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لم يوفق في تقدمي رؤية واضحة لسياسته اخلارجية

أجواء فوضى خالل األيام املئة األولى من رئاسة ترامب
شهدت االيام املئة االولى للرئيس االميركي 
دونالد ترامب نكسات مدوية في الكونغرس 
وتقلبات ف��ي مواقفه السياسية ف��ي مختلف 

املجاالت، إال أنه تعلم الكثير خالل هذه االيام. 
ورغ��م أن ترامب أظهر ق��درة على التغيير 
سواء في لهجته أو في مواقفه، إال أنه لم يوفق 

في تقدمي رؤية واضحة لسياسته اخلارجية. 
ومع فترة املئة يوم في السلطة التي حتمل 
مغزى رمزياً ألي رئيس اميركي جديد، فإن رجل 
االعمال امللياردير ترامب ادرك السبت حقيقة 
صعبة وقاسية بعد أن وع��د االميركيني بأن 

يحقق الفوز لهم في كل املجاالت. 
ف��ي ه��ذه املرحلة م��ن رئاسته ف��إن ترامب 
ه��و أق��ل رئ��ي��س ام��ي��رك��ي شعبية ف��ي تاريخ 
الواليات املتحدة املعاصر )حتى ولو أن انصاره 

املتشددين ال زالوا يؤيدونه بقوة(. 
وال يزال ترامب )70 عاما( الذي أثار فوزه في 
االنتخابات صدمة في العالم، متمسكا بسياسته 
غير املتوقعة واسلوبه االرجتالي ال��ذي جعل 
منه رجل اعمال ناجحا في قطاع العقارات وجنم 

تلفزيون الواقع. 
ولكن يبدو أن هذا الرئيس الذي كان معاديا 
للمؤسسة السياسية اثناء ترشحه للرئاسة 
ووعد “بتجفيف املستنقع” في واشنطن، ادرك 
االن أن��ه يتولى إح��دى أصعب الوظائف في 

العالم. 
فخالل أسابيعه االولى في الرئاسة عانى من 
ضربات موجعة بعد أن علقت احملاكم الفدرالية 
قراره بحظر السفر، كما لم يتمكن الكونغرس 

من التحرك بشأن اصالحات الرعاية الصحية. 
وقال ترامب خالل جهوده اللغاء واستبدال 
برنامج “اوباماكير” للرعاية الصحية الذي ميز 
رئاسة سلفه باراك اوباما “لم يكن أحد يعلم أن 

الرعاية الصحية بهذا التعقيد«. 
وبعد محادثات مع الرئيس الصيني شي 
جينبينغ حول كوريا الشمالية قال ترامب “بعد 
االستماع ملدة 10 دقائق أدرك��ت أن االمر ليس 

سهال«. 

 تغريدات بالعشرات 
إن متطلبات املكتب البيضاوي والقيود 
سب  املفروضة التي جتعل كل كلمة تنطق فيه حتحُ
على صاحبها، تختلف متاما ع��ن اخلطابات 
اليومية التي ادل��ى بها ت��رام��ب خ��الل حملته 

االنتخابية. 
ممن يطلب النصيحة؟ ونصيحة من يتبع؟ 

ما هي ن��وع العالقة التي يجب أن يقيمها مع 
الكونغرس رغ��م أن اجلمهوريني م��ن حزبه 
يسيطرون عليه اسميا؟ ما هو املجال الذي ميكن 
أن يتيحه لوزارتي اخلارجية والدفاع القويتني؟

لقد قالها كل من سبقه إلى املنصب: إن االنتقال 
الى البيت االبيض في 1600 شارع بنسلفانيا 

يتسبب في صدمة كاملة للرئيس اجلديد. 
صرح جورج دبليو بوش مؤخرا “شيء ما 
في وظيفة الرئيس يواجهه كل من يتولى هذا 
املنصب: انت تفكر بطريقة معينة وقت دخولك 

الى هناك وبعد ذلك تدرك أن ضغوط الوظيفة 
وواقع العالم مختلف عما كنت تعتقد«. 

