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مقدمة
تفش
عقد الحزبان الدميقراطي والجمهوري مؤمتريهام الوطنيَني ،يف ظل أوضاع غري عادية فرضها
ّ
فريوس كورونا املستجد «كوفيد .»-19وقدّم كالهام عرضً ا ترويجيًا لحزبه يف املرحلة األخرية قبل االنتخابات
الرئاسية األمريكية التي ستجري يف  3ترشين الثاين /نوفمرب  .2020يواجه الناخبون خيا ًرا صع ًبا بني رؤيتني
يجسدها
للواليات املتحدة األمريكية :رؤية يجسدها الرئيس الجمهوري الحايل دونالد ترامب ،واألخرى
ّ
حني
منافسه الدميقراطي جو بايدن (نائب الرئيس السابق) .وأوضح املؤمتران االسرتاتيجيتني االنتخابيتني للمرش َ
وخططهام إلدارتني مختلفتني اختالفًا جذريًا.
غلبت عىل املؤمترين سمة الرتكيز عىل الرئيس الحايل ،حيث سام الحزب الجمهوري برتامب إىل مستوى
إنجازات مل يحقّقها يف الواقع ،يف فرتة رئاسته .أما الحزب الدميقراطي ،فأبلغ الناخبني بأشكال التعبري
املمكنة كلها ،وأسباب أال يكون ترامب خيارهم.
يف خصوص الرشق األوسط ،كان املؤمتران مبنزلة تذكري بالجوانب املع ّرضة للخطر يف السياسة الخارجية
كل منهام صورة قامتة ومتشامئة عن حال البالد
يف حال فاز ترامب ،أو يف حال قلب بايدن الطاولة؛ إذ رسم ً
إذا خرس االنتخابات ،وهي رسالة قامتة وغري مألوفة يف عام االنتخابات؛ إذ قال ترامب عن منافسه« :جو
مر العظمة األمريكية»((( .من
بايدن ليس منقذًا لروح أمريكا .إنه مدمر ملشاريعها ،وإذا أُتيحت له الفرصة ،فسيد ّ
يل
جهته ،أكد املرشح الدميقراطي أن «الرئيس الحايل أغرق أمريكا يف عرص ظالم مديد جدًا  ...وإذا أسندتم إ ّ
الرئاسة ،فسأعتمد عىل أفضلنا ،ال أسوأنا .وسأنارص النور ،وليس الظالم»(((.

