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على الغالف

أيتام الحلم األميركي
محمد نزال
ّ
قبل  23عامًا ،أنجزت الفنانة الراحلة
ّ
السينمائية.
فاتن حمامة آخر أعمالها
كان فيلمًا بعنوان" :أرض األحالم".
َتفقد ّ
ّ
املصرية جواز سفرها،
السيدة
قبل ساعات ِمن موعد "الهجرة" إلى
أميركا ،فتدخل في ّرحلة بحث عنه.
تعود أدراجها إلى كل مكان ّ
مرت به.
ّ
فرصة العمر في خطر ،إنه السفر ّإلى
أميركا ،إلى "الحلم األميركي" ...فكل
جهد اآلن ُمباح .أجيال في بالدنا كبرت
على هذا الحلم .ال داعي للمكابرة.
ّ
إنها أميركا ،أو أمريكا ،على اختالف
ألسن "العالم الثالث" وآهاته .هكذا جرى
تصوير تلك البالد لنا ،هكذا ُز ِرعت في
وعينا ،ذلك النموذج البشري األعلى،
كشيء ّأبعد ِمن "أرض اللنب والعسل".
ّ
أميركيًا ،في أفالمنا،
هكذا "تثقفنا"
ومن بعد،
قبل
ن
م
"هم"
في أفالمهم
ِ
ِ
أحالمنا.
وكم حفرت "هوليوود" في
ّ
لم يكن للبعض إال أن ُي ّ
صدق .الكل ّ،
والتعميم مجازفة مشروعة هنا ،الكل
"أغرم" بها .حتى َمن نادوا لها باملوت،
وال ّ يزالون ،أصيبوا بلعنة االفتنان بها.
الكل "مريض بأميركا" .ليس غريبًا
على النفس أن تنجذب إلى قاتلها.
كان يكفي ألحدنا أن ُيشاهد ما تفعله
أميركا في العالم ،في لحظتهِ ،من غير
ّ
أن يقرأ تاريخها ،حتى َيعرف أنها
أعتى وحش عاملي في العصر الحديث.
لكن مع ذلك ،كانت تستمر "السرنمة"
ّ
(املشي أثناء النوم) في بالدنا .إنها
ّ
مغناطيسية ،إذ هي أعظم
أعظم قوة
ُ
قناع .إلى هذا الحد الرهيب يمكن
لإلنسان أن ُيبدع في طلسمة األذهان.
ً
ليس سهال أن تشرح ما هي ،تلك
ً
ّ
القوة ،تلك الحالة ،لكثيرين .ليس سهال،
ُ
أكثر ِمن الشرح ،أن تقنع املأخوذ
ً
ذهوال ،بغير ما يرى .أميركا مذهلة
ّ
حقًا .ال داعي للمكابرة ّ
مرة أخرى.
ّ
بحبال الهواء.
املوجوعون يتعلقون ّ
كل ّ
عدتها
هي أوجعتهم ،ومعها
ِمن داخلنا ،هذا صحيح ،لكن تعال
ُ
لتقنعهم .عبثًا تحاول وقد أفلحت
هالتها في "سرنمتهم"َ .يكتب ّ
املؤرخ
األميركي جيمس آدامز ،صاحب
مصطلح الحلم ،في ثالثينيات القرن
املاضي" :لم ُيصبح الحلم األمريكي،
الذي جذب عشرات املاليني من األمم
إلى سواحلنا خالل القرن املاضي،
حلم تحقيق الرخاء املادي فقط .لقد
أصبح حلم القدرة على وصول الرجل
واملرأة إلى أعلى درجة ِمن التطور
دون التقيد بالعوائق التي أقامتها
الحضارات القديمة ،أو األوساط
االجتماعية التي ظهرت ملصلحة
ً
الطبقات ،بدال من أن تكون ملصلحة
اإلنسان البسيط" .شيء ِمن قبيل "ما
ّ
تتحدث عن "الطبقات"
فوق املهزلة" أن
و"أميركا" و"اإلنسان البسيط" في
سطر واحد .دعنا ِمن كل ما مضى.
