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العالم

اإلنتخابات األميركية

األسبوع االنتخابي األخير ...بعد تعرية الحزبين
سبعة أيام تفصل عن اليوم االنتخابي األميركي ،وتحتدم معهاالمنافسة
بين المرشحين هيالري كلينتون ودونالد ترامب .لكن قبل الوصول إلى
تلك اللحظة ،ال ّبد من اإلشارة إلى القضايا واألولويات التي ّ
حركت الناخب
األميركي منذ البداية ،وجعلته يلتفت نحو اختيار مرشح كترامب عن
الحزب الجمهوري
إعداد نادين شلق
يتخطى املشهد االنتخابي األميركي
أهـمـيـتــه ك ـحــدث ع ــامل ــي ،إل ــى نـقــاشــات
داخـلـيــة انطلقت مــع بــدء االنتخابات
الـتـمـهـيــديــة ،فــي ش ـبــاط امل ــاض ــي .كــان
التساؤل ،حينها :هل يمكن أشخاصًا
مثل دونــالــد تــرامــب وبيرني ساندرز
إحـ ـ ـ ـ ــراز ت ـ ـقـ ــدم ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار م ـس ـعــاه ـمــا
ً
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــي؟ ب ـ ـ ـ ــدا ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت كـ ـفـ ـي ــا
بــاإلجــابــة ع ــن ه ــذا ال ـت ـس ــاؤل ،وأيـضــا
بــإطــاق ن ـقــاش آخ ــر عــن الـسـبــب وراء
صـ ـع ــود ن ـج ـم ــي تـ ــرامـ ــب وس ـ ــان ـ ــدرز.
وم ــع خ ــروج ه ــذا األخ ـيــر مــن الـسـبــاق
الــرئــاســي ،بـجـهــود أســاسـيــة مــن قــادة
ح ــزب ــه ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ،ب ـ ــات ت ــرام ــب
ُ
الهاجس األكبر ،الذي تبنى عليه كافة
التحليالت عن االنتخابات الحالية.
استوطنت لدى كثيرين فكرة مفادها
أن هـ ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
سابقاتها ،وراجت لدى آخرين نظرية

تأتي المسائل
االقتصادية على سلم أولويات
الناخب األميركي
ع ــن أن ـهــا األه ــم مـنــذ زم ــن بـعـيــد ج ـدًا،
وذلـ ـ ـ ــك ألس ـ ـبـ ــاب كـ ـثـ ـي ــرة ت ـن ـط ـل ــق مــن
ّ
وتصب في املجتمع ،مرورًا
االقتصاد
بــال ـس ـيــاســة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة.
وفي كل الحاالت ،شكلت حالة ترامب
القاسم املشترك الذي ال يمكن تخطيه،
أو املـ ــرور عـلـيــه مــن دون تــوقــف ،فهو
الـ ـ ــذي خ ــال ــف ك ــل ال ـت ــوق ـع ــات وأف ـش ــل
ك ـ ــل ال ـ ــره ـ ــان ـ ــات ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ح ـم ـل ـتــه
االنتخابية .ولكن األهم أنه "الشعبوي"
عـ ـل ــى حـ ــد ت ـع ـب ـي ــر املـ ـفـ ـك ــر األمـ ـي ــرك ــي

