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ارتش متواری شده از شکستی که بر آن وارد آمده در اشکال . آخرين روزھای جنگ ھميشه مرگبارترين روزھا ھستند

اين موضوع را در عدرا ديديم که چگونه عقوبتی را که به کارگران . خشونت آميز بيھوده و رايگان انتقام می گيرد

ولی وضعيت با از ھم گسسته شدن شيرازۀ . ه رژيم وارد آوردند چيزی به واپس نشينی رايش سوم بدھکار نبودوفادار ب

آنچه از اتحاد بين المللی عليه سوريه باقی مانده بود به شکل پيچيده ای درآمد، و از اين پس ھر يک از مشارکان تالش 

  .نجات دھدمی کند تا منافع خود را از روی دوش متحدان قديمی خود 

 ٢٠١٤ جنوری ١٣|دمشق|شبکۀ ولتر

 

، در حالی که دولت ھائی ، آن چه از اتحاد بين المللی ضد سوريه باقی مانده بود از بين رفت٢و ي ژنتجمعروز پيش از 

 .اد با روسيه يا اياالت متحده بودند، ھنگام واپس نشينی برای باز سازی اقدام می کنندکه در اتح

ت  موضوع اين بود که بدانند آيا ھيأتا اينجا. »مخالفان سوريه«ت نمايندگی ست به شرکت ھيأخستين پرسش مرتبط ان

نمايندگی از اتحاديۀ ملی استانبول و يا مخالفان ملی گرای داخلی و خارجی بوده است که با مداخلۀ خارجی مخالف بوده 

 .ۀ منافع عربستان سعودی، قطر و يا ترکيه استاز اين پس بايد به ھمچنين مشخص شود که آيا اتحاديۀ ملی نمايند. اند

خاطر آن ه که ديگر به براندازی دولتی فکر کنند که ب ديگر متارکه کرده و بی آن در محل، سه پدرخواندۀ جنگ با يک

اگر ھنوز از ارتش آزاد سوريه حرف می . ديگر بر پا کرده اند آمده بودند بجنگند، جنگ بی امان ديگری را عليه يک

که (در نتيجه آن چه باقی می ماند جبھۀ اسالمی . ، ولی بايد دانست که در واقع اين ارتش ديگر وجود خارجی نداردزنند
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و امارات اسالمی ) که ھمواره در پيوند با قطر است(، جبھۀ النصرت )بن سلطان تشکيل شدهبندر  توسط شاھزاده اخيراً 

 داد که به شکل غير قانونی توسط رجب طيب اردوغان تأمين مالی  نشانعراق و شام است که پليس قضائی ترکيه اخيراً 

 .شده است

به مرکز فرماندھی ارتش آزاد سوريه ) يعنی ترکيه، و يعنی ناتو( بايد دانست که امارات اسالمی عراق و شام ءابتدا

 .حمله کرد و آنجا را به غارت برد

طر و اروپا گريختند، ولی شاھزاده بندر بن سلطان برخی در اين تھاجمات بود که فرماندھان ارتش آزاد سوريه به ق

پس از اين . عناصر را به خدمت گرفت و جبھۀ اسالمی را با ضميمه ساختن مزدوران مسلح جديد بنيانگذاری کرد

واقعه، امارات اسالمی عراق و شام دستور گرفتند که نيروھای اصلی شان را به عراق منتقل کنند، و بر اين اساس 

طبيعت از فضای تھی گريزان است، تمام نيروھای ديگر، به انضمام خود .  و فلوجه را به تصرف خود درآوردندرمادی

 .ارتش رسمی سوريه فضای خالی آزاد شده را پر کردند

موضع گرفته » جھاد طلبان«به طرفداران رژيم پيوسته و عليه » شورشيان«برای نشريات آتالنتيست و خليج فارس، 

به جای اين توصيف رمانتيک بھتر . ھستيم» دومين انقالب سوريه«کلی منعکس کرده اند که گوئی شاھد اند، و به ش

واقعيت اين است که نخستين انقالبی وجود . بازگرديم، بی آن که دربارۀ نتيجۀ آن بپرسيم» نخستين انقالب«است به 

 .نداردنداشت و دومين انقالب نيز که حاال از آن حرف می زنند وجود خارجی 

نظر می رسد که نشريات غربی توجھی ندارند و نمی خواھند بدانند که چرا القاعده به عنوان پياده نظام دائمی ناتو، ه ب

اين عمليات ولی بايد دانست که . اين بار دستور گرفته است که جبھۀ نبرد سوريه را ترک کند و در عراق مستقر شود

 به پيروزی نوری المالکی خواھد انجاميد و برای عراق ثبات موقتی ايجاد ءابتدا: برای واشينگتن سه مزيت در بر دارد 

