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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

فرنسا تبحث عن هويّتها بالسترات الصفر ..؟
ربما تبدو الصورة غير واضحة لدى ساسة
فرنس��ا م��ع رئيس��ها مانوي��ل ماك��رون الذي
تو ّل��ى الرئاس��ة من غير ّ
أي ح��زب ينتمي إليه
وكأن��ه هب��ة إلهي��ة لفرنس��ا بتعبير فرانس��وا
هوالن��د ع��ن ع��ودة جزي��رة الق��رم إل��ى روس��يا
تأملنا ملي �اً مقولة جورج بوش في
..لك��ن إذا ّ
آخ��ر م��ا تل ّف��ظ ب��ه قب��ل رحيل��ه بدقائ��ق ( أنا
ذاه��ب إلى الج ّنة )...يدفعن��ا إلى القول بأنه
نف��س الوه��م يؤم��ن ب��ه الساس��ة الفرنس��يون
من��د والي��ة الجن��رال ديغ��ول إل��ى مانوي��ل
ماكرون.
لو أن فرنس��ا ملكت البح��ر ببوارجها ،والبر
بجيش��ها هي في قلب العاصفة ولن تتركها
(السترات الصفر) تمر من دون ضجيج.
يق��ول باتري��ك بيوكانان(سياس��ي
أميرك��ي وصحافي ش��هير) (أوروب��ا بكاملها
تندف��ع بنفس��ها هارب��ة بتهوّر من مش��اكلها
الداخلي��ة وكأنه��ا ب�لا بوصل��ة سياس��ية أو
قوانين تحميها من االنهيار).وفرنس��ا الرأس
الثان��ي بع��د ألماني��ا فيه��ا هي الي��وم (صارت
تش��به بش��كل متزاي��د فرنس��ا قب��ل الح��رب
العالمي��ة الثاني��ة  ،ماه��ي نقطته��ا القوي��ة،
وبطاقة تعريفها؟) في ظل أزمة قد تؤدّي إلى
إفالس��ها سياس��ياً واقتصادي �اً واجتماعي �اً..
إنه��ا بمأس��اتها االجتماعي��ة المتراكم��ة
الغواص��ة الت��ي تطف��و عل��ى الس��طح..
تش��به
ّ
المحتجين والش��رطة
صدام��ات عنيف��ة بين
ّ
ف��ي أربعمائة مدينة فرنس��ية حس��ب اإلعالم
المحتج��ون فيه��ا،
الفرنس��ي ،وق��د طال��ب
ّ
برحي��ل الرئي��س ماك��رون وتحس��ين ظروف
المعيش��ة وإلغاء الضرائب عل��ى المحروقات
وغيره��ا والخروج من االتحاد األوروبي ،وهي
مس��ت
م��ن دون ش��ك صدم��ت ال��كل ألنه��ا ّ
حت��ى رم��وز الدولة الفرنس��ية ( تحطيم جزء

م��ن تمث��ال ماري��ان ،وه��و رم��ز للجمهوري��ة
الفرنس��ية )،ووضع��ت الكل حزيناً في مش��هد
آخ��ر قريب منهم غير الذي ش��اهدوه عن بعد
في ما عرف (بالربيع العربي) والذي ساهمت
فيه فرنس��ا سياس��ياً وعس��كرياً ظناً منها أنها
م��ن بوابت��ه س��تعود لتاريخه��ا االس��تعماري،
ولكن بحروب بالوكالة كما حدث في ليبيا
ف��ي عه��د س��اركوزي ..حي��ث انتقل بفرنس��ا
من حال عابرة القوميات إلى حال (القبلية)،
قم��ة المه��ارة تكم��ن ف��ي هزيم��ة
ونس��ي( أن ّ
الع��دو م��ن دون خ��وض ح��رب) كم��ا يق��ول
الخبير االستراتيجي الصيني سون نزو..
