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إعالم الحزم

الهستيريا السعودية ...لم يكن ينقصها إال أوباما
مريم عبدالله
ن ـش ــرت م ـج ـلــة «أت ــان ـت ـي ــك» الـخـمـيــس
املــاضــي ح ــوارًا يعتبر األه ــم للرئيس
األم ـيــركــي بـ ــاراك أوب ــام ــا ال ــذي يـغــادر
البيت األبيض بعد تسعة أشهر .عبر
 80صفحة ،تم رســم الوصية األســاس
أو مــا سـ ّـمــي «عـقـيــدة أوب ــام ــا» ،مفجرًا
قنابل سياسية في الــداخــل والـخــارج،
وموضحًا طبيعة عالقة األميركيني مع
الحلفاء واألعـ ــداء .ال ـحــوار أث ــار ضجة
صحافية وسياسية ترددت أصداؤها
فـ ــي ال ـب ـي ــت ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وخ ـص ــوص ــا
بعدما وجــه أوبــامــا للحليف النفطي
تهمة «تصدير الوهابية التي ستقضي
عـلــى اإلس ـ ــام» ،داع ـيــا الـسـعــوديــة إلــى
سالم بارد مع اإليرانيني للقضاء على
الحروب في الشرق األوسط.
الـغـضـبــة ال ـس ـعــوديــة امل ـس ـت ـجــدة على
ال ـح ـل ـيــف الـ ـق ــدي ــم ،ب ــدأه ــا م ــدي ــر ق ـنــاة
«العرب» جمال خاشقجي عبر تويتر
ب ــال ـق ــول« :ن ـع ــم ه ـن ــاك ود م ـف ـقــود بني

اململكة وأوباما ،ولكن على ذلك تبكي
ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء .املـ ـه ــم أن ن ـع ـم ــل ب ـج ــد لـئــا
تتحول «عقيدته» إلى سياسة أميركية
ينتهجها من يليه».
الصحف السعودية الـصــادرة أمس،
ت ـب ـن ــت ب ـ ــدوره ـ ــا ت ـظ ـه ـي ــر ال ـخ ـط ــاب
ال ـس ـعــودي الــرس ـمــي امل ـع ـتــرض على
الـ ـهـ ـجـ ـم ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ب ـط ــري ـق ـت ـه ــا
ً
الـخــاصــة .هـكــذا ،قــرأنــا مـقــاال لألمير
تركي الفيصل في «الشرق األوسط»
ال ـس ـع ــودي ــة ب ـع ـن ــوان «ال ...ي ــا سيد
أوباما» .بدأ الفيصل بلهجة هجومية
ً
قائال« :نحن لسنا من يمتطي ظهور
اآلخــريــن لنبلغ مقاصدنا» ،ومعددًا
تـقــديـمــات ال ـس ـعــوديــن لــأمـيــركـيــن
فــي مـجــال مـحــاربــة اإلرهـ ــاب ،متهمًا
أوب ـ ــام ـ ــا ب ــاالنـ ـق ــاب ع ـل ــى ح ـل ـفــائــه،
ّ
بحجة أن القطيعة األميركية الخيرة
إنـمــا ج ــاءت ردة فـعــل مـتــأخــرة على
«ضربة مليكنا الراحل عبدالله ،على
الـطــاولــة فــي لقائكما األخ ـيــر ،حيث
قال لك« :ال خطوط حمراء منك ،مرة

أخرى ،يا فخامة الرئيس»».
وع ـ ـبـ ــر اف ـت ـت ــاح ـي ـت ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ي ـك ـت ـب ـهــا
ال ـص ـحــافــي أي ـم ــن ال ـح ـم ــادي ،انـتـقــدت
ص ـح ـي ـفــة «ع ـ ـكـ ــاظ» ،اق ـ ـتـ ــراح الــرئ ـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ه ــدن ــة «س ـ ـ ــام ب ـ ـ ـ ــارد» مــع
ّ
الـجــار الـفــارســي ،بحجة أن «مقومات

سيد البيت األبيض
يشاهد األوبرا ويداعب كلبه
ويلعب الغولف
نشوئه وأســاسـيــات قيامه ال تستقيم
وتصرفات إيران التي ال تتوافر لديها
أب ـج ــدي ــات ال ـح ــث ع ـلــى ال ـت ـق ــارب ،فما
بالنا بحلول السالم بيننا».
ّ
وب ــاع ـت ـق ــاد الـ ـحـ ـم ــادي ،ف ـ ــإن امل ـقــاب ـلــة
األخ ـيــرة أفـشـلــت حـظــوظ أول أميركي
م ــن أص ـ ــول أفــري ـق ـيــة يـنـتـخــب رئـيـســا
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ،فــي املـســاهـمــة في
صنع اللحظات التاريخية في املنطقة

