
 «نار وغضب»؛ العبارة المستمّدة من اإلنجیل التي استخدمها الرئیس األمریكي دونالد ترامب من أجل إرعاب
 الزعیم الكوري الشمالي، لم یكن یعلم أنها ستكون عنواًنا لكتاب قد یزلزل عرش رئاسته أو یعّجل بنهایتها شبه

  الحتمّیة.

 «نار وغضب»: داخل بیت ترامب األبیض ، هو عنوان لكتاب جدید أصدره الكاتب الصحافي في نیویورك
 تایمز «مایكل وولف» یشّرح فیه شخصیة ترامب منذ حملته االنتخابّیة إلى غایة دخوله البیت األبیض، وبفضل
 حواراٍت حصریة فاقت 200 حوار، أجراها مع موظفین كبار في البیت األبیض ومقّربین من ترامب وأسرته.

 وباإلضافة إلى المعلومات الصادمة التي احتواها؛ حاز الكتاب على اهتماٍم استثنائّي في مختلف أرجاء العالم. في
ًصا شامًال ألهم ما جاء في هذا الكتاب – بعد قراءته كامًال –  األسطر القادمة، یقّدم لك «ساسة بوست» ملخَّ
 الذي یكشف تفاصیل مثیرة وصادمة عن الرئیس األمریكّي وكیفیة إدارته لشؤون الوالیات المتحدة، وأسرار

 البیت األبیض وصراع النفوذ المحموم الذي یعیشه.

 

 في البدایة.. ترامب یفّكر في الترّشح

ح النتخابات الرئاسة، سعى لجعل صدیقه القدیم « روجر یوجین إیلز » المسؤول  عندما قرر دونالد ترامب الترشُّ
 التنفیذي السابق لشركة «فوكس نیوز»، رئیًسا لحملته االنتخابیة. كان إیلز في موقٍف صعب، فقد استقال في

 یولیو (تموز) 2016 من منصبه التنفیذي في «فوكس نیوز»، ولكنه على الرغم من ذلك، لم یوافق على عرض
 ترامب، ُمعلًال ذلك بأن ترامب ال یقبل المشورة، أو حتى یستمع إلیها، لكنَّ الحقیقة الخفیة هي أن إیلز یراه
 «متمرًدا دون سبب واضح»، بحسب وصفه، ال سیما أن إیلز كان مقتنًعا بأن ترامب ال یمتلك وجهة نظر

 سیاسیة، أو أرًضا صلبة یستند إلیها في حملته االنتخابیة، إضافة إلى أنه غیر مؤهل للعب أي دوٍر سیاسي، أو
 حتى االشتراك في أي برنامج سیاسي، بحسب إیلز.
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 وبعد مرور أسبوع من رفض إیلز منصب المستشار اإلعالمي لترامب، قام ترامب بتكلیف «ستیف بانون» بتلك
 المهمة الُمستحیلة، وهو األمر الذي ندم علیه روجر إیلز فیما بعد دخول ترامب للبیت األبیض.

 البیت األبیض

 یحكي مایكل وولف مؤلف الكتاب، عن هدف ترامب من الترشح للرئاسة، ُمشیًرا إلى أن حملة ترامب االنتخابیة
 ومستشاریه، وهو نفسه، لم یتوّقعوا النجاح والوصول للحكم، لكنهم حسبوا خطواتهم بدقة من أجل الخسارة، إذ

 یروي عن مساعد حملة ترامب السابق «سام نونبرغ» وسؤاله لترامب: لماذا یرید أن یصبح رئیًسا للجمهوریة؟
 وكانت إجابة الرئیس الحالي للوالیات المتحدة هي: «سأصبح أكثر الرجال شهرًة في العالم».

 یشیر وولف إلى أن الترشح للرئاسة في حالة ترامب كان هو المكسب الحقیقي، إذ كانت الخسارة أیًضا مكسًبا،
 ففي الحالتین سیكتسب تلك الشهرة التي سعى إلیها، إذ عبر ترامب لصدیقه إیلز أنه سیخرج من تلك الحملة

 بفرٍص ال توصف، وشهرة واسعة لعالمته التجاریة، ُمستكمًال: «أنا ال أفكر في الخسارة، ألن الخسارة في حد
 ذاتها مكسب، كل هذا أكبر مما حلمُت به یوًما ما».



 

 یستكمل وولف قائًال: إن الخسارة كانت النتیجة الخالیة من المتاعب، وستسعد الجمیع؛ إذ سیصبح ترامب أشهر
 رجٍل في العالم كما تمنى، وشهیًدا لهیالري كلینتون، أما ابنته إیفانكا وزوجها جارید، فسیتحوالن من أثریاء

 مجهولین، إلى مشاهیر عالمیین وسفراء للعالمات التجاریة.

 

 القدس عاصمة إسرائیل ضمن أجندة ترامب منذ أول
 یوم

 یحكي المؤّلف مایكل وولف عن لیلة العشاء التي شهدت اعتالء ترامب سدَة حكم الوالیات المتحدة األمریكیة، إذ
 اجتمع ستیف بانون، وروجر إیلز تحت سقف واحد یتناقشون حول ترامب، ومدى فهمه حًقا حقیقة وضعه

 الجدید.

 كان هذا سؤاًال قد ورد على لسان إیلز: «هل یستوعب الملیاردیر اللعوب ترامب حقیقة أجندته الجدیدة بوصفه
 رجًال یمینًیا في سدة الحكم؟»، تردد بانون قبل إجابته بنعم، مستطرًدا أن ترامب یسیر وفًقا لبرنامج، ُمشیًرا إلى

 أن أولى مهامهم تتضمن نقل السفارة األمریكیة إلى القدس، وإلى حشد الدعم اإلسرائیلي لسیاسات ترامب منذ
 الیوم األول؛ إذ إن نتنیاهو والملیاردیر اإلسرائیلي شیلدون أدیلسون یدعمون ترامب بشّدة: «نحن نعرف وجهتنا

 جیًدا»، هكذا رد بانون على  روجر إیلز ، وعندما شّكك إیلز في احتمالیة معرفة ترامب لتلك الخطة، كان رد
 بانون غمزة یعقبها كلمة واحدة: تقریًبا.

 دع األردن تأخذ الضفة الغربیة، ودع مصر تأخذ غزة، لنترْكهم یتعاملوا مع األمر، أو یغرقوا وهم یحاولون.
 *ستیف بانون.
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 هكذا تحدث بانون عن الخطة المستقبلیة ألزمة الشرق األوسط الكبرى في فلسطین، ُمضیًفا إلى أن المملكة
 العربیة السعودیة، والدولة المصریة كلتیهما على حافة الهاویة، خائفون حتى أخمص قدمیهم من «بالد فارس»،

 في إشارة إلى التوسع اإلیراني في المنطقة العربیة، إضافة إلى ما تشهده تلك المنطقة من تهدیداٍت في سیناء
 والیمن ولیبیا، روسیا هي المفتاح لكل ذلك، وإن كان الروس سیئین، فالعالم مليء باألشرار.

