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نوبار

هوف�سيبيان*

تراث الرتامبية :كفاح اخلري �ضد ال�رش**
تحتاج الأعوام الأربعة التي ق�ضاها دونالد ترامب في �س ّدة الحكم في الواليات
المتحدة �إلى درا�سة عميقة ،انطالق ًا من الأ�سباب التي دفعت الناخب الأميركي �إلى
التمرد على المنظومة الحزبية الكال�سيكية واختيار �شخ�ص من خارجها ،حتى �إن
كان يحمل المفاهيم االقت�صادية ذاتها .لقد كانت فترة الأعوام الأربعة تلك كافية
لإطالق مفهوم ''الترامبية'' على منظومة الت�صرفات التي قامت بها �إدارة ترامب ،والتي
ت�سعى هذه المقالة لمقاربتها من خالل و�ضع نبذة �شخ�صية عن ترامب الذي كان
واحداً من قلّة بين الر�ؤ�ساء الأميركيين الذين ف�شلوا في البقاء دورة ثانية في البيت
الأبي�ض ،والالفت �أنه خ�سر �أمام المر�شح الديمقراطي نائب الرئي�س ال�سابق جو بايدن
الذي يمثل الكال�سيكية الحزبية الأميركية.

ن�سجت

الأ�ساطير الأميركية و�صف ًا
�صورها على �أنها
لأميركا ّ
�أعظم و�أف�ضل ديمقراطية في تاريخ
الب�شرية .وانطالق ًا من هذا المنظورُ ،ينظر
�إلى �أميركا على �أنها �شعب اللـه الجديد
المختار المكلف بت�أ�سي�س ''المدينة على التل''؛
المدينة الم�شرقة المقدر لها �أن تغمر بنورها
�سائر الب�شر من خالل ن�شر الحرية على م�ستوى
العالم .وبناء على ذلك ،وبف�ضل العناية
الإلهية ،ت�أ�س�ست �أميركا باعتبارها ''القد�س
الجديدة'' والأمة اال�ستثنائية التي ال غنى عنها

على وجه الأر�ض.
فهذه ال�صيغة توفر بعداً �أ�سطوري ًا قوي ًا،
لكنها مبنية على العديد من حاالت اال�ستثناء
والإق�صاء ،ذلك ب�أن ت�أ�سي�س الجمهورية
الأميركية ُبني على ''الخطيئة الأولى'' المتمثلة
* �أ�ستاذ في العلوم ال�سيا�سية في جامعة ت�شابمان –
�أورانج ،كاليفورنيا.
** هذه المقالة خا�صة بـ ''مجلة الدرا�سات
الفل�سطينية'' ،وهي �أ�ص ًال باللغة الإنجليزية بعنوان:

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

ترجمة� :صفاء كنج.
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في �إبادة ال�سكان الأ�صليين (الأميركيون
الأ�صليون) ،وعلى نظام العبودية .لذلك من
ال�ضروري �أن ترتكز �أي مناق�شة ب�ش�أن تاريخ
التجربة الأميركية وحا�ضرها� ،إلى تقاطع
العرق والطبقة (والنوع الجن�سي) .ويمكن لمثل
هذا النهج �أن يرفدنا بر�ؤى مفيدة في فهمنا
لظاهرة الترامبية (.)trumpism
�أعلن روبرت رايخ ،وزير العمل ال�سابق
خالل والية كلينتون الرئا�سية الأولى ،وهو
حالي ًا �أ�ستاذ ال�سيا�سة العامة في جامعة
كاليفورنيا في بيركلي ،بلهجة المنت�صر على
نحو ما� ،أن دونالد ترامب ''هو تاريخي ًا
تعر�ض لمحاكمة لعزله،
الرئي�س الوحيد الذي ّ
وخ�سر الت�صويت ال�شعبي مرتين ،و�ستقت�صر
واليته على رئا�سة واحدة'' (من�شور في
في�سبوك) .لكنه ح�صل على �أكثر من  73مليون
�صوت في مقابل نحو  79مليون �صوت لجو
بايدن ،وبالتالي ال يجب اعتبار هذه الهزيمة
االنتخابية هزيمة للترامبية.
دونالد جونيور ترامب يمثل �أ�شياء كثيرة.
�إنه رجل محتال ال يحمل �أفكاراً �أو
�أيديولوجيات ثابتة؛ م�صلحته المركزية تتمثل
في تحقيق م�صلحته الذاتية ،وب�صفته
ديماغوجي ًا �شعبوي ًا مغامراً ،فقد ا�ستخدم
كراهية الأجانب – مثل معاداة الم�سلمين
ومناه�ضة الهجرة – و� ّأجج نزعة التمييز
العرقي لدعم تفوق البي�ض ،والحرب الطبقية.
ف�شعاره ''�أميركا �أو ًال'' يرتكز على العن�صرية
ال�صريحة المقترنة بكراهية الن�ساء
وبالنرج�سية .لقد ادعى احتكار الحقيقة
بمفرده ،و�أي فكرة تختلف معه ينعتها ب�أنها
�أخبار مزيفة� .إنه يقدم نف�سه لقاعدته
ال�سيا�سية ب�صفته القائد القادر على حل جميع
م�شكالتهم ،وبالتالي ف�إنه ال غنى لهم عنه� .إنه

