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تلآویودردورباطل
«بنیامین نتانیاهو» در حالی بار دیگر مامور
تشکیل کابینه شد که حزب لیکود  31کرسی
پارلمان را به دست آورده بود و 52نماینده ،وی را
به رئیس رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه
پیشنهاد دادند .تنها  45نماینده یائیر الپید را
بــرای تشکیل کابینه معرفی کردند  .موضوع
مهم این است که همزمان با معرفی نتانیاهو
برای تشکیل کابینه جدید ،جلسه محاکمه وی
نیز در حال برگزاری است .اکنون بی بی  28روز
فرصت دارد تا کابینه را تشکیل دهد و در صورتی
که نتواند در موعد چهار هفتهای مقرر کابینه را
تشکیل دهد ،میتواند درخواست  14روز مهلت
بیشتر را ارائه کند .اگر در مهلت شش هفتهای
نتانیاهو نتواند کابینه را تشکیل دهد ممکن
اســت پارلمان شخص دیگری را معرفی کند
نظیر آن چه پس از انتخابات سپتامبر 2019
انجام شد یا این که نمایندگان رای به انحالل
پارلمان دهند.پس از انتخابات مارس 2019
نیز زمانی که نتانیاهو نتوانست کابینه را تشکیل
دهــد ،نمایندگان رای به انحالل پارلمان و
بــرگــزاری انتخابات جدید دادنــد .بــر اساس
آخرین نظرسنجیهای انجام شده 80 ،درصد
مردم در اراضی اشغالی بر این باور هستند که
کار به انتخابات پنجم پارلمانی کشیده میشود
و هیچ جریانی با توجه به اختال فها و ترکیب
پارلمان نمیتواند کابینه جدید را تشکیل
دهد .مامور شدن نتانیاهو برای تشکیل کابینه
بیش از همه بیانگر نفوذ وی در ساختار قدرت
اسرائیل اســت و همین نفوذ نیز به معضلی
برای این رژیم تبدیل شد چرا که عامل اصلی
شکلگیری بن بست سیاسی دو سال اخیر،
پافشاری نتانیاهو برای بقا در قدرت و ائتالف
نکردن رقبایی نظیر آویگدور لیبرمن ،نفتالی
بنت و گیدئو سعر با وی است .این در حالی است
که همه این افراد و احزاب تحت ریاست آن ها
به اردوگاه راستگرایان اسرائیل تعلق دارند.
در واقع ،مخالفت این افراد با حزب لیکود برای
معرفی نخست وزیر جدید نیست بلکه مخالفت
آن ها با شخص نتانیاهوست ،کما این که برخی
احزاب پیشتر اعالم کرده بودند در صورتی که
نتانیاهو از حضور در کابینه رژیم صهیونیستی
به عنوان نخست وزیر کنار هگیری کند ،آماده
ائتالف با حزب لیکود به منظور ایجاد کابینه
ایــن رژیــم هستند .حداکثر شش هفته دیگر
مشخص خواهد شد آیــا نتانیاهو در ساختار
قدرت اسرائیل باقی میماند یا خیر؟ محاکمه
نتانیاهو به اتهام دریافت رشــوه ،فریبکاری و
خیانت در امانت اکنون در دادگــاه اسرائیل
جریان دارد .شاید دستگاه قضایی اسرائیل با
سرعت بیشتری پرونده محاکمه نتانیاهو را پیش
ببرد و حکم احتمالی محکومیت وی سبب شود
اسرائیل از این بن بست بیسابقه خارج شود.

