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العالم
ت ــأم ــن ت ـم ــوي ــل لـ ـه ــذا ال ـ ـج ـ ــدار .وق ــد
ذك ـ ـ ــرت وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام أم ـي ــرك ـي ــة أن
«عـ ـ ـ ــددًا مـ ـت ــزايـ ـدًا مـ ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــن
ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس ي ـع ــارض ــون الـكـلـفــة
ّ
وامل ـغ ــزى مــن ب ـنــائــه» .ووص ــل تقطع
الـسـبــل بـتــرامــب إل ــى طـلــب املـســاعــدة
م ــن أح ــد أصــدقــائــه األغ ـن ـي ــاء؛ فــوفــق
وكـ ــالـ ــة «ب ـ ـلـ ــوم ـ ـبـ ــرغ» ،ط ـل ــب ت ــرام ــب
مــن امل ـل ـيــارديــر وق ـطــب ال ـع ـقــارات في
ميامي ،جــورج بيريز ،املـســاعــدة في
إقامة هــذا الـجــدار ،إال أن هــذا األخير
رفض على اعتبار أن الفكرة «غبية».
*فــي  26كــانــون الثاني ،أعلن ترامب
خالل زيارته ّ
ملقر الحزب الجمهوري
ف ــي ف ـي ــادل ـف ـي ــا ،أنـ ــه س ـي ـفــي ب ــوع ــده
ب ــإل ـغ ــاء ب ــرن ــام ــج ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
(أوب ـ ــام ـ ــا ك ـ ـيـ ــر) الـ ـ ـ ــذي أقـ ـ ـ ـ ـ ّـره ب ـ ــاراك
الخطوة
أوبــامــا .حاليًا ،تــواجــه هــذه
ّ
عقبات كثيرة ،ب ــدأت بحملة يشنها
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــون لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـلــى
«أوباما كير» ،لتواجه صعوبة إيجاد
ب ــدي ــل س ــري ــع ل ـل ـب ــرن ــام ــج ال ـص ـح ــي،
ً
وصوال إلى اعتراضات شعبية.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ،ك ـ ـ ـ ــان الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
املكسيكي بينو نييتو ،قد أعلن إلغاء
زيارته للواليات املتحدة ،على خلفية
الجدال بشأن الجدار.
*ف ــي الـســابــع والـعـشــريــن مــن الشهر
ن ـف ـســه ،أي ب ـعــد مـ ــرور أس ـب ــوع على
ّ
ت ـس ــل ـم ــه م ـن ـص ـب ــه ،رف ـ ــع تـ ــرامـ ــب مــن
س ـت ــوى ق ـ ــرارات ـ ــه املـ ـثـ ـي ــرة ل ـل ـج ــدل،
مـ ّ
م ــوق ـع ــا ع ـلــى ق ـ ــرار ت ـن ـف ـيــذي يقضي
بمنع املـســافــريــن مــن سـبــع دول ذات
غالبية مسلمة مــن دخ ــول الــواليــات
املتحدة .أدى االرتـبــاك فــي املـطــارات،
ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـ ـقـ ــرارات ،إل ــى فــوضــى
عارمة .كذلك ،قوبل القرار بتظاهرات
في املطارات األميركية .وتعقيبًا على
هذا اإلجراء ،كان هناك إجماع على أن
ّ
«متهور وفوضوي» ،انطالقًا
ترامب
ُ
مــن واق ــع أن ال ـقــرار وض ــع بالسر من
دون إطالع السلطات الخاصة عليه،
وج ــرى تطبيقه على عـجــل .وقــد أكد
م ـن ـ ّت ـق ــدوه أن م ــن غ ـي ــر امل ـح ـت ـمــل أن
يحقق األه ــداف التي أقـ ّـر مــن أجلها،
أي «إن ـ ـقـ ــاذ ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة مــن
اإلره ـ ـ ـ ــاب» .ح ـتــى إن ح ـل ـفــاء تــرامــب
«سياسته ذات
الجمهوريني رأوا أن ُ
األه ـ ــداف ال ـج ـ ّـي ــدة» ق ــد ش ـ ّـوه ــت عند
تنفيذها.
*فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ  28مـ ـ ــن كـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـث ــان ــي،
قـ ــام ت ــرام ــب بـ ــإحـ ــداث ت ـغ ـي ـ ّي ــرات فــي
مـجـلــس األم ــن ال ـقــومــي ،ورقـ ــى كبير
استراتيجييه ستيفن بانون ،ليكون
عـضـوًا دائ ـمــا فــي اللجنة األســاسـيــة

للمجلس ،مانحًا إياه مرتبة مساوية
لـ ـغـ ـي ــره م ـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن والـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ووجـ ــه
ب ــاع ـت ــراض ــات ع ـلــى ك ــل امل ـس ـتــويــات،
وأدى إلى أخذ ورد بني البيت األبيض
وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن ف ــي ال ـكــون ـغــرس،
الذين يطالبون ترامب بإزاحة بانون
من منصبه األخـيــر ،على اعتبار أنه
غ ـيــر ش ــرع ــي ،وأن تـعـيـيـنــه يـخــالــف
القانون الفدرالي.
في اليوم نفسه ،اتصل ترامب بعدد
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ،بـ ـم ــن ف ـي ـهــم
الــرئـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن.
ك ـم ــا أج ـ ـ ــرى م ـك ــامل ــة «م ـ ـتـ ــوتـ ــرة» مــع
أح ــد أب ــرز حـلـفــاء ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
وه ــو رئـيــس الـحـكــو ّمــة األوسـتــرالـيــة
مالكولم تورنبول .عقب ترامب على
هـ ــذه امل ـك ــامل ــة ب ــأن ـه ــا «األسـ ـ ـ ــوأ حـتــى
اآلن» ،ذل ــك أن الــرجـلــن اختلفا على
اتفاق كانت قد أجرته إدارة أوباما مع
أوستراليا يقضي بتبادل مهاجرين.
ّ
تصرف ترامب بأنه
ووصف كثيرون
مخالف للبروتوكول ،ويقضي على
أبرز التحالفات األميركية.

كثيرون أن ترامب
رأى
ّ
«متهور وفوضوي» بعد
قرار منع السفر
ُ
*في  29من الشهر املاضي ،قتل أحد
جنود البحرية في غارة أميركية ضد
«القاعدة» في اليمن ،ليكون بذلك أول
الضحايا العسكريني إلدارة ترامب،
ف ـي ـم ــا ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر (مـ ــوقـ ــع والـ ــا
ّ
العبري) إن العدد الحقيقي للجنود
ال ـق ـت ـلــى ه ــو ث ـمــان ـيــة .ب ـع ــده ــا ،خــال
ذل ــك األسـ ـب ــوع ارت ـف ـع ــت ال ـت ـس ــاؤالت
ح ـ ـ ــول إجـ ـ ـ ـ ــراء ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة .وق ــد
نـشــرت صحيفة «نـيــويــورك تايمز»،
أن إدارة تــرامــب تـسـ ّـرعــت فــي إصــدار
تــوج ـي ـهــات بــال ـق ـيــام ب ـهــذه الـعـمـلـيــة.
وذكـ ـ ــرت أن «اإلنـ ـ ـ ــزال الـ ـج ــوي كشف
عــن قـصــور اسـتـخـبــاري أمـيــركــي في
ً
ال ـي ـم ــن» .الـصـحـيـفــة أش ـ ـ ــارت ،فـضــا
عــن ذل ــك ،إلــى أن مساعدين للرئيس
ب ــاراك أوبــامــا ،كــانــوا قــد رأوا أن هذه
ال ـخ ـطــة م ـح ـفــوفــة ب ــامل ـخ ــاط ــر ،إال أن
تــرامــب وافــق عليها .مــع ذلــك ،وصف
ترامب أول عملية «ملكافحة اإلرهاب»
ف ــي ع ـهــده بــأنـهــا «ن ــاج ـح ــة» ،مـ ّـدعـيــا
ب ــأن ال ـق ــوات ال ـخــاصــة حـصـلــت على
م ـع ـلــومــات اس ـت ـخ ـبــاريــة م ـه ـمــة ،من
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شأنها أن تساعد الــواليــات املتحدة
في «منع اإلرهاب على مواطنيها».
*ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،كــانــت الـتـظــاهــرات
تـ ـت ــواص ــل فـ ــي امل ـ ـ ـطـ ـ ــارات ضـ ــد قـ ــرار
ّ
ترامب املتعلق بحظر الدخول املؤقت
لـعــدد مــن الجنسيات .وفــي الثالثني
م ــن ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،أع ـل ـنــت املــدعـيــة
الـعــامــة ســالــي يــاتــس ،أنـهــا ستطلب
من محامي وزارة العدل أن ال يدافعوا
عــن ق ــراره .بـعــدهــا بـســاعــات ،طــردهــا
ترامبّ ،
وعي مكانها شخصًا آخر ال
يعارض قــراراتــه .ولكن االعتراضات
ع ـلــى الـ ـق ــرار ال ت ـ ــزال ت ـص ــدر م ــن كل
ح ـ ـ ـ ــدب وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ،م ـ ــن جـ ـمـ ـه ــوري ــن
ودي ـم ــوق ــراط ـي ــن ،م ــا ي ـع ـكــس الـقـلــق
بشأن تطبيقه.
