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التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث االميركية

الملف النووي الإيراني:
ما بعد مفاو�ضات م�سقط

7

قراءة في االنقالب االنتخابي الجمهوري والفر�صة االخيرة لأوباما
} حميدي العبدالله

لم تنته جولة مسقط بالوصول إلى اتفاق نهائي قبل الموعد المقرر في  24تشرين
الثاني الحالي ،واستم ّر الخالف ،وإنْ لم يكن نوعياً ،حول بعض المسائل الحساسة
والدقيقة.
ويتوقع البعض أنه إذا لم يت ّم التوصل إلى اتفاق نهائي فإنّ العالقة بين إيران و()1+5
ستعود إلى الصفر ،وسيتأثر الوضع في المنطقة بر ّمتها جراء هذه االنتكاسة والعودة
إلى الوراء بالمقارنة مع ما حققته المفاوضات في جوالت سابقة .لكن هل هذا التقدير
يمثل السيناريو الوحيد المتوقع في حال لم يت ّم التوصل إلى اتفاق نهائي مع حلول 24
الشهر الجاري؟
ال شك أنّ هناك سيناريوات كثيرة وبينها سيناريو التمديد وتجديد العمل باالتفاق
االنتقالي لفترة جديدة قد تكون ستة أشهر ،وقد تكون أق ّل ،وأيضا ً هناك سيناريو أن
تبقى األمور على ما هي عليه اآلن ،وتستم ّر جوالت التفاوض من دون اإلعالن عن تجديد
ثالث لالتفاق االنتقالي ،ولكن يظ ّل العمل بمضمون هذا االتفاق طيلة مرحلة التفاوض
طالما أنّ التفاوض يحقق المزيد من التقدم.
جميع السيناريوات مطروحة ولكن السيناريو الوحيد المستبعد هو العودة إلى نقطة
الصفر ،وذلك لألسباب اآلتية:
أوالً ،من الصعب الحفاظ على وحدة الدول التي تمثل ( )1+5في حال أرادت الواليات
المتحدة العودة إلى نقطة الصفر ،ألنّ روسيا والصين على األق ّل ،وهما عضوان دائمان
في مجلس األمن لم يقبال ذلك ،ال سيما في ظ ّل تدهور العالقات األميركية -الروسية
على خلفية األزمة األوكرانية والعقوبات التي فرضتها الحكومات الغربية على روسيا.
ثانياً ،في حال العودة إلى الصفر هناك ثالثة تحديات تواجه الواليات المتحدة وحلفاءها
المضي في فرض عقوبات جديدة وقاسية ض ّد إيران ،وبديهي
الغربيين ،التحدي األول،
ّ
أنه من الصعب ،بل من المستحيل تمرير هذه العقوبات في مجلس األمن في ظ ّل العالقات
بأي
الروسية  -األميركية ،وبالتالي أي عقوبات جديدة ستفرض على إيران لن تحظى ّ
شرعية دولية ،وستتخذ هذه العقوبات في إطار العالقات الثنائية ،وقد يلتزم بها حلفاء
ال��والي��ات المتحدة ،ولكن ل��ن تلتزم بها دول أخ��رى ت��رى أنّ مصالحها تقضي بعدم
المشاركة في فرض هذه العقوبات ،وفي مقدمة هذه الدول روسيا والصين ،وبالتالي
فإنّ فرض عقوبات ثنائية ستكون على حساب مصالح الواليات المتحدة وحلفائها حيث
ستح ّل الشركات المنافسة للشركات الغربية في توظيف استثمارات في إيران ،وال سيما
في قطاع الطاقة ،وينجم عن هذا ،الح ّد من فعالية العقوبات الثنائية ،وخسارة الشركات
الغربية لفرص تحتاجها في ظ ّل الركود االقتصادي المستم ّر منذ عام  ،2008أي أنّ عدم
التوصل إلى اتفاق يلحق األذى بالمصالح األميركية ومصالح حلفاء الواليات المتحدة.
التحدي الثاني ،انزالق الواليات المتحدة إلى مواجهة عسكرية تحت ضغوط الكيان
الصهيوني وجماعات النفوذ المتطرفة في الكونغرس ،ومعلوم أنّ الرئيس األميركي
وغالبية النخبة األميركية تعارض التو ّرط في حروب جديدة ،ال سيما عندما يكون العدو
بحجم إيران وقدراتها المعروفة.
التحدي الثالث استمرار المواجهة غير المباشرة بين الواليات المتحدة وإيران ،ولكن
تصب في المصلحة األميركية في ضوء ما يجري في
من الواضح أنّ هذه المواجهة ال
ّ
العراق واليمن ومناطق أخرى.
هكذا يبدو أنّ توازن القوى الذي يحكم الصراع في الملف النووي اإليراني ،يجعل
للواليات المتحدة مصلحة في الوصول إلى اتفاق توازي المصلحة التي تحققها إيران
من جراء ذلك.

