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ُ
ّالفروف يقارب سياسة ترامب:
إنه أفضل من أوباما!
تقرير

عـلــى أن ـهــا فـعـلـيــة» .وقـ ــال« :أظ ــن أن هــذه
ُ
االتـهــامــات استخدمت ك ــأداة فــي الحملة
االنـتـخــابـيــة ،وكــانــت األداة األف ـضــل لــدى
الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ل ـل ـح ـصــول على
الــدعــم مــن الشعب األمـيــركــي ،أي باللعب
على مشاعره» .هذه األداة تسمى «فوبيا
روسـيــا» ،على حـ ّـد تعبير الف ــروف ،وهي
تعتمد على «غسل دمــاغ األميركيني من
دون االستناد إلى حقائق ،من دون دليل».

ال تزال مقاربة دونالد ترامب
للعالقة مع روسيا غير
واضحة .وفي انتظار أي
ّ
تطور يمكن أن يطرأ عليها،
والذي يبقى رهنًا باأليام
المقبلة ،عمل سيرغي
الفروف على تفصيل النقاط
المشتركة التي يمكن أن
تكون أساسًا ألي عالقة
ّ
جيدة مع واشنطن في
المستقبل القريب

األزمة السورية

كان هناك انطباع ّ
جيد من االتصال بين بوتين وترامب (أ ف ب)

ق ـب ــل انـ ـتـ ـخ ــاب دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب رئ ـي ـســا
لـ ـل ــوالي ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ك ــان ــت روسـ ـي ــا مــن
ّ
الـكـلـمــات املـفــاتـيــح ال ـتــي تـخــلـلــت حملته
االنتخابية ،حني وضعها في سياق مثير
للجدل أميركيًاُ ،م ّ
كررًا نظرية «التعاون»
معها مــن أجــل مواجهة تنظيم «داعــش»
في سوريا .بعد انتخابه ،تراجعت الدعوة
إلـ ــى ال ـت ـق ــارب م ــع روسـ ـي ــا إلـ ــى ال ـخ ـلــف،
ل ـت ـت ـقـ ّـدم عـلـيـهــا ات ـه ــام ــات مل ـســؤولــن في
حـمـلـتــه وف ــي إدارت ـ ــه بـ ــ«لـ ـق ــاءات ســريــة»
م ــع م ـس ــؤول ــن روس .ب ــال ـت ــوازي م ــع ما
ّ
تقدم ،ال يزال اتهام موسكو بتدخلها في
االن ـت ـخــابــات األمـيــركـيــة ملصلحة تــرامــب
ً
يشهد تفاعال إلى اليوم .مع ذلك ،هناك من
يربط الكثير من الخيوط بعضها ببعض،
ليشير إلى أن الرئيس األميركي الجديد
ما زال منفتحًا على نوع من التقارب مع
مــوس ـكــو .وم ـ ّـم ــا ت ـط ـ ّـرق إل ـيــه ال ـعــديــد من
املراقبني األميركيني ،هو أن إدارة ترامب
ّ
ً
لم تعقب ،مثال ،على األحــداث التي جرت
أخيرًا في روسيا ،من تظاهرات مناهضة
للفساد ،وما رافقها من ّرد فعل للحكومة
تمثلت في سجن معارضني .هــذا إضافة
ّ
إلى أن هناك من ركز على لهجة تصالحية
ما من قبل مسؤولني في إدارة ترامب.
عـلــى الـجـهــة الــروس ـيــة ،أي ـضــا ،ه ـنــاك من
ي ــرب ــط ال ـخ ـي ــوط بـعـضـهــا ب ـب ـعــض ،على
أم ــل ال ـتــوصــل إل ــى خــاصــة تـحـمــل فهمًا
ّ
معينًا للعالقة املرتقبة بني البلدين ،في
عهد ترامب .ومن هؤالء ،وزير الخارجية
س ـيــرغــي الف ـ ـ ــروف ،ال ـ ــذي ح ـ ــاول تـحــديــد
معالم هذه العالقة وتأطير حدودها ،في
مقابلة ّ
مطولة مع مجلة «ذي ناشيونال
إنترست» األميركية.
ّ
ّ
ّ
ق ــل ــب الف ـ ــروف مـخـتـلــف امل ـل ــف ــات ،م ــرك ـزًا

