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ثقافة وناس

قضية

ترامب ٌفي عيون المثقفين:
َ
ال شيء مستغرب بعد اليوم

أحمد محسن
قبل الحديث عن دونالد ترامب ،ربما
كان يجب الحديث عن بيل كلينتون.
ع ــن ب ــداي ــة «خ ـ ـطـ ــاب» دي ـم ــوق ــراط ــي
بالصعود ،وعن نزوله إلى الهاوية.
الهاوية ليست تــرامــب ،لكنه تمثيل
مـعـقــول لـلـهــاويــة ال ـتــي وص ــل إليها
الحزب الديموقراطي ،ال بالضرورة
أميركا .الجملة األخيرة تنطوي على
حد كبير من املبالغة .ليس تحرش
كلينتون بمونيكا لوينسكي ،حادثة
ب ــا دالالت ،ل ـك ـن ـهــا ل ـي ـســت ال ـس ـمــة
األس ــاسـ ـي ــة لـ ـعـ ـه ــده ،إنـ ـه ــا «ال ـس ـم ــة
املتداولة إعالميًا» لعهده .في الواقع،
وبالنسبة إلى كثير من األميركيني،
ال ـس ـم ــة األس ــاسـ ـي ــة ه ــي س ـيــاســاتــه
االقتصادية ،وتبعاتها التي ظهرت
ف ــي أم ـي ــرك ــا ب ـعــد م ــا ُع ـ ــرف ب ــاألزم ــة
العاملية املالية.
نتحدث عــن أنـســاق شائكة متعلقة
بـ ـ ــاإلدارة «الــدي ـمــوقــراط ـيــة» لــأزمــة،
الـتــي اعـتــرض األمـيــركـيــون عليها بـ
«ت ــرام ــب س ــاب ــق» ه ــو ج ـ ــورج بــوش
االبن .واختراق أوباما لهذه القاعدة،
يــدخــل فــي حـســابــات أخ ــرى .ولكننا
ن ـت ـحــدث ع ــن «أزمـ ـ ــة» طــوي ـلــة األم ــد،
وعن متضررين أساسيني من األزمة
ال ـنــات ـجــة م ــن ال ـس ـل ــوك االق ـت ـص ــادي
لـلـحــزب الــدي ـمــوقــراطــي ،وه ــذا ليس
ً
تفصيال بالنسبة إل ــى األمـيــركـيــن.
أخ ـي ـرًا ،ق ــرر هـ ــؤالء ال ـت ـصــويــت ضــدّ
األزم ـ ـ ــة ،م ــن دون اه ـت ـم ــام بطبيعة
«األزم ـ ـ ــة» ال ـتــي يـنـتـخـبــونـهــا ،أو إن
كــانــوا يستبدلون أزم ــة بــأخــرى ،في
م ـحــاولــة لـتـصــديــر ه ــذه األزم ـ ــة إلــى
خارج الواليات املتحدة األميركية.
ّ
املــؤكــد أن ثـمــة أسـبــابــا ممكنة لفهم
وص ـ ــول ت ــرام ــب .وه ـ ــي ،ف ــي ال ــواق ــع،
أس ـبــاب ع ــدم وص ــول ه ـي ــاري ،أكثر
م ـ ــن ك ــونـ ـه ــا ع ـ ـ ــدم وصـ ـ ـ ــول تـ ــرامـ ــب.
أس ـبــاب كـثـيــرة ال يمكن إحـصــاؤهــا،
وال يمكن املثقفني الــذيــن يواجهون
ت ــرام ــب الـ ـي ــوم ت ـج ــاه ـل ـه ــا .ن ـت ـحــدث
عــن أص ــوات الــريـفـيــن وس ـكــان املــدن
الصغيرة ،ضـ ّـد أصــوات سكان املدن
الـكـبـيــرة وال ـســواحــل الــذيــن تتصدر
كاليفورنيا واجهة اعتراضهم حاليًا.
إنه تصويت ّ
ضد «الدولة العميقة»،
التي وجدت نفسها خارج ّاهتمامات
الجماهير ،وإن كانت تمثل مناطق
ت ـعــرف انـفـتــاحــا يـتـيــح لـهــا الـحــديــث
ع ـ ــن قـ ـض ــاي ــا إنـ ـس ــانـ ـي ــة مـ ـع ــاص ــرة.
ّ
والغريب أن مثقفي أميركا ،والعالم،
ال ي ـع ـت ــرف ــون ب ـ ــأن خ ـ ـسـ ــارة ب ـيــرنــي
س ــان ــدرز ،ه ــي ال ـتــي م ـ ّـه ــدت الـطــريــق
لفوز ترامب ،نظرًا إلى استحالة قدرة
هيالري على إقناع العمال بالوقوف
إلــى جــانــب مصالحهم ،بــن سلسلة
مطالب أخرى.

