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ومــرج.  هــرج  عــن  وعبــارة  فوضــوي 
مبهمــة،  القــرار  اتخــاذ  عمليــة  وبــدت 
واالختيــارات عشــوائية، وهمــس العديــد 
ــو  ــير نح ــم يس ــن أن حزبه ــن الجمهوريي م
كارثــة محققــة بقيــادة شــخص غيــر مهــذب 
ومبتــذل خــدع قاعــدة الحــزب الجمهــوري. 
ــي  ــع اســتطالع رأي وطن ــم يتوق ــذا، ل وهك
ذو مصداقيــة )أو موقــع للرهــان السياســي( 

فــوز ترامــب فــي االنتخابــات.

بمنزلــة  االنتخابــات  نتائــج  وجــاءت 
للــرأي الســائد  مفاجــأة كبــرى ومغايــرة 
تمامــاً. فلقــد أثبــت ترامــب أنــه المرشــح 
التحولــي الــذي نجــح فــي تجــاوز األســاليب 
التقليديــة )والمكلفــة( للتنظيم السياســي، مثل 
الحضــور القــوي علــى األرض فــي أماكــن 
االقتــراع فــي كل واليــة وعلــى مســتوى 
الدولــة. جــذب ترامــب ناخبيــه وقاعدتــه 
مباشــرة عبــر وســائل التواصــل االجتماعي 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــالم، وعل ــائل اإلع ووس
النخــب كانــت تــرى أن تغريداتــه المتكــررة 
إلــى  وصلــت  فإنهــا  منضبطــة،  غيــر 
ــم  ــات ل ــي والي ــب ف ــاز ترام ــن. وف الناخبي
ــال،  ــذ أجي تصــوت للحــزب الجمهــوري من
واحتفــظ بســيطرة الحــزب الجمهــوري على 

مجلــس الشــيوخ مــع فقــدان مقاعــد أقــل ممــا 
ــف  ــواب، ويق ــس الن ــي مجل ــاً ف كان متوقع
ــبوقة  ــر مس ــة غي ــاب مرحل ــى أعت اآلن عل
ــنطن. ــى واش ــن عل ــة الجمهوريي ــن هيمن م

ويمكــن القــول إن ترامــب قــد أعــاد 
فــي  السياســية  الحمــالت  قواعــد  كتابــة 
ــن دون  ــا م ــه نج ــدة، إذ إن ــات المتح الوالي
عنــاء مــن الفضائــح التــي كانت ســتبدد آمال 
المرشــحين الســابقين، فهــو لــم يتحــد الــرأي 
الســائد فحســب، بــل أعــاد صياغتــه. ومثلمــا 
غّيــرت شــركة "أمــازون" قواعــد مبيعــات 
التجزئــة، نجــح ترامــب فــي جــذب الناخبيــن 
إليــه مباشــرة مــن دون البنيــة الحزبيــة التــي 

تطــورت علــى مــر الجيليــن الســابقين.

ــة  ــب؟ اإلجاب ــيحكم ترام ــف س إذن، كي
الموجــزة هــي أن أحــداً ال يعــرف بالتأكيــد، 
ــن  ــه. لك ــب نفس ــس المنتخ ــى الرئي وال حت
ــر  ــرة، واإلدارة أكث ــة كثي ــات الرئاس متطلب
تقييــداً مــن الحمــالت االنتخابيــة. ومــع ذلك، 
هنــاك بعــض المؤشــرات التــي يمكــن التنبؤ 
بهــا حــول الكيفيــة التــي ســيكون عليهــا حكم 
الرئيــس ترامــب بصفــة عامــة، وكيــف 
ســيتعامل مــع منطقــة الشــرق األوســط. هذه 
قواعــد عامــة ينبغــي أن تســاعد المراقبيــن 

