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 نگاهــی بــه پرونده ســوریه طی 
10 ســال گذشته نشــان می دهد که 
کشورهای عربی منطقه، بیشترین سهم 
را در تخریب این کشــور و ادامه بحران 
تروریستی شامات به عهده داشته اند. 
همگان به یاد دارند که پس از اوج گرفتن 
بهار عربی در کشــورهای خاورمیانه و 
شمال آفریقا، یکباره سوریه به محلی 
امن برای زاد و ولد گروه های تروریستی 
تبدیل شد که شــاخص آنها داعش و 
جبهه النصره )شــاخه سوری القاعده( 
بود. روند فعالیت جریان های تروریستی 
در این کشــور به حــدی افزایش پیدا 
کرد که هر روز جهانیان شاهد اخباری 
از قتل و غارت صدها و هــزاران نفر به 
شدیدترین و شنیع ترین وجه ممکن 
بودند. از ذبح مــردان بی گناه گرفته تا 
بی خانمان شدن زنان و کودکان، یک به 
یک، بساط خلق یک تراژدی را به وجود 
آوردند که خروجی آن آوار شدن سقف 
خانه ها و انباشت هزاران درد و آالم روحی 
و جسمی بود. آرام آرام تبعات روحی و 
روانی جنگ سوریه در حال نمایان شدن 
است، اما واقعیت این است که با گذشت 

یک دهه از آن روزها، کودکانی در سوریه 
وجود دارند که سراســر وجــود آنها را 
انتقام و کینة تسویه حساب فراگرفته 
است. کسانی در سوریة امروز در کوچه 
و خیابان های این کشــور قدم می زنند 
که مادر و پدر و یا خواهر و برادرانشان و 
حتی دوستان و هم محلی هایشان جلوی 
چشمانشان نابود شده اند و هرچه پا به 
سن می گذارند، این سوال در ذهنشان 
به وجود می آید که چه شخصی یا کدام 
کشور باید جوابگوی نابود شدن کودکی 
یا جوانی شان باشد؟ پاسخ به این پرسش 
قدری مشکل اســت و البته زاویه دید 
تحلیل هم در این میان تاثیرگذار خواهد 
بود. کشــورهای عربــی، مقصر اصلی 
این بحــران را دولت حاکم بر دمشــق 
می دانند و در این 10 سال از هیچگونه 
حمایت مالی، تســلیحاتی، انسانی و 
سیاسی برای سرنگونی بشار سد دریغ 
نکرده اند. از عربستان و امارات گرفته تا 
قطر، کویت، اردن و حتی ترکیه در این 
سناریوی خونین مشارکت مستقیم یا 
غیرمستقیم داشــتند و جبهه غرب به 
رهبری ایاالت متحده هم در این میان 
بازی خود را به جهانیان نشان داد. حاال 
پس از فرونشســتن غبارهای جنگ 
ســوریه، بعدازظهر سه شنبه، عبداهلل 
بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات به 

دمشق رفت و با رئیس جمهوری سوریه 
دیدار کرد. در تصاویر و ویدئوهای منتشر 
شده از این دیدار، بشار اسد، با آغوشی باز 
و لبی خندان از بن زاید استقبال می کند 
که البته در دنیای سیاست نمی توان جز 
این، با مهمانان خارجی برخورد داشت. 
براســاس گزارش منتشر شده از سوی 
خرگزاری رسمی سوریه )سانا( خلیفه 
شاهین، وزیر مشاور در امور خارجه و علی 
محمد حماد الشامسی، رئیس سازمان 
گمرک فدرال و امنیت گذرگاه ها وزیر 
خارجه امارات را در این سفر همراهی 
می کنند. بر اساس اعالم منابع نزدیک 
به دولت ســوریه؛ در این دیدار روابط 
دوجانبه بین دو کشور، توسعه همکاری 
دوجانبه در زمینه های مختلف، گشودن 

چشــم اندازهای جدید همــکاری به 
خصوص در زمینه های مهم به منظور 
تقویت مشارکت سرمایه گذاری در این 

بخش ها بررسی شد. 
دور کردن دمشق از تهران؟! 

