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ن���������ار وغ������ض������ب داخ������������ل ب�����ي�����ت ت��������رام��������ب األب�����ي�����ض

قصة الرجل الذي
ّ
هز «عرش» ترامب
«صدي����ق األمس ع����دو خطير اليوم» ،تلخص ه����ذه العبارة
ش����كل العالقة حاليًا بين الرئي����س األميركي ،دونالد ترامب،
وكبير مستشاريه السابقين ،ستيف بانون .هذا الرجل الذي
ً
بدا أن����ه يمتلك عقال ال يخلو من الدهاء ،فعندما اس����تخدمه
لصالح ترامب س����اعده في الوصول إلى س����دة الرئاسة ،واآلن
عندما اس����تخدمه ضده فبإمكانك معرف����ة النتائج من خالل
التغريدات الهجومية التي يكتبها ترامب على حس����ابه في
تويتر عن صديقه السابق.
ويبدو بان����ون أنه لم َ
ينس خالفاته الش����ديدة مع الرئيس
ترام����ب ،والتي خرجت ف����ي بعض األحيان عن نطاق س����رية
مكاتب البيت األبيض ،وظل����ت في ذهنه تلك اللقطات التي
عرضتها وسائل إعالم أميركية ،وأظهرت بانون من وراء زجاج
وهو يخوض في نقاش محتدم م����ع ترامب الذي صب غضبه
على بانون.
واخت����ار بانون ،ال����ذي وصفه مق����ال افتتاح����ي بصحيفة
«نيوي����ورك تايمز» بأنه «الرئيس الفعل����ي للبالد» أثناء عمله
مع ترام����ب ،طريقته الخاصة لالنتقام من الرئيس األميركي،
وأراد بان����ون فيما يبدو أن يؤكد لقراء مجلة «تايم» األميركية
أنه يس����تحق ذلك اللق����ب الذي منحته إي����اه المجلة ،عندما
وصفته بكلمتين «المتالعب الكبير».

بانون يصب ناره وغضبه
أصبح اس����م كبي����ر مستش����اري الرئيس ترامب (س����ابقًا)،
يتص����در حالي����ًا صحف ومواق����ع األخبار في وس����ائل اإلعالم
األميركية واألخرى العالمية المش����هورة ،حيث كشف بانون
أس����رار لما جرى في البي����ت األبيض خالل عمله به ،وأدلى
عن
ٍ
بش����هادات ألول مرة إلى الصحافي مايكل وولف ،الذي نشر
كتابًا اس����تنفر إدارة الرئيس ترامب ،ودفع األخير إلى إخراج
غضب����ه وفتح ني����ران تغريدات����ه على المؤلف ومستش����اره
السابق بانون.
ومعظم المعلومات حول القضايا التي تس����بب حرجًا إلدارة
ترامب وأوردها كتاب «نار وغضب :داخل بيت ترامب األبيض»
كان مصدرها بانون ،بحكم قربه الشديد من الرئيس ترامب.

كيف جمع قوته؟

ُعي����ن س����تيف بانون وهو رئي����س تنفيذي لش����بكة أخبار
 ،Breitbartبمنص����ب كبير االس����تراتيجيين بالبيت األبيض
ومستش����ار رفي����ع المس����توى للرئي����س األميرك����ي ترامب
عندما كان األخير يخوض منافس����ة شرس����ة ضد منافس����ته
الديمقراطية هيالري كلينتون.

