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نويه�ض*

نهاية عهد ترامب �شهادة على زمن يتغري
ُيع ّد دونالد ترامب الرئي�س الأكثر �إثارة للجدل في تاريخ الواليات المتحدة ،وهذا
الجدل الذي دام � 4أعوام عجاف على م�ستوى عالقات وا�شنطن بالخارج ،كما على
الم�ستوى الداخلي الذي حدث فيه ان�شقاق عامودي �أظهرته نتائج االنتخابات ،لن
ينتهي بانتهاء عهد ترامب ،و�إنما �سيكون هناك تداعيات م�ستقبلية كثيرة لن يكون
من الي�سير التكهن بنتائجها.

�أ�صبح

دونالد ترامب من الما�ضي
بعد معركة رئا�سية لم ت�شهد
الواليات المتحدة مثي ًال لها في تاريخها.
فالمواجهة انتهت بانقالب على جميع
التوقعات � ،اّإل �إنها �ساهمت في �إعادة �إنتاج
خطاب الكراهية ،و�أعطت االنق�سامات
العمودية زخم ًا �سيا�سي ًا ،وغذت مقولة
''الم�ؤامرة'' واتهام طرف خفي بالتزوير
والتالعب بالبطاقات االنتخابية وغيرها من
قراءات �ألقت على النتائج ظالل ال�شك.
هذا كله ال يلغي �أن ترامب �أ�صبح من الزمن
الما�ضي ،لكن خطابه �سي�ستمر في �إنتاج
�أزمات متتالية �سيكون لها ت�أثيرها ال�سلبي
في الحا�ضر وتوازنات الدولة ودور �أجهزتها
* صحافي وكاتب لبناني في الشؤون الدولية.

العتيقة في �ضبط �إيقاع التعاي�ش بين
الجماعات الأهلية .فالخطاب المتوتر في
تعبيراته اللفظية ك�سر تلك القوالب الذهنية
ب�ش�أن مبادىء الم�ساواة والعدالة �أو تلك
الموجهة �ضد نزعة التمييز العن�صري والعرقي
واللوني ،و�أظهر معالم ال�صورة الخفية على
�أر�ض الواقع.
ب�سبب هذا الخطاب التحري�ضي تغيرت
�آليات اللعبة ،وانتقلت المعركة موقت ًا من وراء
ال�ستار �إلى الم�سرح المك�شوف منذ اللحظة التي
�أُعلن فيها فوز ترامب بالرئا�سة في
االنتخابات ال�سابقة .فمنذ �أربعة �أعوام بد�أت
الأ�سئلة القلقة باالنطالق :كيف حدث الأمر؟
هل في الم�س�ألة خدعة؟ لماذا جرت الأمور
نحو هذا المنحى؟
�شكلت تلك الأ�سئلة وغيرها من تحفظات

مداخل

منذ �سنة  2016نقطة بداية لالعترا�ض على
نتيجة لم يعد ممكن ًا تغييرها �أو العودة عنها
�أو ت�صحيحها � اّإل بعد �أن ت�أخذ التجربة وقتها
وي�أتي بعدها الح�ساب العام.
�أ�صبحت النتيجة مقدمة .فالمو�ضوع الذي
الحزبين الجمهوري
تم التوافق عليه بين
َ
والديمقراطي عبر عقود من الزمن ،خرج عن
�س ّكته ،وبات بحاجة �إلى �إعادة نظر �أو على
الأقل �إلى قراءة مختلفة لذاك ال�سياق
الد�ستوري والعرفي والتقليدي الذي كانت
تحدث فيه الأمور ويتم التحكم في احتماالته،
في حال جاءت نتائجه خارج دائرة
التوقعات.
هذا الأمر كان من ال�صعب ال�سيطرة عليه
في عهد ترامب .فالرجل كان مفاج�أة لي�س
للحزب الديمقراطي فقط ،بل �أي�ض ًا للحزب
الجمهوري وتفرعاته التقليدية و�شبكة
عالقاته المتعاي�شة مع �أجهزة الدولة الثابتة
الجذور.
كان من ال�صعب �أن يت�أقلم الرئي�س
''ال�شعبوي'' مع جذور الدولة العميقة تقليدي ًا
وزمني ًا ،كما كان هناك ا�ستحالة �أن تتعاي�ش
الأجهزة الرا�سخة مع �أمزجة رئي�س ال يولي
�أهمية لتلك ال�شكليات واالعتبارات المعنوية
التي ت�أ�س�ست قنواتها من خالل الأعراف
والتجربة.
منذ تلك اللحظة بد�أت الأزمات .فهذا
الرئي�س غير المتجان�س مع التقاليد الد�ستورية
�سيتحول �إلى م�شكلة في حال وا�صل خطابه
ال�شعبوي/التحري�ضي ،وا�ستمر ي�ستفز دوائر
القرار وال يحترم الأ�صول المتوافق عليها
مهما تبلغ االختالفات في الر�أي.
كانت �أجهزة الدولة ''العميقة'' في توتر
دائم مع مزاجيات الرئي�س الذي هبط على

