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.

تنص املادة 285 عىل أن: »من قام يف سورية يف زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إىل إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنرصية أو املذهبية   6
عوقب باالعتقال املؤقت«. وتنص املادة 287 عىل 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«.
يُرجى مراجعة التقرير املوجز عن مدى تقيّد محاكمة األستاذ مهند الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة، اللجنة   7

الدولية للحقوقيني، الشبكة األوروبية – املتوسطية لحقوق اإلنسان واملرصد، حزيران/يونيو 2010
يُرجى مراجعة مبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة بدور املحامني، املبدأ 24  8

يُرجى مراجعة البيان الصحفي املشرتك بني اللجنة الدولية للحقوقيني، الشبكة األوروبية – املتوسطية لحقوق اإلنسان ومرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان   9
بعنوان » شطب مهند الحسني من جدول املحامني يشري إىل استمرار اضطهاد وترهيب املحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان«، 19 ترشين الثاين/نوفمرب 2009

يُرجى مراجعة مبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة بدور املحامني، املرجع السابق ذكره، املبدأ 25  10
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قضية هيثم املالح؛ إجراءات ما قبل املحاكمة ثالثاً. 
عمل السيد هيثم املالح كقايض تحقيق وقاض يف املحكمة الجنائية بدمشق منذ العام 1958 حتى العام 1966. فتّم 
تسيحه 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 1980، تّم 

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 13 ترشين األول/أكتوبر 2009، اتصل 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 14 ترشين األول/أكتوبر 2009. وقد تبني أن مجموعة من الضباط بلباس مدين، يُعتقد أنهم عنارص من 
جهاز املخابرات العامة، أجربوه عىل ركوب سيارتهم من دون الكشف عن هويتهم. تّم 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. 

قام  الذي  بدمشق  العسكرية  العامة  النيابة  ممثل  أمام  املالح  السيد  إحضار  تم   ،2009 األول/أكتوبر  ترشين   20 يف 
باستجوابه واتهمه بالجرائم اآلتية: »ذّم 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 285 و286 و287 و376 من قانون العقوبات السوري. 

التحقيق  الثاين/نوفمرب 2009، قرر قايض  مبوجب قرار االدعاء رقم 9205 أساس 20128 / 2009 الصادر يف 3 ترشين 
التهم  الثانية بدمشق عىل أساس  العسكرية  القضية إىل املحكمة  الرزاق الحميص، إحالة  السيد عبد  العسكري األول، 
التالية: »ذّم 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 2010، تم 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 22 شباط/فرباير 2010، مثل السيد املالح مجدداً أمام ممثل النيابة العامة العسكرية الذي أطلعه بأن تهمة جديدة 
قد وّجهت إليه عمالً بأحكام املادة 376 من 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 رئايس11.   

عقدت الجلسة األوىل من محاكمة السيد املالح أمام املحكمة العسكرية الثانية بدمشق يف 22 شباط/فرباير 2010. وقد 
تبعتها خمس جلسات خالل الفرتة املمتدة بني 8 نيسان/أبريل و20 حزيران/يونيو.12 أّما الجلسة األخرية، فتم عقدها يف 

4 متوز/يوليو 2010.

يُرجى مراجعة املرسوم الرئايس 22، الصادر يف 23 شباط/فرباير 2010.  11
جلسات 8 نيسان/أبريل و22 نيسان/أبريل و3 حزيران/يونيو و20 حزيران/يونيو و4 متوز/يوليو 2010.  12
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تقييم محاكمة هيثم املالح رابعاً. 
تقع املحكمة العسكرية الثانية التي متت فيها محاكمة هيثم املالح ضمن املقر الرئييس للقضاء العسكري يف دمشق. 
ويُعترب هذا املقر الرئييس، الذي يضّم قاعات محاكامت ومكاتب للقضاة واملدعني العامني وغريها من املكاتب اإلدارية، 
منطقة عسكرية. لقد تّم 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 
تّم منع ممثيل البعثات الدبلوماسية األجنبية يف سوريا من دخول املحكمة لألسباب نفسها. أّما 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 يُسّجل 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.

خالل الجلسة األوىل يف 22 شباط/فرباير 2010، فّصل رئيس املحكمة التهم املوجهة ضد السيد هيثم املالح، مبا يف ذلك 
نرش عدة مقاالت ومقابلة أجراها مع قناة بردى التلفزيونية. أقّر 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 فّند محامو هيئة الدفاع االتهامات املوجهة ضد السيد املالح، مبا يف ذلك »إذاعه أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من 
هيبة الدولة« مبوجب املادة 285 من 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 26 من الدستور السوري 
التي تنص عىل أنه »لكل مواطن الحق يف اإلسهام يف الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية«، وكذلك املادة 
38 التي 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.

تضمن  التي  واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  يف  طرف  دولة  سوريا  بأن  املحامون  ذكّر  ذلك،  إىل  باإلضافة 
 19 املادة  يف  ينص  الذي  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  سيام  ال  والتعبري،  الرأي  حرية  يف  الحق 
الحق  هذا  ويشمل  التعبري.  حرية  يف  حق  إنسان  لكل   .2 مضايقة.  دون  آراء  اعتناق  يف  حق  إنسان  لكل   .1« منه: 
سواء  للحدود،  اعتبار  دومنا  آخرين  إىل  ونقلها  وتلقيها  واألفكار  املعلومات  رضوب  مختلف  التامس  يف  حريته 
الحقوق  مامرسة  تستتبع   .3 يختارها.  أخ��رى  وسيلة  بأية  أو  فني  قالب  يف  أو  مطبوع  أو  مكتوب  شكل  عىل 
لبعض  إخضاعها  يجوز  ذلك  وعىل  خاصة.  ومسئوليات  واجبات  امل��ادة  هذه  من   2 الفقرة  يف  عليها  املنصوص 
سمعتهم، أو  اآلخرين  حقوق  الحرتام  )أ(  رضورية:  تكون  وأن  القانون  بنص  محددة  تكون  أن  رشيطة  ولكن   القيود 
)ب( لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.« كام أن املادة 32 من امليثاق العريب 
لحقوق اإلنسان، الذي تُعد سوريا بني الدول األطراف فيه، تضمن »الحق يف اإلعالم وحرية الرأي والتعبري وكذلك الحق 

يف استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأي وسيلة ودومنا اعتبار للحدود الجغرافية.«13 

لقد تّم اعتامد امليثاق العريب لحقوق اإلنسان من قبل القمة العربية التي استضافتها تونس يف العام 2004، ودخلت حيز التنفيذ يف 16 آذار/مارس 2004، بعد ستني   13
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.  
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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 286 املعطوفة عىل املادة 285 من قانون العقوبات إذ أن سوريا مل تعد 
يف حالة حرب إثر االتفاق الذي تم التوصل إليه يف العام 1974 بعد حرب 6 ترشين األول/أكتوبر 1973 ضد إرسائيل.

عىل الرغم من ذلك، فقد متّت إدانة السيد هيثم املالح استناداً إىل »الرباهني« التالية:
تقرير تحقيقات إدارة املخابرات العامة، الفرع 285، رقم 10409، بتاريخ 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 285 إىل 287 واملادة 376 من قانون العقوبات السوري.15 

يف 4 متوز/يوليو 2010، أدانت 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 12 ترشين األول/أكتوبر 2010، تم 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.
 

من أبرز املقاالت الصحفية واألحاديث التي أشار إليها ممثل النيابة العامة العسكرية يف قراره: »ال يوجد انتخابات حقيقية يف ظل نظام استبدادي يف سوريا«،   14
بتاريخ 11 كانون األول/ديسمرب 2006؛ »خطاب مفتوح إىل سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار األسد املحرتم«، بتاريخ 30 كانون الثاين/يناير 2008؛ »حزب 
البعث ال يحكم سوريا فهو واجهة سياسية لجهات أمنية«، بتاريخ 6 متوز/يوليو 2009؛ »الشفافية واملساءلة« بتاريخ 25 أيلول/سبتمرب 2008؛ مقابلة عرب الهاتف 
مع قناة بردى التلفزيونية، وهي قناة فضائية معارضة، مرتبطة بإعالن دمشق بتاريخ 12 ترشين األول/أكتوبر 2010. ميكن االطالع عىل كافة هذه املقاالت عىل 

  haithammalehfoundation.org :املوقع اإللكرتوين
تنّص املادة 376 من قانون العقوبات السوري عىل وجوب االعتقال املؤقت يف حالة »الذم بإحدى الوسائل املعينة يف املادة 208 يعاقب 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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مدى تقيّد محاكمة السيد هيثم املالح باملعايري  خامساً. 
الدولية للمحاكمة العادلة

استقاللها  املالح يشّكك يف  السيد هيثم  أثناء جلسات محاكمة  الثانية  العسكرية  املحكمة  اعتمدته  الذي  السلوك  إن 
وحيادها. فرئيس املحكمة، القايض العسكري العميد عيل محمد حسني، مل يلزم االّدعاء 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 تّم تسجيل عدة انتهاكات خطرية ملبادئ املحاكمة العادلة 

أثناء جلسات املحاكمة.

1.	الحق	يف	املحاكمة	أمام	محكمة	مختصة	مستقلة	حيادية،	منشأة	بحكم	القانون	

مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، الذي تعّد سوريا 
دولة طرفاً فيه، من حّق كل شخص متهم بجرمية جنائية أن يحاكم أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم 
القانون. كام تنص املادة 13 من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل أنه »لكل شخص الحق يف محاكمة عادلة تتوافر 
أية  القانون. وذلك يف مواجهة  بحكم  ونزيهة ومنشأة سابقا  كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة  فيها ضامنات 
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 131 من 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 6 من 
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 14 من 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 39 من 
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 يقّوض بدوره مبدأ سيادة القانون القايض بالفصل بني السلطات، والذي يشكل حجر الزاوية 

ألي نظام قضايئ مستقل ونزيه.

يُرجى مراجعة املرسوم الترشيعي 51 لعام 1963.  16
يُرجى مراجعة املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان: الجمهورية العربية السورية. CCPR/CO/71/SYR .2001 /4/24. الفقرة 17.  17

يُرجى مراجعة املرسوم الترشيعي 61 الصادر يف 27 شباط/فرباير 1950.  18
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الحق يف  العادلة لضامن  للمحاكمة  الدولية  املعايري واإلجراءات  بّد من محاكم مدنية، مستقلة وحيادية، تستخدم  ال 
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. 

وفقاً للمعايري الدولية والسوابق القضائية، ال ينبغي الختصاص القضاء العسكري أن يشمل أيضاً محاكمة املدنيني.19

2.	سلوك	النيابة	العامة	العسكرية

يتصل أحد العنارص األساسية للمحاكمة العادلة بسلوك النيابة العامة. فاملادة 13 من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية 
بشأن دور أعضاء النيابة العامة تنّص عىل ما ييل: »يلتزم أعضاء النيابة العامة، يف أداء واجباتهم، مبا ييل: )أ( أداء وظائفهم 
أو أي  الجنيس  أو  الثقايف  أو  العنرصي  أو  الديني  أو  أو االجتامعي  السيايس  التمييز  أنواع  دون تحيز، واجتناب جميع 
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.«

يتعلق فقط  بنزاهة وبطريقة مستقلة وموضوعية. وذلك ال  العسكرية مهامها  العامة  النيابة  تؤد  املالح، مل  يف قضية 
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 22 نيسان/أبريل 2010، أمر رئيس املحكمة ممثل 
النيابة العامة بطلب التأجيل إذ قال له »استمهل«، عىل الرغم من عدم توفر أي أسباب معقولة تربر مثل هذا التأجيل. 

وقد نّفذ 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 قادراً عىل الوصول إليها أو 
عىل علم بوجودها. ومبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك املادة 14 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 
لكل شخص يخضع للتوقيف الحّق يف أن يبلغ، أثناء عملية توقيفه، بأسباب هذا التوقيف وإعالمه رسيعاً بالتهم املوجهة 
إليه وبأي أساس قانوين ووقائعي لتوقيفه. كام تنص املادة 14 من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان عىل وجوب »إبالغ كل 
شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كام يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم املوجهة 

إليه.«
كام ميتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء املالحقة القضائية أو مواصلتها، أو يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى، إذا 

ظهر من تحقيق محايد أن التهمة ال أساس لها.20

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

يُرجى مراجعة املبدأ التوجيهي 14 من مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة.  20
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3.	مبدأ	القانونية

القانوين  النص  إلزامية وجود  العادلة. فبموجب مبدأ  للمحاكمة  الجوهرية  العنارص  الجرائم هو من  قانونية  إن مبدأ 
املعرّف بالجرمية )Nullum crimen sine lege(، ال ميكن ألّي سلوك أن يؤدي إىل مسؤولية جنائية ما مل يقرّه القانون 

كجرمية. يجدر بتعريف أي جرمية أن يكون دقيقاً وخالياً من الغموض.21 

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 املعرّفة بالجرائم التي تكون ملتبسة وغامضة 

وغري محددة إمنا تعوق القانون الدويل لحقوق اإلنسان و«الرشوط العامة املنصوص عليها يف القانون الدويل«.22     

أّما مواد قانون العقوبات التي متّت مقاضاة املالح مبوجبها، فهي فضفاضة إىل حّد كبري وغامضة، األمر الذي يتعارض مع 
هذا املبدأ. باإلضافة إىل ذلك، قد يؤدي تطبيق هذه املواد إىل تجريم حرية التعبري، مبا يتعارض مع املادة 19 من العهد 
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. باإلضافة إىل ذلك، ال تُطبّق املواد 285 و286 و287 إالّ 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، ونظراً إىل اإلبهام الشديد يف طريقة صياغة هذه املواد، يستحيل متاماً إثبات توفّر عنارص 
الجرائم يف أي من القضايا. فاملواد ال تحتوي عىل أي تعريف يحّدد مدلول عبارة »الشعور القومي«. وما من أفعال أو 

إجراءات محددة قد تشكل جرمية إضعاف الشعور القومي.
  

4.	الحق	يف	افرتاض	الرباءة

العامة يف  النيابة  التهمة عىل  مبوجب املعايري الدولية، يجدر بقواعد اإلثبات وسري املحاكمة ضامن إلقاء عبء إثبات 
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.

أّما خالل جلسات االستامع، فقد اعترُب السيد املالح مذنباً، كام أُلقي بعبء اإلثبات عليه إذ أن النيابة العامة مل تقّدم أي 
أدلة لدعم االتهامات املوجهة إليه باستثناء بعض من مقاالت السيد املالح واملقابلة التي أجراها عىل شاشة قناة بردى 

التلفزيونية.

CCPR/C/21/Rev.1/ يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 29، حاالت الطوارئ )املادة 4(، وثيقة صادرة عن منظمة األمم املتحدة  21
Add.11، 31 آب/أغسطس 2001، الفقرة 7.  

يُرجى مراجعة املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني باستقالل القضاة واملحامني، وثيقة صادرة عن منظمة األمم املتحدة Add.1/39/1998/E/CN.4، الفقرة 129.   22
يُرجى أيضاً مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان: املالحظات الختامية للجنة املعنية بحقوق اإلنسان: الربتغال )ماكاو(، CCPR/C/79/Add.115، 4 ترشين 
الثاين/نوفمرب 1999، الفقرة 12؛ الجزائر، CCPR/C/79/Add.95، 18 آب/أغسطس 1998، الفقرة 11؛ مرص، CCPR/C/79/ Add.23، 9 آب/أغسطس 1993، 
الفقرة 8؛ بريو، CCPR/C/79/Add.67، 25 متوز/يوليو 1996، الفقرة 12؛ جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، CCPR/CO/72/PRK، 27 آب/أغسطس 2001، 
الفقرة 14؛ بلجيكا، CCPR/CO/81/BEL، 12 آب/أغسطس 2004، الفقرة 24؛ آيسلندا، CCPR/CO/83/ISL، 25 نيسان/أبريل 2005، الفقرة 10؛ إستونيا،  
CCPR/CO/77/EST، 15 نيسان/أبريل 2003، الفقرة 8؛ وكندا، CCPR/C/CAN/CO/5، 20 نيسان/أبريل 2006، الفقرة 12. كام يُرجى مراجعة: محكمة 
البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، الحكم الصادر يف 30 أيار/مايو 1999، قضية كاستيو بيرتوتزي وآخرون ضد بريو، السلسلة C، الرقم 52، الفقرة 121؛ ولجنة 
البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، التقرير السنوي للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، 1983-1984، ص. 85، الفقرة 7، والتقرير الثاين حول حالة حقوق 

اإلنسان يف بريون، املرجع املذكور سابقاً 76، الفقرة 80.                
يُرجى مراجعة لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 29، الفقرة 11، والتعليق العام رقم 32، الفقرة 6؛ لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، تقرير حول   23
اإلرهاب وحقوق اإلنسان، وثيقة صادرة عن منظمة البلدان األمريكية OEA/SER.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr.، 22 ترشين األول/أكتوبر 2002، الفقرات 
247 و253 و261؛ لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، تقرير رقم 49/100 بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2000، القضية رقم 11.182، رودولفو جريبريت أسينسيوي 

ليندو وآخرون )بريو(، الفقرة 86.        
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5.	الحق	يف	الدفاع

أو مراقبة،  الحق يف االتصال رسيعاً مبحاميه والتشاور معهم من دون تدخل  املتهم  مُينح  الدفاع أن  الحق يف  يستلزم 
وبسية تامة.24 مبوجب املعايري الدولية، يجدر باملحامني أن يكونوا قادرين عىل االلتقاء مبوكليهم عىل انفراد والتواصل 

معهم يف ظّل ظروف قامئة عىل االحرتام التام لسية االتصاالت يف ما بينهم.25 
واألدلة  الوثائق  إىل  الوصول  املالمئة إلعداد دفاعهم،26 مبا يف ذلك قدرة  بالتسهيالت  التمتع  املتهمني  عىل  أيضاً  ينبغي 
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 قادراً عىل 

الوصول إليها أو حتى عىل علم بها.

6.	مبدأ	تكافؤ	وسائل	الدفاع

لدحض  اإلجرائية  الفرصة  عىل  الدعوى  يف  كل طرف  الجنائية حصول  الدعاوى  يف  الدفاع  وسائل  تكافؤ  مبدأ  يستلزم 
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 املقّدمة من جانب هيئة 
الدفاع. وبالتايل، فهو قد وضع فريق الدفاع يف موقف أضعف باملقارنة مع جهة االدعاء، وذلك يف كافة مراحل اإلجراءات.

7.	الحق	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 14 من 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 

يُرجى مراجعة مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، املبدأ رقم 18 )3( ومبادئ األمم   24
املتحدة األساسية املتعلقة بدور املحامني، املبدأ رقم 8. 

يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 32، الفقرة 34.  25
يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 32، الفقرات 32 وما يليها؛ اآلراء املعتمدة يف 29 آذار/مارس 2005، مورايس ضد أنغوال، البالغ   26
رقم 1128/2002، الفقرتان 5-4 و5-6؛ اآلراء املعتمدة يف 27 متوز/يوليو 1992، رايت ضد جامايكا، البالغ رقم 349/1989، الفقرة 8-4؛ اآلراء املعتمدة يف 31 آذار/

مارس 1992، توماس ضد جامايكا، البالغ رقم 272/1988، الفقرة 11-4؛ اآلراء املعتمدة يف 1 ترشين الثاين/نوفمرب 1991، هرني ضد جامايكا، البالغ رقم 230/87، 
الفقرة 8-2؛ اآلراء املعتمدة يف 11 نيسان/أبريل 1991، مايكل سويرز ومايكل ديزموند ماكلني ضد جامايكا، البالغان رقم 226/1987 و256/1987، الفقرة 13-6؛ 
اآلراء املعتمدة يف 31 ترشين األول/أكتوبر 2005، شان ضد غيانا، البالغ رقم 913/2000، الفقرة 6-3؛ اآلراء املعتمدة يف 20 ترشين األول/أكتوبر 2998، فيليب ضد 
ترينيداد وتوباغو، البالغ رقم 594/1992، الفقرة 7-2؛ واآلراء املعتمدة يف 21 ترشين األول/أكتوبر 2005، كيسبي رويك ضد بريو، البالغ رقم 1125/2002، الفقرة 

     .3-7
يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، اآلراء املعتمدة يف 3 نيسان/أبريل 2001، جانسن غيلن ضد هولندا، البالغ رقم 846/1999، الفقرة 8-2، واآلراء   27

املعتمدة يف 24 ترشين األول/أكتوبر 2001، آريال ناكاالياريف ضد فنلندا، البالغ رقم 779/1997، الفقرة 4-7.   
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للمحاكمة والحكم الذي تّم التوصل إليه والعقوبة املفروضة.28 ويف تعليقها العام رقم 32، خلصت اللجنة املعنية بحقوق 
اإلنسان إىل أن »الحق يف إعادة النظر يف اإلدانة أو الحكم الصادر أمام محكمة أعىل، كام ورد يف الفقرة 5 من املادة 
14، يفرض عىل الدولة الطرف واجب إعادة النظر فعلياً، من حيث كفاية األدلة ومن حيث األساس القانوين، يف اإلدانة 

والحكم بقدر ما تسمح اإلجراءات بالنظر حسب األصول يف طبيعة الدعوى.«29  

8.	الحق	يف	املعاملة	اإلنسانية

ال يزال السيد املالح، البالغ من العمر 80 عاماً والذي يعاين كام هو معلوم من مرض السكري ومن مشاكل يف الغدة 
الدرقية، معتقالً يف ظروف سيئة يف سجن عدرا حيث تّم منعه بشكل متكرر من الوصول إىل أدويته الخاصة.

إنسانية،  معاملة  واملحتجزين  املعتقلني  األشخاص  معاملة سائر  الدولية، ضامن  واملعايري  للقوانني  وفقاً  بسوريا،  يجدر 
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 

الطبية والحصول عىل العالج كلام دعت الحاجة إىل ذلك.30 

يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، اآلراء املعتمدة يف 20 متوز/يوليو 2000، سيساريو فاسكيز غوميز ضد إسبانيا، البالغ رقم 701/1996، الفقرة 1-11.   28
يُرجى مراجعة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 32، الفقرة 48.  29

يُرجى مراجعة املادتني 7 و10 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.  30
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التوصيات سادساً. 
بناًء	عليه،	تناشد	املنظامت	املشار	إليها	أعاله	السلطات	السورية	مبا	ييل:

i )اإلفراج بشكل مبارش وغري مرشوط عن السيد هيثم املالح؛
ii ) الطبية الخدمات  الوصول إىل مزودي  لكامل حقوقه يف  السجن،  يزال يف  أنه ال  السلطات، طاملا  احرتام  ضامن 

والعالج املناسب ومحاميه وأفراد أرسته؛
iii ) معاملة أي  من  حاميته  ضامن  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  والنفسية،  الجسدية  سالمته  الظروف،  كافة  يف  ضامن، 

الإنسانية أو أي أشكال أخرى من سوء املعاملة؛
iv )ضامن امتثال القضاء السوري بشكل تام ملعايري حقوق اإلنسان الدولية؛
v ) وقف سائر أشكال التدخل يف السلطة القضائية من جانب السلطة التنفيذية إذ أن ذلك يقّوض استقالل ونزاهة

املحاكم؛
vi )اتخاذ سائر الخطوات الالزمة لضامن استقالل ونزاهة القضاء يف سوريا؛

vii ) حرص 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؛

viii )إلغاء محكمة أمن الدولة العليا واملحاكم الخاصة األخرى املنشأة مبوجب قانون الطوارئ؛
ix )إلغاء صالحيات االعتقال واالحتجاز الواسعة النطاق املمنوحة إىل إدارة املخابرات العامة وفروعها املختلفة؛
x ) بناًء عىل تهم جنائية املعتقلني واملحتجزين  الجنائية لألشخاص  التي تؤدي إىل املالحقة  العملية  امتثال  ضامن 

للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة ؛
xi ) أثناء املعاملة  املحتجزين من سوء  االحتجاز وضامن حامية  أسباب  توفري رقابة قضائية مستقلة لإلرشاف عىل 

التحقيقات الجنائية؛
xii ) وضع حد ملامرسة االحتجاز االنفرادي من دون أي اتصال بالعامل الخارجي التي قد تشكل بحد ذاتها شكالً من

أشكال املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
xiii ) وتوفري براءتهم؛   افرتاض  الحق يف  الظروف،  ذلك من خالل ضامن، يف مختلف  املتهمني، مبا يف  تعزيز حقوق 

املشورة القانونية أو املحامني واملمثلني القانونيني والسامح لهم بالطعن بشكل فعال يف األدلة املوجهة ضدهم؛
xiv )إنهاء حالة الطوارئ؛
xv ) من خالل سيام  ال  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املعايري  مع  الجنائية  اإلجراءات  وقانون  العقوبات  قانون  مواءمة 

السامح للمعتقلني بالطعن يف قانونية احتجازهم أمام محاكم مختصة مستقلة حيادية؛
xvi )إلغاء املواد 267 و285 و286 و287 و376 من قانون العقوبات السوري؛

xvii )إلغاء سائر أحكام قانون العقوبات التي تؤدي إىل تجريم الحق يف حرية التعبري وتكوين الجمعيات؛
xviii )ضامن قدرة املدافعني عن حقوق اإلنسان عىل القيام بعملهم املرشوع من دون ترهيب أو مضايقة؛

xix )وضع حد بشكل فوري للهجامت املستمرة عىل املحامني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛
xx ) التعاون 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 2008 و2010.
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الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان - اللجنة الدولية للحقوقيني - مرصد حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان

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:

اإلنسان والحريات  املدافعني عن حقوق  التي تطال  املضايقات والقمع  الدويل بشأن حاالت  للمجتمع  إنذار منتظم  نظام  إنشاء 

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:

Appeals@fidh-omct.org :الربيد اإللكرتوين

الهاتف: + 33 1 43 55 55 05 / الفاكس: + 33 1 43 55 18 80 )الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان(

الهاتف: + 41 22 809 49 39 / الفاكس: + 41 22 809 49 29 )املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب



الشبكة	األورو-متوسطية	لحقوق	اإلنسان	

اإلنسان من شامل  اإلنسان عام 1997، مببادرة من مجموعة من نشطاء حقوق  املتوسطية لحقوق  األوروبية  الشبكة  تأسست   

وجنوب املنطقة األورو-متوسطية،استجابة العالن برشلونه  الذى صدر ىف عام 1995، تأسيس الرشاكة األوروبية املتوسطية، وتضم 

الشبكة يف  تتمثل رسالة  األورو-متوسطية.  املنطقة  بلدا يف  انسان وافراد منترشون ىف  30  الشبكة 82 منظمة ومؤسسة حقوق 

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

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

اللجنة	الدولية	للحقوقيني

اللجنة الدولية الحقوقيني منظمة غري حكومية أنشئت سنة 1952 لتعزيز فهم وإحرتام سيادة القانون والحامية القانونية لحقوق 

اإلنسان يف جميع أنحاء العامل. ويقع مقرها الرئييس يف جنيف ، سويسا ، ولها 85 فرعا 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.
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 ما ُكتب عن بعض 
 هيثم المالح
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 المحالة آتالفجر ، أنا فخور بك  :أبي هيثم المالح

 المالح إياسبقلم 
 2010تموز / يوليو  2الجمعة 

عع قِك ملمعع مل  بعع ململمععأملي ععشمليد عع ي ملن مليثععك مليمس دعع ملادعع  ملن عع ملايدعع   يحلب ععفملط ععاملاايقمليد ،ععب  كملان 
يدعصععع احلمليحل قِعععحلملاععع إالملبأم ععع ململبملانيمسععع ةالملي ععع ا امليد  معععحلكملا قل ععع قمليدثععع ة مل مععع ثالملا  ععع ملين بععع امليدث ةاعععحلمل
اأكهامل زميحلملينّمحلملاغريملةد ملم ملينسطكي حلملي  را حلملاي ِجكجحلكمليديتملململي ص  إ ملحىتمليدطفع مليدصع ريمليدع، قكمل

ملىلملمالمعععجملاجإعع ملي ال ث عععحلكملاي عععكهلل ملقعععساكيملايذملكملطمعع  ملمسععع ملهعععسيملي عع ملاهعععسيملي عععساملي  جعععسامل ململاهععكملي  عععر
ملضِريمليد عفمليدسكا ملم مليعرفمليدثس .

