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  االتفاق ومضامينهأوًال: 

اصات    تفاق االال سبقت اإلر
ة  مدينة حلب  ة المس اضعة لسيطرة المعارضة السور ها ع األحياء ا استكملت قوات النظام السوري سيطر

ان تلك المناطق تم بوساطة تركية وروسية وتدخل إير  ر لس ج ي، إ غرب مدينة حلب لمؤخرًا، ع إثر اتفاق ت من ا

دنة وقف إلطالق نار من  فيف. مقابل إعالن  ن أو عناصر المعارضة بالسالح الفردي ا ها من المدني روج م أراد ا

ما المعارضة. وتم  4000قبل كافة األطراف وإجالء قرابة  ا والفوعة برف إدلب ال تحاصر ص من قر كفر

صار قوات النظام السوري ومن  35بالفعل خروج ما يزد عن  ص من أحياء حلب الشرقية ال كانت تخضع  ألف 

افالت ال  عد عدة عراقيل حدثت أثناء خروج قوافل ا ي،  ية كقوات حزب اللھ اللبنا شيات أجن سانده من ميل

 . )1(أعدت لعمليات اإلجالء

ذا االتفاق من أجل التوصل إ وقف إلط عيد  ا، ضغطت روسيا  س  حلب وحد ة، ول الق النار  كافة أرجاء سور

ي   عقاد اجتماع ثال ذا الدفع الروس إ ا ة قبل اتفاق حلب. وانته  كما كانت تطلب فصائل المعارضة المس

و   ن الدول الثالثة  20/12/2016موس ذا اللقاء االتفاق ب ن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، ور عن   عب

و"، وتضمن التأكيد ع "سيادة  ة سميت بـ"إعالن موس ل القضية السور ركة كخطوط عرضة  م مش صيغة تفا

ركة  شرق حلب ال  جهود المش ا كدولة ديمقراطية وعلمانية، وأن روسيا وتركيا وإيران ترحب با ووحدة أرا سور

ن"، واستعداد األطراف  ن والمس ن النظام سمح بإجالء المدني ن التفاق ب ونوا ضامن المشاركة  اإلعالن ع أن ي

  السوري والمعارضة، . 

ر فاعلية  و "األك ي، روسيا وتركيا وإيران،  ر الفروف، فإّن اإلطار الثال ارجية الروس س ر ا وبحسب توصيف وز

ا   ا من لعب دور ا، حيث لم تتمكن املجموعة الدولية لدعم سور ا"، شأن سور شأن سور تنفيذ القرارات المتخذة 

ركة ها  األعمال المش   . )2(وأن واشنطن لم تتمكن من تأكيد مشارك

ن ع مسودة إيقاف إطالق النار ع  جانب ن روسيا وتركيا، اتفاق كال ا وتبع ذلك بأيام بناء ع المباحثات المكثفة ب

ة، ع أن تقوم روسيا بالضغط عرضها ع  كافة األرا السور ا  ها، وتقوم تركيا بدور ع النظام السوري للقبول 

ام بوقف إلطالق النار. وتم اإلعالن عن دخول اتفاق وقف إطالق النار ح  ة لالل فصائل المعارضة السوري المس

  . )3(2016-12-30ليًال   12التنفيذ  الساعة 

  مضمون االتفاق

ن االتفاق مسا تركي ؤدي إ تقديم ُتظهر مضام ا، يوقف العنف، و ا وروسيا للتوصل إ حل سياس شامل  سور

لة".  سانية، وذلك منذ مدة ُوصفت بـ "الطو   المساعدات اإل

هة فتح الشام  شاع بوجود خالف حول موضع ج ُ النصرة من اتفاق وقف إطالق النار، جاء أحد البنود ليؤكد  –وفيما كان 

ها؛ والذي ن نا ابية". ع است ها تنظيمات إر و جماعات ال أقر مجلس األمن الدو ب ذا االتفاق ا شمل    ص بأنھ "ال 
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س والضامن لهذا االتفاق، وبموجبھ جاء البند الذي  هما الداعم الرئ و بند آخر تم ذكر تركيا وروسيا االتحادية بصف

ها  ة، بما ف جمات المس ها يليھ، أن الطرفان يتعهدان بوقف ال سيطران عل ة، وعدم توسيع نطاق المناطق ال  جو ا

عضهما البعض.     مواجهة 

و دعمًا  ام كافة األطراف بوقف إطالق النار، ع أن تقدم كل من أنقرة وموس وشدد االتفاق  بند آخر، ع ضرورة ال

ا ركة لذلك، وقدم البند ا عة مش ًا لوقف األعمال القتالية، وذلك بمتا  ع مس توصية إ الدول ال تمتلك نفوذاً قو

غرض تقديم  سّمها،  إشارة إ المعارضة والنظام السوري ع السواء، وذلك  الفصائل الموجودة  الساحة، دون أن 

مية فعلية.  سب أ   الدعم الالزم من أجل ضمان ديمومة وقف إطالق النار، وليك

رز باستكمال عملية "اإلجالء" من مدينة حلب، وكذلك  دخول وقف إطالق النار وذكر االتفاق دور تركيا  لعب دور با

ها اعتبارًا من الساعة  ا، وال تم تحديد تارخها وتوقي كانون األول/  30ليًال بتارخ  00:00ح التنفيذ  كافة أرجاء سور

ر  سم    )4(.2016د

ا وأظهرت وثيقة صادرة عن المفاوضات ال جرت  أنقر  ق رقمة بخصوص وقف إطالق النار  سور ، )1-(انظر الم

ر عم لما جاء  نص اتفاق  و تفس ، و ل السياس أن المشاورات كانت تتضمن البدء بخطوات عملية من أجل ا

  وقف إطالق النار. 

م الفصائل المشاركة  امل ون من خمسة بنود، تل ا ادثات، والبالغ عوبناًء ع ما جاء  الوثيقة، ال تت ، 13دد

ا  ا،  مدة أقصا ها للمفاوضات تحدده بمفرد شكيل وفد خاص  ي/ يناير  16ب تظر أن تنطلق 2017كانون الثا ، وال ي

ي/ يناير  23 عاصمة كازخستان، أستانا،   ذا الوفد مستقًال عن الهيئة العليا 2017كانون الثا ون  ، ع أن ي

ل للمفاوضات، ال س ام بھ. باإلضافة لمشاركة مباشرة ل جميع لالل بق أن رحبت باتفاق وقف إطالق النار، ودعت ا

ة. ة السور ن وفق اتفاق وقف إطالق النار، للنظام وفصائل المعارضة المس ما الضامن   من روسيا وتركيا باعتبار

شارك فصائل المعارضة ال ، س ل السياس ة بالمباحثات، ضمن مس وع عكس المفاوضات السابقة ل مس

ا، والذي تم اإلعالن عنھ بتارخ  –كما جاء  نص الوثيقة–"المعارضة"، وال أّيدت  اتفاق وقف األعمال العدائية  سور

ر  30 سم ل السياس 2015كانون األول/ د ا ع عدم وجود أي بديل ل ، وأعلنت انضمامها إليھ، باإلضافة إ تأكيد

ا، وأنھ ال بد من البدء العاجل بالعملية السياسية  البالد، ع النحو المنصوص عليھ  بيان الشامل لأل  زمة  سور

شارك األمم المتحدة  المباحثات المرتقبة.2254، وقرار مجلس األمن الدو رقم 2012جنيف    ؛ حيث س

ة، بوصفهما ا ن، أي النظام والمعارضة السور لف الوثيقة الطرف لوفدين، بإعداد خارطة طرق من أجل حل األزمة وُت

ن الروس  رك خالل المباحثات، الذي سيجري برعاية الضامن يجة للعمل المش ة  أقصر وقت ممكن، وذلك كن السور

ركي.    وال

ها،  ظة توقيع المعارضة عل ّ التطبيق منذ  ذه االتفاقية ح ر من الوثيقة ع أنھ "تدخل  نص البند األخ سب و و تك

ة بمشاركة روسيا االتحادية لالتفاقية ع  ة العربية السور جمهور شرط أن يوقع ممثل قيادة ا ع الملزم قانونيًا  الطا
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ذا البند، اإلشارة إ النظام السوري باعتباره  ذه الوثيقة". ومن المالحظ   ة مماثلة من حيث المضمون لنص 

ة ة العربية السور جمهور   ". "قيادة ا

ها  سابق ق رقمو وثيقة ثانية مرتبطة  ن بمهمة توقيع االتفاقية  )،2-(انظر الم ص فوضت الفصائل الثالث عشر 

ها أعاله،  وجاء  "التفوض" الذي حمل تارخ  و أيضًا تارخ توقيع الوثيقة  29المشار إل جاري، و ر ا سم كانون األول/ د

: "إن قادة فصائل المعارضة  ن أدناه يفوضون األستاذ أسامة األو م والموقع ة والتالية أسماؤ ة للثورة السور المس

شكيل الوفد لبداية المفاوضات  ضا كامال بالتوقيع ع اتفاقية حول  رماوي والسيد منذر سراس تفو يم مع إبرا

 ." ة عن طرق سل ل السياس الهادف إ حل شامل لألزمة السور اصة با   ا

ر، صقور الشام، وحمل ال ش إدلب ا ل الشام، فرقة السلطان مراد، ج هة أ تفوض توقيع كل من، "فيلق الشام، ج

ش اإلسالم، ولواء  ، ج ش النصر، الفرقة الساحلية األو ش العزة، ج هة الشامية، تجمع فاستقم، ج ج فيلق الرحمن، ا

  شهداء اإلسالم".

