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  مقدمة
 

  واحدة: بجملة سورية في األمريكية السياسة تلخيص يمكننا عام بشكل

 .اءالحمر الخطوط سورية ذئب يتجاوز لم إذا شيئا نفعل لن سوف

 

  

 

 

 

 

 

 
 تكون ال قد الكالب لكن ، القطعان حراسة في أيضا كالبهم الرعاة ويستخدم ، الثعالب صيد في كالبهم الصيادون يستخدم عادة

 األوسط الشرق في التحكمية سياساتها في األمريكية االمبريالية فإن ذلكل ، بواجبها للقيام القوة من الكافي بالمقدار الشراسة من
 التي (الفاشية العسكرية القومية األنظمة) مصالحها لحراسة شراسة األكثر الذئاب الثانية العالمية الحرب بعد استخدمت المضطرب

 بعد السلطة وسلمت مستعمراتها، مع عميقة اقتصادية روابط بنت التي السابقة االستعمارية الدول نفوذ تقليص في أداتها كانت
 قتصاداال أمام األبواب أغلقت والتي ، بها االرتباط عميقة ،(وسيطة يةركمبرادو برجوازيات ) هزيلة ديموقراطية لقطط خروجها

 ألغت التي ،( الشمولية الدولة رأسمالية ) االشتراكية  التأميم سياسات تعتمد عسكرية أنظمة تنصيب من بد ال فكان ، يمريكاأل
 ) الثانية العالمية الحرب بنتيجة اآلفلة االستعمارية الدول مصالح فيها تقوض بطريقة االقتصاد بناء وأعادت ،السابقة البرجوازيات

 وهكذا ، الماضي القرن من والستينات الخمسينات حكمت التي المرحلة وهي ، ( السويس ةقنا وتأميم الناصر عبد انقالب هنا مثالنا
 من بعلمها الذئاب هذه تقوم بحيث ، األمريكية السياسة جوهر هي مصالحها لحراسة نصبتها التي الذئاب هذه ضبط عملية أصبحت

 بقي (بذنبه اللعب الكثير األسد) سورية ذئب لكن ، ليبيا ئبذ مع ونسبيا ، العراق ذئب مع مثال حصل كما ، قبضتها من تفلت أن دون
 السالم  توقيع يستطيع ال لذلك إسرائيل لقتال كأسد صمم ، شعبه افترس عندما حتى الطاعة عن يخرج ولم ، أذنيه من ممسوكا دوما
 حرب منذ المتحدة الواليات سياسة كمح ما وهذا أذنيه، على بالضغط شعر كلما اسرائيل مع السالم ورقة يستخدم دوما لكنه ، معها

  . العالم ستغير التي الثالثة العالمية الحرب انطلقت حيث 2022 عام حتى 1967
 لصالح األوسط الشرق في ونفوذها مصالحها تخسر بدأت و مسدود لطريق األمريكية السياسات وصلت عندما فقط اليوم
 في أمريكا ذئاب تغريو ،... واإليراني الروسي هابكال باستعمال العالم في سعتتو التي الصين هي صاعدة سرطانية جديدة امبريالية
 التخلص من قطعانها تمكين عبر تكون ربما بمصالحها بها تحتفظ جديدة بطريقة تفكر أمريكا بدأت ، الثالث والعالم األوسط الشرق
 في بقوة المهددة الديموقراطية وقيم الحضارة عن لدفاعا في  األخرى الدول قطعان مع كةاللشر كشعوب التحول ثم ، الذئاب تلك من
  .ثالثة عالمية حرب نحو العالم فيه يتقدم زمن

 اللبواني كمال د.
 

 نضال سنة 45 منها سنة، 65 سوري طبيب

 سنوات 10 اإلنسان، وحقوق الحرية أجل من

 للواليات المعارضين أقرب السجن، في

 سياسي كالجئ حاليا يعيش األمريكية، المتحدة

 وطنه خراب بعد السويد في

 األسد 

USA 

 اسرائيل

الشعب 

 السوري 

 الخطوط الحمر األمريكية اثنان:

)أمن إسرائيل بما في أسلحة الدمار 

 الشامل، والثاني هو اإلرهاب اإلسالمي(

 ، بعيدا عن هذين الخطين لن تفعل أمريكا 

 شيئا فهي تتصرف كإمبريالية مهيمنة 
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 الحرية قيم تكن لم ، الوصف بذات وصفه يمكن ال حدودها خارج فسلوكها ديموقراطي نظام ذات أمريكا كانت وإذا
 تستخدم ضغط وأدوات مساعدة وسائل مجرد كانت بل ، األوسط الشرق في أمريكيا استراتيجيا هدفا اإلنسان وحقوق والديموقراطية

 سياسة بأنها : اآلن حتى والمستمرة السابقة األمريكية  السياسة وصف يمكن لذلك ، هناك بالشعوب تتحكم التي النظم بأذني لإلمساك
 لكن ، الفاشية الفاسدة العسكرية المستبدة الحكومات وهو ، الشعوب تلك ليحكم الذئب تريد فهي ، أذنيه من الممسوك الذئب استعمال
 الحرب أثناء) لبالده الشيوعية بتمدد يسمح وال ، المتحدة الواليات مصالح يدمر ال كي أذنيه من ممسوكا الذئب ذلك يبقى أن يجب
 تعفن غير يكن لم الذي واالستقرار السالم تعزيز شعار تحت ، اسرائيل أمن حفظ في ويتعاون ،  بعدها اإلرهاب ويحارب (الباردة
  ، مدمرة أهلية حروب في ودخولها للفشل دولها ووصول ، وتفككها المنطقة

 أسد ) الذئب هذا من للتخلص حماسا المتحدة الواليات تظهر لم عقد، منذ والديموقراطية بالحرية المطالبة الثورات قامت عندما
 ، السوري الشعب ثورة تجاه المترددة األمريكية السياسة وصف به يمكن ما وهذا شعبه، تجاه سلوكه عن تغاضت ما بقدر ( سورية
 هم عوامل ثالث نتيجة نمت التي ، واإلرهاب بالتطرف وصفها يسهل التي االسالمية الحركات ونار النظام نار بين وقعت التي

 للتطرف األخرى العربية النظم ودعم ( الحراسة ذئاب ) الفاسدة العسكرية النظم أحدثته الذي والفقر والتجهيل المزمن التخلف
 أراد الذي واإليراني السوري النظام ذات ودعم تسهيالت والثالث ، اليها التغيير رياح انتقال من شرا توجست ألنها ، اإلسالمي
  .فيها اإلرهاب تهمة بإلصاق للثورة الغرب دعم تفادي

 السرد في الدخول قبل ولكن األسد، بشار عهد منذ سورية في األمريكية السياسة في الهامة للمفاصل البحث هذا في سنتطرق
 نظاما أسس الذي األسد حافظ والده عهد في أمريكا اتبعتها التي للسياسة موجز عرض من أوال لنا بد ال المواقف تلك لتسلسل الزمني
  .جمهورية أنها يفترض دولة في التوريث عملية اعتماد عبر أمريكا برضا هو كما استمر

 بالدول وسياسيا اقتصاديا المنطقة دول ارتباط بتقويض الثانية العالمية الحرب بعد ما في األمريكية السياسة اتصفت عام بشكل
 فاعتمدت ، الحلفاء انتصار جةبنتي للعالم سيدا أمريكا تتويج بعد ، بالهيمنة الصاعد األمريكي لالقتصاد للسماح السابقة االستعمارية
 على لكن والتغيير والحداثة التقدم شعارات تطرح والمجتمع االنتاج عن منفصلة جديدة نخبل السلطة تسليمل العسكرية االنقالبات
 احدو رقم عدوها أصبح الذي الشيوعي التمدد وقف في أيضا أداتها لتصبح استعمالها من عدلت ما سرعان ولكن ، المشوهة طريقتها

 طاغي بشكل تخضع بالتشكل بدأ الذي الخارجية األوروبي االتحاد سياسة وصارت ، الرأسمالي الغرب دول بين التعاون عاد وهنا ،
 األنظمة مع التقليدية األنظمة المنطقة في أيضا  تعايشت لذلك وفرنسا، لبريطانيا محدودة استقالل هوامش مع ، األمريكية للسياسة
  . العربي القطيع مهاجمة من الشيوعية الذئاب منعت ةموحد حراسة ككالب ، الحداثية
 بين مالطا اجتماع في الباردة الحرب نهاية أعلنت حيث 1989 عام السوفييتي االتحاد انهيار ومع ، ألمريكا أوروبا خضوع بعد
 يعد ولم ، منازع دون من العالم سيدة هي أمريكا أصبحت ، السوفييتي لالتحاد رئيس آخر غورباتشوف وميخائيل األب بوش جورج
 عصر في والثقافات الحضارات صراع ونمو ، الصين اقتصاد بتطور سمح الذي باالسترخاء أصابها مما لها، منافس عدو هناك

 لتقويض ويسعى االستبداد، نظم يدعم الغرب كان ما وبمقدار اإلسالمي العالم وفي ، العولمة تأثير تحت مهددة الهوية فيها أصبحت
 والكرامة  الحرية أصبحت ما بمقدار ، والتخلف واالنحطاط واألزمات الفقر سوى تطور لم مشوهة حداثة ويعتمد ، اإلسالمية الهوية
 ما سرعان والتي ، والسلفية األصولية اإلسالمية الحركات شعبية عزز ما وهو ، الذات على واالنغالق بالهوية التمسك في تكمن

 أصبح 2001 عام سبتمبر أحداث من وبدءا وهكذا  . نظرها وجهة من (األكبر الشيطان) الغرب مقاومة يبوأسال أيديولوجيا ستطور
 لتلتهم يدها وأطلق المنطقة في الحراسة ذئاب دور عزز ما وهذا تحديدا، وأمريكا للغرب والثالث والثاني األول العدو هو اإلرهاب
  .اسالمية لثورات تحولت ما سرعان ضدها، عارمة بثورات طفق سنوات عشر بعد سينتهي والذي واليابس، األخضر
 جاذبة المنطقة في استنزاف ساحة فتح من بد ال كان بل ، كافيا أفغانستان احتالل يكن لم اإلرهاب محاربة استراتيجية لنجاح

 ثم ، ( بريمر خطة ) فيها لفوضىا ونشر العراقية الدولة وتفكيك ، العراق بذئب التضحية تم وهكذا ، فيها لمقاتلتها التطرف لقوى
 ، العراق في واسع نطاق وعلى معا يتقاتال لكي ، الوهابي السني لإلرهاب تاريخي كعدو الصفوي الشيعي الماللي بنظام االستعانة