 عالقة ملتبسة مع بوتین

 یشیر الكاتب إلى أن ترامب لیس قادًرا على أداء المهام الرئیسیة في وظیفته الجدیدة، معلًال ذلك بأن عقله غیر
 قادر على تكییف سلوكه مع األهداف التي تتطلبها الوظیفة؛ إذ یفتقر للربط ما بین السبب والنتیجة، وأكبر دلیل

 على ذلك هو االتهام الذي الحقه بشأن اتفاق ترامب مع الروس من أجل الفوز في االنتخابات، مما عرضه
 للسخریة حتى من أصدقائه.

 ویستكمل: «حتى وإن لم یتآمر شخصًیا مع الروس لكسب االنتخابات، فسعیه وجهوده المضنیة الختیار فالدیمیر
 بوتین من بین كل الناس، لكسب وده، ستترك بال شك ردود أفعاٍل مقلقة، سیدفع ثمنها سیاسًیا الحًقا»، وهو ما

 حذره منه صدیقه القدیم إیلز، دافًعا إیاه إلى أن یأخذ األمور على محمل الجد.

 خطة ترامب إلدارة البیت األبیض

 بالنسبة للعاملین لدى ترامب، كان أبناؤه: «ترامب األصغر»، وإریك، هما «قصّي وعدي» نسبًة إلى أبناء
 الرئیس العراقي الراحل صدام حسین، إذ سعى ترامب لیكّون إمبراطوریة عائلیة، أو هكذا تخیل.

 كان ترامب یسعى لجعل ابنْیه قطبین في البیت األبیض، أو على األقل یحملون رایته في إمبراطوریته التجاریة،
 فواحد یحقق أمنیات الوالد لیرث المظهر الشخصي ومهارات المبیعات، واآلخر یعتمد علیه في مسائل اإلدارة

 الیومیة، وكانت خطة ترامب في حالة حدوث االحتمال المستبعد (بأن یصبح رئیًسا فجأة) هو االعتماد على
 صدیقه الملیاردیر «توم باراك»، وهو واحد من دائرة ترامب المقربة وأشهر العاملین في مجال العقارات؛ إذ

 یشیر الكاتب وولف إلى أن ترامب لم تكن تستهویه مسألة اإلدارة الیومیة، وهو األمر الذي لم یفصح عنه



 لصدیقه حینذاك، فقد كان یرغب منه في إدارة البیت األبیض، قائًال: «كان باراك سیدیر شؤون البیت األبیض
 وكما هو الحال في مجال العقارات، سیسعى ترامب – لبیع األمر كله – بجعل الوالیات المتحدة أكثر قوة مرًة

 ثانیة».

 إال أن خطة ترامب قد فشلت، إذ وبنجاحه المفاجئ في االنتخابات، النجاح الذي كان أشبه بالفوز بالیانصیب،
 امتنع باراك عن الرد على مكالمات ترامب حتى صارحه بالنهایة بأنه لن یتمكن من إتمام األمر، ُیعلل وولف
 ذلك بأن توم باراك لم یكن على استعداد لتصبح حیاته الشخصیة في ذلك الوقت محط أنظار العالم إلى جانب

 ترامب، خاصًة بعد زواجه الرابع.

 كان طوق النجاة بالنسبة إلى ترامب في تلك المرحلة، هو زوج ابنته  جارید كوشنر ، فأحاط نفسه بأفراد عائلته
 الخاصة، واضًعا دوًرا لكل منهم في البیت األبیض مماثًال لدوره في إمبراطوریة ترامب، وهو ما جعل «آن

 كولتر» عضو الحزب الیمیني والداعمة لترامب تقول: «ال أحد سیقول لك هذا، ولكن ال تعّین أبناءك في
 مناصب عمومّیة»، وهو األمر الذي عارضه ترامب، ُمعلًال ذلك بأن من حقه طلب مساعدة أوالده وقتما احتاج

 ذلك، وجاء ذلك قبل اختیار بانون لیصبح مستشاًرا لترامب.

 ترامب یطلب دعم إمبراطور اإلعالم مردوخ

 كان « برج ترامب » هو المكان الذي ُتدار فیه حملته االنتخابیة، والذي عقد فیه حفالته التي ُوِصف فیها بالمهرج
 بین األثریاء والمشاهیر، وكان طوال الوقت یتوقع من الملیاردیر وإمبراطور اإلعالم الیمیني  روبرت مردوخ  أن

  یحضر، متوقًعا بأنه سیتمكن من استغالله لصالح حملته االنتخابیة، واصًفا إیاه بأعظم الصفات.

 كان ذلك قبل الرابع عشر من دیسمبر (كانون الثاني)، إذ جاء وفد رفیع المستوى من مجموعة من شركات
 التكنولوجیا العالمیة «آبل» و«فیسبوك» و«جوجل»، لزیارة ترامب في برجه الخاص، بعد أن انتقد ترامب

 مراًرا وتكراًرا صناعة التكنولوجیا خالل حملته االنتخابیة، وبعد أن انتهى االجتماع عّبر ترامب لمردوخ عن
 حاجتهم الماسة لدعمه، معلًال ذلك بأنهم لم تكن أمورهم جیدة خالل فترة حكم أوباما، وهو ما دفع مردوخ لنعته

 باألحمق، قائًال: «لثماني سنوات كان هؤالء الرجال هم رجال أوباما، إنهم ال یحتاجون لمساعدتك».
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 ترامب واإلعالم: حرٌب ال تنتهي

 یشیر «وولف» في كتابه إلى أنَّ ترامب على عداٍء مع وسائل اإلعالم كافة، ذاكًرا حادثة قناة «سي إن إن»
 واتهام ترامب للوكالة بالترویج لألخبار الكاذبة، ُمضیًفا أن استخدامه لوسائل التواصل االجتماعي ورده على

 وسائل اإلعالم یتم بطریقة صادمة للعامة؛ إذ لم یستطع بعدها حتى موظفوه المقربون الدفاع عنه، وهو ما كان
 في رأي مستشاره السابق بانون مؤشًرا ألنه لم یتغیر أبًدا، وُمشیًرا إلى أن وسائل اإلعالم لم تحبب ترامب یوًما،

 ولن تحبه، وهو شيء غیر هام بالنسبة إلى أنصار ترامب، وما تم فعله بشأن هذا من مستشاریه هو محاولة
 الحتواء أسلوب ترامب الهجومي، وهو بحسبه، أفضل كثیًرا من محاولة تأهیله للحدیث مع اإلعالم.«ترامب ال
 یلتزم بنص معین»، هكذا أعرب بانون، ُمشیًرا إلى أن عقل ترامب ال یعمل بهذه الطریقة العقالنیة، ُمشیًرا إلى

 أن ترامب یعلم جیًدا أنه لن یحصل على دعم وسائل اإلعالم، وهو ما یدفعه في األساس إلى معاداتهم.

