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العالم

األبيض
ممكن من العرقلة والصخب .فيرد في
ً
الكتاب ،نقال عن ستيف بانون ،الذي
ّ
«تبنى الفوضى كاستراتيجية» ،أن
الهدف من اتخاذ هذا القرار كان «دفع
الليبراليني إلــى التظاهر وممارسة
الشغب في املطارات ،إلظهارهم على
أن ـهــم مـجــانــن ولــدفـعـهــم أك ـثــر نحو
ي ـس ــار ال ـط ـيــف ال ـس ـي ــاس ــي» .وي ـقــول
ّ
ال ـك ــات ــب إن هـ ــذا بــال ـت ـحــديــد ه ــو ما
حدث ،فقد استفظع اإلعالم الليبرالي
هــذا ال ـقــرار ،وســاهــم ذلــك فــي تظهير
القطع الحاسم مع اإلدارات السابقة.

قرار السفارة متخذ

ّأما في ما يخص قرار نقل السفارة
األم ـيــرك ـيــة إل ــى ال ـق ــدس واالع ـت ــراف
بـ ــال ـ ـقـ ــدس «عـ ــاص ـ ـمـ ــة إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل»،
ّ
يكشف الكتاب أن هذا القرار متخذ
مسبقًا منذ البداية ،إذ ينقل وولف
عن لسان بــانــون« :سننقل السفارة
األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى الـ ـق ــدس ف ــي ال ـي ــوم
األول( .رئ ـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
ب ـن ـي ــام ــن) ن ـت ـن ـيــاهــو مـ ــوافـ ــق عـلــى
املـشــروع ،وكــذلــك شـلــدون (آدلـســون،
املـلـيــارديــر ال ــذي يملك كــازيـنــوهــات
ّ
املتطرف
في الس فيغاس واليميني
املـ ــدافـ ــع عـ ــن إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل)» .وي ـت ــاب ــع
ب ــان ــون ،بـحـســب ال ـك ـت ــاب« :فـلـيــأخــذ
األردن ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،ول ـتــأخــذ
ّ
ّ
م ـص ــر قـ ـط ــاع غـ ـ ـ ــزة .ف ـل ـي ـت ــول ــوا هــم
ه ـ ــذه املـ ـس ــأل ــة ،أو ف ـل ـي ـغ ــرق ــوا وه ــم
يحاولون» .والالفت في هذا السياق
ّ
أن أح ــد األم ــور الـتــي كــررهــا تــرامــب
خ ــال حـمـلـتــه هــو سـعـيــه إل ــى إب ــرام
«صـفـقــة الـعـصــر» ،بحسب تعبيره،
ف ــي م ــا يـ ـخ ـ ّـص ال ـ ـصـ ــراع ال ـع ــرب ــي ـ ـ
اإلســرائـيـلــي ،الصفقة التي اعتبرت
الصحافة اإلسرائيلية ،تعليقًا على
مــا ج ــاء فــي ال ـك ـتــاب ،أنـهــا ال تهدف
«إل ــى تـحـقـيــق اآلمـ ــال الفلسطينية،
بل إلى دفنها».
ويـشــرح الكتاب خلفية تفكير إدارة
ترامب في هذا الخصوص ،إذ يقول
ّ
إن «توجه ترامب الجديد في الشرق
األوس ـ ـ ـ ــط هـ ــو اآلت ـ ـ ـ ــي :هـ ـن ــاك أرب ـع ــة
العـبــن أســاسـيــن :إســرائـيــل ومصر
والسعودية وإيــران .يمكننا توحيد
الثالثة األوائــل ضد الرابعة (إيــران).
وإذا أعـطـيـنــا مـصــر والـسـعــوديــة ما
تــريــدانــه فــي مـلــف إي ـ ــران ،وأي ملف
آخ ـ ـ ــر ال ي ـ ـهـ ــدد مـ ـص ــال ــح ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة ،فــإنـهـمــا سـتـضـغـطــان على
الفلسطينيني للقبول بالصفقة هذا
كل ما في األمر».

