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  ، ةال�ئ.� ةال��	 

رجًال وام�أة في ج9.< إل$الق أع�ال ل 9ة دس��ر�ة  150، اج��ع أك���2/ت,��� األول 30 الـ في - 1
ع�Jًا  HI50.ادة وملG.ة س�ر�ة و�2.��� م� األم� ال���	ة. لل �.ع، م��ازنة وشاملة ، ذات مA	ا@.ة
ه�Qة ال�فاوضات  قامL ب�����ه�ع�Jًا  50، وح�Nمة ال �ه�ر�ة الع�2.ة ال��ر�ة قامL ب�����ه�

���قل�� م� داخل وخارج س�ر�ا N,Tل�ن ما الع�Jًا م� ال� ��ع ال�	ني وال�&�اء و  50، و�ةال��ر 
 YلZT .[عل.ه ال+ل\ األوس 

ل�`ة تار��.ة. فق	 اج��ع ال��ر��ن في غ�فة واح	ة في إ$ار ع�ل.ة س.اس.ة ور�2ا _انL تل^   - 2
�ألول م�ة مa9 خ�� وجهًا ل�جه  ةماش�  م�ادثاتذل^ م� أجل و  ،رس�.ة ب�ف��b م� هaا ال� ل

و�J�2ر ، ال��Nمة وال�عارضة_�9. ة التفاق س.اسي ب�� على اإل$الق  ىس�9ات، ولل��ة األول
 م�+ل�� ع� ال� ��ع ال�	ني لل��ة األولى أJTًا. 

لق	 شNل إ$الق أع�ال الل 9ة Iارقة أمل لل,عh ال��رg، وف�صة لأل$�اف ال��ر�ة لل&	ء في ح�ار  - 3
ماش� HI.ادته� ومل��Gه� ح�ل م��ق&ل بل	ه� ال��lق. وق	 ف�ح الاب أJTًا أمام جه	 س.اسي ل� اوز 

ق�ار م ل� ت�,.ًا مع ب م� ت�عة س�9ات م� ال�Aاع ورس� $��Y ل��حلة ج	ی	ة في س�ر�ا ما Tق� 
 �� _افة الع9اص� ال�Zل�2ة لل����ة ال�.اس.ة. 2254األم�Jی� gaوال ، 

  ال��	ة ال�ئ.�ة، 

� ، في ج9.< ال��م�� ال�ال���خالل في  - 4�Jس��ر�ة ب&.انات ت�	ة ال��سعة لل 9ة الQاء اله�Jأدلى أع
ج�اع م	ونة سل�ك وم ��عة م� رؤ��ه� لل��ت�ات ال	س��ر�ة ال���ق&ل.ة في س�ر�ا. واع��	وا Iاإل



 اله�Qةالaی� س.ع�ل�ن في  ع�Jاً  45 الـ �لحال��ارسات الع�ل.ة األول.ة. _�ا ت� ال��صل التفاق 

 . ال�Aغ�ة للA.اغة

 أعJاؤها وقام. – 50ع�Jًا م� _ل  15–م�  ةال��Nن r.�ا Iع	، اج��عL اله�Qة ال�Aغ�ة - 5

_�ا قام�ا �ZIح  -Iاس�ع�اض األفGار وال�ق��حات ال�ي وردت في م	اخالت أعJاء اله�Qة ال��سعة
� اع�اره مادuً  –أفGاره� أJTًا N�T ما 	ی	ف ت�	ار و دس��ر�ة.  بهGفة وأف+Nه9اك نقاشات م Lان_

 .Lالقادم و $�ح �� ال+اني/ ن�ف�&�. ت 25ت� االتفاق على الع�دة إلى ج9.< ی�م االث�9��, 

