
12/15/2014 BBC Arabic - ا���ق ا�و�� -  ا���� ا��و���: ���ط 55 ����" �� ��ر�� ��� ��ء ا�������ت 

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110325_syria_deathtoll.shtml 1/4

GMT 00:17 ،2011 ،آآخر تحديث:  االسبت، 26 ماررسس/ آآذذاارر

قالت منظمة االعفو االدوولية االجمعة إإنه ُيعتقد أأنن عددد االذين سقطواا �� مدينة ددررعا
االسوررية ووضوااحيها منذ بدءء ااالحتجاجاتت �� االخامس ع�� من االشهر االجارريي قد

بلغ 55 قتيال ع�� ااألقل، بينما أأفاددتت ااألنباءء بانتشارر ررقعة ااالحتجاجاتت لتشمل عدةة
مدنن ووبلدااتت أأخرىى �� االبالدد.

ووجاءء �� بيانن أأصدررته االمنظمة االدوولية أأنن "قوااتت ااألمن فتحت االنارر مرةة أأخرىى ع��
االمتظاهرين �� بلدةة االصنم��، بينما ااعتقلت االعديد من ااألشخاصص �� االعاصمة ددمشق،

ووفقا لتقاررير صاددررةة االجمعة، ووذذلك بعد يومم من تعهد االسلطاتت بالتحقيق بأعمالل
االعنف".

إإالَّ أأنن سكانن محلي�� كانواا قد قالواا إإنن عددد االقت�� االذين سقطواا �� ددررعا
هو ضعف هذاا االعددد، ح�� قبل مظاهرااتت االجمعة.

من جانبهم، قالل مسؤوولونن �� االمستشفى االمح�� �� ددررعا إإنن 37 شخصا
ع�� ااألقل لقواا حتفهم عندما قامت االقوااتت ااألمنية باقتحامم االمسجد

االعمريي االذيي كانت مجموعة من االمتظاهرين معتصمة ددااخله.

ووقالل مرااسل ووكالة ررووي��زز لألنباءء �� سوررية إإنن االمظاهرااتت اانت��تت
االجمعة �� أأنحاءء مختلفة من االبالدد، إإذذ أأنن االمتظاهرين تحدوواا االسلطاتت
بعد أأنن اانت��تت أأنباءء تفيد بمقتل االع��ااتت �� محافظة ددررعا االوااقعة

جنو�� االبالدد.

فقد ااندلعت االمظاهرتت بعد صالةة االجمعة، ووتحدثت االتقاررير عن مقتل
23 شخصا ع�� ااألقل �� عمومم أأنحاءء االبالدد، بما �� ذذلك االعاصمة ددمشق للمرةة ااألوو��.

وو�� ددررعا، شارركك ااآلالفف �� تشييع جناززااتت بعض من سقطواا �� ااالشتباكاتت مع االقوااتت
ااألمنية، هاتف�� "حرّيَة، حرّيَة".

ووقالل مرااسل ررووي��زز إإنه شاهد االمتظاهرين يزيحونن من ووسط االساحة االرئيسية �� ددررعا
تمثاال للرئيس االرااحل حافظ ااألسد، وواالد االرئيس االحا�� بشارر ااألسد، ووذذلك قبل أأنن "تفتح

عنا�� أأمنية بثيابب أأمنية االنارر من مسدساتت أأتوماتيكية من مباننٍ مجاووررةة".

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

رراادديو مبا��تلفزيونن مبا��

االعفو االدوولية: سقوطط 55 قتيال" �� سوررية منذ بدءء
ااالحتجاجاتت

رروواابط ذذااتت صلة

سوررية: هل لقوىى االمعاررضة ووجودد؟

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

سوررية: ووعودد بدررااسة مطالب أأها��
ددررعا ووتضارربب بشأنن أأعداادد االقت��

ااقرأأ أأيضا

موضوعاتت ذذااتت صلة
سوررية

اانتشارر االمظاهرااتت

رراادديو ووتلفزيوننصوررفيديوتقاررير خاصةمجلةااقتصاددررياضةفنوننعلوممشارركك برأأيكاالعالمااألخبارر االرئيسية
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ووأأضافف أأنه ررأأىى االمصاب�� ُينقلونن إإ�� سياررااتت إإسعافف ووسياررااتت عاددية، إإال أأنه لم يتمكن
من تحديد عددد االقت�� أأوو االجر�� االذيي سقطواا �� االموااجهاتت.

