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روسيا إليھ َدعت ، 2018 لعام الثا�ي �انون / يناير 30 الثالثاء يوم �� السوري" الوط�� "ا��وار مؤتمر                    ُعقد

بـ كذلك املؤتمر ُس�� الغر�ية. والدول املتحدة، الواليات املؤتمر تنظيم مش�د عن غابت وقد وإيران، تركيا مع                   بالتعاون

1 "مؤتمر سو����" �سبة إ�� املدينة الروسية الذي أقيم ف��ا، املطلة ع�� البحر األسود.

 

 اسم املؤتمر وداللتھ
�عرضت الشركسية "سو����" فمدينة ا��ا��؛ القرن �� سور�ا مع

ً
تار�خّيا سو���� مدينة ف��ا �ش��ك داللة                 لالسم

العام و�� م��ا، مليون 1.5 ب��رة و�سب�ت القت�� من اآلالف مئات ��ي��ا راح 1864م عام �� للمسلم�ن جماعية                    إلبادة

2 1934م حّول اإلتحاد السوفيا�ي مدينة سو���� إ�� منتجع سيا��. 

"مؤتمر جديد باسم اس�بدلھ أ��ا إال سور�ا" شعوب "مؤتمر بـ �سميتھ املؤتمر لتنظيم التخطيط عند روسيا                  عزمت

الداخل �� الناشطة املعارضة الديمقراطي التغي�� ��ركة الوطنية الت�سيق �يئة من وفد اق��اح ع�� بناًء الوط��"                  ا��وار

ا��اص املبعوث أعلن 7؛ استانة اجتماع �امش وع�� الروسية. السفارة �� املؤتمر تحض��ات لقاء خالل وذلك                  السوري،

ا��وار "مؤتمر إ�� املؤتمر اسم تحو�ل رس�� �ش�ل ��في مؤتمر �� الفر�ن�ييف ألكسندر سور�ة إ�� الرو���                  للرئ�س

3 الوط��" �عد أيام من لقائھ الرئ�س  �شار األسد. 

  

 ا���ة املنظمة للمؤتمر
وتركيا روسيا الثالث الدول تحالفت السوري؛ املش�د �� الفاعلة العر�ّية الدول و�عض األمر��ي املوقف غياب                 مع

ب�ن جمعت سو���� مؤتمر سبقت ثالثية قّمة ُعقدت ذلك أثر وع�� ا��لفاء مواقف تباين رغم سو���� مؤتمر لعقد 4                   وإيران

العام �� الثا�ي �شر�ن نوفم��/ 22 �� روحا�ي حسن واإليرا�ي أردوغان، طيب رجب وال���ي بوت�ن، فالديم�� الرو���                   الرؤساء؛
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إ�� باإلضافة روسيا، إليھ سعت الذي 8 أستانا ملؤتمر ا��تامي البيان �� األبرز التطور سو���� مؤتمر إقرار                   وُ�عت��

التصعيد، خفض مناطق �� والتصعيد االن��ا�ات ملراقبة ��نة و�شكيل النار، إطالق وقف أ�م�ا البيان، تضم��ا أخرى                  نتائج

6 وملف املعتقل�ن وا��طوف�ن وفك ا��صار وإيصال املساعدات اإل�سانية إ�� �افة املناطق.

 

 أ�داف مؤتمر سو����
غابت أن �عد سو���� مؤتمر �� السيا��� ل��ل مشروع إليجاد وإيران وتركيا روسيا الثالث التحالف دول                  سعت

�ي العدائية األعمال وقف مناطق "توسيع ع�� سو���� من أ�داف�م ونصت وجنيف، أستانا مؤتمر من العملية                  ا��لول

   مؤتمر سو���� حول سور�ا: ج�د كب�� ون�يجة متواضعة1
   سو���� الروسية: التار�خ الدموي ا���ول لـ"لؤلؤة البحر األسود"2
   م�ان ا�عقاده قد ي�ون سو����.. والسفارة الروسية �ستطلع آراء «معارضة الداخل»3
   برامج مختلفة لقمة سو���� السور�ة... وج��ات القتال �شتعل4
   انطالق قمة سو���� الثالثية حول األزمة السور�ة �عد اجتماعات ثنائية5
   اجتماع أستانا 8 محطة للذ�اب إ�� سو����6

2 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42098675
https://www.alaraby.co.uk/entertainment/2018/1/31/%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A4%D9%84%D8%A4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A
http://alwatan.sy/archives/125571
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/17/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/22/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/12/25/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-8-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/12/25/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-8-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/12/25/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-8-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A
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"إر�ابية"، عت��
ُ
� ال ال�� وا��موعات واملعارضة السور�ة ا���ومة ب�ن شاملة مفاوضات إجراء السور�ة، األرا��� �ل                 �شمل

وإعادة امل��ر�ن عودة بدء سور�ا، �� املقبلة املرحلة متطلبات لتأم�ن السوري الدستور بنود �عض �غي�� يتم أن                   و�مكن

إ�� التنفيذية صالحياتھ �عض بتفو�ض األسد و�قوم املعارضة، من وزراء تضم جديدة ائتالفية ح�ومة �شكيل سور�ا،                  إعمار

�ل �� باالن�شار ا��ديدة- ا���ومة إشراف -تحت النظام ج�ش و�قوم األسد، قبل من شامل عفو إصدار ا��ديدة،                   ا���ومة

ا��ديدة ا���ومة تقوم حل�ا، يتم أو ا���ش �ذا إمرة تحت املعارضة املس��ة ا��موعات جميع وتنضوي السور�ة،                  األرا���

ف��م بمن ف��ا ي����وا أن ل��ميع و�حق الفعلية، األسد رئاسة دورة ان��اء �عد سور�ا �� جديدة انتخابات إلجراء                    بالتحض��

ب
َ

املنتخ الرئ�س ي�سلم املتحدة)، األمم قبل من منفذة (ل�ست دو�� إشراف تحت االنتخابات �ذه وت�ون نفسھ،                  األسد

7 ا��كم �� سور�ا".

 

 املدعوون ��ضور مؤتمر سو���� قبل ا�عقاده
واألحزاب لل�يئات (سو����) السوري الوط�� ا��وار مؤتمر �� للمشاركة دعوات الروسية ا��ارجية وزارة               وّج�ت

 وا���ات ال�� بلغ عدد�ا 33 ج�ة و�� حسب مقرا��ا داخل وخارج سور�ة.

 ا���ات املدعّوة من داخل سور�ة:

الوط�� الشباب حزب الشعبية، اإلرادة حزب الشعب، حزب الديمقراطي، التغي�� لقوى الوطنية الت�سيق �يئة دمشق:                 من

سور�ا، أجل من البديل التيار علمانية، سور�ا أجل من الوط�� املؤتمر حزب التضامن، حزب والتنمية، للعدالة                  السوري

أو (البعث االش��ا�ي العر�ي البعث حزب الوط��، املؤتمر حزب الوطن، سور�ا حزب السوري، الديمقراطي الشعب                 حزب

مجلس السوري، الوط�� الشباب حزب السل��، التغي�� قوى ائتالف الديمقراطي، االش��ا�ي ا��زب لسور�ا)، الثالث                الطر�ق

حزب متا�اس)، (حزب اآلشور��ن من الديمقراطي الوسط �سار جمعية االجتما��، القومي السوري ا��زب               ا��كماء،

الديمقراطي الوط�� التجمع االش��اكي�ن، الوحدو��ن حزب العر�ي، االش��ا�ي االتحاد حزب الديمقراطي، العر�ي              االتحاد

 السوري.

 من القامش��:  حزب االتحاد الديمقراطي، حزب االتحاد السوري، ا��لس الوط�� الكردي.

 ومن  �و�ا�ي ع�ن العرب �� ر�ف حلب:  حزب االتحاد الديمقراطي.

 أما ا���ات املدعوة خارج سور�ة ف��:

 من الر�اض:  ال��نة العليا للمفاوضات، و�� القا�رة ا����ة الشعبية للتحر�ر والتغي��.

