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العالم
تقرير

إدارة ترامب وإسرائيل:
سمنة على عسل
تأثير اللوبي اإلسرائيلي ــ
الصهيوني على السياسة
الخارجية األميركية ليس
باألمر الجديد ،لكن ّما يحدث
في عهد ترامب يبشر بشهر
عسل إسرائيلي ــ أميركي
طويل على جميع الصعد
اإلســرائ ـي ـل ـيــون راضـ ــون ع ــن دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب ،بـ ــل أك ـ ـثـ ــر ،هـ ــم م ـ ـسـ ــرورون
بــأنــه يثبت يــومــا بعد يــوم "انحيازه
لهم" .هــذا ما يظهره ّ
جليًا استطالع
ال ــرأي األخـيــر ال ــذي نشرته صحيفة
"جيروزاليم بوست" ،قبل أيام ،والذي
ب ـ ّـن أن  ٪٦١م ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن في
ال ــدول ــة ال ـع ـبــريــة ي ـ ــرون أن الــرئ ـيــس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي وح ـ ـكـ ــوم ـ ـتـ ــه "م ـ ــوال ـ ــون
إلسرائيل" وقد ازداد التأييد ،حسب
ن ـ ـتـ ــائـ ــج االس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع ،ب ـ ـعـ ــد زيـ ـ ـ ــارة
ت ــرام ــب لـلـكـيــان ال ـص ـه ـيــونــي .رضــى
شـعـبــي وح ـكــومــي إســرائ ـي ـلــي يـبــدو
أن ــه م ـتــن "ل ــم ي ـت ــأث ــر" ب ـتــأج ـيــل ق ــرار
ن ـق ــل الـ ـسـ ـف ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة امل ــوع ــود
ّ
إلــى الـقــدس املحتلة عـ ّـدة أشـهــر ،كما
ّ
يشير محللون إسرائيليون .أمــا في
ال ــداخ ــل األمـ ـي ــرك ــي ،ف ــاألم ــور تسير

ّ
وفــق مــا ّيتمناه اللوبي اإلسرائيلي
ّ
ال ــذي يـحــقــق ،ب ـهــدوء ،إن ـج ــازات عــدة
ّ
وخصوصًا في َســن مشاريع قوانني
طــر َحــت ف ــي ال ـكــون ـغــرس و"معظمها
ُ
سيق ّر من دون عقبات".
إع ــامـ ـي ــا ،وك ـم ــا ه ــي ال ـ ـعـ ــادة ،ي ـكــاد
ي ـغ ـيــب أي ح ــدي ــث ع ــن "الـ ـخ ــدم ــات"
ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ـقـ ـ ّـدم ـ ـهـ ــا رئ ـ ـي ـ ــس أمـ ـي ــرك ــي
وف ــريـ ـق ــه إلس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل .فـ ـخ ــا ب ـعــض
الكتب التوثيقية وبعض األصــوات
املـ ـتـ ـف ـ ّـرق ــة ،ال أح ـ ــد ي ــأت ــي ع ـل ــى ذك ــر
سـ ـط ــوة الـ ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـي ــون ــي عـلــى
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
وخصوصًا أن معظم وسائل اإلعالم
األميركية اإلخبارية منها والنقدية
وال ـت ـح ـل ـي ـل ـيــة ،س ـيــاس ـيــة وث ـقــاف ـيــة،
ت ـمـ ّـول ـهــا ج ـه ــات م ــوال ـي ــة إلســرائ ـيــل
معظمها صهيونية.
أداء هــذا اإلعــام بعد ظهور املخرج
األميركي أوليفر ستون في برنامج
"ذي لييت شو" مع ستيفن كولبرت،
قـبــل أســابـيــع ،عـلــى محطة "س ــي بي
إس" يــؤكــد ،مـ ّـرة جــديــدة ،أن ال مكان
ل ــرأي آخــر غـيــر الـســائــد عـلــى املنابر
اإلعــام ـيــة األمـيــركـيــة .س ـتــون ،الــذي
يـ ـسـ ـتـ ـع ـ ّـد إلطـ ـ ـ ــاق بـ ــرنـ ــامـ ــج خ ــاص
يتضمن سلسلة مقابالت مع الرئيس
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن ّ
سجلها
مـ ـع ــه خـ ـ ــال س ـن ـت ــن ف ـ ــي م ــوس ـك ــو،
ق ــال خ ــال ظ ـه ــوره م ــع كــول ـبــرت إنــه
"ال ي ـف ـهــم ال ـع ـق ـل ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة الـتــي
تعارض سياسة الرخاء مع روسيا"،
وأجاب ان ما فاجأه خالل التصوير