 يوروس صيني لكلب تدريجيا سيتحول والذي ، أذنيه من به اإلمساك يصعب أيضا هو الذي ، اإليراني الذئب نمو سيعزز ما وهو
   . بنيوي بشكل السوري النظام مع يتحالف والذي  إسرائيل، أمن ويهدد االستقرار ويزعزع أمريكا مصالح يقوض
 الشيوعي الحزب واعتبرت الرخيصة، الصناعية منطقتها اعتبرتها بل الصين نمو أهملت المتحدة الواليات انتصار غمرة في
 ذنبه، من وال أذنيه من ال من إمساكه يمكن ال الذي بالحجم أصبح حتى أنيابه، إخفاء تعمد الذي وهو لها، تابع حراسة ذئب الصيني
 الذئب فم في أنياب   بدورها ستصبح والتي النازية، تشبه وبطريقة للحياة الجريحة الروسية القومية الروح عودة أيضا أمريكا وأغفلت
   .2022 عام يطلقها ثم 2015و 2014 عام قمهاويفا 2007 عام منذ عدوانيته سيباشر والذي ،العدواني وكلبه الصيني
 وتمركزها الرأسمالية عولمة وزيادة مركبة، بنسب الرأسمالي التراكم تزايد ومع ، العولمة باتجاه السريع التقدم ومع الوقت بذات

 بسبب باالختناق بدأت قد الرأسمالية لكون تنتبه ولم سيطرتها، عن خرج الذي الرأسمالي النظام ألزمة الغربية الدول تنتبه لم ،
 التي ،2008 عام العقارات فقاعة تفجر مع إال الفقاعي، العامودي التوسع على واالقتصار األفقي التوسع فرص وتقلص شموليتها
 ،(أوال أمريكا) الذات على لالنكفاء مالت التي الغربية الدول قدرات في اخطير اوتراجع العالمي النظام بنية في كبيرا ضعفا أظهرت

 الرأسمال نمو في الفقاعي التضخم تجاهل في العظمى الدول استمرت ذلك ومع . اآلن حتى والمستمرة األولى أوباما مرحلة من بدءا
 مالية طغم و لمؤسسات ديون ،السواء على والغني الفقير العالم كل تشمل هائلة ديون شكل على مستتر كتضخم االحتكاري، المعلوم
 التضخم أدى حيث كورونا وباء مع مرة من أكثر تضاعف الذي التضخم ، اسياسي دولة ألي تخضع وال ةوطني صفة لها ليس كبرى
 إبان حصلت التي الطريقة بذات ثالثة، عالمية حرب نحو تتجه التي والصراعات األزمات لتفجر إخفاءه باإلمكان يعد لم الذي الكبير
  . الثانية العالمية الحرب
 كانت والتي المنطقة، في االستقرار بحفظ أيضا تهتم أمريكا كانت ، اإلرهاب محاربة استراتيجية اعتماد عوم القرن هذا بداية منذ
 في الذئاب بين الحروب نشوب منع على بنيت والتي شعوبها، لمصالح المعادية والفاسدة المستبدة الحاكمة النظم استمرار تعني

 احرب هاإعالن حساب على  العربية( الدول جامعة ) بينهم فيما والتعايش السالم إلقامة والسعي ، اسرائيل وبين وبينها ، المنطقة
 أو بالديموقراطية تتعلق التي األخرى القضايا في النظر كبير حد إلى أمريكا وأهملت ، حياتها مفاصل كل في الشعوب ضد شعواء
 أيضا وسعت تريدها، التي بالحدود اسرائيل وبين  (النظم) العرب ذئاب بين سالم إلقامة جديا أمريكا سعت فقد ، االقتصادي التطوير
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 خاصة األمريكية بالمصالح المتعلقة الملفات في معها وتعاونت ، الحمراء األمريكية بالخطوط التزمت التي القائمة السلطات لترسيخ
 مع السالم توقيع عن تمنعه من لرغمبا ، األمريكية الحمر الخطوط عن األسد نظام يخرج ولم . اإلرهاب ثم الشيوعي المد محاربة
 لمنظمات الدعائي دعمه عدا وفيما ، اسرائيل مع جدا هادئة وبجبهة  السالم، بعملية (ممسوك) معروف كشيطان التزم فقد اسرائيل،
 قبلت بل ، فظحا موت بعد  الحكم نظام في تغييرات أي إجراء مقترحا يكن لم لذلك ، اسرائيل أمن لتهديد جديا يسعى لم ، المقاومة
 وبذات النظام لذات الولد وراثة آلية عبر ، أذنيه من جيدا ممسوك لكنه شعبه يخوف كذئب األسدي السوري النظام استمرار أمريكا
 الذي ، السوري الشعب فيها يسجن لألسد وحظيرة ومزرعة سجن سوى تكن لم التي الجمهورية لمبدأ مناقض بشكل لكن ، التركيبة
  .2011 عام عليها تمرد

 

 2011 - 2000 عام منذ الزمن خط على سورية في األمريكية السياسة

 

 الستعادة تخطط كانت التي ( شيراك فرنسا خاص بشكل ) األجنبية الدول من مدعوم مدبر بترتيب والده موت بعد السلطة بشار استلم
 (وسورية لبنان ) سابقا استعمرتها التي األوسط الشرق دول في نفوذها

 

  . القادم سورية كرئيس االليزيه في رسمية صفة أي يحمل ال الذي الرئيس ابن بشار يستقبل شيراك جاك 1999 نوفمبر 7 -

- https://www.aljazeera.-%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1net/2004/10/03/%D8

2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF 

  فريق لرتبة مقدم رتبة من وترفيعه ابنه بترشح ليسمح الدستور وتعديل أسد حافظ وفاة إعالن 2000 تموز 10 -

- http://www.jazirah-al.com/2000/20000611/wt1.htm 

- https://m.facebook.com/Suwayda24/photos/a.542209512625337/1512710385575240

/ 

  شيراك رأسهم على الغربيين القادة من عدد مع أسد حافظ جنازة مراسم األمريكية الخارجية وزيرة أولبرايت مادلين حضرت -
  . سورية في للسلطة السلس االنتقال وباركت

  العراق وبمحاصرة السالم بعملية المتعلقة خاصة ثوابتها على وأكدت بشار مع انفراد على اجتمعت 2000 تموز 14 -

- https://www.albayan.1-14-06-world/2000-ae/one.1084681 

- http://www.jazirah-al.com/2000/20000614/fe4.htm 

 2000 سبتمبر 27 في سوري ا مثقف ا 99 وقعه بيان هو وتسعين التسعة بيان صدور -

- 2001 

 دمشق ربيع خالل ، 2001 (يناير) الثاني كانون في سوري مثقف 1000 وقعه بيان هو األلف بيان -

 منزله في الوطني للحوار منتدى ، الشعب مجلس عضو ، سيف رياض افتتح ، يناير -

 بدمشق األتاسي جمال منتدى افتتاح  يناير -

 قد القديم الخط أن مع ، ألولبرايت تعهداته متحديا شارب ، وسورية العراق بين جديد نفطي خط بناء عن اإلعالن 2001  27/1 -
  1998 عام وتشغيله اصالحه تم

- https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/1/27/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%

-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-88%D8%B9

-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

-81%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A 

  الغذاء مقابل النفط وبرنامج المتحدة األمم هيئة لرقابة النفطي الخط خضوع ضرورة ويؤكد سورية يزور باول كولن  26/2 -

- https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/2/26/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%

-%A8%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%84%D8-82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

https://www.aljazeera.net/2004/10/03/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-2
https://www.aljazeera.net/2004/10/03/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-2
http://www.al-jazirah.com/2000/20000611/wt1.htm
http://www.al-jazirah.com/2000/20000611/wt1.htm
https://m.facebook.com/Suwayda24/photos/a.542209512625337/1512710385575240/
https://m.facebook.com/Suwayda24/photos/a.542209512625337/1512710385575240/
https://www.albayan.ae/one-world/2000-06-14-1.1084681
https://www.albayan.ae/one-world/2000-06-14-1.1084681
http://www.al-jazirah.com/2000/20000614/fe4.htm
http://www.al-jazirah.com/2000/20000614/fe4.htm
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/1/27/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/1/27/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/1/27/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/1/27/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/1/27/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/2/26/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/2/26/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA

%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89 

 فبراير شهر نهاية بالمحافظات منتديات عدة افتتاح -

 األتاسي جمال باستثناء المنتديات جميع بإغالق األمر -

 .النظام من بضغط يغلق ثم آذار شهر لنهاية ويستمر ضيافة دار إلى المنتدى يحول سيف رياض /مارس -

 فقدته الذي بالده نفوذ استعاد أنه متوهما حافال وشعبيا رسميا استقباال باريس في األسد يستقبل شيراك جاك  2001 / 25/6 -
  . األمريكان لصالح

- wwwhttps://.aljazeera.net/news/international/2001/6/25/%D8%B4%D9%8A%D8%B1

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%83

-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86

-%D9%88%D8%B3%D8%B7

%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA 

 الجمعيات قانون بموجب للمنتدى ترخيص على صولللح بطلب سيف رياض تقدم ، أبريل -

 2001 سبتمبر 5 في ترخيص بدون فتحه إعادة المنتدى لجنة مع قرر الطلب رفض تلقيه بعد يونيو -

 2 يوم كان وآخرها صيف خالل دليلة وعارف الترك ورياض عيد الرزاق لعبد مهمة محاضرات ثالث يقيم األتاسي ملتقى -
  . القادمة األهلية الحرب عن يهاف تحدث دليلة لعارف سبتمبر

 .النيابية حصانته وُسلبت اعتقاله تم أيام ثالثة وبعد ، الطعام عن إضرابه 2001 آب / أغسطس 9 في الحمصي مأمون أعلن -

 .أيضا الترك رياض اعتقل أغسطس 15 -

 ، المنتدى فتح يعيد سيف رياض سبتمبر 5 -

  . قدوره القادر عبد النواب مجلس رئيس مع بالهاتف البرلمانية حصانته سحب بعد واعتقاله سيف رياض بيت مداهمة سبتمبر 6 -

  . واعتصامات تحرك خطة وإقرار باالعتقاالت تنديد بيان وإعالن رياض منزل في السورية المعارضة رموز اجتماع ديسمبر 7 -

  السعدون وحسن دليلة عارف البني وليد اللبواني كمال  المنتدى لجنة اعتقال سبتمبر 9 -

  عيسى وحبيب لولت فواز اعتقال ، سبتمبر 11 -

 دمشق ربيع في ناشطا 50 تشمل أن المقرر من كان التي االعتقاالت وتوقف ، الظهر بعد سبتمبر 11 حادثة -

  العليا الدولة أمن لمحكمة دمشق ربيع معتقلي إحالة -

 عرار ماهر قضية ) والتحقيق عتقالاال في شريكا األمنية أجهزتها وصارت لإلرهاب المضاد الحلف سورية دخلت أكتوبر -
  (نموذجا

  . التداول من تبخرت اإلنسان وحقوق الحريات قضية -

- 2002 

 الحمصي ومأمون سيف رياض على سنوات 5 بالسجن حكما   تصدر دمشق جنايات محكمة مايو -

 عيسى حبيب على سنوات وخمس ، دليلة عارف على سنوات عشر بالسجن حكما   العليا الدولة أمن محكمة أصدرت أوغست -
 .الترك رياض على وسنتين ، اللبواني كمال على سنوات وثالث ، تللو وفواز البني ووليد

