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تقرير

هدنة في البيت األبيض:
صراع األجنحة ...يهدأ؟
في الوقت الذي يسعى فيه دونالد ترامب إلى التعبير عن نفسه كقائد للسياسة األميركية
على المستويين الخارجي والداخلي ،إال أنه ال يزال يواجه عقبات كثيرة لترسيخ إدارته للبيت األبيض
نادين شلق
ي ــوم أم ــس ،س ــرت هــدنــة فــي البيت
األب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــض ،ب ـ ـعـ ــد أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ح ــاف ــل
ب ــاملـ ـع ــارك ب ــن م ــا ي ـس ـمــى «جـبـهــة
ال ـي ـم ــن» ب ـق ـي ــادة س ـت ـي ـفــن ب ــان ــون،
كبير استراتيجيي الرئيس دونالد
ت ــرام ــب ،وم ــا ُي ـط ـلــق عـلـيــه «جـبـهــة
صهر الرئيس،
الليبراليني» بقيادة ّ
ج ـ ـ ـ ــارد كـ ــوش ـ ـنـ ــر .ت ـ ــدخ ـ ــل تـ ــرامـ ــب،
ش ـخ ـص ـيــا ،إلنـ ـه ــاء ال ـ ـنـ ــزاع ،بـعــدمــا
انتشرت أخباره في وسائل اإلعالم
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وك ـ ـ ـ ـ ّـون مـ ـ ـ ــادة دس ـم ــة
ُ
استثمرت فــي العناوين العريضة
ل ـن ـش ــرات األخـ ـب ــار وال ـص ـح ــف .أمــا
ُ
النتيجة ،فتلخص بعبارة واحــدة:
ّ
«دوام ــة تــرامــب املستمرة فــي إدارة
البيت األبيض».
تــرامــب ال يــزال يجد نفسه مضطرًا
إل ــى اسـتـنـبــاط ال ـح ـلــول لـلـخــافــات
التي تعصف بإدارته ،وهو ال يكاد
ي ـن ـت ـهــي مـ ــن ع ـق ـبــة ح ـت ــى ت ـفــاج ـئــه
أخرى ،على الرغم من مرور أكثر من
ّ
شهرين على تسلمه السلطة.
األس ـبــوع املــاضــي ،أزاح بــانــون من
عضوية لجنة مديري مجلس األمن
ً
ال ـقــومــي ،عـلــى أم ــل أن يـنـهــي جــدال
بـ ــدأ ب ـعــد وقـ ــت ق ـل ـيــل ع ـلــى دخــولــه

لعب كوشنر دورًا في
إقناع ترامب بإزاحة بانون من
مجلس األمن القومي
إلى املكتب البيضاوي ،عندما ّ
عي
ب ــان ــون ن ـف ـســه ع ـض ـوًا ف ــي مـجـلــس
األمـ ــن ال ـقــومـ ّـي ،اس ـت ـنــادًا إل ــى ق ــرار
تـنـفـيــذي م ــوق ــع م ــن ت ــرام ــب .ولـكــن
خطوة ترامب األخيرة الهادفة إلى
إقفال الباب على االنتقادات الكثيرة
ال ـ ـتـ ــي ق ــابـ ـل ــت ت ـع ـي ــن ب ـ ــان ـ ــون فــي
مجلس األمــن الـقــومــي ،فتحت آخر
أمام جدل يعكس مدى انعدام خبرة
ال ـطــاقــم الــرئــاســي ب ـ ــإدارة ال ـشــؤون
العامة ،واهتمام كل فرد من أفراده
بتوصيل أهدافه الخاصة.
وفـيـمــا أف ــادت مختلف الـتــأويــات،

ّ
يظن بانون أن كوشنر أسوأ من «ديموقراطي» (أرشيف)