عن قر�صنة قناتنا:
�شكر ًا لو�سام ال�شرف
} روزانا ر ّمال
يبدو أنّ األسلحة والصواريخ لم تجد نفعا ً عند المجموعات االرهابية االستخبارية التي
تعيث فسادا ً في سورية ،ويبدو أنّ الدماء التي نزفت فيها طوال سنوات لم تشبع ما في نفوسهم
من إرهاب وأمراض وميول شاذة نحو الحرية من أبواب ال تعرف عنها شيئا ً وال يمكن ان تلتقي
معها مهما كلف الثمن.
التف ّرد واالستئثار بالناس وبحرياتهم وممتلكاتهم ،ك ّل هذا في قلوبهم السوداء وعقولهم
السخيفة المتحجرة.
مثلهم ال يعرف سوى لغة الدم والقتل والسرقة والسالح واالغتصاب ،ومثلنا ال يعرف سوى
الكلمة والمنطق والعدل والرحمة والتعاطف مع اآلخر وإنْ تعدّينا حدود المعرفة إلى «االتقان».
أضأنا فأصبنا ...حلّلنا فأوجعنا ...كتبنا فوصلنا ...انتشرنا فأغضبنا ...صدَقنا فاستمررنا...
ومستم ّرون...
يبدو انّ كلماتنا كلمات حق أيقنوها فاهتزت نفوسهم الضعيفة.
ومَن غير الضعفاء يحاول إسكات القلم والصوت والصورة والحرية االعالمية؟
من يقلق سوى من ال يملك الحجة؟
من يعيش هوس القرصنة االلكترونية لشبكة لسنوات سوى المستفز وقليل الحيلة؟
وتبسمنا ...عرفنا وعرف محبّونا
قرصنوا الشاشة لدقائق ،تف ّرجنا على إنجازهم الضعيف
ّ
أننا أصبنا وطع ّناهم في عيونهم ...فنحن ال نطعن في قلوب ماتت بل في عيون تعامت عن
الحقيقة...
بأقل من دقائق عدد أصابع اليد الواحدة أبعدناهم واسترددنا وسيطرنا على الوضع...
سنعود قريبا ً وعائدون أقوى.
قرصنة استخبارية تعرف بالهاكرز سجل فريقنا التقني عملها من ع��دة م��دن ...عمل
استخباري أمني مدروس الستهداف قناة «توب نيوز» اإلخبارية ،اهداء من استخبارات دول
الحريات الى مجموعات إرهابية باتت ال تملك شيئا ً اكبر من عداد لجثث قتلى كأكبر اإلنجازات
امام العدسات.
الحقيقة انّ القرصنة التي تع ّرضت لها «توب نيوز» وسام لك ّل موظف فيها ،وقد تأكد أنها
صوت يؤلم ويصيب البعض بحاالت هوس ال عالج لها.
من بين المحبين للقناة مَن أراد من باب المزاح ولشدة السخرية من ركاكة أداء اإلرهابيين
وقلة حيلتهم ،ان يقول هل تعرفون انّ هؤالء الفاشلين يظنون أنهم بقرصنتهم قناتكم لخمس
دقائق توهّ موا انهم حققوا انجازا ً عسكريا ً ضخما ً يوازي محاصرة دمشق ،او ربما عرقلة مهمة
دي ميستورا مثالً ،فهؤالء لقلة حيلتهم أمام الجيش السوي أصيبوا بالضياع وانتم أضأتم على
ك ّل هذا الضياع.
المشكلة انه بين القرصنة والقرصنة ضاع اتباع الحرية ،فبدل محاولة ك ّم أفواه اإلعالم
والرأي المغاير ومواجهته بالحجة والبرهان ،وحدها الحرية التي ت ّمت قرصنتها والتعدّي
عليها...
األكيد انّ من حاول قرصنة شاشة توب نيوز هو نفس الذي اطلق النار على الشهداء االعالميين
يارا عباس ...وحمزة الحاج حسن وسيرينا سحيم وغيرهم ...هم أنفسهم من يعتقل مراسلي
وإعالميّي القنوات الغربية قبل العربية ...لماذا؟ ألننا واثقون من أنفسنا ومن موقفنا الذي لن
يتغيّر ندعم الحرية اإلعالمية ونحرص على حماية اإلعالميين ومنابرهم مهما اختلفوا معنا...
«ت��وب نيوز» ه��ذه التي أوجعتكم وكشفت مؤامرتكم منذ أول اي��ام الحرب في سورية
تذكروها...
تذكروا جيدا ً هذه القناة وك ّل الذي فضحته عن ثورتكم...
هذه القناة ستعود أقوى انتم تعرفون هذا ونحن نؤكد ...وال يمكن أي مجموعة استخبارية
امنية اقليمية ...أن تعبث بهدفها ورسالتها او ان تضعف من عزيمتها.
وفي النهاية :شكرا ً لوسام الشرف
التوقيع :فريق عمل قناة «توب نيوز» ومشاهديها

حلب قريب ًا...
قد ال يكون لدى المسلحين المنتشرين في حلب من غير «داعش» و»النصرة» فكرة وافية عن
موقف القيادة السورية بالتعامل اإليجابي مع مبادرة دي ميستورا.
األميركي نفسه يعلم ولكنه عندما قال إنه يشكك بجدية الدولة السورية أراد أن يقول شيئين،
األول أنه ليس هناك صفقة تقضي بالتعامل مع الدولة السورية خالفا ً للكالم المعلن ،والثاني
أنه إذا ثبتت الجدية السورية فهو ال يكون قد خان حلفاءه بل تكون سورية قد أحرجته.
الروسي يعلم جيداً ...ولذلك يفتح ملف فك وتركيب فرق المعارضة الصالحة لمفاوضات
جنيف ،فيعلن عدم صالحية االئتالف لتكرار احتكار التمثيل ويدعو معاذ الخطيب وقدري جميل
وهيثم المناع وآخرين إلى موسكو ،فيما يبدو أنه تحت عنوان متفق عليه دوليا ً لسورية الرئيس
بشار األسد.
الدولة السورية وصلت في ملف حلب العسكري إلى لحظة تسمح بتحديد ساعة الصفر،
وتركيا ال تقدر على قلب الطاولة.
تهدي سورية نصرها لح ّل قابل للحياة ،ومن قلب مفهوم السيادة وأحادية سالح الجيش.
ما لم يفهم المسلحون انّ زمن سالحهم انتهى سيفهمون بالطريقة األنسب.

التعليق السياسي

ح�ي�ث�ي��ات ون �ت��ائ��ج ج��ول��ة االن �ت �خ��اب��ات االخيرة
كانت بند التداول الرئيس لمعظم مراكز األبحاث
االميركية.
س �ي �س �ت �ع��رض ق �س��م ال �ت �ح �ل �ي��ل آف � ��اق النتائج
االنتخابية وتداعياتها المحتملة على مجمل مسار
السياسة االميركية ،وتناول طبيعة العالقة المقبلة
بين الرئيس اوباما والطاقم الجمهوري الجديد في
مجلسي الكونغرس ،ال��ى جانب معطيات جولة
االنتخابات الرئاسية عام  ،2016وال��دور البارز
في هذه الجولة ل��رؤوس االم��وال في التأثير على
نتائج االنتخابات.

