بيان اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في حلب بشأن تحركات مدينة حلب وريفها 23/أيلول

بسم اهلل الرمحن الرحيم
يف مجعة "وحدة ادلعارضة" واليت أطلقها ادلتظاىرون يف ٍ
أمل منهم باحتاد ادلعارضة اليت دتثل احلراك الشعيب على
األرض ووضع اخلالفات جانباً حىت يستطيع الشعب السوري أن يسقط النظام –بوحدتو وتعاضده -ويصل بسوريا
ٍ
معارضة طالبت مبا يطالب بو ىذا الشعب
إىل بر األمان ،خرجت كل مدن سوريا لًتفع شعار الوحدة ،ولتدعم كل
العظيم والذي قدم الشهداء فداءً دلطلبو وحريتو.
ويف ٍ
تأكيد منو على اقًتاب سقوطو ،حياول النظام قمع أي مظاىرٍة خترج يف سوريا عام ًة ويف حلب خاصة،
وشدد قبضتو األمنية على ريف حلب ادلنتفض ،والذي مل خينع يوماً ومل خيضع ذلذا النظام ،بل كان
مقدمة ادلتظاىرين والرافضني دلا تقوم بو العصابات األسدية يف أرجاء البالد وىي تعيث يف األرض الفساد.
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–دوماً -يف

 تركزت تحركات مدينة حلب على النحو التالي: .1يف حي الصاخور تواجد اجليش وعناصر من األمن العسكري والشبيحة وادلخابرات ،ودتت حماصرة ادلساجد
الثالثة فيها وحماصرة سوق اخلضرة  ،كما وضع حاجز للجيش عند دوار الصاخور على الشارع الرئيسي دلنع
الدخول واخلروج منها.
 .2كما مت حماصرة حي ادليسر وحي ادلرجة أيضاً حتسباً خلروج مظاىرات يف تلك األحياء.
 .3كما كان ىناك تواجد أمين كثيف يف حي سيف الدولة ال سيما عند مفرق السوق.

تركزت تحركات ريف حلب على النحو التالي:ات ٍ
سابب -قد ىدد أىايل عندان باقتحام مدينتهم إن خرجوا يف مظاىر ٍ
 .1كان النظام – يف ٍ
وقت ٍ
مناوئة للنظام،
ومع ىذا؛ فقد خرج أشاوس عندان بعد صالة اجلمعة اليوم ،فما كان من األمن إال أن وضعوا حاجزاً عند
مدخل ادلدينة دلنع دخول الناس إليها أو خروجهم منها ،وقد مت اعتقال حسن ليلى وعبدالكرمي قره قاش وديان
سيف كورج عند ىذا احلاجز.
يح من األىايل لألمن والشبيحة ادلتمركزين عند أطراف ادلدينة ىتفوا فيها:
مث انطلقت مظاىرةٌ أخرى يف ٍّ
حتد صر ٍ
"ادلوت وال ادلذلة" رداً منهم على احلواجز اليت أقيمت.
ٍ
مسائية استمر فيها األىايل حىت ٍ
وعاودوا اخلروج –للمرة الثالثة -من اجلامع الكبري يف مظاىرةٍ
وقت متأخ ٍر من
الليل مؤدين يف ذلك اعتصاماً تعبرياً عن احتجاجهم .ويذكر أن ادلدينة تعيش يف حصار خانب بعد أن مت انتشر
فيها  200عنصر أمام مفرزة األمن العسكري و 300عنصر على اجلبل وعدد كبري على احلاجز ادلوضوع على
مدخل ادلدينة.
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 .2خرج األحرار يف مدينة الباب بعد صالة اجلمعة من اجلامع الكبري ،ومت قمعهم بوحشية من قبل األمن
اعتقاالت لبعض الشباب منهم ،وعاودوا اخلروج مساء اليوم نصرًة دلدينة عندان،
والشبيحة ،كما حدثت
ٌ
وكانت ىتافاهتم" :يا عندان حنا معاكي للموت".
 .3بالرغم من التشديدات األمنية اليت يفرضها النظام على مدينة تل رفعت  ،خرج األىايل يف مظاىرة اليوم مشال
أى ومسم ٍع من األمن ذي اجلاىزية الكاملة.
حمطة القطار ،وجابوا ادلدينة على مر ً
 .4خرجت مدينة مارع بعد صالة اجلمعة اليوم يف مظاىرٍة حاشدة ،ىتفوا فيها للحرية وطالبوا ادلعارضة باالحتاد وفاءً لدماء
ٍ
باشتباك مع األمن والشبيحة وعناصر حفظ النظام الذين كانوا
الشهداء ،كما رفعوا علم االستقالل ،ولكنها انتهت
يًتبصون هبم وأطلقوا عليهم القنابل ادلسيلة للدموع ،وكان أول من أطلب تلك القنابل ىو رجل أمن برتبة نقيب.
 .5يف مدينة حريتان خرج األىايل بعد صالة اجلمعة يف مظاىرٍة طالبوا فيها ادلعارضة بأن تتحد ،وىتفوا بإسقاط النظام.

 .6كما دتت حماصرة اجلامع الكبري وأغلب جوامع مدينة منبج حتسباً خلروج أية مظاىرات فيها.
 مالحظة :ديكن مشاىدة ادلظاىرات من خالل زيارة صفحة االحتاد على الرابط التايل:https://www.facebook.com/Union.of.Aleppo.Coordinators

عاشت سوريا حرة أبية والمجد والخلود للشهداء والثوار األحرار

احتاد تنسيقيات الثورة السورية يف حلب
اجلمعة
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