12

�آراء  /درا�سات

السنة السابعة  /االثنني  18 /نيسان  / 2016العــدد 2057
Seventh year / Monday / 18 April 2016 / Issue No. 2057

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

مظاهرات �أميركية
�ضدّ ف�ساد االنتخابات
}حميدي العبدالله
اعتقلت الشرطة األميركية  400متظاهر أميركي كانوا يحتجون
أمام الكونغرس ض ّد الفساد المالي في االنتخابات.
م��ن ال �م �ع��روف أنّ ال �م��ال أص�ب��ح س�لاح �ا ً ف � ّع��االً ف��ي االنتخابات
ألي عضو
األميركية إلى درجة أنّ متوسط كلفة الحملة االنتخابية ّ
مرشح لمجلس الشيوخ أو النواب األميركيّين تجاوزت في دورات
عديدة  25مليون دوالر .وبديهي أنّ كلفة الحمالت االنتخابية تضع
مفاتيح السلطتين التشريعية والتنفيذية بأيدي الشركات واألغنياء ،ال
سيما أنّ انتخابات الرئيس األميركي باتت كلفتها تفوق مليار دوالر.
وعندما يفوز المرشحون بقوة دعم ومال الشركات ،فمن الطبيعي
أن تكون تشريعاتهم تشدّد على الحفاظ على مصالح الشركات بمعزل
عن انعكاس ذلك على عامة الشعب األميركي ،ولع ّل هذا هو الذي دفع
الشرائح المتن ّورة في المجتمع األميركي إلى توجيه انتقادات لهذه
الظاهرة الخطيرة منذ فترة طويلة ،وفي ك ّل مرة جرت فيها االنتخابات،
نشرت وسائل اإلعالم األميركية المختلفة تقارير عن دور المال في
توجه انتقادات
نجاح أو فشل المرشحين ،كما نشرت تقارير أخرى ّ
أي
حادّة لهذه الظاهرة السلبية التي أفرغت الديمقراطية األميركية من ّ
مضمون ،وساهمت في تعويم المرشحين المدعومين من الشركات
واألغنياء على حساب عامة الشعب األميركي الذي يعاني من فساد
الحكم نظرا ً لهيمنة مصالح الشركات عليه.
الجديد في االن�ت�ق��ادات الموجهة إل��ى دور المال في االنتخابات
األميركية هو خروج مظاهرة أمام الكونغرس ،وربما هي من المرات
النادرة التي تحصل مثل هذه المظاهرة ويقع صدام بين المتظاهرين
والشرطة وتقوم الشرطة باعتقال حوالي  400متظاهر.
قد ال تكون هذه المظاهرة االحتجاجية التي اقتصرت على المئات
ولم تشارك فيها ألوف مؤلفة من األميركيين مسأل ًة ذات بال ،في بلد
يصل عدد سكانه إلى أكثر من  300مليون نسمة ،ولكن إذا أخذت
هذه التظاهرة في سياق ما كشفت عنه االنتخابات من ظواهر أخرى
جديدة تحدث للمرة األولى في الواليات المتحدة ،فعندها يمكن النظر
إليها بشكل مختلف ،إذ كشفت االنتخابات التمهيدية في الحزبيين
اللذين تناوبا على الحكم في الواليات المتحدة منذ تأسيسها وقيامها
كدولة مستقلة ،عن نزوع داخل النخبة األميركية نحو رفض القيم
التقليدية التي اعتمدها الحزبان على امتداد أكثر من  200عام.
وقد تجلى هذا النزوع بصعود نجم المرشح دونالد ترامب في
الحزب الجمهوري الذي وجه انتقادات حادّة للسياسات التقليدية
التي اعتمدها الحزب ،لدرجة أنّ ثمة من يتحدّث عن احتمال حدوث
تصادم وحتى ما يشبه الحرب األهلية إذا ما أص ّرت قيادة الحزب
الجمهوري على عدم احترام رغبة الناخبين الجمهوريين ،بل إنّ
ترامب هدّد بالترشح كمستق ّل ،وإذا ما حدث ذلك سيكون حالة نادرة
في تاريخ االنتخابات األميركية .وحراك النخبة األميركية المعارضة
للسياسات التقليدية لم يقتصر على الحزب الجمهوري ،بل إنّ
الحزب الديمقراطي يشهد هو اآلخر ظاهرة مماثلة تجلت بصعود
نجم المرشح بيرني ساندرز الذي يوصف داخل الحزب بالمرشح
أي أنه ال يؤمن بالقيم التقليدية للديمقراطيين.
االشتراكيّ ،
ال شك أنّ التظاهرة ض ّد الفساد المالي في االنتخابات وأيضا ً ما
يجري من حراك داخل الحزبين تشكل مؤشرات عن مخاض جديد
في الواليات المتحدة.

