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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 (Dmitriy Minin)-مينين دميتری

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٧ جوالی ٠۵

  

  اسرائيل عامل :سوريه جنگ اسرار

 
 بمباران مکرر طوره ب اسرائيل سوی از قنيطره مرزی ۀمنطق در سوريه دولتی ارتش مواضع اخير روزھای در

 بر تأثيرگذار "قطار آخرين" به گرفته تصميم ً،احتماال اسرائيل، که دارد،وامی فکره باره ب اين در واقعيت اين .شودمی

 و منطقه در امريکائی نيروھای ۀھم درآمدن باشآماده حالت به احتساب با ."شود سوار" سوريه داخلی جنگ ۀنتيج

 و امريکا که دانست، منتفی توان نمی اسد، بشار ارتش به زدن ضربه برای تراشیبھانه برای آنھا فعال ھایتالش

  .دارندبرمی گام ھم با ھمآھنگ سوريه در ھادرگيری تشديد ھدف با اسرائيل

 
 اسرائيل ھوائی بمباران از ناشی انفجار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 اعالم سوريهسألۀ م در را خود ۀمداخل عدم و طرفیبی اسرائيل رسمی مقامات سوريه، در جنگ مدت تمام در کنون تا

 .اندنکرده پنھان آنھا به را خود مندیعالقه غربگرا، مخالفان به خاص ھایکمک ۀارائ ضمن حال، اين با اندنموده

 ھمانطور و دھدیم ارائه مالی کمکھای آنھا به کند،می معالجه خود ھایبيمارستان در را مجروح نظاميانشبه اسرائيل

 سوريه اھل مزدوران ھاامريکائی با ھمراه اسرائيلی متخصصان .کندمی تسليح را آنھا نيز محدودی حد در شده، ثابت که

  .کردندمی شرکت امان منطق در مشترک ستاد کار در و دادندمی نظامی آموزش اردن در را

 
 حمص شھر یحوال در نظاميانشبه از مکشوفه اسرائيلی نظامی مھمات

 مشکل "نھائی حل" منشور طريق از ایمالحظه قابل حد در سوريه بحران رشد دورنمای به نسبت اسرائيل رويکرد

 که گرفته، صورت زمينه اين در ھائیبحث کراته ب اسرائيل کارشناسیۀ جامع در .است گرفته شکل جوالن ھایبلندی

 در کند،می تسھيل را جوالن ھایبلندی اشغال المللیبين اختنشن رسميته ب که اين گرفتن نظر در با سوريه سقوط

 راھنمای را مالحظاتی چنين نيز دولتی مقامات که پذيرفت، را فرضيه اين توانمی .بود خواھد ھااسرائيلی منافع خدمت

 گشوده يهسور ھایدروزی سرنوشت ينيتع حق ًظاھرا را خواست اين تحقق برای اصلی راه .دھندمی قرار خود عمل

 مجبور خود، حفظ منظوره ب آنھا از يک ھر سوريه، قلمرو در کشور چند تشکيل صورت در که شود،می تصور  .است

 ممکن حيات، ۀادام مشکل با هھمواج در سوريه ھایدروزی .ھستند خود خاص ساختارھای ايجاد راه در نھادن گام به

 به .شوند وارد آن ترکيب به ھم با ھمه تا باشند مايل اسرائيل سطتو اشغالی اراضی ساکن ھایدروزی با اتحاد به است

 تخيلی وجود با .دھد گسترش را آن حتی نمايد، اعالم قانونی را شده اشغال اراضی تواندمی تنھا نه اسرائيل ترتيب، اين

 ھایکوه ۀمنطق در( اسرائيل داخل ساکن ھایدروزی ميان در متنفذی طرفداران آنھا ھا،برنامه اين ۀھم کامل بودن

  .نده اکرد پيدا اسرائيلی تابعيت دارای و )حيفا نزديکی در کارمل
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 ھایدولت يکسری در که ليکود، حزب عضو دروزی، ۀبرجست سياستمدار کارا، ايوب جمله، از موضع، اين در