ربما تبدو الصورة غير واضحة لدى ساسة
فرنس��ا م��ع رئيس��ها مانوي��ل ماك��رون الذي
تو ّل��ى الرئاس��ة من غير ّ
أي ح��زب ينتمي إليه
وكأن��ه هب��ة إلهي��ة لفرنس��ا بتعبير فرانس��وا
هوالن��د ع��ن ع��ودة جزي��رة الق��رم إل��ى روس��يا
تأملن��ا ملياً مقول��ة جورج بوش في
..لك��ن إذا ّ
آخ��ر م��ا تل ّف��ظ ب��ه قب��ل رحيل��ه بدقائ��ق ( أنا
ذاه��ب إل��ى الج ّنة )...يدفعنا إل��ى القول بأنه
نف��س الوه��م يؤم��ن ب��ه الساس��ة الفرنس��يون
من��ذ والي��ة الجن��رال ديغ��ول إل��ى مانوي��ل
ماك��رون ..وربم��ا الوجه القبيح لالس��تعمار
ال��ذي واجه��ت ب��ه فرنس��ا مس��تعمراتها الزال
بع��ض م��ن الحني��ن في��ه يراوده��ا فأهمل��ت
المش��اكل االجتماعي��ة واالقتصادي��ة
للش��عب الفرنس��ي ألكث��ر م��ن أربعين س��نة،
مع أنها تعلم أنها صارت في ّ
مؤخرة الركب
حضاري �اً واقتصادي �اً إذا قيس��ت بألماني��ا أو
الهن��د ،فالنات��ج القوم��ي لديه��ا أغلب��ه مبني
عل��ى الضرائ��ب  %48وأن رئيس��ها منتخ��ب
بنس��بة  %16وه��ي اس��وأ نس��بة ال ف��ي تاري��خ
فرنس��ا فحس��ب بل ف��ي التاري��خ ككل .وفي
ه��ذا الص��دد ،تق��ول خبي��رة المعه��د الروس��ي

للدراس��ات االس��تراتيجية ،ناديجدا أوزونوفا،
لـ(براف��دا رو) ماك��رون ،ف��ي األص��ل ُيس� ّ�مى
برئي��س األثرياء...ت � ّم انتخاب��ه بع��دد قلي��ل
م��ن األصوات ،إذا أخذنا في االعتبار الضعف
لمن
الش��ديد ف��ي المش��اركة والع��دد الكبير َ
صوّت ض ّد الجميع.
ووفق �اً له��ا ،دع��م ماك��رون حوال��ى % 24
م��ن األص��وات الحقيقية ف��ي الجولة األولى.
فق��د س��ار ف��ي البداي��ة كق �وّة معادل��ة ل �ـ
(ماري��ن لوب��ان) وهذا ما جعل��ه يفوز ..إنه من
غي��ر الواض��ح لم��اذا يعتم��د ماك��رون عل��ى
المتوحش��ة ف��ي مجتمع يرفضها
الليبرالي��ة
ّ
وين��ادي بالحمائي��ة االجتماعي��ة مند س��نين
والت��ي اكتس��بها العم��ال بع��د كف��اح مري��ر
وألكث��ر م��ن عق��ود م��ن الزمن..؟ فه��ل يريد
الخ��روج م��ن الواق��ع المهت � ّز بفع��ل األزم��ة
االقتصادي��ة أم يري��د أن يك��ون صان��ع مج��د
فرنسا (بنيو اللبرالية) على حساب الطبقة
االجتماعي��ة التي تعاني الفقر والحرمان..؟

حكومة االحتالل االسرائيلي ..ازمات داخلية بعناوين خارجية

ليست بجديدة االزمات السياسية في كيان االحتالل
االس��رائيلي ،فه��ي بالمق��ام االول داخلي��ة تعكس ش��رخا
كبي��را بي��ن مكون��ات المس��توطنين غي��ر البعي��دة ع��ن
التصنيف العنصري من بعض المكونات تجاه اخرى.
وعلي��ه ال يمك��ن وض��ع االزم��ة االخي��رة الت��ي تعيش��ها
حكوم��ة االحت�لال بعي��دا عن مس��ار االزمات ال��ذي رافق
الكيان منذ نش��أته .وللدخول اكثر في تفاصيل االزمة
يمكن تحديد بعدين اساسيين لها..
البعد االول ..داخلي
م��ع تراج��ع ش��عبية ونف��وذ ح��زب العم��ل ف��ي كي��ان
االحت�لال فتح��ت الس��احة السياس��ية امام ب��روز احزاب
اخ��رى ال تخ��رج ف��ي هيكليته��ا وتكويناته��ا ع��ن اط��ار
التصني��ف االثن��ي والعنص��ري ،فكان��ت اح��زاب مث��ل
كاديما واس��رائيل بيتنا والبيت اليهودي وغيرها ..لكن
بقي حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو االقوى بعد
ان ورث نتنياه��و الزعام��ة م��ن اس��حق ش��امير ع��ام ال��ف
وتسعمئة وستة وتسعين.
