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ليبرتارّيون وشيوعّيون ونازّيون تحت مطرقة "الثنائّية"
إنتخابات أميركا: خبايا على الهوامش

الكبريين  الحزبني  صيغة  اكدت  املاضية،  االشهر  خالل  املتحدة  الواليات  عاشتها  التي  الوطيس  الحامية  االنتخابية  املعركة 
الدميوقراطي والجمهوري بهيمنتهام عىل املشهد السيايس االمرييك، لكنها ال تكشف شيئا عن خبايا ووقائع كثرية عن الحياة 

الحزبية االمريكية يف ماضيها القريب وحارضها الحايل 

املنافسة االنتخابية االخرية  الرغم من ان  عىل 
العامل  حول  الناس  ماليني  اىل  بالنسبة  بدت 
انها تدور فقط بني الجمهوري دونالد ترامب 
الرتكيز  بسبب  بايدن،  جون  والدميوقراطي 
االعالمي عليهام وتغطية نشاطاتهام االنتخابية 
االمريكية  الداخلية  الشؤون  يف  وترصيحاتهام 
والخارجية العاملية، اال ان الواقع مختلف عن 

ذلك. 
بني  هو  السيايس  الرصاع  اكرث،  رمزي  بشكل 
الجمهوري،  و"الفيل"  الدميوقراطي  "الحامر" 
رمزا الحزبني الكبريين. لكن كان هناك منافس 
الليربتاري  الحزب  شعار  "القنفذ"،  هو  آخر 
الذي تأسس يف العام 1971، ويعترب ثالث اكرب 
االحزاب االمريكية. لكن الضوء ال يسلط عليه وال 
حتى بنسبة واحد يف املئة مقارنة مبا يحظى به 

الحزبان الكبريان يف االعالم. 
الحزب  ان  اىل  تنبهت  الناس  من  قلة  هناك 
الليربتاري اعلن ترشيح جو جورغينسني لتخوض 
االنتخابات الرئاسية ضد ترامب وبايدن، وذلك 
خالل مؤمترها الذي عقد عرب االنرتنت يف ايار 
ميزة خاصة عىل هذا  ما يضفي  املايض، وهو 
الحزب. ففي حني تباهى الحزب الدميوقراطي 
بأن املرشحة لنائب الرئيس كاماال هاريس هي 
جامايكية  اصول  من  االوىل  السوداء  السيدة 
فان  املنصب،  هذا  عىل  السباق  تخوض  التي 
تاريخ  يف  امراة  اول  رسميا  تعترب  جورغينسني 
الحزب الليربتاري ترتشح ملنصب الرئاسة، فيام 
كانت هيالري كلينتون سبقتها اىل ذلك باسم 
الحزب الدميوقراطي عام 2016، لكنها مل تنجح. 
يحمل الحزب افكارا ومعتقدات تجعله متميزا 
بشكل واضح عن الحزبني الكبريين، وهو الذي 
كان ظهوره مرتبطا كرد فعل عىل سوء سياسات 
نيكسون،  ريتشارد  االسبق  الرئيس  ادارة 

وتداعيات حرب فيتنام والتجنيد االجباري.

عىل موقعه الرسمي عىل االنرتنت، يعرّف الحزب 
الليربتاري عن نفسه بلغات عدة من بينها اللغة 
السياسية  "املنظمة  نفسه  ويعترب  العربية، 
فريد ومسؤول".  كفرد  التي تحرتمك  الوحيدة 
تطبيقا لهذا املبدأ، يعارض الليربتاريون بشدة اي 
تدخل حكومي يف قراراتهم الشخصية والعائلية 
والتجارية، ويعتربون ايضا ان جميع االمريكيني 

يجب ان يكونوا احرارا يف عيش حياتهم ومتابعة 
مصالحهم عىل النحو الذي يرونه مناسبا، طاملا 

انهم ال يؤذون االخرين. 
املدنية  للحريات  الحزب  يرّوج  باالجامل، 
التدخل يف االقتصاد، اي  ورأساملية مبدأ عدم 
التدخل  دون  من  التجارة  الحكومة  ترتك  ان 
والغائها  الرضائب  خفض  ويؤيد  السوق،  يف 
موقعه  عىل  النقطة  هذه  يوضح  امكن.  كلام 
االشخاص  بأن  نؤمن  "نحن  بالقول  االلكرتوين 
قادرين  يكونوا  ان  يجب  والصادقني  املساملني 
للمستهلكني  وخدماتهم  سلعهم  عرض  عىل 
من  مناسب  غري  تدخل  دون  من  الراغبني 

