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تبقى نظرة
الرئيس المقبل
إلى خارج الحدود
غير واضحة
(أ ف ب)

حــريــة ام ـت ــاك ال ـس ــاح ،األمـ ــر ال ــذي
طاملا دعا الديموقراطيون وهيالري
كلينتون إل ــى تـقـيـيــده .نقطة ثالثة
ت ـبــرز ه ـنــا ،أي ـضــا ،وه ــي أن اخـتـيــار
أع ـض ــاء املـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا ،سـيـجــري
بـ ـم ــا يـ ـتـ ـن ــاس ــب م ـ ــع رؤى الـ ـح ــزب
ـافـ ـظ ــة ،مـ ــن دون
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري املـ ـح ـ ِ
اعتراضات من الرئيس على األقل.
ً
ف ـضــا ع ــن ذلـ ــك ،ف ــإن نــائــب تــرامــب،
مـ ـ ــايـ ـ ــك ب ـ ـ ـنـ ـ ــسُ ،يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف عـ ـ ـل ـ ــى أن ـ ــه
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة مـ ـ ــن ص ـ ـلـ ــب املـ ـنـ ـظ ــوم ــة
السياسية األميركية .وقــد وصفته
صـحـيـفــة "ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز" أم ــس،
بأنه الجسر إلى الـ"إيستابلشمنت".
ه ــو "كـ ــل شـ ــيء ال ي ـم ـكــن أن يـكــونــه
دون ــال ــد تـ ــرامـ ــب" ،ع ـلــى حـ ـ ّـد تـعـبـيــر

ال ـص ـح ـي ـفــة ،ال ـت ــي أشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ــه
"مــوظــف فــي ال ـشــأن ال ـعــام ،خ ــدم في
الكونغرس وحكم والية".
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،مـ ــا زال مـ ــن غـيــر
الـ ـ ــواضـ ـ ــح كـ ـي ــف س ـي ـن ـظ ــر دونـ ــالـ ــد
ترامب إلى خارج الحدود األميركية،
وإل ــى القضايا االقـتـصــاديــة املهمة.
كـ ــل ال ـت ـح ـل ـي ــات ك ــان ــت ت ـش ـي ــر إل ــى
أن رؤي ـتــه لـهــذا امل ـجــال مختلفة عن
أسـ ــافـ ــه ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى م ــواق ـف ــه ال ـتــي
أط ـل ـق ـهــا م ـن ــذ ت ــرش ـح ــه .ولـ ـك ــن ذل ــك
ال يـنـفــي أن ــه قــد يـخــالــف الـتــوقـعــات
ك ـمــا ن ــاق ــض ســاب ـقــات ـهــا ب ـف ــوزه فــي
االنتخابات الرئاسية .فمن الواضح
أنه كان قد بدأ يرسم الحقبة املقبلة،
قـبــل إج ــراء االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة،

آخ ـذًا فــي الحسبان كــل مــا تـقــدم من
ه ــواج ــس .وف ــي ه ــذا املـ ـج ــال ،يمكن
االن ـت ـق ــال إلـ ــى م ــا ذك ـ ــره م ــوق ــع "ذي
انترسبت" قبل أيام قليلة .فقد أشار

لطالما رضخت
مواقف دونالد ترامب إلى التغيير
والمواربة
ل ــي فــانــغ فــي أح ــد ال ـت ـقــاريــر إل ــى أن
ترامب بدأ بالعمل على تشكيل نواة
إدارتـ ـ ــه املـسـتـقـبـلـيــة .وقـ ــال إن ــه "فــي
الــوقــت الــذي أنهى فيه حملته ،قبل
أيام ،كان فريقه ُي ّ
عد لتوزيع اإلدارة،

مستندًا إلــى مجموعة مــن أصحاب
ال ـش ــرك ــات وس ـم ــاس ــرة ال ـس ـل ـطــة في
الحزب الجمهوري".
ووفـ ــق ال ـت ـقــريــر ،اس ـت ــأن ــف "ال ـفــريــق
الرئاسي االنتقالي" وضــع الخطط،
ّ
تتكون مــن أكثر من
وخــرج بالئحة
 4آالف شخص ليشغلوا تعيينات
ع ــدة ،بـمــا فـيـهــا وظــائــف فــي البيت
األبيض ،ووزراء في حكومة ترامب
املرتقبة ،وأيـضــا وظــائــف أقــل شأنًا
ت ـ ـشـ ــرف عـ ـل ــى الـ ـجـ ـي ــش والـ ـ ــزراعـ ـ ــة
والتجارة وغيرها .وأشار فانغ إلى
أن مـجـمــوعــة Trump for America
 ،Incوه ـ ـ ــي م ـن ـظ ـم ــة غـ ـي ــر رب ـح ـي ــة
يــدي ــره ــا ح ــاك ــم ن ـيــوجــرســي كــريــس
ك ــري ـس ـت ــي ،ب ـ ــدأت ب ـ ــاإلش ـ ــراف عـلــى

