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العالم
ً
قــائــا إن ال ــوالي ــات املـتـحــدة تمكنت
من تحقيق نتائج أفضل من أوروبا،
مرجعًا الركود األوروبي إلى مشاكل
ّ
الـ ـ ـي ـ ــورو .كـ ــذل ــك ،يـ ــذك ــر سـتـيـغـلـيـتــز
باتفاقية «النافتا» للقول إنــه يمكن
إن ـشــاء منطقة ت ـجــارة ح ــرة مــن دون
الحاجة إلى عملة موحدة.
وف ــي ال ــواق ــع ،ال ي ـن ــادي ستيغليتز
بـهــدم املـنـظــومــة األوروب ـي ــة ّ
برمتها،
ب ــل ه ــو ي ـق ــول إن أم ــام ـه ــا خ ـيــاريــن:
فإما أن تعزز الوحدة السياسية بني
دولها األعضاء ،ما يعني في مرحلة
ما زيادة امليزانية األوروبية وبرامج
ال ــرع ــاي ــة امل ـش ـتــركــة واع ـت ـم ــاد نـظــام
مــوحــد لـلـتــأمــن عـلــى ال ــودائ ــع ،لكي
ال يـقــع وزر األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة في
ً
اليونان مثال على املصارف اليونانية
التي هي على وشك االنهيار فحسب،
بل على مصارف أملانيا الثرية أيضًا.
أمــا الـخـيــار الـثــانــي فـهــو ،كما سبق،
التخلي عن العملة املوحدة كوسيلة
ل ـل ـح ــد مـ ــن الـ ـت ــوت ــر ال ـس ـي ــاس ــي بــن
الدول األوروبية ولفسح املجال أمام
االقتصادات الضعيفة للتحسن.
ّ
تمر أزمة اليورو بعامها الثامن ،أي
أنـهــا تـكــاد ت ــوازي عـمــر ال ـيــورو قبل
األزمة .وفي الواقع ،لم يكمل اليورو
عقده األول قبل اندالع أزمة الديون
الـ ـسـ ـي ــادي ــة .م ــا ي ـق ــول ــه سـتـيـغـلـيـتــز
لـ ـي ــس ج ـ ــديـ ـ ـدًا ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،ولـ ـكـ ـن ــه قــد
يقلب النقاش الـعــام حــول مستقبل
االتحاد األوروبي بسبب تزامنه مع
مرحلة مصيرية ينبغي على أوروبا
ف ـي ـهــا إيـ ـج ــاد ط ــري ـق ــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
«الـبــريـكـســت» وال ـتـهــديــدات األمنية
امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة وأزم ـ ـ ـ ــات الـ ـه ــوي ــة داخـ ــل
مـجـتـمـعــاتـهــا .م ــا ي ـق ـتــرحــه ال ـكــاتــب
هـ ـ ــو ،بـ ـبـ ـس ــاط ــة ،أن مـ ـن ــاخ أوروب ـ ـ ــا
الـسـيــاســي ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي غير
ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى اس ـت ـي ـع ــاب إص ــاح ــات
ضـ ــروريـ ــة ك ــال ـت ــي ي ــوص ــي ب ـه ــا فــي
كـ ـت ــاب ــه ،وب ــالـ ـت ــال ــي هـ ــو يـ ـق ــول إن ــه
ينبغي على أوروبا أخذ خطوة إلى
الوراء والتخلي عن مشروع اليورو،
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن عـلــى األقـ ــل ،إلــى
حني تبلور املؤسسات التي تضمن
نجاحه .بعبارة أخرى ،هو ال يدعو
إلى التخلي عن املشروع األوروبــي،
بـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـخـ ـل ــي عـ ـ ــن سـ ـي ــاس ــات
ســابـقــة ألوان ـه ــا قــد تـسـبــب تــوتــرات
ك ـف ـي ـلــة بـ ـه ــدم امل ـن ـظ ــوم ــة بــأك ـم ـل ـهــا،
وخصوصًا مع فقدان ثقة الشعوب
ب ــالـ ـق ــادة «ال ــوسـ ـطـ ـي ــن» ال ــداع ـم ــن
لــات ـحــاد وب ـف ـكــرة االت ـح ــاد نفسها،
وهــو ما يثبته استطالع تلو اآلخر
في معظم البلدان األوروبية.

