10

السبت  16كانون الثاني  2021العدد 4247

السبت  16كانون الثاني  2021العدد 4247

العالم

العالم

الحدث

ّ
تضمّنت المناورات
إطالقًا مكثفًا للصواريخ
البالستية «أرض  -أرض»
وتنفيذ عمليات بطائرات
ّ
مسيرة هجومية (أ ف ب)

على الرغم من النشوة الواضحة باقتراب رحيل دونالد ترامب عن ّ
سدة
ّ
الحكم في الواليات المتحدة ،إل أن الجمهورية اإلسالمية ال تزال تبدي
ّ
تحسبًا واضحًا من عمل عسكري أميركي قد ُيقدم عليه ترامب
ّ
ّ
متوجسة من المقاربة التي
ضدها قبل انتهاء واليته .هي أيضًا ال تزال
ستنتهجها اإلدارة األميركية الجديدة برئاسة جو بايدن إزاء ه ـا ،األمر
التي كان آخرهابالصواريخ
الذي يدفعهاإلى أن تلتقط حجر
المناوراتَ ،
ُ
الباليستية ،لتضرب به هذين العصفورين المقلقين

مناورات بالصواريخ الباليستية

إيران ترسم
خطوطها الحمر
زكريا أبو سليسل
م ـن ــاورة تـلــو األخ ـ ــرى؛ ه ــذا هــو واقــع
الحال في إيــران منذ تزايد التحشيد
ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي امل ـن ـط ـقــة،
والذي ترافق مع انعدام اليقني في ما
يمكن أن يقدم عليه الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب ،قبل أن يـغــادر البيت
األبـ ـ ـي ـ ــض ف ـ ــي  20ك ـ ــان ـ ــون الـ ـث ــان ــي/
يـنــايــر ال ـحــالــي .لــم تـكــد ت ـمـ ّـر ســاعــات
على إنـهــاء ال ـقــوات البحرية التابعة
للجيش اإليــرانــي مناوراتها «اقتدار
  »99ف ــي ب ـح ــر ُع ـ ـمـ ــان ،ح ـت ــى أع ـلــنالحرس الثوري ،صباح أمس ،انطالق
املرحلة األول ــى مــن مـنــاورة «الــرســول
األعظم  »15الصاروخية في الصحراء
الـ ــوس ـ ـطـ ــى اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة .واشـ ـتـ ـمـ ـل ــت
امل ـن ــاورات الـجــديــدة ،وفــق مــا أوردت ــه

«سباه نيوز» التابعة للحرس،
وكالة
ّ
إطالقًا مكثفًا للصواريخ الباليستية
«أرض  -أرض» من نــوع «ذو الفقار»
و»زلزال» و»دزفول» ،وتنفيذ عمليات
ّ
مسيرة هجومية في عموم
بطائرات
منطقة الصحراء الوسطى اإليرانية.
وكشف قائد القوات الجو  -فضائية
في الحرس الثوري ،أمير علي حاجي
زاده ،الذي حضر تلك التدريبات إلى
جانب قائد الحرس ،حسني سالمي،
ُ
أن «ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ الـ ـت ــي اس ــت ـخ ــدم ــت
اليوم هي جيل جديد من الصواريخ
الـبــالـيـسـتـيــة» .كــذلــك ،أفـ ــادت وك ــاالت
األنباء اإليرانية بأن «هذه الصواريخ
تـ ّـم تجهيزها ب ــرؤوس حــربـيــة قابلة
للفصل والقدرة على التوجيه خارج
ً
الغالف الجوي ،فضال عن القدرة على
تـعـطـيــل الـ ـ ــدرع ال ـص ــاروخ ـي ــة لـلـعــدو

واملرور من خالله».
ّ
تؤشر سلسلة املناورات األخيرة إلى
أن إيـ ــران ،عـلــى رغ ــم حملة «الضغط
األق ـصــى» األمـيــركـيــة الـتــي مارستها
عليها إدارة تــرامــب خ ــال الـسـنــوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،لـ ــم تـ ـت ــراج ــع عـ ــن ت ـطــويــر

تسعى إيران إلى قطع
الطريق على استفادة بايدن
من إرث الضغوط والحصار
ت ــرس ــان ـت ـه ــا الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ،وف ـ ــق مــا
كــانــت ت ـهــدف إل ـيــه تـلــك الـحـمـلــة .كما
أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـب ـطــن رسـ ــائـ ــل إل ـ ــى إدارة
ترامب ،مفادها التحذير من خطورة
ّ
أي إج ـ ـ ـ ــراء عـ ـسـ ـك ــري قـ ــد ي ـس ـت ـهــدف
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة خ ــال األي ــام

