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سوری ها در حسکه، روس ها در آسمان حلب
احاطة مرکب بر شمال شرق سوریه 
یگان های ارتش سوریه دامنه استقرار خود 
در جاده بین المللی حســکه - حلب را گسترش 
دادند و در چارچوب وظیفه ملی حفاظت از اهالی 
وارد روستای السوسه و سیلوهای العالیه شدند.  
به گزارش خبرگزاری رســمی سوریه )سانا( در 
حسکه اعالم کرد: ورود ارتش به روستای السوسه 
و تاسیسات سیلوهای العالیه با استقبال و شادی 
اهالی همراه بود. تحرکات نظامی ارتش سوریه 
در حومه غربی حســکه بیانگر بازگشت زندگی 
عادی به روســتاها و شهرک های استان حسکه 
است. به گزارش این خبرگزاری، سیلوهای عالیه 
منطقه مهمی محسوب می شود و ورود به آنجا 
گامی استراتژیک برای سهولت در رفت وآمد بعد 
از تکمیل پیشــروی به سمت روستاها و مناطق 
واقع در مســیر بین المللی و گشودن مجموعه 
مسیرهای موازی با جاده بین المللی و از طریق 
ورود به روســتاهای کوزلیه، تل اللبن و ام الخیر 
تا منطقه سیلوها تلقی می شود. سانا گزارش داد، 
یگان های اتش ســوریه حضور خود را در اطراف 
ســیلوها را تقویت کرده و مراکز ایست بازرسی 
را در روستای السوســه در جنوب غرب و شرق 
سیلوها و در روستای انجودیه در غرب آن ایجاد 
کرده اند. این در حالیست که منابع خبری محلی 
در حســکه اعالم کردند براثر انفجار یک موتور 
سیکلت بمب گذاری شده در محله غویران در این 
شهر، چند تن زخمی شدند. خبرنگار سانا اعالم 
کرد براثر انفجار یک موتور سیکلت بمب گذاری 
شده در میدان الباسل این استان، چند تن زخمی 
شدند  و تلفات مادی به بار آورد و افراد زخمی شده 

به  بیمارستان منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند.
 در همیــن حــال نیروهــای روس دامنه 
گشت های هوائی خود در شمال استان حلب را 
با توجه به گسترش مناطق دوره های گشت زنی 
پلیس نظامی روسیه در شمال سوریه گسترش 
داده اند. به گزارش اســپوتنیک، نیروهای روس 
همزمان با گسترش مناطق گشت زنی های پلیس 
نظامی روسیه در شمال سوریه دامنه گشت های 
هوائی خود را در شــمال استان حلب گسترش 
داده اند. »یوان سولتالکوف« ، خلبان بالگرد »می 
۸« تأکید کرد: »پروازهایمان را به دلیل افزایش 
مناطق گشت زنی به منظور همراهی با تیم های 
پلیس نظامی و تأمین امنیت مناطق گشت زنی 
افزایش داده ایم.« عالوه بر این، بالگردهای نظامی 
روس گشت های هوائی خود را در منطقه مرزی 
بین ســوریه و ترکیه بر اساس امضای یادداشت 

تفاهم سوچی بین مسکو و آنکارا آغاز کرده اند. 

بالگردهای روس گشــت های هوایی روزانه 
خود در این مناطق را برای همراهی گشت های 
زمینی پلیس نظامی روســیه در آنجــا انجام 
می دهند به گونه ای که جفت بالگردها در ارتفاعی 
کمتر  از ۵۰ متر پرواز می کنند. روسیه و ترکیه در 
تاریخ ۲۲ اکتبر یادداشت تفاهمی مشتمل بر ۱۰ 
بند را به ویژه در ارتباط با ورود یگان های فرعی 
وابســته به پلیس نظامی روسیه و تیم خدماتی 
مرزهای سوریه در مرز این کشور با ترکیه خارج 
از منطقه عملیات »چشمه صلح« امضا کرده اند 
تا در عقب نشینی شبه نظامیان ُکرد به فاصله ۳۰ 
کیلومتری از مرزهای سوریه- ترکیه مشارکت 