مؤمتر الحزب الجمهوري :واقع بديل وقومية بيضاء
متكّن مؤمتر الحزب الجمهوري الذي عقد يف  27 - 24آب /أغسطس  ،2020من ترويج روايات تهدف إىل بث
الحيوية يف القاعدة االنتخابية لرتامب وتغذيتها .وغطى املؤمتر خمسة محاور أساسية عكست موقف الحملة
الرئاسية الجمهورية يف السياسة األمريكية متثلت يف تسييس اإلدارة وماكينة قوية للدعاية (الربوباغندا)
وتراجع النزعة الشعبوية وإعادة تأكيد العرق األبيض وإحياء عبادة الشخصية .وهي كام ييل:
1 .عىل الرغم من أن خلط اإلدارة والسياسة مع الرتويج االنتخايب كان سم ً
ة لفرتة ترامب الرئاسية
ة بارز ً
األوىل ،فإن الرتتيبات التي جرت خالل مؤمتر الحزب الجمهوري ،ذهبت بعيدًا يف ذلك؛ إذ يعترب قرار
انفصال
ً
ترامب االستفادة من صالحياته الرئاسية وجعل اإلدارة األمريكية إدارة سياسية عىل أسس حزبية،
حا عن تقاليد السياسات األمريكية العريقة .فبينام أعلن الرئيسان السابقان جيمي كارتر ورونالد ريغان
واض ً
نيّتهام الدعوة إىل إعادة انتخابهام من املكتب البيضاوي ،أقدم ترامب عىل سابقة جديدة عندما قبل
إعالن ترشيحه الثاين من الحزب الجمهوري أمام حشد من املؤيدين يف الحديقة الجنوبية للبيت األبيض(((.
وزيادة عىل ذلك ،ألقى وزيران من الحكومة كلامت يف املؤمتر ،وهام وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير
ٌ
وانتهاك لقانون هاتش ( )Hatch Actالذي يحظر
اإلسكان والتنمية الحرضية بن كارسون ،وهذه أيضً ا سابقة
عىل املوظفني الفدراليني القيام بدور سيايس حزيب(((.
1 Caitlin Oprysko, “Trump: Biden 'is not a Savior of America's Soul',” Politico, 28/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://bit.ly/2RaZsbN
2 Annie Linskey et. al, “Joe Biden Accepts Democratic Presidential Nomination, with a Call for Optimism at a Time of Fear,” The Washington Post, 22/8/2020,
accessed on 10/9/2020, at: https://wapo.st/3bJDaXP
3 Pranshu Verma & Stephanie Saul, “Trump Pardons Jon Ponder, a Convicted Bank Robber,” The New York Times, 25/8/2020, accessed on 10/9/2020, at:
https://nyti.ms/3bLdbQ4
4 “Trump Shatters Ethics Norms By Making Official Acts Part Of GOP Convention,” National Public Radio, 26/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://n.
pr/2RdsgAk
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2 .تجلّت ماكينة الربوباغندا بكامل قوتها يف أثناء مؤمتر الحزب الجمهوري ،حيث حظيت مزاعم الرئيس
مثل “إذا أُعطيت السلطة لجو بايدن ،فإن اليسار
ً
ترامب عن بايدن بتقيص وسائل اإلعالم حقيقتها ،من ذلك
الراديكايل سوف يوقف متويل دوائر الرشطة يف جميع أنحاء أمريكا”؛ إذ قال نائب الرئيس مايك بنس عن
ظلم ،إنه سيسحب متويل الرشطة وسيفتح الحدود أمام الهجرة((( .وتحدث املستشار االقتصادي
بايدن،
ً
للبيت األبيض الري كودلو عن فريوس كورونا بصيغة املايض ،وادّعى أن “الرئاسة هرعت برسعة وفاعلية”
وأطلقت “عملية إنقاذ استثنائية للصحة والسالمة ملكافحة كوفيد -19بنجاح”((( .يف حني تجاوزت حاالت
اإلصابة يف الواليات املتحدة اآلن ستة ماليني شخص ،إضافة إىل وفاة أكرث من  200,000شخص .ومتثّل
هذه األقوال رواية منقّحة عن كيفية تعامل رئاسة ترامب فعل ًيا مع الوباء(((.
3 .أكد مؤمتر الحزب إعادة معايرة مخططات ترامب الشعبوية التي ميزت مؤمتر عام  .2016فعدا عن العدول
عن تسمية البيت األبيض بـ “بيت الشعب” ،بث الجمهوريون رسالة شعبوية معدّلة يف مؤمترهم يف
عام  ،2020حيث الحظت مجلة ناشيونال ريفيو يف افتتاحيتها“ :تبدو اإلشارة إىل ترامب يف خطاب
وتخل ترامب يف عام  2020عن تعابري مثل “بناء الجدار”
ّ
الحملة باعتباره الربنامج االنتخايب يف حد ذاته”.
