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ا�ستخدام الكلور ّ
�ضد البي�شمركة
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ته ّور �سيا�سي ُمكلف ّ
يرتد على الجمهوريين وي�ضعف معار�ضتهم للمفاو�ضات مع �إيران

} حميدي العبدالله
اتهمت قوات البيشمركة رسميا ً في مؤتمر صحافي عقده قادة أكراد تنظيم
«داعش» باستخدام غاز الكلور المح ّرم استخدامه دولياً ،والذي أعاد قرار جديد
صدر عن مجلس األم��ن باإلجماع تحريم استخدامه في الصراعات الدائرة،
سواء في سورية أو في العراق.
لكن الالفت في ردود الفعل على ه��ذه الجريمة التي ارتكبها «داع��ش» هو
الموقف األميركي ،إذ من المعروف أنّ الواليات المتحدة سارعت إلى إصدار
بيان قالت فيه إنها ال تؤكد استخدام الكلور من قبل «داع���ش» .ويعكس هذا
الموقف ازدواجية المعايير من قبل الواليات المتحدة ،فمثالً عند صدور اتهامات
ض ّد سورية على لسان الجماعات المسلحة واإلرهابية أنّ الدولة السورية
استخدمت الكلور سرعان ما يأتي تعليق اإلدارة األميركية ليؤكد االتهام ،من
دون إج��راء أي تحقيقات ،بل تتعالى أص��وات المسؤولين األميركيين تطالب
باتخاذ إجراءات ض ّد الحكومة السورية استنادا ً إلى هذا االدّعاء الذي يفتقر إلى
أي شكل من أشكال الصدقية ،لكن عندما تعلق األمر باستخدام تنظيم «داعش»
للكلور ،وعلى الرغم من أنّ هذا االتهام جاء من قبل جهة هي حليفة للواليات
أي البيشمركة الكردية ،إال أنّ اإلدارة األميركية لم تسارع إلى إطالق
المتحدةّ ،
مواقف شبيهة بتلك التي أطلقتها إزاء سورية.
ه��ذا السلوك ينطوي على دالالت سياسية هامة وخطيرة وم��ن أب��رز هذه
الدالالت:
أوالً ،الواليات المتحدة تسعى إلى تبرئة «داعش» من أي تهمة يمكن أن ُيساءل
أي أنّ التواطؤ بين الواليات المتحدة و«داعش» ،ال
عنها هذا التنظيم اإلرهابيّ .
تعبّر عنه مواقف حلفائها في المنطقة ،وال سيما قناتي «العربية» و«الجزيرة»
اللتين تدافعان بصراحة عن تنظيم «داعش» وتلتمسان له األعذار ،وتوفران له
الغطاء الرتكاب الجرائم في العراق ،بذريعة التهميش وهيمنة فئة عراقية على
مقاليد الحكم في البالد ،علما ً أنّ الحكومة العراقية الجديدة ،وتقاسم المناصب
الرفيعة في الدولة العراقية ت ّما برضا الواليات المتحدة ودول المنطقة ،وعلما ً
أيضا ً أنّ إجرام تنظيم «داع��ش» طاول الطائفة السنية ورموزها التي تعارض
سياسته بقوة ال تق ّل عن إجرامه بحق بقية الطوائف العراقية األخرى.
ثانياً« ،داعش» حليف للواليات المتحدة ،على األق ّل موضوعياً ،وهي تسعى
إل��ى توظيفه لتحقيق مصالحها ف��ي ال��ع��راق على حساب المصالح الوطنية
العراقية وعلى حساب السيادة الوطنية ،وبالتالي فإنّ الواليات المتحدة لن
بأي عمل عسكري أو سياسي من شأنه إضعاف
تعمد على اإلطالق إلى القيام ّ
تنظيم «داع��ش» أو توفير مناخ سياسي يقود إل��ى رف��ع الغطاء عنه وتسهيل
اقتالعه ،وهنا يكمن جذر تصريحات رئيس أركان الجيوش األميركية التي أكد
فيها أنّ الواليات المتحدة وحلفاءها لن يكثفوا القصف الجوي ض ّد «داعش»،
وأيضا ً رفض الواليات المتحدة تزويد الجيش العراقي باألسلحة المناسبة التي
تمكنه من القضاء نهائيا ً على د»اعش».

