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ترامب احلقيقي ،بل هو فقط ذاك الرجل و�سط امل�شهد.
وحتى يوم حفل تن�صيبه �أراد الرجل �أن يلعب دور النجم ،وما كتب
له فعل ذلك ب�سبب مقاطعة العديد من امل�شاهري حلفل تن�صيبه،
وما اعتربه �إهانة من الرئي�س ال�سابق له يف لقائهما؛ مع �أنه كان
يريد �أن يكون ال�شخ�ص املعروف �أكرث من غريه يف العامل ،يريد
جن��وم��ا ناطقني با�سمه ،لكن الرئي�س  -يف ج�ن��ون عظمته -ظل
مت�شبثا بنجاح احلفل ،ووج��د من يدغدغ عواطفه بذلك النجاح
املوهوم .ويعلق امل�ؤلف :لكن الرجل بقي متفائال ،لأن��ه من �ش�أن
�أخ�لاق�ي��ات ال�ت��اج��ر �أن يبقى متفائال مهما يكن احل ��ال ،حتى ال
يفل�سه ت�شا�ؤمه .يبدو ترامب يف كتاب «النار والغ�ضب» مهوو�سا
بال�شهرة .لقد �أ�صبح ال��رج��ل جن��م تلفزيون ال��واق��ع ال��ذي �أن�ش�أه
ح��ول نف�سه ،وتبنى نظرية تقول :لي�س ثمة من خري �أ�سمى من
ال�شهرة� .أن تكون م�شهورا هو �أن تكون حمبوبا �أو على الأق��ل �أن
يجاملك اجلميع.
خام�سا؛ تهتك الرئي�س
ال يكف امل�ؤلف عن الغمز بكون الرئي�س ما اكتفى ب�أن يكون خِ دْن
ن���س��اء وال حِ � �دْث ن���س��اء وال جِ � ْل����س ن���س��اء و�إمن ��ا ه��و زي��ر ن���س��اء بال
م��داف�ع��ة ،يعترب الن�ساء ميداليات ُي�ف��از بها �أو ك��ؤو��س��ا يتوج بها،
يف نزعة ذك��وري��ة ج��ارف��ة ،ح��د �أ ّن ��ه ي��رى  -كما ي��روي امل��ؤل��ف � -أن
�أه��م م��ا ي�ستحق �أن يعي�ش امل��رء م��ن �أج�ل��ه ه��و �أن يجامع زوج��ات
�أ�صدقائه ،وح��د لعبه لعبة ماكرة من أ�ج��ل ا�ستدراج الأزواج �إىل
العزم على اخليانة بتزيينها يف �أعينهم حتى و�إن مل يكونوا راغبني

فيها ،وت�سجيل ذلك للزوجات و�إ�سماعهن �إي��اه حتى ي�ستدرجهن
بدورهن.
�ساد�سا؛ ا�ستعداء الرئي�س ال�صحافة عليه:
ي �ب��د�أ ال�ف���ص��ل ال�ث��ال��ث م��ن ال�ك�ت��اب ب��احل��دي��ث ع��ن ع�لاق��ة ت��رام��ب
و�إدارت ��ه م��ع ال�صحافة وتف�ضيل ب��ان��ون ا�ستعداء ال�صحافة على
ت�أليف قلوبهم ،وذلك حتى �صارت العالقة مع هذه ال�صحافة تقوم
على مفارقة غريبة :كلما داف��ع ترامب عن نف�سه ب�صورة ،كثفت
ال�صحافة من مهاجمتها له ومن �إح�صاء كل حركاته و�سكناته.
و�إذ �سعى فريقه �إىل طرح «وقائع بديلة» بل حتى «�إع�لام بديل»،
ف�إن بع�ض الأو�ساط ال�صحفية مل جتد يف جتديده لطريقة حكمه
�سوى �ألوان من الق�صف املنظم وغري املراقب لل�صحافة بالغ�ضب
و�سوء املزاج .كم مهولة هي مروية وولف� .إذا ما نحن �صدقناها ـ
وال ميكن �أن ن�صدق كل ما ورد فيها� :إما لغياب التوثيق �أحيانا� ،أو
لتناق�ض املرويات �أحيانا �أخرى ـ ف�إ ّنها تر�سم لعامل ترامب ر�سما
�سورياليا :ه��و ع��امل �سلطة عمائية فو�ضوية� ،أ�شبه �شيء يكون
بعنوان ق�صيدة ال�شاعر الفرن�سي «ال�سفينة الن�شوانة» كل �شيء
يرتنح فيها من �سكر ال�سلطة وال�شهرة ،ير�أ�سه رج��ل فظ غبي،
ومت��زق��ه �أل ��وان م��ن التناف�س قاتلة مي�ضي فريقه �سحابة يومه
يتباغ�ض� .أك�ثر م��ن ه��ذا ،ير�سم لنا الكتاب ع��امل ت��رام��ب وك�أنه
�أ�شبه �شيء يكون بعامل تلفزيون الواقع :عامل فارغ ،كلبي ،بغيظ،
حيث ال�شهرة والنجاح وامل��ال ه��م البو�صلة ال��وح�ي��دة .وه��و عامل
ي�صف وول��ف �شخو�صه و�أحداثه الدرامية بدقة ،لكن مع �إ�ضافة

ملح الوداع.و�أخريا ،ثمة ق�صة طريفة رافقت توزيع الكتاب وبيعه.
