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ربمــا يبــدو هــذا مجــرد تصــور؛ فقــد صمــم 
النظــام السياســي األمريكــي بنــاًء علــى 
ــة هــي  ــة العام ــة بــأن الخدم ــرة القائل الفك
نــداء داخلــي أو رســالة، وليس مهنــة. أي أن 
ينجــذب الشــخص للخدمــة العامــة بعــد )أو 
خــال( مســيرته فــي مهنتــه العاديــة. ولــذا 
نجــد أن معظــم رؤســاء الواليــات المتحــدة 
ــوا  ــم يتول ــال، ل ــبيل المث ــى س ــل، عل األوائ
قبــل منصــب الرئاســة منصبــاً منتخبــاً أبــداً.

غيــر أنــه مــع مــرور الوقــت، بــرز 
فــي الواليــات المتحــدة كادر مــن السياســيين 
ســيدات  العــادة  فــي  هــؤالء  المهنييــن. 
ورجــال تخرجــوا مــن جامعــات عريقــة 
)جميــع رؤســاء الواليــات المتحــدة منــذ 
رونالــد ريجــان تخرجــوا مــن جامعــات 
نخبويــة، بمــا فــي ذلــك مرشــحو الحزبيــن 
الجمهــوري والديمقراطــي، كمــا تخــرج 
ــذ  ــن من ــوزراء البريطانيي ــع رؤســاء ال جمي
جيمــس كاالهــان مــن أكســفورد. بيــد أن 
معظــم األمريكييــن يعتبــرون ذلــك تطــوراً 

ــلبياً. س

ثانيًا: تنامي اال�ستياء من ال�سيا�سيني
ــا يســمى  ــام متصاعــد مم ــتياء ع ــاك اس هن
فالعزلــة  الحاكمــة".  المحترفــة  "الطبقــة 

ــات  ــي الوالي ــيين ف ــم السياس ــبية لمعظ النس
المتحــدة عــن المشــكات اليوميــة التــي 
إلــى شــعور  يواجههــا األمريكيــون أدت 
بــأن االنقســام السياســي الواضــح ليــس بيــن 
ــن  ــن بي ــن، ولك ــن والجمهوريي الديمقراطيي
ــاك ثمــة توافــق  الحــكام والمحكوميــن. وهن
عــام فــي اآلراء بيــن السياســيين األمريكيين 
حــول قضايــا مثــل التجــارة الحــرة وســلطة 
الجمهورييــن  الرؤســاء  وأن  الســوق، 
عــززوا  الســواء  علــى  والديمقراطييــن 

صفقــات التجــارة الحــرة.

ــدان  ــل فق ــدو بعــض المشــكات مث وتب
وظائــف التصنيــع، وتدهــور البنيــة التحتيــة 
اإلرهابيــة  الحــوادث  وزيــادة  المحليــة، 
ــن،  ــى سياســات أي مــن الحزبي ــة عل عصّي
وأن تراجــع وظائــف ذوي الياقــات الزرقــاء 
أصحــاب الدخــول الجيــدة فــي الواليــات 
المتحــدة يعــود للتغيــر الــذي طــرأ علــى 
االقتصــاد العالمي، وليس بســبب السياســات 
الحكوميــة. لكــن هــذا األمر ال يدركــه أولئك 
األمريكيــون الذيــن يشــعرون بتدهــور أمنهم 

ــي. ــم االجتماع االقتصــادي وضمانه

أن  األمريكيــون  يشــعر  وعندمــا 
ــون  ــون مصالحهــم، يميل السياســيين ال يمثل
إلــى البحــث خــارج المجموعــة العاديــة مــن 

واالرتباك  القلق  من  كثيراً  أحدث  وهذا 
والغضب والخوف.. فلماذا يحظى ترامب، 
الذي يعتبر شخصية سوقية من خارج السلك 
السياسي، بهذا الدعم الكبير؟ ولماذا يصوت 

الناس له؟

النظام  على  موجزة  نظرة  إلقاء  ربما 
السياسي األمريكي واالتجاهات الحالية في 
الرأي العام األمريكي تسلط بعض الضوء 
على هذه المسألة وتخفف من حدة التكهنات 

بشأن هذه الشخصية التي أضحت شهيرة.

