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ــب وانتهى  ــد ترام ــب دونال ــدأ بتنصي عام ب
ــّوره؛ وبينهما شهدت 2017 أحداثاً ُسجلت  بته
ــن املعادلة  ــات التاريخ، وغّريت موازي يف صفح

السياسية يف العالم والرشق األوسط تحديداً.
ــاءه  ــا وف ــت فيه ــرارات أثب ــة ق ــد سلسل فبع
ــارة إىل منطقة  ــة، أجرى زي ــوده االنتخابي بوع
ــي، أشعل عىل إثرها الخالف بني  الخليج العرب
ــادر ويف حقيبته نحو 480  ــاء العرب، وغ األشق
ــة الرشق  ــل منطق ــي، لتدخ ــار دوالر أمريك ملي

األوسط يف غياهب التوتر.
ــه الداخلية،  ــج سياسات ــن نتائ ــني قلق م وب
ــد الخارجي،  ــىل الصعي ــه ع ــا يحمل ــب مل وترقّ
حبس العالم أنفاسه يف اللحظات التي سبقت 
ــد ترامب، الرئيس الـ45 للواليات  تنصيب دونال

املتحدة األمريكية، مطلع العام الجاري.
ترامب املثري للجدل

فتح ترامب أبواب البيت األبيض، وفتح معها 
أبواب العالم عىل مزيد من الرصاعات وموجات 
ــه  وقرارات ــة  االنتخابي ــوده  وع إزاء  ــب،  الغض
ــة العربية  ــىل املنطق ــا ع ــورة وانعكاساته املته

والعالم، وكذلك الداخل األمريكي.
ــاً ألمريكا،  ــه رئيس ــوزه وتنصيب ــاب ف يف أعق
ــت مظاهرات حاشدة يف شوارع العاصمة  خرج
ــد؛ ما أدى إىل  ــاً للرئيس الجدي واشنطن، رفض
ــار ترامب ومعارضيه الذين  اشتباكات بني أنص
ــوه فيها  ــة لرتامب، وصف ــوا الفتات مناهض رفع

بـ»النازية» و»العنرصية».
ويف أوىل خطواته املثرية للجدل أصدر ترامب 
مجموعة أوامر تنفيذية تحظر دخول الالجئني 
والزائرين من عدة دول إسالمية، وتعلق العمل 
ــق بشكل  ــن التأشريات، فعلّ ــاء م ــج اإلعف بربام

فوري برنامج اإلعفاء من التأشريات.

ــاً يعلّق برنامج قبول  وقع ترامب أمراً تنفيذي
ــدة 4 أشهر،  ــدة مل ــات املتح ــني يف الوالي الالجئ
ــني يف الواليات  ــول الالجئني السوري ويوقف قب
املتحدة حتى إشعار آخر، كما قرر منع دخول 
ــا، والعراق، وإيران،  مواطني دول: اليمن، وليبي

وسوريا، والصومال، والسودان.
ــني  ب ــة  األزم ــت  تفاقم ــد  الجدي ــده  عه ويف 
الواليات املتحدة وكوريا الشمالية، عىل خلفية 
ــة باليستية،  ــارب صاروخي ــراء األخرية تج إج
ــا،  ــات عليه ــرض عقوب ــن إىل ف ــت واشنط دفع
ــرب واملواجهة بني  ــح بالح ــرار التلوي مع استم

البلدين.
ــذ توليه  ــراراً من ــّوح م ــب ل ــإن ترام ــك ف كذل
باالنسحاب من االتفاق النووي مع إيران الذي 
ــى يف العالم بعهد سلفه  ــع مع القوى العظم ُوق
ــا، يف 2015، بل إنه واصل-  الرئيس باراك أوبام
حتى نهاية العام- فرض العقوبات عىل طهران.
ــن ترامب انسحاب  ــف العام، أعل ويف منتص
ــاخ، واضعاً حداً  ــالده من اتفاقية باريس للمن ب
ــه، وقال إنها  ــات التي أُشيعت منذ تولي للتكهن
ــات املتحدة  ــاق الرضر بالوالي ــدف إىل إلح «ته

وإعاقتها وإفقارها».
بريطانيا وتنفيذ الخروج

ــة  ــن السياس ــه ع ــب نفس ــزل ترام ــم يع ول
ــان مرشحاً  ــرب- حينما ك ــد أع ــة، فق الربيطاني
ــة األمريكية- عن  ــاً النتخابات الرئاس جمهوري
ــاده بأنه ينبغي عىل بريطانيا االنسحاب  اعتق

من االتحاد األوروبي.
ويف مارس، أعلنت رئيسة الوزراء الربيطانية، 
ترييزا ماي، بدء إجراءات الخروج من االتحاد 
ــن التصويت  ــر م ــة أشه ــد تسع ــي، بع األوروب
ــر عامني من  ــة التي تستم ــداً لهذه العملي تأيي

ــام،  ــال الت ــل االنفص ــة قب ــات الصعب املفاوض
املتوقع يف ربيع عام 2019.