  المشاركون  االتفاق
ة باإلضافة إ النظام باإلضافة إ طر  ركي، وّقع ع االتفاق سبعة فصائل مس ن، الروس وال االتفاق الضامن

ي، وأن يصدر تأييد  امل من الطرف اإليرا ام ال ركي بأخذ االل عّهدات إ الطرف ال السوري. كما أعطى الطرف الروس 

دة لھ. مكتوب ومعلن من طهران بمضمون االتفاق، دون االكتفاء بالتصرح   ات الدبلوماسية المؤ

رماوي ومنذر سراس، كل  ة أسامة مع عان ع االتفاق من طرف الفصائل المس وقد وّقع التفوض الذي حملھ الموّقِ

ق رقم من    :  )-2-(انظر الم

  فيلق الشام، ووقع  عنھ منذر سراس.  .1

  فرقة السلطان مراد، ووقع عنا: العقيد أحمد عثمان.  .2

ليم منصور صقور الشام، وو  .3 ها عبد ا   قع ع

ن.  .4 ها حسام ياس هة الشامية، ووقع ع ج   ا

5.  . ش العّزة، ووقع عنھ الرائد جميل الصا   ج

6.  . ن حاج ع ها محمد حس   الفرقة األو الساحلية، ووقع ع

ب.  .7 ب د محمد ا   لواء شهداء اإلسالم، ووقع عنھ مؤ

دين وثوار الشام)، ووقع .8 ش املجا ل الشام (ج هة أ .  ج ها محمد عبد المعطي عبد ال   ع

ر، ووقع عنھ المقّدم فارس البيوش.  .9 ش إدلب ا   ج

ائل خليفة.  .10   فيلق الرحمن، ووقع عنھ 

  تجمع فاستقم، ووقع عنھ مصطفى برو.  .11

ش النصر، ووقع عنھ محمد عكرمة.  .12   ج

جو.   .13 ش اإلسالم، ووقع عنھ يامن ت   ج
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شرت  ها وزارة الدفاع الروسية و ها قائممن جه ة، قالت إ ة المس للهدنة  انضّمتة لسبعة فصائل من المعارضة السور

ا، بدءًا من منتصف ليلة  ر/ كانون األول، و 30إ  29 سور سم   : )5(د

خوض المعارك  أراف حلب وإدلب  4فصيًال، والعدد اإلجما لمقاتليھ يتجاوز  19يضم  . فيلق الشام:1 آالف عنصر. و

 .وحماة وحمص

ر من  . أحرار الشام:2 ركة أك ها قرابة  80تضم ا بلغ عدد مقاتل ألف عنصر. وتحارب  أراف حلب  16فصيًال، و

 .ودمشق ودرعا وإدلب والالذقية وحماة وحمص

ش اإلسالم3 حارب  أراف حلب ودمشق ودرعا  12فصيًال، والعدد اإلجما لمقاتليھ يبلغ  64: يضم . ج ألف عنصر. و

 .الزور والالذقية وحماة وحمصودير 

حارب  أراف حلب وإدلب والالذقية2500كتائب، والعدد اإلجما لعناصره  8يضم  . ثوار الشام:4  .. و

دين:5 ش املجا خوض المعارك  أراف حلب  8فصيًال، والعدد اإلجما لعناصره يبلغ قرابة  13يضم  . ج آالف. و

 .وإدلب وحماة

ش إدلب:6 رة، وعدد عناصره يتجاوز  3يضم  . ج حارب التنظيم  رف إدلب 6فصائل كب  .آالف. و

هة الشامية:7 ج ا قرابة  5تضم  . ا رة، والعدد اإلجما لعناصر آالف. وتحارب  أراف حلب وإدلب  3فصائل كب

  .ودمشق

الفات ال أعقبت توقيع االتفاق   ا
روقات التفاق الهدنة ع  امھ بوقف إطالق النار، ال سيما  حصلت العديد من ا الرغم من إعالن النظام السوري ال

هديد بإلغاء وقف إطالق النار  حال  منطقة وادي بردى، ما دفع ذلك الفصائل العسكرة الموقعة ع االتفاق، لل

ي بخرقھ.    استمرار النظام وقوات حزب اللھ اللبنا

ت الفصائل الموقعة إ أن "االتفاقي ومة الروسية نّصت بوضوح ع أن النظام سيقوم ونّو ة الموقعة من قبلنا مع ا

ر لالتفاق مناقضا لما اتفقنا عليھ وما  ن روس تؤكد تفس ئ بتصرحات متتالية من مسؤول بتوقيع وثيقة مماثلة لها لنفا

ها النظام مختلفة عن  ة ال وقع عل ة عكسھ الوثيقة الموقعة، كما تفاجأنا بأن ال  عدة ة الفصائل الثور

ر قابلة للتفاوض". وبناًء عليھ أكد الموقعون "نحن معنيون فقط  رة غ سية وجو ها عدة نقاط رئ مواطن، كما حذفت م

ن بھ ع اإلطالق". ودعت الفصائل مجلس األمن الدو  بما تم التوقيع عليھ من قبلنا، وأي اتفاق لم نوقع عليھ لسنا معني

امها إ التمه ها وتحقق ال رة بتعهدا ذه األخ م  ثما تل ومة الروسية، ر ن ممث ا ها وب ل  تب االتفاق الذي تم بي

ق رقمبضبط النظام السوري وحلفائھ.    ).8-(انظر الم
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ي: ل اآل ن  ع الش ن العربي ها بيان الفصائل  النص   والفروقات ال تحدث ع

  المغزى  عارضةورقة الم  ورقة النظام
ها: "إعالن  وثيقة النظام كان عنوا

شكيل الوفود للبدء  حول 

ة  سو بالمفاوضات حول ال

ل الشامل  السياسية من أجل ا

ة بطرق سلمية   ."لألزمة السور

  

ها: "اتفاقية  وثيقة المعارضة عنوا

شكيل الوفد لبداية  حول 

ل السياس  اصة با المفاوضات ا

ة الهادف إ حل شامل  لألزمة السور

."   بطرق سل

علن فيھ وقف  النظام أصدر إعالناً 

إطالق النار من طرف واحد، 

ذا اإلعالن و  المعارضة أيدت 

 .بموجب اتفاقها مع تركيا وروسيا

ووبالتا فإّن مصدر  ام النظام   ال

ام الطرف  س ال إرادتھ المنفردة ول

  .اآلخر

ة "ال أعلنت  ومة السور إن ا

  وقف إطالق النار"م نظا

دون وقف  "إن قادة الفصائل يؤ

ا  إطالق النار الذي أعلن عنھ  سور

نضمون إليھ" 30/12/2016بتارخ   و

المبادرة جاءت من النظام والتحقت 

ركة  س مبادرة مش ها المعارضة ول

ن. ساو ن م   من طرف

ة "ال أعلنت  ومة السور إن ا

  وقف إطالق النار"نظام 

دون وقف "إن ق ادة الفصائل يؤ

ا  إطالق النار الذي أعلن عنھ  سور

نضمون إليھ" 30/12/2016بتارخ   و

ة أعلنت نظامًا  ومة السور ا

س وقفًا إلطالق  لوقف إطالق النار ول

س شامالالنار، وبالتا فهو  بل  ،ل

سمح باستخدام  و ضمن نظام 

القوة العسكرة وفق آلية محددة 

ست جزءا من   .االتفاق ل

ل الشامل لألزمة  "ال بد من ا

ة، وأنھ ال بد من البدء  السور

رشدين  بالعملية السياسية مس

  "2254بالقرار 

ل السياس  "ال يوجد بديل من ا

ة وأنھ ال بد من  الشامل لألزمة السور

البدء العاجل بالعملية السياسية  

ا ع النحو المنصوص عليھ   سور

 2254والقرار  2012بيان جنيف 

ملجلس األمن من منظمة األمم 

  المتحدة"

ال يوجد أي ذكر لبيان جنيف، فيما 

رشادي  2254ورد القرار  بأنھ اس

  فقط.

ل الشامل لألزمة  "ال بد من ا

ة، وأنھ ال بد من البدء  السور

رشدين  بالعملية السياسية مس

  "2254بالقرار 

ل السياس  "ال يوجد بديل من ا

ة وأنھ ال بد من الشامل لأل  زمة السور

البدء العاجل بالعملية السياسية  

ا ع النحو المنصوص عليھ   سور

 2254والقرار  2012بيان جنيف 

لم تنص وثيقة النظام ع طبيعة 

ل الشامل لألزمة، حيث يمكن أن  ا

ًا أو سياسيًا،  ون أمنيًا أو عسكر ي

سبة ب ناك خيار بال نما لم يكن 

 . يار السياس   للمعارضة إال ا
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ملجلس األمن من منظمة األمم 

  المتحدة"

ل الشامل " "تؤكد أنھ ال بديل ل

ة وأنھ البد من البدء  لألزمة السور

ة  بالعملية السياسية  سور

رشدين بالقرار  ملجلس  2254مس

  "األمن لمنظمة األمم المتحدة

ل " يؤكدون أنھ ال يوجد بديل ل

ة السياس الشامل لأل  زمة السور

وأنھ البد من البدء العاجل بالعملية 

ا ع النحو  السياسية  سور

المنصوص عليھ  بيان جنيف 

ملجلس األمن  2254والقرار  2012

  "لمنظمة األمم المتحدة

، 2012حذفت اإلشارة لبيان جنيف 

كإطار  2254القرار واكتفت بوضع 

  توجيه للعملية السياسية.

