
پلوسی:

مساله استیضاح ترامپ در حال حاضر تفرقه آمیز است

استیضاح  طرح  با  مخالفت  با  آمریکا  نمایندگان  مجلس  جدید  رئیس 
در وضعیت کنونی آن را گزینه ای "تفرقه آمیز" دانست. اما او تاکید کرد 
استفاده یکی از قانونگذاران از واژگانی در توصیف دونالد ترامپ "وخیم تر" 

از لحن صحبت کردن شخص رئیس جمهوری آمریکا نیست.
به گزارش ایسنا، نانسی پلوسی، رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه 
با ام اس ان بی سی تاکید کرد: معتقدم که ما خواستار اتحاد و کنار هم قرار دادن مردم 
هستیم. استیضاح رویکرد بسیار تفرقه آمیزی است و ما نباید بدون حقایق چنین 

رویکردی داشته باشیم.
اظهارات پلوسی پس از انتشار سخنانی منتسب به یک عضو جدید کنگره مطرح 
شد که از واژگانی "نامناسب" استفاده کرده و گفته بود دموکرات ها قصد استیضاح 
ترامپ را دارند. پلوسی تاکید کرد: به طور کلی این لحنی نیست که من بخواهم از آن 
استفاده کنم اما با این حال معتقدم که نباید آن را بزرگ جلوه دهیم. لحن آن نماینده 

)رشیده طلیب( بدتر از لحن رئیس جمهوری آمریکا نبوده است.
او همچنین از افزایش فشار بر ترامپ و جمهوری خواهان برای حمایت از بازگشایی 
اکثر بخش های دولت خبر داد و گفت، رئیس جمهوری آمریکا فیش های حقوقی 
کارکنان دولت را بر سر دیوار مرزی اش گروگان گرفته است. پلوسی تاکید کرد: 
مساله دیوار و تعطیلی دولت واقعا هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند. واقعا مرتبط کردن 

این دو غیر مسووالنه است.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت، 
روابط والدیمیر پوتین )رئیس جمهوری روسیه(-ترامپ خطرناک است. پلوسی گفت: 
معتقدم روابط رئیس جمهوری آمریکا با مجرمان و آدم کش هایی در سراسر جهان 

ترسناک است... واقعا والدیمیر پوتین؟ به نظرم خطرناک است. 

رسانه های غربی محاکمه عامالن قتل خاشقجی را یک 
"نمایشنامه کمدی" خواندند

رسانه های غربی به آغاز محاکمه عامالن قتل روزنامه نگار منتقد سعودی از 
سوی دادستانی عربستان واکنش نشان دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الجزیره، کیارا کروشاتی، نویسنده روزنامه ایتالیایی 
"المانیفستو" در واکنش به آغاز محاکمه عامالن قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی در ریاض گفت: محاکمه عامالن قتل خاشقجی یک "نمایشنامه 

کمدی" است.
وی افزود: افرادی که در "قفس اتهام" قرار دارند ۱۱ مظنون سعودی به قتل 
خاشقجی و مثله کردن اعضای بدن او هستند نه نظام این کشور که طبق اعالم 
سازمان "سیا"، اطالعات ترکیه و کنگره آمریکا دستور ارتکاب چنین جنایتی را 

صادر کرده است.
کروشاتی ادامه داد: دادستان عربستان به دنبال اعدام پنج تن از این مظنونان 
است تا بدین واسطه با آنکارا که خواهان محاکمه تمامی عامالن این قتل در خاک 
خود است، مخالفت کرده و با مخفی کردن این افراد سعی دارد تا خاندان سلطنتی 

عربستان را از تنگنایی که در نتیجه این جنایت در آن قرار گرفته اند، خارج کند.
وی تصریح کرد: پس از اعدام مجریان این جنایت فردی که دستور آن را صادر 
کرده در امان خواهد ماند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان اینگونه به دنبال 
نجات خود از داستانی بوده که در پی آن و به دنبال نقض حقوق کارگران خارجی، 
بازداشت فعاالن و روحانیون و کشتن غیرنظامیان در یمن اعتبار عربستان به طور 

