
 "أان جزء من املقاومة من داخل إدارة الرئيس ترامب"
صحيفة نيوورك اتميز اليوم تتخذ خطوة اندرة يف نشر مقالة افتتاحية جمهولة. لقد فعلنا ذلك بناء على طلب 

لنا والذي ستتعرض وظيفته للخطر بسبب كشفها. نعتقد  بري يف إدارة ترامب معروفة هويتهاملؤلف، وهو مسؤول ك
أن نشر هذا املقال مع احلفاظ على اسم الكاتب جمهوال هو الطريقة الوحيدة لتقدمي وجهة نظر هامة لقرائنا. 

 .ندعوكم لتقدمي سؤال حول املقال أو عملية التدقيق لدينا هنا
 .اجهه أي زعيم أمريكي حديثيواجه الرئيس ترامب اختبارًا لرائسته، على عكس ما يو 

األمر ليس فقط أن املدعي اخلاص )املكلف ابلبحث يف قضية التدخل الروسي( يلوح يف األفق. أو أن البلد 
خاابت الكونغرس متاًما أمام معارضة تمنقسم بشدة حول قيادة السيد ترامب. أو حىت أن حزبه قد خيسر ان

 .شديدة على سقوطه
هي أن العديد من كبار املسؤولني يف إدارته يعملون جبد من الداخل  -متاما  اليت ال يفهمها -املعضلة 

 .إلحباط أجزاء من أجندته وأسوأ نزعاته
 .ان واحد منهمأكيف يل أن اعرف؟ 

أن تنجح اإلدارة ونعتقد أن العديد من  ولكي نكون واضحني، ليس موقفنا "مقاومة" اليسار الشعيب. نريد
 .سياساهتا جعلت أمريكا أكثر أمنا وأكثر ازدهارا

 .لكننا نعتقد أن واجبنا األول هو هلذا البلد، ويستمر الرئيس يف التصرف بطريقة تضر بصحة مجهوريتنا
على مؤسساتنا  وهذا هو السبب يف أن العديد من املعينني من ترامب قد تعهدوا بفعل ما بوسعنا للحفاظ

 .الدميقراطية يف الوقت الذي حنبط فيه دوافع السيد ترامب املضللة أكثر حىت خيرج من منصبه
على أصل املشكلة هو عدم توفر الرئيس على مبادئ أخالقية. أي شخص يعمل معه يعرف أنه ليس راسًيا 

 .مبادئ أولية ميكن متييزها واليت توجه عملية صنع القرار
أنه انتخب كمرشح مجهوري ، إال أن الرئيس يظهر القليل من امليل إىل املثل اليت طاملا اعتنقها على الرغم من 

احملافظون: العقول احلرة واألسواق احلرة واألشخاص األحرار. يف أحسن األحوال ، قام ابستحضار هذه املثل يف 
 .اإلعدادات املكتوبة. يف أسوأ األحوال ، قام مبهامجتهم بشكل صريح

ضافة إىل تسويقه الشامل لفكرة أن الصحافة هي "عدو الشعب"، فإن دوافع الرئيس ترامب هي بوجه ابإل
 .عام مناهضة للتجارة ومعادية للدميقراطية

ال تفهمين خطأ. هناك بؤر ساطعة تفيد أبن التغطية السلبية اليت ال تتوقف تقريباً عن اإلدارة فشلت يف 
 .، جيش أكثر قوةاإلصالح الضرييب التارخييالتقاطها: إزالة القيود الفعالة، 

 .لكن هذه النجاحات جاءت على الرغم من أسلوب قيادة الرئيس، الذي هو متهور، اتفه وغري فعال



من البيت األبيض إىل إدارات ووكاالت السلطة التنفيذية، سيعرتف كبار املسؤولني سرا ابستنكاراهتم اليومية 
 .هئيعمل معظمهم على عزل عملياهتم من أهوا لتصرحيات رئيس األركان وأفعاله.