ُيعتبر التصويت
بمثابة انتخابات عامة
وقد يوصل المعارضة
إلى السلطة

األزمة االقتصادية
إل ــى ج ــان ــب ص ـع ــود أس ـه ــم امل ـعــارضــة
ّ
امل ـنــاه ـضــة ألوروبـ ـ ـ ــا ،ف ـ ــإن الـتـصــويــت
ب ــ«ال» على االصــاحــات الـتــي طرحها
ري ـ ـنـ ــزي سـ ـي ــزي ــد مـ ــن حـ ـ ـ ـ ّـدة امل ـش ــاك ــل
االقتصادية واملصرفية املتراكمة في
ايطاليا ،وستنهار الحكومة وتدخل
ال ـب ــاد ف ــي أزم ــة سـيـســاسـيــة سـتــؤدي
إلـ ــى ركـ ـ ــود ون ـ ـ ــزوح رؤوس األم ـ ـ ــوال،
مـ ــا س ـي ـن ـع ـكــس س ـل ـب ــا ع ـل ــى االتـ ـح ــاد
األوروبي ككل.
ولــدى البنوك اإليطالية أكثر مــن 310
مليارات جنيه استرليني من الديون
امل ـه ــددة بــالـتـعـثــر ،ال ـتــي بـلــغ حجمها
ل ــدى أقـ ــدم بـنــك ف ــي ايـطــالـيــا «مــونـتــي
دي ب ــاش ــي دي س ـي ـي ـن ــا»  47م ـل ـيــار
يورو ،اضافة إلى تراجع أسهم القطاع
املصرفي بنسب تصل إلى  %67خالل
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االنتخابات األميركية

«الحزب الليبرتاري» :خيار الناخبين الثالث
فــي الــواليــات المتحدة حــزبــان رئيسيان يـتـبــاريــان في
االنتخابات الرئاسية ،ويسيطران على مختلف جوانب
الحياة السياسية .ولكن في هذا البلد هناك  16حزبًا آخر،
من بينها «الحزب الليبرتاري» الذي استطاع ،خالل االنتخابات
األخيرة ،أن ُيبرز ويحجز مكانًا لنفسه
ياسمين نور الدين
ق ـل ـي ـلــون ي ـع ـل ـمــون ب ــوج ــود  16حــزبــا
أمـيــركـيــا رسـمـيــا ،حـتــى منهم مــن هم
داخـ ــل ال ــوالي ــات املـ ّـت ـحــدة ال يـعــرفــون
ب ـه ــا ،وذل ـ ــك بـسـبــب هـيـمـنــة الـحــزبــن
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري وال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي عـلــى
الـســاحــة الـسـيــاسـيــة ،األم ــر ال ــذي دفــع
بالحزب الثالث إلى خلف الكواليس.
غـيــر أن األن ـظــار تتجه نـحــو «الـحــزب
الـلـيـبــرتــاري» ،هــذه امل ــرة ،على اعتبار
أن ــه ي ـمـ ّـثــل «ال ـخ ـي ــار اآلخ ـ ــر» ولـيــس
الــوح ـيــد ،فــي ظــل وج ــود خـيــاريــن
أحالهما ّ
مر.
وت ـ ـحـ ــاول األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـ ـ ــ 16ال ـتــي
تـ ـ ـت ـ ــوزع بـ ــن الـ ـيـ ـس ــار وال ـي ـم ــن
إيـ ـ ـج ـ ـ ّـاد م ـ ــوط ـ ــئ ق ـ ـ ـ ــدم ل ـ ـهـ ــا ف ــي
الـسـبــاق الــرئــاســي ،فـتـقـ ّـدم فــي كل
م ـ ــرة م ــرش ـح ــن ،م ــن دون أن ت ـنــال
ال ـ ـن ـ ـصـ ــاب ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي الـ ـ ـ ــذي يـ ـخ ـ ّـول

ّ
ترى فئة من «الليبرتاريين» أن المنافسة على
منصب تعارض فلسفة الحزب (أ ف ب)

