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العالم

العالم

ّ
الديموقراطيون يستغلون أزمات ترامب:

اليمن

تقرير

ّ
ّ
ورقة الوقود مجددًا :السعودية تشدد الحصار
ّ
مرة جديدة ،تستخدم
دول التحالف السعودي
ـ ـ األميركي ضد اليمن
ورقة المشتقات النفطية.
فقد منع التحالف وصول
ّ
المحملة بالوقود
السفن
والمواد الغذائية من
الرسو في ميناء الحديدة.
أزمة مفتعلةّ ،
تكررت
في األشهر الماضية ،من
الضغط
ضمن وسائل
ّ
على صنعاء ،بعد تعثر
الخيار العسكري
لقمان عبد الله
ّ
تصطف طوابير من السيارات ،منذ
ّأول مــن أمــس ،أمــام محطات الوقود
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ص ـن ـع ــاء.
وب ـي ـن ـمــا اضـ ـط ــر ع ـ ــدد م ــن مـحـطــات
ال ــوق ــود إل ــى إغ ــاق أبــواب ـهــا ،تشهد
محطات أخرى ازدحامًا كبيرًا .شركة
ال ـن ـف ــط ال ـت ــاب ـع ــة ل ـح ـك ــوم ــة ص ـن ـعــاء
أرجـعــت األزم ــة الحاصلة حاليًا إلى
القرصنة املـعــاديــة للسفن النفطية،
منبهة إل ــى أن الـقـطــاع الـصـ ّـحــي هو
ّ
تضررًا جــراء احتجاز السفن،
األكثر
وخـصــوصــا فــي ظــل تفشي فـيــروس
«كــورونــا» .وأف ــادت مصادر عــدة في
صنعاء بأن قــوات التحالف تحتجز

 18ن ــاق ـل ــة ن ـف ــط م ـح ـ ّـم ـل ــة ب ــال ــوق ــود
والغاز املنزلي ،رغم أن تلك الناقالت
خ ـض ـع ــت ل ـل ـت ـف ـت ـيــش وحـ ـ ـ ــازت عـلــى
تراخيص من قبل األمم املتحدة.
وزارة الـنـفــط وامل ـع ــادن فــي صنعاء،
الجهات الدولية
أكدت أنها خاطبت
ّ
املـعـنـ ّـيــة ونــاشــدت ـهــا ال ـتــدخــل لــوقــف
االحـتـجــاز التعسفي ،كاشفة عــن أن
غرامة التأخير الناجمة عن احتجاز
سفن املشتقات النفطية وصلت إلى
 66مليونًا و 185ألف دوالر.
واب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء املـ ــاضـ ــي،
عمدت شركة النفط في صنعاء إلى
تطبيق نظام الترقيم فــي املحطات،
حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى ت ـل ـب ـي ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات
ال ـ ـسـ ــوق املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـلــى
م ـس ـت ــوي ــات االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـت ـمــوي ـنــي.
ودعت املواطنني إلى ضرورة االلتزام
ّ
الكامل بكل االحتياطات الوقائية من
«ك ــورون ــا» .وأص ــدر عـ ّـمــال وموظفو
ش ــرك ــة ال ـن ـف ــط ف ــي الـ ـح ــدي ــدة ب ـيــانــا
اعـ ـتـ ـب ــروا ف ـي ــه أن اح ـت ـج ــاز ال ـس ـفــن،
رغ ـ ـ ـ ــم ح ـ ـصـ ــول ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ـص ــاري ــح
ّ
األم ـ ـ ـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،يـ ـش ــك ــل «ج ــريـ ـم ــة
إب ــادة جماعية ُ
ويـعــد اإلص ــرار عليه
خـ ــرقـ ــا واضـ ـ ـح ـ ــا التـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـس ــوي ــد»
ب ـش ــأن ال ـح ــدي ــدة .واس ـت ـن ـكــر الـبـيــان
ّ
ص ـمــت األمـ ــم امل ـت ـحــدة ومـنــظـمــاتـهــا
وتـغـطـيـتـهــا عـلــى جــريـمــة الـحـصــار،
وط ــال ـب ـه ــا ب ـت ـح ـ ّـم ــل م ـســؤول ـيــات ـهــا،
وط ــال ــب املـجـتـمــع ال ــدول ــي ومـجـلــس
ّ
بالتحرك العاجل لوقف
األمن الدولي
«القرصنة البحرية العدوانية» التي
ّ
ّ
واملمرات
تعرض أمــن البحر األحمر
الدولية للخطر.
وت ـ ــأت ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة اح ـ ـت ـ ـجـ ــاز ال ـس ـف ــن
املـحـ ّـمـلــة بالنفط فــي الـبـحــر فــي ظل
ان ـت ـشــار وب ــاء «ك ــورن ــا» عـلــى نـطــاق

