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مفكرة
والسبب في كتابة هذا الكتاب ال يمكن أن يكون أكثر وضوحا .مع تدشين دونالد ترامب في  20يناير  ،2017دخلت الواليات المتحدة العين
من العاصفة السياسية األكثر استثنائية منذ على األقل واترغيت .مع اقتراب اليوم ،بدأت أن أقول هذه القصة في معاصرة بطريقة ممكن،
ومحاولة لرؤية الحياة في البيت األبيض ترامب من خالل عيون الناس األقرب إليها.
وكان هذا في األصل تصور على أنه سرد ألول مرة إدارة ترامب األولى ،أن معظم العالمات التقليدية للرئاسة .غير أن األحداث كانت قد
توقفت دون توقف مؤقت ألكثر من مائتي يوم ،حيث أن الستار ينزل عن أول عمل لرئاسة ترامب فقط بتعيين الجنرال المتقاعد جون كيلي
رئيسا لألركان في أواخر يوليو وخروج كبير االستراتيجيين ستيفن ك . .بانون بعد ثالثة أسابيع.
وتستند األحداث التي وصفتها في هذه الصفحات إلى المحادثات التي جرت على مدى ثمانية عشر شهرا مع الرئيس ،ومعظم أعضاء
كبار موظفيه
 بعضهم تحدث معي عشرات المرات  -ومع كثير من الناس الذين تحدثوا إليهم .وحدثت المقابلة األولى قبل أن أتصور بيتا ترامب األبيض،وأقل كتابا عنه ،في أواخر مايو  /أيار  2016في منزل ترامب في بيفرلي هيلز ،الذي كان المرشح آنذاك يصقل نصف لتر من هاجن داز
الفانيليا ،في مجموعة من المواضيع في حين ذهب مساعدوه ،هوب هيكس ،كوري ليواندوسكي ،وجاريد كوشنر ،من والخروج من
الغرفة .واستمرت المحادثات مع أعضاء فريق الحملة من خالل االتفاقية الجمهورية في كليفالند ،عندما كان ال يزال من الصعب تصور
انتخابات ترامب .انتقلوا إلى برج ترامب مع ثورة ستيف بانون قبل االنتخابات ،عندما كان ال يزال يبدو وكأنه غريبة مسلية ،وبعد ذلك ،بعد
االنتخابات ،عندما بدا وكأنه عامل معجزة.
بعد فترة وجيزة من  20يناير ،أخذت شيئا مثل مقعد شبه دائم على األريكة في الجناح الغربي .ومنذ ذلك الحين أجريت أكثر من مائتي
مقابلة.
في حين أن إدارة ترامب جعلت العداء للصحافة سياسة افتراضية ،إال أنها كانت أكثر انفتاحا على وسائل اإلعالم من أي بيت أبيض في
الذاكرة األخيرة .في البداية ،سعت إلى مستوى من الوصول الرسمي إلى هذا البيت األبيض ،وهو شيء من حالة الطيران على
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الحائط .وشجع الرئيس نفسه هذه الفكرة .ولكن ،بالنظر إلى العديد من اإلقطاعيات في البيت األبيض ترامب التي جاءت في صراع
مفتوح من األيام األولى لإلدارة ،يبدو أن هناك شخص واحد قادر على تحقيق ذلك.وبالمثل ،كان هناك
ال أحد يقول "اذهب بعيدا" .ومن ثم أصبحت أكثر تفاعال من ضيف مدعو
 شيء قريب جدا من ذبابة فعلية على الحائط  -بعد قبول أي قواعد وال قدمت أي وعود حول ما قد أو قد ال يكتب.العديد من روايات ما حدث في ترامب البيت األبيض في صراع مع بعضها البعض .كثير ،بطريقة ترامبية ،غير صحيحة أصال.تلك الصراعات،
وأن الرخاء مع الحقيقة ،إن لم يكن مع الواقع نفسه ،هي موضوع عنصري من الكتاب .أحيانا أسمح لالعبين بتقديم إصداراتهم ،مما
يسمح للقارئ بالحكم عليها .في حاالت أخرى ،من خالل االتساق في الحسابات ومن خالل المصادر لقد جئت إلى الثقة ،واستقر على
نسخة من األحداث وأعتقد أن يكون صحيحا.
وتحدثت بعض مصادري معي عن ما يسمى بالخلفية العميقة ،وهي عبارة عن اتفاقية للكتب السياسية المعاصرة تتيح وصفا مجهزا
لألحداث التي قدمها شاهد لم يكشف عن اسمه .واعتمدت أيضا على المقابالت غير المسجلة ،مما أتاح للمصدر أن يقدم اقتراحا
مباشرا مع الفهم بأنه ليس لإلسناد .وتحدثت مصادر أخرى معي على أساس أن المواد في المقابالت لن تصبح علنية حتى يأتي
الكتاب .وأخيرا ،تحدثت بعض المصادر بشكل صريح في السجل.
في الوقت نفسه ،تجدر اإلشارة إلى بعض األلغاز الصحفية التي واجهتها عند التعامل مع إدارة ترامب ،وكثير منها نتيجة غياب البيت
األبيض لإلجراءات الرسمية ،وعدم وجود خبرة من مديريها .وشملت هذه التحديات التعامل مع المواد غير المسجلة أو الخلفية العميقة
التي وضعت في وقت الحق عرضا على المحضر؛ المصادر التي قدمت حسابات في الثقة ومن ثم تقاسمها على نطاق واسع ،كما لو
كانت تحرر من قبل الكالم األول .عدم االنتباه بشكل متكرر لوضع أي معلمات على استخدام محادثة؛ فإن آراء المصدر معروفة جيدا،
وتشاطر على نطاق واسع أنه سيكون من المعقول عدم االعتماد عليها؛ وتقاسم ساميزدات تقريبا ،أو رواية غوبسماكد ،من المحادثات
الخاصة وعميقة الخلفية خالف ذلك .وفي كل مكان في هذه القصة هو صوت الرئيس الثابت ،الذي ال يكل ،وغير المنضبط ،العام والخاص،
الذي يتقاسمه اآلخرون على أساس يومي ،وأحيانا تقريبا كما ينطق به.
وألي سبب كان الجميع تقريبا الذين اتصلت بهم  -كبار أعضاء طاقم البيت األبيض ،فضال عن المراقبين المتفانين من ذلك  -تقاسم كميات
كبيرة من الوقت معي وذهب إلى جهد كبير للمساعدة في تسليط الضوء على الطبيعة الفريدة للحياة داخل ترامب وايت منزل .في
النهاية ،ما شاهدته ،وما هو هذا الكتاب هو حول ،هو مجموعة من الناس الذين كافحوا ،كل في بطريقتهم الخاصة ،لتتفق مع معنى
العمل دونالد ترامب.
إنني مدين لهم بديون هائلة.

برولوغو :آيلز وبانون

تي
بدأ مساء في ستة وثالثين ،ولكن ستيف بانون ،فجأة بين أقوى الرجال في العالم واآلن أقل وأقل إدراكا للقيود الوقت ،كان في وقت
متأخر.
وقد وعد بانون بالتوجه إلى هذا العشاء الصغير الذي رتبه األصدقاء المتبادلون في منزل بلدة قرية غرينتش لرؤية روجر آيلز ،الرئيس
السابق لشركة فوكس نيوز وأهم شخصية في وسائل اإلعالم اليمينية ومرشد بانون في وقت ما .في اليوم التالي 4 ،يناير  ،2017أي
قبل أكثر من أسبوعين بقليل من افتتاح صديقه دونالد ترامب ،حيث يتوجه الرئيس الخامس واألربعون  -أيلز إلى بالم بيتش ،إلى إجبار،
لكنه يأمل في التقاعد المؤقت.
كان سنو يهدد ،ولئن ظهر العشاء مشكوك فيه .كان ايلز البالغ من العمر سبعين عاما ،الذي كان لديه تاريخ طويل من مشاكل الساق
والورك ،بالكاد يمشي ،وجاء إلى مانهاتن مع زوجته بيث من منزله في هدسون في هدسون ،حذرا من الشوارع الزلقة .ولكن ايلز كان
حريصا على رؤية بانون .مساعد البانون ،الكسندرا بريتي ،أبقى الرسائل النصية تحديثات ثابتة على التقدم بانون استخراج نفسه من
برج ترامب.
كما انتظرت مجموعة صغيرة لبانون ،كان مساء ايلز .ومثلما كان أيلز قد استحوذ على انتصار صديقه القدامى دونالد ترامب كأكبر عدد من
االخرين ،قدم االجتماع اجتماعا صغيرا حول العشوائية والسخفية فى السياسة .قبل إطالق فوكس نيوز في عام  ،1996كان ايلز ،منذ
ثالثين عاما ،من بين كبار النشطاء السياسيين في الحزب الجمهوري .وفوجئت كما كان في هذه االنتخابات ،وقال انه يمكن حتى اآلن
تقديم قضية لخط مستقيم من نيكسون الى ترامب .وقال إنه ليس متأكدا من أن ترامب نفسه ،في أوقات مختلفة من الجمهوريين
المستقلين والديمقراطيين ،يمكن أن يجعل القضية .ومع ذلك ،كان يعتقد انه يعرف ترامب وكذلك أي شخص فعل وكان حريصة على
تقديم مساعدته .كما كان متحمسا للعودة إلى لعبة وسائل اإلعالم اليمينية ،ووصف بقوة بعض إمكانيات الخروج بالمليار دوالر الذي
يعتقد أنه سيحتاج إلى شبكة كابل جديدة.
كل من الرجال ،ايلز وبانون ،احتضن أنفسهم طالب معينين من التاريخ ،سواء أوتوديداكتس جزئية لنظريات المجال العالمي .ورأوا هذا
بالمعنى الكارزمي  -كان لديهم عالقة شخصية مع التاريخ ،وكذلك مع دونالد ترامب.
اآلن ،ومع ذلك على مضض ،فهم ايلز أنه ،على األقل في الوقت الراهن ،كان يمر الشعلة اليمينية لبانون .كانت الشعلة التي أحرقت
مشرق مع السخرية .وقد هيمنت "فوكس نيوز" ،التي بلغت أرباحها السنوية  1.5مليار دوالر ،على السياسة الجمهورية منذ
عقدين .اآلن أخبار بريتون بانون ،مع مجرد  1.5مليون  $في األرباح السنوية ،كان يدعي هذا الدور .على مدى ثالثين عاما ،كان ايلز -
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حتى وقت قريب الشخص الوحيد األقوى في السياسة المحافظة  -مرغما ومتسامحا دونالد ترامب ،ولكن في النهاية بانون وبريتبارت
انتخبه.
قبل ستة أشهر ،عندما كان النصر ترامب ال يزال يبدو من عالم ممكن ،أيلز ،المتهم بالتحرش الجنسي ،تم صرفه من فوكس نيوز في
خطوة هندستها أبناء ليبراليون المحافظين البالغ من العمر  85عاما روبرت مردوخ ،وحصة مسيطرة في فوكس نيوز ومالك وسائل اإلعالم
أقوى من العمر .وكان سقوط أيلس سببا في االحتفال الليبرالي بكثير :فقد أعاقت القاعدة االجتماعية الجديدة أعظم حافظة محافظة
في السياسة الحديثة .ثم ترامب ،بالكاد بعد ثالثة أشهر ،متهمين بمزيد من الشهوة والسلوك المسيء ،انتخب رئيسا.
***
أيلز تتمتع أشياء كثيرة عن ترامب :مبيعاته ،وظهوره ،القيل والقال له .كان معجبا بالمعنى السادس لترامب للسوق العامة ،أو على األقل
ال هوادة فيها وعدم معرفة محاوالته المتواصلة للفوز بها .كان يحب لعبة ترامب .كان يحب تأثير ترامب وقحته" .لقد استمر فقط في
الذهاب" ،كان أيلز قد أعجب بصديق بعد المناقشة األولى مع هيالري كلينتون".كنت ضرب دونالد على طول الرأس ،وانه يستمر في
الذهاب .وال يعرف حتى انه تعرض للضرب ".
لكن ايلس مقتنع بأن ترامب ليس لديه معتقدات سياسية أو العمود الفقري .حقيقة أن ترامب أصبح الصورة الرمزية في نهاية المطاف من
الرجل الغاضب فوكس كان عالمة أخرى أننا كنا نعيش في العالم رأسا على عقب .كانت النكتة على شخص ما ،وكان أيلس يعتقد أنه
قد يكون عليه.
ومع ذلك ،كان ايلز يالحظ السياسيين لعقود ،وفي حياته المهنية الطويلة كان قد شهد فقط كل نوع ونمط والغرابة والحلوى والكرنفين
والهوس .نشطاء مثل نفسه ،واآلن ،مثل بانون  -عملت مع جميع أنواع .كانت العالقة التكافلية و كوديبندنت في نهاية المطاف .وكان
السياسيون من رجال الجبهة في جهد تنظيمي معقد .يعرف الناشطون اللعبة ،وكذلك معظم المرشحين والمكاتب .لكن ايلز كان على
يقين من أن ترامب لم يفعل ذلك .كان ترامب غير منضبطة  -لم يكن لديه القدرة على أي خطة اللعبة .وقال إنه ال يمكن أن يكون جزءا
من أي منظمة ،كما أنه ال يرجح أن يشترك في أي برنامج أو مبدأ .في رأي ايلز ،كان "متمردا من دون قضية" .وكان ببساطة "دونالد" -
على الرغم من أن ال شيء أكثر من الالزم أن يقال.
وفى اوائل اغسطس ،بعد اقل من شهر من طرد ايلز من فوكس نيوز ،طلب ترامب من صديقه القدامى السيطرة على حملته
الكارثية .أيلز ،مع العلم أن ترامب تميل إلى الحصول على المشورة ،أو حتى االستماع إليها ،رفضه .هذه هي المهمة التي استغرقها
بانون بعد أسبوع.
بعد انتصار ترامب ،بدا أيلز يوازن األسف ألنه لم يستغل الفرصة إلدارة حملة صديقه مع الخداع الذي تبين أن عرض ترامب هو الفرصة
النهائية .كان إرتفاع ترامب إلى السلطة ،كما يفهم أيلز ،هو االنتصار غير المحتمل للعديد من األشياء التي تمثلها آيلز وفوكس فوكس
نيوز .بعد كل شيء ،ربما كان أيلس هو الشخص األكثر مسؤولية عن إطالق العنان لتيارات غاضبة من انتصار ترامب :لقد اخترع وسائل
اإلعالم اليمينية التي سعيدة في شخصية ترامب.
وجد أيلز ،الذي كان عضوا في دائرة وثيقة من األصدقاء والمستشارين ترامب في كثير من األحيان ،نفسه على أمل أنه سيحصل على
مزيد من الوقت مع الرئيس الجديد مرة واحدة هو وبيت انتقل إلى بالم بيتش؛ كان يعرف أن ترامب يخطط للقيام برحالت منتظمة إلى
مار-آ-الغو ،على الطريق من منزل آيلز الجديد .ومع ذلك ،على الرغم من أن ايلز كان يدرك جيدا أنه في السياسة ،والفوز التغييرات كل
شيء  -الفائز هو الفائز  -وقال انه ال يمكن الحصول على رأسه تماما حول حقيقة غير محتملة وغريبة أن صديقه دونالد ترامب أصبح اآلن
رئيسا للواليات المتحدة.
***
في تسع ثالثين ،ثالث ساعات في وقت متأخر ،جزء جيد من العشاء يؤكل بالفعل ،وصل بانون أخيرا .كان يرتدي السترة المشجعة ،و
إقرانه المميز من قميصين ،و التعب العسكري ،و الذي لم يتذوق ،و بلغ من العمر  63عاما ،و انضم إلى الضيوف اآلخرين على الطاولة و
سيطر على الفور على المحادثة .دفع كأس قدم من النبيذ بعيدا
 "أنا ال أشرب"  -دفن في تعليق الحية ،تحميل عاجل من المعلومات حول العالم كان على وشك تولي.وقال "اننا سنضرب المنطقة حتى يكون لدينا كل عضو فى مجلس الوزراء خالل االيام السبعة القادمة من خالل جلسات
تأكيدها"" .تيلرسون هو يومين ،جلسة يومين ،ماتيس هو يومين ."...
بانون تحطمت من "جنون الكلب" ماتيس  -المتقاعد من فئة األربعة نجوم الجنرال الذي ترامب ترشح كوزير للدفاع  -إلى حث طويل على
التعذيب ،الليبرالية المفاجئة من الجنراالت ،وغباء من البيروقراطية المدنية والعسكرية .ثم كان على موعد تلوح في األفق مايكل فلين -
ترامب العام المفضل الذي كان االفتتاح في العديد من التجمعات ترامب  -مستشار األمن القومي.
"انه على ما يرام .انه ليس جيم ماتيس وانه ليس جون كيلي  ...لكنه على ما يرام .إنه يحتاج فقط إلى الموظفين المناسبين من حوله
" .ومع ذلك ،قال بانون ":عندما تخرجوا من جميع رفاق ترامب الذين وقعوا كل تلك الرسائل وجميع نيوكونس الذين حصلوا علينا في كل
هذه الحروب
 ...انها ليست مقعد عميق ".
وقال بانون انه حاول ان يدفع جون بولتون الدبلوماسى الشقاق الشهير للعمل كمستشار لالمن القومى .بولتون كان المفضل ايلز ،أيضا.
وقال ايلز "انه قاذف قنابل"" .و غريب قليال المالعين .ولكن كنت في حاجة إليه .من هو جيد على إسرائيل؟ فلين هو جوزي قليال على
إيران .تيلرسون " -وزير الدولة المعين  "-يعرف النفط فقط ".
"شارب بولتون هو مشكلة "،سنورتد بانون" .ترامب ال يعتقد انه يبدو الجزء .أنت تعرف أن بولتون هو طعم مكتسب" .
"حسنا ،كانت الشائعات هي أنه حصل في ورطة ألنه دخل في معركة في فندق ليلة واحدة وطرد بعض النساء".
واضاف "اذا قلت ترامب انه قد يكون لديه وظيفة".
***
كان بانون قادر على الفضول الحتضان ترامب بينما في الوقت نفسه يشير إلى أنه لم يأخذه على محمل الجد .وقد التقى ألول مرة
ترامب ،المرشح الرئاسي مرة أخرى مرة أخرى ،في عام 2010؛ في اجتماع عقد في برج ترامب ،اقترح بانون ترامب أنه يقضي نصف
مليون دوالر لدعم المرشحين على غرار حزب الشاي كوسيلة لتعزيز طموحاته الرئاسية.بانون ترك االجتماع الذي يرى أن ترامب لن
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سعال هذا النوع من العجين .لم يكن مجرد العب خطير .بين باقي اللقاءات األولى ومنتصف أغسطس  ،2016عندما تولى حملة ترامب،
كان بانون ،بعد مقابالت قليلة أجراها مع ترامب في برنامجه اإلذاعي بريتبارت ،واثقا من أنه لم ينفق أكثر من عشر دقائق في مباراة
واحدة ،على محادثة واحدة مع ترامب.
ولكن اآلن وصلت لحظة زيتجيست بانون .في كل مكان كان هناك شعور مفاجئ من الشك الذاتي العالمي .خروج بريطانيا من المملكة
المتحدة ،وموجات المهاجرين الوافدين إلى شواطئ غاضبة في أوروبا ،وحرمان العمال من العمل ،وشبح المزيد من االنهيار المالي،
وبيرني ساندرز ،ودينامياته الليبرالية في كل مكان كان رد فعل عنيف .حتى أكثر الدعاة للعولمة تكرارا .يعتقد بانون أن أعدادا كبيرة من
الناس كانت تتقبل فجأة رسالة جديدة :العالم يحتاج إلى حدود  -أو يجب أن يعود العالم إلى وقت كان فيه حدودا .عندما كانت أمريكا
كبيرة .أصبح ترامب منصة لتلك الرسالة.
بحلول شهر يناير من هذا العام ،كان بانون منغمسين في عالم دونالد ترامب لمدة خمسة أشهر تقريبا .وعلى الرغم من أنه قد تراكمت
فهرس كبير من خصوصيات ترامب ،وتسبب ما يكفي لالنذار المحتمل حول عدم القدرة على التنبؤ من رئيسه ووجهات نظره ،وهذا لم
ينتقص من جذابة ترامب ،جذابة الكاريزمية إلى اليمين ،حزب الشاي ،قاعدة ميمي اإلنترنت  ،واآلن ،في النصر ،من الفرصة التي كان
يعطي ستيف بانون.
***
"هل يحصل عليه؟" سأل آيلز فجأة ،وقفة وتبحث باهتمام في بانون.
كان يعني ترامب الحصول عليه .ويبدو أن هذا سؤال حول جدول األعمال اليميني :هل الملياردير مستهتر حقا الحصول على قضية
الشعبوية العمل؟ ولكن ربما كان سؤاال غير واضح حول طبيعة السلطة نفسها .هل حصل ترامب على المكان الذي وضعه فيه التاريخ؟
استغرق بانون رشفة من الماء .يقول بانون" :إنه يحصل عليه" ،بعد تردده ربما لفترة طويلة جدا" .أو يحصل على ما يحصل".
مع نظرة جانبية ،واصلت ايلز التحديق له ،كما لو كان بانتظار بانون إلظهار المزيد من أوراقه.
وقال بانون "حقا"" .انه على البرنامج .هذا هو برنامجه " .التحرك من ترامب نفسه ،بانون سقط على جدول أعمال ترامب" .يوم واحد
نحن نقل السفارة األمريكية إلى القدس" .كل شيء في شيلدون"  -شيلدون أديلسون ،الملياردير الكازينو ،المدافع عن يمين اليمين
المتطرف ،ومؤيد ترامب " -كل شيء في .ونحن نعرف أين نتجه إلى هذا".
"هل يعرف دونالد؟" سأل أيلز المتشككين.
بانون ابتسم ،كما لو كان تقريبا مع غمزة ،واستمر:
"دع األردن يأخذ الضفة الغربية ،دع مصر تأخذ غزة .السماح لهم التعامل معها .أو بالوعة تحاول .السعوديون على حافة الهاوية ،المصريون
على حافة الهاوية ،كلهم خائفون من الموت في بالد فارس  ...اليمن ،سيناء ،ليبيا  ...هذا شيء سيء  ....هذا هو السبب في أن
روسيا هي مفتاح جدا  ....هل روسيا سيئة؟ انهم األشرار .لكن العالم مليء باألشرار ".
عرض بانون كل هذا مع شيء مثل إبلينس  -رجل إعادة تشكيل العالم" .لكن من الجيد أن نعرف األشرار هم األشرار" ،وقال ايلز ،ودفع
بانون.
"دونالد قد ال يعرف".
وقال العدو الحقيقي ،وقال بانون على نقطة ،والحرص على عدم الدفاع عن ترامب كثيرا أو أن يميزه على اإلطالق ،والصين .وكانت
الصين اول جبهة فى حرب باردة جديدة .وقد أسيء فهم كل شيء في سنوات أوباما  -ما كنا نظن أننا نفهم أننا لم نفهم على
اإلطالق .كان ذلك فشل المخابرات األمريكية" .أعتقد أن كومي هو رجل من الدرجة الثالثة.اعتقد بان برينان هو رجل من الدرجة الثانية "،
وقال بانون ،رفض مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ومدير وكالة المخابرات المركزية.
"البيت األبيض اآلن مثل البيت األبيض جونسون في عام  .1968سوزان رايس"  -مستشار األمن القومي أوباما " -يدير الحملة ضد داعش
كمستشار لألمن القومي .انهم اختيار األهداف ،وقالت انها التقاط ضربات الطائرات بدون طيار .أعني أنهم يديرون الحرب بنفس فعالية
جونسون في الثامنة والستين .البنتاغون هو انسحاب تماما من كل شيء .يتم فصل خدمات إنتل من كل شيء .وسائل اإلعالم قد ترك
أوباما قبالة هوك .تأخذ أيديولوجية بعيدا عن ذلك ،وهذا هو ساعة الهواة كاملة .أنا ال أعرف ما يفعله أوباما .ال أحد على الكابيتول هيل
يعرفه ،ال رجال األعمال يعرفون له ما الذي أنجز ،ماذا يفعل؟ "
"أين دونالد على هذا؟" سأل ايلز ،اآلن مع داللة واضحة أن بانون كان بعيدا جدا عن متبرع له.
"انه على متن الطائرة تماما" ".ركز؟"
"إنه يشتريها".
وقال مسرحي ايلز "لن اعطي دونالد الكثير للتفكير".
بانون سنورتيد" .الكثير جدا ،قليال جدا ال تغير بالضرورة األشياء".
***
"ما الذي حصل على نفسه مع الروس؟" الضغط أيلس.
وقال بانون "في الغالب" ذهب الى روسيا وانه يعتقد انه سيجتمع مع بوتين.
لكن بوتين لم يكن قادرا على إعطاء القرف عنه .حتى انه ال يزال يحاول" .وقال انه" دونالد " ،وقال ايلز.
يقول بانون ،الذي اتخذ إلى ترامب على أنه شيء مثل عجب طبيعي ،ما وراء التفسير" :إنه شيء رائع.
ومرة أخرى ،كما لو كانت مسألة ترامب جانبا  -مجرد وجود كبير وغريب لكل من الشكر واالمتثال لبانون ،في الدور الذي تصوره لنفسه،
وهو منصب رئيس ترامب ،اتهم إلى األمام:
"كل شيء في الصين .ال شىئ اخر يهم .نحن ال تحصل على حق الصين ،ونحن ال تحصل على أي شيء الحق .هذا كل شيء بسيط
جدا .الصين حيث كانت ألمانيا النازية في  1929إلى  .1930والصينيون ،مثل األلمان ،هم أكثر الناس عقالنية في العالم ،حتى انهم
ليسوا كذلك .وانهم ستعمل الوجه مثل ألمانيا في الثالثينيات .سوف يكون لديك دولة هيبيرناتيوناليست ،وبمجرد أن يحدث ال يمكنك
وضع الجني مرة أخرى في زجاجة" .
وقال ايلز ،وهو قاتل ،ان "دونالد قد ال يكون نيكسون في الصين" ،مما يوحي بأن ترامب لالستيالء على عباءة التحول العالمي قد يثقل
السمعة.
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بانون ابتسم" .بانون في الصين" ،وقال ،مع كل من رائع ورائعة الذاتي االستنكار.
"كيف هو الطفل؟" سأل ايلز ،في اشارة الى صهر ترامب ومستشار سياسي كبير ،جارد كوشنر البالغ من العمر  36عاما.
وقال بانون" ،له شريكي" ،لهجة تشير إلى أنه إذا شعر خالف ذلك ،كان مع ذلك عازم على البقاء على رسالة.
"حقا؟" قال ايلز مشكوك فيها" .انه على الفريق".
"كان لديه الكثير من الغداء مع روبرت".
"في الواقع "،قال بانون" ،يمكنني استخدام مساعدتكم هنا" .ثم قضى بانون عدة دقائق في محاولة لتجنيد ايلز للمساعدة في الرضفة
مردوخ .ايلز ،منذ إطاحة به من فوكس ،أصبح فقط أكثر مرارة تجاه مردوخ .اآلن كان مردوخ في كثير من األحيان يشجع الرئيس المنتخب
ويشجعه على االعتدال االعتدال  -كل انقالب غريب في التيارات الغريبة دائما للمحافظة األمريكية .أراد بانون أيلز أن يقترح على ترامب،
وهو رجل اشتمل العديد من العصاب على رعب من النسيان أو الخرف ،أن مردوخ قد يفقدها.
وقال ايلز "سأتصل به"" .لكن ترامب سوف يقفز من خالل األطواق لروبرت .مثل ل
ضعه في .تمتص وينزل .أنا فقط تقلق من هو الرجيج الذي سلسلة" .
استمر المعالج اإلعالمي القديم اليميني واألصغر سنا (وإن لم يكن كل ذلك كثيرا) على رضا النزالء اآلخرين حتى اثني عشر عاما ،وكان
كبار السن يحاولون رؤية اللغز الوطني الجديد الذي كان ترامب ،على الرغم من أن أيلس سيقول أن سلوك ترامب كان متوقعا في أي
وقت مضى ،وكان األصغر سنا مصمم على ما يبدو على عدم إفساد لحظة مصيره.
"دونالد ترامب قد حصلت عليه .انه ترامب ،لكنه حصل عليه .ترامب هو ترامب " ،وأكد بانون.
"نعم ،انه ترامب" ،وقال ايلز ،مع شيء مثل الخداع.
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يوم االنتخابات
O
بعد ظهر يوم  8نوفمبر  ،2016استقر مدير حملة كيليان كونواي دونالد ترامب وشخصية ترامبوورلد المركزية ،في الواقع ،في مكتبها
الزجاجي في برج ترامب .وحتی األسابيع األخيرة من السباق ،کان مقر حملة ترامب یبقی مکانا بال طائل.كل ما بدا للتمييز
كان من المكتب الخلفي للشركات عدد قليل من الملصقات مع شعارات اليمين.
كونواي اآلن في مزاج مزدهر ملحوظ بالنظر إلى أنها كانت على وشك تجربة هزيمة مدوية إن لم يكن كارثية .وسوف يفقد دونالد ترامب
االنتخابات
 من هذا كان مؤكدا  -لكنه ربما من المحتمل أن يحمل الهزيمة إلى أقل من  6نقاط .وكان ذلك انتصارا كبيرا .أما بالنسبة للهزيمة التيتلوح في األفق نفسها ،وقالت انها صدمت عليه :كان خطأ بريبوس رين ،وليس لها.
كانت قد أمضت جزءا جيدا من اليوم الذي يدعو األصدقاء والحلفاء في العالم السياسي ويلوم بريبوس .وقد أطلعت اآلن على بعض
منتجي التلفزيون ومراسيهم الذين أقامت معهم عالقات قوية  -ومعهم ،الذين أجروا مقابالت نشطة في األسابيع القليلة الماضية ،كانت
تأمل في الحصول على وظيفة دائمة على الهواء بعد االنتخابات .وقالت إنها تريد أن تمأل بعناية العديد منهم منذ االنضمام إلى حملة
ترامب في منتصف أغسطس ،وأصبحت صوت الحملة معتدلة موثوق بها ،مع ابتساماتها التشنجي ومزيج غريب من الجرحية و
إمبرتوربيابيليتي ،وجه تليجينيك غريبة.
وبعيدا عن كل األخطاء الفظيعة األخرى في الحملة ،قالت إن المشكلة الحقيقية هي الشيطان الذي ال يستطيعون السيطرة عليه:
اللجنة الوطنية الجمهوريه التي يديرها بريبوس ،صاحب الصديق ،البالغ من العمر  32عاما كاتي والش  ،و فالك ،شون سبيسر .وبدال من
أن يكون الحزب الوطني الرواندي ،الذي كان في نهاية المطاف أداة المؤسسة الجمهورية ،كان يحوط على رهاناته منذ أن فاز ترامب
بالترشيح في أوائل الصيف .عندما ترامب في حاجة إلى دفع ،ودفع لم يكن هناك فقط.
كان هذا هو الجزء األول من تدور كونواي .والجزء اآلخر هو أنه على الرغم من كل شيء ،كانت الحملة مخيفة حقا طريقها من
الهاوية .فالفريق الذي يعاني من نقص شديد في الموارد ،وهو من الناحية العملية ،أسوأ مرشح في التاريخ السياسي الحديث ،كونواي
عرض إما بانتوميم المتداول العين كلما ذكر اسم ترامب ،أو
ميت التحديق  -فعلت فعال بشكل جيد للغاية .كونواي ،الذي لم يشارك قط في حملة وطنية ،والذي كان ،قبل ترامب ،يدير شركة
االقتراع في وقت قصير ،االقتراع أسفل ،وفهم تماما أنه بعد الحملة ،وقالت انها ستكون اآلن واحدة من األصوات المحافظة الرئيسية على
كابل األخبار.
والواقع أن أحد مستطلعي حملة ترامب ،جون ماكلوغلين ،قد بدأ يقترح في غضون األسبوع الماضي أو نحو ذلك أن بعض أرقام الدولة
الرئيسية ،التي كانت في الماضي سيئة ،قد تتغير فعال إلى ميزة ترامب .ولكن ال كونواي وال ترامب نفسه وال صهره جاريد كوشنر -
رئيس فعال للحملة ،أو رصد األسرة المعينة من ذلك  -تراجعت في يقينهم :مغامرتهم غير متوقعة سوف تنتهي قريبا.
إال أن ستيف بانون ،في نظره الغريب ،أصر على أن األرقام ستكسر لصالحهم .ولكن هذا هو رأي بانون-مجنون ستيف-كان العكس تماما
من كونه مطمئنة واحدة.
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كل شخص تقريبا في الحملة ،ال يزال الزي صغير للغاية ،واعتقدوا أنفسهم كفريق واضح العينين ،وواقعية حول آفاقهم وربما أي شيء
في السياسة .االتفاق غير المعلنة فيما بينها :ليس فقط دونالد ترامب ال يكون رئيسا ،وقال انه ربما ال يكون .وبصورة مالئمة ،فإن اإلدانة
السابقة لم تعني أن على أحد أن يعالج المسألة األخيرة.
ومع انتهاء الحملة ،كان ترامب نفسه متواضعا .وقد نجا من اإلفراج عن الشريط بيلي بوش عندما ،في الضجة التي تلت ،كان رنك كان
المرارة للضغط عليه إلنهاء السباق .وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومى قد علق هايالرى فجأة قائال انه كان يعيد فتح
التحقيق فى رسائل البريد االلكترونى قبل احد عشر يوما من االنتخابات ،وساعد على تجنب انهيار ارضى فى كلينتون.
وقال سامب نونبرغ في بداية الحملة" :يمكنني أن أكون أشهر رجل في العالم".
"ولكن هل تريد أن تكون رئيسا؟" سأل نونبرغ (سؤاال نوعيا مختلفا عن اختبار المرشح الوجودي المعتاد" :لماذا تريد أن تكون
رئيسا؟") .لم يحصل نونبرغ على إجابة.
كانت النقطة ،لم يكن هناك حاجة إلى أن يكون الجواب ألنه لن يكون رئيسا.
صديق ترامب الطويل روجر ايلز أحب أن أقول أنه إذا كنت ترغب في مهنة في التلفزيون ،تشغيل ألول مرة للرئيس .اآلن ترامب ،بتشجيع
من ايلز ،كان يطفو شائعات حول شبكة ترامب .كان مستقبل عظيم.
وقال انه سيخرج من هذه الحملة ،وأكد ترامب ايلز ،مع عالمة تجارية أقوى بكثير وفرص ال توصف .وقال ايلز فى محادثة قبل اسبوع من
االنتخابات "ان هذا اكبر مما احلم به"" .أنا ال أفكر في فقدان ألنه ال يخسر .لقد فازنا بكامله " .ما هو أكثر من ذلك ،انه كان بالفعل وضع
رده العام لفقدان االنتخابات :لقد سرقت!
كان دونالد ترامب وفريقه الصغير من المحاربين في الحملة على استعداد للتخسر بالنار والغضب .لم يكنوا مستعدين للفوز.
***
في السياسة يجب على شخص ما أن يخسر ،ولكن الجميع دائما يعتقد أنها يمكن أن يفوز .وربما ال يمكنك الفوز إال إذا كنت تعتقد أنك
سوف الفوز  -إال في حملة ترامب.
وكان ليتموتيف ترامب عن حملته الخاصة كيف كان كربي وكيف كان الجميع المشاركة فيه خاسرا .كما كان مقتنعا بنفس القدر بأن
شعب كلينتون كان فائزا رائعا " -لقد حصلوا على أفضل ما لدينا ،ونحن لدينا أسوأ" .كان الوقت الذي يقضيه مع ترامب على متن الطائرة
في كثير من األحيان تجربة ملحمة تشريح :الجميع من حوله كان احمق.
وكثيرا ما كان المرشح المرشح لورياندسوفسكي ،الذي شغل منصب مدير الحملة الرسمي األول أو أقل من ترامب ،هو المرشح .لعدة
أشهر دعا ترامب له "األسوأ" ،وفي يونيو  2016أطلق عليه أخيرا .من أي وقت مضى بعد ،أعلن ترامب حملته محكوم دون
ليواندوسكي .وقال "كلنا خاسرين"" .كل رفاقنا رهيبة ،ال أحد يعرف ما يفعلونه  ....لقد عاد كوري إلى الوراء " .كما سرعان ما توتر ترامب
على مدير حملته الثانية بول مانافورت.
وبحلول شهر آب  /أغسطس ،كان ترامب يتخلف عن كلينتون بنسبة  12إلى  17نقطة ويواجه عاصفة يومية من نزع الصحافة ،إال أن
ترامب لم يستطع استيعاب سيناريو بعيد المنال لتحقيق النصر االنتخابي .في هذه اللحظة العصيبة ،ترامب بعضا من المعاني األساسية
باع حملته الخاسرة .الملياردير اليميني بوب ميرسر ،وهو تيد كروز باكير ،قد حول دعمه لترامب مع ضخ  5ماليين دوالر .واعتقادا بأن
الحملة كانت حراثة ،أخذت ميرسر وابنته ريبيكا مروحية من ممتلكاتهما في لونغ آيالند إلى حملة لجمع التبرعات مع مانحين محتملين
آخرين تحتجزهم الثانية في مالك نيويورك جيتس وريث جونسون آند جونسون وريث جونسون الصيفي في هامبتونز.
كان ترامب ال عالقة حقيقية مع أي من األب أو االبنة .لم يكن لديه سوى عدد قليل من المحادثات مع بوب ميرسر ،الذي تحدث في
الغالب في مونوسيالبلز؛ تألف تاريخ ريبيكا ميرسر بأكمله مع ترامب من صورة شخصية أخذت معه في برج ترامب .ولكن عندما عرض
مرسرس خططهم للسيطرة على الحملة وتثبيت مالزمهم ،ستيف بانون وكليان كونواي ،لم ترامب ال يقاوم .وأعرب فقط عن عدم فهم
واسع حول السبب في أن أي شخص يريد أن يفعل ذلك" .هذا الشيء" ،وقال ل ميرسرس" ،هو حتى مارس الجنس حتى".
من خالل كل مؤشر مفيد ،شيء أكبر من حتى الشعور بالظلم ظل ما دعاه ستيف بانون "حملة كسر ديك"  -شعور االستحالة الهيكلية.
المرشح الذي كلف نفسه بأنه الملياردير عشر مرات أكثر من رفض حتى استثمار أمواله الخاصة في ذلك .وقال بانون لجاريد كوشنر،
الذي كان بانون قد وقع على الحملة ،كان مع زوجته في عطلة في كرواتيا مع عدو ترامب ديفيد جيفن  -أنه بعد أول مناقشة في
سبتمبر ،فإنها سوف تحتاج إلى  50مليون  $إضافية لتغطية حتى يوم االنتخابات.
واضاف كوشنر "ال يمكن ان نحصل على خمسين مليونا ما لم نستطيع ان نضمن له النصر".
"خمسة وعشرون مليون؟" برودد بانون .واضاف "اذا استطعنا القول ان النصر هو اكثر من المرجح".
في نهاية المطاف ،فإن أفضل ترامب تفعل هو قرض الحملة  10مليون  ،$شريطة أن يحصل عليه مرة أخرى في أقرب وقت ألنها يمكن أن
تثير المال اآلخر( .ستيف منوشن ،ثم رئيس المالية الحملة ،جاء لجمع القرض مع تعليمات األسالك على استعداد للذهاب ،لذلك ترامب
ال يمكن أن تنسى بسهولة إلرسال المال).
ولم تكن هناك في الواقع أية حملة حقيقية ألنه لم يكن هناك تنظيم حقيقي ،أو في أحسن األحوال ،مجرد حالة اختالل وظيفي
فريدة .روجر ستون ،مدير حملة األمر الواقع في وقت مبكر ،استقال من ترامب ،أو أطلق عليه كل رجل يدعي علنا أنه قد صفع اآلخر .أما
سام نونبرغ ،وهو مساعد ترامب الذي عمل لحساب ستون ،فقد أطاح به ليواندوسكي ،ثم زاد ترامب بشكل كبير من غسل المالبس
القذرة العامة من خالل مقاضاة نونبرغ .كان ليواندوفسكي و هوب هيكس ،مساعد العالقات العامة على حملة إيفانكا ترامب ،عالقة
انتهت في قتال عام في الشارع ،وهو حادث استشهد به نونبرغ في رده على دعوى ترامب .الحملة ،على وجهها ،لم تكن مصممة
لكسب أي شيء.
ومع أن ترامب ألغى المرشحين الجمهوريين الستة عشر اآلخرين ،ولكن مهما كان ذلك قد يبدو وكأنه يبدو ،لم يجعل الهدف النهائي
المتمثل في الفوز بالرئاسة أقل إثارة للعقل.
وإذا ،خالل الخريف ،والفوز بدا أكثر قليال معقوال ،التي تبخرت مع قضية بيلي بوش .وقال ترامب لمضيف ان بي سي "بيلي بوش" على
هيئة الميكروفون المفتوح ،وسط النقاش الوطني الجاري حول التحرش الجنسي "انني اجتذبت تلقائيا الى جميلة -فقط اقبل
تقبيلهم"" .انها مثل المغناطيس .قبلة فقط .أنا ال حتى االنتظار .وعندما كنت نجمة أنها تسمح لك أن تفعل ذلك .يمكنك فعل أي
شيء…  .االستيالء عليها من قبل كس .يمكنك فعل أي شيء".
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لقد كان هذا األمر مفاجئا .لذلك كان نفوذا هذا التطور أنه عندما تم استدعاء رين بريبوس ،رئيس رنك ،إلى نيويورك من واشنطن لعقد
اجتماع طارئ في برج ترامب ،لم يتمكن من جلب نفسه لمغادرة محطة بن .استغرق األمر ساعتين لفريق ترامب إلقناعه عبر المدينة.
"برو" ،وقال بانون يائسة ،كاجولينغ بريبوس على الهاتف" ،أنا قد ال أراك أبدا مرة أخرى بعد اليوم ،ولكن كنت فلدي تأتي إلى هذا المبنى
وكنت فلدي المشي من خالل الباب األمامي".
***
كان على البطانة الفضية للميالنية ترامب أن تحمل بعد أن كان الشريط بيلي بوش أنه اآلن ال يوجد وسيلة زوجها يمكن أن يصبح رئيسا.
زواج دونالد ترامب كان محيرا لكل شخص تقريبا حوله ،أو كان ،على أي حال ،ألولئك الذين ليس لديهم طائرات خاصة والعديد من
المنازل .قضى هو وميالنيا وقتا قليال نسبيا معا .يمكن أن تذهب أيام في وقت واحد دون االتصال ،حتى عندما كانوا في كل من برج
ترامب .في كثير من األحيان أنها ال تعرف أين كان ،أو أن نالحظ كثيرا من هذه الحقيقة .انتقل زوجها بين المساكن ألنه سينتقل بين
الغرف .جنبا إلى جنب مع معرفة القليل عن مكان وجوده ،وقالت انها ال تعرف سوى القليل عن عمله ،وأخذت في أفضل األحوال مصلحة
متواضعة في ذلك .والد ترامب كان غائبا ألوالده األربعة األوائل ،وكان أكثر غائبة لخامسه ،بارون ،ابنه مع ميالنيا .اآلن على زواجه الثالث،
وقال انه قال األصدقاء انه يعتقد انه قد أتقن أخيرا الفن :العيش والسماح العيش "هل تفعل الشيء الخاص بك".
كان من امرأة سيئة السمعة ،وخالل الحملة أصبحت ربما األكثر شهرة في العالم .في حين أن أحدا لن يقول أبدا ترامب حساسا عندما
يتعلق األمر بالمرأة ،كان لديه العديد من وجهات النظر حول كيفية الحصول عليها جنبا إلى جنب ،بما في ذلك نظرية ناقش مع األصدقاء
حول كيفية المزيد من السنوات بين رجل أكبر سنا وشابة أصغر ،وأقل أخذت امرأة أصغر سنا غش الرجل األكبر سنا شخصيا.
ومع ذلك ،فإن فكرة أن هذا الزواج في االسم فقط كان بعيدا عن الحقيقة .تحدث عن ميالنيا في كثير من األحيان عندما لم تكن
هناك .كان معجبا لها تبدو  -في كثير من األحيان ،محرجا بالنسبة لها ،في حضور اآلخرين .كانت ،وقال للناس بفخر ودون سخرية" ،زوجة
الكأس" .وبينما انه قد ال تكون مشتركة تماما حياته معها ،وقال انه يشارك بكل سرور غنائم منه .وقال "ان الزوجة السعيدة حياة
سعيدة" ،وهو ما يكرر وجهة نظر غنية شعبية.
كما طالب بموافقة ميالنيا( .سعى للحصول على موافقة جميع النساء من حوله ،وكان من الحكمة إلعطائها ).في عام  ،2014عندما بدأ
ألول مرة بجدية للنظر في الترشح للرئاسة ،كانت ميالنيا واحدة من القالئل الذين اعتقدوا أنه كان من الممكن أن يتمكن من الفوز .كان
خطا لكمة ابنته ،إيفانكا ،التي كانت قد نأىت بعناية عن الحملة .مع إزعاج غير مخفي أبدا عن زوجة أبيها ،قالت إيفانكا لألصدقاء :كل ما
عليك معرفته عن ميالنيا هو أنها تعتقد إذا كان يدير انه سوف يفوز بالتأكيد .
ولكن احتمال أن يصبح زوجها في الواقع رئيسا ،لميالنيا ،مرعبة .واعتقدت أنها ستدمر حياتها المحمية بعناية  -واحدة محمية ،وليس من
غير المعقول ،من عائلة ترامب الموسعة  -التي كانت تركز تقريبا تقريبا على ابنها الصغير.
ال تضع العربة قبل الحصان ،وقال زوجها مسليا ،حتى كما قضى كل يوم على درب الحملة ،تسيطر على األخبار .ولكن لها اإلرهاب
والعذاب شنت.
كانت هناك حملة الهمس حول لها ،قاسية وكوميدية في تلميحات لها ،يجري في مانهاتن ،التي أخبرها األصدقاء عنها.وكانت مسيرتها
النمذجة قيد التدقيق الدقيق .في سلوفينيا ،حيث نشأت ،وضعت مجلة المشاهير ،سوزي  ،الشائعات حول لها في الطباعة بعد ترامب
حصلت على الترشيح .بعد ذلك ،مع طعم مخيف لما قد يكون في المستقبل ،فجر ديلي ميل القصة في جميع أنحاء العالم.
حصلت نيويورك بوست أيديها على مآخذ من صورة عارية تبادل الطالق النار أن ميالنيا كان
تم القيام به في وقت مبكر من حياتها النمذجة مهنة  -تسرب أن الجميع بخالف ميالنيا افترض يمكن ارجاعه الى ترامب نفسه.
ال يطاق ،واجهت زوجها .هل هذا هو المستقبل؟ وقالت له انها لن تكون قادرة على اتخاذ ذلك.
رد ترامب في أزياءه  -سنقوم مقاضاة! -وضع لها مع المحامين الذين فعلوا ذلك تماما .لكنه كان غير مرغوب فيه أيضا.فقط لفترة أطول
قليال ،وقال لها .سيكون كل شيء قد انتهت في نوفمبر تشرين الثاني .وقدم لزوجته ضمانة رسمية :لم يكن هناك أي وسيلة سيفوز
بها .وحتى لو كان مزمنا  -كان يقول الزوج بال خجل بال عناء ،كان هذا وعدا واحدا لزوجته التي يبدو أنه من المؤكد أن تبقي.
***
حملة ترامب ،ربما أقل من غير قصد ،تكرار هذا المخطط من منتجي برو بروكس .في هذا الكالسيكي ،وروكس بروكس دوبي األبطال،
ماكس بياليستوك وليو بلوم ،وبيع لبيع أكثر من  100في المئة من حصص الملكية في المعرض برودواي التي تنتج .وبما أنه سيتم العثور
عليها إال إذا كان المعرض هو ضرب ،كل شيء عن العرض يقوم على كونه بالتخبط.وبالتالي ،فإنها تخلق عرضا غريبا بحيث ينجح فعال،
وبالتالي تقويض أبطالنا.
فالمرشحون الرابحون للرئاسة  -الذين يحركهم الغطرسة أو النرجسية أو شعور ما قبل طبيعي من المصير  -قد أمضوا ،على األرجح،
جزءا كبيرا من حياتهم المهنية ،إن لم يكن حياتهم من المراهقة ،يستعدون للدور .وهي ترفع سلم المكاتب المنتخبة .أنها مثالية الوجه
العام .أنها شبكة من الناحية القبلية ،ألن النجاح في السياسة هو إلى حد كبير حول من حلفائكم .انهم يرتدون( .حتى في حالة جورج
غير مهتم
 .1بوش ،واعتمد على محبي والده لاللتزام به) .وتنظف بعد أنفسهم ،أو ،على األقل ،عناية كبيرة للتستر .وهم يعدون أنفسهم للفوز
والحكم.
كان حساب ترامب ،تماما واحدة واعية ،مختلفة .كان المرشح وكبار مساعديه يعتقدون أنه يمكن أن يحصلوا على جميع الفوائد
من أن يصبحوا رئيسا تقريبا دون االضطرار إلى تغيير سلوكهم أو رؤيتهم األساسية األساسية مثقال ذرة واحدة :نحن ال يجب أن نكون أي
شيء ولكن من نحن وما نحن عليه ،وبطبيعة الحال فزنا 'ر الفوز.
وقد جعل العديد من المرشحين للرئاسة فضيلة كونهم واشنطن الغرباء .ومن الناحية العملية ،فإن هذه االستراتيجية تفضل فقط الحكام
على أعضاء مجلس الشيوخ .كل مرشح جاد ،بغض النظر عن مدى انه أو انها تنقذ واشنطن ،ويعتمد على المطلعين بلتواي للحصول
على المشورة والدعم .ولكن مع ترامب ،بالكاد كان شخص في دائرة أعماقه قد عمل من أي وقت مضى في السياسة على المستوى
الوطني  -أقرب مستشاريه لم يعمل في السياسة على اإلطالق.طوال حياته ،كان ترامب قليل من األصدقاء المقربين من أي نوع ،ولكن
عندما بدأ حملته للرئاسة لم يكن لديه تقريبا أي أصدقاء في السياسة .وكان السياسيان الفعليان الوحيدان اللذان كان ترامب على
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مقربة منهما هما رودي جولياني وكريس كريستي ،وكان الرجالن في طريقتهما الخاصة والغريبة .وقول أنه ال يعرف شيئا  -ال شيء على
اإلطالق  -حول األسس الفكرية األساسية لهذا العمل كان فكاهي
بخس .في وقت مبكر من الحملة ،في منتج  -المشهد الرائع ،تم إرسال سام نونبرغ لشرح الدستور للمرشح" :حصلت على ما يصل
التعديل الرابع قبل اصبعه هو سحب أسفل على شفة وعيناه تتراجع في بلده رئيس".
وجاء كل شخص تقريبا على فريق ترامب مع هذا النوع من الصراعات الفوضى ملزمة لدغة رئيس أو موظفيه .مايك فلين ،مستشار
ترامب لألمن القومي في المستقبل ،الذي أصبح عمل ترامب االفتتاحي في مسيرات الحمالت والذي كان يحب ترامب أن يسمع
شكوى من وكالة االستخبارات المركزية ،و هابلسنيس من الجواسيس األمريكيين ،قد أخبره أصدقائه أنه لم يكن فكرة جيدة أن تأخذ
 $ 45،000من الروس على خطاب .واضاف "حسنا ،انها ستكون مشكلة اذا فازنا" ،وأكد لهم ،مع العلم أنه لن يكون بالتالي مشكلة.
بول مانافورت ،الضغط الدولي والناشط السياسي الذي احتفظ ترامب له بحملته بعد أن أطلق ليواندوفسكي  -الذي وافق على عدم دفع
رسوم ،أمبينغ أسئلة من كوفينغ برو-تو-قضى ثالثين عاما يمثلون الديكتاتوريين والفاسدين الطغاة ،وتجمع الماليين من الدوالرات في
درب المال الذي كان يلقي نظرة طويلة على محققين أمريكيين .ما هو أكثر من ذلك ،عندما انضم إلى الحملة ،كان يجري متابعته ،كل
خطوة مالية موثقة ،من القلة الملياردير الروسي أوليج ديريباسكا ،الذي ادعى انه سرق  17مليون دوالر منه في عملية احتيال العقارات
ملتوية.
ألسباب واضحة تماما ،ال يوجد رئيس قبل ترامب وعدد قليل من السياسيين من أي وقت مضى خرجت من العقارات التجارية :سوق
خاضعة للتنظيم خفيف ،على أساس الديون الكبيرة مع التعرض لتقلبات السوق المتكررة ،فإنه غالبا ما يعتمد على صالح الحكومة ،وهو
التبادل المفضل العملة لمشكلة غسل األموال .إن ابن ترامب جاريد كوشنر ،والد جاريد تشارلي ،وأبناء ترامب دون جران وإريك ،وابنته
إيفانكا ،فضال عن ترامب نفسه ،دعموا مؤسساتهم التجارية بدرجة أكبر أو أقل في العمل الذي يشوبه الشك الدولي التدفق النقدي
الحر والرمادي المال .تشارلي كوشنر ،الذي كانت مصالحه التجارية العقارية صهر ترامب وأهم مساعد كان مرتبطا بالكامل ،قضى بالفعل
وقتا في سجن اتحادي للتهرب من الضرائب ،العبث الشهود ،وتقديم تبرعات حملة غير قانونية.
إن السياسيين الحديثين وموظفيهم يقومون بأبحاثهم األكثر تبعية على أنفسهم .إذا كان فريق ترامب قد فحص المرشح ،فإنهم قد
استنتجوا بشكل معقول أن التدقيق األخالقي المتزايد يمكن أن يعرضهم بسهولة للخطر .ولكن ترامب لم يؤد أي جهد من هذا
القبيل .وأوضح روجر ستون ،مستشار ترامب السياسي منذ فترة طويلة ،ستيف بانون أن ماكياج ترامب النفسي جعل من المستحيل
عليه أن يلقي نظرة عن كثب على نفسه .كما أنه ال يمكن أن يتسامح مع العلم أن شخصا آخر ثم يعرف الكثير عنه  -وبالتالي لديها
شيء فوقه .وعلى أي حال ،لماذا تأخذ مثل هذا وثيقة وربما تهدد نظرة ،ألن ما كانت فرص الفوز؟
ليس فقط ترامب تجاهل الصراعات المحتملة من صفقاته التجارية والحيازات العقارية ،ورفض بجرأة إلطالق سراح عائداته الضريبية .لماذا
لو لم يكن سيفوز؟
ما هو أكثر من ذلك ،رفض ترامب لقضاء أي وقت في التفكير ،مهما افتراضيا ،المسائل االنتقالية ،قائال انه كان "سوء الحظ" ،ولكن معنى
حقا كان مضيعة للوقت .كما أنه لن يفكر في مسألة حيازاته وصراعاته عن بعد.
وقال انه لن يفوز! أو كان الفوز الفوز .
ترامب سيكون الرجل األكثر شهرة في العالم ،وهو شهيد ملتوية هيالري كلينتون.
ابنته إيفانكا وصهر جاريد قد تحولت نفسها من األطفال الغامض نسبيا إلى المشاهير العالميين وسفراء العالمة التجارية.
ستيف بانون سيصبح رئيس بحكم الواقع لحزب الشاي .كيليان كونواي ستكون نجمة أخبار الكابل.
سوف يعود بريبوس وكاتي والش إلى حزبهم الجمهوري مرة أخرى .يمكن لميالنيا ترامب العودة إلى الغداء بشكل غير متناسق.
كانت هذه النتيجة خالية من المتاعب التي كانت تنتظر في  8نوفمبر  .2016وخسارة العمل للجميع.
بعد وقت قصير من الساعة الثامنة مساء ذلك اليوم ،عندما بدا االتجاه غير المتوقع  -ترامب قد فاز فعال  -بدا دون االبن صديق أن والده ،أو
دجت ،كما دعا له ،بدا كما لو كان قد رأى شبح .ميالنيا ،الذي كان دونالد ترامب قد قدم له ضمانة رسمية ،وكان في الدموع ،وليس من
الفرح.
كان هناك ،في غضون أكثر من ساعة بقليل ،في ستيف بانون ليس المالحظة غير المستخدمة ،و ترامب بيفلد تتدحرج إلى ترامب
الكافر ومن ثم إلى ترامب مرعبة جدا .ولكن لم يأت بعد هو التحول النهائي :فجأة ،أصبح دونالد ترامب رجال يعتقد أنه يستحق أن يكون
وكان قادرا تماما على أن يكون رئيسا للواليات المتحدة.

