
سيناريو 1876
يــشــار إلـــى أن الــخــاف فــي انــتــخــابــات 2020 ليس 
األول الذي تواجهه أميركا، فقد انتهت انتخابات 
جـــرت فــي 1876 بــتــســاوي كــفــة املــرشــحــن، كــمــا تم 
ــــات. وفــي  االعـــتـــراض عــلــى االقـــتـــراع فــي ثـــاث واليـ
ــــأزق عبر  نــهــايــة املـــطـــاف، تـــم إيـــجـــاد مــخــرج مـــن املـ
اتفاق سياسي، حيث تسلم الجمهوري روذرفورد 
الديمقراطي صامويل  الرئاسة على حساب  هايز 
ــاز فـــي الــتــصــويــت الــشــعــبــي، مثل  ــــذي فــ تــيــلــدن، الـ
كلينتون في 2016. وتم تعويض تيلدن بأن ُسمح 

اإلعــمــار،  إلعـــادة  حــد  الديمقراطي، بوضع  لحزبه، 
وهي العملية التي ألغى بها املنتصرون في الحرب 
األهـــلـــيـــة الـــعـــبـــوديـــة، وســـعـــوا إلــــى ضـــمـــان حــقــوق 
األمــيــركــيــن الـــســـود، مـــن خـــال تــعــديــل الــدســتــور. 
فــي جامعة كولومبيا  الــســابــق  الــبــروفــســور  وقـــال 
البريطانية:  »الـــغـــارديـــان«  لصحيفة  فــونــر،  أريـــك 
»فــــي 1876 كــانــت هــنــاك ثــــاث واليــــــات: فــلــوريــدا، 
وكاروالينا الجنوبية، ولويزيانا، حيث تم إرسال 
نتائج مختلفة، واحدة من الديمقراطين والثانية 
من الجمهورين. وكل طرف كان يزعم أنها نتائج 
الــواليــة التي يمثلها«. وتــابــع »فــي الــواقــع لــم تكن 
هــنــاك آلــيــة راســخــة. وفــي النهاية، قمنا بــالــدوران 
حــول الدستور، أو خــارجــه، أو تجاهلناه. وقــد تم 
الكونغرس،  أنشأها  هيئة  قبل  من  الفائز  تحديد 
تــســمــى الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة«. وقــــال »واحــــــدة من 
األمور التي تشبه ما حصل في ذلك الوقت هو أن 
اليوم لديك كونغرس منقسم. في ذلك الوقت، تمامًا 
الجمهوريون يسيطرون  كان  اآلن،  الحال  كما هو 
على مجلس الشيوخ والديمقراطيون على مجلس 

النواب. وهذا أعطى كل حزب الكثير من القوة«.

مخاوف أمنية
فــي هـــذا الـــوقـــت، تـــزايـــدت املـــخـــاوف مــن إمكانية 
انــــفــــات الــــوضــــع األمــــنــــي فــــي الـــــبـــــاد. وكــشــف 
استطاع رأي غير مألوف في موسم االنتخابات 
األميركية، أن 31 في املائة من مؤيدي بايدن لن 
أنصار  من  املائة  في  ترامب، و26  بفوز  موا 

ّ
يسل

الديمقراطي.  املــرشــح  بــفــوز  يقبلوا  لــن  الــرئــيــس 
ــرفـــض غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن نـــوعـــه.  ــة لـ ــتـ نــســبــة الفـ
وأهميته، بل خطورته، أنه لم يأت كرد انفعالي، 
بــقــدر مــا جـــاء كــصــدى لــخــطــاب رافـــض مشحون 
بالتحدي من قبل قيادات الطرفن، ولو أن ترامب 
هو الذي بادر بفتح هذا الباب حن أعلن عن عدم 
التزامه املسبق بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر. 
وردت عليه قيادات ديمقراطية باللغة نفسها، إذ 

دعت كلينتون املرشح بايدن إلى »عدم املوافقة« 
بـــالـــرئـــاســـة. وعــنــونــت صحيفة  تـــرامـــب  ــاز  فــ إذا 
»لـــوس أنجليس تــايــمــز«، أخــيــرًا: »ســتــكــون مثل 
الحرب«، مشيرة إلى أن الناخبن يتخوفون من 
نــتــائــج انــتــخــابــات 2020. ونــقــلــت عــن األمــيــركــي 
جــيــم جــاكــســون تــخــوفــه مــن قــيــام أتــبــاع تــرامــب 
بــالــتــلــويــح بــالــحــرب إلبـــقـــاء الــرئــيــس فـــي البيت 
تفوق  »املليشيات ودعـــاة  أن  األبــيــض. وأضـــاف 

البيض سيدعون إلى حمل الساح«.
وعلى النقيض من االنقسام الكبير في البلد، أظهر 
استطاع للرأي، أجرته مجموعة »دراسة الناخبن 
فــي صــنــدوق الــديــمــقــراطــيــة«، وهـــي مجموعة من 
ــاف الــســيــاســيــة، أن  ــيــ ــراء مـــن مــخــتــلــف األطــ ــبـ الـــخـ
األغلبية الساحقة من األميركين يعتقدون أنه ال 
مكان للعنف في النظام السياسي في الباد. ومع 
ذلك، قال 16 في املائة من الذين شملهم االستطاع، 
الــعــام 2019، إن استخدام  فــي نهاية  أجـــري  الـــذي 
العنف لتحقيق األهداف السياسية سيكون مبررًا 
«. وارتفع العدد، الذي كان متساويًا أساسًا 

ً
»قليا

بن الديمقراطين والجمهورين، إلى 21 في املائة 
عــنــدمــا طــلــب مـــن املـــشـــاركـــن الــنــظــر فـــي إمــكــانــيــة 
خسارة انتخابات 2020. ووجدت دراسة ملجموعة 
السود  األميركين  زيــادة في شــراء  أعلى  تجارية 
لألسلحة، مشيرة إلى أنها ارتفعت بنسبة 60 في 
املائة تقريبًا خال األشهر الستة األولى من العام 

الحالي.
كما أظهر تقرير لشبكة »سي أن أن« أن الواليات 
ورجال األعمال يستعدون لقاقل أمنية، وذكرت 
أن الـــشـــركـــات األمــيــركــيــة وحـــكـــومـــات الـــواليـــات 
الفيدرالي واملحلي، في  الــقــانــون،  إنــفــاذ  وقـــوات 
للتعامل  الــبــاد، وضــعــت خططًا  أنــحــاء  جميع 
مـــع عـــدم االســـتـــقـــرار الــســيــاســي واالضـــطـــرابـــات 
املـــدنـــيـــة والـــعـــنـــف. ووفـــقـــًا ملــســتــشــاريــن أمــنــيــن 
والــقــادة  الشرطة  ومــســؤولــي  التطرف  ومحللي 
الشبكة،  مع  الذين تحدثوا  املحلين،  املنتخبن 
فإن املخاوف تراوح بن حوادث العنف املعزولة 
وامــــتــــداد طـــويـــل لــاحــتــجــاجــات الــجــمــاهــيــريــة 
واألضـــرار  املتطرفن  بــن  العنيفة  واملــواجــهــات 
الواسعة النطاق في املمتلكات، إذا كانت نتيجة 
ــة، أو كــانــت  ــحــ االنـــتـــخـــابـــات ال تـــــزال غــيــر واضــ

موضع خاف شديد ألسابيع أو أشهر.
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قــبــل ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن فــتــح صــنــاديــق 
ــراع فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، الــيــوم  ــتــ االقــ
الرئيس األميركي دونالد  ألقى  الثاثاء، 
ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بثقلهما 
ــزاع األصـــــــوات الـــتـــي قـــد تـــكـــون حــاســمــة في  ــتــ النــ
واليات متأرجحة ُيتوقع أن ترّجح كفة الفائز في 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة الــتــي تتجه كل 
كل  على  مفتوحة  انتخابات  إليها.  العالم  أنــظــار 
االحــتــمــاالت، وعــلــى مــخــاوف مــن عنف قــد يليها، 
خـــصـــوصـــًا أن تــــرامــــب رفـــــض االلـــــتـــــزام بــتــســلــيــم 
سلس للسلطة في حــال خسر أمــام بــايــدن، بل إن 
قبل  فـــوزه  عــن توجهه إلعـــان  تسريبات تحدثت 
خروج النتائج النهائية، أو قد يعمد إلى التشكيك 
 أزمــــة ســيــاســيــة وقــانــونــيــة. 

ً
فــي الــنــتــائــج، مــفــتــعــا

ويــعــول تــرامــب، فــي هــذه الحالة، على العديد من 
ــراق املحاكم  الــتــي تتيح إغــ الــقــانــونــيــة  الــخــيــارات 
بــالــطــعــون، على أمــل أن يــكــون الــقــرار األخــيــر بيد 
املحكمة العليا، التي وضع ترامب بصمته عليها 
بإصراره على تعين القاضية إيمي كوني باريت 
فـــي املــنــصــب، وأال يــتــم الــلــجــوء إلــــى الــكــونــغــرس 
األخير  الخيار  استخدام  أو  الفائز،  هوية  لحسم 
الــنــواب منصب  رئيس مجلس  تولي  فــي  املتمثل 
الرئيس باإلنابة. وبقدر ما يشكل املسار القانوني، 
وما قد يحدث في املجمع االنتخابي، هاجسًا ملا 
بــعــد إقــفــال صــنــاديــق االقـــتـــراع، تحضر املــخــاوف 
األمنية من حصول فوضى، خصوصًا مع وجود 
مجموعات متشددة، داعمة للمرشح الجمهوري، 
مستعدة لــزعــزعــة اســتــقــرار الــبــلــد، مــقــابــل اإلبــقــاء 
عليه في الحكم، وهو ما يبدو أن السلطات األمنية 
تتحسب له، خصوصًا مع االرتفاع الكبير جدًا في 

عمليات شراء األسلحة قبل ظهور النتائج.
وتــحــّدث موقع »ذا دايــلــي بيست« األمــيــركــي، عن 
الفتعال  ومؤيديه،  حملته  مع  يستعد  ترامب  أن 
املوقع  أزمــة سياسية في يوم االنتخابات. ولفت 
انتخابي، األحــد،  فــي تجّمع  تــرامــب أعلن  أن  إلــى 
ــن الــــرابــــح فـــي االنــتــخــابــات  ـــــه يــجــب اإلعــــــان عـ

ّ
أن

عن  النظر  الــيــوم، بغض  نهاية  بحلول  الرئاسية 
 هناك واليات تستغرق بشكل روتينّي أيامًا أو 

ّ
أن

الرئاسية  األصـــوات  إجمالي  لفرز  أسابيع  ى 
ّ
حت

ــان مـــوقـــع »أكـــســـيـــوس«  ــ وتـــصـــديـــق الـــنـــتـــائـــج. وكــ
الرئيس إلعــان نفسه فائزًا  تــحــّدث عــن تخطيط 
ــاء، إذا كـــانـــت الــنــتــائــج  ــثـــاثـ بــشــكــل اســتــبــاقــي، الـ
في  لصالحه  تميل  الشخصي  للتصويت  املبكرة 
عدد كاٍف من الواليات، بما يمنحه فوزًا باملجمع 

االنتخابي.
ــرامـــب، وردًا عــلــى ســـــؤال، لــــدى نـــزولـــه من  لــكــن تـ
الطائرة الرئاسية في كاروالينا الشمالية، حول 
الثاثاء، نفى ذلك،  فــوزه مساء  أن يعلن  احتمال 
قــائــا »إنـــهـــا مــعــلــومــات خــاطــئــة«. لــكــنــه أضـــاف: 
ــــور انــتــهــاء االنـــتـــخـــابـــات، ســيــكــون مــحــامــونــا  »فـ
إلـــى احــتــمــال خـــوض معركة  جــاهــزيــن«، ملمحا 
قــضــائــيــة طــويــلــة. مــن جــهــتــه، قـــال بـــايـــدن: »رّدي 
ــذه االنـــتـــخـــابـــات«.  هـــو أن الــرئــيــس لـــن يـــســـرق هــ
وكــتــبــت صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« أن تــرامــب 
األبيض  البيت  في  انتخابية  ليلة  تنظيم  ينوي 
يستقبل خــالــهــا عـــددا مــن املــدعــويــن يــصــل إلــى 
ــايــــدن، فــســيــخــاطــب األمـــيـــركـــيـــن من  بــ أمــــا   .400
بــواليــة ديــاويــر، وذلــك  فــي ويلمينغتون  معقله 
املرشح  فــوز  إلــى  الـــرأي  فيما تشير استطاعات 
الديمقراطي. وقّدم مناصرو ترامب، األحد، ملحة 
مــن تحققه،  مــراقــبــون  عــن مشهد عنفي يتخوف 
بـــعـــدمـــا أقــــدمــــوا عـــلـــى مـــاحـــقـــة إحــــــدى حـــافـــات 
ــريـــق ســريــع  ــايــــدن االنـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى طـ حــمــلــة بــ
فــي تــكــســاس، فــي حــادثــة أكــد مكتب التحقيقات 
الفدرالي »أف بي آي« أنه يحقق فيها. سبق ذلك 
آخر املحطات التنافسية، أمس اإلثنن، إذ أجرى 
االنتخابية  الحملة  من  األخير  اليوم  في  ترامب 
خمسة تجمعات في أربع واليــات هي كاروالينا 
وويسكنسن،  وميشيغن  وبنسلفانيا  الشمالية 

مختتمًا نهاره في غراند رابيدز بوالية ميشيغن، 
كما في عام 2016. أما بايدن فركز جهوده بشكل 
الــتــي يــأمــل في  أســاســي عــلــى واليــــة بنسلفانيا 

انتقالها إلى املعسكر الديمقراطي.

سيناريوهات مقلقة
يتخوف الديمقراطيون من أن يعلن ترامب فوزه 
أن بطاقات  ذلــك  يزعم بعد  ثم  االنتخابات  ليلة 
االقتراع عبر البريد، التي بلغت أرقامًا قياسية 
ــام  فـــي انــتــخــابــات 2020، ويـــتـــم فـــرزهـــا فـــي األيــ
البطاقات  وتتطلب  بالتزوير.  مشوبة  التالية، 
عبر البريد فرزًا وتدقيقًا صعبًا، ولكل والية من 
الـــواليـــات قــواعــدهــا الــخــاصــة. ويــمــكــن أن تصل 
القضايا املرفوعة في واليــات بشكل منفرد إلى 
املحكمة العليا، كما حدث في انتخابات فلوريدا 
الجمهوري جــورج  فــاز  الــعــام 2000، عندما  فــي 
بوش االبن على الديمقراطي آل غور بفارق 537 
صوتًا فحسب في فلوريدا، بعدما أوقفت املحكمة 

العليا عملية إعادة الفرز.
واخـــتـــار تــرامــب مــبــكــرًا إثــــارة الــهــواجــس بشأن 
تسليم السلطة، إذ قال أخيرًا ردًا على سؤال عما 
إذا كان سيوافق على »انتقال سلمي للسلطة«: 
»علينا أن ننتظر لنرى ما سيحصل«، مقترحًا 
االقــتــراع«،  أوراق  من  »التخلص  السلطات  على 
إلــى عملية التصويت الضخمة عبر  في إشــارة 
الــبــريــد. وأضـــاف أنــه إذا لــم تقم بــهــذا األمـــر »لن 
سيكون  للسلطة.  انتقال  صــراحــة،  هناك،  يكون 
هناك استمرار«، في إشارة إلى بقائه في السلطة. 
وأعلن، في مقابلة مع إذاعة »فوكس نيوز«، أنه 
سيوافق على حكم املحكمة العليا بأن بايدن فاز 
املحكمة،  قــرار  باستثناء  ولكن  االنتخابات،  في 
فإن فرز األصوات سيكون بمثابة »عرض رعب« 

بسبب تزوير بطاقات االقتراع.

مسارات قانونية
ــإن الــطــعــن  ــى املــحــكــمــة الــعــلــيــا، فــ ــة إلــ ــافـ وبـــاإلضـ
بــنــتــائــج االنــتــخــابــات يــمــكــن أن يــأخــذ مــســارات 
قـــانـــونـــيـــة وســـيـــاســـيـــة عـــبـــر مـــزيـــج مــــن املــحــاكــم 
حملة  وسلطت  والكونغرس.  الــواليــات  وساسة 
بايدن، أخيرًا، الضوء على برنامج ضخم لحماية 
من  وغيرهم  املحامن  آالف  ويضم  االنتخابات، 
املتطوعن، استعدادًا للتقاضي أثناء االنتخابات 
وبــعــدهــا. وبــمــوجــب الــدســتــور، يــصــبــح املــرشــح 
االنتخابي  املجمع  أصــوات  بأغلبية  يفوز  الــذي 
الــبــالــغ عــددهــا 538 صــوتــًا، ولــيــس بالتصويت 
الشعبي الرئيس املقبل للباد. وفي 2016، خسر 
تــرامــب الــتــصــويــت الــشــعــبــي أمــــام الــديــمــقــراطــيــة 
هياري كلينتون، لكنه حصل على 304 أصوات 
فـــي املــجــمــع االنــتــخــابــي مــقــابــل 227 لــهــا. وهـــذا 
الــذيــن يمثلون  املــجــمــع،  أعــضــاء  الـــعـــام، يجتمع 

والياتهم كل بحسب حجمها، في 14 ديسمبر/
ويلتقي  بأصواتهم.  لــإدالء  املقبل  األول  كانون 
مــجــلــســا الــكــونــغــرس فـــي الـــســـادس مـــن يــنــايــر/ 
كانون الثاني لفرز األصوات وإعان الفائز. لكنه 
قــد ال يــكــون أيــضــًا بــمــنــأى عــن وقــــوع أزمــــة غير 

مسبوقة فيه.

المجمع االنتخابي
ــوقــــف، بـــعـــنـــوان املــجــمــع  وتـــفـــّســـر ورقــــــة تـــقـــديـــر مــ
االنـــتـــخـــابـــات  فــــي  ودوره  األمـــيـــركـــي  االنـــتـــخـــابـــي 
الــرئــاســيــة لــعــام 2020، صـــادرة عــن املــركــز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات، طبيعة عمل املجمع 
ــابـــي ووظـــيـــفـــتـــه فــــي حـــســـم هـــويـــة الــفــائــز  ــتـــخـ االنـ
تواجهه.  قــد  التي  والسيناريوهات  باالنتخابات 
وتفسر الورقة كيف أن أصوات الناخبن في املجمع 
االنتخابي تذهب في العقود األخيرة إلى املرشح 
الذي يفوز بأكثرية نسبية بسيطة من أصوات كل 
، في حال فوز املرشح الرئاسي بنسبة 

ً
والية. فمثا

50 في املائة من األصوات وزيادة صوت واحد في 
على  يحصل  فإنه  كاليفورنيا،  أو  تكساس  واليــة 

جميع أصوات املجمع االنتخابي في الوالية.
ويرتبط عدد أعضاء كل والية أميركية في املجمع 
االنــتــخــابــي بــعــدد األعـــضـــاء الــذيــن تنتخبهم إلــى 
مجلس النواب )الذي يستند أساسًا إلى نسبة عدد 
سكانها، وهو يبلغ نحو 650 ألف نسمة بالنسبة 
 إلى املقعدين املخصصن 

ً
إلى املقعد الواحد(، إضافة

لكل والية في مجلس الشيوخ. وهكذا، تحصل كل 
والية على ثاثة أصوات في املجمع االنتخابي على 
األقل. لكن والية نبراسكا )منذ عام 1972(، ووالية 
من )منذ 1992(، تشكان استثناء، إذا تعتمدان في 
توزيع أصوات الناخبن، الذين هم من حصتها في 
ما يمكن تسميته بنظام  االنتخابي، على  املجمع 
تقسيم األصوات. وبالتالي فإن أي مرشح يحصل 
على أغلبية األصوات داخل حدود واليتي نبراسكا 
ن من أصوات الناخبن 

َ
ومن، يفوز تلقائّيًا بصوت

قسم 
ُ
ت التوالي. وبعد ذلــك  الخمسة واألربــعــة على 

أصـــــوات الــنــاخــبــن املــتــبــقــيــة عــلــى املـــرشـــح الــفــائــز 
باالقتراع الشعبي في الدوائر الفردية.

وبحسب الورقة، فإنه نظريًا، وعلى وقع االضطراب 
التصويت عبر  بــه عملية  قــد تتسبب  الـــذي  الــعــام 
البريد اإللكتروني التي سجلت أرقامًا قياسية هذا 
العام، قد يضطر املجمع االنتخابي إلى اتخاذ قرار، 
في 14 ديسمبر 2020، لم يلجأ إليه منذ منتصف 
القرن التاسع عشر. فوفقًا للمادة الثانية من دستور 
في  الناخبون بأصواتهم  يدلي  املتحدة،  الواليات 
املــجــمــع االنــتــخــابــي، وتــقــرر املــجــالــس التشريعية 
الناخبن. ومنذ  الواليات كيفية تعين هــؤالء  في 
ــر، ربـــطـــت جــمــيــع  ــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـ ســتــيــنــيــات الــ
ــــات ومــنــطــقــة واشـــنـــطـــن الـــعـــاصـــمـــة تــعــيــن  ــــواليـ الـ
 ذلك ليس 

ّ
الناخبن بنتيجة االقتراع الشعبي. لكن

حتمّيًا، بحسب ما أّكدته املحكمة العليا في قضية 
بــوش ضــد آل غــور عــام 2000؛ إذ أصـــدر قضاتها 
حكمًا أوقف إعادة فرز األصوات في والية فلوريدا، 
فسمح ذلك بفوز جورج بوش االبن. فوفقًا لهم، ليس 
 أصيل في إبداء آرائهم 

ٌّ
للناخبن من الواليات حق

بشأن كيفية إعطاء أصواتهم في املجمع االنتخابي. 
أما من الناحية الفنية، فا شيء غير دستوري في 
تجاهل املجلس التشريعي للوالية نتائج االقتراع 

الشعبي واختيار الناخبن كما يراه مناسبًا.