  السياسي األمن لشعبة رئيسا ويعين لبنان من ينقل األمريكان من المقرب كنعان غازي 2002  أكتوبر 10 -

- https://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/9/1/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84

-%D9%85%D9%86-9%86%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AB%D-

-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

   . بيروت في الفرنكوفونية مؤتمر لحضور األسد ويدعوا سورية يزور شيراك جاك أكتوبر 20 -

- https://elaph.com/Web/Archive/1034166870180782300.html 

- 2003  

  ، العراق تغزوا أمريكا 2003 مارس 19 -

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/2/26/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2001/2/26/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://www.aljazeera.net/news/international/2001/6/25/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/international/2001/6/25/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/international/2001/6/25/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/international/2001/6/25/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/international/2001/6/25/%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/9/1/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/9/1/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/9/1/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/9/1/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://elaph.com/Web/Archive/1034166870180782300.html
https://elaph.com/Web/Archive/1034166870180782300.html
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  العراق في التحالف لقوات لصدام المقربين من لسورية الفارين بعض تسلم سورية -

 مدير اسرائيل جانب من يقودها عليه الضغوط لتخفيف اسرائيل مع سرية مفاوضات يبدأ األمريكي السلوك من المتخوف األسد -
 .األسد بشار من مقربة التقدمية الجبهة عضو السوري الشيوعي الحزب من شخصيتان سورية طرف ومن الخارجية وزارة عام

  . خاصين كمبعوثين

- https://www.aljazeera.-82net/opinions/2007/12/30/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%

-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

2-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84 

 دخول لمنع األمريكية العسكرية المخابرات مع تعاونه عن شائعات بعد غامضة ظروف في التاجر مصطفى موت / آب نهاية -
  عراقلل مقاتلين

- https://www.ljazeeraa.net/news/arabic/2003/9/1/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84

-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-

-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA 

 

- 2004  

 دعوا ناشطين بين من السوري الشعب مجلس أمام (ماتيو) األمريكية السفارة مندوب تعتقل السورية السلطات 2004 آذار 8 -
 . الداخلية الشؤون في تتدخل ال أن ألمريكا كرسالة . األمريكية الخارجية من تنديد بعد ، سراحه تطلق ثم ، هناك لالعتصام

  بوحشية بقمعها يأمر السوري ظامالن ، 2004 مارس 12 سورية عموم في الكرد انتفاضة -

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7

%B4%D9%84%D9%8A_2004%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8 

 

  الكرد قمع حال في أمريكية فعل ردة من األسد ويحذر دمشق مطار يزور مبارك حسني مارس 14 -

- https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.araspx?id=1420146&language= 

  لإلرهاب تتعرض سورية أن لالدعاء الكندية السفارة قرب المزة في المخابرات صنيعة من ارهابي عمل ابريل 27 -

- https://www.alriyadh.com/186338 

 2004 مايو في 13338 األمر منها لإلرهاب داعمة كدولة سورية ضد العقوبات حزم من عددا تباعا يفرض االبن بوش جورج -
 السوريين الضباط علم دون من ، المفخخة بالسيارات وتزويدهم حدودها عبر للعراق مجاهدين دخول يلهاتسه هو والسبب ،

 . لإلرهاب المضاد التحالف مع األمني بالتعاون المكلفين

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D

8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A

8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D 

 أنهم وتقول سورية في األوضاع معهم وتناقش منزلها في لغداء السورية المعارضة من رموز تدعو سكوبي السفيرة نوفمبر -
  . مدعو 12 أصل من اللبواني وكمال البني أنور موسى دعد فقط يحضره ، المعارضة رأي سماع وتريد النظام مع حوارا أجروا

 لبنان حول 1559 القانون يقر مناأل مجلس 2004 ديسمبر 2 -

-  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%

D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%

AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%

D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_1559 

https://www.aljazeera.net/opinions/2007/12/30/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-2
https://www.aljazeera.net/opinions/2007/12/30/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-2
https://www.aljazeera.net/opinions/2007/12/30/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-2
https://www.aljazeera.net/opinions/2007/12/30/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-2
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/9/1/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/9/1/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/9/1/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/9/1/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A_2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A_2004
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1420146&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1420146&language=ar
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_1559
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_1559
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_1559
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_1559
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-  

- 2005 

  لسورية أرميتاج ريتشارد زيارة 2/1/2005 -

  لدمشق كيري جون السيناتور  زيارة 7/1/2005 -

 عملية تنفيذ على اقدامه مغبة من بشار ويحذر دمشق يزور 1559 القرار بتنفيذ المكلف  الرسن رد تيري 2005 فبراير 7 -
  . لها حضيربالت تفيد معلومات على واشنطن حصلت ، لبنان في المسؤولين ضد كبيرة

 الشخصي شيراك وصديق ، الباردة الحرب نهاية اعالن بعد حصل الذي الطائف اتفاق عراب الحريري رفيق اغتيال فبراير 14 -
.  

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%

D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%

B1%D9%8A 

  دمشق من سكوبي مارغريت سفيرتها تسحب واشنطن فبراير 15 -

  لبنان من فورا قواتها تسحب لم حال في عسكرية باتضر من سورية محذرا لدمشق سليمان عمر زيارة فبراير 23 -

  لمبارك الرد يحمل الشرع فبراير 27 -

  فورا لبنان من قواته سحب يعلن األسد  مارس 5 -

  آذار 8 كتلة بعدها تشكلت لبنان في األسد مع ووفاء  تضامن مسيرة آذار 8 -

  اليوم طوال بشار منزل شرفة أمام تمر دمشق في تضامن مسيرة آذار 9 -

 شارع في المعارضة تنظمها باإلصالحات ومطالبة سنة 44 الطوارئ حالة استمرار على دمشق في احتجاج مسيرة آذار 10 -
  . السوري الجيش انسحاب تغطي كانت عالمية أنباء وكاالت بحضور ، المرجة وساحة النصر

  الحريري سعد بقيادة آذار 14 كتلة بعدها تشكلت لسورية واسعة واتهامات الحريري باغتيال منددة ضخمة راتمسي آذار 14 -

  الحريري مقتل في دولي تحقيق فريق تشكيل يقرر الدولي األمن مجلس نيسان 7 -

- https://news.un.org/ar/story/2005/04/36802 

   األتاسي منتدى ادارة باعتقال تنديدا األوروبي االتحاد مامأ ثم ، األتاسي منتدى مقر أمام اعتصام ابريل 25 -

 وبالتزامن المنتدى إغالق على وافقوا أن وبعد أسبوعا دام اعتقال بعد األتاسي جمال منتدى ادارة أعضاء عن اإلفراج إبريل 31 -
  . المعتقلين سراح بإطالق للمطالبة دمشق وسط المحافظة ساحة في مظاهرة تنظيم

- wwwhttps://.aljazeera.net/news/arabic/2005/5/30/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%

-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-82

-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1

-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9

%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89 

 بحضور ، اللبواني كمال الدكتور لتشكيله دعا الذي الديموقراطي الليبرالي للتجمع التأسيسي مرالمؤت عقد منع 2005 آب 5 -
  ، عنوة لدمشق العودة على أجبر الذي ( كريستيان ) األمريكية السفارة مندوب وبينهم الغربية السفارات عن ممثلين

- https://elaph.com/Web/Politics/2005/8/81571.html 

 الحريري اغتيال عن بمعلومات اإلدالء حاول أن بعد ، مكتبه في كنعان غازي اغتيال أكتوبر 12 -

-  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%83%D9%86%

D8%B9%D8%A7%D9%86 

  . سورية في الديموقراطي للتغيير دمشق إعالن صدور أكتوبر 16 -

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AF%

D9%82_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%D9%85%D8%B4%

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/5/30/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/5/30/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/5/30/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/5/30/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/5/30/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89
https://elaph.com/Web/Politics/2005/8/81571.html
https://elaph.com/Web/Politics/2005/8/81571.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A_%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
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B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%

D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A 

 والبيت ، األبيض البيت في اللبواني كمال .د السوري المعارض يستقبل غروش دي جي القوي األمن مستشار مساعد نوفمبر 2 -
 جاء لما وفقا الديموقراطي التغيير في السوري الشعب إلرادة واشنطن دعم ويؤكد الزيارة عن يعلن صحفي تصريح في األبيض

  . دمشق إعالن به

  واشنطن من عودته اثر المطار من اللبواني كمال .د تعتقل السورية السلطات نوفمبر 6 -

- phhttps://ela.com/Web/Politics/2005/11/104071.html 

  سرحه بإطالق السوري النظام تطالب الخارجية وزيرة  رايس كونداليزا نوفمبر 7 -

- https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/11/12/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8

-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%B3

-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9

-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1 

  اللبواني وكمال المعتقلين عن باإلفراج أيضا يطالب بوش الرئيس ديسمبر  11  -

- https://alrai.com/article/133805/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A

-A/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86

-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8

-A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%

-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86 

- 2006 

  السورية المخابرات بصنيعة دمشق في األمريكية السفارة على مفبرك هجوم 2006 سبتمبر 12 -

- https://www.alriyadh.com/186338 

- 2007 

  السفارة في المعتقلين ذوي لقاء بعد والشرع األسد ولقاءها لدمشق بيلوسي زيارة 2007 مايو 4 -

  المتحدة للواليات زيارته بسبب سنة 12 اللبواني كمال على الحكم مايو 23  -
- c/2007/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%https://www.aljazeera.net/news/arabi

-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-12-B3%D8%AC%D9%86

-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A

%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84 
 الكبر مفاعل استهداف 2007 أيلول 6 - -

  دمشق إعالن نشطاء بعض اعتقال 2007 ديسمبر  -

- https://elaph.com/Web/Politics/2007/12/288928.html 

  عنهم باإلفراج للمطالبة لألسد كيري زيارة -
- 2008 

  . النظام مخابرات مع بالتنسيق بدمشق مغنية عماد اغتيال 2008 شباط 12 -

  تركية برعاية وإسرائيل سورية بين جادة مفاوضات عن رسميا اإلعالن أيار 22 -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/11/12/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/11/12/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/11/12/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/11/12/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/11/12/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/11/12/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://alrai.com/article/133805/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://alrai.com/article/133805/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://alrai.com/article/133805/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://alrai.com/article/133805/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://alrai.com/article/133805/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://alrai.com/article/133805/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.alriyadh.com/186338
https://www.alriyadh.com/186338
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-12-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84
https://elaph.com/Web/Politics/2007/12/288928.html
https://elaph.com/Web/Politics/2007/12/288928.html
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- https://www.france24.-turkey-negociations-political-israel-syria-com/ar/20080521

sponsorship 

- http://arabic.people.com.cn/31662/6417918.html 

 -  23 مايو حكم جديد على كمال اللبواني ٣ سنوات إضافية  -
- https://elaph.com/Web/Politics/2008/4/324336.htm 