آرایــش تیم اماراتی ها در ســفر به 
دمشق کامالً نشان می دهد که ابوظبیبه 
دنبال آن است تا بتواند از طریق نزدیک 
شدن به دمشــق، منافع خود را در این 
کشور تعریض کند و به همین دلیل باید 
گفت که اماراتی ها حاال با ابزار اقتصادی 
به دمشق آمده اند. اماراتی ها به خوبی 
می دانند که ســوریه عماًل ویران شده 
و زیرساخت های این کشور به صورت 
گســترده از بین رفته است. به همین 
دلیل آنها با پوشــش و اهرم اقتصادی و 
تجاری وارد دمشق شده اند تا بتوانند با 
سرمایه گذاری در این کشور، نفوذ خود 
را آرام آرام به رخ کشــورهای منطقه و 
به خصوص تهران بکشــند. بسیاری 
معتقدند که این اقدام دولت دمشــق 
و نزدیک شــدن آنها به ابوظبی را باید 
نوعی فاصله گرفتن از تهران دانســت، 
اما واقعیت این است که سوریه در این 
مدت که از جمع کشــورهای اتحادیه 
عرب کنار گذاشته شده بود، به صورت 
علنی با دولت های این بلوِک منطقه ای 
وارد چالش جدی نشد و به نظر می آید 

که بشار اسد در این راستا به دنبال ایجاد 
توازن و اجرای صبر اســتراتژیک بوده 
است. در این میان باید توجه داشت که 
خرابی های تحمیل شــده به سوریه به 
حدی است که امارات و حتی عربستان 
به تنهایی قادر به بازسازی آن نیستند 
و به همین دلیل سناریوی اصلی یعنی 
»پیوستن مجدد ســوریه به اتحادیه 
عرب« مطرح شده است. در سفر بن زاید 
به دمشق یکی از اصلی ترین محورهای 
گفت وگو با بشار اســد، بحث بازگشت 
سوریه به جمع کشورهای عضو اتحادیه 
عرب بــود. در این میان حــدو.د چهار 
ســاعت پس از این دیدار، سایت آر.تی 
به نقل از منابع و فعاالن سیاسی سوریه 
و امارات گزارش داد که مقامات امارات 
تالش های دیپلماتیک عربی را هدایت 
می کنند و می خواهند سوریه را با اعراب 
آشتی دهند. چندی بعد هم وئام وهاب،  
رئیس حزب توحید عربی در شبکه های 
اجتماعی نوشــت: »جرأت امارات در 
روابط با سوریه باید انگیزه ای برای دیگر 
عرب ها باشد«. این دو واکنش به خوبی 
نشان می دهد که اماراتی ها در این میان 
دو هدف اصلی را دنبال می کنند. هدف 
اول این است که آنها با احیای عضویت 
سوریه در اتحادیه عرب بتوانند این کشور 
را وارد یک کریدور سیاسی - تجاری با 

سایر اعضای این اتحادیه کنند که آنها 
هم بتوانند در نهایــت مبالغ هنگفتی 
را در دمشق ســرمایه گذاری کنند و از 
سوی دیگر سفارت های خود را مجدداً 
در این کشور بازگشــایی کنند. هدف 
دوم امارات که بدون شــک با عربستان 
سعودی هماهنگ شــده و به احتمال 
زیــاد بریتانیایی ها هــم در آن دخیل 
هســتند، ایجاد فاصله میــان تهران و 
دمشق اســت. آنها به خوبی می دانند 
که سوریه زیر بار قانون سزار آمریکا در 
حال تحمل سختی های زیادی از حیث 
اقتصادی است، اما از سوی دیگر هم به 
خوبی  می دانند که ایران هم در موضوع 
اقتصاد با مشکالت زیادی دست و پنجه 
نرم می کند و توان سرمایه گذاری بیشتر 
در این کشور را ندارد. این در حالیست 
که بسیاری از منابع خبری کشورهای 
عربی منطقه مانند روزنامه البعث چاپ 
سوریه، روزنامه االتحاد امارات و روزنامه 
الخلیج امارات در گزارش های تحلیلی 
خود اعالم کردند که روابط میان سوریه 
و امارات حتی در تاریک ترین لحظات 
از بحران ســوریه قطع نشد و در نهایت 
امارات ۲۷ دســامبر ۲01۸ ســفارت 
خود در دمشق را بازگشایی کرد و اولین 
تماس تلفنی محمد بن زاید آل نهیان، 
ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده عالی 
نیروهای مسلح امارات با اسد در تاریخ 
۲۷ مه ۲0۲0 انجام شد. بر همین اساس 
باید این مالقات را یــک دیدار میان دو 
کشور عربی دانست که به دنبال شروع 

مناسبات عربی - عربی خود هستند. 