 من إسطنبول:  ا��لس الوط�� السوري، االئتالف الوط�� لقوى الثورة واملعارضة.

سور�ا أجل من (
ً
(معا حركة بار�س، ��

ً
أيضا املوجود قمح تيار السور�ة، الدولة بناء تيار ، ا��نو�ية ا����ة حزب جنيف:                      من

8 حرة وديمقراطية املوجودة �� مدر�د كذلك.

   أ�داف إيران وروسيا وتركيا من قمة سو����7
   قائمة املدعو�ن إ�� مؤتمر (ا��وار الوط�� السوري) �� سو����8

3 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/12/2/%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A
https://arabic.rt.com/middle_east/907580-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A/
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وعرض ، ��ص (1600) نحو إ�� مستقل �ش�ل األفراد ��ضور الدعوة الروسية ا��ارجية وزارة وّج�ت 9               كما

"ممث�� بقائمة ُعنونت اسم، (351) عدد�ا بلغ ال�� املدعّوة املعارضة ��صيات من أسماء مجموعة الوصل" "زمان                  موقع

 املعارضة ا��ارجية املدعو�ن إ�� سو���� ح�� 26 يناير 2018"، و�م حسب التوز�ع التا��:

و(36) تركما�ي، ر�م طر�ق عن أ��اص و(9) قس�س، رندة طر�ق عن ��ص (44) جنيف؛ من ��ص 113 دعوة                    تم

 ��ص عن طر�ق �يثم مناع، و(24) ��ص عن طر�ق أحمد ا��ر�ا.

أ��اص (4) و تركما�ي، ر�م طر�ق عن ��ص و(19) مناع، �يثم طر�ق عن ��ص (20) ��ص؛ (44) ُد�� دمشق                     ومن

 عن طر�ق رندة قس�س، و��ص واحد عن طر�ق أحمد ا��ر�ا.

و(133) قس�س، رندة طر�ق عن (5) و تركما�ي، ر�م طر�ق عن (12) أنقرة؛ من ��ص (156) دعوة
ً
أيضا القائمة �� ورد                       كما

 (6) أ��اص ممثل�ن عن االستخبارات ال��كية.
ً
 ر����م تركيا، أيضا

بصفة موس�و �� يقيمون أ��اص (10) إ�� الدعوة وج�ت كما ا��ر�ا. أحمد طر�ق عن ��ص (28) دعوة تم مصر                     ومن

10 أفراد.

 

 السياق الذي استد�� عقد مؤتمر سو����
تتحقق لن ال�� السياسية وم�اس��ا مصا���ا لتمك�ن فرصة السوري" الوط�� "ا��وار مؤتمر عقد من روسيا                 ارتأت

فقد ،2254 األمن مجلس وقرار وجنيف أستانة �� لة
ّ
تمث

ُ
وامل السوري السيا��� ل��ل الناظمة الدولية القرارات بإقصاء                  إال

ع�� واشنطن ا�تمام ترك�� سّيما ال الدولية القرارات اتجاه اس��اتيجي��ا ضمن جنيف مسار إفشال ع�� روسيا                  حرصت

11 محار�ة تنظيم الدولة بال�سبة لتطبيق ما جاء �� مسار جنيف وفق اس��اتيجية الواليات املتحدة منذ بداية أحداث سور�ا.

لعام أكتو�ر �� وان��ت يناير �� ل�ا جولة أول بدأت ال�� السبع محطا��ا �� أ�داف�ا أستانا مفاوضات تحقق                    ولم

واإلل��ام واملعارضة، السوري النظام ب�ن مباشرة غ�� مفاوضات وإجراء السيا���، ا��ل تأكيد ف��ا ورد ما وأ�م ،2017                 

حدود ورسم واملعارضة، النظام قوات ب�ن املعتقل�ن لتبادل آلية وفق املعتقل�ن عن واإلفراج النار، إطالق وقف                  بقرارات

12 مناطق خفض التوتر.

إصالح إجراء �� رؤ���ا لفرض روسيا سعت فقد واستمراره، األسد نظام لبقاء ضمان سو���� مؤتمر أن                  كما

جنيف بتعطيل السوري الصراع ��ل رؤ���ا تث�يت وكذلك األسد، نظام بوجود وطنية مصا��ة ح�ومة و�شكيل                 الدستور

وقامت است�نائية فرصة اعت����ا ما روسيا وان��زت الدو��، وا��تمع املتحدة الواليات لدى حصر�ا السوري امللف إبقاء                  دون

تركيا ارتباط وال سور�ا، �� اإليرا�ي ن
ّ

التمك تجا�ل يمكن فال املنطقة، �� السور�ة املعادلة أطراف من عدد مع تحالفات                     �عقد

13 بامللف الكردي الذي اعت��تھ أولو�ة ع�� �شّب��ا بفكرة رحيل األسد عن سّدة ا��كم.

   موس�و: 1600 مدعو إ�� "ا��وار الوط�� السوري" والفروف سيحضر املؤتمر9
   قائمة بأسماء املدعو�ن إ�� "سو����" واملصوت�ن بنعم ��ضوره10
   مؤتمر 'سو����' جديد روسيا للسور��ن.. الس�نار�و�ات والنتائج املتوقعة11
   أبرز محطات مفاوضات أستانا12
   سور�ا... صراع «سو���� ـ جنيف»13

4 

https://arabic.rt.com/world/923274-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-1600-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.rt.com/world/923274-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-1600-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.rt.com/world/923274-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-1600-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/84224/
http://www.syriainside.com/articles/136_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/7/4/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/1097646/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%81%D8%AD%D8%B5/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%C2%AB%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%80-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81%C2%BB
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 موقف املعارضة قبل عقد املؤتمر
ال�يئة أعلنت فقد ، "سو����" الوط�� ا��وار مؤتمر �� املشاركة رفض ع�� السور�ة املعارضة قوى معظم                  أجمعت

با��ل وال��ام�ا سو���� مؤتمر �� مشارك��ا عدم خاص بيان �� املعارضة، لقوى األك�� املظلة السور�ة، للمفاوضات                  العليا

تبذل�ا "ج�ود للمؤتمر الدعوة أن ال�يئة واعت��ت جنيف، بيان بھ جاء ِملا
ً
وفقا املتحدة لألمم القانونية املظلة تحت                    السيا���

سيا��� حل إ�� للتوصل الدو�� ا��تمع يبذل�ا ال�� ا���ود �سف و األممية، الشرعية إطار خارج با��ل لالنفراد                   موس�و

14 يضمن للشعب السوري حر�تھ وكرامتھ".

ل�شار م�ان ال بأنھ الر�اض مؤتمر �� مرجعي��ا ع��
ً
تأكيدا بالرفض األساسية للمفاوضات العليا ال�يئة قرار                  وجاء

15 األسد ورموزه �� مستقبل سور�ا،�� الوقت الذي سعت فيھ روسيا إ�� اس�بعاد �ذا ا��يار من خالل عقد مؤتمر سو����.