 األیام األولى في البیت األبیض
 یتحدث الكتاب عن األیام األولى لترامب في البیت األبیض؛ إذ نشأت نظریة بین أصدقاء ترامب أنه لم یكن
 یتصرف بمفرده في الرئاسة منذ البدایة؛ بل دائًما ما یستعین بأصدقائه في اتخاذ قراراته، وذلك بالرغم من

 إعالنه منذ األیام األولى على حسابه الشخصي على «تویتر»، أنه لن یتَِّبع أي إمالءات من أحد، وأنه لن یسلك
 نفس الطریق الذي سلكه الرؤساء من قبله.

 وبالرغم من أن معظم الرؤساء األمریكیین الذین وصلوا إلى البیت األبیض من قبل، كانت خلفیاتهم االجتماعیة
 من الطبقة المتوسطة وكان معظمهم یعیش حیاة بسیطة نسبیا، ولذلك فقد شعروا بتغُیر مفاجئ عندما انتقلوا إلى

 البیت األبیض وتفاجؤوا بالخدم، واألمن الُمشدد، والطائرة جاهزة االستعداد دائًما، لكن هذا لم یكن الحال مع
،(Trump Tower) ترامب؛ فحیاة البیت األبیض وممیزاتها لم تكن تختلف كثیًرا عن حیاة ترامب في ُبرجه 

 بل إن حیاته قبل الرئاسة كانت أكثر رفاهیًة من تلك في البیت األبیض، ولذلك لم یشعر بأي تغیر فیما یخص
 ذلك، ولكنه ظل یتصرف كما هو، فلم تكن الرئاسة تحوًال كبیًرا، أو مكسًبا فیما یخص الجوانب المالیة له.

 ولذلك، فقد ظهر على ترامب الغضب من الشكل المعماري وتهیئة البیت األبیض، وذلك نظًرا لخبرته الطویلة
 في إدارة الفنادق، فضًال عن أزمة الصراصیر والقوارض الشهیرة الموجودة في البیت األبیض، لذلك تساءل

 أصدقاؤه متعجبین: «لماذا لم یطلب ترامب إعادة تشكیل البیت األبیض من الداخل؟».



 

 ِمن ُبرج ترامب إلى البیت األبیض

 التفاصیل داخل البیت األبیض في األیام األولى لترامب غریبة؛ فقد طالب أن تكون له غرفته الخاصة المستقلة،
 حتى بدون وجود میالنیا فیها، وأمر بتجهیز غرفة خاصة لها غیر غرفته، وهي المرة األولى منذ أیام حكم

 «كیندي» التي یكون فیها الرئیس وزوجته في غرفتین منفصلتین، على الرغم من أن میالنیا كانت تقضي أیاًما
 قلیلة في البیت األبیض.

 الغریب أیًضا أن ترامب طالب بوجود شاشتْي تلفاز في غرفته الخاصة، باإلضافة إلى شاشة ثالثة موجودة هناك
 أساًسا، وأمر بإغالق الباب علیه، وعدم دخول أي شخص علیه عندما یكون في الداخل، وهو ما أحدث مشكلة

 بینه وبین عناصر األمن الشخصي، الذین أكدوا أن لهم الحق في دخول غرفته في أي وقٍت لتأمینه.

 كما فرض ترامب مجموعة من القواعد الجدیدة في البیت األبیض، فال أحد یلمس أي شيء یخصه حتى إن كانت
 فرشة أسنانه؛ فقد كان دائًما مهووًسا بالخوف من التسمم؛ وهذا سبب تردده الدائم على المطاعم المختلفة، نظًرا

 ألنهم لن یعرفوا بقدومه، مما یقلل فرص تجهیز أي محاوالت الغتیاله وتسمیمه.

ات التي حملت فیها قمیصه من  القواعد الجدیدة في البیت األبیض دفعت ترامب لتوبیخ خادمة في إحدى المرَّ
 األرض قائًال لها: «إن كان قمیصي ُملقى على األرض، فذلك ألنني أرید ذلك» مؤكًدا أنه حینما یحتاج شیًئا

 سیطلبه من الخادمات، وأنه سیقوم بضبط سریره بنفسه.

 ترامب كان دائًما یظل جالًسا مع ستیف بانون، یتناوالن الغداء یومًیا في السادسة والنصف مساًء، وإن لم یكن
 یفعل ذلك فإنه یكون في غرفته وحیًدا، محاًطا بثالث شاشات تلفاز، یأكل شطائر «البرجر» مع الجبنة، ویجري
 عدًدا من المكالمات الهاتفیة بمسؤولین أو بعدد صغیر من أصدقائه، منهم صدیقه « توم باراك » الذي كان یخبره

 دائًما بمستویات شعبیته وتراجعها أو تقدمها بمرور الوقت. وإن لم یكن ترامب مع بانون، أو یجري مكالمة
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 هاتفیة في غرفته، فإنه یتصفَّح وسائل التواصل االجتماعي؛ إذ كان الهاتف هو وسیلة اتصاله الحقیقیة مع العالم
 الخارجي.

 ترامب الحّساس: یتأثر نفسًیا بسخریة اإلعالم منه

 بعد حادثة زوكر، شن ترامب حمالت هجومیة ضد جمیع وسائل اإلعالم التي تهاجمه، وخاصًة «سي إن إن»،
 قائًال إنهم لطالما بثوا «أخباًرا كاذبة 100%»، وكانوا یخترعون قصًصا وهمیة، مؤكًدا أن جمیع الرؤساء

 األمریكیین لم یتعرضوا لمثل هذا الهجوم من قبل وسائل اإلعالم المختلفة، حتى الرئیس األمریكي نیكسون، لم
 تصل مرحلة الهجوم علیه لهذه الدرجة، كما یقول ترامب.

ث ترامب بإسهاب أیًضا عن البرنامج الساخر «SNL»، مؤكًدا أن ما یفعلونه هو مجرد «كومیدیا تافهة»،  تحدَّ
 وأن سخریتهم منه ال تضحك الشعب األمریكي، بل إنها تحزنهم، وتؤذیهم. وأضاف الكتاب أن ترامب في نفس

 الیوم الذي منع فیه العمال المكسیكیین من دخول الوالیات المتحدة، قد وّفر بذلك 700 ملیون دوالر سنوًیا كانت
 تهدر علیه، كما وّفر بهذه الخطوة مالیین الوظائف للشعب األمریكي، كانت وسائل اإلعالم تسخر منه وهو في

ام، بدًال من إبراز هذا اإلنجاز، مؤكًدا أن ذلك أشعره بالمهانة، ألن «الكرامة شيء مهم للغایة».  رداء الحمَّ

 صراٌع األعراق والنفوذ داخل أروقة الرئاسة

ل  الكتاب المثیر للجدل سلَّط الضوء أیًضا على التوترات الداخلیة في البیت األبیض بعیًدا عن ترامب، والذي تحوَّ
 من مقر للرئاسة إلى حلبة للصراع «بین الیهود وغیر الیهود» حسب الكاتب؛ إذ قام الكاتب بتقسیم العاملین في
 البیت األبیض إلى جبهتین، جبهة «البانونیین»، وهي التي تضم  ستیف بانون ؛ كبیر مستشاري ترامب، وأتباعه

 ومؤیدیه داخل البیت األبیض، وجبهة «جافانكا»، وهو االسم الذي ُیطلق للتعبیر عن تحالف جارید كوشنر
 صهر ترامب، وزوجته إیفانكا ترامب.

