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ترامب وبايدن تحت وطأة كورونا وجورج فلويد

أميركا :إنتخابات في ظالل سماء مل ّبدة

تتجه الواليات املتحدة اىل االنتخابات الرئاسية يف ترشين الثاين  ،2020وقد
تجمعت يف سامئها غيوم ملبدة تلقي بظاللها عىل فرص نجاحها ،او حتى اجرائها،
وتطرح شكوكا قوية يف امكان اعادة انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب
الذي جعل رشيحة امريكية غاضبة تشعر كأنها جورج فلويد وهو يختنق قائال
للرشطي ال استطيع التنفس

هل تسقط عبارة "ال استطيع التنفس" ترامب؟

اصبح ربع ضحايا فريوس كورونا يف العامل
من االمريكيني الذين اصيب اكرث من
مليونني منهم بالفريوس الذي قتل اكرث
من  100الف انسان .هذه انباء سيئة لبلد
يتصدر الئحة االصابات والضحايا عامليا،
بينام يستعد الناخبون فيه اىل التوجه اىل
صناديق االقرتاع بعد اربعة اشهر ،مثلام
اعتادوا ان يفعلوا منذ عرشات السنني يف
الثالث من ترشين الثاين.
ليك تكتمل قتامة املشهد االمرييك،
جاءت جرمية قتل املواطن االمرييك من
اصول افريقية جورج فلويد الذي مات
اختناقا تحت ركبة الرشطي االمرييك
ديريك شوفني ،يف مدينة مينيابوليس

نائبة الرئيس
تعهد مرشح الحزب الدميوقراطي جون
بايدن اختيار امرأة ملنصب نائب الرئيس
االمرييك ليخوض معها االنتخابات الرئاسية
يف ترشين الثاين املقبل يف مواجهة
الجمهوري دونالد ترامب.
وقال بايدن "اذا انتخبت رئيسا ،فان
حكومتي ،اداريت ،ستكون عىل صورة البالد،
وانا التزم اختيار امرأة نائبة للرئيس .نساء
كثريات لديهن الصفات الالزمة ليصبحن
رئيسات يف املستقبل .ساختار امرأة
(لتكون) نائبة للرئيس".

يف والية مينيسوتا ،لتهز اركان املجتمع
االمرييك من اقصاه اىل اقصاه .تظاهرات
وحزن وغضب وحرق ونهب ،وكادت
تقتحم اسوار البيت االبيض حيث قبع
ترامب مرتبكا .وقد توغلت القضيتان،
وباء كورونا ومقتل جورج فلويد ،يف
صميم العملية السياسية االمريكية
واالعيب الحزبني ،الدميوقراطي
والجمهوري ،واملناورات االنتخابية
التي حاولت تجيري القضيتني ،اما لصالح
الجمهوري ترامب او للدميوقراطي جو
بايدن.
رمبا تبدو تلك املناورات امرا طبيعيا يف
اجواء املنافسة االمريكية التي ال ميكن
التكهن بنتائجها مسبقا ،لكن املوت
هو القاسم املشرتك بني القضيتني.
هناك خطر املوت الداهم عىل مجتمع
باكمله يعاين من اخفاق يف نظام الرعاية
الصحية ،وهي باملناسبة قضية حارضة
دوما يف كل الرصاعات الحزبية االمريكية،
وهناك ايضا موت املواطن االفريقي
االصل الذي احترض مظلوما تحت
قدمي عنجهية الرشطي االمرييك االبيض
وقساوته املحفورة يف ذاكرة ماليني
االمريكيني ،وخصوصا من ابناء االقليات
واملهاجرين منهم.
الالفت يف ما يحدث يف اختصار ،ان
طلقتي النار هذه كان يفرتض بهام ان
تقتال الرئيس االمرييك سياسيا وشعبيا،
لكن املفارقة انه يبدو حتى االن صامدا،
بل ويهاجم الجميع بال هوادة :بايدن
النائم كام يسميه ساخرا ،الدميوقراطيون
الفاشلون منذ سنوات ،املتظاهرون
االرهابيون واليساريون ،حكام الواليات
ممن مل يستجب منهم القرتاحه
اقحام الجيش للتدخل من اجل قمع
االحتجاجات الشعبية ،واالهم هدفه