ال ـف ـتــرة االن ـت ـقــال ـيــة ال ـتــي ي ـمـ ّـر فيها
فــري ــق ت ــرام ــب ،وع ـق ــدت اجـتـمــاعــات
مــع ج ـمــاعــات امل ـصــالــح ،وتــواصـلــت
م ــع م ـج ـم ــوع ــات ال ـض ـغ ــط م ــن أج ــل
التخطيط إلدارة ترامب املستقبلية.
املفارقة هنا ،أن ترامب كان قد انتقد
مـ ـجـ ـم ــوع ــات الـ ـضـ ـغ ــط وجـ ـم ــاع ــات
امل ـصــالــح ،أك ـثــر مــن م ــرة ،خصوصًا
خــال االنـتـخــابــات التمهيدية" .لقد
تبرأت من جميع اللجان السياسية"
ق ــال فــي إح ــدى املـنــاسـبــات ،مضيفًا
أنه سيعارض أي دعم من جماعات
ال ـض ـغ ــط وغ ـي ــره ــا م ــن م ـج ـمــوعــات
املـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح .ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح أن
ال ــوص ــول إل ــى ال ــرئ ــاس ــة ،ومــواصـلــة
إدارت ـ ـهـ ــا ال ي ـج ــري ــان إال ع ـب ــر ه ــذه
املـفــاتـيــح األســاس ـيــة ال ـتــي لـيــس من
الـسـهــل تخطيها .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
ل ـف ــت ف ــان ــغ إل ـ ــى أن ـ ــه ب ـع ــد ح ـصــولــه
على ترشيح الحزب الجمهوري ،في
ت ـمــوز امل ــاض ــي ،ع ـ ّـدل تــرامــب موقفه
بسرعة" ،ليس فقط مــن خــال جمع
األموال من جماعات الضغط ،ولكن
أيضًا باعتماده على استراتيجيات
ال ـل ـجــان الـسـيــاسـيــة (،)Super Pacs
ُ
ال ـتــي تـسـتـخــدم م ــن قـبــل املــرشـحــن
التقليديني".
وب ـم ــا أن م ــواق ــف ت ــرام ــب غــال ـبــا مــا
كــانــت راض ـخــة للتغيير وامل ــوارب ــة،
إال أن ذلـ ـ ـ ــك ال يـ ـعـ ـن ــي أنـ ـ ـه ـ ــا غ ـيــر
مـبـنـيــة ع ـلــى ح ـس ــاب ــات وت ـق ــدي ــرات.
وم ـ ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــل ،ف ـ ــي ه ــذا
اإلط ـ ــار ،عـلــى م ــا ذك ــره فــانــغ ع ــن أن
مجموعة إدارت ــه االنـتـقــالـيــة ،عقدت
اجـتـمــاعــات منتظمة فــي واشـنـطــن،
استضافت فيها املــديــر اإلداري في
ش ــرك ــة "م ــاي ـك ــروس ــوف ــت" إي ــد إن ـغــل،
وامل ـس ـت ـش ــار ال ـت ـق ـنــي لـ ــدى ال ـشــركــة
ستيف هــارت ،اللذين كانا قد عمال
عـلــى تـعــزيــز اتـفــاقـيــة "ال ـشــراكــة عبر
املـحـيــط ال ـه ــادئ" ،ال ـتــي ك ــان تــرامــب
ق ــد ان ـت ـقــدهــا ،واص ـف ــا إي ــاه ــا بــأنـهــا
"كــارثــة" .مــن جهة أخ ــرى ،ش ــارك في
ه ــذه االج ـت ـمــاعــات شــركــات ومــراكــز
ّ
مهمة تمثل مصالح وول ستريت،
فيما اجتمع مندوبو تــرامــب أيضًا
مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة "بـ ـ ــي دي آر" ،ال ـت ــي
ُ
تعرف على أنها شركة ضغط تمثل
مصالح السعودية (هاجمها ترامب
أكثر من مرة ألنها ال تدفع للواليات
املتحدة مقابل حمايتها) ،وحكومة
كوريا الجنوبية.