سيناريو المجالس التشريعية
التشريعية  املــجــالــس  لــجــوء  سيناريو  يــبــرز  كما 
لبعض الواليات املتأرجحة الحاسمة إلى املبادرة 
، يخشى البعض مــن أن 

ً
فــي اخــتــيــار فــائــز. فــمــثــا

ــات يسيطر  واليــ فــي  التشريعية  املــجــالــس  تــقــوم 
عليها الحزب الجمهوري، مثل أوهايو وفلوريدا 
وأريــزونــا  وبنسلفانيا  وويسكنسن  وميشيغن 
إرادة جمهور  بــمــصــادرة  وتــكــســاس وجــورجــيــا، 
تلك  بأصوات  يدلون  ناخبن  وتعين  املقترعن، 
ترامب،  لصالح  االنتخابي  املجمع  فــي  الــواليــات 
لــو كــانــت نتائج االقــتــراع الشعبي فــي تلك  حتى 
الواليات غير واضحة أو مكتملة. وهو ما يطرح 
االنتخابية  الــقــضــايــا  مــن  كــامــلــة  سلسلة جــديــدة 
القانونية، وال سيما إذا تم األخــذ بعن االعتبار 
لــــواليــــات مــيــشــيــغــن   الـــحـــكـــام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن 

ّ
أن

وويسكنسن وبنسلفانيا قد يطعنون في قرارات 
مجالسها التشريعية.

الــواليــات على النتائج  وعــادة ما يصدق حكام 
ــــي واليــــاتــــهــــم ويـــطـــلـــعـــون الــــكــــونــــغــــرس عــلــى  فـ
ــــددوا  ــلـــومـــات. لـــكـــن بـــعـــض األكـــاديـــمـــيـــن حـ املـــعـ
سيناريو يقدم فيه الحاكم واملجلس التشريعي 
ــة، تــشــهــد مـــنـــافـــســـة مـــتـــقـــاربـــة بـــشـــدة،  فــــي واليــــــ
نــتــيــجــتــن مــخــتــلــفــتــن، وهــــو أمــــر قـــد يستفيد 
االقتراع.  التشكيك بعملية  أجــل  ترامب من  منه 
ويــوجــد فــي واليــــات حــاســمــة، مــثــل بنسلفانيا 

الشمالية،  وكــارواليــنــا  وويسكنسن  وميشيغن 
حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر 
عدم  سيناريو  يــبــرز  كما  الجمهوريون.  عليها 
حــصــول أي مــرشــح عــلــى أغــلــبــيــة األصـــــوات في 
املجمع االنتخابي، ما سيؤدي، بحسب التعديل 
12 في الدستور، إلى »انتخابات طارئة«. وهذا 
يــعــنــي أن مــجــلــس الــــنــــواب ســيــخــتــار الــرئــيــس، 
بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس. أما 
إذا فشل هذا األمر أيضًا فيتم اللجوء إلى تسلم 
رئيس مجلس النواب منصب الرئيس باإلنابة.

أقام عدد 
من قادة 

المستوطنين 
أمس اإلثنين 

صلوات من أجل 
إعادة انتخاب 

دونالد ترامب، 
عند الحرم 

اإلبراهيمي، في 
الضفة الغربية 
المحتلة. كما 

كشفت صحيفة 
»مكور ريشون« 

الناطقة باسم 
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)Getty/خشية من إقدام مناصري ترامب على القيام بأعمال عنف )مايكل سياغلو

)Getty( انقسام كبير في الشارع األميركي

يواجه الجمهوريون معركة قاسية للحفاظ 
على أكثريتهم في مجلس الشيوخ

دونالد ترامب: فور انتهاء االنتخابات سيكون 
محامونا جاهزين

زكريا أحمد

ليس هناك من نهاية الئقة لعام 2020، 
ج فيروس كورونا، الذي  سوى أن يتوَّ

اجتاح العالم منذ أول أيامه، رئيسًا 
للواليات املتحدة األميركية، ويحكم 
البيت األبيض، ولو لبضعة أسابيع 

في آخر أيامه الباقيات. ال يقل كوفيد 
19 مكانة عن دونالد ترامب، وبما 

ح مرارًا إلى استحالة 
ّ
أن ترامب قد مل

تخليه بسهولة عن كرسي البيت 
األبيض لصالح الديمقراطيني، فلن يفل 

الحديد إال الحديد، ولن يهزم ترامب 
سوى الفيروس. يراهن كثيرون على 

استطالعات الرأي، التي تبدو واثقة 
بأن ترامب لن يذهب إلى فترة رئاسية 

ثانية، لكنها ال تبعث على االطمئنان 
بذات القدر الذي يقّدمه فيروس 

كورونا. أعاد الوباء رسم خريطة العالم 
سياسيًا واقتصاديًا ورياضيًا، وال 
يبدو أن يوم االنتخابات األميركية 

سيكون في منأى عن الواقع الجديد.
مع اقتراب ليلة الحسم، قفز رقم 

اإلصابات اليومية بفيروس كورونا 
إلى ما يزيد عن 100 ألف حالة، وبما 
م الواليات 

ّ
أن ترامب نفسه هو من سل

املتحدة للجائحة على طبق من ذهب، 
وبدت املنظومة الصحية األميركية 

في عهده أقرب إلى الوضع في دولة 
نائية، يفترض أن ُيعاقب الرئيس من 

الفيروس. سيكون كورونا سيد العالم 
بال منازع، إذا نجح في إرجاء إعالن 

نتائج االنتخابات إلى يوم آخر عن 
املوعد املقرر، وسيسدي الفيروس 
خدمة للبشرية التي أنهكها، لو أن 
9 ماليني و500 ألف أميركي، ممن 

أصيبوا بالفيروس، قد اتخذوا قرارًا 
بأن ترامب ال يستحق والية ثانية، ولن 

يمنحوه أصواتهم.
أظهرت األسابيع املاضية أن ترامب 

قد استنفد كل أوراقه لكسب ثقة 
األميركيني، وبعد عجزه عن تقديم 

عالج للفيروس، ذهب لالستثمار في 
مكاسب ثانوية، أبرزها إطالق قطار 

التطبيع مع دول عربية. لم يجد ترامب 
ما يقوله للشعب بشأن خصمه جو 

بايدن، فاتجه لتحذير الشارع األميركي 
بأنه »لن يكون هناك مصادر للطاقة 

في حال تم انتخاب بايدن، ولن تكون 
هناك صناعة للنفط، ولن تكون هناك 

تدفئة في الشتاء«.
حشد ترامب كل املصائب أمام الشعب 
الذي يفكر في تغييره، ولم يكن ينقص 

فقراته الكوميدية، سوى التحذير بأن 
الواليات املتحدة ستنزلق نحو اليمننة، 

وأن واشنطن ستصبح نسخة من 
صنعاء، في حال انتخاب بايدن، أو 
أن الحوثي، الذي يهتف بالصرخة 

الخمينية باملوت ألميركا وإسرائيل، 
قد يرددها العام املقبل من حديقة 

البيت األبيض. احتفظ ترامب بعدد من 
األوراق للعام األخير من فترته األولى، 

بهدف الفوز بفترة رئاسية ثانية، 
ابتداء من قتل زعيم »فيلق القدس« 

قاسم سليماني في العراق، وقتل زعيم 
»القاعدة في جزيرة العرب« قاسم 

الريمي في اليمن، وحارب التكنولوجيا 
الصينية، فجاءه التهديد الذي لم يكن 
يتوقعه من »الفيروس الصيني«، كما 

يطلق عليه ساخرًا. الرئيس الذي جعل 
بالده مستباحة أمام فيروس قتل 236 

ألف نسمة، والذي يغذي الصراعات 
والحروب في دول الشرق األوسط 
الفقيرة، بهدف إدامة عمليات بيع 

األسلحة، ال يستحق سوى أن يسقط 
بشكل مدٍو، وعلى أيدي فيروس تاجي، 

ال خصم ديمقراطي.

كورونا 
رئيسًا

 للواليات 
المتحدة 

ــان للمجلس الـــذي يــقــوده  فــي املــجــلــس. وقــــال: »كـ
الجمهوريون والرئيس ترامب شراكة كبيرة على 
مدى السنوات األربع املاضية... نانسي بيلوسي 
ــنــــواب إلــــى كـــابـــوس لــيــبــرالــي،  حـــّولـــت مــجــلــس الــ
الشيوخ،  مجلس  على  شومر  تشاك  سيطر  وإذا 

فسيفعل الشيء نفسه«.
مــا حـــاول هــانــت إخــفــاءه لــم ينفه زعــيــم األغلبية 
الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، 
ــن بــــوســــت« عــن  ــطــ ــنــ ــال لــصــحــيــفــة »واشــ ــ الـــــــذي قــ
 ،50-50 بنسبة  منافسة  إنها  املجلس،  انتخابات 
معترفًا أن الطرف اآلخر »قام بعمل رائــع، وجعل 
الــواليــات«. وعن  املعركة تنافسية في العديد من 
فرص حزبه في االحتفاظ باألغلبية في املجلس، 
وصفها بأنها كمسابقة رمي العملة املعدنية، ما 
يعني أن فترة حكمه للمجلس التي استمرت ست 
ســنــوات قــد تــنــتــهــي، حــتــى بــعــد الــنــجــاح بتعين 
املحكمة  في  عضوًا  باريت  كوني  إيمي  القاضية 
العليا، وهو حدث يأمل املحافظون أن يساعد في 

حشد القاعدة الجمهورية خلف الحزب.
أســـبـــاب تـــحـــّول املـــعـــركـــة لــصــالــح الــديــمــقــراطــيــن 
ترتبط بشكل مباشر بإخفاقات ترامب، من تعامل 
إدارته املتخّبط مع وباء كورونا، وأدائه السيئ في 
املناظرة األولى، إضافة إلى خطابه املثير لانقسام 
حــتــى فـــي صـــفـــوف حـــزبـــه، لــيــجــد الــجــمــهــوريــون 
عتبر 

ُ
أنفسهم فجأة يسعون إلنقاذ مقاعد كانت ت

آمــنــة، ومــنــهــم الــســنــاتــور لــيــنــدســي غـــراهـــام، أبــرز 
حلفاء الرئيس، والذي يواجه منافسة شرسة في 
الــرغــم مــن أن حظوظه  كــارواليــنــا الجنوبية، على 

تبقى أعلى من منافسه للفوز.
لــكــن مـــا أهــمــيــة الـــكـــونـــغـــرس بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس 
املجلسن لألحزاب  السيطرة على  املقبل؟ تسمح 
ــدة، والـــتـــحـــكـــم فــــي أولــــويــــات  ــديــ  قــــوانــــن جــ

ّ
بـــســـن

ــلـــى الـــفـــرعـــن  ــي، واإلشـــــــــــراف عـ ــ ــدرالـ ــ ــفـ ــ اإلنـــــفـــــاق الـ
إلى قضايا  للدولة، إضافة  والقضائي  التنفيذي 
أخـــرى كــفــرض الــضــرائــب وتــحــديــث الــجــيــش. كما 
أن ملجلس الشيوخ صاحيات أخرى، فهو مكلف 
بــتــقــديــم املــــشــــورة بـــشـــأن الــتــعــيــيــنــات الــرئــاســيــة 
ــة عـــلـــيـــهـــا. وفـــــي حـــــال كـــانـــت تــوجــهــات  ــقــ ــوافــ واملــ
الكونغرس مخالفة للرئيس، يمكن أن يؤدي ذلك 
إلــى نــزاعــات سياسية، ال سيما حــول األولــويــات 
ــة الـــفـــدرالـــيـــة. وخـــــال عهد  ــ ــــوازنـ الــتــشــريــعــيــة واملـ
ترامب، حاول الديمقراطيون إزعاجه في أكثر من 
 قضية 

ً
مــلــف داخـــل مجلس الـــنـــواب، ومــنــهــا مــثــا

التحقيق بالتدخل الروسي في انتخابات 2016.
فــي املــقــابــل، فـــإن مجلس الــشــيــوخ الـــذي لــه الحق 
ها مجلس النواب، 

ّ
بتعديل التشريعات التي يسن

وقبول أو رفض مرشحي الرئيس لشغل املناصب 
التعين  مــع  كــمــا حــصــل  والــقــضــائــيــة،  التنفيذية 
السريع للقاضية إيمي كوني باريت في املحكمة 
لترامب في  داعــمــًا كبيرًا  كــان  أخــيــرًا، فهو  العليا 
ســنــوات حــكــمــه، ولــعــل أبــــرز مــثــال عــلــى ذلـــك كــان 
لعزل  أشهر محاولة  قبل بضعة  املجلس  إسقاط 
ترامب أطلقها الديمقراطيون في مجلس النواب، 
ــاه بــاســتــغــال الــســلــطــة وعــرقــلــة عمل  مــتــهــمــن إيــ
الــكــونــغــرس والــضــغــط عــلــى الــرئــيــس األوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي مــن أجـــل تــشــويــه سمعة 
مــنــافــس لــه فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة. بالتالي 
فحتى لــو انــتــصــر بــايــدن فــي االنــتــخــابــات، قــد ال 

حّكام الواليات
اســتــحــقــاق آخـــر يــشــهــده الــيــوم ســتــكــون لــه أهمية 
كــبــرى، وهـــو انــتــخــاب 11 مــن الـــواليـــات الخمسن 
ــنـــاصـــب حـــالـــيـــًا 7  ــًا جــــــددًا )يـــشـــغـــل هـــــذه املـ ــامـ ــّكـ حـ
هــؤالء  أن  العلم  مــع  ديمقراطين(،  و4  جمهورين 
لــديــهــم ســلــطــات تنفيذية عــلــى مــســتــوى واليــاتــهــم 
ق بالعديد من االختصاصات التي ليست من 

ّ
تتعل

صاحية الحكومة الفدرالية، وُيعتبرون الشخصية 
 ترامب عن 

َ
األقوى على مستوى الوالية. ولم يتوان

مهاجمة حّكام الــواليــات الــذي واجهوا قــراراتــه أو 
اعترضوا عليها، حتى إنه قال في سبتمبر/ أيلول 
الرئاسية  لانتخابات  األكبر  التهديد  إن  املاضي 
هو سيطرة حّكام الواليات على نظام االقتراع، ما 
اعتبره أخطر من التدخل الخارجي. وخالف الكثير 
من الحّكام رغبات الرئيس وقــراراتــه، ال سيما في 
كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة كــــورونــــا، خــصــوصــًا أن الــنــظــام 
باإلغاق  تدابير  اتخاذ  سلطة  يمنحهم  الفدرالي 
أو رفعه. كذلك رفض بعضهم االستجابة لدعوات 
املتظاهرين  ملواجهة  األمنية  القوى  بإنزال  ترامب 
ضد العنصرية خال األشهر املاضية. وشهد عام 
2020 خــصــوصــًا مــعــركــة كــبــيــرة بـــن ســيــد البيت 
األبـــيـــض وبــعــض الـــحـــّكـــام، حــتــى إن تـــرامـــب اتــهــم 
»الفوضوين«  إلــى جانب  بالوقوف  هــؤالء  بعض 
عند اندالع االحتجاجات. ووصف الرئيس بعض 
الحّكام بالضعفاء، معتبرًا أنهم لم يقوموا بما هو 

كاٍف ضد االحتجاجات.

إصالح الشرطة
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــــك، يـــصـــّوت األمـــيـــركـــيـــون أيــضــًا 
الراهنة  الظروف  أهمها في  على مشاريع محلية، 
ــي عــــــدد مــن  ــ ــلـــشـــرطـــة فـ اإلصــــــاحــــــات املـــقـــتـــرحـــة لـ
املـــنـــاطـــق. ويــكــتــســب االســـتـــفـــتـــاء عــلــى إصـــاحـــات 
الكبيرة  االنتقادات  املــرة من  أهميته هذه  الشرطة 
والتعامل  بالعنصرية  الــجــهــاز  إلــى  ُوجــهــت  الــتــي 
مقتل  منذ  السود، خصوصًا  املواطنن  مع  بعنف 
جورج فلويد في 25 مايو/ أيار املاضي في مدينة 
األرض  على  تثبيته  أثناء  اختناقًا  مينيابوليس، 
الــشــرطــة، ومــا تبع ذلــك من  بغية اعتقاله مــن قبل 
احــتــجــاجــات عنيفة هـــزت الـــواليـــات املــتــحــدة، ولــم 
يــكــن تــعــامــل الــشــرطــة مــعــهــا مــقــبــواًل فــي كــثــيــر من 
أكثر من مواطن أسود  إلى مقتل  األحيان، إضافة 
فــي األشــهــر األخــيــرة آخــرهــم الــشــاب والــتــر واالس 

جونيور، في فيادلفيا.
ومــن املرتقب أن تصّوت مــدن عــدة على اقتراحات 
لتعزيز الرقابة الشرطية، أو إنشاء هيئات رقابية 
إذا كانت   في ما 

ً
جديدة. وستنظر فيادلفيا مثا

ســتــنــهــي رســمــيــًا مــمــارســة الــتــوقــيــف والــتــفــتــيــش، 
وستقرر أكــرون في أوهايو ما إذا كان يجب نشر 
لقطات كاميرا الجسم للجمهور بعد وقوع حادث. 
كذلك ومــع رفــض حّكام واليــات مطالبات حركات 
نــاشــطــة مــثــل »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة« بــاالقــتــطــاع 
مــن مــيــزانــيــات الــشــرطــة وتــحــويــلــهــا إلـــى مــشــاريــع 
خاصة بالسكان، فإن هذا املطلب سيحضر خال 
االســتــفــتــاءات املــرتــقــبــة، بــعــدمــا جــعــلــت تــصــرفــات 
الــشــرطــة تــجــاه الــســود خــصــوصــًا، واالحــتــجــاجــات 
العنيفة، هذا املوضوع في رأس قائمة األميركين، 
الــذيــن قــد يلجؤون ملعاقبة تــرامــب فــي هــذا امللف، 
وهو الذي دافع مرارًا عن تصرفات عناصر الشرطة.

زياد سعاده

خــلــف ضــجــيــج املــعــركــة الــرئــاســيــة الــحــامــيــة بن 
الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب ومــنــافــســه 
املتحدة  الواليات  بايدن، تشهد  الديمقراطي جو 
الــيــوم 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــنــافــســات لن 
تـــكـــون أقــــل أهــمــيــة فـــي تــحــديــد مــســتــقــبــل الـــبـــاد، 
إذ يــحــســم الــنــاخــبــون كــذلــك مــصــيــر الــكــونــغــرس 
بــغــرفــتــيــه، مــجــلــس الــــنــــواب والــــشــــيــــوخ، إضـــافـــة 
إلــى اخــتــيــار حــّكــام عــدد مــن الــواليــات الخمسن، 
ــلــــى مــــشــــاريــــع أخــــــــــرى، أبــــرزهــــا  والــــتــــصــــويــــت عــ
اإلصـــاحـــات عــلــى عــمــل الــشــرطــة، بــعــد أشــهــر من 
ــا إثــــر مــقــتــل املـــواطـــن  ــهــ االحـــتـــجـــاجـــات عــلــى أدائــ
األميركي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد 

شرطين وما تاها من حوادث مشابهة.
ــرامـــب وإخـــفـــاقـــاتـــه ســيــكــون حــاســمــًا في  طــيــف تـ
تــحــديــد مــصــيــر هــــذه االســـتـــحـــقـــاقـــات، بــعــد أربـــع 
سنوات في البيت األبيض تخللتها معارك عنيفة 
مع حّكام الواليات وأعضاء في الكونغرس، حتى 
مـــن الـــجـــمـــهـــوريـــن، إضـــافـــة إلــــى تـــحـــدي الـــشـــارع 
الجهاز  هــذا  بــدعــم  الــشــرطــة  على عنف  املنتفض 
إليه.  املوجهة  الكبيرة  االنتقادات  من  الرغم  على 
كـــل ذلــــك يــجــعــل الــتــصــويــت عــلــى كـــامـــل أعــضــاء 
مــجــلــس الـــنـــواب املــؤلــف مــن 435 عــضــوًا، إضــافــة 
إلى 35 من أعضاء مجلس الشيوح املائة، و11 من 
حّكام الواليات الخمسن، يكتسب أهمية قصوى، 
ليس فقط فــي رســم مــســار الــتــعــاون مــع الرئيس 
املقبل وإقرار القوانن وتطبيقها، بل ربما يسبق 
ذلــك فــي تحديد هوية الرئيس فــي حــال حصول 

نزاع قانوني.

