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88498444س��رويس بين الملل

امنيت يكي از مقوله هاي 
سيدرحيم الري

      رویکرد
اصل��ي ب��ود ك��ه دونالد 
ترامپ توانست با تأكيد و 
تبليغ بر آن به مقام رياست جمهوري امريكا برسد و يكي 
از محورهاي اصلي او در اين زمينه س��اختن ديواري به 
طول 3218 كيلومتر در امتداد مرز امريكا با مكزيك بود. 
»يك ديوار بزرگ خواهم ساخت، هيچ كس نمي تواند بهتر 
از من ديوار بسازد. باور كنيد. من اين ديوارها را با هزينه 
زيادي خواهم ساخت.« »من يك ديوار بسيار بسيار بزرگ 
در مرز جنوبي مان خواهم س��اخت و مكزيك را مجبور 
خواهم كرد هزين��ه آن را بپردازد.« او ب��ا اين حرف ها و 
وعده ها به كاخ سفيد رسيد و حاال بعد از دو سال مي خواهد 
به وعده خود عمل كند اما معلوم شده كه از حرف تا عمل 
فاصله زيادي است. گذشته از اينكه ترامپ طي اين مدت 
و حتي روزهاي اخير تا مقداري عقب نش��يني كرده اما 
دموكرات ها با پيروزي در انتخابات ميان دوره اي مجلس 
نمايندگان و به دس��ت گرفتن اكثريت اين مجلس قصد 
دارند به هر قيمتي كه شده مقابل او بايستند. ايستادگي 
دموكرات ها نه تنها مي تواند اصل ساختن ديوار مرزي را به 
محاق ببرد بلكه مي تواند آينده سياسي ترامپ و رسيدن 

او به دور دوم رياست جمهوري را هم دچار مشكل كند. 
   ديوار تكه پاره

صدور فرمان رياست جمهوري براي ساخت ديوار مرزي با 
مكزيك جزو اولين اقدام هايي بود كه ترامپ بعد از رسيدن 
به مقام رياست جمهوري در تاريخ 25 ژانويه 2017 انجام 
داد. هر چند او آن موقع تاريخ دقيقي براي س��اخت اين 
ديوار مشخص نكرد اما پيش بيني كرد كه »ظرف چند ماه 
آينده عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد.« نكته ديگري 
كه به آن اشاره كرد مربوط مي شد به هزينه ساخت ديوار 
كه باز مدعي ش��د مكزيك اين هزينه را پرداخت خواهد 
كرد هر چند در حرف او نس��بت به قب��ل از پيروزي در 
انتخابات رياس��ت جمهوري تغييري ديده مي ش��د. در 
واقع، او مثل قبل نگفت كه مكزيك هزينه ساخت ديوار 
را خواهد پرداخت بلكه معتقد بود هزينه س��اخت ديوار 
از محل مب��ادالت مالي با مكزيك تأمين مي ش��ود. اين 
نخس��تين عقب نش��يني او بود چون مي دانست به اجرا 
درآمدن آن فرمان ب��ه راحتي انجام نمي ش��ود و تجربه 
اين دو سال هم مؤيد اين موضوع است چون كنگره اي با 
اكثريت هم حزبي هاي او هم حاضر نشد در ژانويه 2018 
اليحه 18 ميلياردي براي مرحله اوليه س��اخت ديوار را 
تصويب كند. تمام حمايت مالي كه ترامپ از اين كنگره 
به دست آورده در حد تعمير، ساخت يا جايگزين كردن 
موانع و تجهيزات كنترل مرزي در نق��اط پراكنده اي از 
مرز بود نه بيش��تر از اين. به اين ترتي��ب، تنها كاري كه 
ترامپ در دو س��ال گذش��ته كرده انجام عمليات هايي 
نظير تعويض 22 كيلومتر نرده هاي كهنه فلزي با نوعي 
ديوار در سن ديه گو، ساخت س��ه كيلومتر ديوار اوليه در 
كاليفرنيا، حدود 32 كيلومتر ديوار مرزي جديد در سانتا 
ترزا از ايالت نيومكزيك و چند كيلومتر ديگر بوده است. 
نتيجه كار تنها ساخت تكه و پاره اي از ديوار طي دو سال 
گذشته است كه به وضوح فاصله زيادي از شعار و وعده  اي 
دارد كه ترامپ با آن رأي شهروندان اياالت جنوبي امريكا 
را به دست آورد و اين نتيجه در حالي بود كه دموكرات ها 
هنوز اكثريت كرسي هاي مجلس نمايندگان را به دست 