وق����اد بان����ون حملة ترام����ب االنتخابية أثن����اء تعثرها في
مرحلته����ا المتأخرة ،ويعزى إلي����ه الفضل في إطالق الخطاب
القوم����ي المناهض للمؤسس����ة الحاكمة ،والذي س����اعد في
وصول الملياردير الجمهوري إلى سدة الرئاسة ،وفقًا لوكالة
األنباء الفرنسية.
وأثار تعيي���ن ترامب لـ»بانون» انتقادات كثيرة ،لكن ترامب
ظل متمسكًا به ودافع عنه ،وكانت أكثر االنتقادات التي توجه
لـ»بانون» أنه رجل عنصري ،ومتطرف ،لكن ترامب لم يكن يعبأ
بهذا الكالم ،حتى أنه دافع عن بانون خالل مقابلة مع صحيفة
«نيويورك تايمز» ،وقال فيها« :لقد عرفت س���تيف بانون منذ
س���نوات طويلة .وإذا ما اعتقدت أنه عنصري أو متطرف أو أي
من هذه األمور ،فإنني لن أفكر أبدًا في تعيينه معي».
وف����ي تصريح آخر له ،وصف ترامب بان����ون بأنه قائد ماهر
عمل في حملته االنتخابية وقاده إلى النصر التاريخي ،وقال
إنهما «سيعمالن معًا لجعل أميركا عظيمة من جديد».
بعد دخوله إل����ى البيت األبيض ،برز بان����ون كإحدى القوى
الرئيسية مع بداية رئاسة ترامب ،وبحكم منصبه الكبير فقد
أتيح له التواصل مباشرة مع الرئيس األميركي واالطالع على
تفاصيل وخفايا كانت مخبأة عن الكثيرين من موظفي إدارة
ترامب.
ويتسم منصب كبير االس����تراتيجيين ومستشار الرئيس
باألهمية ،نظرًا لقدرت����ه على التحكم في قدرة اآلخرين على
التواصل مع الرئيس ومس����اعدته على إعداد وتنفيذ أجندة
مهامه.
ل����م يكتف بانون بهذا المنص����ب ،إذ أصبح فيما بعد عضوًا
دائمًا في مجلس األمن القوم����ي األميركي ،لتزداد قوته في
إدارة ترامب قوة إضافية.
وكان أثر نفوذ بانون واضحًا ف����ي البيت األبيض ،حيث برز
دوره على س����بيل المثال في األول م����ن حزيران  ،2017عندما
أعلن ترامب انس����حاب الواليات المتحدة من اتفاقية باريس
للمن����اخ ،وهي الخط����وة التي تعد أحد األه����داف البارزة في
سياسة بانون.

تدهور العالقة
بدأ الش����ك والخالف ينسابان بين ترامب ومستشاره بانون
م����ع تصاعد الخالف بي����ن األخير وصهر الرئي����س األميركي
غارد كوشنير ،الذي يتولى مجموعة واسعة من المسؤوليات
المتعلقة بسياسة البيت األبيض.
وبالنس����بة للعديد من أنصار بانون فإن أنصار كوشنير هم
«ديمقراطي����ون» غزاة في البيت األبيض الجمهوري ،إذ إنهم

بانون يكشف أسرار البيت األبيض.

أحبطوا وعد ترامب بالقتال بضراوة من أجل الطبقة العاملة
من البيض .وتزايد الكش����ف العلني عن الصراع بين بانون
وكوشنير ،عندما اتهم أنصار بانون صهر الرئيس بتسريب
معلومات تجعل من بانون يبدو في صورة سيئة.
ولم ينف الرئيس األميركي تلك الخالفات ،بل وجه رسالة
تحذيرية إلى كل من بانون وكوش����نير ،قبل أن يحين موعد
الخصام األكبر ،وقال ترامب حينها« :س����تيف شخص جيد،
لكنني أمرتهما بتس����وية األمور بينهما وإال فإنني سأفعل
ذلك بنفسي».
بع����د ذلك ُمن����ي بانون بنكس����ة كبيرة حي����ن أقصي من
مجلس األمن القومي الذي يقرر في شؤون الحروب والسالم
والسياسة الخارجية.
اس����تمرار الخالفات وكثرة االس����تقاالت التي ش����هدتها
إدارة الرئي����س األميركي عقب أش����هر م����ن تولية ترامب
للسلطة ،تبعها في النهاية قرار إقالة ترامب لـ»بانون» في
 18آب  ،2017ليبدأ بعدها فصل االنتقام.

بانون يوجه ضرباته لترامب

ترامب يكتفي بالتغريدات

احتوى كت����اب «نار وغض����ب» على العديد م����ن القضايا
الحساس����ة عن إدارة الرئيس األميركي وعن ترامب نفسه،
ويقتب����س الكتاب الذي يصور ترامب عل����ى أنه جبان وغير
مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي ،أقوال
حليفه الس����ابق بانون ،ال����ذي أمره محام����و الرئيس كذلك
بالكف عن إفشاء معلومات.
ونقل الكتاب عن بانون قوله إن التحقيق الذي يجريه المدعي
الخاص ،روبرت مول���ر ،في قضية التدخل الروس���ي بانتخابات
العام  ،2016سيركز على قضايا تتعلق بتبييض أموال.
ووص����ف بان����ون اجتماع����ًا حض����ره دونالد ترام����ب االبن

وخالل األيام الماضية س����عت إدارة الرئيس األميركي بما
تملكه من قوة لمنع ص����دور الكتاب لكن جهودها لم تفلح
في ذلك ،واكتفى ترامب بالرد على الكتاب وبانون بالهجوم
الالذع عليهما عبر حسابه على موقع تويتر.
وهاجم ترامب م���ا ورد في الكتاب وقال إن مؤلفه فاش���ل
ويختلق قصصًا لزيادة مبيعات كتاب ممل ومليء باألكاذيب،
واعتبر ترامب أن وولف استغل بانون لترويج األكاذيب ،وقال
ُ
إن «بان���ون فقد عقل���ه» ،وأنه بكى وتوس���ل عندما فصل من
وظيفته في البيت األبيض ،وأضاف في تغريدة« :أصبح مثل
الكلب الذي يرفضه الجميع» ،على حد قوله.

