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الأ�ساطير الأميركية و�سفًا ن�سجت 

رها على اأنها 
ّ
لأميركا �سو

اأعظم واأف�سل ديمقراطية في تاريخ 

نظر
ُ
الب�سرية. وانطالقًا من هذا المنظور، ي

اإلى اأميركا على اأنها �سعب اللـه الجديد 

المختار المكلف بتاأ�سي�س ''المدينة على التل''؛ 

المدينة الم�سرقة المقدر لها اأن تغمر بنورها 

�سائر الب�سر من خالل ن�سر الحرية على م�ستوى 

العالم. وبناء على ذلك، وبف�سل العناية 

الإلهية، تاأ�س�ست اأميركا باعتبارها ''القد�س 

الجديدة'' والأمة ال�ستثنائية التي ل غنى عنها 

على وجه الأر�س.

فهذه ال�سيغة توفر بعداً اأ�سطوريًا قويًا، 

لكنها مبنية على العديد من حالت ال�ستثناء 

والإق�ساء، ذلك باأن تاأ�سي�س الجمهورية 

ني على ''الخطيئة الأولى'' المتمثلة 
ُ
الأميركية ب

نوبار هوف�سيبيان*

تراث الرتامبية: كفاح اخلري �سد ال�رش**

الواليات  في  الحكم  �سّدة  في  ترامب  دونالد  ق�ساها  التي  االأربعة  االأعوام  تحتاج 

المتحدة اإلى درا�سة عميقة، انطالقًا من االأ�سباب التي دفعت الناخب االأميركي اإلى 

اإن  التمرد على المنظومة الحزبية الكال�سيكية واختيار �سخ�ص من خارجها، حتى 

االأربعة تلك كافية  االأعوام  ذاتها. لقد كانت فترة  االقت�سادية  المفاهيم  كان يحمل 

الإطالق مفهوم ''الترامبية'' على منظومة الت�سرفات التي قامت بها اإدارة ترامب، والتي 

ت�سعى هذه المقالة لمقاربتها من خالل و�سع نبذة �سخ�سية عن ترامب الذي كان 

واحداً من قلّة بين الروؤ�ساء االأميركيين الذين ف�سلوا في البقاء دورة ثانية في البيت 

االأبي�ص، والالفت اأنه خ�سر اأمام المر�سح الديمقراطي نائب الرئي�ص ال�سابق جو بايدن 

الذي يمثل الكال�سيكية الحزبية االأميركية.

* اأ�ستاذ في العلوم ال�سيا�سية في جامعة ت�سابمان – 
اأورانج، كاليفورنيا.

 ** هذه المقالة خا�سة بـ ''مجلة الدرا�سات 
الفل�سطينية''، وهي اأ�ساًل باللغة الإنجليزية بعنوان:

 “The Legacy of Trumpism: The Struggle of Good
versus Evil”.

ترجمة: �سفاء كنج.



125جملة الدراسات الفلسطينية شتاء 0082021

�ساحب الكلمة الف�سل ب�ساأن ما هي الحقيقة 

التي تقوم على ن�سر الأكاذيب، كما ترتكز 

حقيقته في كثير من الأحيان على نظريات 

الموؤامرة التي تندد بالقوة الخفية لـ ''الدولة 

العميقة''. خ�سومه ال�سيا�سيون وال�سحافيون 

هم اأعداء ال�سعب الذين ي�ستح�سرون م�سكالت 

ل وجود لها، ومنها على �سبيل المثال وباء 

كوفيد - 19 الذي يعّده ''خدعة''، اأو ي�سميه 

''الفيرو�س ال�سيني''.

