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مقال

عشية انتخابات مجنونة
عامر محسن
أثار سالفوي جيجك ثورة غضب ّ
ضده،
ٍ
مــن مختلف أوس ـ ّـاط الـيـســار األمـيــركــي،
بـعــد أن صـ ـ ّـرح ب ــأن ــه ،ل ــو ك ــان امـيــركـيــا،
ل ـص ـ ّـوت ل ـصــالــح دون ــال ــد ت ــرام ــب .على
الـ ّـرغــم من أن كــام جيجك لم يكن ّ
جديًا
ب ــالـ ـك ــام ــل ،وه ـ ــو قـ ـص ــده ع ـل ــى األرج ـ ــح
ب ـ ـهـ ــدف االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــزاز (قـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ّم ــاح ـظ ـت ــه
بالقول ان ترامب «يرعبه» وانه سيكون
رئيسًا فظيعًا) ،ولـيــس كــدعـ ٍـم سياسي
ّ
ٍ
مل ــرش ــح ودع ـ ـ ــو ٍة فـعـلـ ّـيــة لـلـتـصــويــت لــه،
ف ــإن الـكــاتــب الـسـلــوفـيـنــي قــد اص ـطــدم ـ ـ
ّ
عن غير قصد ّ
ربما ـ ـ بواقع أن مستوى
ٍ
ال ـج ـ ّـد ّي ــة وال ـح ـســاس ـيــة يــرت ـف ـعــان ،لــدى
ّ
ـول فــي كل
اليسار األمـيــركــي،
ٍ
بشكل مـهـ ٍ
انتخابي ،وال يعودون يحتملون
موسم
ٍ
ّ
التشكيك والنقاش ،أو حتى امل ــزاح ،في
ّ
دعم مرشح الحزب ّالديمقراطي.
هــذا ّ
السلوك املتشنج كنت تالقيه لدى
ّ ّ
دنـ ــو ك ــل ان ـت ـخــابــات رئ ــاس ـي ــة؛ ف ـي ــروج،
ب ــن الـ ـيـ ـس ــاري ــن ،ل ـ ــوم وتـ ـق ــري ــع ّأم ـث ــال
رال ـ ــف ن ـ ــادر وج ـي ــل س ـت ــاي ــن ،مــرش ـحــي
ّ
ّاألحـ ـ ــزاب املـسـتـقــلــة ال ـي ـســاريــة ،بـ ّـدعــوى
حهم
أنهم «يسرقون األصوات» من مرش ّ
بشكل غير مباشر ،مرشح
ويساعدون،
ٍ
اليمني الجمهوري (هل هناك سلوك غير
ّ
سياسي
ديمقراطي ّأكثر من أن تطلب من
أن ال يـ ـت ــرش ــح ،وأن ال ي ـت ـي ــح ل ـل ـنــاس
التعبير عن تفضيالتها؟) .الغريب في
ّ
ّ
األم ــر هــو أن ه ــذا ال ـجـ ّـو ك ــان يـعـ ّـم حتى
فــي مناطق ووالي ــات كـنـيــويــورك (التي
يراسل مثقفوها ،اليوم ،جيجك بغضب)
وكاليفورنياٌ ،تكون نتيجة االنتخابات
ّ
ّ
والجو حولك كله
فيها محسومة سلفًا،
ٌ