األش ـهــر  12املــاضـيــة .وقــالــت صحيفة
«ذا ايكونوميست» إن مـعــدل البطالة
فــي إيـطــالـيــا ،وه ــي راب ــع اق ـت ـصــاد في
أوروب ــا ،هو الثاني بعد اليونان ،وإن
البالد هي األكثر ارتفاعًا للدين العام.
ووف ــق تـقــريــر فــي مـجـلــة «بوليتيكو»
األم ـي ــرك ـي ــة ،ت ـق ــع ع ـل ــى ع ــات ــق ري ـن ــزي
مهمة شــاقــة إلن ـقــاذ الـقـطــاع املصرفي
اإليـطــالــي ،باعتبار أن انـهـيــار القطاع
سـيـتـسـبــب ف ــي ان ـت ـش ــار الـ ـخ ــراب عبر
اقتصاد إيطاليا ومنطقة اليورو على
نطاق أوسع.
ووف ــق كـبـيــر االق ـت ـصــاديــن فــي معهد
اإلدارة ف ــي املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة ،جيمس
سـ ـب ــرول ،فـ ــإن اق ـت ـص ــاد إي ـطــال ـيــا «قــد
يواجه حالة من الركود الدائم ،وليس
م ــن املـسـتـبـعــد أن تـتـبــع ن ـهــج املـمـلـكــة
املتحدة تجاه االتحاد األوروبي».
وت ـص ــف ال ـص ـحــافــة ال ـعــامل ـيــة الــوضــع
االق ـت ـص ــادى ف ــي إي ـطــال ـيــا بــ«الـقـنـبـلــة
املوقوتة» ،التي سيكون تأثيرها على
القارة العجوز أكبر وأسوأ من استفتاء
بريطانيا .ويــرى املراقبون أن االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـعـ ــالـ ــم أج ـ ـمـ ــع ان ـش ـغــل
ببريطانيا ولم يعر األزمة االقتصادية
والـسـيــاسـيــة فــي إيـطــالـيــا أي اهـتـمــام،
بــالــرغــم م ــن أن ــه م ــن ش ــأن اي ـطــال ـيــا أن
ّ
تمزق أوروبا.

م ــرشـ ـحـ ـيـ ـه ــا خ ـ ـ ـ ــوض االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة .وب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــاء «ح ـ ـ ــزب
الدستور» و»الخضر» و»الليبراليني»
و»اإلصالح» ،التي بإمكانها الحصول
على  270كتلة انتخابية (وهو العدد
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب الن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس) ،لــن
ُتــدرج األحــزاب األخــرى ضمن القائمة
االنتخابية على مستوى أميركا .وفي
الــواقــع ،فــإن مرشحي تلك األح ــزاب ال
ّ
يسعون إلى املنافسة بقدر ما يرغبون
في لفت نظر الناخب األميركي لبرامج
أحزابهم.
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع «ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
يتخذ مــن القنفذ
الـلـيـبــرتــاري» ،ال ــذي ّ
رم ـ ـزًا ل ــه ،ج ــذب ان ـت ـبــاه اإلع ـ ــام إل ـيــه،
فــاسـتـضــافــت ق ـنــاة «س ــي أن أن» ،في
حـ ـ ــزيـ ـ ــران املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،مـ ــرشـ ــح الـ ـح ــزب
للرئاسة غ ــاري جــونـســون ،نـظـرًا إلى
نجاحه في الحفاظ على نسبة ثابتة
نسبيًا ( )%10في استطالعات الرأي،
خــافــا للسابق ،ذلــك أنــه مــن املـعــروف
أن أص ــوات الـحــزب الـثــالــث تتآكل مع
ّ
وصـ ـ ــول االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات إلـ ــى مــراح ـل ـهــا
الـنـهــائـيــة .ويـسـعــى غ ــاري جــونـســون
إل ــى بـلــوغ نسبة  ،%15وه ــي النسبة
الـتــي تتيح لــه املـشــاركــة فــي املـنــاظــرة
وإل «ف ـ ــا ف ــرص ــة لــه
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــةّ ،
حد تعبيره.
بالفوز» على ّ
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـرف ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب عـ ـ ــن نـ ـفـ ـس ــه ع ـبــر
بأنه «ممثلكم في
موقعه اإللكتروني ّ
الـسـيــاسـيــة األم ـيــرك ـيــة ،وه ــو الـحــزب
الــوحـيــد ال ــذي يـحـتــرم ال ـفــرد الـخــاص
تلخص هذه العبارة املرتكز
واملميز»؛ ّ