�صاحب الكلمة الف�صل ب�ش�أن ما هي الحقيقة
التي تقوم على ن�شر الأكاذيب ،كما ترتكز
حقيقته في كثير من الأحيان على نظريات
الم�ؤامرة التي تندد بالقوة الخفية لـ ''الدولة
العميقة'' .خ�صومه ال�سيا�سيون وال�صحافيون
هم �أعداء ال�شعب الذين ي�ستح�ضرون م�شكالت
ال وجود لها ،ومنها على �سبيل المثال وباء
يعده ''خدعة''� ،أو ي�سميه
كوفيد  19 -الذي ّ
''الفيرو�س ال�صيني''.
تبو�ؤ
وكي يتمكن دونالد ترامب من ّ
الم�شهد ال�سيا�سي الأميركي على الم�ستوى
الوطني ،ف�إنه ا�ستفاد من حملته التي �شككت
في �صحة �شهادة والدة باراك �أوباما على
التراب الأميركي فيما ُعرف با�سم ''بيرثريزم''
( ،)Birtherismوغر�ست في الالوعي التحذير
من جذوره الإ�سالمية من خالل الت�شديد على
ا�سم �أبيه ح�سين ،ثم جعل ''الإ�سالموفوبيا''
تت�صدر الم�شهد .لقد قدم نف�سه على �أنه
ال�شخ�ص الوحيد القادر على حل م�شكالت
�أميركا ،فهاجم المهاجرين ،واقترح �أجندة
''�أميركا �أو ًال'' التي يمكنها ''جعل �أميركا
عظيمة من جديد'' ،وهاجم الأحزاب ال�سيا�سية
الكبرى وو�صفها ب�أنها فا�سدة ،وهي نقطة
القت �صدى لدى قطاعات كبيرة من الناخبين
الأميركيين في االنتخابات الرئا�سية ل�سنة
 .2016وقد ا�ستقبلت الفئات التي خ�سرت
م�صادر رزقها �سلوكه الفا�ضح ولغته البذيئة
كدليل على �أنه يمثل م�صالحها المن�سية .ففي
حملته في �سنة  ،2016عار�ض ''التجارة
الحرة'' وانتقد التزامات �أميركا الخارجية ،بما
في ذلك الحربان اللتان خا�ضتهما في العراق
و�أفغان�ستان ،و�أثنى على ال�ضمان االجتماعي
وخدمة ميديكير للرعاية الطبية .لقد ارتكزت
حملته على النزعة الحمائية واالنعزالية
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وكراهية الأجانب.
�إن نزعة ترامب ال�شعبوية هي ردة فعل
على تجاوزات العولمة النيوليبرالية و�آثارها
ال�سلبية في الطبقة العاملة الأميركية .لقد
تب ّنت مارغريت تات�شر النيوليبرالية
ك�أيديولوجيا ورعتها في المملكة المتحدة،
وكذلك فعل ريغان في الواليات المتحدة.
وت�ضمنت ال�سيا�سات النيوليبرالية تحرير
الأ�سواق والخ�صخ�صة والتدفق الحر لر�أ�س
المال المالي وتي�سير عمل ال�شركات التجارية
وتقلي�ص المزايا المالية واالجتماعية وخف�ض
الإنفاق العام على ال�سلع العامة وال�سيطرة
على العمل (�إ�ضعاف النقابات) والتخفي�ضات
ال�ضريبية وقيود العملة غير المقيدة .واتبعت
الإدارات الديمقراطية (كلينتون و�أوباما) هذه
ال�سيا�سات �أي�ض ًا ،وقد انعك�س ذلك في توقيع
قو�ضت العمالة في
االتفاقيات التجارية التي ّ
الواليات المتحدة وخارجها .وتك�شفت هذه
ال�سيا�سات مع تحول الر�أ�سمالية الأميركية من
الت�صنيع �إلى تو�سع الر�أ�سمالية المالية �أو
ال ْأم َولة� ،إذ �أجازت هذه ال�سيا�سات مجتمعة
لل�شركات متعددة الجن�سيات نقل مراكز
�إنتاجها �إلى �أماكن ت�ضمن عوائد عالية على
ا�ستثماراتها .و�إلى جانب االبتكارات
التكنولوجية الكبرى ،ف�إن هذه التغييرات
النيوليبرالية جعلت قطاعات كبيرة من الطبقة
العاملة غير �ضرورية ،الأمر الذي �أدى �إلى �أن
ت�سوء حياتهم وقدرتهم على ك�سب الدخل على
نحو كبير.
لقد هي�أ هذا كله ال�ساحة �أمام الخطابات
ال�شعبوية .ف�إلى ي�سار الم�شهد� ،شجب بيرني
