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العالم

الواليات المتحدة

اإلدارة األغنى في التاريخ!

صـ ّـبــت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام األم ـيــرك ـيــة كل
اهتمامها على خيارات دونالد ترامب لمن
سيشغل المناصب االقتصادية األساسية،
لتشير إلى أن فريقه ّ
مكون من كبار رجال
األعـمــال واألغـنـيــاء ،األمــر الــذي دفــع إلى
التساؤل عن مــدى التزام هــؤالء بقضايا
الطبقة العاملة ،التي كان ترامب قد وعد
بمعالجتها
ال تـ ــزال خ ـي ــارات الــرئ ـيــس األمـيــركــي
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ح ـي ــال
األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن سـ ـيـ ـشـ ـغـ ـل ــون
املناصب املختلفة في إدارته ،تسيطر
عـ ـل ــى الـ ـح ـ ّـي ــز األك ـ ـبـ ــر مـ ــن االهـ ـتـ ـم ــام
اإلع ـ ــام ـ ــي ب ــال ـس ـي ــاس ــات ال ــداخ ـل ـي ــة
والخارجية املرتقبة تحت حكمه ،ال
سيما فــي ظــل الـتـقــاريــر الـتــي كشفت
ّ
عمن سيشغل املناصب االقتصادية
املهمة.
أول من أمس ،أفيد عن اختيار ترامب
ل ـل ـخ ـب ـيــر املـ ــالـ ــي املـ ـخـ ـض ــرم سـتـيـفــن
م ـنــوت ـشــن ،ل ـي ـكــون وزي ـ ـ ـرًا ل ـل ـخــزانــة،
ب ـعــدمــا ذك ـ ــرت ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة أنــه
ّ
سيعي ويلبر روس وزي ـرًا التجارة،
األمــر الــذي القــى انـتـقــادات كثيرة من
غالبية وسائل اإلعالم األميركية ،على
اعتبار أن هذه الخيارات «النخبوية»

ثروة أعضاء فريق ترامب
المحلي
تفوق الناتج
ّ
اإلجمالي لدول برمتها
تخالف خطاب ترامب الشعبوي الذي
انـتـهـجــه خ ــال حـمـلـتــه االنـتـخــابـيــة،
خصوصًا باإلشارة إلى ثروة أعضاء
فريقه التي تفوق حجم الناتج املحلي
اإلج ـم ــال ــي ل ـ ــدول بــرم ـت ـهــا ،ع ـلــى حـ ّـد
تعبير موقع «بوليتيكو».
صحيفة «نيويورك تايمز» انشغلت،
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ف ــي ال ـح ــدي ــث عــن

المرشح لوزارة الخزانة ستيفن منوتشين متحدثًا إلى الصحافيين خالل وجوده في برج ترامب (أ ف ب)

ّ
تحيز ترامب لـ«نخبة وول ستريت».
وذكــرت أنــه خــال حملته التي قادها
قـ ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،عــا
ص ــوت ــه م ـهــاج ـمــا ش ـخ ـص ـيــات بـ ــارزة
فــي وول سـتــريــت ،مشيرة إلــى إعــان
انـتـخــابــي لحملة تــرامــب وص ــف فيه
هـ ــؤالء بــأن ـهــم «هـيـكـلـيــة ل ـق ـ ّـوة كـبــرى
م ـســؤولــة ع ــن الـ ـق ــرارات االقـتـصــاديــة
التي سرقت طبقتنا العاملة ،وحرمت
بـ ـل ــدن ــا م ـ ــن ث ـ ــرائ ـ ــه ،ووضـ ـ ـع ـ ــت امل ـ ــال
ف ــي م ـحــافــظ م ـج ـمــوعــة م ــن ك ـبــريــات
الشركات» .حينها« ،ظهر في اإلعالن
الترويجي امللياردير جورج سوروس
واملدير التنفيذي لغولدمان ساكس»،
أوضحت «نيويورك تايمز» .أما اآلن،
«فـقــد سـ ّـمــى تــرامــب املــديــر التنفيذي
الـ ـس ــاب ــق وش ــري ــك سـ ـ ـ ــوروس ل ـي ـقــود
سياسته االقتصادية».
وفــي هــذا اإلط ــار ،تـجــدر اإلش ــارة إلى