وباستثناء روتينه ال��ذي ال يتغير بارسال 
التغريدات ك��ل صباح وال��ت��ي ع��ادة م��ا تتأثر 
باالخبار التي تبثها شبكة فوكس نيوز، ميكن 

القول أن ترامب تغير. 
ففي اخ��ت��ي��اره ألع��ض��اء فريقه وف��ي بعض 
مفاوضاته، يبدو أن “سمات الرئاسة” بدأت 

حتل على ترامب ولكن ببطء. 
وترامب الذي لم يتول أي منصب سياسي أو 

دبلوماسي في حياته وليست لديه أية خبرة 
عسكرية قبل أن يتولى أهم منصب في الواليات 

املتحدة، يقول أن اسلوبه املتغير ناجح. 
واوض���ح “انا اتغير وان��ا م��رن، أن��ا فخور 
مبرونتي”، وذل���ك قبل حل��ظ��ات م��ن اص���داره 
اوامر بشن ضربات ضد نظام الرئيس السوري 
بشار االسد بعد اتهام واشنطن له بشن هجوم 

كيميائي على مدنيني. 
وبالنسبة للصني وروس��ي��ا وحلف شمال 
االطلسي، فقد غير ترامب رأي��ه وهو ما طمأن 

االميركيني وعددا من حلفاء واشنطن. 
ق��ال��ت صحيفة واشنطن ب��وس��ت ف��ي مقال 
افتتاحي مذكرة القراء بلهجة ترامب القاسية 
والقامتة في خطاب تنصيبه “عندما ينتقل 
رئيس من كونه مخطئا متاما إلى كونه محقاً 
متاما بشأن مسائل مهمة، فإن الرد املنطقي ليس 

انتقاده ولكن االحتفال بذلك ولكن بحذر«. 
إال أن اسلوبه ينطوي على مخاطر. 

فمن س��وري��ا إل��ى ك��وري��ا الشمالية م��ا هي 
مخاطر زج الواليات املتحدة في نزاع عسكري 

ال ميكن التكهن بنتيجته، وهو الوضع الذي حذر 
منه ترامب اثناء حملته االنتخابية؟

كيف س��ي��رد الرئيس اجل��م��ه��وري إذا وقع 
هجوم ارهابي على االراضي االميركية كما حدث 

في 11 أيلول/سبتمبر؟ 

»الترامبية« 
إن اسلوب ترامب وشخصيته يكشفان أنه لن 

يكون كأي من الرؤساء االميركيني السابقني. 
وفي مقابلة مقلقة مع مجلة “تامي” في آذار/
مارس املاضي دافع فيها ترامب عن تصريحاته 
املثيرة للجدل واخلاطئة قائال “ماذا اقول لك؟ 

غالبا ما أكون محقا«. 
وبعد ثالثة أشهر من توليه الرئاسة فان 
العديد من منتقدي ترامب ال زال��وا يتفقون مع 
وص��ف الكاتب فيليب روث ل��ه ف��ي مجلة “ذا 

نيويوركر” في اواخر كانون الثاني/يناير. 
فقد كتب روث يقول ان ترامب “جاهل في 
احلكم والتاريخ والعلوم والفلسفة والفنون 
وغ��ي��ر ق���ادر على التعبير بطريقة ذك��ي��ة .. 

