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سجناء الرأيسوريااألخبار

تدهور الحالة الصحية لسجين رأي سوري
UTC 00:00 ,2008 13 شباط / فبراير

علمت منظمة العفو الدولیة أن سجین الرأي السوري الدكتور عارف دلیلة قد يفقد حیاته إذا لم يُسمح له بدخول
المستشفى بشكل عاجل. ووفقا ألطبائه، فإنه بحاجة ماسة وعاجلة لإلشراف الطبي على حالته.

و يعاني عارف دلیلة من السكري ومن انسداد في األوعیة الدموية، يعیق أو يمنع جريان الدم في رجله الیسرى، مما
أدى إلى اسودادھا من باطن القدم حتى أعلى الفخذ . كما يعاني عارف دلیلة من فقدان جزئيً لإلحساس في
الجانب األيسر من جسده نتیجة لنوبة قلبیة أصیب بھا في مايو/أيار 2006. وتدعو منظمة العفو الدولیة السلطات
السورية باإلفراج الفوري وغیر المشروط عن الدكتور عارف دلیلة وتقديم المعالجة الطبیة الممكنة له فوراً. ويقضي
عارف دلیلة عمید كلیة االقتصاد األسبق وعضو مؤسس للجان التحضیرية لمنـتدى المجتمع المدني حكما بالسجن
لمدة عشر سنوات بتھمة السعي لتغییر الدستور بسبل غیر قانونیة حسب ما قضت محكمة أمن الدولة العلیا في
عام 2002 على اثر مطالبته  باإلصالح و احتجاجه السلمي على الفساد. ومنذ إدانته وھو محتجز في زنزانة تتسم
بالبرد القارص والرطوبة في الشتاء والحر الشديد في الصیف. وقد أمضى عارف دلیلة نصف مدة الحكم  في الحبس
االنفرادي في الجناح السیاسي من سجن عدرا في دمشق. وورد أن عارف دلیلة قد تعرض للضرب وإساءة المعاملة
في سجن عدرا.  وقد عرض أنور البني، وھو المحامي السابق لعارف دلیلة وسجین رأي حالي حُكم علیه بالسجن

خمس سنوات ومحتجز في سجن عدرا أيضاً، منديالً ملطخاً بالدم كدلیل على إساءة معاملة عارف دلیلة خالل جلسة
االستماع أمام محكمة أمن الدولة العلیا التي عُقدت في 3 يونیو/حزيران 2002. وعندئذ أمر رئیس المحكمة، وھو

ضابط عسكري، بطرد أنور البني من المحكمة، كما أمر بحظر مزاولته الترافع أمام محكمة أمن الدولة العلیا إلى أجل
غیر مسمى.
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