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تقرير

كيف أجهض أوباما مساعي الجمهوريين في الكونغرس؟
تحقق انتصار باراك أوباما في
الكونغرس ،أول من أمس ،ليفتح المجال
أمام تساؤالت عن العوامل التي ساعدته
على هذا اإلنجار النوعي ،في ظل ظروف
صعبة ،كانت تحيط بإدارته ،خاصة وأن
الجمهوريين كانوا قد أعدوا عدتهم
الكاملة إلفشال مساعيه
إعداد نادين شلق
منذ التوصل إلى االتفاق النووي مع
إيران ،في تموز املاضي ،أدرك الرئيس
ّ
األميركي بــاراك أوباما أن حل عقدة
الكونغرس ليس في يده وحده ،وأن
الـظــروف ال تقف إلــى جانبه في هذا
امل ـجــال ،وخـصــوصــا بــوجــود أعضاء
مــن حزبه (الــديـمــوقــراطــي) يعتريهم
الـ ـ ـت ـ ــردد فـ ــي دعـ ـ ــم االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،بـسـبــب
ض ـ ـغـ ــوط ت ـس ـح ـب ـه ــم إل ـ ـ ــى الـ ـخـ ـل ــف،
ي ـمــارس ـهــا ال ـلــوبــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي في
واشنطن «آيباك» ،ورئيس الحكومة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو.
ف ــي مــواج ـهــة ه ــذا ال ــواق ــع ،ك ــان على
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ال ـل ـج ــوء إل ــى تجنيد
أفراد إدارته بهدف الترويج لالتفاق.
وبينما اقتصر دور وزير الخارجية
ً
ج ــون ك ـي ــري ،م ـث ــا ،ع ـلــى الـتـســويــق
لالتفاق في العلن ـ من خالل الرحالت
املـ ـك ــوكـ ـي ــة ب ـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات وح ـل ـف ــاء
واشـنـطــن فــي املـنـطـقــة ـ ـ أدى أعـضــاء
آخرون دورهــم ،سرًا ،لتأتي النتيجة
ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ،ق ـبــل يــومــن،
مل ـص ـل ـحــة ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،بـعــرقـلــة
مـشــروع قــرار رفــض االتـفــاق النووي
ال ــذي قــدمــه األع ـضــاء الجمهوريون.
ّ
مشرعني
فما كــان من املراقبني ومــن
مـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزب ـ ــن إال أن أقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـروا بـ ــأن
انتصار اإلدارة األميركية ،أتى بفعل
الضغوط التي مورست ،سرًا ،والتي
كــانــت أك ـثــر صــابــة واس ـت ـهــدافــا من
ال ـح ـم ـلــة ال ـع ـل ـن ـيــة واإلع ــانـ ـي ــة ال ـتــي
سعت إلى نسف االتفاق.
زعـ ـي ــم االقـ ـلـ ـي ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة فــي
م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ هـ ـ ــاري ريـ ـ ــد ،ب ــرز
اسـ ـم ــه ك ـم ـس ـ ّـوق ل ــات ـف ــاق الـ ـن ــووي،
مـنــذ فـتــرة قـصـيــرة ،ولـكــن دوره كــان
قـ ـب ــل ذل ـ ـ ــك بـ ــوقـ ــت ط ـ ــوي ـ ــل .ب ـح ـســب
الـتـقــاريــر اإلعــامـيــةُ ،يعتبر ريــد من
أهم الجنود املجهولني الذين ّ
نسقوا

