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م�ؤتمر الحزب الديمقراطي ...الأجنحة واهتزاز الثقة بهيالري

} جهاد أيوب
تعيش تركيا أردوغ����ان ال��ي��وم مرحلة ح��رج��ة في
تاريخها ،ومهما كانت النتائج بعد لعبة االنقالب لن
تكون مشرقة لها ،تركيا التي كانت تؤثر بمحيطها
وم����أم����ورة م���ن ال���م���ش���روع األم���ي���رك���ي ف���ي الحالة
األردوغ��ان��ي��ة لن تعود مؤثرة ،لكنها ستظ ّل مأمورة
مهما سمعنا من صراخ هنا وهناك ،وأخطر ما تعانيه
ضعف جيشها داخ��ل��ي��اً ،مما يض ّر أمنها وحدودها،
صحيح من أجل مشروعه يعتمد أردوغان في تنظيف
ال��دول��ة على تقزيم الجيش ،ولكنه بذلك يتجاهل انه
يقزّم دور تركيا مستقبالً!
منذ استفتاء  2010والمشاكل حاصلة بين الجيش
ال���ذي يعتمد ف��ي عقيدته على العلمانية وأردوغ����ان
اإلخونجي ،وهذا األخير يسعى من األساس للسيطرة
على الجيش ،وعلى جهاز المخابرات ،وعلى القضاء،
والمتابع لألحداث يتل ّمس كيف انّ الك ّل اآلن يضرب
الجيش ،الجيش ض�� ّد الجيش ،المدني ض�� ّد الجيش،
الدولة ض ّد الجيش ،المسؤول ض ّد الجيش ،اإلعالم
ض ّد الجيش ...وال شك انّ ذلك أصاب الجيش بهشاشة
ت��ن��ع��ك��س ع��ل��ى م��ع��ن��وي��ات��ه ،وت���رب���ك دوره ،وتشتّت
حضوره ،وتضعف من تأثيره ،وتزعزع كيانه الداخلي
وقد تصيبه باالنقسامات خاصة بعد عمليات الطرد،
أي انّ المتهم باالنقالب
واإلقاالت العشوائية المتعمدةّ ،
كان  450عنصرا ً من الضباط الصغار ،لكن النتيجة
كانت إقالة أكثر من  150من كبار الجنراالت ...ومن
الواضح أنّ أردوغ��ان ال يعنيه وجود الجيش التركي
ال��ق��وي بقدر م��ا يعنيه شلل حركته ،وجعله مساندا ً
لجيشه الحالي المتمثل بالشرطة ،والشرطة التركية
في عهده أصبحت تمتلك السالح الثقيل والطائرات،
وأسند اليها قتال األك���راد من ب��اب األم��ن ،وطلب من
الجيش مساندتها ،وهذا أيضا ً لن يطول إلى حين ان
يتمكن أردوغان ،وقريبا ً جدا ً من جعل عناصره المدنية
المتطرفة التي نزلت الشوارع محتجة ومتطاولة على
الجيش ق��وة ميليشياوية أردوغ��ان��ي��ة منظمة تؤ ّمن
حماية نظامه ،ومشابهة للجيش الشعبي العراقي
والحرس الجمهوري اإليراني مع اختالف الدور!
أردوغان المؤمن بالكيان التركي األردوغاني داخل
الدولة لديه قضاء داخل القضاء ،وزمر في مؤسسات
ال���دول���ة داخ����ل ك��� ّل م��ؤس��س��ة م���ن ال��ت��رب��ي��ة واإلع��ل�ام
واالقتصاد والخارجية يعتبر انّ القضاء على نفوذ
الجيش هو المعترك األخير كي يسطير على الداخل
التركي ،أما ما يحدث حول دولته األردوغانية فق ّرر ان
يبتعد مرحليا ً بقدر المستطاع عنها وتحديدا ً سورية،
معتمدا ً سياسة التصريحات التصعيدية الكالمية
النارية ،والهجومات اللفظية الصارخة ض ّد الرئيس
بشار األسد إلى حين تتضح أموره الداخلية ،ويضع
سيطرته على دول��ت��ه ،أم��ا م��ا يتعلق بتحرك أجهزته
المخابراتية في الخارج ،وبالتحديد في فيتنام سيبقي
على عملها كما ه��و ،ضاغطا ً بذلك على بعض الدول
األوروبية!
وم����ن ال���م���ع���روف أنّ ع������ددا ً ك��ب��ي��را ً م���ن األج���ان���ب
��ص م��ن الصينيّين ي��أت��ون إلى
المتأسلمين ،وب��األخ ّ
فيتنام من دون تأشيرات دخ��ول ،وهناك يلتحقون
بمكاتب م��خ��اب��رات ت��رك��ي��ة ت��ؤ ّم��ن ل��ه��م دخ���ول تركيا
لاللتحاق ب���دورات تدريبية عسكرية داعشية الفكر
الديني ،لتتوزّع في المنطقة العربية وبعض أوروبا!
ف��ي تركيا أرب��ع معسكرات تعنى بجمع وتدريب
وتوزيع وتسليح وتلقين اإلرهابيين الدواعش بلغاتهم
وجنسياتهم المتعدّدة اه ّمها ف��ي اسطنبول ،وذلك
بطلب وغ��ط��اء أطلسي أم��ي��رك��ي ل��ن ي��ج��رؤ أردوغ���ان
ان يضربها ،أو يلغيها ،أو يشير إليها مهما شطح
ونطح ،واتهم بعض دول الغرب باالنقالب عليه في
صب جا ّم غضبه على
هذه المرحلة ،لذلك ال عجب انْ
ّ
س��وري��ة ورئيسها ال��ش��رع��ي ب��ش��ار ح��ف��اظ��ا ً منه على
صورته كـ »قائد للسنية السياسية » في المنطقة ،ومن
أجل خطابه الطائفي التعبوي الداخلي!!
أردوغ����ان وخ�لال ت��ح�� ّرك االنقالبيين اق��ت��رح على
القطريين ان يذهب إليهم حتى تتوضح الصورة ،أخذ
بالنصيحة اإليرانية بعدم الرحيل والخروج من بالده
هو اليوم األقوى في تركيا األضعف داخليا ً وخارجياً،
والمسيطر على دول��ة سريعة العطب اذا وقعت فيها
الحرب األهلية ،وه��و الباحث عن دور إقليمي يفتقد
لالقتصاد القوي ولألمن الداخلي ،أردوغ��ان هذا لن
يعطي محور الممانعة من إي��ران وس��وري��ة وروسيا
ك�� ّل األم����ان ،وك��� ّل م��ا وع��د ب��ه لكونه ب��األص��ل ال يفي
ب��وع��وده ،ول��ن ت��ع�� ّول عليه أميركا كما السابق لخلل
حكمه ،وتشتّت ديكتاتوريته في المستقبل القريب،
أم��ا «إسرائيل » فهي األسعد بما يحصل من فوضى
اجتماعية ،وان��ق�لاب سياسي ،وتفكيك للجيش في
تركيا ،وهذا يس ّهل حركتها هناك ،ويزيد من تواصلها
مع «المشروع السياسي الديني السني المتأسلم » مما
يمكنها من السيطرة على غالبية العناصر اإلرهابية
المنتمية إلى «داعش » مهما اختلفت األسماء وآخرها
جبهة «فتح الشام » (النصرة سابقاً) ،و »داعش » هو
الجيش الفعلي لـ »القاعدة »!