نياورده بودند. 
   تعطيلي دولت

بع��د از برگ��زاري انتخاب��ات مي��ان دوره اي و پيروزي 
دموكرات ه��ا در مجل��س نمايندگان ديگر جاي ش��ك 
و ترديدي باقي نماند كه ترامپ دو س��ال دوم رياس��ت 
جمهوري اش را با دردس��ر طي خواهد كرد. اين دردسر 
خيلي زود بر سر بودجه درخواستي ترامپ براي ساخت 

ديوار مرزي به وجود آمد. در واقع، ترامپ كه مي دانست 
دموكرات ها نظر خوشي نسبت به ديوار او ندارند به مقدار 
زيادي از اليحه س��ال قبل كم كرد و به جاي 18 ميليارد 
دالر فقط درخواست 5 ميليارد و 600 ميليون دالر را كرده 
اما دموكرات ها به اين حد هم حاضر نش��ده و درخواست 
او را رد كرده اند و تنها بودجه يك ميليارد و 300 ميليون 
دالري را قبول كرده اند كه اين پول را تنها مي توان براي 
امور امنيت مرزي مثل حصاركشي، دوربين هاي كنترل و 
مراقبت هاي مرزي مصرف كرد. ترامپ در مقابل مخالفت 
سرسختانه دموكرات ها دس��ت كم يك چهارم از دولت 
فدرال را تعطيل كرده كه در نتيجه اي��ن كار، 380هزار 
كارمند دولت تح��ت عنوان ش��غل هاي غيرضروري به 
مرخصي بدون حقوق فرستاده ش��ده اند و 420هزار نفر 
ديگر هم كه كارشان ضروري تشخيص داده شده، بدون 
حقوق به كار خود ادامه مي دهند. اين ميزان از تعطيلي 
دولت نه تنها بر زندگي اين كارمندان و خانواده هايشان 
تأثير گذاشته بلكه زندگي ميليون ها امريكايي هم تحت 
تأثير قرار گرفته كه به طور مس��تقيم يا غيرمس��تقيم با 
ش��غل اين كارمندان ارتباط داش��تند. براي مثال، تنها 
دادگاه صادركننده گواهي ازدواج در ش��هر واش��نگتن 
تعطيل شده و شهروندان اين شهر بايد تا بازگشايي دوباره 
دولت صبر كنند. بس��ياري از مراكز تفريحي و فرهنگي 
مثل پارك ها، موزه ها، ب��اغ وحش ها و گالري هاي هنري 
به وضعيت مش��ابهي دچار ش��ده اند و حتي بخش قابل 
توجهي از كارمندان آژانس فضايي امريكا )ناسا( مجبور 
شده اند به مرخصي اجباري بروند زيرا كار آنها در بخش 
غيرضروري طبقه بندي شده اس��ت. وضعيت در بخش 
مشاغل ضروري در مراكزي مثل اداره حفاظت از مرزها و 
گمرك، اداره تحقيقات فدرال، اداره مبارزه با مواد مخدر، 
اداره زندان ها، گارد ساحلي و مراكز آتش نشاني هم بهتر 
از اين نيست چراكه برخي نيروهاي اين مراكز به مرخصي 
اجباري رفته اند و مابقي هم از عهده تمام كارها برنمي آيند 
جدا از اينكه فعاًل خبري از حقوق نيس��ت. نزديك به سه 
هفته اس��ت كه وضع به اين منوال پيش رفته و دو، س��ه 
دور مذاكره ترامپ با رهبران ارش��د دموكرات در كنگره 
هم بي نتيجه مانده است. ترامپ خواس��ت با استفاده از 

