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  بین الملل  

جوالن کلید امنیت خاورمیانه
هنگامی که دو سیاستمدار بر جسته انگلیس و فرانسه- »سایکس و پیکو« در 
سال 1916 میالدی طرح تقسیم خاورمیانه را بین دو کشور اعالم کردند، بر سر 
ارتفاعات جوالن دچار اختالف شدند. جوالن در 50 کیلومتری غرب دمشق و 
در 60 کیلومتری تل آویو قرار دارد و هر کشوری بر آن تسلط پیدا کند کلید امنیت 
خاورمیانه را در دست خواهد گرفت. این منطقه ژئواستراتژیک  تشکیل دهنده 
ارتفاعاتی است که بر سهل »حوران« در سوریه و دریاچه »طبریا«، »کیپوتس 
دان«، »صفد«، »الجلیل« و »مرج الحوله« در اراضی شغالی تسلط دارد. در 
واقع، وج��ود یک قبضه توپخانه دور ب��رد در ارتفاعات جوالن تهدید کننده 
امنیت دمشق و در عین حال بخش وسیعی از اراضی اشغالی تلقی می شود. 
از س��ال 1917 که بیانیه »بالفور« برای تشکیل یک دولت صهیونیستی در 
اراضی اشغالی اعالم شد، ارتفاعات جوالن در مدار توجه دو ابر قدرت آن زمان 
یعنی فرانسه و انگلیس قرار گرفت. هر دو قدرت به عنوان فاتحان جنگ اول 
جهانی برای تقسیم غنائم خاورمیانه به رقابت با یکدیگر پرداختند و انگلیس 
که در صدد تاسیس یک دولت یهودی بود موضوع جوالن را در دستور کار خود 
قرار داد. جوالن 1860 کیلومتر مربع وسعت دارد و در بر گیرنده 30 در صد از 
آب های سوریه است و نهر بزرگ یرموک از این ارتفاعات سرچشمه می گیرد و 
وارد خاک سوریه می شود. به همین دلیل دولت وقت انگلیس که برای تشکیل 
رژیم صهیونیستی برنامه ریزی کرده بود، مسئله امنیت منطقه شمالی این رژیم 
را مورد توجه قرار داد. این ارتفاعات تا قبل از جنگ ژوئن 1967 بخش مهمی از 
خاک سوریه تلقی می شد، زیرا فاصله آن تا دمشق کمتر از 50 کیلومتر است. به 
همین دلیل اهمیت جوالن از آنجا ناشی می شود که اگر این ارتفاعات توسط 
رژیم صهیونیستی اشغال شود می تواند سقف چانه زنی این رژیم را برای گرفتن 
امتیازات بیشتر از سوریه باال ببرد. پس از تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 
1948 موضوع جوالن اهمیت بیشتری برای رهبران این رژیم پیدا کرد، زیرا 
این ارتفاعات بر 40 در صد از اراضی اشغالی شمال فلسطین اشغالی تسلط دارد. 
بنابراین موضوع ارتفاعات استراتژیک جوالن همواره دغدغه اصلی رهبران 
وقت رژیم صهیونیستی به خصوص »دیوید بن گوریون«، »لوئی اشکول« و 
»گلدا مائیر« نخست وزیران سابق این رِژیم بود. در جنگ ژوئن 1967 لوئی 
اشکول نخست وزیر وقت اسرائیل به نیروهای ارتش دستور داد تا به هر قیمتی 
شده ارتفاعات جوالن سوریه را اشغال کنند. وی به »موشه دایان« وزیر جنگ 
وقت رژیم صهیونیس��تی دستور داد تا ش��خصاً بر عملیات اشغال ارتفاعات 
استراتژیک جوالن سوریه نظارت کند.  این ارتفاعات پس از یک نبرد خونین 
میان ارتش رژیم صهیونیستی و سوریه به اشغال ارتش اسرائیل در آمد و بیش از 
150 هزار تن از ساکنان  سوری این ارتفاعات از مناطق مسکونی خود به سمت 
سوریه کوچ داده شدند. اسرائیل همچنین منطقه »قنیطره« را نیز به اشغال خود 
درآورد، اما در سال 1974 به موجب توافقنامه آتش بس میان اسرائیل و سوریه 
این منطقه که در دامنه جوالن قرار دارد به سوریه باز پس داده شد. اکنون بیش 
از 1250 کیلومترمربع  از ارتفاعات جوالن با جمعیتی حدود 40 هزار نفر که 
نیمی از آنان را صهیونیست ها تشکیل می دهند در اشغال رژیم صهیونیستی 
قرار دارد. ایجاد ش��هرک س��ازی و احداث رادارهای پر قدرت و پایگاه های 
هوایی در جوالن بالفاصله در دس��تور کار رژیم اس��رائیل قرار گرفت و این 
ارتفاعات به یک منطقه کاماًل نظامی تبدیل شد. کنست »پارلمان« اسرائیل 
بر خالف قطعنامه 242 ش��ورای امنیت که جوالن را بخشی از خاک سوریه 
نمی داند با تصویب طرحی در سال 1981 جوالن را بخشی از فلسطین اشغالی 
تلقی کرد.  در جنگ رمضان سال 1973 نیروهای مسلح سوریه توانستند بار 
دیگر جوالن را از نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی باز پس گیرند، اما خیانت 
»انور س��ادات« رئیس جمهوری وقت مصر در اعالم آتش بس یک طرفه با 
اسرائیل به عقب نشینی مجدد نیروهای سوریه از جوالن منجر شد؛ لذا اکنون 
در آستانه سالروز اشغال جوالن بار دیگر این منطقه مهم و تاریخی مورد توجه 
رسانه های منطقه ای قرار گرفته است، زیرا از نظر تحلیلگران نظامی جوالن 
کلید امنیت خاورمیانه و در عین حال آتش فشان این منطقه تلقی می شود. هر 
چند س��ازمان ملل هر گز اسرائیل را برای اجرایی کردن قطعنامه 242 تحت 
فشار قرار نداد، اما قطعاً دولت سوریه پس از پایان بحران داخلی موضوع آزاد 

