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التقرير الأ�سبوعي لمركز الدرا�سات الأميركية والعربية

�أنموذج «الإ�سالم التركي»
} حميدي العبدالله
هلل الغرب على امتداد عقد ،وه��و عمر حكم ح��زب العدالة والتنمية ،ذي الخلفية
اإلسالمية اإلخوانية في تركيا ،ألنموذج حكم جديد قد يجري تعميمه ليشمل الدول
العربية واإلسالمية في ك ّل أنحاء العالم ،ولع ّل ترحيب الحكومات الغربية وعلى رأسها
الواليات المتحدة بما حدث في بعض األقطار العربية ،ابتدا ًء من نهاية عام  2010وحتى
وقت قريب ،حيث أطلق على الحراك الذي شهدته هذه األقطار تعبير«الربيع العربي»،
يأتي في سياق الجهد المبذول لتعميم األنموذج التركي.
في األطروحة الكالسيكية التي عادة ما تأخذ بها النخب المثقفة في العالم العربي
واإلسالمي ،أنّ هذا األنموذج يصالح اإلسالم مع الديمقراطية ،ويبدّد مقولة إنّ العالم
اإلسالمي يتعارض بنيويا ً مع خيار الديمقراطية .لكن في واقع الحال فإنّ الحسابات
التي دفعت بالحكومات الغربية إلى الحديث عن األنموذج التركي ال صلة لها بهذه
األطروحة ،حتى وإنْ كانت الحكومات الغربية تفضل أنظمة حكم في العالمين العربي
واإلسالمي تك ّرس عالقة إيجابية مع الديمقراطية حتى لو كانت أدنى من الديمقراطيات
الغربية.
المعيار األساسي بالنسبة للحكومات الغربية ليست الديمقراطية ،بل مدى التعاون
مع الغرب والخضوع المطلق لتوجيهاته واالنسجام الكامل مع هذه التوجيهات حتى
لو تعارضت مع مصالح ال��دول المعنية أو مع رؤية حكام هذه ال��دول .فالقناعة لدى
الحكومات الغربية كانت تكمن في أنّ ح��زب العدالة والتنمية ذا الخلفية اإلسالمية
اإلخوانية والذي جاء إلى الحكم عبر صناديق االقتراع والدعم الغربي لـه سيحافظ على
مكانة تركيا ودورها في المنظومة الغريبة وحلف «الناتو» من دون أي شكل من أشكال
التعارض أو استقاللية القرار ،أو تغليب الحسابات الخاصة على الوفاء بمتطلبات
المنظومة الغربية.
يبدو أنّ هذا الحلم الغربي يتبدّد اآلن في تركيا ،وثمة مراجعة واضحة لهذه الرهانات
على األنموذج التركي ،مراجعة ال عالقة لها بسقوط حكم اإلخوان في مصر وتونس،
وع��دم واقعية ال��ره��ان على الجماعات ذات الخلفية اإلسالمية ،بما في ذل��ك جماعة
«اإلخوان المسلمين» التي اعتاد الغرب على تصنيفها بالمعتدلة ،بل تتصل بعالقة حكم
حزب العدالة والتنمية مع المنظمات المتطرفة واإلرهابية ومستوى التعاون بين أنقرة
وهذه التنظيمات ،واألهم من ذلك الطموحات والتطلعات غير الواقعية التي عبّر عنها قادة
حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان الذي دعا في خطاب علني إلى
إعادة النظر بالحدود التي أسفرت عنها نتائج الحرب العالمية األولى ،والمقصود بذلك
نية تركيا االستيالء على مناطق في دول أخرى بذريعة مراجعة الحدود الناتجة من
هذه الحرب.
ثمة قضية أخ��رى هامة تعكر صفو العالقات التركية الغربية وتدفع الحكومات
الغربية إلى مراجعة رهاناتها على األنموذج التركي ،وهي إصرار الحكومة التركية على
توريط الغرب بصراعات ال قدرة لـه على تح ّمل تبعاتها ،ال لشيء إال من أجل إخراج
حزب العدالة من ورطة توقعاته غير المنطقية ،ويشار على هذا الصعيد إلى إصرار
أردوغان وقادة حزب العدالة والتنمية على توريط الواليات المتحدة وحلف «الناتو» في
حرب مباشرة ض ّد سورية بذريعة المناطق اآلمنة ومناطق الحظر الجوي.
مواضيع الخالف بين تركيا والغرب حول هذه المسائل ،إضاف ًة إلى سقوط حكم
اإلخوان في أكثر من بلد عربي بسرعة فاجأت الجميع ،يؤكد فشل األنموذج التركي
في الرهانات الغربية.