واس ـ ـ ـ ــع ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف املـ ـح ــافـ ـظ ــات
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـعـ ـي ــش ال ـ ـبـ ــاد
أوضـ ـ ــاعـ ـ ــا ص ـ ّـحـ ـي ــة حـ ــرجـ ـ ّـة ب ـس ـبــب
ّ
الطبي وتوقف كثير
اهتراء الجهاز
ّ
مــن املستشفيات واملــرافــق الصحية
ً
ّ
الصحي ،فضال عن
ومـ ّـراكــز الحجر
ت ــوق ــف ح ــرك ــة املـ ــواصـ ــات ف ــي تـلــك
املـ ـن ــاط ــق ،نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى ان ـ ـعـ ــدام مـ ـ ّ
ـادة
الديزل وانقطاع التيار الكهربائي.
وقالت رئيسة بعثة منظمة «أطباء
بال حدود» إلى اليمن كلير هادونغ:
«لم يرغب الناس في ّ
تقبل إمكانية
وص ــول ــه إل ــى ب ــاده ــم ،وم ــن ث ــم إنــه
قد وصــل بالفعل وبــدأ باالنتشار...
لـســوء ال ـحــظ ،ب ــات واض ـحــا وضــوح
الـشـمــس أن ال ـف ـيــروس ينتشر على
نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن،
ح ـيــث ام ـت ــأت مـعـظــم ال ــوق ــت ط ــوال
األس ــاب ـي ــع األربـ ـع ــة املــاض ـيــة وح ــدة
العناية املــركــزة فــي صنعاء ،والتي
ت ـب ـل ــغ ط ــاق ـت ـه ــا االسـ ـتـ ـيـ ـع ــابـ ـي ــة 15
ســري ـرًا ،وحـيــث شهد الـفــريــق ّ
معدل
وف ـ ـيـ ــات م ــرتـ ـفـ ـع ــا» .وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن
فرقها الطبية عالجت مئات املرضى
الــذيــن يعانون مــن أعــراض تنفسية
في مراكز عالج «كوفيد »19-التابعة
ّ
لـلـمـنــظـمــة ف ــي ص ـن ـعــاء وع ـ ــدن .وقــد
استقبلت املنظمة فــي مــراكــز أخــرى
تديرها أو تدعمها في شمال اليمن
املرضى أيضًا ،إنما بأعداد أقل ،من
بينها مــراكــز فــي حـجــة وخـمــر وإب
وحيدان والحديدة .في غضون ذلك،
ّ
جدد برنامج األغذية العاملي ،التابع
ل ــأم ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،أم ـ ـ ــس ،م ـطــال ـب ـتــه
بتقديم الدعم الغذائي إلــى األطفال
اليمن ،مشيرًا إلــى أن
واألمـهــات في َ
«أك ـثــر مــن مـلـيــونــي طـفــل فــي اليمن
ّ
الحاد».
يعانون من سوء التغذية

خضعت الناقالت للتفتيش وحازت على تراخيص من قبل األمم المتحدة (أ ف ب)

وجهة نظر

اإلفراج عن نبيل رجب :اختبار الخيارات الجديدة
نادر المتروك
أطلقت ّ
السلطات فــي البحرين ،الثالثاء،
س ــراح الـنــاشــط الحقوقي امل ـعــروف نبيل
رجــب ،بعد أن قضى قــرابــة أربــع سنوات
مــن مــدة األحـكــام الـ ّـصــادرة بحقه ،والتي
تـصــل إل ــى سـبــع س ـنــوات ،وبـتـهــم تشمل
التنديد بالحرب التي تقودها ّ
السعودية
ْ
ع ـلــى ال ـي ـم ــن ،م ـنــذ ع ــام  ،2015وكــشـفــه
االنـتـهــاكــات الـتــي يـتـعـ ّـرض لها السجناء
ف ــي س ـج ــن ج ــو املـ ــركـ ــزي ،إض ــاف ــة إل ــى
تصريحاته اإلعالمية .وجــاء اإلفــراج عن
رجب وفق قانون العقوبات البديلة ،الذي
يسمح بــإخــاء الـسـجــن قـبــل إت ـمــام مــدة
محكوميته ،ضمن شروط وقيود ّ
معينة،
وهو ما اعتبره نشطاء «ظلمًا إضافيًا».
جــزء مــن املعنى االحتجاجي الــذي أداره
نبيل رج ــب ،فــي الـفـتــرة األول ــى بـعــد عــام
 ،2011يمكن ْ
فهمه باإلحالة إلى القاموس
ّ
اإلنساني الــذي اجتهد في ترسيخه بني
ال ـ ّـن ــاس ،وع ـلــى م ـهــل ،وم ــن غـيــر ال ـت ـ ّ
ـورط
ّ
بادعاءات السياسيني .كان من املمكن أن
ّ
يستثمر رجب «الحصانة» التي تحصل
عليها بعد أن أضـحــى شخصية دولـيــة،
وم ـح ـمـ ّـيــا ب ـق ــوائ ــم طــوي ـلــة م ــن املـنـظـمــات
الحقوقية ،إضافة إلى شبكة من العالقات
ّ
الخاصة مع كبار الشخصيات في دول
ً
العالم .اختار رجب ،بدال من االستثمارات
غـيــر املـجــديــة ،طــريـقــة مختلفة فــي إدارة
الوضع الحقوقي املتدهور في البحرين.
هذه الطريقة لم تكن جاهزة تمامًا ،ولكنها
تراكمت مع تراكم خبراته في االحتجاج،
وتـحــديـدًا االحـتـجــاج غير التقليدي الــذي
ت ــاح ـ َـم م ــع االعـ ـتـ ـق ــال وال ـ ــدخ ـ ــول ،أك ـثــر