النظري للحزب ،حيث األولوية للفرد،
وي ـق ـت ـص ــر دور ال ـ ــدول ـ ــة ع ـل ــى ص ــون
حرية األفراد وحفظ ملكياتهم ،أي ما
يعرف بمصطلح «الــدولــة الشرطي».
وليس مستغربًا أن يكون الـحــزب قد
ـأس ــس عـ ــام  ،1971أي خـ ــال حقبة
تـ ّ
ال ــرئـ ـي ــس ريـ ـتـ ـش ــارد ن ـي ـك ـس ــون ال ـتــي
ش ـهــدت ح ـصــول أزمـ ــة مــال ـيــة عــاملـيــة،
ـا ع ـ ــن ف ـض ـي ـح ــة «ووتـ ــرغ ـ ـيـ ــت»
ف ـ ـضـ ـ ً
ال ـش ـه ـي ــرة .الـ ـح ــزب الـ ـ ــذي ي ـ ّـت ـخ ــذ مــن
ت ـم ـث ــال الـ ـح ــري ــة ش ـ ـعـ ــارًا ل ـ ــه ،ي ـت ـبـ ّـنــى
على لـســان مرشحه غــاري جونسون
الليبرالية الكالسيكية ،مستندًا إلى
م ـب ــدأ رائ ـ ــد ال ـل ـي ـبــرال ـيــة االق ـت ـصــاديــة
آدم سـمـيــث« :دع ــه يـعـمــل دع ــه يـمــر»،
مصغرة وهجرة
فيدعو إلــى حكومة
ّ
غ ـيــر م ـق ـ ّـي ــدة (ب ـغ ـيــة اس ـت ـق ـطــاب الـيــد
العاملة الرخيصة) وتجارة حـ ّـرة بني
ال ـب ــاد ،كـمــا يــرفــض ف ــرض الـضــرائــب
عـلــى الـفـئــات كــافــة ،ويـنــاهــض قــانــون
الـ ـح ـ ّـد األدنـ ـ ــى ل ــأج ــور ،وي ــؤم ــن بــأن

يرى الحزب أن
الضمان االجتماعي
والتعليم الجامعي من
مسؤولية الفرد

تحرير السوق من التدخل الحكومي
سيقود ،في نهاية املطاف ،إلى إحالل
التوازن ،بما أن الدولة لم تستطع حل
ّ
املشكالت االقتصادية واالجتماعية.
ويطرح هــذا األمــر شكوكًا حــول قدرة
الحزب على إحداث التغيير املنشود،
فــي زم ـ ٍـن يـشـ ّـكــل الــوضــع االقـتـصــادي
أولوية املواطن األميركي ،ال سيما أن
النهج االقتصادي الذي يتبناه ّ
تسبب
ّ
فضال عن أنه
في أزمات مالية دورية،
ً
يطالب بإلغاء املساعدات االجتماعية
واملكتسبات العمالية.
ّأم ـ ــا فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ف ـيــرى
«ال ـ ـحـ ــزب ال ـل ـي ـب ــرت ــاري» أن ال ـض ـمــان
االج ـت ـمــاعــي والـتـعـلـيــم الـجــامـعــي من
مسؤولية الفرد ،ويدعو إلــى إخضاع
ق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم ل ـل ـخ ـص ـخ ـصــة ،فـيـمــا
يــدعــم الـتـعـلـيــم امل ـنــزلــي .ك ــذل ــك ،يــدعــو
إل ــى إنــاطــة دور ال ــدول ــة ،عـلــى صعيد
ال ـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة ،بالجمعيات
الخاصة.
على صعيد آخر ،حاز غاري جونسون
أعـلــى نسبة تــأيـيــد فــي صـفــوف الفئة
ال ـشــابــة ،اس ـت ـنــادًا إل ــى إح ـصــاء أج ــراه
م ــرك ــز «ب ـي ــو» ل ــأب ـح ــاث ،ف ـن ــال نسبة
 %32مـقــابــل  %13لـهـيــاري كلينتون
و %12لـ ــدونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب فـ ــي ال ـف ـئــة
الـعـمــريــة الـبــالـغــة  30عــامــا وم ــا دون.

