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دونالد تر�مب من �لما�صي �أ�صبح 

بعد معركة رئا�صية لم ت�صهد 

�لواليات �لمتحدة مثياًل لها في تاريخها. 

فالمو�جهة �نتهت بانقالب على جميع

�لتوقعات، �إالاّ �إنها �صاهمت في �إعادة �إنتاج 

خطاب �لكر�هية، و�أعطت �النق�صامات 

�لعمودية زخمًا �صيا�صيًا، وغذت مقولة 

''�لموؤ�مرة'' و�تهام طرف خفي بالتزوير 

و�لتالعب بالبطاقات �النتخابية وغيرها من 

قر�ء�ت �ألقت على �لنتائج ظالل �ل�صك.

هذ� كله ال يلغي �أن تر�مب �أ�صبح من �لزمن 

�لما�صي، لكن خطابه �صي�صتمر في �إنتاج 

�أزمات متتالية �صيكون لها تاأثيرها �ل�صلبي 

في �لحا�صر وتو�زنات �لدولة ودور �أجهزتها 

�لعتيقة في �صبط �إيقاع �لتعاي�ش بين 

�لجماعات �الأهلية. فالخطاب �لمتوتر في 

تعبير�ته �للفظية ك�صر تلك �لقو�لب �لذهنية 

ب�صاأن مبادىء �لم�صاو�ة و�لعد�لة �أو تلك 

�لموجهة �صد نزعة �لتمييز �لعن�صري و�لعرقي 

و�للوني، و�أظهر معالم �ل�صورة �لخفية على 

�أر�ش �لو�قع.

ب�صبب هذ� �لخطاب �لتحري�صي تغيرت 

�آليات �للعبة، و�نتقلت �لمعركة موقتًا من ور�ء 

�ل�صتار �إلى �لم�صرح �لمك�صوف منذ �للحظة �لتي 

�أُعلن فيها فوز تر�مب بالرئا�صة في 

�النتخابات �ل�صابقة. فمنذ �أربعة �أعو�م بد�أت 

�الأ�صئلة �لقلقة باالنطالق: كيف حدث �الأمر؟ 

هل في �لم�صاألة خدعة؟ لماذ� جرت �الأمور 

نحو هذ� �لمنحى؟

�صكلت تلك �الأ�صئلة وغيرها من تحفظات 
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�لبيت �الأبي�ش من خارج �لقنو�ت �لمر�صومة 

ل�صناعة �لقر�ر�ت �لتي ت�صرف م�صالح �لدولة 

�لعليا على �صوغها. فالرئي�ش في نهاية 

�لمطاف محكوم ولي�ش حاكمًا حتى لو كان 

�لد�صتور يعطيه �صالحيات ��صتثنائية لمدة 

واليته.

كانت م�صكلة �لرئي�ش مع �أجهزة �لدولة 

�لعميقة �أنه ال يعترف باالأعر�ف، وال يكترث 

باالنفعاالت و�لتد�عيات ورد�ت �لفعل 

�لم�صادة لتغريد�ته ور�صائله ومو�قفه وقر�ر�ته 

�لتي يطلقها يوميًا عبر ح�صابه �لخا�ش في 

''تويتر''. لذلك كان من و�جب مر�كز �لقوى في 

�لدولة �أن تر�قبه للتو�صيح و�العتذ�ر 

و�لت�صويب و�لت�صحيح وتدوير �لزو�يا وتبريد 

�ل�صخونة و�حتو�ء �النفعاالت و�إعادة ترتيب 

�الت�صاالت ل�صبط �النعكا�صات �ل�صلبية 

�لناجمة عن قر�ء�ت خطاأ لمو�قف غير مفهومة 

كانت ت�صدر عفويًا عن �صاحب �ل�صلطة في 

�لغرفة �لبي�صاوية.