 وأكد الكاتب أن هناك صراًعا طویًال بین الجبهتین خالل العام الماضي الذي حكم فیه ترامب الوالیات المتحدة
 األمریكیة، األمر الذي وصفه «وولف» بالتوترات العرقیة والدینیة التي سكنت البیت األبیض بین الجبهتین،

http://www.bbc.com/arabic/world-40966406


 مستعیًنا بكلمات هنري كیسنجر، وزیر الخارجیة األسبق في عهد الرئیس نیكسون، والتي قال فیها إن العداء بین
 كوشنر وبانون، هو كالحرب بین الیهود وغیر الیهود.

 یتوّقع ترامب أن تكون األمور دوًما سهلة. فعندما حّذره بانون من جیمس كومي، رئیس مكتب التحقیقات
 الفیدرالي (FBI)، كاَن رد ترامب بسیًطا: «ال تقلق، أمسكت به» ُمعتقًدا أن قلیًال من التودد لشخص كرئیس

 مكتب التحقیقات الفیدرالي، ُیمكن أن یغیر موقفه ومشاعره تجاه ترامب.

 ویشیر الكتاب إلى أن ترامب في 27 ینایر (كانون الثاني) طلب من كومي أن یظّل معه في المكتب بعد إخراج
 الجمیع منه، إذ عرض علیه أن یظلَّ في منصبه مدیًرا للمكتب الفیدرالي، وبمنطقه البسیط في فهم األمور، اعتقد

 أنه بهذا العرض الَسخي – أي تركه لكومي في منصبه – سیدفع كومي لترك تحقیقاته، فكما سانده ترامب
 سُیسانده هو بالُمقابل.

 في البدایة كان بانون یدفع لطرد كومي، لكن ترامب تجاهله تماًما. إال أن خروج قصة التدخل الروسي في
 االنتخابات للعلن حتى بدأ ترامب یغلي بسببه، وفي أحد االجتماعات وصف ترامب كومي بالفأر الذي قد ُیسقطه.

 هذه المرة اختلف موقف بانون، وأخبر الرئیس أّن إقالة كومي في ظرف كهذا الظرف سُیحول قصة روسیا،
 وهي «قصة من الدرجة الثالثة» حسب بانون «ألكبر قصة في العالم»، أما كوشنر خصم بانون اللدود، فقد حّفز

 حموه (ترامب) على العكس تماًما.

 ترامب رفقة مساعدیه المقّربین

 عبًثا حاول بانون أن یشرح لترامب أن التحقیق لیس تحقیق كومي، وإنما تحقیق ُیجریه مكتب التحقیقات
 الفیدرالي، إال أنه في 9 مایو (أیار) 2017، قرر ترامب أن ُیقیل كومي بشكل ُمفاجئ وبقرار شخصي، ولم

 ُیخبر أحًدا سوى عائلته، كوشنر وإیفانكا، ال كبیر الموظفین وال مستشاریه وال المتحدث الرسمي، ولم ُیعرض
 الموضوع بجوانبه القانونیة والسیاسیة المختلفة إال على العائلة. ثم ظهر الخبر وظنَّ موظفو البیت األبیض، بناء

 على تقریر خادع، أن كومي استقال، وبعد قلیل من الوقت عرف الجمیع الحقیقة، وأصبَح شون سبیسر،
 السكرتیر الصحفي للبیت األبیض، ُمالًما وُمعاتًبا لتأّخره في إعداد مهرٍب إعالمي إلقالة كومي.

 لقد كان قرار اإلقالة، حسب الكاتب، قراًرا عائلًیا صرًفا.



 

 الرئیس الصبیانّي

 مظهر من مظاهر صبیانیة ترامب، والذي أّكد علیه بانون، أخذُه لألمور بشكل شخصي، فبعد إقالته لكومي؛
 اجتمع بشخصیات روسیة مرموقة بینها السفیر الروسي، في استفزاٍز لكومي وتحقیقه. ولسوء حظه، كشَف

 ترامب في هذا االجتماع عن معلومات سرّیة وهامة حصلت علیها الوالیات المتحدة من عمیل إلسرائیل. كانت
 المعلومات عن داعش وخططها لتهریب ُمتفجرات في الحواسیب المحمولة في الطائرات، وأخبرهم ترامب

 بأكثر من الالزم، إذ صار أمن الُمخبر مهدًدا. وشّوهت هذه الحادثة سمعة ترامب في الدوائر االستخباراتیة، ألن
 القاعدة الُمتَّبعة تنص على أن سریة العمیل وحمایته أهم من كل األسرار األخرى. وعّلق بانون على هذا الحدث

 بقوله: «إنه ترامب! یظّن أن بإمكانه فْصل اإلف بي آي»، وبعد قراره اعتقد ترامب أنه «بطل»، وأنه أثبت
 للجمیع قدرته على ممارسة سلطة الدولة واستخدامها.

 بانون.. فیلسوف ترامب وعقله المفّكر

 لم ُیخف بانون سخریته من أعضاء الفریق، حتى سخریته من ابنة الرئیس وزوجها. ولكنه حافظ على احترامه
 للرئیس ترامب دائًما، هذا االحترام الذي لم یكن ذا جدوى الحًقا، إذ جمع ترامب لجنة كبیرة لُتقرر مصیر بانون،

 وكتب قائمة من األشیاء التي ُتزعجه في بانون، وكان من بینها: أن مظهره كالمشردین، «استحم یا ستیف!
 لبسَت هذا البنطال ستة أیام». هذا ما قاله ترامب عن صدیقه الذي یستمتع باإلساءة إلیه، والذي یرى الكثیرون

 أنه كان السبب في وصول ترامب إلى كرسي الرئاسة.
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 وجاء في الكتاب أن بانون كان یرى البالد منقسمًة إلى قسمین: نعم وال، فریق یفوز وفریق یخسر، وَمن یحكم
 ُیهّمش اآلخر. وسعى بانون إلى استعادة االتفاقیات التجاریة، وشّن حروب تجاریة لدعم الصناعات األمریكیة.

 كما سعى للدفاع عن سیاسات الهجرة التي تحفظ مكانة العمال األمریكیین، ومن ثّم – في نظره – سیحفظ الثقافة
 والهویة األمریكیة، ولذا كان یرى أن على أمریكا أن تدخل في عزلة دولیة، لتحافظ على مواردها وهویتها. كان

 هذا جنوًنا في نظر الجمیع ما عدا ترامب والیمین المتطرف، أّما بانون فقد رأى في كالمه فكرة ثوریة ودینیة.

