18

األربعاء  29آب  2018العدد 3551

األربعاء  29آب  2018العدد 3551

العالم

العالم

تقرير
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روسيا وأفريقيا الوسطى :زحف صامت على طريق العودة
ّ
وقع يوم الثالثاء الماضي
ّ
وجمهورية أفريقيا
وزيرا دفاع روسيا
ّ
ّ
اتفاقية تعاون عسكري على
الوسطى
ّ
هامش معرض دفاعي قرب موسكو.
ّ
ويمثل هذا «االتفاق اإلطاري» خطوة
ّ
إضافية في مسار تعميق التعاون
بين البلدين ،الذي بدأ منذ العام الماضي،
ووصل إلى ّ
حد إسهام موسكو في
ّ
الشخصي لرئيس أفريقيا
توفير األمن
الوسطى وعقد جلسات حوار مع زعماء
المعارضة والمتمردين الذين يسيطرون
على أغلب مجال البالد

زعـمــاء الـتـمـ ّـرد ،حيث قــابــل مبعوثون
لـهــا ثــاثــة م ــن ك ـبــار رمـ ــوز املـعــارضــة
حتى اآلن ،من بينهم الرئيس السابق
ميشيل دجــوتــوديــا ،مستغلة عالقات
قــديـمــة مـعــه تـكـ ّـونــت حــن درس خــال
ّ
الروسية لصداقة
شبابه في «الجامعة
الشعوب».
مــن جهة أخ ــرى ،تعمل روسـيــا ،ســواء
ّ
خاصة ،ومن
حكومية أو
عبر شركات
ّ
خــال عالقاتها بالحكومة وأعدائها،
على تحصيل عقود وحقوق استغالل
مناجم للمعادن واليورانيوم منتشرة
في طول البالد وعرضها .وحتى اآلن،
ّ
الداخليني
ال يبدو أن ّأيًا من الفاعلني
ّ
معترض على ذلك.
ع ـل ــى ع ـك ــس ذل ـ ــك ،ت ــوج ــد دالئ ـ ــل عـلــى
تـخـ ّـوف فرنسا مــن الحضور الــروسـ ّـي
فــي أفريقيا الوسطى أو حتى عملها
ع ـل ــى ت ـق ــوي ـض ــه .ق ـب ــل أش ـ ـهـ ــر ،رف ـعــت
ّ
فرنسية في
مجموعة مسلحة أعــامــا
أحد أحياء العاصمة ،ووزعــت بيانات
زعـمــت فيها ّأن ـهــا تـهــاجــم ق ــوات األمــم
املـتـحــدة بــدعــم فــرن ـسـ ّـي .وف ــي املـقــابــل،
ّ
نددت
أصدرت السفارة الفرنسية بيانًا ّ
فيه بتوظيف اسمها على هذا النحو.
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارًا مـ ــع هـ ـ ــذا الـ ـ ـخ ـ ـ ّـط ،تـ ـح ـ ّـدث
مـسـتـشــار ل ـتــواديــرا مــع مـ ّـجـلــة «جــون
أفريك» عن ّ
تخوفات يحملها الرئيس

حبيب الحاج سالم
ّ
األفريقي
خسرت روسيا حضورها
ب ـعــد س ـق ــوط االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتـ ّـي.
ورغــم عملها على اكتساب أصدقاء
ج ـ ـ ــدد ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــارة خ ـ ـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن
امل ــاضـ ـي ــن ،إال أن ج ـه ــوده ــا كــانــت
ّ
تـصـطــدم دائ ـم ــا بــاملـصــالــح الـغــربـ ّـيــة
ُاملـنــافـســة .ولـعــل أب ــرز أمثلة الـصــدام
ّ
ـدخــل حلف «الـنــاتــو» فــي ليبيا
هــو تـ ّ
ع ــام  ،2011وإس ـه ــام ــه ال ـحــاســم في
معمر القذافي ،ما حرم
إسقاط نظام ّ
مــوسـكــو مــن عـقــود شملت قطاعات
ّ
التحتية.
الطاقة والتسليح والبنية

اليوم ،تعود موسكو رويدًا رويدًا إلى
ّ
جغرافية مختلفة،
أفريقيا ،من بوابات
ومـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون يـ ـتـ ـش ــاب ــك ف ـي ـهــا
ّ
ّ
ّ
والحكومي
االقـت ـصــادي بــالـعـسـكــري،
ّ
مما يبدو تراجعًا
بالخاص،
مستفيدة ّ
ّ
ل ـل ـق ــوى الـ ـغ ــرب ــي ــة .وتـ ـم ـ ّـث ــل أفــري ـق ـيــا
الــوسـطــى اآلن جبهة العمل الروسية
األبرز.

