
السيد جري بيدرسون، مبعوث األمم املتحدة اخلاص،

نود أن هننَئك على تبوُِّئك منصَبك اجلديد كمبعوث خاص إىل بلدان سوراي.

حنن، الشبكة السورية حلقوق اإلنسان )SNHR(، نتواصل معك دفاعاً عن حقوق احلراك الشعيب 
الدميقراطي، الذي خرج يُناضل من أجل احلرية والكرامة. نودُّ أن ُنشارِك معكم آمالنا وخماوفنا بشأن 

مستقبل حماداثت جنيف وعملية السالم يف سوراي، بل ومستقبل سوراي أيضاً.

يف حبر الصراع الوحشي، وشىت أنواع الفظائع واالنتهاكات اليت تشهدها سوراي منذ آذار 2011، كانت 
األمم املتحدة -من خالل عملية جنيف- على حنو ما تدعمه البلدان الصديقة توفِّر وميَض أمل للشعب 

السوري وتطلعاته حنو الدميقراطية. وقد ُعقدت مثاِن جوالت من احملاداثت حىت اآلن، ويبدو أنَّ عملية 
السالم تنزلق بشكل سريع عن متناول أيدينا، على الرغم من املعايري اجليدة للجهود املبذولة يف ظلِّ 

أسالفكم الثالثة.

تلتزم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان إىل جانب جمموعة من املنظمات األخرى اليت ُتثِّل اجملتمع املدين 
السوري بدعم عملية جنيف، وكان جلُّ اهتمامنا هو املسامهة يف تسهيل عملية انتقال سياسي ذات 
معىن، كشرط أساسي لبناء سوراي دميقراطية وسالم مستدام. إالَّ أنَّ الوضع يف سوراي من وجهة نظر 

حقوقية أصبَح كارثياً، وتدهورت حالة حقوق اإلنسان مع استمرار احملاداثت. ومل تكن هذه احملاداثت 
قادرة على املضي ابلشَّعب السوري خطوة واحدة أقرب إىل أيِّ سالم ذي معىن وُمستدام، حيث مل 

يتحقق أي اخرتاق مهما كان طفيفاً، سواء على صعيد توفري مستمر للمساعدات اإلنسانية، أو محاية 
املدنيني، أو التَّوقف عن أعمال القصف اجلوي أو التعذيب، أو إطالق سراح معتقل واحد. ونعتقد أنَّ 

هذه اإلخفاقات تعود إىل اقتناع النظام السوري بعدم وجود حاجة أو ضغوط حقيقية عليه للموافقة على 
املشاركة يف أية عملية تفاوض.
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وبدالً من إجياد آليات من شأهنا إجبار النظام السوري على االلتزام بقرارات جملس األمن، حاولت األمم 
املتحدة إجياد حلٍّ للحفاظ على عملية جنيف على قيد احلياة، وهذا ما حدث تاماً منذ حماداثت جنيف 

4 حىت 8، حيث مت تقسيم مسار املفاوضات إىل أربع “سالل” وهي هيئة احلكم، والدستور، واالنتخاابت، 
ومكافحة اإلرهاب. ومبا أنَّ النظام السوري رفض بشدة مناقشة السلة الرئيسة حتديداً وهي تشكيل هيئة حكم 

انتقايل ذات صالحيات كاملة، على ما يبدو ألهنا كانت يف حدِّ ذاهتا جزءاً من احللِّ املقرتح، حتوَّل الرتكيز بداًل 
من ذلك إىل ما ميكن أن ُيسمى فقط وبشكل امسي بعملية الدستور واالنتخاابت.

لكن قرار جملس األمن رقم 2254 له تسلسل منطقي وواضح، فاالنتقال السياسي يبدأ هبيئة حكم 
انتقايل ومرحلة انتقالية يتوقف فيها القتال وتسود فيها بيئة آمنة، ُتهد الطريق لعودة املشردين داخلياً 

وخارجياً وهم قرابة 12 مليون سوري، وتوقف سطوة ووحشية األجهزة األمنية، ومن مثَّ عملية 
دستورية قبل إجراء انتخاابت جديدة.