هكذ� يمكن و�صف �صيا�صة تر�مب 

�لع�صو�ئية منذ لحظة دخوله معترك �لرئا�صة 

في �لبيت �الأبي�ش. فالرئي�ش �ل�صعبوي مت�صنج 

في تعامله مع طاقمه �لوز�ري و�صل�صلة 

�لموظفين و�لم�صت�صارين، وال يعتقد �أن �أحد�ً 

يمتلك �لف�صل في و�صوله �إلى �لمقعد �الأول، 

وال حتى حزبه �لجمهوري �لذي حاربه بد�ية، 

�إلى �أن ر�صح الإر�دته وَقِبل به كاأمر و�قع ال 

غنى عنه في مو�جهة خ�صمه �لديمقر�طي 

�لتقليدي.

تحت هذ� �ل�صقف �لملتب�ش في �صو�بطه 

وحدوده كان تر�مب يتعامل مع �أقرب �لنا�ش 

�إليه في �تخاذ �لقر�ر�ت و�لمو�قف وتر�صيم 

�ل�صيا�صات �لد�خلية و�لخارجية. فهو �لرئي�ش 

�لذي يقرر ويتخذ �لخطو�ت �لتي تتالءم مع 

منذ �صنة 2016 نقطة بد�ية لالعتر��ش على 

نتيجة لم يعد ممكنًا تغييرها �أو �لعودة عنها 

�أو ت�صحيحها �إالاّ بعد �أن تاأخذ �لتجربة وقتها 

وياأتي بعدها �لح�صاب �لعام.

�أ�صبحت �لنتيجة مقدمة. فالمو�صوع �لذي 

ين �لجمهوري 
َ
تم �لتو�فق عليه بين �لحزب

و�لديمقر�طي عبر عقود من �لزمن، خرج عن 

ته، وبات بحاجة �إلى �إعادة نظر �أو على  �صكاّ

�الأقل �إلى قر�ءة مختلفة لذ�ك �ل�صياق 

�لد�صتوري و�لعرفي و�لتقليدي �لذي كانت 

تحدث فيه �الأمور ويتم �لتحكم في �حتماالته، 

في حال جاءت نتائجه خارج د�ئرة 

�لتوقعات.

هذ� �الأمر كان من �ل�صعب �ل�صيطرة عليه 

في عهد تر�مب. فالرجل كان مفاجاأة لي�ش 

للحزب �لديمقر�طي فقط، بل �أي�صًا للحزب 

�لجمهوري وتفرعاته �لتقليدية و�صبكة 

عالقاته �لمتعاي�صة مع �أجهزة �لدولة �لثابتة 

�لجذور.

كان من �ل�صعب �أن يتاأقلم �لرئي�ش 

''�ل�صعبوي'' مع جذور �لدولة �لعميقة تقليديًا 

وزمنيًا، كما كان هناك ��صتحالة �أن تتعاي�ش 

�الأجهزة �لر��صخة مع �أمزجة رئي�ش ال يولي 

�أهمية لتلك �ل�صكليات و�العتبار�ت �لمعنوية 

�لتي تاأ�ص�صت قنو�تها من خالل �الأعر�ف 

و�لتجربة.

منذ تلك �للحظة بد�أت �الأزمات. فهذ� 

�لرئي�ش غير �لمتجان�ش مع �لتقاليد �لد�صتورية 

�صيتحول �إلى م�صكلة في حال و��صل خطابه 

�ل�صعبوي/�لتحري�صي، و��صتمر ي�صتفز دو�ئر 

�لقر�ر وال يحترم �الأ�صول �لمتو�فق عليها 

مهما تبلغ �الختالفات في �لر�أي.

كانت �أجهزة �لدولة ''�لعميقة'' في توتر 

د�ئم مع مز�جيات �لرئي�ش �لذي هبط على 
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هذ� �الأمر �إعادة فرز �صروط �لوالء للوطن، �الأمر 

�لذي يعني ترتيب درجات �لمو�طنة بين فرد 

�أميركي منتج يدفع �ل�صريبة، وفرد دخيل غير 

منتج ي�صتفيد من فائ�ش د�فع �ل�صر�ئب 

للخزينة.

