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الحدث

األميركية في املنطقة ،ومتطلباتها
على الساحة الفلسطينية.
ّأيــا كــان ما ستؤول إليه قمم الرياض
وتــل أبـيــب ،تبقى حقيقة ال يستطيع
أح ــد ت ـجــاوزهــا أو تـجــاهـلـهــا ،ه ــي أن
الواليات املتحدة التي تجمع بني أكبر
قــدرات عسكرية وأكبر قوة اقتصادية
ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم ...ل ـ ــم تـ ـع ــد ه ـ ــي نـفـسـهــا

الـتــي كــانــت عليه قبل عـقــود .والـقــوى
املعادية للواليات املتحدة وإسرائيل
في املنطقة باتت أكثر قوة وخبرة مما
كــانــت عـلـيــه فــي مــراحــل ســاب ـقــة .ومــع
أن تـبــدل خ ـيــارات الــرئــاســة األميركية
مـ ـعـ ـط ــى ال ي ـس ـت ـط ـي ــع أح ـ ـ ــد ت ـج ــاه ــل
مفاعيله ،إال أن هناك عناصر قوة لدى
املضاد ،وقيودًا موضوعية ال
الطرف ّ
يمكن صناع القرار الدولي واإلقليمي
تـ ـج ــاهـ ـلـ ـه ــا ،وعـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ــا ت ـ ـكـ ــون ه ــذه
االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات أكـ ـث ــر حـ ـض ــورًا ل ـ ــدى مــا
ُيسمى «الدولة العميقة».
ً
مع ذلك ،أكدت صحيفة «هآرتس» ،نقال
عــن مـســؤول أمـيــركــي رفـيــع فــي البيت
ّ
األبـيــض ،أن الرئيس تــرامــب سيطلب
من رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو
والرئيس الفلسطيني محمود عباس،
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ خـ ـ ـط ـ ــوات بـ ـ ـن ـ ــاءة ل ـل ـث ـق ــة مــن
أج ــل خـلــق أجـ ــواء مــائـمــة الستئناف
امل ـف ــاوض ــات الـسـلـمـيــة بــن الـجــانـبــن.
وسـيـطـلــب ت ــرام ــب مــن نـتـنـيــاهــو كبح
الـبـنــاء فــي املـسـتــوطـنــات ،ومــن عباس
العمل ضــد «التحريض» فــي السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة .ول ـفــت امل ـس ــؤول نفسه
ّ
أيضًا إلــى أن ترامب كــان مباشرًا جدًا
مع الرئيس عباس بشأن ما يجب عمله
ف ــي م ــوض ــوع «ال ـت ـح ــري ــض» وال ــدف ــع
ل ـع ــائ ــات املـ ـق ــاوم ــن« ...وكـ ـ ــان شــديــد
الوضوح في هذه القضايا ،وسيكون
واضحًا بشأنها خالل الزيارة ،أيضًا».
ـواز ،أك ــد مـســؤولــون كبار
عـلــى خــط مـ ـ ٍ
ّ
ف ــي ال ـب ـيــت االب ـي ــض أي ـض ــا ،أن زي ــارة
ترامب ال تهدف إلى تحريك املحادثات
السلمية بني إسرائيل والفلسطينيني
أو تــدشــن م ـبــادرة سياسية جــديــدة.
بــل ت ــرى اإلدارة أن ــه مــا زال مــن املبكر
جدًا تحريك هذا املسار« .ولذلك فإننا
ال نعتقد بعد أنه حان الوقت لترتيب
ل ـقــاء بــن ال ـق ــادة أو عـقــد ل ـقــاء ثــاثــي.
ه ــذا مـبـكــر جـ ـ ـدًا» .وذك ـ ــرت «ه ــآرت ــس»
ّ
أن الـ ـخـ ـط ــاب األه ـ ـ ـ ــم ،ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
إس ــرائ ـي ــل ،ه ــو الـ ــذي سـيـلـقـيــه تــرامــب
فــي متحف إســرائـيــل فــي ال ـقــدس يــوم
ّ
غ ــد (ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء) ،وسـ ـي ــرك ــز ف ـي ــه عـلــى
التحالف اإلسرائيلي األميركي ...وأن
أحـدًا ينبغي أن ال يتوقع تقديم رؤية
ب ـخ ـصــوص الـ ـس ــام ،ف ـل ـيــس هـ ــذا هو
سـبــب وصــولــه إل ــى ه ـنــا ،ول ـيــس لــدى
هذه اإلدارة أي توجه إلمالء شروط.
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وجهة نظر

