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  مجلۀ ھفته: ارسالی

  ٢٠١٩ اپريل ٠٢
  :مپ به اسرائيل چراغ سبز تر

 اول جوالن ، بعد ساحل غربی ؟

  
  

  هناصري

دی به  سفارت امريکا را به اورشليم اشغالی منتقل کرد ، تحقق ھر اميترمپسال گذشته وقتی که رئيس جمھور دونالد 

  .شدت خراب کرد ، او کتاب قانون بين المللی را از ھم دريد استقرار کشور فلسطينی را ب

  .توئيتر انجام داد او ، البته اين کار را با  . آن کتاب راپاره کرد ۀ آسيب ديدۀھفته گذشته ، او تمام صفحات باقی ماند

 پس از «:  از سوريه به تصرف در آورده است ، نوشت ١٩٦٧ با اشاره به سرزمين بزرگی که اسرائيل در سال ترمپ

 سال زمان آن رسيده است که اياالت متحده حق حاکميت کامل اسرائيل بر ارتفاعات جوالن را ، که برای کشور ٥٢

  ». رسميت بشناسده ژيک و امنيتی حياتی بر خوردار است بيستراتو ثبات منطقه ای از اھميت اسرائيل 

سوری را از ارتفاعات جوالن اخراج کرد ، و سپس ١٣٠٠٠٠ تحت پوشش جنگ شش روزه ، ١٩٦٧اسرائيل در سال 

 ھای سوری تنھا جمعيت کوچکی از دروزی.  خاک آن را ضميمه کرد – با نقض قوانين بين المللی – سال بعد ١٤

  .بازماندگان از آن عمليات پاکسازی قومی ھستند
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اسرائيل با استمرار اقدام غير قانونی خود در خاک فلسطين اشغال شده ، بالفاصله ساکنان يھودی و تاجران را به داخل 

  .جوالن منتقل کرد 

، متحد ملل ، کشورھای عضو١٩٨١ در سال. تاکنون ھيچ کشوری اقدام به غارت اسرائيل را به رسميت نشناخته است 

  .توصيف کردند» پوچ و توخالی«از جمله امريکا ، تالش ھای اسرائيل برای تغيير وضعيت جوالن را 

اما در ماه ھای اخير، بنيامين ناتانياھو نخست وزير اسرائيل تنھا با داشتن ابرقدرت در سمت خود تالش برای در ھم 

  . بر جھان را آغاز کرد شکستن آن اجماع دير پا و پيروزی

 کشورش را که دولت سوريه در طی   به صورت قطعی از دست دادن خاک– با کمک روسيه –او زمانی که بشار اسد 

  . تشويق به اقدام شد ،جنگ ھشت ساله تحمل کرده بود وارونه کرد

تفاده کرد که از آن عمليات عنوان پايگاھی اسه خود اسرائيل از جوالن ب. جنگ به ميزبانی ديگر بازيگران کشيده شد 

در عين حال . مخفی برای کمک به مخالفان اسد در جنوب سوريه ، از جمله رزمندگان دولت اسالمی را به راه انداخت 

 در سوريه  ايران و رزمنده ھای حزب هللا لبنان ، از طرف رھبری سوری برای محدود کردن امکان مانور اسرائيل

  .تالش می کردند

ا توسل به حضور نزديک ايران بود که نيازاسرائيل به در اختيار داشتن دائمی جوالن را توجيه ، و آن را تانياھو بن

  .اعالم کرد » عنوان پايگاھی برای نابودی اسرائيله استفاده از سوريه ب«محافظ حياتی در برابر تالش ايرانی ھا برای 

بعد ، ادعا کرد که .  ، رھبر اسرائيل پرونده ديگری ساخت قبل از آن ، زمانی که اسد عرصه را به دشمنانش باخته بود

ن را مورد ادعا قرار سوريه متالشی شده است و رئيس جمھور آن ھرگز نمی تواند در وضعيتی باشد که دوباره جوال

  .دھد 

 به خوبی بر قراری پيش از اينمتحد ملل روسيه و . تانياھو متقاعد کننده تر از استدالل قبلی او نيست استدالل کنونی ن

اين امر می تواند عدم . ی نيروھا را به پيش برده اند ئ منطقه ای غير نظامی در طرف سوريه در خط جداۀدوبار

  .استقرارايران در نزديکی ارتفاعات جوالن را تضمين کند 

ی تبديل ئه فرمانی اجرا در و اشنگتن ، رئيس جمھور توئيت خود را بترمپتانياھو و در شب دوشنبه در مالقاتی بين ن

  .کرد 

آن .  اسرائيل است پريلا ٩ برای دخالت در انتخابات ترمپاين تالش خام ديگری از سوی . زمان بندی قابل توجه است 

نرال ج از طرف حزب رقيب آبی و سفيد به رھبری ءی قابل اعتناتانياھو را که در برابر اتھامات فساد و تھديدفرمان ن

  .ه می کند به انرژی عظيمی مجھز خواھد کردارتش سابق مبارز

 شما «س گزارش ھا خطاب به او گفت  ، که بر اساترمپتانياھوبه سختی می تواند خوشحالی خود را بعد از توئيت ن

