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ﻛﺎرن أﺑﻮ اﳋà

ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺸﺆون اﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﲟﺮﻛﺰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟÝﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ

The Disrupter-in-Chief
ﺗﺄﺛàات ”أﺳﻠﻮب ﺗﺮاﻣﺐ“ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺳﻚ اﻟﻨﻈﺎم
اﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻳﻜﺎد ﻳﺘﻔﻖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﶈﻠﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ
وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن أﺳﻠﻮب ﺗﺮاﻣﺐ  ²ا½دارة
ﻻ ﻳﻬﺪف إ æﲡﺎوز اﳋﻼﻓﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻت
اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ،ﻋﺎﻣﺪ Öإæ
ﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ وﺗﺄﺟﻴﺠﻬﺎ ،وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﺿﻌﺎف ﻣﺘﺰاﻳﺪ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ² ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺎﻋﺪ دور وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

اأو ًل :مالمح »اأ�سلوب ترامب «
صعــد دونالــد ترامــب إلــى الرئاســة فــي إطــار انقســامات عميقة في
المجتمــع األمريكــي علــى أســس عرقيــة وطبقيــة ومناطقيــة وجيليــة
وأيديولوجيــة ،باإلضافــة إلــى انتشــار العنــف السياســي ومقاومــة
الســلطات ،أعــاد ذلــك لألذهــان مــا واجهتــه الواليــات المتحــدة فــي
الســتينيات وأوائــل الســبعينيات مــن القــرن الماضــي خاصـ ً
ـة بالنظــر
الحتمــاالت تعــرض ترامــب للمســاءلة القانونيــة أو اإلقالــة مــن
الكونجــرس( ،)1وعلــى الصعيــد الخارجــي تواجــه الواليــات المتحــدة
عــدة أزمــات فــي صدارتهــا التــورط فــي حــرب ال تبــدو لهــا نهايــة
فــي أفغانســتان ،وتصاعــد التوتــرات مــع إيــران ،واحتمــاالت تفجــر
مواجهــة جديــدة فــي شــرق آســيا مــع كوريــا الشــمالية.
وأثــارت المقارنــات بيــن األوضــاع الحالية في الواليــات المتحدة
األمريكيــة وفتــرة الســتينيات مــن القرن الماضــي ،تســاؤالت متعددة
حــول احتمــاالت تــورط إدارة ترامــب فــي مواجهــة كارثيــة ،مثــل
حــرب فيتنــام ،وترجــع هــذه التســاؤالت إلــى أســلوب عمــل إدارة
ترامــب ،والتناقــض الواضــح بيــن مــا يصــدر عن مختلــف أعضائها
فيمــا يتعلــق بقضايــا محوريــة.
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ويرتبــط ذلــك باإلشــارات المختلفــة الصــادرة عــن اإلدارة فيمــا
يتعلــق باالتفــاق النــووي مــع إيــران ،حيــث لــم يعــد واضحـا ً مــا إذا
كانــت تســعى للحفــاظ عليــه مــع تعديلــه ،أو إقــرار إضافات عليــه ،أم
تســعى إلــى إلغائــه ،كما تتناقض اإلشــارات بيــن اعتماد الدبلوماســية
أســلوبا ً أساســيا ً فــي التعامل مــع كوريا الشــمالية ،والتلويح باســتخدام
القوة.
وتفتقــد إدارة ترامــب لموقــف واضــح تجــاه الصيــن ،ومــا إذا
كانــت تعتبرهــا العــدو االقتصــادي واالســتراتيجي األول للواليــات
المتحــدة أو الحليــف األساســي فــي حــل أزمــة كوريــا الشــمالية.