الحكومة". 
االمريكيون  كان  اذا  فانه  االساس،  هذا  عىل 
يريدون اعطاء االموال للحكومة لسبب او الخر، 
واذا  بذلك،  القيام  يف  احرارا  يكونوا  ان  يجب 

هجوم  اي  ضد  الدفاع  هي  الوحيدة  االمرييك 
ليربالية  اكرث  الحزب  يبدو  البالد.  له  تتعرض 
ثقافيا من الدميوقراطيني، واكرث محافظة ماليا 
من الجمهوريني، وهو مؤيد اللغاء القيود عن 
وحق  املثليني  زواج  حق  ويدعم  املخدرات، 
والغاء  النفس،  عن  دفاعا  االسلحة  امتالك 

عقوبة االعدام. 
واالقتصاد  الرضائب  مسائل  اىل  باالضافة 
القضايئ  النظام  واصالح  املدنية  والحريات 
حول  متميزة  مواقف  ايضا  للحزب  والقانوين، 
فيه  يتخذ  باعتباره سوقا حرة  التعليم  اصالح 
الحكومة،  وليس  والطالب،  واملعلمون  االباء 
خياراتهم بانفسهم. كام انه يرى انه اذا تم اخراج 
الصحي، فان  القطاع  الحكومة وسيطرتها من 
الرعاية الصحية ستتحسن وستنخفض كلفتها 
يعترب  املخدرات،  اىل  بالنسبة  االمريكيني.  عىل 
الحكومة  الحرب عليها من جانب  ان  الحزب 
اما  انهائها.  اىل  فاعلة وغري عادلة ويدعو  غري 
اكرث  الليربتاري،  الحزب  فان  الهجرة،  يف قضية 
انسانية من الحزب الدميوقراطي، حيث يعتقد 
الليربتاريون ان عىل الواليات املتحدة ان ترحب 
كان  طاملا  اليها  بالهجرة  يرغب  شخص  بأي 

مساملا ويبحث عن حياة افضل. 
كل  ففي  تنظريي.  كيان  مجرد  ليس  الحزب 
 ،1971 العام  يف  تأسيسه  منذ  انتخابية  دورة 
يف  الحزب  باسم  املرشحني  مئات  يشارك 
املحلية  املجالس  يف  سواء  االنتخابية  الدورات 
ملنصب  بالرتشح  وحتى  والكونغرس  والحكام 
باعتقادهم،  يساهم  ما  وهو  االوىل،  الرئاسة 
الكبري  النجاح  تحقيق  عدم  من  الرغم  عىل 
التجربة  اثراء  يف  الفيديرايل،  املستوى  عىل 
اجندتهم  طرح  خالل  من  الدميوقراطية، 
وافكار  برامج  عن  كثرية  جوانب  يف  املختلفة 
الحزبني الجمهوري والدميوقراطي، والرتويج لها 
بني الناخبني االمريكيني، ما يجرب السياسيني من 
الحزبني االخرين عىل تعديل واصالح افكارهم 

وبرامجهم الخاصة احيانا.  
هذه نقطة تسجل للحزب الليربتاري ولغريه من 
املستقلة  الشخصيات  او حتى  الحزبية  القوى 
التي تخوض غامر العمل السيايس يف الواليات 
املتحدة، وهي احيانا ال تكون تجربة عقيمة، 
وقادرة عىل احداث تغيري يف نتائج االنتخابات 

وتوجهات الناخبني بشكل واضح. لعل من 

تقرير
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

متثال ابراهام لنكولن وهو يراقب ما يحدث يف امريكا.

نازيون جدد يف امريكا. تظاهرة للشيوعيني ضد ترامب يف نيويورك.

شعار الحزب الليربتاري.

كانوا يفضلون انفاق اموالهم عىل اشياء اخرى، 
فيجب ان يكونوا احرارا يف فعل ذلك ايضا.

