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اخلميس 9 آذار 2017

بيان حول االعتداء على جتمع مكاتب 
املؤسسات املدنية العاملة يف الغوطة

بيان مشرتك
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ملخص ما جرى
يف وقــت مبكــر مــن صبــاح الثــااثء 7 آذار 2017 بــدأت جمموعــة مــن األشــخاص ابســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي 
للدعــوة للتظاهــر أمــام مكتــب جريــدة طلعنــا ع احلريــة يف دومــا احتجاجــاً علــى مقــال منشــور يف العــدد 86 حتــت عنــوان )شــيلين 

اي اباب( للكاتــب شــوكت غــرز الديــن. ويتضمــن عبــارات مســيئة تتطــاول علــى الــذات اإلهليــة.
قُــدِّرت أعــداد مــن لبــوا الدعــوة للتظاهــر بـــ 70 شــخصاً جتمعــوا يف البدايــة أمــام مكتــب اجلريــدة املعنيــة والــذي يضــم إىل جانبهــا 
مقــرات جمموعــة كبــرة مــن املؤسســات املدنيــة الــي تعمــل داخــل الغوطــة الشــرقية عمومــاً ودومــا خصوصــاً. لــدى تطــور األمــر إىل 
هتديــد مباشــر ابقتحــام املكاتــب املعنيــة متَّ التواصــل مــع أفــراد مــن قيــادة الشــرطة الذيــن رفضــوا التدّخــل حبجــة “عــدم قــدرة جهــاز 
الشــرطة علــى الوقــوف يف وجــه الشــارع.” وفــق تعبرهــم، مضيفــن: “لــن نتمكــن مــن محايتكــم أو محايــة أنفســنا” ونصحــوا 

املوظفــن داخــل املكاتــب إبخــاء املــكان.

عنــد الســاعة الرابعــة عصــراً مــن نفــس اليــوم كانــت مجيــع طواقــم موظفــي املؤسســات املعنيــة قــد غــادرت مكاتبهــا يف حــن كانــت 
اجلمــوع يف اخلــارج ال تــزال موجــودة وشــوهد مــن بينهــم أشــخاص يلّوحــون بســكاكن وأســلحة بيضــاء. تلــى ذلــك وصــول جمموعــة 
صغــرة إىل عــن املــكان حاملــن بعــض الافتــات و ملّوحــن أبدوات ختريــب مث اقتحمــوا املبــى وعبثــوا مبحتوايتــه وعمــدوا إىل 
ختريب األاثث واملقتنيات ومتزيق امللصقات وشــعارات املؤسســات داخل مكاتبها. مث كتبوا عبارات هتديد على األبواب وخارج 

املبــى قبــل مغادرهتــم للمــكان.

يف صبــاح اليــوم 8 أذار 2017 صــدر قــرار عــن )النيابــة العامــة بدومــا(: “إبغــاق كافــة املقــرات العائــدة جمللــة طلعنــا ع احلريــة 
و شــبكة حــراس الطفولــة وكل مؤسســة آو جملــة مرتبطــة هبــم وذلــك حلــن حماكمتهــم أمــام القضــاء.” كمــا تضمــن القــرار ” إحالــة 

كتــاب إىل مديريــة منطقــة دومــا إلغــاق املقــرات وختمهــا ابلشــمع االمحــر وتنظيــم ضبــط بذلــك”.
قامــت هيئــة حتريــر جملــة طلعنــا ع احلريــة علــى الفــور ابالســتجابة للموقــف واعرتفــت ابملضمــون املســيء للمقــال املعــين وأن نشــره 
كان خطــأ جســيماً, وعمــدت هيئــة التحريــر إىل حــذف املقــال مــن موقعهــا ووقــف توزيــع العــدد. كمــا نشــرت توضيحــاً تــاه 
اعتــذار صريــح مــن القــراء والســورين عمومــاً, وأوضحــت أبن املقــال ال يعــر عــن رأي اجمللــة مطلقــاً بــل هــو رأي الكاتــب نفســه.

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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ما الذي يعنيه ذلك
تســبب القــرار بضــرٍر كبــر لعمــل املؤسســات املعنيــة صاحبــة املصلحــة وتوقــف عملهــا اليومــي اهلــادف أساســاً لدعــم صمــود الغوطــة 
حتــت احلصــار واســتمرار متكــن النــاس مــن احليــاة الطبيعيــة رغــم ظــروف املعيشــة القاســية الــي فرضهــا الصــراع مــع نظــام األســد وحربــه 
املفتوحــة علــى اجملتمــع والنــاس. ويف حــن تقــدم مؤسســات كمنظمــة التنميــة ودعــم املشــاريع الصغــرة فــرص حيــاة وعمــل للنــاس 
والســكان داخــل الغوطــة. فــإنَّ مؤسســة حــراس الطفولــة تقــدم التعليــم واحلمايــة والدعــم النفســي ألكثــر مــن 18000 طفــل مــن 
أطفــال دومــا والغوطــة الواقعــن حتــت عنــف يومــي. كمــا يعمــل مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوراي علــى حفــظ ســجات وحقــوق 

الضحــااي واملعتقلــن والشــهداء ومتابعــة كل مــا خيــص انتهــاك حقــوق النــاس والســكان يف ظــل ظــروف شــديدة العنــف والتعقيــد.