على نقاط مشتركة يمكن البناء عليها
لصياغة رؤية مشتركة للقضايا الدولية.
وأك ـ ــد أن ل ـيــس ه ـن ــاك حـ ــرب بـ ـ ــاردة كما
يـ ّ
ـروج البعض ،معتبرًا أنــه «مــن املنطلق
األي ــدي ــول ــوج ــي ،لـسـنــا مختلفني ولسنا
متباعدين» .ولكنه أشــار مع ذلك إلى أن
«هناك تباينات في الــرؤى بشأن كيفية
إدارة ال ـ ـ ــدول ف ــي الـ ـغ ــرب وف ـ ــي روس ـي ــا
وف ـ ــي ال ـ ـ ــدول املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة» ،م ــوض ـح ــا أن
«األساس في كل ذلك هو الديموقراطية،
واالن ـت ـخــابــات ،وإدارة الـن ـظــام ،وطريقة
اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام امل ـ ـعـ ــارضـ ــة وأيـ ـ ـض ـ ــا اق ـت ـص ــاد
السوق»ً .
بناء عليه ،رأى أنه «ليس هناك
اختالفات أيديولوجية ما دامت األسس
الــدي ـمــوقــراط ـيــة واق ـت ـص ــاد ال ـس ــوق هي
األساس»ّ .
الفـ ـ ـ ــروف ل ــخ ــص ه ـ ــذه الـ ـفـ ـك ــرة ب ـع ـب ــارة
ّ
متعدد املــراكــز ،يمكن
واح ــدة« :إنــه عالم
ّ
وص ـفــه بــأنــه عــالــم م ـت ـعــدد األقـ ـط ــاب ،أو
يمكن القول إنه عالم أكثر ديموقراطية».
انطلقت املقابلة من االتصال بني الرئيس
الروسي فالديمير بوتني وترامب ،غداة
انـتـخــابــه .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أش ــار إلــى
انطباع ّ
«جيد» تعقيبًا على املحادثة التي
«المست املسائل األساسية في عالقاتنا،
وط ـب ـعــا ال ـق ـضــايــا الــدول ـيــة األســاس ـيــة».
ولـفــت إلــى أن مــن املنتظر إج ــراء لـقــاءات
م ـت ـك ــررة م ــع ن ـظ ـي ــره األمـ ـي ــرك ــي ري ـكــس
تيلرسون ،للبحث في تفاصيل مختلف
الـقـضــايــا ،و«مـنــاقـشــة اإلعـ ــداد الجتماع
رئــاســي يـجــب أن يحصل عـنــدمــا يشعر
ال ـب ـلــدان والــرئ ـي ـســان بــأنـهـمــا مــرتــاحــان
لذلك».
على املستوى الشخصي ،أعــرب الوزير
الروسي عن مشاعره «املرتاحة» لكيفية

صياغة العالقة والتواصل مع تيلرسون.
بــدا حانقًا على إدارة أوبــامــا .وانطالقًا
م ــن ال ـت ـج ــرب ــة ال ــروسـ ـي ــة م ـع ـه ــا ،ت ـحــدث
عــن كيفية تطبيع العالقة بــن البلدين،
ف ــي عـهــد ت ــرام ــب ،مـعـتـبـرًا أن ذل ــك يجب
أن يـكــون مبنيًا عـلــى «مـعــامـلــة الـشــركــاء

ّ
يعول الفروف
على أن تلعب براغماتية
ترامب دورًا في
السياسة الخارجية
بــاحـتــرام ،وليس بفرض أفـكــارك عليهم،
م ــن دون األخـ ــذ ف ــي ال ـح ـس ـبــان وج ـهــات
نظرهم وهواجسهم».
ول ـكــن هــل سـيـكــون تــرامــب مـخـتـلـفــا ،في
هذا السياق؟ الفروف ّ
عول على أن تلعب
دورًا هنا ،وقــال إن الرئيس
براغماتيته ّ
ال ـجــديــد «يـتـبــنــى ال ـحــاجــة إل ــى الـتــركـيــز
على مصالح الواليات املتحدة ،ويعتبر
السياسة الـخــارجـيــة مهمة طــاملــا تخدم
هذه املصالح ،وليست مشروعًا خيريًا»
إلظهار القوة.
من جهة أخرى ،حصلت االتهامات لبالده
بالتدخل في االنتخابات األميركية على
حـ ّـيــز كبير مــن املقابلة .وردًا على ســؤال
ب ـش ــأن ـه ــا ،أك ـ ــد الف ـ ـ ــروف أن «ال أس ـ ــاس»
ل ـه ــا ط ــامل ــا أن ـ ــه «ال ي ــوج ــد دلـ ـي ــل واحـ ــد