أفريقيا الوسطى:
وداعًا فرنسا؟

ّ
جمهورية أفريقيا الوسطى
استقلت
ّ
عــن فرنسا فــي عــام  ،1960لكن الحبل
ّ
ّ
الـ ـس ــري االس ـت ـع ـم ــاري ل ــم ي ـس ـقــط مع
تدخلها
ال ــز ّم ــن .اسـتـمــرت فــرنـســا فــي ّ
الفج في شؤون مستعمرتها السابقة،
وأسـ ـهـ ـم ــت فـ ــي انـ ـ ـع ـ ــدام اسـ ـتـ ـق ــراره ــا
ّ
السياسي املــداوم ،داعمة وصول جان
بيدل بوكاسا إلى السلطةّ ،
ثم إخراجه
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الحكام الالحقني.
منها،
وتوجيه ُ
اقـتـصـ ّ
ـاديــا ،أوصـلــت الـتـطــورات البالد
إلــى مـصــاف الـبـلــدان األق ــل ن ـمـ ّـوًا ،رغم
ّ
ثــرائ ـهــا بــالـطــاقــة واملـ ـع ــادن ،ودخ ـلــت،
ّ
متقطعة
سـيــاسـ ّـيــا ،فــي ح ــروب أهـلــيــة
ّ
ب ــدأ آخــرهــا ع ــام  2012وه ــي مستمرة
حتى اآلن .لم تكن فرنسا بعيدة ،حيث
ّ
عملية أطلق
تدخلت نهاية  ،2013في
ّ
عليها اس ــم «ســان ـغــاريــس» ،وأزاح ــت
ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـش ـيــل دجـ ــوتـ ــوديـ ــا .لـكــن
حضور باريس لم يتواصل ،ولم ّ
يثبت
شامال في البالد ،حيث انسحبت
حال
ً
ً ّ
بمجرد انتخاب رئيس جديد ،فوستني
ـ ـ ارشانج تواديرا ،وعــادت املواجهات
ّ
األهلية الدامية من جديد.
ب ـ ــدا ك ـ ــأن ف ــرن ـس ــا غ ـي ــر قـ ـ ـ ــادرة عـلــى
ّ
تحمل تكلفة الــذهــاب أبعد مــن ذلــك،
ّ
ـاص ــة م ــع تــرك ـيــزهــا ع ـلــى مـقــاومــة
خـ ّ
ّ
ّ
الخطر «الـجـهــادي» في مالي وبقية
دول ال ـس ــاح ــل .وإذا م ــا ك ــان مــوقــف
أكثر ّ
ّ
غربية ارتباطًا بالبلد على
قوة
ذل ــك ال ـن ـحــو ،ف ــإن ال ــوالي ــات املـتـحــدة

