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العالم

على الغالف

أمسّ ،
أتم
ترامب ّ
عداد
المئة يوم في
البيت األبيض
(أ ف ب)

دونالد ترامب
مئة يوم ...من الهزل!

ّ
ُ
ومعاد
وصف دونالد ترامب عندما ترشح لالنتخابات الرئاسية بأنه ُ«شعبوي» ُ ٍ
للنظام ( .)Establishmentورأى كثيرون في مواقفه ما ينبئ بأنه سيدخل
الواليات المتحدة في حقبة جديدة من المقاربات السياسة المختلفة
للداخل والخارج .أيضًا ،في فترة حملته االنتخابيةُ ،
بتصريحاته
ترامب
رف
ع
ّ ً
تحوال مهمًا
المثيرة للجدل ،من دون أن يخرج عن إطار وعوده العامة .إال أن
طرأ على مواقفه بعد دخوله إلى البيت األبيض في  20كانون الثانيّ .وربما
المتكرر في تنفيذ قرارات ّ
ّ
عدة اتخذها ،إلى ارتفاع نسبة التقلبات
أدى فشله
الصارخة التي طاولت مواقفه ،ومن بعدها وعوده االنتخابية ،بينما سعى
إنجازاته القليلة مستخدمًا عبارات
إلى التغطية على هذا الفشل بتقديم
ُ
تضخيمية ،حفلت بها المقابالت األخيرة التي أجريت معه
نادين شلق
«يـ ـ ـ ــذخـ ـ ـ ــر ع ـ ـه ـ ــد دون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب
ب ـ ــاإلنـ ـ ـج ـ ــازات» ...ط ـب ـعــا ه ــي م ــزح ــة،
ولكن إذا أشار إليها الرئيس الحالي
لـ«أقوى دولة في العالم» ،فسيعنيها
بحرفيتها .منذ حفل تنصيبه رئيسًا
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة  ،قـبــل  100ي ــوم،
ت ـض ــاف ــرت ج ـه ــود ت ــرام ــب وعــائـلـتــه
ً
وإدارته على الحركة يمينًا وشماال،
بغية الظهور بمظهر ال ــدؤوب على
العمل ،والحريص على عدم تضييع
دق ـي ـق ــة م ــن وق ـت ــه م ــن دون تـحـقـيــق
ّ
وع ــوده االنتخابية .ظــن كثيرون أن
ه ــذا الــرئ ـيــس س ـي ـكــون مـخـتـلـفــا عن
ً
غـيــره ،وسيلعب ،فـعــا ،خــارج األ ّطــر
ّ
األميركية العامة .وفكر كل متصفح
ل ـل ـم ــواق ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة (خ ـصــوصــا
مــوقــع الـبـيــت األب ـي ــض) ،بـمــا تحمله
مــن خطب وتصريحات ص ــادرة عن
«ترامب وشركاه» ،أنه أنجز في خالل
هذه الفترة (نحو ثالثة أشهر) ما لم
ّ
يتمكن من إنجازه ٌّ
أي من أسالفه في
أربع أو ثماني سنوات.
أم ـ ــس ،أت ـ ـ ّـم ت ــرام ــب ع ـ ـ ـ ّـداد امل ـئ ــة ي ــوم
ف ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،ووف ـ ــق تـقـلـيــد
ُمـتـبــع مـنــذ عـهــد فــرانـكـلــن روزف ـلــت،
ع ــادة م ــا ت ـقــاس ن ـجــاحــات ال ــرؤس ــاء
وإنجازاتهم ،في هذا املوعد .النظرة
التي تعمل وسائل اإلعالم األميركية
على تكوينها هي أنه لم ُينجز شيئًا.
وليس من املستغرب أن ُت ِّ
روج لفكرة
ك ـهــذه ،وال سـيـمــا أن الـعــاقــة بينها
ّ
وبني ترامب شهدت توترًا كبيرًا ،منذ
ترشحه ،وبعد انتخابه ،لتصل بعد
حفل تنصيبه إلى مرحلة االتهامات
املتبادلة ،خصوصًا أن إدارته شهدت
ه ـف ــوات ك ـث ـيــرة ك ـ ّـون ــت م ـ ــادة دسـمــة
ً
لـلـسـخــريــة اإلع ــام ـي ــة .إال أن ت ـحـ ّـوال
ب ـس ـي ـطــا ط ـ ــرأ ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ت ـعــامــل
هــذه الــوســائــل مــع الــرئـيــس الجديد،
وبـعـ ّضـهــا أخـ ــذه ع ـلــى مـحـمــل الـجــد
وص ــف ــق ل ــه الن ـت ـظ ــام ــه ف ــي ص ـفــوف
مـ ـط ـ ّـبـ ـق ــي أص ـ ـ ـ ــول كـ ـت ـ ّـي ــب الـ ـق ــواع ــد
الـسـيــاسـيــة األمـيــركـيــة ،عـنــدمــا ّ
وجــه
ضربة عسكرية إلى قاعدة الشعيرات
في سوريا ،وما سبقها من نبرة ّ
قوة
راف ـق ـهــا الح ـقــا تـهــديــد ووع ـي ــد ،عند
مقاربته لكوريا الشمالية.

