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السبت 11 آذار 2017

هيئة حترير الشام تقتحم مركًزا مدنًيا
عقب فعالية “نون الثورة”

لتكرمي نساء سورايت يف يوم املرأة العاملي

بيان مشرتك
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منــذ اإلعــان عــن تشــكيل “هيئــة حتريــر الشــام” يف 28 كانــون الثــاين/ ينايــر 2017، الــذي ضــمَّ بشــكل رئيــس تنظيــم جبهــة 
فتــح الشــام )جبهــة النصــرة ســابًقا( وفصيــل أنصــار الديــن، ومهــا مــن التنظيمــات اإلســامية املتشــدِّدة، إضافــة إىل عــدٍد مــن فصائــل 
املعارضــة املســلحة، مارســت اهليئــة عمليــات متكــّرِرة مــن القمــع واالقتحــام ملراكــز منظمــات اجملتمــع املــدين العاملــة يف حمافظــة 
إدلــب، وصــادرت ممتلكاهتــا، وقامــت بعمليــات اعتقــال وماحقــة وخطــف واســعة اســتهدفت فيهــا العاملــن يف تلــك املراكــز، 

وأدى ذلــك إىل عرقلــة عمــل تلــك املنظمــات، وإيقــاف كثــٍر مــن نشــاطاهتا حبســب تقريــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان. 

يــوم اجلمعــة 10 آذار/ مــارس 2017 قامــت “هيئــة حتريــر الشــام” ابقتحــام مقــر “منتــدى بوابــة إدلــب” يف مدينــة ســراقب 
يف حمافظــة إدلــب، وصــادرت معداتــه؛ إثــر إقامــة املنتــدى فعاليــة تكــرمي لعــدٍد مــن الســيدات الســورايت الناشــطات يف الداخــل 
الســوري مبناســبة يوم املرأة العاملي يف 8 آذار/ مارس حتت عنوان “نون الثورة”، بذريعة وجود اختاط بن الذكور واإلانث يف 
أثنــاء إقامــة الفعاليــة، مــا يعــي بوضــوح أن ســلطة األمــر الواقــع يف احملافظــة “هيئــة حتريــر الشــام”، حتــاول فــرض رؤيتهــا وأحكامهــا 
املتشــددة علــى املنظمــات العاملــة يف اجملمــع املــدين والتحكــم يف مواردهــا ونشــاطاهتا، وتعميــم هــذه الرؤيــة تدرجيًيــا علــى اجملتمــع 
الســوري، ابســتخدام قوهتــا العســكرية؛ مــع أن مجيــع ســلطات األمــر الواقــع، مــن أي لــون وشــكل، ملزمــة مبوجــب القانــون الــدويل 

حلقــوق اإلنســان ابحــرام احلقــوق األساســية للنــاس يف املناطــق اخلاضعــة لســيطرهتا.
إن املنظمــات واجلهــات الســورية املوقعــة علــى هــذا البيــان تديــن ممارســات “هيئــة حتريــر الشــام” الــي هتــدف إىل قمــع وإقصــاء 

اجملتمــع الســوري، وتطالــب إبعــادة مجيــع التجهيــزات الــي اســتولت عليهــا إىل أصحاهبــا.

املنظمات واجلهات السورية املوقعة على هذا البيان:
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان

شبكة جرون اإلعامية
منظمة نقطة بداية

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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