015

البيت الأبي�ض من خارج القنوات المر�سومة
ل�صناعة القرارات التي ت�شرف م�صالح الدولة
العليا على �صوغها .فالرئي�س في نهاية
المطاف محكوم ولي�س حاكم ًا حتى لو كان
الد�ستور يعطيه �صالحيات ا�ستثنائية لمدة
واليته.
كانت م�شكلة الرئي�س مع �أجهزة الدولة
العميقة �أنه ال يعترف بالأعراف ،وال يكترث
باالنفعاالت والتداعيات وردات الفعل
الم�ضادة لتغريداته ور�سائله ومواقفه وقراراته
التي يطلقها يومي ًا عبر ح�سابه الخا�ص في
''تويتر'' .لذلك كان من واجب مراكز القوى في
الدولة �أن تراقبه للتو�ضيح واالعتذار
والت�صويب والت�صحيح وتدوير الزوايا وتبريد
ال�سخونة واحتواء االنفعاالت و�إعادة ترتيب
االت�صاالت ل�ضبط االنعكا�سات ال�سلبية
الناجمة عن قراءات خط�أ لمواقف غير مفهومة
كانت ت�صدر عفوي ًا عن �صاحب ال�سلطة في
الغرفة البي�ضاوية.
هكذا يمكن و�صف �سيا�سة ترامب
الع�شوائية منذ لحظة دخوله معترك الرئا�سة
في البيت الأبي�ض .فالرئي�س ال�شعبوي مت�شنج
في تعامله مع طاقمه الوزاري و�سل�سلة
الموظفين والم�ست�شارين ،وال يعتقد �أن �أحداً
يمتلك الف�ضل في و�صوله �إلى المقعد الأول،
وال حتى حزبه الجمهوري الذي حاربه بداية،
�إلى �أن ر�ضح لإرادته و َقبِل به ك�أمر واقع ال
غنى عنه في مواجهة خ�صمه الديمقراطي
التقليدي.
تحت هذا ال�سقف الملتب�س في �ضوابطه
وحدوده كان ترامب يتعامل مع �أقرب النا�س
�إليه في اتخاذ القرارات والمواقف وتر�سيم
ال�سيا�سات الداخلية والخارجية .فهو الرئي�س
الذي يقرر ويتخذ الخطوات التي تتالءم مع

016

جملة الدراسات الفلسطينية 125

شتاء 2021

مزاجه ''الأيديولوجي'' المحكوم بت�صرفات
تن�سجم مع تجربة �صاحب �شركات و�أندية
وم�شاريع ومغامرات تجارية و�سياحية
وريا�ضية كانت ناجحة في معظم الأحيان
والحاالت ب�سبب تعاملها مع رجال المال
والأعمال في �أوروبا ال�شرقية ودول خليجية،
لكنها ال تتوافق مع الم�صالح العليا لدولة
كبرى.
كانت الإدارة في واليته �أ�شبه بال�شركة
المتعددة الر�ؤو�س والأن�شطة ،وال تهتم � اّإل
بنهاية جدول الح�سابات ومدى ان�سجامها مع
بور�صة ال�سوق وم�ستوى ارتفاع �أرقامها
وهبوطها .فالربح هو المقيا�س ،ومنه يمكن
قراءة �سياق النجاح �أو الف�شل .وكي تكون
الم�س�ألة �سوي ًة في نهو�ضها ،كان �شغل الرئي�س
ال�شاغل هو مراجعة �أرقام الح�سابات �ضمن
معادلة الإنفاق �أو الدفع.
ومن ال يدفع
فمن يدفع هو ال�صديقَ ،
َ
مو�ضوع على الئحة الأخذ والرد بغ�ضّ النظر
عن مدى حاجة الواليات المتحدة �إلى هذا
الطرف �أو ذاك .فالمهم عند الرئي�س هو الدفع
وعدم تكليف الخزانة الأميركية المفل�سة مزيداً
من الإنفاق حتى لو كان الأمر يتعلق بالحلف
الأطل�سي (الناتو) اال�ستراتيجي� ،أو دول
االتحاد الأوروبي� ،أو منظمة ال�صحة العالمية.
الم�س�ألة �إذاً ''�أميركا �أو ًال'' .وهذه ''الأميركا''
بر�أي ترامب دفعت كثيراً لحماية الأ�صدقاء في
�أوروبا والحلفاء في الخليج والأ�سواق في
�آ�سيا ،وبات الآن على ه�ؤالء الم�شاركة في
يخف ال�ضغط على �إنفاق الميزانية
الدفع كي ّ
الفيدرالية .كذلك ال بد من �إعادة النظر في
منظومة الأولويات ودرجاتها كي يعود
الدوالب �إلى مربع االنطالق وهو �أن تكون
م�صلحة �أميركا فوق كل م�صلحة .ويقت�ضي

