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ترامب يحظى بشعبية في الشرق األوسط أكثر من أوباما
ر�أت �سوزان غال�رس يف جملّة «بوليتيكو»
الأمريكيةّ � ،أن مو�سكو انت�رصت يف
�سوريا ب�سبب امتناع الرئي�س ال�سابق
ب��اراك �أوب��ام��ا عن التحرك .ويعود
تفكّ ك ال�رشق يف ال�سنوات ال�سابقة
ب�شكل كبري �إلى عدم ا�ستماع وا�شنطن
ّ
احلايل دونالد
لكن الرئي�س
حللفائهاّ .
ترامب يحظى يف تلك املنطقة ب�شعبية
�أكرث من �سلفه .وت�شري غال�رس �إلى � ّأن
رئي�س احلكومة اللبناين �سعد احلريري
عب عن هذه القناعة يف مقابلة خا�صة
رّ
مع املجلة ،حني زار وا�شنطن.
يغالط احلريري �أوباما ب�سبب الفجوة
الكبرية ب�ين كلماته «امللهمة» يف
خطابه الذي �ألقاه خالل زيارته �إلى
القاهرة �سنة  2009واقرتاحه اعتماد
مقاربة �أمريكية جديدة و«الال�شيء»
الذي �صدر عن جهود �أوباما يف �صياغة
ال�سالم وتكتب غال�رس � ّأن نربة احلريري
كانت مدرو�سة ،لكن مع ربط جميع
تعليقاتهُ ،ي�ستنتج � ّأن احلريري يحمل
«اتهام ًا �صارم ًا و�صارخاً» لأوباما

حول العديد من ال�سيا�سات الأمريكية
جتاه املنطقة .فهو ُيرجع اكت�ساب
مو�سكو ثق ً
ال �إقليمي ًا يف ال�رشق الأو�سط
�إلى �سكون �أوباما ،الأم��ر الذي �أدى
�إلى �إعادة �إحياء نظام الأ�سد الدموي
يف �سوريا وف�شل �إنتاج اتفاق �سالم بني
الإ�رسائيليني والفل�سطينيني.
«الو�ضوح» والأمل مبقاربة �أكرث حزم ًا
هما ال�سبب وراء تف�ضيل احلريري
وزع��م��اء �آخ��ري��ن للرئي�س احل��ايل.
وهنالك توقع �أي�ض ًا ب�أن يتخذ ترامب
�ضد الإي��ران��ي�ين .
�سيا�سة حا�سمة
ّ
وحتدث رئي�س الوزراء اللبناين مرار ًا
ّ
ع��ن ال��ت��ن��ازالت التي قدمها �أوباما
لطهران لإجناح اتفاقه النووي ،وكان
ذلك مث ً
ال عن كيفية ت�ضييع الواليات
املتحدة طريقها يف ال�رشق الأو�سط.
ون��ظ��ر ًا ل�سنوات الأزم���ة يف �سوريا
املجاورة للبنان� ،أرخت تلك الأزمة
بثقلها على الدولة ال�صغرية لأنها
� ّأدت �إلى تدفق حوايل مليون ون�صف
املليون من الالجئني �إلى دولة ّ
ه�شة

• الرئيس األميركي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما

وو�ضعت داع�ش على حدودها .وانتقد
احلريري الفرق الكبري بني اخلطاب
الأم�يرك��ي امللهم و�سلوك الرئي�س

الأمريكي ال�سابق .ففي �سوريا مثالً،
يقول احل��ري��ري � ّإن ال��رو���س والأ�سد
تفوقوا على �أوباما بعدما وقّ ع معهم
ّ

بريطانيا واالتحاد األوروبي ..مفاوضات الخروج اآلمن
حم����اوالت حثيثة لتخفي�ض ه���وة اخل�لاف
اخلالفات مع الواليات املتحدة يف ظل الت�شدد
ب�ش�أن الإج���راءات املعقدة والتدابري املركبة
الذي تبديه �إدارة دونالد ترامب حيال العديد من
للخروج الربيطاين م��ن االحت���اد الأوروب���ي،
الق�ضايا امل�شرتكة .ويتزامن ذلك مع ارتدادات
وذلك بعد مرور زهاء عام على «زلزال» نتائج
ت�صاعد �أدوار �أح���زاب اليمني املتطرف على
ا�ستفتاء «بريك�ست» ،الذي وافقت عليه �أغلبية
ال�ساحة الأوروبية،ال �سيما يف ظل توجهاتها
الربيطانيني لتفكيك �رشاكة دام��ت قرابة 44
ال�شعبوية املناه�ضة للتجربة االندماجية التي
عام ًا ،ويتطلب �إنها�ؤها بحلول مار�س ،2019
ميثلها االحتاد الأوروبي.