مــع البيت األبـيــض ،فــي الــوقــت الــذي
كان من املتوقع أن يسدد فيه بعض
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــن ضـ ــربـ ــة ق ــاض ـي ــة
ألوباما ،على الصعيد الدولي.
شبكة «ســي ان ان» ذك ــرت أن هــاري
ري ــد ك ــان «م ـصــدر ال ــراحــة األســاســي
ل ـ ـ ــإدارة األم ـي ــرك ـي ــة» .بـ ــدا كــاف ـيــا أن
يقوم باتصال واحد مع جون كيري،
يطمئنه فيه إلى موقفه من االتفاق،
ح ـت ــى ي ـع ـط ــي ،ب ــذل ــك ،دفـ ـع ــا ج ــدي ـدًا
للبيت األبيض في لحظة مصيرية.
ري ــد وع ــد بـتــوفـيــر مـعـلــومــات دقيقة
عـ ــن ال ــدي ـم ــوق ــراطـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن يـجــب
اسـتـهــدافـهــم ،ولـكـنــه فــي الــوقــت ذاتــه
طـلــب أن يبقى األم ــر س ـرًا ،وإعـطــاءه
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــت إلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع بـ ـع ــض
األصـ ـ ــدقـ ـ ــاء والـ ــداع ـ ـمـ ــن واملـ ـم ــول ــن
(الـ ــذيـ ــن ك ــان ــوا م ــن أشـ ــد امل ـن ـت ـقــديــن
لالتفاق) ،على األسباب التي تدفعه
إلى دعم االتفاق.
م ــا ت ـب ــع ذل ـ ــك كـ ـ ــان ،ربـ ـم ــا ،م ــن أك ـثــر
األسـ ــال ـ ـيـ ــب الـ ـض ــاغـ ـط ــة والـ ـع ــدائـ ـي ــة
الـتــي اتبعها زعـيــم الــديـمــوقــراطـيــن
فـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس والـ ـبـ ـي ــت األب ـي ــض

اسم هاري ريد
برز
ّ
كمسوق لالتفاق منذ
ّفترة قصيرة ،ولكنه
أدى دورًا قبل ذلك

ـ ـ ـ الـ ـل ــذي ــن ك ــان ــا عـ ـل ــى خـ ـ ــاف دائـ ـ ــم،
بشأن اإلستراتيجيات والتكتيكات.
ف ــي الـلـحـظــة امل ـص ـيــريــة ،ات ـف ـقــا على
إسـتــراتـيـجـيــة أخ ــذت بـعــن االعـتـبــار
م ــدى ح ـســاس ـيــة االتـ ـف ــاق ،بــالـنـسـبــة
إلــى عــدد مــن الــديـمــوقــراطـيــن ،ربطًا
بالضغوط مــن اللوبي اإلسرائيلي.
إال أن أوباما في الوقت ذاته استخدم
ال ــوع ــظ وال ـت ــره ـي ــب ل ـل ـح ـصــول على
أص ـ ــوات ح ــزب ــه ،م ــن خ ــال االت ـصــال
بـ 125عضوًا ديموقراطيًا في مجلسي

النواب والشيوخ ،منذ تموز .وأيضًا،
إلخ ـمــاد انـتـفــاضــة الــديـمــوقــراطـيــن،
قـ ـ ـ ــام ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ومـ ـ ـع ـ ــه ريـ ــد
وزعـيـمــة األقـلـيــة فــي مجلس الـنــواب
نانسي بيلوسي بتبادل املعلومات
االس ـت ـخ ـبــاريــة ع ــن الــديـمــوقــراطـيــن
ّ
املترددين .وخــال عطلة الكونغرس
فــي آب ،ك ــان ال ـت ـعــاون بــن بيلوسي
والبيت األبـيــض وأوبــامــا ،على قدم
وساق في هذا املجال.
وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة إرن ـ ـسـ ــت م ــون ـي ــز ملــع
نجمه ،خالل هذه الفترة ،أيضًا ،وكان
نـفــوذه قــويــا لــدرجــة أن السيناتورة
الديموقراطية ماريا كانتوال ،التي
كانت آخر من أعلنت دعمها لالتفاق،
استبقت ذل ــك بـلـقــاء مـعــه لطمأنتها
إلى بعض البنود.
ب ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا وإدارت ـ ـ ـ ــه أب ــدع ــا فــي
انتهاج سياسة العصا والجزرة مع
أع ـضــاء ال ـحــزب الــديـمــوقــراطــي .وإن
ج ــرى اس ـت ـخ ــدام أس ـل ــوب الـتــرهـيــب
فــي سـيــاق مــا تـقــدم ،إال أن الترغيب
ك ــان لــه دوره لتمهيد الـطــريــق أمــام
عــرق ـلــة مـ ـش ــروع رفـ ــض االتـ ـف ــاق في