سازی جوالن را در دستور کار خود قرار خواهد داد. 

* کارشناس مسائل بین الملل

ارتش س��وریه و رزمندگان حزب اهلل لبنان به پیشروی 
خ��ود در القلمون ادامه دادند و تپه های الش��مالیه و 
الجنوبیه را نیز به کنترل خود در آوردند. به گزارش 
شبکه تلویویزیونی المنار، همچنین درگیریهای 
شدیدی در بلندیهای جبل الثالجه رخ داد و ده ها 
نفر از اعض��ای جبهه النصره از جمله اب��و العالیا از 
فرماندهان میدانی این گروهک کشته شدند. گزارشگر 
المنار در حالیکه تصاویری از درگیریهای ارتش و حزب اهلل با تروریس��ت ها 
پخش می شد گفت: گروهک جبهه النصره و دیگر گروهکهای همراه آن با 
پیشروی ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت در بلندیهای کوههای القلمون 
و تپه های راهبردی آن متالشی شدند. تپه های الشمالیه و الجنوبیه واقع در 
نزدیکی کوه طلعه موسی پس از تپه های موسی، باروح، خشع و دیگر مواضع 
راهبردی تروریستها به کنترل ارتش س��وریه و رزمندگان مقاومت در آمد و 
درگیریهای شدیدی بین ارتش سوریه و مقاومت از یک طرف و گروههای 
مسلح از طرف دیگر رخ داد. ده ها نفر از اعضای النصره در فلیطا کشته شدند. 
پایگاههای افراد مسلح در دو طرف مرزهای سوریه و لبنان در برابر حمالت 

ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت متالشی شده است. 