فــران ـس ـيــس فــوكــويــامــا ،و"ال ـف ــري ــد من
نـ ــوعـ ــه" ع ـل ــى حـ ــد الـ ــوصـ ــف ال ـس ــاخ ــر
ّ
للمحلل جورج فريدمان.
وف ـ ــي ال ـل ـغ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
يـعــد ه ــذان الـتــوصـيـفــان استثنائيني
ودخيلني ،يستدعيان مراقبة ورصـدًا
ملـ ـع ــرف ــة سـ ـب ــب اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـن ــاخ ـب ــن
األميركيني في ّ
تقبل حاملهما .وهنا،
لم يكن فوكوياما مضطرًا إلى الذهاب
أبعد من الوضع القائم ،من أجــل فهم
ال ــداف ــع وراء اس ـت ـحــواذ "الـشـعـبــويــن"
عـلــى الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة ،بـشـكــل أو
بــآخــر .فــي مـقــال مــن ثماني صفحات،
ن ـ ـشـ ــره ف ـ ــي م ـج ـل ــة "فـ ـ ــوريـ ـ ــن أفـ ـ ـي ـ ــرز"،
دخ ــل ف ــي ع ـمــق األسـ ـب ــاب الـسـيــاسـيــة
واالجـتـمــاعـيــة الكثيرة الـتــي قــد تبعد
ال ـن ــاخ ـب ــن ،وال ـش ـع ــب األمـ ـي ــرك ــي ،عن
األح ـ ــزاب ال ـحــاك ـمــة ،وت ـح ـ ّـو ِل ـه ــم نحو
أشخاص مثل ترامبّ .
فصل فوكوياما
ّ
تحيللهّ ،
وقسم املسؤولية عما حصل،
على الجمهوريني والــديـمــوقــراطـيــن،
فــ"مـهـمــا كــانــت امل ـســألــة ـ ـ ان ـطــاقــا من
الهجرة إلى اإلصالح املالي والتجارة
وجمود الدخل ـ انتفض عدد كبير من
الناخبني الذين ينتمون إلى الجانبني،
ع ـل ــى مـ ــا يـ ــرونـ ــه فـ ـ ـس ـ ــادًا ،وم ــؤس ـس ــة
مـنـغـلـقــة ع ـلــى نـفـسـهــا ،وال ـت ـف ـتــوا إلــى
ّ
املتطرفني ،على أمــل التنقية
الــدخــاء
والتطهير" .بل إن الناخبني "انتزعوا
السيطرة على الخطاب السياسي من
ج ـمــاعــات امل ـصــالــح املـنـظـمــة واألقـلـيــة
التي تسيطر على مفاصل اإلدارة".
مــن ه ـنــا ،ق ـ ّـدم املـفـكــر األم ـيــركــي ق ــراءة
في أسباب "تفضيل الناخب األبيض
لـتــرامــب" ،مستندًا إلــى دراســاتــه حول
ّ
املجتمع األمـيــركــي .بالنسبة إلـيــه ،إن
ال ـس ــؤال الـحـقـيـقــي "ل ـيــس مل ــاذا يــوجــد
شـ ـعـ ـب ــوي ــون فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
فــي عــام  ،2016ولـكــن مل ــاذا لــم يظهروا
سابقًا؟" ،خصوصًا أن أيًا من الحزبني

ّ
مهمة على الصعيد الداخلي (أ ف ب)
تنتظر الرئيس المقبل قضايا

لم يخدم "املجموعات املتراجعة" كما
يجب.
ّ
فـيـمــا اع ـت ـبــر فــوكــويــامــا أن "مــداخ ـيــل
الطبقة العاملة انخفضت خالل الجيل
امل ـ ــاض ـ ــي ،خـ ـص ــوص ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
الناخب األبيض" ،فقد أشــار إلى أنهم
وجدوا في شعار ترامب "جعل أميركا
عظيمة مـجــددًا" ،معنى كبيرًا يحاكي
ّ
هواجسهم .لكن يبقى أن السؤال األهم
رب ـم ــا :أي ــن ك ــان ال ـح ــزب ــان خ ــال هــذه
الفترة؟
يــوضــح امل ـف ـكــر األم ـيــركــي أن "ال ـحــزب
ال ـج ـم ـهــوري ش ـكــل ف ــي خ ــال الـعـقــود
امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــة ،حـ ـلـ ـف ــا مـ ـ ــن ن ـ ـخـ ــب رجـ ـ ــال
األعـ ـم ــال وامل ـحــاف ـظــن االج ـت ـمــاع ـيــن.
وكانت نخب رجــال األعمال ،من دعاة
ً
مبادئ الليبرالية االقتصادية" .فضال
ع ــن ذلـ ـ ــك" ،كـ ـ ــان ل ـ ــدى هـ ـ ــؤالء ال ـت ــزام ــا
إيــديــولــوجـيــا بخفض الـضــرائــب على

