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واشنطن - البيان، وكاالت 

أدى الــرئــيــس األمــريــكــي جــو بــايــدن اليمين الــدســتــوريــة، أمـــس، ليصبح الرئيس 

الــســادس واألربــعــيــن لــلــواليــات الــمــتــحــدة، حيث مـــّرت مــراســم التنصيب بشكل 

هـــادئ بـــدون أي حــــوادث تــذكــر فــي أنــحــاء أمــريــكــا الــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا تــعــانــي من 

جراح، منهياً بذلك أربع سنوات من حكم عّمق من انقسامات أمريكا في ظل 

قيادة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي لم يحضر مراسم التنصيب. 

وقـــــال بـــايـــدن فـــي خــطــابــه بــعــد أدائــــــه الــيــمــيــن، مـــع نــائــبــتــه كـــمـــاال هــــاريــــس، إّن 

»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة انــــتــــصــــرت«، ودعـــــــا األمـــريـــكـــيـــيـــن إلــــــى »الــــــوحــــــدة« فــــي كــلــمــتــه الــتــي 

دامــــت لــنــحــو 21 دقــيــقــة، مــتــعــهــداً بـــأن يــكــون رئــيــســاً لــكــل األمــريــكــيــيــن. وحــــذر من 

حـــلـــول الــمــرحــلــة »األكــــثــــر فـــتـــكـــاً« مـــن جــائــحــة كــوفــيــد 19، داعــــيــــاً األمــريــكــيــيــن إلــى 

وضــع اختالفاتهم جــانــبــاً لمواجهة »الــشــتــاء الــقــاتــم«.  ودعـــا بــايــدن الــحــضــور إلى 

الوقوف دقيقة صمت على روح ضحايا كوفيد 19، كذلك حث الرئيس الجديد 

األمريكيين على رفــض التالعب بالوقائع، فــي إشـــارة ضمنية إلــى سلفه دونالد 

تــرامــب الــــذي رفـــض طــيــلــة أســابــيــع االعـــتـــراف بــنــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة وأشـــاع 

عبارة »أخبار كاذبة«. وقال: »يجب أال تؤدي كل االختالفات إلى حرب شاملة. 

وعلينا أن نرفض الثقافة التي تشهد التالعب بالحقائق نفسها وحتى اختراعها«.

ووعـــــد جـــو بـــايـــدن، الـــــذي مـــن الــمــنــتــظــر أن يـــبـــدأ رئــاســتــه بــــ 15 إجــــــراًء تــنــفــيــذيــاً، 

بـ»إلحاق الهزيمة بنزعة تفّوق العرق األبيض واإلرهاب الداخلي«. وقال: »نشهد 

بـــــروز تـــطـــرف ســيــاســي ونـــظـــريـــة تـــفـــوق الـــعـــرق األبـــيـــض واإلرهــــــــاب الـــداخـــلـــي. علينا 

مواجهتها وإلحاق الهزيمة بها«. وحث المواطنين على مداواة جراح بلدهم. 

واخــتــتــم الــرئــيــس األمــريــكــي الــجــديــد خــطــابــه االفــتــتــاحــي بــالــتــركــيــز عــلــى رســالــة 

الـــــوحـــــدة والـــتـــعـــاطـــف والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الــــتــــحــــديــــات. وقــــــــال: »مـــعـــاً 

سنكتب قصة أمريكية عن األمل وليس الخوف، عن الوحدة وليس االنقسام، 

عــــن الــــنــــور ولـــيـــس الــــظــــالم. قـــصـــة كــــرامــــة وحـــــب وعـــظـــمـــة وخــــيــــر«. وحـــــث الــرئــيــس 

األمــريــكــي شعب الــواليــات المتحدة على الــتــوحــد فــي مكافحة جائحة فيروس 

كــــورونــــا، قـــائـــالً إنــــه يــجــب عــلــى الـــبـــالد تــنــحــيــة الــســيــاســة جـــانـــبـــاً. وتــــابــــع: »أعـــدكـــم 

بـــهـــذا، كــمــا يــقــول الــكــتــاب الــمــقــدس: قـــد يــــدوم الــبــكــاء لــيــلــة، ولــكــن الـــفـــرح يــأتــي 

