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 سید عباس حسینی
افغانس��تان، منطقه و جهان در آس��تانه ی��ک کنفرانس 
سرنوشت ساز در شهر استانبول ترکیه قرار دارند؛ کنفرانسی 
که امریکایی  ها می خواهند در آن، به صورت شتاب زده و با 
همه توان خود، مسئله افغانستان را یکسره کنند. امریکا، 
سازمان ملل، قطر و همچنین ترکیه مسئولیت برگزاری 
این نشست را بر عهده دارند و حتی برای آن، طرح از پیش  
آماده شده و همچنین دستور جلسات، یا آنچه به آن آجندا 
گفته می شود، تهیه  و به طرفین درگیری )دولت افغانستان 

و گروه طالبان( ابالغ کرده اند.
براساس اعالم منابع، قرار است نشس��ت استانبول برای 
صلح افغانس��تان به مدت 10 روز، از 16 تا 26 آوریل )27 
فروردین تا 5 اردیبهشت 1400( برگزار شود، اما سخنگوی 
دفتر سیاسی طالبان در قطر اعالم کرده، براساس تصمیم 
رهبری، این گروه نمی تواند در چنین تاریخی در نشست 
استانبول ش��رکت کند. پیش از این، طالبان خواستار به 
تعویق افتادن زمان این نشست به بعد از ماه رمضان شده 
بود، اما امریکا که خواهان یکسره شدن بحران افغانستان تا 
قبل از اول ماه می، آخرین ضرب االجل این کشور با طالبان 
برای خروج از افغانستان است، قطعاً بر برگزاری نشست 

استانبول در تاریخ اعالم شده، پافشاری خواهد کرد.
همزمان با این تحوالت، زلمی خلیل زاد، فرس��تاده ویژه 
امریکا برای آخرین بار، قبل از برگزاری نشست استانبول 
برای صلح افغانستان، با رهبران این کشور در کابل دیدار 
کرد و آخرین س��نگ های خ��ود را با آنها واکن��د و اتمام 

حجت های الزم را انجام داد.
 طرح امریکا برای صلح افغانستان

رهبران افغانس��تان به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا در انتظار معجزه مس��یحایی جو بایدن بودند تا با 
روی کار آمدن او آنچه دونالد ترامپ برای صلح این کشور 
و توافق با طالبان بافته بود، رش��ته رشته کند، اما ورق به 
گونه دیگر برگشت و تیم بایدن حتی تندتر از تیم ترامپ 
به صحنه آمده و با ارسال و دیکته طرحی ویژه به رهبران 
افغانستان، هشدار دادند که چاره ای جز کنار رفتن محمد 
اشرف غنی، رئیس جمهور و تشکیل یک دولت مشارکتی و 

موقت با طالبان در نتیجه کنفرانس استانبول ندارند.
براساس این طرح که رئیس جمهور و دولت افغانستان به 
شدت با آن مخالف است، با امضای توافقنامه در نشست 
استانبول، » حکومت انتقالی صلح « تشکیل شده و تا زمانی 
که قدرت پس از » تصویب قانون اساسی جدید « از حکومت 
صلح به » حکومت منتخب و دائمی « منتقل می شود، بر سر 
کار باشد. براساس این طرح، حکومت انتقالی صلح متشکل 
از سه شاخه جداگانه و مساوی »اداره اجرایی، شورای ملی 
و قوه  قضائیه « خواهد بود. عالوه بر آن یک شورای مستقل 
و عالی »فقه اسالمی« و »کمیسیون تدوین قانون اساسی 

جدید« در آن اضافه خواهد شد.
 طرح دولت افغانستان

با ارائه این طرح به رهبران افغانستان، کمیته ویژه ای در 
شورای عالی مصالحه ملی این کش��ور ایجاد شد تا روی 
طرح نهایی افغانس��تان برای نشست اس��تانبول رایزنی 
کند. گزارش  ها حاکی از ارسال 30 طرح از سوی جناح  ها 
و احزاب گوناگون سیاسی افغانستان به این کمیته است 
که یکی از آنها، طرح محمد اش��رف غنی، رئیس جمهور 
این کشور است. در نهایت، این کمیته روز یک شنبه )22 
فروردین1400( اعالم کرد که طرح یک دس��ت ش��ده و 
منسجمی را از میان این 30 طرح نهایی کرده و در اختیار 