العربية املضطربة التي تحتاج «إلــى
رئيس يصنع التاريخ ال أن يدخله».
ال ـك ــات ــب ط ـ ــارق ال ـح ـم ـيــد ف ــي صحيفة
«ال ـشــرق األوس ــط» كثف هجومه على
الرئيس األميركي بالقول« :وجهة نظر
أوب ــام ــا ه ــذه ال تـتـعـلــق ب ـطــرف مـحــدد
بقدر ما توضح أنه يعيش في فقاعة،
وأنـ ــه مـثـقــف روائـ ــي ول ـيــس سـيــاسـيــا.
حالم يقرأ الرواية وليس كتب التاريخ
وال ـس ـيــاســة» .الــرئـيــس ال ــذي ـ ـ بحسب
رأي ال ـح ـم ـيــد ـ ـ ـ ان ـت ـقــد ال ـج ـم ـيــع حتى
إيران
إسرائيل ،واستثنى من هجومه ّ
وروسيا ،ظهر في «أتالنتيك» مستخفًا
بخطر «داعــش» «الــذي ال يشكل خطرًا
ً
عـلــى املــواطــن األم ـيــركــي» ،كــونــه رجــا
«يعيش فــي فقاعة وممتلئًا بالغرور
واملثالية».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ال ـح ـم ـل ــة املـ ـتـ ـح ــدة عـلــى
الـ ـحـ ـلـ ـي ــف األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،بـ ـ ــدأ مـ ـش ــاري
الــذايــدي مقالته في الصحيفة نفسها
ب ــال ـق ــول« :األمـ ـ ــر م ـع ـقــد» ه ـك ــذا أج ــاب
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،ال ـح ــائ ــر امل ـح ـيــر،

ب ــاراك أوب ــام ــا ،حــن ســألــه الصحافي:
أل ـي ــس ال ـس ـع ــودي ــون أص ــدق ــاء ل ـك ــم؟».
واتـ ـه ــم ال ــرئ ـي ــس أوب ــام ــا ب ــ«ك ـس ــر كــل
ثوابت السياسة األميركية الخارجية،
كأنه يقوم بثورة بيضاء داخــل البيت
األبـيــض ،لكن في الوقت الضائع بعد
ّ
وسجل الذايدي
غروب شمس واليته».
اع ـت ــراض ــه ع ـلــى ط ـلــب أوب ــام ــا تـقــاســم
املنطقة بــن السعوديني وإي ــران ،كون
ذلــك «تسطيحًا لطبيعة الـصــراع» بني
ال ـغ ــزاة «الـخـمـيـنـيــن» وب ــن م ــن يــريــد
الحفاظ على أمنه».
الـحـمـلــة ال ـتــي ستستمر رب ـمــا إل ــى أن
ي ـغــادر سـيــد الـبـيــت األب ـيــض منصبه،
ختمتها صحيفة «عكاظ» بالسخرية
من أمنيات أوباما بالسالم املستحيل،
في مقالة فهيم الحامد الذي كتب« :لوال
عاصفة الحزم ،البتلع النظام اإليراني
الـيـمــن أي ـضــا ،بينما ك ــان سـيــد البيت
األبيض يشاهد األوبــرا ويداعب كلبه
في البيت األبيض ويلعب الغولف في
هونولولو».