ثمة �أكادميي كندي يدعى راندال هان�سن كان قد �ألف يف عام 2008
كتابا حمل العنوان نف�سه الذي يحمله كتاب وولف ـ النار والغ�ضب
ـ لكنه دار على فح�ص �أثر الق�صف بالقنابل الذي تعر�ضت له �أملانيا
ما بني عام  1942و 1945على ال�سكان املدنيني .ورغم �أنه بيع عدد
حمرتم من كتاب راندال بعد �صدوره� ،إال �أن امل�ؤلف تفاج�أ م�ؤخرا
بعدد الطلبات املوجهة �إىل �شركة �أم ��ازون لبيع الكتب ب��أن �صار
كتابه الكتاب املطلوب الأول ،ليكت�شف يف النهاية �أ ّن ك��ل الذين
طلبوه �إمنا التب�س عليهم الأمر ،فكان �أن خلطوا بني كتابه وكتابنا
هذا ل�صاحبه وولف!
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وحتى ملا �س�أل �سام نونربغ الرئي�س�« :أتريد �أن تكون رئي�سا؟» ـ وهو
�س�ؤال خمتلف عن ال�س�ؤال املعتاد« :مل��اذا تريد �أن تكون رئي�سا؟»
ـ مل يتلق منه ج��واب��ا .واحلقيقة �أن��ه ��س��ؤال ال يحتاج �إىل ج��واب:
ك��ان يعتقد �أن ال��رج��ل ل��ن يكون رئي�سا ،وك�ف��ى! لرمبا �أق�صى ما
كان يطمح �إليه هو �أن ي�صدق عليه قول �صديقه القدمي �آيل�س:
لئن �أنت �أردت �أن يكون لك م�سار متميز يف التلفزيون ،ف�إن عليك
�أن ترت�شح للرئا�سة! لرمبا الوحيد الذي كان ي�صدق باالنت�صار
ال��ذي ب��دا �أ�شبه �شيء يكون مبزحة ه��و ت��رام��ب نف�سه ال��ذي كان
ي�ع�ت�بر ال��رئ��ا��س��ة «�أك �ب�ر ح�ل��م ح�ل�م��ه» .ول��رمب��ا ه��و نف�سه مل يكن
ي�صدق جناحه حتى �أن��ه وعد زوجته ب�أنه لن يكون رئي�سا .و�إنها
لق�صة رجل �أعمال بلغت به القناعة بعدم جناحه حد �أنه رف�ض �أن
ي�ستثمر �أمواله يف حملته االنتخابية.
وب��اجل �م �ل��ة ،ك ��ان ت��رام��ب وم �ع��اون��وه يف احل�م�ل��ة م���س�ت�ع��دي��ن لكي
ي�خ���س��روا ب��ال�ن��ار وال�غ���ض��ب ـ وم��ن ه�ن��ا ع�ن��وان ال�ك�ت��اب ـ لكنهم مل
يكونوا م�ستعدين لكي يفوز .ويعلق وولف :يف ال�سيا�سة ال بد من
�أن يخ�سر طرف معني ،لكن كل طرف يعتقد �أنه ميكنه �أن يربح،
ويحتمل �أن الطرف الآخر ال ميكنه �أن يفوز �إال �إذا اعتقد يف الفوز
ـ اللهم �إال يف حملة ترامب .ولقد ذكر ابن ترامب لأحد �أ�صدقائه
ب�أ ّن �أباه ظهر ملا �أعلن عن فوزه ك�أنه �إن�سان وقد بدا له �شبح ،كما
�أ ّن زوجته ذرفت الكثري من الدموع تلك الليلة ال فرحً ا بنجاحه
و�إمنا حزنا عليه.
