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العالم
كتاب

صراع األجنحة في البيت األبيض:

بانون و«األطفال» والفوضى ثالثهما
كثيرة هي الخلفيات و«الطرائف» التي يكشفها كتاب مايكل وولف« ،نار وغضب» ،عن السنة األولى
لدونالد ترامب في البيت األبيض .ولكن من بين األمور األكثر إثارة لالهتمام التي يسردها لنا وولف بالتفصيل ،اإلجابة عن
السؤال اآلتي :ماذا يحدث حين يفوز رجل غير مؤهل ،قاد حملة على أساس ّأن «الخسارة هي الفوز» وبال أي تحضير إلدارة
بالد ،إلى البيت األبيض؟ الفوضى
نجل تــرامــب« ،دونــالــد االب ــن» ،وذلــك
عـلــى خـلـفـيــة االج ـت ـمــاع الـشـهـيــر مع
مـســؤولــن روس فــي «ب ــرج تــرامــب»،
الـ ـ ــذي ي ـش ـكــل ال ـف ـض ـي ـحــة ال ــوح ـي ــدة
الـتــي مــا زال ــت تــاحــق تــرامــب فعليًا،
وال ـحــدث األب ــرز ال ــذي قــد ي ــؤدي إلى
إزاحته من الرئاسة.

«الشبهات الروسية»

المفصلة (أ ف ب)
ترامب يعجز عن التركيز واإلصغاء إلى التوصيات
ّ

جاد الحاج
بـحـســب ك ـت ــاب «نـ ــار وغ ـض ــب داخ ــل
بـ ـي ــت ت ـ ــرام ـ ــب األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض» ،ل ـل ـكــاتــب
ّ
مايكل وولــف ،فــإن الصراع املحوري
ف ــي األش ـه ــر األول ـ ــى ل ـتــولــي دون ــال ــد
ترامب الرئاسة كان يجري بني ّ
معد
استراتيجياته ستيف بانون ،وكبير
املوظفني رينس بريبوس ،والثنائي
«جارفانكا» ،أي إيفانكا ،ابنة ترامب،
ّ
وزوج ـ ـهـ ــا جـ ـ ــارد ك ــوش ـن ــر .فـ ـك ــل مــن
ّ ّ
األطـ ـ ـ ــراف ال ـث ــاث ــة ظـ ــن أن بــإم ـكــانــه
ال ـت ــأث ـي ــر ب ـت ــرام ــب ورسـ ـ ــم ال ـخ ـطــوط
الـعــامــة لسياساته ،إذ يـقــول وولــف:
ّ
«ال ـج ـم ـيــع اع ـت ـبــر أن الــرئ ـيــس أشـبــه
ّ
بـصـفـحــة ب ـي ـضــاء ،وك ــان ــت رؤيـ ــة كــل
طـ ــرف ملـ ــلء هـ ــذه ال ـص ـف ـحــة تـخـتـلــف
جــذريــا عـ ّـن رؤي ــة اآلخ ــري ــن .فستيف
بــانــون يمثل اليمني البديل ،وجــارد
ك ــوش ـن ــر ق ــري ــب مـ ــن دي ـم ــوق ــراط ـي ــي
ّ
ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،فـ ــي حـ ــن أن ب ــري ـب ــوس
ي ـن ـضــوي ت ـحــت ل ـ ــواء الـجـمـهــوريــن
املوالني ملؤسسة الحكم».
وما ساهم في إطالة أمد هذا الصراع
ومفاقمته ،يقول الكاتب ،كان بصورة
ّ
أســاس ـيــة عـجــز ت ــرام ــب ع ــن ح ــل ــه ،أو
ببساطة عدم اكتراثه كثيرًا .فالرجل،
كـ ـم ــا يـ ـ ـص ـ ـ ّـوره لـ ـن ــا الـ ـكـ ـت ــاب (وكـ ـم ــا

يـبــدو جليًا فــي إطــاالتــه) عــاجــز عن
ص ـغــاء إلــى التوصيات
التركيز واإل
َ َ
ّ
املفصلة .وإذا أطـلــت عليه الحديث،
ك ـمــا ف ـعــل أح ــد م ـس ـت ـشــاري حـمـلـتــه،
سام نانبرغ ،وهو ّ
يفسر له الدستور
األمـيــركـ ّـي ،يـصــاب بالضجر و«يـبــدأ
ّ
بشد شفته وتبدأ عيناه بالدوران».
ّ
وبالتالي ،فالذين أتقنوا فــن ّ إقناعه
بسرعة وبال إطناب هم من أثروا في
سياسته في النهاية.