رهبری شورای عالی مصالحه ملی قرار داده است.
بخش عمده این طرح که در حقیق��ت بازبینی طرح ارائه 
شده توسط امریکاست، طرح رئیس جمهوری افغانستان 
اس��ت که پایه آن، برگزاری انتخاب��ات زودهنگام در این 
کشور و انتقال قدرت به صورت مش��روع به فرد منتخب 
بعدی اس��ت. در این زمینه اش��رف غنی تأکید کرده که 
حاضر اس��ت در انتخابات آینده ریاست جمهوری در این 

کشور شرکت نکند.
هر چند اش��رف غنی در ط��رح خود با انتق��ال قدرت در 
افغانستان بدون برگزاری انتخابات مخالفت و بر برگزاری 
انتخابات زودهنگام ریاس��ت جمهوری در طول ش��ش 
ماه تأکید کرده اس��ت، اما اطالعات منتشر شده در مورد 
پیش نویس آماده شده طرح صلح دولت افغانستان، حاکی 

از توجه به تشکیل دولت انتقالی صلح است.

براس��اس متنی از این پیش نویس که بی بی سی فارسی 
منتش��ر کرده، این طرح با نام »توافق صلح افغاس��تان « 
معرفی شده و دارای چهار بخش اصلی است: اصول راهنما 
برای آینده افغانس��تان، نقشه سیاس��ی افغانستان، نظام 

سیاسی آینده و پایان جنگ.
در بخش دوم با عنوان »نقش��ه راه سیاس��ی« آمده است: 
»در این بخش دو گزینه به ص��ورت گزینه های الف و ب 
وجود دارد: گزینه الف ]که از آن به عنوان[ حکومت صلح 
یاد می شود، مس��تلزم حفظ بیش��تر نهادها، از آن جمله 
رهبری دولت است ]و[ گزینه ب ]که از آن به عنوان[ دولت 
انتقالی صلح تعبیر می گردد، با تغییر نسبی ساختار همراه 

خواهد بود.«
در خصوص » دولت انتقالی صل��ح « )گزینه ب( آمده که 
» دولت انتقالی صلح، پس از امضای این توافقنامه تشکیل 
خواهد شد. دولت صلح تا زمان انتقال قدرت به یک دولت 
دائمی، براساس تعدیل قانون اساسی و انتخابات ملی، به 
کار خویش ادامه خواهد داد. مدت کار دولت انتقالی صلح 
از زمان امضای این توافقنامه، حداکثر سه سال و حداقل 
آن در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد. مدت توافق 
ش��ده کار دولت انتقالی صلح قابل تمدید نیس��ت و این 
دولت، در پای��ان دوره کاری، ق��درت را به دولت منتخب 

انتقال می دهد.«

در ادامه آمده است که دولت انتقالی صلح شامل بخش های 
مجزا و مساوی ذیل خواهد بود: 1- قوه اجرایی؛ 2- شورای 
ملی)پارلمان متشکل از دو مجلس(؛ 3- قوه قضائیه؛ شامل 
دادگاه عالی و دادگاه ه��ای ابتدایی و ثان��وی. این دولت 
همچنین دربرگیرنده »ش��ورای فقه اسالمی« )براساس 
طرح امریکا(، شورای عالی دولت؛ دیوان عالی قانون اساسی 

و کمیسیون تعدیل قانون اساسی خواهد بود.
در همین بخش و درخصوص قوه اجرایی کشور آمده است 
که این نهاد دربرگیرنده رئیس جمه��ور و چهار معاون از 
جمله یک زن و صدراعظم )نخست وزیر( و چهار معاون از 
جمله یک زن، وزرای کابینه، رؤسای ریاست های مستقل 
و سایر ادارات خواهد بود. شورای فقه اسالمی که در طرح 
امریکا نیز به آن اشاره شده، مدلی شبیه شورای نگهبان در 
جمهوری اسالمی با صالحیت های قانونگذاری و همچنین 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با صالحیت تعیین خطوط 