  . التفاوض لعملية زخم إلعطاء حمد أردوغان ساركوزي دمشق في رباعية قمة سبتمبر 4 -

- https://www.dw.-com/ar/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9

-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A

-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89

-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84

-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA

3618403-8%A7%D9%86/a%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B1%D 

  غزة حرب بسبب التركية الوساطة توقف ديسمبر 27 -

- https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/09/090904_bk_uraq_maliki_un_letter 

-  2009  

 أمريكا التزامات بتخفيف ،المالية السابق العام انهيارات تداعيات تدارك ومحاولته المتحدة الواليات رئاسة أوباما تسلم يناير 20 -
  .العراق في التواجد بتخفيف بدءا ،الخارجية

  األمريكان خروج لتسريع العراق في العسكري الضغط يزيدون واإليراني السوري النظام -

  العراق دولة تدمير بمحاولة اياها متهما األمن لمجلس سورية يشتكي المالكي 2009 -

- https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/09/090904_bk_uraq_maliki_un_letter 

 في جيشه على الضغوط لتخفيف منه محاولة في سوريا إلى االمريكي السفير إعادة رريق أوباما باراك الرئيس حزيران 26 -
  . العراق

- https://www.france24.-years-4-ambassador-obama-usa-syria-com/ar/20090624 

  ( النووية الترسانة وتخفيض  العراق من االنسحاب قراره بسبب ) للسالم نوبل جائزة على يحصل أوباما أكتوبر 9 -

- https://www.swissinfo.-ch/ara/%D9%81%D9%88%D8%B2

-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3

-8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D

-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83

-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7

-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9

-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84

%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/313706 

  السالم ةعملي إلحياء باريس يزور األسد نوفمبر -

- https://www.france24.-mideast-visit-assad-bachar-france-syria-com/ar/20091113

peace-dialogue-israels-territories-inianspalest-discussion 

-  2010  
 المتحدة للواليات سفيرا منصب ليشغل فورد جيرالد ، أوباما باراك األمريكي الرئيس رشح  2010 عام في
 فشل بعد2010  ديسمبر في.( األمريكي الشيوخ مجلس موافقة انتظار في) سنوات خمس منذ األول وهو سوريا لدى

 .فورد لتعيين العطلة موعد أوباما استغل الموافقة إقرار في األمريكي الشيوخ مجلس

https://www.france24.com/ar/20080521-syria-israel-political-negociations-turkey-sponsorship
https://www.france24.com/ar/20080521-syria-israel-political-negociations-turkey-sponsorship
http://arabic.people.com.cn/31662/6417918.html
http://arabic.people.com.cn/31662/6417918.html
https://elaph.com/Web/Politics/2008/4/324336.htm
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/09/090904_bk_uraq_maliki_un_letter
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/09/090904_bk_uraq_maliki_un_letter
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/09/090904_bk_uraq_maliki_un_letter
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2009/09/090904_bk_uraq_maliki_un_letter
https://www.france24.com/ar/20090624-syria-usa-obama-ambassador-4-years-
https://www.france24.com/ar/20090624-syria-usa-obama-ambassador-4-years-
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/313706
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/313706
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/313706
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/313706
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/313706
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/313706
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/313706
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/313706
https://www.france24.com/ar/20091113-syria-france-bachar-assad-visit-mideast-discussion-palestinians-territories-israels-dialogue-peace
https://www.france24.com/ar/20091113-syria-france-bachar-assad-visit-mideast-discussion-palestinians-territories-israels-dialogue-peace
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8
%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A

F 

- 2011  

  هاآرتس نشرته الذي هوف كتاب بحسب السالم أجل من األسد مع وساطة في هوف فريدريك -

- https://ebd3.net/119745/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2011-2000 المرحلة تحليل
 

 احتالل خلفية على العقد هذا منتصف في القطيعة حد وصل التوتر من بمناخ سورية تجاه األمريكية السياسة مرت
 تجربة نجاح خشيت التي الجوار دول من والمدعوم ،فيه اندلع الذي اإلرهاب دعم في سورية وانخراط للعراق أمريكا
 لمستنقع حولتها بل للتطرف، استنزاف كساحة العراق استخدام في كليا متعاونة تكن لم فسورية .عسكريا بالنظم اإلطاحة
 دول سلوك بسبب هدفه لعكس األمريكي التدخل انتهى وهكذا المنطقة، دول وبقية ايران مع بالتعاون كياألمري للجيش
 نشرت التي الفاسدة المستبدة األنظمة هي اإلرهاب لنشوء األرضية هيأ من أن تقول باستراتيجية برر أن بعد .المنطقة
  . الصفيح ومدن والفقر والتعصب الجهل
 شارون عليها وافق والتي 2006 عام بداية ببشار تطيح تصحيحية حركة دعم نيتها عن بوش ادارة ليثني يكن لم
 طلب الذي الرافض الموقف ذلك ، 2005 عام نهاية شارون غيبوبة بعد الحكومة تسلم الذي أولمرت موقف إال ضمنا
 تقبل سلطة مجيء يضمن لن يةسور في تغيير أي بأن محتجا ، بشار مع سالم اتفاق توقيع من يتمكن ريثما ذلك تأجيل
 ، ساركوزي وقدوم للحريري الشخصي الصديق شيراك رحيل بعد الحريري محكمة تمييع صفقة عقدت وهكذا ، بالسالم

 لكنها ، وساركوزي أردوغان طيب ورجب قطر أمير قبل من بتدخل واسرائيل سورية بين التفاوض عملية رعاية ثم
 موافقة دون من السفير اعادة قرر الذي أوباما وصول مع للظهور عادت اثم ، 2008 نهاية غزة حرب بعد توقفت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ebd3.net/119745/
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 توقف ذلك كل لكن  الوساطة، في كبيرا تقدما يحرز هوف فريدرك كان عندما 2010 عام نهاية فعله ما وهذا الكونغرس
 لتصحح ثم (ضمنا السالم قيعلتو) شرعيته األسد نظام فقد لقد :كلنتون الوزيرة بدايتها في قالت التي ، الثورة اندالع عند
  . (شعبه أمام) اليوم ذات في

 على اإلبقاء ، سلم وال حرب ال ، توقع وال فاوض هي بشار ثم حافظ فترة طول اعتمدها التي النظام سياسة كانت
 ، األجنبي الدعم يفقده الذي اسرائيل أمن تهديد دون من ، العرفية باألحكام البالد حكم تبرر التي والطوارئ الحرب حالة
 النظام يسرع اليوم حتى ، يزال وما النظام عليه وقف الذي هو اسرائيل مع والسالم الصراع حبل على الدقيق التوازن هذا

 وتجنيبه وتتلقفه واسرائيل المتحدة الواليات فتسرع تحته من تهتز األرض شعر كلما اسرائيل مع للسالم مبادرات لطرح
 وفقد ، وجوده مبرر فقد السالم وقع اذا لذلك إسرائيل مع بالحرب وسلوكه وجوده برر عسكري كنظام هو ، السقوط
 الغاء وال ، سلم وال حرب ال ، توقع وال فاوض تزال وال كانت فسياسته ، المجتمع اللتهام يستعملها التي وأنيابه أدواته
  . الشعب ضد اال تخاض لن معركة في كوننا . الطوارئ لحالة

  

2000 2006 2011 

  إسرائيل أمن

 أمريكا مصالح

  اإلرهاب محاربة

  تموز حرب

 الحريري اغتيال

2001 2005 

  أيلول أحداث

 الديموقراطية
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  2023 - 2011 السورية الثورة خالل األمريكية السياسة
 
 السورية والمفاوضات ، األبواب على السورية الثورة كانت حتى سورية في كسفير العمل فورد جيرالد السفير يباشر يكد لم

  ، متقدمة مرحلة وصلت قد الخارجية في السوري الملف مسؤول هوف فريدريك بوساطة اإلسرائيلية
 .األمني التشديد سياسة وتتبنى ، قضايا في نالمطلوبي كل بحق واسعة اعتقاالت حملة السورية السلطات تشن ، أغسطس  -
 تونس في نفسه في النار يشعل البوعزيزي ديسمبر 17 -

 العربي الربيع وبداية االحتجاجات اندالع ديسمبر 18 -

 الجزائر في كبيرة شغب وأعمال احتجاجات يناير 11 حتى ديسمبر 28 -

- 2011  

 البوعزيزي وفاة ، يناير 4 -

 علي بن هرب يناير 14 -

 مصر في الثورة اندالع ، يناير 25 -

 اليمن في يناير 27 احتجاجات -

  األسد بشار يلتقي فورد يناير 27 -

 مبارك تنحى ، فبراير 11 -

 اليمن في الثورة انطالق صنعاء جامعة في مظاهرات ، فبراير 11 -

 ليبيا في الثورة اندالع ، فبراير 15 -

 عاطف بإشراف ، أصابعهم بحرق ويعذبهم يعتقلهم السياسي األمن ) كتورد يا الدور إجاك عبارة يكتبون درعا أطفال فبراير 16 -
  ( صوفان عمار المقدم ومساعده بشار قريب الفرع رئيس نجيب

  دمشق وسط الحريقة ساحة في عفوية مظاهرة ، شباط 17 -

ا إضراب ا يعلنون عدرا سجن في السياسيون المعتقلون  سمار/ رآذا 8 -  حالة وإلغاء عنهم باإلفراج يطالبون الطعام عن مفتوح 

 ) جمعة مصطفىو هللا عبدال وعلي الجربوع خلف و تمو ومشعل اللبواني وكمال المالح هيثم بينهم من (الطوارئ

 .عدرا معتقلي جميع اإلضراب يشمل آذار 11 -

 األموي الجامع من مظاهرة ، مارس 15 -

 تم ، وأصدقائهم عائالتهم قبل من األسرى مع تضامنا   ، اسيينسي عن باإلفراج للمطالبة الداخلية وزارة أمام اعتصام آذار 16 -
 ... شيخو كمال .األتاسي سهير ، تمو عائلة من 5 و ، اللبواني عائلة من أفراد 7 ، مشاركا   35 اعتقال

  منه مباشرة اهانة ويسمع ، المدرسة طالب سراح بإطالق ويطالبه نجيب عاطف يقابل ضخم عشائري وفد آذار 17 -

 درعا في صاخبة احتجاجات اندلعت ، مارس / رآذا 18 -

  وحشية بطريقة درعا في العمري الجامع اقتحام آذار 23 -

  . والالذقية وبانياس  وحماه وحمص وريفها لدمشق التظاهرات امتداد آذار 25 -

  ليبيا غرار على سورية في عسكري تدخل تستبعد كلنتون آذار 28 -

- 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%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8

-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86--%A7%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2011/03/27/%D9%83%D9%84%

-%D9%84%D9%86-D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86

-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84

-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C

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%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2011/03/27/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2011/03/27/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2011/03/27/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2011/03/27/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2011/03/27/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2011/03/27/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2011/03/27/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2011/03/27/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/2011/03/27/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9
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-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81

