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العالم

تقرير

سعى
الديموقراطيون
على رأسهم
أوباما إلى طمأنة
ّ
المتخوفين من
دور الكونغرس
المستجد
(أ ف ب)

الكونغرس وتفاهم لوزان :الفائز أوباما؟
لم يكتمل المشهد الذي يؤديه باراك أوباما والكونغرس ،هذه المرة تمحور حول الجزء األهم في المواجهة األبرز ــ االتفاق
النووي المحتمل ــ وإن سعى أوباما إلى تلقفها باإلذعان إلى مطالب المؤسسة التشريعية ،إال أنها ليست سوى تمرين وتقديم
لما قد يكون «تصادمًا شرسًا» ،بعد التوصل إلى االتفاق النووي في  30حزيران
إعداد نادين شلق
دخ ـ ـ ــل الـ ـك ــونـ ـغ ــرس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ق ـبــل
أي ــام ،على مجريات األح ــداث النووية
«الـ ـس ــاخـ ـن ــة» م ـض ـي ـفــا ن ـق ـط ــة مـبـهـمــة
أخ ـ ـ ـ ــرى ،قـ ــد ت ـش ـح ــذ الـ ـغـ ـم ــوض الـ ــذي
يـحـيــط بكيفية الـتـعــاطــي ال ــدول ــي مع
مطلب إي ــران بــرفــع ف ــوري للعقوبات.
ه ـ ـ ــذا املـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـ ـ ــذي م ـ ــا زال ي ـع ـكــس
ج ــو ال ـخ ــاف ب ــن ط ـه ــران ومـجـمــوعــة
« ،»1+5أصـبــح مضبوطًا عـلــى ساعة
ال ـكــون ـغــرس أي ـض ــا ،خ ـصــوصــا إذا ما
ُربـ ــط ب ـف ـكــرة أن اإلي ــران ـي ــن يـطــالـبــون
بــرفــع لـلـعـقــوبــات م ــع تــوقـيــع االت ـف ــاق،
فيما يقترح مشروع القانون األميركي
الجديد ،أن يمهل الكونغرس  30يومًا،
من أجل مراجعته قبل رفضه أو القبول
به.
اإلي ـجــاب ـيــة امل ـب ــاش ــرة إلذعـ ـ ــان أوب ــام ــا
إلــى مطلب الكونغرس ،تتمثل بوقف
مــؤقــت ملسلسل املــواجـهــات بــن البيت
األبيض واملؤسسة التشريعية ،بشأن
امل ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،خـ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا
استنفد الجمهوريون كافة جهودهم
الس ـت ـف ــزاز أوب ــام ــا والـ ـح ــد م ــن قــدرتــه
ع ـلــى الـ ـتـ ـص ـ ّـرف ،م ـل ـ ّـوح ــن ب ـع ـقــوبــات
جديدة على إيران تارة ،وداعني رئيس
الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة إلل ـقــاء خطاب
مـ ـع ــارض ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ت ـ ــارة أخـ ــرى،
ً
وصـ ــوال إل ــى بـعــث رس ــال ــة إل ــى ال ـقــادة
اإليــران ـيــن تـحــذرهــم مــن امل ـضـ ّـي قدمًا
ف ــي م ـســاع ـي ـهــم ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى ات ـف ــاق
ـاوراتـهــم»
ن ــووي .أخ ـي ـرًا ،اسـتـقــرت «مـنـ ّ
عـ ـل ــى م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت إلقـ ـ ـ ـ ــرار ت ـ ــدخ ـ ــل فــي
تــوقـيــع االت ـف ــاق وإت ـمــامــه ،األم ــر الــذي
تلقفه أوبــامــا بــالــرضــوخ لتسوية بني
الجمهوريني والديموقراطيني ،تفاديًا
السـتـخــدام فيتو رئــاســي قــد يمنع أي
تشريع خارج عن إرادته.
ول ـ ـكـ ــن رض ـ ـ ـ ــوخ الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
فـ ـت ــح ،أي ـ ـضـ ــا ،ال ـ ـبـ ــاب ع ـل ــى ك ـث ـي ــر مــن
ال ـت ــأوي ــات وأع ـط ــى إش ـ ــارة االن ـطــاق
للبدء بتحليالت وتوليف ما قد تعنيه
الـ ـخـ ـط ــوة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ك ــذل ــك اس ـت ـق ـطــب
أصــواتــا مـعــارضــة وخــائـفــة مــن عرقلة
الكونغرس لالتفاق.
ل ـ ـ ــذا ،س ـع ــى ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــون ،عـلــى
رأسهم أوباما نفسه ووزيــر خارجيته
ّ
املتخوفني من
جون كيري ،إلى طمأنة
دور الـكــونـغــرسُ املـسـتـجــد .وم ــن أبــرز
التبريرات التي قدمت ،في هذا اإلطار،
هو القلق من أن تقضي هذه املؤسسة