*فــي األول مــن شباط الـجــاري ،خرج
م ـس ـت ـش ــار ت ـ ــرام ـ ــب لـ ــأمـ ــن ال ـق ــوم ــي
مــاي ـكــل ف ـل ــن ،ب ــإع ــان م ـف ــاج ــئ ،قــال
ف ـيــه إن إدارة ت ــرام ــب ح ـ ــذرت إيـ ــران
«رسميًا» ،بعد التجارب الصاروخية
الـتــي قــامــت بـهــا .تــا ذلــك ق ــرار صدر
ّ
تضمن وضــع عقوبات
في  3شباط،
جـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ـ ــران ،عـ ـل ــى خـلـفـيــة
ال ـت ـج ــارب ال ـص ــاروخ ـي ــة ال ـتــي قــامــت
بها .وقد ووجه هذا القرار باستغراب
ومعارضة داخلية وخارجية .وفيما
أش ـ ــار ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـخـ ـب ــراء إلـ ــى أن
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ال ت ـخــالــف
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،لـ ـفـ ـت ــوا إل ـ ـ ــى أن
الهدف من العقوبات تهديد االتفاق
وزعزعته.
* أخـيـرًا ،وفــي ظل تنامي االعتراض
ع ـلــى م ــرس ــوم ت ــرام ــب ب ـش ــأن «حـظــر
الـ ـسـ ـف ــر املـ ـ ــؤقـ ـ ــت» ،أصـ ـ ـ ــدر ال ـق ــاض ــي
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ج ـي ـم ــس روبـ ـ ـ ـ ــارت ،الـ ــذي
يتخذ من سياتل مقرًا له ،قرارًا بوقف
تنفيذ املرسوم ،بانتظار النظر بشكل
م ـع ـ ّـم ــق ف ــي شـ ـك ــوى ق ــدم ـه ــا ال ـنــائــب
العام لوالية واشنطن بوب فرغسن،
ال ــذي ي ـقــول إن ــه يـسـتـهــدف املسلمني
من دون وجه حق .كما أصــدر قضاة
فدراليون في واليــات أخــرى ،قــرارات
ضـ ــد مـ ــرسـ ــوم ت ـ ــرام ـ ــب ،وخ ـص ــوص ــا
ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا ووالي ـ ــة ن ـيــويــورك.
ترامب لم ُيذعن ،وقد هاجم القاضي
الجمهوري ،الذي جرى تعيينه خالل
عهد ج ــورج بــوش االب ــن .وق ــال «رأي
ه ـ ــذا ال ـ ــذي ي ـس ـمــى ق ــاضـ ـي ــا ،وال ـ ــذي
يحرم بلدنا من تطبيق القانون ،أمر
سخيف وسيتم إل ـغــاؤه» .ثـ ّـم طعنت
وزارة الـعــدل رسـمـيــا بـقــرار القاضي
روبـ ـ ـ ـ ــارت لـ ـ ــدى م ـح ـك ـم ــة اس ـت ـئ ـن ــاف
فدرالية ،التي رفضت هذا الطعن.
(األخبار)

مقالة تحليلية

تنسيق أميركي ــ إسرائيلي في االستيطان ...ومواجهة إيران
علي حيدر
مع أنــه ال حاجة إلــى معلومات صحافية تتحدث عن اتـصــاالت بينية ،أو
زيارات ملسؤولني أمنيني أو سياسيني إسرائيليني إلى واشنطن ،من أجل
اكتشاف وجود تنسيق مقابل إيران ،وأيضًا لتنظيم التوسع االستيطاني،
يـبــدو أن املــواقــف والـخـطــوات األخ ـيــرة للرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب،
ضد طهران ،تبلورت بعد محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،ال ــذي كـشــف ،فــي أح ــد خـطــابــاتــه ( ،)2017/1/26عن
التنسيق بينهما.
نتنياهو أكــد فــي ذلــك الخطاب أن الصمت امل ــدوي إزاء مــواقــف إي ــران من
ّ
سيتغير« ،ألنني تحدثت قبل عدة أيــام مع الرئيس ترامب وهو
إسرائيل
تحدث معي عن العدوان اإليراني» ،الفتًا إلى أن الرئيس األميركي «تحدث
عن االلتزام اإليراني بتدمير إسرائيل ،وطبيعة االتفاق النووي واملخاطر
التي يشكلها».
