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صورة الديموقراطية األميركية مهزوزة: 
اإلنتخابات كشفت ثغر النظام وانقسامات املجتمع

انتخابات 2020 الرئاسية هي من دون ادىن شك اهم انتخابات عرفتها الواليات املتحدة واكرثها غرابة ومفارقات. مل تنته يف 
يومها )3 ترشين الثاين( بل استمرت فصوال. مل تنته يف صناديق االقرتاع وامنا استكملت يف املحاكم. التوترات السياسية والشعبية 

كشفت عن ازمة متنامية يف النظامني السيايس واالنتخايب، وعن انقسامات عميقة داخل املجتمع االمرييك

يف  اصيبت  وامريكا  الدميوقراطية  صورة 
يف  عميقا  حفرت  االنتخابات  وازمة  الصميم، 
دولة املؤسسات والقيم. يف معزل عن نتيجة 
حسمت  التي  والطريقة  الرئاسية  االنتخابات 
فان  مالبساتها،  اكتنف  الذي  والغموض  فيها 
النتيجة الواضحة ان الواليات املتحدة تغريت 
عدم  عنوانها  جديدة  مرحلة  يف  ودخلت 
دورها  عىل  سيؤثر  ما  الداخيل،  االستقرار 

الخارجي. قبل كل يشء صورة امريكا تتغري.
برمتها،  االنتخابية  العملية  يف  التشكيك 
ومحاولة  املحاكم،  اىل  باللجوء  والتلويح 
الفرز،  عمليات  من  ناخبني  اصوات  استبعاد 
الدميوقراطية  صورة  جعلت  اشياء  كلها 
االمريكية تبدو مهزوزة امام العامل. كذلك فان 
اجراءات الحامية حول محيط البيت االبيض، 
غلفت  التي  املغلقة  التجارية  املحال  ومنظر 
من  لحاميتها  الخشب  من  بالواح  واجهاتها 
الناس  وحديث  محتملة،  شغب  اعامل  اي 
اندالع احداث عنف ومعارك  عن قلقهم من 
التوتر  حجم  عىل  دالة  كلها  كانت  بالسالح، 

الذي احاط باالنتخابات االمريكية هذه املرة.
االنتخابات،  يف  والخسارة  الربح  حسابات  يف 
الدميوقراطية  فصورتها  الخارسة.  تبدو  امريكا 
واالستقطاب  مسبوق،  غري  بشكل  اهتزت 
الداخيل يبقى عىل اشده يف مجتمع يعاين من 
رشوخ كثرية وانقسامات حادة. الرئيس دونالد 
ترامب رمبا فاقم الوضع، لكن النظام االنتخايب 
ترميم.  عملية  اىل  ويحتاج  مشاكل  فيه  ذاته 
امريكا يف وضع صعب مرة اخرى بسبب نظامها 
االنتخايب، وهذه املرة بدا الوضع اصعب مام 
كان عام 2000 عندما فاز جورج بوش مبعركة 
قضائية، او عام 2016 عندما فاز ترامب عىل 
تدخالت  حول  جدل  وسط  كلينتون  هيالري 
تواجه  مل  املرة  هذه  االنتخابات.  يف  روسية 

النتيجة  حول  قضائية  معارك  احتامل  امريكا 
فحسب، بل حبست انفاسها خوفا من اندالع 
الذي  الحاد  االستقطاب  ظل  يف  عنف  اعامل 

سبق االنتخابات ورافقها.
امريكية  انتخابات  اهم  مفارقات  هي  كثرية 
الرئيس  وتشويقا.  اثارة  واكرثها  واغربها 
اصوات  نسبة  اعىل  حاز  بايدن  جو  املنتخب 
بني كل الرؤساء االمريكيني مع حصوله عىل 74 
مليون صوت شعبي. جو بايدن هو ثاين رئيس 
جون  بعد  الكاثوليكية  الطائفة  من  امرييك 
يكمل  ومل  الستينات  يف  اغتيل  الذي  كينيدي 

