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العالم

**«ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـت ـح ــدث عـ ــن ال ـت ــاع ــب
بالعملة ،وعندما تتحدث عن خفض
قيمة العملة ،أظن أنهم أبطال العالم»
(م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة «فــاي ـن ـن ـشــال
تايمز» في  2نيسان الجاري).
**«لـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــوا م ـت ــاع ـب ــن ب ــال ـع ـم ـل ــة»
(مقابلة مــع صحيفة «وول ستريت
جورنال» في  12نيسان الجاري).
**«(ال ــرئ ـي ــس الـصـيـنــي) ش ــي (جــن
ب ـي ـن ــغ) ،م ـنــذ أن دخ ـل ــت إلـ ــى الـبـيــت
األبـ ـ ـي ـ ــض ـ ـ ـ ـ ل ـ ــم يـ ـع ــد ـ ـ ـ ـ ل ـ ــم ي ـ ـعـ ــودوا
يـ ـت ــاعـ ـب ــون ب ــالـ ـعـ ـمـ ـل ــة .ألن ه ـن ــاك
اح ـت ــرام ــا مـ ــا ،ألن ـه ــم ي ـع ــرف ــون أنـنــي
س ــأفـ ـع ــل شـ ـيـ ـئ ــا م ـ ــا أو أي ش ـ ــيء»
(مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس
في  23نيسان الجاري).
**ف ــي املـقــابـلــة نـفـسـهــا رب ــط تــرامــب
وصفه للصني بـ«املتالعب بالعملة»
باملسألة الكورية« :ال يمكن أن تطلب
منه (الرئيس الصيني) املساعدة في
مسألة كوريا الشمالية ،وفي الوقت
ذاته تقول له أنت متالعب بالعملة»،
أي إذا رف ـ ـضـ ــت ال ـ ـصـ ــن م ـس ــاع ــدة
الــواليــات املتحدة ،فقد يعيد ترامب
النظر ،ويصفها باملتالعب بالعملة.
*س ــوري ــا :تــرامــب طـلــب مــن الــرئـيــس
الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا الـبـقــاء خــارج
الحرب السورية ،وفــي خــال حملته
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة تـ ـح ــدث عـ ــن م ـح ــارب ــة
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ال الـ ـحـ ـك ــوم ــة
السورية.
**«سـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا لـ ـيـ ـس ــت م ـش ـك ـل ـت ـن ــا»
(تغريدة عبر موقع «تويتر» في 29
أيار .)2013
أصلح الواليات
**«ال تهاجم سورياِ ،
املتحدة» (تغريدة أخرى في  5أيلول
.)2013
**«ال أحب (الرئيس السوري بشار)
األسد أبدًا ،ولكن األسد يقتل داعش،
روسـ ـ ـي ـ ــا تـ ـ ـح ـ ــارب داعـ ـ ـ ـ ــش ،وإيـ ـ ـ ــران

تحارب داعش» (مناظرة رئاسية في
 9تشرين األول .)2016
**«م ــوقـ ـف ــي ت ـج ــاه س ــوري ــا واألسـ ــد
ّ
تغير كثيرًا ...أنتم اآلن تتحدثون عن
مستوى مختلف تمامًا» ( 5نيسان
الجاري).
**«ال ـ ـيـ ــوم أم ـ ــرت ب ـضــربــة عـسـكــريــة
على قاعدة جوية في سوريا ،أطلقت
منها الهجمات الكيميائية ...دعوت
كل األمم املتحضرة لالنضمام إلينا
فــي الـسـعــي إلن ـهــاء املــذبـحــة وإســالــة
الـ ـ ــدمـ ـ ــاء ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا» ( 6ن ـي ـس ــان
الجاري).
* إيــران :طاملا وصف ترامب االتفاق
النووي مع إيران بأنه األسوأّ ،
وعده
ّ
«كــارثــة» .حتى إنــه ملــح إلــى تمزيقه،
مدركًا أنه لن يتمكن من القيام بذلك.
