12

�آراء  /درا�سات

السنة الثامنة  /االثنني  25 /متوز  / 2016العــدد 2135
Eighth year / Monday / 25 July 2016 / Issue No. 2135

التقرير الأ�سبوعي لمراكز الأبحاث والدرا�سات الأميركية

عن نواب الرئي�س للمر�شحين
�إلى االنتخابات الأميركية

م�ؤتمر الحزب الجمهوري يت ّوج ترامب ...وينتحر

} حميدي العبدالله
اختار المرشحان الرسميان لخوض االنتخابات
ال��رئ��اس �ي��ة دون ��ال ��د ت��رام��ب ع��ن ال �ح��زب الجمهوري
وهيالري كلينتون عن الحزب الديمقراطي نائبيهما.
اخ�ت��ار ال�ح��زب الجمهوري م��اي��ك بينس ليكون نائبا ً
ل �ت��رام��ب ف��ي ح ��ال ف� ��وزه ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ،واخ �ت��ار
الديمقراطيون كيم كاين ليكون نائبا ً للرئيس إذا فازت
كلينتون ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي س�ت�ج��ري ف��ي مطلع
تشرين الثاني المقبل.
ما يجمع نائبي الرئيس ،أنّ كال المرشحين اختار
نائبا ً له معروف عنه ميوله اليمينية المتشدّدة ،وبقدر
م��ا يشكل ه��ذا االخ �ت �ي��ار إزال� ��ة ل�ل�ح��دود ال�ق��ائ�م��ة بين
الجمهوريين والديمقراطيين ،حيث تتشابه مواقف
ن��ائ�ب��ي ال��رئ �ي��س م��ن سلسلة م��ن ال�م�س��ائ��ل المتعلقة
بالسياستين الداخلية والخارجية ،إال أنها في الوقت
أي ح��زب من الحزبين ميزة ك��ان يمكن أن
ذات��ه تفقد ّ
يراهن عليها في الوصول إلى نتائج مختلفة ،ومخاطبة
شرائح من المجتمع األميركي ال تستسيغ السياسات
التقليدية للحزبين.
الديمقراطيون اختاروا نائبا ً للمرشحة كلينتون يقف
على يمينها في محاولة منهم الكتساب تأييد شرائح
من الجمهوريين المحافظين الذين يعارضون ترامب
وي�ق�ف��ون ض � ّد أط��روح��ات��ه ،وال سيما لجهة مواصلة
سياسة التدخل العسكري في الخارج .الديمقراطيون
يعتقدون أنّ مرشح يميني ديمقراطي لمنصب نائب
الرئيس كلينتون يجعلها اق��رب إلى مواقف المعسكر
ال�ج�م�ه��وري ال ��ذي ع ��ارض ت��رش�ي��ح ت��رام��ب لخوض
االنتخابات كممثل للجمهوريين ،وال سيما أولئك الذين
يدعمون خيار ال�ح��روب ف��ي ال �خ��ارج ،وعلى رأسهم
السناتور الجمهوري جون ماكين الذي طالما هاجمه
ترامب بقوة على امتداد حملته للحصول على تأييد
الجمهوريين لترشحه لالنتخابات الرئاسية.
لكن أيضا ً ترامب اختار نائبا ً له من المحافظين في
محاولة أكيدة للحؤول دون انتقال الجناح المتشدّد
في الحزب الجمهوري إل��ى مواقع تأييد المرشحين
الديمقراطيين.
هذه الفلسفة هي التي محت الحدود بين المرشحين،
وس��وف تجعل الحملة االنتخابية شرسة وغامضة
م��ن حيث النتائج ،ألن��ه سيكون م��ن الصعب معرفة
تصب أص��وات الغالبية في ظ ّل هذا الواقع
أين سوف
ّ
الجديد.
ومن غير المستبعد في ظ ّل هذه المعطيات أن تكون
االن�ت�خ��اب��ات متقاربة إل��ى ح � ّد كبير بين المرشحين
الجمهوري والديمقراطي ،وقد يحدث شيء ُيشبّه بما
ح��دث في ال��والي��ات المتحدة عندما ف��از ج��ورج بوش
االبن للمرة األولى في االنتخابات ،حيث كانت األصوات
متعادلة ،وت ّم تكريس النتيجة النهائية بعد فرز بعض
الصناديق فرزا ً يدوياً ،إضافة إلى اللجوء إلى للقضاء
بعد الطعن من قبل المرشحين المتنافسين.

