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كبح جماح ترامب

عن «مسطرة»
الدولة و«مساطرنا»
بقلم :عريب الرنتاوي
لألردنيي���ن ،أف���رادًا وجماعات" ،مس���اطرهم"
الخاص���ة ،به���ا يقيس���ون كل ش���يء ،ووفق���ًا
لتدريجاته���ا ،يحك���م عل���ى األف���راد والظواهر
والسلوكيات واألخالقيات والقيم .كل ما هو خارج
عن هذه "المساطر" يصبح غريبًا ،ووافدًا من فضاء
آخر ،وأحيانًا يصبح هجينًا ومدانًا وتلصق به أشد
النعوت واالتهامات.
"مس���اطرنا" بات���ت ح���ادة ج���دًا ،وجارحة على
نح���و خطر وتش���به الس���كاكين حين���ًا ،وتقطع
كـ"المناشير" في أحيان أخرى .هنا ،قد تدخل لغة
"التحريم" و"التكفي���ر" و"الزندقة" و"التجديف"
و"االنحالل" و"االنحطاط" ،في وصف "المختلف"،
أيًا كان هذا المختلف ،فكريًا وسياسيًا وسلوكيًا
أو اجتماعيًا.
"مساطرنا الجمعية" أكثر خطورة من "مساطرنا
الفردية" ،هن���ا يتعمم االتهام واإلدانة ،لتتجاوز
الفرد كما في حادث���ة الفنانة إياها إلى الجماعة
البش���رية .ويجري الزج بجم���وع غفيرة في أضيق
الزوايا ،وتحميلها وزرًا ال تحتمله ،إن كان في األمر
أوزار من األصل .وألنها كذلك ،فإن هذه المساطر،
مصممة على قي���اس فئات اجتماعي���ة مقابلة،
ينس���ب لها الفضل كله ،وال شيء سوى الفضل
ومكارم األخالق.
وألننا ش���ديدو الثق���ة واالعتزاز بـ"مس���اطرنا"
ّ
ونحرص على اصطحابها معنا في حلنا وترحالنا،
فإنه م���ن الطبيعي ،أن على األح���زاب والتيارات
السياس���ية والفكرية م���ا ينطبق عل���ى األفراد
ونشطاء السوشيال ميديا ،وبدرجة أشد خطورة،
ال أقل من لغة اإلقصاء وال���ذم والقدح واالتهام.
بل وال بأس م���ن تكفير قوم إن خرجت مواقفهم
ع���ن مس���طرتنا .وال بأس من الس���خرية من قوم
وتس���فيههم إن نحن رأينا فيهم خالف ما نراه
في المرآة حين نحدق بها.
األصل ،أنه من بين جميع "المس���اطر" الفردية
والجمعي���ة ،ثمة "مس���طرة واح���دة" ،يتعين أن
تك���ون حاضرة للقي���اس واالحتكام" ...مس���طرة
ّ
الس���يد .لكننا
الدول���ة" والوالية العامة والقانون
ف���ي حالتنا ،نش���كو تكاث���ر المس���اطر الفرعية
وغياب المسطرة التي نحتاجها :مسطرة الدولة،
التي لم نع���د نعرف إن كانت مدنية أم أصولية،
منفتح���ة وتعددي���ة أم مغلق���ة ،حامية لحقوق
األف���راد والجماع���ات وحرياته���م وتعدديتهم،
أم مانعة لها .قدرتنا على قراءة مس���طرة الدولة
ّ
وتدريجاتها ،باتت ضعيفة ،إذ يبدو أنها مصنعة
م���ن مادة لزجة ،قابلة للتمدد والتقلص ،لالمتداد
واالنكماش ،وفقًا لهبوب رياح السوشيال ميديا،
ودرجة ّ
علو األصوات المرتفعة.
الدولة بمؤسس���اتها العام���ة ،والحكومة على
رأس���ها ،تبرهن يومًا إثر آخر ،أنها قابلة لالبتزاز.
تأخذ الق���رار وتتراج���ع عنه ،تعط���ي الموافقة
وتسحبها .تحسب حضنها واس���عًا ورحبًا حينًا،
ً
وكفيال باس���تيعاب جميع أبنائها وبناتها ،حتى
ّ
الخطائي���ن منه���م والعصاة .لكنك نس���تيقظ
صبيحة اليوم التالي ،فترى صدرها قد ضاق بعد
أن رحب ،فتستنفر سلطاتها ضد مؤتمر فكري أو
حفل موس���يقي في مدرسة أو تضيق بحفلة في
"فضاء خاص" ،لمجرد أن أحدهم ّ
سرب صورة من
هنا أو فيديو من هناك.
لس���ت ّ
قيمًا على أخالق الن���اس وال أنا بحارس
على ضمائرهم وعقولهم ومعتقداتهم ،وأسعى
جاه���دًا إلى كس���ر "مس���طرتي" الخاص���ة ،دون
توفيق غالبًا .ولكن ليس من حق الدولة أن تكسر
"مسطرتها" ،وأن تترك أمر القياس والحكم لكل
هب ّ
من ّ
ودب ،وأن تختار الخضوع ألكثر األصوات
ُ ّ
ارتفاعًا أو ش���غبًا باألح���رى ،ال يذكر إال بش���غب
المالعب المرذول ،وهنا مكمن العلة والداء.
لن تستقيم لنا حال إن لم تحم الدولة تعدديتنا،
فكريًا وسلوكيًا واجتماعيًا وثقافيًا ،طالما أنها ال
تح���دث الفوضى أو تلحق الض���رر بالنظام العام.
ال ح���ق للدولة ف���ي اقتحام الفض���اءات الخاصة
لألف���راد ،فهذا ح���ق مكفول طالم���ا أنه ال يمس
ُ
الفضاء العام .ومن غير المقبول أن تظهر الدولة،
كل هذا الضعف ،وكل هذا االستعداد والقابلية
للخضوع للمساومات والمناقصات واالبتزازات.
فم���ن "ينتص���ر" اليوم في معرك���ة إلغاء ندوة
فكرية أو حفل موس���يقي بمدرسة ،سيستقوي
على اآلخرين المختلفين ،وس���يطاردهم في عقر
دارهم .نجاح المحاولة يش���جع على تكرارها ،بما
يتهدد حقوق ومصالح آخرين ،وإن إدارة أذن من
طين وأخرى من عجي���ن لصوت االبتزاز واإلرهاب
الفك���ري ،فتلكم أقصر الطرق ،إلع���ادة االعتبار لـ
"مسطرة الدولة" وإعالئها على شتى المساطر.