داشته باشند. 
به موازات این تحــوالت، فرمانده نیروهای 
»ســوریه دموکراتیک« )قســد( اعالم کرد: با 
مسکو بر ســر اســتقرار نیروهای روس در سه 
شهرک در شمال شرق سوریه توافق کردیم. به 
گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، مظلوم عبدی، 
فرمانــده نیروهای »ســوریه دموکراتیک« در 
صفحه کاربری خود در توییتر نوشت، نیروهای 
سوریه دموکراتیک شامگاه یکشــنبه میزبان 
الکساندر شایگو، فرمانده نیروهای روس مستقر 
در سوریه بودند و این نشست »بسیار مفید« بود. 
عبدی در ادامه افزود: به خاطــر امنیت و ثبات 
منطقه با شایگو بر سر اســتقرار نیروهای روس 
در شــهرک های »عامودة«، »تل تمر« و »عین 
عیســی« توافق کردیم و به دنبــال تالش های 
بیشتر در راســتای منافع مشترک هستیم. این 
اظهارات عبدی عقب نشینی از اظهارات قبلی اش 
محسوب می شود. وی یک روز قبل از این دیدار 
اخبار منتشر شده درباره تحویل دو شهرک تل 
تمر و عین عیسی در شمال شرق سوریه به نظام 

سوریه و نیروهای روسیه را تکذیب کرده بود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 اوضــاع در عــراق همچنان 
متشنج است و همه از استعفای 
عبدالمهــدی حــرف می زنند. 
خیلی ها معتقدند که اوضاع بهتر 
خواهد شــد و در مقابل دسته ای 
دیگر می گویند وضعیت بحرانی تر 
می شود. برای بررسی ابعاد آینده 
عراق به گفت وگو با »محمدصالح 
صدقیان«، رئیــس مرکز عربی 
مطالعات ایران نشســتیم که در 

ادامه از نظر می گذرد:  
    

 ریشه بحران فعلی در عراق را 
چگونه باید بررســی کرد؟ اینکه 
بهم ریختگی فعلی را فقط به عامل 
خارجی منتسب کنیم تا چه حد 

درست است؟
 واقعیت این اســت که جران فعلی 
عراق ریشه قدیمی دارد و به سال ۲۰۰۳ 
برمی گردد. از آن موقع تاکنون مشکالت 
زیادی روی داده کــه ظهور داعش هم 
توانست آن را بدتر کند اما به هر ترتیب 
پرونده سیاســی عراق طی ۱6 ســال 
اخیر ابعاد مختلفی به خود گرفته است. 
باید بدانیم که یکی از دالیل اصلی این 
وضعیت عدم شفافیت در رابطه میان 
کردها، اهل تسنن و شــیعیان است؛ 

به صورتی که تمام آنهــا نگران منافع 
خودشان هســتند. بعد از نوشته شدن 
قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰4 هنوز 
انسجام میان ســه طرِف مذکور اتفق 
نیفتاده و متاسفانه در مقاطع مختلف 
شاهد هستیم که آنها یکدیگر را متهم 
می کنند یا علیه یکدیگر دست به اتخاذ 
مواضع انفعالی می زنند. این موضوع به 
خوبی نشان می دهد که انسجام روز به 
روز با مشکل روبرو شده است. به گونه ای 
که کردها و اهل تســنن در همان سال 
۲۰۰4 انتقادهای زیادی به قانون اساسی 
که توسط آمریکایی ها نوشته شده بود 
داشــتند و این انتقاد هنوز هم به قوت 
خود باقی است. در همان زمان تفسیرها 
بر این بود که ایاالت متحده به عنوان یک 
نیروی اشغالگر به دنبال مهندسی اوضاع 
سیاسی، امنیتی و اقصادی عراق است 
که به نظرم این موضــوع تا حد زیادی 

