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العالم

العالم

على الغالف

الرضا هو ّأول ما ّ
عبر عنه الرئيس دونالد ترامب في تعقيبه على نتيجة انتخابات التجديد النصفي
الممكن إعطاء الرئيس الفضل في حفاظ الجمهوريين
للكونغرس .في الواقع ،قد يكون من
َ
على األغلبية في مجلس الشيوخ ،وهو ما لم يتوان عن إبرازه ،شاكرًا نفسه في تغريدة وفي مؤتمر
صحافيّ .ترامب أظهر أنه رئيس قادر على جذب نسبة كبيرة من األصوات ،وهو من وراء كل ذلك ّثبت
نفسه مرشحًا عن الحزب الجمهوري لالنتخابات الرئاسية عام  ،2020معتمدًا االستراتيجية ذاتها التي
اعتمدها في االنتخابات الرئاسية السابقة .ولكنه ،باإلضافة إلى الحزبين الجمهوري والديموقراطي،
سيكون أمام واقع مختلف خالل السنتين ُ
جهة ،سيعمل الديموقراطيون على
من
قبلتين.
الم
ّ
اعتماد الحرب الناعمة من خالل استثمار االنتصار الناقص الذي حققوه (أغلبية في مجلس النواب)،
من دون أن يدخلوا في مواجهات صعبة وخاسرة معه .ومن جهة أخرى ،سيكافئ ترامب نفسه،
ّ
ّ
والتحدي
بالتصدي
بالمثابرة على تمرير أجندته ،تارة بالتسوية وطورًا

ّ
ترامب مرشحًا قويًا
في رئاسيات 2020
ما بعد «انتخابات الكونغرس»:

نادين شلق
ّ
«األمر كله يتعلق بعقد صفقات» ،من
العبارات «املأثورة» للرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب ،التي طاملا ّ
ردده ــا في
ّ
م ـح ــط ــات س ـيــاس ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،وب ــدت
الحل األمثل بالنسبة لــه ،في معرض
ّ
رده ،أمس ،على أسئلة الصحافيني في
شــأن تعامله ّاملرتقب مع «كونغرس»
مـ ـنـ ـقـ ـس ــم ت ـ ـمـ ــخـ ــض عـ ـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التجديد النصفي.
ّ
رج ــل ال ـص ـف ـقــات ،الـ ــذي ه ــل ــل لـنـفـســه،
ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ،ف ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة عـ ـب ــر م ــوق ــع
«تويتر» على أنه العامل األول املساعد
فـ ــي ف ـ ــوز ال ـج ـم ـه ــوري ــن فـ ــي مـجـلــس
ً
مساء رضوخًا واقعيًا
الشيوخ ،أبــدى
لفكرة أن استمرار سياساته وواليته
ّ
بــأقــل أض ــرار مـمـكـنــة ،قــد يـتـطــلــب منه

ت ـن ــازالت وت ـســويــات ،بــوجــود غالبية
دي ـم ــوق ــراط ـي ــة تـسـيـطــر ع ـلــى مجلس
ال ـن ــواب .تــرامــب أش ــار ،خ ــال مؤتمره
الصحافي ،إلى إمكان التعاون في إطار
إقرار قانون الرعاية الصحية والبنية
الـتـحـتـيــة .ف ــي ال ـثــان ـيــة ،ه ــو مـ ــدرك أن
القواسم مشتركة مع الديموقراطيني،
فـيـمــا يـبـقــى ال ـت ـعــارض بـيـنــه وبينهم
ّ
قائمًا فــي مــا يتعلق بــاألولــى ،إضافة
إلى غيرها من املسائل ،مثل الهجرة.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ت ـب ـق ــى امل ـ ـعـ ــادلـ ــة واضـ ـح ــة:
الديموقراطيون حصلوا على الغالبية
فــي مـجـلــس ال ـن ــواب ،فــي الــوقــت الــذي
حصل فيه الجمهوريون على الغالبية
في مجلس الشيوخ ،ما يعطي الحزب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ق ـ ـ ــدرة ض ـئ ـي ـلــة عـلــى
القيام باألمور وحــده ،بينما سيكون
ترامب مضطرًا إلى اجتراع حلول ،ولو

مؤشر على تغييرات في اإلدارة؟
ّ
أعلن وزير العدل األميركي جيف سيشنز ،أمس ،استقالته من منصبه ،موضحًا أنه قام
بهذه الخطوة ً
بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب .وقال ،في كتاب االستقالة الذي أرسله
ّ
إلى رئيسهً :
«بناء على طلبكم أتقدم منكم باستقالتي» .من جهته ،كتب ترامب في تغريدة
ّ
ّ
على «تويتر»« :نشكر املدعي العام جيف سيشنز على خدمته ونتمنى له التوفيق!» ،مشيرًا
إلى ّأن ماثيو ويتاكر ّ املسؤول في الوزارة سيتولى املنصب باإلنابة في انتظار تعيني بديل
دائم .وكان من املتوقع أن يقوم ترامب بتغيير حكومي ،بعد االنتخابات النصفية ،وفيما
ظهر أول معالم هذا التغيير باستقالة سيشنز ،من املرتقب أن يتبعه مسؤولون آخرون ،قد
يكون من بينهم وزير الدفاع جايمس ماتيس.