فـــــي الـــــصـــــبـــــاح«. وأردف: أســــخــــر روحــــــــي كـــلـــهـــا لـــتـــجـــمـــيـــع شــــتــــات أمـــــريـــــكـــــا.  ورســـــم 

بـــايـــدن مـــالمـــح الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا أمـــريـــكـــا، وحــــددهــــا فـــي أربـــعـــة مـــحـــاور، 

هـــي الــــوبــــاء ودور الــــواليــــات الــمــتــحــدة فـــي الـــعـــالـــم والـــظـــلـــم الــعــنــصــري والــهــجــوم 

عــلــى الــديــمــقــراطــيــة. وشـــدد عــلــى ضــــرورة إصـــالح الــتــحــالــفــات العالمية لمواجهة 

تحديات المستقبل. 

وبدت شوارع واشنطن خالية في مدينة محصنة يحرسها أكثر من 25 ألف 

جندي ودون محتفلين، عادًة ما كان يعج بهم المكان في هذه المناسبة كل 

أربـــــع ســـنـــوات. ووضـــعـــت الــــرايــــات بـــــدالً مـــن مـــئـــات آالف األشـــخـــاص الـــذيـــن كــانــوا 

يــتــجــمــعــون فــــي حـــفـــالت الــتــنــصــيــب الـــمـــاضـــيـــة لـــمـــشـــاهـــدة مــــراســــم االحـــتـــفـــال عــلــى 

شاشات ضخمة.

عهد جديد ألمريكا

الرئيس األمريكي:
سنصلح التحالفات العالمية لمواجهة تحديات المستقبل   ›

الديمقراطية سادت وعلى األمريكيين مداواة جراح بلدهم   ›
معًا سنكتب قصة أمريكية عن األمل والوحدة وليس الخوف  ›
يتعين مواجهة دعاة تفوق العرق األبيض واإلرهاب المحلي   ›

علينا إنهاء الحرب التي تضع المحافظ في مواجهة الليبرالي  ›
كل أمريكي عليه التزام بالدفاع عن الحقيقة وهزيمة األكاذيب  ›

بايدن معانقًا أفراد عائلته بعد التنصيب | إي.بي.إيه كماال هاريس تؤدي اليمين نائبة للرئيس | إي.بي.إيه

بايدن يؤدي اليمين الدستورية  ويبدأ رئاسته بـ  ١٥ إجراًء تنفيذيًا

جو بايدن مؤديًا اليمين وإلى جانبه زوجته جيل | إي.بي.إيه 

جانب من حفل التنصيب   |  إي.بي.إيه

كماال هاريس مع الرئيس األسبق باراك أوباما | رويترز 

فرقة جامعية تحتفل بتنصيب بايدن قرب الكابيتول |  رويترز عناصر من الحرس الوطني لحماية التنصيب | رويترز بايدن وكلينتون وهيالري وبوش االبن |  رويترز 
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البابا فرنسيس يدعو إلحالل 
المصالحة بأمريكا والعالم

روسيا تأمل بعمل »بّناء 
أكثر« مع بايدن

عقوبات صينية على 
مسؤولين بإدارة ترامب

نتانياهو يدعو بايدن 
إلى »تعزيز التحالف«

الكاثوليكية،  بــابــا الكنيسة  البابا فرنسيس،  أبــلــغ قــداســة 

الــــرئــــيــــس األمـــــريـــــكـــــي جـــــو بــــــايــــــدن، أمــــــــس، بــــأنــــه يــــدعــــو الـــــرب 

لــيــقــود جــهــوده إلحــــال الــمــصــالــحــة فــي الـــواليـــات المتحدة 

وبـــيـــن دول الـــعـــالـــم. وفــــي رســـالـــة بــعــث بــهــا بــعــد قــلــيــل من 

أداء الــرئــيــس األمــريــكــي الــيــمــيــن، عــبــر الــبــابــا فــرنــســيــس عن 

ــــايـــــدن صــــــوب مـــجـــتـــمـــع تـــســـوده  ــــًا فـــــي أن يـــعـــمـــل بـ أمــــلــــه أيـــــضـ