فيينا والخيارات ال�صعبة
تتواصل المفاوضات حول الملف النووي اإليراني في فيينا ،وسط غموض ضبابي يلف
مصيرها المتوقع والنهايات التي ستؤول إليها ،وبين التشاؤم والتفاؤل تدور مفاوضات
صعبة وشاقة.
الخيار الذي يؤيده الطرفان الرئيسيان في المفاوضات هو النجاح في التوصل إلى
التفاهم ،فهما يدركان أنّ أمامهما عدو مشترك قوي ومتعب ،ويملك مق ّومات كافية
الستثمار الفشل في المفاوضات وما سينجم عنه من توترات في المنطقة ،فإيران
وحلفاؤها سيكونون على موعد تصعيد المواجهة مع اميركا وحلفائها ،وسيجري الشيء
نفسه على الجبهة المقابلة من جانب اميركا وحلفائها ،ولن يكون األمر بحاجة إلى التدقيق
كي نستنتج أنّ المواجهة سرعان ما تصير لها تردّدات في العراق وسورية ولبنان واليمن
والبحرين ،وتتح ّول بصورة مباشرة إلى نوع من حرب باردة بين السنة والشيعة،
والمستفيد الرئيسي «داعش» وبدرجة تليه «إسرائيل» التي سترتاح من موجبات التفاهم
ونتائجه بمكانة جديدة إليران في المنطقة وما يعنيه ذلك من تنا ٍم لحلف المقاومة.
الفشل ممنوع لهذا االعتبار ،وبقوة هذا المنع للفشل يجري البحث عن مخارج بديلة
ألنّ أصل الذهاب إلى التفاوض ،هو أنّ الحرب الحاسمة ليست على روزنامة الفريقين فهي
فوق طاقتيهما ،وإنْ وقعت ستد ّمر إليران منجزات ربع قرن ،وستشعل حربا ً في المنطقة
ربما تنتهي بتدمير «إسرائيل» وتغيير الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بر ّمتها وربما في
العالم.
لكن التفاوض صعب ألنّ ثمن التفاهم مكلف ،فواشنطن تدرك انّ غضب حلفائها من
التفاهم سيعني مرحلة من الفوضى السياسية ،في العالقة معهم ،وخصوصا ً المثلث
«اإلسرائيلي» التركي السعودي ،الذي يشكل قوائم المنصة األميركية في المنطقة وإصابته
باالرتباك ستخسر واشنطن حلفاء يبدون ضرورة لمواجهة االستحقاقات القادمة ،ولو
انهم صاروا بال حول وال طول في القدرة على الحرب البرية ،لكنهم عامل توازن لوضع ح ّد
للتمدّد اإليراني وتعاظم مكانة حلفائها وسيطرتهم على مقدرات المنطقة ،وبالتالي شريكا ً
ضروريا ً في تسويات إقليمية ومحلية تريدها اميركا.
التفاوض صعب ألنّ سورية بعد التفاهم ستكون غيرها قبله وسيكون الحسم في
سورية لصالح الجيش أسرع ،وسيصير ك ّل كالم عن المعارضة لغو فارغ ،وسيتح ّول
الح ّل السياسي إلى مج ّرد إخراج لتكريس استرداد الدولة السورية لمكانتها وجغرافيتها
ومهابة الجيش والرئاسة.
التفاوض صعب ألنّ إلغاء العقوبات سيريح إيران ويعاظم قدراتها في ك ّل مجال وينهي
توترات ترتبط داخليا ً بالقدرات االقتصادية ،وإلغاء العقوبات يشهد تعقيدات تتصل
بالتوازنات الداخلية األميركية في زمن االنتخابات التي حملت مؤشرات ضعف سيطرة
البيت األبيض وحزب الرئيس على الكونغرس ،وبالتالي من جهة خوف من عدم القدرة
على تنفيذ االتفاق يرتب التشدّد ومن جهة مقابلة خشية من استفادة الخصوم الداخليين
انتخابيا من االتفاق واتهام اإلدارة بالتهاون يرتب تشدّدا ً موازياً.
بين تفاوض صعب وفشل ممنوع يتقدّم التمديد كخيار ،لكنه مفيد إليران في ملفها
النووي الذي شهد ك ّل إنجازاته في ظالل التفاوض ،فرفعت سقوف التفاوض تدريجا ً من
جولة إلى جولة لالعتراف بمكتسب جديد إليران ،من تكريس حقها في التخصيب إلى
مستوى هذا التخصيب والترسانة الصاروخية ،وصوالً إلى العالقة بالمقاومة ،وكلها كانت
بنودا ً تفاوضية وتالشت ،بما في ذلك مفاعل الماء الثقيل في ناطنز ،والتمديد يعني تمدّد
جديد لحلفاء إيران ،بال تسويات تعطي أميركا وحلفاءها شراكة في التوازنات كما جرى
في اليمن ،وكما جرى في لبنان ،ويجري في سورية ،لكن التمديد سيمنع التعاون الجدي
العميق في الحرب على اإلرهاب.
قد يكون المخرج اتفاقا ً يحتاج إلى مزيد من العمل لترجمته خارطة تنفيذية وجدوالً
زمنيأً ،فيصير حالً وسطا ً بين التفاهم الكامل والتمديد ،فيصير نصف تفاهم ونصف
تمديد.