غي��ر ان االنتخابات االخيرة عام الفين وخمس��ة عش��ر
شهدت دخول العناصر الجديدة على الساحة السياسية
والتي كان لها دور اساسي في االزمة الحالية لحكومة
نتنياه��و .بداية م��ع ازمة خروج افيغدور ليبرمان وحزبه
اس��رائيل بيتن��ا م��ن الحكوم��ة وبقائها على قي��د الحياة
باغلبي��ة ص��وت واح��د فق��ط ف��ي الكنيس��ت بع��د اقن��اع
ح��زب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت بالبقاء في
االئتالف الحكومي.
رؤى احزاب االئتالف الحكومي لنتنياهو س��اهمت في
تخبط الحكومة رغم تمكن نتنياهو من الس��يطرة على
مس��ار االم��ور بحك��م نفوذه الذي ترس��خ على مدى تس��ع
سنوات متتالية من الحكم .من الخالف حول التعاطي
م��ع المقاوم��ة الفلس��طينية وقطاع غزة ،ال��ى الخالفات
الداخلي��ة واهمه��ا قان��ون التجني��د المتعل��ق باعض��اء
المدارس الدينية في كيان االحتالل.
العام��ل االخ��ر ف��ي البع��د الداخل��ي لالزم��ة يتمث��ل
بقضاي��ا الفس��اد الت��ي تالح��ق نتنياه��و ووصل��ت ال��ى
مرحل��ة يمك��ن وصفه��ا بالحرج��ة م��ع التوصي��ات
القضائي��ة بتوجي��ه االته��ام لنتنياه��و م��ا ق��د ي��ؤدي
لمحاكمت��ه وربم��ا حبس��ه م��ا يعن��ي ضرب��ة قاضي��ة
لحياته السياسية وايضا لحزبه (الليكود).

البعد الثاني ..خارجي
العام��ل االه��م في البع��د الخارجي للحياة السياس��ية
ف��ي كي��ان االحت�لال يتمث��ل بالمقاوم��ة ف��ي كل م��ن
فلسطين ولبنان .فالمواجهة مع المقاومة الفلسطينية
السيما مؤخرا في معركة خانيونس القت بثقلها على
الجدل السياس��ي واالمني داخل الكيان .وكانت عامال
رئيسيا في خروج ليبرمان وحزبه من حكومة نتنياهو.
وهن��ا يمك��ن مالحظ��ة ان نتنياه��و ادرك ان��ه ال يمكن��ه
االستس�لام لمطالب��ات ائتالف��ه الحكوم��ي باس��قاط
الحكومة واجراء انتخابات مبكرة قبل ش��هر ،النه كان
سيخسر احدى اهم اوراقه االنتخابية اي االمن .فكانت
التطمين��ات الت��ي قدمه��ا لح��زب بيني��ت للبق��اء حت��ى
تمري��ر مش��روعه الترويج��ي ال��ذي س��يمهد لالنتخابات
المبك��رة والت��ي بدوره��ا كانت ق��درا بالنس��بة لنتنياهو
لكن المش��كلة كانت في توقي��ت اعالنها .فكانت قضية
االنف��اق عل��ى الح��دود بي��ن فلس��طين المحتل��ة ولبنان
والت��ي زع��م كي��ان االحت�لال ان ح��زب اهلل حفره��ا
الستخدامها في اي معركة مقبلة .الملفت في قضية
االنفاق كان الزخم االعالمي والتحريض الدبلوماسي
م��ن كي��ان االحت�لال ض��د ح��زب اهلل ،كل ذل��ك
الظه��ار نتنياه��و بص��ورة الضام��ن الوحي��د لالم��ن ف��ي
المس��توطنات ،وهو ما يصنع الفارق لدى المستوطنين
ف��ي صناديق االقت��راع اكثر من كون نتنياهو فاس��دا.