 مجھز تلفات  خواھد شد که در روياروئی با ارتش تازه نفس و کامالً  خواھد کرد، سپس موجب کاھش تعداد جھاد طلبان

 . حذف گردد٢و يواھد شد که يکی از شرکت کنندگان نا متناسب برای ژنزيادی خواھد داد، و سرانجام موجب خ

مجيد .  بريگاد عبدهللا عزام، مجيد المجيد به ارتش لبنان صادر کرده دربارۀ فرماند به ھمين علت، ناتو اطالعاتی را

به شکل رسمی ده روز بعد المجيد ھنگام انتقال از بيمارستان با آمبوالنس به مرکز فرماندھی اش بازداشت شد، او بايد 

 توسط سعودی ھا به قتل رسيده زيرا بيم داشتند که او اسرارشان را فاش او احتماالً . خاطر جراحاتش فوت می کرده ب

 .سازد

اگر ھمۀ امور به شکلی که پيشبينی شده بود پيش می رفت، امروز می بايستی تنھا جبھۀ النصرت در منطقه باقی مانده 

با اين وجود، پافشاری عربستان سعودی موجب ظھور .  دعاوی اتحاديۀ ملی را تنزل می دادمالً باشد، موردی که کا

 . سنگينی کند٢و يجبھۀ اسالمی شد که می خواھد روی ژن

ژی ده سال گذشته، تل ياگر اسرائيل در فروپاشی اتحاديۀ ضد سوری ديده نمی شود، علت اين است که مبنی بر سترات

دولت نتانياھو با ھواپيماھای شکاری از  . -  يعنی فرانسه و عربستان سعودی -  پنھان شده است آويو پشت ھم پيمانانش

يبانی برای واپس نشينی به کمين گاھش بيرون نمی آيد مگر برای ياری رساندن به مزدوران مسلح يا عمليات پشت

 متأسفانه طی اين ھفته ھای اخير .ش در بلندی ھای جوالن که به شکل غير قانونی به تصرف خود درآورده استمواضع

 .نتانياھو نمی توانست مداخله کند، زيرا در حال حاضر نبردھای اصلی در شمال سوريه صورت می گيرد

طی اين مدت، نمايندگان دولت ھائی که محتاطانه رفتار کردند و خودشان را از منازعات کنار کشيدند يا از سوريه 

 مورد قدردانی قرار گيرند، بيست کشور در انتظار بستن قرارداد برای ٢و يطی ژنپشتيبانی کردند اميدوار ھستند که 

 .بازسازی مالی توسط سازمان ھای ميان دولتی ھستند
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عربستان سعودی :  می باشند ٢و ي روشن است که عربستان سعودی و فرانسه بزرگترين بازندگان ژناز ھمين حاال کامالً 

رئيس جمھور فرانسوآ ھوالند از اين بابت نگران .  اين که برندۀ قرارداد با سوريه باشندو فرانسه بيشتر بايد بپردازند تا

خوبی انجام داد، و مابقی يعنی پيامدھای چنين ه نظر نمی رسد زيرا مأموريتش را که خدمت به منافع اسرائيل بود به ب

شاه عبدهللا سعی می .  خواھد داشتسياستی برای کشور خودش ھر چه باشد، اين موضوع ديگر برای او وجھۀ ثانوی

اکثريت لبنانی ھا می توانند انتخاب يک دولت اقليت را بپذيرند که عمکردش بلعيدن . کند تا حدودی لبنان را تسکين دھد

 توسط پارلمان واژگون خواھد و سپس، اين دولت احتماالً . ر اسلحۀ فرانسوی توسط عربستان سعودی استال ميليارد د٣

 . به حالت بحرانی بازخواھد گشتکشور دوباره

نيروھای اپوزيسيون مسلح دچار ھزيمت شده .  نمايندگی دولت سوريه در اين ھمايش با خوشبينی شرکت می کندھيأت

دمشق بيشتر سرگرم ابداع ترفند و . اند و امارات اسالمی عراق و شام نيز به شکل گسترده نقل مکان کرده است

خاطبانش اھداء کند تا آنھا بتوانند شکستشان را بپوشانند و پيروزی متقابلی را برای منافع تشريفاتی است که بتواند به م

در نتيجه دمشق بر آن است که وزارتخانه ھای موقت ايحاد کند، مأموريت اين وزارتخانه ھا . عمومی جشن بگيرد

بر اين . خاوتمند تبديل شده اند س رسيدگی به مناسبات دشمنان قديمی است که در حال حاضر به ياری رساننده ھای

 .اساس اتحاديۀ ملی به يمن خيانتکاری ھای گذشته اش دارای محسناتی خواھد شد
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