رام  ة سيادة نطالقا من اح سور

ن مصا الشعب السوري،  وتأم

ووضع حد إلراقة الدماء وصون 

ن  االستقالل الوط وسعيا نحو تأم

  االستقرار العاجل  البالد

امل  رام ال المعارضة تقر باالح

ها  ة ووحدة أراض لسيادة سور

ن مصا الشعب  اجة لتأم وبا

  السوري ووضع حد إلراقة الدماء

هم ضمنا  نص المعارضة يجعل م

ن عن إراقة الدماء وعن عدم  مسؤول

علنون ، و تحقيق االستقرار

تمامهم باالستقرار ناك  ،ا وبأن 

وأن حاجة لوضع حد إلراقة الدماء، 

و المؤسسة الشرعية  النظام 

المسؤولة عن تحقيق االستقرار 

وعن وضع حد إلراقة الدماء وعن 

  صون االستقالل الوط

شكي ومة ب م ا وعد ل وفد  م"تل

من  2016كانون أول  31أقصاه ح 

اصة  أجل إجراء المفاوضات ا

ومة  ة السياسية وتحدد ا سو بال

  أعضاء الوفد بصورة مستقلة"

شكيل وفد من أجل  م المعارضة ب تل

ل  اصة با إجراء المفاوضات ا

السياس الهادف إ حل شامل 

ة عن طرق سل  لألزمة السور

ي/ 16لغاية  وذلك  2017كانون الثا

ن.   بمشاركة مباشرة من الضامن

شكيل وفد النظام إلجراء  الهدف من 

نما  ة السياسية ب سو مفاوضات لل

الهدف الذي ذكرتھ وثيقة المعارضة 

شكيل وفد إلجراء مفاوضات  و 

ل السياس الهادف إ  خاصة با

  حل شامل لألزمة عن طرق سل

شكيل  ومة ب م ا موعد  وفد "تل

من  2016كانون أول  31أقصاه ح 

اصة  أجل إجراء المفاوضات ا

ومة  ة السياسية وتحدد ا سو بال

  أعضاء الوفد بصورة مستقلة"

شكيل وفد من أجل  م المعارضة ب تل

ل  اصة با إجراء المفاوضات ا

السياس الهادف إ حل شامل 

ة عن طرق سل  لألزمة السور

ي/كا 16لغاية  وذلك  2017نون الثا

ن.   بمشاركة مباشرة من الضامن

شكيل وفد  م ب المعارضة تل

ذا  ن" و "بمشاركة مباشرة للضامن

ق لروسيا  ع أن االتفاق أعطى ا

ون لها دور مباشر   ركيا بأن ي ول

ومة شكيل الوفد نما تحدد ا . ب

ا بصورة مستقلة.    وفد
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امل  رام ال ة لسياد"انطالقًا من االح

ة العربية  جمهور ووحدة أرا ا

ة"   السور

امل لسيادة  رام ال قرون باالح "و

ة العربية  جمهور وحدة وارا ا

ة"   السور

رم سيادة  المعارضة لم تكن تح

رامها  ها تقر اآلن باح ة وأ سور

ذا  ة و لسيادة ووحدة أرا سور

ها  اما عل ذه العبارة ال يجعل من 

ون لھ آثار قا نما سي نونية الحقة ب

رام  النظام ينطلق  إعالنھ من االح

امل للسيادة ووحدة أرا  ال

ة   سور

ن االستقرار العاجل "وسعيًا نحو تأم

سيق مع ممث روسيا   البالد والت

  االتحادية"

تمام الشامل  علنون عن اال "و

باالستقرار العاجل للوضع  البالد 

ية بمشاركة ممث روسيا االتحاد

ركية بوصفهم  ة ال جمهور وا

ن"   الضامن

ركيا.  ال يوجد ذكر  ورقة النظام ل

ركية،  وال يوجد نص االتفاق باللغة ال

ها لغة رسمية لالتفاق   رغم اإلقرار بأ

شكيل  ة ب ومة السور م ا "تل

كانون األول من  31وفد  موعد ح 

اصة  أجل اجراء المفاوضات ا

ة السياسية  سو ومة بال وتحدد ح

ة أعضاء  ة العربية السور جمهور ا

  الوفد بصورة مستقلة"

شكيل وفد من  م المعارضة ب "تل

اصة  أجل اجراء المفاوضات ا

ل السياس الهادف إ حل  با

ة عن طرق  شامل لألزمة السور

ي  6سل لغاية  وذلك  2017كانون ثا

ن.  بمشاركة مباشرة من الضامن

ش كيل الوفد وتحدد المعارضة 

ا"   بمفرد

تتحّدث عن النظام السوري ورقة 

ة"  سو  تتحّدث عنالفصائل وورقة "

  "حل".

رك  "حسب نتائج العمل المش

هما  موعد أقصاه  -/---للوفدين كل

سوف يتم وضع خرطة  2017/--

ة لألزمة  سو طرق من أجل 

ا"   السياسية الداخلية  سور

رك يقوم كال  يجة العمل المش "ن

لوفدين بإعداد خارطة طرق من ا

ة  أقصر  أجل حل األزمة السور

  وقت"

ل يتوقف ع نتائج  وضع خارطة ا

رك للوفدين بتارخ  العمل المش

  مفتوح.

هما بتأييد  "سيجري عمل الوفدين كل

ن"   الضامن

"سيجري العمل الك للوفدين 

ن"   برعاية الضامن

س  ورقة النظام تتحّدث عن تأييد ول

. ولكن النص يتحدث عن رعاية

س ضامنًا واحدًا، رغم  ن" ول "ضامن
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ها من النص الذي  أن تركيا تم إزال

  وقع عليھ النظام

 

ر النظام  ة حول طرقة فهم وتفس كما أظهرت الوقائع خالل األيام ال تلت دخول االتفاق ح التنفيذ اختالفات وا

هة فتح الشام من االتفا ناء ج ذا وداعميھ إ است هداف منطقة وادي بردى تحت  ق، حيث استمّر النظام  اس

ره الطرف الروس مشروعًا. وقالت و ما اعت ناء، و القناة المركزة لقاعدة حميميم العسكرة  االست

Информканал авиабазы Хмеймим ، جوم ع إن ق بال رية الصديقة تمتلك كامل ا "القوات ال

جوم بنود اتفاق وقف إطالق النار، فتلك المنطقة منطقة وادي بردى  محيط  ذا ال العاصمة دمشق، وال يخرق 

شدد". ابي الم هة النصرة اإلر هم لتنظيم ج ها مقاتلون أعلنوا انتما ق رقم يتواجد ف   ).9-(انظر الم

ا في بتارخ قالت  لكن الفصائل الموقعة ع اتفاق وقف إطالق النار  سور ر كان 31 بيان  سم  2016ون األول/ د

رة بأن "عدم  جوم ع وادي بردى والمناطق األخرى"، مش "إمهالها لروسيا ح الثامنة مساًء بتوقيت دمشق لوقف ال

عد أن  امها بوقف إطالق النار  عفي الفصائل من ال ا  جوم ع وادي بردى قبل الساعة الثامنة بتوقيت سور وقف ال

زة العسكرة وااللتحاق بالعمليات فشلت روسيا بالوفاء بال جا ها". وجاء  البيان "ندعو كافة الفصائل لرفع ا اما

ل ما يمكن إلنقاذ وادي بردى جومية من طرف النظام ع . )6(للقيام ب و ما لم يحصل، رغم استمرار األعمال ال و

  المنطقة. 

  ًا: ردود الفعل نيثا

لية1   . ردود الفعل امل

  النظام السوري

ة  ة "وقفًا شامًال لألعمال القتالية ع جميع األرا السور أعلن النظام السوري  بيان صادر عن قيادة قواتھ المس

جمعة  س ع ا م ث من قرار وقف إطالق النار  30اعتبارًا من منتصف ليل ا س ر/ كانون األول"، مضيفًا أنھ " سم د

هة فتح الش هما –ام تنظيما الدولة اإلسالمية وج اب واملجموعات المرتبطة    .)7(النصرة، المصنفان ع قوائم اإلر

شكيل وفد مفاوضات أستانا"؛ بإصدار بيان  ومن ثم سارع النظام السوري من طرفھ إ الرد ع مضمون "اتفاق 

شكيل الوفود  ق رقمتوضي حول  ة العربية الس)3-(انظر الم جمهور ومة ا ام "ح شكيل وفد ، أكد فيھ ال ة ب ور

ر  31 موعد ح  سم ومة 2016كانون األول/ د ة السياسية وتحدد ح سو اصة بال ، من أجل إجراء المفاوضات ا

رك مع وفد  ة أعضاء الوفد بصورة مستقلة". كما نص أيضًا ع أن "يبدأ الوفد بالعمل المش ة العربية السور جمهور ا

ي/ يناير ك 15الطرف المعارض  موعد أقصاه  ة كازخستان) 2017انون الثا ، والذي سيجري  مدينة أستانا (جمهور

ة األزمة   سو اصة بوضع خارطة طرق من أجل  ام بالتوصية ا مة منظمة األمم المتحدة"، ال فتًا إ االل بمسا

ركي. ن الروس وال ا، وذلك بتأييد الضامن   سور
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ة   الفصائل المس

سمت ردود فعل ال ّ وري فيھ. فقد ا ذه الفصائل امل ميتھ، ودور  دث وأ جم ا ساق مع  عدم اال ة  فصائل المس

غردات ع وسائل  ر  ر رسمية (ع دة لھ، واكتفت بتصرحات غ امتنعت معظم الفصائل عن إصدار بيانات رسمية مؤ

ها).  صيا   االتصال االجتما لبعض 

ّرت قيادات من الفصائل الموقعة  ا لدوائر المغلقة عن تحفظها ع االتفاق، وعن امتعاضها الشديد مما حصل  وع

ركي الضامن لها، وع  ن من قبل المعارضة والنظام، وألقت بالالئمة ع الطرف ال ن منفصلت ت قضية التوقيع ع 

ن من قبلها للتوقيع ع االتفاق.    المفوض

  أحرار الشام

شر أسم اء الفصائل ال شاركت، ُيالحظ أن حركة أحرار الشام اإلسالمية لم توّقع ع جاء فيھ، ولدى توقيع االتفاق و

 ،" "عدد من التحفظات حول االتفاقية وجود إ وقد عزت موقفها، ع لسان الناطق الرس باسمها "أحمد قرة ع

ذه التح ن الحقًا  ب ها س رة أ شرت مصادر إعالمية عنالمطروحة والعملية التفاوضية المرتبطة"، مش  فظات، فيما 

