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اخلميس 28 كانون الثاين 2016

امليدانية  التطورات  الدقة بفعل  القضية السورية مبحطة ابلغة  متر 
األطراف  عليه  اتفقت  ما  وبفعل  مؤخراً،  احلاصلة  والسياسية 
اإلقليمية والدولية ذات الصلة ابلشأن السوري يف مؤمتري فيينا، 
وقرار جملس األمن رقم 2254 الداعي إلطالق عملية سياسية 

تفاوضية بني املعارضة السورية والنظام السوري. 

لقد دأب املبعوثون والدبلوماسيون الدوليون املتعاقبون على امللف 
عن  ممثلني  مع  وحوارات  نقاشات  يف  اإلخنراط  على  السوري 
التفاوضية، كما  السياسية  العملية  السوري حول  املدين  اجملتمع 
ترددت يف اآلونة األخرية عدة مقرتحات حول ضرورة مشاركة 
اجملتمع املدين السوري يف أية مباحثات أو مفاوضات بني النظام 

واملعارضة السورية.

إن املوقعني على هذا البيان؛ منظمات مدنية وأفراد، يؤمنون أن فعاليات اجملتمع املدين السوري القائمة اليوم، ما كان هلا أن توجد لوال 
أن ثورة الشعب السوري يف آذار 2011 كسرت بتضحيات أبنائها وعذاابت معتقليها وأرواح شهدائها قيود االستبداد، حيث دأب 

النظام السوري على وأد الدعوات إلطالق احلرايت العامة وإحياء اجملتمع املدين اليت بدأت يف العام 2000.

إهنم يؤمنون كذلك أن الصراع الرئيس مازال قائماً مع قيادة النظام احلاكم يف دمشق وسياساهتا القمعية اليت قادت البالد إىل احلال 
الكارثية اليت هي عليه اآلن.

واملوقعون على هذا البيان يعتقدون أن وضع سوراي على طريق اخلالص يستلزم حترير الشعب وما تبقى من مؤسسات الدولة السورية من 
هيمنة هذه السلطة الغامشة، وأبن للمجتمع املدين بتعبرياته املختلفة دور أساسي يلعبه يف االنتصار لثورة آذار وقيمها، وإحالل السالم 
املستند إىل العدل يف بالدان، واالنتقال حنو بناء نظام دميقراطي تعددي يساوي بني السوريني مجيعاً يف احلقوق والواجبات. وإن كان 
ال بد من حضور للمجتمع املدين يف العملية التفاوضية، فإنه ال بد من أن يشارك يف هذه العملية أولئك الذين ولدوا من رحم نضال 

الشعب يف سبيل احلرية والكرامة واحنازوا ملطالبه العادلة.

إن جناح أي عملية تفاوضية يوجب االلتزام ابألسس التالية:
 أن يسبق العملية التفاوضية إجراءات لبناء الثقة تشمل وقف النظام للقصف العشوائي للمناطق السكنية ابلرباميل املتفجرة وغريها . 1

من األسلحة وفق ما نصَّ عليه قرار جملس األمن رقم 2139 لعام 2014، وفك احلصار عن املناطق احملاصرة والسماح بوصول 
املساعدات اإلنسانية إليها، دون إذن مسبق من النظام، التزاماً ابلقانون الدويل اإلنساين وقرار جملس األمن 2165 لعام 2014 
اجملدد ابلقرار 2258 لعام 2015، وإطالق سراح مجيع املعتقلني، والكشف عن مصري املختفني قسرايً، والسماح للمنظمات 

احلقوقية بزايرة السجون ومراكز التحقيق، والكف عن االعتقال السياسي التعسفي بشكل هنائي.

بيـــــــــان 
عن األسس الرئيسة ألي عملية تفاوضية يف سورايمشرتك

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.
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 أن تضمن نتائج العملية التفاوضية استقالل سوراي ووحدة أراضيها وإخراج مجيع القوى األجنبية املعتدية منها.. 2
أن يكون املوقف برفض اإلرهاب الذي تعاين منه سوراي والعمل على إهنائه ومعاجلة أسبابه العميقة واضحاً ال لبَس فيه، وأوله نظام . 3

األسد وامليليشيات والدول املتحالفة معه أو غريه من التنظيمات املتطرفة كتنظيم داعش. جلميع السوريني احلق ابلعيش أبمان وحرية 
وكرامة وال حيق ألي طرف فرض رؤاه السياسية واإليديولوجية على الشعب السوري بقوة السالح. 

أن تكون مرجعية العملية التفاوضية هي قرارات جملس األمن الدويل الصادرة بشأن سوراي منذ العام 2011 وعلى وجه اخلصوص . 4
القرارات 2042 – 2118 – 2139 - 2254 وأن يكون اهلدف من العملية التفاوضية هو تنفيذ هذه القرارات.

