
12/15/2014 BBC Arabic - ���ا���ق ا�و�� -  ��ر��: ���� 4 �� �����ة ��ر�� وا����ام ا���ة ������ �������� �� د 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110317_arrsests_syria.shtml?print=1 1/2

االسلطاتت ووجهت إإ�� االمحتج�� تهم تعك�� ااألمن

GMT 16:38 ،2011 ،آآخر تحديث:  االجمعة، 18 ماررسس/ آآذذاارر

أأفاددتت ااألنباءء االوااررددةة من مدينة ددررعا جنو�� سوررية بانن 4 متظاهرين لقواا حتفهم ع��
اايديي قوااتت ااالمن خاللل مشارركتهم �� مظاهرةة سلمية مطالبة بالحرية االسياسية وواالقضاءء

ع�� االفسادد.

ووقالل نشطاءء �� حقوقق ااالنسانن اانن ررجالل أأمن يرتدوونن ززيا مدنيا قامواا
بتفريق مظاهرةة أأمامم االمسجد ااالمويي �� ددمشق.

ووااضافف االنشطاءء اانن مظاهرةة اانطلقت بعد صالةة االجمعة �� ساحة االمسجد
ااالمويي بوسط االعاصمة االسوررية.

ووهذه االمظاهرةة �� االثالثة من نوعها اال�� يتم تفريقها بالقوةة �� ددمشق
خاللل هذاا ااالسبوعع.

وولم يعرفف عددد ااالشخاصص االذين تم تفريقهم ااال اانن قوىى ااالمن ااووقفت
شخص�� ووااقتاددتهما اا�� جهة غ�� معلومة.

ووكانن االقضاءء االسورريي قد ااصدرر االخميس مذكرااتت توقيف بحق 32
معتقال ع�� خلفية مشارركتهم �� ااالعت

صامم اامامم ووززااررةة االدااخلية �� ددمشق يومم ااألرربعاءء ووذذلك بعد ااستجواابهم
بتهمة "االنيل من هيبة االدوولة ووتعك�� ااألمن".

ووذذكرتت مصاددرر حقوقية ل�� �� �� اانن جميع االموقوف��
اانكروواا االتهم االموجه إإليهم خاللل ااستجواابهم أأمامم قا��

االتحقيق االذيي أأمر بإخالءء سبيل االحدثث نوررسس رراا��
ووأأصدرر بحق بقية االموقوف�� مذكرااتت تو��

فف ووإإيدااعهم �� سجن ددمشق االمركزيي (عدرراا) بالنسبة
للرجالل وو�� سجن ( ددووما ) بالنسبة للنساءء.

ووااعربت عددد من منظماتت حقوقق ااالنسانن االسوررية �� بيانن لها عن صدمتها لهذاا ااإلجرااءء

تمم أأررشفة هھھھذذهه االصفحة وولنن نقوومم بتحدديیثهھا.
االمززيیدد عنن أأررشفة االصفحاتت (باللغة ااإلنجليیززيیة).

رراادديو مبا��تلفزيونن مبا��
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ووقالت إإنه جاءء ليؤكد مخاووفها من إإ��اارر االحكومة االسوررية ع�� "إإتباعع سياسة متشدددةة
مع االحرااكك االمد�� وواالسلمي بشكل عامم وومع االموقوف�� ع�� خلفية هذه االقضية".

ووطالبت هذه االمنظماتت االسلطاتت االسوررية بإغالقق هذاا االملف وو ااإلفرااجج االفورريي عن
جميع االموقوف�� ع�� خلفية هذه االقضية ، كما جدددتت مطالبتها للحكومة االسوررية
ب��ووررةة "ااح��اامم تعهدااتها االدوولية االمتعلقة بحقوقق ااإلنسانن وواالحرياتت االعامة اال��

اال��مت بتنفيذها وواالبدءء باتخاذذ إإجرااءءااتت ��يعة نحو تحقيق اانفرااجاتت فعلية �� مجالل
حقوقق ااإلنسانن وواالحرياتت االعامة".

ووذذكر االبيانن أأنن ب�� االمعتقل�� هم سه�� جمالل ااألتا��, ووناهد بدووية, وولي�� االلبواا��,
ووصبا حسن, ووكمالل شيخو, ووعمارر االلبواا��, ووعاددلل حالووةة االب�� ووذذووقانن نوفل.

وومن االمنظماتت االسوررية االموقعة ع�� االبيانن االراابطة االسوررية للدفاعع عن حقوقق ااإلنسانن
وواالمرصد االسورريي لحقوقق ااإلنسانن وواالمنظمة االوطنية لحقوقق ااإلنسانن وواالمنظمة االعربية
لحقوقق ااإلنسانن ، وومركز ددمشق للدررااساتت االنظرية وواالحقوقق االمدنية وواالمنظمة االعربية

لإلصالحح االجنا��.

ووكانن االع��ااتت قد تجمعواا ااألرربعاءء اامامم مب�� ووززااررةة االدااخلية لتقديم ررسالة اا�� ووززير
االدااخلية االسورريي سعيد سمورر يناشدوونه فيها ااخالءء سبيل اابنائهم قبل اانن تقومم قوااتت

ااالمن بتفريقهم ووااعتقالل عددد منهم بينهم ف��.

ووكانت االسلطاتت االسوررية اافرجت االخميس عن عددد من االذين ااعتقلتهم عقب ااالعتصامم
منهم ررئيس مركز ااالعالمم ووحرية االتعب�� ماززنن ددرروويش وواالمفكر االطيب ت��ي�� ووعن

ززووجج االمعتقلة ررغدااءء االحسن عامر ددااوووودد وووولديه ووعن ميمونة معمارر.

ووااشنطن تدعو االحكومة االسوررية اا�� ااالمتناعع عن ااستخداامم االعنف ضد
االمتظاهرين
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