ال�سعودية والخيارات ال�صعبة
ـ من يسمع الخطاب السعودي هذه األيام يتأكد من استمرار
حال المكابرة واإلنكار للمتغيّرات التي تأقلم معها األميركي
والتركي وبدأ اإلسرائيلي بدعم غربي واستعمال للسعودية ضمنا ً
يسعى لمالقاة نتائجها.
ـ يتحدث األميركي عن جنوب سورية عسكريا ً وفي ذهنه حماية
أمن «إسرائيل » وليس «داعش » غير الموجود فعليا ً هناك.
ـ التركي يس ّرع التطبيع مع روسيا وترتيب أوراقه لتسوية في
سورية في ظ ّل الرئيس السوري ،وقد أثبتت معارك حلب خروج
تركيا من الحرب.
ّ
يتحضر لمسار سياسي ينتهي بدولة في غزة
ـ «اإلسرائيلي »
وتطبيع مع الخليح انطالقا ً من السعودية يوصل النفط السعودي
الى حيفا ،ويمنحها مكانة في التجارة الخليجية ،ويتيح التحرك
في جبهتي لبنان وسورية النسحابات تسقط قضية المقاومة
ومب ّررها.
ـ المقاومة وسورية وبدعم إيراني يستعدّون لمرحلة فيها
إمساك بجبهات القتال والتواصل مع فلسطين.
ـ الك ّل يستع ّد للمتغيّرات ويتأقلم من موقع مصالحه العليا إال
السعودية ال تبدي الواقعية إال بالعودة للمفاوضات اليمنية رغم
التهديد والتصعيد ،وفيما عداها تستم ّر بالمكابرة وإنكار الحقائق
وتعطيل التسويات.
ـ التطبيع مع «إسرائيل » والمكابرة والتعطيل وجوه لتبعية
سعودية وليس جهالً بالمعادالت وال غطرسة.

التعليق السياسي

انتهت «احتفاالت » انعقاد مؤتمري الحزبين الرئيسيين ،وانشداد النخب الفكرية والسياسية واإلعالمية لتغطيتها
واستقرائها للمستقبل في كال الحالتين.
سيستكمل قسم التحليل متابعته لمؤتمر الحزب الديمقراطي ،بعد تتويجه هيالري كلينتون رسميا ً مرشحته
لالنتخابات الرئاسية العامة ،وأبعاد خيارها في تعيين السيناتور تيم كين لمنصب نائب الرئيس؛ وكذلك الجدل الذي سبق
التئام المؤتمر حول اعتراض قراصنة للمراسالت االلكترونية الخاصة بلجنة الحزب الديمقراطي الرئيسة ،اذ سارعت
األجهزة األمنية األميركية بتوجيه االتهام لروسيا بأنها وراء القرصنة.