مع بوتني هو "مدى تكريس الرئيس
الروسي نفسه لبالده ومدى هدوئه
ول ـب ــاق ـت ــه… رغـ ــم ت ـع ـ ّـرض ــه لـحـمــات
إعــام ـيــة م ــؤذي ــة" .ك ــام س ـتــون غير
املــألــوف عــن شـخــص سـعــت املاكينة
اإلع ــامـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى تـشــويــه
صورته على مدى سنوات ،ودعوته
إلــى اعتماد سياسة إيجابية تجاه
روس ـي ــا ،تـلـتــه مــوجــة م ــن الـسـخــريــة
ب ـ ــدأت ف ــي االسـ ـت ــودي ــو م ـن ــذ لـحـظــة
إب ـ ـ ـ ـ ــداء سـ ـ ـت ـ ــون رأي ـ ـ ـ ــه أم ـ ـ ـ ــام املـ ــذيـ ــع
ً
وال ـج ـم ـه ــور ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى ع ـنــاويــن
أبـ ـ ــرز ال ـص ـح ــف ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي.
مـعـظــم الـصـحــف جـعـلــت مــن املـخــرج
الـحــائــز جــائــزة أوس ـكــار "أضـحــوكــة"
ّ
ملجرد إطــاق أفكار مغايرة عن تلك
ّ
َّ
املعلبة املعممة في الشارع األميركي
وف ــي الـ ــدول املـتـلـقـيــة ل ـهــا .أس ــوأ من
ذل ــك ،فـقــد تـجــاهــل اإلعـ ــام مــا سـ ّـرب
عن قيام "سي بي إس" باقتطاع جزء
م ــن ك ــام س ـتــون ي ـقــول فـيــه ملضيفه
ال ـش ـه ـيــر إن "إس ــرائـ ـي ــل ت ـتــدخــل فــي
االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة أكـثــر بكثير
من روسيا… فلماذا ال تسألني عن
الـتــدخــل اإلســرائـيـلــي أي ـضــا؟" .لــم يـ َـر
اإلعـ ــام األم ـيــركــي فــي اق ـت ـطــاع كــام
امل ـخ ــرج أي ت ـع ـ ّـد ع ـلــى ح ــري ــة ال ــرأي
واإلعالم ،فاكتفت مواقع قليلة بنقل
مــا ُس ـ ّـرب مــن بعض الـحــاضــريــن في
االستوديو عن الفقرة املحذوفة.
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ،انـهـمـكــت
معظم وســائــل اإلع ــام أخـيـرًا بــإبــراز
اإلن ـجــازات السياسية واالقتصادية