واليته.
نائبة  تنتخب  امرأة  اول  هي  هاريس  كاماال 
للرئيس. مع تقدم بايدن يف العمر يصبح ملوقع 
ترشيح  ويصبح  زائدة،  اهمية  الرئيس  نائب 
لرئاسيات   الدميوقراطي  الحزب  من  هاريس 
2024 امرا مطروحا مع استبعاد ترشيح بايدن.
الرئيس ترامب هو ثالث رئيس امرييك يفشل 
يف الفوز بوالية ثانية بعد جيمي كارتر )اواسط 
)بداية  االب  بوش  وجورج  السبعينات( 
عىل  ترامب  حصل  ذلك  مع  التسعينات(. 
الشعبية،  قاعدته  موسعا  صوت  مليون   70
ومع رقم يفوق الرقم الذي اوصله اىل البيت 
االبيض عام 2016. لذا من الطبيعي ان يضع 
هذا  تصوروا   .2024 انتخابات  عينيه  نصب 
املرشحني  بني   2024 النتخابات  السيناريو 

ترامب وهاريس.
لكنها  جاءت خسارته مرشفة،  ترامب  دونالد 
ثقيلة مل يستوعبها ومل يصدقها  تبقى خسارة 
استنفاد  واراد  بسهولة،  لها  يستسلم  ومل 
او  النتيجة،  لقلب  امامه  املتاحة  الخيارات 
حورص  لكنه  رشعيتها.  يف  للطعن  االقل  عىل 
ومن  الجمهوري  الحزب  داخل  من  بضغوط 
املواجهة  مسار  بوقف  القناعه  عائلته،  داخل 

القانونية التي لن تؤدي اال اىل اطالة املعاناة، 
يف  املتحدة  بالواليات  كبرية  ارضارا  وتلحق 

الداخل والخارج.
عىل الرغم من اخفاقه يف كسب والية ثانية، 
كام  االقرتاع  صناديق  يف  ترامب  يهزم  مل 
من  الرغم  عىل  الرأي،  استطالعات  توقعت 
كل الحمالت التي شنت عليه واالخطاء التي 
انتخابات  يف  والفضائح.  والنكسات  فيها  وقع 
اضاف  املشاركة،  يف  قياسية  ارقاما  حطمت 
مقارنة  صوت  ماليني   7.3 رصيده  اىل  ترامب 
يشء  ال  النظرية  الناحية  من   .2016 بالعام 
مينعه من الرتشح مرة ثانية بعد اربع سنوات، 
ومن الناحية العملية لديه قاعدة قوية للعب 
دور مل يسبق ألي من الرؤساء االخرين الذين 
وألن  به،  االضطالع  وبوش(  )كارتر  خرسوا 
يكون صاحب التأثري القوي وصانع امللوك بني 
االسامء الجمهورية الصاعدة. ميكن لرتامب ان 
يطرح نفسه قائدا فعليا للحزب، ولديه عدد 
نظرهم  يف  سيبقى  الذين  االنصار  من  هائل 
بطال. نجاح بايدن جاء اىل حد ما باصوات من 
يريدون اخراج ترامب من البيت االبيض، اكرث 
ان امريكا  من رغبتهم يف رؤيته رئيسا. االكيد 
ان  املرجح  ومن  ترامب،  والية  خالل  تغريت 
خروجه  بعد  حتى  الرتامبية  ظاهرة  تستمر 
من البيت االبيض مبا قد يهدد وحدة الحزب 
الجمهوري. رمبا يتالىش ترامب تدريجا وينزوي 
الرؤساء  يف الظل السيايس كام حصل مع كل 
فان  ذلك،  حصل  لو  حتى  لكن  االمريكيني. 
ندوب واثار هذه الفرتة املضطربة يف التاريخ 

االمرييك لن تختفي ابدا.
هذه  ويف  كثريا،  تغريت  ترامب  مع  امريكا 
معرفة  عىل  ينصب  الرتكيز  كان  االنتخابات 
عىل  السياسية  املعركة  هذه  انعكاسات 
قضية  وعىل  املتحدة  الواليات  مستقبل 

رئيس  انه  سيكتشف  ترامب  مع  تغريت 
امريكا التي تغريت يف عامل متغري ايضا. مرور 
ترامب يف السياسة االمريكية والبيت االبيض 
يف  حصدها  التي  واالصوات  عابرا،  يكن  مل 
ليست سهلة  ذلك.  اىل  تشري  بايدن  منافسة 
عنها  يتحدث  التي  الرتامبية  اثار  ازالة 
متزقات  كشفت  وانها  خصوصا  كثريون، 