  ال��	ة ال�ئ.�.ة، 

األول.ة ولل��Zقة ال�	اوالت Iال�,ار_ة في هaه ال�$9ي ول��ه� أث9ي على أعJاء الل 9ة ل, اع�ه�  - 6
�ال�ي تعا$�ا بها خالل االج��اعات. ل� NT  ك، وم,اع��Nم ثقة وش	األم� سهًال. _ان ه9اك ع

 gًا شع�ر ق�JTاء. _ان ه9اك أJاألع �hJ وال��ارة، على ال������� ال,�Aي غIالق��ة، ب�
IالAع�2ة ال�	اوالت ��L تاو وال��اقف وال�ق��حات.  w وال�$9ي. و_انL ه9اك خالفات حادة في ال�ؤ 

 bعI ح�\ سادت م,اع� ق��ة.  األح.انفي 

على ال�غ� م� ذل^، Iقي ال �.ع م�$��9� في ال��ار. واتفY أعJاء الل 9ة على ج	ول أع�ال أولي  - 7
اللغة ال����	مة،  في ان�قاء واضح جه	�ا إلى م	اخالت IعJه� العb. و_ان ه9اك عاس��ك�ا 

. وعلى م�ور األTام _ان ه9اك ال��l	 وال��اقف م�ا T,�� إلى االس�ع	اد لل��ار ،واال�Tاءات، وال9&�ة
 م� ذل^. 

8 -  gی�	تق �ال	_��ر أح�	 الg�2lG  – ال���او�ان ال�ه9.ة ال�ي ت&9اها ال�ئ.�ان ال�,ار_ان لل�قار2ة وأع�ب ع
اضZلعا  فق	. ال��شح م� ق&ل ال��Nمة ال��ر�ة وال��	 هادg ال��ة ال��شح م� ق&ل ال�عارضة

، وت9او2ا على رئاسة االج��اعات. وق	 س��ا ألعJاء الل 9ة Iال��	ث Iانف�اح وص�احة. y��Iول.اته�ا
� ن.ة معي ومع ف��قي.��I ك�ا تعامال 

داخل الغ�فة،  قال�ه األ$�افعلى ما  ن�_Ilأنه على ال�غ� م� أن9ا  -ةمالح` أس لدع�ني أJTًا  - 9
 �Gًا أن لJTال�ه� أ �� ال����Aات العل9.ةمNع�ل الل 9ة اس�9ادًا إلى االتفاق ال�.اسي  تعI امlاالل�

 . وه9اك حاجة لل��l	 م� الع�ل في هaا اإل$ار. الga اتفقL عل.ه األ$�اف

ه9اك اتفاق على ال�ادu ال	س��ر�ة، أو على القJاTا ال�ي  إن�NTن م� ال��N الق�ل ق	  - 10
� ه9اك في ت9اولها �� h T أن یGل .wق أخ��ZI ال�عامل معها h T س��ر ال���ق&لي وتل^ ال�ي	ال



� ال&9اء عل�ها. وق	 ش عL األ$�اف _�ا ب�زت ، ج�w نقاشًا أول.ًا جادًا N�T خالل ف��ة  –م,��_ات
. لق	 اج��ع .هم9اق,�ه وأن �NTن�ا م��ع	ی� ع9	 الع�دة لل&9اء عل Lعلى ال�فr ��G.�ا ت� –ل��قف ا

في اله�Qة ال��سعة  35الـفي اله�Qة ال�Aغ�ة مع زمالئه�  15الـأعJاء _ل م� ال��Nمة وال�عارضة 
 خالل ف��ة ال��قف لهaا الغ�ض. 

11 - �ق��حا ج	ول أع�ال للف��ة القادمة، وق	 ال�اجة إلى أن T ال�,ار_�� لق	 ناق,L مع ال�ئ.��
 . ت�L ت�Aفه�م�اعي ال���	ة  أضعهaا األم� مه�. وأنا أه�.ة اتفقا معي على 

دع�ني أق�ل Iعb الGل�ات ح�ل "ال+ل\ األوس]"، الga ی��Gن أعJاءه م� م�+لي ال� ��ع  - 12
 �ل.� ل	یه� أg ان��اء س.اسي ه� ف. أه�.ة خاصة ذووال�	ني، وال���قل��، وال�&�اء، وس�ر��� آخ��

، وال ی��	ث أg م9ه� Iاس� اآلخ��� في م ��ع�ه. و_�ا ه� ال�ال في ال� ��ع ال��رN,I gل رس�ي
 . واالرتا$اتوال��اوف، واأله	اف،  ،وال� ارب ء،م، ه9اك اخ�الفات في اآلراعا