و”تجفيف املستنقع” ،وأيّد شعارات جديدة مثل “القانون والنظام” الذي يجتذب القاعدة من دون أن يستف ّز
بالرضورة الناخبني املتأرجحني .وحرص ترامب أيضً ا يف معظم فرتته الرئاسية األوىل عىل السعي للتقدم
بهذه املخططات الشعبوية ،وعىل ما يبدو أن هناك إدراكًا متأخ ًرا يف أروقة البيت األبيض أن هذا النهج
مة مع حلول موعد االنتخابات.
سيؤدي إىل احتكاك بأعضاء جمهوريني ،ما ينطوي عىل مخاطر سياسية ج ّ
ورمبا تكون الحرب التجارية مع الصني هي السياسة الشعبوية الرئيسة الباقية ،ألنها تجذب ناخبي “حزام
الصدأ” ،أو املناطق الصناعية القوية سابقًا يف بنسلفانيا وأوهايو وميتشيغان وويسكونسن.
4 .ظهرت حدة هجوم القومية البيضاء يف رسائل ضمنية ورصيحة يف أثناء مؤمتر الحزب الجمهوري،
وأصبحت رك ًنا أساسيًا يف حملة ترامب ،مقارنة بعام  .2016وقد أثار ذلك التوترات العرقية األخرية يف البالد،
التي حرص الرئيس عىل تحويلها إىل فرصة سياسية .فمن بني متحدّيث الليلة األوىل كان الزوجان مارك
وباتريشيا مكلوسيك اللذان ع ّرضا حياة متظاهرين سود للخطر بشهر أسلحة يف وجوههم يف حزيران/
من خطاباهام اتهامات بأن بايدن يريد «إلغاء الضواحي»((( .وزعم نجل الرئيس ،دونالد
يونيو  ،2020حيث تض ّ
جونيور ،أيضً ا يف خطابه أن االنتخابات هي اختيار بني ترامب ممثل «الكنيسة والعمل واملدرسة» ،وبايدن
ممثل «أعامل الشغب والنهب والتخريب»((( .وحذّر النائب الجمهوري عن فلوريدا ،مات غايتز ،من مخاطر
زاعم أنه سيسحب األسلحة من األمريكيني ،ويُفرِغ السجون ،مضيفًا« :يجب أن نكافح إلنقاذ أمريكا اآلن
بايدن،
ً
(((1
وإلّ قد نفقدها إىل األبد» .
5 .مثّلت عبادة الشخصية محو ًرا أساسيًا يف اسرتاتيجية الحزب الجمهوري يف تقدميها ترامب قائدًا
متعاطفًا وقويًا يعمل عىل حامية أسلوب الحياة األمريكية ،يف ترداد جديد لشعار عام « 2016ميكنني
5 “Fact-Checking 6 Claims Pence Made About Biden's Record In His RNC Speech,” National Public Radio, 27/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://n.
pr/2F6UtXb
6 Andrew Solender, “Trump Adviser Refers To Coronavirus In Past Tense In RNC Speech as He Claims ‘Successful’ Fight,” Forbes, 25/8/2020, accessed on
10/9/2020, at: https://bit.ly/2FjOfmz
7 Holly Yan & Madeline Holcombe, “The US Just Topped 6 Million Coronavirus Cases in about 7 Months. What Happens Next is up to you, Birx Says,” CNN,
31/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://cnn.it/3hbsxOI
8 “Donald Trump Jr. and Nikki Haley Attack Biden and Praise the President,” The New York Times, 28/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://nyti.
ms/2DKOM0c
9 “Full text of Donald Trump Jr.'s Speech at the 2020 RNC,” NBC News, 24/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://nbcnews.to/2RbK6DL
10 Sonam Sheth, “Florida Rep. Matt Gaetz Uses RNC Speech to Spread Conspiracies and Claim Democrats will 'Disarm you, Empty the Prisons, Lock you in
your Home, and Invite MS-13 to Live Next Door',” Business Insider, 25/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://bit.ly/35p88n4
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مبفردي إصالحه» (يف إشارة إىل النظام السيايس األمرييك) .وهذا النهج تجسيد رمزي ألسلوب األنظمة
االستبدادية التي تجعل شخصية القائد مثالية وتشيطن خصومه السياسيني .ورفض الحزب الجمهوري
هد ،بحامسة ،أيضً ا
إعداد برنامج سياسات جديدة ،وحافظ عىل الصيغة القدمية يف عام  ،2016مع التع ّ
أول» الرئاسية(.((1
باالستمرار يف دعم أجندة «أمريكا ً