شرخ في المجتمع
األميركي سيكون
له تأثير عظيم
بالعالم

فــي األس ــاس ،نتج مــن األزمــة املالية
«اخـتـفــاء» عــدد كبير مــن الــوظــائــف،
ّ
وتــال ـيــا ت ـعــطــل ح ـي ــوات أصـحــابـهــا،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى خـ ـ ـ ـ ــروج م ــؤسـ ـس ــات
تـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ضـ ـخـ ـم ــة مـ ـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املتحدة األميركية نفسها .نتحدث
ع ـ ــن طـ ـبـ ـق ــة م ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال ،ق ــوامـ ـه ــا
البيض ،عمومًا ،وهي التي خاطبها

ترامب منذ البداية ،وهي التي تشعر
بأنها املتضررة األولى من «األزمة».
ّ
َ
ومن يعرف أميركا ،يعرف جيدًا ،أن
وصول ترامب ليس «صدمة» كبيرة.
ه ــذا م ــا يـمـكــن تـفـسـيــره ،باستنفار
اإلع ــام األمـيــركــي غالبه ،بالترويج
ّ
ضد ترامب .وبمعزل عن دور اإلعالم
ومــا ستثبته ال ــدراس ــات الحـقــا ،عن

«تحميل
عاطفي»
للبريطاني
أوسترر
جيمس
ِ
(سمك نيء
ومعجنات
ممضوعة وعينا
خروف وأنف
خنزير ــ )2016

دور ال ـس ـل ــوك اإلع ــام ــي األم ـيــركــي
فـ ــي وصـ ـ ــول تـ ــرامـ ــب ،أو فـ ــي «عـ ــدم
وصــول» هيالري ،فــإن وجــود حملة
إعالمية مـضــادة لترامب ،يــدل على
شيئني :األول ،هو افتراض سطحي،
ل ـك ــن ضـ ـ ـ ـ ــروري ،م ـ ـفـ ــاده أن ت ــرام ــب
يشكل حــالــة استثنائية ،تستدعي
االعـ ـت ــراض وال ـت ـحــذيــر .أم ــا الــداللــة