«مولوتوف» ...على خطاب «النخبة»!
صباح أيوب
ّ
الضيقة املعزولة عن العالم بستارة ،كتب املقترع األميركي
في املساحة
ّ
اسم رئيسه املرجو أمس ،فكان الخيار ،دونالد ترامب ،ألنه ،في النهاية،
وعلى الطريقة األميركية الصرفةWhy Not :؟َ ،
"لم ال؟" .الصدمة التي
أصابت الناخبني والسياسيني واإلعالميني في الواليات املتحدة والغرب،
ما كانت لتحصل لو فتح النخبويون آذانهم للشارع األميركي ،بعيدًا عن
التنميط السياسي وعن فلسفة املطالب االجتماعية ـ املعيشية .ولكانت
ّ
أقل ّ
حدة لو نظر هؤالء بعيون الناس إلى واقع املدن األميركية
الصدمة
وأريافها ومناطقها الصناعية وأسواقها التجارية وطريقة تفكير
مواطنيها.
أراد النخبويون هيالري كلينتون (ابنة العهود السابقة ،تلميذة املنظومة
ّ
لوبياتها) ،رئيسة ،فاختار األميركيون نجم
السياسية وشريكة
ّ
ّ
"تلفزيون الواقع" الذي يتحدث لغتهم! درس في الواقعية كان ال بد منه،
ّ
لنخبة جندت كل قواها من أجل مسخ "اآلخر" الذي ال يشبهها ...فقط
ألنه ال يشبهها.
ّ
يجسد وسع ّ
لعل املثل األفضل الذي ّ
الهوة بني طريقة تفكير النخبة وواقع
ّ
الناس ،هو في الحجج التي ّقدمها كل من الكاتب واملخرج األميركي ،مايكل

موور ،والكاتب والفيلسوف الفرنسي ،برنار هانري ليڤي (على سبيل
املثال ال الحصر) ،حول وصول ترامب إلى الرئاسة .موور كان واثقًا منذ
ّ
ّ
سيصوتون للمرشح الجمهوري ،بينما
الصيف املاضي بأن األميركيني
ُ
شارط ليڤي على العكس ،علمًا بأن االثنني يجمعان على أن وصوله إلى
الرئاسة ،كارثة.
ّ
قبل أشهر ،وبخالف اللهجة اإلعالمية السائدة ،فند الكاتب األميركي في
تموز املاضي "األسباب الخمسة التي ستؤدي إلى فوز ترامب بالرئاسة"،
ّ
معبرًا عن استيائه الشديد من حصول ذلك ،لكن أيضًا عن ثقة كبيرة في
رؤيته .موور ،القريب من نبض الشارع ،والذي بنى معظم مواضيع أعماله
التصويرية وكتبه على تجارب الناس الحياتية ،شرح عن :مزاج الشارع
في بعض الواليات األساسية (مثل ميتشيغن ،بنسلفانيا ،ويسكونسن،
ّ
أوهايو) التي كان من شأنها أن ّ
ترجح الكفة لترامب ،وعن "العاملني فيها
وغير العاملني الغاضبني الذين يشعرون باملرارة بعدما كذب عليهم
ّ
اقتصاد (الرئيس السابق رونالد) ريغن وتخلى عنهم الديموقراطيون
إلسعاد مجموعات الضغط" ،وعن انتشار "عقلية الذكر األبيض املهدد
باالنقراض" الذي ترعبه فكرة أن تحكمه امرأة ،وعن الديموقراطيني
ّ
"املحبطني من فشل املرشح بيرني ساندرز" ،وعن "الغاضبني من نظام
ّ
ّ
سيصوتون فقط ألن ذلك سيعكر صفو
سياسي معطوب ،والذين

ّ
الوضع الراهن" .شرح عن كل هؤالء ،إضافة إلى كثيرين ال يمتلكون
سببًا كافيًا ـ خصوصًا أن كلينتون ليست محبوبة كثيرًا أيضًا ـ للذهاب
ً
إلى االقتراع أصال.
أخرج موور الصورة الواقعية املظلمة التي تجاهلها النخبويون (عن جهل
ّ
أو عن قصد؟) ،واستطاع بعملية حسابية بسيطة توقع النتيجة التي
"صدمت" الكثيرين أمس.
ّ
أما ليڤي ،فاعتمد رهانه ،كما اللهجة اإلعالمية السائدة ،على التهجم على
ّ
وصوره على أنه "إهانة" للواليات
شخص ترامب ووصفه بـ"السوقي"،
املتحدةّ ،
وقدم عالقته بالرئيس الروسي كـ"تهمة" تدينه (ماذا عن عالقة
كلينتون بآل سعود؟ ال شيء) .خسر ليڤي رهانه على فشل ترامب ،ودعا
ّ
بنبرة تنظيرية املصدومني ُبعيد صدور النتائج إلى "الكف عن (العيش
متهربًا من ّ
ّ
تحمل مسؤولية
بحالة) إنكار ،إنكار أن الكوارث قد تحدث"،
تحليله الخاطئ .باملناسبة ،كان ليڤي قد حسم في حزيران املاضي أن
البريطانيني "لن ّ
يصوتوا للخروج من االتحاد األوروبي" ،وقد خذل الواقع،
ّ
حينها أيضًا ،تحليله املركب سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا.
فوز ترامب أمس ،ليس فقط "قنبلة مولوتوف رماها الناخبون على األوغاد
الذين ّ
سببوا" أزمات بالدهم كما قال البعض ،بل أيضًا على الخطاب
ّ
السياسي ـ اإلعالمي الذي فضل إرضاء النخبة على االلتفات إلى الواقع.

