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أسعد أبو خليل *
يخال أنصار الحزب الديموقراطي أن دونالد
ً
تــرامــب ب ــات رئـيـســا إل ــى األب ــد :يجلس ثقيال
على صدورهم وهناك من ّ
يعد أيامه بثوانيها
ّ
ّ
لشدة وطأتها .والحزب الديموقراطي يتطلع
ّ
بتفاؤل إلى االنتخابات الرئاسية املقبلة في
ّ
ع ــام  2020وه ــو يـقــلــل م ــن اح ـت ـمــاالت إع ــادة
فوز ترامب .لكن تفاؤل الحزب الديموقراطي
يـعـتـمــد ع ـلــى ت ـق ــدي ــرات م ـغ ـلــوطــة )١ .يـبــالــغ
الحزب الديموقراطي كثيرًا في نسب أسباب
فـشــل حـمـلــة ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون إل ــى مــؤامــرة
روسـ ـ ّـيـ ــة خ ـط ـي ــرة ل ـل ـتــأث ـيــر ع ـل ــى ال ـج ـم ـهــور
األم ـي ــرك ــي .والـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي أصـيــب
ّ
ْ
كبيرين جــراء فــوز ترامب،
وتشوش
بإحباط
ّ
ّ
ما عزز في صفوفه اإليمان بنظريات مؤامرة
ّ
الصحة ،مثل أن ترامب هو
ال أســاس لها من
عميل روسي أو أنه عمل مع فالديمير بوتني
من أجل الوصول إلى الرئاسة .وليس هناك من
دليل طبعًا لهذه النظريات التي سلبت عقول
ّ
ونظرية
الكثير في الجمهور الديموقراطي.
ّ
ّ
التدخل الروسي ليست بريئة عن مخططات
ّ
أجهزة االستخبارات األميركية التي ال تزال
ّ
ت ـحــاول بـشــتــى الــوســائــل أن ت ـحــارب رئــاســة
تــرامــب— الــذي يبادلها الـعــداء .والتذكير أن
ّ
العدد
هيالري فــازت بأصوات شعبية ّ تفوق ّ
ال ــذي حصل عليه تــرامــب ال يـقــدم وال يؤخر
ّ
ألن ّ
الجمهورية (ألسـبــاب ال مجال
مؤسسي
لذكرها هنا) اخـتــاروا نظامًا فــريـدًا الختيار
الرئيس ،حيث أن الفوز ال ّ
يتقرر بمجمل عدد
ّ
الجمهورية بل بعدد األصــوات
األصــوات في
ّ
االق ـت ــراع ـ ّـي ــة ف ــي «ال ـك ـلـ ّـيــة االق ـت ــراع ــي ــة» (أراد
ّ
املؤسسون نظامًا مــزدوج االنتقاء كي تكون
ّ
عـمـلــيــة اخـتـيــار الــرئـيــس بـيــد الـنـخـبــة ال بيد
ّ
أميركيني
الجمهور) :وقد فاز خمسة رؤســاء
م ــن دون أن ي ـح ـص ـلــوا ع ـلــى عـ ــدد األص ـ ــوات
الـشـعـبـ ّـيــة اإلج ـمــالــي (ثــاثــة مـنـ ّهــم فــي الـقــرن
الـتــاســع عـشــر) .ال يستطيع املــرشــح الخاسر
أن ي ـع ـتــرض ع ـلــى شـ ــروط االن ـت ـخ ــاب ــات بعد
الخسارة .خوض االنتخابات يعني التسليم
ب ـع ــدال ــة ش ــروط ـه ــا .االعـ ـت ــراض ع ـلــى ش ــروط
ً
االنـتـخــابــات بعد حصولها يعني شـكــا من
أشكال اعتراض املهزوم.
 )٢إن تفاؤل الحزب الديموقراطي يعود إلى
تـعــامـلــه م ــع أ ّس ـب ــاب ن ـجــاح ت ــرام ــب :ه ــو يــرى
ّ
ّ
اعتراضية
سياسيًا -لحظةأن ترامب يمثل
ّ
ّ
هــامـشـ ّـيــة ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاســيــة األمـيــركــيــة
فـيـمــا األص ــح — مــن زاويـ ــة دراسـ ــة الـظــواهــر
ّ
ّ
األميركية — التعامل مــع ترامب
السياسية
ّ
عـلــى أن ــه تـعـبـيــر ع ــن ظ ــاه ــرة شـعـبــيــة ولـيــس
ص ــان ـع ــا لـ ـه ــا )٣ .إن ال ـ ـصـ ــورة الـ ـت ــي ي ـ ـ ّ
ـروج
لـهــا ال ـحــزب الــدي ـمــوقــراطــي (وب ـعــض الـحــزب
الـ ـج ـمـ ـه ــوري) ت ـض ـفــي ع ـل ــى أم ـي ــرك ــا مـسـحــة
ّ
ّ
جمهورية عادلة ومنصفة
مثالية ،على أنها
ّ
ّ
وال تلعب فيها العنصرية دورًا مركزيًا .لكن
ترامب هو تعبير ليس فقط عن حالة تململ
ّ
العمالية (التي
اقتصادي في أوساط الطبقة
ك ــان ــت فـ ــي املـ ــاضـ ــي ت ــدي ــن بـ ــالـ ــوالء ل ـل ـحــزب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي) ب ــل ع ــن ح ــال ــة م ــن االس ـت ـيــاء
ال ـع ـن ـصــري م ــن ق ـبــل ال ــذك ــور ال ـب ـيــض الــذيــن
يعبرون عن ّ
ّ
تخوف من ضياع موقع الحظوة
ّ
ّ
الــذي تمتعوا بــه منذ إنـشــاء الجمهورية .إن
زيــادة نسبة ّ
امللونني هنا تصيب الكثير من
البيض بالفزع مع أن التغيير الديموغرافي
تغير لحالة السيطرة على َّ
لم ينتج عن ّ
أزمة
ال ـح ـكــم أو ع ـلــى م ــواق ــع الـ ـق ــرار االق ـت ـص ــادي
والـ ـثـ ـق ــاف ــي .والـ ـ ــدراسـ ـ ــات الـ ـت ــي جـ ـ ــرت مـنــذ
ّ
انـتـخــابــات  2016تــؤكــد ّأن الـفـكــر واالسـتـيــاء
الـعـنـصــري عــامــان م ــؤث ــران فــي حــالــة تأييد
ترامب بني البيض.
