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تحلیلرأیالیوم
 توافق با طالبان،

 اعتراف آمریکا به شکست بود! 
تحلیلگر سرشناس عرب توافق میان آمریکا 
و طالبان در قطر را به معنــای اعتراف آمریکا به 
شکست دانست و ابراز امیدواری کرد که اعراب 
نیز با مطالعه تاریخ افغانستان از این مسأله درس 
بگیرنــد.  عبدالباری عطوان، ســردبیر روزنامه 
فرامنطقه ای رأی الیوم و تحلیلگر سرشــناس 
عرب در یادداشتی درباره امضای توافقنامه صلح 
میان آمریکا و طالبان در دوحه نوشــت: امضای 
توافقنامه صلح میان دولت آمریکا به نمایندگی 
مایک پامپئو، وزیر خارجه این کشور و طالبان به 
نمایندگی مال عبدالغنی برادر، معاون سیاســی 
این گروه به معنای اذعــان دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری ایاالت متحده به شکســت، 
جشــن پیروزی جنبش ســلفی طالبان پس از 
مقاومت ۱۸ ساله، آمادگی برای بازسازی امارت 
اسالمی و افغانی آن در کابل برای دومین بار و به 
رسمیت شناختن بین المللی آن است. توافقی 
که دولت آمریکا آنرا تاریخی می خواند به منزله 
سرپوشی بر شکست و تن دادن به اغلب و یا تمامی 
شروط طرف پیروز یعنی طالبان است که پیش 
از این دولت ترامپ و تمامی دولت های پیش از 
آن حاضر به مذاکره با آن نبودند و آن را یک گروه 
تروریستی می دانستند. بندهای توافقنامه دوحه 
همچنان مبهم هستند و آنچه تا بدین لحظه از 
آن به بیرون درز کرده شــامل؛ اعالم آتش بس 
به منظور تأمین امنیت بــرای خروج تدریجی 
۱۳ هزار ســرباز آمریکایی از افغانستان، توقف 
هرگونه حمایت طالبان از گروه های تروریستی 
غیر افغانی )القاعــده( و آغاز گفت وگو میان این 
گروه و دولت افغانستان برای حل و فصل سیاسی 
و پایان دادن به جنگ داخلی می شود که دولت 
افغانستان دقیقاً همانطور که در تمامی مذاکرات 
حضور نداشت به طرز عجیبی در مراسم امضای 
توافقنامه نیز نماینده ای نداشــت. آری، آمریکا 
اینگونه یعنی با تحقیر کامل با عوامل خود رفتار 
می کند. طالبان با پایداری، جنگ شدید و صبر 
خود آمریکا را چه در میدان های نبرد و چه بر سر 
میز مذاکرات خوار و زبون کرد. طالبان همچنین 
با نفوذ همزمان در نیروهای واشــنگتن و دولت 
افغانســتان و همچنین پیوستن ۶۰ هزار سرباز 
دولتی به همراه سالح ها و تجهیزات جنگی یشان 
به این گروه کــه آمریکا برای آمــوزش آنها ۲۶ 
میلیارد دالر هزینه کرده بــود، ایاالت متحده را 

تحقیر کرد.

ســرباز آمریکایی در این جنگ کشته شدند 
که تاکنــون بیش از یــک تریلیــون دالر برای 
مالیات دهنــدگان آمریکایی هزینــه به همراه 
داشته اســت. این درحالی اســت که نیروهای 
آمریکایی مــورد حمایت ناتو از زمان اشــغال 
افغانســتان در پایان ســال ۲۰۰۱ تــا کنون 
توانســته اند تنها کمتر از ۲۰ درصــد از خاک 
افغانستان را تحت کنترل خود دربیاورند. آمریکا 
به ملت افغانســتان تحقق امنیت و آســایش، 
دموکراسی، رونق اقتصادی و تبدیل کشورشان 
به الگویــی در این زمینــه را قــول داده بود که 
ملت های دیگر به آن حسادت کنند و در همین 
راســتا، ویدئوهایی را که رسانه های آمریکایی و 
غربی از شهروندان افغان منتشر کردند، مشاهده 
کردیم که برای اصالح محاســن خود در مقابل 
آرایشــگاه ها در کابل صف کشــیده بودند، اما 
اکنون و پس از خــروج نیروهای ایاالت متحده، 
افغانســتان به وضعیت ۲۰ ســال گذشته خود 
بازمی گردد و معتقدیم که صلح به افغانســتان 
بازنخواهد گشــت و جنگ داخلی در این کشور 
متوقف نخواهد شــد؛ طالبان با چه کسی برای 
پایان دادن بــه جنگ داخلی مذاکــره خواهد 
کرد؟؛ با اشــرف غنی، رئیس جمهوری کنونی و 
یا »عبداهلل عبداهلل«، رقیب تاجیک سرسخت او 
که هر یک از آنها مدعی پیروزی در انتخابات اخیر 
هستند و درست مانند لیبی هرکدام دولت مربوط 
به خود را تشــکیل می دهند. آینده افغانستان 
کامال مبهم است و هیچ فردی نمی تواند تصویر 
آینده این کشــور پس از خروج نیروهای آمریکا 
را ترســیم کند و تنها چیزی که کامال مشخص 
و واضح بوده تبدیل رسمی افغانستان به ویتنام 
دیگر، شکســت آمریکا و طرح آن در خاک این 
کشــور و خروج خفت بــار و تحقیرآمیــز آن از 