کلی سیاست های دولت افغانستان است.
همانطور که دیده می شود، آنچه از آن به عنوان پیش نویس 
طرح دولت افغانستان یاد می شود، طرح عریض و طویلی 
است که نه تنها ساختار رهبری دولت را گسترده ساخته، 
بلکه آن را بیش از پیش درگیر بروکراسی و فساد مرگبار 
در دولت این کشور می کند. هر چند تنظیم کنندگان این 
پیش نویس نیت شان از این اقدام، تالش برای تأمین وحدت 
ملی در این کشور از طریق دادن سهمیه به اقوام، مذهب 
و اقشار و گروه های مختلف اس��ت، اما مخالف رویه های 

معمول در نظام های اداری جهان است.
 طرح طالبان

با وجود گذشت هفته  ها از ارائه طرح جدید امریکا برای صلح 
افغانستان و همچنین سپری شدن ماه  ها از آغاز مذاکرات 
طالبان با امریکا و پ��س از آن، مذاکرات بین االفغانی، این 
گروه تاکنون طرح مش��خصی برای صلح در این کشور و 
آینده نظام سیاسی افغانستان ارائه نکرده است. هر چند 
به نظر می رسد طالبان از طرح امریکا، به خصوص تشکیل 
دول��ت انتقالی صلح و کن��ار رفتن اش��رف غنی حمایت 
می کند، اما این گروه تاکنون براس��اس باور ها و اندیش��ه 
خود، هیچ مانیفست یا ساختاری را برای ایجاد دولت آینده 

افغانستان ارائه نداده است.
در چنین ش��رایطی، گروه طالبان با تمسک به »شریعت 
اسالمی«، دست باز بیشتری برای مخالفت با طرح  اصالح  
شده دولت افغانستان برای نشست استانبول یا طرح دولت 
امریکا خواهد داش��ت و می تواند نشست استانبول را هم 
بدون نتیجه پایان دهد، مگ��ر اینکه امریکا به یک معامله 
پنهانی با طالب��ان تن داده و برخی پیش ش��رط های این 
گروه را از جمله آزادی زندانیان و خروج نام رهبران طالبان 
از لیست سیاه سازمان ملل بپذیرد؛ امری که از هم اکنون 
برخی ش��خصیت ها و افراد آگاه نسبت به آن، اعالم خطر 

جدی کرده اند.
در ی��ک جمع بندی، با وج��ود اینکه به نظر می رس��د در 
س��طح منطقه و جهان یک اجماع پیرام��ون روند صلح 
افغانس��تان ش��کل گرفته، به خصوص پیرامون برگزاری 
نشست استانبول، اما هنوز اجماع الزم در میان طرف های 
افغانستانی وجود ندارد. تنوع دیدگاه های افغانی و خام و 
غیرواقعی بودن طرح های داخلی، به خصوص اینکه طالبان 
هنوز هیچ طراحی برای صلح ارائه نکرده است، کار را برای 
رسیدن به توافق نهایی با طالبان در ترکیه سخت تر خواهد 
کرد؛ به خصوص اینکه همه تالش کرده اند طرح امریکا را 
مورد بازبینی قرار بدهند، تا اینکه خود طرح مس��تقلی را 
ارائه کنند. در چنین شرایطی، نگرانی جدی دیگر این است 
که کنفرانس استانبول نیز همانند کنفرانس بن، با پافشاری 
و لجاجت امریکا، به یک تهداب مریض و ناکام دیگر برای 

آینده صلح در افغانستان منجر نشود.

 حسام زیدان 
امریکا حامی اصلی داعش و شریک جرم امثال این گروه 
تروریس��تی در منطقه اس��ت که با نابود ک��ردن منطق 
انسانیت، دس��ت به جنایات متعدد می زنند و در تالش 
برای ترویج ایدئولوژی داعشی، از کودکان سربازگیری 

می کنند.
پرونده س��ربازگیری از کودکان هنوز بسته نشده است 
و نیروهای امریکایی به عنوان بخشی از طرح خود برای 
احیای گ��روه تروریس��تی داعش، کودکان را اس��تثمار 
می کنند؛ کودکانی که به آنها » فرزندان خالفت ادعایی « 
گفته می شود. منابعی مطلع به تلویزیون » العالم « اعالم 
کردند که از فوریه 2021 زندان های قس��د در الحسکه 
و حومه آن که میزبان تروریس��ت های داعشی هستند، 
شاهد بازدیدهای هیئت های نظامی انگلیسی هستند و 
در جریان این بازدید، با مدیریت این زندان  ها که از میان 