چهره روز

سقوط 300پلهایترامپدرلیست
میلیاردرها
دونــالــد تــرامــپ بــا کاهش
بیش از یک میلیارد دالر
از ارزش دارایــی هایش در
لیست ساالنه میلیاردرهای
نشریه فوربس آمریکا 298
پله سقوط کــرد.درواقــع رئیس جمهور سابق
آمریکا در لیست تازه فوربس به جایگاه 1299
سقوط کرده است .او در لیست سال 2020
نشریه فوربس در جایگاه  1001قرار داشت.
بنا بر گزارش فوربس ،ارزش دارایی های ترامپ
در ژانویه سال  2017یعنی زمانی که به عنوان
رئیس جمهوری آمریکا وارد کــاخ سفید شد
حدود  3.5میلیارد دالر بود در حالی که ارزش
دارایی های او در ژانویه  2021یعنی زمان ترک
کاخ سفید با حدود  1.1میلیارد دالر کاهش به
 2.4میلیارد دالر رسیده است .کاهش ارزش
دارایی های ترامپ در حالی است که به نظر می
رسد پاندمی کرونا طی بیش از یک سال گذشته
ضربه جدی به کسب و کار ترامپ وارد کرده
اســت .طی دوره همه گیری ،ساختما نهای
اداری ،هتلهای برند و مراکز تفریحی و تجاری
ترامپ با کاهش شدید درآمد مواجه شدند و از
ارزش سابقشان کاسته شد .از سوی دیگر به
گمان برخی ناظران ،ترامپ در دوران ریاست
جمهوری با توجه به مشغله کــاری به خوبی
فرصت حفظ و توسعه دارایی های خود را نداشته
است .سرمایه ترامپ بیشتر در بخش امالک و
مستغالت و هتل و کازینو متمرکز است و با توجه
به بحران همه گیری کرونا طی یک سال گذشته
و تعطیلی ها و اعمال محدودیت ها به نظر می
رســد کسب و کــار ترامپ ،روزهــای سختی را
گذرانده باشد.

تکمیلدیوارمرزیترامپتوسطبایدن
واشنگتنتایمز:بهرغموعدهبایدن،تخصیصبودجهبرایتکمیلدیوارمرزی
ازسویکنگرهتصویبشدهاست

دولت «جو بایدن» در نظر دارد پروژه جنجالی
و انــتــقــادبــرانــگــیــز ســاخــت دیــــوار مـــرزی در
جنوب آمریکا را ادامــه دهد .به نوشته روزنامه
«ایندیپندنت»«،الخاندرومایورکاس»وزیرامنیت
داخلی آمریکا به کارکنانش گفته ،احتما ًال چراغ
سبز بایدن بــرای تکمیل «فواصل» موجود در

دیوار مرزی را دریافت خواهد کرد«.واشنگتن
تایمز» نیز میگوید به یادداشتهایی از این
گفتوگوها میان مایورکاس و مأموران اداره
گمرک و مهاجرت آمریکا دست یافته است .در
دوره «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا
حــدود  ۴۶۰مایل دیــوار در مرزهای مشترک

مکزیک و آمریکا ایجاد شد تا از ورود غیرقانونی
پناه جویان جلوگیری کند .ماه ژانویه مقامات
گمرک و محافظت از مرزها اعــام کردند در
حــال نهایی کــردن طــرح ساخت  ۳۰۰مایل
دیگر از این دیوار هستند .بایدن در پویشهای
انتخاباتی خود وعده داده بود حتی یک وجب
به دیــوار مــرزی اضافه نخواهد کرد اما اکنون
تخصیص بودجه برای تکمیل آن از سوی کنگره
تصویب شده اســت .دموکراتهای آمریکا در
دورهترامپعالوهبرانتقادشدیدازصرفمالیات
مردم برای ساخت این دیوار ،به نحوه نگهداری
پناهجویان در کمپهای مــرزی نیز اعتراض
و آن را غیرانسانی توصیف کرده بودند .با این
حال گزارشها و عکسهای منتشر شده از این
کمپها در چند ماهی که از ریاست جمهوری
بایدن میگذرد ،نشان میدهد ،اوضــاع پناه
جویان ،در دولــت جدید دموکرات آمریکا نیز
همچنان اسفناک است .چندی پیش شماری
از سناتورهای آمریکایی از یکی از مراکز مرزی
در شهر «دانا» بازدید و تصاویر تکاندهندهای
از نحوه نگهداری پناه جویان منتشر کردند.
اندکی بعد «مایک براون» نماینده ایالت ایندیانا
در مجلس سنای ایاالت متحده خبر داد یکی