مؤمتر الحزب الدميقراطي :وحدة هشة واستفتاء عىل ترامب
كانت الرسالة املحورية ملؤمتر الحزب الدميقراطي الذي عقد يف الفرتة  20 - 17آب /أغسطس ،هي إظهار
التباين الواضح بني شخصيتَي بايدن وترامب ،وجعل االنتخابات استفتا ًء عىل ترامب نفسه .وأفاد الدميقراطيون
أن مرشحهم ميثّل كل ما يفتقده ترامب ،وال سيام لجهة السامت الشخصية ومهارات القيادة .أما نائبة املرشح
بايدن ،السناتور كاماال هاريس ،فدخلت التاريخ لتكون أول امرأة سوداء وأول شخصية من أصل هندي يرشّ حها
حزب كبري .ويف حني نجحت يف تقديم نفسها عىل الصعيد الوطني ،مل يتضح بعد كيف ستعني بايدن
باإلجامع
ٌ
يف زيادة حيوية قواعد الحزب الدميقراطي.
ميزت خمس خصائص رئيسة مؤمتر الحزب الدميقراطي ،متثلت يف الرتكيز عىل فريوس كورونا والرتكيز عىل
الشخصية وليس عىل السياسات واملبالغة يف نقل الحقائق والتنوع الدميوغرايف ووحدة الحزب الهشة.
وهي كام ييل:
1 .أرادت حملة الحزب الدميقراطي إيقاع الرضر برتامب يف استطالعات الرأي ،لجهة تعامل إدارته مع جائحة
كورونا .ولخّص بايدن هذا الطرح يف خطاب القبول بقوله« :أخفق رئيسنا الحايل يف أداء معظم ما يتطلّبه
منه واجبه األسايس نحو األمة .أخفق يف حاميتنا ،وأخفق يف حامية أمريكا ،وذلك أمر ال يُغتفر أيها
اإلخوة األمريكيون»(.((1
بدل من الرتكيز عىل مواقفه يف التعامل
2 .جرى الرتكيز عىل متيّز بايدن األخالقي وإميانه وأدبه وتعاطفهً ،
مع القضايا .دعم الرئيس السابق باراك أوباما الذي أثبت مرة أخرى قوته يف الحزب الدميقراطي ،موقف
قائل إن ترامب «مل يُظهر أي اهتامم بالتعامل مع الرئاسة سوى أنها عرض تلفزيوين ميكنه
ً
بايدن،
(((1
استغالله لجذب االنتباه الذي يتوق إليه»  .ويعتقد الدميقراطيون أن فوزهم يتوقف عىل السامت
الشخصية ،مفضّ لني ذلك عىل االنغامس يف سياسات الرئيس الحايل الذي يركز عىل اللقطات والتغريدات.
3 .بالغ متحدثو مؤمتر الحزب الدميقراطي يف نقل الحقائق املتعلقة بسياسات ترامب يف خصوص الضامن
االجتامعي وترصيح بايدن عن البطالة والرشكات الصغرى الذي دققت وسائل اإلعالم يف حقيقته(((1؛ إذ
يجسده ترامب وتأثريه يف حال إعادة انتخابه ،بقوله« :إذا أُعيد
ضخّم املرشح الدميقراطي التهديد الذي
ّ
عا جدًا ،وسيغلق مزي ٌد
انتخاب هذا الرئيس ،فنحن نعرف ما سيحدث .سيبقى عدد اإلصابات والوفيات مرتف ً
(((1
من الرشكات الصغرى أبوابَه إىل األبد ،وسوف تكافح األرس العاملة لتدبّر معيشتها» .