ـدخ ــل،
ل ـ ــم تـ ـك ــن أك ـ ـثـ ــر حـ ـم ــاس ــة لـ ـلـ ـت ـ ّ
ـاصــة مــع بــرنــامــج دون ــال ــد تــرامــب
خـ ّ
لـتـقـلـيــص ع ــدي ــد الـ ـق ــوات األم ـيــركـ ّـيــة
في القارة ككل ،وجعل جهود بالده
ّ
ّ
العسكرية متركزة فــي التدخل عبر
ّ
الطائرات املسيرة ،فيما تكاد تنعدم
ّ
االقتصادية وبرامجها
مساعداتها
ّ
االجتماعية.
العام املاضي ،أي بعد حوالى سنة من
انـتـخــابــه ،تـ ّ
ـوجــه تــواديــرا إلــى مجلس
األمـ ــن الـ ــدولـ ـ ّـي ،طــال ـبــا امل ـعــونــة ورف ــع
حـظــر التسليح امل ـفــروض عـلــى بــاده
ّ
الغربيني
منذ  ،2013ومتذمرًا من بطء
ـردده ـ ــم فــي
ف ــي مـ ـ ّـد ي ــد املـ ـس ــاع ـ ّـدة وت ـ ـ ّ
الرسمية للسيطرة على
دعــم الـقــوات
ـاص ــة أن بـعـثــة
ـ
خ
ـة،
ـ
ت
ـ
ل
ـ
ف
ـ
ن
امل ـن ــاط ــق امل ـ
ّ
األم ــم املـتـحــدة الـتــي تـضـ ّ ّ
قليال
ـر
ـ
ث
ـ
ك
أ
ـم
ً
مــن  12أل ــف عنصر تـبــدو عــاجــزة عن
ّ
األهلي وضبط األوضاع
حفظ السالم
ّ
األمنية .وفيما أشاح الجميع بوجهه
ب ـع ـي ـدًا ،ت ـق ـ ّـدم ــت روسـ ـي ــا خ ـط ــوة إلــى
األمام.

أهال بالصديق الجديد!
ً
نهاية الـعــام املــاضــي ،نجحت روسيا
ف ــي تـحـصـيــل اسـتـثـنــاء لـهــا م ــن حظر
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروض ع ـ ـلـ ــى أف ــريـ ـقـ ـي ــا
تردد فرنسا في البداية،
الوسطى ،رغم ّ
استثناء مشابهًا
منحها
خاصة لعدم
ّ
ً
ق ـبــل عـ ــام ب ـم ـعــارضــة م ــن روسـ ـي ــا .لم
يمض وقت طويل حتى وصلت ثالث
شحنات من السالح الخفيف إلى البلد،
ّ
ومعها م ّ
عسكريون أنشئت لهم
دربون
ُ
أكــاديـمـ ّـيــة فــي قـصــر الــرئـيــس السابق
بــوكــاســا .أكـثــر مــن ذل ــك ،صــار الــروس
ّ
الشخصي للرئيس
جــزءًا من الحرس
تــواديــرا .وتشير تقارير ،غير مؤكدة،
إلــى نشر جنود تابعني لشركة األمــن
الخاصة «فاغنر» في مناطق مختلفة
ّ
م ــن ال ـب ــاد ،وه ــي شــركــة ُمـسـ ّـجـلــة في
ّ
الروسي
األرجنتني (ال يسمح القانون
ّ
الخاص)،
بمثل هذا النوع من النشاط
ّ
رسمية مع الكرملني.
ولها روابط غير

اس ـت ـطــاعــت روسـ ـي ــا إذًا أن ت ـن ـجــز ما

ع ـج ــز ع ـن ــه ،أو رفـ ـض ــه ،غ ـي ــره ــا .مـنــذ
ت ـل ــك ال ـن ـق ـط ــة ،أخ ـ ــذت الـ ـع ــاق ــات بــن
الـبـلــديــن منحى تـصــاعـ ّ
ـديــا .فــي أيــار/
م ــاي ه ــذا الـ ـع ــام ،ت ـقــابــل ت ــوادي ــرا مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتني على
ّ
هامش املنتدى االقـتـصــادي فــي سان
بطرسبورغ ،وأش ــارا خــال حديثهما
إل ــى ال ـعــاقــات الـتــي جمعت بلديهما
في عقدي الستينيات والسبعينيات،
تطلعهما إل ــى اس ـت ـعــادة ذلــك
وأعـلـنــا ّ
الوهج.
ل ــم ت ـقــف ج ـه ــود روس ـي ــا ف ــي أفــريـقـيــا
الــوسـطــى عند العتبة الـعـسـكـ ّ
ـريــة ،بل
س ـعــت إلـ ــى تــأس ـيــس م ـق ــارب ــة أوسـ ــع.
ت ـع ـمــل م ــوس ـك ــو مـ ـث ـ ًـا ع ـل ــى ال ـجــانــب
اإلن ـســانـ ّـي ،حيث نـشــرت مستشفيات
م ـت ـن ـق ـلــة ،وت ـس ـع ــى إلـ ــى اإلس ـ ـهـ ــام فــي
ق ـطــاع التعليم (تـعـ ّـلــم ت ــوادي ــرا نفسه
فــي شـبــابــه عـلــى أي ــدي أس ــات ــذة روس
ُأرسلوا إلى بــاده) ،إضافة إلى البنى
ّ
التحتية األخرى .من جانب آخر ،تعمل
روسيا على إقامة خطوط تواصل مع

