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ّ
«حمائية ترامب» ...مشهد أولي ينتظر النتائج
اتبع الرئيس األميركي
الجديد خالل حملته
االنتخابية ،ما وصفه
الكاتب البريطاني ،ريتشارد
سيمور ،بمبدأ التخلي عن
البناء المنطقي للوصول
إلى أهداف تخرج عن
طور المنطق! كأنه يراوغ
قواعد اللغة ليحدد
مفاصل خطابه كما يشاء،
فيصل إلى الناس على
مستوى المشاعر ،ويضع
الجمهور في موقع
المتلقي المستثار الذي ال
يعي تناقضات المضمون
والتبعات .لذلك ،نجد أنفسنا
اليوم ًأمام إدارة ال نعرف
حقيقة كيف ستتصرف
ناصر األمين
ات ـخ ــذ ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ف ـ ــي أس ـ ـبـ ــوعـ ــه األول فــي
ال ـ ـب ـ ـي ـ ــت األبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــض ،س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة م ــن
ال ـق ــرارات الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادم ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاالت عـ ـ ـ ــدة،
وض ـع ـت ــه ف ــي م ــواجـ ـه ــات سـيــاسـيــة
وش ـع ـب ـي ــة ،وأخـ ـ ــرى اق ـت ـص ــادي ــة ،إذ
بــات يــواجــه «كــوربــوريــت أميريكا»
و«وول سـتــريــت» ،علمًا بــأن موقف
األخ ـ ـيـ ــرتـ ــن لـ ــم ي ـت ـب ـل ــور ب ـص ــورت ــه

ال ـن ـهــائ ـيــة ب ـع ــد .وقـ ــد أدى تــوقـيـعــه
ع ـلــى قـ ــرار االن ـس ـحــاب م ــن مـعــاهــدة
ال ـت ـجــارة عـبــر املـحـيــط ال ـه ــادئ ،إلــى
إعـ ـ ــراب ب ـعــض دول مـنـطـقــة «آس ـيــا
ـ ـ ـ امل ـح ـيــط ال ـ ـهـ ــادئ» ع ــن اهـتـمــامـهــا
بــدخــول الـصــن فــي املـعــاهــدة ،وهنا
متعلقة بما ستقوم به
تبقى األمور ً
الصني (خــاصــة مــع قــول تــرامــب إنه
سـيــرفــع ال ـضــرائــب الـجـمــركـيــة على
الـبـضــائــع الـصـيـنـيــة بـنـسـبــة .)%40
لـكـنــه مــن املـحـتـمــل ج ـدًا أن ال يـكــون
ّ
رد فعل الـصــن قــويــة ،توخيًا ملزيد
مــن املــواجـهــة مــع الــواليــات املتحدة.
ّ
بــرغــم ذلـ ــك ،فـ ــإن ال ـن ـقــاش يـبـقــى في
مكان آخر.
للوهلة األول ــى ،قــد تـبــدو سياسات
تــرامــب االق ـت ـصــاديــة مـتـنــاقـضــة في
ّ
خـ ـط ــاب ــه ،إذ إن تـ ـب ــري ــر ان ـس ـح ــاب
الواليات املتحدة من املشاورات حول
اتفاقات تجارية دولية مثل معاهدة
التجارة عبر املحيط الهادئ ،بأنها
«مـ ـ ـض ـ ـ ّـرة» (ب ـح ـس ــب ق ــول ــه لـلـطـبـقــة
ال ـع ــام ـل ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة) ،كـ ــان مـطـلـبــا
أساسيًا لليسار الديموقراطي الذي
يمثله بيرني ســانــدرز ،وهــو مطلب
ّ
يمثل كارثة بالنسبة إلــى الشركات
امل ـت ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــات ،إذ يـحــرمـهــا
أرب ــاح ــا ت ـس ــاوي ع ـش ــرات م ـل ـيــارات
ّ
ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات .وفـ ــي م ـق ـلــب آخ ـ ــر ،ف ــإن
وعــد ترامب بخفض الضرائب على
الشركات األميركية ووعــدهــم برفع
القيود التنظيمية عن السوقّ ،
يعد
خطوة نيوليبرالية متطرفة ،تفتح
املجال أمام املتنافسني في قطاعات
ّ
شتى للقيام بتحديد قواعد لعبتهم
السوق الداخلي دون رقابة.
في
ً
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،يـ ــريـ ــد ت ــرام ــب
إع ــادة الـنـظــر باتفاقية «نــافـتــا» مع
ك ـنــدا واملـكـسـيــك ملـصـلـحــة تـغـيـيــرات
حمائية (مــا قــد يرحب بــه الفريقان
لكونهما يعتبران االتفاقية مضرة
لهما برغم ضرورتها) .كذلك يدعو

