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GMT 13:02 ،2011 ،آآخر تحديث:  ااالثن��، 28 ماررسس/ آآذذاارر

فتحت قوااتت ااالمن االسوررية االنارر �� االهوااءء لتفريق مئاتت االمتظاهرين �� مدينة ددررعا
جنو�� االبالدد كانواا يحتجونن ع�� قانونن االطوااررئئ االسارريي �� سوررية منذ نصف قرنن

تقريبا.

ووكانن االمتظاهروونن قد تجمعواا �� االساحة االرئيسية �� االمدينة اال��
شهدتت اانتشارراا كثيفا لرجالل ااالمن ووهم يهتفونن "نريد االحرية وواالكراامة"

وو"ال لقانونن االطوااررئئ"، ااال اانهم تفرقواا عندما ��عت قوااتت ااالمن ��
ااطالقق االنارر االذيي ااستمر لعدةة ددقائق.

وولكن االمتظاهرين ��عانن ما عاددوواا للتجمع عندما توقف ااطالقق االن��اانن.
وولم يتضح ما ااذذاا كانن ااطالقق االنارر قد ااسفر عن سقوطط ضحايا.

كما اانت��تت قوااتت االجيش االسورريي �� مدينة االالذذقية اال�� شهدتت ��
االيوم�� االماضي�� ااحتجاجاتت ووااعمالل عنف ررااحح ضحيتها 12 قتيال ع��

ااالقل.

وو�� ووقت الحق من يومم ااالثن��، أأعلن نائب االرئيس االسورريي فاررووقق
اال��عع أأنن االرئيس بشارر ااألسد سيلقي كلمة هامة خاللل االيوم�� االقاددم��.

وولم يحددد اال��عع موعد االكلمة، وولكنه ااضافف اانها سوفف تطم�� كل أأبناءء االشعب
االسورريي حسب تعب��ه.

ووكانن ظهورر اال��عع االيومم اامامم كام��ااتت االمصوررين بعد ااستقبالل ووفد صي�� ووحسب
ااووساطط ااعالمية سوررية نفيا غ�� مبا�� لما ااشيع عن تعرضه لمحاوولة هدددتت حياته منذ

اايامم.

وومن االمتوقع اانن يعلن االرئيس ااالسد �� كلمته ررفع حالة االطوااررئئ االساررية االمفعولل ��
االبالدد لنصف قرنن تقريبا.

ووتقولل مرااسلة �� �� �� �� ددمشق إإنن االعديد من االسورري�� يأملونن �� اانن تضع االكلمة حداا
للتوتر االحا��.

تم أأررشفة هذه االصفحة وولن نقومم بتحديثها.
االمزيد عن أأررشفة االصفحاتت (باللغة ااإلنجل��ية).

رراادديو مبا��تلفزيونن مبا��

قوااتت ااالمن االسوررية تطلق االنارر لتفريق متظاهرين ��
ددررعا

رروواابط ذذااتت صلة

�� اانتظارر كلمة االرئيس: أأسئلة سوررية
كث��ةة تنتظر إإجاباتت

سوررية: هل لقوىى االمعاررضة ووجودد؟

سوررية: ااألسد يأمر باإلفرااجج عن
االمعتقل�� �� ااالضطرااباتت ااألخ��ةة

ااقرأأ أأيضا

موضوعاتت ذذااتت صلة
قضايا اال��قق ااألووسطسوررية اال��عع يعلن

رراادديو ووتلفزيوننصوررفيديوتقاررير خاصةمجلةااقتصاددررياضةفنوننعلوممشارركك برأأيكاالعالمااألخبارر االرئيسية
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ووكانن مجلس االشعب االسورريي قد طالب �� ووقت سابق االرئيس بشارر ااالسد ب��حح مفصل
لالصالحاتت اال�� ووعد باجراائها رردداا ع�� موجة ااالحتجاجاتت وواالتظاهرااتت اال�� ااجتاحت

االبالدد �� اااليامم ااالخ��ةة.

