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 مقدمة

ا وطنًيا أثبت النظام الســـوري، �� غ�� مّرٍة، أنھ غ�� مؤهل لي�ون 
ً
وشـــع��ا من املآل املدّمر  ســـور�ةينقذ  ســـيا�ـــ�يٍّ  �� إنفاذ حّلٍ شـــر��

ة ذلك �� جوهر بنية النظام وســــــــــــلوكھ منذ �حظة تأســــــــــــيســـــــــــــھ عام 
ّ
غ�� كنظاٍم وح�ى اآلن،  1970الذي أوصــــــــــــلهما إليھ. تكمن عل

ســـــيا�ـــــ�ي، يقوم ع�� االســـــتبداد واإلقصـــــاء والتمي�� والعنف املنفلت الذي مارســـــھ بأشـــــ�الھ ا�ختلفة ع�� مســـــاره الطو�ل، ليس �� 

 .ا، وإنما ع�� صعيد اإلقليم و�� ا�جال العر�ي والدو�ّ� أيضً فحسبي الداخل السور 

 

) �� شـــــــهر 3لقراءة مســـــــار العملية الســـــــياســـــــية املتع��ة ال�ي جرى اســـــــتئنافها تحت مســـــــّ�ى (جنيف  م��ا كتمهيٍد  ال بّد هذه املقدمة 

التداعيات الســـــلبية ال�ي أوصـــــل النظام �� إدة، والتعرف آذار/ مارس الفائت، للوصـــــول إ�� حّل ســـــيا�ـــــ�ي للمســـــألة الســـــور�ة املعّق 

 إل��ا هذه العملية، وال�ي تنذر بانفجار ��ّدد ما تبقى من البشر وا�حجر، وتتطاير حممھ لتطال املنطقة بأسرها.

 

ـ كما هو معروف ـ القرار ا�خاص بـ "وقف العمليات العدائية" الذي صدر �� أواخر شهر شباط/  3سبق ا�جولة األو�� من جنيف 

، وأضــــفى ع�� ســــ�� التفاوض �� هذه ا�جولة طو�ٍل  ف��اير املنصــــرم، ونقل البالد إ�� حالة من الهدوء النســــ�ّي لم �شــــهدها منذ زمٍن 

 
ً

محاوالت وفد النظام �ســـــــــميم األجواء وتمييع العملية التفاوضـــــــــية من رغم ع�� الأتاح لھ أن يمّر ��دوء وســـــــــالســـــــــة،  امالئًم  امناخ

، عن اإلعالن الصــــــــر�ح الذي صــــــــدر عن املوفد ا�خاص لألمم املتحدة بأن حصــــــــيل��اهذه ا�جولة، ��  لتخر���ا. ومع هذا تمخضــــــــت

 موضوع "االنتقال السيا��ي" سي�ون مدخل ا�جولة التالية وعنوا��ا الرئيس.

 

يـــذ البنود التـــأمـــت ا�جولـــة التـــاليـــة �� أجواء مختلفـــة وشــــــــــــــديـــدة الســــــــــــلبيـــة، فـــاألمم املتحـــدة لم تتمكن من إحراز تقـــّدم �جهـــة تنف

، تلك البنود ال�ي ال يخضع تنفيذها إ�� تفاوض مسبق (فك ا�حصار 2254اإل�سانية املنصوص عل��ا �� قرار مجلس األمن الدو�� 

عن املناطق ا�حاصـــــــــــرة، إيصـــــــــــال املســـــــــــاعدات الغذائية والطبية إ�� هذه املناطق ال�ي أ��كها ا�حصـــــــــــار بحر�ة تامة، واإلفراج عن 

مع �لھ ترافق هذا . �� أداء املعارضــــــة �ســــــبية �� الصــــــلف وامل�ابرة ال�ي وســــــمت أداء وفد النظام مقابل جّديةاملعتقل�ن)، إضــــــافة إ

نيســـــــــــــان/ أبر�ـل  19دت بـا��يــار وقف إطالق النــار، مـا دفع الهيئــة العــامـة للتفــاوض �� ومتكررة هـّد خطرة  قيــام النظــام بخروقـاٍت 

