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األربعاء 21 حزيران 2017

انتهاكات هيئة حترير الشام يف اقتحام 
مدينة معرة النعمان

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ُتدِّد 
دعوهتا لفصائل املعارضة املنضوية يف هيئة 

حترير الشام بضرورة االنسحاب منها
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حمتوايت التقرير: 
أواًل: مقدمة وسياق اترخيي

اثنياً: هجوم جبهة فتح الشام على مدينة معرة النعمان ليست احملاولة األوىل
اثلثاً: اقتحام مدينة معرة النعمان وإطالق النار على أهلها

رابعاً: أبرز املراكز احليوية واملدنية اليت مت االعتداء عليها
خامساً: التوصيات

أواًل: مقدمة وسياق اترخيي:
بعــد إعــالن جبهــة النصــرة هنايــة متــوز/ 2016، انفكاكهــا عــن القاعــدة، وتغيــر امسهــا، قابَــل البعــض يف اجملتمــع الســوري 
اخلطــوة ابلتفــاؤل، علــى الرغــم مــن أهنــا جــاءت متأخــرة، وللتكيــف مــع ســياق االتفــاق األمريكــي الروســي علــى اســتهداف 
التنظيمــات املتشــددة، ومــن ضمنهــا جبهــة النصــرة، خالفــاً ملــا ذكــره زعيمهــا أبــو حممــد اجلــوالين يف تســجيله الصــويت، وال يُعتــر 
ــه فــرع القاعــدة ألن ُيصبــح أكثــر  جمــرَّد االنفصــال عــن القاعــدة وتغيــر االســم صــكَّ بــراءة، بــل علــى العكــس متامــاً، فقــد يتوجَّ

تشــدداً وتوحشــاً، فتنظيــم داعــش هــو أيضــاً قــد أعلــن عــن فــكِّ ارتباطــه عــن القاعــدة.

انتظــر قطــاع واســع مــن اجملتمــع الســوري احمللــي يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرة جبهــة النصــرة الــيت أصبحــت جبهــة فتــح الشــام، ويف 
املناطــق اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري بشــكل عــام، أن يرافــق هــذا التغيــر الشــكلي الرمــزي، تغيــراً مــوازايً يف االتــاه حنــو 
االعتــدال والتعدديــة، لكــنَّ تصرفــات اجلبهــة مــع الزمــن برهنــت أهنــا مازالــت متمســكة آبيديولوجيتهــا الســلفية اجلهاديــة، وابلتــايل 
فقــد فشــلت فشــاًل ســاحقاً يف كســب أي أتييــد أو شــرعية مــن اجملتمــع الســوري، فمــن انفلــة القــول أن ُنشــر إىل أي تغيــر يف 

اســتهدافها مــن ِقبَــِل اجملتمــع الــدويل.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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وبعــد فكِّهــا االرتبــاط مــع القاعــدة حاولــت جبهــة فتــح الشــام االندمــاج مــع عــدة فصائــل حمليَّــة، هبــدف كســب شــعبية حمليــة 
ودوليــة، لكنَّهــا فشــلت، تــال ذلــك محــالت واســعة ضــد فصائــل يف املعارضــة املســلحة يف حمافظــيت حلــب وإدلــب، وبعــد ســتة 
أشــهر وبتاريــخ 28/ كانــون الثــاين/ 2017 أُعلــن عــن حتالــف بــن جبهــة فتــح الشــام، وفصيــل أنصــار الديــن الــذي يُعــدُّ مــن 
التنظيمــات اإلســالمية املتشــددة، وعــدد مــن فصائــل يف املعارضــة املســلحة )كتائــب نــور الديــن الزنكــي، جيــش السُّــنة وجمموعــات 
انفصلــت عــن فصائــل املعارضــة املســلحة وانضمــت هلــا مثــل: جماهــدو أشــداء، كتيبــة صقــور العــز، كتيبــة أســود الرمحــن، لــواء 
أحرار اجلبل(، وأطلق على التحالف اســم “هيئة حترير الشــام”، وبعد ســبعة أايم فقط دعت الشــبكة الســورية حلقوق اإلنســان 
عــر بيــان هلــا مجيــع فصائــل املعارضــة املســلحة املشــكِّلة هليئــة حتريــر الشــام بضــرورة االنفــكاك عنهــا، ألن كل مــن ينضــم إىل جبهــة 
النصــرة أو القاعــدة أو أي فصيــل ُمصنَّــف علــى قوائــم اإلرهــاب، ســُيعَتر داعمــاً لــه، وســيتمُّ اســتهداف اجلميــع علــى الســوية ذاهتــا، 
ولــن تنجــح حماولــة جبهــة النصــرة الشــكلية ابخلــروج مــن القاعــدة مــا مل تُغــرِّ أيديولوجيتهــا، حــى لــو انضــمَّ إليهــا عــدد مــن الفصائــل، 
وجنحــت ابلســيطرة علــى بعــض آخــر منهــا، بــل العكــس متامــاً هــو ماحصــل وســوف حيصــل، فســوف تُغــرِق جبهــة النصــرة مجيــع 