ويعيــد هــذا الغيــاب لاســتراتيجية انتقــادات هنــري كســينجر فــي
كتابــه الشــهير "الدبلوماســية" ألداء اإلدارات األمريكيــة التي تعاقبت
علــى التعامــل مــع أزمــة فيتنــام ،فيمــا يتعلــق بعــدم قــدرة القيــادات
علــى تحديــد األهــداف السياســية بدقــة ،وتقديــم اســتراتيجية واقعيــة
لتحقيــق هــذه األهــداف ،ومــن ثم رأى كســينجر أن هــذه اإلدارات "ال
يحــق لهــا أن ترســل أبنــاء األمــة للقتــال فــي أرض بعيــدة ،واضعــة
بذلــك مصداقيتهــا الدوليــة وتماســكها الداخلــي علــى المحــك"(.)2
وقــد قــدم المحلــل األمريكــي المعــروف تومــاس فريدمــان
توصيفـا ً ألســلوب إدارة ترامــب ،أو مــا أســماه "عقيــدة ترامــب"( ،)3
والتــي تتمثــل أهــم أركانهــا فــي" :التفكيــك" العمــدي لنظــم اإلدارة
والمؤسســات والسياســات الحاكمــة لقطاعــات محوريــة ،مــن دون
تقديــم بديــل واضــح أو تقديــر التداعيــات المترتبــة علــى هــذا االتجاه.
ويــرى فريدمــان أن ترامــب قــد "اتخــذ قراراتــه فيمــا يتعلــق
بقضايــا المنــاخ ،والصحــة ،والطاقــة ،واالقتصــاد ،مــن دون الرجوع
للعلمــاء ،أو دعــوة طائفــة واســعة مــن الخبــراء إلــى البيــت األبيــض،
كمــا لــم يقــدم بديــاً واضحــا ً للسياســات التــي يهدمهــا ،أو يجهــز
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فريقـا ً مــن المســاعدين أو ائتــاف سياســي يمكنــه أن ينفــذ أي بديــل،
وافتقــدت سياســاته كذلــك لوجــود إطــار اســتراتيجي يجمــع كل هــذه
النقــاط المتفرقــة"( .)4
وتتمثــل الســمة األساســية ألســلوب إدارة ترامــب ،وأكثر ما يثير
الخــوف مــن وجهــة نظــر فريدمــان ،في اســتعداده لتفكيــك العديد من
السياســات والمؤسســات المســتقرة مــن دون إعــداد بديــل واضــح،
وتتضمــن هــذه السياســات :اتفاقيــة نافتــا لتحريــر التجــارة مــع
دول أمريــكا الشــمالية ،ومشــروع الرعايــة الصحيــة الــذي وضعــه
أوبامــا ،واتفاقيــة تغيــر المنــاخ ومبــادرة الطاقــة النظيفــة ،واتفاقيــة
تحريــر التجــارة عبــر الباســيفيكي واالتفــاق النــووي مــع إيــران،
علــى الرغــم مــن أن هــذه السياســات كافــة لعبــت دوراً فــي تحقيــق
قــدر مــن االســتقرار فــي مجــاالت حيويــة واســتراتيجية .وتترتــب
علــى تفكيــك المؤسســات والسياســات فــي آن واحــد مــن دون خطــة
واضحــة ،تداعيــات واســعة النطــاق وبعيــدة األمــد ،ربمــا لــم يفكــر
فيهــا ترامــب علــى اإلطــاق( .)5
ويــرى بعــض المحلليــن أن هــدف ترامــب يتمثــل فــي التفكيــك
فــي حــد ذاتــه ،ويشــيرون فــي هــذا الصــدد إلــى تصريحــات ســتيف
بانــون ،األقــرب إليــه أيديولوجيـا ً مــن بيــن أعوانــه ،والــذي أقــر علنا ً
أثنــاء عملــه مستشــاراً لترامــب فــي البيــت األبيــض فــي فبرايــر
 ،2017بــأن تفكيــك مؤسســات الحكــم الفيدرالــي هــدف أساســي
إلدارة ترامــب( .)6
وفــي هــذا اإلطــار ،تبــرز مقارنــات بيــن ترامــب وفاعليــن شــنوا