يدافع الليربتاريون عن التبادل الطوعي، حيث 
يكون للناس الحرية يف اتخاذ خياراتهم الخاصة 
يف شأن ما يجب عليهم فعله بحياتهم، ووقتهم، 
واجسادهم، ومعيشتهم واموالهم. وفيام يعتقد 
الحزب ان االشخاص املساملني والصادقني يجب 
ان يقرروا بانفسهم كيف يعيشون حياتهم، من 

دون خوف من العقوبات الجنائية او املدنية، 
ان  للحكومة،  الوحيدة  املسؤولية  ان  معتربا 
من  الناس  حامية  تكون  ان  يجب  وجدت، 

القوة واالحتيال. 
يدعو  الرئيسني،  الحزبني  عن  واضح  متايز  يف 
الليربتاريون اىل جعل الواليات املتحدة يف سالم 
مع العامل ووقف التدخالت العسكرية وخصوصا 
الجيش  مهمة  تكون  وان  االوسط،  الرشق  يف 
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املاضية،  السنوات  يف  وضوحا  النامذج  اكرث 
نادر،  رالف  الرئايس  املرشح  تجربة  كانت 
املعركة  خوضه  تسبب  الذي  االصل،  اللبناين 
الرئاسية باسم حزب الخرض يف سقوط املرشحني 
يف  ليربمان  جو  ونائبه  غور  آل  الدميوقراطيني 
العام 2000 امام املرشح الجمهوري جورج بوش 

االبن.  
فام حصل وقتها ان بوش هزم آل غور بفارق 
537 صوتا يف والية فلوريدا التي تأرجحت فيها 
العادة  مضنية  عمليات  يف  تسبب  ما  النتيجة 
احتساب االصوات. نال رالف نادر يف فلوريدا 
97.421 صوتا، وهو ما عني ان االف االصوات 
انتزعها  غور،  آل  يكسبها  ان  ميكن  كان  التي 
نادر منه، ما تسبب يف وصول بوش اىل البيت 

االبيض. 
مل تكن تلك املرة الوحيدة التي يرتشح فيها نادر، 
فقد خاض االنتخابات يف االعوام 1996 و2004 
كمناضل  الطيبة  بسمعته  متسلحا  و2008، 
مدافع عن حقوق املستهلك ضد جشع الرشكات 
الكربى خصوصا يف قطاع صناعة السيارات، وهو 
من اجربها عىل اعتامد اجراءات سالمة اكرب يف 
ايضا  نادر  عرف  االمان.  حزام  وفرض  سياراتها 
بهجامته عىل "ديكتاتورية الحزبني" القامئة يف 

امريكا والتي تضعف الدميوقراطية فيها. 
اذا، يساهم الحزبيون والسياسيون واملرشحون 
من خارج الحزبني يف تحسني العمل السيايس. 
املناهض  الحزب  كان  عرش،  التاسع  القرن  يف 
عقد  فكرة  قدما  دفع  من  هو  للامسونية 
مؤمترات الرتشيح الحزيب. الليربتاريون ساهموا 
الحزب  دفع  يف  اقتصاديا،  الليربالية  بافكارهم 
تصوراتهم  من  العديد  تبني  اىل  الجمهوري 
الرضائب  وتخفيف  بالخصخصة  املتعلقة 
وادارة الدولة. اما الحزب االشرتايك، فقد ساهم 
بفعالية يف تعزيز افكار حقوق العامل والضامن 

االجتامعي.   
الفظاظة،  شديدة  الحزبني  ديكتاتورية  لكن 
انها تحول دون  املعارضني  العديد من  ويقول 
كبرية  بفرص  تحظى  قوية  حزبية  قوى  ظهور 
العمل  عليها  يتحتم  اذ  االنتخابات،  يف  للفوز 
اجل  من  طائلة  اموال  وانفاق  طويل  بنَفٍس 
يف  لتدرج  يؤهلها  الذي  الكايف  بالدعم  التمتع 
بطاقات االقرتاع يف جميع انحاء الواليات، فاذا 
كان املرشح مستقال عليه بذل جهد ال يوصف 

لجمع ماليني التوقيعات املؤيدة لرتشحه. 
االمر  تجعل  والية  كل  يف  املوضوعة  القوانني 
بطاقات  يف  لتدرج  االخرى  القوى  عىل  شاقا 
االقرتاع. كام ان نيل فرصة الظهور يف مناظرات 
تلفزيونية ال تقل صعوبة، إذ يجب ان يحصل 
يف  املئة  يف   15 بنسبة  دعم  عىل  املرشحون 
استطالعات الرأي للمشاركة فيها، ما يعني ان 
املرشحني املحتملني يواجهون واقعا معقدا، فمع 
صعوبة حصولهم عىل نسب جيدة من التأييد 
متعذرا  يكون  الرأي،  استطالعات  يف  الشعبي 
عليهم املشاركة يف مناظرات تلفزيونية. وطاملا 
للمناظرات،  لهم  مفتوحا  ليس  التلفزيون  ان 
الدعم  استقطاب  عليهم  الصعب  سيكون من 
من الناخبني املؤيدين. اما سعيهم اىل الظهور 
ماليني  يتطلب  فانه  منفرد،  بشكل  تلفزيونيا 