اتجهت معظم األنظار واالهتمامات األسبوع الماضي صوب مؤتمر الحزب الجمهوري ،وترشيحه دونالد ترامب
تجسدت
رسمياً .سيلقي قسم التحليل نظرة فاحصة على المؤتمر وما رافقه ويشهد من انقسامات أفقية وعمودية ،التي ّ
أمام الجميع طيلة أيام المؤتمر.

تركيا :االنقالب وتداعياته

أعاد معهد كاتو تذكيره لصنّاع القرار بأنّ األزمة الجديدة في تركيا تبرهن مجدّدا ً ما ينبغي على الواليات المتحدة
تفاديه من تدخل في شؤون الدول األخرى .وأوضح انّ العالقة الثنائية بين واشنطن وأنقرة «تد ّل على مدى صعوبة
التراجع عن التدخل حالما يبدأ المسار ،وواشنطن تتدخل بثبات لتغيير خريطة الشرق األوس��ط وما يستدعيه من
مساعدة تركية» .واستطرد بالقول انه ال يدعو النكفاء الواليات المتحدة او انتهاج سياسة تعزلها عن العالم «لكن ينبغي
عليها التخلي عن سياسة تغيير العالم بالقوة» .وتساءل المعهد عن حكمة واشنطن في االستمرار «بدعم واحتضان رجل
ال يمكن الوثوق به».
http://www.cato.org/publications/commentary/turkey-crisis-another-painfullesson-why-us-should-avoid-foreign-meddling
استقرأ معهد كارنيغي الصعوبات «المؤلمة في الداخل التركي ،ال سيما في سيادة الحكم والقانون واالستقطاب»
بعد االنقالب .وندّد المعهد بنية الرئيس التركي «تفعيل عقوبة اإلعدام مما قد يؤدّي لتعليق االتحاد األوروبي مفاوضات
انضمام تركيا» .واضاف انّ «األخطر من ذلك ش ّن (أردوغان) حملة مطاردة ض ّد مؤيدي رجل الدين المبعد فتح الله غولن
المشتبه بهم».
http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=64101
كما تناول معهد كارنيغي انقالب تركيا والذي «سينجم عنه خيارين في المدى القصير .قد يمضي الرئيس أردوغان
وحزب العدالة والتنمية الحاكم استثمار النجاح في إفشال االنقالب لتمرير برنامجهم الرامي إلقامة نظام رئاسي...
بيد انّ هذا الخيار يواجه صعوبات جمة ،مما يعيد الى األذهان األجواء السياسية عقب قرار بريطانيا مغادرة االتحاد
االوروب���ي» .الخيار اآلخ��ر هو ما يترتب على «تركيا من تداعيات وع��دم قدرتها االستجابة لمناخ ع��دم االستقرار
واالستقطاب الحا ّد بالنظر الى التحديات األمنية والسياسية الهائلة».
http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=64117
أع��رب معهد ال��دراس��ات الحربية عن قلقه من انحدار تركيا نحو مثال باكستان ،اذ قد ي��ؤدّي االنقالب الى «لجوء
أردوغان إلى مسلحين ال يخضعون لسلطة الدولة لتوفير الحلول األمنية ...ومن شأن قوات المسلحين اما ان تكون
ملحقة بالقوات المسلحة التركية او يوكل لها مهام شريك مرحلي ألردوغان في مرحلة إعادة البناء والهيكلة» .وأوضح
المعهد انّ الرئيس التركي «قدم الدعم لتنظيم القاعدة والمجموعات الملحقة في سورية ،وللقيادات العليا التحرك بحرية
نسبية في تركيا ..كما انه الراعي الرئيس ألحرار الشام» .وحذر المعهد من االستمرار في السياسة الراهنة «باالعتماد
على القاعدة لتحقيق اهداف أمنية لتركيا ..كما انّ مناخ حرية التحرك من شأنه تحويل تركيا الى دولة راعية لإلرهاب؛
على غرار باكستان».
http://www.understandingwar.org/backgrounder/how-turkey-could-becomenext-pakistan
زعم معهد واشنطن لدراسات الشرق األدن��ى انّ الرابح األول من انقالب تركيا هو الرئيس الروسي بوتين نظرا ً
اي انقالب يحاول اإلطاحة بحاكم استبدادي؛ وقناعته بأنّ الواليات المتحدة تقف وراء االنقالب ..وال
«لخشيته من ّ
يزال مستقبل تركيا غير مؤكد ،ولكن بوتين بارع في تحويل مثل هذه الحاالت لمصلحته» .وخلص بالقول انّ اجراءات
أردوغان القمعية «قد تعقد عالقاته مع الغرب ..وفي داخل صفوف الجيش قد يعني ذلك إلغاء إمكانية اعتماد «الخطة بـ«
في سورية من جدول االعمال».