األنظار على الكونغرس
ــبـــدو ســـيـــطـــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن عـــلـــى مــجــلــس  ال تـ
الـــنـــواب )232 مــقــعــدًا مــن أصـــل 435( مـــهـــددة، مع 
إعرابهم عن الثقة باالحتفاظ باألغلبية فيه، كما 
أكدت رئيسته الديمقراطية نانسي بيلوسي قبل 
أيام، وهو أمر ال ينكره الجمهوريون. لكن املعركة 
الــحــقــيــقــيــة ســتــكــون فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــذي 
ـــ53 مــقــعــدًا مقابل  بــ الــجــمــهــوريــون  يسيطر عــلــيــه 
 35 على  التصويت  سيتم  فيما  لخصومهم،   47
الــحــزب األحــمــر و12 يدافع  مــقــعــدًا، 23 منها بيد 
املــعــركــة قاسية  تــبــدو  الــديــمــقــراطــيــون. هنا  عنها 
مع اعتراف الجمهورين بإمكان خسارتهم بعض 
بالحصول  لخصومهم  يــســمــح  قــد  بــمــا  املــقــاعــد، 

على األغلبية في املجلس.
واعترف ترامب قبل أيام أنه سيكون من »الصعب 
بالسيطرة  االحتفاظ  الجمهورين  على  للغاية« 
عــلــى مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ألن بــعــض أعـــضـــائـــه في 
الحزب هم من املرشحن الذين ال يستطيع دعمهم، 
ــنـــطـــن بـــوســـت«.  وفــــق مـــا كــشــفــت صــحــيــفــة »واشـ
وذكرت الصحيفة أن الرئيس قال في حفل لجمع 
أن  »أعتقد  ناشفيل  فــي  الخميس  يــوم  التبرعات 
بالفعل«، مضيفًا  الشيوخ صعبة  معركة مجلس 
ــاء املــجــلــس ال أســتــطــيــع  ــنـــان مـــن أعـــضـ ــنـــاك اثـ »هـ
إذا  ذلـــك. تفقد روحـــك  فــعــل  دعــمــهــمــا. ال يمكنني 
فــعــلــت«. غــيــر أن جــيــســي هـــانـــت، املــتــحــدث بــاســم 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة ملــجــلــس الــشــيــوخ الــجــمــهــوري، 
نفى فكرة أن ترامب ال يدعم بعض الجمهورين 

مــثــل قضايا  مــهــمــة  تــشــريــعــات  تــمــريــر  يستطيع 
ــال حــافــظ  ــ ــهــــجــــرة، فــــي حـ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــ
الجمهوريون على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، 
ــوزه ســيــواجــه  ــ ــال فــ ــ ــــي حـ فــــي حــــن أن تــــرامــــب وفـ
الديمقراطيون  انتزع  إذا  ألجندته  شديدة  عرقلة 

الكونغرس بغرفتيه.
ولــكــن دور الــكــونــغــرس قــد ال ينتظر إعــــان اســم 
ــزاع على  الــرئــيــس الــجــديــد، فــفــي حـــال حــصــول نــ
الفائز في االنتخابات، قد يصبح املجلس هو من 
تــرامــب مــرارًا  القضية. وبعدما رفــض  فــي  يفصل 
شــروطــًا  واضــعــًا  للسلطة،  سلسل  بنقل  االلـــتـــزام 
»نــــزاهــــة« لــاعــتــراف  ـــ بــــأن تـــجـــرى االنـــتـــخـــابـــات بــ
حالة  لخلق  يمهد  أنــه  محللون  يــرى  بنتيجتها، 
فــوضــى قــانــونــيــة وســيــاســيــة فــي حـــال خــســارتــه، 
االنتخاب  شرعية  فــي  املستمر  تشكيكه  ظــل  فــي 
واحتمال  البريدية،  االقــتــراع  بطاقات  طريق  عــن 
تعرضها للتزوير، ويمكن عندها أن تصل القضية 
إلــــى املــحــكــمــة الــعــلــيــا، كــمــا حــــدث فـــي انــتــخــابــات 
فلوريدا عام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج 
بوش االبــن على الديمقراطي آل غور بفارق 537 
صــوتــًا فــقــط فـــي فـــلـــوريـــدا. كــمــا قـــد يــنــتــهــي األمـــر 
أمام الكونغرس. وإذا حدث ذلك وأعــادت املحاكم 
أزمة  باعتبارها  للكونغرس  االنتخابات  قضايا 
سياسية في حال عدم االتفاق في واليــة ما على 
اســـم الــفــائــز، سيتعن عــلــى الــكــونــغــرس الــجــديــد 
الــــذي يــتــم انــتــخــابــه الــيــوم تــحــديــد هــويــة الهيئة 
االنــتــخــابــيــة الــتــي يقبلها يـــوم 6 يــنــايــر/ كــانــون 
ــعـــادل في  الـــثـــانـــي. كـــذلـــك يــبــقــى ورادًا حـــصـــول تـ
فــإذا  نــاخــبــًا،   538 تضم  الــتــي  االنتخابية  الهيئة 
حصل كل من بايدن وترامب على 269 ناخبًا، من 
شأن ذلك أن يدفع االنتخابات إلى مجلس النواب.

أبعد من الرئاسيات: كونغرس وحّكام وشرطة

شهد العام الحالي تظاهرات عديدة ضد الشرطة )أوليفيه دوريري/فرانس برس(

أميركا تحبس أنفاس العالمانتخابات القرن

سيناريوهات االنتخابات
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وجــايــيــر بــولــســونــارو فـــي الـــبـــرازيـــل، ونــاريــنــدرا 
مــــودي فــي الــهــنــد، فــي خــانــة الــزعــمــاء الــقــومــيــن، 
استثناء،  ليس  تــرامــب  ودونــالــد  الشعبوين.  أو 
أقــوى قــوة اقتصادية وعسكرية  أنــه يقود  ســوى 
فإنه  ولــذلــك  »األولــــى«،  والديمقراطية  العالم،  فــي 
أكثر  الادمقرطة، يبدو  أو  ميله نحو االستبداد، 
نفورًا. ولكن، ومع نهاية العقد الحالي، أصبحت 
ظــاهــرة بـــروز الــحــركــات »األصــولــيــة« والــقــومــيــة، 
كما الحركات املتطرفة اليسارية، نمطًا سائدًا في 
أكثر من مكان حــول العالم، ال سيما في أوروبــا، 
النظام العاملي االقتصادي،  وذلــك ردًا على عطب 
الشعبي  الجماعي  والــشــعــور  الــعــوملــة،  وســيــاســة 

بعدم األمان.
ولكن هل دونالد ترامب قومي أميركي؟ أم رئيس 
شعبوي؟ هل هو رئيس ريغاني؛ نسبة لرونالد 
للرئيس  أو »جــاكــســونــي« جــديــد؛ نسبة  ريــغــن؟ 
األميركي األسبق أندرو جاكسون؟ أم هو مجرد 
»متسلق« لرافعة تلك املــدارس والتيارات، والتي 
للوصول  أميركية،  قواعد شعبية  إليها  تنتسب 
ــى الـــســـلـــطـــة؟ هــــل انـــتـــهـــز غــضــبــًا يــعــتــمــل لـــدى  ــ إلـ
األميركين البيض من »وول ستريت« وواشنطن؟ 
هل انتخابه رد على وصول رئيس أسود )باراك 
أوبـــامـــا( إلـــى الــبــيــت األبـــيـــض؟ تــتــفــاوت املـــدارس 
فيه  الشعبوية  تــرامــب، الخــتــاط  إرث  تقييم  فــي 
باالنكفائية واالنعزالية إلى حّد االنصهار، فيما 
خاصة. سمة  واالســتــبــداد  العنصرية  لغة  تبقى 

واندلعت بن الحزبن الجمهوري والديمقراطي 
حــــرب الــتــوصــيــفــات، عــلــى غــــرار وصــــف تــرامــب 
الـــيـــســـار  أو  ــــي«  ــراكـ ــ ــتـ ــ »االشـ ـــ ــ بـ األزرق  ــلـــحـــزب  لـ
فيه.  التقدمين  قــوة  لتعاظم  نــظــرًا  الــراديــكــالــي، 
لــكــن عــلــى املــقــلــب الـــديـــمـــقـــراطـــي، مـــن املـــؤكـــد أن 
»الــتــرامــبــيــة« قــد تحّولت منذ اآلن إلــى نــوع من 
الــشــتــيــمــة. وكــتــب بــيــتــر بــيــنــارت، فــي مــجــلــة »ذا 
ــه »إذا  أتــاتــنــك« فــي يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي، أنـ
مـــا خــســر تـــرامـــب هـــذا الــخــريــف )ســعــيــه لــواليــة 
ثانية(، ستكون الترامبية أقل بكثير من فلسفة 
سياسية جــذابــة لــدى طيف واســع مــن املجتمع 
الــيــمــن(، بل  الــســيــاســي األمــيــركــي )ال يستثني 
ــغـــال أو  ــتـ تــعــبــيــرًا أكـــثـــر الــتــصــاقــًا بـــهـــدف االسـ
الــتــنــمــر« مـــن الـــتـــرامـــبـــيـــن. وأضــــــاف أن أفــضــل 
»املــكــارثــيــة«،  الــتــاريــخ هــو  فــي  للترامبية  شبيه 

فـــي مـــا يــعــنــي »الــتــعــصــب الــهــســتــيــري«، بعدما 
أميركي  سياسي  )وهــو  ماكارثي  جوزيف  بنى 
عرف بنظرية املؤامرة والتهويل من الشيوعية( 
ــيــــة  ــاغــــوجــ ــمــ ـــى »الــــديــ ــلـ ــيــــة عــ ــيــــاســ ــه الــــســ ــاتــ ــيــ حــ
وليس  لشخصيته،  معينة  وطائفة  والتخويف 

على إنجازات ملموسة، وسياسة متماسكة«.
حـــاول تــرامــب، عــلــى مـــّر أربـــع ســنــوات، مدعومًا 
ــة الحلم  ــ مـــن قــاعــدتــه الــشــعــبــيــة، اســتــعــادة روايـ
األميركي، املبنية على حنن األميركين البيض، 
ومــن أصــول أوروبــيــة، ألن تكون لهم »ثورتهم« 
و»استعادة وطنهم«. وبرأي »فورين فوليسي«، 
فقد احتاج ذلك إلى »خلط مجموعة من العوامل 
معظمها  وتــجــيــيــشــهــا،   ،2016 انـــتـــخـــابـــات  فـــي 
تركز على الداخل«. وملحاولة تفسير ذلك، ذهب 
ــــدة، مــنــهــا الـــركـــود في  املــحــلــلــون إلــــى عـــوامـــل عـ
املهاجرين،  الــوظــائــف لصالح  وفــقــدان  األجــــور، 
والـــفـــراغ الـــذي أصـــاب الــحــيــاة الــعــامــة، وارتــفــاع 
ه، بحسب 

ّ
معدل تعاطي املخدرات«. لكن ذلك كل

املــجــلــة، لــيــس كــافــيــًا، مضيفة إلــيــه أنـــه »عندما 
عدو  من  مــهــددون  بأنهم  الجاكسونيون  يشعر 
ــاع، والــــعــــدو هــذه  ــدفــ خــــارجــــي، يـــذهـــبـــون إلــــى الــ
واملــهــاجــرون، وهم  السياسية  النخبة  هــم  املـــرة 
يخشون أن تكون الحكومة الفيدرالية قد جرى 
احتالها من قبل قوى شريرة، وهم ال يعنيهم 
الــفــســاد، لــكــنــهــم يــرفــضــون، وهــنــا الــحــديــث عن 

البيض، أن يجرى قمعهم«.
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ــه »عـــنـــدمـــا تفشل  ــر«، إنــ ــيـــويـــوركـ عــنــهــا مــجــلــة »نـ
الحزبن، الجمهوري والديمقراطي،  مكونات كا 
في التقاط شعور عدم األمان لدى شريحة كبيرة 
مــن األمــيــركــيــن، ُيــفــســح هـــذا األمـــر الــفــرصــة أمــام 
السياسات اإلقصائية للتسرب. إنه ليس دونالد 
ترامب. إنها فرصة عرف ترامب كيف يلتقطها«. 
لن يكون ترامب، بكل األحوال، حتى لو فاز بوالية 
وبحسب  املتحدة.  للواليات  أبــديــًا  رئيسًا  ثانية، 
لن  الجمهوري،  الحزب  فإن  نفسها،  »نيويوركر« 
يتمكن يومًا من إيجاد ترامب آخر، إال إذا كان هذا 
اآلخر هو دونالد ترامب جونيور! في هذه األثناء، 
مـــن املـــؤكـــد أن الـــحـــزب املـــحـــافـــظ، حــتــى مـــع بــقــاء 
الرئيس أربع سنوات إضافية في البيت األبيض، 
تــرامــب،  ملــرحــلــة  ســيــجــري تقييمًا داخــلــيــًا معمقًا 
عظيمة  أميركا  »لنجعل  ترامب، وشعار  إلرث  أو 
مجددًا« الذي رفعه منذ عام 2016، والذي ال يزال 
الباحثون في علم السياسة يختلفون في تقييمه.
ــرامـــب الـــحـــزب الــجــمــهــوري إلــــى »حـــزب  ــّول تـ ــ وحــ
تــــرامــــب«، وأصـــبـــح لــلــتــرامــبــيــة مـــدرســـة فـــي علم 
الــســيــاســة. لــكــن دونــالــد تــرامــب لــيــس أول رئيس 
ــه مــنــذ أن اســتــتــب نظام 

ّ
شــعــبــوي فــي الــعــالــم، أقــل

ــات املـــتـــحـــدة، بــعــد  ــ ــــواليـ ــد بـــقـــيـــادة الـ ــديـ ــاملـــي جـ عـ
انتهاء الحرب العاملية الثانية ثم انهيار االتحاد 
ــاردة. الـــيـــوم،  ــ ــبـ ــ ــتـــهـــاء الـــحـــرب الـ الــســوفــيــيــتــي وانـ
ُيصنف رجب طيب أردوغان في تركيا، وفاديمير 
ــان فــي املــجــر،  ــ بــوتــن فــي روســـيـــا، وفــيــكــتــور أوربـ
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اعتمد ترامب لهجة عنصرية وعزز 
االنقسام الذي تفجر في تظاهرات

يمكن وصــف نــائــب الــرئــيــس األمــيــركــي مــايــك بــنــس، بأنه 
الــنــقــيــض لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب عــلــى صــعــيــد الــســلــوك 
الشخصي، إذ إنه في الوقت الذي يوصف فيه ترامب بأنه 
هجومي، فإن بنس هادئ ومتزن في الرد. إال أن الواضح أن 
بنس هو األفضل لترامب بالنسبة إلى أصوات املتدينن، 
إذ إنه يصف نفسه بأنه »مسيحي ومحافظ وجمهوري، 
بهذا الترتيب«. وبنس متزوج املدّرسة السابقة كارين منذ 
1985. وقد اعتنق الزوجان املذهب اإلنجيلي، ولهما ثاثة 
أبناء. ويعتبر بنس، الذي ينتمي إلى والية إنديانا، أيقونة 
لدى الجمهورين املحافظن، ملعارضته حقوق اإلجهاض 
له  األعــمــال. وكــان  القيود عن  الحماسي لتخفيف  ودعمه 
دور محوري في ضمان تأييد هؤالء الناخبن لترامب في 
2016. ولفترة طويلة، ظل بنس ينادي باالعتراف بالقدس 
املحتلة عاصمة إلسرائيل، وهو ما فعله ترامب، وذلك في 

انتصار آخر لتيار اإلنجيلين الصهاينة.
املعارضن  وكــان لبنس دور أساسي في تعين عــدد من 
لإجهاض في مناصب رئيسية بوزارة الصحة والخدمات 
ــرارات لتعزيز السياسات  قــ الــتــي أخـــذت عــدة  اإلنــســانــيــة، 
االجتماعية املحافظة، بما في ذلك توسيع نطاق اإلعفاءات 
ــمـــال، الــذيــن يــســتــنــدون ألســبــاب ديــنــيــة أو  ألصــحــاب األعـ
أخاقية، في رفض تغطية تكاليف وسائل منع الحمل، وهو 
تموز  يوليو/  في  العليا  الدستورية  املحكمة  أيدته  قــرار 
املاضي. كذلك قاد الحملة املنادية بإعادة العمل بسياسة 
تقضي بأن تتعهد املنظمات األهلية األجنبية التي تتلقى 
أو إجــراء عمليات  أميركيًا بعدم بحث اإلجهاض   

ً
تمويا

اإلجهاض. وكثيرًا ما يأخذ بنس مواقف يمينية من قضايا 
اجتماعية مثل حقوق املثلين. 

من   
ّ
فــإن الثاثاء،  اليوم  االنتخابات  نتيجة  كانت  ومهما 

املرشحن  أبــرز  )61 عامًا( ضمن  أن يصبح بنس  املرجح 
لــخــوض مــعــركــة الــفــوز بــتــرشــيــح الــحــزب الــجــمــهــوري في 

ـــح بــنــس نفسه 
ّ

لــعــام 2024. وإذا رش الــرئــاســة  انــتــخــابــات 
لــلــرئــاســة فــي 2024، فــربــمــا يــواجــه بــعــض مــن عــمــلــوا في 
فريق ترامب، مثل وزير الخارجية مايك بومبيو، والسفيرة 
على  السباق  فــي  نيكي هيلي  املتحدة  األمــم  فــي  السابقة 
الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وكان بنس قد فكر سابقًا 
البيت األبيض.  التنافس للوصول إلى  في خوض سباق 
ففي 2009 زار الواليات التي تشهد مؤتمرات وانتخابات 
تمهيدية لفرز املرشحن للرئاسة، ما أثار تكهنات بأن لديه 

طموحات للترشح في 2012.
إنديانا،  لوالية  السابق  والحاكم  املحامي  بنس،  وُيعرف 
جيدًا كواليس واشنطن، ويحظى بتقدير من الجمهورين 
ــواب مـــن 2001 حتى  ــنـ بــعــدمــا كــــان عــضــوًا فـــي مــجــلــس الـ
2013 واملــســؤول الــثــالــث فــي الــحــزب مــن 2009 إلــى 2011. 
التشريعية  له دور محوري في بعض االنتصارات  وكــان 
الرئيسية التي حققتها إدارة ترامب، وال سيما التخفيضات 
ت عام 2017. وحرص بنس على أن يعمل  قرَّ

ُ
الضريبية التي أ

في الظل، وتجنب أن يكون حاضرًا في عناوين الكثير من 
األخبار، على الرغم من أنه بات أخيرًا تحت األضواء لدوره 
في قيادة فريق العمل الخاص بفيروس كورونا في البيت 
األبيض، غير أن هذه املهمة لم تسر على ما يرام، رغم إشادة 
م بنس 

ّ
اإلدارة بها وإدراجها في عداد املهام الناجحة. وتسل

أيضًا املسؤولية عن ملف السياسة الفضائية األميركية مع 
مجلس الفضاء الوطني، الذي أعيد تأسيسه في زمن ترامب 

بعد أن كان قد حل سابقًا.
وقبل أن يسميه ترامب بوصفه خياره لدور نائب الرئيس، 
كان بنس قد وجه انتقادات علنية لسياسات ترامب. فقد 
وصــف مقترح تــرامــب ملنع املسلمن مــن دخـــول الــواليــات 
املــتــحــدة بــأنــه »عـــدوانـــي وغــيــر دســـتـــوري«، كــذلــك وصــف 
»غير  بأنها  القاضي غونزالو كورييل  تصريحاته بشأن 
الئــقــة«. وكــان املرشح الجمهوري حينها قد أشــار إلــى أن 

محاكمة  يقدم  أن  مــن  يمنعه  املكسيكي  القاضي  مـــوروث 
عادلة في القضية املرفوعة ضد جامعة ترامب. 