االستراتيجية األميركية المقبلة

حث معهد كاتو صناع القرار على أهمية مراجعة «ال��دور الكوني » للواليات المتحدة والقفز على أرك��ان السياسة
الحزبية وإدراك انّ «النفوذ األميركي في العالم يبقى ب��ارزا ً » ،مستدركا ً انّ «بروز الصين وحزم روسيا ،فضال عن
استفحال التنافس اإلقليمي ،تسفر عن انّ الدور (األميركي) لم يعد بال منازع » .واوضح انّ السياسة الخارجية ينبغي ان
«تنظر في توجهات بديلة تتسق مع تعقيدات القرن الحادي والعشرين ..والقرارت المتخذة ستترك تداعياتها على أمننا
القومي ،اليوم وفي المستقبل ،وكذلك على مسيرة دول اخرى » .وحذر من االستمرار في التوجه الراهن «الخالي من
الجدل والنقاش حول السياسة الخارجية ..من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح األميركية؛ وحرماننا من استثمار فرص
جديدة لتعزيز أمن وازدهار الواليات المتحدة ».
http://www.cato.org/publications/white-paper/our-foreign-policy-choicesrethinking-americas-global-role

االستراتيجية في عهد ترامب

أجرى معهد أبحاث السياسة الخارجية مقاربة لسبر أغوار السياسة الخارجية «في عصر ترامب » ،مشيرا ً الى انّ
«آلية اتخاذ قرار السياسة الخارجية األميركية تتمحور حول (شخص) الرئيس في نهاية المطاف ..طبيعة شخصيته
وأسلوب توصله التخاذ القرار؛ وآخر رئيسين للبالد خير مثال على ذلك » .ولم يبخس المعهد دور المؤسسات األخرى
التي لها دور ملحوظ في صياغة أرك��ان السياسة الخارجية «الكونغرس ،وال��وزراء الرسميين ،وجماعات الضغط،
والهيكلية البيروقراطية ،والصحافة الحرة ،وعموم الشعب » .واوضح انه في نهاية المطاف «الرئيس هو من يتخذ القرار
المنبثق موازنته لكافة تلك الضغوط ..فترامب أوضح بشكل ال يقبل الجدل انه من سيتخذ القرار النهائي بعد استطالع
آراء مستشارية للسياسة الخارجية » .وخلص بالقول انه في هذا السياق فانّ «ترامب لن يش ّذ عن مسار من سبقه من
رؤساء .وعليه من المفيد اإلصغاء بجدية لخيارات سياسته المعلنة وأسلوبه في اتخاذ القرار ».
http://www.fpri.org/article/201607//republican-party-foreign-policy-2016-beyond/

مصر

اعتبر معهد كارنيغي هيكلية الجهاز اإلداري للدولة المصرية تشكل عقبة أم��ام «إدخ���ال إص�لاح��ات اقتصادية
ضرورية ..وتحرم النظام من الموارد المالية واالقتصادية الالزمة للحفاظ على قاعدة اجتماعية متينة » .واوضح انّ
تلك العقبة المركبة «هي محور استمرار ديمومة النظام؛ وتوطيد سلطته من خالل تقليل اعتماده على استخدام القمع
الواسع والعنيف ..وإرساء استقرار نسبي عقب اإلطاحة بحكم اإلخوان المسلمين » .واعتبر المعهد انّ خيارات الحكومة
المصرية محدودة «اما اإلبقاء على الوضع الراهن وما سيرافقه من تدهور اجتماعي واقتصادي ،او اصالح بيروقراطية
الدولة بطريقة قد تفقده القاعدة الداعمة له .وفي الحالتين سيواجه النظام عقبات تحول دون توطيد دعائم سلطته ».

كما حث المعهد الحكومة المصرية على «خلق مناخ سياسي أكثر انفتاحاً ،يسمح لقدر أكبر من حرية التعبير ...مما قد
يساعدها على نزع فتيل االستياء المتصاعد ،ولو جزئياً ..وقد يساعد ايضا ً في بلوغ توافق حول إج��راءات تقشفية ال
تحظى (بتأييد) شعبي ».

http://carnegie-mec.org/201621/07//egypt-s-regime-faces-authoritarian-catch-22pub-64135

تداعيات االنقالب التركي

استعرض مركز ال��دراس��ات االستراتيجية والدولية انعكاسات االنقالب العسكري التركي على «األم��ن االقليمي
والعالقات مع الواليات المتحدة » ،موضحا ً انّ تركيا ومنذ عام  2011أضحت «ثالث أكبر مستورد لألسلحة األميركية،
خلف السعودية واإلم���ارات ..والتي تمثل نحو  63%من مجمل المشتريات العسكرية التركية » .واوض��ح انّ «فشل
االنقالب لن يف ّعل بنود القانون األميركي الخاص بوقف كافة المساعدات للقوات المسلحة المنخرطة في االنقالب ،كما
مضي
لن تتأثر الشحنات العسكرية التي في طريقها الى تركيا ..تعادل قيمتها نحو  1،2مليار دوالر » .وحذر المركز من
ّ
الرئيس التركي أردوغان في حملته الستئصال قيادات وكفاءات أكاديمية وإعالمية والتي بمجملها «تغامر باستعداء
الكونغرس للتحفظ على إقرار المبيعات العسكرية المستقبلية ،ال سيما انّ قيادات في الكونغرس أعربت عن عدم رضاها
من (سلوكيات) اردوغان حتى قبل األحداث االخيرة » .واستشهد بما ص ّرح به رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس
الشيوخ ،جون ماكين ،قائال انّ إردوغان «اسالمي حقيقي ،بل أخطر من ذلك ،هو ديكتاور قمعي ».
https://www.csis.org/analysis/security-eastern-mediterranean-after-coup-attemptturkey’s-reckoning-and-washington’s