ول ـك ــن ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ال ــواق ــع ،ل ــم ُيـنـجــز
ُ
ت ــرام ــب م ــا ي ــذك ــر م ـق ــارن ــة ب ــوع ــوده
االنـتـخــابـيــة ،إن ك ــان عـلــى املـسـتــوى
ّ
الداخلي أو الخارجي .وتــركــزت جل
إنـجــازاتــه على إلـغــاء قــوانــن محلية
كان قد أصدرها سلفه باراك أوباما.
ب ــل واجـ ـه ــت ق ـ ـ ــرارات تـنـفـيــذيــة ع ـ ّـدة
اتـ ـخ ــذه ــا ،أزم ـ ـ ــات وع ــراقـ ـي ــل مـنـعــت
ّ
ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ،م ــا أكـ ــد أن «ن ـظ ــري ــات ــه/
أح ــام ــه» ال تلتقي مــع ال ــواق ــع الــذي
ي ـح ـك ــم ال ـ ـسـ ــاحـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وأن
لـيــس بــال ـقــرارات التنفيذية وحــدهــا
ُ
تـمـســك الـسـلـطــة .وهـنــا ب ــال ــذات ،كــان
ّ
ال بـ ــد ل ـلــرئ ـيــس م ــن اس ـ ـتـ ــدرار رضــا
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس وغ ـ ـيـ ــره مـ ــن ال ـج ـه ــات
ّ
الـ ـف ــاعـ ـل ــة والـ ـض ــاغـ ـط ــة كـ ــي ي ـت ـمــكــن
م ــن تــافــي ال ـف ـشــل ال ـت ــام ،وبــالـتــالــي
تمرير بعض القرارات واالمتيازات،
وآخرها السعي إلقرار املوازنة مقابل
ّ
التخلي مؤقتًا عــن فـكــرة بـنــاء جــدار
على الحدود مع املكسيك.
ولـكــن مــا سـلــف غـيــر مـهــم ،فقاموس
ت ــرام ــب ي ـح ـفــل بـ ــاإلن ـ ـجـ ــازات ،وه ــي
أك ـ ـث ـ ــر م ـ ـ ّـم ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـوره
إن ـ ـسـ ــان ،وق ـ ــد أنـ ـج ــز ال ـك ـث ـي ــر «ع ـلــى
نـحـ ٍـو مــذهــل» و«ف ــي فـتــرة قياسية»:
جمعته «كيمياء رائـعــة» مــع رؤســاء
دول ع ـ ّـدة ،مــن بينها الـصــن؛ اختار
أشـخــاصــا «رائ ـعــن ،رائ ـعــن» للعمل
مـعــه؛ بنى عــاقــات «مــذهـلــة» ،واتبع
خططًا «كبيرة» .باختصار :التقويم
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ف ـت ــرة امل ـئ ــة ي ــوم «مـعـيــار
ّ
سخيف» ،على حــد وصفه ،ولكن لم
تحقق أي إدارة أكثر ّ
مما حققه في
أول  90يومًا ،وفق تعبيره أيضًا.
إذا ما جرى ّ
تتبع خيوط إدارة ترامب
م ـنــذ ان ـطــاق ـت ـهــا إلـ ــى الـ ـي ــوم ،يمكن
تـلـخـيـصـهــا بـ ــاآلتـ ــي :جـ ــاء الــرئ ـيــس
األميركي الحالي إلى البيت األبيض،
ً
بناء على وعود بتغيير شامل على
ك ــل امل ـس ـت ــوي ــات؛ ب ـعــد دخ ــول ــه أدرك
حـقـيـقــة ك ــان مـتـعــامـيــا ع ـن ـهــا ،وهــي
أنــه ال يمكنه أن يـقــوم بـشــيء إذا ما
بـقــي مخالفًا للمؤسسة السياسية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .لـ ـ ــذا ،ك ـ ــان ال ب ـ ـ ّـد ل ــه مــن
خطة بديلة ،فواجه بعض القضايا
الخارجية بالقوة التي ترضي هذه
املؤسسة (سوريا ،كوريا الشمالية،
إيران مثال) ،وبإرضاء الحلفاء (دول