جزئية ،لبعض املـســائــل ،فــي محاولة
للتقليل من تداعيات هذه االنتخابات.
وبــاالس ـت ـنــاد إل ــى ه ــذه امل ـع ــادل ــة ،فقد
أنتجت هــذه االنتخابات وقــائــع عـ ّـدة،
يمكن الركون إليها:
ً
أوال ،ف ـي ـم ــا ق ـ ــد ي ـل ـج ــأ ت ـ ــرام ـ ــب إل ــى
األوامـ ــر الـتـنـفـيــذيــة ،ربـطــا بالقضايا
ّ
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــن يـ ـتـ ـم ــك ــن فـ ـيـ ـه ــا م ـ ــن ج ـعــل
«الكونغرس» يتعاون معه ،فقد يجد
حافزًا في العمل مع ّ الديموقراطيني،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـج ــن ــب س ـل ـس ـل ــة مــن
ّ
التحقيقات املتعلقة بالرقابة ،وفق ما
يرى عدد كبير من الخبراء .الرئيس،
واملـ ـس ــؤول ــون ف ــي إدارت ـ ـ ــه ،م ـتــأكــدون
م ـ ـ ــن أن ـ ـه ـ ــم س ـ ـي ـ ـكـ ــونـ ــون خ ــاضـ ـع ــن
ملـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ال ـت ــي
سـيـقــودهــا خـصــومـهــم .وفـيـمــا وضــع
رؤس ـ ـ ــاء ال ـل ـج ــان ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون،
الئحة بمذكرات االستدعاء وطلبات
لـلـحـصــول ع ـلــى وث ــائ ــق ،دع ــا ال ـجــزء
األك ـثــر ح ـ ّـدة بـيـنـهــم إل ــى الـعـمــل على
عزل ترامب ،األمر الذي يبقى مرتبطًا
ّ
يتوصل إليها
بالخالصات التي قــد
التحقيق الذي يقوم به روبرت مولر.
زعـيـمــة الــدي ـمــوقــراط ـيــن ف ــي مجلس
ّ
ال ـن ــواب نــان ـســي بـيـلــوســي قــل ـلــت من
ه ــذا االح ـت ـمــال ،قــائـلــة إن «ه ــذا ليس
مــا نـهــدف إل ـيــه» .ولـكــن ذل ــك ال يعني
أن األم ـ ـ ّـر سـيـنـتـهــي ع ـنــد هـ ــذا ال ـحــد،
ب ــل ي ــؤش ــر إل ــى م ـعــركــة سيخوضها
ق ــادة ال ـحــزب ب ـهــدف اح ـت ــواء مطالب
ق ــاع ــدت ــه بـ ـع ــزل تـ ــرامـ ــب ،األمـ ـ ــر ال ــذي
يرون أنه سيؤدي إلى نتائج عكسية،
خصوصًا أنهم لن يتمكنوا من حشد
تصويت ثلثي مجلس الشيوخ الالزم
إلقالته من منصبه.

ثــان ـيــا ،ي ــدرك الــدي ـمــوقــراط ـيــون ،كما
الرئيس ،أن الرغبة شيء والواقع شيء
آخــر .قد يـنــاورون في إطــار القضايا
ال ـص ـع ـب ــة ،م ـث ــل الـ ـتـ ـج ــارة وال ـه ـج ــرة
ّ
الحد األدنى
والضرائب ،على أساس
الـ ــذي يـمـكـنـهــم تـحـقـيـقــه ف ــي شــأنـهــا
وه ــو إي ـصــال وجـهــة نـظــرهــمّ ،
وربـمــا
ي ــذه ـب ــون إلـ ــى أب ـع ــد م ــا ي ـك ــون بـنــاء
عـلــى الـحــد األق ـصــى ،وه ــو عرقلتها.
ولكن تحضر في ذهن هؤالء ،كما في
ذهــن تــرامــب ،االنـتـخــابــات الرئاسية
لعام  ،2020وقــد يبدو الحل األنسب
إظ ـ ـهـ ــار بـ ـع ــض مـ ــرونـ ــة مـ ــن ق ـب ـل ـهــم،
قـبــل ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق .وإن ك ــان من
داللــة على مــا تـقـ ّـدم ،فتكمن فــي كالم
ب ـي ـلــوســي ،ال ـت ــي ق ــال ــت« :لـ ــن نسعى
وراء ال ـج ـم ـهــوريــن بــالـطــريـقــة الـتــي
سعوا فيها وراء ن ــا» ،فــي إش ــارة إلى
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا ال ـن ــواب
ال ـج ـم ـه ــوري ــون ض ــد إدارة الــرئ ـيــس
السابق ب ــاراك أوبــامــا ،والـتــي ارتـ ّـدت
ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ع ـل ـي ـهــم« .نـحــن
لسنا هم .نحن ديموقراطيون ،يعني
ذلك السعي من أجل تعاون الحزبني،
ـدة»،
ي ـع ـنــي ذلـ ــك ال ـس ـع ــي إلـ ــى الـ ــوحـ ـ ّ
خلصت بيلوسي ،فــي عـبــارة تؤشر
إلى الحد الذي قد يذهب فيه حزبها
في إطار التسويات ،من أجل تحسني
صورته أمــام الناخبني املتأرجحني،
على أقل تقدير .بناء عليه ،سيحاول
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــون االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن

قد يجد ترامب
حافزًا في العمل
مع الديموقراطيين
في محاولة
ّ
لتجنب ّ التحقيقات
المتعلقة بالرقابة

ّ
النصر الــذي حققوه ،إلبــداء رؤيتهم
ً
ونظرتهم لــأمــور والـقـضــايــا ،فضال
عــن اع ـت ـبــاره نـقـطــة ان ـطــاق مــن أجــل
التعامل بذكاء ،ملحاولة القضاء على
فرص ترامب في انتخابات عام .2020
بيلوسي وغيرها من الديموقراطيني
تشريعات
نــاق ـشــوا ،بــالـفـعــل ،تـمــريــر
ّ
تهدف إلى توسيع املراقبة والتحقق،
منها مــا يتعلق بإلغاء االقتطاعات
الـضــريـبـيــة ع ـلــى األغ ـن ـي ــاء ،وتـمــديــد
العمل بــ«أوبــامــاكـيــر» .ولـكــن زعيمة
ال ـ ــدي ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ـي ـ ــن وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا م ــن
املسؤولني في الحزب يعرفون أن هذه
امل ـشــاريــع لــن تصبح ق ــوان ــن ،بينما
ي ـب ـقــى الـ ـه ــدف م ـن ـهــا خ ـل ــق ج ـ ـ ّـو مــن
التناقض الحاد مع سياسات ترامب،
ومـ ـن ــح ال ـن ــاخ ـب ــن ص ـ ـ ــورة واض ـح ــة
عـ ّـمــا قــد يفعله الــديـمــوقــراطـيــون في

مقالة

المساجلة األميركية الكبرى
عبدالله السناوي*

«زعيمة الديموقراطيين» :لن نسعى وراء الجمهوريين
بالطريقة التي سعوا فيها وراءنا (أ ف ب)

ح ــال ح ـص ـلــوا ع ـلــى ال ـب ـيــت األب ـيــض
وم ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ ف ــي االن ـت ـخــابــات
ّ
امل ـق ـب ـلــة .وم ــا ي ـع ــزز فــرضـ ّـيـتـهــم هــذه
ّ
محبة
وجــود شخصية مثل تــرامــب،
ل ـل ـم ــواج ـه ــة وال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدي ،خ ـصــوصــا
إذا م ــا ق ــوب ـل ــت ب ــاس ـت ـف ــزاز م ــن قـبــل
خصومها.
ث ــال ـث ــا ،وب ـع ـي ـدًا م ــن ث ـنــائ ـيــة ت ـّـرام ــب
والـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ،ت ـ ـكـ ــش ـ ـفـ ــت
االنتخابات النصفية عن عيوب لدى
الـحــزبــن عـلــى ح ـ ّـد س ــواء .فــي الــوقــت
الـ ـ ــذي س ـع ــى ف ـي ــه ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون
إل ــى اإلط ــاح ــة بـمــرشـحــن محافظني
ّ
كانوا على توافق تام مع ترامب ،عزز
الجمهوريون سيطرتهم على مجلس
الشيوخ ،على مدى السنتني املقبلتني،
وتـمــوضـعــوا ضمن غالبية محافظة
أكثر مــن الـســابــق .بلغة أخ ــرى ،خسر
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــون عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــر مــن
م ـس ـت ــوى ،خ ـصــوصــا ف ــي ال ـس ـبــاقــات
التي جرت في واليات مهمة بالنسبة
إليهم ،مثل نورث داكوتا ،حيث يعني
انتصار الجمهوري كيفني كرامر على
الــديـمــوقــراطــي هــايــدي هيتكامب ،أن
واحدًا من الديموقراطيني الوسطيني
ُ
القالئل في مجلس الشيوخ ،استبدل
بــأحــد أق ــرب الـحـلـفــاء ل ـتــرامــب .كــذلــك