ماذا بقي من ثورة الكرامة؟!
} سعد الله الخليل
في الخامس عشر من آذار وقبل أربعة أعوام ق ّرر أصحاب مشروع الشرق األوسط
الجديد وع ّرابوه من أعراب وأغراب إطالق شعار «الشعب يريد» في سورية ،بعد أن
نجحت وصفتهم السحرية في تونس ومصر ،باالعتماد على شعارات جذابة وإعالم
ب ّراق وشخصيات صنعت على أنها ناشطة في منظمات المجتمع المدني كإطار عام،
ض ّمت باقة من المعارضين السوريين والعمالء الخفيين وأبناء الجيل الثاني من رموز
«اإلخوان المسلمين».
ربما نجح أصحاب الشعارات البراقة في خطف األنظار وكسب تعاطف شريحة من
السوريين التواقين إلى التغيير ،والحالمين بحياة سياسية حقيقية تنتقل بسورية من
بلد اللون الواحد إلى قوس قزح يعكس تل ّون المجتمع السوري وجماليته ونقاء صورته
أي صبغة دينية أو طائفية أو مناطقية ،إال أنه سرعان ما بدأت الصورة
بعيدا ً عن ّ
الحقيقية تنجلي وثوب العفاف األبيض الذي تسربل به منظرو ما ُيس ّمى «الثورة
السورية» تلطخ بدماء السوريين وكسرت فضائحهم المالية ومتاجرتهم بمعاناة وآالم
وأعضاء السوريين هالة الزهد التي اختبأوا وراءها لعقود مواجهتهم للدولة السورية،
وقضت الشيكات القطرية السعودية والرعاية التركية الفرنسية «اإلسرائيلة» على ك ّل ما
يمت بصلة إلى السيادة واالستقاللية والرأي الح ّر وغيرها من الشعارات الفضفاضة
والكلمات الرنانة.
بقي من ثورة كرامة؟! ...ح ّولها أصحابها إلى حرب انتقام من الدولة وأبنائها
ماذا َ
ومن يناصرها بشعارات طائفية من اللحظة األولى النطالقها بعد أن أسقطت الشعارات
الطائفية في حمص وبانياس منذ بداية األحداث مقولة تح ّول «الثورة» عن مسارها
والمسجد العمري ومخازن السالح فيه تشهد على السلمية المزعومة.
ماذا بقي من ثورة كرامة؟! أمعن أصحابها في قتل السوريين وبات دم السوري
يسفك من دون خوف أو وجل وألِف أنصار «الثورة» مشاهد الذبح والتنكيل بالجثث
قبل ظهور «جبهة النصرة» و«داعش» ،فمن قتل نضال جنود كان على رأس تظاهرة
سلمية الشعارات ،ومن ارتكب مجزرة جسر الشغور دعاة إسقاط النظام قبل ظهور
«داعش» و«النصرة».
ماذا بقي من ثورة كرامة؟! ع ّرابها برنار هنري ليفي والمحاضر والمنظر برموزها
والصديق الصدوق لرموزها الذين لم يجدوا حرجا ً من العالقة مع العدو «اإلسرائيلي»
والتنسيق معه ،بل تقديم الضمانات ووالء الطاعة لقادته وجنرالته صبح مساء من
أعلى المستويات إلى أدناها.
ربما من عبثية القدر أن يكون الخامس عشر من آذار عيد ميالد شعبان عبد الرحيم
أو شعبوال الفن رمز العبث والفوضى في ك ّل شيء من الموسيقى واأللحان إلى
الصورة واأللوان ...شعبوال يبدو أنه أصبح رمزا ً لثورة شعب ال يعرف ما يريد.
مع مرور الوقت وتسارع األحداث السورية عرف الشعب السوري ماذا يريد،
ّ
والتف حول جيشه وقيادته وصمد الشعب والجيش والقيادة في وجه أعتى حرب
عرفتها البشرية ،حرب أعادت تصويب البوصلة وكشفت المستور وأماطت اللثام عن
خيارات الشعوب الحقيقية ،وأين أراد أخذها مز ّورو الحاضر والتاريخ ،فسقط مشروع
«اإلخوان المسلمين» في تونس ومصر ،وسقطت رهانات السعودية وتركيا في اليمن
والبحرين والعراق.
أراد السوريون وفعلوا وصمدوا وأراد الجيش السوري كشف لعبة إسقاط الدولة
السورية ورمزها الرئيس بشار األسد والنيل من خياراتها من بوابة الشعوب ،فآمن
بخيار الشعب الحقيقي وواجه وحلفاؤه في محور المقاومة اإلرهاب ،وكان له النصر
وكسر معاقل ورموز العمل المسلح وحصونه المنيعة من وسط سورية إلى شمالها
وجنوبها ،ورسم نصره وصموده خريطة العالم الجيوسياسية الجديدة وبات الجيش
العربي السوري رمزا ً للحرب على اإلرهاب وأيقونة الدفاع عن الوطن والخيارات،
وعرفت الشعوب حقيقة النيل من الرئيس بشار األسد وتح ّول شعار إسقاطه إلى
مرادف للعمالة واالرتهان للعدو.
بعد أربع سنوات سقطت «الثورة» ،وعرف الشعب ماذا يريد ...وأدركت شعوب
العرب أنّ كرامتها ومصير العروبة مرهونان بصمود وبقاء ثالوثها المقدس الشعب
والجيش والقيادة.

«توب نيوز»

«داع�ش» تكريت وعين العرب
الصورة التي رسمت في األذهان عن «داعش» كقوة أسطورية جاءت من ثالثة مصادر.
أولها االحتالل السريع لثلث العراق.
ثانيها القتل الوحشي للرهائن وأفالم الفيديو الهوليودية المرافقة والحرق والخراب في
المناطق التي يدخلها عناصر التنظيم.
الثالث تصريحات الرئيس األميركي عن قوة خطيرة وحرب طويلة ،وتأكيد المسؤولين
األميركيين يوميا ً على كالمه.
المصادر الثالثة استخبارية ،فسقوط المحافظات العراقية وما رافقها من انهيار
الجيش العراقي عمل مخابراتي تركي ،واألفالم الوحشية خبرة هوليودية بالبرتقالي زيّ
غوانتانامو ،والتصريحات األميركية رسم مدروس للهالة على «داعش».
«داع��ش» الحقيقي هو الذي ظهرت ق ّوته في عين العرب ،حيث طريق اإلم��داد مؤ ّمن
والحرب هو بدأها وسيطر كما يريد ،ولكنه عجز عن البقاء في وجه ميليشيات كردية ال
توازيه سالحا ً رغم الغارات األميركية التي ال يعرف أحد حساباتها.
«داعش» الحقيقي ظهر في تكريت المنطقة المركزية في العراق التي تتوسط األنبار
والموصل وديالى وبغداد ،ومصير «داعش» يتعلق فيها وبدا انّ القتال فيها يميل بسرعة
ض ّد «داعش» بال غارات التحالف التي حاولت سرقة نصر عين العرب كوباني.
«داعش» الحقيقي كرتون.

