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( روي�ز املحتجون قالوا إن مسؤو� وزارة الداخلية رفضوا لقاءهم (
تظاهر عشرات � العاصمة السورية دمشق لليوم الثا� ع� التوا� وطالبوا بإطالق السجناء

السياسي�، � تجمع فرقته قوى كب�ة من األمن وانتهى باعتقال نحو 20 متظاهرا.

ونظمت املظاهرة أمام وزارة الداخلية � ساحة املرجة، حيث طالب نحو 150 شخصا باإلفراج عن
أقاربهم وأصدقائهم من املعتقل� السياسي� ولقاء وزير الداخلية لرفع مطالبهم.

لية

لقطة فيديو من اإلن�نت تظهر احتجاجا شهدته دمشق أمس

وقال املحتجون إنهم لم يستطيعوا مقابلة الوزير، وأبلغ مسؤولون املتظاهر�ن أن لقاء الوزير يحتاج
تقديم طلب.

وقال رامي عبد الرحمن من املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن املتظاهر�ن كانوا يتوقعون أن يلتقي
الوزير أها� املعتقل� ال أن يحضر رجال أمن باللباس املد�، رغم أن املطالب هي اإلفراج عن

املعتقل� وإطالق الحر�ات ال إسقاط النظام الذي يقوده بشار األسد منذ العام 2000.

لكن مدير مكتب الجز�رة � دمشق نقل عن مصادر حقوقية قولها إن الوزارة استقبلت فعال ممثل�
عن ثما� عائالت معتقل�، وإْن لم يتضح ما جرى ب� الطرف�.

وتدخلت قوات كب�ة من الشرطة ومن رجال األمن بالزي املد�، واستعملت الع� لتفر�ق
املتظاهر�ن الذين ُمزقت صور املعتقل� التي رفعوها.

إصابات واعتقاالت
وأصيب أحد املتظاهر�ن �

رأسه، واعتقل نحو 20 آخر�ن
بينهم -حسب ما ذكر املرصد

السوري لحقوق اإلنسان
ووكاالت األنباء- الناشطة

سه� األتا� واملفكر الطيب
تيز�ني وبعض أقارب املحامي السيا� كمال لبوا� املعتقل بتهمة إضعاف "الشعور القومي"،

إضافة إ� املدون الكردي كمال حس� شيخو الذي أفرج عنه بكفالة األحد املا�، وينتظر محاكمته
ع� كتابات عدت مضرة بالوطن.

وصاح ضابط شرطة باملحتج� "هذا ليس احتجاجا سلميا"، ورد أحد املتظاهر�ن "ب�. هذا احتجاج
سلمي".

وقال مسؤول � الداخلية "من الطبيعي أن نستقبل األقارب � الوزارة ونستمع إ� شكاواهم"،
لكنه تحدث عن مندس� تسللوا إ� املظاهرة وأطلقوا بعض الشعارات.

مظاهرة مناوئة
و� مكان االحتجاج نفسه، تظاهر بعض من مؤيدي النظام ورددوا "بالروح بالدم نفديك يا بشار"
مثلما حدث أمس � سوق الحميدية وسوق الحر�قة ح� خرج بضع عشرات لالحتجاج ع� غياب

الحر�ات.

وقالت الناشطة األتا� أمس للجز�رة إنها أول مرة تسمع فيها هتافات تنادي بالحر�ة � سوريا التي
لن تكون حسبها � منأى عن احتجاجات تعرفها بلدان عربية أخرى، وذكرت أنها فوجئت ملا يجري
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لقطة فيديو من اإلن�نت تظهر احتجاجا شهدته دمشق أمس

وقال املحتجون إنهم لم يستطيعوا مقابلة الوزير، وأبلغ مسؤولون املتظاهر�ن أن لقاء الوزير يحتاج
تقديم طلب.

وقال رامي عبد الرحمن من املرصد السوري لحقوق اإلنسان إن املتظاهر�ن كانوا يتوقعون أن يلتقي
الوزير أها� املعتقل� ال أن يحضر رجال أمن باللباس املد�، رغم أن املطالب هي اإلفراج عن

املعتقل� وإطالق الحر�ات ال إسقاط النظام الذي يقوده بشار األسد منذ العام 2000.

لكن مدير مكتب الجز�رة � دمشق نقل عن مصادر حقوقية قولها إن الوزارة استقبلت فعال ممثل�
عن ثما� عائالت معتقل�، وإْن لم يتضح ما جرى ب� الطرف�.

وتدخلت قوات كب�ة من الشرطة ومن رجال األمن بالزي املد�، واستعملت الع� لتفر�ق
املتظاهر�ن الذين ُمزقت صور املعتقل� التي رفعوها.

إصابات واعتقاالت
وأصيب أحد املتظاهر�ن �

رأسه، واعتقل نحو 20 آخر�ن
بينهم -حسب ما ذكر املرصد

السوري لحقوق اإلنسان
ووكاالت األنباء- الناشطة

سه� األتا� واملفكر الطيب
تيز�ني وبعض أقارب املحامي السيا� كمال لبوا� املعتقل بتهمة إضعاف "الشعور القومي"،

إضافة إ� املدون الكردي كمال حس� شيخو الذي أفرج عنه بكفالة األحد املا�، وينتظر محاكمته
ع� كتابات عدت مضرة بالوطن.

وصاح ضابط شرطة باملحتج� "هذا ليس احتجاجا سلميا"، ورد أحد املتظاهر�ن "ب�. هذا احتجاج
سلمي".

وقال مسؤول � الداخلية "من الطبيعي أن نستقبل األقارب � الوزارة ونستمع إ� شكاواهم"،
لكنه تحدث عن مندس� تسللوا إ� املظاهرة وأطلقوا بعض الشعارات.

مظاهرة مناوئة
و� مكان االحتجاج نفسه، تظاهر بعض من مؤيدي النظام ورددوا "بالروح بالدم نفديك يا بشار"
مثلما حدث أمس � سوق الحميدية وسوق الحر�قة ح� خرج بضع عشرات لالحتجاج ع� غياب

الحر�ات.

وقالت الناشطة األتا� أمس للجز�رة إنها أول مرة تسمع فيها هتافات تنادي بالحر�ة � سوريا التي
لن تكون حسبها � منأى عن احتجاجات تعرفها بلدان عربية أخرى، وذكرت أنها فوجئت ملا يجري

� بالدها.

لكن وزير الخارجية السوري وليد املعلم تحدث الثالثاء عن إصالحات ستطبق � بالده هذا العام.

وجاءت مظاهرات أمس واليوم استجابة لنداءات ع� فيسبوك، وانضم إ� إحدى الصفحات
واسمها "الثورة السورية 2011" عشرات اآلالف من املؤيدين.

وتقدر دوائر حقوقية بما ب� 3000 و4000 عدد املعتقل� السياسي� � سوريا التي يحكمها حزب
البعث العربي االش�ا� منذ 1963 وتعيش � حالة طوارئ مستمرة منذ ذلك التاريخ.
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