ّ
الـقـلـيـلــة املـتـبــقـيــة م ــن واليـ ــة األخ ـيــر.
ّ
وه ــي رس ــائ ــل ل ــم تـ ـت ــردد ط ـه ــران في
التصريح بها علنًا ،خــال األسابيع
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ع ـل ــى لـ ـس ــان م ـســؤول ـي ـهــا
السياسيني والعسكريني ،أو ضمنيًا
عبر الـتــدريـبــات الـتــي شملت تقريبًا
ّ
ّ
كل القطاعات املسلحة اإليرانية .على
أن تــوق ـيــت امل ـ ـنـ ــاورات ال ـصــاروخ ـيــة،
تحديدًا ،يشي بأن الرسائل اإليرانية
ال تستهدف الرئيس األميركي الذي
شــارفــت والي ـتــه عـلــى االن ـت ـهــاء فـ َقــط،
ُ
ب ــل ت ـط ــاول أي ـضــا الــرئ ـيــس املـنـتــخــب
جو بايدن ،الذي يستعد للدخول إلى
البيت األبـيــض بعد أيــام قليلة .وفي
هذا السياق ،يبدو أن طهران تحاول،
ب ـمــا كـشـفـتــه ف ــي ه ــذه امل ـ ـنـ ــاورات ،أن
تـسـتـكـمــل أمـ ــام إدارة ب ــاي ــدن املـقـبـلــة
ُ
التفاوض الــذي يناسبها،
رسم إطــار

وذلك بعدما بدأت على لسان املرشد
ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،
ض ــع خـطــوط عــريـضــة لـهــذا اإلط ــار،
َو ّ
تمثلت في طلب «رفع العقوبات قبل
ال ـع ــودة إل ــى االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،وعــدم
ّ
ال ـت ـخــلــي ع ــن ال ـ ـقـ ــدرات ال ـصــاروخ ـيــة
ُ
وال ـ ــدف ـ ــاع ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــاد» ،لـ ــتـ ــواصـ ــل
توضيح تلك الـخـطــوط فــي مقابالت
مـنـفـصـلــة أج ــراه ــا مــوقــع امل ــرش ــد مع
عدد من املسؤولني ،كان من ضمنهم
الشخصيات التي قــادت املفاوضات
الـ ـن ــووي ــة خ ـ ــال امل ـ ــراح ـ ــل ال ـس ــاب ـق ــة،
حيث شــرح هــؤالء املسؤولون ّ
أهمية
الـشــروط التي طرحها خامنئي ،كما
أك ـ ـ ــدوا ع ـ ــدم ّالـ ـق ـب ــول ب ــرب ــط االتـ ـف ــاق
النووي بامللف الصاروخي للبالد.
تــذك ـيــر إيـ ـ ــران ب ـم ـبــادئ ـهــا لـلـتـفــاوض
ومناوراتها الصاروخية جاء بعدما

ّ
رب ــط ج ــاك ســولـيـفــان ،املــرشــح لشغل
منصب مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي في
الحكومة األميركية الجديدة ،العودة
إلى االتفاق بالتفاوض على البرنامج
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخـ ـ ــي اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،وإش ـ ـ ـ ــراك
أط ـ ـ ــراف جـ ــدد ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ،وم ــا
تبعه مــن بــدء لتخصيب اليورانيوم
ب ـن ـس ـب ــة  %20ف ـ ــي مـ ـف ــاع ــل ف ـ ـ ــوردو
ال ـن ــووي ،والـتـهــديــد بــاالنـسـحــاب من
ال ـب ــروت ــوك ــول اإلض ــاف ــي ل ــ»م ـعــاهــدة
ح ـظــر االن ـت ـش ــار ال ـ ـنـ ــووي» ،ف ــي حــال
ُ
لــم تــرفــع الـعـقــوبــات عــن إي ــران فــي 21
ش ـبــاط  /ف ـبــرايــر امل ـق ـبــل ،م ــا سيقود
ّ
إل ــى تحجيم عـمــل مـفــتـشــي «الــوكــالــة
الدولية للطاقة الذرية» .وكأن طهران،
بذلك ،تقول إلدارة بايدن« :لدينا من
األوراق مــا يـكـفــي لـحـصــر الـتـفــاوض
فــي املـلــف ال ـن ــووي» .مــن جــانــب آخــر،