إّن القرار التعسفي الصادر صباح اليوم هو:
1. غــر مــرر وغــر عــادل جلهــة تعديــه علــى مؤسســات غــر معنيــة أساســاً ابلقضيــة ذات الصلــة ابلدعــوى القضائيــة و املقــال 

املســيء يف جريــدة طلعنــا ع احلريــة.
2. يســاهم بوضــوح يف متكــن احلصــار علــى الســكان واألهــايل عــر إغــاق نوافــذ اخلدمــات الــي تقدمهــا هــذه املؤسســات يف 
ظــل ظــروف احلصــار واملعــاانة املســتمرة ألهــايل الغوطــة مــن ظــروف فرضهــا عليهــم انتقــام نظــام األســد منهــم بســبب انتفاضتهــم 

للمطالبــة حبريتهــم.
3. يكــرس هيمنــة قــوى األمــر الواقــع العســكرية املطلقــة علــى اجملتمــع عــر منعــه أي مبــادرات مســتقلة ال تنضــوي حتــت إدارة 

وإشــراف هــذه القــوى.
4. يقــدم صــورة واهيــة عــن ارتبــاط جمموعــة مــن املؤسســات ببعضهــا وتقدميهــا كســلة واحــدة علــى الرغــم مــن حقيقــة أهنــا مســتقلة 
إدارايً وماليــاً وال تتبــع أي منهــا األخــرى وهــي تتشــارك املبــى واملكاتــب فقــط وصــادف أنَّ ســنوات النضــال ضــد نظــام األســد 

واهلــم العــام املشــرتك جعلــت مــن بعــض كوادرهــا أصدقــاء شــخصين خــارج العمــل.

كيف ننظر ملا حدث؟
حنــن جمموعــة مــن املؤسســات املدنيــة الســلمية وغــر املســلحة وليــس لنــا أدوات صــراع ومواجهــة إال القانــون واملؤسســات العامــة 
البديلــة عــن مؤسســات نظــام األســد. كمــا أن مؤسســاتنا مبجملهــا تعــارض مضمــون املقــال وتعتــر أنــه يتنــاىف مــع قيمهــا ومبادئهــا. 
لذا فإنّنا ســوف نقوم بكل ما بوســعنا ملواجهة هذا القرار التعســفي ابلقانون واحلجة واملنطق. وحنن على ثقة من هتافت حجج 
ومنطق ســلطات األمر الواقع الي مل تعد ترى يف أي عمل مســتقل ســوى جمرد عدو أو منافس وشــرعت تعتدي على املبادرات 
املســتقلة وتســتخدم كل االســاليب امللتويــة واحلمقــاء لاعتــداء علــى كــوادران وزمائنــا وهتديــد ســامتهم اترة عــر التهديــد املباشــر 
واترة عــر التحريــض واالدعــاء بعــدم املســؤولية عــن هــذه التهديــدات. وأننــا حنمــل القــوة العســكرية العاملــة يف املنطقــة مســؤولية 
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ســامة زمائنــا وكــوادر مؤسســاتنا يف دومــا والغوطــة. وقــد انتشــرت مؤخــراً ملصقــات ورقيــة يف دومــا تصــل للتهديــد ابلقتــل وإابحــة 
دم زمائنــا بــدون أي ســبب أو ذنــب ارتكبــوه. وســوف لــن ندخــر جهــداً حلمايــة زمائنــا يف دومــا ولــن يكــون إغــاق هــذا امللــف 

ببســاطة فتحــه.

نؤكد على:
1. إعادة فتح مكاتب املؤسسات املعنية فوراً.

2. رفع أي هتديد يطال زمائنا و كوادران على األرض يف دوما فوراً.
3. محاية مكاتبنا هي مســؤولية ســلطات األمر الواقع. وأي اعتداء عليها من قبل أي كان تتحمل مســؤوليته الســلطات األمنية 

)القضاء والشرطة والفصائل العسكرية( مباشرة.

املؤسسات املعنية:
1. شبكة حراس الطفولة

VDC 2. مركز توثيق االنتهاكات
3. منظمة اليوم التايل

4. مكتب التنمية ودعم املشاريع الصغرة
5. جلان التنسيق احمللية

مؤسسات متضامنة:
بيتنا سوراي

املركز السوري لإلعام وحرية التعبر
جتمع احملامن السورين األحرار

مركز الكواكيب للعدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان
احلراك السلمي السوري

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
مؤسسة داران

وحدة اجملالس احمللية )الكو(
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