ولـكــن فــي ه ــذا امل ـجــال كــانــت مواقفه
ّ
متزعزعة أكثر ّ
مما هــي متقلبة ،ما
يدل على أنه لم يدرك مع أي نوع من
االتفاقات يتعامل:
ّ
**«م ــن الصعب الـقــول إننا ّسنمزق
االت ـفــاق ال ـن ــووي ،ولـكــن ســأدقــق في
الـعـقــد كــي ال يـكــون أمــامـهــم فــرصــة»
(آب .)2015
**ف ــي خـطــاب أم ــام مؤتمر «آيـبــاك»،
أع ـ ـلـ ــن أن أولـ ــوي ـ ـتـ ــه ه ـ ــي «ت ـع ـط ـيــل
االتـفــاق الـنــووي الكارثي مــع إيــران»
(آذار َ ُ .)2016
**«ع ـنــدمــا أن ـتــخــب رئـيـســا ،سأعيد
التفاوض مع إيران» (أيلول .)2016
**الثالثاء  17نيسان :أذعنت إدارته
بـنـحــو غـيــر مـبــاشــر إل ــى أن االت ـفــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي ي ـع ـم ــل .وف ـ ــي رسـ ــالـ ــة إل ــى
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب ،كـتــب وزي ــر
الخارجية ريكس تيلرسون أن إيران
تلتزم شروط االتفاق.
**«ال أق ــول إنـهــم يلتزمون االتـفــاق.
أع ـت ـقــد أن ـه ــم خ ــرق ــوا روح االتـ ـف ــاق.
هناك روح لالتفاقات ،وهم خرقوها»

اعتمد ترامب
على تقدير نفسه
بمختلف العبارات
والجمل المتوافرة
بنى ترامب
مقاربته للسياسة
الخارجية على
انطباعات شخصية

(م ـق ــاب ـل ــة ل ـت ــرام ــب م ــع أســوش ـي ـي ـتــد
برس في  23نيسان الجاري).
 -2بـنــى الــرئـيــس األمـيــركــي مختلف
مــاح ـظــاتــه ف ــي م ـقــارب ـتــه للسياسة
الخارجية وقرارات مصيرية في هذا
اإلط ـ ــار ع ـلــى ان ـط ـبــاعــات شـخـصـيــة.
ال ـل ـقــاءات الـتــي جمعته مــع ع ــدد من
الــرؤســاء كانت كفيلة بــاإلشــارة إلى
مدى شخصنته للعالقة معهم ومع
دولهم:
*عن لقائه مع الرئيس الصيني شي
جني بينغ ،قال« :لدينا كيمياء كبيرة
معًا .نحن معجب أحدنا باآلخر .هو
يـعـجـبـنــي ك ـث ـي ـرًا .أع ـت ـقــد أن زوج ـتــه
رائ ـعــة» (مـقــابـلــة مــع صحيفة «وول
س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» ف ــي  12نـيـســان
الجاري).

*أع ـ ــرب ت ــرام ــب ع ــن دع ـم ــه لـلــرئـيــس
ً
املصري عبد الفتاح السيسي ،قائال
لـ ــه فـ ــي خ ـ ــال ل ـق ــائ ـه ـم ــا فـ ــي ال ـب ـيــت
األبيض« :لديك صديق مهم ،وحليف
في الواليات املتحدة وبي».
*امل ـق ــاب ـل ــة م ــع وك ــال ــة «أســوش ـي ـي ـتــد
ب ـ ــرس» ك ــان ــت مـلـيـئــة ب ــ«ال ـك ـي ـم ـيــاء»
وبـ«الروعة» (كلمة رائعة ترددت 40
مرة):
**«واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أف ـ ـضـ ــل (ف ـ ـت ـ ــرات)
ال ـك ـي ـم ـيــاء ال ـت ــي عــرف ـت ـهــا ك ــان ــت مع
(املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة األمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة أنـ ـجـ ـي ــا)
مـ ـي ــرك ــل ...وأظ ـ ــن أن أحـ ـ ـدًا م ــا صــرخ
صافحها ،صافحها ...لم أسمع ذلك،
كنت قد صافحتها أربع مرات،
ولكن ّ
ألننا كنا معًا لوقت طويل».
ُ
**«ك ــان ــت بيننا كيمياء ال ت ـصـ َّـدق،
وق ـ ــد أعـ ـط ــان ــي ال ـ ـنـ ــاس ال ـف ـض ــل فــي
وجود هذه الكيمياء العظيمة مع كل
الـقــادة ،بمن فيهم (الرئيس املصري
عبد الفتاح) السيسي».
**«أظــن أنني أنشأت عالقات رائعة
س ـتــدوم ألرب ــع أو ثـمــانــي س ـن ــوات...
أظ ــن أن ـنــي ســأح ـصــل ع ـلــى عــامــات
عالية جدًا ألنني أقمت عالقات رائعة
مع الدول .وإذا ما نظرت إلى الرئيس
الصيني ،الناس قالوا إنهم لم يروا
أي ش ـ ــيء م ـث ــل ال ـ ـ ــذي يـ ـح ــدث اآلن.
يعجبني حـقــا .وأظ ــن أنـنــي أعجبه.
لدينا كيمياء عظيمة معًا».