��ا ال�ــحيحة، األمر الذي اع��ض عليھ املبعوث األم�ي لطلب تأجيل املباحثات إ�� ح�ن إعادة وضــع العمليّ 
ّ

وَعّده ة برّم��ا ع�� ســك

 ".اسياسيً  ا"اسـتعراضً 

، عــاودت قوات النظــام والقوات 3�عــد يوم واحــد من إعالن الهيئــة العليــا للمفــاوضــــــــــــــات تــأجيــل مشــــــــــــــارك��ــا �� مبــاحثــات جنيف 

ســــــــــــيطر عل��ا املعارضــــــــــــة، لت
ُ
عود وت��ة القتل إ�� ما �انت عليھ قبل االتفاق ع�� وقف األعمال الروســــــــــــية قصــــــــــــفها للمناطق ال�ي �

ضد مدني�ن عّزل، و�� جميع ا�حاالت لم يجِر التأكد من وجود هدف عسكري وموّجًها  اومتعمًد  االعدائية، و�ان القصف عشوائيً 

 أثناء ال�جوم.�� قبل أو 

ع�� طّي "العملية  3العدائية". فقد عمل منذ اليوم األول النطالق جنيف ال يأبھ النظام الســــــــــــوري ال��يار اتفاق "وقف األعمال 

�عد أن أعلن قبيل ا�عقاده،  2السياسية" باملراهنة ع�� خلط األوراق وإفشالها بواسطة أالعيبھ املعهودة، كما أفشلها �� جنيف 

  ع�� لســــــان وز�ر خارجيتھ، عن نيتھ إضــــــاعة الوقت ع�� إغراق املعارضــــــة بالتفاصــــــيل،
ّ
خذ النظام هذا القرار كن�ج عمل طاملا وات

وشــــع��ا وال يرى ســــوى خيار ا�حســــم العســــكرّي، وهذا  ســــور�ةإلنقاذ  اســــياســــي�  اأنھ ال يملك خيارً  ا، و�ات وا�ــــًح اأنھ لم يجد رادعً 

هتھ، والعودة بالســـــور��ن �ع�ي، من وجهة نظره، اإلجهاز ال��ائّي ع�� الثورة ال�ي ال يرى ف��ا ســـــوى إرهابي�ن حملوا الســـــالح �� مواج

الوســــائل ع�� ا��يار وقف إطالق النار، الذي بجميع إ�� بيت الطاعة. وإلفشــــال العملية الســــياســــية املرتبطة بمؤتمر جنيف عمل 

 
ً

د كما هّد  ،باألصـــــــــــــل، واإلجهاز ع�� قرار اتفاق "وقف األعمال العدائية"، ومحاولة تنفيذ وعيده باقتحام مدينة حلب ا�ان هشـــــــــــــ

 .3لس وزرائھ، وائل ا�حلقي، عشّية التئام ا�جولة الثانية من جنيف رئيس مج
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 إحراق حلب

عدُّ 
ُ
مة منذ تموز/ يوليو � إ��  2012مدينة حلب ثا�ي أك�� املدن الســــــــــور�ة والعاصــــــــــمة االقتصــــــــــادية للبالد، و�� ُمقســــــــــّ

ســـيطر عل��ا قوات النظام، أحياٍء 
ُ
ســـيطر عل��ا فصـــائل املعارضـــة، وغر�ية �

ُ
ألف ثالثمئة وأر�عمئة ف��ا ب�ن �وجد و شـــرقية �

صــفت ع�� مدى أســبوع�ن �ُ 
ُ
عيد �عليق مؤتمر جنيف بكثافة، وطال القصــف البيوت واألســواق واملســتشــفيات �ســمة، وق

  95�حية جميعهم من املدني�ن، بي��م  286ومحطة املياه الرئيسية، وسقط نحو 
ً

،  طفال
ً
 إ�� مئات ا�جر��.إضافة وامرأة

 

 مجازر �� هذه املدينة، وارتكبت القوات الروســـــّية ســـــّت  النظام خالل شـــــهر نيســـــان/ إبر�ل الفائت ســـــّت ارتكبت قوات 