الحديث متاحة أمام
التاريخ ّ
كتب َ
الجميع ملن ،حقًا ،ال يزال ال َيعلم ،واآلن
ُي ُريد أن َيعلم.
املهم اآلن ،دونالد ترامب! "الحلم
األميركي" وترامب! ّأي أيتام لهذا
الحلم ،ولو على الورق ،ولو في األحالم،
ستحبل بهم أرحام الخيبة اآلن؟
أيتام أميركا .الحلم وقد استحال
كابوسًا .أبعد ِمن الدولِ ،من الساسة،

ِمن األنظمة ،التي عاشت على "بركة"
ً
أميركا ،أبعد يعني وصوال إلى عقول
مليارات البشر على ظهر الكوكب.
مليارات "العاديني" ِ ّمن الناس .تمثال
ّ
الحرية الشهير ،املطل على خليج
نيويورك ،الذي ،كما حفظنا ِمن األفالم،
كانت صيحات الفرح تنطلق ِمن
حناجر راكبي بواخر الهجرة لحظة
رؤيته ِمن بعيد ...هذا التمثال ،كما
ّ
تقول الطرفة اآلنُ ،يفكر في أن يحزم
ً
حقائبه لالنتقال إلى كندا ،مثال .دونالد
ترامب رئيسًا للواليات املتحدة!
أيتام أميركا ،في النموذج اإلنساني
قبل السياسة ،كأفراد قبل الجماعات،
َيستحقون اليوم التعاطف معهم.
أخذهم في الحضن ،إن أمكن .كفكفة
الحبيسة .عن ّأي نموذج
دموعهم
ّ
ّ
ّ
بعد اليوم سيتكلمون؟ إنه ترامب ،إنه
الشعب األميركي ،أليست هذه هي
ّ
الديموقراطية؟ ألزموهم بما ألزموا به
أنفسهم ،هذه هي .ترامب املجنون،
اللعوب ،العنصري ،الذي
ُامللياردير ّ
يريد طرد كل آخر ِمن بالده وسحقه،
املتحرش ،الساخر ِمن ّ
ّ
املعوقني
ّ
جسديًا وأصحاب الحاجات الخاصة،
ّ
املزور ،األبله ،الشوارعي ،السخيف...
وتطول الالئحة .هذا أصبح رئيسًا
ّ
ّ
األميركية"َ .من لم
ـ"اإلمبراطورية
ل
ّ
يتعرف إليه كفاية ،فأمامه آالف املقاطع
ّ
املصورة .آالف املقابالت واملقاالت.
ّ
عجلوا ّ
وتعرفوا إلى "قائد العالم".
ّ
ّ
ّ
مجددًا ،ليست القضية فيه شخصيًا،
إنه "مصطفى" الشعب األميركي،
ّ
إنه صفوة الصفوة بعد الغربلة.
هذا الذي وصل .هذا فخر صناعة
ّ
ّ
األميركية.
"الديموقراطية" على الطريقة
ُ
هذا الجدل الذي سوف يفتتح اليوم،
ِمن جانب الفالسفة وعلماء االجتماع
ّ
واإلنسانيات .أيتام "الحلم
والسياسة
ّ
األميركي" اليوم يجلون عن الحصر.
هل يكون ما حصل سببًا لدخول
أفواج الحاملني دوامة ِمن اإلحباط
ّ
والعبثية؟ إلى أين يسير العالم؟ في
املقابل ،يجوز أيضًا عدم املبالغة في
األمرّ ،إنها أميركا ،أميركا يا ّ
عم ،فال
ّ
تتحدث عن سقوط وما شاكل .هذا
ّ
صحيح أيضًا .إنها أميركا .لكن ،وعلى
قاعدة أضعف اإليمان ،فإن السقوط
األخالقي قد حصل .لنقل إنه "ظهر"
بوضوح أكثر .وبما ّأن أميركا قبلة
العالم عند كثيرين ،في الخير والشر،
فإن ما حصل لن يبقى محصورًا في
أميركا .العني اليوم على أوروبا .على
"قيمها" و"إرثها اإلنساني" ...كما قال
بعض قادة دولها ،أمسُ ،بعيد إعالن
فوز ترامب.