ي  ععرمليعع مليلملحكدعع كمليدععع ململانيجععع ملي   ج عع كمليدععع ململانيجععع ملي ععبململىلملج  بعع كملايد مععك مليعع مليلملأعع  كملدعع مل
كململهنععالمليعع مليلمليايلايململسععث  ملحلععكأ مليحلععركملادث عع ملي فعع إالملاععني مليفععّ مليسععر ملايسععرملي نيسععكاي مل معع ملاجعع ملينا 

حععىّتملاي ععقمل مل  عع  كملاهععالمل معع مللا اعع جالكملاي ععقملأععكيجإإالملمسعع  مليد ث عع كملاقمِعع  مليحلعع مليدس ا ععحلملاهععشمل ععر مل
مسعع معإالملق دبعع االكملطمععالمليعععكلايملي ثِمععكيملحععىتمل سعع كملامعع مل طعع مل مِعع كملاي ععقملململأنياعع ملقاهعع  الملاملجععريمإالكمل

ايممل م ملطب ملم ملطّ،حلملم   معحلملدبمع  ملد يمع عملكععب ملمع ملحف عحلمليناغع لكملاهعالمليطمبعك ملاق  قملااح مل م مليد 
ملم  مليسرتح مإالملدمعفكمل   كملاي قملأ  رململد إالملا س ث  املاأ كهلل ملم مليعفكمل  ملم ؟.

يلملاحب عع  ملطفععقمليدع يعع ملمعع مليدعع اهللكملاي عع مليكععرهملةععالمل  عع كملاجعع عإالمليعرطك عع ملحعع ملي عرطععحلكملاجعع عإالململ
المليععع مليلمل  وعععحلملسعععكليقكململهنعععالملي  عععبإكهنالملا   ط ععع  ملا صععع احلمليناغععع لكململهنعععالملي  عععبإكهنالملي ععع ي ك ملسعععّج    كملحلعععكاج

مب مععكط  وملايد  عع املاي  ععكهللملاهكبقععككململ ملحلععكاجالمليعع مليلملجعم إعع ملي ععقملايمس دعع مليد ععجع  مل مليحل،عع  ملايدكحعع مل
حشملاآيعع  كملايدععرتي كملايدثسععريملأعع ملاييععقمليسعع  ر ملق ععبملميثعع ملد معع مليدعصعع ا  ملي مل  طععبمليدف  عع  ملطعع ملي مععكمل
ثعالمل معع ملسعجامل ،ع مل ثكم  ع مل   دععحلملي   ع ملط إع مل  ع مملي ععال ملي  يمعبكململبمل ثع ملي ملن  يثعك ملمسمعع ململي اق عبملمي 

فثرمل مشمل
 
مليدس مليكبعكهملح  يملاأعسف ً.ململيدعب مليذ مليد الم حلملكململ ينمليحت ثملي مليلمل  ملحل ي  ملاحب ب ملي 

 مل ِعععرملي ي ععع امليدسععع نكملايثعععك مل ،ععع د ملمفيعععر مليعععكمملينحععع ملسععع  أ ملاععع مليععع مليلململىلمل   ععع  ملي ثِعععحلملد ثعععكمل
ام إج ملي    ملاع ملينحعرياكملطمع ملأثعك ملاحع  مله ع  مليع مليلمل مع ملم صعمحلمل ع قالمليد ف ع ومليدعسعثريحلمليد   عحلكملاع مل
كعععب مليدسععكا ملانيسععرهملايحععرياهملااج بأعع ملا  م أعع ملام فثريعع ملا سعع   ملاكعع ك  ملامإ  سعع  ملا ِ دعع ملااثعع ملكععري ث مل

مععع مليدعععع ململسععع ثك ملمعععع كملاسععع ثك مليععع مليلمليدمع عععحلمل مععع إالكملاسععع ثك ملي    دععع ململايط  طععع كملاقععع ملة مل  ععع ملا  بععع 
جععععرماملايد  مععععحلملأعععع اي مليسععععكلملةععععالكمل

 
ا طفعععع ملمعععع مل  ععععبمإالملاسعععع ممل عععع امل ملجب عععع إالكملااضععععع مل مليدسععععج ملمععععأملي 

عع اد إالمليد    ععحلملد  معع ملاي ععقمل مل  زي  عع ك مل  عع م ملم عععكيمل  عع مليدعع ايقملايد طعع قكملد عع  مكيمل مل مععر مليدععالملآلم ععاكململا  
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ايدعصععع ا  مليج اجعععحلمل ععع مليد ععع  ك ملايد ععع الكملادععع ملي سععع ملةعععالمليد ععع اي مليق سععع نملياععع يملمععع ملياأثبعععقملييععع ليإالمليب عععحلكمل
اسعع ب  مليعع مليلملاج ععأملي   ضععماملينحععريامل معع مليدعع ايمملمرطععك شمليدععريهملياعع يملم ح   عع كملمإِعع ملاحلعع ملح عع هالمل م عع مل

ملر ملايدس ط  ملايةِج.ا م ملكعب  ملايحرياهملام س ف  كململهن ملس  سحلمليد ام غكج املايد،يا

طإعع ملي ع عع ملدثكقبععحلملامععك مليدبمعع مل ململ ععال مللم عع ملي مليعع  مكيمليدسععجك مليععرلمليد عبععريمل عع مليدععري كملاي ململاملبمل..
يدعب اي كملاهشملأ كهللملةعالملبمل...ملدع ململااني سعج  لمل هر مليحلريحلملط يقمليحلكاينململ ملهشمل ط قملااجعقململىلمل   طإ كمل

كععفمليذملي ي ع اكملحلع يلمليد ع مليدع عالمل ِع ملحلعم مليذمل م ع ملاسعمالململ   فك  كملاد ملأ زحزحك  مل  ملمط دب ع كملطع ث 
 ملارقحلمليه مليد  مكملام ملةد ملجك  عإالملياملدسد إالملح ك ملذملةد ملكملا ملد ِك إالملقنيمس د مليع مليلكملاملقع ملط ع  مل
كعععب  مليدععيتملأ   ععرمليدمث ععحلملدمعع يمعملمعع ملأمعع مليدط ِععحلمليحل قِععحلمليدععيتمليطسعع  مل مليدععباللكملايقسععر ملط عع مليدفسعع لكمل

مل م إالملي الملسكطمليدعسي ملطصف

دكحع  ملياملن عك،ملكملاع ملحلعر ملياع ملدم ععفمليدسعكا ملقمع كملاحلعر ملم  ع يالملاهنعراململ ملململأع ملياع مل يلمله سال
سكايحلملاث ملج يا ملايس ث   كملادسد ملي مليلملي  ملطيكاملا كملا م مللاا ملج أمليدسكاياملس سريا كملاسع   را مل

ململياكملغعّ  كملاي   ضع مليدسِع   ينملايع  مليدعرت ملاغعريهالكملامع مليهع مليدسِ   ك ملق  م  مل ب مليدف  هملململد  ملايىلمليد  كخ
ايدسبع     مل  ر مليدعّزملايبط ي اكملاسع  كدك ململةيملقع  ملياد ع مليد ع كخملا مع مليدعزميعحلملي بّع ا كملطث عبملهعالمليد عب  مل

 ععبملاععكيا ملينمعع كملادعع ملأ كملململايد ععّب  ملايد سعع قملايدف  عع  كململهنععالملج ععع ملقفعع يقملاطعع ملاييعع  كملاي بفمليمسعع ةالملمعع 
مسعععريأ  ملحعععىتملي ث عععفملد ععععب  مليحل ععع  ملمععع ملج يععع كملايحلريعععحلملايدعععع ومليدثعععر كملادععع مليثعععك ملةدععع مل مععع ملييععع  مليحلف عععحلمل
ي نيجكا كملا ملارج هللملحل  كيمليذملم   ه اهمل م  كمل ملطع ي إالملدع ملاناطع هنالكملاملهنع مل عرقعحلمليدثريمعحلملايحل عك كملاكععب  مل

مل م ملطكهللمليجاملهكملين ز.

امله عسالملي ع عمل مع مليدف،ع     كملاهعكمليدع عملي كجعكلملاياطع ملمعأملم ع ديتملهعسهملاي رييً مليق فملم   د ملياكملينحعري
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 حلململ"

اسعكايحلملايّل ململىلمليب  سع مملا مليحلريعحل مليمع ل مليدسعجك ملاع  ع  ماملطفشمليدكح  ملأ سعالمليدبععلملاعامليدععري مل
امّتمل ِععأمليد عععفمل معع ملي معع ملي سعع كي  ملا مليبكععرتيق حلكملحتكدععقمليد ادععحلململىلململ طعع عمل عع  ملا نسععر مليحل قِععحلملامعع مل
ع ا مليدفسع لمل  مليمكةمل ع ملايدفسع لملي   عرمل ملقع ملمثع  ملاع ًقمل عرممليدسعمطحلململىلمليسعف مليد   ع  كملطث عبملميثع ملي ملن 

ملهسهملينجكيقمل؟!!!

يد كي امليبس س    حلملةسيمليد   ممليد ِعشكملاي  ع اضحلملمأمليد س كاملاي كيث  مليد اد حلملاي  ع اضحلملمعأملاع،عإ ملوعلمل
ملي ثمالملياكملينحريامل  مليادكي  مليد   ريملط  كهلل  يهالملكشقملهكململد  قمليد عكي امليبسع س    حلملي  ع اضعحلملمعأملململيدث فملُث 

حلملاح ععك مليق سعع  كملاق عع مل عع ملط دب عع ملد ععع ي مليد سعع كاملم ععسملععع ملسعع كي ملا  ِعع ملأععع ي مليد سعع كاملاي كيث عع مليد اد عع
مليع ثمالمل ع مليحلريع  كملاآ رهع ملم الح عحلملم  ع  ملين  سعشملا   ململل    ملمع ال ململ   ك مل"ي ص ملس مليدر   "ملمّتمل  ُث 
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 فسعع  ملاني عع مليذملاآ ععري كملاي ععكهللمل عع ململيحلععث ا مل مليدسععج كملقِعع ملاي   عع مل مععالقملةععالمل ِعع ملا عع ا ملا مععشمليدعبعع 
طعععنيي ملهعععشملململ أ عععكعملمععع مليدسعععفركملمعععأملي ععع ملمععع  كمليىلملمععع ورملجع ععع  ملغعععريمليحلثكم عععحلملابمليسععع ط أمليدسعععفرملاي سععع قهلل

ملي عع اأمليحلعع يلملاعع د كهلل كململيحلريع   ايد ععك مليد ععكمشملابملجتعع مليدعع ايقململجتعع ملد ِععحلمليدععع ومليدثسععريملمعع مليهعع مليدبمعع ملبململُث 
مل...ملأ اعكيمليحلكياملم مل ص حلحلمليدف  يكا

Q32icr-http://www.youtube.com/watch?v=iIqq  
 

يلملي طير ملاطيرمليسر،ملم مليط ي امليد عفمليدسكا ملط ع كملاي م ع يالملسعكايحلملار  اهع مليدس اعقمل مع مليحلع كمل
دفعّقملين  ع امل ع مل عر مل ملسعكايحلملاي مليا ملدث ملسكا ملامس بملن  س ملدلحرياكمليكععمقملا     دع ملضعِ  رمليدعع ملكملامل

مععع ملأ اسععع  مليقةبهللملايبسععع عب لكملاق عععقملمعععأملي   ضعععماملاي   ضعععال مل ململ عععال مللم ععع ملااععع  شملق   عععفملي س فعععامل
فثري ملق د جكممليدزي ر مل مليد الممليحل د ملبي ف مل كاه كملد بعلملينم مل م ملي عبال ملطجعرملج يع كمليعزاعملينمع مل

 
اي 

يملايلملاعزا مليدصعب همل ملطع ملاآيع  كملد صعريملقع ملكعب ا  ملاكع ا أ  ملقنيمس دع ملايدعرت ملمع ملج يع مل مليد فعكهكملامل مليايلامل
يذكملاد سع ِرملي سعري ملحعىتملي عأمل عكامليحلع كملاأععالمليحلريعحلمل ملقع مليناجع قكملايععكلململاوّكملاس بملالد محلملايدبينملايدعبع 
ملدمكط مل  قهملا ، اأ ملم ملج ي 

 .ايد  مليدثر مليي ملق قملايي ملحممقملي ملسالممل م  

http://www.youtube.com/watch?v=iIqq-icr32Q
http://www.youtube.com/watch?v=iIqq-icr32Q
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 (1والحرية وحقوق اإلنسان )هيثم المالح  األستاذ
 
 بقلم األستاذ عصام العطار 

ملكععب ا  ململىلملكعع يك    مليبسعع   محل مل ملمطعع دأ  عع و ملاعع ملم  مله ععسالملي عع عملمعع مليقسععرملمعع ملسعع املسعع حلملكملطعرطععق   رطععق 
ملح  أع مل.ملابا همللي ِع ملد ي ع  مل ملمكي فع  ملاي ِ دع  ملاتع ب   ايم ع  ملااعالله ملكململايد عزيهحل ملكملايدصريححل ملايد ج  حلملكمل ملر معب 

مل ملامع ه ملكملا ملقع ِّمل مليق سع    ملاح عك   ملد  مل فس  ملم مل  محٍلمللي بعحٍلملدن سع    ملايدع هللملكملاي ث رِّه  ام مليع  وم   ملا ملم   مليحل ِّ
ملمرضع   مل مليطمعف  ملمرضع   مليد ع هملوملادثع و ملي  يه حل ملاي س امحل ملايد ف  ملكملابمليطمف  ملم   ملينا مل.ملبمليعر ف  مث ٍ ملآ  ر 

ملحلعععريح   ملي ري عععحل ملاع، عععإالمل مليذ ملام ملكملامل ملي  عععج ملاعععع   صعععمثحل مليد ععع هملكملايد صععع ثحل مليدصععع ل حل مليج دصعععحل ملذ ملادم ععع ه 
عع مل ِّ عع    ال مل   مليدععسيّ،ملكملم سو عع ملا س عع  ملاي      عع  ملي كضععك شِّ  ِ ملقمِّعع  ململبمل عع مل  مو عع  ا مل ملةدعع   ملينح عع  مل..ملاهععكملبملي صو اععع  

ملم ملي   ثِّري مل. ك ملةد   ملس 

ملد عع ملحل عع  مل مليدثبععريملكملاي عع م شمليدثبععريمل  عع  مليق سعع    مليدثبععريملكملايق سعع    ملهععسيمليدصعع ي   م ينملاآ ععينمل ع ب ععني ملي   عع هلل 
مليق س  مل ملاح ك  

مل ملسعععكايحلملكمل مليحلعععّرملكملادسععع  ر ملس عععج  ق مليدعععري   مليد  ععع م مليدسعععكا رململىلملا لِّمليحلريعععحل ملةعععسيمليق سععع    ملي مليع ب ععع ل ا  ي و  عععأن
مليا ملي  مفععقومل ملكعع م ملكمليكحلعع  ململمإِعع ملأع ع ععّ ل  و ععكياقملاطععينقملح   ععشقملحلعع ل ق ملح  الملامععسيهب إالملكملاي مليثععك  مله عع    م  عع ا   

عال ملاط  ّعحٍلمليس سع حٍلملم عرتقحلملكملاملىلملأعالٍ ملحلع لٍ ملايسعٍأمل مع ملهعسهمل  ملهسهملي رحمحل مليد  ا  حل مليد    حل مليجطري  ململىلمل ع ك يس 
ملاي  عععع طأ مل ملي صعععع ع  ملطع ععععكو   عععع و ملينس سعععع حل ملي  ععععرتقحل ملكملم  مليدفرليععععحل ملايحلزا ععععحل ملايدف   ك يّععععحل مليد،ععععّ  حل ملي فرِّ ععععحل ملكململيد كيسععععال  ايدعكيمعععع  

مليد، اّ  ملي إمثحلمل. ملايد عزي     مليدصري     ملامكيايل 

ملّ ملي ص حلحل مليدكط  حل مليدبصري  مليدكي  عحل ملي يمصعحل مل ملقع مل  طوعٍرمل عرلإملياململسعالمّشملكملاي صع حلحل مليدبصعري  مليدكي  عحل مل
مليدب عع قملكملامكيجإععحل ملي يمصععحل ملاععا ملين طعع ا ملايدعع  مليدعرا ععحل ملايقسععالم حلملي ي مفععحلمل..ملهععشملي   ملضععراا قملمعع ملضععرااي   اهلل 

ملايحل    مل مل     ملا صر   ِ ثو    حل ملا   ملكملايد  ّ م  مليدثبري مليدو ملي ي طر ملايد ث ي   
مل

ملي ملحّث م   مل ملق ِّملامٍ مل رلإملاملسالمشمل

ملأ  اقكيمليّ ملمصمثحل ملاالل   ملكملامصمث  مل طو  مليحريا  ع ملكملياملي ع اضعا مليم ملآ  ملي و ث المل ملاالل   ملكملبملأ ثّ   ملا ع  
ملينا مل المل ملجكي ف  مليدسجك ملكملامط الج  ملا    ملكمل ملي ِ   
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يمعع ملآ  ملدثععالملي ملأرجعععكيمل مليمععكا قالملكملايمععكا مليّمعع  ثالملااالل قععالملكململىلمليحلععّ ملكملطعع درجكع ململىلمليحلعع ِّمل ععريقملمعع مل
مليد ِ ل مل مليدب ط 

ملي  ملاسععالمقمل معع مليد عع    ملياعع  مليدسِ   ععحل ملايدسععبعامل ملي ععشمليحلب ععف   ملسععج   ملاح سِعع مل«مله ععسالملي عع عمل»ملم عع  
ملك عج ٍعململيثك ملكملا م ملق ِّمل ملط هر مليدسري  ملايدسرير  مل  هللملقمِحل ملح إملالطأ مليدعسِ ملكملا مع ملقع ِّململ سع ٍ ملح عرإ مكيطٍ ملح رإ

ملكملاقريمعععحل مليق سععع  ملكملاح عععكمل ملكملاحريعععحلمليق سععع    ععع  ملينا ملومل ب عععٍ ملي ععع يطأ مل ععع مليق سععع    ملح سِععع ملقععع   ملم  مليق سععع      
مليق سع  ملكملهعشمل ،ع حل مليدب عرملج عع ملج عع مل ملهعسيمل ملكملاح عك   ملكملاقريمعحل مليق سع    ملكملاحريحلمليق سع    ط ،ّ حل مليق س   

مليدع ململايدعصرملكملا ملق ِّمل صرمل.

مل



 042 

 (2)والقضية األكبُر واألخطرهيثم المالح واتِّهاماُت السلطة 
       
 ذ عصام العطار بقلم األستا     

 رئيس المنتدى اإلسالمّي األوروبيّ            
 للتربية والثقافة والتواصل اإلنسانّي والحضاري                                                                               

مل

مليدعج بحل ملي كّجإحل ململىلمله سالملي  عملامسّ  ملم مليدسرموطحلملكمليامل  مليدسمطحلمل ملم مليد إال  ملم مليدس حل مليأب ع 

مليدثس   ر  ملا   و مليدثس  

ملين ّمحل ملكملاأفري  ملحل فكط إ مل مليدكه  مل م مل ع ف كه  ململل  هلل 

ملاأ ج أ ملي  يق ملينمحل مل م ملم إ ج  إ مل!!

عع  ه مل عع اطكه-ملّ مله ععسالملي عع عمل عع قململايحععع قململ-قِعع مل  إ  ملكملحلععريجقملقعع نمليدصععريححل ملكملدعع  ملا جو ملقعع نمليدصعع    اجعع قملحلعع ل ق
عع  ا مل ملادسع  قملاي إ عاو ملاد سعع  او ملكملاهعكملي صو ملا عس ملا جو ععرِّه ملا  م   ع ملكملاس عف ر هملاح ، ععر هملكملاي مو  ع  ملا كط ع مل..ملادعع    حع قمل ملس 

عع  ه مل  عع مل  زيهععحل مليد  ضععشملاحل ععريم   ملكملا عع ملك عععكٍاملم ععال ٍمملدعع  ملا  سعع اد حل ملايدكيجععفملكململ-مصعع ب ملياملرط عع مًل-ثع      عع مليامل ع  و
ملط إع مليد معال ملن ّع ملي ريع  ملةع مليدعع هللملكملايدفسع ل ملن ع مليريع  ملةع مليدصعالهملكملا بحٍلملآسرٍ ملغ مرٍ ملدبال ل هملاي م   ملوملطإكمليع عروط   

مل نملن ّ ملي ري  ملةع ملي سع اي  ملكملايد يمرعب  مليدفرل  نملايدع   مشنملايحلو زل  ن ع مليريع  ملايجطني ملن  ملي ري  ملة مليدصكي ملكملكملايبسو   وس ا 
ملبملةععع مليد  ععع رم مل مععع ملقعععّ ملحلععع ملايقايلي   ع  مل..ململ ععع مليريععع  ملدعععبالل هملايم ععع مليدكحععع   مليحل    عععحل مليدصععع ل حل مل ملاحععع   مليد معععك  

ملي   عع رملاع، عع مل ععإالملاععبعٍ ملق دب  عع    ععم حل ملاع،  ملايبلِّ عع قي ملكملاي مليثععك  مليا  اهعع مل ملاي ع إععالملكملا ملحل  احعع   مليدثمِعع   
ععع  ر مل ملأ ععع ي   ملدععع ملس  عععكق ملي منعععع    ملااعععالل هململاع عو،ععع ملكملاق  سععع  ململةيمليكععع ث  ملم ععع  مل  ،و ععع ملكملاي ملأني عععس  ِن ي سععع  ملا دسعععإر ملايحلو 

ملايد عع  كنِّملايب  صعع ل ِّملايقلياّ ملايجم  ععّشمل..ملاقعع ِّمل مليدس  سععشِّملايبج ِعع  شِّ ملايقحلععاله  مليدصععاله  مليسععب    مبي مععب 
ململحلالٍهملضراا  إملياملمف  مل

ملي ملهعسيمليدرجع  ملي ع م  ملياملي ملي   عر  مليثعس    ملايقميع   مليحلع رملبمل  ِعع  مل ملامع ة مليذ ملأع ىلملي و دثعس  ملكملط دثعس   
مليَ ْفَتِري اْلَكِذَب الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنونَ  ِإنََّمامل...  [ململ222]يد ث مل مل 
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ملين ّمععحل ملكملالي  عع ملي طعع ا ل مل مليدععكهو  مل معع مل فععكه  مليعِعع  مل معع ململل عع هلل  ملهععسيمليدرجعع  ملي عع م  ملياملي و امععع ة مليذ ملي مليإعع ف 
ملايب مليحل ععع  مل مليدوعععك هو  ملايدعععس هللن َُنُ   وا َوَُنْ    ُتُم اأَلْعلَ   ْوَن ِإْن ُكْن   ُتْم ملس سعععالم مل مليد فعععكهملكملا ملاي عععأ  َوال َتِهنُ   وا َوال َتْح

مل[221]آهللمل ِري مل مل  ُمْؤِمِنينَ 

ع ملكملايع  وع  مل مل مبع ملي   ملي دِ  مليلإملكعريبملكململبملي ِعّز   إملياملمعكيطٍ ملح عرإ مل  عر ل  ع و ملمع مٍ ملحلع لٍ ملاصعريمل..ملمع ملم   ملم ملم  و
ِ   مليدعرلِّملايقسالمشمل مل ملم عو  اٍلمل  د  مليد،ع ب  ب    مل  ج اًلملكملد كي  ع   مليدكيه ملي  يمب  ملج 

ملاي  عع ل مل مليلإملكععريبململبملانمععالملاي ِععأن مليسعع ط ع مل–معع ملمعع ملمعع م مليامل ععرلإملياملمععكيطٍ ملح ععرإ ملي م  عع ململ-مل   ملأني ععس  اععني و
ِ  ع ع حل ملي  ّليحل ملاي مليد كن  ملايدو ع ملااالل هملانيسب    ملمبسع اد  ج  ملاايجب ج  ملايدعصعرملكملايد إعك   مليدع مل  ي     ع كيحل ملكمل كيجإحل ملحت ِّ

مليدثبري  مل ملهسيمليدع ململايدعصرمل

مليلإملكريٍبململبملان وم ال ملاعراٍهملج يعٍ ملكملا عزٍمملج يعٍ ملكملا ِعٍ ملم بوع  ٍعملج يعٍ مل م ملم ملم مٍ مليامل رلإملياملمكيطٍ ملح رإ
ملهععع م ململيرأفعععأ ملاني ّم  ععع ملااالل  ععع ملاع عوععع  مل ملهععع م و  ععع و مليخن فععع  ملكملاي  ععع نم مل ععع ملاعععع  مل مرعععبملكملاي ع ععع  ه ملم  ململىلمل ع موعععف  مليد ععع اي   و 

ملاث ِّملم مليس ط أململيد  اي  مليدع  ال  ملكملاية ف  مليدع  ال  ملهسيمليحلو موال  ملكملايسع  ملد ث    

ملمععع مللم ململّ ملقسعععرييملا ةععع أب   ععع ملكملياملقععع  ملاد ععع مل يا ععع مله عععسالملي ععع عمل بععع ملي ملمي   عععأملمععع مليدسعععفرملكملاهعععكملي ثعععّ ث 
ف عععر ل يو  مل عععع مليح ليسععع  مل مليةععع أبمليامل معععع ملاااهمل ملح يس ععع ململ نملم  عو ململ نملقسعععرييمل بعععع  ملي ملي ع  ععع ملكملطمعععالمل  مععععبو ي ثععع نث 

ملياكمليدطّ فملي   ّ مل مل مل ملحل  و    ملايس   م    ملاحل ريح   ملقِ مل  هلل  ملينكإ لملكملطإك 

 لحالَتَ ْيِن الّسرِّ واْلَعَلنِ القائُل الصِّْدَق فيِه ما ُيِضرُّ بِه    والواحُد ا

مل مل ملاي سععمِا ملي ا مليد  ععروا  ِّا ململةيملسععنيدكهمل عع ملمك ف عع مل ملسععكايحل ملكملامعع مليد  عع م  مل عع مليمو  كو عع ملمعع مليدعععر   اقعع   ملي ععكهلل 
مل ملسكايحل ملج  ريو ملسكايحل ملامصمث  إ ملكملادث ّعينمل مع مليسع ع يٍلمل ملقعّ ملا عٍقملمع»ملسكايحلمل مل مليناض ع   ململّ ينملي  عو    ملاع  

ملل مشمل ملحل  ِّملي ِّمل  ايٍ مليج  إملم ملي إملق  ملكملااني ِّملم بع رٍِّاملق  ملكملمإِ مليحل اينمل مع مليع  مليد  ع ممل ملياس هلل  ملي و ينا    
مليدسكا مل