رهبران قسد هستند، دیدار می کنند.
به گفته منابع مذکور، همزمان نیروهای امریکایی اعالم 
کردند درصدد گس��ترش زندانی در شهرک » غویران « 
در شهر الحسکه و تقویت تدابیر در اطراف این زندان  ها 
هس��تند و قرار اس��ت س��اختمان های جدیدی در این 
منطقه احداث ش��ود که انگلیس تأمین مالی این پروژه 

را بر عهده می گیرد.
همین منابع تصریح کردند که یکی از س��اختمان هایی 
که قرار است توسعه و گسترش یابد، خوابگاه کودکان با 
جمعیتی در حدود 250 تا 300 کودک و نوجوان داعشی 
اس��ت که در رده سنی 14 تا 16 سال هس��تند. با توجه 
به این اطالعات، بهتر اس��ت هدف نیروه��ای امریکا در 
گسترش خوابگاه کودکان داعشی به دقت مورد بررسی 

و تحلیل قرار بگی��رد که البته هدف غای��ی از این اقدام، 
استفاده از این کودکان برای اقدامات تروریستی در بادیه 

سوریه و عراق است.
پرونده کودکان داعش��ی، معروف به » اشبال الخالفه«، 
پرونده پیچیده ای است که مورد غفلت جامعه جهانی قرار 
گرفته اس��ت. این در حالی ا  ست که اطالعات خطرناکی 
از وجود هزاران زن و کودک داعش��ی منتش��ر می شود 
که در زندان های قس��د و نیروهای امریکایی در شمال 
شرقی سوریه بازداشت شده اند. در این میان، بی رغبتی 
جامعه جهانی و کشورهای صادرکننده تروریست  ها برای 
استقبال از این کودکان و خانواده های شان گمانه زنی  ها را 
درباره بهره برداری سیاسی از این پرونده تقویت می  کند؛ 

به ویژه اینکه، امریکا درصدد گس��ترش مکان بازداشت 
آنها و نیز انتقال شان به پایگاه های خود در حومه الحسکه 
و سپس به مناطق تحت اشغال باقیمانده های داعش در 

بادیه سوریه است.
این کودکان داعشی که در بازداشت قسد به سر می برند، 
در دوران خالفت ادعایی داعش به دو دس��ته مهاجران 
)به کش��ورهای اروپایی( و هواداران داخلی تقسیم شده 
بودند و اینک شمار آنها بعد از گسیل شدن خانواده های 
تروریست  ها به مناطق تحت اش��غال داعش در سوریه و 
عراق افزایش یافته که قفقازی  ها بیشترین جمعیت این 
مهاجران را شامل می ش��وند. همزمان با ظهور داعش، 
اردوگاه های ویژه کودکان نیز احداث شدند و کودکانی 

که پدران ش��ان در جریان درگیری  ها در سوریه کشته 
شده بودند و نیز کودکان تروریست های خارجی به این 

اردوگاه  ها منتقل   می شدند.
البته کودکان آموزش دیده توسط نیروهای امریکایی فقط 
در گروه تروریستی داعش جذب نشده اند، بلکه آنها در 
بیشتر گروهک های تروریستی در سوریه حضوری فعال 
دارند و در حال حاضر، ارتش امریکا در تالش است از آنها 
به عنوان بخشی از طرح احیای داعش در سوریه و عراق 
اس��تفاده کند. این اقدام امریکا نقض قوانین حقوق بشر 
و منشورهای بین المللی محسوب می شود که مشارکت 
کودکان را در جنگ  ها و مناطق بحران زده جهان ممنوع 
کرده  است. براس��اس ماده 26 و بند 2 ماده 8 اساسنامه 
ُرم »سربازگیری یا نام نویس��ی از افراد زیر 15سال برای 
شرکت در درگیری های نظامی ممنوع و در زمره جرائم 

جنگی است.«
اهمیت موضوع به کارگیری کودکان سرباز در نبردهای 
مس��لحانه تا بدانجاس��ت که دیوان کیفری بین المللی، 
نخستین رأی خود را در 14مارس 2012 به این موضوع 
اختص��اص داده اس��ت. باید گفت موضع گی��ری دیوان 
کیفری بین المللی مبنی بر اینکه سربازگیری از کودکان، 
جنایت جنگی محس��وب می ش��ود، ب��ه حقوقدانان در 
س��وریه، عراق و یمن این مجال را می ده��د که امریکا و 
حامیان داعش را به دلیل جذب ک��ودکان در گروه های 
تروریستی، به پای میز محاکمه بکشانند. جامعه جهانی 
نیز باید به مسئولیت های خود عمل نموده و کشورهای 
حامی تروریسم را ملزم به رسیدگی به پرونده خانواده های 

