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على الغالف

االستحقاق األميركي في بريطانيا :كأنه «بريكست» جديد
ينسحب بالضرورة االنقسام في الشارع
البريطاني حول العالقة باالتحاداألوروبي
ع ـلــى ال ـمــوقــف ال ـع ــام م ــن مــرشـ َـحــي
االنتخابات األميركية ،كأنه فالق زلزالي
بين أمتين في مملكة متحدة
لندن ــ سعيد محمد
ب ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــال ،ال يـ ـ ـص ـ ـ ّـوت
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــون فـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
استقلت عــن ال ـتــاج الـبــريـطــانــي منذ
أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  ٢٣٠عـ ــامـ ــا ،وس ـي ـق ـت ـصــر
ت ـص ــوي ــت األم ـي ــرك ـي ــن امل ـق ـي ـمــن فــي
اململكة املتحدة على آالف قليلة من
األصـ ــوات يــدلــون بـهــا فــي سفارتهم
أو بالبريد .وحتى هــؤالء لن يمثلوا
أي ثقل نوعي مــن شأنه التأثير في
نتيجة االستحقاق األميركي املرتقب
غدًا الثالثاء.
ل ـكــن ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ال ـ ـسـ ــؤال ال ـن ـظــري
عـ ّـمــن ك ــان يـمـكــن أن ي ـفــوز بــأصــوات
البريطانيني لو أتيح لهم التصويت
لـ ــاخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ب ـ ـ ــن دونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب
وه ـ ـيـ ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون ،يـ ـق ـ ّـدم فــرصــة
ّ
مثالية للنفاذ إلى العقل البريطاني
ّ
املـعــاصــر ،وفهم ميكانيزمات كيفية
ّ
ّ
"اإلمبراطورية
تكون الــرأي العام في
املتقاعدة".
تــاريـخـيــا ،اهـتــم الـبــريـطــانـيــون دومــا
بـ ـم ــا ي ـ ـحـ ــدث عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخ ـ ــر
م ــن األط ـل ـس ــي ،وبـ ــالـ ــذات م ـنــذ فـتــرة
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت تـشـهــد
مــوجــة أم ــرك ــة عــاملـ ّـيــة غ ـيــر مـسـبــوقــة
ن ـت ـي ـج ــة تـ ــولـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
دور اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ال ـع ــامل ـ ّـي ــة .وق ــد
مثلت الـثـقــافــة األمـيــركـ ّـيــة لكثير من
الـشـبــان البريطانيني قــوة تـحــرر من
ّ
القناعات الــرمـ ّ
اليومية
ـاديــة للحياة
ال ـبــري ـطــانـ ّـيــة ،وم ـن ـف ـذًا آم ـن ــا ملـقــاومــة
ال ـث ـق ــاف ــة االرسـ ـتـ ـق ــراط ـ ّـي ــة ال ـق ــدي ـم ــة.
وقــد أسـهــم ذل ــك ،إلــى جــوانــب عوامل
ّ
ّ
ّ
محلية أيضًا،
واجتماعية
اقتصادية
ّ
في نشوء نوع من الثقافة الشعبوية
مـ ــوازيـ ــة ل ـث ـقــافــة ال ـط ـب ـقــة امل ـس ـي ـطــرة
ـ ـ ـ ث ـق ــاف ــة س ــوق ـ ّـي ــة ووحـ ـش ـ ّـي ــة وش ـبــه
ّ
عـفـ ّ
الهامشية من
ـويــة لقاطني امل ــدن
ّ
غ ـيــر املـنـتـمــن وامل ـح ــروم ــن ثـقــافــيــا،
والذين ابتدعوا ،وما زالوا يبتدعون،
خرافات ّ
ّ
عنصرية
تفوق وانحيازات

السياسيون الشعبويون هم أفضل من يقرأ االنقسامات (أ ف ب)