وم��ا بي��ن البعدين الداخلي والخارج��ي يمكن القول انه
ال��ى جان��ب القضايا الداخلية الخالفية والتي ستش��كل
مادة قوية في حمالت االحزاب النتخابات نيسان ابريل
المقب��ل ،يف��رض العام��ل الخارج��ي نفس��ه بق��وة عل��ى
مواقف االحزاب في كيان االحتالل واس��تخدامها هذا
البع��د في اس��تقطاب اصوات المس��توطنين ،وعلى رأس
ه��ذه المواق��ف تل��ك المتعلق��ة بتعاظم ق��وة المقاومة
ف��ي فلس��طين ولبن��ان اضافة الى مس��يرات الع��ودة التي
اثبت��ت انه��ا عام��ل توتير مهم ج��دا لالحت�لال ،مع عدم
اغف��ال واق��ع مهم جدا بدأ يفرض نفس��ه بق��وة في اطار
المواجه��ة م��ع االحت�لال وه��و العمليات الت��ي تنفذ في
الضفة ضد قوات االحتالل والتي باتت كابوسا جديدا
من المؤكد انه سيكون حاضرا في مسار مرحلة ما بعد
االنتخابات المقبلة في كيان االحتالل االسرائيلي.
حسين الموسوي

لق��د واج��ه الواق��ع بمتغ ّير ال يؤم��ن بالدوران
خ��ارج منط��ق الواق��ع ذات��ه وم��ا ه��و علي��ه من
س � ّيئ إل��ى أس��وا وه��و م��ا دف��ع رئي��س ال��وزراء
الفرنس��ي إلى القول (على فرنس��ا أن تتراجع
ع��ن االصط��دام بالج��دار وعلين��ا أن نعت��رف
بالظل��م) وق��ال أيض �اً (يمكنن��ا أن نتص � ّرف
وكأن م��ا ح��دث غي��ر ج �دّي ،لك��ن الحقيق��ة
تكمن في أن كل هذا خطير للغاية).
فرنس��ا الي��وم وأم��ام واقعه��ا الفوض��وي ال
يمكنها أن تعبر بسالم جسر السترات الصفر
إال إذا تراجعت إلى الخلف ولسنوات واستعدّت
لمواجهة التاريخ االستعماري لها بالتصالح
مع الذات وليس بالذهاب إلى حروب خاس��رة
ف��ي ما ع��رف ب(الربي��ع الربي��ع)..إن األجدر
تتأمل جي��داً تاريخها وما علق به من
به��ا أن ّ
هزائ��م ب��دل م��ن مح��اوالت س��باق األح��داث
خارج جغراف ّيتها أم ً
ال في العودة إلى ماضيها
االس��تعماري بداي��ة م��ن ليبيا إلى س��وريا ثم
مال��ي وكله��ا أخطاء وقعت فيها ولحس��ابات

متجانسة وطبيعة المفهوم االستعماري لكن
م��ن دون أن تع��ود لذاكرته��ا وم��ا تحتف��ظ
به رفوف التاريخ الفرنس��ي الس ّيئ من حروب
نابلي��ون إل��ى اآلن ،وهي بال ش��ك تقطر ألماً
بخطاياه��ا وحت��ى بجرائمه��ا ..أذهلن��ي خبر
إرس��ال حامل��ة الطائرات (ش��ارل ديغ��ول) إلى
سواحل سوريا في بداية الحرب على سوريا..
الخب��ر كان مضح��كاً  -بالنس��بة إل� ّ�ي على
األق��ل ..الحامل��ة ه��ذه ذاهبة أكي��د لتحارب
الحيت��ان ف��ي عم��ق البح��ر ولي��س له��ا غي��ر
ذل��ك ،إذ كيف لفرنس��ا العاجزة عن حماية
الداخل فيها تحاول أن تح ّرر َمن هم أهم منها
استقراراً ،اجتماعياً واقتصادياً  ،وأمنياً .إنها
مج � ّرد لعب��ة كاريكاتوري��ة من وجه��ة نظري
أيض �اً ...فرنس��ا الت��ي أخرج��ت م��ن ثكناته��ا
العس��كرية واألمني��ة أكث��ر م��ن ثمانين ألف
مدججي��ن بالس�لاح تحيطه��م دباب��ات
رج��ل ّ
مثبت��ة عل��ى أعل��ى الجس��ور فيه��ا تح��اول أن
تخ��رج بوارجه��ا قص��د اس��تعراض العض�لات
وهو ما لم يكن ضمن خططها قبل أن تعصف
به��ا أح��داث ( ش��ارلي إيب��دو) كي��ف لفرنس��ا
الت��ي فش��لت ف��ي الصوم��ال رغ��م المس��اعدة
األميركي��ة لها أن تقول للعالم بأن حامالت
طائراته��ا ف��ي طريقها إلى الس��احل الس��وري
ولم��اذا  ..؟ إذا كان ذل��ك لالطمئن��ان عل��ى
أصدقائه��ا في بلدان الخليج(الفارس��ي) فهم
معها في اله ّم سواء ..