على ال�غ� م� ذل^، جل��ا س��ًا، وع�ل�ًا س��ًا، و2	أوا في مه��ه� ال,اقة في ب9اء ال+قة مع  - 13
في  15هaه ال ه�د، م� ال�ه� أن ی�اح لألعJاء ال r.ه ت��اصلال�قL الI gaعJه� العb. وفي 

 –. وأتZلع إلى ال��l	 م� ال��ار معه� �35,اور مع Iاقي أعJاء م ��ع�ه� الالة اله�Qة ال�Aغ� 

 � ح�ل هaا األم�.  –ومع ال�ئ.��� ال�,ار_�

�و_ان ص�ته% م� أعJاء الل 9ة. 30ذ_� أن ال�9اء N,Tل� ما Tق�ب م� دع�ني أJTًا أُ  - 14 
م���عًا في _ل القJاTا ال�ي ن�ق,L. وق	 شغلL م�ائل حق�ق ال��أة وال��اواة ب�� ال ��9� ح�lًا 

و_انL ه9اك Iعb األم�ر  –إثارتها م� ال�جال وال�9اء على ح	 س�اء  Lوت� –مه�ًا م� ال9قاشات 
� أن ت,Nل أرض.ة م,��_ة ب�� األ$�اف. N�T ال�ي شع�ت أنه 

 

  ال��	ة ال�ئ.�ة، 

h T أن أض.< أJTًا أن ال� ل� االس�,ارg ال�9ائي اج��ع في جI >.9ال��ازg مع ب	ء  - 15
في _.�.ة @.ام س�ر��� م� I wa��Tه م+ًال  م�ة أخ�w  أع�ال الل 9ة ال	س��ر�ة، وق	 ض�L2 ع�Jاته

 L ل.� Iع�	. خل�.ات م��لفة ب&9اء ال+قة والع�ل س��ًا. وأتZلع إلى اج��اعاته� في ج9.< في وق



ك�ا أن9ي أتZلع _aل^ إلى اس��Gال ع�ل.ة ال�,اورات ال�ي تق�م بها األم� ال���	ة مع $.<  - 16
�فة دع� ال� ��ع ال�	ني، غواسع م� ال� ��ع ال�	ني ال��رg داخل وخارج س�ر�ا م� خالل ع�ل 

 وأت�قع ال��l	 م� ال�,اورات في هaا اإل$ار ق��ًا. 

17 -   �N,ال �Gإل –دع�ني أوجه ل �ق	 لل�ق�ف�G س��ًا في دع� الل 9ة ال	س��ر�ة.  –ى م ل� األم
مع أعJاء  في وقL سابY و_aل^بلقائي مع وزراء خارج.ة إی�ان وروس.ا وت�_.ا أJTًا سع	ت 

  في ج9.< ق&�ل انZالق أع�ال الل 9ة.  ال� ��عة ال�Aغ�ة

  ال��	ة ال�ئ.�ة، 

الل 9ة ع�ل ال�Aرة األش�ل. ل.� ه9اك ش^ في أن  ال�	ی\ ع�وa2ل^ دع�ني ان�قل إلى  - 18
� إذا _ان ل9ا أن ن&9ي ثقةGه� في ب9اء ال+قة. ل�T أن �N�T س��ر�ة	في  ال gال��ر hأب9اء ال,ع

. و� h أن ی&	أ ذل^ ، h .r أن �NTن ه9اك تغ��� أJTًا في األوضاع على األرضال��ار ال�.اسي
 قان�ن حق�ق اإلن�ان وح�اTة ال�	ن���. Iاح��ام _امل للقان�ن ال	ولي اإلن�اني و 