في ح�ضرة عبداهلل عي�سى:
نحروك فانت�صرت
*

} د .محمد بكر

أبرقت دماؤك تخبرنا :هذا المسك لن تض ّره لوثاتهم وفحيح
غدرهم...
يكاثر فينا نداءاته ،معانقا ً زغاريد النسمات المقدسية التي
لفحت روحك واستوطنت قلبك.
أي��ا عبد ال�ل��ه ال ت �ح��زن ،ف��أظ�ف��ارك الناعمة ن��ال��ت م��ن جلود
الخنازير ،أمطرتهم بوابل الخزي ،وبسرعة البرق انتصب هذا
العود الطري ،واشتدّت هذه البراءة الطاهرة ،د ّوت صيحاتها
زئيرا ً زئير...
ستحكي أول ��ى ال �ق �ط��رات ،ك��م س��اء سبيلهم وك��م اس ��ودّت
قلوبهم ،وستخط في صفحات األجيال ،كيف تختال سواعد
ّ
الغضة على شرفاتهم الحمراء ،كيف تسحق جبروتهم
أطفالنا
وتع ّري عوراتهم ،فهي ورجاالت أمتي سواء.
قل لهم يا عبد الله إنّ غيّهم سيخبو ،وعهرهم سيجلو ،فكيف
ينال عاه ٌر من طهر الدماء ...هي وحدها الباقية ...ترسم من
عبق طهرها ،وبلون ياسمينها امارة النصر ،وبجانب العرش
تكتبك سيّد الشهداء ...أميرا ً أمير...
امرر بجراحاتك وأنين صرخاتك على ضمائرنا التي غاصت
في وحول الضالل واليباس ،الفح بلهيب بأسك حميتنا الغائرة
ف��ي ث��رى ال ��ذ ّل وغياهب ال�خ�ن��وع ،انسف فيهم جبال الرقود
وكبائر الموبقات ودوائ��ر السوء ،فأنت المكتوب في سجالت
األبطال والحاضر بين صور الكبار ،كبير...
نحروك فتعالت دماؤك فوق األسى ،وانتصرت تزف أهازيج
العز وترسم في عليين مقعدك القدسي ،وفي رحاب األقصى
وم��ع قطرات الندى وان�ب�لاج ن��ور الله كانت أول الحاضرين،
س�لام�ا ً للمقاومين ،ب�ش��رى الثابتين ،أه��زوج��ة المنتفضين،
اندفاعة الخائفين ،مدرسة التضحيات ،ففي مشهد السيوف
عظيمة هي الدماء ...تبوح ألسنتها :هل من نصير؟
ن��م قرير العين ي��ا صغيري ،فأنت الكبير ونحن الصغار،
أفضت دموعنا أحرقت أفئدتنا ،لروحك المسجاة بعبير األرض
وزعفران السماء ...ألف تحية وسالم...
*كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com