غرائب االنتخابات الأميركية الختيار المر�شح الرئا�سي
انشغال واشنطن بك ّل ما تمثله من قوى متعدّدة بتط ّورات السباق الرئاسي
أضحى تقليدا ً طويل الوطأة ،بيد ان ما يضفي عليه بعض الجدية ،في الجولة
الحالية ،ارتفاع حدة المناورات السياسية داخل أروقة الحزب الجمهوري
ال��ذي أطلقت قياداته حملة شرسة لحرمان المرشح دونالد ترامب الفوز
باغلبية بسيطة من المندوبين ،قبل المؤتمر الحزبي المقبل.
سيتوقف قسم التحليل امام المناورات المتعددة ،التي تجري في العلن هذه
المرة ،وسبر اغوار النظام االنتخابي في المرحلة االبتدائية ،من خصائصها
قيام الفائز بها حشد اغلبية االصوات داخل المؤتمر لصالحه ،وفي الجولة
االولى .مسألة «تعيين» المندوبين في المؤتمر يحق لهم التصويت اسلوب
متبع منذ زم��ن بعيد ،على الرغم من جملة التحفظات عليه نظرا للتناقض
الواضح بينه وبين فوز المندوبين عبر اصوات الناخبين.

التدخل األميركي
في «الشرق االوسط»

أصدر معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى دراسة تناول فيها تاريخ
التدخالت العسكرية األميركية في «الشرق االوس��ط» ،مستعرضا العوامل
التي كانت تغذي انضاج القرار ونتائجها في كل مرحلة على حدة .واوضح
انه «من أجل سبر أغ��وار العمليات العسكرية المحددة ،ينبغي وضعها في
إطار االستراتيجية العامة الشاملة ،مما يعكس المصالح الكامنة والتوجهات
الرئيسة لتحقيقها» .واض��اف انّ «االستراتيجية األميركية الشاملة نحو
المنطقة تبلورت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية واضعة نصب عينيها اعادة
البناء والتأهب للدفاع عن نظام عالمي ليبرالي التوجه» .وخلص بالقول انّ
«الشرق االوسط ..ش ّذ عن تلك الرؤيا».

العراق

ن��اش��د م��رك��ز ال��دراس��ات االستراتيجية وال��دول�ي��ة ص�ن��اع ال �ق��رار «اي�لاء
أهمية اكبر للحرب الصغيرة الدائرة في العراق ..ال سيما وان تنظيم الدولة

ترامب

تكليف �شرعي
في انتخابات حدث بعلبك

فاقد «الديمقراطية» ال يعطيها

} خلود حمد الرمح
جرت في موعدها أم ت ّم تأجيلها ال يه ّم ،فالنتيجة واحدة وهي إجراء انتخابات
بلدية واختيارية.
ينادونه «الريّس» ويطلقون عليه لقب «المختار» ،مهالً ،هذه الكلمات ليست
منادى مبنيا ً على الفوز في االنتخابات ونيل أكبر عدد من األصوات ،وال حتى
مرفوعة بالوراثة ،بل هي وسام فخر يستح ّقه كل من يك ّد ويعمل ألجل بلدته.
في الحادي والثالثين من أيار المقبل ،من المفترض أن تنتهي والية المجالس
البلدية واالختيارية ،والسؤال الذي يُطرح على بساط االنتظار هل س ُتسدل
الستائر في غرف االقتراع في القرى والمدن ليمارس أهلها ح ّقهم الديمقراطي في
اختيار مختار وانتخاب أعضاء المجلس البلدي الذين ينتخبون بدورهم الرئيس
الصالح لبلدتهم ،أم أنّ نظرية التمديد ستسري اسوة بالمجلس النيابي؟
بين التمديد والتنفيذ قيد أنملة ،والجواب حتى اآلن شبه مبهم مع ترجيح
بعض المصادر لخيار التمديد ،الوقت القريب كفيل بالكشف عن ظلمة هذه
المرحلة ،ولكن ال يمكن ألحد أن ينكر أنّ االنتخابات البلدية واالختيارية هي
بمثابة تن ّفس الصعداء بالنسبة ألهالي القرى والمدن لما لها من وقع سياسي
ملموس يضاهيه التأثير المحلي والداخلي في القرى والبلدات ،ال سيما على
مستوى األحزاب التي أنهت تشكيل اللوائح النهائية التي ترضي العائالت.
أما إعالمياً ،فتسليط الضوء على االنتخابات واضح ،فعدا اإلعالنات الداعية
للتصويت والترشيح ،تبرز في النشرات المسائية تقارير ُتسلّط الضوء على
إنجازات بعض البلديات الحالية ودرج��ة امتنان الناس لعمل هذا المجلس
البلدي أو ذاك.
استحقاق االنتخابات البلدية واالختيارية هو استحقاق إنمائي ديمقراطي
وليس سباقا ً عائلياً.
حدث بعلبك تلك القرية البقاعية التابعة التحاد بلديات غربي بعلبك ،تنتظر
االستحقاق البلدي واالختياري كغيرها من القرى والبلدات ،ويمارس أهلها
الديمقراطية االنتخابية عبر ّ
ترشح الئحتين لتولي مهام المجلس البلدي الذي
يبلغ عدد أعضائه  15من أبناء العيش الواحد في الحدث ،مسلمين ومسيحيين،
وبالموازاة هناك  5مرشحين  3من الشيعة واثنان من الطائفة المسيحية
يتنافسون على شغل مناصب  3مخاتير ،اثنان للشيعة وواح��د مسيحي،
ومختار الضيعة ال يقتصر دوره على إعطاء ابن الضيعة او المدينة إفادة سكن
أو ختم الصور ،بل يُعرف عنه أنه ع ّراب المصالحات ،صاحب الدار الجامعة
للجميع ،للخصوم واألحباب.
الهاجس بالنسبة لألهالي في ك ّل المراكز االنتخابية على امتداد لبنان هو
مجلس بلدي يُطلق حراكا ً إنمائيا ً واسعا ً ويو ّفر كا ّفة الخدمات للمواطنين ،بحيث
يتوجب على السلطة المحلية مكافحة اإلهمال الذي تعانيه مختلف القرى.
أخيراً ،حذا ِر االنجرار وراء حسابات الربح والخسارة ،فالربح الحقيقي هو
إنماء قرانا وبلداتنا ،والخسارة هي أن تبقى حالنا على ما هي عليه ،ولتنطلق
المنافسة من أولوية المصلحة العامة ،ولنشارك إما ترشحا ً ووضع جدول
انتخابي يخدم أهل بلدتنا ،وإما اقتراعا ً تنفيذا ً للتكليف الشرعي الصادر عن
ضميرنا وواجبنا اتجاه مسقط رأسنا بانتخاب األفضل ،فقد آن اآلوان ألن
الوفي لمكان نشأتنا ،ولتكن المجالس البلدية
حسنا اإلنتمائي ونبضنا
يستيقظ ّ
ّ
هي بصيص األمل لبناء وطن زاهر متقدّم ،لبناننا بحاجة ألصواتنا ولعملنا
الجا ّد والدؤوب.