إن حالة صعود باراك أوباما السريع أصابت
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــن الـ ـشـ ـب ــاب فــي
الكونغرس (وخارجه) بالطموح الشديد .فكرة
االستثناء تصيب الشعب األميركي بانتشاء
ال يتوافق مع الواقع .هذه مثل مثال «الحلم
األميركي» :فكرة أن كل أميركي يستطيع لو
َ
عمل جاهدًا أن يصل إلى تكوين ثروة كبيرة
واالنضمام إلى طبقة األثرياء .ما الدليل على
ٌ
ٌ
هذه الفكرة؟ فالن في هذه الوالية أو فالن في
ّ
تلك الوالية .وأقول لألميركيني دومًا إن الفوز
ّ
نتحدث عنه هنا
بــورقــة يانصيب (وه ــذا مــا
ال أكثر) ممكن في كل دول العالم وليس ّفي
أمـيــركــا فـقــط .عـلــى الـعـكــس ،إن أمـيــركــا تمثل
ّ
الطبقية واضمحالل
الـيــوم ح ـ ّـدة الـخــروقــات
فــرص الـتـقـ ّـدم الطبقي ،كما أن نسبة الـثــروة
ّ
ّ
وراثيًا تزداد .لكن صعود أوباما
تتكون
التي
ّ
زرع قناعة عند سياسيني وسياسيات ذوي

تجارب متواضعة أن الفوز بالرئاسة ممكن.
لكن دعـ َـك مــن مثال أوبــامــا :خــذ حالة ترامب.
هــذا رجــل كــان ليس أكثر من نجم تلفزيوني
ّ
ّ
األميركية
للجمهورية
وإذ به يصبح رئيسًا
(أو ما ّ
ّ
الحر» —
يسمونه هنا« ،زعيم العالم
ّ
ك ــأن الـعــالــم ال ـحــر يـجــري انـتـخــابــات ،ثــم «مــا
هو العالم الـحـ ّـر» وكيف نجده على خارطة؟
أنا أعيش في أميركا منذ عام  ١٩٨٣وال أزال
ّ
الحر هــذا الــذي ّ
ّ
يحدثونني
أفتش عن العالم
عنه).
جو بايدن يبلغ السادسة والسبعني من العمر
وسيكون أكبر رئيس أميركي يصل إلى البيت
األبيض ّلو وصل (إال إذا وصل برني سندرز).
وهو يمثل ما يحتاج له الحزب الديموقراطي
لـلـفــوز —بـحـســب ال ـنــافــذيــن الـتـقـلـيـ ّ
ـديــن في
ال ـح ــزب ،وه ــو ج ــذب ال ـنــاخــب األب ـي ــض ال ــذي
استحوذ الحزب الجمهوري على تأييده من
دون انقطاع منذ انتخابات عام ( ١٩٨٠لو أن
االنتخابات جــرت منذ تلك السنة فقط بناء
على تصويت الذكور البيض ملا فاز أي رئيس
دي ـم ــوق ــراط ــي ب ــال ــرئ ــاس ــة) .وب ــاي ــدن يـخــاطــب
ّ
صناعية
الطبقة العاملة البيضاء في واليات
(سـ ــاب ـ ـقـ ــا) مـ ـث ــل ب ـن ـس ـل ـف ــان ـي ــا وم ـي ـت ـش ـي ـغــان
وأوهـ ــايـ ـ ّـو وي ـس ـكــون ـســن وم ـن ـي ـس ــوت ـ ّـا ،وه ــي
واليات حقق ترامب فيها نجاحات مؤثرة .لكن
الهوس بجذب الرجل األبيض رحلة محفوفة
باملخاطر ،ألن أكثر من ثلثي البيض الذكور
يـ ّ
ـؤيــدون الـحــزب الجمهوري بـقـ ّـوة ومحاولة
الرئاسي لجذبهم ليست
قولبة برامج املرشح
ّ
ّ
الحزبية
مضمونة أبدًا ويمكن أن تنفر القاعدة
ّ
ّ
ليبرالية
الديموقراطية ،التي تريد برامج أكثر
(وه ــذه الـبــرامــج تزعج الــذكــور الـبـيــض) .وقد
ّ
دلت تجربة أوباما عل أن هناك وصفة أخرى
للفوز ،أال وهي االعتماد على تحالف النساء
وامللونني وتحميسهم لالقتراع ّ
ّ
بقوة لصالح
الـحــزب وزي ــادة نسبة الناخبني مــن الشباب
ّ
قياسية في
(وقد اقترعوا ضد ترامب بنسب
ّ
النصفية األخـيــرة ،وهــم يميلون
االنتخابات
ب ـق ـ ّـوة ل ـصــالــح ال ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي) .لكن
بــايــدن يفتقر إلــى الـسـحــر الـجـمــاهـيــري ،وقــد
عانى مؤخرًا من تزايد نشر املقاالت عن ميله
للمس ومداعبة النساء من دون استئذان في
ّ
االنتخابية ورحــاتــه عبر السنوات.
جوالته
َ
ول ــم يـحــظ بــاديــن بمبايعة مــن أوبــامــا الــذي
يـحــافــظ عـلــى مـســافــة واحـ ــدة ب ــن املــرشـحــن
واملرشحات.