التشريعية على أي اتفاق محتمل ،قبل
ّ
إتـمــامــه ،إضــافــة إلــى أن مــن املــرجــح أن
يـقــوم املـشــرعــون بعرقلة االت ـفــاق ،بعد
توقيعه.
فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،أخـ ـب ــر ال ـس ـي ـنــاتــور
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوق ـ ـ ــراط ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــس كـ ـ ــونـ ـ ــز،
ـط أوبــامــا
الـصـحــافـيــن ،أن ــه إذا لــم ي ـعـ ِ
ال ـكــون ـغــرس ال ـح ــق بــال ـت ـصــويــت على
االتـ ـف ــاق ،ف ـه ــذا يـعـنــي أن الـكــونـغــرس
سيسعى إلى نسفه الحقًا .كونز استند
فــي ذل ــك إل ــى كيفية تـعــاطــي املؤسسة
التشريعية ـ ذات الغالبية الجمهورية
ـ مع القرار التنفيذي األحادي ،املتعلق
بإصالحات قانون الهجرة التي أقرها
باراك أوباما.
تبرير آخــر لجأ إليه الديموقراطيون،
هو أنه إذا تمكن الكونغرس من إمرار
ق ـ ــرار ي ـس ـمــح لـ ــه ب ـم ــراج ـع ــة االت ـ ـفـ ــاق،
مـسـبـقــا ،ف ــإن ه ــذه الـخـطــوة ستضعف
مــوقــف اإلدارة وقــدرت ـهــا الـتـفــاوضـيــة،
وقد تؤدي إلى إقناع «املتشددين» في
إيران بأن ليس هناك من فائدة ترجى
من التفاوض.
ق ــد ت ـه ــدئ هـ ــذه ال ـت ـب ــري ــرات م ـخــاوف
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن ،ال ــذي ــن ت ــوق ـع ــوا أن
ت ــذه ــب «جـ ـه ــود» اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
ســـ ً
ـدى فـ ــي م ـس ـع ــاه ــا ل ـل ـت ــوص ــل إل ــى
االت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاق ،ب ـ ــاس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام س ـل ـط ـت ـه ــا
التنفيذية فـقــط« ...كــل ذلــك ستتخلله
سلسلة أفعال ناقصة وفوضوية من
قبل ّ الكونغرس ،من أجــل السعي إلى
تـجــنــب تطبيق االتـ ـف ــاق» ،ق ــال كــونــز،
ّ
ـاد بــأن «إم ــرار قانون
مـعــبـرًا عــن اعـتـقـ ٍ
يسمح للكونغرس بمراجعة سريعة
ل ــات ـف ــاق ،ق ــد ي ـ ـ ّ
ـروض هـ ــذه الـعـمـلـيــة
ويجعل من املحتمل كثيرًا أن ال يقوم
الكونغرس بصد أوباما».
وف ـ ـ ـ ــق صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ذي ه ــافـ ـنـ ـغـ ـت ــون
ب ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــت» ،فـ ـ ـق ـ ــد أتـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت
بإجماع  19صوتًا في لجنة الشؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ،
بـ ـع ــدم ــا وافـ ـ ـ ــق الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون عـلــى
جذب
التخفيف من مطالبهم ،بهدف ّ
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن ،وب ــال ـت ــال ــي تـجــنــب
ال ـف ـي ـتــو الـ ــذي ق ــد يـسـتـعـمـلــه أوب ــام ــا.
وكان هذا التصويت نتيجة ملناورات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة قـ ـ ـ ــام ب ـ ـهـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس ل ـج ـنــة
الـ ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة بـ ــوب ك ــورك ــر،
إقناع عدد من زمالئه
الذي تمكن من ّ
الجمهوريني بتجنب تعديالت مثيرة
للجدل ،قد َ
تقابل بتصويب معارض
من الديموقراطيني.