قضما�ي "�سمة و�م: عضو (36) أصل من سو���� مؤتمر حضور لصا�� ال�يئة �� أعضاء 10 صّوت ذلك؛                   رغم

وقاسم ا��الدي وفراس سليمان وجمال ا��ا�ي وسامي دليقان وم�ند املصري وعرو�ة سليمان و�وسف الكردي                وطارق

.
ً
، و�وفاة العضو من�� درو�ش واستقالة ع���� إبرا�يم، بقي العدد 34 عضوا 1617 ا��طيب وخالد ا��اميد"

أحمد برئاسة السوري الغد كتيار سو���� مؤتمر حضور املعارضة ع�� ا��سو�ة التيارات �عض أيدت                وكذلك

،  وتيار قمح برئاسة �يثم مّناع. ، وتيار بناء الدولة برئاسة  لؤي حس�ن 181920 ا��رب

تفاوضية مساٍع وأي السوري الوط�� ا��وار ملؤتمر القاطع رفضھ الداخ�� األمن لقوى الوط�� التجمع أعلن                 كما

.
ً
 وحمايتھ دوليا

ً
 وعسكر�ا

ً
21 تقف وراء�ا روسيا ال تُصب �� صا�� الثورة والشعب السوري و�عيد إنتاج النظام ودعمھ سياسيا

ورد كما واعت��تھ سور�ة، �� السيا��� ل��ل رؤ���ا وفق سو���� مؤتمر �� املشاركة املسلم�ن األخوان جماعة                  رفضت

.  ل��ّل السيا��� املنصوص عليھ �� قرارات جنيف"
ً
 لالحتالل الرو��� وتجا�ال

ً
22 �� البيان "ترسيخا

كما سو����، مؤتمر حضور رفض �� املعارضة موقف وثّمن املوقف سياق عن السوري اإلسالمي ا��لس يخرج                  ولم

عل��ا تفق
ُ
امل السابقة بال��اما��ا الوفاء �عدم لھ بيان �� روسيا ا��لس وا��م ل��ل"

ً
ومؤ�ال

ً
نز��ا

ً
وسيطا "ل�ست روسيا                    اعت��

رحيلھ دون األسد نظام ظل �� انتخابات إجراء يمكن ال أنھ ا��لس بيان واعت�� سور�ة، ��
ً
عسكر�ا فعلتھ عّما نا�يك

ً
                     دوليا

الزور" "شا�د يتعّدى ال حضوره فدور سوى ا��اضر ي�ون لن حيث املؤتمر، حضور ينوي من �ل ر
ّ

حذ وكما                    وُمحاكمتھ،

. 23 وسيحكم ع�� نفسھ "باالنتحار السيا���"

   بيان من ال�يئة العليا للمفاوضات حول مؤتمر ا��وار الوط�� املق��ح �� سو����14
   ال�يئة العليا للمفاوضات السور�ة15
   ما ال�دف من تصعيد الط��ان الرو��� قصفھ ع�� إدلب؟16
   مقاطعة مؤتمر ا��وار الوط�� السوري "ال رجوع عنھ"17
   بيان خاص بمؤتمر ا��وار الوط�� السوري �� سو����18
   بيان عن مشاركة تيار بناء الدولة بمؤتمر سو����19
   االنتقال السيا��� �� سور�ا20
 ع�� جنيف21

ً
   التجمع الوط�� لقوى األمن الداخ�� يرفض مؤتمر سو���� و�عت��ه التفافا

   مؤتمر سو���� تحت رعاية االحتالل الرو���22
   بيان �شأن الدعوة الروسية ملؤتمر سو����23
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http://syrianhnc.org/ar/news/show/252/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2017/11/21/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.noonpost.org/content/21829
https://arabi21.com/story/1067471/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D9%87
http://www.alghadalsoury.com/2018/01/28/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81/
https://www.facebook.com/Tayyar.Syria/posts/1975550055818918
http://haythammanna.net/transitology-in-syria/
http://orient-news.net/ar/news_show/142084/0/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://ikhwansyria.com/2017/11/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A/
http://sy-sic.com/?p=5954
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�� موقف�ما بّ�ن
ً
مش���ا

ً
بيانا ا��ر السوري ا���ش �� األر�ان و�يئة واملعارضة الثورة لقوى الوط�� االئتالف                  وأصدر

ال�دف البيان عنوان أو�� وقد جنيف، �� السيا��� االنتقال لعملية دعم�ما وأكدا سو���� مؤتمر �� املشاركة                  رفض

24 الرئ���� �� الرفض: "مؤتمر سو���� دعوة لاللتفاف ع�� جنيف واالنتقال السيا��� برعاية األمم املتحدة".

سو���� مؤتمر ��ضور الدعوة اعت��ت إذ نفسھ، الرفض موقف ا��ر السوري ل���ش ا��نو�ية ا����ة                واتخذت

ا��نو�ية ا����ة مقاطعة ورغم جنيف" بيان ومضمون لروح
ً
وتجازوا العالقة، ذات األمن مجلس قرارات �افة إللغاء                  "محاولة

الثورة تمثيل ع�� للقضاء
ً
َمع��ا �سو���� الوط�� ا��وار مؤتمر عقد �� رأت أ��ا السادس،إال جول��ا �� أستانا                   الجتماعات

 وفرز معارضة جديدة تختلف عن معارضة نظام األسد ا��الية. 
ً
25 السور�ة سياسيا

السياسية السور�ة املعارضة م�ونات با�� مواقف عن العسكري السور�ة الثورة قوى وفد موقف َي�تعد                ولم

موضوع تضم�ن �س�ب وذلك سو���� مؤتمر ا�عقاد مخاطر من تخّوفھ نقاط سبع من م�ّون بيان �� بّ�ن حيث                    والعسكر�ة،

األو�� ال�سمية �� "شعوب" �عب�� روسيا الستخدام اس�يائھ عن البيان وعّ�� املؤتمر، أعمال جدول �� والدستور                  االنتخابات

البيان أوّ�� كما االجتما��، و�سيجھ وحدتھ عن واالبتعاد السوري الت�و�ن تفت�ت إ�� فيھ أ��ت أ��ا واعت��                  للمؤتمر،

الوفد رفض إ�� البيان ولفت للمفاوضات. راعية كدولة حيادي��ا إثبات وعدم النظام لصا��
ً
وسياسيا

ً
عسكر�ا روسيا                  انحياز

 عرض روسيا ملناقشة الدستور �� أستانا.
ً
26 سابقا

نور و"حركة الشام"، أحرار و"حركة الشامية" "ا����ة أبرز�م سو���� مؤتمر
ً
عسكر�ا

ً
فصيال (44) رفض

ً
               وأيضا

جنيف1 �� السيا��� باملسار متمسك�ن السوري، الشعب بحق جرائم ارتكبت معادية دولة روسيا واعت��وا الزن�ي"،                 الدين

ا��اصر�ن عن ا��صار وفك املعتقل�ن سراح بإطالق ق
ّ
يتعل ما وخاصة بنوده تطبيق مؤكدين 2254 رقم املتحدة األمم                   وقرار

27 املدني�ن

رفضھ ، سور�ا أنحاء �افة من وعش��ة قبيلة 65 بـ
ً
ممثال السور�ة، والقبائل للعشائر األع�� ا��لس أعلن 28                 كما

الشعب لت��يات
ً
و�درا اإلذعان، ص�وك لتوقيع دعوة املؤتمر

ً
معت��ا روسيا من شف�ّية دعوة تلقيھ �عد سو����                  ملؤتمر

29 السوري، ورأى أن قبول الدعوة إ�� املؤتمر "خيانة لدماء الش�داء".

  

   "ا����ة ا��نو�ية": سو���� التفاف ع�� جنيف وإعادة �عو�م لألسد24
   املصدر السابق25
   �ل س�شارك وفد املعارضة العسكري �� مؤتمر سو���� ؟26
 عسكرً�ا يرفضون مؤتمر سو����27

ً
   أك�� من 40 فصيال

   كيانات سور�ة �علن مقاطعة مؤتمر سو����28
   بيان ا��لس األع�� للعشائر والقبائل السور�ة ضد مؤتمر سو����29
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https://www.alsouria.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://www.qasioun-news.com/ar/news/show/107377/%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D9%88%D9%81%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A
https://www.enabbaladi.net/archives/193880#ixzz57vlrHXas
https://www.enabbaladi.net/archives/193880#ixzz57vlrHXas
https://www.enabbaladi.net/archives/193880#ixzz57vlrHXas
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/11/4/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=8PHDsaXNrDo
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 مواقف الدول من مؤتمر سو����

 املوقف األمر��ي
ا��ارجية وز�ر مساعد قالھ ما وفق سو���� بمؤتمر قة

ّ
املتعل الروسية الضمانات ع�� املتحدة الواليات                تحّفظت

مجلس �� ا��ارجية الشؤون ��نة عقد��ا استماع جلسة خالل �لمة �� ساترفيلد ديفيد األوسط الشرق لشؤون                  األم���ي

ال�سو�ة لعملية الشر�� الطا�ع نضفي ولن �ستطيع ال "إننا قال: حيث ،2018 لعام الثا�ي �انون يناير/ 11 �� األم���ي                     الشيوخ

عن ت�لفتھ تقل لن الذي سور�ة إعمار �� املتحدة الواليات مسا�مة عدم إ�� ساترفيلد نّوه كما روسيا"، ت�ت���ا ال��                     البديلة

 200 مليار دوالر أمر��ي، �� حال بقي �شار األسد �� سّدة ا��كم، و�ذا ما �س�� روسيا لتعز�زه �� مؤتمر سو����.