التعليق السياسي

المفاوضات النووية مع إيران كانت الحدث
األبرز ضمن اهتمامات النخب الفكرية واإلعالمية
األميركية ،والتناقضات التي أفرزتها رسالة تهديد
أعضاء الحزب الجمهوري للقيادة اإليرانية ،مما
استدعى تنديدا ً واسع النطاق ،حتى انّ عددا ً من
المو ّقعين بدأوا بمراجعة مواقفهم السابقة ،أبرزهم
السيناتور جون ماكين.
سيستعرض قسم التحليل الجدل المرافق
للرسالة بش ّقيه القانوني والدستوري ،وصالحيات
ك ّل من السلطة التنفيذية والتشريعية إبرام اتفاقيات
مع الدول األخرى؛ باإلشارة أيضا الى جملة سوابق
بقيام أعضاء الكونغرس (من الحزبين) بالتواصل
السياسي مع قادة وزعماء دول أجنبية أينما خدمت
أجنداتهم.
كما سيتناول التحليل مشروعية توقيع الرئيس
أوباما على اتفاقيات دولية ،والتي سبقه رؤساء
آخرون بذلك عبر تاريخ الواليات المتحدة؛ بيد
أنّ المسألة المحورية تبقى في ديمومة مفعول
االتفاقية بعد مغادرة الرئيس أوباما للبيت األبيض،
إذ يحق لمن سيخلفه إلغاء العمل بها من جانب واحد
من دون اللجوء للحصول على تأييد الكونغرس.
إيران محور صراع

وصالحيات السلطات االميركية

برز دور معهد كاتو في حملة ذ ّم وقدح أعضاء
الموجهة إلى
الكونغرس الموقعين على الرسالة
ّ
القيادة االيرانية ،متهما ً قيادة الحزب الجمهوري
بأنها تخلّت عن مسؤولياتها السياسية «لصالح
يخص بند السياسة
تيار المحافظين الجدد في ما
ّ
الخارجية بأكمله ،ولم تتخذ إجراءات لكبح ميول
هذا النمط من (الحنكة السياسية )،لو سلّمنا بالقدرة
على وصفها بذلك ».وح ّذر المعهد من تو ّقع المزيد
من تلك الممارسات الضا ّرة إنْ لم «يقفز مم ّولو
الحزب الجمهوري ويتخذوا قرارا ً بوضع ح ّد لذلك
التص ّرف والدفع باتجاه تغيير المسار».

معهد المشروع االميركي سعى جاهدا ً من جهته
لتخفيف األضرار الناجمة عن تداخل الصالحيات
الدستورية ،إذ انّ «الرسالة قيد البحث تثير الشكوك
للمضي
لدى البعض حول الحكمة الديبلوماسية»
ّ
بها ،خاصة «أنّ العرف السياسي األميركي المتبع
منذ زمن طويل يخ ّول رئيس البالد صالحية
إدارة السياسة الخارجية حصراً» ،مستدركا ً «أنّ
الكونغرس أيضا تصدّر مشهد السياسة الخارجية
«في عدّة محطات من التاريخ األميركي» .وأوضح
لمن فاته األمر بأنّ الحكمة من وراء «حصر المسار
الديبلوماسي في منصب الرئاسة كان يرمي إلى
حرمان الدول األجنبية من المناورة والتالعب
بموقف السلطات المختلفة ض ّد بعضها البعض».
وحث المعارضين على عدم المبالغة بأهمية
الرسالة التي ال ينبغي معاملتها أبعد من «خطاب
يتض ّمن نسخة من الدستور األميركي دون عرضها
على الرئيس أوباما إلبداء رأيه فيها».
واعتبر مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
أنّ المسألة األه ّم من الرسالة هي جولة المفاوضات
أي من المؤشرات
النووية الجارية التي «ال تد ّل ّ
انها ستسفر عن مجال واسع من االنفراج بأي
أي تغيير كبير
صيغة مرئية ،نظرا ً إلى عدم توفر ّ
في سياسة إيران العدائية المعلنة نحو الواليات
المتحدة واسرائيل »...وأضاف انّ «المعتدلين في
الحكومة اإليرانية هم نتاج النخبة الثورية عينها
التي ينتمي اليها المتشددون ...وانه يمكن مالحظة
مركز توجه أولئك المعتدلين نحو االلتفات إلى
معالجة احتياجات إيران االقتصادية ،وتميّزهم
بالنظرة الواقعية ...والتحلي بالديبلوماسية ».ولفت
المركز االنتباه إلى انّ «مركز وهيكلية القوة مرتبط
بشخص المرشد األعلى ،وجهاز الحرس الثوري
ومتشدّدين آخرين والذين ال زالوا يتمتعون بنفوذ
واسع».
تناول معهد كارنيغي مسألة التفاوض النووي
مع إيران أيضا ً بأسلوبه البحثي المعتاد ،مذكرا ً كافة