 لكن المشكلة التي قابلت بانون هي في التعاطي مع ترامب في األزمات، وفي كیفیة إیصال المعلومات لشخص
 لم وال یستطیع وال یرید أن یقرأ، وفي أحسن الحاالت یستمع بشكل انتقائي. والجانب اآلخر للمشكلة كیَف ُتوصل

 المعلومات لرجل یفتخر دوًما بأنه لم یحضر صفا دراسًیا أبًدا، ولم یشتِر كتاًبا أو یسّجل المالحظات.

 من سمات ترامب أنه یقّدر الجنراالت، وكلما ازدادت األوسمة على رداء الجنرال، كان ذلك أفضل، ولكن
 ترامب هو ترامب، یكرُه االستماع للجنراالت الذین یرطنون بالمصطلحات العسكریة ویملؤون حدیثهم بأكوام

 البیانات والمعلومات، كالمهم یشبه كالم هربرت مكماستر، مستشار الرئیس لألمن القومي، الذي یقول عنه
 ترامب ألصدقائه إنه «ُممل جًدا، سأقوم بطرده»، وظّل ترامب یتساءل لَم قام بتوظیفه من األصل؟! ُملقًیا اللوم

 على صهره كوشنر. وعندما ارتدى مكماستر بدلًة فضفاضة وصفه ترامب بـ«بائع البیرة».

 أول امتحان في الشرق األوسط: ترامب یقصف
 سوریا

 بعد استخدام النظام السوري للسالح الكیماوي في خان شیخون توّتر البیت األبیض بأكمله، وكان توتر مجلس
 األمن القومي یزداد بتأّخر قرار الرئیس حول الحدث، ما دفع كوشنر لیشتكي لزوجته عن تأخر والدها، وحتى

 صعوبة اتفاقهم معه على إصدار بیان شدید اللهجة ُیدین استخدام السالح الكیماوي. وبدا واضًحا لكوشنر
 ومستشار األمن القومي أن ترامب ُمنزعج من اضطراره اتخاذ إجراءات حول الهجوم، ال من الهجوم نفسه

 والضحایا الذین سقطوا.

 وهنا جاء دور إیفانكا، التي تعرف أن األرقام والبیانات ال تحّرك والدها، وإنما ُتحركه األسماء الكبیرة، والصور
 الواضحة، إنه یعیُش في عالم الصور ال عالم البیانات.



 في نهایة الیوم، وقفت إیفانكا مع دیانا باول، نائبة مستشار الرئیس لألمن القومي واألمریكیة من أصول مصریة،
 وقّدمتا لترامب عرًضا من صور ألطفال سوریین ُتخرج أفواههم الزبد نتیجًة لتعرضهم للسالح الكیماوي. كّرر

 الرئیس مشاهدة الصور وبدا مأخوًذا لتأثره بما رأى، وَنسي كل ما كان یقوله له مستشاره بانون من أن هذا
 الهجوم كغیره من الهجمات، بل بعضها كان أشد وأقسى، والتدخل فیها أو في غیرها ال طائل منه وال داعَي له

 ما دامت الوالیات المتحدة غیر ُمجبرة على التدّخل. بعد مروره على صور األطفال تحّول موقفه: ال ُیعقل أننا ال
 نقدر على فعل شيء، «إنهم مجّرد أطفال!»، وانقلب ترامب تماًما، من الرجل الذي ال ُیعیر التدخل العسكري

 اهتماًما إلى السؤال عن كافة الخیارات العسكریة المتاحة.

 لم ُیطفئ حماسة ترامب للقرار إال مستشاره القومي، الذي عرَض له الخیارات العسكریة بنفس طریقته المملة،
 فتأّخر القرار قلیًال، ولكنه صدر في النهایة، وبدا ترامب العشوائي غیر المتوقع؛ ُمتوقًعا هذه المّرة، وُممكَن

 التحكم والتوجیه.

 
 ترامب وإدارته ُیتابعون أخبار الضربة األمریكیة لمطار الشعیرات العسكري في سوریا، رًدا على استخدام

 النظام السوري للسالح الكیماوي. یظهر بانون ُمنزعًجا وُمبعًدا عن الصورة، وفي الیوم التالي للضربة الجویة
 تمت إقالته.

 السلطة من أجل الشهرة

 روجو إیلز، أحد عّرابي اإلعالم األمریكي الُمحافظ وصدیق ترامب لـ25 عاًما یقول عن اإلعالم: «إنه یمثل
 السلطة أكثر من تمثیله للسیاسة، وهو – ترامب – أراد اهتمام أقوى رجالها واحترامهم»، یرى الكتاب أن منطق

 ترامب في اإلعالم مشتٌق من فهمه للرئاسة، فهو یرى أن أعظم نتیجة لرئاسة أمریكا أن تكون أشهر رجٍل في
 العالم، وبمنطقه البسیط، فإن الشهرة تعني الُحب والتبجیل، ولذا كان یبحث عن حب اإلعالم في كل مكان. هكذا

 وصفه وولف مؤلف الكتاب.

 ُیقام سنوًیا عشاء یجمع مراسلي البیت األبیض، ویحضره – وفًقا للتقلید – الرئیس األمریكي. في سنة 2011
 ُدعي دونالد ترامب إلى حفل العشاء على شرف أوباما، الرئیس آنذاك. قبل ذلك العشاء كان ترامب قد شنَّ

 هجوًما حاًدا في الصحافة على أوباما سائًال: أین مكان والدته؟ هل ولد فعًال في الوالیات المتحدة األمریكیة؟ هل
 هو مسلم؟ ما دفع البیت األبیض لنشر شهادة میالد أوباما التي تؤكد أنه ولد على التراب األمریكي. لكّن أوباما لم



 یتوقف عند هذا الحد، بل صبَّ سخریته بكثافة شدیدة على ترامب بطریقة ُمهینة، ما دفع البعض لیعتقدوا أن
 ترامب قرر الترّشح لالنتخابات التالیة بسبب هذا الموقف.

 من المعتاد في العشاء أن تسود أجواء مرحة وفكاهیة، یسخُر فیها الجمیُع من الجمیع، هذا ما یبدو أن فریق
 ترامب یخشاه أكثر منه، وأصّر على حضور عشاء المراسلین بعد فوزه باالنتخابات بعد أن صاَر رئیًسا، وقد

 رفض االستجابة لنصائح مستشاریه اإلعالمیین بضرورة أن ُیحّضر نفسه لهذا العشاء قائًال إن االرتجال أفضل.
 في النهایة، انتصرت إرادة فریق ترامب، وشّدد علیه بانون أن الرئیس ال یجب أن یكون محّط سخریة ومتعة
 ألعدائه. «عدا ترامب، لم یعتقد أحد في البیت األبیض أن ترامب سیتجاوز هذا العشاء بنجاح»، وبعد ضغط

 فریقه علیه انسحَب ورفض حضور العشاء.

