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العالم

الحدث

ّ
ُ
ترامب يشعل القارة العجوز :عفى عليكم الزمن
قبل خمسة أيــام من تنصيبه الرسمي
رئيسًا للواليات المتحدة ،أطلق الملياردير
الجمهوري ،كالعادة ،تصريحات كان لها
الصدمة ،غير آبه بمراعاة شركاء
وقع ُ ّ
بــاده ،معلقًا على السياسة األوروبية
ف ــي صـحـيـفـتــي «ت ــايــم ــز» الـبــريـطــانـيــة
و«بيلد» األلمانية
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ح ـ ـ ــرب الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات بــن
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي املـنـتـخــب دونــالــد
تــرامــب وال ـقــادة األوروب ـي ــن ،فــي وقت
أبكر مــن املتوقع .أمــس ،أشعل ترامب
القارة العجوز بموجة ردود رسمية،
غــداة مواقف أدلــى بها لوسائل إعالم
أوروبية ،كانت نتيجتها إعادة تحريك
السجاالت املحيطة به منذ ترشيحه.
ّ
حلف شمال األطلسي "تخط ًاه الزمن"،
أنغيال ميركل ارتكبت "خـطــأ كارثيًا"
بـ ـش ــأن املـ ـه ــاج ــري ــن ،أمل ــانـ ـي ــا تـسـيـطــر
على أوروبــا ،الـ"بريكست" أمر عظيم...
أرب ـع ــة م ــواق ــف أس ــاس ـي ــة صـ ــدرت عن
ترامب ،لتلغي مفاعيل زيــارة الرئيس
بــاراك أوباما التطمينية ألوروبــا ،في
منتصف تشرين الثاني املاضي ،حني
أث ـن ــى ع ـل ــى م ـي ــرك ــل ،وش ـك ــر "ال ـش ـعــب
األمل ــان ــي عـلــى ال ـشــراكــة الــرائ ـعــة الـتــي
أن ـش ــأه ــا ب ـل ــدان ــا ع ـل ــى مـ ــدى ك ــل ه ــذه
الـسـنــوات" .يومها ،كــان ال بـ ّـد ألوباما
من أن يعطي "حلف شمال األطلسي"
لفتة خــاصــة ،فــي ظــل هجمات ترامب
امل ـت ـك ــررة ع ـل ـيــه ع ـنــدمــا كـ ــان مــرشـحــا
لــان ـت ـخــابــات .فــأكــد أن "تـحــالـفـنــا مع
شركائنا في حلف شمال األطلسي كان
حجر الزاوية في السياسة األميركية
ال ـخــارج ـيــة ع ـلــى م ــدى  70عــامــا ـ ـ في
ال ـ ـسـ ـ ّـراء والـ ـ ـض ـ ـ ّـراء وفـ ــي ع ـه ــود كــافــة
ال ــرؤس ــاء مــن الـحــزبــن ـ ـ ألن الــواليــات
املـتـحــدة لــديـهــا مـصــالــح أســاسـيــة في
استقرار أوروبا وأمنها".
ً
لـ ــم ت ـ ــدم ت ـط ـم ـي ـنــات أوبـ ــامـ ــا ط ــوي ــا،
واسـ ـتـ ـم ـ ّـرت املـ ـخ ــاوف األوروب ـ ـيـ ــة من
ترامب ،نظرًا إلى أن هذا األخير طاملا
ك ــان مـفــاجـئــا واسـتـثـنــائـيــا بـمــواقـفــه،
التي تخالف مواقف غالبية الرؤساء
األميركيني الذين سبقوه .وقد جاءت