اأواًل: �سعود ال�سيا�سي املهني
يمــر النظــام السياســي األمريكــي بــدورات 
مــن التغيــرات والتحــوالت واألزمــات. فــي 
ــرات  ــذه التغيي ــدث ه ــات، تح ــم األوق معظ
ــاً، لكنهــا فــي أحيــان أخــرى تكــون  تدريجي
ثوريــة. ويبــدو أن النجــاح السياســي لترامب 

يمثــل تلــك األخيــرة.

ــص  ــر والتفح ــا النظ ــو أمعن ــك، ل ــع ذل وم

بداية، ميكن القول إننا أمام انتخابات 
أمريكية استثنائية، ميثل فيها صعود 

دونالد ترامب، الذي أذهل جميع 
اخلرباء، السمة األبرز لهذا املوسم 

السياسي املهم.
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ملاذا يصوت األمريكيون لـ 
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ملاذا يصوت األمريكيون لـ “دونالد ترامب”؟

السياســيين، والبحــث عــن قائــد ليــس لديــه 
تاريــخ مــن المشــاركة السياســية. وقــد رأينــا 
ذلــك علــى المســتوى الرئاســي فــي انتخــاب 
دوايــت أيزنهــاور، جنــرال عســكري، فــي 
ــة  ــة حــرب طويل ــى خلفي ــام 1952، عل ع
األمــد وفتــرة انكمــاش اقتصــادي. أمــا فــي 
اآلونــة األخيــرة، وعلــى مســتوى الحكومة، 
ــا  ــة كاليفورني ــد أزاح الناخبــون فــي والي فق
مــن منصــب حاكــم  سياســياً مخضرمــاً 
الواليــة وانتخبــوا محله أرنولد شــوارزنيجر 
)الممثــل المعــروف(، واختــار الناخبون في 
والية مينيســوتا جيســي فينتــورا )المصارع 
مــن  بــدالً  للواليــة  حاكمــاً  المحتــرف( 
ــة  ــي والي ــهرة ف ــر ش ــي األكث ــن السياس اب

ــري. ــرت همف ــوتا، هيب مينيس

وهكــذا، ناحــظ أن لــدى األمريكييــن 
وجهــة نظــر متناقضــة حول ساســتهم، وهي 
أنهــم ال يريدونهــم أن يكونــوا سياســيين. 
فاشــلة،  السياســات  أن  يــرون  وعندمــا 
يبحثــون عــن شــخصيات مــن خــارج النظام 
السياســي. ومــن ثــم، تصبــح ســمعة ترامــب 
كرجــل حاســم، قــادر علــى إنجــاز األمــور، 
جذابــة جــداً ألولئــك المســتائين مــن الطبقــة 

السياســية.

ثالثًا: تراجع احلزب واالأيديولوجيا
إحــدى الحقائــق الملحوظــة بشــأن ترامــب، 
المرشــح الظنــي للجمهورييــن، هــي أنــه 
الديمقراطــي  الحــزب  فــي  عضــواً  كان 
حتــى عــام 2009. وفــي العــادة يكــون 
ــاً الســتبعاده مــن أي تفكيــر  هــذا ســبباً كافي
ــزب  ــي للح ــح رئيس ــاره كمرش ــاد الختي ج
حالــة  ظــل  فــي  أنــه  بيــد  الجمهــوري. 
ــون  ــاً، ينظــر الناخب ــائدة حالي ــتياء الس االس
إلــى افتقــاره لأليديولوجيــة والــوالء الحزبي 
كنقــاط قــوة، ويرونــه غيــر محســوب علــى 
مجموعــة الساســة معدومــي الضميــر الذيــن 
أنتجــوا وجوهــاً مختلفــة ينفــذون السياســات 
ــل  ــتطيع ح ــة تس ــخصية قوي ــل ش ــا، ب ذاته
عقــدة السياســة األمريكيــة المســتعصية. 
كمــا أن ترامــب يتمتــع بميــزة أخــرى وهــي 
الــذي  فالوعــد  التكنوقراطــي،  المرشــح 
ــذا  ــاز، وه ــى اإلنج ــدرة عل ــو الق ــه ه يحمل