وفي السياق عينه ،حذر معهد كارنيغي من تبعات االنقالب وانحسار «فعالية العمل المشترك ض ّد تنظيم داعش،
اي «خرق للعالقة
والذي يعتمد الى ح ّد بعيد على الغارات الجوية المنطلقة من قاعدة انجرليك » ..ومضى بتحذيره من ّ
الراهنة (مع تركيا) ستضعف لحمة حلف الناتو في سياسته الخاصة بروسيا » .واضاف انّ االتفاق األخير حول ضبط
تدفق الالجئين بين «االتحاد االوروبي وتركيا ..سيبقى ضعيفا ً سياسياً؛ وإرجاء االتحاد األوروبي البت في رفع القيود
على المواطنين األتراك ووجهتهم الى أوروبا ،نظرا ً لرفض تركيا التساوق مع ما تبقى من شروط قليلة ».
http://carnegieeurope.eu/201618/07//strategic-consequences-of-turkey-s-failedcoup/j32t

كما حذر معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى من «مفاقمة التوتر الغربي مع تركيا خشية ان يدفع أردوغان إلى
البت في طلب تركيا «تسليمها فتح الله
االرتماء في أحضان بوتين » .واضاف محذرا ً القضاء األميركي
المضي في رفضه ّ
ّ
غولن ،األمر الذي سيوفر ألردوغان الفرصة إللقاء اللوم على البيت األبيض » .واضاف انّ الرئيس التركي قد يرتكب خطأ
ابتزاز الواليات المتحدة (في قضية غولن) مما سيؤدّي لنقل العمليات العسكرية األميركية ض ّد تنظيم داعش الى اماكن
بديلة منها حامالت الطائرات المرابطة في البحر المتوسط والقواعد (األميركية) في منطقة الخليج ..وتعريض العالقات
التفسخ » .وأسدى المعهد نصائحه للرئيس التركي بعدم استعداء االتحاد األوروبي «لعزمه تفعيل
األميركية التركية الى
ّ
عقوبة اإلعدام التي ستعود بالويل على بالده ،منها تعليق االتفاق بشأن إلغاء التأشيرات لالتراك ..كما انّ أردوغان قد
يهدّد باالبتعاد عن االتحاد األوروبي » في حال إقرار عاصمة االتحاد بروكسل اإلجراءات العقابية.

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/if-tensions-increase-withthe-west-erdogan-might-find-a-friend-in-putin

وحدة ال تحجب االنقسام

جهد ق��ادة الحزب الديمقراطي على تمييز
المؤتمر العام بإرسائه مظهر ال��وح��دة مقابل
االنشقاقات في الحزب الجمهوري وعزوف بعض
نخبه عن المشاركة في مداوالته احتجاجا ً على
المرشح دونالد ترامب.
في هذا الشق الضيّق ميّز الحزب الديمقراطي
نفسه باستعادة اللحمة بين التيارات السياسية
المتعددة ،هيالري كلينتون وبيرني ساندرز،
خ��اص��ة بعد محاولة أن��ص��ار األخ��ي��ر تسجيل
اعتراضهم داخل المؤتمر ،ال سيما حين اعتالئه
المنصة ليبايع ه��ي�لاري كلينتون .كما نجح
الحزب في إب��راز التنوع االجتماعي والعرقي
لقاعدته االنتخابية ومنحها ح��ض��ورا ً مميّزا ً
وإفساح مساحة لها في مخاطبة المؤتمر مباشرة.
ك ّل ذلك كان بخالف ما نتج عن مؤتمر الحزب
الجمهوري ،على الرغم من اإلع�لان عن اختراق
قراصنة لمراسالت قادة اللجنة المركزية للحزب
الديمقراطي االلكترونية قبيل ساعات معدودة.
بعض التيارات داخل المؤتمر وخارجه سعت
لتسليط الضوء على مضمون تلك المراسالت
المهينة بحق المنافس بيرني ساندرز وآخرين،
ولم تهدأ العاصفة حتى بعد إعالن الحزب عن
إقالة المدير التنفيذي العام ،ديبي واسرمان
شولتز ،قبل انعقاد المؤتمر؛ وظهرت عوارض
االنقسام جلية قبيل إلقاء المرشحة كلينتون
خطابها المنتظر في ختام المؤتمر ،اذ انسحب
بعض المندوبين احتجاجا ً عليها .يُشار الى انّ
مندوبي ساندرز كانوا كتلة لها بأس وبلغ حجمها
قرابة ثلث عدد المندوبين المعتمدين.