وبايدن يعاني من صــورة رجل من املاضي
يـ ـح ــاول أن ي ـص ـبــح أمـ ــل مـسـتـقـبــل ال ـح ــزب
الديموقراطي الــذي يسوسه في انتخابات
الـ ـت ــرشـ ـي ــح ح ـ ـمـ ــاس ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـل ـي ـب ــرال ــي
وأع ـب ــاء النخبة
ال ــذي
ض ــاق ذرع ــا بـتـقــالـيــد ّ
ّ
التقليدية لـلـحــزب ،والـتــي مثلها كلينتون
ّ
(ال ـ ـ ـ ـ ــزوج والـ ـ ـ ــزوجـ ـ ـ ــة) .وس ـ ـجـ ــل بـ ــايـ ــدن فــي
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ يـضـعــه ف ــي مــوضــع يمني
ال ـحــزب ال فــي ي ـس ــاره ،خـصــوصــا أن ــه وافــق
ع ـل ــى ق ــان ــون م ـكــاف ـحــة ال ـج ــري ـم ــة (ال ـظ ــال ـّـم)
ف ــي ع ــام  ،١٩٩٤وال ـ ــذي ب ـن ــاء عـلـيــه تـضــخــم
ّ
ع ــدد ســكــان الـسـجــون فــي أمـيــركــا ألكـثــر من
ْ
مليوني (وهي أعلى نسبة في العالم حتى
ّ
لو احتسبنا عــدد السكان) ،وعانى من هذا
القانون (الــذي فــرض عقوبة ّ
أبدية على من
ّ
ّ
جنائية) امللونون
تصدر ضده ثالثة أحكام
وال ـف ـق ــراء أك ـث ــر م ــن غ ـيــرهــم ك ــال ـع ــادة .وفــي
إدارته للجنة العدل في مجلس الشيوخ كان
بايدن يبالغ في مسايرة الحزب الجمهوري
خصوصًا في لجنة االستعماع إلى اتهامات
ّ
ض ال ـج ـن ـســي ض ــد ع ـض ــو املـحـكـمــة
الـ ـتـ ـح ــر ُ
(امل َّ
عي يومها) كالرنس توماس في
العليا
ع ــام  .١٩٩٢وأداء بــايــدن أغـضــب يــومـهــا كل
ّ
ّ
النسوية .لكن مناصري الحزب
الجمعيات
ّ
الديموقراطي محتارون :هل نؤيد من نراه
على صورتنا أم ّ
نؤيد املرشح القادر أكثر من
غيره على هزيمة تــرامــب؟ الحساب الثاني
هو الــذي دفــع ببايدن إلــى الصف ّ
األول في
ّ
كل استطالعات الرأي ،بال شك.
بوتجيج ،هو عمدة ملدينة «ساوث بند»
بيت ِ
فــي واليــة إنــديــانــا الصغيرة والـتــي ال يزيد
ّ
عــدد سكانها عــن الستة مــايــن .والرئيس
األمـيــركــي يــأتــي غالبًا مــن مجلس الشيوخ
أو ي ـكــون ق ــد ش ـغــل مـنـصــب نــائــب الــرئـيــس
األميركي ،لكن منصب عمدة ملدينة صغيرة
ّ
ّ
تقليديًا شاغله للرئاسة .والرجل
ال يؤهل
هــذا بــات الثالث أو الــرابــع فــي استطالعات
الـ ــرأي األم ـيــركــي واإلع ـ ــام ال ـســائــد يحتفي
ب ـ ــه بـ ـ ـص ـ ــورة مـ ـشـ ـب ــوه ــة ،وهـ ـ ـن ـ ــاك م ـق ــارن ــة
ت ـجــري بـيـنــه (وهـ ــو أب ـي ــض) وب ــن شخص
أوبـ ــامـ ــا .ص ـح ـيــح ،ه ـن ــاك م ـج ــال لـلـمـقــارنــة:

بوتجيج في مناظرة كالمية مع «فوكس نيوز» (أ ف ب)
بيت ِ

بوتجيج فــي جامعة هــارفــارد ثــم في
درس ِ
جــام ـعــة أوكـ ـسـ ـف ــورد (فـ ــي زم ــال ــة «رودس»
ّ
التي ال يحصل عليها هنا إال نخبة طــاب
الجامعات ،وكان قد حصل عليها كلينتون
في سنوات دراسته في جورجتاون) كما أن
ّ
نخبويًا .وبوتجيج هو
تعليم ّأوبــامــا كــان
ّ
ّ
مثلي مـتــزوج من رجل.
ّأول مرشح رئاسي
ّ
مقبولية (من أكثر من
وهذا األمر بات أكثر
ّ
نصف السكان) خصوصًا من الجيل الجديد
ّ
ّ
ال ــذي ت ـعـ ّـود عـلــى مـعــرفــة مثليني ومثليات
ال يـخـفــون أه ــواء ه ــم — كـمــا كــانــت الـحــالــة
ف ــي امل ــاض ــي ف ــي أجـ ــواء الـتـخــويــف وال ـع ــداء
ّ
ّ
محدث طليق وفصيح،
للمثلية .وبوتجيج
وهـ ـ ــذا نـ ـ ــادر ب ــن الـ ـس ــاس ــة هـ ـن ــا .ه ــو لـيــس
خطيبًا ّ
مفوهًا لكن حديثه ُمحكم التركيب
ّ
لغويًا وال تعوزه كلمة .وخالفًا ملعظم ساسة
ّ
بوتجيج بأكثر من لغة :إذ
أميركا ،يتحدث ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
واملالطية
والعربية
الفرنسية
يتحدث
هــو
ّ
ّ
ّ
واإلي ـطــالــيــة وال ــداري ــة .ومـعــرفـتــه بالعربية
لفتتني ف ـقـ ّـر ُ
رت ق ــراءة كتابه «أقـصــر طريق
للعودة إلى الوطن».