يكحلها بل �أعماها
الجبير لم ِّ
ـ بعدما كانت الصيغة المتفق عليها للبيان الختامي للقمة اإلسالمية قد
حققت مقايضة بين خلق مناخات إيجابية لوساطة باكستانية تركية بين إيران
والسعودية وتم إقرار الصيغة نهائيا بقيت الفقرات الخاصة بأحوال الدول
ومنها فقرات للصومال وماينمار وسواها ،قاد عادل الجبير مسعى خليجيا
لتضمين فقرات خاصة ببلدان الخليج تدين إيران وحزب الله ومثل هذه الفقرات
ال تناقش ويص ّوت عليها من الدول األخرى ،بل تضع ك ّل دولة فقرتها الخاصة.
ـ رغم أنّ هذه اإلضافات ال تصيب البيان األساسي الذي يدعو إلى عالقات
حسن جوار بين إيران والدول المجاورة ،ش ّوشت أعمال القمة وكادت تؤدي إلى
انفراطها ،وتسبّبت بخسارة السعودية مرتين ،فبعد خسارة البيان الختامي
مقابل ربح مناح إيجابي ومعه الوساطة خسرت المناخات اإليجابية وفرصة
الوساطة.
ـ لم تخرج القمة اإلسالمية لحلف تقوده السعودية ويض ّم مصر وتركيا
وباكستان لمواجهة إي��ران وال بقرار يصنف حزب الله إرهابياً ،بل خرجت
بورطة سعودية مزدوجة.
ـ بلبلة في القمة ولبنان يتحفظ على ذكر حزب الله رغم عدم وجود مشروع
قرار لتصنيف الحزب إرهابياً.
ـ بدال من أن يكحلها الجبير أعماها.