انعقاد دورة خا�صة للربملان الربيطاين مدتها
وفيما يخ�ص امللفات االقت�صادية فثمة خالفات
�سنتني لتفكيك �أطر وت�شابكات بلغت ح�سب بع�ض
�أعمق وق�ضايا �أع��ق��د ،فقد و�ضعت احلكومة
التقديرات نحو � 3آالف قانون موحد ،واتفاق
الربيطانية «بريك�ست �صعب ًا» خلف�ض �أع��داد
م�شرتك.
املهاجرين القادمني من االحتاد الأوروبي على
بداية مفاو�ضات اخلروج بدت �صعبة على بريطانيا
ح�ساب ع�ضوية بريطانيا يف ال�سوق الأوروبية
واالحتاد الأوروبي ،و�سبقها اتهامات وت�صعيد
امل�شرتكة والوحدة اجلمركية ،وهو ما بات
متبادل ،دف��ع رئي�سة ال���وزراء الربيطانية،
يرخي ظالله على الأو�ضاع االقت�صادية داخل
ترييزا ماي� ،إلى ت�أكيد �أنها ال تقف على «كوكب
بريطانيا ذاتها ،ال�سيما يف ظل ارتفاع كلفة
�آخر» فيما يخ�ص مفاو�ضات اخلروج مع االحتاد،
الت�صدير ب�سبب تدهور �سعر اجلنيه اال�سرتليني،
رد ًا على انتقادات م�س�ؤولني �أوروب��ي�ين ،بعد
والقلق املتزايد ل��دى ال�رشكات الكربى من
اجتماعها الأخري يف لندن مع جان كلود يونكر،
خ�سارة �أ�سواق �أوروبا التجارية ،يف ظل مقاربة
رئي�س املفو�ضية الأوروبية ،ومي�شال بارنييه،
ترييزا ماي املت�شددة حيال مفاو�ضات اخلروج،
• تيريزا ماي
كبري مفاو�ضي االحتاد الأوروبي ،ال �سيما بعدما
والتي قد تف�ضي �إلى «خروج» من دون �ضمانات
�أبدت رغبتها يف التو�صل �إلى اتفاق جتاري �رسيع ،لت�صطدم مقارباتها ب�ش�أن الو�صول ب�شكل كامل �إلى ال�سوق امل�شرتكة ،التي ت�شمل نحو 500
الطموحة ب�إ�رصار «بروك�سل» على رف�ض �أي تعاقدات جتارية قبيل ح�سم مليون �شخ�ص.
هذا الو�ضع ال يقلق ال�رشكات الكربى يف بريطانيا وح�سب ،و�إمنا
كامل ملفات اخلروج الربيطاين من االحتاد.