کامل درگیر آن است.
در همین راستا، روزنامه "تایمز" انگلیس نیز در واکنش به این مساله نوشت: علی 
رغم وجود این ظن که محمد بن سلمان "حاکم دوفاکتوی" عربستان در این جنایت 
دست داشته، دادستانی عربستان محاکمه عامالن قتل را در ریاض آغاز کرد. این 
درحالی است که ترکیه به دنبال یافتن جسد خاشقجی است و اختالف و جدل 
میان آنکارا و ریاض همچنان بر سر ذی حق بودن در اجرای محاکمه در هر یک از 

دو کشور وجود دارد.
این روزنامه در ادامه آورده است: تا بدین لحظه اسامی افرادی که محاکمه شده اند 
فاش نشده و ترکیه نیز به درخواست عربستان مبنی بر تحویل تمامی ادله و شواهد 
مربوط به این قتل بی توجه بوده است. در همین راستا، کولم لینچ، خبرنگار مجله 
"فارن پالیسی" آمریکا نیز نسبت به آغاز محاکمه عامالن قتل خاشقجی واکنش 
نشان داد. لینچ اظهارات خود در این باره را با این سؤال آغاز کرد که چرا دیگر 
خبری از تبلیغات درباره دست داشتن ولیعهد عربستان در قتل خاشقجی نیست؟ 
وی گفت: قتل روزنامه نگار منتقد سعودی به دست عناصر وابسته به دولت عربستان 
موجب افزایش درخواست ها در سراسر جهان مبنی بر انجام یک تحقیق در این 
باره تحت نظارت سازمان ملل شد اما تا بدین لحظه و پس از گذشت بیش از سه 
ماه از این جنایت هیچ گونه نشانه ای از آمادگی این سازمان بین المللی و یا رهبران 
کشورهای بزرگ برای انجام چنین تحقیقی مشاهده نکرده ایم. این خبرنگار در ادامه 
تاکید کرد: شورای امنیت سازمان ملل حتی یک جلسه هم به صحبت درباره این 
جنایت اختصاص نداده است و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل از پذیرش 
درخواست ها مبنی بر تحقیق در این باره طفره می رود. با این حال مجلس سنای 
آمریکا که به مجازات عامالن این قتل ازجمله محمد بن سلمان رای داد بیشتر به 
این موضوع اصرار ورزیده است. به عقیده لینچ، این تردیدها نسبت به انجام تحقیق 
بیانگر این مسأله است که نفوذ و جسارت عربستان در صحنه ای که امروز شاهد آن 
هستیم نقش مهمی ایفا کرده است. این مسأله همچنین بیانگر آن است که احترام به 
حقوق بشر در بسیاری از کشورها کاهش یافته و طفره رفتن دولت ها نسبت به انجام 
تحقیق درباره جنایات و ترورها ممکن است که بهای سیاسی سنگینی را به همراه 
داشته باشد. عربستان پنج شنبه نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد دولت این کشور را برگزار کرد. ۱۱ متهم در این دادگاه 

محاکمه می شوند که برای پنج نفر از آن ها مجازات اعدام درخواست شده است.

یک مقام بلندپایه آمریکا به خبرگزاری بلومبرگ اطالع 
داده که علیرغم تاکید ترامپ بر خروج سریع نیرو های 
آمریکا از سوریه، بولتون به مقامات اسرائیلی خواهد گفت 
که هیچ برنامه زمانی برای خروج ارتش آمریکا از سوریه 

وجود ندارد.
به  آمریکا  مقامات  بلندپایه  مقامات  از  تن  دو  بزودی  فرارو- 
خاورمیانه سفر می کنند تا هم به متحدان درباره خروج نیرو های 
آمریکایی از سوریه اطمینان بدهند و هم علیه ایران جبهه واحدی 

ایجاد کنند.
به گزارش فرارو، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در یک سفر 
۸ روزه، برای بررسی مسائل مرتبط با ایران، سوریه و یمن به 
۸ پایتخت در خاورمیانه سفر خواهد کرد. پومپئو در ۸ ژانویه به 
عمان، قاهره، منامه، ابوظبی، دوحه، ریاض، مسقط و کویت می رود.

