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شخصية ودور الرئيس األميركي :النار والدخان
ّ

أسعد أبو خليل *

إن مضمون كتاب «نــار وغضب :من داخل
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ف ــي ع ـه ــدة ت ــرام ــب» يــديــن
ن ـظ ــام ال ـح ـكــم ف ــي أم ـي ــرك ــا ،وال ي ــدي ــن فقط
لرجل
شخص دونــالــد تــرامــب .كيف يمكن
ّ ٍ
ّ
اقتراعية
سياسية أو
يفتقر إلى أي تجربة
ّ
علمية (في السياسة أو القانون)
أو كفاء ة
ّ
ّ
أن ي ـصــل إلـ ــى س ـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة األم ـي ــرك ــي ــة،
وسـ ـي ــادة ال ـع ــال ــم؟ وك ـي ــف ي ـم ـكــن أن يـكــون
ً
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي رجـ ـ ــا ع ــدي ــم امل ـعــرفــة
ّ
ّ
بالدستور والسياسة الداخلية والخارجية
عـلــى ح ــد سـ ــواء؟ يــزهــو األم ـي ــرك ـ ّـي ــون ،كما
الحــظ ألكسي دو توكفيل فــي تـجــوالــه في
أمـيــركــا فــي منتصف الـقــرن الـتــاســع عشر،
بـنـظــامـهــم ال ـس ـيــاسـ ّـي وال يـ ــرون أي نـظــام
ق ــري ـ ٍـن لـ ــه .ال ،ه ـن ــاك م ــن األم ـي ــرك ـ ّـي ــن (مــن
الساسة ومــن الـعـ ّ
ـامــة) َمــن يظن أن أميركا
ّ
وح ــده ــا ه ــي الــدي ـمــوقــراطــيــة وأن الـشـعــب
األرض فــي
ه ـن ــا ه ــو وحـ ـي ــد ب ــن شـ ـ ُع ــوب
ُ
ّ
بحرية التعبير (امل ّ
وامل َّ
ّ
قيدة).
حددة
تمتعه
ّ
ّ
ق ــد ي ـك ــون الـ ـح ــل ل ـل ـم ـع ـضــات ال ـس ـيــاســيــة
األم ـيــركـ ّـيــة فــي تـحــويــل ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
األم ـيــركــي (ال ــرئ ــاس ــي) إل ــى ن ـظــام بــرملــانــي
ديـ ـم ــوق ــراط ــي ،ي ـب ـت ـعــد ع ــن ال ـش ـخ ـصــانـ ّـيــة
الـتــي تـســم االنـتـخــابــات الــرئــاسـ ّـيــة .النظام
الـبــرملــانــي ،خـصــوصــا إذا مــا اقـتــرن بنظام
ّ
ال ـن ـس ـب ـ ّـي ــة ،ي ـج ـع ــل امل ـن ــاف ـس ــة تـ ـت ــرك ــز بــن
األحزاب وليس بني األشخاص ،وبناء على
ّ
ّ
ّ
متخيلة.
حقيقية أو
شخصية —
صـفــات
ّ
املـنــافـســة الــرئــاســيــة هـنــا ،وحـتــى املنافسة
بـ ــن األش ـ ـخـ ــاص فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات مـجـلــس
ال ـنـ ّـواب فــي الــدوائــر الـفـ ّ
ـرديــة فــي الــواليــات،
ال تـكــون مرتبطة باملنافسة بــن الـحــزبــنْ
(ال ـن ـظــام االق ـت ــراع ــي ه ـنــا يـضـمــن ديـمــومــة
احـتـكــار الـحــزبـ ْـن للتمثيل الـسـيــاســي ،من
ّ
املـسـتــوى املـحــلــي إل ــى املـس ُـتــوى الــوطـنــي).
يمكن أن يـكــون الــرئـيــس ّاملـنـتـخــب منتميًا
دفـ ـ ــة االن ـت ـخ ــاب ــات
إلـ ــى حـ ـ ــزب ،وأن ت ـم ـيــل ّ
فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس إل ـ ـ ــى دف ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ك ـمــا
ح ــدث ف ــي ع ــام  .١٩٦٨االن ـت ـخــابــات ليست
مــرت ـب ـطــة ب ـب ـع ـض ـهــا هـ ـن ــا ،وهـ ـك ــذا أرادهـ ـ ــا
اآلب ــاء املـ ّ
ـؤسـســون .وصـعــود نـجــوم سينما
وتلفزيون في عالم السياسة هو جانب من
ّ
األميركية.