  .پنھان کند » !تاريخ را ساختيد

  . اسرائيل و واشنگتن مدت زيادی در اين جھت بوده اند. اما ، در حقيقت ، اين يک ھوس نيست 

  .حفظ جوالن وجود دارد  برای ) احزاب(در اسرائيل ، حمايت چند جانبه ای از

تانياھو سال گذشته طرحی را برای چھار برابر  نۀمييشل اورن ، سفير سابق اسرائيل در امريکا و مورد اعتماد خانواد

  . نفر در طی يک دھه آغاز کرد ١٠٠.٠٠٠کردن جمعيت ساکن جوالن ، تا 

ارتفاعات » اسرائيل« حقوق بشرآن برای اولين باردر بخش ۀريکا ماه گذشته زمانی که گزارش ساالن امۀوزير خارج

  .يد خود را بر آن زد ئأمھر ت جوالن را نيز در بر گرفت 
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 در اسرائيل در يک ترمپتانياھو و داويد فريدمن ، سفير  ھمراه با ن  سناتور جمھوری خواهماه جاری ، ليندسی گراھام

گراھام گفت او و ھمکارش تد کروز ممکن .  گردشی عمومی بر فراز جوالن انجام داد  پتر نظامی اسرائيلیھلی کو

  .است با رئيس جمھور امريکا برای تغيير وضعيت سرزمينی البی کنند

ن دادگاه اين ماه ، مقامات او ورود کارکنا.  تحقير خود نسبت به قوانين بين المللی را مخفی نکرد ترمپبا اين حال ، 

 جنايت جنگی امريکا در افغانستان تحقيق می کند، به امريکا ممنوع ۀ، که دربار، مستقر در الھه رای بين المللیئجنا

  .کردند

 آن ھا فرا ی خود دشمنان واشنگتن و اسرائيل را به پاسخگو کردن ھر دوۀی بين المللی در تالش ھای اوليئدادگاه جنا

  .خوانده است 

تانياھو نسبت به نياز جلوگيری از تھديد ايرانی ھا ، اسرائيل برای حفظ جوالن داليل مشخص ديگری با وجود چرخش ن

  .دارد 

مين می أل قطعی اسرائيل بر دريای جليله ، درياچه بزرگ آب آشاميدنی را توجوالن از نظر منابع آبی غنی است وکنتر

  .بزرگتر ازھميشه از اھميت حياتی بر خوردار است کند ، که در منطقه ای مواجه با کمبود آبی 

وه دامنه ھای ک  کيلومتر از زمين دزديده شده ، از باغ ھای انگور و سيب تا صنعت گردشگری که در زمستان ١.٢٠٠

  .شدت مورد بھره برداری بوده استھرمون را نيز در بر می گيرد ب

زمان چه کسی سود می برد و سازمان حقوق بشر اسرائيل ی در ماه جاری از سوی سائھمان طور که در گزارش ھا

  .ی نيز در حال ايجاد مزارع تجاری باد برای فروش برق ھستندئآمده است ، شرکت ھای اسرائيلی و امريکا

بالقوه در زيرجوالن در  ی جنی برای بھره برداری از ذخاير نفتی بزرگ ئ با غول انرژی امريکاًو اسرائيل کامال

اما استخراج .  ، در شرکت جنی سرمايه گذاری خانوادگی دارد ترمپجارد کوشنر مشاور و داماد . است ھمکاری بوده 

  .نفت دشوار خواھد بود ، مگر آن که اسرائيل به صورت قابل قبولی حق حاکميت خود را بر آن سرزمين توجيه نمايد 

 ھای صلحی مرکب از آشکار و پشت پرده ذاکرهم  اسرائيل غرق در اسلحه را به ورود به،به طور منظم دھه ھا امريکا 

تانياھو برای آن که به نمتحد ملل ک اوباما از ھشدار شورای امنيت تنھا سه سال پيش ، بار. فرا خوانده است  با سوريه 

  .اعالم کرده بود ھرگز تمايلی به ترک جوالن نخواھد داشت حمايت کرد 

  .بز داده است  برای حفظ ھميشگی آن چراغ سترمپاکنون 

آن . ، يا برای منطقه ثبات ايجاد نخواھدکرد ، تصميم او برای اسرائيل امنيت می گويدترمپاما ، با وجود ھر آن چه 

که مدت طوالنی به  ی ئ طرح صلحی منطقه – را تشکيل می دھد ترمپ» معامله قرن «ياوه ای از تصميم در حقيقت 

 فلسطين که ، بر اساس شايعات ممکن است اندکی پس از انتخابات – اسرائيل ۀبه ستيزخير افتاده است برای پايان دادن أت

  .اسرائيل از آن پرده برداری شود 

، که الحاق بخش ھای وسيعی از ساحل غربی و در عوض ، به رسميت شناختن امريکا مزيتی را برای راست اسرائيلی

  .را مصرانه تقاضا کرده است ثابت خواھد کردی برتابوت راه حل دو کشور ئاز اين رو زدن ميخ نھا

به تصرف غير قانونی ما برجوالن رضايت داده   ترمپ اگر «:راست اسرائيل اکنون به صورت مقبولی اعالم می کند 

  »است ، چرا نبايد به دزدی ساحل غربی ما راضی باشد ؟

   کانترپانچ

  
  


