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 Political سياسی

  
   par Thierry Meyssan -  تی يری ميسان:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١۴ می ١٢

 

  ، سازی حمصآزاد

  به تجاوز عليه سوريه آغازی برای پايان بخشيدن
  

مص، سومين شھر جمھوری عرب سوريه، در جنگ ناتو و شورای ھمکاری کشورھای خليج عليه آزاد سازی ح

از ديدگاه تی يری ميسان، گمان می رود که توافق بين جمھوری . سوريه، رويداد ساده ای بين رويدادھای ديگر نيست

 با تقسيم تازه ای در نقش ھر  اين توافق احتماالً . عرب سوريه و تجاوزگران، خروج سريع از جنگ را امکان پذير سازد

  .يک در منطقه ھمراه خواھد بود

  ٢٠١۴ می ٩|شبکۀ ولتر

  

  

  ورود نيروھای جمھوری عرب سوريه به شھر قديمی حمص

  

در آغاز سال در حالی که واشينگتن . ديگر صورت می گيرد ديگر و در تضاد با يک در سوريه رويدادھا در تداوم يک

ی  را با کمال ميل پذيرفته بود، در پشت صحنه به تمام درخواست ھا٢و يپدرخواندگی سازمان گردھمآئی صلح ژن
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نظر می رسيد که جنگ تا وقتی که دولت ھای ناتو ه در نتيجه ب. سعودی ھا آری گفت و گردھمآئی را به شکست کشاند

 برای مذاکرهبا اين وجود، مخفيانه، از دو ماه پيش، . و شورای ھمکاری خليج آن را تأمين مالی کنند، ادامه خواھد داشت

 که می تواند آغازی باشد برای خاتمه بخشيدن به جنگ تجاوز کارانه، آزاد سازی حمص. صلح به ابتکار ايران آغاز شد

  .نظر می رسده ھا بمذاکره نخستين نتيجۀ اين 

مذاکره برای درک اين رويدادھا، می بايستی بيانيه ھای رسمی را به ياد آوريم و آن را در سير تاريخی نشانه ھای 

ی من نيز فرصتی است تا تحليل ھای گذشته ام را تصحيح کنم که برا.  قرار دھيم، که در آن روزھا جريان داشت ھائی

  .ھای مخفيانه نمی توانست کامل باشدمذاکره به دليل وجود ھمين 

  

  چھار ماه جنگ عليه سوريه

رئيس جمھور اوباما مخفيانه کنگره را . ژی خود را در مورد سوريه مشخص کردي، واشينگتن ستراتجنوریاز آغاز 

اين روش غير عادی و ناشايست . مبرالی رأی بدھند، يعنی تا ماه سپت تأمين مالی جنگ تا پايان سال مفراخواند تا برای

مريکا پنھان نگھداشته شده بود و ما تنھا از طريق گزارش کوتاھی از ااز دولتی که مدعی دموکراسی می باشد از مردم 

 اعضای پارلمان تحويل سالح را به گروه ھای مسلح با .به اين موضوع آگاھی يافتيم) ١(سوی آژانس بريتانيائی رويترز 

 مشخص کنند که به چه کسانی اسلحه می دھند، زيرا تمام گروه رأی دادند، بی آن که واقعاً » مخالفان ميانه رو«مشخصۀ 

 با ھای مخالف و مسلح در سوريه، بی ھيچ استثنائی ھمگی دست به اعمال جنايتکارانه می زنند و ھمگی اين اعمال را

  ).٢(تکيه به تعبير خود از دين اسالم مرتکب می شوند

شاھزاده بندر رئيس مطلق القاعده از . الت متحده بستری شداھم زمان، شاھزاده بندر بن سلطان به دليل بيماری در اي

شايعه پخش شده است که شاه عبدهللا پس از .  است٢٠١٢ و مشاور امنيت ملی عربستان سعودی از سال ٢٠٠١سال 

  . سرنگون سازی بشار اسد بر کنار خواھد کرد يک دورۀ شش ماھه او را از مأموريت

در ترکيه، دادگستری بر آن شد تا نشان دھد که نخست وزير رجب طيب اردوغان چگونه جريان پول را به نفع القاعده 

جمن بشر دوستانه بوده و  اتھام قرار داد که يک انمظانرا در » بنياد کمک ھای بشر دوستانه«منحرف می کرده، و 