وزیر خارجه امارات پس از 10 سال با بشار اسد دیدار کرد؛ 

اتحادیه عرب، آهنربای جذب اسد 
امارات می خواهد با 

احیای عضویت سوریه 
در اتحادیه عرب این 

کشور را وارد یک کریدور 
سیاسی - تجاری با سایر 

اعضای این اتحادیه کند که 
آنها هم بتوانند درنهایت 

ضمن سرمایه گذاری 
مبالغ هنگفت در دمشق، 

سفارت های خود را این 
شهر مجدداً بازگشایی 

کنند

واقعیت این است که 
اماراتی ها با پوشش و اهرم 

اقتصادی و تجاری وارد 
دمشق شده اند تا بتوانند 

با سرمایه گذاری در این 
کشور، نفوذ خود را آرام آرام 
به رخ کشورهای منطقه و به 

خصوص ایران بکشند

دادگاهی در میانمار پس از آنکه شــواهدی دال بر فســاد دو تن از اعضای نزدیک به حزب سیاســی رهبر 
دوفاکتوی سابق این کشور یافت، آنها را در مجموع به 1۶۵ سال حبس محکوم کرد. به نوشته روزنامه گاردین، 
این احکام صادره شدیدترین حکم ها علیه متحدان حزب لیگ ملی برای دموکراسی آنگ سان سوچی، رهبر 
دوفاکتوی سابق میانمار هســتند که پس از کودتای نظامیان در اول فوریه سال جاری میالدی دستگیر شده 
است. همچنین این احکام روز سه شنبه و دقیقا همان روزی صادر شد که یک 
خبرنگار آمریکایی به اتهام دو فقره جرم دیگر به پنج ماه حبس دیگر محکوم 
شد. یکی از جرایم جدید علیه دنی فنستر، خبرنگار آمریکایی بر اساس قانون 
مقابله با تروریسم اســت. این قانون تماس با گروه های تروریستی را که رسما 
مشخص شده اند، جرم انگاری می کند و ســه تا هفت سال و شاید هم بیشتر، 

حبس دارد.

قاهره سه شنبه میزبان نشست فوق العاده سران اطالعاتی کشــورهای عربی درخصوص مساله افغانستان بود. به گزارش 
آناتولی، این نشست بر آخرین تحوالت افغانستان متمرکز بود. دو منبع رسمی هم گفتند که در نشست فوق العاده  قاهره، سران 
سرویس های اطالعاتی عربی در مورد آخرین تحوالت در افغانستان گفتگو کردند. ماه اوت گذشته، به موازات آخرین مرحله 
خروج نظامی ایاالت متحده از افغانستان که در پایان همان ماه تکمیل شد طالبان کنترل این کشور را به دست گرفت. دفتر ریاست 
جمهوری مصر در بیانیه ای اعالم کرد که عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر از طریق 
ویدئو کنفرانس با روسای سازمان های اطالعات عرب صحبت کرد. سیسی گفت که این 
نشست منحصر به فرد و در نوع خود در منطقه بی سابقه است و همکاری مشترک اعراب 
را در زمینه های امنیتی و اطالعاتی ارتقا می دهد. وی توضیح داد که این هدف از طریق 
ابتکارات اعضای حاضر در نشست در دوره گذشته و کار مشترک امنیتی و تبادل ارزیابی ها 

در چارچوب شفافیت کامل درباره منابع تهدیدات پیرامون منطقه عربی محقق شد. 

