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العالم

العالم

َّ
قضية لم يستطع الحزب الديموقراطي فرض مرشحه
التقليدي جو بايدن وســط نــدرة البدائل لديه .األخطاء
اقترفها الحزب ،منذ بداية رئاسة دونالد ترامب ،أكثر
التي ُ
َّ
ِمن أن تفصل .رغم ذلــك ،ال يــزال يرفض إجــراء مراجعة
األخيرة ،أو
جدية آلليات عمله على مدى السنوات الثالث َّ
االعتراف بأن مزاجًا جديدًا في الشارع قد بدأ يتشكل

يرفض الحزب
الديموقراطي إجراء
مراجعة لكيفية
تعامله مع رئاسة
ترامب (أ ف ب)

في الرؤى بينها وبني الرئيس ،وما
اغـتـيــال جـمــال ُ خاشقجي إال مـثــال.
إذًا ،التماهي املطلق أو العداء هما
ّ
سـمـتــان ل ـهــذه ال ـعــاقــة ال ـتــي تشكل
قلقًا ملؤسسة الحزب الديموقراطي
الـتـقـلـيــديــة ،فـهــي تخشى مــن تـطـ ُّـور
مفهوم «الرئيس اإلمبراطوري» إلى
مستويات يمكن أن تـهـ ّـدد «املـيــزة»
األميركية املطلقة :الديموقراطية!
ص ـح ـيـ ٌـح أن ج ــو ب ــاي ــدن أم ـض ــى في
ال ـس ـيــاســة م ــا ي ــزي ــد ّع ـلــى  35عــامــا،
ل ـ ـكـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـ ــوده كـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــح م ـح ـ َت ـ َمــل
مرتبط في املقام ّ
األول بكونه شغل
منصب نائب باراك أوباما لواليتني
متتاليتني .ال فكاك لبايدن ِمن صفة
ّ
نائب الرئيس السابق ،فهذا جــل ما
ّ
يميزه في املفهوم الشعبي األميركي.
كــانــت ن ـهــايــة  2016ت ـق ـتــرب ،بـعــدمــا
ً
أحدث فوز ترامب زلزاال في واشنطن
ال يـ ـ ــزال ال ـع ــال ــم ي ـع ـيــش ارت ـ ــدادات ـ ــه.
ُفــي مـقــابـلــة مــع شـبـكــة «س ــي إن إن»
أذي ـع ــت فــي كــانــون األول /ديسمبر
ّ
الرئيس،
من َّذلك العام ،تحدث نائب ُّ
لـلـمــرة األولـ ــى ،عــن احـتـمــال ترشحه
ل ــرئ ــاسـ ـي ــات  .2020ك ــان ــت أح ـج ـيــة
َّ
امل ــؤام ــرة الــروسـيــة قــد ب ــدأت تتشكل
ف ــي ال ــذه ــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،وكــذلــك
«ع ـم ــال ــة» ت ــرام ــب املـحـتـمـلــة ل ـلــروس
ال ـتــي راودت خ ـيــال ال ـح ــزب الـحــالــم
َ
استخدم بايدن
بــإزاحــة هــذا الـعــبء.
آخر خطاباته بصفته نائبًا ألوباما
لـ ـي ـ ِّ
ـوج ــه تـ ـح ــذيـ ـرًا بـ ـش ــأن «ت ـه ــدي ــد»
روسيا ألوروب ــا والــواليــات املتحدة.
متحدثًا أم ــام «املـنـتــدى االقـتـصــادي
الـعــاملــي» ،قــال إن موسكو كــانــت في
ّ
ط ـل ـي ـعــة ال ـج ـه ــود ال ــرامـ ـي ــة إلـ ــى ح ــل
مجتمع الديموقراطيات باستخدام
كل األدوات املتاحة« :الهدف واضح:
انهيار النظام الدولي الليبرالي».
بهذا الخطاب األمـيــركــي «األصـيــل»،
مـ َّـهــد ب ــاي ــدن ل ـجــذب االن ـت ـب ــاه .حــدث
ذل ــك بــال ـف ـعــل ،ب ـعــدمــا أط ـل ــق حملته
االنتخابية باعتبار أنــه «يقاتل من
أج ــل روح ّ
األمـ ـ ــة» .ت ـصـ َّـدر «الــرئـيــس
ّ
األكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر ت ـ ـقـ ــدم ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ»
األم ـي ــرك ــي ،ك ـمــا ي ـصــف ن ـف ـســه ،على