ّ
رأس حربة المتخلفين
أياد المقداد
 350مليار دوالر أميركي ثمن زيارة دونالد
ترامب ململكة الرمال ،بينما ترى مصادر
املنظمات الدولية أن  350ألف إصابة كوليرا
يمنية في طريقها إلى عدن وتعز وصنعاء.
يموت اليمنيون بنوبات القيء واإلسهال.
تنشف جلودهم وتنكمش ،بينما تجحظ
أحياءّ .
ً
يتحدث الحوثيون
عيونهم ويهترئون
وجماعة علي عبدالله صالح عن منظومة
دفاع جوي وصواريخ باليستية تطاول
مضارب بكر وتغلب في جدة والرياض،
ويقول أشباه البشر في جدة والرياض ّإن
األميركي زودهم بمنظومات صاروخية
تطيح صواريخ الروافض وهي في األجواء.
على ضفاف بحيرة القيء الكبيرة ،لطاملا
ّ
ّ
النمو
الغربي ضالته في أسباب
وجد
والبقاء .في الحرب العراقية ـ اإليرانية ضخّ
املتذابحون ألفي مليار دوالر في شرايني
عجلة املاكينات الغربية التي تنتج رفاهًا
وحياة على الضفة األخرى ،بينما كانوا في
الوقت عينه يهيلون التراب على مجاميع
من الشباب بمئات اآلالف ،ويؤسسون
ألكبر مقبرة في العالم .لم يسقط صدام
ّ
مسبب املأساة ،الذي طالت الحرب وطالت
ّ
من أجل أن يسقط ،إل بإرادة أميركية.
ّ
سحبه األميركي من جحره الوضيع ولف
ً
حبال ثخينًا حول عنقه الهزيلة في يوم
أضحى «مبارك» ليكون لألضحية معنى.
الذين هللوا ملوت صدام ورقصوا على
جثته هم أنفسهم ورثة املدرسة البائسة
التي تآمرت على عبد الكريم قاسم الزعيم
الثوري األوحد الذي عرفه العراق .كان
ًَ
زنديقًاَ متحلال من الضوابط الشرعية.
قتل البائسون أجمل جياد العراق بأشنع
الطرق ،ورفضوا قبل ذبحه أن يعطوه
شربة ماء طلبها ّثم واصلوا لعن يزيد .ال

يجهل األميركي التاريخ ،هو يتقن تمامًا
قراءة املستشرقني لصفحاته ،ويعرف
تمامًا مواطن اإلثارة في هذه الكائنات
امللتحية .يعرف ّأن اللكنة الفارسية تثير
في العرب غرائز زواحف ال تثيرها فيهم
أي لكنة أخرى .رفع اإليراني شعار الوحدة
ُ َ
والصحوةّ ،روج ملنتجه في حواضر
العرب الحزينة لعقود .كان على اإليراني
أن يدرك خطر الصحوة اإلسالمية ،فهي
تعني استفاقة اإلسالم ّ
بكليته .خرجت
الجهمية والقدرية واملعتزلة واألشعرية
والصوفية ،حتى تلك املنقرضة خرجت