دي ـم ـق ــراط ــي ،وال ي ــوج ــد س ـب ــب حقيقي
للمناصرة السياسية واق ـنــاع جيرانك
ب ــال ـت ـص ــوي ــت ،أو ع ـ ــدم أخ ـ ــذ امل ــوض ــوع
باسترخاء ونقاشه من دون حساسية.
ً
ً
ذات مـ ـ ّـرة ،م ـثــا« ،لـقـيـنــا» رج ــا اعـتــرف
ّ
ّ
سيصوت لجورج بــوش ،فتحلقنا
بأنه
ّ
حوله وأخذنا نرقبه بفضول ونتحسسه
ونـسـتـجــوبــه ،فــأنــت ل ــن تـجــد بـسـهــولــة،
في شعاع خمسني كيلومترًا من شارع
«تيليغراف» فــي بيركلي ،مــؤيـدًا علنيًا
واحدًا للجمهوريني (ومع ذلك فاز بوش
في االنتخابات تلك السنة).
ـدي ن ـ ـظـ ـ ّ
ك ـ ــان ـ ــت لـ ـ ـ ـ ـ ّ
س ـي ــة
ـا
ـ
س
ـ
ح
ـن
ـريـ ــة عـ ـ ـ
ّ
ـح
ال ـي ـســاريــن وح ـمــاس ـهــم ال ـبــالــغ ملــرشـ ٍ
ل ـي ــس لـ ـه ــم ،وه ـ ــم آخ ـ ــر مـ ــن ي ــؤث ــر عـلــى
ان ـت ـخ ــاب ــه ،وه ـ ــي أن أسـ ـ ــاس امل ــوض ــوع
نفساني .الـيـســاري يـضـطـ ّـر ،فــي موسم
االنتخابات ،الى اقناع نفسه بالتصويت
ل ـل ـس ـيــاســات وامل ــؤسـ ـس ــة واألشـ ـخ ــاص
سنوات وهو ينتقدهم
الذين قضى أربع
ٍ
وي ـطــالــب بـتـغـيـيــرهــم والـ ـث ــورة عـلـيـهــم.
عملية «االبـتــاع» هــذه تجعله ّ
حساسًا
وتجبره على إخــراج
للنقد والتشكيك،
ّ
خيار التصويت على أنــه واج ـ ٌـب كوني
وم ـ ـهـ ـ ّـمـ ــة إجـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــة ،ولـ ـيـ ـس ــت خ ـ ـيـ ــارًا،
إلن ـ ّقــاذ املجتمع مــن خـطـ ٍـر مـحــدق ـ ـ هو
املــرشــح اآلخ ــر .باملقابل ،كــان أصدقائي
اإلحصائيون الذين يدرسون السياسة
األميركية (وهم ليسوا يساريني ّ
باملرة)،
ّ
يـتـنــفـســون االن ـت ـخــابــات وأرقـ ّـام ـهــا قبل
ـام م ــن بــدئ ـهــا ،ول ـكــنّ م ــن ال ــن ــادر ج ـ ّـدًا
عـ ـ
ّ
أن ٍ ّ
يحولوا
يتحمسوا أو يتشنجوا أو
ـاف ايــديــولــوجــي ـ ـ بل
ا ّملــوضــوع الــى خ ـ ٍ
إن الكثير منهم ،بعد سنةٍ من املتابعة
ّ
الحثيثة ،لم يكن يكلف نفسه الذهاب الى
(وذلك
مركز التصويت في يوم االقتراع
ّ
ّ
ألنهم إحصائيون ،وألنهم يفهمون أنه،