ّ
ّ
ّ
كاثوليكية
مالطية
بوتجيج من عائلة
يتحدر ِ
ّ
ّ
(لكنه تحول إلى البروتستانتية في سنوات
دراسته في أوكسفورد) .واسمه صعب اللفظ
ّ
ّ
واإلعالميات في إفساد
اإلعالميون
ويتنافس
لفظه .وتـبـ ّـن لــي بعد تمحيص فــي األم ــر أن
ّ
املالطية ،بالرغم
اسمه من أصل عربي .واللغة
ّ
ّ
املالطيني املتعصبني
من معارضة الكثير من
ّ
دي ـن ـ ّـي ــا ل ــاعـ ـت ــراف ب ــذل ــك ،ل ـي ـســت إال لـهـجــة

سندرز هو يساري في
وهو
المفهوم األميركي
ّ
اإلمبراطورية
ال يعارض مسار
ّ
وهيمنتها العالمية
الالفت ّفي هذه الحملة
االنتخابية في الحزب
أن المرشحين والمرشحات
يتنافسون للظهور
بمظهر الناقد ّإلسرائيل
ال بمظهر المؤيد

ّ
ّ
ّ
العربية»،
للعربية (أو هي «فــرع من
مغربية
كما قال أحمد فارس الشدياق في «الواسطة
إلى معرفة أحوال مالطة») وإن ّ
غيرها بعض
ّ
الـشــيء غ ــزارة االسـتـيــراد للكلمات اإليطالية
ف ـي ـهــا (كـ ـم ــا أورد م ــاك ـس ـي ــم رودنـ ـ ـس ـ ــون فــي
كتابه «الـعــرب» (ص .))٨٠.وأصــل اســم عائلة
بــوت ـج ـيــج ه ــو «ب ــو دج ـ ــاج» ،ف ــي إش ـ ــارة إلــى
عــائــات كــانــت تــاريـخـ ّـيــا تمتهن إدارة مــزارع
ـوتـجـيــج في
الــدجــاج فــي األرخ ـب ـيــل .وي ـقــول بـ ِ
ّ
العربية في
كتابه املذكور أعاله أنه ّقر َر دراسة
سنوات دراسته في هارفرد (حيث هناك عدة
ّ
العربية ولهجاتها)
صفوف ملستويات اللغة
ّ
للتعمق فــي دراسـتـهــا.
ثــم ســافــر إلــى تــونــس
لكن كـتــاب بوتجيج (أو «بــو دج ــاج») ال ّ
ينم
ّ
البتة عن اهتمام بالشعب العربي وقضاياه،
بل على العكس هو اعترف أن هدف الدراسة
كان من أجل الحصول على وظيفة في أجهزة
ّ
ّ
ضـلـيـعــن
املـ ـخ ــاب ــرات األمـ ـي ــرك ــي ــة امل ـه ـت ــم ــة بـ ّ
وضليعات في لغات الشعوب التي تتلقى أكثر
ّ
األميركية.
من غيرها القنابل والصواريخ
ّ
وبــوتـجـيــج سـيـبــرز فــي الـسـيــاســة األمـيــركــيــة
(وهـ ـ ــو ف ــي ال ـس ــاب ـ ّع ــة والـ ـث ــاث ــن م ــن ع ـم ــره)
وسيصعد إذ إن ّملفه يحمل ّالكثير من املزايا
ال ـت ــي يـسـعــى م ــرش ـح ــو وم ــرش ـح ــات ال ـحــزب
إلـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ـي ـهــا .ف ـهــو ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تحصيله األكاديمي خدم في سلك االحتياط
فـ ــي الـ ـبـ ـح ـ ّ
ـري ــة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ّفـ ــي أف ـغــان ـس ـتــان
وخ ـط ـبــه وب ـي ــان ــات ــه ال ت ـت ــوق ــف ع ــن الـتــذكـيــر
ّ
ّ
العسكرية ألن ذلك يعزز من حظوظ
بخدمته
ّ
أي مرشح ديموقراطي ألن ذلــك يقضي على
سـمـعــة ا ّل ـض ـعــف وال ـح ـمــائ ـمـ ّـيــة ال ـتــي يـعــانــي
الحزب بني الذكور
منها مرشحو ومرشحات
ّ
البيض الذين ينزعون نحو مرشحي القسوة
وال ـ ـحـ ــرب وال ــوعـ ـي ــد .وال ـخ ـل ـف ـ ّـي ــة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة
ّ
الديموقراطيني كثيرًا إال إذا
تفيد املرشحني
ك ــان ــوا ي ـف ـت ـقــرون إل ــى ال ـكــاريــزمــا وال ـح ـضــور
ّ
مـثــل ج ــون ك ـيــري .وبــوتـجـ ًيــج أق ــل املرشحني
ّ
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــن يـ ـس ـ ّ
ـاري ــة وهـ ـ ــذا م ــا ي ـع ــزز
ّ
حظوظه ويجذب إليه املتمولني الخائفني من
صعود الجناح اليساري في الحزب .وبني كل
املرشحني ،يكون بوتجيج أكثرهم مناصرة
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل فـ ــي وسـ ـ ــط يـ ـ ّ
ـؤيـ ــد ف ـي ــه ال ـج ـم ـيــع
إسرائيل.
الـ ــافـ ــت فـ ــي ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـ ّـي ــة فــي
ّ
وللمرة
الحزب أن املرشحني واملرشحات —
األول ــى منذ وصــولــه إلــى هــذه الـبــاد فــي عام
 – ١٩٨٣يـتـنــافـســون لـلـظـهــور بمظهر الناقد
إلسرائيل ال بمظهر املـ ّ
ـؤيــد — حتى مــن ِقبل
ّ
ه ــؤالء الــذيــن لــديـهــم سـجــل طــويــل (مـثــل جو
ب ــاي ــدن) ف ــي تــأي ـيــد دول ـ ــة االح ـ ـتـ ــال .الـسـبــب
فــي ذل ــك أن قــاعــدة ال ـحــزب الـلـيـبــرالـ ّـيــة بــاتــت
أكثر تأييدًا لفلسطني منها إلسرائيل ّ
للمرة
األول ــى منذ عــام  .١٩٤٨ونسبة التأييد تزيد
ب ــن ال ـش ـبــاب وتـخـفــت ب ــن ال ـك ـهــول .وقــاعــدة

الحزب باتت تطالب املرشحني بمواقف أكثر
نـقـ ّ
ـديــة إلســرائ ـيــل ،وه ــذا جــديــد عـلــى الـحـيــاة
ّ
ّ
الـسـيــاســيــة األم ـيــركــيــة ومـقـلــق كـثـيـرًا لــدولــة
ال ـع ـ ّ
ـدو ألن ــه يلصقها فــي ال ـس ـيــاق األمـيــركــي
باليمني الرجعي العنصري .وحظوة إسرائيل
ّ
التاريخية كمنت في أن الدفاع عن إسرائيل
ْ
ك ــان سـيــاسـيــة م ــوازي ــة ومـتـطــابـقــة لـلـحــزبــن.