الــعــدالــة الحقيقية والــحــريــة واحــتــرام الــحــقــوق وكــرامــة كل 

شخص، خاصة الفقراء والضعفاء.  )الفاتيكان - رويترز(

أعــلــنــت روســيــا، أمـــس، أنــهــا تــأمــل بعمل »بــّنــاء أكــثــر« مع 

إدارة الرئيس األمــريــكــي الجديد جــو بــايــدن بشأن مسألة 

تمديد اتفاقية »نيو ستارت« للحد من الترسانة النووية 

التي تنتهي مدة سريانها في 5 فبراير.  وقالت الخارجية 

الـــروســـيـــة فـــي بـــيـــان نــشــر بــعــد دقـــائـــق مـــن تــنــصــيــب بـــايـــدن: 

أكــــثــــر إزاء  بــــنــــاء  الــــجــــديــــدة مــــوقــــفــــًا  تـــظـــهـــر اإلدارة  »نــــأمــــل أن 

الحوار معنا« بشأن تمديد اتفاقية نيو ستارت التي تحد 

من الترسانة النووية للبلدين.  وسبق أن أعرب الرئيس 

الروسي فاديمير بوتين عن أمله بتحسين العاقات مع 

واشنطن في عهد بايدن.  )موسكو - أ.ف.ب(

ـــوبـــــات عــــلــــى نــــحــــو 30  ــــقــ أعــــلــــنــــت الـــــصـــــيـــــن، أمــــــــــس، فــــــــرض عـ

ــــابـــــق دونـــــالـــــد  الـــــسـ ــــيـــــس األمـــــريـــــكـــــي  الـــــرئـ فــــــي إدارة  مـــــــســـــــؤوالً 

ترامب، بينهم وزيــر الخارجية مايك بومبيو، النتهاكهم 

»سيادتها. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر 

فيما كــان جــو بــايــدن ينّصب رئيسًا فــي واشــنــطــن: »قــررت 

الــصــيــن فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 28 شــخــصــًا انــتــهــكــوا بشكل 

خطير السيادة الصينية«.

وتــأمــل الــقــيــادة الصينية بتحّسن الــعــاقــات مــع الــواليــات 

المتحدة في ظل الرئيس جو بايدن الذي سبق له حين 

كان نائبًا للرئيس باراك أوباما أن التقى الرئيس الصيني 

شي جين بينغ.  )بكين- أ.ف.ب(

دعــا رئيس الـــوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، 

جـــو بـــايـــدن إلــــى »تـــعـــزيـــز الــتــحــالــف األمـــريـــكـــي اإلســـرائـــيـــلـــي« 

و»مــــواصــــلــــة تـــوســـيـــع نـــطـــاق الــــســــام« بـــيـــن إســـرائـــيـــل ودول 

عربية.

ــــيـــــاهـــــو جــــــــو بــــــــايــــــــدن لــــتــــنــــصــــيــــبــــه رئــــــيــــــســــــًا لـــــلـــــواليـــــات  ــــانـ ــــتـ وهــــــنــــــأ نـ

الــــــمــــــتــــــحــــــدة، كـــــمـــــا هـــــنـــــأ كــــــــامــــــــاال هــــــــاريــــــــس بــــتــــنــــصــــيــــبــــهــــا نــــائــــبــــة 

للرئيس. وقـــال فــي كلمة عبر الفيديو: »إنــنــي أتطلع إلى 

الـــعـــمـــل مـــعـــكـــم لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــحـــالـــف األمــــريــــكــــي اإلســـرائـــيـــلـــي 

ومـــواصـــلـــة تــوســيــع نـــطـــاق الـــســـام بــيــن إســـرائـــيـــل والــعــالــم 

الـــعـــربـــي ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــمـــشـــتـــركـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 

التهديد الذي تشكله إيران«.  )القدس - أ.ف.ب(

 البابا فرنسيس في مكتبة القصر الرسولي بالفاتيكان |         أ.ف.ب

بوتين خالل اجتماع حكومي | أ.ب

بايدن وبينغ في لقاء سابق | أرشيفية

بايدن ونتانياهو خالل لقاء سابق | أرشيفية

باريس - أ.ف.ب

رّحب عدد من قادة العالم بانتقال السلطة، أمس، في الواليات 

المتحدة، حيث أدى الديمقراطي جو بايدن اليمين كرئيس بعد 

أربـــع ســنــوات مــضــطــربــة مــن عــهــد دونـــالـــد تـــرامـــب، مــرحــبــيــن بعهد 

جديد من العالقات.

