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   حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١٢ فبروری ٢۵

  

 جنگ سّری فرانسه عليه مردم سوريه

 

 

DGSE 

 نفر را به اسارات درآوردند که ١٥٠٠ارتش سوريه ھنگام اشغال دژ شورشيان در محلۀ باب عمرو در حمص 

 که ّبه آن قطعه ایبين اسرای جنگی، دوازده نفر فرانسوی به ھويت و درجۀ نظامی و . اکثريت آنھا خارجی بودند

) ١(» مديريت عمومی امنيت خارجی«يکی از آنھا سرھنگ سرويس اطالعاتی در .  اعتراف کردند،تعلق داشتند

 .است

ی برای عمليات اين گروه ھای ئ وھابی و با تھيۀ اطالعات ماھواره  ده ماه نبرد، با مسلح ساختن قطعاتفرانسه طی

 کشته از ١٥٠٠ کشته از بين نظاميان و ٣٠٠٠مسلح، جنگ محرمانه ای را عليه ارتش سوريه بر پا کرد که بيش 

 .ا گذاشتبين غير نظاميان بر ج
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 در يک مصاحبۀ تلويزيونی روسی به تاريخ دوشنبه "تی يری ميسان"اين اطالعات به شکل جزئی و پراکنده توسط 

منتشر شده در (» پايان بازی در خاورميانه«سپس در مقاله ای تحت عنوان .  مطرح گرديد٢٠١٢ بروری ف١٣

 ...يا پراودا توسط کومسومواسکابروری ف١٤سه شنبه ) گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 .فرانسه برای آزاد کردن اسرای جنگی از فدراسيون روسيه جھت مذاکره با سوريه درخواست کمک کرده است

يد نکرد، و اعالم داشت که شواھد و مدارک کافی را تأئ» زبدانی«فرانسوی در منطقۀ  اسير ١٢٠شبکۀ ولتر تعداد 

 .اين گزارش اغراق آميز به نظر می رسد و بی اعتبار است. برای ا ثبات اين امر در اختيار ندارد

از سوی ديگر، شبکۀ ولتر دربارۀ گزارشات ويژه ای که در اين چند روز گذشته در رسانه ھای فرانسوی منتشر 

يک ھفته پس از اشغال محلۀ شورشيان، و در حالی که تنھا درگيری ھای مختصری در داخل : شده است، می گويد 

داشته، گزارشگران ھم چنان اصرار دارند صحنه ھای تخيلی انقالبی ترسيم کنند، و با استتار کردن شھر ادامه 

حقيقت در اذھان عمومی، به آلن ژوپه فرصت کافی بدھند که به شکل سّری برای آزاد سازی زندانيان فرانسوی 

 .مذاکره کند

 مدر اين اين بيانيه می تواني.  رساندندءامضا، نيکال سرکوزی و ديويد کامرون يک بيانيۀ مشترک به بروری ف١٧

 : مجمالت زير را بخوانيم 

ول خشونت در سر تا سر سوريه بوده اند، نبايد ترديد داشته  يادآور می شوند که افرادی که مسؤفرانسه و انگلستان«

اطعيت تأکيد می کنند که فرانسه و انگلستان با ق. باشند که روزی فراخواھد رسيد که بايد پاسخگوی اعمال خود باشند

آن بوده اند ول يات جمع آوری شده و افرادی که مسؤبه شيوه ای عمل خواھند کرد که مدارک و شواھد مرتبط به جنا

 ».ی قرار گيرندمورد بازجوئ

جنگ سّری رئيس جمھور نيکال سرکوزی و دولت او عملی بی سابقه در پنجمين جمھوری بوده، و چنين عملی مادۀ 

 به عھدۀ ديوان عالی ٦٨ اساس مادۀ ه اساسی را نقض کرده و در نتيجه قضاوت در مورد اين جرم ب قانون٣٥

  .خواھد بود

 

 :پانوشت

 اين سرويس تحت نظارت وزارت دفاع فرانسه عمل می کند )١

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ بروری ف٢۴

 شبکۀ ولتر
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