وؤ 
ّ
وكي يتمكن دونالد ترامب من تبو

الم�سهد ال�سيا�سي الأميركي على الم�ستوى 

الوطني، فاإنه ا�ستفاد من حملته التي �سككت 

في �سحة �سهادة ولدة باراك اأوباما على 

رف با�سم ''بيرثريزم'' 
ُ
التراب الأميركي فيما ع

)Birtherism(، وغر�ست في الالوعي التحذير 

من جذوره الإ�سالمية من خالل الت�سديد على 

ا�سم اأبيه ح�سين، ثم جعل ''الإ�سالموفوبيا'' 

تت�سدر الم�سهد. لقد قدم نف�سه على اأنه 

ال�سخ�س الوحيد القادر على حل م�سكالت 

اأميركا، فهاجم المهاجرين، واقترح اأجندة 

''اأميركا اأوًل'' التي يمكنها ''جعل اأميركا 

عظيمة من جديد''، وهاجم الأحزاب ال�سيا�سية 

الكبرى وو�سفها باأنها فا�سدة، وهي نقطة 

لقت �سدى لدى قطاعات كبيرة من الناخبين 

الأميركيين في النتخابات الرئا�سية ل�سنة 

2016. وقد ا�ستقبلت الفئات التي خ�سرت 

م�سادر رزقها �سلوكه الفا�سح ولغته البذيئة 

كدليل على اأنه يمثل م�سالحها المن�سية. ففي 

حملته في �سنة 2016، عار�س ''التجارة 

الحرة'' وانتقد التزامات اأميركا الخارجية، بما 

في ذلك الحربان اللتان خا�ستهما في العراق 

واأفغان�ستان، واأثنى على ال�سمان الجتماعي 

وخدمة ميديكير للرعاية الطبية. لقد ارتكزت 

حملته على النزعة الحمائية والنعزالية 

في اإبادة ال�سكان الأ�سليين )الأميركيون 

الأ�سليون(، وعلى نظام العبودية. لذلك من 

ال�سروري اأن ترتكز اأي مناق�سة ب�ساأن تاريخ 

التجربة الأميركية وحا�سرها، اإلى تقاطع 

العرق والطبقة )والنوع الجن�سي(. ويمكن لمثل 

هذا النهج اأن يرفدنا بروؤى مفيدة في فهمنا 

.)trumpism( لظاهرة الترامبية

اأعلن روبرت رايخ، وزير العمل ال�سابق 

خالل ولية كلينتون الرئا�سية الأولى، وهو 

حاليًا اأ�ستاذ ال�سيا�سة العامة في جامعة 

كاليفورنيا في بيركلي، بلهجة المنت�سر على 

نحو ما، اأن دونالد ترامب ''هو تاريخيًا 

�س لمحاكمة لعزله، 
ّ
الرئي�س الوحيد الذي تعر

وخ�سر الت�سويت ال�سعبي مرتين، و�ستقت�سر 

وليته على رئا�سة واحدة'' )من�سور في 

في�سبوك(. لكنه ح�سل على اأكثر من 73 مليون 

�سوت في مقابل نحو 79 مليون �سوت لجو 

بايدن، وبالتالي ل يجب اعتبار هذه الهزيمة 

النتخابية هزيمة للترامبية.

دونالد جونيور ترامب يمثل اأ�سياء كثيرة. 

اإنه رجل محتال ل يحمل اأفكاراً اأو 

اأيديولوجيات ثابتة؛ م�سلحته المركزية تتمثل 

في تحقيق م�سلحته الذاتية، وب�سفته 

ديماغوجيًا �سعبويًا مغامراً، فقد ا�ستخدم 

كراهية الأجانب – مثل معاداة الم�سلمين 

ج نزعة التمييز 
ّ

ومناه�سة الهجرة – واأج

العرقي لدعم تفوق البي�س، والحرب الطبقية. 

ف�سعاره ''اأميركا اأوًل'' يرتكز على العن�سرية 

ال�سريحة المقترنة بكراهية الن�ساء 

وبالنرج�سية. لقد ادعى احتكار الحقيقة 

بمفرده، واأي فكرة تختلف معه ينعتها باأنها 

اأخبار مزيفة. اإنه يقدم نف�سه لقاعدته 

ال�سيا�سية ب�سفته القائد القادر على حل جميع 

م�سكالتهم، وبالتالي فاإنه ل غنى لهم عنه. اإنه 
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مكانتها ومكا�سبها لالنهيار. اإن �سعود ترامب 

مرتبط بت�ساعد العن�سرية التي عرف كيف 

ي�ستخدمها على نحو فاعل: توجيه الإحباط 

القت�سادي الذي يعتري الطبقة العاملة في 

التجاه الخطاأ؛ تدهور المعايير الديمقراطية؛ 

قدرة الخبراء على التالعب بالراأي العام؛ وهذه 

اأمور جعلت الناخبين الذين اأغفلتهم النخبة 

من كال الحزبين الرئي�سيين يثورون، اأو 

يقومون بانتفا�سة حملت ترامب اإلى �سدة 

الحكم.