بانون يشعل النار في بيت ترامب األبيض
بقلم :جيفري كمب
نش���رت مجلة «نيويورك» ،ف���ي الثالث من كان���ون الثاني الجاري،
مقتطفات مطول���ة من الكتاب الذي كان يومها على وش���ك الصدور
لمؤلفه مايكل وولف ،بعنوان «نار وغضب داخل بيت ترامب األبيض».
وتس���ببت القصة التي نش���رتها المجلة في ضجة ،ألنها كشفت عن
معلوم���ات كثيرة عن تصرفات فريق ترامب من���ذ فوزه غير المتوقع
في انتخاب���ات  2016الرئاس���ية .وتضمنت المقتطف���ات تصريحات
مثيرة للغضب للغاية من س���تيف بانون ،المستش���ار االستراتيجي
األبرز الس���ابق لترامب .وف���ي الكتاب ،وصف بان���ون اجتماعًا حضره
دونالد ترامب االبن وصهر ترامب ومستش���اره غاريد كوشنير ومدير
حملته االنتخابية آنذاك ،بول مانافورت ،مع مجموعة من الروس ،بأنه
«خيانة» وعم���ل «غير وطني»! وقطع ترامب صلت���ه فعليًا ببانون في
تصريح���ات وصفه فيها بأنه «فقد عقله» ،بع���د أن خرجت تعليقات
بانون عن ترامب االبن إلى النور.
وبل���غ غضب البيت األبيض من ه���ذه التصريحات حدًا جعله يتخذ
إجراءات قانونية في محاولة لوقف نش���ر الكت���اب ومالحقة الكاتب
بتهمة التش���هير .وأطلع تشارلز هاردر ،المحامي الشخصي لترامب،
َ
وكال���ة أنباء «رويترز» على مذكرة قانوني���ة تحذر من دعاوى محتملة
بحق دار النش���ر «هنري هولت آند كو» ،وقال إنهم س���يحاولون منع
نش���ر الكت���اب .لكن كل ه���ذا أدى إلى اهتمام مكث���ف على امتداد
البالد بالكتاب ،وجعل دار النش���ر ّ
تعجل بنش���ره .وفي األيام القليلة
الماضية ،نفدت نس���خ الطبعة األولى وعرض المؤلف إرسال صندوق
من الش���يكوالتة إلى الفريق القانون���ي لترامب ألنهم جعلوا الكتاب
يتص���در يوم الجمع���ة الماضي قائمة الكتب األكث���ر مبيعًا .وركزت
شبكات التلفاز الرئيسية والبرامج الحوارية على كل األجزاء المثيرة