ومفرداته ال تتعدى 77 كلمة«. 
كما حتوم التساؤالت حول العديد من محاور 
سياسة ترامب ح��ول تعريفه الفضفاض جدا 
لل”الترامبية” التي تدور حول شعاره الواسع 
“اميركا أوال” الذي هو في الظاهر فكرة بسيطة 

ولكن يصعب تفسيرها. 
ولم تساعد اخلالفات داخ��ل البيت االبيض 
الرئيس اجلديد في التحرك نحو تقدمي رؤية 

لالمد الطويل. 
فمن ب��ني مجموعة تشتمل على احملافظ 
املتشدد ستيف بانون، يبرز أمر مهم وهو وضع 
عائلته في البيت االبيض خاصة ابنته ايفانكا 

وزوجها جاريد كوشنر. 
اما النجاح االب��رز ال��ذي حققه ترامب حتى 
االن في أيامه املئة االول��ى فهو تعيني القاضي 
الفدرالي احملافظ نيل غورستش في احملكمة 

العليا. 
وترامب يعلم أنه ال يستطيع عرض العديد 
من االجن���ازات التي حققها خ��الل ه��ذه الفترة، 
وانتقد في تغريدة “املعيار السخيف لالجنازات 
في أول مئة يوم”، رغم أن أحد اعضاء فريقه قال 

مرارا أن هذا املعيار مهم. 
وال تزال امام ترامب، الذي يتحدث عن احتمال 
الترشح العادة انتخابه، اكثر من 1300 يوم في 

الرئاسة.
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دون إيضاح األسباب

السلطات التركية حتجب موقع املوسوعة 
»ويكيبيديا« على اإلنترنت

أعلنت السلطات التركية أمس انها 
حجبت موقع املوسوعة »ويكيبيديا« 
على االنترنت داخل البالد، في آخر 
عمليات احلظر التي يتعرض لها 

املستخدمون األتراك.
وق���ال���ت ه��ي��ئ��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل��ع��ل��وم��ات واالت���ص���االت التركية 
انها نفذت احلظر على “ويكيبيديا 
دوت أورغ”، وهي موسوعة واسعة 
االن��ت��ش��ار وح���رة احمل��ت��وى بلغات 
متعددة على شبكة االنترنت، دون 
ايضاح االس��ب��اب التي دفعتها الى 

ذلك.
وقال بيان للهيئة “بعد حتليالت 
تقنية وب��االس��ت��ن��اد ال���ى ال��ق��ان��ون 
رق��م 5651، مت ات��خ��اذ االج���راءات 
القانونية بحق هذا املوقع ويكيبيديا 

دوت أورغ«.
وس���رى امل��ن��ع ع��ل��ى ك��ل اللغات 
في ويكيبيديا في تركيا ابتداء من 
ال��س��اع��ة 05،00 ت��غ ب��ع��د ص��دور 
ال��ق��رار االداري ب��احل��ظ��ر، بحسب 
ب��ي��ان ملجموعة “تركيا بلوكس” 
التي ترصد حاالت املنع على شبكة 

االنترنت في تركيا.

وقالت “تركيا بلوكس” في بيانها 
ان املنع شمل العديد م��ن م��زودي 

خدمة االنترنت في تركيا.
وق���ال م��راس��ل ف��ران��س ب��رس ان 
سكان اسطنبول لم يتمكنوا السبت 
من الدخول الى صفحات ويكيبيديا 
ب��دون استخدام الشبكات اخلاصة 

االفتراضية “في بي أن«. 
ودأبت تركيا في السنوات األخيرة 
ع��ل��ى م��ن��ع ال��دخ��ول بشكل مؤقت 
ال��ى م��واق��ع معينة، منها فيسبوك 
وتويتر، بعد وقوع احداث رئيسية 
مثل التظاهرات الضخمة والهجمات 

االرهابية. 
ويلتف املستخدمون على املنع 
باستخدام الشبكات االفتراضية 
اخلاصة، بالرغم من ان هذه الشبكات 

باتت بدورها معرضة للمنع. 
وتقول احلكومة ان هذه االجراءات 
م��ؤق��ت��ة دائ��م��ا وض���روري���ة لألمن 
الوطني، لكن املنتقدين ي��رون ذلك 
تعديا على احل��ري��ات املدنية حتت 

حكم الرئيس رجب طيب اردوغان. 
وفي نوفمبر 2016 منعت تركيا 
م��ؤق��ت��ا ومل����دة س��اع��ات اس��ت��خ��دام 