األمر�كية التصر�حات ��ا�� مؤتمر �� زاخاروفا مار�ا الروسية ا��ارجية باسم املتحدثة ع�� روسيا انتقدت                ب�نما

يقف األمر��ي املوقف أن إ�� زاخاروفا �ت
ّ
و� وجنيف، أستانة لعمليات مكّمل سو���� مؤتمر أن معت��ة "باألو�ام"                  ووصف��ا

30 وراء عرقلة  قرار املعارضة السور�ة حضور املؤتمر.

 املوقف الفر����
الدو�� ا��تمع لدى عتمدة

ُ
امل جنيف محادثات أن معت��ة سو����، مؤتمر حضور رفض�ا الفر�سية ا��ارجية                أعلنت

31 �� املنتدى األمثل ملناقشة ا��ل السيا��� �سور�ا، وثّمنت �ل ا���ود الدولية ومن ضم��ا ج�ود روسيا.

�عدم ذلك معللة واحد، بيوم ا�عقاده قبل املؤتمر بمقاطعة سو���� ��ضور الرافض موقف�ا فر�سا أكدت                 كما

كما في�نا، �� جنيف محادثات �� بذلك �ع�دا��ا �عد الشرقية دمشق غوطة �� النار إطالق بإيقاف بوعود�ا روسيا                    إيفاء

32 وصفت قرار املعارضة باملقاطعة بـ "ال��اع".

اإلفالت ضد دولية "شراكة شعار: تحت بار�س �� ا�عقد الذي الدو�� املؤتمر �امش ع�� فر����، دبلوما���                  وشّبھ

نّوه إذ األفغانية، القبائل يمثل موسع مجلس و�و ج��غا" اللو�ا "بـ سو���� مؤتمر ،2018 يناير 23 �� العقاب"                    من

واالستقاللية، واألمن با��ر�ة وتمتع�ا نزا���ا مدى ُ�عرف ال أطراف فيھ "�شارك سو���� مؤتمر أن إ�� الفر����                  الدبلوما���

33 وتمثيل�ا ل�ل م�ونات الشعب السوري، أما عملية جنيف ف�شارك ف��ا أطراف حدد��ا قرارات مجلس األمن" .

 املوقف ال��يطا�ي
حسب سور�ا �� السيا��� االنتقال عليھ يقوم الذي ا��ل أسس وضع �� الشرعية ل�ا جنيف عملية أن بر�طانيا                    ترى

أن وأكد سو���� مؤتمر تجاه بر�طانيا موقف ت�يان عند لو�غدن مارتن سور�ا حول ا��اص ال��يطا�ي املبعوث وّ��ھ                   ما

34 "�عض املبادرات يمكن أن �ساعد أو ال �ساعد".

   رفض أم���ي ملؤتمر سو���� السوري: موس�و مستاءة30
   فر�سا �علن موقف�ا من مؤتمر ا��وار الوط�� السوري31
   بار�س وواشنطن تقاطعان «مؤتمر سو����» اليوم32
   "العر�ية.نت" تكشف �وال�س اجتماع بار�س حول سور�ا33
   دبلوما��� أورو�ي: أم���ا تراجعت عن دعم املعارضة السور�ة34

7 

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/1/12/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201711021027172776-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
http://www.alhayat.com/Articles/27012487/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2018/01/24/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.html
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2017/12/16/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A.html
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لھ �غر�دة �� وذلك للمؤتمر، مقاطع��ا لونجدين مارتن سور�ا لدى سف���ا لسان ع�� بر�طانيا أكدت السياق �ذا ��                  

�� املشاركة النظام رفض الروسية املسا�� من الرغم فع�� سو����. مؤتمر �� �شارك لن "بر�طانيا ف��ا: قال تو��� موقع                     ع��

35 حوار بناء، ودمر الثقة �� أن سو���� يمكن أن �ساعد عملية جنيف".

 املوقف اإلسرائي��
مؤتمر ا�عقاد قبيل موس�و �� بوت�ن فالديم�� الرو��� الرئ�س مع نت�يا�و ب�يام�ن اإلسرائي�� الوزراء رئ�س                 تباحث

ووصف ا��ادثات، تفاصيل عن الكشف دون السور�ة ال�سو�ة ظل �� اإلقليمية والقضايا الثنائية العالقات حول                 سو����

اإليرا�ي بالوجود يتعلق فيما إسرائيلية تخّوفات تخفي ا��ادثات تلك أن يبدو لكن ،"
ً
جدا "جيدة بأ��ا ا��ادثات                  نت�يا�و

36 العسكري �� جنوب سور�ا، وا��شية من إقامة مصا�ع إلنتاج الصوار�خ اإليرانية الدقيقة.

�� جرى ما ع�� نت�يا�و ب�يام�ن أطلع �اتفي تواصل موس�و �� واإلسرائي�� الرو��� ا��انب�ن ب�ن اللقاء                  وسبق

الرو��� االتفاق إثر ع�� سور�ة، جنوب �� األوضاع من اإلسرائيلية "ا��اوف نت�يا�و بّ�ن بوت�ن، و األسد �شار ب�ن                    ا��ادثات

إطالق وقف خط شر�� العازلة املناطق �� األمنية وال��ت�بات سور�ة، جنوب التصعيد خفض مناطق �شأن األرد�ي                  األم���ي

37 النار ب�ن إسرائيل وسور�ة". بحسب ما ذكره محلل الشؤون السياسية �� القناة العاشرة براك رافيد.

 املوقف السعودي
ال�� الر�اض، �� األم��كية اإلسالمية القمة �امش ع�� وذلك روسيا، إ�� السوري امللف �سليم رؤ�ة السعودية                  تب�ت

 ُعقدت �� ش�ر مايو 2017.

الروسية الرؤ�ة وفق �سور�ا السيا��� ا��ل �� األسد وجود بقبول السور�ة املعارضة إقناع م�مة الر�اض                 حملت

أغسطس �� ��اب ر�اض للتفاوض العليا لل�يئة السابق للم�سق ا��ب�� عادل السعودي ا��ارجية وز�ر قالھ ما                  بحسب

.2017 

من الر�اض �دفت حيث السور�ة" املعارضة "توحيد م��رات تحت املعارضة ع�� السعودية الضغوط               واستمرت

ع�� �ع��ضان ال اللتان املنصتان و�ما للتفاوض، العليا ال�يئة �� والقا�رة موس�و منص�� إدخال إ�� الضغوط تلك                   خالل

38 وجود األسد �� ا��ل السيا��� �سور�ا، فيما أدت تلك الضغوط إ�� استقالة ر�اض ��اب ومجموعة من أعضاء ال�يئة.

السعودي ا��ارجية وز�ر عقد فيما للتفاوض العليا ال�يئة م�سق منصب ا��ر�ري نصر تو�� ��اب استقالة                 و�عد

2018 الثا�ي �انون يناير/ 21 و 2017 األول �انون / د�سم�� 24 �� التوا�� ع�� جر�ا ا��ر�ري مع اجتماع�ن ا��ب�� 39                     عادل

40 وذلك ضمن مسا�� السعودية إلقناع املعارضة بحضور مؤتمر سو����.