أن مـنــوتـشــن ( 53ع ــام ــا) ه ــو شــريــك
سابق في شركة «غولدمان ساكس»،
وك ــان رئـيـســا لـحـمـلــة ت ــرام ــب ،بينما
ُيـ ـع ــرف روس ب ــأن ــه مـسـتـثـمــر كـســب
املليارات من االستحواذ على شركات
ك ــان ــت ت ـعــانــي م ــن أزم ـ ـ ــات .وبـتـعـيــن
منوتشني ،فإنه يحصل على مكافأته
م ـقــابــل ال ــوق ــوف إلـ ــى ج ــان ــب تــرامــب
ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ت ـخ ـلــى ع ـن ــه ك ـبــار
امل ــانـ ـح ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن فـ ــي ال ـح ــزب
الجمهوري ،ومن بينهم اإلخوة كوش
األث ــري ــاء .وكـ ــان مـنــوتـشــن ق ــد أطـلــق
ص ـنــدوقــا اس ـت ـث ـمــاريــا يـحـظــى بــدعــم
ج ــورج س ــوروس ال ــذي يــدعــم الحزب
ّ
وتموله إنتاجات أفالم
الديموقراطي،
هوليود.
أم ــا روس ،فـهــو مـسـتـثـمــر مـلـيــارديــر
ُيـ ـع ــرف ب ــاسـ ـتـ ـح ــواذه ع ـل ــى ش ــرك ــات
ال ـص ـلــب وال ـف ـح ــم وب ـي ـع ـهــا ب ـعــد ذلــك

التحديات الدولية
حقيقة أن دونالد ترامب يجد صعوبة
فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار وزي ـ ـ ــر لـ ـل ــدول ــة ت ــؤك ــد
امل ـخ ــاوف ب ـشــأن ق ــدرت ــه عـلــى إدارة
الـتـحــديــات الــدولـيــة الـتــي سيواجهها
ّ
فور تسلمه منصب رئيس الواليات
املتحدة.
كوريا الشمالية والصني
االختبار األول هو كوريا الشمالية،
التي سيكون لديها قريبًا وقود نووي
لـ 20قنبلة تهدد فيها كوريا الجنوبية
وال ـي ــاب ــان وامل ـن ـشــآت األم ـيــرك ـيــة في
امل ـح ـيــط ال ـ ـهـ ــادئ .ك ـمــا هـ ــدد تــرامــب
بـ ـف ــرض رسـ ـ ــوم عـ ـل ــى الـ ـ ـص ـ ــادرات
الصينية ،فــي محاولة إلجـبــار بكني
على ممارسة املزيد من الضغوطات
على بيونغيانغ .ولكن هــذه الرسوم
الجمركية قد تؤدي إلى اندالع حرب
تجارية ستهدد التعاون مع الصني.
«الدولة االسالمية» وسوريا:
لــم ي ـقـ ّـدم تــرامــب أي حـلــول ملكافحة
«الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة» وامل ـت ـط ــرف ــن،
س ــوى ت ـهــديــده بــ«قـصـفـهــم ب ـقــوة».

(…) ت ــرام ــب ي ـب ــدو واثـ ـق ــا م ــن أن ــه
يستطيع الـتـعــاون مــع بــوتــن ،ولكن
لـيــس واض ـحــا مــا إذا كــانــت روسـيــا
سـتـقـبــل أي ات ـف ــاق ال يـضـمــن بـقــاء
ب ـشــار األس ــد فــي الـسـلـطــة إل ــى أجــل
غير مسمى.
إيران:
تعهد ترامب تمزيق االتفاق النووي
م ــع إي ـ ــران ،بــالــرغــم م ــن أن االت ـف ــاق
ه ــو ف ــي مـصـلـحــة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
والـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط )...( .ف ــي ح ــال
حــدوث ذلــك ،فإن شركاء أميركا في
االتـفــاق (بريطانيا وفرنسا وأملانيا
وروسيا والصني) لن يعيدوا فرض
الـعـقــوبــات عـلــى إي ـ ــران ،مــا سيحرم
ال ـش ــرك ــات األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـق ــدرة على
املنافسة في األسواق اإليرانية.
االنتشار النووي:
ّ
خـ ــال ح ـم ـل ـتــه ،تـ ـح ــدث ت ــرام ــب عن
اس ـت ـخ ــدام ــه ل ـل ـس ــاح الـ ـن ــووي ضــد
«ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» وع ــن إمـكــانـيــة
تـطــويــر ب ـلــدان مـثــل ال ـيــابــان وكــوريــا

الجنوبية والسعودية ألسلحة نووية
ً
خــاصــة بها ب ــدال مــن االعـتـمــاد على
الواليات املتحدة .سيكون كارثيًا إذا
تــم اسـتـخــدام الـســاح الـنــووي خالل
ف ـت ــرة رئ ــاس ــة ت ــرام ــب أو إذا شجع
املزيد من الدول على امتالك مثل هذه
األسلحة.
النظام العاملي:
انتقاد ترامب لحلف شمال األطلسي
وغ ـي ــره م ــن ال ـت ـحــال ـفــات ي ـه ــدد دور
الــواليــات املتحدة فــي إحــال السالم
ف ــي أوروب ـ ــا وال ـع ــال ــم .كــذلــك إعـجــابــه
بـ ـب ــوت ــن وع ـ ـبـ ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ـســي
ي ــدل عـلــى ع ــدم اكـتــراثــه بــالــدفــاع عن
ح ـق ــوق االنـ ـس ــان وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة.
من جهة ثانية ،لم ّ
يعبر عن أي قلق
حول التوسع الروسي في أوكرانيا،
وخ ـط ـتــه لــان ـس ـحــاب م ــن ال ـشــراكــة
عبر املحيط الهادئ ستسمح للصني
بتوسيع نفوذها في آسيا.
(افتتاحية «ذي نيويورك
تايمز» األميركية)