ل ـ ــزي ـ ــارة تـ ــرامـ ــب وف ــريـ ـق ــه لـلـمـمـلـكــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة والـ ـكـ ـي ــان اإلس ــرائ ـي ـل ــي
الشهر املاضي ،من دون اإلشــارة إلى
بعض الجوانب األخرى لتلك الزيارة.
ف ــإنـ ـج ــاز ص ـف ـق ــات ال ـ ـسـ ــاح امل ـب ـ َـرم ــة
ّ
مــع دول ال ـشــرق األوسـ ــط ،الـتــي هلل
لها اإلع ــام الـســائــد ،رافقها مشروع
قــانــون ط ــرح فــي الـكــونـغــرس الشهر
املــاضــي ُي ـلــزم واشـنـطــن بــ"اسـتـشــارة
إس ــرائ ـي ــل ق ـبــل ال ـس ـم ــاح ب ــإت ـم ــام أي
صـ ـفـ ـق ــة س ـ ـ ـ ــاح إل ـ ـ ـ ــى دول ال ـ ـشـ ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط" .م ـ ـشـ ــروع الـ ـق ــان ــون الـ ــذي
أشــاد به اإلعــام اإلسرائيلي ،أضاف
بند "استشارة إسرائيل مسبقًا" إلى
الـ ـت ــزام واش ـن ـطــن م ـنــذ ع ـهــد دون ــال ــد
ري ـ ـغـ ــن" ،ب ـ ـمـ ــراعـ ــاة ت ـ ـفـ ـ ّـوق إس ــرائ ـي ــل
بنوعية الـســاح ،مقارنة مع السالح
الذي يمكن أن ّ
تزود به واشنطن دول
املـنـطـقــة" .م ـشــروع قــانــون آخ ــر وافــق
عليه مجلس النواب باإلجماع ورفع
إلــى مجلس الشيوخ الشهر املاضي
أيـ ـض ــا ،ي ـل ــزم ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
ب ــرص ــد "الـ ـتـ ـح ــدي ــات األمـ ـنـ ـي ــة ال ـتــي
تواجه املجتمع اليهودي في أوروبــا
والقوى األمنية في مناطق سكنهم"
ومراقبة "الجهود األوروبية املبذولة
لـلـتـثـقـيــف حـ ــول مـ ـع ــاداة ال ـســام ـيــة"،
كما يطالب الدول األوروبية "بوضع
ت ـع ــري ــف م ـ ّ
ـوح ــد مل ـ ـعـ ــاداة ال ـس ــام ـي ــة".
أمـ ــا املـ ـش ــروع األبـ ـ ـ ــرز ،ف ـهــو م ـشــروع
"م ـجــاب ـهــة ن ـش ــاط ــات إيـ ـ ــران لــزعــزعــة
االسـتـقــرار  ،"٢٠١٧وال ــذي يــرمــي إلى
زيادة العقوبات على إيران" .التهديد

اإليــرا ُنــي ّلـلــواليــات املتحدة محدود،
وقـ ــد ض ــخ ــم ح ـج ـمــه م ــن ق ـبــل الـ ــدول
امل ـ ـجـ ــاورة ل ـهــا كــاملـمـلـكــة ال ـس ـعــوديــة
التي تتشارك وإسرائيل العداء لها"،
قال أحد العاملني السابقني في وكالة
االستخبارات املركزية.
إح ـ ــدى ن ـتــائــج ال ـت ـمــاهــي الـسـيــاســي
األمـيــركــي ـ ـ اإلسرائيلي خــال العهد
الـحــالــي أي ـضــا ،م ـشــروع استيطاني
إســرائ ـي ـلــي ت ــراف ــق م ــع زيـ ــارة تــرامــب
لفلسطني املحتلة ،ويقضي بإنشاء
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كيم جونغ أون:
هداياي لـ«أوالد الزنا» ستتواصل
اختارت اإلدارة األميركية
«ضبط النفس» ومناورات
مع كوريا الجنوبية ،ردًا على
التجربة الصاروخية األخيرة
التي أجرتها كوريا الشمالية.
عما ّ
يعبر هذا الخيار ّ
وال ّ
صرح
به دونالد ترامب قبل أشهر
قليلة ،عندما ّ
هدد بيونغ يانغ
بضربة عسكرية
ب ـعــد أق ــل م ــن  24س ــاع ــة ع ـلــى تـجــربــة
ال ـص ــاروخ البالستي الـعــابــر لـلـقــارات
التي أجرتها كــوريــا الشمالية ،قامت
القوات األميركية والكورية الجنوبية
بــإطــاق ع ـ ّـدة صــواريــخ قصيرة املــدى
سقطت فــي بحر الـيــابــان ،فــي مناورة
تحاكي هجومًا على كوريا الشمالية.
وعلى الرغم ّ
مما تمثله هذه املناورات
مــن «رســالــة تـحــذيــر قــويــة» ،عـلــى حــدّ
ت ـع ـب ـيــر وك ــال ــة «ي ــونـ ـه ــاب» ال ـك ــوري ــة
الجنوبية ،إال أن املفارقة التي فرضتها
كــوريــا الشمالية بتجربتها األخـيــرة،