   �ل فشل مؤتمر “سو����” للسالم �� سور�ا قبل أن يبدأ؟35
   "مؤتمر سو����" ع�� طاولة بوت�ن ونت�يا�و36
   تقار�ر اسرائيلية : بوت�ن يطم�ن اسرائيل.. و�بلغ�م أن األسد سي�ون آخر رئ�س علوي �� سور�ا37
   السعودية تتو�� م�مة إقناع املعارضة السور�ة بـ"ا��ل الرو���"38
   عادل ا��ب�� يبحث مع نصر ا��ر�ري نتائج جنيف-398
   ا��ب�� يلتقي مجددا �� الر�اض رئ�س املعارضة السور�ة40
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 املوقف القطري
بن ف�د روسيا لدى قطر سف�� صّرح كما إلنجاحھ �س�� أ��ا إال سو���� مؤتمر ��ضور دعوة تتلّق لم قطر أن                      رغم

دون ا��وار قبول وخارج�ا سور�ا داخل املعارضة ع�� أن وترى سور�ا، �� السالم إلحالل موس�و ج�ود وتؤ�د العطية،                    محمد

 شروط ُمسبقة، وجدد العطية دعمھ للسور��ن ول���ومة الروسية �� س�يل الوصول إ�� �سو�ة سلمية.

نفس�ا �� سو���� عملية �� ا��اضرة األطراف ت�ون أن األفضل "من با��ضور قطر دعوة عدم ع�� العطية ق
ّ
                  وعل

�ناك. بالوضع مباشرة عالقة ل�ا وال�� �سور�ا ا��يطة الدول ب�ن ينفذ أن يجب العمل ألن أستانا، مفاوضات �� شاركت                     ال��

41 وإال، إذا قمت بدعوة عدد كب�� من البلدان، فمن غ�� املعروف ما يمكن أن يؤدي إليھ �ذا األمر".

 املوقف األرد�ي
املغ��ب�ن وشؤون األرد�ي ا��ارجية وز�ر مس�شار الوفد وترأس مراقب، بصفة سو���� مؤتمر �� األردن                شاركت

الرو��� واملبعوث العضايلة عودة أمجد موس�و �� األرد�ي السف�� ب�ن مباحثات املؤتمر سبق ذاتھ الش�ر و�� ، التل 42                  نواف

ع�� بال��ك�� اإلقليمية األجندة بنود أ�م الطرفان تبادل بوغدانوف ميخائيل إفر�قيا وشمال األوسط الشرق إ��                 ا��اص

43 ال�سو�ة السور�ة وفق التحض��ات ملؤتمر ا��وار الوط�� السوري.

إ�� باإلضافة و�ر�طانيا وفر�سا األمر�كية املتحدة والواليات السعودية مع سو���� مؤتمر قبيل األردن اش��كت                كما

��نيف9 التم�يدي االجتماع خالل وذلك الر�اض2، وفد إ�� الوثيقة بإعداد ديمستورا ستافان سور�ا إ�� األم��                 واملبعوث

تنحية تتضمن ولم ،2254 األم�� القرار وفق سور�ا �� السيا��� ل��ل الدول �ذه رؤ�ة الوثيقة وتضمنت في�نا، ��                    املنعقد

44 �شار األسد عن ا��كم، بل إقامة انتخابات �شرف عل��ا األمم املتحدة.

 املوقف املصري
الدعوة �ذه و�عت�� سو����، مؤتمر ��ضور دعوة ز�د أبو أحمد املصر�ة ا��ارجية باسم املتحدث ع�� مصر                  تلقت

املسألة تجاه السيا��� الدور عن مصر صمت �عد سو���� �� س�شارك ال�� األطراف ألحد موس�و توج��ا رسمية دعوة                    أول

الشعب طموحات يل�� بما سور�ا �� السيا��� ل��ل داعما باعتباره باملؤتمر ز�د أبو ورحب .2010 يناير 25 ثورة منذ                     السور�ة

 عن و�الت االقتتال والدمار.
ً
45 السوري �عيدا

   السف�� ف�د العطية: قطر تدعم سو���� وجنيف ��ل األزمة السور�ة41
   مؤتمر سو���� حول سور�ا ينطلق اليوم بمشاركة األردن42
   بوغدانوف يبحث مع السف�� األرد�ي التحض��ات لـ "مؤتمر سو���� حول سور�ا"43
   نص الوثيقة الغر�ية املقّدمة �� اجتماع في�نا44
   مصر أول املدعو�ن رسمًيا ��ضور “سو����”45
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 موقف األكراد
ولم السور�ة، عفر�ن مدينة ع�� ال���ي" "ال��وم استمرار ظل �� سو���� مؤتمر �� مشارك��م عدم األكراد                  أعلن

شمال لألكراد الذا�ي ا��كم مناطق إدارة مس�شاري أحد و�رى املؤتمر، ��ضور روسيا من رسمية دعوة سور�ا أكراد                   يتلق

46 سور�ا بدران جيا �ورد أن املؤتمر ي�ناقض مع ج�ود ا��ل السيا���، و�دفع املناطق اآلمنة واملستقرة باتجاه الفو���.

�� للمشاركة أكراد ممثل�ن إ�� (2018 الثا�ي �انون يناير/ 22) �� دعوة وّج�ت أ��ا روسيا أعلنت فقد ذلك                    ورغم

املدعو�ن السور��ن الئحة ع�� �م أكرادا "ممثل�ن إن الفروف س���� الرو��� ا��ارجية وز�ر قال حيث سو����،                  مؤتمر

47 للمشاركة �� مؤتمر ا��وار الوط�� السوري الذي ينعقد �� سو���� األسبوع املقبل".

"حزب ب�ن تنافس �ناك �ان بل سو����، مؤتمر قبيل املوقف سيد ال�دوء يكن فلم الكردية الساحة داخل ��                    أما

�� الكردي للشعب املمثل سي�ون ل��ضور ُيدع فمن املؤتمر، حضور ع�� الكردي" الوط�� و"ا��لس الديمقراطي"                 االتحاد

الوط�� ا��لس من وفد لقاء �امش ع�� الدين بدر صالح الكردي السيا��� ال�اتب كشفھ ما وفق وموس�و أنقرة                    حسابات

الكردية النخبة "أغلبية أن ال�اتب ورأى .2018 يناير ش�ر مطلع �� أنقرة �� ال��كية ا��ارجية عن بممثل�ن سور�ا ��                     الكردي

الشباب تفاعل "فقد السور�ة الثورة تجر�ة �عد
ً
خصوصا الناس، طموحات تمثل �عد لم الكردية األحزاب �ذه بأن                   �عتقد

لآلخر البعض وقف ب�نما الثورة، �عض�ا عادى فقد الكردية األحزاب أما السور�ة، الت�سيقيات ع��
ً
أفرادا الثورة مع                   الكردي

48 موقف ا��ياد م��ا.

 تأجيل مؤتمر سو����
إ�� عقده موعد روسيا أجلت 2017 لعام الثا�ي �شر�ن نوفم��/ 18 ��

ً
مقررا سو���� مؤتمر عقد �ان أن 49                   �عد

29 يومي �� املؤتمر عقد �ازاخستان �� الروسية ا��ارجية أعلنت أن إ�� ثابت موعد تحديد دون 2018 شباط ف��اير/ 50                    ش�ر

. 5152 و30 يناير/�انون الثا�ي   ، ثم اقتصر املؤتمر ع�� يوم واحد 30 يناير/�انون الثا�ي

باإلضافة ،(pyd) الديمقراطي االتحاد حزب حضور ع�� تركيا اع��اض إ�� املؤتمر تأجيل روسيا قرار أسباب                 �عود

 إ�� انتظار نتائج مؤتمر الر�اض2 وما قد يفرزه من نقاط مش��كة مع مؤتمر سو����.

ال�سو�ة حول وروسيا املتحدة الواليات ب�ن تفا�مات إيجاد احتمالّية إ�� املؤتمر تأجيل أسباب �عود وكذلك                 

�ش�ر في�نام �� اقتصادية قمة ع�� ترمب دونالد األمر��ي والرئ�س بوت�ن فالديم�� الرو��� الرئ�س لقاء خالل                  السور�ة

53 نوفم��/ �شر�ن الثا�ي.