ثانيا؛ جهل الرئي�س بالكثري من الوقائع وانعدام خربته:
يرى امل�ؤلف �أ ّن م�سار ترامب �إىل الرئا�سة اختلف عن م�سار معظم
ر�ؤ�ساء الواليات املتحدة الأمريكية .ه�ؤالء كانوا يتهي�ؤون للفوز،
وم��ن بعدها للحكم� ،أم��ا ه��و ودائ��رت��ه فقد اع�ت�ق��دا ب��إم�ك��ان جني
ث�م��رة الرئا�سة م��ن غ�ير �أن يغري �سلوكه �أو نظرته �إىل ال�ع��امل:
«لي�س لنا �أن ن�ك��ون �شيئا �آخ��ر غ�ير م��ا نحن �إي ��اه ،لأن�ن��ا بطبيعة
احل��ال ن��ري��د �أن ن�ف��وز» .ول�ق��د ك��ان لباقي ال��ر�ؤ��س��اء ف��ري��ق معاون
�شاخ يف ال�سيا�سة َ
ب احلكم� ،إال هو� .إذ املقربون منه ما ا�شتغلوا
وخ ِ َ
بال�سيا�سة قط .ومن هنا حدث االرجتال الذي حكم انتقاء الفريق
اجل��دي��د ال ��ذي ك��ان يف �أغ�ل�ب��ه ب�لا خ�برة �سيا�سية �أ ّي� �اً ك��ان��ت .ومل
تكن للرجل النيويوركي �أدنى معرفة برجال ال�سيا�سة وخربائها
بوا�شنطن ،ومل يكن يعرف كيف يفرق بني �إدارة «�إمرباطوريته»
و�إدارة دول��ة .وهكذا ،ف�إ ّنه عندما ب��د أ� م�ساره يف الرئا�سة ما كان
له تقريبا �أي �صديق من ال�سيا�سيني ،با�ستثناء رودي جولياين
وكري�س كري�ستي ،وحتى هذان كانا �شديدي االنعزال عن الطبقة
ال�سيا�سية .ويرى امل�ؤلف �أنه تقريبا كل امللتفني حول ترامب �إثر
ف��وزه املفاجئ يعلمون �أ ّن��ه ال يعلم �شيئا ،اللهم �إال العمارات التي
�شيدها ،وكل ما يعرفه حني يحدث �أن يعرفه ف�إمنا مل يعرفه �إال
يف �آخر ن�صف �ساعة ،و�أن ر�أيه يكون دائما فطريا غري خمري .فما
كان ترامب من �أ�صحاب الذهنية التحليلية الذين يقبلون على
الق�ضية بتقليب جميع وجوهها ،و�إمنا هو رجل ذو عقلية حد�سية
يهجم على الق�ضية دومنا تدبر ،وال ي�ستطيع �أن يدلل على الأمر
بالإح�صاء الدقيق ،ب��ل ال يعرف حتى كيف ي�ق��ر�أ البيانات .ومع
ذلك وجد بع�ض حوارييه �أن يف ذلك بالذات تكمن قوة �شخ�صيته،
و�أنه لقادر على حملك على االعتقاد يف ما يراه �أو يريده.
أ�ك�ثر من ه��ذا ،يذكر وول��ف �أن الرئي�س كان ال ي��درك العديد من
بنود الد�ستور الأمريكي .بل يذهب �إىل حد ت�شكيكه يف �أن��ه كتب
كتابه املوم�أ �إليه �سلفا «فن ال�صفقة» بل يرى �أ ّنه مل ي�سهم فيه �إال
قليال ،بله مل يقر�أه ب�أكمله ،على نحو ما �أكد طوين �شواتز �شريكه
يف ت�أليف الكتاب .و�إذ كان قد د�أب �أغلب الر�ؤ�ساء قبل انتخابهم

على �أن يلقوا نظرة فاح�صة على �أنف�سهم ويراجعوا ذواتهم ،ف�إنه
ما كان ترامب ليبذل مثل هذا اجلهد.يت�ساءل امل�ؤلفَ ِ :
ول كان
عليه �أن يبذل مثل هذا اجلهد وحظوظه للفوز �ضئيلة؟ وماذا لو
خ�سر هو وفريقه؟ ويت�سلى الكاتب بت�صور م�صري ترامب و�صحبه
لو مل يفوزوا يف االنتخابات :التجارة والأ�سواق املالية...
�إن كان الرجل جاهال فتلك م�صيبة ،و�إن كان م�صرا على جهله
فامل�صيبة �أعظم .ففي اليوم الأول من احلكم ،كان �أغلب �أع�ضاء
الفريق ي�شتكون من �أن الرئي�س ال يعمل بالن�صائح ،و�إِ ْن حدث �أن
عمل بها؛ وهذا �أمر نادرا ما يحدث ـ ف�إ ّنه �سرعان ما ميل وينكفئ
�إىل طبيعته الأوىل� .إذ ميكنك �أن تقول له ما تريد ،لكنه يعلم ما
يعلم ،و�إذا كان ما قل َته يتعار�ض مع ما يعلم ،ف�إنه بكل ب�ساطة ال
ي�صدقك .حتى �أ ّن امل�ؤلف ينقل عن �أحد �أقرب مقربي الرئي�س �أ ّنه
لكي ن�ؤثر يف الرجل يلزم للمرء �أن يكون حا�ضرا دوما معه ،و�إال
افتقده .فلي�س يقدر ترامب على النقا�ش؛ �أي على تبادل املعلومات
�أو امل�ح��ادث��ة م��ن خ�لال مت�ث��ل وج�ه��ات ن�ظ��ر متباينة .وال ي�صغي
حقيقة �إىل ما يقال ل��ه ،فبالأحرى �أن يحفظ ما يقال ل��ه .وهو
يطلب منك �أن تن�صت �إل�ي��ه ،ولكن عندما متتثل يجدك �ضعيفا
ويتهمك ب�أنك تركع �أمامه� .إنه �أ�شبه ما يكون مبعبودة للجماهري،
دائما تعي�ش على هواها ،وحتتاج �إىل �أن ُتابى با�ستمرار.
