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رؤية الشبكة السورية حلقوق اإلنسان حول آفاق وآليات احلل السياسي واملرحلة االنتقالية يف سوراي

تقييم الوضع احلايل وتوصيات حول احلل السياسي

أواًل: اتفاق جنيف 1 مرجعية ال غىن عنها:

إن الوصول إىل حل سياسي عادل للصراع الدائر يف سوراي منذ ما يقرب من مخس سنوات لن يكون ابألمر السهل، وخصوصاً 
بعد اإلخفاقات السياسية املتكررة بدءاً من بعثة املراقبني العرب، مث بعثة السيد كويف عنان، مث السيد األخضر اإلبراهيمي. 

يبقى اتفاق جنيف 1 من وجهة نظران مرجعية أساسية ألي حترك سياسي، ونرى أن معظم النقاشات اليت دارت بعد جنيف 1 
واليت هدفت إىل تفسري نصوصه، كانت هدراً للوقت؛ نظراً لعدم وجود رغبة سياسية دولية وحتديداً من قبل الدول اخلمس 
دائمة العضوية حلل النزاع يف سوراي، وقد عجز جملس األمن عن تطبيق أي من القرارات اليت أصدرها بشأن سوراي بدءاً من 

القرار 2041 بتاريخ 14/ نيسان/ 2012 وانتهاء ابلقرار 2209 بتاريخ 6/ آذار/ 2015. 
جتدر املالحظة أنه عند انطالق جنيف 1 كان هناك طرفان منخرطان ابلنزاع فقط: 

    1: احلكومة وامليليشيات الشيعية املقاتلة معها. 
    2: املعارضة املسلحة. 

الكردية، كأطراف إضافية لديها أجندات خمتلفة متاماً عن  املتشددة، والقوات  التنظيمات اإلسالمية  أما اآلن فقد دخلت 
الطرفني األوَلني.

لكن وعلى الرغم من ذلك يبقى جنيف 1 مرجعية صاحلة ومنطلقاً ألي عملية تفاوضية، وال ميكن حبال من األحوال تغيريه 
أو إعداد مرجعية بديلة؛ ألن ذلك سيكون عملية ابلغة التعقيد ورمبا يستغرق سنوات إضافية قد ال تتمكن مؤسسات الدولة 

السورية من حتملها وتتحول ابلتايل إىل دولة فاشلة، إن مل تكن كذلك اآلن.

وهنا البد من التأكيد على أن أي حماولة من قبل أي طرف من األطراف املذكورة أعاله االستفراد بتقرير مصري منطقة حمددة 
من أراضي الدولة السورية سوف يُعترب مساساً مباشراً بوحدة األراضي السورية سرتفضه بقية األطراف األخرى املنخرطة يف 
الصراع؛ ما يُهدد ابلدخول يف دوامة المتناهية من الصراعات العرقية والطائفية؛ لذلك، فإن أي حل سياسي البد له من أن 

يشمل سوراي حبدودها املعتمدة قانونياً كدولة عضو يف األمم املتحدة، ويف اجلامعة العربية.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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اثنياً: وقف إطالق النار:

إن مجيع مراسالت السيد كويف عنان ومن بعده السيد األخضر اإلبراهيمي حُتّمل النظام السوري املسؤولية العظمى عن عرقلة 
العملية السياسية، ورغم ذلك فإن خيار احلل السياسي سيبقى اخليار األمثل سواء اآلن أو بعد 20 سنة لوضع حدٍّ للصراع يف 
سوراي، إن التوصل لوقف إطالق انر شامل على املستوى الوطين قبل البدء ابلعملية السياسية يبدو احتمااًل بعيداً عن التحقيق 
من الناحية العملية، لذلك فإن حماولة التوصل التفاقات وقف إطالق انر مناطقية تبدو خمرجاً معقواًل، لكن هذه االتفاقات 
جيب أن ترتافق مع إدخال كميات كبرية من املعوانت اإلنسانية، ودعم سياسي عرب قوات األمم املتحدة لتثبيت الوضع وحفظ 
السالم. هذا سيساعد السلطات احمللية على تقدمي اخلدمات الضرورية للسكان مبا يف ذلك توفري احلد األدىن من حكم القانون، 

ونزع السالح، ودمج املقاتلني يف احلياة العامة، وإصالح أجهزة األمن. 

إن خيار منطقة حظر طريان سيمنع النظام من استعمال سالحه اجلوي لضرب املناطق اليت يكون من الصعب التوصل التفاق 
وقف قتال فيها، وهذا سيساعد قوى اجملتمع املدين والسلطات احمللية على توفري اخلدمات، وكسب ثقة السكان احملليني؛ ما 

ُيسهل بدوره عملية التوصل التفاق لوقف إطالق النار. 

ويف هذا السياق فإننا نشدد على أنه من الضرورة مبكان أن يتم التأكد من أن أي عملية وقف إلطالق النار جيب أن تساهم 
يف حتسني حالة حقوق اإلنسان ومحاية املدنيني وإيقاف االعتقاالت العشوائية واالختفاء القسري.