داعشی در زندان های قسد کند.
منبع: العالم

صلح شتابزده بایدن برای افغانستان
دستور کار امریکا برای یکسره کردن بحران افغانستان تا قبل از اول ماه می، پایه های صلح را در استانبول لرزان خواهد کرد

»اشبال الخالفه«
اميدهاي آينده امريکا براي خالفت داعش

   رويکرد

  سید نعمت اهلل عبدالر حیم زاده
پادش��اهی اردن برخالف بس��یاری از کشورهای 
عربی توانست از اعتراضات موس��وم به بهار عربی 
جان س��الم به در ببرد و نه مانند کشورهای شمال 
آفریقا دچار فروپاشی سیاسی شد و نه مثل سوریه 
و یمن درگیر جنگ داخلی. در واقع، اردن با نوعی 
مصالحه بین حاکمیت و احزاب سیاس��ی توانست 
آن طوفان را پشت س��ر بگذارد، اما کودتای ناکام 
سوم آوریل 2021 و دس��تگیری چند مقام ارشد 
نش��ان داد که مش��کل اصلی این پادشاهی بیشتر 
از اینکه در خیابان  ها باش��د، در قصر س��لطنتی و 
دخالت های خارجی به خصوص از س��وی همسایه 
جنوبی است. به عبارت دیگر، اردن با وجود 10 سال 
جنگ داخلی در همسایه شمالی باز توانسته خود 
را از پیامدهای آن حفظ کند، اما حاال معلوم شده 
که خطر واقعی برای این کش��ور از سوی همسایه 
جنوبی و به خصوص جاه طلبی  هایی است که ولیعهد 
همسایه جنوبی برای س��یطره بر کشورهای عربی 
دارد. از این رو، ردپای محمد بن س��لمان، ولیعهد 
عربستان سعودی آشکارتر از آن است که بتوان آن 
را نادیده گرفت و مسئله این است که او با سرنگونی 

پادشاهی اردن چه هدفی را دنبال می کند.
 کودتای ناکام

با احتساب کودتای نافرجام 2016 ترکیه، می توان 
گفت که این دومین باری است که ولیعهد عربستان 
سعودی محمد بن س��لمان س��عی کرده از طریق 
کودتا یکی از حکومت های خاورمیانه را س��رنگون 
کند. این بار شخصیت اصلی کودتا آنقدر به محمد 
بن س��لمان نزدیک اس��ت که حاکمیت س��عودی 
نمی تواند ب��ه راحتی نقش و ردپای بن س��لمان را 
در این ماجرا پاک کند. این شخصیت کسی به نام 
باسم عوض اهلل است. باسم در گذشته از مقام های 
ارش��د اردن بود و مقام ریاس��ت دربار پادشاهی را 
داش��ت و بعد ملک عبداهلل دوم پادش��اه اردن او را 
به عنوان نماینده خود در عربس��تان منصوب کرد 
تا اینکه وی را در 2018 از این مق��ام برکنار کرد. 
باسم از زمان پادشاه سابق عربستان روابط نزدیکی 
را با آل سعود برقرار کرده بود و از این زمان بیش از 
پیش به محمد بن سلمان نزدیک شد؛ چنانکه طبق 
گزارش روزنامه اردنی االنباط، باسم بعد برکناری 
از س��مت نماینده اردن در عربستان و در نماز عید 
فطر در مکه در س��مت راست بن س��لمان ایستاده 
بود. گذش��ته از این، او در پ��روژه اقتصادی بزرگ 
بن سلمان به نام شهر نئوم س��مت قابل توجهی به 
دس��ت آورد و در کنفرانس اقتصادی اکتبر 2018 
برای تأمین مالی این پروژه، تصاویر تلویزیونی بار ها 
او را در کنار بن سلمان نشان دادند. در واقع، نقش 
محوری باسم در کودتای ناکام اردن و نزدیکی او به 
بن سلمان مؤید دخالت بن سلمان در این کودتاست 
و به همین دلیل بود که هیئت سعودی به ریاست 
فیصل بن فرحان آل س��عود، وزیر خارجه سعودی 
کمی بعد از شکست کودتا به امان رفت تا باسم را از 
مهلکه نجات دهد. روزنامه واشنگتن پست سه روز 
بعد از شکست کودتا به نقل از مقام ارشد اطالعاتی 
خاورمیانه گزارش داد که این هیئت سعودی طی 
اقامت در امان خواستار آزادی باسم عوض اهلل شدند 
تا او را با خود به عربس��تان ببرند و حتی این مقام 
اطالعاتی به واشنگتن پست گفته بود: »سعودی  ها 
می گویند که آنها کش��ور را بدون او )باس��م( ترک 
نخواهند کرد. این نشان می دهد که آنها نگران این 
هستند که او چه خواهد گفت. « بنابراین، نمی توان 
تردید کرد که بن سلمان در کودتای نافرجام سوم 
آوریل در اردن نقش مس��تقیم داشته و این هیئت 
سعودی هم نتوانس��ت با بازگرداندن باسم ردپای 