الثانية ،فهي شعور منتجي الــرأي
العام ،أو الذين يصنفون على أنهم
مثقفون من خــارج االستبالشمنت،
ب ـ ــأن ت ــرام ــب قـ ـ ــادر ع ـل ــى ال ــوص ــول،
وأن الخطاب الشعبوي الذي يفتقر
إلـ ــى ال ـح ـي ـلــة وي ـت ـس ـلــح ب ــال ــوض ــوح
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاذج ،ق ـ ـ ــد ي ـ ـ ـكـ ـ ــون أن ـ ـ ـجـ ـ ــع م ــن
ـي
«ح ـ ــرك ـ ــات» ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن ال ـتـ ً
جـ ـ ّـرب ـ ـهـ ــا األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــون ،وخـ ــاصـ ــة
«الـ ـعـ ـم ــال الـ ـبـ ـي ــض» .ه ـ ــذه ال ـط ـب ـقــة،
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـ ـم ـ ـكـ ــن االفـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراض أن ـ ـهـ ــا
َّ
وس ـط ــى ،وم ـشــك ـلــة م ــن ال ـب ـيــض ،أو
م ــن «ال ـب ـيــض األنـغـلــوســاكـســونـيــن
ال ـ ـبـ ــروت ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـت ـ ـيـ ــن» ،تـ ـ ـ ــرى أنـ ـه ــا
خـ ـ ـس ـ ــرت ام ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــازات فـ ـ ــي ال ـع ـص ــر
«الديموقراطي» ملصلحة املهاجرين
ال ــات ـي ـن ـي ــن ال ــذي ــن ه ــم م ــن أص ــول
اف ــري ـق ـيــة .وال ـط ـب ـقــات األخـ ـي ــرة ،في
األس ـ ـ ــاس ،ت ـعــانــي م ــن ظ ـلــم ال ـن ـظــام
الطويل.
ن ـت ـح ــدث ـ ـ ـ ع ــرض ــا ـ ـ ـ عـ ــن خ ـط ــاب ــن:
األول ،خطاب مثقف ومتعال يحذر
األميركيني من الشعبوية .والثاني
خطاب ترامب البسيط ،لكنه يصدر
ع ــن رجـ ــل ن ـم ــوذج ــي بــال ـن ـس ـبــة إلــى
فئة مــن األميركيني ،بنت تقاليدها
وثـقــافـتـهــا ع ـلــى ح ـســابــات وقــواعــد
رأسمالية .فئة قد تؤمن بليوناردو
دي كــابــريــو وكــايــت وينسلت وبــال ـ
«أم ـي ــرك ــان دري ـ ــم» .ال يـعـنــي ذل ــك أن
االنتخابات األميركية كانت حصرًا
ص ــراع ــا ب ــن خ ـطــابــن ،وأن خـطــاب
امل ـث ـق ـفــن كـ ــان خ ـ ــارج ال ـ ـصـ ــراع ،فــي
أمـيــركــا وح ــول الـعــالــم .لـكــن الـســؤال
اإلع ــام ــي ال ـ ــذي ي ـط ــرح ن ـف ـســه :هــل
واج ــه اإلع ــام األم ـيــركــي واملـثـقـفــون
األميركيون حملة ترامب بــاألدوات
املناسبة؟ بكلمات أخرى ،هل سدوا
الـ ـثـ ـق ــوب أم أنـ ـه ــم أسـ ـهـ ـم ــوا ـ ـ ـ عـبــر
تـبـنـيـهــم ال ـخ ـطــاب امل ــائ ــع الـتـقـلـيــدي
للحزب الديموقراطي ـ في السماح
لـتــرامــب بفتح فـجــوة كـبـيــرة بينهم
وبني «الرأي العام» املشار إليه خرج
منها منتصرًا؟
م ــع ذلـ ــك ،يـمـكــن ال ـق ــول إن الـتـشــابــه
بـ ــن «شـ ـعـ ـب ــوي ــة» تـ ــرامـ ــب (ظ ــاه ــرة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة تـ ـتـ ـن ــاس ــل فـ ـ ــي الـ ـع ــال ــم
ع ـم ــوم ــا) و«ال ـف ــاش ـي ــة» ،ه ــو تـشــابــه
يـ ـح ـ ّـرك ش ـه ـيــة امل ـث ـق ـفــن ف ــي ال ـعــالــم
لــاع ـتــراض ،والـتـحــذيــر مــن تـجــاوز
ح ــال ــة ت ــرام ــب وت ـح ـ ّـول ـه ــا م ــن حــالــة
اع ـت ــراض ـي ــة لـ ــدى ط ـب ـقــة مـعـيـنــة من
األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،إل ـ ــى ش ـ ــرخ ك ـب ـي ــر فــي
املجتمع األميركي ،سيكون له تأثير
كبير بالعالم .تحذيرات تختلف في
طـبـيـعـتـهــا ب ــن مـثـقــف وآخ ـ ــر ،وبــن
أم ـي ــرك ــي وأوروبـ ـ ـ ــي ،وم ــا إل ــى ذل ــك.
لقد فتح ظـهــور تــرامــب على مسرح
ً
ّ
تخيل
العالم سجاال ،ال أحد يمكنه
نهايته.

طبقة ترى أنها خسرت
امتيازات في العصر
«الديموقراطي»
لمصلحة المهاجرين

