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أميركا الالتينية ال مبالية وأفريقيا خائبة

م����س����ان����دة ق�����وان��ي��ن ت���ق���دم���ي���ة ،ل���ك���ن ب��ع��ض
األص������وات ت���ن���ادي ب��ت��خ��ط��ي ال��غ��ض��ب ض ّ��د
أوباما وانتخابه لكون التصويت لرومني
ق����د ي���ط���ي���ح ك����ل امل���ك���ت���س���ب���ات ال����ت����ي ن��ال��ه��ا
الليبراليون في عهد أوباما.
قبل ايام من انتخابات  ،2008قال مستشار
ّ
ج��ورج بوش االب��ن السابق ك��ارل روف ،إن
اوب����ام����ا س��ي��رب��ح االن���ت���خ���اب���ات ،وص��دق��ت

توقعاته .منذ اسابيع كتب روف مقالة في
ستريت ج��ورن��ال» ت��وق��ع فيها فوز
«وول
ّ
رومني .لكنه عاد األسبوع املاضي ،وقال
ّ
ّ
إن اوب���ام���ا م��ح��ظ��وظ ج���دًا ألن «س���ان���دي»
ّ
ت���س���اع���ده ،م���ا ع�����ده ال��ب��ع��ض ت���راج���ع���ًا عن
م��ق��ال��ت��ه ،ف��ه��ل ي��ص��دق ال��ج��م��ه��وري ويبقى
أول رئ���ي���س أس������ود ف����ي ت����اري����خ ال����والي����ات
املتحدة في البيت األبيض مساء غد؟

االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ال
يهتم بها أميركيو ال��والي��ات املتحدة
ف����ق����ط ،ب����ل ه����ي م����ص����در اه���ت���م���ام دول
ال��ع��ال��م أج��م��ع ،نسبة للموقع العاملي
وامل����ؤث����ر ،س��ل��ب��ًا وإي���ج���اب���ًا ،ل���ل���والي���ات
امل��ت��ح��دة ،إض��اف��ة ال��ى ان��ع��ك��اس نتائج
االنتخابات على السياسة الخارجية.
وي�����ب�����دو أن أم����ي����رك����ا ال�ل�ات���ي���ن���ي���ة غ��ي��ر
م���ب���ال���ي���ة ،ف��ي��م��ا ت��ظ��ه��ر ق������ارة أف��ري��ق��ي��ا
خ���ائ���ب���ة م����ن «اب���ن���ه���ا» ب�������اراك أوب����ام����ا،
ال����ذي ل���م ي��ول��ه��ا م���ا ك��ان��ت ت��ت��وق��ع من
االهتمام ،لكنه املفضل لدى اليابانيني
وال��ص��ي��ن��ي�ين ،ال��ذي��ن ي��ري��دون االن��ت��ق��ام
من منافسه ميت رومني.
وي���رى م��ح��ل��ل��ون أن أم��ي��رك��ا الالتينية
ال تتوقع شيئًا ملموسًا من الرئاسة
االم���ي���رك���ي���ة ،ل���ك���ن ب���ع���ض دول����ه����ا م��ث��ل
البرازيل تعول على االستفادة من هذه
ال�لام��ب��االة مل��واص��ل��ة ت��وس��ي��ع ن��ف��وذه��ا
اإلق��ل��ي��م��ي .وي��ق��ول ال��س��ف��ي��ر ال��ب��رازي��ل��ي
السابق في واشنطن ،روبنز بربوسا،
إن الم���ب���االة ال����والي����ات امل���ت���ح���دة «أم���ر
ج��ي��د ب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال���ب���رازي���ل ،ألن��ه��ا
تواصل تقدمها اقتصاديًا وسياسيًا
في املنطقة» .ويلفت الى أن «النزاعات
انتهت .و(الرئيس الفنزويلي هوغو)
تشافيز لم يعد يمثل تهديدًا ،وكوبا
ل����م ت���ع���د (ت����ه����دي����دًا) ،وح����رك����ة «ف������ارك»
ت��ت��ف��اوض م���ع ب���وغ���وت���ا» .أم����ا أول��ي��ف��ر
س��ت��ون��ك��ل ،خ��ب��ي��ر ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة،
ف���ي���رى أن «أوب����ام����ا م��ح��ب��وب ج����دا في
امل���ن���ط���ق���ة ،ل���ك���ن أم���ي���رك���ا ال�لات��ي��ن��ي��ة ل��م
ت��ش��ع��ر ع��ل��ى ن��ح��و ك����اف ب��ان��ع��ك��اس��ات
س��ي��اس��ت��ه ال���خ���ارج���ي���ة ،ل��ي��ك��ون ل��دي��ه��ا
تفضيل واضح» بينه وبني رومني.
وف����ي����م����ا ه���ل���ل���ت أف����ري����ق����ي����ا ق����ب����ل أرب�����ع
سنوات النتخاب ابنها باراك اوباما،
خ����اب أم��ل��ه��ا ف���ي وق����ت الح�����ق ،ب��ع��دم��ا
انتهجت واشنطن سياسة خالية من
االمتيازات حيال القارة ،تتمحور على