�ساندرز قوة النخبة المالية التي تمثل  %1من
ال�سكان ،بينما �إلى اليمين ،ظهر ترامب كمنقذ
للطبقة العاملة الأميركية التي تتعر�ض
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مكانتها ومكا�سبها لالنهيار� .إن �صعود ترامب
مرتبط بت�صاعد العن�صرية التي عرف كيف
ي�ستخدمها على نحو فاعل :توجيه الإحباط
االقت�صادي الذي يعتري الطبقة العاملة في
االتجاه الخط�أ؛ تدهور المعايير الديمقراطية؛
قدرة الخبراء على التالعب بالر�أي العام؛ وهذه
�أمور جعلت الناخبين الذين �أغفلتهم النخبة
من كال الحزبين الرئي�سيين يثورون� ،أو
يقومون بانتفا�ضة حملت ترامب �إلى �سدة
الحكم.
في الواقع ،ت�سيطر الم�صالح المالية
الكبرى على كال الحزبين الديمقراطي
والجمهوري ،بحيث �إن جماعات ال�ضغط
التابعة لهما ت�ؤثر في نوع الت�شريعات التي
يعتمدها النظام ال�سيا�سي .وقد ف�شل هذان
الحزبان في معالجة تنامي الظلم االقت�صادي،
وفي الحقيقة ،ف�إن النظام الر�أ�سمالي
الأميركي �أكثر تفاوت ًا من الأنظمة الر�أ�سمالية
ال�سائدة في �أوروبا و�آ�سيا ،فالنخب تتعامى
عن الحياة االقت�صادية للنا�س العاديين
وحاجاتهم ،و�أف�ضل طريقة لو�صف
الديمقراطية الأميركية هي �أنها ''�أف�ضل
ديمقراطية يمكن �أن ُت�شترى بالمال ''.لقد
حافظ كال الحزبان على ال�سوق لإ�ضعاف قوة
العمل .وفي كتابه الأخير بعنوان ''النظامَ :من
تالعب به ،وكيف يمكن �إ�صالحه'' (The
،)System: Who Rigged it, How to Fix it
ي�سلط روبرت رايخ ال�ضوء على �إعادة ت�شكيل
االقت�صاد ال�سيا�سي الأميركي على مدار
الأربعين عام ًا الما�ضية .وفي مراجعة لهذا
الكتاب وغيره من الكتب في دورية ''ذا ناي�شن''
( 9 - 2( )The Nationت�شرين الثاني  /نوفمبر
يبين نيكوال�س ليمان حجة رايخ
ّ ،)2020
المركزية ب�ش�أن دور الحكومة التي تتعامل
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�سيا�ساتها ''مع التجارة الحرة على �أنها
ف�ضيلة مطلقة ،وترى �أن �إر�سال الوظائف �إلى
الخارج �أمر ال مفر منه ،وتقل�ص تنفيذ
مكافحة االحتكار والأ�شكال الأُخرى للتنظيم
االقت�صادي ،وت�شجع ال�شركات على توجيه
نف�سها نحو الأ�سواق المالية بد ًال من العمال �أو
المجتمعات ''.لقد �سعى الأوليغار�شيون الجدد،
مثلما ي�سميهم رايخ ،لتحقيق م�صالحهم من
خالل هذه ال�سيا�سات التي تزيد في تركيز
ال�سلطة ال�سيا�سية واالقت�صادية على ح�ساب
معظم المواطنين ،و�أدت ت�صرفات
الأوليغار�شية �إلى تقوي�ض الثقة االجتماعية،
الأمر الذي دفع القاعدة ال�شعبية الم�ستاءة
والم�ستبعدة �إلى اعتبار ترامب منقذاً لها .ففي
نهاية الأمر ،وعلى الرغم من كونه ينتمي �إلى
النخبة ،ف�إن ال�شخ�ص القادم من خارج
الم�شهد الحزبي هو الذي يمكنه تغيير النظام
لم�صلحتهم� ،أو هكذا فهموا ،بل هو وحده الذي
يمكنه �إ�صالح ال�ضرر .وقد تب ّنى ترامب في
توجهه �إلى القاعدة لغة �شعبوية �إلى جانب
تنم عن العن�صرية
العبارات ال�صريحة التي ّ
وكراهية الأجانب الموجهة �ضد ال�سود وذوي
الب�شرة ال�سمراء ،كما ح ّذر من المخاطر التي
ت�شكلها ''جحافل'' المهاجرين القادمين �إلى
�أميركا من بالد ''قذرة'' .وبد ًال من ذلك �أعرب
عن ا�ستعداده للترحيب بالمهاجرين من دول
مثل النرويج (بي�ض الب�شرة) .لقد كانت ر�سالته
وا�ضحة.