التعليق السياسي

يفاخر النظام السياسي األميركي بفرادته في تطبيق
نموذج الديمقراطية التمثيلية التي ت��ؤدّي النتخاب
ممثليها تصاعدياً ،وبنظام جمهوري يشارك في انتخاب
رئيسه كافة المواطنين الذين «تنطبق» عليهم المعايير
المرسومة مسبقاً .ك ّل دورة انتخابية (تقريباً) تؤدّي
إلقصاء أعداد متزايدة من الناخبين نظرا ً لعدم استيفائهم
الشروط المشدّدة مستهدفة االقليات بشكل خاص ،ومنهم
قطاع كبير من المفرج عنهم بعد قضاء فترة حكمه .توزيع
الدوائر االنتخابية ،في مناطق سكنية وكثافة معينة أمر
دأب عليه الحزب الجمهوري منذ عهد الرئيس ريغان
يصب في نهاية المطاف برفع قيمته وتمثيل الحزب؛ وهي
ّ
جديرة بالمراجعة.
«ال��ص��راع» الفريد الدائر حاليا ً بين قيادة الحزب
الجمهوري والمرشح دونالد ترامب ،له ما يب ّرره .فالقيادة
التقليدية أخفقت في مواكبة اإلره��اص��ات والغضب
الشعبي لدى قطاعات واسعة من المجتمع ،وتخلفت
عن تقديم «بديل» معقول لترامب الذي يمثل ويجاهر
التعصب
بوالء وسياسات ومكنونات الحزب الحقيقية:
ّ
والتزمت واإلقصاء والتباس القيم وحتى الكذب واالفتراء
على العلن ،فضالً عن تمثيله الدقيق لشريحة كبار
األثرياء ،عصب الحزب.
ترامب حث الجمهور االنتخابي على المطالبة بإدخال
«إصالحات» واسعة في تركيبة وتوجهات الحزب تحول
دون التقهقر واالن��زواء .مطلبه يلقى صدى واسعا ً لدى
شرائح اجتماعية واسعة ،بعضها وهي االقلية ،ادركت انّ
جذر األزمة االقتصادية واالجتماعية يكمن في السياسات
النيوليبرالية المتبعة من قبل الحزبين والتي فاقمت
التردّي االجتماعي وضمور الطبقة الوسطى.
نتائج تصويت الناخبين وفق صيغة «الديمقراطية
التمثيلية» ،في الجولة الراهنة ،تشير الى فوز ك ّل من
دون��ال��د ت��رام��ب ومنافسه بيرني س��ان��درز ف��ي مرحلة
التصويت االبتدائية او التمهيدية .في المقابل ،فاز كل
من المرشحين هيالري كلينتون وتيد ك��روز بالمرتبة
الثانية لكنهما حصدا اغلبية أصوات «المندوبين» ،الذين
سيشكلون الفيصل في مؤتمري الحزبين ،على التوالي.
تناقض النتائج ،بين التمثيل والمندوبين ،هي
احدى ظواهر الشذوذ االنتخابي في النظام األميركي،
القائم على تراكمات تجارب سياسية طويلة تمزج بين
التصويت والتمثيل التقليدي ،من ناحية ،وبين الصفقات
والمساومات التي تدور خلف االبواب المغلقة .يضاف
اليها ،في الجولة الراهنة ،حالة الشلل بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية وما آلت اليه من تنامي امتعاض
وقلق وغضب شعبي واسع يجري توجيه بوصلته ض ّد
ك ّل من له صلة بواشنطن ،الحاضنة السياسية .وبدأت
تتجسد في مشقة
عوارض ضعف مسلمات النظام برمته
ّ
الطريق االنتخابي لمرشح مستق ّل ال ينتمي للسلطة.
في سالف األيام من النظام األميركي ،أدّت صعوبة
التنقل وعناء التحرك السريع بين المناطق المختلفة
الى استخدام المندوبين وسائل تقليدية بامتطاء ظهور
الخيل للوصول ال��ى مكان انعقاد المؤتمر الحزبي
النتخاب المرشح الرئاسي ،وربما لم تكن كتلة المندوبين
على بينة مسبقة لهوية المرشح .بالمحصلة ،استنبطت
قيادات الحزبين تقديم لوائح ترشيح متعددة وعقد
تفاهمات بين أقطاب متباينة قبل ان يرسوا االختيار على
مرشح رئيسي يحظى بأغلبية أصوات بسيطة.
تيسر وسائل التنقل واالتصاالت في العصر الراهن
ّ
وفر سهولة المتابعة للناخبين .التزمت قيادات الحزبين
المحلية ،في واليات متعددة ،بممارستهما تعيين مندوبي
الوالية المعنية دون الحاجة الجراء انتخابات تمهيدية،
واستمر األمر ساريا حتى مطلع عقد الخمسينيات من
القرن الماضي .تميز المندوبون بحرية االدالء بالتصويت
وليس وف��ق ل��وائ��ح معدة مسبقا ،وه��م غير ملزمين
بالتصويت لمرشح بعينه.

تحول ك ّمي

أدّت ال��ت��ط��ورات االجتماعية ف��ي ستينيات القرن
المنصرم الى تعاظم زخم االهتمام بالمشاركة االنتخابية،
بشكل عام ،وشوهد تنامي عدد الواليات التي اعتمدت

االسالمية هو االشد وحشية واعنف حركة سياسية على مر التاريخ» .ونبّه
المعنيين الى ان داعش «أضحى يشكل مصدر تهديد على اكبر مراكز تصدير
النفط العالمية ،وايضا على استقرار االقتصاد العالمي ..وعقب سيطرته على
مدينة الموصل فإنّ اغلبية المواطنين الذين عانوا من تنظيم الدولة هم في
العراق».