 أن تقود العملية التفاوضية إىل دخول البالد يف مرحلة انتقالية حنو نظام دميقراطي تعددي، تبدأ بنقل كافة السلطات من القيادة . 5
احلالية لنظام احلكم يف دمشق إىل جسم حاكم انتقايل متوافق عليه وطنياً، وأن ال يكون لبشار األسد واملسؤولني عن قمع الشعب 

السوري أي دور فيه.
إن املوقعني على هذا البيان يشددون على األمهية البالغة ألن تتخذ القوى السياسية والعسكرية واملدنية املنحازة لقيم وأهداف ثورة . 6

آذار 2011، واملعنية ابلعملية التفاوضية مواقف مشرتكة حياهلا وأن تلتزم ابلتنسيق فيما بينها.

أمساء اهليئات املدنية واملنظمات املوقعة )235 مؤسسة(:
احتاد الصحفيني الكرد السوريني

احتاد أحياء محص
احتاد تنسيقيات الثورة السورية يف أورواب

احتاد ثوار حلب
احتاد طلبة سوراي األحرار
إذاعة صوت دمشق احلرة

األحرار السوريني يف رومانيا
األمني للمساندة اإلنسانية

التجمع الوطين للعاملني يف الدولة
Arabiska föreningen i Töreboda اجلالية العربية يف تريبودا

اجلانودية اآلن
اجلمعية الدولية لإلغاثة والتنمية

احلراك السلمي السوري
الدفاع املدين السوري )اخلوذ البيضاء(

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
الغد املشرق

الفعاليات السورية للمجتمع املدين يف اسطنبول
اللجنة الوطنية حلماية السلم األهلي

اجمللس األعلى للعشائر والقبائل السورية
اجمللس األعلى لقيادة الثورة

اجمللس السوري األمريكي
اجمللس الطيب ملدينة حلب

اجمللس العام للحراك الشبايب الكوردي يف سوراي
اجمللس احمللي يف دير الزور
اجمللس احمللي لبلدة آفس

اجمللس احمللي لبلدة تلذهب
اجمللس احمللي ملدينة بصر احلرير

اجمللس احمللي ملدينة داراي

اجمللس احمللي ملدينة دوما
اجمللس احمللي ملدينة دير الزور
اجمللس احمللي ملدينة سراقب

اجمللس احمللي ملنطقة الشدادي
اجمللس املوحد يف ريف إدلب الشرقي

اجملموعة اإلعالمية السورية
املركز اإلعالمي يف وادي بردى

املكتب اإلغاثي حملافظة دير الزُّور يف قطر
املكتب التنفيذي جملس حمافظة ريف دمشق بيان القلمونية

املكتب الطيب املوحد يف الغوطة الشرقية
املكتب املوحد ألبناء اجلوالن واملهجرين يف جنوب دمشق

املنتدى االقتصادي السوري
املنتدى السوري لألعمال

املنظمة السورية للدراسات واخلدمات
املنظمة السورية للطوارئ

النادي الروماين العريب للثقافة واإلعالم
النساء اآلن من أجل التنمية

اهليئة اإلعالمية املوحدة يف دمشق وريفها 
اهليئة اإلغاثية املوحدة يف مضااي والزبداين

اهليئة الطبية الدولية
اهليئة الطبية يف مدينة الزبداين

اهليئة العامة للثورة السورية
اهليئة العامة للثورة السورية - الرقة

اهليئة العامة للرايضة والشباب يف سوراي
اهليئة العليا للإلغاثة

أوروج
إذاعة العاصمة أونالين

إميسا
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إنسان
بيت احلكمة الثقايف

بيتنا سوراي
جتّمع املثقفني السوريني
جتّمع أحفاد الكواكيب
جتمع احلرية والكرامة

جتمع احملامني السوريني األحرار
جتمع أحرار السويداء

جتمع سوراي أواًل
جتمع شباب احلرية من أجل املواطنة ونبذ الطائفية

جتمع شباب وعلماء النهضة
حتالف مشل

تنسيقية أحرار آليان
تنسيقية جديدة عرطوز البلد

تنسيقية حلب احملتلة
تنسيقية شباب عفرين

تنسيقية مدينة الباب وضواحيها
تنسيقية مدينة اتدف
تنسيقية مدينة سلمية

تيار سوراي الكرامة اإلخباري
تيار غد سوراي

تيار مواطنة للعمل املدين
جريدة “كلنا سوريون”