ووقالل شاهد عيانن إإنن عنا�� ااألمن تواارروواا عن ااألنظارر مع حلولل االظالمم، ليعودد بعض
االمتظاهرين وويحتشدوونن ثانية �� االميداانن االرئي�� ووسط االمدينة، حيث أأ��مواا االنارر

بمب�� حكومي �� االمكانن.

ووقالل أأحد االمتظاهرين، ووهو محاممٍ من ددررعا ااسمه ااألوولل اابرااهيم: "لقد اانك�� حاجز
االخوفف، هذه االخطوةة ااألوو�� ع�� طريق ااإلطاحة بالنظامم. لقد ووصلنا إإ�� نقطة االالعوددةة".

ووقالل ناشطونن حقوقيونن إإنن 20 شخصا ع�� ااألقل قتلواا بعد إإطالقق االنارر عليهم بينما كانواا
متوجه�� من االصنم�� إإ�� مدينة ددررعا اال�� شهدتت أأيضا مظاهرااتت إإثر تشييع جناززااتت

قت�� سقطواا يومم االخميس.

ووأأفاددتت ااألنباءء أأنن قوااتت ااألمن فتحت االنارر بكثافة ع�� متظاهرين تجمعواا أأمامم م��لل
محافظ ددررعا االسابق، فيصل كلثومم، االذيي تمت إإقالته ااألرربعاءء االما�� بمرسومم ررئا��.

ووقالل شاهد عيانن إإنن أأك�� من 10 آآالفف شخص تظاهروواا �� ساحة ددررعا حيث قامم أأحد
االمتظاهرين بتمزيق صوررةة للرئيس االسورريي.

ووأأضافف االشاهد إلحدىى ووكاالتت ااألنباءء: "قامم ررجالل ااالمن ووبعض االعنا�� االذين كانواا ��
مقر حزبب االبعث االحاكم بإطالقق االنارر ع�� االمتظاهرين ووأأررددوواا أأحدهم قتيال".

ووأأضافف االشاهد: "ااضطرررتت إإ�� االفراارر لالحتماءء، إإالَّ أأنن شهودداا ااكدوواا �� ووقوعع االمزيد من
االقت��".

كما ااعلن ااحد سكانن ددررعا ع�� االهاتف لوكالة فراانس برسس لألنباءء اانن "ع��ااتت
االمشيع��" هتفواا "بالرووحح.. بالدمم.. نفديك يا شهيد"، ووذذلك عقب صالةة االجناززةة اال��

ااقاموها �� االجامع االعمريي ع�� قتيل�� سقطا �� االصدااماتت اال�� شهدتها ددررعا.

ووااضافت مرااسلة فراانس برسس اانه �� "منطقة ااززررعع االمتاخمة لدررعا اانت��تت قوااتت
كب��ةة للجيش

ووقامم مئاتت من سكانن بلدةة ددااعل بمس��ةة يومم االجمعة اا�� مدينة ددررعا تأييداا للمحتج��
هناكك ووأأخذوواا يرددددوونن هتافاتت تنادديي بالحرية.

ووتشهد مدينة ددررعا تظاهرااتت متوااصلة غ�� مسبوقة ااددتت اا�� صدااماتت مع قوىى ااالمن.
ووقد اانطلقت منها حركة ااالحتجاجج وواانتقلت اا�� مدنن مجاووررةة ررغم اانتشارر كثيف للجيش

ووقوااتت مكافحة االشغب.

وو�� بلدةة االصنم�� االوااقعة �� محافظة ددررعا، قالل االسكانن االمحليونن "إإنن 20 شخصا ع��
أأألقل ُقتلواا عندما فتح مسلحونن االنارر االنارر ع�� حشد من االمتظاهرين خاررجج مب�� تابع

لالستخباررااتت االعسكرية".

وو�� االعاصمة ددمشق، ااندلعت ااالحتجاجاتت �� مناطق مختلفة من االمدينة ووضوااحيها،
ووذذلك �� االوقت االذيي جابب مواالونن للنظامم �� سياررااتهم أأماكن عدةة ووهم يهتفونن

بشعاررااتت مؤيدةة للرئيس بشارر.