هــذه الفصائــل معهــا يف الظــالم والعدميــة واالســتهداف.

إنَّ جبهــة النصــرة تتبــع اســراتيجية مطابقــة متامــاً الســراتيجية النظــام الســوري، الــذي يرغــب ابلوصــول إىل ثنائيــة النظــام الســوري 
- التنظيمــات املتطرفــة، أيضــاً تســعى التنظيمــات املتشــددة كتنظيــم داعــش وجبهــة النصــرة )قبلهمــا دولــة العــراق اإلســالمية طبقــت 
النهــج ذاتــه حرفيــاً( للوصــول إىل هــذه الثنائيــة، وابلتــايل تفــرض نفســها كقــوة وحيــدة علــى األراضــي الســورية، البــدَّ مــن اجللــوس 

والتفــاوض معهــا.

اثنياً: هجوم جبهة فتح الشام على مدينة معرة النعمان ليست احملاولة األوىل:
 تقــع مدينــة معــرة النعمــان يف ريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وختضــع حاليــاً لســيطرة فصائــل املعارضــة املســلحة بشــكل رئيــس 
)الفرقــة 13، جيــش إدلــب احلــر، فيلــق الشــام(، وتُقيــم هيئــة حتريــر الشــام عــدة حواجــز عســكرية علــى الطــرق املؤديــة إىل املدينــة، 

ومقــرات عســكرية صغــرة علــى أطرافهــا.

يف يومــي 11 و12/ آذار/ 2016 جــرت اشــتباكات عنيفــة داخــل مدينــة معــرة النعمــان بــن الفرقــة 13 )ُمعظــم عناصرهــا مــن 
ســكان مدينــة معــرة النعمــان( وتنظيــم فتــح الشــام )جبهــة النصــرة يف ذلــك الوقــت -وهــي املكــون الرئيــس هليئــة حتريــر الشــام-( 
ســبق االشــتباكات تبــادل لالهتامــات مــن كال الطرفــن ابقتحــام مقــرات الطــرف اآلخــر يف مدينــة معــرة النعمــان، كمــا قُتــل أحــد 
قــادة تنظيــم فتــح الشــام خــالل االعتــداءات. وقــد أصــدرت الفرقــة ١٣ يف ذلــك الوقــت بيانــن )األول والثــاين( حــول اعتــداء جبهــة 

فتــح الشــام )جبهــة النصــرة( علــى مقراهتــا.

http://sn4hr.org/arabic/2017/02/06/7582/
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95eU5wblNUd0ZkT0k/view
https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95bUZTNVEwbm90UDg/view
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كما أصدر تنظيم جبهة فتح الشام )جبهة النصرة( بياانً حول تلك األحداث. 

 بعــد االهتامــات املتبادلــة مــن الطرفــن، خرجــت مظاهــرات مدنيــة يف مدينــة معــرة النعمــان حتمــل العلــم الســوري األخضــر )الــذي 
اختــذه املنتفضــون يف وجــه النظــام الســوري رمــزاً حلراكهــم الشــعيب(، وهــذا أاثر غضــب تنظيــم جبهــة فتــح الشــام ألهنــا تعتــره إحــدى 
“راايت الكفــر”، ودفعهــا حلشــد أنصارهــا للقيــام مبظاهــرات معاكســة، حتمــل أعالمهــا الســوداء، كمــا شــنَّت هجومــاً علــى 

مظاهــرة األهــايل املدنيــن ومزَّقــت األعــالم الــيت حيملوهنــا.