ــا  بريطاني ــت  أطلق ــه،  ذات ــر  الشه ــالل  وخ
ــاء عضويتها يف االتحاد  ــاً مفاوضات إنه رسمي
ــاي الرسالة  ــذ 44 عاماً، ووقّعت م األوروبي من
ــي سلمتها حكومتها  ــة بهذا الشأن الت الرسمي

إىل االتحاد.
هذه الخطوة وضعت ماي أمام مهمة أصعب 
ــخ املعارص،  ــف لها يف التاري ــا من أي سل عليه
ــالد يف وجه  ــىل وحدة الب ــاظ ع ــل يف الحف تتمث
ــالل،  باالستق ــني  األسكتلندي ــب  مطال ــدد  تج
ــة مع 27 دولة أوروبية يف  وإدارة محادثات شاق
الشؤون املالية والتجارية واألمنية، وغريها من 

القضايا املعقدة.
وترسم نتيجة املفاوضات مستقبل االقتصاد 
ــم،  ــاد يف العال ــرب اقتص ــس أك ــي خام الربيطان
ــون دوالر، وستقرر إذا  ويبلغ حجمه 2.6 تريلي
ــظ بمكانتها بوصفها أحد  كانت لندن ستحتف

أكرب مركزين ماليني يف العالم.
ــاد األوروبي فيشكل  ــة إىل االتح أما بالنسب
ــالل ستني  ــرب رضبة له خ ــا أك ــروج بريطاني خ
ــة بعد  ــدة أوروبي ــة وح ــود إقام ــن جه ــاً م عام

حربني عامليتني مدمرتني.
ــد الدويل،  ــات صندوق النق ــاً آلخر توقع وفق
ــاد األوروبي  ــن االتح ــروج بريطانيا م ــإن خ ف
ــي  الربيطان ــاد  االقتص ــع  تراج يف  ــب  سيتسب

بنسبة 5 باملئة مع حلول 2019.
ــني  االقتصادي ــرباء  الخ ــن  م ــد  عدي ــول  يق
ــات  للدراس ــون»  «بيرتس ــد  ملعه ــني  واملحلل
ــن االتحاد  ــا ع ــال بريطاني ــة، إن انفص الدولي
ــة أوروبا،  ــالت لبقي ــب املشك ــي سيسب األوروب
ــو  النم ــق  طري يف  ــرثة  ع ــر  حج ــون  «وسيك

االقتصادي لالتحاد».

- زيارة ترامب السعودية واألزمة الخليجية
ــد  بع ــي  األمريك ــس  للرئي ــة  جول أول  ويف 
ــه ترامب إىل  ــت األبيض، تّوج ــه إدارة البي تولي
ــار العالم، فهو  ــت أنظ ــارة لفت ــة يف زي السعودي
ــا يلتقيان معاً  ــاض عبثاً، لكونهم ــم يخرت الري ل
ــور املناوئ  ــل املح ــي تمث ــران الت ــداوة إي يف ع

للسعودية.
ــع  ــب توقي ــارة ترام ــوم األول لزي ــد الي وشه
ــة استفادت أمريكا  ــدد من االتفاقات املشرتك ع
ــو 480 مليار دوالر، يف صفقة  عىل إثرها من نح
وصفت بأنها «أضخم صفقة يف تاريخ الواليات 
ــم العربي  ــارت حفيظة العال ــدة»، وقد أث املتح

الغارق يف الرصاعات والفقر.
ــذه الزيارة ربما كانت الحدث األكرث جدالً،  ه
ــل وأزمات يف منطقة  ــا خلّفته من مشاك نظراً مل
الرشق األوسط والخليج العربي تحديداً، فبعد 
ــّريت األوضاع  ــام قليلة، تغ ــادر ترامب بأي أن غ
ــرث املناطق  ــت تُصنّف كأك ــة التي كان يف املنطق