وونقلت ووكالة ااالنباءء االفرنسية عن االنائب �� االمجلس
محمد حبش قوله "إإنن االنواابب طالبواا ليلة ااالحد بأنن
يوضح االرئيس ااالجرااءءااتت االجديدةة اال�� ااعلنت عنها

االسلطاتت، ووحثوه ع�� ��حح طبيعة هذه ااالجرااءءااتت ��
كلمة يلقيها اامامم مجلس االشعب."

كما ووقف ااعضاءء مجلس االشعب ددقيقة ووااحدةة حداادداا
ع�� االقت�� االذين سقطواا �� ااعمالل االعنف اال�� شابت االتظاهرااتت.

ووكانت مدنن سوررية عديدةة قد شهدتت تظاهرااتت ووااحتجاجاتت �� ااالسبوعع االما�� شابها
عنف ااددىى اا�� سقوطط ضحايا �� ست مدنن ع�� ااالقل قدررتت منظماتت حقوقق ااالنسانن

عدددهم بحواا�� 130. ووكانت ااالحتجاجاتت قد ااندلعت �� مدينة ددررعا االجنوبية.

ووتتهم االحكومة االسوررية "متشدددين ااسالمي��" ع�� ررأأسهم االشيخ يوسف االقرضاوويي
االمقيم �� قطر وواالذيي يتمتع بشعبية كب��ةة بالتحريض ع�� أأعمالل االعنف.

ووقالت مستشاررةة االرئيس االسورريي، بثينة شعبانن، إإنن االقرضاوويي حرضض االسنة ع��
االتمردد ع�� االحكومة االسوررية من خاللل خطبة االجمعة.

ووكانن االقرضاوويي أأشادد "بالثوررةة االسوررية" منتقداا االنظامم االسورريي.

ووأأضافت شعبانن أأنن كالمم االقرضاوويي مسؤوولل عن ااندالعع ااالضطرااباتت �� االالذذقية ووأأنن
"االمدينة لم تشهد أأيي ااضطرااباتت قبل خطبة االجمعة".

ووتابعت خاللل لقائها مع االصحفي�� أأنن "كلماتت االقرضاوويي مثلت ددعوةة ووااضحة وومبا��ةة
لل��ااعع االطائفي".

ووقالل ررئيس االحكومة اال��كية ررجب طيب ااررددووغانن يومم ااالثن�� إإنن االسلطاتت االسوررية
تعكف ع�� ااجرااءء ااصالحاتت سياسية مهمة منها ررفع حالة االطوااررئئ وواالقيودد االمفرووضة

ع�� ااالحزاابب االسياسية.

ووقالل ااررددووغانن إإنه تحدثث مرت�� اا�� االرئيس االسورريي �� اااليامم االثالثة االماضية، وونصحه
"باالستجابة اا�� مطالب االناسس باسلوبب ااصال�� وواايجا��."

ووااكد ررئيس االحكومة اال��كية، االذيي كانن يتحدثث للصحفي�� �� مطارر اانقره قبل توجهه
اا�� بغداادد، اانن االرئيس ااالسد "لم يردد بال" ع�� طلباته.

وويقولل االمحللونن إإنن ااآلررااءء تتضارربب ددااخل االقياددةة االسوررية حولل االسبيل ااالفضل لمعالجة
ااالززمة، فبينما يفضل تيارر قمع االمحتج�� يدعو آآخر اا�� االحواارر معهم.

ووقالل جهادد مقد��، االناطق باسم االسفاررةة االسوررية �� لندنن ل�� �� �� إإنالسلطاتت االسوررية
تحقق حاليا �� ااسبابب ااندالعع ااعمالل االعنف ااثناءء ااالحتجاجاتت ااالخ��ةة.

ووقالل مقد�� إإنن االرئيس ااالسد قد تدخل لوضع حد "للفو��" اال�� شهدتها االالذذقية،
حيث كانن االبعض يخربونن ممتلكاتت االدوولة وويحرقونن االسياررااتت.