 -3اعـتـمــد تــرامــب عـلــى تـقــديــر نفسه
بمختلف ّالعبارات والجمل املتوافرة،
وراح يتغنى بإنجازات ثانوية على
امل ـس ـتــوى االق ـت ـص ــادي والـسـيــاســي،
ّ
كــي يـغــطــي عـلــى ع ـجــزه عــن تحقيق
وعود ّ
عدت استثنائية وخارجة عن
املألوف في خالل حملته االنتخابية.
لذا ،يمكن التنويه إلى إنجازاته وفق
عباراته:
*في املقابلة مع «أسوشييتد برس»،
قال له املحاور :أريد أن أتحدث معك
عن األيام املئة ،أريد أن أسألك بعض
األسـئـلــة عــن بـعــض املــواض ـيــع التي
تـ ـج ــري .دخ ـ ــل ت ــرام ــب ع ـل ــى ال ـخ ــط،
ومــن دون سبب ق ــال« :هــل رأي ــت آية
(حجازي ،املصرية ـ األميركية التي
ك ــان ــت م ـس ـج ــون ــة فـ ــي م ـص ــر لـنـحــو
ثـ ــاث س ـ ـنـ ــوات)؟ ف ـق ــط ،ه ــل ت ـعــرف؟
لقد طلبت مــن الحكومة (املـصــريــة)
اإلفراج عنها .هل تعرف ،أوباما عمل
عـلــى امل ــوض ــوع ل ـثــاث س ـن ــوات ،وال
شيء؟».
* في مكان آخر من املقابلة قال« :لقد
حافظت على  725مليون دوالر لقاء
 90طــائــرة( .وزي ــر ال ــدف ــاع) الـجـنــرال
(جــاي ـمــس) مــاتـيــس ال ــذي وق ــع على
االتـفــاق جــاء إلــى هــذا املكتب ،وقــال:
ل ــم َأر أبـ ـدًا شـيـئــا ك ـهــذا ف ــي حـيــاتــي.
الـسـبــب فــي خـفــض الـسـعــر ك ــان أنــا،
أعني ألن هذا ما أقوم به».
*أيـ ـض ــا ف ــي امل ـق ــاب ـل ــة أعـ ـط ــى نـفـســه
الفضل فــي «إن ـجــاز» آخ ــر« :جيشنا
فخور جدًا .لم يكن فخورًا أبدًا .كانت
رؤوسـهــم فــي األرض .اآلن رؤوسهم
عالية .أنا أعيد بناء الجيش .لدينا
أش ـ ـخـ ــاص رائـ ـ ـع ـ ــون .ل ــدي ـن ــا أش ـي ــاء
رائ ـ ـعـ ــة فـ ــي م ـك ــان ـه ــا .ل ــدي ـن ــا حـ ــدود
ه ــائـ ـل ــة .»...وكـ ــرر الـ ـق ــول« :ال ـج ـن ــرال
ماتيس قال لم َأر شيئًا كهذا ...لم َأر
ً
شيئًا كـهــذا قـبــا ،طــوال فـتــرة عملي
في الجيش».
*ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع «فـ ــوكـ ــس ن ـي ــوز»
فــي  12نـيـســان ،ع ـ ّـدد إن ـج ــازات على
املـسـتــوى الــداخ ـلــي ،تـمـحــورت حــول
إلغاء قرارات وقوانني سابقة صادرة
عن الرئيس باراك أوباما:
*«أنظر ،أتعرف ،لقد قمنا بعمل رائع
في ما يتعلق بالقوانني ...لقد ّ
حررنا
دور ّ
هذه البالد كثيرًاُ .
عمال املناجم
آت أيضًا.
املصرفي
والطاقة والنظام
ٍ
لقد ّ
حررنا الكثير من القطاعات من
القوانني ،ونحصل على تقدير كبير.
لقد فعلنا الكثير للكثير من الناس.
ال أظن أن هناك فترة رئاسية من 100
يوم تمكن في خاللها أي شخص من
القيام بما قمنا به».
*في مقابلة مع مجلة «تايم» في 23
آذار ،آث ــر تــرامــب تـقــديــر نـفـســه بـنـ ً
ـاء
على توقعاته:
*«بــريـكـســت ،كـنـ ُـت محقًا تـمــامــا في
ذلكَ .
