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از سرگیری نشست کمیته قانون اساسی سوریه 
بیم و امیدهای نشست ژنو

فرســتاده ویژه ســازمان ملل به سوریه، 
شورای امنیت را از توافق اعضای کمیته قانون 
اساســی درباره بازگشــت مجدد به ژنو برای 
ازسرگیری نشست ها در روز ۲۵ نوامبر )چهارم 
آذر( مطلع ساخت. به گزارش سیریانیوز، گی یر 
پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه 
در جلسه شورای امنیت که در مقر دائم سازمان 
ملل در نیویورک درباره بحران سوریه برگزار 
شد، گفت، در ۳۰ اکتبر ۱۵۰ سوری در ژنو در 
چارچوب کمیته قانون اساسی سوریه گردهم 
آمدند کــه ۵۰ عضو نماینده دولت ســوریه، 
۵۰ عضو نماینــده کمیته مذاکرات ســوریه 
)مخالفــان( و ۵۰ تن نماینــده جامعه مدنی، 
کارشناسان و دیگر افراد مســتقل از داخل و 
خارج سوریه بودند. پدرسن تصریح کرد: شاید 
آن لحظه تاریخی بود که سوری ها در یک اتاق 
در چارچوب روند سیاسی رسمی با ماموریت 
محول شده از جانب شورای امنیت جمع شدند 
تا به طور مستقیم و رو در رو برای اولین بار بعد 
از پنج ســال مذاکره کنند، چه بسا آن نتیجه 
توافق سیاسی بین دولت و مخالفان با حضور 
نمایندگان جامعه مدنی بــرای اولین بار بود. 
وی خاطرنشان کرد، شروع به کار کمیته بارقه 
امیدی برای ملت سوریه ایجاد و فرصتی برای 
طرف های سوری جهت آغاز مذاکرات مستقیم 
با رهبرانشــان و هر آنچه دارنــد حول آینده 
کشور تکه تکه شده شان فراهم کرد، این روند 
همچنین فرصتی برای تالش سیاسی جهت 
عبور از درگیری چندین ســاله بود و مســیر 
مرحله ای جدید در سوریه را همسو با قطعنامه 

۲۲۵۴ شورای امنیت ترسیم کرد.
فرستاده سازمان ملل تاکید کرد: هنوز این 
حرف زود است که بگوییم توافقی روی اصول 
قانون اساســی یا مســائل مورد نظر در قانون 
اساسی سوریه شکل گرفته و باید با این موضوع 
به شــیوه های دیگر تعامل کرد اما باید گفت 
بحثی اولیه و جدی شکل گرفته در عین اینکه 
نقاط مشترکی هم به وجود آمده که می توان 
روی آنها حساب کرد. پدرسن اضافه کرد، اعضا 
با ارائه دیدگاه  خود طــی دو روز آینده درباره 
آینده تدوین قانون اساســی توافق کرده و با 
توافق نظر بر اصول عملکرد و مجموع اقدامات 

اجرایی اولیه تکیه کرده اند. 

وی ادامه داد: همچنین بر ۴۵ اســم برای 
همکاری در هیئت یا کمیته کوچک متشکل 
از ۱۵ عضو از هر طرف جهت بررســی ایده ها و 
پیشنهادات توافق شــد که در سخنرانی های 
اعضای هیئت یا کمیته بزرگ )۱۵۰عضوی( 
آمده بود و درباره اصول ممکن قانون اساســی 
تبادل نظر شد و همگی بر بازگشت به ژنو در ۲۵ 

همین ماه توافق کردند.
فرســتاده ســازمان ملل از جامعه جهانی 
خواست از هرگونه رویکردی که ممکن است 
به آتش بین المللی گسترده تر در سوریه دامن 
بزند، اجتناب کند و دســت از نقض حاکمیت 
این کشور، استقالل، تمامیت ارضی و وحدت 
آن بردارد. پدرســن افزود: تعمیق اعتماد بین 
سوری ها در فعالیت  سیاسی شان نیازمند تغییر 
چشمگیر در میدان اســت و این باید با احترام 
کامل بــه قوانین انســانی بین المللی و قانون 
حقوق بشــر و حمایت از غیرنظامیان شروع 
شود. وی همچنین نسبت به خشونت مجدد 
در ادلب که در آنجا ســه میلیــون غیرنظامی 
زندگی می کننــد و افزایش حمالت هوایی در 
این منطقه ابراز نگرانی کرد. فرســتاده ویژه 
سازمان ملل به سوریه اظهار کرد، برای دیدار 
با سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه در اسرع 
وقت و در راستای پیگیری روند کمیته قانون 
اساســی تالش می کند. این دیدار احتماال در 