إيران تشعل فتيل أزمة داخلية

شكلت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري والموجهة
إلى القيادة اإليرانية ساحة احتراب وصراع سياسي إضافية بين الحزبين،
الجمهوري والديمقراطي؛ وبشكل ّ
أدق ب��ات ص��راع على الصالحيات
الدستورية بين السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس أوباما وبين السلطة
التشريعية التي يتمتع الحزب الجمهوري بأغلبية واضحة فيها .إذ يزاحم
الحزب الجمهوري الحكومة األميركية في تطبيقها السياسة الخارجية وك ّل
ما تقتضيه من إبرام اتفاقيات وتفاهمات دولية .المفاوضات النووية الجارية
مع إي��ران تندرج تحت بند «االتفاقيات» ،أما إب��رام معاهدات ملزمة فهي
تتطلب موافقة الكونغرس ومصادقته عليها – كمعاهدة تخفيض األسلحة
االستراتيجية بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي.
أهمية الرسالة ال تكمن في مفردات محتوياتها العدوانية فحسب ،بل في
البعد السياسي الصرف ،إذ رمت «مخاطبة دولة أجنبية بشأن مسألة في
صلب صالحيات السياسة الخارجية» ،التي هي من اختصاص الرئيس
األميركي ،بصرف النظر عن الحزب المنتمي إليه ،وفق النصوص الدستورية.
كما أنها فاقمت المشادّات والمزايدات السياسية بين الحزبين ،وشكلت
مؤشرا ً على بنود «أجندة» االنتخابات الرئاسية المقبلة .ما يه ّمنا في هذا
الصدد اإلشارة الى عمق الخالف بين قادة الحزب الجمهوري وبين الرئيس
أوباما شخصياً ،والذي ال يجوز إغفال البعد العنصري له ،على ضوء ما تردّد
من شعارات معادية خالل أحداث فيرغسون بأنه ال يجوز لرئيس أسود ان
يكمل واليته الرئاسية.
في بعد ردود الفعل الداخلية على الرسالة لوحظ شبه إجماع على
«ته ّور وغطرسة» المو ّقعين ،الذين ينتمي معظمهم إلى التيار األش ّد تطرفا ً
وعنصرية داخل الحزب ،وهو التيار الذي يتصدّر المشهد السياسي بر ّمته.
قلة من العقالء داخل الحزب الجمهوري أعربت عن خشيتها من االرتدادات
السياسية للرسالة التي اعتبروها وسيلة غير مناسبة للتعبير عن موقف
سياسي معارض ،فضالً عن تهديد راعيها ،توم كوتون ،الحقا ً إليران بأنه
ينبغي عليها «االستسالم او مواجهة هجوم عسكري».
لع ّل من أه� ّم ردود الفعل ما جاء على لسان رئيس مجلس العالقات
الخارجية الرصين ،ليزلي غيلب ،م��ح��ذرا ً من انشطار ق��رار السياسة
الخارجية األميركية .وقال إنّ نزعة العداء الشخصي للرئيس أوباما ،بين
أقطاب الحزب الجمهوري« ،تفوق كراهيتهم إليران المسلحة نوويا» .ورفض
غيلب «تبريرات» أقطاب الحزب الجمهوري وعلى رأسهم جون ماكين الذي
زعم بأنّ المسألة «عديمة األهمية ...وهي مج ّرد زوبعة في فنجان» .وأوضح
غيلب أنّ «الرسالة ستترك تداعيات مستدامة على األمن القومي األميركي».
جذر أزمة الرسالة ضاع في سيل ردود الفعل المكثفة وحمالت االنتقاد
واالتهامات المتبادلة بين الطرفين .إذ جاءت بعد أيام قالئل على إلقاء
نتنياهو خطابه أمام الكونغرس ،وما سبقه ورافقه من حمالت انتقاد لقادة
الحزب الجمهوري إلصرارهم على إقحام «زعيم أجنبي» في قضية سياسية
داخلية .وتع ّرض رئيس مجلس النواب وصاحب الدعوة ،جون بينر ،الى
سلسلة انتقادات قاسية لم تنقطع ،وبعضها اتهمه وأقرانه بعدم جدارتهم
بالقيادة السياسية وإخاللهم باألعراف واألص��ول الديبلوماسية ،فضالً
وجهوها «عن سابق إصرار» إلى منصب الرئيس
عن اإلهانة الكبرى التي ّ
األميركي.
أصحاب الرسالة ومؤيدوهم في المؤسسات اإلعالمية المختلفة رفضوا
االتهامات الموجهة إليهم بممارسة سياسة خارجية «موازية» للسياسة
الرسمية ،وتنامت انتقادات تص ّرفهم من قبل النخب المختلفة ،وبعضها
اتهمهم بارتكاب الخيانة ،بل وضرورة تقديمهم للمحاكمة بتلك التهمة.