اختيار المرشح لنائب الرئيس

أعلنت كلينتون عن خيارها لشخص نائب
الرئيس السيناتور تيم كين ،وس��ط توقعات
رج��ح��ت ميلها لتعيين شخصية حزبية من
ّ
أصول التينية .وصف البعض كين بأنّ توجهاته
السياسية تقع في منتصف الطريق بين مطالب
بيرني س��ان��درز والمؤسسة الممثلة بشخص
هيالري كلينتون؛ وبذلك يعتقد انه ت ّم إرضاء
قطاع واسع من قواعد الحزب الديمقراطي بأنّ
مطالبه االجتماعية واالقتصادية سيجري االلتزام
بها؛ وكذلك إرضاء تيار المؤسسة الحاكمة كونه
أحد ممثليها الفاعلين.
سجل تيم كين المهني حافل بالخبرة العامة
المطلوبة :حاكم سابق لوالية فرجينيا؛ عمدة
سابق للعاصمة ريتشموند؛ وعضو مجلس
الشيوخ عن واليته منذ عام  2013وعضويته
الفاعلة ف��ي لجنة ال��ق��وات المسلحة التابعة
لمجلس الشيوخ .ويعتقد انّ احد أه�� ّم شروط
كلينتون الختيار نائب الرئيس تميّزه المهني
والشخصي عن منافسها دونالد ترامب .تجدر
اإلشارة ايضا ً الى انّ كين يتقن اللغة االسبانية
ويتحدّثها بطالقة مما قد يع ّوض ايّ خسارة
محتملة للدعم في أوساط المتحدّرين من أصول
التينية.
توقيت اإلعالن عن اختيار كين ،يوم الجمعة
ال��م��اض��ي ،ت��زام��ن م��ع الكشف ع��ن «فضيحة
المراسالت االلكترونية » للجنة المركزية للحزب
الديمقراطي؛ وتراجع االهتمام باإلعالن الذي
كانت تع ّول عليه ليتصدّر النقاش واالهتمام.

رؤى فاحصة

استقالة او إقالة المدير التنفيذي للحزب
الديمقراطي ،ديبي واس��رم��ان شولتز ،فاجأ
بعض المراقبين ال سيما في توقيته الذي رمى
ق��ادة الحزب ال��ى تحميلها مسؤولية ما جرى
واالنتقال االعتيادي ألعمال المؤتمر .بيد انّ
استقالتها المقرونة بصالحية تنفيذها عقب
انفضاض أعمال المؤتمر لم تشف غليل الكثيرين
من صفوف الحزب ،العتقادهم انّ المسألة أعمق
بكثير من شخص المدير التنفيذي ،وكان ينبغي
إج��راء تحقيق شامل وعاجل وإقالة مسؤولين
آخرين.
المدير التنفيذي المستقيلة تص ّنف بأنها من
أش ّد وأوف��ى المؤيدين للمرشحة كلينتون ،منذ
زم��ن بعيد ،يعززها صالتها الوثيقة باللوبي
«االسرائيلي » ايباك .وت��ردّد في بداية المؤتمر
انّ ايباك ناشد كلينتون تعيينها في حملتها
االنتخابية بمنصب رفيع.
على الطرف اآلخ��ر من الحزب الديمقراطي،
قلة من النافذين يعتقدون انّ قرصنة المراسالت