-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7

%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9 

  الشعب متحديا يخطب بشار آذار 30 -

  المظاهرات قمع يدين جنيف في اإلنسان حقوق مجلس  4 /29 -

- https://www.swissinfo.-ch/ara/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9

-%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8

-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85
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- https://alrai.com/article/531992/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D

8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-

-6%D9%85%D9%8-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9

-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85

-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9

https://www.reuters.com/article/oegtp-syr-release-mm4-idARACAE7AE0MV20111115
https://www.reuters.com/article/oegtp-syr-release-mm4-idARACAE7AE0MV20111115
https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/session12/SY/A_HRC_19_11_Add.1_Syria_A.doc
https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/session12/SY/A_HRC_19_11_Add.1_Syria_A.doc
https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/session12/SY/A_HRC_19_11_Add.1_Syria_A.doc
https://www.reuters.com/article/instant-article/idARACAE8150M820120206
https://www.reuters.com/article/instant-article/idARACAE8150M820120206
https://www.france24.com/ar/20120529-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20120529-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20120529-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20120529-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20120529-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20120529-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20120529-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20120529-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20120529-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20120529-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81_1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81_1
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/07/120706_clinton_friends_syria_un
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/07/120706_clinton_friends_syria_un
https://alrai.com/article/531992/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
https://alrai.com/article/531992/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
https://alrai.com/article/531992/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
https://alrai.com/article/531992/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
https://alrai.com/article/531992/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
https://alrai.com/article/531992/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
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%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%

-A9 

  عنان كوفي استقالة آب 2 -

- wwhttps://w.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A

-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A-9

-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86

-%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB

-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A

16139678-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-D9%89%D8%A5%D9%84% 

  الوطني االئتالف تشكيل نوفمبر 8 -

- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/11/9/%D8%A7

-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81

-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A

-%89%D9%84%D9%82%D9%88%D9

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9 

  ( أحمر خط ) الكيميائية األسلحة استخدام من األسد يحذر أوباما ديسمبر 2 -

- https://www.alhurra.com/syria/2012/12/03/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9

-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%85%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF

-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85

-8%A9%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D

-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9

%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B6%D8%AF 

  . وحيد شرعي كممثل باالئتالف دولي واعتراف مراكش مؤتمر ديسمبر 12    -

- https://www.alhurra.com/syria/2012/12/12/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8

-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%B1

-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81

-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81

-%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

-D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7%D9%85%

-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A7

-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A 

-  

- 2013  

   ميونيخ في والفروف بايدن يلتقي االئتالف رئيس الخطيب معاذ 2/2 -

https://alrai.com/article/531992/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
https://alrai.com/article/531992/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-16139678
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-16139678
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-16139678
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-16139678
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-16139678
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-16139678
https://www.alhurra.com/syria/2012/12/03/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://www.alhurra.com/syria/2012/12/03/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://www.alhurra.com/syria/2012/12/03/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://www.alhurra.com/syria/2012/12/03/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://www.alhurra.com/syria/2012/12/03/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://www.alhurra.com/syria/2012/12/03/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://www.alhurra.com/syria/2012/12/03/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87
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- https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/2/2/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B

-%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%B0-7%D9%8A%D8%A8

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF

-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86

%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%87 

  األمريكية الروسية التوافقات مسار وإطالق ميونيخ، في واالبراهيمي الفروف يلتقي بايدن 2 /3 -

- https://ademocracynet.com/index.php?page=news&action=Detail&id=8802 

  القصير ويحتل العسكرية بقوته يدخل هللا حزب 4 /4 -

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%

D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1 

  الظواهري تبايع النصرة 4 /10 -

- https://www.reuters.idARACAE9B23BW20130410-my5-crisis-syria-com/article/oegtp 

 2 جنيف لمناقشة عمان في سورية أصدقاء خارجية وزراء اجتماع 2013 أيار/22 -

- https://www.alhurra.com/syria/2013/05/22/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8

-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%B1

-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9

-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86

-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85

-%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8

-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9

%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81 

  2 جنيف ويناقش موسكو يزور كيري 2013 أيار 27 -

- https://www.saba.ye/ar/news311355.htm 

  االئتالف توسعة 5 /31 -

- https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/05/130531_istanbul_meetings_new_m

embers 

  السامة بالغازات دوما يضرب النظام 8 /21 -

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%

D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8

A%D8%A7%D8%A6%D9%8A 

  للكونغرس الموضوع ويحيل يهدد أوباما 8 /31 -

- https://www.skynewsarabia.-east/417010-com/middle

-9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A7%D9%94%D

-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%8A%D8%AF

-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7

-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3

%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/2/2/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/2/2/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/2/2/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/2/2/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%87
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/2/2/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%87
https://ademocracynet.com/index.php?page=news&action=Detail&id=8802
https://ademocracynet.com/index.php?page=news&action=Detail&id=8802
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1
https://www.reuters.com/article/oegtp-syria-crisis-my5-idARACAE9B23BW20130410
https://www.reuters.com/article/oegtp-syria-crisis-my5-idARACAE9B23BW20130410
https://www.alhurra.com/syria/2013/05/22/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.alhurra.com/syria/2013/05/22/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.alhurra.com/syria/2013/05/22/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.alhurra.com/syria/2013/05/22/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.alhurra.com/syria/2013/05/22/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.alhurra.com/syria/2013/05/22/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.alhurra.com/syria/2013/05/22/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.alhurra.com/syria/2013/05/22/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://www.saba.ye/ar/news311355.htm
https://www.saba.ye/ar/news311355.htm
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/05/130531_istanbul_meetings_new_members
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/05/130531_istanbul_meetings_new_members
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/417010-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/417010-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/417010-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/417010-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/417010-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/417010-%D8%A7%D9%94%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%94%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 بشكل ويقروها مصيره، تقرير في وحقه الكردي بالشعب تعترف التي الكوردية الورقة االئتالف على يطرحون السفراء 9 /2 -
  عاجل

- https://ara.media-yekiti.-org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8F%D8%B1%D8%AF

-%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%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%-%D9%82%D8%A8%D9%84

%D9%88/ 

  بالدبلوماسية ويرحب يهدد أوباما 9 /11  -

- https://www.aaljazeer.net/news/international/2013/9/11/%D8%A3%D9%88%D8%A8

-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7

-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9

-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9

%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 

  الكيماوي تسليم على أمريكي روسي اتفاق 9 /14 -

- https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/09/130914_us_rusia_syria_agreement 

  2118 القرار صدور 9 /27 -

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%

D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%

AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%

D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_2118 

  الخروج على األسد موافقة الدول يبلغ هيمياالبرا -

  الكيماوي تسليم عن النظام يتوقف ، حمص طريق على يسيطر اإلسالم جيش الثاني تشرين -

  كامل بشكل المعارضة عن الدعم قطع -

-  

- 2014  

 

  يرحب وكيري 2 جنيف حضور على يوافق االئتالف 1 /18 -

- https://www.almayadeen.net/news/565372/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%AA%D9%84%D8%A7%D9%81

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82

-B1%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%

---2-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A7

%D9%8A%D8%B5%D9%81%D8%B9 

  لروسيا القرم جزيرة ضم مارس -

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%

D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D9

%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85 

https://ara.yekiti-media.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%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-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88/
https://ara.yekiti-media.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%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-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88/
https://ara.yekiti-media.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%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-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88/
https://ara.yekiti-media.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%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-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88/
https://ara.yekiti-media.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%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-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88/
https://www.aljazeera.net/news/international/2013/9/11/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/international/2013/9/11/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/international/2013/9/11/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/international/2013/9/11/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/news/international/2013/9/11/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/09/130914_us_rusia_syria_agreement
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/09/130914_us_rusia_syria_agreement
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_2118
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_2118
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_2118
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_2118
https://www.almayadeen.net/news/565372/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-2---%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D8%B9
https://www.almayadeen.net/news/565372/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-2---%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D8%B9
https://www.almayadeen.net/news/565372/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-2---%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D8%B9
https://www.almayadeen.net/news/565372/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-2---%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D8%B9
https://www.almayadeen.net/news/565372/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-2---%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D8%B9
https://www.almayadeen.net/news/565372/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-2---%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D8%B9
https://www.almayadeen.net/news/565372/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-2---%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85
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  واشنطن في السورية السفارة تغلق المتحدة الواليات مارس  18 -

- https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/18/syriaembassywashington 

  الرقة في اإلسالمية الخالفة قيام اعالن يونيو 29 -

- https://ar.wikipedia.D8%A7%org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%

D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%8

4%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_(%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4) 

  لإلرهاب المضاد الدولي الحلف اعالن سبتمبر -

- https://theglobalcoalition.org/ar/ 

  الشام أحرار ةقاد اغتيال -
2015 

  حليفة كقوات قسد اعتماد -

  إيران مع النووي االتفاق توقيع تموز 14 -

  النظام ويهدد االحتياطية األركان يحتل اإلسالم جيش أيلول 13 -

  سورية في عملياته يبدأ الروسي الجيش أيلول 30 -

  فيينا بيان نوفمبر 14 -

- https://ar.wikipedia.%AB%D8%A7%org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8

D8%AA_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%

84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 

  روسية طائرة تسقط تركيا 11/ 23 -

- https://www.reuters.-ea4-turk-syria-crash-plane-com/article/oegwd

idARAKBN0TD0J620151124 

 2254 القرار صدور ديسمبر 18 -

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%

D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%

A%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%A

D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_2254 

  للتفاوض العليا الهيئة تشكيل ديسمبر 12 -

- https://www.alquds.co.-uk/%EF%BB%BF%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9

-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7

-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6

-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9

%D8%A7%D9%84/-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1 

  اإلسالم جيش قائد علوش زهران اغتيال -
2016  

  أستانا اجتماع 7 /7 -

  أردوغان ضد فاشل انقالب 7 / 15 -

  الفرات درع عملية وبدء حلب سقوط سبتمبر -

   أنقره في والنظام المعارضة بين النار إطالق وقف اتفاق توقيع 12 / 29 -
 

 

https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/18/syriaembassywashington
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/18/syriaembassywashington
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%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%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%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%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%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%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4)
https://theglobalcoalition.org/ar/
https://theglobalcoalition.org/ar/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.reuters.com/article/oegwd-plane-crash-syria-turk-ea4-idARAKBN0TD0J620151124
https://www.reuters.com/article/oegwd-plane-crash-syria-turk-ea4-idARAKBN0TD0J620151124
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_2254
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_2254
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_2254
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_2254
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84/
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  دوما سقوط آذار -

  بالكيماوي اللطامنة استهداف آذار 30 و 24 -

- https://www.dw.-com/ar/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84

-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A9

-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%82%D

-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A

-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1

-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85

-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A

53066108-A7%D8%A9/a%D8%AD%D9%85%D8%-%D9%81%D9%8A 

  شيخون خان على كيماوي نيسان 4 -

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%

D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%

B9%D9%84%D9%89_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%

D9%86 

  الضبعة مطار على أمريكي قصف ابريل 7 -

- https://ar.wikipedia.%D9%88%D9%85_%org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC

D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A_%D8%B9%D9%

84%D9%89_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%

D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_2017 

  األربعة المدن اتفاق  4 / 12 -

- https://www.almodon.-com/arabworld/2017/4/12/%D8%A8%D8%AF%D8%A1

-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0

-8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%81%D

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9 

  الوطني الجيش ضمن الشمال في الفصائل دمج أيار 30 -

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%

D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8

%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%AA%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88

%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7 

  2 الرياض 11 / 24 -

- https://sputnikarabic.-ae/20171124/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A

-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A

-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA

https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/a-53066108
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/a-53066108
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/a-53066108
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/a-53066108
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/a-53066108
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/a-53066108
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/a-53066108
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/a-53066108
https://www.dw.com/ar/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9/a-53066108
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_2017
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_2017
https://www.almodon.com/arabworld/2017/4/12/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://www.almodon.com/arabworld/2017/4/12/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://www.almodon.com/arabworld/2017/4/12/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://www.almodon.com/arabworld/2017/4/12/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://www.almodon.com/arabworld/2017/4/12/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://sputnikarabic.ae/20171124/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%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-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-1027796311.html
https://sputnikarabic.ae/20171124/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%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-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-1027796311.html
https://sputnikarabic.ae/20171124/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%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-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-1027796311.html
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-%D9%84%D8%A7-2-84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%

-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84

-%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

1027796311-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7.html 

2018  

  الزيتون غصن عملية آذار شباط 2 ك السنة بداية -

  درعا تسليم زتمو 7 -
2019  

  شيخون خان تسليم آب -

  السالم نبع عملية أول تشرين -

  سيزر قانون صدور العام نهاية -
2020  

  وسراقب المعرة تسليم السنة بداية -

  النظام مع العربي التطبيع محاوالت -

 

2021 
  سيزر قانون وتجميد النظام مع التطبيع مسار استمرار -

 

2022 

 

  السويداء انتفاضة يناير -

  أكرانيا غزو تباشر روسيا شباط -

  قسد ضد عسكرية بعملية تهدد تركيا أبريل -

  الرياض وقمة طهران قمة 7 / 25 -

  المصالحة ضد مظاهرات 8 / 12 و  األسد مع المصالحة تطرح تركيا -

  الفصائل ضد تتحرك هتش 10  /14 -

  إيران في مظاهرات -

  أمريكي بدعم التنف في الحرة سورية جيش تشكيل -

  نتانياهو فوز -

  الكونغرس في الجمهوريين فوز -

-  

  

https://sputnikarabic.ae/20171124/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%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-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-1027796311.html
https://sputnikarabic.ae/20171124/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%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-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-1027796311.html
https://sputnikarabic.ae/20171124/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%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-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-1027796311.html
https://sputnikarabic.ae/20171124/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%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-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-1027796311.html
https://sputnikarabic.ae/20171124/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%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-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-1027796311.html
https://sputnikarabic.ae/20171124/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-2-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-%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-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-1027796311.html
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   الزمان خط على السورية الثورة أحداث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجازر 

طائفية في 

 ريف حمص 

2011 2012 

 األيديولوجيا اإلسالمية 

آذار 

2011 

تموز 

2011 

العرعور  

 

أيلول 

2011 

مستوى العمل 

 العسكري 

مستوى 

االحتجاج 

 السلمي 

 المجلس الوطني 

 الجيش الحر 

 أنطاليا

أحرار 

 الشام 

اندالع 

 الثورة

اعتقاالت 

ربيع 

 دمشق 

2000 2011 

الشرعية  التوريث

 السياسية

وعود 

 االصالح

 أيلول 

2001 

 

 شباط 

2005 

 

اغتيال 

 الحريري 

حملة 

 أمنية 

2010 

ثورات الربيع 

 العربي 

مستوى 

 الفقر

مستوى 

 االحتجاج 

حادثة 

 الحريقة 

 2004/3/12

االنتفاضة 

 الكوردية 

إعالن 

 دمشق

ربيع 

 دمشق
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2013 
2014 

 الفصائل اإلسالمية 

مستوى 

االحتجاج 

 السلمي 

آذار تحرير 

 الرقة 

وتسليمها 

 لداعش 

 الجيش الحر 

نيسان النصرة 

تبايع القاعدة 

وتنفصل عن 

 داعش 

18 تموز 

 الكيماوي

جيش 

اإلسالم 

 29

 أيلول 

األسد يبلغ 

االبراهيمي 

موافقته على 

 الخروج 

معركة 

القصير 

 

جيش اإلسالم يسيطر على 

طريق دمشق حمص، 

ومستودعات مهين، ت٢ 

ك١ النظام يتوقف عن 

 تسليم الكيماوي 

القرار 

 2118

 

قطع الدعم 

 عن الثوار 

االئتالف يوافق 

على حضور 

 جنيف 

عدرا 

 العمالية

 الورقة الكردية 
اختطاف 

 رزان 

المعارضة ترفض التنازل عن 

 الكيماوي مقابل اسقاط األسد 

2012 

2013 

 الفصائل اإلسالمية 

 جبهة النصرة

 باريس 

 6

 تموز  

االئتالف 

 11

تشرين 

 الثاني 

مستوى 

االحتجاج 

 السلمي 

تونس 

 24

 شباط 

الجيش 

 الحر 

إستانب

ول 1 

ابريل    

 

القاهرة 

 

 3

 تموز 

خلية 

 األزمة 

 18

 تموز  
انشقاق 

 مناف

 

انشقاق 

 حجاب

 6 آب 

 

مراكش 

 11

كانون 

 األول 

تحرير 

 حلب 

 19

 تموز  

تحرير 

الزبداني 

 

تحرير 

حمص 

 

 لواء اإلسالم 

جنيف 

1 
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2014 

2015 

 الفصائل اإلسالمية 

إعالن 

الدولة 

 اإلسالمية 

 حزيران 

 الجيش الحر 

أيلول      

تشكيل التحالف 

الدولي المضاد 

 لإلرهاب 

داعش تسيطر على نصف 

 سورية وتقاتل الجيش الحر 

خروج 

ثوار 

حمص 

 حزيران 

 جيش اإلسالم ينام  سنتين  
الميليشيات الشيعية تدخل 

بكثافة بضوء أخضر 

 أمريكي وتقاتل الثوار 

المعارضة 

اإلخوانية 

ترفض 

محاربة 

داعش 

إلرهاب 

صمود 

اغتيال قادة  كوباني 

 أحرار الشام 

النصرة 

تقاتل 

الثوار 

في 

 ادلب 

روسيا تحتل جزيرة 

 القرم 

 أيار

 النصرة 

اختطاف 

أحمد النعمة  

قائد الجنوب 

 م 

2015 
2016 

 الجيش الحر  الفصائل اإلسالمية 

30 أيلول 

الجيش 

الروسي 

يباشر 

 عملياته 

تراجع كبير لداعش 

وخسارتها نصف أراضيها 

 خالل هذا العام 

اعتماد قسد ضمن قوات 

 التحالف في الشمال 

الميليشيات الشيعية تواصل 

الدخول بكثافة بضوء 

أخضر أمريكي وغطاء 

جوي روسي لتقاتل الثوار 

 وليس داعش 

المعارضة اإلخوانية 

ترفض عرضا بمنطقة 

 آمنة في الجنوب

تركيا 

تسقط 

طائرة 

روسية 

11/23 

 اغتيال زهران 

13 أيلول جيش 

اإلسالم معركة هللا 

غالب، يسيطر على 

قيادة األركان 

 االحتياطية للنظام 

جيش اإلسالم ينتفض 

 ضد أوامر الموك  

14 تموز توقيع 

االتفاق النووي مع 

 ايران 

هيئة التفاوض 

 العليا 

 فيينا 

القرار 

2254 
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2016 
2017 

 الفصائل اإلسالمية 

5 آب النصرة 

تتحول لفتح الشام 

تعلن معركة فك 

 حصار حلب 

 الجيش الحر 

أيلول 

سقوط 

حلب 

بصمت 

 تركي

 استمرار تراجع داعش شرق وغرب الفرات 

حصار حلب وقصفها 

 بهمجية 

الميليشيات الشيعية تواصل 

الدخول بكثافة بضوء 

أخضر أمريكي وغطاء 

جوي روسي لتقاتل الثوار 

 وليس داعش 

أيلول بدء 

عملية 

درع 

 الفرات 

تفاهمات اجتماع 

 أستانا 2016/7/7 

اجتماع مجموعة أستانا 

في أنقرة وتوقيع اتفاق 

وقف إطالق النار بين 

النظام والمعارضة 

 2016/12/29 

سقوط 

 داريا 

انقالب فاشل ضد 

اردوغان 

 2016/7/15 

2017 
2018 

 الفصائل اإلسالمية 

استكمال 

عملية 

درع 

 الفرات 

 الجيش الحر 

الميليشيات الشيعية تواصل 

الدخول بكثافة بضوء 

أخضر أمريكي وغطاء 

جوي روسي لتقاتل الثوار 

 وليس داعش 

تعطيل مسار جنيف واستمرار 

تفاهمات أستانا عبر سياسة 

 خفض التصعيد 

آذار 

سقوط 

 دوما 

 اجتماع أستانا 8 

هيئة تحرير الشام 

تهاجم أحرار الشام 

وبقية الفصائل في 

 ادلب 

ك 2 

سقوط 

وادي 

 بردى 

 دمج الفصائل بالجيش الوطني في الشمال 

 تحرير الرقة من 7/6 إلى 10/17 

كيماوي على اللطامنة 

 وخان شيخون 
ت 2 

 الرياض 2

نيسان 

اتفاق 

المدن 

 األربعة 
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2019 
2020 

 الجيش الحر  الفصائل اإلسالمية 
الميليشيات الشيعية تواصل 

الدخول بكثافة بضوء 

أخضر أمريكي وغطاء 

جوي روسي لتقاتل الثوار 

 وليس داعش 

تعطيل مسار جنيف واستمرار 

تفاهمات أستانا عبر سياسة 

 خفض التصعيد 

 آب 

تسليم خان شيخون بعد انسحاب 

النصرة وبإشراف نقاط المراقبة 

 التركية  

 اجتماع أستانا 13 

ت 1 عملية نبع السالم 

بضوء أخضر من 

 بوتين وترامب 

 أستانا 14 

صدور 

قانون 

 سيزر 

2018 
2019 

 الجيش الحر  الفصائل اإلسالمية 
الميليشيات الشيعية تواصل 

الدخول بكثافة بضوء 

أخضر أمريكي وغطاء 

جوي روسي لتقاتل الثوار 

 وليس داعش 

تعطيل مسار جنيف واستمرار 

تفاهمات أستانا عبر سياسة 

 خفض التصعيد 

أيار تسليم 

الرستن 

 وتلبيسة 

 اجتماع أستانا 9 

ك 2 شباط آذار   عملية 

7 تموز تسليم  غصن الزيتون 

الجنوب للنظام 

بضمانة 

 روسية 
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2020 
2021 

الميليشيات الشيعية تواصل  الجيش الحر  الفصائل اإلسالمية 

الدخول وترسخ وجودها بما 

 في ذلك الجنوب  

تعطيل مسار جنيف واستمرار 

تفاهمات أستانا عبر سياسة 

 خفض التصعيد 

 ك 2 شباط

تسليم المعرة وسراقب 

بإشراف الجيش التركي 

 ، وتجاهل النصرة 

 أستانا 14 

محاولة الدول العربية وتركيا سحب 

المعارضة للتفاوض في دمشق 

 والمشاركة في االنتخابات مع بشار 

التطبيع 

العربي مع 

النظام 

بتشجيع 

 روسي 

المعارضة 

تقبل بالعدالة 

التصالحية 

وبيدرسون 

 يتبنى 

إدارة بايدن 

تجمد قانون 

سيزر وتسعى 

للعودة لالتفاق 

 النووي 

2021 
2022 

 الجيش الحر  الفصائل اإلسالمية 

الميليشيات الشيعية تواصل 

الدخول وترسخ وجودها بما 

 في ذلك الجنوب  

تعطيل مسار جنيف واستمرار 

تفاهمات أستانا عبر سياسة 

 خفض التصعيد 

7/26 تسليم درعا 

البلد والسالح 

 الخفيف 

مساعي كل الدول 

العربية إلعادة 

 النظام للجامعة 
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 نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
2023 