 

 صعود ابن سلمان كان بضغطة زّر من البیت
 األبیض

 كأغلب القیادة السعودیة، لم یتلَق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعلیًما خارجًیا، ما جعل ترامب وعائلته
 حذرین في التعامل معه في البدایة. ولكّن ترامب ومحمد بن سلمان، وجدا أنهما ُمتقاربان، ومعرفتهما القلیلة

 ببعضهما البعض جعلتهما ُمرتاحین مًعا. وعندما عّرف ابن سلمان نفسه أمام كوشنر (صهر ترامب) ُمخبًرا إیاه
 أنه رجله في السعودیة، بدا ذلك بتعبیر صدیق كوشنر: «كلقاء شخص لطیف في الیوم األول من المدرسة

 الداخلیة».

 وقد أحرز كوشنر على الصعید الدبلوماسّي نجاًحا مع الكندیین والصینیین من قبل، ولكن النجاح الحقیقي كان في
 السعودیة.



 ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زیارته إلى الوالیات المتحدة.

 كان لوزارة الخارجیة األمریكیة عالقة بعیدة وقویة مع محمد بن نایف، الُمنافس األّول – حینها – لمحمد بن
 سلمان. ووصلت رسائل لوكالة األمن القومي (NSA) وللخارجیة األمریكیة بأن نقاشات كوشنر وعالقته سریعة
 النمو بمحمد بن سلمان، قد تكون خطًرا على محمد بن نایف. ویعتقد رجال الخارجیة أن كوشنر اّتبع أفكار محمد

 بن سلمان التي لم ُتختبر بعد. خطة محمد بن سلمان وكوشنر كانت واضحة حسب الكاتب: أعطني ما أرید
 ُأعِطَك ما ترید. ُدعي محمد بن سلمان لزیارة البیت األبیض، واستغّل تلك الزیارة داخلًیا لیظهر بمظهر قّوة
 وعالقة وثیقة مع البیت األبیض، وبدأ ابن سلمان بتقدیم الوعود: سّلة من الصفقات واإلعالنات التي سُتربح

 ترامب.

 وبدأ ترامب یتحدث قبل الرحلة للریاض عن الصفقات التي قد ُتعقد، وذكر أّن السعودیة ستقوم بشراء صفقات
 ضخمة، 110 ملیارات دوالر فوریة و350 ملیار دوالر على مدى 10 سنین، ومن الجدیر بالذكر أنه تحدث

 منذ ذلك الحین عن نقل القاعدة األمریكیة من قطر إلى السعودیة. في الریاض ُعومل ترامب وعائلته معاملة
 الملوك، یتنقلون باستخدام عربات غولف ذهبّیة وُأقیمت لهم حفلة بـ75 ملیون دوالر على شرف الرئیس

 األمریكي، وأجلسوه على كرسي ُیشبه العرش.



 كانت أفعال ترامب وتوجهاته في القّمة اإلسالمیة-األمریكیة في السعودیة ُتمّثل تغیرا ضخًما في السیاسة
 واالستراتیجیة الخارجیة األمریكیة، وتجاهل ترامب – أو تحدى – توصیات الخارجیة األمریكیة، ولّمح

 للسعودیین بالضوء األخضر للتنمر على قطر، التي رأى ترامب أنها تمّول اإلرهاب، ُمتجاهًال تاریخ السعودیة
 الُمشابه في هذا الشأن حسب الكاتب. وفي لیلة ظلماء، ُأسقط محمد بن نایف على ید محمد بن سلمان، ُمتنازًال

 عن والیة العهد له، لُیخبر ترامب أصدقاءه أنه هو وكوشنر هندسوا اللعبة: «وضعنا رجلنا على القمة».

 ترامب وتركة أوباما
 یضیف الكتاب أّن إلغاء «أوباما كیر» (Obama care) القانون الذي سنَّه الرئیس السابق أوباما لتوسیع

 التغطیة الصحیة للمواطنین، أحد أكثر المواضیع التي جادل فیها ترامب ودعا إلیها خالل حملته الرئاسیة، لكن
 الصادم أن ابنته إیفانكا وزوجها كوشنر كانا ضد إلغاء البرنامج. ولذا، التزم كوشنر الصمت في هذا الموضوع،
 ُمعتقًدا أن على البیت األبیض أن یسعى لحصد انتصارات ُممكنة وسهلة، من خالل إصالح بعض مكامن الخلل

 في «أوباما كیر»، بدًال من خوض معارك صعبة الفوز أو ال یمكن الفوز فیها أصًال. ومن الجدیر بالذكر أن
 جوشوا كوشنر، أخا جارید ورجل األعمال، یمتلك شركًة تعمل في مجال التأمین الصحي.

 تفاصیل االجتماع الذي قد یطیح بعرش ترامب

 حتى یبهر «دونالد االبن» والده، وبتشجیع من إیفانكا وزوجها كوشنر، ومع غیاب خبیر یفقه في السیاسة یقول
 «ال» قبل وقوع هذه الكارثة؛ أجرى «ترامب االبن» في التاسع من یونیو (حزیران) 2016 واحًدا من أخطر

 االجتماعات في السیاسة األمریكیة الحدیثة، من خالل لقائه بشخصّیات روسّیة مرموقة، وعدته بإعطائه
 معلومات مضّرة عن المناِفسة في االنتخابات الرئاسیة هیالري كلینتون، مّما أوقع الرئیس ترامب بعدها بسنة في

 فضیحة سیاسّیة لم یستطع التخّلص منها حتى الیوم، جعلت خصومه یتهمونه بالتواطؤ مع الّروس للتأثیر على
 نتائج االنتخابات.

 یضع الكاتب عّدة سیناریوهات لطبیعة ذلك االجتماع وأسبابه الحقیقّیة: إذ یرّجح أن تكون أطراف روسّیة –
 بصفة منّظمة أو مرتجلة – أرادت تكوین عالقات ودّیة مع ترامب، أو أن یكون االجتماع هو جزًءا من سلسلة
 لقاءات تعاونیة بین حملة ترامب والّروس من أجل الحصول على معلومات من شأنها تشویه صورة المنافسة



 كلینتون، وبالفعل، بعد أّیام من لقاء «ترامب االبن» بالروس، أعلن موقع ویكیلیكس حصوله على إیمیالت
 خاصة بكلینتون، وبدأ في نشرها للعموم بعدها بشهر.

 فرضیة أخرى یضعها الكاتب، هي أن حملة ترامب كانت موقنة بالخسارة أمام كلینتون، وبالتالي لم یكن لدیها ما
 تخسره أكثر مما هي علیه بالفعل، في هذا السیاق أراد «ترامب االبن» أن یستخدم آخر ورقة یملكها (الروس)

 من أجل أن یظهر في أعین والده والبقّیة كرجل یمكن االعتماد علیه. ال عجب أن ستیف بانون كان ینادي
 «ترامب االبن» بـ«فریدو»، االبن الغبّي في فیلم «the godfather» حسب الكاتب.

