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  تی يری ميسان : ويسندهن

  Sylvia Bejanian    سيويا بيژنيان:برگردان از
  ٢٠١٨ جوالی ١۶

  

 ؟نبرد درعا نماد چه چيزی است
  سال پيش٧مطبوعات غربی و خليج فارس از  سوريه را که توسط درگيری ھای  ، روايتءتی يری ميسان ، از ابتدا

مانند  .عناصر شناخته شده قرار می دھد ۀاز اين رو بازنگری اين حوادث را بر پاي. ارائه شده بود ، ھرگز نپذيرفت 

تمام علوم ، علوم سياسی نيز برای نزديک شدن و دريافت حقيقت ، تمامی نتيجه گيری ھای گذشته را بررسی می کند و 

  .ديدگاه ھای نوينی را بر استدالل خود می افزايد

  ٢٠١٨ والیج ١٠ / )سوريه( دمشق / ولترشبکه

  

 ً  موضوع کامالاين .غربی ھا نبرد درعا را به صورت نماد شکست مبارزه ای می دانند که از آن حمايت می کردند 

باز  به حوادثی که سبب بروز مخاصمات گرديد پس بايد. نه به صورتی که غربی ھا عنوان می کنند  صحت دارد ، اما

  .گرديم 

و در متن انگليسی  ٢٠١١ انقالب سوريه ،،با نام   ، حساب مشکوکی در فيس بوک٢٠١١سال روری باز چھارم ماه ف

آنھا تظاھراتی بود که ھر جمعه عليه جمھوری عرب سوريه ، می بايستی برپا شود  ۀخواست . گشوده شد با ھمين عنوان 
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اين حساب  .آنھا با به کار گيری از نمادھای اھل سنت ، مدعی شدند که از سوی تمامی ملت سوريه سخن می گويند  .

  .در فيس بوک سالھای متوالی به صورت ضرب آھنگ حوادث عمل می کرد 

، به درعا ۀدر منطق)  تن از دوستان آنھا٨سپس ( نوجوان ١۵،  اعالم کرد روریب ماه ف١۶قطر در  ۀزيرالج ۀرسان

ول امنيت ؤاين رسانه آنھا به دست مس ۀبنا بر گفت . که ضد پرزيدنت اسد سر می دادند ، دستگير شدند ئیخاطر شعارھا

، ھمچنين ارشات مبنی بر دستگيری نوجوانان منتشر شدهزکنون ، گتا  .منطقه شکنجه شدند و حتا به والدينشان اھانت شد

 .، اما ھيچ خبری از شکنجه و اھانت منتشر نشده   قرار گرفته شدندئیليس محلی مورد بازجووآنھا چند ساعت توسط پ

ارش ز، اما شباھتی به گ استساکسون منتشر می شود بسيار منزجر کننده- که توسط رسانه ھای انگلوئیويديو ھا

  .د کند ئيأو کسی در محل نتوانسته آنھا را ت الجزيره ندارد

 National Endowment forۀ ، جان مک کين ، که در مقام سناتور اياالت متحده و مدير شبکروریب ماه ف٢٢در 

Democracyبه )  نيوزيلند- ادا  کان-  استراليا -  انگلستان -اياالت متحده : (می باشد ) پنج نگاه( ۀمحرمان ۀ که شبک ،

ھمچنين  .عقاب صقر می سپرد  طرفدار حريری با نام ۀاو انتقال سالح ھا را به سوريه توسط نمايند .لبنان سفر می کند 

  .عناصر جھادی را پی ريزی می کند  ۀعرسال ، پايگاه نظامی آيند با سفر به

، تظاھراتی روی می دھد که در آن ب بعث می باشدزطور سنتی از طرفداران حه  در شھر درعا که بچ ماه مار١۵در 

 به اين خواسته ھا پاسخ می چ ماه مار١٧محلی در تاريخ  ۀ، رئيس جمھور و نمايندعنوان می شود خواسته ھای متعددی

  .دھند

 عمری -پس از خروج از مسجد ال  ، در شھر درعا ، تظاھراتی توسط اسالم گرايانچ ماه مار١٨در روز جمعه 

به مفھوم غربی نبوده  منظور از آزادی آنھا  و را سر می دھند "، سوريه و آزادیهللا"جمعيت شعار . ار می شود زگبر

آزادی "ديدگاه اخوان مسلمين دريافت که به معنای  از بايد مفھوم آزادی را  . و ھيچ ديکتاتوری را مد نظرنگرفته بودند

ليس و تظاھر کنندگاه شنيده وين تظاھرات صداھای شليک از سوی مقامات پدر طی ا . "اعمال شريعت دينی سلفی است

،  و ساير کشورھا مشاھده کرديماھمانگونه که در ونزوئال و ليبي . آن مشخص شود یکه به طور دقيق مبدا ، بدون آنشد

 در پی آن ، کهمور جو سازی برای ايجاد جنگ داخلی بوده استأشليک ھا از سوی قدرت سومی انجام گرفت که م

 به آتش کشيده ئیه و پرونده ھائيقضا ۀکاخ قو. ر ماھيت دادند ييحوادث تغ .نيروھای خارجی را وارد اين کشورھا سازد 

 که در آنجا  و در ھمان حال تظاھر کنندگانی شھر را ترک کردند و به سمت مرکز اطالعات ارتش ھجوم آوردندشد 

  .ی ھای جوالن تحت نظر قرار می داد متجاوز اسرائيلی را در بلند گروه ھای

، )  ھای داعشیهحتا گرو(، خود اذعان نمود که با رھبران عناصر جھادی پيوسته در تماس بوده سپس سناتور مک کين

که در آن تمامی اتحادھا برای شکست دشمن مناسب :  کرد، به جنگ ويتنام تشبيهژی خود را عليه کشور سوريهيستراتو 

، اعتراف کرد که در انتقال سالح به سوريه  نی او ضبط شده بودولفيقاب صقر که يکی از مکالمات تع .می باشند 

ارسال  از) مذاکرات رسمی کشورش با اسرائيل می باشد ۀکه نمايند(عشقی -نرال سعودی با نام انور الج .نظارت داشته 

، چرا که اسرائيل تا ستان از اين سالح ھا بھره بردتنھا کشور عرب. عمری ، تقدير نمود -سالح توسط رياض به مسجد ال

  .کنون از حمله به مرکز اطالعات ارتش سوريه که ناظر بر بلندی ھای جوالن می باشد ، سر باز می زند 

توطئه  ۀثمر و تنھا  است اين حوادث را به ھر ترتيبی که بررسی و تفسير کنيم ، تنھا وجه مشترک آنھا مردمی نبودن آن

  .، عربستان سعود و اسرائيل بوده است مشترک اياالت متحدهای 
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 اينطور نيست . "ر اسد می باشدبشا"پايان اميد بر سرنگونی   نشان گر"مھد انقالب سقوط"بنا بر رسانه ھای غربی ، 

زاد آ غربی را رئيس جمھور اين کشور ، توانستند اين مھد تھاجم ، ارتش و ملت وکه بايد گفت جمھوری عرب سوريه

  ؟.سازند 

  :منبع   

Al-Watan (Syrie)  

 

  