ابن سلمانِ :ثقوا بي
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ت ـح ــدي ـدًا ،يمكن
فهم صعود محمد بن سلمان بدعم
ً
مــن واش ـن ـطــن .فــالـكـتــاب يـنـقــل مـثــا
ّ
ع ــن ب ــان ــون أن «الـ ـسـ ـع ــودي ــن عـلــى
حــافــة ال ـهــاويــة ،وامل ـصــريــن كــذلــك...
جميعهم يخشون الفرس» ،ويكشف
ّأن ولي العهد محمد بن سلمان ّ
قدم
نفسه لجارد كوشنر ،صهر ترامب
وكبير مستشاريه ،على أنـ ّـه الرجل
ال ــذي يمكن الــوثــوق بــه فــي اململكة،
عـلــى قــاعــدة «أعـطـنــي مــا أري ــد وخــذ
م ـنــي م ــا ت ــري ــده» .وبــال ـتــالــي ،يـقــول
وول ـ ـ ـ ــف ،أخـ ـ ــذ بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان الـ ـض ــوء
األخـ ـض ــر إلزاحـ ـ ــة م ـح ـمــد ب ــن نــايــف
ولـيـتــولــى هــو فعليًا زم ــام السلطة،
وأخ ــذ تــرامــب مــا ك ــان ي ــري ــده :شــراء
السعوديني أسلحة أميركية بقيمة
 110م ـل ـيــارات دوالر فـ ــورًا ،وبقيمة
إج ـم ــال ـي ــة ت ـب ـلــغ  350م ـل ـي ــار دوالر
على مدى  10سنوات ،تحقيقًا ألحد
شـ ـع ــارات حـمـلـتــه «م ـئ ــات م ـل ـيــارات
الدوالرات كاستثمارات في اقتصاد
الواليات املتحدة ،ووظائف وظائف
وظـ ـ ــائـ ـ ــف» .ون ـت ـي ـج ــة لـ ــذلـ ــك ،ي ـن ـقــل
ال ـكــاتــب ع ــن ت ــرام ــب قــولــه ملجموعة
مــن األص ــدق ــاء أن ــه وكــوشـنــر نجحا
ف ــي «إيـ ـص ــال رج ـل ـه ـمــا (م ـح ـمــد بــن
سلمان) إلى القمة».
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مصحة البيت األبيض
مايكل وولف:
ّ
عامر محسن
ّ
«فليأخذ األردن الضفة الغربية ،فلتأخذ مصر غزة .فليتعاملوا هم مع
املسألة .أو فليغرقوا وهــم يحاولون .السعوديون واملصريون وصلوا
الــى حـ ّـد االنـهـيــار .هــم يخافون لــدرجــة املــوت مــن ف ــارس ...هناك سوريا
واليمن ...هذا الوضع سيئ… لهذا السبب روسيا مفتاح… هل
وليبيا ّ
حقًا سيئة لهذه الدرجة؟ هم ٌ
أناس شريرون ،ولكن العالم مليء
روسيا
باألشرار» ـ ـ ستيف بانون
ٌ
ّ
تتخيله .أبـلـ ٌـه مـحــاط بــاملـهــرجــن .ترامب
«الــوضــع اس ــوأ مما يمكن أن
ّ
املكونة من صفحة واحدة،
املذكرات
حتى
يرفض أن يقرأ أي شيء ـ ـ وال
ّ
وال حتى أوراق السياسة املختصرة ّ ،ال شيء .انه ينهض وينصرف في
أفضل
وسط االجتماعات مع قادة العالم ألنه شعر بامللل .وطاقمه ليس
ّ
ٌ
منه .كوشنر ولـ ٌـد مدلل ال يعرف شيئًا .بــانــون نــذل مـغــرور يعتقد أنــه
أذكــى مما هو عليه .ترامب ليس انسانًا ،بل هو مجموعة من الصفات
السيئة .ال أحــد سيكمل ّ
السنة األول ــى باستثناء عائلته» ـ ـ مــن رسالة
الكترونية لـغــاري كــوهــن ،املستشار االقـتـصــادي لترامب ،يصف فيها
البيت األبيض.