البراءة بعيدة عن الحزبين

غني عن القول انّ المساحة اإلعالمية المتاحة أمام الحزب الجمهوري
ّ
والتيارات المتشدّدة في المشهد األميركي كبيرة وتتميّز بوفرة اإلمكانيات
المادية الهائلة .بيد أنّ هذا ال يعني أنّ الطرف اآلخر ال يملك شيئا ً ذا قيمة ،بل
ما يميّزه هو سمة التردّد وتقاسم مكاسب السلطة مع حليفه الخصم.
في التاريخ الحديث ،تجاوز كال الحزبين صالحيات الرئيس ،بصرف
النظر عن الحزب المنتمي إليه ،ومارس سياسة خارجية مستقلة خدمة
لتوجهاته .قيادة الحزب الجمهوري دافعت عن «تص ّرفها» األخير بمخاطبة
زعماء دول أجنبية باإلشارة إلى الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب
نانسي بيلوسي ،عام  ،2007إلى سورية واجتماعها بالرئيس األسد «نكاية»
بسياسة الرئيس جورج بوش االبن الرامية إلى محاصرة سورية «ومعاقبتها
لمساندة المقاومة العراقية» ض ّد االحتالل األميركي .كما عارضت بيلوسي
قرار الرئيس بوش لغزو واحتالل العراق.
نائب الرئيس السابق ،ديك تشيني ،وصف اجتماع بيلوسي «بالمسلك
البغيض» ،مذ ّكرا ً الرأي العام األميركي وأعضاء الكونغرس على السواء
بأنّ «الرئيس هو المخ ّول بتنفيذ السياسة الخارجية ،وليس رئيسة مجلس
النواب» .هيئة تحرير صحيفة «وول ستريت جورنال »،الحليف الطبيعي
إلدارة بوش وتسويق ادّعاءاتها «بامتالك العراق أسلحة دمار شامل»،
وصفت الزيارة «بديبلوماسية غير قانونية »،وساقت اتهامات لبيلوسي
بانها «ربما ارتكبت جرما ً بسفرها إلى دمشق ...ضد رغبات الرئيس ،إذ
تخص السياسة الخارجية مع الرئيس السوري بشار األسد»،
تداولت قضايا
ّ
في نيسان .2007
وخالل زيارتها إلى دمشق ص ّرحت بيلوسي انّ «الطريق الى دمشق يقود
إلى طريق السالم».
المرشح الرئاسي لعام  ،1968ريتشارد نيكسون ،أوفد واحدة من كبار
مساعديه ،آنا شينولت ،إلى سايغون في مهمة سرية حثت فيها حكومة
فيتنام الجنوبية على االنسحاب من محادثات السالم الى ما بعد نهاية
االنتخابات في شهر تشرين الثاني من ذاك العام؛ قاطعا ً وعده للقيادة
الفيتنامية بالتوصل إلى «اتفاق أفضل» مما عرضه عليها الرئيس ليندون
جونسون .كما تواصل الرئيس الجمهوري المرشح رونالد ريغان مع
محتجزي الرهائن األميركيين في طهران متوسالً عدم توقيع اتفاق مع
الرئيس جيمي كارتر ،واالنتظار الى ما بعد فترة االنتخابات ،ومن ث ّم ك ّرت
مسبحة «ايران غيت».

األطراف بأنه «من السهل علينا إغفال أهمية عقد
المفاوضات وأنه ال يتوفر لدينا خيار بديل أفضل
من المسار الراهن» .وحثّ الجميع على ضرورة
المضي للخطوة المنطقية التالية «التوصل الى حلّ
ّ
شامل طويل األجل ،وهو أمر غير يسير نظرا ً إلى
أنّ واشنطن وشركاءها يطلبون المزيد من إيران
للقيام به ،كما انّ اإليرانيين لديهم مطالب عدة» .ولم
يغفل المعهد تذكير الجانب األميركي بأنّ الطرفين،
االميركي وااليراني ،يتشاطران مشاعر عدم الثقة
ببعضهما البعض.
أعرب معهد واشنطن عن اعتقاده بأنّ الرئيس
أوباما عازم على التوصل إلى اتفاق مع إيران «انطالقا
من رغبته في إرساء أسس االنفراج» السياسي
معها ،ساخرا ً من ذلك التوجه ومؤيديه في الحكومة
االميركية استنادا ً إلى «تجربة مماثلة لالنفراج مع
الصين ذات الصدى األجوف هذه االيام» .وحذر
المعهد صناع القرار من االنزالق للمبالغة في دور
إيران بمحاربة التنظيمات «السنية المتشدّدة في عقر
دارها ...إذ انّ مردوده سيفرط عقد الدول المنخرطة
في التحالف ض ّد «داعش» وترجيح إشعال فتيل
الصراع السني – الشيعي في االقليم».

مصر

تناول مركز الدراسات االستراتيجية والدولية
تقلّص دور مصر في اإلقليم كالعب أساسي «مقابل
صعود دول اقليمية اخرى تتصدّر المشهد داخل
مصر» .واضاف ان ذلك «االنحدار يلخص فشل
الربيع العربي في بلورة مؤسسات ومسارات
سياسية تض ّم الجميع ،ديمقراطية الطابع وقادرة
على االستمرار» .ولفت األنظار الى «دور ك ّل من
السعودية واالمارات ...اللتين تعتبران الساحة
المصرية نقطة انطالق لتهميش الطموحات
السياسية للمجموعات اإلسالمية ،ومركزا ً هاما ً في
سياق الصراع ض ّد منظمات الجهادية – السلفية
المتشددة».

جدير بالذكر انّ الساسة االميركيين من الحزبين مسكونون بهاجس
االصطفاف الى جانب «الحكومة االسرائيلية »،وتلبية احتياجاتها على
الفور .في الظرف الحالي نشهد ممثلي الحزب الجمهوري يتسابقون
إلى نيل رضى «اإلسرائيليين» ،ودفع السياسة األميركية إلى مزيد من
المغامرات العسكرية وسباق التسلح.