أوباما وكيري
يهاجمان «الرئيس»
ّ
رد وزير الخارجية جون كيري
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ال ــرئـ ـي ــس
املنتخب دونالد ترامب ،التي أدلى
بها لوسائل إعالم أوروبية ،أول
من أمس .وفي مقابلة مع شبكة
"س ــي ان ان" ،ق ــال إن مــن غير
الالئق للرئيس املنتخب التدخل
ً
م ـب ــاش ــرة ف ــي س ـي ــاس ــات دول ــة
أخرى ،بوصفه قرار املستشارة
األملــان ـيــة أنـغـيــا مـيــركــل بشأن
اللجوء ،بأنه "خطأ كارثي".
وج ــاءت تصريحات كـيــري في
وق ــت ش ــدد فـيــه الــرئـيــس ب ــاراك
أوب ـ ــام ـ ــا ،ع ـل ــى أه ـم ـي ــة االتـ ـف ــاق
"ون ـتــائ ـجــه امل ـل ـم ــوس ــة" ،م ـحــذرًا
ترامب من مخاطر إلغائه.
وف ـ ــي ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور ع ـ ــام عـلــى
االتفاق النووي مع إيــران ،شدد
البيت األبيض ،في بيان ،على أن
"على الواليات املتحدة أن تتذكر
أن ه ـ ــذا االتـ ـ ـف ـ ــاق ك ـ ــان نـتـيـجــة
سنوات من العمل ،ويمثل اتفاقًا
بــن ال ــدول الـكـبــرى ولـيــس فقط
الــواليــات املتحدة وإي ــران" ،وهي
لهجة يتضح منها أنها ّ
موجهة
إل ــى تــرامــب ،ال ــذي ك ــان قــد أدان
البرنامج النووي اإليراني ،مرارًا.
واستمر في انتقاده ،في مقابلة
األحد مع صحف أوروبية ،حيث
قــال" :أنــا لست سعيدًا باالتفاق
اإلي ــران ــي ،أعـتـقــد أن ــه واح ــد من
أسوأ االتفاقيات على اإلطالق".
(رويترز ،أ ف ب)

ّ
شن ترامب هجومًا على ميركل وقال إن ألمانيا تسيطر على أوروبا (أ ف ب)

ت ـص ــري ـح ــات ــه ،أول م ــن أم ـ ــس ،ل ـت ـبـ ّـرر
وت ــزي ــد م ــن م ـس ـتــوى هـ ــذه املـ ـخ ــاوف،
ّ
ولتحتم ردودًا أوروب ـيــة ،انطالقًا من
جـ ّ
ـديــة تــوقـيـتـهــا ،وألن ـهــا صـ ــادرة عن
رئيس منتخب وليس عن مرشح فقط.
ت ـن ــاول ت ــرام ــب م ـج ــددًا مـســألــة "حـلــف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي" ال ـت ــي ت ـث ـيــر الـقـلــق
ً
بــن األوروب ـي ــن .وف ـضــا عــن تعليقه
ّ
عليه بأن "الزمن قد تخطاه" ،فقد أخذ
على دوله األعضاء ،مجددًا ،عدم دفع
حصتها مــن نـفـقــات ال ــدف ــاع املـشـتــرك