وكي ياأخذ كل فرد حقه، فاإنه في ر�أيه ال 

بد من �إعادة �لفرز بين �لمو�طنين، وبناء جد�ر 

�لف�صل )�لعزل( �صد �لمك�صيك للتمييز بين 

�الأميركي �الأ�صيل و�الأميركي �لدخيل.

ل 
اّ
ل هذ� �لخطاب �ل�صعبوي نقطة تحو �صكاّ

في �ل�صلوك �ليومي للرئي�ش، �الأمر �لذي �صاهم 

الحقًا في ت�صكيل جبهة ''�أيديولوجية'' م�صادة 

له �صرعت تتحالف ميد�نيًا للدفاع عن تقاليد 

�أ�صبحت مع مرور �لزمن من مبادىء �لدولة 

وال يمكن تغييرها، وذلك كي ال تتهاوى 

�لموؤ�ص�صات ويت�صاقط �لقانون ويت�صابق 

�لمو�طن للت�صلح بذريعة �لحماية �أو �لخوف 

من �الآخر.

بهذ� �لمعنى تعاملت مر�كز �لقوى في 

�لدولة – و�صر�ئح من �لنخبة �الأميركية – مع 

خطاب تر�مب بكثير من �لحذر بعد �أن و�صفته 

�صابقًا بالمهرج �لذي ال يفقه بال�صيا�صة، بل 

يهدد �لمجتمع بالحرب �الأهلية.

الدولة العميقة وترامب

لكن هل فعاًل ما يتفوه به تر�مب مجرد 

ترهات وبهلو�نيات ونزوة فردية؟

�إن ما يقوله �لرئي�ش لي�ش تهريجًا، و�إنما 

يعك�ش م�صاعر فئات ال ي�صتهان بها ن�صبيًا، 

تعي�ش في �الأرياف وو�صط �لجماعات �الأهلية 

�الأميركية. فالخطاب �ل�صعبوي �لذي يحت�صن 

�لكر�هية يت�صمن في خفاياه �لباطنية �إ�صار�ت 

تدل على �حتمال وقوع فو�صى �أهلية بين 

�لمجموعات �للونية و�لعرقية و�لدينية �لتي 

مز�جه ''�الأيديولوجي'' �لمحكوم بت�صرفات 

تن�صجم مع تجربة �صاحب �صركات و�أندية 

وم�صاريع ومغامر�ت تجارية و�صياحية 

وريا�صية كانت ناجحة في معظم �الأحيان 

و�لحاالت ب�صبب تعاملها مع رجال �لمال 

و�الأعمال في �أوروبا �ل�صرقية ودول خليجية، 

لكنها ال تتو�فق مع �لم�صالح �لعليا لدولة 

كبرى.

كانت �الإد�رة في واليته �أ�صبه بال�صركة 

�لمتعددة �لروؤو�ش و�الأن�صطة، وال تهتم �إالاّ 

بنهاية جدول �لح�صابات ومدى �ن�صجامها مع 

بور�صة �ل�صوق وم�صتوى �رتفاع �أرقامها 

وهبوطها. فالربح هو �لمقيا�ش، ومنه يمكن 

قر�ءة �صياق �لنجاح �أو �لف�صل. وكي تكون 

�لم�صاألة �صويًة في نهو�صها، كان �صغل �لرئي�ش 

�ل�صاغل هو مر�جعة �أرقام �لح�صابات �صمن 

معادلة �الإنفاق �أو �لدفع.

ن ال يدفع 
َ
ن يدفع هو �ل�صديق، وم

َ
فم

مو�صوع على الئحة �الأخذ و�لرد بغ�شاّ �لنظر 

عن مدى حاجة �لواليات �لمتحدة �إلى هذ� 

�لطرف �أو ذ�ك. فالمهم عند �لرئي�ش هو �لدفع 

وعدم تكليف �لخز�نة �الأميركية �لمفل�صة مزيد�ً 

من �الإنفاق حتى لو كان �الأمر يتعلق بالحلف 

�الأطل�صي )�لناتو( �ال�صتر�تيجي، �أو دول 

�التحاد �الأوروبي، �أو منظمة �ل�صحة �لعالمية.