تسعى إيـ ــران ،عـبــر الـخـطــاب والفعل
اللذين ما زالت ّ
تقدمهما منذ أسابيع،
إلـ ـ ــى قـ ـط ــع الـ ـط ــري ــق عـ ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة
اس ـت ـف ــادة ب ــاي ــدن م ــن إرث الـضـغــوط
ّ
وال ـح ـص ــار ال ـ ــذي خــل ـفــه س ـل ـفــه عـلــى
الواقع اإليراني ،إذ إنها ،بحسب كبير
ّ
محللي الشأن اإليراني في «مجموعة
أوراس ـي ــا االس ـت ـشــاريــة» ه ـنــري روم،
«تنتهج ثالثة مسارات لتحقيق هذه
ّ
املساعي ،أولها :حث الرئيس اإليراني
ومـ ـس ــاع ــدي ــه ال ــرئـ ـي ــس بـ ــايـ ــدن عـلــى
ال ـت ـحـ ّـرك قـبــل االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة
اإليــران ـيــة ،امل ـق ـ ّـررة فــي أواخ ــر الربيع
ّ
املرجح أن يفوز زعيم
املقبل ،حيث من
أكثر محافظة في االنتخابات ،ما قد
يجعل الفرصة سانحة للتعامل مع
روحاني ،وهو في طريقه للخروج من
الرئاسةّ .
ثم في املقام الثاني ،تحاول
طـ ـه ــران أن ت ـن ـش ــئ س ــاع ــة مــوقــوتــة
لبرنامجها النووي ،عبر قرار البرملان
الـ ـ ــذي حـ ـ ـ ّـدد س ـل ـس ـلــة مـ ــن الـ ـت ــواري ــخ
ّ
الـ ـت ــي ت ــت ـخ ــذ ف ـي ـه ــا إيـ ـ ـ ــران خ ـط ــوات
ّ ّ
ن ــووي ــة ج ــدي ــدة .ومـ ــن املـ ـق ــرر ات ـخ ــاذ
ال ـخ ـط ــوة ال ـتــال ـيــة األكـ ـث ــر اس ـت ـف ــزازًا،
وه ــي التخفيض الكبير فــي وصــول
شباط
املفتشني
الدوليني ،في أواخــر َ ّ
فيتمثل
 /فبرايرّ .أمــا املسار الثالث،
فــي تعزيز قـ ّـواتـهــا فــي املنطقة ،وهو
تذكير لبايدن بقدرتها على إحــداث
املـشــاكــل» .مــن جهتها ،رأت صحيفة
«جهان صنعت» االقتصادية أنه «إذا
ّ
التحدث إلى املعتدلني
ما أراد بايدن
ً
ّ
فــي إي ــران ،فعليه أن يـتـحــرك عــاجــا،
ألنه من غير املعروف إن كان الرئيس
امل ـق ـبــل ل ـل ـبــاد س ـي ـكــون م ـتــواف ـقــا في
األف ـكــار مــع الــرئـيــس ال ـحــالــي» ،الفتة
إل ــى أن «إي ـ ــران بــأنـشـطـتـهــا الـنــوويــة
الجديدة أصبحت أكثر عنادًا ،وتريد
ً
رف ــع ال ـع ـقــوبــات أوال ث ـ ّـم ال ـع ــودة إلــى
االتفاق النووي».
محصلة ما ّ
ّ
تقدم تشير إلى أن صورة
امل ـش ـهــد الـ ـع ــام امل ـق ـبــل ب ــن واش ـن ـطــن
وط ـه ــران لــن ت ـكــون مــريـحــة للطرفني
مثلما تحلم بــه جـهــات عــديــدة داخــل
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وذل ـ ـ ــك نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى انـ ـع ــدام
ّ
مـسـتــوى الـثـقــة بـيـنـهـمــا .لـكــن فــي كــل
األحـ ـ ـ ــوال ،ي ـم ـكــن االط ـم ـئ ـن ــان إلـ ــى أن
ّ
مـسـتــوى ال ـعــاقــة لــن ي ـكــون بــالـتــوتــر
الـ ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـهـ ــدتـ ــه ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات األربـ ـ ّـ ــع
امل ــاضـ ـي ــة ،الـ ـت ــي قـ ــادهـ ــا ع ـل ــى ال ــدف ــة
األميركية ،ترامب.