تطبيقات ومواقع واتسآب وتويتر 
وفيسبوك ويوتيوب بعد حمالت 
املداهمة للقبض على النواب املوالني 

لألكراد. 
واعترف رئيس ال��وزراء بن علي 
يلديرمي ان��ذاك بانه “من وقت آلخر 
وألس��ب��اب أمنية ميكن ات��خ��اذ هذه 
االج�����راءات  امل��ؤق��ت��ة. وب��ع��د م��رور 

اخلطر يعود كل شيء الى طبيعته«.
وع���ّب���ر االت������راك ع���ن غضبهم 
لهذا احلظر على م��واق��ع التواصل 
االجتماعي، مستنكرين منعهم من 
الوصول الى أكثر املواقع شهرة في 

العالم.
وتوقع البعض ان يكون الدافع 
وراء القرار هو حتديثات تتضمن 
ان��ت��ق��ادات ق���ام ب��ه��ا مستخدمون 
م��ع��ارض��ون، ل��ل��ن��ب��ذة الشخصية 
ألردوغ����ان على امل��وق��ع بعد ف��وزه 

بإستفتاء 16 نيسان/ابريل.
وذك��ر مدونون موالون للرئيس 
التركي ان��ه بعد االستفتاء أضيف 
وصف “الديكتاتور” ألردوغان على 
الصفحة الرئيسية اخلاصة به على 

موقع “ويكيبيديا«.

موغيريني: تركيا تعرف كيفية إعادة عملية 
انضمامها لالحتاد األوروبي

اعتبرت وزي��رة خارجية االحتاد 
األوروبي فيديريكا موغيريني أمس 
األول أن تركيا »ت��ع��رف ج��ي��دا« ما 
يجب القيام به إلعادة إطالق عملية 
انضمامها لالحتاد األوروبي، معددة 
الئ��ح��ة »معايير« ب���دءا م��ن حقوق 
اإلنسان إلى »عالقات حسن اجلوار«.

وقالت موغيريني في ختام اجتماع 
ل��وزراء خارجية االحت��اد األوروب��ي 
في فاليتا، والذي شارك فيه التركي 

مولود تشاوش أوغلو، إن “االحتاد 
األوروبي لديه مصلحة كبيرة في أن 
تكون تركيا مستقرة وآمنة ومزدهرة 

اقتصاديا ودميوقراطية«.
وأكدت أن “نيتنا ليست ولن تكون 
أبدا القيام بأي شيء ميكن أن يضر 
بتركيا”. إال أن “معايير مفاوضات 

االنضمام واضحة جدا متاما«.
وأضافت موغيريني “إذا ما كانت 
تركيا مهتمة مبفاوضات االنضمام 

كما قال لنا اليوم وزي��ر خارجيتها 
ت��ش��اوش أوغ���ل���و)...( فهي تعرف 
جيدا ما ينطوي على ذلك، وخصوصا 
في مجال حقوق اإلن��س��ان وسيادة 
القانون، والدميوقراطية، واحلريات 
األساسية، مبا في ذلك حرية وسائل 
اإلع����الم، وبطبيعة احل���ال )ف��ي ما 
يتعلق( بعقوبة اإلع���دام واحترام 
القانون الدولي ومبدأ عالقات حسن 

اجلوار«.

فنزويال أطلقت رسميا إجراءات انسحابها
من منظمة الدول األميركية

أطلقت فنزويال رسميا أمس األول اجلمعة إج��راءات 
انسحابها من منظمة الدول األميركية، وهي عملية يتوقع 
أن تستغرق عامني، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس 

برس.
والتقت ممثلة فنزويال بالوكالة داخل املنظمة كارمن 
لويزا فيالسكيز األمني العام للمنظمة لويس أملاغرو في 
واشنطن، لتسلمه كتابا رسميا ببدء انسحاب فنزويال من 

املعاهدة التي أسست هذا التكتل اإلقليمي األميركي في 
العام 1948.