ــات فــــي طـــريـــق بـــنـــس خـــال  ــبـ ــطـ ــانــــت هـــنـــاك بـــعـــض املـ وكــ
ــع املــاضــيــة. وأول االنــتــقــادات جــاء فــي عام  الــســنــوات األربـ
الشخصي  اإللكتروني  لبريده  2017، وتعلق باستخدامه 
ــهــم بالنفاق بعد 

ُّ
ات عندما كــان حاكمًا لــواليــة إنــديــانــا، إذ 

إلــى هــيــاري كلينتون  التي وجهها  الشديدة  االنــتــقــادات 
بشأن استخدامها لبريدها اإللكتروني الشخصي. وقد اثار 
جداًل عندما أعلن في مايو/ أيار املاضي أنه سيسعد برؤية 
مايكل فلن يعود للعمل في اإلدارة األميركية. وفلن هو 
مستشار األمن القومي األسبق الذي استقال خال التحقيق 
ِقد 

ُ
معه في التدخل الروسي في انتخابات 2016. كذلك انت

بشأن تصريحات أطلقها عن فيروس كورونا في الواليات 
املتحدة، ومن ضمنها قوله إن الذعر بشأن تفشي الفيروس 

»مبالغ فيه«.
الرئيسية  الشخصيات  إحـــدى  بــعــد  فيما  بــنــس  وأصــبــح 
املدافعة عن ترامب، خصوصًا طوال فترة االضطراب الذي 
رافق جائحة كورونا، وكثيرًا ما خاض معارك مع جماعات 
إقامة  نــفــوذه، من خــال  البيت األبيض محافظًا على  في 
مع  العاملن  هيئة  كبير  وقــال  الرئيس.  مــع  وثيقة  عاقة 
نائب الرئيس مارك شورت، الذي أصيب بكورونا، إن بنس 
يتكلم مع ترامب عدة مرات يوميًا. وقال شورت معلقًا على 
الجائحة: »أعتقد أنه )بنس( نظر إلى ما توقع الناس أن 
ت وزيادة وسائل الحماية 

َ
نِقذ

ُ
يكون ممكنًا، واألرواح التي أ

الشخصية، وتطوير لقاح، وأنه يعتقد أن هذا إنجاز كبير 
في  النائبن  أنــه خــال مناظرة على مستوى  جـــدًا«. غير 
املرشح  نائبة  املــاضــي، هاجمت  األول  تشرين  أكتوبر/   7
كاماال هاريس سجل  الرئاسية  الديمقراطي لانتخابات 
الـــفـــيـــروس، قـــائـــلـــة: »شـــهـــد الــشــعــب  اإلدارة فـــي مــكــافــحــة 
األميركي ما ُيَعّد أعظم فشل ألي إدارة رئاسية في تاريخ 

بادنا«. ومن التغييرات التي يتباهى بها بنس، تخفيض 
الضرائب واألمور التنظيمية وتعزيز السياسات املناهضة 
القضاة  القضاء بمجموعة من  لإجهاض، وتغيير شكل 
املحافظن، وتعيينات قضاة املحكمة العليا. ويحرص بنس 
دائمًا على اإلشادة بترامب والتزام مواقفه، حتى في لقاءات 
الغرف املغلقة التي ال يكون الرئيس حاضرًا فيها. وكثيرًا ما 
يردد أن الوظيفة التي يشغلها »أعظم امتياز في حياتي«. 
ويقول منتقدون إنه يمنح املصداقية فعليًا ملسلك الرئيس 
الذي يتسم بالتقلب في كثير من األحيان، وذلك من خال 

تقّبل أسلوب ترامب امليال إلى املواجهة بهدوء.
البيت األبيض في يوليو/ تموز  إلــى  وبــدأت رحلة بنس 
2016، عندما التقى ترامب وعائلته في منزله في إنديانا 
بــولــيــس. واخــتــار تــرامــب بنس لــخــوض االنــتــخــابــات معه 
من قائمة مصغرة كانت تضّم حاكم نيوجيرسي السابق 
نيوت  السابق  الــنــواب  ورئــيــس مجلس  كريستي،  كريس 
غينغريتش. وما لم يتمكن منه بنس، هو أن يبعد نفسه عن 
جدول أعمال ترامب، بل وربما ال يريد ذلك. غير أن أسلوبه 
يختلف كثيرًا عن أسلوب رئيسه. فهو هادئ ال يثور، كذلك 
فإنه شديد التدين. وقال عن نفسه: »أنا مسيحي ومحافظ 
وجمهوري، بهذا الترتيب«. ومايك بنس ودونالد ترامب 
لم يكونا قريبن بشكل خاص في البداية قبل أن يختاره 
ليشغل منصب نائب الرئيس في 2016. وقد سرت شائعات 
عن أن ترامب فكر في تغيير بنس خال العام الحالي إلعطاء 
الوثيقة  عاقاته  من  استفاد  الرئيس  لكن  لحملته.  دفعة 
في  متقدمون  عــادة  وهــم  البيض،  املسيحين  بالناخبن 
السن، ولعبوا دورًا رئيسيًا في فوزه قبل أربع سنوات. وقال 
ترامب، في أغسطس/ آب املاضي: »إنه صلب كالصخرة. 
لقد كان نائب رئيس رائعًا«. وأضاف أنه »يحظى باحترام 
جميع املجموعات الدينية، سواء اإلنجيليون أو غيرهم«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

مايك بنس: مرشح الجـمهوريين في 2024؟

داليا قانصو

مّر يوم الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، 
ــاح الـــتـــي رصـــدتـــهـــا أجــــــواء واشــنــطــن  ــريــ عــكــس الــ
من  وكثير  األمــيــركــيــون،  كــان  يــومــهــا،  السياسية. 
الــعــالــم، حــن صـــّوت 138 مليون أميركي  شــعــوب 
الختيار الرئيس الـ45 للواليات املتحدة، ينتظرون 
وصــول أول امــرأة لقيادة باد العم سام و»الحلم 
األميركي«، وخافة أول رئيس أميركي أسود. ذلك 
االنتظار، كان مبنيًا على اعتقاد سائد، تحّول ربما 
أو  النبوءة،  يشبه  ما  إلــى  الشعبية،  األلسنة  عبر 
بعبارات أبسط، إلى واحدة من »األخطاء الشائعة« 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ ــو أن الـ ــ  الـــســـيـــاســـة، وهـ

ّ
ــن ــ فــــي فـ

أصبحت جاهزة، بعد 227 عامًا على انتخاب أول 
كانت  قيادتها.  تتولى سّيدة  أميركي، ألن  رئيس 
عائلة كلينتون، في أمسية الثامن من نوفمبر من 
ذلك العام، تتحضر لاحتفال بفوز هياري، زوجة 
لوراثة  كلينتون،  بيل  األسبق  األميركي  الرئيس 
لعائلتن  أطــول مكوث  في  بــوش،  آل  إمبراطورية 
سياسيتن في البيت األبيض. لكن املفاجأة كانت 
بــفــوز املــرشــح الــجــمــهــوري دونـــالـــد تـــرامـــب، الــذي 
 حتى اللحظة األخــيــرة مــا قبل صــدور نتائج 

ّ
ظــل

أن يمر  له  عًا 
َ
َوق

ّ
ُمت االقتراع، بمثابة نكتٍة سمجة، 

لــدى تأريخ  الــكــرام،  عليه التاريخ األميركي مــرور 
ذلك اليوم فقط، وتلك االنتخابات.

حصل ذلك أيضًا، بعدما كان األميركيون والعالم، 
قـــد اســتــوعــبــوا، بــالــتــدريــج، صــعــود نــجــم تــرامــب 
فـــي تــمــهــيــديــات الـــحـــزب الــجــمــهــوري. وفــيــمــا كــان 
لم  بعدما  الصعود،  لهذا  ممتنن  الديمقراطيون 
 من 

ً
يجدوا في ترامب، الذي انتسب لحزبهم فترة

الزمن، منافسًا جّديًا لكلينتون، كان وقع الصدمة 
النيويوركي،  امللياردير  الجمهورين.  لــدى  أكبر 
ــال، أطــــاح أســمــاء سياسية  ــمـ اآلتــــي مــن عــالــم األعـ
داخــــل الـــحـــزب، مـــن أمـــثـــال الــســيــنــاتــور عـــن واليـــة 
كــنــتــاكــي رانــــد بــــول، وتــيــد كــــروز، الــســيــنــاتــور عن 
تــكــســاس، جيب بـــوش. هــذه األســمــاء، الــتــي لقيت 
بــدايــة دعــمــًا مــن قـــيـــادات الـــحـــزب، انـــهـــارت تــبــاعــًا، 
وأعـــلـــنـــت انــســحــابــهــا مـــن الـــســـبـــاق لــصــالــح قطب 
ــت 

ّ
الـــعـــقـــارات ونــجــم تــلــفــزيــون الــــواقــــع، الــتــي الــتــف

واللعبة  الشعبية  لـــإرادة   
ً
منصاعة الحقًا،  حوله 
الديمقراطية األميركية.

مفاجأة ثانية؟
ــوم، وبـــعـــد 4 ســـنـــوات مــنــذ أن ُهـــضـــم تــرامــب  ــيــ الــ
وعلى   ،2016 انتخابات  فــي  فــوزه  عقب  بصعوبة 
إلــى تقدم  الـــرأي تشير  الــرغــم مــن أن استطاعات 
املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن فـــي الــتــصــويــت 
ــــداث تــرامــب  الــشــعــبــي، فـــإن الـــخـــوف مـــن تـــكـــرار إحـ
ه من تجديد واليته، يبقى 

ّ
ملفاجأة ثانية، بما ُيمكن

األولــى  فــي واليــتــه  رأوا  الـــذي  هاجسًا ملعارضيه، 
 ألنصاره، الذين اعتبروا أن 

ً
كارثة، كما تبقى أما

صًا« سكن في البيت األبيض.
ّ
»ُمخل

تجديد  عبر  الــيــوم،  2016 مجددًا  تكرار سيناريو 
تــرامــب صفقته مــع قــاعــدتــه الــوفــيــة، يــبــدو صعبًا 
الديمقراطين  املصوتن،  من  الطائفتن  كا  على 
والجمهورين: بالنسبة لألولى، يستحيل امتداد 
الترامبية 4 سنوات إضافية، فيما ترى الثانية أن 
لم ُيستكمل بعد. وبــن هذا  الترامبي  »االنــقــاب« 
وذاك، تبقى أســئــلــة كــثــيــرة بــا أجــوبــة: هــل ُيعّبر 
 عـــن تــوجــســات مــجــتــمــع قـــلـــق؟ ملـــاذا 

ً
تـــرامـــب فـــعـــا

أصبح هذا امللياردير النيويوركي متحدثًا باسم 
ــاوبـــوي«، وُعـــّمـــال  ــكـ ــــال »الـ الـــريـــف األمـــيـــركـــي، ورجـ
من  املتنقل  هــو  تمكن،  وكيف  املنسين؟  املصانع 
الخاص  إلى منتجعه  الفاخر في نيويورك  برجه 
في ماراالغو بوالية فلوريدا، من بناء تلك العاقة 
ــيـــات عــــــدة، ديــنــيــة  الــــوطــــيــــدة وكـــســـب تـــأيـــيـــد لـــوبـ
همشن 

ُ
امل بــأصــوات  وربــطــهــا  ومــالــيــة،  وسياسية 

ــزاز فــي  ــتـــ ــ ــتـــطـــاع إجـــــــادة االبـ ــيـــض؟ وكـــيـــف اسـ ــبـ الـ
عاقاته الخارجية على النحو الــذي ســارت عليه 
واليته األولى؟ وملاذا وجد نفسه أقرب إلى زعماء 
دول يــصــنــفــون فـــي خـــانـــة »االســــتــــبــــداديــــن«، من 

حلفاء تقليدين في أوروبا وخارجها؟
صاحب مقولة »لــو لــم أكــن مــا أنــا عليه، ملــا بقيت 
في البيت األبيض يومًا«، خاض معركة صعوده 
وصــــواًل إلـــى الــحــكــم، بــتــريــث شــديــد. وفــصــلــت 28 
سنة بن إعرابه للمرة األولــى في العام 1988 عن 
رغــبــتــه فــي دخـــول مــعــتــرك الــســيــاســة، وهـــو الــعــام 
م 

ّ
نــفــســه الــــذي حــصــد فــيــه املــوقــع الــعــاشــر فــي سل

أكثر الشخصيات األميركية التي تحظى بإعجاب 
شــعــبــي وفـــق مــعــهــد »غـــالـــوب«، وبـــن تــحــولــه إلــى 
شخصية منتخبة تعمل في املجال العام في 2016.

راودت قطب  الـــفـــاصـــلـــة،  ــنـــوات  الـــسـ هــــذه  وخـــــال 
الــعــقــارات، الــذي كانت شهرته وثــروتــه تصب في 
ــيـــركـــي«، طــمــوحــات ســيــاســيــة،  خــانــة »الــحــلــم األمـ
منها الترشح ملنصب حاكم واليــة نيويورك. كما 
كانت له تعليقات في السياسة، منها انتقاد حرب 
العراق، وسياسات الهجرة، وما رأى فيه غبنًا في 
الضرائب األميركية على األعمال. وترشح ترامب 
لــلــرئــاســة عــن حـــزب »اإلصــــــاح«، فــي 2000، لكنه 
الداخلية،  الــحــزب  صــراعــات  منتقدًا  حملته  قطع 

الشهيرة  الــبــرامــج  تــكــون مقدمة  أن  اقــتــرح  بعدما 
ــه دعــم  أوبــــرا ويــنــفــري نــائــبــتــه املــحــتــمــلــة. حــتــى أنـ
جــون مــاكــن فــي وجــه بـــاراك أوبــامــا فــي 2008 ثم 
كل  ينقلب عليهما. وحـــدث  أن  قبل  رومــنــي،  ميت 
السابق  األمــيــركــي  بالرئيس  ربطته  أن  بعد  ذلــك، 
ــًا، وعـــلـــنـــي أحـــيـــانـــًا  ــانــ ــيــ عــــاقــــة عــــــــداٍء مــســتــتــر أحــ
أخــرى، وحملت طابعًا »فوقيًا«ً، بعدما طالب في 
2012، أوباما بكشف سجل والدتــه، مشككًا كذلك 

بتحصيله العلمي.

حروب متواصلة
ترامب، املولود عام 1946، في ضاحية كوينز في 
نــيــويــورك، مــن ســالــة عائلة مهاجرين مــن غرب 
مــجــال  فـــي  الــعــائــلــة  أعـــمـــال  إدارة  أملـــانـــيـــا، وورث 
الــعــقــارات مــن والـــده فريديريك، ال يبدو مستعدًا 
اليوم للتنازل بسهولة عن موقعه، حتى لو خسر 
معركة االنتخابات، بعد كل املعارك التي شهدتها 
واليته األولى، والتي فاز فيها، للمرة الخامسة في 
تاريخ االنتخابات الرئاسية األميركية، بأصوات 
جمع االنتخابي(، فيما تفوقت 

ُ
الهيئة الناخبة )امل

عليه كلينتون باألصوات الشعبية، بفارٍق بسيط. 
تـــرامـــب  لــتــنــصــيــبــه، خـــــاض  ــوم األول  ــيــ الــ ومـــنـــذ 
بدعٍم  الديمقراطين. حاربهم،  مواجهة  في  حربًا 
جمهوري، وحــاربــوه، وحــاولــوا عزله، إلــى حــّد أن 
»مــطــاردة الــســاحــرات«، بــاتــت جـــزءًا ال يتجزأ من 
الرئيس،  لكن  األميركين ألربع سنوات.  يوميات 
في املقلب اآلخر، لم يحد في العموم عن توجهات 
التمرد مــّرات  أنــه حــاول  الحزب الجمهوري، ولــو 
ق لهم االتفاق النووي، 

ّ
عدة. في املحصلة، فقد مز

وانــســحــب مــن اتــفــاقــيــة املــنــاخ، وال يـــزال مصممًا 
على إنهاء نظام »أوباماكير« الصحي. ومن أهم 
إنــجــازاتــه »الــجــمــهــوريــة«، جــعــل املــحــكــمــة العليا 

تميل للمحافظن.
ــن املـــمـــكـــن حـــصـــر إنـــــجـــــازات تـــرامـــب  وإذا كـــــان مــ
 جــدل 

ّ
الــداخــلــيــة، بتحسن االقــتــصــاد، فــذلــك مــحــل

واســــع، مــن وجــهــة نــظــر اقــتــصــاديــة، ال سيما إثــر 
األميركي  االقتصاد  تلقاه  الــذي  الكبير  االنهيار 
بعت واليته 

ُ
جــّراء تبعات وبــاء كورونا. وفيما ط

ها عليه الحزب 
ّ
األولى سياسيًا، بالحرب التي شن

والــتــحــقــيــقــات  األول،  الــــيــــوم  مـــنـــذ  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لـــة الــتــي  املــســتــقــلــة وداخـــــل الـــكـــونـــغـــرس، واملـــســـاء
بعت أيضًا بأسوأ أزمة 

ُ
كادت تقود لعزله، فإنها ط

صحية منذ تفشي مرض اإليــدز، في ثمانينيات 
القرن املاضي، وبإدارة كارثية لهذه األزمة، تصل 
السياسية واألخاقية. وفيما  الفضيحة  إلى حّد 
حافظ ترامب خال السنوات األولى لرئاسته على 
نسبة الشعبية التي حصل إليها خال انتخابه، 
تراجعت هذه الشعبية مع استفحال الوباء، بما 
ذّكر بانهيار شعبية جورج بوش االبن إثر فشل 
غزو العراق وسوء إدارته ألزمة اإلعصار كاترينا.
على الصعيد الداخلي أيضًا، ُوصــم عهد ترامب، 
بــســيــاســة أمــيــركــيــة مــعــاديــة لــلــهــجــرة، وبسياسة 
ــئـــن مـــن أمــيــركــا  ــاربـــن والـــاجـ ــهـ أقـــســـى تـــجـــاه الـ
 ذلك، اعتمد ترامب 

ّ
الوسطى والاتينية. وفي ظل

ــلـــخـــارج فـــقـــط، بــل  ــم تـــوجـــه لـ لــهــجــة عـــنـــصـــريـــة، لــ
ز االنقسام الذي تفجر 

ّ
لألقليات في الداخل، ما عز

فــي تــظــاهــرات واســعــة وحـــراك شعبي مــدافــع عن 
التظاهرات،  هــذه  تــرامــب  والقــى  املدنية.  الحقوق 
ــاريــــخ  ــدًا تــ ــيـ ــعـ ــتـ بــــخــــطــــاٍب تـــقـــســـيـــمـــي أشـــــــــد، مـــسـ
بالتحشيد  االنــقــســام  الــكــونــفــيــدرالــيــة ومــؤجــجــًا 
وأصبحت  الراديكالي«.  »اليسار  يسميه  ما  ضد 
مــجــمــوعــات راديـــكـــالـــيـــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة، أكــثــر 
امللياردير  في عهد  األميركي،  الشارع  في  ظهورًا 

النيويوركي.
ــتــــه مــن  ــامــ ــه مـــقـــر إقــ ــ ــتـ ــ ــــب خــــــال واليـ ــرامـ ــ ــل تـ ــقــ ونــ
نيويورك إلى فلوريدا، فاتحًا الحرب على الوالية 
التي ولــد فيها. وفــي ما بــدا ذلــك في إطــار رفضه 
للصبغة الديمقراطية التي تلف مدينة نيويورك، 
إال أن تقارير عدة ربطتها بتهربه من الضرائب. 

وانعكست الخافات بن ترامب ومجلس النواب 
 حــكــومــيــًا، 

ً
فــــي الـــكـــونـــغـــرس، مــــــرات عــــــدة، شـــلـــا

ــات  ــ ــــواليـ ــام الـ ــكــ ــــع حــ ــاتــــه مـ كـــمـــا انـــعـــكـــســـت خــــافــ
الديمقراطين، على إدارة الوباء.

سياسة ابتزاز خارجية
السياسي  للشأن  املتابعن  على  كــان  خــارجــيــًا، 
 عــقــد 

ّ
ــاب »فــــــن ــتـ ــيـــدًا كـ ــيــــركــــي، أن يــــقــــرأوا جـ األمــ

الصفقات«، لترامب، ليفهموا بعض »شطحاته«، 
كــعــاقــة الـــصـــداقـــة مـــع زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
مــع حــكــام دول وشخصيات سياسية  وتــقــاربــه 
ــا،  ــمـ ــة »االســــتــــبــــداديــــن«. وربـ ــانـ تــصــنــف فــــي خـ
مقاربة  عليهم  كان  العربية،  للشعوب  بالنسبة 
التي اعتمدها ترامب مع عدٍد  االبــتــزاز  سياسة 
ــة،  ــزاويــ ــعـــوب، مـــن هــــذه الــ مـــن أنــظــمــة هــــذه الـــشـ
وسياسة عقد الصفقات، التي أوصلت إلى أكبر 
نــكــســة مــنــذ عــقــود فــي تــاريــخ الــقــضــيــة العربية 
واإلسامية األولــى، فلسطن، مع والدة »صفقة 
القرن« لتصفيتها، وتدحرج »دومينو« التطبيع 
ــان هـــنـــاك مـــن »نـــبـــوءات«  ــيـــل. وإذا كــ مـــع إســـرائـ
فعلية تحققت، فهي أن الواليات املتحدة، حليفة 
ــيـــل األولـــــــى، ومــعــهــا دول أخــــــرى، كــانــت  ــرائـ إسـ
تحتاج إلى رئيس مثل ترامب، للتحرر من عبء 
القضية،  لــهــذه  مــرافــقــًا   

ّ
ظــل الـــذي  »ستاتيكو«  الـ

»جــراحــة  والــــذي كـــان مــن الــصــعــب الــبــّت فيها بـــ
طبيعية«، من دون االنحياز الكامل إلسرائيل.