األم ـ ــر ف ــي إن ــدي ــان ــا ،ح ـيــث فـ ــاز مــايــك
ب ــراون عـلــى الــديـمــوقــراطــي الوسطي
جو دونيلي.
ً
فضال عن ذلك ،فشل الديموقراطيون
في اإلطــاحــة بشخصيات جمهورية
كـ ــانـ ــوا يـ ـنـ ـظ ــرون إل ـي ـه ــا ع ـل ــى أن ـهــا
«م ـ ـك ـ ــروه ـ ــة وب ـ ـغ ـ ـي ـ ـضـ ــة» ،وك ـ ــان ـ ــوا
ّ
يـعـ ّـولــون على التخلص منها .ومن
هؤالء ،السيناتور تيد كروز والنائب
عن أيوا ستيف كينغ« ،الــذي يعيش
ّ
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ــرؤيـ ـت ــه امل ـت ـع ــل ـق ــة
بالهجرة والقومية البيضاء» على
ح ـ ّـد تعبير رئ ـيــس تـحــريــر صحيفة
«بوليتيكو» جون هاريس وشارلي
ماهتيسيان .هذان االثنان أشارا ،في
مقال ،إلى أن انتصارات الجمهوريني
فــي فـلــوريــدا ،والـحـصــول على مقعد
أوهايو ،والخسارة
الحاكم في والية ّ
ب ـفــارق بـسـيــط لـلـمــرشــح عـلــى مقعد
ّ
حاكم والية ويسكونسن ،كلها نتائج
ُ
تلمح إلى أن املسار االنتخابي الذي
سار فيه ترامب إلى الرئاسة في عام
 ،2016سيبقى قائمًا في عام .2020
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ،م ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــون
ل ـي ـس ــوا فـ ــي أفـ ـض ــل أحـ ــوال ـ ـهـ ــم ،وق ــد
ق ــدم ــت االن ـت ـخ ــاب ـ ّـات ال ـن ـص ـف ـيــة أدل ــة
عـلــى ذل ــك .ومــا تــوقــف عـنــده هــاريــس

ومــاهـتـيـسـيــان ،ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،هو
ّ
تتوسع
األق ــرب إلــى الــواقــع« ،فــي بلد
فيه املناطق الحضرية والـضــواحــي،
بـيـنـمــا ق ــاع ــدة ال ـح ــزب ف ــي معظمها
ريـ ـفـ ـي ــة»ُ .ي ـن ـظ ــر إل ـ ــى ه ـ ــذه الـحـقـيـقــة
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع أخـ ـ ـ ــرى مـ ـف ــاده ــا أن
«الـ ـق ــاع ــدة االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـج ـم ـهــوريــة
غــال ـب ـي ـت ـهــا مـ ــن ال ـب ـي ــض امل ـحــاف ـظــن
ثقافيًا ،فــي بلد ينمو أكـثــر اختالطًا
ً
وتحمال لثقافات مختلفة».
بـ ـن ــاء ع ـل ـي ــه ،تـ ـس ــاءل الـ ـك ــاتـ ـب ــان :هــل
ً
يـظــن الـجـمـهــوريــون فـعــا أن خـســارة
غــال ـب ـيــة ال ـنــاخ ـبــن ـ ـ ـ ك ـمــا ح ـصــل في
عـ ـ ــام  2016ـ ـ ـ والـ ـتـ ـم ـ ّـس ــك بــال ـس ـل ـطــة
مـ ــن خ ـ ــال م ــؤسـ ـس ــات م ـث ــل مـجـلــس
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ وامل ـ ـج ـ ـ ّـم ـ ــع االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي،
ي ـ ـعـ ـ ّـدان اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ح ـك ـي ـمــة عـلــى
امل ـ ــدى ال ـب ـع ـيــد؟ يـبـقــى الـ ـج ــواب على
ه ــذا ال ـت ـس ــاؤل مـفـتــوحــا ع ـلــى نـتــائــج
ان ـت ـخ ــاب ــات عـ ــام  .2020ل ـكــن ذلـ ــك لم
ي ـم ـن ــع الـ ـك ــاتـ ـب ــان مـ ــن ال ـت ـح ــذي ــر مــن
ّ
أن الـ ـض ــواح ــي ،الـ ـت ــي ش ــك ـل ــت حـجــر
األس ـ ـ ــاس ل ـل ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري عـلــى
م ــدى نـصــف قـ ــرن ،ت ـت ـحـ ّـول ف ــي شكل
م ـت ــزاي ــد إلـ ــى م ـنــاطــق دي ـمــوقــراط ـيــة،
فـيـمــا ي ـت ـســارع خ ــروج ـه ــا ،م ــن تحت
جناح الحزب الجمهوري.