كان على باراك أوباما اللجوء إلى تجنيد أفراد إدارته بهدف الترويج لالتفاق (أ ف ب)

الكونغرس .مايكل غــوردن كتب في
«ن ـيــويــورك تــايـمــز» أن أوب ــام ــا وعــد
أعـ ـض ــاء ح ــزب ــه «املـ ـتـ ـخ ـ ّـوف ــن» بــأنــه
سـيـحــافــظ ـ ـ وق ــد يــزيــد ـ ـ الـعـقــوبــات
ع ـل ــى إي ـ ـ ــران «امل ــرت ـب ـط ــة بــاألن ـش ـطــة
اإلرهابية ،وانتهاك حقوق اإلنسان
وغيرها من النشاطات التي تساهم
ف ــي ع ــدم اس ـت ـق ــرار امل ـن ـط ـقــة» .إال أن
ع ـ ـ ــددًا مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء املـ ـش ــرع ــن أشـ ــار
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـ ـ ـ ّ
ـود ال ـ ــذه ـ ــاب إلـ ـ ــى أب ـع ــد
ّ
م ــن ذلـ ــك ،واقـ ـت ــرح ق ــوان ــن تـتـضــمــن
ت ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــوب ــات ض ــد ال ـش ــرك ــات
ال ـتــي تـسـتـثـمــر ف ــي ص ـنــاعــة الـطــاقــة
ّ
تضمن اقـتــراح آخر
اإليــرانـيــة ،فيما
الـعـمــل عـلــى عــدم تشجيع الـشــركــات
الغربية على القيام بــأي أعـمــال مع
أي ش ــرك ــة إي ــرانـ ـي ــة« ،ح ـي ــث يـمـتـلــك
ال ـحــرس ال ـثــوري ج ــزءًا مــن األسـهــم»
إال أن هذا األمــر سيجري «من خالل
تـصـنـيــف رس ـمــي ل ـل ـحــرس ع ـلــى أنــه
منظمة إرهــاب ـيــة أجـنـبـيــة» ،بحسب
غوردن.
ف ــي وزارة ال ـخ ــزان ــة ،يـمـكــن تسهيل
رف ــع الـعـقــوبــات امل ــوع ــودة ،مــن خــال
سحب التهديد للشركات األجنبية
واملـصــارف التي تتعامل مع إيــران -
وهي عرضة ملجموعة من العقوبات
ال ـت ــي تـمـنــع أع ـمــال ـهــم ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ـ ـ وه ــو م ــا تـسـمـيــه ال ـ ــوزارة
عقوبات ثانوية.
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،ق ــدم الـسـيـنــاتــورات
الجمهوريون رون جونسون ومايك
لـ ــي وبـ ـ ـ ــات تـ ــومـ ــي ،اقـ ـ ـت ـ ــراح ق ــان ــون
ّ
ينص على أنه «ألن اإلدارة لم تسلم
النص املتعلق باالتفاقات الجانبية
بــن إي ــران والــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة
الذرية ،فإن فترة مراجعة االتفاق لم
تبدأ بعد» ،وبالتالي فــإن ما يسعى
إلـيــه ه ــؤالء ،هــو أن الـتـصــويــت الــذي
جــرى فــي الـكــونـغــرس ،أول مــن أمس
لـ ــم يـ ـك ــن ق ــان ــونـ ـي ــا ،ولـ ـك ــن مـ ــن غـيــر
املحتمل أن يلقى ذلــك آذانــا صاغية،
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب رفـ ـ ـ ـ ــض بـ ـ ـع ـ ــض األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء
الرضوخ لفكرة املهل الجديدة .ووفق
القانون الذي اقترحه الجمهوريون،
فــإنــه «عـلــى ض ــوء فـشــل الــرئـيــس في
ً
تقديم االتفاق مع إيــران ،كامال ،فإنه
ً
يجب تمريره بــدال من ذلــك ،على أنه
مـعــاهــدة مــن أج ــل الـسـمــاح للرئيس
ب ــرف ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات» .وك ـ ـ ــان مـجـلــس
ً
ال ـش ـيــوخ قــد رف ــض ،ســاب ـقــا ،تـعــديــا
مـ ـش ــابـ ـه ــا عـ ـل ــى مـ ــراج ـ ـعـ ــة االت ـ ـفـ ــاق
النووي مع إيران.

