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  : خاص/ مراسل النداء     
    
الجلسة الثانية  ٢٦/٨/٠٨عقدت قبل ظهر اليوم الثالثاء   

ت األولى من جلسات المحاكمة السوداء أمام محكمة الجنايا
فـداء  . دبدمشق، وذلك لمحاكمة قادة إعـالن دمشـق ،   

وزمالئها األحد عشر، الذين كانوا قد اعتقلـوا   الحوراني
  ١/١٢/٢٠٠٧على دفعات بعيد انعقاد المجلس الوطني في 

محي الـدين  وقد تميزت جلسة اليوم التي ترأسها القاضي 
ولم تستمر أكثر من ثلث ساعة، بحضور تضامني  الحالق

سع، شمل إلى جانب أهالي المعتقلين وفريـق الـدفاع   وا
من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وممثلـي   الكبير،حشداً

البعثات الدبلوماسية، امتألت به قاعة المحكمـة لدرجـة   
ولـوحظ  .الوقوف بجانب مقاعد المحامين ومنصة القضاة

القـادمين  ناصر الغزالي . أو هيثم مناع. دبين الحاضرين 
  .رمن المهج

وبينما حاول القاضي رئـيس المحكمـة إدارة الجلسـة      
بسرعة واختصار لتكون جلسة اتهام شكلية، تقتصـرعلى  
تفقد المتهمين وقراءة نص االتهامات المعروفـة علـيهم   

جناية النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصـرية  ((
والمذهبية وإنشاء جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولـة  

والتأكد من موافقتهم على توكيل ) األنباء الكاذبة  وترويج
فريق الدفاع ، فقد انبرى خمسة مـن المتهمـين للكـالم    
وتقدموا بدفاع قوي وموجزعن قضيتهم باعتبارها قضـية  

  .رأي وحرية تعبير
مع كل : ، فقالرياض سيف.أوكان أول من طلب الكالم   

ضـية  االحترام للمحكمة الموقرة، نؤكد أن قضيتنا هـي ق 
حرية تعبير وليست قضية التهم الموجهة، وأن أي دفـاع  
يجب أن يقوم على هذا المضمون وليس على مجرد الشكل 

نـا  فالمجرد ، فنحن أنكرنا الـتهم الموجهـة ونؤكـد موق   
المطالب بوضع برنامج وطني لإلصالح في سورية يبـدأ  

  .بحرية التعبير أوالً
ثل هذا النوع من الجدوى لم: الذي قال أكرم البني.أتاله   

  .اع قانوني شكلي، فالمسألة سياسيةالمحاكمات وتقديم دف
فبعد أن وجه االحترام لهيئة المحكمـة،   فايز سارة. أأما 

كرر قوله السابق بأنه ينبغي أن يكون لقضايا الرأي بيئـة  
 وسـلمياً  قانونية تناسبها، خاصة إذا كان هذا الرأي علنياً

  .دمشق كما هو الحال في قضية إعالن 
إلى أن هذه اآلراء ينبغي أن  وحين قاطعه القاضي منبهاً  

نظـره إلـى أن   سـارة  .أيوكل بها محامو الدفاع، لفـت  
المتهمين محرومون من زيارة محاميهم والتشاور معهـم  

فما كان مـن القاضـي إال أن   ! فيما عدا استثناءات عابرة
 أنكر مسؤوليته عن ظـروفهم فـي السـجن، حاصـراً    

عن ظروف المحكمة أما أمور الزيارات فعلـى   مسؤوليته
عن  وليد البني. دوعندما تساءل  !محامي الدفاع متابعتها

 إليها، طالبـه  المستندات التي وجهت التهم البشعة استناداً

القاضي بالكالم ضمن الدفاع ووفق األصول مـع تقـديم   
نحن نعتبـر أن هـذه   : فقال علي العبد اهللا. أأما  .مذكرة 

القضية قضية سياسية، وسيكون الدفاع فيها مسألة شكلية، أما 
التهم الموجهة فهي ليست مقبولة وال معقولة في هذا العصر 

  .ونطالب بإسقاطها
عن قبولهم  وعندها توجه القاضي إلى جميع المتهمين سائالً  

جلسـة  فريق الدفاع وإحالة أسئلتهم إليه، ثم أعلن تأجيـل ال 
  ٢٤/٩/٢٠٠٨لتقديم الدفاع إلى تاريخ 

  :لقطات على هامش الجلسة
ـ سمح القاضي ألهالي المعتقلين وبعض المتضامنين بلقائهم 

ـ التي لم تدخل فداء الحوراني . دقبل بدء الجلسة ، فجلست 
القفص بعكس باقي المتهمين ـ بينهم، حيث دارمعها حديث  

  .وحرماناً تضييقاًذو شجون عن ظروف سجنها التي ازدادت 
ويحاول تسـجيل بعـض    جالساًهيثم مناع . دـ بينما كان 

المعلومات عن هيئة المحكمة، طلب منه شـرطي التوجـه   
لغرفة القاضي، حيث دار بينهما سجال قصير حول مهمتـه  

  .الحيادية في االستماع لطرفي المحاكمة من قضاة ومتهمين
مكبوته من غمر قاعة المحكمة جو عاطفي مشبوب بإشارات 

التضامن والتحية والتلهف لالطمئنان على صحة المتهمـين  
صحية سيئة، في حـين كـان    الذين يعاني بعضهم أوضاعاً

بينما . القاضي قد هدد بطرد من يلوح أو يتكلم خارج القاعة
انفجر هذا الجو بعد انتهاء الجلسة وامتأل بالتعابير الحـارة  

لورود المهداة إلـى  التي اختلطت بشيء من الدموع وباقات ا
  .داخل القفص

 عارف دليلةـ اهتم المعتقلون بسؤال أصدقائهم عن الدكتور 
وكانوا مستبشرين بحريته وفرحين بأخبار روحه المعنوية 
العالية، كما عبروا عن قلقهم على وضعه الصحي متمنين له 

  .الشفاء العاجل والعودة للعب دوره المأمول

  ) DAD( تصريح لمنظمة
  رئيس الجالية الكرديةاعتقال 

  في المملكة العربية السعودية السيد شكري حسن
  

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان    
، أن السلطات األمنية ) DAD( والحريات العامة في سوريا 

السورية اعتقلت، منذ أكثر من أسبوعين، على نقطة الحدود 
رئيس  ي حسنشكرالسيد  )نصيب ( السورية   –األردنية 

الجالية الكردية في المملكة العربية السعودية، بينما كان قادماً 
بسيارته الخاصة لزيارة أهله وأقاربه في  عائلته مع أفراد

 ١٩٨٢يقيم فيها منذ عام شكري حسن بلده سوريا، والسيد 
وهو في الستينات من عمره، حيث ال يزال حتى لحظة كتابة 

 وجاء قي تصريح لها. لتعسفيهذا التصريح رهن االعتقال ا
  :٢٠٠٨-٨-٢٨بتاريخ 

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات (  
، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد )  DAD(العامة في سوريا 

ونطالب األجهزة األمنية بالكف عن االعتقاالت ،شكري حسن
نتهاكاً صارخاً التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل ا

للحقوق والحريات األساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم 
العرفية المعلنة وذلك عمالً بحالة الطوارئ واألحكام ١٩٧٣لعام 

 ) ١٩٦٣/  ٣/ ٨في البالد منذ 
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