تقرير

عقوبات أميركية جديدة ...وموسكو تدرس «بدائل» الدوالر
ّلوحت الواليات المتحدة األميركية
بفرض حزمة جديدة من العقوبات،
بعدما انتهت مهلة التسعين يومًا
التي أعطتها لموسكو كي تثبت أنها ً
لن تستخدم أسلحة كيميائية مستقبال،
وتسمح بإجراء تفتيش أممي
بـ ـ ـع ـ ــد ثـ ـ ــاثـ ـ ــة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى اتـ ـ ـه ـ ــام
الــواليــات املتحدة ،روسـيــا بانتهاك
قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي يـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ملـ ـن ــع
األسلحة الكيميائية والبيولوجية،
أبـلـغــت وزارة الـخــارجـيــة األميركية

«الكونغرس» في متابعة بتفويض
ق ــان ــون ــي ،أن م ــوس ـك ــو «لـ ــم ت ـل ـتــزم»
ب ــامل ـه ـل ــة املـ ـمـ ـن ــوح ــة لـ ـه ــا فـ ــي ش ــأن
اسـ ـتـ ـخ ــدام األس ـلـ ـح ــة ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـنـ ــاط ـ ـقـ ــة بـ ـ ــاسـ ـ ــم وزارة
الـخــارجـيــة هـيــذر نــويــرت فــي بـيــان:
«نـعـتــزم املـضــي وفــق بـنــود القانون
(ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة
والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــة) والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ــوج ــه
بتطبيق عقوبات إضافية» ،مشيرة
إلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة أج ـ ــرت م ـح ــادث ــات
مـ ـ ــع «ال ـ ـ ـكـ ـ ــون ـ ـ ـغـ ـ ــرس» أف ـ ـض ـ ــت إلـ ــى
ال ــدف ــع مل ـعــاق ـبــة روسـ ـي ــا .وب ـمــوجــب
ال ـ ـقـ ــانـ ــون األم ـ ـيـ ــركـ ــي ي ـت ـع ــن ع ـلــى
وزارة ال ـخــارج ـيــة ف ــرض م ــزي ــد من
ال ـع ـق ــوب ــات ب ـعــد ث ــاث ــة أش ـه ــر عـلــى

قـ ــرارهـ ــا األول ،م ــا ل ــم ت ـث ـبــت دول ــة
م ــا أن ـه ــا غ ـ ّـي ــرت م ـس ــاره ــا ف ــي شــأن
األسلحة الكيميائية والبيولوجية،
ً
بأن تدعو مثال خبراء دوليني.
الرد الروسي أتى سريعًا على لسان
ال ـنــاطــق بــاســم ال ــرئ ــاس ــة الــروس ـيــة،
دي ـم ـي ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،الـ ــذي أك ــد أن
بــاده ستعتبر العقوبات الجديدة
املحتملة «غير شرعية» .كذلك ،رأت
وزارة املــالـيــة الــروس ـيــة أن موسكو
ســوف تنجح فــي تـجــاوز العقوبات
«ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــال ف ـ ــرض ـ ــت» عـ ـل ــى ال ــدي ــن
ال ـح ـكــومــي ال ــروس ــي ،وذلـ ــك بفضل
االحتياطيات املالية املتراكمة.
وبـ ـ ـع ـ ــد انـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاع ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب

األميركي أمس ،قالت روسيا إنها ال
تــرى «أي أفــق لتطبيع فــي العالقات
مــع واش ـن ـطــن» .وأضـ ــاف بيسكوف،
أنه «يمكننا أن نؤكد بثقة كبيرة أننا

روسيا :ال نرى أي
أفق لتطبيع العالقات
مع واشنطن
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ال نشهد أي آف ــاق إيجابية لتطبيع
الـعــاقــات الــروسـيــة ـ ـ األمـيــركـيــة في
املستقبل القريب .لكن ذلــك ال يعني
أننا ال نسعى للحوار وال نريده ،إذ
ي ــوج ــد ه ـن ــاك الـكـثـيــر م ــن املـشـكــات
التي تتطلب التعاون بني البلدين».
وفي حني أن العالقات مع واشنطن
تـ ـشـ ـه ــد ت ـ ـ ــوت ـ ـ ــرات كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ،ت ـك ـث ــف
م ــوس ـك ــو ج ـه ــوده ــا ل ــوق ــف اع ـت ـمــاد
ـت
اقـتـصــادهــا عـلــى ال ـ ــدوالر ،فــي وقـ ٍ
تـسـعــى واش ـن ـطــن ل ـفــرض مــزيــد من
العقوبات الشديدة التي من شأنها
ح ــرم ــان روسـ ـي ــا م ــن ال ــوص ــول إلــى
أس ـ ـ ــواق ال ــدي ــن األج ـن ـب ـي ــة .ووس ــط
مخاوف أوســاط اقتصادية روسية
مـ ــن ج ــول ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـت ـص ـع ـيــد

األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ،يـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن تـ ـع ــرض
وزارة املــال ـيــة وال ـب ـنــك امل ــرك ــزي في
ـت ق ــري ــب ع ـلــى رئ ـي ــس الـحـكــومــة
وقـ ـ ٍ
دي ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــري م ـ ــدفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــف ،ت ــدابـ ـي ــر
لــزيــادة اسـتـخــدام عـمــات أخــرى في
املـ ــداوالت الـتـجــاريــة الــدول ـيــة .وكــان
الــرئـيــس الــروســي فــاديـمـيــر بوتني
قـ ــد قـ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــر امل ـ ــاض ـ ــي« :سـ ــوف
ن ـم ـضــي ح ـت ـمــا ف ــي هـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه...
لـيــس ألن ـنــا نــريــد تـقــويــض ال ــدوالر
بــل ألنـنــا نــريــد ضـمــان أمـنـنــا ،ألنهم
يفرضون باستمرار عقوبات علينا
وي ـح ــرم ــون ـن ــا ب ـب ـســاطــة م ــن فــرصــة
استخدام الدوالر».
في هذا السياق ،قالت شركة تأمني
الـقــروض «يولر هيرمس» ،ومقرها

فرنسا ،في تقرير مؤخرًا إن «وقف
االع ـت ـمــاد عـلــى ال ـ ــدوالر عـلــى نـطــاق
واسـ ــع سـيـسـتـغــرق وق ـتــا ي ـق ـ ّـدر بني
س ـن ــة ونـ ـص ــف وخـ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات»،
مضيفة أن «مساعي روسـيــا لوقف
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر ق ــد ت ـكــون
أسـ ـه ــل اآلن ف ــي ع ــال ــم م ــن ت ـصــاعــد
الحمائية األميركية» .ولفت التقرير
إلى أن تعامالت روسيا مع االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي والـ ـص ــن ـ ـ ـ ـ الـ ـت ــي تـمـثــل
ن ـحــو  %60م ــن ال ـت ـج ــارة الــروس ـيــة
الخارجية ـ ـ يمكن نقلها إلى اليورو
وال ـي ــوان ،فيما الـتـعــامــات مــع دول
االتـحــاد السوفياتي السابق يمكن
أن تجرى بالروبل.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