ّ
الحزبية لم ينعكس بعد
لكن أهــواء القاعدة
على قيادات الحزب لكن املرشحني ارتــأوا أن
يضعوا مسافة بينهم وبني إسرائيل ،وبينهم
اإلسرائيلي« ،إيباك» .ومن غير
وبني اللوبي
ّ
امل ـس ـبــوق أن يـتـمــنــع — ول ـل ـمـ ّـرة األولـ ــى منذ
قــدومــي إل ــى ال ـبــاد —مــرشـحــو الــرئــاســة عن
حضور مؤتمر «إيـبــاك» وبناء على التنظيم
الليبرالي الفاعل« ،موف أون» ،والتي ناشدت
كل املرشحني واملرشحات بمقاطعة املؤتمر.
ّ
الستينيات يتنافسون
كــان املــرشـحــون منذ
وب ـق ــوة وص ـفــاقــة ف ــي إظ ـه ــار م ــدى تــأيـيــدهــم
إلسرائيل وسرعة نقلهم للسفارة األميركية
ّ
ّ
مــن يافا املحتلة إلــى الـقــدس املحتلة (فعلها
ترامب).
لـيــس عـ ّ
ـاديــا أن يـكــون بــرنــي س ـنــدرز (الـبــالــغ
ال ـس ــاب ـع ــة وال ـس ـب ـع ــن) ه ــو امل ــرش ــح ال ـثــانــي
فــي االسـتـطــاعــات (ب ــاي ــدن هــو ّ
األول فــي كل
االستطالعات) .لقد استفاد سندرز من عهد
تــرامــب إذ إن ــه امل ـضــاد لـتــرامــب عـنــد كثيرين
ك ـم ــا انـ ــه ي ـح ـســن امل ــاك ـم ــة ال ـك ــام ـ ّـي ــة والـ ـ ـ ّ
ـرد
ال ـح ــازم خــافــا لـسـلــوك الـضـعــف الـ ــذي شــاب
خـطــاب الـحــزب الــديـمــوقــراطــي عبر السنوات
ّ
األخـ ـي ــرة .وس ـن ــدرز يـتـمــتــع بـمـصــداقـ ّـيــة عند
يسار الحزب ألنــه خــاض حملة ضد هيالري
ّ
ديموقراطية
الـتــي استخدمت أســالـيــب غير
ل ـهــزي ـم ـتــه .ولـ ــه م ــوق ــف ث ــاب ــت ض ــد ال ـح ــروب
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة بــالــرغــم م ــن أن ــه ل ــم يـنـتـقــد حــربــا
ّ
إسرائيلية ّ
مرت عليه ،وهو — مثل غيره من
أعضاء مجلس الشيوخ — يخاف من سطوة
ال ـل ــوب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ونـ ـق ــده ض ــد إســرائ ـيــل
ال ي ـت ـجــاوز ع ـبــارتــه ال ــازم ــة« :م ــن امل ـع ــروف
ُ
لست معجبًا بنتنياهو» ،كــأن شخص
أنني
نتنياهو هــو املشكلة ال دولــة االحـتــال بحد
ذات ـ ـهـ ــا .وس ـ ـنـ ــدرز ه ــو يـ ـس ــاري ف ــي امل ـف ـهــوم
ّ
اإلمبراطورية
األميركي وهو ال يعارض مسار
ّ
وعن
فنزويال
العاملية وكالمه عن
وهيمنتها
ّ
الـ ـش ــرق األوس ـ ــط ال ي ــرف ــض ذرائ ـ ــع ال ـتــدخ ــل
األم ـيــركــي ح ــول ال ـعــالــم وال يــرفــض املعايير
ال ـج ــائ ــرة لـلـسـيــاســة ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة األم ـيــركـ ّـيــة.
هو رفــض الحرب في الـعــراق لكنه لم يرفض
الحرب في أفغانستان في .2001
أم ــا الـسـيـنــاتــور إلـيــزابـيــت وران فـهــي تـتـقـ ّـدم
على املرشحني اآلخرين ربما ألنها أدركت كم
ّ
يسارية (باملفهوم
أن القاعدة )١ :تريد برامج
ّ
األم ـي ــرك ــي)  :٢ت ــري ــد ب ــرام ــج مـ ـح ــددة ولـيــس
شـعــارات .وسـ ّـر نجاح حملة َورن أنها ّ
قدمت
ِ
أكثر من غيرها برامج مـحـ ّـددة .وهــي تنتمي

إل ــى ال ـفــريــق الـ ــذي يـطــالــب ب ـعــزل ت ــرام ــب عن
منصبه (وه ــذا مطلب تـ ّ
ـؤيــده قــاعــدة الحزب
وت ــرف ـض ــه ح ـتــى ال ـس ــاع ــة قـ ـي ــادة الـ ـح ــزب في
الـكــونـغــرس مـخــافــة أن تـسـ ّـجــل ســابـقــة تــرتـ ّـد
عـلــى الــرئـيــس الــدي ـمــوقــراطــي املـقـبــل ،كـمــا أن
ّ
ّ
عملية ال ـعــزل تتطلب أكـثــريــة غـيــر مــوجــودة
في مجلس الشيوخ (ال يزال مجلس الشيوخ،
خ ــاف ــا مل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـواب ،ي ـخ ـض ــع ألك ـث ـ ّ
ـري ــة
جـمـهـ ّ
ـوريــة) .ووارن ب ــادرت إلــى تأييد مطلب
عزل ترامب ،فيما أحجم الباقون في البداية.
ّ
وهي ّ
قدمت برنامجًا ملحو دين الطلب الذي
ّ
ّ
يثقل ميزانية  40مليون أميركي وأميركية.
وه ـ ــي م ــن األصـ ـل ــب ف ــي م ــواج ـه ــة املـ ـص ــارف
والشركات الكبرى وتعرض برنامجًا لفرض
ض ــرائ ــب ب ــاه ـظ ــة ع ـل ــى األث ـ ــري ـ ــاء .ومـ ـث ــل كــل
املرشحني واملرشحات في الحزبّ ،
تؤيد وارن
ّ
بــرامــج بـيـئـ ّـيــة مـتــقــدمــة وت ـبــذل ج ـه ـدًا لكسب
تأييد السود.