�لم�صاألة �إذ�ً ''�أميركا �أواًل''. وهذه ''�الأميركا'' 

بر�أي تر�مب دفعت كثير�ً لحماية �الأ�صدقاء في 

�أوروبا و�لحلفاء في �لخليج و�الأ�صو�ق في 

�آ�صيا، وبات �الآن على هوؤالء �لم�صاركة في 

�لدفع كي يخفاّ �ل�صغط على �إنفاق �لميز�نية 

�لفيدر�لية. كذلك ال بد من �إعادة �لنظر في 

منظومة �الأولويات ودرجاتها كي يعود 

�لدوالب �إلى مربع �النطالق وهو �أن تكون 

م�صلحة �أميركا فوق كل م�صلحة. ويقت�صي 
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�لمتمو�صعة في �لقو�عد و�لمع�صكر�ت.

�صاهمت �صغوط �لدولة �لعميقة وقدر�ت 

�أجهزتها و�إمكاناتها في تاأ�صي�ش �صيا�صة 

قادرة على �لتكيف مع �هتز�ز�ت �أمزجة 

�لرئي�ش و�إعادة ترتيب �صلم �أولويات يتالعب 

بالمتغير�ت من جانب، ويوؤكد �لثو�بت �لتي 

ياأتي �أمن ''�إ�صر�ئيل'' في طليعتها، من جانب 

�آخر.

فالمتغير هو �لبدء بو�صع جدول الن�صحاب 

�لقو�ت من �لمنطقة وتعري�ش دول ''�ل�صرق 

�الأو�صط'' لعو��صف �لفر�غ و�حتمال ت�صادم 

�لقوى في حال رفع �لغطاء �الأمني عن 

�صاحاتها �ل�صاخنة، و�لثابت هو �صمان 

م�صالح ''�إ�صر�ئيل'' وحماية حدودها تحت 

مي ''�صفقة �لقرن''. فالحقوق 
ُ

�صقف ما �ص

�لدولية بالن�صبة �إلى خطاب تر�مب �ل�صعبوي 

مجرد ''�صفقة'' تجارية ال تاأبه بالقر�ر�ت 

�الأممية بقدر ما تتاأرجح بح�صب تقلبات 

�لمز�ج �لذهني للرئي�ش و��صتعد�ده �لفطري 

لتقديم ما يلبي طموحات �صديقه بنيامين 

ا تقوله �لقو�نين، �أو 
اّ
نتنياهو، بغ�شاّ �لنظر عم

تتقبله �لقوى �لمعنية مبا�صرة بال�صلوك �لفوقي 

)�ال�صتعالئي( �لذي يفر�صه �الأمر �لو�قع �أو 

منطق �لقوة.

طبعًا تدرك �أجهزة �لدولة �لعميقة �أن 

�أمزجة �لرئي�ش )نقل �ل�صفارة من تل �أبيب، 

و�العتر�ف بالعا�صمة �لقد�ش، �أو ب�صيادة 

�إ�صر�ئيل على جزء من �ل�صفة �لغربية وعلى 

�لجوالن �ل�صوري �لمحتل( ال قيمة قانونية 

دولية لها، غير �أنه يمكن ��صتخد�مها لل�صغط 

و�البتز�ز و�لتخويف و�نتز�ع �لتنازالت وتدفيع 

�لحليف ن�صبة من تكلفة �لدفاع.

بهذ� �لمعنى نجحت �الأجهزة �لعميقة في 

توظيف مز�ج خطاب �لكر�هية في ''�لخارج''، 

تت�صكل منها �لواليات و�لمدن و�الأحياء 

و�ل�صو�حي و�الأرياف. فالكالم �لع�صو�ئي ير�صم 

في �لنهاية خريطة طريق �أهلية للت�صادم بين 

�لجماعات.