حروبــا ً "غيــر متماثلــة" ( )Asymmetric Warsضــد أعــداء
أكثــر تقليديــة وقــوة و"نظاميــة" باالعتماد علــى اســتراتيجية اإلرباك
والتفكيــك ( ،)Disruptionوحققــوا نجاحــات باهــرة ،ســوا ًء فــي
ميــدان األعمــال أو ســاحة القتــال .ويقــارن المحلــل جيــف بيرمــان،
بيــن أســلوب ترامــب فــي العمــل وأســلوب شــركة أوبــر ،وحركــة
الفيتكونــج فــي فيتنــام ،حيــث إن كاً منهــم حقــق نجاحــات واضحــة
مقابــل خصــوم مــن المفتــرض أن يكونــوا أكثــر قــوة ورســوخا ً(.)7
واعتمــد هــؤالء الفاعلــون علــى اســتراتيجية تقــوم علــى إربــاك
وتقويــض مؤسســات تقليديــة باســتخدام تكتيــكات لــم تكــن معروفــة
أو متصــورة مــن قبــل الخصــوم التقليدييــن ،ممــا يتيــح لفاعــل أقــل
تمويــاً وقــوة تحويــل نقــاط الضعــف إلــى مكامــن قــوة .وعلــى
ســبيل المثــال ،أطــاح صعــود شــركة أوبــر بمؤسســات اقتصاديــة
قامــت علــى نمــط تقليــدي تــم تقويضــه بســبب التطــور التكنولوجــي
وظهــور أنمــاط جديــدة مــن التفكيــر بشــأن هيــاكل العمــل.
ويعتبــر بيرمــان ،ترامــب أول رئيــس أمريكــي يشــن "حربا ً غير
مماثلــة" علــى المؤسســات السياســية التقليديــة ،التــي أبــدت عجــزاً
عــن التكيــف مــع البيئــة السياســية واالجتماعيــة المتغيــرة ،وهــو مــا
يفســر قــدرة ترامــب علــى اإلطاحــة بمنافســيه التقليدييــن فــي الحزب
الجمهــوري ،ويفســر أيضـا ً تهــاوي الحــزب الديمقراطــي.
ولقــد أوضحــت سياســة ترامــب ،أن المؤسســات كافــة لــم
تعــد بمأمــن مــن الموجــات الواســعة مــن التغيــرات االجتماعيــة
والتكنولوجيــة والسياســية التــي تجتــاح عالــم اليــوم ،فــا يمكــن
للمؤسســات التقليديــة أن تحتفــظ بمكانهــا ومكانتهــا بينمــا يتغيــر
الواقــع حولهــا بصــورة جذريــة( .)8
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وتبنــى المحلــل جيمــس هوهمــان المقارنــة نفســها بيــن ترامــب
وشــركة أوبــر ،ليؤكــد قــدرة ترامــب علــى قــراءة واســتغال البيئــة
المتغيــرة مــن حولــه .فمثــل أوبــر ،اســتطاع ترامــب فهــم واقتنــاص
فرصــة التواصــل مباشــرة مــع الــرأي العــام ،متخطيــا ً ومقوضــا ً
"ســوق" اتســم بغيــاب االبتكاريــة تســيطر عليــه مؤسســات فشــلت
فــي تحقيــق رضــاء "المســتهلك" .وتمكــن كل مــن ترامــب وشــركة
أوبــر فــي تحقيــق النجــاح عــن طريــق تجاهــل األعــراف والقيــم
التقليديــة ،وشــن الحــرب علــى المؤسســات الســائدة( .)9
وفــي حالــة ترامــب ،فقــد كان ضعــف وترهــل المؤسســات التــي
دعمــت تماســك المجتمــع األمريكــي لعقــود ممتــدة هــو مــا شــكل
البيئــة المواتيــة ،لصعــوده وقدرتــه علــى النجــاح ،مثــل مؤسســة
الــزواج علــى المســتوى االجتماعــي ،والنقابــات العماليــة والمهنيــة
علــى المســتوى االقتصــادي ،باإلضافــة إلــى التراجــع الشــديد فــي
ثقــة الــرأي العــام فــي اإلعــام.