األمـ ـي ــركـ ـي ــن األغ ـ ـن ـ ـيـ ــاء ،األمـ ـ ــر الـ ــذي
ه ـ ـ ّـدد س ـل ـطــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ال ـع ـمــال ـيــة،
ّ
وقــلــل مــن الخدمات االجتماعية التي
ت ـســاعــد األق ـ ــل حـ ـظ ــا" .ويـ ـس ــري األ ّم ــر
ذات ــه عـلــى الـجـهــة األخ ـ ــرى ،إذ "تـبــنــت
ن ـخــب ال ـح ــزب الــدي ـمــوقــراطــي إج ـمــاع
م ــا ب ـعــد (ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق رون ــال ــد)
ريـ ـغ ــان ع ـلــى ف ــوائ ــد ال ـت ـج ــارة ال ـحــرة
والـ ـهـ ـج ــرة" .ول ـك ــن امل ـش ـك ـلــة األهـ ــم مع
الــديـمــوقــراطـيــن ،بـحـســب فــوكــويــامــا،
هي أن "الحزب تبنى سياسات الهوية
عـلــى أنـهــا قيمته األســاس ـيــة" .وأش ــار
ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـحــزب
"ف ـ ــاز ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات (ال ـت ـم ـه ـيــديــة)
مــن خ ــال حـشــد ائ ـتــاف مــن الـشــرائــح
ال ـس ـكــان ـيــة :ال ـن ـس ــاء ،األم ـيــرك ـيــون من
أصول أفريقية ،سكان املدن ،املثليون،
وامل ــدافـ ـع ــون ع ــن ال ـب ـي ـئــة .بـيـنـمــا فـقـ َـد
ً
التواصل كامال مع مجموعة واحــدة،

هي الطبقة البيضاء العاملة".
مــع ذل ــك ،يــرى فــوكــويــامــا أن ليس من
الـجـيــد "اصـطـيــاد الـحـلــول الــزائـفــة من
ق ـب ــل ال ـش ـع ـب ــوي ــن" ،ف ـي ـم ــا ب ـ ــات عـلــى
ً
النخب أن تستنبط حـلــوال للمشاكل
التي ال يمكنها تجاهلها بعد اآلن أو
نفيها ،على أن تكون قابلة للتحقيق.
وال يخرج املفكر األميركي عن النص
ال ـس ـي ــاس ــي ،ع ـن ــدم ــا ي ـق ــول إن "ال ـب ـلــد
ب ـحــاجــة إل ــى ق ـي ــادة ق ــوي ــة ،ول ـك ــن من
ق ـب ــل ُم ـص ـل ــح م ــؤس ـس ــات ــي ي ـم ـك ــن أن
يـجـعــل الـحـكــومــة فــاعـلــة ح ـقــا ،ولـيــس
م ــن ق ـبــل شـخـصــانــي غــوغــائــي يـكــون
على استعداد لضرب ُعــرض الحائط
بالقواعد ".
ّ
ّ
في مقابل ذلك ،يقلل املحلل السياسي
جـ ـ ـ ــورج فـ ــريـ ــدمـ ــان م ـ ــن أهـ ـمـ ـي ــة ه ــذه
االنتخابات ،من دون أن يلغي تميزها
عــن سابقاتها بسبب وج ــود تــرامــب.

تقرير

بروكسل تستسلم
لـ«غواية السلطة»
اثار توقيع بروكسل
معاهدة التبادل الحرّ
األوروبي ـ الكندي ،نقاشات
في أكثر من اتجاهّ ،
أهمها
ازياد النزعة ّ
التسلطية عند
المسؤولين االوروبيين
على حساب الرأي العام ً
في القارة العجوز ،خشية
من أزمات جديدة ،تهدد
استمرارية «االتحاد»

