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 ВАШИНГТОН — Републиканци ће у недељу одржати годишњу конференцију
Конзервативне политичке акције (ЦПАЦ), први пут откако Доналд Трамп више није
председник. Али, он ће бити у фокусу конференције. ЦПАЦ је основан 1973. и помогао је
Трампу да започне политичку каријеру 2011.

  Ове године Трамп ће се обратити окупљенима у Орланду, Флориди у недељу, и то ће
бити његово прво појављивање у јавности од изласка из Беле куће 20. јануара.   

Његови сарадници рекли су да ће говор бити фокусиран на "будућност републиканске
партије и конзервативног покрета и катастрофалну имиграциону политику Џоа Бајдена".

  

ЦПАЦ је једно од најважнијих годишњих окупљања конзервативаца и одржава се у
моменту када се одлучује куда ће ићи Републиканска странка - да ли ће се дистанцирати
од бившег председника или остаје уз њега. Трампов рејтинг је и даље добар - према
истраживању Галупа подржава га 94 одсто републиканаца.

  

Ипак, поделе унутар станке су постале видљивије када је Сенат одлучивао о опозиву
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Трампа, за шта је гласало и седам републиканских сенатора. Трамп их је жестоко
критиковао, заједно са 10 републиканских чланова Представничког дома који су такође
гласали за његов опозив.

  

Критике су у последње време усмерене на лидера сенатске мањине Мича Меконела.
Иако је Меконел гласао да Трамп буде ослобођен, у говору после гласања је рекао да је
бивши председник "практично и морално одговоран за подстрекивање нереда и опсаду
Конгреса".

  

Трамп је назвао Меконела "суморним, смркнутим политичарем кога само занима лична
корист" и рекао да, уколико републикански сенатори задрже Меконела као свог лидера,
"неће поново победити".

  

Упркос свађи, Меконел је рекао да то не сме да поремети покушаје републиканаца да
поново освоје Белу кућу, чак и ако се Трамп поново кандидује. На питање Фокс њуза да
ли ће подржати Трампову поновну номинацију за 2024, Меконел је рекао "Апсолутно".

  

Иако су неки незадовољни Трампом, бивши председник и даље има подршку многих
државних и локалних републиканских званичника.

  

Трамп је наговестио да његова политичка каријера није завршена, али још није открио
како жели да је настави.

  

"Наш историјски, патриотски покрет МАГА је тек у зачетку. Имам много тога да вам
кажем у наредним месецима, и радујем се наставку нашег заједничког пута", рекао је
након гласања о опозиву.

  

Сенатор из Јужне Каролине Линдзи Грејем, иначе Трампов савезник, оценио је да је
Трамп "најенергичнији члан Републиканске странке"
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"Могу само да кажем да он има највећи потенцијал у Републиканској партији. Треба нам
Трамп", казао је Грејем за Фокс њуз.

  

Неки републиканци, међутим, мисле другачије. Сенатор из Луизијане Бил Кесиди, који је
гласао да Трамп буде проглашен кривим у Сенату, каже да је "Републиканска странка
више од једне особе, да су у питању идеје".

  

Кесиди се залаже за нови пут странке, али због става да се дистанцира од Трампа већ
је трпео последице када му је странка изрекла јавну критику.

  

Представница у Конгресу Лиз Чејни једна је од 10 републиканаца који су у
Представничком дому гласали да Трамп буде проглашен кривим за подстицање побуне.
Она је такође добила јавну критику од странке због тога, а републиканци су је поново
јавно укорили када је рекла да "Трамп не би требало да има улогу у странци".

  

Ове године на конференцији ЦПАЦ говориће и Трампови сарадници: бивши државни
секретар Мајк Помпео, гувернер Флориде Рон ДеСантис, гувернерка Јужне Дакоте
Кристи Ноем.

  

На списку нема бившег потпредседника Мајка Пенса. Медији преносе да му је упућен
позив да се обрати конференцији, али да је то одбио. Пенс и Трамп су се, након четири
године у Белој кући разишли у свађи, јер је Пенс потврдио резултате председничких
избора, упркос Трамповој жељи да то не уради.

  

Конференцији се неће обратити ни Мич Меконел.

  

Председавајући ЦПАЦ Мет Шлап, иначе близак Трампов сарадник, побринуо се за то да
на конференцији говоре они који подржавају бившег председника. Организовао је и
панеле о интегритету избора, на којима ће се расправљати о Трамповим недоказаним
тврдњама да су избори 2020. покрадени.
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ЦПАЦ се ове године одржава у Орланду, јер локални пандемијски прописи на Флориди
дозвољавају одржавање скупова у затвореном простору, уз ношење маски и физичку
дистанцу.

  

(Глас Америке)
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