الحريق التركي
بدأ حزب العدالة والتنمية التصرف بعد االنقالب العسكري
وكأن لديه تفويضا ً مفتوحا ً للقبض على مفاصل الحياة التركية
كلها بقوة عنوان الحفاظ على الديمقراطية.
بلغ الحزب الحاكم مدىً من التعسف واالنتقام لم يسمح لكل
حلفاء الحكم بمواصلة تأييده فقد تح ّولت تركيا إلى سجن كبير
وب��دا واضحا ً أن خصوم الحزب ومنافسيه كلهم مستهدفون
وأن الهدف هو إحكام السيطرة المطلقة على تركيا ومؤسساتها
السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية واإلعالمية وتحويل
المعارضة التركية التي وقفت ضد االنقالب إلى ديكور تجميلي
للحزب الحاكم.
لم تتأخر أحزاب المعارضة عن إدراك الخطر وبدأت بالتصرف
لتوظيف رصيدها بالوقوف ضد االنقالب للقول إن األتراك نزلوا
إلى الشارع تأييدا ً للديمقراطية وليس للحزب الحاكم وأن أسباب
رفض االنقالب هي أيضا ً أسباب لرفض التفرد في الحكم وخنق
كل صوت معارض.
تظاهرات أحزاب المعارضة التركية تحت شعار ال لالنقالب
نعم للديمقراطية وال لحالة الطوارئ هي بداية لمواجهة ستتسع
وسيضيق صدر الحزب الحاكم بها.
في ظل الركود االقتصادي والفشل اإلقليمي والقهر المبالغ به
والوحشية السياسية وهمجية سلوك الحزب الحاكم سرعان ما
سينشب الحريق الكبير.

التعليق السياسي

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/how-the-failedturkish-coup-helps-putin
كما تناول معهد واشنطن تداعيات االنقالب التركي في دراسة إضافية عبّر فيها عن قلقه من ان يؤدّي االنقالب الى
«إطالق عنان حركات الدين السياسي في الشارع» .وأعرب عن اعتقاده بأنّ الرئيس التركي «ربما يلجأ لتطويع تلك
الحركة» لمالحقة ما تبقى من فلول االنقالب «او استثمار الزخم الشعبي للتهيؤ لخوض انتخابات مبكرة تض ّمن فوز
حزب العدالة والتنمية باالغلبية المطلقة وتعديل الدستور» بما يتسق مع طموحات أردوغان .واضاف ان جرت الرياح
كما يشتهي أردوغان بمناصب «رئاسة الدولة ،وزعيم الحزب الحاكم ،فمن شأنه ان يرفع مكانته الى اقوى شخصية في
تركيا ..منذ الخمسينيات».
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/troubling-forcesunleashed-in-turkey

اليمن

استعرض مركز الدراسات االستراتيجية والدولية االزمة اليمنية من الزاوية األمنية «والعقبات التي تعترض بناء
جيش وطني ،اه ّمها الصراع شبه الدائم بين فريق يسعى لتعزيز سلطات الدولة ،وفريق عزز نفوذ القبائل التقليدية
في السياسة ..وانعكاسته على مؤسسة القوات المسلحة» .واضاف انّ العقبة الكبرى األخرى تتمثل في انّ الصراع
«ليس ثنائيا ً بين فريقين ،بل متعدّد األقطاب يشهد تعاونا ً بين مجموعات محدّدة على بعض القضايا ،وتنافرهما على
«تفسر لغز المأزق الراهن،
قضايا اخرى؛ ناهيك عن تقلب موقف ك ّل مجموعة على حدة» .وخلص بالقول انّ تلك العوامل
ّ
واستعصائه عن الح ّل ،مما يحيل السالم المنشود» الى هدف بعيد المنال.
https://www.csis.org/analysis/challenges-building-national-army-yemen

