مائة يوم على ترامب ..كيف مرت وماذا حقق؟
كتب -أحمد التالوي
ال يبدو من أنه قد حقق الكثير ،بر يبردو حتر وكأنره قرد ت،اجر إلر الخلر خطروا
عدة قرد تحكر عليره بالفشر فر تسرلم عهردة ،ئاسري ثانير  .هره هرو المضرمون العرا
للعديد من التقدي،ا الت خ،ج ف الفت،ة األخي،ة ف تقيي فت،ة المائ يرو األولر
من الوالي ال،ئاسي األول لل،ئيس األم،يك دونالد ت،امب.
وف هها اإلطا،؛ فإننا نلمس ف سياسا وق،ا،ا ت،امب ف هره الفتر،ة شركالا مرن
أشكا االستعجا ف تنفيه بعر البنرود التر سربق لره وأن أعلرن عنهرا فر ب،نامجره
ال،ئاس ر والترر انصررب الكثيرر ،منهررا علرر تصررفي إ،ث سررلفه الررديمق،اط بررا،ا
أوباما.
سرا مرن خرا ،المؤسسر التقليدير الحاكمر ؛ حيرث لر
وف هل وم كونه بالفعر ،ئي ا
يتول أي منصب تنفيهي كبي ،قب ت،شيح نفسه لل،ئاس أو حت عمر فر األنشرط
السياسي اإلست،اتيجي لحزبه؛ فقد اصطد ت،امب ف كثير ،مرن القر،ا،ا والمواقر
والقرررر،ا،ا بأحررررد أهرررر أعمرررردة الدولرررر األم،يكيرررر وهررررو الصررررالحيا الدسررررتو،ي
للمؤسسا .
وهو السبب ال،ئيس ف "التخبط" الحال الهي تواجهه ق،ا،اتره؛ حيرث إن ت،امرب ال
يررد – ،باعتبررا، ،جرر أعمررا وإعالمرر فرر األسرراس – أهميرر وخطررو،ة نقطرر
الصررالحيا الدسررتو،ي لمؤسسررا الدولر ؛ حيررث إن احترر،ا هرره الصررالحيا وفررق
مبردأ الفصر الكامر برين السررلطا الررهي تعتمرد الدولر األم،يكير منره تأسيسررها؛ هررو
ضررمان وحرردة الواليررا المتحرردة هاتهررا وعررد خرر،و أي مررن الواليررا الت ر تمل ر
إمكانيا كوزموبوليتاني لك تحيا كدول مستقل ؛ عن االتحاد الفيد،ال .
وهو ما بردا بشرك صر،يح فر منظومر ق،ا،اتره التر تبناهرا فيمرا يخر مسرأل منر
دخررو مررواطن عرردد مررن الرردو الع،بيرر واإلسررالمي ؛ حيررث اصررطد بصررالحيا
ع َمررد ومسررؤول بع ر الواليررا
المحرراك الفيد،الي ر والوالئي ر وكررهل بصررالحيا
ُ
الق،ا،يْن الهين أصرد،هما فر هرها الشرأن مرا يضر ،بمصرالح واليرته
الهين ،أوا ف
َ
االقتصادي واالجتماعي .