جوانب الشخصنة في السياسة
واستطالعات الرأي في موسم االنتخابات
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ـ ّـي ـ ــة ه ـ ـنـ ــا تـ ـسـ ـ ّتـ ـفـ ـت ــي املـ ــواط ـ ـنـ ــن
ْ
املرشحي
واملواطنات عــنَ :مــن تفضل بني
الحتساء الجعة معه؟ كــأن املقترع يختار
ش ــريـ ـك ــة سـ ـك ــن أو ح ـ ـيـ ــاة ول ـ ـيـ ــس رئ ـي ـس ــا
للبالد .وال ّ
يمر اختيار الرئيس بتصفية
ال ــدورت ـ ْـن ،كـمــا فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـ ّـيــة
ال ـفــرن ـسـ ّـيــة .فــامل ـق ـتــرع م ـح ـكــوم ب ـخ ـيــار بني
ْ
شخصي ،ال ثالث لهما .والنظام البرملاني
ً
الـبــريـطــانــي ّ مـثــا يمنع ب ــروز ق ــادة أحــزاب
غ ـي ــر م ـت ـح ــض ــري ــن وغـ ـي ــر ع ــامل ــن ب ـش ــؤون
ال ـس ـيــاســة ألن امل ــواج ـه ــة األس ـب ــوع ـ ّـي ــة فــي
مجلس الـعـمــوم ال يمكن أن تسمح ببروز
أشـخــاص مثل بــوش أو تــرامــب أو ريـغــان.
ّ
املــواجـهــة أو املـنــاظــرة األسـبــوعـ ّـيــة تتطلب
معرفة وقــدرة ال يمكن فيها االعتماد على
م ـس ــاع ــدي ــن .واسـ ـتـ ـب ــدال زعـ ـي ــم ف ــي داخ ــل
الحزب الحاكم في بريطانيا ،حتى لو كان
ٌ
ٌ
وسلس.
بحجم مارغريت تاتشر ،ممكن
أث ـ ــار ال ـك ـت ــاب ال ـج ــدي ــد ال ـك ـث ـيــر م ــن الـلـغــط
وس ـ ـ ّـب ـ ــب الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن اإلح ـ ـ ـ ـ ــراج ل ـل ــرئ ـي ــس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،وحـ ـ ـت ـ ــى لـ ـبـ ـع ــض الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
األميركي الذي يرى بالده في صورة أزهى
بكثير من واقعها .والصحف الكبرى ،مثل
«ن ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ،تـعــامـلــت م ــع الـكـتــاب
ب ـت ـن ــاق ــض :هـ ــي أفـ ـ ـ ــردت امل ـ ـقـ ــاالت الـ ـط ــوال
لتغطية مـحـتــويــات الـكـتــاب ألنـهــا تساهم
فــي فضح الـفــوضــى املستشرية فــي البيت
األبـيــض كما أنها تظهر مــدى جهل وعــدم
رج ــاح ــة ع ـقــل ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،لـكـنـهــا
ذكـ ــرت ان ه ـن ــاك أخ ـط ــاء ف ــي ال ـك ـت ــاب ،وأن
ّ
كـتــابــات ســابـقــة لـلـمــؤلــف تـضـ ّـمـنــت أخـطــاء
أيضًا .من املشكوك فيه ًأن تكون كل كتابات
ّ
ّ
تضمنت خطأ من نوع أن العراق
املؤلف قد
ّ
ت ـم ــل ــك أس ـل ـح ــة دمـ ـ ــار شـ ــامـ ــل ،ك ـم ــا فـعـلــت
«نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ف ــي س ـل ـس ـلــة م ـق ــاالت
للتحضير وال ـتــأج ـيــج لـلـحــرب األمـيــركـ ّـيــة
عـلــى الـ ـع ــراق .ه ـنــاك أخ ـط ــاء ت ـمـ ّـر وأخ ـطــاء
ّ
تـ ـك ــل ــف عـ ـ ـش ـ ــرات اآلالف م ـ ــن الـ ـضـ ـح ــاي ــا.