مــن م ـ ّـرة ،فــي تجربة الـسـجــون .ففي كل
م ـ ّـرة يـخــرج فيها رجــب مــن سجنه ،كان
يضيف على طريقته أداء أو ْ
لحنًا أو بابًا،
وبــرف ـقــة تـشـكـيـلــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ـبــارات
وال ـخ ـيــارات .هــذه امل ـ ّـرةّ ،
وألن اإلف ــراج عن
ّ ّ
ّ
خصوصية مختلفة ،فإن الناس
رجب له
ْ
وزمـ ـ ـ ــاءه يـ ـج ـ ّـدون أن ـف ـس ـهــم ف ــي وض ــع
االنتظار والترقب لنوع اإلضافة الجديدة
الـ ـت ــي س ـي ـق ـ ّـدم ـهــا رجـ ـ ــب ،وبـ ـع ــد تـجــربــة
اعتقال طويلة ،تبدو األكثر معاناة ومرارة.
ّ
وضعية الحقوقي
ّإن املـكـ ّـون الثابت فــي
ّ
نبيل رجــب؛ هو البقاء وفيًا للمكانة التي
ّ
ـوب ال ــن ــاس وعـقــولـهــم،
حـظــي بـهــا ف ــي ق ـل ـ ِ
حيث لــم يعد ّ يملك الـقــدرة على «خيانة»
الناس ،والتخلي عنهم ،وأصبح مضغوطًا
أكثر من ّأي وقت مضى بضرورة أن ّ
يرد
الـجـمـيــل ،ول ــو عـلــى ح ـســاب راح ـت ــه ،ولــو
اض ـطـ ّـر مل ـعــاودة اخـتـبــار تـجــربــة السجن
وفقدان ّ
حريته الشخصية .هذا من حيث
ّ
اإلج ـم ــال ال ـع ــام .إال أن الـتـجــربــة األخـيــرة
لـ ــرجـ ــب ،وخ ـ ــروج ـ ــه م ـن ـه ــا وف ـ ــق ق ــان ــون
العقوبات البديلة ،الذي َ
فرض عليه البقاء
ّ
الجبرية ،قد
في املنزل ،بما يشبه اإلقامة
ُ
تملي عليه ّالدخول في اختبارات جديدة،
تستدعي َ
روح التكتيكات ّ
السابقة التي
ّثبتها قبل اعتقاله األخير في  30كانون
األول/ديـسـمـبــر  ،2016وهــو مــا يعني أن
املـمــارســة االحـتـجــاجـ ّـيــة لــرجــب ال تعني،
ّ
بالضرورة ،االستمرار في املدرسة التي
أحدثها رفيق دربه عبد الهادي الخواجة،
املحكوم بالسجن املؤبد ،والتي اجتهدت
ّ
منذ الـبــدء فــي كـ ْ ّـســر الــتــابــوهــات املعتادة
في االحتجاج املحلي .لقد َ
قارب رجب بني
روح العمل الحقوقي وآلـ ّـيــات السياسة،

ولـ ـك ــن مـ ــن غ ـي ــر «أن يـ ـك ــون لـ ــه ط ـمــوح
س ـيــاسـ ّـي» ،كـمــا عـ ّـبــر ذات م ـ ّـرة ،بــل كــان
يصر على إمكان أن ُي ّ
ّ
جدد املرء قناعاته،
َ
وأن يضع احتماالت مفتوحة لالختالف
مع نفسه قبل اآلخرين ،ومن غير َح َرج أو
شعور بالتراجع والهزيمة.
ّ
ُ
يصنع رجب هذا التكوين املتوازن،
كيف
ّ
ُ
وع ـلــى الــنـحــو ال ــذي يجعلنا نـجـمــع بني
ّ
ال ـق ـب ــول (وأح ـي ــان ــا الــت ـس ـل ـيــم) بـتـجــديــد
ق ـنــاعــاتــه ،وال ـ ّـرض ــى بتغيير تكتيكاته
ّ
في االحتجاج ،وبإظهاره الشجاعة في
ّ
االعتراف ّبالخطأ ،وبني الشعور الكامل
ّ
بصدقه الطري ،وأنــه ال زال شيئًا ثمينًا
ّ
ّ
م ــن أش ـي ــاء الـ ــثـ ــورة؟ ف ــي ه ــذا الــتـكــويــن
ُ
امل ـت ــوازن ،ال غــرابــة أن تحتشد مــواقــف
االحتفاء برجب بعد اإلف ــراج عنه ،رغم
ّ
ّ
واأليديولوجية
السياسية
التناقضات
ألصـ ـح ــاب هـ ــذه املـ ــواقـ ــف .ب ـفـضــل هــذه
ّ
ّ
خاصية استثنائية
الدينامية التي تكاد
لرجب؛ كــان من غير املفاجئ أن يشيد
نــائــب رئ ـيــس ال ـبــرملــان الـبـحــريـنــي ،عبد
النبي سلمان ،بخطوة اإلفراج عن رجب،
وأن ي ـعـ ّـبــر ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن يـفـتــح هــذا
اإلفــراج الطريق إلنهاء املــأزق السياسي
الـ ــذي تـعــانــي مـنــه ال ـب ــاد .ف ــي املـنــاسـبــة
نفسها ،فـ ّ
ـإن القيادي في حركة «أحــرار
البحرين» املـعــارضــة ،سعيد الشهابي،
ُي ـس ـ ّـج ــل اإلف ـ ـ ــراج ع ــن رجـ ـ ّـب ف ــي خــانــة
ّ
ال ـهــزائــم املـتـتــالـيــة ال ـتــي يـتـلــقــاهــا الــنـظــام
ّ
الـبـحــريـنــي ،وي ـش ـ ّـدد الــشـهــابــي عـلــى أال
َ
ُيـمــنــح الـنـظــام فــرصــة اللـتـقــاط األنـفــاس
تـحــت ع ـن ــوان «امـ ـت ــداح» خ ـطــوة اإلف ــراج
والتغني بها.
بــن ه ــذه امل ـســافــات غـيــر املـنـسـجـمــة في