جو بايدن على هامش السباق:

ّ
حين يتبدل المزاج
األميركي
مالك حمود
لــم يـكــن جــو بــايــدن ،ط ــوال مسيرته
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،إال ع ـلــى هــام ـش ـه ّــا؛
ّ
كــل ـمــا اش ـت ـغــل ل ـفــرض ن ـف ـســه ،تـعــثــر
ّ
أكثر ،وكلما جرى تسويقه منافسًا
وحيدًا في مواجهة دونالد ترامب،
سقط سقوطًا مدويًا .لثالث سنوات
ُ ّ
ِم ــن عـمــر رئــاســة ت ــرام ــب ،لــم تـشــكــك
طغمة الحزب الديموقراطي ّفي أن
َمــن ّ تتعامل معه بصفته مرشحها
املفضل وشـبــه املضمون قــادر على
املـ ـن ــافـ ـس ــة ،رغـ ـ ــم أن أح ـ ـ ـ ـدًا غ ـي ــره ــا
ل ــم ي ـق ـت ٌـنــع ي ــوم ــا بـ ـه ــذه ال ـف ــرض ـي ـ ُـة.
فــرضـ ّـيــة بـ ّـيـنــت هشاشتها انـطــاقــة
ت ـم ـه ـي ــدي ــات ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن فــي
ّ
َ
واليــتــي آي ــوا ونـيــوهــامـبـشــر ،ليحل
ِّ
متصدر السباق سابقًا في املرتبتني
الرابعة والخامسة على التوالي .لم
تفهم مـ ّ
ـؤسـســة «الــديـمــوقــراطــي» أن
مزاجًا ما َقد بدأ يتبلور في الشارع
الــذي ضــاق ّذرعــا بسياسات ترامب
ّ
وك ــل مــا ّ يمثله األخ ـيــر ،وب ــات يجد
فـ ــي م ــرشـ ـح ــن ِمـ ـ ــن أم ـ ـثـ ــال ب ـيــرنــي
ساندرز أو بيت بوتيدجيدج خيارًا
ً
ً
ِّ
ـا .م ـ ٌ
ـزاج قــد ال ُيـشــكــل تحوال
ُمـحـتـمـ

ٌ
تصطدم رهانات
«الديموقراطي» بمراجعات
هيكلية يرفض الحزب إجراءها
ّ
فـ ــي مـ ــا ت ـم ــث ـل ــه ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
لـعـ ّـالــم ب ــدأت تـخـســر هيمنتها فيه،
لـكــنــه ي ـ ِّ
ـؤس ــس لـنـقــاش حـقـيـقــي بني
األم ـي ــرك ـي ــن س ـي ـش ـمــل ف ــي وقـ ــت مــا
الدور ّ
وربما الهوية.
ُ
ه ـ ــذا ب ــاخ ـت ـص ــار م ــا ي ـق ـل ــق أح ـ ــزاب
امل ـ ـ َّ
ـؤسـ ـ ـس ـ ــات .عـ ـل ــى ذك ـ ـ ِـره ـ ــا ،تـمـيــل
إح ـ ـ ــدى الـ ـنـ ـظ ــري ــات الـ ـش ــائـ ـع ــة إل ــى
االعتقاد بأن التماهي بني الرئاسة
و«امل ـ ـ ـ ـ َّ
ـؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة» ي ـ ـع ـ ـنـ ــي م ـ ـبـ ــاركـ ــة
ّ
األخ ـي ــرة ك ــل قـ ــرار ات ـخ ــذه ويـتـخــذه
ت ــرام ــب ،وف ــي ذلـ ــك ،إن صـ ـ ّـح ،دالل ــة
م ـهـ ّـمــة ع ـلــى ك ــون الــرئ ـيــس الـحــالــي
َّ
ـات .لـ ـك ــن فــي
هـ ــو رئـ ـي ــس امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ٌ
ه ـ ـ ــذا االعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاد مـ ـبـ ــالـ ـغـ ــة ت ـج ــاف ــي
الــواقــع كـثـيـرًا ،إذ تــوجــد فــي أميركا
ّ
املؤسسات،
مستويات مختلفة من
مثل مجلس االحتياطي الفيدرالي
(امل ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــزي األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي) ،وه ـ ـنـ ــاك
املحكمة العليا ،األقــوى فــي العالم،
ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـم ـيــل كـفـتـهــا ف ــي عـهــد
تــرامــب إل ــى املـحــافـظــن بـعــدمــا عـ َّـن