افغانستان، محور نشست سران اطالعاتی کشورهای عربی در قاهرهمیانمار دو متحد سوچی را مجموعا به 1۶۵ سال حبس محکوم کرد

یک منبــع آگاه اعــالم کرد، یک نشســت مجازی 
برای گفت وگوی روســای جمهوری آمریــکا و چین 
طی روزهای آتی برنامه ریزی شــده اســت. به گزارش 
رویترز، ســخنگویان کاخ ســفید و ســفارت چین در 
واشــنگتن از تایید اینکــه چنین نشســتی میان جو 
بایــدن، رئیس جمهــوری آمریکا و شــی جینپینگ، 
رئیس جمهوری چین برای روزهای آتی در دستور کار 
است یا خیر، امتناع کردند. تبادالت دیپلماتیک پرتنش 
میان ایاالت متحده و چین در اوایل دولت بایدن، متحدان 
را ناخشــنود کرد و مقامات ایاالت متحده معتقدند که 
تعامل مســتقیم با شــی بهترین راه برای جلوگیری از 
پیچیده شدن روابط بین این دو اقتصاد بزرگ جهان به 
سمت درگیری است. دو طرف گفته اند که روی کلیات 
برگزاری نشســتی مجازی میان بایدن و شی، پیش از 
پایان ســال جاری میالدی توافق کرده اند و این حاصل 

مذاکرات ماه گذشــته جیک ســالیوان، مشاور امنیت 
ملی آمریکا و یانگ جیئچی، دیپلمات ارشد چین است 
که در زوریخ سوئیس انجام شد. در جریان نشست روز 
دوشنبه، از کارین ژان پی یر، سخنگوی کاخ سفید درباره 
زمانبندی این نشست مجازی ســوالی پرسیده شد و او 
بار دیگر تکرار کرد که روی کلیات مذاکره بایدن و شی 
توافق شده است و به زودی این نشست برگزار خواهد شد.

ســازمان ملل با رای اکثریت قاطع ۶ قطعنامه علیه 
تجاوزات و اقدامات رژیم صهیونیستی و محکومیت ادامه 
شهرک سازی های این رژیم در اراضی اشغالی فلسطین 
تصویب کرد. به گزارش الجزیره، مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد شامگاه سه شنبه ۶  قطعنامه به نفع فلسطین 
و در تایید حاکمیت سوریه بر بلندی های جوالن اشغالی 
تصویب و طی ایــن قطعنامه ها اقدامــات این رژیم در 
نقض سیستماتیک حقوق مردم فلسطین و کاربرد زور 
علیه شهروندان فلسطینی به ویژه ساکنان نوار غزه که 
منجر به کشته و زخمی شــدن غیرنظامیان شده و نیز 
شهرک سازی در سرزمین های اشغالی از جمله در قدس 
شرقی و جوالن اشغالی را محکوم کرد. این قطعنامه ها 
توسط کمیته چهارم مجمع عمومی که به مسائل خاص 
سیاسی و اســتعمارزدایی می پردازد، به رأی گذاشته 
شد. اعضای کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل 

به پیش نویس قطعنامه ای درباره شهرک ســازی های 
اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی 
و جوالن اشغالی ســوریه رای دادند. این قطعنامه 1۴۳ 
رأی موافق، ۷ مخالف )از جمله آمریکا و اسرائیل( و 1۶ 
رأی ممتنع به دست آورد. این قطعنامه ساخت و توسعه 
شهرک ها توسط اسرائیل در داخل و اطراف قدس شرقی 

را محکوم می کند.

بایدن و شی جینپینگ به زودی نشست مجازی برگزار می کنندتصویب ۶ قطعنامه علیه اسرائیل در سازمان ملل 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

بحران مهاجران در مرز بالروس؛
لوکاشنکو لهستان را به اخاذی 

متهم کرد!

رئیس جمهــوری بــالروس اقدامات اخیر 
دولت لهســتان را در اعزام و استقرار تانک های 
ارتش در مرز با بالروس و در پی افزایش بحران 
بین دو کشور محکوم و آن را باج گیری و اخاذی 
دانست. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری 
بالروس در مصاحبــه ای با مجلــه دفاع ملی 
روسیه گفت:  من را ببخشید اما نبرد با آوارگان و 
مهاجران آن هم با تانک های کالس لئوپارد جایز 
است؟ ما از لحاظ نظامی به خوبی آگاه هستیم 
و می دانیم که جنگ با این مــردم فقیر در مرز 
لهستان با بالروس و پیشروی ستون های تانک 
به چه معناست. بدیهی اســت که این یا نوعی 
آموزش اســت، یا اخاذی و و تهدید. وی تاکید 
کرد: باید قبول کنید که در جهان، دست بردن 
به اسلحه مساوی با مرگ یا خودکشی است. به 
خصوص اینجا، در قلب اروپا و حتی بیشــتر در 
یک درگیری با بالروس چنین اتفاقی می افتد. 
شما همیشه تمام جنگ ها را در این منطقه راه 
انداختید و همه چیز از اینجا شروع شد. از تاریخ 