م ـقــابــل ربـ ــح ك ـب ـيــر .وس ـي ـش ــرف على
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـت ـج ــاري ــة
ّ
م ــع دول م ــن بـيـنـهــا ال ـص ــن ،يـتـعــلــق
معظمها بشكاوى من إغراق األسواق
ب ــال ـص ـل ــب واألل ــومـ ـنـ ـي ــوم ال ــرخ ـي ــص
فــي األس ــواق األميركية .وتـقـ ّـدر ثــروة
روس بنحو  2,9مليار دوالر ،وكــان
قد دعا إلى فرض تعرفات كبيرة على
الواردات الصينية.
وعلى هذا الصعيد ،التفتت صحيفة
«واشنطن بــوســت» إلــى إدارة جــورج
ب ــوش االبـ ــن األولـ ـ ــى ،لـتـشـيــر إل ــى أن
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام أط ـل ـقــت ع ـلــى فــريـقــه
فــي ذلــك الـحــن عـبــارة «مجموعة من
أص ـحــاب امل ــاي ــن» .وفـيـمــا ذك ــرت أن
الفريق ُعــرف بثرائه الفاحش»،
«ذلــك ّ
إال أنها عقبت على ذلك بالقول إن هذا
ال ـث ــراء «ي ـقــرب مــن ُع ـشــر ث ــراء مرشح
ترامب ملنصب وزيــر التجارة» .ورأت

ال ـص ـح ـي ـفــة أن «تـ ــرامـ ــب ي ـع ـمــل عـلــى
تــأل ـيــف اإلدارة األغ ـن ــى ف ــي ال ـتــاريــخ
األم ـي ــرك ــي الـ ـح ــدي ــث» ،الف ـت ــة إلـ ــى أن
املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـت ــي اخ ـ ـتـ ــارهـ ــا «ت ـم ـلــك
خ ـب ــرة ف ــي م ـج ــال ت ـمــويــل املــرشـحــن
ال ـس ـيــاس ـيــن ،أك ـب ــر م ــن خ ـبــرت ـهــا في
إدارة الوكاالت الحكومية».
ّ
«وول سـ ـت ــري ــت جـ ـ ــورنـ ـ ــال» ركـ ـ ـ ــزت،
ب ــدورهــا ،عـلــى شــق آخ ــر مــن خـيــارات
ترامب ،وهو «لحظة ستيفن منوتشني
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة امل ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي اق ـت ـن ــاص
ال ـف ــرص ــة ب ــاالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن األزمـ ـ ــات
املالية» .وأشارت إلى أن مرشح ترامب
لشغل منصب وزي ــر الـخــزانــة حصل
على ماليني الدوالرات من خالل شراء
إحدى الشركات املفلسة ،كما أن لديه
سيرة ذاتية تعارض خطاب الرئيس
امل ـن ـت ـخــب .وذكـ ـ ــرت أن ت ــرام ــب يبني
فريقًا يـمــزج فيه بــن التقليديني من
ال ـحــزب الـجـمـهــوري والـعـنــاصــر غير
الـتـقـلـيــديــن ،ب ـمــن فـيـهــم األش ـخ ــاص
ال ــذي ــن ص ـن ـع ــوا ث ــرواتـ ـه ــم م ــن خ ــال
ال ـخــوض فــي املـخــاطــر االسـتـثـمــاريــة.
وقالت إنه «إذا ما جرت املوافقة على
منوتشني مــن قبل مجلس الشيوخ،
ّ
ستميز
فإن الخطوط العريضة التي
وزارة الـ ـخ ــزان ــة ه ــي ك ــون ــه شـخـصــا
ً
مـتــأصــا فــي وول سـتــريــت ،لــه عالقة
طويلة مع ترامب ،وتاريخ من الحركة
الـســريـعــة مــن أج ــل اقـتـنــاص الـفــرص،
األمــر الــذي سيكون مخيفًا بالنسبة
إلى اآلخرين».
وفـيـمــا ك ــان ت ــرام ــب ق ــد ت ـعـ ّـهــد ،خــال
حملته االنتخابية ،بخفض ضرائب
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،ف ـ ــي مـ ـسـ ـع ــى ل ـت ـش ـج ـيــع
الـشــركــات املـتـعــددة الجنسيات على
ضخ إيراداتها في الواليات املتحدة،
فقد أتت تصريحات منوتشني لتؤكد
مــا ذه ـبــت إل ـيــه الـصـحــف األمـيــركـيــة،
بشأن التناقض بني ما قبل انتخاب
تـ ــرامـ ــب ومـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــده ،ذلـ ـ ــك أن وزيـ ــر
ال ـخــزانــة املــرتـقــب أعـلــن أن ــه لــن يكون
هناك خفض للضرائب على الشركات
الكبرى.
(األخبار)