وحتمل الرسالة توقيع الرئيس نيكوالس مادورو.
وفي الوقت نفسه في نيويورك، قال السفير الفنزويلي 
لدى األمم املتحدة سامويل مونكادا إن حكومته على وشك 
اخل��روج “نهائيا من منظمة ال��دول األميركية. نحن لن 

نعود إليها أبدا. هذه خطوة تاريخية لبالدنا«.

بعد دعوة أميركية للتصدي »للتهديد النووي«

كوريا الشمالية جتري جتربة فاشلة إلطالق صاروخ بالستي

قامت كوريا الشمالية أم��س باطالق 
ص��اروخ بالستي في جتربة فاشلة، ردا 
على ما يبدو على دعوة الواليات املتحدة 
في االمم املتحدة للتصدي »لتهديد نظام 
بيونغ يانغ النووي«، من خالل تشديد 

العقوبات الدولية عليه.
وبعد ساعات على االجتماع االستثنائي 
ملجلس االم���ن ال��دول��ي “اطلقت كوريا 
الشمالية صاروخا بالستيا من موقع” 
شمال بيونغ ي��ان��غ، كما أعلنت وزارة 

الدفاع الكورية اجلنوبية.
وقال املصدر نفسه “نعتقد ان التجربة 
باءت بالفشل” موضحا ان الصاروخ لم 
يحلق س��وى لبضع دقائق ال��ى الشمال 
الشرق على ارتفاع 71 كلم فقط. وأكدت 
ال��ق��ي��ادة االم��ي��رك��ي��ة للمحيط ال��ه��ادىء 
اط��الق “صاروخ بقي في اط��ار اراض��ي 
كوريا الشمالية«. واتهم الرئيس دونالد 
ترامب بيونغ يانغ ب”تقليل االحترام” 
للصني حليفتها الرئيسية. وغرد ترامب 
“امر س��يء!«. من جهتها قدمت اليابان 
“احتجاجا رسميا” الى نظام بيونغ يانغ 

بعد عقد اجتماع ملجلس االمن القومي.
ول���دى اط���الق ال��ص��اروخ ك��ان وزي��ر 
اخلارجية االميركي ريكس تيلرسون 
الذي ترأس اجتماع مجلس االم��ن، غادر 
ن��ي��وي��ورك م��س��اء اجلمعة بعد ان دعا 
شركاءه الى التصدي “للتهديد النووي” 
الكوري الشمالي الذي ستكون “عواقبه 

كارثية«.
وكان حث الصني على عزل بيونغ يانغ 

اقتصاديا ودبلوماسيا.

 ضغوط سياسية واقتصادية
ودعا تيلرسون الى ممارسة “ضغوط 
اقتصادية ودبلوماسية” مهددا باللجوء 

الى القوة الخضاع نظام كيم يونغ-اون.
وق��ال تيلرسون “عدم التحرك االن 
لتسوية املسألة االمنية االكثر احلاحا في 

العالم ستنتج عنه عواقب كارثية«.
والدليل على ان ه��ذه املسألة طارئة 
لواشنطن التي قد تكون هاواي او ساحلها 
الشمالي-الغربي في مرمى الصواريخ 
ال��ك��وري��ة الشمالية، ق��ال تيلرسون ان 
“التهديد بشن هجوم نووي كوري شمالي 
على سيول او طوكيو فعلي” حتى ان 
النظام الشيوعي “قد يستهدف يوما 

الواليات املتحدة«.
وق��ال ان “جميع اخليارات للرد على 
استفزازت مقبلة يجب ان تبقى مطروحة 
على الطاولة” بعد ان يكون ترامب حذر 
اخلميس من “احتمال ان��دالع ن��زاع كبير 

مع كوريا الشمالية«.