َ
الــرئ ـيــس قــاضـ َـيــن م ـحــافــظــن ملــدى
الـ ـحـ ـي ــاة م ــن أص ـ ــل ث ـم ــان ـي ــة (ث ــاث ــة
صـ ّـدق
منهم ِمــن غـيــر مـحــافـظــن) ،و َ
ال ـكــون ـغــرس ع ـلــى تـثـبـيـتـهـمــا .فـتــح
ترامب حربًا على األولى رغم كونها
ّ
م ـ َّ
ـؤس ـس ــة مـسـتـقــلــة ال ت ـخ ـضــع بــأي
ح ــال لسلطة الــرئـيــس ،عـلــى خلفية
م ـط ــال ـب ـت ــه ب ـخ ـف ــض أكـ ـب ــر ألسـ ـع ــار
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة .ب ــال ـ ُن ـس ـب ــة إل ـ ــى ال ـث ــان ـي ــة،
وتوصف بـ «امل ِّ
فسر األخير للقانون
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري» (لـ ـه ــا س ـل ـط ــة إب ـط ــال
ّ
أي ق ــان ــون أو ق ـ ــرار ال ي ـت ــواف ــق مــع

ال ـح ــري ــات ال ــدس ـت ـ ّ
ـوري ــة األســاس ـيــة)
ّ
نظريًا على خير ما
تجري عالقتها
يرام مع الرئيس.
املستويات األخ ــرى ،مثل السياسة
الخارجية والــدفــاع ،باتت تتطابق
ع ـم ـل ـيــا م ــع رؤى ال ــرئ ــاس ــة ،بـعــدمــا
اس ـت ـب ــدل ت ــرام ــب وزراء ومــوظ ـفــن
وإداري ـ ـ ــن وتـ ــرك م ـنــاصــب ش ــاغ ــرة.
ملجمع االسـتـخـبــارات ،وعـلــى رأســه
«وكـ ــالـ ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات امل ــرك ــزي ــة»
(س ــي آي إي ـ ــه) ،ق ـصـ ّـة أخـ ــرى تـعـ ّـبــر
عنها العداوة املتجذرة واالختالف