الصالحية لمن؟

المادة الثانية من الدستور األميركي توكل مهمة السياسة الخارجية
بمنصب الرئيس ،وتحدّد دور مجلس الشيوخ «بإبداء المشورة والموافقة
على المعاهدات ،شريطة توفر ثلثي عدد أصوات الحاضرين ».ومارس
أعضاء الكونغرس ،على م ّر العصور ،بعض مهام السياسة الخارجية على
عاتقهم «أحياناً» ،وأحيانا ً أخرى بتكليف رسمي غير معلن في األغلب.
يذكر انّ السيناتور المناهض لحرب فييتنام ،جورج ماكغفرن ،قام
بزيارة كوبا والتقى مسؤوليها عام 1975؛ كما زار السيناتور (آنذاك) جون
وحظي
كيري نيكاراغوا عام  1985وتفاوض مع الحكومة الساندانية
َ
«بوعد قطعه الرئيس دانيال اورتيغا معربا ً عن رغبته بقبول وقف إطالق
النار شريطة رفض الكونغرس تقديم الدعم للمتم ّردين» الكونترا.
األمثلة على ذل��ك ع��دي��دة ومتشعّ بة ،فضالً ع��ن تتويج أيّ مرشح
رئاسي محتمل حملته بزيارة للكيان «االسرائيلي» ،بصفته الرسمية
كما فعل المرشح أوباما آنذاك .بيد أنّ الظرف القاطع في طبيعة المهمة
هو أال تتجاوز «تبادل اآلراء» مع الحكومات األخرى وعدم التدخل في أيّ
مفاوضات حساسة تجري على قدم وساق.
في الجانب الدستوري ال��ص��رف ،هناك فسحة ضبابية في تفسير
الصالحيات الواردة ،والتي يستغلها كال الحزبين للنيل من اآلخر .استاذ
القانون الدستوري في جامعة هارفارد ال��ذي يع ّد مرجعية في حقله،
جاك سميث ،أدل��ى بدلوه في هذه المسألة بالقول «إنّ اقطاب الحزب
الجمهوري لديهم صوابية في االدّع��اء ب��أنّ الرئيس ال يملك الصالحية
الدستورية للتفاوض على اتفاقية تندرج تحت باب قرارات رئاسية ،انّ
معظم اتفاقيات الح ّد من األسلحة جرى إبرامها كمعاهدات تحتاج موافقة
من مجلس الشيوخ ،باستثناء وحيد أال وهو معاهدة الح ّد من األسلحة
االستراتيجية – «سالت  ،»1التي نالت اتفاقا ً مشتركا ً بين الكونغرس
والسلطة التنفيذية».
تجدر اإلش��ارة الى قيام عدد من الرؤساء األميركيين بالتوقيع على
اتفاقيات مع دول أخرى «من طرف أحادي – أيّ دون اللجوء إلى موافقة
الكونغرس» ،أبرزها «مبدأ م��ون��رو »،لعام  ،1823ال��ذي أرس��ى أسس
السياسة الخارجية للواليات المتحدة وف��ق قاعدة «ح��ق كافة دول»
األميركيتين باالستقالل عن «التدخل الغربي» .وما لبثت اميركا ان انقلبت
عليه في عهد الرئيس ثيودور روزفلت الذي منح الواليات المتحدة حقا ً
حصريا ً في التدخل بالدول األميركية ،بدءا ً بجمهورية الدومينيكان عام
 ،1905نيكاراغوا عام  1912وهايتي عام  .1915وأعاد وزير الخارجية
جون كيري التأكيد على عدم صالحية «مبدأ مونرو» ،في خطابه أمام
منظمة الدول األميركية في شهر تشرين الثاني  .2013وعليه ،لم يبالغ
الجمهوريون باالدّعاء بأنّ الرئيس المقبل سيتم ّكن من إلغاء أيّ اتفاق
يتوصل إليه الرئيس أوباما مع إيران.

تربص الحزبين ببعضهما

تباين وجهات النظر بين الحزبين ،وانْ اتسم بالعمق والعداء ،ال يفسد
الو ّد المتبادل بينهما في تقاسم السلطة ومكاسبها .بيد انّ مسيرة الحزبين
شهدت انعطافا ً حادا ً وانقساما ً عموديا ً في المجتمع األميركي إبان فترة
النهوض الشعبي المعارض للحرب األميركية على فييتنام ،على خلفية
توجيه اتهامات بالفساد ومحاكمة الرئيس الجمهوري األسبق ريتشارد
نيكسون ،والذي قدّم استقالته قبل البدء باإلجراءات القانونية.
انتهز ال��ح��زب الجمهوري فرصة ف��وزه الساحق بمقاعد مجلسي
الكونغرس في عهد الرئيس بيل كلينتون ،وبدافع االنتقام من إقصاء
خصومه للرئيس نيكسون ،وجه مجلس النواب بقيادته المتطرفة اتهاما ً
إلى الرئيس كلينتون ومقاضاته لثبوت إدالئ��ه بشهادة كاذبة – في ما
عرف بفضيحة مونيكا لوينسكي .بيد انّ حنكة كلينتون السياسية أفشلت
مساعي الكونغرس وأسقطت التهمة بعد إحالتها إلى مجلس الشيوخ.
الحزب الجمهوري ،عقب نشوة انتصاراته االنتخابية األخيرة ،توعّ د
بإعاقة سياسات الرئيس أوباما ،وذهب البعض إلى المطالبة بمحاكمته
اسوة بالرئيس األسبق بيل كلينتون .ونفذ الحزب وعوده بعدم البتّ في
مشاريع وسياسات تتطلب موافقة الكونغرس عليها ،أبرزها إغالق الحزب
للمرافق الحكومية بالكامل على خلفية خالفات بشأن بنود الميزانية.
نزعة االنتقام ال زالت قائمة داخل الحزب الجمهوري ،األمر الذي حفز
بعض قيادات الحزب الديمقراطي على تذكير خصومهم بأنّ النيل من
شخص الرئيس أوباما لن يم ّر من دون عواقب ،وفي الخلفية ما اعتبروه
إهانة مكانة الرئيس بدعوة نتنياهو إلقاء خطابه أمام جلسة مشتركة
لمجلسي الكونغرس.
السياسي المخضرم وال��ذي ينصت إليه بشغف في أروق��ة واشنطن
السياسية ،ليزلي غيلب ،حذر أركان الحزب الجمهوري بوضوح قائالً:
«ال تظنوا ولو لبرهة انّ الديمقراطيين سيغفرون لكم تلك الممارسات التي
تقارب الغدر والخيانة لرئيس ينتمي إلى حزبهم عندما (تحين الفرصة)
العتالء رئيس جمهوري س��دة الرئاسة» .وأض��اف بلهجة قاسية« :ال
تتو ّقعوا من الديمقراطيين أن يصبحوا قدّيسين ونموذجا ً لضبط النفس
على خلفية مسلك (رئيس مجلس النواب جون) بينر وأولئك السبعة
واألربعين عضوا ً عن الحزب الجمهوري»( .ديلي بيست االلكترونية10 ،
آذار )2015