وونقلت االتقاررير أأنن قوااتت أأألمن فتحت االنارر ع�� متظاهرين �� منطقة االمعضمّيَة االوااقعة
ع�� مشاررفف ددمشق، ووقالل شاهد عيانن إإنن ثالثة أأشخاصص ُقتلواا خاللل ااالشتباكاتت ��

االبلدةة.

كما ااعتقلت قوااتت ااألمن خمسة ااشخاصص ع�� ااالقل، ووذذكر شاهد عيانن لوكالة ررووي��زز إإنن
حواا�� 200 شخص خرجواا �� مس��ةة �� ووسط ددمشق بعد صالةة االجمعة ددعما لمدينة

إإشعالل االنارر

تمزيق صورر

ددمشق وواالمحافظاتت ااألخرىى
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ااقاموها �� االجامع االعمريي ع�� قتيل�� سقطا �� االصدااماتت اال�� شهدتها ددررعا.

ووااضافت مرااسلة فراانس برسس اانه �� "منطقة ااززررعع االمتاخمة لدررعا اانت��تت قوااتت
كب��ةة للجيش

ووقامم مئاتت من سكانن بلدةة ددااعل بمس��ةة يومم االجمعة اا�� مدينة ددررعا تأييداا للمحتج��
هناكك ووأأخذوواا يرددددوونن هتافاتت تنادديي بالحرية.

ووتشهد مدينة ددررعا تظاهرااتت متوااصلة غ�� مسبوقة ااددتت اا�� صدااماتت مع قوىى ااالمن.
ووقد اانطلقت منها حركة ااالحتجاجج وواانتقلت اا�� مدنن مجاووررةة ررغم اانتشارر كثيف للجيش

ووقوااتت مكافحة االشغب.

وو�� بلدةة االصنم�� االوااقعة �� محافظة ددررعا، قالل االسكانن االمحليونن "إإنن 20 شخصا ع��
أأألقل ُقتلواا عندما فتح مسلحونن االنارر االنارر ع�� حشد من االمتظاهرين خاررجج مب�� تابع

لالستخباررااتت االعسكرية".

وو�� االعاصمة ددمشق، ااندلعت ااالحتجاجاتت �� مناطق مختلفة من االمدينة ووضوااحيها،
ووذذلك �� االوقت االذيي جابب مواالونن للنظامم �� سياررااتهم أأماكن عدةة ووهم يهتفونن

بشعاررااتت مؤيدةة للرئيس بشارر.

وونقلت االتقاررير أأنن قوااتت أأألمن فتحت االنارر ع�� متظاهرين �� منطقة االمعضمّيَة االوااقعة
ع�� مشاررفف ددمشق، ووقالل شاهد عيانن إإنن ثالثة أأشخاصص ُقتلواا خاللل ااالشتباكاتت ��

االبلدةة.

كما ااعتقلت قوااتت ااألمن خمسة ااشخاصص ع�� ااالقل، ووذذكر شاهد عيانن لوكالة ررووي��زز إإنن
حواا�� 200 شخص خرجواا �� مس��ةة �� ووسط ددمشق بعد صالةة االجمعة ددعما لمدينة

إإشعالل االنارر

تمزيق صورر

ددمشق وواالمحافظاتت ااألخرىى
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ووأأضافف أأنه ررأأىى االمصاب�� ُينقلونن إإ�� سياررااتت إإسعافف ووسياررااتت عاددية، إإال أأنه لم يتمكن
من تحديد عددد االقت�� أأوو االجر�� االذيي سقطواا �� االموااجهاتت.

ووقالل شاهد عيانن إإنن عنا�� ااألمن تواارروواا عن ااألنظارر مع حلولل االظالمم، ليعودد بعض
االمتظاهرين وويحتشدوونن ثانية �� االميداانن االرئي�� ووسط االمدينة، حيث أأ��مواا االنارر

بمب�� حكومي �� االمكانن.

ووقالل أأحد االمتظاهرين، ووهو محاممٍ من ددررعا ااسمه ااألوولل اابرااهيم: "لقد اانك�� حاجز
االخوفف، هذه االخطوةة ااألوو�� ع�� طريق ااإلطاحة بالنظامم. لقد ووصلنا إإ�� نقطة االالعوددةة".