ثالثا؛ �سوء اختيار الرئي�س لفريقه:
دار جدل حول كل �شخ�ص من الذين اختارهم الرئي�س لفريقه ما
بني م�ؤيد ومعرت�ض ومنتقد وحمذر ..واملثري يف اختياراته �إرادته
�إدارة الدولة كما تدار �شركة عائلية ،بحيث ينظر �إىل العامل نظرة
عاقد �صفقات ،حتى �أ ّن��ه و�ضع �صهره وبنته وبع�ض �أف��راد عائلته
يف �أم��اك��ن ح�سا�سة ،وحتى �صارت البنت تطمح �إىل �أن تلعب هي
وزوجها دور كلينتون وزوجته.
ال توجد �أبدا يف عهد ترامب �إدارة حقيقية تدير البيت الأبي�ض،
ال �أح��د يعلم م��ا املطلوب منه وم��ا ال��ذي ينبغي عليه �أن ينه�ض
ب��ه� ،إمن��ا ال�ك��ل ي��ري��د جلب اه�ت�م��ام ال��رئ�ي����س .مل يكن الأم ��ر ي��دار
على املهام و�إمن��ا على اال�ستجابةـ كل ما كان يثري انتباه الرئي�س
تركز عليه حا�شيته .وحدثت �صراعات مريرة بني كبار موظفي
البيت الأبي�ض وم�ست�شاريه ـ بريبيو�س وبانون وكو�شرن ـ حول من
يدير الأم��ر من وراء �ستار الرئي�س .وقد دفعت وول�ش ثمن هذا
ال�ن��زاع اخل�ف��ي :م��ا �أن ي�صدر �إليها واح��د منهم �أم��را حتى يلغيه
�أحد الإثنني .والرئي�س من وراء هذا ي�شتكي من اجلميع ،وله ر�أي
�سيء عن اجلميع.
وال يلقي الرئي�س باال �إىل تعار�ض م�صالح «التاجر» و»الرئي�س»

ف�ي��ه ،ب��ل يعتقد �أن��ه �إمن��ا انتخب ب�سبب ذل��ك؛ �أي ملعرفته بعامل
الأعمال ،ولعالقاته التجارية ،ولتجربته ولعالمة �شركته..
رابعا ،حمق الرئي�س:
ينقل امل��ؤل��ف ر�أي روب ��رت م ��ردوخ يف ت��رام��ب « :إ�من ��ا ت��رام��ب رجل
�شعبذي �أحمق» ،وهو يف �أف�ضل الأحوال�« :أمري مهرج بني الأثرياء
وامل�شاهري» .وقد قال عنه �صديقة امللياردير توما�س ب��اراك ب�أنه
لي�س فقط �أح �م��ق ،و�إمن ��ا ه��و رج��ل بليد .وحمقه ه��ذا املفرت�ض
ي�ؤثر على �إدارته ل�ش�ؤون الدولة .فهو ال مييز بني املعلومات التي
ت�صله ،وال يقر�أ ،بل حتى ال يلقي نظرة عجلى على املكتوب الذي
قدم �إليه .وبع�ضهم زعم أ�ن��ه ال يعرف �سوى القراءة والكتابة يف
�أب�سط �أحوالهما ال �شيء �أك�ثر .ولكنه ال ي�ؤمن �إال بخربته ،حتى
ولو بدت م�ضللة �أو غري ذات �صلة باملو�ضوع .ال ي�ؤمن �إال مبا تقول
له �أه ��وا�ؤه .كانت تقول عنه كاتي وول�ش ـ وه��ي الرقم الثاين يف
احل ��زب اجل�م�ه��وري وق��د �أ��ص�ب�ح��ت ال���س�ك��رت�يرة ال�ع��ام��ة امل�ساعدة
يف البيت الأبي�ض قبل �أن ت�ستقيل يف مار�س « :2017الأم��ر �أ�شبه
م��ا ي�ك��ون برغبتنا يف فهم م��ا ي��رغ��ب فيه طفل».ويك�شف الكتاب
بع�ض الأ��س��رار التي تدل على �أن الرجل غريب الأط��وار� :إدمانه
االت���ص��االت الهاتفية اليومية الو�سوا�سية ب�أ�صدقائه الأث��ري��اء
م�شتكيا لهم ،خوفه املر�ضي م��ن �أن يتم ت�سميمه ،ولعه املر�ضي
مب��ارك��ة �شامبو ه��ي التي �أع�ط��ت ل�شعره ال�ل��ون ال��ذي يظهر ب��ه..