بر إن هلر اصررطد حتر برربع الشرر،ائح داخر حزبرره مررن ال،مرروز والشخصرريا
األكثرر ،خبرر،ة سياس ري،ا ممررن ه ر عل ر اطررال برردقائق وكررواليس السياس ر األم،يكي ر
ويد،كون أن األمو ،أعقد من الط،يق الت يتصو،ها بها ت،امب.
كما بدأ فت،ته باضط،ابا كبير،ة فر تعييناتره فر المناصرب الكبر،؛؛ حيرث واجره
الكثيرر ،مررن الحرر ،فر مسررأل مايكر فلررين الررهي عينرره فر منصررب مستشررا ،لألمررن
القوم ث اتضح أنه قد خرال القرانون األم،يكر فر نقطر شرديدة األهمير ال يمكرن
التجرراوز عنهررا وه ر عررد اتصررا أي مررواطن أم،يك ر ل ريس ف ر منصررب ،سررم
بجها دبلوماسي ،سمي أجنبي وه هنا السفا،ة ال،وسي ف واشنطن.
وبد تأثي،ا هها كرهل فر ت،اجعره عرن كثير ،مرن قر،ا،ا التر تعهرد بأخرهها فر
بداي ر عهدترره ال،ئاسرري كمررا كرران يؤكررد ف ر ب،نامجرره االنتخرراب مث ر بنررا الجرردا،
الحدودي م المكسي ووضر جماعر "اإلخروان المسرلمون" علر قائمر المنظمرا
اإل،هابي .
ولكن ال يمكن أخره هرها الوضر علر إطالقره؛ حيرث إن فتر،ة المائر يرو األولر لره
كان كما يبدو كافي له لك يتوا – وهو صاحب الشخصي المندفع – مر الكثير،
وت،كيرزا وبالترال ؛ إصراب ا
ا
من األمو ،بحيرث برد ق،ا،اتره وسياسراته أكثر ،هردو ا ا
للهد .
وهو ما بدا ف موافق مجلرس النرواب األم،يكر فر ال،ابر مرن مرايو الجرا،ي علر
إسقاط مش،و "أوباما كي "،وإق،ا ،قانون ت،امب لل،عاي الصحي .
وهو أو انتصا ،حقيق لت،امب وجا بعد استكماله لبنرا ف،يرق موظفيره ال،ئاسر
وإعررادة تقيرري الموقرر فيمررا يتعلررق بعالقترره مرر مؤسسررا الدولرر األخرر،؛ وفهمرره
لسياقاتها وأهمي م،اعاة نقط الصالحيا القانوني والدستو،ي .
فر هررها السرريا خررا ت،امررب ح،باررا صرر،يح وواضررح مر وسررائ اإلعررال التر
سا بمصرالح الواليرا
عا،ض ب،نامجه ال،ئاس اليمين الشعبوي ووجد فيه مسا ا
المتحرردة الحيوي ر وكررهل بررالقي األم،يكي ر المعلن ر ف ر مجررا الديمق،اطي ر وحقررو
اإلنسان وتهديداا للكثي ،من أ،كان الهيمن األم،يكي الدولي .

فقاط صحفاا ووسائ إعال هاجمته صر،اح ا مثر النيويرو ،ترايمز وهيئر اإلهاعر
الب،يطاني وقاط – كهل – حف العشا السنوي ل،ابطر م،اسرل البير األبري
ف التاس والعش،ين من أب،ي الماض وفض قضا اليو م أنصا! ،

ملف اإلخوان وتعقيداته
وهو من بين الملفا الت أب،ز حج جه ت،امب بحقائق السياسر األم،يكير التر
ل يكن يع،فها ألنه – بالفع – قاد من خرا ،أير خلفير تر،تبط بالمؤسسر الحاكمر
ف الواليا المتحدة ودهاليزها الحزبي والتنفيهي وبالتال ؛ فقد اصطد بها.
فاإلخوان المسلمون من المعر،و وكمرا ثبر بالوثرائق فر السرنوا األخير،ة حتر
من قب سنوا ال،بي الع،بر والتر أُفر ،عنهرا بموجرب قرانون حماير المعلومرا
ف ب،يطانيا وألمانيا والواليرا المتحردة مرن أهر األه ،الوظيفير للتحرال األنجلرو
ساكسون ف المنطق الع،بي والعال اإلسالم .
وهررو مررا برردا خررال فترر،ة االحررتال السرروفييت ألفغانسررتان ومررا تررال هلر مررن أحررداث
ع ِ ،بال،بي الع،ب .
كب،؛ ف المنطق الع،بي وحت ما بعد ما ُ
كما أن م،ام ت،امب ف هها الصدد اصرطدم مر أجندتره هرو والتر وضر علر
،أس أولوياتها موضو مكافحر اإل،هراب فر الشر ،األوسرط والرهي ،أ؛ أنره لرن
يتحقررق مررن دون إغررال ملفررا األزمررا المشررتعل ف ر المنطق ر وعل ر ،أسررها ليبيررا
واليمن وسو،يا والت تمثر أكبر ،تهديرد لألمرن القروم للحلفرا األو،وبيرين والرهين
تتحم الواليا المتحدة العبئ األكب ،فر الت،تيبرا األمنير الخاصر بهر منره انتهرا
الح،ب العالمي الثاني من خال حل شما األطلنط "الناتو" وأط ،أخ،؛.
فاإلخوان المسلمون ش،كا حك ف أكث ،من بلد ع،ب مهر فر منظومر االسرتق،ا،
الررهي يسررع ت،امررب إلرر إقرر،ا ،فرر المنطقرر مثرر الجزائرر ،والمغرر،ب واأل،دن
وبالتال ؛ فإن ق،ا ،شائ مث هها سو يؤث ،ف قد،ة إدا،ته عل التأثي ،ف ق،ا،
هه البلدان الت ت،يد أن تحافظ عل الهدو الداخل فيها وهرو مرا يتفرق مر م،امر
ت،امب.