ّ
إسرائيل في منطقة عمليات «سنتكوم» :حلف التطبيع يتسع
تقرير

خـطــا الــرئـيــس األمـيــركــي املـنـصـ ِـرف،
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،خـ ـط ــوة إض ــاف ـي ــة
ّ
فــي ات ـج ــاه تـعــزيــز الـجـبـهــة املـعـَـاديــة
َ
إلي ـ ــران ،ورس ــم اسـتــراتـيـجـيــة خــلـفــه
جو بايدن في املنطقة ،قبل ّأيــام من
ٌ
م ـغــادرتــه مـنـصــب الــرئــاســة .خـطــوة
ق ـضــت ب ـضـ ّـم إس ــرائ ـي ــل إل ــى منطقة
عمليات القيادة املركزية الوسطى،
«س ـن ـت ـكــوم» ،وم ـق ـ ّـرهــا ق ـطــر ،بـعــدمــا
أص ـب ـحــت األولـ ـ ــى «أك ـث ــر مـقـبــولـيــة»
في محيطها العربي بفعل اتفاقات
التطبيع التي رعاها البيت األبيض.
ويراد من وراء القرار األخير إحداث
تـ ـح ـ ّـول ع ـس ـكــري لـتـحـفـيــز ال ـت ـعــاون
الـعــربــي  -اإلســرائـيـلــي فــي مواجهة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،بـحـســب
مـ ــا كـ ـش ــف م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أم ـي ــرك ـي ــون
ّ
تحدثوا إلى صحيفة «وول ستريت
جورنال».
َ
قرار نقل إسرائيل من منطقة عمليات
الـقـيــادة األمـيــركـيــة فــي أوروبـ ــا ،إلــى
ّ
«سـ ـنـ ـتـ ـك ــوم» ،أك ـ ـ ــده «ال ـب ـن ـت ــاغ ــون»،
ّ
أم ـ ــس ،وعـ ـ ــزاه إلـ ــى «خ ـف ــض ال ـتــوتــر
بينها وبني وجيرانها بعد اتفاقات
أب ــراه ــام ،ال ـتــي أتــاحــت فــرصــة جمع
الشركاء ّ
ضد التهديدات» .وبموجب
ُ
الـ ـق ــرار ،ســت ـشــرف ال ـق ـيــادة املــركــزيــة
ّ
على كــل مــن الكيان ِّ العبري والــدول
ُ
العربية ،فــي مــا يمثل «خــروجــا عن

هيكل الـقـيــادة العسكرية األميركية
املعمول به منذ عقود» ،بحسب «وول
س ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال» .إع ـ ـ ــادة تـنـظـيــم
هيكل القيادة املركزية األميركية ،في
ّ
من عمر رئاسة ترامب،
األيام األخيرة ً
ّ
جـ ــاء اس ـت ـج ــاب ــة لـ ــدعـ ــوات وج ـه ـت ـهــا
جماعات موالية إلسرائيل ،من بينها
«امل ـع ـه ــد الـ ـيـ ـه ــودي ل ــأم ــن ال ـقــومــي
األم ـيــركــي»  -وه ــو مجموعة ّ
مقرها
واشـنـطــن تــدعــم ال ـت ـعــاون العسكري
الوثيق بني الواليات املتحدة وكيان
ّ
ّ
ّ
التحول
العدو  ،-الذي حث على هذا
في كانون األول /ديسمبر ،كوسيلةٍ
لـتـشـجـيــع االص ـط ـف ــاف ال ـنــاشــئ بني
إســرائ ـيــل والـ ــدول الـعــربـيــة الرئيسة
ّ
ضد إيران.
ُّ
وت ـ ـعـ ــد ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة هـ ــي األح ـ ــدث
ف ــي سـلـسـلــة ت ـح ـ ّـرك ــات إدارة تــرامــب
القومي ،التي
لتشكيل أجـنــدة األمــن
َ
س ـي ــرث ـه ــا ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ــخ ــب ،وف ــق
ال ـص ـح ـي ـف ــة .لـ ـك ــن ال ــرئـ ـي ــس امل ـق ـب ــل،
بحسب مــا كـشــف مـصــدر م ـقـ ّـرب من
ف ــري ـق ــه االنـ ـتـ ـق ــال ــي ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
صـحـيـفــة «ي ـســرائ ـيــل هـ ـي ــوم» ،أم ــس،
يعتزم إجــراء مشاورات مع إسرائيل
قبل أن يـصــوغ استراتيجية إدارت ــه
تجاه إيــران ،إذ ال يــزال فريقه يبحث
فــي كيفية الـتـعــامــل مــع الجمهورية
ّ
اإلســام ـيــة .وأك ــد امل ـصــدر أن الـهــدف