مليدعرااحل ملايقسالممل ملاي سمِا مل ملق ِّملمث ٍ ملم مليا   ملي ملحث م مليدعر  

ملكعكا ثالمل ملكعكا ثالملكملاآم هلل  ثكيملحل اا قالملد عكا ثالملكملاآبم  ملي طس  بَ َلَغ السَّ ْيُل »ملكملاكث ا  ملكعكا ثالملكملط ع و
َُُّبى ملي س  مليدعرلرمليد   «ململال ملقِ ملي كهلل 
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ملينحريا ملاي ع اضاملكملا  س ايملم مليسع با ملحلعكيا  مل ملينحريا ملاي ع اضاملكملاحل ر       ثكيملحل اا قالملب    لي   ي طوس 
ملايد   ععري مللا  ملأععني ريملكملطفععشملةدعع  مل مليقحلععاله   ععري ق الملا ععري ملي منعع ثالملااالل قععالملكملاا  ي  إعع ملأّعع ململاضععرااأ  ملمعع ملل ععكي  

مليحريا هععععع مل ملكععععععكا ثالملامط   إععععع ملايح ج جععععع    كيملمط دعععععف  ععععع    ملكملابملجت  مليدعكي عععععف  أعمِعععععك  ملا ب ملأعمِعععععك  ملمععععع ملا  ععععع ال 
ملين عع مملكملايدعيتملأرضع مل ر ملس عكو   ملاع دو  إو مليدعيتملأ سع    مليامليدسعجك مل..ملط د ععك   مليامليدرحلع    ملامع اض إ ملا دس  ط  اعني و

ملا  ق ملة مل م مل  اطحل مليدع مل  ملين ع مملكملبملي ثو  ف  ملا د إر ملس كو   ملأ س   

ملكملهش مل ، حلمله سالملي  عملياملطالٍ ملاطالٍ ملاطعال ملمع ملضعث ي مل مليد ،ّ حل مل    ملكملاي  ملي   ارملهسهمليدسطكا  اد سق 
عععرنل  مليد،عععِريملايدعععرمل ملكملاسعععج  ق مليد،عععِري ملايدعععري ملكملام    عععفملوملح رِّينعععحل مليد،عععِري ملايدعععري   مل ملهعععسيمليدبمععع  ملياملةي ملط ث سو ي  

مل ملا   عع  ملااععا مليد إععك   ملاي طععرملكململهّنعع ملح دععحلمل  ّمععحلمل ملاط  عع مليدعععرلِّملايقسععالمّشملكملح دععحلقملحتععكهلل  ادثّ إعع مليقعع، ملمعع ملةدعع  
ملايد   ريملكملاج ِّل همل ملايبحنالهللملايدزايهلل.مل-قِ مل  ر ملاني       ملي  –ايد   رمملكملايقحلاله  ملا د ف ثر  

مل

مل
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 ( 4/1/2111) على الفيسبوك ،  العطارعصام من 

مل

ملململ ي شمله سالملي  ع

مل

ملايدبعسهللكملاكعج  حل مليدفثعرمل مل  ِعحل مليدعراه  ملقّمِ ملةقر   ملاسج     ملامرض    ملك يك       مل مليغالهلل  ملاي ق  يةق ر   
ملايدري كملاحل، مليد إ يق مل م مليد  ن  ملايدبالقمل

ملم مليااع ملي س   مليدس ملأ ،ور ا  !مل

مليدس مل ملأ طع  !ملام مليط  ه مليدسِ  

ملاأث ط ج ملم مليجم إ  !مل ملام ملي ب  مليد ،ّ حل مليديتملق طثق 

ملام مليث   ملام ملي بج ملد   مليبس ب يل ملايبس عب ل ملايد مال!مل ملام مليطكهلل 

ملاازمال  ملينحرياكملاح زونملدثالكملادن سع  مل ملاالل ع ململ-قعرلإملمسمالكملامل س ٍ ملح رإمل-ام مليامغ ملي  زي  مل ا  
ملاح ك مليق س  !مل

ململق  مليذ مل مليق سع    ملاح عك   معثالمل مل  و    ث الكملا طع رن  مل  ثالكملاجزيق المل  مليحلريّعحل ملايدثريمعحلملايدع يدعحل ملايق سع   
مليحس  ملي زيقمل

مليدس ملململأع  وس   مل ارملابملي س   مل ص ممليدعط ا ملايققب ا ملم ملي     ملايحلفِّ ملاد ملي ملي شمله سالملحت حل مليد مف 
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  يثم المالح أنموذجا  ه ي سوريا!حين ُيحكم على أصحاب الرأي ف
مليدط هرململاريه الا مالمل
مل2010-7-11ملتمحلمليدعصر

مل

 معععع ملي مله عععع  مليمععععريملآ ععععرملهععععكملي مليد  عععع ممل ملسععععكايحلملطععععع ملمععععأملل عععع  مليدفثععععرملايدععععري ملمعععع ملململي فععععع مل مل إعععع مل
راأمليدس نملم مليد عر مليدع عري .ملط ع ملق  عقملطر سع ملأع  ع ملنيع مملاامبع ملكعإكامليدعسي مليبس عِ امليدفر سشملدسكايحلمل مليد

يعع  ك ململىلملم  امععحلملج  ععإ ملقاغ مإعع مل معع مليدرح عع كملُثملأطمعع ملسععريحإالملمعع مللا مل  قِععحل.مليمعع ملي  ملطعع  ملحلعع حفمل
مليدري مليع   ملان قالملانثالمل م  ملا دسج ..

سي مل  اضعكيمليحلثعالمليدبكد سعشمليدعس ملحثعالملاع مل   م مليحلبجمليدر   مل"ا  امليس "ملا  سع ملدمجِإكايعحلكملطع  مليدع
ايدعع همليدريحعع مل"حعع ط مليسعع "ملسععكايحلمل معع ملمعع  ملثالثععامل  معع ملأ عع ل ايمل عع  ما ملي ب ععشمليبملحنثععالمل معع مل إعع مليدععر   مل
ا عع املاني عع مليسعع ِرياملدعإعع ملايدعع هململةيملمعع ملي  مفععقملسععريأ مل عع ملسععري ملايدعع هكملا عع مليد  ععرمل عع مليدث ف ععحلمليدععيتملأبععكيمل عع مل

 ملا عع ملاعع يمل طعع  مليد سععالمليدر  سععشملم  ليعع مل عع ملي  ععرملاععني مليني ععسمللااهمل ملحثععالمليدععر   ملا عع امليحلثععالكمل صكحلعع
ملسكايحل.مل

حلععث جملي مل إعع مليدععر   مل"ا عع امليسعع "ملبملي عع ا ملاعإعع ملايدعع همل"حعع ط مليسعع "كملاي عع مليطمعع ملسععريهملمع ععالملمعع مل
ايد ه.ملدث مليدصث جمليي، ملي  ملق  مليطمع ملسعريهمل  كعطامل ملح عك مليق سع  ملمع ملي ع  ع ملد ع  ع ململي    مل مل إ 

 كطاملآ ري ملغريهال.ملاي مليدث أعفمل" معشمليدعبع مليذ"مليطمع ملسعريح ملاعع ملي مل ،ع مليحلثعالمليدعس ملحلع امل  ع كملُثمل 
ملد ع   مل مليد كممليدس نملن  ملق فملم  بمل ب مل   ملس كي .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
كمليم ع همليدعر   ملا ع املمع اضعشملحثِع كملا عني ملا فسع مل ع مليجع مإالملا ج   عحلمل2003ياي عرمل ع مململمأ"  كيكا ملأ ِز"

ملعملضع مل  ع ممليد  ع مملاضع مليد سع كاكملدثع إالمل ملعملي ملي ع اضعك  قِع ملقع  مليفعع مل مل إع ملايدع هكمل ع هللملدمِثعرا مل"هعال
مليرط،ك مليد ع ا ملمأملايك ط كملا مث   ملي ملأسنيةال".مل

يدسعععمك .ملدثععع ملي ع اضعععحلمل مليدسعععكايحلكملا ععع مليم ععع حإالمليدعععر   مل ععع ل ملمععع مليث طعععنيملي سععع مل مععع ملحسععع مليدسعععريملامل
يدسععكا كملململيععرايملمث طععني ملةععالملأ   سععفملمععأملم نعع ملاعع مليدعثعع ملهععكمليدععس ملجععر .ملط عع ملي   عع ملي ،عع قملاا ععأمللم عع مل

ملاحكقِكيملاحثالمليد ، قمليدسكا مل"ي سّ  "مل م إالملا دسج .مل

رمليدعر   مليدسعكا مل"ا ع امليسعع " مل"ي ملمع ملجإعحلملي عر كملا ملم  امعحلملأمفزيك  ععحلمل ملاع اي مل بع مل ع ماكملململي  ثعع
اع مل كي املااللهمل  س حلمل مليد ع مع ملمعأمليحلعث  مليدعري ملي  عرمل مليدعبالل".ملدث ع مل مليا مليدكي عأملململي  عريملكعشقمل

ملم ملهسهمليد كي املحنكملينحس .مل
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م  ريكملحثالمليد ، قمليدسكا مل"ي س  "مل م مليح ملم سسشملم  ِحلمليد ط عمل  ملح عك مليق سع  مل ملسعكايحلمل
 سالملي  ع"ملا دسج ملثالثملس كي ملا إِحلمل"  عرملي بع املق ةاعحلملمع ملكعنيهن ملي ملأعكه مل فسع حلملينمعحل"كملاهعشملي  مشمل"ه

يد إِععحلمل"يدثم  عع  "مليدععيتملحثععالملمبكجبإعع ملقعع ملمعع ملي   عع مل مل إعع مليدععر   مل"ا عع امليسعع "كملمعع مليثعع املالالملطععع ملم عع ل مل
ح ك  عحلملا ،عع   حلملا   ا ععحل.ملط عع ملقعع  ململاع حلثالمل م ععحلملامل م ِ ععحلملالاد ععحلمل  عريمل عع ملي ِ ععأملاعع ملينسع  ةمل"ي عع ع"ملمعع ملمث  ععحل

  ض  مل ملسع      مليد عر مليدع عري كملامع ملُثمل  م ع ملاعع ملي ملسعرهملمع مليد ،ع قمل ملا ييعحلملحثعالملحعز مليدبععلكملقِع مل
ملكملاع ملي ملل كيملدال  ص ممليدع م.مل1910آةيامل  مململ31ي    ملضِ ملم ملي    ملم ملي ، قمليد   ا  مل ملسكايحلمل مل

ين  ِحلمليديتملأمجنيململىلملي    هللمل صكمإ مليدس  س اململمن ملأع،مل ع مل جزهع مليا  يقكملبملا ملم مليد نيق  مل م ملي مل
اط مإ مليدفثعر مل ملم  ا عحلمل صعكمإ مليحلجعحلملا حلجعحلكملط مجعنيململىلمليب   ع هللملقسعالهملدمسعمطحلملقسعث جالملاأ   عبإالمل

مل ملي ع  ال ملا بملم مليحلكياملمعإال.مل

 إععع مليد ،ععع قململىلمل مِعععحلملاملةيملق ععع ملكعععإ   مل عععالهللملسععع كي ملحثعععالمليدعععر   مل"ا ععع امليسععع "مل  قِععع  مل ،عععأملط
يدس  سععحلكملطععالملاعع ملمعع مليد  كيعع ملا،ععكقملامل ملقعع  مل  ط عع مل  عع مل  قِععحلمل ،ععكملتمعع مليد عععفمليدسععكا مليدسعع ا مل"ايعع  مل
سععع ب"ملح عععلملحلععع امل م ععع مليحلثعععالملانيقسريعععحلمل ،عععكي ملاحتفععع مليدع،عععكمليدس دعععلمل بسععع ملعععع ملسععع كي مل مععع مل مف عععحلمل

ملي    لهمليس  ريقمل"يدفس ل"مل ملاع مليدك ياي مل ملسكايحل.مل

د ملم مل"س ب"ملحتقمل بحلمليد،   كملي ملي  ملأثمالمل ملاضجمليد إع اكملامع ملي ثع  مليدطب ععشملح علملا  ملجر ملة
يل ملارييععع ملاهعععكملي ِ عععأملا حلصععع  حلمليدعععيتملقفمإععع مليد سععع كاملن ،ععع قملتمععع مليد ععععف.ملد ععع ملقععع  ملم عععرط ملي مليسععع  ثبمل

يعع  ملسعع ب"مليدع،ععكمليدس دععلمل مله  ععحلملي ثِععحلمل عع ملأنيي عع مليحلثععالملم ثف عع ملا كدعع  مل"ملنملحتفعع مل معع مليحلثععالملن مل"امل
ملن قالملي  مل م ملي  ملم إال.ملدث  مل مل رافملي ر مل  مليع ،ملاطال".مل

ا عع ل ملمعع مليعع د ملل عع  ملح ععك مليق سعع  مل معع مل سعع ا مليحلثععالمليدصعع لامل عع مليد  كععامل ملح ععك مليق سعع  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

شمليدع ط عمل ع ملح ععك ملغمل"ي ع ع"مليدسِع  املمع مل ِعرهكملقِع ملبملي   سعفملمعأمليدك  فعحلمليدعيتملأطعكعملي ع عملجع م إ ملاهعامع
مليق س  كملا...مل

  ع م مليع  ع ملمكيط ع ملان قِع ملن ع ملجإعرململ(ي مل  ع ممل)ي  ملياق مله  مل م ملسعبفملهع مملاا ع  ملاهعكملي مليد  ع ممل
كململةملدعع  مل ععحلملجِععحل.ململ  ج ملكململمنعع ملي ععأملحثِإعع ملاعع طالمًلج ععكهمليحلثكمععحلململىلمليد عسععبملا سعع عِ هللملحلععالحملارييعع ملم   عع يمًل

ط د إالمليديتملأكس مل  مليد ، قمل"ي سّ  "مل ملسكايحلملقسث  مل"ي  ع"ملأ أملحتقمل  كي ململسالمشملايضجمل مليد عريعحلمل
مليقسالم حلملاهكمل"ينمرملا  عرافملايد إشمل  ملي  ثر".مل

فثععععرملايدععععري ملمعععع ملململي فععععع مل مل إعععع مل معععع ملي مله عععع  مليمععععريملآ ععععرملهععععكملي مليد  عععع ممل ملسععععكايحلملطععععع ملمععععأملل عععع  مليد
يبس عِ امليدفر سشملدسكايحلمل مليدراأمليدس نملم مليد عر مليدع عري .ملط ع ملق  عقملطعر  ملأع  ع ملنيع مملاامبع ملكعإكامليدعسي مل
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يعع  ك ململىلملم  امععحلملج  ععإ ملقاغ مإعع مل معع مليدرح عع كملُثملأطمعع ملسععريحإالملمعع مللا مل  قِععحل.مليمعع ملي  ملطعع  ملحلعع حفمل
ملدسج .مليدري مليع   ملان قالملانثالمل م  ملا 

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

مليس  مقملسكايحلملااح مليبح الهللمل  إ .مل

سععشمل عع  ملكيصعع   ملاط  ععحلكملدث إعع ملململحتعع قالمليحعع يملمعع إال.مل ععسقرمل معع ملسععب  ملط عع ملي   عع مليبحعع الهللمليدفر 
ي س هللملبمليحلصر مل"كثر مليد كأمش"مليدس ملي  يفملثالثملمري ملا  س ملدسعكايحل.ملا"ه كعالملينأ سعش"مليدعس ملي  يعفمل

.ملا"مععرافمليدع ايد  "مليدعس مل1991.ملا"   المليد  سش"مليدس ملي  يعفملا  سع مل مل ع ممل1999ا  س ملدسكاي مل مل  ممل
.ململ ععع ملبملي عععّرفملي ملحثعععالملاطعععينملي مليثعععك مليكععع مل سععع ا مل ععع ملمكيط  ععع ملمععع مل1991 ععع  ملحثكمعععحلمل مل ععع ميحلعععبجملامل

ملسمطحلمليبح الهللملينج  .مل

 معع ملي عع ملبملأ ِسعع مليد سعع ا مل ملي مليحلثععالمل معع مله ععسالملي عع عكملقك عع مل      عع ملا  م عع ملالي  ععحلملحل ععك مليق سعع  مل
ملعمل ملاط ع مل ملعملي ملمعكيط  ملعملطثسعفكملاع ململ ملي   ع هللملي عكيط مليدسعكا     اع ملدع مل مع ملطثعرهمليحلعرمليدعس مليععرت ملط ع 

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
ملململجترامل م ملطعم ملطر س مليث  قمليح الة ملسكايحل.ملاهكملم ملط إ ملي بمل مل فعمليبج مملقني ملترممل ،  شك

هللملط ِ ململةيملق  قملأم ملي  قِ  مليديتملنثالملط إ مل م مليحل ك شمل"ه عسالملي ع ع"مليامليس طريليمل  بمله  ملد  س ق
يد  كععامل ملح ععك مليق سعع  مل"مإ عع مليحلسععين"مليامل معع مليدث أععفمل" مععشمليدعبعع مليذ"ملا إِععحلمل"  ععرملي بعع املق ةاععحلملمعع مل

ي ملي ععكيط ململكععنيهن ملي ملأععكه مل فسعع حلملينمععحل"كمل  سعع قهللملط ِعع ململةيملقعع  ملمعع ملي  ّععرملةععسهملي  قِعع  مل ملسععكايحلملبمليعععرف
يعععع وملي  مل صعععرمليد  عععكي مليدف،ععع   حلملامكي عععأمليق رت عععقكملاي ععع مليني عععسملين بععع املمععع ملم ععع اال مليجريعععقملمب كعععر ملمعععأمل
هعع بقمليد  كععطاكملاي عع مليسعع ط أملي مليسعع ع  ملأمعع ملي  عع اال ملمععىتملكعع قكملاي عع ملمسععأملةعع بقملطمععالمل عع ملط عع ملي مل"  ععرمل

 ملط  عع مل عع مل عع مل مل" عععمليحلثععال"مليدععس مليحلعع اهملي بعع املق ةاععحلملمعع ملكععنيهن ملي ملأععكه مل فسعع حلملينمععحل".ملاعع مل معع مليدعثعع
مليد  ضشمل"ي س  "مل"م مليكه مل فس حلملينمحل"كملن  ملحثالمل م ملامزملم ملامك ملينمحلملن  ملا بحرتيمملايد ك ري.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
ِععرمليامل عع  مليامللي  ععحلملحل ععك مليق سعع  كملطِجععرلمليحلثععالمل معع ملمععكيط ملغععريملمععس فململ ملي ثععكممل م عع ملم  عع ممل مليدع

ملاسبفملايي ملاطثرهملهكمل  همل  ملةيأ .مل
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 وسجنا أغلبها طردا   هيثم المالح: ثمانون عاما  
 يمح ملياكملمطرملا مالمل

مل2010وك /يكد كململ1يجِ  ملكييالف

مل

ينحعع ملي كيطعع مليدرياععأملمعع ملوععك مل/يكد ععكململيحلثععالمليدععس مليحلعع اأ مل ثِععحلملي   يعع  مليدعسععثريحلمليدسععكايحلمليدس   ععحلمليععكم
كمليد  ضعشملاسعج مليد  كعامليحل عك شمليدسعكا مله عسالملي ع عملثالثعحلملسع كي ملج يع  كمل مع مليسع هملجِعحلمليطم ععقمل2010

 : م إ ملي ثِحلمليسالمل"ملضع فمليدراهمليدكط  حلمل"كمليع ،ملق اثحلململ س   حلملاث ملي ع يريمليديتملم إ 

 ململحل يامليحلثعالملي ع  رمل ع  امل  مع كمليم،ع ه مل مل ِع مللاا مل ملهسيمليد  كامليحل ك شمليبمغملم مليدعِرمل  يابمًل
) بعع مليسعع  الهللملسععكاي ملانيااعععحلمل  ععرمل  معع كململ1931جعع لكمليثفععشمليد ععسقرمل عع ملبمليعرطعع كملي عع ملمعع ملمكيد عع مللم عع مل عع ممل

كملاح حلعع مل معع مليقجعع   مل مليد عع  ك ملالامععكممل(ملا بعع مليحعع الهللملدععكيقمليقسععث  اا حلمليدسععكا ملمعع ملأرق عع مل ِسععحلملي ععكيم
 بععع ملي ملي   ععع ملاعععع مل ععع مملايحععع ملدم ،ععع قكملا مليدعععع مململ1997كملأععع مليّهمععع ملدمعِععع ملقِثععع ممل ععع مململ مليدعععع ميد ععع  ك مليدععع امل

مّتملأسرن ملم مل ِم كملطع لملدعِمع ملقِثع مملا قضع طحلملب  ع  د ملا دعِع مليدس  سعشمليدعس مليّل ملب    دع ملدسع حلململ1999
  عحلمل  معحلكملتمعقمليدع يع مل مل مع مليدعر   ملحع ط ملينسع ملضعِ ملمحمعحلمليممل1919مل–مل1910ي كيمملم كيحلمحلملاامل ع مشمل

مع مل  ععط قملحريععحلمليدعري ملاي ع اضععامليد  عع ا املايدس  سع ا.ملاهععكملمعع مليد  عط قمل ملم  ِععحلمليدعفععكمليد اد عحلمليدععيتملأ عع اأمل
ي  إ قعع  ملح ععك مليق سعع  ملحععكهللمليدععع ململيجععأ.ملاهععسيمليحلثععالملامعع ملسععب  ملمعع ملسععج مليثعع لمليثععك ملمسعع ِريمليغمععفمل

 . ِأمليدس  سشملايدفس لملاث طحلملي كي  مريح ملح  أ مليديتملق  ملط إ ملجري  مل مل  ااحلمليد

 ملأ ف عسمليحلثعالملي  يع ملدسالثععحلملسع كي ملسعج ملج يع  كمليععينملي عع ملسع   إشملم إع ملاهعكمل مليدس دسعحلملايدسِعع  املث   ع مًل
بملي بمإعع ملضععِريمليامل  عع كمل  حلععحلمليّ مله ععسالملي عع عملململيرأثععفملج  يععحلمليامل    ععحلململمنيسعع  معع مل ِععرهكملاهععسيمل عع ملةيأعع مل

 ملدم ِأمليدس  سشملامص لا ملحريحلمليدري ملايدفسع لكملأ سعجالملو مع ملمعأملم عراي ملق طعحلملاط  حلكملا دعث ملطث طحلملي    ليأ
كملاا د عع  ملطعع  ملي    دعع ملةععسهملي بعع ل معع وري ملحععز مليدبعععلمليدعععرلمليبكععرتيقشمليحلعع قالمليدععيتملأ قعع مللامعع مل معع ملهععسهمل

حلمل مل ععّ ملينسععب  ملي قعع ملي لايج ععحلملايضععثحلملغععريملم بكدععحلكمليامل عع مملج يععحلمليحلععز مليحلعع قالمل ململ ال  أعع ملهععسهكمل  حلعع
 .ي    ب مل  ط قملحريحلمليدري ملايد عبريمليديتملأث لملأثك مليكم حلمل ملسكايحل

 ملم ملغريملي  ط شمليامليدطب عشملياملين ال عشملي ملأسع ِرملاضعع حلملح عك مليق سع  ملاحريعحلمليد عبعريملي  ِك عحلملث دس مًل
  ملبملي طمع ملمع ملاالملح المل ملسكايحلمليدع  ِحلملأ ا  ملاكعب .ملاي  ملكيص  مل   م مليق فمل  ملةد ملاي    مليس ِرياي

 مف ععحلملح عع ملكيصععشكملاعع ملمعع ملضععِريملاطععينمليعععرفملي ملهععسيمليدكضععأملبمليم عع ملا د عععفمليدسععكا ملاحلعع،هملا ،عع بأ مل
ايجن  يأ ملي م حلملايدعرا حل.ملام ملي إالملي مليعشملي ِ أمل  حلحلمليحلث  مليد عريملامل ملسعكايحلمليّ مليناطع  ملبمليع يطأمل  إع مل

اع عرت مليدعبسعشكمل  ع م ملقع  مل بع يملاه جعقمل ب معحلملي عر مل ب معحلململبمليحرياه كملايثفشملي سع هللمليدرمعز مليد ع ا شمليجع  مل
سعع  هكملططمععفملم عع مليدسعع  ملي مليسعع  ملسعع ف ملايعع يطأمل عع مليد ب مععحلكملطثعع  ملالمليدعبعع مل  ععرت  "ملسعع   ..يدعب ملبمل  عع مل
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يدثععر"كملط عع هللملدعع  ملقععرمليعع مل  ععرت ملاي ععقملحععر".ملط سعع  ملسعع ف ملايامعع ملاععالقيملحسعع  ملجعمعع ملمسعع هللمليد ععج  حلمل ملينمسعع هللمل
 مليد عع اي مليدعععرلملم ععثك مل مليدثسععريملمعع ملاايي أعع كمليحلععبجمل  ععرت مليي،عع ملمسعع بملدمبطععكب مليدك  ععحلملي بعع دغمليدعرا ععحلكملان

دعسد مل ."ط إ كملط  كهللمللام ملحلث م  مليحلث  مليدبطعكب مليجط ا عحلمليناضع حلملايدف،ع   حل "مليع مل ِش...تعرلمل  رتيع  
ي ملسعع فإ مليدسععِ قكملن عع ملمعع ملغععريملطععالمليم عع ملا د عععفمليدسععكا مليدع عع الملسععك مللمي ريط ععحلملاأع ليععحلملس  سعع حلملاحريععحلملامل

 .ي  بكهللمليس ِرياملس طر ملحز ملايح مل م مليدسمطحلملايد عفملايدسرا ملم سمل صبمل ر ملا د ِ مملايدثِ هلل

 يدراهمليدكط  حل؟ململضع فق بملميث مل

ياال ملح س عععع  ملحثععععالمليدسععععج ملي  يعععع ملدم  كععععامليحل ععععك شمله ععععسالملي عععع عملي عععع مل ملق  ا أعععع ملاي كيدعععع مليسععععع ململىلمل
ا ععع ملطّثعععر ملطعععكيالمل ملهعععسهملي ِمعععحلملطمعععالمليجععع ملةععع ملي ملمسععع   مل ملي عععكيهللملاأصعععرن  ململ)ملضعععع فمليدعععراهمليدكط  عععحل(ك

اي ِعع هللمله ععسالملي عع عكملن عع ملقِعع مل مععقملمعع مليسععع ملدمثريععحلملايد مي ريط ععحلملايد ع ليععحلمليدس  سعع حلمليحل    ععحلكململمنعع مليسععع مل
 يلمليمع ممل عكي ملد  كيحلمليدراهمليدكط  حلملايد ِس ملاصالاحلمليدكط ملام     مليد ي م حلكملاهسيملم ملجعمينمليطسعرملسع كطملا ع

احل حلععحلملايحعع  ملاععني ملسععبب ملهععكملأسعع اهللمليد عععفملاي عع ومليدعري ععش مل طمعع مليدرحلعع  ملململطععال يد ثعع دبمليدعع ا مللا مل
لط   مل  ملم ؟مل  مل  ع مملياهب ع ملا  ع ملم ع  مليبفملم ّع ؟ملدعسد ملامع ملي ِ عأملسعالحإالملا ع لايمل  ع  ةالكملطع  مقمل