  ). ٣(متعلق به اخوان المسليمن می باشد 

روز پيش . و را که با ھمکاری روسيه راه اندازی کرده بود به شکست واداشتيسپس اياالت متحده گردھمآئی صلح ژن

. عالم کردرا باطل ا ھمآئی مون دعوتنامه برای شرکت ايران در اين گرد - از آغاز گردھمآئی، جان کری توسط بان کی

معرفی کرد که تنھا به اعضای شورای ملی محدود می شد، يعنی به ھمکاران » اپوزيسيون سوريه«تی را به نام او ھيأ

ً . عربستان سعودی منحصر بود  پر رنگترين تبليغات جنگی را مطرح می کرد و از طی سخنرانی مقدماتی اش، دائما

دربارۀ وقايع «عا به وقوع پيوسته بود و فھرستی از گزارشات ياد کرد که پس از شکنجۀ نوجوانان در» انقالبی«

  ).۴(در رابطه با اعمال شکنجه و اعدام ھزاران نفر» ھولناک

ت نمايندگی ملی سوريه که خواھان محکوميت تروريسم با به مذاکرۀ بی ھوده ای بود بين ھيأو يدر نتيجه گردھمآئی ژن

مايندگی طرفدار عربستان سعودی با تکيه به پرونده ای حجيم از اتھامات ت نستن منشور سازمان ملل متحد، و ھيأکار ب

يعنی سرنوشت :  وجھۀ ثانوی دارد به شکل شگفت انگيزی بحث و جدل پيرامون موضوعی گره خورد که ظاھراً . واھی

ی چندين منطقه در کشور و چندين محل از شھر حمص در محاصرۀ ارتش ملی بود، ول. ساکنان شھر قديمی حمص

 ورود به حمص قديمی را داشته  ۀاجاز طرفداران سعودی ھا با پافشاری می خواستند که سازمان ھای بشر دوستانه 

  .باشند
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مون و نبيل العربی، يعنی اخضر ابراھيمی با توجه به استحکام جمھوری عربی  -، نمايندۀ ويژۀ بان کیبروری ف١۵

ھا را به حالت تعليق درآورد، بی آن که تاريخی در مذاکره نه، سوريه و سنگينی آن در توازن نيروھای حاضر در صح

  ).۵(آينده برای از سر گيری آن اعالم کند

ھائی را با دوستان سعودی اش، و سپس ھم پيمانان اروپائی مذاکره طی سه ھفته گردھمآئی، از سوی ديگر اياالت متحده 

به کشورھای مبدأ از جمله (در رابطه با بازگشت جھاد طلبان اش در لھستان آغاز کرد تا آنھا را برای اقدامات امنيتی 

، وزير امنيت کشور، جی بروری ف۶. تشويق کند) جھاد طلبانی که از کشورھای اروپائی به سوريه منتقل شده بودند

جانسون، به ھم قطاران غربی اش ھشدار داده بود که صلح نزديک است و جھاد طلبانی که از کشورھای غربی به 

يه رفته بودند، به کشورھايشان بازخواھند گشت و ممکن است که دوباره سرمست از خون ريزی در اروپا و اياالت سور

نخستين کشوری که به ھشدار پاسخ گفت ). ۶(ندازندد و بخواھند حکومت اسالمی راه بيمتحده فيلشان ياد ھندوستان کن

 ٢٣دان اعالم کرد و سپس نوبت به فرانسه رسيد که  سال زن٢٠ تا ۴عربستان سعودی بود و برای شرکت در جھاد 

به ھمين مناسبت، در رسانه ھا آمار تحريف .  گذاشتءطرح گسترده ای برای مبارزه عليه جھاد طلبان را به اجرا  اپريل

 نفر جھاد طلب در سوريه ۵٠٠٠ نفر از کشورھای غربی و ١٠٠٠٠شده ای را منتشر ساختند و اعالم کردند که بين 

 مبارز خارجی حرف می زد و ارتش ۴٠٠٠٠نگيده اند، در حالی که اخضر ابراھيمی طی سال گذشته از می ج

  . نفر اعالم کرده بود١٢٠٠٠٠جمھوری عرب سوريه شمار آنھا را 

 کمی بعد از راه اندازی اين اردوی تبليغاتی، اتحاديۀ اروپا دارائی ھای سوريه را توقيف کرد، و مدعی شد که از اين

خالف منشور سازمان منع سالح ھای يميائی استفاده خواھد کرد، يعنی کاری که ی ھا برای تخريب سالح ھای کدارائ