ن��ح��و اس��اس��ي ع��ل��ى امل��ش��اك��ل االم��ن��ي��ة.
يوم انتخاب أوباما في تشرين الثاني
 2008بكى وزير الخارجية النيجيري
ت����أث����رًا ،ف��ي��م��ا اك�����د ال���رئ���ي���س ال��ج��ن��وب
اف���ري���ق���ي ال���س���اب���ق ،ن���ل���س���ون م���ان���دي�ل�ا،
ان ذل���ك دل��ي��ل ع��ل��ى ان���ه ي��ج��ب التحلي
ب��ال��ج��رأة ل��ل��ح��ل��م ،وأع��ل��ن��ت كينيا ي��وم
ع���ط���ل���ة .ف���ك���اف���أ أوب�����ام�����ا أب����ن����اء ق���ارت���ه
األص���ل���ي���ة ب����زي����ارة غ���ان���ا ب���ع���د خ��م��س��ة
اشهر فقط من تنصيبه رئيسًا.
لكن مع تفاقم االنكماش في الواليات
امل����ت����ح����دة ،واس�����ت�����م�����رار ال����ح����رب��ي�ن ف��ي

اليابانيون والصينيون
مع أوباما لمعاقبة
رومني على انتقاداته
المتكررة للقوتين
اآلسيويتين

ال��ع��راق واف��غ��ان��س��ت��ان ،وت��ف��ج��ر الربيع
ال��ع��رب��ي ،وج����دت اف��ري��ق��ي��ا ن��ف��س��ه��ا في
م��رك��ز ث��ان��وي م��أل��وف بالنسبة إليها.
وق���ال ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��ج��ن��وب اف��ري��ق��ي
امل��خ��ض��رم ت���وم���اس وي��ل��ر «ك����ان ه��ن��اك
ام��ل كبير ب��أن اوب��ام��ا سيكون رئيسًا
أميركيًا ألفريقيا» .واضاف «لكنه كان
م��ج��رد ام���ل غ��ي��ر واق���ع���ي ،ألن واق���ع ان
يكون وال��ده من اص��ل افريقي (كيني)
ال يعني انه سيمضي مزيدًا من الوقت
لالهتمام بأفريقيا».
ل��ك��ن ال���ق���ارة ال����س����وداء ل���م ت��ك��ن مهملة