المليارات التي سيحملها
معه ستعيد ترتيب
البيت الداخلي

من جحورها .كان األمر كارثيًا .على
أوتار املذاهب اإلسالمية تعزف منظومة
الرأسمالية العاملية وشركات النهب الكبرى
سيمفونيتها ،بينما تتراقص األجساد
الهزيلة على وقع املوسيقى الجنائزية
املتوحشة .ال يشبه الفرس العرب في
شيء .يعرف الفرس متى يقتحمون ومتى
يتراجعون .مشهد طهران اليوم ال يشي بأي
مظهر من مظاهر الراديكالية اإلسالمية
التي تتحدث شبكات «فوكس نيوز» عن
مخاطرها .صبايا طهران يرقصن على
وقع املوسيقى الغربية .خصل الشعر
األشقر تنفلت متمردة على غطاء الرأس
املحتضر ،تتسلل بكل جرأة .ينحسر

الشادور ،يتراجع إلى األرياف البعيدة التي
راهن عليها ّ
السيد رئيسي وخذلتهّ .
ربما
ّ
لم يعد لألصوليني في طهران من يردد
خطابهم ،فيما ـ وللمفارقة ـ ّ
تردده نواحي
ّ
يتحدث قائد األمة
البصرة وملحقاتها.
ّ
بكل ثقة عن «األمن واألمان في إيران بينما
املنطقة تشتعل» .ذكاء اإليراني وذاكرته
تبعده عن الرغبة في كونه وقودًا ،حطبًا
لالشتعال .هذا ينافي الرغبة األميركية.
عشية االنتخابات حاول األميركيون
جاهدين استفزاز الناخب اإليراني ودفعه
ّ
التشدد ،موجة جديدة من العقوبات،
إلى
ّ
كانوا يريدون القول إن ديبلوماسية
حسن روحاني لم تحمل جديدًا .سقط
األميركيون بصفعة من االعتدال اإليراني،
ّ
وفاز روحاني .إنها مؤشرات الوعي
القومي تمامًا كما هي مؤشرات االنعزال
عن «األمة» إال بما يخدم املصلحة الوطنية
اإليرانية .ليس للعرب أوطان .مرة أخرى
ال يشبه العرب الفرس في شيء .البداوة
سمة عربية أصيلة ،من السهولة بمكان
ّ
زج القطعان العربية في أتون املوت األسود،
ّ
الالمجدي إل في حسابات الناهبني الكبار.
اململكة العربية السعودية هي رأس حربة
املتخلفني الذين يرفدون الرأسمالية بعبيد
جدد ،وهي مدفوعة اليوم برغبات غربية
جارفة إلى البحث عن حروب كبيرة منتجة،
فالحروب الصغيرة ال تكفي ما ّ
يسد جوع
الغول األميركي ومن خلفه املصانع الغربية
ّ
املتنافسة على ترتيبها في السلم الغذائي.
املليارات التي سيحملها ترامب معه ستعيد
ترتيب البيت األميركي الداخلي وتنعشه
في املواجهة مع «قوارض» الصني ،وهي
تنهش «السوق» .يقال ّإن الصني تشتري
ّ
كل حمير العالم ،فللحمير مستقبل واعد
في حركة السوقّ ،
وربما فعل ترامب األمر
نفسه ،وهو يفعله.