 الفرضیة الثالثة لهذا االجتماع هي أّن صهر ترامب احتاج لدعم «ترامب االبن» من أجل التخّلص من رئیس
 الحملة االنتخابّیة لیفاندوفسكي، وبما أن الصهر لم یكن یأخذ فرص ترامب للفوز بجدّیة، فلم یجد أي خطورة في
 حضور هذا االجتماع. لكن الجانب األخطر من هذا االجتماع بین فریق ترامب وبین الّروس، وما یّهم المواطن

 األمریكي بالفعل هو إن كان الرئیس ترامب قد علم بهذا االجتماع بالفعل أم أنه حدث دون درایته؟

 ستیف بانون یؤّكد للكاتب استحالة أال یخبر «ترامب االبن» أباه باجتماع بهذه الخطورة والجدّیة. «كیف یعقل
 أن یجروا مثل هذا االجتماع بدون حضور محاٍم واحد؟» یعّلق بانون على هذا االجتماع بكل اندهاش من

 تصّرف عائلة ترامب، ویؤكد أن مثل هذه االجتماعات الخطیرة من المفروض أن یجریها المحامون، حتى ال
 یبقى أي أثر یشیر إلى مسؤولّیة عضو من الحملة االنتخابّیة في التعاون مع حكومات أجنبّیة.

 هذا االجتماع المشؤوم كان واحًدا من أكبر الكوارث التي شهدتها إدارة ترامب، ولعله التصریح الذي یسّرع من
 خروجه من البیت األبیض: فكل التصریحات التي كانت تنفي حدوث تعاون بین فریق ترامب وبین الروس

 خالل الحملة االنتخابیة صارت بال معنى.

 كما أن فریق البیت األبیض صار ینظر لترامب على أنه كاذب، بعد أن تأّكد علمه بوقوع هذا االجتماع رغم
 إنكاره في السابق، مما جعل الكثیرین من موظفي البیت األبیض یبحثون عن مخرج من هذا القارب الذي یوشك

 على الغرق، ویفّكرون بجدّیة في االستقالة.

 باإلضافة إلى ذلك، حدثت انشقاقات داخل «العائلة المالكة»، فالكثیرون رأوا أن كوشنر (صهر ترامب) هو من
 سّرب تفاصیل هذا االجتماع من أجل التخّلص من «ترامب االبن» وتبرئة اسمه من التوّرط في هذه الكارثة.

 نقمة في ثوب نعمة



 لكن إیفانكا وكوشنر لم یتوّقعا أن تكون رئاسة الوالد مصیبة على أموالهما وأعمالهما، بدل أن تكون نعمة،
 فالقیود القانونیة الشدیدة التي تكّبل كل من یعمل في البیت األبیض لضمان عدم استفادتهم بشكل غیر مشروع من
 المنصب العمومّي؛ جعلت الّشابین في وضع حرج اقتصادیا، ولم یدم األمر إال شهوًرا معدودة حتى كان كوشنر

 متهما في قضایا الترّبح غیر المشروع من منصبه في البیت األبیض، وقد كان موشًكا على اإلفالس أو حتى
 دخول السجن. بسبب هذا، ألقى الزوجان باللوم على الجمیع لما آلت إلیه أوضاعهما: ألقیا باللوم على بانون

 واتهماه بأّنه یسّرب من داخل البیت األبیض، وألقیا باللوم على بریبوس (كبیر الموظفین) بسبب الجو المشحون
 الذي یشوب جو العمل، وعلى شون سبایسر (المتحدث باسم البیت األبیض) بسبب عدم دفاعه عنهما في وسائل

 اإلعالم بالشكل الكافي.

 بعد أن افتضح أمر االجتماع رأى الكثیر من موظفي البیت األبیض أن إیفانكا «تخرج عن النّص» وعن المهام
 الموكلة لها والخاصة بـ«السّیدة األولى»، فمشروعها المتمّثل في صندوق دعم سیدات األعمال في دول العالم
 الثالث، والذي تجمع تمویله من مختلف أنحاء العالم، باإلضافة إلى اجتماعها جنًبا إلى جنب مع رؤساء الصین
 وبریطانیا بدل والدها كانت مؤشرات على أن إیفانكا تتجاوز أدوار السّیدة األولى الرمزّیة بطبیعتها، إلى أدوار

 من المفترض أن یقوم بها موظفو البیت األبیض المتمّرسون.

 

 أجواء مكهربة ومؤامراٌت ال تنتهي

 كازوفیتز ، محامي ترامب الشخصّي وأحد أعضاء الفریق المقّرب من الرئیس اقترح على ترامب أن یطرد
 الزوجین (إیفانكا وكوشنر) من البیت األبیض بسبب تجاوزهما لصالحیتهما وتأثیرهما سلًبا على عملیة اتخاذ

 القرار، لیطلق بذلك رصاصة الموت على مساره المهنّي في الرئاسة، فقد رّتب كوشنر مجموعة من التسریبات
 عن حیاته الشخصیة متعّلقة بمشاكله مع الخمر وتصّرفاته السّیئة، لیجد هو نفسه مطروًدا من البیت األبیض، بدل

 الزوجین.
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 وفي حادثة مدهشة تلّخص الجو المكهرب الذي عاشه البیت األبیض في األشهر األخیرة، واقعة حصلت بین
 ستیف بانون وهوب هیغز، مساعدة ترامب والمحسوبة على جناح إیفانكا وزوجها، إذ ینقل الكاتب أن شجاًرا

 وقع بین بانون وهیغز ألّنه وّبخها وصرخ في وجهها بنبرة تهدیدیة، وأخبرها بأنها «تعمل لصالح البیت
 األبیض، ال لصالح الزوجین كوشنر»، وطلب منها بصوت مرتفع أن ُتحضر محامًیا ألّنها في ورطة كبیرة،
 واسُتخدم في الشجار كلمات نابیة، مما جعل «هیغز» تفّر هاربة من بانون في أروقة البیت األبیض، لیخرج

 الرئیس ترامب متسائًال عن سبب كل هذه الضّجة. یقول الكاتب إن هذه الحادثة تعّد من بین أكثر الحوادث عنًفا
 التي شهدها البیت األبیض في تاریخه، وقد استخدم الزوجان كوشنر هذه الحادثة في حربهما الباردة مع بانون

 حتى رحیله.

 أفغانستان.. مستنقٌع ال فرار منه

 ال شيء كان یشغل بال ترامب أكثر من القرار الذي كان علیه اتخاذه بالنسبة ألفغانستان، هل یرسل هناك المزید
 من الجنود أم یبقي على الوضع القائم؟ للمفارقة؛ فإن «صوت السالم» الذي كان ُیثني ترامب عن إرسال المزید
 من الجنود هناك كان بانون، الذي عادة ما یوصف بالتطّرف والیمینّیة. وفي سیاق الضغط على ترامب النتزاع
 قرار منه بشأن القوات األمریكیة في أفغانستان؛ ضغط بانون بالتعاون مع مؤسس شركة «بالكووتر» من أجل
 إقناع ترامب بسحب القوات األمریكیة واستبدال رجال الشركات األمنّیة الخاصة بها وبعض رجال السي آي إیه

 (CIA) ومجموعة من المتعاقدین العسكرّیین الخواص، وقد اقتنع ترامب بهذا الطرح بالفعل، لكن هذه الفكرة
 قوبلت باالستهزاء من طرف وزارة الدفاع األمریكیة.