ارتداد االنتخابات التشريعية

طالب مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
التركيبة ال�ج��دي��دة المقبلة للكونغرس بضرور
«اج ��راء مراجعة لميزانيات االن �ف��اق» العسكري،
مذكرا ً بجملة التحديات الماثلة التي تنتظر حلوال
لها :ال �غ��ارات الجوية داخ��ل االراض ��ي السورية؛
اتفاقية األم��ن المشترك مع افغانستان؛ وانتشار
فيروس ايبوال.

الحرب على اإلرهاب

لفتت مؤسسة ه��اري�ت��اج االن�ظ��ار ال��ى م��ا اسمته
«ت��راج��ع نسبة ال�ص��رف (ف��ي عهد الرئيس اوباما)
على العمليات ال�ط��ارئ��ة ف��ي ال�ح��رب على االره��اب
وتحويل االم��وال المخصصة لالنفاق على برامج»
عسكرية اخ��رى ،محذرا من ان اآللية المذكورة ال
تعد سياسة مسؤولة .وطالبت الكونغرس بطبعته
ال �ج��دي��دة «ب ��زي ��ادة س�ق��ف ال �ح��د االق �ص��ى لشؤون
الدفاع بما يضمن الصرف على كافة متطلبات األمن
القومي.»...

سورية

ت�ت��وال��ى ت��وص�ي�ف��ات ال�ف�ش��ل لسياسة الرئيس
اوب ��ام ��ا ف ��ي س ��وري ��ة وال � �ع� ��راق ،وم �ض��ى مركز
السياسة األمنية ابعد من ذلك قائالً« :ليس فشالً
ذريعا ً فحسب بل تقويض للمصداقية االميركية
 ...وينبغي على الرئيس اوباما اعتماد توجه أش ّد
ص��رام��ة إلل �ح��اق ال�ه��زي�م��ة ب��ال��دول��ة االسالمية».
واضاف موضحا ً ان بروز «أهمية اعتماد سياسة
افضل يشكل م�ب� ّررا ً مقنعا ً لحمل الرئيس اوباما
على اعادة تركيبة طاقم مجلس األمن القومي بعد

عوامل عديدة تك ّم األداء الباهر للحزب الجمهوري في جولة االنتخابات
االخيرة ،اعداد قادته المتقن وطويل االجل لخوض الجولة ،وافالح جهوده
الع��ادة تقسيم الدوائر االنتخابية بما يضمن وص��ول مرشحيه للمناصب
المطلوبة ،منذ عام 2010؛ واالعتماد المكثف على دور المال السياسي في
حسم العديد من المنافسات االنتخابية المتقاربة وفق ما كانت استطالعات
الرأي العام توفره.
راهن الحزب الجمهوري محقا ً على توظيف عدد من مزايا خصمه خدمة
لبرنامجه :ضعف اداء معظم مرشحي الحزب الديمقراطي ،وبؤس توزيع
موارد الحزب المالية المطلوبة للحمالت الدعائية ،فضالً عن غياب حماس
القاعدة االنتخابية لتبني خطاب الحزب الديمقراطي ثمرة حملة منظمة
بتمويل وفير من الحزب الجمهوري لشيطنة الرئيس أوباما وتحميله مسؤولية
اإلخفاقات السياسية ،داخليا ً وخارجياً.
ذهب البعض إلى المجاهرة بأنّ قواعد اللعبة االنتخابية ت ّم تزويرها منذ
البداية لصالح الحزب الجمهوري .شبكة «ان بي سي» للتلفزة وصفت فوز
الحزب الجمهوري بأنه «واسع وعميق ،كئيب للبعض وربما مخيف بعض
الشيء ».اسبوعية «رولينغ ستون» نشرت في عدد  11تشرين الثاني 2013
تحقيقا ً موسعا ً عنونته« :كيف يزيّف الجمهوريون المشهد »،أوضحت فيه
األالعيب التي يلجأ اليها قادة الحزب «لتزييف االنتخابات ،وقمع الناخبين
واللجوء الى الحيل والخداع الستغالل الثغرات القانونية» لتثبيت أجندتهم.
الحزب الديمقراطي ،في المقابل ،ليس بريئا ً بالكامل كما أنه ليس الضحية،
وهو المشارك مشاركة تامة في تقاسم مغانم اللعبة السياسية وإقصاء أي
توجهات أو تيارات أخرى قد تهدّد امتيازات الحزبين.
للداللة على ما تقدم من عبث واستخفاف ،نستعرض المشهد االنتخابي
في والية بنسيلفانيا التي تع ّرضت لحملة تقسيم قاسية لدوائرها االنتخابية
بدافع محاباة الناخبين الجمهوريين :أسفرت نتيجة االنتخابات االخيرة
عن تف ّوق مرشحي الحزب الديمقراطي بنحو  83،000صوتا ً تمثل نسبة 44
في المئة من مجموع أصوات الناخبين ،بيد ان نتائج الفوز أشارت الى نيل
الديمقراطيين  5مقاعد في مجلس النواب من مجموع  18مقعدا ً في مجلس
النواب مخصصة لها وفق الدستور .بعبارة اخرى ،ترجمت النسبة المعتبرة
الى أقل من  28%من مجموع المقاعد ،وهكذا يت ّم التحايل على اإلرادة الشعبية
عبر تقسيمات مغرضة للدوائر االنتخابية لتخدم حزبا ً دون آخر .األمر عينه
تك ّرر في عدد آخر من الواليات «الهامة والمحورية» بنظر الحزبين :بنسلفانيا،
نورث كارولينا ،جورجيا ،فلوريدا ،تكساس ،لويزيانا ،اريزونا ،تنيسي
ومناطق اخرى.

