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العالم

الواليات المتحدة
متظاهرون يتجمعون أمام المحكمة العليا األميركية ضد استمرار االعتقاالت في غوانتانامو (أ ف ب)

لم يحمل خطاب الوداع الذي ألقاه باراك أوباما ،فجر أمس ،أي جديد ،سوى دمعة حاول منعها
من السقوط عندحديثه عن ابنتيه .وفيمابرز تأثره على أنه الحدث األبرز بالنسبة إلى اإلعالم ،فقد
جاء المؤتمر الصحافي لخلفه دونالد ترامب ،ليستحوذ على بقية االنتباه اإلعالمي بمواقفه
وصراحته الصادمة والمثيرة للجدال

ترامب يهاجم ّاستخباراته:
تصرفاتكم تذكر بـ«النازية»
ّ
خ ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــان مـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــان تـ ـل ــق ــاهـ ـم ــا
األميركيون ،خالل الساعات األخيرة.
األول ك ـل ـم ــة الـ ـ ـ ـ ــوداع الـ ـت ــي أل ـق ــاه ــا
الــرئ ـيــس ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ف ــي جــامـعــة
شيكاغو ،حيث وضــع إنـجــازاتــه في
ق ــوال ــب عــاطـفـيــة ،م ــن دون أن يــرســم
أبعادًا جديدة ملا حققه .والثاني ،أول
مــؤتـمــر صـحــافــي لـلــرئـيــس املنتخب
ّ
دونالد ترامب في نيويورك ،استغله
ل ـ ــ»إخ ـ ــراس» م ــراس ــل «سـ ــي ان ان»،
ان ـت ـق ــام ــا م ــن ال ـش ـب ـكــة الـ ـت ــي ن ـشــرت
«أنـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ً
ـاء مـ ـغـ ـل ــوط ــة» ع ـ ــن ادعـ ـ ـ ـ ــاءات
ب ــام ـت ــاك الـ ـ ــروس م ـع ـلــومــات مــالـيــة
وشخصية عنه ،تسمح بابتزازه.
وبـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان أوبـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا ق ـ ــد صـ ـ ّـب
اهتمامه على إفعام لحظته الخاصة
ب ـع ــواط ــف ك ـث ـي ــرة وبـ ـع ــض األرق ـ ـ ــام،
وع ـم ــل ع ـلــى ج ــذب االن ـت ـب ــاه الـكــامــل
لخطابه الــرئــاســي األخـيــر ،فقد جاء
م ــؤت ـم ــر تـ ــرامـ ــب ،أمـ ـ ــس ،لـيـسـتـحــوذ
ع ـلــى ال ـتــرك ـيــز اإلعـ ــامـ ــي ،ب ـع ـبــارات
وتصرفات غالبًا ما ّ
ّ
كونت
ومواقف
م ـ ــادة دس ـم ــة لـ ـلـ ـت ــداول .وبـ ــن األول
والثاني ،استمرت جلسات استماع
لـجــان الـكــونـغــرس ملــرشـحــي تــرامــب،
لـتـنـشــط ب ــذل ــك ال ـس ــاح ــة الـسـيــاسـيــة
على أكثر من مستوى ،تاركة لإلعالم
ً
ول ـل ـم ــواط ــن األمـ ـي ــرك ــي ج ـ ـوًا ح ــاف ــا
بالتجاذب والنقاش.
ك ـ ـ ّـرر ت ــرام ــب ،ف ــي م ــؤت ـم ــره ،مــواق ـفــه
املثيرة للجدل ،التي كان قد أدلى بها
طوال فترة الحملة االنتخابية .ومن
أبرز ما جاء فيها اتهامه إدارة أوباما
بأنها وراء إنـشــاء تنظيم «داع ــش».
ف ـق ــد أك ـ ــد أن «ه ـ ـ ــذه اإلدارة خـلـقــت
داع ـ ــش ،ألن ـهــا انـسـحـبــت ف ــي الــوقــت
غير املـنــاســب» ،موضحًا أنــه «جــرى
إحداث فراغ ،وبالتالي ظهر داعش».
وح ـ ـمـ ــل تـ ــرامـ ــب عـ ـل ــى «املـ ـعـ ـل ــوم ــات