في الكتاب ،والتي جعلت ترامب يبدو كما لو أنه غير مؤهل لمنصبه.
وهذه االتهامات ليس���ت جديدة ،لكنها تأت���ي من رجل تمتع فعليًا
بإمكاني���ة دخ���ول غير مقيدة إل���ى البيت األبيض ولش���هور طويلة
خالل العام األول لترامب في الس���لطة .وص���رح وولف لهيئة اإلذاعة
البريطانية (بي .بي .سي) ،السبت الماضي ،بأن كتابه يخلق «التصور
والفهم اللذين سيؤديان في الختام إلى نهاية هذه الرئاسة».
ويزعم وولف أنه حتى أكثر األفراد إخالصًا ضمن فريق العاملين مع
ترامب ،قلقون من مدى قدرته على التركيز ،وأنه يفتقر إلى المعرفة
األساس���ية بالحكومة الدس���تورية ،ولديه ميل متزايد ليكرر نفسه
م���رات .ولم يتعرض رئيس أميركي آخر لمثل هذا الهجوم الش���ديد
بشأن قدراته ،وفي فترة مبكرة للغاية من واليته .وهذا التدقيق في
قدرات ترامب ،باإلضافة إلى تغريداته بشأن قضايا خطيرة مثل شن
حرب نووية ،يثير تس���اؤالت بش���أن ما إذا كان سينهي فترة واليته
في المنصب الرئاس���ي .وقد بدأ بع���ض المراقبين يهتمون على نحو
أكب���ر بنواحي قوة وضعف نائب الرئيس مايك بينس .ومن المقرر أن
يخضع ترام���ب ألول فحص طبي في  12من كانون الثاني الجاري بعد
اإلعالن عن هذا الفحص في الس���ابع من كانون األول ،بعد تس���اؤالت
عن حالته الصحية عندما تلعثم في جزء من خطاب اعترافه بالقدس
عاصمة إلسرائيل.
ولم تضر قضية أخرى برئاس���ة ترام���ب مثلما فعل التركيز الذي ال
يتوقف بشأن التدخل الروسي في انتخابات العام  .2016فقد خلصت
وكاالت االستخبارات األميركية إلى أن روسيا تدخلت في االنتخابات
لمحاولة مس���اعدة ترامب على الفوز ،ونفت روس���يا ذلك وقال ترامب
إن���ه لم يكن هن���اك أي تواطؤ .وأقر بعض أنص���ار ترامب بأن األدلة
على التورط الروس���ي كثيرة ،لكنهم ما زالوا غير مقتنعين بأن هناك
تواطؤًا كبيرًا بين روس���يا وحملة ترامب .وحلفاء ترامب ،ومن بينهم

أعضاء في الكونجرس يصعدون حاليًا هجوما مضادًا ال يكل ضد تورط
الديمقراطيين في إثارة حرب تفتيش عن النوايا ضد ترامب يدعمها
التعاون بين المؤسس���ات االتحادي���ة ،وخاصة مكت���ب التحقيقات
الفيدرالي (إف .بي .أي).
وإذا أص���رت إدارة ترام���ب وحلفاؤه���ا عل���ى إلق���اء الل���وم عل���ى
الديمقراطيين و«إف .بي .أي» ووسائل اإلعالم في تعقيد المشكالت
التي يواجهه���ا ترامب ،فهذا يثير احتم���ال أن ينتهي المقام بها
في نهاية المطاف إلى اتخاذ إجراء مباش���ر لوقف التحقيقات أو ربما
اس���تبدال وزير العدل الحالي جيف سيش���نز بمرش���ح جديد يكون
مس���تعدًا إلنهاء عمل المستشار الخاص روبرت مولر الذي ينقب في
العمق فيما يبدو في العالقات المالية بين أس���رة ترامب ومصرفيين
روس .وأدى تحقي���ق مول���ر حتى اآلن إلى إقرار اثنين من مس���اعدي
ترامب ،هما مستشار األمن القومي السابق مايكل فلين والعضو في
حملته االنتخابية جورج بابادوبل���وس ،بأنهما كذبا على ضباط «إف.
بي .آي» في التحقيقات.
وإقالة مولر من شأنها أن تتسبب في غضب دستوري في أميركا لم
تشهده البالد منذ أن أقال الرئيس ريتشارد نيكسون وزير العدل في
إدارته ونائبه أثناء فضيحة «ووترجيت» في أزمة العام  .1973وحتى
ً
اآلن تعهد ترامب ومحاموه بالتعاون مع مولر أمال في إنهاء التحقيق
في أقرب وقت ممكن .وذكرت شبكة «إن .بي .سي .نيوز» التلفزيونية
يوم االثنين الماضي أن مش���اورات أولية تجري بش���أن احتمال إجراء
مقابلة بين مولر وترامب .وإذا أجري االجتماع فإنه سيوضح ما إذا كان
التحقيق سيستمر في العام  2018ليضيف عراقيل أخرى أمام ترامب
في تنفيذ قائمة أولويات شعاره «لنجعل أميركا عظيمة من جديد».

