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كيوسك
الضباط ــ اإلخوانOr No Deal :
ّ
ّ
ّ
يتخبط املحللون الغربيون
لرسم سيناريوهات االستحقاقات
املقبلة على مصر .دستور جديد،
ورئيس وتغيرات إقليمية وتسليح
أميركي ...هل يدخل اإلخوان
املسلمون في صفقة العمر مع
الضباط؟ أم أن «سندريال املجلس
العسكري» ستختفي عندما يحني
منتصف الليل؟
ك �ي��ف ت � َ
�وص ��ف ال �ع�ل�اق ��ة ال �ح��ال �ي��ة ب�ي�ن امل�ج�ل��س
العسكري املصري واالخ��وان املسلمني؟ ما مدى
ص�ل�اب ��ة امل �ج �ل��س؟ ع�ل��ام ي �ن ��وي اإلخ� � � ��وان؟ م ��اذا
سيختار الغرب وعلى رأسهم الواليات املتحدة
االم �ي��رك �ي��ة؟ م��ا ه��و ال�س�ي�ن��اري��و ال ��ذي سيرضي
ال �ش��ارع امل �ص��ري واإلس�لام �ي�ين وال ��ذي ستخرج
به مصر ساملة مع احتفاظ العسكر بحصانتهم

وحصصهم االقتصادية؟ ماذا عن الدور اإلقليمي
ال��ذي ب��دأت تلعبه حركة االخ��وان املسلمني؟ هل
ه��و ل �ص��ال��ح إس��رائ �ي��ل؟ ه��ل س �ي �س��اوم اإلخ� ��وان
العسكر على الرئيس املصري الجديد؟
أس � �ئ � �ل ��ة ك � �ث � �ي ��رة ط ��رح � �ه ��ا اإلع� � �ل � ��ام األم � �ي ��رك ��ي
وال �ب��ري �ط��ان��ي ف ��ي االي � ��ام امل��اض �ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا
م��ع ال �ت �ط��ورات ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا م �ل �ف��ات م�ص��ري��ة
حساسة مثل وضع الدستور والترشح لرئاسة
الجمهورية والبيانات والبيانات امل�ض��ادة بني
ّ
امل�ج�ل��س ال�ع�س�ك��ري واإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين .ول�ع��ل
ال�خ�ب��ر ال�ي�ق�ين ال��وح �ي��د ال ��ذي اخ �ت��رق ت �س��اؤالت
االسبوع املاضي ،ك��ان موافقة اإلدارة االميركية
على صرف مساعدات بـ  ١،٣مليار دوالر للجيش
املصري« ،متجاهلة الشرط الذي يقضي بالتثبت
من مساعي إحالل الديموقراطية في مصر» ،كما
ّ
لفت معظم املعلقني .انتقادات كثيرة وجهت إلى
إع�لان وزارة الخارجية األميركية صرفها أكثر
م��ن م�ل�ي��ار دوالر م��ن «أم � ��وال داف �ع��ي ال�ض��رائ��ب
األميركيني» كمساعدات عسكرية ملصر ،ومعظم
املنتقدين خلصوا الى أن «إدارة ب��اراك أوباما ال
تكترث بالديموقراطية وح�ق��وق اإلن �س��ان بقدر
ً
م��ا يهمها البزنس والصفقات التي ت� ّ
�در أم��واال
لشركات السالح األميركية».
ستيفن ل��ي م��اي��رز ،ف��ي م �ق��ال ف��ي صحيفة «ذي
ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» ،ن �ق��ل ع ��ن ب �ع��ض امل �س��ؤول�ين

إخوان مصر لـ«حماس» :إرمي السالح!
مقال دايفد كيركباتريك في «ذي نيويورك
تايمز» حول املساعي التي يبذلها اإلخوان
امل �س �ل �م��ون ف��ي ال �ش��أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،أث��ار
االهتمام الصحافي األميركي .كيركباتريك
ن �ق��ل ع ��ن م �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ح ��رك ��ة اإلخ � ��وان
ف��ي مصر أنهم يضغطون على «حماس»
ل�ت��واف��ق ع�ل��ى ت �ن��ازالت ج��دي��دة ل�ـ«ف�ت��ح» من
أجل التوصل الى اتفاق حول املفاوضات مع
إسرائيل .اإلخ��وان ،حسب املقال ،تراجعوا
ع��ن دع ��م «ح �م ��اس» واح �ت �ض��ان ال�ت��زام�ه��ا
باملقاومة املسلحة ضد إسرائيل من أجل
ف�ت��ح ق �ن��وات ات �ص��ال م��ع «ف �ت��ح» .وأض ��اف،