تحديات ومناكفات دستورية في األفق

انقالب موازين القوى في المشهد الراهن سبق ان تك ّرر ابان والية الرئيس
الديمقراطي االسبق بيل كلينتون ،اذ فاز الجمهوريون بمجلسي الكونغرس،
تحت زعامة نيوت غينغريتش .بيد انّ الرئيس تص ّرف بحنكة وبمهارة عالية
حاز فيها على دعم السلطة التشريعية لسن قوانين اصالحية وتحقيق التوازن
في الميزانية.
الرئيس اوباما يفتقد الى الحنكة والبراعة التشريعية التي تمتع بها بيل
كلينتون ،فضالً عن العامل العنصري لدى نسبة غير بسيطة من أعضاء الحزب
الجمهوري ،ال سيما األش ّد محافظة في تيار حزب الشاي .األمر الذي يؤشر على
عسر المهمة التي تنتظره في كسب ثقة الكونغرس للتعاون المشترك وتحقيق
مساومات ونيل موافقته بالمصادقة على عدد من المشاريع الهامة للرئيس.
بالمقارنة مع الرئيس كلينتون ،ف��إنّ أوباما ال يبدي ميالً للمساومة
تجسد ذلك في مؤتمره الصحافي األخير غداة
والتوصل إلى حلول وسطية.
ّ
المضي لتحقيق أجندته .وقال « ...انا
هزيمة الحزب الديمقراطي مؤكدا ً عزمه
ّ
على يقين بأنني سأقدم على اتخاذ بعض اإلجراءات التي ال يحبّذها بعض
أعضاء في الكونغرس ».يذكر انّ الرئيس اوباما لم يحالفه الحظ بذلك إبان
سيطرة حزبه على أغلبية مجلس الشيوخ.
أم��ام ه��ذه العقبة ،يخ ّول الدستور االميركي الرئيس إص��دار «ق��رارات
تنفيذية» تح ّل مكان قرارات الكونغرس ،والتي سعى الرئيس اوباما لتطبيقها
في عدد من الحاالت .اعتاد الرئيس اوباما على ممارسة حزبه موقع األغلبية
في مجلس الشيوخ إلبطال وإفشال مشاريع وميزانيات مقترحة صادق عليها
مجلس النواب بزعامة الجمهوريين.
انقالب موازين القوى األخير سيفرض تحديات مضاعفة على الرئيس
أوباما ،ال سيما لعدم قدرة األقلية في مجلس الشيوخ تعطيل أي ق��رارات،
خاصة تلك التي تستدعي موافقة أغلبية بسيطة من األعضاء 51 ،في المئة.
وسيستغ ّل خصومه الجمهوريون نفوذهم الجديد للمصادقة على قرار «اعادة
التوازن للميزانية» وقرار «اعادة النظر بعمل الكونغرس لعام  »1996واللذين
باستطاعة األغلبية البسيطة المصادقة عليهما ،األمر الذي سيترك تداعيات
سلبية على صالحيات وقرارات الرئيس اوباما.
القانون الخاص بالميزانية يخ ّول الكونغرس سنّ قرار تمويل الحكومة
من دون حق اللجوء إلى استخدام سالح التعطيل ،الذي أبطل مفعوله سابقاً.
استغ ّل رئيس مجلس الشيوخ الديمقراطي ،هاري ريد ،ذاك اإلجراء للمصادقة
على ق��رار الرعاية الصحية الشاملة ال��ذي تع ّرضت جلسات مناقشاته
لخطابات مط ّولة أشهرها للسيناتور تيد كروز الذي بقي يتحدث لمدة 24
ساعة متواصلة بغية تعطيل اإلجراء.
ما يقلق الرئيس اوباما في هذا القرار تحكم الكونغرس بآلية الصرف
واإلنفاق من قبل السلطة التنفيذية .اذ باستطاعة طاقم الكونغرس الجديد
تحديد السقف األعلى للرئيس للصرف على بند «العفو عن الهجرة غير
الشرعية» وحصر الكلفة بمبلغ مقطوع لكلفة طلبات الحصول على الهجرة.
كما يخشى استغالل الحزب الجمهوري للبند المتعلق بآلية صرف اي هيئة
حكومية وحرمانها من اإلنفاق على جهود تطبيق القوانين المعمول بها.
لدى الرئيس صالحية استخدام حق الفيتو إلبطال اي مشروع مقدم ال
يناسبه ،اما إلغاء الفيتو فيتطلب نسبة األغلبية المطلقة ،ثلثي األعضاء،
لدحضه .يدرك الرئيس اوباما ان لجوءه إلى تلك الصالحية إجراء محفوف
بالخطر ،ال سيما أن الجولة االنتخابية المقبلة ستعقد عام  ،2016وما ستتركه
من تداعيات على جمهور الناخبين .من المرجح ان يلجأ الجمهوريون لتحديد
مجاالت تقليص االنفاق الفيدرالي ،كبرنامج الرعاية الصحية ،طمعا ً في نيل
رضى القاعدة االنتخابية ،باإلضافة الى الخشية من انضمام بعض الممثلين
عن الحزب الديمقراطي إلى جانب خصومهم الستكمال نسبة الثلثين ،ال سيما
ان عددا ً منهم ينوي إعادة ترشيحه للمجلس.
الحيل السياسية الطامعة في تقييد سلطات الرئيس وفيرة وال تنضب عند
خصومه ،منها مصادقة الكونغرس على عدم المساس ببعض برامج الرعاية،
مثل الرعاية االجتماعية ،من جانب ،وفي الجانب اآلخ��ر إبطال مفعولها
باستحداث قرار جديد يتطلب مصادقة الرئيس يتض ّمن مجاالت تقليص
اإلنفاق .في حال استخدام الرئيس صالحيته بقرار الفيتو سيترك تداعيات
سلبية على هيئات حكومية ضرورية للحزب الديمقراطي يناهضها األعضاء
الجمهوريون مثل هيئة حماية البيئة ووزارة التربية وهيئة االشراف على
األغذية واألدوية.
ينص على حق
ق��رار «إع���ادة النظر بعمل الكونغرس لعام »1996
ّ
محصنا ً بعدم
مجلسي الكونغرس مراجعة ونقض اي إجراء حكومي جديد،
ّ
جواز تعطيله او تأجيله في أروقة مجلس الشيوخ .في ظ ّل هذا «االنقالب
الدستوري» باستطاعة الرئيس اوباما استخدام حقه في نقض القرارات التي
يرجحه المراقبين .خطورة هذا القرار تكمن
تتطلب موافقته لِس ّنها ،وهو ما ال ّ
في تخويل مجلسي الكونغرس بزعامة الحزب الجمهوري تجاهل وتعطيل