استقراراً.
ــة  «محارب ــح  مصطل ردد  ــذي  ال ــب  ترام
ــه،  زيارت ــالل  خ ــراراً  م ــي»  اإلسالم ــاب  اإلره
ــذت من قرصنة  ــه السعودية التي اتخ ــه ب أّيدت
ــة التهام الدوحة  ــاء القطرية وسيل وكالة األنب

بـ»اإلرهاب»، ومربراً لفرض الحصار عليها.
ــب بأسابيع  ــو وعقب زيارة ترام ففي 5 يوني
ــة الخليج إثر قطع دول  ــة، اشتعلت منطق قليل
ــا  عالقاته ــن  والبحري ــارات  واإلم ــة  السعودي
ــار  حص ــرض  وف ــة،  بالدوح ــة  الدبلوماسي
ــع املنافذ املشرتكة  ــدأ بإغالق جمي اقتصادي ب

مع قطر.
ــل يديه بأموال السعودية،  ترامب الذي غس
ــاوالً عزل  ــة الخليج مح ــاع رضب منطق استط
ــايس العاملي، والساحة  ــن املشهد السي قطر ع

العربية التي تعيش رصاعات مستمرة قصمت 
ظهر الرشق األوسط.

هذه الزيارة والحرب اإلعالمية والدبلوماسية 
ــة التي  ــة السعودي ــر، زادت من شوك ــىل قط ع
ــرار السيايس بدول  ــرة عىل الق ــاول السيط تح
ــا، لتحقق لنفسها ثقالً يف  اليمن وسوريا وليبي

املنطقة العربية.
فعقب زيارة ترامب أيضاً، شهدت السعودية 
ــة املالكة،  ــة يف بيت العائل ــري مسبوق تغريات غ
ــن نايف من منصب  ــزل األمري محمد ب عقب ع
ــري محمد بن  ــري الصغ ــني األم ــد، وتعي ويل العه
ــي، ويل عهد  ــه، حليف اإلمارات ــان بدالً من سلم

أبوظبي، محمد بن زايد.
ــان كان له دور أيضاً يف األزمة  تعيني بن سلم
ــد الطريق لنفسه  ــة، وتعبي ــة من جه الخليجي
نحو سدة الحكم يف السعودية من جهة أخرى، 
وظهر ذلك يف حملة االعتقاالت التي شنّها ضد 

أمراء ووزراء سعوديني، مطلع نوفمرب املايض.
إعالن ترامب

ــرث تهوراً،  ــان القرار األك ــرب ذاته ك ويف ديسم
ــالده بالقدس  ــرتاف ب ــب اع ــن ترام ــد أن أعل بع
ــل»، وأمر ببدء  ــة عاصمة لدولة «إرسائي املحتل
ــل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل املدينة  نق

الفلسطينية املقدسة.
ــار املنطقة  ــت عىل ن ــّب الزي ــرار ترامب ص ق
ــي شهدت مظاهرات واحتجاجات  العربية، الت
ــت  اندلع ــني  ح يف  ــي،  األمريك ــرار  للق ــة  رافض
ــود االحتالل  ــني فلسطينيني وجن ــات ب مواجه
ــت إىل 15 شهيداً ومئات  ــزة والضفة، أفض يف غ

املصابني.
ــدس عاصمة إلرسائيل يعني  وأن تصبح الق
ــا الرشقي والغربي تحت  أنها أصبحت بشقيه

ــة الكاملة  ــالل والسيادة اإلرسائيلي ــرة االحت إم
ــع  ــر واق ــة أم ــرض سياس ــا يف ــة، م ــىل املدين ع
ــني إرسائيل  ــات املتوقفة ب ــار املفاوض ــىل خي ع

والسلطة الفلسطينية.
ــاء  ــاً، إعط ــب أيض ــرار ترام ــىل ق ــب ع ويرتت
ــع، وبناء  ــل يف السيطرة والتوس ــق إلرسائي الح
ــده، متجاهلة  ــا» بالشكل الذي تري «عاصمته
ــة بالحفاظ عىل  ــة املتعلق ــرارات الدولي كل الق

املوروث الثقايف اإلسالمي واملسيحي.
ــك أن ترامب نسف كل الحقوق  أضف إىل ذل
ــني والعرب  ــارة الفلسطيني ــة بحرية زي املطالب
ــة الحفاظ  ــة يف املدينة، بحج ــن املقدس لألماك
ــن  أم ــل  تمث ــي  والت ــة»  «العاصم ــن  أم ــىل  ع