إلى االستبدال باالتفاقات التجارية
اتفاقات ثنائية بني البالد
املعولة،
ِ
ٍ ً
«تضع أميركا أوال» (وهــي اتفاقات
تسمح للدول الكبرى بالهيمنة على
حلفائها الصغار).
ّ
ل ـك ــن ب ــرغ ــم ال ـت ـن ــاق ــض ،فـ ـ ــإن مـنـطــق
ه ــذه ال ـس ـيــاســات يـنـبــع م ــن الـسـعــي
إلــى خلق ســوق وطني حـ ّـر تتنافس

تقود سياسات ترامب الحمائية
نحو مواجهة بين الرأسماليين
والنظام نفسه

ضمنه الشركات املحلية على تأمني
الـ ـطـ ـل ــب ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ،ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي مــع
تـنـظـيــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري وحــركــة
الـ ـق ــوة ال ـعــام ـلــة م ــن الـ ـب ــاد وإل ـي ـهــا،
مــا يـتـنــاقــض مــع مـصــالــح الـشــركــات
العابرة للحدود والقطاع املالي.
ولفهم ما يجري ،قد يكون من املفيد
ّ
التذكير بــأن الرأسمالية تقوم على
نـظــام ذي آل ـيــات معينة منها ثابت
وم ـن ـه ــا م ـت ـغ ـيــر ع ـل ــى ن ـح ــو ج ــدل ــي،
وب ـس ـب ـي ــل االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار فـ ـه ــي تـعـيــد
إنـ ـت ــاج (وإنـ ـ ـق ـ ــاذ) ذاتـ ـه ــا ك ـم ــا ي ـقــول
م ــارك ــس .وت ـت ـنــاقــض ه ــذه الـعـمـلـيــة
م ــع م ـصــالــح ال ــرأس ـم ــال ـي ــن ال ـك ـبــار،

قد تبدو
سياسات ترامب
االقتصادية
متناقضة
(أ ف ب)