افغانستان است. 

جهاننما
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فرشادگلزاری

به دنبال نــاکام مانــدن احزاب 
اسرائیل در تشکیل دولت، قرار است 
انتخابات کنســت )پارلمــان رژیم 
صهیونیستی( امروز برای سومین بار 
و با همان قوانین و قواعد دو دور قبل 
که درنهایت به بن بست رسید، برگزار 
شود. انتخابات زودهنگام کنست ابتدا 
در تاریخ ۹ آوریــل ۲۰۱۹ در اراضی 
اشغالی برگزار شــد تا ۱۲۰ نماینده 
کنست بیســت ویکم انتخاب شوند. 
در این انتخابات، برای نخســتین بار 
در تاریخ اسرائیل رهبر ائتالف پیروز، 
یعنــی بنیامین نتانیاهو، نتوانســت 
دولت تشــکیل دهــد و بنابراین در 
سی ام ماه مه کنست حکم به انحالل 
خود و برگزاری دوباره انتخابات را داد. 
در نتیجــه دور دوم انتخابات به طور 
زودهنگام در ۱۷ ســپتامبر ۲۰۱۹، 
برگزار شــد و حزب آبی و ســفید به 
رهبری بنــی گانتس با ۳۳ کرســی 
بیشترین تعداد کرســی را از آن خود 
کرد و حزب لیکود به رهبری نتانیاهو 
با کسب ۳۲ کرســی و از دست دادن 
هفت کرسی، به طور نسبی شکست 
خورد. این بار هم نتانیاهو و گانتس از 

رسیدن به اکثریت بازماندند و هیچ یک 
از آنها در این فاصله موفق به تشکیل 
ائتالف اکثریت نشدند و بر سر تشکیل 
دولت وحدت هم به توافق نرسیدند و 
درنهایت احزاب اسرائیل با برگزاری 
انتخابات برای ســومین بار )در تاریخ 
۱۲ اسفند ۱۳۹۸( به توافق رسیدند. 
در همین راستا، نظرسنجی که توسط 
شبکه ۱۳ اسرائیل منتشر شده نشان 
می دهد که هر کدام از احزاب میانه رو 
آبی و سفید به رهبری بنی گانتس و 
راستگرای لیکود به رهبری بنیامین 
نتانیاهو، در ســومین دور انتخابات 
کنست برنده ۳۳ کرسی خواهند شد. 
طبق این نظرسنجی، ائتالف احزاب 
چپ و میانه رو درنهایت ۵۷ کرسی را 
در کنست به خود اختصاص خواهند 
داد و این درحالی اســت که اردوگاه 
راست برنده ۵۶ کرسی خواهد شد. در 
نتایج نظرسنجی شبکه ۱۳ تلویزیون 
اســرائیل همچنین آمده اســت که 
سومین حزب بزرگ کنست، »لیست 
مشترک« است که نماینده عرب های 
فلسطین اشغالی به حساب می آید و 
احتمال داده می شود که ۱۵ کرسی 
را به خود اختصــاص دهد. این نتایج 
به خوبی نشــان می دهد که وضعیت 
احــزاب در این رقابت بســیار به هم 
نزدیک اســت و نمی توان به روشنی 

اعالم کرد که )احتمــاالً( کدام حزب 
پیروز دور ســوم انتخابات کنســت 

خواهد بود. 
گسسِتسیاسیدرکنست!