ّ
هستيريا تصيب اإلعالم الخليجي :شرفت يا ترامب بابا!
زينب حاوي
اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار إعـ ــامـ ــي غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق،
قــادتــه الـقـنــوات الخليجية ،ملواكبة
زيـ ـ ــارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ت ــرام ــب وعـقـيـلـتــه واب ـن ـت ــه (وال ــوف ــد
الـضـخــم امل ــراف ــق) لـلــريــاض .الــزيــارة
ال ـتــي بـ ــدأت أول م ــن أمـ ــس ،وصـفــت
بـ «التاريخية» ،كأول زيارة خارجية
لترامب بعد انتخابه رئيسًا .املواكبة
اإلعالمية الخليجية ،استخدمت كل
املنصات التقليدية والجديدة ،لنقل
وق ــائ ــع ه ــذه ال ــزي ــارة وتـفــاصـيـلـهــا،
وأطلقت هاشتاغ «#قمة_الرياض»،
ّ
ليتصدر
كإعالن مدفوع على تويتر،
باقي املواضيع على هذا املوقع .أما
عـلــى صـفـحــات الـشـبـكــات اإلعــامـيــة
الـخـلـيـجـيــة ،فـقــد اسـتـخــدمــت تقنية
ّ
الحي ،لنقل هذا الحدث لحظة
البث
بلحظة.
زيــارة ترامب للسعودية ،لعقد قمة
أمـيــركـيــة ـ ـ عــربـيــة ـ ـ إســام ـيــة ،القــت
ح ـفــاوة غـيــر مـسـبــوقــة مــن قـبــل ملك
السعودية سلمان بــن عبد العزيز،
ورسـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـف ـ ـقـ ــات تـ ـج ــاري ــة
ضخمة .إذًا ،بعد التهليل للضربة
األم ـيــرك ـيــة مل ـطــار «ال ـش ـع ـي ــرات» في

ن ـي ـســان (أب ــري ــل) امل ــاض ــي ،وإس ـبــاغ
املـ ــديـ ــح عـ ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي،
بـصـفـتــه كـســر خـيـبــات سـلـفــه ب ــاراك
أوباما ،في عالقته مع دول الخليج،
تــأتــي الـيــوم «قـمــة الــريــاض» لتكون
راف ـ ـعـ ــة لـ ـه ــذه ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
ب ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن .م ــاكـ ـيـ ـن ــة إع ــامـ ـي ــة
ضـخـمــة ،واك ـبــت ال ــزي ــارة ،وانـتـقـلــت
ب ــاسـ ـت ــودي ــواتـ ـه ــا ،أك ـ ـ ــان فـ ــي دبـ ــي،
أم الـ ــدوحـ ــة إلـ ــى الـ ــريـ ــاض ،وبـ ــدأت
بــاس ـت ـق ـبــال امل ـح ـل ـلــن ال ـس ـيــاس ـيــن،
والــوقــوف على أهمية هــذه الــزيــارة
في الوقت الراهن.
ق ـنــاة «ال ـج ــزي ــرة» ،ال ـتــي ّ
روجـ ــت في
ُ
ّ
تغطيتها أن هــذه الــزيــارة سترسي
«االسـ ـتـ ـق ــرار واألم ـ ـ ــن» ف ــي املـنـطـقــة،
ركـ ـ ـ ـ ــزت ع ـ ـلـ ــى أهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا ب ـك ــون ـه ــا
«س ـ ـت ـ ـت ـ ـصـ ــدى ل ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات إي ـ ـ ـ ــران
ال ـع ــدوان ـي ــة» ،وس ــط ب ــؤر أمـنـيــة في
املنطقة ،متمثلة في العراق وسوريا
والـيـمــن ،وروج ــت إلن ـشــاء مــا ُسـ ِّـمــي
«ن ــات ــو ع ــرب ــي» ،ي ـس ـعــى م ــن خــالــه
تـ ــرامـ ــب إلـ ـ ــى مـ ـح ــارب ــة «اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب»
و«إيران» .في تقرير ملراسلها محمد
َّ
إب ــراه ـي ــمُ ،بـ ــث أول م ــن أمـ ــس ،جــرى
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى مـجــابـهــة ه ــذه الـقـمــة
إليـ ـ ــران و«م ـي ـل ـي ـش ـيــات ـهــا» املـسـلـحــة

ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ال ـت ــي ت ـح ـمــل «طــاب ـعــا
طائفيًا وعقائديًا» .في موازاة إيران،
وضع التقرير «داعــش» في املصاف
ّ
عينه ،مدعيًا أن «ال ــدول اإلسالمية
دفـعــت ثـمـنــا» كـبـ ّيـرًا فــي محاربتها.
ّ
تحسن
القناة القطرية ،فندت كيفية
الـعــاقــة الخليجية مــع تــرامــب بعد
قصف مطار «الشعيرات» السوري،
ودع ـ ـمـ ــه «الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـع ــرب ــي» فــي
اليمن ،و«محاربته امليليشيات» في
املنطقة .هــذه العناوينّ ،
روجــت لها
«الـجــزيــرة» بكونها أع ــادت التالقي
بـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن وال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض .وع ـل ــى
املقلب اآلخر غير السياسي ،أضاء ت
القناة القطرية على مــابــس زوجــة
تـ ــرامـ ــب وك ــريـ ـمـ ـت ــه« ،امل ـح ـت ـش ـم ــة»،
و«العصرية» على حد ســواء .ورأت
ّ
أن هـ ــذا األم ـ ــر ي ــأت ــي ان ـس ـج ــام ــا مــع
تقاليد الرياض.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك رك ـ ـ ـ ـ ــزت ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــا وصـ ـفـ ـت ــه
بـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـصـ ـ ــور الـ ـ ــداف ـ ـ ـئـ ـ ــة» بـ ـ ــن املـ ـل ــك
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي والـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي.
قـنــاة «ال ـعــرب ـيــة» ،الـتــي نـقـلــت أيضًا
استوديواتها إلى الرياض ،تقاطعت
تـغـطـيـتـهــا لـلـحــدث م ــع «ال ـج ــزي ــرة»،
ّ
ب ـتــرويــج أن ه ــذه الـقـمــة م ــن شأنها
«كـ ـب ــح جـ ـم ــاح الـ ـنـ ـف ــوذ اإلي ـ ــران ـ ــي»،

و«إص ـ ـ ـ ــاح الـ ـخـ ـل ــل» فـ ــي ال ـس ـيــاســة
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي انـتـهـجـهــا أوب ــام ــا.
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،دأب ـ ـ ــت ال ـق ـن ــاة
السعودية على بث سلسلة تقارير
ص ــامـ ـت ــة سـ ــري ـ ـعـ ــة ،م ـ ــع م ــوس ـي ـق ــى
مـصــاحـبــة ،تـتـحــدث عــن أب ــرز القمم
األميركية ـ السعودية السابقة التي
حدثت منذ  70عامًا .كذلك تناولت
زيارات الرؤساء األميركيني للخارج
منذ ريـتـشــارد نيكسون إلــى الـيــوم.
ّ
ول ــم تـنـفــك تـ ــردد أن ه ــذا الـتـحــالــف
ال ـج ــدي ــد ب ــن أم ـي ــرك ــا وال ـس ـعــوديــة،
س ـي ـك ــون ال ــداع ــم األس ــاس ــي ملـلـفــات
املنطقة املشتركة في اليمن وسوريا
والعراق أيضًا.
إذًا ،هي أشبه بغرفة عمليات إعالمية
مـ ـ ـ ّ
ـوحـ ـ ــدة ،خـ ــرجـ ــت م ـن ـه ــا ع ـن ــاوي ــن
وخ ـط ــوط ل ــزي ــارة ت ــرام ــب ل ـلــريــاض.
ّ
وحــدت القنوات الخليجية عناوين
تغطيتها لـهــذا ال ـحــدث ،وأف ــردت له
س ــاع ــات طــوي ـلــة م ــن ال ـب ــث امل ـبــاشــر
والتحليل الـسـيــاســي ،ورك ــزت على
املــردود االقتصادي للرياض ،الذي
سيتأتى عن هذه الصفقات ،فكانت
أش ـب ــه ب ـج ـب ـهــة مـ ــوازيـ ــة ل ـل ـس ـيــاســة،
وواجـ ـه ــة ت ـ ـ ّ
ـروج «ملــرح ـلــة سـيــاسـيــة
جديدة» في العالم.