در جریان عملیات ارتش سوریه در مناطق ادلب و القلمون 
2 سرکرده گروه تروریستی تکفیری »جبهه النصره« 
کش��ته ش��دند. در ادامه عملیات ارتش سوریه در 
منطقه ریف ادلب، واقع در ش��مال غربی سوریه 
نیروی هوای��ی این کش��ور موفق ش��د، ضمن 
ه��دف گرفتن یکی از مقرهای گروه تروریس��تی 
تکفیری »جبه��ه النصره« در ش��هرک »درکوش« 
ده ها تروریست تکفیری وابسته به این گروه از جمله »ناصر 
الشهرانی« ملقب به »ابو تراب القطری« را به قتل برساند. در منطقه عملیاتی 
القلمون و محور »فلیطه« نیز »ابو عالیا«، یکی دیگر از سرکردگان میدانی 
جبهه النصره در جریان درگیری با نیروهای ارتش سوریه و مقاومت حزب اهلل 
کشته شد. از سوی دیگر یک منبع میدانی سوری اخبار منتشر شده در برخی 
منابع خبری مبنی بر بازپس گیری تپه استراتژیک »موسی« توسط جبهه 
النصره را تکذیب کرد. این منبع میدانی در این خصوص تاکید کرد که ارتش 
سوریه و نیروهای مقاومت حزب اهلل پس از 3 روز عملیات موفق شدند، کنترل 
کامل منطقه فلیطه را در دست گیرند و این نیروها هم اکنون درحال پاکسازی 
این منطقه از مین ها و بمب های کار گذاشته توسط گروه های مسلح هستند 
تا ظرف روزهای آینده آزادسازی رسمی این منطقه را اعالم کنند. اما از مرکز 
سوریه در استان حمص گزارش شده است که یگان مهندسی ارتش سوریه 
یک بمب کار گذاش��ته شده توسط گروه های مسلح در کوی »ارمنی ها« در 

شهر حمص را خنثی کرد.  
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گزارش »حمایت« از اهمیت بلندی های جوالن در معادالت سوریه و اسرائیل

پیروزی در القلمون الگوی آزادسازی جوالن
 نزدیک به نیم قرن از اش�غال بلندی های جوالن توسط 

مارال بیابان پیما
 گروه بین الملل 

رژیم اشغالگر صهیونیستی می گذرد و در این مدت زمان 
گذش�ته، نه تنها بحران در این منطقه حل نشده است، 
بلکه رفته رفته دشوارتر نیز می شود.  اگرچه بلندی های 
جوالن در طرح نهایی س�رزمین یهودیان جایی نداش�ت، اما این منطقه هرگز از نظر مقامات 
اسرائیل مغفول نمانده و قریب به 60 سال چشم طمع صهیونیست ها را با خود به همراه داشته 
است. از این رهگذر، به نظر می رسد اهمیت این منطقه تا اندازه ای چشمگیر است که بلندی های 
جوالن را به قلب شامات تبدیل کرده و موجب شده است صهیونیست ها تاکنون از این منطقه 

دست نکشند.  
اگر از نزاع اعراب و اسرائیل عبور کنیم، می توان بیان کرد وجود فاکتورهای مهمی از قبیل اهمیت 
هیدروپلیتیک، ژئوپلیتیک، استراتژیک و وجود سرزمین های وسیع حاصلخیز و در نهایت اهمیت 
هویتی جایگاه این منطقه را تا حدی ارتقا داده اس�ت که عالوه بر اس�رائیل و س�وریه و س�ایر 
کشورهای مجاور، ترکیه و کشورهای اروپایی به این منطقه نیم نگاهی پیدا کرده اند. در نتیجه، 
رژیم صهیونیس�تی در مدت زمان گذش�ته،  با هدف دست یابی به اراضی وسیع قابل کشت در 
بلندی های جوالن و منابع عظیم آبی در این منطقه، با گسترش نظامی گری سعی در تسلط بر 
این منطقه داشته تا بتواند عالوه بر برخورداری از منابع عظیم آبی این بلندی ها توان بازدارندگی 

خود را باال ببرد. از این رهگذر، اهمیت این منطقه را می توان این گونه برشمرد: 