االنتخابات ...وادخال مستشارين أكفاء بوسعهم
طرح خيارات سياسية صلبة ارضيتها اإلقالع عن
اعتبارات السياسات الداخلية».
نبّه معهد واشنطن الى ديمومة طول المدة التي
ستستغرقها محاربة «داع ��ش» مشككا ً بتحقيق
ه��دف هزيمتها ،ال سيما ان «ت�ف��ري�خ��ات داعش
والمجموعات الجهادية األخرى ستبقى جزءا ً من
مشهد الشرق االوس��ط وتهديد مصالح الواليات
المتحدة وحلفائها لسنوات مقبلة» .وحث واشنطن
وحلفاءها على التصدي «الغ ��راءات ايديولوجية
الجهاديين »...التي تشكل فيصل «استراتيجية
الخروج من هذا الصراع».
واس��ت��درك ب��ال�ق��ول ان��ه يتعيّن ع�ل��ى ال��والي��ات
المتحدة «إدام��ة انخراطها عسكريا ً في المنطقة...
لسنوات مقبلة».

إيران

اب��دى معهد كارنيغي اهتماما ً خاصا ً باالتفاق
ال� �ن ��ووي «ال �م��رت �ق��ب» م��ع اي� ��ران وم ��ا سينطوي
عليه م��ن «ازال ��ة ال�ع�ق��وب��ات ...وم��ن ش��أن��ه احداث
ت �ع �ق �ي��دات م �ث �ي��رة ل�لاه �ت �م��ام ف��ي اس� ��واق الطاقة

اي قرار ال يع ّد مناسبا ً وعدم إدراج��ه على جدول األعمال لمناقشته ،فضالً
عن ممارسة حق نقض فيتو الرئيس .من المرجح ان يستخدم الجمهوريون
االساليب المذكورة لتعطيل فعالية الرئيس اوباما في ما تب ّقى له من زمن
واليته الثانية.

السياسة الخارجية

تزامن مع اعداد التقرير تسريب عن رسالة سرية موجهة من أوباما إلى
مرشد الثورة االيرانية السيد علي خامنئي ،ويبدو انه أرسلها كبادرة حسن
نوايا ومجاملة ديبلوماسية بمناسبة خضوع المرشد لعملية جراحية وتهنئة
بنجاحها .وبقطع النظر عن التأويالت المختلفة لتوقيت التسريب ،والجهة
التي أقدمت عليه ،تؤشر هذه الرسالة على رغبة شديدة لدى اوباما بان ينجز
اختراقا ً واتفاقا ً مع ايران حول الملف النووي .امام أوباما فرصة لكي يحقق
إنجازا ً شبيها ً بما حققه نيكسون مع الصين ،وهو كان يعاني وضعا ً ضعيفا ً
مشابها ً ألوباما على الصعيد الداخلي ،وقد يكون تحقيق ذلك اإلنجاز األساسي
لحقبة أوباما ،والذي يمكن ان يدخل التاريخ مجددا ً منه.
هذه الفرصة محدودة زمنيا ً لموعد تسلّم الجمهوريين لزعامة مجلسي
الكونغرس في يناير  ،2015ويبقى السؤال هل سيجرؤ على اإلقدام؟ وهل
ستم ّكنه المرونة اإليرانية من إحداث االختراق الذي سيكون تاريخيا ً ومفصليا ً
تجاه مستقبل منطقة الشرق االوسط وملفاتها الشائكة.
السلطة التنفيذية هي المخ ّولة دستوريا ً تطبيق السياسة الخارجية او
العسكرية ،بيد انّ الخصوم من الجمهوريين سيفعلون ك ّل ما في وسعهم
للمزاحمة والتضييق على سلطات الرئيس ،نظرا ً إلى أنّ إقرار الميزانيات هو بيد
الكونغرس حصراً ،كما يحتفظ مجلس الشيوخ بحق المصادقة على التعيينات
الرئاسية لمناصب ديبلوماسية والموافقة على المعاهدات.
وسارع عدد من الطامحين من قادة الحزب الجمهوري الى البوح صراحة
بالتوجهات السياسية المطلوبة ،وأولهم جون ماكين الذي يرجح أن يتبوأ
منصب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ،والداعي الى تسليح
المعارضة السورية والطاقم الحاكم في أوكرانيا .وسيستغ ّل منصبه الجديد
أفضل استغالل لتحقيق أجندة معسكر الحرب ومصالح الشركات الكبرى
وفي لها.
كممثل ّ
في هذا الصدد ،أرسل الرئيس أوباما رسالة تصالحية إلى خصومه بأنه قد
يتوجه إلى الكونغرس للحصول على تفويض جديد يخ ّوله محاربة «داعش»،
وما ينطوي عليه من تخصيص ميزانيات معينة خارج بنود الميزانيات المق ّررة
سلفاً .نادى خصومه باستمرار انه يتعيّن عليه التوجه إلى السلطة التشريعية
طمعا ً في تفويض يعينه على تنفيذ استراتيجيته طويلة األمد في محاربة
«داعش» وإعادة اصطفاف القوات األميركية في المنطقة بعد «خروجها» من
العراق.
وبدا ألول وهلة انّ الرئيس أوباما يتب ّنى خطاب خصومه الجمهوريين في
يخص الحرب الدائرة في سورية والعراق .وأوضح انّ بالده تواجه «عدوا ً
ما
ّ
من نوع مختلف ...واالستراتيجية المطلوبة ايضا ً مختلفة ».وأضاف في ما
بدا استمالة خطاب خصومه بالقول« :منطقي بالنسبة لنا التي ّقن من هدف
المضي بها
تفويض الكونغرس كانعكاس إلدراك ما نراه استراتيجية ينبغي
ّ
المضي قدما».
لفترة شهرين او ثالثة أشهر ...بل صلب استراتيجية تخ ّولنا
ّ
تتقاطع رؤى السلطتين التنفيذية والتشريعية حيال سورية و»داعش»
بعض الشيء ،بيد انّ الصراع يطبّع رؤيتيهما في ما يتعلق بالتوصل الى اتفاق
مع إيران حول ملفها النووي ،وليس مستبعدا ً ان يلجأ الكونغرس الجديد إلى
استغالل سلطته إلقرار التمويل إلبطال تطبيق بعض بنود االتفاقية.
ومن هنا تبرز أهمية نجاح الرئيس اوباما في التوصل التفاق مع إيران في
الموعد المحدّد 24 ،الشهر الجاري ،او قبله ،لدرء تقييد حريته مطلع العام
المقبل عند بدء الكونغرس الجديد واليته الرسمية .وليس مستبعدا ً ان يلجأ
الجمهوريون عقب تسلّم مهامهم الجديدة لطرح االتفاق على بساط البحث
بغية إحراج عدد من االعضاء الديموقراطيين في التصويت ض ّد الرئيس أوباما
او االصطفاف الى جانب رفع القيود عن إجراءات المقاطعة ،خاصة أولئك الذين
سيخوضون جولة االنتخابات التجديدية المقبلة عام .2016
من نافل القول انّ التركيبة الجديدة لمجلسي الكونغرس تتميّز بتحيّزها
لـ»إسرائيل» وميل طاقمها إلى الموافقة على مزيد من الهدايا والعطاءات
األميركية.