المملكة السعودية

أشاد معهد المشروع األميركي بالعالقة الثنائية بين واشنطن والرياض
«على الرغم من مسلك السعودية نظرا ً لما تمثله من حليف رفيع المستوى».
واسته ّل دراس�ت��ه لطمأنة الفريق السياسي «ال��واق�ع��ي» ال��ى ان��ه «ال يتعين
على المرء التحلي بمحبة السعودية كي يرى قيمة التحالف معها ..كما انّ
االشارة الى سجل السعودية المشين في انتهاك الحقوق االنسانية كمب ّرر
للتق ّرب من إيران ،ال قيمة له .وذ ّكر صناع القرار في الفريقين انّ جملة من
التغييرات طرأت على السياسة السعودية «في اعقاب تع ّرضها لر ّد عنيف من
تنظيم القاعدة داخل اراضيها» ،اذ انّ «المعضلة االساسية الماثلة من دعم
المجموعات االسالمية المتشددة ال تكمن في الرياض ،بل في انقره والدوحة
واسالم اباد».

مضائق تيران وصنافير

تناول معهد واشنطن لدراسات الشرق االدنى تخلي مصر عن سيادتها
في جزر ومضائق تيران وصنافير الى السعودية مقابل «ما يقرب من 22
مليار دوالر( ..وقناعة) جمهور المصريين بأنه ت ّم التوصل الى مواءمة غير
مستساغة مع «إسرائيل» حول مسألة الجسر» المزمع انشاؤه لربط مصر
والحجاز برا .وزعم المعهد ان «القوات المصرية ( )1949احتلت جزيرتي
ت �ي��ران وصنافير بعد ان وص�ل��ت ال �ق��وات االس��رائ�ي�ل�ي��ة ال��ى س��اح��ل البحر
االحمر» ،دون تقديم المسوغ التاريخي لما قبل حرب فلسطين .واضاف انّ
«اسرائيل تنظر بعين العطف العالن السعودية التزامها بشروط اتفاقيات

(كامب ديفيد) وابقاء الجزيرتين منزوعتي السالح ..وانّ اكبر نقطة ضعف
ف��ي ال��وق��ت الحالي ه��ي المعارضة الداخلية ف��ي م�ص��ر» .كما أش��اد المعهد
«بالعالقة القوية بين مصر واسرائيل ..التي لم ُتثِر اي اعتراض شريطة ان ال
تؤثر الصفقة على النقل البحري والمالحة الخاصة باسرائيل» .وختم بالقول
انّ «السعودية واسرائيل يتشاركان وجهات النظر مماثلة ..اذ تشير آخر
التطورات المتعلقة بمضيق تيران الى ان خططهما ذات المصالح المشتركة
آخذة في االتساع».

تركيا

سلط ص �ن��دوق م��ارش��ال االل�م��ان��ي اهتماماته على ح��ال��ة االستقطاب
الحادة في تركيا ،مستندا ً الى استطالعات ال��رأي المتعدّدة التي أوضحت
«هوة تباعد اواصر العالقات االجتماعية بين مؤيدي ومناصري االحزاب
المختلفة ..وعبر نحو  79%عن شعورهم بغربة االنتماء لحزب سياسي
معين ..وت��رأس حزب الشعوب الديمقراطي قائمة المستطلعين باالقالع
عن تأييده بنسبة  ،44%مقابل  22%لحزب العدالة والتنمية» .واضاف
انّ نتائج السلوك االجتماعي العام جاءت مقلقة لناحية «عدم سماح األهالي
زواج مختلط البنائهم (من حزبين مختلفين) او السماح لالطفال اللهو مع
اقرانهم الذين ينتمي اهاليهم لحزب او احزاب اخ��رى» .وخلص بالقول ان
ارتفاع معدالت الكراهية «واقامة حواجز اجتماعية تعسر مهمة التعاون
بينها ،ان لم تكن مستحيلة».

سباق التسلح

انفردت مؤسسة هاريتاج بمطالبة الحكومة األميركية معارضة المساعي
الدولية «لوضع قيود على نظم األسلحة الفتاكة ذاتية الحركة التي تمأل
ساحات القتال» ،معللة معارضتها نظرا ً ألنها «أح��دث أسلحة ت ّم تطويرها
على مدى التاريخ العسكري التقني ..وتمثل آخر نماذج ما توصلت اليه دورة
التواصل التقني ..من القوس والرمح وانتهاءا بالقاذفات وصواريخ كروز
وطائرات الدرونز».

كلينتون

ساندرز

كروز

اجراء دورة االنتخابات التمهيدية في العقد التالي .وت ّمت
مقايضة المندوبين المحتملين بالتزامهم التصويت
لصالح المرشح األق��وى في ع��دد اص��وات الناخبين،
في المؤتمر الحزبي ،والتي عادة ما يطلق عليها عملية
االقتراع األول��ى .بعض الواليات تشترط من مندوبيها
التزام التصويت لذات المرشح لجولتي اقتراع تاليتين.
ليس مستهجنا ً ان يميل المندوب للتصويت الى جانب
خياره الحقيقي وان تعارض مع توجهات قيادة الحزب.
لحسم األمر وعدم حدوث خروقات في اللحظات األخيرة،
استنبطت آلية تجمهر المندوبين لإلدالء باصواتهم علنا ً
بين أقرانهم .يشار الى انّ المرشح ترامب تغاضى عن
أهمية ومحورية «نظام التجمهر» المعمول به.
ال يسع ال��م��رء اال االش���ارة لقواعد بالية النتخاب
المندوبين يستند اليها كال الحزبين ،تعود الى «العصور
البيزنطية ومبهمة» ،تتيح للقيادات المتنفذة إلغاء
وإبطال مفعول أصوات جمهور ال ترغب به ،خاصة في
تدفق أصوات األقليات في مقاطعات انتخابية يحتدم
صراعهما حولها.
في هذا الصدد يبرز الى الواجهة جولة االنتخابات
الرئاسية عام  ،2002التي دشنت ولوج الرئيس جورج
بوش االبن ،وما رافقها من «تزوير بالجملة وإقصاء متع ّمد
لجمهور كامل من الناخبين» ،مما مهّد األرضية لصعوده
المشكوك ب��ه ،وال��ذي لم يستطع الحزب الجمهوري
حسمه إال عبر المحكمة العليا بتركيبة أغلبية القضاة من
المحافظين.