حدث ما كان متوقعًا في االنتخابات النصفية ملجلسي
الكونغرس األميركي .بدا األمــر كله كما لو أنه استفتاء
على دونالد ترامب وسياساته وخياراته بعد عامني من
رئــاسـتــه ،ومــا إذا كــان ممكنًا أن يبقى على مقعده في
االنتخابات الرئاسية املقبلة عام .2020
بالحصاد االنتخابي سيطر الديمقراطيون على مجلس
النواب وحافظ الجمهوريون على أغلبيتهم في مجلس
الشيوخ.
وبالحصاد السياسي ّ
تعرض ترامب لهزيمة سياسية
ف ــي ال ـغــرفــة األولـ ــى تــربــك أج ـنــدتــه وخـطـطــه التشريعية
ّ
وتقوض فرصه في إعادة انتخابه ،وقد ّ
تعرضه للمساءلة
ّ
واحـتـمــاالت الـعــزل على خلفية التحقيقات فــي التدخل
الروسي باالنتخابات الرئاسية التي صعدت به إلى البيت
األبيض ،غير أن الهزيمة لم تكن كاملة بالنظر إلى نتائج
الغرفة الثانية .في أحــوال أنصاف وثالثة أربــاع الهزائم
تتباين القراءات واالستنتاجات وفق املواقع املختلفة.
بنظر الديمقراطيني فـ«إنها صفحة جديدة في التاريخ
األميركي ،حسب تعبير نانسي بيلوسي ،أقوى املرشحني
لرئاسة مجلس النواب .هذه إشارة مبكرة لحجم القيود
املتوقعة التي ســوف تفرض على إدارة ترامب تشريعًا
وم ـســاءلــة نـيــابـيــة .وبـنـظــر ال ـجـم ـهــوريــن ،فــإنـهــا «نـجــاح
ه ــائ ــل» ،حـســب تــدويـنــة لـتــرامــب نـفـســه .رب ـمــا اعـتـبــر أن
اإلف ـ ــات م ــن «م ــوج ــة زرقـ ـ ــاء» (ن ـس ـبــة إل ــى ل ــون ال ـحــزب
الديمقراطي) ،تكتسح املجلسني معًا ،بذاته انتصار هائل.
ما حدث بحجمه وأثــره يتجاوز مثل هذه االستنتاجات
املـبــاشــرة .لــم تكن مـصــادفــة نسبة اإلق ـبــال العالية على
صناديق االقتراع ،خاصة من النساء والشباب واألقليات،
وال مدى االهتمام الدولي بما تسفر عنه من نتائج تؤثر
على مــوازيــن الـقــوى فــي رســم السياسة األمـيــركـيــة ،وال
دخــول الرئيس بنفسه ألول مــرة فــي التاريخ األميركي
طرفًا مباشرًا في انتخابات التجديد النصفي ،وال دخول
سلفه بــاراك أوباما طرفًا مواجهًا في الحشد والتعبئة.
تلك مظاهر تشير إلى ما تمثله االنتخابات النصفية من
أهمية في تقرير املستقبل السياسي األميركي ،غير أنها
تكشف في الوقت نفسه ما تحت السطح السياسي من
تفاعالت أعمق وصدامات أوسع.
بترجمة أخ ــرى ،فإنها تعكس مساجلة كـبــرى تتفاعل
حقائقها وتتمدد بالضرورة إلى ما بعد االنتخابات حول
نظرة أميركا لنفسها ودورها ومستقبلها ،والصورة التي
تود أن تبدو عليها .نحن أمــام مجتمع منقسم تتنازعه
أزماته ،ال يعرف إلى أين يتجه ولديه مشكلة في تعريف
نـفـســه .ه ـنــاك أزمـ ــة الـتـمـيـيــز الـعـنـصــري ض ــد األقـلـيــات
السوداء والالتينية واملسلمة ،تجلت في تعبيرات رئاسية
وأزمـ ــة فــي الـنـظــر إل ــى الــاج ـئــن ،رغ ــم أن طبيعة نشأة
املجتمع األميركي ّ
تأسست على فكرة اللجوء إلى أرض
الفرص ،أخذت مداها في تهديد ترامب بإطالق الرصاص
الحي على قافلة مهاجرين قادمة من املكسيك ،وأزمات
أخرى زادت حدتها في السجال السياسي الداخلي ،مثل
إباحة شــراء السالح بال قيود والرعاية الصحية وإدارة
االقتصاد.
ّ
تسود تقليديًا القضايا الداخلية أي انتخابات أميركية،
غير أنــه ـ ـ هــذه امل ــرة ـ ـ ألـقــت السياسة الخارجية بظالل
كثيفة على املشهد املنقسم حول الطريقة التي تنظر بها
أميركا إلى دورها في عاملها ومدى احترامها لنفسها.
هـنــاك صــدامــات استراتيجية واقـتـصــاديــة مـتـكــررة مع
الـحـلـفــاء األوروبـ ـي ــن ف ــي مـلـفــات ع ــدي ــدة ،وص ـلــت ذروة
تداعياتها بــدعــوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
االتـحــاد األوروب ــي إلــى البحث عــن استراتيجية دفاعية
جــديــدة بـعـيـدًا عــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وحـ ــروب تـجــاريــة
مفتوحة مــع الـصــن ودول آسـيــويــة حليفة مثل اليابان
وكوريا الجنوبية ،باإلضافة إلى كندا ،من دون ّ
تقيد ّ
بأي
ّ
اتفاقيات موقعة.
من العدو؟ ومن الحليف؟
غابت ّأي إجابة ،ألول مرة منذ نهاية الحرب العاملية الثانية
التي انقسم العالم بعدها إلى معسكرين كبيرين ،أحدهما
تقوده الواليات املتحدة واآلخر يقوده االتحاد السوفياتي،
ً
وك ـ ــان االن ـق ـس ــام ش ــام ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا وأيــديــولــوج ـيــا
واقتصاديًا وعسكريًا.