ي ـع ـي ــد الـ ـت ــوقـ ـي ــع نـ ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع
ّ
الحر
املــاضــي ،على اتفاقية التبادل
بــن االت ـحــاد األوروبـ ــي وك ـنــدا ،فتح
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ح ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــل أوروبـ ـ ـ ــا
ّ
ف ــي ظ ـ ــل األزمـ ـ ـ ــات املـ ـت ــراكـ ـم ــة ،وإل ــى
الـ ـ ـس ـ ــؤال املـ ـتـ ـج ــدد حـ ـ ــول إش ـك ــال ـي ــة
«الوطنية /القومية» مقابل االنفتاح
االقـ ـتـ ـص ــادي /ال ـث ـقــافــي ،الـ ــذي تــرى
تـ ـي ــارات ك ـب ــرى ف ــي الـ ـق ــارة ال ـع ـجــوز
الـيــوم أنــه سبب رئـيــس فــي اشتعال
أزمات تهدد استمرار «االتحاد».
وإذا كان إقليم والونيا في بلجيكا،
ً
ق ــد ق ـ ّـدم م ـث ــاال عـلــى رف ــض قـطــاعــات
واس ـع ــة م ــن املـجـتـمـعــات األوروبـ ـي ــة
ّ
الحر
املضي فــي سياسات االنفتاح
بال لجام ،من خالل تصويت برملانه،
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ع ـلــى رف ــض االت ـفـ ًـاق ـيــة
مع كندا ،بدت بروكسل مسرعة إلى

ّ
تقديم نـمــوذج يــوغــل فــي «التسلط»
الـ ـ ــذي ي ــأت ــي ع ـل ــى حـ ـس ــاب أص ـ ــوات
امل ـع ــارض ــن وامل ـن ـت ـقــديــن ،وه ــم كـثــر،
وهـ ــذا م ــا أدى ف ــي ن ـهــايــة األمـ ــر إلــى
تـبـنــي االتـفــاقـيــة وإل ــى دف ــع بلجيكا
وبرملان والونيا إلى القبول.
ورأت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ـ ـ ــاب ـ ـ ــار»
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أن ـ ــه ب ـت ــوق ـي ــع م ـع ــاه ــدة
ال ـت ـب ــادل الـ ـح ـ ّـر م ــع ك ـن ــدا (،)CETA
يصل االتحاد األوروبــي إلى الطالق
التام مع املجتمع املدني ،مستسلمًا
لـ ــ«غ ــواي ــة ال ـس ـل ـط ــة» ،إذ إن تــوقـيــع
املـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــدة ف ـ ــي أس ـ ـ ـ ــرع وق ـ ـ ــت ي ــأت ــي
ل ـب ــره ـن ــة أن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ال
ي ــزال يمتلك سلطاته ،مهما كــان ما
قــالــه املـنـتـقــدون فــي األي ــام األخ ـيــرة،
ومن بينهم البرملانات املحلية (مثل
والونيا).
من جهة أخرى ،ليس تعزيز النزعات
الـسـلـطــويــة ل ــدى بــروك ـســل م ــا يـبــرز
فقط مــع توقيع املـعــاهــدة ،بــل أيضًا
«نهاية زمن العوملة السعيدة» ،وهو
طرحته الصحيفة انسجامًا مع
مــا ّ
ما يحذر منه الرأي العام في أوروبا،
وي ـج ـه ــد امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون األوروبـ ـ ـي ـ ــون
إلنكاره.
ويـ ــرى ال ـكــاتــب ال ـفــرنـســي كــريـسـتــان
ّ
ري ـ ـ ـ ــو ،أن فـ ـ ـك ـ ــرة ن ـ ـهـ ــايـ ــة «ال ـ ـعـ ــوملـ ــة

ال ـس ـع ـيــدة» ،تـسـتـنــد إل ــى مــا شهدته
ال ـق ــارة أخ ـي ـرًا« ،م ــن أزمـ ــات ال ـي ــورو،
ً
م ــرورًا بقضية املـهــاجــريــن ووص ــوال

إلى البريكست واالرهاب االسالمي،
ّ
املتوحشة بكل أشكالها».
أي العوملة
وي ـت ــاب ــع ال ـك ــات ــب ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ل ــو

يبقى المسؤولون في مكان آخر ويضعون االنتقادات في خانة الشعبوية (أ ف ب)

