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ــ أ ف ب)

أن��ه «م��ا م��ن ق��وة عظمى ومسلحة بشكل كبير
تجرؤ على لعب دور القابلة القانونية والدخول
ً
في املعركة السورية» .فريدمان ال يبدو متفائال
بـ«حلول» أخرى اال «في حال حصول مفاجأة».
واملفاجأة بنظره هي في «أن تتوحد املعارضة
السورية ،بمساعدة استخبارية تركية سعودية
ّ
أميركية ،فتشكل جبهة سياسية قوية تنجح في
ت�ح��وي��ل املسيحيني وال�ع�ل��وي�ين امل��وال�ين لألسد
الى معارضني له مع ضمان حقوقهم كأقليات».
«س �ي �ك��ون أم� � �رًا رائ� �ع ��ًا ل ��و اس �ت �ط �ع �ن��ا اس �ت �ب��دال
محور األسد ـ روسيا ـ إيران ـ حزب الله بسوريا
ّ
دي �م ��وق ��راط �ي ��ة ال ب� �س ��وري ��ا ال � �ف ��وض ��ى» ،ي �ع��ل��ق
لاّ
ف��ري��دم��ان« .م��ن دون و دة خ��ارج�ي��ة أو نلسون
مانديال س��وري ،امل�ع��ارك ف��ي س��وري��ا ستطول»،
يختم فريدمان .طوني كارون ،في مجلة «تايم»
االميركية ،يعرض سيناريو من  ٥أجزاء ،يرجح

تنسيق استخباري رفيع
مع االجهزة التركية
والقطرية والسعودية
لكشف الميادين السورية
البديل عن ديكتاتورية األسد
قد يكون تفكك سوريا
ح�ص��ول��ه إذا س�ق��ط ن�ظ��ام األس ��د .ح�س��ب ك ��ارون،
«حمام الدم املذهبي سيزداد عنفًا» ،إذ يرى أنه
«م�ه�م��ا ق��دم��ت التطمينات ل�لأق�ل�ي��ات املسيحية
والعلوية في سوريا فإن تطبيق ذلك عمليًا شبه
م�س�ت�ح�ي��ل ،وخ �ص��وص��ًا أن امل�ق��ات �ل�ين ال�ع�ل��وي�ين
امل��ؤي��دي��ن للنظام سيستمرون ف��ي ال�ق�ت��ال حتى
ب �ع��د س �ق��وط��ه» .ك � ��ارون ي �ح��ذر م ��ن ع ��دم وج ��ود
ق ��وة م �ع��ارض��ة م��وح��دة ال �ص �ف��وف ل��دي �ه��ا خطة
واح ��دة وواض �ح��ة ،م��ا س�ي��ؤدي ال��ى إغ ��راق البلد
في الفوضى .وتعليقًا على الجهود السياسية
التي تبذلها االدارة االميركية مع املعارضة في
ال �خ��ارج ،ي�ق��ول ك ��ارون إن «ذل ��ك ل�ي��س مطمئنًا،
ن� �ظ� �رًا ل ��وض ��ع م� �ع ��ارض ��ي ال � �خ� ��ارج وم �ك��ان �ت �ه��م
ال�ف�ع�ل�ي��ة ف��ي ال��داخ��ل ال� �س ��وري»« .إدارة أوب��ام��ا