 ھایدروزی اگر" که نمود، خاطرنشان او .است ايستاده نموده، احراز وزير و کنيست رئيس معاونت مقام اسرائيل

 در دروزی ۀجامع محسوس گسترش اوۀ عقيده ب ."بماند تفاوتبی تواندنمی اسرائيل شوند، مواجه نابودی خطر با سوريه

 دو ھر ھایدروزی ميان در تمايالتی چنين که است، اين در فقط مشکل .نمايد باز را جديدی ھایافق تواندمی کشور

 از توانندنمی راحتی ھمين به اسرائيل سياستمداران وجود، اين با .است نشده ايعش ًعمال جوالن ھایبلندی بخش

 ھايشھمسايه ۀھم با که اسرائيل مشھود مداخالت بدون سوريه ۀداوطلبانۀ تجزي .بردارند دست "خود شيرين آرزوھای"

 با ھمه، از قبل جنگ، مدت امتم در شده اعالم داریخويشتن .باشد آنھا برای خواست بھترين توانستمی دارد، مشکل

 ممنوعه داعش گروه اشغال تحت اراضی حداکثری گسترش ۀدور در اين، بر عالوه .است شده داده توضيح مدعيات اين

 در ھائیبحث مطبوعات در احت .بود نگران آشکارا خود مرزھای به آن شدن نزديک اندازچشم از اسرائيل روسيه، در

 مورد در اسرائيل و روسيه ھمکاری سطح زمان اين در ."نبود بد ھم خيلی" اسد بشار ژيمر شايد که درگرفت، باره اين

 اتفاق سوريه ۀتجزي و شود محدود بيشتر چه ھر داعش خطر اگر وجود، اين با .رسيد خود حد باالترين به سوريه ألۀمس

  .يابدی م بروز امکان "حوادث به زدن دامن" ۀوسوس ً،ظاھرا فتد،ني

 
 اشغال سالگرد چھلمين در امواج اين .باشد داشته سمبليک مفھوم توانستمی سوريه به اسرائيل کنونی تحمال موج

 در آنجا در او .يافت حضور آنجا در آتش اوج در نتانياھو بنيامين وزير، نخست حتی که افتاد، راه جوالن ھایبلندی

 اين به ماست مال .بود خواھد ما مال ھميشه و ماست آن از جوالن" :نمود تأکيد و کرد سخنرانی اسرائيلی نظاميان برابر

 ادعا، اين که گفت، بايد صراحته ب ."ايمگرفته پس سوريه تجاوز بازتاب ۀنتيج در و داشت تعلق ما نياکان به که دليل

 .است نزديک تاريخ از جمله، از تاريخ، از ريبغ و عجيب بسيار تفسيری

 آزاد ارتش" عنوان با روميانه مخالفان از متشکل ،"المحمد جيش" ائتالف از خود آتش با ھمچنين اسرائيل ارتش

 شروع مذکور ائتالف .کندمی پشتيبانی سابق جبھةالنصره -"الشام تحرير تأھي" در هالقاعد وابستگان و و "سوريه

 چنين المللیبين داتمعاھ و ھاقطعنامه تمام اساس بر .است کرده اعالم را "دمشق راه" پرمدعای نام با عمليات

 قانونی ھایھدف ائتالف اين مواضع که را واقعيت اين .گيرند قرار حمايت مورد که اين نه شوند، نابود بايد ھاسازمان

 اين مقابل در .کرد ثابت نيز قنيطره ۀمنطق در آنھا به حميميم پايگاه از روسيه فضای -ھوا نيروھای اخيرۀ حمل ھستند،

 ھایبمباران نتايج از گيریبھره با دولتی ارتش و نشد مشاھده اسرائيل طرف از متقابل اقدام اي اعتراض ھيچ حمله،

 طوره ب اسرائيل با مرزی مناطق اوضاع بر ھا،گزارش آخرين طبق و راند عقب را "المحمد جيش" ھایدسته روسيه،