ب ـ ــأن مـ ــا ج ـ ــرى األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي
يضع النقطة األول ــى لبداية نهاية
نفوذ بــانــون الهائلّ ،
روج ــت أخــرى
لـ ـلـ ـق ــرار األخ ـ ـيـ ــر عـ ـل ــى أنـ ـ ــه «ن ـص ــر
مل ـس ـت ـشــار األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ال ـجــديــد
آش ار مــاكـمــاسـتــر» ،ال ــذي قـيــل إنــه
أصـ ـ ـ ّـر ع ـل ــى «ت ـط ـه ـيــر امل ـج ـل ــس مــن
ب ــان ــون ...ب ـهــدف الـتـشــديــد عـلــى أن
ال ـق ــرارات املهمة بـشــأن أمــن الـبــاد،
يجري اتخاذها من دون النظر إلى
حسابات سياسية» ،وفق صحيفة
«نيويورك تايمز».
بغض النظر عــن املستفيد الظاهر
م ــن ه ــذا «ال ـت ـط ـه ـيــر» ،كــانــت األي ــام
الـقـلـيـلــة امل ــاض ـيــة كـفـيـلــة بــالـكـشــف
ع ــن مـسـتـفـيــد آخـ ــر ،ع ـمــل ف ــي الـظــل
على إقالة بانون من منصبه ،وهو
جارد كوشنر صهر ترامب ،والنجم
الصاعد في اإلدارة الجديدة ،الذي
ي ــوح ــي ت ـق ــدي ــر ال ــرئـ ـي ــس لـ ــه بــأنــه
سـيـحـمــل ،خ ــال ال ـس ـنــوات املـقـبـلــة،
لـ ــواء تـكــريــس أج ـن ــدة ت ــرام ــب ،غير
ال ــواض ـح ــة ب ـع ــد ،والـ ـت ــي ق ــد يـكــون
الطرف األساسي في استكمالها.

استبدال المسؤولين متواصل؟
أفادت تقارير إعالمية ّ
عدة ،بأن الرئيس األميركي دونالد ترامب ،يبحث
إجراء تغييرات واسعة في صفوف كبار املسؤولني ،في مسعى للقضاء
على املشاحنات الداخلية بني العاملني داخل
البيت األبيض .وذكرت كل من صحيفة «وول
ً
ستريت جورنال» وشبكة «سي ان ان» ،نقال عن
مسؤولني كبار في اإلدارة األميركية قولهم إن
تطرق مع بعض ّ
ترامب ّ
املقربني منه ،في األيام
املاضية ،إلى إمكانية استبدال كبير املوظفني
رينس بريبوس ،وطلب اقتراح أسماء ملن قد
يخلفه .وأشارت «وول ستريت» إلى أن «األزمة
في سوريا زادت من رغبة ترامب في تقليل
الخالفات الداخلية ،ومن املتوقع أن يتخذ قرارات
تتعلق باملوظفني قريبًا».
(األخبار ،رويترز)

ووف ــق صحيفة «بــولـيـتـيـكــو» ،لعب
جــارد كوشنر دورًا مهمًا فــي إقناع
تــرامــب بــإزاحــة كبير استراتيجييه
م ــن م ـج ـلــس األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،ب ـن ـ ً
ـاء
على أن «أس ـلــوب بــانــون الشعبوي
ورغ ـب ـت ــه امل ـع ـل ـنــة ب ـت ـف ـك ـيــك ال ــدول ــة
اإلداريـ ـ ــة ،اشتبكا مــع نـهــج كوشنر
األكثر تكنوقراطية في اإلدارة» ،على
ح ـ ّـد تعبير الصحيفة .األم ــر نفسه
أش ـ ـ ــارت إل ـي ــه «نـ ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»،
ً
معتبرة أن بانون لم يعد يلقى قبوال
ل ــدى إيـفــانـكــا ابـنــة تــرامــب وزوجـهــا
جــارد ،باالستناد إلــى أنــه كــان وراء
ع ــدد م ــن ال ـخ ـطــوات الـنــاقـصــة التي
خطتها إدارة تــرامــب الــولـيــدة ،ومن
أب ــرزه ــا ال ـف ـشــل ف ــي ت ـمــريــر قــانــون
الرعاية الصحية الجديد.
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ،ف ـ ــي ت ـق ــري ــر
آخـ ــر ،إل ــى أن ال ـن ـقــاش ت ــده ــور بني
مرحلة
بانون وكوشنر ليصل إلى ّ
االنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـن ــدم ــا ل ــخ ــص
ب ــان ــون الـسـبــب وراء ع ــدم إمـكــانـيــة
ّ
إي ـجــاد ح ــل وس ــط بينهما ،بتهمة
أن جـ ـ ــارد «ديـ ـم ــوق ــراط ــي» .ك ــذل ــك،
لـفــت مــوقــع «دي ـلــي بـيـســت» إل ــى أن
الـنــزاع بــن الطرفني وصــل إلــى ّ
حد
الصراخ على بعضهما ،موضحًا أن
بــانــون وصــف كــوشـنــر بــ«الـعــاملــي»
( ،Globalistأو من أنصار العوملة).
«ه ـنــاك ق ـتــال كـبـيــر قــائــم بينهما»،
قال أحد املسؤولني الكبار لـ«ديلي
بيست» ،الفتًا إلى أن «األمر يتعلق
بــال ـس ـيــاســة ،وب ــاخ ـت ــاف وج ـهــات
ال ـن ـظــر ب ـش ــأن ال ـت ـج ــارة ،وال ــرعــاي ــة
ال ـص ـح ـيــة ،وال ـه ـج ــرة ،وال ـض ــرائ ــب،
ّ
وأي شــيء»« .ستيف يظن أن جارد
أسـ ـ ــوأ م ــن ديـ ـم ــوق ــراط ــي» ،أض ــاف
مـســؤول آخــر ،مشيرًا إلــى أن «لديه
رؤي ــة م ـح ـ ّـددة ب ـشــأن مــا يعتقد به
ومـ ــا ي ـت ـش ــارك ــه م ــع تـ ــرامـ ــب ،وك ــان
لـ ـفـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ي ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى جـ ــارد
(كوشنر) على أنه عقبة كبيرة أمام
تحقيق ذلك».
إذًا ،ت ـصـ ُ
ـاعــد ال ـق ـتــال األخ ـيــر داخــل
بـ ـي ــت ت ـ ــرام ـ ــب األبـ ـ ـي ـ ــض ،ح ـ ّـركـ ـت ــه
ال ـش ـخ ـص ــان ـي ــة واإليـ ــدي ــول ــوجـ ـي ــا
وال ـط ـم ــوح ال ــذات ــي وامل ـص ــال ــح .أمــا
قــوامــه ،فقد كــان «بــانــون االنفعالي