هفته آینده خواهد بود. 
این در حالیست که بشار جعفری، نماینده 
دائم سوریه در سازمان ملل در جلسه شورای 
امنیت اظهار کرده که قانون اساسی سوریه و 
ترسیم آینده آن ملک انحصاری مردم سوریه 
اســت. بزرگترین خطری کــه کمیته قانون 
اساسی با آن مواجه اســت تالش برخی برای 
مداخله در فعالیت آن است. بدین ترتیب بیم  
و امیدها در مورد نشست ژنو همچنان به قوت 

خود باقیست.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

ائتالف ســازی در حوزه سیاسی و 
امنیتی یکی از معمول ترین مســائلی 
است که دولت ها همواره از گذشته تا 
به امروز دنبال می کننــد که در وهله 
اول قصد و نیت اصلی شان از این روند 
تقابل مستقیم با کشورهای هدفشان 
نیســت، بلکه آنچه از ائتالف ســازی 
مدنظر دولت  ها بوده، یارکشی به ُطرق 
مختلف اســت. تردیدی وجود ندارد 
که این یارکشی درنهایت باید موجب 
شکل گیری حلقه یا توده ای از مخالفان 
با موضوع اصلی )که می تواند یک نفر 
یا یک شــرکت باشد( شــود. طبیعی 
اســت که تمام این رونــد می تواند به 
»قطب بندی« منجر شود که خروجی 
آن براســاس پرونده هــای مختلف، 
متفاوت اســت. اگر این پیش فرض و 
ائتالف ســازی را زیر ذره بین بگذاریم 
و به صورت موشــکافانه آن را بررسی 
کنیم، می بینیم که در جای جای دنیا 
این مساله توسط بسیاری از کشورها 
طی دهه هــای پیش در دســتور کار 
قرار گرفته اما نوع دیگر آن کنشگری 
از ســوی بنیادهــا، اتاق هــای فکر و 
اندیشکده ها است که امروزه به پوشش 
برای سازمان های اطالعاتی و امنیتی 

تبدیل شده است.

در این رهاورد یکی از محفل هایی 
کــه بایــد آن را بــه عنــوان کانون 
ائتالف ســازی طی ســال های اخیر 
بدانیم، »کنفرانس امنیتی بحرین« یا 
همان گفت وگوهای منامه است. این 
اجالس به صــورت مرتب با محوریت 
دولت آل خلیفه برگزار می شــود که 
بر اساس اســناد موجود زمان بندی 
مشخصی ندارد؛ اما محورهای آن کاماًل 
نشان می دهد که بخش اعظمی از آن 
به ایران هراسی مربوط است که البته 
پشت پرده آن اســرائیل و سعودی ها 
فعال هســتند. قبل از آنکه بخواهیم 
ماهیت و محورهــای این کنفرانس را 
مورد بررسی قرار دهیم باید به این سوال 
پاســخ دهیم که چرا در فضای فعلی، 
بحرین به عنوان کانون این نشســت و 
ائتالف ســازی علیه برخی کشورهای 
منطقــه ازجمله ایران انتخاب شــده 

است؟
 چسبندگی سیاسی

 منامه و ریاض!
مســاله اصلی کــه شــاید ذهن 
مخاطبان و خوانندگان این ســطور را 
به خود مشغول کند این است که چرا 
بحرین بــه عنــوان کوچکترین عضو 
شــورای همکاری خلیج فــارس )از 
منظر جغرافیا و جمعیــت( به کانون 
برگزاری اجالس امنیــت منطقه ای 
تبدیل شده اســت؟ واقعیت این است 
که برای پاســخ به پرسش مذکور باید 

مولفه های بسیاری از حیث سیاسی، 
امنیتی، اقتصادی و فرهنگی - مذهبی 
مورد واکاوی و بررســی قــرار بگیرد؛ 
اما آنچه در نمای کلی می تواند پاسخ 
این ســوال را بدهد، همپوشــانی این 
کشــور با »برادر بزرگتر« است. برادر 
بزرگتر لفظی اســت که کشــورهای 
عربی منطقه و خصوصــاً دولت های 
حاشیه خلیج فارس برای »عربستان 
سعودی« برگزیده اند و مضاف بر آن، 
ریاض به دلیــل دایــه دار بودنش در 
رهبری امت اســالمی و جهان عرب 
معتقد است که به عنوان برادر بزرگتر 
در عرصه سیاسی نقش بازی می کند. 
به زبان گویاتر، سعودی ها معتقدند که 
در قرن حاضر، مصر )اختصاصاً االزهر( 
جایگاه خود در رهبری جهان اسالم را 
از دســت داده و حاال این ریاض است 
که هدایت کننده مسلمانان به عنوان 
بزرگتریــن و پرطرفدارترین مذهب 