ال ـت ـعــاطــي م ــع ح ــدث اإلفـ ـ ــراج ع ــن رج ــب،
يجد «مركز البحرين للحوار والتسامح»
ّ
وطنية
بــأن األخير «بما يمثله من قيمة
وحـقــوقـ ّـيــة ،مــن املمكن أن يـكــون مـبــادرة

خرج رجب وفق قانون
العقوبات البديلة،
َ
الذي فرض عليه البقاء
في المنزلّ ،بما يشبه
اإلقامة الجبرية

افتتاحية تعقبها مـبـ ٌ
ّ
ـادرات أوســع وأكثر
ً
شـ ـ ـم ـ ــوال ،وت ـ ـبـ ــدأ بـ ـ ــاإلفـ ـ ــراج عـ ــن جـمـيــع
الـ ّـس ـج ـنــاء ال ـس ـيــاس ـيــن ف ــي ال ـب ـحــريــن».
وي ـش ـبــك امل ــرك ــز ،ال ـ ــذي ي ــدي ــره ال ـنــاشــط
ال ـش ـيــخ مـيـثــم ال ـس ـل ـمــان ،الـ ــذي ع ــاد إلــى
البحرين أخ ـي ـرًا ْ ،بــن خـطــوة اإلف ــراج عن
يمكن
رجب ،وبني «الوقع اإليجابي» الذي ّ
ّ
ض ــخــه ف ــي «ب ـقـ ّـيــة امل ـل ـفــات ال ـتــي تـتـعــلــق
ّ
الوطنية».
بالتمهيد للحوار واملصالحة
ّ
يتحرك بعيدًا عن دعوة
وهذا التشبيك ال
امل ــرك ــز إل ــى أن يـسـتـمــر رج ــب ف ــي دوره
«مــن أجــل تهيئة األج ــواء لتعزيز الــواقــع
الحقوقي في البالد» .ورغم هذا التباين،
ي ـتــاقــى ال ـج ـم ـيـ ُـع ف ــي الـتـهـنـئــة ب ــاإلف ــراج
عــن رجــب واالع ـتــزاز بـ«كفاحه مــن أجل
حقوق االن ـســان» ،كما يقول عبد الغني
الخنجر ،الناطق باسم «حركة الحريات
والــدي ـم ـقــراط ـيــة» (حـ ــق) .إال أن الخنجر
يعود لــاسـتــدراك على وجــوب أن يكون
اإلفــراج «غير مشروط بقيد ،لكونه ليس
مجرمًا ،وأن ما فعله هو ّ
التعبير
مجرد
ّ
عن رأيه على ّ
منصة تويتر في ما يتعلق
بــالـعــدوان على الـيـمــن» .ويعتبر الخنجر
إقــدام السلطات في البحرين على وضع
القيود والـشــروط على ّ
حرية رجــب ،بعد
اإلف ــراج عنه ،هو «بمثابة االستمرار في
سياسة الظلم والتضييق الـتــي ّ
تعرض
لـهــا رج ــب داخـ ــل ال ـس ـجــن ،بـمــا ف ــي ذلــك
الحرمان من حقوقه الطبيعية واملعاملة
ّ
الحاطة بالكرامة» .وبمعزل عن التبعات
ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن ت ـس ـت ـجــد م ــع ال ـش ــروط
وال ـق ـي ــود ،وم ـ ــاذا يـمـكــن أن يـفـعــل رجــب
الختراقها ،إال أن الخنجر ال يـتـ ّ
ـردد في
اإلش ـ ــادة ب ــرج ــب وب ـتــاري ـخــه ال ـح ـقــوقــي،
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م ــع إب ـ ــداء م ـشــاعــر ال ـت ـضــامــن م ـعــه لكي
«يواصل الدرب وبذل الجهود التي ّقدمها
طيلة السنوات املاضية ،للدفاع عن حقوق
اإلنسان ،وشعب البحرين ّاملظلوم».
مــن املــؤكــد أن حجم الـتــوقـعــات ،وأيضًا
املـ ـ ـخ ـ ــاوف ،مـ ــن رج ـ ــب غ ـي ــر م ـ ـحـ ــدودة،
وه ــي تتسع بــاتـســاع اخ ـتــاف الجهات
الـتــي تـ ّ
ـوجـهــت إلـيــه بتهنئة ال ـخــروج من
ّ
ّ
محنة االعـتـقــال ،إال أن ثمة ض ــرورة أن
يستحضر كل املهنئني حقيقة أن رجب
عندما ُيقلع عن خيار سابق ،أو يبدأ في
ّ
توجيه مساره في اتجاه آخر؛ فإنه ُيقلع
ً
ّ
أوال عــن الــوقــوع فــي اإلضـ ــرار بــالــنــاس،
ّ
الطبيعية .فما
واإلس ــاءة إلــى خياراتهم
ّ
يـفـعـلــه رج ــب ه ــو أنـ ــه ي ـن ــاور ف ــي دائ ــرة
ّ
العمالنية والتكتيكات ،وليس
الخيارات
ّ
في خيار االنتماء إلى الناس واالستمرار
فـ ــي اإلحـ ـ ـس ـ ــاس الـ ـعـ ـم ــوم ــي .مـ ــن ه ــذه
الــزاويــة على سبيل امل ـثــال ،ف ـ ّ
ـإن اإلقــاع
عن التظاهر في العاصمة املنامة ،ليس
ّ
إقــاعــا عــن االرت ـبــاط بــالــثــورة .واإلق ــاع
ع ــن إظ ـه ــار ال ـت ـحـ ّـديــات الـلـفـظـيــة ،وع ــدم
الـتـجــاســر فــي ن ـ ْـزع الـهـيـبــات املفترضة
ّ
ّ
الرسمية؛ ليس خروجًا على
للمؤسسات
ّ
الناس وعنهم ،وهو كذلك ليس رضوخًا
ّ
استسالميًا لــأمــر الــواقــع ،بما هــو أمر
ً
قابل للتفتيت والتفكيك أصــا .وما هو
ّ
السردية ،هو
إجمالي وجمالي في هذه
أن نبيل رج ــب ال يشعر بــأنــه مضطر،
كثيرًا ّ ،لتبرير اجتهاداته التي يقوم بها
ّ
بعد كــل تجربة اعـتـقــال ،ألنــه يـقـ ّـدم ذلك
بـصـحـبــة م ــا ُي ـع ـ ّـزز ب ـق ــاءه ف ــي االنـتـمــاء
ّ
ّ
الصادق إلى الناس ،وأال يتركهم للضياع
أو الضباع.