الشامل الــذي حـ ّـددتــه اإلدارة املقبلة،
ليس منع طهران من تسليح نفسها
ب ــأسـ ـلـ ـح ــة ن ـ ــووي ـ ــة فـ ـحـ ـس ــب ،ول ـك ــن
أيضًا «وقــف برنامجها الصاروخي
وعدوانها اإلقليمي».
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة عـ ـ ــن م ـ ـسـ ــؤول
أميركي قــولــه« :اآلن ،بــات فــي إمكان
ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ف ـ ــران ـ ــك مـ ــاك ـ ـنـ ــزي (ق ــائ ــد
س ـن ـت ـكــوم) ال ــذه ــاب إل ــى الـسـعــوديــة

يعتزم بايدن إجراء مشاورات
مع إسرائيل قبل أن يصوغ
استراتيجية إدارته تجاه إيران
واإلمارات وإسرائيل وزيارة الجميع
ّ
املوسعة حديثًا» ،فيما
في أبرشيته
اعتبر أنطوني زيني ،القائد السابق
لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة املـ ــركـ ــزيـ ــة ،أن «ال ـت ــوق ـي ــت
ّ
رب ـمــا يـكــون مـنــاسـبــا لـلـقـيــام بــذلــك».
وأضــاف« :يمكننا أن نرى مزيدًا من
الـ ــدول الـعــربـيــة تـعـتــرف بــإســرائـيــل،
ل ــذا ف ـمــن املـنـطـقــي وض ـع ـهــا جميعًا
ّ
موحدة» .ورأى
تحت قيادة أميركية
ض ــاب ــط ع ـس ـك ــري أم ـي ــرك ــي مـتـقــاعــد
ُ ّ
آخ ــر أن مــن ش ــأن ال ـخ ـطــوة أن ت ـعــزز
ّ
التطبيعية،
جهود الواليات املتحدة

ّ
لكنه حذر من أن ذلك سيزيد العبء
ّ
ع ـل ــى مـ ـق ــر الـ ـقـ ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة ال ــذي
ّ
يتحمل بالفعل مسؤولية العمليات
العسكرية األميركية في أفغانستان

والـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــراق وس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــا.
وأضـ ــاف أن ــه م ــن خ ــال اإلعـ ــان عن
ال ـخ ـطــوة ف ــي ّأي ـ َـام ــه األخـ ـي ــرة ،يـتــرك
َ
تــرامــب األم ــر لــخــلـفــه لتنفيذ ال ـقــرار

ّ
إسرائيل إلى منطقة عمليات
عزا «البنتاغون» قرار ضم ّ
«سنتكوم» إلى خفض التوتر بينها وبين وجيرانها (أ ف ب)

ب ــال ـك ــام ــل والـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ع ــواق ـب ــه.
مــن جـهـتــه ،اعـتـبــر عــومــر دوس ـتــري،
ال ـص ـح ــاف ــي والـ ـب ــاح ــث فـ ــي «م ـع ـهــد
الـ ـق ــدس ل ــاس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا واألم ـ ـ ــن»،