عن «االتحاد» الظبيانية

سر االهتمام المفرط بكتاب «نار وغضب»
بقلم :حسام عيتاني
يحثنا التيار العريض للميديا على قراءة كتاب «نار وغضب :داخل
ُ
بيت ترامب األبيض» لمايكل ولف .صارت نس���خ الكتاب الذي نفدت
طبعت���ه األولى فور وصولها إلى رف���وف المكتبات تنهال على القراء
ُ
المحتملين من خالل بريدهم اإللكتروني وتطبيقات االتصاالت .نسخ
مقرصن���ة وأخرى وجدت من ترجمها آليًا إل���ى اللغة العربية ووزعها
على من اعتقد برغبتهم في القراءة.
لك���ن قبل االنتهاء م���ن قراءة الكتاب ،أو حتى الب���دء بها ،ال بد من
ّ
جملة أس���ئلة عن ّ
س���ر هذا النج���اح الكبير في زمن ع���ز فيه القارئ
واش���تكى الناش���ر من صعوبات الترويج والطباعة ومنافسة وسائل
التواص���ل للكتاب بصيغتي���ه الورقية واإللكتروني���ة التي تتعرض
لحمالت قرصنة فور وصولها إلى ش���بكة اإلنترنت كما رأينا مع كتاب
مايكل ولف ،وعن الجمهور الذي يتوجه الكتاب إليه.
يقول الكاتب األميركي حميد دباش���ي ،الذي يعتبر من أبرز ممثلي
المدرس���ة ما بعد الكولونيالية ،إنه أضاع ساعة من وقته في تصفح
هذا «الخ���داع» ،ويضيف عل���ى صفحته على موقع «فيس���بوك» أنه
باس���تثناء بعض التفاصي���ل المثيرة لألحاس���يس ،ال ّ
يقدم موضوع
ُ
الكتاب ش���يئًا ملموس���ًا إلى الحقائق المعروفة والت���ي أنهكت بحثًا

طوال عام ترامب الرئاس���ي األول .بل يذهب أبعد من ذلك إلى القول
إن الكتاب «يشكل جزءًا من ثقافة اإلنكار واإللهاء الرامية إلى تجاهل
الواقع البس���يط وه���و أن الديموقراطية األميركية م���ن قمتها إلى
قاعدتها تشكل خطرًا على هذا الكوكب».
لعل أح���د جوانب االهتم���ام المفرط بالكتاب الذي حمل ش���تائم
صريحة من بعض أقرب مس���اعدي ترامب ل���ه ولعائالته ناهيك عن
االنتق���اد الش���خصي والموضوعي لكيفي���ة إدارة البيت األبيض في
العام الماضي ،هو جانب التلصص على المشاهير وأصحاب السلطة.
وم���ا دامت أكثري���ة المواقف واألح���داث معروفة ل���كل متابع عادي
للش���أن األميركي ،من الخالفات داخل اإلدارة بين كبار المس���ؤولين
وظه���ور أخب���ار اإلطاحة بهم ف���ي الصحافة قبل أس���ابيع من صدور
القرار الرسمي من البيت األبيض ،ناهيك بتغريدات ترامب المذهلة
وتركيزه على المناكفات والمهاترات على نحو غير معهود من رؤساء
ال���دول الكبرى ،م���ا دام كل ذلك معروفًا ،فلماذا «نج���ح» هذا الكتاب
فيما ّ
تمر كتب رصينة تتناول السياسات األميركية ،الداخلية منها
والخارجي���ة ،م���ن دون إثارة جزء ضئيل من الضج���ة التي أثارها «نار
وغضب»؟
األرجح إنها لعبة التلصص على المشاهير ،كما أسلفنا القول ،وفي
حالة عائلة ترامب المش���اهير الذي يدخلون عالمًا غريبًا تمام الغربة

ومس����ؤولون كبار من حملة والده مع مجموعة من الروس في
حزيران  2016بأنه «خيانة» وعمل «غير وطني».
ووفق����ًا لما ورد ف����ي الكتاب ،ف����إن بانون أبدى س����خرية
واندهاشًا إزاء االجتماع الذي ُعقد في برج ترامب بنيويورك
وال����ذي ت����ردد أن محامية روس����ية عرضت خالل����ه تقديم
معلومات تمس س����معة المرش����حة الديمقراطية للرئاسة
آنذاك ،هيالري كلينتون.
وأصبح االجتماع ج����زءًا من تحقيق اتح����ادي في احتمال
حدوث تواطؤ بين حملة ترامب وروس����يا ف����ي االنتخابات،
وهي قضية كبيرة من ش����أنها أن تتس����بب بمتاعب كبيرة
للرئي����س األميركي ،خصوصًا إذا ما صح كالم بانون وقرر أن
يدلي بالمزيد من التفاصيل.
وق����ال بانون في الكتاب« :رأى الثالث����ة الكبار في الحملة
(االنتخابية) أن من الجيد االجتماع مع حكومة أجنبية داخل
ب����رج ترامب في قاعة المؤتمرات بالطاب����ق الـ 25دون وجود
محامين .لم يكن معهم أي محام».