كبت �� ر�فّي دمشــــــــــــق ودير الزور وإدلب وحمص والرقة، و�لغ عدد �ــــــــــــحايا ا�جازر 
ُ
مجازر أخرى، عدا عن ا�جازر ال�ي ارت

  45بي��م  202ال�ي ارتكب��ا قوات النظام 
ً

 60ما بلغ عدد �ـــحايا ا�جازر ال�ي ارتكب��ا القوات الروســـية امرأة، بين 20و طفال

 
ً

  21بي��م  قتيال
ً

 و�سع �ساء. طفال

 

، ففي ا�خامس من الم يقتصــــــر التصــــــعيد العســــــكري ع�� مدينة حلب فقط، وإنما �عّداها إ�� ر�فها ور�ف إدلب أيضــــــً 

 امدني�  28ر�ف إدلب لقصــــــــــــٍف جوّي أودى بحياة  أيار/ مايو ا�حا��، �عّرض مخّيم الكّمونة للنازح�ن قرب بلدة ســــــــــــرمدا ��

بأن معظم القاطن�ن �� هذا ا�خّيم هم نازحون من إدلب، انضـــــــــــّم إل��م نازحون من حلب، ع�� إثر  اآخر�ن، علًم  30وجرح 

م ال�جمة األخ��ة ال�ي �عّرضـــــــــــــت لها املدينة، ما يو�� بوجود ســــــــــــياســـــــــــــة ملالحقة النازح�ن إلباد��م، وهذه جر�مة من جرائ

كذلك اســـ��دف القصـــف �� الثامن من الشـــهر ا�حا�� مركز الدفاع املد�ي �� مدينة األتارب بر�ف حلب . ا�حرب املوصـــوفة

. واســــ��دفت غارتان جوّ�تان بالصــــوار�خ الفراغّية بلد�ّي االغر�ي، ومشــــفى بّيو�ي �� بلدة كفرناها �� ر�ف حلب الغر�ّي أيضــــً 

 .سراقب وخان السبل �� ر�ف إدلب الشر��ّ 

  

 أفعال ورّداتمواقف 

اقتحام مدينة حلب وإعادة �ســـط ســـيطرتھ عل��ا، خاصـــة بوجود دعٍم  ســـور�ةأن ي�ون خيار النظام ��  ايس مســـتغر�ً ل

 
ً

عن جيٍش من امليليشــــــــــــيات الطائفية املرتزقة من إيران والعراق  عســــــــــــكري إيرا�ي ورو�ــــــــــــ�ي مباشــــــــــــر وغ�� محدود، فضــــــــــــال

وأفغا�ســــــتان ولبنان وغ��ها، وقد أف�ــــــح عن خياره هذا �� رســــــالتھ األخ��ة إ�� الرئيس الرو�ــــــ�ي فالديم�� بوت�ن، ال�ي أعلن 

ح�ن دعا املتحدث باســــــم من واشــــــنطن  اســــــريعً  اف��ا عن نّيتھ تحقيق "االنتصــــــار ال��ائي" �� حلب، األمر الذي اســــــتد�� رد� 

مع هذا التصــــــــر�ح غ�� املقبول ع��  عاجٍل  أيار/ مايو روســــــــيا إ�� "التعامل �شــــــــ�ٍل  5ية مارك تونر �� م��كوزارة ا�خارجية األ 

ة، ولزاًم  مارس نفوذها ع�� هذا النظام ل�حفاظ  ااإلطالق"، ألنھ "محاولة من األســد للدفع بأجندتھ ا�خاصــّ
ُ
ع�� روســيا أن ت

 عمال القتالّية".ع�� وقف األ 

 

ع النظام من وراء هذا ا�خيار إ�� إفشــــــــال العملية الســــــــياســــــــية ال�ي ما زالت تؤّرقھ، 
ّ
كمل لھ إضــــــــافة يتطل