في امللفات الخارجية أيضًا، أكمل ترامب ما بدأه 
أوباما، من التوجه شرقًا، مع فتح جبهات حرب 
تــجــاريــة ضـــروس، وحـــرب ضــرائــب، شملت حتى 

الــجــارة األميركية الشمالية كــنــدا، وهــو جــزء من 
سعي جمهوري. سياسة أوباما، ومعها املنظومة 
األمــيــركــيــة الــتــقــلــيــديــة، ســـار تــرامــب عــلــى دربــهــا، 

بجعل الصن أولوية.
في منطقة الشرق األوســط الكبير، خاض ترامب 
تــبــعــات الــربــيــع الـــعـــربـــي، بــمــنــطــق الــديــمــقــراطــيــة 
األمــيــركــيــة الــبــراغــمــاتــيــة، وأحـــيـــانـــًا االنــتــقــائــيــة، 
 الـــنـــأي بــواشــنــطــن عـــن إســـقـــاط الــنــظــام 

ً
مـــواصـــا

الــــــســــــوري، ودعــــــــم »ثــــــــــورات مـــــضـــــادة« أحـــيـــانـــًا، 
ومواصلة نزيف حرب اليمن. وأنجز ترامب ملف 
»مــحــاربــة اإلرهـــــاب« فــي واليــتــه األولــــى، مــحــاواًل 
تقليص عدد القوات األميركية في أكثر من بؤرة 
ملتهبة. وعلى غرار أوباما الذي شهد عهده قتل 
بــن الدن، نفذت  »الــقــاعــدة« أســامــة  زعــيــم تنظيم 
قوات أميركية خاصة خال والية ترامب، عملية 
تصفية مؤسس وزعيم تنظيم »داعش«، أبو بكر 
البغدادي، في إدلب السورية، فيما قتل قائد فيلق 
الــقــدس اإليــرانــي، قــاســم سليماني، بــغــارة جوية 
أمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد. ولــجــمــت الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، 
ومنها »البنتاغون«، »حدس« الرئيس مّرات عدة، 
عبر عرقلة انسحابات نهائية، كان يريدها لقوات 
 في 

ّ
بــاده من أفغانستان وســوريــة. وفيما سجل

واليــتــه األولـــى تمزيق االتــفــاق الــنــووي، والــعــودة 
عن »تطبيع« على مراحل مع كوبا، بلغت حملة 
الــضــغــوط االقــتــصــاديــة الــقــصــوى عــلــى »األنــظــمــة 
ــــة«، ذروتـــــهـــــا، فــــي ســيــاســة  ــاديـ ــ ــعـ ــ والــــكــــيــــانــــات املـ

الاسام والاحرب.
ــة لــه  ــيــ ــارجــ وتـــــوجـــــه تـــــرامـــــب فـــــي أول زيــــــــــارة خــ
ــيــــض، إلــى  إثــــر تــنــصــيــبــه رئــيــســًا فـــي الــبــيــت األبــ
أسئلة  تــزال  مايو/أيار 2017. وال  السعودية، في 
كثيرة تــدور حــول ماهية االتــفــاقــات التي عقدها 
هناك حول »البلورة السحرية« في قصر اليمامة 
ولدى  الخليجي  االحتقان  لتنفيس  الرياض،  في 
بــعــض األنــظــمــة الــعــربــيــة أواًل مـــن عــهــد أوبـــامـــا، 
الــــذي وصـــف أنــظــمــة لــم يسمها يــومــًا بـــ«الــراكــبــة 
اعتمده ربما ترامب، في  الوصف،  باملجان«. هذا 
بثمن  املطالبة  عبر  الغربية،  أوروبـــا  مع  تعاطيه 
دائم لحلفها األورو ـ أطلسي. لكن من جهة لقاءات 
ــإن مـــا تـــاهـــا، لـــم يــعــد كــمــا قــبــلــهــا، إذ  ــريـــاض، فـ الـ
السعودية بعد وقــت قصير إطاحة نجل  شهدت 
املــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، األمــيــر محمد بن 
سلمان، بوالية العهد البن عمه، األمير محمد بن 
نــايــف، حليف األمــيــركــيــن فــي مــحــاربــة اإلرهـــاب، 
واعــتــقــاالت »الــريــتــز« الــشــهــيــرة، لــعــشــرات األمـــراء 
ورجال األعمال السعودين، وحصار قطر، وربما 
ــى فـــي مــشــروع  ــ ــه وضـــع الــلــبــنــة األولـ

ّ
قــبــل ذلـــك كــل

»صفقة القرن«. وبلغ تهميش ترامب للكونغرس 
حدًا قاسيًا، حن تغاضى عن غضب تنامى داخل 
اإلعامي  اغتيال  جريمة  إثــر  التنفيذية،  السلطة 
بــاده  فــي قنصلية  الــســعــودي جــمــال خاشقجي 
 

ّ
فـــي إســطــنــبــول فـــي الـــعـــام 2018. مـــن جــهــتــه، ظــل

العراق ساحة كباش إيراني-أميركي، وشهد أول 
ضربة إيرانية مباشرة على قاعدة أميركية، فيما 
تحاول واشنطن إنجاز اتفاق سام ليبي في آخر 
أيــام الوالية األولــى لترامب، بغطاء أممي. وفيما 
لم يمس ترامب بمؤسسة حلف شمال األطلسي، 
ق عـــددًا مــن االتــفــاقــيــات الــدولــيــة املتعلقة 

ّ
فــإنــه مـــز

الفتاكة والــنــوويــة. وفي  انــتــشــار األســلــحــة  بكبح 
الواليات  انسحبت  وانعزالية،  انكفائية  سياسة 
املتحدة في عهده من عدد من املنظمات األممية، 
واالتفاقيات األممية، في تكريس أيضًا لتوجهات 

املحافظن الجدد في الحزب الجمهوري. 

ميل لالستبداد
تقول ليزا ماكجير، املؤرخة في جامعة هارفارد، 
والكاتبة في شؤون التيارات املحافظة، كما تنقل 

ُعرف دونالد 
ترامب بأنه 

»المغرد األرفع« 
على »تويتر«، 

مستعيضًا بذلك 
عن اإلعالم 

النمطي، الذي 
لم يخف بغضه 

له، باستثناء 
ظهوره المتكرر 

على شبكة 
»فوكس نيوز« 

المحافظة. كما 
ُعرف ببراعته في 

إطالق األلقاب 
واألوصاف، 

المستمدة من 
خلفيته في مجال 
الترفيه التلفزيوني، 

من »جو 
النعسان«، في 

إشارة إلى منافسه 
في االنتخابات 

الرئاسية جو 
بايدن، و«هيالري 
الشريرة« بحديثه 

عن هيالري 
كلينتون، و«نانسي 
المجنونة« قاصدًا 

رئيسة مجلس 
النواب نانسي 

بيلوسي )الصورة(، 
إلى »مطاردة 

الساحرات« التي 
أطلقها على 

تحقيقات التدخل 
الروسي في 

حملته، و«رجل 
الصواريخ«، عن 
الزعيم الكوري 

الشمالي كيم 
جونغ أون، 

و«ديكتاتوري 
المفضل«، كما 

وصف الرئيس 
المصري عبد 

الفتاح السيسي. 
كما أطلق ترامب 
على وباء كورونا 

اسم »الفيروس 
الصيني«.

إهانة 
الخصوم

أميركا تحبس أنفاس العالمانتخابات القرن

دونالد ترامب
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مــن هــيــل الــعــام املــاضــي، الــتــي رفــضــت اعــتــذاره.
الــتــي طاولت  الــوحــيــدة  الفضيحة  ولــم تكن هــذه 
هم بشبك 

ُ
بايدن، اآلتي من الطبقة املتوسطة، بل ات

عــاقــات مــع أوكــرانــيــا، وتــوظــيــف ابــنــه هانتر في 
شركة »بوريسما« النفطية، مقابل 50 ألف دوالر 
تــوّرط جمهورين  شهريًا. وهــي فضيحة كشفت 
وديـــمـــقـــراطـــيـــن فـــي الــقــضــيــة نــفــســهــا، مــثــل بــول 
النواب  مجلس  رئيسة  نجل  جــونــيــور،  بيلوسي 
نانسي بيلوسي، وأيضًا ابن ميت رومني املرشح 
الرئاسي السابق عن الحزب الجمهوري، وكريس 
هاينز نجل زوجة جون كيري وزير الخارجية في 
إدارة أوباما. وهي قضية تحقق فيها املحاكم منذ 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، ويستغلها ترامب 

لضرب خصمه في كل فرصة أتيحت له.

مهمة صعبة
مــع ذلــك، ال تبدو حظوظ بــايــدن فــي الــفــوز الليلة 
ضـــعـــيـــفـــة. اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي تـــكـــشـــف تـــقـــدمـــه. 
ــفــًا في 

ّ
مـــع الــعــلــم أنــــه فـــي عــــام 1972 كــــان مــتــخــل

استطاعات الرأي عن منافسه الجمهوري كايلب 
بوغز، في الصراع على منصب سيناتور دياوير، 
بنحو 30 نقطة. لكن حماسته إلى جانب عائلته، 
الناخبن،  مع  املباشر  التواصل  طريقة  واعتماد 
سمحا له بالفوز باملنصب، بنسبة 50.5 في املائة. 
أســلــوبــه فــي الــتــواصــل املـــرن ســاهــم فــي صداقته 
ــع رئـــيـــس األكـــثـــريـــة الــجــمــهــوريــة  ــ مــــع مـــاكـــن ومـ
فـــي الــكــونــغــرس، مــيــتــش مــاكــونــيــل، مــتــمــكــنــًا من 

تــوســيــع قــدرتــه عــلــى جـــذب الــحــلــفــاء والــخــصــوم.
 مهمة بــايــدن فــي تخليص 

ّ
ــإن وفـــي حـــال فــــوزه، فـ

أميركا من إرث أربع سنوات من عمر والية ترامب 
لن تكون سهلة، لكنه مع ذلك كان واضحًا في رسم 
مجريات واليته األولى، بما في ذلك على الصعيد 
الخارجي. أعلن أنه سيسعى إلعادة العمل باتفاق 
نجاحًا  أكــثــر  أساليب  وتكريس  للمناخ،  بــاريــس 
فــي التعامل مــع املــلــف اإليــرانــي، مــا يفتح املجال 
إلنقاذ االتفاق النووي املوقع في عهد أوباما. أما 
تغيير  إلــى  تدفعه  فقد  الــعــراق،  ملف  فــي  خبرته 
مسار االنسحاب األميركي منه أو تعديله. وعلى 
أنــه سيحافظ على مسافة مع  تأكيده  مــن  الــرغــم 
 ذلك سيكون موضع اختبار.

ّ
الصن وروسيا، فإن

 الكثير من األميركين يؤيدون 
ّ
ومما ال شك فيه أن

بـــايـــدن؛ الــبــعــض مــنــهــم فــقــط لــانــتــهــاء مـــن عهد 
ترامب، والبعض اآلخر، بسبب قدرته على تمهيد 
الــطــريــق ألمــيــركــا أكــثــر تــقــدمــيــة، قــد تحقق أفــكــار 
. مع ذلك، فإن تردده في ملفات 

ً
ساندرز مستقبا

قــدرتــه على الحسم، وسهولة تغيير  عــدة، وعــدم 
مواقفه، كلها أمور ال تصّب في صالحه.

أحداث عصيبة
ــّر بــايــدن بكثير خـــال مــســيــرتــه، فــقــد ُســــّرح من  مـ
الجيش بسبب إصابته بالربو. يعشق كرة القدم 
في  تلعثمه  عنه  مــعــروف  والبيسبول.  األميركية 
الكام، وهو ما ظهر في خطابات عدة له، حتى إنه 
نسي اسم ترامب أخيرًا، ما وظفه األخير لصالحه 
 بايدن بالغ في 

ّ
مشككًا في قدرات خصمه. ومع أن

تقدير درجاته الدراسية والجامعية، إال أنه لم يكن 
. تعّرض ألحداث عصيبة مثل وفاة زوجته 

ً
فاشا

نــاومــي كريستينا  وابــنــتــه  هــانــتــر،  نيليا  ــى  األولــ
)كـــانـــت تــبــلــغ مـــن الــعــمــر عــامــًا واحـــــدًا( فـــي حـــادث 
سير عــام 1972، ُجــرح فيه ولـــداه بــو )الـــذي توفي 
في عام 2015( وهانتر. وكاد يتخلى عن طموحه 
ــادث، لــــوال رفــــض الــحــزب  ــحــ الــســيــاســي بــســبــب الــ
الــديــمــقــراطــي ذلـــك. كـــان بــايــدن يقضي 3 ســاعــات 
يوميًا فــي الــقــطــار بــن ديــاويــر وواشــنــطــن، فقط 
للبقاء على مقربة من ولديه. في عام 1977، اقترن 
بزوجته الثانية جيل ترايسي جايكوبز، وله منها 

آشلي بايزر، التي أصبحت عاملة اجتماعية.
بــأنــه »أحـــد 200  وصفته مجلة »تــايــم« عــام 1974 
ــــع أن عـــاقـــتـــه مــــع أوبـــامـــا  ــه لــلــمــســتــقــبــل«. ومـ ــ وجـ
شــابــهــا الـــتـــوتـــر فـــي بـــدايـــاتـــهـــا، إال أنـــهـــا تــحــولــت 
القيام  إلى  السابق  الرئيس  لعاقة صداقة، دفعت 
بـــجـــوالت انــتــخــابــيــة تـــأيـــيـــدًا لـــبـــايـــدن فـــي واليــــات 
مــتــأرجــحــة. أوبـــامـــا، عــاشــق كـــرة الــســلــة، قـــال يومًا 
عــن بــايــدن، إنــه »الــاعــب الـــذي يفعل كــل شــيء وال 
تذكره اإلحصائيات«. كذلك وصف الكاتب هاورد 
فينمان املرشح الديمقراطي بالقول: »بايدن ليس 
أكاديميًا وال مفكرًا، بل رجــل شــارع. وهــو متحدر 
ــال فــــي ســكــرانــتــون  ــمـ ــعـ ــن الـ مــــن ســـالـــة طـــويـــلـــة مــ
الــذي فشل  بنسلفانيا. يعلم كيف يبيع«. والرجل 
في تجاوز االنتخابات التمهيدية لرئاسيات 1988 
بسبب »سرقته« خطابًا للسياسي البريطاني، نيل 
تمهيديات  في  إثبات حضوره  في  كينوك، وفشل 
عام 2008 لضعف التأييد الحزبي له، والــذي كان 
ســـادس أصــغــر سيناتور فــي الــتــاريــخ، قــد يصبح 

ًا في الواليات املتحدة.
ّ
الليلة أكبر رئيس سن
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ــبــــاك« )لــجــنــة الـــشـــؤون الــعــامــة  ــام مــؤتــمــر »آيــ ــ أمـ
»التزامنا  على  مــشــّددًا  اإلسرائيلية(،  األميركية 
ببقاء ونــجــاح وأمـــن دولـــة إســرائــيــل اليهودية«. 
كــمــا أن بــايــدن نــفــســه، ســبــق لــه أن رّدد فــي عــام 
أكون  أن  بالضرورة  ليس  »أنــا صهيوني.   2007

يهوديًا ألكون صهيونيًا«.

اتهامات تحرش
ــه ســـاهـــم فــــي تـــمـــريـــر قــــوانــــن ملــكــافــحــة  ــ ــع أنـ ــ ومـ
ــرأة إبــــان مــشــاركــتــه فـــي اللجنة  ــ الــعــنــف ضـــّد املـ
و1995،   1987 عامي  بن  للكونغرس  القضائية 
 اتهامات التحّرش الحقت بايدن، تحديدًا 

ّ
إال أن

ــه فــي  ــ ــلـــم أنــ فــــي الـــســـنـــتـــن األخــــيــــرتــــن. مــــع الـــعـ
لترشيح  االســتــمــاع  وأثـــنـــاء جــلــســة  ــام 1991،  عـ
األمــيــركــيــة،  العليا  للمحكمة  تــومــاس  كــارنــس 
اتهمت األستاذة في الحقوق حاليًا، أنيتا هيل، 
تـــومـــاس بــالــتــحــّرش جــنــســيــًا بـــهـــا. لــكــن بــايــدن 
رفض مناقشة األمر في جلسات االستماع، كي 
ال تؤثر على ترشيح توماس. إال أنه عاد واعتذر 

فرصة أخيرة لتتويج 
مسيرة سياسية 

مليئة بالتناقضات 
والتردد

)Getty/أظهرت االستطالعات تقّدم بايدن في السباق الرئاسي )درو أنغرير

تاريخ بايدن يُظهر تردده وتعديل 
مواقفه أكثر من مرة

مهمة بايدن في تخليص أميركا 
من إرث ترامب لن تكون سهلة

بــايــدن مرشحًا رئاسيًا عن  بــدأت تتشكل مالمح تسمية جــو  حــني 
رح 

ُ
ط املاضي،  الربيع  في  األميركية  لالنتخابات  الديمقراطي  الحزب 

السابق،  الرئيس  نائب  يتأخر  لم  نائبه؟  من سيكون  األهــم:  السؤال 
في اإلعالن عن نيته تسميته امرأة إلى جواره. وبرز على رأس قائمة 
الترشيحات، ميشيل أوباما، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما. كان 
بايدن يرغب من خاللها تعبيد الطريق إلى ناخبي الرئيس السابق، 
 2008 انتخابات  في  كاسحني  انتصارين  بتحقيقه  سمحوا  الذين 
و2012. رفضت ميشيل أوباما عرض بايدن، ألنها »تعبت من املكوث 
البيت األبيض«. تحولت األنظار إلى سيدتني أخريني:  8 سنوات في 
الديمقراطي، وسيناتورة  الحزب  وجــوه  أبــرز  إحــدى  وارن،  إليزابيث 
بالدوين. غير  املتأرجحة حاليًا، تامي  الواليات  ويسكونسن، إحدى 
أن اسمًا آخر طرأ في أواخــر يوليو/تموز املاضي، قبل تسميته في 
هاريس.  كــامــاال  كاليفورنيا،  سيناتورة  املــاضــي:  أغــســطــس/آب   11
ضافة التي ُيمكن أن تقدمها 

ُ
وفي حني شكك البعض حول القيمة امل

هاريس لبايدن، إال أن مراحل الحملة االنتخابية في األسابيع األخيرة 
أكدت صوابية خياره.

الــنــتــائــج، ستدخل هاريس  إعـــالن  لــم يتأخر  فــي حــال  الليلة،  مــســاء 
التاريخ كــأول امــرأة ســوداء وأول أميركية من أصــل آسيوي تشغل 
تأمني  على  بل ستعمل  هــذا فحسب،  وليس  الرئيس.  نائب  منصب 
كل املستلزمات لترشيح نفسها لرئاسيات عام 2024، لتحقق ما لم 
الواقع،  تحققه أي امــرأة في أميركا، وأبرزهن هيالري كلينتون. في 
نتخب مدعيًا عامًا في 

ُ
ت امــرأة »ملونة«  أول  أن كانت  لهاريس  سبق 

وخاضت  املتحدة،  الــواليــات  لرئاسة  الترشح  وحــاولــت  كاليفورنيا. 
بعدم  اتهمته   ،2019 يونيو/حزيران  فــي  بــايــدن  مــع  قاسية  مناظرة 
العمل على الحافالت املدرسية للدمج العرقي في السبعينيات، لكنها 
وفي  املــاضــي.  األول  ديسمبر/كانون   3 في  باكرًا  وانسحبت  عــادت 
عــالقــة عمل  أن  لــبــايــدن، علمًا  تأييدها  أعلنت  املــاضــي،  مـــــارس/آذار 

ربطتها مع نجله بو الذي توفي في عام 2015.
وعلى الرغم من العالقة املتذبذبة مع بايدن في البداية، إال أن هاريس 
ــــه، تــحــديــدًا فـــي اســتــمــالــة الــنــســاء والــتــقــدمــيــني  ــلــت قــــوة دافـــعـــة ل

ّ
شــك

هاريس  أوباما. وساهمت  أيــدت  التي  نفسها  القواعد  أي  واألقليات، 
أيضًا في رفع نسب التبرعات املمنوحة لبايدن في األشهر األخيرة، 
زت القواعد الشعبية لدى الديمقراطيني. وهو ما يمنحها تقدمًا 

ّ
فحف

كبيرًا في هذا املجال على منافسها املباشر، مايك بنس، نائب ترامب.
في السياق، قال جويل باين، املخطط االستراتيجي الديمقراطي الذي 
عمل في حملة هيالري كلينتون في انتخابات الرئاسة لعام 2016، 

في  لبايدن  كرفيق  مقنعة  أكثر شخصية  دائما  كانت  »هــاريــس  إن 
التحالف  توحيد  في  مساعدته  على  القدرة  تملك  ألنها  االنتخابات، 
ــيـــال، ونــجــحــت فــي رفـــع درجــة  ــراق وبـــني األجـ ــ الــديــمــقــراطــي بــني األعـ

الحماس على مستوى القاعدة«.
بـــدورهـــا، ذكــــرت الــكــاتــبــة كـــوريـــن لــيــســنــي فـــي صــحــيــفــة »لــومــونــد« 
ــز عــلــى الــنــاخــبــني الــبــيــض، وكـــامـــاال على  ــ

ّ
ــايـــدن رك الــفــرنــســيــة أن »بـ

وأريــزونــا  نيفادا  فــي  والالتينيني، خصوصًا  الــســود  مثل  األقــلــيــات، 
وتكساس، وهي واليات متأرجحة«. واعتبرت أنها »تصرفت بذكاء 
رياضية،  ارتدائها مالبس  عبر  لبايدن، ســواء  نائبة  ترشيحها  منذ 
إلى  الكاتبة  ولفتت  رائــعــة«.  إنــهــا  الجميع.  مــع  بأريحية  التعامل  أو 
الحملة  الـــذي شــاركــهــا فــي  إبــعــاد فريقها  أن »هــاريــس عملت عــلــى 
مثل  إياها  واصفة  بــايــدن«،  لفريق  وخضعت  التمهيدية،  االنتخابية 

»عازفة كمان من الصف الثاني«.
وأشــارت ليسني إلى أن هاريس »نجحت في مواجهة نائب ترامب، 
مايك بنس، في مناظرتهما الوحيدة، في سولت اليك سيتي في والية 
النساء، كفئة  يوتا. ولم تبحث عن خالفات محددة، بل ركــزت على 

ناخبة تركت ترامب. 
التقني، مع انتشار مشهد  ونجحت هاريس في استغالل التطور 
أكتوبر/تشرين   19 فــي  فــلــوريــدا،  فــي  املطر  تحت  فيه  ترقص  لها 
اليمينية، إال أن نحو  الــرغــم مــن االنــتــقــادات  األول املــاضــي. وعــلــى 
مليوني شخص شاهدوها ترقص، وكأنها تستعيد فيلم »الغناء 
ليسني عن  وكــشــفــت  كــيــلــي.  للممثل جــني  املــطــر« )1952(  تــحــت 
بــاراك  السابق  الرئيس  طــاول  الــذي  نفسه  للتنّمر  تعّرض هاريس 
أوباما، لجهة أصوله، فحني يتّم تذكيرها بذلك ترّد باقتضاب: »لقد 
ولدت في مستشفى كايزر في أوكالند )كاليفورنيا(«، في إشارة 
بــالــوالدة. وقــد ساهم عملها مدعية عامة في  أميركية  إلــى كونها 
سان فرانسيسكو، أهم قسم عدلي في الواليات املتحدة، بعد وزارة 
العدل في واشنطن، برفعها دعاوى عدة على مصارف كبرى كان 
أصحابها يسعون للحصول على تعويضات ضخمة بعد األزمة 
املــالــيــة عـــام 2008، لــكــن هــاريــس رفــضــت ذلـــك. فــي املــقــابــل، اتهم 
كثر هاريس بعدم بذلها جهدًا كافيًا للتحقيق في حــوادث إطالق 
بالخطأ، عندما كانت  أديــن فيها متهمون  للنار وقضايا  الشرطة 