در این راستا هر دو نامزد )نتانیاهو و 
گانتس( در آخرین موضع گیری های 
خود در زمــان قانون تبلیغــات )تا 
ساعت ۲4 شنبه( سعی کردند عالوه 
بر به چالش کشــیدن یکدیگر، دایره 
اتهام زنی و بی ثبات سازی شخصیتی را 
تا حد ممکن گسترش دهند. نتانیاهو، 
نخست وزیر در آخرین اظهارات خود 
پیش از برگزاری انتخابات کنست با 
حمله به رقیب خود اعالم کرد که بنی 
گانتس صالحیت نخست وزیر شدن را 
ندارد؛ چراکه او رهبر دیکتاتورترین 
حزب )آبی و سفید( در کنست است 
و تماماً بــه دنبال آن اســت تا بتواند 
سیاســت های دیکتاتورگونــه خود 
را به همــه تحمیل کنــد. در مقابل 
گانتس با حمله به نخست وزیر کنونی 
اسرائیل صریحا اعالم کرد در دولتی 
که نتانیاهــو ریاســت آن را برعهده 

داشته باشد حضور نخواهد یافت!
همین اظهارات گانتس به خوبی و 
روشنی نشان می دهد که چه چالشی 
در مقابل نتانیاهو پــس از برگزاری 
انتخابات دور سوم کنست قرار دارد. 
او عماًل )هماننــد دو دور اخیر( و تنها 

یک روز مانده به انتخابات کنســت 
اعالم کرده اســت که به هیچ وجه با 
نتانیاهو وارد ائتالف برای تشــکیل 
دولت نمی شــود. این دقیقــاً همان 
»بحران ائتالف ســازی« است که در 
دو دور گذشته بر تمام مسائل سیاسی 
)اعم از داخلی و خارجی( سایه انداخته 
بود. اما مشکل نتانیاهو به اینجا ختم 
نمی شود. گانتس در ادامه اظهاراتش 
گفت نتانیاهو با ســه پرونده اتهامی 
که علیــه او مطرح اســت نمی تواند 
نخست وزیر شــود و اگر حزب آبی و 
ســفید به بزرگترین حزب در ائتالف 
دولت تبدیل شود و برای تشکیل دولت 
وحدت تالش کنیــم در این صورت 
نتانیاهو، نخست وزیر نخواهد بود. این 
موضع گیری گانتس چند معنی دارد؛ 

او در وهله نخست نه تنها نتانیاهو را به 
صورت مستقیم تهدید می کند، بلکه 
به طرفدارانش یــادآوری می کند که 
نامزد مورد عالقه آنها به فساد در سه 
پرونده ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ متهم 
است و حتی اخیراً فاکتور شام ۲4 هزار 
دالری نتانیاهو و همســرش )ســارا 
نتانیاهو( به ایــن پرونده ها ضمیمه 

شده است!
گانتس در وهله دوم نه تنها اعالم 
می کند کــه با نتانیاهــو وارد ائتالف 
برای تشکیل دولت نخواهد شد بلکه 
به همه احزاب و جریان های سیاسی 
اســرائیل فهماند که هیــچ دولتی را 
با حمایت لیست مشــترک عرب ها 
تشکیل نخواهد داد. این مواضع بعالوه 
اختالف و چنددستگی در میان جناح 
راست افراطی و جریان های مذهبی، 
بعالوه احزاب میانه نشان می دهد که 
احتماالً اسرائیل باید آماده برگزاری 
دور چهارم انتخابات کنســت شود. 
اتفاقاً دو روز قبل )بعدازظهر شــنبه( 
نتانیاهو در مصاحبه ای اعالم کرده بود 
که احتمال دارد دور چهارم انتخابات 
کنست )در صورت به توافق نرسیدن 
احزاب برای تشــکیل کابینه( برگزار 
شــود. اما نکته ای که در اینجا وجود 
دارد این است که حتی اگر دور پنجم 
و حتی ششم انتخابات برگزار شود باز 
هم خروجی آن مثبت نیست؛ چراکه 
علیرغم ویترین زیبای سیاســی در 
اسرائیل به نظر می رسد که اختالف ها 
در تل آویو بیش از آن چیزی است که 
در رسانه ها به آن پرداخته می شود و به 
همین دلیل است که نتانیاهو دست 
به مانورهــای مختلف بــا محوریت 
عادی ســازی روابــط، معامله قرن، 
حمالت نقطه ای به غزه و ســوریه و 
حتی ترور فرماندهان تشکیالت هایی 
مانند جهاد اسالمی و غیره زده است. 