 می گويد که در نبود توان مالی سوريه، ھزينۀ تخريب موکول است به صندوق ويژۀ بين يميائی است و مشخصاً ک

  ).٧(المللی

و رؤسای  آئی ھای مخفيانۀ شورای امنيت ملی اياالت متحده تمام اين حرکات توسط واشينگتن با ھم پيمانانش در گردھم

 کرد ء واشينگتن پست اين جريان مخفی را افشاسرويس ھای مخفی اروپائی و کاخ سفيد طرح ريزی شده بود و بعداً 

)٨.(  

را در زمينۀ نظامی، عربستان سعودی برای آتش بس بين گروه ھای مسلح که تنھا به دليل رقابت جنگ تمام عياری 

اين توافقات چندان دوام نياورد و کشت و کشتار ). ٩(گوھائی را رھبری کرد و ديگر به راه انداخته بودند گفت عليه يک

 داد که عربستان سعودی  با اين وجود، اين وضعيت نشان. بين خود گروه ھای مخالف رژيم سوريه از سر گرفته شد

از سوی ديگر می دانيم که امارات اسالمی در شام . تبعيت می کننداز آن » اپوزيسيون ھای مسلح«تنھا مرجعی است که 

  ).١٠( از سوی شاھزاده عبدهللا رحمان آل فيصل، برادر وزير امور خارجه، رھبری می شودمستقيماً 

، غربی ھا برای ارسال کمک ھای بشردوستانه به سوريه قطعنامه ای در شورای امنيت سازمان ملل متحد بروری ف٢٢

ھمان گونه که شارکين در مقام سفير اعالم کرده است، غربی ھا در چندين مورد از اين کمک ھا به .  رساندندبه تصويب

 درصد کمک ھای ضروری فراھم گرديد، تا سه چھارم کمک ٧در واقع تنھا . سوءاستفاده کردند ھدف سرنگونی رژيم 

، اين با اين وجود، عمالً .  متحد پخش گرددھا توسط جمھوری عرب سوريه و يک چھارم توسط مأموران سازمان ملل

قطعنامه توسط اپوزيسيون ھای مسلح زير پا گذاشته شد و کمک رسانی جمھوری عرب سوريه را در مناطقی که در 

  ).١١(ل خود داشت، ممنوع اعالم کردند ومحاصره و کنتر

رياض . خود گرفته لحن تندی ب، اختالف نظر بين عربستان سعودی و قطر در مورد اخوان المسلمين بروری ف٢٧

  ).١٢(روی فراخواست ھای خود پافشاری کرد و ھدايت سوء قصدی را در دوھه به عھده گرفت 

  .گوھای مخفيانه برای آزاد سازی حمص آغاز گرديد و در اين مرحله بود که گفت
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). ١٣(يه در کشورش را بست، سفير تازۀ اياالت متحده در سوريه، دانيل روبينشتاين سفارت سورچدر اواسط ماه مار

سپس، به مناسبت مالقات رئيس اتحاديۀ ملی در کاخ سفيد، به رسميت شناسی ديپلماتيک اين گروه مخالف و طرفدار 

  ).١۴(عربستان سعودی به مناسبات ديپلماتيک با مراتب بين المللی جمھوری عرب سوريه خاتمه می دھد 

). ١۵(مراھی جھاد طلبان و اشغال شھر کسب وارد خاک سوريه شد  برای ھ — عضو ناتو —، ارتش ترکيه چ مار٢١

در حالی که ارتش سوريه در تالش برای محافظت از اھالی ارمنی شھر، جھاد طلبان را بمباران می کرد، ارتش ترکيه 

ن  ارمنستان و تمام کشورھای عضو سازمان امنيت مشترک بی آ ).١۶(يکی از ھواپيماھای سوريه را سرنگون ساخت

کشتار عظيم ارامنه توسط ترک ھای جوان طی سال  که صدايشان شنيده شود عليه آن واقعه ای اعتراض کردند که به 

نمايندۀ روسيه در شورای امنيت به اين واقعه اعتراض کرد ولی غربی ھا از محکوم .  شباھت زيادی داشت١٩١۵

  ).١٧(متناع کردندکردن کشور عضو ناتو در مورد چنين تجاوزی به حاکميت سوريه ا

دوھه به تدريج پشتيبانی اش را از اخوان المسلمين . ، عربستان سعودی و قطر به توافق مشترکی دست يافتندچپايان مار