 ثالثة مالی�� م	ني ه9اك في ادلh. _�ا تعل��ن  قلY إزاء اس�9Qاف الع9فال في غاTةن9ي إ - 19

hقًا في ادلIوا للف�ار سا�Zفي س�ر�ا وعان�ا وال زال�ا ، _+�� م9ه� اض wأخ� Y$الع9ف في م9ا �م
م� على األرض لق	 شه	ت األساب.ع األخ��ة تAع�	ًا في اله �ات ال ��ة، وه �ات Tعان�ن. 
�خ�ون، �Iا ف�ه� أ$فال، آ 50 حم�Aعه� وُج�  ع,�ات األش�اص. مa9 ی�م�� فق]، لقي ال�Zف�

$لY م� ال�9ا$Y ال�اقعة ت�L س.�Zة أُ نه إت,�� Iعb ال�قار�� إلى  ع9	ما اس�ه	ف صاروخ
 ال��Nمة على م�.� لل9ازح�� Tقع Iالق�ب م� م,فى لل�الدة.  

Iال�,ار_ة  حAل ت	خل ع�g�N ت�_يوه9اك ت�Zرات هامة أJTًا في ال,�ال ال,�قي ح�\  - 20
مع ق�ات م� ال�عارضة ال��ر�ة، وقامL ال��Nمة ال��ر�ة ب9,� ق�ات في ال�Z9قة عقh تفاه� مع 

خ� ت�_ي آال9ار، و  إ$القأم��Nي ل�قف  -ق�ات س�ر�ا ال	�Tق�ا$.ة، _�ا ت� ال��صل إلى اتفاق ت�_ي
ق�ات األم��N.ة م� إعادة ان�,ار ال_�ا ج�ت روسي ل����� دور�ات م,��_ة على ال�	ود ال��_.ة،  –

، �Iا في ذل^ في م9ا$Y ق��ة م� آIار م9ا$Y واسعة في ال,�ال ال,�قي إلى دی� الlور وال��Nة
في ال�قL الga ساه�r L.ه هaه ال�فاه�ات في ت��.b الع9ف في هaه ال�Z9قة، ال زالL و ال9ق]. 

ًا م�Aعه�. وفي ال�قL م	ن. 90لقي أك+� م� وق	 ال�قار�� ت�د ح�ل اس���ار االش�اكات والقAف. 
 ��+Gه ال.r عاد gaو ال � نازح.  75000ن إلى م9ازله�، ال یlال ه9اك أك+� م



21 -  ،Lال�ق � ، ح�h ال�قار��،ض�2ات ج��ة اس�ائ�ل.ة Iالق�ب م� دم,Y أسف�ت وقعLفي نف

 ع� مق�ل اث�9� م� ال�	ن���، قالL إس�ائ�ل إنها جاءت ردًا على ص�ار�خ أ$لقI Lات اهها.

 ال��	ة ال�ئ.�ة، 

� أن تفJي إلى  هaه ال��Zرات مقلقة للغاTة.كل  - 22N�T ة ت�جهاتTأ �h T عل�9ا االب�عاد ع
ال��l	 م� ال�Aع�	 ال	ولي إزاء س�ر�ا، واالس���ار في ان�هاك س.ادتها واس�قالل��ها ووح	تها وسالمة 

 أراض�ها. 

و�لى ���w ال�$9ي ی	ع� إلى وقف إ$الق نار على ال� 2254ن ق�ار م ل� األم� إ  - 23
إن اس���ار ال��	g الN,T gaله ت�اج	 ه�Qة ت���� ال,ام، وخ�Z م,��_ة ل�Nاف�ة اإلرهاب.  مقار2ة

یy_	 على ال�اجة إلى N,Tله ت�اج	 ال�قاتل�� األجانh  الga، واس���ار ال��Z م� ج	ی	 �ه�ر داع�
� االس�ق�ار، وح�اTة ال�	ن���، واح��ام القان�ن ال	ولي، وتعlز و مقار2ة دول.ة قائ�ة على ال�عاون �Jت

 األول��ة لل�ل ال�.اسي.  وتعZيعلى األرض، حH.قي ت�ق�Y ه	وء 

  ، ةال��	ة ال�ئ.�

مل��سة م� هaا ال��ار  Iإج�اءاتZالh ال��ر��ن ج�.عًا ال�عاناة، Tُ ی��اصل الع9ف و  r.�ا - 24
�ال���Zف��، وخ�Zات  /ل����� ح.اته�. ومازلL اع�&� أن االف�اج أحادg ال انh ع� ال�ع�قل�

 ,Nل م	خًال مه�ًا في هaا ال�.اق. ، تُ على صع�	 واسعلG,ف م��A ال�فق�دی� م� _افة األ$�اف و 

� ن9ي مازلL مق�9عًا أJTًا Iأن م ��عإ - 25N�T اإلج�اءات ال�ل��سة �ت�ع ن��ذج أن ة أوسع م
، ل&9اء ال+قة ب�� ال��ر��� ومع في ال�9ف�a ال�ادل.ة ن�ع م�"خ�Zة مقابل خ�Zة"، وأن �NTن ه9اك الـ 

 ال� ��ع ال	ولي. 

ال زلL أواصل ح�ارg مع األ$�اف ال��ر�ة ح�ل الع9اص� األش�ل لل��ار، وأع�ض  - 26
ی�اصل ال��yول�� ف اإلقل.�.ة وال	ول.ة الفاعلة ح�ل هaه ال��ائل. م�اع�ي ال���	ة على األ$�ا

�ال�وس ��Nث  واألم��	ات�اذهاح�ل لقاءاته� لل�� �N�T ات ال�ي�Zتُ ال�	اح+ات  . _�ا أن9ي عقم
@.�ة مع ال���,ارة األل�ان.ة م��_ل وم�yول�� رr.عي ال����w ح�ل هaه ال��ألة األس&�ع ال�اضي 

في ب�ل��. _�ا ی��اصل ال��ار م� خالل م�ار أس�انا ب�� ال	ول ال�ي ت	ع� أ$�افًا م��لفة في 



م� خالل معًا  م ��عة دول.ة ت�J األ$�اف الفاعلة للع�ل ت,�Nل_�ا أن9ي ال زلL أسان	 س�ر�ا. 
  م,��_ة.جه�د 

�Iا  ة، وم�ای	ة، وهادئةن,اء ب�Qة آم9إفي ال9هاTة، أع�ق	 أن هaه ال ه�د h T أن تفJي إلى  - 27
 ��حت ب�Qة و_aا مع –��Tح ألg اصالح دس��رI gأن ی��اكh مع أوضاع إT اب.ة على األرض 

. 2254ت�L إش�اف األم� ال���	ة" ��Iجh ق�ار م ل� األم� ت	ار "ان��اIات ح�ة ون�lهة  Iإج�اء

 w	ال+قة ل Yًا في خلJTأن ت�اه� أ �N�T ةQ�&ه الaي إلى هJات ال�ي س�ف�Zال�اضح أن ال� �وم
� في إمNان.ة الع�دة ال��Z.ة �Qة. اآلم9ة و و الالج���Gال 

  ال��	ة ال�ئ.�ة، 

�ه م� خالل الل 9ة ال	س��ر�ة _�T9	وني أمل ق�I gأن - 28Nة، س���Tا	ة بZمة وال�عارضة ال ق�N�
Lور ال�ق��I  �وت`ه� معال�  وت�غ�� األوضاع على األرض، ، وس��9فb الع9ف،�ه�ت���Z عالقم

حل س.اسي شامل وحH.قي �Iا r.ه مAل�ة ج�.ع ال��ر���. على األ$�اف ال��ر�ة ال�ي تق�د وت��ل^ 
 ح�لال&9اء وعل�ه�، وعل�9ا ج�.عًا،  .ع�ل الل 9ة إ$الق�ها .الف�صة ال�ي ی� أن ت�9هlتل^ الع�ل.ة 

ل�Aل�ة س�ر�ا  ا العbات تق�I gعJهو�T اد دی9ام.N. إT ابي أوسعم�ار  إلT اد ،ع�ل الل 9ة
 gال��ر hج�.عًا وأنا أواصل وال,ع �Nر دع�	مه��ي  ع�لي. أق aا االت اه، ل�9ف�aص في ه�A9ال�

 � . 2254عل�ها في ق�ار م ل� األم

 �Gًا ل�Nش  

____________  