ُ
إ�� أن حلب ت

ن، �� ظّل استمرار الداعم�ن الرو��ي واإليرا�ي،  سور�ةمعالم ما ُيطلق عليھ اسم "
ّ

املفيدة"، و�السيطرة ع�� حلب سيتمك

لكن، و�� ضــــــــــــوء  �ــــــــــــحــة، للتفــاوض من موقع مختلف عنــدمــا يح�ن أوان مثــل هــذا التفــاوض.من فرض خطوط تمــاّس وا

ن النظام من اقتحام حلب، فقد يّتجھ إ�� محاولة فرض ا�حصـــــــــار عل��ا، إلجبار املعارضـــــــــة �عد ذلك 
ّ

ضـــــــــعف احتمال تمك

 عام�ن.نحو ع�� توقيع اتفاق ا��حاٍب م��ا، كما جرى �� مدينة حمص منذ 
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ف إيران إ�� جانب النظام �� هذا ا�خيار، إن لم تكن باألســــــــــــاس شــــــــــــر�كة �� صــــــــــــنعھ، إذ يبدو أ��ا �انت من ناحي��ا، تق

ط أيضــــــــً 
ّ
 خاصــــــــّ  أرســــــــلت قواٍت فقد ملعركة حلب،  اتخط

ً
، وال �غّ�� من هذه للمشــــــــاركة �� هذه املعركة من ا�جيش اإليرا�ي ة

، �� أول عملية من ســـــور�ة�شـــــرها ��  "إن القوات ال�ي تّم نيســـــان/ إبر�ل املا�ـــــ�ي  20ا�حقيقة قول قائد ا�جيش اإليرا�ي �� 

، تت�ون من متطوع�ن �عملون تحــــت إمرة ا�حرس الثوري، 1979نوعهــــا خــــارج البالد منــــذ قيــــام الثورة اإلســــــــــــالميــــة عــــام 

��ة وا�جيش النظامي لم يتدخل �شـــــــــــ�ل مباشـــــــــــر". إذ يأ�ي هذا الكالم �عد خســـــــــــائر كب��ة ومتتالية للقوات اإليرانية ع�� ج

حلب وصفها اإلعالم اإليرا�ي بـ "ال�ارثة"، وهو �عديل إلعالن ا�جمهور�ة اإلسالمية �� وقت سابق أ��ا "أرسلت قوات خاصة 

دة �� إعال��ا أ��ا �ستخدم جيشها النظامي إ�� جانب قوات ا�حرس  سور�ة�� ا�جيش إ��  65من اللواء 
ّ

كمستشار�ن"، مؤك

 صة ع�� ج��ة حلب.الثوري �� مساعدة قوات النظام، خا

 

من املفيد اإلشارة هنا إ�� أن سيطرة (جيش الفتح) وفصائل أخرى ع�� بلدة خان طومان ومعمل ال��غل وتلة الدبابات 

عّد اإلس��اتيجية، القر�بة من الطر�ق الدو�� حلب ـــــــ دمشق وال�ي 
ُ
ة النظام بخصوص �

ّ
بوابة حلب من ا�جنوب، يجعل خط

اصعًبا  احصار مدينة حلب أمرً   .جد�

 

ع�� ا�جانب الســــــيا�ــــــ�ي، عّززت إيران تأكيدها االنخراط ال�امل �� ا�حرب ع�� حلب �� الرســــــالة ال�ي نقلها املســــــتشــــــار 

األع�� �خامنئي للشـــؤون الدولية، ع�� أك�� والي�ي، وال�ي تزامنت مع وصـــول ما اّدعت أ��م "مســـتشـــار�ن عســـكر��ن إيراني�ن 

د األســــــــــــد �� اســــــــــــتقبالھ إذ جدد"، 
ّ

والي�ي �� الثامن من أّيار/ مايو ا�حا�� "الطمأنينة ال�ي �شــــــــــــ�لها ا�حضــــــــــــور اإليرا�ي �� أك

 رأى اســــة" �� ح�ن األوقات ا�حســــّ 
ّ

 و�ــــجاعٍة  ن خالل الســــنوات الســــابقة من إدارة أمور البالد بحكمٍة والي�ي أن "األســــد تمك

 ف"... وأنھ سيقود هذا البلد إ�� بّر األمان والنجاة �� ��اية املطاوو��ٍ 

 

