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العالم

الحدث

«جسر ترامب» بين الرياض وتل أبيب :سنواجه
وصل دونالد ترامب إلى إسرائيل ،آتيًا من الرياض
مباشرة .إشارة التقطها بنيامين نتنياهو الذي تمنى
بدوره السفر إلى الرياض .في إسرائيل ،أعاد ترامب ما
قاله في السعودية :يجب مواجهة إيران… والعرب
مستعدون لذلك
ل ــم ت ـع ـكــس أج ـ ـ ــواء االحـ ـتـ ـف ــال ،ال ـتــي
سادت في إسرائيل ،حجم الترحيب
الذي لقيه الرئيس األميركي ،دونالد
ت ـ ّـرام ــب ،الـ ـق ــادم م ــن ال ـس ـع ــودي ــة ،بل
مــثـلــت أي ـضــا ق ــدرًا كـبـيـرًا مــن الــرضــا
واالرتياح إزاء القمم التي ُعقدت في
الـعــاصـمــة الـسـعــوديــة ،وم ــا تمخض
عنها من اتفاقات وقــرارات ومواقف.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،تـعـمــد رئ ـيــس حـكــومــة
ال ـعــدو ،بنيامني نتنياهو ،اإلش ــارة
إلــى أن رحلة الرئيس األميركي إلى
تــل أبيب أتــت مباشرة مــن الــريــاض،
معبرًا عن أمنيته في أن يأتي اليوم
الـ ــذي يـتـمـكــن ف ـيــه رئ ـيــس الـحـكــومــة
(نتنياهو) مــن التوجه مباشرة من
تل أبيب إلى الرياض.
ل ــم يـ ـف ـ ّـوت ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــرص ــة ت ـك ــرار
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزوف ـ ـ ــة اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ح ـ ــول
تمسكه بـخـيــار ال ـســام مــع السلطة
الفلسطينية ،لكن هــذه املــرة مقرونًا
ّ
ب ـحــرص شــديــد عـلــى أل ي ـبــدو كمن
ـاع ي ـبــذل ـهــا ت ــرام ــب
ي ـع ــرق ــل أي مـ ـس ـ ٍ
لتحريك عملية التسوية .على هذه
ال ـخ ـل ـف ـيــة ،أت ــى مــوق ـفــه ف ــي الـتـعـبـيــر
عــن أمـلــه فــي أن «تـكــون هــذه الــزيــارة
حجر أساس للسالم في املنطقة» .أما
رئيس الدولة رؤوبني ريفلني ،فاختار

نتنياهو :األعداء
القدامى يصبحون اليوم شركاء
التركيز على املـعــادلــة املتداخلة في
الـتـعـبـيــر عــن ال ـحــاجــة املـتـبــادلــة بني
تل أبيب وواشنطن ،وذلك بالقول إن
«الشرق األوســط يحتاج إلى أميركا
قوية ،وأميركا بحاجة إلى اسرائيل
قــويــة» ،فيما قــال تــرامــب لريفلني إن
«هـ ـن ــاك شـ ـع ــورًا واسـ ـع ــا ف ــي ال ـعــالــم
اإلسالمي بأن لديهم قضية مشتركة
ّ
م ـع ـك ــم ،ف ــي ال ـت ـه ــدي ــد الـ ـ ــذي تـشــكـلــه
إيران ،وهي بالتأكيد تهديد ،وال شك
في ذلك».
وأضاف الرئيس األميركي« :ما حدث
مع إيران ّ
قرب الكثير من املناطق في
ال ـش ــرق األوس ـ ــط بــات ـجــاه إســرائ ـيــل،
وإذا ما تحدثتم عن فوائد ،فإن هذه
ه ــي الـ ـف ــائ ــدة ،ألن ـن ــي مل ـســت ش ـعــورًا
مختلفًا تجاه إسرائيل من دول كانت
ال تكن شـعــورًا جـيـدًا تجاهها حتى
وقــت قريب ،وهــذا أمــر إيجابي حقًا،
ونحن سعداء».
م ــع ذلـ ـ ــك ،ي ـن ـت ـظــر ت ــرام ــب عـ ـ ــددًا مــن
امل ـل ـف ــات ال ـت ــي ي ـف ـت ــرض ب ـح ـث ـهــا مــع
نتنياهو ،كذلك تسعى إسرائيل إلى
أن يـحـتــل امل ـلــف اإلي ــران ــي ال ـص ــدارة،
بــل تقديمه على املـلــف الفلسطيني،
ان ـطــاقــا م ــن مـفـهــومــن :األول لـكــون
إي ـ ــران تـشـكــل ت ـهــدي ـدًا اسـتــراتـيـجـيــا
ع ـلــى أم ـن ـهــا ال ـق ــوم ــي ،وخ ــاص ــة مع
الدعم الذي تقدمه إلى قوى املقاومة
ف ــي لـبـنــان وفـلـسـطــن ،وال ـثــانــي هو
االلتفاف على محاوالت جعل امللف
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي صـ ـ ــدارة الـقـضــايــا
العالقة بني تل أبيب وواشنطن .وفي
هذه الحالة ،سيكون (امللف) موضع
سجال داخلي ويسبب أزمات ضمن
معسكر الـيـمــن ،يعمل األخ ـيــر على
تجنبها.

أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــن امل ـس ـل ــم بـ ــه أن ال ـســاحــة
ال ـس ــوري ــة ب ــات ــت ت ـش ـكــل م ـل ـفــا يملك
مرتبة متقدمة في أولويات الطرفني،
ً
فضال عن أنه األكثر إلحاحًا في هذه
املرحلة .وامتدادًا لسياسات سابقة،
س ـي ـع ـمــل ن ـت ـن ـيــاهــو ع ـل ــى اس ـت ـغــال
الــزيــارة للمطالبة باعتراف أميركي
بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن
ال ـ ـس ـ ــوري ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـب ـح ــث فــي
العالقات الثنائية بني الطرفني.
واس ـت ـغ ــل ن ـت ـن ـيــاهــو ،ق ـب ـيــل وص ــول
تــرامــب ،م ــرور  50عــامــا على احتالل
إســرائ ـيــل شــرقــي ال ـق ــدس ،ف ــي خــال
حـ ــرب  ،1967ل ـتــوج ـيــه رس ــائ ــل أك ــد
فـيـهــا أنـ ــه جـ ــرى خـ ــال هـ ــذه ال ـحــرب
«تحرير املدينة» ،ال احتاللها ،مؤكدًا
أن «ال ـح ــرم ،وحــائــط ال ـب ــراق (حــائــط
املـبـكــى فــي األدب ـي ــات الـصـهـيــونـيــة)،
سيبقيان إل ــى األب ــد تـحــت الـسـيــادة
اإلسرائيلية».
على خــط م ــوازّ ،
عبر عضو املجلس
ٍ
ال ــوزاري املصغر ي ــوآف غــاالنــت ،عن
الــرؤيــة اإلســرائـيـلـيــة لقمم الــريــاض،
وم ــا تخللها وتــرتــب عـنـهــا ،بالقول
إن «هناك فرصة بمساعدة الواليات
املـتـحــدة لــوقــف الـعــاصـفــة الشيعية،
التي هي املشكلة األكبر إلسرائيل».
وأض ــاف غــاالنــت أن ه ــدف إســرائـيــل
«وق ــف الـعــاصـفــة الـشـيـعـيــة» ،مـحــذرًا
م ـ ــن أن إيـ ـ ـ ـ ــران ت ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى «خ ـل ــق
تــواصــل جغرافي يمتد على مسافة
 1500كلم ،من الخليج الفارسي إلى
البحر املتوسط» ،ومؤكدًا أن ما حدث
فــي الــريــاض يشكل «فــرصــة لوقفها،
ورئـيــس الحكومة (نتنياهو) يفهم
ذلــك وتــرامــب أيـضــا ،وأعـتـقــد أن هذا
املوضوع مركزي».
ان ـط ــاق ــا م ــن ال ــرؤي ــة ن ـف ـس ـهــا ،أكـمــل
وزيـ ـ ـ ـ ــر االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات يـ ـس ــرائـ ـي ــل