از مقامها و نمایندگان دولــت بایدن از ۱۹
سناتوری که به تازگی از مراکز مرزی نگهداری
مهاجران و کودکانشان بازدید کردند ،خواسته
است عکسهایی را که گرفتهاند ،حذف کنند.
با افزایش فشارها و انتقادات از نحوه نگهداری
پناه جویان در کمپهای مــرزی ،دو خبرنگار
آمریکایی توانستند وارد کمپ شهر دانا شوند
و از وضعیت آن گزارشی منتشر کنند .خبرنگار
آسوشیتدپرس پس از دیدار از این کمپ گزارش
کرد،درساختمانیبهمساحتکمتراز300متر
مربع که بــرای نگهداری  ۲۵۰نفر طراحی
شده اســت ،بیش از  ۴۱۰۰پناه جو جا داده
شدهاند که بیشتر آنها را خانوادهها و کودکان
تشکیل میدهند« .نیکول سیانگا» خبرنگار
سیبیاس نیز گزارش کرد ،تنها در یکی از این
محفظهها  ۶۱۵کــودک نگهداری میشوند
که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای
آمریکا آن را برای  ۳۲نفر طراحی کرده است.
این خبرنگار اظهار کرد« :ما بیش از 50کودک
را شمارش کردیم که تست کرونای آنها مثبت
بودواغلبفاقدعالیمبودند.اینکودکانمنتظر
اتوبوسقرنطینهبودندودرکنارآنهاتعدادیاز
یکردند».
کودکان فوتبال بازی م 
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روزنامه االخبار در گزارش مفصلی به بررسی
ابعاد مختلف حوادث اخیر اردن پرداخته است.
به نوشته این روزنامه ،اگرچه سخن از توطئه
بزرگ علیه ملک عبدا ...میتواند مبالغهآمیز
باشد امــا هویت نــیــروهــای دستگیرشده در
تحوالت اخیر نشاندهنده نگرانی اردن از نفوذ
عربستان سعودی در دستگا ههای امنیتی و
اقتصادی این کشور است .االخبار همچنین
شهامت عبدا ...برای مقابله با دوستان عربستان
در اردن را با روی کار آمدن بایدن در واشنگتن
مرتبط دانسته است.

توییت روز

بروکسل -آنکارا؛ هر روز دورتر

شکست چندباره مذاکرات برسرسد النهضه
رایالیوم:قاهرهوخارطوممهیایحملهنظامیبهاتیوپیمیشوند

اروپا«:رعایتحقوقبشر»شرطبهبودرابطهباترکیهاست

کشورهایعضواتحادیهاروپاتوافقکرده
بودند روابــط خود با ترکیه را به آرامی
گسترش دهــنــد .در پــی ایــن تصمیم،
رهبران این اتحادیه در ترکیه با رجب
طیب اردوغ ــان دیــدار کردند .آنهــا از
یک سو میخواهند روابط اقتصادی با
آنکارا را گسترش دهند و از سوی دیگر
سیاستهای مربوط به پناه جویان را
پیش ببرند و نگرانیهای اتحادیه اروپا
دربارهتحوالتمنفیاینکشوردرزمینه
سلب حقوق شهروندان را ابــراز کنند.
مقامات ارشد اتحادیه اروپا پس از دیدار
با رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور
ترکیه از اهمیت «شراکت» با این کشور
سخن گفتند اما در عین حال خواستار
بهبود کارنامه آنکارا در زمینه «رعایت
حقوقبشر»و«احترامبهحکومتقانون»
شــدنــد« .اورزوال فن درالی ــن» و شارل
میشل،رئیسکمیسیونورئیسشورای
اتحادیه اروپا ضمن ابراز تاسف از خروج
ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه
زنان گفتند« :ترکیه باید به حقوق بشر
احترام بــگــذارد «.رعایت حقوق بشر»
یکی از شرطهای بروکسل برای بهبود
رابطهباآنکاراست».ایندوبرایپیشبرد
مذاکراتسیاسیبارجبطیباردوغان
بهترکیهسفرکردهبودند.پیشزمینهسفر
آنها قطعنامههای نشست اتحادیه اروپا
در ۲۵مارسبودکهدرآنسرانکشورها
و دولتهای اتحادیه اروپا توافق کردند
روابط خود ،از جمله درخصوص اتحادیه
گمرکی را بهتدریج با آنکارا گسترش
دهند .با ایــن حــال ،رئیس کمیسیون
و رئیس شــورای اتحادیه اروپــا از ایجاد

