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_ "نص المبادرة العراقية لحل األزمة السورية في قمة عدم االنحياز" ،السومرية نيوز ،2012،متاح على:
https://www.alsumaria.tv/mobile/news/62228/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ar
_ نبيل الحيدري "،مبادرة العراق لحل االزمة السورية بين الترحيب والرفض" ،إذاعة العراق الحر2012،م ،متاح على:

https://www.iraqhurr.org/a/24695190.html
_ "نص المبادرة الصينية لحل األزمة السورية" ،دي برس2012 ،م ،متاح علىhttp://www.dp- :
news.com/pages/detail.aspx?articleid=113904
_

مسعود ضاهر"،تطور الموقف الصيني تجاه األزمة السورية" ،البيان2012 ،م ،متاح على:
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-11-07-1.1761792
_"قطر والمعارضة السورية تدفعان نحو تدويل األزمة :المراقبون العرب غير قادرين على وقف القتل" ،صدى الوطن2011 ،م ،متاح على:
https://sadaalwatan.com/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%88/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A
_
محمد سيد رصاص" ،المعارضة السورية أمام تدويل األزمة" ،الحوار المتمدن2012 ،م ،متاح على:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=323149&r=0
_"مجموعة العمل حول سوريا تعقد أول اجتماع لها حول سوريا في جنيف" ،أخبار األمم المتحدة ،2012 ،متاح على:

https://news.un.org/ar/story/2012/06/161392
_ "بنود «جنيف ،"»1المصري اليوم2012 ،م ،متاح علىhttps://www.almasryalyoum.com/news/details/390878 :
_

" بعد تقديم استقالته ..أنان يلقي باللوم على «المجتمع الدولي» في فشل مهمته بسوريا" ،األنباء2012 ،م ،متاح على:

https://archive.anbaaonline.com/?p=33671
_عبد الرحمن محمد " ،نص اتفاق جنيف ومصيره في ظل الحديث عن اتفاق آخر" ،أورينت نت2012 ،م ،متاح على:

https://www.orient-news.net/ar/news_show/3362
_

شريف أسامة" ،أصدقاء سوريا..تعددت المؤتمرات والحصيلة صفر" ،دوت مصر ،2015 ،متاح على:
 http://www.dotmsr.com/news/196/230266/%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1
_ وسيم نصر " ،من أين بدأ التقاتل بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم "الدولة اإلسالمية" حول دمشق؟" ،فرانس 2014 ،24م ،متاح على:

https://www.france24.com/ar/20140722-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9
_ "هذه الخارطة تظهر سبب صعوبة إنهاء الصراع في سوريا" ،المترجمون السوريون األحرار2014 ،م ،متاح على:
https://freesyriantranslators.net/2014/05/22/%D9%87%D8%B0%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A9%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7/
_" 14خريطة تشرح لك داعش" ،ن بوست2014 ،م ،متاح علىhttp://www.noonpost.com/content/3842 :
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_"«داعش» يستدرج «التحالف» إلى سورية… ويُعدل األولويات" ،جنوبية 2014م ،متاح على:

http://janoubia.com/2014/12/22/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D9%8F/
_

"اهم احداث سوريا في  2014من اعداد موقع هاشتاغ سوريا" ،هاشتاج سوريا2014 ،م ،متاح على:
https://hashtagsyria.com/2014/12/31/%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A2014-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7
_
"خريطة تطورات األوضاع في سوريا حتى تاريخ  ،"2014/11/8كلمات في الثورة2014 ،م ،متاح على:

https://alossaily.wordpress.com/2014/11/10/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A/
_ مينا العربي" ،أحداث العام  :2014سوريا ..عام من التراوح السياسي من دون نتائج" ،الشرق األوسط2014 ،م ،متاح على:
https://aawsat.com/home/article/253041/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2014-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
_هيثم مزاحم" ،خريطة توزع القوى المتقاتلة في سوريا" ،بيروت نيوز عربية2015 ،م ،متاح على:
http://www.beirutme.com/?p=15335
_"واشنطن ولندن تحذران المعارضة السورية من عدم حضور "جنيف ،""2-روسيا اليوم2014 ،م ،متاح على:

https://arabic.rt.com/news/640478%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%
D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D
8%A7_%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D
8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9
%85%D9%86_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D9
%8A%D9%81-2_/
_ "محادثات روسية  -إيرانية  -سورية تحضيرا لـ"جنيف  "2دعم الحل السياسي لألزمة وتأكيد عمق المحور الثالثي" ،جريدة النهار،
2014م ،متاح علىhttps://newspaper.annahar.com/article/100179- :
%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%86%D9%8A%D9%81-2-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%82
_"بوتين يغادر قمة العشرين قبل صدور بيانها الختامي" ،2014 ،DW ،متاح على:

https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86_

"أولوية البنود تثير المخاوف بشأن جنيف  ،"2سكاي نيوز عربية2014 ،م ،متاح على:
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%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D
8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
_ محمد شريف" ،هيثم مناع ":ال يُوجد أي مؤشــر على نجاح جنيف 2014 ،SWISSINFO ،"2 -م ،متاح على:
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9
_"انتهاء الجولة الثانية من «جنيف  »2بجلسة متشددة ومتوترة واإلبراهيمي يعتذر للشعب السوري عن الفشل في إحراز تقدم"،
جريدة األنباء الكويتية2014 ،م ،متاح علىhttps://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/syria-:
news/445907/16-02-2014-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9_ حسين محمد...2015" ،عام التغيرات الكبيرة في سوريا" ،روسيا اليوم2015،م ،متاح على:

https://arabic.rt.com/news/805836-2015--%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
_ " إدلب بأيدي المسلحين ومقتل قائد حملة الزبداني" ،سكاي نيوز عربية2015 ،م ،متاح على :
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/734035%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%95%D8%AF%D9%84%D8%A8
_
https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/08/07/syria-zones-control-map

_"محادثات فيينا ...اتفاق على جدول زمني إلجراء انتخابات في سورية وخالف على مصير األسد" ،صحيفة الوسط ،،العدد،4817
2015م ،متاح علىhttp://www.alwasatnews.com/news/1045841.html :
_" سوريا :لقاء فيينا ينتهي بتحديد موعد جديد وسط خالف حول مصير األسد" ،فرانس 2015 ،24م ،متاح على:

https://www.france24.com/ar/20151030-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
_ "بنود التفاهم المشترك في "فيينا  ،"2سكاي نيوز2015 ،م ،متاح علىhttps://www.skynewsarabia.com/middle- :
east/787152-%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85_"جنيف ( )3بين الفشل والتأجيل" ،مركز الشرق العربي ،2016 ،متاح على:
http://www.asharqalarabi.org.uk/%D8%AC%D9%86%D9%8A-(3)-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84_adid!342249.ks#.XNNfZeUzbMx
__عثمان ميرغني«" ،جنيف  ..»3إشكاليات تنذر بالفشل في سوريا" ،الشرق األوسط2016 ،م ،متاح على:

https://aawsat.com/home/article/554526/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%86%D9%8A/%C2%AB%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%813%C2%BB-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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_محمد حسام حافظ" ،المفاوضات السورية :الصراع على مرجعيات التسوية" ،مركزالجزيرة للدراسات2018 ،م ،متاح على:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/04/180426164053081.html
_"الحرب في سوريا...أهم معارك العام  ،"2016وكالة سبوتنيك2016 ،م ،متاح على:

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201612281021469303-%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_

"المثلث الروسي اإليراني التركي إلى أين ؟" ،مركز الشرق العربي2016 ،م ،متاح على:
http://www.asharqalarabi.org.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86_ad-id!356526.ks

_ "(إعالن موسكو) وانعكاساته على الصراع السوري والعالقات التركية الروسية" ،،مركز الفكر االستراتيجي للدراسات2017 ،م،
https://fikercenter.com/positionمتاح على:
papers/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8
_
https://stepagency-sy.net/2016/11/29/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%

"عملية درع الفرات :زخم إضافي لخيارات السياسة التركية" ،مركز جسور للدراسات2016 ،م ،متاح على:
http://www.jusoor.co/content_images/users/1/contents/266.pdf
_صافيناز محمد احمد" ،مؤتمر "جنيف  ...." 4 -خيارات محدودة أمام المعارضة السورية" ،األهرام2017،م ،متاح على:
http://acpss.ahram.org.eg/News/15240.aspx