وعّبر كبار قادة االتحاد األوروبي عن ارتياحهم لوصول صديق 

ألوروبــــــا إلــــى الــبــيــت األبـــيـــض. وقـــالـــت رئــيــســة الــمــفــوضــيــة األوروبـــيـــة 

أورســوال فــون ديــر اليين، إن أوروبــا »لديها من جديد صديق في 

البيت األبــيــض بعد أربــع ســنــوات طويلة«. وقــال رئيس المجلس 

األوروبــي شــارل ميشال: »أريــد أن أوّجــه بشكل رسمي ، في يوم 

تسّلم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني سوياً ميثاقاً تأسيسياً 

جديداً من أجل أوروبا أقوى ومن أجل واليات متحدة أقوى ومن 

أجل عالم أفضل«. 

وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون لـــبـــايـــدن، »مـــرحـــبـــاً 

بــعــودتــك« إلــى اتــفــاق بــاريــس للمناخ مــع إعـــالن الرئيس األمريكي 

الجديد نيته العودة إلى االتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد 

تـــــرامـــــب. وكـــــــان الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة غـــابـــريـــيـــل أتـــــار 

قــــــال فــــي خــــتــــام جـــلـــســـة لــمــجــلــس الــــــــــــوزراء، »نـــنـــتـــظـــر بــــفــــارغ الــصــبــر 

بــنــاء عــالقــة قــويــة وفــعــالــة ومــتــجــددة مــع الــرئــيــس بـــايـــدن«، مــكــرراً 

»الــتــهــانــي« إلـــى الــرئــيــس األمــريــكــي الــجــديــد ونــائــبــتــه كــامــاال هــاريــس 

قبل ساعات من حفل تنصيبهما.

ارتياح كبير 
وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس األلـــمـــانـــي فــــرانــــك فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر عــــن »ارتـــيـــاحـــه 

الــكــبــيــر« النــتــقــال الــســلــطــة فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، مـــؤكـــداً أن هــذا 

الــنــاس« فــي ألمانيا. وقــال الرئيس  الشعور يتشاركه »الكثير مــن 

األلماني في رسالة عبر الفيديو، »نحن مــســرورون ألن الواليات 

الــمــتــحــدة كــشــريــك أســـاســـي ســتــصــبــح مــــجــــدداً فـــي الــمــســتــقــبــل إلــى 

جانبنا في الكثير من المسائل: في المعركة المشتركة والموحدة 

ضد وباء »كوفيد 19« والحماية العالمية للمناخ وحول المسائل 

المتعلقة باألمن«.

بـــدوره، قــال رئيس الــــوزراء البريطاني بــوريــس جونسون الــذي 

تـــعـــرض النــــتــــقــــادات بــســبــب عـــالقـــتـــه الـــوثـــيـــقـــة بــــتــــرامــــب، إنـــــه يــتــطــلــع 

»للعمل عــن كثب« مــع بــايــدن. وقـــال: »فــي معركتنا ضــد كورونا 

وحــول التغير المناخي والــدفــاع واألمــن وفــي تعزيز الديمقراطية 

والدفاع عنها، أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يداً بيد لتحقيقها«.

مــن جــهــتــه، قـــال الــنــاطــق بــاســم رئــيــس الـــــوزراء اإلســبــانــي بــيــدرو 

سانشيز: إن »فوز بايدن يمثل انتصاراً للديمقراطية على اليمين 

الـــمـــتـــشـــدد«. وأضــــــاف: »قـــبـــل خــمــس ســـنـــوات، اعــتــقــدنــا أن تــرامــب 

كان مزحة ثقيلة. بعد خمس سنوات، أدركنا أنه كان يهّدد أقوى 

ديمقراطية في العالم«.