أن مـ ــن شـ ـ ــأن ق ـ ـ ــرار ال ــرئـ ـي ــس الـ ــذي
ش ــارف ــت واليـ ـت ــه ع ـلــى االنـ ـتـ ـه ــاء ،أن
ُ
«يـحـ ّـصــن ق ـ ّـوة إســرائـيــل ومكانتها»
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،الف ـت ــا خ ـص ــوص ــا إل ــى
ال ـق ـيــادة الــوس ـطــى« ،ح ـيــث يـجــب أن
ّ
تكون إسرائيل ،وأن تتمتع بحضور
ع ـس ـكــري ث ــاب ــت ودائ ـ ــم ف ــي ال ـقــواعــد
فـ ــي ق ـط ــر واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـبـ ـح ــري ــن».
أهـ ّـمـيــة ه ــذا امل ـســار ،وف ــق دوس ـتــري،
«تكمن في تعزيز ومالءمة مجاالت
َ
التعاون اإلقليمية لكلتا الدولتني»،
وال سـ ـيـ ـم ــا ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
(يـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن الـ ـحـ ـم ــات وال ـع ـم ـل ـي ــات
والـحــروب العسكرية) بــن إسرائيل
ودول املنطقة (مثال على ذلك إشراك
ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي تــدري ـبــات
ُ ّ
عسكرية تنظمها الـقـيــادة املــركــزيــة
األميركية في اإلمارات) .كما من شأن
ُ ّ
هــذه الـخـطــوة أن تـقــلــص اإلج ــراءات
ّ
ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ال ـت ــي ت ـت ـطــلــب نـقــل
وس ـ ــائ ـ ــل ل ــوج ـس ـت ـي ــة وقـ ـت ــالـ ـي ــة مــن
واش ـن ـط ــن إلـ ــى ت ــل أب ـي ــب «مـ ــن أج ــل
تقوية وتعزيز الردع اإلسرائيلي في
ّ
املنطقة» .ويلفت أخـيـرًا إلــى أن «كــل
ذلــك مـهـ ّـم ،على مــا يـبــدو ،خصوصًا
ّ
حــن يتعلق األمــر بمحاربة النفوذ
اإليراني في املنطقة .إيران ترى ذلك
وتدركه أيضًا».
(األخبار)
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ّ
ّ
خطة بايدن التحفيزية:
اغتباط ديموقراطي واستنفار جمهوري
بات من الواضح أن أجندة
الكونغرس ،ذي الغالبية
الديموقراطية ،ستكون
حافلة بعد تنصيب جو بايدن
رئيسًا .فبين محاكمة دونالد
مجلس الشيوخ،
ترامب في ّ
ومناقشة خطة التحفيز
التي أعلنها بايدن وإقرارها،
سيسعى الجمهوريون
إلى ّ
الشد والجذب ،في
سبيل تحصيل انتصارات
صغيرة أو عرقلة أخرى
للديموقراطيين
ّ
مع اقتراب موعد تخليهم عن األغلبية
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،ب ـع ــد تـنـصـيــب
الــرئـيــس جــو بــايــدن فــي الـعـشــريــن من
ّ
يستعد الجمهوريون
الشهر الحالي،
ملـعــركــة فــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ولكنها
لن تكون حول محاكمة وعزل الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ـقــط ،ب ــل أي ـضــا ربـطــا
ّ
االقتصادية
بخطة مكافحة األزمـتــن
َ
والصحية التي سعى الرئيس املنتخب
تسليط الضوء عليها ،أول
إلــى إعــادة
ّ ً
ُ
من أمــس ،مفضال تجاهل قضية عزل
ترامب أمام الكونغرس .وكشف بايدن
أم ـ ـ ــام ص ـح ــاف ـي ــن ،مـ ــن م ـس ـق ــط رأسـ ــه
ف ــي وي ـل ـم ـن ـغ ـتــون ف ــي واليـ ـ ــة ديـ ـ ــاور،
ّ
خطته لإلنعاش والتحفيز التي تبلغ
قيمتها  1900مليار دوالر ،وتهدف إلى
ّ
املتضررة
مساعدة العائالت والشركات
ّ
من الوباء ،مؤكدًا أنه «متفائل» ،واعدًا
ب ـف ـتــح «ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة» ف ــي ال ـب ــاد.
وق ــال« :سـنـتـجــاوز هــذا مـعــا» ،مضيفًا
بعد أسـبــوع على اقـتـحــام متظاهرين
مـ ّ
ـؤيــديــن لـتــرامــب مبنى «الكابيتول»:
«لـكـنـنــا ال يمكننا فـعــل ذل ــك فــي دولــة
مـ ـنـ ـفـ ـصـ ـل ــة وم ـ ـن ـ ـقـ ـ ّـس ـ ـمـ ــة» .ورأى أن
«الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن
نتالقى بصفتنا أميركيني».
ك ــذل ــك ،تـعـ ّـهــد ب ــاي ــدن بـتــأمــن «مــايــن
ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل» ف ــي مـ ـج ــال ال ـص ـنــاعــة
الـ ـتـ ـح ــويـ ـلـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ي ـح ـظ ــى ت ــرام ــب
بشعبية كبيرة ،باإلضافة إلى خططه
م ــن أجـ ــل اق ـت ـص ــاد م ـب ـت ـكــر وم ـكــاف ـ َحــة
ّ
تغير امل ـنــاخ .وق ــال الــرئـيــس املنتخب:
ُ
«ال يمكننا البقاء مكتوفي األيدي» في
ّ
االقتصادية في
مواجهة حجم األزمــة
ال ـبــاد .ورأى أن «ع ــائ ــدات االستثمار
فــي الــوظــائــف ،وفــي امل ـســاواة العرقية،