على النت

ّ
نجوم « HBOعروش» مشرعة الحتضان اللجوء
نادين كنعان
قبل حلول الــذكــرى الخامسة النــدالع
ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة ،وم ــع ت ــزاي ــد أع ــداد
الــاج ـئــن وامل ـش ـ ّـردي ــن وت ـ ّ
ـوس ــع رقعة
ّ
ال ـق ـتــل والـ ــدمـ ــار ف ــي دول ع ـ ــدة ح ــول
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،أطـ ـلـ ـق ــت م ــؤسـ ـس ــة «ل ـج ـن ــة
اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ الـ ــدول ـ ـيـ ــة» (International
 )Rescue Comitteeحملة «اإلن ـقــاذ ال
ح ــدود ل ــه» لـجـمــع ت ـبـ ّـرعــات لــاجـئــن.
ال ـح ـم ـلــة لـيـســت تـقـلـيــديــة ه ــذه املـ ـ ّـرة.
اخ ـتــارت  IRCاسـتـثـمــار شعبية أحــد
أش ـهــر املـسـلـســات األم ـيــرك ـيــة ال ـيــوم:
«لعبة العروش» .هكذا ،عقدت شراكة
أب ـط ــال املـسـلـســل وشـبـكــة  HBOالـتــي
ت ـع ــرض ــه .اإلعـ ـ ــان ع ــن ال ـخ ـط ــوة جــاء
م ــن خـ ــال ف ـيــديــو ( 1:44د ).نـشــرتــه
«لجنة اإلنـقــاذ الــدولـيــة» على قناتها
على يوتيوبّ ،
وروجت له على مواقع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي عـبــر هــاشـتــاغ
 .RealmToTheRescue#تـقــود املقطع
ّ
املصور املمثلة الحائزة جائزة «إيمي»
لينا هـيــدي ،إلــى جانب مجموعة من
املشاركني (الحاليني والسابقني) في
مـسـلـســل  ،Game of Thronesبينهم
ص ــوف ــي تـ ــورنـ ــر ،وم ــاي ـس ــي ول ـي ــام ــز،
ون ـي ـك ــوالج كــوس ـتــر ـ ـ ـ وال ـ ـ ــداو ،ول ـيــام

كونينغهام ،وديوبيا أوبــاري ،وجون
بـ ــرادلـ ــي ،وت ـ ــوم ف ــاش ـي ـه ــا ،وي ــوج ــن
سـ ـيـ ـم ــون ،وأونـ ـ ـ ــا ت ـش ــاب ـل ــن .ال ـف ـك ــرة
األساسية التي تريد الحملة إيصالها
ت ـت ـم ـحــور ح ـ ــول «ض ـ ـ ـ ــرورة م ـســاعــدة
الالجئني أينما كانوا».
في النص الترويجي للفيديو ،نشرت
«لجنة اإلنقاذ الدولية» نصًا مقتضبًا
ع ـلــى مــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي الــرسـمــي
ُ
ّ
ت ــوض ــح ف ـي ــه أن ال ـ ـصـ ــراعـ ــات ت ـج ـبــر
ماليني الناس على الفرار من منازلهم:
«ه ّــؤالء يـكــافـحــون للبقاء والـتـعــافــي.
لكنهم ينبغي أال يـكــافـحــوا وحــدهــم.
اآلن أكثر من أي وقت مضى ،من املهم
أن نتحد ملساعدتهم» .ودعــت الناس
إلـ ــى االن ـض ـم ــام إل ـي ـهــا وإل ـ ــى ممثلي
مسلسل «لعبة ال ـعــروش» ل ـ «إح ــداث
التغيير الحقيقي».
خـ ـ ـ ــرج ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو ع ـ ـلـ ــى املـ ـش ــاه ــدي ــن
بـسـيـطــا ،يـتـنــاوب فـيــه املـمـثـلــون على
ً
الـحــديــث عــن امل ــأس ــاة ال ـتــي تـعــم دوال
ّ
ع ـ ـ ّـدة وح ـ ــث الـ ـن ــاس ع ـل ــى امل ـس ــاع ــدة.
«نـ ــزوح ج ـمــاعــي ،املــايــن ي ـفــرون من
الحرب والدمار واملجاعة .هذه ليست
روايــة وال كالمًا من صنع الخيال16 .
مليون نازح حول العالم .كل شهر ّ
يفر
م ـئــات اآلالف مــن مـنــازلـهــم .الج ـئــون،