وعلــى الصعيــد السياســي ،فقــد حــدث تراجــع كبيــر فــي تماســك
وقــوة الحزبيــن السياســيين الكبيريــن نتيجــة لتراجع رضــاء الناخبين
مــن ناحيــة ،وتصاعــد ســطوة المــال السياســي مــن مؤسســات خارج
البنيــة الحزبيــة مــن ناحيــة أخــرى ،وهــو مــا انعكــس ســلبا ً علــى
األداء داخــل مؤسســة الكونجــرس ،وغيــاب القــدرة علــى تحقيــق
الحــد األدنــى مــن التوافــق.
وتزامــن ذلــك مــع التراجــع غيــر المســبوق فــي ثقــة الــرأي العام
فــي المؤسســات الحكوميــة ،بمــا فــي ذلــك الكونجــرس والنخــب
السياســية واالقتصاديــة ،والتــي ارتبطــت أســماء عديــدة منهــا فــي
العقــود األخيــرة بفضائــح أخاقيــة وماليــة واســتغال للنفــوذ ،كمــا
عجــزت معظــم القيــادات السياســية عــن الوفــاء بوعودهــا تجــاه
الناخبيــن ،وتفــادت اتخــاذ قــرارات صعبــة تتعلــق بأوجــه اإلنفــاق
الحكومــي ،خاصــة فــي مجــال الضمــان االجتماعــي والصحــي
ممــا تســبب فــي تفجــر أزمــات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة
متتاليــة(.)10

ثاني ًا :تقوي�س م�سداقية الإعالم
إذا كان ضعــف المؤسســات التقليديــة وعــدم الرضا الشــعبي الواســع
عــن أدائهــا هــو الــذي فتــح البــاب أمــام ترامــب للوصــول إلــى
قمــة الســلطة السياســية بالمخالفــة لكافــة القيــم واألعــراف الســائدة،
فالشــاهد أن تفاعلــه مــع هــذه المؤسســات بعــد وصولــه إلــى الســلطة
لــم يتغيــر ،فلــم يبــد أي احتــرام أو رغبــة فــي صيانتهــا أو تدعيمهــا.
بــل علــى العكــس ،أدى أســلوب إدارة ترامــب إلــى المزيــد مــن
إضعــاف هــذه المؤسســات ،وقدرتهــا علــى الوفــاء بالــدور المرســوم
لهــا تقليديـا ً ودســتوريا ً فــي النظــام األمريكــي.
وقــد يكــون مــن أوضــح األمثلــة علــى ذلــك ،مهاجمــة ترامــب
بقــوة اإلعــام مســتخدما ً أوصافـا ً أكثــر ماءمــة للنظــم الديكتاتورية،
حيــث وصــف اإلعــام بأنــه "عــدو الشــعب" ،و"ناقــل األخبــار
الكاذبــة" ،وهــو مــا دفــع وســائل اإلعــام لتصعيــد الهجــوم علــى
ترامــب وسياســاته.
ويمثــل موقــف ترامــب مــن اإلعــام التقليــدي دليــاً علــى
صــدق المقارنــة بيــن أســلوب ترامــب وأوبــر ،حيــث يســتغل ترامب
التطــور التكنولوجــي فــي تجــاوز وتقويــض المؤسســات المُهيمنــة،
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ﺗﺄﺛàات ”أﺳﻠﻮب ﺗﺮاﻣﺐ“ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺳﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻣﺮﻳﻜﻲ

ويقــوم بالتواصــل مباشــرة مــع ماييــن المُتلقيــن فــي اللحظــة نفســها
عــن طريــق اســتخدام تويتــر ،بحيــث يفقــد اإلعــام دوره التقليــدي
كحلقــة الوصــل بيــن المتلقــي واألحــداث الجاريــة.