� بأمر�ن: األول املوقف 
ّ

ع�� التوزاي، ظهر تباين بدرجة أو أخرى ب�ن موقف روسيا وموقف �ل من النظام وإيران، تج�

. ففي ح�ن ير�د النظام وإيران من وراء فتح معركة حلب القضـــــــــــــاء 3من معركة حلب، والثا�ي املوقف من مؤتمر جنيف 

والقضــــــاء ع�� العملّية الســــــياســــــّية برّم��ا  3بأســــــرها، وإفشــــــال جنيف  ع�� املعارضــــــة وإعادة �ســــــط الســــــيطرة ع�� املدينة

من الضــــــــــغوط ع��  وتفعيل ا�خيار العســــــــــكري، ومن ثم، فرض ا�حل ا�خّبأ �� جعبة األســــــــــد؛ تر�د روســــــــــيا ممارســــــــــة مز�ٍد 

 ا�حيــاة �� جنيف 
ّ

عــا��ــا، والعمــل ع�� إعــادة بــث
ّ
، 3املعــارضــــــــــــــة إلعــاد��ــا إ�� طــاولــة التفــاوض، لكن مع خفض ســــــــــــقف تطل

والوصـــــول من خاللھ إ�� فرض حل ســـــيا�ـــــ�ي مّتفق عليھ مع الواليات املتحدة يضـــــمن لها مصـــــا�حها، وال يختلف �� جوهره 

 
ً

من النازح�ن  جديدةٍ  إحراج تركيا وإر�اكها ع�� إغراقها بأفواٍج �� رغبة روســــــــــــيا عن  عن ا�حل الذي يرتئيھ النظام، فضــــــــــــال

 ا�جدد املتوّجه�ن نحو حدودها املغلقة.

 

ي باراك أو�اما م���من أمرها للوصـــــــــول إ�� مثل هذا ا�حل �� األشـــــــــهر املتبقية من عهد الرئيس األ �� �جلة تبدو روســـــــــيا 

�ان ع�� رأســــــــــــها هيالري أ، املقبلةت ع�� يق�ن من �و��ا �ســــــــــــتطيع العمل مع اإلدارة ية ا�حالية، أل��ا ليســــــــــــم��كواإلدارة األ 

  الكيفيب�لينتون (الديمقراطية) أو دونالد ترامب (ا�جمهوري)، 
ّ
 ة ال�ي �عمل ��ا مع أو�اما وإدارتھ الراهنة.نفسها

 

ألزمة السور�ة، ف�ي ما زالت تدير اللعبة من ل من أمرها إلنفاذ حّلٍ �� �جلة باملقابل، فإنھ ال يبدو أن الواليات املتحدة 

من رغم ع�� الا�خلف، وتحصـــــــــــــد �� أغلب األحيان نتائج لعب اآلخر�ن، ومن الوا�ــــــــــــح أ��ا لم تقف ضـــــــــــــّد معركة حلب، 

التداعيات ال�ي رافق��ا وأحاطت ��ا، ال بل بّررت، بصـــــــــورٍة أو بأخرى، وع�� العديد من تصـــــــــر�حات مســـــــــؤول��ا، القصـــــــــف 
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�انت تتعّرض لھ، خاصـــــة تلك التصـــــر�حات ال�ي أشـــــارت إ�� التداخل القائم ع�� األرض ب�ن (ج��ة النصـــــرة)  العنيف الذي

دن أو ��جب القصف بل دانت شّد 
ُ
تھ وفصائل املعارضة األخرى، وع�� مدى األسبوع�ن اللذين استغرق��ما املعركة، لم ت

 األسد.، واكتفت بأن دعت روسيا إ�� الضغط من أجل �جم نظام فحسب

 

بي��ما ع�� ممارســـــــــــة املز�د من الضـــــــــــغوط ع�� املعارضـــــــــــة  وتوافٍق  ية بوجود تنســـــــــــيٍق م��كتو�� املواقف الروســـــــــــية واأل 

الوقت و�� �ا إلبقائھ تحت ســــقف توافقا��ما، و الســــور�ة، وع�� ضــــبط التحرك الســــيا�ــــ�ي والدبلوما�ــــ�ي �� اإلقليم و�� أور 