اعتقاده �أن البيت الأبي�ض مكان خميف ،بحيث انعزل يف غرفته،
وطلب �شا�شتني ف�ضال عن املوجودة ،وو�ضع مزالجا حتت الباب،
مواجها بذلك رج��ال امل�خ��اب��رات ال��ذي��ن �أحل��وا على �أن يُبقي لهم
ح��ق ال��ول��وج �إىل ال�غ��رف��ة ،ن�ه��ره اخل��دم على جمعهم قمي�صه من
على الأر�ض قائال« :لئن كان قمي�صي على الأر�ض ،فلأنني �أريده
على الأر�ض» ،ثم و�ضعه قواعد �إتيكيت جديدة :ال �أحد ميكنه �أن
مي�س �أي �شيء ،ال �سيما فر�شاة تنظيف الأ�سنان (يخ�شى �أن يتم
ت�سميمه ،ولذلك كان يتناول طعامه عند ماكدونالدز لأ ّنه ال �أحد
يعلم �أنه �سي�أتي �إىل ذلك املكان ومتى) ..ويف امل�ساء �أنت جتده دائما
م�ستلقيا على �سريره ويف ي��ده �شيزبورغر يتفرج على �شا�شاته
الثالث ويهاتف ـ كان التلفون نقطة ات�صاله احلقيقية مع العامل ـ
طائفة من �أ�صدقائه املقربني..
خام�سا؛ ميل الرئي�س �إىل النجومية� :أنا م�شهور �إذن �أنا موجود:
نقل امل��ؤل��ف ـ يف الف�صل املعنون «ب��رج ت��رام��ب» ـ عن �أح��د معاوين
الرئي�س ت�سا�ؤله« :هل ترامب �شخ�ص جيد� ،شخ�ص ذكي� ،شخ�ص
مقتدر؟» ويجيب« :ل�ست �أعلم من هذا الأمر �شيئا ،وكل ما �أعلم
�أن ��ه جن ��م» .ويعلق �صاحب ال�ك�ت��اب يف ف�ق��رة �سبق �أن �أمل�ع�ن��ا �إليها
يخ�ص�صها للت�شكيك يف م��ا �إذا ك��ان ق��د كتب ت��رام��ب حقا كتابه:
م��ا ك��ان ال��رج��ل ب�ك��ات��ب ،و�إمن ��ا ه��و ممثل -خم��ا��ص��م م�ن��ازع جُ � َدل��ة
بطل� -إنه �شخ�ص درامي بالدرجة الأوىل .رجل يحيا وهو ميثل،
حتى �أنه يتكلم عن نف�سه ب�ضمري الغائب ال ب�ضمري املتكلم ،فال
ي �ق��ول ،م�ث�لا« ،ف�ع�ل��ت ك � ��ذا ،»...و�إمن ��ا ي �ق��ول« :ف�ع��ل ت��رام��ب كيت
وكيت .»...ولرمبا كان الرجل ،ح�سب بانون ،ممثال� ،إال أ� ّنه ميثل
دور رجل جمنون! وبهذا ال�صدد ،يقارنه وولف بالعبي امل�صارعة
الأم��ري�ك�ي��ة ،بهولك ه��وغ��ان مثال ،م��ن معبودي اجلماهري .وهو
مثلهم «�شخ�ص وه�م��ي م��ن احل�ي��اة ال��واق�ع�ي��ة»� .إذ يلعب ت��رام��ب،
ي�صعد وينزل من احللبة ،كما لو كان ممثال �أو م�صارعا يف عر�ض.