للمقاربة في المشهد الحالي ،ف��از المرشح دونالد
ترامب باالنتخابات التمهيدية ،بينما تنوي قيادات
الحزب الجمهوري ،المحلية والمركزية ،االصطفاف
خلف منافسه تيد كروز – على الرغم من «التزام» وفود
المندوبين التصويت لجانب ترامب ،في الجولة األولى.
عند هذه النقطة المفصلية ،يلعب الوفد المؤيد لكروز
دورا ً استثنائيا ً بحيث يحرم ترامب من الفوز الواضح
في الجولة األولى ،ويفرض ذهاب المؤتمر االقتراع للمرة
الثانية حيث يت ّم «تعويم» المندوبين ،او إطالق سراحهم،
الستقطاب العديد منهم الى جانب التوجه الرسمي.
في جولة االنتخابات التمهيدية استطاع الفريق
المؤيد لتيد كروز حشد عدد اكبر من المندوبين عبر آلية
«التجمهر» ،التي تغاضى ترامب عن استغاللها مما أفقده
مراكمة أوسع لمندوبيه ،وأضحى كروز متف ّوقا ً عليه في
عدد المندوبين.
بعبارة أخرى ،فوز ترامب باألصوات االنتخابية في
والية محدّدة لم يت ّم ترجمته بعدد مماثل من المندوبين،
ب��ل حشد ك���روز م��ؤي��دي��ه وان��ص��اره لجولة التجمهر
االنتخابي التي أسفرت عن اختيار المندوبين.
م��ن اللجان بالغة األهمية ف��ي المؤتمر الحزبي،
للفريقين ،تبرز لجنة إرس��اء قواعد الالئحة الداخلية،
التي تحدد شروط استيفاء المندوبين للتصويت داخل
المؤتمر .األمر الذي برع فيه كروز بحشد مؤيديه مبكرا ً في
عضوية تلك اللجنة للتأثير على سنّ قوانين العضوية
الجديدة خدمة له.
من ضمن القواعد «ال��ش��اذة» ايضاً ،يوكل المؤتمر
الحزبي المصادقة على الصيغة النهائية الختيار
المندوبين الى لجنة اعتماد األوراق ،والتي قد تمارس
ضغوطا ً إضافية لتعديل الكفة لصالح المرشح المفضل،
تيد ك��روز ،بالتلطي وراء ثغرات هامشية في اختيار
مندوبي الوالية المحدّدة .حينئذ ،يتقلص عدد مندوبي
ترامب مقابل تصاعد في أعداد مندوبي كروز ،ويمضي
المؤتمر في عقد جولة اق��ت��راع ثانية تتيح بموجبها
للمرشح كروز الفوز النهائي.
التفت ترامب ال��ى تلك اآللية مبكرا ً في االنتخابات
التمهيدية وأطلق تهديدات موجهة لقيادات الحزب
الجمهوري يعدهم فيها بالنزول الى الشوارع وإعالن
حالة العصيان على التوجهات المنوي اتباعها لحرمانه
من الفوز في الجولة األولى من االقتراع .وربما يتفاقم
األمر لدرجة عزوف مؤيدي ترامب المشاركة الكلية في
االنتخابات الرئاسية العامة ،تشرين الثاني /نوفمبر
المقبل ،مما ي��ؤش��ر ال��ى ف��وز محقق لمرشح الحزب
الديمقراطي.
ال شك انّ هناك «أسلحة» إضافية في جعبة قيادات
الحزب الجمهوري إلقصاء ترامب او إلحاق الهزيمة به
داخ��ل المؤتمر ،بيد انّ تداعياتها السياسية قد تفوق
ميزاتها بأضعاف .المغامرة بانعقاد مؤتمر الحزب
الجمهوري في ظ ّل التوازنات الراهنة وتحدّي المؤسسة
حالة الغضب الشعبي عينها تنذر باختالل الميزان
لصالح القوى الشعبية للناخبين كأفضل تعبير عن تلك
التوجهات.
يخص ك��روز ،قيادات معتبرة داخ��ل الحزب
في ما
ّ
ال تخفي مدى الحقد والعداء ضده ،ابرزهم السيناتور
ليندسي غراهام ،ال��ذي يع ّد الخصم اللدود لكروز في
أروقة الكونغرس .لكنه اعلن دعمه لكروز بتحفظ بعد
صفاء االختيار على مرشحين اثنين ،ترامب وكروز.
تتنامى تكهّنات الطرفين ،ترامب والقيادة التقليدية،
إلضفاء صيغة المنتصر قبل الولوج الى المؤتمر العام.
ترامب ،من جانبه يؤكد ثقته بنيله األغلبية المطلوبة
من أصوات المندوبين ،1237 ،معززا ً قناعته بتصريح
احد اكبر دهاة الحزب الجمهوري ،نيوت غينغريتش،
الذي ص ّرح حديثا بتوقعه نيل ترامب العدد المطلوب
ضامنا ً بذلك ترشيحه من الجولة االولى لالقتراع ،ويتيح
له فرصة التنفس للمناورة بحشد أكبر عدد ممكن قبل
المؤتمر.
ان لم يحالف الحظ ترامب ،وهو ما تسعى اليه قيادة
الحزب بشكل وثيق ،فانّ فرص تيد كروز تصعد عالياً،
وهو الذي يع ّول على جولة اقتراع ثانية.
في المقابل ،تشير أحدث استطالعات الرأي أجرتها
ماض في تتويجه
شبكة (ان بي سي) للتلفزة انّ ترامب
ٍ