تـجــاه فــرنـســا وال ـغ ــرب .خ ــال حديثه،
قــال املستشار إن «الـغــربـ ّـيــن ق ــادرون
ّ
ع ـلــى تـنـظـيــم إس ـق ــاط تـ ــواديـ ــرا» ،وإن
ّ
ضده» .إضافة
األخير
«واع بما يحاك ّ
ٍ
ّ
محلية
تتحدث وسائل إعالم
ذلك،
إلى
ّ
بــاسـتـمــرار عــن «م ــؤام ــرة» تـحــاك ضـ ّـد
الـبــاد ،مــع إش ــارات للغرب ،ومــع ّأنها
ّ
تصورًا واضحًا عن طبيعتها،
ال ُتقدم
إال ّأنها ال تلقى أيضًا إدانة أو نفيًا من
ّ
السلطات.
وبصرف النظر عن وجود مؤامرة من
عدمه ،من الواضح أن خيبة أمل تجاه
ّ
ال ـغــرب بـصــدد االنـتـشــار فــي أفريقيا،
ّ
تدخالت بلدانه االنتقائية
سواء بسبب ّ
أو دوره ال ـس ـل ـبـ ّـي ف ــي تـنـمـيــة ال ـق ــارة،
وم ــا ُي ـصــرف عـلــى ال ـحــرب والتسليح

والدمار من قبلها يتجاوز في أحيان
كثيرة ما ُي ّ
صور كـ«مساعدات» .ضمن
هذا املناخ ،تجد روسيا هامشًا أوسع
ّ
ّ
تصور
ـاء على
للتحرك فــي الـقــارة ،بـنـ ً
ّ
جديد لسياستها الــدولــيــة يقوم على
تدعيم االستقرار والـسـيــادة ،من دون
ّ
ّ
عسكرية
جانبية ،وبرامج
اشتراطات
واقـتـصـ ّ
ـاديــة يتشارك فيها القطاعان
العام والخاصّ.

روحاني في موقف أضعف:
ُ
هل يجبر خامنئي على رفع «الغطاء»؟
دخل الرئيس اإليراني،
حسن روحاني ،أمس ،إلى
البرلمان من أجل الخضوع
لالستجواب ،ليخرج منه
بموقف َأكثر ضعفًا
بعد لكمتي المؤسسة
التشريعية التي أسقطت
َ
وزيرين في فريقه
االقتصادي .الحقت أسئلة
الملف االقتصادي روحاني
مجددًا ،من دون أن ينجح
في تقديم أجوبة شافية
للنواب ،ما أعاد طرح
اإلشكاليات حول مصير
روحاني ،واحتمال رفع
«الغطاء» عن الرجل
تتعالى وتيرة الحراك السياسي الداخلي
فــي إي ــران ،منذ دخــول الدفعة األول ــى من
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ح ـي ــز ال ـت ـط ـب ـيــق،
وم ــا تــركـتــه مــن آث ــار عـلــى االق ـت ـصــاد .في
البرملان ،كما في القضاء ،تحضر ملفات
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي شـ ــأن مـلــف
االقتصاد والتعامل مع االهـتــزازات التي
ت ـمــر ب ـهــا ال ـع ـم ـلــة واألس ـ ـ ـ ــواق ومـخـتـلــف
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ـ ــات .وك ـ ـم ـ ــا ُيـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ َ
ـاء ل رئـ ـي ــس
ُ َ
الـجـمـهــوريــة فــي ال ـبــرملــان ،ي ـحــاكــم رجــال
أع ـمــال وت ـجــار م ـضــاربــون أم ــام الـقـضــاء
ب ـت ـه ــم ت ـت ـع ـل ــق بـ ـ ــاإلضـ ـ ــرار ب ــاالق ـت ـص ــاد
اإليراني وســوق العمالت .خلف كل ذلك،
َي ـظ ـهــر حـ ــرص ال ـن ـظ ــام ف ــي ط ـه ــران على
الحد من آثار العقوبات األميركية ،ونقل
النقاش املحتدم حــول امللفات املعيشية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة إل ـ ــى داخـ ـ ــل امل ــؤس ـس ــات،
ً
ب ــدال م ــن ال ـش ــارع ال ــذي يـشـهــد تـحــركــات
ُ
ّ
احتجاجية متقطعة ،تـعــد بالنسبة إلى
صـ ـن ــاع ال ـ ـقـ ــرار اإلي ـ ــران ـ ــي ب ـي ـئــة خـصـبــة
لالستغالل من الخارج.
ويـ ـتـ ـي ــح ت ـف ـع ـي ــل عـ ـم ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــات فــي
املساءلة واملحاسبة سحب فتيل االحتقان