«فضای باثبات و امــن» در رابطه ترکیه
با قبرس و یونان به عنوان یکی دیگر از
شروط بروکسل برای رابطه نزدیک تر با
آنکارایادکردند.یونانوقبرسازاعضای
اتحادیه اروپا هستند .اردوغــان درباره
نشست خــود با رهــبــران اتحادیه اروپــا
توضیحی نداده است .ابراهیم کالین،
مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه بعدا
اعالمکرداردوغانبرایتمدیدتوافقنامه
مربوط به پناه جویان تالش کرده است تا
منطقه را از بیثباتی محافظت کند .در
بیانیهرسمیدفترریاستجمهوریفقط
گفتهشدهاستکههدفترکیههمچنان
عضویت کامل در اتحادیه اروپــا خواهد
بود.هرچندترکیههمچنانبهطوررسمی
یکی از کشورهای داوطلب عضویت در
اتحادیهاروپامحسوبمیشودامادرعمل
درخواستعضویتآنکارادرایناتحادیه
مسکوت مانده است .همواره نیز بهانه
هایی برای عضو نشدن این کشور عمدتا
مسلمان در اتحادیه اروپ ــای مسیحی
وجود دارد ،از تالشآنکارا برای کنترل
مهاجران تا مقابله با تروریسم ،تحریک
نکردن کشورهای همسایه اروپایی از
جمله یــونــان و قــبــرس ،حــقــوق بشر و
دستگیری گسترده منتقدان سیاسی
و . ...آنکارا خواهان گسترش اتحادیه
گمرکی با اتحادیه اروپا ،لغو روادید برای
شهروندانخودهنگامسفربهایناتحادیه
و حمایت بیشتر اتحادیه اروپا از جبران
هزینهنگهداریپناهجویانسوریاست.
اتحادیه اروپا اکنون در پی تنشزدایی با
ترکیهاستووعدههمکاریدرسهزمینه
را داده است.

سعد حریری پس از 160روز هنوز موفق به
تشکیل دولت در لبنان نشده است .او در این
مدت18بار با میشل عون دیدار کرده و مدعی
ارائــه فهرستی فنساالر متشکل از  ۱۸وزیر
به رئیس جمهور شــده اســت که البته در آن
ترکیبطایفهایرعایتنشدهوصاحباناکثریت
کرسیهای پارلمان در تصمیمات آن اثری
ندارند.به نوشته نور نیوز،طی روزهای اخیر
تنشمیانرئیسجمهورومامورتشکیلکابینه
تا آن جا پیش رفت که حریری میشل عون را
متهم به سنگاندازی در روند تشکیل کابینه
کرد و خواستار انتخاب پیش از موعد رئیس
جمهورشد،عوننیزخواستارافزایشاختیارات
دولتپیشبرداموربهریاستحساندیاببرای
تصویب الیحه بودجه  ۲۰۲۱شد.مجموع
این جنگ لفظی یک خروجی داشت و آن افت
شدید ارزش پول ملی لبنان بود به گونهای که
همزمان با خروج دود سیاه از کاخ بعبدا ،ارزش
هر لیره لبنان در برابر دالر وارد کانال ۱۴هزار
لیره شد و این در حالی است که ارزش لیره
لبنان در اوج جنگ  ۳۳روزه از  ۱۵۰۰لیره به
ازای هر دالر فراتر نرفت.در این میان ذکر چند
نکتهدرتحلیلشرایطجاریدرفضایسیاسی
لبنانمیتواندراهگشاباشد:اول؛مسئلهراباید