11 “Republican Platform 2016,” The Republican National Committee, 2016, accessed on 10/9/2020, at: https://bit.ly/3iuydVH
12 Jacob Pramuk, “Read Joe Biden’s Full 2020 Democratic National Convention Speech,” CNBC, 21/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://cnb.
cx/3maVEFq
13 Joseph Ax, “Democratic Convention: Obama Says Trump 'Craves Attention', Endorses Biden for Presidency,” The Wire, 20/8/2020, accessed on 10/9/2020,
at: https://bit.ly/33gv0SV
14 Linda Qiu, “Fact-Checking the Democratic National Convention,” The New York Times, 21/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://nyti.ms/2R9oXdm
15 Jacob Pramuk, “Read Joe Biden’s Full 2020 Democratic National Convention Speech,” CNBC, 21/8/2020, accessed on 10/9/2020, at:
https://cnb.cx/2F9L0OS
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وع أصول املندوبني واملتحدثني الذين ميثلون تركيبة البالد
4 .تجلّت قوة مؤمتر الحزب الدميقراطي يف تن ّ
ٌ
رجال بيض كبار السن .كام ركّزت
الدميوغرافية ،عىل عكس مؤمتر الحزب الجمهوري الذي هيمن عليه
حملة بايدن تركي ًزا حيويًا عىل القدرة عىل العمل عرب االتصال بجمهوريني معتدلني ومناشدة املستقلني.
ومع ذلك ،بقيت القضية التي تقدموا بها إىل األمريكيني عن رضورة التصويت ملصلحة بايدن ،ضعيفة(.((1
عا بالوحدة إللحاق الهزمية برتامب ،لكن ،ال تزال أمامهم تحدّيات أساسية؛ إذ
5 .يعطي الدميقراطيون انطبا ً
دعم الزعامء الدميقراطيون الذين عىل يسار بايدن ،وأبرزهم السناتور بريين ساندرز (فريمونت) وعضو
الكونغرس ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز (نيويورك) ،املرشح الدميقراطي ،عىل الرغم من تع ّرض املؤمتر
لالنتقاد بسبب عدم إعطاء أوكاسيو-كورتيز وقتًا كافيًا للتحدث ،وعدم االستفادة بطريقة أفضل من جملة
مهاراتها وقاعدتها الشعبية الواسعة( .((1أما املجموعة الشعبية «القبول ببايدن» املشكّلة من أنصار
ساندرز والسناتور إليزابيث وارين (ماساتشوستس) «والتي تدرك عيوب جو بايدن ،لكنها تعرف أن أمتنا لن
تبقى عىل قيد الحياة بعد أربعة أعوام أخرى لدونالد ترامب» ،فأظهرت حامس ً
ة بني التقدميني إللحاق
الهزمية برتامب ،أكرث من تفضيلها انتخاب بايدن .تنازل التقدميون لبايدن ،عىل الورق ،وتوصلوا إىل إجامع
عىل الربنامج االنتخايب ،لكن ليس من الواضح إىل متى ستستمر هذه الهدنة(.((1