تأت مواقف ترامب والحملة السياسية األميركية واإلسرائيلية
من هنا ،لم ِ
بـعــد الـتـجــربــة ال ـصــاروخ ـيــة اإليــران ـيــة م ـجــرد رد ف ـعــل ،بــل كــانــت ترجمة
ملشاورات بينهما حول السياسة الواجب اتباعها في مواجهة الجمهورية
اإلسالمية.
في هذا السياق ،رأى وزير الطاقة يوفال شطاينتس أنه في نهاية املطاف،
يــؤكــد تــرامــب «أن ـنــا سنكبح تــوســع إي ــران وتـمــاديـهــا فــي منطقة الـشــرق

األوســط» ،وأنه لن يسمح لها بمواصلة تطوير الصواريخ البالستية ،كما
«لم نسمح لهم بمواصلة نقل السالح إلى سوريا ولبنان واليمن ،وهو أمر
مهم ،وال مثيل له بالنسبة إلى دولة إسرائيل والعالم أجمع».
ّ
مواز ،كشفت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية عن زيارة سرية لرئيس
على خط ٍ
«املوساد» يوسي كوهني ،ونائب مستشار األمن القومي ،يعقوب نيغل ،قبل
أسبوعني إلى الواليات املتحدة ،وقد أكدها ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي.
وتركزت املباحثات ،وفق صحيفة «هآرتس» ،على املسألة اإليرانية والوضع
السوري خاصة ،لكنهما تطرقا إلى املوضوع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن املحادثات شملت تبادل
آراء ومعلومات فــي املسائل املختلفة ،كجزء مــن بـلــورة سياسة اإلدارة
الجديدة ،كذلك تجدر اإلشارة إلى أنها املرة الثانية التي يزور فيها كوهني
ونيغل واشنطن لالجتماع بكبار املستشارين للرئيس ترامب ،علمًا بأن
الزيارة األولى كانت في كانون األول املاضي.
ومع سفر نتنياهو إلى لندن ،أكد أن إسرائيل تتطلع عبر لقاء رئيسة
الــوزراء تيريزا ماي إلى «ترسيخ قواعد التحالف مع الــدول األوروبية،
بـهــدف تشكيل جبهة مشتركة مــع أوروب ــا ضــد إي ــران» ،مـشــددًا على
ض ــرورة الـتـصــدي لـلـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة دوم ــا ،فــي ض ــوء تحديها
املجتمع الــدولــي ،وذلــك فــي إش ــارة إلــى التجربة الـصــاروخـيــة األخـيــرة.
وأشـ ــار نـتـنـيــاهــو إل ــى أن ــه سـيـبـحــث مــع م ــاي مـســألــة تـعــزيــز الـعــاقــات
ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ب ــن بــريـطــانـيــا

وإسرائيل ،بما فيها «التعاون في مجال السايبر».
امتدادًا للتنسيق املتبادل ،يبدو أن تل أبيب فهمت من بيان البيت األبيض
حول االستيطان وجود مؤشر إيجابي أكثر من كونه رفعًا لبطاقة صفراء؛
وهو ما صدر على لسان يوفال شطاينتس الذي أكد أن البيان بشأن البناء
االستيطاني في الضفة هو «إيجابي جدًا من ناحية إسرائيل».
ولفت الوزير اإلسرائيلي إلى أن البيان رأى أن «املستوطنات ليست عقبة
أمام السالم ،وأن البناء والتوسع داخلها أمر مقبول لدى الواليات املتحدة»،
واصفًا هــذا املوقف بـ«املنطقي والعقالني ...ويؤشر على تغيير منعش
وإيجابي ج ـدًاَ( ،بــل) أي محاولة لعرضه بصورة معاكسة ال تصمد في
اختبار الواقع».
ضمن األج ــواء نفسها ،يـنــدرج مــا أدل ــى بــه نتنياهو خــال جلسة وزراء
«الليكود» حينما قال إن قانون «التسوية» ملصادرة أراضي الفلسطينيني
ألغراض االستيطان سيعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتني
ّ
سيعجل في ذلــك رغــم وجــود قضية يجب
الثانية والثالثة .ولفت إلــى أنــه
فحصها ،وهو ما ّ
فسره بعض الــوزراء بأنه تلميح إلى التنسيق مع إدارة
ترامب في كل ما يتعلق باملشروع االستيطاني في الضفة املحتلة.
إلــى ذلــك ،طلب نتنياهو خــال جلسة رؤســاء أحــزاب االئـتــاف الحكومي
تأجيل التصويت على الـقــانــون إلج ــراء م ـشــاورات ومباحثات مــع إدارة
ترامب ،ويبدو أيضًا أن هذا املوضوع كان من ضمن القضايا التي بحثها
رئيس «املوساد» ومستشارو ترامب.