منطقه مهم و استراتژیک بلندی های جوالن در جنوب 
غربی سوریه در استان »قنیطره« واقع شده است و با 
دارا بودن یک درصد از مساحت سوریه، مساحتی بالغ بر 
1860 کیلومتر، 60 کیلومتر طول و 32 کیلومتر عرض، 
دارد. جوالن از سمت شمال به لبنان منتهی می شود، از 
جنوب با اردن همسایه است و از سمت غرب به مناطق 
صنعتی، جمعیتی و کشاورزی اسرائیل چسبیده است. 
رودخانه مهم »یرموک« دقیقًا در مرز جوالن و اردن 
در جریان اس��ت که با انتزاع جوالن از سوریه از اختیار 

این کشور خارج می شود. 
کردها آن را »گوالن« عرب ها »جوالن« و عبری ها 
آن را »رامات هاگ��والن« می نامند. درحالیکه بخش 

قابل توجهی از منطقه خاورمیانه، به خصوص منطقه شامات، را مناطق گرمسیر و بیابانی تشکیل می دهد، شماری از کشورهای 
منطقه با مش��کل تأمین آب برای مصارف خانگی، کش��اورزی و به خصوص صنعتی رو به رو هستند. از این منظر دستیابی 
به منابع آبی می تواند بخش عظیمی از مشکالت کشورهای این منطقه را حل و فصل کند و حتی گامی در راستای افزایش 

مشروعیت داخلی برای آن ها تلقی شود.
 از سوی دیگر، از آن جایی که اکثر این کشورها دارای بافت کشاورزی هستند و برای تولید مواد غذایی به زمین های حاصلخیز 
و آب احتیاج دارند و همچنین برخی دیگر از کشورها از جمله اسرائیل به دنبال گسترش زمین های کشاورزی و افزایش توان 
صنعتی هس��تند، منابع آبی می تواند فاکتور مهمی در این معادله بازی کند. در همین جا وجود منطقه کوهستانی، همچون 
بلندی های جوالن می تواند منبع مهم تولید آب برای کش��ورهای این منطقه باشد. در این میان اما اسرائیل با تجاوز به این 
بخش از خاک سوریه و زیر پاگذاشتن قوانین و چهارچوب های معین قصد دارد باالترین میزان بهره برداری را داشته باشد و 

بتواند در نزاع آبی اعراب و اسرائیل بیشترین میزان پیروزی را از آن خود کند. 

درگیری و اختالف نظر در منطق��ه مهم و راهبردی 
جوالن همچنان به قوت خود ادامه دارد. از آن جایی 
که ای��ن منطقه از چندین منظر قابل اهمیت اس��ت، 
رژیم صهیونیستی در طول سال های متمادی نه تنها 
از این منطقه دس��ت نکشیده اس��ت، بلکه به توسعه 
زیرس��اخت های اقتص��ادی، نظامی- ب��ا وجود غیر 
نظامی اعالم ش��دن این منطقه- و توریس��تی ادامه 
داده و حت��ی حاضر ب��ه عقب نش��ینی از این منطقه 
نبوده اند. س��ران صهیونیستی به خوبی می دانند نزاع 
سوریه و اسرائیل تنها درگیری دو کشور نیست، بلکه 
سایر کش��ورهای هم پیمان دمشق از جمله ایران در 
کنار س��وری ها هس��تند. همچنین براساس سخنان 

 »سیدحس��ن نصراهلل« دبیرکل جنبش حزب اهلل لبنان این جنبش نیز تمام توان خود را برای حمایت از مردم سوریه به کار 
خواهد بست. 