ق ــاذف القنبلة الـقــومـيــة» ،وكوشنر
«ذا الـ ــوجـ ــه ال ـط ـف ــول ــي امل ـص ـق ــول،
ابــن نيوجرسي وبــائــع الـعـقــارات».
وبالنظر إلى االصطفافات األخيرة،
يـبــدو نــائــب الــرئـيــس مــايـكــل بنس،
ومــديــر مجلس االقـتـصــاد القومي
ً
غـ ــاري ك ــوي ــن ،ف ـض ــا ع ــن إيـفــانـكــا،
م ــن أب ــرز املـنـضــويــن تـحــت «جـنــاح
كــوشـنــر الــديـمــوقــراطــي الليبرالي»
ـ ـ وفــق تسمية حلفاء بــانــون ـ ـ فيما
ي ـب ـقــى م ــن أهـ ــم ال ـع ــام ـل ــن م ــع ه ــذا
األخـيــر ،سيباستيان غــوركــا ،وهو
مـ ـسـ ـتـ ـش ــار فـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــؤون مـ ـح ــارب ــة
اإلره ـ ـ ــاب ،وم ــؤس ــس ح ــزب يميني
مـ ـتـ ـط ـ ّـرف فـ ــي هـ ـنـ ـغ ــاري ــا ،فـ ــي ع ــام
 .2007وبمعزل عن ماضيه ،نسبت
صحيفة «ذا غارديان» البريطانية
إل ـ ــى غـ ــوركـ ــا ،أمـ ـ ــس ،أن ـ ــه دف ـ ــع إل ــى
تـقـسـيــم لـيـبـيــا ،ف ــي خ ــال ل ـق ــاء مع
دبلوماسي أوروبي كبير .وأشارت
إلـ ــى أنـ ــه رسـ ــم ع ـلــى م ـنــديــل ورق ــي
ص ــورة لكيفية تقسيم هــذه الـبــاد
إل ـ ــى ث ـ ــاث م ـن ــاط ــق ،م ـس ـت ـن ـدًا إل ــى
املـقــاطـعــات العثمانية القديمة في
ب ــرق ــا ش ــرق ــا ،وإق ـل ـيــم طــراب ـلــس في
الشمال الغرب ،وفــزان في الجنوب
الغرب ،األمر الذي ّ
عده الدبلوماسي
األوروب ـ ـ ـ ــي «أس ـ ــوأ ال ـح ـل ــول» الـتــي
يـمـكــن طــرحـهــا .غــوركــا يـطـمــح إلــى
مـنـصــب ل ــم ُي ـن ـشــأ ب ـع ــد ،أي املــوفــد
ال ــرئ ــاس ــي إلـ ــى ل ـي ـب ـيــا ،ب ـح ـســب مــا
تذكره «ذا غارديان».
بــالــرغــم مـ ّـمــا ت ـق ـ ّـدم ،ال ي ــزال بــان ُــون
ّ
ذن
يتمتع بتصريحه األم ـنــي ،وب ــأ ٍ
صــاغ ـيــة لـ ــدى ت ــرام ــب ،ف ـي ـمــا يــديــر
قسمًا سـيــاسـيــا خــاصــا ُيـنـظــر إليه
ع ـل ــى أنـ ـ ــه م ـن ــاف ــس مل ـج ـل ــس األمـ ــن
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،وفـ ـ ــق تـ ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة
متعددة.
وب ــال ـن ـظ ــر إلـ ــى أن ت ــرام ــب ال ي ــزال
ّ
متمسكًا بمستشاريه االثـنــن ،فقد
أمــرهـمــا أول مــن أم ــس ،بــأن يسويا
خ ــاف ــات ـه ـم ــا .وب ـح ـس ــب مـ ــا يـشـيــر
إليه مسؤولون في البيت األبيض،