ووقالل ناشطونن حقوقيونن إإنن 20 شخصا ع�� ااألقل قتلواا بعد إإطالقق االنارر عليهم بينما كانواا
متوجه�� من االصنم�� إإ�� مدينة ددررعا اال�� شهدتت أأيضا مظاهرااتت إإثر تشييع جناززااتت

قت�� سقطواا يومم االخميس.

ووأأفاددتت ااألنباءء أأنن قوااتت ااألمن فتحت االنارر بكثافة ع�� متظاهرين تجمعواا أأمامم م��لل
محافظ ددررعا االسابق، فيصل كلثومم، االذيي تمت إإقالته ااألرربعاءء االما�� بمرسومم ررئا��.

ووقالل شاهد عيانن إإنن أأك�� من 10 آآالفف شخص تظاهروواا �� ساحة ددررعا حيث قامم أأحد
االمتظاهرين بتمزيق صوررةة للرئيس االسورريي.

ووأأضافف االشاهد إلحدىى ووكاالتت ااألنباءء: "قامم ررجالل ااالمن ووبعض االعنا�� االذين كانواا ��
مقر حزبب االبعث االحاكم بإطالقق االنارر ع�� االمتظاهرين ووأأررددوواا أأحدهم قتيال".

ووأأضافف االشاهد: "ااضطرررتت إإ�� االفراارر لالحتماءء، إإالَّ أأنن شهودداا ااكدوواا �� ووقوعع االمزيد من
االقت��".

كما ااعلن ااحد سكانن ددررعا ع�� االهاتف لوكالة فراانس برسس لألنباءء اانن "ع��ااتت
االمشيع��" هتفواا "بالرووحح.. بالدمم.. نفديك يا شهيد"، ووذذلك عقب صالةة االجناززةة اال��

ااقاموها �� االجامع االعمريي ع�� قتيل�� سقطا �� االصدااماتت اال�� شهدتها ددررعا.

ووااضافت مرااسلة فراانس برسس اانه �� "منطقة ااززررعع االمتاخمة لدررعا اانت��تت قوااتت
كب��ةة للجيش

ووقامم مئاتت من سكانن بلدةة ددااعل بمس��ةة يومم االجمعة اا�� مدينة ددررعا تأييداا للمحتج��
هناكك ووأأخذوواا يرددددوونن هتافاتت تنادديي بالحرية.

ووتشهد مدينة ددررعا تظاهرااتت متوااصلة غ�� مسبوقة ااددتت اا�� صدااماتت مع قوىى ااالمن.
ووقد اانطلقت منها حركة ااالحتجاجج وواانتقلت اا�� مدنن مجاووررةة ررغم اانتشارر كثيف للجيش

ووقوااتت مكافحة االشغب.

وو�� بلدةة االصنم�� االوااقعة �� محافظة ددررعا، قالل االسكانن االمحليونن "إإنن 20 شخصا ع��
أأألقل ُقتلواا عندما فتح مسلحونن االنارر االنارر ع�� حشد من االمتظاهرين خاررجج مب�� تابع

لالستخباررااتت االعسكرية".

وو�� االعاصمة ددمشق، ااندلعت ااالحتجاجاتت �� مناطق مختلفة من االمدينة ووضوااحيها،
ووذذلك �� االوقت االذيي جابب مواالونن للنظامم �� سياررااتهم أأماكن عدةة ووهم يهتفونن

بشعاررااتت مؤيدةة للرئيس بشارر.

وونقلت االتقاررير أأنن قوااتت أأألمن فتحت االنارر ع�� متظاهرين �� منطقة االمعضمّيَة االوااقعة
ع�� مشاررفف ددمشق، ووقالل شاهد عيانن إإنن ثالثة أأشخاصص ُقتلواا خاللل ااالشتباكاتت ��

االبلدةة.