ي ــواجـ ـه ــون ب ـه ــا ال ـت ـه ــدي ــد امل ـس ـت ـمــر
الذين يعيشون في ظله (خطر فقدان
ً
الــوظــائــف امل ـحــدودة والسيئة أصــا،
تـهــديــد الـعـلــم ال ـحــديــث بـعــدمــا صــار
أداة طيعة فــي يــد السلطة الحاكمة،
وك ـ ــذل ـ ــك الـ ـفـ ـس ــاد غـ ـي ــر امل ـ ــرئ ـ ــي بـيــد
املهيمنني على اقتصاد البالد).
في املقابل ،بقيت طبقة من املتفوقني
اجتماعيًا ـ من متخرجي الجامعات
املرموقة وأبناء ارستقراطيي مرحلة
اإلمبراطورية التي انتهت ،و"شعب"
مــديـنــة األع ـمــال فــي ل ـنــدن ،ومصالح
الــرأسـمــال وطبقة الـيــاقــات البيضاء
املــرتـبـطــة بـهــا فــي ل ـنــدن وع ــدد قليل
من املدن الكبرى األخرى ،واملهاجرين
األث ــري ــاء ـ ـ تعيش فــي أج ــواء تشبيك
مــع مـنـظــومــة ال ـعــوملــة ،تـقــدم خــدمــات
ّ
ّ
ّ
وثقافية لسوق
واستثمارية
بنكية
امل ــال ال ــدول ــي ،وتـشـتــرك فــي ثقافتها
ّ
اليومية مع نيويورك وهونغ كونغ
ودب ـ ــي وب ــاري ــس أك ـث ــر م ـمــا تـشـتــرك
بــه مــع سـكــان كــوفـنـتــري أو ي ــورك أو
نورثهامبتون.
ه ــذا االن ـق ـســام األيــديــولــوجــي الـحــاد

ب ــن أم ـت ــن (ط ـب ـق ـتــن س ــاف ــرت ــن فــي
امل ـ ـن ـ ـظـ ــور امل ـ ــاركـ ـ ـس ـ ــي) ف ـ ــي امل ـم ـل ـك ــة
املتحدة بدا واضحًا خالل االستفتاء
ّ
الشعبي الــذي نظم في  ٢٣حزيران/

اهتم البريطانيون
دومًا بما يحدث على
الجانب اآلخر من
األطلسي
يونيو املــاضــي (البريكست) :نصف
البريطانيني تقريبًا صوتوا للخروج
م ــن االتـ ـح ــاد ،بـيـنـمــا نـصـفـهــم اآلخ ــر
أراد البقاء ّ
بشدة .في الواقع ،لم يكن
االتحاد األوروبي بحد ذاته موضوع
التصويت .فبريطانيو املدن املهمشة
صوتوا ضد موقف الطبقة املهيمنة

دون كبير اهـتـمــام فعلي بتفاصيل
الـعــاقــة مــع أوروبـ ــا ،أي ضــد الطبقة
الـ ـت ــي اص ـط ـف ــت م ــوض ــوع ـي ــا لـلـبـقــاء
ض ـمــن م ـن ــاخ ال ـت ـش ـب ـيــك امل ـع ــول ــم من
خــال العالقة مــع االتـحــاد األوروب ــي
ّ
(ل ـل ـم ـف ــارق ــة ف ـ ـ ــإن ال ـط ـب ـق ــة امل ـه ـي ـم ـنــة
تـحــالـفــت ،دون تخطيط مـسـبــق ،مع
الشعوب الساعية إلى االستقالل عن
حـكــم اإلنـكـلـيــز فــي اسـكـتـلـنــدا وجبل
ّ
الشمالية ،وإلــى حد
طــارق وأيــرلـنــدا
ما ويلز).
الـسـيــاسـيــون الـشـعـبــويــون هــم دائـمــا
أفضل من يقرأ مثل هذه االنقسامات،
ويـتـفـنـنــون ف ــي تــوظـيـفـهــا للصعود
إل ــى حـيــث السلطة وال ـن ـفــوذ .وهـكــذا
نشأت في بريطانيا منذ بداية القرن
الـحــادي والعشرين أحــزاب شعبوية
ج ــدي ــدة ،ب ــل وتـ ـي ــارات داخ ــل الـحــزب
الحاكم نفسه ،تخطب ّ
ود هذه الكتلة
ال ـش ـع ـب ـيــة امل ـ ـضـ ــادة ل ـل ـه ـي ـم ـنــة ،دون
تقديم بديل أيديولوجي أو اقتصادي
مقنع سوى االنعزال وبناء الجدران
الــوه ـمـ ّـيــة (أو الـحـقـيـقـيــة) ،وتحميل
هـ ـم ــوم االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـف ـق ــر ل ـق ـلــة مــن