األجندة الداخلية

فوز الجمهوريين سينعكس مباشرة على عدد من القضايا والملفات الخالفية
الداخلية :برنامج الرعاية الصحية ،رفع الح ّد األدنى لمستوى األجور ،تسهيل
قروض التعليم ،تشديد قوانين الهجرة باتجاه تضخيم األجهزة األمنية
لمواجهة المهاجرين القادمين من الجارة الجنوبية تحديداً ،والمصادقة او
تعطيل المصادقة على مرشحي الرئيس لمناصب ديبلوماسية وقضائية.
أوباما وحلفاؤه يدركون تماما ً ما ينتظرهم من متاعب مقبلة ،وسيسعى
أوتي من عزم إلنجاح بعض القضايا الهامة مستغالً ما تب ّقى من
الرئيس بك ّل ما َ
والية األغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ .أولى بوادر اإلجراءات إعالنه
نهاية األسبوع الجاري مرشحته لمنصب المدعي العام الفيدرالي خلفا ً الريك
هولدر الذي يكنّ له معظم الجمهوريين عدا ًء بيّناً.
من أه ّم بؤر الخالفات بين السلطتين مسألة إصالحات قوانين الهجرة
الراهنة ،ومطالبة القاعدة الشعبية ،ال سيما لدى الحزب الديمقراطي بمنح
المصنفين «غير شرعيين» عفوا ً عاما ً يؤهّ لهم االندماج التا ّم في النسيج
االجتماعي وما ينطوي عليه من حقوق وواجبات ،ال سيما في دفع الضرائب
المتراكمة.
واوض��ح الرئيس اوباما في مؤتمره الصحافي األخير عزمه العمل مع
الكونغرس «لسنّ مشروع إصالحي شامل لقوانين الهجرة» مؤكدا ً عزمه على
«بذل ك ّل ما بوسعه من صالحيات دستورية التخاذ إجراءات قانونية من شأنها
تطوير قوانين الهجرة المعمول بها ».وحذر خصومه بأنه ال ينوي «االنتظار»
بل سيلجأ للمبادرة سريعاً ،مدركا ً في الخلفية قيود الميزانية التي سيلجأ اليها
خصومه لتقييد حرية حركته المنصوص عليها دستورياً .وسارع عدد من أعضاء
مجلس الشيوخ المتشدّدين عن الحزب الجمهوري توجيه كتاب تحذيري إلى
رئيس المجلس ،هاري ريد ،ينذرون «بأزمة دستورية» في حال لجوء الرئيس
اوباما استخدام صالحياته الدستورية إلقرار إجراءات لها قوة القانون.
كما أنذر الموقعون رئيس المجلس بنيّتهم تعطيل المشروع الجاري لتمويل
الحكومة الفيدرالية الى ما بعد فترة  11من كانون األول المقبل في حال
إخفاقه «التصدي لتجاوزات السلطة التنفيذية »،وكذلك اللجوء الى «الوسائل
اإلجرائية» المتاحة لفرض نقاش المسألة على جلسات مجلس الشيوخ
بغية «حسم األزمة الدستورية التي تسبّب بها الرئيس أوباما في قرار العفو
المناهض للقانون».
على رأس سلم أولويات الحزب الجمهوري المصادقة العاجلة على إنشاء
أنبوب نقل النفط الكندي الى السواحل الجنوبية للواليات المتحدة «كي
ستون اكس ال »،ترجمة لتعهّداته بمحاباة كبريات شركات النفط والطاقة.
عمدت إدارة الرئيس أوباما الى تأجيل البت في المصادقة عليه نظرا ً إلى جملة
معطيات ،أه ّمها معارضة قوية من قوى اجتماعية متعدّدة في واليات الوسط
التي سيم ّر بها خط األنابيب ،فضالً عن معارضة شرسة ألنصار البيئة لما
ينطوي عليه من مخاطر «انبعاث غاز المناجم والمستنقعات – الميثان ،وتلوث
اآلبار الجوفية »...يذكر انّ عددا ً من أعضاء الحزب الديمقراطي يدعمون قرار
المصادقة على الخط ،األمر الذي سيستغله القادمون الجدد في الدورة المقبلة.
من أولويات الفريق القادم أيضا ً «تقليص» العمل ببرنامج الرعاية الصحية
الشامل – أوباما كير ،إلغاء الضريبة المفروضة على المعدات الطبية وإيقاف
العمل بإلزام أرباب العمل توفير التغطية الصحية للعاملين في حدّه األدنى.