ّ
تعول على حوار ما سيجمع االطراف املعارضة
بعد سقوط األسد ...أخشى أن يكون ذلك الحوار
ّ
بالرصاص والقنابل» ،يعلق الكاتب.
ال � �ج� ��زء ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن س �ي �ن ��اري ��و ك � � � ��ارون ،ي� ��دور
ح��ول ال�ج�ه��ادي�ين .ال�ص�ح��اف��ي ينقل ع��ن تقارير
استخبارية املانية قولها إن «مجموعات جهادية
قريبة من «القاعدة» نفذت نحو  ٩٠تفجيرًا في
س��وري��ا خ�ل�ال االش �ه��ر ال�س�ت��ة امل��اض �ي��ة» .ك��ارون
ي��وض��ح أن ان �ف�لات االوض� ��اع ب�ع��د رح�ي��ل األس��د
س�ي��دف��ع بتلك امل�ج�م��وع��ات ال�ج�ه��ادي��ة ال��ى «م��لء
ال�ف��راغ» وتحريك جبهاتهم ب�ين لبنان وال�ع��راق
وسوريا.
الجزء الثالث من السيناريو هو «إفالت االسلحة
الكيميائية من السيطرة» ،وهنا يرى الصحافي،
أن الخشية من استخدام تلك االسلحة هي أكبر
في مرحلة بعد سقوط األس��د إذ يخشى أن تقع
في أيدي املجموعات غير املنضبطة.
«الكابوس الرابع» في مقال الـ«تايم» هو انهيار
سوريا وتفككها بفعل التنوع االثني والطائفي
ال��ذي ت�ت�ك� ّ�ون م�ن��ه .أم��ا «ال�ك��اب��وس» االخ�ي��ر فهو
بنظر كارون« ،أن ما يحدث في سوريا لن يبقى
فيها» ،بل «سينتقل الى لبنان واالردن والعراق
وتركيا».

ّ
منجد وزيادة وأبرامز وبريمر

سيناريو تفكك سوريا وتقسيمها وخلق دويلة
للعلويني ،يراه روبرت دريفوس في «ذي نايشن»
«م ��ن أس� ��وأ ال �س �ي �ن��اري��وه��ات» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن��ه
«فات األوان لسؤال :كيف وصلنا الى هنا؟» في
األزم��ة السورية .دريفوس يقول إن إدارة أوباما
ُ
«ت ّ
حيا ألنها لم تستمع ال��ى املحافظني وتدخل
ف��ي ح��رب مباشرة م��ع س��وري��ا ،لكنها ت�لام على
تسليح املجموعات املقاتلة ومن بينها جهاديو
ال�ق��اع��دة»« .املشكلة االس��اس�ي��ة ف��ي ادارة أوباما
أن �ه��ا ،م�ن��ذ ب��داي��ة االزم ��ة ال �س��وري��ة ،ل��م ت�س��ع ال��ى
ّ
حل سياسي» ،يشير دريفوس .الصحافي يؤكد
أن «االيام املقبلة ستثبت أن دور سي آي إي في
أكبر بكثير مما أعلنته واشنطن».
سوريا كان ّ
ّ
من جهتها ،حثت مجلة املحافظني الجدد «ذي
ويكلي ستاندرد» الرئيس االميركي على «القيام
ب��أم��ر م��ا ح�ي��ال س��وري��ا» ونقلت رس��ال��ة وجهها
«متخصصون في السياسة الخارجية» أغلبهم
من صقور املحافظني الجدد الذين برزوا في عهد
ج��ورج وال�ك��ر ب��وش .ال�لاف��ت ف��ي الئحة املوقعني
ع �ل��ى ال ��رس ��ال ��ة ت �ل��ك ورود اس � �م ��اء ال �ن��اش �ط�ين
السوريني املعارضني ّ
عمار عبد الحميد وأسامة
ّ
منجد ورض��وان زي��ادة الى جانب إليوت إبرامز
وبول بريمر وكارل روف.