از  نگرانی متحدان خاورمیانه ایش  کاخ سفید تالش می کند 
تصمیم اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای خارج کردن 

نیرو های آمریکایی از سوریه را کمتر کند.
عالوه بر پومپئو، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، هم روز 
جمعه به اسرائیل و ترکیه سفر می کند تا با مقامات تل آویو و آنکارا 

درباره خروج نیرو های آمریکایی از سوریه گفتگو کند.
آمریکایی  نیرو های  ناگهانی  خروج  که  می شود  پیش بینی 
بریت  و  دفاع،  وزیر  متیس،  جیمز  استعفای  به  که  سوریه،  از 
مک گورگ، نماینده آمریکا در ائتالف ضد داعش، منجر شد، در 
رأس برنامه های سفر بولتون و پومپئو قرار گیرد. با این حال، مسائل 

مهم دیگری در این سفر ها بررسی خواهد شد.
تاکید بر ادامه حضور آمریکا در خاورمیانه

پس از اتخاذ تصمیم ترامپ درباره سوریه، به طور گسترده این 
شائبه مطرح شد که آمریکا در حال ترک خاورمیانه است. یک مقام 
وزارت خارجه آمریکا، هدف سفر پومپئو را مقابله با »روایت های 
اشتباه«، مبنی بر خروج آمریکا از خارومیانه، دانست. این مقام 
گفت: »ما هیچ جایی نمی رویم.« وی افزود هدف سفر پومپئو به 
خاورمیانه این است که به متحدان منطقه ای نشان دهد »آمریکا 

در حال ترک خاورمیانه نیست.«
اگر چه برخی عناصر حزب جمهوریخواه از تصمیم ناگهانی 
ترامپ درباره سوریه استقبال کردند، اما اکثر رسانه ها و نمایندگان 
کنگره این تصمیم را اشتباه و زیان بار دانستند که به نفع ایران و 
روسیه است. به دلیل همین انتقادات است که بولتون و پومپئو 
تالش می کنند بر استمرار حضور آمریکا در منطقه تاکید کنند. 
سفر پومپئو به این همه کشور یک اقدام غیرمعمولی است که در 
یک شرایط ویژه صورت می گیرد. بنا به گفته مقامات دولت آمریکا، 
بازدید یک وزیر خارجه آمریکا از این همه کشور در یک سفر 
بسیار غیرمعمول است. چرا که پومپئو قبال به عنوان وزیر خارجه یا 

رئیس سازمان سیا به اغلب این کشور ها سفر کرده بود.
به نظر می رسد تصمیم ترامپ درباره سوریه بدون مشورت با 
اعضای کابینه اتخاذ شده است. در حالی که ترامپ بر خروج سریع 

نیرو های کشورش از سوریه خبر داده بود، اکنون برخی مقامات 
آمریکایی می گویند هیچ برنامه زمانی برای این خروج وجود ندارد. 
مقامات دولت آمریکا به وبگاه واشنگتن فری بیکن گفتند: »هیچ 
وجود  از سوریه  نظامی مان  نیرو های  برای خروج  زمانی  برنامه 
ندارد. رئیس جمهور تصمیم گرفته که ما نیرو های نظامی مان را از 
سوریه خارج کنیم. اما این به شکل دقیق و بسیار هماهنگ شده با 

متحدان و شرکای مان انجام خواهد شد.«
مقامات اسرائیلی و برخی کشور های عربی از خروج نیرو های 
آمریکایی از سوریه نگران شده و آن را اقدامی به نفع گسترش 
نفوذ ایران ارزیابی کرده اند. همزمان با اعالم سفر بولتون و پومپئو 
به خاورمیانه، نشانه هایی درباره عقب نشینی آمریکا از تصمیم 
ترامپ ظاهر شده است. یک مقام بلندپایه آمریکا به خبرگزاری 
بلومبرگ اطالع داده که علیرغم تاکید ترامپ بر خروج سریع 
نیرو های آمریکا از سوریه، بولتون به مقامات اسرائیلی خواهد 
گفت که هیچ برنامه زمانی برای خروج ارتش آمریکا از سوریه 
وجود ندارد. عالوه بر این، بولتون در جلسه با بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل، و اعضای کابینه اش، تاکید خواهد کرد 

که هیچ تصمیمی درباره خروج نیرو های آمریکا از پایگاه التنف 
سوریه اتخاذ نشده است.