وبالتال ؛ فقد اصطد ت،امب بالقلب الصرلب للمؤسسر األم،يكير التر أطلعتره علر
كثي ،من الحقائق ف هها السيا ؛ حيث صد ،تقا،ي ،صحفي ف فب،اير ،الماضر
تق،ي،ا من وكال االستخبا،ا الم،كزير األم،يكير "سر .
تشي ،إل أن ت،امب تلق
ا
آي .إيه" يحره ،فيهرا مرن مثر هره الخطروة التر قرا إنهرا سرو تضرع مرن ترأثي،
واشنطن إقليمي،ا ف ظ هيمن اإلخروان فر أكثر ،مرن بلرد ع،بر وإسرالم سياسري،ا
واجتماعي،ررا وعلر مررا قررا التق،يرر ،بأنرره أهمير اإلخرروان فر التصرردي لملر مكافحر
اإل،هاب الهي هو أولوي لد؛ ت،امب كما تقدم .
ولهل ؛ فإن هنا خيا ،أق،ب أما ت،امب ف هها الشأن لك يوا ما بين ب،نامجره
ف الش ،األوسط والهي يتضمن محاص،ة إي،ان بجانب ملر مكافحر اإل،هراب
والهي – أي هها الب،نامج – يعتمد أشد االعتماد عل دع حلفا واشنطن الكبرا ،فر
المنطق وعل ،أسه مص ،والمملك الع،بي السعودي .
ويعتمد هها الخيا ،عل تحقيق ما يه النظا المص،ي تحقيقه فر هرها المجرا وهرو
محاص،ة نشاط التنظي الردول وتقييرد يرد فر العمر عبر ،األ،اضر األم،يكير فر
صرررا فيمرررا يتعلرررق بمسرررأل الترررأثي ،علررر
تهديرررد المصرررالح الحيويررر المصررر،ي وخصو ا
الكررونج،س األم،يك ر ومنظمررا حقررو اإلنسرران النافررهة فيمررا يتعلررق بمل ر حقررو
اإلنسرران فرر مصرر ،والرردع األم،يكرر االقتصررادي والعسررك،ي األم،يكرر المقررد
للقاه،ة.
وبدا هل بالفعر خرال زيرا،ة الر،ئيس المصر،ي عبرد الفترا السيسر األخير،ة إلر
الواليا المتحدة الت خل مرن المظراه ،المعترادة الحتجاجرا اإلخروان المصر،يين
المقيمررين ف ر الواليررا المتحرردة واإلخرروان األمرر،يكيين ضررد السيس ر والت ر كان ر
دائم ر الظهررو ،خررال زيررا،ا السيس ر لحضررو ،جلسررا الرردو،ة السررنوي الجمعي ر
العام لألم المتحدة ف سبتمب ،من ك عا .
الشرق األوسط وأزماته
فيما يخ الش ،األوسط بدا واض احا امتال ت،امب إل،ادة سياسي لتنفيه مرا تعهرد
به ف هها المجا الجيوسياس الحيوي بالنسب مصالح األمن القوم األم،يكي كمرا
ف موضو النفط ونقاط التجا،ة العالمي األه باإلضاف إل األمن اإلس،ائيل .