جهان به ایفای نقش می پردازد.
این برداشِت ســعودی ها از نقش 
خود در جهان اســالم را در دو پرونده 
به خوبی می توان بخش کرد. نخست، 
منازعه بــا قطر و اخراج این کشــور از 
شــورای همکاری خلیج فــارس که 
بعدها به عنوان »بحران شورای خلیج 
فارس« از آن نام برده شد و دوم، نفوذ در 
بحرین. در مورد قطر همگان به خوبی 
یاد دارند که چگونه عربستان با یارکشی 
و ائتالف سازی باعث طرد شدن دوحه 

از جمع کشورهای حاشیه خلیج فارس 
شد و تا به امروز هم این روند ادامه دارد. 
البته درگیری ریاض و دوحه محورهای 
بسیار زیادی دارد که یکی از مهمترین 
آنها رقابت دو طرف بر ســر حمایت از 
گروه های تروریستِی فعال در سوریه 
بود و بحث دیگر نزاع رســانه ای میان 
دو کشــور بود؛ به گونــه ای که غول 
رسانه اِی الجزیره در دوحه تمام قدرت 
و توانمندی چشــمگیر خود را خرِج 
هدف قرار دادن سعودی ها و متحدان 
آن مانند بحرین و امارات متحده عربی 
کرد و در مقابل ریاض با خرج هزینه های 
سنگین سعی کرد تا رسانه های مطرح 
آمریکا و اروپا را با خــود همراه کند تا 

بتواند قطر را مورد ضربه قرار دهد.

 از سرکوب شیعیان 
تا همگرایی با اسرائیل   

در مورد رابطه بحرین و عربســتان 
آنچه که باید مورد نظر قرار بگیرد، نفوذ 
ریاض در منامه اســت. به یاد داریم در 
حد فاصل ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ 
که بهار عربی به عنوان داغ ترین تحول 
منطقه و حاشــیه خلیج فارس تبدیل 
شــده بود، خیزش مردم بحرین یکی 
از مسائلی بود که موجب ترس و لرز آل 
خلیفه شده بود؛ چراکه عالوه بر حجم 
گســترده اعتراض ها، موج خیزش ها 
در منطقة غرب آســیا و شمال آفریقا 
به حدی بود کــه اعتراض ها به صورت 
دومینو وار به کشورهای دیگر سرایت 
و حاکمیت آن را با بحران چندضلعی 
روبرو می کرد. طبیعی بود که یک ضلع 
این اعتراض هــا ناکارآمدی نظام های 
سیاســی حاکم بود و اضالع دیگر آن 
را ســرکوب های قومــی - مذهبی و 
همچنیــن چالش هــای اقتصادی و 
اجتماعی تشــکیل می داد. در بحرین 
هم این موضوع متمایز از سایر کشورها 
نبود، اما آنچه نسبت به سایر کشورها 
اهمیت ویژه ای داشــت، مدل، نحوه و 

شدت برخورد بود. 
حکومت مســتقر در بحرین برای 
سرکوب معترضان هیچ ابتکار و توان 
میدانی نداشــت و به همیــن دلیل 
»برادر بزرگتر« وارد میدان شد. ورود 
سعودی ها در تصاویر، با صفوف طویل 
خودروهای زرهی و کماندوهای ارتش 
نصفه و نیمه این کشــور در منامه به 
ســمع و نظر جهانیان رســید. ظرف 
چند روز کشــتار در مقیــاس عظیم 
و ســرکوب های هدفمند شروع شد 
که هدف اصلی آن شــیعیان بحرین 
بودند. جالب اینجاست که روند ورود 
و اســتقرار نظامیان سعودی به منامه 
بنا بر درخواست حکومت آل خلیفه در 
بحرین صورت نگرفت، بلکه سعودی ها 
از خیزش ها احساس خطر کرده بودند و 
نمی خواستند حوزه نفوذشان که روزی 
بخشی از خاک ایران به حساب می آمد 

از دستشان خارج شود!
این موضوع یکبار دیگر تکرار شــد 
و آن هم در »معامله قــرن« بود. به یاد 
داریم که اخیراً »خالــد بن احمد بن 
محمد آل خلیفه« وزیــر امور خارجه 
بحرین در حاشــیه نشست اقتصادی 
بحرین که با حضور »جرد کوشــنر« 
داماد و مشــاور ترامــپ و با محوریت 