2
ترومب ،تاور
O
ن السبت بعد االنتخابات ،تلقى دونالد ترامب مجموعة صغيرة من الراغبين في شقة ثالثية في برج ترامب .حتى أصدقائه المقربين كانوا
ال يزالون صدمين ومحبورين ،وكانت هناك نوعية ذهول إلى التجمع .ولكن ترامب
كان نفسه يبحث في الغالب على مدار الساعة.
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روبرت مردوخ ،على الرغم من شك في أن ترامب كان داعما وخداع ،وقال انه وزوجته الجديدة ،جيري هول ،سيدفع نداء للرئيس
المنتخب .لكن مردوخ كان متأخرا جدا .وظل ترامب يؤكد لضيوفه أن روبرت كان في طريقه قريبا .عندما اتخذ بعض الضيوف خطوة إلى
المغادرة ،ترامب كاجولد لهم البقاء لفترة أطول قليال .سوف ترغب في البقاء لرؤية روبرت ( .أو أحد الضيوف ،فسوف ترغب في البقاء
لرؤية ترامب مع روبرت).
مردوخ ،الذي كان ،مع زوجته آنذاك ،ويندي ،اجتمع في كثير من األحيان مع جاريد وإيفانكا ،في الماضي بذل القليل من الجهد إلخفاء
عدم اهتمامه في ترامب .خلق ولد مردوخ ل كوشنر قطعة غريبة من ديناميكية السلطة بين ترامب وصهره ،وهو واحد الذي كوشنر ،مع
ببراعة معقولة ،لعبت لصالحه ،وغالبا ما اسقاط اسم مردوخ في المحادثات مع والده في القانون .عندما ،في عام  ،2015قالت إيفانكا
ترامب لمردوخ أن والدها حقا ،حقا كان سيرشح للرئاسة ،مردوخ رفض إمكانية من يده.
ولكن اآلن ،الرئيس الجديد المنتخب  -بعد االضطراب األكثر إثارة للدهشة في التاريخ األمريكي
 على تنتيروكس تنتظر مردوخ .وقال لضيفيه "انه واحد من العظمة" ،ليصبح أكثر إثارة كما كان ينتظر" .حقا ،انه واحد من العظيمين ،وآخرمن العظمة .عليك أن تبقى لرؤيته" .
كانت مجموعة متطابقة من االنتكاسات الغريبة  -التماثل السخرية .ترامب ،ربما لم يكن يقدر حتى اآلن الفرق بين أن يصبح رئيسا و رفع
مكانته االجتماعية ،كان يحاول بشكل عاجل أن يحبذ مع المغول وسائل اإلعالم سابقا مزدحمة.ومردوخ ،الذي وصل أخيرا إلى الحزب
الذي كان في أكثر من طريقة متأخرة جدا إلى حد بعيد ،كان مهزوما وألقيت كأي شخص آخر ،ويكافح من أجل ضبط رأيه لرجل كان ،ألكثر
من جيل ،في أحسن األحوال مهرج األمير بين األغنياء والمشاهير.
***
لم يكن مردوخ بالكاد الملياردير الوحيد الذي رفض من ترامب .في السنوات التي سبقت االنتخابات ،كارل ايكان ،الذي كثيرا ما استشهد
به ترامب الصداقة ،والذي اقترح ترامب تعيينه في منصبه الرفيع ،سخر علنا من زمالئه الملياردير (الذي قال انه لم يكن عن بعد
الملياردير).
قلة من الناس الذين عرفوا ترامب لديهم أوهام عنه .كان هذا تقريبا نداءه :كان ما كان عليه .وميض في عينه ،وسرقة في روحه.
ولكن اآلن كان الرئيس المنتخب .وهذا ،في جوجيتسو واقع ،غيرت كل شيء .حتى يقول كل ما تريد عنه ،وقال انه قد فعلت
هذا .سحبت السيف من الحجر .وهذا يعني شيئا .كل شيء .
وكان على الملياردير إعادة التفكير .كذلك فعل الجميع في مدار ترامب .لقد كان على موظفي الحملة ،الذين أصبحوا اآلن فجأة في وضع
يسمح لهم بالعجز عن العمل في وظائف الجناح الغربي  -وظائف مهنية وتاريخية  -أن يروا هذا الغريب والصعب والمثير للسخرية ،وعلى
وجهه ،الشخص غير المجهز في ضوء جديد  .وقد انتخب رئيسا .لذلك كان ،كما كان كيليان كونواي يحب أن أشير ،بحكم التعريف،
والرئاسة.
ومع ذلك ،لم يكن أحد قد رأى بعد أن يكون رئاسيا ،أي جعل القوس العام للطقوس السياسية والصالحية .أو حتى لممارسة بعض ضبط
النفس متواضعة.
وقد تم تجنيد آخرين ،وعلى الرغم من انطباعاتهم الواضحة عن الرجل ،وافقوا على التوقيع .جيم ماتيس ،وهو جنرال متقاعد من فئة أربع
نجوم ،أحد القادة األكثر احتراما في القوات المسلحة األمريكية؛ ريكس تيلرسون ،الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل؛ سكوت برويت
وبيتسي ديفوس ،الموالين لجيب بوش  -كلهم يركزون اآلن على الحقيقة المفردة أنه في حين أنه قد يكون شخصية غريبة ،حتى لو كان
سخيفا ،يبدو أنه قد انتخب رئيسا.
يمكننا أن نجعل هذا العمل ،هو ما كان الجميع في المدرب ترامب يقول فجأة .أو ،على أقل تقدير ،يمكن أن يعمل هذا.
في الواقع ،في نهاية المطاف ،ترامب لم يكن الرجل المتفجر و بوجيليستيك الذي أثار الجماهير الرابحة في الحملة االنتخابية .لم يكن
غاضبا وال مقاتال .قد يكون أكثر المرشحين للرئاسة تهديدا ومخيفا ومهددا في التاريخ الحديث ،ولكن شخصيا يمكن أن يبدو مهدئا
تقريبا .وقد استحوذت رضىه الشديد على الذات .كانت الحياة مشمسة .كان ترامب متفائال  -على األقل عن نفسه .كان ساحرا ومليئا
باإلطراء؛ ركز عليك .كان مضحكا الذاتي الذاتي ديبريكاتينغ حتى .وبشكل ال يصدق  -energeticدعونا نفعل كل ما هو عليه ،دعونا نفعل
ذلك  .لم يكن رجل صعب .وقال بانون "كان قرد كبير دافئ القلب" ،مع الثناء خافت نوعا ما.
وقد حذر أحد مؤسسي بايبال وعضو مجلس الفيس بوك بيتر تيل  -وهو الصوت الوحيد المهم في وادي السيليكون لدعم ترامب  -من
قبل الملياردير آخر وصديق ترامب الذي دام طويال أن ترامب سوف يقدم ثيل صداقته التي ال تنتهي .الجميع يقول لك عظيم ،أنت وانا
ذاهب الى عالقة عمل مذهلة ،أي شيء تريد ،اتصل بي وسنقوم الحصول عليه القيام به!ونصح ثيل بعدم
تأخذ عرض ترامب على محمل الجد .ولكن ثيل ،الذي ألقى خطابا يدعم ترامب في المؤتمر الجمهوري في كليفالند ،ذكر أنه حتى بعد
أن تم تحذيره ،كان متأكدا تماما من صدق ترامب عندما قال إنهم سيكونون أصدقاء للحياة فقط ال يسمعون منه أساسا مرة أخرى أو عاد
دعواته .ومع ذلك ،توفر الطاقة أعذارها الخاصة للهفوات االجتماعية .جوانب أخرى من الطابع ترامب كانت أكثر إشكالية.
تقريبا جميع المهنيين الذين كانوا اآلن لالنضمام إليه كانت وجها لوجه مع حقيقة أنه يبدو أنه ال يعرف شيئا .لم يكن هناك ببساطة أي
موضوع ،بخالف البناء ربما البناء ،أنه قد يتقن بشكل كبير .وكان كل شيء معه قبالة الكفة .مهما كان يعرف أنه يبدو أن تعلم قبل ساعة،
وكان هذا في الغالب نصف خبز .ولكن كل عضو في فريق ترامب الجديد كان يقنع نفسه  -أو غير ذلك  -ألن ما يعرفونه هو أن الرجل قد
انتخب رئيسا .قدم شيئا ،من الواضح .في الواقع ،في حين أن الجميع في دائرة غنيه االجتماعية يعرفون عن جهله واسع النطاق -
ترامب ،رجل األعمال ،لم يتمكن حتى من قراءة الميزانية العمومية ،وكان ترامب ،الذي كان قد شن حملة على مهاراته في صنع
الصفقات ،مع عدم اهتمامه لتفاصيل ،مفاوض رهيبة  -أنها وجدت له حتى اآلن غريزية إلى حد ما .وكانت تلك هي الكلمة .كان قوة
شخصية .وقال انه يمكن أن تجعلك تعتقد.
"هل ترامب شخص جيد ،شخص ذكي ،شخص قادر؟" سأل سام نونبيرغ ،مساعد ترامب السياسي الطويل" .أنا ال أعرف حتى .ولكني
أعلم أنه نجم" .
في محاولة لشرح الفضائل ترامب وجذبه ،وقال بيرس مورغان  -رجل صحيفة البريطانية ومرسومة سي إن إن سيئة المنكوبة الذي ظهر
على المشاهير المبتدئ وبقي صديق ترامب الموالية  -كان كل شيء في كتاب ترامب فن الصفقة .كل ما جعله ترامب والذي عرف له
والدهاء والطاقة والكاريزما كان هناك .إذا كنت تريد أن تعرف ترامب ،مجرد قراءة الكتاب .ولكن ترامب لم يكتب فن الصفقة  .وقد أصر كاتبه،
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توني شوارتز ،على أنه لم يساهم به بالكاد ،وربما لم يكن قد قرأ كل ذلك .وربما كان هذا هو النقطة .ترامب لم يكن كاتب ،وكان
شخصية  -بطل الرواية والبطل.
كما عاش ترامب ،مثل هوجان هوجان ،شخصية خيالية من واقع الحياة ،وهو من محبي المصارعة المحترفين الذين أصبحوا من المؤيدين
العالميين لمصارعة الترفيه والشخصية (المدرجين في قاعة المشاهير وو) .إلى تسلية أصدقائه ،وعدم ارتياح العديد من الناس الذين
يستعدون اآلن للعمل من أجله على أعلى مستويات الحكومة االتحادية ،غالبا ما تحدث ترامب عن نفسه في الشخص الثالث .ترامب
فعل هذا .فعلت ترامبستر ذلك .كان قويا جدا هذا الشخص ،أو الدور ،أنه يبدو مترددا ،أو غير قادر ،على إعطائه لصالح الرئيس أو الرئاسة.
ومع ذلك كان صعبا ،كان العديد من من حوله يحاول تبرير سلوكه
حاول أن تجد تفسيرا لنجاحه في ذلك ،لفهمه باعتباره ميزة ،وليس قيدا .بالنسبة لستيف بانون ،كانت الفضيلة السياسية الفريدة لترامب بمثابة ذكر ألفا ،وربما آخر من الذكور الذكور .رجل  ،s1950نوع حزمة الجرذ ،شخصية منجنون الرجال .
فهم ترامب لطبيعة أساسية له كان أكثر دقة .وبمجرد عودته الى طائرته مع صديق ملياردير جلب نموذجا اجنبيا ،حث ترامب ،وهو يحاول
التحرك في تاريخ صديقه ،على التوقف في أتالنتيك سيتي .وقال انه سيوفر جولة في كازينو له .وأكد صديقه النموذج أنه ال يوجد شيء
يوصي مدينة أتالنتيك .كان مكان تجاوز من قبل القمامة البيضاء.
"ما هو هذا" القمامة البيضاء؟ "سأل النموذج.
يقول ترامب" :إنهم أشخاص مثلي" ،إنهم فقراء فقط.
وقال انه يتطلع للحصول على ترخيص عدم االمتثال ،ال يكون محترما .كان شيئا من وصفة طبية خارجة عن القانون للفوز ،والفوز ،ولكن
كنت فاز ،كان ما كان كل شيء.
أو ،كما سوف يراقب أصدقائه ،وإذ تضع في اعتبارها أنفسهم ال تؤخذ في ،وقال انه ببساطة لم يكن فائض .كان متمردا ،مزعجا ،وعيش
خارج القواعد ،ازدراء منهم .صديق ترامب قريب الذي كان أيضا صديق بيل كلينتون جيد وجد لهم متشابهة جدا  -إال أن كلينتون كان جبهة
محترمة ولم ترامب ال.
أحد مظاهر هذه الشخصية الخارجة على القانون ،لكل من ترامب وكلينتون ،كانت عالمتها التجارية بالتمزيق  -بل والمضايقات .وحتى
في أوساط المضايقات والمضايقات على مستوى عالمي ،يبدو أنها خالية من الشك أو التردد بشكل استثنائي.
ترامب أحب أن أقول أن واحدة من األشياء التي جعلت الحياة تستحق العيش هو الحصول على زوجات أصدقائك في السرير .في محاولة
زوجة صديق ،وقال انه محاولة إلقناع الزوجة أن زوجها ربما لم يكن ما اعتقدت .ثم كان يسأل سكرتيره األمين إلى مكتبه .مرة واحدة
وصل صديق ،ترامب سوف تشارك في ما كان ،بالنسبة له ،أكثر أو أقل باستمرار المقلدة الجنسية .هل ما زلت تحب ممارسة الجنس

مع زوجتك؟ كم مرة؟ يجب أن يكون لديك اللعنة أفضل من زوجتك؟حدثني عنها .لدي الفتيات القادمة من لوس انجليس في الساعة
الثالثة .يمكننا أن نذهب في الطابق العلوي ولها وقت كبير .أعدك  ...وكل الوقت ،ترامب سيكون زوجة صديقه على مكبر الصوت،

واالستماع في.
والرؤساء السابقون ،وليس كلينتون فقط ،يفتقرون بالطبع إلى فائض .ما كان ،لكثير من الناس الذين كانوا يعرفون ترامب بشكل جيد ،أكثر
من ذلك بكثير من االرتباك أنه تمكن من الفوز في هذه االنتخابات ،والوصول إلى هذا اإلنجاز النهائي ،تفتقر كليا ما في بعض معنى واضح
يجب أن يكون الشرط الرئيسي لهذه المهمة ،ما وعلماء األعصاب استدعاء وظيفة التنفيذية .وكان قد فاز بطريقة ما في السباق
للرئيس ،ولكن دماغه بدا غير قادر على أداء ما سيكون مهام أساسية في وظيفته الجديدة .لم يكن لديه القدرة على التخطيط والتنظيم
وإيالء االهتمام والتبديل التركيز .لم يكن قادرا أبدا على تكييف سلوكه مع ما هي األهداف المطلوبة بشكل معقول .على أبسط
مستوى ،وقال انه ببساطة ال يمكن ربط السبب والنتيجة.
إن االتهام الذي توصل إليه ترامب مع الروس للفوز باالنتخابات ،التي تخفي عنها ،كان ،في تقدير بعض أصدقائه ،مثاال مثاليا لعدم قدرته
على ربط النقاط .وحتى لو لم يتآمر شخصيا مع الروس إلصالح االنتخابات ،فإن جهوده الرامية إلى كسب صالح جميع الناس ،فالديمير
بوتين لم يترك أي شك في
درب الكلمات واألفعال المقلقة التي يحتمل أن تكون لها تكاليف سياسية هائلة.
بعد فترة وجيزة من االنتخابات ،أخبره صديقه أيلس ،مع بعض االستعجال" ،يجب أن تحصل على الحق في روسيا" .حتى المنفي من
فوكس نيوز ،ايلز ال تزال تحتفظ شبكة المخابرات األسطورية .وحذر ترامب من المواد التي يحتمل أن تكون مدمرة في طريقه" .عليك أن
تأخذ هذا على محمل الجد ،دونالد".
وقال ترامب سعيد "جاريد لديه هذا"" .لقد عمل كل شيء".
***
برج ترامب ،المجاور ل تيفاني واآلن مقر الثورة الشعبوية ،بدا فجأة وكأنه سفينة الفضاء الغريبة  -نجمة الموت  -في الجادة
الخامسة .وعندما بدأ المتظاهرون العظيمون والجيدون والطموحون ،وكذلك المحتجون الغاضبون ،والباحثون الهولنديون الغريبون ،في ضرب
الطريق إلى باب الرئيس التالي ،تم تسليط الحواجز المتالحقة على وجه السرعة لحمايته.
وقد وضع قانون االنتقال الرئاسي قبل االنتخابات لعام  2010تمويال للمرشحين الرئاسيين لبدء عملية فحص آالف المرشحين للوظائف
في إدارة جديدة ،وتقنين السياسات التي تحدد اإلجراءات المبكرة لبيت أبيض جديد ،والتحضير لتسليم والمسؤوليات البيروقراطية في
 20كانون الثاني  /يناير .وخالل الحملة ،كان حاكم والية نيو جيرسي كريس كريستي ،الرئيس االسمي لمكتب ترامب االنتقالي ،أن
يقول بقوة للمرشح أنه ال يستطيع إعادة توجيه هذه األموال ،وأن القانون يتطلب منه إنفاق المال خطة لمرحلة انتقالية  -حتى واحدة لم
يكن يتوقع أن يحتاج إليها .وقال ترامب المحبط أنه ال يريد أن يسمع المزيد عن ذلك.
في اليوم التالي لالنتخابات ،بدأ مستشارو ترامب المقربين  -الذين كانوا يتوقون فجأة إلى أن يكونوا جزءا من عملية تجاهلها الجميع
تقريبا  -على الفور بإلقاء اللوم على كريستي بسبب عدم االستعدادات االنتقالية .على عجل ،انتقل فريق االنتقال عارية من وسط
مدينة واشنطن إلى برج ترامب.
وكان هذا بالتأكيد بعض أغلى العقارات التي احتلها فريق انتقالي (وفي هذا الصدد ،حملة رئاسية) .وكان ذلك جزءا من هذه
النقطة .أرسلت رسالة ترامب على غرار :نحن لسنا الغرباء فقط ،ولكن نحن أقوى من أنت المطلعين .أكثر ثراء .اكثر شهرة .مع أفضل
العقارات.

11

وبطبيعة الحال ،كان شخصية :اسمه ،خرافة ،وكان على الباب .الطابق العلوي كان شقته الثالثية ،أكبر بكثير من األحياء البيت
األبيض .هنا كان مكتبه الخاص ،الذي كان يحتله منذ  .s1980وهنا كانت الحملة واالنتقال اآلن طوابق بحزم في مداره وليس من واشنطن
و "المستنقع".
غريزة ترامب في مواجهة نجاحه من غير المرجح ،إن لم يكن غير معقول ،كان عكس التواضع .كان ،بمعنى ما ،لفرك وجه الجميع في
ذلك .عاملون في واشنطن ،أو من المطلعين ،يجب أن يأتي إليه .برج ترامب عانى على الفور من البيت األبيض .كل من جاء لرؤية
الرئيس المنتخب كان يعترف ،أو يقبل ،حكومة خارجية .أجبرهم ترامب على تحمل ما
كان يدعى بغدولة من قبل المطلعين على "المشي بيرب" أمام الصحافة ومتعددة الباعة المتجولين .فعل من الطاعة ،إن لم يكن
اإلهانة.
ساعد الشعور اآلخر في برج ترامب على إخفاء حقيقة أن قلة من الرتب الصغيرة في دائرة ترامب الداخلية ،مع مسؤوليتهم بين عشية
وضحاها في تشكيل الحكومة ،كانت لها أي خبرة ذات صلة تقريبا .ال أحد لديه خلفية سياسية.ال أحد لديه خلفية سياسية .ال أحد لديه
خلفية تشريعية.
السياسة هي األعمال التجارية الشبكة ،وهو من يعرفون األعمال التجارية .ولكن على خالف الرؤساء اآلخرين المنتخبين  -الذين عانوا
دائما من عيوب اإلدارة الخاصة بهم  -لم يكن ترامب لديه قيمة مهنية من االتصاالت السياسية والحكومية للدعوة .لم يكن لديه حتى
تنظيمه السياسي .وفي معظم األشهر الثمانية عشر األخيرة على الطريق ،كانت في جوهرها مؤسسة مكونة من ثالثة أشخاص :مدير
حملته ،كوري ليواندوفسكي (حتى أجبر على الخروج قبل شهر من المؤتمر الوطني للجمهوريين)؛ المتحدث باسمه-بوديبرسون-إنترن،
أول تأجير للحملة ،هوب هيكس البالغ من العمر ستة وعشرين عاما؛ وترامب نفسه .العجاف والمتوسط واألمعاء الغرائز  -والمزيد من
الناس كان لديك للتعامل مع ،وجد ترامب ،كان من الصعب تحويل الطائرة حولها والحصول على المنزل إلى السرير في الليل.
وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك في الحقيقة فريق مهني ،إال أنه لم يكاد يكون هناك مهنيون سياسيون  -الذين انضموا إلى الحملة
في آب  /أغسطس كان محاولة أخيرة لتجنب اإلذالل الذي ال أمل فيه .لكن هؤالء كانوا أشخاصا عملوا معهم لبضعة أشهر فقط.
وأشار بريس ،الذي كان مستعدا للتحول من المجلس الوطني للديمقراطية إلى البيت األبيض ،مع التنبيه ،إلى عدد المرات التي عرض
فيها ترامب على الناس وظائف على الفور ،وكثير منهم لم يسبق له أن التقى من قبل ،لشغل مناصب لم تفهمها ترامب بشكل خاص.
كان ايلز ،وهو من قدامى المحاربين فى نيكسون وريجان وبوش  41بيتا ابيض ،يشعر بقلق متزايد بسبب عدم تركيز الرئيس المنتخب
فورا على هيكل البيت االبيض الذى يمكن ان يخدمه ويحميه .حاول إقناع ترامب بشراسة المعارضة التي من شأنها أن تحية له.
"أنت بحاجة إلى ابن العاهرة كرئيس أركانك .وكنت بحاجة إلى ابن العاهرة الذي يعرف واشنطن " ،وقال ايلز ترامب لم يمض وقت طويل
بعد االنتخابات" .أنت سترغب في أن تكون ابنك الخاص للعاهرة ،لكنك ال تعرف واشنطن" .كان لدى ايلز اقتراح" :رئيس مجلس النواب
بوينر"( .كان جون بوينر رئيس مجلس النواب حتى تم إجباره على الخروج حزب الشاي االنقالب في عام ).2011
"من هذا؟" سأل ترامب.
كل شخص في دائرة الملياردير في ترامب ،يشعر بالقلق إزاء ازدراءه لخبرة اآلخرين ،حاول إقناعه بأهمية الشعب ،وكثير من الناس ،وقال
انه سوف تحتاج معه في البيت األبيض ،والناس الذين يفهمون واشنطن .يعد األشخاص أكثر أهمية من
سياساتك .شعبك هي سياساتك .
وقال ديفيد بوسي ،أحد السياسيين في ترامب منذ فترة طويلة" :كان فرانك سيناترا مخطئا
المستشارين .واضاف "اذا تمكنت من جعله في نيويورك ،فال يمكنك ان تجعله في واشنطن".
***
وطبيعة دور رئيس األركان الحديث هو محور الكثير من المنح الدراسية في البيت األبيض .وبقدر ما يحدد الرئيس نفسه ،يحدد رئيس
األركان كيفية تشغيل البيت األبيض والفرع التنفيذي الذي يعمل فيه  4ماليين شخص ،بمن فيهم  1.3مليون شخص في الخدمات
المسلحة.
وقد تم تفسير هذه المهمة على أنها نائب الرئيس ،أو الرئيس التنفيذي للعمليات ،أو حتى رئيس الوزراء .وشملت رؤساء أكبر من الحياة
رال ريتشارد نيكسون هر هالدمان والكسندر هيج .جيرالد فورد دونالد رامسفيلد وديك تشيني؛ جيمي كارتر هاملتون جوردان؛ جيمس
بيكر رونالد ريغان .عودة جورج بوش األب لجيمس بيكر .بيل كلينتون ليون بانيتا ،إرسكين بولز ،وجون بوديستا؛ جورج أندروز بطاقة
أندرو؛ وبارام أوباما في رحم إيمانويل وبيل دالي .أي شخص يدرس هذا الموقف سوف يستنتج أن رئيس أقوى من الموظفين هو أفضل
من أضعف واحد ،ورئيس األركان الذين لديهم تاريخ في واشنطن والحكومة االتحادية أفضل من الخارج.
كان دونالد ترامب قليال ،إن وجدت ،الوعي تاريخ أو التفكير في هذا الدور .بدال من ذلك ،استبدل أسلوبه اإلداري الخاص وخبرته .على
مدى عقود ،وقال انه قد اعتمد على الخدم منذ فترة طويلة ،كرونيز ،واألسرة .على الرغم من أن ترامب كان يحب أن يصور أعماله
كإمبراطورية ،إال أنه كان في الواقع شركة قابضة منفصلة ومؤسسة بوتيك تقدم خدمات أكثر لخصائصه كمالك وممثل للعالمة التجارية
من أي خط أساس أو مقاييس أداء أخرى.
وتساءل ابناؤه دون واريك وراء ظهورهم المعروفين لعناصر ترامب باسم عدي وقصي بعد أبناء صدام حسين إن لم يكن هناك على نحو ما
هيكالن موازيان للبيت األبيض ،وجهات النظر الصورة ،المظاهر الشخصية ،و ساليسمانشيب واآلخر المعنية مع قضايا اإلدارة يوما بعد
يوم .في هذا البناء ،رأوا أنفسهم يميلون إلى العمليات اليومية.
كان أحد أفكار ترامب المبكرة هو تجنيد صديقه توم باراك  -جزء من مجلس الوزراء مطبخه من قطب العقارات بما في ذلك ستيفن روث
وريتشارد ليفراك  -وجعله رئيس األركان.
باراك ،حفيد المهاجرين اللبنانيين ،هو المستثمر العقاري ستارستراك من الفطنة األسطوري الذي يملك جنة الغريب السابق مايكل
جاكسون ،نيفرالند مزرعة .مع جيفري إبشتاين  -الممول في نيويورك الذي سيصبح جريدة عادية بانتظام بعد نداء مذنب إلى واحد من
طلب التماس البغاء الذي أرسله إلى السجن في عام  2008في بالم بيتش لمدة ثالثة عشر شهرا  -ترامب وبراك كانت  s1980و s90
مجموعة من الحياة الليلية الفرسان.
مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة األسهم الخاصة كولوني كابيتال ،أصبح باراك ملياردير جعل االستثمارات في استثمارات الديون
استغاثة في العقارات في جميع أنحاء العالم،
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بما في ذلك المساعدة على إنقاذ صديقه دونالد ترامب .في اآلونة األخيرة ،وقال انه ساعد في إنقاذ زوجه صديقه ،جاريد كوشنر.
وشاهد مع حملة ترامب الرئاسية الغريبة األطوار ،ووسط الصفقة ليحل محل بول مانافورت محل كوري ليواندوفسكي بعد أن سقط
ليواندوسكي لصالح كوشنر .بعد ذلك ،وباركه كل شخص آخر من خالل النجاحات المستمرة للحملة ،قدم باراك الرئيس المقبل بشروط
دافئة وشخصية في المؤتمر الوطني الجمهوري في يوليو (على خالف مع لهجة مظلمة ومتحاربة خالف ذلك).
كان خيال ترامب المثالي هو أن صديقه توم  -وهو أزيز تنظيمي يدرك تماما عدم اهتمام صديقه باإلدارة اليومية  -سيوقع على تشغيل
البيت األبيض .كان هذا هو الحل الفوري والمريح ل ترامب للظرف غير المنظورة من الرئيس فجأة :أن تفعل ذلك مع معلمه األعمال،
المقرب ،المستثمر ،والصديق ،شخص يعرفه من الرجلين وصف بأنها "واحدة من أفضل معالجات دونالد" .في دائرة ترامب كان هذا
يسمى خطة "اثنين أميغوس"( .إبشتاين ،الذي بقى على مقربة من باراك ،كان يبيض من سيرة ترامب).
باراك ،من بين عدد قليل من الناس الذين قدراتهم ترامب ،نيساير انعكاس ،لم يشكك ،يمكن ،في رأي ترامب األمل ،حقا الحصول على
األمور بسالسة والسماح ترامب يكون ترامب .كان ،على جانب ترامب ،جزء غير معهود من الوعي الذاتي :دونالد ترامب قد ال يعرف ما لم
يكن يعرف ،لكنه كان يعرف توم باراك يعرف .وقال انه سوف تدير األعمال التجارية وسوف ترامب بيع المنتج األمريكي الكبير مرة
أخرى.MAGA# .
بالنسبة لباراك ،كما هو الحال بالنسبة لكل من حول ترامب ،كانت نتيجة االنتخابات نوعا من الظرف الحائز على الفوز في اليانصيب،
حيث أصبح صديقك غير القابل للتصديق رئيسا .لكن باراك ،حتى بعد عدد ال يحصى من المراسالت الهاتفية والمكالمات الهاتفية من
ترامب ،كان عليه أخيرا أن يخيب صديقه ،قائال له "أنا غني جدا" .لن يتمكن أبدا من فك مقتنياته ومصالحه ،بما في ذلك االستثمارات
الكبيرة في الوسط الشرق  -بطريقة ترضي هيئات مراقبة األخالق .ترامب كان غير مهتم أو في إنكار حول صراعاته التجارية الخاصة،
ولكن باراك لم ير شيئا سوى المتاعب والتكلفة لنفسه .أيضا ،باراك ،على زواجه الرابع ،لم يكن لديهم شهية لحياته الشخصية الملونة
في كثير من األحيان ،على مر السنين ،التي أجريت مع ترامب  -تصبح التركيز العام.
***
كان ترامب االحتياطي هو صهره .على الحملة ،بعد أشهر من االضطراب والغضب (إن لم يكن لترامب ،لمعظم اآلخرين ،بما في ذلك
عائلته) ،كوشنر قد تدخلت وتصبح رجله الفعال الجسم ،تحوم في مكان قريب ،يتحدث فقط عندما تحدث إلى ،ولكن بعد ذلك تقدم دائما
وتهدئة وعرض االغراء .ودعا كوري ليواندوسكي جاريد بتلر .وقد جاء ترامب إلى االعتقاد بأن صهره ،ويرجع ذلك جزئيا ألنه يبدو أن يفهم
كيفية البقاء بعيدا عن طريقه ،وكان فريدا بحكمة.
في تحد للقانون والنبرة ،وظهور الجميع الكافر ،بدا الرئيس
نية على المحيط نفسه في البيت األبيض مع عائلته .ترومز ،كل منهم
 بالنسبة لزوجته ،التي ،وبكل وضوح ،كانت تقيم في نيويورك ،كانت تتحرك في ،كل منهم وضعت لتحمل مسؤوليات مماثلة لوضعهمفي منظمة ترامب ،من دون أي شخص على ما يبدو المشورة ضده.
وأخيرا ،كانت المغنية اليمينية ،ومؤيدة ترامب آن كولتر ،التي أخذت الرئيس المنتخب جانبا ،وقالت" :ال أحد يخبرك بذلك.ولكن ال
يمكنك .أنت فقط ال يمكن استئجار أطفالك" .
وواصل ترامب اإلصرار على أنه يتمتع بكل الحق في مساعدة عائلته ،بينما يطلب في الوقت نفسه التفاهم .هذه هي العائلة ،وقال:
"انها ليتل ،ليتل صعبة" .موظفيه يفهم ليس فقط الصراعات المتأصلة والقضايا القانونية الصعبة في وجود ابن ترامب في القانون تشغيل
البيت األبيض ،ولكن ذلك سيصبح ،أكثر من كان بالفعل ،األسرة األولى لترامب .بعد قدر كبير من الضغط ،وافق على األقل على عدم
جعل صهره رئيس األركان ،وليس رسميا ،على أي حال.
***
إذا لم يكن باراك أو كوشنر ،فكان ترامب يعتقد أن المهمة ربما تذهب إلى حاكم والية نيو جيرسي كريس كريستي ،الذي كان ،مع رودي
جولياني ،يتألف من مجموع دائرة أصدقائه ذوي الخبرة السياسية الفعلية.
كريستي ،مثل معظم حلفاء ترامب ،سقطت في صالح .في األسابيع األخيرة من الحملة ،قام ترامب بقياس مسافة كريستي المتزايدة
من شركته الخاسرة ،ومن ثم ،مع النصر ،حرصه على العودة.
عاد ترامب وكريستي إلى أيام ترامب التي حاولت أن تفشل في أن تصبح مدينة أطلنطي .األطلسي مدينة األلعاب المغول( .كان ترامب
منذ فترة طويلة قادرة على المنافسة مع ورهبة من مغامرات األلعاب الس فيغاس ستيف وين ،الذي ترامب سيسمى رئيس المالية لل
رنك ).ترامب دعم كريستي كما انه ارتفع من خالل السياسة نيوجيرسي .اعجب كريستي بأسلوب كريستي على التوالي ،ولفترة من
الوقت ،حيث توقع كريستي رئاسته الرئاسية في عامي  2012و  ،2013وعندما كان ترامب يبحث عن فصل الحق لنفسه مع
تالشي المتدرب  ،امتياز تلفزيون الواقع  -ترامب وتساءل عما إذا كان قد يكون نائب الرئيس إمكانية كريستي.
في وقت مبكر من الحملة ،قال ترامب انه لن يركض ضد كريستي ولكن لفضيحة بريدجيت (التي اندلعت عندما أغلق الزميلة كريستي
الممرات المرورية على جسر جورج واشنطن لتقويض عمدة بلدة مجاورة كان الخصم كريستي ،والتي ترامب تبرر القطاع الخاص باسم
"كرة القدم نيو جيرسي فقط") .عندما انسحبت كريستي من السباق في فبراير  2016ووقعت مع حملة ترامب ،تحمل سيل من
السخرية لدعم صديقه ،الذي كان يعتقد أنه وعد به مسار واضح لفتحة نائب الرئيس.
كان قد ألم شخصيا ترامب حتى ال يكون قادرا على إعطائه له .ولكن إذا لم تكن المؤسسة الجمهورية تريد ترامب ،فإنها لم تكن تريد
كريستي تقريبا .لذلك حصلت كريستي على وظيفة قيادة االنتقال والوعد الضمني لوظيفة مركزية -
المدعي العام أو رئيس األركان.
ولكن عندما كان المدعي العام االتحادي في نيو جيرسي ،أرسل كريستي والد تشاريد كوشنر إلى جاريد في عام  .2005ووضع
تشارلي كوشنر ،الذي اتبعه فيدز لضرب ضريبة الدخل ،مخططا مع عاهرة البتزاز شقيقه ،الذي كان يخطط لإلدالء بشهادته ضده.
حسابات مختلفة ،في الغالب التي تقدمها كريستي نفسه ،وجعل جاريد الرجل المفترس االنتقام في كريستي إحباط إدارة ترامب
مهنة .لقد كان نوعا من قصة الثأر المثالية :ابن الرجل المظلوم (أو في هذه الحالة  -هناك نزاع بسيط  -الرجل المذنب  -المشحون)
يستخدم سلطته على الرجل الذي أخطأ عائلته .ولكن حسابات أخرى تقدم مقلقة وبصورة أكثر قتامة الصورة .جارد كوشنر ،مثل أبنائه
في كل مكان ،يلتقطون حول والده في القانون ،وتهجير بعناية أقل قدر ممكن من الهواء :الرجل األكبر سنا واالستبداد ،والجندي وبالد