اجـتـمــع ال ـطــرفــان امل ـت ـن ــازع ــان ،ملــدة
س ــاع ــة ،ف ــي مـنـتـجــع مـ ــاراالغـ ــو في
ف ـ ـلـ ــوريـ ــدا ،بـ ـع ــد ل ـ ـقـ ــاء تـ ــرامـ ــب مــع
الــرئـيــس الصيني شــي جــن بينغ.
وانتهى االجتماع ،الذي ّ
دبره كبير
م ــوظ ـف ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ري ـن ــس
بــريـبــوس ،بقبول الرجلني بالعمل
معًا «من أجل تقديم أجندة ترامب».
ّ
يلخص املراقبون املعركة األخيرة،
بأنها وقعت بني «الحركة القومية
ال ـ ّش ـع ـب ــوي ــة ال ـي ـم ـي ـن ـي ــة» ـ ـ ـ والـ ـت ــي
يمثلها ترامب على نحو ما ـ و«بني
ال ـن ـه ــج األكـ ـث ــر ب ــراغ ـم ــات ــي واألق ـ ــل
إيديولوجية» ـ الــذي يمثله ترامب
بشكل آخــر أيـضــا« .النتيجة يمكن
أن ت ـح ـ ّـدد م ــا إذا ك ــان بـيــت تــرامــب
األبيض سيبقى ترامبيًا ،أو ما إذا
ك ــان سـيـبــدأ بــات ـخــاذ شـكــل يكرهه
أمـثــال بــانــون ،أي إدارة تميل أكثر
ن ـح ــو ال ـن ـس ــق الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري» ،وف ــق
م ـج ـل ــة «ذي أتـ ــان ـ ـتـ ــك» .إل ـ ــى حــن
تبيان النتجية ،يبقى السؤال األهم
ع ــن م ــدى اس ـت ـم ــراري ــة ال ـهــدنــة بني
ال ـج ـن ــاح ــن ،لـيـتـمـكـنــا م ــن «ت ـقــديــم
أجـنــدة تــرامــب» ،فــي ظــل الـخــافــات
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــريـ ـ ــة بـ ـ ـ ــن ش ـخ ـص ـي ـت ــن
متناقضتني ،ومصالح مختلفة.

انتقلت إلى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية
عفاف محمد مزرعاني (أم سالم)
زوج ـهــا :بــديــع شبيب قطيش (أبــو
سالم)
أبـنــاؤهــا :س ــام ،أم ــل ،ف ـيــروز ،هدى
وزينة
أشقاؤها :أديب ،املرحوم رضا ،عون
وسعدالله مزرعاني
ش ـق ـي ـق ـت ـهــا :هـ ـن ــاء زوجـ ـ ــة اب ــراه ـي ــم
أيوب
أص ـهــرت ـهــا :مـحـمــد ت ـ ّـح ــوف ،هـشــام
غ ـ ـ ـبـ ـ ــورة ،شـ ــوقـ ــي أي ـ ـ ـ ــوب وأش ـ ـ ــرف
قطيش
ُووريــت في الثرى في بلدتها حوال
يوم الخميس الواقع فيه  6نيسان
2017
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
الـخـمـيــس  13ال ـج ــاري فــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
فــي الــرمـلــة البيضاء قــرب مقر أمن
ال ــدول ــة ،م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة حتى
ً
مساء.
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