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  ترازنامۀ اخضر ابراھيمی
رای سازمان ملل متحد و اتحاديۀ عرب، اخضر ابراھيمی، ، فرستادۀ ويژۀ وز٢و يپس از شکست گردھمآئی صلح ژن

 متوجه سوريه دانسته و چنين تبليغ می کند که گوئی او اتھامات را کامالً . ن نکرده استييبرای مالقات مجدد تاريخی تع

تنھا از ديدگاه تی يری ميسان، آقای اخضر ابراھيمی نه . نيز بوده است قربانی جنگ در عين حال متھم رديف اول 

قاضی بی طرفی نيست بلکه گزينش او برای مأموريتی که به عھدۀ گرفته، وادار ساختن سوريه به پذيرش ھمان 

  .يعنی جنگ: سرنوشتی است که او به کشور خودش تحميل کرد 

  ٢٠١۴ اپريل ۴|)سوريه(دمشق|شبکۀ ولتر

  

  

ست که پيش از ربوده شدن او خود را به عنوان طرفدار جھان سوم معرفی می کند، اخضر ابراھيمی آخرين شخصی ا

از تاريخ . اسرارآميز مھدی بن برکا و سپس قتل او، برای مقام معاون سردبيری جنبش غير متعھد ھا برگزيده شد

استقالل الجزائر، او به شکل پی در پی سردبير وزارت امور خارجه، سفير الجزاير در مصر، و سپس نمايندۀ عالی 

تا ١٩٩١او به الجزائر بازفراخوانده شد، سال . حد در سر تا سر جھان بوده استمقام اتحاديۀ عرب و سازمان ملل مت

  . وزير امورخاجه بود١٩٩٢

 از ١و يجای رعايت احترام به توافقات ژنه  شکست خورد، زيرا اياالت متحده تصميم گرفت که ب٢و يگردھمآئی ژن 

رياست آن به عھدۀ اخضر ابراھيمی بود، با آگاھی گيری سعودی ھا پشتيبانی کند، از سوی ديگر، به اين علت که موضع

  .  در رکاب واشينگتن گام برمی داردجوی صلح مشخصاً  و جای جسته به اين امر که او فرد بی طرفی نيست و ب
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در . با مشاورت روسيه، سوريه پذيرفت که فرستادۀ ويژۀ بان کی مون رياست نشست ھای گردھمآئی را به عھده بگيرد

دمشق بيست و پنج سال پيش را در . و اميدوار بود که واشينگتن به قول و قرارھايش پايبند باقی بماندآن دوران مسک

با اين وجود، رأی کنگرۀ اياالت . رابطه با معاھدۀ طائف به ياد داشت، در آن دوران اخضر ابراھيمی دشمن سوريه نبود

ت نمايندگی مخالفان سوريه، أعتبار نمايندگی و اقتدار ھيبود ا، ن)١( سّری برای تأمين مالی القاعدهجلسۀمتحده در يک 

ر امور خارجه جان کری که تمام حذف دعوت ايران در روز پيش از آغاز گردھمآئی، و سپس سخنرانی مقدماتی وزي

اديۀ اروپا برای جلوگيری از ح، بی آن که موانعی را يادآور شويم که ات)٢(وليت ھا را متوجه سوريه دانسته بودؤمس

 نشان داد که مسکو دچار اشتباه شده بوده و يا به اشتباه ، تماماً )٣(يس به عمل آوردت نمايندگی سوريه در سوأورود ھي

  .انداخته شده است

در واقع، خود اياالت .  برای متھم ساختن سوريه راه اندازی شده بود و سوريه نيز در اين دام افتاد مونترو مشخصاً جلسۀ

 را طرح ريزی کرده بود و دو روز پيش از گزارش به اصطالح مستقل که در اصل دروغی بيش متحده مداخلۀ مخالفان

اگر وليد معلم افکار ). ٤(نبود و توسط قطر تأمين ملی شده بود، زندان ھای سوريه را با اردوگاه آشويتز مقايسه کردند

ھان و برای تحميل تبليغاتشان ا بقيۀ جعمومی مردم سوريه را مخاطب خود قرار داد، ولی جان کری و ھم پيمانانش ب

  .سرائی کردندسخن

ول ؤذير را به روی صحنه بياورد که مسو برای اخضر ابراھيمی فرصتی بود تا سوريه ای انعطاف ناپي ژنمذاکرات

