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العالم

الحدث
للمرة الثانية منذ توليه الحكم ،في أيار الماضي ،يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مالي،
حيث أشرف أمس في باماكو ،على افتتاح القمة الخماسية لدول غرب أفريقيا .قمة تسعى
فرنسا من خاللها إليجاد مخرج للمأزق الذي تتخبط فيه قواتها العسكرية في ما بات يسمى
«أفغانستان الفرنسية» في الصحراء األفريقية الكبرى

ماكرون في مالي:

ّ
مواجهة «أفغانستان فرنسية»
باريس ــ عثمان تزغارت
ح ــرص الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي الـجــديــد
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،مـنــذ الـلـحـظــات
األول ـ ـ ــى ل ـتــول ـيــه ال ـح ـك ــم ع ـل ــى إبـ ــراز
دوره كـ«قائد أعلى للقوات املسلحة».
لطمأنة املشككني في قدرته كرئيس
شـ ـ ـ ـ ــاب ،لـ ـ ــم يـ ـبـ ـل ــغ األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــن ،ع ـلــى
م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات األم ـن ـي ــة لبلد
يعيش فــي ظــل حــالــة ال ـط ــوارئ منذ
أكـثــر مــن عــامــن ،ويــواجــه تـهــديــدات
إره ــاب ـي ــة مـ ـت ــزاي ــدة ،ت ـعـ ّـمــد م ــاك ــرون
م ـفــاجــأة ال ـفــرن ـس ـيــن بـ ـق ــراره رك ــوب
ً
مــدرعــة عـسـكــريــة ،ب ــدال عــن الـسـيــارة
الرئاسية التقليدية ،خــال مراسيم

تنصيبه رئيسًا!
ب ـ ــذل ـ ــك كـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون أول رئ ـي ــس
فــرن ـســي يـعـبــر ج ـ ــادة الـشــانــزلـيــزيــه
ع ـلــى م ــن مــرك ـبــة ع ـس ـكــريــة ،للتنقل
من قصر اإلليزيه الى قوس النصر،
للوقوف عند قبر الجندي املجهول،
ك ـمــا يـقـتـضـيــه ب ــروت ــوك ــول مــراسـيــم
الـتـنـصـيــب الــرئــاس ـيــة .وب ـعــد توليه
ال ـح ـكــم بـخـمـســة ّأيـ ـ ــام ف ـق ــط ،حــرص
عـلــى أن ت ـكــون مــالــي وج ـهــة إلح ــدى
أولى زياراته الرسمية خارج البالد،
حيث تفقد هـنــاك ال ـقــوات الفرنسية
امل ـشــاركــة فــي «عـمـلـيــة ب ــرخ ــان» ضد
الـجـمــاعــات «الـجـهــاديــة» فــي منطقة
غرب أفريقيا.

«عجقة» قوات التدخل في غرب أفريقيا!
تضم القوات الفرنسية املشاركة في عملية «برخان» ملكافحة اإلرهاب في منطقة غرب
أفريقيا  4500مقاتل .وقد أنشئت هذه القوات ،بالتزامن مع التدخل الفرنسي في مالي،
لوقف زحف الجماعات «الجهادية» على باماكو ،في شباط /فبراير  .2013تضاف إلى هذا
ُ
الوجود قوات دولية ،نشرت في املنطقة بعد «تحرير» شمال مالي ،عام  ،2014وقوامها 13
ألفًا من القبعات الزرق وألفا شرطي ،تحت إشراف األمم لألمم املتحدة .وقد اكتملت هذه
الترسانة بإنشاء القوات األفريقية التابعة ملنظومة دول غرب أفريقيا ،عام  ،2015والتي
تضم  3آالف جندي.
في تقرير ُرفع الى مجلس األمن ،بالتزامن مع مشروع القرار الفرنسي القاضي بإنشاء
قوات أفريقية مشتركة ملكافحة اإلرهاب ،شككت مؤسسة International Crisis Group
في جدوى إنشاء هذه القوات الجديدة ،مرجحة أنها «لن تزيد سوى في تعقيد «عجقة»
قوات التدخل املوجودة سلفًا في املنطقة»!

لـكــن إصـ ــرار م ــاك ــرون عـلــى الـظـهــور
ف ــي ب ــزة ال ـقــائــد الـعـسـكــري املـتـشــدد
وال ـ ـ ــواث ـ ـ ــق م ـ ــن نـ ـفـ ـس ــه ل ـ ــم ي ـس ـت ـطــع
إخ ـف ــاء ال ـق ـلــق امل ـت ــزاي ــد ف ــي صـفــوف
ك ــوادر وزارة الــدفــاع واملستشارين
العسكريني الجدد في اإلليزيه وفي
وزارة الخارجية .فقد كشف مصدر
دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي م ـ ـقـ ــرب م ـ ــن مـ ــاكـ ــرون
لــرئـيــس تـحــريــر صحيفة «لــوكــانــار
أونشينيه» ،كلود أنجيلي ،بأن تلك
الــزيــارة إلــى مالي سمحت للرئيس
ب ـ ــأن «ي ـك ـت ـش ــف ،ب ـع ــد خ ـم ـســة ّأي ـ ــام
فقط من توليه الحكم ،إلى أي مدى
تواجه القوات الفرنسية في منطقة
ال ـســاحــل األفــري ـقــي مـعــركــة خــاســرة
س ـل ـفــا ،ألن ك ــل امل ـع ـط ـيــات املـيــدانـيــة
ت ـش ـيــر إلـ ــى أن ـه ــا ت ـس ـيــر ف ــي طــريــق
مسدود».
املأزق الذي تواجهه القوات الفرنسية
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــراء األف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة ل ـيــس
بــاألمــر الجديد .فقد كــان العديد من
ال ـخ ـبــراء واملـسـتـشــاريــن العسكريني
والــدب ـلــومــاس ـيــن ي ـت ـقــاس ـمــون هــذه
ال ـن ـظــرة املـتـشــائـمــة ال ـتــي تـخـشــى أن
تتحول حالة التخبط التي تواجهها
الجيوش الفرنسية في شمال مالي
الى ورطة عسكرية وسياسية تجعل
م ـن ـه ــا «أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ف ــرن ـس ـي ــة فــي
الصحراء».
لكن فــريــق املستشارين الرئاسيني،
في عهد فرانسوا هوالند ،والخبراء
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن امل ـ ـح ـ ـي ـ ـطـ ــن ب ـ ــوزي ـ ــر
الــدفــاع السابق ،جــان إيــف لــودريــان،
عـ ـمـ ـل ــوا عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى س ـ ـن ـ ــوات ع ـلــى
إس ـك ــات األصـ ـ ــوات امل ـن ـت ـقــدة لـغـيــاب
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة واض ـح ــة امل ــام ــح في
ال ـحــرب الفرنسية ضــد اإلرهـ ــاب في