املميز املتمثل بوسائل االعالم املزورة كام
اعتاد تسميتها.
عىل الرغم من الخصومة مع كل هؤالء،
ال يزال ترامب يعارك الجميع .حتى ان
ورقة االقتصاد التي ر ّوج لنفسه عربها
خالل السنوات الثالث املاضية للتدليل
عىل نجاعة سياساته املالية اصبحت
محل شكوك االن ،فيام يتهمه خصمه
بايدن بان فشل استجابته خطر وباء

جو بايدن ودونالد ترامب.

تظاهرات امريكا.

كورونا وفلويد
في صميم االعيب الحزبني
املفارقة ان ترامب
يبدو حتى االن صامدا

كورونا رضب الحياة االقتصادية وفقد 20
مليون امرييك وظائفهم.
املكتب القومي لالبحاث االقتصادية،
وهو مؤسسة خاصة لالبحاث االقتصادية
مقرها مدينة كامربيدج يف والية
ماساتشوستس ،خلص اىل ان الحجم غري
املسبوق من االنخفاض يف التوظيف
واالنتاج ،وانتشاره الواسع عرب االقتصاد
باكمله ،يستدعي تصنيف هذه الحلقة
عىل انها ركود ،حتى لو اتضح انها اقرص
من االنكامشات السابقة.
حتى عىل صعيد الخرباء الذين يشككون
يف احتامالت ان تكون الواليات املتحدة
دخلت يف مرحلة الركود االقتصادي
التقليدي ،فإنهم يشريون يف كل االحوال
اىل ان مرحلة الركود الذايت الناتج من
ايقاف الحركة االقتصادية بفعل الوباء،
ويقارن بعضهم بني االقتصاد االمرييك
حاليا وبني الغيبوبة التي يسببها العالج
الطبي.
مهام يكن ،فان ورقة االقتصاد مل تعد
رهانا مضمونا متاما بالنسبة اىل ترامب
وهو يتعهد البقاء فرتة رئاسية ثانية يف
البيت االبيض ،ال بل ويتوعد مغردا "إذا
توىل اي شخص غريي املنصب يف العام
 ،2020سيكون هناك انهيار يف السوق مل
نر له مثيال!".
يحدث هذا يف امريكا .او فلنقل امريكا
 ترامب الذي وصفه السيناتورالدميوقراطي بريين ساندرز بأنه الرئيس
االخطر يف التاريخ االمرييك الحديث.
يف امريكا ايضا ان بايدن ،منافسه
الدميوقراطي ،يقول رصاحة انه قلق من
ان ترامب سيحاول رسقة االنتخابات،
لكنه واثق من ان جنود الجيش االمرييك
سيخرجونه من البيت األبيض اذا خرس
ومل يعرتف بالنتيجة .بايدن كان يتسلح
بالجيش لحامية الدستور مذكرا بأن
الترصيحات االنتقادية التي ادىل بها
يف االسابيع االخرية كبار املسؤولني
العسكريني السابقني ملواقف ترامب من
االحتجاجات عىل الصعيد الوطني