ّ
«هــو ليس مجنونًا فحسب ،ان ــه غـبـ ّـي ايـضــا» ـ ـ تــوم ب ــاراك عــن صديقه
ترامب
«(خالل ّ
قمة ّ
الرياض)
عبد الفتاح السيسي لـتــرامــب :أنــت شخصية فــريــدة ق ــادرة على صنع
املستحيل.
دونالد ترامب للسيسي :أعجبني حذاؤك كثيرًا .يا رجل! يا له من حذاء!»
كـتــاب مايكل وولــف الجديد عــن ّ
السنة األول ــى الدارة تــرامــب« ،نــار ونـقـمــة» ،من
جلسة واحــدة وذلــك لسببنيّ .أو ًال ،الـ ّـســرد ممتعٌ
الكتب التي يمكن انهاؤها في
ٍ
و«قصصي» ّ
السياسة الى أدنى درجاتها :األفراد ورغباتهم
يختزل
ألن الكاتب
ّ
وخالفاتهم وتصرفاتهم غير املتوق ّعة .لن تجد في الكتاب شرحًا استراتيجيًا
أو كالمًا عن قضايا كبرى ،بل هي كلها «خلفية» أمام «املسرحية» التي يصفها
وولف ،ويلعب على خشبتها أبطاله .من جهة أخرىّ ،
ّ
شخصيات هذه اإلدارة،
فإن
ٍ
ّ
ّ
نحو خاص ،من النوع الروائي الذي يكفي وجــوده في البيت األبيض حتى
على ٍ
ينتج أحداثًا مثيرة :من ترامب نفسه الى ستيف بانون ،االيديولوجي املهووس
الذي يبتدع دومًا ،لتوصيف الوضع ،تشابيه تاريخية أو ملحمية (فترامب يريده
بانون أن يكون مثل اندرو جاكسونّ ،
كأن ترامب يعرف من هو جاكسون ،وهو
ّ
يتخيل دوره تجاه الرئيس كــدور توماس كرومويل تجاه هنري الثامن؛ وحني
ّ
ساءت األوضاع في البيت األبيض شبهها بانون ببالط أسرة تودر في بريطانيا)،
ً
الى ايفانكا وجــارد كوشنر ،وصــوال الى شخصيات جانبية كاريكاتورية مثل
ّ
أنتوني ساراموتشي («ذا مــوتــش») ،الــذي كــان ّ
يسرب الفضائح ضــد خصومه
ّ
ّ
ّ
حتى قبل أن يتسلم منصبه في االدارة .يقول وولــف إن ما يجعل ادارة ترامب
ً
ّ
يكون
مميزة ّهي ّأن من يصل عادة الى منصب الرئيس في
املؤسسة األميركية ّ
ً
قــد خــطــط وعـمــل نحو ذلــك الـهــدف ط ــوال عـمــره ،فيعيش حـيــاة «نـظـيـفــة» ،مملة،
ّ
يحرص على اخفاء آثاره حني يتجاوز) ،وتظل عائلته
تناسب ّ وقار املنصب (أو ّ
فــي الـظــل تلعب دورهــا املـتــوقــع .املسألة ،بحسب وولــف ،هــي ليست ّأن تــرامــب ـ ـ
حياته،
وأكثر الفريق الذي أحضره الى البيت األبيض ـ ـ لم يمارس السياسة في
ّ
ّ
بل ّإن دونــالــد تــرامــب ،حتى خــال الحملة التي ّأدت الــى انتخابه ،لم يكن يتوقع
ّ
حتى .ومن هنا تبدأ ّ
القصة.