اختيارات رياس��ت جمهوري و اعالم وضعيت اضطراري 
ملي، كنگره و دموكرات ها را دور بزند اما نطق تلويزيوني 
9 دقيقه اي او در روز چهارش��نبه 9 ژانويه نشان داد كه 
دست كم فعالً قصد اين كار را ندارد و به جاي آن مي خواهد 

با هوادارانش حرف بزند. 
   گروكشي هاي دو طرفه

ترامپ در اين نطق تلويزيوني ح��رف جديدي براي گفتن 
نداش��ت و همان موضوع��ات قبلي مهاج��رت غيرقانوني، 
قاچاق مواد مخدر و صرف ميلياردها دالر براي مبارزه با اين 
پديده ها را تكرار كرد. شايد به نظر برسد اين نطق تلويزيوني 
او بيشتر از سر درماندگي در مقابل سرسختي دموكرات ها 
باشد اما با توجه به سفر به مناطق مرزي در جنوب كشور، 
به نظر مي رسد سعي دارد از فشار افكار عمومي در دوئل با 
دموكرات ها اس��تفاده بكند. رهبران دموكرات مثل نانسي 
پلوس��ي، رئيس مجلس نمايندگان، و چاك ش��ومر، رهبر 
اقليت دموكرات در مجلس سنا، ترامپ را متهم مي كنند كه با 
ايجاد بحران ساختگي و دامن زدن به ترس و تفرقه و تعطيلي 
دولت، مردم امريكا را به گروگان گرفته است. اين استدالل 
آنها درست است و بايد گفت ترامپ حتي آگاهانه از تمام اين 
تاكتيك ها براي تسليم آنها و تصويب بودجه مورد نظرش 
استفاده مي كند اما بايد گفت خود همين دموكرات ها هم 
اليحه بودجه را براي عقب نشستن از خواسته اش به گروگان 
گرفته اند. در واقع، دموكرات ها به خوبي مي دانند با تصويب 
بودجه 5 ميليارد و 700 ميليون دالري خدمتي به ترامپ 
كرده اند كه حتي هم حزبي هاي او هم حاضر به انجام دادن 
آن نشده بودند. در واقع، آنها مي دانند با تصويب اين بودجه 
نه تنها بزرگ ترين لطف را به ترامپ كرده اند تا دست كم در 
سطح نمايشي به وعده خود عمل كند بلكه يكي از كارت هاي 
اصلي تبليغاتي را به او داده اند تا از آن در دو سال ديگر و براي 

انتخابات رياست جمهوري 2020 استفاده بكند. 
   2 سال سخت

برآوردها نش��ان مي دهد ترامپ دو سال سختي را پيش 
رو خواهد داش��ت. جدا از اكثريت دموكرات در مجلس 
نمايندگان، تحقيقات رابرت مولر و افت ش��اخص هاي 
اقتصادي از جمله مش��كالت عمده اي است كه ترامپ 
در اين دو س��ال با آنها دس��ت به گريب��ان خواهد بود. 