ر األسس  غي ها  تج ع ر محددة المعالم والمرجعية، وقد ي ركة قولها "إن العملية السياسية المطروحة ضبابية وغ ا

ذه  ان الموافقة ع حضور مثل  ذه النقاط ح يصبح باإلم ، والبد أوًال من وضوح  ل السياس ها ا ال سيقوم عل

  .)8(المفاوضات"

ي   حركة نور الدين الزن

ي عن قائمة الفصائل الموقعة ع بيان وقف إطالق النار، وقد عّلق المتحدث  كما ُيالحظ غياب حركة نور الدين الزن

مة بوقف إطالق النار، ع الرغم من  ركة مل العسكري باسمها، النقيب عبد السالم عبد الرزاق، ع ذلك بقولھ إن ا

ة"، عدم توقيعها ع  رًا خالل تصرحات إعالمية "نحن مع أي حل يحقن الدماء وال يمس بالثورة السور االتفاقية، مش

ن ر   ح ن باجتماعات االتفاق"، مضيفًا أنھ "يتوقع صمود  اعت لقة األضعف، إذ لم يكن لھ أي ممثل أن النظام كان "ا

رة عد تلك الف وف الهدنة لنحو شهر"، و حال لم يحصل مفاوضات  ناك أعمال عسكرة"، فيما لفت إ ا ون  ، "سي

عتمد ع "جدية" روسيا   . )9(من خرق النظام وإيران لالتفاق، الذي 

جنوبية هة ا ج   ا

ها،  جنوبية ع لسان المتحدث باسمها "عصام الرس"، أنھ لم يتم التواصل معهم من أي طرف أّكدت من جان هة ا ج ا

م بوقف أو جهة دولية أو إقليمية  هم، مضيفًا "لن نل عن من أجل المشاركة  اتفاق وقف إطالق النار، الذي قال إنھ ال 

ذا االتفاق  إطالق نار لم يتم اطالعنا ع بنوده، وبالتا نحن متحفظون ع أي اتفاق لوقف إطالق النار ح نفهم بنود 

ة الثورة  تم مشاركتنا بھ ومشاورتنا، ونرى أنھ يخدم مص ة"و   .)10(السور

هة فتح الشام   ج

هة فتح الشام  ج سبة  ا االتفاق من وقف إطالق النار، فقد عّقب ع ما جاء فيھ، ع لسان  –بال نا النصرة، ال است

ها وال  "، بقولھ "لم نحضر ولم نوقع ولم نفوض أحدًا  االتفاقية ال تم اإلعالن ع المتحدث باسمها "حسام الشاف
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هد ر األسد لم يذكر تبدأ  ها"، الفتًا إ أن مص ا، كما جاء ف ٍل سياس ُينه األزمة  سور نة وقف إطالق النار وصوًال 

شيات اإليرانية  ر "ضمن إعادة إنتاج النظام"، كما شّدد ع أن البنود لم تتطرق "للميل س نصًا أو لفظًا  االتفاق، الذي 

و أح ر  هة فتح الشام واالحتالل الروس بل األخ ن". وأكد ع أن ج و  –د الضامن ا  ل  سور النصرة ترى أن ا

يات وخيانة للدماء  در للت عيد إنتاجھ لهو  ت أركان النظام أو  ًا، وأن "أّي حل سياس ُيّث بإسقاط النظام عسكر

ا ستة أعوام".  ق رقمووأد لثورة مباركة عمر   . )4-(انظر الم

  المعارضة السياسية

  الهيئة العليا للمفاوضات

ن، وأبدت  غرض وقف معاناة المدني جهود المبذولة  رحبت الهيئة العليا للمفاوضات، باتفاق الهدنة وأعلنت دعمها ل

رات والدعم الف للفصائل العسكرة المشاركة  العملية التفاوضية المرتقبة  عاصمة  ر ا ا لتوف استعداد

ة كازخستان "أستانا ة تتضمن وضع آليات ناجعة لمراقبة جمهور "، مطالبة بأن تقوم المفاوضات ع "أجندة وا

سانية  سهم  تحقيق البنود اإل ها، وأن  ام سائر األطراف  من قرار  14و 13و 12وقف األعمال القتالية وضمان ال

ا  ، وأن تتم تحت مظلة أممية وضمانات دولية تمهد لمفاوضات االنتق2254مجلس األمن  ال السياس المزمع عقد

ق رقمجنيف".    ).5-(انظر الم

  اإلئتالف الوط لقوى الثورة والمعارضة 

ةأصدر  فيًا قال إن االئتالف الوط لقوى الثورة والمعارضة السور حًا  د من ل "فرصة جديد يؤكيمثّ  االتفاق تصر

رة والعدالة وال ة تمسكهم بحقوقهم  ا جمعة الموافق خاللها أبناء سور ر  يوم ا ن للتظا كرامة"، داعيًا السور

ر  30لتارخ  سم و أول أيام وقف إطالق النار2016كانون األول/ د   . )11(، و

  اإلخوان المسلمون 

نأصدرت جماعة  ة  اإلخوان المسلم رتھ  تبيانًا رّحب سور ة، واعت فيھ بإعالن وقف إطالق النار  جميع أنحاء سور

شياتھ،  البيان جاء و مة وإيجابية، خطوة مه ن بإلزام جميع األطراف بھ وخاصة نظام األسد وميل "إّننا نطالب الضامَن

ها إيران ونظام األسد،  وبضمانات مؤّكدة وحقيقية للعمل ع إنجاحھ ومراقبة تنفيذه، ومنع محاوالت إفشالھ ال تقوم 

ق رقم )12(تفاق"ووضع آليات لمعاقبة الطرف الذي يقوم بخرق اال   )12-(انظر الم

  إعالن دمشق

ذا االتفاق إيمانًا  أصدر إعالن دمشق بيانا أيّد فيھ اتفاق وقف إطالق النار. وقال البيان: " د بقوة  إن إعالن دمشق يؤ

ن، المتمثلة بالمزد من حاالت الدمار  رص الشديد ع وضع حّد لمأساة السور منھ بقدسية الدم السوري، وا

ضفي ع المشهد السياس المزد من التعقيدوا جراح عمقًا و رحيل القسري، األمر الذي يزد ا شّرد وال (انظر . "ل

ق رقم    ).10-الم
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سيق الوط   يئة الت

سيق الوط بيانًا تناولت فيھ االتفاق بإيجابية، وقال البيان  يئة الت سيق أصدرت  يئة الت ، وأّكد باالتفاق رحبتإن 

رك لعقد اجتماع لقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية اأن  ل "لس المش ل ش ضرورة وطنية للدفع باتجاه ا

ق رقم ". السياس وبعيدًا عن االستقطابات واالنحياز االقلي والدو   .)11-(انظر الم

  املجلس اإلسالمي السوري

زةمن جانبھ املجلس اإلسالمي السوري رّحب باتفاق وقف إطالق ا جا ا، لكنھ دعا الفصائل إ اإلبقاء ع ا  لنار  سور

ر  ظة، كما دعم املجلس الدعوات ال نادت بالتظا املة، نظرًا الحتمال خرق النظام السوري وحلفائھ االتفاق بأّية  ال

ة كازخس رضة  عاصمة جمهور ق املجلس تان علّ بجمعة "الثورة تجمعنا". وفيما يخص اتفاق العملية التفاوضية المف

ون،  ها السور ا األكفاء من أبناء ثورتنا ضمن الثوابت ال توافق عل ب أن يرعا بالقول "إن عملية التفاوض المزمعة ي

شار األسد".  ا  مسة، وأولها إسقاط النظام املجرم وع رأسھ طاغية سور عرف بوثيقة المبادئ ا ق  (انظر فيما  الم

  ).6-رقم

  رضةالرموز المعا

ا التفاق وقف إطالق  ا مركز جسور للدراسات معهم تأييد صيات السياسية  اتصاالت أجرا أّكدت عدد من ال

 : صيات  ذه ال   النار. و

  س السابق للمجلس الوط السوري، والذي قال االتفاق مقبول، بأن بد من  ولكن العبد الباسط سيدا، الرئ

اتف المعارضة سياسيا وع ذر، وت ا . ا   سكر

  .ر الديموقراطي س كتلة التغي شيل كيلو. رئ   م

  .ل ره بداية ل شدة، واعت ، والذي رّحب باالتفاق  س السابق لإلئتالف الوط طيب، الرئ   معاذ ا

  .والذي رحب باالتفاق بحذر ، س السابق للمجلس الوط ان غليون: الرئ   بر

  .س المكتب اإلعالمي  اإلئتالف   أحمد رمضان، رئ

  الفعاليات المدنية

ثمارًا التفاق وقف إطالق  ر تحت شعار جمعة "الثورة تجمعنا"، اس ن للتظا دعت العديد من الفعاليات المدنية السور

داف ومبادئ الثور  امها بأ ا، وللمطالبة بتوحيد جهود الفصائل العسكرة وال ةالنار  سور   .)13(ة السور

ها بيانًا  ام حول وفيما يخص وادي بردي، أصدرت الفعاليات العاملة ف استمرار العمل العسكري  المنطقة دون ال

هة فتح الشام  ج  النصرة، وطالبت بإدخال –النظام السوري وقوات حزب اللھ لوقف إطالق النار، نفت فيھ أي وجود 

م لة العسكرة ع الوادي. كما جاء  البيان أنھ "عند دخول اتفاق وقف إطالق ورشات إلصالح النبع بمجرد توقف ا

شمل منطقة وادي بردى،  ر بأن االتفاق  ش ا ج النار ح التنفيذ وبعد أن تم إبالغنا من قبل الوفد التفاو ل

هداف مناطقنا شيا حزب اللھ؛ حيث تم اس ر من  تفاجأنا بتصعيد عنيف جدًا من قبل النظام وميل برميًال متفجرًا  35بأك