الربامج االنتخابية :السياسة الخارجية والرشق األوسط
مل يُصدر الحزب الجمهوري برنامجه االنتخايب لعام  ،2020معل ًّل ذلك بأنها «القيود الصارمة عىل التجمع
وبدل من ذلك ،أصدر قرا ًرا
ً
واالجتامعات» التي أدّت إىل إرجاء اعتامد برنامج جديد حتى مؤمتر عام .2024
رصا كان له هدف بسيط هو تأكيد أن أي محاولة لتعديل برنامج عام  2016أو تبني برنامج جديد «ستُستبعد
مخت ً
(((1
من نطاق العمل» .
نرشت حملة ترامب خط ً
ة تسلّط الضوء عىل «األولويات الرئيسة للفرتة الرئاسية الثانية» ،تتألف من مجموعة
موجزة من العناوين الرئيسة ،من دون تفصيالت واضحة ،بل هي باألحرى استمرار لفرتة ترامب الرئاسية األوىل.
أول» ،رتّبت حملة ترامب األولويات عىل النحو التايل« :إيقاف
ففي إطار قسم «السياسة الخارجية :أمريكا ً
حصتهم العادلة ،املحافظة
الحروب التي ال نهاية لها وإعادة قواتنا إىل أرض الوطن ،جعل الحلفاء يدفعون ّ
عىل قوة أمريكا العسكرية التي ال مثيل لها وزيادة قوتها ،القضاء عىل اإلرهابيني العامليني باعتبارهم مصد َر
ٍ
تهديد إللحاق األذى باألمريكيني ،بناء نظام دفاعي شامل لألمن السيرباين ونظام دفاع صاروخي»(.((2
هدف إبراز ترامب بصفته أكرث رصام ً
َ
ة من بايدن يف التعامل مع
عكست خطابات املؤمتر عن السياسة الخارجية
جل بومبيو خطابه يف املؤمتر ،مع وضع القدس خلفية
الصني وإيران ،وبأنه من أشد املؤيدين إلرسائيل .وس ّ
له ،يف أثناء رحلة رسمية إىل الرشق األوسط ،مذكّ ًرا الناخبني اإلنجيليني بأن إدارة ترامب نقلت السفارة األمريكية
من تل أبيب إىل القدس .ورأت السفرية األمريكية السابقة لدى األمم املتحدة نييك هاييل أن بايدن «هبة من
جا
السامء لكل من يريد من أمريكا أن تعتذر ومتتنع عن التصويت وتتخىل عن قيمنا .بينام يتخذ دونالد ترامب نه ً
(((2
ما مع الصني ،وتصدّى لتنظيم الدولة اإلسالمية وانترص ،ويخرب العامل مبا يجب أن يسمعه» .
مختلفًا .فكان صار ً
16 Cameron Peters, “The Difference Between the DNC and RNC, in One Tweet,” Vox, 24/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://bit.ly/2RdmzlO
17 Chris Cillizza, “Hits and Misses from Night 2 of the Democratic National Convention,” CNN, 19/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://cnn.it/3hbvdMg
18 “it’s Time to Settle,” SETTLE for Biden, accessed on 10/9/2020, at: https://bit.ly/3iiaeZE
”19 “Republican Platform 2016.
20 “Trump Campaign Announces President Trump's 2nd Term Agenda: Fighting for You!,” 4President.us, accessed on 14/9/2020, at: https://bit.ly/3iteEwB
21 Maeve Reston & Stephen Collinson, “Republicans Pitch Trump as an Empathetic Leader Protecting the Country from Democrats on Convention's First
Night,” CNN, 25/8/2020, accessed on 10/9/2020, at: https://cnn.it/33jJHEQ
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م الرئيس الحايل ،حيث ذُكر ترامب
يف املقابل ،متحور برنامج الحزب الدميقراطي االنتخايب لعام  2020حول ذ ّ