املهاجرين االقتصاديني القادمني من
شرق أوروبا ومستعمرات بريطانيا
السابقة .هــذه الكتلة (البيضاء) من
ال ـن ــاخ ـب ــن هـ ــي الـ ـت ــي ج ـع ـلــت حــزبــا
أيديولوجيًا مثل "ح ــزب االستقالل"
ّ
يتحول بني يوم وليلة إلى قوة ثالثة
(بـعــد الـحــزب الحاكم وح ــزب العمال
املـ ـع ــارض) .وه ــي نـفــس الـكـتـلــة التي
تغازلها رئيسة الوزراء ،تيريزا ماي،
اليوم ،سعيًا منها إلى الحصول على
شعبية تضمن بقاءها وحزبها في
السلطة لعقد قادم.
ّ
سيصوت
لفهم كيف
ذلك كله أساسي
ّ
البريطانيون لو تسنت لهم املشاركة
فــي االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة .فأنصار
الـبــريـكـســت ،جميعًا ودون استثناء
ت ـق ــري ـب ــا ،سـ ـيـ ـخـ ـت ــارون ب ــالـ ـض ــرورة
دون ــال ــد ت ــرام ــب (ال ـش ـع ـبــوي الـعــالــي
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوت ،بـ ـ ـط ـ ــل بـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــج الـ ـ ــواقـ ـ ــع
التلفزيونية ،الشديد النقد للسلطة
ال ـح ــاك ـم ــة ول ـل ـب ـي ــروق ــراط ـي ــن ،ع ــدو
امل ـه ــاج ــري ــن األول ،امل ـت ــدث ــر ب ـع ـبــاءة
اإلسالموفوبيا وكل املختلفني ،ونبي
بناء الجدران العازلة) .ترامب نفسه،
كـ ــان ق ــد ص ـ ـ ّـوت رم ــزي ــا ف ــي ح ــزي ــران
املــاضــي ملصلحة الـبــريـكـســت ،ودعــم
ق ــرار خ ــروج بــريـطــانـيــا م ــن االت ـحــاد
األوروبي.
أمــا أنصار معسكر البقاء ،فال بد أن
ي ـخ ـت ــاروا ه ـي ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون ،وهــي
ّ
اإلمبراطورية املعوملة ،وخادمة
ابنة
ّ
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـل ـي ـب ــرال ــيــة ،وبــال ـتــالــي
هــي األقـ ــدر ،ب ــرأي ه ــؤالء ،عـلــى إدارة
البيروقراطية األميركية في مواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـع ــامل ـ ّـي ــة ،ال ـت ــي ت ـت ــواءم
سياساتها مع االنفتاح االقتصادي،
ّ
ّ
العاملية،
الدولية للتجارة
واالتفاقات
ّ
والتقبل (الفارغ من املضمون) لآلخر.
ّ
قـ ّـراء "ذا غــارديــان" و"تايمز" يصلون
من أجل فوز كلينتون.
يقول مايكل كيوليناني ،البروفيسور
ّ
البريطاني في التاريخ األميركي ،إن
"ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي بــريـطــانـيــا
ت ــرى ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون خ ـي ــارًا آمـنــا
يضمن االستمرارية أكثر من ترامب".
لكنه في الوقت نفسه ال ينفي وجود
سـ ـي ــاسـ ـي ــن شـ ـعـ ـب ــوي ــن ي ــدعـ ـم ــون
وصول دونالد ترامب إلى السلطة.
ّ
إذن ،ل ـ ـ ـعـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت الـ ـنـ ـظ ــري
لـ ـلـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
األمـيــركـ ّـيــة سيكون بمثابة تصويت
على "بريكست" آخــر :انقسام شديد،
وح ـ ـ ـ ـ ــرب ط ـ ـب ـ ـقـ ـ ّـيـ ــة يـ ـتـ ـسـ ـل ــق ع ـل ـي ـه ــا
الشعبويون.