قبل ّ
مدةّ ،
وصف الفيلسوف األميركي،
ّ
تشومسكي ،حالة ترامب بأنها:
وماض
متداع
"حصيلة مجتمع
ٍ
ٍ
بقوة نحو االنهيار" .قبل أكثر ِمن
سنة ،وقبل ظهور نجم ترامب ،كان
تشومسكي خائفًا على كوكب األرض
عمومًا .الرجل التسعيني ،وفي مقابلة
ّ
صحافية ،قال" :هناك هاويتان ،كارثة
بيئية وشيكة ،لم يعد لدينا الكثير من
الوقت للحد منها .أما الثانية فتعود إلى
سبعني عامًا ،كان هناك خطر الحرب
النووية ،خطر ال يزال ينمو .إننا بقينا
على قيد الحياة بمعجزة .اآلن ،نحن
ُ
نسرع إلى الهاوية ،مصممون على
السقوط في العدم".

جنون ترامب
ُ
ال يخرجه من
{بيت الطاعة»
ترامب ليس من خــارج المنظومة ،يمكن معرفة
ذلك من اللحظة األولى ،حينما أعلن مرة أنه سيكون
محايدًا في القتال بين إسرائيل والفلسطينيينّ ،
ثم
ّ
موقفه الحقًا بتأكيده أنه سيدافع عن إسرائيل
ر
غي
ّ
ّ
التعمق في التفاصيل
ولكن
ـر.
ـ
األم
ف
كل
مهما
َ
األخرى يمكن أن يشير أيضا إلى أن جنون ترامب لم
يخرجه من {بيت طاعة» النظام
نادين شلق
مـنــذ تــرشــح دونــالــد تــرامــب للرئاسة
ّ
إلــى الـيــوم ،عمد املحللون واملراقبون
إل ــى ت ـن ــاول واق ـع ــه م ــن خ ــال تعيير
ان ـ ـعـ ــدام خ ـب ــرت ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وح ـ ـ ّـدة
خطابه الذي ّ
تبي الحقًا أنه أثار غرائز
غــالـبـيــة األم ـيــرك ـيــن .وف ــي ظ ــل نقص
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ع ـم ــل اإلعـ ــام
األمـيــركــي على استحضار "فضائح"
ت ـت ـع ـلــق ب ـح ـيــاة ت ــرام ــب االج ـت ـمــاع ـيــة
والـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـغـ ــاف ـ ـلـ ــه أح ـ ـيـ ــانـ ــا
ُ
ب ـت ـس ـج ـيــات ت ـظ ـه ــر خ ـط ــاب ــه الـسـيــئ
واملهني بحق النساء ،وأحيانًا أخرى
ّ
بتهرب ضريبي وبغيرها من األدوات؛
وبــن هــذا وذاك طالعه باستطالعات
ُ
تـ ـب ــرز ان ـ ـعـ ــدام ف ــرص ــه ف ــي الـ ـف ــوز فــي
الرئاسة .لم تكن هذه املحاولة صعبة
ب ــوج ــود ح ــال ــة وش ـخ ـص ـيــة إعــام ـيــة
معروفة ومثيرة للجدل ،مثل ترامب.
