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األربعاء 16 آب 2017

بيان إدانة لالستهداف المتكرر 
لمنظمات المجتمع المدني السورية

بيــــان مشترك
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حنــن املنظمــات املدنيــة املوقعــة أدنــاه نديــن ونســتنكر اهلجمــات املتكــررة واملقصــودة علــى منظمــات اجملتمــع املــدين الســورية العاملــة 
يف خمتلــف مناطــق ســوريا. ونعلــن عــن تضامننــا ومســاندتنا هلــذه املنظمــات الــي تعرضــت وتتعــرض لكافــة أنــواع الضغوطــات 
واالنتهــاكات إلعاقتهــا عــن واجباهتــا جتــاه اجملتمــع الســوري. آخــر هــذه اهلجمــات كان اجلرميــة الــي اســتهدفت مركــزاً للدفــاع 
املــدين الســوري يف مدينــة ســرمني يف مشــال ســوريا، وأخــرى اســتهدفت مكتبــاً تعمــل بــه ثــاث مــن منظمــات اجملتمــع املــدين يف 

مدينــة دومــا يف جنــوب ســوريا.
 

يف 12 آب 2017 تعــرض مركــز الدفــاع املــدين )أصحــاب اخلــوذ البيضــاء( يف ســرمني يف ريــف إدلــب إىل هجــوم مســلح 
قتــل علــى إثــره كل أفــراد الزمــرة املناوبــة يف املركــز وعددهــم ســبعة ومتــت ســرقة املركــز بالكامــل. ويف 13 آب 2017 هامجــت 
جمموعــة مــن )احلــراك الشــعيب( التابــع جليــش اإلســام، املكتــب الــذي تتشــاركه منظمــات: مركــز توثيــق االنتهــاكات يف ســوريا 
)VDC(، ومكتــب التنميــة احملليــة ودعــم املشــاريع الصغــرة )LDSPS(، وشــبكة حــراس يف مدينــة دومــا يف ريــف دمشــق. 
حيــث اعتــدى املهامجــون بالضــرب باأليــدي والســاح األبيــض علــى موظفــي املكتــب واملتواجديــن فيــه وقامــوا بتخريــب حمتويــات 

املكتــب وعمــدوا لســرقة بعضهــا، كمــا هــددوا بإحــراق املكتــب يف املــرة القادمــة.
 

علــى الرغــم مــن أن هــذه االعتــداءات املســتمرة علــى اجملتمــع املــدين هتــدف إىل إشــعار العاملــني يف هــذا اجملــال بعــدم األمــان 
ودفعهــم للتخلــي عــن واجبهــم اإلنســاين، إال أن اجملتمــع املــدين الســوري جــدد مــرارا تعهــده بااللتــزام بواجباتــه خلدمــة الشــعب 
الســوري والعمــل علــى تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان،. ففــي تعليقــه علــى احلادثــة املؤســفة الــي راح ضحيتهــا 7 مــن متطوعــي 
الدفــاع املــدين  قــال رائــد الصــاحل، مديــر الدفــاع املــدين الســوري، “مــن الصعــب إجيــاد الكلمــات لوصــف زمائــي الشــهداء، كل 
واحــد منهــم تــرك خلفــه قصــص مــن األمــل يف احليــوات الــي أنقذوهــا واملصابــني الذيــن أغاثوهــم. أنــا فخــور بعملهــم اإلنســاين 

و اإلرث الذي تركوه خلفهم. ونعد الشعب السوري بأن هذه اجلرمية لن تثنينا عن خدمتهم وختفيف معاناهتم.”

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.

https://medium.com/@TheSyriaCampaign/white-helmets-respond-to-the-murder-of-their-colleagues-661fc388045e
https://medium.com/@TheSyriaCampaign/white-helmets-respond-to-the-murder-of-their-colleagues-661fc388045e
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وال تعتــر االعتــداءات علــى الناشــطني احلقوقيــني والعاملــني يف اجملتمــع املــدين ظاهــرة جديــدة، حيــث مت رصــد وتســجيل عــدد كبــر 
جــدا مــن االنتهــاكات بأنواعهــا. كمــا ذكــر البيــان الصــادر عــن مكتــب التنميــة احملليــة ودعــم املشــاريع الصغــرة حيــث صــرح، 
“تــأيت هــذه احملاولــة اجلديــدة إلخافــة فريقنــا لتذكرنــا مبحــاوالت ســابقة ومنهــا مــا حــدث يف عــام 2013 ومــا انتهــت إليــه هــذه 
احملــاوالت مــن خطــف لزمائنــا األربعــة، رزان، مســرة، وائــل وناظــم، املختفــني لــآن مــن ذات املكتــب يف ليلــة التاســع مــن كانــون 

األول عــام 2013.”
 