الخليج وإسرائيل) ،وذلــك للتغطية
ّ
ع ـلــى ق ــل ــة حـيـلـتــه ف ــي تـنـفـيــذ وع ــود
داخـ ـلـ ـي ــة (ت ـع ـط ـي ــل «أوبـ ــامـ ــاك ـ ـيـ ــر»)،
وخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى (ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـرب مــن
الرئيس الــروســي فالديمير بوتني).
ب ـ ـ ـمـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،عـ ـم ــل تـ ــرامـ ــب عـلــى
ت ـض ـي ـيــع ف ـش ـل ــه امل ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـرر ،وت ـم ـي ـيــع
ّ
الـتـقــلـبــات الـتــي ط ــرأت عـلــى مــواقـفــه،
ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــة الـ ـك ــام
الفارغ في أحيان كثيرة ،وبالترويج
ُ
إلنجازات صغيرة ال تحسب له على
املستويني السياسي واالقـتـصــادي،
وذلك على سبيل مواجهة الهجمات
اإلعالمية عليه في هذا املجال .وفوق
كل ذلكّ ،
عبر عن نفسه ووصف ذاته،
فــي كــل لحظة سانحة .حتى عندما
كان ُيسأل عن قــادة دول أخــرى ،كان
ُيرجع الفضل إلى شخصه ،من دون
أن ي ـن ـســى اس ـت ـح ـض ــار «ع ـظ ـم ـت ــه...

وعظمة أميركا» بني الفينة واألخرى.
وبــالـفـعــل ،إذا مــا ُوض ـعــت إن ـجــازات
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ضـ ـ ـم ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـظ ــري ــة
وال ـل ـف ـظ ـي ــة والـ ـخـ ـط ــابـ ـي ــة ال ـب ـح ـت ــة،
ف ـهــي ك ـث ـيــرة واس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ويـمـكــن
تلخيصها وفق التقسيم اآلتي:
ّ
 -1ترامب أنجز الكثير من التقلبات
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــه وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى وعـ ـ ـ ـ ـ ــوده
االنتخابية ،واملقارنة ال تنحصر بني
ما قبل انتخابه وبعده ،بل تتعداها