حلع يمكململىلملي ملد عّشملي صعريمليدعس مليم ع ملاع ملأ ا  ع ململ كي مليد ث دبمليد ا ملاسإكدحلملايم  كملاطّرمليد    مليدبط ملي ع م 
امل س    .ملايثفشملحلر حلملغكيامليدطككحلمل"مللاي ملحل م"مليدف   مليدسكا مل ململح  ملمسرح  أ كمل   م مليام إعالملي ي ع امل
يّ مليد،عععععبأمليح ععععع مليد،ععععع عحلكملق  يعععععحلمل ععععع مليحععععع الهللململسعععععري   ملدمجعععععكب مليدسعععععكا مل ملر ععععع امله ععععع ملضععععع عحلملمععععع ملاععععع  مل

اقني  ملي ص مليليطأمل  مليد، عحلمل  ةي؟مل  مليدفسع لمليامليدسعجك مليامليد ِعأمل .!!! ملضبأملي ه ...حلث امل م مل مب ملي
 .ط إ ؟

املةيملي ععععس  مل معععع مل ِعععع ملي عععع ملمكضععععكعمل"ململضععععع فمليدععععراهمليدكط  ععععحلمل"ملق إِععععحلملطمععععشمل مععععالقملسععععكايك ملق عععع  مل
دع ملمعراطك كملةالمل  عري ملي  ع ب مل مل  ع مل ع هملا   عبمل ع مليسعِك  "م  كمحلمليدبع يا ملاين عري "كمل   سع مل مع ملة

م ملح ملي ملمكيط مل ملأم ملي   كمحلملي مليرطعأملضع هالمل ،ع ي مل  يع  ملا إِحل"ملضعع فمليدعراهمليدكط  عحل"مل ملااللهعال.مل
طبععع ملاهععسيملغععريملم بععكهللملطِعع ملحعع ملي ملمععكيط مليد  عع ملضععِ ملحريععحلمليد عبععريكملاعع د  مليّ ملينمريثععشملم يثعع ملمععكاملق ععفمل

يناسعععث املا  ِععع مل ملاالل ععع ململتمععع ي مل مل  ععع مليقليا ملينمريث عععحلكملامعععأملةدععع ملياملاسعععبفملةدععع ملحصععع مل مععع ملجععع  ز 
 .ج  زأ مليدسج ملايد عسيف

  ك عحلملمصطف مل م فحلمل..ملايدسج ملا دسج مليسقر

م مليري ملي مليع وملمع    مليد  كامليحل ك شمليدسِ   ينمله سالملي  عكملا   اق  مل مل سيا أ كملي صث ملا عريق ملااييعحلمل
 بإععع ملي عععكيط مليدسعععكا ملي سععع ثشمليدراي عععشمليدسعععكا ملمصعععطف مل م فعععحلمل)يد ك ععععحل..يكم   ملم مصعععع(.ملهعععسهمليدراييعععحلملق

مصععطفشمل م فععحلمليدععس مل عع لملدكط عع ملسععكايحلملاععع ملسعع حلملسعع كي ملمعع مليد ايسععحلمل ملطر سعع كملد عع الملي    دعع ملا إِععحلمليب  ِعع قمل
 ِ  ععحلمليق ععكي مليدسععِمِاكملايسععج ملثالثععحلمل  ععرمل  م ...أصععكاايملمسعع ثشمل ،ععكمل ملج  ععحلمليق ععكي ملي سععمِامل
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اي صععجملمعع ملسعع  ريه مل.مل..مل ملبمليبثععشمل  عع مل ععريق ملهععسهمليدراييععحليحتعع  ملحجععريمليمل...ملاثالثععحلمل  ععرمل  معع ملمعع مليدسععج 
انهنع ملااييعحلملمإِعحلملسعكفملي ع مإ مل ريبع ململ...ملا   اهللملحبك ملمإ  حلملقشملبمليص  ملارطأمليد، املاامب ملي ري ملي ر 

قشمليعرفملم ةيمليعينملاطعأمليد،ع امليعرلمل عريق ملجتراعحلمليدسعج ملدع  ملمسع ثشملمع إالملاع،عكيحلملج  عحلمليق عكي ملململدم  ا 
هععسهمليحلريععحلمليدععيتملململيم فععقملةعع ملي ململ...مليحلريععحلملة ععسالملي عع عمل...ململيد إ يععحلملبملمنمعع ململبمليد ععكهلل مليحلريععحلي سععمِا.ملا 

طإع مليسعع ط أمليدعععر ململ...مل  ع ممل ععرلملامسععشكملا  ِع ملط دبععقمل عع ملايلي عقملسععج  مليدكبيعع  ملي  ثع  ملينمريث ععحلملاق عع ي
مل.!!رلمليب  مل ملااللمليدعر ملسجكنيةجر ملي ِ   حلملة أامليد اد ا؟مليط ثكيملا  مليةجر ملاسرتايملقالمل 
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 التَهم وشركاء في الجريمة شركاء في ... هيثم المالح
  كيهللمليدسب  شا مالمل

مل9/1/2010ينااع قململكي زير مل ق

مل

"إضعاف الروح الوطنية".. "نشر ُخبار كاذبة".. "وهن نفسية األم ة".. "إض عاف الش عور الق ومي".. 
لقض  ا.".. "إيق  ان النع  راص العنص  رية والمذهبي  ة".. "تش  كيل "دّس الدس  ائس ل  دى دول  ة معادي  ة".. "ذم ا
 حلقاص نقاش شبابية".. "تحقير الرئيس"!!. 

مل

هسهملاعع مليد ععرإالمليدعيتملاجإعقململىلملي ع مشملايد  ضعشملايد  كعامليبج ِع  شملايحل عك شمليدسعكا مليدثبعريمل"ه عسالمل
ايدرجعع هللكملكعع ب ملاكععب ا كملمعع ملطال ععأململي عع ع"مل)يدرجعع ملينمععحل(كملاآ ععري ملمعع ملي   ضععماملا دثمِععحلملاي ك ععبملمعع مليد سعع ق

يي ِععأمليدسععكا كمليدععسي ملي   مععكيملا عع مملاع،ععإالململىلمل  قِعع  مل مل عع قالمل"يمعع مليد ادععحل"!كملا" عع قالمل سععثريحل"!!كمل
د يععر مل م  عع ملهععسهملي عع قالملانيحثعع ممل"أ ا  ععحل"!كملأم عع مل ععسهمل"يد عععرإالمليد  ا  ععحل"!كمليدععيتملبمل ععر مل عع مليد مععب مل عع ملي مل

مل قمليامللي مليامل ر ملياملث  طحلملياملمس ك ملي  ص ل !!.ملسكا ملي رط كملم ملي ملي  ِ

بململ-ط،ععالمل عع ملينكعع  قمليدعععر ملمعع ملر مععبمليدعع اهللمليدعرا ععحل- ملسععكاي مليامل ملي ملمثعع  مل معع ملاجعع ملينا مل
يكجع ملسععكا ملغععريملم مععب مل ععسهمليد عععرإالكملمعع مل ع يمل"لّهمليد سعع   ملدعع  مللادععحلمليج ب ععحل"!!كملامل  عع قمل"حم عع  مليد  عع  مل

ملمملايح  ملم مليا  ملاس   ملأطكيرمليدفثرملايدس  طحلمل ملي  ط ملينق لمي حلمليدع   حل.يد ب ا حل"كمليديتملأع ،مليد كمل

قم عع مل سععفملي سعع اداملا   عع امل ث يعع جالكملقم عع مل     عع مل"يد ثععق"ملاين بعع املاي ايقمليدس  سعع حلمليج حلععحلملاععنيليقمل
حثكم أ ععع ملاي بمإععع !كملقم ععع مل سعععيرملمععع مليد عععع اي مليدعععيتملأرطعإععع ملاطريغإععع ملمععع ملي صععع ي  حلملاي ،عععِك ملايد زيهعععحلكملقم ععع مل

مل-سعع ايحلملي فعععكهللمليدس عع  ملاععع مليااعععاملسعع حل–أ مل سعع ي ممل بعع اي ملي ِسعع مليدسععكا مليدري عع مل"لايعع ملحلعع م"مل ملمسععرح  
د كحلعع بملاي ع ععع ملي ععع ملكملقم ععع ..مل سععيرملمععع مليد طب ععع ملايد عععزمريملا ب  ِععع قي مليدكط  ععحلملايد كم عععحلمل مل مععع ملسععع طقملط ععع مل

ايدسععكايك مل معع ملاجعع مليجصععك ..ملأز ععك ململ-  حلععحلملاععع ملغععزامليدعععري -يااي مليد ععك مل عع مل ععكاي ملين  ِععحلمليدعرا ععحلمل
 سإالملا ع املينسع ملامكي فع مليد كم عحلكملا  بعحلمليممإعالملي ريعر مللي م ع كملح علملي سعث ملي عكيط مل  طف  ملااململ ج  الملار 

ملاامل جميتومليبس ب يلمليدس  سشملايدعف مليبج ِ  ش.

قم عع ..ملم مععب مل ععسهمليد عععرإالمل"ي     ععحلمليدع ِعع "مليدععيتملململأسعع جملي عع قالمل"يدعسععثريحل"ملابمل عع قالمل"يمعع مليد ادععحل"مل
ثعع مملأع عع،ملاحلععِحلمل عع امل ملجبععاملسععكاي ملحثكمععحلملاكعععب ملضععّ ملأسمععشمليد عععفملمعع مليد  ععرملط إعع كملابملمعع ململحلعع يامليح

يحل    ععععاكمليدععععسي مليم مثععععكيملمعععع مليد ععععج  حلملايدصعععع  ملمعععع ملمثعععع إالملمعععع مليدك ععععكفمل ملاجعععع ملطسعععع لملينجإععععز مليدعجععععك مل
ي  سرط حلكمليديتملبملأزيهللمل بامل بامل  كيقمل ِ  قملح    مل ملمالح عحلملينحعريامليدعسي ملململأني عسهالمل مل" عكهلل"ملقمِعحلمل
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ط عكيمليدطريع كملاململيسع   كيملحلعك مليدع مكملاململنِمعكيملياململ- م مليدرغالملم ملةدع -..ملادث إالمل.ملب الملم دكمليحل مل ململ  
ي  كيملحلِ مليدسعالهكملاململيع  كملد   عريمل  ع مملحثعال!كملاململيعِمعكيملدمكحلعكهللململىلمليدسعمطحل!كملاململ كضعكيملمعع ا مل طعنيمل

هنعع مليدعبع لملاععاملج عك مليدسععكاي ملاي   عع مملبمل مليدزمع  ملابمل ملي ثعع  كملقِع ملطععع ملغععريهالملمع مل بعع كملطإمثعقمليدععباللملاي مل
مليدسمط  !.

عمعينمليب  الاع  ؟!كملايحلعث  مليد ثفعريملايد فجعريي مل
 
م ةيملأرققمل  قالمليم مليد ادحلملاي  قالمليدعسعثريحلململة مل 

عععقمليحلعععكيأ  ملاحنععع مل طمعععفملمععع إالمل مريجععععحلملطثعععرهالملايسععع د بإالمل مليد ع مععع ملمعععأمليدكي عععأململ-مل مليد عععكيمليدسعععِأ–يدعععسي مل  
ع ثمل المعحلمليدعرلمليدب   ؟كملق  بملميث ملاع ملي  ملدسد مليد ب  ملي مليص  ملي ملينس د فمليدسمِ حلملميث إع ملي ملحت 

ملط ا حلمل ملح   ملهسهملي  ط حلملي كاكق ملا د مال؟!.

أ ص مللمللي ِع ملسع  ي ملسعكاي  ملمع مللي ع ملسعكاي ملا  اجإع ملي ع ثامليد معالملي ،ع  بمليدكي عأمل مع إ ملمع مل
ينهع ملياملينحلع   قمليامليد يصع   مليقسعالم حلملياملم سسع  ململين اي ملايي ِأكمل مالمليبمغملح ملي ع يممليد صريملمع 

يي ِععععأكملا عععععع مليد سعععع قمل  حلعععععحلمل"ي  عععع ي   "ملمععععع إ مل ملمكيجإعععععحلمليسععععكيامليد عععععنيهملايبهن عععع اكملايح   ععععع مليد فثعععععريمل مل
يب  ثعع اكملاململيجعع مليمعع مشمل ملي ا ععحلملين ععري ململبملي مليطمععفململىلملاع،ععإ ملي ملي ععكجإ ملارسعع دحلململىلملا عع  ملي ِإكايععحلمل

مليد  عريكملبملكيص  ملد  مل  صفإ ملم ملهسيمليد مالمليدف لهمليدس ملأع نملم  ملمع المل سع قملسعكاي ملاصعِقملاحلع،ملم  طععشو
ي، ه إِ ململبملحل،مليد عفمل م ملية مليجإعز مل عزعملينمع كملاحلعِ  مل مع ملهعسهمليب  إ قع  مليجطعري مليدعيتملجتعر ملاعامل

ملج ب  ملاهكمل   بملي مفق!.

د عع ملق  ععقمل  عع  يتملامعع مل يدععقملي مليدععر   مليدسععكا ملمبعع مل  ععرفمل  عع ملسعع  كمملارطععأمليد مععالمل عع ملهعع بقمليد سععك ملطععكامل
صع ملمسع ملهعسهمليدرسع   ملايحلع ب ململىلمليدعر   مليدسعكا ؟مليمملي مليجإعز مل ععزعمليطال ع مل مع ملياضع  إ !كملادثع ملهع ملأ

هعشملح   عحلملحلعمحلمليدعر   ملا ،ع ي مليد ععفملامسع اد   مل ِع مل عر ململينم مليدسكايحلملأس مليناعكي ملاأرطعأملينسعكيا؟ملمع 
ملمأملهسيمليد عفملس  س  ملايج ِ    ؟!.

 كمل عع مل عع ملهعع بقمليدرجعع هللملهعع بقمليدسعع  ي مليدسععكاي  كملبمل  مععبملكععثكيه ملا  عع إ ملمععأملتعع ِعإ ملايسععره
  م ععحلململ- مليد ععر مليحلعع ل ملايدع ععري -ايد سعع قمليد ععجع  ملمععأمليجإععز ملينمعع ملاي يعع اري ملين طبكط ععحلمليدععيتملأععع ومل

يد را مليدكسط ملا  قالمليد ف  ومليناااا حلكملأالح ملي كيط مل م مليدثمِحلملايدفثر ملاي ك بكملاأ ث ملا د   لي مليدعيتمل
اج مليدع حلفحلملنهن ملأ م ملا دكط ملاأ م ملا ق س  كملي  ع ا ملطريع ملي ع اضعحلململي  مقملاململأرح ملياملأع ر ح  كملثب قمل 

مليدسمِ حلمل ملمكط إ ملااامل  سإ ملايهمإ ملدم   ريكمل مل  ادحلملح    حلملج ير ملا بحرتيم.

د عع ملي عع مامليدس  سععشملا بج ِعع  شمل ملح عع  مليد عععفمليدسععكا ملقِعع مل ملح عع  ملغععريهملمعع ملكعععك ملي  ط ععحلململىلمل
مل ملجِحلمليد كهللكملقِ ملهالملكرق قمل ملجرميحلمليدصِقمل  مليدفع .مللاجحلملجعمقملي ِ أملكرق ق



 022 

بمليج ملقسريملي  الفملاامليد ،  املاي كضك ا!كملقال  مل ، حلمل مالملاجكاكملهع بقمليدسع  ي ملميعسم ملمع  ع  مل
كععرنحلملايسعععحلملمعع مليد سعع قملاينطفعع هللمل ملسععكاي ملأعع ملبملي عع دك ملل ِعع ملمعع ملت ِععأملم فسعع ملم ععكهمليد عع الكملبمل عع ملط عع مل

ح   حلملو  ملدم صر ملابملحىتملي ة مل  هللملأس ِأململىلمليد ثك كملقسد مل"ه عسالملي ع ع"ملميسع ملاع ااهملاضعأململيد،ع بملي يمًل
كرنحلملم مليد عفمليدسعكا كملأع مليرط،عك مليد فع  ملاي  يه عحلكملايدسعثك مل ع مليدفسع لمل ملامع مليد صع  ملايد ثع  كمل

ميععحلمل"ه ععسالملي عع ع"ملام ععقمليدععس مليع عع،مل فسعع ملايع عع،همليدعععر مل ععاملي كيجإععحلملين ععريملمععأمليدععع امليدصععإ كنكملادععع ملجرمل
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

ملاهسيملم مل عمينمليس إج ملاياط ملي ملأ    مليد اهللمليد را حلمل ملهسهملي سنيدحل!!.

  ادعععحلمل عععسا ملم إععع ملب  إععع  مليدفرحلعععحلمل"ه ععسالملي ععع ع"مل ملغعععأمل ععع ملمسععع ملهعععسهملينحلعععكي مليدععيتملأ ععع ل مل ري ععع كمل مل
دم ِزملم ملي ك بمليدسكا مل مل  ط مليدس  سحلمليد اد حلملا ملمكيجإحلمل"ملسري   "كملاق ع مل عكلملدعكملي ملهعسهمليدع اهللمليد را عحلمل
ا بععععع ملي ملأعععععك عمل مععععع ملي  عععععري مليدععععع ااهملاي عععععكي  مل ملتععععع هللملح عععععك مليق سععععع  كملي ملأم فعععععقململىلملت ِع جععععع ملدعععععرت مل

  كملح ععععلملبملير عععع مليحععععرتيمملي إعععع جري ملط إعععع ململىلملمسعععع ك مليحرتيمإعععع ملحل ععععك مليب  إ قعععع  مليجطععععري ملحل ععععك مليق سعععع
مليحل كي   !!كملام ملجبإالململي همليد س أريملايد مي ريط حلملي  إث ملت ِأملأسريهملاس   مليق المملا د  كي ملاينا ط  .مل

يدرجعع هللململ مل  ععحلمل"ه ععسالملي عع ع"ملد سععقمل  ععحلمل  عع مملبملنسعع مل ععريق مليد عع اي كملابمليعععرفمليد ع معع ملمععأملينحععرياملامل
ايدكي ععأملاي سعع  ب ملطثسععفكملادث إعع مل  ععحلملكعععفمليد ععب مل ملمف ه ِعع مليحلعع ملا دب طعع كملاعع 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

  ااععععحلملين عععع يقملبملأثععععك ملمعععع وملمعععع ململح ععععك مليق سعععع  ملط إعععع ملا سععععالمل ،عععع ي ه مليدثعععع، كملا عععع مل سععععشملحث مإعععع ملي 
ملين  يقكملابملا كيط ملم مليدسج  قمليناري قكملابملا ثِ الملينطكيهكملاقسرململايل مليحل   ملايحلريحل!.

مععأمليحلععكي مليحععرياملهععسيمليدععكط مل ط دععفملا ي عع فملهععسهملي إزدحل/يدف،عع ثحلمل عع مل"ه ععسالملي عع ع"ملامل كي عع ملاي كيأعع مل
 ملهسهملينمحلمليديتملأسع ث ملكع   ملمع مليحلريعحلملاكع   ملمع مليدثريمعحلملم ملاج هللملا س قمليد رفملايد ج  حلملاي  حلكملقِ مل 

ملاك   ملم مليبحرتيمملم مل ب ملحث مإ كمل ب مليبملي فأمل كهللملابملاي مل ملمكيجإحلملطكط  ملي ِ مليحلالمل  لمملبمل  دحل!
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  حهيثم المـال
مل ِ ملقري ععععع  ا مالمل

 9/7/2010ململيد  همليدعرل

مل

 ا!ملط ع مليحلع ا مل ثِعحلمل سعثريحلملسعكايحلملمع  ريملحثِع ملاعسالثملم ملي س ملي ملي   ملي عرقمليدسعج مل مليدسِع 
  عرملي بع املق ةاعحلملمع ملكعنيهن ملي ملأعكه مل"ملس كي مل م ملي  مشمليد  كامل ملت هللملح ك مليق س  مله سالملي  عملا إِحلمل

.ملاقعع  مله ععسالملي عع عمليدسِعع   ينملي   عع مل مليدرياععأمل  ععرملمعع ملكععإرملأ ععري مليناهلل/يق ععكارمل مليدع حلععِحلمل"مل فسعع حلملينمععحل
لم  ملاسبفملي   ب مليديتمل  ره مل  مليدكضأمل مليدبالل.ملا  ملسب ملدمِع عملي ملأععر ملدال   ع هللملمع ملاعاململيدسكايحل
مععأمل عع لملقبععريملمعع مليد  عع ا املاي ع اضععامل معع مل مف ععحلملمطعع دب إالملاعع جريقململحلععالح  مللسعع كايحلمل ململ1919ملىلململ1910

 ملسعبعك مليكمع ملم كيحلعمحلملكع افملييع مكملم إعمل110يدبالل.مليضر مليث  قملي    دع مل ع مليدطعع ممل ع  ملمعري ملامعغملتِك إع مل
 . الة مل م مليةال 

دعع  ملييعع هللمله عع مليحلعع يلمل عع ملحعع ملي عع عمل مليد عبععريمل عع ملاييعع ملابمل عع ملهالم ععحلملهععسيمليبجعع مملي  ثععرامل ملسععكايحلمل
ادثع مل ع مليدعز ملا ع  ملسع ا ملا ع مملاايقمليد ،عب  ملاهعكمل ملهعسيمليدعِعر.ملأ ع اهللململ"مليعكه مل فسع حلملينمعحل"مل  ملق ملم مل

زيايععحلمليق سعع   حلمليدبث ععحلملبمليععرا مل معع ملمعع مليبعع املدععبع ملي ع اضععامليدسععكاياملحععىتملي مليحعع هالململي كضععكعملمعع ملهععسهمليد
ق عععفمل ملمك عععأملدن رت عععقملي عععكهللمل يأ  عععك ملييإععع مليد عععفك ك كملاي ععع الملكعععفك ك ملح ععع كملي مله عععسالملي ععع عملم ،ععع ي ملمععع مل

ي ملنِععع ململيدسعععج كملايريععع ملي مل عععر ملدم   هعععحلكملد ِ،عععشملياي عععرملييععع مملح  أععع مل مععع مليدفعععري مليدعععكثريكملمعععأملي ععع مليسععع ث 
ا دريحعع  كملايرطععأمل معع مليدععرااه؟!ملياطععع كيمل ععسيمليدرجعع ملايأرقععكهمليكيحلعع مل ،عع   كملياململ ثععالملبملأععرا ملي مل ،عع د مللي عع 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 

يطمفملي ملم  ملمري ع  ملي كي عفمليق سع   حلمل مل ،ع ي ملمع ملهعسيمليد ب ع ملطعسي ملبمليععينملياع يملا عفململد  مل  ب ملي 
يبمليعععينملي مل ملينمععرمليسععرتح م ملمعع ملي ععاللكملاطعع ملأعبععريملاع،ععإالكملابملي عع ملي ،ععِ مل فسعع ململ  ععسياي ملمإ  عع .ملبمليحعع مل

ا د صععكامليحل ععك شمليدععس ملجعمعع مل عع لهللمل ملحعع مليدعع ق كاملي عع عمل مليجععك مل مل ،عع ي ملامعع هملا دطري ععحلمليدععيتمليرضعع ه ملامل
يحعع ملم سسععشملم  ِععحلملدمعع ط عمل عع ملح ععك مليق سعع  كملقِعع ملي عع ملمعع ملمعع مليحعع ملميمعع مل ملي   اعع ملأفكي،عع ململة عع ملحصععري مل
ي ععع جملدععع مللا ملغعععريهملأ ععع يرملمصععع عمليدعععكط كملُثململ مليدرجععع مل مف  ععع مليد   ك  عععحلمليدكيسععععحلمليععععرفملج ععع يملمععع ملأ  ثععع ملهعععسيمل

 ملقكيحععع ملمععع ملياععر ملي ععع يطعامل ععع ملح ععك مليق سععع  مل ملاعععاللهملي مليد ععكي املامععع ملحت عععره.ملاحععىتملامل ملسعععع ملمععع ملمك ععع
ي يطأمل  ملأع ي ملاع مليد كي املاجعمإ ملم سجِحلملمأملي كيث  مليد اد حلملايد زيم  ملسكايحلمليد اد حلملطم  مل ملينمرملمع مل

حلمل مل رمملم مليجم ملبملس  س  ملابمل   ك   مل  حلحلملمأمليد زيم مليدصريجملاع د إجمليدسعمِشملسعب الملد طعكيرمليحل ع  مليدس  سع 
 .االله
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 ملم  امععحلملأمفزيك  ععحلمل ملاعع اي مل بعع مل عع ماكملململي ثععرمليدععر   مليدسععكا ملا عع املينسعع ملي ملاععع مل ععكي املاععاللهمل
  س حلمل مليد ع م ملمأمليحلث  مليدعري ملي  عرمل مليدعبالل.ملدثع ملبملكعشقملحع ثمل مع ملمسع ك ملأطعكيرملهعسهمليد عكي امل

طععععالملياملمنيمكدعععحل.ملامعععأملي مللم ععع مللياعععقملط ععع مل معععقململىلملحععع ملي  ملغعععريمل ععع لا مل مععع مليسععع  ع  ملي ملأع ليعععحلمل   ِعععحلمل
طعععكيهللملسععع كي مل مععع مل ععع ممليب  ععع يلملمبكي عععبملم  ِععع  ملح عععك مليب سععع  مليد اد عععحلململبمليهنععع مليد عععكمكملا مل ،عععالملقععع مل
يد رافملي  طحلمل  ململ م ِ  ملالاد  كمليفرت مليهن مل ملغأمل  ملق ملا     مليقلي عحلملمع ملم  ِع  ملمرمك عحلملمسع ملم  ِعحلمل

  ع.مل  ملبمليثك ملمإِ ملج يململلي حلملا اي ملاايك ط ملاهشمليديتملومع مليقسعرمليدعفكمليد اد حلملاغريه مل صك ملسج ملي
 مليدعع ململدثع ملي ململ سع  كملمإِع ملق  عقملم كدع ملياملمكي فع ململيق سع  م ملمع  امل مليحلثالمل م ملم  مليحعرتيمملح عك مل

معع مل  عع ممليحلثععالمل مللم عع كملبملميثعع ملي مل عع ملي ملمعع،املم  ععأملياملغععريملم  ععأملدرمععشملاجعع مل مليدسِعع  امل مليدسععج .مل
 .هسيمليمرملاث ملاس طحلملغريملم بكهللملا ملامع ف
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 محمد فاروق اإلمام: لماذا ليو تشياوبو وليس هيثم المالح؟؟
 

مل
مل2010/مل19يق كارمل

Sooryoon Netملسكايك مل قمل-مل
 

طععع  مليدصععع ينملي ع  ععع ملد عععكملأ ععع  ااكملمععع  ز مل كاععع ملدمسعععالمملهعععسيمليدعععع مكمل مل طعععك ملأسعععماملينضعععكيقمل مععع ملاضعععأمل
مل.ث املم ث ملي   ز ملحف  حلملاثاملاغ،بإ ح ك مليق س  مل مليدصاكملاي

اد ععكملأ عع  ااكملمفثععرملحلعع ينملكععإريكملاهععكمليحعع مل عع ل ملي ع اضععحلمليدصعع   حلملاسععج مل عع  ملمععري ملاسععبفمل     أعع مل
يد مي ريط عععحلكملايبمعععغملأ ععع  ااكمليدرياععععحلملايجِسعععاملمععع مليدعِعععركملايحلعععبجملامعععزيملحلرقعععحلمل)أ ععع  مليمنعععا(مليد مي ريط عععحلملايدعععع امل

مل.، د مل م ملم  مل  كلمل   مل ممإ ملطرتي ملي    هللملطكيمحليدم الملدم   ممليد  ك ش.ملامي  مل 