ّ
أصوات السود مهمة!
يعمل الحزب الديموقراطي
جاهدًا على توظيف األزمات،
االنسانية منها واالقتصادية،
التي تواجهها الواليات
المتحدة ،انتخابيًا ،خوفًا من
أن يعيد التاريخ نفسه .في
المقابل ،يراهن دونالد ترامب
على قدرته على تجاوز
األزمات ،محاكيًا تجربة ريتشارد
نيكسون
رنا حربي
واضعًا كمامة على وجهه في كنيسة
صـ ـغـ ـي ــرة فـ ــي م ــديـ ـن ــة وي ـل ـم ـي ـن ـغ ـتــون
بوالية ديالوير األميركية ،ركع املرشح
الديموقراطي لالنتخابات الرئاسية
جــو بــايــدن أم ــام الـحــاضــريــن .فــي هذه
ال ـل ـق ـط ــة ،ج ـم ــع بـ ــايـ ــدن بـ ــن ف ـي ــروس
«كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا» والـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات امل ـ ـنـ ــددة
بالعنصرية املــؤسـســاتـيــة ،معلنًا أنــه
مستعد النـتـشــال ال ـبــاد مــن األزم ــات
الـ ـت ــي دخـ ـل ــت ف ـي ـه ــا ن ـت ـي ـج ــة «فـ ـش ــل»
الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب فــي إدارة كال
امللفني.
ال ـص ــورة تـخـتـصــر املـشـهــد الـسـيــاســي
الذي رسمه الحزب الديموقراطي بدقة
في مسعاه للعودة إلى البيت األبيض
فــي تشرين الثاني/نوفمبر مــن العام
الـ ـ ـج ـ ــاري .ف ـظ ـه ــور «ج ـ ــو ال ـن ـع ـس ــان»،
ك ـمــا يـصـفــه ت ــرام ــب ،ب ـعــد غ ـيــاب شبه
كامل بعيد تعليق حملته االنتخابية
بسبب «كورونا» ،ليس سوى حلقة من
مسلسل طويل من إخراج الحزب ،الذي
ال ّ
يفوت أزمة إال ويستغلها في محاولة
يائسة لعدم تكرار سيناريو انتخابات
 2016والهزيمة الـتــي ال ت ــزال تـطــارده
حتى الـيــوم .يعي الديموقراطيون أن
التهجم على شخص تــرامــب وحياته
الشخصية ليس كافيًا ،وعليهم العمل
على استرجاع األص ــوات التي تخلت
عنهم ،وال سيما من الطبقة الوسطى،
وع ـل ــى ك ـســب ث ـقــة األق ـل ـي ــات الـعــرقـيــة
الـتــي فضلت الـبـقــاء فــي بـيــوتـهــا على
التصويت لهيالري كلينتون.
حـ ـ ـ ّـرك الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي جـمـيــع
أدواتــه ،من قياديني وأعضاء ووسائل
إع ــام ومـشــاهـيــر ،وسـ ــارع إل ــى ركــوب
مــوجــة االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي اجـتــاحــت
 50واليـ ـ ــة ،إثـ ــر م ـق ـتــل ج ـ ــورج ف ـلــويــد.
تساءلت صحيفة «واشنطن بوست»
ع ـم ــا إذا ك ـ ــان بـ ــايـ ــدن ل ــدي ــه «امل ـ ـهـ ــارة
السياسية لتوجيه غضب املحتجني
والـفــوز بأصواتهم ،أم سيتغلب عليه
تسونامي من السخط؟» .واعتبر أحد
منظمي اسـتـطــاعــات الـ ــرأي للرئيس
السابق بــاراك أوبــامــا ،كورنيل بلشر،
أن ــه «يـنـبـغــي ع ـلــى ب ــاي ــدن أن يستغل
الـ ـف ــرص ــة… وإرس ـ ـ ـ ــال رسـ ــالـ ــة ت ـ ّ
ـوح ــد
األمـ ـي ــركـ ـي ــن» .وه ـ ــذا م ــا ي ـس ـعــى إل ـيــه
ب ـ ــاي ـ ــدن ،ال ـ ـ ــذي ض ــاع ــف ت ـصــري ـحــاتــه
ولـ ـق ــاءات ــه ب ـع ــد الـ ـح ــادث ــة ،وع ـ ّـب ــر عــن
«غ ـ ـض ـ ـبـ ــه» ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي .كما ّ
تعهد بــالـشــروع في
استئصال «العنصرية املؤسساتية»
وإن ـ ـشـ ــاء ل ـج ـنــة لـ ــإشـ ــراف ع ـل ــى عـمــل
الشرطة إذا هزم ترامب في االنتخابات.
ونقلت «واشنطن بوست» عن مصدر
م ـط ـلــع ،أن ب ــاي ــدن «ي ـخ ـطــط لـلـحــديــث
أكثر عن العرقية والعنصرية في األيام
امل ـق ـب ـل ــة» ،ف ــي س ـع ـيــه ل ـك ـســب أصـ ــوات
السود .وبالرغم من محاوالته ،يواجه
امل ـ ــرش ـ ــح الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات
مل ــواقـ ـف ــه الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وال س ـي ـم ــا ق ــول ــه
مل ـ ـقـ ـ ّـدم ب ــرن ــام ــج إذاعـ ـ ـ ــي «إذا ك ـن ــت ال
تستطيع أن تختار بــن مساندتي أو