لذلك �صكل خطاب تر�مب �ل�صعبوي قوة 

�صغط على �لنخبة �الأميركية )�الإعالم تحديد�ً(، 

وعلى �أجهزة �لدولة �لعميقة و�صر�ئح متنوعة 

ومتلونة من �لجماعات �الأهلية. كما �أ�صدر 

�إ�صار�ت �أقلقت �الأ�صدقاء و�لحلفاء و�لجير�ن 

)�لمك�صيك وكند�( و�لخ�صوم )�إير�ن( 

و�لمناف�صين )�ل�صين(، ودفعت �لكثر من �لقوى 

�لمت�صامنة تقليديًا مع �لواليات �لمتحدة 

)�أوروبا �لغربية( الإبد�ء عدم مو�فقتها على 

�إجر�ء�ت تر�مب ولغته �ال�صتفز�زية �لتي ال 

تحترم �الآخر، وال تقيم �العتبار للم�صاعر 

�لم�صادة.

كان من �ل�صعب ت�صحيح �لمعادلة ما د�م 

تر�مب �لمغرور �لمت�صاوف في د�ئرة �لبيت 

�الأبي�ش؛ فالرئي�ش من مقعده يتحكم في 

�للعبة على �لرغم من خروجه �لفو�صوي عن 

قو�عدها. والأن �للعبة خطرة في نهاياتها، 

فاإنه كان على �أجهزة �لدولة �لعميقة �أن 

تتحمل �الهتز�ز�ت �لناجمة عن �الرتد�د�ت 

�لزلز�لية �لتي نجحت في زعزعة ��صتقر�ر 

�لعالقات مع �الأ�صدقاء و�لحلفاء من دون �أن 

توؤدي �إلى تغييرها. ولهذ� �ل�صبب ��صتطاعت 

�أجهزة �لدولة �لعميقة �لتكيف ن�صبيًا مع 

''�أمزجة'' �لرئي�ش من �أجل �إعادة توظيفها 

لتعزيز �لم�صالح �لعليا، مثلما حدث حين تم 

ترتيب �لعالقات مع �لحلف �الأطل�صي )�لناتو( 

و�لدول �لخليجية و�صبكة �الأ�صدقاء بال�صغط 

عليها، ورفع ن�صبة م�صاركتها في �لدفع، 

وتغذية ميز�نية �لدفاع �أو �صر�ء �الأ�صلحة، �أو 

تغطية نفقات �لقو�ت �الأميركية �لمنت�صرة �أو 
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و�لحليفة. فهذه �ل�صبكة من �لدول تخوفت من 

غياب �لمظلة �الأميركية و�نح�صارها ثم 

تر�جعها �إلى مربع �لدولة �لقومية، مثلما 

كانت حال �لواليات �لمتحدة قبل �لحرب 

�لعالمية �الأولى. لذلك لجاأت �الأجهزة �لعميقة 

�إلى طماأنة �الأ�صدقاء و�لحلفاء على �لت�صامن 

و�ل�صر�كة �صمن �إجر�ء�ت ح�صابية ورقمية 

متنوعة.

هكذ�، وب�صبب عدم وجود خطة باء عند 

تر�مب بديلة من �صيا�صات �الن�صحاب من 

�لخطة ''�ألف''، �تخذت �الأجهزة �لعميقة موقع 

�النتظار وك�صب �لوقت وتوظيف �لمخاوف. 

ولذلك لجاأت نحو �لدفع في �تجاه بيع 

�الأ�صلحة وتوفير �صمانات �أمنية و�لت�صجيع 

على �تخاذ خطو�ت �النفتاح و�لتطبيع مع 

ل مو�صوع تر�صيم �لحدود 
اّ
''�إ�صر�ئيل'' وتقب

�لبحرية مع لبنان وتوزيع �لح�ص�ش ب�صفتها 

مقدمات ال بد منها الإنجاح م�صروع هند�صة 

مو�قع �لدول ودورها في �صوغ خريطة منطقة 

''�ل�صرق �الأو�صط'' بق�صد �لحداّ من تمدد �ل�صين 

ورو�صيا وطموحهما �إلى تعبئة �لفر�غ في حال 

قررت �إد�رة و��صنطن �الن�صحاب �لع�صكري من 

د�ئرَتي �لخليج و�لم�صرق �لعربي.