ال ـش ـع ـبــي م ــن ج ـه ــة ،ك ـمــا ي ـ ّ
ـؤم ــن لـلـنـظــام
فرصة إغالق الثغرات في مرحلة مواجهة
الضغوط األميركية من جهة ثانية ،عبر
تحصني النظام ببرامج مكافحة الفساد
وت ـح ــدي ــث الـ ـب ــرام ــج االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .لـكــن
ال ـث ــاب ــت ،ح ـتــى اآلن ،وع ـلــى رغ ــم إطــاحــة
ال ـبــرملــان بــوزيــريــن فــي حـكــومــة الــرئـيــس
حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،أن ملـ ــا يـ ـج ــري سـقـفــا
ً
لـيــس س ـهــا تـ ـج ــاوزه ،يـتـمـثــل ف ــي رفــض
مؤسسات النظام حــدوث فــراغ كبير في
ال ــدول ــة أث ـن ــاء ه ــذه امل ــرح ـل ــة ال ـح ـســاســة،
كإزاحة الرئيس .تحت هــذا السقف الذي
حدده املرشد علي خامنئي ،من املمكن أن
تأخذ الحملة مداها في إجبار روحاني
ع ـلــى تـغـيـيــر فــري ـقــه االق ـت ـص ــادي ،وفـتــح
امللفات املشوبة بعالمات االستفهام حول
األداء الحكومي فيها.
أم ـ ـ ــس ،ح ـض ــر روحـ ــانـ ــي ك ـم ــا وع ـ ــد إل ــى
ال ـب ــرمل ــان لــإجــابــة ع ـلــى أس ـئ ـلــة ال ـن ــواب.
جلسة عــاصـفــة انـتـهــت إل ــى فـشــل الــرجــل
ف ــي إق ـن ــاع م ـس ـت ـجـ ِـوب ـيــه ،س ــوى بــإجــابــة
واح ـ ـ ــدة ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ـق ــوب ــات امل ـصــرف ـيــة
م ــن ب ــن أس ـئ ـلــة خـمـســة (س ـعــر ال ـصــرف،
والتهريب ،والبطالة ،والــركــود ،وأسباب

استمرار العقوبات املالية املصرفية على
ُ
رغم االتفاق النووي) طرحت عليه .حاول
ال ــرئ ـي ــس أن ي ـب ــدو م ـت ـمــاس ـكــا وحــاس ـمــا
فــي إجــابــاتــه ،مستعينًا بخطاب الوحدة
الــوطـنـيــة لـيــؤكــد ض ــرورة حـمــايــة النظام
والـحـكــومــة بــوجــه «ال ـع ــدو» وسـيــاســاتــه،
ح ـ ّـد اع ـت ـبــاره االح ـت ـجــاجــات فــي ال ـشــارع
سببًا مشجعًا لـقــرار الرئيس األميركي،
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،االن ـس ـحــاب مــن االت ـفــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي .وإذ أقـ ـ ـ ـ ّـر روح ـ ــان ـ ــي ب ــوج ــود
«مـ ـشـ ـك ــات» ،ت ـم ـ ّـس ــك ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه

ّ
بأن
روحاني
أقر
االتفاق النووي لم ُي ِّ
لب
الطموحات
المعقودة عليه

اتسمت إجابات روحاني بالعمومية والتركيز على أهمية «الوحدة» (أ ف ب)