از این رو، به نظر نمی رس��د صهیونیست ها تا آینده نزدیک از این منطقه عقب نشینی کرده و آن را به سوریه واگذار کند. به 
همین دلیل با وجود س��ناریوهای مطرح ش��ده از جمله تخلیه کامل جوالن، واگذاری بخشی از جوالن به سوریه و تقسیم 
منابع آبی، هیچ کدام به عرصه عمل نرس��یده و در نهایت فضای تنش آلود کنون��ی همچنان در این منطقه ادامه پیدا کرده 
و حتی تشدید خواهد ش��د. اما برخی بر این باورند که در حال حاضر ش��رایط آنگونه که مقامات صهیونیستی انتظار دارند 
پیش نمی رود، چنانچه درگیری تروریس��ت ها و حامیان یهودی اش با نیروهای ح��زب اهلل لبنان در منطقه »القلمون« به 

نفع اسرائیل تمام نشده است.
 القلمون یا ارتفاعات ش��رق لبنان در مرز با سوریه مثلثی راهبردی است که اضالع آن متصل کننده دمشق-حمص-مرز 
لبنان اس��ت و سقوط آن برای تروریست ها به معنای بسته ش��دن همیشگی مرز لبنان و از بین رفتن عقبه آنان در »ریف« 
دمش��ق و اطراف آن است. از این رو، سقوط تروریس��ت ها در این منطقه که با حمایت های مستقیم و غیر مستقیم مقامات 
و مس��ئوالن رژیم صهیونیستی نیز همراه هستند، به معنای شکس��تی برای این رژیم است، زیرا برنامه آن ها را در تقویت 
تروریس��ت ها برای مقابله با نیروهای دولتی س��وریه با شکس��ت رو به رو خواهد کرد. چنانچه براساس آخرین سخنرانی 
سیدحس��ن نصراهلل پیروزی القلمون نزدیک بوده که این امر به معنای شکست دیگری برای حامیان تروریست ها از جمله 

رژیم صهیونیستی خواهد بود. 
پیروزی نیروهای حزب اهلل در آزادسازی القلمون از دست تروریست ها تدبیر و راهکار های خوبی برای آزاد سازی جوالن 
در اختیار سوریه قرار داده است. تجربه این پیروزی و طعم شیرین آن، می تواند الگویی برای بازگرداندن جوالن به سوریه 
باشد. گرچه نیروهای دولتی لبنان و حزب اهلل در جبهه القلمون علیه تروریست های جبهه النصره و داعش می جنگند و در 
جوالن، نیروهای ارتش سوریه، با ارتش رژیم صهیونیستی درگیرند اما ماهیت این جنگ ها تفاوت چندانی با هم ندارد. هر 
دو منطقه از نظر ژئوپلتیک، مناطقی سوق الجیشی و مهم هستند و حزب اهلل و ارتش سوریه در هر دو منطقه با دشمنی رو 

به روست که می خواهد هویت خود را با تصاحب زمین به دست آورد. 
همان طور که سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان نیز روز شنبه در گفت و گو با مردم، اعالم کرد که می توانند جشن 
پیروزی بر تروریس��ت ها در القلمون را برگزار کنند، می توان امیدوار بود به زودی جش��ن پیروزی بر حامیان صهیونیستی 

آن ها در جوالن نیز برگزار شود!  