«توب نيوز»

ال�سب�سي رئي�س ًا
االنتخابات الرئاسية التونسية صارت محسومة اليوم بين مرشحين ،هما باجي قايد السبسي
ومنصف المرزوقي.
المشاركة ليست حماسية إلى الدرجة التي تخلق بكثافتها خصوصا ً من جيل الشباب سببا ً
لحدوث مفاجآت.
التوقعات تتجه إلى دورة ثانية ألنّ عدد المرشحين وتوزع الكتل الناخبة بينهم سيمنعان فوز
ايّ مرشح باألغلبية من الدورة األولى.
في الدورة الثانية سيتقابل المرزوقي وقايد السبسي ،وسيكون على اليسار ومؤيديه االختيار
بين نافذة للنهضة يشكلها المرزوقي وتسبّب التراجع والمواجهات وبين رئاسة ليبرالية يمثلها
السبسي تتيح التن ّفس وتمنح اليسار على خلفية برامجه االجتماعية فرصة التقدم برؤى ترفع
مستوى الحياة السياسية بعيدا ً عن شعوذات مرحلة «النهضة».
سيكون فوز السبسي مرجحا ً بقوة.
قد يبادر السبسي إلى تكليف شخصية من غير حزبه الفائز برئاسة الحكومة تجذب اليسار
والمستقلين إذا فاز بالرئاسة ،ويعلن هذا االلتزام قبل ال��دورة الثانية لكسب تأييد كتل توزع
ناخبوها على المرشحين الذين سيخرجون من المنافسة ويدعوهم إلى التشاور وتسمية رئيس
متفق عليه للحكومة يمنحونه إجماعهم لحكومة ائتالفية ورئاسة للسبسي معا ً .
تونس مع السبسي رئيسا ً وحكومة ائتالفية تتقدم خطوة لألمام.
التعليق السياسي
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�أ�سابيع حرجة في وا�شنطن :بين التعطيل والمواجهة
احتلت المفاوضات النووية الجارية مع ايران مركز الصدارة في
اهتمامات وإنتاجات مراكز األبحاث المختلفة.
سيشهد االسبوع المقبل دخ��ول المشهد السياسي االميركي،
وكندا ايضاً ،فرصة اعياد نهاية السنة رسمياً ،يبدأ االحتفال بعيد
الشكر ال��ذي ت�ع��ود ج ��ذوره ال��ى ال�ط�ق��وس البريطانية وكنيستها
البروتستانتية ،لالحتفال بوفرة الحصاد والدعاء للمزيد .وعليه
ستدخل النشاطات الفكرية والبحثية مرحلة انحسار موقت تنتهي
مطلع العام الجديد.
سيستعرض قسم التحليل الوضع السياسي الشاذ للكونغرس
في الفترة المتبقية من دورت��ه الحالية ولحين بدء ال��دورة المقبلة
منتصف شهر ك��ان��ون الثاني المقبل ،وم��ا تشهده م��ن تجاذبات
حادة بين السلطتين ،التشريعية والتنفيذية ،ك ّل يسعى لممارسة
صالحياته «ال�م��وس�ع��ة »،وف��ق التفسير الرغائبي لك ّل ف��ري��ق .من
أش ّد المسائل التي يختلف عليها الطرفين اقرار موضوع الميزانية
السنوية الذي كان ينبغي المصادقة عليه نهاية شهر تشرين االول
الماضي .باالضافة إلى معارضة الحزب الجمهوري الشديدة إلبرام
اإلدارة اتفاقية مع ايران حول الملف النووي؛ ومسائل فرعية تتعلق
بتمويل «المعارضة السورية المسلحة» ،والتصويت على بند انشاء
خط انابيب لنقل النفط الكندي للسواحل االميركية.