جريدة زيتون
جريدة صدى الشام

مجعية أبرار حلب
مجعية إحسان مورك اخلريية

مجعية االرتقاء للتنمية االجتماعية
مجعية الفجر اخلريية

insan charity مجعية إنسان اخلريية
مجعية آالء اخلريية

مجعية حقوق اإلنسان يف سوراي - جلنة دعم قضااي املرأة
مجعية فكر وبناء

حراك 
حركة الشباب الكورد

حركة العنقاء.
حركة بيان

حركة شباب سورية املستقبل
حركة مشس
حكاية أمل

حواس - احلركة الوطنية االفرتاضية السورية
دوليت

رابطة احملامني السوريني األحرار
رابطة املهندسني السوريني

رابطة أبناء الفرات
رابطة أبناء حوران لدعم الثورة السورية

رابطة مغرتيب السويداء األحرار
سبرييت
مسارت

سنابل النماء
سوراي وطن للجميع

سورايان األمل
شباب التغيري يف سلقني

شباب احلراك الثوري السوري
شباب ثورة حلب
شبكة دير غراف

syria breaking شبكة سوراي عاجل
MHNN شبكة مساكن هنانو اإلخبارية

شرطة حلب احلرة
شفق

صحيفة جسر
صوت املعتقلني

طريق النزاهة
عدسة شاب ديري

عشائر سوراي
فادي الشلق

فريق صّناع احلياة
فريق لنرتق التطوعي
فريق ملهم التطوعي

فريق نبض احلياة
فيكتور ديزاين

كّتاب سوراي األحرار
كش ملك

جلان التنسيق احمللية
مبادرة ديكوستامني

مبادرة من أجل سوراي جديدة
جملة أان أفكر

جملة أوكسجني سوراي
جملة حنطة

جملة طلعنا عاحلرية
جملة عني على املدينة

جملة ايمسني سوراي
جملس ثوار بستان القصر والكالسة

جملس ثوار حلب
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جملس ثوار صالح الدي
جملس ثوار مساكن هنانو

جملس شورى معصران
جملس حمافظة محص احلرة
جملس حمافظة ريف دمشق

جملس حملي احلولة
جملس حملي الدار الكبرية

جملس حملي الرحيبة
جملس حملي الرسنت

جملس حملي القلمون
جملس حملي الناصرية

جملس حملي الوعر
جملس حملي تلبيسة
جملس حملي جريود

جملس حملي دحاديل
جملس حملي ضمري

جملس حملي معظمية
جمموعة اجلمهورية

مدار اليوم
مدرسة السوريني األوىل كلس

مركز الشرق للسياسات
مركز الكواكيب حلقوق اإلنسان

مركز املعرة اإلعالمي
مركز املغالت اإلخباري

مركز أسبار للدراسات والبحوث
VDC مركز توثيق االنتهاكات

مركز جوالن للدراسات
مركز سورية االستشاري

مركز صدى الستطالع الرأي
مركز الواديسا

مركز مسار للدراسات
مزااي

Help 4Syria UK - مساعدة من أجل سوراي
مشروع قلم

مشفى تلذهب امليداين
معهد إعداد للتدريب والتأهيل

مكتب التنمية اإلدارية ابلقنيطرة
مكتب التنمية احمللية ودعم املشاريع الصغرية

مكتب اخلدمات املوحد ابلغوطة الشرقية
ملتقى شباب األاترب
منرب اجلمعيات السورية

منتدى احلوار املدين الدميقراطي
منظمة احتاد شباب احلسكة

منظمة األخوة للتنمية وحقوق اإلنسان
منظمة القلب الكبري

منظمة الكواكيب حلقوق اإلنسان
منظمة الوطن لألعمال اخلريية واإلنسانية

منظمة حبر
منظمة بردى
منظمة بنيان

 Jasmine Dream منظمة حلم اليامسني
منظمة درب
منظمة شفق

منظمة ألجل أطفالنا
منظمة للكل

منظمة ليفانت
منظمة معاً للتنمية اجملتمعية

منظمة انشطون سوريون للرصد
منظمة نساء حنو العدالة

منظمة هيومينا
منظمة ورشة
منظومة وطن

موقع السوري اجلديد
مؤمتر أحرار سوراي

مؤسسات مدد
مؤسسة الرباءة للرعاية والتنمية

مؤسسة التضامن للتنمية الشاملة
مؤسسة إابء التنموية

مؤسسة بدائل
مؤسسة بصمة االجتماعية

مؤسسة جذور التنموية
مؤسسة خطوات

مؤسسة رعاية الطفل
مؤسسة سواعدان السورية
مؤسسة صندوق اجلسر

مؤسسة جندة انو انرتانشينال
نبين

جندة انو سوراي
نقابة املهندسني السوريني األحرار

نقطة بداية
هاشتاغ حلب

هامش البيت الثقايف السوري يف اسطنبول
هذه حيايت
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هيئة اإلنقاذ الدولية
هيئة اإلغاثة اإلنسانية الدولية

هيئة أطباء حلب األحرار
هيئة شباب اعزاز

وحدة اجملالس احمللية
وحدة تنسيق الدعم

وزارة اإلدارة احمللية يف احلكومة السورية املؤقتة
Karam Foundation, NFP

NSTL all with you للتدريب واللغات
Pro Media Syria

Urnammu
Xmedia
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