اوباما

كلينتون وساندرز

والكشف عنها جاء ضمن سياق سياسي محكم
إلخراج فضيحة كلينتون بالبريد االلكتروني من
التداول ،بعد إسقاط مكتب التحقيقات الفيدرالي
إلزامها قضائيا ً قبل المؤتمر العام .وما ّ
يدل على
مصداقية االعتقاد اهتمام وسائل اإلعالم الرئيسة
وكبار المعلقين بجزئية إلقاء التهمة على روسيا
بأنها وراء القرصنة ،بل اإلص��رار الرسمي على
ذلك ،تمهيدا ً لخطاب كلينتون باستعادة أجواء
الحرب الباردة بطريقة سلسة.
أنصار منافسها بيرني ساندرز يح ّملونها
المسؤولية لسجلها المأساوي السابق في دعم
سياسة االعتقاالت الشاملة ،خاصة بين صفوف
األقليات والمه ّمشين ،وكذلك لدعمها قرار الحرب
على العراق.
داخل المؤتمر ،الهاجس الرئيسي للمنظمين في
قيادة الحزب هو الظهور بأبهى حلل الديمقراطية
من وحدة ونقاشات ورؤى متباينة تحت سقف
ما يسمح به ال��ح��زب؛ بيد ان��ه لم يتسع صدر
المنظمين إلبراز مؤيدي ساندرز بعض الالفتات
التي جرى احتواءها ومصادرتها على الفور .ور ّد
اولئك األنصار على مقاطعة بعض أعمال المؤتمر
مما أعطى صورة جلية لجملة من المقاعد الخالية
من المندوبين .ويرجح هؤالء وبعض المراقبين
استمرار قطاع المؤيدين بمقاطعة كلينتون وعدم
المشاركة في االنتخابات العامة او التصويت
لصالح مرشحة حزب الخضر ،جيل ستاين ،اذ
من المستبعد ان يصطفوا لدعم ترامب.
بعض الالفتات التي رفعها مؤيدو ساندرز
كانت ناقدة بشدة التفاقية التجارة الحرة ،التي
أيّدتها كلينتون بحرارة .بعضهم تع ّرض لسحب
بطاقة العضوية فيما فضل البعض اآلخر مقاطعة
المؤتمر بالكامل .لم يكن خافيا ً على وسائل
اإلعالم المرئية مالحظة مقاطعة عدد ال بأس به
من المندوبين خطاب الرئيس بيل كلينتون ،ثالث
أيام المؤتمر ،مما حفز المنظمين اإلسراع بحشد
حضور بديل لمؤيدي ساندرز المقاطعين قبيل
خطاب هيالري كلينتون في ختام المؤتمر.
على الطرف المقابل في الحزب الجمهوري،
سلط ترامب ومؤيديه األنظار على «تجاهل »
خطاب مؤتمر الحزب الديمقراطي لمسألة اإلرهاب
التي تب ّنتها حملته كأحد أركانها ومحاورها
األساسية ،وسارعت الستغالل الهجمات األخيرة
التي وقعت في أوروب��ا واعتراف تنظيم داعش
بالمسؤولية عنها ،لتعزيز حجتها بأنّ مرشحها
هو األفضل إلدارة ملف األمن وحماية المواطنين.
في الشق اإلعالمي البحت ،تميّز مؤتمر الحزب
الديمقراطي بحضور كثيف أعلى من خصمه
الجمهوري ،وتناوب متحدثون كثر طيلة أربعة
أي��ام بعضهم تع ّرف عليه الجمهور ألول مرة؛
يمثلون طيفا ً واسعا ً من االهتمامات :مجموعات
مناهضة اقتناء السالح؛ المنادون بتحركات غير
مقيّدة عبر الحدود؛ المنظمات المؤيدة لتنظيم
النسل وأخ��رى تؤيد حق المرأة في اإلجهاض.
مواقف تلك القوى والمنظمات تع ّد تقدّمية ،في
سياق المشهد السياسي األميركي ،وم��ن غير
المرجح ان تسهم في تعزيز مكانة كلينتون
ف��ي بعض ال��والي��ات الحرجة ،خاصة أوهايو
وبنسلفانيا ومتشيغان.
حافظت شبكة (سي ان ان) اإلخبارية على
صدارتها في التغطية المكثفة لمداوالت المؤتمر،
وتقدّمت على الشبكات األخ��رى المنافسة في
عدد المشاهدين الذين بلغ تعدادهم  6مليون
ونيف المليون مشاهد في فترة زمنية قصيرة،

من الساعة العاشرة ليالً وحتى الحادية عشرة
وخمس وأربعون دقيقة.
تلتها في المرتبة الثانية شبكة (ام اس ان بي
سي) التي قدّر عدد مشاهديها بنحو  5مليون؛
بينما حصلت شبكة «فوكس نيوز » االخبارية
على ادنى معدل من المشاهدين 2.4 ،مليون.
خارج قاعة المؤتمر انتظم العديد من المحتجين
والمتظاهرين ض ّد سياسات الحزب الديمقراطي
االجتماعية واالقتصادية ،لتكاملها مع سياسات
الحزب الجمهوري اإلقصائية ،خاصة من أنصار
بيرني ساندرز .وشهد مسرح االحتجاجات حملة
اعتقاالت قامت بها األجهزة األمنية مما ق ّوض
ادّعاء الحزب بوحدته وتالحمه.
على ال��رغ��م م��ن ح��رص معاهد ومؤسسات
االستطالع اإلطاللة على أج��واء الناخبين بعد
المؤتمر العام ،من السابق ألوانه االعتماد على
مؤشرات تظهر تقدّم دونالد ترامب وتجسيره
الهوة مع منافسته هيالري كلينتون ،والتي قيل
إنها تتراوح عند  % 43لكلينتون مقابل % 42
لترامب.