این مقام آمریکایی افزود برخی نیرو های آمریکایی از سوریه به 
عراق منتقل خواهند شد، اما بولتون به دنبال این است که قبل 
از تصمیم گیری آمریکا درباره التنف، به ارزیابی های اسرائیلی ها و 
اردنی ها، بخصوص نگرانی شان درباره نفوذ ایران در سوریه، گوش 

بدهد.
ایجاد جبهه واحد در برابر ایران

پومپئو در کشور های عربی بر چند مسئله مهم تمرکز خواهد 
کرد که همگی به نوعی با ایران مرتبط هستند. مسئله نخست، 
به  -معروف  خاورمیانه«  استراتژیک  »ائتالف  تاسیس  پیگیری 
ناتوی عربی- است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا درخصوص سفر 
پومپئو به کشور های عربی آمده است: »در منامه، وزیر )خارجه( 
بررسی  همچنین  و  دوجانبه  همکاری  حوزه های  بررسی  برای 
راه های گسترش شراکت راهبری آمریکایی-بحرینی با رهبران 
بحرین دیدار خواهد کرد. وزیر و رهبران بحرین به مسائل مهم 
منطقه ای، از جمله مقابله با تروریسم و همکاری از طریق ائتالف 

استراتژیک خاورمیانه برای مقابله با فعالیت های خطرناک رژیم 
ایران، خواهند پرداخت.«

از چند ماه پیش اعالم شد که در دیدار آینده سران شورای 
همکاری خلیج فارس در اوایل سال ۲۰۱۹ با دونالد ترامپ تاسیس 
ناتوی عربی اعالم خواهد شد. اما استمرار بحران قطر مانع از اعالن 
تاسیس این ائتالف نظامی شده است. به همین دلیل، پومئپو در 
دوحه بر »اهمیت متحدن بودن شورای همکاری خلیج )فارس( 

در ایستادن در برابر« ایران تاکید خواهد کرد.
پومپئو، چند روز قبل از سفر، درباره برنامه موشکی ایران هم 
هشدار داد. او در توئیتی مدعی شد که ایران برای پرتاب یک 
این، یک مقام  بر  برنامه  ریزی می کند. عالوه  موشک ماهواره بر 
آمریکایی به واشنگتن فری بیکن گفت: »رژیم ایران، خطرناک ترین 
بازیگر در منطقه است. برای ثبات، هیچ تهدیدی بزرگتر از رژیم 
ایران نیست. ۱۲ درخواستی که ایاالت متحده مطرح کرده است، 
همچنان پابرجاست. وزیر )خارجه(، کارش را برای ترغیب متحدان 
و شرکای منطقه ای مان به مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده رژیم 

)ایران( ادامه خواهد داد.«
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اعتراضات جلیقه زردها وارد هشتمین هفته شد
جنبش جلیقه زردهای فرانسه در هشتمین هفته اعتراضات پیاپی به خیابان های پاریس آمدند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اعتراضات موسوم به جلیقه زردها که تجمع های خودشان را از هفدهم نوامبر 2۰1۸ در فرانسه آغاز کردند همچنان برای هشتمین 

هفته پیاپی به خیابان ها آمدند. گرچه دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه از طرح افزایش مالیات سوخت عقب نشینی کرده است اما معترضان به صورت گسترده تر به سیاست های دولت و افزایش هزینه های زندگی اعتراض دارند.   ماکرون ماه دسامبر یک سری تدابیر 
برای حل و فصل این بحران اقتصادی و اجتماعی اعالم کرد و وضعیت اقتصادی و اجتماعی اضطراری اعالم کرد. تدابیر پیشنهادی شامل هدیه ساالنه به کارکنان و معافیت از افزایش مالیات امنیت اجتماعی بازنشستگانی که ماهانه دریافتی کمتر از 2۰۰۰ یورو دارند، بود.