املــرشــح (األسـ ــود) ك ــوري بــوكــر ك ــان يــريــد أن
يصبح أوباما الثاني ،واملقارنة تلك تضعفه
ّ
أكـ ـث ــر م ـم ــا ت ـف ـي ــده ألن ـ ــه ال ي ـت ـم ــت ــع ب ـص ـفــات
أساسية ألوبــامــا ،خصوصًا سحر الجمهور
ّ
الخطابية .السيناتور بوكر أتى من
والقدرة
ّ
ّ
خلفية السياسة املحلية في والية نيوجرسي
ً
إلـ ــى أن أص ـب ــح م ـم ـثــا ل ـل ــوالي ــة ف ــي مـجـلــس
ال ـش ـيــوخ .وه ــو مــن خـلـفـ ّـيــة أكــاديـمـيــة مـبــرزة
ل ـك ــن أص ـب ــح م ـن ــذ دخ ــول ــه م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ
لوبيي ْ
ْ
اثني ،ال واحدًا فقط .هو مرتبط
أسير
ّ
بلوبي شــركــات األدوي ــة االحـتـكــاريــة (الكثير
مـنـهــا مـقـيــم ف ــي ال ــوالي ــة) وه ــو خـ ــادم مطيع
للوبي اإلسرائيلي .بوكر ضعيف في الجوالت
ّ
االنتخابية وأداؤه يــرســم عــامــات استفهام
حول مقدرته في االستمرار ألشهر طويلة في
الــدورة هــذه .لم يختر من املشاريع ما ّ
يميزه
عــن غ ـيــره ،وه ــو لـيــس ي ـسـ ّ
ـاريــا فــي مــرحـلــة ال
ّ
يحمس الجمهور الديموقراطي إال الشعارات
ّ
ّ
اليسارية واملطالبة املستمرة بتأييد الشروع
فــي حملة إقـصــاء تــرامــب مــن البيت األبيض.
وهو يبدو مـتـ ّ
ـرددًا :هل يميل نحو اليسار أم
ّ
يبقى في الوسط كي يــروج لنفسه بأنه أكفأ
من غيره في جذب الناخب األبيض املحافظ؟
لكن هل الناخب األبيض املحافظ يريد رئيسًا
مرة ّ
أسود ّ
ثانية (أو حتى مرة واحدة)؟
أم ــا تلسي غ ـبــارد (ال ـتــي ك ــان لـهــا سـجــال مع
إبراهيم األمــن في هــذه الجريدة) فهي تثير
الكثير مــن الـسـجــاالت واإلع ــام هنا يكرهها
وال يريد أن ّ
يروج لها (مع أن غلني غرينوود
فــي الـ ـ «إنـتــرسـبــت» يسعى جــاه ـدًا للترويج
لـ ـه ــا) .ه ــي ن ــائ ــب ع ــن واليـ ــة ه ـ ــاواي وكــانــت
ّ
بتشددها فــي مواضيع محاربة ما
معروفة
ّ
تسميه أميركا ب ــ«اإلرهــاب» وكانت تعترض
على ممانعة الحزب الديموقراطي في إطالق
صفة «اإلرهاب اإلسالمي النزعة» كي ال يثير
ذل ــك حـفـيـظــة ج ـم ـهــور املـسـلـمــن ف ــي أمـيــركــا
وح ــول ال ـعــالــم .لـكــن فــي الـسـ ّنـتـ ْـن األخـيــرتـ ْـن
باتت مرشحة معارضة للتدخل األميركي في
الشرق األوسط .وهي بدأت متأخرة في انتقاد
إسرائيل لكن الذي جعلها مرفوضة في أندية
ْ
زيارتها إلى سوريا في عام 2017
الحزبي هو ّ
ولقاؤها مع بشار األســد وهي متهمة بأنها
معجبة باألسد وببوتني .وألن هناك إجماعًا
ْ
في
الحزبي حول سوريا (برفض التعامل مع
الـنـظــام ال ـســوري وتــأيـيــد املـعــارضــة املسلحة
إما باملال أو السالح أو املوقف) فإن زيارتها
باعدت بينها وبني قيادة حزبها.
ّ
هندية
كالميال هارس هي مرشحة من أصول
وسوداء وهي عضو مجلس الشيوخ من والية
ّ
التقدم
كاليفورنيا .تجد هــارس صعوبة في
ألن ـهــا تــأتــي م ــن خـلـفـ ّـيــة مـحــافـظــة خـصــوصــا
ّ
ع ـنــدمــا ت ــول ــت مـنـصــب امل ــدع ــي ال ـع ــام لــواليــة
كــالـيـفــورنـيــا حـيــث انـتـهـجــت سـيــاســة قاسية
في التعامل مع تطبيق القانون — الذي ،هنا
وهناك — يصيب ّ
امللونني والفقراء أكثر مما
يصيب البيض واألثــري ــاء .وهـنــاك عــدد كبير
(يـفــوق العشرين) مــن املرشحني واملرشحات
لـ ـكـ ـنـ ـن ــا سـ ـ ــرعـ ـ ــان مـ ـ ــا سـ ـنـ ـنـ ـس ــى أس ـ ـمـ ــاء هـ ــم
وامل ـنــاظــرات بينهم ستبدأ فــي شهر حــزيــران
وهي ستجوجلهم وتفرض انسحابات مبكرة،
ّ
االنتخابية باتت باملاليني
ألن نفقات الحمالت
ّ
من الــدوالرات وكل يوم إضافي يكلف املرشح
أعـ ـب ــاء (وأحـ ـي ــان ــا ديـ ــونـ ــا) جـ ــديـ ــدة .ال يـمـكــن
ترجيح هذا املرشح أو ذاك لكن بايدن سيبقى
ّ
استمر فــي ملــس ومداعبة
فــي الطليعة إال إذا
نساء يلتقيهن في تجواله االنتخابي .عندها
ّ
األولية.