وربـ ـم ــا بـ ــدت ال ـص ـع ــوب ــة لـ ــدى ال ــذي ــن
ت ـن ــاول ــوا ظ ــاه ــرت ــه ،ف ــي عـ ــدم فـهـمـهــم
للشارع .إال أن األهــم من كل ذلــكّ ،كان
عدم التفاتهم إلى ذهنية هذا املرشح
الـحـســابـيــة وال ـت ـج ــاري ــة ،ال ـتــي وقـفــت
وراء صعود مؤسساته وبــروز اسمه
كـقـطــب عـ ـق ــارات وم ـ ــال ،ورب ـم ــا كــانــت
س ـب ـب ــا فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــه ،وال س ـي ـم ــا أن
ّ
غالبية خطاباته ركــزت على الجانب
ّ
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي مـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـظـ ــار مـ ـب ــس ــط
ي ـع ـك ــس ه ـ ـمـ ــوم األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن .ول ـك ــن
ً
هــل يعني ذلــك أن تــرامــب ج ــاء ،فـعــا،
م ــن خ ـ ــارج امل ـن ـظ ــوم ــة ،أو م ــا ُيـسـمــى
الـ"إستابليشمانت"؟
ب ـن ـظ ــرة س ــري ـع ــة ع ـل ــى ك ــل م ــا ح ــول ــه،
ي ـ ـم ـ ـكـ ــن تـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان م ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ه ـ ــذه
الفرضية .تــرامــب سيدخل إلــى البيت
األبيض ،في  20كانون الثاني املقبل،
ِّ
متسلحًا بأهم األسلحة لدى الرؤساء
األم ـي ــرك ـي ــن ال ـت ـق ـل ـيــديــن ،ف ــي ب ــداي ــة
والي ـت ـه ــم األولـ ـ ـ ــى ،أي ك ــون ـغ ــرس ذي
غــال ـب ـيــة ح ــزب ـي ــة م ـمــاث ـلــة لـسـيــاسـتــه،
ً
سـ ـيـ ـك ــون م ـ ـسـ ـ ّـهـ ــا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ك ـث ـي ــرة
ق ـ ــد يـ ـتـ ـخ ــذه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا ت ـم ـكــن
ال ـج ـم ـهــوريــون م ــن ال ـف ــوز ف ــي مجلس
ال ـش ـي ــوخ ،ب ـ ــ 51م ـق ـع ـدًا ف ــي م ـقــابــل 47
للديموقراطيني ،وفي مجلس النواب
ب ــ 239مقعدًا مقابل  .192ج ــاءت هذه
الـنـتـيـجــة لـتـنـفــي فــرض ـيــة أخـ ــرى كــان
أســاس ـهــا ال ـت ــروي ــج ل ـف ـكــرة أن ال ـحــزب
ّ
ليتبي
ال ـج ـم ـهــوري واقـ ــع ف ــي م ـ ــأزق،
ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات أن ه ــذا امل ـ ــأزق من
نصيب الحزب الديموقراطي ،في ظل
التناقص الواضح في شعبية قادته،
ووســط عــدم وجــود إدارة واضحة له،
إثــر استقالة رئيسة لجنته الوطنية

دي ـب ــي وي ـس ـم ــان ش ــول ـت ــز ،ف ــي وقــت
س ــاب ــق م ــن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي .ك ــل ذلــك
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـف ـض ــائ ــح ال ـت ــي راف ـق ــت
ق ــادت ــه ب ـس ـبــب تـفـضـيـلـهــم مــرشـحــا
على آخر ،أي هيالري كلينتون على
بيرني ساندرز.
ّ
يتبي أن ترامب أعاد
بنظرة ثانية،
الــزخــم لـلـحــزب الـجـمـهــوري ،ومهما
كانت اعتراضات أعضائه على أدائه
عـنــدمــا ك ــان مــرش ـحــا ،ف ــإن شعبيته
سـتـشـكــل بـيـضــة ال ـق ـ ّـب ــان وسـتــؤخــذ
فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار ع ـن ــد كـ ــل اس ـت ـح ـقــاق
ت ـش ــري ـع ــي ،ل ـت ـن ـت ـهــي إلـ ــى ت ـســويــات
ُم ـف ـتــرضــة ف ــي م ـســائــل ك ـث ـي ــرة ،بـمــا
يـ ــرضـ ــي ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا فــي
السياسة الداخلية.