ــض  ــاع عري ــدى قط ــائد ل ــرأي الس ــل ال ظ
ــد  ــى العدي ــذي اســتند إل ــن، وال مــن المتابعي
مــن اســتطالعات الــرأي العــام، يعتقــد فــي 
فــوز هيــالري كلينتــون، وأنها ســوف تعزز 
ــات  ــة للوالي ــية كأول رئيس ــا السياس مكانته
ــر  ــذا األم ــو كان ه ــة. ول ــدة األمريكي المتح
تحقــق ألصبحــت أســرة كلينتــون ســاللة 
أمريكيــة حاكمــة، قــادرة علــى تســخير قــوة 
التكنولوجيــا الجديــدة لتحــول الناخبيــن مــن 
ــة – الســيما  ــة المتنامي المجموعــات العرقي
ــا  ــباني – وربم ــل إس ــن أص ــن م المنحدري
السياســية  ماكينتهــا  قــوة  تســتخدم  حتــى 
مجلــس  علــى  حزبهــا  ســيطرة  إلعــادة 

ــيوخ.  الش

ــة  ــرت حمل ــر، ظه ــب اآلخ ــى الجان عل
ــن الفوضــى.  ــة م ــي حال ــا ف ــب وكأنه ترام
التقليديــة  الحمــالت  محللــو  ووصــف 
واســتطالعات  االستشــاريون،  والخبــراء 
بأنــه  التنظيــم  الحزبيــن  الــرأي مــن كال 

لقد شّكل فوز دونالد ترامب، املرشح 
الذي ال مثيل له يف التاريخ احلديث، 

صدمة لألمريكيني، وللمراقبني األجانب 
الذين يهتمون بالسياسية األمريكية.
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كيف يفكر ترامب؟

ــات  ــؤ، بتصرف ــا التنب ــير، وربم ــى تفس عل
أكثــر السياســيين غيــر التقليدييــن.

اأواًل: رجل اأعمال ولي�س دبلوما�صيًا
القاعــدة األساســية األولــى أنــه ينبغــي أخــذ 
خلفيــة ترامــب كرجــل أعمال في الحســبان. 
الدبلوماســيون والسياســيون يعملــون فــي 
عالــم يعتبــر فيــه كالمهــم بمنزلــة مقترحــات 
ــن  ــية. ويتعي ــات سياس ــه تداعي ــية ول سياس
ــدث  ــة والتح ــم بعناي ــار كلماته ــم اختي عليه
بنغمــات محســوبة حتــى ال ُيســاء تفســير 
ــم  ــس عال ــذا لي ــات، وه ــذه المقترح ــل ه مث

ــب. ــد ترام دونال

خلفيــة ترامــب هــي فــي مجــال األعمال 
التجاريــة، وفــي هــذا العالــم كل مناقشــة قبل 
ــد  ــى بع ــاً حت ــد )وأحيان ــى العق ــع عل التوقي
ــي  ــر تكتيك ــداث تأثي ــى إح ــدف إل ــك( ته ذل
وليــس لهــا أي وزن سياســي. وهكــذا، فــإن 
والخــداع،  والتحريــف،  االتســاق،  عــدم 
وتقديــم مقترحــات غيــر نهائيــة، تدخــل 
التجاريــة  الممارســات  ضمــن  جميعهــا 
المعروفــة، وال تشــكل أي منهــا أهميــة مــا 
لــم ينــص عليهــا العقــد النهائــي. وعــادة 
مــا تصــدر تصريحــات اســتفزازية لقيــاس 
ــد  ــر التهدي رد فعــل الطــرف اآلخــر. ويعتب
والوعيــد واالنفعــال أدوات تكتيكية، وليســت 
ــية.  ــات والدبلوماس ــن السياس ــات ع انحراف
لــذا، مــن يأخــذ مــا يقولــه هــذا الرجل بشــكل 