الت�شدد الأوروبي انعك�س يف الطبيعة املعقدة للمفاو�ضات ،خ�صو�ص ًا بات يقلق �أي�ض ًا القيادة الربيطانية ملا �ستتحمله بعد ممانعة من
يف جانبها ال�سيا�سي ،يف ظل احلاجة حل�سم ق�ضايا عالقة وفتح تكلفة «فاتورة اخلروج» �أو ما يطلق عليه «الت�سوية املالية» ،التي
«تابوهات مغلقة» تتعلق بطبيعة اخلالفات عالية احلدة بني اجلانبني ،تبدو الأكرث �إ�شكالية ،حيث ترتاوح ح�سب التقديرات ما بني  60و100
ال�سيما فيما يخ�ص ال�رصاع الربيطاين الإ�سباين ،حول ال�سيادة على مليار يورو ،وت�شمل هذه الفاتورة املبالغ غري امل�سددة ،واخلا�صة
«جبل طارق» ،كما تتداخل مع ذلك الق�ضايا العالقة ب�ش�أن م�ستقبل بااللتزامات التي تعهدت بها لندن يف �سياق امليزانيات ال�سنوية التي
الروابط بني بريطانيا ووكالة الأمن النووي التابعة لالحتاد الأوروبي �أقرها االحتاد الأوروبي ،غري �أنها مل ت�سددها بعد .وكذلك االلتزامات
«يوراتوم» ،ودور حمكمة العدل الأوروبية ،باعتبارها �أعلى هيئة يف �إطار «الربجمة املالية» لعدة �سنوات واملمتدة حتى  ،2020مبا
ق�ضائية يف االحتاد .وال ينف�صل عن ذلك �أي�ض ًا منط املواقف املت�ضاربة ي�شمل «ال�صناديق الهيكلية» للمناطق والبلدان الأكرث فقر ًا يف االحتاد
ب�ش�أن م�سار العالقة امل�ستقبلية لكل من ا�سكتلندا و�إيرلندا ال�شمالية ،الأوروب��ي.ه��ذه املطالبات امل�ؤجلة �سابق ًا باتت م�ستحقة حالي ًا،
وت�صاحبها �سجاالت وم�شاحنات �سيا�سية و�إعالمية ت�شري �إلى �أن جوالت
اللتني �صوتتا ل�صالح البقاء يف االحتاد الأوروبي.
وعلى امل�ستوى الأوروب��ي ،تريد «بروك�سل» �ضمان عدم قيام حدود مفاو�ضات اخلروج التي بد�أت يف  17يوليو  ،2017ت�أتي يف ظل توازن
«فعلية» جم��دد ًا بني جمهورية �إيرلندا التي �ستبقى �ضمن االحتاد �ضعف ،ال يبتعد ت�أثريه وارتداداته على اجلانب ال�شعبي .فقد �أظهرت
الأوروبي ،و�إيرلندا ال�شمالية .ويق�ضي احلل مبنح �إيرلندا ال�شمالية ا�ستطالعات ر�أي م�ؤخر ًا تزايد ن�سبة الربيطانيني الذين ي�ؤيدون،
«و�ضع ًا خا�ص ًا» مع االحتاد الأوروبي بعد «بريك�ست» .وثمة م�شكالت �إجراء ا�ستفتاء ٍ
ثان ،ب�ش�أن اخلروج من االحتاد الأوروبي ،وذلك يف ظل
�أخرى تتعلق باملخاوف الغربية من ال�سيا�سات الربيطانية حيال املخاوف من التداعيات االقت�صادية الوخيمة.
دول االحتاد خالل مرحلة املفاو�ضات ،حيث ي�سود لدى بع�ض الدول دفع ذلك ،مركز لندن للأبحاث� ،إلى �إ�صدار تقرير ي�ؤكد فيه تزايد
الأوروبية قناعة ب�أن بريطانيا تعمل منذ �سنوات على خلخلة العالقات احتماالت مواجهة االقت�صاد حالة من «التذبذب واال�ضطراب» ،فقد يتباط�أ
بني بلدان االحت��اد ،عرب ا�ستقطاب بع�ض ال��دول الأوروب��ي��ة للعمل النمو يف الأن�شطة التجارية ،ب�سبب مغادرة املزيد من رجال الأعمال
بالتن�سيق امل�شرتك بعيد ًا عن املنظومة الأوروبية.