إذ ت ـف ــرض عـلـيـهــم واقـ ـع ــا ي ـح ـ ّـد مــن
ق ــدرت ـه ــم ع ـلــى االسـ ـتـ ـم ــرار بـمــراكـمــة
األرب ــاح ،وتفتح املـجــال أمــام فاعلني
اقتصاديني غيرهم ،من خالل تغيير
ق ــواع ــد ال ـل ـع ـبــة .ه ـن ــا ،ي ـن ـشــأ ص ــراع
رأس ـمــالــي ـ ـ رأس ـمــالــي ،بــن «مـتـمــدد
قـ ــديـ ــم» و»صـ ــاعـ ــد جـ ــديـ ــد» ،وح ـتــى
ب ــن الــرأس ـمــال ـيــن ال ـك ـب ــار وال ـن ـظــام
الرأسمالي نفسه.
نـحـتــاج لـهــذا اإلط ــار لفهم املــواجـهــة
التي ال بد أن تقود إليها السياسات
الـ ـحـ ـم ــائـ ـي ــة ل ـ ـت ـ ــرام ـ ــب ،ب ـ ــن إدارت ـ ـ ـ ــه
وال ـق ـطــاع املــالــي وال ـشــركــات الكبرى
املتعددة الجنسيات التي تتخذ من
الــواليــات املتحدة مــركـزًا لها ،والتي
تقوم بنية أعمالها على كونها عابرة
ل ـل ـحــدود ،وه ــي تـشـكــل الـثـقــل األكـبــر
ف ــي االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي وال ـعــاملــي.
وسيكون لذلك دون شك أثر في بنية
االقتصاد األميركي والعاملي ،وإن لم
يزل الوقت مبكرًا للتوقعات.
ّ
مـ ــا َي ـث ـب ــت فـ ــي ج ـم ـي ــع األحـ ـ ـ ـ ــوال أن
م ـص ـل ـح ــة الـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ــي
انـتـخـبــت ت ــرام ــب ،لـيـســت م ــا يشغل
ب ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس .فـ ــوعـ ــوده ب ـخ ـلــق 25
مليون وظيفة ،اعتبرها االقتصادي
ـول اك ـن ــوم ـك ــس» ،أن ــدرو
ف ــي «كــاب ـي ـتـ ً
هانتر ،خيالية ،موضحًا أن الواليات
امل ـت ـح ــدة خـل ـقــت  15م ـل ـيــون وظـيـفــة
منذ عــام  .2010وحتى إن تمكن من
خـلــق الــوظــائــف إث ــر الـنـمــو ال ــذي قد
يشهده االقتصاد ،بحسب قول كبير
االق ـت ـص ــادي ــن ف ــي «دوتـ ـ ــش ب ــان ــك»،
ّ
دايـفـيــد فــولـكــرز النـ ــداو ،ف ــإن مسألة
ت ـح ــدي ــد األج ـ ـ ــور وال ـض ـم ــان ــات وم ــا
إل ــى ذل ــك س ـت ـتــرك ل ـل ـســوق ،م ــا يثير
الـتـســاؤل عــن فعالية هــذه الوظائف
ف ــي «إعـ ـ ــادة ب ـن ــاء الـطـبـقــة الــوسـطــى
األميركية» .أما النمو ،فهو عبارة عن
أرب ــاح هــذه الـشــركــات وال يعني أبـدًا
(خــاصــة مــع غياب الــدولــة) استفادة
الناس منه.

بورتريه

ّ
أقر مجلس الشيوخ األميركي ،فجر
أمس ،بأغلبية ساحقة ( 96صوتا
مقابل أربعة) تعيني حاكمة والية
كاروالينا الجنوبية ،نيكي هالي،
كمندوبة للواليات املتحدة في منظمة
األمم املتحدة ،لتنضم بذلك بصورة
رسمية إلى فريق دونالد ترامب.
وكان اختيار ترامب ،في تشرين
الثاني املاضي ،ألصغر حاكمة في
لشغل منصب املندوبة
تاريخ البالد
ً
مفاجئًا .ففضال عن افتقارها
للمهارات الدبلوماسية والخبرات في
السياسة الخارجية والشؤون الدولية،
كانت هالي قد ّ
وجهت انتقادات الذعة
لترامب خالل حملته االنتخابية ،ولم
تتردد في استنكار بعض تصريحاته
ومعارضة عدد من مواقفه املثيرة
للجدل .مع ذلك ،فإن النجمة الصاعدة
في «الحزب الجمهوري» تتفق مع
ترامب على معظم الخطوط العريضة
املتعلقة بمستقبل العالقات الخارجية
األميركية ،السيما على قضية
«جوهرية» ستكون محور نشاطها
الدبلوماسي في األمم املتحدة ،وهي
أمن إسرائيل.
وفي الوقت الذي كانت فيه الصحافة
تنتقد افتقار اختيارات ترامب
للتنوع العرقي والجندري ،ظهر اسم
هالي ،وهي ابنة مهاجرين من الهند،

كأول امرأة في إدارة الرئيس املتهم
بالعنصرية ضد النساء واألقليات.
ورأت الصحف في اختيار هالي
محاولة من ترامب لطمأنة األقليات،
يسيطر
وتنويع إدارته املستقبلية التي ً
عليها «الرجال البيض» ،خاصة أن
هالي نجحت في اختراق الحزب
الذي لطاملا وصف بأنه «حزب الرجل
األبيض» ،وكسرت في عام 2010
هيمنة الرجال على منصب حاكم
والية كاروالينا الجنوبية ،لتصبح أول
امرأة تتولى هذا املنصب بعد 232
عامًا.
ووفق بيان أصدره سابقًا فريق
ّ
اختيار هالي ألنها
ترامب ،فقد ًتم ً
«تمتلك سجال حافال في جمع شمل
الناس بصرف النظر عن االنتماء
الحزبي» ،في إشارة إلى قرارها
الذي قضى في عام « 2015بنزع
علم معركة الكونفدرالية» في مبنى
املجلس التشريعي للوالية وذلك بعد
أسبوع على هجوم قتل فيه مسلح
أبيض بالرصاص تسعة مصلني سود
في كنيسة تاريخية (كان العلم رمزا
للموقف املؤيد للعبودية في الجنوب
خالل الحرب األهلية األميركية).
وأضاف البيان أن هالي «مفاوضة
معروفة ،قادت سبع بعثات تجارية
في الخارج ،وتمكنت من جذب فرص

