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 رقم الوثيقة: 
MDE 24/006/2009 

 9002مارس/آذار  61
 

دح  ميد   اصإلحا  الاتب  لت ح دحيب  أل مرة أخرى سجنالسوراي:   
 

عاماً، النتقاده احلكومة  16، بثالث سنوات سجن على حبيب صاحل الصادر ابألمس كماحلأدانت منظمة العفو الدولية 
السياسية، وتنادي  سبب إال ألنه عرب بصورة سلمية عن وجهة نظره امنالسورية. واعتربته املنظمة سجني رأي اعتقل دو 

 إبطالق سراح فوراً ودون قيد أوشرط.
 

 981)املادة " "إضعاف الشعور القومييت: حبيب صاحل مذنباً بتهم بدمشق اجلنائية ةكماحملمارس/آذار، وجدت  61يف 
(. وتتعلق هذه التهم 981)املادة  شأهنا أن تُوهن نفسية األمة" من مبالغا فيهاو"نشر أخبار كاذبة أو من قانون اجلناايت( 

فيها سياسات احلكومة  حملية كان قد كتبها ونشرها على اإلنرتنت وانتقددين هبا بعدة مقاالت حول قضااي سياسية اليت أُ 
  .رى ضدهالسورية، وأعرب عن أتييده ألحد رموز املعارضة البارزين رايض الرتك. وأسقطت احملكمة هتم أخ

. 
عن العامل  ، قبض عليه  يف طرطوس، وهي مدينة على الساحل الغريب السوري، واعتقل مبعزل9008مايو/أاير  7ويف 

 اخلارجي ثالثة أشهر قبل أن يُقدم للمحاكمة.
إىل عام  9001، ومن عام 9002إىل عام  9006هذا العقد، من عام  خاللحبيب صاحل مرتني  وقد ُسجن ا،هذو 

عتربته منظمة العفو الدولية سجني رأي يف كلتا احلالتني.. وا9007  
ى احلوار لإلصالح ورجل أعمال سابق، املؤسس لفرع طرطوس لـ"منتدومؤيد كاتب ومرتجم   وهو وكان حبيب صاحل،

لول إصالح رئيسيني مت اعتقاهلم يف سبتمرب/أي مؤيدي 60مرخص هلا. وكان من بني  غري جمموعة نقاش والوطين"، وه
سورية حلرية التعبري. السلطات ال، ويف هناية ما ُيسمى "ربيع دمشق"، وهي فرتة وجيزة من التسامح املتزايد من قبل 6900
ى وحكم عليه ابلسجن طائفي"، وهتم أخر  "السعي إىل إاثرة حرب أهلية واقتتالبتهمة  ، إثر حماكمة غري عادلة،إدانته تومت

م احرتام حقوق مقاالت على اإلنرتنت تتهم احلكومة السورية "ابلفساد" ، و"الطغيان" وعد ؛ وذلك لنشرهثالث سنوات
تقال منتقدين سلميني". ) رقم اع –حرية التعبري  التضييق علىملعرفة التفاصيل، انظر تقرير منظمة العفو الدولية: "اإلنسان، 
 الوثيقة: 

.9009( صدرت يف يونيو  MDE 24/007/2002( 
يف  ،  أُعيد اعتقاله بعد مثانية أشهر من اإلفراج عنه، وحكم عليه ابلسجن ثالث سنوات9001اير ويف مايو/أ

ر أخبار  نش"إضعاف الشعور القومي" و"أغسطس/آب، من ذلك العام، من قبل احملكمة العسكرية يف محص، بتهميت 
طلق سراحه يف ا على اإلنرتنت. وأُ مبقاالت انتقاد للسلطات السورية نشره. وقد تعلقت التهمتني مرة أخرى "كاذبة

. ملزيد من التفاصيل، انظر التحرك العاجل ملنظمة العفو الدولية 9007سبتمرب/أيلول   
156/05)رقم الوثيقة:      

.9001( صدر يف يونيو/حزيران  MDE 24/039/2005 
 

 خلفبة
جهات نظر معارضة يواجهون ن يعربون عن و تتعرض حرية التعبري يف سوراي للتحكم الشديد من قبل السلطات. فاألفراد الذي

احملاكم اجلنائية  جاحمة للقبض واالعتقال. وتفسرخطر التعرض التوقيف على أيدي قوات األمن، الذين لديهم سلطات 
اسية على املشتبهني مبدد سجن قبصورة فضفاضة، و كثرياً ما حتكم العقوابت والعسكرية وأمن الدولة مواد معينة من قانون 

عارضتهم للدولة.يف م  
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