لندن ،بالتزامن مع تباط�ؤ النمو يف �أ�سعار العقارات ،وتراجع معدل
وقد عرب عن ذلك �رصاحة رئي�س املفو�ضية الأوروبية ،حينما �أ�شار �إلى منو الن�شاط التجاري .وميثل ذلك �أحد �أهم �أوجه االنتقادات املوجهة
�أنه �شخ�صي ًا يخ�شى من �أن تحُ دث بريطانيا انق�سام ًا بني الدول ال  27لترييزا ماي كونها قد تقود البالد �إلى «طالق مر» مع االحتاد يف�ضي �إلى
الباقية يف االحتاد الأوروبي من خالل �إعطاء وعود خمتلفة لكل دولة تراجع الناجت املحلي الإجمايل.
�أثناء مفاو�ضات االن�سحاب من االحتاد ،م�شري ًا �إلى �أن الربيطانيني يثري ذلك يف جممله حتديات جمة وم�شكالت مركبة تواجهها القيادة
«ميكن �أن يعدوا �إحدى الدول ب�شيء ويعدوا دولة �أخرى ب�شيء �آخر الربيطانية وحتاول ت�صديرها للجانب الأوروب��ي،ال �سيما �أن نتائج
والدولة الثالثة ب�شيء غري هذه وتلك ..ويف النهاية لن تكون هناك االنتخابات الأخرية �أظهرت �أن «ا�سرتاتيجية ماي» املبنية على مبد�أ
جبهة �أوروبية موحدة».
عدم التو�صل �إلى اتفاق �أف�ضل من بلوغ «اتفاق �سلبي» ،مل تعد مقبولة
ويبدو �أن املخاوف الأوروبية يف هذا ال�ش�أن تتداخل مع الهواج�س اخلا�صة �أوروب��ي� ًا ،لي�صبح ما يجابهه الطرفان من م�شكالت �أ�سو�أ �سيناريو
بت�صاعد �أمناط التحديات غري امل�سبوقة التي يواجهها االحتاد ،والتي لكليهما ،ورمبا يتعلق املتغري الإيجابي الوحيد يف هذا الإطار بنمط
تُ �ضاف �إلى متاعب ما بعد «بريك�ست» ،وذلك يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية الإدراك املت�صاعد لدى الربيطانيني ب�أن اخلروج من االحتاد الأوروبي،
التي تعانيها اليونان يف منطقة اليورو ،وخماطر جتدد �أزمة الالجئني ،بينما مثل حماولة للتعاطي مع بع�ض التحديات ،ف�إنه �أثار يف الوقت
وتزايد العمليات الإرهابية يف بع�ض بلدان االحتاد ،وتداعيات ت�صاعد نف�سه تهديدات �أكرث جدية وعلى �أكرث من م�ستوى.

االت��ف��اق �سنة  2013للتخل�ص من
الأ�سلحة الكيميائ ّية .فقد كان عليه �أن
يق�صف نظام دم�شق بعدما اجتاز الأ�سد
«خطه الأحمر» �إثر �رضب �شعبه بغاز
الأع�صاب.
حتدث عن
ت�ضيف غال�رس � ّأن احلريري
ّ
�أعمال النظام وحلفائه قائالً« :نعلم
ت�رصفاتهم .نعلم �أكاذيبهم .نعرف ما
رصفوا
فعلوه بالنا�س .نعرف كيف ت� ّ
مع النا�س� .إذ ًا ،حني يقول ب�شار
الأ�سد هذا� ،إنّ ه �سيقوم بالتخل�ص من
الأ�سلحة الكيميائ ّية ،ف�إنّ ه لن يفعل
�صدقته ،فهذا خط�ؤك �أنك
ذلك .و�إذا
ّ
لكن احلريري يرى الآن � ّأن
�صدقته».