قادة العالم يرّحبون بعهد بايدن

 بايدن خالل حفل تنصيبه رئيسًا جديدًا للواليات المتحدة   |   إي.بي.إيه

دبي- البيان 

لـــم تـــطـــِو الــــواليــــات الــمــتــحــدة فــقــط صــفــحــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 

دونـــالـــد تـــرامـــب، بـــل إن أوروبــــــا أيـــضـــاً تــخــلــصــت مـــن تـــرامـــب، 

ــــــوة ضــــغــــط عـــلـــيـــهـــا، وأكـــــبـــــر داعــــــــم لـــقـــوى  ــــان أكـــــبـــــرة قـ ــ الــــــــذي كـ

اليمين األوروبية. لذلك، تتطلع أوروبا لـ »فجر جديد« من 

الـــعـــالقـــات مـــع الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة، مـــع الــرئــيــس 

الجديد جو بايدن. 

ملفات خالفية
وهــــــنــــــاك الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــمــــلــــفــــات الــــخــــالفــــيــــة بــــيــــن الــــطــــرفــــيــــن، 

واألرجــــــح، ستبقى خــالفــيــة حــتــى مــع بـــايـــدن، مــثــل التعرفة 

الــجــمــركــيــة، وخـــط الــغــاز الـــروســـي، والــعــالقــات مــع الصين. 

لــكــن االحــتــفــاء األوروبــــــي، الــــذي ربــمــا يــكــون مــبــالــغــاً بـــه، من 

حيث العوائد المتوقعة من بايدن، فإنه يشير إلى أسلوب 

جديد في إدارة الخالفات، أكثر مما هو استعادة للتحالف 

الذي كان بين عمالقي حلف شمال األطلسي، قبل وصول 

تـــرامـــب لــلــســلــطــة، لـــذلـــك، أعـــــرب الـــرئـــيـــس األلـــمـــانـــي فـــرانـــك-

فالتر شتاينماير، عن أمله في توثيق التعاون مع الواليات 

ــــتـــــى عــــنــــدمــــا ال نــــتــــفــــق، فــــإن  ــــــوح: »حـ ــــــوضـ الــــمــــتــــحــــدة، وقـــــــــال بـ

االختالفات في الرأي، لن تفرق بيننا، ولكنها ستسمح لنا 

بالبحث بشكل مكثف عن حلول مشتركة«.

واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة، هما أكبر قوتين 

ــــانـــــب الــــصــــيــــن، وتــجــمــعــهــمــا  تــــجــــاريــــتــــيــــن فــــــي الـــــعـــــالـــــم، إلـــــــى جـ

ــــال  ــ ــــمـ ــ ــــــخ واألعـ ــــاريـ ــ ــتـ ــ ــ ــــثـــــقـــــافـــــة والـ ــــــاالت الـ ــــجـ ــ ــــــي مـ ــــيـــــقـــــة فـ روابـــــــــــــط وثـ

والـــــــدفـــــــاع، لـــكـــن الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، ســـعـــى لــتــهــمــيــش 

االتحاد، وناصر خروج بريطانيا منه. 

وقـــــــــالـــــــــت أورســــــــــــــــــــوال فـــــــــــون ديـــــــــــر اليـــــــــــن رئــــــيــــــســــــة الــــمــــفــــوضــــيــــة 

األوروبـــــــيـــــــة لـــلـــبـــرلـــمـــان األوروبــــــــــــــي، مــــبــــديــــة ســــعــــادتــــهــــا بـــانـــتـــهـــاء 

ســيــاســة »أمـــريـــكـــا أوالً«، الـــتـــي انــتــهــجــهــا تــــرامــــب، إن الــعــمــل 

مــعــاً عــلــى وضــــع ســيــاســة تــنــظــيــمــيــة رقــمــيــة عــالــمــيــة جــديــدة، 

لــه األولــويــة. وأضــافــت: »هــذا الفجر الجديد الــذي يبزغ في 

أمريكا، هو اللحظة التي كنا ننتظرها«، لكنها حــذرت من 

أن »هــــذا الــشــعــور بـــاالرتـــيـــاح... يــجــب أال يــقــودنــا إلـــى أوهــــام. 

ــــاريــــــخ خــــــــالل بــــضــــع ســـــــاعـــــــات، لــكــن  ــــتــ تــــــرامــــــب ســــيــــكــــون مــــــن الــ

ــــاقــــــون«. وقــــالــــت فــــــون ديــــــر اليـــــــن، إنــــــه قــــد ال يــكــون  أنـــــصـــــاره بــ

مــــــن الــــمــــمــــكــــن »الـــــقـــــضـــــاء نــــهــــائــــيــــاً عــــلــــى أي مــــــن قـــــــوى الــــظــــالم 

هـــذه«، على شاكلة التحريض الــذي قــاد إلــى اقتحام مبنى 

ــــتـــــداول  ــــتـــــول(، لــــكــــن يــــجــــب أال ُيــــســــمــــح بـ ــــيـ ــــابـ ــــكـ الــــكــــونــــغــــرس )الـ

خطاب الكراهية واألخبار الكاذبة بحرية على اإلنترنت.