المفاوضات النووية مع ايران

وسط تباين آراء الساسة والمراقبين ،على السواء ،من التوصل
إلى اتفاقية مع اي��ران ،خامر الشك مركز الدراسات االستراتيجية
والدولية من إفالح الجهود الراهنة والتوصل إلى اتفاق .وقال ان
المضي قدما ً دون توفر
تمديد فترة التفاوض «يعني (عزم الغرب)
ّ
ص��ورة واض�ح��ة ح��ول المكاسب ال�ت��ي حققتها اي� ��ران ...والفترة
الزمنية المطلوبة التي ستستغرقها لبناء قدرة نووية معتبرة».
يعاني النظام السياسي االميركي الخاضع
الحتكار حزبين من عقدة تهدّد تجميد عمل الكونغرس
في الفترة الواقعة بين إع�لان نتائج االنتخابات
ويوم تسلم الفائزين مهام مناصبهم مطلع العام
الجديد ،نتيجة اع��ادة اصطفاف الحزبين اطلق
عليها وصف «البطة الكسيحة او العرجاء »،للداللة
على توقف عمل السلطة التشريعية دون اعالن
رسمي بذلك .وهي الفترة القصيرة التي يستغلّها
الرئيس ،اي رئيس ،التخاذ اجراءات معينة يخ ّوله
بها الدستور وتعتبر شائكة بالنسبة إلى الطرف
السياسي الخصم.
في الحالة الراهنة ،االغلبية الديمقراطية في
مجلس الشيوخ ستعمد الى المصادقة او سنّ اكبر
عدد ممكن من القوانين قبل تراجعها لمنصب األقلية
في كانون .2015 2ال تزال عدد من القضايا أسيرة
ادراج ال��ص��راع السياسي بين الطرفين ،خاصة
المصادقة على الموازنة السنوية الرسمية المقدمة
من السلطة التنفيذية؛ والتي ينطوي عليها عدد
من برامج االنفاق المتعلقة بالسياسة الخارجية،
ال سيما تمويل «المعارضة السورية المسلحة»
المقترح؛ وداخليا ً خط انابيب النفط الكندي ،كي
ستون اك��س ال ،ال��ذي تل ّقى هزيمة تصويت في
مجلس الشيوخ بفارق صوت وحيد ،ولع ّل القضية
األب��رز واأله�� ّم ،بالنسبة إلى الرئيس اوباما ،نيل
مصادقة الكونغرس على ايّ اتفاق يت ّم التوصل
اليه مع ايران حول برنامجها النووي.
نظرة شاملة إلى آلية عمل مجلس الشيوخ في
االيام االخيرة المتبقية من الدورة الحالية تشير الى
وضع بالغ التعقيد :الئحة طويلة من التعيينات
والترشيحات الرئاسية لمناصب هامة في السلكين
الديبلوماسي والقضائي ومناصب اداري��ة تتبع
السلطة التنفيذية تنتظر مصادقة مجلس الشيوخ.
استطاعت االغلبية الديمقراطية المصادقة على عدد
ال بأس به من الترشيحات ،بينما اخفق العديد منها
وال يزال ما تبقى من مرشحين قيد الدرس وما يرافقه
من تعطيل االداء الحكومي في االجهزة المعنية.
في ه��ذا الشأن ي��درك الرئيس اوب��ام��ا صعوبة
المهمة التي تنتظره عند تسلم االغلبية الجمهورية
مهامها في مجلس الشيوخ ،والتي تكن له عداء
مستفحالً ،واعلنت عن توجهاتها المناهضة في
العلن .قبيل انتقال االغلبية للطرف اآلخ��ر يلجأ
الفريقان الى االسراع في المصادقة على اكبر عدد
ممكن من االقتراحات قبل انتهاء ال��دورة الحالية
والدخول في موسم اعياد الميالد المجيد.
االغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ سخرت
موقعها في الفترة السابقة الى اقصاء او تعطيل
البت في توصيات مقدمة من مجلس النواب ،بزعامة
الخصم الجمهوري ،األم��ر ال��ذي يعفي الرئيس
اوباما من استخدام حق الفيتو كما هو منصوص
عليه دستوريا وما يتبعه من تجاذبات واتهامات
متبادلة .تقاسم السلطة التشريعية فرض على
االغلبية الجمهورية في مجلس النواب التوصل
لصيغة عمل توافقية مع الديمقراطيين اثمر اتفاقا
موقتا لرفد الخزينة المركزية لغاية منتصف الشهر
المقبل.
في المقابل ،يستغل الجمهوريون ميزة االغلبية
المقبلة لتأجيل ال��ب��ت ف��ي جملة م��ن القضايا
«الخالفية» ال سيما المصادقة على الميزانية
السنوية ومشاريع القوانين المدرجة على جدول
االعمال .وعليه ،يأمل الجمهوريون ابقاء تأجيل
البت راهنا والتطلع للمصادقة على حزمة برامج
اساسية بالنسبة لهم في الدورة المقبلة.
ال ي���س���اور ال��ش��ك اح����دا ً ف���ي درج����ة التعقيد
والصعوبات التي تنتظر الرئيس اوب��ام��ا مطلع
العام الجديد ،ال��ذي ورغ��م سلسلة من التنازالت
الجوهرية التي قدمها لخصومه ،اال ان ذل��ك لم
يسعفه ف��ي نظرهم ،واس��ت��م��رت مراهنتهم على
التعطيل والتأجيل؛ فما بالك حينما تصبح السلطة
التشريعية بكاملها تحت سيطرة الخصوم .األمر
ال��ذي دفع الرئيس اوباما في نهاية المطاف إلى
التلويح باستخدام حقه الدستوري التخاذ إجراءات
لها مفعول القانون ،دشنها بقراره إلصالح نظام
الهجرة الراهن الذي يعارضه خصومه بشدة.
ال يشكل الرئيس اوب��ام��ا حالة استثنائية في
اصدار قرارات رئاسية ترضيه ،بل يلجأ الستخدام
الصالحية كافة الرؤساء بصرف النظر عن انتمائهم
الحزبي .بيد انّ األمر ينطوي على مخاطر عدة ،في
حال اللجوء اليه .الرئيس اوباما امام معضلة نفاذ
الميزانية الموقتة المقررة في  11كانون الثاني
المقبل ،وتنذر بإغالق اعمال الحكومة بأكملها انْ لم
يتوصل الطرفين التفاق قبل نهاية المدة.
اعتبر الخصوم الجمهوريون اج��راء الرئيس
بتقنين المهاجرين الفاقدين ل�ل�أوراق الرسمية
انه تح ّد للسلطة التشريعية بأكملها ،وتوعّ دوه
بسلسلة اج���راءات انتقامية دشنوها بمقاضاته
قانونيا مباشرة عقب اعالنه .مسألة المهاجرين
ض��م��ن التصنيف ال��س��اب��ق ش��ائ��ك��ة وانْ ل��م تكن
معقدة ،ويبلغ ت��ع��داده��م االج��م��ال��ي ادن���ى م��ن 4
مليون ش��خ��ص ،نصفهم م��ن المكسيك والباقي
من دول اميركا الالتينية .الرئيس اوباما اوضح
ان��ه ال ي��ن��وي منح عفو ع��ام الول��ئ��ك ب��ل لتسوية
اوضاعهم وتسهيل حصولهم على االقامة الدائمة