ترامب واال�ستبداد
قبل �أن ننتقل �إلى تقاطع العرق والطبقة،
دعونا نحدد بع�ض ال�سمات اال�ستبدادية
للترامبية .ترتكز ر�سالة ترامب ال�شعبوية على
ادعائه بقوله�'' :أنا �صوتك'' و''�أنا وحدي قادر

على �إ�صالحه'' [ال�صوت] .ومن خالل اعتماده
هذه ال�صيغة ،ف�إن حكمه ،كرئي�س ،زاد في
الميول اال�ستبدادية للنظام ال�سيا�سي
الأميركي .ففي كتابهما ال�صادر في �سنة
 ،2018بعنوان ''كيف تحت�ضر الديمقراطيات''
( ،)How Democracies Dieيحدد �ستيفن
ليفيت�سكي ودانييل زيبالت �أربعة م�ؤ�شرات
رئي�سية ل�سلوك اال�ستبداديين :رف�ضهم القواعد
الديمقراطية للعبة؛ �إنكارهم ال�شرعية ال�سيا�سية
للخ�صوم ال�سيا�سيين؛ ت�شجيعهم وتحري�ضهم
للحد من
على العنف ال�سيا�سي؛ ا�ستعدادهم ّ
الحريات المدنية لخ�صومهم؛ وقد تجلى ذلك
عند ترامب في ت�صنيفه ال�صحافة على �أنها
''عدو ال�شعب'' .وهذه ال�سمات تحدد مالمح
الترامبية مثلما ظهرت خالل فترة رئا�سة
دونالد ترامب (� :)2020 - 2016ش ّكل ترامب
�إدارة قوامها المتملقون الذين يكيلون له
المديح ،فهو ال يت�سامح مع �أي �شكل من �أ�شكال
المعار�ضة ،بل �إن �أولئك الذين يقولون الحقيقة
خرب القانون من
لل�سلطة ُيطردون على الفور؛ ّ
خالل تحويل وزارة العدل والنائب العام �إلى
فريق خا�ص به للدفاع عنه �أمام القانون؛
�أعلن �صراحة ازدراءه لالنتخابات،
فاالنتخابات الوحيدة ال�صالحة بالن�سبة �إليه
هي تلك التي ت�ضمن انتخابه و�إعادة انتخابه،
و� اّإل فال بد من �أن تكون ''مزورة''؛ حاول
تقوي�ض مبد�أ ف�صل ال�سلطات بين مختلف
حث
فروع الحكم الد�ستوري .وفي هذا ال�صددّ ،
قاعدته ال�سيا�سية على مهاجمة �أعدائه
ال�سيا�سيين .ومن خالل هذه الممار�سات ،تم ّكن
ترامب من الحفاظ على قاعدته ال�سيا�سية
وتو�سيعها ،فحتى تخفي�ضاته ال�ضريبية التي
ا�ستفاد منها  %1فقط من الأميركيين لم
تقو�ض من مكانته بين م�ؤيديه ال�سيا�سيين،
ّ
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بل �إنه في الوقت نف�سه ،عزز ميوله المعادية
للمهاجرين والأ�صولية والمناه�ضة
للديمقراطية ،فالحروب الثقافية
والأيديولوجية فاعلة بالفعل.
تم ّكن ترامب من خالل ميوله اال�ستبدادية
من ال�سيطرة على الحزب الجمهوري ،الأمر
حول معظم ال�سيا�سيين الجمهوريين
الذي ّ
المنتخبين �إلى جوقة ت�شيد بخ�صاله� .إنهم
ي�صب غ�ضب
يخ�شون �أن ينتقدوه مخافة �أن
ّ
قاعدته عليهم .وقد �أ�شار �آدم �شاتز في دورية
''لندن ريفيو �أوف بوك�س'' (London Review of
 )Booksالأدبية البريطانية� 1إلى �أن ترامب
''نجح لي�س فقط في اال�ستيالء على الحزب
الجمهوري ،لكن �أي�ض ًا في �إثبات �أن اال�ستياء
ال�صريح وتنفي�س الحقد �ضد الأجانب و�إدانة
'الخيانة' وتجنب الحوكمة ب�شكل �أ�سا�سي،
يمكن �أن تكون ،بالن�سبة �إلى ما يقرب من
ن�صف ال�سكان� ،أ�سلوب قيادة رئا�سية مقبو ًال،
�صب غ�ضبه
ال بل مثيراً للإعجاب .ومن خالل ّ
المدوي الهدام� ،أ�س�س ترامب ارتباط ًا قائم ًا
تقريب ًا على االفتتان مع قاعدته التي ،وفي
ظل عدم احتكامها �إلى �أي منطق وتجاهلها
في كثير من الأحيان م�صالحها االقت�صادية
الخا�صة ،وجدت تعوي�ض ًا عاطفي ًا في �إ�شادته
بـ 'غير المتعلمين' و�إهانته 'نخبويي' ال�ساحل
ال�شرقي'' الأميركي .هذه الكلمات هي تج�سيد
لجوهر خطاب ترامب ال�شعبوي المخادع
والفاعل.