ّ
تـمــثـلــت فــي تسجيل ه ــدف جــديــد في
شـ ـب ــاك ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب ،بإثبات عدم قدرته على مالءمة
ّ
خطابه مــع الــواقــع ،بعدما ظــن العالم
قبل ثالثة أشهر أنه أمام حرب عاملية
ستعقب تهديداته بقصف بيونغ يانغ
ردًا على أي تجارب صاروخية جديدة.
انـكـفــأت تـهــديــدات تــرامــب إل ــى «خـيــار
بضبط النفس» ومناورات ،وتحذيرات
لبكني ،ومطالبة بجلسة طارئة ملجلس
األم ــن .وإذا مــا ظفر بـشــيء ،فبـ«هدية
ألوالد ال ــزن ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــن» ف ــي عـيــد
اسـتـقــالـهــم ،بـحـســب م ــا نـقـلــت وكــالــة
األن ـبــاء الــرسـمـيــة عــن الــزعـيــم الـكــوري
ً
الـشـمــالــي كـيــم جــونــغ أون ،فـضــا عن
دعوات من دول ّ
عدة من بينها الصني،
ّ
تـحــث بـيــونــغ يــانــغ عـلــى ع ــدم انتهاك
ق ــرارات األمــم املتحدة ،في مقابل نداء
مــن وزيــر خارجيته ريكس تيلرسون
ّ
لتحرك عاملي ،على اعتبار أن تجربة
الصاروخ البالستي تشكل «تصعيدًا
النووي».
للتهديد
ّ
تـيـلــرســون ح ــذر ،فــي ب ـيــان ،مــن أن أي
دول ـ ــة تـسـتـضـيــف ال ـع ـم ــال ال ـك ــوري ــن
الشماليني ،أو ّ
تقدم دعمًا اقتصاديًا أو
عسكريًا لبيونغ يانغ أو تتقاعس عن
تنفيذ عقوبات األمم املتحدة« ،تساعد
بذلك وتعني نظامًا خطيرًا» .وامتدادًا
لـهــذا الـتـحــذيــر ،ولــابـتــزاز ال ــذي عــادة
ما يعتمده ،اتهم ترامب الصني ،أمس،

بنسف جهود الــواليــات املتحدة على
ص ـع ـيــد م ــواج ـه ــة ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة،
مــن خــال تعزيز مبادالتها التجارية
معها .وكتب على صفحته على موقع
«ت ــوي ـت ــر» ،قـبــل ب ــدء رحـلـتــه الــرسـمـيــة
الثانية إلى الخارج للمشاركة في قمة
العشرين في هامبورغ في أملانيا ،أن
«التجارة بني الصني وكوريا الشمالية
ازدادت  %40على األقل في الربع األول.
ثــم يـقــال إن الـصــن تـعـمــل مـعـنــا .لكن
كان علينا أن نحاول».
ث ـ ـ ـ ّـم اسـ ـتـ ـكـ ـم ــل «ال ـ ـس ـ ـلـ ــك ّ الـ ـعـ ـسـ ـك ــري»
الخطاب األميركي املتشنج ،بالترويج
إلب ـ ـق ـ ــاء األم ـ ـ ـ ـ ــور مـ ـفـ ـت ــوح ــة عـ ـل ــى كــل
االح ـت ـمــاالت .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،صـ ّـرح
ق ــائ ــد ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ك ــوري ــا
الجنوبية الجنرال األميركي فينسنت
ب ــروك ــس ،ب ــأن «ض ـبــط الـنـفــس خـيــار،