ربي، مع عدة محاوالت اقتحام بري ع عدة محاور، دون وجود أي خرق من مقات المنطقة  10و ران ا غارات من الط
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ها والضغط ع النظام والميلشيات  الذين اكتفوا بالدفاع". ودعت الفعاليات "الدول الراعية لالتفاق بتحمل مسؤوليا

هم وحماية وقف إطالق النار". كما طالبت الموالية لھ، لوق ن وحماي فاظ ع حياة المدني رق من أجل ا ذا ا ف 

ها، وكذلك منظمات األمم المتحدة والصليب األحمر الدو للدخول إ وادي  ن ع الدول الراعية لالتفاق بإرسال ممثل

ء والعمل ع إدخال المساعد ي الس سا سانية والطبية العاجلة. وحمل التوقيع بردى للوقوف ع الوضع اإل ات اإل

اسم كل من "الهيئة اإلغاثية  وادي بردى وما حولها، الهيئة الطبية  وادي بردى، الهيئة اإلعالمية  وادي بردى، 

ر، ومؤسسة غوث بردى".  ي  وادي بردى، مؤسسة بردى ا ق م(انظر الاملجلس امل  وادي بردى، الدفاع المد

  ). 7-رقم

  ردود الفعل الدولية. 2

  مجلس األمن

رة من عام  ركي (انظر -وباإلجماع ع مشروع القرار الروس 2016وافق مجلس األمن  آخر جلسة لھ  الساعات األخ ال

ق رقم    ). 9-الم

ة، وبدء عمل جهود ال تبذلها روسيا وتركيا من أجل "وضع حّد للعنف  سور دورّحب القرار با ؤ ذه  ية سياسية، و

جهود.    ا

ن بي وكان  ركي غوف ره ال ن ونظ شورك ائق ال تم االتفاق بتقديم الوثقد قاما الممثل الروس  األمم المتحدة فيتا 

ا قرارًا من مجلس األمن.  ي يتم اعتبار ا إ مجلس األمن ضمن رسالة موجهة لألعضاء، ل شأن سور هما  ها بي انظر (عل

ق رقم ال    )9-م

  روسيا

ر توقيع ثالث وثائق تمهد  ا، وذلك ع ن، عن وقف إطالق النار  كافة أنحاء سور ر بوت س الروس فالديم أعلن الرئ

شأن  ركي وتتضمن وقف إلطالق النار، وإجراءات لمراقبة االتفاق، وبيانًا  جانب ال ة مع ا ل األزمة السور الطرق 

ةاالستعداد لبدء محادثات  ل القضية السور   .السالم 

د من  عاون، وأن روسيا وافقت ع ا شة وتحتاج لعناية خاصة و ها  ن أن االتفاقات ال تم التوصل إل ر بوت واعت

ركي رجب طيب أردوغان لبحث  ره ال اتفية مع نظ المة  س الروس بإجراء م ا". كما قام الرئ ا العسكري  سور شار ان

ةآلية تطبيق وق إ شأن القضية السور رات الجتماع كازاخستان    . )14(طالق النار والتحض

ي جواد ظرف والمصري سامح  ر الفروف فقد قام بإجراء اتصاالت مع نظرائھ اإليرا ارجية الروس س ر ا أما وز

رت عبد الرحمنوف للتباحث وإطالعهم ع موضوع وقف إطالق النار. وقال ال  ي خ ازاخستا فروف أن شكري وال

ام بوقف إطالق النار  رات مستمرة لعقد اجتماع أستانة، فيما شدد ع ضرورة تمسك فصائل المعارضة باالل التحض

ركي مولود جاوش أوغلو. كما أعرب الفروف، عن أمل روسيا بانضمام الواليات  ره ال اتفي مع نظ وذلك خالل اتصال 
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س المنتخب دونالد ت ة للقضية المتحدة تحت إدارة الرئ سو ركية اإليرانية للتوصل ل جهود الروسية ال رامب، ل

ة   .)15(السور

ا  ة وزارة الدفاع الروسية  تقليص وجود ن عن اتفاقھ مع رؤ ر بوت س الروس فالديم ًا فقد أعرب الرئ أما عسكر

اب وقال: "إننا سنقف إ ج افحة اإلر ا، مع االستمرار ع العمل بم يعها، انب االتفاقات ال تم توقالعسكري  سور

ية العسكرة الروسية  طرطوس و قاعدة حميميم".  ر المرافق اللوجس   بما  ذلك تطو

ركية بقصف مواقع لتنظيم الدولة اإلسالمية  مدينة الباب شمال  ن قامت طائرة حربية روسية بمشاركة القوات ال  ح

ة أدت إ مقتل  3شرق حلب  عملية درع الفرات، ووجهت    .)16(عنصرًا من التنظيم 13ضربات جو

  الواليات المتحدة

نقذ األرواح  ارجية األمركية مارك تونر أي جهد يوقف العنف و ر المتحدث باسم وزارة ا رحبت واشنطن باالتفاق واعت

و محل ترحيب من قبل الواليات المتحدة. يهئ الظروف لمفاوضات سياسية جديدة وإيجابية  لنار كما أن وقف إطالق ا و

ل كامل ش ة الذي تفاوضت عليھ روسيا وتركيا تطور إيجابي، وإن الواليات المتحدة تأمل  أن يطبق    . )17( سور

شار إ أن واشنطن عملت مع  ذا االتفاق، سوى التصرح السابق، و وكان من الملفت غياب الردود األمركية حول 

ن لم تف إ فاعلية مطلقة، ال سيما  روسيا  ما سبق للتوصل إ جانب ن ا ادثات ب وقف شامل إلطالق النار لكن امل

ي باراك أوباما.  س األمر هاء والية الرئ   عد االنتخابات األمركية وقرب ان

  االتحاد األوروبي 

ارجي ا ة باالتحاد األوروبي فيديرأيد االتحاد األوروبي اتفاق وقف إطالق النار، وأكدت الممثلة العليا للسياسة ا

نة أن االتفاق يمكن أن يفتح  اع. مب امل من جانب جميع أطراف ال ء تنفيذ االتفاق بال موغر  أن المهم وقبل كل 

ا برعاية األمم المتحدة. ن  سور تاج سانية دون عوائق إ امل   الطرق أمام وصول المساعدات اإل

ن آخرن، مثل االجتماع المعلن عنھ وأعربت موغر ترحيب اال ن دولي تحاد األوروبي "بأي خطوة وسيطة من قبل العب

ركي مولود جاوش أوغلو والمبعوث األم  ارجية ال ر ا ذا الصدد عدة اتصاالت مع وز  األستانة. وكانت قد  

ستورا. اص ستافان دي م  ا

ركي بدوره  وقت سا ارجية ال ر ا ارجية كما قام وز ر ا سون وز س جو ره بور ن من نظ اتفي ن  بق بتلقي اتصال

ي من جهة، وموغر من جهة أخرى، ريطا  لبحث اتفاق وقف إطالق النار. ال

ي،  ا، األول منتصف يناير/كانون الثا ن حول سور تال ذلك إعالن المسؤولة األوروبية أيضًا عزم االتحاد ع عقد اجتماع

ي  ربيع  رة أن  .2017العام والثا ا، بضمانة تركية روسية، معت رحيب بالتوصل إ وقف إطالق نار  سور وجددت ال

جديد يبعث السرور". مبدية  ذات الوقت قلق االتحاد األوروبي إزاء  باكات عشية العام ا "اإلعالن عن وقف االش

باكات وقعت  قرى وبلدات وادي بردى، غربي رف ة واش جمات جو عد أقل من  " ساعة ع  24دمشق، وال وقعت 

  . )18(دخول وقف إطالق النار ح التنفيذ"
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  فرسا

ارجية الفرسية  بيان:" إن التب باإلجماع للقرار  ها املجتمع  2336وقال المتحدث باسم ا مية ال يول يظهر األ

ا هدف حماية وأضاف أن فرسا "تأم ."الدو لتطبيق وقف إطالق النار  سور امل  رام وقف إطالق النار بال ل اآلن باح

سانية" امل للمساعدات اإل ن والسماح بالوصول ال   .)19(حياة المدني

  . ردود الفعل اإلقليمية والعربية3

  تركيا
ارجية ر ا ة، وقد قام وز ي  إبرام اتفاق وقف إطالق النار كدولة تدعم المعارضة السور ركي ا كانت تركيا الطرف الثا ل

ذا االتفاق. و أبرز ما جاء  ر الفروف للتوصل إ  ره الروس س عقد اجتماعات مكثفة مع نظ مولود جاوش أغولو 

لة،  رة زمنية طو رة لف ت فيھ أن تركيا "بذلت جهودًا كب ا لبيان عقب إقرار االتفاق، أو ركية إصدار ارجية ال عن ا

هاء العنف والبدء بإيص يل إ ن كل من المعارضة  س و معلوم فقد بدأت اللقاءات ب سانية، وكما  ال المساعدات اإل

ن مختلف  ، حيث تم التوصل إ اتفاق ع وقف إطالق النار ب يل التوصل إ حل سياس ة والنظام،  س السور

ابية م ا إر شمل التنظيمات ال تم اعتبار ة، وإن وقف إطالق النار لن    .)20("ن قبل مجلس األمن الدواألطراف السور

سمها،  ا دون أن  هاك اتفاق وقف إطالق النار  سور س الن ناك دول  ر مولود جاوش أوغلو أن  و وقت الحق اعت

ي جواد ظرف خالل  ره اإليرا عقد مباحثات مع نظ ر  3وأن بالده تدرك ذلك جيدًا. وأو من جهة أخرى أنھ قام  أيام أك

ذا الصدد أنھ من الضروري أن تمارس إيران ضغوطها اإليجابية ع حزب اللھ والنظام مرة  20من  ر الهاتف. وأكد   ع