ّ
ّ
والصحيفة تكن ضغينة ضد املــؤلــف ألنه
في كتابه عن روبــرت مــردوخ انتقد ديفيد
ك ــار ،الـكــاتــب (الــراحــل) الشهير فــي شــؤون

االعـ ــام فــي ال ـجــريــدة عـيـنـهــا .ه ــذا الـكـتــاب
ّ
أميركية
يندرج في سلسلة كتب عن إدارة
ومــن مـصــادر فــي داخــل البيت
مــن الــداخــلِ ،
«واشنطن
في
الصحافي
بنى
األبيض .لقد
ّ
بوست» ،بوب وودورد ،مهنة وترك رفًا من
الكتب مــن نــوع «اإلدارة مــن الــداخــل» على
لـســان مـصــادر خـ ّ
ـاصــة فيها .وال ـســؤال هو
ّ
ّ
يتحدثون للمؤلفني؟
دومــا :ما دافــع الذين
ّ
حاليون وسابقون
ملــاذا يختار مسؤولون
ّ
أن ي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدثـ ــوا ل ـ ـكـ ــتـ ــاب يـ ـسـ ـع ــون ل ـك ـشــف
ّ
عملية صنع الـقــرار الداخلي؟ الـجــواب هو
ّ
ّ
أن ال ـ ــذي ي ـت ـح ــدث إلـ ــى امل ــؤل ــف —ه ـ ــذا أو
ّ
وإيجابية
غيره— يكسب تغطية متعاطفة
فـيـمــا يـخـســر املـ ُـمـتـنــع ويـضـمــن أن الـكـتــاب
ً
سيتضمن ّ
ّ
ذمًا بدوره وشخصه ،أو تقليال
ّ
من نـفــوذه .هــذا ما أدركــه كولن بــول مبكرًا
ف ــي س ـيــرتــه امل ـه ـنـ ّـيــة وقـ ــد تـ ـح ـ ّـدث إلـ ــى كــل
ّ
املؤلفني مما ضمن له تغطية متعاطفة في
كتب النوع هذا.
لـكــن تــرامــب لـيــس شخصًا ع ـ ّ
ـادي ــا ،وغــرابــة
أجمع .ليست
أطواره باتت معروفة للعالم
ّ
غــرابــة األطـ ــوار نـقـيـصــة إال إذا أثـ ــرت على
ّ
ّ
بمقدرات أكبر قــوة في
أداء رئيس يتحكم
ّ
الـعــالــم أج ـمــع .والـكـتــاب الـجــديــد ،كـمــا ذكــر
دان ــا مـيــابـنــك فــي «واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» ،لم
ـأتـنــا بـصــورة مفاجئة عــن رئـيــس الـبــاد.
يـ ِ
ه ــذا هــو تــرامــب الـعـلـنــي ال ــذي ن ــراه يــومـ ّـيــا
ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ،ب ــاه ـت ـم ــام ــات ــه ال ـص ـغ ـيــرة
ونــرجـسـ ّـيـتــه وهــوســه بــالـثـنــاء عـلــى نفسه.
ّ
ل ــم ي ـس ـبــق أن عــرف ـنــا رئ ـي ـســا ل ــم يـتـخــلــص
مــن ال ـعــداء ضــد خـصــومــه حـتــى بـعــد فــوزه
ّ
بــالــرئــاســة —أو رئ ـيــس يــزعــم أن ــه تخلص
من العداء لخصومه (ال يزال جورج بوش
ً
األب ،مثال ،يرفض الحديث عن روس بيرو،
ّ
امل ــرش ــح «الـ ـث ــال ــث» ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ،١٩٩٢
ألن بـ ــوش ي ـحـ ّـم ـلــه م ـس ــؤول ـ ّـي ــة خ ـس ــارت ــه).
ترامب يتعامل كأنه لم يستحق الفوز ،أو
ّ
كأنه يعلم أن فريقًا في الــرأي العام يشكك
ّ
بمصداقية فــوزه .ترامب يجد صعوبة في
تصديق فوزهُ ،
ويسقط ذلك على منتقديه.