اســتمرَّ خــروج املظاهــرات واملظاهــرات املضــادة يف املدينــة عــدة أايم، تزامــن ذلــك مــع قيــام تنظيــم جبهــة فتــح الشــام حبمــالت 
ــج االحتقــان الشــعيب، كمــا شــنَّت جبهــة فتــح الشــام هجومــاً علــى مقــرات الفرقــة  اعتقــال طالــت عــدداً مــن املتظاهريــن؛ مــا أجَّ
13 يف بلــدات حيــش واحلامديــة والغدفــة وجبــاال وخــان شــيخون بريــف إدلــب، واســتقدمت تعزيــزات عســكرية مــن تنظيــم “جنــد 
االقصــى- أحــد التنظيمــات املتطرفــة املبايــع حاليــاً لتنظيــم داعــش” لدعــم عمليــة هجومهــا واقتحامهــا ملقــرات الفرقــة 13 يف 
مدينــة معــرة النعمــان؛ مــا تســبب يف انــدالع اشــتباكات عنيفــة يف املدينــة انتهــت بســيطرة تنظيــم جبهــة فتــح الشــام علــى مقــرات 

الفرقــة 13 يف مدينــة معــرة النعمــان.

قتــَل تنظيــم جبهــة فتــح الشــام خــالل هــذه االشــتباكات مــا اليقــل عــن 60 مقاتــاًل مــن الفرقــة 13 التابعــة للمعارضــة املســلحة، 
دفــع كل ذلــك املئــات مــن أبنــاء املدينــة للخــروج يف مظاهــرات احتجاجيــة علــى تنظيــم جبهــة فتــح الشــام، حيــث قــام األهــايل 
ابهلجــوم علــى مقــرات التنظيــم يف املدينــة وطــردوه منهــا، أجــَر الضغــط الشــعيب الكبــر تنظيــم جبهــة فتــح الشــام علــى مغــادرة 
املدينــة يف 13/ آذار/ 2016 وقــد اســتمرت املظاهــرات يف مدينــة معــرة النعمــان عــدة أشــهر متواليــة، ورفعــت شــعارات ُتطالــب 
مبحاســبة جبهــة فتــح الشــام وإعــادة مــا صادرتــه خــالل هجومهــا علــى مقــرات الفرقــة 13 يف املدينــة، وتعبــراً عــن رفــض أهــايل 

املدينــة القاطــع لتنظيــم جبهــة فتــح الشــام. 

بســبب كل مــا ســبق، يبــدو أن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام منــذ ذلــك الوقــت بــدأ التحضــَر هلجــوم واســع يســتهدف املدينــة مــرة 
أخــرى، وهــذا مــا نســتعرضه مــن خــالل هــذا التقريــر.

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95NHZ0dzVsdkQ1eWM/view
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لقــد قمنــا ابلتَّحــدث مــع انجــن مــن اهلجمــات، ونــورد يف هــذا التقريــر شــهادتن، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف مــن املقابــالت، 
وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــيت يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دون أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم أيــة حوافــز، 
كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان تنيبهــم معــاانة تذكــر االنتهــاك، ومتَّ منــح ضمــاٍن بعــدم كشــف هويتهــم ألهنــم 
رغبــوا يف اســتخدام اســم مســتعار، تؤكــد الفيديوهــات الــيت نشــرت عــن احلادثــة عــر شــبكة اإلنرنــت، صدقيــة مــا ذهــَب إليــه 

الشــهود إىل حــد كبــر.