ها  ل السياس وم و". كما أبدى أوغلو ترحيب بالده بمشاركة الواليات المتحدة  جهود ا السوري مثلما "وعدت موس

ر أن طرد واشنطن  ر خطأاجتماع أستانة، ع الرغم من أنھ اعت عت ن الروس    .)21(للدبلوماسي

ها سانية برم ر لإل ا وسيلة ل ون وقف إطالق النار  سور ركي رجب طيب أردوغان أن ي ة ال جمهور س ا  .بدوره تم رئ

رة  جميع من دعموا مس . وقدم أردوغان  اشم تا ة كوسوفو  س جمهور رك عقده مع رئ في مش وذلك و مؤتمر 

نوقف إطالق ال ر بوت س الروس فالديم ا وأولهم الرئ زم كفاحها  .نار  سور مؤكدًا ع أن تركيا "ستواصل بنفس ا

ر الوارد تقديم  ها تحت ضمانات تامة ومن غ ن وضع سالمة أرواح مواطن وال سيما ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، 

هذا الصدد"   . )22(تنازالت 

ركي بن ع ي س الوزراء ال ا مشمولة بإيقاف إطالق النار أما رئ ون قوات حماية الشعب الكردية  سور لدرم فنفى أن ت

ون  رًا أن الناس ست ا والمنطقة معت ابية. وأعرب عن أملھ بتوقف سفك الدماء  سور ا من التنظيمات اإلر رًا إيا معت

هذا من العذاب واأللم   . )23(قد تخلصت 

  إيران

و كانت إيران أحد أطراف المبا ها إعالن موس ن روسيا وتركيا وإيران، وال ر ع حثات الثالثية ال جرت  أنقرة ب

ر  ركي، بالتا فإن طهران كانت أحد الشركاء الغ جانب الروس وال ن ا وذلك قبل عدة أيام من إقرار وقف إطالق النار ب

ذا االتفاق.    مباشرن  التوصل إ 



18   

  
 

 www.jusoor.co تقرير معلومات

  اإلرهاصات والمضامين وردود الفعل-تفاق وقف إطالق النار ا

ي ع عليق إيرا ي جواد ظرف الذي وصف االتفاق بـ "إنجاز  وكان أول  ارجية اإليرا ر ا غردة لوز وقف إطالق النار، 

ره الروس ورحب بوقف  اتفي مع نظ ر. كما قام ظرف بإجراء اتصال  عظيم" ع موقع التواصل االجتما المصغر تو

شاور وال جانبان خالل االتصال ع " مواصلة ال ن تركيا وإيإطالق النار، واتفق ا ي ب سيق  إطار االتفاق الثال ران ت

ازاخستان" ن النظام السوري وفصائل المعارضة  أستانة ب هدف إجراء مفاوضات ب   . )24(وروسيا، 

عد  ارجية السوري وليد المعلم  لقاء رس بطهران،  ر ا ي فقد قام باستقبال وز ي حسن روحا س اإليرا أما الرئ

س ا عزز دعوتھ مع رئ ي مع المعلم سبل  ارة طهران. وبحث روحا ابرات العامة لدى النظام السوري ع مملوك لز مل

اب افحة اإلر ره م ن إيران والنظام السوري. مؤكدًا دعم إيران الدائم للنظام السوري  ما اعت ر العالقات ب   . )25(وتطو

ي ببحث اتفاق وقف إطالق النار مع  ا من جانب آخر قام روحا اتفية تلقا المة  ن، خالل م ر بوت ره الروس فالديم نظ

ا، وإطالق  ها حول وقف األعمال القتالية  سور مية االتفاقيات ال تم التوصل إل ن، وجرى النقاش حول "أ من بوت

هائية لأل  ة  سو جهود من أجل  تحقيق  سيق ا مة ز عملية التفاوض  أستانة، وقد تم االتفاق ع مواصلة ت

ة"   . )26(السور

ل السياس   ل ا ة إيران حول ش ي  وصفھ لرؤ ي ع شمخا ن األع ملجلس األمن القومي اإليرا بدوره قال األم

ة كلها أو  ا: "إن أي مسار سياس وحواري يؤدي إ إضعاف سيادة الدولة الشاملة والقانونية ع األرا السور سور

ابية أو اإلحتالل العسكري األجن إنما يتعارض مع مصا يرد وضع جزء من أرض سور جماعات اإلر ا تحت تصرف ا

يل الوحيد الذي يمكنھ إعادة األمن واالستقرار  وم بالفشل وأن الس و أمر مح هديدا لدول المنطقة، و عد  الشعب و

ة  ادثات السور رك ع امل وادة وال اب بال  افحة اإلر و م ا  ة للوصول إ اتفاق وط من أجل ا –إ سور لسور

  .)27(اجراء انتخابات شاملة"

  جامعة الدول العربية

ا جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باإلعالن عن التوصل إ وقف شامل إلطالق النار  سور ن العام   ،رحب األم

سي تصرح لھ إن وقال  ة وأن المأم"وقف العمليات القتالية طالما مثلَّ ركنًا رئ ول ًا  الموقف العربي من األزمة السور

ل السياس لألزمة" سمح بالوصول إ مرحلة ا ذا اإلعالن إرادة حقيقية    .)28(و أن تصاحب 

عقد  ن اً اجتماع 4/1/2016يوم الوضع  جامعة الدول العربيةو ن الدائم لمناقشة اتفاق وقف  ع مستوى المندوب

عتقد  ا رمزي عز الدينأن إطالق النار، و   سيحضر االجتماع. نائب المبعوث األم إ سور

ارجية "الممارسات  20و  هاية اجتماع طارئ ع مستوى وزراء ا جامعة،   نكر مجلس ا ي اس ر/كانون الثا سم د

ب  معاناة الشعب الس س ابية وكل من  ها النظام السوري وحلفاؤه والتنظيمات اإلر   ."لبوري  حال يقوم 

ها  ها وسالم ة واستقاللها ووحدة أراض ة العربية السور جمهور امهم بـ"سيادة ا ارجية العرب، ال وجدد وزراء ا

  ."اإلقليمية
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ة  ل السياس القائم ع مشاركة جميع األطراف السور ة يتمثل  ا ل الوحيد الممكن لألزمة السور وأكدوا أن "ا

  عب السوري".وبما يل تطلعات الش

  قطر

م  التخفيف  سا رة أن من شأنھ أن  ا، معت و ردود الفعل العربية رحبت الدوحة باتفاق وقف إطالق النار  سور

عد خطوة نحو التوصل إ وقف دائم وشامل إلطالق النار، وضمان سالمة  من معاناة الشعب السوري، وأن تطبيقھ 

سرع وصول المساعدات اإل ن، و هذا االتفاق"المدني ا  ام النظام  سور   . )29(سانية، "مؤكدة ع ضرورة ال

  السعودية

ذا التقرر أي موقف رس من طرف السعودية فيما يتعلق بقرار وقف إطالق النار   هاية إعداد  لم يصدر ح 

ذا االتفاق.  ة، بما ُيظهر عدم ر سعودي عن    سور

  البحرن

ية باالتفاق، وقال البيان برّحب بيان من وزارة ا سية ومهمة  "أن ارجية البحر عد خطوة رئ وقف العمليات القتالية 

ة ل السياس لألزمة السور رامها التف"أملها وأعربت الوزارة عن ، "لالنتقال إ مرحلة ا ام جميع األطراف واح اق  ال

ة  سو جهود الدول"، وطالبت "السياسيةوقف إطالق النار لضمان االستقرار وتمهيد الطرق لل ية بضرورة تكثيف ا

ند إ بيان مؤتمر جنيف  س ذه األزمة والتوصل إ حل سياس سل  هاء  عزز التعاون من أجل اإلسراع بإ ، بما 1و

ضمن للشعب السوري الشقيق كل سبل األمن و  ها، و ها وقوة مؤسسا ة وحدة ترا ة العربية السور جمهور يحفظ ل

  .)30("ستقرار  والرخاءاال 

  مصر

ارجية المصرة جميع األطراف دعت وزارة  ة ا رة أنھ  سور ام باالتفاق، معت د خطوة نحو وضع حيمثل "إ االل

يجة العنف واالقتتال، وتمهيدًا الستئناف المفاوضات السياسية، مع  ها الشعب السوري ن سانية ال يمر  للمعاناة اإل

افحة اإل  ابية"استمرار م جماعات اإلر هداف ا اب والتطرف واس   .)31(ر

ارجية المصرة  دوقال المتحّدث باسم وزارة ا انية االنضمام إ اتفاق وقف إطالق إن  أحمد أبو ز رة تدرس إم القا

ا   . )32(النار  سور

  األردن

ر الدولة لشؤون االعالم أعرب  ومة و وز ومتھ بأن مل ألموم عن محمد ااألردنية الناطق الرس باسم ا هم سح

ة المستمرة منذ نحو ست سنوات، وعن اإلعالن " ل السياس لالزمة السور طوات جادة وعملية لتحقيق ا هيئة   ال

ة ااأل ". وأضاف بأن "من واالستقرارعودة االمل للشعب السوري الشقيق  تحقيق األ   ردن دعا منذ بداية االزمة السور

ا ووقف كافة الس نحو ح ل الوحيد لتحقيق السالم واالستقرار  سور ال العنفأل سياس باعتباره ا  ش

 .)33"(والصراعات
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  توس

ذا االتفاق التوصل إ حل شامل يضع حّدا لمعاناة الشعب  سية  بيان عن أملها  أن يمهد  ارجية التو أعربت ا

ستعداد الذي أبدتھ مختلف األطراف المتنازعة للشروع  مفاوضات السوري وللمآس ال عاشها. وأبدت ارتياحها لال 

ة سياسية شاملة سو   .)34(هدف إ التوصل 

جزائر    ا

جزائرة، عبد العزز بن ع شرف: "نرحب باتفاق وقف إطالق النار   ارجية ا قال الناطق الرس باسم ا