عنهم ،عالم السياسة والديبلوماس���ية وما ينبغي أن يرافق العيش
في العالم هذا من اهتمام بمعاني األلفاظ وحدتها والمظاهر واتباع
قواعدها وتالؤمه���ا مع الثقافة العامة ال���خ ...وال ريب في أن ترامب
بش���خصيته وخلفيته كبليونير عابث وبعائلته واألش���خاص الذين
اختارهم للمواق���ع القيادية في اإلدارة ،قدم لول���ف ولكل الراغبين
بمتابعة المش���اهير والسياس���يين ،مادة غنية ومجانية .فالواقع أن
القرارات التي اتخذها الرئي���س األميركي ،ومنها االعتراف بالقدس
المحتلة عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها ،ال تنم عن
جرأة على ما حاولت اإلدارة التس���ويق له بمقدار ما تنم عن رغبة في
ج���ذب األنظار وافتعال الضجة وهما التعريف الوحيد الذي يعتمده
ترامب للسياسة ،على ما يبدو.
بكلمات ثانية ،يصب هذا الكتاب الماء في طاحونة آلة دعاية ترامب
وعت����اة اليمي����ن الجمهوري الراغبين في جعل السياس����ة اس����تعراضًا
ش����عبويًا يفوز فيه صاحب الصوت األعل����ى والقبضة األقوى والجمهور
األكثر تعطش����ًا إلى الفضائح ،وينكفئ فيه أصحاب المش����اريع والرؤى
ودع����اة التغيير عبر صنادي����ق االقتراع على أس����اس المصلحة العامة.
ويندرج «نار وغضب» في خانة كتب اإلثارة المباشرة المضمونة الربح.

عن «الحياة» اللندنية

ونف����ى ترامب أيضًا أن يكون ق����د أعطى تصريحًا لـ وولف
بدخول البيت األبي����ض ،لكن وولف قال في تصريح لمحطة
«إن بي سي» إنه تحدث مع ترامب من أجل كتابه.
وأش����ار وولف إلى أن كل المحيطين بترامب يتس����اءلون
عن قدرته عل����ى الحكم ،مضيفًا« :يقولون عنه إنه كالطفل،
وإنه ال بد من إرضائه س����ريعًا ،وإن كل األمور يجب أن تجري
حوله».
ووص���ف مؤلف الكت���اب ترامب بأنه «يتح���رك في كل
االتجاهات مث���ل الكرة» ،موضحًا أن ترام���ب يروي أحيانًا
القصة نفسها «ثالث مرات خالل عشر دقائق» ،وهو األمر
ال���ذي يحصل أحيان���ًا خالل مداخالته الصحفية ،حس���ب
قوله.
ُيش����ار إلى أن بانون هو الرجل الذي يعد بمثابة مهندس
قرار إدارة ترامب بحظر دخول مواطني  7دول مس����لمة إلى
الواليات المتحدة ،ومعروف عنه عداؤه الشديد للمسلمين
والمهاجرين.
وكان بانون قد قال في لقاء مع إذاعة «برايتبارت» إن أكبر
خطرين يهددان أميركا هما الصين واإلس��ل�ام ،وقال أيضًا
خالل أحد البرامج اإلذاعية في ش����باط « :2016نواجه اإلسالم
التوسعي والصين التوسعية ،أليس كذلك؟ لديهم الدافع
وراء ذلك ،فهم متغطرس����ون ويتقدمون لألمام ويعتقدون
أن الغرب اليهودي المسيحي يتراجع».
واعتبر بانون أن «اإلس��ل�ام هو الديان����ة األكثر تطرفًا في
العال����م ،وأنه يعم����ل منذ دخول البي����ت األبيض على وضع
سياس����ات معادية للمس����لمين» .وذكر البع����ض أن عقيدة
ترامب الرئيسية تتمثل في «الحرب على اإلسالم».

عن «هفينغتون بوست»