    مسؤول كردي: لن �شارك �� مؤتمر سو���� حول سور�ا46
   روسيا تدعو أكراد سور�ا ملؤتمر سو����47
   سيا��� كردي: تنافس ب�ن قط�� أكراد سور�ا ع�� "سو����"48
ر من الضغوط49

ّ
   روسيا �عيد النظر بموعد سو���� السوري... واملعارضة تحذ

   تأجيل مؤتمر “سو����” إ�� شباط املقبل50
    �ازاخستان �علن موعد مؤتمر سو����  �شأن سور�ا51
     مؤتمر سو���� حول سور�ا: ج�د كب�� ون�يجة متواضعة52
   3  أسباب لتأجيل مؤتمر "سو����"53
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https://www.zamanalwsl.net/news/article/82559/
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ال بما مقررا��ا ع�� االلتفاف من بتخّوف�ا املؤتمر تأجيل أسباب املتحدة األمم بررت السابقة عطيات
ُ
امل إ��                  باإلضافة

روسيا تفّرد من ا��شية عن نا�يك ،1118 و 2254 األمن مجلس قراري ع�� �عتمد ال�� سور�ا �� السياسية العملية                     يخدم

. 54 با��ل السوري

املؤتمر "املؤثرة" السور�ة القوى مقاطعة إ�� �عود التأجيل س�ب أن السوري الوط�� االئتالف يرى آخر جانب                  من

. 55 وفق توضيح املعارض السوري وعضو االئتالف الوط�� أحمد رمضان �� حسابھ ع�� تو���

 موقف منظمات مجتمع مد�ي
املنظمات وأكدت السور��ن، جميع عن

ً
ممثال �عت��ه ولم سو���� مؤتمر سور�ة مد�ي مجتمع منظمة 134                 رفضت

ال�� السياسية العملية بمواصلة وطالبت وموثوق، عادل وط�� حوار إجراء إ�� بحاجة أ��ا بأسماء�ا بيان ع�� وقعت                   ال��

عن السياسية العملية بتحو�ل �سمح "لن أنھ ع�� املوقعون وشدد املد�ي، ا��تمع مع باالش��اك املتحدة األمم                  تقود�ا

األعمال إ��اء "ضرورة ع�� حرص�ا مع آخر"، م�ان أي �� أو سو���� �� السوري للشعب املشروعة التطلعات                   تحقيق

. 56 العشوائية وكسر ا��صار وتأم�ن اإلفراج عن املعتقل�ن السياسي�ن واأل��اص ا��تجز�ن �ش�ل �عسفي" 

 لقاءات دولية قبل ا�عقاد سو����

 اجتماع وزراء ا��ارجية تركيا وروسيا وإيران �� أنطاليا ال��كية
وذلك 2017 ثا�ي /�شر�ن نوفم�� 19 �� ال��كية أنطاليا مدينة �� وتركيا وروسيا إيران دول خارجية وزراء                   اجتمع

�� ونوقش انطالق��ا، منذ أستانة مباحثات مستجدات آخر و�حث سو���� ملؤتمر الراعية الدول لقمة التحض��                 ��دف

الراعية الدول قّمة ن
ّ

تتمك ح�� واملعارضة السوري النظام ب�ن املباحثات صعيد ع�� تقّدم تحقيق إم�انّية �ناك أن                   االجتماع

�� األكراد مشاركة ومناقشة أستانا رؤ�ة وفق السور�ة لألزمة حوار وإقامة ، سور�ا �� "االش�با�ات" إ��اء من سو���� 57                   ملؤتمر

خفض بمنطقة يتعلق بما الثالث للدول العسكر��ن القادة ب�ن الدائم التواصل استمرار ضرورة ع�� الفروف وأكد                  املؤتمر،

. 58 التصعيد

 لقاء بوت�ن واألسد قبل القمة الثالثية
�� ُمعلن غ�� �ش�ل ساعات أر�ع األسد �شار السوري" و"الرئ�س بوت�ن فالديم�� الرو��� الرئ�س لقاء                 استمر

ستجمع ال�� القّمة ا�عقاد قبل وال�شاور الت�سيق ��دف والعسكر��ن، السياسي�ن املسؤول�ن كبار من عدد بحضور                 سو����،

 بوت�ن مع الرئ�س�ن اإليرا�ي وال���ي، و�عت�� �ذه الز�ارة الثانية لألسد إ�� روسيا منذ بداية "األزمة السور�ة" .

   ل�ذه األسباب ..موس�و تؤجل مؤتمر سو����54
    املعارضة السور�ة: ل�ذه األسباب أجلت روسيا مؤتمر سو����55
   مؤتمر سو���� خطر ع�� عملية السالم �� سور�ا: بيان مش��ك من ا��تمع املد�ي السوري56
   الفروف: اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران تحض�ٌ� لـ"قمة سو����"57
   �ذا ما ناقشھ وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا �شأن سور�ا58
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https://arabi21.com/story/1050228/%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


 

مؤتمر الحوار الوطني السوري .. سوتشي
 

ا��طوات ش�ل توضيح طر�ق ع�� َمعلما ل
ّ
�ش� أ��ا من بوت�ن يرى كما أ�مي��ا موس�و إ�� األسد ز�ارة                   وتك�سب

مع حقيقي حوار بفتح �سمح التصعيد خفض مناطق إ�شاء أن و�رى ف��ا، املتحدة األمم ودور السياسية للعملية                   القادمة

 املعارضة، كما �سّوغ الوجود الرو��� �� سور�ة ��دف القضاء ع�� "بؤر اإلر�اب".

ضد ا��رب �� السوري ل���ش الداعمة الروسية العسكر�ة "العملية إّن وقال بالرأي الرو��� نظ��ه األسد                 وافق

استعداد أبدى كما والسياسية"، والعسكر�ة اإل�سانية رأس�ا وع�� األصعدة مختلف ع�� وكب��ة م�مة نتائج حققت                 اإلر�اب

 دمشق ل��وار مع �ل امل�تم�ن بال�سو�ة السياسية لألزمة السور�ة طاملا ال َيمس ذلك السيادة السور�ة وقرار�ا.

القادة األسد شكر ب�نما سور�ة، �� السياسية بالعملية ال��وض �� الروسية املس��ة القوات بدور بوت�ن أشاد                  ثم

ديار�م"، إ�� العودة من ك�� سور�ون تمكن وحلفائنا السوري ا���ش وأعمال أفعالكم "بفضل وقال: الروس،                 العسكر��ن

تقار�ر و�حسب . السور�ة" ا���ومة سيطرة تحت باتت السور�ة األرا��� من %98 من أك�� "بإّن اللقاء �عد بوت�ن صّرح 59                   كما

60 إعالمية إسرائيلية أبلغ بوت�ن األسد بأنھ "سي�ون الرئ�س العلوي األخ�� لسور�ة".

ا���� وراء ما برنامج �� وّ�� ما حسب األسد، مع بوت�ن لقاء أن هللا العبد محمد السوري ال��في ال�اتب                     و�عت��

السيا��� ا��لل أرجأ لكن السوري، بالشأن املعني�ن ول�ل لألسد إيصال�ا بوت�ن أراد �يمنة رسالة مجرد �و ا��ز�رة،                   بقناة

وال كث��ا، عليھ �عتمد وروسيا لسور�ا، الشر�� "الرئ�س باعتباره باألسد بوت�ن لقاء ت��ير ذاتھ ال��نامج �� شوك سافران                    إيفان

61 يمكن ملوس�و أن تقبل بأن يبدو األسد و�أنھ قد وضع جانبا ولم �عد م�ما".

 القمة الثالثية (روسيا ، تركيا ، إيران)
اإليرا�ي الرئ�س و بوت�ن فالديم�� الرو��� الرئ�س ب�ن جمعت ال�� الثالثية القّمة الرو��� سو���� منتجع ��                  ُعقد

�� السيا��� ا��ل مناقشة ��دف 2017 الثا�ي �شر�ن / نوفم�� 22 �� أردوغان طيب رجب ال���ي والرئ�س روحا�ي                    حسن

62 سور�ا قبيل عقد مؤتمر سو���� و�ال��امن مع ا�عقاد مؤتمر الر�اض2.