ب��ل إلظه��ار قوّته��ا أم��ام غلي��ان الداخ��ل
فيه��ا ..إذن ،م��ن المؤس��ف أن تح��اول
فرنس��ا التغطي��ة عل��ى أخطائه��ا بمس��اعدة
اإلرهابيي��ن فيه��ا عل��ى الذهاب إل��ى العراق
وس��وريا ولم��ا عادوا إليه��ا بنيرانهم حاولت
أن تظه��ر للعال��م بأنها ق �وّة عالمية ..؟ لقد
أخطأت فرنسا باحتضانها لإلرهاب بما فيه
اإلرهاب الديني ل(:ش��ارلي إيبدو (وأخطأت
حين نقضت عهدها مع روسيا بعدم تسليم
حاملتي طائرات هيلوكوبتر التي تعاقدت
المؤسس��ة الفرنس��ية
عليه��ا روس��يا م��ع
ّ
المعني��ة  ،لق��د كس��رت بذل��ك هيبته��ا

ومؤسسات «الدولة العميقة»!..
ترامب
ّ
مصطل��ح (الدول��ة العميق��ة) ال��ذي انتش��ر
اس��تخدامه ّ
مؤخ��راً للتعبي��ر ع��ن دور (مراك��ز
الق��وى) ف��ي ع �دّة بل��دان ،ه��و لي��س بالض��رورة
توصي��ف لح��ال س��يء اآلن في الوالي��ات المتحدة
األميركي��ة .فالدول��ة العميق��ة ف��ي أمي��ركا هي
مؤسس��ة وزارة
األجه��زة األمني��ة المختلف��ة ،وه��ي ّ
الدف��اع ،وه��ي الخب��راء ف��ي وزارة الخارجي��ة وف��ي
البنك المركزي وفي السلك القضائي ،إضاف ًة
طبع �اً إل��ى بع��ض معاه��د الفك��ر واألبح��اث وقوى
مجلسي الكونغرس .وال تخلو فترة
الضغط داخل
ْ
أي رئيس أميركي من مواجهة ،ولو محدودة ،مع
ج��زء من قوى (الدولة العميقة األميركية) ،لكن
م��ا يح��دث م��ع الرئي��س الحال��ي دونال��د ترام��ب
مؤسس��ات
تج��اوز الح��دود ك ّله��ا وش��مل معظ��م ّ
(الدول��ة العميق��ة) ،وهو أم ٌر يح��دث للم ّرة األولى
في التاريخ المعاصر للواليات المتحدة.
أن ترامب عل��ى ّ
فه��ل يعن��ي ذلك ّ
حق في خالفه
المؤسس��ات المتج � ّذرة ف��ي عمق
م��ع ه��ذه
ّ
الدول��ة األميركي��ة؟! أو ه��ل يوح��ي ذلك
ب� ّ
�أن هن��اك (مؤام��رة) على حاك��م (البيت
المؤسس��ات العميقة في
األبيض) من قبل
ّ
الحكم؟! اإلجابة األعقل هي بالنفي طبعاً
بسبب ما عليه ترامب نفسه من أسلوب في
الحكم ومن غياب تام للخبرة في السياسة
الخارجي��ة وف��ي العم��ل السياس��ي ،وم��ن
فضائ��ح ش��خصية ومخالف��ات م ّته��م به��ا
قب��ل وصوله للبيت األبيض ،ومن عنجهية
ونرجسية في شخصيته تجعل من الصعب
التعام��ل مع��ه ح ّت��ى م��ن قب��ل األش��خاص
الذين يختارهم للعمل معه.
فلق��د ب��دأ الرئي��س ترامب عه��ده بانتقاد
شديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف.
ب��ي.آي) وأق��ال مدي��ره بس��بب التحقيق��ات
حول الدور الروس��ي في انتخابات الرئاس��ة
بالع��ام  ،2016ث � ّم ّ
مؤخ��راً أق��ال ترام��ب
وزي��ر الع��دل جي��ف سيش��ن ّ
ألن الوزي��ر ل��م
يضغ��ط لوق��ف التحقيقات .وش��هد النصف األول
م��ن عه��د ترام��ب أكث��ر م��ن خمس��ين اس��تقالة
أو إقال��ة ألش��خاص كان��وا يعمل��ون ف��ي إدارت��ه أو
داخ��ل البي��ت األبيض ،وآخره��م كان وزير الدفاع
جيمس ماتيس الذي أوضح في رس��الة اس��تقالته
م��دى خالف��ه م��ع سياس��ات ترام��ب الخارجي��ة.