نمايندگان آن . را ترک کنند» امارات« شود که يکی پس از ديگری متوقف می سازد و از رھبران خارجی خواسته می

چھرۀ خدشه دار شدۀ قطر، اين کشور را بر آن داشت تا شبکۀ تلويزيونی . اشته شده اندنيز از اتحاديۀ ملی سوريه کنار گذ

  ).١٨(تازه ای ايجاد کند و به اين وسيله چھرۀ الجزيره شبکۀ قديمی قطر را ترميم و تلطيف کند 

به ھمچنين رياست او پيش از اين مشاور امنيت ملی و .  از مقام خود عزل شد، شاھزاده بندر بن سلطان رسماً اپريل ١۶

برای برکنار ساختن او، شاه عبدهللا از پشتيبانی جان کری که ). ١٩(سرويس ھای اطالعاتی سعودی را به عھده داشت 

فرقۀ ھفت سديری . يميائی را محکوم کرده، برخوردار بوده استاکنش ھای شاھزاده در رابطه ما مسألۀ سالح ھای کو

بر اين اساس دستگاه سلطنتی در خاندان خود . رئيس آن است، مجبور به تبعيت شدکه شاھزاده بندر ) مشھور به آل فھد(

از يک سو، پادشاه دستور آزاد سازی گروگان ھای فرانسوی را صادر کرد و از سوی . نظم تازه ای برقرار ساخت

 ولی سعودی ھائی از اين پس، شرکت در جھاد ممنوع است،. ديگر، قانون و موازين تازه ای برای جھاد برقرار ساخت

که بازمی گردند، زندانی نخواھند شد و به طريق اولی به عنوان فرزندان باز يافتۀ کشور از آنھا استقبال به عمل خواھد 

  .آمد

آزاد کردند و را ، يکی از شبکه ھای القاعده در سوريه، امارات اسالمی در شام، چھار گروگان فرانسوی اپريل ٢٠

، اين چھار نفر روزنامه نگارانی بودند که توسط عربستان سعودی در بازداشت به سر رسماً . ليس ترکيه دادندوتحويل پ

آنھا بی ). می دانيم که امارات اسالمی در شام تحت فرماندھی شاھزاده عبدالرحمال آل فيصل عمل می کند(می بردند 

س ھای مخفی فرانسه بوده و به با اين وجود يکی از چھار گروگان عضو سروي). ٢٠(ھيچ داد و ستدی آزاد شدند

  . امارات اسالمی در شام ممکن گرديده استدالر به  ميليون ١٨، آزادی آنھا با پرداخت »فوکوس«لمانی اگزارش مجلۀ 

  ).٢١( عضو القاعده را به اتھام تدارک سوء قصد عليه مقامات عالی رژيم بازداشت کرد ۶٢ می، عربستان سعودی ۶

  

  آزاد سازی حمص

مبارزان و غير .  درآمدء می به اجرا٩ تا ٧طی .  آغاز شدچھا در مورد آزاد سازی حمص طی اوايل ماه مارمذاکره 

 نفر را تشکيل می دادند و اجازه داشتند که با سالح ھای ٢٢۵٠ که در اين عمليات شرکت داشتند، در مجموع ینظاميان

خص می کند که شيشۀ پنجرۀ اتوبوس ھا با رنگ گزارش مش. سبک و وسائل شخصی شان با اتوبوس شھر را ترک کنند

ليس تا وکاروان اتوبوس ھا توسط پ. يک نمايندۀ ايرانی در ھر يک از وسائل نقليه حضور داشت. کدر پوشيده شده بود

  . کيلومتری در شمال واقع شده بود٢٠منطقۀ تحت تصرف شورشيان اسکورت می شد که در فاصلۀ 
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قلمداد شده است، بی آن که خونی » قلب انقالب«حمص، که مبنی بر تبليغات ناتو و شورای ھمکاری خليج به عنوان 

سازی حمص نشان بارزی است از پايان طرح  آزاد. ل جمھوری عرب سوريه قرار گرفتوريخته شود زير کنتر

ين گور جمعی کشف کردند که جھاد طلبان سربازان سوريه با ورود به شھر قديمی حمص چند. تکفيريست ھا در سوريه

  .قربانيانشان در آنجا پرتاب می کردند

. از تعداد افسران خارجی بی اطالع ھستيم. پرده ھائی مبارزان را از چشم روزنامه نگاران پنھان نگھمی داشته است