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تماثيل العبودية
بعد جرمية مقتل جورج فلويد ،جرى حراك
عىل مستوى الشارع والسلطات ،يف كل من
الواليات املتحدة وبريطانيا ،الزالة او تحطيم
متاثيل لشخصيات تاريخية كانت تعترب حتى
االن من الرموز الوطنية ،لكنها فعليا كانت رموزا
للعبودية واالستغالل واالستعامر.
حطم متظاهرون امريكيون اكرث من متثال للرحالة
االيطايل كريستوفر كولومبس ،او شوهوه ،يف
مينيسوتا وبوسطن وماساتشوستس وميامي،
وهو الذي ينسب اليه اكتشاف القارة االمريكية
ووبدء حقبة الغزو االورويب واضطهاد السكان
االصليني .كام جرى تحطيم متثال رئيس الواليات
الكونفيديرالية جيفرسون ديفيز يف والية
فريجينيا .ترمز الكونفيديرالية اىل مجموعة
من الواليات الجنوبية التي كانت يف مواجهة
الواليات الشاملية خالل الحرب االهلية بني
عامي  1861و ،1865وذلك دفاعا منها عىل
العبودية التي كانت مطبقة عىل االفارقة.
بطبيعة الحال ،رفض الرئيس دونالد ترامب
التحركات لتغيري اسامء قواعد عسكرية لقادة
عسكريني من الكونفيديرالية ،قائال انهم جزء
من االرث االمرييك .يف بريطانيا ايضا ،جرت
خطوات مشابهة الزالة متاثيل ترمز اىل العبودية.
فقد اسقط متظاهرون متثال ادوار كولستون
الذي كان يتاجر بالعبيد يف مدينة بريستول
االنكليزية .سبق ذلك ،ازالة متثال تاجر العبيد
روبرت ميليغان قرب متحف لندن دوكالندز
اللندين .وكان ميليغان ميلك مصنعني للسكر يف
جامايكا واكرث من  526عبدا .كام تظاهر االالف
امام جامعة اوكسفورد للمطالبة بازالة متثال
لالمربيايل سيسيل رودس .ذهبت حملة الغضب
ابعد من ذلك .فقد جرى تلطيخ متثال رئيس
الوزراء السابق ونستون ترششل يف ساحة الربملان
يف لندن ،عىل الرغم من الدور الذي لعبه يف
التصدي للهجوم النازي عىل بريطانيا.
استجابة لهذه الحمالت ،قال عمدة لندن صديق
خان انه سيقوم بعملية مراجعة لكل التامثيل
املنتصبة يف شوارع لندن الزالة كل ما يرتبط
بالعبودية .وقال خان يجب عىل لندن ان تواجه
حقيقة مزعجة من التاريخ املرتبط بالعبودية.
واعترب ان الحقيقة املزعجة تشري اىل "ان امتنا
ومدينتنا تدين بالجانب االكرب من ثروتها لدورها
يف تجارة العبيد".