في الواقع، ت�سيطر الم�سالح المالية 

الكبرى على كال الحزبين الديمقراطي 

والجمهوري، بحيث اإن جماعات ال�سغط 

التابعة لهما توؤثر في نوع الت�سريعات التي 

يعتمدها النظام ال�سيا�سي. وقد ف�سل هذان 

الحزبان في معالجة تنامي الظلم القت�سادي، 

وفي الحقيقة، فاإن النظام الراأ�سمالي 

الأميركي اأكثر تفاوتًا من الأنظمة الراأ�سمالية 

ال�سائدة في اأوروبا واآ�سيا، فالنخب تتعامى 

عن الحياة القت�سادية للنا�س العاديين 

وحاجاتهم، واأف�سل طريقة لو�سف 

الديمقراطية الأميركية هي اأنها ''اأف�سل 

ديمقراطية يمكن اأن ُت�سترى بالمال.'' لقد 

حافظ كال الحزبان على ال�سوق لإ�سعاف قوة 

ن 
َ
العمل. وفي كتابه الأخير بعنوان ''النظام: م

 The( ''تالعب به، وكيف يمكن اإ�سالحه

 ،)System: Who Rigged it, How to Fix it
ي�سلط روبرت رايخ ال�سوء على اإعادة ت�سكيل 

القت�ساد ال�سيا�سي الأميركي على مدار 

الأربعين عامًا الما�سية. وفي مراجعة لهذا 

الكتاب وغيره من الكتب في دورية ''ذا ناي�سن'' 

)The Nation( )2 - 9 ت�سرين الثاني / نوفمبر 

ن نيكول�س ليمان حجة رايخ 
ّ
2020(، يبي

المركزية ب�ساأن دور الحكومة التي تتعامل 

وكراهية الأجانب.

اإن نزعة ترامب ال�سعبوية هي ردة فعل 

على تجاوزات العولمة النيوليبرالية واآثارها 

ال�سلبية في الطبقة العاملة الأميركية. لقد 

تبّنت مارغريت تات�سر النيوليبرالية 

كاأيديولوجيا ورعتها في المملكة المتحدة، 

وكذلك فعل ريغان في الوليات المتحدة. 

وت�سمنت ال�سيا�سات النيوليبرالية تحرير 

الأ�سواق والخ�سخ�سة والتدفق الحر لراأ�س 

المال المالي وتي�سير عمل ال�سركات التجارية 

وتقلي�س المزايا المالية والجتماعية وخف�س 

الإنفاق العام على ال�سلع العامة وال�سيطرة 

على العمل )اإ�سعاف النقابات( والتخفي�سات 

ال�سريبية وقيود العملة غير المقيدة. واتبعت 

الإدارات الديمقراطية )كلينتون واأوباما( هذه 

ال�سيا�سات اأي�سًا، وقد انعك�س ذلك في توقيع 

�ست العمالة في 
ّ
التفاقيات التجارية التي قو

الوليات المتحدة وخارجها. وتك�سفت هذه 

ال�سيا�سات مع تحول الراأ�سمالية الأميركية من 

الت�سنيع اإلى تو�سع الراأ�سمالية المالية اأو 

لة، اإذ اأجازت هذه ال�سيا�سات مجتمعة 
َ
و

ْ
الأم

لل�سركات متعددة الجن�سيات نقل مراكز 

اإنتاجها اإلى اأماكن ت�سمن عوائد عالية على 

ا�ستثماراتها. واإلى جانب البتكارات 

التكنولوجية الكبرى، فاإن هذه التغييرات 

النيوليبرالية جعلت قطاعات كبيرة من الطبقة 

العاملة غير �سرورية، الأمر الذي اأدى اإلى اأن 

ت�سوء حياتهم وقدرتهم على ك�سب الدخل على 

نحو كبير.