خطابات المتحدثين

حافظ الرئيس األسبق بيل كلينتون على
تصدّره المشهد داخل المؤتمر ،بعد غياب طويل
عن الخطب العامة آخرها كان للترويج لحملة
الرئيس أوباما لوالية ثانية في عام  ،2012مما
أسهم في إلحاق الهزيمة بمنافسه ميت رومني.
األمر هذه المرة يتعلق بزوجته المرشحة،
ول��ج��أ ال���ى س���رد ق��ص��ص ورواي�����ات وأح���داث
شخصية تخللها ب��ع��ض ال��م��رح ف��ي مسعى
لتأهيلها إنسانيا ً ور ّد على الحمالت المعادية
التي تتهمها بالعجرفة.
رمي كلينتون إلرساء صورة جادّة في أذهان
الجمهور ب��أنّ المرشحة عقيلته هي من النوع
«الطامح للتغيير ..انظروا انْ كنتم جادّين في
إح��داث تغيير من األسفل لالعلى ،وهي عملية
شاقة ،فإنّ هيالري هي خياركم إلدارة التغيير
وتحسين حياة الناس ».
وأسرف كلينتون في تعداد مزايا زوجته منذ
صقل وعيها مبكرا ً لتبني مطلب المساواة والعدل
ابان فترة دراستها الجامعية؛ وأبرز إنجازاتها
كان عملها سويا ً مع رئيس األغلبية الجمهورية
في مجلس الشيوخ آنذاك توم ديليه لتخصيص
م��وارد مالية لبرنامج تبني أطفال خ��ارج إطار
الرعاية بالتبني.
وتصدّى الرئيس األسبق التهامات خصومه
الجمهوريين للمرشحة كلينتون ،والتي احتلت
جزءا ً كبيرا ً من مؤتمر الحزب الجمهوري ،بأنها
غير صحيحة بل ض��رب من الخيال في سعي
الخصوم لتهميشها .بيد انّ الرئيس كلينتون
لم يتطرق الى ايّ من تفاصيل القضايا ضدّها
خاصة تلك المتعلقة بحادثة مقتل السفير
األميركي في بنغازي ،او «إدارت��ه��ا » لحزمة
واسعة من الرسائل االلكترونية .األم��ر الذي
سيالحقها في الفترة الحرجة المقبلة خاصة بين
صفوف الناخبين المستقلين.
ألقت السيدة األول��ى ،ميشيل أوباما ،خطابا ً
ايضا ً في المؤتمر أثبت قدرتها الخطابية بعد
تأهيل استم ّر نحو  8سنوات ،ش��دّدت فيه على
الفرصة التاريخية األولى النتخاب امرأة كرئيسة
للواليات المتحدة.
ايضا ً تنادى الرئيس باراك أوباما ليخاطب
الحضور وجمهور الناخبين ،ليس لتعداد مزايا

بيل كلينتون

المرشحة كلينتون فحسب ،بل للحفاظ على
سجله وإرث��ه الرئاسي وتسليمها األمانة التي
ستتمسك بها لتحقيق ما لم يستطع إنجازه
أمام سلطة تشريعية معادية ومعطلة .وأشار
بعض المعلقين الى إطاللته على اتهامات ترامب
المزمنة بأسلوب بالغي رصين اعتبر أفضل ر ّد
على اتهامات الحزب الجمهوري له طيلة السنوات
الثمانية الماضية ،ال سيما مطالبته بإبراز شهادة
والدته .وبلغ به الحماس لهيالري باإلشارة الى
خبرتها الطويلة والمكثفة لتبوؤ منصب الرئيس
«أفضل مما كان عليه وضعه الذاتي (في البداية)
وكذلك أفضل من بيل كلينتون نفسه ».
أتت ذروة اإلشادة بهيالري لختامها بخطاب
ط��ال ان��ت��ظ��اره ،وه��ي التي ال تحسب م��ن بين
الخطباء البارعين ،لكنها حافظت على مهنية
األداء والظهور بمظهر الئ��ق لمنصب الرئيس.
وم��دّت يدها لمنافسها السابق بيرني ساندرز
واإلشادة بإنجازه في طرح القضايا االجتماعية
واالقتصادية على رأس األول��وي��ات ،وحرصها
على تب ّنيها وتطبيقها .وسارت على ذات المنوال
لمن سبقوها في الخطاب باإلشارة الى المعتقدات
والبرامج التي تنوي إنجازها ،وابتعدت ك ّل البعد
عن التطرق التهامات خصومها وظالل الشك التي
ترافقها على خلفية بريدها االلكتروني.
في خطوة مدروسة بعناية ذك��رت حرصها
على «أم��ن إسرائيل » ،كأحد ركائز سياساتها
وتوجهاتها المقبلة ،مما أرس���ى انطباعات
متعدّدة بأنّ المالحظة جاءت من خارج السياق
واألولويات الداخلية ومحاربة اإلرهاب.
األيام واألسابيع المقبلة ستلقي نظرة على
م��دى تفاعل الجمهور مع خطابها وتوجهات
الحزب الديمقراطي ،وما ستؤول إليه الفضائح
السياسية المتالحقة.

فضيحة البريد االلكتروني

المقصود ب��أح��دث اك��ت��ش��اف ه��و مضمون
الرسائل االلكترونية بين قيادات اللجنة الوطنية
للحزب الديمقراطي ،بلغت نحو  20.000رسالة
متبادلة ،من أبرز محتوياتها توجه قادة اللجنة
إلقصاء ومحاصرة بيرني ساندرز وترجيح كفة
هيالري كلينتون في االنتخابات التمهيدية .فضالً
عن مراسالت تحرج أصحابها في شأن التبرعات
المالية ،وأوصاف مهينة لذوي األصول الالتينية،
واشتراط المتب ّرعين على الوفاء بالتزامهم مقابل
تعيينهم في مناصب رسمية عليا .وما خفي كان
أعظم.
كان ال ب ّد لقادة الحزب التفتيش عن كبش فداء
يمكن االستغناء عنه ،ووقع الخيار على رئيسة
اللجنة الوطنية ،ديبي واسرمان شولتز ،لحرف
األنظار عن قضايا أه ّم وأش ّد حساسية كفضائح
بريد السيدة كلينتون االلكترونية ،وإلهاء العامة
بإجراء شكلي ال يسمن وال يغني من مكاسب،
يسري مفعوله عقب انفضاض المؤتمر.
إلضفاء مصداقية على إجراء قيادات الحزب
سحبت ميزة إدارة المؤتمر من رئيسة اللجنة
وحرمتها من اعتالء منصة المؤتمر لدرء تصرف قد
يخص بالسماح للمتحدثين
يحرج الحزب في ما
ّ
مخاطبة المؤتمر .بل وصل التحريض الشكلي
ض�� ّده��ا ال��ى إس��ك��ات مندوبي واليتها فلوريدا
محاوالتها التحدث لهم وباسمهم ،والتشويش
عليها.
إمعانا ً في استيالد كبش فداء ر ّوج الرسميون
األميركيون وقادة الحزب الى ضلوع روسيا في