اخبار یک مقام بلند پایه آمریکا خبرداد

دو هدف سفر مایک پومپئو و جان بولتون به خاورمیانه

 عراقچی با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد

 با ارسال نامه برای حفظ آرامش در انتخابات ؛

پرچم سفید تل آویو در برابر حماس باال رفت

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران امروز شنبه در کابل با اشرف غنی 
رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش شبکه طلوع نیوز، در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری افغانستان 
انجام شد، دو طرف در رابطه با اهمیت مناسبات همه جانبه میان دولت ها، فرآیند صلح 
به رهبری و مالکیت افغان ها و چگونگی استفاده بهتر از بندر چابهار بحث و تبادل 

نظر کردند.
طلوع نیوز نوشت: معاون وزیر خارجه ایران در مورد دیدار اخیر مقامات ایرانی با 
طالبان به رئیس جمهور غنی گزارش داد و از تعهد دولت کشورش به اصل رهبری و 

مالکیت حکومت افغانستان در تداوم فرآیند صلح، اطمینان داد.
همچنین طرفین در این دیدار تأکید کردند که در تمام ابعاد با هماهنگی بیشتر کار 

صورت گیرد تا نتیجه مؤثر به دنبال داشته باشد.
عباس عراقچی پیش از این نیز در یک ماه گذشته به کابل سفر داشته و در این 

سفر با رئیس جمهور، رئیس اجرایی و مقام های دیگر حکومت وحدت ملی دیدار کرد 
و گفت وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری آوا افغانستان، سفر دوم عباس عراقچی به کابل در راستای 
ادامه مذاکرات دو کشور برای نهایی سازی سند جامع همکاری های راهبردی و 
هم چنین گفت وگوهای هیئت طالبان در تهران است. عباس عراقچی، معاون سیاسی 
وزارت خارجه ایران هفته گذشته در تهران میزبان یک هیئت از گروه طالبان بود. 
وزارت خارجه ایران می گوید که این دیدار با آگاهی حکومت افغانستان و با محور 

راضی کردن طالبان برای مذاکرات بین االفغانی صورت گرفته و ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه ایران از طرف افغانستان می خواهد که تا قبل 
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پایان حکومت کنونی، سند همکاری های 
جامع راهبری دو کشور که مذاکرات آن در پنج کمیته رو به اتمام است، میان روسای 

جمهوری دو کشور امضا شود.

فلسطین  اسالمی  مقاومت  جنبش  به  ای  نامه  ارسال  با  رژیم صهیونیستی   
)حماس( و درخواست از این جنبش برای حفظ آرامش مرزها در زمان برگزاری 
زود هنگام انتخابات این رژیم، به ناتوانی خود در برابر حماس برای برقراری ثبات 

اعتراف کرد.
به گزارش شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی 'معا'، رژیم صهیونیستی نامه ای از 
طریق واسطه ای مصری به حماس ارسال کرد و در آن خواستار برقراری و حفظ آرامش در 

مرزهای فلسطین اشغالی برای برگزاری انتخابات زود هنگام این رژیم شد.
این رخداد در حالی به وقوع پیوست که در آبان ۹7 )نوامبر ۲۰۱۸ میالدی(، گردان های 
'عزالدین قسام' )شاخه نظامی حماس( عملیات امنیتی رژیم صهیونیستی در حمله به غزه 
را ناکام گذاشت و به همراه دیگر جنبش های مقاومت فلسطین با موشکباران سرزمین 
های اشغالی اسرائیلی ها را در کمتر از دو روز مجبور به درخواست آتش بس کردند. این 
عملیات باعث ایجاد یک معادله جدید قدرت و توازن قوی میان جنبش های فلسطینی 

با رژیم صهیونیستی شد. چرا که از سویی حماس موفق شد نیروهای ویژه صهیونیست را 
که وارد 'خان یونس' شدند، کشف و تصاویر آنها را به همراه اطالعات مکان ورود و خروج 
آنها به غزه و زمانی را که در منطقه بودند، منتشر کند. از سوی دیگر حماس با تشکیل 
یک اتاق عملیات مشترک با دیگر جنبش های فلسطینی و هدف گیری اتوبوس حامل 
صهیونیست ها با موشک در شرق 'جبالیا'، 'آویگدور لیبرمن' وزیر جنگ رژیم اشغالگر را 
وادار به استعفا و شکستی مفتضحانه را به کابینه این رژیم تحمیل کرد. به دنبال استعفای 
'آویگدور لیبرمن' وزیر جنگ رژیم صهیونیستی کابینه ائتالفی 'بنیامین نتانیاهو' نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی، از اکثریت خارج شد و آن را در آستانه فروپاشی قرار داد. بنابراین 
پیامد عملیات اخیر نوار غزه برای رژیم صهیونیستی هم شکست سیاسی بود و هم شکست 
نظامی. در پی این شکست و شدت گرفتن تنش ها میان احزاب مذهبی راست گرا به 
رهبری نتانیاهو، انتخابات پارلمانی اسرائیل که قرار بود در ماه نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شود 
زودتر از زمان مقرر یعنی در ماه آوریل برگزار خواهد شد. پیش از این نیز 'یواف لیمور' 

کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی ضمن اعتراف به شکست این رژیم در عملیات اخیر 
نوار غزه، در روزنامه 'یسرائیل هایوم' نوشت: پیروز اصلی تحوالت اخیر حماس بود که کمتر 
وارد عملیات نظامی مستقیم شد و در مقابل ضرباتی بیش از آنچه متحمل شده بود به 
اسرائیل وارد کرد، اما اوج موفقیت های حماس ایجاد این تصویر ذهنی بود که موشک 
کورنت، کابینه نتانیاهو را شکست داد. وی در ادامه تاکید کرد که وضعیت اسرائیل در 
شرایط کنونی از شرایط پس از جنگ ۱۹73 نیز خطرناک تر است. لیمور همچنین با اشاره 
به درخواست آتش بس از سوی اسرائیل، تاکید کرد: بهتر است که از پرچم اسرائیل رنگ 
آبی و ستاره داوود را بردارید و تنها رنگ سفید را باقی بگذارید چون بیشتر به پرچم سفید 
تسلیم شباهت پیدا می کند. رژیم صهیونیستی پیشتر نیز به ناکامی در ترور بشار اسد 
رئیس جمهوری سوریه نیز اعتراف کرده بود و این شکست ها در کنار شکست های مکرر 
از حزب اهلل لبنان مانند جنگ 33 روزه و عقب نشینی از این کشور موجب از بین رفتن 

ابهت پوشالی در جهان شده است.

روزنامه مصری االهرام روز شنبه به نقل از منابع مطلع 
نوشت: شورای اتحادیه عرب در سطح نمایندگان دائمی 
بازگشایی  اجازه  و  تشکیل  ماه(  دی   16( ژانویه   6 خود 
سفارت های کشورهای عربی در دمشق پایتخت سوریه 

را صادر می کند.
به گزارش ایرنا به نقل از االهرام ، این منابع که نامشان فاش 
نشده است، افزودند: دو گروه در اتحادیه عرب وجود دارد. گروه 
نخست فردا 6 ژانویه در نشست نمایندگان دائم این اتحادیه، 
خواستار بازگشت سوریه به اتحادیه عرب خواهند شد. این مسئله 
زمینه را برای حضور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای شرکت 
در نشست اقتصادی عربی طی ماه جاری، در لبنان فراهم خواهد 
کرد. سوریه پس از آن می تواند در نشست دوره ای کشورهای 

عربی در ماه مارس آینده نیز حضور یابد.
دومین گروه در اتحادیه می خواهد که نمایندگان دائم اتحادیه 
عرب اجازه بازگشایی سفارت های عربی در دمشق و بازگشت 
سفیران عربی به سوریه و سفیران سوری به کشورهای عربی را 

بدهند اما تصمیم گیری در باره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را 
تا نشست آتی به تاخیر بیندارند.

این منابع گفتند که هنوز همه نمایندگان اتحادیه عرب به یک 
موضع یکپارچه درباره سوریه دست نیافتند لذا بازگشت سوریه به 

اتحادیه عرب، نیازمند زمان است.
کارشناسان منطقه ای می گویند که بسیاری از کشورهای عربی 
از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، به سمت از سرگیری روابط 
با سوریه گام برمی دارند.اتحادیه عرب به دنبال شکست تالش 
های خود برای برقراری گفت وگو میان مخالفان و دولت سوریه 
در سال ۲۰۱۱ میالدی عضویت دولت سوریه را به عنوان یکی از 

اعضای موسس آن تعلیق کرد .
این اتحادیه در پی پیروزی ارتش سوریه بر تروریست ها و 
مخالفین به کشورهای عضو اجازه داد تا سفارت خانه های خود را 

در دمشق بازگشایی کنند .
پیشتر امارات ، بحرین و کویت ، سفارت خانه های خود را در 

دمشق باز کردند .

 بازگشت سوریه به اتحادیه عرب