وإدارته  114مرة مع أبرز ما يفرض من تهديدات عىل عالقات الواليات املتحدة دوليًا .ويُظهر الربنامج نقلة إىل

«بدل من
ً
منت مرافعات الدميقراطيني:
اليسار عىل صعيد السياسة الخارجية ،أكرث من السياسة الداخلية .وتض ّ

الدفاع عن مصالحنا وقيمنا يف عامل أكرث تنافسية ،تراجع الرئيس ترامب  -ما سمح لخصومنا مبلء الفراغ ...
وبدلً من إنهاء حروبنا األبدية ،دفعنا إىل شفا رصاعات جديدة ،مع عسكرة متزايدة لسياستنا الخارجية»(.((2

ردد الربنامج خطاب بريين ساندرز بانتقاده الكيفية التي «يتزلّف بها للحكام املستبدّين ،ويرسل رسائل إعجاب
إىل الطغاة ،واالصطفاف إىل جانب الدكتاتوريني ضد املتظاهرين السلميني» .وكام هو متوقع ،يعود إىل
نهج السياسة الخارجية الليربالية التقليدية املتمثل يف تأييد حقوق اإلنسان واالنضامم إىل املنظامت
الدولية وتقديم املساعدات الخارجية  -وهي ثالث أولويات أُلغيت كلها يف فرتة رئاسة ترامب األوىل .ومن
بني املؤرشات األخرى للتأثري املتنامي لليسار يف قسم السياسة الخارجية يف الربنامج ،تلك األحاديث عن
ترشيد «ميزانية الدفاع» األمريكية.
هد الدميقراطيون يف برنامجهم «بإنهاء دعم الحرب التي تقودها
يف ما يتعلق بالرشق األوسط ،تع ّ

السعودية يف اليمن واملساعدة يف وضع حد الستمرار الحرب» ،ورأوا أن الواليات املتحدة «ينبغي أن تدعم
الجهود الدبلوماسية ،ال أن تعطّلها» .انتقى الدميقراطيون ثالث قضايا للرتكيز عليها يف الرشق األوسط،
وهي :إيران وبلدان الخليج والرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل .وأعطوا األولوية «للدبلوماسية النووية وخفض

التصعيد والحوار اإلقليمي» عرب رفض تغيري النظام يف إيران واستعادة خطة العمل الشاملة املشرتكة،

لكنهم مثل إدارة ترامب سيعملون عىل التصدي «للعدوانية اإلقليمية» لطهران «وبرنامجها للصواريخ

الباليستية ،وقمعها الداخيل» ،من دون تقديم خريطة طريق لتحقيق هذه األهداف.

كام دعا الدميقراطيون إىل «إعادة ضبط» عالقات الواليات املتحدة ببلدان الخليج ،بهدف «دعم مسارهم يف

التحديث السيايس واالقتصادي وتشجيع الجهود للح ّد من التوترات اإلقليمية ،لكن ليس لنا أي مصلحة يف

مواصلة حقبة إدارة ترامب الخالية من الضوابط ،أو يف التساهل مع الدوافع االستبدادية أو الخصومات الداخلية

أو الحروب بالوكالة الكارثية أو مع جهود الرتاجع عن عمليات االنفتاح السيايس يف جميع أنحاء املنطقة».
وتقرتن اللهجة املتشددة بحثّ الحلفاء الخليجيني عىل زيادة دورهم يف العراق ،حيث يأمل الدميقراطيون

مواصلة خفض عدد القوات األمريكية يف العراق وسورية ،واالعتامد عىل رشكاء محليني عوضً ا من ذلك.

والتزم الدميقراطيون بدعم «دبلوماسية تلبية الحاجات اإلنسانية لجميع السوريني وإيجاد حل سيايس لهذه

الحرب املروعة» ،من دون التطرق إىل العقوبات األمريكية عىل النظام السوري أو كيف ميكن أن يعمل هذا

النهج عىل صوغ السياسة األمريكية يف سورية .ومن املثري لالهتامم أن الربنامج مل يُ ِ
ش إىل دفء العالقات

جه أو انتقاده ،يف بناء تحالف
الخليجية بإرسائيل ،ما يعني أن الدميقراطيني يتجنبون الثناء عىل ذلك التو ّ

عريب إرسائييل ضد إيران.

يف ما يتعلق بالرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،حاول الدميقراطيون تحقيق توازن بني وجهتي نظر اليسار
والوسط بشأن هذه القضية املهمة بالنسبة إىل الناخبني اليهود األمريكيني .وشدّد برنامج الحزب الدميقراطي
وقها العسكري النوعي ،وحقها يف الدفاع عن نفسها» ،مع االعرتاف «بقيمة
عىل «االلتزام بأمن إرسائيل وتف ّ
كل إرسائييل وكل فلسطيني» .وتعهد الدميقراطيون أيضً ا «بدعم حل الدولتني عن طريق التفاوض» ،يف حني
وض آفاق الدولتني».
عارضوا «أي خطوات أحادية من أي من الجانبني ،مبا يف ذلك الضم ،تق ّ
22