من ناحيته، قال شارل ميشيل رئيس المجلس األوروبي 

ــــيـــــوم فــــرصــــة إلعــــــادة  »الـــــيـــــوم هـــــو أكــــثــــر مـــــن مــــجــــرد انــــتــــقــــال. الـ

الحيوية للعالقات عبر المحيط األطــلــســي، والــتــي تضررت 

بــشــدة فـــي األعــــــوام األربـــعـــة الــمــاضــيــة. خـــالل هـــذه األعـــــوام، 

أصبح العالم أكثر تعقيداً، وأقل استقراراً، وأصبحنا أقل 

قدرة على التنبؤ«.

وشــــــدد رؤســـــــاء الـــمـــؤســـســـات األوروبــــــيــــــة، عـــلـــى أن أوروبــــــا 

تريد »من جديد صديقاً« في البيت األبيض، ودعوا بايدن 

إلى زيارة بروكسل، بهدف »وضع ميثاق تأسيسي جديد«، 

للعالقات عبر األطلسي.

لماذا تعتبر أوروبا رئاسة بايدن »فجرًا جديدًا«؟

 بايدن وزوجته بعد أدائه اليمين رئيسًا ألمريكا   | إي.بي.إيه

المهاجرون في أمريكا يتنفسون الصعداء
ـ أمير نبيل واشنطن 

ــــيـــــن الـــــمـــــهـــــاجـــــريـــــن الــــمــــقــــيــــمــــيــــن بـــــــالـــــــواليـــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وهـــــــــي فـــي  مـــــاليـ

األســاس دولــة مهاجرين، تنّفسوا الصعداء أخيراً وباتوا متفائلين 

بإمكانية تعديل أوضاعهم بعدما أصبح جو بايدن رئيساً، ليعدل 

عن قرارات اتخذت ضدهم خالل فترة حكم الرئيس السابق دونالد 

تــرامــب. ومـــن بــيــن هـــؤالء مــا زال الــمــهــاجــرون الــعــرب والمسلمون، 

وخــصــوصــاً مــمــن لــم تــتــم تــســويــة أوضــاعــهــم، يــشــعــرون بالتمييز 

ضـــــدهـــــم ال ســــيــــمــــا بــــعــــد قــــــــــرار الــــحــــظــــر الــــشــــهــــيــــر الــــــــــذي أصــــــــدره 

تــرامــب فــي مستهل حكمه لــيــســري عــلــى مــواطــنــي عـــدد من 

الدول )معظمها إسالمية(، ويمنعهم من دخول األراضي 

األمـــريـــكـــيـــة، فـــضـــالً عــــن عـــــدم تـــســـويـــة أوضـــــــاع الـــمـــاليـــيـــن مــن 

الــمــنــتــمــيــن لــتــلــك الــــــدول رغــــم إقــامــتــهــم بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة 

تمهيداً لحصولهم على الجنسية رغم اندماجهم 

في المجتمع ومساهمتهم الفعالة فيه.

اللجنة األمريكية العربية المناهضة 

للتمييز، المعنية بقضية التمييز ضد 

ــــنـــــحـــــدريـــــن مـــــــن أصـــــــول  ــــمـ الــــمــــقــــيــــمــــيــــن الـ

ــــيـــــة داخـــــــــل الـــــواليـــــات  عــــربــــيــــة وإســـــالمـ

المتحدة، 

أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت بــــــــــوعــــــــــد 

بــــايــــدن الـــــعـــــدول عــــن قـــــــرار تــــرامــــب بــــفــــرض حـــظـــر عـــلـــى مـــواطـــنـــي تــلــك 

الــــــدول مـــن دخـــــول األراضــــــي األمـــريـــكـــيـــة. وفـــرضـــت إدارة تـــرامـــب هــذا 

الــحــظــر ضــمــن حــزمــة مــن الــســيــاســات وصــفــت بــالــعــنــصــريــة والتمييز 

ضــد الــمــهــاجــريــن عــمــومــاً وعــلــى األخـــص المسلمين والـــعـــرب. ووقــع 

ترامب على الحظر في يناير من عام 2017.