بخطاب عمومي نفى فيه وجود «أزمة»،
إذ قــال« :ال يجب القول إننا نواجه أزمة.
ال تــوجــد أزم ـ ــة .إذا قـلـنــا إن ه ـنــاك أزم ــة
فـسـيـتـحــول األمـ ــر إل ــى مـشـكـلــة بالنسبة
للمجتمع ،ومن ثم إلى تهديد» .وأضاف:
«الناس ال يشعرون بالخوف من الواليات
املتحدة ،بل هم خائفون من خالفاتنا .إذا
رأى الـشـعــب أنـنــا مـتـحــدون فـسـيــدرك أن
ُ
املشكالت ست َحل»« .املبارزة» بني الرئيس
وال ـ ـبـ ــرملـ ــان ب ـل ـغ ــت أوج ـ ـهـ ــا مـ ــع م ــداخ ـل ــة
النائب عن مدينة قــم ،مجتبى ذو النور،
ال ــذي ق ــال« :بـنـيـتــم ق ـص ـرًا مــن التمنيات
ي ــدع ــى خ ـطــة ال ـع ـمــل ال ـشــام ـلــة املـشـتــركــة
(االتـ ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي) ...بــرك ـلــة واح ـ ــدة من
تــرامــبُ ،د ّم ــر هــذا القصر ولــم يكن لديكم
أي بديل منه» ،وهو ما استدرج روحاني
لـلــرد واالع ـتــراف بــأن االتـفــاق لــم ُيـلـ ِّـب كل
الطموحات املعقودة عليه.
ف ــي امل ـح ـص ـل ــة ،ن ـج ــح خ ـص ــوم روح ــان ــي
فــي إض ـعــاف مــوقـفــه أك ـثــر ،ال سيما أمــام
الــرأي العام اإليــرانــي .اآلثــار بدت سريعة
وجلية النـعـكــاس السياسة فــي الـشــارع،
حـيــث تــراج ــع ال ــري ــال اإلي ــران ــي أم ــس من
جديد إلى ما يقرب  11100مقابل الدوالر.
مـشـهــد روح ــان ــي ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،وخـطــابــه
إجــابــة عـلــى أسـئـلــة ال ـن ــواب ،سيحظيان
باالهتمام والتقييم أكثر داخليًا ،ســواء
فــي الـشــارع أو على املستوى السياسي،
ُ
لــت ـف ـتــح األس ـئ ـل ــة ال ـص ـع ـبــة ع ــن م ــا بـعــد
الـخـطــاب ،وأهـمـهــا :هــل تنجح محاصرة
روحاني في تخلي املرشد عنه؟ ال شيء
إلى اآلن ّ
يرجح رفع «الحماية» عن الرجل،
لكن مسار استجوابه يجعل األمر ممكنًا
قانونيًا ،في حال تمت الدعوة إلى جلسة
ُ
مساءلة تطرح فيها أهلية الرئيس على
ال ـت ـصــويــت .إال أن الـتـصــويــت عـلــى عــدم
ّ
أه ـل ـيــة ال ــرئ ـي ــس ي ـت ـطــلــب أصـ ـ ــوات ثلثي
أع ـ ـضـ ــاء ال ـ ـبـ ــرملـ ــان .وي ـب ـق ــى خـ ـي ــار آخـ ــر،
هــو إحــالــة نتيجة األجــوبــة إل ــى السلطة
ُ
ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـت ــي تـ ـع ـ ّـد ت ـق ــري ـرًا لـلـبــرملــان
واملرشد .لكن ،وفي كل األحوال ،املسارات
جميعها تنتهي عند املرشد الــذي يملك
الـ«فيتو» على أي قرار ،وهو الذي اعتبر
قبل أيام أن الدعوة إلى إسقاط الحكومة
تنفيذ لــ«مـخـطــط األع ـ ــداء» ،م ـشــددًا على
أن «الحكومة يجب أن تبقى ،وأن تكون
ق ــوي ــة ،وأن تـ ـم ــارس وظ ـي ـف ـت ـهــا ف ــي حــل
مشاكل الشعب».
(األخبار)