ــراً. ــي يرتكــب خطــأ كبي حرف

ــدأت تنتشــر  ــة ب ــارة مجازي ــاك عب وهن
فــي الواليــات المتحــدة، وهــي أن أتبــاع 
ترامــب يأخــذون كالمــه بجديــة، ولكــن 
منتقديــه  أن  حيــن  فــي  حرفيــاً،  ليــس 
ومعارضيــه يأخــذون كالمــه حرفيــاً، ولكــن 
ــة  ــن الحقيق ــيء م ــاك ش ــة. وهن ــس بجدي لي
ــال  ــة، ق ــه االنتخابي ــي هــذا، فخــالل حملت ف
ترامــب كالمــاً وفعــل أشــياء مــن المفتــرض 
ــدي،  ــتقبل أي مرشــح تقلي أن تعصــف بمس
فلقــد أظهــر ترامــب قــدرة رائعــة علــى 
تثبــت  التــي  التصريحــات  عــن  التخلــي 
أنهــا غيــر مناســبة بشــكل يثيــر فــي الغالــب 
اســتغراب خصومــه، فضــالً عــن مؤيديــه. 
وفــي حيــن أن هــذه المرونــة تحّيــر الساســة 
ــإن هــذا أمــر  والدبلوماســيين وتســتفزهم، ف
ــال. ــل أعم ــبة لرج ــادي بالنس ــي وع طبيع

تقليديــاً،  رئيســاً  يكــون  لــن  ترامــب 
ولكــن مــن المتوقــع أن يهمــل )فــي أحســن 
األحــوال( ويــزدري )فــي أســوأ األحــوال( 

بالسياســية  الخاصــة  التقاليــد واألعــراف 
ــدة  ــى القاع ــا إل ــذا يقودن ــية، وه والدبلوماس

األساســية الثانيــة. 

ثانيًا: ازدراء التقاليد ال�صيا�صية 
مــن الواضــح أن ترامــب ليــس عضــواً 
فــي المؤسســة السياســية األمريكيــة، وهــذه 
ــذه  ــه. وله ــروق لناخبي ــي ت مــن األمــور الت
الحقيقــة تداعيــات علــى السياســات أكثر من 
مجــرد تداعياتهــا علــى الحملــة االنتخابيــة، 
ــوالء  ــن بال ــب ال يدي ــا أن ترام ــل أهمه ولع
أو اإلذعــان للتقاليــد السياســية التــي تتبعهــا 

واشــنطن.

المتعلقــة  التقاليــد  مــن  عــدد  هنــاك 
بالسياســات التــي تتبناهــا الواليــات المتحــدة 
وأيدهــا جميــع الرؤســاء فــي الفتــرة األخيرة 
وتشــمل االلتــزام بالتجــارة الحــرة العالميــة، 
ــي  ــات ف ــاء والتحالف ــى الحلف ــاد عل واالعتم
الشــؤون األمنيــة، والتــزام عــام بالنهــوض 
بحقــوق اإلنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

وكــون ترامــب ال يمثــل جــزءاً مــن 
ــر  ــه غي ــي، يجعل ــد السياســي األمريك التقلي
ــع،  ــي الواق ــدة. وف ــد بهــذه العقي ــزم بالتقي مل
عــارض ترامــب أجــزاء مــن هــذه التقاليــد 
التــي يشــعر أنهــا ال تصــب فــي صالــح 
المواطــن األمريكــي العــادي، كمــا أثــار 
شــكوكاً حــول التــزام الواليــات المتحــدة 
بحلــف شــمال األطلســي، وعلــى الرغــم من 
ــه  ــل، فإن ــه مثي ــبق ل ــم يس ــر ل ــذا األم أن ه
ربمــا يكــون مــن األفضــل النظــر إليــه 
كتكتيــك تفاوضــي لتحفيــز الــدول األوروبية 

ــاع. ــف الدف ــن تكالي ــا م ــع نصيبه لدف

يأتــي ترامــب إلــى منصبــه ببرنامــج 
التــي  األمريكيــة،  للحكومــة  معــارض 
ــة  ــل البيروقراطي ــت بفع ــا انصرف ــر أنه ذك
ــا  ــز مصالحه ــى تعزي واإلدارات الســابقة إل
الدولــة،  مصالــح  مــن  بــدالً  الخاصــة، 
ويــرى أن الحــل هــو "تجفيــف المســتنقع"، 
ــى كشــف  ــدرة الحكومــة عل فهــو يســتبعد ق
صفــوف  فــي  المحتمليــن  اإلرهابييــن 
الالجئيــن، ومنــع المجرميــن مــن دخــول 

البــالد بصــورة غير شــرعية من المكســيك، 
أو إدارة البرامــج التنمويــة بكفــاءة.