التزام األطراف املختلفة ابحرتام حقوق  آليات مراقبة مدى  املتحدة أن تضع رؤية واضحة ومفصلة حول  جيب على األمم 
اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف مناطق وقف إطالق النار. جيب أن تتضمن كل خطط األمم املتحدة معايري وآليات 
واضحة حول معرفة وكشف احلقيقة وحتقيق العدالة. كما جيب أيضاً على خطط وإجراءات األمم املتحدة أن تضمن حتسناً 
للعيان يف عمليات إيصال املعوانت اإلنسانية للمدنيني، وهذه النقطة األخرية جوهرية للغاية إلعادة الدورة  ملموساً وظاهراً 
االقتصادية يف سوراي، فقد تسببت عمليات القصف اليومية بدمار واسع يف األبنية واملنشآت احليوية والبىن التحتية، إضافة إىل 
وجود عشرات اآلالف من املشردين والعاطلني عن العمل، وإن إعادة هؤالء إىل سوق العمل والبدء إبعادة اإلعمار يُعتربان 

عاملني رئيسني سيسهمان إجيابياً يف التوصل إىل حتسن ملموس يف اهلدوء واالستقرار.

اثلثاً: انتخاابت نزيهة إبشراف األمم املتحدة:

النعتقد أن اتفاق سالم على غرار اتفاق “دايتون” سيلقى موافقة من غالبية الشعب السوري. متيل القوى العظمى عادة 
لتفضيل االستقرار على احللول السياسية املناسبة واملستدامة. ومن هذا املنطلق فإننا ُنذر من أية سيناريوهات حمتملة للتقسيم 
أو من حكومات حماصصة عرقية أو طائفية، فهذا احلل، إن فُرض فإنه حيمل يف طياته خماطر عديدة ليس أقلها أتجيل الصراع 
لفرتة ما ال يلبث بعدها أن ينفجر جمدداً؛ نظراً لبقاء مسببات الصراع األساسية كامنة. سيناريو كهذا سيكون أشبه ابجللوس 

على فوهة بركان قد ينفجر يف أية حلظة مؤدايً حلالة أسوأ وأخطر من سابقتها.
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تعتقد الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أنه البد من مسامهة األمم املتحدة بشكل فعال يف املرحلة االنتقالية عرب نشر قوات 
حفظ سالم، ونعتقد أن إعداد خطة أممية مدروسة وطويلة األمد إلرسال قوة أممية لتثبيت وقف إطالق النار يف سوراي تتلوها 
عملية تنظيم انتخاابت نزيهة إبشراف األمم املتحدة سوف ُيساهم بشكل فعال يف عملية االنتقال بسوراي لتصبح دميقراطية 

برملانية.

إن عبارة )دعوا الشعب السوري يقرر( جيب أن تعين انتخاابت نزيهة وليس فرض حكومة غري منتخبة على الشعب. إن أي 
انتخاابت جيري تنظيمها من قبل النظام السوري لوحده لن تكون شرعية ونزيهة، لذلك فإن أي انتخاابت يُراد هلا أن تؤدي 
إىل نظام برملاين يف سوراي جيب أن يتم إعدادها وتنظيمها وإدارهتا ومراقبتها بواسطة وكالة األمم املتحدة للعون االنتخايب التابعة 
لقسم الشؤون السياسية يف األمم املتحدة. ويف هذا السياق فإننا نعتقد أنه جيب على األمم املتحدة أن تدعم ومتكن منظمات 
اجملتمع املدين لنشر ثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان. إن انتشار هذه القيم يف أي جمتمع سوف يساهم ويؤدي يف النهاية إىل أن 

اجملتمع سيحرتم نتائج أي عملية انتخابية بصرف النظر عن الفائز فيها. 

رابعاً: قوات األمم املتحدة:

من وجهة نظران فإن وجود األمم املتحدة على األرض سيكون مطلوابً وضرورايً يف سوراي، وهذا الوجود يتجاوز جمرد تقدمي العون 
السياسي واإلنساين والتقين. إن احلاجة تبدو واضحة أكثر من أي وقت مضى لوجود قوات حفظ سالم أممية لضمان ثبات 

اتفاقات وقف إطالق النار اهلشة اليت من املؤمل التوصل إليها يف سياق مباحثات احلل السياسي. 

على األغلب فإن تكليف هذه القوة سيحتاج للمراجعة شهرايً لضمان أن التكليف يتالءم مع اهلدف األساسي من وجود 
هذه القوات، والنظر يف أي تعديالت قد تكون ضرورية الستمرار هذه القوة يف إجناز مهمتها تبعاً لتطورات األوضاع السياسية 

وامليدانية.

إننا نعتقد أن وجود قوات أممية حلفظ السالم يف سوراي جيب أن يكون جزءاً من خطة وطنية شاملة لتثبيت الوضع، وهذا كله 
يستلزم احلصول على قرار من جملس األمن يف هذا اخلصوص. 

