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اسرائیل شریک تروریسم بین المللی اسلمگرا؟ چنین پرسشببی شبباید نببامعقول جلببوه کنببد، ولببی نظببر بببه
منافع جغرافیای سیاسی اسرائیل در منطقه، و چنانکه به چنین موضوعی تببوجه نشببان دهیببم، رفببع ابهببام

خواهد شد.

Olivierهمین واقعیت بوده است که سیاست شناس و اسلم شناس فرانسوی اولیویه روی   Royاد   در بررسی پدیدۀ جه
طلبی در عراق و سوریه شناسائی کرده و نتیجه گرفته است که جهاد طلبببان در خببدمت منببافع اسببرائیل هسببتند : « بببرای
اسرائیلی ها، داعش فوق العاده است : عربهائی که علیه یکدیگر می جنگند! از تماشایای حزب ا که علیه عرب هببا مببی
جنگد، فروپاشی سوریه و ورود ایران به جبهۀ جنگ، در حالی که موضوع فلسطین وجهۀ جانبی پیدا می کنببد، اسببرائیلی

)»1ها فقط می توانند لذت ببرند (

 دیپلمات قدیمی محمد حسن به رشونی توضیح می دهد : « اسرائیلی ها با بشار اسد مشکل خیلی جدی دارند. ابتدا، به این
 بببه وقبوع2006علت که اسرائیلی ها آگاه هستند که حزب ا بدون پشتیبانی سوریه نمی توانست در جنگبی کببه در سبال 

پیوست پیروز شود. سپس به این علت که بحران سوریه برای آنان فرصتی فراهم می کند که بی آنکببه یببک گلببوله شببلیک
برDan Meridorکنند، دشمن بزرگشان ایبران را تضبعیف کننبد. دان میریببدور  رائیل در اکت ر اس ت وزی اون نخس  مع

 اعلم کرد که : « اولویت به روشنی این است که اتحاد بین سوریه، ایببران و حببزب ابب درهببم شکسببته شببود. ایببن2012
).2موضوع فراتر از همۀ خطراتی است که ناظر بر تغییر رژیم دمشق می باشد» (

روشنتر از این ممکن نیست. در نتیجه، جای شگفنی ندارد وقتی از  نخستین رئیس شورای ملی سوریه برهان غلیون می
). حرفهببای بسببمه قضببمانی3شنویم که اگر بشار اسد سرنگون شود، سوریه پشتیبانی از حزب ا را متوقف خواهد کرد(

Fondation سخنگوی شورای ملی سوریه نیز جای شگفتی ندارد (که با بنیاد فبورد   Fordارجی ط خ ورای رواب   و ش
Council on Foreign Relations) «اا اعلم کرده است : «ما به اسرائیل نیازمندیم ). 4 کار کرده است) که رسم

محمد حسن می گوید ک « به نفع اسرائیل است که «دیکتاتور» را از جلوی دست و پایش بببردارد. علوه بببر ایببن ارتببش
اسرائیل از آغاز جنگ، چندین حمله هوائی روی سوریه انجام داده و در بلندیهای جببولن یببک بیمارسببتان بببرای معالجببۀ

).»5شورشیان ضد اسد ایجاد کرده است (

شاید به این علت که پشتیبانی از گروه های تروریست که امروز در سوریه فعال هسببتند کببافی نبببوده، دولببت اسببرائیل در
). در واقببع، گببزارش سببازمان غیببر دولببتی عفببو6خاک خودش به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شده است(



 بسببیار2015/2014الملل دربارۀ وضعیت حقوق بشر در « اسرائیل و در سببرزمینهای فلسببطین اشببغالی » در سببال  بین
 روز در نوار غزه دست به جنایات جنگی زدنببد و حقببوق50وخیم است : « نیروهای اسرائیلی طی حملۀ نظامی به مدت 

 نفر از آنان کودک بوده اند، بین شهروندان غیبر نظبامی نیبز539 نفر کشته شدند که 1500بشر را نقض کردند، بیش از 
ای مبدنی و خبدمات هزاران نفر مجروح شدند. این حملۀ اسرائیلی در عین حال مبوجب آواره شبدن مبردم و تخریبب بناه
حیاتی شد. اسرائیل همچنان بببه محاصبرۀ هببوائی، دریببائی و زمینببی نببوار غبزه ادامببه داده و بببر اسباس ایببن سباز و کبار

 نفر از ساکنان این منطقه را تنبیه عمومی کرده و در نتیجه بحران انسانی در منطقه را تشدید کرده است.1800000

علوه بر این، در کرانۀ باختری رود اردن نیروهای اسرائیلی تظاهر کننببدگان فلسببطینی را از جملببه کودکببان را بببه قتببل
رسانده اند، و ممنوعیتهای گوناگونی برای رفت و آمد فلسطینیها اعلم کرده اند، و در عین حال به شکل غیببر قببانونی بببه
اشغال سرزمینها ادامه می دهند و به اشغالگران اجازه می دهند که به فلسطینیها حمله و اموال آنبان را تخریببب کننببد، ببی
آن که برای بزهکاریهایشان مجازات شوند. نیروهای اسرائیلی هزاران نفر از فلسطینها را بازداشت کرده انببد. برخببی از

 نفر بدون دادگبباه در بازداشبت رسبمی ببه سبر مبی برنببد. در500زندانیان فلسطینی تحت شکنجه قرار گرفتند. هم اکنون 
ردهNéguevاسرائیل مقامات برای اخراج اجباری ساکنان فلسطینی و تخریب خانه هایشان در دهکده های نگب  دام ک  اق

اند که هویتشبان بببه رسببمیت شببناخته نشببده. و هببزاران مهبباجر خببارجی کببه درخواسببت پناهنببدگی کببرده بودنببد بببه علوه
انببد( اسرائیلیهائی که به دلیل اخلقی و عقیدتی نافرمانی مدنی کرده اند بازداشت و یا خیلی مختصر و مفیببد اخببراج شببده

7 .(

ت م دولبتی اس امش تروریس مقاله ای به قلم عفو بین الملل نشان می دهد که اسبرائیل از روشبهائی اسبتفاده مبی کنببد کبه ن
(تهدید، اعمال بازدارنده، شکنجه، تخریب اموال خصوصی، اخراج اجباری و با اعمال زور، محرومیت از آزادی، تنزل

). بببه گفتببۀ عفببو بیببن الملببل،8حقوق بنیادی...) که به مثابه اعمال تلفی جویانه علیه مقاومت فلسببطین بببه کببار مببی بببرد (
حرکات دولت اسرائیل « حقوق بشر و حقوق بین الملل » را رعایت نمی کند و « نقبض منشبور ژنبو و جنبایت جنگبی »

)». این روش های قدرتمدارانه و جراحتبار به افراطیگری دامن می زند، و تداوم  دور باطل خشونت را تضمین9است (
می کند.

 

Source: Investig’Action
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