«المضي قدما دون اجراء
واضاف انّ احد اوجه القصور ايضا
ّ
تقييم ج��اد ف��ي ال��داخ��ل االميركي ح��ول جدية برنامج الصواريخ
االي ��ران ��ي الم �ت�لاك ال��ق��درة ع�ل��ى ن�ش��ر اس�ل�ح��ة ن��ووي��ة او لجانب
اهمية تطويرها قوة مسلحة نوويا ً بغية ردع الغارات االستباقية
والحيلولة دون تنفيذها»...
اعتبر معهد المشروع االميركي انّ الواليات المتحدة حصدت
الفشل ف��ي المفاوضات النووية ن�ظ��را ً «الخفاقها ف��ي سبر اغوار
ايران واولوياتها »،مستدركا ً ان مهمة التعرف على ايران «ليست
يسرة ».وناشد صناع القرار لبذل الجهود للتعرف عن كثب
مسألة ُم ّ
على «العالقات السائدة بين القادة الكبار ،الهيكلية الداخلية التخاذ
القرار ،الثوابت االيديولوجية ،والتصريحات الرسمية» ،والتي من
شأنها رسم صورة اوضح آللية عمل ايران« ،بل األهم التوصل إلى
معرفة تصرف النظام االيراني على الشكل ال��ذي نشهده ...بغية
استقراء التوقعات لكيفية تفسير النظام للخطوات االميركية وكذلك
آلية تعامله مع االزمات الناشئة والمرتقبة».
اما مركز مبادرة السياسة الخارجية فقد اعرب عن اعتقاده بفشل
مضي  20عاما ً ونيف على قرار الكونغرس
نظام العقوبات «اذ بعد
ّ
تنفيذ العقوبات ،تستمر ايران في تحدّيها لألسرة الدولية ».واضاف
ان نظام العقوبات «ربما ادى إلى تدهور أداء االقتصاد االيراني ،بيد
انه لم يضعف عزم ايران في اقتناء القنبلة النووية»؛ وج ّل ما حققه
«الفوز بتأييد عدة اط��راف دون قدرتها على تنفيذ نظام العقوبات
بشكل شامل .االج��راءات اغضبت النظام ،بيد انها لم تحدث هزة
تدفعه إلى االستسالم لمشيئة الغرب».
وجه المجلس االميركي للسياسة الخارجية سهام انتقاداته إلى
ادارة الرئيس اوباما «لمنحها روسيا لعب دور كبير في (بلورة)
بنود االتفاق النووي ».وحذر صناع القرار من «منح الثقة االميركية
ل��روس�ي��ا ال��ذي ال معنى ل��ه ».واوض ��ح ان��ه على ض��وء السياسات

الراهنة لسيد الكرملين جاء «رد فعل الغرب بتطبيق عقوبات خفيفة
تواكبها ت�ه��دي��دات عقيمة ،اذ ان الرئيس فالديمير بوتين يتطلع
للفوز بالجائزة االكبر والسيطرة على دول بحر البلطيق ...وارسل
القاذفات االستراتيجية الروسية للسواحل االميركية والكندية
متحدياً»...
اعرب مركز األمن االميركي الجديد عن اعتقاده بامكانية «تمديد
الوضع الراهن» للمفاوضات وما ينطوي عليه من «استمرار حصول
اي��ران على تخفيف طفيف للعقوبات المستهدفة القطاع التجاري».
واض��اف ان ذاك السيناريو يشكل «ابسط النتائج لمسار التفاوض
لكنه يفسح المجال لالنتقادات السياسية ».وحذر المركز من مخاطر
عدم التوصل الى صيغة اتفاق األمر الذي «سيحفز معارضيه في ك ّل
من اي��ران والواليات المتحدة ومطالبة الوفدين باالنسحاب ...وما
سيرافقه من صعوبات لكبح جماح قرارات (جديدة) من الكونغرس
او درء خطوات سيقدم عليها المتشدّدون في طهران وال��ذي��ن من
شأنهما تعكير األجواء وتخريب اتفاق في المستقبل».
أنذر معهد واشنطن صناع القرار من تداعيات توجهات الرئيس
اوباما «الساعي الرساء إرثه» السياسي في ما تبقى له من واليته
ال��رئ��اس �ي��ة ،اذ «س�ت�ت�ف��اق��م ح��دة ال �ت��وت��رات ف��ي ال �ش��رق االوس ��ط».
واوضح ان التوصل إلى اتفاق مع ايران سيغذي طموحات اوباما
السياسية .وزعم المعهد انّ سياسات الرئيس اوباما حيال ايران
اسفرت عن «تقديمه تنازالت في قضايا تفاوضية مركزية (فضالً
عن) جاهزيته للتخلي عن قدر هائل من النفوذ االقليمي لمصلحة
طهران» .واردف ان افضل االحتماالت للح ّد من تدهور المفاوضات
يكمن ف��ي «تفضيل واش�ن�ط��ن ال�ت��وص��ل لتمديد العمل باالتفاقية
الموقتة الراهنة لصون ماء وجهها ،بينما خيار انهيار المفاوضات
بالكامل من شأنه حفز استمرار دوام��ة العقوبات والجزاء اللتين
يعسر رؤية ما ستؤدّيان اليه».
ّ