األرقام بدأت تميل
الى التقارب أخيرًا،
وترامب صار يمتلك
«فرصة حسابية»
(أ ف ب)

ّ
باملعنى الحسابي ،فــإن صوتك الفردي
وحـ ـم ــاس ــك ورأي ـ ـ ـ ــك ال م ـع ـن ــى لـ ـه ــم فــي
االنتخابات األميركية).

السالح ّ
السري

ّ
امل ـس ــأل ــة ه ــي أنّ «ل ـع ـب ــة» االن ـت ـخ ــاب ــات،
كـمــا يــراهــا املــرش ـحــون ومـسـتـشــاروهــم
ومــديــرو الـحـمــات ،تـجــري عـلــى النحو
الـ ـت ــال ــي :أكـ ـث ــر م ــن  %85م ــن ال ـ ٌـوالي ــات
األم ـيــرك ـيــة نتيجتها مـحـســومــة سلفًا،
وال ي ـجــري عـلـيـهــا ّ
ّ
حقيقي
أي تـنــافــس
وه ــي خـ ــارج ال ـل ـع ـبــة .والي ـ ــات الـســاحــل
ّ
ستصوت
الـغــربــي والـشـمــالــي الـشــرقــي
لـ ـل ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــن دومـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ّــات
ّ
ستصوت للمرشح
الجنوبية والوسطى
ّ
الجمهوري مهما حصل .بل إن ماكينة
الحزبني تستنكف عــن شــراء الدعايات
وإنـفــاق املــال في هــذه املناطق ،للتركيز
على الواليات «املتأرجحة» ،التي تحسم
ّ
النتيجة فــي ك ــل س ـنــة .ه ــذه «ال ــوالي ــات
الحاسمة» ،التي يمكن أن تذهب الى ٍّ
أي
ّ
من املرش َحني ،ال تزيد على السبع ،حتى
ـف مـتـســاهــل لـلــواليــة
م ــع اع ـت ـمــاد ت ـعــريـ ٍ
ّ
«املتأرجحة»ّ ،وال يزيد سكانها عن %15
ّ
مــن مجمل الناخبني ،وفيها تجري كل
ّ
املنافسة .بل إن التركيز ليس منحصرًا
في هذه الواليات القليلة فحسب ،بل في
فئةٍ صغيرة من ناخبي هــذه الــواليــات،
هــم أول ـئــك الــذيــن ال ي ـق ــررون حـتــى يــوم
االن ـت ـخ ــاب م ــن س ـي ــدع ـم ــون ،وصــوت ـهــم
ي ـ ـحـ ـ ّـدد مـ ــن س ـي ـف ــوز ب ـت ـم ـث ـيــل الـ ــواليـ ــة.
الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة مــن الـنــاخـبــن ،كما
ّ
ف ــي كـ ــل ان ـت ـخ ــاب ــات ف ــي الـ ـع ــال ــم ،ق ــررت
مسبقًا وجهة تصويتها والتزمت ،ولن
ّ
يغير رأيها شيء (وهــم أساسًا قد بنوا
موقفهم االنـتـخــابــي ،كــأكـثــر األم ــور في
الحياة ،على معايير النكاية والخوف
ايمان
وكراهية الطرف اآلخر ،وليس عن
ٍ
بحزب وزعيم).
ٍ
الحالة اليوم ،كما تقول االستطالعات،
ّ
ّ
ّ
غير أن
هي أن هيالري متقدمة بوضوحّ ،
األرقــام بدأت تميل الى التقارب مؤخرًا،
وترامب صار يمتلك «فرصة حسابية».
بحسب املقاييس العادية لالنتخابات،
ّ
ّ
ً
فإن انتصار ترامب يظل احتماال بعيدًا،
ّ
إذ عليه أن يفوز بكل الواليات الحاسمة

ال ـتـ ّـي تـمـيــل لـصــالـحــه أو ي ـت ـقــارب فيها
امل ــرشـ ـح ــان ،ثـ ـ ّـم أن ي ـس ــرق واليـ ـ ــة عـلــى
األقل من تلك التي تميل حاليًا ملصلحة
ّ
هيالري (وأن تتعامد كل هذه الظروف
ّ
يتحدى علم األرجحية).
في آن هو أمـ ٌـر
ّ ّ
ّ
ال أن ه ــذه لـيـســت ان ـت ـخــابــات ع ــادي ــة،
وهناك ايضًا ســاح سـ ّـري قد يلعب في
صالح ترامب« :مفعول بريكزيت».
على نسق استفتاء بريطانيا ،يحاجج
ّ
بـ ـع ــض ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء بـ ـ ـ ــأن االسـ ـتـ ـط ــاع ــات
هــذه السنة قــد ال تظهر الحجم الكامل
لـ ـلـ ـت ــأيـ ـي ــد ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـظ ــى بـ ـ ــه دون ـ ــال ـ ــد
ت ــرام ــب (م ـث ـل ـمــا ف ـش ـلــت االس ـت ـطــاعــات
ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي تـسـجـيــل كـ ـ ّـم الـتــأيـيــد
الشعبي لخروج ّبريطانيا من االتحاد
األوروبـ ـ ــي) .فــاملــرشــح ال ــذي يـقــف ضـ ّـده
ّ
ويقرعه باستمرار ويسخر من
اإلعــام،
مناصريه ،قد يستنكف املؤيدون له عن
االعتراف حني يسألهم اإلحصائي بأنهم
سيصوتون لترامب «الكريه»ّ ،
ّ
فيدعون