نيكي هالي:

مندوبة ترامب
وإسرائيل إلى األمم
المتحدة

عمل واستثمارات بفضل مفاوضات
مع شركات أجنبية» .وبرغم الخالفات
السابقة مع ترامب ،قالت املندوبة
الجديدة« :لن ّأدعي بأنني كنت دائمًا
الداعمة األولى للرئيس املنتخب ،لكنني

انتخبته ،وكنت سعيدة للغاية بفوزه».
والقت هالي نجاحًا خالل جلسات
االستماع األخيرة في الكونغرس ،وقال
السناتور الديموقراطي بن كارسون،
ّ
إن «تعيينها شكل مفاجأة لعدد من
زمالئي في الحزبني» ،مستدركًا
بالقول« :لكنني اعجبت بصراحتها
بشأن القيم االميركية األساسية
وقدرتها على االعتراف بما تجهله
والتزامها باالعتماد على الوقائع
وقول الحقيقة الصحاب النفوذ».
وأضاف ّ
«أقدر خصوصا انها ال تدعم
خفض املساهمات املالية االميركية
في األمم املتحدة» التي قالت بشأنها
هالي« :سأنقل رسالة حازمة تفيد
بأن قيادة الواليات املتحدة ضرورية
في العالم ،وهناك حاجة للنهوض
باألهداف اإلنسانية واملصالح الوطنية
األميركية».
وفي املسائل الدولية ،أعربت هالي،
أثناء جلسات االستماع ،عن قلقها
إزاء معاملة املنظمة الدولية إلسرائيل،
في إشارة إلى القرار الذي تباه مجلس
األمن الدولي خالل الشهر املاضي
والذي ينتقد مشاريع االستيطان
اإلسرائيلية (وهو لإلشارة قرار
يفتح في الوقت نفسه الطريق أمام
تكريس دولي لـ«حل الدولتني») .وردًا
على سؤال عن وعد ترامب بنقل

السفارة األميركية من تل أبيب إلى
القدس املحتلة ،قالت« :بالطبع أنا أؤيد
ذلك» .ولإلشارة ،ساعدت هذه املواقف
هالي في الحصول على نسبة القبول
العالية في الكونغرس ،إذ القت دعمًا
مهمًا من قبل مجموعات رئيسية
تدعم إسرائيل ،فيما أعلن مندوب
تل أبيب لدى األمم املتحدة ،رون
ديرمر ،أنه ينتظر العمل مع إدارة
الرئيس األميركي «بفارغ الصبر»،
واصفًا ترامب بـ«الصديق الحقيقي
إلسرائيل».
وعن روسيا ،اعتبرت هالي أنّ
«واشنطن ال تستطيع الوثوق بموسكو
(التي تحاول) إبراز عضالتها على
الساحة الدولية» ،مشيرة إلى أن روسيا
«ارتكبت جرائم حرب في سوريا».
وشددت على أنها تعتبر شبه جزيرة
القرم جزءًا من األراضي األوكرانية،
الفتة إلى أنه على واشنطن أن تلحظ
«تحركات إيجابية» من روسيا قبل
تخفيف العقوبات األميركية عنها.
أما في ما يخص «العدو األول»
إلسرائيل ،إيران ،رأت هالي أنه
سيكون من األفضل للواليات املتحدة
مراجعة االتفاق النووي (الذي يصفه
ترامب بأنه كارثي وأسوأ اتفاق على
اإلطالق).
(األخبار)