، و�� فحســــــــــبتوافق ب�ن البلدين العظمي�ن هو ع�� ا�حدود الدنيا تظهر تناقضــــــــــات �� التصــــــــــر�حات تو�� بأن النفســــــــــھ 

ا�حدود ال�ي ال �ســــــــمح �ســــــــقوط النظام وال بانتصــــــــاره، كما ال �ســــــــمح بانتصــــــــار املعارضــــــــة وال با��يارها، وإن �ــــــــّحت هذه 

  األزمة الســـور�ة ما التناقضـــات فإن هذا �ع�ي أن حّل 
ً

ر التوافق الرو�ـــ�ي األ  زال مؤجال
ّ
ة من ي م����ح�ن توف

ّ
ال�امل ع�� ســـل

 امللفات الدولية العالقة بي��ما.

 

�ي، و انكفأ الدور األور إذ �� هذا املســار،  ا�ية والعر�ية فيبدو أ��ا األقل تأث��ً و أّما دول (أصــدقاء الشــعب الســوري) األور 

لتحر�ــات الفر��ــــــــــــ�ي واألملــا�ي ع�� وجــھ ا�خصــــــــــــوص، منــذ إغراقهمــا بقضــــــــــــي�ي اإلرهــاب والالجئ�ن، واقتصــــــــــــر ع�� �عض ا

أيار/ مايو الذي جمع وز�ري ا�خارجية األملا�ي والفر��ــ�ي مع املوفد ا�خاص  3ففي لقاء برل�ن �� . الســياســية والدبلوماســية

لألمم املتحدة، أعرب املنســــــــــــق العام للهيئة العليا للمفاوضـــــــــــــات عن امتعاضـــــــــــــھ من املق��حات ال�ي حملها املوفد ا�خاص 

أيار/ مايو الذي جمع وزراء خارجية (أصدقاء سور�ة) طرح وز�ر ا�خارجية  9ء باريس �� وأعلن رفض املعارضة لها، و�� لقا

جرى اإلعالن عن االتفاق و�� ��ايتھ ي الرو�ـــــــــ�ي لضـــــــــبط تحرك هذه ا�جموعة، م���ي جون ك��ي البيان املشـــــــــ��ك األ م���األ 

 أيار/ مايو ا�حا��. 17إ�� اال�عقاد �� فيينا ��  سور�ةع�� دعوة ا�جموعة الدولية لدعم 

 

 
ً

 النازح�ن، وملف الالجئ�ن،  ا، فقد انكفأ دورها أيًض ليست تركيا أفضل حاال
ّ

�عد أن جرى إ��اكها �عدة قضايا، كملف

�حزب  اسور�ً  اامتدادً ُ�عدُّ بملفي (داعش) و(ال�انتون) الكردي الذي �س�� حزب االتحاد الديمقراطي الكردي الذي  امرورً 

العمال الكردســـتا�ي ال���ي إلقامتھ ع�� حدودها ا�جنو�ية، واألهم، تأث�� األزمة الســـور�ة ع�� الســـياســـة الداخلية ال��كية، 

رئيس الوزراء أحمد إليھ فثمة تقار�ر تتحدث عن عدم رضــــــــا الرئيس ال���ي رجب طيب أردوغان عن االتفاق الذي توصــــــــل 

ب�ن االثن�ن �� التعامل مع املسألة الكردية،  اي بخصوص الالجئ�ن السور��ن، وعن تباين أيضً داود أوغلو مع االتحاد األور�

 و�� إحدى املسائل ال�امنة وراء استقالة أوغلو من رئاسة الوزراء ورئاسة حزب العدالة والتنمية ا�حاكم.