 که او پذيرفته بود. در نتيجه در انظار عمومی جھان قربانيان به دژخيم تبديل شدند. جنگ و در عين حال قربانی آن است

 کنند، ولی در عين حال درخواست کرد که موضوع دولت موقت نيز مطرح شود، سپس سوريه مذاکرهدربارۀ تروريسم 

را متھم کرد که قانون بازی را رعايت نمی کند در حالی که بحث و جدل دربارۀ تروريسم حتی به پشتيبانی آشکار از 

  .سيدو جنايات جھاد طلبان ر» مخالفان«نمايندگی به اصطالح 

ر روش داد و به اتھام زنی دائمی عليه يير داده، اخضر ابراھيمی نيز تغيياز وقتی که اياالت متحده سياست خود را تغ

 عمومی سازمان ملل متحد، او سوريه را متھم کرد که کمک ھای تجمع، مقابل چ مار١۴روز . سوريه پرداخت

او وضعيت اردوگاه يارموک را ). ۵(سنگی محکوم کرده استبشردوستانۀ بين المللی را نپذيرفته و مردم خودش را گر

ه نتيجۀ خواست سوريه برای تحميل گرسنگی به فلسطينی ھا دانست، ولی سپاسگذاری مقامات فلسطينی از سوريه را ب

به ويژه، پيوسته . خاطر پشتيبانی ھايش و آنچه را که برای اردوگاه يارموک انجام داده بود به سکوت برگزار نمود

اصرار داشت بگويد که جنگ حاضر دولت را در مقابل بخشی از شھروندانش قرارداده و برای اين منازعه راه حل 

نظامی وجود ندارد و بر اين اساس روی ده سال آماده سازی جنگ توسط غربی ھا، شيوۀ راه اندازی عينی آن، گسيل 

ۀ شکنجۀ کودکان، پردۀ استتار کشيد و عالوه بر اين مخفيانۀ تيراندازان ماھر به درعا و انتشار دروغپردازی دربار

 نفر از آنھا را ۴٠٠٠٠ حضور ،حضور مبارزان خارجی را نديده گرفت، در حالی که ھمين آقای ابراھيمی پيش از اين

حتی اگر اين رقم سه برابر کمتر از شمار واقعی باشد، بايد دانست که اين جنگ يک جنگ . به رسميت شناخته بود

  . در نيکاراگوئه روی داد قابل مقايسه می باشد١٩٨٠ با آنچه طی سال ھای ارانه است و کامالً تجاوزک

روی از مشاروت ھای روسيه و در اعتمادی بگيريم، می بينيم که سوريه در پياگر به شکل مابعدی رويدادھا را در نظر 

در حالی : ست آينده بود ی به تنھائی نشان شکانتخاب اخضر ابراھيم. که به اخضر ابراھيمی داشته در اشتباه بوده است

 داد زيرا انجام مأموريت را به دليل ءنان که در گذشته ھمين مأموريت را به عھده داشت، از مقام خود استعفاعکه کوفی 

اختالف در شورای امنيت ناممکن می دانست، در حالی که ابراھيمی با لبخند اين مأموريت را پذيرفت، و سپس نقش 

ناگفته نگذاريم و يادآوری کنيم . ادۀ ويژۀ دبير کل سازمان ملل متحد را با نقش فرستادۀ ويژۀ اتحاديۀ عرب جمع کردفرست

  .در نتيجه او ھم قاضی و ھم طرف دعوا بود. که سوريه را به شکل ناعادالنه از اتحاديۀ عرب حذف کردند
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 وقتی که — در يکی از روزنامه ھای مھم سوريه  ، من طی مقاله ای٢٠١٣ گستھنگام گزينش اخضر ابراھيمی در ا

در آن مقاله از مأموريت او به .  دربارۀ گذشتۀ اخضر ابراھيمی نوشتم—ھنوز امتياز نگارش مقاله در الوطن را نداشتم

اين مدعی دفاع از دموکراسی، نتيجۀ .  بين ده عضو شورای امنيت عالی مقام الجزائر توضيحاتی نوشتم١٩٩٢سال 

نرال ھای ججای اوه  واداشت و بءرا به استعفاشاذلی بن جديد ت دموکراتيک را باطل اعالم کرد و رئيس جمھور انتخابا