هذا الأمر �إعادة فرز �شروط الوالء للوطن ،الأمر
الذي يعني ترتيب درجات المواطنة بين فرد
�أميركي منتج يدفع ال�ضريبة ،وفرد دخيل غير
منتج ي�ستفيد من فائ�ض دافع ال�ضرائب
للخزينة.
وكي ي�أخذ كل فرد حقه ،ف�إنه في ر�أيه ال
بد من �إعادة الفرز بين المواطنين ،وبناء جدار
الف�صل (العزل) �ضد المك�سيك للتمييز بين
الأميركي الأ�صيل والأميركي الدخيل.
تحول
�ش ّكل هذا الخطاب ال�شعبوي نقطة ّ
في ال�سلوك اليومي للرئي�س ،الأمر الذي �ساهم
الحق ًا في ت�شكيل جبهة ''�أيديولوجية'' م�ضادة
له �شرعت تتحالف ميداني ًا للدفاع عن تقاليد
�أ�صبحت مع مرور الزمن من مبادىء الدولة
وال يمكن تغييرها ،وذلك كي ال تتهاوى
الم�ؤ�س�سات ويت�ساقط القانون ويت�سابق
المواطن للت�سلح بذريعة الحماية �أو الخوف
من الآخر.
بهذا المعنى تعاملت مراكز القوى في
الدولة – و�شرائح من النخبة الأميركية – مع
خطاب ترامب بكثير من الحذر بعد �أن و�صفته
�سابق ًا بالمهرج الذي ال يفقه بال�سيا�سة ،بل
يهدد المجتمع بالحرب الأهلية.

الدولة العميقة وترامب
لكن هل فع ًال ما يتفوه به ترامب مجرد
ترهات وبهلوانيات ونزوة فردية؟
�إن ما يقوله الرئي�س لي�س تهريج ًا ،و�إنما
يعك�س م�شاعر فئات ال ي�ستهان بها ن�سبي ًا،
تعي�ش في الأرياف وو�سط الجماعات الأهلية
الأميركية .فالخطاب ال�شعبوي الذي يحت�ضن
الكراهية يت�ضمن في خفاياه الباطنية �إ�شارات
تدل على احتمال وقوع فو�ضى �أهلية بين
المجموعات اللونية والعرقية والدينية التي