بن سلمان را در این کودتا پاک کند.
 معامله قرن

بیانیه ملک عبداهلل دوم در هش��تم م��اه آوریل از 
تلویزیون دولتی اردن پخش ش��د ت��ا به مردم این 
کشور اطمینان خاطر بدهد که »غائله « کودتا پایان 
یافته، هر چند که او در بیانیه خود اعتراف کرد که 
»چالش چند روز گذشته « برای او »دردناک  ترین 
به ش��مار می رود. « با این حال به نظر نمی رسد که 
غائله در این کشور تمام شده باشد، بلکه باید گفت 
کودتای ناکام سعودی  ها علیه پادشاهی اردن تازه 
شروع ماجراس��ت؛ چنانکه این غائله از سوم آوریل 
نیز شروع نشده بود. واقعیت این است که تحرکات 
سعودی  ها علیه ملک عبداهلل دوم قبل از این شروع 
ش��ده و معامله قرن دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
س��ابق امریکا، عامل اصلی در این زمینه بود. الزم 
به یادآوری اس��ت که ملک عبداهلل دوم در جوالی 

2019 طی دیدار با جرد کوش��نر، داماد و مش��اور 
ارش��د ترامپ، به صراح��ت از طرح ترام��پ انتقاد 
کرد و آن را ناق��ص خواند و بر راه ح��ل دو دولت و 
تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس 
ش��رقی تأکید داش��ت. روزنامه رای الیوم آن موقع 
به نقل از »یک منبع اردنی بس��یار آگاه « نوش��ت: 
»مسئوالن اردنی در جریان دیدار با کوشنر به وی 
گفتند طرحی که احتماالً در کمپ دیوید رونمایی 
خواهد ش��د، منجر به صلح ناق��ص و متوهمانه ای 
خواهد ش��د که نس��ل های آین��ده آن را نخواهند 
پذیرفت. « اردن با این سیاس��ت بود که س��اعاتی 
بعد از رونمایی معامله قرن توسط ترامپ به همراه 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
در کاخ س��فید، به صراحت با این ط��رح مخالفت 
ک��رد و ایمن الصف��دی، وزیرخارج��ه اردن گفت: 
»تنها راه صلح، برپایی کش��ور مستقل فلسطینی 
به پایتختی قدس شرقی است. « باید توجه داشت 
که کش��ور اردن پیوند تاریخ��ی و عمیقی با مردم 
فلس��طین دارد و حضور بیش از 3میلیون پناهنده 
فلسطینی در این کش��ور باعث می شود که نسبت 
به هرگونه تحولی درخصوص فلسطین حساسیت 
داشته باش��د. عالوه بر این، تولیت پادشاهی اردن 
بر قدس عنصر کلیدی برای این پادشاهی است تا 
حضور مستقیمی در تحوالت مربوط به فلسطین 
داش��ته باش��د. با توجه به نقش کلیدی این عنصر 
بود که بن سلمان آن موقع تالش بسیاری می کرد 
تا تولیت قدس را از دست ملک عبداهلل خارج کند 
و حتی روزنامه عبری زبان یسرائیل هیوم در مارس 
گذشته فاش ساخت که بن س��لمان با نتانیاهو در 
حال مذاکره است تا تولیت قدس را از اردن بگیرد. 
به عبارت دیگر، مخالفت ملک عبداهلل دوم با طرح 
ترامپ باعث شده تا بن سلمان در ابتدا به دنبال کنار 
گذاشتن ملک عبداهلل از قضیه فلسطین باشد و بعد 
از ناکامی در این زمینه، به دنبال کودتا و حذف او از 

