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  فرانسه پشتيبان تروريستھا؟

  ٧بخش   - اسرائيل و اشغال سرزمينھا

  ٢٠١۶ جون ٢٨

  

  

اسرائيل شريک تروريسم بين المللی اسالمگرا؟ چنين پرسشی شايد نامعقول جلوه کند، ولی نظر به منافع جغرافيای 

 .، رفع ابھام خواھد شدکه به چنين موضوعی توجه نشان دھيم سياسی اسرائيل در منطقه، و چنان

  در بررسی پديدۀ جھاد Olivier Royھمين واقعيت بوده است که سياست شناس و اسالم شناس فرانسوی اوليويه روی 

برای « : طلبی در عراق و سوريه شناسائی کرده و نتيجه گرفته است که جھاد طلبان در خدمت منافع اسرائيل ھستند 

از تماشايای حزب هللا که عليه عرب ھا ! ديگر می جنگند عربھائی که عليه يک: ست اسرائيلی ھا، داعش فوق العاده ا
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می جنگد، فروپاشی سوريه و ورود ايران به جبھۀ جنگ، در حالی که موضوع فلسطين وجھۀ جانبی پيدا می کند، 

  »)١(اسرائيلی ھا فقط می توانند لذت ببرند 

، به ءابتدا. اسرائيلی ھا با بشار اسد مشکل خيلی جدی دارند« : ھد نی توضيح می دوش به رمحمد حسن ديپلمات قديمی 

 به ٢٠٠۶اين علت که اسرائيلی ھا آگاه ھستند که حزب هللا بدون پشتيبانی سوريه نمی توانست در جنگی که در سال 

که يک گلوله  سپس به اين علت که بحران سوريه برای آنان فرصتی فراھم می کند که بی آن.  پيروز شود،وقوع پيوست

 معاون نخست وزير اسرائيل در Dan Meridorدان ميريدور . شليک کنند، دشمن بزرگشان ايران را تضعيف کنند

. اولويت به روشنی اين است که اتحاد بين سوريه، ايران و حزب هللا درھم شکسته شود« :  اعالم کرد که ٢٠١٢بر واکت

  ).٢(»  بر تغيير رژيم دمشق می باشداين موضوع فراتر از ھمۀ خطراتی است که ناظر

 برھان غليوندر نتيجه، جای شگفنی ندارد وقتی از  نخستين رئيس شورای ملی سوريه . روشنتر از اين ممکن نيست

 بسمه حرفھای). ٣(می شنويم که اگر بشار اسد سرنگون شود، سوريه پشتيبانی از حزب هللا را متوقف خواھد کرد

  و شورای روابط Fondation Ford که با بنياد فورد ( سوريه نيز جای شگفتی ندارد سخنگوی شورای ملیقضمانی 

» ما به اسرائيل نيازمنديم«: ًکه رسما اعالم کرده است )  کار کرده استCouncil on Foreign Relationsخارجی 

)۴ .(  

عالوه بر اين ارتش . يش برداردرا از جلوی دست و پا» ديکتاتور«به نفع اسرائيل است که «  می گويد ک محمد حسن

 ھوائی روی سوريه انجام داده و در بلنديھای جوالن يک بيمارستان برای معالجۀ ۀاسرائيل از آغاز جنگ، چندين حمل

  »).۵(شورشيان ضد اسد ايجاد کرده است 

، دولت اسرائيل در شايد به اين علت که پشتيبانی از گروه ھای تروريست که امروز در سوريه فعال ھستند کافی نبوده

در واقع، گزارش سازمان غير دولتی عفو ). ۶(خاک خودش به جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت محکوم شده است

 بسيار ٢٠١۵/٢٠١۴در سال » اسرائيل و در سرزمينھای فلسطين اشغالی « الملل دربارۀ وضعيت حقوق بشر در  بين

 روز در نوار غزه دست به جنايات جنگی زدند و حقوق ۵٠ به مدت نيروھای اسرائيلی طی حملۀ نظامی« : وخيم است 

 نفر از آنان کودک بوده اند، بين شھروندان غير نظامی نيز ۵٣٩ نفر کشته شدند که ١۵٠٠بشر را نقض کردند، بيش از 

 خدمات اين حملۀ اسرائيلی در عين حال موجب آواره شدن مردم و تخريب بناھای مدنی و. ھزاران نفر مجروح شدند

 و زمينی نوار غزه ادامه داده و بر اساس اين ساز و کار بحریاسرائيل ھمچنان به محاصرۀ ھوائی، . حياتی شد

  . نفر از ساکنان اين منطقه را تنبيه عمومی کرده و در نتيجه بحران انسانی در منطقه را تشديد کرده است١٨٠٠٠٠٠

 اسرائيلی تظاھر کنندگان فلسطينی را از جمله کودکان را به قتل عالوه بر اين، در کرانۀ باختری رود اردن نيروھای

رسانده اند، و ممنوعيتھای گوناگونی برای رفت و آمد فلسطينيھا اعالم کرده اند، و در عين حال به شکل غير قانونی به 

آنان را تخريب کنند، بی اشغال سرزمينھا ادامه می دھند و به اشغالگران اجازه می دھند که به فلسطينيھا حمله و اموال 

برخی از . نيروھای اسرائيلی ھزاران نفر از فلسطينھا را بازداشت کرده اند. آن که برای بزھکاريھايشان مجازات شوند

در .  نفر بدون دادگاه در بازداشت رسمی به سر می برند۵٠٠ھم اکنون . زندانيان فلسطينی تحت شکنجه قرار گرفتند

 اقدام کرده Néguevمقامات برای اخراج اجباری ساکنان فلسطينی و تخريب خانه ھايشان در دھکده ھای نگب اسرائيل 

و ھزاران مھاجر خارجی که درخواست پناھندگی کرده بودند به عالوه . اند که ھويتشان به رسميت شناخته نشده

 بازداشت و يا خيلی مختصر و مفيد اخراج اسرائيليھائی که به داليل اخالقی و عقيدتی نافرمانی مدنی کرده اند

  ). ٧(اند شده
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مقاله ای به قلم عفو بين الملل نشان می دھد که اسرائيل از روشھائی استفاده می کند که نامش تروريسم دولتی است 

تھديد، اعمال بازدارنده، شکنجه، تخريب اموال خصوصی، اخراج اجباری و با اعمال زور، محروميت از آزادی، (

به گفتۀ عفو بين الملل، ). ٨(که به مثابه اعمال تالفی جويانه عليه مقاومت فلسطين به کار می برد ...) زل حقوق بنيادیتن

» نقض منشور ژنو و جنايت جنگی « را رعايت نمی کند و » حقوق بشر و حقوق بين الملل « حرکات دولت اسرائيل 

ه افراطيگری دامن می زند، و تداوم  دور باطل خشونت را اين روش ھای قدرتمدارانه و جراحتبار ب. »)٩(است 

  .تضمين می کند
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