نهاية عهد ترامب شهادة على زمن يتغير

تت�شكل منها الواليات والمدن والأحياء
وال�ضواحي والأرياف .فالكالم الع�شوائي ير�سم
في النهاية خريطة طريق �أهلية للت�صادم بين
الجماعات.
لذلك �شكل خطاب ترامب ال�شعبوي قوة
�ضغط على النخبة الأميركية (الإعالم تحديداً)،
وعلى �أجهزة الدولة العميقة و�شرائح متنوعة
ومتلونة من الجماعات الأهلية .كما �أ�صدر
�إ�شارات �أقلقت الأ�صدقاء والحلفاء والجيران
(المك�سيك وكندا) والخ�صوم (�إيران)
والمناف�سين (ال�صين) ،ودفعت الكثر من القوى
المت�ضامنة تقليدي ًا مع الواليات المتحدة
(�أوروبا الغربية) لإبداء عدم موافقتها على
�إجراءات ترامب ولغته اال�ستفزازية التي ال
تحترم الآخر ،وال تقيم االعتبار للم�شاعر
الم�ضادة.
كان من ال�صعب ت�صحيح المعادلة ما دام
ترامب المغرور المت�شاوف في دائرة البيت
الأبي�ض؛ فالرئي�س من مقعده يتحكم في
اللعبة على الرغم من خروجه الفو�ضوي عن
قواعدها .ولأن اللعبة خطرة في نهاياتها،
ف�إنه كان على �أجهزة الدولة العميقة �أن
تتحمل االهتزازات الناجمة عن االرتدادات
الزلزالية التي نجحت في زعزعة ا�ستقرار
العالقات مع الأ�صدقاء والحلفاء من دون �أن
ت�ؤدي �إلى تغييرها .ولهذا ال�سبب ا�ستطاعت
�أجهزة الدولة العميقة التكيف ن�سبي ًا مع
''�أمزجة'' الرئي�س من �أجل �إعادة توظيفها
لتعزيز الم�صالح العليا ،مثلما حدث حين تم
ترتيب العالقات مع الحلف الأطل�سي (الناتو)
والدول الخليجية و�شبكة الأ�صدقاء بال�ضغط
عليها ،ورفع ن�سبة م�شاركتها في الدفع،
وتغذية ميزانية الدفاع �أو �شراء الأ�سلحة� ،أو
تغطية نفقات القوات الأميركية المنت�شرة �أو

مداخل
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المتمو�ضعة في القواعد والمع�سكرات.
�ساهمت �ضغوط الدولة العميقة وقدرات
�أجهزتها و�إمكاناتها في ت�أ�سي�س �سيا�سة
قادرة على التكيف مع اهتزازات �أمزجة
الرئي�س و�إعادة ترتيب �سلم �أولويات يتالعب
بالمتغيرات من جانب ،وي�ؤكد الثوابت التي
ي�أتي �أمن ''�إ�سرائيل'' في طليعتها ،من جانب
�آخر.
فالمتغير هو البدء بو�ضع جدول الن�سحاب
القوات من المنطقة وتعري�ض دول ''ال�شرق
الأو�سط'' لعوا�صف الفراغ واحتمال ت�صادم
القوى في حال رفع الغطاء الأمني عن
�ساحاتها ال�ساخنة ،والثابت هو �ضمان
م�صالح ''�إ�سرائيل'' وحماية حدودها تحت
�سقف ما ُ�سمي ''�صفقة القرن'' .فالحقوق
الدولية بالن�سبة �إلى خطاب ترامب ال�شعبوي
مجرد ''�صفقة'' تجارية ال ت�أبه بالقرارات
الأممية بقدر ما تت�أرجح بح�سب تقلبات
المزاج الذهني للرئي�س وا�ستعداده الفطري
لتقديم ما يلبي طموحات �صديقه بنيامين
عما تقوله القوانين� ،أو
نتنياهو ،بغ�ضّ النظر ّ
تتقبله القوى المعنية مبا�شرة بال�سلوك الفوقي
(اال�ستعالئي) الذي يفر�ضه الأمر الواقع �أو
منطق القوة.
طبع ًا تدرك �أجهزة الدولة العميقة �أن
�أمزجة الرئي�س (نقل ال�سفارة من تل �أبيب،
واالعتراف بالعا�صمة القد�س� ،أو ب�سيادة
�إ�سرائيل على جزء من ال�ضفة الغربية وعلى
الجوالن ال�سوري المحتل) ال قيمة قانونية
دولية لها ،غير �أنه يمكن ا�ستخدامها لل�ضغط
واالبتزاز والتخويف وانتزاع التنازالت وتدفيع
الحليف ن�سبة من تكلفة الدفاع.
بهذا المعنى نجحت الأجهزة العميقة في
توظيف مزاج خطاب الكراهية في ''الخارج''،
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� اّإل �إنها تخوفت من انعكا�ساته ال�سلبية في
''الداخل'' واحتمال تدهوره ،ثم انزالقه نحو
الفو�ضى الأهلية.
بين كراهية ''الخارج'' وفو�ضى ''الداخل''
حاولت الأجهزة العميقة ترتيب ت�سوية موقتة
تحد ن�سبي ًا من خلط �أوراق التحالفات مع
ّ
الأ�صدقاء ،وت�ستعيد ن�سبي ًا دورها في �ضبط
�إيقاع التدهور المحتمل بين المجموعات
الأهلية التي تتعاي�ش تقليدي ًا في ''الوعاء''
الأميركي وتحت مظلة دولة الرفاهية
والقانون.
�ضمن هذا الهام�ش ت�شكلت �سيا�سة ر�سمية
ا�ستفادت من نقاط �ضعف الخطاب ال�شعبوي
التي تمثلت في عدم وجود بدائل وا�ضحة في
ت�صريحات ترامب المتقلبة .فالرئي�س يمتلك
خطة ''�ألف'' (خطوة �أولى) � ،اّإل �إنه ال تتوافر
لديه خطة ''باء'' (خطوة ثانية) ال�ستكمال
خطواته ،مثلما حدث حين قرر الخروج من
''االتفاق النووي'' مع �إيران� ،أو حين عار�ض
خطة �أوباما ال�صحية (�أوباماكير)� ،أو حين
ك�سر دائرة الحرب الباردة مع كوريا ال�شمالية،
�أو حين �أعطى ''�إ�سرائيل'' كل ما تريده �ضارب ًا
عر�ض الحائط بم�صالح الدول العربية وحقوق
ال�شعب الفل�سطيني.
�ساهمت نقاط ال�ضعف المتمثلة في عدم
و�ضوح الخطة ''باء'' في خطوات ترامب ،في
والحد من انزالقها
تكتيف �سيا�سة الرئي�س
ّ
نحو مواجهات محتملة دولي ًا و�إقليمي ًا .و�أعطى
ال�ضعف الأجهز َة فر�صة لإعادة ت�أ�سي�س
هذا
ُ
خطاب م�ضاد ي�ضبط التدهور ويمنع
اال�صطدام في ف�ضاءات تتحكم في دوائرها
الكبرى وال�صغرى مزاجية فو�ضوية تحتاج
�إلى نوع من اال�ستقرار كي يتم ا�ستثمارها
بق�صد هيكلة العالقات مع الدول ال�صديقة