اثلثًا: اقتحام مدينة معرة النعمان وإطالق النار على أهلها:
اخلميــس 8/ حزيــران/ 2017 حنــو الســاعة19:30  شــنَّت هيئــة حتريــر الشــام هجومــاً مســلحاً علــى مدينــة معــرة النعمــان بريــف 
حمافظــة إدلــب اجلنــويب، يبــدو أنــه يهــدف إىل إهنــاء وجــود الفرقــة 13 –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة- فيهــا والســيطرة علــى 
مــت الفرقــة 13 بقتلــه،  املدينــة بشــكل كامــل، وذلــك بذريعــة مقتــل والــد أحــد أمنيــي هيئــة حتريــر الشــام يف املدينــة، حيــث اهتَّ
تســبب ذلــك يف انــدالع اشــتباكات عنيفــة ابألســلحة اخلفيفــة واملتوســطة بــن الطرفــن اســتمرت حــى صبــاح يــوم اجلمعــة 9/ 
حزيــران، وتركــزت يف احلــارة الشــمالية، ومــزارع قريــة  كفــر رومــا اجملــاورة ملدينــة معــرة النعمــان، وامتــدت إىل نواحــي متفرقــة يف 
أحيــاء عــدة مــن مدينــة معــرة النعمــان، تقدَّمــت هيئــة حتريــر الشــام وبــدأت ابقتحــام مقــرات الفرقــة 13 والســيطرة عليهــا ومالحقــة 
عناصرهــا ومدامهــة منــازل مجيــع مــن تعتقــد أهنــم ينتســبون إليهــا، وإطــالق الرصــاص داخلهــا، وقــد قتلــت عــدداً منهــم -مل نتمكــن 
مــن تســجيل احلصيلــة النهائيــة حــى اآلن-، كالقيــادي العقيــد تيســر مساحــي أحــد قــادة الفرقــة 13 ورئيــس مركــز الشــرطة يف 

املدينــة، كمــا نشــرت عناصرهــا يف جوامــع املدينــة وشــوارعها.

كل هــذا دفــع ســكان املدينــة إىل اخلــروج يف تظاهــرات ُتطالــب هيئــة حتريــر الشــام ابخلــروج مــن املدينــة وإيقــاف االشــتباكات 
واملدامهــات والســماح لســيارات اإلســعاف، ومعــدات الدفــاع املــدين بدخــول املدينــة وإنقــاذ اجلرحــى املدنيــن، ونقــل مــا اليقــل عــن 
300 طفــل يتيــم كانــوا عالقــن ضمــن صالــة لألنشــطة؛ حيــث تزامــن وجودهــم يف الصالــة للمشــاركة يف إفطــار مجاعــي يف رمضــان 
مــع بــدء االشــتباكات، إىل أن متكــن عناصــر ِمــَن الدفــاع املــدين ِمــْن إخراجهــم بصعوبــة أثنــاَء الليــل، وقــد قابلــت هيئــة حتريــر الشــام 
دعــوات األهــايل املتظاهريــن إبطــالق الرصــاص يف اهلــواء، تبعــُه هتديــد املتظاهريــن ابلقتــل واالعتقــال واســتقدمت تعزيــزات عســكرية 

جديــدة إلحــكام الســيطرة علــى املدينــة.
مقطــع فيديــو يُظهــر عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام ُتطلــق الرصــاص العشــوائي بــن منــازل املدنيــن وابتــاه املتظاهريــن اجلمعــة 

9/ حزيــران/ 2017
مقطع فيديو يظهر عناصر اتبعة هليئة حترير الشام ُتطلق الرصاص العشوائي لتفريق املتظاهرين يوم اجلمعة 9/ حزيران/ 2017

https://www.youtube.com/watch?v=7Nf8ji_fKV8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kj8-a08r4sA&feature=youtu.be
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حتدَّثــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر اهلاتــف- مــع أحــد النشــطاء الذيــن خرجــوا يف مظاهــرات مناهضــة هليئــة حتريــر 
الشــام، )مل نــورد أيــة إشــارة المســه ألســباب أمنيــة(، وقــد أخــران بشــهادته عــن احلادثــة: 