ولقــد قــام اإلعــام األمريكــي ،فــي عقــود ســابقة ،بــدور المحلــل
"النزيــه" ،وســاهم فــي عــدة حــاالت بتحــدي الســلطة السياســية
وكشــف قصورهــا ،ومــن ذلــك دوره فــي كشــف حقيقــة ما يــدور في
فيتنــام للمشــاهد األمريكــي ،وكشــف مابســات فضيحــة ووترجيــت.

ويشــير بعــض المتابعيــن إلــى أن أحــكام إبطــال القــرارات اإلداريــة
لترامــب اتســمت بقــدر مــن التســرع ،وغيــاب العمــق والدقــة ،كمــا
يتــم تصويــر هــذه األحــكام كأنهــا مواقف سياســية فــي مواجهــة إدارة
ترامــب ،أكثــر منهــا دفاعـا ً عــن القانــون والدســتور ،وهــو مــا يثيــر
الشــكوك حــول مصداقيــة ونزاهــة المؤسســة(.)11
ويزيــد مــن خطــورة األمــر اتجــاه اإلدارة األمريكيــة لإلســراع
فــي شــغل المناصــب القضائيــة الشــاغرة بمرشــحين يتبنــون
توجهــات فكريــة وأيديولوجيــة قريبــة مــن ترامــب ،علــى الرغــم من
عــدم تعييــن مســؤولين لشــغل المناصــب فــي مختلــف فــروع الجهاز
اإلداري.

وعلــى النقيــض ،فقــد اإلعــام مصداقيتــه بالتدريــج في الســنوات
األخيــرة تأثــراً بحالــة االســتقطاب السياســي ،والمنافســة مع منصات
التواصــل االجتماعــي ،كمــا أصبحــت معظــم وســائل اإلعــام
وليســت المحاكــم وحدهــا التــي تتعــرض لمنــاخ التســييس
تحمــل توجهـا ً أيديولوجيـاً ،ســوا ًء باالنحيــاز إلــى اليميــن أو اليســار،
وتقويــض المصداقيــة ،فمــع تصاعــد الدعــوات
وأضحــت أكثــر تعبيــراً عــن نخبــة المــدن
لضــرورة مقاومــة المؤسســات لمــا يــراه
الكبــرى المتمركــزة علــى ســاحلي الواليــات
المتحــدة ،بحيــث فقــدت االتصــال بالواقــع ﻗـــﺪم اﶈﻠـــﻞ اﻣﺮﻳﻜـــﻲ اﳌﻌـــﺮوف المعارضــون أســلوبا ً غيــر رشــيد فــي الحكــم،
ﺗﻮﻣـــﺎس ﻓﺮﻳﺪﻣـــﺎن ﺗﻮﺻﻴﻔـــ ³ﺳـــﻠﻮب
الــذي تعيشــه فئــات واســعة علــى امتــداد إدارة ﺗﺮاﻣـــﺐ ،أو ﻣـــﺎ أﺳـــﻤﺎه "ﻋﻘﻴـــﺪة تــورط الهيــكل اإلداري والتنفيــذي فــي العديــد
ﺗﺮاﻣـــﺐ" ،واﻟﺘـــﻲ ﺗﺘﻤﺜـــﻞ أﻫـــﻢ أرﻛﺎﻧﻬـــﺎ مــن الممارســات التــي تتعــارض مــع القواعــد
مناطــق "الداخــل" األمريكــي.