الحاق،برگبرندهبیبی
نظرســنجی ها نشــان می دهد 
که علیرغم موفق شــدن نتانیاهو به 
واداشتن دولت آمریکا به رونمایی از 
طرح ضد فلسطینی موسوم به معامله 
قرن و موافقت آن با الحاق بلندی های 
اشغالی جوالن به اراضی اشغالی، اما 
حزب لیکود بدون هیچ پیشــرفتی 
در محبوبیت مردمی همچنان برنده 
۳۳ کرسی خواهد شــد. در این میان 

نخست وزیر اســرائیل اعالم کرده که 
در صورت پیروزی اش در انتخابات و 
تشــکیل دولت، نخستین تصمیمی 
که اتخاذ خواهد کرد، اعمال حاکمیت 
اسرائیل بر شهرک های یهودی نشین 
در اراضی اشغالی فلسطین و الحاق دره 
اردن و شــمال دریای میت به اراضی 
اشغال شده توســط اسرائیل خواهد 
بود. این دقیقاً همان موضوعی است 
که نتانیاهو و تیمــش از حدود دو ماه 
پیش به سرعت در دســتور کار خود 
گذاشته و بیشــترین حجم از تمرکز 
رســانه ای خود را بر آن قرار داده اند. 
او در اقدامی دیگر برای تحریک حس 
ناسیونالیســتی یهودیان حاضر در 
سرزمین های اشــغالی اعالم کرد که 
کمیته ترسیم مرزها از هفته های پیش 
کار خود را آغاز کرده است و نتیجه آن 
طی هفته های آینده مشخص خواهد 
شد. نمونه دیگر این موضوع را می توان 
بحث الحاق جوالن با خاک اسرائیل با 
دستور دونالد ترامپ دانست که دقیقاً 
در آستانه دور دوم انتخابات کنست و 
برای تقویت وجهه نتانیاهو در داخل 
صورت گرفــت اما باز هم ما شــاهد 
باخت او و بن بست سیاسی در تل آویو 
بودیم. بنابراین و با توجه به داده های 
موجود به این نتیجه می رسیم که اگر 
نتانیاهو بتواند دولت ائتالفی تشکیل 
دهد، این دولت شکننده خواهد بود، 
ولی اگر موفق به انجام این کار نشود، 
بدون تردید او با یــک تهدید جدی 
)یعنی محاکمه به اتهام دخیل بودن 
در پرونده های فســاد مالی و اداری( 
روبرو خواهد شد که می تواند حیات 

سیاسی اش را به خطر بیندازد.

گزارش»توسعهایرانی«ازچالشهاینتانیاهوپسازانتخاباتپارلمانیامروز
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روزنامه چینی گزارش داد که سفر برنامه ریزی شده ماه آوریل شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین به ژاپن 
تحت تاثیر شیوع کرونا به زمانی دیگر موکول خواهد شد. 

ساوث چاینا مورنینگ پست نوشت، قرار بود رئیس جمهوری خلق چین اوایل ماه آوریل دیدار رسمی به دعوت 
آبه شینزو نخست وزیر ژاپن از آن کشور داشته باشد. با این حال شیوع کرونا در چین و گسترش آن در ژاپن مقام های 
دو کشور را بر آن داشته است تا زمان این دیدار را به پاییز امسال تغییر دهند. این 
گزارش می افزاید که مقام های پکن و توکیو در نظر دارند با توجه به شیوع ویروس 
کرونا بخصوص در خارج از چین و کشــورهای دیگر نظیر کره جنوبی و ژاپن، این 
برنامه سفر را تغییر دهند. احتماال سفر شی جین پینگ به پاییز و پس از برگزاری 

المپیک ۲۰۲۰ موکول خواهد شد.