ام بھ لفتح ا ا، وندعو كافة األطراف إ االل ملجال لبدء المفاوضات من أجل التوصل إ حل سياس يرا سور

ها" ا وشع ة العليا لسور . )35(المص
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   المالحق

ق رقم ( ة )1الم   ة االتفاق الموقعة مع المعارضة المس
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ق رقم ( ن ع االتفاق)2الم ة للموقع   : تفوض فصائل المعارضة المس
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ق رقم ( ة االتفاق)3الم   الموقعة مع النظام : 
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ق رقم ( غردات حسام الشاف (الناطق باسم فتح الشام)) 4الم  :  
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ق رقم ( في من الهيئة العليا للمفاوضات)5الم   : تصرح 
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ق رقم (   : بيان املجلس اإلسالمي السوري)6الم

  

  

  

  



  

  
 

 www.jusoor.co تقرير معلومات

  اإلرهاصات والمضامين وردود الفعل-تفاق وقف إطالق النار ا

29 

  

  



  

  
 

 www.jusoor.co تقرير معلومات

  اإلرهاصات والمضامين وردود الفعل-تفاق وقف إطالق النار ا

30 

ق رقم (   ردى: بيان الفعاليات المدنية  قرى وادي ب)7الم
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ق رقم (  : مشروع القرار المقدم ملجلس األمن)8الم
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ق رقم ( ر الوط الديمقراطي): 9الم   بيان صادر عن إعالن دمشق للتغي
ن قوات نظام  2016 – 12 – 29 يوم  ن الفصائل العسكرة المعارضة وب تم االتفاق ع وقف إطالق النار ب

هدف إ إيجاد حل عادل للقضية األسد، برعاية روسية تركية، وذ لك تمهيدًا للدخول  عملية سياسية 

ة   .السور

رص الشديد ع وضع حّد  ذا االتفاق إيمانًا منھ بقدسية الدم السوري، وا د بقوة  إن إعالن دمشق يؤ

رحيل القسري، األمر الذي يز  شّرد وال ن، المتمثلة بالمزد من حاالت الدمار وال جلمأساة السور راح عمقًا د ا

ضفي ع المشهد السياس المزد من التعقيد   .و

ل سياس عادل يل تطلعات الشعب  ن، وانحيازنا المطلق  ل السل لقضية السور إن إيماننا بحتمية ا

شيات الطائف ام قوات األسد وحلفائھ من الميل عدام الثقة بال را مبعثھ ا ة يالسوري، ال يخفي لدينا قلقًا كب

  هذه الهدنة،

ة والقصف المدف ع وادي بردى  جو عشرات الطلعات ا و قيام النظام األسدي، باإلغارة  وكنا  عزز ش وما 

، األمر الذي يدعونا إ مخاطبة املجتمع الدو كافة  جر يطة بھ، مما أوقع عددًا من الشهداء وا والبلدات امل

ذه الهدنة بمراقبة ودولة روسيا االتحادية بخاصة، باعتبار  ن  جهة الضامنة لقوات النظام، أن يتم تحص ا ا

  .دولية رادعة للطرف الذي يقوم بخرقها

ا التنفيذي مجلس  ة، وع رأسها األمم المتحدة وجهاز كما ندعوا الكيانات الدولية ذات الصلة بالقضية السور

ون تطبيق البنود ( صار عن  2254دو () من القرار ال 14 – 13 – 12األمن، أن ي ) وال تتضمن فك ا

طوة األو  سانية لمن يحتاجها، ا ن، وإيصال المساعدات اإل اصرة، واإلفراج عن المعتقل المناطق امل

  .ال تمهد للدخول  أية عملية سياسية

شيات والعناصر  اكما نطالب ااملجتمع الدو بتحمل مسؤولياتھ بالعمل ع إخرج كافة الميل بية ال تم اإلر

سميات مختلفة ة ضمن    .استقدامها إ سور

  2012علمًا أن إعالن دمشق يؤكد ع مواقفھ المبدئية السابقة، ال تتجسد  اعتبار مقررات جنيف 

ن نظام األسد وقوى الثورة يح ألي عملية تفاوضية ب   .اإلطار ال

ذا السياق  –وال يفوتنا  ن توجيھ الشكر إ –  قن دماء السور ها  جهود ال بذل ركية ع ا ة ال جمهور  ا

هم   .والعمل ع إيجاد حل عادل لقضي

31 – 12 – 2016   

ر الوط الديمقراطي   إعالن دمشق للتغي
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ق رقم ( سيق الوط 10الم يئة الت ر الديمقراطي): بيان  ة لقوى التغي    سور
  بيان سياس

رة،  كل من حلب وادلب  ٢٠١٦/١٢/٢٨اجتماعھ بتارخ عقد المكتب التنفيذي  عقب احداث ميدانية خط

و وتفاعالتھ، واستكمال  امة،  ضوء اعالن موس والباب ووادي بردى والغوطة الشرقية، وتطورات سياسية 

ها رى ف   :االتصاالت لعقد اجتماع للقوى الوطنية الديمقراطية. وقد تم التداول  تلك المسائل و

يلو . وقد - ١ اس عد سقوط طرق ال صار ع شرق المدينة،  ظة إطباق ا إن معركة حلب حسمت  

ل السياس  ركي والتقيا  ممارسة دور مباشر  دفع مسار ا مية تحول الموقف ال جانب الروس ا التقط ا

ة  ، بدءًا من اجراء محادثات مباشرة ٣امام حالة االستعصاء  مفاوضات جنيف تركيا مع الفصائل المس

اصرن ن امل ها وعن المدني صار ع اصرة وابرام اتفاق لفك ا   .امل

سيق روس  ن، كان البداية النطالق اجتماعات وت ن والمدني روج اآلمن للمس صار وا ذا النجاح  فك ا

ي ومعرفة من النظام السوري، و صدور اعالن م ي وباطالع امر و، الذي أخرج المأساة تركي وايرا وس

ها عملية اختالل موازن القوى وحالة االنتقال  سداد األفق بفعل عوامل فرض ون وا ة من حالة الس السور

  .لدى االدارة األمركية

، ونحن نرى ان التأكيد  -٢ ل السياس قًا نحو ا راك إيران طر و ضوء ما تحقق فتحت روسيا وتركيا وباش

ل النظام السياس إال بمشاركة كافة ابناء الشعب ع وحدة وسيادة  راطات مسبقة ع ش ة دون اش سور

. و اصرار ع وقف ١، وع أساس بيان جنيف٢٠١٥لعام  ٢٢٥٤السوري، و ايجاد آليات لتفعيل القرار 

صار عن العديد م ون مدخًال لفك ا ة، ي ، ن المناطقشامل ومستمر إلطالق النار ع كامل األرا السور

سانية   . وادخال المساعدات اال

ستوجب ان تب  -٣ إن مفاوضات جادة وشاملة يبدأ التمهيد لها من آستانا، وتصل ا جنيف وبرعاية دولية، 

بعاد ألحد، وتمهد لتحقيق االنتقال السياس ٣ع ما تم  مؤتمر جنيف    .ودون اس

سيق الوطنية بإعال  يئة الت هذا الشأن ترحب  و الصادر عن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وترى و ن موس

روج عن  ، وأن أسس نجاح أي لقاء أو مؤتمر تتطلب عدم ا ل السياس فيھ ارادة جادة لالمساك بطرق ا

عة للعملية السياسية ال بدأت  مؤتمر 2254و 2118/ والقرارات 1مضمون بيان جنيف / ون متا ، وأن ي

ون مؤتمر األستانة محطة الستئناف  / تحت3جنيف / ا، وأن ي اص إ سور ها ا مظلة األمم المتحدة ومبعو

شاور  ستوجب المزد من الوضوح وال دد أواخر الشهر، انما  ا امل   .العملية السياسية التفاوضية  موعد

سيق نرحب باالتفاق ع وقف اطالق النار الشامل ع جميع - ٤   يئة الت ة ، بمإننا   ها األرا السور ا ف

س  م ام بھ، بدءًا من منتصف ليل ا ، وبالضمانات ٣٠١٦/١٢/٢٩الغوطة الشرقية  رف دمشق، ونأمل اإلل

، ووضع اآلليات الالزمة لمراقبة تنفيذه ل السياس مة با ركية، وموافقة األطراف المعنية المل   .الروسية و ال
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رك لعقد اجتم -٥ شأنھ، ان الس المش ها  اع لقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية الذي بدأ التواصل بي

ل السياس وبعيدًا عن االستقطابات واالنحياز االقلي والدو مؤتمرًا إلنقاذ  ضرورة وطنية للدفع باتجاه ا

ل السياس ووحدة جهود المعارضة  المرحلة االنتقالية وبناء سور  عزز فرص نجاح ا ة و ة سور

جذري والشامل ر ا عزز بناء مشروع وط للتغي   .المستقبل، و

  

  29/12/2016دمشق  

 المكتب التنفيذي
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ق رقم ( ة11الم ن  سور   ): بيان جماعة اإلخوان المسلم

  سم اللھ الرحمن الرحيم

ة ة بإعالن وقف إطالق النار  جميع أنحاء سور ن  سور عتترّحب جماعة اإلخوان المسلم ره ، و
رام إرادة الشعب السوري  ة دون اح ّل  سور انية ا عدم إم رافًا دوليًا  خطوة مهمة و إيجابية، واع

رة والكرامة   .وحقوقھ  ا

ن بإلزام جميع األطراف بھ وخاصة نظام األسد  ونحن إذ نرّحب بوقف إطالق النار فإّننا نطالب الضامَن
شياتھ، وبضمانات مؤّكدة و  حقيقية للعمل ع إنجاحھ ومراقبة تنفيذه، ومنع محاوالت إفشالھ وميل