ّ
وع ــائ ــات ،وأط ـ ـفـ ــال ...كــل ـهــم يـعــانــون
لـلـبـقــاء ع ـلــى ق ـيــد ال ـح ـي ــاة .أش ـخــاص
حقيقيون يعيشون اآلن أخطر رحلة
على اإلطالق» .بواسطة هذه العبارات
امل ـبــاشــرة ،ي ـحــاول ال ـن ـجــوم اخـتـصــار
الواقع البشع ،مضيفني« :ماذا ستفعل
ومستقبلك؟
لتحمي حياتك وعائلتك
ّ
ُيمكنك املساعدة» .ثم يشيرون إلى أنه
«فــي ســوريــا فـقــط ،بعد خمس سنني
م ــن ال ـ ـحـ ــرب ،ف ـ ـ ّـر ن ـص ــف ال ـش ـع ــب مــن
مـنــازلــه ،أكـثــر مــن  11مليون شخص،
وهو تقريبًا مجموع عدد سكان لندن
وب ــاري ــس» ،لـيـخـبــروا مــن ال يـعــرفــون
ّطبيعة عمل «لجنة اإلنـقــاذ الدولية»
أن ـه ــا «تـغـيــث أك ـثــر م ــن ثــاثــة مــايــن
ً
شـخــص ،وتـعـمــل جــاهــدة فــي ســوريــا
والـ ـع ــراق ول ـب ـنــان واألردن وصــربـيــا
وال ـي ــون ــان ،وت ـســاعــد آالف ال ـعــائــات
التي لجأت إلى الواليات املتحدة لتبدأ
بـنــاء حياتها مــن جــديــد» .مــع اقـتــراب
الفيديو مــن نهايته ،يـقــول املمثلون:
«ح ــان ال ــوق ــت لـتـنـهــض وت ـقــف معنا،
ّوتساعد على إيصالهم إلى ّبر األمان.
إن ـه ــا قـ ّـصـتـهــم ،قـصـتـنــا .لـنـتـحــد معًا
ونفعل ما هو مهم .اإلنقاذ ال حدود له.
أرجــوك ّ
تبرع اآلن» .للحملة الجديدة
مـ ــوقـ ــع إل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي يـ ـس ـ ّـه ــل ع ـم ـل ـيــة

لينا
هيدي

ً
ّ
التبرع ،ويحتوي سيال من املعلومات
املـتـعــددة الــوســائــط ،واملتعلقة بواقع
ال ــاجـ ـئ ــن .ج ـم ــع الـ ـتـ ـب ـ ّـرع ــات سـيـتــم
مــن خ ــال مــوقــع  Omazeاملتخصص
ف ــي ه ــذا ال ـج ــان ــب ،وس ـي ـس ـت ـمـ ّـر حتى
الـخــامــس مــن نـيـســان (أب ــري ــل) املقبل.
ّ
التبرع بمبالغ صغيرة
يمكن للناس

بــدءًا من عشرة دوالرات أميركية ،مع
إمكانية حصولهم على هدايا ّ
منوعة
مــن وح ــي مسلسل «لـعـبــة ال ـعــروش»،
ً
ف ـض ــا ع ــن ف ــرص ــة ال ـس ـفــر إلـ ــى لــوس
ّ
أن ـج ـل ـي ــس ملـ ـش ــاه ــدة ال ـ ـعـ ــرض األول
للحلقة األولى من الجزء السادس في
ّ
 24نيسان ولقاء كل نجومه.

على الشاشة

أحالم ملكة في دبي ...والمطبخ لبناني
زكية الديراني
حـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدت قـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاة «دب ـ ـ ـ ـ ـ ــي األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى»
ك ـ ــل ط ــاق ــاتـ ـه ــا لـ ـب ــرن ــام ــج «املـ ـلـ ـك ــة»
أح ــام ال ــذي يـنـطـلــق الـلـيـلــة .الـعـمــل
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ي ـن ـت ـم ــي إل ـ ــى ب ــرام ــج
تلفزيون الــواقــع التي فتحت شهية
ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــن عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـن ـ ــوات.
ّ
كــانــت هـيـفــا ّأول ـه ــم ح ــن أط ــل ــت في
برنامج «الــوادي» ( )2005وعرضت
يومياتها مع زمالئها الفنانني ،ومن
ثــم لحقتها أس ـيــل ع ـمــران وزوج ـهــا
(انـفـصــا أخ ـي ـرًا) خــالــد الـشــاعــر في
بــرنــامــج «ه ــي وه ــو» (ق ـن ــاة )mbc1
عام  .2011وال ننسى طبعًا برنامج
«دومينيك حول العالم» لدومينيك
ح ــوران ــي ال ــذي ي ـعــرض حــالـيــا على
قـنــاة «أغــانــي أغ ــان ــي» .ك ـ ّـرت سبحة
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ــرض ي ــومـ ـي ــات
الـفـنــانــن ،ووص ـلــت الـصــرعــة أخـيـرًا
إل ـ ـ ــى املـ ـغـ ـنـ ـي ــة اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة أح ـ ـ ــام.