ووااضافف االناطق اانن ااالصالحاتت اال�� ووعد بها االرئيس ااالسد االشعب االسورريي تشمل
االمزيد من حرية االتعب�� وو"جو دديمقراا��" ااررحب.

وو�� لندنن اايضا، ن�� االمرصد االسورريي لحقوقق ااالنسانن قائمة تشتمل ع�� ااسماءء 41 شخصا

مجلس االشعب

موقف تركيا

آآررااءء متناقضة
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لالصالحاتت اال�� ووعد باجراائها رردداا ع�� موجة ااالحتجاجاتت وواالتظاهرااتت اال�� ااجتاحت

االبالدد �� اااليامم ااالخ��ةة.

وونقلت ووكالة ااالنباءء االفرنسية عن االنائب �� االمجلس
محمد حبش قوله "إإنن االنواابب طالبواا ليلة ااالحد بأنن
يوضح االرئيس ااالجرااءءااتت االجديدةة اال�� ااعلنت عنها

االسلطاتت، ووحثوه ع�� ��حح طبيعة هذه ااالجرااءءااتت ��
كلمة يلقيها اامامم مجلس االشعب."

كما ووقف ااعضاءء مجلس االشعب ددقيقة ووااحدةة حداادداا
ع�� االقت�� االذين سقطواا �� ااعمالل االعنف اال�� شابت االتظاهرااتت.

ووكانت مدنن سوررية عديدةة قد شهدتت تظاهرااتت ووااحتجاجاتت �� ااالسبوعع االما�� شابها
عنف ااددىى اا�� سقوطط ضحايا �� ست مدنن ع�� ااالقل قدررتت منظماتت حقوقق ااالنسانن

عدددهم بحواا�� 130. ووكانت ااالحتجاجاتت قد ااندلعت �� مدينة ددررعا االجنوبية.

ووتتهم االحكومة االسوررية "متشدددين ااسالمي��" ع�� ررأأسهم االشيخ يوسف االقرضاوويي
االمقيم �� قطر وواالذيي يتمتع بشعبية كب��ةة بالتحريض ع�� أأعمالل االعنف.

ووقالت مستشاررةة االرئيس االسورريي، بثينة شعبانن، إإنن االقرضاوويي حرضض االسنة ع��
االتمردد ع�� االحكومة االسوررية من خاللل خطبة االجمعة.

ووكانن االقرضاوويي أأشادد "بالثوررةة االسوررية" منتقداا االنظامم االسورريي.

ووأأضافت شعبانن أأنن كالمم االقرضاوويي مسؤوولل عن ااندالعع ااالضطرااباتت �� االالذذقية ووأأنن
"االمدينة لم تشهد أأيي ااضطرااباتت قبل خطبة االجمعة".

ووتابعت خاللل لقائها مع االصحفي�� أأنن "كلماتت االقرضاوويي مثلت ددعوةة ووااضحة وومبا��ةة
لل��ااعع االطائفي".

ووقالل ررئيس االحكومة اال��كية ررجب طيب ااررددووغانن يومم ااالثن�� إإنن االسلطاتت االسوررية
تعكف ع�� ااجرااءء ااصالحاتت سياسية مهمة منها ررفع حالة االطوااررئئ وواالقيودد االمفرووضة

ع�� ااالحزاابب االسياسية.

ووقالل ااررددووغانن إإنه تحدثث مرت�� اا�� االرئيس االسورريي �� اااليامم االثالثة االماضية، وونصحه
"باالستجابة اا�� مطالب االناسس باسلوبب ااصال�� وواايجا��."

ووااكد ررئيس االحكومة اال��كية، االذيي كانن يتحدثث للصحفي�� �� مطارر اانقره قبل توجهه
اا�� بغداادد، اانن االرئيس ااالسد "لم يردد بال" ع�� طلباته.

