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ون           رئيس آلينت فورة غضب ام بداية تحّول؟ عندما عّين وارن آريستوفر وزيرا للخارجّية في ادارة ال
ثالث        . ، آان االجماع قائما على برودته ورمادّيته      ١٩٩٣مطلع   سنوات ال دناه في ال ذا عه وبالفعل، هك

شرق االوسط          سكو           . التي تلت، خالل تجواله في ال ذا الرجل ال ذي جرى له ا ال ى  فم ع من   "ت حت يطل
ا   " (ثيابه ة طبع ة             )الرمادي ى االجواء االنتخابي ستوفرية ال ورة الغضب الكري ديهي ان تنسب ف ؟ من الب

سنة ذه ال ة ه سياسة االميرآي ي ال تحّكم ف ي ت ستوفر . الت ا ان يهب آري دو منطقي ار، يب ذا المنظ ي ه وف
ا                  ون في المجال الخارجي، عنين م مكاسب ادارة آلينت شرق         للدفاع عن احد اه سلمية في ال سوية ال  الت

اد                 اطي مع احد ابع االوسط، وال سيما بعد تزايد االنتقادات في واشنطن ضد ما اعتبر تخاذال في التع
.هذا الملف، وهو البعد السوري

ة                  ة االنتخابي ى         .  لكن التفسير يبقى قاصرا اذا حصر في سياق الدعاي ون ال يواجه حت الرئيس آلينت ف
ي ح ديدة ف هاآلن مصاعب ش ة ال تلعب . ملت سياسة الخارجي د ان ال ة تؤآ سوابق التاريخي م ان آل ال ث

ار الناخب االميرآي             د خي اآم              . الدور الحاسم في تحدي ون، المرشح المغمور ح ل آلينت م ينتصر بي أل
اريخ                            ر نجاحين في ت ذي احرز اآب رئيس ال وش، ال ى جورج ب رار، عل الوالية النائية عن مراآز الق

الحملة ضد العراق والحرب الباردة؟ ال بد إذًا من البحث           : نذ نهاية الحرب العالمية   الواليات المتحدة م  
ة مع       . عن تفسير آخر  سه في مقابل ستوفر نف اه آري لوس انجلس   "والتفسير االوضح يكمن في ما اوح

اوض حول                  " تايمس ا حدث خالل التف من امكان تبديل بعض توجهات السياسة االميرآية في ضوء م
".نتفاهم نيسا"

 هنا ايضا، يمكن البعض االآتفاء بتقديم هذا االيحاء، او هذا التهديد، آرّد على الحملة التي دارت في                   
ّرب من                    دمان، الصحافي المق ال توماس فري ا مق ة، والتي يلخص محتواه سوية األزم د ت واشنطن بع

ي صحيفة   رار، ف ر الق ايمس"دوائ ورك ت سان الماضي٢٩" (نيوي ال ا ).  ني ذا المق ي ه ّدعي ف ذي ي ل
رئيس        و ال رابح ه ا ال د، فيم افظ األس سوري ح رئيس ال ان ال سان آ ة ني ي ازم ر ف ة ان الخاس البرهن
سائال عن  ع سوريا، مت ه م ستوفر تهاون ى آري دمان صراحة عل ات، يأخذ فري سطيني ياسر عرف الفل

ى دمشق                  ة االميرآي ال ر الخارجي ا وزي ام به ست    . جدوى الزيارات العشرين التي ق د ان آري م   بي وفر ل
ذآورة حول                     يكن مضطرا، لو آان يريد فقط الدفاع عن إدائه، للذهاب الى ما ذهب اليه في مقابلته الم

.دور الرئيس االسد في مسيرة التسوية
ات المتحدة      آان يمكنه االآتفاء بإظهار قدرة مسيرة التسوية على تجاوز النكسات وبتأآيد طاقة الوالي

ار "المنشور في " (واشنطن تايمس"ل فعل في مقاعلى ان تسوس هذه المسيرة، آما       من  ). امس " النه
ه، وإْن يكن                       ة سورية ل ره اهان ا اعتب جهة اخرى، يصعب االعتقاد ان آريستوفر اراد فقط االنتقام مم

سوري             دروس من المسلك ال ره، ان             . راغبا في استخالص ال ر من غي ا اآث ستوفر يعرف، ربم فكري
ال اال ألسباب     . ةحشر الرئيس االسد مجانا ال يؤدي الى نتيج      ذا االحتم ل ه وال يجوز تاليا االيحاء بمث

.مبررة
مدخال  " تفاهم نيسان" اما السبب الوحيد الذي يمكن تبريره اميرآيا، فهو الضغط على سوريا لتحويل      

بهذا المعنى، توضح تصريحات آريستوفر المختلفة صورة التحرك االميرآي. لتفعيل مسيرة التسوية
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ضغط اميرآي ): طبعا في حال فوز شمعون بيريس   (تبدأ بعد االنتخابات االسرائيلية     في المرحلة التي    
ات    يما ان اسرائيل اوضحت للوالي شود في واشنطن، وال س سالم المن ى سوريا النجاز ال د عل متزاي

ه           " عناقيد الغضب "المتحدة من خالل     ذي يجب ان تضغط علي دخل      . انها ليست الطرف ال ط، ت ا فق هن
ارات اال سبان  االعتب ي الح ة ف ة االميرآي ار      . نتخابي ي خي مة ف ة حاس سياسة الخارجي ن ال م تك إذا ل ف

أنه                  الناخب، يبقى ان احتمال جمع آبار الفرقاء في حدائق البيت االبيض لتتويج التسوية السلمية من ش
  .اي المزيد من الضغط... تحفيز المسؤولين في واشنطن على المزيد من النشاط
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