ولكن اآلن ،بعد صمود االق ـتــراح ،عاد
ع ـ ــدد مـ ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــن إلبـ ـ ـ ــداء ع ــدم
رضـ ــاهـ ــم عـ ــن ن ـت ـي ـجــة ال ـت ـس ــوي ــة بــن
كــوركــر والــديـمــوقــراطـيــن .الـسـيـنــاتــور
ً
رون جونسون ،مثال ،أذعن لعدم تقديم
اق ـ ـتـ ــراح ب ـت ـعــديــل االت ـ ـفـ ــاق ب ــن إيـ ــران
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وال ـق ــوى الخمس
األخــرى ،ليصبح معاهدة ،ذلك أنه إذا

أتى التصويت بإجماع  19صوتًا
بعدما وافق الجمهوريون على
التخفيف من مطالبهم
استمر في هذا املطلب ،فإن «املعاهدة»
ّ
مـ ــع إيـ ـ ـ ـ ــران ،قـ ــد ت ـت ـط ــل ــب م ــوافـ ـق ــة 67
صوتًا مــن الكونغرس .جونسون قال
إن ــه رض ــخ لـطـلــب ك ــورك ــر ب ـع ــدم طــرح
ه ــذا االقـ ـت ــراح ،خ ــال جـلـســة ال ـثــاثــاء
امل ــاض ــي ،ألن ــه يخطط إلع ــادة تقديمه
عند نقل املشروع إلى مجلس الشيوخ،
للتصويت عليه.
ع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــن ي ـ ــواف ـ ــق مــع

اق ـت ــراح جــون ـســون ،مـنـهــم الـسـيـنــاتــور
جون ماكني وأيضًا السيناتور جوني
إيساكسون ،الذي قال« :إذا كان اتفاقًا
تنفيذيًا فسيستمر إلــى ما بعد والية
أوبــامــا ،وهــو كــذلــك ،أظــن أنــه يجب أن
يكون معاهدة».
لكن املشرعني الــذي يــريــدون أن يكون
لديهم دور أكـبــر فــي االتـفــاق الـنــووي،
يــدركــون أن التعديل املطلوب من أجل
أن يـصـبــح م ـعــاهــدة ،يـتـطـلــب أصــواتــا
ودعمًا أكبر من قبل الديموقراطيني.
الـسـيـنــاتــور كــريــس مــورف ـيــي عـبــر عن
وجهة نظر ديموقراطية بالقول« :إنها
لـيـســت مـعــاهــدة وم ــن الـسـخــف الـجــزم
َ
ب ــذل ــك» ،م ـعــربــا ع ــن تـمـنـيــه «أن ُي ـه ــزم
ه ــذا االق ـت ــراح بنحو م ـ ٍّ
ـدو فــي مجلس
الشيوخ».
ك ــذل ــك ،رأى أس ـت ــاذ ال ـقــانــون ستيفان
فالديك ،أن اقتراح جونسون غير سليم
قانونيًا ،ألن الرئيس ـ ـ وليس أعضاء
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ـ ـ م ــن يـمـلــك السلطة
الدستورية إلق ــرار مــا إذا كــان االتفاق
مع إيران معاهدة أو اتفاق تنفيذي.
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ف ـل ـط ــامل ــا أكـ ـ ــد ال ـب ـيــت
األبيض أن االتفاق النووي هو اتفاق

العقوبات التي يتوق أوباما إلى رفعها
ّ
بإمكان الرئيس األميركي أن يستخدم سلطته كي يعلق بعض العقوبات .قد يصدر
أوامر تسمح بالتحويالت املالية املحظورة بموجب القانون الحالي ،أو ربما يرفع بعض
الكيانات واألشخاص اإليرانيني ،من بينها عدد من املصارف ،عن الئحة العقوبات
األميركية .لكن الكونغرس وحده يستطيع أن يبطل العقوبات التشريعية ،التي تعتبر
األصعب ،ألنها تستهدف قطاع النفط واملصرف املركزي وأيضًا القطاعات الرئيسية
في اقتصادها .ماثيو برودسكي الباحث في معهد «ويكيسترات»ّ ،
املقرب من سياسة
املحافظني الجدد في الواليات املتحدةّ ،لفت إلى أن «العقوبات املعقدة املتعلقة بامللف
النووي ،والتي يتوق البيت األبيض إلى حلها ،تتصل أيضًا بجوانب أخرى من السلوك
اإليراني ،مثل دعم اإلرهاب وحقوق اإلنسان» ،مضيفًا إن «هذه األمور تقع خارج نطاق
االتفاق الذي يتم النظر فيه» .لجأ برودسكي إلى
واملساءلة
أمثلة منها «القانون الشامل للعقوبات
ُ
وسحب االستثمارات املتعلقة بإيران ،الذي أ ّقر،
عام  ،2010وأيضًا قانون تقليل تهديد إيران
وحقوق اإلنسان في سوريا ،لعام  ،2012وقانون
حرية إيران ومكافحة االنتشار النووي ،لـ .»2012
عقوبات كهذه مررها الكونغرس ،مفسحًا املجال
أمام أوباما إلنهاء معظم أحكامها «في حال كان
بإمكانه أن يؤكد أن إيران أوقفت مشاركتها في
أنشطة متنوعة ومحظورة» ،وفق برودسكي.
(األخبار)