تحقيق��ات مولر در م��ورد دخالت روس��يه در انتخابات 
رياست جمهوري گذشته تاكنون چندين بار تا يك قدمي 
ترامپ رس��يده و پل مانافورت، نخس��تين رئيس ستاد 
انتخاباتي ترامپ، و مايكل كوهن، وكيل شخصي ترامپ، 
از جمله نزديك ترين افراد ب��ه ترامپ بوده اند كه قرباني 
اين تحقيقات ش��ده اند و برخي احتم��ال مي دهند كه 
دموكرات هاي مجلس نمايندگان منتظر نتيجه تحقيقات 
او هستند تا برنامه استيضاح ترامپ را كليد بزنند. مشكل 
اقتصادي همين حاال و با تعطيلي دولت خود را نش��ان 
داده چراكه اين تعطيلي باعث شده يارانه 12 ميلياردي 
به دست كشاورزان براي خريد بذر مورد نيازشان نرسد. 
از طرف ديگر، معلوم نيس��ت سرنوشت مذاكرات امريكا 
و چين بر س��ر جنگ تعرفه به كجا برس��د تا كشاورزان 
امريكايي اميد به صادرات بيشتر به چين داشته باشند. 
سقوط قابل توجه شاخص سهام در بورس داو جونز وجه 
ديگر از بحران پيش رو براي ترامپ را نشان مي دهد كه 
گفته مي شود اين سقوط از زمان بحران اقتصادي در 11 
سال قبل بي س��ابقه بوده و به همين جهت هم برخي از 
تحليلگران اقتصادي مثل مايكل ويلسون، استراتژيست 
ارشد بانك مورگان اس��تانلي، كسادي بازار تا ميزان 50 
درصد را براي سال جاري ميالدي پيش بيني مي كنند. 
ش��ايد ترامپ در دو سال نخس��ت با روش هاي ناگهاني 
و غيرمنتظره اي مثل خ��روج از پيم��ان آب و هوايي يا 
جنگ تعرفه با چين و اروپا توانست رونقي به كسب و كار 
بدهد اما حاال آثار منفي اين روش ها اندك اندك نمايان 
مي شود و ديگر نمي تواند در دو سال بعد از دستاوردهاي 
اقتصادي خود بگويد. او مجبور است روي شعارهاي تند و 
ناسيوناليستي مثل ديوار مرز مانور بدهد و به همين جهت 
هم ساخت آن در زمان فعلي براي او حياتي است. ترامپ 
فردي غيرقابل پيش بيني است و معلوم نيست او از گزينه 
وضعيت اضطراري ملي و اختيارات رياس��ت جمهوري 
استفاده مي كند يا در نهايت تسليم دموكرات ها خواهد 
شد تا شايد در بودجه سال بعد براي تصميم خود فكري 
بكند اما روشن است كه او اگر از حاال دست به كار ساختن 
اين ديوار نشود، ديگر براي انتخابات رياست جمهوري در 

دو سال بعد چيز قابل توجهي در چنته نخواهد داشت.

دولت جدي��د عراق بعد از 
سجاد مرادي كالرده

      دورنما
پشت سر گذاشتن بحران 
داعش كه طي سال هاي 
2014 تا همين اواخر گريبانگير اين كش��ور بود، به دنبال 
تقويت نقش منطقه اي خود در خاورميانه و به ويژه جهان 
عرب اس��ت. برهم صالح رئيس جمهور جديد طي ماه هاي 
اخير س��فرهاي دوره اي به ايران و كش��ورهاي عربي نظير 
عربستان سعودي، امارات متحده، كويت و قطر داشته است. 
در جديدترين اين ديدارها صالح به همراه چند تن از وزراي 
دولت تازه تأس��يس عراق با س��فر به قطر در پي گسترش 
همكاري هاي سياسي، امنيتي و مهم تر از همه اقتصادي در 
چارچوب بازس��ازي عراق بعد از نابودي حاكميت داعش و 
س��اير گروه هاي تروريس��تي در اين كشور اس��ت. در اين 
چارچوب در بررسي نقش منطقه اي عراق به ويژه در رابطه با 

جهان عرب، مي توان به چند نكته اساسي اشاره كرد. 
در ابتدا بايد توجه داش��ت كه پس از گذش��ت بيش از يك 
دهه از گذار جامعه عراق به س��مت دموكراس��ي در عرصه 
داخلي، همچنان اين اعتقاد وجود دارد كه عالوه بر پيشرفت 
وس��ايل ارتباط جمعي و اينترن��ت و آش��نايي جوانان در 
كشورهاي عربي خليج فارس با دنياي مدرن، بخش عمده اي 
از ريشه هاي چالش مشروعيت اين كشورها را تحوالت عراق 
تشكيل مي دهد. بنابراين اقتدارگرايي سياسي و تقويت نظام 
تك  حزبي به معناي مشروعيت نظام سياسي غيرمشاركتي 
و هماهنگ با ساير ساختارهاي كشورهاي عربي اين منطقه 
بود اما نهادينه سازي دموكراس��ي چندحزبي در عراق اين 