لقد هياأ هذا كله ال�ساحة اأمام الخطابات 

ال�سعبوية. فاإلى ي�سار الم�سهد، �سجب بيرني 

�ساندرز قوة النخبة المالية التي تمثل 1% من 

ال�سكان، بينما اإلى اليمين، ظهر ترامب كمنقذ 

للطبقة العاملة الأميركية التي تتعر�س 
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على اإ�سالحه'' ]ال�سوت[. ومن خالل اعتماده 

هذه ال�سيغة، فاإن حكمه، كرئي�س، زاد في 

الميول ال�ستبدادية للنظام ال�سيا�سي 

الأميركي. ففي كتابهما ال�سادر في �سنة 

2018، بعنوان ''كيف تحت�سر الديمقراطيات'' 

)How Democracies Die(، يحدد �ستيفن 

ليفيت�سكي ودانييل زيبالت اأربعة موؤ�سرات 

رئي�سية ل�سلوك ال�ستبداديين: رف�سهم القواعد 

الديمقراطية للعبة؛ اإنكارهم ال�سرعية ال�سيا�سية 

للخ�سوم ال�سيا�سيين؛ ت�سجيعهم وتحري�سهم 

على العنف ال�سيا�سي؛ ا�ستعدادهم للحّد من 

الحريات المدنية لخ�سومهم؛ وقد تجلى ذلك 

عند ترامب في ت�سنيفه ال�سحافة على اأنها 

''عدو ال�سعب''. وهذه ال�سمات تحدد مالمح 

الترامبية مثلما ظهرت خالل فترة رئا�سة 

دونالد ترامب )2016 - 2020(: �سّكل ترامب 

اإدارة قوامها المتملقون الذين يكيلون له 

المديح، فهو ل يت�سامح مع اأي �سكل من اأ�سكال 

المعار�سة، بل اإن اأولئك الذين يقولون الحقيقة 

ب القانون من 
ّ
طردون على الفور؛ خر

ُ
لل�سلطة ي

خالل تحويل وزارة العدل والنائب العام اإلى 

فريق خا�س به للدفاع عنه اأمام القانون؛ 

اأعلن �سراحة ازدراءه لالنتخابات، 

فالنتخابات الوحيدة ال�سالحة بالن�سبة اإليه 

هي تلك التي ت�سمن انتخابه واإعادة انتخابه، 

واإّل فال بد من اأن تكون ''مزورة''؛ حاول 

تقوي�س مبداأ ف�سل ال�سلطات بين مختلف 

فروع الحكم الد�ستوري. وفي هذا ال�سدد، حّث 

قاعدته ال�سيا�سية على مهاجمة اأعدائه 

ال�سيا�سيين. ومن خالل هذه الممار�سات، تمّكن 

ترامب من الحفاظ على قاعدته ال�سيا�سية 

وتو�سيعها، فحتى تخفي�ساته ال�سريبية التي 

ا�ستفاد منها 1% فقط من الأميركيين لم 

�س من مكانته بين موؤيديه ال�سيا�سيين، 
ّ
تقو

�سيا�ساتها ''مع التجارة الحرة على اأنها 

ف�سيلة مطلقة، وترى اأن اإر�سال الوظائف اإلى 

الخارج اأمر ل مفر منه، وتقل�س تنفيذ 

مكافحة الحتكار والأ�سكال الأُخرى للتنظيم 

القت�سادي، وت�سجع ال�سركات على توجيه 

نف�سها نحو الأ�سواق المالية بدًل من العمال اأو 

المجتمعات.'' لقد �سعى الأوليغار�سيون الجدد، 

مثلما ي�سميهم رايخ، لتحقيق م�سالحهم من 

خالل هذه ال�سيا�سات التي تزيد في تركيز 

ال�سلطة ال�سيا�سية والقت�سادية على ح�ساب 

معظم المواطنين، واأدت ت�سرفات 

الأوليغار�سية اإلى تقوي�س الثقة الجتماعية، 

الأمر الذي دفع القاعدة ال�سعبية الم�ستاءة 

والم�ستبعدة اإلى اعتبار ترامب منقذاً لها. ففي 

نهاية الأمر، وعلى الرغم من كونه ينتمي اإلى 