ّ
الزائفة» ،التي بثتها وسائل اإلعالم
ع ــن ارت ـب ــاط ــه ب ـعــاقــات م ــع روس ـيــا.
ّ
وع ــل ــق ع ـلــى ن ـشــر م ــوق ــع «ب ــازف ـي ــد»
وث ـ ـي ـ ـقـ ــة مـ ـ ــن  35صـ ـفـ ـح ــة ت ـت ـح ــدث
ع ـ ــن وجـ ـ ـ ــود روابـ ـ ـ ـ ــط ب ـ ــن أوسـ ــاطـ ــه
وال ـكــرم ـلــن ،وقـ ــال إن ـهــا «مـعـلــومــات
تجر
زائفة .هذا ملفق .هذه األمور لم
ِ
إطالقًا» .وبحسب هذه الوثائق ،التي
لــم يـجـ ِـر التثبت مــن صدقيتها ،فإن
أجهزة االستخبارات الروسية تملك
أي ـضــا مـعـلــومــات مـحــرجــة جمعتها
عـلــى مــر الـسـنــن ،وال سيما أشــرطــة
فـيــديــو ذات مـضـمــون جنسي لرجل
األع ـمــال مــع مــومـســات فــي موسكو.
وقــد نفى الكرملني امـتــاك مثل هذا
امللف.
ب ـنـ ً
ـاء عـلـيــه ،ص ـ ّـب املـلـيــارديــر غضبه
عـلــى مــوقــع «ب ــازف ـي ــد» ،وك ــذل ــك على
صحافي من شبكة « سي إن إن» التي
لم تنشر الوثيقة ،غير أنها نقلت أن
قادة وكاالت االستخبارات األميركية
ع ـ ــرض ـ ــوا م ـل ـخ ـص ــا م ـ ــن ص ـف ـح ـتــن،
الجمعة املــاضــي ،على تــرامــب خالل
لقاء معه ،وهو ما نفاه املقربون منه.
وق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـخ ــب« :ف ـ ــي مــا
يتعلق ببازفيد ،وهو كومة قذارة في
تراجع ،فسيتحمل العواقب ،وهو بدأ
يتحملها» .كما حمل القائد األعلى
ّ
املقبل للقوات املسلحة مـجــددًا على
ً
أج ـهــزة االس ـت ـخ ـبــارات ،مـتـســائــا إن
لــم تكن هــي نفسها سـ ّـربــت الوثائق
فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن .وقـ ـ ـ ــال« :أعـ ـتـ ـق ــد أن ــه
أم ــر م ـخـ ٍـز ،م ـخـ ٍـز ،أن تـسـمــح وك ــاالت
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات (ب ـن ـش ــر) مـعـلــومــات
ّ
تبي أنها مغلوطة وزائفة» ،مضيفًا
أن «هذا من األمور التي كانت أملانيا
النازية تفعلها».
ّ
ورد البيت األبيض ،معتبرًا أن هذه
االنـ ـتـ ـق ــادات «غ ـي ــر حـكـيـمــة إلـ ــى حد

بعيد» ،وفق ما أعلن املتحدث باسمه
جوش إيرنست .أما في الكونغرس،
فقد واصلت املعارضة الديموقراطية
ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات ـ ـهـ ــا ،وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ج ـيــم

ّ
كرر ترامب اتهام إدارة
أوباما بأنها وراء ظهور «داعش»
ماغوفيرن إن «ترامب يرفض القول
ما إذا كان فريقه قد أجرى اتصاالت
مــع روسـيــا خــال الـحـمـلــة» ،وفــق ما

ورد في الوثيقة.
م ــع ذلـ ــك ،ك ــان ال ـح ــدث الـ ـب ــارز خــال
امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي إق ـ ـ ــرار ت ــرام ــب،
للمرة األولى ،بأن روسيا تقف خلف
عمليات القرصنة املعلوماتية التي
اس ـت ـه ــدف ــت الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
وحملة منافسته هيالري كلينتون.
وقـ ـ ــال« :فـ ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـقــرصـنــة،
أعـتـقــد أن ـهــا كــانــت روسـ ـي ــا» ،إال أنــه
ت ــدارك على ال ـفــور ،مضيفًا« :لكنني
أعتقد أيضًا أننا ّ
تعرضنا للقرصنة
من دول أخرى وأشخاص آخرين».
ورغ ــم ذل ــك ،تـمـ ّـســك بـمــوقـفــه الــداعــي

