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األربعاء 3 كانون الثاين 2018

مؤمتر سوتشي خطر على عملية 
السالم يف سوراي

بيــــان مشرتك
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أعلنــت روســيا اهنــا ستســتضيف “مؤمتــر ســوراي للحــوار الوطــي” يف سوتشــي. تعتقــد املنظمــات املوقعــة أدانه أن مثــل هــذا املؤمتــر لــن 
يســمح بتمثيل ومشــاركة مجيع الســوريني بصورة جمدية ،ويشــكل هتديدا خطريا إلمكاانت أي عملية ســام قابلة للحياة يف ســوراي.

 
يعــرف املوقعــون ابحلاجــة إىل إجــراء حــوار وطــي عــادل وموثــوق بــه. ومــع ذلــك، فــإن “املؤمتــر الســوري للحــوار الوطــي” املقــرح 
ليــس عــادال وال موثوقــا بــل ســيزيد مــن تقويــض عمليــة الســام يف جنيــف ومجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك 

قــرار جملــس األمــن 2254. 

التدخــل العســكري الروســي يف ســوراي واســتخدامه املتكــرر حلــق النقــض يف جملــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة جيعــل روســيا طرفــا 
يف الصــراع. وابلنظــر إىل أفعاهلــا يف ســوراي، ال ميكــن اعتبــار روســيا وســيطا حمايــدا وال راعيــا عــادال لعمليــة حــوار وطــي. العمليــة 

الوحيــدة الــي هــي شــرعية أو ذات مصداقيــة هــي العمليــة الــي تقودهــا األمــم املتحــدة.
 

يقــر اجملتمــع املــدين الســوري أبن عمليــة جنيــف تعــاين مــن عيــوب كثــرية، إال أهنــا ال تــزال املســار السياســي الشــرعي الوحيــد الــذي 
يعتــره الشــعب الســوري حمايــدا. ومــن األمهيــة مبــكان أن تواصــل األمــم املتحــدة التأكيــد مــن جديــد علــى أولويــة قــرار جملــس األمــن 
2254 الــذي وضــع تسلســا واضحــا لعمليــة سياســية ذات مصداقيــة تبــدأ ابالنتقــال السياســي، يليهــا اســتفتاء دســتوري وإجــراء 
انتخــاابت حــرة ونزيهــة. يقــوض مؤمتــر سوتشــي أولويــة قــرار جملــس األمــن الــدويل رقــم 2254 وعمليــة الســام الــي تقودهــا األمــم 
املتحدة وخياطر بتوفري الشــرعية لنظام األســد. إن مشــاركة املبعوث اخلاص لألمم املتحدة إىل ســوراي الســيد ســتافان دي ميســتورا 

يف مؤمتــر سوتشــي متثــل خروجــا خطــريا عــن عمليــة جنيــف الــي تقودهــا األمــم املتحــدة. 

أي عمليــة ســام انجحــة جيــب أن تبــدأ أوال مــن خــال كســب ثقــة الشــعب الســوري. وال ميكــن أن حيــدث أي حتــول حقيقــي 
دون املســاءلة عــن اجلرائــم والعدالــة للضحــااي وأســرهم. وابملثــل، ال ميكــن أن حيــدث أي حتــول حقيقــي دون إهنــاء الغــارات اجلويــة 

املســتمرة وحصــار املدنيــني أو يف غيــاب حــل للمحتجزيــن واملفقوديــن واملغيبــني قســراي. 

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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تطالــب املنظمــات املوقعــة أدانه مبواصلــة العمليــة السياســية املوثــوق هبــا الــي تقودهــا األمــم املتحــدة وتشــرك اجملتمــع املــدين الســوري 
بشــكل حقيقــي، متحديــن حــول ضــرورة إهنــاء األعمــال العشــوائية وكســر احلصــار وأتمــني اإلفــراج عــن املعتقلــني السياســيني 
واألشــخاص احملتجزيــن بشــكل تعســفي. وجيــب علــى اجملتمــع الــدويل أن يكــون واضحــا أنــه لــن يســمح بتحويــل العمليــة السياســية 

عــن حتقيــق التطلعــات املشــروعة للشــعب الســوري يف سوتشــي أو يف أي مــكان آخــر. 

املوقعون: 
1. اسكتلندا من أجل سوراي 

2. اعاميوا حوران املستقلون  
3. اجلمعية السورية يف نوتنغهامشر 

4. اجلمعية السورية يف ويلز 
5. اجلمعية السورية يف يوركشر 

6. احلراك السلمي السوري 
7.) الدفاع املدين السوري (اخلوذ البيضاء  

8. السام والعدالة لسوراي 
9. الشبكة السورية حلقوق اإلنسان 
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11. اجمللس السوري األمريكي 
11.اجمللس احمللي يف  الكوم 

12.اجمللس احمللي يف  املهحرين 
13.اجمللس احمللي يف  ام ابطنه 

14.اجمللس احمللي يف  دورين 
15.اجمللس احمللي يف  سويسه 
16.اجمللس احمللي يف  قصيبه 

17.اجمللس احمللي يف  مسحره 
18.اجمللس احمللي يف ابطع 

19.اجمللس احمللي يف البويضه 
21. اجمللس احمللي يف اجليزة 
21.اجمللس احمللي يف احلارة 
22.اجمللس احمللي يف احلراك 
23.اجمللس احمللي يف الرفيد 