كما ااعتقلت قوااتت ااألمن خمسة ااشخاصص ع�� ااالقل، ووذذكر شاهد عيانن لوكالة ررووي��زز إإنن
حواا�� 200 شخص خرجواا �� مس��ةة �� ووسط ددمشق بعد صالةة االجمعة ددعما لمدينة

إإشعالل االنارر

تمزيق صورر

ددمشق وواالمحافظاتت ااألخرىى
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االتقاررير أأفاددتت بحدووثث ااعتقاالتت بيعد موااجهاتت ب�� مؤيدين
وومعاررض�� للرئيس

ددررعا.

ووخرجج االمحتجونن عقب صالةة االجمعة من جامع ب�� اامية االكب�� �� ووسط االعاصمة ددمشق
نحو سوقق االحميدية مرددددين هتافاتت منها "بالرووحح.. بالدمم.. نفديك ياددررعا".

�� االمقابل ااحتشد اانصارر للرئيس بشارر ااالسد �� ساحة االمسكية االمقابلة للجامع حامل��
صورراا للرئيس االسورريي وولواالده االرااحل حافظ ااألسد.

كما تجمع مئاتت ااالشخاصص مساءء االجمعة �� ووسط االعاصمة ددمشق تعب��اا عن تأييدهم
للرئيس االسورريي.

ووقالت االتقاررير إإنن مناطق أأخرىى �� رريف ددمشق، مثل االزبداا�� وواالتل ووددووما، قد شهدتت
مظاهرااتت أأيضا.

ووقد هتف االمتظاهروونن يومم االجمعة بشعاررااتت مناهضة أأيضا لكل من ماهر ااألسد، شقيق
االرئيس بشارر ووقائد االحرسس االجمهورريي، وواابن خاله، ررجل ااألعمالل رراامي مخلوفف،

ا �� محافظة حماةة االوااقعة ووسط االبالدد، وواال�� كانت قد شهدتت اانتفاضة ضد نظامم ااألسد أأّمَ
أأالبب �� عامم 1982 ووجرىى قمعها، فقد شارركك االعديد �� مظاهرااتت بعد صالةة االجمعة،

ووهتفواا بشعاررااتت مناهضة للنظامم.

كما شهدتت محافظة االالذذقية، اال�� تنحدرر منها عائلة ااألسد، تظاهرااتت مناهضة للحكومة
ووأأخرىى مؤيدىى لها. ووتحدثت االتقاررير عن ووقوعع قت�� ووإإصاباتت خاللل االموااجهاتت ب��

بعض االمتظاهرين ووقوااتت أأألمن.

وو�� مدينة حلب، خرجت مظاهرااتت بعد صالةة االجمعة تعلن تضامنها مع سكانن مدينة
ددررعا.

وو�� مدينة حمص تظاهر ااآلالفف من االموااطن�� عقب صالةة االجمعة، ووأأظهرتت صورر
ن��تت ع�� موقع يوتيوبب حشودداا من االمتظاهرين يرددددوونن هتافاتت مؤيدةة لمدينة ددررعا

وومتضامنة مع ضحاياها.

وورردددد االمتظاهروونن أأيضا هتافاتت تطالب بالحرية لسوررية ووشعبها ووكانت حمص قد
شهدتت أأيضا االجمعة االماضية مظاهرااتت خاررجج مسجد خالد بن االوليد.

ووشّكَلت ااالحتجاجاتت تحديا ووااضحا لسلطة االرئيس بشارر ااألسد ووأأ��ته اال�� تحكم االبالدد
منذ قراابة أأرربعة عقودد.

من جانبها، نفت متحدثة باسم ووززااررةة ااإلعالمم االسوررية
ااالتهاماتت االموجهة إإ�� االسلطاتت االسوررية بقمع االموااطن��

االذين كانواا يتظاهروونن بشكل سلمي، قائلة إإنن "بعض
االمتظاهرين كانواا يحملونن أأسلحة".

ووكانن ووززير ااالعالمم االسورريي، محسن باللل، قد قالل �� ووقت
سابق االجمعة اانن االوضع "هاددىىءء تماما �� جميع ااررجاءء

سورريا"، ووذذلك بعد ااسبوعع من االتظاهرااتت االدموية اال�� شهدتها منطقة جنوبب االبالدد.

وو��حح باللل الذذااعة "كاددينا س��" ااالسبانية قائال إإنن "االسالمم االتامم يسودد االمدنن االسوررية،
ووقد تم ااعتقالل ااالررهابي��".