درست بود.
در این میان شــاهد ظهور داعش و 
مشــکالت خاص خود بودیم. اگرچه 
عراق در زمان ظهــور داعش با وحدت 
مقابل این بحران و معضل جدی ایستاد، 
اما باید متوجه بود که با پایان داعش، دوره 
نخست وزیری حیدر العبادی هم به پایان 
رسید و بسیاری بر این عقیده بودند که با 
آمدن »عدال عبدالمهدی« همه چیز تا 
حد زیادی درست می شود و بهبود پیدا 
می کند. افکار عمومی فکر می کردند که 
پس از آمــدن عبدالمهدی اوضاع رو به 

راه می شود؛ چراکه هم مرجعیت و هم 
احزاب سیاسی به نخست وزیری او رای 

داده بودند و آن را تایید کردند.
 پس مشکل کجا بود؟   

 ببینید، مشــکل ها در عراق زیاد و 
فراتر از تصور کســانی است که عراق را 
تنها از راه رسانه و تحلیل می شناسند. 
به عنوان مثال یکی از مشکالت اصلی 
دولت عبدالمهدی این بــود که تمام 
وزارتخانه ها در دست ائتالف الفتح )به 
رهبری هادی العامری( و ســائرون )به 
رهبری مقتدی صــدر( بودند جریان 
حکمت )به رهبری عمار حکیم( یا دولت 
القانون و غیره در حاشیه قرار گرفتند. 
از این منظر به نظرم دو عامل )داخلی و 
خارجی( در این اتفاق ها دخیل هستند. 
عامل داخلی این بحران را باید ضعیف 
بودن دولت عبدالمهدی دانســت. او از 
روزی که روی کار آمد بارها برنامه های 

مختلف خود را بیان کــرد و مردم هم 
منتظر اجرای آن شدند و همین موضوع 
انتظار مردم عراق را باال و باالتر بُرد؛ ولی 
هیچ اتفاقی در نظام سیاسی و اقتصادی 
رخ نداد. از سوی دیگر اخبار فسادهای 
مالی و اداری روز به روز مردم را بیشــتر 
تحریک می کرد؛ تا جایی که اســنادی 
مبنی بر خرید و فــروش وزارتخانه ها 
توسط احزاب سیاسی عراق وجود دارد 
که نشان می دهد فســاد و جناح بندی 
در این کشور تا چه حد و چگونه افزایش 

پیدا کرده است. 
 منظورتان این است که اوضاع 
از دست نخست وزیر عراق خارج 

شده بود؟ 
تا حدودی اینگونه بــود، اما بحث 
این است که دست هایی در پشت پرده 
وجود دارند که نگذاشتند عبدالمهدی 
کارش را به درستی انجام دهد. به عنوان 
مثال حدود ۵-4 مــاه پیش زمانی که 
وزیر بهداشت پیشــین عراق به دالیل 
مشــکالت داخلــی در وزارتخانه اش 
به عبدالمهدی رجوع کرد تا مشــکل 
را حل کند، نخســت وزیر عراق اعالم 
کرده بود که به رغم تالش های متعدد 
نمی تواند کاری کند و در نهایت شاهد 
استعفای وزیر بهداشــت عراق بودیم. 
این موضوع به خوبی نشان می دهد که 
عبدالمهدی درگیر یک جدال داخلی و 
پشت پرده ای بوده و عماًل نمی توانست 
کاری از پیش ببرد. این وضعیت نمایانگر 
این است که وزارتخانه های عراق زیر نظر 
او اداره نشده که اتفاقاً بحث بسیار مهم و 

قابل توجهی به حساب می آید. 
طبیعی اســت در چنین شرایطی، 
مردم با خواندن اخبار مربوطه از سوی 
برخی از رســانه های عراق و منطقه که 
هدفشــان ضربه به عبدالمهدی بود، 
ناامید شدند؛ تا جایی که گفت می شود 
پُست معاونین وزارتخانه ها از قبل میان 
احــزاب خرید و فروش شــده اما هیچ 
اقدامی برای خنثی شدن این موضوع 
و هدف قرار گرفتن مافیای پشت پرده 
عراق انجام نشــده اســت. برآیند این 
موضوع سرخوردگی اجتماعی و یأس 
همه گیر و دسته جمعی را به وجود آورد 
که من معتقدم این موضوع حتی پس از 
استعفای عبدالمهدی هم ادامه خواهد 
داشت؛ چراکه موضوع فساد ریشه دار 

شده است. 