االجتماعات معه تنحرف عن املوضوع غالبا، ينخرط يف التشويش املتكرر، وينتج عن اندفاعه قرارات نصف 
 .خمبوءة، غري مستنرية، وأحيااًن متهورة جيب الرجوع عنها أو الغاؤها

ة إىل أخرى" ، وشكا مسؤول كبري يل مؤخرا، هناك حرفيا ال يقول ما إذا كان قد يغري رأيه من دقيقة واحد"
وجهه على قرار سياسي رئيسي كان قد أدىل به قبل على قلب الرئيس انغضب قبل اجتماع البيت األبيض الذي 

 .اسبوع فقط
سيكون السلوك غري املنتظم أكثر قلقا إذا مل يكن هناك أبطال جمهولون يف البيت األبيض وما حوله. وقد مت 

اعديه كأشرار من قبل وسائل اإلعالم. لكن على املستوى الشخصي، بذلوا قصارى جهدهم إلقاء بعض مس
 .الحتواء القرارات السيئة اليت كادت خترج من مكتبه، رغم أهنا من الواضح أهنا مل تكن انجحة على الدوام

شخاص ابلغني يف قد تكون الراحة ابردة يف هذه الفرتة الفوضوية، لكن على األمريكيني أن يعلموا بوجود أ
 .الغرفة. حنن ندرك متاما ما حيدث. وحنن حناول القيام مبا هو صحيح حىت عندما ال يفعل ذلك دوانلد ترامب

 .والنتيجة هي رائسة ذات مسارين
تفضيالً للحكام املستبدين والديكتاتوريني،  خذ السياسة اخلارجية: يف العلن واخلاصة، يظهر الرئيس ترامب

مثل الرئيس الروسي فالدميري بوتني وزعيم كوراي الشمالية، كيم جونغ أون، ويظهر القليل من التقدير احلقيقي 
 .للعالقات اليت تربط بيننا وبني احللفاء. دول متشاهبة التفكري

، حيث يتم استدعاء بلدان مثل روسيا مسار آخرعمل على ، أن بقية اإلدارة توقد الحظ املراقبون، مع ذلك
للتدخل ومعاقبتهم وفًقا لذلك، وحيث يتم إشراك احللفاء يف مجيع أحناء العامل كأقران بدالً من السخرية من 

 .املنافسني
على روسيا، على سبيل املثال ، كان الرئيس مرتدًدا يف طرد العديد من جواسيس بوتني كعقاب على تسميم 

ي سابق يف بريطانيا. وشكا ألسابيع من كبار املوظفني الذين مسحوا له ابحلصول على مزيد من جاسوس روس
املواجهة مع روسيا، وأعرب عن خيبة أمله من استمرار الوالايت املتحدة بفرض عقوابت على البالد بسبب 

اإلجراءات، لتحمل جيب اختاذ مثل هذه  -سلوكها اخلبيث. لكن فريقه لألمن القومي كان يعلم بشكل أفضل 
 .موسكو املسؤولية

 .العميقة. إنه عمل الدولة الثابتة ةهذا ليس عمل ما يسمى ابلدول



ابلنظر إىل حالة عدم االستقرار اليت شهدها العديد من الناس، كان هناك مهسات مبكرة داخل جملس الوزراء 
يس. لكن ال أحد أراد أن يعجل أبزمة تستدعي التعديل اخلامس والعشرين، الذي سيبدأ عملية معقدة لعزل الرئ

 .دستورية. لذلك سنفعل ما يف وسعنا لتوجيه اإلدارة يف االجتاه الصحيح حىت ينتهي األمر بطريقة أو أبخرى
القلق األكرب ليس ما فعله ترامب يف الرائسة، بل ما مسحنا له به حنن كأمة. لقد غرقنا معه ومسحنا له أن يتم 

 .ة واالحرتامجتريد خطابنا من الكياس
وضع السناتور جون ماكني ذلك على أفضل وجه يف خطابه الوداعي. جيب على مجيع األمريكيني أن يلتفتوا 

إىل كلماته وأن ينفصلوا عن فخ التفرقة والقبلية، مع اهلدف العريض املتمثل يف توحيد قيمنا املشرتكة وحبنا هلذه 
 .األمة العظيمة

وهو النموذج الستعادة شرف احلياة العامة  -رمبا مل يعد لدينا السناتور ماكني. لكننا سنحظى دائما مبثاله 
 .وحواران الوطين. قد خيشى السيد ترامب هؤالء الرجال الشرفاء، ولكن جيب علينا أن حنرتمهم

لفرق احلقيقي سيتحقق من هناك مقاومة هادئة داخل اإلدارة من أشخاص خيتارون وضع الدولة أوالً. لكن ا
قبل املواطنني العاديني الذين يرتقون فوق السياسة، ويصلون عرب املمر ويسعون إىل التخلص من التسميات لصاحل 

 .واحد: األمريكيني
 .الكاتب مسؤول كبري يف إدارة ترامب

 رابط املقال األصلي:
https://www.nytimes.com/2018/09/05/opinion/trump-white-house-anonymous-

resistance.html 
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