عميقة يف املجتمع االمرييك.
امريكا تغريت والعامل تغري ايضا. كيف سيتعاطى 
بايدن مع الصعود الصيني او الخطر الصيني 
مع  سيتعاطى  كيف  ترامب؟  اقلق  الذي 
الرئيس الرويس فالدميري بوتني الذي يذهب اىل 
االنتخابات ويرجع منها باالوسمة ال الجروح؟ 
اثخنها  التي  اوروبا  كيف ستكون عالقاته مع 
الوباء مضاعفا اوجاعها من الخيانة الربيطانية؟ 
كيف سيتعامل مع الرشق االوسط وسياسات 
ونزهات  النووية  واالحالم  االستقرار  زعزعة 

املرتزقة بني الحرائق القريبة والبعيدة؟ 
الرشق االوسط تغري ايضا. االخرتاقات االيرانية 
ال تحمل وصفة استقرار بل مشاريع مواجهة. 
والدور الرتيك اكرب من قدرة املنطقة وجوارها 
االرسائييل  ـ  العريب  املشهد  االحتامل.  عىل 
شهد تغريات اساسية يف الفرتة االخرية، ودول 
مجلس التعاون الخليجي استخلصت العرب من 

تجاربها السابقة مع السياسات واالدارات.

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

خاض بايدن مبارزة مع ترامب باسلوبني ومرشوعني وقاموسني مختلفني.خسارة مرشفة لرتامب وفوز باهت لبايدن.

الترامبية  ظاهرة 
مستمرة ووحدة الحزب 

الجمهوري مهددة

الوحدة الوطنية التي هي يف اضعف حاالتها 
سواء  للغاية  منقسمون  فاالمريكيون  اليوم. 
والطبقة  واللون  والعرق  واملدينة  الريف  بني 
الواليات  وحلفاء  خصوم  والقيم.  واالميان 
املتحدة ادركوا ان االنتخابات ركزت كثريا عىل 
الداخل وعىل االنقسامات العميقة يف املجتمع 
االمرييك، وان النتائج ستكون لها عواقب عىل 
القيادة  تعرضت  بعدما  العاملية  امريكا  مكانة 
واالوروبيون  قوية.  االمريكية لرضبة  االخالقية 
مل  ترامب  رئاسة  ان  يرون  الذين   - خصوصا 
به  ويعجبون  يعرفونه  ما  مع  متوافقة  تكن 
الليربايل  العاملي  والنظام  االمريكية  القيم  عن 
الذي اوجدته الواليات املتحدة - لن يتمكنوا 
من تفسري حقيقة ان ماليني االمريكيني صوتوا 
بالطريقة نفسها للمرة الثانية، وصدموا بنتائج 
االنتخابات النهم مل يكونوا مستعدين الحتامل 

والية ثانية لرتامب كادت ان تتحقق.
نجح  فانه  بايدن،  جو  املنتخب  الرئيس  اما 
الفوز وكسب معركة صعبة، لكن فوزه مل  يف 
متقاربة  جاءت  النتائج  ومدويا.  باهرا  يكن 
ضئيلة.  فوارق  مع  املتأرجحة  الواليات  يف 
الدميوقراطيون اخفقوا يف توقعاتهم وخططهم 
والسيطرة  اوال،  زرقاء  موجة  تحقيق  لجهة 
وضعهم  وتعزيز  ثانيا،  الشيوخ  مجلس  عىل 
واكرثيتهم يف مجلس النواب ثالثا. فوز بايدن 

مجلس  يف  اغلبيتهم  عىل  الجمهوريني  وابقاء 
اىل  بالنسبة  االمثل  السيناريو  ليس  الشيوخ، 
التسوية  اىل  بايدن  وسيضطر  الدميوقراطيني، 

والتفاوض. 
دخلت  االنتخابات،  يف  ترامب  خسارة  مع 
امريكا يف مرحلة انتقالية تستمر رسميا حتى 
20 كانون الثاين  املقبل حني يتسلم الرئيس 
اليمني،  قسم  احتفال  يف  السلطة  بايدن 
ينتهي  حني  اىل  اشهر  لستة  عمليا  وتستمر 
ادارته  وتركيز  فريقه  اختيار  من  بايدن 
خاض  بايدن  وخياراته.  سياساته  وبلورة 
باسلوبني  ترامب  مع  وقاسية  مبارزة طويلة 
بدا  بحيث  مختلفني،  وقاموسني  ومرشوعني 
من  امريكا  بعاصفة هبت عىل  اشبه  ترامب 
لرؤسائها،  العادي  والقاموس  املألوف  خارج 
وحريصا  للتقاليد  وريثا  بايدن  بدا  حني  يف 
عىل املؤسسات. بايدن الذي ايقن ان امريكا 