ت�����م�����ام�����ا؛ ف�����س��ل��اح ال�����ج�����و االم����ي����رك����ي
واجهزة االستخبارات حاضران فيها
ف��ع�لا .وي���ق���ول ج��اي��س��ون وارن�����ر ،وه��و
خ��ب��ي��ر م���ن ه���ارف���رد ف���ي ش����ؤون االم���ن
ف��ي أفريقيا ،إن «اوب��ام��ا ف��ي اعتقادي
اكثر التزاما ازاء افريقيا ،لكن الطريقة
التي تلتزم بها الواليات املتحدة (في
ال��ق��ارة) ق��د ت��ب��دل��ت .ف��ه��ي ت��رت��ب��ط اكثر
بمشكالت األمن».
وف�����ي ش�����رق آس����ي����ا ،ك���ش���ف اس���ت���ط�ل�اع
ل��ل��رأي أن��ه ل��و ك��ان ب��إم��ك��ان اليابانيني
وال�������ص�������ي�������ن�������ي���ي���ن ال��������ت��������ص��������وي��������ت ف����ي
االن����ت����خ����اب����ات ال���رئ���اس���ي���ة االم���ي���رك���ي���ة
لكانوا ق��د أي���دوا أوب��ام��ا معاقبة مليت
روم��ن��ي وان��ت��ق��ادات��ه امل��ت��ك��ررة للقوتني
اآلس���ي���وي���ت�ي�ن .وأف������اد ال��ت��ح��ق��ي��ق ال���ذي
أج�����راه م��ع��ه��د «اي���ب���س���وس» ف���ي ه��ون��غ
كونغ في أيلول ،وتشرين األول ،أن ما
ال يقل عن  86في املئة من اليابانيني،
و 63ف��ي امل��ئ��ة م��ن الصينيني يعطون
أصواتهم ألوب��ام��ا .وي��رى محللون أن
اوب���ام���ا ي��ح��ظ��ى ب��ه��ذا ال���وض���ع بسبب
س����ي����اس����ت����ه ف������ي م����ج����ال����ي االق����ت����ص����اد
والدفاع ،فيما يدفع ميت رومني ثمن
خطاباته ،التي اتهم فيها الصينيني
بالتالعب باليوان ،وتحدث فيها عن
الهبوط االقتصادي لليابان.
وي���ل���ف���ت م���س���اع���د م���دي���ر «اي���ب���س���وس»
هونغ كونغ ،أن��درو الم ،الى أن «آسيا
ه�����ي ع���م���وم���ًا م�����ع ف������وز اوب������ام������ا ،ل��ك��ن
امل��ؤي��دي��ن ل��روم��ن��ي ه��م اك��ث��ر ع���ددا في
ال���ص�ي�ن م��ن��ه��م ف����ي ال����ي����اب����ان» .وأش����ار
االس����ت����ط��ل�اع ن���ف���س���ه ال������ى أن غ��ال��ب��ي��ة
كبيرة من اليابانيني ( 81,8في املئة)،
وبدرجة اق��ل من الصينيني ( 58,3في
امل��ئ��ة) ي��ث��ق��ون ب��أوب��ام��ا ع��ل��ى الصعيد
االق������ت������ص������ادي .وف�������ي م�����ج�����ال ال����س��ل�ام
واألم�������ن ،ي��ح��ظ��ى ال���رئ���ي���س األم���ي���رك���ي
بنسبة التأييد نفسها تقريبًا.
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

صقور املحافظني الجدد سيعودون مع رومني
ما قل
ودل
تتوقع االستطالعات أن تكون
األرقام متقاربة جدًا بني املرشحني
الديموقراطي والجمهوري ،فيما
سيكون لباراك أوباما أفضلية
على مستوى األصوات في املجمع
االنتخابي .حتى إن «ريل كلير
بوليتيكس» ترجح أن تكون النسب

 %47.4ألوباما و %47.2مليت
رومني (الصورة) .وتقول «واشنطن
ّ
بوست» إن أوباما يضمن 243
صوتًا في املجمع االنتخابي مقابل
 206لرومني .ومن بني األصوات
الـ 89الباقية يحتاج أوباما إلى 27
قد يحصل عليها من والية فلوريدا
إذا بقي تقدمه فيها كما هو اليوم.
وتشير بعض االستطالعات إلى
ّ
أن املستقلني أصبحوا ينقسمون
بالتساوي بني املرشحني ( %46لكل
منهما) بعد تقدم رومني ألسابيع
بني هذه الفئة.
(األخبار)