مرشحا ً عن الحزب الجمهوري ،وال يفصله عن المرشحة
هيالري كلينتون سوى نسبة بسيطة ال تتعدّى  2%من
أصوات الناخبين.
داهية الحزب الجمهوري ك��ارل روف رس��م خريطة
انتخابية بيّن فيها النواحي التي ينبغي على ترامب
التركيز عليها من أجل الفوز على المرشحة كلينتون ،في
االنتخابات العامة.
الشرائح الواعية في الحزب الجمهوري قد تلتقط
اللحظة وتصطف وراء ت��رام��ب ،استنادا ً ال��ى بيانات
االستطالعات وتصريحات قادة حزبيين سابقين ،على
الرغم من التحفظات الراهنة ،العتبارات الوفاء للحزب.

االنتخابات التمهيدية
واختيار المندوبين

بداية ،تجري االنتخابات التمهيدية حصرا ً في الوالية
جس النبض الشعبي
المعنية ،وهي اشبه بمحاوالت
ّ
تمهيدا ً لبلورة خطاب الحزب السياسي واالستعداد
للمنافسة بين الحزبين الرئيسيين .آليات انعقادها
تتحكم فيه قيادات الحزبين المحلية ،حيثما وجدت،
بالتنسيق والتعاون مع سلطات الوالية المعنية التي
تفرض رسوما ً مالية النعقاد الجوالت تتعهّد بها قيادات
الحزبين.
تشرف لجان الحزبين على إجراء االنتخابات ،ومن
ثم مفاضلتها لتصويت الناخبين ،اما وفق المسجلين
لدى قوائم حزبية معلنة ،او توسيع الدائرة ليساهم فيها
ك ّل الناخبين من حزبيين ومستقلين .كما تتح ّكم قيادات
الحزبين المحلية بسنّ القوانين واإلجراءات االنتخابية،
وفق تصوراتها الخاصة ،ال سيما آلية توزيع المندوبين
والنسب المحددة لك ّل مرشح .ال شك انّ عقد المؤتمرات
التمهيدية عملية تنطوي عليها كلفة مالية عالية ،وقد
تفضل القيادات المحلية الغاء انعقادها بالمرة ،بحيث
يت ّم «انتقاء» المندوبين وف��ق صيغة التجمهر بكلفة
متدنية.
لتوضيح اآللية االنتخابية «ال��ش��اذة» ،على المرء
اف��ت��راض والي���ة م��ح��ددة ع��دد مندوبيها  50وال��ذي��ن
سيشاركون بالمؤتمر الحزبي .توزيع المندوبين على
المرشحين يت ّم بعدة طرق :احداها تصويت كامل فريق
المندوبين للمرشح الحائز على أغلبية األص��وات ،ولو
بأغلبية بسيطة ،او التوزيع النسبي وفق نسبة فوز ك ّل
مرشح .البعض آخر من الواليات يُلزم كتلة معينة من
المندوبين التصويت لصالح مرشح محدّد بينما يكافأ
الفائز في دائ��رة انتخابية محدّدة بالحصول على 3
أصوات إضافية من المندوبين.
يدلي المندوبون بأصواتهم وفق اآللية السابقة في
الجولة األولى من االقتراع ،وفي الجوالت التالية يطلق
سراحهم للتصويت كيفما شاؤوا.
حقيقة األمر انّ مشاورات مكثفة تجري قبل واثناء عقد
جولة االقتراع االولى ،داخل المؤتمر ،تأخذ بعين االعتبار
التوازنات السياسية للقوى والمصالح المتعدّدة ،وتشهد
«تفاهمات» محددة لتوفير عناء الذهاب لجولة او جوالت
اخ��رى من االق��ت��راع .ه��ذا في األوض��اع االعتيادية ،اما
في حالة االنقسام والتشرذم واالستقطاب الحا ّد داخل
صفوف الحزب الجمهوري ،للدورة الحالية ،فإنّ دور
المندوبين يتعاظم اكثر من أيّ وقت مضى وتبذل جهودا ً
مضنية لتفادي ايّ ثغرات او اختراقات غير محسوبة.