اهمیت هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک بلندی های جوالن

جوالن و القلمون؛ همردیف و هم تراز 

 بلندی های جوالن به عنوان کانون مهم تأمین آب کشورهای منطقه

هویت سازی جوالن

تسلط بر جوالن، تسلط بر اسرائیل

 شامات در مجاورت مرزهای لبنان، اردن مصر و اسرائیل واقع شده است و آب بسیاری از سفره های زیر زمینی را تأمین می کند. میزان 
بارندگی در این منطقه بین 700 تا 800 میلی متر بوده که در ارتفاعات »جبل الش��یخ« تا حدود 1700 میلی متر برآورد شده است. این 
میزان از بارندگی س��بب سیالب های زمستانی، غنی سازی آب چش��مه های »باتیاس« و حتی دریاچه »طبریا« می شود. به معنای 
دیگر، بارش س��الیانه در بلندی های جوالن موجب تولید 2/1 میلیارد مترمکعب آب می شود که اسرائیل با بهره برداری 30 درصدی 
از این منطقه آن را در زمینه مصارف کشاورزی، صنعتی و توریستی صرف می کند. از آن جایی که به دلیل مشکالت فعلی در سوریه، 
جنگ تروریست ها، ناامنی و محدودیت توان تکنولوژیکی، میزان بهره برداری دمشق از منابع آبی جوالن بسیار کمتر از اسرائیل بوده 
است، تل آویو بیشترین میزان بهره برداری را از این منطقه دارد. اگرچه، در شرایط کنونی این امر تغییری در وضعیت کنونی سوریه ایجاد 
نخواهد کرد، اما در آینده نه چندان دور ضربه محکی بر پیکره اقتصادی و کشاورزی این کشور وارد خواهد ساخت. به خصوص اینکه 
اکثر مناطق مهم و ش��هرهای مهم و روستایی- کشاورزی سوریه در قسمت غربی این کشور و نزدیک به بلندی های جوالن مستقر 
هستند. از سوی دیگر، اسرائیل نیز به دلیل استقرار بخش اعظمی از جمعیتش در قسمت شمالی این سرزمین، میزان بهره برداری خود 
را روز به روز افزایش می دهد. عالوه بر تأمین آب مصرفی خانگی، کش��اورزی و صنعتی و تولید برق، اسرائیل برای گسترش خدمات 
توریستی به آب های بلندی های جوالن احتیاج دارد. به معنای دیگر، در حال حاضر، اسرائیل با احداث پروژه های توریستی از قبیل پیست 
اسکی، رستوران ها، هتل ها، منازل ییالقی و سایر اماکن تفریحی، عالوه بر منابع آبی این بلندی ها، به جاذبه های گردشگری و مناطق 
جذاب جوالن نیز احتیاج دارد. از این رو، می توان اینگونه برآورد کرد که این ناحیه کوهس��تانی تبدیل به گلوگاه اقتصادی- سیاسی و 
هویتی اسرائیل و سوریه شده است و هیچ کدام از کشورها تمایلی به دست کشیدن از این منطقه ندارند، چراکه وابستگی به این منطقه 

چنین اجازه ای را به طرفین نخواهد داد.

هیچ ش��کی وجود ندارد که بلندی های جوالن بخشی از خاک سوریه بوده که به دلیل خودخواهی ها و تجاوز اسرائیل دو سوم آن 
توس��ط صهیونیست ها اشغال شده است. از این رهگذر، اش��غال این منطقه واکنش مقامات سوری و مردم این کشور را به همراه 
داشت. مردم سوریه با از دست دادن بخشی از این منطقه هویت خود را در معرض تهدید و نابودی دیده و این اقدام صهیونیست ها 
را نوعی تحقیر برای خود به حساب آورده اند. در مقابل اسرائیل با در اختیار گرفتن این منطقه و اشغال جوالن عالوه بر برخورداری 
از امکانات این بلندی ها و همچنین ارتقا توان نظامی، به دنبال نوعی هویت س��ازی بوده اس��ت. از این رو، اشغال مناطق مهمی از 
کشورهای مجاور توسط اس��رائیل، گسترش شهرک س��ازی، افزایش جمعیت یهودیان در این منطقه، به خصوص در سال های 
اخیر، حس سرشکستگی اعراب را تشدید کرده و تحرکات اسرائیل را غیر قابل قبول می دانند. مردم سوریه نیز همواره بر ضرورت 
عقب نش��ینی اسرائیل به مرزهای 1967 تاکید و حکومت دمشق را به پیگیری سیاست مقاومت در برابر اسراییل ترغیب کرده اند. 
در نتیجه شاید بتوان اینگونه گفت که اش��غال بلندی های جوالن برای اسرائیل به معنای هویت سازی بوده است، در حالیکه این 

اقدام در نظر اعراب به معنای از دست رفتن بخشی از هویت عربی تلقی می شود. 