ُ
لتج�س�س وكالة الأمن القومي
ك�شف ادوارد �سنودن
ّ
على الداخل الأميركي �أحدث هزة عميقة
مناه�ضة حتى داخل الحزب الديمقراطي نف�سه
والجنسية ،شريطة دفع غرامات مستحقة وفرز
مرتكبي المخالفات واالن��ت��ه��اك��ات ع��ن الغالبية
الحريصة على تسوية اوضاعها وتستحق العفو
بضوابط .اولى اآلليات المباشرة التي سيلجأ إليها
الجمهوريون تسخير سيطرتهم على بنود الميزانية
ورفض اإلنفاق الحكومي على اصدار تلك الوثائق،
والمغامرة ب��إغ�لاق ال��م��راف��ق الحكومية وتح ّمل
المسؤولية لذلك .الخيار اآلخر امام الجمهوريين
موافقتهم على تمديد عمل القانون الراهن الخاص
بالميزانية دون قيود ،وترحيل االزمة الى التركيبة
الجديدة المقبلة ،وعليه يصبح الرئيس اوباما
طليق اليدين لغاية نهاية السنة المالية في تشرين
االول  .2015حينئذ باستطاعة السلطة التشريعية
تحت سيطرة الجمهوريين بلورة صيغة قرار يلبي
شروطها ب��ادخ��ال فقرة تلزم السلطات المعنية
بعدم منح العفو الولئك المهاجرين ،مما يستوجب
موافقة الرئيس اوباما او ممارسته حق استخدام
الفيتو ضده ،والدخول من ثم في دوامة تهديد فريق
الخصم بإغالق المرافق الحكومية احتجاجاً.
عند لجوء الجمهوريين الشتراط بند عدم الصرف
على وث��ائ��ق الهجرة الرسمية يستطيع مجلس
الشيوخ بتركيبته الراهنة (االغلبية الديمقراطية)
تعطيل المقترح المقدم ،واطالق العنان لمواجهة
تسفر ع��ن اغ�ل�اق ال��م��راف��ق الحكومية وتحميل
الخصم الجمهوري تداعيات ذلك؛ او ادخال تعديل
على المقترح يزيل القيود المفروضة على مسألة
المهاجرين.
المجازفة بإغالق الحكومة ينطوي على كلفة
عالية بالنسبة للحزب ال��ج��م��ه��وري ،ليس في
بعد المعارضة الشعبية فحسب ،بل العتبارات
االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية المقبلة ال��ت��ي يتوقع ان
تشهد منافسة اش�� ّد من سابقاتها نظرا ً إلى حالة
االستقطاب ال��ح��ادة ال��ج��اري��ة وت���ردي االوض���اع
االقتصادية للطبقة الوسطى بشكل اساسي .وقد
يلجأ قادة الحزب الى تبني والمصادقة على بنود
الميزانية بالتقسيط ولكل وزارة على حدة ،تحظى
بقبول الرئيس اوباما .في هذا الحالة ،ستتضمن
ميزانية وزارة األم��ن الداخلي بندا ً يشترط عدم
استخدام اية اموال للصرف على تأهيل المهاجرين
فاقدي االوراق الرسمية او منحهم العفو العام.
سيجد الرئيس اوباما نفسه مضطرا ً اما للموافقة
على االشتراط المذكور او نقض البند بمجمله مما
سيهدّد بإغالق الوزارة ابوابها – وضع استثنائي
يحظى بدعم الغالبية الشعبية العظمى.

مصير التشريع في الفترة الكسيحة

بعد شعور الحزب الجمهوري محقا ً بالزهو عقب
االنتخابات كان اول بند على جدول اعماله طرح
مشروع انبوب النفط الكندي للتصويت ،وفشل
بفارق صوت وحيد في مجلس الشيوخ ،على ان
يتأهب مجددا ً لطرحه في الدورة المقبلة .في المقابل
حقق انتصارا في اليوم عينه الفشال مشروع الحزب
الديمقراطي تقنين عمل وكالة األمن القومي وادخال
بعض االصالحات عليها ،اذ سقط المشروع بنسبة
صوتين.
ُ
لتجسس وك��ال��ة األم��ن
كشف ادوارد س��ن��ودن
ّ
القومي على الداخل االميركي اح��دث هزة عميقة
مناهضة حتى داخ��ل الحزب الديمقراطي نفسه.
وش��رع رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ،
باتريك ليهي ،العمل ال��دؤوب على توحيد جهود