يقول عنه م�ست�شاره القدمي بانون« :هذا الرجل ال يتوقف عن �أن
يكون دونالد ترامب» .ف�شخ�صه يجمع بني «حَ ميَّة» ا�ستوديوهات
التلفزيون ،والواعظ عرب ال�شا�شة ،وامل�صارع الأمريكي ،واملعلق يف
اليوتوب ،بحيث يقدم لنا عر�ضا بال بداية وبال نهاية ...ال يوجد
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النار والغضب :من داخل بيت ترامب األبيض
لميكائيل وولف

محمد الشيخ *
قيل لـ « ُب ْهلول» ـ وهو �شخ�صية �شهرية من �شخ�صيات الرتاث العربي الإ�سالمي خل�ص ق�صته الذهبي ،فقالُ « :و ْ�س ِو َ�س ِف َع ْق ِل ِهَ ،و َما َ�أ ُظ ُنّهُ اخْ َت َل َط� ،أَ ْو َق ْد َكانَ َي ْ�ص ُحو ِف
الم َح َ�سنٌ َ ،و ِح َكا َي ٌ
ات» ـ�« :أً َت ُع ُّد املجانني؟ « قال« :ها ُ
يط ُ
«جنُّوا
ول ولكني � ُّ
نيَ ،لهُ َك ٌ
َو ْق ٍتَ ،ف ُه َو َم ْعدُ ودٌ ِف ُع َقالءِ الْ َ َجا ِن ِ
أعد ال ُع َقالء!» واحلال �أن «جمانني احلكم» الذين ُ
على احلكم» كثري ي�صعب عدهم ،نذكر منهم فقط حاكم فلورن�سا يف ع�صر النه�ضة الواعظ الديني �سافوناروال ( )1498 -1452والذي يف عام � 1497أقام هو
وتالمذته حمرقة يف �ساحة من �ساحات املدينة لكل ما اعتربه دليال على ُع ْجب وغرور �سكان فلورن�سا ،فكان �أن �أر�سل �أتباعه يدقون بابا بابا يفت�شون عن كل ما
اعتربه �أدوات ف�ساد روحي :املرايا والعطور واللوحات غري املحت�شمة والكتب غري الدينية والدواوين الغزلية والألعاب والثياب الفاخرة ...
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ل�ك��ن دع�ن��ا ن�ع��د جم��ان�ين احل�ك��م ال��ذي��ن «جُ � ُّن ��وا يف احل �ك��م» :ب��دءا
بنريون واحلاكم ب�أمر اهلل حتى القذايف ...نلمع منهم على �سبيل
املثال �إىل امللك غريب الأط��وار امللك لودفيغ ( )1886-1845ملك
بافاريا ال��ذي �أُعلن جمنونا ( 12يونيو  )1886وم��ات يوما واحدا
بعد و�ضعه يف م�شفى املجانني .وما زال تقليد اجلنون يف احلكم
��س��ائ��را� .إذا م��ا نحن �صدقنا �صاحب كتاب «ال�ن��ار والغ�ضب :من
داخل بيت ترامب البي�ضاوي» ال�صحايف الأمريكي ميكائيل وولف
ـ (� 64سنة) مولود بنيو جرزي ومقيم منذ �أمد بنيويورك ،حا�صل
ملرتني على جائزة املجلة الوطنية ق�سم التعليق (.)2004-2002
وهو �صاحب كتب عبارة عن حتقيقات �صحفية �أ�شهرها كتابه الذي
�ألفه عام  2008والذي خ�ص�صه �إىل روبرت مردوخ (الرجل الذي
ميلك الأخبار :داخل عامل روب��رت م��ردوخ ال�سري» ـ ف�إن الرئي�س
الأمريكي احلايل �آخرهم ولي�س �أخريهم.
بعد االنتخاب املفاجئ للمر�شح املتمرد على امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية،
مب��ا فيها حتى م�ؤ�س�سة ح��زب��ه ،وال ��ذي ك��ان ق��د ا�ستجوبه وول��ف
يف يونيو من ع��ام  ،2016طلب ال�صحايف من الرئي�س ال�سماح له
بالنفاذ �إىل البيت الأبي�ض؛ ال�شيء الذي مل يرف�ضه له الرئي�س.
وبهذا �أم�سى ال�صحايف «ذبابة على احلائط» بح�سب تعبريه ،وقد
ذاب يف الديكور .يف ع��ام  2004كانت قد �صورت ال�صحايف �إح��دى
امل�ج�لات على �أن ��ه« :يف �شق منه كاتب افتتاحيات حم��ب للحياة،
ويف �شق �آخ��ر معالج نف�سي ،ويف �شق ث��ال��ث ع��امل �أن�ثروب��ول��وج�ي��ا
اجتماعية يدعو قراءه �إىل �أن مي�سوا ذبابة على حائط دائرة �أهل
املال والنفوذ الأوىل».
