الخميس  3آب  2017العدد 3241

العالم

15

الواليات المتحدة

ُ َ
جنراالت ترامب يحكمون قبضته ...على البيت األبيض
ّ
منذ أن تسلم دونالد ترامب
ّ
دفة السلطة ،بدا واضحًا ميله
إلى توظيف أفراد عائلته
ضمن إدارته والجنراالت في
المناصب الحساسة ،وهو ما
ّ
تجلى أكثر من مرة ،كان آخرها
تعيين وزير األمن الداخلي
كبيرًا لموظفي البيت األبيض
نادين شلق

للدولة الفنزويلية ،بما يصب مزيدًا
من الزيت على نيران األزمة السياسية
ً
املشتعلة أصال.
ومن غير الواضح ،حتى اآلن ،مستوى
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة املــزمــع فرضها
على فنزويال ،ولكن من الواضح أنها
تنطوي على مـحــاذيــر ،بالنسبة إلى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،تجعلها ســاحــا
غـيــر نــاجــع ،بحسب مــا يــؤكــد خـبــراء
ّ
االقـتـصــاد ،الــذيــن يعتقد بعضهم أن
الحكومة الفنزويلية قد تكون قادرة
عـلــى اح ـتــوائ ـهــا ،عـبــر إي ـجــاد أس ــواق
بــدي ـلــة ف ــي آس ـي ــا ،ح ـتــى وإن تـكـ ّـبــدت
ن ـف ـقــات ش ـحــن إضــاف ـيــة تـ ـت ــراوح بني
دوالري ــن وثــاثــة دوالرات ـ ـ مــع العلم
بــأن ارتـفــاع األسـعــار العاملية نتيجة
األزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة ق ـ ــد يـ ـ ـع ـ ـ ّـوض ت ـلــك
ال ـخ ـســارة ـ ـ أو حـتــى ال ــره ــان عـلــى أن
حاجة االقتصاد األميركي إلى النفط
الفنزويلي لــن يجعل مــن أمــد الحظر
ً
طويال.
على هــذا النحو ،يمكن توقع معركة
طويلة داخــل فنزويال ،يبدو أن آفاق
التسوية السياسية فيها بعيدة ،ما
ي ـفــاقــم م ـخــاطــر ال ـج ـنــوح ن ـحــو حــرب
أهـلـيــة ،وخـصــوصــا فــي ظــل الـجـهــود
ال ـح ـث ـي ـث ــة الـ ـت ــي ت ـب ــذل ـه ــا امل ـع ــارض ــة
الداخلية والــواليــات املتحدة لتعميم
خلفية أيديولوجية جديدة للصراع
الـ ـح ــال ــي ،ت ـس ـت ـب ــدل ال ـب ـع ــد ال ـط ـب ـقــي
القائم على ثنائية اليمني واليسار،
ّ
التفوق
ببعد أكـثــر خ ـطــورة ،عـنــوانــه
االجتماعي لــ«الــرجــل األبـيــض» على
ّ
يصورون
«التشافيستا» ،الذين باتوا
ك ـ ــ«رعـ ــاع» م ــن «الـ ـس ــود» و«ال ـس ـك ــان
األصليني» ،ممن يستحقون «الحرق»،
ت ـ ـمـ ــامـ ــا ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل م ـ ـ ــع امل ـ ــواط ـ ــن
ُ
َ
جموع
أضرم
أورالندو فيغويرا ،الذي
َ
النار في جسده ،في أحد
املعارضني
أحياء كاراكاس في أيار املاضي.