ّ
ترامب ال ميلك خيار ًا � اّإل بالتعاطي مع
مو�سكو« .القوة الأ�سا�سية يف �سوريا
اليوم هي رو�سيا ،لذا �إن كنت تريدين
تتحدثي
حل م�س�ألة �سوريا ،فعليك �أن
ّ
ثم اتّ هم �أوباما ب� ّأن هذا
مع الرو�س»ّ .
الواقع اجلديد يعود �إلى امتناع �أوباما
التحرك.
عن
ّ
وي��غ��ال��ط احل��ري��ري �أوب��ام��ا ب�سبب

الفجوة الكبرية بني كلماته «امللهمة»
يف خطابه الذي �ألقاه خالل زيارته �إلى
القاهرة �سنة  2009واقرتاحه اعتماد
مقاربة �أمريكية جديدة و«الال�شيء»
الذي �صدر عن جهود �أوباما يف �صياغة
ال�سالم بني �إ�رسائيل والفل�سطينيني.
وي�شري �إل��ى � ّأن زعماء عرب ًا وقفوا
�ضد االن�سحاب الأم�يرك��ي من
ب�شدة
ّ
ّ
العراق �سنة  2011خالل عهد �أوباما،
خ�صو�ص ًا � ّأن كثريين يعتقدون ب� ّأن
ه��ذا االن�سحاب خلق ف��راغ� ًا خطري ًا
م�ل�أه ظهور تنظيم داع�ش يف �سوريا
والعراق.
وخالل مقابلته قال احلريري لل�صحاف ّية
ت�صغ حللفائها العرب ال
� ّإن �أمريكا مل
ِ
حني بد�أت احلرب يف العراق وال حني
�أرادت االن�سحاب .وحلفاء وا�شنطن
تتحرك جتاه �سوريا،
قالوا لها �أن
ّ
مرة �أخرى.
لكن �إدارة �أوباما مل
ّ
ِ
ت�صغ ّ
«لهذا �أعتقد � ّأن احلديث مع حلفائك،
واال�ستماع �إل��ى حلفائك «��ضروري»،
فهم هنالك هم يعلمون �أكرث».

لويزا من ألد أعداء

الرئيس الفنزويلي
���س��ارع��ت اجلمعية
ال��ت ��أ���س��ي�����س��ي��ة يف
ف���ن���زوي�ل�ا بعيد
انتخابها الى اقالة
ال��ن��ائ��ب��ة العامة
لويزا اورتيغا من
من�صبها ،بعد ان
ا�صبحت خالل الأ�شهر
املا�ضية
القليلة
اب�����رز م��ع��ار���ض��ي
الرئي�س نيكوال�س
االنق�سامات قائمة
مادورو.ففي احلادي
والثالثني من مار�س
و�رسعان ما حتولت
امل��ا���ض��ي �سجلت
اورت����ي����غ����ا ال���ى
موقفها االول املميز
���ص��وت الت�شافيني
عندما ن��ددت بقرار
امل����ن����اه���������ض��ي�ن
• لويزا اورتيغا
امل��ح��ك��م��ة العليا
مل����ادورو .ومطلع
م�صادرة �صالحيات
ي��ون��ي��و ا���س��ت��ق��ال
الربملان ،امل�ؤ�س�سة الوحيدة الأ�سا�سية اجل�نرال املتقاعد الك�سي�س لوبيز من
يف البالد اخلا�ضعة ل�سلطة املعار�ضة ،من�صبه ك�سكرتري ملجل�س الدفاع تعبريا
وو�صفت ه��ذا االم��ر بانه «خ��رق للنظام عن خالفه مع مادورو .ويعترب هذا اجلرنال
الد�ستوري».
من القادة التاريخيني للتيار الت�شايف.
واطلق ق��رار املحكمة العليا هذا �رشارة كما عرب الكثري من ال���وزراء ال�سابقني
موجة من االحتجاجات اوقعت اكرث من وال�����ض��ب��اط ال�سابقني ع��ن معار�ضتهم
 120قتيال خالل اربعة ا�شهر ،مع ان هذا ال�صالح الد�ستور عرب انتخاب اجلمعية
القرار الغي بعد � 48ساعة من �صدوره.
