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 سورية : منظمة العفو الدولية تدعو إىل اإلفراج عن انشط سياسي
 

ن وهو منتقد قدمي للسلطات السورية ُحكم عليه ابلسج أسعد،تدعو منظمة العفو الدولية إىل إطالق سراح فائق علي 
 شهراً. 18فوراً إىل السجن ملدة  . وجرى ختفيض العقوبة2007و  ديسمرب/كانون األ 31ملدة ثالث سنوات يف 

 
عاماً، عضو يف اللجنة املركزية حلزب الشعب  63وفائق علي أسعد )الذي يُعرف عموماً بفائق املري( والبالغ من العمر 

لدميقراطي، وهو حزب سياسي غري مصرَّح به ينتقد السلطات السورية. وكانت قوات األمن قد ألقت القبض عليه يف ا
 29يف بلدة طرطوس وظل رهن االعتقا  منذ ذلك الوقت. وبدأت حماكمته يف  2006ديسمرب/كانون األو   13

أبنه  2007ديسمرب/كانون األو   31 أمام احملكمة اجلنائية األوىل يف دمشق اليت قضت يف 2006أغسطس/آب 
من قانون العقوابت  286/1" مبوجب املادة من شأهنا أن توهن نفسية األمة، مبالغ فيها  كاذبة أو  بنشر أنباءمذنب "

يف لبنان  ميقراطياليسار الدحركة  سر أمنيالسوري. وتتعلق التهمة مبكاملة هاتفية أجراها فائق املري مع إلياس عطا هللا 
مارس/آذار املعروف ابنتقاده لسياسات السلطات السورية يف لبنان. ويبدو أن التهمة تتعلق أيضاً  14ائتالف  وعضو

جورج حاوي  الراحللتقدمي التعازي إىل عائلة السياسي اللبناين  2006بزايرة قام هبا فائق املري إىل لبنان يف العام 
األمني العام السابق للحزب الشيوعي اللبناين. وقد ورد أن فائق املري نفى التهمة املنسوبة إليه وقا  إنه اتصل هاتفياً 

 إبلياس عطا هللا بصفته فقط زعيماً حلركة اليسار الدميقراطي اللبناين.
 

تا  من من شأهنا أن ت فيهاأو مبالغ  كاذبةء  " أنبا،وهو على بينة من األمر ،يف اخلارج نشرهوكانت هتمة أخرى وهي 
من قانون العقوابت، قد ُأسقطت  287" قد ُوجهت يف البداية إليه مبوجب املادة ةاملالي من مكانتهاأو  هيبة الدولة

 .2006الصادر يف العام  58مبوجب نص يف مرسوم العفو رقم 
 

بل. وقد من عقوبته، ومن املتوقع اإلفراج عنه خال  الشهر املقكذلك قررت احملكمة اعتبار فرتة اعتقا  فائق املري جزءاً 
 بسبب نشاطه السياسي.  1999وحىت العام  1989سنوات منذ العام  10ُسجن فائق املري سابقاً ملدة 

 
 وتعترب منظمة العفو الدولية فائق املري سجني رأي وتدعو إىل اإلفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

 