تقرير

اتفاق واشنطن ـ مكسيكو سيتي :كندا خارج «نافتا»؟
قطعت وزيرة الخارجية الكندية
األوروبية وهرعت إلى
جولتها
ّ
واشنطن ،حيث أكد كبار المستشارين
التجاريين للرئيس األميركي ،دونالد
ّ
ترامب ،أن الواليات المتحدة مستعدة
لترك كندا خارج اتفاق «نافتا» ،بعد
توقيعها اتفاقًا تجاريًا ثنائيًا مع
المكسيك

فــي سـيــاق الـتــرويــج التـفــاق التجارة
ال ــذي أبــرمـتــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة مع
امل ـك ـس ـيــك ،أول م ــن أمـ ــس ،بــاعـتـبــاره
«نصرًا كبيرًا» ،سعى مسؤولو إدارة
ت ــرام ــب إلـ ــى زي ـ ـ ــادة ال ـض ـغ ــوط عـلــى
ّ
كـنــدا ،مؤكدين ض ــرورة إتـمــام اتفاق
ب ــن ال ـجــان ـبــن األم ـي ــرك ــي وال ـك ـنــدي
بحلول نهاية األسبوع ،ينقذ صيغة
ّ
محدثة من اتفاق التبادل الحر لدول
أميركا الشمالية «نافتا» الذي جمع
االقتصادات الثالثة منذ عام .1994
فــي ه ــذا اإلط ــار ،ق ــال وزي ــر الـتـجــارة،
ويلبر روس ،إن االتفاق مع املكسيك،
«وض ـ ــع بـشـكــل ج ـ ّـي ــد جـ ـ ـدًا .ل ـ ــذا ،فــإن
ّ
للمضي
الــرئـيــس (ت ــرام ــب) مستعد
قدمًا ،مع كندا أو من دونها» .وأضاف
في حديث لـ«فوكس بزنس»« ،إذا لم
يحدث ذلك (االتفاق مع كندا) ،يجب
علينا معاملتهم عـلــى أنـهــم دخــاء
ّ
حقيقيون» ،معربًا عن ثقته بأن كندا
ّ
ستنضم في النهاية إلى الصفقة ،ألن

قطعت وزيرة الخارجية الكندية جولتها األوروبية وتوجّهت إلى واشنطن ( أ ف ب)

«مشكلة سيارات»
االقـتـصــاد الكندي «ال يمكنه البقاء
على قيد الحياة» من دون الواليات
املتحدة.
ت ـضــع هـ ــذه ال ـت ـصــري ـحــات ضـغــوطــا
كبيرة على كندا ّ
لتقرر ما إذا كانت
س ـت ـن ـضــم إلـ ـ ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق بــال ـص ـي ـغــة
التي تناسب حليفتها الكالسيكية،
أم أنها ستخرج مــن اتفاقية ثالثية
األطراف استمرت حوالى ربع قرن.
وفيما جاءت التصريحات األميركية
متسقة ،أعلن وزيــر الخزانة ستيفن
منوتشني ،أنــه «إذا لــم ّ
يتم التوصل
إل ـ ـ ــى ات ـ ـف ـ ــاق م ـ ــع ك ـ ـن ـ ــدا ،س ـت ـم ـضــي
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ق ــدم ــا ف ــي ات ـفــاق
تجارة منفصل مع املكسيك» .وأشار
ـرس
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «ي ـع ـت ـق ــد أن ال ـك ــون ـغ ـ ّ
سيوافق على اتفاق منفصل» ،لكنه
ّ
رجــح فــي مقابلة مــع شبكة «ســي أن
بي ســي» أن يتم إبــرام اتفاق تجارة
ثـنــائــي ب ــن الـبـلــديــن ه ــذا األس ـب ــوع.
وقــال« :الـســوق األميركية واألســواق

االقتصاد الكندي «ال
يمكنه البقاء على
قيد الحياة» من دون
الواليات المتحدة

الكندية متشابكة للغاية ...من املهم
بالنسبة إليهم الحصول على هذه
الصفقة املهمة أيضًا بالنسبة إلينا».
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـثـ ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
األمـ ـي ــرك ــي ،روب ـ ـ ــرت الي ـت ـه ــاي ــزر ،أن
ّ
«ت ــرام ــب يـخــطــط إلب ــاغ الـكــونـغــرس
بأنه توصل إلــى اتـفــاق مــع املكسيك