عندما يتفق الفلسطينيون ف��ي م��ا بينهم
وي�ت�ع��اون��ون م��ع م�ص��ر ال �ج��دي��دة ،ف��إن ذل��ك
سيمكنهم من ج� ّ�ر إسرائيل ال��ى مساومة
ّ
جدية حول إقامة الدولة الفلسطينية.
وفيما سلط بعض املحللني الضوء بحذر
على الدور االقليمي املتعاظم إلخوان مصر
وتأكيدهم يومًا بعد يوم على قيادة القرار
السياسي الخارجي املصريّ ،
رحبت معظم
األق�ل��ام ال�ي�م�ي�ن�ي��ة ب��ال�خ�ب��ر واع �ت �ب��رت��ه ،كما
عنونت «ذي ناشيونال انترست» «فرصة
م �ص ��ري ��ة» ي �ج��ب ع �ل��ى ك ��ل ال �س ��اع�ي�ن ال��ى
السالم اغتنامها.

املعنيني ق��ول�ه��م «إن أي خ�ف��ض أو ت��أج�ي��ل لتلك
املساعدات كان يعني فرط العقود املبرمة مسبقًا
مع شركات تصنيع األسلحة االميركية ،ما كان
س �ي��ؤدي ال ��ى إغ �ل�اق ع ��دد م��ن م�ص��ان�ع�ه��ا ودف��ع
اإلدارة مستحقات جزائية لها من أم��وال دافعي
ّ
الضرائب األميركيني وذل��ك في عز حملة أوباما
االنتخابية» .لكن مايرز يشير أيضًا الى الحملة
ال �ت��ي ت �ع��رض��ت ل �ه��ا وزي � ��رة ال �خ��ارج �ي��ة ه �ي�لاري
كلينتون من قبل النواب الجمهوريني ومنظمات
ّ
حقوق االنسان ،الذين ذكروا باحتجاز السلطات
امل �ص��ري��ة ن��اش�ط�ين أم�ي��رك�ي�ين أخ �ي �رًا وإح��ال�ت�ه��م
ال� ��ى م �ح��اك �م��ات ج �ن��ائ �ي��ة وم �ن �ع �ه��م م ��ن ال �س �ف��ر.
ال�ص�ح��اف��ي األم �ي��رك��ي ي�ش�ي��ر ،م��ن ج�ه�ت��ه ،ال��ى أن
ك�ل�ي�ن�ت��ون «اس �ت �خ��دم��ت سلطتها وف ��ق ال�ق��ان��ون
الجديد لتتجنب الحاجة إلثبات حفاظ السلطات
املصرية على حقوق االنسان» كشرط من شروط
التوقيع على ال�ه�ب��ات .طبعًا ،وزارة الخارجية،
ع �ل��ى ل �س ��ان ف �ي �ك �ت��وري��ا ن ��والن ��د ،ب � ��ررت ت�خ�ط��ي
ك�ل�ي�ن�ت��ون ذاك ال �ب �ن��د ب��ال �ق��ول «إن �ن��ا ف�ع�ل�ن��ا ذل��ك
لتأكيد ح��رص�ن��ا ع�ل��ى أن ت�ك��ون م�ص��ر الضامنة
لألمن واالس�ت�ق��رار وال�س�لام ف��ي املنطقة» .مايرز
ن �ق��ل أي �ض��ًا «ح � ��رص» ش��رك��ات ال �س�ل�اح امل�ع�ن�ي��ة،
مثل «لوكهيد م��ارت��ن» و«ج �ن��رال دايناميكس»،
على «الحفاظ على العالقة املتينة التي تجمعها
بالزبون املصري منذ الثمانينيات».
ّ
لكن عالقة التسليح التاريخية تلك ،كانت محط
انتقاد إح��دى افتتاحيات «ذي نيويورك تايمز»
ال �ت��ي رأت أن «ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ف� ّ�وت��ت ف��رص��ة
تغيير طبيعة عالقتها التاريخية املبنية حول
ال�ع�س�ك��ر م��ع م �ص��ر ف��اخ �ت��ارت اال ت�ب�ن�ي�ه��ا ،بعد
الثورة ،مع املجتمع املدني»« .كان حريًا باإلدارة
االميركية أن تؤجل ج��زءًا من املساعدات لتظهر
دعمها املتني للمسار الديموقراطي ف��ي البلد»،
تخلص االفتتاحية .وتضيف «في املرحلة املقبلة
ستعيد مصر كتابة دستورها وستنتخب رئيسًا
جديدًا .واملصريون بحاجة إلى من يطمئنهم إلى
أن الواليات املتحدة تدعم االنتقال الديموقراطي
ل �ل �س �ل �ط��ة ،ل �ك��ن إرس � � ��ال امل� �س ��اع ��دات ال �ع�س �ك��ري��ة
األخيرة كان رسالة أميركية خاطئة».