واع ـت ـمــادهــا عـلــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة.
"ق ـ ـلـ ــت م ـ ــن وق ـ ـ ــت طـ ــويـ ــل إن ال ـح ـل ــف
ّ
ً
األطلسي يواجه مشاكل .أوال ،تخطاه
الزمن ألنــه ّ
صمم قبل سنوات مديدة،
وألنـ ـ ــه ل ــم ي ـع ــال ــج اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب .وث ــان ـي ــا،
ال ـ ــدول (األع ـ ـضـ ــاء) ال ت ــدف ــع م ــا يجب
عليها" ،قال ترامب الذي سبق أن أدلى
بـتـصــريـحــات مـمــاثـلــة ،خ ــال الحملة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،م ـل ـ ّـم ـح ــا إل ـ ــى اح ـت ـم ــال
أن يـعـيــد ال ـن ـظــر ف ــي م ـب ــدأ الـتـضــامــن
امل ـ ـفـ ــروض ع ـل ــى ال ـ ـ ــدول ال ـح ـل ـي ـفــة فــي
ح ــال ت ـعـ ّـرض إحــداهــا الع ـت ــداء ،إذا لم
ّ
وتتحمل
يرفع الحلفاء مساهماتهم.
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ح ــوال ــى  %70من
ن ـف ـق ــات ال ـح ـل ــف ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ف ـي ـمــا ال
تصل النفقات العسكرية ملعظم دوله
إلى مستوى  %2من إجمالي ناتجها
الــداخـلــي ،وهــي النسبة الـتــي حـ ّـددهــا
"الحلف" في عام .2014
ب ـع ــد ذلـ ـ ــك ،ن ـق ــل ت ــرام ــب س ـه ــام ــه إل ــى
امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أن ـغ ـيــا مـيــركــل،
الـتــي انـتـقــدهــا مـ ــرارًا ،ول ــو أن ــه أك ــد أنــه
ّ
يـكــن لها "الكثير مــن اال ًح ـت ــرام" .وقــال:
"أعتقد أنها ارتكبت خطأ كارثيًا ،وهو
السماح بــدخــول كــل هــؤالء املهاجرين
غـيــر الـشــرعـيــن" .ورأى املـلـيــارديــر أنــه
ك ـ ــان يـ ـج ــدر بـ ـب ــرل ــن ،ب ـ ــدل اس ـت ـق ـبــال
الــاج ـئــن ،الـعـمــل عـلــى إقــامــة مناطق
حظر جوي في سوريا لحماية املدنيني
م ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـق ـص ــف .ك ــذل ــك أض ــاف
أنه "كــان يجدر بــدول الخليج أن تدفع
نفقات ذلك ،فهي أكثر ً
ثراء من ّ
أي كان".
لــم تـنـتــهِ هـجـمــات الــرئ ـيــس األمـيــركــي
امل ـن ـت ـخــب ع ـل ــى امل ـس ـت ـش ــارة األمل ــان ـي ــة
عند هذا الحد ،إذ أشــار إلى أن أملانيا
تسيطر على االتحاد األوروبــي .وقال:
"انظروا إلى االتحاد األوروبي ،إنه أداة
ألملانيا .لذلك أعتقد أن اململكة املتحدة
كانت على حق بالخروج".
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ل ـ ـ ــم يـ ـبـ ـخ ــل ع ـ ـلـ ــى االت ـ ـح ـ ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ب ـت ــوق ـع ــات ك ـف ـي ـلــة ب ــإث ــارة
غ ـضــب ن ـظ ــرائ ــه ف ــي الـ ـق ــارة ال ـع ـجــوز.
فـقــد رأى أن "بــري ـك ـســت" "أم ــر عـظـيــم"،
معلنًا عزمه على إبــرام اتفاق تجاري
مع بريطانيا "سريعًا ووفق القواعد"،
وه ــو األم ــر ال ــذي يـتــوافــق مــع وع ــوده
السابقة باالنسحاب مــن املـفــاوضــات
بـشــأن ات ـفــاق ال ـشــراكــة الـتـجــاريــة عبر

املحيط ال ـهــادئ ،والـلـجــوء فــي املقابل
إلى "اتفاقيات ثنائية وعادلة".
وتتباين هذه التصريحات مع خطاب
بــاراك أوباما الذي حذر بريطانيا من
أنها ستكون "في نهاية صف االنتظار"
إلبــرام اتفاقيات تجارية مع الواليات
املتحدة في حال خروجها من االتحاد.
وفـيـمــا ذه ــب تــرامــب إل ــى ح ـ ّـد الـتــوقــع
أن "ت ـخ ــرج دول أخ ـ ــرى" م ــن االت ـح ــاد
األوروبي ،فقد رأى أن "الشعب والناس
يريدون ّ
هويتهم الخاصة ،وبريطانيا
كانت تريد هويتها الخاصة".
ولـ ـ ــم ت ـق ـت ـص ــر تـ ـص ــريـ ـح ــات ال ــرئ ـي ــس
املـنـتـخــب عـلــى ل ــوم ال ــدول األوروب ـي ــة،
ف ـق ــد م ـ ـ ّـد ي ـ ــده إل ـ ــى م ــوس ـك ــو ،ف ــي ظــل
ال ـخ ــاف ال ـقــائــم حــال ـيــا ب ــن الـكــرمـلــن
وإدارة ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـي ــة واليـ ـت ــه

ترامب :يمكن رفع
العقوبات ّعن روسيا
مقابل الحد من
األسلحة النووية

بــاراك أوبــامــا ،والـتــي تفرض عقوبات
ع ـلــى روسـ ـي ــا .وتـ ـح ــدث ع ــن إمـكــانـيــة
التوصل إلــى اتـفــاق مــع روسـيــا للحد
م ــن األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة ،م ـق ــاب ــل رف ــع
العقوبات املـفــروضــة عليها ،مــن دون
إع ـ ـطـ ــاء تـ ـف ــاصـ ـي ــل .وقـ ـ ـ ــال لـصـحـيـفــة
"تــاي ـمــز"" :ل ـنـ َـر إن ك ــان بــوسـعـنــا إب ــرام
اتفاقات جيدة مــع روسـيــا .أعتقد أنه
ينبغي ّ
الحد بشكل كبير من األسلحة
النووية ،وهذا جزء من املسألة".
على الجهة األوروبـيــة ،جــاءت غالبية
الـتـصــريـحــات داع ـيــة إل ــى الــوحــدة في
وجـ ــه ت ـص ــري ـح ــات تـ ــرامـ ــب .وإن ك ــان
وزي ــر الـخــارجـيــة البريطاني بوريس
جونسون ّ
تميز بوصف دعــوة ترامب
إلــى توقيع اتفاق تجاري سريعًا بني
واشنطن ولندن بأنه "نبأ جيد جـدًا"،