«قنبلة» بانون تحرق خطط الجمهوريين النتخابات 2018
بقلم :كورتني ويفر
أطلقت «عاصف���ة دوارة عاتية» رياحا ش���ديدة البرودة وثلوجا في
ممر المحيط األطلسي ،األسبوع الماضي .ومن ثم كانت هنالك قنبلة
أخ���رى في كانون الثاني الجاري :مواجهة قطبية بين رئيس الواليات
المتحدة ومستش���اره الس���ابق ،س���ببها نش���ر كتاب متفجر يحوي
معلومات كثيرة حول البيت األبيض.
تس���اءلت صحيفة «نيويورك بوست» قائلة« :حتى أنت يا بانون؟»،
حول ص���ورة معدلة عبر الفوتوش���وب يظهر فيه���ا الرئيس دونالد
ترامب ،مع كبير الخبراء االستراتيجيين السابق لديه ،ستيف بانون،
وهو يرتدي زيا رومانيا.
بالنس���بة للبيت األبيض ،تسبب هذا الحدث في إثارة كم ال بأس به
م���ن األحداث الدرامية ،والتداعيات بين الرئيس وكبير مستش���اريه
السابق تهدد بأن تثير أمرا أكبر :لعبة شد وجذب على قاعدة ترامب،
وض���ررا أكبر للحزب الجمه���وري في الوقت الذي يتطل���ع فيه إلجراء
االنتخابات النصفية للعام .2018
المش���رعون الجمهوري���ون كان���وا يرج���ون أن تهيم���ن اإلنجازات
التش���ريعية الكبي���رة حصلت في كان���ون األول الماضي وفي كانون
الثان���ي الجاري ،أي إقرار حزمة اإلصالح���ات الضريبية التاريخية من
خالل مجلسي الشيوخ والنواب.
بدال من ذلك ،يجدون أنفس���هم يردون عل���ى المزيد من التآمر في
البيت األبيض ،بحيث يتحول تركيزهم بعيدا عن الجهود التشريعية
األخ���رى ،ومن المحتم���ل تخفيف الزخم قبيل إج���راء االنتخابات في
تشرين الثاني المقبل.
وقال جوليان زيليزر ،أس���تاذ التاريخ والش���ؤون العامة في جامعة
برنستون« :ال شك في أن هذا يسبب األذى (للجمهوريين).
في لحظة حاس���مة ،يج���ري تحويل االنتباه بعيدا ع���ن النجاح في
خف���ض الضرائب» ،مح���ذرا من أن هذا يمكن أن يثير محورا رئاس���يا
محتمال نحو الفوضى واالضطرابات التي كانت السمة المميزة للبيت
األبيض .وس���وف يعمل على اس���تدراج ترامب ألن يتصرف بطريقة
تؤدي إلى إثارة استياء الجميع.
ج���و وال���ش ،مقدم برنام���ج ح���واري محافظ وعض���و جمهوري س���ابق في
الكونجرس ،ذكر عبر منصة تويتر أنه يسمع بشكل متزايد من ناخبي ترامب
الذين سئموا من األحداث الدرامية التي ال تنتهي أبدا في البيت األبيض.
ُ
يس���تذكر والش أن أح���د المتصلين أخبره قائال« :اس���مع ،أعطيت
ُ
صوت���ي في االنتخاب���ات لصالح ترامب ،لكنني س���ئمت من كل هذه
األحداث الدرامية .في كل يوم ،يكون هنالك مسلسل جديد .هنالك
الكثير من التغريدات والمعارك .إنه أمر مرهق».
في الساعات التي سبقت نشر المقتطفات األولى من كتاب مايكل
وولف الجديد« :غضب ون���ار :داخل بيت ترامب األبيض ،أطلق ترامب
العنان لنفس���ه عبر تويتر ،ناش���را  16تغريدة في غضون  12س���اعة،
مهاجما الجميع بدءا من هيالري كلينتون «المنحرفة» وصوال إلى كيم
جونج «رجل الصواريخ» و»صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة».
داخل البيت األبيض ،كانت تعليقات بانون َ
تقابل أحيانا بالغضب
واإلحباط ،فضال عن بعض األمل من كب���ار منتقدي بانون ،بأن العالم
الخارجي سوف يرى اآلن بشكل تام حقيقة المستشار السابق :وهي
أنه مسرب للمعلومات ولم يعد يحظى باهتمام الرئيس.
في الوقت الذي حاول فيه محامو ترامب وقف نش����ر الكتاب ،وصفت
الس����كرتيرة الصحافية للبيت األبيض ،س����ارة هوكابي ساندرز ،ترامب
بأنه «غاضب» من التعليقات «المجحفة» التي أدلى بها معاونه السابق.
في الوق���ت الذي رفض فيه بعض الن���اس المذكورين في الكتاب
بعضا من الط���رف الخفيفة الواردة في الكتاب ،على أنها دس���ائس