تقنين السياسة الخارجية األميركية

في ظ ّل مناخ المفاوضات الجارية مع إي��ران ،يمكن للمرء ان يتل ّمس
ثالثة أرك��ان قانونية في السياسة الخارجية :الصالحيات الرئاسية،
الصالحيات القانونية ،وحقائق الوضع الراهن .ومنذ تأسيس النظام

العراق

اعتبر معهد كارنيغي «مشاركة العشائر السنية
العراقية لقوى األمن والحشد الشعبي إلخراج
داعش من الموصل ،التي تتع ّرض لتدهور األحوال
المعيشية والخدمات اليومية على أيدي داعش».
ولفت األنظار الى «الهوة الفاصلة بين السكان
المحليين وبين الحكومة المركزية في بغداد
على خلفية التجربة الطائفية واإلقصائية لرئيس
الوزراء السابق نوري المالكي ...والخشية من
نزعة االنتقام لدى الميليشيات الشيعية» .وأضاف
«انّ ثقة السنة في المؤسسة السياسية العراقية
أق ّل مما كانت عليه خالل االحتالل األميركي...
وزعماء العشائر عالقون بين المطرقة والسندان...
إذ مزق داعش هياكل تمثيلها التقليدية ومنعها
من حكم مناطقها» .وحث تلك العشائر على
«استخالص العبرة من تجربة الصحوة األولى،
وإيجاد وسائل كفيلة بإعادة حقبة الحكم الرشيد
في العراق»...

فلسطين المحتلة

طالبت مؤسسة هاريتاج الحكومة االميركية
بوقف برنامج المساعدات المقدّم إلى وكالة غوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين« ،االونروا» ،نظرا
إلى «تخلّيها عن تطبيق مه ّمتها األساسية الممثلة
بإيجاد ح ّل ألزمة الالجئين الفلسطينيين منذ عدة
عقود خلت ...عالوة على انتهاكها المستم ّر للدور
الحيادي المنوط بها والمنظمات الدولية األخرى».
وحثت الجانب األميركي على «استبدال مؤسسة
االونروا بجهاز آخر يضع حالً نهائيا ً لوضع
الالجئين الفلسطينيين وتيسير سبل اندماجهم
كمواطنين في الدول المضيفة ...أو إعادة توطينهم
في الضفة الغربية وغزة ،كمقدّمة ضرورية
أي اتفاق
العتبار السلطة الفلسطينية طرفا ً في ّ
سلمي نهائي بين اسرائيل والفلسطينيين».