 عامل خارجی این وضعیت را 
چگونه باید تحلیل کنیم؟    

 در مورد عامل باید به این نکته توجه 
شود که مسائل منطقه ای مانند پرونده 
سوریه، یمن، لبنان و حتی روابط ایران 
با آمریکا و عربستان سعودی در تحوالت 
عراق دخیل بــه انحای مختلف دخیل 
است. اینکه می بینیم عراق و لبنان در 
ماه اکتبر با یک محور مشــخص شلوغ 
می شود، مســاله ای نیست که بتوان از 
کنار آن به ســادگی عبور کرد. حدود 
۸-7 ماه پیش شــاهد بودیم که وزیر 
خارجه آمریــکا به عراق ســفر کرد و 
با عــادل عبدالمهــدی و برهم صالح 
)رئیس جمهوری عراق( دیدار داشت 
و صریحا در آنجا اعــالم کرد که ایاالت 
متحده به دنبال کوتاه کردن دســتان 
ایران از عراق اســت. ایــن اتفاق جنبه 
دیگری هم داشــت؛ مقامات عراق سه 
بار و در سه تاریخ مختلف اعالم کردند 
که قرار است عبدالمهدی به واشنگتن 
سفر کند ولی هر سه بار، مقامات آمریکا 
ســفر وی را لغو کردند. این موضوع به 
خوبی نشان می دهد که ایاالت متحده 
نه تنها یک بازی حساب شده را از ماه ها 
قبل برنامه ریزی کرده بود بلکه از کارنامه 
کاری عبدالمهدی و رابطــه او با ایران 
بسیار ناراحت بود. بخش دیگری از این 
شلوغی به نفوذ چین و سرمایه گذاری ها 
آن در عراق برمی گردد. آمریکا بارها به 
مقامات بغداد و همچنین کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس هشــدار داده بود 
که پکن نباید در کشورهای آنها ورود و 
سرمایه گذاری کند اما درنهایت چینی ها 
در عراق ورود کردند و این موضوع آمریکا 

را بیش از حد عصبانی کرد.   
 فاز دوم اعتراض های عراق که 
از 25 اکتبر شروع شد تا چه حد با 

فاز اول آن تفاوت دارد؟ 
 باید متوجه بود که فســاد در عراق 
)از اقلیم کردستان گرفته تا استان های 
سنی نشــین و شیعه نشین( به صورت 
علنی وجــود دارد و همــه آن را اذعان 
می کننــد؛ امــا اتفاق هایــی که در 
استان های شیعه نشین پس از ۲۵ اکتبر 
رخ داد نشان می دهد که سناریوی اصلی، 
هدف قرار دادن رابطه ایران و عراق است. 
اینکه کنسولگری ایران در نجف را دو بار 
آتش می زنند مشخص می کند که هدف 
مخابره پیام، »تهران« است که درنهایت 

به استعفای عبدالمهدی منجر شد. من 
معتقدم که نخســت وزیر عراق خیلی 
دیر استعفا داد و بهتر بود که زودتر این 
اتفاق رخ می داد؛ چراکه بحران در حالت 
فعلی از پوسته در حال رخنه به هسته 
است و این می تواند تبعات گسترده ای 