الحزبين لضرورة تبني إصالحات تفرض على عمل
الوكالة ،وحصل على موافقة العضو الجمهوري
البارز في مجلس ال��ن��واب ،جيمس سنسنبرينر،
لطرح مشروع قرار مشترك .رمى المشروع المقترح
ال��ى تقييد حركة الوكالة بشدة للحصول على
معلومات الهواتف الشخصية .وعلى الرغم من
الهزيمة التي تلقاها المشروع في المرحلة االولى،
فمن المرجح ان يعاد طرحه للتصويت مرة اخرى
في الدورة المقبلة للكونغرس ،بالتزامن مع انتهاء
مفعول العمل ببعض بنود قانون «الباتريوت»
سيئ الصيت ،في شهر حزيران المقبل ،وهو الذي
مهد االرضية لعسكرة ال��والي��ات المتحدة وبسط
سيطرة االجهزة األمنية على الحياة اليومية.
التصويت المقبل على القرارين سيترك تداعياته
حتما على جولة االنتخابات الرئاسية المقبلة،
 .2016ليس خافيا على احد توجه عدد من اعضاء
الحزب الجمهوري وقادته الرافض لتقييد حرية
حركة وكالة األم��ن القومي ،مقابل مطالبة فردية
الحد النواب الجمهوريين ،راند بول ،تبني صيغة
تفرض ق��ي��ودا ً متشددة على الوكالة .مما ال شك
فيه ان المسألة ستخضع للتجاذبات السياسية
واالصطفافات داخ��ل الحزب الجمهوري نفسه ،ال
سيما ان احد ابرز اعضائه المحافظين ،تيد كروز،
الطامح لدخول حلبة السباق الرئاسي ،يميل لكفة
الوكالة واطالق يديها بأقل قدر ممكن من القيود.
الموقف من هذه المسألة قد يؤدي الى انشقاقات
جديدة داخل الحزب الجمهوري ،ال سيما ان تيار
حزب الشاي المتطرف يؤيد موقف تيد كروز ،بينما
الجناح «الليبرالي »،الممثل براند بول ،يقف على
نقيض ذلك .ومن شأن هذا االنقسام المرئي ان يدفع
إلى الواجهة احد االعضاء من غير المنتمين ألي من
التيارين ،من ابرزهم جيب بوش ،شقيق الرئيس
االسبق ،وتشجيعه إلى السعي نحو الفوز بترشيح
الحزب في الجولة الرئاسية المقبلة.

اين سورية
من جدل قرار التمديد؟

اس��ت��ط��اع ال��رئ��ي��س اوب��ام��ا تثبيت بند تمويل
«المعارضة السورية المسلحة» ،ال��ذي يحظى
بدعم الحزب الجمهوري بشكل شبه مطلق؛ كما
طالب الكونغرس المصادقة على ميزانية اضافية
لمحاربة تنظيم «الدولة االسالمية ـ داعش» قيمتها
 5.6مليار دوالر للعام المالي الراهن ،تتضمن ايضا
تح ّمل كلفة  1500من الجنود االميركيين المرسلين
إلى العراق ،او في طريقهم اليه .كما ثبّتت وزارة
الدفاع بند عمليات الطوارئ الخارجية في الميزانية
قيمته  58مليار دوالر ،لالنفاق على العمليات في
العراق وافغانستان ومناطق اخرى ملتهبة ،ومن
المرجح ان يصادق عليه الكونغرس بنسبة مريحة
ويخرجه من التداول والتجاذب السياسيين.
اما بند تمويل «الحملة العسكرية» ض ّد «داعش»
الذي طالب به الرئيس اوباما فقد دخل دوامة الجدل
السياسي حول مسألة قرار التفويض بشن الحرب
ال��ذي يرجع إل��ى الكونغرس دستورياً ،ويطالب
الرئيس بالتوجه اليه للحصول على تفويض صريح
بشنّ الحرب .الحسم ال يلوح في األفق على الرغم من
تصريحات الرئيس اوباما إلشراك الكونغرس في ما
يعتبره من ضمن صالحياته واختصاصه ،وما على
الكونغرس اال المصادقة على الميزانيات المطلوبة.
يذكر انّ الرئيس اوباما ألحق بند الصرف الموقت

المتعلق بكلفة الحرب على «داع���ش» في القرار
«الموقت» االخير الستمرارية الصرف لحين يوم
 11كانون االول المقبل .ومن المرجح ايضا ً ان يت ّم
التعامل معه ب��ذات الصيغة التي أرس��ت سابقة
وارضية مشتركة لبنود الميزانية المتفق عليها بين
الطرفين.
صقور الحزب الجمهوري المتوثبين لتبوؤ مواقع
المسؤولية في الكونغرس ،جون ماكين في لجنة
القوات المسلحة ،وبوب كوركر في لجنة العالقات
الخارجية ،يؤيدان تحديث قرار تفويض الحرب بل
وتوسيع صالحياته.
المسألة المبهمة في ك ّل تلك التحركات تتمحور
ح��ول دخ��ول القوات االميركية للقتال في ايّ من
ساحات المعارك الدائرة .الرئيس اوباما تعهّد مرارا ً
بعدم «وضع القوات االميركية في ارض المواجهة»،
ون��اور طويالً ح��ول دق��ة التعبير إلفساح المجال
لعمل ما يقتضيه القادة العسكريون .في رحلته
اآلسيوية األخ��ي��رة استنجد بتصريحات رئيس
هيئة االركان المشتركة ،مارتن ديمبسي ،للتهيئة
لمثل تلك الخطوة التي يمقتها غالبيية الشعب
األميركي .وق��ال« :نعم ،سنواجه بعض الظروف
التي تستدعي (الجنرال ديمبسي) للنظر بانتشار
القوات االميركية ...تلك هي مهمته ،التهيئة واالعداد
لمواجهة ع��دد من ح��االت ال��ط��وارئ .نعم ،تواجه
الواليات المتحدة دوما ً ظروف تقتضي ربما نشر
قوات اميركية برية».
واستدرك اوباما مضمون تصريحاته لطمأنة
المتردّدين بالتأكيد على انّ ق��رار دخ��ول القوات
البرية ارض المعركة للقتال يتوقف على ظرف يتيم
للتيقن من امتالك «داع��ش» السيطرة على قنبلة
نووية .واوضح أنه «في حال اكتشفنا وقوع سالح
نووي بأيدي داعش ،االمر الذي يستدعي شن عملية
الستعادته ،حينئذ نعم (سنرسل قواتنا) وانا على
أت ّم االستعداد التخاذ ذلك القرار».