آنھا سالح .  داشته اندمريکائی نيز در محل حضوراولی ترديدی وجود ندارد که افسران فرانسوی، سعودی و تعدادی 

می بايستی که به سفر خود ادامه می دادند و از مرز ترکيه مخفيانه عبور و . ھای سنگين خود را بر جا گذاشته اند 

دولت سوريه متعھد شده است که راز حضور افسران خارجی را فاش نکند، ولی اين موضوع برای . مرور می کردند

  ).رازی که ھمه می دادند(است » پليشينل«بطه بوده اند، مثل راز روزنامه نگارانی که با مردم در را

. مريکائی ھا موجب شگفتی استانظر نمی رسد ولی حضور فرانسوی ھا و ه اگر حضور سعودی ھا شگفت انگيز ب

ا  تماس ھای خود ر عليه يک گروه ديگر از جھاد طلبان، رسماً ٢٠١٣ جنوریپاريس از تاريخ مداخله در مالی يعنی از 

در مورد . در واقع چنين نبود، تنھا مناسبات به شکل مخفيانه تری انجام می گرفت. با جھاد طلبان در سوريه متوقف کرد

با . مريکائی ھا، خيلی مشھور ھستند که وقتی کشتی دچار طوفان می شود، آن را به ھمپيمانان خودشان واگذار می کنندا

  .اين وجود آنھا نيز آنجا بودند

اين . ، پرسشی که برای ما می تواند مطرح شود اين است که نيّت ناتو و شورای ھمکاری خليج کدام استاز اين پس

شايد به دليل مقاومت جمھوری عرب سوريه . نظر می رسد که جنگ به شکل نيکاراگوئی به پايان رسيده استه گونه ب

واشينگتن نيز تنھا از حد پشتيبانی از ھمکاران . شودبوده و يا شايد به اين علت که بيش از پيش داوطلب جھاد نايابتر می 

. از اين ديدگاه، آزاد سازی حمص در رابطه با باال گرفتن جنگ عليه دمشق قرار می گيرد. سوری خود فراتر نمی رود

 به با توجه. از يک ھفتۀ پيش بارانی از راکت روی پايتخت فرو می ريزد و تا کنون قربانيان زيادی بر جا گذاشته است

 بشار اسد می بايستی به شکل جون ٣. سريع جنگ وجود ندارد توازن نيرو در بطن مردم، ھيچ ترديدی در مورد پايان 

تأمين مالی جنگ تا ماه . يابددموکراتيک با اکثريت آرای شھروندان انتخاب شود و جنگ نيز می باستی به تدريج خاتمه 

  .مبر تضمين شده استسپت

گتن ھدايت می شود، جھاد طلبان را متقاعد می سازد که به کشورھای ناتو بازنگردند، و اين اردوئی که توسط واشين

از يک سال پيش، فدراسيون روسيه بر . نظر می رسد که می خواھند از آنھا برای مقاصد ديگری استفاده کننده گونه ب

وک تازه ای آماده می کند، اگر چه نمی به ھمين علت خود را برای ش. اين باور است که ھدف بعدی غربی ھا خواھد بود

  . در کجا وارد خواھد شدداند که اين ضربه مشخصاً 

عالوه بر اين، آزاد سازی حمص را بايد به معنای شکست طرح تسلط بر کشورھای عربی توسط اخوان المسلمين تلقی 

ۀ اياالت متحده که واشينگتن  مخاطبان اصلی و صاحب امتيازان اصلی وزارت امور خارج٢٠٠٧در حالی که از . کنيم

. ، مصر و ديگر کشورھا سر قدرت آورده بود، امروز در حال واپس نشينی ھستنداآنھا را در ترکيه، قطر، تونس، ليبي

 آن را ميانه روھائی تلقی می کرد که می توانند جھان ٢٠٠۵آن جريانی که پژوھشگر دانشگاھی رابرت ليکن طی سال 

مريکا اداره کنند، از اين پس در تمام کشورھائی که قدرت را در اختيار داشتند ابه حساب عرب را به شکل اسالمی و 

  .کنار زده شده اند 

روشن است که . سرانجام، از پيروزی حمص می توانيم در مورد رقابت ايران و روسيه گمانه زنی ھائی را مطرح کنيم

اشته است، علت اين بوده که ھر دو دولت از پيش به توافقات اگر واشينگتن در رابطه با اين پرونده به تھران اعتماد د