ترامب :سأوضح موقفي من الهجرة السرية
أعلن املرشح الجمهوري للرئاسة االميركية ،دونالد ترامب ،أنه سيلقي
يوم غد خطابا بشأن الهجرة السرية منتظرًا منذ ايام.
وقال ترامب ،في تغريدة على موقع «تويتر»« ،سألقي خطابا كبيرا عن
الهجرة غير القانونية االربـعــاء في واليــة اريــزونــا» ،موضحًا أنــه يبحث
عن صالة الستقبال عدد كبير من الحضور في هذه الوالية الواقعة على
الـحــدود مــع املكسيك .ويفترض ان يسعى تــرامــب فــي هــذا الخطاب الى
وضع حد لاللتباس بشأن نواياه بشأن مصير احد عشر مليون مهاجر
ســري في الــواليــات املتحدة .وبعدما اعلن انــه يريد طــرد كل هــؤالء ،قال
الـثــاثــاء املــاضــي انــه يمكن ان يعدل خطته لتصبح اكثر ليونة ،مــا اثــار
التباسا كبيرا .وبعد ذلك تبنى لهجة اكثر تشددا.
وق ــال مــايــك بـنــس ،املــرشــح ملنصب نــائــب الــرئـيــس مــع تــرامــبّ ،إن قطب
العقارات ترامب «تحدث بأسلوبه الصريح االعتيادي عن آلية ال سياسة».
(أ ف ب)