السعودية ال تدفع لنا
اشتكى دونــالــد تــرامــب ،فــي مقابلة نشرتها «روي ـتــرز» أم ــس ،مــن أن
السعودية ال تعامل بالده معاملة عادلة .وقال« :بصراحة ،السعودية لم
ً
تعاملنا معاملة عادلة ،ألننا نخسر قدرًا هائال من املال للدفاع عنها».
وفــي الظاهر ،يمثل انتقاد ترامب
للرياض ع ــودة لتصريحات أدلــى
بها في خــال حملته االنتخابية،
فـيـمــا ي ــأت ــي ب ـعــد ن ـحــو ش ـهــر من
لـقــائــه ول ــي ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي
محمد بن سلمان.
وفي املقابلة ،أكد ترامب ّأن إدارته
ت ـجــري م ـحــادثــات ب ـشــأن زي ــارات
محتملة للسعودية وإسرائيل في
الـنـصــف ال ـثــانــي م ــن أيـ ــار املـقـبــل،
بينما امتنع عن اإلجابة عن سؤال
عـ ّـمــا إذا ك ــان قــد يستغل زيــارتــه
املحتملة إلسرائيل إلعالن اعتراف
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن بـ ــال ـ ـقـ ــدس «ع ــاصـ ـم ــة
إلس ــرائ ـي ــل» .وق ــال دون إس ـهــاب:
«اسألني عن هذا بعد شهر».
(رويترز)

إل ــى تغيير ص ــارخ فــي امل ــواق ــف بني
ليلة وأخ ــرى ،وضمن مهلة شهر أو
أسبوع أو أيام:
* ان ـت ـقــد «ح ـل ــف ش ـم ــال األط ـل ـســي»،
ق ـبــل ان ـت ـخ ــاب ــه .وأك ـ ــد أك ـث ــر م ــن مــرة
أن ـه ــا مـنـظـمــة «ع ـف ــا عـلـيـهــا ال ــزم ــن».
بعد انتخابه بدأ موقفه يتدحرج في
اتجاه الصورة النمطية:
**أظن أن «حلف شمال األطلسي قد
ي ـكــون مــؤسـســة عـفــا عـلـيـهــا الــزمــن»
(م ـقــاب ـلــة م ــع ب ـلــوم ـبــرغ ف ــي  23آذار
)2017
**«قلت إن حلف شمال األطلسي عفا
عليه الــزمــن ،ألنــه ال يـقــوم بمحاربة
اإلره ــاب» (مقابلة مع «إي بي سي»
في  31تموز .)2016
**«قـ ـل ــت إن ــه ع ـفــا عـلـيــه ال ــزم ــن ،هو
ل ـي ــس ك ــذل ــك ب ـع ــد اآلن ...اش ـت ـك ـيــت
قبل وقــت طــويــل ،لقد تـغـ ّـيــروا ،واآلن
ه ــم يـ ـح ــارب ــون اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب»( .مــؤت ـمــر
ص ـحــافــي م ــع األمـ ــن ال ـع ــام للحلف
األط ـل ـس ــي ي ـن ــس س ـتــول ـت ـن ـبــرغ ،فــي
ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض فـ ـ ــي  12ن ـي ـس ــان
الجاري).
**«املرة األولى التي سئلت فيها عن
الحلف ،لم أكــن في الحكم .الناس ال
يـمـشــون ف ــي ال ـش ــارع وي ـســألــون عن
الـ ـن ــات ــو ،صـ ــح؟ لـ ــذا س ــأل ـن ــي (م ــذي ــع
شبكة «ســي إن إن») وولــف بليتزير
عن الناتو ،وقلت إنه عفا عليه الزمن
ـ لم أكن أعرف الكثير عنه»( .مقابلة
مــع وكــالــة أسوشييتد بــرس فــي 23
نيسان الجاري).
ّ
*مــن املواقف التي خضعت للتقلب،
أيضًا ،اتهامه للصني بأنها متالعب
بــالـعـمـلــة ،مــا ك ــان قــد ك ـ ّـرره أكـثــر من
مرة في خالل حملته االنتخابية.
**«إنـ ـه ــم يـخـفـضــون قـيـمــة عملتهم
إل ـ ــى م ـس ـت ــوى ال ُي ـ ـصـ ــدق» (خ ـط ــاب
إعالن ترشحه في  16حزيران .)2015