فهرررو أعطررر أوامررر ،تنفيهيررر ال تحترررا إلررر موافقررر الكرررونج،س األم،يكررر عليهرررا
للبنترراجون بموجررب صررالحياته الدسررتو،ي مررن أج ر تصررعيد الموق ر االسررتخبا،ي
والعسك،ي ضد الجماعا "الجهادي " المسلح عل النحو التال :
 زيادة مساح عمليا الطائ،ا بدون طيا ،فو مناطق النشاط "الجهرادي" األهروترر هلرر فرر الرريمن والصرروما وليبيررا باإلضرراف إلرر منرراطق أخرر،؛ مررن العررال
اإلسررالم مث ر أفغانسررتان الت ر شررهد ف ر منتص ر أب،ي ر الماض ر اسررتهدا
منرراطق لتنظرري الدول ر "داع ر " ف ر "ننج،هررا "،األفغاني ر بررأكب ،قنبل ر تقليدي ر ف ر
ت،سان األسلح األم،يكير تلتهرا سلسرل مرن العمليرا اسرتهدف منراطق التنظري فر
أقغانستان أسف ،إحداها عن مص ،شخ يُدع عبد الحسريب الموصرو بأنره
زعي تنظي "داعر " فر أفغانسرتان فر نهاير أب،ير بعملير شرا،ك فيهرا القروا
الخاص األفغاني ف نفس المنطق .
 إعرادة نشر ،العناصرر ،التابعر لوكالر االسرتخبا،ا الم،كزير األم،يكير "سر  .آي.إيه" ف منطق الق،ن األف،يقر وتردعي المحطرا اإلقليمير للوكالر وعلر ،أسرها
محط ني،وب .
 دع القوا األم،يكي المتواجدة ف مناطق سيط،ة األسطولَيْن الخامس والسرادسف بح ،الع،ب والخليج الع،ب والق،ن األف،يق وف البح ،األبي المتوسط.
الخطوة األم،يكي األخي،ة شمل خطوا مماثل ف أعال المحريط الهرادي ضرمن
األزم المتفاعل م كو،يا الشمالي والت ه أحرد أوجره ب،نرامج ت،امرب الصردام
م الصين الداع األكب ،لكو،يا الشمالي .
رؤخ،ا
فبررال،غ مررن أن الظررواه ،تقررو بررأن اإلجرر،ا ا الت ر قام ر بهررا واشررنطن مر ا
تسررتهد حماير حلفائهررا اليابررانيين والكررو،يين الجنرروبيين مررن أي عرردوان "نررووي" أو
تقليرردي كررو،ي شررمال بعررد تزايررد التجررا،ب الصررا،وخي والنووير الكو،ير الشررمالي
مؤخ،ا؛ إال أنه ومن خال ب،نامج ت،امب ال،ئاس كان مرن الواضرح أنره يسرتهد
ا
الصين.

وهل فإن وحدة جم المعلوما العسك،ي الت أسستها القوا األم،يكير فر كو،يرا
الجنوبي ونش ،منظوم الدفا الصا،وخ "ثاد" المخصص العتر،ا الصروا،ي
بعيرردة المررد؛ ف ر هررها البلررد؛ ال يسررتهد كو،يررا الشررمالي وإنمررا الصررين وفررق ك ر
التقدي،ا اإلست،اتيجي الت وضع .
كررهل يمكررن تفسرري ،إ،سررا األسررطو الح،بر الررهي أمرر ،ت،امررب بتوجيهرره إلر بحرر،
الصين والهي يتكون من المجموع البح،ي "كا ،فينسرن" الضرا،ب والتر تشرم
حامل الطائ،ا الت تحم ها االس وسفن ح،بي أخ،؛؛ حيث أجر ،منراو،ا
بح،ي م القوا الكو،ي الجنوبي .
المه أنه وبالعودة س،يعاا إل شؤون الش ،األوسط؛ فإن ت،امب بدأ ينرتهج سياسر
مماثل لتل الت يحاو أن ينتهجها م كو،يا الشمالي والصين لمحاصر،ة األزمرا
ف المنطق ولكن بشك أكث ،شموالا ف ظ كونره ال يسرتطي أن يقرو بمرا هرو أبعرد
مررن هلر مر الصررين علر وجرره الخصوصررن التر تسررتطي قر غضررون سرراعا أن
تخف قيم الدوال ،األم،يكر بمرا يروازي نصر قيمتره أو أكثر ،إها مرا باعر جرز
مما تملكه من احتياطا نقدي بالدوال ،األم،يك وتزيد عل ت،يليون دوال.،
فالمترراب للنشرر،ة اليوميررر للخا،جيرر األم،يكيررر وإيجررازا البيررر األبرري ؛ يجرررد أن
طا ملحو ا
ت،امب ووزي ،خا،جيته ،يكس تيل،سون قد برد ا نشرا ا
ظرا بعرد مر،و ،المائر
يررو األول ر مررن عهرردة ت،امررب ال،ئاسرري ؛ حيررث اجتم ر ت،امررب – بعررد اجتماعرره م ر
ال،ئيس المص،ي عبد الفتا السيس والعاه األ،دن عبد هللا الثران برن الحسرين
و،ئرريس السررلط الفلسررطيني المنتهي ر واليترره محمررود عبرراس – م ر ولر ول ر العهررد
ووزيرر ،الرردفا السررعودي األميرر ،محمررد بررن سررلمان والرر،ئيس الت،ك ر ،جررب طيررب
أ،دوغان.
بينمررا اجتم ر تيل،سررون ف ر األيررا األخيرر،ة م ر نظيرر ،ال،وس ر سرري،ج الفرر،و
ونظي ،القط،ي الشي محمد عبد ال،حمن آ ثان .
،افق هره اللقرا ا سلسرل مرن القر،ا،ا والتصر،يحا األم،يكير مرن بينهرا إقر،ا،
دع عسك،ي جديد لقوا سو،يا الديمق،اطي ضمن عملي تح،ي ،ال،قر مرن قبضر
تنظرري الدول ر "داع ر " عل ر خررال ال،غب ر الت،كي ر وف ر دع ر أم،يك ر واضررح
لألك،اد السو،يين بعد الض،با الجوي الت،كي األخي،ة الت استهدف قواعده .