أكثر من  %85من
األميركية
الواليات
ٌ
نتيجتها محسومة سلفًا
ً
مثال بأنهم لم ّ
يقرروا ّوجهة تصويتهم
بعد .هــذا العامل ،لو أنـ ّـه يخفي بالفعل
نسبة من التأييد للمرشح الجمهوري،
ق ــد ي ـغـ ّـيــر املـ ــوازيـ ــن ،فـتـصـبــح ال ــوالي ــات
ترامب
التي تبدو كأنها تميل باتجاه ً
(كـ ـفـ ـل ــوري ــدا واوه ـ ــاي ـ ــو) م ـض ـم ــون ــة ل ــه،
ّ
تتقدم
ـات
وتـتــاح لــه املنافسة على والي ـ ٍ
ّ
فـيـهــا ه ـي ــاري حــال ـيــا .مـهـمـ ّـا ي ـكــن ،ف ــإن
األمر الوحيد الواضح هو أنــه ،حتى لو
ٌ
ف ــازت ه ـي ــاري ،فـلــن ي ـكــون ه ـنــاك «ف ــوز
كاسح» ( )landslideفي هذه االنتخابات
وهذا في ّ
حد ذاته مفاجأة.
ّ
ح ــت ــى ن ـف ـهــم ح ـجــم اإلجـ ـم ــاع اإلع ــام ــي
حـ ــول كـلـيـنـتــون وح ـ ــول رفـ ــض ت ــرام ــب،

ـاع نـشــرتــه
يـكـفــي أن نـنـظــر ال ــى اس ـ ّت ـط ـ ٍ
«ايكونوميست»ُ ،يظهر أنه من بني 100
ّ
صحيفة رئيسية في أميركا ،لم تعلن ال
واحــدة تأييدها لترامب ،وهــذا ال مثيل
لــه فــي ال ـتـ ّـاريــخ األم ـيــركــي ،حـيــث حظي
ّ
اسـ ــوأ امل ــرش ـح ــن ،ف ــي أقـ ــل االنـتـخــابــات
تــوازنــا ،بتأييد ثلث هــذه الصحف على
األقل.