العرق والطبقة
في كتابه الكال�سيكي ال�صادر في �سنة
'' ،1948الطائفة والطبقة والعرق'' (Caste,
عرف �أوليفر كوك�س ،عالم
ّ ،)Class and Race
االجتماع الأميركي الترينيدادي ،العن�صرية
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على �أنها ''التي�سير االجتماعي  -المواقفي
للعالقات اال�ستغاللية العملية ''.كان ترامب
بارع ًا في ا�ستغالل مخاوف �أولئك الذين
يميلون �إلى �إدامة تفوق العرق الأبي�ض ،وهو
مفهوم ما زال را�سخ ًا بعمق في المجتمع
الأميركي .ويالحظ روبن كيلي �أن الخوف
وانعدام الأمن يغذيان انعدام الأمن ،وي�ضيف
�أنه في عهد ترامب ،و''في مواجهة وباء عالمي
والبطالة وانعدام اليقين واقت�صاد على و�شك
االنهيار'' ،ف�إن خطابه عن فر�ض القانون
مهد الطريق لحدوث ردة فعل عنيفة
والنظامّ ،
على تنامي الحركة الم�ؤيدة لل�سود تحت �شعار
''حياة ال�سود مهمة'' (،)Black Lives Matter
محت�ضن ًا في المقابل خطاب القوة البي�ضاء.
ربى
خالل فترة رئا�سته وحتى قبل ذلكّ ،
ترامب �أن�صاره على نحو ثابت على العن�صرية
والعنف .فقد �أ�شاد بالنازيين الجدد ،و َف َ�صل
الأطفال عن �أهلهم على حدود المك�سيك ،و�أجاز
ا�ستخدام العنف لتفريق االحتجاجات تحت
�شعار ''حياة ال�سود مهمة'' خارج البيت
الأبي�ض .لقد �أعاد �إحياء �شعار نيك�سون عن
''القانون والنظام'' لقمع مقاومة �أولئك الذين
عبروا عن غ�ضبهم �إزاء العن�صرية الم�ؤ�س�ساتية
ّ
التي ترعاها الدولة  -وهي حجر الأ�سا�س
لل�سيا�سة الأميركية – من �أجل تهدئة غ�ضب
البي�ض ،والترويج ل�شعار ''�إعادة جعل �أميركا
بي�ضاء''.
كتب الباحث الأ�سود �أوتي�س مادي�سون �أن
''الغر�ض من العن�صرية هو التحكم في �سلوك
البي�ض ولي�س ال�سود ،فالعن�صرية ُت�ستخدم
لإدامة اال�ضطهاد الطبقي وتطبيعه ''.كما �أن
روبن د .كيلي ،وهو �أ�سود من كبار الباحثين
في جامعة كاليفورنيا في لو�س �أنجلو�س،
يرف�ض القول �إن ترامب ان ُتخب في �سنة 2016
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كردة فعل عنيفة على رئي�س �أ�سود ،وي�ضيف
�أنه ''ان ُتخب بالأحرى كردة فعل عنيفة على
حركة �سوداء ''.وي�شير �إلى �أنه في �أثناء رئا�سة
�أوباما ،ف�إن عنف ال�شرطة  -وهو مظهر من
مظاهر العن�صرية الم�ؤ�س�ساتية  -هو الذي قتل
مايك براون وتامير راي�س وتاني�ش �أندر�سون
وفريدي غراي و�آخرين ،و�أن االحتجاجات
التي تلت ذلك هي التي �أطلقت حركة حياة
ال�سود مهمة .ويالحظ كيلي �أن هذه الحركة
''كانت تمرداً جماعي ًا �ضد انعدام القانون في
الدولة  -في فيرغ�سون وبالتيمور و�شيكاغو
وداال�س وباتون روج ونيويورك ولو�س
�أنجلو�س و�أماكن �أُخرى� ،أدى �إلى ردة الفعل
الترامبية العنيفة 2''.وفي �أعقاب مقتل جورج
فلويد ،وبد ًال من ت�ضميد جروح الأمة من خالل
ت�شجيع مواجهة الأمر على الم�ستوى الوطني
و�إحالل العدالة العرقية ،دافع ترامب عن
العن�صريين والمنادين بتفوق البي�ض ،وتذرع
بـ ''القانون والنظام'' ،وهي دعوة تكر�س الظلم
العن�صري وعدم الم�ساواة االجتماعية
واالقت�صادية .وي�ؤكد المفكر وال�شخ�صية
العامة المعار�ضة كورنيل وي�ست �أن ''ال�ضغط
على رقبة جورج فلويد حتى الموت على مر�أى
من الجميع �أماط اللثام عن هويتنا
الحقيقية3''.
خالل الحملة االنتخابية في �سنة ،2020
قدم ترامب نف�سه على �أنه مخ ّل�ص الن�ساء
ّ
البي�ضاوات الب�شرة من المعتدين ال�سود.
ويالحظ كورنيل وي�ست �أن العن�صرية ت�ساهم
في �إدامة خوف البي�ض ،و�أن '' %65من الإخوة
�صوتوا لترامب ،و %50من الأخوات
البي�ض ّ
البي�ضاوات .هذا هو نوع البلد الذي نعي�ش
�صوتوا له مع �أن ''الجميع يعرف �أنه
فيه ''.لقد ّ
م�صاب بداء الكذب وكراهية الأجانب''.