التجربة البالستية
«هدية ألوالد الزنا
األميركيين» في عيد
استقاللهم

ص ــل ب ـ ــن الـ ـه ــدن ــة وإطـ ـ ــاق
وهـ ـ ــو ي ـف ـ ّ
النار» .وحذر من أن «إطالق صواريخ
بــالــذخ ـيــرة الـحـيــة دل ـيــل عـلــى قــدرتـنــا
عـلــى تـعــديــل خ ـيــارنــا ،بـحـســب أوام ــر
ال ـ ـقـ ــادة امل ـح ـل ـيــن ل ـل ـت ـح ــال ــف» ،وذل ــك
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت أوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت فـ ـ ـي ـ ــه رئ ـ ــاس ـ ــة
أرك ــان ال ـق ــوات ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة أن
التدريبات «أثبتت القدرة على توجيه
ضربة ّ
محددة بدقة إلى القيادة العامة
للعدو في حال الطوارئ».
مع ذلك ،أبدى الرئيس الكوري الجنوبي
مــون جــاي ان ،عــدم رض ــاه عــن أسلوب
التعاطي الحالي مع بيونغ يانغ ،وقال
«االستفزاز الخطير من قبل الشمال
إن
ّ
ّ
منا ّردًا أكثر من ّ
مجرد بيان».
يتطلب
وي ــأت ــي ذل ــك ف ــي وق ــت ش ــدد فـيــه وزي ــر
الـخــارجـيــة الــروســي سـيــرغــي الف ــروف
عـلــى أن ب ــاده وال ـصــن تـعــارضــان أي
م ـحــاولــة لـحــل أزمـ ــة ك ــوري ــا الشمالية
بالقوة أو من خالل خنقها اقتصاديًا.
وق ــال الف ــروف فــي مؤتمر صحافي إن
«مهمة نــزع الـســاح ال ـنــووي مــن شبه
الجزيرة الكورية بأكملها ،ال يمكن وال
يجب أن يستخدم كذريعة
ملـ ـح ــاوالت تـغـيـيــر ال ـن ـظ ــام ف ــي كــوريــا
الشمالية» ،مؤكدًا أن «هذا هو موقفنا
املشترك».
ّ
روسـ ـي ــا أيـ ـض ــا ،ح ـ ــذر امل ـت ـح ــدث بــاســم
ال ـكــرم ـلــن دم ـي ـتــري بـيـسـكــوف جميع
األطـ ـ ــراف املـعـنـيــة م ــن ات ـخ ــاذ خـطــوات

تـفــاقــم التصعيد فــي ح ــدة الـتــوتــر في
شبه الجزيرة الكورية .وقال إن «الخطة
املشتركة التي توصلت إليها موسكو
وبكني الثالثاء ،تعكس ّ
تمسك الدولتني
ب ـمــوق ـف ـه ـمــا الـ ـث ــاب ــت وامل ـ ـ ـتـ ـ ــوازن إزاء
التسوية فــي شبه الـجــزيــرة الـكــوريــة»،
مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن روسـ ـي ــا والـ ـص ــن ال
تـخـفـيــان قلقهما ح ـيــال آخ ــر ت ـطــورات
األوضاع في املنطقة.
ويـ ـشـ ـك ــل امـ ـ ـت ـ ــاك ك ـ ــوري ـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة
صـ ــاروخـ ــا بــال ـس ـت ـيــا عـ ــاب ـ ـرًا ل ـل ـق ــارات
يمكن ت ــزوي ــده ب ــرأس نــوويــة منعطفًا
مهمًا .وكــان ترامب ّ
تعهد بأن ذلك «لن
ي ـح ـصــل» ،إال أن ال ـعــديــد م ــن الـخـبــراء
ق ــال ــوا إن ص ـ ــاروخ «ه ــواس ــون ــغ ـ ـ ـ »14
يمكنه بلوغ آالسكا .وفي هذا السياق،
نـقـلــت شـبـكــة «س ــي ان ان» ع ــن خـبــراء
ف ــي ال ـب ـن ـتــاغــون قــول ـهــم إن ال ـص ــاروخ
ّ
الكوري الشمالي الجديد شكل مفاجأة
ل ــواشـ ـنـ ـط ــن ،وه ـ ــو ي ـن ـت ـم ــي ،بـحـســب
الـتـقـيـيـمــات ،لـفـئــة ج ــدي ــدة نــوع ـيــا من
الـصــواريــخ الكورية الشمالية .ونقلت
ال ـق ـنــاة ع ــن م ـس ــؤول أم ـيــركــي قــولــه إن
واشـ ـنـ ـط ــن واثـ ـق ــة بـ ـق ــدر ك ـب ـيــر م ــن أن
الصاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ كان
ً
عابرًا للقارات فعال .وأوضـحــت القناة
أن الخبراء العسكريني األميركيني لم
ي ـكــونــوا ع ـلــى ع ـلــم بـتـطــويــر م ـثــل هــذا
الصاروخ في كوريا الشمالية.
(األخبار)