النخبة، فاإن ال�سخ�س القادم من خارج 

الم�سهد الحزبي هو الذي يمكنه تغيير النظام 

لم�سلحتهم، اأو هكذا فهموا، بل هو وحده الذي 

يمكنه اإ�سالح ال�سرر. وقد تبّنى ترامب في 

توجهه اإلى القاعدة لغة �سعبوية اإلى جانب 

 عن العن�سرية 
ّ
العبارات ال�سريحة التي تنم

وكراهية الأجانب الموجهة �سد ال�سود وذوي 

الب�سرة ال�سمراء، كما حّذر من المخاطر التي 

ت�سكلها ''جحافل'' المهاجرين القادمين اإلى 

اأميركا من بالد ''قذرة''. وبدًل من ذلك اأعرب 

عن ا�ستعداده للترحيب بالمهاجرين من دول 

مثل النرويج )بي�س الب�سرة(. لقد كانت ر�سالته 

وا�سحة.

ترامب واال�ستبداد

قبل اأن ننتقل اإلى تقاطع العرق والطبقة، 

دعونا نحدد بع�س ال�سمات ال�ستبدادية 

للترامبية. ترتكز ر�سالة ترامب ال�سعبوية على 

ادعائه بقوله: ''اأنا �سوتك'' و''اأنا وحدي قادر 
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على اأنها ''التي�سير الجتماعي - المواقفي 

للعالقات ال�ستغاللية العملية.'' كان ترامب 

بارعًا في ا�ستغالل مخاوف اأولئك الذين 

يميلون اإلى اإدامة تفوق العرق الأبي�س، وهو 

مفهوم ما زال را�سخًا بعمق في المجتمع 

الأميركي. ويالحظ روبن كيلي اأن الخوف 

وانعدام الأمن يغذيان انعدام الأمن، وي�سيف 

اأنه في عهد ترامب، و''في مواجهة وباء عالمي 

والبطالة وانعدام اليقين واقت�ساد على و�سك 

النهيار''، فاإن خطابه عن فر�س القانون 

د الطريق لحدوث ردة فعل عنيفة 
ّ
والنظام، مه

على تنامي الحركة الموؤيدة لل�سود تحت �سعار 

 ،)Black Lives Matter( ''حياة ال�سود مهمة''

محت�سنًا في المقابل خطاب القوة البي�ساء.

ى 
ّ
خالل فترة رئا�سته وحتى قبل ذلك، رب

ترامب اأن�ساره على نحو ثابت على العن�سرية 

ل 
َ

والعنف. فقد اأ�ساد بالنازيين الجدد، وَف�س

الأطفال عن اأهلهم على حدود المك�سيك، واأجاز 

ا�ستخدام العنف لتفريق الحتجاجات تحت 

�سعار ''حياة ال�سود مهمة'' خارج البيت 

الأبي�س. لقد اأعاد اإحياء �سعار نيك�سون عن 

''القانون والنظام'' لقمع مقاومة اأولئك الذين 

روا عن غ�سبهم اإزاء العن�سرية الموؤ�س�ساتية 
ّ
عب

التي ترعاها الدولة - وهي حجر الأ�سا�س 

لل�سيا�سة الأميركية – من اأجل تهدئة غ�سب 

البي�س، والترويج ل�سعار ''اإعادة جعل اأميركا 

بي�ساء''.

كتب الباحث الأ�سود اأوتي�س مادي�سون اأن 

''الغر�س من العن�سرية هو التحكم في �سلوك 

البي�س ولي�س ال�سود، فالعن�سرية ُت�ستخدم 

لإدامة ال�سطهاد الطبقي وتطبيعه.'' كما اأن 

روبن د. كيلي، وهو اأ�سود من كبار الباحثين 

في جامعة كاليفورنيا في لو�س اأنجلو�س، 

يرف�س القول اإن ترامب انُتخب في �سنة 2016 

بل اإنه في الوقت نف�سه، عزز ميوله المعادية 

للمهاجرين والأ�سولية والمناه�سة 

للديمقراطية، فالحروب الثقافية 

والأيديولوجية فاعلة بالفعل.