وتقــوم منظمــات اجملتمــع املــدين بــدور رئيســي خبدمــة املدنيــني، وأيضــا تســجيل االنتهــاكات الــي تســتهدفهم، كمــا أشــار البيــان 
الصــادر عــن مكتــب توثيــق االنتهــاكات، “ومــن املؤســف تزامــن هــذا االعتــداء مــع اقــراب الذكــرى الرابعــة جملــزرة الكيمــاوي 
الرهيبة الي نفذهتا قوات احلكومة الســورية يف غوطة دمشــق العام 2013. والي ســاهم املركز بشــكل أساســي يف توثيقها بدقة 

وتســجيل ضحاياهــا كجــزء مــن عملــه يف توثيــق االنتهــاكات ســعياً إلنصــاف الضحايــا وحماســبة اجملرمــني”.
 

وإننا إذ نرحم على أرواح الضحايا ونرجو الشفاء العاجل للمصابني، فإننا نطالب اجملتمع الدويل واجلهات احلقوقية الدولية:
1 - بإدانة هذه االنتهاكات

2 - دعم منظمات اجملتمع املدين السورية بكافة السبل لتكون قادرة على محاية نفسها والعاملني فيها.
 

 إن املوقعــني هنــا : )1( حيملــون قــوى األمــر الواقــع املوجــودة يف هــذه املناطــق مســؤولية ســامة العاملــني يف اجملتمــع املــدين و)2( 
يطالبــون هــذه القــوى بإلقــاء القبــض علــى كل مــن شــارك بالفعــل أو التحريــض يف هــذه اجلرائــم واالنتهــاكات وتقدميــه للعدالــة، 

باإلضافــة إىل )3( تأكيــد التــزام هــذه القــوى بعــدم التعــرض إىل العاملــني يف اجملتمــع املــدين وتأمــني احلمايــة هلــم عنــد الضــرورة.
 

الموقعون:
1. األرشيف السوري

2. اجلالية العربية السورية يف إيطاليا 
3. الرابطة السورية للمواطنة

4. الشبكة السورية حلقوق االنسان 
5. اللويب النسوي السوري

6. املركز السوري للدراسات واألحباث القانونية 

https://www.facebook.com/ldspso/posts/863651520456951
https://www.facebook.com/ldspso/posts/863651520456951
http://vdc-sy.net/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83/
http://vdc-sy.net/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83/


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 3

7. املركز السوري لإلعام وحرية التعبر
8. املركز السوري للحريات الصحفية

9. املرصد - املركز العريب حلقوق االنسان يف اجلوالن احملتل
10. النساء اآلن من أجل التنمية

11. أنا برس 
12. بيتنا سوريا

13. حتالف مشل ملنظمات اجملتمع املدين
14. تنسيقية مدينة الباب
15. مجعية هبار اإلغاثية

16. رابطة الصحفيني السوريني.
17. رابطة احملامني السوريني االحرار

18. سوريون من أجل احلقيقة والعدالة
19. شبكة املرأة السورية

20. كش ملك
21. جلان التنسيق احمللية

22. مؤسسة التآخي حلقوق اإلنسان
23. مؤسسة اليوم التايل

24. مؤسسة بدائل
25. مؤسسة دولي

26. مؤسسة رقيب للرصد والتوثيق
27. مؤسسة منظمات اجملتمع املدين السورية

28. مركز مدا للدراسات والتنمية
29. جمموعة العمل ألجل املعتقلني السوريني

30. جمموعة العمل من اجل سوريا
31. مركز الكواكيب للعدالة االنتقالية وحقوق االنسان

VDC 32. مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا
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LDSPS 33. مكتب التنمية احمللية ودعم املشاريع الصغرة
34. منظمة احلراك السلمي السوري

35. منظمة اخلضراء
36. منظمة العدالة من أجل احلياة

37. منظمة الكواكيب حلقوق االنسان 
38. منظمة إميسا للتنمية

39. منظمة جذور للتدريب والتنمية اجملتمعية
40. منظمة محاة حقوق االنسان

41. منظمة سند لذوي االحتياجات اخلاصة
42. منظمة نقطة بداية
43. منظمة جندة ناو 

44. منظمة هذه حيايت  
45. منظمة PÊL- األمواج املدنية

46. مواطنة للعمل املدين
47. مواطنون ألجل سوريا

48. ناشطون سوريون للرصد
 LACU 49. وحدة اجملالس احمللية
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