ترامب :ما حدث مع إيران ّ
قرب كثيرين باتجاه إسرائيل (أ ف ب)

ك ــات ــس ،بــالـتـشــديــد ع ـلــى أن «زيـ ــارة
تــرامــب إلــى الـشــرق األوس ــط ستعزز
املعسكر املعادي إليران في املنطقة».
وع ـل ــى هـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،أتـ ــت دع ــوت ــه
إلــى «إن ـشــاء تحالف اقليمي» تحت
ق ـي ــادة أمـيــركـيــة ب ـهــدف «ص ــد إي ــران
ودفعها إلى التراجع» ،ولفت إلى أنه
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه «يـنـبـغــي الـحـفــاظ
ع ـل ــى الـ ـتـ ـف ــوق ال ـع ـس ـك ــري ال ـن ــوع ــي
إلســرائـيــل» .وأك ــد كــاتــس أن املقاربة
اإلقـلـيـمـيــة يـجــب أن تشمل الـتـعــاون
األمني واملبادرات االقتصادية ،كذلك
فإن هذه الشراكات «يمكن أن تتقدم
إلى جانب املفاوضات غير املشروطة

مع الفلسطينيني».
في غضون ذلك ،أدلى وزير التعاون
اإلقليمي تساحي هنغبي ،بموقفه
الــذي عكس وجــود نوع من اإلجماع
الــرس ـمــي ف ــي تـقــويــم مـفــاعـيــل زي ــارة
ترامب للسعودية وفلسطني املحتلة،
مشيرًا إلى أن «ما يجري في سوريا
يـ ـتـ ـح ــول إلـ ـ ــى كـ ــونـ ــه أك ـ ـثـ ــر ت ـه ــدي ـدًا
بالنسبة إلى إسرائيل» ،وذلك لجهة
ات ـصــالــه بـحـلــف إيـ ــران – ح ــزب الـلــه.
وأوضـ ـ ــح ب ــال ـق ــول إن ه ـن ــاك مسعى
«للربط بني إيــران والبحر املتوسط،
وه ـ ــو أم ـ ــر جـ ــوهـ ــري بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
إسرائيل».

وتساءل هنغبي« :إلى أي مدى يفهم
الرئيس ترامب هذا األمر ،لكن رجاله
يفهمونه ونحن في حوار معهم( ،في
هــذه القضية) رئيس االستخبارات
ال ـع ـس ـك ــري ــة أمـ ـ ــان (الـ ـ ـل ـ ــواء هــرت ـســي
ه ـل ـي ـفــي) ال ـت ـق ــى ق ـب ــل عـ ــدة أي ـ ــام فــي
الــواليــات املتحدة نظيره األميركي،
وأوضـ ـ ـ ــح خ ـ ـطـ ــورة ه ـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد»،
معبرًا عن اعتقاده أن «األمر سيطرح
بصورة واضحة جدًا في املباحثات».
ول ـفــت هنغبي إل ــى أن ه ــذه الــزيــارة
«تشكل فرصة ربما يمكن استغاللها
لرؤية هل الفلسطينيون مستعدون
السـتـغــال الــرئـيــس تــرامــب مــن أجــل