الت�أ�سي�سية.
ومنذ تلك الفرتة وا�صلت النائبة العامة ومع ان اجلي�ش ال يزال يعلن دعمه للنظام
اطالق ال�سهام باجتاه الرئي�س مادورو ،برئا�سة مادورو ،فان اخلرباء ال ي�ستبعدون
فهاجمت انحياز ق�ضاة املحكمة العليا ،امكان ح�صول ان�شقاقات داخل امل�ؤ�س�سة
وانتقدت اجلي�ش الداعم الأ�سا�سي للرئي�س الع�سكرية التي تتمتع ب�سلطتني �سيا�سية
مل�شاركته يف قمع املتظاهرين املناه�ضني واقت�صادية على جانب كبري من االهمية.
للحكومة.
وقالت اخلبرية الع�سكرية روكيو �سان
ومل تتورع عن توجيه االنتقادات مبا�رشة ميغال ان «االنق�سامات قائمة وهناك
ال��ى الرئي�س بعد ان ق��رر ال��دع��وة الى ف�صائل» داخل اجلي�ش.
انتخاب جمعية ت�أ�سي�سية يف الثالثني من وا�ضافت ان «انتخاب اجلمعية الت�أ�سي�سية
يوليو املا�ضي ،اعطيت �صالحيات غري قدم العذر العادة متو�ضع الذين يعتربون
حمدودة.
انف�سهم م��ن املدافعني ع��ن الت�شافية،
وامل��ع��روف ان ه��ذه املحامية ال�شقراء فتوقفوا عن الدفاع عن مادورو».
االنيقة البالغة التا�سعة واخلم�سني من ومما قاله زوج اورتيغا اي�ضا عنها انها
العمر تتحدر من والية اراغوا يف ال�شمال ،بد�أت تفقد ثقتها باحلكومة اال�شرتاكية عام
وك��ان��ت على ال���دوام ي�سارية املنحى 2016 .حني اعتقل عدد من املعار�ضني.
وب�سبب مواقفها االخرية كثريا ما و�صفها وو���ص��ف م����ادورو م��رة اورت��ي��غ��ا بانها
ان�صار مادورو بـ«اخلائنة».
«الزعيمة اجلديدة للمعار�ضة» واتهمها
وقال زوجها النائب الت�شايف جرمان فريير بـ«التطرف وبانها ترغب يف الرت�شح
لوكالة فران�س بر�س «انها �سيدة �شجاعة ل��رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة» ب��ا���س��م ائتالف
و�صادقة م�ستعدة ملواجهة اي ن��وع من املعار�ضة.
ال�صعاب دفاعا عن القيم التي ت�ؤمن بها» .وقبل اق�صائها من من�صبها ،اعترب املحلل
ومواقف اورتيغا ك�شفت للداخل واخلارج ان فيليك�س �سيخا�س ان اورتيغا ميكن ان
مادورو ،ولو كان ي�سيطر على امل�ؤ�س�سات تكون «ج����سرا» ب�ين منتقدي الت�شافية
يف البالد ب�شكل �شبه كامل منذ انتخابه واملعار�ضة ،وان تعمل على اقامة حوار
عام  ،2013فانه ال يحظى باجماع داخل بني الطرفني توقف منذ العام .2016اال ان
االحتمال تبدد بعد اق�صائها من من�صبها.
املع�سكر الت�شايف نف�سه.
وو����ص���ف املحلل
ال��ت�����ش��ايف نيكمري
اي��ف��ان�����س ل��وي��زا
اورت���ي���غ���ا بانها
«مت��ث��ل الت�شافية
ال���دمي���ق���راط���ي���ة
مبواجهة االجتاهات
ال���������س����ل����ط����وي����ة
للمادورية» ن�سبة
الى مادورو.