ّ
ّ
«النخبوية» الديموقراطية تتالشى :مرشحو «اليسار» يؤرقون المؤسسة
نادين شلق
ك ـي ــف س ـي ـك ــون ش ـك ــل االن ـت ـخ ــاب ــات
التمهيدية لـلـحــزب الــديـمــوقــراطــي،
خــال األشـهــر املقبلة ،انـتـهـ ً
ـاء بآخر
استحقاق فــي الثاني مــن حــزيــران/
يونيو؟ ســؤال مــن الصعب اإلجابة
عنه في وجود حشد من املتنافسني
ي ـصــل ع ــدده ــم إل ــى ث ـمــان ـيــة ،أرب ـعــة
ّ
منهم على األقــل يتمتعون بحيثية
ت ـم ـ ّـي ــزه ــم ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى الــوط ـنــي
عمومًا ،والواليات خصوصًا .بيرني
ً
ســانــدرز ،مـثــا ،يبدو كأنه املنافس
ّ
األبـ ــرز بـعــدمــا تـمــكــن م ــن ال ـف ــوز في
واليـ ــة نـيــوهــامـبـشــر ،مـعـتـمـدًا على
الــزخــم ال ــذي حققه فــي آي ــوا قبلها.
أم ــا ب ـيــت بــوت ـيــدج ـيــدج ،الـ ــذي بــات
ً
اسـمــه م ـت ــداوال بـقــوة بعد ف ــوزه في
ّ
ّ
آيـ ــوا ،فتمكن حــتــى اآلن مــن إرس ــال
إشــارات عديدة إلى فئة ال بأس بها
من الشعب األميركي ،معتمدًا خطابًا
ً
مـعـتــدال ووسـطـيــا ،مثله مـثــل آيمي
كلوبوشار التي برزت في انتخابات
نـيــوهــامـبـشــر ب ـعــد حـصــولـهــا على
املرتبة الثالثة.
يبقى األبرز من بني هؤالء إليزابيث
وارن وجـ ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن .س ـي ـن ــات ــوران
ي ـ ـ ـع ـ ـ ـك ـ ـ ـسـ ـ ــان ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ب ــأب ــرز تـجـلـيــاتـهــا،
ّ
وال يّ ـح ـي ــدان ع ــن خ ــط ـه ــا ،ب ــل هما
امل ـف ــض ــان ل ــدي ـه ــا ،بــان ـت ـظــار عـمــدة
نيويورك السابق مايكل بلومبرغ،
ّ
ال ــذي ُيــؤمــل أن يـغــطــي ال ـفــراغ الــذي
قد يتركه فشلهما املتعاقب ،عندما
ي ــدخ ــل الـ ـسـ ـب ــاق خ ـ ــال ان ـت ـخــابــات
«ال ـث ــاث ــاء ال ـك ـب ـيــر» ،ف ــي ال ـثــالــث من
ّ
ال ـش ـهــر امل ـق ـب ــل .امل ـح ــط ــات املــرتـقـبــة

كثيرة ولــن تـكــون معاملها واضحة
ما دامت ستتأثر بالنظام االنتخابي
الخاص بـ«الديموقراطي» من جهة،
وبــال ـت ـنـ ّـوع الــدي ـمــوغــرافــي وال ــواق ــع
االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي مــن جهة
ثانية .بني هذا وذاك ،تحمل املؤسسة
ً
الديموقراطية آم ــاال فــي أال يحصل
س ــان ــدرز عـلــى تــرشـيــح ال ـح ــزب ،في
املؤتمر الوطني الــذي سينعقد بني
ّ 13و 16ت ـمــوز/يــول ـيــو .وف ـي ـمــا من
ّ
املتوقع أن تعمل هــذه املؤسسة كل
مــا ّفــي وسـعـهــا كــي ي ـجــري اخـتـيــار
مرشح على صورتها ،تذهب األمور
ّ
فــي ات ـج ــاه أكـثــر س ــوداوي ــة لـهــا ،مع
احـتـمــال ف ـ ُـوز س ــان ــدرز فــي ع ــدد من
ال ــوالي ــات امل ـق ـب ـلــة ،بــاالع ـت ـمــاد على
ع ــوام ــل ع ــدي ــدة ،ت ـب ــدأ م ــن حـصــولــه
على قـبــول شعبي وال تنتهي ّ أمــام
التراجع الحاد للمرشحني املفضلني
ل ـ ـ ــدى املـ ــؤس ـ ـسـ ــة .م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،يـمـكــن
تحويل ّ السؤال إلى :كيف يتموضع
ّ
ك ــل مــرشــح دي ـمــوقــراطــي ،إل ــى اآلن؟
وما املتوقع على املدى القريب؟
يمكن البدء من ساندرز الذي تموضع
ّ
في موقع املنافس األوفر حظًا حتى
بعد انتخابات آي ــوا ،إذ ربما يكون
بوتيدجيدج الفائز األكبر هناك من
ّ
حيث عــدد املـنــدوبــن ،لـكــن ســانــدرز
كان الفائز بأكبر عدد على مستوى
«التصويت الشعبي» في املؤتمرات
الحزبية كــافــة فــي ال ــوالي ــة .انطالقًا
من هذا الواقع ،اعتمدت حملته على
ّ
لتحوله إلى
زخــم ذلــك االستحقاق،
فــوز فــي نيوهامبشر ،ولــو بهامش
ّ
ضيق ،على بوتيدجيدج الذي تلته
ّ
كلوبوشار ،ثم وارن ،وبعدها بايدن.
تـ ــراتـ ـ ٌـب ي ـع ـطــي دفـ ـع ــا لـلـمــرشـحــن