مذاکراتبرسرتعیینحقابهسدالنهضهوشروعمرحله
دوم آب گیری این سد ،بار دیگر شکست خورد و بدون
هیچگونهنتیجهایدرکینشازاپایتختجمهوریکنگو
پایان یافت .مصر بعد از شکست مذاکرات ،اتیوپی
را تهدید کرد اقداماتی را انجام خواهد داد« .سامح
شکری» وزیر خارجه مصر گفت« :مصر هرگز خسارت
آبی علیه خود یا سودان را برنمیتابد و اگر این آسیب
درنتیجهسدالنهضهواردشود،مصراقدامبهتحرکاتی
خواهدکرد».ساختسدالنهضهبرسرچشمههایرود
نیل در اتیوپی که از سال  2011آغاز شده به مناقشه
جدی میان سه کشور ذینفع یعنی اتیوپی ،سودان و
مصر تبدیل شده است .مصر و سودان نگران هستند
که با آب گیری سد النهضه ،سهم آبی هر یک از این
کشورها کاهش یابد .براساس برآوردهای انجام شده
در صورت آب گیری کامل این سد ،ورودی آب به مصر
به میزان دست کم  50درصد کاهش مییابد که این
موضوع تهدیدی جدی برای حیات مصر است .با توجه
به موقعیت جغرافیایی کشور مصر ،رود نیل شاهرگ
حیاتی این کشور به شمار میرود و از این رو ،جایگاه
ویــژهای در امنیت ملی مصر و نحوه تعامل این کشور
با دیگر کشورهای همجوار رود نیل دارد که اکنون با
تکمیل نهایی سد النهضه بیم آن می رود جریان این
رودخانهبهطورمحسوسیکاهشیابد؛دراینصورت،
خسارتهای جبران ناپذیری را متوجه مصر خواهد
کــرد .ایــن شرایط سبب شــده تا سه کشور ذی نفع،
مذاکراتمتعددیرابرایرسیدنبهتوافقدرخصوص
ساخت این سد و تضمین حقابه خود داشته باشند اما
اینمذاکراتعمالباشکستمواجهشدهاست.اتیوپی
ساختاینسدرادرراستایتوسعهاینکشورواستفاده
از انرژی برق آبی می داند و حاضر به امضا و پایبندی به
توافقی که این کشور را محدود کند ،نیست .در مقابل
مصر اصرار به امضای توافقی رسمی و تضمین شده
برای تامین حقابه خود دارد .قرار است مرحله دوم آب
گیری سد النهضه در ژوئیه شروع شود ،مصر و سودان

لبنان برلبه تیغ جنگ داخلی یا تهاجم خارجی؟
در عزم جدی میشل عون در ایستادگی برابر
خواستههای اقلیت پارلمان جست و جو کرد،
تاکید بر در اختیار داشتن یک سوم پستهای
وزارتیکابینهیاهمانثلثضامن تالشیبرای
ایستادگی در برابر تصمیمات یکجانبه سعد
حریری به بهانه تشکیل دولت فنساالر است.
دوم؛ سعد حریری که با فشار معترضان لبنانی
به فساد سیاستمداران در آبــان  ۹۷مجبور
به استعفا شد هیچگاه گزینه مطلوب جریان
مقاومت نبوده اما جریان اکثریت پارلمان از
یک سو باید یک سیاستمدار سنی را به عنوان
نخستوزیر معرفی میکرد و از سوی دیگر
خالء سیاسی حاکم بعد از انفجار سهمگین
بندر بیروت جریانهای سیاسی را وادار کرد تا
برایتسهیلدررفعمشکالتمردمبهگزینهای
همچون حریری که اجماع نسبی جریانهای
سیاسی را داشت ،تن دهند.سوم؛ همزمانی
انتخاب حریری برای تشکیل کابینه با تشدید
فشارتحریمهایاقتصادیعلیهلبنانوسوریه
تحت عنوان «قیصر» را میتوان تالش برای
به اسارت گرفتن دولت لبنان از سوی جریان