(غبية) واحدة
رومني وبوش :وجهان لفلسفة ّ

ماذا قال املرشح الجمهوري للرئاسة االميركية
ميت رومني عن خططه املستقبلية للسياسة
الخارجية؟ كيف سيواجه النووي االيراني؟
وكيف سيصحح مسار العالقة مع إسرائيل؟
ماذا عن مصر اإلسالمية؟ بعض الصحافيني لم
يتفاءلوا بما قاله رومني

ف��ي ب��داي��ة األس �ب��وع امل��اض��ي خصص املرشحان
لرئاسة جمهورية ال��والي��ات املتحدة األميركية،
ال ��رئ � �ي ��س ال � �ح ��ال ��ي ب � � � ��اراك أوب � ��ام � ��ا وم �ن��اف �س��ه
ال�ج�م�ه��وري ميت روم �ن��ي ،خطابيهما العلنيني
ل�ل�س�ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة .وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��أك�ي��د
بعض املحللني أن خطابات السياسة الخارجية
لن تؤثر على االص��وات املترددة في هذه الحملة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ،اال أن ك�ل��ام روم� �ن ��ي ل �ف��ت ان �ت �ب��اه
ال �ص �ح��اف �ي�ين ،إذ ه � ّ�ي م ��ن امل� � ��رات ال �ق �ل �ي �ل��ة ال�ت��ي
ي �خ �ص��ص ف �ي �ه��ا م ��رش ��ح ال �ج �م �ه��وري�ين خ�ط��اب��ه
ل�ل�ك�لام ع��ن س�ي��اس��ة واش�ن�ط��ن م��ا وراء ال �ح��دود،
وإلع �ط��اء ت �ص��وره ع��ن كيفية ادارة األزم� ��ات في
ال� �ش ��رق االوس � � ��ط ،وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��اط��ي م ��ع مصر

الجديدة ،والعالقة بإسرائيل وب��إي��ران ،واملوقف
م ��ن روس �ي ��ا وال �ص�ي�ن وال ��وج ��ود ال �ع �س �ك��ري في
أفغانستان .بعض الصحافيني أكدوا أن رومني
ل��م ي�خ��ال��ف أوب��ام��ا ف��ي ن�ق��اط ع ��دة ،ب��ل استنسخ
مواقفه ّ
وغير قالبها الكالمي فقط ،البعض اآلخر
هللوا لكالمه ،وخصوصًا عندما عزف على وتر
«العظمة االميركية» و«القوة االولى في العالم».
أم��ا آخ��رون ففندوا له نقاط الضعف في خطابه
ناعني أي تقدم في السياسة الخارجية لواشنطن
بحال فاز رومني في االنتخابات.
افتتاحية صحيفة «ذي نيويورك تايمز» حسمت
ب��أن امل��رش��ح الجمهوري «ف�ش��ل ف��ي اث�ب��ات نفسه
خيارًا أفضل من أوباما في السياسة الخارجية».
وأضافت أن «الرئيس الحالي أثبت جدارته في
ه��ذا امل�ج��ال» .بداية ح��ول أزم��ة النووي اإليراني،
ّ
رأت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن روم� �ن ��ي «ك � ��ان أق � ��ل ع��دائ �ي��ة
م��ن أوب ��ام ��ا» ،رغ ��م ان �ت �ق��ادات��ه امل�ك�ث�ف��ة «لتقصير
ّ
ال��رئ�ي��س ف��ي ح��ل ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة» .روم �ن��ي ت�ح� ّ�دث
ع��ن «م�ف��اوض��ات وم �ش��اورات واالت �ف��اق م��ع إي��ران
ل�ل�س�م��اح ل�ل�م��راق�ب�ين ب��ال�ك�ش��ف ع��ن ن�ش��اط��ات�ه��ا»،
«ل�ك��ن ك�ي��ف س�ن�ت��وص��ل ال��ى ذل��ك ب�ع��د امل �ح��اوالت
الحثيثة التي سعى اليها مجلس االم��ن وب��اءت
ّ
ب��ال�ف�ش��ل؟ روم �ن��ي ال ي �ج �ي��ب» ،ت�ع��ل��ق اف�ت�ت��اح�ي��ة