24.اجمللس احمللي يف السهوة 
25.اجمللس احمللي يف الشرايع 

26.اجمللس احمللي يف الشيخ سعد 
27.اجمللس احمللي يف الشيخ مسكني 

28.اجمللس احمللي يف الصنمني 
29.اجمللس احمللي يف الصورة 

31. اجمللس احمللي يف الغارية الشرقية 
31.اجمللس احمللي يف الغارية الغربية 

32.اجمللس احمللي يف الغدير 
33.اجمللس احمللي يف القحطانيه 

34.اجمللس احمللي يف الكرك 
35.اجمللس احمللي يف اللجاة 
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36.اجمللس احمللي يف املزيريب 
37.اجمللس احمللي يف املسيفرة 
38.اجمللس احمللي يف النجيح 
39.اجمللس احمللي يف اليادودة 
41. اجمللس احمللي يف أم ولد 

41.اجمللس احمللي يف اخنل 
42.اجمللس احمللي يف بصر احلرير 

43.اجمللس احمللي يف بصرى الشام 
44.اجمللس احمللي يف بري عجم  
45.اجمللس احمللي يف تل شهاب 

46.اجمللس احمللي يف جاسم 
47.اجمللس احمللي يف جباب 

48.اجمللس احمللي يف جبااث اخلشب 
49.اجمللس احمللي يف جلني 

51. اجمللس احمللي يف خان ارنبة 
51.اجمللس احمللي يف خراب الشخم 

52.اجمللس احمللي يف خربة غزالة 
53.اجمللس احمللي يف داعل 

54.اجمللس احمللي يف درعا البلد 
55.اجمللس احمللي يف زيزون 
56.اجمللس احمللي يف صيدا 
57.اجمللس احمللي يف طفس 
58.اجمللس احمللي يف عتمان 
59.اجمللس احمللي يف كحيل 
61. اجمللس احمللي يف كودنه 
61.اجمللس احمللي يف مسيكة 
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62.اجمللس احمللي يف انمر 
63.اجمللس احمللي يف نصيب 

64.اجمللس احمللي يف منر 
65.اجمللس احمللي يف نوى 

66.املديرية العامة لألحوال املدنية بدرعا والقنيطرة 
67.املركز السوري لإلعام وحرية التعبري 

68.اهليئة السورية للرايضة والشباب 
69.إمييسا للتنمية 
71. بيت الكرد 
71.بيتنا سوراي 

72.جتمع احملامني السوريني األحرار 
73.جتمع شباب احلرية من أجل املواطنة ونبذ الطائفية 

74.حتالف مشل ملنظمات اجملتمع املدين 
75.جريدة زيتون 

76.مجعية أعد التفكري أعد البناء 
77.مجعية املرأة السورية سام 

78.مجعية املرأة السورية للتنمية ابلقنيطرة 
79.مجعية عبيدة 

81. محلة أنقذوا البقية 
81.دار العدل حوران  

82.رابطة الصحفيني السوريني  
83.زاد – ملتقى الشباب السوري 

84.زنوبيا للمرأة السورية 
85.سوراي حرة 

86.سوريون من أجل احلقيقة والعدالة 
87.شبكة السوري اجلديد 
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88.شبكة املرأة السورية 
89.فرع حبوب درعا احلرة  

91. فريق الطوارئ 
91.فريق شباب الغوطة التطوعي 

92.فريق صوت املعتقلني 
93.كتاب سوراي األحرار 

94.كش ملك 
95.الواديسا 

96.مؤسسة اليوم التايل 
97.مؤسسة شاهد االعامية 

98.مؤسسة غيث اخلريية 
99.مؤسسة منظمات اجملتمع املدين 

111. مؤسسه اكثار احلبوب ابلقنيطرة 
111.مبادرة ديكوستامني 

112.جملس حوران الثوري  
113.جملس حمافظة القنيطرة احلرة 

114.جملس حمافظة درعا احلرة 
115.جمموعة العمل من أجل سوراي 

116.جمموعة برو االعامية 
117.جمموعة سنبلة للتعليم والتنمية 

118.مديرية اخلدمات الفنية ابلقنيطرة 
119.مديرية الزراعة احلرة ابلقنيطرة 

111. مديرية املصاحل العقارية احلرة بدرعا   
111.مديرية النقل احلرة بدرعا  

112.مديرية شؤون االسرة بدرعا  
113.مركز الكواكيب للعدالة االنتقالية وحقوق االنسان 
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114.مركز مسار للدراسات 
115.مساعدة لسوراي 

116.مكتب التنمية ودعم املشاريع الصغرية 
117.مكتب توثيق االنتهاكات يف املنطقة اجلنوبية 

118.ملتقى سوراي الغد 
119.منظمة الكواكيب حلقوق االنسان 

121. منظمة حلم اليامسني 
121.منظمة رؤية 

122.منظمة سند لذوي االحتياجات اخلاصة 
123.منظمة صوت وصورة 

124.منظمة كفالة األيتام يف انحتة 
125.منظمة مزااي 

126.مواطنة للعمل املدين 
127.نساء اآلن من أجل التنمية 
128.نقابة احملامني االحرار بدرعا 

129.نقابة املهندسني االحرار بدرعا 
131. نقابة املهندسني الزراعيني 
131.نقابة املهندسني فرع محاة 

132.هيئة االصاح حوران 
133.هيئة احلراك الثوري
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