مدعية عامة في كاليفورنيا.
وما يعزز كونها »الخطر الكبير« الذي يخشاه ترامب، هو وصفه إياها 
الفعلية«.  الحاكمة  »ستكون  وأنها  و»اشتراكية«،  »يسارية«  بكونها 
حتى أنه بعد اإلعالن عن ترشيحها، اعتبرها العضو »األكثر فظاعة« 

أنه »متفاجئ« لهذا االختيار. كما نشر  في مجلس الشيوخ، مؤكدًا 
بايدن  تهاجم  فيه هاريس وهي  تظهر  ُمجمعًا  فيديو  ترامب مقطع 
وتتهمه بالعنصرية، باإلضافة إلى حديث لها تظهر فيه تبنيها البيان 
 إلى فرض تريليونات الــدوالرات كضرائب 

ً
الراديكالي لليسار، داعية

جديدة، في إشارة منه إلى عدم صالحيتها لهذا املنصب. 
وبعيدًا عن املواقف من امللفات الداخلية التي تحّرك الناخب األميركي، 
اإلســرائــيــلــي، على  لالحتالل  املفتوح  هــاريــس ال تخفي دعمها  فــإن 
الرغم من أنها تؤمن، من جهة أخرى، بحل الدولتني كمعادلة إلنهاء 
الصراع. وهي تطالب بأال يكون دعم إسرائيل الكامل قضية حزبية، 

وتنادي بالدعم األميركي الكامل لالحتالل.
وذكرت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، في وقٍت سابق، أن هاريس 
تــعــرضــت إلـــى انـــتـــقـــادات مـــن الــيــمــني فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي بعد 
اإلسرائيلية  األميركية  العامة  الــشــؤون  لجنة  قــيــادات  مع  اجتماعها 
»أيباك« في عام 2019. وأوضحت أن هاريس تقف في صف بايدن 
فــي مــا يــخــص إســرائــيــل. وكــانــت هــاريــس أحـــد الــوجــوه الـــبـــارزة في 
اللوبي  »أيباك« منذ عام 2017. وقالت، في أحد مؤتمرات  مؤتمرات 
اليهودي في أميركا، »أستطيع أن أتذكر الصناديق التي كنا نحملها 
من أجــل جمع األمــوال لــزرع أشجار في إسرائيل«. وسبق أن زارت 
الغربية  والضفة  إسرائيل  إيمهوف  دوغـــالس  اليهودي  زوجــهــا  مــع 
مجلس  في  لقرار  الرئيسيني  الداعمني  أحــد  كانت  أنها  كما  املحتلة. 
الشيوخ في يناير/كانون الثاني 2017، والذي ينتقد إدارة أوباما لعدم 
استخدام حق النقض في وجه قرار ملجلس األمن يدين السياسات 

االستيطانية إلسرائيل.
وقد عارضت قرار ترامب حظر دخول املسلمني من دول عدة في يناير 
الشمالية.  املتحدة وكوريا  الواليات  التقارب بني  انتقدت  2017. كما 
وعــارضــت مــواقــفــه الــصــدامــيــة مــع حلف شــمــال األطــلــســي، وتقاربه 
وتعارض  بوتني.  فالديمير  برئيسها  الجيدة  وعالقاته  روسيا  من 
هاريس السياسات الصينية حيال حقوق اإلنسان، خصوصًا أقلية 
ممارسات  وتــعــارض  كونغ،  وتناصر حقوق سكان هونغ  األيــغــور. 

الصني التجارية غير العادلة.
عته إدارة أوباما مع إيران، 

ّ
وأيدت هاريس االتفاق النووي الذي وق

ت مواقف 
ّ
واعترضت على انسحاب إدارة ترامب منه الحقًا. وتبن

الصحافي  الكاتب  قتل  بعد  خصوصًا  السعودية،  مــن  متشددة 
السعودي  التحالف  جمال خاشقجي. وهــي ترفض بشدة حــرب 

اإلماراتي في اليمن.
)العربي الجديد، فرانس برس(

كاماال هاريس الستقـطاب التقدميين و»الملّونين«

بيار عقيقي

ســتــكــون لــيــلــة الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء األطـــــول فـــي حــيــاة 
جو  األميركية،  للرئاسيات  الديمقراطي  املــرشــح 
بـــايـــدن. ففيها إمـــا ســُيــعــلــن انــتــصــاره فــي حملته 
الرئاسية الثالثة بعد محاولتن فاشلتن للترشح 
باسم الحزب الديمقراطي في عامي 1988 و2008، 
بالتناقضات  مليئة  سياسية  حــيــاة  سيطوي  أو 
والــتــحــديــات. »جـــو الــنــعــســان«، بــحــســب منافسه 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب، هــو إنــســان 
»ديمقراطي وفخور«، بحسب ما رّدد في كل مراحل 
الحملة االنتخابية الحالية. وهي الحملة التي كاد 
يخرج منها بهزيمة نكراء، لوال »الثاثاء العظيم« 
ــــذي ســحــق فيه  ــارس/ آذار املــــاضــــي، والــ ــ فـــي 3 مــ
التمهيدية للحزب  منافسن كثرًا في االنتخابات 
الــديــمــقــراطــي، أبـــرزهـــم إلــيــزابــيــث وارن وبــيــرنــي 
ــة أقــــل مــايــكــل بــلــومــبــيــرغ. وفــي  ســــانــــدرز، وبـــدرجـ
أغسطس/ آب املاضي، وجد بايدن نفسه مرشحًا 
وحيدًا ملواجهة »ترامبية« غّيرت وجه أميركا في 
القرن الـ21. وللمرة األولى منذ انتخابه سيناتورًا 
فــي واليـــة ديــاويــر الــصــغــيــرة، عـــام 1973، تــحــّول 
نائب الرئيس السابق باراك أوباما خال واليتن 
نــقــطــة إجــمــاع  إلــــى  إلــــى 2017،  امــتــدتــا مـــن 2009 
الرافضة  ــراف  واألطــ والشخصيات  الــتــيــارات  لكل 
للمناخ الـــذي أرســــاه تــرامــب خـــال 4 ســنــوات من 
عــمــر واليـــتـــه كــانــت مــلــيــئــة بـــاألزمـــات والــفــضــائــح 
على صعيد السياسة الداخلية والخارجية. وهنا 
مكمن كل شيء، فكل االستراتيجيات والسياسات 
بــايــدن طيلة سنواته  اعتمدها  الــتــي  والــخــيــارات 
الــتــي نـــاهـــزت الــــــ50 عــامــًا فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
األمــيــركــيــة، ستكون فاصلة فــي الــيــوم األخــيــر من 
ــد تــكــون مــفــتــاحــه لــدخــول  املــعــركــة مــع تـــرامـــب، وقـ

البيت األبيض في يناير/ كانون الثاني 2021.

التاريخ يعيد نفسه؟
ــاريـــخ يعيد  ــتـ ــبـــارة »الـ ال يــتــفــق الــبــعــض حــــول عـ
نفسه«، لكن في حالة بايدن قد يكون الواقع كذلك. 

فالرجل الذي كان في الـ29 من عمره، وكاد ينضّم 
للحزب الجمهوري في بداياته السياسية، تحّول 
سريعًا إلى الحزب الديمقراطي. األسباب كثيرة، 
الــتــوّرط األميركي الخاسر في حــرب فيتنام  مثل 
إلــى 1975 وتدخلت فيها  )امــتــدت مــن عــام 1955 
املــتــحــدة مــن 1961 قبل أن تسحب آخر  الــواليــات 
الجمهوري  الــحــزب  وتــدهــور  فــي 1973(،  جــنــدي 
واســتــقــالــة الــرئــيــس ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون بسبب 
فــضــيــحــة »ووتـــرغـــيـــت« )الــتــجــســس عــلــى الــحــزب 
وبدء  الثقافية،  الستينيات  وثــورة  الديمقراطي( 
تطّور حركة الحقوق املدنية ونشوء قيم يسارية 

بن الشباب.
وبعد حوالي 50 عامًا على تلك األيام، بات بايدن 
فـــي صــلــب املـــواجـــهـــة مـــجـــددًا: الــجــمــهــوريــون في 
تـــراجـــع بــســبــب تـــرامـــب. فـــيـــروس كـــورونـــا ضــرب 
الــعــصــبــن االقـــتـــصـــادي والــصــحــي لــألمــيــركــيــن. 
االنـــســـحـــابـــات املــتــاحــقــة لــــــإدارة األمــيــركــيــة من 
ت 

ّ
اتـــفـــاقـــات عــســكــريــة وســيــاســيــة ومــنــاخــيــة، هـــز

ــد، وفــــق منطق  ــ ثــقــة املـــواطـــنـــن بــالــرئــيــس. ال أحـ
الديمقراطين، قادر على وضع حّد لترامب، سوى 
شخص قادر على البقاء وسط كل االصطفافات، 

ابــــن ســكــرانــتــون بنسلفانيا  يــعــلــم  ــايـــدن.  بـ وهــــو 
الشهر  فــي  ذلــك جــيــدًا. تكفي متابعة تصريحاته 
األخــيــر: »أنـــا ديــمــقــراطــي، لكنني ســأكــون رئيسًا 

للديمقراطين والجمهورين«.
وهو ما دفع بايدن أيضًا لرفع شعارات التغيير، 
»الليبرالي إزاء الحريات والحقوق  واصفًا نفسه بـ
ــة الـــصـــحـــيـــة ومـــــخـــــاوف كـــبـــار  ــ ــايـ ــ ــــرعـ املــــدنــــيــــة والـ
الــخــيــارات في   اعتناق هــذه 

ّ
الــســن«. لكنه أيقن أن

زمـــن انــتــقــالــي قـــد يــكــون صــعــبــًا عــلــى املــحــافــظــن 
ــو مـــا دفــعــه  الــتــقــلــيــديــن لـــدى الــديــمــقــراطــيــن. وهـ
إلى التأكيد أنه »محافظ حيال رفض اإلجهاض« 

و»يؤيد التجنيد العسكري«.
ــة، بــقــدرتــه  يـــريـــد بـــايـــدن تــوجــيــه رســـالـــة واضــــحــ
والتيار  املحافظ  األميركي  التيار  بن  املــزج  على 
الــتــقــدمــي، فــا يــكــون تــرامــب وال يــكــون ســانــدرز، 
بــمــا يــشــي بــنــّيــتــه تــوحــيــد أمــيــركــا بــعــد ســنــوات 
ــع مــن االنــقــســامــات الــداخــلــيــة. ورمــزيــة بــايــدن  أربـ
الوالية  ديــاويــر،  تمثيله  في مسألة  أيضًا  تكمن 
األولـــــى الـــتـــي صـــّدقـــت عــلــى الـــدســـتـــور األمــيــركــي 
األول 1787، ولعله يكون  في 7 ديسمبر/ كانون 
الشخص األول الذي يتمكن من وضع حٍد لترامب.

تردد غير خفي
 لبايدن جانبن في تاريخه 

ّ
لكن ال يمكن إغفال أن

محاولته  أو  تناقضه  كــّرســا  الــطــويــل،  السياسي 
تــرّدده في  الواجهة، وبالتالي ترسيخ  البقاء في 
كثيرة.  مــرات  مواقفه  تعديل  عــدة، وحتى  ملفات 
 فــــي تـــمـــريـــر قــــانــــون »مــكــافــحــة 

ً
ــثـــا فـــقـــد ســـاهـــم مـ

اعتبر  لكنه  الكونغرس،  في  عــام 1984  الجريمة« 
في عام 2019 أنه »ارتكب خطأ كبيرًا بالتصويت 
لـــصـــالـــح الــــقــــانــــون«، بـــعـــد أن ازدحــــمــــت املــحــاكــم 
روحية  مــن  مستمّدة  مــشــّددة  بــأحــكــام  األميركية 
هذا القانون. كذلك سبق أن رفض بايدن انضمام 
املثلين للجيش عام 1993 وصــّوت لصالح منح 
ــــزواج مــن الــجــنــس نفسه.   رفـــض الـ

ّ
الـــواليـــات حـــق

لكنه عاد وأّيد زواج املثلين في عام 2012. واجه 
األسبق جورج  األميركي  الخارجية  وزيــر  بايدن 
شولتز في الثمانينيات، واتهمه بتأييد سياسة 
»أبـــارتـــهـــايـــد« )الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري( فـــي جــنــوب 
الدمج  رفــض حافات  نفسه  بايدن  لكن  أفريقيا، 
العرقي في السبعينيات. وهذه النقطة كانت مدار 
انــتــقــادات كــامــاال هــاريــس لــه خـــال االنــتــخــابــات 
إلــى  تــتــحــّول  أن  قــبــل  لــلــديــمــقــراطــيــن،  التمهيدية 
الــرئــاســة. دافــع بــايــدن بقوة عن  مرشحته لنيابة 
حرب أفغانستان )2001(، وقال حرفيًا: »يجب أن 
ب األمر«.

ّ
نفعلها )أي غزو أفغانستان(، مهما تطل

دعــم بــايــدن حــرب الــعــراق 2003، لكنه دعــا لسحب 
القوات األميركية عام 2007، مؤيدًا تقسيم العراق 
ــردي. وفــــي عــام  ــ لــثــاثــة أقـــالـــيـــم: ســـنـــي، شــيــعــي، كــ
2014، بعد تمدد تنظيم »داعــش«، دعا بايدن إلى 
مــاحــقــتــه »حــتــى أبــــواب الــجــحــيــم«. عــــارض حــرب 
الخليج عام 1991، وأيد تمّدد الحلف األطلسي في 
السوفييتي  االتحاد  بعد سقوط  الشرقية  أوروبــا 
اليوغوسافية  الــحــروب  انـــدالع  ثــم   ،)1991 1917(
الــشــؤون  لــجــنــة  فـــي  عــمــلــه  وأثـــنـــاء   .)2001  1991(
بتداعيات  بايدن  اهتم  الكونغرس،  في  الخارجية 
حروب البلقان. اعتبر الزعيم الصربي سلوبودان 
ميلوسيفيتش بأنه »مجرم حــرب«، ودعم تسليح 
البوسنين. الحقًا، أّيد تحرير كوسوفو من قبضة 
ــًا مــشــتــركــًا مــــع صــديــقــه،  ــانـــونـ الــــصــــرب، وطــــــرح قـ
الراحل جون ماكن، يدعو  السيناتور الجمهوري 
الــصــربــيــة  ــوات  ــقــ الــ لــقــصــف  بــيــل كــلــيــنــتــون  إدارة 
وإخراجها من كوسوفو عام 1999. وهو ما حصل. 
وكــافــأت الــدولــة الوليدة بــايــدن، بــإطــاق اســم ابنه 
جوزيف بو بايدن، الذي توفي بسرطان الدماغ عام 
2015، على إحدى طرقاتها السريعة في عام 2016. 
التدخل األميركي في  أّيــد بايدن  وبطبيعة الحال، 
ليبيا، مع بدء ثــورة 2011، وفقًا لقرار إدارة باراك 
قــرار ترامب باالنسحاب من  أوباما. وانتقد أيضًا 
الــضــوء األخــضــر  »ذلـــك يمنح   

ّ
أن ســوريــة، معتبرًا 

لبايدن  األكـــراد«. وسبق   عملية ضد 
ّ
لألتراك لشن

أن تطّرق للملف السوري في أكتوبر/ تشرين األول 
ــارات  2014، بــالــقــول إن »تــركــيــا والــســعــوديــة واإلمــ

تمّول كل من يحارب بشار األسد«.
بــايــدن، مع  أّمــا في امللف اإلسرائيلي، فقد فاجأ 
الديمقراطي،  الحزب  من  سيناتورًا   50 من  أكثر 
الــجــمــيــع فــي عـــام 2015، بــرفــضــه ســمــاع خطاب 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو في 
أوباما  إدارة  إعــام  ل ذلك بعدم 

ّ
الكونغرس. وعل

مسبقًا بالخطاب. لكنه في مارس 2016، تحدث 

مع بلوغه عمر 
الـ77، يرى الكثير 

من المراقبين أن 
جو بايدن لم يعد 

كما كان في 
أوج عهده نائبًا 

للرئيس باراك أوباما 
)الصورة(. فحين 

يكون واقفًا 
على المنصة 

يبدو عليه الوهن 
أحيانًا، فيما 

يغطي الشيب 
شعره. ويتخوف 

بعضهم حتى 
من صفوف 

داعميه بأن 
يتعثر أو حتى 

ينهار بعد 
معركته الطويلة 

والمضنية ضد 
دونالد ترامب 

الذي يعتمد 
أسلوبًا هجوميًا 

شرسًا. وباء 
كورونا الذي شل 
الحملة االنتخابية 

فجأة، حرم 
بايدن في مارس/

آذار الماضي 
من التواصل 

المباشر مع 
الناخبين، إحدى 

أهم أوراقه 
الرابحة. ومع 

أنه استأنف في 
نهاية أغسطس/

آب رحالته بشكل 
مكثف، إال أن 

امتثاله للتعليمات 
الصحية لجم 

حضوره على 
األرض بشكل كبير. 

في المقابل، 
قال منتقدوه 

إن ذلك سمح له 
بالقيام بحملة 

انتخابية بعيدا عن 
الناخبين ومتجنبا 
في غالب األحيان 

الصحافة.

وهن 
وضعف

أميركا تحبس أنفاس العالمانتخابات القرن

جو بايدن

)Getty/يأمل مؤيدو بايدن بطي صفحة حكم ترامب )درو أنغرير

Tuesday 3 November 2020 Tuesday 3 November 2020
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سياسة

  شرق
      غرب

قتلى بهجوم 
على جامعة كابول 

تعرضت جامعة كــابــول، وهــي من 
أكــبــر جــامــعــات أفــغــانــســتــان، أمــس 
أعقبه  انــتــحــاري،  لهجوم  اإلثــنــن، 
ــــن مــهــاجــمــن  ــبــــاك مـــســـلـــح بـ ــتــ اشــ
وقـــــــوات األمـــــــن. وتــــزامــــن الــهــجــوم 
ــعــــرض لــلــكــتــب تــســتــضــيــفــه  مــــع مــ
الـــــجـــــامـــــعـــــة مـــــــن قـــــبـــــل الـــــســـــفـــــارة 
اإليـــرانـــيـــة، وكــــان مــتــوقــعــًا حضور 
النائب األول للرئيس األفغاني أمر 
باسم  املتحدث  وأعلن  الله صالح. 
أن  عــريــان،  طــارق  الداخلية،  وزارة 
الهجوم انتهى بمقتل 19 شخصًا 
ونفت حركة  22 جريحًا.  وســقــوط 

»طالبان« أي عاقة لها بالهجوم.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

نحو نصف األردنيين لن 
يشاركوا في االنتخابات 

ــديـــدة،  أظــــهــــرت دراســـــــة أردنــــيــــة جـ
ـــذهـــا »تـــحـــالـــف راصــــــد ملــراقــبــة 

ّ
نـــف

نتائجها  ونـــشـــرت  االنـــتـــخـــابـــات«، 
أمس اإلثنن، أن 46.5 في املائة من 
الناخبن الذين يحق لهم االقتراع 
التي  االنتخابات  في  يشاركوا  لن 
نوفمبر/تشرين   10 فــي  ستجرى 
الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، فــيــمــا ســيــشــارك 
33.7 في املائة فيها. وقال 19.8 في 

املائة إنهم لم يتخذوا قرارًا بعد.
)العربي الجديد(

فرنسا: استجواب شخص 
بهجوم ليون

قال شخص ظهر في مقطع فيديو 
يـــشـــتـــبـــك مـــــع الــــقــــس نــــيــــكــــوالوس 
كــاكــافــيــاكــيــس فــــي مـــديـــنـــة لــيــون 
ــــذي أصـــيـــب بطلق  الــفــرنــســيــة، والــ
ــقـــل إلــى  ـ

ُ
ــارج كــنــيــســتــه ون ــ ــاري خـ ــ نـ

مــســتــشــفــى الـــســـبـــت املـــــاضـــــي، إن 
ــه، أمــــس  ــزلــ ــنــ ــة داهـــــمـــــت مــ ــرطــ ــشــ الــ
اإلثنن. وقال جان ميشيل ديمويا 
إن الـــشـــرطـــة جـــمـــعـــت وثــــائــــق فــي 
منزله، واقتادته لاستجواب، لكن 
ديمويا  وأكـــد  بـــه.  لــيــس كمشتبه 
أنــــه تــشــاجــر مـــع الــقــس فـــي مقطع 
الكنيسة،  الفيديو خال طــرده من 
ثم حاول الدخول مرة أخرى، حيث 
ركله القس وأغلق الباب في وجهه.
)أسوشييتد برس(

اشتية يدعو بريطانيا 
إلى االعتراف بالدولة 

الفلسطينية 
الفلسطيني  ــوزراء  ــ ــ الـ رئــيــس  دعــــا 
مــحــمــد اشــتــيــة )الـــــصـــــورة(، أمــس 
االعــتــراف  إلــى  بريطانيا،  اإلثــنــن، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة املــســتــقــلــة  ــالـــدولـ بـ
قــرارات  أقرتها  التي  الــحــدود  على 
ــيــــة وعــاصــمــتــهــا  الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــ
الــــــــــقــــــــــدس، تـــــعـــــويـــــضـــــًا لـــلـــشـــعـــب 
الفلسطيني عما ألّم به جراء إعان 
بـــلـــفـــور، فـــيـــمـــا شــــهــــدت عـــــدة مـــدن 
احتجاجية  فــعــالــيــات  فلسطينية 