شبه  من  سيكون  مامثل،  وضع  يف  الدوالرات. 
املستحيل عىل مرشح مهام كانت افكاره جذابة، 
كسب ماليني االصوات يف كل والية، ثم النجاح 
يف الفوز باصوات ما يسمى باملجمع االنتخايب 
رئايس  مرشح  من  وكم  والية.  لكل  املخصص 
مبا  يفز  مل  لكنه  االصوات،  من  اكرب  بعدد  فاز 
يكفي من اصوات املجمع االنتخايب، فخرج من 

االنتخابات خارسا. 
مفارقات الحياة السياسية االمريكية كثرية، وال 
املعركة  ضجيج  غمرة  يف  كثريون  اليها  يتنبه 
االنتخابية كام جرى اخريا. قد يتفاجأ البعض 
ال  االمريكية  االحزاب  الئحة  ان  علموا  اذا 
تقترص عىل الحزبني الجمهوري والدميوقراطي. 
فهناك ايضا الحزب االمرييك الذي تأسس عام 
تأسس  الذي  االمرييك  االصالح  وحزب   ،1969
التي  الشاي  حزب  حركة  وهناك   ،1995 عام 
الذي  الدستوري  والحزب   ،2009 عام  نشأت 
انطلق عام 1991، وهناك ايضا الحزب النازي 
من  ويتخذ   1959 عام  تأسس  الذي  االمرييك 
حزب  فان  للعلم،  له.  مقرا  فريجينا  والية 
مرشحه  عرب  الرئاسة  انتخابات  خاض  الخرض 
هوي هوكنز )67 عاما(، وهو ناشط نقايب من 
مرشحا  سابق  وقت  يف  تعيينه  بعد  نيويورك 
االشرتايك،  الحزب  عن  الرئاسية  لالنتخابات 
وذلك يف محاولة لجمع اصوات انصار الحزبني 

ملصق دعايئ قديم للحزب االشرتايك االمرييك. السيناتور مكاريث.

قد يتفاجأ البعض بأن 
الئحة االحزاب االميركية 

ال تقتصر على الحزبني 
والديموقراطي الجمهوري 

قلة من الناس تنبهت 
الى ان الحزب الليبرتاري 

اعلن ترشيح امرأة لخوض 
الرئاسية االنتخابات 

تكرارا  ميثل  ما  وهو  الصغريين،  اليساريني 
املرشح  حققه  الذي  التأثري  احداث  ملحاولة 

رالف نادر يف انتخابات عام 2000. 
الحزب  ايضا وجود  العام  االهتامم  يغيب عن 
 ،1919 عام  تأسس  الذي  االمرييك  الشيوعي 
العامل  حقوق  نهضة  يف  مساهمته  وكانت 
شديدة  العرشين،  القرن  من  االول  الثلث  يف 
االهمية خصوصا بسبب الكساد العظيم الذي 
منافسة  يف  وكان  املتحدة،  الواليات  رضب 
استقطاب  محاوالت  يف  االشرتايك  الحزب  مع 

االمريكيني واستاملتهم اىل اليسار. 
مع  الرصاع  متطلبات  ان  كثريون  يدرك  ال 
االمريكية  للسلطة  اجازت  السوفيايت،  االتحاد 
اىل حد  االمر  وقتها، ووصل  الشيوعيني  قمع 
االنتخابات  يف  نفسه  الحزب  مشاركة  حظر 
الثانية  العاملية  الحرب  بعد  ما  االمريكية 
تنسب  التي  املكارثية،  املرحلة  يف  خصوصا 
الجمهوري جوزف مكاريث من  السيناتور  اىل 
والتي   ،1957 عام  وفاته  وحتى   1947 عام 
دفع خاللها مبوجة من التكفري السيايس، اذا 
صح التعبري، ضد الشيوعيني وكل من يشتبه 
مبيولهم اليسارية ولو حتى من باب االشتباه 
مبوظفني  وحتى  السياسيني،  بالخصوم  فقط 
ووسمهم  الخارجية،  ووزارة  الحكومة  يف 
موجة  وهي  والخيانة،  للسوفيات  بالعاملة 