وق��د اختل��ف ترام��ب أيضا مع وكال��ة المخابرات
األميركي��ة ف��ي تقييمه��ا لم��ا ح��دث ف��ي جريم��ة
قتل جمال خاشجقي ،كما انتقد ّ
مؤخراً البنك
محم ً
ال رئيس
المركزي بس��بب رفع سعر الفائدة ّ
البنك مسؤولية تدهور أرقام بورصة نيويورك.
ور ّبم��ا م��ن المه ّم أيض �اً ُّ
تذكر انتق��ادات ترامب
حينم��ا تو ّل��ى الرئاس��ة ل��وزارة الخارجي��ة ودعوت��ه
لتقلي��ص حجمه��ا ،ث � ّم لخالف��ه م��ع ع��د ٍد م��ن
القض��اة ح��ول ق��راره بحظر الس��فر ألمي��ركا من
ع �دّة دول إس�لامية ،ولحمالت��ه المس��تم ّرة ض � ّد
اإلع�لام األميركي م ّتهماً إيّاه بأنه عد ّو الش��عب!
ب��ل ح ّت��ى بع��ض أركان الحزب الجمه��وري الذي
يم ّثل��ه في الحكم لم يس��لموا من انتقادات ترامب
وهجومه على ّ
كل من ال يوافق على أجندته.

إذن ،مش��كلة ترام��ب ه��ي اآلن م��ع معظ��م
المؤسس��ات الفاعلة في الحي��اة األميركية ،وهي
ّ
مع أركان في إدارته وفي حزبه وفي عائلته أيضاً،
وه��ذا ّ
يؤك��د ّ
بأن المش��كلة ه��ي في ترامب نفس��ه
ولي��س في (الدولة العميق��ة)ّ ،
وبأن ما يطمح إليه
لي��س بمس��تقبل أفض��ل ألمي��ركا أو للعال��م لك��ي
مؤسس��ات الحكم العميقة،
يقف البعض معه ض ّد ّ
وال يج��وز أن ي��رى البعض فائ��دة لقضايا أو أزمات
عربي��ة ف��ي المواق��ف أو الق��رارت الت��ي ي ّتخذه��ا
ترامب ،بما فيها ما أعلنه ّ
مؤخراً عن عزمه سحب
الق��وات األميركي��ة م��ن س��وريا .فه��ذا الق��رار ال
يمك��ن فصل��ه عن أجندة ترامب ف��ي عموم منطقة
الش��رق األوس��ط وم��ا ه��و علي��ه م��ن دع� ٍ�م كبي��ر
لسياسات نتنياهو في المنطقة.
ّ
إن ق��رار ترام��ب بس��حب الق��وات األميركية من
س��وريا اآلن ق��د يك��ون مق ّدم��ة لتصعي��د عس��كري
إس��رائيلي ف��ي المنطق��ة يدعم��ه ترام��ب ،ولك��ن ال

يري��د أن تك��ون الق��وات األميركي��ة هدف �اً يس��هل
ضرب��ه على األراضي الس��ورية .وال نعل��م بعد ماذا
يخبئ ترامب من مفاجآت في سياس��ته الخارجية
خ�لال الش��هرين القادمي��ن ،حيث ه��و بحاجة إلى
ُهم��ش م��ا يحص��ل داخ��ل
�دث خارج��ي كبي��ر ي ّ
ح� ٍ
الوالي��ات المتح��دة م��ن تصاع��د ف��ي التحقيق��ات
م��ع حملت��ه االنتخابية ،وليس��تبق ما ق��د يقوم به
الح��زب الديمقراط��ي بع��د ف��وزه بغالبي��ة أعض��اء
مجلس النواب.