الـ«تايمز» .أما عن إسرائيل فتقول االفتتاحية إن
«رومني يسعى جاهدًا لكسب أصوات الناخبني
ال �ي �ه��ود ،ل ��ذا ف �ه��و الم أوب ��ام ��ا ف��ي خ �ط��اب��ه على
«املعاملة الدنيئة» التي تعامل بها مع إسرائيل
ومسؤوليها خ�لال ف�ت��رة حكمه“ .ت��اي�م��ز» لفتت
ال��ى أن سوريا وباكستان وال�ص��راع االسرائيلي
الفلسطيني غابت ع��ن خطاب روم�ن��ي ال��ذي بدا
باهتًا عند تحدثه عن مصر أيضًا.
الصحافي جوناثان إس توبن ّ
حيا على موقع
مجلة «ذي كومنتري ماغازين» ،مواقف رومني
خصوصًا تلك املتعلقة ب��إي��ران .حسب
العلنية،
ّ
ّ
ت��وب��ن ،خ��ط امل��رش��ح ال�ج�م�ه��وري م��وق�ف��ًا متميزًا
ع��ن أوب��ام��ا حيال مشكلة إي��ران ال�ن��ووي��ة وأظهر
ّ
ّ
نيته حل املشكلة بشكل فاعل «وليس عن طريقة
ّ
االع�ت��ذار التي تميز بها الرئيس الحالي» .كالم
روم�ن��ي ع��ن «اس�ت�خ��دام ك��ل ال�ط��رق ملنع إي��ران من
تطوير النووي» و«عدم مناقشة النظام االيراني
ف ��ي م �س��أل��ة ب��رن��ام �ج��ه ال � �ن� ��ووي» أع �ج ��ب ت��وب��ن
وأمثاله من الصحافيني املحافظني واملتطرفني
ّ
ّ
ال��ذي��ن يؤمنون ب��أن ال�ح��ل يكمن ف��ي ش��ن هجوم
على إيران .طبعًا ،أشاد الكاتب باستنكار رومني
للطريقة ال�س�ي�ئ��ة ال�ت��ي ي�ت�ع��ام��ل ب�ه��ا أوب��ام��ا مع
اإلسرائيليني .توبن خلص الى القول إن «رومني

أثبت أن السياسة الخارجية يمكن أن تكون نقطة
حملته االنتخابية».
قوة ال ضعف في
ّ
أم��ا دانييل درازن�ي��ر ففند في «ف��وري��ن بوليسي»،
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ب� �ع ��ض امل � �ق ��اط ��ع ال � �ت� ��ي وردت ف��ي
خطاب رومني وانتقدها سلبًا ،ورأى أن املرشح
الجمهوري ح��اول االث�ب��ات أن��ه «ي�ع��رف شيئًا عن
ّ
السياسة الخارجية» .دريزنير علق ساخرًا على
وص��ف امل��رش��ح ال�ج�م�ه��وري إي ��ران ب��أن�ه��ا «أخ�ط��ر
تهديد على أمن الواليات املتحدة» وروسيا بأنها
«ال�ع��دو الجيوسياسي االول للواليات املتحدة».
ال �ك��ات��ب ان �ت �ق��د أي �ض��ًا ت �ح� ّ�دث روم �ن��ي ع��ن ف��رض
شروط على املساعدات االميركية ملصر من دون أن
يذكر ما هي وكيف ستختلف عن تلك التي ّ
تطبق
ّ
ال �ي��وم؟ .دري��زن�ي��ر ح��ذر ف��ي النهاية م��ن أن اس��اس
فلسفة رومني في السياسة الخارجية التي أعلن
املتحدة
عنها ،والتي تتمحور حول «قوة الواليات
ً ّ
ال �خ��ارق��ة» و«وج� ��وب اع�ت�م��اد ال �ق��وة وس�ي�ل��ة لحل
ال �خ�لاف��ات» ،تشبه ال��ى ح� ّ�د بعيد فلسفة ج��ورج
والكر بوش «التي لم تنته بنحو ّ
جيد إطالقًا».

تجدون الوصالت األلكترونية للمقاالت
على موقع األخبار