الفوز أو يسعى اليه
األساسية التي ّ
ّ
يقدمها وولــف هي ّأن دونالد ترامب وفريقه كانوا
احــدى الحجج
االقتراع ،يروي الكاتب ،كانت
سبقت
التي
األيام
في
الهزيمة.
فكرة
مع
متصالحني
ّ
ألنها ُأفهمت ّ
كيلي آن كونواي ،مديرة الحملة« ،في مزاج ّ
بأن الخسارة أمام
جيد»
ّ
يشكل نتيجة ّ
«جيدة».
هيالري ستكون في حدود ست نقاط مئوية ال أكثر ،وهو ما
ّ
وكونواي كانت تتحضر إلطالق مهنتها في مجال التعليق التلفزيوني واإلخباري
نجوميتهما
بعد «الهزيمة» .ايفانكا وجاريد كوشنر كانا يطمحان ،باملثل ،الى بناء
ّ
ّ
واستغاللها بعد الحملة .حني قيل ملايكل فلني إنه من غير املستحسن له أن يتلقى
ّ
ً
أم ــواال روسـ ّـيــة ّمقابل الخطابة وأن يحل ضيفًا في موسكو كــان يجيب «هــذا لن
ّ
يشكل مشكلة ال لو فزنا» .بل ّإن ترامب نفسه قال ألحد ّ
االقتراع،
املقربني ،قبيل
ّ
بأن «الهزيمة هي ٌ
ّ
فوز» ،وكان ّ
يتهيأ الستغالل نجوميته السياسية وإطالق محطة
تلفزيونية مــع روجـيــر ايـلــس (املــديــر الـســابــق لــ«فــوكــس ن ـيــوز») وآخــريــن .وحني
ّ
ّ
أخبرته زوجته ميالنيا ّبأنها لن تتمكن من احتمال حياة السياسة واألض ــواء،
وعدها ترامب ّ
بأن األمر كله سينتهي في نوفمبر حني يجري التصويت (ويخسر
ّ
ّ
االنتخابات) .في يوم إعالن النتائج ،حني فهم ترامب أنه سيفوز ،لم تكن ردة فعله
ً
ّ
فرحًا أو ابتهاجًا أو نشوة بل شحب وجهه «كأنه رأى ّشبحًا»ّ ،أما ميالنيا ،فقد
أجهشت بالبكاء .الوحيد من حول ترامب الذي كان متيقنًا من الفوز في املعركة
ّ
االنتخابية ،بحسب وولف وسرديته ،كان ستيف بانون ،الذي تشكل عالقته مع
ترامب ،وصعوده وسقوطه داخل البيت األبيضّ ،
أهم محاور هذا الكتاب.

لعبة الكراسي

ّ
ّ
تسبب و ّصــول فــر ًيـ ٍـق لــم يتحضر للحكم الــى البيت األبـيــض بأكثر مــن نتيجة،
لــم تـكــن كــلـهــا نـعـمــة عـلــى «الـفــريــق الـفــائــز» .بــول مــانــافــورت ،أحــد مــديــري حملة
ّ
ّ
ترامب ،سيدخل ّ
السجن وتصادر أمواله ويخسر كل شيء ألنه وقع بني املطرقة
ً
والسندان في املواجهة بني ترامب و«الدولة العميقة» .مانافورت كان رجال فاسدًا
ّ
ّ
ويكدس
العملية ،يبيع «الخدمات السياسية» ألثرياء روس وأوكرانيني
في حياته
ّ
عشرات ماليني الدوالرات ويغسلها ويهربها الى اميركا من دون التصريح عنها.