13

األصغر سنا .في قصة الوفاة من كريس كريستي المنقحة ،ليس جاريد المؤيد الذي يسترد ،ولكن  -بمعنى ما أكثر مرضية للخيال االنتقام
تشارلي كوشنر نفسه الذي يطالب بشدة له.كانت ابنت زوجته التي تحمل التأثير الحقيقي في دائرة ترامب ،الذي ألقى
الضربة .وأخبرت إيفانكا والدها أن تعيين كريستي كرئيس للموظفين أو أي منصب رفيع آخر سيكون صعبا للغاية بالنسبة لها ولعائلتها،
وسيكون من األفضل أن تتم إزالة كريستي من مدار ترامب تماما.
***
كان بانون ثقيال من المنظمة .بدأ ترامب ،الذي بدا مستغربا في محادثة بانون ،وهي مزيج من الشتائم والشجاعة التاريخية ،ورؤى
وسائل اإلعالم ،ومجموعات بونس اليمينية ،وروح تحفيزية ،يقترح اآلن بانون على دائرة الملياردير كرئيس للطاقم ،فقط أن يكون لهذه
الفكرة سخر وندد .ولكن ترامب أعلن العديد من الناس لصالح ذلك على أي حال.
في األسابيع التي سبقت االنتخابات ،وصف ترامب بانون أحد المثقفين ليقينه بأن ترامب سيفوز .ولكن اآلن قد حان لقيد بانون مع شيء
مثل القوى الصوفية .وفي الواقع ،كان بانون ،الذي لم يكن لديه خبرة سياسية سابقة ،هو الوحيد في ترامب الذي كان قادرا على تقديم
رؤية متماسكة لشعبية ترامب  -ويعرف أيضا باسم الترامبية.
القوات المضادة للبانون  -التي تضم تقريبا كل حزب غير الحزب الجمهوري  -كانت سريعة للرد .وقال مردوخ ،وهو عدو بانون المتنامي،
لترامب أن بانون سيكون خيارا خطيرا .وقال جو سكاربورو ،عضو الكونجرس السابق ومزار الصباح مورنينغ جو  ،وهو برنامج ترامب المفضل،
ل "ترامب" أن "واشنطن سوف ترتفع في النيران" إذا أصبح بانون رئيسا للركاب ،وبداية موضوعا جريئا ،شجب علنا بانون على العرض.
في الواقع ،عرض بانون مشاكل أكبر من سياسته :كان غير منظم بشكل عميق ،على ما يبدو على الطيف نظرا لما استحوذ على
تركيزه واحد العقل على تجاهل كل شيء آخر .قد يكون أسوأ مدير الذي عاش من أي وقت مضى؟ انه يمكن .بدا أنه غير قادر على
إعادة مكالمة هاتفية .أجاب على رسائل البريد اإللكتروني في كلمة واحدة،
جزئيا بارانويا عن البريد اإللكتروني ،ولكن حتى أكثر خفية السيطرة .أبقى المساعدين والعقول في الخليج المستمر .ال يمكنك حقا
تحديد موعد مع بانون ،كان عليك فقط أن تظهر .وعلى نحو ما ،كان مالزمه الرئيسي ،أليكساندرا بريتي ،جمع التبرعات المحافظ ومرأة
العالقات العامة ،غير منظم كما كان .بعد ثالث زيجات ،عاش بانون حياته البكالوريوس على الكابيتول هيل في منزل صف يعرف باسم
السفارة بريتبارت التي تضاعفت مكتب بريتبارت  -حياة حزب فوضوي .ال يوجد شخص عاقل من شأنه أن يستأجر ستيفن بانون للعمل
الذي شمل جعل القطارات تعمل في الوقت المحدد.
***
وبالتالي ،ريينس بريبوس.
بالنسبة للتل ،كان الرئيس الوحيد المعقول بين المتنافسين ،وسرعان ما أصبح موضع ضغط مكثف من قبل رئيس مجلس النواب بول راين
وزعيم األغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل .إذا كانوا سيضطرون للتعامل مع أجنبي مثل دونالد ترامب ،ثم أفضل يفعلون ذلك
بمساعدة عضو من نوعهم.
بريبوس ،خمسة وأربعين ،لم يكن السياسي وال السياسة وونك وال استراتيجي .كان عامال في اآللة السياسية ،وهو من أقدم
المهن .جمع التبرعات.
طفل من الطبقة العاملة كان أصال من والية نيو جيرسي ثم ويسكونسن ،في اثنين وثالثين قدم أول وأخير تشغيله لمنصب انتخابي:
محاولة فاشلة لمجلس الشيوخ والية ويسكونسن .أصبح رئيس الدولة الطرف ثم المستشار العام للجنة الوطنية الجمهورية .في عام
 2011انه صعد إلى رئاسة رنك .جاءت الرواية السياسية ل بريبوس من إرضاء حزب الشاي في والية ويسكونسن ،و ارتباطه بحاكم والية
ويسكونسن سكوت ووكر ،النجم الجمهوري المتصاعد (و لفترة وجيزة جدا  -في عام .)2016
مع أجزاء كبيرة من الحزب الجمهوري عارضت ترامب بشكل ال يناقض ،ومع اعتقاد شبه عالمي داخل الحزب أن ترامب سوف تذهب إلى
الهزيمة الشائنة ،أخذ الحزب معه ،كان بريبوس تحت ضغط كبير بعد ترامب استولت على ترشيح لتحويل الموارد إلى أسفل التذكرة
وحتى التخلي عن حملة ترامب تماما.
واقتناعا منه بأن ترامب كان ميئوسا ،إال أن بريبوس كان يسيطر على رهاناته .وحقيقة أنه لم يتخلى عن ترامب أصبح هامش محتمل
لالنتصار ،وجعل بريبوس شيئا من بطال (على قدم المساواة ،في نسخة كيليان كونواي ،إذا كان قد فقد ،لكان كان هدفا معقوال) .أصبح
الخيار االفتراضي للرئيس.
ومع ذلك دخوله إلى دائرة ترامب الداخلية تسبب بريبوس حصته من عدم اليقين والحيرة .خرج من أول لقاء له طويل مع ترامب يعتقد أنها
كانت تجربة غريبة بشكل مثير للقلق .تحدث ترامب دون توقف وكرر نفسه باستمرار.
"هذه هي الصفقة" ،وقال قريب مشارك ترامب بريبوس" .في لقاء ساعة معه ستسمع أربع وخمسين دقيقة من القصص ،وسوف تكون
نفس القصص
مرارا وتكرارا .لذلك عليك أن يكون نقطة واحدة لجعل وعليك أن الفلفل في كلما استطعت" .
كما أن تعيين بريبوس كرئيس للموظفين ،الذي أعلن في منتصف نوفمبر ،وضع أيضا بانون على مستوى المساواة.ترامب كان يتراجع مرة
أخرى على ميوله الطبيعية للسماح ألي شخص السلطة الحقيقية .بريبوس ،حتى مع أعلى وظيفة ،سيكون نوعا أضعف من الرقم ،في
القالب التقليدي لمعظم ترامب مالزم على مر السنين .كما عمل االختيار جيدا بالنسبة للرؤساء اآلخرين .توم باراك يمكن بسهولة
االلتفاف بريبوس واالستمرار في التحدث مباشرة إلى ترامب.لم يعرقل موقف جاريد كوشنر كصهر وزعيم عاجل .وظل ستيف بانون ،الذي
يرفع تقاريره مباشرة إلى ترامب ،صوت الترامبي بال منازع في البيت األبيض.
سيكون هناك ،بعبارة أخرى ،رئيس واحد من الموظفين في االسم  -غير مهم واحد ومختلف اآلخرين ،واألكثر أهمية ،من الناحية
العملية ،وضمان كل من الفوضى واستقالل ترامب بال منازع.
نصح جيم بيكر ،رئيس هيئة األركان لكل من رونالد ريغان وجورج هو بوش ونموذج الجميع تقريبا إلدارة الجناح الغربي ،بريبوس بعدم القيام
بهذه المهمة.
***
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إن نقل ترامب من مرشحة النكتة ،إلى الهمس للمرشح الديموغرافي غير المرغوب فيه ،إلى المرشح المرهق ،إلى أن يستأجره
الرئيس المنتخب في الوقت المناسب ،لم يلهم فيه أي شعور أكبر بالتفكير الرصين .بعد صدمة من ذلك ،وقال انه بدا على الفور إلعادة
كتابة نفسه رئيسا ال مفر منه.
ومن األمثلة على تنقيحه ،والمكانة الجديدة التي يبدو أنها تتخلى عن الرئاسة ،وشملت أدنى نقطة في الحملة  -شريط بيلي بوش.
كان تفسيره ،في محادثة غير قياسية مع مرساة الكابل ودية ،أنه "لم يكن لي حقا".
وأقر المرسى كيف كان من غير المنصف أن يتم تمييزه بحدث واحد" .ال" ،قال ترامب" ،لم يكن لي .لقد قيل لي من قبل الناس الذين
يفهمون هذه األشياء
حول مدى سهولة تغيير هذه االمور ووضع االصوات ومختلف الناس تماما ".
وكان الفائز ويتوقع اآلن أن يكون الهدف من الرهبة ،سحر ،والمصلحة.
توقع أن يكون هذا ثنائي :وسائل اإلعالم العدائية تتحول إلى واحدة الفنلندية.
وحتى اآلن كان هو الفائز الذي تعامل مع رعب ونهب من قبل وسائل اإلعالم أنه في الماضي ،وبطبيعة الحال وبروتوكول ،يمكن أن تعتمد
على أن تستحم الفخم على رئيس واردة بغض النظر عمن كان( .عجز ترامب من ثالثة ماليين صوتا استمر في الرتبة ،وكان موضوعا
أفضل تجنبها) .كان من غير المفهوم تقريبا له أن نفس الناس  -أي وسائل اإلعالم  -الذي انتقده عنيف لقوله أنه قد ينازع نتيجة
االنتخابات اآلن داعيا له
غير شرعي.
لم يكن ترامب سياسيا يمكن أن يحلل الفصائل من الدعم والظلم .كان بائع يحتاج إلى إجراء عملية بيع" .انا ربحت .أنا الفائز .أنا لست
الخاسر " ،كرر ،بشكل ال يصدق ،مثل تعويذة.
وصف بانون ترامب كآلة بسيطة .كان مفتاح تشغيل كامل من اإلطراء ،ومفتاح إيقاف الكامل من كولومني .كان اإلطراء نازف ،سالف،
يلقي في التفضيالت في نهاية المطاف ،وفصلها تماما عن الواقع :حتى و ذلك كان األفضل ،واألكثر ال يصدق ،و ن زائد جدا ،األبدية .كان
الغاضب غاضبا ومرارا ،مستاء ،من أي وقت مضى الصب وإغالق الباب الحديد.
كانت هذه طبيعة مبيعات ترامب الخاصة .وكان اعتقاده االستراتيجي أنه ال يوجد سبب لعدم كومة مفرخ المفرط على احتمال .ولكن إذا
تم استبعاد احتمال كمشتري ،وليس هناك سبب لعدم كومة االزدراء والدعاوى القضائية عليه .بعد كل شيء ،إذا كانوا ال يستجيبون
المتصاص ،فإنها قد تستجيب لتراكم على .شعرت بانون
 ربما مع اإلفراط في الثقة  -أن ترامب يمكن أن تتحول بسهولة وخارجها.وعلى خلفية حرب اإلرادة القاتلة  -مع وسائل اإلعالم ،والديمقراطيين ،والمستنقع  -الذي كان بانون يشجعه على الدفع ،يمكن ترامب
أيضا .وبمعنى ما ،لم يكن يريد شيئا بقدر ما ينبغي أن يكون مكره.
أما أمازون جيف بيزوس ،صاحب صحيفة واشنطن بوست  ،التي أصبحت واحدة من العديد من وسائل اإلعالم ترامب نويرس في العالم
وسائل اإلعالم ،ومع ذلك آالم للتوصل ليس فقط إلى بريسيدنتلكت ولكن البنته ايفانكا .وخالل الحملة ،قال ترامب إن األمازون كان يحصل
على "ضربة قاتلة" ،وأنه إذا فاز "أوه ،هل لديهم مشاكل" .اآلن أشاد ترامب فجأة بيزوس بأنه "عبقري على مستوى عال" .إلون موسك،
في ترامب برج ،ترامب ترامب على انضمام اإلدارة الجديدة له في سباقه إلى المريخ ،الذي قفز ترامب في .قدم ستيفن شوارزمان،
رئيس مجموعة بالكستون ،وصديق كوشنر ،لتنظيم مجلس أعمال ترامب ،الذي احتضنه ترامب .آنا وينتور ،محرر فوغ وملكة صناعة
األزياء ،كانت تأمل في أن يتم تسمية سفير أميركا في المملكة المتحدة تحت أوباما ،وعندما لم يحدث ذلك ،توازي نفسها بشكل وثيق
مع هيالري كلينتون.اآلن وصلت وينتور إلى ترامب تاور (لكنها رفضت القيام بالمشي) ،واقترحت أن تصبح سفير ترامب في محكمة سانت
جيمس .وكان ترامب يميل للترفيه عن الفكرة"( .لحسن الحظ" ،قال بانون" ،لم يكن هناك كيمياء)".
في  14ديسمبر ،جاء وفد رفيع المستوى من وادي السليكون إلى برج ترامب للقاء الرئيس المنتخب ،على الرغم من ترامب انتقد مرارا
صناعة التكنولوجيا طوال الحملة .في وقت الحق من ذلك اليوم ،دعا ترامب روبرت مردوخ ،الذي سأله كيف كان االجتماع قد ذهب.
"أوه ،عظيم ،عظيم جدا" ،وقال ترامب" .حقا ،جيدة حقا .هؤالء الرجال حقا بحاجة الى مساعدتي .لم يكن أوباما مؤاتيا جدا لهم ،الكثير
من التنظيم .هذا هو حقا فرصة بالنسبة لي لمساعدتهم ".
"دونالد" ،قال مردوخ" ،لثماني سنوات كان هؤالء الرجال أوباما في جيبهم .كانوا يديرون عمليا اإلدارة .انهم ال يحتاجون الى مساعدتكم" .
"خذ هذه القضية تأشيرة  .H-1Bانهم حقا بحاجة الى هذه التأشيرات ." H-1B
واقترح مردوخ أن اتباع نهج ليبرالي تجاه تأشيرات  H-1Bقد يكون صعبا مع وعوده المتعلقة بالهجرة .لكن ترامب بدا غير مهتم ،مؤكدا
مردوخ" ،سنعرف ذلك".
"ما أحمق سخيف" ،وقال مردوخ ،يتشاجر ،كما انه حصل على الهاتف.
***
قبل عشرة أيام من تنصيب دونالد ترامب في منصب الرئيس الخامس واألربعين ،مجموعة من الموظفين الشباب ترامب  -الرجال في
تنظيم الدعاوى ترامب والعالقات ،والنساء في نظرة ترامب المفضلة من األحذية العالية والتنانير القصيرة ،كانوا يشاهدون الرئيس باراك
أوباما يلقي خطابه الوداع عندما يتدفق على جهاز كمبيوتر محمول في مكاتب االنتقال.
"السيد .وقال ترامب إنه لم يستمع إلى خطاب أوباما كله ".
وقال آخر" :إنهم مملة جدا".
وبينما كان أوباما يودع وداعه ،فإن االستعدادات لمؤتمر ترامب الصحفي األول منذ االنتخابات ،الذي سيعقد في اليوم التالي ،كانت في
طريقها إلى القاعة .وتهدف الخطة الى بذل جهد كبير الظهار ان النزاعات التجارية التى يجرىها الرئيس المنتخب ستتم معالجتها بطريقة
رسمية ومحددة.
حتى اآلن ،كان رأي ترامب هو أنه قد تم انتخابه بسبب تلك الصراعات  -أعماله والدهاء ،واالتصاالت ،والخبرة ،والعالمة التجارية ،وليس
على الرغم من لهم ،وأنه كان من اللطيف ألحد أن يفكر أنه يمكن فك نفسه حتى لو كان يريد .في الواقع ،للصحفيين وأي شخص آخر
من شأنه أن يستمع ،عرضت كيليان كونواي على ترامب نيابة عن الدفاع عن النفس عن مدهش مدى تضحياته كانت بالفعل.
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بعد تحريك لهيب عزمه على تجاهل القواعد المتعلقة بتضارب المصالح ،واآلن ،في قليال من المسرح ،وقال انه سوف تتخذ تكريما سخية
جديدة .يقف في بهو ترامب تاونر بجانب طاولة مكدسة عالية مع مجلدات الوثائق واألوراق القانونية ،وقال انه يصف الجهود الشاسعة
التي بذلت للقيام المستحيل وكيف ،من اآلن فصاعدا ،وقال انه سوف تركز حصرا على األعمال التجارية في البالد.
ولكن فجأة تبين أن هذا إلى جانب النقطة.
فوسيون غس ،وهي شركة أبحاث معارضة (أسسها صحفيون سابقون ،وقدمت معلومات إلى عمالء من القطاع الخاص) ،وقد احتفظت
بها مصالح الحزب الديمقراطي .وكان فيوجن قد استأجر كريستوفر ستيل ،وهو جاسوس بريطاني سابق ،في يونيو  ،2016للمساعدة
في التحقيق في تفاؤل ترامب المتكرر عن عالقته مع فالديمير بوتين وطبيعة عالقة ترامب مع الكرملين .مع تقارير من مصادر روسية،
وكثير
على اتصال بالمخابرات الروسية ،جمع ستيلي تقريرا ضارا  -يطلق عليه اآلن "الملف"  -مما يشير إلى أن حكومة بوتين كانت ابتزاز دونالد
ترامب .في سبتمبر ،أطلع ستيلي الصحفيين من صحيفة نيويورك تايمز  ،واشنطن بوست  ،ياهو!أخبار ،نيويوركر  ،و كنن .ورفض الجميع
استخدام هذه المعلومات غير المؤكدة ،مع مصدرها غير الواضح ،ال سيما بالنظر إلى أنها كانت على وشك الفوز في االنتخابات.
ولكن قبل يوم من المؤتمر الصحفى المقرر ،كشفت شبكة سى ان ان تفاصيل ملف ستيل .وبعد ذلك مباشرة تقريبا ،نشرت بوزفيد
التقرير بأكمله  -وهو عبارة عن باشانال مصنوع من السلوك غير الباهت.
على وشك ترامب الصعود إلى الرئاسة ،وسائل اإلعالم ،مع صوتها المفرد على ترامب المسائل ،كان مؤامرة مؤامرة من أبعاد
واسعة .كانت النظرية التي عرضت فجأة على هذا الجانب من االحتمال هي أن الروس قاموا بتدبير دونالد ترامب خالل رحلة إلى موسكو
مع مخطط ابتزاز خام شارك فيه البغايا وأعمال جنسية مصورة بالفيديو دفعت حدود انحراف جديدة (بما في ذلك "االستحمام الذهبي")
مع والبغايا ،وأعمال جنسية بالفيديو .االستنتاج الضمني :تآمر ترامب كان قد تآمر مع الروس لسرقة االنتخابات وتركيبه في البيت األبيض
باعتباره خداع بوتين.
إذا كان هذا صحيحا ،ثم كانت األمة في واحدة من أكثر لحظات غير عادية في تاريخ الديمقراطية ،والعالقات الدولية ،والصحافة.
إذا لم يكن صحيحا ،وكان من الصعب أن تفهم وسطا الوسطى ،ثم يبدو أنها تؤيد وجهة نظر ترامب (وجهة نظر بانون) أن وسائل اإلعالم،
في تطور كبير جدا أيضا في تاريخ الديمقراطية ،وكان أعمى جدا عن طريق الشذوذ واالشمئزاز ،سواء األيديولوجية أو الشخصية،
بالنسبة للزعيم المنتخب ديمقراطيا أنها ستواصل أي سبيل إلنزاله .وقال مارك همنغواي ،في المحافظة ،ولكن مكافحة ترامب ،ويكلي
ستاندرد  ،مفارقة رواية اثنين من الرواة ال يمكن االعتماد عليها تسيطر على الحياة العامة األمريكية :الرئيس المنتخب تكلم مع القليل
من المعلومات وكثيرا ما ال أساس وقائعي ،في حين أن "اإلطار وسائل اإلعالم قد اختار أن تتبنى أن كل ما يفعله الرجل هو افتراضيا أو
غير دستوري أو إساءة استخدام للسلطة ".
بعد ظهر يوم  11يناير  /كانون الثاني ،واجه هذان التصوران المتعارضان في بهو برج ترامب :المسيح الدجال السياسي ،وهو فضيحة
مظلمة ولكن بوفونية ،في جيب الخصم العدواني األمريكي ،مقابل وسائل اإلعالم الثورية الغوغائيةdrunk on virtue, certainty, and ،
 .conspiracy theoriesكل ممثلة ،على الجانب اآلخر ،وفقدت مصداقيتها بالكامل نسخة "وهمية" للواقع.
إذا بدت المالحظات الطابع الهزلي هذه الكتاب في االسلوب ،وكان هذا هو بالضبط كيف تكشفت المؤتمر الصحفي.
الثناءات أوال ترامب في نفسه:
"سأكون أكبر منتج الوظائف التي خلقها هللا من أي وقت مضى ."...
والقليل من القضايا المعروضة عليه وسلم:
"قدامى المحاربين مع السرطان الصغير ال يمكن رؤية الطبيب حتى يتم إ  ."...ثم التشكك:
وقال "كنت في روسيا منذ سنوات مع السيدة الكون المسابقة لم بشكل جيد جدا I-جدا أخبر الجميع توخي الحذر ،ألنك ال تريد أن ترى
نفسك على التلفزيون والكاميرات في كل مكان .ومرة أخرى ،وليس فقط روسيا ،في كل مكان .ذلك أن أي شخص يعتقد حقا أن
القصة؟ أنا أيضا كثيرا من  ،germaphobeبالمناسبة .صدقنى".
ثم اإلنكار:
"ليس لدي أي صفقات في روسيا ،ليس لدي أي صفقة يمكن أن يحدث في روسيا ألننا لقد بقي بعيدا ،وليس لدي أي قروض مع
روسيا .أود أن أقول شيئا واحدا  ...خالل عطلة نهاية األسبوع وقدمت لي اثنين مليار دوالر على التوصل الى اتفاق في دبي والتفت
عليه .لم يكن لدي لتحويله إلى أسفل ،ألنه كما تعلمون لدي الوضع ال الصراع رئيسا للبالد .لم أكن أعرف عن ذلك حتى قبل ثالثة أشهر
لكنه شيء جميل أن يكون .ولكن لم أكن أريد لالستفادة من شيء .لدي حكم عدم تضارب المصالح رئيسا للبالد .أنا في الواقع يمكن
تشغيل عملي ،تشغيل عملي وتديرها الحكومة في نفس الوقت .أنا ال أحب الطريقة التي تبدو ولكن أود أن تكون قادرة على القيام
بذلك إذا أردت .أنا يمكن أن تشغيل منظمة ترامب ،عظيم ،شركة كبيرة ،وأنا ال يمكن إدارة البالد ،ولكن أنا ال نريد ان نفعل ذلك" .
ثم هجوم مباشر على  ،CNNخصمه:
"مؤسستك رهيب .مؤسستك الرهيبة  ....الهدوء  ...الهدوء  ...ال يكون وقحا  ...ال يكون  ....ال ،أنا ال أريد أن أعطيك سؤال  ...أنا لن
أعطيك السؤال  ....كنت أخبار وهمية ." ...
والجمع:
واضاف "هذا التقرير أوال ال ينبغي أبدا وقد طبعت ألنه ال يستحق الورق الذي طبعت عليه .سأقول لك أنه ينبغي أن يحدث أبدا من أي
وقت مضى .وقد اخترق مليون والعشرين حسابين من الصين .ذلك ألن ليس لدينا أي دفاع ،ألننا يديرها أشخاص الذين ال يعرفون ما
يفعلونه .سيتعين على روسيا احترام أكبر بكثير لبلدنا عندما أنا قيادتها .وليس فقط روسيا والصين ،التي استغلت إجمالي منا .روسيا
والصين ،واليابان ،والمكسيك ،وجميع البلدان يحترموننا أكثر بكثير ،أكثر بكثير مما هي عليه في ظل اإلدارات السابقة ." ...
لم يكتف الرئيس المنتخب ارتداء له مظالم عميقة ومريرة في جعبته ،ولكن كان من الواضح اآلن أن واقع بعد أن تم انتخاب الرئيس لن
يغير له فلتر ،على ما يبدو ال يمكن السيطرة عليها ،تماما تبادل الطالق النار من دون والورك عرض الجروح  ،االستياء ،وغضب.
واضاف "اعتقد انه قام بعمل رائع" ،وقال كيليان كونواي بعد المؤتمر الصحفي .واضاف "لكن فإن وسائل اإلعالم ال يقول ذلك .انهم سوف
أبدا ".
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3
اليوم األول
J
عرب كورب كوشنر في ست وثالثين يزهو بنفسه على قدرته على الحصول على جنبا إلى جنب مع كبار السن من الرجال .وبحلول
موعد تنصيب دونالد ترامب كان قد أصبح الوسيط المعين بين والده في القانون وإنشاء ،مثل أنها كانت أكثر الجمهوريين المعتدلين،
مصالح الشركات ،ونيويورك الغنية .وجود خط لكوشنر على ما يبدو
تقديم نخبة قلق على التعامل مع الوضع المتفجر.
العديد من والده في القانون دائرة من المقربين معهود أيضا في كوشنر في كثير من األحيان عهدة قلقهم حول صديقهم،
و.presidentelect
"أعطيه نصيحة جيدة حول ما يتعين عليها القيام به ولمدة ثالث ساعات في اليوم التالي يفعل ذلك ،وبعد ذلك يذهب النصي ميؤوس
إيقاف تشغيل" اشتكت إحداهن إلى القانون وابنه أثناءها ترامب .وقال كوشنر ،الذي كان من المقرر أن األشياء في وال تعطي كثيرا الى
الوراء تشكل ،انه يتفهم اإلحباط.
حاولت هذه الشخصيات القوية لنقل الشعور السياسة في العالم الحقيقي ،الذي ادعى أنهم جميعا أن نفهم على بعض عتبة أعلى
بكثير من الرئيس قريبا ليكون .وكانوا جميعا بالقلق من أن ترامب لم أفهم ما كان ضد .أن هناك ببساطة ال يكفي لطريقة جنونه.
كل من هذه المحاورين المقدمة كوشنر مع شيء من البرنامج التعليمي على حدود الرئاسية للسلطة ان واشنطن مصممة قدر إلحباط
وتقويض السلطة الرئاسية الستيعاب ذلك.
"ال تدع له شخ قبالة الصحافة ،ال تسمح له شخ قبالة الحزب الجمهوري ،ال تهدد الكونغرس ألنها سوف اللعنة عليك إذا قمت بذلك،
واألهم من ذلك كله ال تسمح له شخ قبالة المجتمع إنتل " ،وقال واحد الرقم الجمهوري الوطني لكوشنر" .إذا كنت يمارس الجنس مع
المجتمع إنتل أنها سوف يجدوا طريقة للحصول على العودة إليك وسيكون لديك سنتين أو ثالث سنوات من التحقيق الروسية ،وسوف
كل يوم شيء آخر يتسرب".
تم رسم صورة حية لكوشنر املركبة بقوة خارقه من الجواسيس وقوتهم ،كيف تم نقل اسرارا من أجهزة االستخبارات إلى األعضاء
السابقين في المجتمع أو لحلفاء آخرين في الكونغرس أو حتى لألشخاص في السلطة التنفيذية ومن ثم إلى صحافة.
كان واحدا من اآلن-كثرة المتصلين الحكيم الرجال كوشنر هنري كيسنجر .المبين كيسنجر ،الذي كان أحد الشهود في الصف األمامي
عندما ثار المجتمع البيروقراطية والمخابرات ضد ريتشارد نيكسون ،وأنواع األذى ،واألسوأ من ذلك ،أن اإلدارة الجديدة قد تواجه.
"الدولة العميقة" ،واليسارية واليمينية مفهوم الذكاء شبكة مؤامرة للحكومة دائمة ،وهي جزء من المعجم  ،Breitbartأصبح الفريق على
المدى ترامب الفن :انه مطعون الدب الدولة العميقة.
وضعت أسماء لهذه :جون برينان ،مدير وكالة المخابرات المركزية .جيمس كالبر ،مدير االستخبارات الوطنية؛ سوزان رايس ،ومستشار
األمن القومي المنتهية واليته .وبن رودس ،نائب رايس والمفضلة ألوباما.
رسمت سيناريوهات الفيلم :عصابة من المرميديون مجتمع االستخبارات ،مطلعا على جميع أنواع أدلة دامغة من التهور ترامب
والتعامالت المشبوهة ،من شأنه أن بجدول زمني االستراتيجي لإلصابة ،محرجة ،والتسريبات تشتيت ،وجعل من المستحيل على
البيت األبيض ترامب ل حكم.
ما قيل كوشنر ،مرارا وتكرارا ،هو أن الرئيس زيارتها للتكفير .وكان عليه أن يمد يده .وكان عليه أن تهدئة .هذه القوى لم تكن ألن العبث
مع قيل بمنتهى الجاذبية.
طوال الحملة وحتى بقوة أكبر بعد االنتخابات ،وكان ترامب استهدف مجتمع المخابرات األمريكية  ،NSC ،FBI ،CIAو ،تماما ،سبعة عشر
وكاالت االستخبارات كما منفصلة غير كفء والكاذبة( .رسالته كانت "على السيارات الرائدة" ،وقال أحد المساعدين ).ومن بين مختلف
وفيرة رسائل مختلطة ترامب على خالف مع العقيدة المحافظة ،وكان هذا واحد العصير بشكل خاص .وتضمنت قضيته ضد المخابرات
األمريكية معلومات خاطئة إزاء أسلحة الدمار الشامل التي سبقت الحرب على العراق ،سلسلة من أوباما أفغانستان والعراق وسوريا
وليبيا وغيرها من االخفاقات االستخباراتية المتعلقة بالحرب ،و ،وفي اآلونة األخيرة ،ولكن بأي حال من األحوال أقل من جميع،
والتسريبات االستخبارية بشأن عالقاته والحيل الروسية المزعومة.
يبدو انتقادات ترامب لمحاذاة له مع اليسار في نصف قرن من صنع البعبع وكاالت االستخبارات األميركية .ولكن ،في بعض االنعكاس،
والليبراليين واجهزة االستخبارات هي التي تنسجم اآلن في خوفهم من دونالد ترامب .الكثير من الجهة اليسرى والتي كان مدويا ورفض
بانتقاد تقييم أجهزة االستخبارات واضح ال لبس فيه من إدوارد سنودن بمثابة الخائن من أسرار وطنية بدال من النوايا الحسنة الوشاة-اآلن
اعتنق فجأة سلطة أجهزة االستخبارات في اقتراحها من العالقات الشائنة ترامب مع الروس.
وكان ترامب خطير في البرد.
وبالتالي ،يعتقد كوشنر كان من المعقول أن جعل الوصول المغادرة إلى وكالة االستخبارات المركزية بين أوامر األولى من أعمال اإلدارة
الجديدة.
***
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لم رابحة ال تتمتع تنصيبه الخاصة .وقال انه يأمل في انفجار كبير .توم باراك ،أن يكون بين رجل االستعراض ،باإلضافة إلى نيفرالند مايكل
جاكسون ،كان قد اشترى ميراماكس صور من ديزني مع الممثل روب لوي-قد رفض قائد المهمة الموظفين ،ولكن ،كجزء من مشاركة
ظله مع صديقه البيت األبيض ،صعدت انه يصل الى جمع المال الالفتتاحية وخلق حدث ،على ما يبدو الى حد بعيد على خالف مع
شخصية الرئيس الجديد ،ومع رغبة ستيف بانون لوالرتوش الجوى تنصيب عاما انه الشعبوي وعد سيكون له "لينة شهوانية "و" اإليقاع
الشعري " .ولكن ترامب ،متوسل أصدقاء الستخدام نفوذها لمسمار بعض من النجوم وعلى مستوى الذين كانوا ترفع عن هذا الحدث،
بدأت تغضب ويضر أن النجوم كانت مصممة على إحراجه .بانون،صوت مهدئا فضال عن المحرض المهنية ،حاول أن يجادل الطبيعة الجدلية
ما كانت قد حققت (دون استخدام كلمة "الجدلية") .ألن النجاح ترامب كان ال قياس ،أو بالتأكيد تفوق كل التوقعات ،كانت وسائل اإلعالم
والليبراليين لتبرير فشلهم وأوضح أن الرئيس الجديد.
في الساعات التي سبقت االفتتاح ،وبدا كل من واشنطن إلى أن تحبس أنفاسها .على اليمين في المساء قبل ترامب في ،بوب كوركر،
السيناتور الجمهوري عن والية تينيسي ورئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ ،افتتح كلمته كمتحدث ظهرت في لقاء في
فندق جيفرسون مع مسألة وجودية" ،أين هي األشياء ذاهب؟ "توقف للحظة ثم أجاب ،كما لو من بعض اآلبار العميقة من الحيرة "،ليس
لدي أي فكرة ".
في وقت الحق من ذلك المساء ،حفل موسيقي في نصب لنكولن التذكاري ،وهو جزء من جهد دائما محرجا الستيراد ثقافة البوب إلى
واشنطن ،انتهى األمر ،في غياب أي سلطة نجوم ،مع ترامب نفسه اعتالئه المسرح كما فعل متميز ،مصرا على بغضب على مساعديه
انه يمكن  outdrawأي نجم.
وبعد ان اصدره موظفوه من فندق ترامب انترناشونال فى واشنطن ،واعرب عن اسفه لقراره ،استيقظ الرئيس المنتخب صباح اليوم
االفتتاحى الذى اشتكى من اقامة سكن بلير هاوس ،وهو مقر الضيف الرسمى فى الشارع من البيت االبيض .حار جدا ،ضغط المياه
سيئة ،سرير سيئة.
لم مزاجه لم تتحسن .وعلى مدار الصباح ،كان يتقاتل بوضوح مع زوجته ،التي كانت على وشك الدموع وستعود إلى نيويورك في اليوم
التالي؛ وكل كلمة تقريبا وجهها إليها كانت حادة وقاطعة .كانت كيليان كونواي قد استحوذت على ميالنيا ترامب كرسالة شخصية
للعالقات العامة ،حيث شجعت السيدة األولى الجديدة على دعامة حيوية للرئيس وصوت مفيد في حد ذاتها ،وكانت تحاول إقناع ترامب
بأنها يمكن أن تلعب دورا مهما في البيت األبيض .ولكن ،بشكل عام ،كانت العالقة ترومس "واحدة من تلك األشياء ال أحد سأل الكثير
من األسئلة حول متغير غامض آخر في المزاج الرئاسي.
في االجتماع االحتفالي للرئيس المقبل قريبا والرئيس الذي كان قريبا في البيت األبيض ،والذي كان قد تم مباشرة قبل أن ينطلق لحفل
اليمين ،اعتقد ترامب أن أوباما تصرفت بشكل مزعج " -متعجرف جدا"  toward-له
وميالنيا .بدال من ارتداء وجه لعبة ،والذهاب إلى األحداث االفتتاحية ،ارتدى الرئيس المنتخب ما كان بعض من حوله قد اتخذت لدعوة
وجهه الغولف :غاضب وسفينة قبالة والكتفين مثقب ،واألسلحة يتأرجح ،وجفف فروليد ،والشفاه متابعتها.وقد أصبح هذا ترامب ترامبول
ترامب العامة.
ومن المفترض أن يكون االفتتاح الحب في .وسائل اإلعالم يحصل على قصة جديدة متفائلة .بالنسبة للحزب المؤمن ،األوقات السعيدة
هنا مرة أخرى .بالنسبة للحكومة الدائمة  -المستنقع  -انها فرصة لكسب صالح والبحث عن ميزة جديدة .بالنسبة للبالد ،انها تتويج .لكن
بانون كان لديه ثالث رسائل أو موضوعات ظل يحاول تعزيزها مع رئيسه :فكانت رئاسته مختلفة ،مثلما كان الحال بالنسبة ألندرو
جاكسون (كان يزود الرئيس المنتخب بشكل جيد من الرئيس المنتخب بجاكسون الكتب واالقتباسات)؛ كانوا يعرفون من هم أعدائهم،
وينبغي أال تقع في فخ محاولة لجعلها أصدقائهم ،ألنها لن تكون؛ وهكذا ،اعتبارا من اليوم األول ،يجب أن ينظروا أنفسهم على قدم
الحرب .في حين تحدث هذا إلى ترامب في "كونتيربونشر" الجانب القتالي ،كان من الصعب على جانبه حريصة على أن يكون
محبوبا .رأى بانون نفسه يدير هذين النبضات ،مؤكدا على السابق وشرح لرئيسه لماذا أعد أعداء هنا أصدقاء في مكان آخر.
في الواقع ،أصبح ترامب المزاج المتضرر مباراة مثالية للبانون مكتوبة خطاب االفتتاح المتضرر .وكان جزء كبير من الخطاب الذي استغرق
ستة عشر دقيقة جزءا من صحيفة "بانون" اليومية ،وهي أول رؤية للواليات المتحدة األمريكية في مجزرة في كل مكان .لكنه أصبح في
الواقع أغمق وأكثر قوة عندما تمت تصفيته من خالل خيبة أمل ترامب وتسليمها مع وجهه الغولف .وبدأت اإلدارة عمدا على درجة من
التهديد ،وهي رسالة مدفوعة بانون إلى الجانب اآلخر مفادها أن البلد على وشك أن يحدث تغييرا عميقا .مشاعر ترامب الجرحى -
إحساسه بالضيق وعدم اإلحباط في نفس اليوم الذي أصبح فيه رئيسا  -ساعد في إرسال تلك الرسالة .وعندما خرج من المنصة بعد أن
ألقى خطابه ،ظل يكرر" :لن ينسى أحد هذا الخطاب".
جورج بوش ،على الباب ،زود ما يبدو أنه من المرجح أن يصبح الحاشية التاريخية لعنوان ترامب" :هذا بعض القرف الغريب".
***
ترامب ،على الرغم من خيبة أمله من فشل واشنطن في التحية واالحتفال به بشكل صحيح ،كان ،مثل بائع جيد ،متفائل .الباعة ،التي
سماتها الرئيسية واألصول الرئيسية هي قدرتها على االستمرار في بيع ،إعادة صياغة باستمرار العالم من الناحية اإليجابية .واإلحباط
من جانب الجميع هو مجرد الحاجة إلى تحسين الواقع بالنسبة لهم.
وفي صباح اليوم التالي ،طلب ترامب التأكيد على رأيه بأن االفتتاح كان نجاحا كبيرا" .هذا الحشد ذهب في طريق العودة .كان ذلك أكثر
من مليون شخص على األقل ،أليس كذلك؟ "أجرى سلسلة من المكالمات الهاتفية لألصدقاء الذين نعموه إلى حد كبير على هذا .وأكد
كوشنر حشد كبير .لم يفعل كونواي شيئا لثنيه .وافق بريبوس .بانون جعل نكتة.
ومن بين التحركات األولى لرامب ،كان الرئيس هو أن يكون هناك سلسلة من الصور الملهمة في الجناح الغربي محل صور لمشاهد
الحشد الكبير في مراسم افتتاحه.
كان بانون قد حان لترشيد تشوهات ترامب الواقعية .كان غضب ترامب ،المبالغة ،رحالت الهوى ،االرتجال ،والحرية العامة تجاه وتغلغل
الحقائق ،هي منتجات من النقص األساسي للذنب ،والتظاهر ،والتحكم النبضي الذي ساعد على خلق الفورية والعفوية التي كانت
ناجحة جدا مع الكثير على الجذع ،في حين مرعبة جدا لكثير من اآلخرين.
بالنسبة لبانون ،كان أوباما النجم الشمالي لل ألوفنيس .وقال بانون" :السياسة" ،قال بانون مع السلطة التي تؤخر حقيقة أنه حتى
أغسطس الماضي كان قد عمل أبدا في السياسة" ،هي لعبة أكثر إلحاحا مما كان عليه من أي وقت مضى ".كان ترامب ،لبانون ،ويوم
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جينينغز الحديثة بريان( .كان بانون قد تحدث لفترة طويلة عن الحاجة إلى وليامز جينينغز برايان الجديد في السياسة اليمينية ،مع
األصدقاء على افتراض بانون يعني نفسه) .في مطلع القرن العشرين ،براين قد أثارت الجماهير الريفية مع قدرته على التحدث بحماس
وخارجي ل على ما يبدو فترات غير محدودة من الزمن .ترامب تعويض في نظرية بعض العشير ،بما في ذلك بانون ،لصعوباته مع القراءة
والكتابة ،والتركيز الوثيق مع أسلوب ارتجالي أنتج ،إن لم يكن بالضبط تأثير وليام جينينغز بريان ،وبالتأكيد قريبة من العكس تماما لتأثير
أوباما .
وكان جزء من التحريض ،وشهادة شخصية جزء ،بارستول بار ضربة الثابت ،وهو مقامرة ،مفكك ،ديغريسيف ،ما لي-تقلق النهج الذي
يجمع بين جوانب الغضب التلفزيون الكابل ،خيمة كبيرة إحياء الدينية ،بورسشت حزام حزام ،يتحدث تحفيزية ،و مدونة فيديو
يوتوب .كاريزما في السياسة األمريكية قد حان لتحديد النظام من السحر ،الطرافة ،واألسلوب  -برودة.ولكن نوع آخر من الكاريزما
األمريكية كان أكثر في الوريد اإلنجيلية المسيحية ،مشهد عاطفي ،تجريبي.
وقد وضعت حملة ترامب استراتيجيتها المركزية حول تجمعات كبيرة تجذب بانتظام عشرات اآلالف ،وهي ظاهرة سياسية فشل
الديمقراطيون في االلتفات إليها ورأيت على أنها عالمة على نداء ترامب المحدود .لفريق ترامب ،هذا النمط ،هذا االتصال غير المالئم -
خطبه ،تويته ،له هاتف عفوية يدعو إلى اإلذاعة والتلفزيون والبرامج ،وغالبا ،إلى أي شخص يستمع  -كان الوحي ،سياسة جديدة،
شخصية وملهمة .بالنسبة للجانب اآلخر ،كان كلونيشنيس هو ،في أحسن األحوال ،تطمح إلى نوع من الديماغوجية االستبدادية الخام
التي كانت قد عانت من مصداقيتها منذ زمن طويل ،وعبرت عن التاريخ ،وعندما ظهرت في السياسة األمريكية ،فشلت بشكل موثوق.
في حين أن مزايا هذا النمط لفريق ترامب كانت اآلن واضحة جدا ،والمشكلة هي أنه في كثير من األحيان ،في الواقع أنتجت بانتظام
التأكيدات التي لم تكن صحيحة عن بعد.
وقد أدى ذلك بشكل متزايد إلى نظرية واقعين مختلفين لسياسة ترامب .في واقع واحد ،الذي ضم معظم مؤيدي ترامب ،كان مفهوما
طبيعته
وأعرب عن تقديره .وكان مناهضة وونك .كان خبيرا مضادا .كان له دعوة األمعاء .كان كل فرد .كان الجاز (بعض ،في قول ،جعل من الراب)،
الجميع آخر الموسيقى الشعبية الجادة .في الواقع اآلخر ،الذي أقام فيه معظم خصومه ،كانت فضائله خطيرة إذا لم تكن عيوب عقلية
وإجرامية .في هذا الواقع عاشت وسائل اإلعالم ،التي ،مع اختتامها ميمبيغوتن ورئاسة الوغد ،يعتقد أنه يمكن أن يقلل منه وجرحه
(وينحيه) وسرقة له من جميع المصداقية من خالل اإلشارة بال هوادة إلى كيف كان حرفيا خطأ كان.
وال يمكن لوسائل اإلعالم ،التي تتبنى األخالق "الصدمة والصدمة" ،أن تفهم كيف أن الخطأ الواقعي ليس غاية مطلقة في حد ذاته .كيف
يمكن أن هذا العار تماما له؟ كيف يمكن لموظفيه الدفاع عنه؟ كانت الوقائع هي الوقائع! تحديهم ،أو تجاهلهم ،أو تخريب لهم ،وجعل لكم
كذاب ،تعتزم خداع ،تحمل شاهدا كاذبا( .اندلع جدل صحافي طفيف حول ما إذا كان ينبغي أن تسمى هذه الكاذبات أخطاء أو أكاذيب).
في رأي بانون )1( :ترامب لم يتغير أبدا )2( .في محاولة للحصول عليه للتغيير من شأنه أن تقلص بالتأكيد أسلوبه )3( .ال يهم أنصار
ترامب )4( .وسائل اإلعالم لم يكن مثله على أي حال )5( .كان من األفضل أن تلعب ضد وسائل اإلعالم أكثر من وسائل اإلعالم؛ ()6
ادعاء وسائل اإلعالم أن يكون حامي االستقامة الوقائعية والدقة في حد ذاته هو صورية؛ ( )7كانت ثورة ترامب هجوما على االفتراضات
والخبرات التقليدية ،لذلك من األفضل تبني سلوك ترامب من محاولة كبحه أو عالجه.
والمشكلة هي أنه لم يلتزم أبدا بالنص ("عقله ال يعمل بهذه الطريقة" كان واحدا من العقالن الداخليان) ،وقد حظي ترامب بموافقة
وسائل اإلعالم .ولكن ،كما أكد بانون ،لم يكن أبدا الحصول على الحقائق الصحيحة ،كما أنه لن يعترف من أي وقت مضى أنه حصل على
خطأ ،لذلك فإنه لن يحصل على هذه الموافقة .وهذا يعني ،في أفضل شيء ،أنه كان يجب الدفاع عنه بقوة ضد رفض وسائل اإلعالم.
والمشكلة هنا هي أنه كلما كان الدفاع أكثر من أي وقت مضى ،ومعظمهم من التأكيدات التي يمكن بسهولة أن يثبت خطأ ،كلما زادت
وسائل اإلعالم من هجماتها ولومها .ما هو أكثر من ذلك ،كان ترامب يتلقى اللوم من أصدقائه أيضا .ولم يكن فقط المكالمات من األصدقاء
قلقين عنه ،ولكن الموظفين يدعو الناس إلى االتصال به ويقول سيمر أسفل " .من لديك في هناك؟" قال جو سكاربورو في مكالمة
المحمومة" .من هو الشخص الذي تثق به؟ جاريد؟ من يستطيع أن يتحدثك من خالل هذه األشياء قبل أن تقرر التصرف على ذلك؟ "
"حسنا "،قال الرئيس" ،أنت لن تحب الجواب ،ولكن الجواب هو لي .أنا .أنا أتكلم مع نفسي".
وبالتالي ،في غضون أربع وعشرين ساعة من تنصيبه ،كان الرئيس قد اخترع مليون أو نحو ذلك الناس الذين لم تكن موجودة .وأرسل
سكرتيره الصحفي الجديد ،شون سبيسر ،الذي سيصبح شعاره الشخصي قريبا "ال يمكنك أن تجعل هذا القرف" ،ليجادل قضيته في
لحظة إعالمية تحولت سبايسر،
إلى نكتة وطنية ،يبدو أنه كان مقصودا أن يتعافى منها أبدا .للتمهيد ،اتهم الرئيس سبايسر لعدم جعل مليون النفوس الوهمية تبدو
حقيقية.
كانت أول حالة رئاسية لما تعلمه النظاميون على مدى عدة أشهر :على المستوى األساسي ،لم يفعل ترامب ،كما قال سبيسر في
وقت الحق ،إعطاء اللعنة .هل يمكن أن أقول له كل ما تريد ،لكنه كان يعرف ما كان يعرف ،وإذا كان ما قلته متناقضة ما كان يعرف ،وقال
انه ببساطة لم أصدق لك.
وفي اليوم التالي ،أكدت كيليان كونواي ،موقفها العدواني خالل الحملة التي تحولت أكثر فأكثر إلى التصفيق والشفقة ،حق الرئيس
الجديد في المطالبة ب "حقائق بديلة" .وكما حدث ،كان كونواي يعني أن يقول "معلومات بديلة" فإن أقلها تعني ضمنا وجود بيانات
إضافية .ولكن كما هو مطلق ،بدا بالتأكيد وكأن اإلدارة الجديدة تدعي الحق في إعادة صياغة الواقع .والتي ،بمعنى ما ،كان .على الرغم
من أنه ،في رأي كونواي ،كانت وسائل اإلعالم تفعل إعادة صياغة ،مما يجعل الجبل (وبالتالي "أخبار وهمية") من مولهيل (مبالغة
صادقة صادقة ،وإن كانت ذات أبعاد واسعة).
على أي حال ،السؤال المتكرر حول ما إذا كان ترامب سيواصل تغريداته غير الخاضعة للرقابة والتي ال يمكن تفسيرها في كثير من
األحيان اآلن أنه كان رسميا في البيت األبيض ورئيس الواليات المتحدة ،وهو سؤال كما سئل الساخنة داخل البيت األبيض كما كان يرد:
سيكون.
كان هذا هو ابتكاره األساسي في الحكم :رشقات نارية منتظمة وغير منضبطة من الغضب والطحال.
***
بيد أن األعمال الرسمية المباشرة للرئيس كانت أن تكون لطيفة مع وكالة المخابرات المركزية.
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وفي يوم السبت  21يناير  /كانون الثاني ،في مناسبة نظمها كوشنر ،قام الرئيس ،في أول عمل رئاسي له ،بدعوة نانغلي إلى وصفه
بانه "يلعب بعض السياسة" .وفي تصريحات أعدت بعناية في أول عمل له كرئيس  ،وقال انه وضع بعض من ترامب اإلطراء الشهير على
وكالة المخابرات المركزية وبقية االطراف المترامية االطراف ،وتسريب ،والذكاء العالم.
ال ينزع معطفه المظلم ،مما يضفي عليه نظرة عصابة هائلة ،يسير أمام جدران النجوم من وكالة المخابرات المركزية للعوامل الساقطة،
أمام حشد من حوالي ثالثمائة من موظفي الوكاالت ومجموعة من موظفي البيت األبيض ،فجأة ،في مزاج من الطمأنينة الطيبة والمتعة
في وجود حشد األسير ،الرئيس الجديد ،متجاهال نصه ،أطلقت في ما يمكن أن نطلق بثقة بعض التصريحات األكثر غرابة من أي وقت
مضى من قبل الرئيس األمريكي.
"أنا أعرف الكثير عن ويست بوينت ،أنا شخص يعتقد بقوة في األكاديميين .في كل مرة أقول إنني كان عمه الذي كان أستاذا رائعا في
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لمدة  35عاما ،الذي قام بعمل رائع في العديد من الطرق أكاديميا  -كان عبقرية أكاديمية ،وبعد ذلك
يقولون ،هل دونالد ترامب الفكرية؟ ثق بي ،أنا شخص ذكي" .
الذي كان على نحو ما عن طريق الثناء لمدير وكالة االستخبارات المركزية الجديد ،الذي سيثبت قريبا ،مايك بومبيو ،الذي كان قد حضر
ويست بوينت والذي جلبه ترامب معه للوقوف في الحشد ،والذي وجد نفسه اآلن متحيرا كما الجميع.
"أنت تعرف عندما كنت صغيرا .بالطبع أشعر الشباب  -أشعر أنني كنت  .... 39 ... 35 ... 30قال أحدهم :هل أنت شاب؟قلت ،أعتقد
أنني شاب .كنت أوقف في األشهر األخيرة من الحملة ،وأربعة محطات ،وخمسة توقف ،وسبع محطات الخطب ،والخطب أمام خمسة
وعشرين ،ثالثين ألف شخص  ...خمسة عشر ،تسعة عشر ألفا .أشعر الشباب  -أعتقد أننا جميعا صغار السن .عندما كنت صغيرا كنا
دائما الفوز األشياء في هذا البلد .سنفوز بالتجارة ،سنفوز بالحروب  -في سن معينة أتذكر السمع من أحد مدربي ،فإن الواليات المتحدة
لم تفقد أبدا حربا .وبعد ذلك ،بعد ذلك ،انها مثل أننا لم يفز بأي شيء .أنت تعرف التعبير القديم ،إلى المنتصر ينتمي الغنائم؟ تتذكر دائما
أقول ،والحفاظ على النفط" .
" من الذي يجب أن يحافظ على النفط؟" طلب موظف وكالة المخابرات المركزية محيرة ،يميل إلى زميل في الجزء الخلفي من الغرفة.
"لم أكن من محبي العراق ،لم أكن أريد الذهاب إلى العراق .ولكنني سأقول لكم عندما كنا في خرجنا من الخطأ ،وأنا دائما قال باإلضافة
إلى أن الحفاظ على النفط .اآلن قلت ذلك ألسباب اقتصادية ،ولكن إذا كنت تفكر في ذلك ،مايك "استدعى عبر الغرفة ،مخاطبة المخرج
قريبا" إذا حافظنا على النفط لن يكون لدينا داعش ألن هذا هو المكان الذي جعلت أموالهم في المقام األول ،لذلك هذا هو السبب في
أننا يجب أن تبقى النفط .ولكن حسنا ،ربما سيكون لديك فرصة أخرى ،ولكن الحقيقة هي أننا يجب أن تبقى النفط ".
توقف الرئيس وابتسم برضا واضح.
"لماذا كنت أول محطة بلدي ،كما تعلمون لدي حرب تشغيل مع وسائل اإلعالم ،فهي من بين أكثر البشر غير شريفة على وجه األرض،
وأنها جعلت من يبدو وكأنه كان لي عداء مع مجتمع االستخبارات وأنا نريد فقط أن تتيح لك معرفة السبب كنت المحطة رقم واحد هو
العكس تماما ،بالضبط ،وأنها تفهم ذلك .كنت أشرح عن األرقام .فعلنا ،فعلنا شيئا أمس في الخطاب .هل الجميع مثل الخطاب؟ كان
عليك أن ترغب في ذلك .ولكن كان لدينا مجال واسع من الناس .أنت رأيتهم .معباه .أستيقظ هذا الصباح ،وأنتقل على إحدى الشبكات،
وأنها تظهر حقل فارغ وأقول ،انتظر دقيقة ،أدليت بخطاب .نظرت إلى الميدان ،كان يبدو وكأنه مليون ،مليون ونصف الناس .وأظهروا مجاال
ال يوجد فيه أحد يقف هناك .وقالوا إن دونالد ترامب لم يرسم بشكل جيد وقلت أنه كان ممطر تقريبا ،والمطر كان ينبغي أن يكون خائفا
لهم بعيدا ،ولكن هللا نظرت إلى أسفل وقال أننا لن ندعها المطر على خطابك وفي الواقع عندما بدأت ألول مرة قلت ،أوه ال ،الخط األول
حصلت على ضرب من بضع قطرات ،وقلت ،يا هذا أمر سيء للغاية ،ولكن سنذهب من خالل ذلك ،والحقيقة هي توقفت فورا ." ...
"ال ،لم يفعل ذلك" ،قال أحد الموظفين المسافرين معه بشكل منعكس ،ثم اصطدمت بنفسها ،مع نظرة مخيفة ،تتأمل حولها لمعرفة ما
إذا كانت قد سمعت.
" ...وبعد ذلك أصبح مشمس حقا وأنا مشيت وسكبت مباشرة بعد أن تركت .لقد سكب ،ولكن لدينا شيء مدهش ألنه بصراحة بدا
وكأنه مليون ،مليون ونصف الناس ،أيا كان كان عليه ،لكنه ذهب في طريق العودة إلى نصب واشنطن ،وعن طريق الخطأ أنا الحصول
على هذه الشبكة ،وأظهرت حقل فارغ وقال انه رسمنا مائتي وخمسين ألف شخص .اآلن هذا ليس سيئا ،لكنه كذبة ...
 .وكان لدينا يوم آخر أمس الذي كان مثيرا لالهتمام .في المكتب البيضاوي هناك تمثال جميل للدكتور مارتن لوثر كينغ وأنا أيضا يحدث
مثل تشرشل ونستون تشرشل  -أعتقد أن معظمنا مثل تشرشل ،ال يأتي من بلدنا ولكن كان الكثير للقيام به ،ساعد لنا ،حليفا حقيقيا،
وكما تعلمون تم أخذ تمثال تشرشل بها  ....حتى مراسل لمجلة تايم وأنا على الغطاء مثل أربعة عشر أو خمسة عشر مرة .أعتقد أن
لدي سجل في تاريخ مجلة تايم  .مثل إذا توم برادي هو على الغالف انها مرة واحدة ألنه فاز سوبر بول أو شيء من هذا .لقد كنت على
خمسة عشر مرة هذا العام .ال أعتقد ،مايك ،هذا هو السجل الذي يمكن كسره من أي وقت مضى ،هل توافق على ذلك  ....ما رأيك؟"
"ال" ،وقال بومبيو في صوت المنكوبة.
"لكنني سأقول إنهم قالوا إنه من المثير لالهتمام أن" دونالد ترامب استولى على تمثال نصفي للدكتور مارتن لوثر كينغ ،وكان هناك
حق ،كان هناك مصور كان أمامه .لذلك زيكي  ...زيكي  ...من مجلة تايم  ...يكتب قصة أنني أخذته .لن افعل ذلك ابدا .لدي احترام كبير
للدكتور مارتن لوثر كينغ .ولكن هذه هي الطريقة غير شريفة وسائل اإلعالم .اآلن قصة كبيرة ،ولكن تراجع كان مثل هذا " ،وأشار إلى أي
وقت مضى حتى صغيرة مع أصابعه" .هل هو خط أو أنها ال تهتم حتى وضعه في؟ أود فقط أن أقول أحب الصدق ،أحب التقارير
صادقة .سأقول لك ،في المرة األخيرة ،على الرغم من أنني سوف أقول ذلك عندما تركت في اآلالف من اآلخرين الذين كانوا يحاولون
الدخول ،ألنني أعود ،ونحن قد تضطر إلى الحصول على غرفة أكبر ،ونحن قد تضطر إلى تحصل على غرفة أكبر وربما ،ربما  ،سيتم بناؤه
من قبل شخص يعرف كيفية بناء ونحن لن يكون األعمدة .أنت تفهم ذلك؟ نتخلص من األعمدة ،ولكنك تعرف أنني أردت فقط أن أقول
أنني أحبك ،وأنا أحترم لك ،ال أحد أحترم أكثر .يمكنك القيام بعمل رائع ونحن في طريقنا للبدء في الفوز مرة أخرى ،وأنت تسير لتكون
قيادة التهمة ،لذلك شكرا جزيال لكم جميعا ".
في إشارة مستمرة لتأثير ترامب راشومون  -خطبه ملهمة الفرح أو الرعب
 سيصف الشهود استقباله في وكالة االستخبارات المركزية على أنه امتالء عاطفي يشبه البيتلز أو رد فعل يربك ويثير الدهشة أنه فيالثواني بعد انتهائه ،يمكن أن تسمع قطرة دبوس.
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4
بانون
S
كان تيف بانون أول موظف ترامب في البيت األبيض بعد أن أدى ترامب اليمين الدستورية ،وفي مسيرة تنصيبه ،استولى على نائب
رئيس األركان المعين حديثا ،كاتي والش ،نائب رينس بريبوس في رنك ،وكانوا قد قضوا معا لتفقد الجناح الغربي الشاغر اآلن .وكان
السجاد شامبو ،ولكن لم يتغير سوى القليل .كان حارا من المكاتب الصغيرة في حاجة إلى الطالء ،وليس تنظيفها بشكل صارم على
أساس منتظم ،والديكور شيء مثل مكتب القبول في الجامعة العامة .ادعى بانون المكتب غير المكتوب عبر جناح رئيس األركان بكثير،
وانه استولى على الفور المجالس البيضاء التي كان يعتزم رسم أول مائة يوم من إدارة ترامب .وعلى الفور بدأ نقل األثاث خارج .وكان
الهدف هو عدم ترك أي مجال للجلوس .لم تكن هناك اجتماعات ،على األقل ال اجتماعات حيث يمكن للناس الحصول على راحة .حد
المناقشة .الحد من النقاش.لقد كان هذا
حرب .كانت هذه غرفة حرب.
وقد الحظ الكثيرون ممن عملوا مع بانون في الحملة ومن خالل االنتقال عما قريب حدوث تغيير معين .بعد أن حقق هدف واحد ،كان
واضحا إلى آخر .رجل مكثف ،كان فجأة على مستوى أعلى من التركيز والعزم.
"ما األمر مع ستيف؟" بدأ كوشنر أن يسأل .ثم" ،هل هناك خطأ مع ستيف؟" ثم أخيرا" ،أنا ال أفهم .كنا قريبين جدا ".
في غضون األسبوع األول ،بدا بانون قد وضعت بعيدا الصداقة الحميمة من برج ترامب ،بما في ذلك استعداد للحديث في طول في أي
ساعة ،وتصبح أكثر بعدا بكثير ،إن لم يكن يمكن الوصول إليها .كان "يركز على القرف" .كان مجرد إنجاز األمور .لكن الكثيرين رأوا أن إنجاز
األمور كان أكثر حوله فقس المؤامرات ضدهم .وبالتأكيد ،بين مالحظاته الشخصية األساسية ،كان ستيف بانون راسم .ضربة قبل
ضرب .توقع تحركات اآلخرين  -مضادة لهم قبل أن يتمكنوا من اتخاذ تحركاتهم .بالنسبة له كان هذا رؤية األمور إلى األمام ،مع التركيز
على مجموعة من األهداف .وكان الهدف األول انتخاب دونالد ترامب ،والثاني التوظيف من حكومة ترامب .اآلن كان يلتقط روح ترامب
البيت األبيض ،وقال انه يفهم ما لم يفعله اآلخرون حتى اآلن :وهذا سيكون منافسة بشري.
***
في األيام األولى من االنتقال ،شجع بانون فريق ترامب لقراءة أفضل ديفيد هالبرستام واأللمع ( .واحد من عدد قليل من الناس الذين
يبدو في الواقع أن أخذوه حتى على هذه المهمة القراءة كان جاريد كوشنر)" .تجربة متحرك جدا قراءة هذا الكتاب .يجعل العالم واضح،
وشخصيات مذهلة وكل شيء صحيح" ،بانون متحمس.
وكان هذا قليال الشخصية من العالمات التجارية-بانون تأكد من عرض الكتاب لكثير من الصحفيين الليبرالية كان المغازلة.لكنه كان يحاول
أيضا جعل نقطة ،وهو واحد مهم النظر في طبيعة سالبداش بروتوكوالت التوظيف فريق االنتقال :كن حذرا من كنت استئجار.
كتاب هالبيرستام ،الذي نشر في عام  ،1972هو جهد تولستويان لفهم كيف شخصيات كبيرة من العالم األكاديمي والفكري والعسكري
الذي خدم خالل سنوات كينيدي وجونسون قد فشلت بشكل خطير جدا في طبيعة حرب فيتنام وساءت مالحقتها .وكان أفضل
وألمع حكاية تحذيرية حول  s1960مؤسسة  -مقدمة من المؤسسة التي ترامب وبانون اآلن اآلن تحديا شديدا.
ولكن الكتاب أيضا بمثابة دليل التفاؤل إلى المؤسسة .وبالنسبة لسبعينات القرن الماضي من خبراء السياسة في المستقبل ،والقادة
العالميين المحتملين ،وصحفيي آيفي ليغ ،الذين كانوا يستهدفون مهنة كبيرة ،على الرغم من أنه كان جيل بانون ،إال أنه كان خارج
هذه الدائرة النخبة التي تم اختيارها بنفسها ،وكان األفضل واأللمع كتيب عن خصائص القوة األمريكية والطرق إليها .ليس فقط المدارس
الصحيحة والخلفيات الصحيحة ،على الرغم من أن ،أيضا ،ولكن المواقف ،يتصور ،تؤثر ،واللغة التي من شأنها أن تكون أكثر مالءمة إليجاد
طريقك إلى هيكل السلطة األمريكية .رأى الكثيرون الكتاب مجموعة من الوصفات الطبية حول كيفية المضي قدما ،وليس ،كما هو
مقصود ،ما ال تفعل عندما كنت في المستقبل .أفضل وألمع وصف الناس الذين ينبغي أن يكون في السلطة .وكان عميد باراك أوباما
جامعا مع الكتاب ،كما كان رودس الباحث بيل كلينتون.
عرف كتاب هالبرستام شكل ومظهر قوة البيت األبيض .كانت لغته ،الرنانة والفرضية ،وغالبا ما تكون بوفو بومبوس ،قد وضعت لهجة نصف
قرن من الصحافة الرئاسية الرسمية .حتى المستأجرين الفاضحين أو غير الناجحين من البيت األبيض كانوا يعاملون كشخصيات فريدة من
نوعها الذين ارتفعوا إلى أعلى المرتفعات بعد اتقان العملية السياسية الداروينية.بوب وودوارد ،الذي ساعد في جلب نيكسون إلى
أسفل
 والذي أصبح نفسه شخصية ال يمكن السكوت عليها من قبل رئيس ميثماكينغ  -كتب رف طويل من الكتب التي حتى أكثر اإلجراءاتالرئاسية مضللة يبدو جزءا من مسيرة تاريخية من المسؤولية النهائية والحياة والموت صنع القرار .فقط القارئ األكثر صرامة لن ترفيه عن
أحالم اليقظة التي كان أو أنها ليست جزءا من هذا المسابقة رهيبة.
كان ستيف بانون مثل دايدريمر.
***
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ولكن إذا عرف هالبيرستام مين الرئاسي ،تحدى ترامب ذلك ،وعرق ذلك .ليس سمة واحدة من شأنه أن يضع له مصداقية في دائرة
التبجيل من شخصية الرئاسة األمريكية والسلطة .الذي كان ،في عكس غريبة من فرضية الكتاب ،فقط ما خلق فرصة ستيف بانون.
فكلما قل احتمال أن يكون المرشح الرئاسي أكثر احتماال ،وكثيرا ما يكون عديم الخبرة ،فإن مساعديه  -أي أن المرشح غير المحتمل
يمكن أن يجتذب فقط مساعدين غير محتملين ،ألن المرشحين المحتملين سيذهبون إلى المرشحين األكثر احتماال .وعندما يفوز مرشح
غير محتمل  -وحيث أن الغرباء يصبحون أكثر من أي وقت مضى أكثر نكهة من أربع سنوات من الشهر ،واألرجح مرشح غير المرجح هو
الحصول على انتخاب أكثر من أي وقت مضى أكثر غرابة الناس ملء البيت األبيض .بطبيعة الحال ،كانت نقطة حول كتاب هالبرستام
وحول حملة ترامب أن الالعبين األكثر وضوحا جعل أخطاء خطيرة أيضا .وبالتالي ،في السرد ترامب ،العبين من غير المرجح بعيدا خارج
المؤسسة عقد عبقري حقيقي.
ومع ذلك ،كان عدد قليل من المستبعدين أكثر من ستيف بانون.
في الثالثة والستين ،تولى بانون أول وظيفة رسمية له في السياسة عندما انضم إلى حملة ترامب .رئيس االستراتيجيين  -لقبه في
اإلدارة الجديدة  -كان أول وظيفة له ليس فقط في الحكومة االتحادية ولكن في القطاع العام"( .استراتيجي"! سخر من روجر ستون،
الذي كان ،قبل بانون ،كان واحدا من كبار االستراتيجيين ترامب ).غير ترامب نفسه ،كان بانون بالتأكيد أقدم شخص عديم الخبرة من أي
وقت مضى للعمل في البيت األبيض.
كانت مهنة متقلبة حصلت عليه هنا.
المدرسة الكاثوليكية في ريتشموند ،فيرجينيا .ثم كلية محلية ،فرجينيا تك .ثم سبع سنوات في البحرية ،مالزم على واجب السفينة ثم
في البنتاغون .بينما كان في الخدمة الفعلية ،حصل على درجة الماجستير في كلية جورجتون للخدمة الخارجية ،ولكن بعد ذلك كان
يغسل من حياته المهنية البحرية .ثم ماجستير في إدارة األعمال من كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد .ثم أربع سنوات كمصرفي
استثماري في جولدمان ساكس  -سنته األخيرة تركز على صناعة اإلعالم في لوس انجليس  -ولكن ال ترتفع فوق موقف متوسط
المستوى.
في عام  ،1990في سن سبعة وثالثين ،دخل بانون حاضنة إنتر-برينورهود تحت رعاية بانون وشركاه ،وهي شركة استشارية مالية
لصناعة الترفيه .كان هذا شيء من شركة شل المتسلق ،شنقا لوح خشب في صناعة مع مركز صغير من النجاح وحلقات متحدة المركز
يشع من ارتفاع ،تطمح ،السقوط ،وفشل ستريفرز .بانون وشركاه ،والتفاف الهبوط والفشل ،وجعلها تطمح من خالل جمع كميات صغيرة
من المال لمشاريع األفالم المستقلة  -ال شيء ضرب.
بانون كان بدال من شخصية الفيلم نفسه .نوع .الكحول .الزيجات السيئة .النقد في نشاط تجاري حيث يكون مقياس النجاح هو تجاوز
الثروات .من أي وقت مضى ششيمينغ .من أي وقت مضى بخيبة أمل.
لرجل لديه شعور قوي من مصيره ،كان يميل إلى أن يكون الحظت بالكاد .جون
كورزين ،رئيس غولدمان السابق وسيناتور الواليات المتحدة في المستقبل وحاكم والية نيو جيرسي ،وتسلق جولدمان صفوف عندما
كان بانون في الشركة ،كان على علم بانون .عندما تم تعيين بانون رئيسا لحملة ترامب وأصبح إحساس الصحافة بين عشية وضحاها ،أو
عالمة استفهام ،وشملت أوراق اعتماده فجأة قصة ملتوية حول كيفية بانون وشركاه اكتسبت حصة في ميجاهيت تظهر سينفيلد ،
وبالتالي تشغيلها لمدة عشرين عاما من األرباح المتبقية .ولكن أيا من مديري سينفيلد أو المبدعين أو المنتجين يبدو أنهم سمعوا عنه.
مايك ميرفي ،مستشار وسائل اإلعالم الجمهوري الذي يدير باك بوش باك وأصبحت شخصية حركة مضادة للرامب ،لديه تذكير غامض
من بانون تسعى خدمات العالقات العامة من شركة ميرفي ل فيلم بانون كان ينتج منذ عقد أو نحو ذلك.واضاف "لقد ابلغت انه كان في
االجتماع ولكني بصراحة ال يمكن ان تحصل على صورة له".
مجلة نيويوركر  ،التي تسكن على لغز بانون ،والتي ترجمت أساسا إلى :كيف هو أن وسائل اإلعالم لم تكن على علم تقريبا من
شخص فجأة من بين أقوى الناس في الحكومة؟  -حاولت تتبع خطواته في هوليوود و فشلت إلى حد كبير في العثور
عليه .وتابعت صحيفة "واشنطن بوست" عناوينه العديدة إلى عدم وجود استنتاج واضح ،باستثناء اقتراح احتمال جنحة تزوير الناخبين.
في منتصف التسعينات ،أدخل نفسه في دور كبير في المحيط الحيوي  ،2وهو مشروع بتمويل وافر من إدوارد باس ،واحد من باس ورثة
النفط األسرة ،حول الحفاظ على الحياة في الفضاء ،والتي يطلق عليها اسم الوقت واحدة من أسوأ األفكار مائة من القرن -حماقة رجل
غني .بانون ،بعد أن يجد فرصه في حاالت االستغاثة ،تدخل في المشروع وسط انهياره فقط إلثارة المزيد من انهيار والتقاضي ،بما في
ذلك التحرش والتخريب التهم.
بعد كارثة المحيط الحيوي  ،2شارك في جمع التمويل لنظام العملة االفتراضية (مموربغس ،أو ممو) يسمى إنترنيت غامينغ إنتيرتينمنت
(إيج) .وكانت هذه الشركة خلفا لشبكة الترفيه الرقمي (دن) ،وهي احتراق دوت كوم ،الذي تضمن مديريه النجم السابق للطفولة بروك
بيرس ( ذي مايتي داكس ) الذي ذهب إلى أن يكون مؤسس فريق الخبراء الحكومي الدولي ،ولكن تم دفعه بعد ذلك .تم وضع بانون في
منصب الرئيس التنفيذي ،وكانت الشركة سوبسومد من قبل التقاضي التي ال نهاية لها.
الضيق هو اللعب التجارية االنتهازية .ولكن بعض الشدة أفضل من غيرها .وشملت أنواع الحاالت المتاحة لبانون إدارة الصراع ،والقوة،
واليأس النسبية  -في جوهرها إدارة وأخذ ربح صغير على النقص في النقد .انها تعيش على هامش الناس الذين يعيشون حياة أفضل
بكثير .بانون أبقى يحاول أن يجعل قتل ولكن لم يجد بقعة قتل الحلو.
الضيق هو أيضا لعبة مناقضة .أما أجزاء المناقضة المتساوية ،وهي عدم الرضا الشخصي ،واالستياء العام ،وغريزة المقامر ،فقد بدأت تزرع
بانون بقوة أكبر .جزء من خلفية دافعه المتضاربة يكمن في أسرة االتحاد الكاثوليكي األيرلندي ،والمدارس الكاثوليكية ،وثالثة من حاالت
الزواج غير السعيدة والطالق السيئ (الصحفيون سيجعلون الكثير من االتهامات في إيداعات زوجته الثانية).
منذ وقت ليس ببعيد ،قد يكون بانون شخصية حديثة معترف بها ،شيء من أنتيهو رومانسي ،رجل سابق في الجيش و من الطبقة
العاملة من الطبقة العاملة ،يسعى ،من خالل الزيجات المتعددة ومهن مختلفة ،لجعله ،ولكن لم تجد الكثير من الراحة في عالم
المؤسسة ،الراغبين في أن يكونوا جزءا منه ،والرغبة في تفجيره في نفس الوقت  -شخصية لريتشارد فورد ،أو جون أوبديك ،أو هاري
كروز .قصة رجل أمريكي .ولكن اآلن هذه القصص قد عبرت خطا سياسيا .قصة الرجل األميركي هي قصة يمينية .وجد بانون نماذجه في
مقاتلين سياسيين مثل لي أتواتر ،روجر آيلز ،كارل روف .كانت جميع الشخصيات األمريكية األكبر حجما من المعركة مع المطابقة
والحداثة ،واستكشاف سبل النتهاك الحساسيات الليبرالية.
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والنقطة األخرى هي أن بانون ،ولكن الذكية وحتى الكاريزمية ،ومع ذلك كثيرا انه استطاع فضيلة كونه "رجل احتياطي "،لم يكن بالضرورة
رجل لطيف .عدة عقود كمقاول منظم دون قصة نجاح مرضية ال يهدأ صخب في المتصيدد.وأشار منافس واحد في مجال اإلعالم
المحافظة ،مع االعتراف ذكائه وطموح أفكاره ،أيضا " ،هو بخيل ،شريفة ،وغير قادر على رعاية حول أشخاص آخرين .عينيه دارت حول
مثل انه يبحث دائما عن سالح مع أي أن هراوة أو قلع لكم ".
وسائل اإلعالم المحافظة تناسب ليس فقط له غاضبا ،مناقضة ،والروماني الجانب الكاثوليكي ،ولكن كان انخفاض الحواجز أمام وسائل
اإلعالم دخول الليبرالي ،على النقيض من ذلك ،مع التسلسالت الهرمية في الشركة ،وكان أصعب بكثير القتحام .ما هو أكثر من ذلك،
وسائل االعالم المحافظ هو فئة السوق المستهدفة مربحة للغاية ،مع الكتب (غالبا ما تسيطر على قوائم أفضل الكتب مبيعا) ،وأشرطة
الفيديو ،وغيرها من المنتجات المتاحة من خالل قنوات البيع المباشر التي يمكن االلتفاف قنوات التوزيع أكثر تكلفة.
في وقت مبكر  ،s2000أصبح بانون ممون من المنتجات الكتب المحافظة وسائل اإلعالم .وكان شريكه في هذا المشروع دايفيد بوسيي،
وبمفلتير والكونغرس محقق جنة اليمين المتطرف في قضية وايت ووتر كلينتون ،الذي سينضم له كمدير نائب حملة على حملة ترامب.
التقى بانون مؤسس  Breitbartأخبار أندرو برايتبارت في فحص واحد من األفالم الوثائقية بانون Bossie-في وجه الشر (وصفت بأنها
"حرب صليبية رونالد ريغان لتدمير األنظمة السياسية األكثر استبدادية وفاسدة وعرفها العالم") ،والتي بدورها أدى إلى وجود عالقة مع
الرجل الذي قدم بانون الفرصة في نهاية المطاف :روبرت ميرسر.
***
وفي هذا الصدد ،كان بانون ليس ذلك بكثير منظم الرؤية أو حتى االنضباط في قطاع األعمال ،وكان أكثر بساطة التالية المال أو محاولة
لفصل أحمق من ماله .وقال انه ال يمكن القيام به أفضل من بوب ورفقة ميرسر .بانون تركز مواهبه المشاريع على أن تصبح البالط،
 ،Svengaliومستشار االستثمار السياسي والد وابنته.
كان لهم مهمة غير عملية واعية .فإنها تكرس مبالغ-ولو العظمى ال تزال مجرد جزء صغير من بوب ميرسر العديد من المليارات لمحاولة
بناء جذري السوق الحرة،
للحكومة صغيرة ،المنزل التعليم-،antiliberal ،معيار الذهب ،الموالية للمن عقوبة اإلعدام ،ومكافحة مسلم ،الموالية للمسيحية،
والنظرية النقدية ،حقوق المدنية المناهضة للحركة السياسية في الواليات المتحدة.
بوب ميرسر هو ضليع في الرياضيات في نهاية المطاف ،وهو المهندس الذي يصمم خوارزميات االستثمار وأصبح المدير التنفيذي
المشارك ألحد صناديق التحوط األكثر نجاحا ،النهضة للتكنولوجيا .مع ابنته ،رفقة مجموعة ميرسر حتى ما هو في الواقع خاصة حركة
حزب الشاي ،التمويل الذاتي مهما استغرق حزب الشاي أو مشروع بديل يمين يتوهم الخاصة بهم .بوب ميرسر هو شفهي تقريبا ،ينظر
إليك مع التحديق القتلى وإما ال أتحدث أو تقدم سوى الحد األدنى من االستجابة .وكان لديه الكبرى طفل ستاينواي على يخته .بعد
دعوة األصدقاء والزمالء على القارب ،وقال انه قضاء الوقت العزف على البيانو ،انسحبت بالكامل من ضيوفه .وبعد معتقداته السياسية،
لدرجة أنها يمكن تمييزها ،كانت عموما بوش شبيهة ،ومناقشات سياسية له ،إلى الحد الذي يمكن أن تحصل عليه لتكون متجاوبة،كانت
حول القضايا التي تنطوي على لعبة األرض ،وجمع البيانات .وكان رفقة ميرسر ،الذي كان قد المستعبدين مع بانون ،والتي كانت قاتمة،
الذي ال ينضب ،وعقائدية الذين تعريف األسرة السياسة ،" .وقالت أنها  ...مثل قف وعقائديا ليس هناك محادثة معها" ،وقال أحد كبار
موظف ترامب البيت األبيض.
مع وفاة أندرو برايتبارت في عام  ،2012بانون ،في جوهره عقد وكيل االستثمار في بزازون "في الموقع ،وتولى األعمال .Breitbart
واالستدانة تجربة اللعب له في استخدام -Gamergateحركة السالئف بديل المناسب الذي اندمجت حول وجود مشاعر النفور،
والمضايقات التي يتعرض لها ،النساء العامالت في األلعاب عبر اإلنترنت الصناعة لبناء كميات هائلة من حركة المرور من خالل سرعة
االنتشار من الميمات السياسية( .آخر الليل ليلة واحدة في البيت األبيض ،بانون أزعم أنه ال يعرف بالضبط كيفية بناء  Breitbartلليسار.
وقال انه سيكون لها ميزة رئيسية ألن "الناس على اليسار يريدون الفوز جوائز بوليتزر ،في حين أريد أن يكون بوليتزر ! ")
العمل من ويعيشون في بلدة بيت مستأجر  Breitbartفي الكابيتول هيل ،أصبح بانون واحدة من عدد متزايد من الشخصيات البارزة حزب
الشاي في واشنطن consigliere ،وبزازون .ولكن مقياس يبدو من التهميش له هو أن مشروعه الكبير كان مهنة جيف -Sessions
"بوروغارد" ،االسم األوسط الجلسات ،وفي لقب حنون بانون واستحضارها للشعب الكونفدرالية العام من بين أقل السائد واألكثر غرابة
في مجلس الشيوخ ،الذي حاول بانون لتعزيز لخوض انتخابات الرئاسة في عام .2012
كان دونالد ترامب خطوة حتى وفي سباق  2016في وقت مبكر ،وأصبح ترامب الطوطم ( .Breitbartوقد اتخذت العديد من المناصب
ترامب في الحملة من المواد  Breitbartكان قد طبع له ).وبالفعل ،بدأت بانون تشير إلى أن الناس أنه ،مثل  Ailesكان في فوكس ،كان
القوة الحقيقية وراء المرشح الذي اختاره.
لم بانون ليس كثيرا مسألة حسن نية دونالد ترامب ،أو السلوك ،أو  ،electabilityألنه ،في جزء منه ،وكان ترامب مجرد كتابه األخير رجل
غني .الرجل الغني هو حقيقة ثابتة ،التي لديك لقبول والتعامل مع في عالم ريادة األعمال الريادية العالم ،على األقل على مستوى
أقل .وبطبيعة الحال ،إذا كان ترامب قد أقوى حسن نية ،والسلوك على نحو أفضل،
و electabilityواضح ،بانون لم يكن لديها فرصة له.
ومع ذلك بكثير هامشية ،وغير مرئية ،لمرة وصغير محتال بانون كان تم بين شيء من إلمور ليونارد حرف قال انه تم تحويلها فجأة داخل
برج ترامب ،مكتب دخل يوم  15أغسطس ،وألغراض عملية ،لم تخرج ،وحفظ ل بضع ساعات في الليل (وليس كل ليلة) في كتابه مؤقتة
أماكن اإلقامة وسط مانهاتن ،حتى  17يناير كانون الثاني عندما انتقل الفريق االنتقالي لواشنطن .كان هناك منافسة في برج ترامب
لكونه العقل المدبر للعملية .من الشخصيات المهيمنة في المرحلة االنتقالية ،وال كوشنر ،Priebus ،وال كونواي ،وبالتأكيد ليس الرئيس
المنتخب ،لديها القدرة على التعبير عن أي نوع من اإلدراك متماسك أو السرد .افتراضيا ،وكان الجميع ينظرون إلى طلق اللسان،
 ،aphoristicالمخزية ،بارع ،خارج على صفعة الرقم الذي كان على حد سواء من أي وقت مضى موجودة على المباني والذي كان ،في
سمة غير المحتمل،قراءة كتاب أو اثنين.
والواقع الذي ،خالل الحملة االنتخابية ،تبين أن تكون قادرة على تسخير عملية ترامب ،ناهيك عن الفوضى التي الفلسفي ،إلى وجهة
نظر سياسي واحد :أن الطريق إلى النصر كان رسالة االقتصادية والثقافية للطبقة العاملة البيضاء في والية فلوريدا وأوهايو وميشيغان
وبنسلفانيا.
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***
بانون جمع األعداء .قليل تغذيه له الوحشية والحقد تجاه العالم الجمهوريون إصدار المعيار بقدر روبرت مردوخ ،ألسباب ليس أقلها مردوخ
كان األذن دونالد ترامب .وكانت واحدة من العناصر الرئيسية لفهم بانون من ترامب :آخر شخص تحدث إلى ترامب انتهى مع تأثير
هائل .سيكون ورقة رابحة التباهي أن مردوخ كان يدعو دائما له .مردوخ ،من جانبه ،أن يشكو أنه ال يمكن الحصول على ورقة رابحة
تشغيل الهاتف.
واضاف "انه ال يعرف شيئا عن السياسة األمريكية ،وليس لديها إحساس للشعب األمريكي" ،وقال بانون لترامب ،دائما حريصة أن نشير
إلى أن مردوخ لم يكن األمريكية .لكن ترامب ال يمكن الحصول على ما يكفي منه .مع حبه لل"الفائزين" -و رأى مردوخ كما في نهاية
المطاف الفائز ترامب وفجأة سوء يتكلم صديقه  Ailesبأنه "خاسر".
وفيما يتعلق أحد حتى اآلن كانت رسالة مردوخ مفيدة لبانون .وبعد أن تعرف كل رئيس منذ هاري ترومان ،كما مردوخ أخذ فرص متكررة
لإلشارة الملتحقين و ،وقال انه حدس ،حيث أن العديد من رؤساء الدول مثل أي شخص يعيش ،مردوخ يعتقد انه يفهم أفضل من الرجال
األصغر سنا ،حتى عاما سبعين ترامب ،أن السياسية وكانت قوة عابرة( .كان هذا في الواقع نفس الرسالة انه المنقولة لباراك أوباما).
ولم يكن لدى الرئيس حقا فقط ،كحد أقصى ،وستة أشهر إلى أن يكون لها تأثير على الجمهور ووضع جدول أعماله ،وأنه سيكون
محظوظا للحصول على ستة أشهر .بعد أن كان مجرد إطفاء الحرائق وتقاتل المعارضة.
كانت هذه هي الرسالة التي قد بانون نفسه تحاول إقناع على ترامب غالبا ما يصرف االستعجال .في الواقع ،في األسابيع األولى له
في البيت األبيض ،وهو غافل
وكان ترامب تحاول بالفعل إلى تقليص برنامجه لقاءات ،والحد من ساعات عمله في المكتب ،والحفاظ على عاداته غولف العادية.
كان رؤية استراتيجية بانون للحكومة الصدمة والرعب .الهيمنة بدال من التفاوض .بعد  daydreamedطريقه إلى السلطة البيروقراطية في
نهاية المطاف ،وقال انه ال يريد أن يرى نفسه بأنه بيروقراطي .وكان من هدف أسمى والنظام األخالقي .وكان منتقم .وكان أيضا ،وقال
انه يعتقد ،مطلق النار على التوالي .كان هناك النظام األخالقي في التوفيق بين اللغة والعمل اذا قلت لك كانوا في طريقهم لفعل شيء
ما ،يمكنك أن تفعل ذلك.
في رأسه ،وقام بانون مجموعة من اإلجراءات الحاسمة التي من شأنها ليس فقط بمناسبة يوم فتح اإلدارة الجديدة ،ولكن نوضح أن ال
شيء من أي وقت مضى مرة أخرى ستكون هي نفسها .في سن ثالثة وستين ،وكان في عجلة من امرنا.
***
قد بانون يفتش عميقا في طبيعة التنفيذية أوامر لمنظمات أصحاب العمل .ال يمكنك الحكم بموجب مرسوم رئاسي في الواليات
المتحدة ،إال أنك يمكن حقا .والمفارقة هنا أنه كان على إدارة أوباما ،مع الكونغرس الجمهوري المتمردة ،التي دفعت المغلف  .EOاآلن،
في شيء من لعبة محصلتها صفر ،فإن إيوس ترامب التراجع إيوس أوباما.
خالل الفترة االنتقالية ،وتجميعها بانون وستيفن ميلر ،مساعد جلسات السابق الذي كان قد انضم في وقت سابق حملة ترامب ثم
أصبح مساعد بانون الفعال وباحث ،قائمة أكثر من مائتي منظمة أصحاب العمل أن يصدر في مائة يوم األولى.
ولكن الخطوة األولى في اإلدارة ترامب الجديدة كان ال بد من الهجرة ،في ضوء بانون لمعين .كانت األجانب الهوس شمال شرق زائد جدا
من  .Trumpismوهي مسألة كثيرا ما توصف بأنها تعيش على المسار واحد العقل كان هامش-جيف جلسات واحد له من غريب األطوار
الدعاه-كان االعتقاد ترامب الثابت أن الكثير من الناس قد كان ليصل إلى هنا مع األجانب .قبل ترامب ،قد بانون المستعبدين مع جلسات
حول هذه القضية .أصبحت حملة ترامب فرصة مفاجئة لمعرفة ما إذا كان حقا نتيفيسم الساقين .ثم عندما فاز ،فهم بانون يمكن أن يكون
هناك أي تردد حول إعالن قلوبهم اإلثنية والروح.
التمهيد ،انها قضية التي جعلت الليبراليين الخفافيش القرف جنون.
قوانين الهجرة القسرية الجنسين بقدر صلت إلى مركز للفلسفة الليبرالية الجديدة ،ولبانون ،كشفت النفاق .في النظرة الليبرالية ،كان
التنوع والخير المطلق ،في حين بانون يعتقد أي شخص عاقل لم يكن أعمى بالكامل للضوء ليبرالي يمكن أن نرى أن موجات من
المهاجرين جاءت مع حمولة من المشاكل مجرد إلقاء نظرة على أوروبا .وكانت هذه المشاكل التي تنقلها وليس من قبل الليبراليين
المدلل ولكن من قبل المواطنين أكثر عرضة في الطرف اآلخر من المقياس االقتصادي.
وكان من بعض الفهم السياسي غريزية أو معتوه موهوب مثل أن ترامب قد جعلوا من هذه القضية تلقاء نفسه ،وكثيرا ما الرصد ،ألم يكن