“مــع وقــت اإلفطــار بــدأ إطــالق انر كثيــف ضمــن شــوارع معــرة النعمــان، وعــر اجلهــاز الالســلكي علمــُت عــن 
دخــول أراتل عســكرية هليئــة حتريــر الشــام إىل املدينــة ملدامهــة مقــرات الفرقــة 13، مث اندلعــت اشــتباكات عنيفــة 
لســاعات عقبهــا انتشــار لعناصــر اهليئــة بشــكل كبــر ضمــن شــوارع املدينــة، بعدهــا بــدأت اهليئــة ابلســيطرة علــى 
مقــرات الفرقــة 13 واملخفــر ونشــرت احلواجــز العســكرية علــى مجيــع مداخــل املدينــة، بعــد ذلــك وصلنــا خــر قيــام 
اهليئــة بتصفيــة العقيــد تيســر مساحــي وهــو شــقيق العقيــد علــي مساحــي الــذي متّــت تصفيتــه أيضــاً علــى يــد اهليئــة 
قبــل حنــو شــهر عــَر كمــن يف قريــة خــان الســبل بريــف إدلــب الشــمايل. بعــد انتشــار خــر تصفيــة العقيــد تيســر 
مساحــي خــرَج املدنيــون يف مظاهــرات وبشــكل خــاص يف احلــي الشــمايل الــذي خرجــت منــه مظاهــرة كبــرة وحاولــت 
نتميــة لعشــرة الشــعيطات 

ُ
الوصــول إىل وســط املدينــة إال أهنــا تعرضــت إلطــالق انر، بعدهــا بــدأت عناصــر اهليئــة امل

وجنــد األقصــى ســابقاً بصحبــة أكــرم الــرك وهــو أحــد أمنيــي اهليئــة ومــن أبنــاء مدينــة معــرة النعمــان مبدامهــة عــدة 
منــازل يف املدينــة حبجــة البحــث عــن األشــخاص الذيــن قتلــوا والــد أكــرم الــرك قبــل يــوم مــن االقتحــام، وهــذه احلجــة 
الــيت اختذهتــا اهليئــة القتحــام املدينــة علمــاً أن والــد أكــرم الــرك قتــل حبادثــة مشــاجرة مــع أحــد تــار املمنوعــات ومت 
اعتقــال مــن قتلــه مباشــرة مــن قبــل اهليئــة، يف اليــوم الثــاين اســتمرت املدامهــات واالعتقــاالت وخرجــت عــدة مظاهــرات 
مجيعهــا تعرضــت إلطــالق انر مــن قبــل عناصــر اهليئــة ونشــرت اهليئــة احلواجــز العســكرية يف أحنــاء املدينــة كافــة، لكــن 
بســبب إصــرار النــاس علــى االســتمرار ابخلــروج ابملظاهــرات بــدأت اهليئــة ابلتواصــل مــع وجهــاء املدينــة واجتمعــت 
معهــم واتفقــت علــى اخلــروج مــن املدينــة وإزالــة احلواجــز، بعــد خــروج اهليئــة خرجــت مظاهــرة كبــرة للمدنيــن نــدَّدت 

ابقتحــام اهليئــة للمدينــة واعتداءاهتــا علــى املدنيــن وممتلكاهتــم”.

أخــر انشــط إعالمــي حملــي مــن أبنــاء املدينــة )مل نــورد أيــة إشــارة المســه ألســباب أمنيــة(، الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان -عــر 
اهلاتــف- تفاصيــَل مــا شــاهده عنــد اقتحــام هيئــة حتريــر الشــام مدينــة معــرة النعمــان:

