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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في ندوة 
تحت عنوان “لماذا انتخابات الرئاسة السورية غير 

شرعية؟” بدعوة من مركز حرمون للدراسات

بــيــــــان صحفي

أقــام مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة نــدوة بعنوان “لماذا انتخابات الرئاســة الســورية غير شــرعية؟”، وذلــك يوم الثالثاء 

25/ أيــار/ 2021 عبــر منصــة زووم، واســتضاف كاًل مــن الســيد فضــل عبــد الغنــي مديــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان، 

والســيدة عاليــة منصــور – كاتبــة فــي الشــأن السياســي، والمحامــي محمــد صبــرا، وإدارة وحــوار اإلعالميــة ديمــة ونوس. 

وصــف الســيد فضــل عبــد الغنــي هــذه االنتخابــات بالهزليــة وتحــدث عــن أهميــة التصــدي لهــا ومواجهتهــا، وأشــار إلــى 

أنهــا تنتهــك قــرارات المجتمــع الدولــي -متمثــاًل فــي مجلــس األمــن الدولــي- الخاصــة بســوريا، وبشــكل خــاص القــرار رقــم 

2118 و2254، والتــي تنــصُّ بشــكل واضــح علــى طريقــة حــلِّ النــزاع المســلح الداخلــي عبــر تشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي 

كاملــة الصالحيــات مــن قبــل كل مــن النظــام والمعارضــة، تضــع دســتورًا جديــدًا، ثــم بنــاء علــى هــذا الدســتور يتــم إجــراء 

ه عبــد الغنــي إلــى أن القــرار 2254 قــد صــدر فــي عــام 2015 أي بعــد االنتخابــات  االنتخابــات البرلمانيــة والرئاســية. ونــوَّ

الرئاســية الســابقة المنعقــدة فــي حزيــران/ 2014، وقــال إن الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قــد ســجلت منــذ تلــك 

السبت 29 أيار 2021
ســـت نهاية  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
حزيـران 2011، غير حكومية، ُمستقلة، اعتمدت عليها 
المفوضيــــة الساميـــــة لحقــــوق اإلنســــان مصــــــدرًا 
أساسيـــــــًا في جميـــع تحليالتهــا التي أصدرتهـــــــا عن 

حصيلـة الضحايا في سوريا.



الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تشارك في 2
ندوة تحت عنوان “لماذا انتخابات الرئاسة السورية 

غير شرعية؟” بدعوة من مركز حرمون للدراسات

االنتخابــات الصوريــة حتــى نيســان 2021 مقتــل 47967 مدنيــًا بينهــم 8762 طفــاًل و5309 ســيدة علــى يــد قــوات النظــام 

الســوري، وأشــار إلــى تقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان الصــادر فــي 26 نيســان المنصــرم 2021، والــذي تحــدث 

عــن عــدم شــرعية االنتخابــات المزمــع عقدهــا، واســتعرض أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبهــا النظــام 

الســوري منــذ االنتخابــات الســابقة.  

كمــا أكــد الســيد عبــد الغنــي أن النظــام الســوري قــد هنــدس دســتور عــام 2012 منفــردًا؛ ممــا يجعلــه دســتورًا خاصــًا 

بــه وحــده، وفرضــه بقــوة األجهــزة األمنيــة، وأعطــى مــن خاللــه لبشــار األســد صالحيــات تجعــل منــه دكتاتــورًا متوحشــًا 

فــوق المحاســبة، وتســتحيل إزالتــه عبــر الطــرق الديمقراطيــة، وجمــَع الســلطات الثالثــة فــي يــده، ويضــاف إليهــا 

ســطوة عنيفــة مــن األجهــزة األمنيــة التــي يبلــغ عــدد عناصرهــا عشــرات اآلالف.

وأشــار إلــى أن إجــراء النظــام الســوري لهــذه االنتخابــات هــو عبــارة عــن نســف للعمليــة السياســية وتدميــر لهــا، 

وأضــاف بــأن علــى المبعــوث األممــي أن يديــن إجــراء انتخابــات رئاســية مــن طــرف واحــد، واإلعــالن عــن رفــض االعتــراف 

ــزام كافــة األطــراف بمســار الحــل السياســي وفقــًا لقــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة،  بنتائجهــا، والعمــل علــى إل

ووضــع جــدول زمنــي محــدد إلنجــاز ذلــك.

واختتــم حديثــه بالتأكيــد علــى أهميــة أن ال تكتفــي الــدول الليبراليــة والصديقــة بإدانــة هــذه االنتخابــات، وبالتأكيــد علــى 

عــدم نزاهتهــا وشــرعيتها، بــل إنــه يتوجــب عليهــا المضــي قدمــا فــي تحقيــق االنتقــال السياســي، علــى اعتبــار أن هــذه 

فرصــة لتذكيــر العالــم بمســؤولياته وبمــدى إهانــة النظــام الســوري لقــرارات مجلــس األمــن وللعمليــة السياســية.

باإلمكان االطالع على اللقاء الحواري كاماًل عبر الرابط التالي.

 www.snhr.org - info@sn4hr.org

https://sn4hr.org/arabic/2021/04/26/13484/
https://www.youtube.com/watch?v=ufG-OzOeRLE&ab_channel=SyrianNetworkforHumanRights