ــن. ــن األمريكيي ــروق للناخبي ي

العوامــل الرئيســية فــي نجــاح  أحــد 
قاعــدة  بإعجــاب  يحظــى  أنــه  ترامــب 
ــا  ــد ُبعده ــي يتزاي ــوري، الت الحــزب الجمه
ممــن  الكثيريــن  أن  ذلــك  نخبتهــا؛  عــن 

الجمهــوري  الحــزب  لقاعــدة  ينتمــون 
ــادة الحــزب تتعامــل معهــم  يشــعرون أن قي
كأمــر ُمســلّم بــه )التــي ُيزعــم أنهــا تفضــل 
علــى  التجاريــة  باالهتمامــات  االنشــغال 
االجتماعيــة التــي تحــّرك تلــك القاعــدة( 
ــل  ــن مث ــحين باهتي ــتمرار مرش ــدم باس وتق

ميــت رومنــي.

اســتغل ترامــب االنقســام بيــن نخبــة 
ــن  ــن الذي ــوري "الجمهوريي الحــزب الجمه
ــوة" وقاعــدة الحــزب  ــادي الصف ينتمــون لن
ببراعــة، وتحــدى – وأفــزع- قــادة الحــزب، 
وأذهــل الخبــراء، وأضحــى يحظــى بشــعبية 
لــدى قاعــدة الحــزب الجمهــوري أكثــر مــن 

ــد ريجــان. أي سياســي منــذ رونال

رابعًا: �سيطنة االأجانب؟
ترامــب مدفــوع بغــرور ورؤيــة مفادهــا أن 
ــتعصي  ــي تس ــكات الت ــل المش ــه ح بإمكان
ــة  ــار ضج ــه أث ــر أن ــيين، غي ــى السياس عل
كبيــرة عبــر شــيطنته لألجانــب، الســّيما 
ــرعيين  ــر الش ــيكيين غي ــن المكس المهاجري
والمســلمين، إذ تســتغل تصريحــات ترامــب 
بشــأن المهاجريــن غيــر الشــرعيين النفــور 
الــذي يشــعر بــه األمريكيــون عندمــا يــرون 
قوانينهــم تنتهــك. وعلــى الرغــم مــن أن 
الواليــات المتحــدة تتســامح مــع الهجــرة 
غيــر الشــرعية، فــإن تكاليفهــا وفوائدهــا ال 
ــع  ــى تراج ــود إل ــا يق ــاوي، م ــوزع بالتس ُت
هــذا التســامح؛ فاألمريكيون الذيــن يعتمدون 
علــى الخدمــات العامــة )الذيــن ال يقــدرون 
المــدارس  إلــى  أطفالهــم  إرســال  علــى 
الخاصــة، أو العيــش فــي الكومباونــدات( 
ــر  ــرة غي ــلبي للهج ــر الس ــعرون بالتأثي يش
غــرف  ازدحــام  ويــرون  الشــرعية، 
الطــوارئ، واكتظــاظ المــدارس، وانخفاض 
أجــور العمالــة شــبه الماهــرة. وهــذا ُيحــّرك 

ــوري. ــزب الجمه ــدة الح قاع

نخبــة  تــرى  اآلخــر،  الجانــب  علــى 
توفــر  الهجــرة  أن  الجمهــوري  الحــزب 
نمــو  فــي  وتســهم  كفــاءة  أكثــر  عمالــة 
األســواق، وفــي الوقــت ذاتــه ال تعانــي 
هــذه النخبــة التكاليــف االجتماعيــة للهجــرة 
ــب  ــذا، اســتغل ترام ــر الشــرعية.. وهك غي
هــذا االنقســام بيــن النخبــة والقاعــدة بشــكل 

بــارع.