انتهت خطة “السالل األربعة” إىل استباق النتائج املرجوة من القرار بداًل من تعزيزها. وقد حقَّقت هذه 
اخلطة ابلنسبة إىل العدد اهلائل من السوريني، الذين يعانون من انتهاكات حقوق اإلنسان على يد النظام 

السوري، حقَّقت عكس ما يرمي إليه قرار جملس األمن رقم 2254 وخالفته وشوَّهته بشكل صارخ، فمن 
منظور خطة التَّنفيذ اخلاصة بـ “السالل”، مُيكن النَّظر إىل القرار على أنه طريقة أكيدة إلهناء فكرة حقوق 

اإلنسان يف سوراي ومعها أية آفاق لسالم طويل األمد. وإنَّ الشروع يف هذه اخلطة قد أدى -عن غري 
قصد- إىل ختريب عملية االنتقال السياسي يف سوراي.

وقد جنحت روسيا على الرغم من تورُّط النظام السوري يف عشرات اآلالف من اجلرائم ضدَّ اإلنسانية 
وجرائم احلرب، جنَحت يف عرقلة بل وقلب مسار العملية السياسية ابلكامل من خالل استخدام حقِّ 

النقض )الفيتو( يف 12 مناسبة وتعبئة قواهتا العسكرية لدعم النظام السوري. ومن خالل االستيالء على 
بعض املهام املنوطة ابألمم املتحدة، مثل املفاوضات اخلاصة بتشكيل اللجنة الدستورية، اليت حوَّلتها إىل 
سوتشي، وبذلك فإنَّ روسيا تقوُِّض فعلياً والية األمم املتحدة ذاهتا. ولسوء احلظ، ينظُر الشعب السوري 

إىل خطة “السالل” على أهنا أسهمت يف هذه االسرتاتيجية املاكرة.

ويف هذا السياق، من املهم التَّأكيد على أنَّه مهما كانت النتائج احملتملة ألية جلنة دستورية تشكَّلت يف 
ظلِّ هذه الظروف، فإهنا ستؤدي بال ريب إىل إعادة أتهيل النظام السوري وإضفاء الشرعية عليه. وغين 

عن القول إنَّ أية عملية سياسية انجحة سوف تكون ابلتأكيد نتاجاً عن وجود جلنة ذات شرعية ُتثِّل حقاً 
تطلعات الشعب السوري، تليها عملية انتخابية حرة تتم وفقاً للمعايري الدولية. ويف غياب أي تفويض 



شرعي بتشكيل الدستور، فإنَّ أية نتيجة دستورية من شأهنا إما أن تضفي شرعية على دستور 2012، 
الذي حيمي إىل حدٍّ كبري املمارسات الوحشية ألجهزة النظام السوري األمنية، أو ستنِشئ إطاراً جديداً 
لكنه قمعي ومماثل. وابلتايل فإنه من غري الواقعي توقُّع أن تكون هناك أية انتخاابت حرة إذا مت تنفيذها 

يف بيئة ُتسيطر عليها األجهزة األمنية الوحشية مبساندة امليليشيات اإليرانية والقوات الروسية. أو يف 
املناطق اليت ُتسيطر عليها القوى وامليليشيات املتطرفة، ألنَّ بيئات كهذه تفتقر إىل أيَّة مقومات من 

املمكن أن تُفضي إىل عملية دميقراطية. 

عالوة على ذلك، فإنَّ ضمان سالمة االنتخاابت يف تلك املناطق من املرجَّح أن يصبح مربراً حلملة 
عسكرية دموية هدفها الفعلي يف الواقع قمع الشعب السوري وختيريه بني اخلضوع أو اإلابدة. وابلتايل، 
فإنَّ هذه “االنتخاابت” ستؤدي إىل نصر أكيد للنظام السوري وأجهزته األمنية -سواء كان النظام 
سيفوز مباشرة يف كل منطقة أم ال-. وإنَّ إشراف األمم املتحدة لن يُلغي رعب وخوف السوريني من 
توحش وتغوُّل أجهزة النظام األمنية، أو من العواقب اليت سيتحملها الناخبون يف أعقاب االنتخاابت، 

بصرف النَّظر عن نتائجها. كما إنَّ ما تتطلبه االنتخاابت الدميقراطية ليس فقط اأُلطر الشرعية 
ا تتضمن أيضاً أن تكون النتيجة مقبولة من مجيع األطراف،  وحرية املشاركة كناخب ومرشح، بل إهنَّ
ومن الشعب السوري بشكل أساسي. وهناك 12 مليون سوري ممن نزحوا داخلياً وخارجياً؛ نتيجة 

ملمارسات النظام السوري وحلفائه أبغلبية ساحقة، لن يكونوا قادرين على املشاركة يف أية انتخاابت 
من هذا القبيل حتت سلطة النظام السوري. وهذا من شأنه أن جيعل دور األمم املتحدة اإلشرايف يف 

أحسن األحوال سطحياً، بينما تبقى السيطرة الفعلية يف يد النظام السوري مع حليفيه األجنبيني 
الرئيسني، إيران وروسيا. ويف النهاية، سيستخدم النظام السوري العملية الدستورية واالنتخابية املؤطرة يف 
ظلِّ هذه الظروف الكتساب مزيد من الشرعية والعودة تدرجيياً إىل الساحة الدولية؛ ما سيفسح اجملال 

للنظام السوري احلايل املتورط يف قتل مئات آالف السوريني وتشريدهم كي يقود العملية االنتقالية، 
ويستمر إىل ما بعدها. 