الدولية ».ونبّه دول الخليج المنتجة للنفط والغاز
ال ��ى «ع ��دم ال�ق�ل��ق م��ن ب ��روز ب�ل�اد ف ��ارس – على
االق��ل في المدى المنظور ...وم��ن السابق ألوانه
التنبّؤ ب��إغ��راق اس��واق النفط وال�غ��از على الفور»
من المنتجات االيرانية .واوض��ح ان مسألة «رفع
العقوبات ،وبشكل خاص االميركية ،عملية طويلة
ومعقدة.»...

قبرص

استدار صندوق مارشال االلماني شرقا ً للبحث
في «تنامي التوترات االقليمية بالقرب من سواحل
قبرص» طمعا ً في استحواذ الدول المجاورة على
احتياطات الطاقة الهائلة هناك .واوضح انّ تحريك
تركيا قطعا ً بحرية بالقرب من السواحل القبرصية
«ين ّم عن خطة مدروسة لنسف محادثات التسوية
ال�ق�ب��رص�ي��ة ال �ص �ع �ب��ة ...ك�م��ا انّ ال� ��ر ّد القبرصي
ال �ق��اس��ي س �ي �ض��اع��ف م �ت��اع��ب ع� ��ودة الجانبين
ال ��ى ط��اول��ة ال �م �ف��اوض��ات» .وح ��ث دول االتحاد
االوروبي والواليات المتحدة وروسيا ايضا ً على
«ممارسة نفوذهم على االطراف بغية تقليص حدة
التوترات».

جدير بالذكر في هذا الصدد تراجع الرئيس أوباما عن تعهّداته لقواعده
االنتخابية ،في واليتيه الرئاسيتين ،خدمة لمصالح رؤوس األموال والشركات
الكبرى وممثليها في الكونغرس من الحزبين :وافق أوباما على مقايضة
تخفيض معدالت الرعاية االجتماعية ورواتب التقاعد والرعاية الطبية مبكرا ً
مقابل موافقة الفريق اآلخر على «مبدأ» إعادة النظر بنظام الضرائب المفروض
على الشركات وكبار األثرياء؛ فضالً عن تعزيزه أرك��ان الدولة البوليسية
بتجسس وكالة األمن القومي على الداخل والخارج؛
واالستخبارية ممثلة
ّ
واستئناف مراكمة الترسانة النووية التي ،للمفارقة ،أقدم الرئيس ريغان على
تقليصها ،بكلفة تقدر بما ينوف عن تريليون (الف مليار) دوالر.

آفاق االنتخابات الرئاسية المقبلة

من المفيد استعادة الدوافع الرئيسة التي حفزت الناخبين للتصويت لصالح
الرئيس اوباما في واليته االولى ،وفريق حزبه في الكونغرس ،لع ّل أه ّمها جاء
على خلفية نبذ السياسات اإلقصائية ومغامرات المحافظين الجدد وأنصارهم
الليبراليين الجدد في التدخل والعدوان خارج األراضي االميركية ،وما ترتب
عليها من ازمة اقتصادية ال زالت أصداؤها تتردّد للزمن الراهن ،فاقمها الرئيس
أوباما بانحيازه لجانب رأس المال والشركات المصرفية الضخمة في وول
ستريت ،شريحة  ،0.01%على حساب الغالبية الساحقة من الشعب؛ وتب ّنيه
للحروب الدائمة والشاملة في العالم العربي والمنطقة المحيطة.
المختصين بتحليل نتائج االنتخابات الى تصاعد ونمو
يشير عدد من كبار
ّ
ودور العامل العنصري في االنتخابات االخيرة ،ساهم الى جانب عوامل
موضوعية اخرى ،في مفاضلة وبروز التيارات األش ّد محافظة بين الفريقين.
وأوضحت أغلبيتهم أنه يتعيّن على القوى والتيارات األميركية «االعتراف بدور
عامل العنصرية كتيار محوري في البنية السياسية االميركية ...والدوافع
العنصرية للنتائج التي أسفرت عنها انتخابات عام  2014الى جانب استغالل
القوى المؤثرة لعامل «الخوف والذعر» الذي رسخته السياسات المتالحقة
تجسدت في «المبالغة في خطر وتهديد الدولة االسالمية،
في الذهن الشعبي،
ّ
وغزو اطفال أميركا الوسطى ،وفيروس إيبوال المقبل من افريقيا».
الثابت في نتائج االنتخابات أنها أبرزت عدد من الطامحين سياسيا ً بين
الفريقين ،وأطاحت بآخرين ليس بسبب عزوف الناخبين عن اإلدالء بأصواتهم
فحسب ،بل لتراجع ثقة العامة في جدوى االنتخابات التي سجلت أدنى نسبة
في تاريخ االنتخابات االميركية ،اق ّل من  36%شاركوا في االنتخابات .المفارقة
تكمن في إدانة المسؤولين االميركيين لنتائج االنتخابات في شرقي اوكرانيا،
دونيتسك ولوهانسك ،التي شهدت نسبة مشاركة عالية اكثر من  60%من
الناخبين على الرغم من تهديد القصف المتواصل لقوات حكومة كييف.
الخسارة األكبر لفريق الحزب الديمقراطي كان في مناصب حكام الواليات
التي عوِّل على عدد منها لتعديل كفة االنتخابات المقبلة ،وج��اءت بعض
النتائج صادمة للجميع ،اه ّمها في والي��ة ماريالند ،المالصقة للعاصمة
واشنطن ،التي فضلت مرشح جمهوري على سياسي مخضرم من الحزب
الديمقراطي .يلعب حكام الواليات في االنتخابات االميركية دورا ً محوريا ً
هاماً ،ليس في بعد تسخير اإلمكانيات العامة لصالح فريق محدّد ،بل في إعالء
شأن فريق مفضل عبر سنّ قوانين محلية ،كما شهدنا في والية فلوريدا التي
«رجحت» فوز الرئيس االسبق جورج بوش على خصمه آل غور على الرغم من
رجحان كفة األصوات لصالح االخير.
عزوف عدد من المرشحين الديمقراطيين عن الظهور العلني إلى جانب
رئيس الحزب ورئيس البالد أثبت عقم اإلجراء للتق ّرب من الشرائح المعارضة
للرئيس وسياساته ،وربما سيسعى استراتيجيو الحزب االستفادة من تلك
«السقطة» في الجولة المقبلة .الفريق الفائز في هذه الدورة سيواجه عدة
متاعب في الجولة المقبلة عام  ،2016أه ّمها اتضاح نزعة السيطرة والنفوذ
السياسي على حساب االعتبارات والمصالح الشعبية ،وإخفاقه في معالجة
عدد من التحديات ،بل التراجع عن بعض المكتسبات للشريحة الكبرى من
المجتمع :برامج الرعاية الصحية ورواتب المتقاعدين مثاالً.