ابعاد اقتصــادی معامله قــرن برگزار 
شــد، صریحا در مصاحبه بــا یکی از 
رسانه های عبری زبان اعالم کرد که از 
برقراری و عادی سازی روابط با اسرائیل 
اســتقبال می کند! اگر فکر می کنید 
که این اظهــارات از روی نابخردی یا 
ســهل انگاری یا هر متغیر ناخودآگاه 
دیگر اتخاذ شــده، کاماًل در اشــتباه 
هســتید؛ این مواضع دقیقــاً خط و 
خطوط ابالغِی سعودی ها به فرزند به 
اصطالح خلفی اســت که مواجبش را 

ریاض پرداخت می کند.
هدف ایران است!  

اظهارات مقامات بحرین با عملکرد 
آنها دقیقاً در یک راســتا قــرار دارد. 
روز گذشته که اولین روِز پانزدهمین 
کنفرانس گفت وگوی منامه پشت سر 
گذاشته شد، وزیر خارجه بحرین مجدداً 
ایران را مورد خطاب قــرار داد. کمی 
قبل تر از آن عادل الجبیر، وزیر مشاور 
در امور خارجه دولت سعودی هم مشابه 
همین مواضع را اتخاذ کرده بود و هر دو 
نفر مجدداً بر طبل حفظ صلح و ثبات 
امنیتی و منطقه ای کوبیدند. نکته مهم 
و البته تکراری که در این دوره از اجالس 
امنیتی منامه باید مورد نظر قرار بگیرد، 
برجسته کردن مجدد پرونده و بحث 
»ایران هراســی« در ابعاد منطقه ای و 
تبدیل آن به یک مساله فرامنطقه ای 
است. اینکه بحرینی ها هر از چندگاهی 
چند صد نفر را دور هم جمع می کنند 
و با خط گرفتن از ریاض و تل آویو ایران 
را به عنوان محور تنش به دنیا معرفی 
می کنند موضوع جدیدی به حســاب 
نمی آید، اما مساله این است که در این 
برهه از زمان که تحوالت منطقه ای وارد 
فاز جدید شده چرا آنها بر طبل اختالف 

می کوبند؟! 

»کنفرانس امنیتی بحرین«، بر محور »ایران هراسی« چرخید

همراه ریاض، علیه تهران
اگر فکر می کنید که 

اظهارات وزیرخارجه 
بحرین از روی نابخردی یا 
سهل انگاری یا هر متغیر 

ناخودآگاه دیگر اتخاذ شده، 
کاماًل در اشتباه هستید، این 

مواضع دقیقاً خط و خطوط 
ابالغِی سعودی ها به فرزند 
به اصطالح خلفی است که 

مواجبش را ریاض پرداخت 
می کند   

اجالس امنیتی منامه به 
صورت مرتب با محوریت 

دولت آل خلیفه برگزار 
می شود که بر اساس 

اسناد موجود زمان بندی 
مشخصی ندارد، اما 

محورهای آن کاماًل نشان 
می دهد که بخش اعظمی از 
آن به ایران هراسی مربوط 
است که البته پشت پرده 
آن اسرائیل و سعودی ها 

فعال هستند

مردم الجزایر در چهلمین جمعه هفته پیاپی در پایتخت و شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند که طی آن نیروهای 
امنیتی ۸۰ نفر را دستگیر کردند. رسانه های الجزایری، شهروندان الجزیره و سایر شهرهای الجزایر با برپایی تظاهرات سراسری در 
این کشور مخالفت خود را با برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری اعالم کردند و خواستار برکناری تمام عناصر وابسته به نظام 
عبدالعزیز بوتفلیقه شدند. این تظاهرات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، پلیس و 
نیروهای امنیتی با حمله به تظاهرکنندگان ۸۰ نفر از آنان را دستگیر کردند. پیشتر گروهی 
از امازیغ های الجزایر با حمل پرچم در تظاهرات مسالمت آمیز این کشور توسط پلیس و 
نیروهای امنیتی دستگیر شدند. دادگاه سیدی محمد الجزیره افراد دستگیر شده را به اتهام 
برهم زدن وحدت ملی به یک سال زندان محکوم کرد. تظاهرکنندگان با اعتراض به این حکم 

خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و افرادی شدند. 

معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در گفت وگو با خبرگزاری رویترز دولت آمریکا را اولین مقصر و مانع تراش تشکیل دولت کشورش 
معرفی کرد. نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان در این مصاحبه تاکید کرد، اظهارات اخیر جفری فلتمن، مقام آمریکایی 
علنا آنچه آمریکا قصد آن را دارد و خوابی که برای لبنان را دیده را برمال می کند. معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان تصریح کرد، اولین 
سنگ انداز و مانع تراش در تشکیل دولت لبنان آمریکاســت که در خفا عمل می کند و 
می خواهد شروطش را تحمیل کند و می کوشد نتایج به نفع آن باشد. این همان موضوعی 
است که حل بحران را به تاخیر می اندازد. نعیم قاسم با بیان اینکه هیچ شواهدی نسبت به 
وقوع جنگ داخلی جدید در لبنان وجود ندارد،  گفت: حزب اهلل هرگز به سمت آشوب کشیده 
نخواهد شد. وی گفت: حزب اهلل خواسته های مردمی را حمایت می کند و موافق تحویل 

مقامات فاسد به دادگاه است.

معاون دبیرکل حزب اهلل: آمریکا مانع تشکیل دولت در لبنان استدستگیری 80 معترض الجزایری توسط نیروهای امنیتی 

رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که معاونش با وی در 
انتخابات ریاست جمهوری همراه خواهد بود و نامزدی وزیر 
امور خارجه این کشور برای مجلس سنا نیز دور از ذهن نیست. 
»دونالد ترامپ«رئیس جمهوری آمریکا در گفت وگو با شبکه 
فاکس نیوز اعالم کرد که »مایک پنس« معاونش به همراه وی 
در انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهد داشت و احتمال 
نامزدی »مایک پمپئو« وزیر خارجه برای مجلس سنا نیز وجود 
دارد. ترامپ درباره پنس گفت: وی از دوستان و یاران من است. 
وی در ادامه افزود: »نیکی هیلی، سفیر سابق آمریکا در سازمان 
ملل عالی خواهد بود اما پنس یک اقدام استثنائی و خارق العاده 
انجام داده است«. رئیس جمهوری آمریکا درباره پمپئو نیز 
گفت که وی به نامزدی برای مجلس سنا از ایالت »کانزانس« 
در انتخابات میان دوره ای کنگره در سال ۲۰۲۰ تمایل دارد.  

وی گفت که پمپئو کار به عنوان وزیر خارجه را دوست دارد 
اما با ظهور این تهدید که جمهوری خواهان احتمال کرسی 
کانزانس در مجلس ســنا را در انتخابات سال آینده از دست 
می دهند، وی می تواند نامزد شده و با اختالف بزرگی پیروز 
شود. وزارت خارجه آمریکا اخیراً تصمیم پمپئو برای استعفا و 

نامزدی مجلس سنا از ایالت کانزانس را تکذیب کرد. 

پادشاه اردن روابط فعلی این کشور با اسرائیل را در بدترین 
حالت ممکن توصیف کرد. به گــزارش پایگاه خبری پترا، 
»عبداهلل دوم«، پادشاه اردن در جلسه گفت وگو که توسط 
»انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک« به دنبال 
دریافت جایزه مرد کشور در سال ۲۰۱۹ برگزار کرد، گفت: 
»درباره روابط اردن- اسرائیل باید بگویم که در حال حاضر 
در بدترین حالت قرار دارد و یکی از دالیل آن به مسائل داخلی 
رژیم صهیونیســتی باز می گردد. ما امیدواریم که اسرائیل 
بتواند در هفته ها یا ماه های آینده موضع خود را مشخص کند. 
به دوستانمان در آمریکا می گویم که برای همه ما مهم است که 
دوباره تالش خود را بر  جمع کردن طرف های مختلف پای میز 
گفت وگو متمرکز کنیم و نیمه پر لیوان را ببینیم«. عبداهلل دوم 
درباره تالش ها برای احیای روند صلح و نقش آمریکا در اینباره 

گفت: »برخی از افراد در جامعه بین الملل معتقد هستند که ما 
می توانیم بین فلسطین و اسرائیل بدون حمایت آمریکا صلح 
برقرار کنیم، هر کسی که چنین اعتقادی داشته باشد نشان 
می دهد که منطقه خاورمیانه و نقش آمریکا در این منطقه را 
نمی شناسد، همه ما به ایفای نقش آمریکا برای جمع کردن 

طرفین نیازمند هستیم«.

عبداهلل دوم:

 روابط اردن و اسرائیل در بدترین حالت ممکن قرار دارد!  
ترامپ: 

پنس همراه من خواهد بود

خبرخبر