ووااضافف باللل، االذيي عمل سف��اا لبالدده لدىى ااسبانيا، اانن ااالحدااثث اال�� ووقعت ااالرربعاءء ��
مدينة ددررعا جنوبب سورريا كانن ووررااءءها "ااررهابيونن.. ووقريبا سنكشف عن هويتهم للعالم

بأكمله".

ررأأيي ررسمي

ررددوودد فعل
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االتقاررير أأفاددتت بحدووثث ااعتقاالتت بيعد موااجهاتت ب�� مؤيدين
وومعاررض�� للرئيس

ددررعا.

ووخرجج االمحتجونن عقب صالةة االجمعة من جامع ب�� اامية االكب�� �� ووسط االعاصمة ددمشق
نحو سوقق االحميدية مرددددين هتافاتت منها "بالرووحح.. بالدمم.. نفديك ياددررعا".

�� االمقابل ااحتشد اانصارر للرئيس بشارر ااالسد �� ساحة االمسكية االمقابلة للجامع حامل��
صورراا للرئيس االسورريي وولواالده االرااحل حافظ ااألسد.

كما تجمع مئاتت ااالشخاصص مساءء االجمعة �� ووسط االعاصمة ددمشق تعب��اا عن تأييدهم
للرئيس االسورريي.

ووقالت االتقاررير إإنن مناطق أأخرىى �� رريف ددمشق، مثل االزبداا�� وواالتل ووددووما، قد شهدتت
مظاهرااتت أأيضا.

ووقد هتف االمتظاهروونن يومم االجمعة بشعاررااتت مناهضة أأيضا لكل من ماهر ااألسد، شقيق
االرئيس بشارر ووقائد االحرسس االجمهورريي، وواابن خاله، ررجل ااألعمالل رراامي مخلوفف،

ا �� محافظة حماةة االوااقعة ووسط االبالدد، وواال�� كانت قد شهدتت اانتفاضة ضد نظامم ااألسد أأّمَ
أأالبب �� عامم 1982 ووجرىى قمعها، فقد شارركك االعديد �� مظاهرااتت بعد صالةة االجمعة،

ووهتفواا بشعاررااتت مناهضة للنظامم.

كما شهدتت محافظة االالذذقية، اال�� تنحدرر منها عائلة ااألسد، تظاهرااتت مناهضة للحكومة
ووأأخرىى مؤيدىى لها. ووتحدثت االتقاررير عن ووقوعع قت�� ووإإصاباتت خاللل االموااجهاتت ب��

بعض االمتظاهرين ووقوااتت أأألمن.

وو�� مدينة حلب، خرجت مظاهرااتت بعد صالةة االجمعة تعلن تضامنها مع سكانن مدينة
ددررعا.

وو�� مدينة حمص تظاهر ااآلالفف من االموااطن�� عقب صالةة االجمعة، ووأأظهرتت صورر
ن��تت ع�� موقع يوتيوبب حشودداا من االمتظاهرين يرددددوونن هتافاتت مؤيدةة لمدينة ددررعا

وومتضامنة مع ضحاياها.

وورردددد االمتظاهروونن أأيضا هتافاتت تطالب بالحرية لسوررية ووشعبها ووكانت حمص قد
شهدتت أأيضا االجمعة االماضية مظاهرااتت خاررجج مسجد خالد بن االوليد.

ووشّكَلت ااالحتجاجاتت تحديا ووااضحا لسلطة االرئيس بشارر ااألسد ووأأ��ته اال�� تحكم االبالدد
منذ قراابة أأرربعة عقودد.

من جانبها، نفت متحدثة باسم ووززااررةة ااإلعالمم االسوررية
ااالتهاماتت االموجهة إإ�� االسلطاتت االسوررية بقمع االموااطن��

االذين كانواا يتظاهروونن بشكل سلمي، قائلة إإنن "بعض
االمتظاهرين كانواا يحملونن أأسلحة".

ووكانن ووززير ااالعالمم االسورريي، محسن باللل، قد قالل �� ووقت
سابق االجمعة اانن االوضع "هاددىىءء تماما �� جميع ااررجاءء

سورريا"، ووذذلك بعد ااسبوعع من االتظاهرااتت االدموية اال�� شهدتها منطقة جنوبب االبالدد.