  . کلی دست يافته بوده اند
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نظر می رسد که اياالت متحده در حال دوباره مبدل ساختن ايران به ژاندارم منطقه است، ھمان گونه که در ه اين گونه ب

مک نظامی به حزب هللا، جمھوری عرب در چنين چشم اندازی، ک. دوران شاه اين نقش را به ايران واگذار کرده بود

به ازای چنين خدماتی، . کاھش پيدا کند و تھران بايد ھم پيمانانش را به سازش دعوت کند سوريه و فلسطين اندکی بايد 

در نتيجه شيعه گری که از دوران آيت هللا . واشينگتن دست ايران را در عراق، سوريه و حتی لبنان باز خواھد گذاشت

اعمال نفوذ تبديل  يد ھويت و ای تأئنوان نيروئی ضد امپرياليستی مطرح گرديد، برای ايران به وسيله ای برخمينی به ع

ولی آيا چنين .  مختومه خواھد ساختچنين تحولی طرح ھای روسيه و اياالت متحده را در منطقه کامالً . خواھد شد

  ؟رابطه ای را نبايد به دوران پسا بحران اوکرائين موکول کنيم 

   

]  ١” [Congresssecretlyapproves U.S. weapons flow to ’moderate’ Syrianrebels ,“par Mark Hosenball, Reuters, 
27 janvier 2014. 

]٢ » [Les États-Unis, premiers financiers mondiaux du terrorisme ,«  par Thierry Meyssan, Al-Watan (Syrie), 
Réseau Voltaire, 3 février 2014. 

]٣ » [La Justice turque accuse l’IHH de liens avec Al-Qaïda ,«  Réseau Voltaire, 15 janvier 2014. 

]۴” [John Kerry’sopening speech at the Geneva 2 Conference ,“by John F. Kerry, Voltaire Network, 22 January 
2014. 

]۵” [Briefing on Syria by Lakhdar Brahimi to the UN General Assembly ,“by Lakhdar Brahimi , Voltaire 
Network, 14 March 2014. 

]۶ » [La Syrie devient "question de sécurité intérieure" aux USA et dans l’UE ,« Réseau Voltaire, 8 février 
2014. 

]٧ » [La Commission européenne s’empare des avoirs syriens gelés ,« Réseau Voltaire, 12 février 2014. 

]٨” [Spymastersgather to discussSyria ,“par David Ignatius, Washington Post, 19 février 2014 » .Washington 
coordonne la guerre secrète contre la Syrie  « , Réseau Voltaire, 21 février 2014. 

]٩ » [Riyad conclut un cessez-le-feu entre organisations terroristes en Syrie ,«  Réseau Voltaire, 30 janvier 2014. 

]١٠ » [L’ÉIIL est commandé par le prince Abdul Rahman ,« Réseau Voltaire, 3 février 2014. 

]١١ » [Résolution 2139 et débats sur la Syrie au Conseil de sécurité ,« Réseau Voltaire, 22 février 2014. 

]١٢ » [Guerre secrète entre le Qatar et l’Arabie saoudite ,« Réseau Voltaire, 13 mars 2014. 

]١٣ » [Washington expulse tous les diplomates syriens ,«  Réseau Voltaire, 18 mars 2014. 

]١۴ » [Washington accorde le statut diplomatique à la Coalition nationale syrienne ,« Réseau Voltaire, 6 mai 
2014. 

]١۵ » [L’armée turque aide des mercenaires étrangers à pénétrer en Syrie ,« Réseau Voltaire, 22 mars 2014. 

]١۶ » [L’armée turque détruit un avion de combat syrien ,« Réseau Voltaire, 23 mars 2014. 

]١٧ » [Le Conseil de sécurité refuse de condamner l’attaque turco-terroriste de Kassab ,« Réseau Voltaire, 5 
avril 2014. 

]١١ ] ”١٨Countries Joint Statement on Syria ,“Voltaire Network, 3 April 2014. 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

]١٩ » [Le prince Bandar démissionne ,« Réseau Voltaire, 17 avril 2014. 

]٢٠ » [Libération des otages français retenus par les alliés de la France en Syrie ,« Réseau Voltaire, 20 avril 
2014. 

]٢١ » [L’Arabie saoudite arrête 62 membres d’Al-Qaïda ,« Réseau Voltaire, 7 mai 2014. 

 »زير چشمان ما«

  ھشتاد و يکمين واقعه نگاری سياست بين الملل

La libération Homs, début de la fin de l’agression contre la Syrie 

 