ُ
إذا لم تختتم املحادثات مع كندا في
نهاية هذا األسبوع».
وفـ ـ ـ ــور وصـ ـ ـ ــول وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـك ـن ــدي ــة ،كــري ـس ـت ـيــا ف ــري ــان ــد ،إل ــى
واشنطن ،أمس ،في محاولة النتزاع
اتفاق تجاري من الواليات املتحدة،
ق ــال ال ـ ّنــاطــق بــاس ـم ـهــا ،آدم أوس ــن،
«سـنــوقــع فـقــط عـلــى «نــافـتــا» جــديــد،
يكون جيدًا لكندا وللطبقة الوسطى
في بلدنا».
وكانت رئاسة الوزراء الكندية أعلنت،
أول م ــن أمـ ـ ــس ،أن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
ج ـ ّـاس ــن ت ـ ـ ـ ــرودو أج ـ ـ ــرى «مـ ـح ــادث ــة
ب ـ ـ ــن ـ ـ ــاءة» م ـ ــع تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـعــد
اإلعالن عن ّ
توصل الواليات املتحدة
واملـكـسـيــك إل ــى ات ـفــاق .وأضــافــت في
ب ـيــان أن «الــزعـيـمــن ّ
رح ـبــا بــالـتـقـ ّـدم
ٍ
ال ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ّـم إحـ ـ ـ ـ ــرازه فـ ــي املـ ـح ــادث ــات
ّ
م ــع امل ـك ـس ـيــك وه ـم ــا ي ـت ـطــل ـعــان إلــى
مــواصـلــة فريقيهما امل ـحــادثــات هــذا
األسبوع بهدف التوصل إلــى نهاية

ناجحة للمفاوضات».
ّ
ل ـك ــن امل ــراق ـب ــن يـشـكـكــون ف ــي نـجــاح
املفاوضات .فمن جهته ،يرى الخبير
االقتصادي في مصرف «سي آي بي
س ــي» ،أف ـيــري شينفيلد ،أن «بــدايــة
ّ
األم ـ ــور لـيـســت مـثــالـيــة ألوتـ ـ ــاوا ألن
كندا ستكون أمــام اقـتــراح عليها أن
تقبل بــه أو تــرفـضــه ،مــع تهديد بأن
الواليات املتحدة مستعدة لترك كندا
جانبًا والعمل على أساس ثنائي مع
املـكـسـيــك» .أم ــا الخبير فــي الـتـجــارة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي «جـ ــام ـ ـعـ ــة أوتـ ـ ـ ـ ـ ــاوا»،
بــاتــريــك لــوبـلــون ،فيقول إن «تــرامــب
يــريــد تحقيق انـتـصــار ســريــع» قبل
انتخابات منتصف الوالية املرتقبة
في منتصف تشرين الثاني /نوفمبر
املقبل ،ألنه يعتقد أن «ذلك (التفاهم
ب ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وامل ـك ـس ـيــك)
سـيـشـكــل ض ـغ ـطــا ع ـلــى ك ـن ــدا إلبـ ــرام
اتفاق».
(األخبار)

تتعلــق إحــدى أهــم نقــاط االتفــاق بــن الواليــات
املتحــدة واملكســيك بقطــاع الســيارات .وقــد قــام
البلــدان بتحديــث القواعــد األصليــة لتشــجيع
«قطــاع الصناعــات التحويليــة األميركيــة ...علــى
أن يكــون حوالــى  75فــي املئــة مــن مكونــات
الســيارات مصــدره الواليــات املتحــدة أو
املكســيك» .وفــي االتفــاق الســابق كانــت نســبة
املكونــات التــي يجــب أن يكــون مصدرهــا
أميركيــا شــماليًا  62.5فــي املئــة.
كمــا يشــترط االتفــاق أن يكــون مــا بــن  40إلــى
 45فــي املئــة مــن مكونــات الســيارات أنتجــه
عمــال ينالــون  16دوالرًا فــي الســاعة علــى األقــل.
وكان املمثلــون املكســيكيون يســعون إلــى
توقيــع االتفــاق الجديــد قبــل نهايــة الشــهر
الجــاري أي خــال األســبوع الجــاري ألنهــم
يريــدون موافقــة الســلطة التشــريعية قبــل أن
يتســلم الرئيــس الجديــد مهامــه.