جيشان ال جيشًا واحدًا
لي سميث ،في معهد «ه��ادس��ون» ،يرى أن إدارة
ّ
«تنبهت أخيرًا إلى أن الواليات املتحدة
أوباما،
ال تستطيع التأثير في سياسة مصر بعد سنة
ع�ل��ى س�ق��وط ن�ظ��ام حسني م �ب��ارك ،اال م��ن خ�لال
امل� �س ��اع ��دات» .س �م �ي��ث ي�س�ت�ن�ت��ج أن «م �ص��ر هي
�ات املتحدة في
حاليًا في وض��ع أق��وى من ال��والي� ّ
يحذر مما ّ
سماه
عملية املساومة» .لكن الكاتب

خطة أنان لسوريا :تمهيد سلمي لتغيير النظام؟
معظم املحللني األميركيني شككوا بنوايا الرئيس
السوري بعد موافقته على خطة كوفي أنان
لوقف إطالق النار .لكن البعض رأى فيها إشارة
للسلطة في البالد،
إيجابية في مسار انتقال هادئ
ّ
فيما آخرون ال يزالون مصرين على «حل» التهديد
العسكري املباشر وتسليح املتمردين
ك�م��ا ك��ان��ت ال �ح��ال ع�ق��ب ك��ل ق ��رار ي�ت�خ��ذه ن�ظ��ام
ب �ش��ار األس � ��د إع�ل�ان ��ًا م �ن��ه ت�ل�ب�ي��ة أح� ��د م�ط��ال��ب
املجتمع الدوليَ ،
يقابل األمر بتشكيك صحافي،
وخ �ص��وص��ًا ف ��ي االع �ل��ام االم �ي ��رك ��ي ،ف ��ي ن��واي��ا
األس��د وع��دم صدقيته ف��ي تنفيذ وع ��وده .هذه
امل � � ��رة ،أي� �ض ��ًا وب� �ع ��د إع �ل��ان ال ��رئ �ي ��س ال� �س ��وري
موافقته على خطة كوفي أنان لوقف إطالق النار
علت االصوات الصحافية األميركية املحذرة من
«محاولة اخرى من قبل األسد لكسب الوقت».
ّ
ً
البعض تكلم عن م��دى ضعف خطة أن��ان أصال
وبأنها «م�ق� ّ�در لها أن تفشل» ،والبعض اآلخ��ر
ّ
أش��ار ال��ى ح��ل دب�ل��وم��اس��ي دول��ي ب��دأ ي�ل��وح في

االف� ��ق م��ن خ�ل�ال خ �ط��ة أن� ��ان ال �ت��ي س �ت �ق��ود ال��ى
تغيير سلمي للنظام ،فيما أبقى آخ��رون على
لاّ ً
تمسكهم بخيار التهديد العسكري املباشر ح
أنجع إلسقاط األسد.
ب��داي��ة م��ع ال�ض�غ��وط ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة املتصاعدة
التي تحدث عنها ريك غالدستون في صحيفة
«ذي ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز» ،إذ أش ��ار ال��ى تحركات
رئ�ي��س ال � ��وزراء ال �ت��رك��ي ،رج��ب ط�ي��ب أردوغ� ��ان،
األخ�ي��رة ب�ين واشنطن وط�ه��ران واح�ت�م��ال نقله
رس��ال��ة م��ن ب ��اراك أوب��ام��ا ال��ى ال�ن�ظ��ام االي��ران��ي
ت �ت �ع �ل��ق ب �ت �س��وي��ة م ��ا ح� ��ول ال ��وض ��ع ال� �س ��وري.
ت�ل��ك ال �ت �س��وي��ة ،ك�م��ا يتخيلها ب�ع��ض املحللني
واملتابعني في املقال ،قد تتضمن صفقة تتخلى
ب�ه��ا إي ��ران ع��ن األس ��د م�ق��اب��ل تخلي ال �غ��رب عن
ه �ج��وم �ه��م ع �ل��ى ال �ب��رن��ام��ج ال� �ن ��ووي االي ��ران ��ي.
غ �ل�ادس � �ت� ��ون ي �ن �ق��ل «أج� � � � � � ً
�واء ت� �ف ��اؤل� �ي ��ة» ع�ن��د
البعض بأنه «بات من الصعب حتى على إيران
االستمرار بدعم األس��د» .لكن غالدستون ينقل
ً
عن متابعني آخرين بأن هناك احتماال أن تكون
س��وري��ا تعتمد أسلوبًا إيرانيًا ب��ادع��اء الجدية
وال�ت�ع��اون م��ع الدبلوماسيني لكسب م��زي��د من
الوقت فقط.
داي�ف�ي��د إغ�ن��ات�ي��وس ف��ي «ذي واش�ن�ط��ن بوست»

