
 كاوه حسن یتحدث مع صوت امریكا، القسم الكردي، حول ترمپیة بدون ترمپ
 

 یوم ٢١ نوفمبر/تشرین الثاني، أعطى كاوه حسن، نائب رئیس برنامج الشرق األوسط وشمال أفریقیا في إیست ویست انستیتوت، مقابلة
  لصوت امریكا، القسم الكردي، عن نجاة "الترمبیـزم" بعد إنتخابات نوفنبیر/تشرین الثاني من السنة ٢٠٢٠.

 
 انقروا  هنا  لتشاهدوا المقابلة باللغة الكردیة. أقرأوا أدناه الترجمة العربیة للمقابلة.

 
 رغم أن جو بایدن فاز باإلنتخابات، فعلینا أن ال ننسى أن أكثر من ٧٠ ملیون أمریكي صوتوا لترامب. ویتمتع ترامب أیضًا بدعم في

 أوریا، خصوصًا من أحزاب الیمین المتطرف والناس الذین قلقون على فقدان الهویة الوطنیة بسبب تدفق المهاجرین. لحسن الحظ،
 المجموعات المؤیدة لبایدن في أوروبا أكبر من التي تدعم ترامب. لذا،  "الترمبیـزم" لیست ظاهرة أمریكیة فقط، بل ظاهرة عالمیة.

 
 العالم - لیست فقط الوالیات المتحدة - في أزمة هویة واقتصادیة عمیقة. األسباب الجذریة لهذا التحّول اإلجتماعي والسیاسي معقدة و

 متشابكة. مع أن العولمة أدت إلى تطورات تكنولوجیة و اجتماعیة غیر مسبوقة، فإنها خلقت وزادت أیضًا التفاوتات االقتصادیة. خصوصًا
  السكان األقل تعلمًا في أمریكا وأوروبا والعالم شهدوا مرتباتهم تنخفض وحتى خسروا وظائفهم، ربما لألبد.

 
 تقوضت رئاسة ترامب الدیمقراطیة األمریكیة (الغربیة اللیبرالیة). الزعماء االستبدادیین في الصین وروسیا وأماكن أخرى في العالم
 مسرورین بأزمة اللیبرالیة الدیمقراطیة الهیكلیة الحالیة، وهم یقولون لمواطنیهم وآخرین: "أنظروا إلى االضمحالل الدیمقراطي في

 الغرب، نظامنا السیاسي أفضل من النظام الدیمقراطي".
 

 المشكلة لیست فقط إن دونالد ترامب ال یعترف بنتیجة اإلنتخابات، بل أن مؤیدیه ایضًا یؤمنون إیمانًا راسخًا بأن االنتخابات كانت مزورة،
 رغم أنهم ال یستطیعون تقدیم أي دلیل إلثبات ادعاءاتهم. هناك خوف مشروع من حدوث أعمال عنف، ولكن المؤسسات األمریكیة مثل

 الهیئات القضائیة ومراقبة االنتخابات قویة وأظن أن في نهایة المطاف سوف تتجاوز الوالیات المتحدة هذه األزمة وسیتّم نقل السلطة إلى
 بایدن. إنتخاب ترامب في سنة ٢٠١٦، والحقیقة أن أكثر من ٧٠ ملیون أمریكي صوتوا له في ٢٠٢٠، یقدم درسًا لكل العالم. لفهم

 "الترمبیـزم" (ولتقدیم رؤیة سیاسیة بدیلة ونموذج إقتصادي بدیل)، علینا أن نفهم األسباب الجذریة التي أدت إلى ظهوره وتوسیعه في
  المقام األول.
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