ل ـكــن ه ـن ــاك ج ــوان ــب ف ــي ش ـخ ـصـ ّـيــة تــرامــب
ّ
أميركيني سابقني .هو
عهدناها في رؤساء
ليس شخصًا يرتاح للتواصل مع الناس:
وهو في ذلك مثل جون كينيدي (الذي كان
ٌ
ي ـقــول إن ـن ــي رجـ ــل ل ــو جـلـســت ف ــي مـقـعــدي

هناك جوانب في
شخصية ترامب عهدناها
ّ
في رؤساء سابقين

ً
ُ
لفضلت ق ــراء ة كـتــاب ب ــدال من
على طــائــرة
ّ
تبادل الحديث مع جيراني ،خالفًا لجدي
من ّ
أمي) أو أوباما الذي لم يكن يقترب من
ّ
الناس كثيرًا والــذي رد على تصريح حب
من صديقته في جامعة كولومبيا بالقول
«شكرًا» .ترامب بذيء وسوقي في حديثه،
مثله مثل ريتشارد نيكسون الــذي لم يكن
ّ
ـوف ــر أق ـل ـ ّـي ــة م ــن ّ
ذم ـ ــه وت ـح ـق ـي ــره ،أو مـثــل
يـ
ليندون جونسون فــي خطابه عــن السود،
ّ
حتى وهــو يـحــث أعـضــاء الـكــونـغــرس على
الـتـصــويــت لـقــانــون «الـحـقــوق املــدنـ ّـيــة» في
ع ـ ــام  .١٩٦٤وال ن ـن ـس ــى خـ ـط ــاب ت ــروم ــان
الداخلي في حديثه عن اليهود ،في ما هو
الــرجــل ال ــذي لـعــب دور الـقــابـلــة الـقــانــونـ ّـيــة
لــوالدة دولــة االحـتــال اإلسرائيلي ،والــذي
قـ ــال ع ــن دوره ف ــي ذل ـ ــك« :أن ـ ــا قـ ـ ــورش .أنــا
قورش».
ّ
ّ
األميركية ونخبة
السياسية
تبالغ الطبقة
اإلعـ ـ ــام وم ــراك ــز األبـ ـح ــاث ف ــي تـشـخـيــص
حالة ترامب .يصفونه باملعتوه والجاهل
ّ
نفسيًا .لكن هل هذه حالة فريدة
واملريض
ّ
في سجل رؤساء أميركا؟ رونالد ريغان لم
ّ
يكن يفقه ال في شؤون السياسة الداخلية
ّ
بإعادة االنتخابات
الخارجية وهو فاز
أو
ّ
ّ
فــي عــام  ١٩٨٤فيما كــان الـنــقــاد يسجلون
ظهور بــوادر خــرف عليه (وهــم كانوا على
ح ــق ،طـبـعــا) .وك ـتــاب وول ــف أذه ــل الطبقة

السياسية ونخبة اإلعالم ومراكز األبحاث في تشخيص حالة ترامب (أ ف ب)
تبالغ الطبقة
ّ

الحاكمة ألن فريق الحكم في البيت األبيض
يناقش بانتظام مسألة تطبيق التعديل ٢٥
ّ
يخول الحكومة مجتمعة
للدستور ،والذي
إق ـ ـصـ ــاء ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي واس ـت ـب ــدال ــه
بنائب الــرئـيــس فــي حــالــة ظـهــور مــا يعيق
قيامه بممارسة مهامه الــدسـتـ ّ
ـوريــة ،مثل
ّ
تشكل بوادر ضعف أو خلل عقلي ما عليه.
ورئيس أركان البيت األبيض في آخر سنة
م ــن حـكــم ري ـغ ــان ،هـ ــوارد بـيـكــر ،ه ــو أيـضــا
ن ــاق ــش م ـســألــة ت ـط ـب ـيــق ال ـت ـعــديــل امل ــذك ــور
بـعــد أن ظـهــرت ب ــوادر خــرف واضـحــة على
ريغان .ثم هل ترامب هو ّأول ّرئيس كسول
ونــابــذ ل ـق ــراء ة الـتـقــاريــر وامل ـل ــف ــات؟ ريـغــان
ْ
جاهلي أيضًا ،واالثنان
وبوش االبن كانا ّ
لم ّ
يحبذا قــراء ة امللفات أبـدًا (هناك إشــارة
ـانــن عــن ري ـغ ّــان ،وكـيــف أنــه
فــي كـتــاب لــو كـ ِ
أهـمــل مــراجـعــة تحضير ملـلــف عــن قـ ّـمــة مع
غــوربــاتـشــوف ألنــه انشغل فــي الليلة التي
سـبـقــت ب ـم ـشــاهــدة فـيـلــم «ل ـحــن ال ـس ـعــادة»
على التلفزيون ،وج ــورج بــوش االبــن كان
ّ
ّ
األميركية عندما
يفضل تقارير املخابرات
ّ
ّ
تكون مصورة وعلى أوراق الشدة لجعلها
أكثر جذبًا النتباهه).