عملية القرصنة ،دون أدنى حرج لتقديم دليل
م��ادي يعزز أرض��ي��ة االت��ه��ام ،إلح���راج الحزب
«وخدمة حملة ترامب » ،الذي بلغ به الحماس
األعمى مناشدة روسيا بالكشف عما لديها من
أدلة تدين منافسته كلينتون.
إح���دى ال��ق��ض��اي��ا ال���ب���ارزة ف��ي ال��م��راس�لات
االلكترونية التع ّرض لديانة بيرني ساندرز
اليهودية والتشهير بها والتي تغاير منطق
السياسة بالكامل ،ويعيد األنظار الى انّ الفاعلين
هم من كبار المتنفذين في قرار الحزب الديمقراطي
إلبعاد مسألة تعامل كلينتون ببريدها االلكتروني
ابان تصدّرها وزارة الخارجية ،وإخراجها من
التداول ،كما أسلفنا .السبب هو انّ المؤسسة
الحاكمة بجناحيها ،الديمقراطي والجمهوري،
ُت ّ
فضل ان يت ّم تسليم البيت االبيض لهيالري
كلينتون ،كما ص ّرح بذلك علنا ً بعض قادة الحزب
الجمهوري الغاضبين.
اما الواليات المتحدة نفسها فال تتو ّرع عن
التدخل والتأثير على سير عمليات انتخابية في
مناطق مختلفة من العالم ،تحت غطاء الحرية
والديمقراطية وتجويفه من مضمونه.
سبق ان وجهت أميركا اتهامات القرصنة
لروسيا ،حقا ً او باطالً ،وينسب األمر عادة الى
«مسؤول أمني او رسمي كبير » ،دون الحاجة
تجسد العام الماضي باتهام
لتقديم ايّ أدل��ة.
ّ
روسيا اخ��ت��راق اجهزة وزارة ال��دف��اع ووزارة
الخارجية األميركيتين ،وعثورها على «أدلة »
تشير الى منشأتين ورائهما روسيا ،كوزي بير
وفانسي بير ،مصدرهما حساب بريدي اسمه
«غوسيفر  .» 0.2وت��ج��دّدت االتهامات لتلكم
المنشأتين في بريد اللجنة الوطنية للحزب
الديمقراطي .ورد سابقا ً ان «غوسيفر » عرف عن
هويته بأنه من رومانيا وال يتقن التخاطب باللغة
الروسية.
هوية القرصان او القراصنة ال زالت في خانة
التكهّن ،ونقلت صحيفة «الغارديان » البريطانية
عن «مسؤولين أميركيين كبار » قولهم انّ األنظار
تنصب على شبكة «ويكيليكس » التي نشرت
ال
ّ
مضمون الرسائل المذكورة ،بل تعقب اختراقات
روسية تقف وراءها الحكومة الروسية ( 29تموز
الجاري).
واضافت الصحيفة انّ االعتقاد السائد لدى
اوس��اط المسؤولين األميركيين انّ مجموعة
«كوزي بير » اخترقت أجهزة الحزب الديمقراطي
ف��ي صيف ال��ع��ام  ،2015واألخ����رى «فانسي
بير » نجحت ف��ي اختراقها ف��ي شهر نيسان
ال��م��اض��ي .واس��ت��ط��ردت الصحيفة انّ ك�لا من
وكالة االستخبارات الدفاعية ومكتب التحقيق
الفيدرالي ،اف بي آي ،احجما عن التصريح
بضلوع المنشأتين المذكورتين وارتباطهما
بالحكومة الروسية وأجهزة استخباراتها.
ونبّهت الصحيفة الى انّ مجمل ما يعتبر من
أدلة حول أعمال القرصنة مصدره «تصريحات
مجموعتين أم��ي��رك��ي��ت��ي��ن ت��خ��ت��ص��ان ب��األم��ن
االل��ك��ت��رون��ي« ،ف��اي��ر آي » و «ك��راودس��ت��راي��ك
» ،واللتان لديهما عقود مربحة مع الحكومة
األميركية.
شبكة «ويكيليكس » وع��دت بنشر المزيد
من األدلة الدامغة ض ّد هيالري كلينتون ،والتي
من شأنها ان تحيلها الى القضاء في ظ ّل نظام
قضائي محترم؛ وما علينا اال الترقب واالنتظار
للملفات المقبلة التي تردّد انها تتض ّمن معلومات
أولية صريحة بإدانة السيدة كلينتون وآخرين.