دع ــم تــرامــب ،فــأنــت لـســت أسـ ــود» .هــذا
التصريح ،الذي سرعان ما اعتذر عنه
بايدن ،رفع الستار عن حقيقة الحملة
الــديـمــوقــراطـيــة الــداع ـمــة لـلـتـظــاهــرات:
أصوات السود ،ال حياتهمّ ،
مهمة.
ول ــم تقتصر املـســرحـيــة الديموقراطية
عـلــى ب ــاي ــدن .فـفــي مـشـهــد درامــات ـي ـكــي،
ركـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــة مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب
األم ـيــركــي نــانـســي بـيـلــوســي ،وأع ـضــاء
ديموقراطيون ،أمام عدسات الكاميرات،
بصمت ملدة  8دقائق و  46ثانية ،وهو
مـقــدار الــوقــت الــذي وضــع فيه الضابط
رك ـب ـتــه ع ـلــى ع ـنــق ف ـلــويــد .ك ـمــا ارتـ ــدوا
وشــاحــا أفــريـقـيــا هــدفــوا مــن خــالــه إلــى
إب ـ ــداء ت ـضــام ـن ـهــم م ــع األم ـي ــرك ـي ــن مــن
أصـ ـ ــول أف ــري ـق ـي ــة .ك ــذل ــك ّ
وجـ ـ ــه أوب ــام ــا
رس ــال ــة «ع ــاط ـف ـي ــة» إلـ ــى امل ـت ـظــاهــريــن،
دع ــاه ــم ف ـي ـهــا إل ـ ــى «ت ــوج ـي ــه غـضـبـهــم
ان ـت ـخ ــاب ـي ــا» ع ـب ــر اخـ ـتـ ـي ــار م ـس ــؤول ــن
«ي ـس ـت ـج ـي ـبــون مل ـط ــال ـب ـه ــم» .وال ـج ــدي ــر
بالذكر أن تظاهرات مشابهة خرجت في
عهد أوباما (حني كان بايدن نائبه على
مدى  8سنوات) .كما شارك أعضاء من
الـحــزب الــديـمــوقــراطــي فــي الـتـظــاهــرات،
وم ـ ــن ض ـم ـن ـهــم عـ ـم ــدة س ـي ــات ــل جـيـنــي
دوركان ،التي قالت «هناك أوقات يجب
أن ال ي ـك ــون ه ـن ــاك ت ـجـ ّـم ـعــات (بـسـبــب
كورونا) ،ولكن ليس اليوم».
وكذلك وسائل اإلعالم ،التي ّ
عبرت عن
د ّعـمـهــا الـكــامــل لـلـتـظــاهــرات .فــي حني
وقــع  1200من «خبراء الصحة العامة
األكـثــر شـهــرة فــي ال ـبــاد» على رسالة
ت ــدع ــو إل ـ ــى «ال ـت ـج ـم ـع ــات ف ــي الـ ـه ــواء
الـ ـطـ ـل ــق» ،م ـع ـت ـبــريــن أن «ال ـع ـن ـصــريــة
ّ
والـفــوقـيــة العرقية هــي قضية تتعلق
بالصحة العامة وتتجاوز كورونا في
خطورتها».