المأزق الذي تواجهه القوات الفرنسية في الصحراء األفريقية ليس باألمر الجديد (أ ف ب)

ّ
أميركا :األمن القومي على كف ...تغريدة!
تقرير

من المفارقات التي عمل
دونالد ّترامب على ترسيخها،
منذ تسلمه السلطة ،هي
اعتماد وسائل اإلعالم على
تغريداته على اعتبار أنها
أكثر «صدقًا» من بيانات
البيت األبيض .وطالما أثارت
هذه التغريدات موجة من
رافقتها
االنتقادات ،فقد ّ
نقاشات كثيرة تتعلق
بتوصيفها السياسي
والقانوني واإلنساني
ّ
صرحت ميالنيا
ترامب بأنها تطلب
من زوجها تخفيف
لهجته عبر «تويتر»
(أ ف ب)

نادين شلق
ال ي ـع ــدم ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب وسيلة إلثــارة الـجــدل؛ وإن بدا
ّ
فــي ا ّل ــواق ــع مـتـعــطـشــا ل ـل ـحــروب ،لكنه
متمنع عــن خــوّضـهــا ،فهو فــي العالم
االفتراضي يشنها ويقاتل في معارك،
ّ
ح ـتــى بــاتــت ت ـغــريــداتــه ت ــؤل ــف جيشًا
وحرسًا وطنيًا وقوات مكافحة شغب،
ستترك له إرثًا افتراضيًا غير معهود.
يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،وق ـع ــت آخــر
تغريداته كالصاعقة على قادة الحزب
الجمهوري ومسؤولي البيت األبيض،
ّ
ف ـي ـم ــا حـ ــطـ ــت عـ ـن ــد وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
األميركية بمثابة هدية استخدمتها
ل ـت ـس ـع ـيــر نـ ــار ال ـ ـعـ ــداوة ب ـي ـن ـهــا وب ــن
ت ــرام ــب .غـ ـ ّـرد الــرئ ـيــس ع ــن اإلعــام ـيــة
األمـيــركـيــة مـيـكــا بــريــزنـسـكــي ـ ـ إحــدى
م ـقــدمــات ال ـبــرامــج عـلــى ق ـنــاة «ام اس
ان بــي س ــي» ـ ـ واص ـفــا إيــاهــا بـ«قليلة
الــذكــاء واملجنونة ميكي» .وق ــال إنها
وشــري ـك ـهــا ف ــي ت ـقــديــم ال ـب ــرام ــج على
الـقـنــاة ح ــاوال إقـنــاعــه بــإجــراء مقابلة

فــي رأس السنة ،ليضيف فــي تغريدة
أخرى« :كانت تنزف بشدة بعد عملية
ّ
شد للوجه ،فقلت ال».
وم ـ ـنـ ــذ ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،يـ ـشـ ـه ــد الـ ـع ــال ــم
االفـ ـت ــراض ــي مـ ـن ــاوش ــات ب ــن ت ــرام ــب
ووس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ،أوص ـل ـتــه إل ــى حـ ّـد
تسمية شبكة «س ــي ان ان» ،أم ــس ،بـ
 Fraud News Networkبـ ــدل Cable
 ،News Networkأي «شبكة االحتيال
ل ــأخ ـب ــار» ،مــرف ـقــا ذل ــك بـنـشــر فـيــديــو
ع ـلــى صـفـحـتــه ع ـلــى م ــوق ــع «تــوي ـتــر»
ً
َ ُ
وي ـل ــك ــم رجـ ـ ــا ،رأس ــه
وهـ ــو «يـ ـص ــارع
عبارة عن شعار سي ان ان».
ً
ت ـ ــرام ـ ــب ي ـم ـل ــك تـ ــاري ـ ـخـ ــا ط ـ ــوي ـ ــا مــن
الـتـغــريــدات املـثـيــرة لـلـجــدل ،يمتد إلى
ما قبل حملته االنتخابية الرئاسية.
ول ـل ـم ـف ــارق ــة ،تـ ـت ــرك غــال ـب ـي ـت ـهــا وق ـعــا
صــادمــا على املسؤولني وال ــرأي العام
األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،وخ ـص ــوص ــا ت ـل ــك ال ـتــي
ي ـن ـشــرهــا ب ـعــد م ـن ـت ـصــف ال ـل ـي ــل وف ــي
وقت مبكر من الصباح .ووفق ما يراه
ّ
البعض ،إن دل ذلــك األمــر على شــيء،
فعلى انعدام الثقة بينه وبني موظفيه،