ورغ ـ ـ ــم ت ـخ ـ ّـط ـي ــه ال ـس ـت ــن مـ ــن ال ـع ـم ــر،
نـ ـج ــح ج ــونـ ـس ــون ف ـ ــي جـ ـ ــذب ال ـج ـيــل
ال ـش ــاب ،بـلـبــاســه الــريــاضــي ودراج ـتــه
الهوائية ودفــاعــه الشرس عن الحرية
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ف ـس ــان ــد حـ ــق املـ ـ ـ ــرأة فــي
اإلح ـه ــاض ،ودع ــا إل ــى تقنني الــدعــارة
ودعـ ــم زواج املـثـلـيــن ونـ ـ ــادى ،بشكل
خاص ،بوقف حرب املخدرات وتشريع
امل ــاريـ ـج ــوان ــا ال ـت ــي س ـب ــق أن اع ـت ــرف
بتدخينها شخصيًا لعالج آالم الظهر،
إث ــر تـعـ ّـرضــه ل ـحــادث خ ــال ممارسته
باملظلت عام .2005
رياضة القفز
ّ
وقد شهد الحزب نزاعًا بني جناحني:
ّ
املتطرف الذي سيطر
الجناح الليبرالي
حتى
1980
عام
على الحزب ،منذ أواخر
ّ
عام  ،2006حينما انعقد املؤتمر العام،
ليتسلم على إثــره الجناح اإلصالحي
ّ
الـ ـحـ ـك ــم .إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،يـ ـح ــاول
الحزب الحصول على الدعم من خالل
عــاقـتــه بــالــراب ـطــة الــوطـنـيــة لـلـبـنــادق
األميركية ( ( ،RNAالتي ارتبط اسمها
ب ـت ـمــويــل ح ـم ــات امل ـحــاف ـظــن ال ـجــدد
وال ـج ـم ـه ــوري ــن ،وتــدع ـم ـهــا تــاريـخـيــا
أسـ ــر كـ ــآل ش ـي ـنــي وآل كـيـسـنـجــر وآل
ب ــوش .ف ــ»ال ـحــزب ال ـل ـي ـبــرتــاري» يـ ّ
ـؤيــد
حــريــة ح ـيــازة األس ـل ـحــة اس ـت ـنــادًا إلــى
الــدس ـتــوراألم ـيــركــي ،لـكـ ّـنــه فــي املـقــابــل
يــدعــو إل ــى خـفــض اإلن ـف ــاق العسكري
التسلح النووي ،كما ّأنه من
ويعارض
ّ
مناصري مبدأ عدم التدخل في شؤون
الدول األخرى.
ّ
ويتصرف حاكم والية نيو ميكسيكو
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ب ـ ـبـ ــراغ ـ ـمـ ــات ـ ـيـ ــة ،فـ ـعـ ـب ــارت ــه
الشهيرة «جـمـهــوري ماليًا اجتماعي
دي ـمــوقــراط ـيــا» تـلـ ّـخــص استراتيجية
ال ـحــزب ،القائمة على سحب البساط
شيئًا فشيئًا من تحت أقدام العمالقني.
وفـ ــي ح ــن ي ـت ـص ـ ّـرف دون ــال ــد تــرامــب
ـرشــح يـمـيـنــي م ـس ـت ـقــل ،وه ـي ــاري
ك ـمـ ّ
ّ
ك ـل ـي ـن ـت ــون كـ ـخـ ـل ـ ٍـف ل ـل ــرئ ـي ــس ب ـ ــاراك
ّ
كأنه
أوباما ،يتصرف غاري جونسون ّ
مرشح حزب رئيسي ،داعيًا الناخبني
ّ
إلـ ــى «عـ ـ ــدم ال ـت ـص ــوي ــت ل ــأق ــل سـ ــوءًا،
ألن ذلــك سيكون تصويت ّ
لسيئ بكل
ّ
األح ـ ـ ــوال» .ك ــذل ــك ،دع ــا الـنــاخـبــن إلــى
التصويت لحزب وليس لشخص ،في
خطوة ذكية تهدف إلى ترسيخ الحزب
ٍ
ك ـم ـنــاف ــس جـ ـ ـ ّـدي ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق ــات
االنتخابية الالحقة من جهة ،وصرف
النظر عــن افتقار املــرشــح الليبرتاري
إلـ ــى ال ـك ــاري ــزم ــا ال ـش ـخ ـص ـيــة وطــاقــة
اللسان من جهة أخرى.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن م ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـحـ ــزب
الـ ـص ــري ــح بـ ـش ــأن دور الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،وق ــع
غــاري جونسون فــي فــخ التناقضات.
ومـ ـث ــال ع ـلــى ذل ـ ــك ،ع ـنـ ّـدمــا ص ـ ـ ّـرح في
إحـ ـ ــدى امل ـ ـ ــرات ب ــأن ــه س ـي ـت ــرك تـنـظـيــم
م ـه ـنــة ال ـ ــدع ـ ــارة لـ ـل ــدول ــة ،م ـض ـي ـفــا أن
العامالت في تلك املهنة هن الضحيات
ّ
وصرح في مناسبة أخرى
الوحيدات.
ب ـ ــأن «بـ ـع ــض األش ـ ـخـ ــاص ال ي ـج ــدون
ســوى الــدولــة ليلجأوا إليها» ،إضافة
إل ـ ــى الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـن ــاق ـض ــات ح ــول
قـضــايــا ال ـس ــاح واملـ ـخ ــدرات وال ــدي ــن،
وغيرها مــن املــواضـيــع اإلشكالية في
امل ـج ـت ـمــع األمـ ـي ــرك ــي ال ـت ــي ي ـق ــع فـيـهــا
جـ ــون ـ ـسـ ــون ،فـ ــي س ـع ـي ــه إلـ ـ ــى ت ـجـ ّـنــب
اس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز بـ ـع ــض شـ ــرائـ ــح امل ـج ـت ـم ــع،
ليكون مرشحًا وسطيًا أكثر من كونه
مرشحًا معارضًا.
وه ـن ــا ،ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن هـنــاك
ّ
فئة من «الليبرتاريني» ترى أن مجرد
ّ
امل ـنــاف ـســة ع ـلــى مـنـصــب ح ـكــومــي هي
مسألة معارضة لفلسفة الحزب.
في الخالصة ،يمكن القول إن الواليات
ففضال عن
ـاء؛
ً
املـتـحــدة ليست اسـتـثـنـ ً
فكي كماشة الحزبني
أن الـخــروج مــن ّ ّ
يتم في املستقبل القريب،
املهيمنني لن
تــدل مؤشرات عـ ّـدة على رغبة الشعب
ّ
فــي االطـ ــاع عـلــى ال ـخ ـيــارات الـبــديـلــة،
بمعزل عــن فــرص نجاحها .ففي عقر
النظام الرأسمالي ،ليس مستغربًا أن
تداعب فكرة العودة إلى الليبرالية ،في
شكلها األصلي ،خيال البعض.