مبدأ ع�� اتفقوا سو���� مؤتمر إلنجاح الفعالة املسا�مة ع�� العمل الثالثة الرؤساء إليھ ص
ُ
خل الذي البيان                  وأكد

الشعب عليھ يوافق أم�� بإشراف دستور وصياغة "نز��ة" انتخابات إجراء أ�مية وكذلك أراض��ا، ووحدة سور�ا                 سيادة

مجلس قرار مظلة تحت السالم إحالل �� �س�م بي��م الفعال التعاون أن وتركيا وايران روسيا الثالث الدول وترى                    السوري،

تدفق وتمنع اإل�سانية املعاناة ع�� تق��� ال�� العنف خفض مناطق إقامة أ�مية تجا�ل دون ،2254 رقم الدو��                   األمن

التوتر خفض لعملية الدعم لتقديم الدو�� للمجتمع دعوة ووج�وا والنازح�ن، الالجئ�ن لعودة آمنة ظروف وتحض��                 الالجئ�ن،

63 وإرسال املساعدات، و إزالة األلغام وإعادة بناء الب�ية التحتية األساسية وا��فاظ ع�� امل��اث التار���.

وأن السور�ة، الروسية القمة ���ود
ً
استكماال أ�ي الثالثية للقّمة ا��تامي البيان أن واملغ��ب�ن ا��ارجية وزارة                 رأت

السوري”. الدم حقن �� و�س�م أراض��ا ووحدة واستقالل سيادة يح��م سيا��� عمل "أي تدعم السور�ة العر�ية                 ا��م�ور�ة

 64

   قّمة روسية سور�ة �� سو����.. بوت�ن �علن سيطرة دمشق ع�� 98% من البالد واألسد مستعد ل��وار مع امل�تم�ن بال�سو�ة59
   "بوت�ن لألسد: ست�ون الرئ�س العلوي األخ�� �� سور�ة"60
   أجندة قمة سو���� وعالق��ا بمسار جنيف61
   "قمة سو����"س�تخذ قرارات مفصلية �� سور�ا62
   البيان ا��تامي لقمة سو���� يؤكد ع�� سيادة سور�ا ووحدة أراض��ا63
   سور�ة ترحب بالبيان ا��تامي للقمة الثالثية �� سو����64
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 انطالق مؤتمر سو����
�� السوري الوط�� ا��وار مؤتمر انطلق لھ، ورفٍض ل��ضور ُمعلن و��ن والثالثية الثنائية اللقاءات من جوالت                  �عد

ووفد م�ستورا، دي س�يفان �سور�ا ا��اص املتحدة األمم مبعوث بحضور سو���� منتجع �� 2018 ثا�ي �انون / يناير 30                   

65 من فصائل املعارضة، ومقاطعة ال�يئة العليا للمفاوضات

��صية) 70 إ�� 50 ب�ن (ما أنقرة ب�ن "موزعة ��صية 300 يقارب ما املعارضة من املؤتمر حضور عدد                    و�لغ

يمثل آخر عدد إ�� باإلضافة الداخل معارضة من ��صية 44) ودمشق ��صية) 29) والقا�رة ��صية) 50)                  وجنيف

66 مقر��ن من النظام)".

وذلك أنقرة، إ�� وعود��ا املؤتمر �� املشاركة املعارضة "فصائل" وفد من ��صية 80 رفض ا��سبان �� يكن لم                    وما

إبقاء ع�� الرو��� ا��انب وأصر السوري، النظام علم تحمل ال�� املؤتمر و�طاقات املطار �� لصقة
ُ
امل املؤتمر شعارات                   �س�ب

رغم لطل��ا روسيا �ستجب لم إن املشاركة برفض موقف�ا ع�� تصر جعل�ا ما املعارضة طلب ع�� بناء إزال��ا ورفض                     الشعارات

الشروط �عض املعارضة وضعت ذلك عن عدا املؤتمر، شعار بتغي�� مطل��م ع�� وافقت روسيا بأن املعارضة تركيا                   تبليغ

67 للمشاركة �� ا��وار مما أدى إ�� تأخر موعد البدء باملؤتمر ساعت�ن.

الدستوري اإلصالح ��نة �شكيل �� األم�� الوفد مطالب تحقيق لعدم التأخ�� �عود أخرى، نظر وج�ة                 ومن

املبعوث أطلق�ا "��ديدات" عن ال��نة عدا لرئاسة الوفد من أسماء ��موعة مق��حات روسيا اس�بعاد وكذلك 68                ورئاس��ا،

بوزارة املعلومات قسم مدير نائب بّرر ب�نما ، املطار �� الوفد احتجاز �س�ب م�ستورا دي س�يفان سور�ا إ�� 69                  األم��

70 ا��ارجية الروسية أرتيوم �وج�ن تأخ�� االفتتاح �س�ب انتظار عدد من املشارك�ن واملراقب�ن".

و�م: األسباب إبداء دون سو���� إ�� سور�ا من ال��صيات �عض مغادرة السوري النظام َمنع آخر؛ صعيد                  وع��

الوط�� املؤتمر من أ��اص و6 قمح، تيار من عضو 14 و إبرا�يم، و�غر�د قنوع دعد السياسية أستانا منصة                    من

71 الديمقراطي، و��صان من تيار بناء الدولة السوري.

 افتتاح املؤتمر
نوعھ" من "فر�د املؤتمر إن ف��ا قال �لمة االفتتاحية ا��لسة �� الفروف س���� الرو��� ا��ارجية وز�ر                  ألقى

"�سو�ة تحقيق ألجل الفّعال ا��وار أ�مية ع��
ً
مؤكدا واجتماعّيا،

ً
سياسيا السوري ا��تمع ممث�� ب�ن يجمع                 باعتباره

. 72 سياسية شاملة تقوم ف��ا األمم املتحدة بدور قيادي"

من بدعم استطاعت "سور�ا قال: ح�ن ا��ضور �عض الفروف جملة اْسَتَفّزت إذ ��دوء، االفتتاح يم���                 ولم

قصف "أوقفوا وقال الفروف �لمة مرتفع بصوت املشارك�ن أحد فقاطع اإلر�ابية"، القوى تدم�� الروسية ا��و�ة                 القوات

   مؤتمر سو���� �شأن سور�ا.. تفاصيل ونتائج65
   ��صيات سور�ة تقاطع وأخرى تحضر مؤتمر سو����66
   بدء ا��وار الوط�� السوري �� سو���� و�شكيل �يئة رئاسة املؤتمر67
   بيان مؤتمر "سو����": االنتخابات ستحدد مستقبل السور��ن68
   “سو����” ينطلق و��صيات معارضة �عود إ�� أنقرة69
   ا��ارجية الروسية : تأخ�� انطالق مؤتمر سو���� �عود إ�� انتظار وصول �عض املشارك�ن واملراقب�ن70
   نظام األسد �عرقل مشاركة معارض�ن من الداخل �� مؤتمر سو����71
   مؤتمر «سو����» ينطلق وسط توترات ومقاطعة املعارضة72
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السوري النظام وفود من املشارك�ن أحد خرج بل فحسب �نا املواج�ة جدلية تقف ولم ، السوري" الشعب عن                    طائراتكم

. : "عاشت الصداقة الروسية السور�ة"
ً
73 و�تف لسور�ا "عاشت روسيا العظ��"، وانت�� األمر برد الفروف قائال

ضمن املوجود اسكندرون للواء كممثل املؤتمر �� أورال معراج مشاركة تركيا حفيظة أثارت آخر، جانب                 من

روسيا إ�� للدخول مزورة وثائق استخدم حيث املشارك�ن، لوائح ��
ً
واردا اسمھ يكن لم إذ 1939 عام منذ ال��كية 74                    األرا���

مطلوب كذلك و�و السور�ة، ا���سية و�حمل العلو�ة الطائفة من تر�ي أورال معراج باملؤتمر، للمشاركة كيا��" "ع��                  باسم

ع�� ال��كية السلطات طالبت ذلك وع�� ،2013 عام �اتاي والية �� إر�ا�ي" "عمل �� باملشاركة وم��م ال��كية السلطات                    من

السلطات وإبالغ املوضوع بدراسة موس�و ووعدت . أورال ب�سليم روسيا أوغلو �شاووش مولود ال���ي ا��ارجية 75               وز�ر

. 76 ال��كية بالنتائج

البيضا مجزرة إ�� �سبة بانياس بجزار وتلقبھ سور�ا �� مجازر عّدة بارت�اب أورال ضلوع السور�ة املعارضة ت��م                   كما

مذبحة �� سبقھ الذي العام �� شارك كما ، 2013 عام مد�ي 70 ��ي��ا راح وال�� السور�ة، بانياس مدينة �� نفذ�ا                       ال��

. 77 منطقة ا��ولة �� محافظة حمص السور�ة حسب رواية املعارضة

 البيان ا��تامي
للمشارك�ن

ً
ورسالة

ً
بندا 12 متضمنة وثائق 3 من امل�ّون ا��تامي البيان ع�� صادقة

ُ
بامل سو���� مؤتمر 78                انت��

إ�� الرو��� للرئ�س ا��اص املبعوث وصّرح الدستور، بصياغة املتعلقة القضايا بدراسة املعنية ل��نة باملر���ن                وقائمة

دي س�يفان سور�ا إ�� ا��اص األم�� املبعوث وأن املؤتمر، أعمال بان��اء ال��في املؤتمر �� الفر�ن�ت�يف ألكسندر                  سور�ا

، ف��ا آخر�ن أ��اٍص إضافة وإم�انية عمل�ا وتحديد الدستور�ة ل��نة ال��ائية ال�شكيلة إعداد ع�� سيعمل 79               م�ستورا

يمثل ووفد األسد، نظام وفد من
ً
أ��اصا اسم تضم 150 احتوت قائمة ع�� سو���� مؤتمر �� املشار�ون 80                  وصادق

وممثل�ن سور��ن خ��اء من القائمة تخلو وال سو����، مؤتمر تحضر لم ال�� للمفاوضات" العليا "ال�يئة ضم��ا من                   املعارضة

 للمجتمع املد�ي ومستقل�ن وقيادات قبلية و�سائية.

ع�� النظام وفد اع��ض الدستور�ة ال��نة محددات وضع فبعد سو����؛ مؤتمر �� ا��الفات سلسلة ت�تھ                 ولم

81 وصاية املبعوث األم�� ستفان دي م�ستورا وصالحياتھ �� التعامل مع ال��نة.

األم�� املبعوث قّدم�ا ال�� جنيف �� الثامنة ا��ولة مبادئ من -القر�ب ا��تامي البيان بنود ع�� املوقعون                  واتفق

األمن مجلس لقرار
ً
وفقا املتحدة األمم برعاية السياسية ال�سو�ة �� �س�م دستوري إصالح صياغة ع�� مستورا- دي                   س�يفان

 الدو�� 2254 .

    مشارك يقاطع الفروف �� سو����: أوقفوا طائراتكم73
 عن لواء اسكندرون74

ً
   معراج أورال: دعيت إ�� “سو����” ممثال
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مؤتمر الحوار الوطني السوري .. سوتشي
 

"االح��ام و امل�ساو�ة"، املواطنة ع�� تقوم طائفية غ�� ديمقراطية دولة "سور�ا م��ا: بنود عّدة البيان                 وتضّمن

من جزء أي عن تنازل دون ،
ً
وشعبا

ً
أرضا ووحد��ا اإلقليمية، وسالم��ا واستقالل�ا، سور�ا، دولة �سيادة ال�امل                  واالل��ام

شؤو��ا". �� التدخل وعدم السور�ة للدولة الوطنية بالسيادة ال�امل واالل��ام ا��تل، ا��والن ذلك �� بما السور�ة،                  األرا���

ضغوط" أي دون الديمقراطية، بالوسائل السيا��� نظامھ و�ختار البالد مستقبل يقرر من وحده السوري "الشعب                 وكذلك

 ولم ُيبّ�ن البيان �� �ذه النقطة حي�يات مص�� األسد.

ع�� والعمل أش�ال�ا ب�ل والطائفية والتطرف والتعصب لإلر�اب القاطع "الرفض إ�� ا��تامي البيان أشار                كما

828384  م�افح��ا، وكذلك "اح��ام وحماية حقوق اإل�سان وا��ر�ات العامة ال سيما �� أوقات األزمات".  

 موقف نظام األسد من املؤتمر
"أن وأكد ا��ارجية، وزارة �� مسؤول مصدر من جاء كما الوط�� ا��وار مؤتمر ب�تائج السوري النظام                  رحب

دماء حقن س�يل خار��" �� تدخل أي ودون سور�ة بقيادة إال و�ستمر تبدأ أن يمكن ال سور�ة �� السياسية 85                    العملية

وحدة ع�� وا��فاظ الوطنية بالثوابت التمسك مثل سور�ا ُ��م ال�� للمسائل أشار ا��تامي البيان أن ورأى السوري،                   الشعب

86 سور�ا، و�اإلضافة إ�� ا��فاظ ع�� ا���ش والقوات املس��ة وم�افحة "اإلر�اب"

 موقف ال�يئة العليا للمفاوضات �عد مؤتمر سو����
التغي�� تفاصيل مو��ة سو���� مؤتمر ان��اء �عد القبول إ�� الرفض من للمفاوضات العليا ال�يئة موقف                 �غّ��

العملية ��دمة لتحو�لھ و�س�� حدث واقع املؤتمر أن �عت�� حيث اإللك��و�ي، موقع�ا �� �شرتھ ��في بيان �� طرأ                    الذي

ا��اصرة، املناطق إ�� اإل�سانية املعونات قوافل وإرسال النار، إلطالق "وقف التالية: املبادئ ضمن جنيف ��                 السياسية

جدية يؤكد بما املعتقل�ن، من أو�� دفعة سراح و"إطالق سيا���"، حل إيجاد �� �ساعد
ً
إيجابيا

ً
جوا سيخلق الذي                    األمر

،"٢٢٥٤ الدو�� األمن مجلس قرار مع املؤتمر مخرجات من مخرج أي "ا�ساق وكذلك السياسية"، بالعملية ا��ميع                  وال��ام

مخرجات �سليم يتم "أن و جنيف"، مسار مع متعارٍض أو مواٍز مساٍر إ�� يتحول أن دون واحدة ملرة املؤتمر �ذا ي�ون                       و"أن

إ�� باإلضافة ، "١ جنيف و�يان ٢٢٥٤ القرار مع يتوافق بما جنيف �� املتحدة األمم �س���ا ال�� السياسية العملية إ��                      املؤتمر

توف�� "ضرورة مع ، املدعو�ن" تحديد �� االنتقائية العملية �س�ب السوري؛ للشعب
ً
ممثال بمدعو�ھ املؤتمر اعتبار                  "عدم

 الب�ئة ا��ايدة �� املؤتمر و�افة ترت�باتھ".

جنيف عملية تدفع أن أمل ع�� سو���� مؤتمر أقر�ا ال�� الدستور�ة بال��نة للمفاوضات العليا ال�يئة رحبت                  كما

دما باعتبار�ا �� ع�دة املبعوث الدو�� و�إشراف األمم املتحدة وتنضوي بموجب محددات القرار ٢٢٥٤ و�يان جنيف.
ُ
87 ق

   البيان ا��تامي ملؤتمر ا��وار الوط�� السوري �� سو����82
   مبادئ البيان ا��تامي لـ"سو����" �شبھ مبادئ دي م�ستورا �� "جنيف2"83
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   مصدر مسؤول �� ا��ارجية85
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