داشته باشد.
 اســتعفای عبدالمهدی و 
انتخاب گزینه بعدی تا چه حد عراق 

را آرام خواهد کرد؟ 
 اگر این اتفاق ماه ها قبل رخ می داد 
به نظرم می توانستیم امیدوار باشیم که 
کارهای مثبتی در این راستا انجام شود 
اما حاال که اوضاع به هم ریخته تر و بحران 
عمیق تر شــده به نظرم تحلیل آینده 
خیلی سخت است. جناح های سیاسی 
مانند سائرون به رهبری صدر که اکثریت 
پارلمان را دارند هنــوز گزینه ای برای 
نخست وزیری مشخص نکرده اند و سایر 
احزاب پس از اســتعفای عبدالمهدی 
ســکوت کرده اند. مضاف بــر این قرار 
است در تاریخ ۱۰ دسامبر، مردم عراق 
از سراســر کشــور به بغداد بیایند و در 
آنجا تجمع کنند که نشــان می دهد 
بحران همچنان ادامــه دارد و معضل 
تنها استعفای عبدالمهدی نبوده است. 
بنابراین باید دید آیا گزینه ای که تمام 
طیف ها او را قبول دارند، در عراق وجود 
دارد و به روی کار می آیــد یا خیر؟ در 
نهایت من فکر می کنم عراق به سمت 

انتخابات زودهنگام خواهد رفت.    

واکاوی آینده عراق پس از استعفای عبدالمهدی 

ادامه بحران در سایه انتخابات زودهنگام 
گفت وگوی »توسعه ایرانی« با رئیس مرکز عربی مطالعات ایران

حدود 8-7 ماه پیش شاهد 
سفر وزیر خارجه آمریکا 

به عراق و دیدارش با عادل 
عبدالمهدی و برهم صالح 

)رئیس جمهوری عراق( بود 
و در آنجا صریحا اعالم کرد 
که ایاالت متحده به دنبال 

کوتاه کردن دستان ایران از 
عراق است

عبدالمهدی درگیر 
یک جدال داخلی و 

پشت پرده ای بود و عماًل 
نمی توانست کاری از پیش 
ببرد؛ این وضعیت نمایانگر 
این است که وزارتخانه های 
عراق زیر نظر او اداره نشده 
که اتفاقاً بحث بسیار مهم و 

قابل توجهی به شمار می آید

کاخ سفید در نامه ای به کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا اظهار کرد، دونالد ترامپ و وکالی او در جلسه استماع این 
کمیته که روز چهارشنبه برگزار می شود، شــرکت نخواهند کرد. پت سیپولون، مشاور حقوقی کاخ سفید در نامه ای به جرولد 
نادلر، رییس کمیته قضایی مجلس نمایندگان اظهار کرد: در خصوص جلسه استماعی که برای برگزاری آن در روز چهارم دسامبر 

برنامه ریزی شده، نمی توان انتظار داشت در حالی که هنوز نامی از شهود برده نشده و مشخص نیست کمیته 
قضایی با برگزاری جلسات استماع بیشتر، روند منصفانه ای را در خصوص رییس جمهور اجرا می کند، در 
این جلسه شرکت کنیم. مهم تر از آن این است که گفتمانی آکادمیک با استادان حقوق برگزار نمی شود تا 

)دست کم( تصویری از یک روند منصفانه به رییس جمهور ارائه شود. بر همین اساس، در شرایط فعلی قصد 
نداریم در جلسه استماع روز چهارشنبه شما شرکت کنیم.

روزنامه »هاآرتص« نوشته است که لندن به بهانه دشوار بودن فراهم کردن شرایط امنیتی، با سفر نتانیاهو به انگلیس برای شرکت 
در نشست سران »ناتو« مخالفت کرده است. در حالی که روز شنبه رسانه های رژیم صهیونیستی از تصمیم »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر این رژیم برای سفر به لندن همزمان با نشست سران سازمان »پیمان آتالنتیک شمالی« )ناتو( خبر داده بودند، امروز 

روزنامه »هاآرتص« نوشته است که این سفر به دلیل مخالفت انگلیس و عدم پاسخ مثبت سران فرانسه و آلمان، 
لغو شده است. بنا بر این گزارش، مقام های انگلیسی به تل آویو اعالم کرده اند که درخواست سفر دیر به لندن 
اعالم شده و برای فراهم کردن شرایط امنیتی و وجود »مشکالت پشتیبانی«، امکان انجام این سفر وجود 
ندارد. عالوه بر این، مقام های انگلیسی از اینکه نتانیاهو بار دیگر بدون اطالع از قبل، تصمیم به سفر به لندن 

گرفته ناخرسند هستند. 

