
ً

لجز�رة) ا ) الشارع السوري شهد عدة احتاجاجات األيام املاضية 
قال املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن قا� التحقيق بدمشق أصدر قرارا مساء الخميس بتوقيف

 اعتقلتهم األجهزة األمنية السورية األربعاء خالل اعتصام أمام وزارة

ً

32 ناشطة وناشطا سوريا
الداخلية بدمشق.

ووجهت النيابة العامة بدمشق للمعتقل� تهم النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصر�ة
واملذهبية وتعك� العالقة ب� عناصر األمة.

و� الوقت نفسه، طالب املرصد الحكومة السورية باإلفراج الفوري عن كافة معتق� الرأي والضم�
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ً

� السجون السورية، وبالتوقف عن ممارسة سياسة االعتقال التعسفي بحق املعارض� السياسي�
ونشطاء املجتمع املد� وحقوق اإلنسان.

وكانت قوات األمن السورية فرقت اعتصاما للعشرات من النشطاء السوري� وأها� معتق� الرأي
� السجون السورية أمام مقر وزارة الداخلية دعت إليه عائالت معتق� الرأي � السجون

واملعتقالت.

ومن جهتها نددت منظمة العفو الدولية بالحملة العنيفة التي شنتها قوات األمن السورية واعتقال
الناشط�.

وقال فيليب لوثر نائب مدير املنظمة للشرق األوسط وشمال أفر�قيا "يجب أن تفرج السلطات
السورية فورا عمن اعتقلوا � اليوم� األخ��ن ملجرد املشاركة � احتجاجات سلمية، ووقف هذه

الهجمات ع� حر�ة التعب� والتجمهر".

ويمثل االحتجاج الذي جرى األربعاء أخطر تحد لحكم الرئيس السوري بشار األسد منذ اندلعت
ثورات � العالم العربي أسقطت رئي� مصر وتونس، وقادت إ� اندالع مواجهات عنيفة � ليبيا

والبحر�ن واليمن.

يذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش تصنف سوريا ب� أسوأ مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان �
عام 2010.
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