إيران

زعمت مؤسسة هاريتاج انه مع الكشف مؤخرا ً عن «محلق سري لالتفاق النووي (ينص على) تخفيف العقوبات بعد
انقضاء  10سنوات فقط» ،واضافت على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية االميركية ،مارك تونر ،انّ الملحق «اطلعت
عليه الدول المشاركة في المفاوضات ،واقراره انه ت ّم حجب التفاصيل عن التداول العام» .واوضحت انّ وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف «كان اش ّد حماسا ً للملحق المفرج عنه ..مدّعيا ً انّ (مضمونه) ت ّم صياغته من قبل إيران ،اذ
انه محطة فخر واعتزاز» .وأثنت المؤسسة على تفسير الوزير اإليراني «الذي يتيح إليران الفرصة لتعزيز إنتاجها من
اليورانيوم المخصب بمباركة من إدارة الرئيس أوباما».
http://dailysignal.com/201620/07//the-iran-nuclear-deal-continues-tounravel/

منطقة الخليج

قضية استقرار األوضاع في الخليج كانت من ضمن اهتمامات مركز الدراسات االستراتيجية والدولية معتبرا ً انّ
«عموم المنطقة شهدت تغيّرات جذرية في أهمية الموقع (الجغرافي) وقطاع التربية وفرص العمل ..وأضحت تسابق
المدينية» .واضاف انّ اتباع «طوائف مختلفة ومجموعات اثنية وعنصر القبائل تع ّرضت اما للتش ّرد او تقريبها لبعضها
البعض» .وحذر من التح ّوالت التي طرأت على «منطقة الخليج وإحالتها الى االعتماد الكبير والخطير على عوائد النفط
واالقتصاد الريعي» .وخلص بالقول انّ انهيار أسعار النفط «كشف عن (خطورة) العامل االقتصادي وربما تح ّوله الى
خطورة توازي العنف ..وإحالة الثراء النفطي الى عوز وفاقة في ما يخص دخل الفرد».
https://www.csis.org/analysis/stability-and-instability-gulf-region-2016

من ميزات مؤتمري الحزبين الرئيسيين ،الجمهوري والديمقراطي ،انّ نشاطاتهما
تخضع لنظام وسيناريو محكم لتفادي المفاجآت والظهور بأحلى صورة أمام الجمهور.
عقب افتتاح المؤتمر وتدوين مندوبي الواليات ،برز نجل ترامب ،دونالد جونيور،
كرئيس لفريق مندوبي والية نيويورك ،وما لبث ان أعلن في نهاية تعداد المندوبين عن
مندوبي واليته ،مما أتاح للمرشح ترامب الفوز بأغلبية كبيرة من أصوات المندوبين.
تنفيذ الخطوة وضبط إيقاعها لتحدث أكبر قدر من الصخب أتت في سياق سيناريو مع ّد
بعناية مسبقاً.
في اليوم الثالث للمؤتمر ،األربعاء الماضي ،حدث ما كان غير متوقع واتى من خارج
السيناريو باعتالء المرشح السابق تيد كروز المنصة وسط ترحيب كبير ،ما لبث ان
تح ّول الى صراخ وإدانة له نظرا ً لعدم تأييده المرشح ترامب .وادّت فعلته ربما الى
تعزيز دائرة مؤيدي ترامب ،واأله� ّم انّ كروز بفعلته قضى على مستقبله السياسي
لخروجه عن النص المعدّ.
المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس ،ساره بيلين ،احتضنت كروز سياسيا ً مما
ساعده على تبوؤ مواقع قيادية .وعلى الرغم من عدم حضورها مؤتمر الحزب ،عبّرت
بيلين عن «اساءة» كروز بالقول «خروج كروز عن تعهده لدعم خيار األغلبية الليلة جاء
بمثابة إنهائه مستقبله السياسي بنفسه».
المعلق السياسي في قناة «فوكس نيوز» ،شارلز كراوثهامر ،كان اش ّد وضوحا بالقول
«أداء كروز شكل أطول خطاب انتحاري في تاريخ السياسة االميركية».
أجمع المحللون عشية المؤتمر على حالة االنقسام الحادّة ومقاطعة عدد من قيادات
الحزب للمؤتمر ،وتصرفات كروز خير دليل على تجذر االنقسامات في صفوف الحزب،
وتداعياتها لمستقبل الحزب بعد االنتخابات الرئاسية.