ها إيران ونظام األسد، ووضع آليات لمعاقبة الطرف الذي يقوم بخرق االتفاق   .ال تقوم 

قيقية  وقف إطالق النار الشامل الذي ال  ة ا و صاحب المص ة  إّن شعبنا الثائر البطل  سور
ث أي منطقة جغرافية سيًا من بنود قرار مجلس األمن رقم س ر بندًا رئ عت لعام  2254، والذي 

اصرة وإطالق 2015 صار وإدخال المساعدات إ كّل المناطق امل ، وال بّد من أن يتلوه مباشرة فّك ا
ر العر ال يقوم  ر القسري والتطه ج ن حسب نّص القرار، ووقف عمليات الت سراح جميع المعتقل

شيات ها األس م، ورحيل كّل الميل ّجرن إ مناطقهم وديار ّي، وضمان عودة الم تل اإليرا د وامل
تقل  ون األسد جزءًا منھ، و ته بحّل سياس ال ي ة، تمهيدًا لمفاوضات ت ية عن األرا السور األجن

ة والكرامة ّر داف الثورة  ا ة إ عهد جديد يحقق أ   .سور

ذه ا سعنا   ها وال  لصة ال قامت  جهود امل شكر المسا وا اسمة من تارخنا إال أن  ظات ا ل
ذا االّتفاق يل وال أّدت إ توقيع  ذا الس   .تركيا الشقيقة  

ا اللھ، ولكنھ قادم بإذن اللھ كمة يرد تأّخر النصر  طوات، و ر ا ّ   .قد يطول الطرق، وتتع

ن  سور    ةجماعة اإلخوان المسلم

ي  1   1438ربيع الثا

 2016كانون أول  30
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ق رقم ( ركية الروسية المقّدمة ملجلس األمن12الم   ): الرسالة ال
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لب كیف تّم وكیف نُّفذ". مركز جسور للدراسات، 1( ر     https://goo.gl/ogZLP8. 26122016) "اتفاق ته
ركیا". سي ٕان ٕان، 2( ران و ماع روسیا وٕا الن موسكو حول سور بعد اج    https://goo.gl/SZaQsY. 20122016) "ٕا
ة ف3( ن األطراف المتناز الن وقف ٕاطالق النار ب ة، ) "بیان حول ٕا ارج ركیة وزارة ال اء سوریة". الجمهوریة ال . 29122016ي عموم ٔان

https://goo.gl/G3c68X   
ركیة،  )4( ة ال ارج اء سوریة". موقع وزارة ال ة في عموم ٔان ن األطراف المتناز الن وقف ٕاطالق النار ب ، 29122016"بیان حول ٕا

https://goo.gl/4Ldi83   
". روسیا الیوم،  )5( ة التي انضمت للهدنة في سور الت المسل شك شر قائمة ال ، 29122016"الدفاع الروسیة ت

https://goo.gl/U4ebp7  
ذر من انهیار ا )6( ة ت ". الجزرة نت، "المعارضة المسل سور    https://goo.gl/NIj2jF، 31122016لهدنة 
نباء،  )7( ٔ الیة في جمیع األراضي السوریة". الوكالة العربیة السوریة ل ٔعمال الق ش تعلن وقفًا شامًال ل ادة العامة لل ، 29122016"الق

https://goo.gl/72XthN   
ة،  )8( لى اتفاق وقف ٕاطالق النار". شبكة الدرر الشام ب تحفظاتها  ة س ، 30122016"ٔاحرار الشام توضح لشبكة الدرر الشام

https://goo.gl/fgHZR0   
لى ا )9( ، 29122016تفاق الهدنة ولدینا تحفظات حولها". وكالة سمارت، "الناطق ابسم ٔاحرار الشام: لم نوقع 

https://goo.gl/vOdg0O   
لى بنوده".  )10( ٍر لم نّطلع  زم بوقف ٕاطالق    "الرائد (عصام الرس) ِلـ (كلنا شركاء): لن نل
دًا تعود جمعة الكرامة والصوت ألحرار الشع )11( ، 29122016ب السوري". موقع االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریة، "

https://goo.gl/XrcLRn   
)12(  ، الن وقف ٕاطالق النار في سوریة". موقع إالخوان المسلمون في سور ة ٕا ، 30122016"الموقف من اتفاق

https://goo.gl/Z6Uxxa   
دة". الجزرة نت،  )13(    https://goo.gl/c1DbmR، 30122016"مظاهرات الثورة تجمعنا تنطلق بمدن سوریة 
ي سي، 14( ي ب ذ". ب ز التنف ل    https://goo.gl/L9nGQA. 30122016) "اتفاق وقف ٕاطالق النار في سور ید
لى ٔاهمیة تمسك جمیع فصائل المعارضة بوقف ٕاطالق النار". روسیا الیوم، 15( شددان  لو  . 30122016) "الفروف وجاوش ٔاو

https://goo.gl/H8fhwY   
ًا م      ". "الفروف بحث هاتف    nbn ،29122016. https://goo.gl/2a4a1Dع ظریف اتفاق وقف ٕاطالق النار في سور
ك،       ات وقف ٕاطالق النار في سوري". سبوت لى مضمون اتفاق ره المصري   .29122016"الفروف یطلع نظ

s://goo.gl/95nJyghttp   
رز،       ". روی شأن سور لیة  ت مستق اد ة روسیا وقازاخستان یبحثان م ارج را     https://goo.gl/gZMlDl .30122016"وز

الن وقف ٕاطالق النار.. روسیا تعلن تقلیص عملیاتها العسكریة في سور و"تأم16( سوی) "بعد ٕا رامب لعملیة ال ة". سي ٕان ل" ابنضمام 
   https://goo.gl/QdMbyu. 29122016ٕان، 
نیوز، "      ر ". س    l/I2JVqahttps://goo.g. 30122016ركیا تعلن مشاركة مقاتالت روسیة في معارك الباب شمال سور

ن، 17( لیج ٔاونال ي". ال اب    https://goo.gl/hComw1. 30122016) "واشنطن: اتفاق وقف ٕاطالق النار في سور تطور ٕای
". دي دبلیو، 18( الن وقف ٕاطالق النار في سور رحب إب ي  اد األوروب    https://goo.gl/jyZroh. 30122016) "االت

ضول،        ". وكالة األ ن حول سور ما ي عقد اج اد األوروب ریني تعلن نیة االت    https://goo.gl/7k1DoJ. 31122016"مو
رام كامل لوقف ٕاطالق النار في سور19(  https://goo.gl/nUa3NE. 31122016. وكالة األنباء السعودیة.  ") "فرسا تأمل اب
دید، 20( ي ال ركیا: وقف ٕاطالق النار اللیلة... وشمل كافة األراضي السوریة". العرب " (29122016 .https://goo.gl/xiWssV   
اولة ض21( ات بم ركیا تتهم دوال ومجمو ". سكاي نیوز عربیة، ) " سور    https://goo.gl/jrnbMM. 31122016رب الهدنة 

ل األزمة السوریة". روسیا الیوم،       دیدة في  ة ال لى ضرورة مشاركة إالدارة األمرك ا مع موسكو  . 30122016"ٔانقرة: اتفق
https://goo.gl/eAhXnv   

ها". تي آر تي،22( رم سانیة  ر لٕال كون وقف ٕاطالق النار في سور وسیلة  ان: نتمنى ٔان  س الجمهوریة ٔاردو . 30122016) "رئ
https://goo.gl/MMGtrD   

كون وقف اطالق النار ا23( " تي آر تي، ) "یلدریم یأمل ابن  الي بدایة لنهایة االٓالم في سور    https://goo.gl/2LXQuK. 30122016ل
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ي24( ". عرب لى وقف ٕاطالق النار في سور راني     https://goo.gl/BORi7O. 30122016، 21) "ٔاول تعلیق ٕا
رس،  )25( ق النصر". دام  ى تحق ران لسوریة في معركتها ضد إالرهاب ح اني یؤكد للمعلم استمرار دعم ٕا . 31122016"رو

https://goo.gl/5pPYus   
)26" ات إالرهابیة في سور شمل وقف ٕاطالق النار المجمو سمح بأن  اني: لن  س رو ن للرئ . ISNA ،112016. ) "بوت

https://goo.gl/cSNADF   
ر االرهابیة في سور الستغالل وقف النار والعودة للمفاوضات". وكالة ٔانباء فارس، 27( ة  ات المسل اني یدعو الجما 3112) "شم

2016 ./oGwztshttps://goo.gl   
". جامعة الدول العربیة.  ) "28( ُرحب بوقف ٕاطالق النار في سور ن العام    https://goo.gl/R1WCaA. 29122016األم
یف 29( ل سیاسي وفق ج سرع التوصل ل رحب: نأمل ٔان  .. قطر  . 30122016". سي ٕان ٕان، 1) "هدنة سور

goo.gl/vSrQHdhttps://   
ة. 30( ة البحری ارج ". وزارة ال رحب ابلتوصل ٕالى وقف شامل ٕالطالق النار في سور ة مملكة البحرن  ارج . 30122016) "وزارة 

https://goo.gl/dWG8df  
". روسیا الیوم، 31( لى اتفاق الهدنة في سور    https://goo.gl/jiqssX. 29122016) "القاهرة تعلق 
"، روسیا الیوم،  )32(  https://goo.gl/LzS83g. 29122016"القاهرة تدرس ٕامكانیة االنضمام ٕالى اتفاق وقف ٕاطالق النار في سور
الن وقف ٕاطالق النار في سوریة"، المملكة الیوم، 33( رحب إب   https://goo.gl/pA0NVi. 112016) "األردن 
". واس، ) "34( رحب ابتفاق وقف ٕاطالق النار في سور    https://goo.gl/0CpIof. 30122016توس 
ل سیاسي". روسیا الیوم، 35( ال ٔامام  ح الم    goo.gl/JWjaN3https//:. 30122016) "الجزائر: وقف ٕاطالق النار في سور یف