سيستم را متحول ساخت. 
در وهله بعدي چنانچه از بس��ترهاي سياس��ي موجود نيز 
مشخص است، در نگاه كش��ورهاي عربي منطقه به عراق 
تغيير چنداني نس��بت به دولت جديد عراق در مقايسه با 
گذشته مشاهده نمي شود. كشورهاي عربي نظير عربستان 
سعودي در وهله اول همچنان همانند گذشته خود را مهد 
عربيت و اس��الميت مي دانند و در درجه دوم نيز از آنجا كه 
نگاه ايدئولوژيك به فرهنگ عربي در ميان اين كشور وجود 
دارد، عربيت را مترادف با مذهب س��ني ارزيابي مي كنند و 
عراق را به دليل اكثريت 70 درصدي شيعيان كه دولت را 
نيز در اختيار دارند، خارج از علقه هاي عربي و جهان عرب 
مي پندارند. عربستان سعودي و ساير دولت هاي عربي خليج 
فارس از ابتداي س��قوط صدام تاكنون نه تنها هويت عربي 
عراق را از دست رفته مي بينند، بلكه دولت هاي جديد عراق 
پس از صدام را موجب بر ه��م ريختن نظم عربي منطقه و 
مواجهه آن با بحران مفهومي دانسته اند. اين موضوع بيش از 
همه در عرصه اقتصادي خود را نشان داده و نشانه بارز آن نيز 
شرط عربستان سعودي براي بازسازي عراق است. هزينه 
بازسازي عراق بنا به گفته حيدر العبادي نخست وزير سابق 
اين كشور 100 ميليارد دالر تخمين زده شده است. اين در 
حالي است كه دولت سعودي در پاسخ به درخواست عراق 
براي بازسازي اين كشور عنوان كرد كه بايد از محل مصرف 
كمك هاي مالي و س��رمايه گذاري در عراق مطلع باش��د؛ 

مسئله اي كه به معناي نقض حاكميت ملي عراق است. 
در طرف سوم عراق و كش��ورهاي عربي رقباي يكديگر در 
بازار جهاني نفت را تشكيل مي دهند. عراق به عنوان دومين 
كشور صادركننده نفت در اوپك پس از عربستان سعودي، 
در كن��ار همكاري هاي مقطع��ي كه با رياض در راس��تاي 
كاهش توليد و قيمت نفت خام انجام داده است، بر اساس 
پيش بيني ها مي تواند در آينده جاي عربستان سعودي را در 
بازار نفت بگيرد. منابع نفتي عربستان بيش از 260 ميليارد 
بشكه برآورد ش��ده اس��ت. رياض با ظرفيت توليد بيش از 
10 ميليون بشكه در روز، بيش از نيمي از آن را به بازارهاي 
جهاني صادر مي كند. اين كشور همچنين نيمي از ظرفيت 
توليد مازاد جهان را در اختيار دارد كه به رياض اين امكان 
را مي دهد كه ب��ا كاهش يا افزايش ظرفيت م��ازاد خود در 
بازارهاي جهاني به سمت تثبيت قيمت ها در جهت منافع 

خود گام بردارد. در عين حال برخي پژوهش��گران مسائل 
نفت تأكيد دارند كه ورود عراق به بازار جهاني نفت و تحقق 
حجم عظيم س��رمايه گذاري در صنايع نفتي اين كش��ور، 
جايگاه عربس��تان را با خطر مواجه مي كند. عراق با فرض 
غلبه بر چالش هاي داخلي نظير تروريسم و استقرار ثبات 
در عرصه هاي اقتصادي و سياس��ي- اجتماعي اين كشور، 
مي تواند با توليد بيش از 12 ميليون بش��كه در روز، جاي 
عربستان سعودي در اين عرصه را به خود اختصاص دهد. 
پيشي جس��تن عراق در صادرات نفت به هند از عربستان 
سعودي نيز در اين راستا قابل ذكر است. به واقع عراق موفق 
شده با بهره گيري از بازگشت تحريم هاي امريكا عليه ايران 
پس از خروج واشنگتن از برجام و نيز كاهش صادرات نفت 
عربستان به دهلي، گوي سبقت را از هر دوي اين كشورها 
در صادرات نفت به هند بربايد. عراقي ها همچنين از افزايش 
صادرات نفت عربستان و كاهش قيمت جهاني آن در نتيجه 
درخواس��ت ترامپ رئيس جمهور امريكا كه در واقع نوعي 
امتيازگيري از رياض محسوب مي ش��د، احساس رضايت 
ندارند چراكه اين اقدام عربستان سعودي بيش از 10 ميليارد 