واستقرار «الدولة اإلرسائيلية».
ــة  ــدس عاصم بالق ــرتاف  ــإن االع ف ــك،  كذل
ــة  الدولي ــات  الوصاي ــع  رف ــي  يعن ــل  إلرسائي
ــة واإلسالمية عن املدينة املقدسة، وهو  والعربي
ــه من بناء  ــالل، بما يمكّن ــا يسعى إليه االحت م
ــد عسكرية هناك تسمح بدخول الجيش  قواع

رسمياً متى شاء.
ــات  املواجه ــرار  استم ــم  خض ويف 
واالحتجاجات، تحرّك الرواق السيايس العربي 
ــا الرئيس  ــرار؛ فدع ــدي للق ــي للتص واإلسالم
الرتكي رجب طيب أردوغان إىل عقد قمة طارئة 
لدول مجلس التعاون اإلسالمي، التي أكدت أن 

«القدس الرشقية عاصمة لفلسطني».
وعقب ذلك، قدمت تركيا واليمن مرشوع قرار 
ــدة، يرفض  ــة لألمم املتح ــدى الجمعية العام ل
ــري واقع القدس، ويدعو الدول إىل عدم نقل  تغي
بعثاتها الدبلوماسية للمدينة املقدسة، فنجح 
ــرار، ورفضته 9  ــة للق ــت 128 دول ــر بتصوي األم
دول، يف حني امتنعت 35 أخرى عن التصويت.

ــس أن سلطات االحتالل   كشف تقرير فلسطيني أم
ــاً من  ــا فلسطيني ــت (6742) مواطن ــيل اعتقل اإلرسائي

الضفة الغربية وقطاع غزة خالل العام 2017م.
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسات تعنى بشؤون 
األرسى  ــؤون  ش ــة  (هيئ ــي  وه ــني  الفلسطيني األرسى 
ــة  ــي، ومؤسس ــري الفلسطين ــادي األس ــن، ون واملحرري
ــان، ومركز امليزان  ــري لرعاية األسري وحقوق اإلنس الضم
ــني املعتقلني (1467) طفالً،  ــوق اإلنسان)، ان من ب لحق
ــي  الترشيع ــس  ــاً يف املجل نائب ــرأة، و(14)  ام و(156) 

الفلسطيني، و(25) صحفياً .
ــدد األرسى يف سجون  ــغ ع ــر فقد بل ــب التقري وحس
ــري،  أس  (6500) ــو  نح ــام  الع ــة  نهاي ــى  حت ــالل  االحت
ــرية، بينهّن  ــالً قارصاً، و(58) أس ــم نحو (350) طف منه
ــا، و(22)  ــارصات، و(450) معتقال إداري ــات ق (9) فتي

صحفياً، و(10) نّواب.
ــىل  ــرتك أن أع ــا املش ــات يف تقريره ــدت املؤسس وأكّ

ــرب 2017، باعتقال  ــت خالل ديسم ــة اعتقاالت كان نسب
ــاً، نصفهم من مدينة القدس، إذ شنّت  (926) فلسطيني
ــاالت واسعة يف  ــالل اإلرسائييل حملة اعتق ــّوات االحت ق
ــدالع االحتجاجات عىل  ــة الغربية ال سيما بعد ان الّضف
ــد ترمب القدس عاصمة  ــالن الرّئيس األمريكي دونال إع
ــدي  ــب الجس ــوا للتعذي ــم تعرّض ــل، وجميعه إلرسائي
ــا تعرّض (60  ــة، فيم ــة الالإنساني ــيس أو املعامل أو النف

باملئة) منهم العتداءات جسدية وحشية.
ــدت أعىل  ــة القدس شه ــر إىل أن مدين ــار التقري وأش
ــام 2017، باعتقال (2436)  ــالل الع ــة اعتقاالت خ نسب
ــم كانوا  ــال، علماً أن معظمه ــن األطف ــاً، ثلثهم م مواطن
ــم برشوط، إما  ــال سابقاً وأُفرج عنه ــد تعرّضوا لالعتق ق
ــا يسمى  ــن م ــة، أو ضم ــاالت مالي ــة وكف ــات مالي بغرام

بـ"االعتقال املنزيل.

بـانــورامــــــابـانــورامــــــا
العالم 2017.. ترامب يفاقم مشاكل العالم
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