 

 استحقاقات

د �� أهم تجليا��ا بقصــــــــــــور فعالية القوى تتحّد يمكن اإليجاز بأن القضــــــــــــية الشــــــــــــائكة الك��ى اآلن �� األزمة الســــــــــــور�ة 

تتوافق مع تطلعات الشــــــعب الثائر، هذا القصــــــور، والضــــــعف  الســــــياســــــية الســــــور�ة املعارضــــــة و�جزها عن صــــــوغ حلوٍل 

�� مســار ا�حلول والتســو�ات، و�� الكث�� من األحيان بات ا�خارج  االبنيوي لهذه القوى، جعل من ا�خارج ا�جهة األك�� تأث��ً 

قرر.
ُ
 هو الطرف امل
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 ملؤتمر �جنيف الثالث وللعملية الســــــــــــياســــــــــــية، و�مكن أن ت�ون محطة الســــــــــــتئناف 
ً
يمكن ملعركة حلب أن ت�ون مق��ة

ســوف ينج��  ااملســار، وغالبً  مســاره من جديد، و�بدو من مجمل التطورات أن امليل والقرار يصــبان �� جهة اســتئناف هذا

هذا األمر �� اجتماع "مجموعة الدعم الدولية" الذي ســـــــــيلتئم �� فيينا �� الســـــــــا�ع عشـــــــــر من هذا الشـــــــــهر، لكن، ال ينب�� 

 ذي مع�ى. سيا��يٍّ  جادة تف��ي إ�� انتقاٍل  القر�ب ُيطلق مفاوضاٍت �� املنظور ي ـ رو��ي أم���ع�� تفاهٍم  االتعو�ل كث��ً 

 

حدَّ �� هذا الســــــ
ُ
د بقرارات أممية والذي ياق ت��ز عقدة الســــــقف الزم�ي الناظم ل��نامج أعمال مؤتمر جنيف الثالث وا�

ســــــــــتة أشــــــــــهر لتشــــــــــكيل "هيئة حكم ذات مصــــــــــداقية وغ�� مدة  2254منح القرار فقد األطراف اح��امھ، جميع ينب�� ع�� 

ا �ع�ي أن مهلة شـــهر�ن كحد أق�ـــ�ى تفصـــلنا عن ، وهذاشـــهرً  18 �� غضـــون دســـتور جديد ُ�عتمد وصـــوغ طائفية وشـــاملة"، 

ف��ض لتشــــــــــــكيل الهيئة ا�حاكمة االنتقالية، وع�� املعارضــــــــــــة الســــــــــــور�ة التمســــــــــــك ��ذه املواعيد إلحراج النظام 
ُ
املوعد امل

 السوري وحلفائھ.

 

خفض سقف كذلك من الوا�ح أنھ �لما تقدم الوقت س��داد الضغوط الدولية ع�� الهيئة العامة للمفاوضات �غية 

مطال��ا، و�� الغالب ستتنوع الضغوط وتتوسع، وهذا يتطلب من الهيئة أن ت�ون لد��ا اس��اتيجية جادة و�رنامج مت�امل 

 املطلوب:مقدمة ، وقد ي�ون �� �لها ملواجهة هذه األمور 

األد�ى  عليھ، يل�ي ا�حّد التفاهم ب�ن م�ونات الهيئة ع�� ا�حفاظ ع�� بني��ا باالســتناد إ�� برنامج ســيا�ــ�ي وا�ــح ومتوافق  -

 من تطلعات الثورة السور�ة واملصا�ح الوطنية.

تمســـــــــــــك الهيئـة العليـا للمفـاوضـــــــــــــات بر�ط التفـاوض بوقف �جمـات النظـام، مع الضــــــــــــغط من أجـل وقف إطالق النـار  -

 ليشمل �ل سور�ة.

 اإل�ســــا�ي فوق الطاولة باســــتمرار، واإل�حاح ع�� إثارتھ �� وســــائل اإلعالم و -
ّ

�� العالقات مع الدول ومع األمم وضــــع امللف

 املّتحدة.

ك ببيان جنيف  - كمرجعية للمفاوضـــات، واإلصـــرار ع�� مبدأ االنتقال الســـيا�ـــ�ي وفق الهيئة ا�حاكمة االنتقالية  1التمســـّ

 األسد.من دون ذات الصالحيات التنفيذية ال�املة 

 وع�� حوار مفتوح معها. ا�حفاظ ع�� عالقات جيدة مع جميع الدول العر�ية واإلقليمية والدولية -
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