بقلم :رجب أبو سرية
كما لو كان ث���ورًا هائجًا ،بدا دونالد ترامب ،منذ دخوله البيت
األبي���ض قبل عامي���ن ،فما أن أعل���ن عن فوزه ف���ي انتخابات
الرئاس���ة األميركي���ة حتى ب���دأ "ينطح" كل من بالج���وار ،وبدأ
يصدر المراسيم التي تحد من الهجرة ،والمعادية للمسلمين،
ثم واصل سياس���ته اليمينية المتش���ددة ،في حقل التجارة
الخارجي���ة ،واألس���وأ كانت مواقف���ه وقرارات���ه الخاصة بملف
الصراع متعدد الفصول والبنود في الشرق األوسط .
وكان واضح���ًا بأن عه���د ترامب يمثل "انقالب���ًا" على ثوابت
السياس���ة األميركي���ة إن كان على الصعي���د الخارجي ،خاصة
فيما يخص الصراع الفلس���طيني  /اإلس���رائيلي ،حيث انقلب
على موقف البيت األبيض الثاب���ت تجاه القدس ،وأخرج بالده
من موقف الراعي لعملية الس�ل�ام ،وعلى الصعيد الخارجي ،بدأ
في تصعيد الموقف إلى مس���توى التهديد بالحرب مع كوريا
الش���مالية ،ومن ثم إيران ،وفتح أبواب حروب التجارة مع الجارة
كندا ،ومع الحليف األوروبي ،ومع الخصم العنيد الصين.
بدا ترامب كما لو كان دون كيشوت القرن الحادي والعشرين،
يحارب طواحين الهواء ،بهدف إعادة الزمن والعصر البش���ري
إلى عه���د االمبريالية ،وحيث ان���ه كان محكوما بعقدة خاصة
تجاه س���لفه الديمقراطي باراك اوبام���ا ،فانه أراد أن يلغي كل
ما أصدره س���لفه من مراسيم رئاسية خاصة بالتأمين الصحي
ورعاية كبار السن ،لذا فقد اتسعت دائرة خصومته السياسية،
وفتحت عليه أبواب التشكيك في قدرته أو أهليته الرئاسية،