ستمنع الضرر االقتصادي على املدى
ُ
ستبقًا بذلك انتقادات في
الطويل» ،م ِ
ّ
ش ــأن اح ـت ـمــال أن تــزيــد ال ـخــطــة دي ــون
ال ـب ــاد وتـضـغــط عـلــى املــال ـيــة الـعــامــة.
وأض ـ ـ ـ ــاف إن فـ ــوائـ ــد خـ ـط ــة ال ـت ـح ـف ـيــز
«ستتجاوز بكثير كلفتها» .كما أعلن
ّ
أن خ ــط ــة امل ـس ــاع ــدة ال ـط ــارئ ــة الـبــالـغــة
قـيـمـتـهــا  1,9م ـل ـيــار دوالر ستتبعها
ّ
ُ ّ
خـ ــطـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ت ـ ــرك ـ ــز عـ ـل ــى اإلن ـ ـعـ ــاش
االق ـت ـص ــادي واالس ـت ـث ـم ــارات .وتـنـ ّـص
ّ
خطة بايدن على دفع شيكات جديدة،
ّ
بقيمة  1400دوالر لكل شخص ،فيما
ُ
ست ّ
مدد مهلة دفع إعانات البطالة التي
س ـت ــزادد بقيمة  400دوالر أسبوعيًا
ّ
لكل شخص ،حتى  30أيلول /سبتمبر
 .2021ومــن أب ــرز نـقــاط الخطة ،أيضًا،
ّ
الحد األدنى لألجور ليرتفع إلى
زيادة
أكثر من النصف ويصبح  15دوالرًا في
الساعة .كذلكّ ،
تنص على تخصيص
عـشــريــن مـلـيــار دوالر لـتـســريــع وتـيــرة
الـ ـلـ ـق ــاح ــات ،وخ ـم ـس ــن م ـل ـي ــار دوالر
لزيادة عدد الفحوص الطبية للكشف
ّ
املستجد.
عن فيروس «كورونا»
َ
ول ـ ــم ي ـك ــد ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ــخ ــب يــدع ــو
ّ
ال ـ ـ ـكـ ـ ــون ـ ـ ـغـ ـ ــرس إلـ ـ ـ ـ ــى إق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار خ ــطـ ـت ــه
س ــري ـع ــا ،ح ـتــى أش ـ ــاد ب ـهــا الــزع ـي ـمــان

ّ
تنص الخطة
االقتصادية على دفع
جديدة بقيمة
شيكات
ّ
 1400دوالر لكل شخص

ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــان ،نــان ـســي بـيـلــوســي
وتـ ـش ــاك ش ــوم ــر ،واع ـ ـ َـدي ـ ــن ب ــ»ال ـع ـ ّم ــل
فـ ــورًا» إلق ــراره ــا .لـكــن ذل ــك قــد يـتــأخــر
ً
لـ ـسـ ـ ّبـ ـب ــنّ :أوال ،مـ ـح ــاكـ ـم ــة تـ ــرامـ ــب
املتوقعة أمام مجلس الشيوخ بتهمة
«ال ـت ـح ــري ــض ع ـلــى الـ ـتـ ـم ـ ّـرد»؛ ذلـ ــك أن
امل ـج ـل ــس ال ـ ــذي ت ـن ـت ـقــل األك ـث ــري ــة فـيــه
ف ــي  20ك ــان ــون الـ ـث ــان ــي /ي ـن ــاي ــر إل ــى
الــدي ـمــوقــراط ـيــن ،ل ــن يـجـتـمــع ق ـبــل ال ـ
 19مــن ال ـج ــاري ،علمًا بــأنــه لــم يـحـ ّـدد
مــوعــد املـحــاكـمــة بـعــد .وم ــن ش ــأن هــذا
الحدث أن يسرق األض ــواء اإلعالمية،
ُ
ففي حــال اعت ِبر تــرامــب مذنبًا ،يمكن
ـان يـمـنـعــه من
أن يـ ّحـصــل تـصــويــت ث ـ ٍ
ال ـت ــرش ــح م ـج ــددًا إل ــى ال ــرئ ــاس ــة ،كـمــا

ّ
كشف بايدن عن خطته لإلنعاش والتحفيز التي تبلغ قيمتها  1900مليار دوالر (أ ف ب)