فضائح وسجون

ح ــن ُس ـئ ــل ت ــرام ــب خـ ــال م ـن ــاظ ــرة عن
ّأول م ــا س ـي ـف ـع ـلــه ل ــو ان ـت ـخ ــب رئ ـي ـســا،
ـاب ـ ـ ـ ـ ع ـلــى األرجـ ـ ــح م ــن غ ـيــر تفكير
أج ـ ـ ّ
ـ ـ ـ ـ ـ ب ــأن ــه س ـي ــاح ــق هـ ـي ــاري كـلـيـنـتــون
ّ
ويطلب سجنها .لم يكن يعلم بــأن هذه
الـ ـعـ ـب ــارة س ـت ـل ـهــب حـ ـم ــاس امل ـح ــازب ــن
ال ــذي ــن أغــرت ـهــم ـ ـ ـ ـ ق ـبــل أي ش ــيء آخ ــر ـ ـ
فـ ـك ــرة أن ت ــوض ــع ش ـخ ـص ـيــة ك ـه ـيــاري
ك ـل ـي ـن ـت ــون خ ـل ــف الـ ـقـ ـضـ ـب ــان؛ وأص ـب ــح
املـ ـن ــاص ــرون ال ـج ـم ـه ــوري ــون ي ـل ـ ّـوح ــون
بــاألصـفــاد فــي املـهــرجــانــات االنتخابية
ويصرخون بالسجن لهيالري .لم تصل
أي انتخابات أميركية سابقة الــى هذا
امل ـس ـت ــوى وهـ ــو م ــا ع ـ ّـب ــر ع ـن ــه ،ب ـبــراعــة،
املسلسل الكوميدي األمـيــركــي «ســاوث
ب ــارك» (بــاملـنــاسـبــة« ،س ــاوث ب ــارك» في
موسمه العشرين هو أفضلّ ما ُيعرض
على التلفزيون حاليًا ،ويمثل املعالجة
ال ـن ـقــديــة ال ــوح ـي ــدة لــان ـت ـخــابــات الـتــي
يـمـكــن أن ت ـجــدهــا ف ــي اإلع ـ ــام ال ـســائــد.
والـبــرنــامــج قــد وص ــل ،فـنـ ّـيــا اي ـضــا ،الــى
ً
مستوى فائق هذه السنة).
ّ
غير أن الجمهوريني قد ينالون طلبهم
ّ
أق ــل ــه ف ــي ح ــال ــة ه ــوم ــا ع ــاب ــدي ــن ،اح ــدى
أهم الشخصيات في معسكر كلينتون،
والتي اختفت من الحملة وتواجه جديًا
احـتـمــال الـسـجــن .حــن وقـعــت فضيحة
الرسائل االلكترونية الشهيرة ،حصلت
مقابل
عابدين على
حصانة من املالحقة ّ
ّ
االعتراف الكامل بكل ما له عالقة بامللف.
ّ ّ
ال أن هــذه الحصانة قــد انتفت الـيــوم،
ّ
طويلة،
سـجــن مل ــدة
وق ــد تــدخــل هــومــا الـ ّ
ّ
املحققني ّ
وادعــت أنها
ألنها كذبت على
لم تستخدم حساب هيالري االلكتروني
ّ
ّ
فتبي
ال مــن أجـهــزة وزارة الـخــارجـيــة،
ّ
أنها قد خزنت أكثر من  10آالف رسالة

على حاسوبها الشخصي في املنزل.
م ــن ك ـش ــف ه ــوم ــا ،ع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو ،هــو
زوج ـه ــا ال ـســابــق ،ان ـ ُتــونــي وي ـن ــر .حـيــاة
ويـ ـن ــر ال ـس ـي ــاس ـي ــة (أن ـ ـتـ ــج ه ـ ــذه ال ـس ـنــة
ّ
وثائقي طريف عن صعوده وسقوطه)
هــي سلسلة مــن الـفـضــائــح .ك ــان عضو
ك ــونـ ـغ ــرس ش ـ ّ
ـاب ــا وش ـع ـب ـ ّـي ــا ع ــن والي ــة
نيويوركّ ،
ّ
ثم اضطر لالستقالة ،وخسر
سمعته ،بسبب فضيحة جنسية .كان
وينر يتبادل الصور املشينة مع النساء،
وق ـ ــد ك ـش ــف ع ــن ن ـف ـســه ب ــأس ــوأ طــريـقــة
ّ
يتقصد إرس ــال صــورة
ممكنة ،إذ ك ــان
اباحية لنفسه الى إحدى املعجبات على
البريد الخاص ،فقام بوضعها بالخطأ
على صفحته العلنية على «تويتر» التي
يتابعها املاليني (حاول في البداية ،كما
ّ
يفعل أقاربنا الكبار في السن ـ ـ وبعض
املـثـقـفــن ال ـع ــرب ـ ـ ـ ـ ح ــن يــرس ـلــون م ــواد
ّ
اباحية بالخطأّ ،
االدعاء بأن حسابه قد
ٌ
ّ
ّ
تمر).
تم اختراقهّ ،ولكنها حجج لم تعد ّ
املثير في قصة وينر ليس هنا ،بل أنه
بعد الفضيحة قام بلملمة نفسه ،وطلب
دعم زوجته ،وخاض االنتخابات مجددًا
مطالبًا الجمهور بفرصة ثانية .وكــان
ّ
يتقدم في االستطالعات وينافس
وينر
ع ـلــى مـنـصــب ع ـم ــدة مــدي ـنــة ن ـيــويــورك،
والـ ـ ـنـ ـ ــاس س ــام ـح ـت ــه وع ـ ـ ـ ــادت ل ــدع ـم ــه،
فانفجرت ـ ـ قبل أسابيع من التصويت
ٌ
ـ ـ ّ فضيحة أكـبــر مــن األول ــى وأخـطــر (اذ
ّ ّ
ّ
فتيات دون الــســن) .هنا،
أنـهــا تتضمن
ٍ
لم تحتمل هوما اإلذالل وتركته ،ولكن
ان ـت ــون ــي ويـ ـن ــر ك ـ ــان ي ـح ـت ـفــظ لــزوج ـتــه
السابقة بمفاجأ ٍة أخيرة ،فحمى نفسه
مـ ــن ال ـ ّـسـ ـج ــن ع ـب ــر إب ـ ـ ــاغ االف بـ ــي اي
بـمــوضــوع الــرســائــل االلـكـتــرونـيــة التي
أخفتها عابدين.