إن كانت تلك المتعلقة بالتدخل الروس���ي في تحديد خيارات
الناخبين لصالحه ،أو فيما يخص أخالقه ومشاكله مع "ممثالت
اإلباحية" وعالقته النسوية السابقة .
ً
اعتمد ترامب أوال على طاق���م متصهين في البيت األبيض،
ومن ثم على بنيامين نتنياهو من أجل تأمين بقائه في البيت
األبي���ض ،كذلك على ما قام بس���لبه كقاطع طري���ق أو كفتوة
عالمي من أموال دول الخليج العربي ،لكن كان عليه بعد عامين
من دخوله البي���ت األبيض ،أن يواج���ه أول اختبار متمثل في
االنتخابات النصفية للكونغرس األميركي.
بدت تلك االنتخابات هذا العام كما لو كانت "ملحقا" النتخابات
الرئاس���ة الس���ابقة ،أو كما لو كانت "بروفة النتخابات الرئاس���ة
القادم���ة ،حيث قاد الفريق الديمقراطي الرئيس الس���ابق باراك
اوباما ،وق���اد الفريق الجمهوري الرئيس الحال���ي دونالد ترامب،
وكانت النتيجة هي ف���وز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب،
واحتفاظ الجمهوريين بأغلبية مجلس الشيوخ .
ورغم أن األغلبية في الكونغرس السابق كانت للجمهوريين،
إال أن ترامب نفسه ّ
عد النتيجة أو اعتبرها نجاحا هائال ،بالنظر
إل���ى انه كان يتوقع هزيمة ماحقة لحزبه ،أي خس���ارة األغلبية
في مجلس���ي النواب والش���يوخ ،لكن رد فع���ل الرجل ال يعبر
ع���ن حقيقة األمر ،فاألغلبي���ة الديمقراطية في مجلس النواب،
س���تكون بمثابة كابح لجماح ترامب وعائق أمام استمراره في
سياس���ته االنقالبية على ثوابت السياسة األميركية الداخلية

األميركيون يرفضون ترامب ،ليرفضه الرسميون العرب أيضًا
بقلم :محمد ياغي
أثبتت انتخاب���ات الكونغرس األميركي الت���ي جرت األربعاء
المنصرم أن الغالبية الس���احقة من الش���عب األميركي تشعر
بالخجل من وجود ترامب على رأس هرم السلطة فيها.
الجمهوري���ون توجه���وا لالنتخاب���ات التي ش���ملت انتخاب
جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الش���يوخ وهم
يش���عرون بأن الوضع االقتص���ادي األميركي في أفضل حاالته
منذ سنين طويلة .ال يشهد فقط االقتصاد األميركي نسبة نمو
مرتفعة لم تتحقق منذ سنين طويلة ،ولكن نسبة البطالة أيضًا
وصلت الى أقل من  3في المائة ،وهي نسبة لم تصل لها أميركا
منذ خمسة عقود ،وفق معلومات أوردتها نيويورك تايمز.
التصوي���ت إذًا لم يكن على سياس���ات ترام���ب االقتصادية
ولكن على ش���خصه :على سياس���اته العنصري���ة التي تحرض
على المهاجري���ن بتوصيفهم على أنهم مجموعات من القتلة
المجرمين ،وعلى توصيفه لألميركيين األفارقة بأنهم أقل ذكاء
من نظرائهم األميركيين البيض.
والتصويت كان عل���ى تعامله المهين مع الم���رأة األميركية
وعل���ى تحريض���ه على حرية اإلع�ل�ام وعلى مؤسس���ات الدولة
األميركية نفسها.
ويمك���ن أيضًا القول ب���أن التصويت كان عل���ى إرث الرئيس
األميركي الس���ابق باراك أوباما حيث جع���ل الديمقراطيون من
مسألة الرعاية الصحية قضيتهم األولى في هذه االنتخابات.
اإلعالم األميركي يقول إن أعداد المش���اركين في االنتخابات
األميركية لم يس���بق لها مثيل في انتخاب���ات نصفية غالبية