_ ازاد جمكاري" ،جنيف وحل األزمة السورية" ،رووداو عربي2017 ،م ،متاح على:
http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/syria/281120177
_"جنيف  "5ينطلق اليوم على وقع قتال عنيف عند أبواب دمشق" ،روسيا اليوم2017 ،م ،متاح على:
https://arabic.rt.com/world/869442-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-5%D9%8A%D9%86%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
_
"دي ميستورا" :انتهاء مفاوضات "جنيف  "5دون نتائج" ،البوابة نيوز2017 ،م ،متاح على:

https://www.albawabhnews.com/2453666

_

"“مصير األسد” يشغل واشنطن ..و”جنيف  ″5ينتهي بـ “تجميد” كردي" ،جريدة عنب بلدي2017 ،م ،متاح على:
 "https://www.enabbaladi.net/archivديمستورا يعلن انتهاء مفاوضات جنيف  6ويؤكد اطالق الجولة الجديدة يونيو" ،قناة العالم،
2017م ،متاح علىhttps://www.alalamtv.net/news/1970566/%D8%AF%D9%8A-:
%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D
_
"جنيف  :6آلية تشاورية لدعم المفاوضات" ،المدن2017 ،م ،متاح على:
https://www.almodon.com/arabworld/2017/5/17/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-6%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA
_
محمد شيخ يوسف" ،بأيامها األربعة" ..جنيف  "6لم تتسع لمناقشة سالت المفاوضات السورية (محصلة)" ،وكالة األناضول لألنباء2017 ،م،
متاح على:

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A8%
D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%
_

رفعت سليمان" ،دي ميستورا يتحدث عن نتائج جنيف 6-لمجلس األمن ،روسيا اليوم ،2017 ،متاح على:

https://arabic.rt.com/middle_east/879752-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية- .برلني _أملانيا

99

التسوية السلمية لألزمة السورية في ضوء موازين القوى اإلقليمية والدولية … ……………بشار بصرو شيخ علي
_

محمد شيخ يوسف " ،جنيف .."7جولة محادثات سورية حول المسائل الدستورية والقانونية" ،وكالة األناضول لألنباء2017 ،م ،متاح على:
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%

_ محمد شيخ يوسف" ،المعارضة السورية في "جنيف  "7تدعو إلى تعميم وقف إطالق النار" ،وكالة األناضول لألنباء2017 ،م،
متاح علىhttps://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84- :
es/140381%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D
_عبدهللا رجا«" ،جنيف  »7يعيد المعارضة إلى خيار التعليق" ،جريدة البيان2017 ،م ،متاح علىhttps://www.albayan.ae/one- :
world/arabs/2017-07-16-1.3003882
_

"إعالن فشل "جنيف  "8وتبادل االتهامات بين دمشق والمعارضة" ،سكاي نيوز2017 ،م ،متاح على:

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1004793%D8%A7%D9%95%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B4%D9%84_

"روسيا تكشف أسباب فشل مفاوضات "جنيف  "8حول األزمة السورية" ،روسيا اليوم2017 ،م ،متاح على:

https://arabic.rt.com/world/915800-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9
_ "ماذا اشترط وفد الحكومة السورية قبل العودة إلى المشاركة في "جنيف  ،"8سبوتنيك2017 ،م ،متاح على:
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712061028168310%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7_"بالخرائط ...كيف أصبح ميزان القوى العسكري في سوريا عام 2017؟" ،جريدة النهار2017 ،م ،متاح على:

https://www.annahar.com/article/721645%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7%D9%83%D9%8A%D
_

على احمد" ،سوريا ..2017عام دمار داعش" ،مبتدا قبل الخبر2017 ،م ،متاح على:

https://www.mobtada.com/details/675236

_

"ليترا  :"43آخر خريطة النتشار القوى المتصارعة بسوريا" ،الكوثر2017 ،م ،متاح على:

http://www.alkawthartv.com/news/121893
_أبراهيم حميدي" ،سوريا « :2017تجميد» القتال وتالشي «داعش» بانتظار الحل الروسي" ،جريدة الشرق األوسط2017 ،م،
متاح علىhttps://aawsat.com/home/article/1125811/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7- :
2017-%C2%AB%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF%C2%BB
_"بالخرائط ...كيف أصبح ميزان القوى العسكري في سوريا عام 2017؟" ،جريدة النهار2017 ،م ،متاح على:
https://www.annahar.com/article/721645%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7%D9%83%D9%8A%D

_"مفاوضات آستانا من األلف الى الياء ..من حضر وماذا جرى؟!+صور" ،قناة العالم2017 ،م ،متاخ على:
https://www.alalamtv.net/news/1915876/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8