تمّكن ترامب من خالل ميوله ال�ستبدادية 

من ال�سيطرة على الحزب الجمهوري، الأمر 

ل معظم ال�سيا�سيين الجمهوريين 
ّ
الذي حو

المنتخبين اإلى جوقة ت�سيد بخ�ساله. اإنهم 

 غ�سب 
ّ
يخ�سون اأن ينتقدوه مخافة اأن ي�سب

قاعدته عليهم. وقد اأ�سار اآدم �ساتز في دورية 

 London Review of( ''لندن ريفيو اأوف بوك�س''

Books( الأدبية البريطانية1 اإلى اأن ترامب 
''نجح لي�س فقط في ال�ستيالء على الحزب 

الجمهوري، لكن اأي�سًا في اإثبات اأن ال�ستياء 

ال�سريح وتنفي�س الحقد �سد الأجانب واإدانة 

'الخيانة' وتجنب الحوكمة ب�سكل اأ�سا�سي، 

يمكن اأن تكون، بالن�سبة اإلى ما يقرب من 

ن�سف ال�سكان، اأ�سلوب قيادة رئا�سية مقبوًل، 

 غ�سبه 
ّ
ل بل مثيراً لالإعجاب. ومن خالل �سب

المدوي الهدام، اأ�س�س ترامب ارتباطًا قائمًا 

تقريبًا على الفتتان مع قاعدته التي، وفي 

ظل عدم احتكامها اإلى اأي منطق وتجاهلها 

في كثير من الأحيان م�سالحها القت�سادية 

الخا�سة، وجدت تعوي�سًا عاطفيًا في اإ�سادته 

بـ 'غير المتعلمين' واإهانته 'نخبويي' ال�ساحل 

ال�سرقي'' الأميركي. هذه الكلمات هي تج�سيد 

لجوهر خطاب ترامب ال�سعبوي المخادع 

والفاعل.

العرق والطبقة

في كتابه الكال�سيكي ال�سادر في �سنة 

 Caste,( ''1948، ''الطائفة والطبقة والعرق

ف اأوليفر كوك�س، عالم 
ّ
Class and Race(، عر

الجتماع الأميركي الترينيدادي، العن�سرية 
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وي�سيف اأن ترامب اأقنع كثيراً من النا�س )73 

مليونًا �سوتوا له في �سنة 2020، اأي بزيادة 

10 ماليين عن �سنة 2016( باأنه الرجل 

القوي القادر على اإنقاذ اأميركا.

بب�ساطة، فاإن ترامب والترامبية متاأ�سالن 

في القوة الم�ستديمة لفكرة تفوق البي�س، 

والتي جعل منها م�ساألة عادية من خالل 

ا�ستخدامها في خطاباته النارية و�سيا�ساته. 

وحدث هذا كله في �سياق العولمة النيوليبرالية 

اء 
ّ
التي قو�ست واأ�سعفت العمل المنظم - جر

انك�ساف عمليات تراجع الت�سنيع في 

القت�ساد الأميركي - والتي اأ�سرت بالطبقة 

العاملة واأ�سحاب المهن اليدوية من غير حملة 

ال�سهادات. لقد نجح ترامب في تعبئة ا�ستيائهم 

القت�سادي وغ�سبهم الطبقي، وربط هذا 

الغ�سب بنظريات الموؤامرة العن�سرية التي 

تروج لتفوق البي�س. وهذه الأفكار من �ساأنها 

اأن تزدهر في عالم و�سائل التوا�سل 

الجتماعي غير الخا�سع للرقابة، وفي 

تغريدات ترامب في تويتر.

مالحظة اأخرية

خ�سر دونالد ترامب اأمام الرئي�س المنتخب 

رقت 
ُ

جو بايدن، لكنه يّدعي اأن النتخابات �س

وتعر�ست للتزوير. ول يزال حلفاوؤه 

ال�سيا�سيون يخافونه، وهم بالتالي يتجنبون 

توجيه اأي انتقاد علني اإليه.

فهل �ست�ستمر الترامبية في الهيمنة على 

الم�سهد ال�سيا�سي الجمهوري والأميركي؟ اإذ 

على الرغم من خ�سارته النتخابات، فاإنه 

ع قاعدته بع�سرة ماليين ناخب اإ�سافي، 
ّ
و�س

كما اأن حزبه ما زال ي�سيطر على مجل�س 

ال�سيوخ، وقد ك�سب مقاعد في مجل�س النواب. 