مندوبون فوق العادة

من خصائص الحزب الديمقراطي وجود شريحة معينة
من المندوبين يطلق عليها «مندوبون فوق العادة» ،جنبا ً
الى جنب مع المندوبين بطريق االنتخاب .تعيين وتحديد
عدد المندوبين أولئك يت ّم عبر قيادة الحزب المركزية،
وتض ّم شخصيات سياسية وعسكرية وفكرية خدمت
سابقا ً في السلك الحكومي ضمن واليات رئاسية للحزب
الديمقراطي ،وآخرين يشغلون مناصب عليا ومواقع
حساسة في والي��ات متعددة .كلينتون ،بحكم موقعها
ونفوذ آل كلينتون في اوساط الحزب ،تتمتع بتأييد اغلبية
عدد ذلك الرهط من المندوبين ،مقارنة باغلبية األصوات
«الشعبية» التي فاز بها منافسها بيرني ساندرز.
المندوبون ف��وق ال��ع��ادة يشاركون أعمال المؤتمر
الحزبي بكامل شروط العضوية ،وفق الصيغة المستجدة
في عقد السبعينيات كآلية وفاء لكبار القوم ،والتي رمت
آن��ذاك لحرمان المرشح ج��ورج ماكغفرن (الليبرالي
والمعادي لحرب فييتنام) من الفوز بترشيح الحزب.
واستم ّر العمل بتلك الصيغة منذئذ لتعزيز توجهات
القيادة الحزبية وتوجهاتها كي تبقي سيطرتها على
مداوالت وسياسات الحزب.
من سخريات الصيغة المذكورة راهنا ً انّ المرشح
بيرني ساندرز والفائز بأغلبية أص��وات الناخبين في
واليات متعددة يتخلف عن منافسته كلينتون في عدد
المندوبين لصالحه.
تجدر اإلشارة الى انّ تلك الفئة من المندوبين غير ملزمة
بتأييد كلينتون ،وفق اللوائح الداخلية سارية المفعول.
من الجائز ،نظرياً ،ان تنقل تلك الفئة ثقل تأييدها من كتف
آلخر وفق ميل اتجاه الرياح ،كما حصل في انتخابات
عام  2008بين باراك أوباما وهيالري كلينتون :األول
فاز بتأييد أغلبية أصوات تلك الفئة من النخبة ،والثاني
فازت باألصوات الشعبية.
ذات األمر ،مندوبون فوق العادة ،ينطبق على الحزب
الجمهوري الذي وعت قياداته منذ زمن بعيد ضرورة
استنباط آليات جديدة لضمان استمرار قيادة الحزب
بايدي النخب التقليدية للمؤسسة الحاكمة .بيد انّ دور
تلك الفئة ونفوذها في مداوالت المؤتمر الحزبي تتخلف
بعض الشيء عن نظيرتها في الحزب الديمقراطي.
تشكيلة وف��د ال��والي��ة ،ايّ والي���ة ،لمؤتمر الحزب
الجمهوري تض ّم رئيس الحزب المحلي وعضوين من
صفوف اللجنة الوطنية للحزب ،بشكل تلقائي .وعادة
ما يدلون بأصواتهم لصالح مرشح الحزب الذي فاز في
واليته في جولة االنتخابات التمهيدية.
يتشاطر الحزبين ،الديمقراطي والجمهوري ،في تردّي
مكانتهما عند الناخبين وعزوف القواعد الشعبية عن تقبّل
السياسات والقوالب الجاهزة ،نظرا ً لفشل سياستيهما في
تب ّني وممارسة إصالحات داخلية ،سياسية واقتصادية.
وعليه ،يعتبر المرشحين المتناقضين ،ترامب وساندرز،
من خارج نفوذ الفئة الحاكمة والمسيطرة ويجاهران
بعدائهما لتوجهات القيادات التقليدية.
كما يتشاطران في تصميم ق��ي��ادات حزبيهما على
استبعادهما مبكرا ً من نيل أغلبية أصوات المندوبين،
وتطبيق قواعد صارمة نحوهما .تنامي مشاعر الغضب
واإلقالع عن التأييد األعمى لشرائح متعددة من الجمهور
االنتخابي ينذر بتلقين قيادات الحزبين دروسا ً قاسية
وربما تصيب النظام االنتخابي في الصميم تؤدّي الى
صيغة تمثيلية أفضل من المسلمات الراهنة.