“at: https://bit.ly/3ijKOux ,2020/9/accessed on 10 ,2020/7/Democratic Party Platform,” 2020 Democratic National Convention, 21 2020
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نرشت أيضً ا حملة بايدن «خطة للرشاكة» مع املجتمع األمرييك العريب ،وأكدت استعادة حقوق الهجرة
والالجئني والدفاع عن الحقوق املدنية ومنارصة الدميقراطية وحقوق اإلنسان عىل مستوى العامل .كام
أشارت إىل رضورة «معالجة األزمة اإلنسانية املتفاقمة يف غزة» «وإعادة فتح القنصلية األمريكية يف
القدس الرشقية ،والعمل عىل إعادة افتتاح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن» .ووعدت الخطة،
أيضً ا ،مبساعدة الشعب اللبناين «يف تطوير وتحقيق مستقبل اقتصادي وسيايس أفضل لبلدهم ،خا ٍ
ل من
الفساد ،وشامل جميع األطراف» ،مع تأكيد مساعدة سورية يف املسائل اإلنسانية(.((2
يف نهاية املطاف ،قام املرشحان مبا كان من املفرتض أن يفعله كل واحد منهام لتعزيز فرصه يف الفوز،
لكن املؤمترات ليست ما يصنع الفارق .ومل تكن استطالعات الرأي التي أُجريت بعد املؤمترين واضحة بعد ،بل
حتى متناقضة ،يف ما يتصل بتأثريها االنتخايب .وأظهر استطالع للرأي أجرته كلية إمريسون كوليدج Emerson
 Collegeيف  31آب /أغسطس أن السباق يشتد ،مع تقدم بايدن بنقطتني فقط( ،((2يف حني أشار استطالع آخر
أجرته رشكة مورنينغ كونسلت  ،Morning Consultنُرش يف  1أيلول /سبتمرب إىل أن بايدن يتقدم بثامين نقاط،
ما ،أن يصبح السباق أكرث تنافسية يف املرحلة النهائية،
وما زال متفوقًا يف الواليات املتأرجحة .ويتوقع عمو ً
وال سيام بعد املناظرات الرئاسية االفرتاضية(.((2
صمم مؤمتر الحزب الجمهوري يف املقام األول رسائل خاصة بقاعدة ترامب املوالية ،لكنه حاول أيضً ا تحقيق
نجاح بني الناخبني األمريكيني من أصل أفريقي والناخبني املتأرجحني يف الضواحي ومعظمهم من الطبقة
العاملة البيضاء والنساء .تعكس محاولة الوصول إىل هذه الدوائر االنتخابية تناقضً ا يف الرسائل قد يربك
بعض الناخبني .ويبدو أن الجمهوريني يستخدمون اسرتاتيجية ابتُكرت يف سيناريو محتمل سابق ملواجهة
بني ترامب والسناتور ساندرز – وليس املرشح الفعيل للحزب الدميقراطي بايدن – تلمح إىل أن «اليسار
الراديكايل» يسيطر عىل الحزب الدميقراطي .قد يكون هذا التكتيك مفيدًا يف تعبئة قاعدة ترامب ،لكن لن
يكون له تأثري يف املستقلني والجمهوريني املعتدلني الذين مييلون إىل التصويت ملصلحة بايدن ،وال عىل
اليساريني الذين ما زالوا عىل الحياد .ويدّعي بايدن أن حل مشكالت أمريكا ال ميكن أن يبدأ إلّ بهزمية ترامب ،من
دون تقديم خريطة طريق بخطة كاملة للفوز .كانت مقاربة املرشح الدميقراطي حذرة يف املؤمتر ،بهدف
وقه يف استطالعات الرأي ،مفضّ ًل ذلك عىل التحول إىل حملة طموحة وأشد خطورة.
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