كنت هناك على ما أظن ،عندما
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«جنون عظمة»
أكـ ــد أطـ ـب ــاء ن ـف ـس ـيــون أم ـي ــرك ـي ــون ،أن
دونالد ترامب يعاني من «مرض عقلي
خـ ـط ــر» ،وال يـصـلــح ل ـق ـي ــادة ال ــوالي ــات
املتحدة .ووفق تقرير نشرته صحيفة
«ذي إندبندنت» ،قبل أيــام ،لفت خبراء
ف ــي ال ـص ـحــة ال ـع ـق ـل ـيــة إلـ ــى أن تــرامــب
ُ«ي ـعــانــي مــن ج ـنــون الـعـظـمــة وال ــوه ــم»،
م ـ ـشـ ـ ّـدديـ ــن عـ ـل ــى أن «م ـس ــؤول ـي ـتّ ـه ــم
األخــاقـيــة» تفرض عليهم أن يـحــذروا
الشعب األميركي من «املخاطر» ،التي
تسببها حالة ترامب النفسية للبلد.
ونقل التقرير عــن املستشار لألطباء
النفسيني في «جامعة جون هوبكينز»،
جون غارتنر ،قوله في مؤتمر في كلية
الـطــب فــي «جامعة يـيــل» ،إن «تصريح
ال ــرئ ـي ــس ب ــأن ــه ح ـظــي بــأك ـبــر جـمـهــور
تنصيب ،هو واحد من املؤشرات على
وجود مشكلة أكبر ...وما هو أسوأ من
كونه كــاذبــا ونرجسيًا ،أنــه يعاني من
جنون العظمة أيضًا ،ويعاني من الوهم
والشعور بأنه أفضل من غيره».
(األخبار)

ت ــوقـ ـع ـ ُـت ذل ـ ـ ــك ،ص ـ ــح؟ ال ـ ـيـ ــوم الـ ــذي
سبق» خروج بريطانيا.
*ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع «فـ ــوكـ ــس ن ـي ــوز»
فـ ــي  12نـ ـيـ ـس ــان ،س ـئ ــل تـ ــرامـ ــب عــن
ك ـي ـف ـي ــة إط ـ ـ ــاع ال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ع ـلــى
س ــوري ــا ،ع ـنــدمــا كـ ــان ف ــي ضـيــافـتــه
َ
فــي ف ـلــوريــدا :مـتــى أخ ـبــرتــه؟ أج ــاب:
«ك ـ ـنـ ـ ُـت أجـ ـل ــس إل ـ ــى ال ـ ـطـ ــاولـ ــة .كـنــا
قــد أنـهـيـنــا الـعـشــاء لـلـتــو .كـنــا نأكل
ال ـ ـح ـ ـلـ ــوى .وك ـ ــان ـ ــت أم ــامـ ـن ــا أج ـم ــل
قـ ـطـ ـع ــة كـ ـعـ ـك ــة ش ـ ــوك ـ ــوال يـ ـمـ ـك ــن أن
تــري ـهــا ،وكـ ــان الــرئ ـيــس ش ــي يـتـلــذذ
بـطـعـمـهــا .وق ــد أخـبــرنــي الـجـنــراالت
ّ
محملة وجــاهــزة ...وكنا
بــأن السفن
ق ــد ق ــررن ــا ال ـق ـيــام ب ــاألم ــر ،إذًا كــانــت
الصواريخ بطريقها .وقلت :سيدي
الرئيس دعني أشرح لك شيئًا .كان
الحلوى ـ ـ لقد
ذلــك فــي خــال تـنــاول
ُ
أطلقنا  59صــاروخــا ،وكلها ضــرب،
باملناسبة ،ال يصدق ،من على بعد
مئات األميال ،وكلها ضرب ،مذهلة.
إنه أمر ال ُيصدق ،إنها رائعة ،إنها
عبقرية .لدينا تكنولوجياّ ،
معدات،
أفـ ـض ــل مـ ــن أي أحـ ـ ــد آخـ ـ ــر بـخـمــس
مرات .انظر ،من حيث التكنولوجيا،
ال يمكن أحدًا منافستنا».
ولكن في الواقع ،يبدو األكثر تعبيرًا
عــن تـجــربــة تــرامــب فــي الـحـكــم حتى
اآلن ،مــا ج ــاء عـلــى لـســانــه ردًا على
سـ ــؤال وك ــال ــة «أســوش ـي ـي ـتــد ب ــرس»
ف ـ ــي  23نـ ـيـ ـس ــان الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري« :ك ـي ــف
ّ
غيرك املكتب (البيضاوي)؟» .أجاب
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي« :ح ـس ـنــا ،شــيء
واح ــد يـمـكــن أن أقــولــه ـ ـ وأق ــول ذلــك
للناس ـ لم أدرك كم كان األمر كبيرًا.
ك ــل شـ ــيء أتـ ـع ــرف ،األوام ـ ـ ــر ك ـب ـيــرة.
إنها مسؤولية كبيرة .إنه أمر كبير.
كل وكالة (فدرالية) هي أكبر من أي
شركة».

