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  ٢٠١۶ فبروری ٠٢
 

  ٣ژنيو 
  به سوی صلح، بدون مخالفان مسلح

Genève 3 

Vers la paix, sans l’opposition armée 

 برای صلح در سوريه آغاز شد، و پيش از آن مخالفان طرفدار سعودی سرانجام به فرمان اياالت متحده ٣مذاکرات ژنيو 

با وجود اين، تی يری ميسان براين باور است که واشنگتن و مسکو در دسمبر گذشته . از شرکت در آن باز داشته شدند

ه صلح برسند، ولی اياالت متحده ازاين پس متقاعد شده است که رھبران ً اميدوار بودند که فورا ب٢٢٥٤با قطعنامۀ 

  .برگزيده از سوی رياض قابليت کسب قدرت را ندارند

  ٢٠١۶ فبروری ١/ سوريه (دمشق / شبکۀ ولتر 

 

 ھفته تأخير کلۀ جنگ در سوريه، با يمنيت سازمان ملل متحد برای حل مسأ پيشبينی شده توسط شورای امذاکرات

خالف آنچه نئو محافظه کاران و شاھين ھای ليبرال در آغاز .  بايد آغاز گرددژنيو در ٢٠١۶بروری ف١م روز سرانجا

به رھبری اخوان المسلمين » دولت موقت « جنگ بدان اميد داشتند، تسليم جمھوری عرب سوريه و جايگزينی آن توسط 

ندھی برای نگارش ھا آتش بس و سپس سازماره مذاکھا مطرح نيست، بلکه موضوع اين مذاکره در چشم انداز اين 

  . و کشايش انتخابات برای ھمگان می باشدقانون اساسی نو

 

  بی اعتباری سازمان ملل متحد

 با انتشار اطالعات در ٢٠٠٥ به مديريت سازمان ملل متحد از سال مذاکره بايد يادآوری کنيم که حتی اصل قاعدۀ ءابتدا

 زير عالمت سؤال فولکر پرتس و مشاور کارشناس دانشگاھی او جفری فلتمنآن ّمورد نقش سری معاون دبير کل 

اين سازمان ملل متحد . در نتيجه آشکار شد که سازمان ملل متحد بی طرف نيست، بلکه در جنگ شرکت دارد). ١(رفت 

 را بشار اسد و الھوداميل  و دادگاه ويژه برای لبنان را سازماندھی کرد تا رئيس جمھور Mehlisت مھليس أبود که ھي

ھمين سازمان ملل متحد بود که مزد شاھدان دروغين را .  محاکمه کندرفيق حريریلبنان  قتل نخست وزير اسبق ه اتھامب

دست آورد دادگاه تشکيل داد و از گزارش نتايج ه د دولت و پارلمان لبنان را بئيپرداخت کرده بود و بی آن که تأ
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 فلتمن و پرتس طرح ٢٠١٢ جوالی و باز ھم دوباره سازمان ملل متحد بود که در  بازسازی صحنۀ قتل امتناع کرد

ھا را به اميد پيروزی مذاکره برای تسليم کامل و بی قيد و شرط جمھوری عرب سوريه را به رشتۀ تحرير آورد و سپس 

  .جھاد طلبان به درازا کشاند

 نکنند، ولی نتوانستند مانع حرکت ء را افشافلتمن و تسپراز آنجائی که روسيه و اياالت متحده تصميم گرفتند طرح 

جنگ طلبانۀ دبيرخانۀ کل سازمان ملل شوند، با اين وجود چنين رويکردی سازمان ملل متحد را از بحران ھستی 

در نتيجه، از . ًشناختی نجات داد، گرچه دست کم در مورد پروندۀ سوريه اعتبار سازمان ملل متحد کامال خدشه دار شد

ن ملل متحد ھم پيمانان مفيدی برای آنھا ی دانند که سازمان دھندگان سازماين پس مخالفان جمھوری عرب سوريه ما

ت نمايندگی سوريه ھمواره أعکس، ھيه ب. نيستند زيرا می توانند تحت تأثير فشار روسيه و اياالت متحده قرار گيرند

ّکه با انگيزه ھای سری از پيش توسط سازماندھندگان سازمان ملل امکان اعالن عدم توافق خود را در رابطه با توافقاتی 

 نه به عنوان ابتکار عمل سازمان ملل ٣ ژنيوبه ھمين علت، از اين پس .  برای خود حفظ می کند،متحد مطرح می گردد

  .نظر می رسده متحد بلکه به مثابه توافقات بين اياالت متحده و روسيه ب

  

   حاشيه رانده شده اندرھبران جديد جبھۀ مخالف به

سپس، اياالت متحده که تا اينجا يا خواھان تخريب جمھوری عرب سوريه و يا دست کم تحميل سازش بود، در اين طرح 

 اين موضوع را مورد بررسی قرار داد و Rand Corporation» راند«سال گذشته اتاق فکری . نفعی نخواھد داشت

لت کنونی در سوريه بدترين وضعيت ھا را برای مسکو و به ھمين گونه برای جز دوه نتيجه گرفته بود که ھر دولتی ب