لحظة دخ ــول دونــالــد تــرامــب إلــى البيت
األب ـيــض ،أحـضــر مـعــه عنصر التشويق
على أكـثــر مــن مـسـتــوى .تلك الشخصية
التي ظهرت من خارج الهيكلية السياسية
ا ّمل ـعــروفــة قـ ّـدمــت مـشـهـدًا مـخـتـلـفــا ،حتى
إنـهــا أوج ــدت نوعًا جــديـدًا مــن العروض
في الجناح الغربي ،حيث الحركة الدائمة
على خــط االقـتـتــال وال ـصــراعــات الـتــي ال
تنتهي ،والتي غالبًا ما يقترن البحث عن
حلول لها بنجم يختاره ترامب ،عادة ما
ً
يكون جنراال عسكريًا.
ق ـ ـبـ ــل أش ـ ـه ـ ــر ق ـ ـل ـ ـي ـ ـلـ ــة ،س ـ ـطـ ــع إت ـ ـ ـ ــش آر
ماكماستر كمنقذ ملجلس األمــن القومي
ّ
ّ
التخبط ال ــذي كــان يعاني مـنــه .حل
مــن
ً
حينها مستشارًا لألمن القومي بدال من
الجنرال السابق مايكل فلني ،الــذي أقيل
ّ
مطولة دخلت ضمن إطار
بعد نقاشات
اتهامه بـ«التعامل مع الــروس» ،وبعدما
ش ـع ــر ت ــرام ــب ب ـ ـضـ ــرورة ت ـن ـح ـيــة إح ــدى
الشخصيات ّ
املقربة منه ،على الرغم من
ّ
التناقضات التي تفرقهما.
وقبل يومني ،سطع وزير األمن الداخلي
جـ ــون ك ـي ـلــي ن ـج ـمــا ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
ً
وك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا ملـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــه ،بـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ريـ ـن ــس
بــري ـبــوس الـ ــذي ك ــان م ــن «الـشـخـصـيــات
املــدن ـيــة» غـيــر املـحـ ّـبـبــة ل ــدى تــرامــب .فما
ُعرف عن الرئيس ،منذ بداية عهده ،ميله
إلــى توظيف أف ــراد عائلته فــي املناصب
الحساسة القريبة منه ،وهو ما انعكس
في اعتماده على ابنته إيفانكا وزوجها
ج ــارد ،إضــافــة إلــى منح مسؤولية بناء
إدارتـ ـ ــه لـلـشـخـصـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ،األم ــر
الذي تجلى في اعتماده على وزير الدفاع
جــاي ـمــس مــات ـيــس وغ ـي ــره ،ف ــي م ــا عــزتــه
صحيفة «فايننشل تايمز» ،أخـيـرًا ،إلى
انتساب ترامب في شبابه إلى أكاديمية
نيويورك العسكرية« .يـبــدو أن الرئيس
يستمتع ب ــأن ي ـكــون مـحــاطــا بـجـنــراالت
سابقني وحاليني» ،تنقل الصحيفة عن
مـســاعــدة وزي ــر الــدفــاع الـســابـقــة ،إيفلني
فاركاس التي تعمل حاليًا في «املجلس
األطلسي» ،والتي ترى أن «هناك إشارات

ّ
مشجعة تــدل على أنــه يـنــوي االستماع
إليهم».
ولكن ما ّ
تقدم ال يلغي التساؤالت التي
ُ
تـ ـط ــرح ف ــي ك ــل مـ ــرة ي ـق ــوم ف ـي ـهــا تــرامــب
ب ـت ـغ ـي ـيــر أح ـ ــد م ــوظ ـف ــي إدارتـ ـ ـ ـ ــه ،وال ـت ــي
ت ـت ـم ـحــور حـ ــول ق ـ ــدرة األف ـ ـ ــراد املـعـ ّـيـنــن
ّ
شخصيته
على ّإحداث تغييرات بوجود
ّ
امل ـت ـع ــن ـت ــة ،وفـ ــي ظ ــل ت ـح ــك ــم أب ـن ــائ ــه فــي
م ـف ــاص ــل م ـه ـم ــة فـ ــي إدارت ـ ـ ـ ـ ــه .وف ـي ـم ــا ال
تـ ــزال ه ــذه ال ـت ـس ــاؤالت ق ـيــد الـتـحـلـيــات
ّ
والتكهنات ،ينحو البعض إلــى اإلجابة
ع ـن ـهــا بـ ــاإلصـ ــرار ع ـلــى أن «أه ـ ــم م ــا فــي
األمـ ـ ـ ــر ،اآلن ،ه ــو أن ي ـت ـم ـكــن ك ـي ـلــي مــن
إخـبــار تــرامــب بما ال يريد سماعه ،وإذا
لــم يتمكن مــن ذلــك ،فهناك فرصة كبيرة
أن ت ـكــون رئــاس ـتــه قــد ان ـت ـهــت» ،وف ــق ما
تنقله «فايننشل تايمز» عن كريس ويبل
الذي سبق أن ّ
أعد كتابًا عن كبار موظفي
البيت األبيض.
بغض النظر ّ
عما شهدته إدارة ترامب من
تغييرات ـ منذ دخوله إلى البيت األبيض
إلى اليوم ـ وفي الوقت الذي ال تزال فيه
ه ـنــاك وظ ــائ ــف ش ــاغ ــرة ف ــي إدارتـ ـ ــه ،فما
حصل فــي األي ــام القليلة املاضية يمنح
أســاســا واضـحــا لهواجس ويبل وغيره.
ف ــي ظـ ــرف أي ـ ـ ــام ،ش ـه ــد ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
اس ـت ـقــالــة (أو إق ــال ــة) م ـت ـحــدث بــاس ـمــه،
وتـعـيــن بــديــل م ـنــه ،وتــوظ ـيــف مـســؤول
ات ـص ــاالت واسـتـقــالـتــه ،وأي ـضــا استقالة
كبير مــوظـفــن وتـعـيــن ّبــديــل مـنــه .وفــي
كل ذلك رابط واحد يتمثل في شخصية