غربی-عربی ارزیابی کرد که تالش میکند
جریان مقاومت را از کابینه لبنان حذف کند.
چــهــارم؛ تــاش بــرای انتخابات زودهنگام
پارلمانی هدف اصلی جریان غربی-عربی
پس از شکست در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸
بود که با وجود فشارهای گسترده اجتماعی-
سیاسی تاکنون به ثمر ننشسته و حاال حریری
تالش دارد با متهم کردن عون به سنگاندازی
در روند تشکیل دولت جدید ،بدنه اجتماعی
جریان غربی-عربی را بــرای اعمال فشار به
مجلس برای انتخاب زودهنگام رئیس جمهور
واردمیدانکند.پنجم؛فشارهایخارجیبرای
تسلیمکردنمیشلعوندربرابرمطالباتسعد
حریریرانبایدازنظردورداشت.فرانسه،آمریکا
و سعودی هر یک سهمی در بازی سعد حریری
در معطل نگاه داشتن تشکیل دولــت لبنان
برعهده دارند و میوه این خالء سیاسی فقط و
فقط تشدید مشکالت اقتصادی و هدف قرار
دادن پشتوانه مردمی مقاومت است تا در کنار
حذفنمایندگانحزبا...ازکابینه،مردمراهم
درمقابلاینجریانریشهدارسیاسیلبنانقرار