وويقولل االمحللونن إإنن ااآلررااءء تتضارربب ددااخل االقياددةة االسوررية حولل االسبيل ااالفضل لمعالجة
ااالززمة، فبينما يفضل تيارر قمع االمحتج�� يدعو آآخر اا�� االحواارر معهم.

ووقالل جهادد مقد��، االناطق باسم االسفاررةة االسوررية �� لندنن ل�� �� �� إإنالسلطاتت االسوررية
تحقق حاليا �� ااسبابب ااندالعع ااعمالل االعنف ااثناءء ااالحتجاجاتت ااالخ��ةة.

ووقالل مقد�� إإنن االرئيس ااالسد قد تدخل لوضع حد "للفو��" اال�� شهدتها االالذذقية،
حيث كانن االبعض يخربونن ممتلكاتت االدوولة وويحرقونن االسياررااتت.

ووااضافف االناطق اانن ااالصالحاتت اال�� ووعد بها االرئيس ااالسد االشعب االسورريي تشمل
االمزيد من حرية االتعب�� وو"جو دديمقراا��" ااررحب.

وو�� لندنن اايضا، ن�� االمرصد االسورريي لحقوقق ااالنسانن قائمة تشتمل ع�� ااسماءء 41 شخصا

مجلس االشعب

موقف تركيا
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يقولل إإنهم ااعتقلواا يومم االجمعة �� االعاصمة ددمشق وومدنن حمص ووددير االزوورر ووغ��ها.

ووكانت منظمة االعفو االدوولية قد ن��تت �� ااالخرىى قائمة ضمت ااسماءء 93 معتقال االقت
االسلطاتت االسوررية االقبض عليهم.

وو�� غضونن ذذلك، قالت ووكالة ررووي��زز لالنباءء إإنن ااثن�� من مرااسليها �� سوررية فقدوواا
مؤخراا.

�� اانتظارر كلمة االرئيس: أأسئلة سوررية كث��ةة تنتظر إإجاباتت
سوررية: هل لقوىى االمعاررضة ووجودد؟

سوررية: ااألسد يأمر باإلفرااجج عن االمعتقل�� �� ااالضطرااباتت ااألخ��ةة
سوررية: ووعودد بدررااسة مطالب أأها�� ددررعا ووتضارربب بشأنن أأعداادد االقت��

سوررية: هل تتصاعد ااالحتجاجاتت؟
هيومانن رراايتس ووووتش: سقوطط 5 متظاهرين �� سوررية ع�� يد قوااتت ااالمن

قضايا اال��قق ااألووسط سوررية، 

عوددةة إإ�� بدااية االصفحة

ااقرأأ أأيضا
رروواابط ذذااتت صلة

28.03.11

25.03.11

25.03.11

24.03.11

22.03.11

21.03.11

موضوعاتت ذذااتت صلة

منتجاتت ووخدماتت
موااقعنا بلغاتت أأخرىى
Middle East News

BBC Afrique
BBC ��فارر

��كاؤؤنا

رروواابط ل�� �� ��

معلووماتت عنا شررووطط ااالستخدداامم نسخة االهھاتفف االمحموولل
اامكانيیاتت ااالستخدداامم حمايیة االخصووصيیة
ااتصلل بـ بي بي سي
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ووكانن مجلس االشعب االسورريي قد طالب �� ووقت سابق االرئيس بشارر ااالسد ب��حح مفصل
لالصالحاتت اال�� ووعد باجراائها رردداا ع�� موجة ااالحتجاجاتت وواالتظاهرااتت اال�� ااجتاحت

االبالدد �� اااليامم ااالخ��ةة.

وونقلت ووكالة ااالنباءء االفرنسية عن االنائب �� االمجلس
محمد حبش قوله "إإنن االنواابب طالبواا ليلة ااالحد بأنن
يوضح االرئيس ااالجرااءءااتت االجديدةة اال�� ااعلنت عنها

االسلطاتت، ووحثوه ع�� ��حح طبيعة هذه ااالجرااءءااتت ��
كلمة يلقيها اامامم مجلس االشعب."