 الجيش الحر  الفصائل اإلسالمية 
الميليشيات الشيعية تواصل 

الدخول وترسخ وجودها بما 

 في ذلك الجنوب  

تحضير تركيا 

لمصالحة المعارضة 

 مع األسد 

 شباط 

 انتفاضة السويداء 

7/25 قمة 

 طهران 

 8/12

مظاهرات 

ضد 

المصالحة 

 

 10/21

مظاهرات 

ضد 

 هتش  

جيش سورية الحرة 

 في التنف

عودة الحراك 

 الشعبي السلمي 

 روسيا تغزو أوكرانيا  

 تقهقر الجيش الروسي 

تركيا تهدد 

بعملية 

عسكرية ضد 

 قسد 

 10/14

هتش 

 تتحرك 

مظاهرا

 ت إيران
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  السورية الثورة تجاه األمريكية السياسة تحليل

 

 

 و اإلرهاب محاربة و  إسرائيل أمن على الحفاظ :وهي السورية الثورة مرحلة في السابقة عناوينها عن األمريكية السياسة تخرج لم
 النتصار الديموقراطية أدت حيث ، غالبا المستبدة األنظمة على بالحفاظ تجلت وقد ) األمريكية للمصالح معادية أنظمة قيام منع

 الغرب جعل فقد سالميةاال صفةال نحو الديموقراطي العربي الربيع تحول أما ( عربي بلد من أكثر في للغرب المعادين االسالميين
  . ( هنعرف ال شيطان من أفضل نعرفه شيطان ) محتمل عدو نجاح لدعم ميال غير

 

 والذي ، لها التابعة العسكرية األنظمة ضد أساسا قام الذي العربي الربيع اندالع بعد حتى اإلرهاب على الحرب أولوية استمرت
 السوري الشعب ثورة قامت وعندما ، الزمن من عقود لمدة األمريكية للسياسات خضعت التي الدول وفشل طاحنة لحروب انتهى

 تغاضت ما بقدر ( سورية أسد ) الذئب هذا من للتخلص حماسا المتحدة الواليات تبدي لم عقد، منذ قراطيةوالديمو بالحرية المطالب
 الكيماوي السالح عدا ما ، األسلحة أنواع لكل و العنف صنوف لكل استخدامه عن واضح بشكل وتغاضت شعبه، تجاه سلوكه عن

  . يومها النظام النتهى ، التهديد من جدية درجة عليه طبقت فقط ولو ، ( أحمر خط الكيماوي ) ، منه بسحبه اكتفت الذي طبعا،
 النظام نار بين الديموقراطية الثورة وقوع بسبب ، بحقوقه المطالب السوري الشعب ثورة تجاه مترددة األمريكية السياسة بقيت

 المزمن التخلف : هي عوامل الثث نتيجة تضخمت والتي ، واإلرهاب بالتطرف وصفها يسهل التي االسالمية الحركات ونار
 األخرى العربية النظم دعم هو الثاني والعامل ،( األمريكية الحراسة ذئاب ) الفاسدة العسكرية النظم أحدثته الذي والفقر والتجهيل
 لها قدمه الذي والدعم التسهيالت هو والثالث ، إليها الديموقراطي التغيير رياح انتقال من شرا توجست ألنها ، اإلسالمي للتطرف

 ضده الثورة تلقي تفادي و ، الخلف من الثورة ضرب (اإلرهابية التنظيمات ) بواسطتها أراد الذي واإليراني السوري النظام ذات
  .الثورة عن بالتخلي والغرب األمريكيين اقناع في نجح وقد . العالمي للدعم

 
 ورضا بقبول يحظى أن يجب الطوق بدول يتعلق قرار فكل ، إسرائيل بعيون إال السوري بالنظام أمريكا لعالقة النظر يمكن ال

 األسد كان وطالما ، أمريكا في الحاكم الحزب عن النظر بغض أولوية و (ثابتة أمريكية استراتيجية) دعمها يشكل التي ، إسرائيل
 كان فقد تهديدها، من ومنعهم واللبناني السوري الشعب ضبط على وقادرا ، الجوالن تحتل أنها من غمبالر إسرائيل أمن حفظ متعهدا
 حلفاء وبقية أمل حركة حساب على هللا حزب شوكة قويت أسد حافظ موت بعد لكن ، بشعبه يفعله عما النظر بغض عنه مرضيا
 الفعلي الحاكم هي إيران صارت السورية الثورة وبعد ، لبنان يف اليدين مطلق صار السوري الجيش خروج وبعد ، لبنان في سورية
  . لها تابعا وصار ايران استخدمته قد السوري فالذئب ، السورية للسياسة

 لعقود اإلسرائيلية األمنية المعادلة من نهائيا وإخراجها بلده لتدمير السوري النظام استخدام كانت الثورة أثناء إسرائيل استراتيجية
 لقوى استنزاف ساحة سورية واعتبار ، وتوسيعها الحرب أمد إطالة بفكرة القبول هي حليفتها أمريكا سياسة كانت لذلك ، طويلة

 الدول مسعى مع اإلسرائيلية األمريكية االستراتيجية تلك تالقت وقد أيضا، الثانية استراتيجيتها يخدم وهذا ، واإلرهاب التطرف
   ، تجاهها الوسائل بكل بيالعر الربيع تمدد لوقف العربية
 باستهالك له والسماح ، النظام سقوط لمنع التدخل وروسيا إليران والسماح ، النظام بمساعدة العربية للدول السماح عبر ذلك تجلى
 غير تسليحا المعارضة بتسليح  السماح الوقت وبذات ، ومدنه شعبه ضد ، (نظريا) إسرائيل ليقاتل الشعب اشتراه الذي سالحه كل

 الجوي بقصفها استراتيجي سالح من يتبقى ما بتدمير إسرائيل تقوم ثم ،الدمار كم ولزيادة عليها بسرعة النظام ينتصر ال لكي ، حاسم
 تدمير في الرغبة بل األسد حب ليس فالموضوع ، والمجتمع الدولة جسد كامل واضعاف لحصاره األمريكية العقوبات تسعى بينما ،

 . يحكمها عمن النظر بغض إسرائيل تهديد على قادرة تكون أن يجب ال التي سورية
 بل ، استراتيجيا التمدد ذلك لخطورة األمريكي ينتبه ولم ، الحقا روسيا فعلت كما ، المتوسط نحو للتمدد الفسحة تلك ايران استغلت
 اإلسالمية الحركات لسحق قذرة كيد مهماداستخ ثم ، هناك واستنزافهم ، السوري بالوحل الطرفين قاغرإ بفكرة صمتها أمريكا بررت

   . مسؤوليتها أمريكا تحمل دون ،كبيرة شعبية بحاضنة المحتمية
 وتسليمه الثورة، على بالقضاء له السماح بعد ، سورية من ايران إخراج منه طلب عندما فقط انطلقت النظام على الجدية الضغوط
 بعد ) 2018 عام بعد اإلسرائيلية فالسياسة ، إيرانية لمنصة سورية تحويل هو رائيلإس على المتبقي الوحيد فالخطر ، تباعا المناطق
 أعلنت وهكذا ، سورية في إيران بقاء وبين السلطة في بقاءه بين يختار أن األسد على : هي ( الجنوب في الثوار معاقل آخر تسليمه
 لهذا ، ذلك في للمساعدة يحتاج وأنه ، ايران إخراج يستطيع ال أنه األسد نظام أعلن ثم ، ايران إخراج على قدرتها عدم روسيا
 سورية في اإليراني التواجد عن أمنية معلومات سوى يقدم أن يستطع لم كله ذلك بعد لكنه ، بحماس باتجاهه العربية الدول تحركت
 ، بنجاح الضربات هذه تفادت  لذلك عليها اطالع على ايران كانت التي المعلومات تلك ، اإلسرائيلي الحربي الطيران ليستهدفها
 مع والحدود الجنوب على كلي بشكل وسيطرت واألمنية العسكرية والقوى السورية الدولة مفاصل على قبضتها احكام من وتمكنت
 مسألة هي السلطة في بقاءه فمسألة لذلك ، النظام باستخدام ايران إخراج تستطيع لن أنها إسرائيل تدرك اليوم ، واألردن اسرائيل
  . لسورية آخر برنامجا الغرب الدول مع ترتب ريثما ، وقت
 ومنفصلة قادرة وغير فاشلة لتكون المعارضة مؤسسات (لسورية صداقتها تدعي التي) الدول صممت السابق السيناريو ينجح ولكي
 الذي والروسي اإليراني عنه عبر ما وهو النظام، اسقاط من مرات عدة الثورة تاقترب ذلك من بالرغم والشعب، الواقع عن تماما
 واعترفت اعتمدتها التي المعارضة وألن ذلك أرادت الصديقة الدول ألن بقي فالنظام ، النظام لسقط تدخله لوال أنه منهم كل ادعى
  األول. العام منذ النظام لسقط صحيحة بطريقة الثورة قوة أديرت لو فقط ، فاشلة فيها