تعّهد
وتعهد بايدن منذ اليوم األول من حملته االنتخابية بالتوقيع 

عــلــى قــــرار جــديــد بــشــأن قـــانـــون الــمــهــاجــريــن والــســيــاســات 

الخاصة بالهجرة وأن ينأى بنفسه عن قــرارات ترامب 

وســيــاســاتــه. ومــنــذ بــدء تطبيق الحظر عــانــت الجاليات 

واالتـــــحـــــادات الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة 

من أجل إنهائه.

مــوقــف بـــايـــدن بـــالـــعـــدول عـــن قــــرار تـــرامـــب ليس 

نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن أو 

الــقــادمــيــن مــن تــلــك الــــدول الــمــتــضــررة، 

فــــمــــن الـــــــضـــــــروري ضــــمــــان أنـــــــه لـــــن يـــأتـــي 

ــــكـــــي فــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل  أي رئـــــيـــــس أمـــــريـ

يعود لتنفيذ مثل تلك 

السياسات مجدداً.

أن  ورغــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلــتــوجــه الــجــديــد قـــد يــســتــغــرق بــضــعــة شـــهـــور، فــإنــه 

لــــضــــمــــان أن  ــــيـــــة  تـــتـــخـــذ خـــــطـــــوات إجـــــرائـ بـــــايـــــدن أن  يـــتـــعـــيـــن عــــلــــى إدارة 

جــمــيــع مـــن تـــضـــرروا بــهــذا الـــقـــرار صـــــاروا فـــي مــأمــن مـــن أيــــة تــداعــيــات 

سلبية تنتج عنه. وينتظر هؤالء المهاجرون من بايدن مراجعة أية 

حاالت لموطنين عرب أو مسلمين ممن منعوا من دخول األراضي 

األمريكية على مدى السنوات األربع الماضية وإتاحة الفرصة لهم 

للموافقة على طلبات حصولهم على تأشيرات دخول تطبيقاً للقرار 

الجديد، إضافة إلى السماح للفائزين في قرعة الهجرة العشوائية 

من مواطني الدول المتضررة من الحظر، بالحصول على تأشيرات 

دخول لألراضي األمريكية.

قانون 
وتــســتــعــد إدارة بــــايــــدن لــتــنــفــيــذ مــــشــــروع قــــانــــون شـــامـــل لــلــهــجــرة مــنــذ 

بــــدء تـــولـــي الــســلــطــة إلتـــاحـــة الــفــرصــة لــنــحــو 11 مــلــيــون مــقــيــم بــصــورة 

غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة بـــــالـــــواليـــــات الــــمــــتــــحــــدة عــــلــــى لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى الــجــنــســيــة 

األمريكية خالل ثماني سنوات، وهو ما وصف بأنه تحول فارق عن 

ســيــاســات إدارة تـــرامـــب ضـــد الــمــهــاجــريــن. وكــــان قــــرار تـــرامـــب يشمل 

مـــواطـــنـــيـــن قــــادمــــيــــن مـــــن دول مــعــظــمــهــا مـــســـلـــمـــة مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــــعــــراق 

والصومال والسودان وسوريا وليبيا واليمن، وهو القرار الذي أدى 

إلى تهميش الكثير من التجمعات والجاليات وبالتالي أثــار شعوراً 

واســــــع الـــنـــطـــاق بــالــتــمــيــيــز واالغــــــتــــــراب، وكــــــان مــخــطــطــاً لــــه أن يــســتــمــر 

لــثــمــانــي ســـنـــوات يــمــنــع فــيــه الــمــهــاجــرون الــمــنــتــمــون لــتــلــك الـــــدول من 

الحصول على الجنسية األمريكية.

الملفات الخالفية بين    ›
الطرفين ستبقى حتى مع 

اإلدارة الجديدة

إدارة بايدن تتجه ألسلوب    ›
جديد في إدارة الخالفات 
وليس استعادة التحالف 
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