لــأخ ـيــرة خـصــوصـيــة مـعـيـنــة ،فهي
عــاش ـقــة ل ــأض ــواء ،وم ـث ـيــرة لـلـجــدل
ســواء بـ»لوكاتها» أو تصريحاتها.
لكن ما الجديد الذي يحمله برنامج
ّ
«املـ ـلـ ـك ــة»؟ رغـ ــم ت ــوت ــر ال ـع ــاق ــة بــن
أحــام والصحافة اللبنانية بسبب
هـجــوم الـفـنــانــة الــدائــم عـلــى اإلع ــام

تولى إدمون حداد مهمة
إعداد الحلقات وتطعيمها ببعض
االسكتشات الساخرة
ّ
الـلـبـنــانــي ،إال أن املغنية استعانت
ُ
ب ـفــريــق ع ـمــل ل ـب ـنــانــي يـ ـش ــرف عـلــى
ّ
برنامجها .تولى إدمون حداد مهمة
إعداد الحلقات ،كما عمل مستشارًا
رافـ ــق أحـ ــام ف ــي جـمـيــع خـطــواتـهــا.
يظهر املمثلّ في معظم الحلقات على
شـكــل «مـحــقــق» يمتحن املشتركني،

وي ـط ــرح عـلـيـهــم أسـئـلــة ح ــول سبب
ّ
تقدمهم للبرنامج ،وماذا يتوقعون
مـ ـن ــه .ص ـح ـي ــح أن حـ ـ ــداد ب ـع ـ ّي ــد كــل
ُ
البعد عن حياة املغنيات ،إال أنه ّ
قرر
ُ
خــوض هــذه التجربة بعدما عــرض
ع ـل ـيــه مـ ـش ــروع ــان :األول اإلشـ ـ ــراف
ع ـلــى ب ــرن ــام ــج «اس ـ ــأل الـ ـع ــرب» (كــل
اثنني على قناة  )mbcللمغنية مايا
ديـ ـ ــاب ،وب ــرن ــام ــج «املـ ـلـ ـك ــة» .اخ ـت ــار
حداد البرنامج الثاني ليكون رفيق
أحالم في خطواتها وبمثابة «يدها
اليمنى».
ّ
طعم حداد حلقات البرنامج ببعض
االسـكـتـشــات ال ـســاخــرة ال ـتــي يعرف
ب ـهــا وملـ ــع ف ـي ـهــا ف ــي ب ــرن ــام ــج «ش ــي.
أن .أن( ».قـنــاة «ال ـجــديــد») .مــن جهة
أخـ ــرى ،تــابـعــت أحـ ــام تـعــاونـهــا مع
اللبنانيني ،وأشرف جو بوعيد على
إخراج «امللكة» .اختارت أحالم املخرج
الشاب بعدما أعجبت بكليباته التي
ّ
قدمها مليريام فارس .تابعت املغنية

اإلمــاراتـيــة تعاقدها مــع اللبنانيني،
وط ـل ـبــت م ــن م ـ ــازن ل ـ ّـح ــام اإلشـ ـ ــراف،
ولــو صــوريــا ،على إنـتــاج البرنامج.
ّ
ويبدو أن النجمة اإلماراتية وضعت
كــل ثقلها فــي الـبــرنــامــج ،وأرادت أن
ُ
تـقــدم على خطوة البرامج الواقعية
بنجاح.
ُ
ويحكى أنها دفعت من جيبها مبالغ
مــال ـيــة لـتـمــويــل عـمـلـهــا الـتـلـفــزيــونــي.
فــي امل ـقــابــل ،تـقــاسـمــت مــع قـنــاة «دبــي
األولــى» اإلعــانــات .يذكر أن البرنامج
ي ـضـ ّـم  12م ـش ـتــركــا ،سـنـتـعــرف إلـيـهــم
ت ـب ــاع ــا (عـ ـ ــدد ح ـل ـق ــات ال ـب ــرن ــام ــج 12
ح ـل ـقــة تـ ـع ــرض أسـ ـب ــوعـ ـي ــا) ،وي ـخ ــرج
فــي كــل حـلـقــة مـشـتــرك ،عـلــى أن يصل
إلــى النهائيات ثــاثــة متنافسني .في
النهاية ،تختار أحالم الصديق ّ
املقرب
منها الذي ينجح في التحديات.
«امللكة» الليلة  20:30بتوقيت بيروت على
قناة «دبي األولى»