 

 باإلضافة إلى ذلك ُطرح من طرف مساعدیه حّل وسط، ال یرّجح الكّفة األمریكّیة في الحرب في أفغانستان،
 ولكنه «یحفظ شیًئا من ماء الوجه» في هذه الحرب من خالل إرسال بضعة آالف إضافیین من الجنود (7 آالف
 كحد أقصى). بحلول االجتماع النهائي للفصل في هذه القضّیة كان أمام ترامب ثالثة خیارات: زیادة عدد الجنود

 بشكل كبیر حتى تضمن التفوق النهائي في الحرب مع ما ستصاحبه هذه الزیادة من موجة غضب شعبیة، أو
 خیار المتعاقدین األمنیین الخواص، أو إرسال بضعة آالف.

 هنا یذكر الكتاب أن ترامب كاد یفقد عقله غاضًبا في هذا االجتماع، وهّدد بأنه سیقیل كل جنراالت الجیش، فقد
 استغرب أن بعد كل هذه المّدة التي أعطاها إیاهم لیحّضروا خّطة متماسكة: یتفاجأ بهذه المقترحات، وقد انتقد



 كیف أن الوالیات المتحدة ال تجني أیة أموال من أفغانستان، وأشار إلى الصین التي تملك حقوق استخدام المناجم
 األفغانّیة، بینما ال تملك الوالیات المتحدة شیًئا. رغم الفوضى التي سادت في ذلك االجتماع، إال أن وجًها مبتسًما

 كان موجوًدا داخل االجتماع، فصوت ترامب وهو یصرخ في وجه الجنراالت وینهرهم كان كالموسیقى في
 أذنیه، وقد رأى أنهم یستحقون هذا التوبیخ بالفعل، وأن هذا الموقف من أهم المواقف التي اتخذها ترامب في

 رئاسته، إنه ستیف بانون.

 أسرع إقالة في تاریخ البیت األبیض

 أنثوني سكاراموتشي، أحد رجال األعمال الذین دعموا ترامب خالل حملته االنتخابّیة، إال أنه اختفى فجأة في
 األیام األخیرة لهذه الحملة بعد أن تهاطلت الفضائح على ترامب وعاش أیاًما عصیبة، مما اعُتِبر مؤشًرا آخر

دا بعد الفوز المفاجئ لترامب وصار على أن حملة ترامب ستشهد هزیمة مذّلة. عاد سكاراموتشي للظهور مجد 
 یكثر من زیاراته لـ«برج ترامب» لالحتكاك بفریق ترامب مجدًدا والتقّرب من بانون الذي سیصبح كبیر

 مستشاري الرئیس، لعله یحظى هو أیًضا بوظیفة ما في اإلدارة الجدیدة.

 الرجل الذي دعم یوًما باراك أوباما، أحد ألّد أعداء ترامب السیاسیین، وحّتى كلینتون، كان ال یخجل من عرض
 خدماته لیل نهار والتسّكع في برج ترامب لعله یظفر بلقاء مهّم أو التفاتة من ترامب، لكن مشكلته هو أنه كان

 ُمبغًضا ومثیًرا لالشمئزاز من كل الطبقة السیاسیة، حتى بالنسبة لرجل سیاسّي. كان الزوجان كوشنر یریان أن
 مشكلتهما في األساس تتعّلق باإلعالم وبالتواصل مع الصحافة، وبالتالي فهما یحتاجان شخًصا له عالقات في

 عالم التلفزیون، باإلضافة إلى ذلك فإن سكاراموتشي ابن نیویورك، ویعرف عالم وول ستریت جیًدا، فهو أقرب
 إلیهما من شون سبایسر، مسؤول اإلعالم في البیت األبیض.

 «أنا أتمنى فقط أن أحقق جزًءا صغیًرا من عبقرّیتك الفّذة كشخص یجید التواصل مع اآلخرین، فأنت قدوتي
 ومثلي األعلى»، بهذا التمّلق الواضح، أقنع سكاراموتشي، مسؤوُل اإلعالم في البیت األبیض – الذي لم یدم أكثر

 من 10 أیام – الرئیَس ترامب لیظفر بوظیفة في الرئاسة، ویخرج بعدها من الباب الضّیق بفعل تسریبات
 صحافّیة یشتم فیها بعبارات بذیئة كبیر موّظفي الرئاسة بریسبوس، لینتهي ما وصفه الكاتب بأنه أحد أسوأ

 االستقدامات في تاریخ البیت األبیض.



 جون كیلي یحاول السیطرة على الوضع

 

 من أجل احتواء هذه الفوضى التي تعم الرئاسة قّرر ترامب تعیین جون كیلي، الجنرال المتقاعد من الجیش
 األمریكي، ذي السنوات السبع والستین، في منصب كبیر موّظفي البیت األبیض مكان بریبوس. «هل یبتسم هذا

 الرجل أصًال؟» تساءل ترامب، وهو یرى أن أسالیب الجنرال المتقاعد ال تشبه أسالیب ترامب في شيء، مما
 جعله یفّكر ملیا إن كان قد أخطأ في هذا االستقدام أیًضا كما فعل مع عشرات االستقدامات التي سبقته.

 بانون أیًضا لم یرق له الجنرال، إذ رأى أنه ال یملك مواقف حاسمة وجریئة، من المؤكد أنه لیس لیبرالیا أو
 یساریا، لكنه ال ینتمي إلى عالم ترامب. محاوالت كیلي في بسط شيء من االنضباط داخل المؤسسة من خالل
 تحجیم نفوذ إیفانكا وزوجها قوبلت باختالف كبیر في الرؤیة من قبل الرئیس الذي كان یرى أن ابنته وزوجها
 یؤدیان أدواًرا جیدة، وأن التغییر الذي یتصوره ترامب في المستقبل هو تعیین صهره وزیًرا للخارجیة، ولیس

 تحجیم دوره كما یرى كل من كیلي وبانون.

 بانون كان واثًقا حسب الكتاب من قدرة كیلي على «إرسال األطفال إلى المنزل»، وقد حاول كیلي ذلك بالفعل
 بشّتى الوسائل، ونبههما بأّنهما إذا أرادا اللقاء بالرئیس فینبغي أن یتم ذلك عبره. لكن بدل أن یذهب األطفال إلى
 المنزل، سیكون بانون هو من یعود إلى منزله، فقد صار وجوده في البیت األبیض مزعًجا لجمیع األطراف، له
 هو شخصًیا بسبب الفوضى التي یشهدها یومًیا وال یستطیع تغییرها، وإلیفانكا وزوجها اللذین َیُحول بانون بین

 أفكارهما وبین الرئیس، ولترامب الذي تزعجه األقاویل التي تتردد بأن بانون هو الرئیس الفعلي.
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