أنه خالفًا للمحاكمة التي استهدفته
ق ـب ــل س ـن ــة فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة األو ّك ــرانـ ـي ــة
عندما كان الجمهوريون صفًا واحدًا
ل ــدع ـم ــه ،تـ ـب ــدو وحـ ـ ــدة ال ـج ـم ـهــوريــن
ال ـ ـيـ ــوم غ ـي ــر ق ــائـ ـم ــة .وب ــالـ ـت ــال ــي ،ف ــإن
إدان ـ ــة ت ــرام ــب لـيـســت مـسـتـحـيـلــةّ .أم ــا
الـسـبــب الـثــانــي فـهــو الـتـشــويــش الــذي
ُ
ســتـسـ ّّـبـبــه ه ــذه االن ـق ـســامــات وأج ــواء
ال ـت ـش ــن ــج ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ال ـن ـق ــاش فــي
ّ
ش ـ ــأن خ ــط ــة ب ـ ــاي ـ ــدن ،وه ـ ــو مـ ــا بـ ــدأت
مـعــاملــه تـظـهــر مــع اصـطـفــاف ع ــدد من
ّ
الجمهوريني ملهاجمة خطة التحفيز.
ّ
ّ
ف ـب ـح ـســب م ـج ــل ــة «نـ ـ ـي ـ ــوزوي ـ ــك» ،قـ ــدم
م ـشـ ّـرعــون ج ـم ـهــوريــون ،م ــن مختلف
أط ـ ـيـ ــاف الـ ـ ـح ـ ــزب ،ش ـ ـكـ ــاوى ع ـ ـ ـ ّـدة فــي
ّ
شــأن الـخــطــة ،بــدءًا مــن املـخــاوف حول
تــأثـيــر ال ـح ـ ّـد األدنـ ــى ل ــأج ــور املــرتـفــع
ً
ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـي ــرة ،وص ـ ــوال
إل ــى حـجــم ص ـن ــدوق اإلن ـق ــاذ املـقـتــرح.
وب ـ ـهـ ــذا ،ت ـم ـ ّـه ــد االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ال ـطــريــق
مل ـعــركــة مـحـتـمـلــة ل ـت ـمــريــر اإلجـ ـ ــراء ات
من خالل الكونغرس ،وخصوصًا في
مجلس الشيوخ ،الذي سيسيطر عليه
الديموقراطيون بأغلبية ّ
ضيقة ،بعد
االنـتـصــار فــي انـتـخــابــات اإلعـ ــادة في
مجلس الشيوخ في جورجيا.
َ
ّ
وردًا على مقترحات الرئيس املنتخب،
غـ ّـرد النائب جريج مورفي (جمهوري
ً
مـ ــن نـ ـ ــورث كـ ــاروالي ـ ـنـ ــا) ،قـ ــائـ ــا« :إذا
ك ـن ـ َـت ت ــري ــد بــال ـف ـعــل خ ـل ــق امل ــزي ــد مــن
ال ــوظ ــائ ــف أث ـن ــاء ه ــذا ال ــوب ــاء ،فـلـمــاذا
ّ
مكلفًا على
تفرض حــدًا أدنــى لــأجــور ِ
الـشــركــات الـصـغـيــرة؟» .وأض ــاف« :هــذا
ٌ
ّ
التقدميني الذين يحاولون
مثال على
تمرير أجندتهم الليبرالية تحت ستار
اإلغــاثــة مــن كوفيد» .مــن جهته ،اعتبر
ال ـنــائــب كـيـفــن ب ـ ــرادي (ج ـم ـه ــوري من
تـ ـكـ ـس ــاس) ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى صـحـيـفــة
«ذا واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» ،أن الـعــاطـلــن
عـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل واألمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن ع ـم ــوم ــا
ّ
سـ ـ ــوف «ي ـ ـ ـهـ ـ ــزون رؤوس ـ ـَ ـهـ ـ ــم» بـسـبــب
ّ
مقترحات الرئيس املنتخب .أمــا على
مـسـتــوى مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،فـيـبــدو أن
َ
السيناتورين ماركو روبيو (جمهوري
من فلوريدا) وجون كورنني (جمهوري
عن تكساس) قد رفعا شكاوى في شأن
الحزمة .وأشــار كورنني إلى أن الغرفة
العليا أق ـ ّـرت حــزمــة إغــاثــة بقيمة 900
مـلـيــار دوالر مـنــذ أك ـثــر مــن أسـبــوعــن
بقليل .كذلك ،كتب روبيو ،في تغريدة
على موقع «تويتر»« :الرئيس املنتخب
بايدن خدم في مجلس الشيوخ ألكثر
مــن  35عــامــا .ل ــذا هــو يعلم أن الخطة
التي أوضحها الليلة ال يمكن أن ّ
تمر
بسرعة».
(األخبار)

