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 حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١۴ نومبر ٠٩

 اختالف در اھداف اتحاديه
La Coalition divisée sur ses objectifs 

با .  جايگزين کرده است  واشنگتن از نقشۀ ترسيم مجدد شامات قطع نظر نموده و طرح ديگری رانظر می رسد کهه ب

در اين جا، تی .  خوش شگون نيستامريکااين وجود، شکست طرح اوليه و مقاومت مردم سوريه در اجرای طرح جديد 

از يک : ر بطن اتحاديه انجاميده است يری ميسان به بررسی تنظيمات مجددی می پردازد که الزاماً به اختالفاتی چند د

 .سو اياالت متحده، اسرائيل و عربستان سعودی، و از سوی ديگر فرانسه و ترکيه

  )سوريه( دمشق | شبکۀ ولتر 

 

 Ralph Petersنقشۀ ترسيم مجدد به گفتۀ رالف پيترز 

ريه نيست زيرا می داند که اتحاديۀ ملی در جبھۀ مخالفان قادر به ادارۀ واشنگتن خواھان سرنگونی جمھوری عرب سو

.  نمی باشدامريکال ناپذيری که می تواند تمام کشور را در ھرج و مرج فروببرد مطلوب وکشور نبوده و آنارشی کنتر
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ريه می تواند برای  و عراق، در ھمسايگی اسرائيل واقع شده و ھرج و مرج در سوادر واقع، سوريه خالف وضعيت ليبي

  .اين کشور حفاظت شده خسارت بار باشد

» خاورميانۀ بزرگ «(Greater Middle East Initiative)به تدريج، ستاد فرماندھی اياالت متحده طرح ترسيم مجدد 

 مطرح شده بود مورد باز بينی قرار داد و نقشۀ آن نيز توسط سرھنگ رالف پترز ٢٠٠١را به شکلی که در سال 

Ralph Petersجبھه ای در بطن دولت اوباما تشکيل شد ). ١( در بحث و جدل ھای کميسيون باکر ھميلتون منتشر شد

ترسيم مجدد بر اساس تجزيۀ عراق و سوريه به پنج دولت بود که دو : که برای اجرای طرح جديدی تالش می کرد 

  .دولت آن بايد به ترکيبی از خاک ھر دو کشور می انجاميد

 لمانی مارتين کوبلرا محافظه کار – در عراق، نئو Ban Ki-moon  مون-بان کی، نمايندۀ ٢٠١٣ الیجودر ماه 

Martin Kobler به شکل شگفت آوری به شورای امنيت در ھم آميختن جبھه ھای نبرد عراق و سوريه را پيشنھاد کرد 

)٢.(  

، در حالی که درمؤسسۀ اياالت Robin Wright توسط روزنامه نگار رابين رايت ٢٠١٣مبر  در سپتنقشۀ اين طرح نو

  ).٣( منتشر شد،که اتاق فکری پنتاگون است) United States Institute of Peace(متحده برای صلح 

  

 نقشۀ ترسيم مجدد به گفتۀ رابين رايت

اين موضوع را . اسرائيل از اين طرح دفاع کرد. ليل يابددر اين نقشه پيشبينی شده بود که خاک سوريه به سه چھارم تق

 ).۴(د کردئيوزير دفاع اسرائيل موشه يعلون نيز در مسافرتش به اياالت متحده تأ

واشنگتن بر آن است که جمھوری عرب سوريه را دست کم در مرز اسرائيل ، در دمشق و روی ساحل مديترانه حفظ 

ان در ھم آميختن کردستان عراق و شمال سوريه نيستند زيرا به شکل اجتناب  عکس، فرانسه و ترکيه خواھهب. کند 

ترکيه و فرانسه نمی خواھند کشور بزرگ سنی مذھب در بخشی از . ناپذيری روی بخشی از ترکيه نفوذ خواھد کرد

تان سعودی از ل بيابان ھای سوريه به نفع اياالت متحده و عربسوعراق که توسط داعش اشغال شده تشکيل شود و کنتر

  .ل آنھا خارج شودوکنتر

به ھمين علت پاريس و آنکارا تمام امکانات و تالش خود را به کار بستند تا کردھای کوبانی سوريه را از بين ببرند 

حزب کار کردستان خواھان ايجاد کردستان در ترکيه ھستند و در نتيجه با طرح  در اتحاد با  حزب اتحاد دموکراتيک (

بھار عرب در «، تا اياالت متحده را به طرح اوليه )ده برای ايجاد کردستان دروغين مخالفت می کننداياالت متح