ــده  ــد ال يتعم ــذي ق ــد ال ــيء الوحي والش
أن  ذلــك  العــداء لإلســام،  هــو  ترامــب 

اســتبعاد  حــول  الشــهيرة  تصريحاتــه 
إلــى  القــدوم  مــن  المســلمين  الاجئيــن 
الواليــات المتحــدة ال تعكــس عــداًء راســخاً 
تجــاه الديــن، بــل تعكــس انعــدام الثقــة فــي 
قــدرة الحكومــة األمريكيــة علــى فحــص 
الاجئيــن بشــكل كاف. وتســتند تصريحاتــه 
ــم  ــي قدي ــور أمريك ــى نف ــرة إل ــأن الهج بش
تجــاه الســماح للمهاجريــن مــن دول أخــرى 

بجلــب صراعاتهــم معهــم.

ولعــل أول مــن اســتهدفهم هــذا النفــور 
هــم الكاثوليــك فــي منتصــف القــرن التاســع 
عشــر، فقــد تــم تعليــق تشــييد الُنصــب 
التــذكاري للرئيــس الســابق واشــنطن لعقــود 
ألن البابــا تبــرع بحجــر لبنائــه. وطــوال 
القــرن التاســع عشــر، وقعــت أعمــال شــغب 
وعمليــات عســكرية شــارك فيهــا الكاثوليــك 
ــن  ــات المتحــدة الذي ــون فــي الوالي األيرلندي
اعتبــروا إمــا يشــكلون تهديــدات للنظــام 
األمريكــي القائــم كطبقــة إجراميــة ُدنيــا، 
ــن  ــى ش ــم عل ــل مصم ــي الداخ ــدو ف أو كع
حــرب ضــد البريطانييــن فــي كنــدا مــن 
قاعــدة فــي الواليــات المتحــدة، ومــن ثــم تــم 
تقييــد الهجــرة بشــكل دوري طــوال التاريــخ 

ــي. األمريك

خام�سًا: كيف يبدو امل�ستقبل؟
ال أتوقع وال يمكنني توقع نجاح ترامب حتى 
للسياسة  آخر  مراقب  أي  أعلم  وال  اآلن، 
الحزب  بترشيح  فوزه  توقع  األمريكية 
الجمهوري. حسناً، قد يصبح ترامب رئيس 

الواليات المتحدة. ولكن ما الذي سيتغير؟

ــف  ــى تلطي ــة إل ــب الرئاس ــل منص يمي
يشــغلونه.  الذيــن  أولئــك  تصرفــات 
الواليــات  تواجههــا  التــي  فالمشــكات 
المتحــدة عميقــة، وال توجــد طائفــة واســعة 
اتخاذهــا.  يمكــن  التــي  اإلجــراءات  مــن 
فســتكون  ترامــب،  فــاز  إذا  وبالتالــي، 
التغييــرات أقــل ممــا يعتقــد معظــم النــاس. 
الواليــات المتحــدة لديهــا ثقافــة سياســية 
ــاك توقعــات  ــة قويــة، وكانــت هن واجتماعي
جــون  مثــل  أشــخاص  لرئاســة  مخيفــة 
ــة  ــن السياس ــان، لك ــد ريج ــدي ورونال كيني
ــة المطــاف، ُتحّركهــا  ــي نهاي ــة، ف األمريكي
ــة  ــتظل ثابت ــح س ــك المصال ــح، وتل المصال
هيــاري  أو  ترامــب  إدارة  ظــل  فــي 
كلينتــون، وســيكون حجــم االختــاف الــذي 
يطــرأ علــى السياســات أقــل ممــا يفتــرض 

الكثيــرون.