در آستانه اجالس ناتو؛ مخالفت بریتانیا با سفر نتانیاهو به لندن ترامپ و مشاورانش در جلسه استیضاح شرکت نمی کنند

نخست وزیر کویت با اشــاره به برگزاری نشست آتی 
سران شورای همکاری خلیج فارس در تاریخ ۱۰ دسامبر 
جاری در ریاض، این نشست را نقطه عطف بسیار مهمی 
برای برقراری آشــتی در منطقه دانســت.  بــه گزارش 
المیادین، صباح خالد الحمد الصباح، نخست وزیر کویت 
اظهار کرد: نشست سران شورای همکاری خلیج )فارس( 
۱۰ دسامبر سال جاری )سه شــنبه ۱۹ آذرماه( در ریاض 

پایتخت عربستان برگزار خواهد شد. نخست وزیر کویت 
تاکید کرد: نشست آتی نقطه عطف بسیار مهمی در روند 
آشتی میان کشورهای منطقه خواهد بود. خالد جاراهلل، 
معاون وزیر خارجه کویت نیز گفت: نشــانه های مثبتی 
برای عبور از اختالفات فعلــی در منطقه وجود دارند و ما 
با دید مثبتی به طرح های ارائه شــده برای تقویت امنیت 
منطقه می نگریم. نشســت سران شورای همکاری خلیج 
فارس برای دومین سال متوالی در ریاض برگزار می شود، 
دوره قبلی در تاریخ ۹ دسامبر نیز پس از انصراف عمان از 
میزبانی، در همین کشور برگزار شد. روزنامه وال استریت 
ژورنــال آمریــکا دو روز قبل به نقل از برخی مســؤوالن 
آمریکایی و عرب نوشت: محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، 
وزیر خارجه قطر در اکتبر گذشته برای دیدار با مسؤوالن 

عالی رتبه عربستان داشته است.

چین به تالفی قانون حمایت از معترضان هنگ کنگی که 
اخیرا توسط دونالد ترامپ امضا شد، سازمان های آمریکایی 
از جمله دیده بان حقوق بشــر را تحریم کــرد. به گزارش 
اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز، دوشنبه 
اعالم کرد، کشورش مجموعه تحریم هایی را بر سازمان های 
غیردولتی آمریکایی اعمال کرده اســت. این اقدام چین در 
واکنش به رئیس جمهوری آمریکاســت که با امضای خود، 

الیحه حمایت از معترضان هنگ کنگــی را به قانون ایاالت 
متحده تبدیل کرد.قانون »حقوق بشر و دموکراسی«، دولت 
آمریکا را موظف می کند که ساالنه وضعیت خودمختاری 
هنگ کنگ از چین را بررسی کند. سخنگوی وزارت خارجه 
چین در کنفرانس خبری گفت: اخیرا دولت آمریکا بدون توجه 
به اعتراضات چین قانون »حقوق بشر و دموکراسی« در هنگ 
کنگ را مصوب کرد، این اقدام نقض خطرناک قانون بین الملل 
و معیارهای اصلی روابط بین الملل و مداخله در امور داخلی 
چین است. به گفته این سخنگو، پکن شــدیدا به این اقدام 
معترض است و تحریم های اعمال شده شامل سازمان ها و 
نهادهای غیردولتی آمریکا از جمله آکادمی ملی دموکراسی،  
دیده بان حقوق بشر مستقر در آمریکا و فریِدم هاوس )خانه 
آزادی( هســتند. دولت چین این نهادها را بــه حمایت از 

فعالیت های افراط گرایی در هنگ کنگ متهم کرده است.

به تالفی قانون حمایت از معترضان هنگ کنگی 

چین سازمان های آمریکایی را تحریم کرد
برگزاری نشست شورای همکاری خلیج فارس

تالش برای آشتی عربی!

خبرخبر