و�أغلب الظن �أن عنوان الكتاب م�ستوحى من «التغريدة» ال�شهرية
ل�ل��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي دون ��ال ��د ت��رام��ب ��ض��د خ�صمه رئ�ي����س ك��وري��ا
ال�شمالية كيم ج��ون��ك�-أون م�ه��ددا �إي��اه ببعث ال�صواعق املر�سلة
على الكورية ،متوعدا له ب�صب النار والغ�ضب على بالده .يطرح
الكتاب الأ�سئلة التالية ويحاول �أن يجد لها جوابا :هل الرئي�س
الأم��ري�ك��ي رج��ل �أب�ل��ه؟ ه��ل ك��ان يرغب يف �أن يُنتخب رئي�سا؟ هل
ه��و ذو ع�ق��ل �سليم �أم �أن ��ه رج ��ل جم �ن��ون؟ ه��ل ي�ح��رك��ه وي�سخره
م�ست�شاروه؟ وهل �أبنا�ؤه و�صهره �أوفياء له؟ يفتتح �صاحب الكتاب
كالمه بذكر دواعي ت�أليفه .ويذكر �أنه بعد تن�صيب ترامب رئي�سا
يف ي ��وم  20ي�ن��اي��ر � 2017أم���س��ى ال�ب�ل��د يف ق�ل��ب ع��ا��ص�ف��ة �سيا�سية
ا�ستثنائية مل ي�شهد لها نظريا منذ على الأقل ف�ضيحة واترغيت
( ،)1974-1972و�أن منا�سبة قرب حلول الذكرى الأوىل لتن�صيب
الرئي�س اجلدد ت�ستدعي وقفة ت�أملية.ويذكر املنهج الذي اعتمده

يف الكتاب وهو منهج النظر �إىل احلياة يف البيت الأبي�ض من خالل
عيون �أنا�س مقربني منه .وقد مت ت�صور الكتاب برمته على �شكل
م��روي��ات عن �إدارة ترامب ب��دءا من املائة ي��وم الأوىل من حكمه،
مبا هي الأمارة التقليدية الدالة على طبيعة والية رئا�سية معينة
كما درجت العادة على ذلك .لكن الأحداث م�ضت يف ان�سياب لأزيد
من مائتي يوم �إىل �أن حدث �أول عمل فا�صل يف �إدارة ترامب متثل
يف تعيني اجل�ن�رال املتقاعد ج��ون كيلي رئي�سا للفريق الرئا�سي
�أواخ��ر �شهر يوليوز ،وخ��روج اال�سرتاتيجي الأول يف �إدارة ترامب
�ستيف بانون ثالثة �أ�سابيع بعد ذلك .ويخربنا امل�ؤلف �أن احلوار
الأول مع الرئي�س جرى قبل ف��وزه وولوجه �إىل البيت الأبي�ض،
ف�ضال عن التفكري يف �إجناز كتاب حول هذا الأمر ،وذلك يف �شهر
مايو  2016ببيت ترامب .وح�سب ما يحكيه وولف ،ف�إن ترامب بدا
�سعيدا يف التحدث يف موا�ضيع �شتى ،بينما كان معاونوه يقطعون
الغرفة جيئة وذهابا� ..إىل �أن �صار ال�صحايف يح�ضر ح�ضورا �شبه
دائم جل�سات الفريق .ومنذ حينها يذكر �أنه �أجرى �أزيد من مائتي
مقابلة مع �أع�ضاء الفريق واملقربني .وي�شري وولف �إىل �أخالقيات
ال�صحافة التي وجهته يف ت�أليف الكتاب :حتى بعد �أن �صار هو
قريبا من ترامب وفريقه ،ف�إنه مل يقبل �أن يلعب �أي دور ـ يق�صد
مثال يف تلميع �صورة الرئي�س� ،أو �إ�سداء الن�صح  ...ـ ال وال هو �سُ ئل
حول ما �إذا كان �سيكتب �شيئا ـ يخرج كتابا مثال ـ وما الذي �سوف
يكتب فيه .وهنا يقر ال�صحايف ،بداية ،ب��أن العديد من املرويات
التي �ضمها الكتاب حول ما جرى بدت متعار�ضة .ويرى �أن هذه
التباينات يف امل��روي��ات ـ وم��ن ثمة التنازع مع ما ح��دث بالفعل يف
ال ��واق ��ع وم ��ع احل�ق�ي�ق��ة ـ ت���ش�ك��ل ع�ن���ص��را ج��وه��ري��ا ي�ط�ب��ع ال�ك�ت��اب
ب�أكمله .ومرد هذا التنازع ترك امل�ؤلف الفاعلني الأ�سا�سيني يروون
مروياتهم من وجهة نظرهم اخلا�صة ،م�سلما �أمر احلكم على هذه
املرويات وتقوميها للقارئ ،كما �أنه يف �أحايني �أخرى رجح مروية
ع�ل��ى �أخ ��رى ب�ن��اء ع�ل��ى م�ع�ي��ار م��دى مت��ا��س��ك امل��روي��ة وم�صداقية