ميكن بعد ذلك سحب قوات تثبيت الوضع تدرجيياً، وابلطريقة نفسها اليت مت إقرارها فيها: تدرجيياً ومناطقياً بعد إجراء تقييمات 
دقيقة لألوضاع على خمتلف األصعدة السياسية واألمنية واالجتماعية حىت ال يؤدي أي تعجل حمتمل يف سحب القوات إىل 

نتائج سلبية خاصة يف املناطق احلساسة دميغرافياً، لتاليف أي احتكاكات طائفية أو عرقية.

هذه العملية مبجملها قد حتتاج برأينا إىل 20 سنة تقريباً( 4 – 5 دورات انتخابية يتم تنظيمها بواسطة األمم املتحدة، ويتم 
خالهلا نقل السلطات تدرجيياً للحكومة املنتخبة دميقراطياً(. 
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خامساً: األطراف املتضررة واملعيقة هلذه اخلطة:
هناك أطراف عدة قد تكون متضررة من عملية احلل السياسي يف سوراي، تتضمن هذه األطراف: بعض أنصار النظام، بعض 

وسائل اإلعالم ومراكز البحث، وأطراف إقليمية ودولية متعددة، وتنظيمات إسالمية متشددة.

يبقى السؤال األكرب الذي يطرح نفسه هنا حول ما سيحل ابلذين ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان من 
خمتلف األطراف. هؤالء ميكن اعتبارهم من أكثر األطراف املتضررة من احلل السياسي وابلتايل سيعملون على إعاقة التوصل 

إليه وإفشاله.

من وجهة نظران فإنه من املستبعد أن يكون لبشار األسد وكبار موظفيه أي دور إجيايب يف عملية احلل السياسي، لكن الرتمجة 
العملية هلذا االعتقاد حتتاج إىل قناعة عميقة وحقيقية من طرف داعميه الروس واإليرانيني أبن األسد هو عامل ُمعيق لعملية 

احلل السياسي، وابلتايل ال ميكن الوثوق أبي دور إجيايب له يف هذا السياق.

القضية اليت جيب علينا إاثرهتا هنا تتعلق ابلدور اإليراين يف هذه العملية وفيما إذا كان مُيكن إليران أن تلعب دوراً إجيابياً يف 
تسهيل حوار وطين يؤدي إىل وضع خارطة طريق حلل سياسي معقول يوصل البالد إىل عملية انتخابية نزيهة يف احملصلة. من 
الصعب جداً االعتقاد، يف هذه املرحلة على األقل، أبنه مُيكن إليران أن تكون عنصراً إجيابياً يف حماولة التوصل إىل حل سياسي 
عادل للصراع يف سوراي؛ نظراً للدور املباشر الذي تلعبه يف أتجيج الصراع طائفياً وتغذيته ابملوارد املادية والبشرية. أضف إىل 
ذلك جناح إيران يف التوصل إىل اتفاق معقول مع القوى العظمى خبصوص أنشطتها النووية؛ األمر الذي سُيحررها من كثري من 

القيود االقتصادية والسياسية و رمبا العسكرية اليت كانت تعيقها نوعاً ما من لعب دور أكثر سلبية يف سوراي. 

القضية األخرى اليت البد من االهتمام هبا يف هذا السياق هي دور التنظيمات اإلسالمية املتشددة يف عملية احلوار الوطين واحلل 
السياسي، وفيما إذا كان ينبغي أن يكون هلذه التنظيمات ممثلون يف احلوار أم ال، حيث أن التطورات احلاصلة على األرض 

تفرض على اجلهات الراعية أن أتخذ هذه القضااي احملورية مبنتهى اجلدية.

ومن اجلدير ابلذكر هنا أن هذه التنظيمات املتشددة قد ال تكون راغبة يف األساس ابالخنراط يف أي حوار سياسي عملي 
وعقالين يؤدي النتخاابت نزيهة بسبب الرؤية اإليديولوجية اليت حتملها هذه التنظيمات حول مسألة احلاكمية وتداول السلطة.
نن يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نرى أنه على األمم املتحدة أن أتخذ هذه األفكار جبدية خاصة يف ظل وجود أخطار 
حقيقية متنامية هُتدد ابنتقال الصراع إىل الدول اجملاورة؛ ما يُعرض السلم اإلقليمي للخطر اجلسيم. جيب على األمم املتحدة 
تقدمي املساعدة الضرورية إليقاف اخلطاب والعنف الطائفَيني اللَذين يعصفان بسوراي، وهذا يتطلب التوصل إىل حل سياسي 

يرتكز على اهلوية الوطنية الشاملة، واحرتام مبدأ املواطنة وحكم القانون. 

إن ما جيري حالياً يف سوراي سيؤدي إىل مزيد من اخلراب وسفك الدماء خاصة يف ظل الصمت الدويل املخزي، لذلك فإنه 
جيب على األمم املتحدة حتمُّل مسؤولياهتا بشجاعة جتاه الشعب السوري واإلسراع ابلعمل والضغط ابجتاه رؤية طموحة حلل 

سياسي شامل تنخرط فيه مجيع األطراف برعاية األمم املتحدة قبل فوات األوان.
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