عبرت نگرفتید؟
اواخر اکتبر ســال جاری میالدی گزارش 
شد که مقام های لهستان قصد دارند تا ۲۵00 
ســرباز را برای کمک به گارد مرزی و حفاظت 
از مرز در مقابل مهاجران غیرقانونی مســتقر 
کنند. لهستان تصمیم گرفته تا تیپ 10 سواره 
نظام زرهی با تانک های لئوپارد را به شهر بایال 
پودالسکا در مرز با بالروس بفرستد. همچنین 
تانک های آلمانی و آبرامز آمریکا نیز در رزمایشی 
در لیتوانــی نزدیک مرزهای بــالروس حضور 
داشــتند. بحران مهاجرتی در مــرز بالروس با 
لتونی، لیتوانی و لهستان به این دلیل به وجود 
آمده که مهاجــران غیرقانونی به دنبال عبور از 
این کشورها برای ورود به قلمروی اتحادیه اروپا 
هستند و این بحران در هشتم نوامبر سال جاری 
میالدی شدت گرفت. چند هزار مهاجر از طریق 
بالروس به مرز لهستان نزدیک شدند و از ترک 
آنجا امتناع کردند. برخی از آنها تالش کردند تا 
با شکستن موانع و ســیم خاردارها به قلمروی 

لهستان وارد شوند.
 اقدام لهستان 

در انتقال تجهیزات به مرز بالروس 
در همین حــال والدیمیــر ماکه ئی، وزیر 
خارجه بالروس نیز در ارتبــاط با بحران های 
پیش آمده در مرز با لهستان گفت: دولت ورشو 
در حال انتقال خودروهای نظامی به مرز است. 
بیش از ۲000 تن از جملــه زنان و کودکان در 
مرز بالروس با لهستان گیر افتاده اند. وزیر امور 
خارجه بالروس همچنین ادامه داد: همه آنها 
از کشورهای مشکل دار هســتند که مداخله 
غرب را تجربه کرده اند. آنها می گویند که قلمرو 
بالروس را مقصد نهایی خود نمی دانند و مایلند 
برای جلب حمایت از اتحادیه اروپا درخواست 
دهند. اما تنها کاری که در قبال آنها شــده این 
است که این افراد را تحت پیگرد قرار می دهند. 
به سمتشان شلیک می شود و تجهیزات نظامی 
با سالح های کالیبر بزرگ به سمت مرز انتقال 
داده می شود. اوضاع در مرز بین دو کشور بسیار 
وخیم اســت. این دیپلمات ارشــد بالروسی 
همچنین امیدوار اســت در نخستین نشست 
مشــترک با ســرگئی الوروف، همتای روس 
خود به بررســی بحران موجود بپــردازد. وی 
همچنین لهستان و ســایر کشورهای اتحادیه 
اروپا را به نقض حقوق بشــر در مرز متهم کرد 
و افزود: چندین مورد نقض حقوق بشر و نقض 
توافق هــای بین المللی صورت گرفته اســت. 
تمامی اینها در مقابل چشــم اتحادیه اروپا رخ 
داده که خودش را قهرمان حقوق بشر می داند 
و درباره آن ســخنوری می کند. وزیر خارجه 
بالروس همچنین شــگفتی خود را از موضع 
آمریکا درباره عدم مداخله در بحران مهاجرتی 
اعالم کرد و گفــت: این بی توجهــی در حالی 
صــورت می گیرد که کردهــای خاورمیانه در 
مقابله با شــبه نظامی گری در سوریه و عراق به 
نیروهای آمریکایی کمــک کرده اند. ماکه ئی 
همچنین افزود، دولت مینسک آماده همکاری 
با کشورهای غربی در حل مساله مرزی است. 
ما بیش از یکبار آمادگی خود را برای گفتگو در 

مورد همه مسائل و مشکالت اعالم کرده ایم. 

جهاننما