وو��حح باللل الذذااعة "كاددينا س��" ااالسبانية قائال إإنن "االسالمم االتامم يسودد االمدنن االسوررية،
ووقد تم ااعتقالل ااالررهابي��".

ووااضافف باللل، االذيي عمل سف��اا لبالدده لدىى ااسبانيا، اانن ااالحدااثث اال�� ووقعت ااالرربعاءء ��
مدينة ددررعا جنوبب سورريا كانن ووررااءءها "ااررهابيونن.. ووقريبا سنكشف عن هويتهم للعالم

بأكمله".

ررأأيي ررسمي
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�� غضونن ذذلك، حّثَت كل من االوالياتت االمتحدةة
ووبريطانيا ووفرنسا االرئيس ااألسد ع�� ااالمتناعع عن

ااستخداامم االعنف ضد االمتظاهرين.

ووقالل االرئيس أأألمري�� باررااكك أأووباما: "ندين بشدةة
محاووالتت االحكومة االسوررية لقمع وومضايقة

االمتظاهرين".

بدوورره، أأجرىى بانن �� مونن، ااألم�� االعامم لألمم االمتحدةة، ااتصاال هاتفيا االجمعة بالرئيس
ااألسد "حثه خالله ع�� ااتخاذذ أأق�� ددررجاتت ضبط االنفس".

ووقالل االمتحدثث باسم االبيت ااالبيض جايي كارر��: "ن�� بقوةة محاووالتت االحكومة االسوررية
لقمع ووتروويع االمتظاهرين".

كما حثت تركيا االجمعة جاررتها سورريا ع�� تطبيق ااصالحاتت ��يعة تلبية للمطالب
االم��ووعة �� االبالدد.

ووقالل ووززير االخاررجية اال����: "يتع�� ع�� سورريا تطبيق ااصالحاتت ددوونن تضيع أأيي ووقت".

جاءءتت هذه االخطوةة �� أأعقابب ااعالنن االحكومة االسوررية االخميس اانها ستنظر �� ااجرااءء
ااصالحاتت سياسية أأساسية، بما �� ذذلك ززياددةة ررووااتب االموظف�� وو ددررااسة إإلغاءء قانونن

االطوااررئئ وواالبحث �� سبل تلبية "االمطالب االم��ووعة للشعب".

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

سوررية
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االتقاررير أأفاددتت بحدووثث ااعتقاالتت بيعد موااجهاتت ب�� مؤيدين
وومعاررض�� للرئيس

ددررعا.

ووخرجج االمحتجونن عقب صالةة االجمعة من جامع ب�� اامية االكب�� �� ووسط االعاصمة ددمشق
نحو سوقق االحميدية مرددددين هتافاتت منها "بالرووحح.. بالدمم.. نفديك ياددررعا".

�� االمقابل ااحتشد اانصارر للرئيس بشارر ااالسد �� ساحة االمسكية االمقابلة للجامع حامل��
صورراا للرئيس االسورريي وولواالده االرااحل حافظ ااألسد.

كما تجمع مئاتت ااالشخاصص مساءء االجمعة �� ووسط االعاصمة ددمشق تعب��اا عن تأييدهم
للرئيس االسورريي.

ووقالت االتقاررير إإنن مناطق أأخرىى �� رريف ددمشق، مثل االزبداا�� وواالتل ووددووما، قد شهدتت
مظاهرااتت أأيضا.

ووقد هتف االمتظاهروونن يومم االجمعة بشعاررااتت مناهضة أأيضا لكل من ماهر ااألسد، شقيق
االرئيس بشارر ووقائد االحرسس االجمهورريي، وواابن خاله، ررجل ااألعمالل رراامي مخلوفف،

ا �� محافظة حماةة االوااقعة ووسط االبالدد، وواال�� كانت قد شهدتت اانتفاضة ضد نظامم ااألسد أأّمَ
أأالبب �� عامم 1982 ووجرىى قمعها، فقد شارركك االعديد �� مظاهرااتت بعد صالةة االجمعة،

ووهتفواا بشعاررااتت مناهضة للنظامم.