االميركي سمح للمؤسسة الرئاسية التمتع بحيّز مناورة كبير خاصة في ما
يتعلق بالمداوالت مع الدول األجنبية – استنادا ً إلى النصوص الدستورية
واألع��راف القومية والسلطة القضائية مجتمعة .ودرج��ت العادة على
الموافقة على االتفاقيات التي تعقدها المؤسسة الرئاسية ،منذ أن اعتلت
الواليات المتحدة صدارة المشهد الدولي منذ ثمانية عقود من الزمن.
وعليه ،أضحت االتفاقيات الرئاسية ،كما يجري توصيفها ،ملزمة
قانونيا ً كأحد اركان السياسة الخارجية في عهد الرئيس األسبق فرانكلين
روزفلت ،الذي اعترف باالتحاد السوفياتي عام  1933مقابل تقديم بعض
التعهّدات .وعند مقاضاة قرار الرئيس اصط ّفت المحكمة العليا الى جانب
الرئاسة بالقول «إق��دام الرئيس على االعتراف بالحكومة السوفياتية،
واالتفاقيات المرفقة ،تشكل عهدا ً دوليا ً أقدم عليه الرئيس بصفته «العنصر
الوحيد» المخ ّول باإلشراف على العالقات الدولية الخاصة بالواليات
المتحدة ،وهو مخ ّول بها دون العودة الستشارة مجلس الشيوخ».
وحظيت المؤسسة الرئاسية بدعم إضافي متين في عهد الرئيس األسبق
جيمي كارتر الذي سحب اعتراف الواليات المتحدة بجمهورية الصين
(تايوان – فرموزا) ومنح االعتراف لجمهورية الصين الشعبية ،وألغى من
جانب واحد معاهدة الدفاع المبرمة مع تايوان والتي نالت موافقة مجلس
الشيوخ آنذاك.
يستنتج من ذلك المسار إق��رار السلطة القضائية بصالحية الرئيس
أوباما إج��راء مفاوضات وتوقيع اتفاق مع إي��ران ،في اللحظة الراهنة.
واستدرك القضاء بالقول إنّ صالحية الرئيس لتقرير السياسة الخارجية
تنتهي حدودها على الشواطئ االميركية ،اذ تسود عليها القوانين والدستور
االميركي.
اذن ،صالحيات السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشيوخ والنواب
تبدأ من عند انتهاء مفعول السياسة الخارجية قانونياً.
في هذا الشأن ،أق� ّرت السلطة القضائية بأنّ المعاهدات المبرمة لها
صالحية ومفعول القانون مرجعيتها النصوص الدستورية .وعليه،
من أجل أن تحظى المعاهدات بشرعية سريان القانون االميركي عليها،
ينبغي مصادقة مجلس الشيوخ على نصوصها بأغلبية ثلثي األعضاء
الحاضرين.
للداللة على المسألة تنبغي اإلشارة إلى توقيع الواليات المتحدة على
المعاهدة الدولية للح ّد من االتجار باألسلحة عام  ،2013بيد أنّ مجلس
الشيوخ لم ي ِ
ُضف عليها مشروعية واستثناها من تطبيق بنودها داخل
األراضي االميركية ،بينما يسري مفعولها على الصعيد الدولي .يشار إلى
معارضة مجلس الشيوخ المصادقة عليها العتبارها تتعارض مع نصوص
مادة التعديل الثانية من الدستور األميركي بترخيص السالح الفردي.
غني عن القول إنّ المعاهدات الدولية تستدعي توفير ميزانيات مالية
ّ
من جانب ال��دول الموقعة ،والتي يتحكم مجلس النواب بإقرار أي بند
من بنود الميزانية الحكومية ،بما فيها االتفاقيات الرئاسية التي تخضع
لشروط التمويل االميركية واعتمادها وفق األصول المتبعة.
يُشار الى تحذير مو ّقعي الرسالة الموجهة إلى إيران بإمكانية إبطال
مفعول االتفاقية قيد البحث من قبل الرئيس المقبل ،استنادا ً إلى فرضية
فوز مرشح الحزب الجمهوري في االنتخابات الرئاسية ،والتي سيت ّم
إدراجها على جدول أعمال مجلس األمن الدولي إلقرارها .المعارضون
بنص قانون فيدرالي أق� ّر مشاركة اميركا في
الجمهوريون يتسلّحون
ّ
ينص على عدم حلول أو صالحية
الهيئة الدولية 20 ،كانون األول ،1945
ّ
أيّ قرار أممي مكان الصالحيات الدستورية الخاصة بالسلطة التشريعية
بمجلسيها .بعبارة أخرى ،القول الفصل هو للدستور األميركي حتى لو
تعلّق األمر باألمم المتحدة.
الركن الثالث المك ّون للسياسة األميركية هو الوضع السياسي الراهن،
والذي قد ال يؤثر سلبا ً على المفاوضات الجارية ،بيد أنه ينبغي أخذه في
الحسبان إلى حين مغادرة الرئيس أوباما منصبه وصالحياته الرئاسية
يخص سريان مفعول االتفاق.
في  20كانون الثاني  ،2017في ما
ّ
القوى المناهضة لالتفاق مع إيران أحيت المشاعر الشعبية المعادية
إلي��ران ،والتذكير بأزمة الرهائن األميركيين .وعليه ،أش��ارت جملة من
استطالعات حديثة للرأي قلق األغلبية الساحقة من األميركيين ،71% ،من
قدرة االتفاق على لجم إيران من الحصول على أسلحة نووية ،مقابل 24%
أيدوا االتفاق.
استنادا ً ال��ى ه��ذه الخلفية ،تجري اصطفافات مبكرة للمرشحين
المرجحين لمنصب الرئاسة وتسابُقهم على التنديد باالتفاق وإطالق
الوعود إلبطال مفعوله بعد الفوز ،كان من أبرزهم حاكم والية ويسكونسن،
سكوت ووكر ،الذي طالب الرئيس المقبل بعدم االنصياع لنصوص االتفاق
َ
يحظ بموافقة الكونغرس.
انْ لم

ديمومة االتفاق النووي

من بين الثوابت المسلّم بها أنّ الرئيس أوباما لديه الصالحية السياسية
والقانونية لتوقيع اتفاق مع إيران ،شريطة عدم تعارضه مع الدستور
والقوانين الوضعية سارية المفعول ،ولم يكن في وسع مناوئيه في
الكونغرس تعديل األمر في المرحلة الحالية.
بيد انّ تلك الصالحية ال تلغي تلقائيا ً الدور التقليدي ألعضاء الكونغرس
بحق التواصل المباشر مع قيادات دول أخرى أو الح ّد من تصريحاتهم
المناوئة لالتفاق .وعليه ،فإنّ مستقبل االتفاق يكتنفه الغموض على المدى
الطويل ،ال سيما في الشق القانوني ،والذي انْ أخفق في الحصول على
موافقة مجلس الشيوخ سيبقى مدرجا ً ضمن «االتفاقيات الرئاسية» ،التي
باستطاعة ايّ رئيس مقبل إبطال مفعولها بما فيها إعادة العمل بالعقوبات
االقتصادية التي قد يرفعها الرئيس أوباما.
وذ ّكر ليزلي غيلب مناهضي االتفاق للمرة األخيرة ،ال سيما الجمهوريين،
بعدم جواز مقارنة االتفاق المزمع بمعاهدة ميونيخ لعام  1938التي
أج��ازت ال��دول األوروب��ي��ة أللمانيا النازية ابتالع مساحات واسعة من
أراضي تشيكوسلوفاكيا ،او اعتباره تخليا ً طوعيا ً من الرئيس أوباما عن
التزامات دولية «كما بدأ يلحن له رئيس وزراء االغتياالت اإلسرائيلي امام
الكونغرس».