واشنطن ــ محمد دلبح
رأى محللون أن امل��ن��اظ��رات ال��ث�لاث ،التي
جرت بني مرشحي االنتخابات الرئاسية
الديموقراطي ب��اراك أوب��ام��ا والجمهوري
م���ي���ت روم������ن������ي ،ف���ش���ل���ت ف�����ي ال���ك���ش���ف ع��ن
ال��رؤي��ة والتوجهات الخاصة لكل منهما،
ح����ول ال��س��ي��اس��ات األم��ي��رك��ي��ة ال��خ��ارج��ي��ة
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،ودور واش���ن���ط���ن إزاء آخ���ر
ال��ت��ط��ورات ف��ي منطقة ال��ح��وض ال��ع��رب��ي ـ
اإلس�لام��ي .ورأى الكاتب األميركي ألبرت
ه��ان��ت ،أن امل��ن��اظ��رة األخ���ي���رة ،ال��ت��ي دارت
ح��ول السياسة الخارجية ف��ي  22تشرين
األول امل���اض���ي ،ف��ش��ل��ت ف���ي ك��ش��ف ال��ن��ق��اب
ع����ن االخ����ت��ل�اف����ات ب��ي�ن أوب����ام����ا وروم����ن����ي،
ّ
م��ش��ي��رًا إل���ى أن روم��ن��ي ،ال���ذي يسعى إل��ى
إثبات مؤهالته ليكون الرئيس األميركي
ال��ج��دي��د ،ات��ف��ق إل���ى ح��د ك��ب��ي��ر م��ع م��واق��ف
ح���ك���وم���ة أوب����ام����ا ال���ح���ال���ي���ة ح�����ول ال���وض���ع
ف��ي س��وري��ا ومصر وباكستان ،وال سيما
خطة االنسحاب األميركي من أفغانستان
ً
بحلول ع��ام  ،2014فضال عن اللجوء إلى
ش����ن غ�������ارات ج���وي���ة ب���واس���ط���ة ال���ط���ائ���رات
ب���دون ط��ي��ار ملالحقة واغ��ت��ي��ال املناهضني
للسياسة والنفوذ األميركي في املنطقة،
وفرض املزيد من العقوبات على إيران.
ّ
وقال هانت إن هناك العديد من املؤشرات
التي ترجح استمرار أوباما ،في حال فوزه
ب��ف��ت��رة رئ��اس��ي��ة ث��ان��ي��ة ،ف��ي ن��ف��س منهجه
ح����ول ال��س��ي��اس��ة ال���خ���ارج���ي���ة ،ع��ل��ى ال��رغ��م
م��ن غياب بعض امل��س��ؤول�ين ال��ب��ارزي��ن عن
إدارت�������ه ف���ي امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة ،م��ث��ل وزي����رة
ال��خ��ارج��ي��ة ه��ي�لاري كلينتون ،ال��ت��ي أعلن
أوباما أنه يفضل بقاءها في منصبها إذا
ما أعيد انتخابه ،لكنه أض��اف إنها قررت
«رغ��م توسله ،أال تبقى في ه��ذا املنصب».
وربما أيضًا وزير الدفاع ليون بانيتا.
ّ
ً
ويشير محللون إلى أن جدال واسعًا يدور

ح��ال��ي��ًا داخ�����ل دوائ������ر ال��ج��م��ه��وري�ين ح��ول
ّ
توجهات رومني إزاء ملف األم��ن القومي
األميركي .وق��ال هانت إن التيار الوسطي
داخ��ل ال��ح��زب الجمهوري يدعم توجهات
روم��ن��ي ،بيد أن جناح املحافظني الجدد،
ال��ذي يقوده كل من دي��ك تشيني ودونالد
رام����س����ف����ي����ل����د ،ي���ه���ي���م���ن ع����ل����ى م���س���ت���ش���اري
رومني ،وأن بإمكان تشيني ورامسفيلد،
التأثير في قرارات املرشح الرئاسي العديم
ّ
ال��خ��ب��رة ف��ي ه���ذا امل��ج��ال .وق���د ت��ب�ّي�نّ أن 17
م��ن أب��رز مستشاري روم��ن��ي ال���ـ ،24ه��م من
بقايا كبار املسؤولني في حكومة الرئيس
السابق جورج بوش االبن ،الذين ينتمون
إلى تيار املحافظني الجدد ،ستة منهم من
مؤسسي منظمة «مشروع القرن األميركي