كما شهدتت محافظة االالذذقية، اال�� تنحدرر منها عائلة ااألسد، تظاهرااتت مناهضة للحكومة
ووأأخرىى مؤيدىى لها. ووتحدثت االتقاررير عن ووقوعع قت�� ووإإصاباتت خاللل االموااجهاتت ب��

بعض االمتظاهرين ووقوااتت أأألمن.

وو�� مدينة حلب، خرجت مظاهرااتت بعد صالةة االجمعة تعلن تضامنها مع سكانن مدينة
ددررعا.

وو�� مدينة حمص تظاهر ااآلالفف من االموااطن�� عقب صالةة االجمعة، ووأأظهرتت صورر
ن��تت ع�� موقع يوتيوبب حشودداا من االمتظاهرين يرددددوونن هتافاتت مؤيدةة لمدينة ددررعا

وومتضامنة مع ضحاياها.

وورردددد االمتظاهروونن أأيضا هتافاتت تطالب بالحرية لسوررية ووشعبها ووكانت حمص قد
شهدتت أأيضا االجمعة االماضية مظاهرااتت خاررجج مسجد خالد بن االوليد.

ووشّكَلت ااالحتجاجاتت تحديا ووااضحا لسلطة االرئيس بشارر ااألسد ووأأ��ته اال�� تحكم االبالدد
منذ قراابة أأرربعة عقودد.

من جانبها، نفت متحدثة باسم ووززااررةة ااإلعالمم االسوررية
ااالتهاماتت االموجهة إإ�� االسلطاتت االسوررية بقمع االموااطن��

االذين كانواا يتظاهروونن بشكل سلمي، قائلة إإنن "بعض
االمتظاهرين كانواا يحملونن أأسلحة".

ووكانن ووززير ااالعالمم االسورريي، محسن باللل، قد قالل �� ووقت
سابق االجمعة اانن االوضع "هاددىىءء تماما �� جميع ااررجاءء

سورريا"، ووذذلك بعد ااسبوعع من االتظاهرااتت االدموية اال�� شهدتها منطقة جنوبب االبالدد.

وو��حح باللل الذذااعة "كاددينا س��" ااالسبانية قائال إإنن "االسالمم االتامم يسودد االمدنن االسوررية،
ووقد تم ااعتقالل ااالررهابي��".

ووااضافف باللل، االذيي عمل سف��اا لبالدده لدىى ااسبانيا، اانن ااالحدااثث اال�� ووقعت ااالرربعاءء ��
مدينة ددررعا جنوبب سورريا كانن ووررااءءها "ااررهابيونن.. ووقريبا سنكشف عن هويتهم للعالم

بأكمله".
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�� غضونن ذذلك، حّثَت كل من االوالياتت االمتحدةة
ووبريطانيا ووفرنسا االرئيس ااألسد ع�� ااالمتناعع عن

ااستخداامم االعنف ضد االمتظاهرين.

ووقالل االرئيس أأألمري�� باررااكك أأووباما: "ندين بشدةة
محاووالتت االحكومة االسوررية لقمع وومضايقة

االمتظاهرين".

بدوورره، أأجرىى بانن �� مونن، ااألم�� االعامم لألمم االمتحدةة، ااتصاال هاتفيا االجمعة بالرئيس
ااألسد "حثه خالله ع�� ااتخاذذ أأق�� ددررجاتت ضبط االنفس".

ووقالل االمتحدثث باسم االبيت ااالبيض جايي كارر��: "ن�� بقوةة محاووالتت االحكومة االسوررية
لقمع ووتروويع االمتظاهرين".

كما حثت تركيا االجمعة جاررتها سورريا ع�� تطبيق ااصالحاتت ��يعة تلبية للمطالب
االم��ووعة �� االبالدد.

ووقالل ووززير االخاررجية اال����: "يتع�� ع�� سورريا تطبيق ااصالحاتت ددوونن تضيع أأيي ووقت".

جاءءتت هذه االخطوةة �� أأعقابب ااعالنن االحكومة االسوررية االخميس اانها ستنظر �� ااجرااءء
ااصالحاتت سياسية أأساسية، بما �� ذذلك ززياددةة ررووااتب االموظف�� وو ددررااسة إإلغاءء قانونن

االطوااررئئ وواالبحث �� سبل تلبية "االمطالب االم��ووعة للشعب".

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
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