أي شخص أمريكي

أي أكثر من ذلك؟ في بعض أقرب مباريات السياسية له ،حتى قبل انتخاب أوباما في عام  ،2008وتحدث ترامب مع الحيرة واالستياء حول
حصص صارمة على الهجرة األوروبية وطوفان من "آسيا وأماكن أخرى( ".هذا الطوفان ،والليبراليين ستكون سريعة إلى الحقائق تحقق،
وكان ،حتى في الوقت الذي نمت ،ما زالت تماما تيار متواضعة) .وكان تركيزه المفرط على شهادة ميالد أوباما في جزء عن ويالت غير
األوروبي الغربة واحد معين سباق االصطياد .من هم هؤالء الناس؟ لماذا كانوا هنا؟
الحملة أحيانا يشارك رسم ملفتة للنظر .وأظهرت خريطة للدولة التي تعكس اتجاهات الهجرة السائدة في كل دولة من خمسين عاما
مضت هنا كان العديد من البلدان ،العديد من الدول األوروبية .وأظهرت خريطة تعادل اليوم أن كل والية في الواليات المتحدة سيطر اآلن
من قبل سلطات الهجرة المكسيكية .وكان هذا هو الواقع اليومي لل workingmanاألمريكي ،نظرا بانون ،وحضور متزايد من بديل ،القوى
العاملة الخصم.
حياته السياسية بانون بأكملها ،مثل كان ،وكان في وسائل اإلعالم السياسية .كان عليه أيضا في وسائل اإلعالم التي اإلنترنت هو،
وسائل اإلعالم يحكمها االستجابة الفورية .وكانت الصيغة  Breitbartإلى ما تثير فزع الليبراليين أن القاعدة كانت راضية على نحو
مضاعف ،توليد نقرات في االرتداد من االشمئزاز وفرحة .قمت بتعريفه نفسك من خالل رد فعل عدوك .كان الصراع وسائل اإلعالم الطعم
وبالتالي ،اآلن ،والصاحب السياسي .كانت السياسة الجديدة ال فن الحلول الوسط ولكن فن الصراع.
وكان الهدف الحقيقي لفضح نفاق جهة نظر ليبرالية .بطريقة أو بأخرى ،على الرغم من القوانين والقواعد واألعراف ،عولمة الليبرالية
دفعت أسطورة أكثر أو أقل مفتوحة الهجرة .كان النفاق الليبرالي مزدوج ،ألنه ،شفوي سوتو ،ان ادارة اوباما كانت عدوانية جدا في ترحيل
األجانب ،باستثناء غير قانونية ال تقل الليبراليين ذلك.
"الناس يريدون بلدانهم الظهر" وقال بانون" .شيء بسيط".
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***
يعني بانون  EOله لتجريد بعيدا األوهام الليبرالية على عملية غير الليبرالية بالفعل .بدال من السعي لتحقيق اهدافه مع أقل قدر من
التين الليبرالية حفظ مفاجأة يترك في مكان سعى أكثر من غيرها.
لماذا سوف؟ كان السؤال المنطقي من أي شخص رأى وظيفة أعلى من الحكومة عن تجنب النزاع.
وشمل ذلك معظم الناس في منصبه .ان المعينين الجدد في مكان في الوكاالت واإلدارات المتضررة ،من بينها األمن القومي والدولة
جنرال جون كيلي ،ثم مدير األمن الداخلي ،يحمل ضغينة نحو الفوضى الناجمة عن الهجرة EO-المطلوبين شيء أكثر من لحظة ل
الحصول على موطئ قدم لها قبل قد يفكرون حتى سياسات جديدة مثيرة للجدل و .قديم  -appointeesالمعينين أوباما الذي ال تزال
محتلة أكثر فروع التنفيذية وظيفة وجدت ،فإنه ال يسبر غوره أن اإلدارة الجديدة سوف تخرج من طريقها التخاذ اإلجراءات التي إلى حد
كبير بالفعل موجودة وإعادة التأكيد عليها في حارقة واألحمر العلم ،والشروط االعالنيه  ،hominemمثل أن
أن الليبراليين أن تعارضها.
وكانت مهمة بانون لثقب الليبرالي-اإلمبراطور العالمي ترتدي-ال-مالبس فقاعة ،في أي مكان ،في رأيه ،كما هو موضح بسخافة كما
رفض لرؤية آثار صعبة بشكل هائل ومكلفة للهجرة غير المنضبط .انه يريد إجبار الليبراليين أن نعترف بأن الحكومات حتى الليبرالية ،حتى
الحكومة أوباما ،كانوا يعملون في السياسة الحقيقية للتباطؤ الهجرة على اإلطالق يعوقها رفض الليبرالية االعتراف بهذا الجهد.
سيتم صياغة  EOإلى رحمة تعبير (أو بانون ل) عرض بال شفقة اإلدارة .كانت المشكلة ،بانون حقا ال تعرف كيف تفعل قواعد وقوانين هذا
التغيير .هذا القيد ،بانون مفهومة ،قد بسهولة أن تستخدم إلحباطها .وكانت عملية عدوهم .ولكن مجرد القيام بذلك ،بحق الجحيم مع
كيفية والقيام بذلك على الفور ،يمكن أن يكون مضادا قويا.
فقط تفعل أشياء أصبح مبدأ بانون ،وترياق الكاسح على الملل البيروقراطية وإنشاء والمقاومة .وكانت هذه الفوضى من مجرد القيام
بأشياء أن األمور حصلت فعال القيام به .ما عدا ،حتى لو كنت من المفترض أن عدم معرفة كيفية القيام بأشياء لم يكن الكثير يهم إذا
كنت فعلت لهم ،كان ال يزال من غير الواضح الذي كان على وشك أن تفعل ما تريد أن تفعله .أو ،كنتيجة طبيعية ،ألن ال أحد في اإلدارة
ترامب يعرف حقا كيف نفعل أي شيء ،وبالتالي لم يكن واضحا ما فعلت أي شخص.
شون سبيسر ،الذي كان حرفيا لشرح ما فعله الناس ،ولماذا ،في كثير من األحيان ببساطة يمكن  -notالعمل ألن ال أحد كان حقا على
وظيفة ،ألن ال أحد يستطيع أن يفعل وظيفة .
 ،Priebusورئيس هيئة االركان ،وكان لتنظيم االجتماعات ،والجداول الزمنية ،وتعيين الموظفين؛ كان لديه أيضا لإلشراف على مهام
الفردية لإلدارات المكتب التنفيذي .لكن بانون ،كوشنر ،كونواي ،وابنة الرئيس في الواقع كان ال مسؤوليات أنها محددة يمكن جعلها تصل
ألنها ذهبت على طول .فعلوا ما أرادوا .فإنها اغتنام اليوم لو استطاعوا ،حتى لو كانوا حقا ال تعرف كيف تفعل ما تريد أن تفعله.
بانون ،على سبيل المثال ،حتى مدفوعا ضرورة له فقط النجاز االمور ،لم تستخدم جهاز كمبيوتر .كيف فعل أي شيء؟تساءلت كاتي
وولش .ولكن هذا هو الفرق بين الرؤى الكبيرة والصغيرة .وكانت عملية كالم فارغ .كانت الخبرة المالذ األخير لليبراليين ،هزم من أي وقت
مضى من الصورة الكبيرة .الرغبة في الحصول على أشياء كبيرة كانت تفعل كيف تسير االمور الكبيرة حصل على القيام به" .ال عرق
االشياء الصغيرة" هو جوهر جيدة دونالد  Trump'sوستيف -Bannon'sالنظرة" .كان الفوضى استراتيجية ستيف" ،وقال والش.
بانون حصل ستيفن ميلر لكتابة  EOالهجرة .ميلر ،البالغ من العمر خمسة وخمسين المحاصرين في جسم البالغ من العمر اثنين وثالثين
عاما ،وكان جلب موظف جيف جلسات السابق إلى حملة ترامب للخبرة السياسية .باستثناء ،عدا كونها مخصصة بعيدة اليمين المحافظ،
أنه لم يتضح بعد ما قدرات خاصة يرافقه عدد المشاهدات ميلر السياسية .كان من المفترض أن تكون خطابات ،ولكن إذا كان األمر كذلك،
يبدو انه يقتصر على النقاط وغير قادر على بناء الجمل .كان من المفترض أن يكون مستشارا للسياسة يعلمون
قليال عن السياسة .كان من المفترض أن يكون المثقف المنزل ولكن كان رد غير قصد .كان من المفترض أن تكون متخصصة االتصاالت،
لكنه أغضب الجميع تقريبا .بانون ،خالل الفترة االنتقالية ،أرسله إلى شبكة اإلنترنت لمعرفة المزيد عن ومحاولة صياغة .EO
بحلول الوقت الذي وصل إلى البيت األبيض ،كان بانون له ظهر من بين مظروف أمر تنفيذي على الهجرة وحظر سفره ،وكاسحة ،واإلقصاء
 Trumpianمعظم المسلمين من الواليات المتحدة ،إال اختيارهم بحسد إلى أسفل ،في جزء منه على إلحاح  ،Priebusوإلى ما من
شأنه قريبا ينظر إليها على أنها مجرد شديدة القسوة.
في هوس الغتنام اليوم ،مع غياب كامل لمعرفة كيف تم اتباع األرقام حشد االفتتاحية جوزي وكلمة أحمق  ،CIAمن دون أي شخص
تقريبا في الحكومة االتحادية بعد أن يطلع عليها أو حتى أن يدركوا ذلك ،من قبل السلطة التنفيذية طلب إصالح سياسة الهجرة في
الواليات المتحدة .تجاوز المحامين ،والمنظمين ،والوكاالت والموظفين المسؤولين عن إنفاذ ذلك ،الرئيس ترامب مع انخفاض ،وصوت
شديد بانون وراءه ،وتقدم اندفاع المعقدة المعلومات الموقعة ما وضعت أمامه.
يوم الجمعة 27 ،يناير تم التوقيع على حظر السفر ودخلت حيز التنفيذ على الفور .وكانت النتيجة تدفق العاطفي من الرعب والسخط من
وسائل اإلعالم الليبرالي واإلرهاب في مجتمعات المهاجرين ،احتجاجات صاخبة في المطارات الرئيسية ،واالرتباك في جميع أنحاء
الحكومة ،و ،في البيت األبيض ،وغمر من المحاضرات والتحذيرات ،واالزدراء من األهل واألصدقاء  .ماذا فعلت؟ هل تعرف ما تفعلونه؟ عليك

أن التراجع عن هذا! االنتهاء حتى قبل أن تبدأ! من هو المسؤول هناك؟

ولكن ستيف بانون كان راضيا .انه ال يستطيع أن يأمل في رسم خط أكثر وضوحا بين اثنين من األمريكتين ،ترامب و 'liberalsوبين له
البيت األبيض والبيت األبيض يسكنها تلك ليست مستعدة بعد لحرق المكان.
لماذا نفعل ذلك يوم الجمعة عندما ستضرب المطارات أصعب واخراج معظم المتظاهرين؟ تقريبا طالب موظفي البيت األبيض كامل
لمعرفة.
" ... Errrهذا هو السبب" وقال بانون" .ولذا فإن الثلج سوف تظهر في المطارات ومكافحة الشغب ".وهذا هو السبيل لسحق الليبراليين:
جعلها مجنون وجرها إلى اليسار.
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JARVANKA
O
ن األحد بعد صدور أمر الهجرة ،جو سكاربورو و cohostله على  MSNBCتظهر صباح جو جاء ميكا بريجنسكي ،لتناول طعام الغداء في
األبيض
منزل.
سكاربورو هو عضو الكونجرس الجمهوري السابق من بينساكوال بوالية فلوريدا ،وبريجنسكي هي ابنة زبيغنيو بريجنسكي ،وهو مساعد
رفيع المستوى في البيت األبيض جونسون ومستشار األمن القومي جيمي كارتر .صباح جوذهب على الهواء في عام  ،2007ووضعت
يلي بين أنواع السياسية واإلعالمية في نيويورك .وكان ترامب المحب لفترة طويلة.
في حملة عام  ،2016مع تغيير القيادة في ان بي سي نيوز في وقت مبكر ،يبدو من المرجح أن تظهر ،والسقوط ،سيتم إلغاء
تصنيفاتها .لكن سكاربورو وبريجنسكي احتضنت عالقتها مع ترامب وأصبحت واحدة من وسائل اإلعالم القليلة ليس فقط مع نظرة
مستقبلية إيجابية عليه ،ولكن على ما يبدو أن نعرف تفكيره .أصبح ورقة رابحة لكثرة الضيوف الدعوة في والمعرض وسيلة للتحدث أكثر
أو أقل مباشرة له.
وكان هذا النوع من العالقة ترامب يحلم :اإلعالميين الذين أخذوه على محمل الجد ،وتحدث عنه في كثير من األحيان ،التمس وجهات
نظره ،وقدم له مع القيل والقال ،وبالمفرق القيل والقال انه عرضت عليهم .كان التأثير لجعل كل منهم عاملون معا ،الذي كان بالضبط
حيث يريد أن يكون ورقة رابحة .على الرغم من أنه وصفت نفسه بأنه غريب السياسي ،وإيجاد الواقع نفسه على الخارج أصابوه.
ترامب يعتقد أن وسائل اإلعالم ،وهو ما صاروخية (في حالة سكاربورو وبريجنسكي ،ومساعدتهم على االحتفاظ بوظائفهم) ،المستحقة
له شيئا ،ووسائل اإلعالم ،مما أتاح له كميات هائلة من التغطية الحرة ،يعتقد أنه المستحقة لهم ،مع سكاربورو وبريجنسكي رؤية
أنفسهم شيء من هذا القبيل المستشارين شبه الرسمي ،إن لم يكن المثبتون السياسية التي وضعت له في وظيفته.
في شهر أغسطس ،وكان له خالف علني ،مما أدى إلى تويتر ترامب" :في يوم من األيام ،عندما تهدأ األمور ،وأنا أقول القصة الحقيقية
ل JoeNBCوله آمنة جدا صديقته منذ فترة طويلة .morningmika،اثنين من المهرجين! "ولكن المشاحنات ترامب في كثير من األحيان
المنتهية في ضمني
القبول ،ولكن على مضض ،المنفعة المتبادلة ،وفي وقت قصير انهم عادوا بشروط ودية مرة أخرى.
عند وصولهم في البيت األبيض ،يوم التاسع من رئاسته ،ترامب أظهرت بفخر لهم في المكتب البيضاوي ومفرغة من الهواء للحظات
عندما قال بريجنسكي أنها كانت هناك عدة مرات من قبل مع والدها ،ابتداء من سن التاسعة .أظهرت ورقة رابحة لهم بعض التذكارات و،
بفارغ الصبر ،لوحته الجديدة من أندرو جاكسون الرئيس الذي ستيف بانون حققت الرقم الطوطم اإلدارة الجديدة.
"إذا كيف كنت تعتقد أن األسبوع األول قد ذهب؟" سأل ترامب للزوجين ،في حالة من الحيوية ،وتسعى اإلطراء.
سكاربورو ،في حيرة من  jauntinessترامب في مواجهة االحتجاجات تنتشر في مختلف أنحاء البالد ،اعترض ثم قال" :حسنا ،أنا أحب ما
فعلت مع الواليات المتحدة الصلب والتي كنت قد الالعبين اتحاد يأتي إلى المكتب البيضاوي ".وكان ترامب تعهد الستخدام الصلب
أمريكية الصنع في أنابيب الواليات المتحدة ،وفي لمسة ترامب ،التقى في البيت االبيض مع ممثلي النقابات من بناء ورقة النقابات
المعدنية ثم دعاهم إلى المكتب البيضاوي ،وهو شيء أصر ترامب أوباما لم يفعل.
لكن ترامب ضغط سؤاله ،وترك سكاربورو مع الشعور بأن أحدا لم قال في الواقع ترامب أنه كان اسبوعا سيئا للغاية .بانون و،Priebus
ويتجول داخل وخارج المكتب ،قد يكون في الواقع قد أقنعته بأن األسبوع كانت ناجحة ،ويعتقد سكاربورو.
ثم غامر سكاربورو رأيه أن النظام الهجرة قد تم التعامل معها بشكل أفضل ،وأنه الكل في الكل ،ويبدو وكأنه فترة الخام.
ترامب ،فاجأ ،سقطت في مونولوج طويل حول مدى األمور قد ذهب ،وقال بانون و ،Priebusمع عاصفة من الضحك" ،جو ال أعتقد كان لدينا
أسبوع جيد ".وتحول إلى سكاربورو" :كان يمكن أن دعوة هانيتي! "
في الغداء األسماك ،التي بريجنسكي ال أكل جاريد انضم وإيفانكا الرئيس وسكاربورو وبريجنسكي .وكان جاريد تصبح تماما المقربين
سكاربورو ،وسوف نستمر في تزويد سكاربورو مع وجهة نظر داخل مجلس النواب التي األبيض ،تسرب له .أصبح في وقت الحق
سكاربورو مدافعا عن موقف البيت األبيض كوشنر والرأي .ولكن ،في الوقت الراهن ،سواء كانت هادئا ابنه في القانون وابنتها واحتراما كما
سكاربورو وبريجنسكي تجاذب اطراف الحديث مع الرئيس ،والرئيس التخاذ المزيد من الوقت الهواء كالمعتاد التي يسيطر عليها.
واصلت ورقة رابحة لالدالء عن االنطباعات االيجابية من األسبوع األول له وسكاربورو عادت مرة أخرى إلى الثناء له من التعامل مع ورقة
رابحة للقيادة اتحاد الصلب .وعند هذه النقطة ،تدخلت جاريد أن الوصول إلى النقابات ،دائرة الديمقراطية التقليدية ،كان يفعل بانون ،وأن
هذا هو "الطريق بانون".
"بانون؟" قال الرئيس ،والقفز على ابنه في القانون" .لم يكن هذا فكرة بانون ل.
وهذا هو بلدي الفكرة .انها الطريقة ترامب ،ليست الطريقة بانون ".
كوشنر ،مقعرة الذهاب ،تراجعت عن المناقشة.
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وقال ترامب تغيير الموضوع إلى سكاربورو وبريجنسكي" ،فكيف يا رفاق؟ ما الذي يحدث؟ "وكان الرجوع عالقة سرية ليست بهذه
السرية.
وقال سكاربورو وبريجنسكي كان كل شيء ال يزال معقدا ،وليس الجمهور ،رسميا ،ولكنه كان جيدا ،وكان كل شيء الحصول على حل.
"يا رفاق ينبغي أن مجرد الزواج "،حث ترامب.
"انا استيطع الزواج بك! وقال أنا من الموحدين وزير اإلنترنت" ،كوشنر ،وإال يهودي األرثوذكسية فجأة.
"ماذا؟" قال الرئيس" .عن ماذا تتحدث؟ لماذا يريدون لك الزواج منها عندما كنت يمكن أن يتزوج عليها؟ عندما يمكن أن تكون متزوجة من
قبل الرئيس! في مار واحد في الغو! "
***
تقريبا نصح الجميع جاريد عدم أخذ من الداخل .كأحد أفراد األسرة ،وقال انه يحظى تأثير غير عادي من الموقف الذي ال يمكن ألحد أن
يطعن .كما من الداخل ،وهو موظف ،وليس فقط يمكن الطعن تجربته ،ولكن في حين أن الرئيس نفسه قد ال بعد أن تتعرض ،أن أحد أفراد
األسرة على الموظفين أن يكون فيها األعداء والنقاد قد تبدأ بشكل فعال تماما التقطيع من .الى جانب ذلك ،داخل الجناح الغربي ترامب،
إذا كان لديك عنوان ،وهذا هو ،بخالف ابنه في القانون الناس تريد بالتأكيد أن تأخذه منك.
استمع كل من جاريد وإيفانكا لهذه النصيحة ،من بين أمور أخرى انها جاءت من شقيق جاريد ،جوش ،مما يضاعف هذه الحالة ليس فقط
لحماية شقيقه ولكن أيضا بسبب الكراهية له لترامب ،ولكن على حد سواء ،وتحقيق التوازن خطر ضد مكافأة ،تجاهله .ترامب نفسه
شجع مختلفة له وابنه في القانون وابنته في طموحات جديدة و ،كما شنت حماسهم ،وحاول التعبير عن الشك ،بينما في الوقت نفسه
إخبار اآلخرين أنه كان عاجزا عن وقفها.
لجاريد وإيفانكا ،وحقا لشخص آخر في اإلدارة الجديدة ،بما في ذلك تماما الرئيس ،وكان هذا بدوره عشوائي ومجنون من التاريخ بحيث
كيف يمكن أن ال استيالء على ذلك؟ لقد كان قرارا مشتركا من قبل الزوجين ،و ،بمعنى ما ،وظيفة مشتركة .وكان جاريد وإيفانكا إجراء
صفقة جادة بين نفسها :إذا في وقت ما في المستقبل يحين الوقت ،وقالت انها تريد ان تكون واحدة لخوض انتخابات الرئاسة (أو أول
واحد منهم ألخذ لقطة) .أول امرأة تتولى الرئاسة ،والترفيه ،وإيفانكا ،لن تكون هيالري كلينتون ،سيكون من إيفانكا ترامب.
بانون ،الذي كان قد صاغ الخلط  Jarvankaاآلن في زيادة استخدام أي وقت مضى ،وكان بالرعب عندما أفيد اتفاق الزوجين له" .لم يقولوا
ذلك؟ توقف .اووه تعال.لم يقولوا فعال ذلك؟ من فضلك ال تقل لي ذلك .يا إلهي".
وكانت الحقيقة أن ما ال يقل بحلول ذلك الوقت إيفانكا ديهم المزيد من الخبرة من تقريبا
أي شخص يخدم إال اآلن في البيت األبيض .هي وجاريد ،أو جاريد ،ولكن عن طريق االستدالل أنها ،أيضا ،كانت سارية قائد حقيقي من
الموظفين أو بالتأكيد بقدر ما هو رئيس هيئة االركان كما  Priebusأو بانون ،كل منهم يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس .أو حتى أكثر
لهذه النقطة التنظيمية ،وكان جاريد وإيفانكا مكانة مستقلة بالكامل داخل الجناح الغربي A .وضع عظمى .حتى حاول  Priebusوبانون،
لكن دبلوماسيا ،لتذكير الزوجين إجراءات الموظفين واللياقة ،فإنها في المقابل تذكير قيادة الجناح الغربي من طاغية صالحيات األسرة
األولى بهم .وباإلضافة إلى ذلك ،كان الرئيس تسليم فورا جاريد محفظة الشرق األوسط ،مما يجعل منه واحدا من الالعبين الدوليين كبير
في حكومة الواقع ،في العالم .في األسابيع األولى،هذا باختصار تمديد إلى كل قضية دولية أخرى تقريبا ،حول أي شيء في الخلفية
كوشنر السابقة قد أعدت له.
كان السبب كوشنر األكثر إقناعا لدخول البيت األبيض "النفوذ" ،ويقصد القرب .تماما ما وراء حالة كونها داخل دائرة األسرة ،وكان أي
شخص لديه قربهم من الرئيس النفوذ ،والمزيد من التقارب ومزيد من النفوذ .ترامب نفسه تستطيع أن ترى كنوع من أوراكل دلفي،
ويجلس في مكان وضاربا عرض الحائط التصريحات التي كان ال بد من تفسيرها .أو كما طفل حيوية ،وأيا كان يمكن أن استرضاء أو يصرف
له أصبح المفضلة لديه .أو إله الشمس (الذي هو فعال كيف انه رأى نفسه) ،ومركز المطلق لالهتمام ،واالستغناء صالح وتفويض
السلطة ،والتي يمكن في أي لحظة أن تسحب .،،كان البعد أضاف أن هذا إله الشمس كان الحساب قليال .وجدت إلهام له في لحظة،
وبالتالي كل هذا سبب أن يكون هناك معه في الوقت الراهن .بانون ،ألحد،انضم ترامب لتناول العشاء كل ليلة ،أو على األقل جعل نفسه
المتاحة واحد البكالوريوس هناك ليسانس أخرى فعالة Priebus( .أن نالحظ أنه في الجميع ابتداء من شأنه أن تحاول أن تكون جزءا من
هذه العشاء ،ولكن في غضون بضعة أشهر ،فإنها قد تصبح واجبا ملتويا التي ينبغي تجنبها).
وكان جزء من جاريد وإيفانكا لحساب عن القوة النسبية وتأثير على وظيفة رسمية في الجناح الغربي مقابل دور استشاري خارجي مع
العلم بأن التأثير ترامب مطلوب منك أن تكون في كل شيء .من مكالمة هاتفية لدعوة والهاتف يومه ،وراء تنظيم اجتماعات ،كان بالكامل
تقريبا مكالمات الهاتف التي يمكن أن تفقد له .وكانت الدقيقة هنا هائلة ،ألنه في حين أنه كان في كثير من األحيان االكثر تأثرا آخر
شخص تحدث إلى أنه لم يستمع فعال إلى أي شخص .لذلك لم يكن الكثير من قوة حجة الفردية أو االلتماس أن انتقل إليه ،وإنما أكثر
عدال وجود شخص ما ،وربط ما يجري من خالل عقله وعلى الرغم من انه كان شخصا العديد من الهواجس ،والكثير من ما كان على كان
عقله ال تحدد الرؤية لمن كان مع وجهات نظرهم.
في نهاية المطاف ترامب قد ال يكون ذلك مختلفا في كتابه االيمان بالذات أساسي من أي شخص من ثروة عظيمة الذي عاش معظم
حياته في بيئة تسيطر عليها إلى حد كبير .ولكن الفرق واضح واحد هو أن كان قد حصل تقريبا أي نوع رسميا االجتماعي االنضباط انه ال
يستطيع حتى محاولة لتقليد اللياقة .لم يستطع العكس حقا ،على سبيل المثال ،ال بمعنى تبادل المعلومات ،أو من متوازنة محادثة
ذهابا وإيابا .انه ال يستمع خاصة إلى ما قيل له ،وال يعتبر وال سيما ما كان
وقال ردا (سبب واحد انه تكرار ذلك) .كما أنه لم يعامل أي شخص لديه أي نوع من المجاملة األساسية أو يمكن االعتماد عليها .إذا أراد
شيئا ،قد يكون تركيزه الشديد واالهتمام الفخم ،ولكن إذا أراد شخص ما شيئا منه ،قال انه يميل ليصبح سريع االنفعال وفقدان االهتمام
بسرعة .وطالب تدفعه له االهتمام ،ثم قررت كنت ضعيفا اللتذلل .بمعنى من المعاني ،كان مثل فاعل الغريزي ،المدللة ،وناجحة بشكل
كبير .كان الجميع إما تابعا الذي فعل له العطاءات أو موظف فيلم رفيع المستوى تحاول اقناع من اهتمامه واألداء والقيام بذلك دون
إغضابه أو مشاكس.
وكان مردود حماسه ،سرعة ،عفوية ،وإذا غادر لحظة من التركيز دون توقف على نفسه ،شعور كثير من األحيان ثاقبا ضعف خصومه
والشعور أعمق رغباتهم .وقد أعاقت السياسة من خالل التدرج ،من الناس معرفة الكثير الذين هزموا من قبل كل التعقيدات والمصالح
المتضاربة قبل أن تبدأ .ترامب ،مع العلم قليال ،وربما حاول  Trumpersاالعتقاد ،وتعطي أمال جديدا  kookyإلى النظام.
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جاريد كوشنر في غاية فترة قصيرة من الوقت بدال أقل من عبروا الحدود من وجهة نظر الحزب الديمقراطي القياسي الذي نشأ فيه ،إلى
معاون من  ،Trumpismمحيرة العديد من األصدقاء ،وكذلك ،اخاه الذي التأمين والسنة شركة أوسكار ،ممولة بالمال كوشنر األسرة كانت
متجهة لتكون ضربة من قبل إلغاء .Obamacare
كان هذا التحويل يبدو جزئيا نتيجة إصرارا وجذابة الدروس الخصوصية ،نوع بانون لالنخراط في الحياة الواقعية مع األفكار للرضوخ العالم
الذي كان قد هرب كوشنر حتى في جامعة هارفارد .وساعدت من قبل االستياء بلده تجاه النخب الليبرالية الذي كان قد حاول أن
المحكمة مع شراء له من نيويورك المراقب  ،وهو جهد قد أتت بنتائج عكسية بشكل رهيب .وكان ،مرة واحدة انه غامر على الحملة
االنتخابية ،حول الحاجة إلى إقناع نفسه أن إغالق ما يصل الى كل شيء سخيف من المنطقي التي  Trumpismكان نوعا من الواقعية
السياسية غير عاطفي التي من شأنها أن تظهر الجميع في نهاية المطاف .ولكن األهم من ذلك كله ،كان من أنهم قد فاز .وكان مصمما
على أن ال ننظر الحصان هدية في الفم .و ،كل ما كان سيئا عن  ،Trumpismكان قد أقنع نفسه ،وقال انه يمكن أن يساعد في اإلصالح.
***
بقدر ما قد يفاجأ به لسنوات عديدة ،كان قد مالطف ترامب أكثر من عانقه-كوشنر كان في الواقع وليس مثل والده في القانون .والد
جاريد ،تشارلي ،يحمل تشابه غريب والد دونالد ،فريد .سيطر كل من الرجال أطفالهم ،وأنهم فعلوا ذلك تماما حتى أن أطفالهم ،على
الرغم من مطالبهم ،وأصبح مخلصا لهم .وفي كلتا الحالتين ،كان هذه االشياء المدقع :المحاربة ،ال هوادة فيها ،والرجال ال يرحم خلق
ذرية طالت معاناته الذين طردوا إلى تحقيق موافقة والدهم( .شقيق ترامب السن ،فريدي ،بسبب قلة هذا الجهد ،و ،من خالل العديد
من التقارير ،مثلي الجنس ،وشربوا نفسه حتى الموت؛ توفي في عام  1981عن عمر يناهز ثالثة وأربعين) في اجتماعات العمل ،فإن
المراقبين أن يكون أفزعتها أن تشارلي وجاريد كوشنر
استقبال دائما مع بعضها البعض قبلة وأن الكبار جاريد دعا والده األب.
ال دونالد وال جاريد ،بغض النظر عن آبائهم االستبداد ،وذهب في العالم مع التواضع .كان الهدوء انعدام األمن قبل االستحقاق .على حد
سواء ،وكان ينظر إلى حد كبير خارج تاونيرس الذين كانوا يتوقون إلثبات أنفسهم أو تدعي الشرعية في مانهاتن (كوشنر من والية نيو
جيرسي ،ترامب من كوينز) كما مغرور ،متعجرف ،والغطرسة .كل المزروعة تؤثر على نحو سلس ،والتي يمكن أن تظهر أكثر هزلية من
رشيقة .ال ،عن طريق االختيار وال وعي ،يتمكن من الهرب شرف له" .بعض الناس الذين نتشرف جدا على علم به ووضعها بعيدا؛
كوشنير ال يبدو فقط في كل لفتة وكلمة للتأكيد على شرف له ،ولكن أيضا ال يجب أن يكون على علم به " ،وقال واحد نيويورك التنفيذية
وسائل اإلعالم الذين تعاملوا مع كوشنر .وكان الرجالن أبدا من دائرتهم االمتياز.وكان التحدي الرئيسي الذي حددته لنفسها لمزيد من
الدخول في دائرة متميزة .كان التسلق االجتماعي عملهم.
كان التركيز جاريد في كثير من األحيان على كبار السن من الرجال .قضى روبرت مردوخ كمية مدهشة من الوقت مع جاريد ،الذي سعى
المشورة من قطب االعالم السن عن العمل وسائل اإلعالم
الذي تم تحديد الشاب القتحام .دفعت كوشنر محكمة طويل لرونالد بيرلمان ،الممول الملياردير والفنان استيالء الذي في وقت الحقسوف تستضيف جاريد وإيفانكا في كتابه بذلك كيم تشول الخاص على اليهودية األيام المقدسة العالية .وبطبيعة الحال ،استمالة كوشنر
ترامب نفسه ،الذي أصبح من محبي الشاب ،وكان متسامحا على نحو غير معهود حول تحويل ابنته إلى اليهودية األرثوذكسية عند التي
أصبحت الخطوة التالية الضرورية نحو الزواج .وبالمثل ،ترامب عندما كان شابا كان المزروعة بعناية مجموعة من الموجهين السن ،بما في
ذلك روي كوهن ،محامي المع ويتدخل الذي كان قد شغل منصب الساعد األيمن الالصطياد األحمر السيناتور جو مكارثي.
وبعد ذلك كان هناك حقيقة قاسية أن العالم في مانهاتن وبصفة خاصة الذين يعيشون صوت لها ،وسائل اإلعالم ،يبدو أن رفضها
بقسوة .وسائل اإلعالم منذ فترة طويلة تحولت على دونالد ترامب كما المتمني وخفيفة الوزن ،وكتب له الخروج لذلك في نهاية المطاف
الخطية على أي حال ،الخطيئة الكبرى من حيث بمحاولة كسب ود مع وسائل اإلعالم كثيرا وسائل اإلعالم .شهرته ،مثل كان ،كان في
الواقع عكس الشهرة ،كان مشهورا لكونها سيئة السمعة .وكانت نكتة الشهرة.
لفهم ازدراء وسائل اإلعالم ،ومستويات عديدة لها من مفارقة ،هناك مكان أفضل للنظر من نيويورك المراقب  ،مانهاتن وسائل اإلعالم
واألسبوعية المجتمع الذي كوشنر اشترى في عام  2006لمدة  $ 10مليون تقريبا كل تقدير  10مليون  $أكثر من ذلك كان يستحق.
***
في نيويورك المراقب كان ،عندما أطلق في عام  ،1987يتوهم رجل غني ،وسائل اإلعالم فشلت في أحيان كثيرة هو .وكانت وقائع
األسبوعي لطيف من الجانب الشرقي األعلى ،أغنى حي في نيويورك .كان الغرور لعالج هذا الحي مثل بلدة صغيرة .ولكن ال أحد
استغرق أي إشعار .وقدم لها راعي باإلحباط ،آرثر كارتر ،الذي جعل ماله في الجيل األول من التوحيد وول ستريت ،لغرايدون كارتر (ال
عالقة) ،الذي كان قد بدأ جاسوس مجلة ،تقليد نيويورك للنشر الساخرة البريطانية برايفت .جاسوس كان جزءا من مجموعة من s 1980
 -publicationsمانهاتن ،وشركة  ،والتي استؤنفت فانيتي فير  ،و  -Yorkالجديد هاجس األثرياء الجدد وما يبدو أن لحظة التحويلية في
نيويورك .وكان ترامب على حد سواء رمز وخط كمة لهذا العصر الجديد من الغلو والمشاهير واالحتفال وسائل اإلعالم من تلك األشياء.
أصبح غرايدون كارتر رئيس تحرير المراقب نيويوركفي عام  1991وليس تركيز فقط أسبوعيا على ثقافة مالية كبيرة ،ولكن جعلت أساسا
يجعلها ورقة معلومات سرية لوسائل اإلعالم الكتابة عن ثقافة اإلعالم ،وأعضاء من ثقافة كبيرة مقابل المال الذي يريد أن يكون في
وسائل اإلعالم .قد يكون هناك أبدا مثل هذا الوعي الذاتي والمرجعي الذاتي نشر مثل المراقب نيويورك .
كما دونالد ترامب ،جنبا إلى جنب مع العديد من اآلخرين من هذا أمثاله الجديدة الغنية ،وسعى لتكون مشمولة سائل اإلعالم
مردوخ صحيفة نيويورك بوست كان مسجل المحكمة الفعال لهذا اإلعالن من الجوع جديد األرستقراطية ،والمراقب نيويوركتغطية عملية
له يتم تغطيتها .كانت قصة ترامب قصة كيف حاول أن يجعل من نفسه قصة .وكان وقح ،مصطنع ،والمفيد :لو كنت على استعداد
للمخاطرة اإلذالل ،يمكن للعالم أن يكون لك .أصبح ترامب متالزم موضوعي للشهية المتزايد على الشهرة والسمعة السيئة .جاء رابحة
لالعتقاد أنه يفهم كل شيء عن وسائل اإلعالم الذين تحتاج أن تعرف ماذا التظاهر تحتاج إلى صيانة ،ما هي المعلومات التي يمكن أن
تجارة مربحة ،ما يكمن قد أقول ،ما يكمن وسائل اإلعالم يتوقع منك أن تقول .وجاءت وسائل اإلعالم إلى االعتقاد بأنه يعرف كل شيء
عن ترامب له بالباطل ،واالوهام ،والكذب ،والمستويات ،مجهولة ،والتي كان تنحدر أكثر من أي وقت مضى الهتمام وسائل االعالم.
قريبا المستخدمة غرايدون كارتر في نيويورك المراقب ك ه انطالق ل مجلة فانيتي فير
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 ،أين ،وقال انه يعتقد انه قد يكون الوصول إلى مستوى أعلى من المشاهير من دونالد ترامب .وأعقب كارتر في المراقبفي عام 1994
من قبل بيتر كابالن ،محرر بشعور عال من السخرية ما بعد الحداثة والملل.
ترامب ،في قول كابالن ،اتخذ فجأة على شخصية جديدة .في حين انه كان قبل رمزا للنجاح وسخر لذلك ،واآلن أصبح في تحول من روح
العصر (والحاجة إلى إعادة تمويل قدرا كبيرا من الديون) ،ورمزا للفشل وسخر لذلك .كان هذا انعكاس معقد ،وليس مجرد وجود عالقة مع
ترامب ،ولكن كيف وسائل اإلعالم ما أشاهده اآلن نفسه .أصبح دونالد ترامب رمزا للكراهية الذات الخاصة وسائل اإلعالم :االهتمام
وتعزيز دونالد ترامب وحكاية األخالق عن وسائل اإلعالم .وكانت نهايته في نهاية المطاف النطق كابالن أن ترامب ال يجب تغطيتها بعد
اآلن ألن كل قصة عن دونالد ترامب قد أصبح كليشيهات.
جانب هام من جوانب كابالن نيويورك المراقب كان والبيسبول في وسائل اإلعالم داخل الذاتي واعية أن الورقة أصبحت المدرسة
الرئيسية لجيل جديد من الصحفيين وسائل االعالم اغراق كل منشور آخر في نيويورك الصحافة نفسها أصبحت أكثر من أي وقت مضى
واعية بذاتها والمصير المرجعية .لجميع العاملين في وسائل اإلعالم في نيويورك ،ممثلة دونالد ترامب عار في نهاية المطاف للعمل في
وسائل اإلعالم في نيويورك :قد يكون لديك للكتابة عن دونالد ترامب .ال أكتب عنه ،أو بالتأكيد ال يأخذ
له في ظاهرها ،أصبح موقف أخالقي.
في عام  ،2006بعد كابالن قاموا بالتعديل على ورقة لمدة خمسة عشر عاما ،باعت آرثر كارتر لمراقبة -الذي لم حققت أرباحا لفي
كوشنر ثم البالغة من العمر خمسة وعشرين ،وريث العقارات غير معروف مهتمة في الحصول على مكانة وسمعة سيئة في المدينة.
وقد كابالن العمل اآلن لشخص خمسة وعشرين عاما تصغره ،والرجل الذي ،ويا للسخرية ،كان مجرد نوع من  arrivisteانه لوالها قد
غطت.
لكوشنر ،وامتالك ورقة قريبا آتت أكلها ،ألنه ،مع مفارقات ال حصر يست واضحة بالضرورة له ،فإنه يسمح له بدخول الدائرة االجتماعية
حيث التقى ابنة دونالد ترامب ،إيفانكا ،التي تزوجها في عام  .2009ولكن الصحيفة لم irksomely ،لكوشنر ،وسداد ماليا ،والتي وضعت
له في زيادة التوتر مع كابالن .كابالن ،في المقابل ،بدأ يحكي حكايات بارع ومدمرة عن الذرائع والفتوة من رئيسه الجديد ،الذي انتشر
في رواية ثابتة ،بين له العديد من بررها وسائل اإلعالم ،وبالتالي في جميع أنحاء وسائل اإلعالم نفسها.
في عام  ،2009غادر كابالن ورقة ،وجعل كوشنر-خطأ أن العديد من الرجال األغنياء الذين اشتروا عقارات وسائل اإلعالم الغرور عرضة
للحاول صنع إليجاد الربح عن طريق خفض التكاليف .في وقت قصير ،وجاء وسائل اإلعالم العالمية على اعتبار كوشنر باعتباره الرجل
الذي لم تكتف الصحيفة بيتر كابالن منه ،ولكن أيضا دمر عليه ،وحشي وغير واف .وأسوأ من ذلك :في عام  ،2013كابالن ،في تسعة
وخمسين ،توفي بمرض السرطان .لذلك ،على نحو فعال ،في قول ،كوشنر قتلته أيضا.
وسائل االعالم هو شخصي .بل هو سلسلة من عشرات الدم .وسائل اإلعالم في االعتبار في كثير من األحيان الجماعي يقرر من هو
ذاهب إلى االرتفاع ،والذي يجري في االنخفاض ،الذي يعيش ويموت .إذا كنت البقاء لفترة كافية حول في العين وسائل اإلعالم،
مصيركم ،مثلها في ذلك مثل طاغية جمهوريات الموز ،غالبا ما يكون قاسيا واحد واحد القانون وهيالري كلينتون لم تكن قادرا على
التحايل .وسائل اإلعالم لديه الكلمة األخيرة.
قبل فترة طويلة خاض انتخابات الرئاسة ،ترامب وصديقه الحميم ابنه في القانون كوشنر قد تميزت ليس فقط للعار ،ولكن لتعذيب بطيء
السخرية واالحتقار ،وسخرية من أي وقت مضى أكثر مسلية .هؤالء الناس شيئا .هم الحطام وسائل اإلعالم .ألجل هللا!
ترامب ،في خطوة ذكية ،والتقطت له سمعة وسائل اإلعالم ونقل ذلك من االنتقاد نيويورك إلى هوليوود المزيد من خالية من القيمة،
ليصبح نجم بنفسه وتظهر الحقيقة ،المبتدئ  ،وتبني نظرية التي من شأنها أن تخدمه جيدا خالل حملته الرئاسية :في بلد علوي ،ال
يوجد األصول أكبر من المشاهير .أن تكون مشهورة هي أن يكون محبوبا أو متودد على األقل على مدى.
ورائع ،المفارقة غير المفهومة أن األسرة ترامب كان ،على الرغم من نفور وسائل اإلعالم ،على الرغم من كل شيء وسائل اإلعالم
يعرف ويفهم وقال عنهم ،ارتفع إلى مستوى ليس فقط من النتيجة النهائية ولكن حتى الخلود هو أبعد من  -worstحالة كابوس وإلى
ذروة نكتة الكونية .في هذا الظرف مما اثار غضب ،كان ترامب وله وابنه في القانون الموحد ،دائما على علم وبعد أبدا فهم تماما لماذا
يجب أن يكون بعقب نكتة وسائل اإلعالم ،واآلن الهدف من سخطها الذهول.
***
حقيقة أن ترامب وله وابنه في القانون زيارتها العديد من األشياء المشتركة ال يعني أنها تعمل على الملعب المشترك .كوشنر ،بغض
النظر عن مدى قرب لترامب ،وبعد عضوا في الوفد المرافق ترامب ،مع عدم وجود رقابة أكثر في نهاية المطاف والده في القانون من أي
شخص آخر اآلن في األعمال التجارية من محاولة السيطرة ترامب.
ومع ذلك ،قد صعوبة السيطرة عليه كانت جزءا من كوشنر وتبرير الذات أو مسوغ يخطو خارج دور أسرته وأخذ المنصب الرفيع في البيت
األبيض :لضبط النفس على والده في القانون ،وحتى واحد امتداد كبير لعديمي الخبرة رجل لمساعدة الشباب يقرضه بعض الوقار.
إذا بانون ذاهبا لمتابعة كما توقيعه أول بيان للبيت االبيض ان حظر السفر ،ثم كوشنر ذاهبا لمتابعة كما القيادة األولى له عالمة لقاء مع
الرئيس المكسيكي ،الذي والده في القانون هدد وأهان طوال الحملة.
ودعا كوشنر حتى كيسنجر البالغ من العمر ثالثة وتسعين ،للحصول على المشورة .وكان هذا على حد سواء لتملق الرجل العجوز
ولتكون قادرة على إسقاط اسمه ،ولكنه كان أيضا في الواقع للحصول على المشورة الحقيقية .وكان ترامب تفعل شيئا ولكن يسبب
مشاكل للرئيس المكسيكي .لجلب الرئيس المكسيكي إلى البيت األبيض سيكون ،على الرغم من سياسة عدم محور بانون من قسوة
الحملة ،محور معنى حقا التي كوشنر أن تكون قادرة على المطالبة االئتمان (على الرغم من أن ال يطلق عليه محور) .وكان ما كوشنر
يعتقد أنه يجب أن تقوم به :التالية بهدوء وراء الرئيس ومع فارق بسيط المضافة ودقة توضيح نوايا الرئيس حقيقية ،إن لم يكن إعادة
صياغة لهم تماما.
وكانت المفاوضات لجلب الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو إلى البيت األبيض بدأ خالل الفترة االنتقالية .رأى كوشنر الفرصة لتحويل
قضية الجدار إلى اتفاق ثنائي معالجة الهجرة ،ومن ثم يكون بارعا في السياسة  .Trumpianوصلت المفاوضات التي تحيط زيارة األوج
بهم يوم األربعاء بعد تنصيبه ،مع وفد المكسيكية-الزيارة رفيعة المستوى األول من قبل أي زعيم أجنبي إلى اجتماع في البيت االبيض
مع ترامب كوشنر وراينس برييبوس .وكانت رسالة كوشنر إلى والده في القانون بعد ظهر ذلك اليوم أن بينيا نييتو قد وقعت على الجتماع
في البيت االبيض والتخطيط لهذه الزيارة يمكن أن تذهب إلى األمام.
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في اليوم التالي بالتغريد ترامب" :إن الواليات المتحدة لديها عجز الميزان التجاري  60مليار دوالر مع المكسيك .لقد كانت صفقة من
جانب واحد من بداية نافتا مع أعداد هائلة
" ...وتابع في تغريدة القادمة  "...الوظائف والشركات فقدت .إذا المكسيك غير مستعدة لدفع ثمن الجدار حاجة ماسة ،فإنه سيكون من
األفضل أن إلغاء اللقاء المرتقب " ...
وعند هذه النقطة لم بينيا نييتو ذلك تماما ،وترك التفاوض كوشنر وفن الحكم كما الكثير من الخردة على األرض.
***
يوم الجمعة  3فبراير ،في إفطار فندق فور سيزونز في جورج تاون ،كان مركزه من المستنقع في ،وإيفانكا ترامب ،ثائرا ،نزل الدرج ودخلت
غرفة الطعام ،ويتحدث بصوت عال على هاتفها الخلوي" :االمور افسدت حتى يصل وأنا ال أعرف كيفية إصالحه ." ...
قد طغت األسبوع من خالل االستمرار تداعيات الهجرة ترتيب-كانليتي كانت اإلدارة في المحكمة ،وتوجه إلى حكم الوحشي ضدها
وتسرب أكثر محرجة من اتصالين هاتفيين من الناحية النظرية مستحضرات لطيفة ،واحدة مع الرئيس المكسيكي ( " HOMBRESسيئة"
) واآلخر مع رئيس الوزراء األسترالي ( "بلدي أسوأ دعوة حتى اآلن") .ما هو أكثر من ذلك ،في اليوم السابق ،نوردستروم قد أعلن أنه تم
اسقاط خط المالبس إيفانكا ترامب.
وكان الالعب البالغ من العمر خمسة وثالثين عاما شخصية يغزى ،سيدة أعمال الذين اضطروا للتحول فجأة السيطرة على عملها .كانت
أيضا غارقة تماما من جهد بعد أن انتقلت للتو أطفالها الثالثة إلى منزل جديد في مدينة جديدة والحاجة إلى القيام بذلك إلى حد كبير
على بلدها .وردا على سؤال كيف تم أوالده التكيف مع مدرسة جديدة عدة أسابيع من بعد هذه الخطوة ،قال جاريد أن نعم ،كانوا في
الواقع في المدرسة لكنه لم يستطع تحديد فورا حيث.
ومع ذلك ،بمعنى آخر ،وإيفانكا كانت تهبط على قدميها .وكان اإلفطار في فندق فور سيزونز المكان الطبيعي لها .وكانت من بين الجميع
الذي كان أي شخص .في مطعم في ذلك الصباح :زعيم األقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي.الرئيس التنفيذي لشركة بالكستون
ستيفن شوارزمان .واشنطن العبا اساسيا ،جماعات الضغط ،وكلينتون المقربين فيرنون جوردان .وزير مرشح العمل ويلبر روس .بلومبرغ
الرئيس التنفيذي لإلعالم جوستين سميث .واشنطن بوستمراسل الوطني مارك بيرمان .والجدول الكامل للمرأة جماعات الضغط
والمثبتون ،بما في ذلك ممثل لفترة طويلة صناعة الموسيقى في واشنطن ،هيالري روزين .إيلون ماسك ل
• مستشار ،جوليانا غلوفر .اوبر والتنفيذية السياسي والسياسة ،نيكي كريستوف .والتنفيذية للشؤون السياسية تايم وارنر ،كارول
 ،وكان هذا في كل من بعض وجود والدها جانبا ،ووضع معنى في البيت األبيض وخطب له ضد تجفيف المستنقع ،والتي قد تشمل
خالف معظم الجميع هنا كان نوع الغرفة إيفانكا عملت بجد ليكون في .وبعد مسار والدها  ،وكانت صياغة اسمها ونفسها إلى متعددة
األوجه ،والعالمة التجارية المتعدد .،كانت االنتقال أيضا من والدها طموحة الذكور الغولف واألعمال أنواع ألمي واألعمال أنواع اإلناث
طموحة .وقالت إنها ،قبل يمكن أن يكون عن بعد كان متوقعا رئاسة والدها ،باع الكتاب ،النساء الالتي يعملن :إعادة كتابة قواعد النجاح ،
ل.$ 1000000
في نواح كثيرة ،فقد كانت رحلة غير متوقعة ،األمر الذي يتطلب المزيد من االنضباط مما قد تتوقع من قانع ،مشتتا ،اإلعداد أهمية انعقاد
مطحنة اإلجتماعي .باعتباره واحدا وعشرين عاما وهو العمر ،ظهرت في فيلم التي لها ثم صديقها جيمي جونسون جونسون آند
جونسون وريث .إنها غريبة ،حتى فيلم مريح نوعا ما ،حيث جونسون بتجميع مجموعة أصدقائه األغنياء للطفل في تقاسم علنا عدم
الرضا ،ونقص عام في الطموح ،وازدراء ألسرهم( .واحد من أصدقائه أن الدخول في التقاضي طويلة مع
له أكثر من صورة ).إيفانكا ،يتحدث مع شيء من هذا القبيل وادي فتاة المشكل الذي من شأنه تحويل في السنوات المقبلة إلى ما
يشبه ديزني صوت يبدو أميرة ال أكثر طموحا أو حتى العاملين من أي شخص آخر ،لكنها ال سيما أقل غاضبا والديها.
انها تعامل والدها مع بعض الخفة ،وحتى السخرية ،وفي مقابلة تلفزيونية واحدة على االقل انها يسخرون له مشط اإلفراط .وكثيرا ما
وصف الميكانيكا وراء ذلك إلى األصدقاء :ونظيفة تماما بات-جزيرة الواردة بعد التخفيض فروة الرأس  -surgeryتحيط بها دائرة فروي من
الشعر حول الجانبين والجبهة ،والتي يتم رسمها ينتهي كل شيء حتى نجتمع في المركز ومن ثم اجتاحت ذهابا وتأمينها بواسطة رذاذ
تشنج .لون ،وقالت انها سوف نشير إلى تأثير كوميدي ،كان من منتج يسمى فقط للرجال ،ويعد ترك األمر على ،وقتامة حصلت .أدى
نفاد الصبر في البرتقالي أشقر لون الشعر ترامب.
األب وابنته حصلت على طول تقريبا جيدا بشكل غريب .وكانت صغيرة ترامب الحقيقي (عنوان أن الكثير من الناس يبدو اآلن أن نطمح
إلى) .انها قبلت به .وكانت نصيرا ليس فقط في معامالته التجارية ،ولكن في بلده إعادة تخطيط الزوجية .كما سهلت المداخل والمخارج.
إذا كان لديك أب  ،douchebagوإذا كان الجميع مفتوح حول هذا الموضوع ،وربما بعد ذلك يصبح من المرح والحياة الرومانسية الكوميديا
النوع.
معقول ،وقالت انها يجب أن يكون غضبا من ذلك بكثير .وقالت إنها نشأت ليس فقط في وسط عائلة مضطربة ولكن في تلك التي كانت
في جميع األوقات منغمسين في الصحافة السيئة .لكنها كانت قادرة على شعبتين الواقع ويعيش فقط في الجزء العلوي منه ،حيث
اسم ترامب ،مهما شوهت كثير من األحيان ،ومع ذلك قد حان ليكون وجود التسامح بمودة .إقامتها في فقاعة من األثرياء اآلخرين الذين
زادوا قوة في عالقتها مع بعضها البعض ،في البداية بين المدارس الخاصة والجانب الشرقي من مانهاتن أصدقاء ،ثم بين ،واألزياء،
واالتصاالت وسائل االعالم االجتماعية .ما هو أكثر من ذلك ،وقالت انها تميل للعثور على الحماية وكذلك الوضع في أصدقائهن لها عائالت،
تربط بقوة مع سلسلة من الخاطبين األثرياء عائالت ،بما في ذلك جيمي جونسون قبل Kushners
بين أكثر من بلدها.
وقد رعى ويندا مردوخ عالقة إيفانكا-جاريد ،وهي مثال اجتماعي غريب (ال أحد بقدر زوجها ،روبرت) .وكان الجهد بين جيل جديد من
النساء األثرياء هو إعادة صياغة الحياة كطائفة اجتماعية ،وتحويل نموذج معين من النزوة والنبالء إلزام في وضع جديد كمرأة السلطة،
وهو نوع من االجتماعية بعد ما بعد النسوية .في هذا ،كنت تعمل في معرفة اآلخرين األغنياء ،أفضل األغنياء ،وكونها جزءا ال يتجزأ وقيمة
من شبكة من األغنياء ،من وجود اسمك نفسه تثير ،حسنا  ...ثروات .لم تكن راضيا عما لديك ،كنت تريد المزيد .وهذا يتطلب مستوى ال
يستهان به .كنت تسويق منتج بنفسك .كنت بدء الخاصة بك.
هذا ما فعله والدها دائما .هذا ،أكثر من العقارات ،وكانت الشركة العائلية.
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ثم توحدت هي و كوشنر كزوجين في السلطة ،و أعادت صياغة أنفسهم بوعي كأرقام عن التحصيل النهائي ،والطموح ،و االرتياح في
العالم العالمي الجديد ،و كممثلين للحساسية اإليكولوجية الخيرية الفن الجديد .وبالنسبة إليفانكا ،شمل ذلك صداقتها مع ويندي مردوك
ومع داشا زوكوفا ،زوجة القديس الروسي أبراموفيتش ،الذي كان آنذاك ،العبا أساسيا في عالم الفن الدولي ،وقبل بضعة أشهر فقط من
االنتخابات ،وحضر ندوة ديباك شوبرا حول الوساطة مع كوشنر .كانت تبحث عن معنى  -والعثور عليه .وأعرب هذا التحول أيضا ليس فقط
في المالبس التبعي ،والمجوهرات ،وخطوط األحذية ،فضال عن مشاريع التلفزيون الواقع ،ولكن في وجود دقيق وسائل االعالم
االجتماعية .أصبحت منسقة بشكل رائع ،كل من ،مع انتخاب والدها ،إعادة صياغة نفسها مرة أخرى ،وهذه المرة العائلة المالكة.
ومع ذلك ،فإن الحقيقة األكبر هي أن عالقة إيفانكا مع والدها ليست بأي حال من األحوال عالقة عائلية تقليدية .إذا لم يكن االنتهازية
الصرفة ،كان بالتأكيد المعامالت .كان العمل .بناء العالمة التجارية ،والحملة الرئاسية ،واآلن البيت األبيض  -كان كل األعمال التجارية.
ولكن ماذا اعتقدت إيفانكا وجاريد حقا من والدهما وأبيه في القانون؟ يقول كيليان كونواي" :هناك عظيم ،عظيم ،عاطفة كبيرة  -ترى
ذلك ،أنت حقا تفعل" ،وتجنب إلى حد ما السؤال.
وقال روبرت مردوخ عندما سئل عن هذا السؤال" :إنهم ليسوا أحمق".
"إنهم يفهمونه ،أعتقد حقا" ،يعكس جو سكاربورو" .وهم يقدرون طاقته .ولكن هناك مفرزة " .هذا هو ،سكاربورو ذهب ،لديهم التسامح
ولكن القليل من األوهام.
***
كانت وجبة اإلفطار في إيفانكا يوم الجمعة في فورسيزونز مع دينا باول ،آخر جولدمان ساكس التنفيذي لالنضمام إلى البيت األبيض.
في األيام التي أعقبت االنتخابات ،اجتمعت إيفانكا وجاريد مع الباب الدوار للمحامين والشعب العالقات العامة ،ومعظمهم ،وجد الزوجان،
ليري من المشاركة ،وليس أقلها ألن الزوجين يبدو أقل اهتماما في االنحناء إلى المشورة وأكثر اهتماما في التسوق للحصول على
المشورة التي أرادوا .في الواقع ،فإن الكثير من النصائح التي يحصلون عليها كان لها نفس الرسالة :تحيط نفسك  -تعرف نفسك  -مع
أرقام من أكبر مصداقية المؤسسة .في الواقع :كنت الهواة ،تحتاج المهنيين.
أحد األسماء التي أبقت على الخروج هو باول .كان منافسا للجمهوريين الذين ذهبوا إلى التأثير العالي والتعويض في غولدمان ساكس،
كانت عكس ذلك تماما من فكرة أي شخص من ترامب الجمهوري .هاجر عائلتها من مصر عندما كانت فتاة ،وهي تجيد اللغة العربية .وقد
عملت في طريقها من خالل سلسلة من الجمهوريين المتحدين ،بمن فيهم سيناتور تكساس كاي بيلي هتشيسون ورئيس مجلس
النواب ديك أرمي .وفى البيت االبيض بوش عملت كرئيس لمكتب شؤون الموظفين ومساعد وزير الخارجية للشئون التعليمية
والثقافية .ذهبت إلى جولدمان في
 2007وأصبح شريكا في عام  ،2010وإدارة التواصل الخيري ،ومؤسسة جولدمان ساكس .بعد اتجاه في مهن العديد من الناشطين
السياسيين ،أصبحت ،فضال عن شبكة الشبكات ،والشؤون العامة للشركات ومستشار العالقات العامة  -شخص يعرف األشخاص
المناسبين في السلطة وكان لديه حساسية شديدة لكيفية قوة اآلخرين ممكن استخدامه.
كان جدول نساء جماعات الضغط ومهنيي االتصاالت في فورسيزونز هذا الصباح مهتمين بالتأكيد باول ،وحضورها في اإلدارة الجديدة ،كما
كانوا في ابنة الرئيس .إذا كانت إيفانكا ترامب شخصية أكثر من الجدة أكثر من الجدية ،فإن حقيقة أنها ساعدت على جلب باول إلى
البيت األبيض ،وأصبحت اآلن تضيف إليها علنا أضافت بعدا إضافيا البنة الرئيس .في البيت األبيض يبدو أن اتباع طريقة ترامبية ميتة ،كان
هذا تلميحا من مسار بديل .في تقييم المثبتات األخرى والنساء العالقات العامة في فور سيزونز ،كان هذا الظل المحتمل عائلة البيت
األبيض ترامب ال االعتداء على هيكل السلطة ولكن معربا عن حماسة واضحة لذلك.
إيفانكا ،بعد وجبة إفطار طويلة ،جعلت طريقها من خالل الغرفة .بين إصدار تعليمات سنابيش على هاتفها ،وأعطت تحيات الحارة وقبلت
بطاقات العمل.