" :²اﻟﺘﻔﻜﻴ ــﻚ" اﻟﻌﻤ ــﺪي ﻟﻨﻈ ــﻢ ا½دارة والقوانيــن الحاكمــة لعملهــا ،وقد يكــون أبرزها
وأدى تجاهــل ترامــب ألبســط قواعــد واﳌﺆﺳﺴـــﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﳊﺎﻛﻤـــﺔ حركــة التســريبات غيــر المســبوقة لمــا يجــري
الخطــاب العلنــي وآداب الحــوار ،ومحاولــة ﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت ﻮرﻳـــﺔ ،ﻣـــﻦ دون ﺗﻘـــﺪﱘ فــي البيــت األبيــض ،وحتــى للمعلومــات
اإلعــام مجــاراة تصريحاتــه وخطبــه ﺑﺪﻳـــﻞ واﺿـــﺢ أو ﺗﻘﻴﻴـــﻢ اﻟﺘﺪاﻋﻴـــﺎت المتاحــة لألجهــزة االســتخبارية.
ﺑﻌﻴـــﺪة اﳌـــﺪى.
وتغريداتــه المتواصلــة ،إلــى تدنــي لغــة
وال يهــدد ذلــك فقــط االنضبــاط داخــل هــذه
الخطــاب اإلعامــي بشــكل غيــر مســبوق،
المؤسســات ،وإنمــا أيضـا ً مصداقيــة الواليــات
حيــث فقــدت العديــد مــن منصاتــه قواعــد الموضوعيــة فــي إطــار
هجومهــا المضــاد المتواصــل علــى ترامــب ،أو علــى خصومــه ،المتحــدة أمــام العالــم ،فمــن غيــر المتوقــع أن يتحــدث زعمــاء وقــادة
بحيــث أصبــح هنــاك تخــوف مــن أن الضــرر الــذي ألحقــه ترامــب دول العالــم بحريــة مــع ترامــب هاتفي ـا ً بعــد أن تــم تســريب النــص
الكامــل لمكالماتــه مــع زعيمــي أســتراليا والمكســيك ،والتــي ســببت
بالمجــال العــام ســيكون مــن الصعــب تداركــه.
حرجـا ً شــديداً لكليهمــا(.)12
ولكــن للمفارقــة ،فقــد أدى هجومــه المتواصــل علــى بعــض
الصحــف إلــى ارتفــاع فــي مســتوى االشــتراك فيهــا ،خاصــة رابع ًا :تفكيك العالقات املدنية  -الع�سكرية
النيويــورك تايمــز ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،يظــل البحــث عــن يُعــد تأثيــر ترامــب علــى العاقــات المدنية  -العســكرية فــي الواليات
اإلعــام "الموضوعــي" مقتصــراً إلــى حــد كبيــر علــى نخبــة المتحــدة األكثــر خطــورة بالمقارنــة بتداعيــات سياســاته علــى
"معولمــة" فــي المــدن الكبــرى ،بينمــا تنخــرط غالبيــة الجمهــور المؤسســات األخــرى ،فقــد ضــم إلــى إدارتــه عــدداً غيــر مســبوق
األمريكــي فــي حالــة االســتقطاب الســائدة علــى منصــات التواصــل مــن العســكريين ،فــي محاولــة الســتغال درجــة الثقــة العاليــة التــي
االجتماعــي.
تتمتــع بهــا المؤسســة العســكرية لــدى الشــعب األمريكــي ،علــى
نقيــض المؤسســات األخــرى.
ً

ثالثا:ت�سيي�ساملوؤ�س�ساتالق�سائية

أبــدى بعــض المحلليــن قلقهــم مــن التأثيــر الســلبي لفتــرة رئاســة
ترامــب علــى مؤسســة القضــاء ،التــي تصــدت بقــوة لمــا تــراه
مــن إجــراءات غيــر دســتورية حــاول ترامــب تمريرهــا ،خاصــة
مــا يتعلــق بمنــع أشــخاص مــن دول معينــة مــن دخــول الواليــات
المتحــدة ،حتــى فــي ظــل وجــود تأشــيرات ســارية المفعــول.