  .يافت تسلط کامل
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 موازاته ب .شودمی محدود اين به چيز ھمه که است، باور اين بر ملمن يوسی آنھا، ۀجمل از اسرائيلی، مفسران از برخی

 به کارشناسی ھایتوصيه سوريه جنگ در کشور اين مشارکت گسترش خصوص در اسرائيل در اخير ھایماه در اين،

 و سوريه جديد ۀنقش" عنوان تحت گزارشی ملی امنيت امور در تحقيقات متنفذ بنياد .شودمی داده کشور مقامات

 که دارند،می اعالم آشکارا گزارش نويسندگان .نمود منتشر "اسرائيل برای ھافرصت و ھادشواری :جديد يگرانباز

 سوريه ملی قلمرو از بخشی ھيچ" که بر داير ٢٠١۶ سال در سوريه مخالفان و امريکا بين حاصله توافق از اسرائيل

 خود حاکميتۀ اعاد به سوريه خلق" که است، شده قيد زارشگ اين در .بود "نگران" بسيار ،"شود جدا زوره ب تواندنمی

 از يکی غربی ائتالف رويکرد چنين که دھد،می نشان گزارش ."ھستند متعھد آميزمسالمت راه از اشغالی اراضی در

 آن زمان گزارش، نويسندگان گمان به حال، اين با .است آن عمل با رابطه در ھااسرائيلی ۀصبوران موضع علل

 ھيوالی" بين ."دھند قرار بازنگری مورد را منطقه سنتی ھایبازی قواعد" بايستی کشور مقامات که است سيدهفرار

ه ب نمود، انتخاب را گرفتهشکل واقعيت بايد مخالفان، رسيدن قدرت به صورت در ناروشن ۀآيند و موجود رژيم ی"آشنا

 با شود،می تأکيد گزارش در .رسيد خواھد نظره ب چگونه ندهآي در سوريه که گذاشت، تأثير بايد آن بر تر،صريح عبارت

 مرتبط سوريه آزاد ارتش با شکل آن يا اين به که سوريه جنوب در دارريشه و سنتی مذھبی و قومی ھایگروه بر تکيه

 بازيگران جی،خار فراوان مداخالت از گذشته سوريه، امور در :بھانه .نمود مداخله حوادث روند در فعاالنه بايد ھستند،

 نويسندگان پيشنھادی فھرست .است شده تقسيم ايران و ترکيه روسيه، ،امريکا بين ًظاھرا مناقشه ۀمنطق .زيادند

 برقراری رژيم؛ ارتباطی و نظامی اھداف به ھوائی وراکتی  حمالتۀ مالحظقابل تشديد :ممکن اقدامات ميان از گزارش

 دروزی جمعيت اقناع اسرائيل؛ به وفادار مخالفان از حمايت سوريه؛ جنوب در اردن کمک با ممنوع پرواز ۀمنطق

 سايبری؛جنگ گسترش سوريه؛ جنوب در امريکا اقدامات مشارکت سطح افزايش اسرائيل؛ از طرفداری به سوريه

 .دمشق برای ترگيرانهسخت و جديدتر "قرمز خطوط" ينيتع

 و گرفته خوده ب برگشت غيرقابل پويائی سوريه ارتش غلطک .اميدن ثمربخش و موقعه ب را اقدامات اين توانمی بسختی

 تواندمی ستراتيژيک سطح در جدی نظامی ۀحمل یامعنه ب اين اما .نيست ممکن عيارتمام ۀحمل بدون آن کردن متوقف

 چنين .نيست اپيد ھنوز تأئيدی چنين اندازچشم .است الزم اسرائيل کنيست و امريکاۀ کنگر تأئيد ھم اين برای که باشد

 ھنوز که گفت، بصراحت بايد چه اگر گردد، منجر المللیبين مناسبات نظام در جدی بحران به تواندمی حوادث چرخش

 .رودمی پيش خطرناک سناريوی يک اساس بر اوضاع
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