“عندمــا كنــت جالســاً يف منــزيل القريــب مــن منــزل العقيــد تيســر مساحــي ومــع اقــراب موعــد اإلفطــار، بــدأ إطــالق 
النار بشــكل كبر، خرجت من املنزل إىل الشــارع ألعرف ما الذي حيدث وفوجئُت برؤية رتل عســكري كبر مؤلف 
من ســيارات ورشاشــات وعناصر مجيعها ُملثمة عند منعطف قريب من مكان وجودي، شــعرت ابخلوف ألهنم كان 
يطلقــون النــار علــى مجيــع مــن يرونــه يف الشــارع، وأخــرين أحــد األشــخاص الذيــن كانــوا يف الشــارع أهنــم مــن هيئــة حتريــر 
الشــام وقادمــون العتقــال العقيــد تيســر مساحــي، ومــع اســتمرار إطــالق النــار بشــكل كثيــف وصلنــا خــر مقتــل العقيــد 
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تيســر مساحــي بعــد اعتقالــه مــع ثالثــة مدنيــن، حــى اللحظــة بقيــت شــوارع املدينــة خاليــة متامــاً مــن املدنيــن بســبب 
اخلــوف مــن التعــرض إلطــالق النــار، ومــع اســتمرار املدامهــات ملقــرات الفرقــة 13 ومنــازل املدنيــن ووجــود جثــث يف 
الشــوارع معظمهــا لعناصــر مــن الفرقــة 13، بــدأت النــاس ختــرج يف مظاهــرات لوقــف اعتــداءات هيئــة حتريــر الشــام، 
وهنــا بــدأت اهليئــة إبطــالق الرصــاص واعتقلــت 4 مــن املتظاهريــن وأصابــت اثنــن منهــم جبــروح، واســتمر الوضــع كذلــك 
حــى اليــوم الثــاين، قامــت اهليئــة بنشــر مــا يزيــد علــى 22 حاجــزاً عســكرايً يف املدينــة، وقتلــت أحــد عناصــر الفرقــة 13 
أمــام مبــى الصناعــة، واعتقلــت 4 أشــخاص مــن عائلــة قيطــاز، بعدهــا تمــع النــاس لصــالة اجلمعــة، وبــدأت املظاهــرات 

والصيحــات الــيت تصــف اهليئــة ابلشــبيحة وُتطالــب خبــروج اهليئــة مــن املدينــة”.

رابعاً: أبرز املراكز احليوية واملدنية اليت مت االعتداء عليها:
اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 دامهــت عناصــر هيئــة حتريــر الشــام مبــى كليــة الربيــة - جامعــة حلــب احلــرة يف مدينــة معــرة النعمــان 
بريــف حمافظــة إدلــب اجلنــويب، وقامــت بتخريــب األاثث ومتزيــق أوراق االمتحــاانت والشــهادات، وكتابــة عبــارات مناصــرة للهيئــة 

علــى اجلــدران.

اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 دامهــت عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام اجملمــع الربــوي يف مدينــة معــرة النعمــان وصــادرت ممتلــكات 
اجملمع الربوي )املفروشــات - الطابعات(.

اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 صــادرت عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام مولــدة كهــرابء لتشــغيل بئــر ميــاه يف منطقــة األرض احلمــراء 
قــرب احلــي الغــريب ملدينــة معــرة النعمــان.

اجلمعة 9/ حزيران/ 2017 صادرت عناصر اتبعة هليئة حترير الشام سيارة اتبعة ملركز الشرطة يف مدينة معرة النعمان.

اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 دامهــت عناصــر اتبعــة هليئــة حتريــر الشــام منــزل ســامح مساحــي شــقيق العقيــد تيســر مساحــي 
املنــزل. ممتلــكات  بعــض  وصــادرت 

يــوم اجلمعــة 9/ حزيــران/ 2017 أصــدَر كل مــن هيئــة حتريــر الشــام وجيــش إدلــب احلــر –أحــد فصائــل املعارضــة املســلحة-بياانً 
لتشــكيل جلنــة قضائيــة حُتقــق يف األحــداث الــيت جــرت يف مدينــة معــرة النعمــان، وحــلِّ الفرقــة 13 بشــكل كامــل وهنائــي، وتســليم 
مجيــع مقــرات الفرقــة 13 إىل جيــش إدلــب احلــر، وإزالــة مجيــع املظاهــر املســلحة مــن املدينــة، ووقَّــع االتفــاق عــن هيئــة حتريــر الشــام 

املدعــو أبــو عمــر الفلســطيين وعــن جيــش إدلــب احلــر املدعــو دمــر قناطــري.

https://drive.google.com/file/d/0BxEgAjU22L95VjJ0c0E1ZmMwRGc/view
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يــوم األحــد 11/ حزيــران/ 2017 انســحبت هيئــة حتريــر الشــام مــن مدينــة معــرة النعمــان بعــد اجتمــاع مــع وجهــاء املدينــة وعقــب 
اســتمرار مظاهــرات املدنيــن املطالبــة خبروجهــا، ومنعــاً للتصعيــد، خاصــة مــع خــروج املدنيــن يف القــرى اجملــاورة ملدينــة معــرة النعمــان 

يف مظاهــرات ُتطالبهــا ابخلــروج مــن معــرة النعمــان.