ج�رس العبور

في هذ� �لف�صاء �لم�صطرب يمكن �لقول �إن 

�لمنطقة �لعربية تمر �الآن في مرحلة �نتقالية 

تف�صل بين حقبة �اللتز�م بالمبادىء 

و�لحقوق، وبين حقبة مفاهيم مبهمة تحاول 

�أن تتعاي�ش مع منطق ''�ل�صفقة'' ومعانيها 

�ل�صيا�صية. وهذه �لمرحلة �لعربية �النتقالية 

لي�صت مف�صولة عن �لمرحلة �لدولية �النتقالية 

�لتي قد ت�صهد �صعود دول وتر�جع �أُخرى، 

ونمو قوى �إقليمية طموحة و�نكما�ش دول 

�إالاّ �إنها تخوفت من �نعكا�صاته �ل�صلبية في 

''�لد�خل'' و�حتمال تدهوره، ثم �نزالقه نحو 

�لفو�صى �الأهلية.

بين كر�هية ''�لخارج'' وفو�صى ''�لد�خل'' 

حاولت �الأجهزة �لعميقة ترتيب ت�صوية موقتة 

تحداّ ن�صبيًا من خلط �أور�ق �لتحالفات مع 

�الأ�صدقاء، وت�صتعيد ن�صبيًا دورها في �صبط 

�إيقاع �لتدهور �لمحتمل بين �لمجموعات 

�الأهلية �لتي تتعاي�ش تقليديًا في ''�لوعاء'' 

�الأميركي وتحت مظلة دولة �لرفاهية 

و�لقانون.

�صمن هذ� �لهام�ش ت�صكلت �صيا�صة ر�صمية 

��صتفادت من نقاط �صعف �لخطاب �ل�صعبوي 

�لتي تمثلت في عدم وجود بد�ئل و��صحة في 

ت�صريحات تر�مب �لمتقلبة. فالرئي�ش يمتلك 

خطة ''�ألف'' )خطوة �أولى(، �إالاّ �إنه ال تتو�فر 

لديه خطة ''باء'' )خطوة ثانية( ال�صتكمال 

خطو�ته، مثلما حدث حين قرر �لخروج من 

''�التفاق �لنووي'' مع �إير�ن، �أو حين عار�ش 

خطة �أوباما �ل�صحية )�أوباماكير(، �أو حين 

ك�صر د�ئرة �لحرب �لباردة مع كوريا �ل�صمالية، 

�أو حين �أعطى ''�إ�صر�ئيل'' كل ما تريده �صاربًا 

عر�ش �لحائط بم�صالح �لدول �لعربية وحقوق 

�ل�صعب �لفل�صطيني.

�صاهمت نقاط �ل�صعف �لمتمثلة في عدم 

و�صوح �لخطة ''باء'' في خطو�ت تر�مب، في 

تكتيف �صيا�صة �لرئي�ش و�لحداّ من �نزالقها 

نحو مو�جهات محتملة دوليًا و�إقليميًا. و�أعطى 

هذ� �ل�صعُف �الأجهزَة فر�صة الإعادة تاأ�صي�ش 

خطاب م�صاد ي�صبط �لتدهور ويمنع 

�ال�صطد�م في ف�صاء�ت تتحكم في دو�ئرها 

�لكبرى و�ل�صغرى مز�جية فو�صوية تحتاج 

�إلى نوع من �ال�صتقر�ر كي يتم ��صتثمارها 

بق�صد هيكلة �لعالقات مع �لدول �ل�صديقة 
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�أدو�ت تاأثير في محيطها �لجغر�في.

هذ� �لتحول �لبنيوي في هياكل �لدولة 

�الأميركية �صهد �إرها�صاته �لو��صحة في والية 

تر�مب �لتي �أر�صلت �إ�صار�ت ف�صفا�صة عن تلك 

�لمرحلة �النتقالية وما تعك�صه من ��صطر�بات 

تجمع بين قوة تتر�جع و�صعف يتقدم.

كانت والية تر�مب )�أربعة �أعو�م( كافية 

لتو�صيح مالب�صات تلك �لفترة �النتقالية. 