وقــد هاجــم ترامــب القضــاء بشــكل غيــر مســبوق ،متهمـا ً أحــد
القضــاة بالتحيــز بســبب أصولــه اإلثنيــة ،مــا حــدا بأحد القضــاة الذين
عينهــم ترامــب فــي منصب رفيــع المســتوى داخل المؤسســة للتعبير
عــن أســفه لهجــوم ترامــب غيــر المســبوق علــى هــذه المؤسســة.
وعلــى الرغــم مــن الــدور القــوي الــذي قــام بــه القضــاء فــي
مقاومــة ترامــب ،يتخــوف بعــض المحلليــن األمريكيين مــن تأثر هذه
المؤسســة ســلبيا ً بالمواجهــة مــع ترامــب بســبب التســييس المتزايــد،
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وقــد فــوض ترامــب لــوزارة الدفــاع صاحيــات واســعة وغيــر
مســبوقة التخــاذ قــرارات بشــأن األعمــال العســكرية علــى األرض
مــن دون الرجــوع إلــى الرئيــس ،وهــو مــا أعطــى االنطبــاع بــأن
المؤسســة العســكرية أصبحــت تلعــب دوراً قياديــا ً فــي تشــكيل
السياســة الخارجيــة األمريكيــة.

وفــي مقــال الفــت ،تناولــت الباحثتــان أليــس هنــت فرينــد
وكاثليــن هيكــس مخاطــر طريقــة تعامــل إدارة ترامــب مع المؤسســة
العســكرية ،والتداعيــات الســلبية لتقلــص دور الرئيــس في اإلشــراف
علــى قــرارات البنتاجــون .فبينمــا قــد يســاعد تفويــض البنتاجــون
باتخــاذ القــرارات فــي التعامــل مــع التطــورات الميدانيــة علــى
مســرح العمليــات ،فــإن ضعــف اهتمــام ترامــب ومراجعتــه لهــذه
القــرارات قــد يــؤدي إلــى عــدم حصــول القــادة العســكريين علــى
توجيهــات اســتراتيجية كافيــة مــن الرئيــس ،الــذي يتولــى منصــب

،
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القائــد األعلــى للقــوات المســلحة( .)13
ويضــاف إلــى ذلــك أن القــرارات العســكرية الميدانيــة تكــون
بطبيعتهــا تكتيكيــة ،وال تعبــر عــن اســتراتيجية متكاملــة ،كمــا أن
التوســع فــي إعطــاء العســكريين صاحيــات اتخــاذ القــرارات فيمــا
يتعلــق بالسياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة ،يضطرهــم إلــى أخــذ
قــرارات ذات طبيعــة سياســية ،وهــو مــا يتعــارض مــع الطبيعــة
المهنيــة والحياديــة للقــوات المســلحة والــدور المنــوط بهــا فــي النظام
األمريكــي ،ويتناقــض ذلــك أيضــا ً مــع مبــدأ محــوري فــي هــذا
النظــام ،وهــو ســيطرة المدنييــن علــى المؤسســة العســكرية.