الجديد» ،الذي ّ
روج في عام  1998للحرب
على العراق وسياسة تغيير األنظمة ،بما
ف��ي��ه��ا ن��ظ��ام��ا ال��ح��ك��م ف���ي س���وري���ا وإي�����ران.
ول���ي���س ه���ن���اك م��ع��ت��دل��ون ب�ي�ن م��س��ت��ش��اري
روم���ن���ي ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��س��ي��اس��ة ال��ت��ي
يجب انتهاجها تجاه إيران وروسيا.
أم������ا م���س���ت���ش���اره ل����ش����ؤون إي���������ران ،إل���ي���وت
ّ
فيعد م��ن أش��د ال��ص��ق��ور ،وه��و ما
ك��وه�ين،
دف����ع م��ح��ل��ل�ين إل����ى اس��ت��ش��ع��ار ال��خ��ط��ر من
أن يدفع الصقور من مستشاري رومني،
ال����ذي ال ي��م��ل��ك م��ع��رف��ة ب���ش���ؤون ال��س��ي��اس��ة
الخارجية على غ���رار ج���ورج ب��وش االب��ن،
إل������ى ش�����ن «ح�������رب وق����ائ����ي����ة» ض�����د إي�������ران،
على غ��رار ما فعله ب��وش في ال��ع��راق ،لكن
الفرق هنا أن إيران في وضع قوي ،وأنها

خالل مهرجان انتخابي لرومني في ماسوشستس أمس (جاستني سوليفان ــ أ ف ب)

ق��ادرة على ال��رد على ع��دة جبهات .وعلى
صعيد املنطقة ال��ع��رب��ي��ة ،ت��وق��ع ه��ان��ت أن
تكون سياسة روم��ن��ي الخارجية عدائية
تصادمية ،ف��ي ال��وق��ت نفسه ،ال��ذي يرجح
ف��ي��ه أن ت��ب��ق��ى س��ي��اس��ة أوب���ام���ا ع��ل��ى نفس
امل�����ن�����وال دون ت���غ���ي���ي���ر .وق�����د أس���ه���م وزي����ر
الخارجية األم��ي��رك��ي الجمهوري السابق
ك��ول��ن ب���اول ،ال���ذي أع��ل��ن ت��أي��ي��ده النتخاب
أوب��ام��ا ،في فضح توجهات رومني ،التي
ت���ن���اول���ت م��س��ت��وي��ات ال��ت��س��ل��ح األم���ي���رك���ي،
وال����ت����ي ي����ري����د أن ت����ع����ود إل�����ى م��س��ت��وي��ات
الحرب ال��ب��اردة .وق��ال ب��اول «هناك بعض
وج���ه���ات ن��ظ��ر امل��ح��اف��ظ�ين ال���ج���دد ال��ق��وي��ة
للغاية ،التي ّ
يقدمها رومني ،ولدي بعض
املشاكل معها» ،مستعيدًا ذك��ري��ات��ه حول
عملية تضليله ،من قبل املحافظني الجدد،
ل���ل���ح���دي���ث ف����ي م��ج��ل��س األم������ن ف����ي ش��ب��اط
 ،2003بشأن أكذوبة أسلحة الدمار الشامل
في العراق التي لم تكن موجودة.
م�����������ن ج�������ه�������ة ث���������ان���������ي���������ة ،ذك������������������رت م����ج����ل����ة
«اإلي��ك��ون��وم��ي��س��ت» البريطانية أن نتائج
انتخابات الرئاسة األميركية م��ن شأنها
أن ت�����ح�����دد ش����ك����ل االن�����ت�����خ�����اب�����ات ال���ع���ام���ة
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ،ال��ت��ي ت��ب��دأ ف��ي ش��ه��ر ك��ان��ون
ال���ث���ان���ي امل���ق���ب���ل .وق����ال����ت إن ف�����وز روم���ن���ي
س��ي��ج��ع��ل رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة
بنيامني نتنياهو محصنًا من احتماالت
م��واج��ه��ة س��ل��ف��ه وخ��ص��م��ه ال���ل���دود إي��ه��ود
أوملرت خالل االنتخابات املقبلة.
ّ
أما إذا تمكن أوباما من الفوز بوالية ثانية،
ف��ان أومل��رت قد يجد أن العودة م��رة أخرى
إلى منصب رئيس الحكومة اإلسرائيلية
أم��ر ال ي��ق��اوم ،بحسب الصحيفة ،مضيفة
إن بعض استطالعات الرأي تفيد بوجود
مؤشرات قوية إلى إمكانية خوض أوملرت
االنتخابات النيابية ،وال سيما إن اتضح
أن نتنياهو دع��م «ال��ح��ص��ان ال��خ��اس��ر في
االنتخابات األميركية».