ودون أدىن شك، فهناك مشكالت عميقة يف الدستور السوري، لكن هذا ال يعين أنه من املقبول 
التالعب بعملية املفاوضات وقلب مسارها، وتظلُّ املشكلة األساسية املمتدة منذ عهد حافظ األسد 
هي تطبيق أحكام الدستور وااللتزام هبا، وحنن، يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان وثَّقنا مراراً وتكراراً 

يف عدد كبري من التقارير اليت أصدرانها أنَّ النظام السوري ينتهك بشكل روتيين ويومي عدداً من البنود 
يف الدستور السوري احلايل من خالل تعذيب املواطنني وقتلهم وإخفائهم قسرايً، إضافة إىل ممارسات 

أخرى، مع عدم وجود طريقة لردعه عن هذه األعمال.



من جهة أخرى نود اإلشارة إىل مشاركة اجملتمع املدين الدميقراطي يف املفاوضات، الذي تركزت مطالبه 
بشكل أساسي على قضية احملاسبة واإلفراج عن املعتقلني وكشف مصري املختفني، ورفع مستوى 

املساعدات اإلنسانية وتنظيم عمليات توزيعها. 

ال ميكن التَّأكيد بشكل كاٍف على مدى أمهية مشاركة اجملتمع املدين يف املفاوضات من أجل ضمان 
مساع األصوات السورية خارج البيئة السياسية. غري أنه حىت اآلن، رغم أن دور اجملتمع املدين مرحب 

به من حيث املبدأ، فإنَّ إدراجه ال أييت دون عيوب كبرية، ويف بعض األحيان يفتقر إىل الشفافية، ويف 
أحيان أخرى أدرجت جهات ال ُتثل الفاعلني يف اجملتمع املدين ومل تكن مستقلة أو حىت ملتزمة مببادئ 

حقوق اإلنسان األساسية.

بناًء على ما متَّ إيراده سابقاً يف هذه الرسالة فإننا يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان نوصيكم والدول 
الصديقة ابلتايل:

أواًل: جيب على األمم املتحدة استعادة خطوات عملية التفاوض وفقاً للمبادئ املنصوص عليها يف قرار 
جملس األمن رقم 2254 وبيان جنيف، وجيب التخلي هنائياً عن الوصفة احلالية الستمرار انتهاكات 

حقوق اإلنسان واحلرب املفتوحة.
اثنياً: جيب على الدول الصديقة أن تُّعزز دعمها للتسلسل املنطقي يف تطبيق قرار جملس األمن رقم 

2254 وأن تضمن مع األمم املتحدة عدم ممارسة الضغط على املعارضة السورية واجملتمع املدين 
لالحنراف عن املبادئ األساسية للقرار.

اثلثاً: جيب على األمم املتحدة تفعيل دور اجملتمع املدين من خالل إشراك جمموعات وطنية نشطة 
وتفادي أخطاء دعوة جمموعات غري موجودة جملرد إعطاء انطباع عن عملية استشارية شاملة. كما 

ينبغي استبعاد املنظمات واألفراد الذين تورطوا يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي من القيام أبي 
دور يف العملية. أخرياً وليس آخراً، جيب نقل توصيات اجملتمع املدين سليمة كما هي. 

يف هناية املطاف، سيكون التاريخ دائماً شاهداً على الدَّعم الذي قدمته األمم املتحدة للشعب السوري 
يف طريق السالم. حنن ندرك تاماً حقيقة أن القضية السورية هي قضية معقدة تتطلب خطوات جريئة 

تستند إىل مبادئ عالية تضع حقوق اإلنسان والدميقراطية واحملاسبة والعدالة االنتقالية فوق أية اعتبارات 
أخرى. ستقوم الشبكة السورية حلقوق اإلنسان دائماً بتقدمي الدعم واملساعدة يف التحقيقات وتقدمي أية 

بياانت مطلوبة على أمل توجيه السفينة السورية إىل برِّ األمن والسالم.