وال يحقــق ذلــك ،بحســب الباحثتيــن ،مصالــح الواليــات المتحــدة
كقــوة فاعلــة علــى الســاحة الدوليــة ،فاالرتــكاز على القوة العســكرية
يعنــي إهمــال وتــآكل األدوات األخــرى مثــل الدبلوماســية والتعــاون
التنمــوي ،وهــو مــا يــؤدي إلضعــاف القــوة األمريكيــة( .)14
مــن جانــب آخــر ،تزايــدت المخــاوف مــن تســييس المؤسســة
العســكرية داخليـا ً بشــكل ينــال بقــدر كبيــر مــن ثقــة األجهــزة المدنية
فيهــا ،فالتقــارب الشــديد بيــن ترامــب والمؤسســة العســكرية ،وتعيين
العســكريين فــي مناصــب قريبــة منــه يمكــن أن يعطــي االنطبــاع
بــأن قيــادات الجيــش قــد تحولــوا إلــى "جنــراالت ترامــب" ،وبالتالــي
عندمــا يتولــى رئيــس جديــد ســدة الحكــم ،فقــد يلجــأ إلــى تغييرهــم
الرتباطهــم بــاإلدارة الســابقة .أي أن المناصــب العســكرية قــد ينظــر
لهــا علــى أنهــا تعيينــات سياســية ،ممــا يطيــح بحياديــة ومهنيــة
المؤسســة العســكرية برمتهــا( .)15
وعلــى الرغــم مــن أن العســكريين المتقاعديــن قــد تصاعــد
انخراطهــم فــي السياســة فــي الســنوات األخيــرة ،فــإن هــذه الظاهــرة
قــد وصلــت إلــى ذروتهــا عقــب االنتخابــات الرئاســية فــي عــام
 ،2016كمــا أن تعييــن ترامــب للعســكريين فــي مناصــب مدنيــة
يُعــد أيضـا ً تطــور غيــر مســبوق فــي النظــام األمريكــي ،والملحــوظ

أن مصداقيــة هــذه الشــخصيات بــدأت فــي التــآكل بســبب ارتباطهــم
بترامــب ،وتورطهــم فــي الدفــاع عــن بعــض المواقــف التــي أثــارت
جــدالً كبيــراً .وهــو مــا قــد يؤثــر علــى حياديــة المؤسســة ،التــي تعــد
أحــد األعمــدة األساســية للنظــام السياســي األمريكــي( .)16
وعلــى مســتوى آخــر ،يــرى عــدد مــن المحلليــن عــدم وجــود
مســتوى كا ٍ
ف مــن الوعــي بالتأثيــرات بعيــدة المــدى لسياســات
ترامــب ،خاصــة فــي ظــل الصاحيــات واســعة النطــاق التــي يتمتــع
بهــا منصــب الرئيــس فــي النظــام األمريكــي( ،)17ويرتبــط ذلــك
بالمخــاوف المتصاعــدة مــن الخصائــص الشــخصية ،والنفســية التــي
يعكســها ســلوك وخطــاب ترامــب.
وقــد خصصــت مجلــة نيوزويــك ملفا ً كامـاً لهــذا الموضوع قام
فيــه مجموعــة مــن المتخصصيــن فــي علــم النفــس بشــرح رؤيتهــم
وتحليلهــم لشــخصية ترامــب بنــا ًء علــى ســلوكه وخطابــه أثنــاء
الســنوات الطويلــة التــي قضاهــا فــي المجــال العــام( .)18
واختــارت المجلــة عنوانــا ً مثيــراً للجــدل لهــذا الملــف وهــو:
"أخطــر رجــل فــي العالــم" ،وهــو مؤشــر واضــح علــى مخــاوف
المتخصصيــن مــن أن خصائــص شــخصية ترامــب قــد تدفعــه فــي
اتجــاه اتخــاذ مواقــف عدائيــة وهجوميــة مــن الخصــوم ،ورفــض
التنــازل أو حلــول الوســط ،مــا قــد يــؤدي فــي ظــل بعــض الظــروف
إلــى االنــزالق إلــى تصعيــد الصراعــات ،وتركــزت أكبــر المخــاوف
علــى احتمــاالت تصعيــد ترامــب لألزمــة مــع كوريــا الشــمالية( .)19
ختامــاً ،مــن المرجــح أن تــؤدي سياســات ترامــب الخاصــة
بتفكيــك المؤسســات والهيــاكل المســتقرة مــن دون طــرح بدائــل قابلة
للتطبيــق ،إلحــداث تأثيــرات ســلبية ممتــدة وعميقــة تصــل إلــى كافــة
أركان وقواعــد النظــام السياســي ودعائــم التماســك المجتمعــي ،وقــد
تمتــد تلــك التأثيــرات إلــى النظــام الدولــي بحيــث تــؤدي إلــى زعزعة
االســتقرار العالمــي بصــورة عنيفــة وغيــر مســبوقة.
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