المش���اركين فيه���ا كانت م���ن المهاجرين وم���ن األميركيين
األفارقة وس���كان المدن الذين يش���عرون باإلهانة من تمثيل
ترامب لهم أمام العالم.
صحيح ب���أن الجمهوريين احتفظ���وا بأغلبيتهم في مجلس
الش���يوخ ،لكن هذا يعود فقط الى أن االنتخابات ش���ملت فقط
ثلث مقاعد مجلس الش���يوخ ولي���س جميعها كما حال مجلس
الن���واب ،كما أن المصادفة س���اعدتهم ،حي���ث إن الثلث الذي
ج���رت عليهم االنتخاب���ات كانت في واليات تص���وت تاريخيًا
للح���زب الجمهوري وهي واليات غالبيته���ا تعتمد على الزراعة
كمصدر أساس���ي لدخلها .بمعنى آخر ،ف���إن فئات المهاجرين
وفئة العمال الصناعيين فيها قليلة.
هزيمة ترامب لها أسباب أخرى؛ منها محاوالت ترامب تحويل
الح���زب الجمهوري الى حزب يميني متط���رف من خالل تبنيه
مرش���حين متطرفين في بع���ض الوالي���ات ومهاجمته آخرين
م���ن حزبه ال يتفقون مع سياس���اته .بالمحصل���ة ،يقول االعالم
األميركي ،إن الجمهوريين خاضوا االنتخابات وهم منقس���مون
على أنفس���هم ،يضاف لذلك بالتأكيد هيمنة خطاب الكراهية
على رس���ائل ترامب والتي جردت الجمهوريين من القدرة على
التغني بنجاحاتهم االقتصادية.
هزيمة ترامب س���يكون لها تداعيات أميركية محلية ودولية
بالتأكيد.
أميركيًا ،لم يعد ترامب محصن���ًا بأغلبية في الكونغرس تحميه
من المس���اءلة .الحزب الديمقراطي سيستغل غالبيته في مجلس

بقلم :هاني عوكل
عل���ى الرغ���م من النم���و االقتصادي ال���ذي تحقق في
العامين الماضيين م���ن والية الرئيس األميركي دونالد
ترام���ب ،إال أن ذلك لم يمنع من تلقيه ضربة على الرأس
إثر االنتخابات النصفية التي مني فيها حزبه الجمهوري
بخسارة في مجلس النواب.
االنتخاب���ات النصفية الت���ي جرت الثالث���اء الماضي،
وشهدت كثافة كبيرة في التصويت ،خصوصًا من النساء
والشباب واألميركيين من أصول التينية ،اعتبرت بمثابة
استفتاء على سياسات ترامب الداخلية والخارجية وعلى
ّ
عناوين محددة أثرت بقوة على نبض الشارع األميركي.
قبل اس���تالمه منصب الرئاس���ة طرح ترام���ب برنامجًا
يشكل مستقبل سياسته الداخلية والخارجية ،وحصل
بموجب���ه عل���ى تأيي���د األميركيين الذي���ن أوصلوه إلى
الحكم ،غير أنه اصطدم بعقبات ترجمة خطاباته ،س���واء
فيما يتعلق برفض الكونغرس إلغ���اء قانون أوباما كير
للرعاي���ة الصحية الذي دعا ترام���ب إلى إلغائه ،أو بملف
الهجرة وإصالح الحدود الذي رفض هو اآلخر.
كان م���ن المتوق���ع أن يخس���ر ترامب ه���ذه المعركة
االنتخابي���ة ف���ي ضوء عاملي���ن مهمي���ن ،األول يتعلق
بش���خصية الرئيس التي انقس���م حوله���ا العالم وفي
القل���ب من���ه المجتم���ع األميركي ،ذل���ك أن ترامب كان
يمتلك خطابين في تحديد سياساته :األول عبر القنوات
الرس���مية ،والثان���ي عبر "تويت���ر" ووس���ائل التواصل
االجتماعي.
ليس���ت المش���كلة في ترامب وإنما في طريقة إدارته
ألكبر دولة في العالم على كاف���ة الصعد ،حيث إنه أدار
عالقاته م���ع األوروبيي���ن بطريقة اس���تعالئية مفادها
ً
"أميركا أوال" ،وأن على أوروبا دفع ثمن الحماية األميركية،