ساندی تلگراف گزارش داد، بریتانیا در حال آماده شدن برای رد درخواست های اتحادیه اروپا برای تضمین این مساله است 
که بریتانیا به محض اینکه کاماًل مستقل شد، به تبعیت از قوانین حقوق بشری اروپایی ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز،  
مذاکره کنندگان بریتانیا اما از پذیرش بندهای پیشنهادی در توافق تجاری پسا بریگزیت خودداری خواهند کرد. طبق آن ها، بریتانیا 
همچنان به کنوانسیون حقوق بشری اروپایی متعهد می ماند. براساس گزارش ساندی تلگراف، با رد بندهای پیشنهادی، فرصت برای 
جدا شدن از این پیمان تا سال آتی فراهم می شود. این در حالیست که بریتانیا نه تنها در حوزه 
حقوق بشیر بلکه در مسائل اقتصادی دچار چالش هایی خواهد شد که ریشه آن در برگزیت 
و اجرای آن است. احزاب سیاسی بریتانیا به خصوص حزب کارگر به عنوان اپوزیسیون به 
شدت به این اقدام بوریس جانسون و حزب محافظه کار مخالف هستند تا جایی که جرمی 

کوربین او را نخست وزیر پاره وقت خطاب می کند.

انگلیس در تدارک خروج از قوانین حقوق بشری اروپاکرونا سفر رئیس  جمهور چین به ژاپن را لغو کرد 

منابع آگاه روز گذشته )یکشنبه( از تشدید تنش در استان 
ادلب در پی ورود جنگنده های ترکیه به حریم هوایی سوریه 
و حمله به مواضع ارتش این کشــور خبر دادند. به گزارش 
روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم به نقل از منابع آگاه نوشــت 
که جنگنده های ترکیه بامداد یکشــنبه وارد حریم هوایی 
سوریه شده و مواضع ارتش این کشور را هدف قرار دادند. طبق 
این گزارش، حمالت هوایی آنکارا همزمان با حمله زمینی 
شورشیان به همراه ارتش ترکیه برای بازپس گیری مناطقی 
انجام شد که طی یک ماه گذشــته توسط ارتش سوریه آزاد 
شده  و تحت کنترل دولت این کشور درآمده  است. در همین 
حال، شبکه اسکای نیوز به نقل از منابع میدانی گزارش داد که 
گروه های مورد حمایت ترکیه روستاهای العنکاوی، قلیدین و 
القاهره در حومه ادلب را پس از درگیری ها با ارتش سوریه تحت 
تصرف خود درآوردند و این درگیری ها کشته  و زخمی هایی 

از دو طرف برجای گذاشت. رأی الیوم به نقل از منابع خود در 
سوریه اعالم کرد که مسکو اجازه پرواز پهپادهای ترکیه در 
آسمان سوریه را داده و و نیروی هوایی ترکیه از جنگنده های 
اف- ۱۶ استفاده کرده است. طبق گفته منابع مذکور، روسیه 
نیز وارد این نبرد شده و حمالت هوایی و دریایی خود را آغاز 

کرده است.

شبکه اسکای نیوز اعالم کرد، با وجودی که احزاب شیعی 
برای دادن رای اعتماد به دولت نخست وزیر مکلف عراق به 
توافق رسیدند اما جلسه روز گذشته )یکشنبه( پارلمان برای 
دادن رای اعتماد به حد نصاب الزم نرسید. به گزارش اسکای 
نیوز، محمد توفیق عالوی، نخست وزیر مکلف عراق در نظر 
داشــت تا با متقاعد کردن ۱۶۰ نماینده در پارلمان، دولت 
خود را با نیمی از اعضا تشکیل دهد، اما به دلیل به حد نصاب 
نرسیدن جلســه پارلمان و وجود اختالفات، گزارش هایی 
درباره احتمال تعویق زمان جلسه به زمانی دیگر با هدف ایجاد 
فرصتی تازه برای دستیابی به توافقات منتشر شد. همزمان 
سایت المســله در گزارش خود آورده اســت، احزاب کرد، 
ائتالف القوی، ائتالف دولت قانون و ائتالف النصر از ورود به 
جلسه پارلمان امتناع ورزیدند. بنا بر این گزارش، توافقی میان 
فراکسیون های شیعی بر سر تشکیل دولت عالوی و موکول 

کردن وزارتخانه های وابسته به احزاب سنی و کردی به آینده 
و توافق های بعدی صورت گرفته است. در همین حال یک 
منبع نزدیک به نخست وزیر مکلف عراق در گفتگو با المسله 
گفت، مذاکرات کردها با عالوی در حال انجام است و بر راهکار 
سیاسی مورد رضایت طرفین متمرکز است. پیش بینی هایی 

مبنی بر حل اختالفات وجود دارد.

حمله جنگنده های ترکیه به مواضع ارتش سوریه در ادلبرأی اعتماد احزاب شیعی به کابینه جدید عراق 

خبرخبر