بالرغم من محاوالته ،يواجه بايدن انتقادات لمواقفه السابقة (أ ف ب)

كـ ـ ــانـ ـ ــت قـ ــري ـ ـبـ ــة م ـ ـ ــن االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات
ً
ال ـع ـن ـي ـفــة شـ ـه ــدت ت ـ ـحـ ـ ّـوال ب ــن ٪1.6
و  ٪7.9ب ـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن الـ ـبـ ـي ــض
ل ـص ــال ــح ال ـج ـم ـه ــوري ــن .فـ ــي امل ـق ــاب ــل،
ارت ـف ــع ال ـت ـصــويــت الــدي ـمــوقــراطــي في
املقاطعات ذات األغلبية البيضاء التي
كــانــت عـلــى م ـقــربــة م ــن االح ـت ـجــاجــات
الــاع ـن ـف ـيــة بـنـسـبــة  .٪1.6واس ـت ـن ــادًا
إل ــى ه ــذه ال ـح ـســابــات ،ق ــدر واس ــو أنــه
فــي «سيناريو مـضــاد لـلــواقــع ،لــم يتم
اغتيال مارتن لوثر كينغ فيه ولم يقع

ترامب وتجربة نيكسون
ي ــرى الـصـحــافــي تــومــاس ب ــي .أدس ــال،
فــي مـقــال بـعـنــوان «انـتـخــابــات جــورج
ف ـ ـلـ ــويـ ــد» فـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «ن ـ ـيـ ــويـ ــورك
تايمز» ،أن «حاالت الفوضى والشغب»
قد تسهم في فوز ترامب .ووفق أدسال،
ّ
«تخوف لدى الديموقراطيني من
هناك
ت ـكــرار رد فـعــل الـنــاخـبــن عـلــى أعـمــال
الشغب فــي الستينيات ،والـتــي أنهت
عـ ـق ــودًا م ــن ال ـه ـي ـم ـنــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
وف ـت ـح ــت املـ ـج ــال أمـ ـ ــام ال ـج ـم ـهــوريــن
لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرض أج ـ ـ ـنـ ـ ــدت ـ ـ ـهـ ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى جـ ـمـ ـي ــع
املستويات على مدى  52عامًا».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـشـ ـي ــر األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ املـ ـس ــاع ــد
فـ ــي الـ ـعـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي جــام ـعــة
« ّبــريـنـسـتــون» ،عـمــر واسـ ــو ،فــي بحث
ّ
التحول في أنماط التصويت
وثق فيه
فــي أع ـقــاب اغـتـيــال مــارتــن لــوثــر كينغ
واحتجاجات عام  ،1968إلى تصويت
ال ـعــديــد م ــن املـعـتــدلــن الـبـيــض الــذيــن
دعموا الحزب الديموقراطي للمرشح
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ري ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارد ن ـي ـك ـس ــون
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات .ووف ـ ــق واسـ ـ ــو ،فــإن
املقاطعات ذات األغلبية البيضاء التي

على خطى نيكسون،
يتوقع ترامب أن تبقيه
«األغلبية الصامتة» التي
ّ
تؤيد «القانون والنظام»

 137احـتـجــاجــا تخللته أع ـمــال شغب
وعـ ـن ــف ،ل ـك ــان ق ــد فـ ــاز الــدي ـمــوقــراطــي
هيوبرت همفري في االنتخابات».
وع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو ،فـ ــإن ت ــرام ــب يـسـيــر
ع ـل ــى خ ـط ــى ن ـي ـك ـس ــون ،ويـ ـت ــوق ــع أن
تبقيه «األغلبية الصامتة» التي ّ
تؤيد
دعوته بخصوص «القانون والنظام»
في البيت األبيض .ويستغل الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي االحـ ـتـ ـج ــاج ــات لـتـحـشـيــد
قــاعــدتــه االنـتـخــابـيــة وص ــرف األنـظــار
ع ــن ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي ت ــواج ــه إدارت ـ ــه
وت ــراج ــع شـعـبـيـتــه ب ــن الـجـمـهــوريــن

استطالعات الرأي
مع سقوط أكثر من  114ألــف ضحية لــ«كــورونــا»ّ ،
يتعرض الرئيس األميركي
النتقادات واسعة .وأظهر استطالع لـ«مورنينغ كونسلت» أن ٪ 41من الناخبني
يؤيدون الطريقة التي تعامل فيها ترامب مع الفيروس ،في مقابل معارضة .53%
ّأدت كل هذه األحــداث إلى تراجع شعبية ترامب ،وفق استقصاء نشرته محطة
«ســي أن أن» .وأظـهــرت األرق ــام تـفـ ّـوق بــايــدن بنسبة  51%على تــرامــب ،بعد أن
ّ
كانت النسبة  48%في استقصاء شهر نيسان املاضي .من جهته ،أكد ترامب
في مقابلة أجراها مع وكالة «رويترز» أنه ال يكترث لهذه األرقــام .ولعل تجربة
 2016خير دليل ،إذ كانت قد أظهرت كل استطالعات الرأي التي أجريت عشية
االنتخابات الرئاسية حينها ّ
تقدم كلينتون على منافسها الجمهوري («أن بي
سي» ّ
تقدمت كلينتون على ترامب بفارق  6نقاط« ،بلومبيرغ» بفارق  3نقاط،
«واشنطن بوست» بـ 4نقاط…).