املتحدة  الواليات  شهدت  قلام  وقمع  تطهري 
االف  طاولت  الحديث،  العرص  خالل  مثلها 
الشخصيات من بينهم مثال املمثل الكوميدي 
انشتاين  الربت  والعامل  تشابلن  تشاريل 
واملناضل االسود مارتن لوثر كينغ. تبني يف ما 
بعد، ان الكثري من هذه االتهامات وجهت يف 
ادلة  اىل  تستند  تكن  ثقايف ومل  ترهيب  اطار 

ومعلومات موثقة. 
الشيوعي راح ضحية حملة  الحزب  ان  املهم 
املنارصين  االف  عنه  وانفض  هذه  الرتهيب 
من  الرغم  عىل  املتحدة،  الواليات  انحاء  يف 
الدور النضايل والحقوقي الكبري الذي لعبه يف 
الدفاع عن حقوق االمريكيني بعد كارثة الكساد 
اصاب  الذي  االقتصادي  واالنهيار  العظيم 
حياة ماليني الناس، وذلك باالضافة اىل تفاقم 

الحزب.  داخل  الداخلية  الفكرية   الخالفات 
بينام اقتيد كثريون اىل السجون خالل املرحلة 
صفوف  عن  تلقائيا  اخرون  ابتعد  املكارثية، 
مكتب  اخرتق  فيام  القمع  من  الحزب خشية 
التحقيقات الفيديرايل )FBI( صفوفه للتجسس، 
يف حني شوهت الحمالت صورته امام االمريكيني 
حتى  للسوفيات،  عمالء  انصاره  ان  باعتبار 
وصلت الذروة مع حظر الحزب يف العام 1957 
واالنتخابات.  للدميوقراطية  معاديا  باعتباره 
وللعلم، فان الحظر ال يزال قامئا قانونيا حتى 
االن عىل الرغم من انه ال يجري تطبيقه، مع 
عىل  التأثري  يف  ودوره  الحزب  حضور  تضاؤل 

الحياة السياسية. 
مع ذلك، فان الحزب، او ما تبقى منه، ما زال 
يف  مقره  من  الخاصة  وافكاره  برنامجه  يطرح 
مدينة نيويورك، يف مبنى ال يبعد كثريا عن شارع 
املال يف وول سرتيت، ومن خالل صحيفته "عامل 
اجل  من  النضال  يف  ساهمت  التي  الشعب"، 
رفع الحد االدىن لالجور اىل 15 دوالرا يف الساعة 
الشاملة،  الصحية  والرعاية  العامل،  لجميع 
ومعارضة خصخصة الضامن االجتامعي، وزيادة 
الرضائب عىل االغنياء والرشكات، باالضافة اىل 
القمع  ضد  والنضال  العاملة  الطبقة  وحدة 
بني  واملساواة  الوطنية  والشوفينية  القومي 
الرجل واملراة والغاء التمييز الجنيس. كام نادى 
العسكرية  التدخالت  الشيوعي بوقف  الحزب 
السالح  الغاء  وايد  العراق،  كحرب  الخارجية 
واصالح  العسكري،  االنفاق  وخفض  النووي، 

النظام االنتخايب.  
والجمهوري  الدميوقراطي  الحزبان  يحتكر 
يف  يساعدهام  االمرييك،  االنتخايب  املشهد 
يف  وتغلغلهام  نفسه،  االنتخايب  النظام  ذلك 
وانقياد  االموال،  وتوافر  الواليات،  مختلف 
االعالم الرئييس اىل التيار السائد سياسيا، لكن 
كام يتبني ان هناك قوى واحزابا وتيارات لها 
بصامت  يرتك  فهو  ضئيال.  كان  ولو  حضورها 
من  مؤثرا،  فرقا  احيانا  ويحدث  وهناك  هنا 
دون ان ننىس بطبيعة الحال، اللوبيات النافذة 
واهتاممات  القضايا  اولويات  تحدد  التي 
السياسيني، سواء يف السياسة او صناعة السالح 
حقيقة  يجعل  ما  والطاقة،  والنفط  البيئة  او 
املشهد السيايس االمرييك اعقد بكثري مام تبدو 

يف معظم االحيان. 