وهو فعل ذلك لعشرات السنني قبل أن تضعه وزارة العدل نصب عينيها حني
فتحت تحقيقها حول حملة ترامب وتوقع به ّ
أشد العقوبات .مانافورت ساعد
ّ
ترامب في حملته بهدف نيل املزيد من العالقات والصفقات ،ولو كان يعلم بأنه
رئيس يعادي السلطة القضائية ويحاربها ،وأن حياته
سيصبح جزءًا من بالط
ٍ
وأعماله ستوضع ـ ـ على حـ ّـد قــول وولــف ـ ـ تحت املجهر ،ملا وافــق على استالم
ٌ
ّ
املهمة .هذا تحديدًا ما فعله توم باراك (وهو ملياردير صديق لترامب ،ومن أصل

لبناني) حني عرض عليه الرئيس أن يصبح مدير مكتبه ،فأجابه بما معناه «أنا
أكثر ً
ثراء من أفعل هذا» .حالة «عدم االكتراث»» هذه قد تكون ما دفع بابن دونالد
ترامب ،مع كوشنير ومانافورت ،الى قبول االجتماع\ الفضيحة مع شخصيات
روسية (بينهم عمالء للحكومة) في «بــرج ترامب» في حزيران  ،2016بعد أن
بمعلومات قد تؤذي هيالري كلينتون .كانت الحملة في اسوأ أيامها،
وعدوهم
ٍ
ّ
مستعدة لفعل ّأي شيء بال ّ
تحسب للنتائج؛
وال توجد فيها قيادة ،والعائلة كانت
فكان االجتماع التاريخي الذي قد يودي الى مالحقة كوشنير ّ
وربما سجنه ،أو
ّ
ّ
حتى انهاء رئاسة ترامب بأسرها (استغل بانون الحادثة في ما بعد ،ضمن
صراع األجنحة في االدارة ،للتدليل على طيش كوشنير وانعدام كفاءته«« :قادة
الحملة الثالثة اعتبروا أنها فكرة جـ ّـيــدة أن تلتقي بحكومة أجنبية داخــل برج
ترامب ،في قاعة االجتماعات في الطابق الخامس والعشرين ،ومن دون محامني
… حتى لو كنت بال أخــاق ،وتريد الحصول على تلك املعلومات ،فأنت تفعل
ناء في مانشستر ،نيوهامبشاير ،ومعك املحامون.)»...
ذلك في «هوليداي ان« ّ ٍ
تحقيق عن نفسه وماضيه ،ليعرف مسبقًا ما
بعمل
في الـعــادة ،يقوم املرشح
ٍّ
ّ
ـروري؛ بل
ولكن ترامب اعتبر اإلجــراء غير ضـ
قد يثار ضـ ّـده إن أصبح رئيسًا،
ّإن حملته لم تقم ـ ـ ولو من اجل املظاهر ـ ـ بالتحضير لالنتقال في حالة الفوز
ً
ّ
ّ
(توزع الحكومة أمواال فيديرالية على الحملتني املتنافستني للتحضر لالنتقال،
ّ ّ
ّ
ومقابلة مرشحني واختيارهم مسبقًا) .بعد الفوز بأيام ،اتصل بترامب صديقه
كريس كريستي (الــذي ّ
عينه ،على ال ــورق ،مــديـرًا لـشــؤون «االنـتـقــال») فــي ذعـ ٍـر
ّ
ّ
ليخبره أنهم لم يفعلوا شيئًا بعد ،وأن األموال املرصودة يجب صرفها وال يمكن
قصة مايكل وولف ،وهو ّ
توجيهها الستعمال آخر .هنا الجزء الثاني من ّ
تحول
ّ
ّ
تلفزيوني ال عالقة له بالسياسة الــى رجـ ٍـل اقتنع بأنه،
نجم
دونــالــد ترامب من ٍ
طاملا قد وصل الى املنصب ،فهو قد ولد ألجل هذا القدر .فيما بانون ،الذي يعتبر