6
في هكمي
W
في غضون األسابيع األولى من رئاسته ظهرت نظرية بين أصدقاء ترامب أنه لم يكن يتصرف في الرئاسة ،أو ،في الواقع ،بأي شكل من
األشكال مع األخذ بعين االعتبار له
الوضع الجديد أو تقييد سلوكه  -من تغريدات الصباح الباكر ،ورفضه متابعة المالحظات المكتوبة ،إلى دعواته التي تدعو إلى الصدق إلى
األصدقاء ،والتي كانت تفاصيلها بالفعل في الصحافة  -ألنه لم يأخذ القفزة التي قام بها اآلخرون قبل أن يأخذ .ووصل معظم الرؤساء إلى
البيت األبيض من حياة سياسية عادية أو أكثر ،وال يمكن أن يسعوا إال أن يظهروا وتذكروا بظروفهم المحولة برفعهم المفاجئ إلى قصر مع
خادمين باليسليك واألمن ،وطائرة على استعداد دائم ،وفي الطابق السفلي ريتينو من الحكام والمستشارين .ولكن هذا لم يكن
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ليختلف عن حياة ترامب السابقة في برج ترامب ،الذي كان أكثر سالسة ولذوقه من البيت األبيض ،مع الخدم واألمن والحراس
والمستشارين دائما في المباني وطائرة على استعداد .لم تكن صفقة الرئيس الكبيرة واضحة له.
لكن نظرية أخرى للقضية كانت عكس ذلك تماما :لقد كان غير كامل تماما هنا ألن كل شيء في عالمه المنظم قد ألقى على
رأسه .في هذا الرأي ،كان ترامب البالغ من العمر سبعين عاما مخلوقا عادال في مستوى قليل من الناس دون السيطرة االستبدادية
لبيئتهم يمكن أن يتصور أي وقت مضى .كان يعيش في نفس المنزل ،مساحة واسعة في برج ترامب ،منذ وقت قصير من االنتهاء من
المبنى في عام  .1983كل صباح منذ ذلك الحين ،وقال انه جعل نفس التنقل إلى مكتبه بضعة طوابق إلى أسفل .كان مكتبه الزاوية
كبسولة زمنية من  ،s1980نفس المرايا المبطنة بالذهب ،وتغطي نفس مجلة تايم يتالشى على الحائط .كان التغيير الجوهري الوحيد
هو استبدال كرة القدم جو ناماث ل توم برادي .خارج األبواب إلى مكتبه ،في كل مكان كان ينظر إلى هناك نفس الوجوه ،نفس الخدم -
الخدم ،األمن ،الحكام" ،نعم الناس"  -الذي كان قد حضره أساسا دائما.
"هل يمكنك أن تتخيل كيف يمكن أن يكون التخريبية إذا كان هذا ما فعلته كل يوم ثم فجأة كنت في البيت األبيض؟" أعجب صديق ترامب
منذ فترة طويلة ،يبتسم بشكل واسع في هذه الخدعة من مصير ،إن لم يكن مفاجأة كوميوبانس.
وجد ترامب البيت األبيض ،مبنى قديم مع صيانة متفرقة فقط
التجديدات المجزأة  -فضال عن مشكلة الصراصير والقوارض الشهيرة  -أن تكون مخيفة وحتى مخيفة قليال .األصدقاء الذين اعجبوا مهاراته
كخبير الفندق يتساءل لماذا لم مجرد إعادة صياغة المكان ،لكنه بدا بقرن من وزن عيون الساهرة عليه.
وكان كيليان كونواي ،الذي بقيت أسرته في نيو جيرسي ،والذي كان يتوقع أن تستعيد المنزل عندما عاد الرئيس إلى نيويورك ،فوجئ
بأن نيويورك وبرج ترامب قد فجأة من جدوله الزمني .اعتقد كونواي أن الرئيس ،باإلضافة إلى إدراكه للعداء في نيويورك ،يبذل جهدا واعيا
ليكون "جزءا من هذا البيت العظيم" (ولكن ،مع االعتراف بالصعوبات الكامنة في تغيير الظروف والتكيف مع الرئيس وأضافت" :كم مرة
سيذهب إلى كامب ديفيد؟"  -معسكر سبارتان الرئاسي في حديقة كاتوكتين الجبلية في ماريالند " -كيف" ال نوبة أبدا ").
في البيت األبيض ،تراجع إلى غرفة نومه الخاصة  -وهي المرة األولى منذ البيت األبيض كيندي أن زوجين الرئيسيين حافظت على غرف
منفصلة (على الرغم من أن ميالنيا كان يقضي وقتا ضئيال حتى اآلن في البيت األبيض) .في األيام األولى أمر بشاشتين تلفزيونيتين
باإلضافة إلى الشاشات الموجودة هناك ،وقفل على الباب ،مما عجل بمواجهة قصيرة مع الخدمة السرية ،الذين أصروا على أن لديهم
إمكانية الدخول إلى الغرفة .ووجه توبيخ موظفي التدبير المنزلي القتناع قميصه من األرض" :إذا كان قميصي على األرض ،فذلك ألنني
أريده على األرض" .ثم فرض مجموعة من القواعد الجديدة :ال أحد يلمس أي شيء ،ال سيما فرشاة األسنان ( .كان لديه خوف منذ فترة
طويلة من التسمم ،أحد األسباب التي كان يحب أن يأكل في ماكدونالدز-ال أحد يعرف أنه كان قادم والطعام كان باهظا بسالم) .أيضا،
وقال انه سيترك التدبير المنزلي يعرف عندما يريد أوراقه القيام به ،وقال انه شريط سريره الخاص.
إذا لم يكن لديه عشاء له ستة وثالثين مع ستيف بانون ،ثم ،أكثر لتروق له ،وكان في السرير قبل ذلك الوقت مع تشيز برجر ،ومشاهدة
ثالث شاشات وإجراء مكالمات هاتفية  -وكان الهاتف نقطة اتصاله الحقيقية مع العالم  -إلى مجموعة صغيرة من األصدقاء ،من بينهم في
معظم األحيان توم باراك ،الذي رسم له ارتفاع وانخفاض مستويات التحريض خالل المساء ومن ثم مقارنة المالحظات مع بعضها البعض.
***
ولكن بعد البداية الصخرية ،بدأت األمور تبدو أفضل  -حتى أن البعض قد جادل.
وفي يوم الثالثاء  31كانون الثاني  /يناير ،في احتفال رئيس الوزراء بوقت طويل ،أعلن رئيس ترامب المتفائل والثقة ترشيح قاضي
االستئناف االتحادي نيل غورسوتش للمحكمة العليا .كان غورسش مزيجا مثاليا من مكانة المحافظين التي ال تشوبها شائبة ،والنزاهة
المثيرة لإلعجاب ،وأوراق االعتماد القانونية والقضائية القياسية الذهبية .ولم يتم تقديم الترشيح فقط على وعد ترامب بالقاعدة وإلى
المؤسسة المحافظة ،ولكنه كان خيارا يبدو أنه رئاسي تماما.
كان ترشيح غورسوتش أيضا انتصارا للموظفين الذين رأوا ترامب ،مع هذه الوظيفة البرقوق والمكافأة الغنية في يده ،ترتاح مرارا
وتكرارا .وبعيدا عن سرورها إزاء كيفية تلقي الترشيح ،ال سيما بسبب قلة الخطأ الذي يمكن أن تجده وسائل اإلعالم معها،
ترامب سوف تصبح قريبا مروحة غورسوتش .ولكن قبل أن يستقر على غورسوتش ،تساءل لماذا لم تكن المهمة صديقا ومخلصا .في
وجهة نظر ترامب ،كان بدال من ذلك النفايات إلعطاء وظيفة لشخص لم يكن يعرف حتى.
في نقاط مختلفة من العملية كان يمر من خالل جميع تقريبا محاميه األصدقاء-كل منهم من غير المحتمل ،إن لم يكن غريبة ،الخيارات،
وفي كل حالة تقريبا ،غير سياسية .وكان من غير المحتمل ،غريبة ،واختيار نونستارتر الذي كان يحتفظ بالعودة إلى رودي جولياني.
ترامب المستحقة جولياني .وليس أنه ركز بشكل رهيب جدا على ديونه ،ولكن هذا كان من المؤكد أنها لم تدفع .ليس فقط جولياني
صديق نيويورك منذ فترة طويلة ،ولكن عندما كان عدد قليل من الجمهوريين تقدم ترامب دعمهم ،وتقريبا ال شيء مع سمعة وطنية ،كان
جولياني هناك بالنسبة له ،وفي القتال ،الناري ،واألزياء ال هوادة فيها .وكان ذلك صحيحا بشكل خاص خالل األيام الصعبة التي تلت بيلي
بوش :عندما كان الجميع تقريبا ،بمن فيهم المرشح نفسه ،وبانون ،وكونواي ،وأوالده ،يعتقدون أن الحملة سوف تنفجر ،جولياني بالكاد
سمح لنفسه استراحة من له دون توقف ،عاطفي ،ونابولوجيك ترامب دفاع.
أراد جولياني أن يكون وزير الخارجية ،وكان ترامب في العديد من الكلمات قدم له وظيفة .المقاومة لجولياني من دائرة ترامب المستمدة
من نفس السبب كان ترامب يميل إلى إعطائه الوظيفة  -جولياني كان األذن ترامب ولن تترك .همس الموظفون حول صحته
واستقراره .فحتى دفاعه الكامل الذي بدأ اآلن أصبح يبدو وكأنه مسؤولية .وقد عرض عليه النائب العام ،وزارة األمن الداخلي ،ومدير
المخابرات الوطنية ،لكنه رفض كل منهم باستمرار ،واالستمرار في التمسك بالدولة.أو ،في ما أخذ الموظفين ليكون االفتراض النهائي ،أو
التثليث الكبرى ،والمحكمة العليا .وبما أن ترامب لم يتمكن من وضع شخص ما على صراحة في االختيار أمام المحكمة دون تشويه
قاعدته وخطر هزيمة مرشحه ،بطبيعة الحال ،كانعليه أن يعطي والية جولياني.
عندما فشلت هذه االستراتيجية  -حصلت ريكس تيلرسون على وظيفة وزير الخارجية  -التي كان ينبغي أن تكون نهاية لها ،ولكن ترامب
حافظ على العودة إلى فكرة وضع جولياني على المحكمة .وفي  8فبراير  /شباط ،أثناء عملية التأكيد ،استبعد جورسوتش استثناء
ترامب من المحاكم .قرر ترامب ،في لحظة من بيكيه ،سحب ترشيحه ،وخالل محادثاته مع المتصلين بعد العشاء ،عاد إلى مناقشة كيف
كان ينبغي أن تعطي إشارة إلى رودي .كان الرجل الوحيد المخلص .كان بانون و بريبوس الذين أبقوا على تذكيره ،والتكرار إلى ما ال
نهاية ،أنه في واحدة من عدد قليل من حملة حداثة من السياسات قضية نزع فتيل ،ومثالية مثالية من قاعدة المحافظين ،فقد تركت
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الجمعية الفدرالية تنتج قائمة من المرشحين .وكانت الحملة قد وعدت بأن المرشح سيأتي من تلك القائمة ،وغني عن القول ،جولياني
لم يكن على ذلك.
كان غورسش ذلك .و ترامب لن يتذكر قريبا عندما كان يريد أي شخص من أي وقت مضى ولكن غورسوتش.
***
وفي  3فبراير  /شباط ،استضاف البيت األبيض اجتماعا مدروشا بعناية ألحد مجالس األعمال التي نظمت حديثا ،وهو المنتدى
االستراتيجي والسياسي للرئيس .وكانت مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين عالية الجودة وأنواع األعمال الثقيلة التي جمعها رئيس
بالكستون ستيفن شوارزمان .وكان التخطيط لهذا الحدث  -مع جدول أعمال دقيق ،تصميم المقاعد والمقدمات ،والهدايا الهوى  -أكثر
بسبب شوارزمان من إلى البيت األبيض .ولكن انتهى األمر إلى أن يكون هذا النوع من الحدث الذي ترامب فعلت بشكل جيد جدا في
وتتمتع كثيرا .كيليان كونواي ،التي غالبا ما تشير إلى تجمع شوارزمان ،ستبدأ قريبا موضوعا متكررا للشكوى ،وهي أن هذه األنواع من
األحداث  -ترامب يجلس مع الناس ذوي التفكير الجاد ويبحثون عن حلول لمشاكل األمة  -هي روح البيت األبيض ترامب و كانت وسائل
اإلعالم تمنحهم تغطية ضعيفة.
وكان استضافة المجالس االستشارية التجارية استراتيجية كوشنر .كان نهج األعمال المستنير ،مشتتا ترامب عن ما يعتبره كوشنر
جدول أعمال يميني غير مستنير .إلى بانون تزخر على نحو متزايد ،كان هدفها الحقيقي للسماح كوشنر نفسه لالقتران مع المديرين
التنفيذيين.
شوارزمان يعكس ما كان كثير من األعمال المفاجئة والمفاجئة وول ستريت تقارب ترامب .على الرغم من أن عددا قليال من كبار
المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى قد دعمه علنا
 مع العديد من الشركات الكبرى ،إن لم يكن كلها ،التي تخطط إلنتصار هيالري كلينتون وتوظف بالفعل فرق السياسة العامة المرتبطةب كلينتون ومع اعتقاد إعالمي واسع االنتشار بأن فوز ترامب سيضمن سوقا ،كان هناك فجأة ارتفاع درجة الحرارة بين عشية
وضحاها .بيت أبيض مضاد للتقاليد ووعد باإلصالح الضريبي تفوق احتمالية التغريد المدمر وأشكال أخرى من فوضى ترامب؛ إلى جانب
ذلك ،فإن السوق لم تتوقف تسلق منذ  9نوفمبر ،في اليوم التالي لالنتخابات .ما هو أكثر من ذلك ،في اجتماعات واحد على واحد ،وكان
المديرين التنفيذيين اإلبالغ عن مشاعر جيدة من ترامب النفوذ وفطنة مدهشة ،واإلغاثة المفاجئة من عدم االضطرار إلى التعامل مع ما
كان يعرف البعض أن ال هوادة فيها كلينتون فريق متضاربة (ماذا يمكنك أن تفعل بالنسبة لنا اليوم ،ويمكننا استخدام خطتك؟).
من ناحية أخرى ،في حين كان هناك شعور  -Cجناح االحترار لترامب ،كان هناك أيضا قلق متزايد حول الجانب المستهلك من العديد من
العالمات التجارية الكبرى .وكانت العالمة التجارية ترامب فجأة أكبر عالمة تجارية في العالم ،أبل الجديد ،باستثناء العكس ،ألنه كان
مستحيال عالميا (على األقل بين العديد من المستهلكين الذين سعى معظم العالمات التجارية العليا للمحكمة).
وبالتالي ،في صباح االفتتاح ،وموظفي اوبر ،شركة تقاسم ركوب ،الذي وقع الرئيس التنفيذي لشركة ترافيس كاالنيك ثم إلى مجلس
شوارزمان ،استيقظت للعثور على الناس بالسالسل إلى أبواب مقر سان فرانسيسكو بهم .وكان االتهام هو أن اوبر وكاالنيك كانوا
"يتعاونون"  -مع نزيفه من فيشي  -وضع مختلف تماما عن األعمال التي تبحث عن المنتديات الرصينة مع الرئيس كوسيلة للتأثير على
الحكومة .في الواقع ،فإن المتظاهرين الذين يعتقدون أنهم كانوا يرون عالقة الشركة مع ترامب من الناحية السياسية كانوا يرون هذا
بالفعل في العالمة التجارية التقليدية
شروط والتكبير في قطع االتصال .قاعدة عمالء اوبر قوية جدا ،الحضرية ،والتقدمية ،وبالتالي غير متزامنة مع قاعدة ترامب .شهد جيل
األلفية واعية العالمة التجارية هذا كما أبعد من السياسة ديكيرينغ وكجزء من اشتباك هوية ملحمية.وقفت ترامب وايت هاوس أقل
بالنسبة للحكومة وسحب المصالح المتنافسة ووضع السياسات ،وأكثر من ذلك ،في عالم محترم للعالمة التجارية ،كرمز ثقافي ثابت
وغير شعبي.
استقال كاليرك اوبر من المجلس .وجد الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيغر ببساطة أنه كان محتال في مناسبة االجتماع األول
للمنتدى.
ولكن معظم الناس في المجلس  -بخالف إلون موسك ،والمستثمر والمخترع ومؤسس تسال (الذي سوف يستقيل في وقت الحق) -
لم يكن من وسائل اإلعالم أو شركات التكنولوجيا ،مع عازمة ليبرالية ،ولكن من الخط القديم ،عندما  America-كانت الشركات
الكبيرة .ومن بينهم ماري بارا ،الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز؛ جيني روميتي من عب.جاك ويلش ،الرئيس التنفيذي السابق
لشركة جنرال إلكتريك؛ جيم ماكنيرني ،الرئيس التنفيذي السابق لشركة بوينغ؛واندرا نويي من بيبسيكو .إذا كان الحق الجديد قد انتخب
ترامب ،كان كبار المديرين التنفيذيين فورتشن  100الذين يسعده.
وحضر ترامب اللقاء مع نظيره الكامل  -الدائرة التي بدا عليها دائما التحرك معه ،بما في ذلك بانون ،بريبوس ،كوشنر ،ستيفن ميلر،
ورئيس المجلس االقتصادي الوطني غاري كوهن ،ولكن أجرى ذلك تماما تماما .وتحدث كل من الناس على الطاولة ،مع نقطة اهتمام،
لمدة خمس دقائق ،ثم طرح ترامب أسئلة المتابعة .على الرغم من أن ترامب يبدو أنه لم يكن على وجه الخصوص ،أو على اإلطالق،
على استعداد ألي من المواضيع التي يتم مناقشتها ،سأل أسئلة مهتمة ومهتمة ،ومتابعة األمور التي أراد معرفة المزيد عنها ،مما
يجعل االجتماع من السهل جدا ذهابا وإيابا .وقد الحظ أحد الرؤساء التنفيذيين أن هذا يبدو وكأنه الطريقة التي يفضل بها ترامب الحصول
على المعلومات  -التحدث عن ما كان مهتما به ،والحصول على أشخاص آخرين للتحدث عن اهتماماته.
واستمر االجتماع لمدة ساعتين .في رأي البيت األبيض ،كان هذا ترامب في أفضل حاالته .وقال ترامب الذي كان يحترمه أيضا" :كان أكثر
الناس احتراما في البالد".
وأصبح هذا الهدف من الموظفين  -لخلق الحاالت التي كان مرتاحا ،لبناء شيء من فقاعة ،لجدار له قبالة من عالم متوسط
الحماسي .في الواقع ،كانوا يسعون إلى تكرار هذه الصيغة بعناية :ترامب في البيضاوي أو في غرفة احتفالية أكبر الجناح الغربي يترأس
أمام جمهور متقبل ،مع فرصة الصورة .ترامب كان في كثير من األحيان مدير المرحلة الخاصة به في هذه األحداث ،وتوجيه الناس داخل
وخارج الصورة.
***
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وسائل اإلعالم لديها بعناية إذا مرشح انتقائي عندما يتعلق األمر تصوير الحياة الحقيقية في البيت األبيض .الرئيس وأول عائلة ال ،على
األقل ال عادة ،يتعرضون لهذا النوع من المصارعة السعي إلى أن في وسائل اإلعالم المشاهير النتائج في غير مؤلمة إلى محرجة
بالسخرية
أو في تكهنات ال نهاية لها عن حياتهم الخاصة .وحتى في أسوأ الفضائح ،ال يزال يمنح الرئيس شكال رسميا من حيث التعادل
والمالءمة .ساتورداي نايت يعيش المسرحيون الرئاسيون مضحكون جزئيا ألنهم يلعبون على اعتقادنا بأن الرؤساء في الواقع هم في
وضع أحرف وأزرار متناثرة ،وأسرهم ،والخيول ليسوا وراءهم ،عديم اللون وطاعة .كانت النكتة على نيكسون أنه كان محتمال ،حتى في
ذروة واترغيت ،وشرب بكثافة ،وقال انه ال يزال في معطفه وربطة عنق ،الركوع في الصالة .جيرالد فورد تعثرت مجرد الخروج من سالح
الجو واحد ،وتوفير فرحان كبير في هذه الفاصلة من ضجة الرئاسة الرسمية .رونالد ريغان ،من المحتمل أن يعاني من اآلثار المبكرة
لمرض الزهايمر ،بقي صورة تدار بعناية من الهدوء والثقة .بيل كلينتون ،وسط أكبر انقطاع في الديكور الرئاسي في التاريخ الحديث ،كان
حتى دائما يصور كرجل في السيطرة .وقد سمح لوسائل اإلعالم بتقديم جورج بوش ،لوقف جميع فض االشتباك ،على أنه مسؤول
بشكل كبير.باراك أوباما ،ربما لعيبه ،وقدم باستمرار كما مدروس ،ثابت ،والعزم .هذا هو جزء من الفائدة من السيطرة على الصورة
المفرطة ،ولكن أيضا ألنه يعتقد الرئيس أن يكون التنفيذي النهائي ،أو ألن أسطورة وطنية تتطلب منه أن يكون.
كان هذا هو في الواقع نوع من الصور التي عملت دونالد ترامب لمشروع طوال معظم حياته المهنية .له هو رجل أعمال  s1950نوع من
المثالي .يطمح إلى أن يشبه والده ،أو ،على أي حال ،ال يستهجن والده .إال عندما يكون في مالبس الغولف ،فمن الصعب أن نتصور له
من دعوى وربطة عنق ،ألنه تقريبا تقريبا .والكرامة الشخصية  -أي االستقامة الواضحة واالحترام  -هي واحدة من تثبيتاته .انه غير مرتاح
عندما الرجال من حوله ال يرتدي البدلة والعالقات .الشكلية واالتفاقية  -قبل أن يصبح رئيسا ،الجميع تقريبا دون المشاهير أو مليار دوالر
دعا له "السيد .ترامب " -جزء مركزي من هويته .عارضة هو العدو من التظاهر .وكان ادعاءه أن العالمة التجارية ترامب وقفت على
السلطة ،والثروة ،وصول.
في  5فبراير ،نشرت صحيفة نيويورك تايمز قصة داخل البيت األبيض كان الرئيس ،بعد أسبوعين من فترة واليته ،والمطاردة في ساعات
متأخرة من الليل في رداء حمامه ،غير قادر على العمل على مفاتيح الضوء .سقط ترامب .لقد رأى الرئيس بشكل غير صحيح ،طريقة
تصويره على أنه يخسره ،كما نورما ديزموند في فيلم سونسيت بوليفارد  ،نجم تالشى أو حتى خرف يعيش في عالم خيالي( .هذا كان
تفسير بانون لصورة التايمز لترامب ،الذي اعتمده الجميع بسرعة في البيت األبيض) .وبطبيعة الحال ،كان مرة أخرى شيء إعالمي  -كان
يعامل بطريقة ال الرئيس.
لم يكن هذا غير صحيح .وقد أضافت صحيفة نيويورك تايمز  ،في جهودها الرامية إلى تغطية الرئاسة التي رأتها صراحة شاذة ،أن البيت
األبيض قد ضرب شيئا من شكل جديد من أشكال التغطية .جنبا إلى جنب مع تسليط الضوء على إعالنات البيت األبيض ،وفصل تافهة
من ورقة كبيرة من شأنه أيضا تسليط الضوء ،في كثير من األحيان في تغطية الصفحة األولى ،والشعور من السخيف ،وبيتيبل ،وكلها من
اإلنسان .تحولت هذه القصص ترامب إلى شخصية من السخرية.صحفيين البيت األبيض أكثر باستمرار على هذا الضرب ،ماغي
هابرمان و جلين دروش ،ستصبح جزءا من امتناع ترامب المستمر عن وسائل اإلعالم الخروج للحصول عليه .حتى أن الدج قد يصبح العبا
أساسيا في رسومات ساتاي نايت اليف التي سخرت من الرئيس وأوالده وسكرتيره الصحفي شون سبايسر ومستشاريه بانون
وكونواي.
الرئيس ،في حين كان في كثير من األحيان مخطئا في تصويره للعالم ،وكان حرفيا تماما عندما يتعلق األمر كيف رأى نفسه .ومن ثم
دحض هذه الصورة له باعتباره مطارد منتصف الليل أو مضيفا بشكل خطير في البيت األبيض من خالل اإلصرار على أنه ال يملك رداء
حمام.
"هل يبدو وكأنه نوع من البشكير من الرجل ،حقا؟" وطالب ،وليس روح الدعابة ،من كل شخص تقريبا الذي تحدث خالل الثماني
واألربعين ساعة القادمة" .على محمل الجد ،يمكنك أن تراني في رداء الحمام؟"
الذين تسربت ذلك؟ لترامب ،تفاصيل حياته الشخصية فجأة أصبحت مسألة أكبر بكثير من القلق من جميع أنواع أخرى من التسريبات.
مكتب نيويورك تايمز واشنطن ،في حد ذاته حرفي جدا والقلق من احتمال عدم وجود روب حمام الفعلية ،تسربت عكس ذلك بانون كان
مصدر القصة.
بانون ،الذي نصب نفسه على أنه نوع من الثقب األسود من الصمت ،قد أصبح أيضا نوعا من الرسمي صوت حفرة سوداء ،الجميع الحلق
العميق .كان بارع ،مكثف ،مذكر ،ومراوغ ،سلطته النظرية من أي وقت مضى يفسح المجال لتعليق شبه علني مستمر على االدعاءات
والفتوس وانعدام األمل من جدية معظم اآلخرين في البيت األبيض .وبحلول األسبوع الثاني من رئاسة ترامب ،يبدو أن الجميع في البيت
األبيض يحافظون على قائمة خاصة بهم من الرافعات المحتملة ويبذلون قصارى جهدهم للتسرب قبل أن يتسربوا.
لكن مصدر تسرب آخر محتمل حول انشقاقه في البيت األبيض كان ترامب نفسه .في مكالماته طوال النهار والليل من سريره ،كثيرا ما
تحدث إلى الناس الذين ليس لديهم سبب للحفاظ على اعترافاته .كان نهر المظالم  -بما في ذلك حول ما كان تفريغ البيت األبيض على
تفتيش وثيق  -أمثلة من العديد من المستفيدين من دعواته انتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم القيل والقال من أي وقت مضى يقظ
وال رحمة.
***
وفي السادس من شباط  /فبراير ،قام ترامب بإحدى مكالماته الهاتفية غير المرغوب فيها ،والشفقة ،وغير المرغوب فيها دون افتراض
السرية لمعارف وسائل اإلعالم في نيويورك .لم يكن للنداء أي نقطة يمكن تمييزها سوى التعبير عن مشاعره المتخلفة عن احتقار
وسائل اإلعالم بال هوادة وعدم وضوح موظفيه.
وكان الموضوع األول من غضبه صحيفة نيويورك تايمز ومراسلها ماجي هابيرمان ،الذي وصفه ب "وظيفة الجوز" .غايل كولينز تايمز  ،الذي
كان قد كتب عمود غير مالئم مقارنة ترامب لنائب الرئيس بنس ،كان " " .ولكن بعد ذلك ،واستمر تحت عنوان وسائل اإلعالم يكره ،وقال
انه فيريد إلى سي إن إن والخيانة العميقة
من رئيسها ،جيف زوكر .وقال ترامب ان زوكر الذي كان رئيسا لل ان بي سي قد كلف المتدرب " ،كان من قبل ترامب" ،وقال عن نفسه
في الشخص الثالث .وترامب كان "شخصيا" حصلت زوكر وظيفته في كنن" .نعم ،نعم ،لقد فعلت "،قال ترامب.
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ثم كرر قصة أنه كان يخفي كل ما يقوله الجميع تقريبا .وقال انه ذهب الى عشاء ،وقال انه ال يتذكر متى ،حيث كان قد جلس بجانب
"رجل يدعى كينت" ،مما ال شك فيه فيل كينت ،الرئيس التنفيذي السابق لشركة تيرنر للبث ،وقسم تايم وارنر التي أشرفت على
" -CNNوقال انه كان لديه قائمة بأربعة أسماء " .ثالثة منهم لم ترامب أبدا من قبل ،لكنه كان يعرف جيف زوكر بسبب المبتدئ " .كان
زوكر رقم أربعة في القائمة ،لذلك تحدثت له حتى رقم واحد .أنا ربما ال ينبغي أن يكون ألن زوكر ليست ذكية ولكن أحب أن تظهر أنني
يمكن أن تفعل هذا النوع من الشيء " .ولكن زوكر "،رجل سيء للغاية الذي فعل رهيب مع تصنيفات " ،قد تحولت بعد ترامب قد حصلت
كان هذا العمل هو "مثير لالشمئزاز بشكل ال يصدق" .وكان هذا هو "ملف" الروسية وقصة "دش الذهبي" ،وممارسة كنن اتهمه بأنه
طرف في جناح فندق موسكو مع البغايا متنوعة.
بعد االستغناء عن زوكر ،ذهب رئيس الواليات المتحدة إلى التكهن بشأن ما كان ينطوي على دش الذهبي .وكيف كان هذا مجرد جزء
من حملة إعالمية لن تنجح أبدا في قيادته من البيت األبيض .وألنهم كانوا خاسرين وأكرهوا على الفوز ،فإنهم يوزعون األكاذيب الكلية،
واألشياء المربوطة بنسبة  ،٪100غير صحيحة على اإلطالق ،على سبيل المثال ،غطاء أسبوع مجلة تايم  -الذي ذكر ترامب مستمعيه
أنه كان أكثر من أي شخص في التاريخ  -الذي أظهر ستيف بانون ،وهو رجل جيد ،قائال انه كان الرئيس الحقيقي" .ما مدى التأثير الذي
تعتقده ستيف بانون علي؟" طالب ترامب وكرر السؤال ،ثم كرر الجواب" :صفر! الصفر! "وهذا ذهب البنه في القانون ،أيضا ،الذي كان
الكثير لتعلم.
وقال إن وسائل اإلعالم لم تضر به فقط ،وقال إنه ال يبحث عن أي اتفاق أو حتى أي رد فعل  -ولكنه يضر بقدراته التفاوضية ،التي تؤذي
األمة .والتي ذهبت ليلة السبت اليف  ،أيضا ،والتي قد تعتقد أنها كانت مضحكة جدا ولكن كان يضر في الواقع الجميع في البالد .وبينما
كان يفهم أن سنل كان هناك يعني له ،وأنها كانت جدا ،يعني جدا .كان "كوميديا وهمية" .وقد استعرض معاملة جميع الرؤساء اآلخرين
في وسائل اإلعالم ،ولم يكن هناك شيء من هذا القبيل ،حتى من نيكسون الذي كان يعامل بشكل غير عادل" .كيليان ،الذي هو عادل
جدا ،وقد تم توثيق كل ذلك.يمكنك أن تبحث في ذلك" .
والسبب هو أنه في ذلك اليوم نفسه كان قد أنقذ  700مليون دوالر سنويا في الوظائف التي كانت تسير إلى المكسيك ولكن وسائل
اإلعالم كانت تتحدث عنه في رداء الحمام الذي "لم يكن لدي ألنني لم ترتديه أبدا رداء حمام .ولم يلبس أحدا ألنني لست هذا النوع من
الرجل " .وما تقوم به وسائل اإلعالم يقوض هذا المنزل الكريم ،و" الكرامة مهمة جدا " .لكن مردوخ" الذي لم يسبق لي أن اتصل بي
أبدا " ،كانت تدعو اآلن في كل وقت .لذلك يجب أن تخبر الناس شيئا.
واستمرت المكالمة لمدة ست وعشرين دقيقة.

7
روسيا
E
فين قبل أن يكون هناك سبب لالشتباه سالي ييتس ،كانوا يشتبه في ذلك .وقال تقرير االنتقال ان ترامب لن يحب ان يكون فى جامعة
اطلنطا المولود فى جامعة اطلنطا بجورجيا محامى العدل فى وزارة العدل والمقرر ان يصعد الى النائب العام بالوكالة .كان هناك شيء
عن نوع معين من شخص أوباما .شيء عن الطريقة التي مشى واحتجزوا أنفسهم.التفوق  .وحول نوع معين من النساء الذين سوف
فرك على الفور ترامب بطريقة خاطئة-أوباما النساء كونها جيدة قبالة --قبالة،
هيالري النساء آخر .في وقت الحق سيتم تمديد ذلك إلى "نساء دوج".
هنا كان هناك فجوة عنصرية :بين ترامب وموظفي الحكومة المهنية .كان يستطيع فهم السياسيين ،لكنه كان يجد صعوبة في الحصول
على التعامل مع هذه األنواع البيروقراطية ،ومزاجه ودوافعهم .وقال انه ال يمكن فهم ما يريدون .لماذا هم ،أو أي شخص ،يكون موظف
حكومي دائم؟ "هم الحد األقصى للخروج في ماذا؟ مائتي الكبرى؟ قمم " ،وقال ،معربا عن شيء مثل عجب.
سالي ييتس كان يمكن أن يكون قد تم تمريرها ل أكت أغ بقعة للعمل في المكان الذي انتخب النائب العام المعين ،جيف جلسات،
انتظر للتأكيد ،وقبل فترة طويلة ترامب سيكون غاضبا حول لماذا لم تكن .لكنها كانت نائبة للجلسة وكانت قد أكدت من قبل مجلس
الشيوخ ،وعمل بالنيابة أغ بحاجة شخص مع تأكيد مجلس الشيوخ .وعلى الرغم من أنها بدا أنها ترى نفسها على أنها سجين محتجز
في إقليم معادي ،قبل ييتس الوظيفة.
وبالنظر إلى هذا السياق ،فإن المعلومات الغريبة التي عرضتها على محامي البيت األبيض دون ماكغان خالل األسبوع األول لإلدارة  -كان
ذلك من قبل ،في األسبوع الثاني ،رفضت فرض أمر الهجرة ،ومن ثم أطلقت على الفور ،لم تكن غير مرغوب فيها فحسب بل كانت
مشبوهة.
وكان مستشار االمن القومى الذى تم تأكيده مؤخرا ،مايكل فلين ،قد تجاهل تقارير فى صحيفة واشنطن بوست عن محادثة مع السفير
الروسى سيرجى كيسلياك .وقال انه كان لقاء بسيط وتحية .وأكد للفريق االنتقالي  -من بين آخرين ،نائب الرئيس المنتخب بينس  -أنه
لم تجر مناقشات حول عقوبات إدارة أوباما ضد الروس ،وهو ما أكده بنس من قبل علنا.
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وقال ييتس اآلن البيت األبيض أن محادثة فلين مع كيسلياك قد تم بالفعل القبض كجزء من "مجموعة عرضي" من التنصت على
المكالمات الهاتفية المعتمدين لديها .وهذا هو ،وكان يفترض أذن عملية تنصت على السفير الروسي من قبل محكمة مراقبة
االستخبارات الخارجية السرية و ،بالمناسبة ،والتقطت فلين.
وكانت محكمة مراقبة االستخبارات االجنبية حققت لحظة من سمعة سيئة بعد أن أدلى إدوارد سنودن الكشف لفترة وجيزة على العدو
اللدود لليبراليين الذين كانوا غاضبين من الغارات الخصوصية .اآلن أنها تحقيق لحظة أخرى ،ولكن هذه المرة باسم صديق من الليبراليين،
الذين كانوا يأملون في استخدام هذه التنصت "عرضية" باعتبارها وسيلة لربط مخيم ترامب لمؤامرة تتراوح  -wideمع روسيا.
في وقت قصير ،Priebus ،McGahn ،وبانون ،مع كل الشكوك السابقة حول موثوقية فلين و" -judgmentواللعنة المتابعة" ،وفقا لبانون
الممنوحة-حول رسالة ييتس .سئل فلين مرة أخرى حول دعوته مع كيسلياك .قيل له أيضا أن تسجيل قد تكون موجودة .مرة أخرى أنه
سخر اي اشارة الى ان هذا كان التناقش حول أي شيء.
في واحد عرض البيت األبيض ،كانت الثرثرة ييتس في ما يزيد قليال "مثل اكتشفت زوجها صديقة تعاملت مع شخص آخر ،ويقف على
المبدأ ،وكان لنقول له".
المزيد من التنبيه إلى البيت األبيض هو كيف يمكن في جمع عرضية فيه أسماء المواطنين األمريكيين من المفترض أن تكون "ملثمين"،
مع اإلجراءات المعقدة الالزمة ل"كشف" ،كان لهم ييتس ذلك بسهولة ويسر التقطت فلين؟ ويبدو تقريرها أيضا للتأكد من أن تسرب
إلى المشاركة حول هذه التسجيالت جاء من مصادر جزء  ،FBIوزارة العدل ،أو أوباما البيت األبيض من النهر متزايد من التسريبات،
مع تايمز و المشاركة وجهات في التسريبات "المفضلة.
البيت األبيض في تقييمها للرسالة ييتس انتهى رؤية هذا األمر أقل مشكلة مع دائما يصعب التعامل فلين من كمشكلة مع ييتس ،حتى
كتهديد منها :وزارة العدل ،مع الموظفين الضخم من مهنة وأوباما يميل النيابة العامة ،وكان آذان على فريق ترامب.
***
واضاف "انها غير عادلة" ،وقال كيليان كونواي ،يجلس في مكتبه في الطابق الثاني بعد مزخرف لها في حين تمثل مشاعر الرئيس
األذى" .إنه من الظلم الواضح .انها غير عادلة جدا .فقدوا .أنها لم تفز .هذا غير عادل جدا .حتى بوتوس فقط ال أريد أن أتحدث عن ذلك ".
لم يكن هناك أحد في البيت األبيض الذين أرادوا الحديث عن أو حتى أي شخص قد فوضت رسميا للحديث عن وروسيا ،والقصة التي،
اضحا لمعظم ،حتى قبل دخولهم البيت األبيض ،كان على يقين من أن تطغى السنة األولى اإلدارة ترامب على أقل تقدير .ال أحد كان
على استعداد للتعامل معها.
"ليس هناك سبب للحديث حتى عن ذلك" ،وقال شون سبيسر ،ويجلس على األريكة في حياته
مكتب ،يعبرون بقوة ذراعيه" .ليس هناك سبب للحديث حتى عن ذلك" وقال مرة أخرى ،بعناد.
من جانبه ،ان الرئيس لم يستخدم ،على الرغم من أنه قد يكون لديك ،فإن كلمة "الدرامي" .واعتبر أن القصة روسيا ال معنى لها وال
يمكن تفسيره وعدم وجود أساس في الواقع .كانت مجرد االنجرار أنها في.
وكانوا قد نجا من فضيحة خالل حملة بيلي بوش عطلة نهاية األسبوع والتي تكاد ال أحد في الدائرة الداخلية ترامب كان يعتقد أنها يمكن
أن البقاء على قيد الحياة ،إال أن ضربتها فضيحة روسيا .مقارنة الهرة البوابة ،بدا روسيا مثل البوابة اليسرى فقط ،يائسة .-thing ،ما بدا
غير عادلة كان اآلن أن المسألة ال تزال لم يذهب بعيدا ،وأنه ال يمكن فهمه ،أخذ الناس على محمل الجد .عندما في أحسن األحوال كان
 ...ال شيء.
وكانت وسائل اإلعالم .
وكان البيت االبيض تصبح بسرعة اعتادوا على الفضائح التي تقودها وسائل اإلعالم ،ولكنها كانت تستخدم أيضا لفراقهم .ولكن اآلن وكان
هذا واحد ،محبط ،على عقد.
إذا كان هناك أي قطعة واحدة من دليل ليس فقط من تحيز وسائل اإلعالم ولكن القصد من وسائل اإلعالم أن تفعل أي شيء ما في
وسعها لتقويض هذا الرئيس ،وكان في وجهة نظر دائرة هذا ،والقصة روسيا ترامب ،ما اشنطن بريديطلق عليه "هجوم روسيا على
نظامنا السياسي" ( ".لذلك بشكل رهيب وغير عادلة بشكل رهيب ،مع عدم وجود دليل على صوت واحد تغيرت" ،وفقا لكونواي) .وكان
وغدرا .كان عليه ،لهم ،على الرغم من أنها لم يضع األمر على هذا النحو ،على غرار هذا النوع من المؤامرات كلينتون تشبه الظالم أن
الجمهوريين كانوا أكثر متعود على اتهام الليبراليين من-وايت ووتر ،بنغازي ،البريد اإللكتروني بوابة .وهذا هو ،على السرد الهوس الذي
يؤدي إلى التحقيقات ،التي تؤدي إلى تحقيقات أخرى ،وأكثر الهوس عدم الهروب التغطية اإلعالمية .وكانت هذه السياسة الحديثة:
المؤامرات الدم الرياضة التي كانت على وشك محاولة لتدمير الناس والمهن.
عندما تم مقارنة وايت ووتر لكونواي ،وقالت انها وليس إثبات وجهة حول الهواجس ،وبدأ على الفور أن يجادل في التفاصيل التي تنطوي
على ويبستر هوبيل ،وهو رقم نسي معظمهم في قضية وايت ووتر ،وذنب روز للمحاماة في والية اركنسو ،حيث كانت هيالري كلينتون
شريك .الجميع يعتقد المؤامرات جانبهم ،بينما تماما ،والبر ،ورفض المؤامرات الموجهة إليهم .لالتصال شيء كان مؤامرة لصرف النظر
عنها.
أما بالنسبة لبانون ،الذي كان نفسه روجت العديد من المؤامرات ،وقال انه رفض القصة روسيا في األزياء كتاب" :انها مجرد نظرية
المؤامرة" .وأضاف أن الفريق كان ترامب غير قادر بالتآمر عن أي شيء.
***
كان-مجرد قصة روسيا بعد أسبوعين من رئاسة-خط فاصل جديد مع كل جانب يشاهدون اآلخر كما دفع أخبار وهمية.
كلما البيت االبيض يعتقد تماما أن القصة كانت واخترع بناء ضعيفة إن لم تكن سخيفة المواضيع السرد ،مع أطروحة المحير :نحن ثابتة
االنتخابات مع الروس !OMG ،المضادة للترامب العالم ،وخاصة وسائل اإلعالم التي لها هو ،في وسائل اإلعالم التي يعتقد أن هناك
ارتفاع ،إن لم يكن ساحقا ،احتمال أن كان هناك شيء كبير هناك ،وفرصة الئقة أنه يمكن عاد.
إذا كانت وسائل االعالم-،باستقامة النفس ،ورأى أنها الكأس المقدسة والرصاصة الفضية الدمار ترامب ،والبيت األبيض ترامب يراه ،مع
بعض الشفقة على الذات ،ومحاولة يائسة لتلفيق فضيحة ،كان هناك أيضا مجموعة أموال الذكية في الوسط.
وكان الديمقراطيون في الكونغرس كل شيء لكسب من خالل اإلصرار ،بنغازي مثل ،أنه إذا كان هناك دخان (حتى لو كانوا يعملون ماسة
الخوار) كان هناك حريق ،وباستخدام التحقيقات كمنتدى لتعزيز الرأي األقلية (ولألعضاء ل الترويج لنفسها).
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بالنسبة للجمهوريين في الكونغرس ،كانت التحقيقات بطاقة للعب ضد الروح االنتقامية ترامب وعدم القدرة على التنبؤ .الدفاع عنه أو
شيء أقل من الدفاع عنه ،بل وربما مالحقته عرضت-الجمهوريين مصدرا جديدا للضغط في تعاملهم معه.
المجتمع مع المخابرات إقطاعيات ال تعد وال تحصى منفصلة كما المشبوهة من ترامب اعتبارا من أي رئيس مقبل في الذاكرة سيكون،
في اإلرادة ،لديهم خطر  -dripتسرب بالتنقيط بالتنقيط لحماية مصالحها الخاصة.
ان مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل تقييم األدلة والفرصة من خالل العدسات الخاصة بهم من البر والوصولية ،" ( .يتم تعبئة زارة
العدل مع النساء النيابة العامة مثل ييتس الذي أكرهه" قال مساعد ترامب ،بهدف الغريب المنحازة بين الجنسين من التحدي
المتنامي).
وإذا كان كل السياسة هو اختبار لقوة خصمك ،الفطنة ،والصبر ،ثم وهذا بغض النظر عن الحقائق التجريبية ،كان الى حد بعيد تجربة
ذكية ،مع العديد من الفخاخ التي قد تقع كثير من الناس في .في الواقع ،في نواح كثيرة كانت المسألة ليست روسيا ولكن ،في الواقع،
بدا القوة ،والفطنة ،والتحمل ،والصفات ترامب بوضوح إلى عدم .ثابت تعزف عن جريمة ممكنة ،حتى لو لم يكن هناك الفعلية الجريمة ولم
يكن أحد بعد اإلشارة إلى فعل محدد من التواطؤ الجنائي ،أو في الواقع أي انتهاك واضح اآلخر من القانون قد يجبر على التستر التي ثم
قد تتحول إلى جريمة .أو تحويل ما يصل عاصفة من الغباء والطمع.
واضاف "انهم تأخذ كل شيء قلته من أي وقت مضى والمبالغة ذلك" وقال الرئيس في األسبوع األول له في البيت األبيض أثناء إجراء
مكالمة في وقت متأخر من الليل" .انها مبالغ فيها جميعا .بلدي المبالغات مبالغ فيها ".
***
فرانكلين فوير ،رئيس التحرير السابق في واشنطن لل جمهورية الجديدة  ،أدلى حالة مبكرة لمؤامرة ترامب بوتين يوم  4يوليو ،2016
في الئحة  .له قطعة يعكس التشكك التي تمتلك فجأة وسائل اإلعالم والمثقفين السياسي :ترامب ،المرشح غير جادة ،وكان ،ولكن ال
يمكن فهمه ،وتصبح واحدة أكثر أو أقل خطورة.
وعلى نحو ما ،بسبب وضعه على عدم الجدية السابقة ،وله ما تشاهده هو بين ما أنت بين الحصول على الطبيعة ،رجل األعمال ثرثار،
مع نظيره اإلفالس ،والكازينوهات ،وملكات الجمال ،تجنبت التدقيق الشديد .لترامب الطالب الذي له أكثر من ثالثين عاما من مغازلة
االنتباه ،في كثير من وسائل اإلعالم قد أصبح ،وكانت صفقات عقارية نيويورك القذرة ،وكانت المشاريع اتالنتيك سيتي القذرة ،وكانت
شركة الطيران ترامب القذرة ،مارس في الغو ،و مالعب الغولف ،وجميع الفنادق القذرة .أي مرشح معقول يمكن أن نجا من سرد حتى
واحدة من هذه الصفقات .ولكن ما قدر لطيف الفساد قد برزت في ترامب الترشيح التي ،بعد كل شيء ،كانت منصة كان يعمل
على .سأفعل لك ما يفعله رجل أعمال صعبة لنفسه .
حقا انظر فساده ،كان عليك أن نرى ذلك على مسرح أكبر .فوير كان يشير إلى واحد رائع.
تجميع خارطة طريق مفصلة لفضيحة التي لم تكن موجودة بعد ،فوير ،دون أي شيء يشبه البنادق التدخين أو حتى دليل حقيقي،
وسحبت معا في يوليو تقريبا جميع المواضيع الظرفية والموضوعية والكثير من مختلف الشخصيات التي من شأنها أن تلعب بها على
مدى ثمانية عشر شهرا المقبلة( .دون علم الجمهور أو حتى معظم وسائل اإلعالم أو المطلعين السياسي ،كان فيوجن  GPSمن خالل
هذه النقطة استأجرت الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل للتحقيق في وجود صلة بين ترامب والحكومة الروسية).
كان بوتين يسعى إلى عودة القوة الروسية ،وكذلك لمنع التعديات من قبل االتحاد األوروبي والناتو .رفض ترامب التعامل مع بوتين على
أنه شبه خارج القانون  -ناهيك عن ما يبدو وكأنه رجل يسحقه  -يعني ،بحكم الواقع ،أن ترامب كان متشائما حول عودة القوة الروسية
وربما كان في الواقع يروج لها.
لماذا ا؟ ما الذي يمكن أن يكون في ذلك لسياسي أمريكي لالحتضان علنا  -احتضانيا  -فالديمير بوتين وتشجيع ما رأى الغرب المغامرة
الروسية؟
النظرية  :1تم توجيه ترامب إلى القوى االستبدادية .وردد فوير سحر ترامب منذ زمن طويل مع روسيا ،بما في ذلك خداعه من قبل
غورباتشوف على حد سواء الذي زار برج ترامب في الثمانينيات ،والعديد من القصائد التي ال داعي لها وال لزوم لها لبوتين " .واقترح هذا
االستلقاء مع الكالب ،الضعف مع البراغيث :إن التحالف مع السياسيين الذين تكمن سلطتهم جزئيا في تحملهم للفساد ،أو النظر إليهم
بشكل إيجابي ،يجعلكم أقرب إلى الفساد .وبالمثل ،استرعى بوتين إلى رجال شعبيين في صورة خاصة به :ومن ثم ،سأل فوير:
"لماذا ال يقدم الروس له نفس المساعدة المألوفة التي ألقتها على لوبان وبرلسكونى والبقية؟"
النظرية  :2كان ترامب جزءا من مجموعة أعمال دولية أقل عددا (أقل بكثير) ،تغذى على أنهار ثروة مشكوك فيها كانت قد أطلقت العنان
لكافة الجهود الرامية إلى نقل النقود ،ومعظمها من روسيا والصين ،بعيدا عن األضرار السياسية .هذه األموال ،أو الشائعات عن مثل هذه
األموال ،أصبح تفسيرا ،ال يزال فقط ظرف واحد في محاولة لتقييم جميع المعامالت التجارية ترامب التي ظلت إلى حد كبير مخفية عن
الرأي( .هناك
كان نظريين متناقضين هنا :كان قد خفي هذه المعامالت ألنه لم يكن يريد أن يعترف قلة ،أو كان قد أخفى لهم إلخفاء ديسبريبوتابلينيس
لها ).ألن ترامب هو أقل من جديرة باالئتمان ،وكان فوير من بين العديد من الذين خلصوا إلى أن ترامب بحاجة إلى وتتحول إلى مصادر
أخرى  -أكثر أو أقل المال القذرة ،أو المال مع أنواع أخرى من السالسل المرفقة(.الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعمل بها العملية هي،
على النحو التالي تقريبا :القلة التي تقوم باالستثمار في صندوق استثماري غير شرعي إلى حد ما ،والذي يستثمر استثمارا في
ترامب) .وفي حين أن ترامب سيعمل بشكل قاطع ينكر أنه كان لديه أي قروض أو استثمارات من روسيا ،واحد ،بالطبع ،ال يكون المال
القذرة على كتب واحد.
كمجموعة فرعية من هذه النظرية ،ترامب  -أبدا أبدا دقيق جدا عن فحص شعبه  -تحيط نفسه مع مجموعة متنوعة من المتسلقين
الذين يعملون صفقات خاصة بهم ،و ،معقولة ،مساعدة صفقات ترامب .حدد فوير الشخصيات التالية كجزء من مؤامرة روسية محتملة:
• تيفيق عارف ،وهو مسؤول سابق في روس سيان الذي كان يدير مجموعة بايروك ،وهو وسيط في تمويل ترامب مع مكتب في ترامب
• وفيليكس سيتر (المهاجر في بعض األحيان) ،وهو مهاجر روسي المولد إلى شاطئ برايتون في بروكلين ،الذي كان قد سبق له أن
قضى بعض الوقت في السجن فيما يتعلق باالحتيال في وساطة تديرها المافيا ،والذي ذهب للعمل في بايروك وكان لديه بطاقة
تعريف األعمال (عندما استمر اسم ساتر في الظهور في وقت الحق ،أكد ترامب بانون أنه ال يعرف ساتر على اإلطالق).
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• كارتر بادج ،وهو مصرفي حافظة غير مؤكدة قضى بعض الوقت في روسيا ،وكتب نفسه بأنه نصح شركة النفط غازبروم التي تديرها
الدولة ،والتي ظهرت على قائمة تم تجميعها على عجل من مستشاري السياسة الخارجية ترامب والذين ، ،كان مكتب التحقيقات
الفدرالي يراقب عن كثب في ما قاله هو محاولة المخابرات الروسية لتحويل (ترامب سوف ينكر في وقت الحق من أي وقت مضى
لقاء الصفحة ،ومكتب التحقيقات االتحادي يقول انه يعتقد ان المخابرات الروسية استهدفت الصفحة في محاولة لتحويله).
• مايكل فلين ،الرئيس السابق لوكالة المخابرات العسكرية  -الذي أطلقه أوباما ألسباب غير واضحة  -الذي لم يظهر بعد كمستشار
رئيسي للسياسة الخارجية في ترامب ومستشار األمن القومي في المستقبل ،ولكنه كان يرافقه في العديد من رحالت الحمالت،
والذي كان في وقت سابق من وقد دفعت رسوم قدرها  45،000دوالر يتحدث في موسكو وتم تصويرها يجلس في عشاء مع
• بول مانافورت ،الذي كان ،باإلضافة إلى عمله كمدير حملة ترامب ،سلط الضوء على أنه منطوق سياسي وخبير استشاري حصل
على دخل كبير يقدم الدعم لفيكتور يانوكوفيتش المدعوم من الكرملين ،والذي نجح في رئاسة أوكرانيا عام  ،2010وتم إزالته في عام
 ،2014وكان في العمل مع أوليغارتش الروسي وبوتين محبوب أوليغ
وبعد أكثر من عام ،سيكون كل من هؤالء الرجال جزءا من دورة األخبار الروسية-ترامب شبه اليومية.
النظرية  :3اقتراح الكأس المقدسة هو أن ترامب والروس  -وربما حتى بوتين نفسه  -قد اجتمعوا معا الختراق اللجنة الوطنية
الديمقراطية.
النظرية  :4ولكن بعد ذلك كانت هناك تلك التي تعرف-أفضل من الناحية النظرية ،وبعض النسخة التي معظم البوقات تأتي الحتضان .كان
مجرد نجمة سخيف .أخذ ملكة جماله إلى روسيا ألنه كان يعتقد أن بوتين سيكون صديقه .لكن بوتين لم يكن يمكن أن يكون أقل رعاية،
وفي نهاية المطاف وجد ترامب نفسه في حفل عشاء الموعود يجلس على جانب واحد بجانب الرجل الذي يبدو وكأنه لم تستخدم أبدا
األواني وعلى الجانب اآلخر جابا هوت في قميص الغولف .وبعبارة أخرى ،ترامب ،ولكن الحمقاء له مص المتابعة قد يكون ،ومع ذلك
مشبوهة قد تبدو في بعد األوان  -أردت فقط القليل من االحترام.
النظرية  :5الروس ،الذين يحملون معلومات مضرة عن ترامب ،كانوا يبتسمون به .كان مرشحا منشوريا.
***
في  6يناير  /كانون الثاني  ،2017أي ما يقرب من ستة أشهر إلى اليوم الذي نشرت فيه قطعة "فوير" ،أعلنت وكالة المخابرات المركزية
ومكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة األمن القومي استنتاجهم المشترك بأن "فالديمير بوتين أمر بحملة نفوذ في عام  2016تهدف إلى
انتخابات الرئاسة األمريكية" .من ستيلي الملف ،إلى التسريبات المستمرة من مجتمع االستخبارات األميركية ،إلى شهادات وتصريحات
من قيادة أجهزة المخابرات األمريكية ،ظهر توافق قوي في اآلراء.كانت هناك عالقة شائنة ،ربما كانت مستمرة ،بين ترامب وحملته
والحكومة الروسية.
ومع ذلك ،فإن هذا ال يمكن أن ينظر إليه حتى اآلن على أنه تمني كبير من قبل المعارضين ترامب .وقال الصحفي المجتمعي
االستخباراتي ادوارد جاي ابشتاين "ان الفرضية الكامنة وراء القضية هي ان الجواسيس يخبرون الحقيقة"".من عرف؟" ،في الواقع ،لم
يكن القلق في البيت األبيض حول التواطؤ  -الذي يبدو غير قابل للتصديق إذا لم يكن فارسيكال  -ولكن ما ،إذا بدأ تفكك ،من المرجح أن
يؤدي إلى فوضوي ترامب (و كوشنر) التعامالت التجارية .حول هذا الموضوع كل عضو من كبار الموظفين عانت بال حول وال قوة ،وتغطي
العينين واألذنين والفم.
كان هذا هو اإلجماع الغريب والمتوازن ،وليس أن ترامب كان مذنبا من كل ما اتهم به ،لكنه كان مذنبا من ذلك بكثير.وكان من الممكن
جدا أن يكون من المعقول أن يؤدي إلى المصداقية تماما.
***
في  13فبراير ،أي أربعة وعشرين يوما في اإلدارة الجديدة ،أصبح مستشار األمن القومي مايكل فلين أول رابط فعلي بين روسيا والبيت
األبيض.
فلين كان حقا مؤيدا واحدا فقط في إدارة ترامب ،وكان ذلك الرئيس نفسه .كانوا أفضل أصدقاء خالل فيلم الفيلم األشياء االشياء .بعد
االفتتاح ،ترجم هذا إلى عالقة إجمالية .على جانب فلين ،أدى إلى مجموعة من سوء الفهم الذي كان شائعا داخل دائرة ترامب :أن
الشخصية الشخصية للرئيس
كان التأييد يشير إلى وضعك في البيت األبيض وأن مستوى ترامب من اإلطراء كان مؤشرا مقنعا على أن لديك عالقة غير قابلة للكسر
معه وأنك كنت في عينيه وفي بيته األبيض شيء قريب من القاهر .ترامب ،مع حبه من الجنراالت ،كانحتى لحظة يريد أن يجعل مايكل
فلين نائب رئيسه.
سخرت من قبل ترامب اإلطراء أثناء الحملة ،فلين ،وهو الطبقة الدنيا العامة وقليلة واحدة في ذلك ،أصبح شيئا من ترامب الرقص
القرد .وعندما يقوم الجنراالت السابقون بتحالفات مع المرشحين السياسيين ،فإنهم عادة ما يضعون أنفسهم كمزودين بالخبرات واألرقام
ذات النضج الخاص .ولكن فلين أصبح محظوظا تماما ،وهو جزء من معرض ترامب للسفر ،وهو واحد من رانترز و رافيرز افتتاح مسيرات
ترامب .وقد ساعد هذا الحماس والوالء في الوصول إليه إلى الوصول إلى األذن ترامب ،الذي سكب نظرياته المضادة للذكاء والمجتمع.
خالل الجزء األول من المرحلة االنتقالية ،عندما بدا بانون وكوشنر انضموا إلى الورك ،كان هذا جزءا من ارتباطهم :محاولة لفصل فلين
والرسالة التي غالبا ما تكون إشكالية .وهناك نص فرعي في تقدير البيت األبيض من فلين ،وذمه بذكاء بانون ،هو أن وزير الدفاع ماتيس
كان جنرال من فئة أربع نجوم و فلين ولكن من فئة ثالث نجوم.
"أنا أحب فلين ،وقال انه يذكرني من أعمامي" ،وقال بانون .لكن هذه هي المشكلة :يذكرني بأعمامي ".
كان بانون يستخدم الرائحة العامة التي تعلق أكثر فأكثر على فلين بين الجميع باستثناء الرئيس للمساعدة في تأمين مقعد لنفسه في
مجلس األمن القومي .وكان ذلك بالنسبة للكثيرين في مجتمع األمن الوطني لحظة في الجهود التي يبذلها الجناح اليميني القومي
لالستيالء على السلطة .لكن وجود بانون في المجلس كان مدعوما بالحاجة إلى أن يقوم بابيسيت بفلين متهور ،وهو عرضة لعداء
الجميع تقريبا في مجتمع األمن القومي .وقال احد كبار رجال االستخبارات ان فلين كان "عقيدا في زي عام".
فلين ،مثل كل شخص حول ترامب ،كان محاطا بمعنى آخر من الفرص التي جاءت مع ،ضد كل الصعاب ،ويجري في البيت األبيض .وكان
حتما قد جعله أكثر سخاء من قبله.
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في عام  ،2014كان فلين قد صرفت تقريبا من الحكومة ،التي ألوم له العديد من األعداء في وكالة المخابرات المركزية.لكنه كان قد وضع
نفسه بنشاط في األعمال التجارية ،واالنضمام إلى صفوف المسؤولين الحكوميين السابقين االستفادة من السياسة العالمية المتزايدة
للشركات المالية والحكومية وشبكات األعمال العالمية .ثم ،بعد تمزيق مع العديد من المرشحين الجمهوريين الرئاسيين اآلخرين ،وقال
انه مستعبدين مع ترامب .كل من فلين وترامب كانوا من أنتيغلوباليستس  -أو ،على أي حال ،كانوا يعتقدون أن الواليات المتحدة كان
الحصول على ثمل في المعامالت العالمية.ومع ذلك ،كان المال هو المال ،و فلين ،الذي ،عندما تقاعد ،كان يتلقى بضع مئات من آالف
في السنة على معاشه العام ،لم يتحول أي من ذلك .العديد من األصدقاء والمستشارين  -بما في ذلك مايكل ليدين ،منذ فترة طويلة
ضد إيران
و "وكالة االستخبارات المركزية المركزية" ،والمؤلف المشارك لكتاب فلين ،الذي عملت ابنته اآلن ل فلين نصح فلين أنه ال يجب أن يقبل
رسوم من روسيا أو أكبر "االستشارات" تعيينات من تركيا.
كان في الواقع نوع من اإلهمال أن الجميع تقريبا في العالم ترامب ،بما في ذلك الرئيس وأسرته ،كان مذنبا .عاشوا مع حقائق موازية،
في حين أن المضي قدما في حملة رئاسية ،وكان عليهم أيضا أن يعيشوا في عالم أكثر احتماال ،بل عالم معين  -الذي دونالد ترامب لن
يكون أبدا رئيسا .وبالتالي ،واألعمال التجارية كالمعتاد.
في أوائل فبراير ،الحظ محامي إدارة أوباما الصديق مع سالي ييتس مع بعض النكهة ودقة كبيرة" :بالتأكيد هو ظرف غريب إذا كنت تعيش
حياتك دون اعتبار النتخابهم ومن ثم الحصول على انتخاب ،وفرصة تماما ألعدائك" .
في هذا ،لم يكن هناك فقط سحابة الروسية معلقة على اإلدارة ،ولكن الشعور بأن مجتمع االستخبارات حتى ال يثق فلين ،واللقاء باللوم
على دمه السيئ مع ترامب عليه ،أن فلين كان الهدف هنا .داخل البيت األبيض كان هناك حتى شعور بأن التجارة لينة عرضت ضمنا:
فلين لحسن النية من مجتمع االستخبارات.
في الوقت نفسه ،في ما كان يعتقد البعض نتيجة مباشرة لغضب الرئيس على التلميحات روسيا  -وخاصة التلميح عن دش الذهبي -
يبدو الرئيس أن السندات أكثر بقوة مع فلين ،مؤكدا مستشاره لألمن القومي مرارا وتكرارا أن كان له ظهره ،أن االتهامات الروسية ،تلك
المتعلقة على حد سواء فلين ونفسه ،كانت "القمامة" .بعد فصل فلين ،سرد تصف الشكوك المتزايدة ترامب حول مستشاره سيتم
عرض على الصحافة ،ولكن في الواقع كان العكس صحيح :المزيد من الشكوك التي تم جمعها حول فلين ،وأكثر يقينا أصبح الرئيس أن
فلين هو حليفه المهم.
***
من المرجح أن يكون التسرب النهائي أو األكثر فتكا خالل فترة والية مايكل فلين القصيرة من خصوم مستشار األمن القومي داخل البيت
األبيض من وزارة العدل.
وفي يوم األربعاء  8فبراير  /شباط ،جاءت كارين ديونغ من صحيفة واشنطن بوست لزيارة فلين لما وصفته بأنها مقابلة غير رسمية .ولم
يجتمعوا في مكتبه ولكن في الغرفة األكثر مزخرفة في مبنى المكتب التنفيذي في أيزنهاور  -وهي نفس الغرفة التي ينتظر فيها
الدبلوماسيون اليابانيون مقابلة وزير الخارجية كورديل هول عندما علم بالهجوم على بيرل هاربور.
في كل المظاهر الخارجية ،كانت مقابلة خلفية غير مألوفة ،و ديونغ ،مثل كولومبو في تأثيرها ،أثارت أي شكوك عندما تطرقت إلى
السؤال دي ريجوور" :طلب مني زمالئي أن أسألكم :هل تحدثت إلى الروس حول العقوبات؟ "
وقال فلين انه لم يكن لديه مثل هذه المحادثات ،على االطالق أي محادثة ،وأكد مرة أخرى ،وانتهت المقابلة ،حضره مسؤول كبير في
مجلس األمن الوطني والناطق مايكل أنطون ،بعد ذلك بقليل.
ولكن في وقت الحق من ذلك اليوم ،دعا ديونغ أنطون وسأل عما إذا كان يمكن أن تستخدم إنكار فلين في السجل .وقال انطون انه لم ير
أية مشكلة  -بعد كل شيء ،يريد البيت االبيض انكار فالين ان يكون واضحا و أخطرت فلين.
وبعد بضع ساعات ،دعا فلين انطون الظهر مع بعض المخاوف بشأن البيان .لقد طبق أنطون اختبارا واضحا" :إذا كنت تعلم أنه قد يكون
هناك شريط من هذه المحادثة يمكن أن يظهر ،هل ستظل متأكدا مائة بالمائة؟"
فلين موحد ،وأنطون ،قلق فجأة ،نصح له أنه إذا كان ال يمكن التأكد من أنها يجب أن "المشي عليه مرة أخرى".
وكتبت صحيفة "بوست"  ،التي ظهرت في اليوم التالي تحت ثالثة خطوط جانبية أخرى ،تشير إلى أن مقابلة ديونغ كانت بالكاد وجهة
القصة التي تضمنت تفاصيل مسربة جديدة للمكالمة الهاتفية كيسلياك ،التي قالت بوست اآلن أنها تناولت بالفعل مسألة العقوبات .كما
احتوت المقالة على إنكار فلين " -قال مرتين" ال " -كما هو الحال بالنسبة له ":يوم الخميس ،فلين ،من خالل المتحدث باسمه ،تراجعت
عن اإلنكار .وقال المتحدث ان فالين "اشار الى انه في حين انه لم يتذكر مناقشة العقوبات ،وقال انه ال يمكن ان يكون على يقين من ان
هذا الموضوع لم يخرج"" .
بعد قصة بوست  ،شكك بريبوس وبانون فلين مرة أخرى .فلين أعلن عدم تذكر ما قاله .إذا جاء موضوع العقوبات ،وقال لهم ،كان في أكثر
لمعان أكثر .ومن الغريب أن ال أحد يبدو أنه سمع فعال المحادثة مع كيسلياك أو رأى نصا.
وفي الوقت نفسه ،فإن شعب نائب الرئيس ،الذي اشتعلت عليه الجدل المفاجئ في فلين ،كان يتخبط بشكل خاص ،وأقل من ذلك عن
تحريفات فلين المحتملة أكثر من كونها قد أبعدت عن الحلقة .لكن الرئيس كان غير مضطرب ،أو في نسخة واحدة" ،دفاعية بقوة" ،وبينما
كان البيت األبيض األكبر يبحث عن التساؤل ،اختار ترامب أن يأخذ فلين معه إلى مار-آالغو لعطلة نهاية األسبوع المقررة مع شينزو آبي،
رئيس الوزراء اليابانى.
وفي ليلة السبت ،في مشهد غريب ،أصبح تراس مار-a-الغو غرفة عامة عندما ناقش الرئيس ترامب ورئيس الوزراء آبي علنا كيفية الرد
على إطالق كوريا الشمالية صاروخا على بعد ثالثمائة ميل في بحر اليابان .وكان مايكل فلين يقف على يمين الرئيس .إذا كان بانون،
بريبوس ،وكوشنر يعتقد أن مصير فلين معلقة في الميزان ،يبدو أن الرئيس ليس لديه مثل هذه الشكوك.
بالنسبة للموظفين كبار في البيت األبيض ،كان القلق األساسي أقل حول التخلص من فلين من حول عالقة الرئيس مع فلين .ماذا كان
فلين ،في جوهره جاسوسا في زي الجندي ،حجب الرئيس؟ ماذا قد يكونوا قد وصلوا معا؟
صباح يوم االثنين ،ظهر كيليان كونواي على مشنبك وقدم دفاعا قويا لمستشار األمن القومي" .نعم" ،قالت" :الجنرال فلين يتمتع بثقة
كاملة من الرئيس" .وبينما يبدو أن هذا يدل على الكثير من كونواي كان خارج الحلقة ،كان أكثر دقة إشارة إلى أنها كانت تتحدث مباشرة
إلى رئيس.
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وقد فشل اجتماع البيت االبيض هذا الصباح فى اقناع ترامب باطالق النار على فلين .وأعرب عن قلقه إزاء ما يبدو أنه سيخسر
مستشاره لشؤون األمن القومي بعد أربعة وعشرين يوما فقط .وكان يصر على عدم الرغبة في إلقاء اللوم على فلين للتحدث إلى
الروس ،حتى عن العقوبات .ويرى ترامب أن إدانة مستشاره ستربطه بمؤامرة ال يوجد فيها مؤامرة .غضبه لم يكن موجها نحو فلين ولكن
إلى "العرضية" سلكي الذي كان قد سورفيلد له .واوضح ترامب ،الذى اوضح ثقته فى مستشاره ،ان فلين يأتى الى غداء يوم االثنين مع
رئيس الوزراء الكندى جوستين ترودو.
وأعقب الغداء اجتماع آخر حول الفراء .كان هناك المزيد من التفاصيل عن المكالمة الهاتفية وتزايد البند من المال فلين دفعت من قبل
مختلف الكيانات الروسية .كان هناك أيضا التركيز المتزايد على النظرية القائلة بأن التسريبات من مجتمع إنتل  -أي ،روسيا كلها فوضى -
كان موجها إلى فلين .وأخيرا ،كان هناك مبرر جديد أن فالين يجب أن يطلق ليس بسبب اتصاالته الروسية ،ولكن ألنه كذب عنهم لنائب
الرئيس .كان هذا اختراع مناسب لسلسلة القيادة :في الواقع ،فلين لم تبلغ نائب الرئيس بنس ،وكان يمكن القول إن صفقة جيدة أكثر
قوة من بنس.
األساس المنطقي الجديد ناشد ترامب ،واتفق أخيرا على أن فلين كان عليه أن يذهب.
ومع ذلك ،فإن الرئيس لم تنازل في اعتقاده في فلين .بدال من ذلك ،كان أعداء فلين أعدائه .وكانت روسيا بندقية على رأسه .قد يكون،
مهما كان باهظا ،الطالق النار فلين ،ولكن فلين كان ال يزال رجله.
فلين ،التي طردت من البيت األبيض ،أصبحت أول صلة مباشرة بين ترامب وروسيا .واعتمادا على ما قد يقول له ،كان اآلن من المحتمل
أن يكون أقوى شخص في واشنطن.