خامساً: التوصيات:
إىل اجملتمع الدويل:

عــدم اختــاذ وضــع املتفــرج أمــام مئــات آالف اجلرائــم الــيت قــام هبــا النظــام الســوري مبختلــف أصنــاف األســلحة، والكثــر منهــا محــل 
صبغــة تطهــر طائفــي، ألن ذلــك مــن أهــم مرتكــزات اخلطــاب اإلعالمــي للتنظيمــات املتشــددة الــيت تدَّعــي محايــة الشــعب واجملتمــع 

الســوري مــن النظــام الســوري.
يتوجــب عــدم االكتفــاء خبيــار القــوة والقتــل يف تفكيــك التنظيمــات املتشــددة كخيــار مركــزي شــبه وحيــد، والتوقــف عــن اســتباحة 

االنتهــاكات الــيت تقــع ضدَّهــم وضــد حواضنهــم الشــعبية، مهمــا بلغــت مــن خمالفتهــا للقانــون الــدويل اإلنســاين. 

البــدَّ مــن إجيــاد بديــل جمتمعــي يقــوم ابلعمليــات القتاليــة ضــد التنظيمــات املتشــددة، وحيمــل قيــَم ومبــادئ قانــون احلــرب، وقيــم العدالــة 
والدميقراطيــة، وهــذا ســيوقف بشــكل كبــر اســتقطاب التنظيمــات املتشــددة جلميــع مــن يرغــب ابالنتقــام مــن النظــام الســوري.

الدميقراطيــة  السياســي حنــو  مــن تســريع عمليــة االنتقــال  املتشــددة علــى احلــروب والنزاعــات لذلــك البــد  التنظيمــات  تعيــش 
واالســتقرار. األمــن  اســتعادة  علــى  اجلديــدة  الســورية  الدولــة  ومســاعدة 

عــدم الكيــل مبكيالــن يف حماربــة التنظيمــات املتطرفــة، واالقتصــار علــى التنظيمــات اإلســالمية يُعطيهــا مظلوميــة، يتوجــب حماربــة 
كافــة التنظيمــات املعوملــة كامليليشــيات اإليرانيــة، وحــزب العمــال الكردســتاين، وحــزب هللا اللبنــاين، وتفيــف مصــادر متويلهــم 

مجيعــاً، وحماســبة كل مــن يُقــدِّم هلــم أيَّ نــوع مــن الدعــم.

إىل فصائل املعارضة املسلحة:
إن تنظيــم جبهــة فتــح الشــام )النصــرة ســابقاً( يعتــر املكــون الرئيــس هليئــة حتريــر الشــام والقيــادي الفعلــي لعملياهتــا، وإنَّ تكــرار 
اقتحــام مدينــة معــرة النعمــان، وحماولــة إهنــاء كافــة الفصائــل للوصــول إىل ثنائيــة، هيئــة حتريــر الشــام - النظــام الســوري، يُثبــت أن 
شــيئاً مــن آيديولوجيتهــا مل خيتلــف، وهلــذا يتوجــب علــى كافــة الفصائــل املنضمــة إليهــا ســرعة االنفــكاك عنهــا، وفضــح ممارســاهتا.
تنظيــم محــالت توعويــة بفكــر التنظيمــات املتطرفــة، وكيفيــة اخراقهــا للمجتمعــات وتنيدهــا للمقاتلــن الشــباب، ابلتــوازي مــع 

ورشــات عــن ضــرورة احــرام حقــوق اإلنســان األساســية، والدفــاع عنهــا.
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إىل هيئة حترير الشام:
التوقف الفوري عن إاثرة حالة الفوضى واالقتتال واالحتقان االجتماعي.

احرام حقوق اإلنسان األساسية يف املناطق اليت ُتسيطر عليها.

شكر 
خالص الشكر للنشطاء والسكان احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير. 
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