سيسرق سندرز منه موقع
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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َّ
مم تخاف السلطة في لبنان؟
وفاء أبو شقرا *
ّ
ّ
ُ
كليات وطالب وأساتذة الجامعة اللبنانية ،والذي ُيخاض ،هذه ّ
املرة ،بسالح
 ...القصف املركز على
ُ
ّ
قرأت ُه يومًا في صحيفة «لوموند» الفرنسية .كان تحقيقًا يستشهدُ
اإلهانة الثقيل ،ذكرني بما
ّ
ُ
ُ
ُ
ألحد األباطرة بخصوص حمالته
كاتبه بنصيح ٍة أسداها أحد حكماء الصني ،وهو يقدم املشورة ِ
َ
بلد من البلدان ،فال
العسكرية .قال له هذا الحكيم« :إذا أردت يا سيدي اإلمبراطور احتالل أو تدمير ٍ
حاجة لك في أن َّ
لسنوات طويلة ،وأن تفتك باألرواح والعباد فيه .يكفي ،أن
تشن عليه حربًا دامية
ٍ
ِّ
ِّ
ّ
تدمر نظام هذا البلد التربوي والتعليمي ،وتعمم الفساد في ربوعه ،ومن ثم عليك االنتظار عشرين
ّ
َ
َ
سنة تقريبًا .سترى أمامك بلدًا يبنيه جهلة ويقوده سارقون ،وعندها ،فقط ،ستدرك أن السبيل
ُ
حكم قبضتك عليها ...بسهول ٍة مطلقة».
بات مفتوحًا أمامك لتسحق هذه البالد ،وت ِ
ّ
ً
إنشاء إعالميًا وال يحتاج إلى فك رمز ّأي معنى مضمر فيهِّ .لكن ،أنعش ذكراه،
هذا الكالم،
ُ
ليس َ
ُ
ّ
علن (ولم يعلن) عما تحيكه الطبقة السياسية اللبنانية للقطاع التربوي ،بكل فئاته ،وللجامعة
ما أ ِ
ّ
ّ
بخاصة .وهذا الكالم ليس للتدليل على «نظرية املؤامرة» املمجوجة ،بل إنه ذاك الصياح
اللبنانية،
ّ
املزعج وأصــوات النشاز التي تعلو ،هنا وهناك وهنالك ،وتتجرأ على شخص جامعتنا املعنوي؛
مـ ّـرة مــن هــذا الــوزيــر املنتمي بــاألمــس إلــى شريحة «حديثي النعمة» فــي السلطة ،وم ـ ّـرة مــن ذاك
الزعيمّ ،
تصريحات مشينة لكن ساذجة ،تجريح وتشويه سمعة،
ومرة من ذلك املسؤول ...وهكذا.
ّ
افتراء وكذب ،تهديدات تحت الطاولة وفوقها ...،وكلها معطيات يحاسب ّعليها القانون اللبناني ،لو
وتم ِّ
حصل ّ
على أساسها .نعم ،يحدث هذا في بالد األرز ،التي علمت الكبير قبل الصغير
االدعاء
َ
ْ
ّ
والحريات .نعم ،يحدث
(كما أخبرونا) ،األصول واألخالقيات واألخالق وكيفية صون الكرامات
هذا في جمهورية املوز ،وسط صمت ّ
مد ٍو ومريب لـ«قادة الرأي» في لبنان« .قادة الرأي» ،موضوع
ٍ
ّ
اقترحته على أحد طالبي عنوانًا لرسالة ماستر ُيعدها« .قادة الرأي؟! وفي لبنان؟!» سألني .قلت
ُ
ّ
وفكرت ّ
له «نعمَ ..
مليًا ،بعد ذلك ،وتساءلت«َ :م ْن هم قادة الرأي في بالدي يا ترى؟ َم ْن
ولم ال؟!»
ُ
ْ
َ
ُهم هؤالء الوسطاء بني مصادر املعرفة والناس؟ من هم أولئك املساهمون بفعالية في تشكيل
الرأي العام وتوجيهه والسيطرة عليه داخل املجتمعات املحلية؟ َم ْن ُهم القادة الذين يأخذون زمام
املبادرة في قبول أو رفض األفكار الجديدة قبل أن يمتثل لها التابعون لهم؟ َم ْن ُهم صانعو الفكر
ّ
ّ
ّ
اللبنانيني ،أكثر من روافد املعرفة األخرى؟ َم ْن منهم يتمتع باملقدرة واملسؤولية
الذين يؤثرون في
َ
ْ
والذكاء واإلملــام بأمور العمل والقدرة على اإلنجاز وفهم املواقف والتعبير عن األفكار واالنفتاح
العقلي والعاطفي ُ
صفات من هذا
وسعة املعرفة واملثابرة و....
والحكم الصائب ونفاذ البصيرة ِ
ٍ
ََ
القبيل (بالغ ،لألمانة ،علماء االجتماع واالتصال والسياسة في اجتراحها)»؟!
ولكن ...بقيت تساؤالتي من دون أجوبة .هل من قادة رأي في لبنانَ ،وم ْن هم (عذرًا على التكرار)؟
ّ
املثقفون املتوارون عن األنظار؟ أم ِّ
ِّ
واملبرجون الذين خلت لهم ساحات استقراء الواقع
املنجمون
وحال مستقبلنا؟ أم السياسيون الذين يرفضهم الشعب لكن يعشقهم ُ
ناسهم عشقًا ممنوعًا؟
أم رجال الدين الذين يعجز الكالم أمام آرائهم السديدة والتي ،للمناسبة ،تبحث عنهم شاشاتنا
ّ
اإلعالميون (ما دمنا أتينا على سيرة الشاشات) الذين ّ
حولهم
التلفزيونية بإصرار عظيم؟ أم
ّ
ّ
ُ
حكامنا إلى «أيتام ٍعلى مائدة اللئام» ،بعد أن سلمت املؤسسات التي يعملون فيها مقاليد ّ
حريتهم
ّ
لحراس الهيكلّ ،وأدخلتهم غرفة العناية الفائقة بداعي دخولهم في الـ coma؟ فمصالح صاحب
املؤسسة فوق كل اعتبار ،وهي ،دون غيرها من شروط املهنة وتقاليدها ،التي تملي دفتر شروط
الضوابط واملسموح به واملرفوض واملطلوب وغير املطلوب (ففضيحة سلوك التلفزيونات اللبنانية
في االنتخابات النيابية األخيرة عندما حصرت اإلطالالت الحوارية لدى َ«م ْن استطاع إلى الدفع
ً
سبيال» ،هي بمثابة إخبار في الدول املحترمة).