انقسام الحزب الجمهوري

تزامن انعقاد المؤتمر ،في كليفالند ،مع قيادات حزبية رفيعة قاطعت المؤتمر لكنها
تواجدت في المدينة عينها للتشاور ،ابرزهم حاكم والية اوهايو جون كيسك .بعض
القيادات االخرى ،التي اصطفت ض ّد ترامب منذ البداية ،ينكبّون على تهيئة الظروف
الستعادة قيادة الحزب من ترامب.
ينطلق أولئك القادة من فرضية أضحت مسلما ً بها بأنّ ترامب والحزب الجمهوري
مقدمون على خسارة االنتخابات الرئاسية ،بل خسارة كبيرة ،ويتهيأون الستعادة
الحزب وحجز مقعد قيادي متقدّم.
قسم آخر من قادة الحزب الجمهوري ،المتحلي بالواقعية ،يعيبون على الفريق
ّ
ويخطئون االستراتيجية ،مستذكرين ما ح ّل بموقع الحزب من تدني ونسيان
السابق
في عقدي الستينيات والسبعينيات تحت زعامة روكفلر ،لم يستطع التغلب عليه اال
بقدوم رونالد ريغان.
مناخ االستقطاب الحا ّد في البيئة األميركية أرخى ظالله على بنية الحزب الجمهوري
وانشقاق تيار اكثر تشدّدا ً عام  ،2009عرف بتيار حزب الشاي .دعمت قيادات الحزب،
ربما مرغمة ،عناصر التيار الجديد طمعا ً في الفوز بأكبر نسبة ممكنة في مجلسي
الكونغرس ،فضالً عن البيت االبيض .وما لبث الحزب الجمهوري «التقليدي» ان فاز
بأغلبية مجلسي الكونغرس ،رغم خسارته لمنصب الرئاسة ،األمر الذي حفز قادة
الحزب لالبتعاد عن تيار حزب الشاي ،بعد استنفاذ غرضه في الحشد واإلعداد الجيد
لالنتخابات.
حافظ التيار الجديد على وحدته بالرغم من نفور قادة الحزب ،وبرزت المرشحة
السابقة ساره بيلين وتحالفها مع اش ّد التوجهات يمينية ،ال سيما في المجال اإلعالمي،
واثبت جدارته بفوز عدد من رموزه االنتخابات التمهيدية ،منهم السيناتور تيد كروز.
ترسخ تيار حزب الشاي عميقا ً في بنية الحزب منذئذ ،مستندا ً الى عدد من الممثلين
والتعصب .في المقابل ايضا ً اكتسب التيار
في الكونغرس يرمز اليهم باإلفراط في التشدّد
ّ
خبرة غنية في تعبئة وتنظيم الجمهور االنتخابي والتواصل معه ،بخالف الممثلين
التقليديين في الحزب الذين يرمز لهم من داخل المؤسسة الحاكمة .وفي هذا السياق،
صعد دونالد ترامب لمركز الصدارة والبتعاده عن مركز صناعة القرار في واشنطن.
يضاف الى ك ّل ذلك فشل متواصل لقادة الحزب الجمهوري في التصدّي لسياسات
الرئيس أوباما وإفشالها ،األمر الذي عزز مناخ عدم الثقة بالممثلين التقليديين عن
الحزب.
يُشار الى انّ مؤسسة الحزب الجمهوري كانت تع ّول على المرشح جيب بوش بتصدّر
المشهد االنتخابي ،في بداية األمر ،بيد انّ أداءه الكارثي في االنتخابات التمهيدية كان
نتيجة لعزوف قواعد الحزب الجمهوري عن وكراهيتها للقادة التقليديين ،ومن بينهم