تيلرسون« :اإلخوان» تهديد للواليات المتحدة
ق ــال امل ــرش ــح ملـنـصــب وزي ــر خــارج ـيــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ريـكــس
ّ
تيلرسون ّإن «اإلخــوان املسلمني» يشكلون تهديدًا للواليات املتحدة ،مؤكدًا
أولــويــة هــزيـمــة «داعـ ــش» فــي ســوريــا وال ـع ــراق .وفــي
جلسة االستماع أمــام الكونغرس ،وصــف الجماعة،
وفق ما نقلت مواقع أميركية ،بأنها «وكيل لإلسالم
ّ
املتطرف مثل القاعدة ...وبعض العناصر في إيران».
وم ــن ال ـجــديــر ذكـ ــره أن أي ــا م ــن وزيـ ــري الـخــارجـيــة،
هيالري كلينتون أو جون كيري ،لم يتطرقا للجماعة،
خالل جلسات االستماع الخاصة بتثبيتهما .إال أن
كــام تيلرسون يتماهى مــع الجو الـعــام الــذي سعى
ّ
املشرعون واملستشارون الجمهوريون إلى إشاعته،
خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،حــن دف ـعــوا بـنـظــريــة عن
«اإلخـ ــوان املـسـلـمــن» ،تــدعــو فــي بعض األح ـيــان إلى
قمع املنظمة.
ومثال على ذلك ،موافقة لجنة العالقات الخارجية في مجلس النواب ،في شباط
ّ
املاضي ،على مشروع قانون يصنف الجماعة ضمن املنظمات اإلرهابية.
(األخبار)