هل خسرت «آيباك» بخسارة الجمهوريين؟
ّ
ل ـ ــم يـ ـس ــل ــط االن ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـ ـ ــذي حـقـقــه
الديموقراطيون في مجلس الشيوخ،
ق ـ ـبـ ــل ي ـ ــوم ـ ــن ،الـ ـ ـض ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى ف ـشــل
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــن ف ـ ــي ع ــرقـ ـل ــة االت ـ ـفـ ــاق
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي مـ ـ ــع إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بــل
تخطاهم إلــى الهزيمة التي شهدتها
منظمة الـلــوبــي اإلســرئـيـلــي «آي ـبــاك»
ايضا ،التي كانت أبرز ّ
محرك لالعبني
ف ــي «امل ـش ـهــد الـ ـن ــووي» الـ ــذي سيطر
ع ـلــى ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة األم ـيــرك ـيــة،
خــال األشـهــر األخ ـيــرة ،قبل التوصل
إلى االتفاق وبعده.
امل ـن ـظ ـم ــة الـ ـت ــي أن ـف ـق ــت أكـ ـث ــر مـ ــن 30
مـلـيــون دوالر إلف ـشــال االت ـفــاق ،كانت
م ـحــط تـقـيـيــم ع ــدة ت ـقــاري ــر إعــام ـيــة،
م ــن بـيـنـهــا «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» ،الـتــي
ذكـ ــرت أن «امل ـس ــؤول ــن ف ــي املـنـظـمــة»
كانوا يــدركــون املخاطر واالحتماالت
املـ ـت ــواف ــرة أم ــام ـه ــم ،إليـ ـق ــاف االت ـف ــاق
النووي مع إيــران ،ولكنهم آثــروا رمي
أنفسهم فــي حملة تصل كلفتها إلى
حوالى  30مليون دوالر ،من إعالنات
وج ـهــود للضغط فــي سبيل القضاء

على االتفاق.
«ال ـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــس ،ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت مـ ـجـ ـم ــوع ــة
الضغط هزيمة مدوية ،بعدما تمكن
بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا م ــن ح ـشــد األص ـ ــوات
الــديـمــوقــراطـيــة الـكــافـيــة فــي مجلس
ال ـش ـي ــوخ م ــن أجـ ــل م ـن ــع ال ـت ـصــويــت
ع ـلــى م ـش ــروع قـ ــرار يــرفــض االت ـفــاق
النووي مع إيران ،مجموعة معروفة
بسطوتها السياسية كــانــت تــراقــب
قـ ـ ّـوت ـ ـهـ ــا وس ـم ـع ـت ـه ــا ت ـ ـت ـ ـهـ ــاوى فــي
واشـ ـنـ ـط ــن» ،ك ـت ـبــت مـ ـع ــدة ال ـت ـقــريــر
جولي هيرشفيلد دايفيس.
بحسب الكاتبة ،فــإن هــذه الخسارة
أفـ ـسـ ـح ــت امل ـ ـج ـ ــال أم ـ ـ ـ ــام ت ـ ـسـ ــاؤالت
ب ـ ـشـ ــأن م ـس ـت ـق ـب ــل «آي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاك» ،ال ـت ــي
أنـ ـش ــأت ع ـ ــام  ،1951ف ــي واش ـن ـط ــن.
فهذه املنظمة «النافذة» عملت ،منذ
ف ـتــرة طــويـلــة ،عـلــى تــأطـيــر وتظهير
ق ـ ّـوت ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة «م ـع ـت ـمــدة على
خـ ــزان ال ــوف ــاء ب ــن أع ـض ــاء الـحــزبــن
(الديموقراطي والجمهوري)» .ولكن
الكاتبة أضافت أن «الغطاء الذي ّأمنه
لها الحزبان قد اختفى ،في األسابيع