على وعد بلفور، في ذكراه الـ103.
)العربي الجديد(

االحتالل يقر 
مشروعًا تهويديًا 

في وادي الجوز 
وافـــقـــت لــجــنــة الــتــخــطــيــط والــبــنــاء 
ــة فــــــي بــــلــــديــــة االحـــــتـــــال  ــيــ ــلــ ــحــ املــ
ــلــــي بــــالــــقــــدس املــحــتــلــة،  ــيــ ــرائــ اإلســ
اإلثــنــن، على خطة رئيسية  أمــس 
وادي  منطقة  »تطوير«  بـ ُسمي  ملا 
الجوز في القدس الشرقية، بما في 
ذلك »تطوير« منطقة التكنولوجيا 
الفائقة )وادي السيليكون(، حسب 
ــتـــال، وهــو  مــا أعــلــنــتــه بــلــديــة االحـ
مـــشـــروع يــرفــضــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
ويــصــفــونــه بــالــتــهــويــدي. وكــجــزء 
ــم إخـــــــاء  ــتــ ــيــ ــج، ســ ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــبــ ــ ــ مـــــــن ال
املــســتــأجــريــن مــن نــحــو 200 مبنى 
ــلـــوك لــفــلــســطــيــنــيــن  ــاعـــي مـــمـ صـــنـ
األعمال  نقل  وهدمها، فيما سيتم 
ــعــــات فــي  ــمــ ــة إلــــــــى مــــجــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الــعــيــســويــة وأم طــوبــا فـــي الــقــدس 

الشرقية.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

عـــقـــدت أمــــس اإلثـــنـــن مــجــمــوعــة مــكــونــة من 
ــلـــن فـــنـــيـــن وقــــانــــونــــيــــن ملــصــر  ــثـ ــة مـــمـ ــتــ ســ
وإثيوبيا والسودان اجتماعًا عن ُبعد لوضع 
ل للخبراء التابعن  الصاحيات التي ستخوَّ
لاتحاد األفريقي لتسهيل املفاوضات حول 
النهضة اإلثيوبي.  قواعد ملء وتشغيل سد 
وجــاء ذلك بعد أن اتفق وزراء املــوارد املائية 
والــــري فــي الــــدول الــثــاث أمـــس األول األحــد 
على أن يتولى خبراء االتحاد مهمة تسهيل 
املــفــاوضــات خـــال الــجــولــة الــحــالــيــة، الــتــي ال 
ــيـــرة، بــحــســب مــصــادر  ُيــنــتــظــر أن تــكــون األخـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي وزارتــــــي الــخــارجــيــة 

والري املصريتن وفي أديس أبابا.
وأوضــحــت املــصــادر أن االجــتــمــاع األول في 
الــجــولــة الــحــالــيــة لـــم يــشــهــد الـــدخـــول فـــي أي 
محل  القضايا  بــشــأن  موضوعية  مناقشات 
الــتــي ستكون لها األولــويــة لدى  الــخــاف أو 
خــبــراء االتــحــاد األفــريــقــي، الــذيــن سيقومون 

عماد كركص، ريان محمد 
عبد الرحمن خضر 

عــــادت مــحــافــظــة الــســويــداء جــنــوبــي ســوريــة 
إلـــى واجــهــة األحـــــداث مــن جــديــد، مــع تــجــّدد 
الدعوات إلى الخروج في تظاهرات في مركز 
املعيشية  ــــاع  األوضـ تــفــاقــم  بفعل  املــحــافــظــة، 
واالقتصادية في الباد. وأدى تدهور الليرة 
األجنبية،  الــعــمــات  ــام  أمـ املستمر  الــســوريــة 
بــســبــب الــعــقــوبــات واملــشــاكــل الــداخــلــيــة، إلــى 
ــواد الــتــمــويــنــيــة،  ــ نــقــٍص حـــاد فـــي الــســلــع واملــ
باإلضافة إلى فقدان فرص العمل في املناطق 
الخاضعة لسيطرة النظام. ومن تلك املناطق 
أمنية  توترات  كذلك  تعيش  التي  السويداء، 
شهر  مطلع  فيها  االحتجاجات  انـــدالع  منذ 
يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، ضــد رأس النظام 
بــشــار األســـد وحلفائه الـــروس واإليــرانــيــن، 

وانتقدت سوء أداء حكومة النظام.
وبــعــد يــومــن مــتــوتــريــن، فـــإن الــحــركــة بــدت 

بــالــدور الـــذي كـــان يــقــتــرح الــرئــيــس الجنوب 
أفريقي سيريل رامــافــوزا أن تــقــوم بــه الــدول 
الثاث. ويتمثل هذا الدور في تحديد جميع 
الــنــقــاط الــعــالــقــة بـــن الـــــدول الـــثـــاث ووضـــع 
ــم رفــع  ــراح حـــلـــول وســـــط، ثـ ــتــ حـــلـــول لــهــا واقــ
املـــســـودة ملــفــوضــيــة االتـــحـــاد األفــريــقــي لفتح 
حوار أخير بشأنها، ثم عرضها بعد التنقيح 

للتوقيع في قمة مصغرة جديدة.
وبالتالي فإن أهم ما حدث خال جلسة األحد 
املاضي هو تغيير خريطة طريق املفاوضات 
اســتــجــابــة ملــقــتــرح إثــيــوبــي ســودانــي بإيكال 
إلــى الخبراء ومرحلة  خطوة إعــداد املــســودة 
املــراجــعــة لــلــدول الـــثـــاث، األمــــر الــــذي يرجح 

عمليًا استمرار الخافات.
وبحسب املصادر، فإن االجتماع شهد أيضًا 
تحفظ إثيوبيا والسودان على مقترح مصري 
بإشراك الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، 
ــران لــلــمــفــاوضــات إلــى  ــ وهــمــا املـــراقـــبـــان اآلخــ
جانب االتحاد األفريقي، مع االتحاد الختيار 
املــســودة. وارتــأت  الــخــبــراء املستقلن لوضع 
الخرطوم وأديس أبابا أن زيادة عدد الجهات 
الخبراء وإعداد  املتداخلة في عملية اختبار 
املــســودة ســوف يعطل إنــجــازهــا، إلــى جانب 
التحفظ اإلثيوبي الذي بات متزايدًا وحاسمًا 
على أي اشتراك أميركي في إعــداد مسودات 

أو اإلدالء بمقترحات.
وذكرت املصادر أن هناك خافًا آخر متوقعًا 
حـــول الــــدور الــــذي ســيــؤديــه خــبــراء االتــحــاد 
األفريقي، إذ ترفض إثيوبيا أن تعرض عليهم 
ــــدول  ــة بــــن الـ ــيـ ــاسـ ــات الـــرقـــمـــيـــة األسـ الـــخـــافـ
الثاث، والتي على رأسها حجم التدفق العام 

»اإلبـــاغ«  على  قصرها  على  إثيوبيا  تصر 
فـــي مــواعــيــد مــعــيــنــة، لــكــن مــصــر والـــســـودان 
تريدان أن يكون لهما دور رئيس في تحديد 
مناخية  ظــروف  طــرأت  إذا  املتدفقة  الكميات 

غير متوقعة.
استمرار  أيــضــًا،  العالقة  النقاط  ضمن  ومــن 

ــداء، أمـــس  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ اعـــتـــيـــاديـــة فــــي أســــــــواق الـ
اإلثنن، إال أن محيط مبنى املحافظة شهد 
 عـــن انــتــشــار 

ً
انــتــشــارًا أمــنــيــًا مــكــثــفــًا، فــضــا

ّبتت فوقها رشاشات 
ُ
سيارات دفع رباعي ث

إلى  املؤدية  الساحة  متوسطة على مداخل 
ــّم نــشــر مــثــل هــذه  املــبــنــى وســـط املــديــنــة. وتــ
العربات أيضًا في شــوارع قريبة من مبنى 
 عــن إدخــــال حــوالــي أربــع 

ً
املــحــافــظــة، فــضــا

ـــشـــر اثـــنـــتـــان مــنــهــا في 
ُ
ــربـــات مــصــفــحــة، ن عـ

الــســاحــة، فيما تــمــركــزت اثــنــتــان أمـــام مركز 
قيادة الشرطة القريب من الساحة. ونّوهت 
»العربي الجديد«، إلى أن  لـ مصادر مطلعة 
كل التحركات األمنية في السويداء خاضعة 
إلشــــــراف فــــرع »األمــــــن الـــعـــســـكـــري« الــتــابــع 
رئيس  مــن  تحديدًا  العسكرية،  للمخابرات 
شعبة املخابرات العسكرية، الضابط كفاح 
السويداء  الذي يحاول تعقيد ملف  امللحم، 

ليسهل السيطرة عليه.
وشـــهـــد يــــوم الــســبــت املـــاضـــي دعــــــوات إلــى 
أن  إال  األحـــــــــد،  أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  ــتــــظــــاهــــر،  الــ
الــدعــوة لــم تنجح فــي تحقيق أهــدافــهــا، مع 
إلى  أمنية  تعزيزات  النظام  قــوات  استقدام 
املــحــافــظــة، نقطة االنــطــاق املعتادة  ســاحــة 
ــامــــت حــــواجــــز أمـــنـــيـــة بــغــيــة  لــلــتــظــاهــر، وأقــ
وذكــرت  املحتجن.  وتجمهر  التجمع  منع 
إلى  الدعوة  أن  الجديد«  »العربي  لـ مصادر 
االحــتــجــاج عــلــى ســـوء األوضـــــاع املعيشية 
ليست جديدة في اآلونــة األخــيــرة، إذ سبق 
أن تــجــمــع حـــوالـــي 15 مــتــظــاهــرًا قــبــل أكــثــر 
مــن أســبــوع فــي ســاحــة املــحــافــظــة، مــردديــن 
ــارات ضـــد تــــردي األوضــــــاع املــعــيــشــيــة.  ــعـ شـ

وجــابــوا بعد ذلــك أحــد شـــوارع املدينة قبل 
إلى  املــصــادر  الــتــظــاهــرة. ولفتت  أن تنفض 
أن الجهة الداعية إلى التظاهر، هي نفسها 

التي شاركت في تظاهرات يونيو املاضي.
ــزال األحـــــداث الــدامــيــة الــتــي شهدتها  وال تــ
ــا  املـــنـــطـــقـــة الـــفـــاصـــلـــة بــــن مــحــافــظــتــي درعــ
والسويداء في أواخر شهر سبتمبر/أيلول 
ــي، تـــرخـــي بــظــالــهــا عـــلـــى األخــــيــــرة،  ــاضــ املــ
الــتــي حملت الــجــانــب األكــبــر مــن الــخــســارة 
وبــات  القتلى.  لعدد  بالنسبة  املواجهة  فــي 
وجــهــاؤهــا الــيــوم يــحــاولــون ترتيب شــروط 
التفاوض مع قائد اللواء الثامن في »الفيلق 
الــعــودة، الطرف اآلخــر في  الخامس« أحمد 
املواجهة واملحسوب على روسيا بعد إبرام 

املصالحات في درعا.
فتكمن  األكبر  املحافظة  أهالي  أمــا مخاوف 
في بروز تحرك جديد ملسلحي »داعش« في 
الــريــف الــشــرقــي لــلــســويــداء. ويــوّجــه الكثير 
منهم أصابع االتهام إلى قوى النظام األمنية، 
باستغال االحتجاجات وتسببها في بلبلة 
داخلية لتحريك ورقة »داعش« ضد املدنين 
ترهيبًا، كما حصل في منتصف عام 2018 
حن وقعت أحداث دامية. كما يحاول النظام 

ــر املـــواجـــهـــة الــطــائــفــيــة بن  الــلــعــب عــلــى وتــ
الــدرزيــة، وجارتها  الغالبية  ذات  الــســويــداء 
درعا ذات الغالبية السنية، إذ ال يزال أهالي 
ومسلحي املحافظتن يتوخون الحذر لدى 
أي صــــدام، مــن تــحــّولــه إلـــى صــــراع مذهبي 
مباشر، ما سيجعل النظام أكبر املستفيدين 

من اقتتال الطرفن.
فــي ريـــف الــحــســكــة، شــمــالــي شـــرق ســوريــة، 
أدت املواجهات الدائرة بن فصائل »الجيش 
ــى مــقــتــل  ــ ــــوري« املــــعــــارض إلـ ــسـ ــ ــنـــي الـ الـــوطـ
ــال  ــر بــــجــــراح. وقـ ــدد آخــ عــنــصــر وإصــــابــــة عــ
»العربي الجديد« إن  الناشط أحمد موسى لـ
مدينة رأس العن تشهد، منذ يوم أول من 
أمس األحد، مواجهات بن مقاتلن تابعن 
ــن مــن  ــ ــريـ ــ ــان مــــــــراد« وآخـ ــطـ ــلـ ــسـ لــفــصــيــل »الـ
»الفرقة 20« ألسباب غير معروفة. وأوضح 
املواجهات أسفرت عن مقتل عنصر من  أن 
فــصــيــل »الــســلــطــان مــــراد« وإصـــابـــة آخــريــن 
مــن الــطــرفــن، تــزامــنــًا مــع اســتــقــدام مقاتلي 
الــفــصــيــلــن تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــــى داخـــل 
استقرارًا  املناطق  هــذه  ولــم تشهد  املــديــنــة. 
 مــنــذ خــروجــهــا عـــن ســيــطــرة الــنــظــام 

ً
كـــامـــا

الديمقراطية«  و»قــــوات ســوريــة  و»داعــــش« 
)قسد( بسبب خافات الفصائل، إذ يسعى 
كـــل فــصــيــل لــلــحــصــول عــلــى نــفــوذ أكــبــر في 
ـــل تــركــي جــدي 

ّ
املــنــطــقــة، فـــي ظـــل عــــدم تـــدخ

لوضع حد لاقتتال الداخلي.
ــبـــوة نـــاســـفـــة زرعـــهـــا  ــك، انـــفـــجـــرت عـ ــ ــــى ذلــ إلـ
مجهولون وسط سوق الخضار في مدينة 
رأس العن، ما أدى إلى إصابة ثاثة مدنين 

بجروح متفاوتة.

فــي فــتــرات الــجــفــاف والــجــفــاف املمتد والــذي 
مكعب  متر  مليار   37 يكون  أن  تقترح مصر 
كرقم وســط بــن مــا تطالب بــه إثيوبيا وهو 
32 مليارًا، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 
مليار متر مكعب، على أن ُيترك الرقم الخاص 
بأوقات عدم امللء والرخاء آللية التنسيق بن 

الدول الثاث.
ونّبهت املصادر إلى أن الفصل بن الدراسات 
الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة ســيــعــرقــل 
إعــــداد صــيــاغــة االتـــفـــاق، بــاعــتــبــارهــا املسألة 
ــودان  ــ ــسـ ــ األكــــثــــر حـــســـاســـيـــة، لـــكـــن مـــصـــر والـ
تــدفــعــان فــي اتــجــاه أن يــكــون مــن مسؤولية 
الــصــيــاغــة املشتركة  ثــم لجنة  الــخــبــراء ومـــن 
فيما  للتنسيق،  محكمة  آلــيــة  إلـــى  الــتــوصــل 

مطالبة مصر بالربط الكامل بن سد النهضة 
وســــد الـــروصـــيـــرص والـــســـد الـــعـــالـــي إلبــقــاء 
املناسيب املائية معقولة فيها جميعًا، فيما 
تــطــالــب الـــســـودان بــالــربــط فــقــط ملــنــع حــدوث 
تجادل  إثيوبيا  لكن  جسيم،  خطر  أو  ضــرر 
بـــأن هـــذه املــســألــة غــيــر ضـــروريـــة وستعرقل 

عملية امللء الثاني للسد العام املقبل.
لبرنامج  إثيوبيا  اســتــمــرار حجب  ظــل  وفــي 
ــم لــلــســد، تــصــر أيــضــًا  ــدائــ ــلء املــســتــمــر والــ ــ املـ
الخاصة  على حجب خطتها لاستخدامات 
باملياه سواء كانت مخصصة إلنتاج الطاقة 
أو الــزراعــة أو غيرها، وهــو أمــر يخرج أيضًا 
عن صاحيات لجنة الصياغة، ومن املتوقع 
املياه  لـــوزراء  املقبلة  الجلسة  على  يطرح  أن 
ــــي وثــيــقــة  والــــخــــارجــــيــــة، لـــيـــتـــم تــضــمــيــنــه فـ
والــســودان  تــحــاول مصر  لــاتــفــاق،  تكميلية 
ــا بـــرعـــايـــة االتـــحـــاد  حــالــيــًا ضـــمـــان صــــدورهــ

األفريقي، لكن إثيوبيا تعارضها بشدة.
بينما تتضمن املواضيع القانونية املختلف 
عليها عدم التوافق الكامل على مدى إلزامية 
االتــفــاقــيــة الـــتـــي ســيــتــم تــوقــيــعــهــا، وثــانــيــهــا 
التي  املنازعات  آلية فض  على  التوافق  عــدم 
 حول تشغيل السد وامللء. 

ً
ستنشأ مستقبا

االتفاقية  في تحويل  إثيوبيا  رغبة  وثالثها 
إلى اتفاق للمحاصصة في مياه النيل وإلغاء 
اتفاقية 1959 بن مصر والسودان، ورابعها 
انــتــزاع موافقة  فــي  وأحــدثــهــا رغــبــة إثيوبيا 
مصر والسودان على إقامتها مشاريع مائية 
األزرق وتطبيق  الــنــيــل  مــجــرى  عــلــى  أخــــرى 
القواعد االسترشادية الخاصة بسد النهضة 

عليها، األمر الذي ترفضه مصر نهائيًا.

مشاورات 
غدامس

ورقة 
الكاظمي 

البيضاء

الــــعــــام املــــاضــــي عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس. 
ــاءت الــجــولــة الــخــامــســة مـــن املــحــادثــات  ــ وجـ
العسكرية »5 + 5«، التي توسطت فيها األمم 
املــتــحــدة، بعد أقــل مــن أسبوعن مــن توقيع 
ــــم في  ــار دائـ ــــاق نــ الــجــانــبــن عــلــى وقــــف إطـ
جنيف في 23 أكتوبر املاضي، وهي خطوة 
وصفتها األمم املتحدة بأنها تاريخية بعد 

سنوات من القتال.
وأوضـــحـــت بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة فـــي ليبيا، 
أمــــس، أن االجـــتـــمـــاعـــات، الــتــي تـــشـــارك فيها 
املتحدة  لألمم  العام  لألمن  الخاصة  املمثلة 
في ليبيا باإلنابة، ستيفاني وليامز، والتي 
تنفيذ  األربــعــاء، ستناقش  غــد  تستمر حتى 
ومراقبة وقف إطاق النار، إلى جانب كيفية 

التحقق من االنتهاكات املحتملة. 
املحادثات  قبل  العسكرية  املحادثات  وتأتي 
السياسية الليبية املقرر إجراؤها في تونس 
لوضع خريطة  تهدف  والتي  نوفمبر،   9 في 

الــحــكــومــيــة«. وأضــــاف أن »تــلــك الــقــوى تعلم 
ــة املــالــيــة، من  حــاجــة الــحــكــومــة لــتــجــاوز األزمــ
خـــال الــعــمــل بــمــضــامــن الـــورقـــة، األمــــر الــذي 
يدفع تلك القوى الستغال ذلك ألجل املساومة 
السياسية، وفرض بعض الشروط واملكاسب 
ــبـــر أن  ــتـ لــصــالــحــهــا مـــقـــابـــل تـــمـــريـــرهـــا«. واعـ
»الورقة ال أمل بتمريرها في البرملان من دون 
التوافق بشأنها. وحاليًا بعض القوى تسعى 
لــكــســب الــــوقــــت، وتــضــيــيــقــه عـــلـــى الــحــكــومــة 
إلجبارها، واألطراف الداعمة لها، على القبول 
بشروطها من أجل بحث وتمرير الورقة، من 
بــيــنــهــا قـــانـــون املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة املختلف 
مالية  تخصيصات  الحكومة  وإضافة  عليه، 
ــبــــول آالف  ــبـــي، مــــن بــيــنــهــا قــ لــلــحــشــد الـــشـــعـ

األسماء الجديدة في صفوف الحشد«.
فـــي املـــقـــابـــل، يــثــنــي مــخــتــصــون ومــســؤولــون 
عـــراقـــيـــون عــلــى فـــقـــرات »الــــورقــــة الــبــيــضــاء« 
ــة املــالــيــة الــحــالــيــة،  ــ وأهــمــيــتــهــا فـــي ظـــل األزمـ
وضعها  وعـــدم  لتمريرها،  امللحة  والــحــاجــة 
ضمن خانة املساومات التي اعتادت العملية 

طرابلس ـ العربي الجديد

انــعــقــدت، للمرة األولـــى فــي غدامس 
الــلــيــبــيــة، اجــتــمــاعــات ملــجــمــوعــة »5 
مــن  عــســكــريــن  تـــضـــم  ــتــــي  والــ  ،»5+
املتقاعد خليفة حفتر،  واللواء  الوفاق  قــوات 
ــــذي كــشــفــت فــيــه الــتــصــريــحــات  فـــي الـــوقـــت الـ
الــســيــاســيــة عــن حــجــم الــتــبــايــن بــن األطـــراف 
الليبي، ما  السياسي  الحل  بشأن مــشــاورات 
يــرفــع مـــن نــســبــة الــضــغــوط عــلــى املـــشـــاورات 
إطاق  وقف  لتفعيل  تهدف  التي  العسكرية، 
ــــذي تـــم تــوقــيــعــه فـــي جــنــيــف فـــي 23  ــار الـ ــنـ الـ