الفارق ال يزال بسيطًا ...وتزايد تصويت ذوي األصول الالتينية
تتسارع وتيرة الحملة االنتخابية قبل يوم
مــن الــرئــاس ـيــات األم ـيــرك ـيــة ،ففيما يجوب
املــرشــح الـجـمـهــوري دونــالــد تــرامــب خمس
ّ
والي ـ ــات ف ــي ي ــوم واح ـ ــد ،ت ـكــثــف مـنــافـسـتــه
الديموقراطية هـيــاري كلينتون زيــاراتـهــا
ملعاقل ديموقراطيني يجب ضمان ربحها.
ووفــق الـتـقــديــرات ،وصــل تــرامــب إلــى موقع
يخوله إث ــارة صــدمــة عاملية فــي حــال فــوزه
على منافسته التي ال تزال ،رغم كل شيء،
ّ
تتصدر نتائج استطالعات ال ــرأي .وأظهر
آخر استطالع  ،أجرته شبكة «ان بي سي»
وص ـح ـي ـفــة «وول س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» ،أن
كلينتون تـتـقــدم بـفــارق أرب ــع نـقــاط (%44
مـ ـق ــاب ــل  %40ل ـ ـتـ ــرامـ ــب) عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الوطنيّ .
لكن معدل مختلف االستطالعات

يـشـيــر إل ــى ف ــارق أق ــل مــن ذل ــك .كـمــا نقلت
«ســي بــي اس» ،أمــس ،أن املرشحني صــارا
متعادلني في أوهايو وفلوريدا ،وهي الوالية
ال ـتــي يـمـكــن أن ت ـقــرر مـصـيــر االنـتـخــابــات
الرئاسية إذا خسرها ترامب .بالنسبة إلى
األخ ـيــر ،الـتـحــدي واض ــح وه ــو ال ـفــوز بعدد
مــن ال ــوالي ــات امل ـتــأرج ـحــة ال ـحــاس ـمــة ،وذلــك
عـبــر حـشــد تــأيـيــد الـنــاخـبــن م ــن ال ــوالي ــات
الريفية خاصة ،أو حتى التمكن من الفوز
بـ ــواليـ ــة ت ـع ـت ـبــر ت ـق ـل ـيــديــا م ـح ـس ــوب ــة عـلــى
الديموقراطيني.
من هنا ،يمكن فهم رغبة املرشحني في أن
يجوبا البالد حتى النهاية بوتيرة مكثفة،
ويعقدا تجمعات عامة عبر تنقالت بالطائرة
ومـ ــواكـ ــب س ـ ـيـ ــارات .لـ ـك ـ ْـن ،ال ي ــري ــد رج ــل

األعـمــال األمـيــركــي ( 70عــامــا) وال السيدة
األمـيــركـيــة األول ــى الـســابـقــة ( 69عــامــا) أن
يظهرا كأنهما استنفدا كل طاقاتهما ،فيما
يؤكد املرشحان وفريقا حملتيهما أنهما
ضمنا الفوز الثالثاء.
وفـ ــي إش ـ ـ ــارة جـ ـي ــدة ل ـه ـي ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون،
سـ ّـجـلــت م ـشــاركــة األم ـيــرك ـيــن املـنـحــدريــن
مــن أص ــول التينية ،وهــي الـقــاعــدة الناخبة
املؤيدة للديموقراطية ،تقدمًا كبيرًا مقارنة
مــع االنـتـخــابــات الـســابـقــة ،وخـصــوصــا في
فلوريدا ونيفادا ،الواليتني اللتني يمكن أن
تقضيا على آم ــال تــرامــب بخالفة أوبــامــا.
ووفق تحليالت الخبراء السياسيني وشركة
متخصصة تـسـتـخــدم مـعـطـيــات الناخبني
«كــاتــالـيـســت» ،ف ــإن املـنـحــدريــن مــن أصــول

التينية ّ
صوتوا بأعداد أعلى بمعدل مرتني
مقارنة مع التصويت في فلوريدا في هذه
املرحلة عام  ،2012كما أوردت «سي ان ان».
ّ
لكن هــذا التوجه اإليجابي للديموقراطيني
يقابله تــراجــع ملحوظ فــي نسبة مشاركة
السود في التصويت ،مقارنة مع االنتخابات
التي كان فيها أوباما مرشحًا ،وخصوصًا
فــي كــارواليـنــا الشمالية ،وهــو مــا يعني ّأن
البيض املــؤيــديــن أكـثــر لـتــرامــب الــذيــن أدلــوا
بأصواتهم حتى اآلن ،يعتبر عددهم نسبيًا
أعـلــى .كما أن هــذا أحــد األسـبــاب الــذي دفع
كـلـيـنـتــون إل ــى أن ت ـقــرر ال ـع ــودة األح ــد إلــى
كليفالند في والية أوهايو للمرة الرابعة في
 17يومًا.
(أ ف ب)