راويها.منذ ديباجة الكتاب ،تبد�أ ترت�سم بع�ض مالمح �شخ�صية
ت��رام��ب .وه��ي م�لام��ح ير�سمها رودج ��ر �آي�ل����س ال��رئ�ي����س الأ��س�ب��ق
لفوك�س نيوز والوجه البارز يف �إعالم اليمني وم�ست�شار بانون ،يف
لقاء له بهذا يوم  4يناير � 2017أياما قليلة بعد تن�صيب الرئي�س
اجلديد ،وذل��ك حني يذهب �إىل �أن ما يعجبه يف الرئي�س �صفات
�أرب ��ع :روح التاجر ال��ذي ي�ح��ذق «ف��ن ال�صفقة» ـ وه��و ا��س��م كتاب
لرتامب ،وروح املتفاخر املتباهي امليال �إىل النزعة اال�ستعرا�ضية،
وروح ذاك الذي مي�شي بنميم ويريد �أن يتل�ص�ص على �أحوال غريه

ويتناقل �أ�سراره ،وح�س فائق مبا يدور يف �أ�سواق املال .تلقاء ذلك
كان �آيل�س ـ الذي عر�ض عليه ترامب �إدارة حملته ف�أباها وحملها
بانون ـ مقتنعا ب�أنه مل تكن لرتامب �أي��ة قناعات �سيا�سية �أو �أية
خلفية �سيا�سية ،ومل يكن لي�صغي �إىل �أية ن�صيحة� ،أو �أن ي�سمح بها
بالأحرى ،كما �أنه مل يكن من�ضبطا وال قدرة له على اتباع خطة
حمكمة ،وال ميكن �أن يكون طرفا يف �أي تنظيم ،وال �أن يتبع �أي
برنامج �أو �أي مبد�أ .وباجلملة ،بالن�سبة �إليه ،كان ترامب «رجال
متمردا بال ق�ضية».
على �أن امل�ؤلف يذكر �أن والءات الرجل الفكرية والإيديولوجية
لي�ست ع��ن �إ�سرائيل مببعد� .إذ يتم اختيار كبار املوظفني ـ مثل
التداول حول ا�سم بولتون ممثل الواليات املتحدة بالأمم املتحدة
�سابقا ـ على �أ�سا�س ما �إذا كان �صاحلا بالن�سبة �إىل �إ�سرائيل ،على
نحو ما ورد يف احل��وار الذي دار بني بانون و�آيل�س .كما �أ ّن الأول
ي��ذك��ر �أن ال�برن��ام��ج ال�ب��دئ��ي ل� ل��إدارة اجل��دي��دة ه��و نقل ال�سفارة
الأم��ري�ك�ي��ة م��ن ت��ل �أب�ي��ب �إىل ال�ق��د���س ،وذل ��ك ب��إي�ع��از م��ن امل��داف��ع
الأك�بر عن �إ�سرائيل وعن ترامب �شيلدون �أندر�سون الذي �ساعد
ترامب يف حملته ب�إم�ضاء �شيك بقيمة خم�سة وع�شرين مليون
دوالر .وح�ين يت�ساءل �آيل�س مت�شككا يجيب ب��ان��ون« :دع الأردن
ي�أخذ ال�ضفة الغربية ،ودع م�صر ت�أخذ غزة .دعهما يتعامالن مع
الأم��ر� ،أو يغرقان وهما ي�ح��اوالن .ف�أما ال�سعوديون ،ف�إنهم على
�شفا االنهيار ،و�أم��ا امل�صريون ف�إنهم على حافة الهاوية ،لكنهم
جميعا يرتع�شون رهبة من بالد فار�س .»...
ومدار الكتاب على الرئي�س وفريقه .وما يعيبه الكاتب على هذه
الإدارة �ستة �أمور �أ�سا�سية:
�أوال؛ عدم ت�صديق فريق ترامب فوزه باالنتخابات:
هذه الزمة تتكرر على ل�سان �أع�ضاء من فريق ترامب ،وال يرتدد
امل ��ؤل��ف يف جعلها �أوىل احل�ق��ائ��ق ع�ن��ده .م��ا ك��ان �آي�ل����س ،وال حتى
ب��ان��ون ،يحمالن حممل اجل��د تر�شح ال��رج��ل ،ف�ب��الأح��رى ف��وزه.
لكن ،ما �أن فعلها الرجل ،حتى �صار بانون ي�ؤمن ب�أنه �أم�سى �أمام
حت��دي��ات العوملة وال�ه�ج��رة ..و�أن��ه ال ب��د م��ن تبني خطاب جديد:
العامل يحتاج �إىل حدود� ،أو قل العامل يحتاج �إىل العودة �إىل زمن
كانت فيه حدود.
ولهذا �أنت واجد الف�صل الأول يدور على �أجواء الريبة التي رافقت
تر�شح ترامب والذي يعده امل�ؤلف �أ�سو�أ مر�شح يف التاريخ ال�سيا�سي
احلديث .حتى مديرة حملة ترامب كانت تتوقع هزميته ،و�إن كان
ُي َتوقع �أنها لن تكون هزمية قا�سية ،و�إمنا هزمية بطعم االنت�صار.