مل–اععع مل كلأعع ملمعع مليدكبيعع  ملي  ثعع  ملح ععلمل ِعع ملم اسعع مل ملج معععحلملقكدكمب عع مل مل  كيععكا ململ–مل1919 مل عع ممل
ك ا ملأ   اككملي  اهمليدس ا مل ملج معحلملاثاكملايدس ملدط   ملي   ع مليد ع المليد  م  يعحلمليدصع   حلمليدعيتملأع  كملدنط حعحلمل

مل.شمليدص ينكمل مليحلرقحلمليد مي ريط حلمل ملس ححلملأ   مليمنامليديتمليطم إ ملطال ملحل   ك ا د   ممليد  ك 

ا ملمكيجإعععحلملأصعععمفمليد  ععع مكملاععع يململضعععريا مل ععع مليدطعععع ممل ملسععع ححلملاثعععامليد عععإري ملمعععأملي  عععينمل)هعععكملل  ععع  (مل
،عإالملاق بكيمل ملا   ملكع مل)حنع مل ف،ع مل  عر ملكع  طامليري بعك ملاعمل(.امفثري ملآ ري مل  مل)جكمللايكملاغ املأ ا
مليدبع ملا ًبملم ملمال ملمي م مليدسمطحلملي طم حل

امعععأملأ ععع مملي ععع وملق عععالقمليدسععع ححلكملحععع ادكيململجعععريقملاسععع طحلملدمععع ِث ملمععع ململ1919حزيعععري مل ععع مململ9-3اد ععع مل
مل.ي   لا ملسمِ  

ااع مل ِعأمليحلرقعحلملمتملأك  عبملأ ع  ااكملح علمل ،ع مل  مع ملا صعبمليدعع ممل مليدسعج مللا ملي مليصع امل  ع ملي مل
 ط دب ععع ململ1999امل1999م ععع ق ملمعععأمليد  ععع مملايل ععع ملمعسعععثرململ ععع ل ملأنيه ععع ملاعععاملاايجععع ملأ ععع  ااكملتععع ليمل.حثعععال

مل.1919ا حلالهملس  سشملاا قطري مل  ملينكي  مليدسي ملسج كيمل   اق إالمل ملحرقحلملحزيري مل

ااع ملطرلهملم مليد  اي مل ملي  معحلكمليد ث ملأ   ااكملا جِأملمسع   ملدمث ع  مل ملمرقعزمل)اعا(كمل  ط ع مل مع مل
ثري .ملا م مليدرغالملم مل  ممل  رملق ب مل مليدصعاملط ع ملمتملأك يعإع مل ملهك عغملقك عغملابسع ِ ململحلمحلملاث  حلملمأمل  ململي ف

مل.(ق  ا مل)ي  حلمليد ب محلملدمسمطحلكملجث الملدمبسط ق

(كمليدععس مليعع  كمل2001ا مليدع عع مليدسعع املق ععال ملم سعع  ملح ععك مليق سعع  كملكعع ا ملأ عع  ااكمل ملاضععأمل)م سعع  مل
مل(.  ي ا  مل مل)ام ملحركمللمي ريطشملالس كا ملىلمليحرتيمملح ك مليق س  ملاحريحلمليد عبريملاملجريقملي

مل(.  م ملا إِحلمل)أ كي ملسمطحلمليد ادحلمل11ملا دسج مل2009ق  ك مليناهللملململ29ا   جحلملدسد ملحثالمل م  مل 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
مل:ه سالملي  ع

كملح حل مل م ململج   مل مليد   ك كملالامكممليد   ك مليد ا مليدعع مكملاع يمل1931لم  مل  مململه سالملي  عملم ملمكيد  
يحلععع ا مليدسعععمط  مليدسعععكايحلمل   ك ععع ململ1999ملىلمليد ،ععع قكملا مل ععع مململ1991.ملي   ععع مل ععع ممل1997 ِمععع ملقِثععع ممل ععع ممل

مل.  حل ملس رهملاسبب ملم مل ِم ملق   كملطع لململىلملت هللملي  م  ملام مل يهللمل  م  ملحىتملي  

ملاعع  مليحلثععالمليدعسععثر ملدمع  عع مليليععفمليد   ععثمشكملي   عع ململ1991ايد  عع طمليدس  سععشملم ععسمل عع مململاعع يمليدعِعع 
 مل إعع مليدععر   ملحعع ط ملينسعع ملمععأملي عع يلملقبععري ملمعع مليد  عع ا املايد  كععطامليدس  سعع املاي ع اضععاململ1919مل-1910

ييع مكملم إع ململ110اسبفملمط دب  ملا حلالح  مللس كايحلكمليضر مليث  قملي    د مل  مليدطعع ممل ع  ملمعري ملامعغملتِك إع مل
مل.سبعك مليكم ملم كيحلمحلمليكرفمل الة مل م ملي ك 

يعِ ملمأملم  ِعحلمليدعفعكمليد اد عحلكملا ع ملسع هالملمعأملآ عري ملا نيسع  ملي ِع عحلمليدسعكايحلملحل عك ململ1919م سمليدع ممل
مل.يق س  

  معع ًكملا عع ملي م ععقملم  ِعع  ململ71ادعع ملمعع مليدعِععرململ2009أ ععري مليناهللمل عع مململ19ي   عع ملي عع عملمععر ملي ععر مل مل
ك مليق س  مل ملد   ملالم  ملي  ملمع   ملم سملةد مليد كمكملمع مل  ب ع ملطعرعملينمع مليدس  سعشملا م ع .ملم يطعحلمل  ملح 

ايععني،ملهععسيمليب   عع هللمل معع مل مف ععحلملحععكياملهعع أفشمليجرأعع ملمععع ملط،عع   حلملاععرل مليدسععكايحلملي ع اضععحلكملا عع ملي   عع ملي عع عمل مل
يدف ععريملط ععريًكملا  ِعع مليععزليلمليد ععينململحععكياهمليدكضععأمليدسععكا مليدععريه ملال عع ململىلمل  ااععحلمليدفسعع ل.ملا عع هلل مل) ملسععكايحلكمليععزليل

 ِععحًلكململضعع طحلململىلملهنععفملي عع هللمليدععع مملايدفسعع لملي س  ععر ..ملااسععبفملهععسيمليدكضععأملغععريملي  بععكهللكملأفّثععرملقعع ملتِك ععحلمل
مل(.ا د ثّر ملاصكا ملم مليدصكا

ايضعع ف مل)ي سعع  ب ملمرهععك ملا عع مليد عععفكملاي مل معع مليد عع هملي ملأعع يطأمل عع ملمصعع حلإ كملاي عع مل معع ملقعع ملمععكيط مل
مل(.اي يطأمل  إ كملا فملي ملبمل   ّثرمل  مليحلّ ملاملبملأ ّمرمليدبم ي مليعشملح ك  مل

دالس جكي كملدث  ملاط مليدعسه  ململ2009أ ري مليناهللململ13اق  ملينم مليدس  سشمل  مليس    ملي  عملا  اي مل
حسعفمليبسع    ق.ملاغع لاملم زدعع مل ملحلعب همليد عكممليد ع  ملطمععالمليعع ململد ع .ملاحعاملحعع اهللملينحلع   قمليبأصع هللملاع مل معع مل

 إعريًكملأبععاملي مله أفعع ملم معع .ملاململيع ِث ملي  ااعع ملايحلعع   اهملمعع مليد كحلعع ملن ململ30 12هللملحععكي مليدسعع  حلمله أفع مليد  عع 
مل.معمكم  مل  ملمث   

ا ملجمسحلمل م  حلملح،ره ملأسمك ملامري بك مل  ملم سس  مليي ِأملي  نمل ملسكايحلملااكجكلمل  لملمع ملي ع مامل
/مل9/9   يععع  مليدعسعععثريحلمليدس   عععحلملا م ععع مل ملايدع يععع ملمععع ملي إ ِعععاملا د عععني مليدعععع ممل ملسعععكايحلكمليحلععع ا مل ثِعععحلملي

حثِع مل  سع  ملا دسععج مل ع  ملثالثعحلملسعع كي مل ع مله عسالملي عع عملاعع ملجترميع ملم  يععحلمل)  عرملي بع قملق ةاععحلملمع ملكععنيهن ململ2010
مل(.ي ملأكه مل فس حلملينمحل



 022 

املةيملم ملق  قملجِحلملأ   ااكملهشمل)أ كي ملسمطحلمليد ادحل(ملط إِحلمليد  ضشملاي   ضع مليدسعكا مله عسالملي ع عملهعشمل
مل.)  رملي ب قملق ةاحلملم ملكنيهن ملي ملأكه مل فس حلملينمحل(ملاقم    ملجِ   ملممف    ملج هزأ مليق  يلملايد  ف س

طمِععع ةيملي  ععع ا مليد عععرايجملي   ضععع مليدصععع ينملأ ععع  ااكملد عععرفملمحععع ملجععع  ز مل كاععع ملدمسعععالممللا ملي   ضععع مليدععععرلمل
ي ملدم ق  أكايعععحلمليدعسعععثريحلملادمثزا عععحلمليدسعععكا مله عععسالملي ععع عملاععع درغالملمععع ملي ملي ععع عمليطعععكهللملا  ععع مل مليد ،ععع هللملاي ععع مملحتععع 

ابملأععزيهللكملا عع  ملمععع ا مل ،عع د مل ململ– عع يملطععرتي مل م مععحلململ–يد ععِكد حلمليدععيتملحثِععقملسععكايحلملم ععسملطجععرمليسعع  الة مل
كمل ملحععاملاعع يملأ عع  ااكمل ،عع د مل ملياي ععرمليدسِ    عع  كملاأ عع  ااكمل مليدرياعععحلملايجِسععامل ملحععامل1991ياي عع ملسعع حلمل

عِععرملابمليععزيهللملحلععمفمليدعععكلمل ملمكيجإععحلمليد ِععأملايد يث  أكايععحلملايبسعع ب يلكملاقعع  مل طعع ملي عع عمل  بععحلمليدسِعع  املمعع مليد
ينحعع ملاينجعع املا  عع ملهععسهملي عع  ز مليدرمزيععحلملي ع كيععحلكملايدعععر ملقعع  كيملي   ععرا مليدع يدععحلملمعع مليدمج ععحلمليدععيتملأ ععرفمل معع مل

يامليد،ع كطململم جملهسهملي   ز مل  مليس ث ملا  مليد  رمل  مليدعر ملياملي   ملياملية فمليدس  سعشملمع ملاايقملم ثإع 
مليد اد عحلملي ع ثر كملادثعع ملمعأملينسععبملسع   مله ع  ملي ععع يريملي  ب ي عحلملاي ث ي عع ملي  ب ي عحلملحعىتمل ملتعع هللملح عك مليق سعع  

ململ!!ايد   يرملدمِ  ض مليدص ينملأ   ااكمل..ملمأملق مليبحرتيم.
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 أنا سوري لألسف
  خلف علي الخلفبقلم 

 الحوار المتمدن 
  20/  7/  2010 - 3096العدد: 

مل

أبعع يمل«.ملسععكا ملدلسععب»ي  عع  ملي مليج ععفملا م    ععحلمل«.ملمعع ملايعع ملينخ؟»  عع م مليسععنيدينملكععيعملبيعععرطينمل
..ملطنيمعع مملله ععحلمليدسعع   ملا عع مملطإِإععالملدمجِمععحلمليج،يععحلملي  ثك ععحلملمعع ملقمِ ععاملق ععقملم،ععطريمللي ِعع ململاععع ه مع  عع ،مل

ملدم رهكمل  ةيملينسب!

دثعع ملي عع ملسععكا ملايكعععرمل«...ملي عع مليمعع اي،ملايط يععر»يامل«ملقععكييتملا مليدفيععر»ق ععقملياضععجملي مليدععبع ملي ععكهللمل
ملا نسبملح  هللملةد كملاد  مل ملي مل ملينمر...

ىتملي  وملااعع ق ملج ععأمل عع اب،ملدمثصععكهللمل معع ملج سعع حلملي ععر ملا دف عع !ملاآ ععرمل عععالملي عع ملسععكا ملدلسععبملحعع
  ادععحلملق  ععقملدمثصععكهللمل معع ملج سعع حلمللادععحلملحلععكم  ملب عع مليدععيتملململيعععرتفمل عع مليحعع كملدث إعع ملململأعع جج!ملا عع ملق ععقمل

مل«.حلكم  ملب   ملم مليحل ملسكا »ياي مليحلصكهللملط امل م ملأعريبملج ي مل

لادعحلمل ململ179مع ملاعاململ199 ملسعمالمليدفسع لكملايح ع ملي رقعزململ129ي  ملسكا ملدلسبوملم مليدبمع مليدعس ملأرأ بع مل
م كرملحريحلمليدصث طحلكملايدس ملحل بملم مليقسرمليد اهللمل ِع مل س ي مشمليق رت قمل مليدعع ملوملايدعس مل ع هللمل  ع ملا ع  مل

يجإععز ملينمعع ملأم ععشمليد ععب مل معع مليد عع همللا ملمععسقري مل ،عع   حلملاأعععس المللا مليد عععر مل»   ِععحلمله ععكم ملاييعع  ململ مل
مل«.ملىلمل    

كا ملدلسعبوملمع مليدبمع مل فسعإ مليدعيتمليسعج ملط إع مله عسالملي ع عمل)يد ع  مليدسِع   ين(ملن ع مليسع ط عملم فعرليملي  ملسع
]ةدعع ملي ملاعس عع مليحلعع قالملبيعععرتفملانيمععحلملي عع ملمعع ملينمععحلمل«مليدعرا ععحل»ايععكه مل فسعع حلملينمععحلمل«مليد ادععحل»ي مليز ععزعمله بععحلمل

ايز ععزعمله بععحلمل«مليم عع »يععكه مل فسعع حلمليدعرا ععحل[كمليدبمعع مليدععيتمليسعع ط أملي ملق أععفملطعع  وملمعع ملق   عع مل]امب عع هللملايحعع [ملي مل
مل«.لاد  »

ي عععع ملسععععكا ملايكعععععرملا نسععععبمليد عععع ي وملن مليد ،عععع  مل ملاععععالل مليععععنيورا ملاععععنيمرملينجإععععز ملينم  ععععحلملايصعععع اا مل
مل«ا سالمليد عف»يحث مإالمل

ي عع ملسععكا ملدلسععبوملننملمعع مليدبمعع مليدععيتمل  مععقملط إعع مليدسععمط  مل ملاععالل مل  ععري ملي بفمل ملمحعع  ملامعع  مل
ج  قمليدعععزهللمل ملأععع مر..ملا  عععري مليدسععج  قمل ملحلععع    ي ..مليدبمععع مليدععس ملط ععع مل  عععري ملي ععر ..ملا  معععقملآبفمليدسععع

ملي بفملم ملي ي فامل سريملابمليعرفمليح ملمصريهال

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CE%E1%DD+%DA%E1%ED+%C7%E1%CE%E1%DD
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ي  ملسكا ملدلسبوملن مله   مليقسرملم ملمم كنملم رلمل ملاالل ملحتكدكيململىلملم سكداكملاسعبفملس  سعحلملي عكعمل
اهشملي  ط عحلمل فسعإ مل«.ملككيحلملمعمب  ملاااط  مل بز»د حلملايدعطومل ملي زير مليدسكايحلكملاي   را ملم ملي   ِ  مللامل

مليديتملو ملسكاي ملقمإ ملا د ِجملايد فاملايدثإرا قملايدفري ملالجمحل..

ي  ملسكا ملدلسبوملم مليدبم مليدس مليعِع ملم ع  ملي بفملمع مليا   ع مل مليلجمللاجع  ملي إع مليد  ايعحلمل مللاهللمل
 ملأسع  رمليناضع عمل مليدععري ملد عِمعكيملا ع قا ملامزطم عكيملاالملمكيالملقعملدب   ملاينال ملانمعالملم ع  ملي بفملمع مليا   ع ملي

ملككياع..

ي  ملسكا ملدلسبكمليدبم مليديتمليث،ملط إ ملم   ملي بفملم مليا   إ ملينقعريلملاعالملج سع حلملايإع جرا ململىلملاعاللمل
مليذمليدكيسعحلملد ثصمكيمل م ملج س حل..مل

جععع ملمععع مليحلععع يلمل ععع ملي ععع ملسعععكا ملدلسعععبكملن ملاضععع همل بععع ملااععع ملنِععع مل فععع ملي  سععع حلمليدعععيتمليمحمإععع ملاململ 
غ عععع  مليحلريعععع  ملينس سعععع حلملدمِععععكيط ملي صععععر ملايب   عععع ب مليدع ععععكي  حلملايدسععععجك مليدععععيتملأعععععالملقعععع ملياجعععع قملمصععععرمل»

ايب  إ قعع  مليد كم ععحلملناسععامل كي عع ملح ععك مليق سعع  مليدععيتملسععب ملي مليلي  إعع ملقعع ملم  ِعع  مليدععع ململاقععسد مليدب ععقمل
إ ملم،عععطر ملدميعععرا مل ععع ملحلعععِ إ ملقلي عععحلملمععع مليناععع  مليحلم عععبمليد عععك مل صعععركملايدععع اهللمليناااا عععحلمليدعععيتملاجععع  مل فسععع

اجععكلمل  عع المل ععرلمليمسعع ملا عع املينسعع مل عع لامل»ا عع الملم  دعع ملمب اقعع ملدم عععفملي صععر مل«ملي عععر ململد عع مليد عععفملي صععر 
مل« م مليد ط عمل  ملح ك ملق مليدعر مليي ِ ملق  كي.

ململي ّعع مل»ي عع ملسععكا ملدلسععبكملمعع مليدبمعع مليدععيتملي ثعع ثملط إعع مل   ععفملا عع  مليحتعع لمليدصععثف املاثعع ملحلععف  حلمل عع مل
كملامعع ملي عع عمل ملاسعع   مليق ععالممليجعع اجشمل عع ملي   عع هللمل1970يك ععبمليامليسععج ملي ملحلععثفشمل ملسععكاي ملم ععسمليدععع ممل

مل«حلثفشملياملأك  ف ملترلمليطرتيقملاملك  حل

ي عععع ملسععععكا ملايكعععععرملا نسععععبملاي ععععريا وملن ععععينملمعععع مليدبمعععع مليدععععيتملحلعععع ا ملاأصعععع امليدصععععثف املايدث عععع  ملدثعععع مل
 ال  ععحلمليصعع اه مليا عع قملينمعع ملايا عع قملي ععكيةال...ملاململيععع مليمعع ممليدصععثبمليدعرا ععحل!ملا  ِعع مل ملاععالل ملحععىتملي ري عع مليق

أع ا ملحلعثف   مل مع مل عريق مل«ملي زيعر »يدصثف املم مليث بك ع ملسعك مليةعريقمل ملجري ع ملاعالل !مليدبمع مليدعيتمليحلعبثقمل
مل«..يس كليكملين ب ا»ين ب املامل  يله كملاأ ،عملد ملللملاعمل

ام عع  ملي كي ععأملي ف عع  مل«ملايث ب عع ي »م  ععحلملمك ععأملي عع ملسععكا ملدلسععبكمليدبمعع مليدععس ملحجبععقملط عع مليدسععمط  ملين
مليديتملبملنجبإ ملام ملآ رملسك ملاالل مل]ابمليلا ململ ملق  مليق رت قملاحل ململىلملقكاي مليد ِ د حل[

ملي  ملسكا ملدلسبكملم مليدبم مليدس مل ري ملق  ا ملهالململم ملسجاملس ا ملياملح  ملياملم فشملياملحل مق

االل ملحتكدكيململىلملتعرلملاع  عشمليسع محلملدمطعال ملا  ِع ململي  ملسكا ملدلسبوملن ملااس قملي  مع  ملايس أسج مل 
مل مالاهالمل ملج مع  مليدع ململي  جك مليدس سحلملايب  ص لياملا ال ملينمري ملي س عص حل
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«ملياعع مل عع هللمليدععر   مليدسععكا »ي عع ملسععكا ملدلسععبكمليدبمعع مليدععيتملير عع ملط إعع ملايمععشملرمععكفمليدععس ملحلععف  مليدرمس ععحلمل
يدسععكايحلمللم عع مل مليح فعع هللملن،ععرهمل عع جشمل طععر مليدععس ملحلععف  ململاطععأمليدعمععالمليدسععكا ملطععك ملي معع ملسعع ايحلمل مليدع حلععِحل

ا عع  مليدعععك ايقمليدسعععكا ملا ِععع ملسعععع  مل   ععع  مليدعععس ملحلععف  مليدرمس عععحلمليمعععامل طعععر ملمسععع   مل مليحلعععز مليد   ععع ملدم ادعععحلمل
ملايي ِأمليدسكا ..

ي عع ملسععكا ملايكعععرملا نسععبملايججعع مليد عع ي وملن ملا يععرملث عع طيتملهععكملايعع  مل عسعع  ملآغعع ملاا يععرململ المععشملهععكمل
الهللملاا يعرملمع د يتملهعكمل ِع مليحلسعاملاا ع  مليحتع لملق  اع مليحلع  ملهعكملحسعاملجععحلملايدسع ا ملهعكمل معشمل  معحلمل س ملاع

 رسعع  مليدععسي مليع عع،ا ملي ملتععرلملح،ععكاهالمل إرجعع  ملأر عع همل اجععحلمليدععر   ملهععكمليععكمملمعع ملييعع ممليدعععر ..ملا  ِعع ملأصععريجمل
مليسع امليدعِال مل مليدع مل«مليميبا»دك يرملي  د حلمل ملدكقسِبكا كمل

لسعععبوملن ملي ،ععع قملتمععع مليد ععععفمل ملاعععالل ملهعععالملتعععرلملمسعععرياملمعععع مال ملكيصععع حلكملاجععع ملي ععع ملسعععكا ملد
طِكحإالملي مليكيط ملةالملمس اهللمليمينمل م ملمع ممحلملدمثصكهللمل م ملا صحلمل  ع ل مللا ملح،عكامليدفثععملي  ع ينكمليامل

طر سعع ملاأرق عع مليسعع س  قملقسععث  مليا ععحلمليحعع هالملياملي عع ا المل ملي  ي ععحلملي  مع ععحل...ملا  ِعع ملي ععريهنالمل مليمريثعع ملااريط   عع ملامل
ملام د زي ملي راا مليد  ريع  مليدس  س حلملايب  ص ليحلمليديتملأسرّيمليدع مل.

ي عع ملسععكا ملدلسععبوملن مليدععك يرمل ملاععالل ملي معع ملطِععكهملدعع ملي ملينيأ عع مليأصعع بملمعع ملا عع  ملمفععر  مليم  ععحلملي ععثرهمل
ملط  ملايسينمل م  .

  صعرمليمع مل مليد صعرملي ململي  ملسكا ملايكعرملا نسبملايقحب طملايدسهللوملننملي  ِشملدمبم مليدس مليس ط أملط  
مليسث مل   فمليدر   مللا ملي ملي عر مل س  محلملم ملي ملجإحل

ي عععع ملسععععكا ملايكعععععرملا نسععععبملايج بععععحلملن ملامععععك ملمع اضععععيتملهععععالملاطعععععقملينسعععع ملايا عععع اهملا بعععع مليحلمعععع المل عععع يممل
ملايا  اه..ملاملحس مل ب مليدع  الملايد  حلرملايد  لا ملايحل   اهالمل...

يكعععرملا نسععبملايججعع ملايج بععحلملاي ععريا ملايدععسهللملن ملتعع يمشملي عع مليدسععكا مليدععس ملجتعع ا ملينااعععاملمعع مليدعِععر..مل
ي زي ععر مل  حلععرملسعع حلملااسعع قملاحععىتمل«ملكعع   ش»ينمريثععشمل  حلععرمل عع  ملااسعع قملايدفر سععشمل  حلععرملسعع حلملااسعع قملا  ِعع مل

ملك   شمليدسعكل مل  حلرمليااعحلملممك ملا  ِ ملي  مليدسكا ملململي  حلرملسك مليدر   ملينس 

مل«ي  ملسكا ملدلسب»ملي سأمليي هللملدسرله ملدث ملةد ملانك  قملي ر ملاقسري ملامعراطحلملاب
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 .. ووقائع من أرشيٍف وفير. هيثم المالح
ملمع مليدب  ا ا مالمل
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مليدراهمليدكط  حلملد  مليد عفملاملحل احلمل فس   ملا دكه ملمسعنيدحًلمل ع ار كملحعىتملأ سع ه ملمعإع مليد ادعحلمل د  ململضع ف 

يدعسععثر ملا د،ععراا كملي ملأ بعع لاململىلملي عع ةمليدععال مكملي  و ععحلمل معع ملمكيط  إعع .ملادععسد كملقعع  مل معع ملم سسعع  مليد ،عع قكمل
يم مملم ملياأثب مله سالملي  ع.ملاقع  مل م ع كملهعكملادع  مليد ادعحلكملي ملي  عّ املي ع مل طعكململىلمليدسِع  امل  مع ًكملطعالملي كيحلع ملمع مل
يععع ي مل م ععع ملم عععسملسععع كي كملاععع  ك مليدعِععع مليحل عععك شمليدعععس ملهعععكملايجإعععحلقملي ععع ّهملم إععع ملينج ععع قمل ملكععع ا مليدعععكط مل

أعع هلّلمل معع ملةدعع ملمسعع ا حلملا يععرمل  اج ععحلملطر سعع ملار عع املقككعع ريململىلملاحلععبمليحلثععالمل معع ملي عع عمل)يدسععج ململاي ععكيط اك
ثععالثملسعع كي (ملا د سععك كملامط دب عع ملاعع طال ملسععريهمليدرجعع مل ملي ععر ملا ععق.ملاأعع هللمل معع ملةدعع مليي،عع مليدصعع محلملمعع مل

 ملح ك  عحلمل    عحلكملم إع مليحلثالمليديتمل ّ، مل  إع مليدكبيع  ملي  ثع  ملاق ع يكملاي م إع مليبحتع لملينااالكملامعع ملم  ِع 
 .م  ِحلمليدعفكمليد اد حلمليديتملأع ا ملمعإ ملي  عملطكيالمًل

د سقمليجإز  مليدسمطحلمليدرمس حلملاح ه مليديتملأ بأملهسيملي   عكاكملاع مليي،ع ملكيصع   ملاجتِعع  مل را عحلملبملأعر مل
مليدصعععِكلمل ملسعععكاي ملغعععري ملحلعععِكل ه مليمععع مملي ععع يمري مليد را عععحلملايقسعععري  م حلمل ملي  ط عععحلكملادعععسد ملهعععشملبملأسععع ث ملغعععري

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
عع ملاأ  عع مملي  صعع لي ملاح ك  عع ملاس  سعع  ًكملمعع ملن عع مل فععع ملم قعع يمل مل ملىلملحتصععاملسععكايحلملات ِعإعع كملاععني ملأزلهععرمليحكية 

ملي ملياد ع مليعرا ملمع ملي ع أ مل ع ملل عاٍلملأ ّ مع مللم ع ملد عك ملي ِ  ععحلملمعرقحلملهسيمليدبم ملض ملي  عممري مل م ع .مل ايدعج عف 
مل ململ عععع ممليد  عععرملط ععع كملاملسععع  ل هملاثععع مل اي   امعععحلملايدصعععِكلمل ملي  ط عععحلكمل ملدب ععع  ملاطمسعععطاملحت يععع يًكملهعععكمليناجعععف 

ملنحعععٍ ملي ملي  ععع  ملا    ععع هللمله عععسالملي ععع عملايمس دععع كملط ِععع ملاالل هعععالمل مععع مل  صعععرج ملدعععع" حز مليذ"مليدكسععع   كملطعععالمل عععف 
ا"حرقحلملمح ه"ملمساًل.ملايكضجمليحلث  ملهسيمليدثالمكملايحل ملي  ع هللكململهنعالملد سعكيملمعأمليح جع  ملي س فعاملايد  كعطاكمل
ادثععع كململةيملجعععر ملهعععسيكملبمليم ععع  ملي ملي عِعععشمليحععع يمل ععع ملاجعععك ملمسععع    ملسعععكاي كملط  ععع مليهنععع مليدعععيتملأ صعععّ املي ِ  ععععحلمل

 ي سكا مل ملي  ط حل.