ع ـس ـك ــري ــة ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ــاتـ ــت ك ـ ــل األن ـ ـظـ ــار
مــوجـهــة إلـيـهــا عـلــى أن ـهــا م ـحـ ّـرك الــدمــى
ال ــذي سيتمكن مــن إنـجــاز مــا لــم ينجزه
سابقوه في الجناح الغربي.
ه ــذه الـنـظــرة راف ـقــت مــاكـمــاسـتــر سابقًا،
الـ ـ ــذي قـ ـي ــل إنـ ـ ــه جـ ـ ــاء لـ ـيـ ـف ــرض ال ـن ـظ ــام
بطريقة ما في مجلس األمن القومي ،وقد
ّ
تمكن من ذلك بإقالة كبير استراتيجيي

يرى البعض أن البيت
األبيض والبنتاغون
يقضيان على دور
وزارة الخارجية

ترامب ،ستيفن بانون ،من هذا املجلس،
ّ
فهل سيتمكن الـجـنــرال كيلي مــن فرض
النظام املنشود؟
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب «فـ ــاي ـ ـن ـ ـن ـ ـشـ ــل تـ ـ ــاي ـ ـ ـمـ ـ ــز» ،فـ ــإن
الـشـخـصـيــات الـعـسـكــريــة ُ
«مـ ـ ّ
ـدربـ ــة على
أخ ــذ األوام ـ ــر م ــن ال ـقــائــد ال ـع ــام لـلـقــوات
ّ
املسلحة (الرئيس األميركي) بدل ّ
تحديه،
ولكن ما ُيعرف عن كيلي أنه يستعرض
سلطة علنية ،تمنحه فــرصــة أفـضــل من

ّ
ّ
المعين حديثًا من فرض النظام المنشود؟ (أ ف ب)
هل سيتمكن الجنرال كيلي

ريـنــس بريبوس مــن أجــل فــرض أوام ــر».
وما يؤكد ّنظرية الصحيفة البريطانية،
هو ما تحقق مباشرة بعد دخــول كيلي
إلــى املشهد الـبـيـضــاوي ،أي إقــالــة املدير
الـ ـج ــدي ــد لـ ــإعـ ــام فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
أن ـط ــون ــي س ـك ــارام ــوت ـش ــي ،الـ ـ ــذي عـ ّـيـنــه
ترامب ،قبل عشرة أيام فقط.
«يـ ـج ــب ع ـل ــى كـ ــل ش ـخ ــص فـ ــي ال ـج ـن ــاح
الـغــربــي فــي الـبـيــت األب ـي ــض ،بـمــن فيهم
سكاراموتشي ،العمل تحت سلطة كيلي،
ّ
فــي ع ــودة إل ــى الـتـقـلـيــد املــتـبــع ع ــادة في
الـبـيــت األب ـي ــض» ،قــالــت املـتـحــدثــة باسم
الـبـيــت األب ـيــض س ــارة هــاكــابــي ســانــدرز
للصحافيني« .الجنرال كيلي لديه سلطة
كاملة للعمل في البيت األبيض ،وجميع
املوظفني يجب أن يرسلوا تقاريرهم إليه،
وهذا يشمل الجميع في البيت األبيض»،
أضافت ساندرز.
إذًا ش ـخ ـص ـي ــة ك ـي ـل ــي الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة هــي
واج ـهــة تــرامــب ال ـجــديــدة ،وه ــي ال تعدو
كــون ـهــا تــأك ـي ـدًا آخ ــر ملـيـلــه إل ــى تــوظـيــف
ّ
العسكريني لـحــل مختلف املـســائــل .وما
نشرته مجلة «فــوريــن بوليسي» ،أمــس،
ّ
يـعــلــل ذلـ ــك« .ك ـيــف ك ـســرت إدارة تــرامــب
وزارة الخارجية؟» ،عنوان تقرير نشرته
امل ـج ـل ــة ،وي ـع ـت ـمــد ب ـش ـكــل أس ــاس ــي عـلــى
آراء مــوظ ـفــن ودب ـل ــوم ــاس ـي ــن ســابـقــن
وحاليني في الوزارة ،يشيرون إلى الجهد
الــدؤوب لترامب وإدارت ــه من أجــل تقييد
عمل هذه الوزارة.
يقول هؤالء إن «ترامب وإدارته ّ
يقوضون
ويـهـ ّـددون ،أو حتى ال يزعجون أنفسهم
لفهم عمل ال ـ ــوزارة» ،معتبرين أن «إرث
ع ـ ـقـ ــود مـ ــن ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
يــواجــه خ ـط ـرًا» .ول ـكــن إل ــى م ــاذا تستند
هواجسهم؟
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـف ـشــل ف ــي م ــلء ال ـع ــدي ــد من
امل ـن ــاص ــب ال ـع ـل ـيــا الـ ـش ــاغ ــرة ف ــي وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وإصـ ـ ـ ـ ــدار سـ ـي ــاس ــات غـيــر
م ـت ـن ــاس ـق ــة ،وإبـ ـ ـع ـ ــاد م ــوظ ـف ــي ال ـخ ــدم ــة
الـخــارجـيــة بـشـكــل منهجي عــن صناعة
ال ـ ـق ـ ــرار« ،ت ـ ـقـ ــوم إدارة تـ ــرامـ ــب ب ـضــرب
الــدب ـلــومــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،وت ـه ــدد دور
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،فــي
الــوقــت الــذي يقضي فيه البيت األبيض
والبنتاغون على دور الوزارة في صناعة
السياسة الخارجية».
وعلى ّ
حد تعبير عشرات الدبلوماسيني
الـســابـقــن وال ـحــال ـيــن ال ــذي ــن حــاورت ـهــم
امل ـج ـلــة ،ف ـقــد «ك ــان ــت ه ـن ــاك آمـ ــال كـبـيــرة
ّ
ب ـت ـســلــم ت ـي ـل ـ ّـرس ــون وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة،
ول ـك ـن ـهــا ت ـب ــخ ــرت م ــع ازديـ ـ ـ ــاد مـنـســوب
عــزل ـتــه»« .إدارة ت ــرام ــب ت ـف ـ ِّـرغ وتـهـ ِّـمــش
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،مـ ــن خ ـ ــال امل ــوق ــف
ال ـ ــراف ـ ــض ل ـل ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ول ـل ـمــوظ ـفــن
املدنيني الــذيــن يـ ّ
ـؤدونـهــا» ،يقول هــؤالء،
مـعــربــن عــن هــواجـسـهــم مــن أن «الجسم
الدبلوماسي يواجه أزمة غير مسبوقة».