دالر به عراق زيان وارد كرده است. 
در طرف چهارم بايد گفت كش��ورهاي عربي خليج فارس 
كه دولت جدي��د عراق تمايل به گس��ترش رواب��ط با آنها 
دارد، از مهم ترين حاميان بي ثباتي و گسترش فعاليت هاي 
افراط گرايانه در اين كش��ور بوده اند. دولتمردان عراقي نيز 
بارها حمايت هاي عربستان سعودي از تروريسم و نيز عقايد 
فرقه گرايانه اين دولت را مورد اشاره قرار داده اند. اصوالً بايد 
توجه داش��ت كه اغلب سياس��ت هاي دولت هاي عربي به 
تبعيت از عربستان سعودي شكل مي گيرد؛ به همين دليل 
از آنجا كه رياض همواره در صدد بي ثبات سازي عراق براي 
مقابله با آنچه نفوذ ايران در عراق و گسترش نفوذ ژئوپليتيك 
تهران مي داند،  است كشورهاي عربي نيز بر مبناي رويكرد 
عربستان سعودي و نيز مقابله با گسترش روابط تهران- رياض 
در همين مسير گام برداشته اند. طبق گزارش هاي نهادهاي 
تحقيقاتي در زمينه تروريس��م و افراط گرايي، عربستان از 
مهم ترين كش��ورهاي حامي گروه هاي افراطي در عراق به 
شمار مي رود. از جمله در گزارش  سال هاي 2015 و 2017 
مؤسسه سوفان مستقر در امريكا، تروريست هاي حاضر در 
عراق و س��وريه اتباع بيش از 66 كشور از جمله كشورهاي 
عربي نظير كويت و عربستان سعودي بوده اند. تنها عربستان 
سعودي به تنهايي با بيش از 3هزار نفر رده دوم بيشتر اتباع 
موجود در گروه هاي تروريس��تي را داش��ته است. عالوه بر 
عربستان اغلب كشورهاي ديگر عربي به انحاي مختلف مادي 
و معنوي افراط گرايي و گروه هاي تروريستي فعال در عراق 
را مورد حمايت قرار داده اند. از جمله امارات متحده عربي در 
بحبوحه نبرد دولت و مرم عراق با گروه داعش، در آبان 1393 
سازمان بدر عراق را در ليست گروه هاي تروريستي قرار داد 

كه با واكنش قاطع مردم و مقامات عراقي روبه رو شد. 
اما نكته مهم اين است كه عراق و كشورهاي عربي به اين نكته 
واقف هستند كه خاورميانه پس از حل و فصل بحران هاي 
تروريسم و نيز اس��تقرار ثبات در عراق و سوريه، به عرصه 
بازتعريف نقش هاي منطقه اي تبديل مي ش��ود؛ به همين 
دليل سعي مي كنند با ايجاد نوعي سياليت در سياست هاي 
خود، به تالش براي گسترش همكاري با دولت هايي بپردازند 
كه تا پيش از اين سعي در سرنگوني آنها داشته اند. مثال بارز 
آن نيز تالش كشورهاي عربي براي بازگشايي سفارت هاي 
خود در عراق از س��ال 2012 بدين س��و و تالش هاي اخير 
اين كشورها براي بازگشت به سوريه به رغم خصومت هاي 
چندس��اله اس��ت. در طرف ديگر عراق نيز در تالش براي 
افزايش نقش منطق��ه اي بايد به اين نكت��ه توجه كند كه 
با بازيگراني مواجه اس��ت كه نه تنها طي سال هاي 2005 
تا 2014 براي بي ثبات س��ازي اين كش��ور تالش كردند، 
بلكه ظهور داعش را نيز فرصتي مغتن��م براي تغيير بافت 

ژئوپليتيك و قومي اين كشور يافتند.
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