«الرشوة السوداء المقننة»

جولة االنتخابات الحالية تع ّد االولى التي تح ّررت من القيود المفروضة
للح ّد من تضخم التب ّرعات لمرشح معيّن ،ثمرة لقرار المحكمة العليا عام
 2010الذي «فتح باب التب ّرعات على مصراعيه» من دون اي قيود او ضوابط
تذكر .وعليه ،برز دور المم ّولين الكبار بشكل علني لم يسبق له مثيل في تمويل
الحمالت االنتخابية والدعائية التي تضخمت لمستويات غير مسبوقة في
تاريخ االنتخابات االميركية .وقدر كلفة الحمالت من الطرفية بنحو  4مليار
دوالر جاءت نتيجتها مطابقة لتوقعات مصادر الدعم ،على رأسها امبراطوريات
المال العائدة «لألخوين كووك ،وشيلدون اديلسون».
برز تأثير قرار المحكمة العليا في مجاالت شتى بعيدة عن إجراءات الرقابة
والمحاسبة والشفافية ،واستدخل مصطلح «األم��وال السوداء »،مجهولة
المصدر والحجم ،لتمويل الحمالت االنتخابية المتعددة .في السابق ،عمد
كال الحزبين ومؤيديهم على استنساخ بعضهم بإنشاء صناديق مالية لدعم
االنتخابات ذات تف ّرعات ومتشعّ بات متعددة ،ليس بدافع تنويع مصادر
الدعم فحسب ،بل للتحايل على القيود المفروضة.
تجسدت مصادر «االموال السوداء» في عدد
في الجولة االنتخابية الراهنةّ ،
من السباقات االنتخابية المحورية ،ال سيما نورث كارولينا ،التي بلغ معدل
الدعايات المتلفزة بث واحدة كل  50ثانية ،في األيام األخيرة للسباق ،األعلى
كلفة في تاريخ السباقات االنتخابية األميركية لمنصب عضو مجلس الشيوخ.
وقدرت الكلفة اإلجمالية بما ينوف عن  100مليون دوالر.
في والية كنتاكي ،تب ّنت مجموعة مجهولة «تحالف الفرص لكنتاكي» نفقات
الصرف على « »12،000دعاية متلفزة لمرشحها المفضل ،ميتش ماكونل.
يزعم «التحالف» في الوثائق الرسمية استقالليته عن اي من المرشحين،
بيد انّ السجالت الرسمية أشارت الى إدارة المجموعة من قبل «مساعد سابق
لميتش ماكونل» كأحد فروع حملته االنتخابية.
ايضاً ،استعاد ثالثي أباطرة تمويل الحزب الجمهوري بريقه ودوره
المحوري في هذه الجولة ،ممثالً بـ»كارل روف وشيلدون آديلسون واالخوين
كووك »،عبر مؤسسات مستحضرة لهذا الغرض .وحصد األول  6مقاعد من
مجموع  10أنفق عليها في عدد من الواليات ،وقد يحصد مقعدين إضافيين
في واليتي االسكا ولويزيانا اللتين لن تحسم نتائجهما اال مطلع العام المقبل.
حصيلة مماثلة سجلها األخوان كووك ،إذ فاز  5مرشحين من مجموع  9ت ّم
دعمهم بكثافة.
بالمقابل ،مم ّول حمالت الحزب الديمقراطي األكبر ،توم ستيير ،انفق نحو
 73مليون دوالر دعما ً لمرشحين موالين ألجندته «التقدمية »،وحصد نتائج
متواضعة نسبة إلى حجم اإلنفاق :استطاع اإلطاحة بمرشحين للحزب
الجمهوري ومرشح آخر لمنصب حاكم الوالية – توم كوربيت في والية
بنسيلفانيا ،وأخفق في واليتي فلوريدا وماين.
تجدر اإلشارة الى انّ تركيبة مجلس الشيوخ الراهنة تض ّم العضو الوحيد
المصنف مستقالً عن الحزبين ،بيرني ساندرز ،الذي أدان علنا ً «مصالح
أصحاب المليارات» في تحديد نتائج االنتخابات .وقال عشية االنتخابات
انه يتعيّن على الجمهور االميركي بلورة أجندة تصادمية إلقصاء «شريحة
المليارديرات» عن التحكم بالعملية االنتخابية ،مطالبا ً بتعزيز العرف السابق
«بالتمويل العام العلني لالنتخابات كي ال يستطيع اولئك شراء االنتخابات».
ساندرز لم يهمل عامل «الشركات الكبرى» وتب ّرعاتها الضخمة لصالح
مرشحين من الحزبين اذ دأبت على المراهنة على الطرفين سوية ،وإن بنسب
متفاوتة.