والحليفة .فهذه ال�شبكة من الدول تخوفت من
غياب المظلة الأميركية وانح�سارها ثم
تراجعها �إلى مربع الدولة القومية ،مثلما
كانت حال الواليات المتحدة قبل الحرب
العالمية الأولى .لذلك لج�أت الأجهزة العميقة
�إلى طم�أنة الأ�صدقاء والحلفاء على الت�ضامن
وال�شراكة �ضمن �إجراءات ح�سابية ورقمية
متنوعة.
هكذا ،وب�سبب عدم وجود خطة باء عند
ترامب بديلة من �سيا�سات االن�سحاب من
الخطة ''�ألف'' ،اتخذت الأجهزة العميقة موقع
االنتظار وك�سب الوقت وتوظيف المخاوف.
ولذلك لج�أت نحو الدفع في اتجاه بيع
الأ�سلحة وتوفير �ضمانات �أمنية والت�شجيع
على اتخاذ خطوات االنفتاح والتطبيع مع
وتقبل مو�ضوع تر�سيم الحدود
''�إ�سرائيل'' ّ
البحرية مع لبنان وتوزيع الح�ص�ص ب�صفتها
مقدمات ال بد منها لإنجاح م�شروع هند�سة
مواقع الدول ودورها في �صوغ خريطة منطقة
الحد من تمدد ال�صين
''ال�شرق الأو�سط'' بق�صد ّ
ورو�سيا وطموحهما �إلى تعبئة الفراغ في حال
قررت �إدارة وا�شنطن االن�سحاب الع�سكري من
دائر َتي الخليج والم�شرق العربي.