التقط في خطة أن��ان بعض االش��ارات التي رأى
فيها تمهيدًا لـ«هبوط ناعم» أو «تغيير سلس»
ل �ن �ظ��ام األس � ��د م ��ن دون زع ��زع ��ة االس� �ت� �ق ��رار في
س��وري��ا .ك �ي��ف؟ ي��رى إغ�ن��ات�ي��وس ف��ي اص�ط�ف��اف
روسيا والصني وراء خطة أنان ودعوتهما بشار
األسد إلى وقف إطالق النار فورًا مؤشرات فعلية
على ج��دي��ة السعي لالنتقال بالنظام ال�س��وري
الى مرحلة جديدة .لذا ،يدعو الكاتب املتمردين
السوريني واملعارضني الى «قبول موافقة األسد
على خطة أنان واملوافقة على إدارة األمم املتحدة
لفترة انتقالية ف��ي س��وري��ا ب��دل ج� ّ�ر ال�ب�لاد الى
ن��زاع��ات أه�ل�ي��ة س �ت��ؤدي ال ��ى س �ق��وط امل��زي��د من
الضحايا وتدمير ال�ب�لاد» .الكاتب يخلص الى
أن الحل يكمن في دعم الجهود األممية لضمان
ف�ت��رة انتقالية ه��ادئ��ة ف��ي س��وري��ا وإال فالخيار
اآلخر سيكون حربًا أهلية مروعة.
أما على طاولة حوار «ذي نيويورك تايمز» فقد
اجتمع بعض املحللني االميركيني والعرب تحت
عنوان «إي�ق��اف األس��د ،إنقاذ س��وري��ا» .بعضهم
ّ
ح ��ذر م��ن أن «ال �ش��رق االوس ��ط ال يتحمل حربًا
أه�ل�ي��ة اخ ��رى ف��ي أي م��ن دول ��ه اآلن» ،والبعض
اآلخر طالب بالتمسك بالضغوط الدبلوماسية
الدولية وتصعيدها والتركيز على تليني املوقف

الروسي ،فيما تمسك آخ��رون بالحل العسكري
والتهديد املباشر أسلوبًا وحيدًا إلزاح��ة األسد
عن الحكم .وب��رأي ه��ؤالء ف��إن «أي تهديد دولي
ج��دي بتدخل عسكري ف��ي س��وري��ا يبدأ بفرض
ً
مناطق عازلة على الحدود مع تركيا مثال ،من
شأنه أن يبعث رسالة قوية الى نظام األسد بأن
املعركة ستحتدم أكثر كما سيشجع على املزيد
من االنشقاقات في صفوف الجيش السوري».
ت �ه��دي��د م �ب��اش��ر آخ � ��ر دع � ��ا ال� �ي ��ه أن � � ��درو ت��اب �ل��ر
ودايفيد بولوك في «معهد واشنطن لسياسات
ال�ش��رق األدن ��ى» ،إذ دع��وا ال��ى تسليح واشنطن
للمتمردين داخ��ل االراض��ي السورية «ألن عدم
تسليحهم يعني دعم بقاء األس��د في السلطة».
امل �ح �ل�ل�ان ي �ض �ع��ان خ �ط��ة ل�ك�ي�ف�ي��ة وج � ��وب دع��م
ً
واش �ن �ط��ن ل�ل�م�ت�م��ردي��ن ال �س ��وري�ي�ن :م �ث�ل�ا ،عبر
تسليح ب �ل��دات معينة ف��ي امل�ن��اط��ق ال �ح��دودي��ة
الشمالية وال�ج�ن��وب�ي��ة ،واالت �ف��اق م��ع املسلحني
ع �ل ��ى ح� �م ��اي ��ة األق � �ل � �ي� ��ات ،وأي � �ض� ��ًا ع� �ب ��ر وض ��ع
استراتيجية إعالمية للمتمردين كي تظهر كل
ّ
التمرد العسكري واملدني واملؤسساتي،
وجوه
كما يجب على الواليات املتحدة أن تقدم العون
ألقطاب وف��روع املعارضة في ال��داخ��ل والخارج
ليتوحدوا في عملهم...