صدامات بني الرشطة ومتظاهرين يف امريكا.

من املواجهات يف احدى املدن االمريكية.

ساندرز :ترامب الرئيس
االخطر في تاريخ الواليات
املتحدة
بايدن :الجيش سيخرج
ترامب من البيت االبيض

يف شأن وحشية الرشطة ،جعلت بايدن
مقتنع متاما بأنهم (الجيش) سيصطحبونه
من البيت االبيض برسعة وحسم.
يقاوم ترامب االرقام ايضا .استطالع اجرته
شبكة  CNNاالمريكية يف حزيران املايض
اظهر تفوق بايدن بنسبة  %51من عدد
الناخبني املسجلني ،يف مقابل  %41من
االصوات الداعمة لرتامب ،وهو ما يشكل
منوا كبريا يف نسبة الدعم لبايدن الذي

كان يحظى بـ %48من معدل الدعم يف
مقابل  %43لرتامب يف استقصاء شهر
نيسان املايض ،اي قبل االنفجار السيايس
 االجتامعي الذي تسببت به جرميةجورج فلويد وتفاقم تداعيات كورونا.
يرد الرئيس الجمهوري عىل ذلك كعادته
بأن ارقام القناة االمريكية مزورة كتغطيتها
االخبارية ،محذرا من ان الدميوقراطيني
سيدمرون امريكا! ويذهب ترامب ابعد
من ذلك ،اذ تطالب حملته االنتخابية
قناة  CNNبسحب االستطالع واالعتذار،
بعدما اظهره مرتاجعا بدرجة كبرية.
هل سيسقط ترامب؟
ليس من السهل االجابة عن تساؤل
كهذا بعدما بينت االنتخابات االمريكية
يف العقدين املاضيني ان النتائج مل تكن
دامئا متطابقة مع استطالعات الرأي حتى
يف اللحظات االخرية التي تسبق فتح
صناديق االقرتاع ،ويف احيان كثرية جاءت
بنتائج متناقضة متاما معها.
لكن ميكن يف االسابيع واالشهر القليلة
املقبلة تتبع املدى الذي ستصل اليه
تداعيات جرمية قتل جورج فلويد عىل
النسيج االجتامعي والسيايس والحزيب
يف امريكا ،باالضافة اىل خطر كورونا،
ونفق الركود الذي دخله االمريكيون،
فيام سيظل السؤال مطروحا عام اذا كان
الوباء سيسمح باجراء االنتخابات من
اساسها.
رمبا االهم ،اىل اي مدى ستظل القواعد
االنتخابية املتعددة لرتامب ،من الناخبني
البيض املهمشني ،ومن واليات العمق
الجنويب واملسيحيني االنجيليني عىل
والئهم له.
لكن املؤكد ان هذه الغيوم امللبدة،
ستغري يف ميول الناخبني االمريكيني فيام
شاهد العامل تظاهرات واعامل شغب
تعم  75مدينة امريكية واالف االمريكيني
يهتفون احتجاجا" :ال استطيع التنفس".
السؤال هو كم ستكون نسبة هؤالء
يف تغيري املشهد السيايس يف الواليات
املتحدة؟

تشويه متثال كريستوفر كولومبس يف سان فرانسيسكو.

بوتني مستغرب
موقف الرئيس الرويس فالدميري بوتني من االحداث واالضطرابات التي تشهدها الواليات
املتحدة ،كان الفتا للنظر .بينام اعترب ان ما حصل هو مؤرش اىل وجود ازمات داخلية
عميقة يف الواليات املتحدة ،استغرب موقف حكام الواليات من الرئيس االمرييك دونالد
ترامب .وقال بوتني" :الرئيس ترامب يقول ان من الرضوري فعل هذا وهذا ،وحكام
الواليات يقولون له اذهب بعيدا" .اضاف" :يف الواقع نحن نراقب ذلك منذ فرتة
طويلة ،منذ اللحظة التي وصل فيها الرئيس الحايل اىل السلطة .عندما فاز ترامب بشكل
واضح وبطريقة دميوقراطية ،بدأ الطرف الخارس باختالق جميع انواع الخرافات ،فقط
للتشكيك يف رشعيته".

اوباما يحرّض ضد ترامب
ظهر الرئيس االمرييك السابق باراك اوباما متفاعال مع التظاهرات التي جرت يف اكرث
من منطقة امريكية ،محاوال توجيهها ضد الرئيس الحايل دونالد ترامب ،دعام للمرشح
الدميوقراطي جو بايدن.
عىل الرغم من انه انتقد اعامل الشغب والتخريب التي جرت يف شوارع امريكا ،اال انه
حاول عرب وسائل التواصل االجتامعي التخاطب مع الشبان والشابات الذين يعملون ضد
العنرصية والتمييز يف املجتمع االمرييك داعيا اىل تغيري حقيقي.
وقال اوباما ان "موجة االحتجاجات التي تعصف ببلدنا تعكس غضبا حقيقيا ورشعيا"،
داعيا اىل تحويل التظاهرات اىل ورقة سياسية رابحة عرب االنتخابات ضد ترامب والحزب
الجمهوري .وكتب الرئيس االمرييك السابق" :علينا ان نناضل من اجل رئيس وبرملان ووزارة
عدل ونظام قضايئ فيديرايل يعرتف بالتأثري السلبي للعنرصية عىل مجتمعنا وعىل هذه
املؤسسات ان تقوم باشياء ملموسة ملواجهة هذه العنرصية".
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