يــريــد الـنـظــام األمـيــركــي أن ُيقنع الـعــالــم أن
تــرامــب هــو استثناء لـقــاعــدة مــن الـكـفــاء ات
التي توالت على منصب الرئاسة .وتتواطأ
ّ
األميركية (مع بعض الصحافة
الصحافة
ّ
العربية عــن ســذاجــة) مــع مقولة أن ترامب
َ
هو عبيط ،وأن من سبقه في املنصب كانوا
ً
ـف آخ ــر ،وأن تــرامــب أح ــدث إخــاال
مــن صـنـ ٍ
بنظام حكم محكم الصنع والتطبيق .لكن
تــرامــب هــو استثناء مــن حيث خــروجــه من
عالم األعـمــال والتلفزيون ،وأنــه لــم يسبق
ل ــه أن خ ــاض ان ـت ـخــابــات —م ــن أي ن ــوع—
مـ ــن قـ ـب ــل .ل ـك ــن ش ـخ ـص ـ ّـي ــة تـ ــرامـ ــب لـيـســت
م ـفــاج ـئــة .وال ـف ــوض ــى ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض
ً
لـيـســت جــديــدة أي ـضــا .بـيــل كـلـيـنـتــون مثال
ّ
عي صديق طفولته (ماك ماكلرتي) رئيس
ّ
أركان البيت األبيض ،ثم عاد وعينه سفيرًا
ل ـل ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة ب ـع ــد أن اف ـت ـض ــح أم ـ ــر فـشـلــه
فــي إدارة ش ــؤون الـبـيــت األب ـيــض .والبيت
األبـ ـي ــض ف ــي ع ـهــد ريـ ـغ ــان ل ــم ي ـكــن أف ـضــل
ّ
ً
حـ ــاال .ك ــان ذل ــك عـنــدمــا ح ــاك مــوظ ـفــون ما
ُعرف في ما بعد بفضيحة إيران  -كونترا.
والكتاب هو عبارة عن تسريبات من داخل
ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،أت ــى غــالـبـهــا ِم ــن ستيف
ّ
بانون واملوظفة السابقة ،كيتي ولش.
وصعوبة تكذيب ترامب ملضمون الكتاب،
هـ ــي فـ ــي أن الـ ـ ـق ـ ــارئ ي ـس ـت ـط ـي ــع أن ي ـعـلــم
هـ ّ
ـوي ــة امل ـص ــدر ف ــي ك ــل مـقـطــع م ــن ا ّلـكـتــاب،
وال ـت ـكــذي ـبــات ال ـتــي صـ ــدرت ل ــم ت ــؤث ــر على
ـردي ــة ال ـعـ ّ
ال ـس ـ ّ
ـامــة وال ـخــاصــة الـسـيــاسـ ّـيــة.
لكن حتى في موضوع التسريبات وتحقير
ال ــرئ ـي ــس م ــن ق ـبــل م ــرؤوس ـي ــه ،ف ـه ــذا ليس
جديدًا .هنري كسينجر كان ّ
يسرب أخبارًا
ع ــن أن نـيـكـســون ك ــان م ـخ ـمــورًا ف ــي الليلة
املــاض ـيــة إل ــى الـصـحــافــة فــي واش ـن ـطــن كي
تتعاظم الـحــاجــة إلـيــه ليضبط مــن جموح
الــرئـيــس .وتـسـ ّـربــت مــن البيت األبـيــض في

عهد كلينتون أخبار عن صراخه وصياحه
وث ـ ـ ـ ـ ــورات غـ ـضـ ـب ــه ،كـ ـم ــا ت ـ ـسـ ـ ّـربـ ــت أخـ ـب ــار
ّ
نسائياته .وذهب أوباما بعيدًا في معاقبة
ّ
ُامل ّ
سربني إلى درجة أن إدارته سجلت رقمًا
ّ
ّ
ّ
قضائيًا.
صحافيني
قياسيًا في مالحقة
هناك فــي الكتاب مــا ال تهتم بــه الصحافة
ال ـعــاملـ ّـيــة أو ال ـعــربـ ّـيــة .يـتـضــح ف ــي الـكـتــاب
كسينجر ال ي ــزال يـلـعــب دورًا
أن ال ـع ـجــوز ّ
سـ ـي ــاس ـ ّـي ــا م ـ ــؤثـ ـ ـرًا مـ ــن وراء ال ـ ـس ـ ـتـ ــار .قــد
تـكــون هــذه اإلدارة ّأول إدارة أنعشت دور
كسينجر .لـكــن ليست هــذه ّأول مــرة تقوم
ّ
أميركية باستشارة كيسنجر.
