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 par Thierry Meyssan - تی يری ميسان
 حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۵ اپريل ٢١
 

  برای دفاع مشترک» عرب « نيروی 
La Force « arabe » de Défense commune  

اين . در يمن موضع گيری کرده بودند تغيير عقيده دادندبسياری از دولت ھا و شخصيت ھائی که در آغاز جنگ 

شيعه بنا شده بود، برای آتش بس فراخوان داد و /جريان با فاصله گيری از موضع گيری رايج که روی شکاف سنی

به رھبری اسرائيل نھفته ...پشت اين جنگ بی ھوده در واقع طرح ايجاد ناتوی عرب. راه حل سياسی را پيشنھاد کرد

 .است

  ٢٠١٥ اپريل ١٨ /)سوريه( دمشق /شبکل بين المللی ولتر 

   

 .برای دفاع مشترک را توضيح دھد» عرب « نبيل العربی، دبير اول اتحاديۀ عرب بر آن است تا طرح نيروی 

ثبات « :  منتشر شد يادآوری کرده است که ٢٠١٥ بروری ف١٦رئيس جمھور اوباما در دکترين امنيت ملّی که در  

چنين امری از . مستلزم حضور نظامی فزايندۀ اياالت متحده خواھد بود] فريقای شمالیادر خاورميانه و  [دراز مدت

به ھمين علت ما برای اسرائيل، . ھم پيمانان انتظار دارد که به شکل مستقل توان دفاعی خودشان را تضمين کنند

از خشونت جلوگيری کنيم و در عين حال به تعھد سرمايه گذاری می کنيم تا ) فارس(اردن و ھم پيمانانمان در خليج 

 ).١(» خدشه ناپذيرمان در مورد امنيت اسرائيل و برتری نظامی کيفی اين کشور پای بند ھستيم

ژی پنتاگون عبارت است از ايجاد نسخۀ مدرن يدرک موشکافانۀ اين پرونده ھيچ جای ترديد باقی نمی گذارد، سترات

وی عرب به شکلی که اياالت متحده بتواند نيروھای نظامی ا ش را از خاورميانه و پيمان نامهّ بغداد، نوعی نات

  .فريقای شمالی بيرون بکشد و در محور خاور دور و عليه چين دوباره مستقر سازدا

بايد از دولت ھای خليج » نيروی عرب برای دفاع مشترک « به ھمين گونه روشن است که از ديدگاه پنتاگون اين 

اگر الگوی پيمان نامۀ بغداد را در نظر بگيريم، به . اردن تشکيل گردد و به فرماندھی اسرائيل عمل کندو ) فارس(
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ياد خواھيم آورد که با بريتانيا و مستعمره ھای قديمی اش تشکل يافت و سپس ستاد فرماندھی به فرماندھی پنتاگون 

  .واگذار شد، گرچه اياالت متحده ھرگز جزء اعضای آن نبود

 شيمون پرز رئيس جمھور اسرائيل از طريق جلسۀ ويدئوئی در شورای امنيت خليج با حضور تمام ٢٠١٣مبر وندر 

موضوع سخنرانی او .  شرکت داشت،اعضای اتحاديۀ عرب و کشورھای سنی مذھب آسيا که در ابوظبی برگزار شد

ل گسترده مورد تشويق حضار قرار که به ضرورت اتحاديۀ نوين نظامی در روياروئی عليه ايران مرتبط بود به شک

  .گرفت و برای او کف مرتب و طوالنی زدند

نيروی عرب برای « انستيتوی پژوھشی برای صلح در استکھلم اخيراً گزارش داد که عربستان سعودی برای ايجاد 

  .افزايش داده است% ) ١٧بيش از (ر ال ميليارد د١٣ را ٢٠١٤آماده شده و بودجۀ نظامی سال » دفاع مشترک 

 موفق شد اساين اسبر . رياض بر آن است تا جائی که ممکن است کشورھای بيشتری را در اين طرح شرکت دھد

، چ مار١٣برای انجام چنين کاری دولت ھای خليج طی گردھمآئی اقتصادی شرم الشيخ در . مصر را خريداری کند

  .پيشنھاد کردندر برای مصر سرمايه ال ميليارد د١٢

رسماً موضوع به کار بستن پيمان . به تصويب رسانداپريل شرم الشيخ در اول جلسۀاتحاديۀ عرب اين طرح را در 

برای مبارزه عليه تروريسم، دست کم برای پاسخ گوئی به .  باز می گردد١٩٥٠نامۀ دفاع عرب است که به سال 

  .بلند پروازی ھای سعودی در يمن

ا که ھيچ کس ضرورت آن را درک نمی کند، به مثابه تمرين در ابعاد طبيعی و واقعی تلقی می جنگ عليه حوثی ھ

  . زخمی که تا کنون بر جا گذاشته احساس ھمبستگی ابراز کنند٣٠٠٠شود، بی آن که در مورد ھزار قربانی و 

ان واقع نشده بلکه در سومالی در عربست» توفان قاطعانه « از اين پس، به گفتۀ استراتفور، ستاد فرماندھی عمليات 

 به سومالی ١٩٦٩ اعالم استقالل کرد، سپس، پس از کودتای سال ١٩٦٠اين کشور در سال . الند بر پا گشته است

 به سومالی ضميمه شد، برای ١٩٩٤ اعالم استقالل کرد و دوباره در سال ١٩٩١ضميمه شد، و دوباره در سال 

اول و دوم، اسرائيل نخستين کشوری بود که  برای دو اعالم استقالل .  کرد اعالم استقالل٢٠٠٢سومين بار در سال 

در حال حاضر ھيچ کشوری سومالی الند را به رسميت نمی شناسد، ولی از سال . سومالی الند را به رسميت شناخت

خ را به خليج  به پايگاه نظامی برای اسرائيل تبديل شد تا تنگۀ باب المندب را که کانال سوئز و دريای سر٢٠١٠

  .ل کندوعدن و اقيانوس ھند مرتبط می سازد کنتر

 که بايد در اختيار داشته باشد با يکديگر قطعاتی برای سنجش اپريل ٢٢رؤسای ستاد فرماندھی اتحاديۀ عرب در 

 گزارش جوالیمصر، کويت و مراکش ھر سه کشور در بمباران يمن شرکت داشتند و در اول . مالقات خواھند کرد

  .ماتی خودشان را عرضه خواھند کردمقد

پس از خيانت به مردم سوريه با حذف جمھوری عرب سوريه و نقض . تمام اين موارد متأسفانه قابل پيشبينی بود

جايگاھی که داشت، اتحاديۀ عرب اين بار با واگذاری فرماندھی نيروھايش به دولت استعماری به مردم فلسطين نيز 

  .خيانت خواھد کرد

 www.voltairenet.org/article187351.html 

 www.voltairenet.org/IMG/pdf/2015_National_Security_Strategy.pdf 

www.voltairenet.org/article186680.html 

www.voltairenet.org/article187351.html 

www.voltairenet.org/article181344.html 