عرصه سیاسی اردن رفت.
 جریان موازی

انگیزه دیگر بن س��لمان را برای س��رنگونی ملک 
عبداهلل باید در روابط کشورهای عربی و همگرایی 
جست که طی سه سال گذش��ته بین سه کشور 
عراق، مص��ر و اردن به وج��ود آمده اس��ت. فهد 
الخیطان فوریه گذش��ته و در روزنامه اردنی الغد 
همگرایی بین این سه کش��ور را به عنوان »در هم 
تنیدن منافع« توصیف کرد و اینک��ه »نمادی از 
یک رویکرد جدید در مناسبات عربی است. « او در 
این مورد نوشت: »تمایل دارم تا به ائتالف مذکور، 
عنوان محور اردن، مصر و عراق اطالق کنم؛ ائتالفی 
که منافع راهبردی برای سه کشور به دنبال خواهد 
داشت و پس از سال ها اختالفات سیاسی، به روابط 
بین عربی اعتبار خواهد بخش��ید. « شکی نیست 
که این محور نمی تواند به مذاق بن سلمان خوش 
بیاید؛ چراکه جریان موازی با محور چند سال اخیر 
سعودی-اماراتی ایجاد می کند. اتحاد بن سلمان با 
محمد بن زاید، ولیعهد امارات طی این چهار سال 
نقش اساس��ی در بحران های جهان عرب از لیبی 
گرفته تا یمن و قطر داش��ته اس��ت و شکل گیری 
محوری جدید بر مبنای س��ه کشور عراق، اردن و 
مصر می تواند به نحو مؤثری بر آن سایه بیندازد. 
باید توجه داشت که این سه کشور موضع واحدی 
در مخالفت با توافقات اخیر عادی س��ازی روابط 
امارات و بحرین با رژیم صهیونیس��تی داش��تند 
و تقویت ای��ن موضع می تواند به نحو اساس��ی بر 
همکاری مخفی بن س��لمان با رژیم صهیونیستی 
تأثیر بگذارد. از این رو، بن س��لمان می توانست با 
س��رنگونی ملک عب��داهلل و روی کار آمدن فردی 
دست نش��انده همانند حمزه بن حس��ین، یا این 
جریان م��وازی را به ط��ور کل��ی از کار بیندازد یا 
اینکه به کمک باس��م عوض اهلل مهار آن را به طور 
کلی در دست بگیرد تا مانعی بر سر راه نفوذش در 

کشورهای عربی نباشد.
اکنون با شکس��ت کودت��ای بن س��لمان در اردن 
باید انتظار پیامدهای آن را داش��ت. اصرار امان به 
بازداشت باسم نشان می دهد که اردن همه چیز را 
تمام شده نمی داند، بلکه از طریق او نه تنها به دنبال 
خنثی کردن دیگر نیروهای حامی کودتا در داخل 
و خارج از کشور است، بلکه قصد روشن کردن نقش 
بن س��لمان را در این ماج��را دارد. در این صورت، 
ماجراجویی های بن س��لمان هزینه ای دیگر برای 
آل سعود به دنبال داشته که نمی توان گفت کمتر از 
هزینه کودتای 2016 ترکیه، تجاوز نظامی به یمن 

و محاصره قطر است.

عربستان می خواهد مخالفان طرح سازش موازی را کنار بزند

رد پای بن سلمان در کودتا عليه عبداهلل

پرونده

   گزارش

با وجود اینکه به نظر می رس�د در س�طح 
منطق�ه و جه�ان ی�ک اجم�اع پیرامون 
رون�د صل�ح افغانس�تان ش�کل گرفته، 
به خص�وص پیرام�ون برگزاری نشس�ت 
اس�تانبول، اما هنوز اجماع الزم در میان 
طرف ه�ای افغانس�تانی وج�ود ن�دارد