ولی .  داخلی شد که مردم الجزائر از پيامدھای آن ھنوز رنج می برند  را به قدرت رساند و موجب ده سال جنگجنوری

  .اين روند منافع اياالت متحده را تأمين کرد

نام برھان غليون را به عنوان ه ی بئ، رئيس اسالمگرايان الجزائری، عباس مدنی، الئيک قالبی سوريه در آن دوران

 القاعده ٢٠٠٧ در سال که مجدداً (شعبۀ اسالمگرای مسلح ). رئيس آيندۀ شورای ملی سوريه(مشاور سياسی انتخاب کرد 

 ناميده ا القاعدۀ ليبي١٩٧٧سال ( آموزش نظامی ديد ايبا گروه مبارزان اسالمگرای مسلح ليب) در مغرب اسالمی ناميده شد

  . نظامی در سوريه به سر می برندقطعات، اغلب مبارزان اين دو گروه، امروز در )شد

به باور آنھا، انتشار چنين مقاله . گری ھائی، مقامات سوری با انتشار آن مخالفت کردندءبا نگرانی از نتايج چنين افشا

در نتيجه من آن مقاله را در .  از سوی سوريه تلقی شوده ایه، می توانست به معنای متارکای، حتی از جانب روسي

که موجب برانگيختن ). ٧(الجزائر، در کشور خود اخضر ابراھيمی، در االخبار، دومين روزنامۀ الجزائری منتشر کردم

  .طوفان عظيمی عليه او شد

پيش از آن که در بر پا کردن جنگ داخلی در الجزائر شرکت کند، : ندازيم نگاھی به ميراث اخضر ابراھيمی بيامروز 

 رساند که موجب تجزيۀ لبنان به فرقه ھای مذھبی شد، حتی ءرا برای اتحاديۀ عرب به امضا) ١٩٨٩(او معاھدۀ طائف 

توافقات اخضر ابراھيمی ھمان فردی است که . جز تالش برای ايجاد دولتی مستقله امروز دست به ھر کاری می زنند ب

. ی در کابل شد و موجب استقرار گروه کرزی و به قدرت رسيدن کرز— ناتو  به نام —را به پيش برد ) ٢٠٠٢(بن 

را به ) ٨( سازمان ملل متحد را که نظارت بر عمليات حفاظت از صلحت نمايندگیأسرانجام، وقتی پروندۀ مشھور ھي

که نام ديگری برای استعمار بود و ھست را » مداخلۀ بشردوستانه«عھده داشت و آن را به نام خودش نامگذاری کرد، 

رگ جايگزين  مداخلۀ قدرت ھای بزقطعاتاو به ويژه انحراف سازمان را قانونيت بخشيد که از اين پس . متداول ساخت

او . نيروھائی شد که می بايستی روی نتايج توافقات صلح بين طرفين دعوا مأموريت ديدبانی شان را انجام می دادند

پيشنھاد می کرد که نظارت جھانی بر اساس نظريۀ مداخله و خدمات اطالعاتی فراملی صورت بگيرد، و آن را 

  ).٩( به ناتو واگذار نمودناميد، که بان کی مون آن را» پشتيبانی از تصميم«

مأموريت او نيز با امضای بان . »ميانجی«بوده و نه »  کنندهمذاکره«از سوی ديگر، ابراھيمی ھرگز در منازعات نه 

انتقال سياسی مبنی «سوريه را به » ھوشمندی ھا و تجربيات فوق العاده اش«کی مون چنين است که با بھره گيری از 

در اينجا به معنای انتقال وضعيت جنگی به صلح نيست، » انتقال«و ). ١٠( ھدايت کند»بر خواست ھای مردم سوريه

  .بلکه انتقال به معنای تبديل سوريه از کشوری مستقل به کشوری فرمانبردار بدون بشار اسد است

 –ع نکرده اخضر ابراھيمی که خود را به عنوان مدافع قديمی جھان سوم معرفی می کند، ھرگز از مردم جھان سوم دفا

  و ھرگز مناسباتش را با قدرت ھای بزرگ قطع نکرده و بی گمان شايستۀ احترامی نيست -و نه حتی از مردم خودش 

  .که ما برای او قائل ھستيم

  ترجمه توسط حميد محوی

Thierry Meyssan  

Source   

Syrie(Watan -Al(  
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   است بين المللی مين واقعه نگاری سي٧۶
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Le bilan de Lakhdar Brahimi  

 