اس��تقرار بلندی های جوالن در جنوب غربی س��وریه و شمال 
ش��رق اس��رائیل اهمیت اس��تراتژیک این منطقه را ارتقا داده 
است. از آن جایی که این ارتفاعات فاصله اندکی با کانون های 
صنعتی و مناطق ش��هر نش��ین هر دو کش��ور دارد و همچنین 
شهرهای مهم در فاصله اندکی از بلندی های جوالن تاسیس 
شده اند، تس��لط بر جوالن به معنی تسلط بر عمق خاک کشور 
دیگر خواهد بود. به خصوص اینکه وجود عوارضی چون شیب 
تند، دره های عمیق، ساخت استتاری فوق العاده و ارتفاع مناسب 
برای استقرار سیستم پدافند و تجهیزات مراقبتی و به خصوص 
وجود کوه »حرمون« با ارتفاع 2814 متر در شمال جوالن، به 
این منطقه اعتبار نظامی ویژه ای- اعم از ضربه پیشدس��تانه، 
تالفی جویانه و آرایش نظامی بازدارنده- داده اس��ت. چنانچه، 

وجود شهرهای مهمی از جمله دمشق و »حلب« در نزدیکی جوالن این امکان را برای دشمنان سوریه فراهم می آورد که با تسلط 
بر جوالن همواره تهدیدی علیه مردم سوریه باشد.

در مقابل، هر کشوری که بر جوالن مسلط شود، می تواند عمق خاک اسرائیل و به خصوص شهر مهم »حیفا« را نشانه بگیرد. از این 
منظر مقامات صهیونیستی به شدت نگرانند این منطقه در کنترل هم پیمانان سوریه و سایر کشورهای عربی، که سال ها با اسرائیل 
درگیری داش��ته اند، در بیاید. در نتیجه، از آن جایی که اسرائیل در محاصره کشورهای عربی قرار گرفته است که سال ها با آن ها در 
نزاع بوده و همچنین حضور نیروهای حزب اهلل لبنان در مرزهای شمالی اسرائیل، صهیونیست ها برای تسلط نظامی بر بلندی های 
جوالن- که اکنون یک منطقه غیرنظامی اعالم شده است- برنامه ریزی کرده اند و به هیچ عنوان حاضر نیستند از این منطقه دست 
بکشند. صهیونیست ها به خوبی واقفند داشتن بلندی های جوالن به معنای افزایش توان بازدارندگی در مقابل تحرکات اعراب خواهد 
بود. حتی در مذاکرات صلحی که در دهه 1990 بین اعراب و اسرائیل در جریان بود و صهیونیست ها از طرح »زمین در برابر صلح« 
سخن گفته بودند، تمام مناطق بلندی های جوالن در دستور کار نبود و صهیونیست ها قصد داشتند تنها با تخلیه بخش محدودی از 
جوالن، موجودیت اسرائیل را به ثبت اعراب برسانند تا عرب ها برای همیشه مشروعیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند. حتی زمانی 
که در اکتبر 1992 واژه »خروج« از طرف مقامات اس��رائیل به صراحت به کار برده شد و حتی در تابستان 1994 اسرائیل اعالم کرد 
که در مواقع مختلف حاکمیت س��وریه بر بلندی های جوالن را به رسمیت بشناسند، اما سوری ها از این امر استقبال نکردند تا بهانه 

مشروعیت خواهی را به دست صهیونیست ها ندهند. 

همزمان ب�ا اعالم پیروزی ب�زرگ حزب اهلل در 
القلمون که توسط سید حسن نصراهلل دبیرکل 
حزب اهلل لبنان بیان ش�د، وزیر اطالع رس�انی 
سوریه نیز اعالم کرد که پیروزی ارتش سوریه و 
مقاومت لبنان در منطقه القلمون خسارت بزرگی 

به رژیم صهیونیستی وارد کرد.

 در واقع چه در بلندی های جوالن باشد و چه در ارتفاعات 
القلمون، حزب اهلل لبنان و ارتش سوریه با دشمنی واحد 
در حال جنگ هستند و آن هم رژیم صهیونیستی است.  
عمران الزعبی وزیر اطالع رس��انی س��وریه در گفتگو 
ب��ا المنار اظهار داش��ت: پیروزی های ارتش س��وریه و 
مقاومت لبن��ان در منطقه القلمون خس��ارت بزرگی به 