ّ
ّ
في الحقيقة ،ليس هناك أدهى من الحكام في لبنان (هم حكام للتوضيح وليسوا مسؤولني) ،وليس
نموذجًا ومرجعًا عامليًا للفساد.
هناك َم ْن يستطيع املزايدة على سقوطهم األخالقي ،الذي أمسى
ّ
ُ
هم يعرفون (عبر مستشاريهم؟) ّأن سمعتهم في أسفل ْ
الدرك وعلى كل لسان ،لكنهم ال يبالون،
ّ
ّ
ُ
ّ
يتحصنون
ظهرون قلة حياء غير مسبوقة ،تحت عنوان «لسنا نحن املقصودين» .إنهم
بل ي ِ
ّ
ّ
ّ
بالحصانة القانونية لحماية أنفسهم ،ويجرون ،باملقابل ،أي مواطن حر محترم ،ومهما عال شأنه،
إلــى املحاكم ،إذا مــا سـ ّـولــت لــه نفسه وتـجـ َّـرأ على التشويش على مصالحهم أو على امل ـ ّـس ،من
ّ
َّ
«قدسيتهم» .ليس هناك أعتى من حكام لبنان .معظمهم ،يفتقد أبسط
قريب أو بعيد ،بصورة
ٍ
ّ
الصفات املطلوبة لقادة الــرأي (املــذكــورة أعــاه) ،اللهم إال الذكاء ـ الشيطاني .منذ ما بعد حلول
السياسية الحاكمة على «قــادة الــرأي» ّ في لبنان ،تمامًا كما
حقبة اتفاق الطائف ،قضت الطبقة
ُ َ
ّ
َّ
ست َ
واملشوهة :يقتلون كل ضباط الصف األول
خة
نس
امل
بنسختهم
يفعل حكام الدول التوتاليتارية
ّ
ْ
ُ
ُ
من الجيش (خشية التخطيط ّ
ألي انقالب) ...ويخصون كل صاحب رأي ّ
حر يعارضهم ويقول
«ال» ،جـهــارًا أو س ـ ّـرًا .ومـســار التنكيل استمر؛ فقضت هــذه السلطة ،أيضًا وأيـضــا ،على شيء
لبلد ّ
ُي ّ
متنوع وسـ ّـبــاق بــن دول محيطه ،أن
سمى فــي ال ــدول املحترمة «مـعــارضــة» .عجبًا ،كيف ٍ
ُ
يعيش من دون «معارضة» ومن دون «قــادة رأي» .لكنه بلد ،ولسوء طالعنا ،و ِلــد وفي شرايينه
استحال اسمه في لبنان من «نقص املناعة» إلى «الطائفية» .ففتك باكرًا
يسرح فيروس ّ ،virus
وبمؤسساته...وبكل شيء ،وبدأت العوارض تشير إلى ّأن البالد باتت في مرحلة ّ
متقدمة
بعباده
مــن امل ــرضّ .أمــا بعد ،فنعود إلــى مؤسسة الجامعة اللبنانية التي احتفلنا ،فــي األمــس القريب،
بعيدها الـ ،68ولكن بغياب أفراد عائلتها الذين كانوا معها ،بمعظمهم ،في غرفة العناية الفائقة.
النار عليها ُ
أدخلتها السلطة إلى هناكْ ،
قسرًا وبرعب شديد ،بعد أن أطلق َ
بعض الحاقدين من
ٍ
ُ
ّ
أصحاب الثأر املحسوبني على حكامنا ،يا للعار .السلطة تطلق النار على أحد أوالدها .ولكن ،ملاذا
ّ ّ
يصدق أنها قلقة على حياة الجامعة اللبنانية ،فلماذا تركت صغارها ،إذًا،
هي خائفة؟ ال أحد
ً
يلعبون بالنار؟ مهال ،ليس في واقعّ الجامعة اللبنانية ما يخيف ،فافعلوا ما شئتم في حسابات
وجــداول موازناتكم لهذه السنة وكــل سنة .ال تخيفكم الجامعة مثل غيرها :فليس في الجامعة
اللبنانية عسكر لينتفضوا ،فيمتشقون السالح ويقطعون مفارق الطرقات ويخلخلون ما ُي ّ
سمى
«السلم األهلي»! وليس في الجامعة اللبنانية قضاة ليغضبوا ،فأنتم ساهرون لشراء ذممهم كي
ّ
ّ
ومصرفيون
يسكتوا عن جرائم الحكام ،أيام الحرب والسلم! وليس في الجامعة اللبنانية مصارف
ليغتاظواّ ،
فيلوحون بتركيع الفقراء تحت طائلة تجويعهم! وليس في الجامعة اللبنانية ضباط
جمارك مرتشون ليمتعضوا ،فيقطعون «الهدايا» ّ
عمن تعرفون أسماءهم! وليس في الجامعة
اللبنانية جمعيات للزوجات الفاضالت لتحرد ،فيسكت املسؤولون في ما بينهم تحت شعار
باملثل ومني ســاواك بنفسو ما ظلمك»! وليس في الجامعة اللبنانية مؤسسات وهمية
«املعاملة ِ
تخيف ،فيخرس املسؤولون أيضًا في ما بينهم تحت الشعار نفسه! وليس في الجامعة اللبنانية
جمعيات لتأصيل الخيول وتحسني نسل الجواد العربي ،كي تصرف لها الحكومة  460مليون
ُ
ليرة كما فعلت مؤخرًا كرمى لعيون رئيس بلدية بيروت! وليس .....وليس....وليس ....ملا الخوف
ّ
ٌ
إذًا من الجامعة اللبنانية؟ غريب أمر هذه السلطة! ربما ألنه في قلب هذه الجامعة يكمن نبض ثورة
القادم من األيام؟ إقتضى التشكيك.
* أستاذة في كلية اإلعالم في الجامعة اللبنانية