ولم يتوقف عند ذلك فحس���ب بل فتح جبهة أخرى في
موضوع العالقات التجارية معها.
موقف���ه من االتفاق النووي مع إيران قوبل بالرفض من
ً
جانب االتحاد األوروبي الذي رأى االتفاق عادال ويش���كل
فرص���ة لالس���تفادة االقتصادية بفتح باب الش���راكات
واالستثمارات في طهران ،وعلى الجانب اآلخر تقييدها
بمنع تطوير قدراتها النووية.
أيضًا بخص���وص موقفه من اتفاق باريس للمناخ ،فقد
انس���حبت بالده من هذه االتفاقية الت���ي وقعت عليها
عام  ،2015وس���ط إدانة دولية لهذا القرار .وفي موضوع
الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ،بدا الرئيس األميركي
منح���ازًا للحكومة اإلس���رائيلية ،حيث أضعف الس���لطة
ً
الفلس���طينية على كافة المس���تويات ،حتى تقبل عنوة
ّ
بـ"صفقة القرن" التي ُيحضر من أجلها.
حتى أن���ه بادر بنقل س���فارة بالده من ت���ل أبيب إلى
الق���دس دون الحصول على تأييد م���ن قبل األوروبيين
الذين انتقدوا هذا اإلجراء .األميركيون سواء في الحزب
الجمهوري أو الديمقراطي ال ينظرون كثيرًا إلى موضوع
الصراع الفلس���طيني -اإلسرائيلي ،لكن تهمهم طبيعة
العالقة م���ع أوروبا ،وكذل���ك الحال بالنس���بة للعالقات
التجارية مع الصين.
العام���ل اآلخر يتصل بانقس���ام الكونغرس الذي كان
يدي���ره الجمهوريون قب���ل االنتخاب���ات النصفية حول
ق���رارات ترام���ب بخصوص إص�ل�اح الضرائ���ب والنظام
الصحي والهج���رة ،ولم يتمكن الرئي���س األميركي من
ترجمة كل برنامجه االنتخابي الذي وعد به ناخبه.
االنقسام والش���لل الذي س���اد الكونغرس في الفترة
النصفية لحكم ترامب ،انعكس على المجتمع األميركي