لق��د تح �دّث ترام��ب ع��ن (أمي��ركا أ ّو ً
ال) بينم��ا
م��ا يمارس��ه م��ن سياس��ة خارجي��ة أدّت وت��ؤدّي إلى
عزل��ة الوالي��ات الم ّتح��دة دولي �اً ح ّت��ى م��ع حلفاء
تتحصل اآلن
تاريخيي��ن ألميركا .وهن��اك أضرار
ّ
على المصالح األميركية من ج ّراء هذه السياسة
(الترامبي��ة) الت��ي ال تأب��ه ّإل لتع ّه��دات ترامب في
حملته االنتخابية ،ووفق معايير شخصية محض،
ومراع��ا ًة فق��ط لمصال��ح فئوي��ة ترتب��ط بالرئيس
نفس��ه وبعائلت��ه وبقاعدت��ه الش��عبية الت��ي ُتهيمن
عليه��ا جماعات عنصرية وصهيوني��ة متط ّرفةّ .
إن
شعار (أميركا أو ً
ال) الذي رفعه ترامب في حملته

وتح ّول��ت إل��ى دول��ة م��ن دول العال��م الثالث
ال��ذي يوص��ف عادة بعدم الوف��اء بالتزاماته
..فه��ل فرنس��ا ف��ي مرتب��ة روس��يا اقتصادياً،
وعس��كرياَ  ،وسياس��ياَ حتى تعاديها ..؟ أم أن
تبعيته��ا المطلق��ة ألمي��ركا جعلتها تفكر
بأنه��ا ش��ريك ف��ي الق �وّة األميركي��ة وأن
حمايتها باألطلسي أمر جاهز مع أن رئيس
أمي��ركا ووزي��ر خارجيتها رف��ض حضورها
ف��ي الموزايي��ك السياس��ي ال��ذي تم جمعه
في قلب العاصمة باريس بعنوان كلنا ض ّد
يفس��ر خرج��ة
اإلره��اب ..ال أح��د يمك��ن أن ّ
فرنس��ا ه��ذه إال بالتط��اول عل��ى الحقيق��ة
الت��ي صفع��ت به��ا أجهزته��ا األمني��ة حي��ن
ض��رب اإلره��اب فيه��ا ضربت��ه ومش��ى وه��و
م��ا يعن��ي أن أمنه��ا فاش��ل وه� ّ
�ش  ،وهي اآلن
تحاول جبر كسرها مع انتفاضة السترات
الصفراء لكن في الوقت الضائع ..
أكيد ال يتم لها ذلك حتى ولو أن فرنسا
ملك��ت البحر ببوارجها ،والبر بجيش��ها هي
في قل��ب العاصفة ولن تتركها (الس��ترات
الصف��ر) تم��ر م��ن دون ضجي��ج ق��د تخل��ط
جمي��ع أوراق سياس��تها.واليوم بع��د أن
ش��اركت فرنس��ا ف��ي الح��رب عل��ى اليم��ن
وفش��ل معها ش��ركاؤها من العرب والعجم
ه��ي بحاجة إلى صوت ش��عبي جديد يقول
وزي��ر خارجيته��ا (ج��ان إي��ف لودري��ان)
�رب في اليم��ن بأنها (ق��ذرة)...
واصف �اً الح� َ
إذن ،فرنس��ا ال تتع ّل��م م��ن هزائمه��ا وه��ي
التع � ّد وال ُتحصى وكأنه��ا أغبى األغبياء
وم��ن ل��م يتع��ظ م��ن أخطائه
ف��ي التاري��خَ ،
ف�لا مج��ال النتظ��ار الرؤي��ة الصائب��ة
من��ه .وإذا صدق��ت وس��ائل إع�لام عالمي��ة
مختلف��ة ف��ي رؤيته��ا ف��إن (التح �وّل ال��ذي
فرضته حركة الس��ترات الصفراء سيؤدّي
إل��ى تس��ونامي كبي��ر م��ن ش��أنه تحطي��م
الوح��دة األوروبية) .والمخ��رج كما يقول
المنتفض��ون (إم��ا ث��ورة ش��عبية...أو ح��رب
ُ
عالمية ثالثة).
محمد لواتي
ّ

االنتخابية ،وك ّرره ويك ّرره في أكثر من مناسبة،
ه��و نقي��ض الواق��ع والممارس��ة العملي��ة لسياس��ة
إدارت��ه ،ح ّت��ى ف��ي المجتم��ع األميرك��ي نفس��ه.
