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  ....مؤتمر موسكو 

 

 " الحل من جزءا تكون أن اليمكن المشكلة، أنت تكون عندما"

 

 لعربي ا القم  إلى بوتين رسةةةةال  فيه تلقى لم  وقت في  موسةةةة و في النظام ممثلي مع المعارضةةةة  أطراف بعض اجتماع يأتي

سوي  الى بالدعوة األخيرة سي وحل ت س ف ،صاغي  آذانا أي سوريا في سيا س  المرتبط  وادارته بوتين سيا سيا  المصالحو بال

 من تم نها لن ،الفتا   باألسلح  سوريا في شرعيته فقد نظاما دعمهااصل  موب الدولي  قوانينلل ومخالفتها، سوريا في االيراني 

 عملي  انتقالي .أي لحل سياسي أو النزيه  والراعي ال برى الدول  دورب القيام

 أين القوى الدولي  واالقليمي  في هذا المؤتمر؟؟؟

 لمؤتمر األسةةةةاسةةةةي  المبادئ بيان ووثيق  1 جنيف مؤتمر بيان أن على التوافقو واإلقليمي الدولي التوافق أن ا الشةةةةه فيه مم

 دولي وال اإلقليمي  القوى فغياب التفاوضي  العملي  النجاح أساسي  ضرورة األمن مجلس وقرارات الطريق وخارط  2 جنيف

 .سوريا في السياسي للحل ساسأيش ل عائقا اليجاد  المؤتمر هذا في

 المعارض ؟؟ من المؤتمر حضرو الذين من اذآ المطلوب ما

 ح وم   يلوتشةة األسةةد بشةةار ح م بإنهاء القاضةةي جنيف اتفاق تطبيق من تتضةةمن بما السةةياسةةي  العملي  أسةةس اقرار سةةيتم هل

 ؟؟ الصالحيات  امل  انتقالي 

 ال ارث  بحثب استبداله واقترحت قبوله ورفضت البند  امل رفضت التنسيق هيئ فان ، المتوفرة عن االجتماع  حسب األخبار

 عبد حسن نم الح م الفيصل أتىفي الجلس  الصباحي ، لجدول األعمال للنقاش  البند عادةال قبولها وبعد ،سوري  في االنساني 

 ياسةةي سةة مناقشةة  أي افضةةاور ذاته بحد البند مناقشةة  بشةةدةرافضةةا  متأخرا وصةةوله بعد المسةةائي  بالجلسةة  التحق الذي العظيم

 .1 جنيف عن الحديث تأجيل وطرح

 

 الوطني العمل هيئ  عام امينهي و اعي  ود ، طويال مازال جنيف الى الطريقمعتبرة أن  قسةةةةةةةيس رندة السةةةةةةةيدة وقد أيدته 

 .االطراف جميع بين الثق  بناء بتدابير لالبتداء االنساني الملف تفعيل الى الديمقراطي

  :لبناء الثق باالجراءات التالي  النظام  يطالبوملف االنساني أن ل الأتمنى على الداعين الى تفعيهنا 

  .والمعتقالت المعتقلين  آالف عن اإلفراج -

 .المحاصرة المناطق  ل عن الحصار فه -

 .المعتقالت في التعذيب تحت نحبهم قضوا الذين  الشهداء آالف جثامين تسليم -

 .والمرض الجوع من يعانون الذين المحاصرة المناطق لقاطني  واألدوي  الغذائي  المواد إدخال تسهيل -

 . نظامال ممثلي مع الجلوس لقبولها المعارض  هتطلبهذا أقل ثمن مم ن أن 

 

  المسةةةةةةتبد والنظام الد تاتوري  على القضةةةةةةاء مع متالزما ي ون أن يجب وأمثالها داعش على القضةةةةةةاء أن ف رة طرح تم هل

 ؟؟تعددي ديمقراطي نظام الى والتحول

 واعتبار المعارضةةةة  هي ومن االرهاب تعريف حولتحدث  البعضيبدو أن   االجتماع عن المتوفرة األخبار حسةةةةبوأيضةةةةا 

 اولوي  اآلن . االحتقان ونزع الحرب وقف

 يدةجد تشةة يل  مع رأسةةها على االسةةد ي ون انتقالي  مرحل  في للسةةير النظام راس تأهيل اعادة موسةة و مؤتمر هدف هلاخيرا 

 .الموالي  األحزاب من جديدة تقدمي  وطني  جبه  العادة تش يل النظام معها يتسامح التي المعارض  المجموعات من

 الم تب االعالمي في الحزب الجمهوري السوري