  .بازگردانند و اخوان المسلمين را در دمشق بر مسند قدرت بنشانند» سوريه
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با در نظر گرفتن مقاومت مردم سوريه و پيروزی ھای دائمی ارتش سوريه طی يک سال گذشته، واشنگتن ديگر به 

به ھمين علت، رئيس جمھور اوباما تصور کرده . امکان پذير بودن برنامه ای که تدارک ديده بود اطمينان خاطر ندارد

است که می تواند ايران را با خود ھمراه سازد، و برای رھبر انقالب، آيت هللا علی خامنه ای به شکل سّری نامه ای 

گوھای  و  نتايج گفت— و تنھا به اين شرط که —با او ھمراه شود فرستاده و پيشنھاد کرده است که در کوبيدن داعش 

می تواند به اين معنا باشد که مردم عراق و سوريه از » کوبيدن داعش«). ۵(شيخ حسن روحانی را در وين بپذيرد 

ا مستقر ، و يا با واقع بينی، دولتی قانونی ر)۶(حاکميت داعش آزاد شوند و به وضعيت دوران پيش از جنگ بازگردند

  .سازند، يعنی ھمان واقع گرائی که طرح رابين رايت گواه بر آن است

از عاشورا برای افشای در واکنش به طرح ايجاد منطقۀ سنی عراق و سوريه، دبير اّول حزب هللا، حسن نصرهللا 

ر، او وھابی گری با چنين واکنشی، برای نخستين با). ٧(وليت عربستان سعودی در گسترش تکفريسيم استفاده کرد ؤمس

را به عنوان نطفۀ طرحی که عليه اسالم عمل می کند معرفی کرد، به اين معنا که نه تنھا وھابی گری شاخه ای از اسالم 

  .نيست، بلکه انحرافی است که تمام مسلمانان را خطا کار جلوه می دھد

ذيرد و در نتيجه واشنگتن سرانجام به ارتش با توجه به اين امر که رھبر انقالب ممکن است پيشنھاد ايالت متحده را نپ

عرب سوريه حمله کند و آن را به دمشق و الذقيه مجبور به عقب نشينی سازد، سوريه با پيشدستی از روسيه خريد 

.  را درخواست کرد که می تواند نيروی ھوائی اياالت متحده را از حمله به سوريه منصرف سازد٣٠٠آخرين نسل اس 

  ).٨(کرد که تحويل موشک ھا پس از برخی مقدمات اداری عملی خواھد شد د ئيمسکو نيز تأ

ئی و امريکامبر در تربيون آزاد سه روزنامۀ فرانسوی،  نو٣ود روز وزير امور خارجۀ فرانسه، لوران فبيوس به سھم خ

گرچه به صراحت نوشته است و بر آن . فراخوان منتشر کرد) ٩(از چنگ رژيم دمشق » نجات حلب«سعودی برای 

است که ھم پيمانان خود را متقاعد سازد که از حمله به داعش قطع نظر کرده و به جای آن به او برای سرنگونی 

ولی احتمال کمی وجود دارد که اين فراخوان کافی باشد، عالوه بر اين آنھائی که به . جمھوری عرب سوريه کمک کنند

  .ين زمينه آگاھی دارند از فقدان صداقت او احتماالً شگفت زده شده اندا

 رساندند که تقريباً يک سال ءعالوه بر اين، فرانسه و عربستان سعودی سرانجام قراردادی برای تسليحات لبنان به امضا

 لبنان جنگ افزار خريداری  از فرانسه برای ارتشدالر ميليارد ٣رسماً شاه عبدهللا ). ١٠(پيش رياض اعالم کرده بود 

ولی به شکل غير رسمی، اين کمک . خواھد کرد که اين کشور بتواند نيروھايش را برای دفاع از کشور مدرنيزه کند

). ١١(برای تشکر از نظاميان لبنانی در نظر گرفته شده زيرا اعترافات تروريستی به نام ماجد ال ماجد را ضبط نکردند

نتقال جنگ افزار ايجاد رقيب برای حزب هللا است و احتمال کمی وجود دارد که به نتيجه از سوی ديگر، تنھا ھدف ا

حد اکثر، سعودی ھا بايد برای حذف جھاد طلبان قلمون اقدام کنند که در طرح نقشۀ رابين رايت به ھيچ دردی . برسد

  .ن تنھا بگذارندمنتظر باشيم که به زودی فرانسوی ھا و لبنانی ھا را با رؤياھايشا. نمی خورند

  .در ھر صورت اتحاديه ای که عميقاً سنگين از اختالف نظر است، شانس خيلی کمی برای پيروزی دارد
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