الثالثة األوائــل ،وال يمنع بايدن من
التعويل على العودة إلــى الواجهة،
خصوصًا في تمهيديات كارولينا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،امل ّــرت ـق ـبــة ب ـعــد ن ـي ـفــادا،
عـلــى اعـتـبــار أن ــه قــد يـحــوز أص ــوات
الوالية.
األميركيني
السود في تلك ّ
ّ
م ــع ذلـ ــك ،ف ــي ظ ــل ت ـقـ ّـيــد املــرش ـحــن
ب ـ ـجـ ــدول زمـ ـن ــي ضـ ـ ّـيـ ــق ،ب ـ ــات عـلــى
ّ
ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن وك ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــه هـ ـض ـ ُـم
ّ
امل ـت ـغ ـ ّـي ــرات ف ــي ك ــل اس ـت ـح ـقــاق ،من
ّ
دون إغـفــال االلتفات إلــى متطلبات
ّ
لخصها جــون كــاسـيــدي ،فــي مجلة
بأربع صفات يجب
«ذي
نيويوركر»ّ ،
ّ
أن ي ـت ـمــتــع بَّـهــا امل ــرش ــح ك ــي يـكــون
ً
ً
مقبوال ومفضال :الرسالة الواضحة،
الكثير من املال (للدفع للعاملني معه
واإلع ــان ــات) ،شبكة مــن املناصرين
ع ـلــى م ـس ـتــوى وطـ ـن ــي ،ومـجـمــوعــة
مـتـنــوعــة م ــن ال ـنــاخ ـبــن .حـتــى هــذه
املــرح ـلـ ّـة ،لـيــس مــن ال ــواض ــح هــل أي
من املرشحني الرئيسيني يجيب عن
ّ
ّ
هــذه املتطلبات األربـعــة ،لكن ذلــك ال
يمنع مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن ســانــدرز
يـبــدو األقـ ــرب المـتــاكـهــا .فكثيرون
ُيـجـمـعــون عـلــى أن ــه الــديـمــوقــراطــي
ّ
ال ــذي يتمتع بـحــركــة شعبية قوية
على مستوى الـبــاد .كما أنــه جمع
 34.5مليون دوالر في الربع األخير
ً
م ــن  ،2019ف ـض ــا ع ــن أن ّ رســال ـتــه
واض ـح ــة ج ـ ـدًا ،وه ــي تـتـلــخــص بما
قــالــه ف ــي خ ـطــابــه ،ع ــن أن ــه يــريــد أن
يـخـلــق «اق ـت ـص ــادًا وح ـكــومــة تعمل
ّ
لـ ـن ــا كـ ــل ـ ـنـ ــا ،ول ـ ـيـ ــس ل ـل ـم ـســاه ـمــن
األغـنـيــاء فــي الـحـمـلــة»ّ .أم ــا الـســؤال
األس ــاس ــي :كـيــف يـمـكـنــه أن يـ ّ
ـوســع
قاعدة مناصريه لتصل إلى أكثر من
ّ
والتقدميني ذوي
الناخبني الشباب