السيناتور المتشدّد ليندسي غرام .وت��ردّد انّ القاعدة االنتخابية كانت تنظر بعين
العطف على المرشحين تيد كروز والدكتور بن كارسون كأفضل ممثل عن قناعات
القاعدة االنتخابية.
وبرز دونالد ترامب من خارج السياق منافسا ً فرض نفسه ،وأسهمت براعته الخطابية
التي تالمس الغرائز وتمنيات القاعدة االنتخابية في إزاحة المرشحين اآلخرين من
السباق ،بل خاض سباقا ً ال يتسق مع التوقعات والسيناريوات التقليدية خاصة في
مجال اآللة االنتخابية .واثبت خطأ االستطالعات التقليدية ولم يعرها ايّ اهتمام يذكر.
ت ّوج المؤتمر الحزبي دونالد ترامب ،رغم محاوالت اآلخرين االلتفاف عليه ،واالنتحار
السياسي الذي ارتكبه تيد كروز .واضحى ممسكا ً بمراكز القوة داخل الحزب ،اقله منذ
اآلن وحتى االنتخابات الرئاسية.
مستقبل الحزب ،هيكليا ً وقيادياً ،لن تتكشف معالمه إال بعد فرز نتائج االنتخابات في
شهر تشرين الثاني /نوفمبر المقبل .سيصبح نجم ترامب أكثر لمعانا ً ان توفرت ظروف
فرضية أساسية ،فوزه باالنتخابات الرئاسية ومحافظة الحزب الجمهوري على اغلبيته
النيابية في مجلسي الكونغرس .ويدخل التاريخ السياسي من أوسع أبوابه مذكرا ًببروز
وفوز رونالد ريغان على خصمه ومرشح المؤسسة آنذاك جورج بوش األب.
خسارة ترامب االنتخابات الرئاسية ستؤدّي الى تعريض مستقبل الحزب للتكهّنات
واالنقسامات حتماً ،وتحفز قياداته التقليدية إعادة النظر الستعادة قرار التحكم بالحزب.
ميسرة «لو»
بعض العارفين بخبايا قيادات الحزب ير ّوجون انّ استعادة الحزب ستكون ّ
اتخذ تيد كروز منهجا ً سياسيا ً ذكيا ً في المؤتمر ،وسيصعد نجمه ويت ّوج رئيسا ً للحزب.
عالوة على المراهنة السابقة على كروز ،هناك وجوه واعدة وفق قياسات قادة الحزب،
منها :حاكم والية ويسكونسن سكوت ووكر؛ حاكم والية تكساس السابق ريك بيري؛
وحاكم والية انديانا مايك بنس .من المسلم به انّ تلك االسماء ستتردّد كثيرا ً في حال

دونالد ترامب يستقبل زوجته ميالنيا على منصة مؤتمر الحزب الجمهوري
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مشاهدات من المؤتمر

التباهي والتفاخر :ك ّل مشهد في االحتفاالت او المؤتمرات السياسية يجري إعداده
للظهور والترويج إعالمياً ،وتتراجع األبعاد الحقيقية .لع ّل ابرز دليل ما قام به مندوب
والية فرجينيا والمدعي العام السابق ،كين كوسنيللي ،الذي سارع لرمي بطاقته
الرسمية ارضا ً امام الكاميرات .السبب خسارة فريق تيد كروز إقرار قضية إجرائية
حساسة.
من غرائب المشهد عودة كوسينيللي لقاعة المؤتمر بعد فترة وجيزة دون إبراز هوية
عضويته لدخول القاعة التي تخضع لرقابة وإجراءات أمنية متشددة تحرم ايّ فرد ال
يحمل البطاقة دخول القاعة.