ج�رس العبور
في هذا الف�ضاء الم�ضطرب يمكن القول �إن
المنطقة العربية تمر الآن في مرحلة انتقالية
تف�صل بين حقبة االلتزام بالمبادىء
والحقوق ،وبين حقبة مفاهيم مبهمة تحاول
�أن تتعاي�ش مع منطق ''ال�صفقة'' ومعانيها
ال�سيا�سية .وهذه المرحلة العربية االنتقالية
لي�ست مف�صولة عن المرحلة الدولية االنتقالية
التي قد ت�شهد �صعود دول وتراجع �أُخرى،
ونمو قوى �إقليمية طموحة وانكما�ش دول

نهاية عهد ترامب شهادة على زمن يتغير

�إقليمية ،وامتناع محاور من المغامرة وربما
انغالقها �إلى دائرة �صغيرة يمكن الدفاع عنها
تحمل �أعباء
من دون وقوع خ�سائر ال ت�ستطيع ّ
نتائجها.
ظاهرة ترامب لم تت�شكل عن َع َبث ،فهي
نتاج تحوالت تاريخية ارت�سمت معالمها
االقت�صادية منذ ثمانينيات القرن الما�ضي،
وتكر�ست خريطتها ال�سيا�سية في انهيار
االتحاد ال�سوفياتي ومع�سكره اال�شتراكي في
مطلع الت�سعينيات .وخطاب ترامب ''االنعزالي''
المتمثل في تعار�ض ال�شعار بين �أميركا �أو ًال
(االن�سحاب) وبين �أميركا �ستعود عظمى مجدداً
(االندفاع) ،هو �أف�ضل ما يعك�س فو�ضى
المرحلة االنتقالية ومزاجية ''تويتر'' وتعامله
الكالمي اليومي مع جمهور انتخابي حائر
بين خ�سائر ''االن�سحاب'' وفوائد ''االندفاع''.
ف�أميركا التي �أدركنا قوتها في الن�صف الأول
من القرن الع�شرين هي غير �أميركا في
نموذجها المرتبك في الن�صف الثاني ،وهي
لي�ست �أي�ض ًا مثلما ُيتوقع �أن تكون في الربع
الأول من القرن الجاري.
لم تعد الواليات المتحدة مثلما كانت
حالها �سابق ًا ،فهي تمر في مرحلة �ضياع بين
االن�سحاب (�أميركا �أو ًال) واالندفاع (�أميركا
�ستعود عظمى) .فال�ضياع يعطي فكرة عن ذاك
االنق�سام الجاري بين رئي�س هائج يقود
الدولة ع�شوائي ًا بر�سائل ''تويتر'' الق�صيرة
والمت�سرعة ،وبين �أجهزة متجذرة في
تقليديتها بد�أت تدرك �أن دورها العالمي �شرع
يتقل�ص لم�صلحة نمو قوى �إقليمية تمتلك
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�أدوات ت�أثير في محيطها الجغرافي.
هذا التحول البنيوي في هياكل الدولة
الأميركية �شهد �إرها�صاته الوا�ضحة في والية
ترامب التي �أر�سلت �إ�شارات ف�ضفا�ضة عن تلك
المرحلة االنتقالية وما تعك�سه من ا�ضطرابات
تجمع بين قوة تتراجع و�ضعف يتقدم.
كانت والية ترامب (�أربعة �أعوام) كافية
لتو�ضيح مالب�سات تلك الفترة االنتقالية.
ف�أميركا التي نعرفها لن تعود مثلما كانت،
وهي حتى لو كانت قوية ،ف�إنها لن تكون
عظمى كحالها في ال�سابق .وهذا الأمر لم
يلتقط ترامب �إ�شاراته ،كما لم يدركه كثير من
الدول العربية التي تدفع ثمن التخويف
واالبتزاز وال تزال تراهن على قوة �أخذت
تتال�شى بفعل انقالبات الزمن.
لقد تغير العالم ،و�أميركا هي جزء منه
حتى لو كانت الأقوى قيا�س ًا بغيرها من
الدول .الئحة الدول الكبرى تتبدل بالأ�سماء
والعناوين في كل حقبة معينة � ،اّإل �إن القانون
(ال�صعود والهبوط) ال يتغير في حركته
الزمنية ولحظاته المتعاقبة.
المكان مثلما يقول �إيمانويل كانط في
كتابه ''نقد العقل المح�ض'' هو ''وحده متعين
ب�شكل دائم'' ،بينما الزمان ''يجري بال توقف''،
والزمان ''لي�س هو نف�سه الذي يتغير بل �شيء
ما في الزمان'' ،والأزمنة ''المختلفة لي�ست
�سوى �أجزاء من الزمان الواحد'' ،وبالتالي ف�إن
''التغيرات لي�ست ممكنة � اّإل في الزمان'' لأن
''�أجزاء الزمان هي دائم ًا متعاقبة''.