إلـ ــى تـ ـق ــارب م ــع م ــوس ـك ــو .وق ـ ــال إن
«روس ـ ـيـ ــا ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـس ــاع ــد فــي
م ـح ــارب ــة ّداعـ ـ ــش ،وبــامل ـنــاس ـبــة هــذا
األمـ ــر م ـع ــق ــد» .وتـ ـس ــاء ل ف ــي الــوقــت
نـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــه« :ه ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون هـ ـ ـي ـ ــاري
(ك ـل ـي ـن ـتــون) أك ـث ــر ص ــرام ــة م ـنــي مع
بوتني؟».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أع ـلــن ت ــرام ــب أم ــام
أكثر من  250صحافيًا ،خالل املؤتمر
الذي استمر نحو ساعة ،أنه سيعهد
بــإدارة املجموعة العائلية إلى ابنيه
إري ــك ودون ــال ــد جــون ـيــور ،وسيتخذ
ت ــداب ـي ــر إداريـ ـ ـ ــة أخـ ـ ــرى ب ـه ــدف مـنــع
ق ـيــام ت ـض ــارب مـصــالــح م ــع مهماته
الرئاسية .وأنهى مؤتمره بكلمتني،
استحوذتا على انتباه ّ
املغردين على
موقع «تويتر» ،هما« :أنت مطرود»،
الشعار الــذي استخدمه خــال عمله
مضيفًا ألحــد البرامج التلفزيونية،
وكـ ـ ـ ـ ـ ّـرره أمـ ـ ــس فـ ــي سـ ـي ــاق م ـنــاق ـشــة
خ ـط ـتــه لـ ـت ــرك م ـش ــاري ـع ــه ال ـت ـجــاريــة
الب ـن ـيــه .وف ـي ـمــا ب ــدا واث ـق ــا م ــن ف ــوزه
بــواليــة ثانية ،قــال« :أتمنى أن أعــود
ب ـع ــد ث ـم ــان ــي س ـ ـنـ ــوات وأق ـ ـ ـ ــول :لـقــد
قمتما بعمل ج ـيــد» ،مـضـيـفــا« :غير
ذل ــك ،إذا قــامــا بعمل سـيــئ ،ســأقــول:
أنتما مطرودان».
مــؤتـمــر تــرامــب ال ــذي يـمـ ّـهــد لدخوله
إل ــى الـبـيــت األب ـي ــض ،فــي  20كــانــون
الثاني الـجــاري ،سبقه خطاب وداع
«م ــؤث ــر» ،أل ـقــاه أوبــامــا فــي شيكاغو
وحـ ـ ـض ـ ــره نـ ـح ــو  20أل ـ ـ ــف ش ـخ ــص.
ح ــاول خــالــه طـمــأنــة مــؤيــديــه الــذيــن
ال يزالون تحت تأثير االنتخاب غير
املـتــوقــع ل ـتــرامــب ،بــإشــادتــه بالتقدم
الــذي حققته إدارت ــه ،وبثقته القوية
فـ ــي ق ـ ـ ــدرة ال ـش ـع ــب األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
ّ
ـات على
الـتـقــدم .ومــع أن أوبــامــا لــم يـ ِ
ذكر ترامب باالسم ،إال أنه وجه إليه
ب ـعــض ال ـت ـح ــذي ــرات ،خ ـصــوصــا في
مـســألــة الـتـغـيـيــرات املـنــاخـيــة .وق ــال:
«يمكننا ويـتـعـ ّـن علينا أن نناقش
الـ ـط ــريـ ـق ــة املـ ـثـ ـل ــى ل ـل ـت ـص ــدي ل ـه ــذه
املشكلة».
وأكد أوباما أن الواليات املتحدة ،هي
اليوم «أفضل وأقوى» مما كانت عليه
عـنــدمــا اعـتـلــى الـسـلـطــة قـبــل ثمانية
أع ــوام .وش ـ ّـدد على اإلن ـج ــازات التي
تحققت خــال واليتيه املتعاقبتني،
مـ ـع ــددًا خ ـص ــوص ــا خ ـل ــق ال ــوظ ــائ ــف
وإصـ ـ ـ ــاح نـ ـظ ــام الـ ـت ــأم ــن ال ـص ـحــي
وتصفية أسامة بن الدن.
فــي غـضــون ذل ــك ،تــواصـلــت جلسات
االس ـت ـمــاع ف ــي ال ـكــون ـغــرس لتثبيت
ت ـع ـي ــن م ــرشـ ـح ــي ت ـ ــرام ـ ــب لـ ـ ـ ــإدارة
املقبلة .ومثل أمــس وزيــر الخارجية
املرتقب ريكس تيلرسون ،أمام لجنة
الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ــي مـجـلــس
الـ ـشـ ـي ــوخ .وف ـ ــي م ـح ــاول ــة لـتـقـلـيــص
وقـ ـ ـ ــع االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـط ــاول ــه
بـشــأن عالقته مــع الــرئـيــس الــروســي
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ،ق ـ ــال إن روس ـي ــا
تـشـكــل خ ـط ـرًا دول ـي ــا ،مـشـيـرًا إل ــى أن
أن ـش ـط ـت ـهــا األخ ـ ـيـ ــرة «ت ـت ـن ــاف ــى» مــع
األميركية .وأكــد تيلرسون
املصالح ّ
أن ــه سـيـتـبــنــى ،ف ــي ح ــال تثبيته في
م ـن ـص ـب ــه ،س ـي ــاس ــة خ ــارجـ ـي ــة أك ـث ــر
تشددًا ّ
مما كانت عليه في السنوات
األخيرة.
ً
فـضــا عــن ذل ــك ،كــان تيلرسون أكثر
ّ
حـ ــذرًا م ــن ت ــرام ــب عـنــد ال ـت ـطــرق إلــى
«حـ ـل ــف شـ ـم ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» .فـفـيـمــا
ك ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـخ ــب قـ ــد ان ـت ـقــد
آلـيــة عـمــل «ال ـح ـلــف» ،ق ــال تيلرسون
إن «مـ ــن ح ــق ح ـل ـفــائ ـنــا ف ــي الـحـلــف
األطلسي أن يقلقوا من بروز روسيا
مـجــددًا» .وأض ــاف أن «روسـيــا اليوم
تـ ـط ــرح خ ـ ـط ـ ـرًا ،ل ـك ـن ـهــا ال ت ـت ـصــرف
بشكل ال يمكن التكهن بــه لتحقيق
مصالحها».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ه ــاج ــم تـيـلــرســون
ال ـصــن ،معتبرًا أن ال ـقــوة اآلسـيــويــة
ت ــاح ــق «أه ــدافـ ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة» ،ول ــم
تساعد بما يكفي فــي ضبط كوريا
ال ـش ـمــال ـيــة .وقـ ــال إن ب ـكــن «ل ــم تكن
ً
شريكًا أهال للثقة الستخدام نفوذها
ب ـه ــدف اح ـ ـتـ ــواء ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة»
وأن ـ ـش ـ ـط ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ـ ـ ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا
أن أه ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـصـ ــن كـ ــانـ ــت أح ـي ــان ــا
«تتناقض مع املصالح األميركية».
(األخبار ،أ ف ب