روحاني :نحن وسوريا وحزب الله نواجه اإلرهاب
كـ ـ ـ ـ ـ ّـرس ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ح ـســن
روح ــان ــي أول خ ـطــاب لــه بـعــد إع ــادة
انـ ـتـ ـخ ــاب ــه ،لـ ـلـ ـتـ ـط ـ ّـرق إل ـ ــى مـخـتـلــف
املسائل املحلية واإلقليمية والدولية.
وبـمــا أن عقد هــذا املــؤتـمــر جــاء غــداة
«القمة األميركية ـ ـ اإلســامـيــة» التي
ُعـ ـق ــدت ف ــي الـ ــريـ ــاض ،ف ـق ــد خـ ّـصــص
جزءًا كبيرًا من تصريحاته ّ
للرد على
مــا خــرج عــن هــذه القمة مــن اتهامات
إليــران بـ«دعم اإلرهــاب» ومن دعوات
إلى «عزلها».
وفي هذا املجال ،قال الرئيس اإليراني
إن «االجـ ـتـ ـم ــاع ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة كــان
استعراضًا بدون أي قيمة سياسية»،
م ـض ـي ـفــا أنـ ــه «س ـب ــق ل ـل ـس ـعــوديــة أن
نظمت مثل هــذه ال ـعــروض» .ورفــض
ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي االت ـه ــام ــات الـتــي
وج ـه ـهــا ت ــرام ــب وامل ـل ــك س ـل ـمــان إلــى
إي ـ ــران ،وق ــال إن «ال ــذي ــن قــات ـلــوا ضد
اإلرهابيني هم من الشعبني العراقي
وال ـســوري ،ويساعدهم املستشارون
العسكريون اإليــرانـيــون ،وسنواصل
ال ـق ـيــام ب ــذل ــك» .وأشـ ــار أي ـضــا إل ــى أن
«ال ــذي ــن واج ـه ــوا اإلره ـ ــاب ه ــم إي ــران
وس ـ ــوري ـ ــا وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـل ـ ــه» ،مــوض ـحــا

ّ
قمة الرياض استعراضية وال قيمة سياسية لها (أ ف ب)

أن «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه م ـج ـمــوعــة لـبـنــانـيــة
انتخبها الشعب اللبناني لتكون في
مجلسه النيابي وحـكــومـتــه ،ويلقى
تأييدًا واسعًا في لبنان بني املسلمني
واملسيحيني في هذا البلد».
وش ــدد روح ــان ــي عـلــى أن «م ــن يدعم

اإلرهابيني ال يستطيع محاربتهم».
وقــال« :ال أعتقد أن الشعب األميركي
سينسى الــدمــاء الـتــي ســالــت فــي 11
أي ـل ــول» ،فــي إش ــارة إل ــى هـجـمــات 11
أيلول .2001
من جهة أخرى ،أكد الرئيس اإليراني

أن ـ ــه «يـ ـج ــب أن ت ـع ــرف ــوا أن ـ ــه ع ـنــدمــا
نحتاج إلى إجراء تجارب صاروخية
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـف ـن ـيــة ،س ـن ـقــوم بــذلــك
ول ــن نـطـلــب إذنـ ــا م ــن أح ـ ــد» ،مضيفًا
أن «ص ــواريـ ـخـ ـن ــا هـ ــي لـ ـل ــدف ــاع عـنــا
ومــن أجــل السالم ،وليست مصنوعة
للهجوم» .كذلك نـ ّـدد باألخطاء التي
تــرت ـك ـب ـهــا الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وع ــدم
م ـعــرف ـت ـهــا ب ــال ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط .وق ــال
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق« :ل ـس ــوء ال ـح ــظ ،إن
األميركيني هم دائمًا على خطأ عندما
يتعلق األمــر بمنطقتنا .لقد اخطأوا
بمهاجمة أفـغــانـسـتــان ،كــذلــك فإنهم
كانوا مخطئني حني هاجموا العراق،
كانوا مخطئني عندما فرضوا علينا
ع ـقــوبــات .إن ـهــم عـلــى خ ـط ــأ» .وتــابــع:
«لقد كانوا مخطئني في سوريا .وإذا
ّ
تصرفوا
كنتم تعرفون مكانًا واح ـدًا
فيه دون خطأ ،فقولوا لي أين هو».
وإذ ّ
تطرق إلى االنتخابات الرئاسية
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،أك ـ ــد أنـ ـه ــا ك ــان ــت ب ـم ـثــابــة
رسالة إلى العالم بأن طهران جاهزة
للتوافق مع املجتمع الدولي .وأضاف:
«أردنــا أن نقول للعالم إننا جاهزون
لـ ـلـ ـتـ ـف ــاع ــل عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس االح ـ ـت ـ ــرام