حرص قائد الدبلوماسية الروسية على
إعطاء األزمة السورية مساحة كبيرة في
مقاربته للسياسة الخارجية والعالقة
مع الــواليــات املتحدة .وتـحـ ّـدث بإسهاب
عــن كيفية معالجة إدارة أوبــامــا سابقًا
ل ـهــا ،م ـت ـطـ ّـرقــا إل ــى «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي»
أنشأته ،والذي لم يبدأ عمله فعليًا
الذي
ّ
إال بعد تدخل روسيا.
«مــا يمكنني قوله هو أنــه بعد عــام على
إنـشــاء هــذا الـتـحــالــف ،استخدمت القوة
الـجــويــة لـضــرب بـعــض امل ــواق ــع املـتـفـ ّـرقــة
ل ــداع ــش .لــم يـسـتـهــدفــوا أي ــا مــن الـقــوافــل
التي كانت ّ
تهرب النفط من سوريا إلى
تــركـيــا ،وبـشـكــل ع ــام لــم يـكــونــوا فاعلني
ً
أصال» ،قال الفروف.
األمر ّ
تطور بعد تدخل وزير الخارجية
األميركي جون كيري« ،صديق» الفروف
كما يحرص على وصفه« .جاء صديقي
جون كيري ،الذي كان صادقًا في رغبته
ّ
فــي تخطي بعض الـحــواجــز الرسمية،
والـبــدء بالتنسيق العسكري .أمضينا
وقتًا ،تقريبًا من شباط  2016إلى أيلول
 ،2016عندما توصلنا في النهاية إلى
ات ـف ــاق عـلــى الـتـفــريــق ب ــن املـجـمــوعــات
ّ
املسلحة الـتــي تـقــوم الــواليــات املتحدة
وحلفاؤها بالتعاون معها ،مثل داعش
وج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة ،وب ـعــدهــا الـتـنـسـيــق
بـشــأن األه ــداف وض ــرب األه ــداف التي
تكون مقبولة من الروس واألميركيني».
إذًا ،جـ ــرى ال ـت ــوص ــل إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق مــع
كيري ،وفق الفروف ،ولكن «البنتاغون
ّ
تنصل مـ ّـمــا قــام بــه كـيــري ،ولــم يتمكن
ّ
أوب ــام ــا م ــن ت ـخــطــي ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» ،ما
«عنى بالنسبة لي شيئًا واحـدًا هو أن
رئيس الــواليــات املتحدة بــاراك أوباما
كان مدفوعًا برغبة االنتقام من روسيا،
ألي سبب كان».
أمــا اآلن ،هــل يمكن استئناف الـتـعــاون؟
ي ـج ـيــب الفـ ـ ــروف م ــؤكـ ـدًا« :ن ـع ــم يمكننا
ذلــك» ،مستندًا إلى تصريح ترامب الذي
قال فيه إن «محاربة اإلرهاب هي الهدف
الدولي األول بالنسبة إليه».
(األخبار)

◄ وفيات ►
ابناها فــؤاد سليم خــوري زوجته
مارييت حنني وولداهما:
وزي ـ ــر االق ـت ـص ــاد وال ـت ـج ــارة رائ ــد
خ ــوري زوجـتــه ك ــارول أبــي حبيب
وعائلتهما
وســام خــوري زوجـتــه جيهان أبي
شاكر وعائلتهما
سليم سليم خــوري زوجته اميمة
حداد وولداهما:
مارك ورالف
اب ـن ـت ــاه ــا س ـم ـي ــرة س ـل ـي ــم خـ ــوري
زوجـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ــورج م ـ ـن ـ ـصـ ــور وهـ ـب ــه
وولدهما:
منصور
املربية دنيا سليم خوري
ش ـق ـي ـق ــاه ــا جـ ــوزفـ ــن ح ـن ــا أرم ـل ــة
املــرحــوم ج ــورج خ ــوري وأوالده ــا
وعائالتهم
أوالد املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ف ـي ـل ـي ــب خ ـ ــوري
وعائالتهم
وعموم عائالت خــوري  ،عطالله ،
حنني  ،حداد  ،وهبه  ،حنا  ،مونس
 ،ج ــون  ،اب ــي حـبـيــب  ،أب ــي شــاكــر
وأن ـس ـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن األس ــى
فقيدتهم الغالية املــأســوف عليها
املرحومة
روز نسيب خوري
أرملة املرحوم سليم اسبر خوري
الراقدة على رجاء القيامة والحياة
األبــديــة م ــزودة بالقرابني املقدسة
ي ــوم األرب ـع ــاء الــواقــع فـيــه  29آذار
.2017
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي ال ـج ـم ـعــة
وال ـ ـس ـ ـبـ ــت  31آذار و 1ن ـي ـس ــان
 2017اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء فـ ـ ــي صـ ــالـ ــون
كنيسة السيدة للروم االرثوذكس،
الشويفات.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إحياء يوم األرض
شارك اآلالف من الفلسطينيني
أمس في مسيرة إلحياء الذكرى
الـ 41لـ«يوم األرض» .وانطلقت
املسيرة بعد ّ
تجمع لثالث مسيرات
من  3بلدات شمالي فلسطني
املحتلة ،حيث خرجت األولى من
بلدة عرابة عند النصب التذكاري
لـ«يوم األرض» ،والتقت مع الثانية
القادمة من بلدة سخنني ،لتنضمان
إلى مسيرة ثالثة في بلدة دير
حنا .وترافقت املسيرة مع حشد
الشرطة اإلسرائيلية لقواتها على
مداخل البلدات الثالث.
(حازم بدر ــ أ ف ب)
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