امليول اليسارية؟ ّربما يكون الجواب
فــي نيفادا ،أو كارولينا الجنوبية،
ّ
للتنوع السكاني واألميركيني
حيث
ال ـس ــود وم ــن أصـ ــول التـيـنـيــة كلمة
فصل.
رغ ـ ــم م ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم ،ت ـب ـقــى ال ـت ـحــديــات
ال ـت ــي يــواج ـه ـهــا س ــان ــدرز صـغـيــرة
م ـق ــارن ــة م ــع غ ـي ــره م ــن املــرش ـحــن.
ً
ف ـبــوت ـيــدج ـيــدج ،مـ ـث ــا ،ي ـم ـلــك امل ــال
والرسالة التي تتمثل في كونه شابًا
ّ
يتعرض لإلفساد في واشنطن،
لم
ومقبول لــدى أصـنــاف مختلفة من

تبقى التحديات
التي يواجهها ساندرز
صغيرة مقارنة مع
غيره من المرشحين

الناخبني .وفي نيوهامبشر ،جذب
األخير الناخبني من فئات مختلفة،
ب ـح ـســب اس ـت ـط ـ ّـاع ــات ل ـ ـلـ ــرأي .أم ــا
فــي آي ــوا ،فبدا أنــه حصل على دعم
املـعـتــدلــن .أم ــا كـلــوبــوشــار ،فـبــرزت
ف ـ ــي ن ـي ــوه ــام ـب ـش ــر بـ ـع ــد م ـن ــاظ ــرة
قوية ساعدتها على جذب عدد من
الناخبني املعتدلني ،خصوصًا من
كــانــوا يـحـ ّـبــذون بــايــدن ،لكن ذلــك ال
يعني أنـهــا ّأمـنــت تـقـ ّـدمــا ولــو شبه

ّ
مؤكد ،في الــواليــات القليلة املقبلة.
ّ
ّأكثر من ذلك ،يبدو مع تقدم الوقت
أنــه ال بوتيدجيدج وال كلوبوشار
يـمـلـكــان الـكـثـيــر مــن امل ـقـ ّـومــات على
م ـس ـتــوى ال ـش ـب ـكــة ال ــوط ـن ـي ــة ،األم ــر
ً
الــذي يعني عمال مضاعفًا من أجل
جذب الناخبني السود واألميركيني
مــن أص ــول التـيـنـيــة الــذيــن ستلعب
أص ــوات ـه ــم دورًا م ـهـ ّـمــا ف ــي نـيـفــادا
وك ــارول ـي ـن ــا الـجـنــوبـيــة وال ــوالي ــات
الــاح ـقــة ،حـيــث األق ـل ـيــات الـنــاخـ ّبــة،
ّ
ال ـتــي كــانــت حــتــى اآلن غـيــر مــؤثــرة
فعليًا فــي النتائج ،ستحصل على
فرصتها لتقول كلمتها ،بعدما كان
الناخبون البيض يملكون الثقل في
أول واليتني.
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ل ـي ـس ــت بـ ـسـ ـيـ ـط ــة ،إذ
مـ ــن الـ ـسـ ـه ــل ال ـ ـقـ ــول إن إل ـي ــزاب ـي ــث
وارن سـتـخــرج مــن الـسـبــاق بسبب
فشلها امل ـت ـكـ ّـرر الـنــاتــج عــن أخـطــاء
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ف ــادح ــة ارت ـك ـب ـت ـهــا،
عـبــر املـبــالـغــة فــي تـقــديــر الحماسة
للسياسة االقـتـصــاديــة ،واالعـتـمــاد
ّ
الضيق للغاية على ضــرورة الفوز
ب ـ ــأص ـ ــوات ال ـ ـسـ ــود أو مـ ــن أصـ ــول
ً
التينية ،فضال عن انتهاجها خطابًا
أكـ ـث ــر ن ـخ ـب ــوي ــة بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن ف ـئ ــات
كـثـيــرة .وأيـضــا مــن السهل اإلش ــارة
ّ
إلــى أن مناصريها سينتقلون إلى
ّ
سـ ــانـ ــدرز ،ب ـعــد س ـقــوط ـهــا امل ـت ـك ــرر،
أو أن ج ـ ّــزءًا م ــن م ـن ــاص ــري بــايــدن
سيصطفون وراء بــوتـيــدجـيــدج أو
كـلـ ّـوبــوشــار .وبينما ال ي ــزال مبكرًا
ً
توقع ما ستؤول إليه األمــور فعال،
ّ
ّ
يتحول إلى
فإن ساندرز ال يلبث أن
الرقم الصعب ،على األقــل في املدى
املنظور.

ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
المتبدية في كل استحقاق (أ ف ب)
المتغيرات
هضم
بات على بايدن وكل منافسيه

م ـ ــدى أشـ ـه ــر ط ــوي ـل ــة ،اس ـت ـطــاعــات
الديموقراطيني،
الرأي بني الناخبني
ّ
وكــان حتى وقــت قريب ُيـعـ ُّـد املرشح
ّ
األوفر حظًا في مواجهة ترامب .لكن
َ
نكستي آيوا ونيوهامبشر ،وحلوله
ف ــي املــرت ـب ـتــن ال ــراب ـع ــة وال ـخــام ـســة،
ّ
بينت أن «األوفر حظًا» لم يعد كذلك،
وأن حملته أمام مخاطر حقيقية قد
تخرجه مــن الـسـبــاق .بالنسبة إليه،
«األمر لم ينتهِ بعد ،لقد بدأنا للتو».
ك ـ ــان ي ـس ـع ــى إل ـ ــى إق ـ ـنـ ــاع ج ـم ـه ــوره
بـ ــأن ال ـ ـ ــ %8ال ـت ــي ح ـصــل عـلـيـهــا في
نـيــوهــامـبـشــر لـيـســت سـ ــوى مـعــركــة
في حرب طويلة ،رغم أنها أتت بعد
ّ
ثـمــانـيــة أي ــام م ــن حـصــولــه عـلــى أق ــل
من  %16في آيوا .ال ّ
شك في أن األمر
ّ
بديناميات االنتخابات
بات مرتبطًا
وقــدرتــه على محو هاتني النكستني
املتتاليتني ،وسط رهانه على الفوز
َ
ف ــي واليـ ــتـ ــي ن ـي ـف ــادا ( 22الـ ـج ــاري)
وساوث كاروالينا في الـ ،29مستفيدًا
من الدعم القوي الذي سيمنحه إياه
ٌ
رهانات تصطدم بمراجعات
السود.
ه ـي ـك ـل ـيــة ي ــرف ــض «ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي»
إجراءها ،وأبرزها كيفية تعامله مع
ً
رئاسة ترامب وصــوال إلــى مهرجان
عزله ّالذي أسهم في إضعاف الحزب
ومـ ــرش ـ ـحـ ــه «األوفـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ـظـ ــا» ،وذلـ ــك
ل ـس ـب ـ َـب ــن :مـ ـح ــاول ــة الـ ـظـ ـه ــور بـ ــدور
ً
ال ـض ـح ـيــة أوال ،ورف ـ ــض اس ـتــدعــائــه
لالستماع إلى إفادته في الكونغرس
ثانيًا.
بالعودة إلــى املــزاج األميركي ،يقول
أحد الناخبني« :يريد بايدن أن يعود
بنا إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل
عهد ترامب ،لكن الوضع لم يكن جيدًا
ّ
ـال حينها .ساندرز راديكالي
بــأي حـ ٍ
بعض الشيء ،لكن الواليات املتحدة
تحتاج إلــى تـحـ ِّـول ج ــذري» .وتشير
أخــرى إلــى «تعب الناس من الوضع
ال ـق ــائ ــم .س ــان ــدرز ي ـس ــاري م ـت ـطـ ّـرف،
ً
ل ـكــن بـ ــدال م ــن إخ ــاف ــة ال ـنــاخ ـبــن في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات قـ ــد ي ـع ـط ــي تــرش ـي ـحــه
واقـ ـت ــراح ــات ــه ال ـت ـق ـ ُّـدم ـي ــة ال ـط ـمــوحــة
ُ
ّ
فتتجدد
نتيجة تـخــالــف الـتــوقـعــات
حماسة الناس».
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