وصاحب الفضل في الفوز ،يريد استخدام البيت األبيض
نفسه ابو «الترامبية»
ّ
ّ
سياسية
الستكمال ثورته؛ بينما يخطط ايفانكا وجاريد كوشنر لبناء مسير ٍة
ّ
ّ
على طريقة آل كلينتون ،مع فارق أن االتفاق بينهما ،على ما يبدو ،هو أن تترشح
ً
ايفانكا ّأوال وتكون هي ّأول «رئيسة» في أميركا .هذا هو املزيج املشتعل الذي
صنع السنة األولــى من ادارة تــرامــب ،وصــراع األجنحة ولعبة الكراسي التي لم
تبق ،بعد رحيل فلني وبرايبوس وسبايسر وبانون ،والخروج الوشيك لتيلرسون
ِ
وكيلي (يـجــزم وولــف فــي كتابه بــأن الـجـنــرال كيلي ،مدير مكتب تــرامــب وآخــر
«املحترفني» الذين يضبطون االدارة ،هو في ّأيامه األخيرة) ،سوى ترامب وابنائه
في البيت األبيض ،وحولهم يحوم التحقيق القضائي ـ ـ بل ّإن الكاتب يلفت الى
ّ
«متدربني» في
أن شبابًا يافعني مثل هوب هيكس وستيفن ميلر ،كانا بمثابة
الحملة االنتخابية ( ،)internsقد يصبحان قريبًا املسؤولني ذوي االقدمية في
االدارة الرئاسية.

رئاسة في خطر

ّ
ّ
نتحرر من ّأي أوهــام حــول مواهب
من وجهة نظر مايكل وولــف ،فإننا يجب أن
ترامب ومهاراته ،وما إن كان يخفي ـ ـ خلف مظهر مخادع ـ ـ ً
ذكاء فطريًا أو اهتمامًا
ٍ
بالسياسة .الخبراء اختبروه بعد فوزه باالنتخابات ،ينقل وولــف ،وهم قد ذعروا
ّ
حني اكتشفوا ّأنــه ال يعرف شيئًا عن أي موضوع ،دولــي أو محلي أو اقتصادي،
وال ّ
يهمه أن يتعلم (كما قال بانون حني اشتكى اليه الطاقم الرئاسي «هذا من نوع
الرجال الذين كانوا يكرهون املدرسة ّ
جدًا ،وهو لن ّ
يحبها اآلن») .هذا من األسباب
ّ
ّ
ّ
شعبويًا في
التي سمحت له بالترنح صوب من يؤثر به في اللحظة ،فيجعله بانون
ّ
يتحول وسطيًا تحت تأثير جاريد وايفانكا (مواقف جاريد
خطابه االفتتاحيّ ،ثم
ّ
الديمقراطيني) .ترامب ال يمتلك قناعات ايديولوجية
كوشنير ،فعليًا ،تشابه موقف
ّ
بسياسات مجتزأة ومتعارضة ـ ـ األمثلة الوحيدة التي ّ
يعبر
محددة ،وهو يؤمن
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
النظريات التي يسكها من صنف «كلما
فيها ترامب عن
ٍ
تفكير وتأمل هي في ّ
ّ
ّ
حساسية املرأة لخيانة الرجل» .حتى
ت
قل
كلما
الشريكني
بني
العمري
زاد الفارق
ّ
ّ
خطه ّ
«كتابه» الشهيرّ ،
«فن ّ
بأن ترامب لم يساهم فيه
الصفقة» ،يؤكد الكاتب الذي
بجملة واحدة ،وهو على األرجح لم يقرأه .ولكن قد تكون هنا ،تحديدًا ،سقطة ترامب
ٍ
ً ّ
وعائلته :انعدام االنضباط ،وهو ما اشتكى منه بانون طويال وأكد على ّضرورته في
تحقيق قضائي لـ«الدولة العميقة» ،يرمي الى الغاء الرئاسة وتسقط األخطاء.