املـ ـعـ ـت ــدل ــن واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــن ،م ـ ــن خ ــال
ّ
التعصب والتركيز على أعمال
تأجيج
الشغب بــدل التظاهرات السلمية ،إذ
ّ
«فوضويني
وجــه أصابع االتـهــام إلــى
ّ
يـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــن رادي ـ ـ ـكـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــن» ،مـ ـ ـح ـ ــذرًا
مـ ــن الـ ـف ــوض ــى فـ ــي غـ ـي ــاب «الـ ـق ــان ــون
والنظام».

أصوات الطبقة العاملة
اعتبر أدسال ،في مقاله ،أنه وإن نجح
ترامب في استغالل «أعمال الشغب»،
فإن األزمــة االقتصادية التي تشهدها
ال ـب ــاد نـتـيـجــة «كـ ــورونـ ــا» ت ـص ـ ّـب في
مصلحة املعسكر الديموقراطي ،وقد
ّ
تمهد الطريق أمام عودته إلى الحكم.
وي ـع ـم ــل ال ـ ـحـ ــزب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي عـلــى
اس ـت ــرج ــاع أصـ ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــن الـبـيــض
مــن الـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ــذيــن تـخـلــوا عنه
فـ ــي  2016ب ـع ــدم ــا ش ـ ـعـ ــروا ب ــان ـف ـصــال
الـنـخـبــة الـحــاكـمــة عــن الـشـعــب وهـمــومــه
وط ـ ـمـ ــوحـ ــاتـ ــه .وه ـ ــو األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي دف ــع
قسمًا كبيرًا منهم إلــى معسكر تــرامــب،
ال ــذي وعــد الـشـبــاب بتحسني االقتصاد
والتركيز على الصناعة األميركية وخلق
فـ ــرص ع ـمــل ج ــدي ــدة .إال أن «ك ــورون ــا»
ضرب بطموحات ترامب ووعوده عرض
ال ـح ــائ ــط ،لـتـعـيــش الـ ـب ــاد أس ـ ــوأ وضــع
اقتصادي منذ «الكساد الكبير».
ول ـ ــم ي ـع ــد ي ـس ـت ـط ـيــع تـ ــرامـ ــب ال ـت ـبـ ّـاهــي
ب ــاالن ـج ــازات االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي حققها
مـطـلــع والي ـت ــه ،إذ ت ـج ــاوز ع ــدد ال ـعـ ّـمــال
األميركيني الذين جرى تسريحهم بشكل
دائم أو مؤقت  42مليونًا ،لترتفع البطالة
في الواليات املتحدة إلى أعلى مستوى
الثالثينيات .ووفــق شبكة «سي أن
منذ
ّ
بي ســي» ،يتوقع االقتصاديون في بنك
االحتياط الفيدرالي في «سانت لويس»
أن يخسر  47مليون أميركي وظائفهم،
ل ـي ـص ـبــح ال ـ ـعـ ــدد اإلجـ ـم ــال ــي لـلـعــاطـلــن
مــن الـعـمــل  52.8مـلـيــونــا ،وتـصــل نسبة
البطالة إلــى  ،٪32.1مـتـجــاوزة النسبة
في ذروة «الكساد الكبير» ( .)٪ 24.9
ح ــاول الــرئـيــس األمـيــركــي إع ــادة تفعيل
االقتصاد وتــدارك الخسائر ،األمــر الذي
رفضه الحزب الديموقراطي ،مشددًا على
ض ــرورة «التباعد االجتماعي» والبقاء
في املنازل .كما خرج مناصرون لترامب
في تظاهرات مطالبة بإعادة فتح البالد،
قابلها سخط كبير من قبل اإلعالم الذي
وصفها بـ«الصفعة» بوجه الجهود التي
يـبــذلـهــا الـعــامـلــون فــي الـقـطــاع الصحي
(اإلع ـ ـ ــام ن ـف ـســه ال ـ ــذي ي ــدع ــم ت ـظــاهــرات
«ح ـي ــاة ال ـس ــود م ـه ـ ّـم ــة») .ووف ـ ــق تـقــريــر
ّ
التحركات
نشرته «نيويورك تايمز» ،فإن
املـطــالـبــة بفتح ال ـبــاد «لـيـســت عـفــويــة»،
وت ـق ــف وراء هـ ـ ــا ج ـه ــات تــاب ـعــة لـلـحــزب
الجمهوري وتلقى تشجيعًا وتأييدًا من
قبل الرئيس نفسه.