تنفيذي ـ ـ وهذا يعني أنه ليس خاضع
ألي نوع من املوافقة من قبل الكونغرس
ـ ـ ـ ـ إال أن ـ ـ ــه أعـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن ن ـي ـت ــه ل ـتــوق ـيــع
ت ـعــديــات ك ــورك ــر .يـبـقــى أن الـتـعــديــل
ّ
املقترح من قبل جونسون يعلي السور
ّ
كثيرًا أمام موافقة الكونغرس ،عما هو
اآلن في سياق مشروع قانون كوركر،
الذي يمنح املشرعني خيار إمرار رفض
االتـ ـف ــاق ،بـتـخـطــي فـيـتــو أوب ــام ــا ب ــ67
صوتًا.
ولكن حتى إن حصل معارضو االتفاق
عـلــى أكـثــريــة الـثـلـثــن ،مــن أج ــل تـفــادي
فيتو الــرئـيــس ،إال أنـهــم سيحتاجون
إلــى نسبة مماثلة فــي مجلس النواب
أيضًاً .
بناء عليه ،قد يكون من الصعب
جـمــع ه ــذه األص ـ ــوات ،ن ـظ ـرًا إل ــى قــدرة
زعيمة األقلية الديموقراطية نانسي
بـيـلــوســي عـلــى ال ـح ـفــاظ عـلــى تكتلها
مجتمعًا .فمن أجــل الــوقــوف فــي وجه
هؤالء املعترضني ،يجب على بيلوسي
الحفاظ على  145من  188ديموقراطيًا
إلى جانبها ،وهذا أمر سهل.
بالرغم مما تقدم ،يبقى هناك من يرى
أن امل ـش ـك ـلــة ال ت ـك ـمــن ف ــي اح ـت ـم ــال أن
ّ
يصوت الكونغرس على االتفاق الحقًا.
ومــن هــؤالء غــريــغ سرجنت الــذي لفت
في سياق مقال في صحيفة «واشنطن
ّ
ب ــوس ــت» ،إل ــى أن مــن «امل ـم ـكــن ج ـدًا أن
ي ـقــوم ع ــدد م ــن الــدي ـمــوقــراط ـيــن ال ــذي
يدعمون مـشــروع قــانــون كــوركــر بدعم
االتفاق النهائي أيضًا».
بـحـســب ســرج ـنــت ،ف ــ«ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى هــذا
القانون ،إذا ما قام الكونغرس برفض
ات ـ ـفـ ــاق نـ ـه ــائ ــي ،وه ـ ــو مـ ــا قـ ــد يـضـطــر
الــرئ ـيــس إل ــى اس ـت ـخ ــدام ال ـف ـي ـتــو ،لكن
الكونغرس لن يتمكن من تجاوز هذا
ال ـف ـي ـت ــو» .واسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى خ ـطــة عـمــل
كـهــذه ،فــإن «ع ــدم إم ــرار تقييد لسلطة
أوب ــام ــا ع ـلــى رف ــع ال ـع ـق ــوب ــات ،ي ـعــادل
املوافقة على تلك السلطة».
صحيفة «بــولـيـتـيـكــو» نقلت عــن أحــد
امل ـس ــؤول ــن ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض قــولــه
إن ــه «ن ـظ ـرًا إل ــى الـضـجـيــج ال ــذي راف ــق
ه ــذا ال ـن ـق ــاش ،س ــرع ــان م ــا أص ـب ــح في
مصلحتنا توجيه الضوضاء إلى حيث
يمكن اح ـتــواؤهــا»« .استخلصنا أننا
ً
سنكون أفضل حــاال إذا ما زججناهم
في وضــع حيث يقولون كلمتهم ـ هي
تـســويــة ـ ـ ولـكــن الـفــائــدة تكمن فــي أنــه
لم يعد هناك غموض بشأن ما يمكن
أن يـقــوم بــه الـكــونـغــرس» ،أض ــاف هذا
املسؤول.