صراع بانون والعائلة

ّ
يكشف الكتاب أن تــرامــب أراد بــادئ
األمـ ـ ـ ــر إعـ ـ ـط ـ ــاء األدوار األس ــاسـ ـي ــة
ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض ألف ـ ــراد أس ــرت ــه،
ك ـمــا ه ــي الـ ـح ــال ف ــي إم ـبــراطــوري ـتــه
ّ
ال ـت ـج ــاري ــة ،ح ـت ــى إن املـ ـق ـ ّـرب ــن مـنــه
أط ـل ـقــوا ل ـقــب «ق ـص ـ ّـي وعـ ـ ـ ّ
ـدي» (اب ـنــا
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـع ــراق ــي ال ـ ــراح ـ ــل صـ ــدام
حسني) على ابني ترامب .ذلك قبل أن
ّ
تسحبه املعلقة السياسية املحافظة
آن ك ــول ـت ــر ج ــان ـب ــا فـ ــي أحـ ـ ــد األيـ ـ ــام
ّ
وتقول له« :يبدو أن أحدًا لم يخبرك
بعد .ال يمكنك ،بكل بساطة ،تعيني
ّ
أبـنــائــك» .ولـكــن تــرامــب أصـ ّـر على أن
تلعب أسرته دورًا أساسيًا في البيت
األبيض ،وقد رأى جارد وإيفانكا في
ذل ــك فــرصــة لكسب الـشـهــر ولتعزيز

حـ ـظ ــوظـ ـهـ ـم ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .ف ـي ـق ــول
ّ
الكاتب إن جــارد وإيفانكا اتفقا أنه
«إذا سـنـحــت ال ـفــرصــة ف ــي املـسـتـقــل،
ً
فـسـتـتــرشــح إيـفــانـكــا لـلــرئــاســة أوال.
فالرئيسة األول ــى للواليات املتحدة
لـ ــن تـ ـك ــون ه ـ ـيـ ــاري ك ـل ـي ـن ـت ــون ،بــل
ّ
إيفانكا ترامب» .ولكن وجود الثنائي
ف ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض ل ــم يـ ـن ــزل ب ــردًا
وســامــا عليهما ،إذ بسبب القيود
ال ـشــديــدة امل ـفــروضــة عـلــى الـعــامـلــن
فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ل ـض ـم ــان ع ــدم
استغاللهم ملناصبهم بهدف اإلثراء
غير املـشــروع ،عانى جــارد وإيفانكا
من انتقادات حادة واتهامات طاولت

اعتبر كثيرون أن
بانون كان الرئيس
الفعلي قبل خروجه من
البيت األبيض

أعمالهما .وقــد ألقيا باللوم أساسًا
ع ـلــى سـتـيــف ب ــان ــون ،مـتـهـمــن إي ــاه
ب ـت ـســريــب األخـ ـب ــار إلـ ــى ال ـص ـحــافــة،
خ ـصــوصــا إثـ ــر ال ـح ـســاس ـيــات الـتــي
نـ ـش ــأت بـ ــن الـ ـط ــرف ــن إث ـ ــر م ـطــال ـبــة
ب ـ ــان ـ ــون ل ـه ـم ــا بـ ــال ـ ـتـ ــزام الـ ـض ــواب ــط
ال ـب ـيــروقــراط ـيــة ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
وعدم تخطي موقعه.
وم ـ ـ ــن ب ـ ــن األم ـ ـث ـ ـلـ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ــوردهـ ــا
ال ـك ـت ــاب ع ــن االن ـع ـك ــاس ــات الـعـمـلـيــة
ل ـهــذا االخ ـت ــاف ف ــي وج ـه ــات النظر
بـ ــن امل ـ ـقـ ـ ّـربـ ــن مـ ــن ت ـ ــرام ـ ــب ،قـضـيــة
اجتماع ترامب بالرئيس املكسيكي
ُالــذي اقترحه جــارد كوشنر (والــذي
ّ
ألغي في ما بعد) .فاألخير اعتبر أن
دوره يجب أن يتمثل بـ«توضيح آراء
الــرئـيــس إن لــم نقل إع ــادة تشكيلها
بالكامل» ،وهو األمر الذي يتعارض
كليًا مــع توجه ستيف بــانــون ،الــذي
اعتمد سياسة عــدم التراجع عن أي
موقف اتـخــذه تــرامــب خــال الحملة.
ل ـه ــذه األس ـ ـبـ ــاب ،ي ـن ـقــل ال ـك ــات ــب عــن
سـتـيــف ب ــان ــون رغ ـب ـتــه ف ــي «إرس ـ ــال
األطفال (إيفانكا وجارد) إلى املنزل».
ومـ ــن األمـ ـ ــور األخـ ـ ــرى ال ـت ــي ينقلها
ال ـك ــات ــب ع ــن ل ـس ــان ب ــان ــون ،إط ــاق ــه
ل ـق ــب «ف ـ ــري ـ ــدو» (االب ـ ـ ــن األخ ـ ـ ــرق فــي
فيلم «العراب»  )The Godfatherعلى

مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ح ـم ـل ـت ــه وح ـ ـتـ ــى اآلن،
اسـ ـتـ ـط ــاع دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب ال ـع ـب ــور
فــوق معظم الفضائح والتسريبات
ال ـت ــي ط ــاولـ ـت ــه ،بــاس ـت ـث ـنــاء واح ـ ــدة:
ـول ع ــاق ـت ــه ب ــال ــروس.
ال ـش ـب ـه ــات حـ ـ ّ
فمن جهة ،ال يكف اإلعالم عن تفنيد
عالقات أعضاء حملة ترامب وإدارته
بالروس ،مثل مايكل فلني (مستشار
األم ــن ال ـقــومــي إلدارة ت ــرام ــب لفترة
قصيرة) ،الــذي قــال ،ردًا على اعتبار
ّ
أحـ ـ ــد أص ــدق ــائ ــه أن ح ـص ــول ــه عـلــى
م ـب ـل ــغ  45ألـ ـ ــف دوالر مـ ــن الـ ـ ــروس
م ـقــابــل اإلدالء ب ـخ ـطــاب ل ـيــس فـكــرة
ّ
ج ـي ــدة« ،ذلـ ــك ل ــن ي ـشــكــل مـشـكـلـ ُـة إال
إذا ربـحـنــا» .وم ــن جـهــة أخ ــرى ،فتح
تحقيق ّفعلي فــي الــواليــات املتحدة
حــول تدخل الــروس في االنتخابات
الرئاسية ملصلحة تــرامــب ،كــان أحد
أهـ ـ ــم مـ ـ ـح ـ ــاوره اجـ ـتـ ـم ــاع جـ ـ ــرى بــن
تــرامــب االبــن وآخــريــن مــع مسؤولني
روس «عــرضــوا تقديم معلومات قد
ّ
تضر بحظوظ كلينتون في الفوز»،
اج ـت ـمــاع اع ـت ـبــره سـتـيــف ب ــان ــون في
الكتاب فعل «خيانة».
هــذه األحــاديــث يضعها الـكــاتــب في
سـ ـي ــاق ت ــوج ــه ت ــرام ــب الـ ـع ــام ت ـجــاه
ّ
روسـيــا ،فيقول إن املسألة الروسية
«مـثــال واضــح على عجز تــرامــب عن
ربــط األم ــور ببعضها ،فحتى لــو لم
يـتــآمــر هــو شخصيًا مــع ال ـ ــروس ،ال
شك أن سعيه الدائم لنيل استحسان
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ت ـح ــدي ـدًا ،ب ــن كل
ّ
األشخاص في العام ،قد كلفه الكثير
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة» .ف ــي ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
يورد الكاتب حديثًا جرى بني املدير
الـ ـس ــاب ــق ل ـش ـب ـك ــة «ف ـ ــوك ـ ــس نـ ـي ــوز»
رودجـ ــر إي ـلــز وسـتـيــف ب ــان ــون ،ســأل
خالله األول «بـ َـم تـ ّ
ـورط (تــرامــب) مع
ال ـ ـ ـ ـ ــروس؟» ،ف ــأج ــاب ــه ب ــا ّن ــون «ذه ــب
إل ــى روسـ ـي ــا ،مـعـتـبـرًا أنـ ــه سيلتقي
ّ
بـفــاديـمـيــر بــوتــن .ول ـكــن بــوتــن لم
ّ
ي ـك ـت ــرث ألمـ ـ ـ ــره ،فـ ـظ ــل ي ـ ـحـ ــاول نـيــل
استحسانه» .وقــد أتبع بانون قوله
ه ــذا بـجـمـلــة ق ــد ت ـفـ ّـســر ال ـخ ـفــة الـتــي
تعاملت بها إدارة ترامب مع املسألة
ّ
الروسية ،إذ قال إن «الصني هي األهم.
كل شيء آخر غير مهم ...الصني اليوم
ف ــي امل ــوق ــع ال ـ ــذي ك ــان ــت ف ـيــه أملــانـيــا
الـنــازيــة بــن ع ــام  1929وع ــام ،1930
وهـ ــي سـتـنـقـلــب ع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع كـمــا
فعلت أملانيا في الثالثينيات» .هذا
ّ
مجرد واحد من األقوال التي ينقلها
الكتاب عن ستيف بانون ،الذي اعتبر
كثيرون أنه كان الرئيس الفعلي قبل
خ ــروج ــه م ــن ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،ال ــذي
صانعي
كان يعتبر نفسه من طينة
ّ
االستراتيجيات الكبار .بهذه الخفة
ُيـ ـ ــدار ب ـيــت ت ــرام ــب األبـ ـي ــض ،وعـلــى
الـعــالــم تـحـ ّـمــل الـتـبـعــات .تـلــك ،ربـمــا،
هــي الـكــارثــة األب ــرز التي يثبتها لنا
هذا الكتاب.