وي�ضيف �أن ترامب �أقنع كثيراً من النا�س (73
مليون ًا �صوتوا له في �سنة � ،2020أي بزيادة
 10ماليين عن �سنة  )2016ب�أنه الرجل
القوي القادر على �إنقاذ �أميركا.
بب�ساطة ،ف�إن ترامب والترامبية مت�أ�صالن
في القوة الم�ستديمة لفكرة تفوق البي�ض،
والتي جعل منها م�س�ألة عادية من خالل
ا�ستخدامها في خطاباته النارية و�سيا�ساته.
وحدث هذا كله في �سياق العولمة النيوليبرالية
جراء
التي قو�ضت و�أ�ضعفت العمل المنظم ّ -
انك�شاف عمليات تراجع الت�صنيع في
االقت�صاد الأميركي  -والتي �أ�ضرت بالطبقة
العاملة و�أ�صحاب المهن اليدوية من غير حملة
ال�شهادات .لقد نجح ترامب في تعبئة ا�ستيائهم
االقت�صادي وغ�ضبهم الطبقي ،وربط هذا
الغ�ضب بنظريات الم�ؤامرة العن�صرية التي
تروج لتفوق البي�ض .وهذه الأفكار من �ش�أنها
�أن تزدهر في عالم و�سائل التوا�صل
االجتماعي غير الخا�ضع للرقابة ،وفي
تغريدات ترامب في تويتر.