ثالثًا: توجهاته حيال ال�صرق االأو�صط
لــم يتبــن ترامــب فــي حملتــه االنتخابيــة 
برنامجــاً للسياســة الخارجيــة، وفــي الواقــع، 
اعتبــرت هــذه نقطة قــوة لهيــالري كلينتون. 
علــى  يغلــب  المحلــي  الشــأن  أن  وبمــا 
ــرق  ــي الش ــن ف ــدر بالمراقبي ــه فيج برنامج
األوســط رؤيــة سياســته الخارجيــة مــن 

وجهــة النظــر المحليــة. 

وهنــاك ثالثــة محاذير ينبغــي أن توضع 
فــي االعتبــار مــع اإلدارة الجديــدة. التحذيــر 
األول هــو عــدم اإلفــراط فــي التدقيــق فــي 
الكتابــات  أو  االنتخابيــة  حملتــه  خطــاب 
الســابقة لكبــار مستشــاريه؛ فالماضــي ليــس 
دائمــاً مقدمــة لمــا ســيأتي، خاصــة مــع هــذه 

الحملــة، وهــذا المرشــح.

األمــر الثانــي أنــه ينبغــي أخــذ المصالــح 
عنــد  االعتبــار  فــي  المحليــة  األمريكيــة 
النظــر فــي أي مقتــرح يتعلــق بالسياســة 
ــب  ــه يج ــب بأن ــح ترام ــة. فتصري الخارجي
علــى الحلفــاء زيــادة المســاهمة فــي الدفــاع 
ــاً، بــل  عــن أنفســهم ليــس مقترحــاً راديكالي
اإلشــارة إلــى أنــه سينســحب مــن الترتيبــات 
األمنيــة القائمــة منــذ فتــرة طويلــة هــي التــي 
تمثــل مقترحــاً راديكاليــاً. وجهــة النظــر 
هــذه رائجــة فعــالً، فمعظــم األمريكييــن 
يقدمهــا  التــي  المســاهمات  يدركــون  ال 
شــركاؤهم فــي مجــال الدفــاع للحفــاظ علــى 

ــارج.  ــي الخ ــي ف ــود األمريك الوج

يشــعر  بينمــا  هــو  الثالــث  األمــر 
ــد مــن أنصــار ترامــب  ــون والعدي األمريكي
ــر  ــام أكث ــوم بمه ــات المتحــدة تق ــأن الوالي ب
ــكل  ــم وبش ــارج، فإنه ــي الخ ــي ف ــا ينبغ مم
ــم  ــون دولته ــدون أن تك ــة يري ــر المفارق يثي
قويــة فــي الخــارج وتتصــدى لألعــداء مثــل 
"داعــش" وإيــران. ومــن ثــم فمــن المتوقــع 
ــي  ــج التصالح ــن النه ــب ع ــد ترام أن يبتع
وأن  إيــران،  تجــاه  أوبامــا  يتبنــاه  الــذي 
ُيصّعــد )بشــكل رمــزي علــى األقــل( القتــال 

ضــد "داعــش". 

ومهمــا يحــدث، فــإن الظــروف مواتيــة 
لرئاســة مغايــرة عــن أي مــن ســابقاتها التــي 

خبرناهــا فــي حياتنــا.

 نصيحــة: "اربطــوا أحزمــة األمــان ألن 
الرحلــة ســتكون مليئــة بالمطبات".

اإلجابـــة  ترامـــب؟  ســـيحكم  كيـــف  إذن، 
ـــد،  املوجـــزة هـــي أن أحـــدًا ال يعـــرف بالتأكي
ـــن  ـــه. لك ـــب نفس ـــس املنتخ ـــى الرئي وال حت
ــات الرئاســـة كثـــرية، واإلدارة أكـــرث  متطلبـ

تقييـــدًا مـــن احلمـــالت االنتخابيـــة.