أكتوبر/تشرين األول املاضي. 
ــم املـــتـــحـــدة، أمــــس اإلثـــنـــن، أن  ــ وأعــلــنــت األمـ
ــن األطـــــــــراف املـــتـــحـــاربـــة  قــــــادة عـــســـكـــريـــن مــ
الليبية اجتمعوا في مدينة غدامس، في أول 
مــحــادثــات عــســكــريــة مــبــاشــرة داخــــل ليبيا، 
مليشيات حفتر  الـــذي شنته  الــهــجــوم  مــنــذ 

بغداد ـ أكثم سيف الدين
        سالم الجاف

ورقــة  أن  عراقيون  مسؤولون  يؤكد 
اإلصــــــــــاح االقـــــتـــــصـــــادي الـــشـــامـــلـــة 
»الــــورقــــة الـــبـــيـــضـــاء«، الـــتـــي قــدمــهــا 
رئـــيـــس الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، إلــى 
البرملان، بغية اعتمادها كإطار عمل حكومي 
لتجاوز األزمة املالية التي تمر بها الباد، ال 
يمكن تمريرها من دون مساومات سياسية، 
معتبرين أن املصالح السياسية باتت تتحكم 

بمصير املشاريع والقرارات في العراق.
وحــتــى اآلن، وبــعــد مـــرور نحو 40 يــومــًا على 
مرتباتهم  واملتقاعدين  املوظفن  م 

ّ
تسل موعد 

لألزمة،  قريبًا   
ً
حــا ثمة  أن  يبدو  ال  الشهرية، 

إذ على الحكومة توفير نحو 5 مليارات دوالر 
شهريًا للموازنة التشغيلية، بينما بلغت قيمة 
ما باعه العراق من النفط والـــواردات األخرى 
3.4 مليارات دوالر فقط. وتسعى الحكومة، في 
االقــتــراض  البرملان على  األثــنــاء، ملوافقة  هــذه 
ــة بشكل  الــداخــلــي مــن الــبــنــوك، لــتــجــاوز األزمــ
البيضاء« خمسة  »الــورقــة  وتضّمنت  مــؤقــت. 
مــحــاور لتحقيق االســتــقــرار املــالــي املــســتــدام، 
اقــتــصــاديــة كلية،  وضــمــان تنفيذ إصــاحــات 
وتوفير الخدمات األساسية وتطوير الحوكمة 
التحتية  البنى  وتحسن  القانونية،  والبيئة 
األساسية، وتوفير الخدمات األساسية. وفي 
ــة مــالــيــة خــانــقــة، والــبــحــث عـــن حــلــول  ظـــل أزمــ
على  للحصول  الكاظمي  يسعى  لــتــجــاوزهــا، 
بنودها،  ناقش  ورقته،  لتمرير  دعــم سياسي 
البرملان  منتصف الشهر املاضي، مع رئيسي 
األعلى  الــقــضــاء  ومجلس  الحلبوسي  محمد 
فــائــق زيـــــدان، وقــــوى ســيــاســيــة أخــــرى، داعــيــًا 
البرملان ألن يناقشها ويقرها، حتى وإن كان 

من حيث املبدأ فقط.
 محاوالت الكاظمي اصطدمت باألجندات 

ّ
لكن

السياسية للقوى الكبيرة في البرملان، والتي 
رفــضــت حتى مناقشة ورقــتــه. ووفــقــًا لعضو 
»العربي  لـ تحدث  العراقي،  البرملان  في  بــارز 
الــجــديــد« طالبًا عــدم ذكــر اســمــه، فــإن »بعض 
الــبــرملــان رفــضــت مناقشة  الــقــوى الكبيرة فــي 
الورقة اإلصاحية، معتبرة أنها ورقة دعائية 
قـــدمـــهـــا الـــكـــاظـــمـــي ألجـــــل الـــكـــســـب الــشــعــبــي، 
ــة إلــــقــــاء الــــكــــرة بـــســـاحـــة الـــبـــرملـــان،  ــاولــ ومــــحــ
ــل لــــإصــــاحــــات  ــطــ ــعــ ــ

ُ
ــاره بـــــصـــــورة امل ــ ــ ــهـ ــ ــ وإظـ

طــريــق ســيــاســيــة تــــؤدي فــي الــنــهــايــة إلجـــراء 
بعثة  وأجــرت  وبرملانية.  رئاسية  انتخابات 
األمـــم املــتــحــدة، األســـبـــوع املـــاضـــي، اجتماعًا 
تأهيليًا عبر اإلنترنت، فيما انتقد الجانبان 
الــبــعــثــة الخــتــيــار الــحــضــور. وكـــانـــت أطــيــاف 
ليبية عدة طالبت بضرورة أن يعمل ملتقى 
الباد  إخـــراج  على  املقبل  السياسي  الــحــوار 
حول  التوافق  وعلى  االنتقالية،  الفترات  من 
قاعدة دستورية للذهاب إلى انتخابات عامة. 
لصياغة  التأسيسية  الهيئة  رئــيــس  ووّجــــه 
الدستور الجياني أرحومة، رسالة  مشروع 
إلى وليامز أمس اإلثنن، تضمنت انتقادات 
ليبيا  للدعم في  األممية  البعثة  به  قامت  ملا 
من استطاع للرأي بشأن املسار الدستوري 
عبر منصات الحوار السياسي الشامل التي 
عــقــدتــهــا افــتــراضــيــًا، مــعــتــبــرًا أنـــه »لــيــس ألي 
جهة داخلية أو خارجية الحق في التعقيب 
على ما انتهت إليه الهيئة التأسيسية إال من 
قبل الشعب عبر استفتاء عام«. وأضاف: »ال 
يجوز بأي حال عرض خيارات أخرى تناقض 
هذا املسار، قد تؤدي إلى القفز على مشروع 
مــن قبل هيئة منتخبة من  املنجز  الــدســتــور 
قبل الشعب أو تشجع عليه، وهــو ما يتبن 
مـــن خــــال طــرحــهــا لــتــبــنــي دســـتـــور آخــــر أو 
إعــطــاء خــيــار تعديل مــشــروع الــدســتــور قبل 
عرضه على االستفتاء، في إجــراء يخرج عن 

السياسية في العراق عليها منذ العام 2003.
ــرر الــلــجــنــة املـــالـــيـــة الـــبـــرملـــانـــيـــة، الــنــائــب  ــقـ مـ
اقتصادية  الورقة »خطة  عّد  الصفار،  أحمد 
مـــالـــيـــة مــهــمــة فــــي حـــــال تـــمـــريـــرهـــا«. وقـــــال، 
قــراءة  فيها  »الــورقــة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
واقــعــيــة للوضع املــالــي واالقــتــصــادي، وهي 

اخــتــصــاص الــبــعــثــة أو غــيــرهــا مـــن الــجــهــات 
األخــرى وبشكل يتنافى مع مقاصد منظمة 
ــم املـــتـــحـــدة ومــســاعــيــهــا لـــدعـــم الــتــحــول  ــ األمــ

الديمقراطي في ليبيا«.
وقال املحلل السياسي الليبي مروان ذويب، 
»العربي الجديد«، إنه على الرغم  في حديث لـ
مــن االعــتــراضــات عــلــى مــضــمــون امللتقى في 
تــونــس بــشــأن اتــفــاقــه عــلــى مــرحــلــة انتقالية 
ــدة، فــــإن الــــــرأي الـــعـــام بــــات يــتــجــه إلــى  ــديــ جــ
االقتناع بأن الخروج مباشرة إلى انتخابات 
عــامــة ال يــتــفــق مـــع الـــواقـــع. وأضـــــاف: »حــتــى 
الـــورق،  يـــزال على  االتــفــاق العسكري ال  اآلن، 
لــم يتحقق مــنــه شــــيء، عــــاوة عــلــى الــخــاف 
ــار الـــدســـتـــوري، فـــا يــوجــد  ــسـ الــكــبــيــر فـــي املـ
أساس تعقد به أي انتخابات«. وبرأي ذويب، 
فــإن هــدف البعثة من امللتقى ال يتوقف عند 
حــد اتــفــاق املــشــاركــن على قــاعــدة دستورية 
صــلــبــة لـــانـــتـــخـــابـــات، بـــل يــــرى أن الــتــحــدي 
إقناع  أمامها يتمثل في قدرتها على  األكبر 
املتنفذين في املشهد الحالي بترك مناصبهم 
والــــخــــروج مـــن املــشــهــد. واعــتــبــر أن مــطــالــب 
الــــدخــــول مـــبـــاشـــرة فـــي مــرحــلــة االنــتــخــابــات 
»طــريــقــة جــديــدة لــلــعــرقــلــة لــبــقــاء مــن يطالب 
بــهــا فـــي املــشــهــد، ألنــهــم يــعــرفــون أن أســـاس 
ر مطلبهم 

ّ
توف االنتخابات مفقود، وبالتالي 

مستحيل والنتيجة بقاؤهم في مناصبهم«.
ــيـــس املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة  ــان رئـ ــ وكــ
الوفاق فائز السراج شدد، األحد املاضي، على 
ضـــرورة الــذهــاب إلــى »انــتــخــابــات مباشرة«، 
مطالبًا األطراف الليبية باالنخراط في الحوار 
الــســيــاســي الـــقـــادم إلنـــجـــاز هـــذا االســتــحــقــاق 
بشكل سريع. وذكر السراج، في كلمة نشرها 
ــي بــمــنــاســبــة عـــودتـــه مــســاء  مــكــتــبــه اإلعــــامــ
األحد من رحلة أجراها لتركيا وإيطاليا، أنه 
»تركيز الجهود في محاولة  كثيرًا ما طالب بـ
ـــجـــرى على 

ُ
ــدة دســـتـــوريـــة ت ــاعـ ــن قـ الــبــحــث عـ

أساسها هــذه االنــتــخــابــات، بــداًل مــن الولوج 
في مرحلة انتقالية جديدة، غير أن الكثيرين 
لـــم يــســتــحــســنــوا هــــذا الـــتـــوجـــه، وســـاقـــوا في 

سبيل رفضه مبررات كثيرة«. 
أكـــدت خال  قــد  كــانــت ويليامز،  مــن جهتها، 
الرئاسي  املجلس  رئــيــس  بنائب  اجتماعها 
الهدف من  أن  أحمد معيتيق في إسطنبول، 
مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي املــقــبــل هـــو جمع 
»رسم مسار انتخابي سليم مبني  الليبين لــ
على قاعدة دستورية وفي أقصر إطار زمني 
مــمــكــن، يــنــهــي املـــراحـــل االنــتــقــالــيــة املتعاقبة 
جديدة«،  سياسية  مرحلة  إلــى  ليبيا  وينقل 

بحسب بيان للبعثة. 
الــهــادي  الليبي  السياسي  الــنــاشــط  ويلفت 
نقاصة، من جانبه، إلى أن الجهود األممية 
ــة إلـــــــى إنـــــتـــــاج تــــســــويــــة ســيــاســيــة  ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ الـ
يــعــتــرضــهــا الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا، »مــنــهــا 
أوضــاع حفتر الجنائية، وتــورط مليشياته 
ــرة تـــرتـــقـــي ملــســتــوى  ــاشـ ــبـ ــاكـــات مـ ــتـــهـ فــــي انـ
جرائم حرب«. ويضيف نقاصة، في حديث، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن »خــــطــــط الــبــعــثــة  ـــ لــ
واقـــع سياسي  الــتــي تتجه لخلق  الــحــالــيــة، 
وتكمن  حفتر،  أوضـــاع  ستعترضها  جــديــد 
صــعــوبــة هـــذا الــوضــع فــي أن حفتر ال يــزال 
مدعومًا من أطراف خارجية، وال يزال يمتلك 

قوى على األرض«.
ومن جانب حكومة »الوفاق«، أعلنت القوات 
ــانـــدة لــغــرفــة عــمــلــيــات تــحــريــر ســــرت –  املـــسـ
الجفرة، وقــوة حماية طرابلس، رفضها ألي 
تونس،  في  السياسي  الــحــوار  مللتقى  نتائج 
ــبــــاد إلـــى  ــددة عـــلـــى ضـــــــرورة إخـــــــراج الــ مــــشــ
االنتقال  مــراحــل  وإنــهــاء  مباشرة  انتخابات 
السياسي. وتــســاءل نقاصة »مــا الــذي يمكن 
أن تغيره سلطة جديدة في ظل هذه األوضاع 
ر  كرَّ

ُ
ت أن  للساح؟«، مرجحًا  تــزال  ال  والكلمة 

العراقيل أمام السلطة الجديدة، التي واجهت 
حــكــومــة الــوفــاق الــتــي أنتجها أيــضــًا تــوافــق 
أن  إلى  املغربية. ولفت  ليبي في الصخيرات 
قراءة املشهد املقبل يمكن رصدها بناء على 
املشتركة،  العسكرية  اللجنة  اجتماع  نتائج 
وقــدرتــهــا عــلــى بــلــورة آلــيــات واقــعــيــة لفرض 

حة.
َّ
اتفاقها على األطراف السياسية واملسل

قّسمت  وقد  ونقدية معقولة،  مالية  سياسة 
اإلصــاحــات إلــى خمس مــراحــل، كــل مرحلة 
»إذا  ــــاف:  وأضـ فـــتـــرات«.  وفـــق  للتالية  تمهد 
تــمــكــنــت الــحــكــومــة مـــن تــطــبــيــقــهــا فــســيــكــون 
ــتـــشـــال القــتــصــاد  هـــنـــاك تــحــقــيــق نـــوعـــي وانـ
نحتاج  لكن  والفوضى،  املديونية  من  البلد 
إلــى اإلرادة ألجــل تطبيقها«. وأشـــار إلــى أن 
»املرحلة األولــى من الورقة مهمة جــدًا، ومن 
بــإمــكــانــات داخــلــيــة مــن دون  املمكن أن تنفذ 
ــــي. وهـــي تمهد  دعـــم خـــارجـــي أو قـــرض دولـ
للمراحل األخــــرى، ألنــهــا تــهــدف إلــى تثبيت 
الــوضــع املــالــي مــن خـــال تعظيم اإليـــــرادات 
الــنــفــقــات وإعـــــــادة أنــظــمــة اإلدارة  وتـــرشـــيـــد 
املــالــيــة«. وأكــــد أن »الـــقـــوى الــســيــاســيــة التي 
البلد ستكون مؤيدة للورقة،  تريد مصلحة 
املـــتـــضـــررة مــنــهــا فستعترض  أمــــا األطــــــراف 
الــعــراق هي  في  الوحيدة  العقبة  عليها، ألن 
ــــم يــســتــبــعــد أن »تــــكــــون هــنــاك  الــــفــــســــاد«. ولـ

مساومات لتمريرها مقابل قوانن أخرى«.
املــتــحــدث بــاســم »جــبــهــة اإلنـــقـــاذ والــتــنــمــيــة« 
عبد الكريم عبطان، أكد أن »أسلوب املساومة 
ــبــــل األحـــــــــزاب  ــًا مـــتـــبـــعـــًا مـــــن قــ ــجـ ــهـ ــــح نـ ــبـ ــ أصـ
الــســيــاســيــة، وهــــذا ســيــنــســحــب عــلــى الــورقــة 
ما  األخــــرى،  املــشــاريــع  مــن  البيضاء كغيرها 
الــتــحــقــيــق«.  ــرًا صــعــب  أمــ ســيــجــعــل تطبيقها 
»العربي الجديد«، إن »العراق  وقال عبطان، لـ
من  لــلــخــروج  سريعة  معالجات  إلــى  يحتاج 
الــورقــة  تطبيق  ينتظر  أن  ال  املــالــيــة،  األزمــــة 
البيضاء، والتي تتضمن معالجات تستغرق 
وقـــتـــًا لــيــس بــالــقــصــيــر. كــمــا أنـــهـــا بــالــتــأكــيــد 
ســتــدخــل خــانــة املـــســـاومـــات الــســيــاســيــة، وال 
ــنــــدات الــحــزبــيــة  ســيــمــا أن املـــســـاومـــات واألجــ
واملصالح الخاصة أصبحت عرفًا عند أغلب 
األحـــزاب فــي الــعــراق«. وانتقد األطـــراف التي 
»تــتــبــع مــنــهــج املـــســـاومـــة عــلــى حــســاب لقمة 
عيش الشعب العراقي«. ودعا إلى »التكاتف 
والتعاون من أجــل إخــراج الــعــراق من األزمــة 
أسلوب  عن  واالبتعاد  بها،  يمر  التي  املالية 
إلــى أن »العراق  األجــنــدات الحزبية«. وأشــار 
يحتاج إلى معالجات سريعة، وباإلمكان أن 
خانقة،  بــأزمــة  يمر  البلد  ألن  نحوها،  نتجه 
والبلد على  املوظفن،  رواتـــب  واألزمـــة تهدد 
حافة الهاوية«. ودعا الحكومة إلى »متابعة 
اتخذت  التي  والــقــرارات  اإلصاحية،  امللفات 
بــهــذا الــشــأن، وضــــرورة تنفيذها ألجـــل فتح 

منفذ لتجاوز األزمة املالية الخانقة«.
ــة الــبــيــضــاء«  ويـــؤكـــد ســيــاســيــون أن »الــــورقــ
وقــال عضو  لتنفيذها.  إلــى شجاعة  تحتاج 
الــحــزب »الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« ماجد 
شــنــكــالــي إن »الـــــورقـــــة الـــبـــيـــضـــاء شــخــصــت 
مــكــامــن الــخــلــل فــي قــطــاعــي االقــتــصــاد واملـــال 
بشكل موضوعي وواقعي، ووضعت الحلول 
إيجاز صحافي،  في  وشــدد،  املشاكل«.  لهذه 
عــلــى »أهــمــيــة تــوفــر الــشــجــاعــة والـــقـــدرة على 
الــحــلــول، كما هــو مخطط لها  الــبــدء بتنفيذ 
ضمن الورقة، وإال فإن الدولة ستقف عاجزة 

عن توفير النفقات في منتصف 2021«.
املــقــابــل، قللت قــوى سياسية، مــن بينها  فــي 
تــحــالــف »ســــائــــرون« الــــذي يــتــزعــمــه مــقــتــدى 
الصدر، من أهمية »الورقة البيضاء«، معتبرة 
أنها »غير مهمة«. وقال النائب عن التحالف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  صـــبـــاح الــعــكــيــلــي، لــــ
ــع املـــالـــي صــعــب، والــــورقــــة ال تــرتــقــي  »الـــوضـ
إلــى مستوى اإلصــاحــات املــالــيــة، ومــا طرح 
، وال يحتاج 

ً
مــوجــود أصــــا فيها هــو منهج 

إلى صاحيات حكومية أساسًا«. واعتبر أن 
»املرحلة املقبلة تتطلب أن تكون هناك جدية 
ل في عدم توفر سيولة 

ّ
لتغيير الواقع املتمث

إعــداد  املالية  ووزيـــر  الكاظمي  وعلى  مالية، 
خطة حقيقية للمرحلة املقبلة«.
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ستناقش االجتماعات في غدامس تنفيذ وقف إطالق النار )عبداهلل دومة/فرانس برس(

تزامن تصاعد 
االنتقادات من 

قبل مسؤولين 
ليبيين للملتقى 

الذي ترعاه األمم 
المتحدة في 
تونس في 9 

نوفمبر/تشرين 
الثاني الحالي، مع 
انطالق اجتماعات 

مجموعة »5+5« 
العسكرية، والتي 

تعقد للمرة األولى 
على األراضي 

الليبية، وتهدف 
للتوصل إلى وقف 

إطالق نار دائم

سارعت قوى سياسية كبيرة في البرلمان العراقي إلى مساومة رئيس 
والمكاسب  الشروط  بعض  وفرض  الكاظمي،  مصطفى  الحكومة 

لصالحها مقابل تمرير ورقة اإلصالح االقتصادي الشاملة
قضيةالحدث

تباين الرؤى يحاصر 
اجتماعات اللجنة العسكرية

خطة إصالحية تعطلها 
المساومات السياسية

رصدخاص

دعم 
تركي

أعلن وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار، أمس 

اإلثنين، أن »تركيا ترغب 
في ترسيخ وقف إطالق 
النار وتحقيق السالم في 

ليبيا«. وأكد أنها »لن تتخلى 
عّمن يتولى الحكومة 

في مواجهة االنقالبيين«. 
وشدد على أن »ليبيا 

لليبيين، وأن تركيا تسعى 
من أجل ليبيا مستقلة 

ذات سيادة«. 

رفضت قوات مقربة 
من »الوفاق« أي نتائج 

لملتقى تونس

أسلوب المساومة 
أصبح نهجًا متبعًا من 

قبل األحزاب

شدد السراج على 
ضرورة الذهاب إلى 

انتخابات مباشرة

ترفض إثيوبيا مشاركة 
الواليات المتحدة 
في المفاوضات

يخشى األهالي 
إشعال النظام فتنة بين 

السويداء ودرعا

بعض القوى الكبيرة 
في البرلمان رفضت 

مناقشة الورقة

ال تزال النقاشات بين 
السودان ومصر وإثيوبيا 

حول سد النهضة بعيدة 
عن القضايا محل 

الخالف، رغم استمرار 
المفاوضات حاليًا

توترت األوضاع في 
الجنوب السوري، مع 

ارتفاع منسوب الغضب 
من النظام بسبب سوء 
األحوال المعيشية. في 

المقابل، استمر التوتر 
في الحسكة
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