فيها إدارة
ّ
فــالــرجــل تـ ــرأس لـجـنــة دراس ــي ــة ع ــن وضــع
ّ
الالتينية فــي عهد ريـغــان ،كما أن
أمـيــركــا
هيالري كلينتون ،الساعية دومــا للظهور
ّ
الخارجية،
بمظهر الصقور فــي السياسة
ّ
كــانــت تعتمد على مـشــورتــه أثـنــاء توليها
ل ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة .ل ـك ــن اعـ ـتـ ـم ــاد جـ ــارد
كــوشـنــر عـلـيــه ي ـبــدو غــريـبــا بـعــض الـشــيء
ألن األخ ـي ــر غ ـيــر عـلـيــم ب ـش ــؤون الـسـيــاســة
الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة ،م ـم ــا ي ـج ـع ـلــه أسـ ـيـ ـرًا مل ـش ــورة
كـسـيـنـجــر .وي ـب ــدو أن األخـ ـي ــر ،الـ ــذي راك ــم
ـوري ــة اس ـت ـش ـ ّ
وأس ـ ـ ــس إمـ ـب ــراط ـ ّ
ثـ ـ ــروة ّ
ـاري ــة
ّ
ّ
م ــن وراء عــاقــاتــه ال ـت ـجــاريــة والـسـيــاســيــة
ّ
رت ــب أمــر لـقــاء ّ
القمة
مــع الـصــن ،هــو ال ــذي
بــن الــرئـيــس الـ ّصـيـنــي وب ــن ت ــرام ــب .ومــن
املنطقي أن نتوقع أن يكون كسنجر يدلي
أيـضــا بــدلــوه فــي شــؤون الـصــراع العربي ـ
اإلسرائيلي.
والكتاب مهم من حيث تأكيده على سطوة
ّ
اإلمبراطورية .كل قــرارات السياسة
الدولة
ّ
ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة واألمـ ـ ــن ت ـم ــر ع ـب ــر ن ـف ــق صـنــع
ً
ّ
يتأثر قليال فقط
القرار االمبراطوري الذي
ّ
بشخصية الرئيس .ويظهر في الكتاب أن
ترامب كــان معارضًا لقصف سوريا ،لكنه
رضخ لقرار فريق األمن القومي في البيت
األبـ ـي ــض (وخ ـ ــارج ـ ــه) ،ك ـمــا أنـ ــه رضـ ــخ فــي
مسألة زيادة عدد ّ
قوات االحتالل األميركي
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ب ــال ــرغ ــم م ــن م ـعــارض ـتــه
ّ
الشخصية .يريد أعداء وخصوم ترامب أن
يبالغوا في تأثيره في صنع السياسية وفي
تلطيخه لسمعة أميركا ،لكنه هؤالء هتفوا
لترامب عندما قصف سوريا وعندما زاد
ّ
األميركية في أفغانستان وعندما
الـقـ ّـوات
نــاصــر حــركــة االحـتـجــاجــات فــي إيـ ــران .أي
أن خـصــوم تــرامــب وأن ـصــاره يتفقون على
ما يتفق عليه جهاز األمن واالستخبارات
ّ
األميركية.
والعسكرتاريا
ّ
لـ ـك ــن ه ـ ـنـ ــاك ج ـ ــوان ـ ــب ل ـش ـخ ـص ــي ــة ت ــرام ــب
ت ـمـ ّـيــزه ع ــن غ ـي ــره .ه ــو لـيــس وح ــده املـهـتــم
بــالـعــاقــات ال ـعـ ّ
ـامــة وص ــورة اإلدارة ،لكنه
ي ـب ــدي اه ـت ـمــامــا فــائ ـقــا ب ـه ــذا ال ـج ــان ــب مــن
ال ـح ـك ــم .وك ـ ــان ل ــري ـغ ــان م ـس ـت ـشــار م ـت ـفـ ّـرغ
ل ـش ــؤون ال ـع ــاق ــات ال ـع ـ ّ
ـام ــة ،مــاك ـيــل دي ـفــر،
ّ
ّ
وهـ ــو ت ــرق ــى ف ــي ال ـس ــل ــم الــوظ ـي ـفــي إلـ ــى أن
ّ
أصبح نائبًا لرئيس هيئة أرك ــان موظفي
الـبـيــت األب ـي ــض .وه ــو روى فــي كـتــابــه عن
ّ
تجربته فــي الحكم أن فريقًا مــن املوظفني
ّ
كــان يستطلع املكان (فــي الــدول األجنبية)