الغائبون

المؤتمرات الحزبية تعقد بحضور كثيف لألعضاء والمندوبين وفرصة للقادة
السياسيين االختالط بقواعد الحزب .مؤتمر الحزب في عصر ترامب تميّز بتغيّب عدد
ال بأس به من أبرز القيادات السياسية ،يتصدّرهم الرؤساء السابقون جورج بوش االب
واالبن ،ومرشح الحزب السابق ميت رومني ،واحد اركان الحزب الرئيسة جون ماكين.

خارج قاعة المؤتمر

استعدّت األجهزة األمنية االميركية جيدا ً لتأمين االنضباط والحماية للمؤتمر،
تحسبا ً للمظاهرات
واستقدمت المئات من رجال الشرطة من مناطق ومدن أخ��رى،
ّ
التي أُعلن عنها منذ زمن لالحتجاج امام المؤتمرين .أعداد رجال الشرطة واألمن فاقت
عدد المتظاهرين بفارق كبير .تميّز المؤتمر هذه المرة بسالسة العالقة بين الشرطة

المرشح لمنصب نائب الرئيس مايك بنس

والمتظاهرين ،بل وفرت الشرطة بعض الخدمات الضرورية للمتظاهرين ،وتحلت
بتسامح غير معهود .المتظاهرون ايضا وفوا بوعودهم بالتظاهر السلمي ونبذ العنف.

المبارزة الخطابية

التزم ترامب على غير عادته بنصائح فريق حملته االنتخابية بأنه يتعيّن عليه
مراعاة خطاب مع ّد سلفا ً يقرأ على الجمهور ،وظهر بمظهر يليق بمنصب الرئاسة .خطابه
كان حادا ً في لهجته ومراميه ،وظهر كأحد السياسيين الواعدين بمنصب مقبل .ترامب
أكبر الرابحين في المؤتمر بشهادة خصومه.
أبرز الخاسرين كان المرشح السابق تيد كروز ،لرفضه تأييد ترشيح ترامب ،وعزز
االعتقاد السائد بأنه حائز على أكبر قدر من الكراهية في مجلس ااشيوخ.
تجدر اإلشارة ايضا الى الترحيب الفاتر الذي تع ّرض له زعيم االغلبية في مجلس
الشيوخ ،ميتش ماكونيل ،قبل إلقاء خطابه المؤيد لترامب .وكافأه المؤتمر بالتصفيق
الحادّ.
المرشح لمنصب نائب الرئيس مايك بنس جاء أداؤه متسقا ً مع خبرته السياسية
الطويلة ،وسيحت ّل مكانة مميّزة في المشهد السياسي المقبل بصرف النظر عن نتائج
االنتخابات.
أنانية ترامب وعشقه للظهور اإلعالمي دفع نائبه المرشح بنس للمقاعد الخلفية ،بيد
انّ خطابه المتزن في المؤتمر ،نسبياً ،رمى لجسر الهوة في صفوف الحزب والتخفيف ما
امكن من نزق ترامب.
مضمون خطاب ترامب ،وامتدادا ً الحزب الجمهوري ،كان ديماغوجيا ً شعبويا ً بامتياز
وينضح بالعنصرية ويهيّئ لصعود فاشية جديدة ،خلفا ً للمحافظين الجدد.

كروز متحدثا ً في المؤتمر