ي ععع عكملا بمعع ملي   ععع هللمل مال عع مليد  ععع ليامل مل"مل ععال مللم ععع ملدم   عععريململهععسيملحععع هللملدسعع  مليدصععع م امل عع ملي   ععع هلل
يدعععكطينمليدععع مي ريطش"مليدعععسي ملمتمليقطعععري مل ععع ملاع،عععإالكملاعععع ململوععع مإالملسععع كي مل ثكم ععع جالكملااعععع مل"ثبعععك "مليجععع مإالمل

ملي ع رملاطع ملي بع ٍقملق ةاعحلملمع ملكعنيهن ملي ملأعكه  مل فسعّ حلملينمعحل"كملاهعشمليج مع  ق مليد عكامليد عكمش"ملا"  ع   نيً ملمع مل"ا ضع ف 
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  ٍرملح ثعالمل ع كملدعفعكملا  سعش.ملا مليث ع قملم   مع مل مليدسعج كملقِع ملمس فعاملا  كعطامل

مل كم عععحلملااط  عععحل ملأ  ععع طرململىلمللم ععع كملا  ععع ململ ملالمي عععريط املاملسعععالم امل  يععع ي ملغعععريهكملق  عععقملاطعععكلقملاكيصععع    ق
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اع،إ ملطرهمل م مليدعر   ملا ع املينسع ملمسعنيدحلملي   ع هللملياد ع مليدب عركملطمعالمليسعِعكيملغعري ملي مليد ،ع قملهعكملمع ملي عكهللململ
قمِ عع ملا ععنيهنالكملاهععالملمعع ي ك ملمبعع ملي،عععبملسععكايحلمليمعع مملمعع ملأ عععر ملدعع ملمعع ملمعع يمري ملايسعع إ يط  .ملاململ طعع دأملي مل

 مل  عع ملمعع ورهمليدسعع نملايدع ععري مل مللم عع كملجعع قمل معع ملأمعع مليب   عع ب كملا عع ملجععّ لمليم  عع مليحتعع لملي عع مامليدعععر كمل ّعع
يدعععع مملسععع مجمل  كعععكامل مليث ععع قملي ععع ورملأنيق  يأععع مل مععع مل"ضعععراا ملل عععالملسعععكايحلملاحلعععِكل ه كملا ععع ممليدرضعععكخملدم،ععع كطمل

كيهللملاعععاللهململبمل مليج اج عععحل".ملا  عععسقرمليي،ععع ملي مليدعععر   ملا ععع املينسععع مل مل ط اععع مل مليط  ععع هملي ععع ورملململي  عععرململىلمليحععع
ثععالثملل عع   كملط ِعع مليط ععفمل مليد ععسقريملا  سعع الملسعع يث ملا ثععكملايدعال ععحلمليد ،عع د حلملاععاملاععاللهملادب عع  كملاكعع لمل معع مل

مل"يدس  ل مليدكط  حل".مل

ه ععسالملي عع عملاطعع يزملسعع ا ملامإ عع مليحلسعع ينملا عع افمللد مععحلملاقِعع هللمليدمبععكينملام  عع  ملق مععكملا مععشمليدعبعع مليذملاي ععكامل
 ال مللم  .."ملاغريهالكمل عّ،ايمل ع ملآاي إعالكملاجإعرايملمبط دبع جالكملاكسع   ملسعمِّ حلملو مع ًكمليدبينملاغريهالملكملا   ليكمل"مل

ي ّرهععع مليد سععع كامليدسعععكا مل فسععع مل مل ّصععع مل مععع ملي ملدثععع ملمعععكيطٍ ملحعععّ مليقسعععإ ممل مليحل ععع  مليدس  سععع حلملايب  صععع ليحلمل
 كا.ملاةععسيكملبمليف  ععقملايبج ِ   ععحلملايدس  ط ععحلكملادمِععكيط املحععّ مليبج ِعع عملايد  عع هرملسععمِ مل ململطعع املمبعع ل مليد سعع

م ملي ، م ملمأملي  عكملا مال  كمل م ملسكايحلملا كي   إ كملابمل م ملحلِكله ملاأ  ع إ .ملام مليدعرليق ملين ال  عحلملياًبكمل
ايد إ طعقمليق سع نملأ د ع ًكملي مليع اّلمليد كيطع ملا عني ملي   ع هللملهعسيمليدرجع مليدسِع   ينكملا ّجع ملضعِ ملي  عممري مل مع ملامعع هكمل

فمل فسععّ حلملينمععحلملاكعععكاه مليد ععكمش.ملامعع مليناجععفمل معع مليحلعع   قملسععكايحلملاا  سعع إ ملي ملا دسايعععحلمليدطريفععحلمل عع ململضععع 
يب ل اايمللام ململىلمليد نيكريململىلملجس محلمليس ِرياملي    هللمله سالملي  عملااط   ملام ملهالملم ملجبّم  مليحل ك  عحلملايد مي ريط ّعحلكمل

ملايدكط ّ حلملياًبملاي رييً.مل

 يرمل ع ملحع ادكيملانع ادك ملأع مل ع امليحعرتيمملم ع  رهالملي س  مله  ملهسيمليقحلع همل مع ملهعسيملينمعركملمعأملقع مليد  ع
امح  إالمليد كم حلكملاي سع  ملمعأمليد   يع ملا دعسي ملي ِع هك ملمعأمليدع   ا مليدث ايث أكايعحلململيّ هع .ملايسع  كملا مليدبع هللملي ع مل
مل ملي ملمع يرمليد ك سعثكمليدسع ا ملقككعرياملم أسعكايكمل مليث ع قمليط  ع ه  ط ِ ملق  مل اياملسعكايحلملمع ملهع بقمليصعِ ك كملح ع  ث 

"كمليث املمأمليدر   مليدسكا مل ،ّ حلملسج مل  ط قمل"مل ال مللم  "كملطعرّلمل م ع مل2001طحلمل"لم  مل  حلِحلملث  ط حلملي  
اني ملهع بقملي عممرا ملمعأملسعف اي مليج ب ّعحلمل مع ملامع هالكملاي ب،عك مليمعكيبملدز ز عحلمليبسع  ريامليدع ي مشملاملثع ا مليدف  عحلكمل

ملا  ريعرملمصعريهال.ملا  ع مل ملح  ع ململ ملم أسعكايملوإ  يملدكضأملسكايحلمل م ملسّثحلملي صريمليدعري شكملايد ، قملاح هملي عينمّل
حل ععع مملمبععع ملمسعععأ.ملاي ععع هوملي مل  قِععع  ملياد ععع ملي س فعععاملايد  كعععطاملململأ  عععرململىلملي ِّملأعععع اٍ ملن إملمععع إالملمعععأملي ِّمل

ملسف ا مليج ب حل.مل

ملج يععع قملة عععسالملي ععع عكملُثملحثعععالقمل م ععع ملا دسعععج مل ...مليّسعععرمليسععع    ق ملأمععع مليدكي ععععحلملمععع ملياكععع ٍبملاطعععرٍيملي   ععع هللق
ملدع  مليدعك يرملاد ع ملي عمعالمل مع ملحّصعحلملأسع ث إ ملي ع اضعحلمليدمب    عحلملج ي  .ملايّسرمليي، مليس    ق ملحعرٍ ملغعري ملم سعشإ

ملي عط مل  كي مليدصِكلملايب  ص املاي   امحلملامكيجإحلمليد   ال ملينمريق حل. مل ملحثكمحلملاالله كمل ّ ملق  مليدسمل 

 



 021 

 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  

 

https://now.mmedia.me/lb/ar/nowspecialar/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85_%D9%84%D9%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
https://now.mmedia.me/lb/ar/nowspecialar/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85_%D9%84%D9%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
https://now.mmedia.me/lb/ar/nowspecialar/%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85_%D9%84%D9%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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 المالح الحـريـة لهيثم
 

أعععر ملي   ِععع  ملي ك ععععحلمل معع ملهعععسيمليدب ععع  مل عع ملاكي عععلمل م إععع مليد عع ي ملح ععع هللمليدكضعععأمليدصعععثشمل
يمل(ملحعععىتملي  ملي  ععع هكاملدمِثععع مشملينسععع  ةمله عععسالملي ععع عملكملي ع  ععع مل ملسعععج مللم ععع ملي رقعععز مل)مل ععع امل

اعع درغالملمعع ملمع   أعع ملمعع ملم ععثال ملحلععث حلملم م ععحلمل  عع ملي ملأ ععث مل طععريمل عع ِالمل معع ملح  أعع ملطإععكمل
يعععع نملمععع ملمعععر مليدسعععثر ملايد  ععع طملي فعععرطملدم ععع  مليد ا  عععحلملاين فمعععك زيكململضععع طحلململىلملأ  مععع مل مليدسععع مل

عععع ملي ملامل19/10/2009اهعععكملبمليعععزيهللمل  ععع مليبح جععع  ملاهععع ملي  قِعععحلملم عععسملي    دععع ملا ععع اي ململك ععع ممل(79)
 ريايملي ،شملا ج م ملم  يحلمل"  رململ3/11/2009يحل امل  ضشمليد ث   مليدعسثر مليناهللملا م  ملا  اي مل

م مل   ك مليدع كا  مليدسعكا ململ219ي ب قملق ةاحلملم ملكنيهن ملي ملأكه مل فس حلملينمحل"ملس  يملنحث مملي  ل مل
 ايد  مل م  ملمرمملةمململليا مل  محلمل.

مل19/10/2009 مععقملي عع مشمله ععسالملي عع عمل ملجعع يرملا دععسقرملي مليدسععمط  مليدسععكايحلملق  ععقمل عع ملي  
ملىلمليد   اعععحلمليدعسعععثريحلمليدعععيتمليسععع جكا  مل مليد عععكممليد ععع  ملحعععكهللمل ععع لملمععع ململ27/10/2009ايح د ععع ملا ععع اي مل

 يدم  قي مليق الم حلملاتِك حلملم ملي   ب مليديتملق بإ .
(كملح حلععع مل مععع ململجععع   مل مل1931ي ععع مشملايد  كعععامليدسعععكا مله عععسالملي ععع عملمععع ملمكيد ععع مل)لم ععع ملكمل

ملىلململ1991كملُثملي   عععع مل عععع ممل1997د عععع  ك كملالامععععكممليد عععع  ك مليدعععع ا مليدععععع مكملاعععع يمل ِمعععع ملقِثعععع ممل عععع مملي
   ك ع مل  حلعع ملسعرهملاسععبب ملمع مل ِمعع ملق عع  كململ1999يد ،ع قكملحععىتمليحلع ا مليدسععمط  مليدسعكايحلمل عع ممل

 طع لململىلملت هللملي  م  ملام مل يهللمل  م  ملحىتملأ اي ملي    د مل.
ملاعععععع  مليحلثععععععالمليدعسععععععثر ملدمععععععر   مليليععععععفململ1991مملاعععععع يمليدعِعععععع ملايد  عععععع طمليدس  سععععععشملم ععععععسمل عععععع 

(ملمعأمل ع لملمع مليد  ع ا املايد  كعطامليدس  سع امل1919ععمل1910يد   ثمشكملي    مل ع  ملسعقملسع كي مل)
اي ع اضعاملاسعبفملمط دب ع ملا حلعالح  مللسع كايحلكمليضعر مليث ع قملي    دع مل ع مليدطعع ممل ع  ملمعري ملامعغمل

مل1919ةع مل مع ملي عك ملكملاهعكملم عسمليدعع ممليي مملكملم إ ملسعبعك مليكمع ملم كيحلعمحلمليكعرفمل المل110تِك إ مل
مععأمل عع لملمعع مليد  كععطاملا نيسعع  ململ2002يعِعع ملمععأملم  ِععحلمليدعفععكمليد اد ععحلملكملا عع ملقعع  مل عع ملسعع هالمل عع ممل

 جع حلملح ك مليق س  مل ملسكايحل.
مل ملي   ِععع  ملي ك ععععحلمل مععع ملهعععسيمليدب ععع  ململةملأعععر مل مليسععع ِرياملي   ععع هللملينسععع  ةملي ععع عملحعععىتملي  مل

رتليحلملايقحلريامل م ملي ،شمل ململجريقي مل  قِ  ململا إالملأ ع ا ملاجكهرملا درغالملم ملح د  مليدصث حلملي 
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يد صعععك ملةي مليدصعععمحلملاععع حل مل مليد عبعععريمل ععع مليدعععري ملي  إ قععع ملدمعإععع مليدععع ا مليجععع  ملاععع حل ك ملي    عععحلمل
ايدس  س حلكمليدس ملحل ل قمل م  ملسكاي ملكملط    مل ط دفمليحلثكمحلمليدسكايحلملا س  طملق طحلمليدع إالملي كجإعحلمل

 طري مليدفكا مل   ملد راط مليدصث حلملا د حلمليدسكق.دلس  ةملي  عملايق
اي   ِ  ملي ك عحلمل م ملهسيمليدب   ملاهشملأري فمل ع ملقسعفملاعع مليجطعكي مليب  ا عحلمليدعيتمل  معقمل
 عع مليحلثكمعععحلمليدسعععكايحلملمععع  ريملكملط هنعع ملأ طمعععأململىلمل طعععكي مليقسعععرملط  م ععحلمل مععع ملمسععع ك مليحعععرتيمملاأعزيعععزمل

 عععع مملا حلعععع يامل فععععكمل عععع مملي ععععِ مليدسععععج  قملح ععععك مليق سعععع  ملمعععع مليحلثكمععععحلمليدسععععكايحلملاةدعععع مل عععع،مليد 
يدس  سععع املاق طعععحلملمع  معععشمليدعععري ملايد،عععِريمل مليدسعععجك مليدسعععكايحلملاةدععع مليحرتيمععع ملدم عإععع ي مليد اد عععحلمل

 دمثثكمحلمليدسكايحلمليج حلحلمل  ك مليق س  مليديتملا عقملاحل ل قمل م إ مل.
 يحلعريعحلملدمزم  ملي  مشمله سالملي  ع

 يحلريحلملدث طحلملمع  مشمليدري ملايد،ِري
 

 اص الموقعة :المنظم
 المنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان في سورية ) سورية ( . .1
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  )ا ف ب( :كندا تطالب باطالق سراح الناشط السوري هيثم المالح اوتاوا

 
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

مل. م مليدفكا

مل

اي م ملا يرمليج اج حلمليدث   ملدكاي  ملق  ك مل ملا   ملي ملق  يمل"أنيسبملا   ملد   مملسكاي ملاسعج ملي ع عملب ع مل
معع اهملح عع ملاعع د عبريمل ريععحلملاا ععث ملسععمِش.ملي ملهععسيمليحلثععالمل عع هملجعع يمليةيملي ععس  مل مليب  بعع املسعع ملي عع عملاحلععث  مل

مل."يد،ع فحل

مل

عملاععع مليلي  عع مل "  ععرملي بعع قملق ةاععحلملمعع ملاق  ععقمل ثِععحلمل سععثريحلملسععكايحلمليحلعع ا مليبحعع ملحثِإعع مل عع ملي عع 
كنيهن ملي ملأكه مل فس حلمليبمحل+".ملايض فمليدك يرمليدث   مل ملا    ملي ملق  يمل"حت ملسعكاي مل مع مليطعال ملسعريهملي ع عمل

مل." م مليدفكاملبسب  ملي س   حل

مل

معععأمل ععع لملقبعععريملمععع مليد  ععع ا املايد  كعععطاملاي ع اضعععاململ1919يىلململ1910اقععع  ملهعععسيملي ععع مشملسعععج ملمععع مل ععع ممل
مل. املب  ملط دفملا حلالح  مللس كايحليدس  س

مل

 ملي  ععع قملي ِع عععحلمليدسعععكايحلململ2001معععأملم  ِعععحلمليدعفعععكمليد اد عععحلملاسععع هالمليدعععع مململ1919اهعععكملي عععع ا ملم عععسمليدعععع ممل
مل.حل ك مليب س  .مليبملي مل   طملهسهملي ِع حلملج ملم سمليقسرملم ملثالثملس كي 

مل

سععمحلملمعع مليب   عع ب مليد عسععف حلملاقعع  مليدععك يرملقعع  ك ملي ععر مليبسععبكعملي  ضععشمل ملأصععريجمل عع مل م عع ملاعع  يقمل"سم
ايبحثعع مملي عع  ر مل ملسععكاي "كملم ععرييملا ععث مل عع  مليىلملي عع عمليضعع طحلمليىلمليث ععاملآ ععري ملمعع ملي عع يطعامل عع 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، 

في السجن إلنتقاده الحكومة ، بقلم جو ستورك ، نائب  الذي يقضي ثالث سنوات

 مدير قسم الشرق األوسط في هيومن رايتس ووتش

 
  دقمله عكم ملاييع  ملااأعومليد عكمملي ع مل مع مليدعر   مليدسعكا ملا ع املينسع ملي مليفعر مل مع مليدفعكاململ-  كيكا (مل)

يدعععس ملسععع ث ف ملاع ععع ملمععع اللهململ ععع ملي ععع ممليدبععع ا ملايد  كعععامل ملتععع هللملح عععك مليق سععع  مله عععسالملي ععع ع.ملاي ،عععشملي ععع عك
يغسعععععط /ملآ كملحثِععععع ملا دسعععععج ملدعععععسالثملسععععع كي ملب   ععععع لهمليدسعععععمط  مليدسعععععكايحلمل ملم  امعععععحلململ19يدسِععععع  امل مل

أمفزيك  حل.ملل قمله كم ملايي  ملااأوملقطال ملسريح مليدفكا مل  ريملن ململلي   ململ  إ  ملحل ع مل مليد عبعريمل ع مليدعري كمل
مل.ث حلا قض طحلململىلملأ  م مل مليدس ملاأ هكاملح د  مليدص

ا  هللململا مله سالملي  عملة كم ملايي  ملااأوملي ملايد همليع نملم ململد إع  مل ملي عع  ملسعببإ ملطعع ممليدسعج ملاقِع مل
مل.ي  مليع نملم ملآبممل ملاقب   .ملايض فملي مل    جملطثك مليد مملين ري ملي إر ملي ملي  عمليع نمليد إ ا  

 مل"ا د نيق ععع ملبمليسععع ط أملا ععع هللملجعععكملسععع كا كمل   عععفملمععع يرمل سعععالمليد عععر مليناسعععامل مله عععكم ملاييععع  ملااأعععو
  معع ملاايقمليد ،ععب  كملسععج ملط ععاملقلب عع ملارييعع "كملايضعع ف ململ10يدععر   مليبسعع ملي مليعع،امليقا عع قمل معع ملاجعع ملاسعع مل

مل."" فمل م مليدر   ملينس ململ إ املاع مليدرمححلمل الهللملكإرملام،  ملايبطري مل  مله سالملي  ع

.مليحلععع ا مل ثِعععحلمل سعععثريحلمل  ععع ملي ععع عملهعععكمليحععع ملياعععر مل ععع مشملسعععكاي ملايحععع ملياعععر مل  عععط قملح عععك مليق سععع  
كملا إِعحلمل"ملضعع فمليد ععكامليد عكمش"ملامل"  عرملي بع قملق ةاعحلمل2010يكد ك/ملوك ململ9حثِ ملا دسج ملدسالثملس كي مل مل

يق ععكار/ملأ ععري ململ12معع ملكععنيهن ملاهعع مل فسعع حلملينمععحل"ملاععع ملي ملاسععقملط،عع   حلملاععرل ملي ع اضععحلملم  امععحلمله أف ععحلملمععع مل مل
مل.دسكايحلكملي    ملط إ ملي  عمليدسمط  ملي2009يباهللمل

اسععععبفمل  عععع ط أ مل مل  ععععحلمليحلريعععع  ململ1917-1910سععععج قمليدسععععمط  مليدسععععكايحلملي عععع عملسعععع ا  ملاععععامل عععع مشمل
ا نيسععع  ملجع عععحلململ2001اح عععك مليق سععع  مل مليحتععع لملي ععع مامليدسعععكاياكمل مل   اعععحلملي ععع ماملي م عععحل.ملكععع ا مل مليدعععع ممل

ايحلملم ثإعع ملا صععحلملدمعِعع .مل عع مملح ععك مليب سعع  مل ملسععكايحلكملاهععشملم  ِععحلملحل ععك مليب سعع  ملاط،ععقمليحلثكمععحلمليدسععكمل
كمل م أععع مليحلثكمعععحلمليةكد  يعععحلملجععع  ز مل" عععك  "ملأ ععع يريملدعععع" ، د مليد عععج عملمععع مليجععع ملح عععك مليق سععع  "كملدثععع مل2009

 يحلثكمحلمليدسكايحلملململأسِجملد ملا دسفرململىلملهكد  يملد سمالملي   ز ملكيص  ً.
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رئيس االتحاد الدولي للمحامين يوجه رسالة إلى الرئيس السوري حول أوضاع 

 محاميين المالح والحسنيال

مل

اج ملا   مليبحت لمليد ا ملدمِث ماملقكايلاملل ملم اأ ينوملاس دحلململىلمليدر   مليدسعكا ملا ع امليبسع مل ع،ملط إع مل
 ععع مل مععع مليبحتععع لمليد ععع ي ملا عععني ملياضععع عملي ععع م امله عععسالملي ععع عملامإ ععع مليحلسعععينكملي ع  معععامل ملسعععكايحلمل مععع مل مف عععحلمل

مل.   طإِ مل ملت هللملح ك مليق س  

يدرس دحلمليديتملا  إ مليبحت ل مل"يمسثكيمل ملسع  ل مليدعر   ملي مليأكجع ملدفيع م ثالمل عسيمليجطع  ملن عر ملاج قمل مل
دثالملم مل الد مل  مليب    هللمليد  ي مل ِ عأملي ،ع قمليبحتع لمليدع ا ملدمِثع مامليدعسي مل ملكعرفملوسع مإالملاأ عبعإالمل

مل."س  ةملمإ  مليحلسينم سمل   ملكإكامل مفامله ماملي عم مليح   ملا نس  ةمله سالملي  عملايدس نملا ن

ا  دععقمليدرسعع دحل مل"مل مليبحتعع لمليدعع ا مليعع ي مل ععرافملم  اعععحلملاي   عع هللملي عع م املي ععسقكاياملايع عع،ملي    ةِعع ملمتمل
اصفحلملحتثِ حلملانسب  ملأرجأمليىلمل   طإِ مليحل ك شملالط  إِ مل  ملح عك مليب سع  ملادعسد ملطع  مليبحتع لمليدع ا مل

ح بملاا ا ملي ملكراط.ملقِ ملي مليبحت لمليدع ا ملنع جمل مع مليدطري عحلململا  ريمل  ملةقرملير مليأ ملي ب شململطال ملسريمحإ 
يدععيتمل كمعع مل عع ملينسعع  ةملمإ عع مليحلسععينملمعع ملطععرفمل   اععحلملي عع مامليدسععكايحلملاي  قِععحلمليد نيليب ععحلمليدععيتملمكاسععقملضعع همل
 ملاقسد 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  

قِعع ملاحلعع ململىلمل مععالملين ،عع قملي ععسقكاي ملقععسد ملي مليبسعع  ةملي عع عمليععع نملمعع مليمععري ملمزم ععحلملأسعع مزمملأ عع اهللمل
ينلايحلملاصكا ملمس ِرهملام   ِ ململبملي ع ملامعأملينسعبمليأ،عجملي ع مل ع ملمتملحرمع  ملينسع  ةملي عسقكاملمع ملأ ع اهللمليلاي ع مل

مل."2010كب ط/ملط،ييرململ11اي  ملبملي ِ أملانييحلمل   يحلملطب حلملم سملأ اي مل

اياضعععععجملا ععععع  مليبحتععععع لمليدععععع ا ملدمِث م ععععع ملي مل"هعععععسهمليدكضعععععع حلمليدعععععيتمليع  عععععإ ملي ع  ععععع ملأ  ععععع  ملام  ،ععععع   مل
مل."يبأف     مليد اد حلمل ملهسيمليي هللملايديتملحترمملق ملي ع مال ملغريمليق س   حلمل ملمس ملهسهمليحل دحل

ململىلملي مليبحت لمليد ا ملدمِث ماملس   الملاا د ع ا ملمأمل   اعحلملي ع مامليدسعكايحلمل ع ا مله معحلملايك املل ملم اأ ين
كملمكضعععث ملي مل"يبحتععع لمليدععع ا مل2010حعععكهللمليدكسععع طحلملايد ثثععع المل ملي ععع ل مليد ج ايعععحلمل ملهن يعععحلملكعععإرملآةيا/ملمععع اهمل

ِمإعالملا  ع م مليع لا مللااهعالملدمِث ماملقِ ملأعمِعك مليإع الملاصعكا مل  حلعحلملا دع ط عملامح يعحلملي ع مامليث ع قمل  ع مإالملاع
مل." مليد ط عمل  ملح ك مليق س  ملاقسد ملية    مليد اد حلملاقسد مليد اهلل

ا  هلل مل"مل ملي ، قمليبحت لمليدع ا ملدمِثع ماملي إ ِعاملاكضعع حلملي ع م املي عسقكاي ملسعكيقمل ملمع ملي عمع ملاع   مل
  ملم  اع إِعع ملاي    ةِعع مليععرا ملي عع ملاسععالم إِ ملي سعع يحلملياملي ع كيععحلمل  ععريملد ععرافملي    ةِعع ملا  ععريمل عع ملي عمعع ملانيسععب

مععع مليد،عععراا ملي ععع ةمليجعععريقي مل  جمععع ملقحلعععالهملهعععسهمليدكضعععع حلمليجطعععري ".ملايضععع ف مل"يمععع مملمععع ملةقعععرملطععع  مليبحتععع لمل
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يد ا ملير ملم ملايجبع ملي مل ع،ملسع  لأثالملاصعف ملكيصع حلملاامس عحلملحعكهللملهعسهمليدكضعع حلملايمع ِ ملمع ثالمليد ع   مل مل
مليد ععرفملاصععفحلمل  حلعععحلململةيملأف،ععم الملسعع  ل مليدععر   ملا بمععع الملحعع الملي  ص حلعع أثالمليد سعع كايحلملطبعععع ملاس ثصعع مل 

حععىتململ2010آةيا/ملمعع اهململ30يسعع  ب  ملمب  سععبحلملأكيجعع  ملا م عع ملحل،ععكامليكعع  هللمليد عع ا ملي ععسقكا ملاةدعع ملا عع اي مل
ياضجملدثعالملاضعع حلمليدعزم ماملي عسقكاي ".ملا ملي   ع املةدع مل"طع  مليبحتع لمليدع ا ملدمِثع مامليمع ِ ملمع ثالملأع  المل