�سركة موؤ�س�سة الأيام لل�سحافة
والطباعة والن�سر والتوزيع

تاأ�س�ست العام 1995

الن���واب لفتح ملفات ترامب المالية التي كش���فت عنها الصحافة
ومنه���ا تهربه من دف���ع الضرائب ،ومحاولة اس���تغالل زوج ابنته،
جاريد كوشنار ،لموقعه للحصول على قروض وتسهيالت من دول
خليجية .والديمقراطيون س���يحاولون أيضًا تسهيل وربما توسيع
نطاق عم���ل المحقق الخاص ،روبرت مولر ،ال���ذي تمكن الى اليوم
من اإليق���اع بالعديد من رجال ترامب ،بمن فيهم محاميه الخاص،
ديفيد كوهين .وكلما تمكن الديمقراطيون من تجميع أدلة تدين
ترامب ،س���يكون من الصعب على الجمهوريي���ن الدفاع عنه في
مجلس الشيوخ ،وهذا قد يفتح الطريق لطرده من البيت األبيض.
دوليًا ،ستش���كل هزيم���ة ترامب ف���ي االنتخاب���ات النصفية
ً
للكونغرس ،باعتقادي ،بداية النحس���ار اليمين المتطرف عالميًا.
سينظر األوروبيون ومعهم األميركيون الالتينيون الى ما جرى في
أميركا ،وس���يتعلمون منها أن مثالهم األعلى ،دونالد ترامب ،غير
مقبول لدى شعبه ،فلماذا عليهم القبول بأشباهه في دولهم؟
هزيمة ترامب أيضًا ستس���اعد األحزاب الحاكمة في فرنس���ا
والمانيا وكندا والعديد من الدول األوروبية على رفض سياسات
ترام���ب الخارجية بجرأة أكبر .الى الي���وم يتعامل األوروبيون مع
ترامب بحذر ش���ديد خوفًا على خسارتهم لحليف إستراتيجي
لهم منذ الحرب العالمية الثانية .اليوم بعد هزيمته ،سيشعر
األوروبيون بأن هذا الرجل ال يمثل أميركا وأن مجابهته ال تعني
خس���ارة أميركا كحليف ،ولكن تحصين هذا التحالف من رجل
وصل الى مقعد الرئاس���ة األميركية في لحظة يأس مش���روعة
للشعب األميركي من المؤسسة التي أدارت واشنطن منذ عقود.

كل ذلك بالطبع جميل وفيه مصلحة كبيرة للبشرية عمومًا ،لكن
هذه الفائدة قد تتوقف عندما تصل القضية "للعرب" ،لماذا؟
ألن العرب الرس���ميين ال يزال���ون يتعاطون م���ع ترامب "بحب"
واحترام" شديدين ،وكأن الرجل مهتم بمصالح دولهم وشعوبهم.
ترامب تعامل مع العرب باستهانة وقلة احترام ،لقد أعلن أكثر
من م���رة بأنه ال يكترث بدول الخليج ولك���ن بأموالها فقط .وأعلن
اكثر من مرة بأنه لن يقوم بمساعدتها إال إذا دفعت األموال مقابل
تلك المساعدة .وأساء لها بشكل كبير عبر تصريحاته.
ترامب أعلن بأن المس���لمين وسكان الش���رق األوسط عمومًا
إرهابي���ون .في الحمل���ة االنتخابي���ة األخيرة أعلن ب���أن قافلة
المهاجرين التي تتجه حاليًا باتجاه أميركا قادمة من هندوراس
ُ
فيها "ش���رق أوس���طيين" .به���ذه الكلمات ،ح���ول ترامب ،كل
شخص في الشرق األوسط الى إرهابي يخيف بهم األميركيين.
ترام���ب أيضًا أهان الع���رب بتحالفه مع اليمين اإلس���رائيلي
المتطرف .لم يس���اعد اليمين اإلس���رائيلي فقط في محاوالته
لحس���م ملف���ات القضي���ة الفلس���طينية المتعلق���ة بالقدس
والالجئين والحدود ،ولكنه ورجاله يش���رعنون االستيطان علنًا
في الضفة الغربية.
ترامب الكاره للعرب وللمس���لمين أجاب عليه شعبه باختيار
ثالثة نواب من أصول عربي���ة في مجلس النواب الجديد .فهل
يجيب عليه العرب الرس���ميون باالمتناع عن مقابلته في البيت
األبيض واالمتناع عن اس���تقباله في بالدهم ورفض سياساته
علنًا تجاه شعوبهم وقضاياهم؟!