  .واشنگتن به وجود خواھد آورد

در واقع، از آغاز جنگ، اپوزيسيون توسط روشنفکرانی نمايندگی می شد که سازمان سيا و اخوان المسلمين که دست کم 

. از سال ھا پيش خريداری کرده بودند) Langle مرکز پژوھشی النگلی ( برای النگلی کار می کردند ١٩٥٣از سال 

 را داشتند مجبور بودند جای خود را به رؤسای تیروشنفکرانی که قابليت ادارۀ کش. امروز چنين موردی وجود ندارد

بايد دانست که سلطنت سعودی . جنگی واگذار کنند که توسط عربستان سعودی استخدام شده بودند و تأمين مالی می شدند

در نتيجه گزينش رؤسای جنگی بر اساس تعلقات . ی را می پذيردئی بوده و تنھا وابستگی و تبعيت قبيله ئيم قبيله يک رژ

  .ی صورت گرفتئقبيله 

بر اين اساس تنھا . ی را بازيافتندئپس از چندين سال، حتی آنھائی که از خانواده ھای شھری بودند، قالبھای رفتاری قبيله 

اخوان المسلمين نيز نتوانستند در تونس و مصر در . قبيله ھای بيابانگرد سوريه و سعودی باشندمی توانستند نمايندۀ 

  .قدرت بمانند، در نتيجه از ديدگاه واشنگتن حائز شرايط برای حکومت در کشور ديگری نيستند

اقعيت رؤسای  از سوی رياض از بين وزرای قديمی حزب بعث نيز نتوانست ومذاکراتت أگزينش رئيس و سخنگوی ھي

  .جنگی را استتار کند

اتحاد غير طبيعی غربی ھا با سعودی ھا :  ھمين موضوع خود به تنھائی يکی از دروس اين جنگ است ،عالوه بر اين

امروز گسترش . آنچه برای سعودی ھا در خانۀ خودشان قابل تحمل بود، در خارج نخواھد بود. به بن بست رسيده است

ی ھا در خاک اروپا مشکل برانگيز شده است، و قبيله مداری در خاورميانه نيز برای ھمه وھابی گری برای اروپائ

البته اين جريان به اھداف . نظر می رسد، به اين معنا که به سوماليزاسيون منطقه خواھد انجاميده مصيبت بار ب

ھيچ گاه به اندازۀ کافی .  ھدف ديگری را پی گيری می کند اوباما تعلق داشت، ولی رئيس جمھوراشتراوسطرفداران 
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ی تأکيد نشده است، يعنی موضوعی که در عين حال دولت ھای مدرن ئروی ناھمخوانی دولتھای مدرن با جوامع قبيله 

  .را به تثبيت شھروندی و شھرنشينی جوامع خود ھدايت کرد

  

   می تواند به صلح دست يابد؟٣آيا دمشق بدون ژنيو 

 بود، مذاکره برای ادامۀ حياتش مجبور به ٢٠١٢مين موضوع اين است که جمھوری عرب سوريه که در سال سو

جز در شمال شرقی، ارتش عرب سوريه سرزمين ھائی را که از دست داده ه با اين وجود، ب. امروز چنين اجباری ندارد

د جمعيت ص در١٠می خواھد به ضرورت آشتی با  می رود به اين دليل است که ژنيوو اگر به . بود باز پس گرفته است

  . پاسخ بگويد،سوريه که از اخوان الملسمين پشتيبانی کرده اند

دمشق برای توافقات . با توجه به غيبت نمايندگی مخالفان در ھفتۀ گذشته، دمشق به گزينش ھای ديگری روی آورد

 ملی در صورتی که مخالفان از طرح درسطح محلی نيازی به قدرت ھای بزرگ ندارد، و می تواند در سطح

  . به آشتی دست يابد،قطع نظر کنند» سرنگونی رژيم«

ولی چنين . نجامدخالفان در بطن دولت اتحاد ملی بي تنھا می تواند به جذب شبکه ھای مژنيوھای مذاکره در نتيجه، 

در وضعيت .  ناممکن خواھد بود)عربستان سعودی، ترکيه و قطر(موردی با توجه به موضع گيری پشتيبانان معارضان 

  .فعلی، ھيچ عاملی نمی تواند اين تک گوئی ھا را متوقف کند

  

  :به ياد داشته باشيم 

ظاھر بی طرفانۀ ) فولکر پرتس و استافان دو ميستورا، جفری فلتمن( کننده ھای سازمان ملل متحد مذاکرهگروه ) ١

  . سوريه از دست داده اندخود را از افشای تعھدات سری خودشان عليه جمھوری عرب

 از اين پس ،مخالفانی که از سوی عربستان سعودی مورد پشتيبانی قرار گرفته اند، با وجود ظاھر ويترين پيش خوان) ٢

از رؤسای جنگی متعلق به قبايل سوری و سعودی تشکيل شده، يعنی موردی که به آنھا اجازه نمی دھد خود را نمايندۀ 

  .کنندتمام مردم سوريه معرفی 

 .سوريه برای برقراری آشتی ملی ديگر نيازی به مداخلۀ قدرت ھای بزرگ ندارد) ٣

Thierry Meyssan  
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