 »عمل عسكري« 
واك���د ت��ي��ل��رس��ون ع��ل��ى “االرادة في 
التصدي للعدوان الكوري الشمالي بعمل 
عسكري اذا لزم االمر” مؤكدا ان واشنطن 

“تفضل احلل التفاوضي” الدبلوماسي.
ورغ��م جت��دي��ده صباح اجلمعة على 
اذاع��ة “ان بي آر” عرضا حل��وار مباشر 
مع بيونغ يانغ أكد تيلرسون امام االمم 

املتحدة ان ب��الده “لن تكافىء التصرف 
السيء لكوريا الشمالية مبفاوضات«.

وف���ي 2003 ت��ع��ه��دت ب��ي��ون��غ يانغ 
باملشاركة في مفاوضات سداسية مع 
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وال��ي��اب��ان وروس��ي��ا 
والواليات املتحدة والصني. وكانت هذه 
املفاوضات فشلت في 2009 واستمرت 
ادارة باراك اوباما )2009-2017( طوال 
ثماني سنوات في التهديد بالعقوبات من 

جهة وحتريك املفاوضات من جهة اخرى.
لكن النظام الشيوعي ضاعف اطالق 
ال��ص��واري��خ البالستية واج���رى خمس 
جت����ارب ن���ووي���ة حت���ت االرض منها 
جتربتان في 2016. وبسبب هذه البرامج 
العسكرية خضع ن��ظ��ام بيونغ يانغ 
لعقوبات دولية في اطار سلسلة قرارات 

اصدرها مجلس االمن الدولي.
وبحسب خبراء في االمم املتحدة لم 

يكن تأثير هذه التدابير كبيرا.
حتى ان تيلرسون طلب م��ن االس��رة 
الدولية “ممارسة املزيد من الضغوط 
الدبلوماسية واالقتصادية على نظام 
ك��وري��ا الشمالية” خصوصا م��ن خالل 
تشديد العقوبات االق��ت��ص��ادي��ة وقطع 

العالقات الدبلوماسية.

تأثير  صيني 
واج��رى تيلرسون اوال ات��ص��االت مع 

الصني حليفة كوريا الشمالية.
وادارة ترامب التي وصلت الى السلطة 
في 20 كانون الثاني/يناير استمرت في 

نهج فريق اوباما في ملف كوريا الشمالية 
لكن يبدو انها تريد زيادة الضغوط على 

بكني.
وق����ال ت��ي��ل��رس��ون ب��ح��ض��ور نظيره 
الصيني وانغ يي “متثل الصني %90 من 
املبادالت التجارية مع كوريا الشمالية 
وللصني تأثير اقتصادي فريد على بيونغ 

يانغ ويعد دورها مهما جدا«.
واضاف تيلرسون انه يتوقع “خطوات 
اضافية” من بكني، ورد نظيره الصيني 
ان ب��الده تطبق بصرامة كل العقوبات 
الدولية. وبعد ان اعتبر ان “احلوار لنزع 
الترسانة النووية الكورية الشمالية 
السبيل االفضل”، ح��ذر وان���غ ي��ي من 
مخاطر “الفوضى” ووق���وع “كوارث 

اكبر” في حال اللجوء الى القوة.
كما قدم مجددا اقتراحا صينيا لتجميد 
البرامج النووية والبالستية الكورية 
الشمالية لقاء وقف التدريبات العسكرية 
بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية 
املرتبطتني مبعاهدة حتالف منذ احلرب 

الكورية )1953-1950(.
ويرى الوزير الصيني ان هذا االقتراح 

“عقالني” لكن واشنطن رفضته مرارا.
وقال تيلرسون ان واشنطن “ال تريد 
تغيير ال��ن��ظ��ام وال تبحث ع��ن ذري��ع��ة 

لتسريع اعادة توحيد الكوريتني«.
من جهته دان نائب وزي��ر اخلارجية 
ال��روس��ي غ��ي��ن��ادي غ��ات��ي��ل��وف “لهجة 
احلرب” و”اختبار القوة الطائش” الذي 

قد تنجم عنه “عواقب وخيمة«.

وزير خارجية كوريا اجلنوبية في مجلس األمن ملناقشة التوتر مع نظيرتها الشمالية