8
المخطط الهيكلي
تي
كان البيت األبيض ،الذي أدرك ضابط البحرية السابق ستيف بانون بعد بضعة أسابيع ،في الحقيقة قاعدة عسكرية ،ومكتبا حكوميا مع
واجهة القصر وبعض الغرف االحتفالية يجلس على رأس تركيب آمن تحت قيادة عسكرية .كان التجاور الفتا :التسلسل الهرمي العسكري
والنظام في الخلفية ،والفوضى من
وهم شاغلون مدنيون مؤقتون في المقدمة.
ال يمكن أن تجد كيانا أكثر على خالف مع االنضباط العسكري من منظمة ترامب .لم يكن هناك هيكل حقيقي صعودا وهبوطا ،ولكن مجرد
شخصية في القمة ثم الجميع الجميع الهرولة الهتمامه .لم يكن هذا العمل قائما على المهام بقدر ما هو موجه نحو االستجابة ،أيا كان
اهتمامه الذي يركز على اهتمام الجميع .كانت هذه هي الطريقة في برج ترامب ،تماما كما كان اآلن الطريق في ترامب البيت األبيض.
وكان المكتب البيضاوي نفسه قد استخدم من قبل شاغلي السابق باعتباره رمز السلطة النهائي ،ذروة االحتفالية.ولكن بمجرد وصول
ترامب ،انتقل في مجموعة من أعالم المعركة لتأطيره جالسا في مكتبه ،وأصبح البيضاوي على الفور مسرحا لكتلة ترامب اليومية
اللعنة .ومن المرجح أن يكون لدى عدد أكبر من الناس سهولة الوصول إلى هذا الرئيس من أي رئيس من قبل .تقريبا جميع االجتماعات
في البيضاوي مع الرئيس كانت محاطة دائما وانقطعت من قبل قائمة طويلة من المستأجرين  -في الواقع ،سعى الجميع ليكون في كل
اجتماع .الناس متعطشا سكولكيد حولها دون غرض واضح :بانون وجدت دائما بعض األسباب لدراسة األوراق في الزاوية ومن ثم الحصول
على الكلمة األخيرة .بريبوس أبقى عينه على بانون .وأبقى كوشنر عالمات تبويب ثابتة على مكان وجود اآلخرين .ترامب يحب أن يحافظ
على هيكس ،كونواي ،وكثيرا ما ،الصاحب المبتدئ القديم عمروسا مانيجولت
اآلن مع عنوان البيت األبيض مربكة في وجود تحوم مستمر .كما هو الحال دائما ،أراد ترامب جمهورا متلهفا ،مشجعا أكبر عدد ممكن من
الناس على بذل أكبر عدد ممكن من المحاوالت ليكون أقرب ما يمكن إليه .ومع ذلك ،في الوقت المناسب ،وقال انه سوف تأخذ إشعارا
دقيقا ألولئك الذين يبدو أكثر حرصا على امتصاص له.
اإلدارة الجيدة تقلل األنا .ولكن في ترامب البيت األبيض ،قد يبدو في كثير من األحيان أن شيئا لم يحدث ،وهذا الواقع ببساطة لم تكن
موجودة ،إذا لم يحدث في وجود ترامب .وقد جعل ذلك نوعا من اإلحساس بالتصاعد :إذا حدث شيء ولم يكن حاضرا ،فإنه لم يهتم به
ولم يعترف به بالكاد .رده ثم كان في كثير من األحيان مجرد
فارغة التحديق .كما أنها تغذي نظرية واحدة لماذا كان التوظيف في الجناح الغربي وفي جميع أنحاء السلطة التنفيذية بطيئة جدا ملء
البيروقراطية واسعة من وجهة نظره ،وبالتالي فإنه ال يمكن أن يهم أقل .وبالمثل ،فإن الزوار الذين تم تعيينهم قد تعثروا بسبب نقص
الموظفين في الجناح الغربي :بعد أن تلقوا تحية عسكرية ذكية من اللباس البحري في باب الجناح الغربي ،اكتشفوا أن الجناح الغربي
غالبا ما يفتقر إلى موظف استقبال سياسي معين ،ويترك الضيوف للعثور على طريقتهم الخاصة من خالل وارين التي كانت قمة العالم
الغربي للسلطة.
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كان ترامب ،وهو طالب أكاديمي عسكري سابق ،وإن لم يكن متحمسا ،قد عاد بالعودة إلى القيم والخبرات العسكرية.والواقع أنه سعى
في المقام األول إلى الحفاظ على حقه الشخصي في تحدي أو تجاهل منظمتنا .وهذا أيضا معنى ،ألن عدم وجود منظمة حقا هو
الطريقة األكثر فعالية للتغلب على الناس في منظمتكم والهيمنة عليها .كان مجرد سخرية واحدة من خداعه من الشخصيات العسكرية
معجب مثل جيمس ماتيس ،هر ماكماستر ،وجون كيلي :وجدوا أنفسهم يعملون في اإلدارة التي كانت في كل شيء معادية لمبادئ
القيادة األساسية.
***
منذ البداية تقريبا ،تم تشغيل الجناح الغربي ضد تقرير شبه يومي أن الشخص المكلف بإدارة ذلك ،رئيس هيئة األركان رين بريبوس،
على وشك أن يفقد وظيفته .أو إذا لم يكن على وشك أن يفقد وظيفته ،فإن السبب الوحيد الذي كان يحفظه هو أنه لم يكن طويال بما
فيه الكفاية حتى يتم إطالقه منه .ولكن ال أحد في دائرة ترامب الداخلية شكك في أنه سيفقد وظيفته في أقرب وقت ،عمليا ،فإن
فقدانه لن يحرج الرئيس أكثر من الالزم .لذلك ،فإنها المنطق ،ال أحد يحتاج إلى إيالء أي اهتمام له .بريبوس ،الذي شكك ،خالل المرحلة
االنتقالية ،أنه سيجعله في االفتتاح ،وبعد ذلك ،مرة واحدة في ،تساءل عما إذا كان يمكن أن تحمل التعذيب لفترة أقل احتراما من سنة،
خفضت قريبا هدفه إلى ستة أشهر.
الرئيس نفسه ،غاب عن أي صرامة تنظيمية ،وكثيرا ما تصرف كرئيس أركان له ،أو ،بمعنى من المعاني ،رفع وظيفة السكرتير الصحفي
إلى وظيفة الموظفين االبتدائي ،ثم عملت كأمين صحفي خاص به  -استعراض البيانات الصحفية ،تملي عالمات االقتباس  ،مما جعل
الصحفيين على الهاتف ،مما ترك السكرتير الصحفي الفعلي مجرد صبي مخيف وجلد .وعالوة على ذلك ،عمل أقاربه كمدراء عامين
مخصصين ألي من المجاالت التي قد يختارون أن يكونوا مدراء عامين فيها .ثم كان هناك بانون ،يقوم بشيء من عملية بديلة الكون،
وغالبا ما يطلقون تعهدات بعيدة المدى ال يعرفها أحد آخر.وهكذا بريبوس ،في مركز عملية لم يكن لها مركز ،وجدت أنه من السهل أن
نفكر أنه ال يوجد سبب لوجوده على اإلطالق.
في الوقت نفسه ،يبدو أن الرئيس مثل بريبوس أكثر وأكثر تماما لسبب أنه يبدو مستهلكا تماما .أخذ ترامب اإلساءة اللفظية حول
ارتفاعه وقوامه بشكل مؤكد ،أو على أي حال بشكل ثابت .لقد كان كيسا مثاليا عندما سارت األمور على نحو خاطئ ،ولم يثقبه ،لمتعة
ترامب واالشمئزاز.
وقال الرئيس" ،أحب الحب" ،مع أشد الثناء" .من سيفعل هذا العمل؟"
ومن بين الرجال الثالثة الذين حصلوا على مرتبة متساوية في الجناح الغربي بريبوس وبانون وكوشنر  -لم يحظهم سوى ازدراء مشترك
باالحتكاك من بعضهم البعض.
في األيام األولى لرئاسة ترامب ،بدا الوضع واضحا للجميع :ثالثة رجال كانوا يقاتلون إلدارة البيت األبيض ،ليكون الرئيس الحقيقي
للموظفين والقوة وراء العرش ترامب .وبالطبع كان هناك ترامب نفسه ،الذي ال يريد التخلي عن السلطة ألحد.
في هذه المرمى كان كاثي والش البالغ من العمر  32عاما.
***
وش ،نائب رئيس األركان في البيت األبيض ،ممثلة ،على األقل لنفسها ،بعض المثل الجمهوري :نظيفة ،انتعاش ،منظم ،كفاءة .لقد كان
والش البيروقراطيين الصالحين ،ولكن مع التعبير القاتم بشكل دائم ،مثاال جيدا على العديد من المهنيين السياسيين الذين تتجاوز
الكفاءة والمهارات التنظيمية األيديولوجية( .ليقول" :إنني سأكون جزءا من منظمة ذات تسلسل قيادي واضح ال أتفق معه أكثر من
منظمة فوضوية قد تبدو أكثر تعبيرا عن آرائي" ).وكان والش شخصية داخل بلتواي ،مستنقع مخلوق .وكانت خبرتها تعطي األولوية
ألهداف بلتواي ،وتنسيق موظفي بلتواي ،وتنظيم موارد بلتواي .وكان نوع من الرأس إلى أسفل-الحصول على أشياء القيام به من
شخص كيف رأيت نفسها .وال هراء.
وأضافت" :في أي وقت يذهب فيه شخص ما إلى اجتماع مع الرئيس هناك مثل خمسة وستين أشياء يجب أن تحدث أوال"" .ما هو
سكرتير مجلس الوزراء يجب أن يتم تنبيهه حول ما يجري هناك؛ ما الناس على هيل يجب التشاور؛ يحتاج الرئيس إلى إحاطة حول
السياسة العامة ،لذلك من هو الذي يمأل الموجز ويحصل على الموظفين المناسبين ،أو وبالطريقة التي يجب عليك أن تدرس بها الرجل
 ....ثم عليك أن تعطيها للتبادل ومعرفة ما إذا كانت قصة وطنية ،قصة إقليمية ونحن نقوم افتتاحية ،الذهاب على التلفزيون الوطني ...
وهذا قبل أن تحصل على الشؤون السياسية أو االتصال العام  ....ولكل من يلتقي بالرئيس ،يجب أن يفسر لماذا ال يجتمع اآلخرون معه،
وإال فسوف يذهبون إلى هناك ويهتفون على آخر شخص كان في ." ...
وكان والش ما هي السياسة المفترض أن تكون ،أو ما كان عليه .األعمال التي تدعمها ،وتميل إلى ،بل إنوبلد ،من قبل الطبقة
السياسية المهنية .إن السياسة ،التي تتجلى في تألق ولباس خاص في فستان واشنطن ،وهي عبارة عن بيان مصمم مناهضة
لألزياء ،تتعلق باإلجراءات والمزاج .فالش يمر .ال فالش يبقى في اللعبة.
من مدرسة كاثوليكية من جميع الفتيات في سانت لويس (ال تزال ترتدي صليب الماس حول رقبتها) والعمل التطوعي في الحمالت
السياسية المحلية ،ذهب والش إلى جامعة جورج واشنطن كليات منطقة العاصمة كونها من بين المغذيات األكثر موثوقية من مواهب
المستنقعات ليست حقا مهنة رابطة اللبالب) .معظم الحكومة والسياسة
ال يتم تشغيل المنظمات ،ألفضل أو أسوأ ،من قبل ماجستير إدارة األعمال ،ولكن من قبل الشباب المتميزين فقط من جديتهم ومثالية
القطاع العام والطموح( .ومن الشذوذ في السياسة الجمهوري أن الشباب الدافع للعمل في القطاع العام يجدون أنفسهم يعملون للحد
من القطاع العام) .وظائف تقدم من قبل كيف تتعلم جيدا على وظيفة ومدى ما تحصل عليه جنبا إلى جنب مع بقية المستنقع ولعب
لعبة لها.
في عام  ،2008أصبحت والش المدير المالي اإلقليمي في منطقة الغرب األوسط في حملة ماكين التي تخصصت في التسويق
والتمويل في غو ،وتمت الموافقة على إجراء دفتر الشيكات .ثم إلى نائب المدير المالي للجنة مجلس الشيوخ الجمهوري الوطني ،نائب
المدير المالي والمدير المالي ثم اللجنة الوطنية الجمهورية ،وأخيرا ،قبل البيت األبيض ،رئيس أركان رنك ورئيسها ،رين بريبوس.
في وقت الحق ،فإن اللحظة الرئيسية في إنقاذ حملة ترامب قد تكون أقل االستيالء على ميرسر وفرض بانون وكونواي في منتصف
أغسطس من قبول أن عارية و ال تزال منظمة رجل واحد إلى حد كبير تحتاج إلى االعتماد على الرجس من رنك .وكان رنك لعبة األرض
والبنية التحتية للبيانات .فإن الحمالت األخرى قد ال تثق عادة باللجنة الوطنية ،مع العديد من الثعابين في العشب ،ولكن حملة ترامب
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اختارت عدم بناء هذا النوع من التنظيم أو جعل هذا االستثمار .في أواخر آب  /أغسطس ،عقد بانون وكونواي ،بموافقة كوشنر ،اتفاقا مع
رنك مستنقع عميق على الرغم من إصرار ترامب المستمر على أنها حصلت على هذا بكثير من دون رنك ،فلماذا تأتي الزحف اآلن؟
تقريبا على الفور أصبح والش أحد الالعبين الرئيسيين في الحملة ،وهو مكرس ،جعل تدريب المدربين في الوقت المحدد سينتراليزر
السلطة  -وهو الرقم الذي بدونه عدد قليل من المنظمات يمكن أن تعمل .وبفضل التنقل بين مقر قيادة القوات المسلحة الوطنية في
واشنطن وبرج ترامب ،كانت المستأجر الذي أتاح الموارد السياسية الوطنية للحملة.
إذا كان ترامب نفسه في كثير من األحيان تعطال في األشهر األخيرة من السباق وخالل المرحلة االنتقالية ،فإن الحملة من حوله ،ويرجع
ذلك جزئيا إلى الخيار الوحيد هو االندماج بسالسة مع رنك ،كانت منظمة أكثر استجابة وموحدة بشكل كبير من ،حملة هيالري كلينتون
مع مواردها أكبر بكثير .واجهت حملة ترامب في مواجهة الكارثة واإلهانة على ما يبدو ،مع بريبوس وبانون وكوشنر كل بطولة في أدوار
األصدقاء.
وبقيت الصداقة الحميمة بالكاد بضعة أيام في الجناح الغربي.
***
إلى كاتي والش ،أصبح من الواضح على الفور تقريبا أن الهدف المشترك للحملة واإللحاح االنتقال قد فقدت فور وصول فريق ترامب إلى
البيت األبيض .لقد ذهبوا من إدارة دونالد ترامب لتوقع أن يدار من قبله ،أو على األقل من خالله وتقريبا فقط ألغراضه .ومع ذلك ،فإن
الرئيس ،في الوقت الذي يقترح فيه الخروج األكثر جذرية عن معايير الحكم والسياسة في عدة أجيال ،لم يكن لديه سوى أفكار قليلة
حول كيفية تحويل مواضيعه وحمضه إلى سياسة ،وال فريق يمكن أن يتحد بشكل معقول وراءه.
في معظم المنازل البيضاء ،سياسة وتدفق العمل إلى أسفل ،مع الموظفين في محاولة لتنفيذ ما يريد الرئيس  -أو ،على أقل تقدير ،ما
يقول رئيس أركان الرئيس يريد .في ترامب البيت األبيض ،صنع السياسة ،من أول درجة من منظمة الهجرة الدولية الهجرة بانون،
تتدفق .كانت عملية تقترح ،بطريقة رميها ضد الجدار ،ما قد يريده الرئيس ،ويأمل أنه قد يعتقد بعد ذلك أنه فكر في هذا بنفسه (وهي
النتيجة التي غالبا ما ساعدت جنبا إلى جنب مع االقتراح بأن كان لديه بالفعل الفكر).
ويرى ترامب أن والش كان لديه مجموعة من المعتقدات والنبضات ،وكثير منها في ذهنه لسنوات عديدة ،وبعضها متناقض إلى حد ما،
وقليلة منها تالئم االتفاقيات أو التشريعات التشريعية أو السياسية .وبالتالي ،كانت هي والجميع يترجمون مجموعة من الرغبات ويحث
على برنامج ،وهي عملية تتطلب الكثير من التخمين العمل .وقال والش" ،مثل محاولة معرفة ما يريد الطفل".
ولكن تقديم االقتراحات كان معقدا للغاية .هنا ،يمكن القول إن القضية المركزية لرئاسة ترامب ،التي تبلغ كل جانب من جوانب السياسة
والقيادة الترامبية :لم يعالج المعلومات بأي معنى تقليدي ،أو بطريقة لم يعالجها على اإلطالق.
لم يقرأ ترامب .وقال انه لم حقا حتى الدسم .إذا كانت الطباعة ،فإنه قد ال وجود لها .يعتقد البعض أنه ليس كل األغراض العملية أكثر من
نصفية(.وكان هناك بعض الجدل حول هذا الموضوع ،ألنه يمكن قراءة عناوين الصحف والمقاالت عن نفسه ،أو على األقل عناوين على
مقاالت حول نفسه ،والمفرقعات القيل والقال على نيويورك بوست '  sصفحة الستة ).واعتقد البعض له عسر القراءة .بالتأكيد فهم له
كان محدودا .وخلصت اآلخرين أنه لم يقرأ ألنه فقط لم يكن لديك ،والتي في الواقع كانت هذه واحدة من سمات الرئيسية بصفته
الشعبوية .وكان التلفزيون -postliterateالكلي.
ولكن ليس فقط لم يقرأ ،فلم يسمع .ويفضل أن يكون الشخص يتحدث .وأعرب عن ثقته في نفسه الخبرة مهما كانت تافهة أو غير ذات
صلة أكثر من أي شخص آخر .ما هو أكثر من ذلك ،وقال انه كان على مدى اهتمام قصيرة للغاية ،حتى عندما تعتقد انك كنت جديرة
باالهتمام.
وبالتالي هناك حاجة لتنظيم مجموعة من تسويغ الداخلية التي من شأنها أن تسمح لها أن تثق رجل ،في حين أنه كان يعرف القليل،
وكان واثقا تماما من غرائزه األمعاء واآلراء انعكاسية الخاصة ،ولكن في كثير من األحيان ألنها قد تتغير.
هنا كان أساسيا المنطقي ترامب البيت األبيض :الخبرة ،أن الفضيلة ليبرالية ،كان مبالغا فيه .بعد كل شيء ،في كثير من األحيان من
الناس الذين عملوا بجد لمعرفة ما عرف جعل قرارات خاطئة .لذلك ربما األمعاء كان جيدا كما ،أو ربما أفضل ،في الوصول الى لب
الموضوع من عجز  wonkishوالتي تعتمد على البيانات لرؤية الغابة من أجل الشجرة التي غالبا ما يبدو يعاني منها الواليات المتحدة صنع
السياسات .يمكن .نأمل .
بالطبع ،ال أحد يعتقد حقا أنه ،باستثناء الرئيس نفسه.
ومع ذلك ،كان هنا اإليمان األساسية ،وتجاوز له تهور وغرابة االطوار وقاعدة المعرفة المحدودة :أصبح أحد رئيس الواليات المتحدة
األمريكية التي -camel
من خالل-العين من بين إبرة إنجاز دون الدهاء والمكر فريدة من نوعها .حق؟ في األيام األولى في البيت األبيض ،وكان هذا الفرضية
األساسية لكبار الموظفين ،التي تتقاسمها والش والجميع :ترامب يجب أن تعرف ما كان يقوم به ،حدسه يجب أن تكون عميقة.
ولكن بعد ذلك كان هناك جانب آخر من جوانب بصيرته يفترض رائعة والخوف ،وكان من الصعب أن تفوت :كان في كثير من األحيان واثقا،
لكنه كان فقط في كثير من األحيان مشلوال ،وأقل رجل علم في هذه الحاالت من هذا الرقم من االخرق والخطيرة انعدام األمن ،الذين
استجابة غريزية كان النتقاد وتتصرف كما لو أحشائه ،ولكن الصمت والخلط ،كان في الواقع بطريقة واضحة وقوية يقول له ماذا تفعل.
وخالل الحملة ،أصبح نوعا من الرقم العمل المتبجح .فتعجب موظفيه في استعداده لمواصلة التحرك ،والحصول على العودة على متن
الطائرة وهبوطه من الطائرة والحصول مرة أخرى ،والقيام المسيرة بعد تجمع ،مع االعتزاز به المزيد من األحداث من أي شخص آخر
المزدوج لهيالري! -و تسخر من أي وقت مضى له الخصم بطء .و يقوم " .هذا الرجل لم يأخذ استراحة من كونها دونالد ترامب" ،وأشار
بانون ،مع نوع معقد من الثناء خافت ،بعد أسابيع قليلة من االنضمام إلى حملة بدوام كامل.
وكان خالل افادات استخباراتية مبكرة ترامب ،الذي عقد في وقت قريب بعد أن استولت على الترشيح ،أن إشارات إنذار ذهبت أوال من
بين موظفيه حملة جديدة :ويبدو أنه يفتقر إلى القدرة على استيعاب معلومات طرف ثالث .أو ربما أنه يفتقر إلى االهتمام .أيهما ،بدا
رهابي تقريبا عن وجود مطالب رسمية على انتباهه .وعرقلت كل صفحة مكتوبة ورفضت في كل تفسير .واضاف "انه الرجل الذي يكره
حقا المدرسة" قال بانون" .وقال انه لن تبدأ تروق لها اآلن".
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ومع ذلك ينذر بالخطر ،وقدم طريقة ترامب من التشغيل أيضا فرصة للشعب في أقرب القرب له :من خالل فهم له ،من خالل مراقبة هذا
النوع من العادات واالستجابات االنعكاسية التي المعارضين شركته قد تعلمت منذ فترة طويلة الستخدامها لصالحها ،ألنها قد تكون قادرة
لعبة له ،ل نقل له .ومع ذلك ،في حين انه قد يكون انتقل اليوم ،ال أحد التقليل من تعقيدات االستمرار في نقله في نفس االتجاه غدا.
***
ما ال يقل عن النوايا التي يمكن أن يقنعه وله ،جاء واحد من الطرق لتحديد ما يريد ترامب ،وحيث كان واقفا وما كانت أو نواياه السياسية
األساسية لتنطوي على تحليل النصوص وثيق بصورة غير محتملة له إلى حد كبير خارج على صفعة خطب وتصريحات عشوائية ،وتويت
انعكاسية خالل الحملة االنتخابية.
بانون ذهب بإصرار من خالل ترامب مازا تسليط الضوء على األفكار الممكنة والمحظورات السياسة .وكان جزء من السلطة بانون في
البيت األبيض الجديد ،حارس الوعود ترامب ،دخولك بدقة على لوحة بيضاء في مكتبه .بعض من هذه الوعود ترامب تذكرت بحماس جعل،
والبعض اآلخر قال انه الذاكرة قليال من ،ولكن كان سعيدا لقبول أنه قال ذلك .تصرف بانون كما تلميذا والترويج ترامب إلى المعلم أو هللا
غامض.
آلت هذا إلى مزيد من الترشيد ،أو ترامب الحقيقة" :الرئيس كان واضحا جدا على ما أراد أن يسلم إلى الشعب األمريكي" ،وقال
والش .وكان "ممتازا في التواصل هذه ".وفي الوقت نفسه ،اعترفت بأن ذلك لم يكن واضحا على اإلطالق في أي معنى محدد ما
يريد .وبالتالي ،كان هناك ترشيد آخر :ترامب كان "ملهمة تكن تعمل".
كوشنر ،وفهم أن لوحة بيضاء بانون لتمثيل جدول بانون أكثر من أجندة الرئيس ،وحصلت على أتساءل كم من هذا النص المصدر ان يتم
تحريرها من قبل بانون .وقدم عدة محاوالت لتمشيط من خالل والده في القانون الكلمات على بلده قبل التعبير عن اإلحباط مع مهمة
واالستسالم.
انخفض ميك مولفاني ،وعضو الكونغرس السابق ساوث كارولينا اآلن رئيس مكتب اإلدارة والميزانية واتهم مباشرة مع إنشاء الميزانية
ترامب التي من شأنها أن تشكل أساس برنامج البيت األبيض ،كما ظهر في السجل ترامب المنطوقة .كتاب بوب وودوارد في عام
 ،1994وجدول األعمال  ،هو حساب ضربة تلو ضربة من الثمانية عشر شهرا األولى من كلينتون في البيت االبيض ،أكثر من ذلك تركز
على خلق الميزانية كلينتون ،التي تضم أكبر كتلة واحدة من الوقت للرئيس المكرسة اللتأمل العميق والحجج حول كيفية تخصيص
الموارد .في حالة ترامب ،وكان هذا النوع من التواصل الوثيق والمستمر ال يمكن تصوره .وكانت الميزانية ببساطة جدا العيار الصغير له.
" ،أول زوجين من المرات عندما ذهبت إلى البيت األبيض ،وكان قائل هذا هو ميك مولفاني انه مدير الميزانية" قال مولفاني .ويقول
ترامب مولفاني وكان التبعثر جدا ليكون من أي وقت مضى الكثير من المساعدة ،وتميل إلى مقاطعة التخطيط مع األسئلة العشوائية
التي يبدو أنها قد تأتي من الضغط لشخص ما مؤخرا أو من قبل بعض ابال من حرية تكوين الجمعيات .إذا الرعاية ترامب عن شيء ،وعادة
ما كان لديه بالفعل وجهة نظر ثابتة على أساس معلومات محدودة .إذا لم تهتم ،لم يكن لديه رأي وأية معلومات .ومن هنا ،كان أيضا
اضطر فريق الميزانية ترامب إلى حد كبير للعودة إلى الخطب ترامب عند البحث عن مواضيع السياسة العامة التي يمكن ثم ربط في
برنامج الميزانية.
***
والش ،ويجلس على مرمى البصر من المكتب البيضاوي ،كان يقع في شيء من هذا القبيل نقطة الصفر من تدفق المعلومات بين
الرئيس وموظفيه .كما جدولة الرئيسية ترامب ،كانت وظيفتها لتقنين وقت الرئيس وتنظيم تدفق المعلومات له حول األولويات أن البيت
األبيض قد وضعت .وفي هذا الصدد ،أصبح الش الشخص المتوسط الفعال بين الرجال الثالثة يعملون األصعب للمناورة الرئيس
 ،Bannonكوشنر ،و.Priebusشهد كل رجل الرئيس كشيء صفحة أو واحدة فارغة سارعت .ولكل منهما ،وجاء والش أن نقدر مع تزايد الشكوك والريب ،وكان فكرة
مختلفة جذريا من كيفية تعبئة أو إعادة صياغة تلك الصفحة .كان بانون للمتشددين بديل الصحيح.وكان كوشنر نيويورك الديمقراطي .وكان
 Priebusإنشاء الجمهوري" .ستيف يريد إجبار مليون شخص خارج البالد وإلغاء قانون الصحة في البالد ووضع على
مجموعة من التعريفات التي سوف تهلك تماما كيف نتاجر ،وجاريد تريد التعامل مع االتجار بالبشر وحماية لتنظيم األسرة " .و Priebusأراد
دونالد ترامب أن يكون من نوع آخر الجمهوري تماما.
كما شهد والش ذلك ،كان ستيف بانون تشغيل ستيف بانون البيت األبيض ،كان جاريد كوشنر تشغيل مايكل بلومبرغ البيت األبيض ،وكان
راينس برييبوس تشغيل بول ريان البيت األبيض .وكان لعبة فيديو  ،s1970والكرة البيضاء األزيز ذهابا وإيابا في المثلث األسود.
 Priebusالذين كان من المفترض أن تكون الحلقة الضعيفة ،وبالتالي السماح لكال بانون وكوشنر ،بأشكال مختلفة ،ليكون قائد فعال من
الموظفين وتحول فعال الى حد بعيد والكلب ينبح ،حتى لو كانت صغيرة .في العالم بانون وفي العالم كوشنر ،ممثلة Trumpism
السياسة ال عالقة لهم التيار الجمهوري ،مع بانون الشتم أن التيار الرئيسي وكوشنر تعمل عن الحزب الديمقراطي ،Priebus .وفي
الوقت نفسه ،كان جحر التيار المعينة.
كانت بانون وكوشنر بالتالي أكثر من اثار حفيظة قليال ليكتشف أن  Priebusغير المهيب كان لها جدول أعمال خاص به :االلتفات صفة
رئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان "هذا الرئيس لن يوقع كل ما هو وضع أمامه" ،في حين ايضا االستفادة من نقص البيت األبيض
من الخبرة السياسية والتشريعية واالستعانة بمصادر خارجية كسياسة قدر اإلمكان إلى الكابيتول هيل.
في األسابيع األولى إلدارة ،ورتبت  Priebusلرئيس مجلس النواب بول ريان ،ومع ذلك بكثير بعبع  Trumpistلكثير من هذه الحملة ،والتي
تدخل في البيت األبيض مع مجموعة من كبار رؤساء اللجان .في االجتماع ،الرئيس أعلن بكل سرور أنه لم يسبق الكثير من الصبر لجان
وهكذا كان سعيدا شخص آخر فعل .ريان ،من اآلن فصاعدا ،أصبح شخصية أخرى مع الوصول غير المقيد إلى الرئيس ولمن الرئيس ،غير
مهتم تماما في استراتيجية أو اإلجراءات التشريعية ،منحت تفويضا مطلقا الظاهري.
ال أحد تقريبا تمثل ما يعارض بانون ،وكذلك بول ريان .وكان جوهر ( Bannonismو )Mercerismواالنعزالية المتطرفة ،والحمائية متلون،
والكينزية تصميما .وأرجع بانون هذه المبادئ على  ،Trumpismوركضوا كما مضادة اللجمهوري كما كان ربما من الممكن الحصول عليها.
ما هو أكثر من ذلك ،وجدت بانون ريان ،من الناحية النظرية أزيز السياسة في مجلس النواب ،لتكون البديهة بطيء إن لم يكن غير كفء،
وهدفا سهال والمستمر لبانون لسخرية تحت له التنفس .ومع ذلك ،إذا كان الرئيس قد تبنى اسباب مجهولة  Priebusريان ،كما انه ال
يمكن االستغناء بانون.
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بانون الفريدة القدرة على جزئيا من خالل تصبح أكثر دراية كلمات الرئيس نفسه مما كان عليه الرئيس نفسه ،وجزئيا من خالل محو
الذات الماكرة (قلبت التي كتبها رشقات نارية له الترويج الذاتي)  was-إلى البيض الرئيس على من إقناعه بأن لبانون وقد استمدت
وجهات النظر الخاصة تماما من وجهات نظر الرئيس .لم بانون لم تعزيز الحوار الداخلي ،وتوفير األساس المنطقي السياسة ،أو تقديم
عروض باور بوينت .بدال من ذلك ،كان ما يعادل حديث لالذاعة شخصية ترامب.ورقة رابحة يمكن أن تتحول له على على
أي لحظة ،ويسر له أن التصريحات بانون وجهات النظر من شأنه باستمرار أن تتشكل بالكامل ومتاحة من أي وقت مضى ،وتستعد،
والسرد موحدة الميدان .كذلك ،وقال انه يمكن ان يتحول قبالة له ،وسوف تكون هادئة بانون تكتيكيا حتى تحولت مرة أخرى.
وكان كوشنر ال خيال سياسة بانون لوال العالقات المؤسسية  Priebusل .ولكن ،بطبيعة الحال ،كان الوضع العائلي ،ويحمل السلطة العليا
الخاصة بها .وباإلضافة إلى ذلك ،وقال انه وضع الملياردير .وقال انه المزروعة مجموعة واسعة من نيويورك والناس المال الدولي ومعارفه
والمقربين ترامب ،و ،في كثير من األحيان ،والناس الذين كان يتمنى ترامب لمثله أفضل مما كانت عليه .وفي هذا الصدد ،أصبح كوشنر
ممثل في البيت األبيض من الوضع الراهن ليبرالية .وكان شيء من هذا القبيل ما كان يسمى الجمهوري روكفلر واآلن قد يكون أكثر
بشكل صحيح جولدمان ساكس الديمقراطي .هو
و ،ربما أكثر من ذلك ،إيفانكا-كان على خالف مع كل  ،diametric Priebusوالحق  ،-stoutحزام الشمس ذات الميول ،اإلنجيلية تعتمدالجمهوري ،وبانون ،وبديل اليمين ،الشعبوية ،اختالل ومكافحة حزب.
من زوايا منفصلة كل رجل اتبع استراتيجيته الخاصة .بانون فعل كل ما في وسعه للتغلب على بريبوس وكوشنر في محاولة لمحاكمة
الحرب من أجل الترامبي  /بانيونيسم في أسرع وقت ممكن .بريبوس ،يشكو بالفعل عن "نيوفيتس السياسية وأقارب رئيسه "،التعاقد
من الباطن جدول أعماله إلى رايان وهيل .و كوشنر ،على واحدة من أعنف منحنيات التعلم في تاريخ السياسة (وليس كل شخص في
البيت األبيض لم يكن على منحنى حاد ،ولكن كوشنر وربما كان األكثر حدة) ،وغالبا ما تظهر ساذجة مؤلمة كما كان يتطلع إلى أن يكون
واحدة من الالعبين في العالم أحر ،وكان يدعو إلى عدم القيام بأي شيء سريع وكل شيء في االعتدال .كان كل منهم يعارضون اآلخر:
بانيتس اتبع هدفهم من كسر كل شيء سريع ،ركز فصيل بريبوس ل رنك على الفرص لجدول أعمال الجمهوريين ،كوشنر وزوجته بذلوا
قصارى جهدهم لجعل نظرة نسبية ال يمكن التنبؤ بها معتدلة وعقالنية.
وفي الوسط كان ترامب.
***
"السادة الثالثة تشغيل األشياء" ،كما جاء والش لتبرد ببرادة لهم ،كل خدم ترامب بطرق مختلفة .وعلم والش أن بانون قدم للرئيس
اإللهام والغرض ،في حين أن اتصال بريبوس-ريان وعد بأن يفعل ما ترامب يبدو وكأنه العمل المتخصص للحكومة .من جهته ،قام كوشنر
بتنسيق أفضل الرجال الغنيين الذين تحدثوا إلى ترامب في الليل ،مع كوشنر في كثير من األحيان حثهم على تحذيره ضد كل من بانون
وبانون.
وكان ثالثة مستشارين في صراع مفتوح مع نهاية األسبوع الثاني بعد الهجرة منظمة الهجرة الدولية الهجرة الحظر ديبار.وكان هذا
التنافس الداخلي نتيجة لالختالفات األسلوبية والفلسفية والمزاجية .وربما أكثر أهمية ،كان نتيجة مباشرة لعدم وجود الرسم البياني
عقالني أورغ أو سلسلة من القيادة .بالنسبة إلى والش ،كانت عملية يومية إلدارة مهمة مستحيلة :تقريبا عندما تلقت توجيهات من
واحدة
من الرجال الثالثة ،وقالت انها ستكون مضادة من قبل واحد أو آخر منهم.
"أنا أتحدث محادثة على القيمة االسمية والمضي قدما في ذلك" ،وقالت انها دافعت عن نفسها .وقال "اننى اضع ما هو مقرر فى
الجدول الزمني وانضم الى اللجنة ووضع خطة صحفية حولها واجلب الشؤون السياسية ومكتب االتصال العام.ثم يقول جاريد ،لماذا فعلت
ذلك .وأقول" :ألننا عقدنا اجتماعا قبل ثالثة أيام معكم ،وأقصد ستيف وستيف حيث وافقت على القيام بذلك" .ويقول" :ولكن هذا لم
يعني أنني أريد ذلك على الجدول الزمني .ليس هذا هو السبب الذي جعلني أجري هذه المحادثة " .ال يهم تقريبا ما يقوله أي شخص:
سوف يوافق جاريد ،ومن ثم سيتعرض للتخريب ،ثم يذهب جاريد إلى الرئيس ويقول :انظر ،تلك هي فكرة رينس أو فكرة ستيف" .
ركز بانون على سلسلة من المكاتب الخارجية التي من شأنها أن تحرك اإلدارة الجديدة إلى األمام دون االضطرار إلى اإلحاطة
بالكونغرس .وكان بريبوس قد عارض هذا التركيز الذي كان يزرع الرومانسية ترامب-ريان وجدول أعمال الجمهوريين ،والذي كان بدوره
مضادة من قبل كوشنر ،الذي كان يركز على بونهومي الرئاسية والموائد المستديرة الرئيس التنفيذي ،ليس أقله ألنه كان يعرف كم
الرئيس يحب لهم ( و ،كما أشار بانون بها ،ألن كوشنر نفسه يحب لهم).وبدال من مواجهة الصراعات الكامنة في كل استراتيجية ،اعترف
الرجال الثالثة بأن الصراعات كانت غير قابلة للحل إلى حد كبير وتجنبت مواجهة هذه الحقيقة عن طريق تجنب بعضها البعض.
وقد وجد كل رجل ،بأسلوبه الخاص ،طريقته الخاصة لالستئناف للرئيس والتواصل معه .بانون عرض مثير اللعنة-تظهر لك القوة .عرض
بريبوس اإلطراء من قيادة الكونغرس .وعرض كوشنر موافقة رجال األعمال البارزين .وكانت قوية جدا هذه النداءات الخاصة التي يفضل
الرئيس عادة عدم التمييز بينها .كانوا جميعا بالضبط ما يريد من الرئاسة ،وقال انه ال يفهم لماذا ال يمكن أن يكون لهم جميعا .أراد كسر
األشياء ،وقال انه يريد الكونغرس الجمهوري لمنحه مشاريع القوانين للتوقيع ،وانه يريد الحب واحترام نيويورك ماشرز
واألوساط االجتماعية .ورأى البعض داخل البيت األبيض أن المكاتب الخارجية في بانون كان من المفترض أن تكون حلوال استجابة لمحاكم
بريبوس للحزب ،وأن المديرين التنفيذيين لشركة كوشنر كانوا يشعرون باالرتياح من قبل المكاتب الخارجية في بانون ومقاومين لمعظم
األجندة الجمهوري .ولكن إذا فهم الرئيس ذلك ،فإنه لم يزعجه بشكل خاص.
***
بعد أن حقق شيئا مثل الشلل التنفيذي خالل الشهر األول من اإلدارة الجديدة  -كان كل من السادة الثالثة قويا في جاذبية الرئيس
للرئيس كآخرين ،وكان كل منهما في بعض األحيان مزعجا بنفس القدر للرئيس  -بانون ،بريبوس ،و كوشنر كل بنيت آلياتها الخاصة للتأثير
على الرئيس وتقويض اآلخرين.
تحليل أو حجة أو بويربوانت لم تنجح .ولكن الذي قال ما ترامب وعندما فعلت في كثير من األحيان .إذا ،في بانون برودينغ ،ريبيكا ميرسر
دعا له ،كان له تأثير .بريبوس يمكن االعتماد على بول ريان نفوذ معه .إذا وضع كوشنر حتى مردوخ لالتصال ،ذلك
مسجل .وفي الوقت نفسه ،كل مكالمة متتالية في الغالب إلغاء اآلخرين خارج.
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أدى هذا الشلل المستشارين الثالثة إلى االعتماد على وسيلة فعالة أخرى بشكل خاص لنقل له ،والذي كان الستخدام وسائل
اإلعالم .ومن ثم أصبح كل رجل راكبا مصقوال ومصقوال .بانون وكوشنر تجنب بدقة التعرض الصحافة.كان اثنان من أقوى الناس في
الحكومة ،في معظمها ،صامتين تماما ،يتجنبان جميع المقابالت تقريبا وحتى المحادثات السياسية التقليدية في التلفزيون صباح
األحد .ولكن من الغريب أن كال الرجلين أصبحا األصوات الخلفية لجميع التغطية اإلعالمية تقريبا للبيت األبيض .في وقت مبكر ،قبل أن
نهاجم لمهاجمة بعضهم البعض ،وتوحيد بانون وكوشنر في هجمات منفصلة ضد بريبوس .كان منفذ كوشنر المفضل هو جو سكاربورو و
ميكا برزيزنسكي' sمورنينغ جو  ،أحد عروض الرئيس في الصباح .كان أول منفذ للدعوة في بانون هو وسائل اإلعالم اليمنى اليمنى
("شانانيغانز بريتبارت بانون" ،في وجهة نظر والش) .وبحلول نهاية الشهر األول في البيت األبيض ،بنى كل من بانون وكوشنر شبكة من
المنافذ األولية ،فضال عن شبكة من المنافذ الثانوية لإلنحراف عن وضوحا من األولية ،وخلق البيت األبيض الذي عرض في وقت واحد
العداء الشديد تجاه الصحافة وبعد استعداد كبير للتسرب إليها .في هذا ،على األقل ،كانت إدارة ترامب تحقق شفافية تاريخية.
وكثيرا ما تم توجيه اللوم الى التسرب المستمر على أقل التوابع وموظفي السلطة التنفيذية الدائمة ،وبلغت ذروتها في أواخر فبراير مع
اجتماع جميع اليدين من الموظفين دعا من قبل الهواتف المحمولة شون سبيسر استسلم عند الباب الذي أصدر السكرتير الصحفي
التهديدات من عمليات تفتيش الهاتف عشوائية وتحذيرات حول استخدام تطبيقات الرسائل النصية المشفرة .الجميع كان من المحتمل
أن يكون راكبا؛ كان الجميع يتهم الجميع بكونه راعيا.
كان الجميع راعيا.
يوم واحد ،عندما اتهم كوشنر والش من التسريب عنه ،وقالت انها تحدته مرة أخرى" :سجالت هاتفي مقابل لك ،بريدي اإللكتروني
مقابل لك".
ولكن معظم التسريبات ،وبالتأكيد العصابات ،كانت قادمة من الشخصيات العليا  -ناهيك عن الشخص الذي يشغل أعلى المستويات.
لم يستطع الرئيس التوقف عن الحديث .كان واضحا وشفقا ،وكان واضحا للجميع أنه إذا كان لديه نجم الشمال ،كان فقط أن يكون
محبوبا .لم يكن مفهوما من أي وقت مضى لماذا الجميع ال يحبونه ،أو لماذا يجب أن يكون من الصعب جدا للحصول على الجميع
لمثله .وقال انه قد يكون سعيدا طوال اليوم كموكب من عمال الصلب االتحاد أو الرؤساء التنفيذيين الذين جندوا في البيت األبيض ،مع
الرئيس مشيدا زواره و لهم الثناء عليه ،ولكن أن يهتف جيدة من الحامض في المساء بعد عدة ساعات من تلفزيون الكابل .ثم سيحصل
على الهاتف ،وفي الخداع غير الحراسة لألصدقاء وغيرهم ،والمحادثات التي من شأنها أن تستمر بشكل روتيني لمدة ثالثين أو أربعين
دقيقة ،ويمكن أن تذهب أكثر من ذلك بكثير ،وقال انه تنفيس ،إلى حد كبير في وسائل اإلعالم وموظفيه .في ما وصفه بعض خبراء
ترامب الذين عينوا أنفسهم حوله  -وكان الجميع
خبيرة ترامب ،بدا أنه عازم على "تسميم البئر" ،حيث خلق حلقة من الشك واالرتباك واللوم على اآلخرين.
عندما حصل الرئيس على الهاتف بعد العشاء ،كان في كثير من األحيان مسألة مشوشة .في أسلوب بجنون العظمة أو سادية ،وقال انه
التكهن على العيوب وضعف كل عضو من موظفيه .كان بانون غير مخلص (ناهيك عن أنه يبدو دائما مثل القرف) .كان بريبوس ضعيفا
(ناهيك عن أنه كان قصير القزم) .كوشنر كان مص المتابعة .كان سبيسر غبي (ويبدو رهيب جدا) .كان كونواي كريبابي .جارد وإيفانكا
يجب أال يأتوا إلى واشنطن.
وقد وجد أن المتصلين به ،إلى حد كبير ،ألنهم وجدوا حديثه غريبا أو مقلقا أو مخالفا تماما للعقل والحس السليم ،غالبا ما يتغلبون على
ما قد يفترضونه بطابع سري من الدعوات ومشاركة المحتوى مع شخص آخر .ومن ثم ،فإن األخبار عن األعمال الداخلية للبيت األبيض
دخلت بحرية .إال أنه لم يكن الكثير من األعمال الداخلية للبيت األبيض  -على الرغم من أنه كثيرا ما يتم اإلبالغ عنها على هذا النحو،
ولكن التماثيل من عقل الرئيس ،الذي غير االتجاه تقريبا بأسرع ما يمكن أن يعبر عن نفسه .ومع ذلك كانت هناك مدارات مستمرة في
روايته الخاصة :كان بانون على وشك أن يخرج ،بريبوس أيضا ،وكان كوشنر بحاجة إلى حمايته من الثيران اآلخرين.
لذلك إذا كان بانون وبريبوس وكوشنر يقاتلون اآلن حربا يومية مع بعضهم البعض ،فقد تفاقمت إلى حد كبير بسبب حملة تشويه التضليل
الجارية حولهم والتي كان يجري محاكمتها من قبل الرئيس نفسه .وهو نيساير المزمن ،وقال انه ينظر الى كل عضو من دائرة داخلية له
باعتباره الطفل مشكلة مصيره الذي عقد في يده" .نحن خطاة وانه هو هللا" كان وجهة نظر واحدة" .نحن نخدم استياء الرئيس" ،وآخر.
***
في الجناح الغربي من كل إدارة منذ ما ال يقل عن كلينتون وجور ،شغل نائب الرئيس قاعدة سلطة مستقلة معينة في المنظمة .ومع
ذلك ،كان نائب الرئيس مايك بينس  -الرجل االحتياطي في اإلدارة التي ظلت مدة واليتها موضوع شيء مثل تجمع وطني يراهن المكتب
 هو الشفرات ،وجود يبتسم إما مقاومة سلطته واضحة واضحة أو غير قادر على االستيالء عليها.وقال لزميل سابق في الجمهوري هيل" :أفعل الجنازات وقطع الشرائط" .في هذا ،كان ينظر إليه على أنه إما التظاهر الهوية القديمة ،ما
لي ،والقلق ،قضية فيب قضية القياسية خشية أن يزعج راعيه أو ،في الواقع ،واالعتراف بصراحة من كان.
وشهد كاتي والش ،وسط الفوضى ،مكتب نائب الرئيس كهدوء في العاصفة .لم يكن موظفو "بنس" معروفا فقط من قبل أشخاص خارج
البيت األبيض من أجل النكبة التي أعادوا بها المكالمات ،وللسهولة التي يبدو أنها من شأنها أن تؤدي مهام الجناح الغربي ،يبدو أيضا أنها
تتألف من الناس الذين يحبون بعضهم البعض والذين كانوا مكرسين إلى هدف مشترك :القضاء على أكبر قدر ممكن من االحتكاك حول
نائب الرئيس.
بدأ بنس ما يقرب من كل خطاب قائال" :أحمل تحياتنا من الخامسة واألربعين
رئيس الواليات المتحدة ،دونالد ج .ترامب  -" ...تحية موجهة أكثر للرئيس من للجمهور.
بينس يلقي نفسه على أنه غير مهتم بجنون ،وأحيانا بالكاد يبدو أنها موجودة في ظل دونالد ترامب .تسربت قليال من الجانب بنس من
البيت األبيض .وكان الناس الذين عملوا لنائب الرئيس ،مثل بينس نفسه ،والناس من بضع كلمات.
بمعنى ما ،كان قد حل لغز من كيفية أن يكون بمثابة الشريك األصغر لرئيس الذي ال يمكن أن يتسامح مع أي نوع من المقارنات:
المتطرفة الكراهية الذاتية.
"بنس" ،وقال والش" ،ليس غبي".
في الواقع ،كانت قصيرة جدا من الذكاء بالضبط كيف رأى اآلخرون في الجناح الغربي له.
وألنه لم يكن ذكيا ،لم يكن قادرا على توفير أي الصابورة القيادة.
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على جانب جارفانكا ،أصبح بينس نقطة ممتنة تسلية .كان سعيدا بشكل سخيف تقريبا أن يكون نائب الرئيس دونالد ترامب ،سعيد
للعب دور بالضبط نوع من نائب الرئيس الذي لن كشكش ريش ترامب .كان جانب جارفانكا الفضل في زوجة بنس ،كارين ،كدليل توجيه
وراء وعيه المريح .في الواقع ،أخذ إلى هذا الدور بشكل جيد أن ،في وقت الحق ،له الخداع المتطرف ضرب بعض المشبوهة.
وقد رأى الجانب بريبوس ،حيث كان والش بحزم ،بينس كواحد من الشخصيات القليلة القليلة في الجناح الغربي الذين عالجوا بريبوس
وكأنه حقا رئيس األركان .بدا بينس في كثير من األحيان وكأنه مجرد موظف ،وهو الحاضر الحاضر المذكرة في العديد من االجتماعات.
من الجانب بانون ،حصل بنس فقط ازدراء" .بنس مثل الزوج في
أوزي وهارييت  ،وهو ال شيء " ،وقال واحد بانونت.
على الرغم من أن الكثيرين رأوه نائبا للرئيس قد يتولون الرئاسة في يوم من األيام ،إال أنه كان ينظر إليه على أنه نائب الرئيس األضعف
على مدى عقود ،ومن الناحية التنظيمية ،دعوى فارغة كانت عديمة الجدوى في الجهد اليومي للمساعدة في كبح جماح الرئيس
وتحقيق االستقرار الجناح الغربي.
***
خالل ذلك الشهر األول ،أدى الكفر والش ،وحتى الخوف من ما يحدث في البيت األبيض ،إلى التفكير في اإلقالع عن التدخين .كل يوم
بعد ذلك أصبح العد التنازلي الخاص بها نحو اللحظة التي عرفت أنها لن تكون قادرة على اتخاذ ذلك بعد اآلن ،والتي من شأنها أن تأتي
أخيرا في نهاية مارس .بالنسبة إلى والش ،كان الفهم السياسي والفوضى والمنافسات واالفتقار إلى التركيز من جانب الرئيس وعدم
االهتمام ببساطة غير مفهوم.
في أوائل مارس ،واجه والش كوشنر وطالب" :أعطني فقط األشياء الثالثة التي يريد الرئيس التركيز عليها .ما هي األولويات الثالث لهذا
البيت األبيض؟ "
وقال كوشنر "نعم" ،غائبة كليا" ،يجب ان نكون على االرجح تلك المحادثة".
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ن  23فبراير ،وهو يوم  75درجة في واشنطن ،استيقظ الرئيس يشكو من البيت األبيض المحموم .ولكن لمرة واحدة ،لم تكن شكاوى
الرئيس كذلك
االهتمام الرئيسي .وكان التركيز المحموم في الجناح الغربي ينظم سلسلة من برك السيارات إلى مؤتمر العمل السياسي المحافظ،
وهو التجمع السنوي للناشطين المحافظين الحركة ،التي تجاوزت أماكن اإلقامة من فنادق واشنطن وانتقلت إلى منتجع جايلورد على
الواجهة البحرية الوطنية ميناء ماريالند .كباك ،حق اليمين في المركز ومحاولة البقاء ثابتة هناك ،متناقضة حول جميع ناقالت المحافظ
التي تباعدت أكثر من تلك النقطة ،كان منذ فترة طويلة عالقة غير مريحة مع ترامب ،وعرض له على أنه من غير المرجح المحافظ ،إن لم
يكن الدرج .كباك ،أيضا ،رأى بانون وبريتبارت كما يمارس المحافظين المهدئة .وعلى مدى عدة سنوات ،نظمت بريتبارت مؤتمر تنافسي
قريب أطلق عليه اسم "غير مدعو".
لكن ترامب وايت هاوس سيطغى على المؤتمر أو حتى يغطى هذا العام ،ويريد الجميع أن يتحول إلى هذه اللحظة الحلوة .ومن المقرر
ان يتكلم الرئيس في اليوم الثاني ،مثل رونالد ريغان ،في المؤتمر في السنة االولى من منصبه ،في حين أن كال من بوش ،حذرين من
الحزب الشيوعي الكردستاني والناشطين المحافظين ،قد غرقت إلى حد كبير التجمع.
ورافقت كيليان كونواي ،التي افتتحت في المؤتمر ،مساعدتها وابنتان وجليسة أطفال .كان بانون أول ظهور رسمي له في رئاسة ترامب،
وشاركه ريبيكا ميرسر ،ومتبرع ترامب المحوري وممول بريتبارت ،وابنتها الصغيرة ،وآلي هانلي ،وأرستقراطي بالم بيتش ،ومتبرع محافظ،
وصديق ميرسر( .هانلي المهيمنة ،الذي لم يلتق بانون من قبل ،أعلن له "القذرة" يبحث).
وكان من المقرر أن يجري مقابلة مع بانون في جلسة بعد ظهر اليوم من قبل رئيس الكاب مات سكالب ،وهو رقم من التواء المتوتر الذي
يبدو أنه يحاول احتضان ترامب االستيالء على مؤتمره .قبل بضعة أيام ،قرر بانون إضافة بريبوس إلى المقابلة ،على حد سواء لفتة خاصة
من حسن النية وعرض الجمهور للوحدة  -عالمة على تحالف مهدها ضد كوشنر.
وفي ريتشموند سبنسر ،رئيس معهد السياسة الوطنية ،الذي كان يوصف أحيانا بأنه "مركز تفوق أبيض" ،الذي كان قد تبنى بالبيت
األبيض في البيت األبيض ،تبنى رئاسة ترامب كإنتصار شخصي ،كان ينظم رحلته إلى كباك ،والتي ستكون مسيرة النصر بالنسبة له كما
كان لفريق ترامب .سبنسر الذي أعلن في عام " ،2016دعونا حزب مثل  ،"1933كما هو الحال في العام هتلر جاء إلى السلطة أثارت
احتجاج مع له تغطية واسعة "هيل ترامب" (أو "هيل ترامب" ،والتي من المبالغ بالطبع لنفس الشيء) تحية بعد االنتخابات ،ومن ثم
حققت نوعا من االستشهاد العكسي من خالل أخذ لكمة من أحد المتظاهرين في يوم االفتتاح الذي كان يحتفل به على موقع يوتيوب.
كباك ،التي نظمتها بقايا الحركة المحافظة بعد هزيمة باري غولدووتر المروع في عام  ،1964تحولت ،مع عدم اليقين ،إلى نفسها العمود
الفقري للبقاء المحافظ واالنتصار .كان قد طرد جون بيرشرز والحق العنصري واعتنق المبادئ الفلسفية المحافظ من راسل كيرك ووليام
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 .1باكلي .في الوقت المناسب ،أيدت حكومة ريغان إصالح الحكومة الصغيرة واإلصالح المضاد ،ثم أضاف مكونات الحروب الثقافية -
مكافحة اإلجهاض ،ومكافحة المثليين والزواج ،والميل نحو اإلنجيليين  -وتزوج نفسها إلى وسائل اإلعالم المحافظة ،أول راديو يميني
وفي وقت الحق فوكس نيوز .من هذا التكتل ،نسج حجة أكثر تفصيال وشموال من النقاء المحافظ ،والمزامنة ،والوزن الفكري .جزء من
متعة مؤتمر كباك ،والتي جذبت مجموعة واسعة من الشباب المحافظين (سخرت بشكل موثوق كما حشد أليكس  .Pكيتون من قبل
الحشد المتنامي من الصحافة الليبرالية التي غطت المؤتمر) ،وكان تعلم التعليم المسيحي المحافظ.
ولكن بعد زيادة كبيرة في كلينتون في  ،s1990بدأت كباك انشقاق خالل جورج
 .1بوش سنوات .أصبح فوكس نيوز المركز العاطفي للمحافظة األمريكية .وقد رفض الحكام الليبراليون وغيرهم من الفصائل االنفصالية
فجأة (نوتيكونس) حرب العراق الجدد وحرب العراق (من بينها الباليوكون) .فإن قيم األسرة في الوقت نفسه كانت أكثر تحديا من قبل
المحافظين األصغر سنا .في سنوات أوباما ،كانت الحركة المحافظة محيرة على نحو متزايد من قبل رفض حزب الشاي ووسائط
اإلعالم اليمينية الجديدة الرمزية ،والتي تجسدها أخبار بريتبارت ،والتي تم استبعادها بشكل واضح من مؤتمر كباك.
في عام  ،2011وبروتينغ المحافظ المحافظ ،ترامب ضغطت الجماعة لفتحة التحدث ،مع تقارير عن مساهمة نقدية كبيرة ،منحت رصيف
خمسة عشر دقيقة .إذا كان من المفترض أن كباك عن شحذ نوع معين من خط الحزب المحافظ ،وكان أيضا يقظة لمجموعة واسعة من
المشاهير المحافظين ،بما في ذلك ،على مر السنين ،راش ليمبو ،آن كولتر ،ومختلف فوكس نيوز النجوم .في العام السابق إلعادة
انتخاب أوباما ،سقط ترامب في هذه الفئة .ولكن كان ينظر إليه بشكل مختلف تماما بعد أربع سنوات .في شتاء عام  ،2016خالل
السباق الجمهوري األولي الذي ال يزال تنافسيا ،ترامب اآلن مرهف بقدر ما المرتد الجمهوري باعتباره الجمهوري الجماهير الحشد -
قررت التخلي عن حزب الشعب الكردستاني وما كان يخشى أن يكون أقل من الترحيب فرحا.
هذا العام ،كجزء من محاذاة جديدة مع ترامب-بانون البيت األبيض ،كباك
كان من المفترض أن يكون شخصية المتصدر هو شخصية اليمين المتطرفة ميلو يانوبولوس ،وهو مثلي الجنس البريطاني اليميني
المثبت على بريتبارت نيوز .يانوبولوس ،الذي يبدو أن موقفه بأكمله ،وكأنه محرض يساري عام  1968تقريبا ،كان على وشك االستهانة
بالصحة السياسية واالتفاقية االجتماعية ،مما أدى إلى هستيريا يسارية واحتجاجات ضده
 كما أنها تربك شخصية متحفظة كما يمكن تصوره .في الواقع ،كان هناك اقتراح خفي أن كباك قد اختار يانوبولوس على وجه التحديدلرفع بانون والبيت األبيض على اتصال ضمني له-يانوبولوس كان شيئا من بانون بروتيج .وعندما فتحت اللجنة قبل يومين من افتتاحها،
اكتشف مدون متحفظ شريط فيديو عن يانوبولوس في غريبة غريبة يبدو أنها ترشد الولع الجنسي باألطفال ،أوضح البيت األبيض أنه كان
عليه أن يذهب.
ومع ذلك ،بدا وجود البيت األبيض في كباك ،الذي ضم ،جنبا إلى جنب مع الرئيس ،بانون ،كونواي ،وزير التعليم بيتسي ديفوس،
ومستشار السياسة الخارجية في البيت األبيض الغريب وكاتب بريتبارت السابق سيباستيان غوركا لدفع فوضى يانوبولوس إلى الجانب
 .إذا كان كباك يتطلع دائما إلى الخماس السياسيين مملة مع قوة النجم ،ترامب ،وأي شخص يتصل به ،واآلن أكبر النجوم .مع عائلتها
وضعت أمام منزل كامل ،وكان كونواي مقابلة مع أسلوب تشبه أوبرا مثل مرسيدس سكالب (زوجة مات سكالب-كباك كان قضية عائلية)،
وهو كاتب عمود للمحافظات واشنطن تايمز الذي سيحضر الحقا البيت األبيض وموظفي االتصاالت .وكانت وجهة نظر حميمة وملهمة
المرأة عالية اإلنجاز ،وهذا النوع من المقابلة التي يعتقد كونواي أنها كانت ستعالج على شبكة وتلفزيون الكابل إذا لم تكن ترامب
الجمهوري  -نوع العالج ،وقالت انها سوف نشير  ،التي أعطيت للسلفاء الديمقراطيين مثل فاليري جاريت.
وفي الوقت الذي كانت فيه كونواي تشرح عالمتها الخاصة بالنسوية النسوية ،وصل ريتشارد سبنسر إلى مركز المؤتمرات أمال في
حضور الجلسة االفتتاحية "ألت-رايت إس نوت رايت أون آل" ،وهو جهد متواضع إلعادة تأكيد القيم التقليدية ل كباك .سبنسر ،الذي كان
منذ انتصار ترامب نفسه على النشاط بدوام كامل وفرص الصحافة ،وكان يخطط لوضع نفسه في الحصول على السؤال األول .ولكن على
الفور تقريبا عند وصوله ودفع رسوم التسجيل  ،$ 150وقال انه قد اجتذبت أول مراسل واحد ثم دائرة متنامية ،سكروم الصحافة عفوية،
ورد عليه من خالل إعطاء مؤتمر صحفي مخصص .مثل يانوبولوس ،وبطرق عديدة مثل ترامب وبانون ،ساعد سبنسر في وضع السخرية
للحركة المحافظة الحديثة .لقد كان عنصرا عنصريا لكنه ال يكاد يكون محافظا ،فهو يدعم بشكل صارم الرعاية الصحية الوحيدة المدفوعة
األجر ،على سبيل المثال .وكان االهتمام الذي حظي به ،إلى حد ما ،بمثابة ائتمان للمحافظة على المحافظة من الجهود األخرى التي
بذلتها وسائل اإلعالم الليبرالية لتشويه النزعة المحافظة .وبالتالي ،كما سكروم حوله زاد إلى ما ال يقل عن ثالثين شخصا ،والشرطة
كباك السخرية تدخلت.
وقال أحد حراس األمن" :أنت غير مرحب به في الفندق"" .انهم يريدون لكم قبالة الممتلكات .انهم يريدون منك أن تتوقف .انهم يريدون
لكم قبالة الممتلكات" .
"نجاح باهر" ،وقال سبنسر" .هل يمكنهم؟"
وقال الحارس "يكفي النقاش"" .هذا هو الملكية الخاصة و كباك يريد لكم قبالة الممتلكات".
وباعتذاره من أوراق اعتماده ،فقد تم نقل سبنسر إلى محيط كباك بالفندق ،حيث لم يكن فخره كل الجرحى ،بل تحول في راحة صالة
الردهة إلى وسائل التواصل االجتماعي وإلى الرسائل النصية وإرسال بريد إلكتروني للصحفيين على قائمة جهات االتصال الخاصة به .
وكان سبنسر نقطة جعل هو أن وجوده هنا لم يكن حقا التخريبية أو السخرية كما بانون ،أو ،في هذا الشأن ،ترامب .قد يتم إخراجه،
ولكن بمعنى تاريخي أكبر ،كان المحافظون الذين تم إخراجهم من حركتهم الخاصة من قبل الكادر الجديد  -الذي شمل ترامب وبانون -
من ما أسماه سبنسر الهويات ،ومؤيدي "المصالح البيضاء ،والقيم ،والجمارك ،والثقافة ".
كان سبنسر ،يعتقد ،ترومبر صحيح وبقية كباك اآلن القيم المتطرفة.
***
في الغرفة الخضراء ،بعد بانون ،بريبوس ،والمتلقين قد وصل ،بانون في قميص الظالم ،سترة داكنة ،والسراويل البيضاء  -وقفت إلى
الجانب يتحدث إلى مساعده الكسندرا بريتي .بريبوس جلس في كرسي ماكياج ،تلقي بصبر طبقة من األساس ،ومسحوق ،وملمع
الشفاه.
"ستيف  "-قال بريبوس ،مشيرا إلى كرسي عندما نهض.
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"هذا ما يرام" ،وقال بانون .وضع يده ،مما يجعل آخر من فتات صغيرة مستمرة يعني ،بشكل واضح ،لتعريف نفسه على أنه شيء آخر
من كل بالوني زائفة في سياسة المستنقعات ،وشيء آخر غير رين بريبوس ،مع أساس مسحوقه الثقيلة.
أهمية ظهور بانون األول في العام بعد أيام من اضطراب الجناح الغربي الظاهر ،وقصة مجلة تايم تغطي عنه ،تكهنات ال نهاية لها تقريبا
حول قوته والنوايا الحقيقية ،ورفاقه على األقل في العقل وسائل اإلعالم إلى سر أساسي من ترامب البيت األبيض  -بالكاد يمكن
االستهانة بها .ل بانون نفسه كان هذا ،في عقله ،لحظة مصممة بعناية .كان مسيرته النصر.كان يعتقد أنه ساد في الجناح الغربي .كان،
مرة أخرى في عقله ،توقع تفوقه على كل من بريبوس وحمق صهره.وسيهيمن اآلن على كباك .ولكن في الوقت الراهن حاول شوكس-
نوثينغ-إلى-أنه انعدام الوعي الذاتي حتى ،في الوقت نفسه ،كان بال شك الرجل الذي يسبقه من ساعة .لم يكن التخلي عن قبول
الماكياج مجرد وسيلة للتقليل من بريبوس ،ولكن أيضا وسيلة لقول ذلك ،من أي وقت مضى الكوماندوز ،ذهب الى معركة تتعرض
بالكامل.
"أنت تعرف ما يفكر حتى عندما كنت ال تعرف ما يفكر" ،وأوضح الكسندرا بريتي" .انه قليال مثل الصبي الجيد الذي يعرف الجميع هو
صبي سيء".
عندما ظهر الرجالن على المسرح وظهر على شاشات الشاشة الكبيرة ،فإن التباين بينهما كان بالكاد أكبر .مسحوق جعل بريبوس تبدو
عارضة أزياء مثل ،وبدوايته مع دبوس طية صدر السترة ،قليال الصبي .بانون ،من المفترض
رجل خجول الدعاية ،كان يأكل الكاميرا .كان نجم موسيقى البلد  -كان جوني كاش .استولى على يد بريبوس في مصافحة السلطة ،ثم
استرخاء في كرسيه كما جاء بريبوس بشغف جدا إلى األمام في بلده.
افتتح بريبوس مع البروميد التقليدية .بانون ،أخذ دوره ،ذهب وريلي للحفر" :أريد أن أشكركم على دعوتي أخيرا إلى كباك".
"لقد قررنا أن نقول إن الجميع جزء من عائلتنا المحافظة" ،قال مات سكالب ،استقال .ثم رحب ب "الجزء الخلفي من الغرفة" ،حيث تم
وضع مئات الصحفيين الذين يغطيون الحدث.
"هل هذا الحزب المعارض؟" سأل بانون ،حماية عينيه.
ذهب سكالب إلى سؤال اإلعداد" :نقرأ الكثير عنك اثنين .أهيم  "" ...كل شيء جيد " ،أجاب بريبوس بإحكام.
"أنا أراهن ليس كل من انها دقيقة" ،وقال سكالب" .سوف أراهن هناك أشياء ال تحصل على كتابة بشكل صحيح.واسمحوا لي أن أسأل
منكم ،ما هو أكبر سوء فهم حول ما يجري في البيت األبيض دونالد ترامب؟ "
رد بانون بشيء أقل من مجرد سمر وقال شيئا .قدم بريبوس شهادة على قرب من عالقته مع بانون.
بانون ،عيون الرقص ،ورفع الميكروفون ترومبيتليك وجعل نكتة حول مكتب كومبوسوس بريبوس اثنين من األرائك ومدفأة ،وله واحد الخام
وجاهزة.
وقد حذر بريبوس من الرسالة" .انها ،آه  ...انها في الواقع  ...شيء كنت قد ساعدت على بناء ،وهو ،عندما تجمع معا ،وما تظهر هذه
االنتخابات ،وما أظهر الرئيس ترامب ،ودعونا ال كيد أنفسنا ،ويمكنني أن أتحدث عن البيانات واللعبة األرض ويمكن أن يتحدث ستيف عن
أفكار كبيرة ولكن حقيقة األمر هو دونالد ترامب ،الرئيس ترامب ،جمعت الحزب والحركة المحافظة ،وأنا أقول لكم إذا كان الحزب والحركة
المحافظة معا " Priebus-طرقت قبضة له
 "على غرار ستيف وأنا ،فإنه ال يمكن وقفها .والرئيس ترامب هو الرجل الواحد ،وكان الشخص الواحد ،ويمكنني أن أقول هذا بعداالشراف على ستة عشر شخصا يقتلون بعضهم البعض ،كان دونالد ترامب الذي كان قادرا على جلب هذا البلد ،وهذا الحزب ،وهذه
الحركة معا .و ستيف و أنا أعلم أننا نعيش كل يوم و مهمتنا هي الحصول على جدول أعمال الرئيس ترامب من الباب و على القلم و
الورقة ".
مع بريبوس غاسبينغ للتنفس ،انتزع بانون عصا التتابع .وقال "اعتقد انه اذا نظرتم الى حزب المعارضة" ،وهو يلقي يده الى مؤخرة الغرفة
"وكيف صوروا الحملة وكيف صوروا المرحلة االنتقالية ،وكيف انهم يصورون االدارة ،فانها دائما خاطئة.أعني في اليوم األول الذي بدأت فيه
كيليان ،وقمنا بالتوجه إلى رين ،ساين سبيسر ،كاتي  ....هذا الفريق نفسه ،كما تعلمون ،أن كل يوم كان يطحن بعيدا في الحملة،
نفس الفريق الذي
هل كان االنتقال ،وإذا كنت تتذكر ،كانت الحملة األكثر فوضى ،في وصف وسائل اإلعالم ،ومعظم الفوضى ،وأكثر غير منظم ،األكثر
مهنية ،لم يكن لديهم فكرة األرض ما كانوا يفعلون ،وبعد ذلك رأيت 'م كل البكاء والبكاء أن ليلة يوم  8نوفمبر ".
مرة أخرى في البيت األبيض ،جاريد كوشنر ،ومشاهدة اإلجراءات عرضا ثم أكثر انتباها ،شعر فجأة غضب متزايد .رقيقة البشرة ،دفاعية،
على الحراسة ،وقال انه ينظر خطاب بانون كرسالة أرسلت مباشرة إليه .وقد أعطى بانون الفضل في الفوز ترامب للجميع .كان كوشنر
مؤكدا أنه كان مسكونا.
وعندما سألت سكالب الرجلين لتعداد إنجازات الثالثين يوما الماضية ،بريبوس تعثرت ثم استولت على القاضي غورسوتش واألوامر
التنفيذية إزالة الضوابط ،كل شيء ،وقال بريبوس" ،أن"  -توقفت ،تكافح "ثمانين في المئة من األميركيين اتفق مع".
بعد وقفة قصيرة ،كما لو كان في انتظار الهواء لمسح ،أثار بانون الميكروفون" :أنا نوع من كسره إلى ثالثة قطاعات ،ثالثة دالء؛ األول،
واألمن القومي والسيادة ،وهذا هو االستخبارات الخاصة بك ،وزارة الدفاع واألمن الداخلي .السطر الثاني من العمل هو ما أشير إليه
على أنه القومية االقتصادية ،وهذا هو ويلبر روس في التجارة ،ستيف منوشين في الخزانة[ ،روبرت] منارة في التجارة ،بيتر نافارو[ ،و]
ستيفن ميلر ،الذين يعيدون التفكير كيف نحن ذاهبون إلعادة بناء ترتيباتنا التجارية في جميع أنحاء العالم .الثالث ،على نطاق واسع من
العمل هو تفكيك الدولة اإلدارية "بانون توقف للحظة واحدة .فإن العبارة ،التي لم يسبق لها مثيل في السياسة األمريكية ،جذبت
التصفيق البري" .إن الطريقة التي يمر بها اليسار التدريجي هي أنه إذا لم يتمكنوا من الحصول عليها ،فإنهم سوف يضعونها في نوع من
التنظيم في الوكالة .هذا كل شيء سيتم تفكيكها" .
سكالب تغذية سؤال اإلعداد آخر ،هذا واحد عن وسائل اإلعالم.
بريبوس أمسك بها ،منحدر و فومفيدير لبعض الوقت ،وانتهى األمر ،بطريقة أو بأخرى ،على مالحظة إيجابية :سنأتي معا.
يقول بانون" :إن األمر ليس فقط لن يحصل على نحو أفضل ،بل سيزداد سوءا كل يوم" ،وهي أغنية أساسية مروع " ،وهذا هو السبب
في رفع الميكروفون ،مرة أخرى يشوع مثله ،ومع موجة واسعة من يده  -وبالمناسبة ،المنطق المنطقي المنطقي ،والشرطي ،واإلعالم
العالمي ،التي عارضت بشدة ،معارضة بشدة ،إلى أجندة وطنية اقتصادية مثل دونالد ترامب لديه .وهنا السبب في أنها سوف تزداد
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سوءا :ألنه سيواصل الضغط على جدول أعماله .ومع استمرار الظروف االقتصادية في التحسن ،كلما تحسنت فرص العمل ،سيواصلون
القتال .إذا كنت تعتقد أنها سوف تعطيك بلدك مرة أخرى دون قتال كنت مخطئا لألسف .كل يوم سيكون معركة .هذا هو السبب في
أنني فخور من دونالد ترامب .كل الفرص كان عليه أن يتخلص من هذا .كل الناس الذين كان قد جاء له قائال "أوه ،كنت حصلت على
معتدلة"" .حفر آخر في كوشنر" .كل يوم في المكتب البيضاوي يقول لي وأنا "،أنا ارتكبت هذا للشعب األمريكي .وعدت هذا عندما
ركضت.
وانا ذاهب الى تقديم على هذا "" .
ثم النهائي ،متفق عليه مسبقا-السؤال" :هل يمكن الجمع بين هذه الحركة ترامب مع ما يحدث في  CPACوالحركات المحافظة األخرى
لمدة خمسين عاما؟ ال يمكن أن تتحقق هذه معا  ...وهذا يحدث النقاذ البالد؟ "
"حسنا ،علينا أن نتمسك معا كفريق واحد" ،وقال " .Priebusانها سيأخذ كل واحد منا العمل معا لتحقيق ذلك".
كما بدأت بانون في جوابه ،تحدث ببطء ،تبحث في جمهوره األسير وينصب" :لقد قلت أن هناك نظاما سياسيا جديدا يجري تشكيلها
للخروج من هذا وال يزال يجري تشكيلها .إذا نظرتم الى درجة واسعة من اآلراء في هذه الغرفة ،سواء كنت الشعبوية ،سواء كنت
محافظا محدودة للحكومة ،سواء كنت التحررية ،سواء كنت اإلقتصاد القومي ،لدينا واسعة ومتباينة أحيانا اآلراء ،ولكن أعتقد أن جوهر
وسط ما نعتقد ،أننا أمة ذات اقتصاد ،وليس االقتصاد فقط في بعض األسواق العالمية مع الحدود المفتوحة ،ولكن هذا نحن أمة ذات
ثقافة ،وسببا ل يجرى .أعتقد أن هذا ما يوحدنا .وهذا ما يحدث لتوحيد هذه الحركة للمضي قدما ".
خفضت بانون الميكروفون ل ،بعد ما يمكن أن يفسر على أنه ضرب من عدم اليقين ،وفجأة عاصفة من التصفيق.
يراقب من البيت األبيض ،كوشنر الذين جاءوا لالعتقاد بأن هناك شيئا خبيثا عند استخدامها بانون عبارة "الحدود"" ،العالمية"" ،الثقافة" و
"توحيد" ،والذي كان أكثر وأكثر على قناعة بأنهم أشرف شخصيا ضده ،واآلن في حالة من الغضب العارم.
***
كيليان كونواي قد يتزايد القلق حول األرق الرئيس البالغ من العمر سبعين عاما ونظرته البالية .وكان  indefatigabilityواحد الرئيس
التململ التي المستمر انها تعتقد أجرى الفريق .في الحملة االنتخابية ،وقال انه دائما إضافة محطات والخطب .وضاعف قته الحملة
الخاصة .عملت هيالري في الشوط األول .كان يعمل في وقت مزدوج .انه امتص في الطاقة من الحشود .واآلن بعد أن كان يعيش وحيدا
في البيت األبيض ،على الرغم من أنه يبدو أن تفقد هذه الخطوة.
ولكن اليوم كان الظهر .لو كان تحت  sunlampويخفف شعره ،وعندما استيقظ الرئيس ينكر تغير المناخ حتى صباح بالرفاص آخر ،و 77
درجة في منتصف فصل الشتاء ،في اليوم الثاني من  ،CPACوقال انه يبدو عمليا شخص آخر ،أو على أي حال واحدة أصغر بشكل
ملحوظ .في عين ساعة ،إلى قاعة ألسفل تأمين في منتجع غايلورد ،وليس صحيحا أن القدرة مع كل المشارب من المحافظ المؤمنين،
رفقة ميرسر وابنتها في خط الهجوم ومئات اإلعالميين في معرض  ،SROظهر الرئيس على مرحلة ،وليس في االندفاع على غرار
التلفزيون حيوية ،ولكن مع اختيال بطيئة إلى سالالت انخفاض "أنا فخور بأن أكون األمريكية ".وقال انه جاء الى مرحلة كرجل قوي
السياسي ،وهو رجل تحتل حظة له -clapping ،هنا انه عاد الى الفنان تشكل ،وهو يقترب ببطء على المنصة،
يتكلم "شكرا لك" ،قرمزي التعادل غمس على حزامه.
وهذا سيكون عنوان  CPACالخامس ترامب .بقدر ما أحب ستيف بانون ليرى نفسه مؤلف دونالد ترامب ،وقال انه يبدو أيضا أن تجد دليال
على بعض وأضاف الشرعية والمدهش بطريقة أو بأخرى في حد ذاته ،أنه منذ  2011ترامب قد تأتي أساسا ل CPACمع نفس
الرسالة .وقال انه ليس والشفرات ،وكان رسوال .كانت البالد "الفوضى" كلمة -وهي التي صمدت امام اختبار ترامب من الزمن .كان
قادتها ضعيفة .قد فقدت عظمتها .وكان الشيء الوحيد الذي يختلف أنه في عام  2011كان ال يزال قراءة خطبه فقط عرضية إعالن يبس،
واآلن هو libbed-إعالن كل شيء.
"كان لقائي االول خطابا رئيسيا في  "CPACبدأ الرئيس" .ربما خمس أو ست سنوات .بلدي أول خطاب سياسي كبير.انت كنت
هناك .احببته.أنا أحب الشعب .أنا أحب هذه الضجة .فعلوا هذه االنتخابات حيث ذهبت من خالل السقف .لم أكن حتى تعمل ،أليس
كذلك؟ ولكنه أعطاني فكرة! وحصلت أنا قليال القلق عندما رأيت ما يحدث في البالد حتى قلت دعنا نذهب إليه .لقد كان من المثير
جدا .مشيت المرحلة  .CPACكان لي مالحظات قليلة جدا وحتى أقل استعدادا(" .في الواقع ،قرأ خطابه عام  2011من ورقة ").وهكذا
عندما يكون لديك عمليا ال تالحظ وال إعداد ثم ترك وكان الجميع بسعادة غامرة .قلت ،وأعتقد أنني أحب هذا العمل ".
أعطت هذه ديباجة أول الطريق إلى ديباجة المقبلة.
"أريد منكم جميعا أن نعرف أننا نحارب األخبار وهمية .انها زائفة .مزورة .قبل بضعة أيام دعوت األخبار وهمية وعدو الشعب .ألنهم ال
يملكون مصادر .لكنه يستفيد 'م حتى عند عدم وجودها .رأيت قصة واحدة مؤخرا حيث قال أنهم قد أكد تسعة أشخاص .ال توجد تسعة
أشخاص .ال أعتقد أن هناك واحد أو شخصين .تسعة أشخاص .وقلت له :أعطني الشوط األول .وأنا أعلم أن الناس .وأنا أعلم الذين
يتحدثون ل .لم تكن هناك تسعة أشخاص .ولكن كما يقولون تسعة أشخاص ." ...
 Aفي خطاب ثمان وأربعين دقيقة دقائق قليلة ،وكان بالفعل خارج القضبان ،حثالة مستدامة عن طريق التكرار.
وقال "ربما انهم مجرد سيئة في االقتراع .أو ربما انهم ال شرعي .انها واحدة أو أخرى .انهم ذكية جدا .انهم الماكرة جدا .وانهم غير
شريفة للغاية  ....فقط إلبرام " although-انه سيذهب لمدة سبعة وثالثين دقيقة أكثر "-انها مسألة حساسة للغاية وأنها ينزعج عندما
كنا فضح قصص كاذبة .يقولون ال يمكننا انتقاد تغطيتها غير شريفة بسبب التعديل األول .أنت تعرف أنها تجلب دائما " he-ذهب الى عالي
الطبقة  "-voiceالتعديل األول للدستور  .اآلن أنا أحب التعديل األول للدستور .ال أحد يحب ذلك أفضل مني .ال أحد".
كل عضو في السفر حاشية ترامب هو الحفاظ اآلن لعبة البوكر وجه دقيق .عندما فعلوا كسرها ،وكان كما لو على تأخير ،نظرا إذن من
الهتاف الحشد أو الضحك .خالف ذلك ،ويبدو أنها ال تعرف ما إذا كان الرئيس قد حصلت في الواقع بعيدا مع نظيره النزه غريبة.
"بالمناسبة ،هل الناس هنا ،هي معبأة المكان ،هناك خطوط التي تعود ست كتل" كانت -هناك ال خطوط خارج  -lobbyمزدحمة "اقول
لكم ان ألنك
لن قرأت عن ذلك .ولكن هناك خطوط التي تعود ست كتل ....
وقال "هناك واحد الوالء التي توحدنا جميعا ،إلى أمريكا ،أمريكا  ....نحن جميعا بتحية الفخر واالعتزاز نفس العلم األميركي  ...ونحن
جميعا على قدم المساواة ،على قدم المساواة في نظر هللا عز وجل  ....نحن متساوون  ...وأريد أن أشكر بالمناسبة ،الطائفة اإلنجيلية،
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والمجتمع المسيحي والمجتمعات اإليمان والحاخامات والكهنة والقساوسة ،والوزراء ،وذلك ألن الدعم بالنسبة لي ،كما تعلمون ،كان
رقما قياسيا ،ال أرقام فقط من الناس ولكن النسب المئوية من هذه األرقام الذين صوتوا لترامب  ...مشاعر فياضة مذهلة وأنا لن يخيب
لك  ...طالما لدينا الثقة في بعضها البعض والثقة في هللا ثم ال يوجد أي هدف بعيد المنال لدينا  ...ليس هناك حلم كبيرة جدا  ...ليست
مهمة كبيرة جدا  ...نحن األميركيين والمستقبل ملك لنا  ...أمريكا وطافوا .انها سوف تكون أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى ." ...
داخل الجناح الغربي ،وبعض قد تكهنت مكتوفي األيدي حول المدة التي سيستمر اذا كان يمكن ان قيادة الوقت وكذلك اللغة .ويبدو أن
اإلجماع أن يكون إلى األبد .الصوت صوته ،افتقاره للتثبيط ،والحقيقة أن الفكر الخطية والعرض تبين ليس على اإلطالق لتكون ضرورية،
والغريب أن هذا النهج العشوائي يبدو أن األوامر ،وبلده العرض ربلنيشينغ من حرية تكوين الجمعيات ،كل هذا اقترح انه اقتصر فقط من
قبل الجميع في الموعد المحدد ،ومدى اهتمام.
كانت لحظات مرتجل ترامب دائما وجودية ،بل أكثر من ذلك لمساعديه من له .وتحدث بنسيان وسعادة ،واعتبرت نفسه أن يكون راوية
الملعب المثالي واألداء العام ،في حين ان الجميع معه عقد أنفاسهم .إذا حدثت لحظة  wackadooفي مناسبات متكررة عندما انحرفت
تصريحاته في أي اتجاه واضح للمناسبات ،كان موظفيه للذهاب إلى استجابة شديدة المفعول األسلوب .استغرق األمر االنضباط المطلق
بعدم االعتراف بما يمكن أن نرى الجميع.
***
كما أنهى الرئيس يصل خطابه ،ريتشارد سبنسر ،الذي في أقل من أربعة أشهر من االنتخابات ترامب كان في طريقه ليصبح األكثر
شهرة النازيين الجدد في الواليات المتحدة منذ جورج لنكولن روكويل ،كان قد عاد إلى مقعد في األذين لل جيلورد منتجع القول لعه
دونالد ترامب و ،وقال انه يعتقد العكس بالعكس.
سبنسر ،الغريب ،كان واحدا من عدد قليل من الناس الذين يحاولون أن ينسب مذهب فكري ل .Trumpismبين تلك التي كانت تقله
حرفيا ولكن ليس على محمل الجد ،وتلك التي كانت تقله على محمل الجد ولكن ليس حرفيا ،كان هناك ريتشارد سبنسر .عمليا ،كان
يقوم به على حد سواء ،بحجة حالة أنه إذا كانت ورقة رابحة وبانون السمك الطيار لحركة المحافظين الجديدة ،سبنسر نفسه،
صاحب  altright.comكانت حركة ،وقال انه يعتقد ،وأنقى األس الطيار بهم األسماك ،سواء عرفوا ذلك أم ال.
أقرب إلى النازية واقع الحياة حيث أن معظم الصحافيين قد شهدت أي وقت مضى ،كان سبنسر نوع من النعناع البري للصحافة الليبرالي
مزدحمة في  .CPACيمكن القول ،انه تقدم جيد كتفسير السياسة الشاذة ترامب مثل أي شخص آخر.
وكان سبنسر تأتي من خالل الكتابة العربات على المنشورات المحافظة ،لكنه كان
بالكاد يمكن التعرف في أي نوع من طريقة الجمهوري أو المحافظة الرسمية .وكان في مرحلة ما بعد اإلثارة اليميني ولكن مع شيء من
زن الزنابير حفل عشاء أو لدغة من آن كولتر أو ميلو ييانوبولوس .كانوا نوع  stageyالرجعية .وكان واحد حقيقي
 عنصرية حقيقية مع تعليم جيد ،في حالته أوفا ،وجامعة شيكاغو ،ودوق.كان بانون الذي أعطى فعليا رحلة سبنسر من خالل نطق بريتبارت ليكون "منصة لالليمين اليمين" ،ادعى سبنسر حركة أن أسس ،أو
على األقل تملك اسم النطاق ل.
يقول سبنسر" :ال أعتقد أن" بانون "أو" ترامب "هم من هوياتهم أو اليمينيين المتطرفين" .لم يكنوا ،مثل سبنسر ،عنصريون فلسفيون
(يختلفون عن عنصري الركبة) .لكنهم منفتحون على هذه األفكار .ويفتح على الناس الذين هم منفتحون على هذه األفكار .نحن التوابل
في المزيج" .
كان سبنسر على حق .ترامب وبانون ،مع جلسات في المزيج أيضا ،قد اقتربت أقرب من أي سياسي وطني كبير منذ حركة الحقوق
المدنية إلى التسامح مع وجهة نظر سياسية عرقية.
"وقال ترامب األشياء التي المحافظين لم يفكر أبدا  ....انتقاده لحرب العراق ،الذي ضرب أسرة بوش ،لم أستطع أن أصدق أنه فعل ذلك
 ...لكنه فعل  ....اللعنة لهم  ...إذا في نهاية اليوم عائلة أنجلو دبور تنتج جيب و  Wثم بوضوح هذا هو عالمة واضحة على إنكار  ....واآلن
يتزوجون المكسيكيين  ...زوجة جيب
 ...تزوج مدبرة منزله أو شيء ما.
"في ترامب في عام  2011عنوان كباك يدعو على وجه التحديد إلى تخفيف القيود المفروضة على الهجرة لألوروبيين  ...أنه يجب علينا
إعادة إنشاء أمريكا التي كانت أكثر استقرارا وأكثر جماال  ....ال سياسي محافظ آخر یقول هذه األشياء  ...ولکن من ناحية أخرى یظن
الجميع أنها  ...لذا فمن األقوى أن أقول ذلك  ....من الواضح أن هناك عملية تطبيع مستمرة ".
"نحن طليعة ترامب .يقول اليسار إن ترامب قومي وضمني أو شبه عنصري .المحافظين ،ألنها مجرد دوشي ذلك ،ويقول أوه ،ال ،بالطبع
ال ،انه دستوري ،أو أيا كان .ونحن على اليمين ،يقول ،وهو قومي وهو عنصري .حركته حركة بيضاء .دوه ".
أبحث راض جدا مع نفسه ،سبنسر توقفت ثم قال" :نحن نعطيه نوعا من اإلذن".
***
في مكان قريب ،في أتريوم جايلورد ،جلس ريبيكا ميرسر وجبة خفيفة مع ابنتها التي تدرس في المنزل وصديقتها وزميلها المحافظ
المحافظ ألي هانلي .واتفقت كلتا النسائيتين على أن خطاب الرئيس كباك أظهر له في أكثر كريمة وسحر.
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تي
يشعر جارفانكا من البيت األبيض بشكل متزايد بأن الشائعات التي تسربت من قبل بانون وحلفائه تقوضهم .جاريد وإيفانكا ،متحمسين
على اإلطالق لتعزيز وضعهم كبالغين في الغرفة ،شعرت بجروح شخصيا من هذه الهجمات مستتر.كوشنر ،في الواقع ،يعتقد اآلن بانون
سوف تفعل أي شيء لتدميرها .كان هذا شخصية .بعد أشهر من الدفاع عن بانون ضد الغضب اإلعالمي الليبرالي ،استنتج كوشنر أن
بانون كان معادا للسامية .وكانت هذه هي المسألة األساسية .كان هذا العمل معقدا ومحبطا  -ومن الصعب جدا التواصل مع والده
 ألن أحد اتهامات بانون ضد كوشنر ،الشخص المسؤول عن اإلدارة في الشرق األوسط ،هو أنه لم يكن قويا بما فيه الكفاية في دفاعهعن إسرائيل.
بعد االنتخابات ،أشار مرساة فوكس نيوز تاكر كارلسون مع جوكوالريتي سخيفة خاصة إلى الرئيس أنه من خالل إعطاء براءته لمحفظة
إسرائيل لصهره ،الذي قال ترامب ،جعل السالم في الشرق األوسط  -ر حقا كوشنر أي تفضل.
"أنا أعلم" ،أجاب ترامب ،تتمتع تماما نكتة.
كان اليهود وإسرائيل غريبة ترامب الفرعي .وكان والد ترامب الوحشي في كثير من األحيان معادية للسامية .في االنقسام في نيويورك
العقارات بين اليهود وغير اليهود ،وكان ترومس بشكل واضح على الجانب أقل .كان اليهود حذاء أبيض ،وكان دونالد ترامب ،أكثر من والده،
ينظر إليها على أنها فورجاريان  -بعد كل شيء ،وقال انه وضع اسمه على مبانيه ،وهو شيء ديكالسيه تماما القيام به( .ومن المفارقات
أن هذا كان تقدما كبيرا في التسويق العقاري ،ويمكن القول إن أعظم إنجاز ترامب كمباني العالمة التجارية المطور) .ولكن ترامب نمت
وبنيت أعماله في نيويورك ،أكبر مدينة يهودية في العالم .لقد جعل سمعته في وسائل اإلعالم ،أن معظم اليهود من الصناعات ،مع بعض
فهم دقيق للديناميات القبلية وسائل اإلعالم .كان معلمه ،روي كوهن ،ديموند ،شبه سيميوندرلد ،الرجل القوي يهودي .لقد كرس
شخصيات أخرى اعتبرها "الرجل القوي" (واحد من جوائزه) :كارل إيكان ،الملياردير التحوط الممول .إيك بيرلموتر ،المستثمر الملياردير
الذي اشترى وبيع مارفيل كوميكس؛ رونالد بيرلمان ،رئيس الملياردير ريفلون؛ ستيفن روث ،نيويورك الملياردير قطب العقارات؛ و شيلدون
أديلسون ،الملياردير كازينو الكازينو .كان ترامب
تبنت نوعا من الخمسينيات من عمه اليهودية (مجموعة متنوعة من الرجال) ،مع يديشيسمز متنوعة  -هيالري كلينتون ،أعلن ،كان
"شالونجد" في عام  2008االبتدائي  -مساعدة إلعطاء إنسارتيكوالت التعبير عن غير متوقع .اآلن ابنته ،سيدة أولى بحكم الواقع ،كانت،
من خالل تحويلها ،أول يهودي في البيت األبيض.
كانت حملة ترامب والبيت األبيض توردان باستمرار رسائل غير واضحة عن اليهود ،من وجهة نظرهم الملتبسة لديفيد دوق إلى رغبتهم
الواضحة في العبث بالتاريخ المحرقة  -أو على األقل الميل إلى التعثر عليها .في وقت مبكر من الحملة ،صهر ترامب ،تحدى من قبل
موظفيه في نيويورك المراقب والشعور بالضغوط حول حسن نواياه ،وكذلك تسعى إلى الوقوف إلى جانب والده في القانون ،وكتب دفاعا
عن حماقة ترامب في محاولة إلثبات أنه ليس معاداة للسامية.لجهوده ،تم ابتزاز جاريد من قبل مختلف أعضاء عائلته ،الذين بدا واضحا
قلقا بشأن اتجاه الترامبية وانتهازية جاريد.
كان هناك أيضا المغازلة مع الشعبوية األوروبية .كلما كان ذلك ممكنا ،يبدو ترامب جنبا إلى جنب مع حق أوروبا المتصاعدة ،مع الجمعيات
المعادية للسامية ،تتراكم على المزيد من المشاعر السيئة و .ثم كان هناك بانون ،الذي سمح لنفسه بأن يصبح من خالل تنظيمه
لمواضيع إعالمية يمينية وإثارة الغضب الليبرالي ،وهو اقتراح غمز معاداة السامية .كان من المؤكد أن األعمال التجارية اليمينية جيدة
إلزعاج اليهود الليبراليين.
كان كوشنر ،من جانبه ،المتسلق االجتماعي الذي كان قد تم رفضه من قبل ،والذي كان قد رفض جميع التركات في الماضي لدعم
المنظمات اليهودية التقليدية .عندما دعا ،سليل الملياردير قد رفض المساهمة .لم يكن أحد أكثر حيرة من جراء االرتفاع المفاجئ لجاريد
كوشنر إلى منصبه الجديد كحامي إسرائيل الكبير من المنظمات اليهودية األمريكية .اآلن ،كان العظيم اليهودي والخير ،المبجل والمجرب،
واالندارين والميرميدون ،لدفع المحكمة لجاريد كوشنر  ...الذي حتى قبل أكثر قليال من بضع دقائق كان حقا ال أحد.
بالنسبة لترامب ،فإن إعطاء إسرائيل لكوشنر لم يكن اختبارا فحسب ،بل كان اختبارا يهوديا :فكان الرئيس يفرده لكونه يهوديا ،ويكافئه
لكونه يهودا ،ويواجهه عقبة مستحيلة لكونه يهودا ،إلى االعتقاد القولبي في الصالحيات التفاوضية لليهود" .يقول هنري كيسنجر أن
جاريد سيكون هنري كيسنجر الجديد" ،وقال ترامب أكثر من مرة ،بدال من مجاملة وطيحة مجتمعة.
في الوقت نفسه ،لم يتردد بانون في إقناع كوشنر في إسرائيل ،وهذا االختبار الخاص اليمين اليميني .بانون يمكن أن يطعن اليهود -
العالميين ،عالمية ،دافوسنتريك ليبرالي اليهود مثل كوشنر  -ألن الحق أبعد كنت ،واألكثر صحيا كنت على إسرائيل .كان نتنياهو صديق
عائلة كوشنر القديم ،ولكن عندما جاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي في الخريف إلى نيويورك لالجتماع مع ترامب وكوشنر ،قال انه كان يبحث
عن ستيف بانون.
على إسرائيل ،كان بانون قد عقد شراكة مع شيلدون أديلسون ،تيتان الس فيغاس ،مساهم كبير في الجناح اليميني ،وفي عقل
الرئيس ،أصعب رجل يهودي قوي (أي أغنى) .كان أديلسون يخفف دوافع كوشنر وقدراته .الرئيس ،لرضا بانون الكبير ،أبقى يقول صهره،
كما انه وضع استراتيجية على اسرائيل ،للتحقق مع شيلدون ،وبالتالي ،بانون.
كان جهد بانون لالستيالء على تسمية أقوى على إسرائيل كان مربكا للغاية لكوشنر ،الذي كان قد أثير على أنه يهودي
أرثوذكسي .وكان أقرب مساعديه في البيت األبيض ،آفي بيركويتز وجوش رافل ،من اليهود األرثوذكس .بعد ظهر يوم الجمعة ،توقفت
جميع أعمال كوشنر في البيت األبيض قبل غروب الشمس لالحتفال السبت.
بالنسبة إلى كوشنر ،أصبح الدفاع عن الجناح اليميني لبانون عن إسرائيل ،الذي احتضنه ترامب ،نوعا ما من المعاداة للسامية التي
تستهدفه مباشرة .بدا بانون عازم على جعل كوشنر تظهر ضعيفة وغير كافية  -كاك ،في الكالم الصحيح الكالم.
حتى كوشنر قد ضرب مرة أخرى ،وبذلك الى البيت االبيض بلده الرجل القوي اليهود اليهود  -جولدمان.
***
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وكان كوشنر قد دفع رئيس غولدمان ساكس ،غاري كوهن ،لرئاسة المجلس االقتصادي الوطني ،وبوصفه المستشار االقتصادي
الرئيسي للرئيس .وكان اختيار بانون المرساة والمعلق المحافظين لشركة نبك الري كودلو .لترامب ،انسحبت مخبأ جولدمان حتى
شخصية تلفزيونية.
كانت لحظة ريتشي ريتش .وكان كوشنر متدربا صيفيا في جولدمان عندما كان كوهن رئيسا لتجارة السلع .ثم أصبح كوهن رئيسا
لجولدمان في عام  .2006عندما انضم كوهن إلى فريق ترامب ،كثيرا ما وجد كوشنر مناسبة لذكر أن رئيس جولدمان ساكس كان يعمل
من أجله .بانون ،اعتمادا على من أراد أن يكون طفيفا ،إما أشار إلى كوشنر كما متدرب كوهن أو أشار إلى أن كوهن كان يعمل اآلن
لمتدربه .ومن جانبه ،كان الرئيس ،من جانبه ،يسحب كوهن بشكل مستمر إلى اجتماعات ،خاصة مع القادة األجانب ،لمجرد عرضه
عليه كرئيس سابق لجولدمان ساكس.
وكان بانون قد أعلن نفسه بأنه دماغ ترامب ،وهو تباهى غضب كثيرا الرئيس .لكن في كوهنر ،رأى كوشنر دماغا أفضل للبيت األبيض:
فلم يكن فقط أكثر سياسيا بالنسبة لكون كوهنر في الدماغ من ترامب ،ولكن تثبيت كوهن كان بمثابة العداد المثالي لفلسفة إدارة
الفوضى في بانون .وكان كوهن الشخص الوحيد في الجناح الغربي الذي كان يدير من قبل منظمة كبيرة (غولدمان لديها خمسة وثالثين
ألف موظف) .ولكي ال نضع نقطة جيدة على ذلك ،على الرغم من أن كوشنر كان سعيدا للقيام بذلك ،كان بانون قد خرجت من غولدمان
بعد أن وصلت بالكاد إلى وضع اإلدارة المتوسطة ،في حين أن كوهن ،معاصره ،واصل إلى أعلى مستوى للشركة ،مما يجعل المئات من
ماليين الدوالرات في هذه العملية.كوهن a-ديموقراطي عالمي منهاتنايت العالمي الذي صوت لصالح هيالري كلينتون والذي ال يزال
يتحدث كثيرا إلى رئيس غولدمان السابق وسناتور الديمقراطي الجديد نيوجيرسي و
حاكم جون كورزين  -أصبح على الفور نقيض بانون.
بالنسبة لبانون ،ايديولوغو ،كان كوهن العكس تماما ،تاجر السلع يفعل ما التجار قراءة الغرفة ومعرفة الطريقة التي تهب الرياح .يقول
كاتي والش" :إن الحصول على موقف غاري من شيء ما مثل تسمير الفراشات على الحائط".
بدأ كوهن في وصف البيت األبيض الذي سيكون قريبا من شأنه أن يكون مركزا على األعمال وملتزما بتعزيز حق الوسط في المواقف
المعتدلة .في هذا التكوين الجديد ،سيتم تهميش بانون وكون ،الذي كان رافضا من بريبوس ،سيكون رئيس الموظفين في االنتظار .إلى
كوهن ،بدا وكأنه شارع سهل .بالطبع سوف تعمل بهذه الطريقة :كان بريبوس خفيفة الوزن وبانون سلوب الذي ال يمكن تشغيل أي
شيء.
في غضون أسابيع من وصول كوهن على فريق االنتقال ،بانون يوزع خطة كوهن لتوسيع المجلس االقتصادي الوطني من قبل ما يصل
الى ثالثين شخصا( .كوشنر ،ال ينبغي إنكارها ،وربطت خطة بانون أن يكون ديفيد بوسي بناء وقيادة موظفيه) .كما باعت بانون وجهة نظر
المحتمل جدا ال بعيدا جدا عن عالمة (أو ،على أي حال ،وجهة نظر شعبية داخل جولدمان ساكس ) أن كوهن ،الذي كان من المقرر أن
يصبح الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ،قد أجبر على االستيالء على هيج غير مرغوب فيه من أجل السلطة في عام  ،1981ثم حاول
وزير الخارجية ألكسندر هيج اإلصرار على تولي السلطة بعد أن أصيب رونالد ريغان بالرصاص عندما الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان
لويد بالنكفين خضع لعالج السرطان .في النسخة بانون ،كوشنر قد اشترى البضائع التالفة .كان من الواضح أن البيت األبيض كان شريان
الحياة المهنية ل كوهن ،فلماذا جاء إلى إدارة ترامب؟ (وقد تم بيع الكثير من هذا إلى الصحفيين من قبل سام نونبيرغ ،فاكتوتوم السابق
ترامب الذي كان يقوم اآلن باني لبانون ،وكان نونبرغ صريحة عن تكتيكاته" :أنا ضربوا القرف من غاري كلما كان ذلك ممكنا").
وهو مقياس لقوة الدم (أو الدم بالزواج) ،ومن المحتمل أن قوة غولدمان ساكس أيضا ،في وسط واشنطن التي تسيطر عليها
الجمهوريون ،وشرسة ،إن لم تكن معادية للسامية (على األقل نحو الليبرالية اليهود) ،الجناح الغربي اليميني ،يبدو أن الديمقراطيين
كوشنر-كوهن صعود .وذهب جزء من الفضل إلى كوشنر ،الذي أظهر مثابرة غير متوقعة .إن نفوذ الصراع في أسرة كوشنر ،والده ،الذي
يحتكر كل الصراع ،أجبر الجميع على أن يكونوا مرهقين  -ال يواجهون بانون وال والده في القانون ،بدأ يرى نفسه بمعنى ثابت :كان آخر
رجل من االعتدال ،الرقم الحقيقي لاللتجانس الذاتي ،الصابورة الالزمة للسفينة .وسيتجلى ذلك كله بإنجاز مذهل .وقال انه سيكمل
المهمة والده في القانون قد احضرت عليه ،وهو واحد كان أكثر وأكثر من رؤية كما له ،نعم ،مصير .وقال انه سيحقق السالم فى الشرق
االوسط.
وقال بانون "انه سيحقق السالم في الشرق االوسط" ،وقال في كثير من األحيان ،صوته متوقفا والتعبير عن وقته ،تكسير كل البانونيت.
لذلك في كوشنر واحد كان الشعور الرقم من الحماقة المتصاعدة والسخرية .في آخر ،كان رجال ،بتشجيع من زوجته و كوهن ،الذي رأى
نفسه على
المرحلة العالمية التي تنفذ مهمة فريدة.
هنا كانت هناك معركة أخرى لنفوز أو فقدنا .يعتبر بانون كوشنر وكوهن (وإيفانكا) على أنه يحتل واقعا بديال لم يكن له تأثير يذكر على
ثورة ترامب الحقيقية .رأى كوشنير وكوهن بانون ليس فقط مدمرا ولكن مدمرا ذاتيا ،وكانا واثقين من أنه سوف يدمر نفسه قبل أن
يدمرها.
في ترامب البيت األبيض ،الحظ هنري كيسنجر" ،إنها حرب بين اليهود وغير اليهود".
***
أما بالنسبة إلى دينا باول ،وهي شركة غولدمان األخرى في الجناح الغربي ،فإن االعتبار الرئيسي عندما وجهتها إيفانكا إلى العمل في
البيت األبيض هو التقييم السلبي لالرتباط برئاسة ترامب .كان باول يدير الذراع الخيرية من جولدمان ساكس ،وهي مبادرة للعالقات
العامة ،فضال عن كونه محاذاة ألحواض األموال الخيرية التي تزداد قوة .كانت غولدمان ،التي كانت تمثل غولدمان ،قد أصبحت شيئا من
أسطورة دافوس ،وهي شبكة شبكية فائقة بين شبكتها العليا في العالم .وقفت في تقاطع بين الصورة والثروة ،في عالم يتأثر بشكل
متزايد من الثروة الخاصة والعالمات التجارية الشخصية.
وقد كان ذلك منطلقا لطموحها ومواهب مبيعات إيفانكا ترامب خالل االجتماعات السريعة التي عقدت في نيويورك وواشنطن ،والتي كان
باول قد ابتلع فيها شكوكها .هذا ،والمقامرة محفوفة بالمخاطر السياسية ولكن عوائد عالية أنها ،جنبا إلى جنب مع جاريد وإيفانكا،
والعمل عن كثب مع كوهن ،صديقها جولدمان والحليف ،يمكن أن يتولى البيت األبيض.هذه هي الخطة الضمنية :ال أقل .على وجه
التحديد ،كانت الفكرة أن كوهن أو باول ،وربما على حد سواء ربما على مدى السنوات األربع أو الثماني المقبلة ،سوف ،كما تعثر بانون
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وبريبوس ،وتأتي لعقد وظيفة رئيس األركان .وقد شجع هذا السيناريو المتكرر الذي قام به الرئيس بشأن بانون وبريبوس ،الذي أشارت
إليه إيفانكا.
لم تكن هذه نقطة صغيرة :كانت القوة الدافعة وراء تحرك باول هي االعتقاد المعتمد من جاريد وإيفانكا (االعتقاد بأن كوهن وباول وجدان
مقنعين) بأن البيت األبيض كانا عليهما أن يأخذا .بالنسبة لكوهن وباول ،تم تحويل عرض االنضمام إلى إدارة ترامب إلى ما هو أبعد من
الفرص وأصبح شيئا كواجب .سيكون عملهم ،بالتعاون مع جاريد وإيفانكا ،للمساعدة في إدارة وتشكيل البيت األبيض الذي قد يصبح
خالف ذلك عكس السبب واالعتدال الذي يمكن أن يجلب .يمكن أن تكون مفيدة في إنقاذ المكان ،وكذلك ،تأخذ قفزة شخصية الكم إلى
األمام.
وعلى الفور ،كانت إيفانكا ،التي تركزت على المخاوف بشأن النساء في ترامب وايت هاوس ،تصويبا للصورة إلى كيليان كونواي ،الذي
استنكر تماما ،بغض النظر عن حربها مع بانون وإيفانكا وجاريد .وكان كونواي ،الذي استمر في الحفاظ على صالح الرئيس وكونه المدافع
المفضل عن البرامج اإلخبارية الكبلية ،قد أعلن علنا عن نفسه وجه اإلدارة ،وإليفانكا وجاريد ،هذا
كان وجها مروعا .ويبدو أن أسوأ دوافع الرئيس تمر عبر كونواي دون االستفادة من مرشح .وضاعفت غضب ترامب ،واالندفاع،
واالمتزاج .في حين كان من المفترض أن مستشارا رئاسيا لتخفيف وتفسير دعواته األمعاء ،وأعرب كونواي لهم ،تضاعف عليهم ،وجعلت
األوبرا منها .أخذت طلب ترامب على الوالء حرفيا أيضا .في رأي إيفانكا وجاريد ،كان كونواي رئيس كابل ،معادية ،الذاتي دراماتيزينغ،
وباول ،كانوا يأملون ،سيكون متعمدا ،حذرا ،ضيف الكبار في صباح يوم االحد يظهر.
وبحلول أواخر شهر شباط  /فبراير ،بعد أول شهر تزلج على الحرائق في الجناح الغربي ،بدا أن حملة جاريد وإيفانكا لتقويض بانون
تعمل .وكان الزوجان قد قاما بإنشاء حلقة تغذية مرتدة شملت سكاربورو ومردوخ ،مما عزز من إزعاج الرئيس العميق وإحباطه إزاء أهمية
بانون المزعومة في البيت األبيض .ألسابيع بعد قصة تغطية مجلة تايم التي تضم بانون ،كان هناك بالكاد محادثة التي ترامب لم تشير
إليها بمرارة .يقول روجر آيلز" :يرى أن الوقت يغطي كمبلغ صفري" .إذا كان شخص آخر يحصل عليه ،فهو ال يفعل ذلك )" .حافظ
سكاربورو ،بقسوة ،على صدمة ثابتة حول الرئيس بانون .وقد حاضر مردوخ بقوة الرئيس حول غرابة وتطرف البانونية ،وربط بانون مع ايلز:
"انهم على حد سواء مجنون" ،وقال ترامب.
كما شدد كوشنر على وجهة نظر الرئيس  -على الرغم من الرهاب حول أي ضعف يتعلق بالعمر  -أن بانون البالغ من العمر  63عاما لن
تصمد تحت ضغط العمل في البيت األبيض .في الواقع ،كان بانون يعمل ستة عشر يوما وثمانية عشر ساعة ،سبعة أيام في األسبوع،
وخوفا من فقدان االستدعاء الرئاسي أو يخشى أن شخصا آخر قد االستيالء عليها ،وقال انه يعتبر نفسه على الدعوة إلى حد كبير طوال
الليل .ومع مرور األسابيع ،بدا بانون جسديا أن يتدهور أمام أعين الجميع :وجهه أصبح أكثر منتفخ ،ساقيه أكثر تورم ،وعيناه أكثر نزيفا،
مالبسه أكثر نمت في ،انتباهه أكثر يصرف.
***
ومع بدء شهر ترامب الثاني في منصبه ،ركز مخيم جاريد-إيفانكا-غاري-دينا على خطاب الرئيس في  28فبراير  /شباط إلى جلسة
الكونغرس المشتركة.
"إعادة تعيين" ،أعلن كوشنر" .إجمالي إعادة تعيين".
وأتاحت هذه المناسبة فرصة مثالية .سوف ترامب أن يلقي الخطاب أمامه .ولم يكن ذلك على الملقاب فحسب ،وإنما وزع على نطاق
واسع قبل ذلك .ما هو أكثر من ذلك ،فإن الحشد جيدا طيب ال البيض له على .كان معالجاته في السيطرة .ولهذه المناسبة على األقل،
كان جاريد-إيفانكا-غاري-دينا المعالجات.
يقول إيفانكا لوالدها" :سيعترف ستيف بهذا الخطاب إذا كانت هناك كلمة واحدة منه" .عرفت جيدا أن ترامب ،كان الفضل ،أكثر بكثير من
المحتوى ،سائق السائق الساخن ،وتضمن تعليقها أن ترامب سيبقيه بعيدا عن يد بانون.
"خطاب جولدمان" ،ودعا بانون ذلك.
وكان االفتتاح ،الذي كتبه إلى حد كبير بانون وستيفن ميلر ،صدمت جاريد وإيفانكا .ولكن خصوصية خاصة من ترامب البيت األبيض ،مما
يضاعف مشاكل المراسلة ،وكان عدم وجود فريق كتابة الخطاب .كان هناك المتعلمين و بانون اللفظي للغاية ،الذين لم تفعل حقا أي
الكتابة الفعلية نفسه .كان هناك ستيفن ميلر ،الذي لم يفعل سوى القليل من إنتاج النقاط .أبعد من ذلك ،كان إلى حد كبير مجرد التقاط
كما يمكن الصيد .كان هناك نقص في رسالة متماسكة ألنه لم يكن هناك أحد لكتابة رسالة متماسكة ،مجرد مثال واحد آخر من تجاهل
الحرف السياسية.
وقد استحوذت إيفانكا على سيطرة حازمة على مشروع الجلسة المشتركة وسرعان ما بدأت في سحب مساهمات من مخيم
جارفانكا .وفي هذه الحالة ،تصرف الرئيس تماما كما كان يأمل .هنا كان ترامب متفائال ،وهو بائع ترامب ،ال شيء يخاف من ترامب،
محارب سعيد ترامب .جارد ،إيفانكا ،وجميع حلفاءهم حكمت عليه ليلة رائعة ،واتفق على أنه في النهاية ،وسط مسابقة  -السيد