فرضت الواليات املتحدة قيادتها على املعسكر الغربي
بالدور الجوهري الذي لعبته في حسم النتائج العسكرية
للحرب العاملية الثانية وبقدرتها االقتصادية الفائقة التي
ساعدت في إعــادة إعمار أوروبــا املهدمة والصورة التي
صنعتها ومضات الكاميرات في هوليوود.
الحقيقة الكامنة في التفاعالت األميركية ،التي صاحبت
انتخابات التجديد النصفية ،أن النظام الدولي الذي تولد
بعد الحرب العاملية الثانية يلفظ أنفاسه األخيرة ،من دون
أن تتضح صــورة النظام الجديد .فــي املسافة بــن قديم
ّ
تهدم وجديد لم يعلن عن نفسه ،تأخذ املساجلة األميركية
الجارية قيمتها التي تتجاوز ترامب ومستقبله.
في ذروة الصعود بعد الحرب العاملية الثانية ،بدا الرئيس
ه ــاري تــرومــان مــأخــوذًا بحجم مــا يملكه مــن قــوة غير
مسبوقة في التاريخ« :لم أكن أتصور أن الرئيس األميركي
لديه من السلطة أكثر مما كان لإلسكندر األكبر ولقيصر
وجنكيز خان ونابليون ولويس الرابع عشر مجتمعني»
(كما كتب في يومياته).
كانت تلك مبالغة استندت إلــى شــيء حقيقي استدعى
اإلق ــرار الغربي بالزعامة األميركية فــي سـنــوات الحرب
ال ـ ـبـ ــاردة .ع ـنــد س ـق ــوط سـ ــور ب ــرل ــن وان ـه ـي ــار االت ـح ــاد
السوفياتي ،انـفــردت الــواليــات املتحدة بحسابات القوة،
وشاعت أفكار «نهاية التاريخ» كأنه استقر على شاطئ
أخ ـيــر .كــانــت تـلــك مــرحـلــة مـضـطــربــة لــم يـتـ ّ
ـأســس فيها
نـظــام دول ــي جــديــد ،غـيــر أن الـحـقــائــق أك ــدت فــي النهاية
أنــه يستحيل أن تنفرد قــوة واح ــدة بمصائر الــدنـيــا ،أو
أن تكون للتاريخ نهاية .اتسع ذلــك االضـطــراب بتدهور
الطبقة السياسية األميركية وارتفاع منسوب الشعبوية
فــي املجتمع نفسه .كــان تــرامــب بخلفيته وتكوينه أحد
تـعـبـيــرات االض ـط ــراب الـسـيــاســي األمـيــركــي الـطــويــل في
عالم ما بعد الحرب الباردة .لم ينشأ من فراغ وال اكتسب
ّ
شعبيته في األوساط البيضاء املتطرفة بمصادفة .مثلت
شخصيته مادة صدام شبه يومية مع «امليديا» في بالده
والــديـمـقــراطـيــن وأط ـيــاف سياسية واجـتـمــاعـيــة عــديــدة،
فهو يفتقد مقومات الشخصية الرئاسية ،عشوائي في
تصريحاته ومتناقض مع ما هو مستقر من قيم حديثة.
تنص تدوينة كتبها في أعقاب إعالن نتائج االنتخابات
النصفية« :كنت أتمنى أن تكون لغتي أقل حدة في العامني
املــاضـيــن» .كــان ذلــك اعترافًا بمدى عشوائيته ،لكنه لم
يكن محض اختيار .العشوائية من طبائع الشعبوية.
مشكلة أميركا أن نخبها اإلعالمية واألكاديمية والثقافية
والفنية تجد نفسها اآلن أمام املــرآة قبيحة وسوقية وال
تقدر على احـتــرام نفسها .من امللفت أن سنتي ترامب
في البيت األبيض شهدتا ّ
تحسنًا كبيرًا في املؤشرات
االق ـت ـصــاديــة (ارتـ ـف ــاع ف ــي م ـعــدل الـنـمــو وفـ ــرص العمل
وانخفاض في نسب البطالة والتضخم) ،وكان ذلك سنده
الرئيسي في الحمالت االنتخابية التي جرت ،غير أنه لم
يكن كافيًا لطمأنة قطاعات واسعة من األميركيني بأنهم
على الطريق الصحيح ،أو أن بلدًا في حجم أميركا يليق به
أن يحكمه رجل بمواصفات ترامب .فقدت القوة األميركية
هيبتها واستحالت إلى ابتزاز صريح للحلفاء ،فللحماية
أثمانها املــدفــوعــة .كــان ذلــك مباشرًا وفـ ّـجــا فــي أحــاديــث
تــرامــب املـتــواتــرة عــن حماية الـسـعــوديــة ،وس ــوف ترتفع
نبرة ابتزازه ثمنًا مضافًا على فاتورة مقتل الصحافي
السعودي جمال خاشقجي .الهزيمة االنتخابية لترامب
رغم مكابرته ال تعني أن دفة الحوادث في الشرق األوسط
سوف تأخذ اتجاهًا آخر في أي مدى منظور .األغلب أن
يبحث عن مهرب ما من أزماته الداخلية املرشحة للتفاقم،
وأنه سوف يكون هنا عندنا.
«صفقة القرن» عنوان أول ،وتطبيع العالقات العربية مع
إســرائـيــل مجانًا عـنــوان ثــان ،والسعي إلــى بناء تحالف
استراتيجي عربي يضم إسرائيل ضد «العدو اإليراني
املشترك» عنوان ثالث .العناوين املاثلة تنطوي على رهان
أن الحزب الديمقراطي لن يمانع فيها ،حتى لو دعا خطابه
الرسمي إلى حل الدولتني واحترام االتفاقيات الدولية ،أو
خطأ إلغاء االتفاق النووي مع إيران من طرف واحد .إذا
لــم نــدرك حقائق الـقــوة فــي املساجلة األميركية الكبرى
التي انعكست في االنتخابات النصفية فسوف نكون من
ضحاياها.
* كاتب وصحافي مصري