مالحظة �أخرية
خ�سر دونالد ترامب �أمام الرئي�س المنتخب
يدعي �أن االنتخابات ُ�سرقت
جو بايدن ،لكنه ّ
وتعر�ضت للتزوير .وال يزال حلفا�ؤه
ال�سيا�سيون يخافونه ،وهم بالتالي يتجنبون
توجيه �أي انتقاد علني �إليه.
فهل �ست�ستمر الترامبية في الهيمنة على
الم�شهد ال�سيا�سي الجمهوري والأميركي؟ �إذ
على الرغم من خ�سارته االنتخابات ،ف�إنه
و�سع قاعدته بع�شرة ماليين ناخب �إ�ضافي،
ّ
كما �أن حزبه ما زال ي�سيطر على مجل�س
ال�شيوخ ،وقد ك�سب مقاعد في مجل�س النواب.
وهل �سيتال�شى ترامب والترامبية مع الوقت،

013

مداخل

 كفاح اخلير ضد الشر:تراث الترامبية

.والنوع االجتماعي) قد �أيقظوا �ضمير الأمة
 وفي �أجزاء �أُخرى،ففي جميع �أنحاء البلد
 لقيت الدعوة �إلى الت�ضامن،كثيرة من العالم
ودعم العدالة بين الأعراق تجاوب ًا للمطالبة
 ويمثل ه�ؤالء.ب�إنهاء العن�صرية الم�ؤ�س�ساتية
يب�شر بالأمل والعدالة
ّ المتظاهرون مع ًا طيف ًا
 فهل �ستطغى �أ�صواتهم على الخطاب،والحرية
العن�صري الذي يروج له ترامب والترامبية؟
. لكني �أخ�شى انتقام الترامبية،�أتمنى ذلك

�أم �إن ر�ؤيته وفكرة تفوق البي�ض �ست�ستمران
في ال�سيطرة على ال�سيا�سة الأميركية؟
 لكن،لدي �إجابة عن هذين ال�س�ؤالين
ّ لي�س
يمكنني التفكير في �سيناريوهين بديلين
محتملين [يمكن من خاللهما اال�ستدالل على
 لقد �أدى قتل جورج فلويد في:]�أجوبة محتملة
خ�ضم جائحة عالمية �إلى ن�شوء مقاومة هائلة
 وبدا �أن النا�س،للعن�صرية والتع�صب القومي
على اختالف م�شاربهم (الطبقية والعرقية
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