كما استبق هها الدع زيا،ة ال،ئيس الت،ك ،جب طيب أ،دوغان إلر واشرنطن فر
منتص ر مررايو وهررو مررا فسرر ،األترر،ا كإشررا،ة سررلبي فيمررا يتعلررق بالعالقررا بررين
الجران َبيْن برال،غ مرن أن ،ئريس هيئر األ،كران المشرت،ك للجيرو األم،يكير (أعلر
منصررب عسررك،ي أم،يكر ويختلر عررن ،ئرريس أ،كرران الجرري األم،يكر الررهي هررو
موظ إدا،ي ف "البنتاجون") الجن،ا جوزير دانفرو،د أعر،ب عرن ،غبتره فر
أن تنض ت،كيا إل عملي ال،ق .
والتر تكثمفر كمررا تقررد بعررد إتمررا ت،امررب
لقررا ا تيل،سررون علر وجرره الخصررو
للمائ يو األول استهدف كما أكرد وزا،ة الخا،جير األم،يكير الملر السرو،ي
والح،ب الدائ،ة هنا وعل وجه الخصو دع الموقر ال،وسر إلقامر منراطق
تهدئرر أ،بعرر فرر الرربالد فرر مقابرر الضررغط علرر الحلفررا القطرر،يين والسررعوديين
واألت،ا لوق الدع العسك،ي المقد للمعا،ض السو،ي إلمكران التفر ،لمحا،بر
"داع " والقاعدة ف سو،يا "جبه تح،ي ،الشا أو النص،ة سابقاا".
كهل أعلنر الواليرا المتحردة عرن برد م،اجعر االتفرا النرووي المبر ،برين إير،ان
ومجموع الـ" "1 + 5الدولي التر تضر الردو الخمرس دائمر العضروي فر مجلرس
األمررن الرردول وألمانيررا ف ر يوليررو  2015وسررط تقررا،ي ،عررن مشرراو،ا م ر دو
ع،بيرررر وإسررررالمي كبرررر،؛ علرررر ،أسررررها مصرررر ،والسررررعودي واإلمررررا،ا واأل،دن
وباكستان من أج تأسيس ما يع ،بـ"ناتو إسالم " يتصد؛ إلي،ان.
ص إعالمي،ا وقر زيرا،ة السيسر
وال ينفص هل عن مساع واشنطن إلب،ا ما ُو ِ
إل ر واشررطن بررـ"صفق القرر،ن" بشررأن القضرري الفلسررطيني وهررو مررا فُ ِسرر ،عل ر أنرره
يتضمن موضو جدل قدي حديث يتعلق بتصفي القضي الفلسطيني من خال تبراد
أل،ا من صح،ا النقب وشبه جزي،ة سينا .
..........
ك هه التطو،ا وغي،ها بدأ ف أخه نسق أكث ،ت،تيباا وتنظي اما ف األيرا القليلر
الت تل إكما ت،امب للمائ يو األول وهو ما يقو بأنه ل يق ِ الفت،ة الماضري
شره،يْن إلر سرت أشره ،سرو
عبثاا ويقو كهل بأنه و،بما ف غضرون مرا برين
َ

تتبلو ،سياسا أكث ،وضو احا ،بمرا – نقرو ،بمرا – ترؤدي إلر حلرو جه،ير ألكثر،
األزما اشتعاالا مث الح،ب عل اليمن وف سو،يا واألزم ف ليبيا.

ت َ م ِب َح ْم ِد هللا..