امیدوار بودند پیش از شروع مرحله دوم آب گیری سد
النهضهبه یکتوافقالزامآورکهتوسط قاهره،خارطوم
وآدیسآباباامضاشود،برسندازاینرواینمذاکراتپس
ازچندماهتوقفاینبارتحتنظارتجمهوریکنگوکه
ریاستاتحادیهآفریقارابرعهدهدارد،درکینشازابرگزار
شدامااکنونشکستایندورهمذاکراتباردیگرزنگ
خطر جدی را در منطقه به صدا در آورده است .در واقع
بهگفتهوزیرخارجهمصرمذاکراتکنگوآخرینفرصت
سهکشوربرایدستیابیبهتوافقیبرسرآبگیریسد
النهضه بود .با این حال وی گفت« :ما اراده سیاسی
جدی از اتیوپی برای حل گره سد النهضه ندیدیم».
اکنون مصر با انتقاد از مواضع اتیوپی اعــام کرده
است کهسناریوهایدیگریرااجرامیکند.اینکشور
پیش از این اتیوپی را به حمله نظامی تهدید کرده بود.
مقاماتمصررسماآبنیلراخطقرمزخوداعالمکرده
اند«.عبدالفتاحالسیسی» رئیسجمهوریمصرهفته
گذشته گفت« :دست مصر باز است و کسی تصور نکند
از توانمندی های ما به دور است  ...تعرض به آب های
مصر،خطقرمزاستوواکنشمادرصورتتعرضبهآب
هایمصرانجامدادنکاریاستکهبرثباتاینمنطقه
تأثیرگذارخواهدبود«».عبدالباریعطوان» کارشناس
سیاسی در این زمینه نوشت« :مصر از حل بحران سد
النهضهازطریقمیانجیگریهایآفریقاییوآمریکایی
ناامیدشدهوبهاینباوررسیدهاستکهاتیوپیوقتکشی
می کند در حالی که تنها دو ماه دیگر به آغاز مرحله دوم
آبگیری سد النهضه مانده است در این راستا مقامات
مصر پیام روشنی به اتیوپی ،آمریکا و متحدانشان دادند
کهدرمتوسلشدنبهراهکارنظامی تردیدنخواهدکرد».
سدالنهضهبیشازپیشبهموضوعیپرمسئلهوخطرناک
تبدیلشدهوباوررهبرانمصروسودانبهبینتیجهبودن
ادامه مذاکرات ،شرایط را بسیار دشوار و غیر قابل پیش
بینیکردهاست،بهنظرمیرسدتالشهایبیشتریاز
سویمقاماتومیانجیگرانیازآفریقاوغیرآفریقابرای
حلاینموضوعالزماست.
دهد.ششم؛ منابع سیاسی و رسانهای لبنان
راه حل برون رفت از بحران کنونی را افزایش
تعداد وزی ــران کابینه بــرای رعایت ترکیب
طایفهای میدانند ،رویکردی که به احتمال
زیــاد به انصراف حریری از تشکیل کابینه
میانجامد.هفتم؛ همزمانی تشدید خالء
سیاسی در لبنان با او جگیری رقابتهای
انتخاباتی در سرزمینهای اشغالی و تالش
نتانیاهو برای حفظ کرسی نخستوزیری از
یک سو و ابراز نگرانی پی در پی سران رژیم
صهیونیستی از توان موشکی حــز با ...از
سوی دیگر این فرضیه را تقویت میکند که
صهیونیستها برای سرپوش نهادن بر حجم
گسترده اعتراضات داخلی با سوء استفاده
از اوضاع نابسامان داخلی در لبنان بار دیگر
در صدد شعلهور کردن آتش جنگی جدید
در جبهه شمالی هستند.به این شرایط باید
تصمیم یکباره سعودی برای آتشبس در
جبهه یمن و انتخابات پیش روی ریاست
جمهوری سوریه را نیز اضافه کرد ،وضعیتی
که به زعم محور عبری ،غربی و عربی فصل
برداشت محصول هفت ساله بحران آفرینی
در عــراق ،سوریه و لبنان است ،رویایی که
یکبار در سال  ۲۰۰۶تعبیر نشد.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا :وقت آن است که
آمریکا را از نو بسازیم.
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عراقناامنباامنیتیترین
نخستوزیر
در تاریخ عراق پس از صدام ،انتخاب الکاظمی
امنیتی ترین گزینه ای بــود که می تــوان در
نظر گرفت .الکاظمی به عنوان باالترین مقام
امنیتی عراق پس از سقوط کابینه و استعفای
عادل عبدالمهدی به کرسی نخست وزیری و
فرماندهی کل قوا رسیده است .البته در کارنامه
الکاظمی روزنامه نگاری ،فعالیت مطبوعاتی
و رسانه ای و نیز تحلیل گری دیده می شود .از
الکاظمی به عنوان یکی از چهره های شناخته
شده و آشنا با سازوکارهای قبایل عرب یاد می
کنند .با این حال از زمان روی کارآمدن امنیتی
ترین نخست وزیر جدیدعراق ،این کشور هیچ
ثبات امنیتی نداشته است .گویا ساختارهای
امنیتی عراق در ماه های اخیر با چالش هویتی
مواجه اند .بحران عملیات تروریستی داعش
از یک سو ،حمالت نامشخص به پایگاه های
آمریکایی از سوی دیگر که اتفاقا مــورد نقد و
مخالفت گــروه هــای مطرح مقاومت بــوده در
کنار حمالت مستقیم آمریکا علیه شهروندان
عراقی چالش هــای فــراوانــی را ایجاد کرده
است .الکاظمی هرچند عراق ناامنی را تحویل
گرفت اما نتوانست همین ناامنی را در رتبه های
معقولی نگه دارد .سقوط عراق در سراشیبی
امنیتی وضعیت بغداد را پیچیده کرده است.
به گمان تحلیل گران ،سناریوی ناامن سازی
عــراق ،باز طرح آمریکایی ها در سال 2018
است .پنتاگون در این طرح به دنبال حذف مقام
نخست وزیری از بیت شیعه بود .برای رسیدن
به این هدف تالش می کرد عراق را ناامن نشان
دهــد و از بــرگــزاری انتخابات در ایــن شرایط
جلوگیری کند .اعــام پایان داعــش از سوی
سپهبد شهید سلیمانی ،این طرح را خنثی کرد
و موجب تشکیل دولت توافقی شد .انتخاب
الکاظمی بــرای برگزاری انتخابات زودتــر از
موعد و انتقال آرام قدرت بود ،گویا این انتخاب
بیش از آن که به نفع ملت عراق تمام شود در حال
تبدیل شدن به تکمیل کننده پازل آمریکایی
هاست .در این شرایط کارشناسان حوزه عراق
معتقدند انتخاب الکاظمی تنها راه چاره بود.
انتخاب نکردن او می توانست دولت عراق را
بی ثبات کند و در نهایت حمالت تروریست
ها و ارتش آمریکا علیه مقاومت افزایش یابد و
تضعیف قدرت در بغداد به ضرر ثبات منطقه
و محور مقاومت تمام شد .عراق ناامن تر شد.
بدون فرمانده کل قوا و نخست وزیر می توانست
بدتر هم باشد .باید منتظر ماند و دید واکنش
مقاومت به ناامنی های اخیر عراق در چه قالبی
به سرانجام می رسد .عراق ناامن به طور حتم
بــرای جمهوری اســامــی ای ــران و کــل محور
مقاومت هزینه آفرین خواهد بود.