جريقي مليدال محلملحىتملنص مليبس  ةملي  عمل م مليدعال ملي   سعفمل رضع مل  عريملحل د ع مليدصعث حلملمعأمل  جاًلملق  ةمليب
مليدعِ مل م ملأكج إ مل ملي ر ملي ج هللمليىلملمرقزملحلثشملدمع  يحلملا "كملحسفملم ملج قمل مليدرس دحل.
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 باب والكهول في السجون السوريه.. الش.الملوحي وهيثم المالح 

 بقلم علي االحمد

ي ع مشمله عسالملي ع عملاا عقمليدع ععري ملطع ملي معكحشملكملقال ع ملي بعع  مل ملسعجك مليدط ع  مليب ععاملململاع مليدسِع  املك
يسا ك مليبململاي رياهمل مع مليع مليا ع قملامع هالمليبكعريامليحلع قِامل مللم ع ملكملاقال ع ملميسع ملاجإع ملمع ملاجعكهمليدصعِكلمل

عملاثعع ملمعع ملأسععكهللملدعع مل فسعع مليحل   ععشملبمليدثعع ة ملكملحلععِكلمليدسععكايامل ملاجعع مليد ِععأملايد إععرملايدسععجك مليدععىتملأععرتا
مل. ي مليف جملطِ ملاثمِحلملايح هملأز جملم ط   ملا  امليبس 

يد سععقمل عع هر ملأسعع   شمليق جعع  ملي مليصععرملاعع مليدسِعع  امل معع مليدعععكل مليىلمل  زي  عع مليدععىتمل رطإعع ملا رط عع ملكملاي مل
جع  ملأصرملا قمليدع ري مل م مليدمث  ملا مل ملةد مليد ا مليدصعفملم ملي كيجإ ملمأمليد   ممل؟مليد  مليمعريمليسعريمليق 

ي مليصرملي   ملاع ملي   ملاع ملي   ملم مليدسكايامل م ملمكيجإحلملهعسيمليد  ع ممليدبع غشملاي بمعك مليدع  كهللمليىلملسعجك  مل
يدرطبععحلملي  مِععحلمليدب ععع ملابملي بمععك ملا د   عع ملاي مليثك ععكيمليةبقمل ملامعع هالمل؟مليدعع  مليمععريمليسعع ث مليق جعع  ملي ملأععر مل

امامليدع   ي مليدص م ي مليد ع راملي  ثع ي ملنجإعز ملةد مليد كيحل ملاأم مليقس ِرياي ملااملأم ملينج  هللملم ملي   
مليد ِأمليدبعس  مل؟

ةهعفملج عع مليدسِ    عع  مل مليدسععجك ملاي  عع  ملاأبععع ملج عع مليد سععامل ععساملاحتسععفملي عع ملطري عع ملكملدثعع ملج عع مل
يندفاملق  مليقسرملجري ملامل  يم ملاملس ِرمل ملمط اد  ملاحت يع ملدم  ع مملا عّ ممليد،عث حلملأمعكمليد،عث  مل عرياامل مع مللا مل

يععحلمليدععس ملي  عع هملماليععامليدسععكاياملا  ِعع ملي  عع مإالمليد م عع ملمعع مليدرجعع هللملايد سعع قمليدثبعع املمعع مليمسعع هللمليدسعع  ملي عع عمليحلرمل
مل. ايد  ا ملي مكحش

املةيملق  قملق  حلمليقث املم ع  حلملمع ملي معجملاي مكحع ملب ملي معجملكعشقمليس سعشملبغعأمل  ع مل ملح  أ ع ملو مع ملقِع مل
مفرملابملم  اححلملم ملاجكلملأمع مليدف ع مليدعىتملأ عكلمل مع مملي بع لاهملهشملح د إالمل مليدسج ملكملح لملبملا ملابملغينملابمل

مل.  ملحت  مليد مالملايدط    مل ملسب  ملحت   مليحلري ملةسيمليد عفملي سثا

يبملاععكا ملةدعع مليدثإعع مليدسععكا مليد عع اأمل ملسععجك مليدعععز ملايدثريمعع مل مللم عع ملكملااكاقععقملأمعع مليد عع احلمليد ،ععحلمل
رمع  ملكملااكاقعقملقع مليدع عك مليدعىتملأبثع إالملاأ   عرهالملكملااكاقعقملقع مليدف  حلمليدص م  مل مليدكح حلملايد مِعحلملايدع،لملايحل

أمعع مليد مععك مليدععىتمل فعع مل طفعع مل معع إالملاح ععكيمل معع ملكععب  المليدطععر ملاكعع يك  إالمليد عع ر مليدصعع ارهمليد كيعع مل ملاجعع مل
ملين سيهلل.
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 بين اليسر والمعاناة

 زوجة المالحكململقكقفمليد  ا ا مالململ

يحل عع  ملي ععسملا طعع قملاهععسيملين ععسملاهععسيمليدعطعع قمليعع ااملمععأمليدععزم ملقِعع مليعع ااملاععاململ سعع  ملامل سعع  ملطبععاملح عع  مل
اغ ع  ملج معحلملمسع  ر ملااعاملحلعع  ملاطععري مل  ع  مل  ع ملي   ع هللمل اجعشملينسع  ةمله ععسالملي ع عكملد ع مل  عقملمعع ملح عع  مل

 مليحل عع  ململىلملي ملطكج ععقململسععع   مله ل ععحلملاقعع  مل مليدععزا مليحلب ععفملاين مليدعطععكفمليحل ععك ملاقعع  ملميسعع مل ملقعع ملكععشق
ا     د ملكطك أمليج،مل مّشملا أمليدص   حلكملاايط   مليث  قمل  قِ  مل ملي ثِحلمليدعسعثريحلملكعإكايملي  إعقملاع حلثالمل م ع مل
ثالثملس كي مل مليدسج كملا ملي ثِحلمل   ملي مسحلملين عري ملحعاملحلع امليحلثعالمل م ع ملي رتاعقملم ع ملا معقملدع ملي عقمل

ىلمليدسععج ملا عع  ململىلملليامليهمععشملقسععري مليجعع طركملاأععسقر ملق ععبملق عع مل ععك مل م عع ملمسعع ملم  إعع أ كملاأكجعع ملهععكململ
حنِعع ملممفعع  مليدزاعع   ململىلمليدب ععقملط ث ععفملينجكاععحلمليدععيتمل عععملقعع ملممععبملا  ِعع ملق ععقملي سععيإ مل معع مليدثِب ععكأرملُثمل
يدط اعععحلملد عععكلمل عع مل ملممف جعع ململىلملي ث ععفملكقِعع ملق ععقملقعع مليععكمملطععكيهللملغ ب عع مليأععسقرملق ععبملقعع  ملنععراملي  عع ب مليامل

ا  ِععع ملي سعععيإ مل مععع مليدثِب عععكأرملاق عععبملقععع  مل ملقسعععريملمععع ملينح ععع  مليرسععع ملاعععع ملي  ععع ب ململىلململيأععع ملكيث عععفملمسقرمل
يحل   قملد ملد سنيةالملاييإالملط إ كملا ملقسريملم ملينح   مليني عسملمبالح ع  مليحلع     ملايعع هللملا   ع ب مل بع مل  عره كمل

  عع ملم ععسمل ايج عع ملحععىتململاهثععسيمل  ععقملمععع مل بعع مليب   عع هللملح عع  مل   ِععحلمل معع مليحلععفملاي  عع اقحلمل مليدعِعع ملطمععالمليطععرت 
يععكمملي    دععع مليدععس ملململيايط ععع ملط عع ململىلملي ث عععفكملحععاملي  طعععبملمعع مليد ععع اعملمعع مل بععع ملتإععكداملبمليععععرطإالملابملحنععع مل

مل. عرطإالملحىتملأباملي ملي ي طفاملق  كيملم ملاج هللملينم 

 ع ملق قمليكعرمليبطئملمسعري ملينيع ممل ملغ ب ع ملبملي عرفملق عبملأسعريمل؟ي   عرمليدسع  حلمليدعيتمليفعر ملط إع مل  ع ملا ع 
مل.يي ممليدم  قمليحلمك 

ملق  قمليدبم ملأ مشملاق  ملد  ق  مليقسرملغم    ملامح ِ حلملأ ملق  مل عر مل مليدبمع كململ2011\3\1   م مليطر مل   مل مل
ق  عقملليا ع ملأ ععملاع دزاياملطعكيهللملململ2011\7\10ملم  لاأ ع ملسعكاي مليعكمملىتيديتمل ،   ه ملم سمليقطعري مل  ع ملحعملا مليدفرت 

اد  قي ملمأملق طحلمليط  فمليي ِأملامع افمل اجعشملمع مليجع مليدبثعلمل مليج ِ    ململيد إ املاحىتملم  صبمليدم  ملك
مل. هسهمل  طري مليال ململ مليسجمإ مل ملهن يحلملممبمل  قِحلمل اجشملرر ملدمبم ك

ململ2011\7\10
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 منير الغضبان: سيدي شيخ المجاهدين ابن الثمانين

مل

مليدسالممل م  ملاامححلمليذملاارق أ 

دعععع املاحنعع مليمعععحلملأفعععع ملارج ةععع ملاياط ةعع ملمععع ملأفعععع ملاععع كملجتعمعع مل ع ععع مليدز زي عععحلملمعععأمليدععع،لمليحعع ملي  ععع مل ععع مط ملا 
مل.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  

 كملأع يطأمل  ع مللطع عملينسع ملي عريجكملادعكملأعممر ملقع مل عك مليد عرمل م ع كملبملأريع ملة ب ملي  ملا  قمل مل ري ع
ي ملأ ث ثملدم  همل  مليناط هللكملا ملأريع ملي ملأعريإالمليدبطكدعحلملاعني   إالكملحعىتملبملي كدعكي ملأمع مليمعحلمل ع مل معقكملاقِع مل

مكق كملكمل  هللملدم  همل ملق  ا ملي ع مل ملهسيملهكمليدطريع كملطمعالمل عرامليحع مل مع ملسع-امح مليذ–طع ملسمف ملس  مل طفمل
مل.ط   مملاق  ملياهللمليدرايلمليدس دثاملحامل  ممللم ملاااح مل   ملدفثرأ 

اي قملي ملسع   ملكع  مليي هع ي مل ع مقمللمع ملاااحع مل مع ملقفع كملا معقملقمِعحلمليحلع ملايدب طع ملنع املاع مل
مع ملقعع ملج  ععفكمليععكلململا لأع كملا مبعع ملأمععكقملا بعع ملم ع كملاغمععفملح عع همل  معع كملطمعالملي  معع ململمنعع ملسعع   ململىلمليدسععج مل

 ملحلعععكأ كمله إععع  ..ملطني عععقمل مل معععك مليدعععع ململقمععع .ملح ععع مل  ععع ملينمعععالمليحلعععر ملأبععععلملأف ععع ي كملحعععىتملبمليسعععِأمليحععع
اأ  كععع مليد  ععع ممليدسعععكا ملي مليع ععع  ململىلملمث بععع كملا ملقععع مليعععكممل ث  عععبمللابملام  ِععع  ملاكععععكا ملأ  كععع مليد  ععع ممل
ي ععع ُثملي مليرطعععأمليععع همل  ععع كملايطمععع مليسعععر كملايفععع مل  ععع  كملايع ممععع ملمع ممعععحلمليدرجععع هللكملادثععع ملهععع مليععععرفملاجععع هللمل

ملي اري ملق بمليثك مليدرج هللكملاق بمليثك مليناط هلل؟؟ي 

اي ععقملييإعع مليدععر   مليدسععكا كملهعع ملغععراملاعع ملاج دعع مليمملغععرا مل ععالملحععىتملا ععع المل ملهععسهملي رميععحلمليد اد ععحلكململ مل
ايذملجرميحلمللاد حلمليس طقملمسع  مل مليدعع ملكملاي عقملأ جع،مل مع ملياع مليدسِع  اكملاأ  مع مليدسعج ملاي ثِعحلملي إزدعحلكمل

مل..  ملاعلملد ملاس   ملبملحتص كملاةقر ملاكيجب ملحنكمليم  ن  مل  هللملقمِحلمليحل كملد

مليي مليدس  سحلملايد ه قكملاه ملأ سمامل م  مليدع ململد  كهللملد  ملي ر مليا مليدسِ  املم مليدسج ؟

مل ععع ملايذملد    ععع ملي ملي ععع هللمل ملسعععكايحلمليدبمععع مليدعععس ملحعععرامليدعععع ململةي مليعععكمملاحثعععالمليدعععع ملكململ ملط إععع ملكععع ي مل مل
ِحلملح ملاململأس طأمليد ادعحلمليدسعكايحلملي ملأعفعكمل  ع ملحعىتملبمليسع امليد  ع مملمع مليدسِ  املم مل ِرهملسج ملن  مل  هللملقم

مل. كد 

ايذململ  ملد   سمل فس مل ب ملي ملأ  سمليدبط مليدع  المليدص اركملايدطكلمليد ع م مليج دع كململ ع مليثع،ملقع مليعكممل  ع مل
يعجعزمل ع ملكعب ملا   مليم  ملا   مليدع ململ ملق ملس  حلملي ، إ مل مليدسج كملايص رمليد   ممليحل قالمل ملسكايحلمليدس مل

مل.يدعفكمل  مليا مليدسِ  املا  ملدبلمل مليدسج ملا،أملس ا
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كمليعع ملامععزمليد ،عع هللملاامععزمليدبطكدععحلملاامععزمليدسبعع  مل معع مليحلعع كملمعع ملاه ععقململاي ععقمليعع ملسعع   مليج دعع  مله ععسالملي عع ع
 زمي عع كملد عع مل مععقمليحلعع مليمعع ممليدعع    ملايمعع مملي ثِععحلكملايعع مليسعع  ةمليحل ععك  امليدع عع م.مل    ععقمليدط عع  مل عع ملكعععب كمل

مل ملاق قملدس  ملي  مكماملي ،طإ ي ملي س ،عفامل مليا مليد  مملي ب اقحلكا  مليم 

ي  ملحلع ريملجع يملاي ع مليايع ملي ملي عكهللملدع  مل)ملمنع مليعك مليدصع ارا مليجعرهالملا عريملحسع  (كملايثف عينملي ملي عكهللملدع مل
 مل ملمعع مل عع هللمليذملأععع ىلملدرسععكد كملاي ععقمل عع اأ  ململىلمليد عع ا ك مل)ايحلعع،ملامعع ملحلعع، ململبملاعع ذكملابملحتععز مل معع إالملابملأعع

مل(ض  ملأ ملميثرا كململ مليذملمأمليدسي مليأ كيملايدسي ملهالمل س ك 

اي  ِ ملي مل هرأ مليد  ممليج د أ  مل)آيحل(ملا)ط (مليدم   ملململيرعمليد   مملحرمعحلملدثِع ملن ثِع ملح ع  ملينمعحلكملقِع ملململ
مل.يرعملحرمحلمليد  كخملايدكد ي كملطني  الملأ  مليدفي املدسكاي مل م ملق مليدبم ي 

يدصعع ارا مليدصعع م ك مليدصعع م ا كمليدععسي ملململيثعع ملدثععالملجرميععحلململبمل ععكهللمليحلعع ململاي عع الملييإعع مليدسععج  قملينحععرياو
ايدص عملط  كملااط،ثالمليدعبكليحلملد ريمليذكملة بثالملي ثعالملق ع المليحعريايمل ملل  ع مليدعب ع كملاق ع المليح ع قيمل ملل  ع ملي عكأ كململ

مل:قِ مل  هللمليحلساملس  مليد إ يقملاضشمليذمل   

ملقف ملا ملمكأ ملي ملأسهللملاأرغِ 

 كهللملدثالملم مل  هللمليذمل زملاج مل   ه مل)ي ملييإ مليدسي ملآم عكيمليحلع،ايملاحلع ارايملااياطعكيملايأ عكيملابملمنم ململبملي مل 
مل(.يذملدعمثالملأفمثك 
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 أستاذنا هيثم المالح ... ما أكثر حقوقك علينا ...

 بقلم ميسون عبد الرحمن النحالوي

مل ... ذمللّا ملي ملك  مليحل ك  امل...ملييإ مليد م  شملينحل  

مل...مل...ملاململ ومل مليذملدكمحلملب الملفملي  ا  مليكم مًليدرج مليدس ملململيعرمل

...ملادث  عع مل بعع يملمبعع ملي  عععر  ملاعع ململمعع ملغععريملي ِثعع ملي ملحتعع املهععسهملينسععطرمليد م مععحلملمبعع مليسعع ث  مليسعع  ة  ملي م عع 
مل!...ملام ملق  ملي  عر  ملا ملق مليكمملهسيمليدرج مليد كم

لملا   إع  ملطريع مليحلع ملابملكعشقملغعريملم الملك م ملنِ ملم ع مليجال ملم مل عريمليد معالملايبسع ب يلملايبسع عب 
مل ...!يحل 

امل ملقععع  مليصععععفمل م  ععع مليقح طعععحلملاثععع ملتإكليأععع ملاأ،عععث  أ كملطعععالملميث  ععع ملي مل  سععع ملأب  ععع ملد ععع ي    مل  عععحلمل
مل...مل...ملأم مليد  ي    مليديتمليث مقملق هم مل  كلملم مليدزم ملاهكملي  طجملط إ ملجمِكلمليد إرملايج يعمليدسِ      

...ملمف عكلي ملكملمع  معاكملكعإ يقملحتعقمليد ععسيفكملا ملقع ململف   ملحعىتمليكم ع ملهعسيهسهملي  حلمليديتملبمل يدقملأ 
ةدعع ملململأثعع مل كي عع مليهم عع ملهعع بقملجتعع ململبملةي مليدرجعع ملممجععنيملةعع ملامععالةيملأ ععثكملدعع ملح ةعع ملاأبثععلمل  عع همل عع ملحعع مل

مل...ملض عمل ملغ  هفمليد مالملايبس ب يل

ي فععع ملي سععع  ثر ملدثععع مل معععالملاقععع ملبملميثعع ملي مل  سععع مليبضعععطإ لملايد معععالملايد إعععرمليدعععس ملأععععر ملدعع ملاسعععبفملمكمل
ي  إعع  ملاأععع  مل معع ملح ععك مل"مل سعع  "ملي ململ سعع  مل  مععالمل معع ملأععري ملهععسيمليدععكط ملمإِعع ملق  ععقملمم عع مليامل    أعع مليامل

مل... ملدك  

بملميث ملي مل  س ملجإكلهمل مل  ادحلملاطأمليد معالمليدكي عأمل مع ململ كي  ع ملينقعريلملسعكيقملمع ملحرمع هنالملمع ملح عك مل
كملامحمععحلمليد ِععأمليدععيتمل2009 ملمعع مليضععطإ لملاأ ث عع مل ملتععزا مليد  م ععمشملي كيط ععحلملا ععث مل عع مملياملمعع ملمعع ملأعرضععكيملدعع

مل...مل2001أعر مل  فمك ملاع  مليد ريا مل  ممل

بملميث ملي مل  س ملي  ملي    ملا س ملام عأملمع مليدسعفرملاض عّ  مل م ع مل مل ِمع ...مليةقعرملي ع مل ع هللمل ملةي ملمعر مل
مل...ديتمل  ملأص ململىلملح مليب    هلليهنالملمي عك ملي مل رّيجملح ك ملي ملي  ا مل ملمث ب ملحتقملط  محلملي س اد حلملي

 : وفي مرحلة الثورة
بملميثعع ملي مل  سعع ملغفري عع ملد،هعع  ملغم ععك ملاج   عع مل ِم ععحلمليدسععر حلمليدسععِجحلمليدععيتمل عع مكيمل عع مل  عع م مليد فععكيمل معع مل

مل!!!تمس مليدس ملق  مليرتيس مل"تم مليق   ةمليدكطين"ملاي م كيمل  ملأنيس  ملييم مليدكطينملحتقملا  سحلملاره  ملغم ك 
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مل–  أ ملا فقمله  مل...ملا ململ  مل ب ملا د زاهللملحتقملم محلملةي مل"ييم "كمل)مك عبملي  ع،همليدعبع ملاي ملد قملأ،ث
...ملاد  ع ملي عرململأفريط مل ملح  ملاح ملم ملاضأملث   ملا مل(مل مل  ادعحلملم ع ملد كح ع ملقمِعحلملي ع اضعحلمل-اامب ملق قملم إالمل

مل!!! ط إال

 ملايدسعكيامل مل عحٍلمليةهمعقمليد  حلعشملاه ملهكمليد كمملاج مليدسِ   حلمل  عكلمل  هع ملمع ملج يع مل ملل عالملح   عشملدمسعكامل
ايدعع ينمل...مل ععحٍلملبمليط  إعع مليد ععب  ملأعع ملأعع طعإالملي صعع ع...ملط عع   ملاععاملمعع مليعِعع مل صععمثحلملكيصعع حلملاهعع فمل

مل!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

يسطرمل ريج ملدلسع  ةمل ملم  امعحلملمعأملجريع  مليحل ع  ملحتثعشملح  ليعحلملاجع مل عّ ملمس مع كمل  ع م ملسع  ملي  الملاب،عحلمل
 عع ملرعع افملمعع ملسعع طر مليق ععكي ملي سععمِامل معع مليدسععمطحلملبح عع ًكملايهنععالملمسعع طرا مل معع ملييمعع مليدععكطينمل)دم ععسقر مل

مل(....ملينس  ةمله سالملي  عمليع ،مل سكا مل م مليق كي 

 :يقول ُستاذنا
امالح عععع إالملضعععععبملمععععك فإالمل ململاكملطبععععع مل ععععرا ملين ععععكي ملمعععع ملسععععكايحلمل مليدسِ    عععع  دعععع  ملدععععسد ملمعععع،مل"
 ملمرحمععحلملسعع ا حلملاضعععكيمليعع هالمل مليعع مل ععّ يمكململ.كملادعع يإالملضعععبمل مليدفثععرمليبسععرتيأ جشملايدس  سععشمل..مليدعع ي  

ململاهسهمل طك ملق  قمل  حلِحلملدم إرمل ملا  إ كملادكمليلاقكيملمع  ه ملمع ملطعمكهع ملكملاهعالملي  مليرق،ع ملد ثصع ايمل  ع  مل
مل...ملن مليايهن ملمإسيملمطّفملقبري

مل كي ملسكايحلملر مفك مل  ململ كي ملمصعركملاهعالمل رجعكيمل مليدسِ    ع  ملايجعرايملاسع ط  ملدمععكل كملاململي جثعكيمل
 مل ِمإعععالملبمل مليدععع ي  ملابمل مليجععع ا كملاا ععععكيمل ملي طععع قملقبعععري ملكملا ععع إالملد سعععقملق دسععع ا كملاععع ملهعععالمليضععععبمل

مل.اسبفمل بطإال."ملي  إ 

 عع ملاأع ممععقملمععع ملا ععري مل مل سععِ  ملاجإعع ملا عع،ي ملحلععكأ ملمعععأملي إعع لمليحل   ععشمل...ملحت ععحلملقبععري ملدرجعع مل رط
مل...مل...ملجإ لمليجكفملايبس ث  حلملايج،كعملجإ لمليد مالملايبس ب يل

...ملق  ملير ملط  مليدص ي مليدصع ا مليدعس ملضع قململاحالمليذملايد  مليدس ملق  مليث ملد ملق ملي بحلملايد   ير
مل... ملدزم  ملاي ث  ملد ثكهللمللا ملةقري مليدعطر مل ملااح مبسم ملس كيأ ملين ري ...طمالمليث ملاع ملي

مل. ..ابمل دقمل...ملاس ب  مل...ململق قملم  اأ  ملي مليس  ة  مليدثبري

مل ا ا مليذملد  مل مل ِر 

ملايذملم ملاايقمليد ص 

مل
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 خاتمة:
ل وقفة مع قصيدة : من وحي الهزيمة لبدوي الجب

(1) 

بعععع (ملايمسعععع مل مل ِعععع ملسععععم ِ  مل)اعععع ا ملي املرفملهععععسهمليد صعععع   مليدري عععععحلملدم عععع  رمليدسععععكا ملي طبععععكعملكمليدععععس مل  عععع
كملاهكملم ملمكيد  مل ريحلملالطحلمليد  اعحلمل  ط حلمليدالة  حلمل.مليهع الملم عسملايعع  مليد عب  ملا دعِع مليدس  سعشملكملطثع  ململينمح 

 ،ععكيمل مليد، عع  مليدسععكا ملدفععرتي ملكملاكعع  ملم صععفملا يععرمليدصععثحلمل ملعسعع    مليد ععر مليدع ععري ملكملاحععاملأ ععري مل
مملكمل ععرفملي  عع  ملا عع جملمعع مل1691  حلععحلمل  ععفمليسعع  القملحععز مليدبعععلمل معع مليحلثععالمل عع ممليناضعع عمل ملسععكاي ملكملامل

ممل  عالمل صع  أ مليدري ععحلمل)مع ملاحعشمليةزميعحل(ملطعسي قمل1691يك  عكمل-يحل جحلملكملاحعاملا ععقمليةزميعحلملي رميعحلمل ملحزيعري 
 مليد ثبعحلملكملمعأملكإرج ملكملح لملق  قملأعبرييملط   ملحل ل  مل ع مليسعب  ملأع مريمليي ِعأمليدسعكا ملكملقِع ملحلعكا ململطعري ي

مل.ملا   ملدسب  مليجرا ملم مليةزميحلململىلمليد صر

ا  ع ملكملاسعني   امل مل عريق،ملهعسهملط  فعحلملمع ملينا ع  مليدعيتملأ  ع اهللملط   عحلململ222ايد ص   ملطكيمحلملوملطعع لمليا  جع مل
ملا دعب لملايدباللمل.مل(مل ملسكاي ملحز مليدبعل)   مملم ملطعم كملم مليزيهللملمي اس ملكمل   ممليحلثالمليبس ب يل مليد ِعشمل

مل

ُيمة الجريمةُ  سباب اله

مملم ععععع ل ملكملام إعععع مللي مععععشمل2122يك  ععععكمل عععع ممل-مل مليسععععب  مليةزميععععحلملي رميععععحلمليدععععيتمل زدععععقملا نمععععحلمل ملحزيععععري 
ا  اجشملكملاهسهملي ص  فملجزقملأع ملأط دعفملاع د ثراملم ع مليدسعكا مليدسعكايحلمليدعيتملهبعقملهعسهملينيع مملأط دعفملا حلريعحلمل..مل

ملسب  مليديتملةقره ملا ا ملي ب ملكعريملكملط نيممإ ملي مل  ا شمليدعزيزمل ايدثريمحل مل..ملايدع يدحلمل.ملا ، مله  مل  ليملم ملين

 تقديم الوال. في قيادة الجيش على الكفا.ة : -1

 ل              م يُع              ان ال              و ى )ل              وا. ( وال ع              انى
 رُتَ             ب  ُص             نعُة ال             دواوين .. م             ا ش             ار 
 َج                        ُبَن الق                        ادُة الكب                        اُر وف                        رُّوا

 

 )فري                                  ق ( ُهواله                                  ا و)مش                                  يُر( 
 فيه                           ا ق                           رُّ ال                           و ى والهجي                           رُ 

 بك                        ى للف                        رار ج                        يش  جس                        ورُ و 
   

ملطمِ مليهنزممليكب همليد  ل مليدسي ملقبمكيمليد عفملا د  كلملكملق  قمليد   جحلمل 

َُم الح                   اكمون   والش                   عُب ف                   ي  األص               فاِد   ف               الحكُم وح               دُ  المكس               ورُ   ُه                   
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ُِن الش           عبُ  ُم الح           اكمون   ل           م يح             ُه           
 يس               تجيرون ! والك               ريُم ل               دى ال م               رةِ 