المفاوضات النووية مع ايران

التوصل إلى اتفاقية حول البرنامج النووي ،رغم
إلحاحه ،يواجه معارضة شرسة من قوى سياسية
تمثل مصالح التيارات األش�� ّد تطرفا ً في المشهد
االميركي والمق ّربة من الليكود «االسرائيلي ».من
المرجح ان تشهد االي��ام المقبلة صراعا ً قويا ً بين
اإلدارة من جهة وممثلي تلك التيارات في الكونغرس،
ال سيما داخل الحزب الجمهوري.
وقد حذر مجلس الشيوخ ممثالً بالحزبين إدارة
الرئيس اوب��ام��ا م��ن نيته استخدام ح��ق النقض
لتعطيل اتفاق نهائي مع اي��ران ،وال��ذي يستدعي
مصادقته ليصبح س���اري ال��م��ف��ع��ول .ب��ل طالب
اعضائه بإنزال المزيد من العقوبات على طهران،
في مذكرة وجهوها إل��ى الرئيس اوباما منتصف
االسبوع الجاري .يذكر ان نحو نصف عدد اعضاء
مجلس الشيوخ وقعوا على المذكرة التي تتوعّ د
برفض «ات��ف��اق رديء وخطير» يجري ال��ت��داول
بشأنه إلن��ج��ازه في الموعد المحدد ي��وم  24من
الشهر الجاري.
تزعم المذكرة ،الموقعة من كامل اعضاء الحزب
الجمهوري وعددهم  43ممثالً ،انّ ادارة الرئيس
اوباما على قاب قوسين او ادنى للتوقيع النهائي
المضي في الجوانب
على اتفاقية «تسمح إلي��ران
ّ
األكثر اث��ارة للجدل في برنامجها النووي ويؤهل
طهران انتاج سالح نووي في المستقبل القريب».
وهاجم اعضاء المجلس الرئيس اوباما بشدة
واتهموه بإغفال جهود الكونغرس للعب ال��دور
الرقابي على االتفاقية .وج��اء في المذكرة «يبدو
انّ مفاوضيك طرحوا جانبا ً اعتبارات الكونغرس
ال��واض��ح��ة ،وال��ت��ي ت��ش��دّد على ض���رورة تضمين
اتفاقيات تمت ّد لعدة عقود اش��ت��راط اي��ران وقف
جهودها لتخصيب اليورانيوم ونشاطات التحويالت
بالكامل ،وتفكيك بنيتها التحتية النووية المحاطة
بالسرية ،وض��رورة كشفها عن جهودها الماضية
للتسلح بالنووي ...ال نلمس اي مؤشرات على قيام
مفاوضيك ممارسة ضغط على ايران للتخلي عن
جهودها لتطوير صواريخ عابرة للقارات والتي من
شأنها وصول مداها الى االراضي االميركية».
ت��ت��داخ��ل ف��ي ه��ذا ال��ص��دد ص�لاح��ي��ات السلطة
التشريعية والتنفيذية خالفا ً للنص الدستوري الذي
يخ ّول السلطة التنفيذية حصرا ً إبرام االتفاقيات مع
االط��راف االجنبية ،ويقتصر دور الكونغرس على
توفير الموازنات الضرورية لتفعيل االتفاقيات.
تسلح الرئيس أوباما بتوصيات دراسة داخلية
أجرتها وزارة المالية تخ ّوله تعليق العمل بمعظم
العقوبات المفروضة على اي���ران دون الحاجة
للحصول على موافقة الكونغرس ،رغم الضجيج
اإلعالمي الذي يثيره األخير .وعليه ،يت ّم التغلب
على اح��دى العقبات الرئيسة ام��ام اي��ران لتوقيع
االتفاق.
نظرا ً لحصر مسؤولية الموافقة على الموازنات
العامة بالسلطة التشريعية يستطيع الكونغرس
(المقبل) تقييد تنفيذ اي اتفاقيات ال تنال رضاه عبر
تعليق اقرار الموارد المالية الالزمة؛ كما باستطاعته
معاقبة وزارة الخارجية باألسلوب عينه ،خاصة
حين تأتي اللحظة المناسبة الفتتاح سفارة أميركية
في طهران.