األخ ـي ــرة ،بينما ك ــان الـنـقــاش بشأن
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي يـ ـحـ ـت ــدم ب ـش ـكــل
متزايدة».
«س ـي ـقــومــون بــاس ـت ـعــادة مـكــانـتـهــم،
ولكن ال مفر من أن يتم إجــراء جردة
حساب» ،قال دنيس روس ،املستشار
السابق للرئيس باراك أوباما ،الذي
يـعـمــل حــال ـيــا ف ــي «م ـع ـهــد واشـنـطــن
ل ـس ـيــاســات الـ ـش ــرق األدنـ ـ ـ ــى» .روس
أش ـ ــار إلـ ــى أن «أح ـ ــد ال ـ ـ ــدروس الـتــي

دنيس روس:
سيستعيدون مكانتهم
ُولكن ال مفر من أن
تجرى جردة حساب

يجب أن يتعلموها ،هو أنه يجب أن
تكون حذرًا جدًا بشأن أي من املعارك
تختار.»...
وانطالقًا من هذه الفكرة ،فإن «آيباك»
تــواجــه ،حاليًا ،نقاشًا بــن صفوفها
بـ ـش ــأن ك ـي ـف ـيــة الـ ـ ــرد ع ـل ــى ال ـهــزي ـمــة،
إن م ــن خ ــال تــدف ـيــع ث ـمــن سـيــاســي
للمشرعني ـ كلهم من الديموقراطيني
ـ ـ ـ الـ ــذيـ ــن ت ـ ـحـ ــدوا أرادتـ ـ ـه ـ ــا ودعـ ـم ــوا
االتفاق النووي ،أو من خالل التحرك
بـســرعــة ل ــرأب ال ـصــدع مــع املـشــرعــن
وم ـس ــؤول ــي ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض الــذيــن
أغضبتهم جـهــود املنظمة الساعية
للقضاء على االتفاق.
مـجـلــة «ف ــوري ــن بــول ـي ـســي» أشـ ــارت،
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،إل ـ ــى أن ـ ــه رغ ـ ــم ات ـج ــاه
«آيـبــاك» إلــى الفشل الدستوري (من
خالل عدم التمكن من عرقلة االتفاق
ال ـن ــووي) ،إال أن جـهــودهــا لــم تذهب
هـبـ ً
ـاء« .املنظمة كانت تــراقــب ازديــاد
عدد األميركيني املعارضني لالتفاق،
ً
م ــن ج ـهــة ،وتـجـمــع أمـ ـ ــواال ،أك ـثــر من
أي سنوات مضت ،من جهة أخــرى»،

وفق املجلة األميركية.
«ف ــوري ــن بــول ـي ـســي» ل ـف ـتــت إلـ ــى أنــه
«رغــم الهزيمة ،لكن املجموعة تأمل
ال ـح ـصــول ع ـلــى ضـعـفــي مــوازن ـت ـهــا،
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس امل ـق ـب ـلــة،
واملعركة على االتفاق النووي ـ رغم
النهاية القاسية ال ــذي وصـلــت إليه
ـ ـ يمكن أن تساعدها على الــوصــول
إلى هناك» .فهذه ليست املرة األولى
الـ ـت ــي ت ـش ــن ف ـي ـهــا «آيـ ـ ـب ـ ــاك» م ـع ــارك
خــاســرة فــي واشـنـطــن ،وتحصل في
النهاية على ّ
تبرعات أكـبــر ،مــن قبل
أعضائها« .هذه املعركة كانت جيدة
ّ
آليباك ،ومكنتها من جمع الكثير من
املال» ،قال ستيفن روسن ،الذي عمل
للمنظمة حتى عام .2005
وبالرغم مــن كــل ذلــك ،أش ــارت املجلة
إلـ ــى أنـ ــه اذا تــوص ـلــت امل ـن ـظ ـمــة إلــى
أهدافها أم ال ،فإن شيئًا واحدًا يبقى
مؤكدًا وهو أنه لن يكون لدى الناس
أي فكرة عــن كيفية إنفاقها عشرات
ماليني الدوالرات.
(األخبار)