وهل �سيتال�سى ترامب والترامبية مع الوقت، 

كردة فعل عنيفة على رئي�س اأ�سود، وي�سيف 

اأنه ''انُتخب بالأحرى كردة فعل عنيفة على 

حركة �سوداء.'' وي�سير اإلى اأنه في اأثناء رئا�سة 

اأوباما، فاإن عنف ال�سرطة - وهو مظهر من 

مظاهر العن�سرية الموؤ�س�ساتية - هو الذي قتل 

مايك براون وتامير راي�س وتاني�س اأندر�سون 

وفريدي غراي واآخرين، واأن الحتجاجات 

التي تلت ذلك هي التي اأطلقت حركة حياة 

ال�سود مهمة. ويالحظ كيلي اأن هذه الحركة 

''كانت تمرداً جماعيًا �سد انعدام القانون في 

الدولة - في فيرغ�سون وبالتيمور و�سيكاغو 

ودال�س وباتون روج ونيويورك ولو�س 

اأنجلو�س واأماكن اأُخرى، اأدى اإلى ردة الفعل 

الترامبية العنيفة.''2 وفي اأعقاب مقتل جورج 

فلويد، وبدًل من ت�سميد جروح الأمة من خالل 

ت�سجيع مواجهة الأمر على الم�ستوى الوطني 

واإحالل العدالة العرقية، دافع ترامب عن 

العن�سريين والمنادين بتفوق البي�س، وتذرع 

بـ ''القانون والنظام''، وهي دعوة تكر�س الظلم 

العن�سري وعدم الم�ساواة الجتماعية 

والقت�سادية. ويوؤكد المفكر وال�سخ�سية 

العامة المعار�سة كورنيل وي�ست اأن ''ال�سغط 

على رقبة جورج فلويد حتى الموت على مراأى 

من الجميع اأماط اللثام عن هويتنا 

الحقيقية.''3

خالل الحملة النتخابية في �سنة 2020، 

قّدم ترامب نف�سه على اأنه مخّل�س الن�ساء 

البي�ساوات الب�سرة من المعتدين ال�سود. 

ويالحظ كورنيل وي�ست اأن العن�سرية ت�ساهم 

في اإدامة خوف البي�س، واأن ''65% من الإخوة 

توا لترامب، و50% من الأخوات 
ّ
البي�س �سو

البي�ساوات. هذا هو نوع البلد الذي نعي�س 

توا له مع اأن ''الجميع يعرف اأنه 
ّ
فيه.'' لقد �سو

م�ساب بداء الكذب وكراهية الأجانب.'' 
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والنوع الجتماعي( قد اأيقظوا �سمير الأمة. 

ففي جميع اأنحاء البلد، وفي اأجزاء اأُخرى 

كثيرة من العالم، لقيت الدعوة اإلى الت�سامن 

ودعم العدالة بين الأعراق تجاوبًا للمطالبة 

باإنهاء العن�سرية الموؤ�س�ساتية. ويمثل هوؤلء 

المتظاهرون معًا طيفًا يب�ّسر بالأمل والعدالة 

والحرية، فهل �ستطغى اأ�سواتهم على الخطاب 

العن�سري الذي يروج له ترامب والترامبية؟ 

اأتمنى ذلك، لكني اأخ�سى انتقام الترامبية. 

اأم اإن روؤيته وفكرة تفوق البي�س �ست�ستمران 

في ال�سيطرة على ال�سيا�سة الأميركية؟

 اإجابة عن هذين ال�سوؤالين، لكن 
ّ

لي�س لدي

يمكنني التفكير في �سيناريوهين بديلين 

محتملين ]يمكن من خاللهما ال�ستدلل على 

اأجوبة محتملة[: لقد اأدى قتل جورج فلويد في 

خ�سم جائحة عالمية اإلى ن�سوء مقاومة هائلة 

للعن�سرية والتع�سب القومي، وبدا اأن النا�س 

على اختالف م�ساربهم )الطبقية والعرقية 
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