_ محمد رضا" ،ننشر نص البيان الختامى لمباحثات "أستانة" ..الوفود المشاركة تتفق على وقف إطالق النار ..واإللتزام بسيادة
واستقالل ووحدة األراضى السورية ..واإلصرار على قتال "داعش" و"النصرة" وفصلهم عن التنظيمات المعارضة" ،اليوم السابع،
متاح علىhttps://www.youm7.com/story/2017/1/24/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1- :
%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_محمد شيخ يوسف" ،اجتماع أستانة 3 ..وثائق و 3نتائج وغياب "مفاجئ" للبيان الختامي" ،وكالة األناضول لألنباء2017 ،م ،متاح على:

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%
أيمن قحف" ،غدا اجتماعات آستانا  2للمعارضة السورية...مستجدات الموقف الروسي والدولي توقظ الحس الواقعي وسقف المطالب وحدة
الخطاب ضد الحكومة السورية سيكون منخفضا" ،سيريانديز2017 ،م ،متاح على:

http://syriandays.sy/?page=show_det&select_page=1&id=1306
_ "الخالف في أجندات المشاركين في أستانة  2يضعف آمال المعارضة" ،ديلي صباح2017 ،م ،متاح على:
https://www.dailysabah.com/arabic/arab-world/2017/02/16/second-round-of-astana-talks-startsopposition-hopes-to-reach-practical-solution
_صالح الدين بالل "،أستانا 2-وجنيف :4-فك عقدة التناقضات والتدخالت اإلقليمية" ،مركز أسبار للدراسات والبحوث2017 ،م ،متاح على:

http://www.asbarme.com/ar/articles/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D9%8A/10629173418135/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%
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_ كارولين عاكوم«" ،آستانة  »2ينتهي من دون بيان ختامي ...ووعود روسية للمعارضة السورية" ،الشرق األوسط2017 ،م ،متاح
على:
https://aawsat.com/home/article/856776/%C2%AB%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%D8%A7
%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
_"بغياب المعارضة ..اختتام مباحثات أستانا  3باإلعالن عن جولة جديدة في أيار" ،أورينت نت2017 ،م ،متاح على:

https://www.orientnews.net/ar/news_show/133543/0/%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9_

مناف قومان""،أستانة  "3بدون المعارضة السورية ..وفخ روسي يُدبر لها" ،نون بوست2017 ،م ،متاح على:

https://www.noonpost.com/content/17078
_ "سلسلة مؤتمرات آستانة منذ بداية العام وحتى اليوم" ،مركز الشرق العربي2017 ،م ،متاح على:
http://www.asharqalarabi.org.uk/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9
_

_ اياد والي" ،أستانا  ..4مناطق آمنة ورفض وانسحاب" ،مبتدا2017،م ،متاح على:

https://www.mobtada.com/details/602123
_ جورج عيسى" ،ثالث صعوبات تفرمل أستانا  ،"5النهار2017 ،م ،متاح علىhttps://www.annahar.com/article/613212- :
%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%
_ "بيان "أستانا  "6الختامي  ..شمول إدلب بمناطق خفض التصعيد  ..ماذا عن المعتقلين؟" ،أورينت2017 ،م ،متاح علىhttps://orient- :
news.net/ar/news_show/140611/0/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7_

"«أستانا  »7تبحث ملف المعتقلين واألسرى في سوريا" ،االتحاد2017 ،م ،متاح على:

https://www.alittihad.ae/article/58728/2017/_ "ما هي أهداف محادثات أستانا  ..7ومن المشاركين؟" ،وطني برس2017 ،م ،متاح على:
https://watanipress%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A7-7%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1/
_"أبرز نتائج مباحثات استانا  + 7تصريحات الجعفري و الوفد الروسي  ،".مراسلون2017 ،م ،متاح على:
https://muraselon.com/2017/10/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%
_" اجتماع أستانا  8محطة للذهاب إلى سوتشي" ،الجزيرة نت2017 ،م ،متاح على:

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2017/12/25/%D8%A7%D8%AC%D8%A
_ " اختتام أستانا  8بتشكيل مجموعتي عمل لـ"المعتقلين والمفقدوين" ،عربي 2017 ،21م ،متاح على:
https://arabi21.com/story/1058451/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85_

http://mosnad.com/news.php?id=35316

_"تقرير عن أهم األحداث التي شهدتها سوريا عام 2018م" ،وكالة االنباء الكويتية (كونا)2018 ،م ،متاح على:
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2767546&language=ar#
_"سوريا  ..2018تحالفات تغيرت ودمار باق" ،الحُرة2018 ،م ،متاح على:

https://www.alhurra.com/a/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2018-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_ وائل بندري "،ملفات خالفية تهدد مباحثات "جنيف  ،"9األسبوع2017 ،م ،متاح علىhttp://www.xn-- :
igbhe7b5a3d5a.com/Article/380337/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%A
_"مؤتمر سوتشي حول سوريا :جهد كبير ونتيجة متواضعة" ،بي بي سي عربي2018 ،م ،متاح على:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42098675
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_ "مؤتمر سوتشي -مقاطعة لكلمة الفروف واستياء من العلم السوري"2018 ،DW ،م ،متاح على:
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A_يارا انبيعة“" ،أستانا  :”9غضب غربي من التفرد الروسي بـ “الملف السوري” ،مركزسيتا2018 ،م ،متاح على:

https://sitainstitute.com/?p=2719
_ "اختتام «أستانا  »9من دون نتائج" ،البيان2018 ،م ،متاح علىhttps://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018- :
05-16-1.3266448
_ "أستانة  "10تبحث أبرز الملفات السورية :مصير إدلب والمعتقلين والالجئين" ،عرب2018 ،48م ،متاح على:

https://www.arab48.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF
_

"أكد على التمسك بالسيادة السورية ..ما هي تفاصيل أستانا 10؟ ،عربي اليوم2018 ،م ،متاح على:

https://www.arabitoday.com/article/97204
_ "واشنطن :مؤتمر أستانا أدى إلى مأزق في سوريا" ،العربية نت2018 ،م ،متاح على:
https://www.alarabiya.net/ar/arab-andworld/syria/2018/11/30/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9_"الموفد األممي إلى سوريا يحذر من احتمال فشل تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد" ،فرانس 2018 ،24م ،متاح على:

https://www.france24.com/ar/20181120-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A_ "آخر تطورات مباحثات استانا  11حول سوريا"،الوفاق أون الين2018 ،م ،متاح علىhttp://www.al- :
vefagh.com/News/238379.html
_ " ..2019عام "التحول" في األزمة السورية" ،العين اإلخبارية2019 ،م ،متاح علىhttps://al- :
ain.com/article/america-withdrawal-syria-terrorism-iran
_"خريطة القوى حول منبج ..من يقاتل من؟" ،سكاي نيوز عربية2019 ،م ،متاح على:

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1214142-%D9%85%D9%86%D8%9F
_
http://jusoor.co/details/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%

_ " مسار متعثر :لماذا فشلت “آستانا  ”12في حل إشكاليات اللجنة الدستورية؟" ،الوكالة نيوز2019 ،م ،متاح على:

https://elwekalanews.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%

_

" هل ستعرقل التعقيدات األخيرة إعالن اللجنة الدستورية في أستانا 12؟" ،تلفزيون سوريا2019 ،م ،متاح على:

https://www.syria.tv/content/%D9%87%D9%84_

" الخليج" :مؤتمر "أستانا  "12لم يحقق اختراقا بقضايا عدة منها وضع إدلب" ،النشرة2019 ،م ،متاح على:
https://www.elnashra.com/news/show/1307540/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%
_ بشار بصرو شيخ علي" ،مسار التسوية السلمية لألزمة السورية وموازين القوى" ،المركز المصري للدراسات واألبحاث اإلستراتيجية،2018 ،
تاريخ الدخول  ،2019\1\28متاح على:
http://efsregypt.org/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88

المصادر باللغة اإلنجليزية:
Articles:

Syria Live Map, Available on:https://syria.liveuamap.com/ar/2019/31-may-sporadic-clashesbetween-the-fsa-and-sdf-on-the-line
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" Settlement", Britannica, Available on: https://www.britannica.com/topic/settlement-law
"Diplomats set plan for political change in Syria", Daily Mail online, available on:

https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3318305/Syria-talks-begin-Vienna-pall-Parisattacks.html
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إصدار
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية
والسياسية واالقتصادية
برلين – ألمانيا

أ
آ
تحمل بالضرورة وجهة نظر
إن الراء والفكار التي يحملها المؤلف ل ِ
َ
المركز الديمقراطي العربي فمؤلف الك تاب يتحمل مسؤولية مضامينه.
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