إال أن العديد مــن ال ــوزراء األوروبـيــن
دع ــوا إل ــى ال ـت ـصــدي مل ــواق ــف الــرئـيــس
املـ ـقـ ـب ــل بـ ــالـ ــوقـ ــوف ج ـب ـه ــة مـ ــوحـ ــدة.
وفـ ــي ظ ــل ال ـخ ـطــر ال ـ ــذي ي ـت ـه ـ ّـدد هــذه
ال ـ ـ ــدول م ــن الـ ــداخـ ــل ب ــوج ــود ال ـنــزعــة
االن ـف ـص ــال ـي ــة ،وغ ـي ــره ــا م ــن امل ـخــاطــر
االقتصادية واالجتماعية والسياسية
ُ
الـتــي تضعف تحالفاتها ،فقد عثرت
فــي تــرامــب عـلــى واج ـهــة إلخ ـفــاء هــذه
ّ
ومحر ٍك للدفع باتجاه توطيد
املشاكل،
وحدة ّ
مهددة ،باالعتماد على تحويل
األنظار إلى مخاطر خارجية.
وفي هذا السياق ،رأى نائب املستشارة
األملــان ـيــة ،سيغمار غــابــريــال ،أن على
أوروب ـ ـ ـ ــا إب ـ ـ ــداء "الـ ـثـ ـق ــة" ف ــي مــواج ـهــة
االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـش ــدي ــدة ،ال ـت ــي وجـهـهــا
تــرامــب إلــى االتـحــاد األوروب ــي وحلف
"شمال األطلسي" .وقال في تصريحات
لصحيفة "بيلد" األملانية" :أعتقد بأن
علينا نـحــن األوروب ـي ــن أال نستسلم
إلحـبــاط شــديــد" ،مضيفًا" :ال أقـلــل من
أه ـم ـيــة م ــا ي ـقــولــه ت ــرام ــب ،وال سيما
بـ ـش ــأن ال ـح ـل ــف األطـ ـلـ ـس ــي واالت ـ ـحـ ــاد
األوروب ــي ،لكن إبــداء القليل من الثقة
سيعود علينا بالفائدة فــي مثل هذا
الوضع".
أم ــا وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـفــرن ـســي جــان
مــارك آيــرولــت ،فقد رأى أن "أفـضــل ّ
رد
ع ـلــى مـقــابـلــة الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي هو
وحدة األوروبيني".
من جهتها ،قالت املستشارة األملانية
أنـغـيــا مـيــركــل إن األوروب ـي ــن هــم من
ي ـت ـح ـك ـمــون ف ــي م ـص ـيــرهــم .وطــال ـبــت
ال ـ ـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة بـ ـ ــأن "ال ت ـت ــأث ــر
ب ــاالن ـت ـق ــادات ال ــاذع ــة" ال ـتــي ّ
وجـهـهــا
ترامب.
ّ
وصرح وزير الخارجية األملاني فرانك
فالتر شتاينماير بأن تعليقات ترامب
بـشــأن "حـلــف شـمــال األطـلـســي" أثــارت
قـلــق الـتـحــالــف امل ـك ـ ّـون مــن  28عـضـوًا.
وعقب اجتماع مع األمني العام للحلف
ينس ستولتنبرغ فــي بــروكـســل ،قــال:
"ل ـقــد تـحــدثــت ال ـي ــوم ،لـيــس م ــع وزراء
خــارجـيــة االت ـحــاد األوروبـ ــي فحسب،
ولكن مع وزراء خارجية حلف شمال
األطـلـســي أي ـضــا ،ويمكنني ال ـقــول إن
هناك إشارات إلى عدم تهدئة التوتر".
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