اسرائیل محسوب می شود، پیروزی نزد ما تنها و آخرین 
گزینه محس��وب می شود. وی با بیان این مطلب افزود: 
نبرد در القلمون به نفع دولت و ملت لبنان است و مانع از 
نفوذ گروه های تروریستی به لبنان می شود گروه هایی 
که به دنبال از بین بردن امنیت و ثبات این کشور هستند، 
نبرد در القلمون همچنین باعث حمایت بیشتر از مناطق 

شمالی، جنوبی و شرقی اطراف القلمون می شود.
 وزیر اطالع رس��انی س��وریه خاطرنش��ان کرد: ارتش 
س��وریه و مقاومت لبنان این موضوع را درک می کنند 
که با تروریست هایی که در منطقه القلمون می جنگند 
افرادی آم��وزش دیده و دارای س��الح های س��نگین 
هستند و همچنین س��رکردگان نظامی آن ها احتماال 

ترک، اسرائیلی، سعودی یا قطری هستند.

 اعترافات رسانه های غربی - عربی
رس��انه های خبری عربی و غربی نتوانس��ته اند به همین 
سادگی از کنار عملیات بزرگ نظامی حزب اهلل در القلمون 
بگذرند و مجبور شده اند اعتراف کنند که حزب اهلل در القلمون 
پیروزی شگفتی آوری به دس��ت آورده است. همزمان با 
پیشروی های ارتش سوریه و نیروهای حزب اهلل در نبرد با 
شبه نظامیان جبهه النصره در ارتفاعات القلمون خبرگزاری 
رویترز در گزارشی تصریح کرد که این پیروزی ها دستاوردی 
مهم برای دولت دمشق در مقابل مخالفان مسلح بود. رویترز 
با اشاره به اینکه حزب اهلل دارای قدرت قابل توجهی است 
تاکید کرد ک��ه این گروه لبنانی به متح��دی حیاتی برای 
دولت سوریه در طی 4 سال گذشته تبدیل شده است. این 
خبرگزاری انگلیس��ی با اذعان به اینکه نیروهای سوری و 

حزب اهلل توانستند بلندترین نقطه در القلمون را به کنترل 
خود درآورند، تاکید کرد که کنترل براین بلندی ها مرحله 
اصلی نبرد در القلمون بوده و از قول مقامات نظامی سوری 
گزارش داد که نیروهای ارتش تروریست ها را تعقیب خواهند 
کرد. رویترز در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه براساس 
اعالم دیدبان حقوق بشر س��وریه تنها 4 نیروی حزب اهلل 
در درگیری های القلمون کش��ته ش��ده اند اذعان کرد که 
این گ��روه لبنانی از توان باالی آت��ش در حمله به مناطق 
تحت کنترل مخالفان مس��لح برخوردار است که همین 
مسئله شورشیان را وادار به فرار کرد. طی روزهای گذشته 
نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت موفق شدند 
کنترل بزرگ ترین پایگاه نظامی گروه تروریستی تکفیری 
»جبهه النصره« در منطقه غرب القلمون را در دست گیرند. 

این پیروزهای ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت یک روز 
پس از آزادس��ازی یکی دیگر از پایگاه های نظامی جبهه 
النصره در منطقه عسال الورد که در 4 کیلومتری تپه »نحله« 
در ش��رق منطقه »بریتال« لبنان قرار دارد، حاصل شد. در 
عملیات دو روز گذشته یکی از مهم ترین سرکردگان جبهه 
النصره در منطقه الجبه نیز به قتل رس��ید. بنابر گزارش ها 
»احمد ابراهیم عثمان« ملقب به »الحداد« سرکرده گروه 
تروریستی موسوم به »گردان شهدای حوش عرب« وابسته 
به جبهه النصره در جریان درگیری های ارتش س��وریه با 
عناصر مس��لح به قتل رس��ید. الحداد یکی از مهم ترین و 
خطرناک ترین سرکردگان میدانی جبهه النصره در منطقه 
الجبه القلمون شمرده می شد، در این درگیری ها بیش از 20 

تروریست مسلح نیز کشته شدند.

حزباهللدرالقلمونباصهیونیستهامیجنگد
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