   

 عل                             يهم   وال انتخ                             ى الجمه                             ورُ 
 دى وال يس                                تجيُر !يلق                                ى ال                                ر 

   

مل ملمصادرة )الخير( ونشر )الرذيلة(مل-2

َ َض الن              ورُ   ث              م ُمل              ى الط               اُة ُن ي ُ              ب ْ
مل

 علين                                     ا ويُ ْعَش                                      َق ال                                      ديجورُ  
مل

ملطث  قمل   جحلملهسيمليد إجمليد  مري ملمرا حلمل 
م   ُق                                                      اُص ُو  اَلخي                                                      اُم الممَّ
 وفت                       اة  ُذلَّه                       ا اْلعُ                       رُي والج                       وعُ 
 كلم                       ا َُنَّ ف                       ي الخي                       ام ش                       ريد  

مل

ُواي                         ا   وِكس                         رة  وحص                         يرُ  ف                         ي ال
 ويله                         و بالرم                         ل طف                         ل  ص                          يرُ 
 خج                      ل القص                      ُر والف                      راُش ال                      وثيرُ 

مل

ملتكبيل األحرار .. وبث روح الخنوع في األمة :مل-3

 نح              ن ُس              رى   وح              ين ِض              يَم ِحمان              ا
 ك                    لُّ ف                    رد  م                    ن الرعي                    ة عب                    د  
 نح          ن م          وتى! وش          رُّ م          ا ابت          دع الط ي          انُ 
 نح                   ن م                    وتى! وإن                     دونا ورُحن                    ا

 لج                ار  نح                ن م                وتى .. ُيِس                رُّ ج                ار  
   

ُن                 ه الم س                 ورُ    ك                 اد يقض                 ي م                 ن ح
 وم                    ن الحك                    م ك                    لُّ ف                    رد  ُمي                    رُ 
 م                          وتى عل                          ى ال                          دروب تس                          يرُ 
ُوَّق                                   اُص قب                                   ورُ   والبي                                   وُص الم
 مس                    ترِيبا  : مت                    ى يك                    ون النش                    وُر  

 

مل ملململشعاراص الخالص وقيود العبوديةمل-4

ُ  م                      ن ال                      دُّرِّ   اش                      تراكية   ! وَكن ْ                      
 اش                           تراكية  ! تعاليمه                           ا : اإلث                           را.ُ 

 إْن م                         رَّ ط                         ا   اش                         تراكية  ! ف                         
 ك              لُّ َوْ               د  ُمَص              عَِّر الخ              ِد ال س              ابورُ 
 ي ض                   ب الق                    اهُر المس                   لُح بالن                    ارِ 

   

 وزه                                          و  وِمنب                                          ر  وس                                           ريرُ  
 والظل                                    ُم والخن                                    ا والفج                                    ورُ 
 ُص                          فَّ ُجن                          د  ل                          ه ودوَّى نفي                          رُ 
 ف                                        ي زه                                        وِ  وال َُْزَدش                                        يرُ 
 إذا ُنَّ ُو ش                                                 كا المقه                                                 وُر !
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ي والت وُّل األمني الفظيعمل-5 مل ملمصادرة الُر

 ب  عل            ى الخي            ال .. فه            ل يس            لمُ ورقي            
 ع                ازف  ع                ن حق                ائق األم                ر ُلؤم                ا  
ملفيج                               افي ُ   ُخ                               اُ  ويش                               قى

 

 من                                 ه المس                                 موُع والمنظ                                 وُر   
 وكف                                      ى ُن يُ َلفَّ                                      َق التقري                                      رُ 
ُورُ   بالجواس                                    يس زائ                                    ر  وَم                                    

 

مل ملحكام جهلة جبنا. .. لصوص خبثا.مل-6

 ِمحن                   ُة الح                   اكمين جه                   ل  ودع                   وى
 نهب          وا الش          عَب   واس          تباح ِحم          ى الم          الِ 
 كي              ف ي ش              ى ال              و ى ويظف              ُر فيه              ا

   

 ج                          بن  فاض                          ح  ومج                          د  عث                          ورُ  
 جن                                       وُن النع                                       يِم والتب                                       ذيرُ 
 ح                      اكم  ُمت ْ                      َرف  وش                      عب  فقي                      ُر  ! 

 

مل ملململانتشار الحسد والكيد بين سدنة الحكممل-7

 ك                   لُّ ف                   رد  م                   نهم لقت                   ل ُخي                   ه
 و                          دا  ي                         ذبُح الرفي                         َق رفي                         ق  
 ي ك            ل ال            ذئَب   ح            ين ي            ردى   ُخ            و 

   

ُي من                         ه وا   لت                         دبيرُ َيص                         ُدُر ال                         ُر
 م                        نهُم والعش                        يَر ف                        يهْم عش                        يرُ 
 ويع                         ُض العق                         وَر كل                         ب  عق                         ورُ 

 

مل ملكيد قوى التسلط العالمية .. وتطويعها للمؤسساص الدوليةمل-8

 هيئ              ة  للش              عوب تُْمِع              ُن ف              ي ال              ذنبِ 
 م                      ن قوانينه                      ا الم                      داراُة للظل                      مِ 
ُو ُو النج                 وَم وي                    ك                 لَّ ِعل                 م  ي                  
 والحض                             اراُص بعض                             هنَّ بش                             ير  

   فُنعم                 ىنُعمي                 اُص الش                 عوب ش                 تى 
   

 (2)وال توب                                                           ة  وال تكفي                                                           رُ  
 ومنه                                   ا الت ري                                   ُب والتهجي                                   رُ 
 بالمناي                       ا الش                       عوَب ِعل                       م  حقي                       رُ 
 يته                                     ادى وبعض                                     هنَّ ن                                     ذيرُ 
 َحِم                         َدْص ربَّه                         ا ونَعم                         ى كف                         ورُ 

 

 خاتمة ترسم درب النجاة
 

 ل                          ن يُفي                          َد التهوي                          ُل والت ري                          رُ   ارجع                     وا للش                     عوب ي                     ا حاكميه                     ا
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 ص                  ارحوها .. فق                  د تب                  دَّلِ  ال                  دنيا
 ال يق                     وُد الش                     عوَب  ل                     م  وفق                     ر  

 ا .. وال يُ  َ              طِّ عل              ى الص              دقص              ارحوه
 واتق                 وا س                 اعَة الحس                 اِب إذا دقَّ                  ْ 

 

 وج                           دَّْص بع                           د األم                           وِر ُم                           ورُ 
 وِس                                      باُب مك                                      رَّر  مس                                      عورُ 
ُوَّر  وه                                        ديرُ   ض                                        جي   م                                        
 في                         وُم الحس                         اِب ي                         وم  عس                         يرُ 

 
مل

 وإن طال                        -ك                      لَّ حك                      م  ل                      ه 
 ض            عيف  -مهم            ا اس            تبد  -ك            ل ط            ا   

 

خي                               رُ  يوم                               ان -األي                               امُ    : ُوَّل  ُو
 ق             ديرُ  -مهم             ا اس             تكان -ك             ل ش             عب  

 
مل

 ي ُ                    ْبِ ُض الظل                    ُم ناص                    حيه   وإن                    ي
 يش                        هد ا ُ م                        ا بقلب                        َي حق                        د  

 -عل                 ى ازدح                 اِم الرزاي                 ا-وِطب                 اعي 
 مس                    لم  .. كلم                    ا س                    جدُص لرب                    ي
 ل               م ُه               ادْن  ُلم               ا  وت               دري اللي               الي

 

 َلمل                        وم  ف                        ي نص                        حكم مع                        ذورُ  
 ش                  فَّ قلب                  ي كم                  ا يش                  فُّ ال                   ديرُ 

 لتب                          ديُل والت يي                          رُ ل                          م ينْله                          ا ا
 ف               اح م               ن س               جدتي اله               دى والعبي               رُ 
 ف                     ي                       د  ُيُّن                     ا ه                     و الم                     دحورُ 

 

 
 الهوامش:

--------- 
 
كملييعععع امل/ملمعععع يكملهململ1931جعععع ل مليناىلململ–مل279يدععععع لململ-هععععسهمليدك فععععحلملم  بسععععحلملمعععع ملم عععع هللمل ملتمععععحلمليدعري ععععع مل (1

ملمملكملا مالملل.ملحلالهمليد ي مليد ث  .2011
مل
يدعععععيتمليسعععععيره ملطري  عععععحلمليدعصعععععرملد  عععععريأمليبحععععع الهللملكملايقةبهللملكململه  عععععحلملدم ععععععك مل ملي صععععع ملينمعععععالملي  ثععععع   (2

ملايبس  الهللمل.
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 مؤلفات وأبحاث أخرى للمؤلف

 :األبحاث المهمة
 

  حقوق الطفل .1
 الحق واإلنسان .2
 حقوق اإلنسان بين ال ياب القسري والتهجير .3
  التدخين وحقوق اإلنسان .2
ثرها على حقوق اإلنسان .5   حالة الطوارئ ُو
 بين اإلسالم ومدارس ُخرى المعاق ُو الَمُعوق .9
ة .7  حقوق المُر

 

 :المؤلفاص

 عربي –سوريا : شرعنة الجريمة  .1
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ُي –سوريا : شرعنة الجريمة  .2  إنجلي

 

 
 

 حقوق المستضعفين .3
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 الموقع اإللكتروني الرسمي للمؤلف

http://haithammaleh.com/ 

مل
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 الدار اإلسالمية لإلعالم
 

مل

م في المانيا ؛ انطالقا  من 2892إسالمية مستقلة لخدمة اإلعالم اإلسالمي الحر ت سس  سنة  مؤسسة
ُة وشعورا  ب همية اإلعالم ودور  في هذا العصر ور بة في  الشعور بالمسؤولية في إيصال كلمة اإلسالم المتمي

 مّد الجسور مع المجتمع ال ربي وتعريفه باإلسالم . 
 

الم جمعية إسالمية مسجلة ذاص نفع عام ؛ حيث ال يصل للمشرفين عليها ُي والدار اإلسالمية لإلع
 مكاسب خاصة ُو شخصية. 

 

المسلمين عامة وتركُ على ل ة الخطاب : تتوجه الدار اإلسالمية لإلعالم بوسائل خطابها المختلفة إلى 
ة وبدينها اإلسالم   كما تخاطب في ال رب ؛ شعورا  منها بضرورة تقوية روابط الجالية بل تها العربي ينالمقيم

الدار اإلسالمية لإلعالم المجتمع ال ربي شعورا  منها بواجب الدعوة وتبليغ رسالة اإلسالم صافية من 
  .الشوائب 

 

هذ   يوجد في الدار اإلسالمية لإلعالم قسم خاص بالل ة األلمانية   يوجه فيه الخطاب للناطقين ب
 نية تعرض اإلسالم وتدعو إليه بالل اص األوروبية األخرى.   كما ُن الصفحة اإللكترو  الل ة

 

 :  ن اورات منشمن 
 

 : الكتب 
 

ا ُو ُكتاب  تقوم الدار اإلسالمية لإلعالم بطباعة ونشر الكتب الصادرة عن مؤسساص إسالمية في اوروب
ُية والعربية .الل اص األلمانية والفرنسية واإلبمسلمين يكتبون في المجاالص الدعوية والحركية ...   نجلي

 

 :كتبنان   م
 

 مؤلف الكتاب عنوان الكتاب

 ينس  ةمل ص ممليدعط ا ي زقمليناهللمل-قمِ  مل

 ينس  ةمل ص ممليدعط ا ملي زقمليدس نمل-قمِ  مل

 ينس  ةمل ص ممليدعط ا اس دحلململىلمليق ك ملي  م ا

 ينس  ةمل ص ممليدعط ا  عكا مليحلعث

 ينس  ةمل ص ممليدعط ا سطكاملم ملاس دحلمليىلمليق ك مل مليد  م

 ينس  ةمل ص ممليدعط ا 2ململم ملا  ي مليني ممل

 ينس  ةمل ص ممليدعط ا 0ململم ملا  ي مليني ممل

 ينس  ةمل ص ممليدعط امليد مِ سمليد  كئملايد   مليحلث ال
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 ينس  ةمل ص ممليدعط املآايقملامكي بمل مل ، حلملطمسطا

 ينس  ةمل ص ممليدعط املاح  

مل ملا   مليدط ط ا يد إ  ملم مليل  حلمليد رآ مليدثر 
 يد إ   ملا   مليدط ط ا    ع بس

 يد إ   ملا   مليدط ط ا  قمِ  ملحل ري 

 يد ق كامل   مل ط ململد  ه  رلمل-س  إرملي  قملحلالمليحلجر

 يد ق كامل   مل ط ململد  ه ي  نمل-س  إرملي  قملحلالمليحلجر

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث   2ملململثالثملاس   مل

 يد ي مل ث  مليد ق كاملحلاله 0ملململثالثملاس   مل

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث  مل(2)ملآايقمل مليد  ك ملايحلرقحل

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث  مل(0)ملآايقمل مليد  ك ملايحلرقحل

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث  مل(2)ملآايقمل مليد  ك ملايحلرقحل

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث  مل  ر مليقسالمململىلمليد عرملايد   ق

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث  ملكرهملاحل حلمل مشملدثِ  ملا مل ي ل

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث  مل   مل مليدس حلمليد بكيحل

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث  ملحكياملحكهللمليد  اي  ملم مليد  اي مل؟ملاق بمل فإِ مل؟

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث  ملي المملم ملم اسحلملط  مليد مك 

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث  ملي ِ  حلمليقسالمّ حلمل ملا قس   

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث  ملحلكاملاي كيهللمل-رملا مل ب مليدعزيزمل ِ

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث  ملر  اي ملم مليم  مليا مللاي 

 يد ق كاملحلالهمليد ي مل ث    ريق مل ملق   مل ثسك 

 ينس  ةملم ك ملمكس  طمسطاملاامليقغ ص  ملايد سم ال

 ينس  ةملم ك ملمكس  حر مليجم ج

 ينس  ةملم ك ملمكس  حل،  حلأرا حلملينطف هللمل ملطرت ملي

 ينس  ةمل ب  ملكب ف ح   حلمليد فك مليقسري  مش

 ينس  ةمل ب  ملكب ف يدكي أمليد   الملاملايل مليد   ري

 يحت لمليدطمبحلملايدعِ هللملي سمِامل ملياااا  يدعِ ملي ِ  ش

 يد يامليقسالمحلملدن الم  ملط مليد   ل 

 ب،ييدس   ملاط قمليد  يدعجك مليحلجر 

 ب،يدس   ملاط قمليد ي ي  زي 

 ب،ييدس   ملاط قمليد  ي ي،رمك 
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Oh Herz erwache! 
Islamische Lyrik 

ي  نمل-كععرململسعالمشمل  
مليدس  مل  حلالملاك ي ا

ملي رقزمليقسالمشمل ملآ   يد،  مجمليدس   
 مل  قِحلمليدعصرمل ملم ملكململي  مشمله سالملي  ع

ملي  مشمله سالملي  عملن قالملم ؟!

 
 

 د:  رائ لة ا ل ج م 
 

متابعة إصدار مجلة الرائد التي كان يصدرها  2892عام تول  الدار اإلسالمية لإلعالم فور ت سيسها 
مراص في  21المركُ اإلسالمي في آخن وإتحاد الطلبة المسلمين في ُوروبا. والرائد مجلة شهرية تصدر 

ُيهة التي تعبر عن  لمة الحرة الن؛ تلبية للواجب اإلسالمي الصار  الذي ينادي بالك م2892العام منذ 
 ... الموقف اإلسالمي تجا  األحداث المعاصرة والتحدياص الراهنة

مطبوعة وتُعرض مواضيعها ُيضا  في  مجلة  ير دورية 2119وحتى نهاية العام  2112من العام و 
 الموقع اإللكتروني للدار.

 ط على الموقع اإللكتروني التالي : وحتى اليوم ُصبح  تصدر إلكترونيا  فق 2119ومن مطلع العام 
 

http://www.alraid.de  
http://www.alraid.net  

 
 ( ... ُر قراص اللي  ( :DVD -CD’sاألشرطة السمعية والبصرية ُو

ضراص الفكرية والعلمية والبرام  الهادفة والمسلية والبرام  تقوم الدار اإلسالمية لإلعالم بت وزي ع المحا
 عدة ل اص ...بالدينية والتعليمية والثقافية للكبار والص ار 

http://www.alraid.de/
http://www.alraid.net/
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 الموقع اإللكتروني :
 
ملhttp://www.iid-alraid.comملململململململململململململململململململململململململ: ه العربي ومن محتويات قسمال -
 

 د    رائ ة ال ل ج م                          :http://www.alraid.net   

 . 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 
 
 
 

 م  ري ك رآن ال ق وعة ال  موس     :http://www.iid-quran.com 
 

  ُية واأللمانية وال: القرآن الكريم فرنسية الوة وتصفح وتفسير واعراب وترجمة معاني  ) إلى اإلنجلي
 ( 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 

 الواص القرآن الكريم بعدة رواياصت 

 رواية حفص عن عاصم 

 رواية ورش عن نافع 

 لون عن نافعرواية قا 

 رواية الدوري عن ُبي عمرو 

 رواية السوسي عن ُبي عمرو 

 ُة  رواية خلف عن حم

  البحث النصي في القرآن 

http://www.iid-alraid.com/
http://www.alraid.net/
http://www.iid-quran.com/
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  البحث الموضوعي في القرآن 
  مدعمة بالباحث. موضوعاص القرآن الكريم 
 مدعمة بالباحث. مفرداص ُلفان القرآن الكريم  
  الكريم مسموع ومقرو..دعا. ختم القرآن 

 

 علوم القرآن الكريم  مقدمة في 
  اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم 
  إحصائي اص ق رآنية 
  كت ب ق رآنية 
  ق را.ة القرآن الكريم وحفظه 
  ُوحك ام ه .ال تجوي د 
  وش رح ها.الش  اط ب ي ة متن 
 ُئ م ة قُرا. الق رآن الكريم. 

 .الباحث في ُقسام الموسوعة 

 ترجماص معاني القرآن في عدة ل اص 

http://www.iid-quran.net/  
 
 

 مدعمة بالباحث لكل كتاب منها وتضم : ف ري الش النبوي ديث مكتبة الح 
 

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 
  ُحمد اإلماممسند 
   مالك اإلمامموط 
 رمياسنن الد 
 مستدر  الحاكم 
 سنن البيهقي 
 سنن الدارقطني 
 صحيح ابن حبان 
 ة م ُي صحيح ابن خ 
 على مسند ُبي ي 

http://www.iid-quran.net/
http://www.iid-hadeth.com/
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 مسند إسحاق بن راهويه 
  مسند عبد ا  بن المبار 
  لشافعيااإلمام مسند 
 مسند ابن الجعد 
 ن الترمذي ن  س 
 مصنف ابن ابي شيبة 
 مجموعة الحديث على ُبواب الفقه 
 رياض الصالحين 
 ن النوويةيشرح األربع 
  كتاب ُمثال الحديث المروية عن النبي 
  ُسباب ورود الحديث ُو اللمع في ُسباب الحديث 
 جامع العلوم والحكم 
 الكواكب النيراص 
 يةالكفاية في علم الروا 
 تذكرة الموضوعاص 

 
 
 

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

   ُ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 
  ُك   اة  ال 
 تجهيُ المي  والصالة عليه ودفنه . 

 

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

  ُائر الكريم التعريفاص والشروح المبسطة لليوم واألسبوع هذا البحث المهم والمختصر يعرض لل
ُوالي ... كما ي   وفي  عرض مختلف ُنواع التقاويموالسنة والشهر والتوقي  العالمي والتوقي  ال

 . نهاية البحث تتطرقنا لذكر األعياد عند مختلف األمم
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 ل. موس وعة علما. المسلمين األوائ 
 .موس  وعة األس ما. العربية ومع انيه ا 
 ة ل ي وم والل ي ار ال   ُذك . 
 .كتب إلكترونية ُخرى للتصفح والتحميل 

 تة ...باإلضافة إلى مواضيع ُخرى و ُبواب ثاب 
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 :القسم األلماني -
 

 الرئيسي:األلماني لقسم ا 
 

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  

 
 

  ترجمة معاني القرآن الكريم بالل ة األلمانية مدعم بالباحث وكتاب التجويد :موقع 

 
http://www.iid-quran.de/  

 

 واحة األطفال بالل ة األلمانية: 

 
http://www.kinderoaseonline.de 

 
 
 
 
 

   
            

   
 

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/
http://www.iid-quran.de/
http://www.kinderoaseonline.de/


 012 

 العناوين
 

 

 

 المراسالص رقم الحساب المصرفي
 

 

- Deutsche Bank - Bonn 
   

   Kto-Nr. 029 499 100   

   BLZ 380 700 24 

 
- Outside Germany : 
   
  Deutsche Bank - Bonn  

  IBAN: DE27 3807 0024 0029 4991 

00  
  Swift : DEUTDEDB380 
 

 

I.I.D e.V. 

Jülicher Straße 114 

D-52070 Aachen 

Germany 
 

 الموقع اإللكترونيو البريد  لهاتف والفاكسا

 

Tel:   + 49 241-538373 

Fax:  + 49 241-538887 
 

Email: iid@iid-alraid.com 
       iid@islamischer-infodienst.info  

Website: www.iid-alraid.com 
Facebook:  Click Me 

 

mailto:iid@iid-alraid.com
mailto:iid@islamischer-infodienst.info
http://www.iid-alraid.com/
https://www.facebook.com/pages/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/144522095617710
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SYRIA  
A Prison for   
Human Rights  
Defenders  



2  -  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 senti-
ments” 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 “spoi-
ling 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 arres-
ted 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 writ-
ten in Kurdish. The patrol failed to display any legal warrant to justify 
this procedure. He was first detained at the military security branch in 
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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 mili-
tary individual judge in Aleppo to one year imprisonment, under Article 
288 of the Criminal Code which prohibits membership of “secret organi-
sations”. 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 alle-
gedly 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 procedu-
ral irregularities, he was sentenced by the Damascus Criminal Court to  
three years of imprisonment on charges of “weakening national senti-
ments 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 profes-
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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 inter-
national sanctions against Syria on the population. He was charged 
with “weakening [...] sectarian feelings” under Article 285 and “conspi-
racy 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 
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in Europe. On July 4, 2010, he was sentenced to three years of imprison-
ment 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 seve-
ral 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.
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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 detai-
ned in the Central Damascus Prison of Adra.

Nizar Ristnawi

Human rights activities: Engineer, Nizar Ristnawi is a foun-
ding 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 infor-
mation 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 recogni-
sed 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 communica-
ted 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 esta-
blished 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 the view(s) of the supporting institutions.



In Syria, in recent years, despite economic and diplomatic opening, many 
human rights defenders, following trials marred with procedural irre-
gularities, 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 authori-
ties broad discretionary powers used to repress the activities of defen-
ders. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders 
highlights the ordeals of nine human rights defenders detained in repri-
sal 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 activi-
ties. 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 medi-
cation is restricted.

For more information, please consult: 
www.fidh.org and www.omct.org

SYRIA: A Prison for Human Rights Defenders
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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 80-

year 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 pro-

democracy 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. Al-

Maleh 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.  

### 



 

، حاصــل علــى إجــازة يف القــانون، ودبلــوم القــانون الــدويل 1931، مواليــد دمشــق
إىل القضـــــاء، أصـــــدرت  1958. انتقـــــل عـــــام 1957العـــــام، بـــــدأ عملـــــه كمحـــــام عـــــام 

قانوناً خاصاً سـرح بسـببه مـن عملـه كقـاض، فعـاد  1966السلطات السورية يف العام 
 إىل جمال احملاماة وما زال حمامياً حىت اآلن.

إبــان احلكــم العســكري للــرئيس  1951بــدأ العمــل والنشــاط السياســي منــذ عــام 
يف عهــد الــرئيس حــافظ األســد مــع أعــداد   1986 -1980أديــب الشيشــكلي، اعتقــل 

كبــرية مــن النقــابيني والناشــطني السياســيني واملعارضــني بســبب مطالبتــه بإصــالحات 
أيـام، منهـا  110دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعـام عـدة مـرات بلـغ جمموعهـا 

 سبعون يوماً متواصلة أشرف خالهلا على املوت.

 

 ، وقد ساهم مع آخرين بتأسيس اجلمعية السورية حلقوق اإلنسان. لعفو الدوليةيعمل مع منظمة ا 1989منذ العام 

 . 2001حصل على درع املدافعني عن حقوق اإلنسان من الربنامج العريب لنشطاء حقوق اإلنسان يف القاهرة لعام 

 عن حبثه حول التعذيب. 2003حصل على ميدالية رئيس الوزراء الفرنسي عام 

ملنعه من مغادرة سوريا  سام "خوزن فري زيت" اهلولندي لدفاعه عن احلريات. لكنه حرم من تسلم الوسام نظراً على و  2006حصل عام 
 يف حينها.

كــانون   10جــائزة الكرامــة للمــدافعني عــن حقــوق اإلنســان، وكــان يفــرتض تســلمه جــائزة الكرامــة يف احتفــال خــاص يف  2010مــنح عــام 
يف جنيف، سويسراغري انه مل يتمكن من ذلك بسـبب سـجنه واحلكـم عليـه  )www.cicg.ch(الدولية مبركز املؤمترات  2010األول (ديسمرب) 

 بالسجن ثالث سنوات.

عامــاً، وقــد أعلنـت منظمــات مدافعــة عــن  78ولــه مــن العمـر  2009تشـرين األول (اكتــوبر)  14 األربعــاءيــوم  اعتقـل املــاحل مــرة أخـرى يف
، مــن ِقَبــل فــرع األمــن الـداخلي التــابع الدارة امــن الدولــة بدمشــق. ويــأيت هــذا اليــوم حقـوق اإلنســان يف لنــدن ودمشــق أنــه معتقــل منـذ ذلــك 

ضـع السـوري الـراهن ودعـا إىل االعتقال على خلفية حـوار هـاتفي أجرتـه معـه فضـائية بـردى السـورية املعارضـة، وقـد انتقـد املـاحل يف حـواره الو 
.. وبسبب هذا . حماربة الفساد. وقال: "يف سوريا، يزداد الفقري فقراً، بينما يزداد الغين ختمًة، إضافة إىل �ب املال العام والفساد املستشري

 الوضع غري املقبول، تفّكر كل جمموعة بالتحّرك بصورة من الصور".

، وأنــه علــى كــل مــواطن أن يعــي حقوقــه ويــدافع  وأن علــى النــاس أن تــدافع عــن مصــاحلها،  وأضــاف: "املســتقبل مرهــون بيــد الشــعب
 عنها"، و"وجيب أن ال نتنّكر عن احلّق وإال تدّمر البلد".

لالســتجواب، لكنـــه رفـــض  2009تشـــرين األول (أكتـــوبر)  13"أمـــن الـــدول" قــد اســـتدعى املـــاحل بتــاريخ  وكــان جهـــاز املخـــابرات العامــة
تدعاء. وغــادر منزلــه يف الصــباح التــايل فلــم يعــد إليــه. وحــني حــاول األصــدقاء االتصــال بــه علــى هاتفــه النقــال حــوايل الــذهاب حســب االســ

 ظهراً، تبني أن هاتفه مغلق. ومل يتمكن أقاربه وأصدقاؤه من التوصل ألي معلومات عن مكانه. 12:30الساعة 
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