رئيس ،رئيس الواليات المتحدة

 الرئيس حقا لم يبدو الرئيس .ولمرة واحدة ،حتى وسائل اإلعالم المتفق عليها.وكانت الساعات التالية لبيان الرئيس هي أفضل ترامب في البيت األبيض .لقد كان هناك ،على األقل دورة إخبارية واحدة ،رئاسة
مختلفة .للحظة ،كان هناك حتى شيء مثل أزمة الضمير بين أجزاء من وسائل اإلعالم :هل كان هذا الرئيس خاطئة خطأ؟ لو كانت
وسائل اإلعالم ،وسائل اإلعالم المتحيزة ،غاب عن حسن نية دونالد ترامب؟ هل كان أخيرا يظهر طبيعته األفضل؟ وقد أمضى الرئيس
نفسه يومين تقريبا ال يفعل شيئا سوى استعراض صحافته الجيدة .كان قد وصل ،أخيرا ،على شاطئ معتدل (مع المواطنين تقدير على
الشاطئ) .ما هو أكثر من ذلك ،وأكد نجاح خطاب استراتيجية جاريد وإيفانكا :البحث عن أرضية مشتركة .وأكدت أيضا إدراك إيفانكا ألبيها:
إنه يريد فقط أن يكون محبوبا.وبالمثل ،فإنه أكد خوف بانون األسوأ :ترامب ،في قلبه الحقيقي ،كان الخطمي.
ترامب على ضوء ليلة من الدورة المشتركة لم يكن مجرد ترامب جديد ،ولكن إعالنا عن الثقة الدماغ الغربية الجناح الجديد (الذي إيفانكا
كان يخطط لالنضمام رسميا في غضون أسابيع قليلة) .كان جاريد وإيفانكا ،بمساعدة من مستشاري غولدمان ساكس ،يغيران رسالة
البيت األبيض وأسلوبه وموضوعاته .وكان موضوع "التواصل" هو الموضوع الجديد.
بانون ،بالكاد يساعد قضيته ،يلقي نفسه كاساندرا إلى أي شخص يستمع .وأصر على أن الكارثة وحدها ستأتي من محاولة إغراق
أعدائك القاتلين .تحتاج إلى إبقاء أخذ المعركة لهم .كنت خداع نفسك إذا كنت تعتقد أن حل وسط ممكن.الفضيلة دونالد ترامب  -فضيلة،
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على أي حال ،دونالد ترامب لستيف بانون ،كان أن النخبة العالمية لم يقبله أبدا .كان ،بعد كل شيء ،دونالد ترامب ،ومع ذلك بكثير كنت
يلمع له.