 28 

 وهجرة البلد نصف دمار اآلن، عليها سورية نرى الذي الحال هي قرن نصف منذ سورية في أمريكا لسياسة الطبيعية فالنتيجة
 سوى ينقصها ال ومخيمات ومجاعات وفقر متعددة واحتالالت طائفية وميليشيات نسانيةاال ضد وجرائم حرب وجرائم السكان نصف
 هي الحال هذا عن األمريكية المسؤولية وصف به يمكن ما … عليها األمريكي العلم رفع
  : باالمتناع القتل 
 الثانية العالمية الحرب بعد المتحدة األمم تأسيس لكن  ، الدول على وليس ، األفراد على الدولة داخل يطبق القانون أن صحيح
 السالم حفظ بمهمة وتكليفه ، لها التابع الدولي األمن مجلس وتشكيل ، المعروف ميثاقها وصدور ، لها الدول كل وانضمام

 في تدخله سوابق أن كما ، بالفعل دولي وقانون نظام وجود على يؤكد  . الميثاق تطبيق وحسن الشعوب حقوق وضمان واالستقرار
 الذي ، األمن مجلس اسمها دولية هيئة سلطة تحت الموضوع ، القانون هذا من جزءا اعتباريا تصبح مشابهة، ونزاعات صراعات
 عن أساسي بشكل مسؤولة فهي . فيه دولة أهم هي وأمريكا ، الفيتو بحق مسلحة ، فيه دائما مقعدا بالحرب المنتصرة الدول أعطيت
 األمم من خاص قرار بموجب استقاللها أعطيت قد وسورية ، قوة منها اقل أخرى دول من تعطيله وعدم الدولي ونالقان تطبيق
 النظام قام وعندما ، عنها تعبر التي السلطة اختيار في حقها ذلك يعني بما ، للشعوب المصير تقرير حق ميثاقها ضمن التي ، المتحدة
 من تدخال يتطلب ما وهو ، المتحدة األمم ميثاق ناقض قد فهو ، السكان أغلبية شمل اسعو نطاق وعلى شعبه وتهجير بقتل السوري
  ، مذهلة ألرقام الضحايا أعداد وصول بعد خاصة األمن مجلس
 قطعات ثم إيران ولدولة والعراقية اللبنانية للدولة رسميا تابعة ميليشيات بينها ، الداخلي الصراع هذا في عدة دول تدخلت وعندما
 النزاع لحل األمن مجلس يتدخل لم ، مختلفة جنسيات من المتطوعين من الكثير توافد اآلخر الطرف وفي ، نظامية إيرانية عسكرية
 ولم ، الدولية الجنايات لمحكمة اإلنسانية ضد والجرائم الحرب جرائم قضية إحالة ورفض ، الدولي القانون بموجب دوليا صار الذي
 قانون تطبيق ضد الفيتو لحق باستخدامها مرة 15 الدولي النظام عطلت التي والصين روسيا على ضغط أي الدائمة الدول تشكل

 حدودا لها حتى أو ، القومي أمنهما تهدد أو ، روسيا أو للصين داخلية قضية ليس السوري فالشأن . الحق هذا أعطتها التي المؤسسة
 التبرير قدمت والصين روسيا ، مسبوق غير بشكل تكرر الذي الصيني سيالرو الفيتو من أمريكي انزعاج يالحظ لم كما . معهم
 دوما المعطلة ، الدولية الشرعية خارج تتدخل لن أنها تدعي فهي ، والضحايا شعبها أمام األقل على مسؤوليتها من أمريكا يعفي الذي

  . أيضا شرعية دون من كرانياألو روسيا وغزو ، شرعية دون من العراق غزوها من بالرغم هذا ، الكبار بمصالح
 ،فردي بشكل  عسكريا سورية في العضوية دائمة الدول كل تدخلت ، البشر ماليين لحماية ،الدولي القانون بموجب التدخل وبدل لكن
 المبرر ذات تحت 2015 عام وروسيا ،2014 عام اإلرهاب لمحاربة الدولي التحالف عنوان تحت وفرنسا وبريطانيا أمريكا ومنها

 جنيف وفود من ذلك يطلبون بل .2254 رقم قرارهم فيها يطبقون وال ، سورية كامل يحتلون اليوم وهم  ، 2018 عام تركيا ثم ،
  . أيضا هم شكلوها التي

 واستهداف ، المدنيين ضد والجرائم السجون في القتل وجرائم النظام إرهاب عمد عن تجاهلت ، اإلرهاب أمريكا فتعر   وعندما
 على وجيشها قواتها تواجد أثناء واسع نطاق على ترتكب الحرب جرائم وتركت ، الكيماوي بالسالح حتى ، وحشي شكلب المدن
  . سورية سماء وفي أرض
 وليس السالح نوع هو فالممنوع مسموحة، األسلحة بقية أن منطقيا منه يفهم فهذا أحمر، خط الكيماوي أن أوباما الرئيس أعلن عندما
 جريمته وقف وليس فقط، الكيماوي سالحه تسليم على أمريكا أجبرته التحذير، رغم استخدامه النظام كرر أن وبعد .ةالجريم ارتكاب
 القرار صدر وهكذا .الشعب مأساة تنهي أخرى أمور تنفيذ على قادرة كانت التنفيذ وطريقة الضغط أدوات أن مع الشعب، ضد

 بل ، انتهاكاته الدولية التحقيق لجان وأثبتت ،بعد فيما المرات عشرات النظام خرقه ذلك ومع السابع، البند تحت 2013 عام 2118
 ليفع   لم ذلك ومع ، هللا كحزب إرهابية تصنف لمنظمات وتسريبه ، اللطامنة في حصل كما السالح ذلك وتطوير انتاج في االستمرار

 أن طالما ، ثان لقرار وال للمجلس العودة يتطلب وال ، عادة الدول يد على يتم وتنفيذه ، عليه بناء أمريكا تتصرف ولم السابع البند
  . تنفيذية سلطة ليست المتحدة األمم
 عن والكشف فورا المعتقلين سراح إطالق على يصر الذي 2015 عام باإلجماع 2254 القرار صدر لسورية الروسي الغزو بعد

 يراوح يزال ما سنوات سبع بعد و لكنه ، شهر ١٨ خالل تنفيذه يكتمل أن على ، انتقالية سلطة تشكيل ويطلب ،قسرا المغيبين مصير
 ثقتهم أمريكا رأسهم وعلى  فيه النافذة والدول األمن مجلس يؤكد ذلك ومع ، قتلهم أن بعد معتقلين وجود أنكر والنظام ، مكانه

 بل الشعب ينتخبها لم سورية شخصيات اعتمد والذي ، األطراف جمع حتى يستطيع ال الذي الدولي، المبعوث لجهود ودعمهم
 حق مبادئ بأبسط الحائط عرض ضاربا ، دستورا المنكوب السوري للشعب لتكتب ، وروسيا تركيا هم محتلتان دولتان اختارتها
 .أمريكية بموافقة تم قد اطبع وهذا . قانونها صريح مندوبها يخالف والتي ذاتها المتحدة األمم تقره الذي المصير تقرير

  

 لذلك المنطقة، في (الذئاب) واألنظمة اسرائيل بين وتعاون نار إطالق وقف إال األوسط الشرق في المقترح األمريكي السالم يكن لم
 تعاني التي المأساوية وللظروف لألنظمة رفضها بقدر السالم ذلك رفضت التي الشعوب مصالح يحقق ال شكلي سالم مجرد كان
  .نهام
 المنطقة لشعوب فالنظرة بالديموقراطية، تتمتع حرة شعوب بين حقيقي سالم وفائدة أهمية أمريكا في وال اسرائيل في السلطة تلحظ لم

 السياسة هذه .الحاكمة للنظم اآلخر الوجه هو والذي ،العداء ذلك يعزز ما كل يتبنى الذي السياسي اإلسالم يعززها عدائية نظرة
  . المنطقة في والعنف الكراهية سوية وارتفاع وتوسعه الصراع لتفاقم انتهت

  

 والفقر الجهل بسبب جدا صعبة تبدو والتي االسالمية، المنظومة داخل المطلوب الفكري اإلصالح تحقيق تتطلب اإلرهاب محاربة
 النتيجة، تلك عنها ينتج التي المقدمة تلك لبقاء الالزم المبرر يقدم ما ووه أمريكيا، المدارة النظم فرضتها التي االستثنائية، والظروف
  ،اغربي المدعومة النظم لسياسات نتيجة وهي منها ينشأ التي التحتية للبنية طبيعية نتيجة هو اإلرهاب

 يصعب استعصاء حالة شكلي مما بالتبعية، مشروطة حرية إعطائها مقابل الهوية عن التخلي هو المنطقة شعوب من اليوم يراد ما
 يقوم التي المبادرات هو الجمود حالة يكسر ما األدوات، استخدام في وخطأ األولويات، ترتيب في خطأ بسبب منها الخروج للمنطقة
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 المبادئ تلك األدوات، استخدام عند ملزما شرطا المبادئ يعتبرون من ذلك من واألهم الشعوب، بين والتعاون السالم أنصار بها
 .الحضارة ضد حربا تخوض التي المافيوية األنظمة سرطان بسبب العالم في جديا مهددة أصبحت التي لقيموا

 يجب بواجبها شعوبه تقوم ولكي .االنسانية والقيم الحضارة عن الدفاع في المتحضر الغربي العالم كما معني واإلسالمي العربي العالم
  .عنها للتخلي الوقت وحان طويال استخدمتها التي اذئابه عن بالتخلي غربية مساعدة على تحصل أن

 

 نتيجة
 تحتاج وهي وجودية، بأزمات ودخولها تطورها تشوه بعد بنفسها الديموقراطي التحول انجاز العربية الدول شعوب تستطع ال

 حدوث دون عام، بشكل والغرب خاص بشكل أمريكا من الديمقراطي للتغيير حقيقي دعم توقع يمكن وال الخارج، من لمساعدة
 أمرين:
 خاص، بشكل السياسي اإلسالم تشمل اإلسالم في واسعة إصالح عملية هو األول
 األخرى. والديانات األقليات مع التعايش مبدأ لقبول كعنوان إسرائيل مع والتعايش السالم مبدأ قبول والثاني
 منه قسم في الكبير، األوسط الشرق وتدهور األزمات تفاقم نتوقع أن علينا وسريع سهل طريق هنالك ليس االستعصاء هذا بسبب
ا يوم ذات شكل الذي اإلسالم من الخوف بسبب ا عدو   أي قبول في اإلسالم ممانعة بسبب اآلخر القسم وفي الغرب. هزيمة على قادر 
  وقيمه. العصر مع متصالحا تجعله سبق، من قراءات عن مختلفة قراءة أو تجديد
 يعيشونها. تيال ظروفهم بسبب متوفر غير أمرا الذاتي العرب تغير لكن ،اآلخرين موقف لتغيير الصحيحة ريقةالط هو الذاتي التغيير
 عالمي زعيم إلى االستبداد نظم يوظف امبريالي استعماري قائد من الذات بتغيير يقوم أنب مساعدته، يقدم أن الغرب على لذلك

 ،والديموقراطية لحريةا في لراغبةا الشعوب مع التعاون ويوسع للحضارة
 . مشتركة قيم من لها البد عالمية منظومات ستبني التي الثالثة الحرب بعد الجديد العالم في المال من أهمية أكثر القيم ستكون
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