فاأميركا �لتي نعرفها لن تعود مثلما كانت، 

وهي حتى لو كانت قوية، فاإنها لن تكون 

عظمى كحالها في �ل�صابق. وهذ� �الأمر لم 

يلتقط تر�مب �إ�صار�ته، كما لم يدركه كثير من 

�لدول �لعربية �لتي تدفع ثمن �لتخويف 

و�البتز�ز وال تز�ل تر�هن على قوة �أخذت 

تتال�صى بفعل �نقالبات �لزمن.

لقد تغير �لعالم، و�أميركا هي جزء منه 

حتى لو كانت �الأقوى قيا�صًا بغيرها من 

�لدول. الئحة �لدول �لكبرى تتبدل باالأ�صماء 

و�لعناوين في كل حقبة معينة، �إالاّ �إن �لقانون 

)�ل�صعود و�لهبوط( ال يتغير في حركته 

�لزمنية ولحظاته �لمتعاقبة.

�لمكان مثلما يقول �إيمانويل كانط في 

كتابه ''نقد �لعقل �لمح�ش'' هو ''وحده متعين 

ب�صكل د�ئم''، بينما �لزمان ''يجري بال توقف''، 

و�لزمان ''لي�ش هو نف�صه �لذي يتغير بل �صيء 

ما في �لزمان''، و�الأزمنة ''�لمختلفة لي�صت 

�صوى �أجز�ء من �لزمان �لو�حد''، وبالتالي فاإن 

''�لتغير�ت لي�صت ممكنة �إالاّ في �لزمان'' الأن 

''�أجز�ء �لزمان هي د�ئمًا متعاقبة.'' 

�إقليمية، و�متناع محاور من �لمغامرة وربما 

�نغالقها �إلى د�ئرة �صغيرة يمكن �لدفاع عنها 

ل �أعباء 
اّ
من دون وقوع خ�صائر ال ت�صتطيع تحم

نتائجها.

ث، فهي 
َ
ب

َ
ظاهرة تر�مب لم تت�صكل عن ع

نتاج تحوالت تاريخية �رت�صمت معالمها 

�القت�صادية منذ ثمانينيات �لقرن �لما�صي، 

وتكر�صت خريطتها �ل�صيا�صية في �نهيار 

�التحاد �ل�صوفياتي ومع�صكره �ال�صتر�كي في 

مطلع �لت�صعينيات. وخطاب تر�مب ''�النعز�لي'' 

�لمتمثل في تعار�ش �ل�صعار بين �أميركا �أواًل 

)�الن�صحاب( وبين �أميركا �صتعود عظمى مجدد�ً 

)�الندفاع(، هو �أف�صل ما يعك�ش فو�صى 

�لمرحلة �النتقالية ومز�جية ''تويتر'' وتعامله 

�لكالمي �ليومي مع جمهور �نتخابي حائر 

بين خ�صائر ''�الن�صحاب'' وفو�ئد ''�الندفاع''. 

فاأميركا �لتي �أدركنا قوتها في �لن�صف �الأول 

من �لقرن �لع�صرين هي غير �أميركا في 

نموذجها �لمرتبك في �لن�صف �لثاني، وهي 

توقع �أن تكون في �لربع 
ُ
لي�صت �أي�صًا مثلما ي

�الأول من �لقرن �لجاري.

لم تعد �لواليات �لمتحدة مثلما كانت 

حالها �صابقًا، فهي تمر في مرحلة �صياع بين 

�الن�صحاب )�أميركا �أواًل( و�الندفاع )�أميركا 

�صتعود عظمى(. فال�صياع يعطي فكرة عن ذ�ك 

�النق�صام �لجاري بين رئي�ش هائج يقود 

�لدولة ع�صو�ئيًا بر�صائل ''تويتر'' �لق�صيرة 

و�لمت�صرعة، وبين �أجهزة متجذرة في 

تقليديتها بد�أت تدرك �أن دورها �لعالمي �صرع 

يتقل�ش لم�صلحة نمو قوى �إقليمية تمتلك 