تقرير

استبدال قيادات عسكرية أساسية في تركيا
قررت أعلى السلطات العسكرية والحكومية التركية،
أمس ،استبدال قادة قوات البر والجو والبحر في
الجيش تحت قيادة خلوصي أكار الذي سيبقى قائدًا
للقوات املسلحة حتى عام  ،2019وذلك خالل االجتماع
السنوي للمجلس العسكري األعلى ،بحضور رئيس
الوزراء بن علي يلدريم ،وبعد موافقة رئيس الجمهورية
رجب طيب أردوغان.
واتخذ قرار استبدال قائد سالح البر الجنرال صالح
زكي تشوالك ،وسالح البحرية األميرال بولنت
بوسطان أوغلو ،وسالح الجو الجنرال عابدين أونال،
في اجتماع املجلس العسكري األعلى ،وفق قناة «سي
أن أن تورك» .وسيتولى الجنرال ياسر غولر ،الرئيس
الحالي لقوات الدرك والنائب السابق لرئيس األركان،

قيادة سالح البر مكان الجنرال تشوالك .وتم استبدال
بوسطان أوغلو باللواء البحري عدنان أوزبال ،فيما
سيتولى الجنرال حسن كوتشوك أكيوز قيادة سالح
الجو مكان أونال .وتأتي إعادة الترتيب هذه بعد عام
على محاولة االنقالب الدموية التي يتهم أعضاء من
منظمة الداعية فتح الله غولن في الجيش بالقيام
بها ،والتي تالها طرد  200جنرال من مراكزهم في
الجيش.
ومع أن هذا املجلس العسكري يجتمع كل عام في
شهر آب ،إال أن اجتماعه هذا هو الثالث بعد محاولة
االنقالب ،والثاني بعد إدخال تعديالت على تشكيلته،
وهي تعديالت فرضت حضور نائب رئيس الوزراء
ووزيري الخارجية والداخلية الجتماعاته .كذلك،

كانت اجتماعات املجلس تعقد في السابق في مقار
عسكرية ،لكنها اآلن تنعقد في مقر رئيس الوزراء.
وفي تصريح قبل االجتماع ،قال يلدريم إن تركيا
ما زالت تواجه «املنظمات اإلرهابية بحزم» ،مضيفًا
أن «عدم االستقرار القائم على حدودنا الجنوبية،
واالفتقار إلى الحكم السليم والحرب األهلية ،تمثل
أكبر التهديدات على قتالنا ضد اإلرهاب».
وإضافة إلى ذلك ،قرر املجلس العسكري ترقية 6
جنراالت وأميراالت إلى رتبة أعلى ،و 61عقيدًا إلى رتبة
جنرال وأميرال ،وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع،
التي ّ
مددت أيضًا مهمات  8جنراالت عامًا واحدًا و168
عقيدًا لعامني.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