واألكـ ـث ــر ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن ه ــذه الـنـقـطــة،
مـ ـ ــا ذكـ ـ ــرتـ ـ ــه ال ـ ـع ـ ـضـ ــو فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــزب
الجمهوري كوري شايك ،التي سبق
أن عملت في البيت األبيض ووزارة
الخارجية والبنتاغون .فقد أعربت
عـ ــن أمـ ـلـ ـه ــا ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي أن يـنـضــم
زم ــاؤه ــا امل ـح ــاف ـظ ــون إلـ ــى اإلدارة
ال ـح ــال ـي ــة .وقـ ــالـ ــت ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
صحيفة "بوليتيكو" ،إن "املساعدة
ف ـ ــي عـ ـ ــدم انـ ـتـ ـخ ــاب ت ـ ــرام ـ ــب ش ـ ــيء،
والقيام بما هو أفضل بعد حصوله
على أصــوات الناخبني ،شــيء آخــر".

ويأتي موقف شايك األخير مناقضًا
ملوقف سابق كانت قد ّ
صرحت فيه
بأنها لن تعمل أبدًا ملصلحة ترامب.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرادًا ،ق ـ ــد تـ ـنـ ـف ــع اإلش ـ ـ ـ ــارة
إل ــى أن م ــواق ــف ت ــرام ــب م ــن غــالـبـيــة
ال ـق ـض ــاي ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ت ـت ـم ــاث ــل مــع
ً
مــواقــف حــزبــه .ومـنـهــا مـثــا مسألة
الـ ـت ــأم ــن ال ـص ـح ــي (أوب ـ ــام ـ ــا ك ـي ــر)،
ال ـت ــي ان ـت ـقــدهــا طـ ــوال ف ـت ــرة حملته
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ك ــان ــت وال تـ ــزال
ت ــاق ــي اعـ ـت ــراض ــات م ـت ـصــاعــدة مــن
غــالـبـيــة ال ـقــادة الـجـمـهــوريــن ،األمــر
ال ـ ــذي ي ـع ـنــي إم ـكــان ـيــة ال ـس ـعــي إلــى
تعديلها ،في العهد الجديد .كذلك،
يـمـكــن ذك ــر م ـث ـ ٍـل آخـ ــر ،وه ــو تــوافــق
الرئيس املنتخب والكونغرس على

أوروباّ :
نهيئ أنفسنا
بعدما صار «كابوس ترامب» حقيقة ،جــاءت تصريحات السياسيني األوروبيني
«داكنة» ،وفق توصيف صحيفة «شبيغل» األملانية .فاملستشارة األملانية ،أنجيال
ميركل ،وجدت ّأن من ًالضروري إعادة تذكير الرئيس املنتخب بالقيم التي تجمع
برلني وواشنطن ،قائلة« :الديموقراطية ،احترام حقوق اإلنـســان ...هي القيم التي
أدعو من خاللها رئيس الواليات املتحدة على التعاون معًا على أساسها».
ّ
كذلك ،أمل وزير الخارجية األملاني ،فرانك ـ فالتر شتاينماير ،أل «نكون أمام عدم
استقرار أعظم في العالم .في خالل حملته ،شكل ترامب خطرًا ليس ألوروبا فقط،
بل ألملانيا أيضًا» ،مضيفًا« :علينا أن ّ
نهيئ أنفسنا لسياسة خارجية أميركية ال
يمكن التنبؤ بها .علينا أن ّ
نهيئ أنفسنا لحالة تكون فيها أميركا مستعدة التخاذ
قرارات منفردة».
أكثر من ذلــك ،فقد ذهــب وصــف رئيس الــوزراء
اإلي ـط ــال ــي األس ـب ــق ،إنــري ـكــو ل ـي ـتــا ،ل ـل ـحــدث بــأنــه
«الـتـطــور الـسـيــاســي األك ـثــر أهـمـيــة مـنــذ سقوط
جدار برلني» .بجانب هذه الــردودّ ،
صرح رئيس
ال ـبــرملــان األوروبـ ـ ــي ،مــارتــن شــول ـتــز ،بــأنــه ليس
«سعيدًا» بهذه النتيجة ،لكنه ّ
عبر عن أمله في
أن «النظام السياسي األميركي قوي بما يكفي
ليتعامل مع رئيس مثل ترامب».