قصر ال معنى لها وأشاروا إلى وجود مغالطات صارخة ،فإن تعليقات
بان���ون حول التحقيق الذي يجريه المستش���ار الخ���اص روبرت مولر
بشأن عالقة ترامب بروسياُ ،ت َ
عامل بالكثير من الخوف والقلق.
في الوقت نفس���ه ،بدأ الكثير من المحافظي���ن المؤيدين لترامب
بإقصاء أنفس���هم عن بان���ون .وقال إد رولينز ،معاون س���ابق لرونالد
ريغان وخبير اس���تراتيجي في لجنة اإلجراءات السياس���ية المؤيدة
لترامب المعروفة باس���م س���وبر باك ،عبر قناة فوك���س نيوز« :بانون
أش���عل النار في نفسه في وس���ط الحديقة الجنوبية ،ومن ثم ركض
الرئي���س نحوه وهو يقود دبابة ،ووضعه���ا في االتجاه المعاكس ثم
ع���اد وداس عليه مرة أخرى .لم أر قط أي أحد يتصرف بغباء كما فعل
في تلك المقابلة ،حينما هاجم الرئيس وعائلة الرئيس».
وق���د ندد به أيضا المحافظون في المؤسس���ة الذي���ن رأوا أن دعم
بانون ال���ذي قدمه للمرش���حين المتطرفين المش���هورين أمر مدمر
لسمعة الحزب الجمهوري.
بيت كين���ج ،عضو مجلس الن���واب الجمهوري ،علق عب���ر تويتر قائال:
«مبروك لحملة @ POTUS Trumpلسحق بانون جهير الصوت الذي يروج
لنفسه .حان الوقت ليختفي بانون أو أن يجد لنفسه عمال في السيرك».
من غي���ر الواضح مدى األضرار التي س���تؤثر فيها التداعيات على
الخبير االستراتيجي السابق في البيت األبيض وآفاقه السياسية.
وكان بانون ،المصرفي الس���ابق في بنك جولدمان ساكس والمنتج
ألفالم هوليوود ،قد استغل منصبه البارز في البيت األبيض ونجاحه
في انتصار الحملة االنتخابية لترامب في العام  ،2016ليخلق رصيدًا
له في سباقات الكونجرس في كل أنحاء البالد.
ف���ي والية أريزون���ا ،ق���دم بانون دعمه لمرش���ح مجلس الش���يوخ
الجمه���وري كيل���ي وارد ،ال���ذي انتقد اثني���ن من ممثل���ي الوالية
الجمهوريين في المجلس  -جون ماكين وجيف فليك  -باإلضافة إلى
زعيم األغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
في فرجينيا الغربية ،أيد باتريك موريسي ،المدعي العام المحافظ
ف���ي الوالي���ة ،في الوق���ت الذي كان قد ق���دم فيه الدع���م في والية
وسكنسن لرجل األعمال كيفن نيكولسون.
بدا نج���م بانون في حالة صعود عندما فاز مرش���حه المفضل ،روي
مور ،على المرش���ح المفضل للمؤسس���ة لوثر سترينج في االنتخابات
الجمهورية األولية لمجلس الشيوخ في والية أالباما.
إال أن الكثير من الجمهوريين ألقوا اللوم عليه بالتسبب في الخسارة
الالحقة التي مني بها مور أمام المرشح الديمقراطي دوج جونز.
كما فقد بانون أيضا تأييد ربيكا ميرسر ،واحدة من أكبر الداعمين الماليين
له ،بعد ورود تقارير تفيد بأنه س���وف يحظى بالدعم المالي من عائلة ميرسر
الغنية ،في حال قرر يوما ما أن يدخل هو نفسه في السباق الرئاسي.
السيدة ميرسر ،وهي مستثمرة في ش���ركة برايتبارت نيوز ،قالت
في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» هي وعائلتها« :لم نتواصل
مع س���تيف بانون منذ أشهر كثيرة ولم نقدم أي دعم مالي ألجندته
السياسية ،وال نؤيد أفعاله وأقواله في الفترة األخيرة».
وف���ي حين أن بع���ض المرش���حين المدعومين من بان���ون تجنبوا
مناقش���ة الخالف الذي وقع بينه وبين الرئيس ،إال أنه كان يبدو على
اآلخرين أنهم ينأون بأنفسهم ،ما يشير إلى أن بانون ربما سيكون له
تأثير محدود في انتخابات الكونجرس في األشهر المقبلة.
مايكل جريم ،وهو مرشح جمهوري للكونجرس في نيويورك ومؤيد
س���ابق لبانون ،أصدر بيانات يدين فيها بانون على «هجماته التي ال
أس���اس لها ضد عائلة الرئيس» ،التي وصفها بأنها «تتجاوز كونها
مثيرة للقلق» .وقال جريم« :أنا أؤيد بشكل كامل القائد األعلى للبالد».

عن «فاينانشيال تايمز»