فش��عار (أمي��ركا أ ّو ً
ال) يتط ّل��ب عل��ى المس��توى
الداخل��ي رئيس �اً يح��رص عل��ى التع �دّد اإلثن��ي
والعرقي ف��ي المجتمع األميركي ،وترامب ص ّرح
وتص � ّرف عك��س ذلك م��ع األميركيي��ن األفارقة
والمسلمين والمهاجرين الالتينيين .والمصلحة
القومي��ة األميركي��ة تفت��رض وج��ود رئي��س ف��ي
(البي��ت األبي��ض) يعم��ل لصال��ح الفئ��ات الفقيرة
والمتوس��طة م��ن األميركيي��ن ،وترام��ب خ��دم
ّ
ويخ��دم الفئ��ة القليل��ة م��ن األثري��اء ف��ي الكثي��ر
م��ن مراس��يمه الرئاس��ية وقواني��ن الكونغ��رس
الصحة
(الجمه��وري) ،وما ي ّتصل بها من مس��ائل
ّ
والهجرة والضرائب والضمانات االجتماعية.
لقد فشلت إدارة ترامب في تعديل قانون الرعاية
الصحي��ة ال��ذي أق ّرت��ه إدارة أوبام��ا ،وفش��لت ح ّتى
�ون للهج��رة وف��ي ب� ِّ
�ت موض��وع
اآلن ف��ي وض��ع قان� ٍ
المهاجري��ن غي��ر الش��رعيين المولودي��ن ف��ي
قانون
أميركا ،لكن إدارة ترامب نجحت في وضع
ٍ
جديد للضرائب يصفه الكثير من المع ّلقين بأ ّنه
ج��اء لصال��ح الش��ركات الكب��رى واألثري��اء
ولي��س لصال��ح الطبقة الوس��طى والفقراء.
وه��ذا الفش��ل أو التع ّثر ألجن��دة ترامب على
المس��توى الداخل��ي ترافق��ه التحقيق��ات
بش��أن دور روس��يا في االنتخاب��ات الماضية،
عالقات
وما جرى كشفه أيضاً عن فضائح
ٍ
جنس��ية ق��ام بها ترام��ب قبل وصول��ه للبيت
األبي��ض ،وهم��ا قضيت��ان تش � ّكالن عنص��ر
�ط يومي على الرئيس ترامب ش��خصياً
ضغ� ٍ
وعلى إدارته ،ولهما تبعات قانونية وسياسية
في المستقبل القريب.
الح��ال ه��و نفس��ه على مس��توى السياس��ة
الخارجي��ة األميركي��ة ،حي��ث أخرج ترامب
الوالي��ات المتح��دة م��ن اتفاقي��ات دولي��ة
وه �دّد بالخ��روج م��ن المزي��د منه��ا ،وه��ي
اتفاقي��ات تح ّق��ق مصالح قومي��ة أميركية
م��ع جيرانه��ا الكنديين والمكس��يكيين ومع
الحلف��اء األوروبيي��ن ودول أخ��رى في آس��يا.
وأي��ن (أمي��ركا أو ً
ال) ف��ي تزاي��د مش��اعر
الغض��ب ل��دى ش��عوب دول العال��م تج��اه السياس��ة
األميركي��ة ورمزه��ا في (البيت األبي��ض)؟! وأين
كان��ت (المصالح القومي��ة األميركية) في قرار
ترام��ب باالعت��راف بالقدس كعاصمة إلس��رائيل
وبنق��ل الس��فارة األميركي��ة إليه��ا ،وه��و ق��رار
يتناق��ض م��ع ق��رارت دولي��ة ص��ادرة ع��ن (مجل��س
األمن) ومع سياسة أميركية سار عليها كل من
سبقه من رؤوساء أميركيين؟!
ولع� ّ�ل م��ا س��بق ذك��ره ُيع � ّزز المخ��اوف م��ن أن
�ات دولي��ة ،أو ر ّبم��ا
ُيق� ِ�دم ترام��ب عل��ى افتع��ال أزم� ٍ
حروب جديدة ،لتغطية
تو ّرط عس��كري كبير في
ٍ
م��ا يحدث من تع ّثر وفش��ل داخلي ،ولكي تس��تعيد
إدارت��ه بعض �اً م��ن الثق��ة والتأيي��د وس��ط ال��رأي
�لوب مارس��ته إدارات
الع��ام األميرك��ي .وه��ذا أس� ٌ
أميركية مختلفة حينما كانت تتع ّثر أجنداتها
ٍّ�ي ش��ديد،
مأزق سياس�
الدخلية أو حينما تكون في ٍ
باعتب��ار ّ
أن األميركيي��ن يقف��ون م��ع رئيس��هم،
ظالماً أو مظلوماً ،حينما تخوض واشنطن حروباً
خارجية!..
صبحي غندور