وجه
ٍ
ّ
استراتيجية أعــداء ترامب في البيروقراطية ،كما يؤكد وولــف ،ليست في إثبات
ّ
نظرية «التآمر الروسي» كما تـ ّ
خيالية
ـروج لها وسائل اإلعــام املعارضة ،فهذه
على األرجح؛ هدف التحقيق هو إرباك الرئيس ومعاونيه ،وجعله يرتكب األخطاء
أو يكذب أو يخفي معلوماتّ ،
فتتم مالحقته من هنا .ما كــاد أن يدخل مايكل
ّ
فلني الى ّ
السجن ليس التخابر مع السفير الروسي ـ ـ فهذا ليس ضد القانون ـ ـ
بل الكذب حني سأله الـ «اف بي اي» عن املوضوع (وهو لم يكن يعلم أن االتصال
واقـ ٌـع تحت التنصت الحكومي) .األمــر ذاتــه ينطبق على لقاء «بــرج تــرامــب» بني
الـ ّـروس وصهر ترامب وابنه (باملناسبة ،تجايلت ـ ـ ّ
بالصدفة ـ ـ مع ايريك ترامب
ّ
خالل ّ
ّ
الدراسة في جورجتاون ،وكنت أراه في الحرم الجامعي الصغير ولكنني،
ّ
ّ
على عادتي في اجتناب الـفــرص ،لم أحــاول التعرف الـيــه) .من هنا ،فــإن الكتاب
ٌ
سلسلة من األفراد (من روجير ايلس وروبيرت ميردوخ
تأريخ ملحاولة
ايضًا هو
ٍ
الــى الجنراالت وهيئة الحزب الجمهوري) ،عبثًا ،حماية ترامب من نفسه .على
سبيل املثال ،منذ اليوم ّ
األول النتخاب ترامب ،حاول روجير ايلس أن ّ
ينبهه الى
ّ
فريق يقدر على مواجهة القادم من األيــام« :سوف تحتاج الى ابن
ضرورة بناء
ٍ
ّ
عاهر ٍة ليكون مدير مكتبك .وستحتاج الى ابن عاهر ٍة يعرف واشنطن .املفضل
ّ
ّ
الخاص بنفسك ،ولكنك ال تعرف واشنطن» ـ ـ فلم يأخذ
أن تكون انت ابن العاهرة
ترامب بالنصيحة ّ
وعي رينس برايبوس الضعيف ،بعد أن حاول وضع أقاربه
ّ
في املنصب وقيل له إن ذلك سيكون فضائحيًا وغير مقبول.
فيما ترامب يكاد يجد نفسه وحيدًا في البيت األبيض ،و«العاقل» الوحيد من
حوله هو الجنرال ماتيس الذي ـ ـ بحسب وصف وولف ـ ـ يحاول عابسًا احتواء
ّ
بينما ترامب يستمتع باذالله وعصيان توجيهاته ،يقول
نزوات سيده وهفواتهّ ،
األبيض بصفته
ستيف بانون (الــذي يتكلم عن نفسه بعد خروجه من البيت ّ
للمؤلف ّ
بأن هناك
الرئيس القادم ألميركا ،والزعيم الحقيقي للحركة «الترامبية»)
ثالثة احتماالت متساوية أمــام تــرامــبّ :امــا أن يصل نصل التحقيق الــى رقبته
وينهي رئاسته على طريقة نيكسون ،أو أن يعزله الكونغرس بسبب الجنون
ّ
وانـعــدام الـكـفــاءة ،أو أن «يـعــرج» حتى انتهاء واليـتــه األول ــى .تبدو هــذه القصص
ً
ّ
طريفة حني تستغرق في دقائقها حتى ّ
تتنبه ،فجأة ،الى ّأن هؤالء األفراد الذين
تقرأ عنهم هم من يحكم الكوكب اليوم.

