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  صدور األحكام

المقدم رضوان  : بهيئة المحكمة عادلقيد  ع واجتمع ال  ،قرب موعد صدور األحكام   

العقيـد  ، حيث جرت محاكمة قتلة      المحكمة العسكرية من   في غرفة    ،والمقدم مجدي 

 تصفر بين   حالري كانت   ،وفي خارج النافذة الكبيرة التي تطل على الحديقة       .. عزيز

ذهابـا   العكر يهدر، وشرطي مسلّح يذرع الطريق        ، والنهر أغصان الشجر العارية  

، وقد تضرج وجهه لما لفحته الريح الالسعة، ومن حين آلخر كانت الشمس             وإيابا

  ..بين الغيوم  وترسل شعاعا باهتا ال يلبث أن يخبوتفرج 

  :هيئة صارمةوقد اتخذ وجهه  عادلوقال العقيد 

ار مثـل هـذه الخيانـة       يمكن أن تردع تكر     ليس هناك سوى عقوبة اإلعدام        -

كذا من قانون العقوبات تحكم بالموت على من يحرض دولة          .. ان المادة .. الفظيعة

  .على العدوان على وطنهأجنبية 

  :وقال المقدم مجدي

ان القانون .. وال يمكن لنا أن نعتبرها دولة أجنبية،   ولكن العراق دولة عربية    -

  .. ال يبيح لنا هذا

؟ ان الحكـم  حكمها؟ بارادة من تأتمر ولكن من ي.. عربيةحقا أن العراق دولة  -

 هم خدم هـذا     ، والمسؤولون في العراق   اإلستعمار البريطاني هو حكم   ق  في العرا 

القـابع وراء هـذا     سيدهم  مر  أهو ب يقوم به هؤالء الخدم     وأي عدوان   .. اإلستعمار

 يعنـي   علينا من العـراق العربيـة     ان العدوان   .. يحركهم كدمى المسارح  الستار  

وهؤالء الخونة في تعاونهم مع المسؤولين في       .. العدوان علينا من دولة اإلستعمار    

سـتعمار  إللنسف الحكم الوطني المستقل في سوريا، انما يـستعدون دول ا          العراق  

       رها، ولهدر كل مكتسبات شعبها بعد      علينا لجر سورية الى قافلة العبيد، لخنق تحر

وما قدمته من تضحيات هائلة لتنال حريتهـا        اء  اإلستقالل، وكل ما أهرقته من دم     

  ..وحكمها الديموقراطي

  ! على تنفيذ أحكام اإلعدام  ان المقربين من الرئيس يقولون بأنه لن يوقّع-

ولكننا نفعل واجبنا أمام الشعب     ..   أعلم أن هناك مساع محمومة إلنقاذ الخونة        -

وعلينا أن نقـوم بواجـب األمانـة        لة  لّمنا أمانة ثقي  لقد س .. ليعلم معنى هذا العدوان   
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 وليتحمل الرؤسـاء الكبـار      !قوس المحكمة ، وعملنا ينتهي على     بنزاهة وإخالص 

 هو الذي   ولكن ليعلموا أن هذا التسامح    .. !مع الخونة أمام الشعب   مسؤولية التسامح   

ألفاعي غير  انه هو الذي يجعل تلك ا     .. وتآمر جديدين على سوريا   سيقود الى غدر    

،  متهيئة النقالب جديد   ،وتنساب من جحورها  وسها  ؤ ترفع ر  ،ة الى أوطانها  المنتمي

 وتنـسف الحكـم     ،أن تنتـصر  وربما ساعدتها قوى الظالم في محاولتها الجديدة        

   !نزالء السجونلوطني الذي يؤرق جفون المستعمرين، فيصبحون قضاتنا ونحن ا

  :لى القولمجدي فعاد ا صامتا واجما، أما المقدم  المقدم رضوانيبق

هذا التعريف  ، فكيف ينطبق    بأنه عدوان من الخارج   القانون يفسره   ! والعدوان  -

غير خل؟ أال يعتبر منا بادرة مستحدثة       على هذا اإلنقالب الذي هو عدوان من الدا       

  شرعية بالنسبة للقانون؟

هو في الواقع عدوان من الخـارج يتقنـع بمظهـر العـدوان             هذا العدوان     -

المعتدية ما عاد بإمكانها أن تجند جيوشها وطياراتها        ول اإلستعمارية   الد.. يالداخل

ألن الـدول   ،  قامت بهذه التجربة في مصر وفشلت     .. مر استقالل وطن  ودباباتها لتد 

مثل هذا  .. وتردع الغزاة المعتدين فيضطرون الى اإلنسحاب     المحبة للسالم تتدخل    

مرون الى أسلوب اإلسـتعمار     ستعنتقل الم إ.. في هذا العصر  العدوان لم يعد ممكنا     

الحديث، فتستعين بخونة البلد من أفراد أو أحزاب لينيلوها مآربها في نهب ثروات             

ـ       .. واحدةالمنطقة دون أن تريق نقطة دم         ي فكانت مؤامرة هذا العدوان الداخلي ه

.. !سلب قوى العالم الخيرة حجة التدخّل     ت األنه ،أخطر وأفظع من العدوان المباشر    

، وهي أقتل من الخنجر الذي يطعـن والرصـاص          الذي يسري ويميت  كالسم   اانه

  .. الذي يصيب

*   *   *  
 