كما ووقف ااعضاءء مجلس االشعب ددقيقة ووااحدةة حداادداا
ع�� االقت�� االذين سقطواا �� ااعمالل االعنف اال�� شابت االتظاهرااتت.

ووكانت مدنن سوررية عديدةة قد شهدتت تظاهرااتت ووااحتجاجاتت �� ااالسبوعع االما�� شابها
عنف ااددىى اا�� سقوطط ضحايا �� ست مدنن ع�� ااالقل قدررتت منظماتت حقوقق ااالنسانن

عدددهم بحواا�� 130. ووكانت ااالحتجاجاتت قد ااندلعت �� مدينة ددررعا االجنوبية.

ووتتهم االحكومة االسوررية "متشدددين ااسالمي��" ع�� ررأأسهم االشيخ يوسف االقرضاوويي
االمقيم �� قطر وواالذيي يتمتع بشعبية كب��ةة بالتحريض ع�� أأعمالل االعنف.

ووقالت مستشاررةة االرئيس االسورريي، بثينة شعبانن، إإنن االقرضاوويي حرضض االسنة ع��
االتمردد ع�� االحكومة االسوررية من خاللل خطبة االجمعة.

ووكانن االقرضاوويي أأشادد "بالثوررةة االسوررية" منتقداا االنظامم االسورريي.

ووأأضافت شعبانن أأنن كالمم االقرضاوويي مسؤوولل عن ااندالعع ااالضطرااباتت �� االالذذقية ووأأنن
"االمدينة لم تشهد أأيي ااضطرااباتت قبل خطبة االجمعة".

ووتابعت خاللل لقائها مع االصحفي�� أأنن "كلماتت االقرضاوويي مثلت ددعوةة ووااضحة وومبا��ةة
لل��ااعع االطائفي".

ووقالل ررئيس االحكومة اال��كية ررجب طيب ااررددووغانن يومم ااالثن�� إإنن االسلطاتت االسوررية
تعكف ع�� ااجرااءء ااصالحاتت سياسية مهمة منها ررفع حالة االطوااررئئ وواالقيودد االمفرووضة

ع�� ااالحزاابب االسياسية.

ووقالل ااررددووغانن إإنه تحدثث مرت�� اا�� االرئيس االسورريي �� اااليامم االثالثة االماضية، وونصحه
"باالستجابة اا�� مطالب االناسس باسلوبب ااصال�� وواايجا��."

ووااكد ررئيس االحكومة اال��كية، االذيي كانن يتحدثث للصحفي�� �� مطارر اانقره قبل توجهه
اا�� بغداادد، اانن االرئيس ااالسد "لم يردد بال" ع�� طلباته.

وويقولل االمحللونن إإنن ااآلررااءء تتضارربب ددااخل االقياددةة االسوررية حولل االسبيل ااالفضل لمعالجة
ااالززمة، فبينما يفضل تيارر قمع االمحتج�� يدعو آآخر اا�� االحواارر معهم.

ووقالل جهادد مقد��، االناطق باسم االسفاررةة االسوررية �� لندنن ل�� �� �� إإنالسلطاتت االسوررية
تحقق حاليا �� ااسبابب ااندالعع ااعمالل االعنف ااثناءء ااالحتجاجاتت ااالخ��ةة.

ووقالل مقد�� إإنن االرئيس ااالسد قد تدخل لوضع حد "للفو��" اال�� شهدتها االالذذقية،
حيث كانن االبعض يخربونن ممتلكاتت االدوولة وويحرقونن االسياررااتت.

ووااضافف االناطق اانن ااالصالحاتت اال�� ووعد بها االرئيس ااالسد االشعب االسورريي تشمل
االمزيد من حرية االتعب�� وو"جو دديمقراا��" ااررحب.

وو�� لندنن اايضا، ن�� االمرصد االسورريي لحقوقق ااالنسانن قائمة تشتمل ع�� ااسماءء 41 شخصا

مجلس االشعب

موقف تركيا

آآررااءء متناقضة
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