ترامب فوق الشجرة

ت�صــدر عـن:

جري ــدة يومي ــة �ســيا�ســية

أوال والخارجية ثانيًا.
وفي قراءة عاجلة لنتيجة انتخابات الكونغرس ،يمكن القول
بان األقلي���ات انح���ازت للديمقراطيين ،وبعد أن كان الس���ود
واليه���ود يصوت���ون تلقائيا قبل عقود للح���زب الديمقراطي،
أصبح اليوم المس���لمون والهن���ود الحمر ،إضافة إلى الس���ود
بالطب���ع ،وربما معظم األميركيين من أص���ول غير أوروبية بمن
فيهم اآلس���يويون مصوتي���ن للحزب الديمقراطي ،والس���بب
ه���و ما أظه���ره ترامب من ع���داء للمهاجرين ول���كل األقليات
واألصول العرقية غير البيضاء ،والدليل هو حصول _ألول مرة_
امرأتين مسلمتين واحدة من أصل صومالي واألخرى من أصل
فلس���طيني على عضوية الكونغرس ،وكذل���ك امرأة ثالثة من
سكان البالد األصليين.
ه���ذا أول الغي���ث الديمقراطي بتقديرن���ا ،فقد نجح خصوم
ترامب بعد عامين فقط ،أوال في إعادة التوازن للنظام الرئاسي
األميرك���ي ،حيث أن البرلمان ال يش���كل الحكوم���ة التي تبقى
حكومة الرئي���س ،لكنه يمكنه أن يعطل كثيرًا من مراس���يم
وقرارات الرئيس ،وثانيًا في إعادة الروح للحزب الذي س���يواجه
ترام���ب في معركة الرئاس���ة بعد عامين ،فان نجح في "ش���ل"
حركته خاللهما ،فانه س���ينجح في إخراجه من البيت األبيض
بعد عامين من اآلن.
ولعل قدر ترامب المحافظ أن يواجه روح التجديد والتحديث
األميركية ،فبعد أن واجه احتمال انتخاب أول س���يدة كرئيسة

في الدورة الس���ابقة ،س���يواجه زعيمة األغلبي���ة الديمقراطية
الس���يدة نانس���ي بيالس���ي ،التي توعدته بف���رض الضوابط
والمحاسبة على إدارته التي نص عليها الدستور.
بقي أن يجد ترام���ب الكابح الخارجي ،وه���ذا قد يظهر بعد
أي���ام في باري���س ،إذا ما نج���ح الرئيس الفرنس���ي ايمانويل
ماكرون في "فرض" خطة بديلة لخطته التي أطلق عليها اس���م
صفقة القرن ،وإذا ما اس���تمر الحضور اإلقليمي القوي لروسيا
في الش���رق األوسط ،فيما استمرت المتاعب لحلفاء ترامب في
المنطقة ،نظ���رًا لتعدد الخصوم على الصعي���د الكوني لرجل
ربم���ا كان ظهوره في البيت األبيض يمثل آخر ظهور امبريالي
للواليات المتحدة.
المهم هو أن شوكة الرجل قد انكسرت ،وان الشعب األميركي
قد ق���ال كلمته بتوبيخ الرج���ل ،وانه قد وجه تحذيرا ش���ديد
اللهجة ،إن لم يكن كافيًا لتراجعه عن سياس���اته الحمقاء في
كل االتجاهات ،فانه س���يقوم بكسر رقبته بعد عامين من اآلن،
في االنتخابات الرئاس���ية القادمة ،حي���ث يمكن إن بقي دون
إحداث أول س���ابقة في تاريخ الواليات المتحدة متمثلة بإقالة
الرئيس ،فانه سيحدث سابقة لم تحدث منذ نحو ثالثين عامًا،
وه���ي أن ال يتم التجديد للرئي���س بوالية ثانية ،األمر الذي لم
يح���دث بعد منذ والية جورج ب���وش األب ،أي خالل واليات بيل
كلينتون ،جورج بوش االبن وباراك أوباما.
Rajab22@hotmail.com

رئي�ص التحرير:

اأكـ ـ ـ ـ ـ ــرم هنـ ـ ــية

الذي تخ���وف من أن تقود سياس���ات الرج���ل في حال
نف���ذت إلى زي���ادة العنصرية بين أوس���اط األميركيين
والمهاجرين من مختلف دول العالم.
ما جرى في االنتخابات النصفية هو بالتأكيد استفتاء
على فت���رة والية ترامب ،وأغلب الظن أن الخس���ارة التي
مني بها الجمهوريون سببها على وجه التحديد الرئيس
األميركي ال���ذي لم يفلح ف���ي تقديم خط���اب متوازن
يتجاوز التخوفات من ملفات داخلية حساسة.
ألول مرة منذ ثمانية أعوام يحصل الديمقراطيون على
أغلبية في مجلس النواب ،وكل ذلك بفضل ترامب الذي
أوصلهم إلى هذه النتيجة ،األمر الذي من ش���أنه أن يحد
ً
من صالحيات الرئيس على المستوى التشريعي ،فضال
عن تعزيز رقابة الديمقراطيين على سلطته التنفيذية.
الناخب األميركي ممتن للنمو االقتصادي الذي وصلت
إليه الواليات المتحدة عند مؤشر  ،%3وكل ذلك نتيجة
لجه���ود ترامب في دف���ع عجلة التنمي���ة والتركيز على
المنتج المحلي وتقليل نس���ب البطالة ،لكن هذا الناخب
أيضًا يخاف على مستقبله من طريقة الرئيس األميركي
في إدارة الملفات المهم���ة ،خصوصًا تلك التي تتصل
بتفاصيل حياته ومعيشته.
في كل األحوال ،لم تعد يد ترامب طليقة في تش���ريع
القوانين التي تتعارض مع نبض الشارع األميركي ،ألنه
حينذاك س���يجد من يفرمله سواء ضمن دائرته الحزبية
أو في إطار الديمقراطيين الذين يتمتعون باألغلبية في
مجلس النواب.
ّ
المعنى أن ترامب الذي س���بق له أن م���رر قوانين ولم
يحالف���ه الحظ في تمري���ر حزمة أخرى ،س���يواجه هذه
الم���رة معارضتين ،خصوصًا إذا طرح ملفات مثل الهجرة

والضمان الصحي ،وبالتالي من غير المستبعد أن يختلف
خطابه ّ
عما كان قبل يوم االنتخابات النصفية.
أيض���ًا من غير المس���تبعد أن نس���مع عن مس���اومات
بي���ن الرئيس األميرك���ي وحزبه الجمه���وري من جهة،
والديمقراطيين من جهة أخرى بش���أن تمرير تشريعات
في الكونغرس ،وربما سيتجاوز الطرفان مسألة التدقيق
في حس���ابات ترامب من قبل الديمقراطيين على خلفية
تصريحات���ه التي ذكر فيها أنه ل���ن يكون هناك العب
واح���د وإنما هناك العبون ،ويقصد بذلك أنه يمكنه فتح
مواجهة مع الديمقراطيين بعرض ملفات أخرى.
خطاب الرئيس األميركي ،خصوصًا للسياسة الداخلية،
س���يكون مختلفًا بعد االنتخابات النصفية ،ألنه يشعر
اآلن بأن هناك من يالحقه أكثر من الماضي ،ولذلك يجوز
القول :إنه اآلن فوق الش���جرة ويتع���ذر عليه النزول إلى
ّ
األسفل دون سلم نجاة.
ّ
هذا الس���لم الذي كان يمتلكه ترامب قبل االنتخابات
النصفية لم يعد موج���ودًا اآلن ،وبالتالي هو بحاجة إلى
ّ
طرائ���ق للبحث عن س���لم نجاة ،وقد يعن���ي ذلك إعادة
صياغة خطاب يلقى ترحيب���ًا من قبل الديمقراطيين ،أو
ّ
أنه سيدخل معركة لن تقود إلى سلم.
األغلب أن المرحلة المقبلة ستش���هد مساومات كبرى
بين الديمقراطيين والجمهوريين لضبط التوازنات بين
الس���لطتين التنفيذية والتشريعية ،ولذلك قد ال يكون
هناك تحول كبير في السياس���ة الخارجي���ة الترامبية،
وكذلك الحال بالنس���بة للسياس���ة الداخلية وكل ذلك
محكوم بشكل ونوع "الطبخة" بين أكبر حزبين في الدولة
األهم بالعالم.
Hokal79@hotmail.com
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