خاتمة

ً
ّ
ّ
ع ــودة ال ــى جـيـجــك ً .ف ــإن فــي ك ــام املفكر
ّ
السلوفيني ،حقيقة ،حجتني ،أوالهـمــا
اشكالية (فكرة أن اليسار يجب أن يدعم
ّ
«مــرشــح الفوضى» ألن ذلــك «قــد» ينتج
ديناميات جديدة وايجابية ـ ـ ال نعرف
ك ـيــف) ،ول ـكــن الـثــانـيــة فـيـهــا ّالـكـثـيــر من
الــوجــاهــة .نـ ّـبــه جيجك الــى أن ــه ال يمكن
لـلـيـســار أن يـسـتـمـ ّـر بـتـجــاهــل واحـتـقــار
ال ـج ـمــاه ـيــر ال ـب ـي ـضــاء ال ـغ ــاض ـب ــة ،الـتــي
تـصـ ّـوت لترامب وأمـثــالــه ،بــدعــوى أنهم
ي ـم ـي ـن ـيــون وعـ ـنـ ـص ــري ــون وأع ـ ـ ـ ــداء ل ـنــا.
«هؤالء هم أملك الوحيد» ،يقول جيجك.
ً
بالفعل ،لو أننا اعتمدنا نظرة ماركسية
ّ
بــدائـيــة ال ــى امـيــركــا وانـتـخــابــاتـهــا ،فــإن
حلم النخبة املستحكمة سيكون بفصل
ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء الـ ــذيـ ــن ي ـق ـه ــره ــم الـ ـنـ ـظ ــام وال
يستفيدون مـنــه ،وه ــم أكـثــريــة واضـحــة
سود والتينيني
باملعنى اإلحصائي ،الى
ٍ
وأقـلـيــات مــن جـهــة ،يــواجـهــون جمهورًا
أبيض فقيرًا مــن جهةٍ أخ ــرى ،والنخبة
ال ـحــاك ـمــة تـنـقـســم ب ــن امل ـع ـس ـكــريــن وال
ّ
يهمها من يفوز.
ّ
وقد يكون جيجك محقًا في نقطةٍ أخرى،
حــن يـقــول إن انـتـخــاب تــرامــب سيجبر
املؤسسة السياسية على إع ــادة النظر
بـنـفـسـهــا وب ـق ــواع ــده ــا .ف ـمــن يـعـتـبــر أن
ّ
ف ـ ــوزًا م ـفــاج ـئــا ل ـت ــرام ــب س ـي ـهــز أم ـيــركــا
ّ
ويضعفها قــد ال يـكــون مصيبًا ،بــل إن
م ــن ي ــراق ــب مـعـسـكــر ه ـي ــاري كلينتون
واملــؤسـســة األمـيــركـيــة هــذه األي ــام يفهم
ّ
أن اإلن ـح ــال الحقيقي لــإمـبــراطــوريــة،
و»الـخـيــار التخريبي» فــي االنتخابات،
ق ــد يـ ـك ــون ،ت ـح ــدي ـدًا ،ف ــي فـ ــوز ه ـيــاري
ومتابعة املسار القائم.