11
تصنت على المحادثات
W
بثالث شاشات في غرفة نومه في البيت األبيض ،كان الرئيس هو أفضل كاتب خاص به .ولكن للطباعة انه يعتمد على هوب
هيكس .هيكس ،الذي كان صغاره
(على الرغم من أنه ،كما أشار ،كان حقا المتحدث باسمه الخاص) ،كان يعتقد كثير ،دفعت إلى هامش في الجناح الغربي من قبل
البانيت ،وجناح جولدمان ،و المهنيين بريبوس-رنك .بالنسبة إلى كبار الموظفين ،يبدو أنها ليست صغيرة جدا وغير عديمي الخبرة أيضا،
كانت مشهورة بين الصحفيين حملة لمن الصعب لها المناورة في التنانير القصيرة ،ولكن وسيلة  -امرأة أكثر من الالزم جدا ،ودائما خوفا
من ارتكاب خطأ  ،من أي وقت مضى ،تخمين نفسها بشدة ،وتبحث عن موافقة ترامب .لكن الرئيس حافظ على إنقاذها
 "أين األمل؟"  -من أي النسيان حاول آخرون تعيين لها ل .وقد ظل هيكس أقرب شخص وأكثره ثقة ،وربما كان أهم وظيفة في هذاالبيت األبيض :فسر وسائل اإلعالم له بأكثر الطرق اإليجابية التي يمكن تفسيرها ،وتخلص منه من وسائل اإلعالم ال يمكن أن نسج
بشكل إيجابي.
في اليوم التالي ل "إعادة" الكالم أمام الدورة المشتركة للكونغرس قدم معضلة معينة ل هيكس .هنا كانت أول إشعارات جيدة عموما
لإلدارة .ولكن في بوست  ،تايمز  ،ونيويوركر في ذلك اليوم ،كان هناك أيضا باقة قبيحة من األخبار السيئة للغاية .لحسن الحظ أن
القصص الثالثة المختلفة لم تغرق كبالت ،لذلك لم يكن هناك بعد فترة راحة قصيرة .وعلى األقل بالنسبة للجزء األفضل من اليوم1 ،
مارس ،هيكس نفسها لم يبدو تماما لفهم مدى سوء األخبار في الواقع.
وقد بنيت قصة واشنطن بوست حول تسرب من مصدر في وزارة العدل (الذي وصف بأنه "مسؤول أمريكي كبير سابق" ،وهو على
األرجح شخص ما من البيت األبيض في أوباما) قائال إن النائب العام الجديد ،جيف سيسيونس ،في مناسبتين ،بالسفير الروسي
سيرغي كيسلياك.
عندما عرض الرئيس القصة ،وقال انه ال يرى أهميته" .فماذا؟".
حسنا ،خالل تأكيده ،تم شرحه للرئيس ،الجلسات قال انه
لم يفعل ذلك.
وفي مواجهة الجلسات في جلسة  10يناير  /كانون الثاني ،بدا أن الفرانكين ،الكوميدي السابق والسيناتور الديمقراطي من والية
مينيسوتا ،يلقيان عمياء على أسماك بعيدة المنال في جهوده إليجاد سؤال .ووقف فرانكن ،الذي كان قد سلم سؤاال يستند إلى ملف
ستيل الذي كشف عنه للتو ،إلى تحقيق هذه الغاية:
كما يزعم أن هذه الوثائق تقول "كان هناك تبادل مستمر للمعلومات خالل الحملة بين بدائل ترامب ووسطاء الحكومة الروسية".
اآلن ،مرة أخرى ،أنا أقول لك هذا كما انها تخرج ،حتى تعرف .ولكن إذا كان ذلك صحيحا ،فمن الواضح أنه خطير للغاية ،وإذا كان هناك أي
دليل على أن أي شخص تابع لحملة ترامب التواصل مع الحكومة الروسية في سياق هذه الحملة ،ماذا ستفعل؟
بدال من اإلجابة على سؤال فرانكن الدائر " -ماذا ستفعل؟"  -مع سهولة "سنقوم بالطبع التحقيق وتحقيق أي وجميع اإلجراءات غير
القانونية" ،أجاب جلسات الخلط على سؤال لم يطلب منه.
السيناتور فرانكن ،أنا لست على علم بأي من هذه األنشطة .لقد تم استدعاؤي بديل في وقت أو اثنين في تلك الحملة ولم أكن قد لم
يكن لديك اتصاالت مع الروس ،وأنا غير قادر على التعليق على ذلك.
وكان التركيز الفوري للرئيس على مسألة لماذا يعتقد أي شخص أن التواصل مع الروس كان سيئا .ليس هناك أي خطأ في ذلك ،وأصر
ترامب .وكما كان الحال في الماضي ،كان من الصعب نقله من هذه النقطة وإلى المسألة المطروحة :كذبة محتملة أمام
الكونغرس .قصة بوست  ،إلى حد أنها سجلت على اإلطالق ،ال تقلق له .بدعم من هيكس ،وقال انه رأى انها وسيلة طويلة أطلق النار
جهد لتثبيت شيء على جلسات .وعلى أية حال ،كانت الجلسات تقول إنه لم يلتق بالروس كبديل للحملة  .وبالتالي؟ لم يفعل ذلك .تم
إغالق القضية.
وقال الرئيس "باستخدام أخبار وهمية" ،مستخدما اآلن كل ما قدمه من أغراض.
أما فيما يتعلق بقصة " تايمز تايمز"  ،حيث أن هيكس كان يتصل بها للرئيس ،فقد بدا له أنباء طيبة .وقد كشفت القصة عن بعد جديد
لالقتراح المتزايد حول العالقة بين حملة ترامب والجهود الروسية للتأثير على االنتخابات األميركية ،التي أطلعت عليها مصادر مجهولة
المصدر في إدارة أوباما (مصادر أوباما مجهولة المصدر)
وقال مسؤولون اميركيون سابقون ان الحلفاء االميركيين ومن بينهم البريطانيون والهولنديون قدموا معلومات تصف االجتماعات في المدن
االوروبية بين المسؤولين الروس وغيرهم من المقربين من الرئيس الروسي فالديمير بوتينوالمنتسبين للرئيس المنتخب ترامب .الذي
طلب عدم ذكر اسمه في مناقشة االستخبارات السرية.
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و:
وكانت وكاالت االستخبارات االميركية اعترضت على اتصال مع مسؤولين روس وبعضهم داخل الكرملين حيث بحثت اتصاالت مع ترامب.
ذهبت القصة:
ونفى السيد ترامب أن حملته كانت على اتصال مع المسؤولين الروس ،وفي وقت ما ،اقترح علنا أن وكاالت التجسس األمريكية قد
طهي المخابرات التي تشير إلى أن الحكومة الروسية حاولت التدخل في االنتخابات الرئاسية .واتهم السيد ترامب إدارة أوباما بتخفيض
خط قصة روسيا كوسيلة لتشويه سمعة إدارته الجديدة.
ثم النقطة الحقيقية:
وفي البيت األبيض في أوباما ،أثارت تصريحات السيد ترامب مخاوف بين البعض من أن المعلومات االستخباراتية يمكن تغطيتها أو
تدميرها ،أو أن مصادرها تتعرض  -بمجرد تغيير السلطة .وكان ما تبع ذلك دفعة للحفاظ على المعلومات االستخباراتية التي أكدت القلق
العميق الذي جاء به البيت األبيض ووكاالت االستخبارات األمريكية لرؤية التهديد من موسكو.
هنا كان هناك مزيد من التأكيد على أطروحة ترامب المركزية :اإلدارة السابقة ،هزم مرشحها الخاص ،لم يكن مجرد تجاهل العرف
الديمقراطي لتمهيد الطريق للفائز في االنتخابات؛ بدال من ذلك ،في وجهة نظر ترامب البيت األبيض ،كان شعب أوباما قد تآمر مع مجتمع
االستخبارات لوضع األلغام األرضية في طريق اإلدارة الجديدة .وكانت االستخبارات السرية ،كما تقترح القصة ،موزعة على نطاق واسع
عبر وكاالت المخابرات لتسهيل التسرب ،وفي الوقت نفسه لحماية الزناد .وتشاعت هذه المعلومات االستخباراتية ،وتتألف من جداول
البيانات التي تحتفظ بها سوزان رايس التي سرد االتصاالت الروسية فريق ترامب .اقتراض تقنية من ويكيليكس ،تم إفراز الوثائق على
اثني عشر خوادم في أماكن مختلفة .وقبل هذا التوزيع الواسع ،عندما كانت المعلومات محتفظ بها بإحكام ،كان من السهل تحديد
مجموعة صغيرة من الرافعات .ولكن إدارة أوباما قد وسعت بشكل كبير هذا التجمع.
لذلك كان هذا الخبر السار ،أليس كذلك؟ لم يكن هذا الدليل ،وسأل الرئيس ،أن أوباما وشعبه كانوا خارجا للحصول عليه؟وكانت صحيفة
التايمز تسربت حول خطة للتسرب ،وقدمت دليال واضحا على الحالة العميقة.
هوب هيكس ،كما هو الحال دائما ،أيد وجهة نظر ترامب .كانت الجريمة تسرب وكان الجاني هو إدارة أوباما .وكانت وزارة العدل ،والرئيس
واثق ،يجري اآلن التحقيق في الرئيس السابق وشعبه .أخيرا.
***
جلب هوب هيكس أيضا إلى رئيس قطعة كبيرة في نيويوركر  .وكانت المجلة قد نشرت للتو مقاال من ثالثة مؤلفين  -ايفان أوسنوس،
ديفيد ريمنيك ،ويشوع يافا
 وهو ما عزز العدوانية الروسية على حرب باردة جديدة .ريمنيك ،رئيس تحرير نيويوركر  ،منذ انتخابات ترامب ،طرح وجهة نظر مطلقة بأنانتخابات ترامب عرقلت المعايير الديمقراطية.
هذه القصة التي تضم  13500كلمة تربط بين نقاط التوهين الجيوسياسي الروسي وطموح بوتين والمواهب السيبرانية للبالد وتسلسل
ترامب الوليد ،وشكوك االستخبارات األمريكية حول بوتين وروسيا
 سرد جديد على أنه متماسك ومروع مثل الحرب الباردة القديمة .الفرق هو أنه في هذا واحد ،كانت النتيجة النهائية دونالد ترامب -كان القنبلة النووية .أحد المصادر المتداولة في المقالة هو بن رودس ،وهو مساعد أوباما الذي كان يعتقد أن معسكر ترامب ،كان أحد
المعتدين الرئيسيين ،إن لم يكن أحد مهندسي جهود إدارة أوباما المتواصلة لربط ترامب وفريقه لبوتين وروسيا .رودس ،يعتقد الكثيرون
في البيت األبيض ،كانت الدولة العميقة .كما اعتقدوا انه فى كل مرة ينسب فيها تسرب الى "مسؤولين سابقين وحاليين" ،كان رودس
هو المسؤول السابق الذى كان على اتصال وثيق بالمسؤولين الحاليين.
في حين أن المقال كان إلى حد كبير مجرد تلخيص خبيث للمخاوف حول بوتين وترامب ،فعل ذلك ،في قوس بين نهاية المقال  -دفن
تماما الرصاص ربط جاريد كوشنر إلى كيسلياك ،السفير الروسي ،في اجتماع في برج ترامب مع مايكل فلين في ديسمبر كانون االول.
غاب هيكس هذه النقطة .في وقت الحق ،كان ال بد من تسليط الضوء على الرئيس من قبل بانون.
وكان ثالثة اشخاص فى ادارة ترامب  -مستشار االمن القومى السابق ،والنائب العام الحالى ،والمستشار الرئيسى للرئيس وصهر
زوجه  -مرتبطين مباشرة بالدبلوماسى الروسى.
ل كوشنر وزوجته ،وكان هذا أقل من األبرياء :أنهم ،مع شعور من تعميق التهديد ،المشتبه به بانون من تسرب المعلومات حول اجتماع
كوشنر مع كيسلياك.
***
عدد قليل من الوظائف في إدارة ترامب بدا مناسبا جدا ،المناسب ،وحتى متجهة لحاملها تعيين جيف جلسات كأفضل ضابط إنفاذ القانون
في البالد .ولما كان ينظر إلى عمله على أنه أغ ،فإن واليته تتمثل في الحد من تفسير القانون الفيدرالي الذي يقوض الثقافة األمريكية
ويهدد مكانه فيه لثالثة أجيال" .هذا هو عمل حياته" ،وقال ستيف بانون.
ومن المؤكد أن الجلسات لن تتعرض لخطر وظيفته على األعمال الروسية السخيفة ،مع مجموعتها المتنامية من أرقام ترامب .هللا يعلم
ما كانت تلك الشخصيات حتى ال شيء جيد ،الجميع افترض .أفضل أن يكون لها عالقة مع ذلك.
دون التشاور مع الرئيس ،أو ظاهريا ،أي شخص في البيت األبيض ،وقررت جلسات للتحرك قدر اإلمكان بعيدا عن الضرر.وفي  2مارس /
آذار ،بعد يوم من نشر القصة ،اعتذر عن أي شيء يتعلق بالتحقيق في روسيا.
انباء انقالب النائب العام انفجرت مثل عبوة ناسفة في البيت االبيض .وكانت الجلسات حماية ترامب ضد تحقيق عدواني روسي
مفرط .ولم يتمكن الرئيس من فهم المنطق هنا .سارع إلى األصدقاء :لماذا ال ترغب الجلسات في حمايته؟ ماذا ستكسب
الجلسات؟ هل كان يعتقد أن هذه األشياء كانت حقيقية؟ الدورات الالزمة للقيام بعمله!
في الواقع ،كان ترامب سببا وجيها للقلق بشأن وزارة العدل .واضاف ان الرئيس يملك مصدرا خاصا وهو احد المتكلمين الذين يعتقدون انه
يطلعه على ما يجري فى وزارة العدل مشيرا الى ان القيام بعمل افضل من الجلسات بنفسه.
كانت إدارة ترامب ،نتيجة لقصة روسيا ،متورطة في عملية دفع بيروقراطية عالية المخاطر ،حيث ذهب الرئيس خارج الحكومة لمعرفة ما
يحدث في حكومته .وكان المصدر ،وهو صديق قديم مع مصادره الخاصة بوزارة العدل ،العديد من أصدقاء الرئيس األغنياء واألقوياء لديهم
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أسباب خاصة بهم للحفاظ على عالمات تبويب وثيقة على ما كان يحدث في وزارة العدل  -تغذية الرئيس صورة قاتمة من وزارة العدل
ومكتب التحقيقات الفدرالي تشغيل أموك في جهودها للحصول عليه.وقال الرئيس" :الخيانة" كانت كلمة مستخدمة.
وقال مصدر في رئاسة الجمهورية" :إن وزارة العدل ،قالت له ":كانت مليئة بالنساء الالتي يكرهنه " .وكان جيشا من المحامين
والمحققين يتلقون تعليمات من اإلدارة السابقة .وقال الرئيس "انهم يريدون جعل واترغيت تبدو مثل بيسغيت".هذه المقارنة الخلط
ترامب .كان يعتقد أن صديقه كان يشير إلى ملف ستيل وحكاية االستحمام الذهبي.
بعد رفض النائب العام ،الرئيس ،الذي رد فعل غريزي على كل مشكلة كان الطالق النار شخص ما ،على الفور ،يعتقد أنه يجب التخلص
فقط من الجلسات .وفي الوقت نفسه ،لم يكن هناك أدنى شك في رأيه بشأن ما يحدث هنا .كان يعرف أين تأتي هذه االشياء
الروسية ،وإذا كان هؤالء الناس أوباما يعتقدون أنهم ذاهبون إلى االبتعاد عن ذلك كان لديهم تفكير آخر قادم .وقال انه يعرضهم جميعا!
***
وكان أحد رعاة جاريد كوشنر الجديدين هم توني بلير ،رئيس الوزراء البريطاني السابق ،الذي تعرف كوشنر عليه ،على ضفاف نهر األردن
في عام  ،2010وحضر كالهما معمودية غريس وكلو مردوخ ،والبنات الصغار من روبرت مردوخ وزوجته آنذاك ،ويندي .عاش جاريد وإيفانكا
أيضا في نفس مبنى ترامب في بارك أفينيو حيث عاش المردوخ (لمردوخ كانت شقة إيجار مؤقتة في حين تم تجديد الثالث الكبرى في
الجادة الخامسة ،ولكن التجديد استمر لمدة أربع سنوات) ،و خالل تلك الفترة أصبحت إيفانكا ترامب واحدة من أقرب أصدقاء ويندي
مردوخ .وقد اتهم مردوخ في وقت الحق بلير ،العراب إلى غريس ،بوجود عالقة مع زوجته ،وكونه سبب تفككهم (وهو ما نفاه بلير بشكل
قاطع) .في الطالق ،حصل ويندي على ترومز.
ولكن مرة واحدة في البيت األبيض ،أصبحت ابنة الرئيس وصهر زوجته
الهدف من زراعة متجددة وحريصة من قبل بعض السخرية ،كل من بلير ومردوخ .وبسبب عدم وجود دائرة نفوذ في جميع مجاالت
الحكومة التي شارك فيها اآلن ،كان كوشنر عرضة للزراعة وأكثر من يائسة قليال للمشورة التي قدمها المزارعون .بلير ،اآلن مع الخيرية،
الدبلوماسية الخاصة ،ومتنوعة المصالح التجارية في الشرق األوسط ،كان نية خاصة لمساعدة الراعي بعض مبادرات جاريد في الشرق
األوسط.
وفى فبراير الماضى زار بلير كوشنير فى البيت االبيض.
في هذه الرحلة ،قال الدبلوماسي المستقل اآلن ،ربما يسعى إلثبات فائدته لهذا البيت األبيض الجديد ،إشاعة غضبة :إمكانية أن يكون
البريطانيون موظفي حملة ترامب تحت المراقبة ،ومراقبة المكالمات الهاتفية وغيرها من االتصاالت ،وربما حتى ترامب نفسه .كان هذا،
كما قد يفهم كوشنر ،نظرية السبت غوي الذكاء .في يوم السبت ،لم يكن اليهود الملتزمين يتحولون إلى األضواء ،وال يطلبون من شخص
آخر أن يضيء األضواء .ولكن إذا أعربوا عن رأي مفاده أنه سيكون من األسهل بكثير أن نرى مع الضوء ،وإذا كان غير يهودي ثم حدث
لتحويلها ،وهذا سيكون على ما يرام .وعلى الرغم من أن إدارة أوباما لم تكن قد طلبت من البريطانيين التجسس على حملة ترامب ،إال
أنه كان من المفترض أن يدرك بريتس مدى فائدة ذلك إذا ما فعلوا ذلك.
ولم يكن من الواضح ما إذا كانت المعلومات شائعات ،أو تخمين مستنير ،أو تكهنات ،أو أشياء صلبة .لكن كوشنر وبانون توجها إلى مقر
وكالة المخابرات المركزية في النغلي ،حيث اجتمع مع الرئيس مايك بومبيو ونائبه المدير جينا هاسبيل لفحصه .وبعد بضعة أيام ،أفادت
وكالة االستخبارات المركزية (سي آي أيه) بأن المعلومات غير صحيحة؛ كان "سوء االتصال".
***
ويبدو أن السياسة قد أصبحت ،حتى قبل سن ترامب ،وهي قضية قاتلة .كان اآلن مبلغ صفر :عندما استفاد أحد الجانبين ،خسر
آخر .وانتصار أحد الطرفين هو وفاة آخر .الفكرة القديمة أن السياسة كانت لعبة المتداول ،فهم أن شخصا آخر لديه شيء تريده -
التصويت ،حسن النية ،رعاية قديمة الطراز  -وأنه في النهاية كانت القضية الوحيدة هي التكلفة ،قد خرجت من الموضة .اآلن كانت
معركة بين الخير والشر.
ومن المثير للدهشة ،بالنسبة لرجل بدا وكأنه قاد حركة تستند إلى الغضب والقصاص ،كان ترامب كثيرا (أو يعتقد أنه كان كثيرا)
وسياسيا من الشريط القديم ،وهو رجل العمل .كنت الصفر ظهري ،وأنا الصفر لك .كان ،في عقله ،تكتيكي في نهاية المطاف ،ودائما
معرفة ما يريده الرجل اآلخر.
وكان ستيف بانون قد ضغط عليه لالستدعاء أندرو جاكسون كنموذجه الشعبوي ،وكان قد تحميل على كتب جاكسون (أنها ظلت غير
مقروءة) .ولكن كان له المثالي الحقيقي بو ليندون جونسون .كان لي رجل كبير يمكن أن تدق رؤساء ،ال صفقات ،وثني أقل الرجال إلى
إرادته .التداول بها حتى في النهاية حصل الجميع على شيء ،وحصلت على أفضل الصفقات أكثر من ذلك بقليل( .ترامب لم ،ومع ذلك،
نقدر المفارقة من حيث
انتهى ليندون جونسون واحدة من أول السياسيين الحديثين أن وجد نفسه على نهاية خاطئة للسياسة الميتية واألخالقية على
السواء).
ولكن اآلن ،بعد ما يزيد قليال عن سبعة أسابيع في منصبه ،رأى ترامب مأزقه الخاص كأنها فريدة من نوعها وساحجة.مثل أي رئيس آخر
من قبل (على الرغم من انه قدم بعض البدالت لبيل كلينتون) ،أعدائه كان خارجا للحصول عليه.واألسوأ من ذلك ،تم تزوير النظام
ضده .المستنقع البيروقراطي ،ووكاالت االستخبارات ،والمحاكم غير العادلة ،وسائل اإلعالم الكذب  -كانوا جميعا اصطف ضده .كان هذا،
بالنسبة لكبار موظفيه ،موضوعا موثوقا في الحديث معه :استشهاد ممكن من دونالد ترامب.
وفي مكالمات الرئيس الليلية ،استمر في العودة إلى كيف كان ذلك غير عادل ،وإلى ما قاله توني بلير وآخرون أيضا!وأضاف كل ما
يصل .كان هناك مؤامرة ضده.
اآلن ،كان صحيحا بالتأكيد أن موظفي ترامب األقرب يقدرون تقلبه ،وإلى شخص ،كان قلقا منه .في نقاط حول طيف اليوم من التطورات
السياسية السلبية ،يمكن أن يكون لحظات ،الجميع تقريبا اعترف ،غير منطقية .عندما حدث ذلك ،كان وحده في غضبه وال يقترب من أي
شخص .وقد تعامل كبار موظفيه إلى حد كبير مع هذه الساعات المظلمة من خالل االتفاق معه ،بغض النظر عما قاله .وإذا حاول بعضهم
أحيانا التحوط ،لم يفعل هوب هيكس أبدا .ووافقت تماما على كل ذلك.
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في مار-آ-الغو مساء يوم  3مارس ،شاهد الرئيس مقابلة بريت باير بول ريان على فوكس .وطلب بير من رئيس مجلس النواب تقريرا حول
موقع االخبار على االنترنت سيركا الذى تملكه سنكلير وهى مجموعة البث المحافظة التى تضم ادعاءات بان برج ترامب قد تم مراقبته
خالل الحملة.
في  4مارس ،بدأت تويت ترامب في الصباح الباكر:
رهيب! فقط اكتشفت أن أوباما كان بلدي "األسالك استغاللها" في برج ترامب قبل النصر مباشرة .لم يتم العثور على شيء .هذا هو
مكارثيسم! ()4:35
هل من القانوني لرئيس يجلس ليكون "سلك التنصت" سباق للرئيس قبل االنتخابات؟ رفضت المحكمة من قبل .جديد منخفض! ()4:49
كيف منخفضة الرئيس أوباما ذهب لالستفادة من هاتفي خالل عملية االنتخابات المقدسة جدا .هذا هو نيكسون  /واترغيت .سيئة (أو
مريضة) الرجل! ()5:02
في  6:40دعا بريبوس ،االستيقاظ له" .هل رأيت تغريدة بلدي؟" سأل" .لقد قبض عليهم باليد"! ثم عقد الرئيس هاتفه حتى بريبوس
يمكن سماع تشغيل المعرض بير.
لم يكن لديه مصلحة في الدقة ،أو حتى أي قدرة على أن تكون دقيقة .كان هذا تعجبا عميقا صافيا ،نافذة في األلم واإلحباط .مع األخطاء
اإلمالئية له واستخدامه في  s1970لينغو "سلك التنصت" استدعى صورة من وكالء مكتب التحقيقات الفيدرالي الرابحة في سيارة في
الجادة الخامسة ،يبدو كوكي و فارسيكال .من العديد من التغريدات التي يبدو أن ترامب يرفعها بنفسه ،من وجهة نظر وسائل اإلعالم،
ومجتمع االستخبارات ،والديمقراطيين راضين للغاية ،تويت تويتر قد سحبت له أعلى وأكثر تركه تتدلى في الجهل والحرج.
وذكرت شبكة سى ان ان االخبارية ان "مسؤولين امريكيين كبار سابقين رفضا بسرعة اتهامات ترامب من جهة .وقال مسؤول سابق في
المخابرات األمريكية" :داخل البيت األبيض ،كان يعتقد أن االقتباس" الهراء العادل "هو من بن رودس ،الذي عرض في األزياء التي ابتلعها
الكناري.
ريان ،من جهته ،أخبر بريبوس أنه ليس لديه أي فكرة عما كان باير يتحدث عنه ،وأنه كان مجرد التحرك من خالل المقابلة.
ولكن إذا كان التنصت على هواتف ترامب ليس صحيحا حرفيا ،فقد كان هناك جهد مفاجئ للعثور على شيء قد يكون ،وقام البيت
األبيض المحموم برفع مقالة بريتبارت التي ترتبط بقطعة من قبل لويز مينش ،السياسي البريطاني السابق الذي يعيش اآلن في الواليات
المتحدة ،قد أصبح نوعا من المؤامرة المركزية لالتصال ترامب  -روسيا.
وكان هناك مزيد من الجهد لدفع جمع عرضي عدواني وكشف عن العودة إلى البيت األبيض أوباما .ولكن في النهاية ،كان هذا هو اآلخر،
وإلى حد ما في نهاية المطاف مثال على مدى صعوبة كان للرئيس أن يعمل في الحرفية ،والتعريف ،ومحامي ،والسبب والنتيجة تأثير
العالم السياسي.
وكانت نقطة تحول .حتى اآلن ،كانت الدائرة الداخلية ترامب في معظمها لعبة للدفاع عنه .ولكن بعد تويت تويتاب ،الجميع ،إنقاذ ربما
هوب هيكس ،انتقلت إلى حالة من الخراف الكئيب ،إن لم يكن عدم التعصب المستمر.
شون سبيسر ،واحد ،أبقى تكرار له ،إن لم يكن كل ساعة ،شعار" :ال يمكنك أن تجعل هذا القرف".

12
ريبيل و ريبالس
ا
بعد بضعة أيام من االنتخابات ،قال ستيف بانون للرئيس المنتخب في ما كاتي والش أن تميز مع الحاجب أثار أكثر "الشينانيغان بريتبارت"
أن لديهم األصوات لتحل محل بول رايان رئيسا لمجلس النواب مع مارك ميدوز ،رئيس حزب الحرية المستوحاة من حزب الشاي ،ومؤيد
ترامب في وقت مبكر( .كانت زوجة ميدوز مكانة خاصة في مخيم ترامب لمواصلة حملة تتأرجح عبر حزام الكتاب المقدس على بيلي
بوش نهاية األسبوع).
وبقدر ما كان الفوز في الرئاسة نفسها ،فإن إزالة راين  -في الواقع ،وإهانة له  -كان تعبيرا نهائيا عما سعى بانون إلنجازه ،وإدراك
البانونية والبربونية .منذ البداية ،كانت حملة بريتبارت ضد بول ريان جزءا أساسيا من حملتها لصالح دونالد ترامب .كان احتضان ترامب،
والتجنيد الشخصي لبانون في الحملة بعد أربعة عشر شهرا من بدءها ،ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ترامب ،رمي بالمعنى السياسي
للرياح ،كان على استعداد لقيادة التهمة ضد راين ومروجي الحزب الجمهوري.ومع ذلك ،كان هناك فرق بين الطريقة بريتبارت ينظر ريان
والطريقة ترامب ينظر إليه.
ل بريتبارت ،تمرد البيت والتحول الذي قاد الرئيس السابق ،جون بوينر ،من منصبه ،والتي ،من المعقول ،كان من المقرر أن إعادة تشكيل
البيت في وسط الجمهوريية الراديكالية الجديدة قد توقفت عن طريق انتخاب راين رئيسا .ماتي رومني ،زميله الذي كان قد اندمجت
وونكيشنيس المالية المحافظة  -كان رئيس لجنة الطرق والطرق البيت ،وكذلك ،رئيس لجنة الميزانية مجلس النواب  -مع فكرة قديمة
الطراز من االستقامة الجمهوري ال يمكن تعويضه  ،وكان ريان آخر مشاركة ،وأفضل أمل للحزب الجمهوري( .بانون ،عادة ،تحولت هذه
الحيلة إلى نقطة اتصال ترامبي الرسمية" :تم إنشاء ريان في طبق بتري في مؤسسة التراث" ).إذا كان الحزب الجمهوري قد تم نقله
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الحق من قبل تمرد حزب الشاي ،وكان ريان جزءا من الصابورة التي تمنعها من التحرك أبعد من ذلك ،أو على األقل بوتيرة أبطأ بكثير .في
هذا كان يمثل الكبار ،واالخوة األكبر سنا على النقيض من عدم نضج أد حزب الشاي ،ومقاومة الصوفية ،شبه شهوانية لحركة ترامب.
حيث كانت المؤسسة الجمهورية قد روجت ريان في هذا الرقم ليس فقط
النضج ولكن ساجيسيسنيس ،الجناح حزب الشاي بانون-بريتبارت شنت حملة اإلعالن هومينم دفع صورة ريان غير ملتزم بالقضية،
استراتيجي غير كفء وزعيم غير كفء .وكان خط الشاي حزب بانون-بريتبارت لكمة :البدلة الفارغة في نهاية المطاف ،وهو نوع هاو هو
من نكتة والحرج.
كان ترامب العيب لريان أقل بكثير الهيكلية .لم يكن لديه آراء حول قدرات ريان السياسية ،ولم يدفع أي اهتمام حقيقي لمواقف ريان
الفعلية .وكانت وجهة نظره شخصية .ريان قد أهان له مرارا وتكرارا .كان ريان يراهن عليه .وقد أصبح ريان رمزا فعاال لمرعب المؤسسة
الجمهوري وعدم الكفر عن ترامب .إضافة إلى إهانة لإلصابة ،كان ريان قد حقق بعض المكانة األخالقية من خالل فصل ترامب (وكالمعتاد،
اعتبر أن أي شخص يكسب على حسابه إهانة مزدوجة) .بحلول ربيع عام  ،2016كان ريان ال يزال ،وبعد ذلك البديل الوحيد ل ترامب
كمرشح .قل كلمة ،شعر العديد من الجمهوريين ،وسوف االتفاقية تدافع إلى ريان .ولكن حساب ريان يبدو أكثر ذكاء هو السماح ترامب
الفوز الترشيح ،ومن ثم أن تظهر كشخص واضح لقيادة الحزب بعد هزيمة ترامب التاريخية وتطهير ال مفر منه من حزب الشاي حزب
ترامب بريتبارت.
بدال من ذلك ،دمرت االنتخابات بول رايان ،على األقل في عيون ستيف بانون .لم ينقذ ترامب الحزب الجمهوري فحسب ،بل أعطى له
أغلبية قوية .وقد تم تحقيق حلم بانون بأكمله .حركة حزب الشاي ،مع ترامب كما وجهه ملحوظ وصوت ،قد وصل إلى السلطة  -شيء
مثل الطاقة اإلجمالية .انها تملك الحزب الجمهوري .كان كسر بول رايان علنا خطوة واضحة وضرورية.
لكن قدرا كبيرا يمكن أن يقع في الهوة بين ازدراء بانون الهيكلي لريان واستياء ترامب الشخصي .إذا رأى بانون ريان على أنه غير راغب
وغير قادر على تنفيذ جدول األعمال الجديد بانون ترامب ،رأى ترامب رايان طعم فجأة ومرضية مدهشة ،خاضعة ،ومفيدة .أراد بانون
التخلص من المؤسسة الجمهورية بأكملها؛ ترامب كان راضيا تماما أنه يبدو اآلن أن ينحني له.
وقال ترامب بعد محادثاته االولى مع رئيس البرلمان "انه رجل ذكى تماما"" .رجل خطير جدا .الجميع يحترمه ".
ريان " ،الذي ارتفع إلى مستوى الفيلم من اإلطراء وامتصاص مؤلمة ليشهدوا" ،وفقا ألحد كبار ترامب مساعد ،كان قادرا على تأخير
إعدامه .كما بانون ضغط قضيته ل ميدوز  -الذي كان أقل بكثير العائد من ريان ترامب ذبلت ثم قررت أخيرا أنه ليس فقط انه لن يدفع
إلطاحة ريان ،ولكن رايان كان سيكون رجله ،شريكه .في مثال على اآلثار الفردية وغير المتوقعة للكيمياء الشخصية على ترامب  -كم هو
سهل يمكن أن يكون لبيع بائع-ترامب سوف يعود اآلن بفارغ الصبر أجندة ريان بدال من العكس.
وقال كاتي والش" :ال أعتقد أننا كنا نحسب تماما أن الرئيس سيعطيه انتقادات"" .ذهب الرئيس وبولس من مثل هذا المكان السيئ
خالل الحملة على هذه الرومانسية بعد ذلك أن الرئيس كان سعيدا جنبا إلى جنب مع
كل ما يريد ".
لم يكن مفاجئا تماما بانون عندما انقلب ترامب .أدرك بانون كيف كان من السهل هراء أحد الرعاة .واعترف بانون أيضا بأن التقارب ريان
تحدث إلى تقدير ترامب الجديد حيث وجد نفسه .لم يكن رايان على استعداد لالنحناء إلى ترامب فحسب ،بل كان ترامب مستعدا
لالنحناء إلى مخاوفه الخاصة حول القليل الذي كان يعرفه بالفعل عن كونه رئيسا .إذا كان يمكن االعتماد على ريان للتعامل مع
الكونغرس ،فكر الرئيس ،حسنا ،فيو ،أن يعتني بذلك.
***
ترامب كان قليال أو ال مصلحة في الهدف الجمهوري المركزي إللغاء أوباماكار .رجل في سن السبعين يعانون من زيادة الوزن مع رهاب
البدني المختلفة (على سبيل المثال ،كذب حول ارتفاعه للحفاظ على وجود مؤشر كتلة الجسم التي من شأنه أن يسمونه على أنه
سمنة) ،وقال انه شخصيا وجدت الرعاية الصحية والعالجات الطبية من جميع األنواع غير مشؤومة موضوع .وكانت تفاصيل التشريع
المتنازع عليه ،خاصة ،مملة؛ فإن اهتمامه سيبدأ يتجول من الكلمات األولى في مناقشة السياسة العامة .كان يمكن أن يعدد القليل
من تفاصيل أوباماكار  -بخالف التعبير عن الغبطة بشأن تعهد أوباما السخيف بأن الجميع يمكن أن يحافظ على طبيبه  -وأنه بالتأكيد ال
يمكن أن يجعل أي نوع من التمييز ذات مغزى ،إيجابي أو سلبي ،بين نظام الرعاية الصحية قبل أوباماكار واحد بعد.
قبل رئاسته ،كان على األرجح لم يحدث مناقشة ذات مغزى في حياته عن التأمين الصحي .وقال روجر ايلز "لم يعط احد فى البالد او
على االرض فكر اقل للتأمين الصحى من دونالد" .في مقابلة مع حملة حول أهمية إلغاء أوباماكار واإلصالح ،كان ترامب ،على أقل تقدير،
غير متأكد تماما من مكانه على جدول األعمال" :هذا موضوع هام ولكن هناك الكثير من الموضوعات الهامة .ربما هو في العشرة
األوائل .ربما هو .ولكن هناك منافسة شديدة .لذلك ال يمكنك أن تكون متأكدا.يمكن أن يكون اثنا عشر .أو يمكن أن يكون خمسة
عشر .بالتأكيد أعلى عشرين بالتأكيد ".
كان آخر من اتصاالته العكسية لكثير من الناخبين :يبدو أن أوباما وهيالري كلينتون تريدان الحديث عن خطط الرعاية الصحية ،في حين أن
ترامب ،مثل معظم اآلخرين ،لم يفعل ذلك مطلقا.
كل األشياء في االعتبار ،وقال انه ربما يفضل فكرة المزيد من الناس الذين لديهم التأمين الصحي من عدد أقل من الناس وجوده .كان
حتى ،عندما جاء دفع إلى شوف ،بدال من ذلك ألوباماكار من إللغاء أوباماكار .كذلك ،كان قد وضع مجموعة من الوعود الشبيهة بالوباما،
حيث ذهب إلى حد القول إنه في ظل خطة ترامكار القادمة (كان يجب أن يثبط عزيمة قوية عن استخدام هذا النوع من الرجال
الحكيمين ،حيث قد ال يرغب في المطالبة بملكيته باسمه) ،فلن يفقد أحد تأمينه الصحي ،وأنه سيستمر تغطية الظروف الموجودة
مسبقا .في الواقع ،ربما يفضل الرعاية الصحية الممولة من الحكومة أكثر من أي جمهوري آخر" .لماذا ال يستطيع ميديكار تغطية الجميع
ببساطة؟" لقد تساءل بصبر عال خالل مناقشة واحدة مع مساعدين ،وجميعهم كانوا حذرين
وليس للرد على هذه الهرطقة.
كان بانون الذي عقد الخط ،مصرا ،بشكل صارخ ،على أن أوباماكار كان قضية جمهوية ،وأن األغلبية في الكونغرس ،لم يتمكنوا من
مواجهة الناخبين الجمهوريين من دون أن تكون جيدة على حتى اآلن التعليم المسيحي الجمهوري لإللغاء.إلغاء ،في رأي بانون ،كان
التعهد ،وإلغاء سيكون األكثر مرضية ،حتى كاثارتيك ،نتيجة .وسيكون أيضا أسهل ما يمكن تحقيقه ،ألن كل جمهوري تقريبا ملتزم علنا
بالفعل بالتصويت إللغائه .لكن بانون ،ورؤيته للرعاية الصحية كحلقة ضعيفة في نداء البانيونية  -ترامبيسم للعامل ،كان حريصا على اتخاذ
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مقعد الخلفي في النقاش .في وقت الحق ،وقال انه بالكاد حتى بذل جهد لترشيد كيف كان يغسل يديه من الفوضى ،قائال فقط" ،أنا
معلقة على الرعاية الصحية ألنه ليس شيء بلدي".
كان ريان الذي ،مع "إلغاء واستبدال" ،خدعت القضية وفاز ترامب .ومن شأن اإللغاء أن يرضي خط القاع الجمهوري ،في حين أن البديل
سوف يفي بالتعهدات التي ال تتناسب مع الكفة التي قام بها ترامب من تلقاء نفسه( .ال تولي اهتماما الحتمال أن ما يفسر الرئيس
على أنه إبطال واستبدال قد تكون مختلفة جدا عن ما ريان تفسر على أنه إلغاء واستبدال) .وكان "إلغاء واستبدال" شعارا مفيدا ،أيضا،
في أنه جاء لها معنى دون .having any actual or specific meaning
وبعد أسبوع من االنتخابات ،ريان ،وبذلك توم برايس-عضو الكونغرس جورجيا والمجبر الذي أصبح ريان الرعاية الصحية خبير سافر مقيم
[بدمينستر] ترامب ،نيو جيرسي ،والعقارات إللغاء واستبدال اإلحاطة .الرجلين لخص لترامب الذي حافظ يتجول خارج الموضوع ومحاولة
لتحويل المحادثة إلى  -golfسبع سنوات من التفكير التشريعي الجمهوري حول  Obamacareوالبدائل الجمهوري .كان هنا خير مثال
لنموذج ورقة رابحة أساسية :خضع ألي شخص بدا لمعرفة المزيد عن أي موضوع انه ال تبالي ،أو مجرد واحدة تفاصيلها انه ال يستطيع
أن يصل بنفسه إلى التركيز على كثب .عظيم!كان يقول ،التنقيط كل تصريح مماثل مع التعجب وجعل بانتظام محاولة للقفز من كرسيه.
على الفور ،وترامب وافق بفارغ الصبر للسماح ريان تشغيل مشروع قانون الرعاية الصحية وتقديم األسعار وزير الصحة والخدمات
اإلنسانية.
كوشنر ،والبقاء صامتة أثناء المناقشة الرعاية الصحية ،علنا بدا أن تقبل حقيقة أن اإلدارة الجمهورية كان لمعالجة  ،Obamacareلكنه
اقترح سرا انه كان شخصيا ضد كل من إلغاء وحده ،وإلغاء واستبدال .هو وزوجته استغرق وجهة نظر الحزب الديمقراطي التقليدي على
( Obamacareكان أفضل من البدائل؛ يمكن أن تكون ثابتة مشاكل في المستقبل) واستراتيجيا يعتقد أنه كان أفضل لإلدارة الجديدة
للحصول على بعض االنتصارات أسهل تحت الحزام قبل دخول الثابت  to-للجانبين أو عدم فوز المعركة( .ما هو أكثر من ذلك ،ركض
شقيق كوشنر جوش شركة التأمين الصحي التي تعتمد على .)Obamacare
ال للمرة األخيرة ،ثم ،سيتم تقسيم البيت األبيض على طول الطيف السياسي ،بانون اتخاذ موقف قاعدة المطلق Priebus ،تتماشى مع
ريان لدعم قيادة الحزب الجمهوري ،وكوشنر صيانة ورؤية أي تناقض في و
عرض الديمقراطي المعتدل .أما بالنسبة ترامب نفسه ،كان هنا رجل كان مجرد محاولة للخروج من تحت شيء انه لم يهتم خصوصا
حول.
وعد ريان وفن البيع  Priebusللحصول الرئيس من تحت قضايا أخرى أيضا .إصالح نظام الرعاية الصحية ،وفقا لخطة ريان ،كان نوعا من حل
سحري .إصالح أن رئيس مجلس النواب تمرير الكونغرس سيمول التخفيضات الضريبية قد ترامب مضمونة ،والتي ،بدورها ،من شأنها أن
تجعل كل ما االستثمار في البنية التحتية ،وعدت ترامب ممكن.
على هذا األساس ،هذه النظرية الدومينو التي كان من المفترض أن تحمل منتصرا إدارة ترامب خالل لعطلة أغسطس وعالمة على أنها
واحدة من الرئاسات األكثر التحويلية في الحديثة أبقى مرات ريان وظيفته كرئيس للمجلس ،حيث ارتفعت من رمز حملة يكره أن اإلدارة
رجل في الكونغرس .في الواقع ،الرئيس ،يدرك تماما من قلة خبرته وموظفيه في صياغة التشريعات (في الواقع ،لم يكن لدى أحد على
كبار موظفيه أي خبرة على اإلطالق) ،قرر االستعانة بمصادر خارجية لجدول أعمال وله إلى العدو اللدود حتى اآلن.
مشاهدة ريان سرقة المبادرة التشريعية خالل الفترة االنتقالية ،واجه بانون لحظة السياسة الواقعية في وقت مبكر .إذا كان الرئيس
مستعدا للتنازل عن المبادرات الرئيسية ،سوف تحتاج بانون لتشغيل  counteroperationوتكون جاهزة مع المزيد من االشكاالت
 .Breitbartكوشنر ،من جانبه ،وضع معين زين كان لديك فقط للذهاب مع أهواء الرئيس .أما بالنسبة للرئيس ،كان من الواضح تماما أن
اتخاذ قرار بين نهج السياسات المتناقضة لم يكن أسلوبه في القيادة .وأعرب عن أمله ببساطة أن قرارات صعبة من شأنها أن تجعل
نفسها.
***
كان بانون ال االزدراء مجرد أيديولوجية ريان .انه ليس لديه احترام ،سواء ،لحرفته .ونظرا بانون ،فما األغلبية الجمهورية الجديدة في حاجة
كان رجال مثل جون ماكورميك ،رئيس الديمقراطي في مجلس النواب الذين خدموا خالل سنوات المراهقة بانون وقد رعى التشريع
المجتمع العظيم جونسون .كان ماكورميك وغيرهم من الديمقراطيين من  s1960بانون نضع أبطال سياسية نصيحة أونيل في أن آلهة
أيضا .وااليرلندي الكاثوليكي الطبقة العاملة الرجل كان منفصلة فلسفيا من األرستقراطيين وطبقة النبالء ودون طموحات إما أن تكون.
تبجيال بانون  old- POLSالطراز .وقال انه يتطلع مثل واحد نفسه :بقع الكبد ،األلغاد ،وذمة .وكان يكره الساسة الحديث .أنها تفتقر،
باإلضافة إلى المواهب السياسية ،واألصالة والروح .ريان كان اللكاثوليكية صبي المذبح االيرلندي الذي كان قد بقي صبي المذبح.وقال
انه لم نشأ أن تكون البلطجة ،شرطي ،أو كاهن أو سياسي حقيقي.
ريان كان بالتأكيد ليست عداد التصويت .كان شخصية الجاهلة الذين ليس لديهم القدرة على رؤية حول زوايا .كان قلبه في اإلصالح
الضريبي ،ولكن بقدر ما يمكن أن نقول السبيل الوحيد إلصالح النظام الضريبي كان من خالل الرعاية الصحية .ولكن اهتم القليل جدا حول
المشكلة التي-كما أن البيت األبيض قد االستعانة بمصادر خارجية الرعاية الصحية له ،انه االستعانة بمصادر خارجية كتابة مشروع قانون
لشركات التأمين وجماعات الضغط شارع .K
في الواقع ،قد ريان حاول أن يتصرف مثل ماكورميك أو أونيل ،وتقدم ضمانات مطلقة من قبضته على التشريع .كان عليه ،وقال الرئيس
خالل زيارته عدة مكالمات يوميا" ،صفقة القيام به ".وارتفعت ثقة ترامب في رايان تزال أعلى ،ويبدو أن تصبح في عقله دليل على أنه قد
حقق نوعا من السيادة على التل .إذا كان قلقا الرئيس ،وقال انه كان قلقا ال أكثر .اتفقنا .البيت األبيض ،بعد أن كان لعرق بالكاد على
اإلطالق ،وكان على وشك الحصول على انتصار كبير ،تفاخر كوشنر ،وتحتضن الفوز المتوقع على مدى كراهيته لمشروع القانون.
القلق المفاجئ أن النتيجة قد تكون على خالف ذلك بدأ في أوائل مارس .كاتي وولش ،الذي وصف كوشنر اآلن باسم "تطلبا
ومشاكس "،بدأت في دق ناقوس الخطر .ولكن جهودها إلشراك شخصيا للرئيس في جمع االصوات تم حظره من قبل كوشنر في
مجموعة من توتر متزايد مواجهات .قد تفكك بدأت.
***
ورقة رابحة ال تزال تسمى بالرفض ذلك "الشيء-مجموعة كبيرة الروسي من ال شيء ".ولكن في  20مارس ،وبدا مدير مكتب التحقيقات
الفدرالي جيمس كومي أمام لجنة االستخبارات في مجلس النواب ،وتعادل قصة تصل في حزمة وأنيق:

59

وقد أذن لي من قبل وزارة العدل للتأكد من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ،كجزء من مهمة مكافحة التجسس لدينا ،تحقق جهود
الحكومة الروسية إلى التدخل في االنتخابات الرئاسية عام  ،2016والتي تشمل التحقيق في طبيعة أي عالقة بين األفراد المرتبطة
حملة ترامب والحكومة الروسية وعما إذا كان هناك أي تنسيق بين الحملة وجهود روسيا .كما هو الحال مع أي تحقيق مكافحة
التجسس ،وهذا سوف تشمل أيضا تقييم ما إذا ارتكبت أي جرائم .ألنها ،التحقيق الجاري المفتوح وتصنف ال أستطيع أن أقول أكثر من
ذلك حول ما نقوم به والذي نحن ندرس السلوك.
لديه ،ومع ذلك ،وقال يكفي تماما .تحويل كومي الشائعات ،التسريبات ،نظرية ،الغمز ،والناقد الهواء الساخن وحتى هذه اللحظة أن كان
كل شيء هناك ،في أحسن األحوال على أمل فضيحة في سعي رسمي من البيت األبيض .جهود الحتقر و -narrativeالتسمية األخبار
وهمية ،والدفاع  germaphobeالرئيس ضد االتهامات دش الذهبية ،إقالة متغطرس الشركات الزميلة طفيفة وميؤوس منها ،والحزينة ،إذا
حقيقي ،اإلصرار على أن ال جريمة قد تم حتى المزعومة التابعين ،واتهام الرئيس أنه كان ضحية ألوباما قد فشلت التنصت .كومي نفسه
رفضت ادعاء التنصت .بحلول مساء مظهر كومي ،وكان واضحا للجميع أن خط المؤامرة روسيا ،بعيدا عن يتالشى ،كان حياة قوية ودموية
قادمة.
كوشنر ،إدراكا من أي وقت مضى من االصطدام والده مع وزارة العدل ،وتحريكها وخاصة من قبل التركيز كومي المتزايد على البيت
األبيض .أصبح تفعل شيئا حيال كومي موضوع كوشنر .ماذا يمكننا أن نفعل عنه؟ كان السؤال الدائم .وكان واحدا ولكنه احتفظ رفع مع
الرئيس.
ومع ذلك كان هذا أيضا-كما بانون ،ولكن دون جدوى الداخلي أكثر من الالزم ،حاول أن يشرح واحد
قضية الهيكلية .وكانت خطوة المعارضة .هل يمكن التعبير عن استغرابه كيف تحولت الشرسة ،واإلبداعية ،والشيطانية التحركات إلى أن
تكون ،ولكن يجب أال نفاجأ بأن أعدائك سيحاول يؤذيك .وكان هذا االختيار ،ولكن بعيدا عن كش ملك ،وكان عليك أن تستمر في لعب
لعبة ،مع العلم أنه سيكون طويال جدا .والطريقة الوحيدة لتحقيق الفوز في المباراة ،قال بانون ،وكانت مع استراتيجية منضبطة.
لكن الرئيس ،حث هنا من قبل عائلته ،كان الهوس وليس استراتيجي ، .وكان في ذهنه هذه ليست مشكلة لمواجهة ،وكان هذا
الشخص على التركيز على :كومي .تحاشى ترامب التجريد و ،االعالنيه  ،hominemركزت على خصمه .كان كومي كان لغز صعب
لترامب :قد كومي رفض أن يكون  FBIمتابعة التهم الموجهة كلينتون للبريد اإللكتروني لها مراوغة .ثم ،في أكتوبر ،وكان كومي بمفرده
عزز حظوظ ترامب بحرف إعادة فتح التحقيق البريد اإللكتروني كلينتون.
في التفاعالت الشخصية ،وكان ترامب وجدت كومي أن تكون قاسية ،انه ليس لديه المزاح ،أي لعبة .لكن ترامب ،الذي يعتقد دائما
وجدوا له ال يقاوم ،يعتقد أن كومي يعجب له المزاح واللعب .عند الضغط عليه ،من خالل بانون وغيرها ،الطالق النار كومي باعتبارها
واحدة من قال" :ال تقلق ،لقد أوائل األفعال ،وفكرته يعارضها كوشنر ،وبالتالي رصاصة أخرى على قائمة بانون للتوصيات السيئة كوشنر-
الرئيس حصلت له" .وهذا هو ،انه ليس لديه شك في أنه يمكن جذب وتملق مدير  FBIإلى شعور إيجابي بالنسبة له ،إن لم يكن تقديم
صريح.
بعض المغررون حساسة بقوة خارقه إلشارات من تلك التي تحاول إغواء .البعض اآلخر يحاول دون تمييز إلغواء ،وفقا لقانون المتوسطات،
وغالبا ما تنجح (قد اآلن تعتبر هذه المجموعة األخيرة من الرجال كما المتحرشين) .وكان هذا النهج ترامب للنساء يسر عندما سجل
هدفا ،غير مبال عندما قال انه لم يكن (وكثير من األحيان ،على الرغم من األدلة ،إلى االعتقاد بأنه كان) .وهكذا كان مع مدير كومي.
في العديد من اجتماعاتها منذ توليه منصبه عندما تلقى كومي عناق الرئاسي في  22كانون الثاني .في العشاء يوم  27يناير ،وطلب
خاللها كومي البقاء في منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي .في اجتماعهم دردشة عيد الحب بعد إفراغ مكتب الجميع ،بما في ذلك
جلسات ،وكان مدرب ترامب كومي في اسمية واثق انه وضعت على التحركات .وكان الرئيس جميع ولكن من المؤكد أن كومي ،فهم
أنه ،ترامب ،وكان ظهره (أي كان السماح له البقاء في منصبه) ،سيكون له العودة ترامب ،أيضا.
ولكن اآلن هذه الشهادة .وال معنى .ما لم يعقل أن ترامب هو أن كومي أريد لها أن تكون عنه .وكان وسائل االعالم عاهرة-هذا ترامب
فهمها .كل الحق ،إذن ،هو ،أيضا ،يمكن أن تلعب بهذه الطريقة.
في الواقع ،والرعاية الصحية ،وعدم متعة أقارب ترامب تصبح أقل متعة ،إذا ،كما بدا ذلك ممكنا على نحو متزايد ،ريان يمكن أن يتم
تسليم  palledقبل وضوح كومي ،والغضب ،العداء ،والمرارة ترامب ،وفجأة قضية  ،وحمل اآلن له.
كان كومي المشكلة أكبر من الحياة .كان يأخذ كومي أسفل حل واضح .أصبح الحصول على كومي المهمة.
في شرطة كيستون األزياء ،جند البيت األبيض جنة االستخبارات في مجلس النواب
ديفين نونيز رئيس في محاولة هزلية لتشويه سمعة كومي ودعم نظرية التنصت .مخطط انهار قريبا في سخرية العالم.
بانون ،مع األخذ في العام عدم التدخل فيما يتعلق بكل من الرعاية الصحية وكومي ،وبدأت في تقديم المشورة للصحفيين ان قصة مهمة
لم تكن الرعاية الصحية ولكن روسيا .كانت هذه النصيحة خفي :أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان يحاول صرف االنتباه عن قدوم كارثة
الرعاية الصحية ،أو زوجين مع هذا المتغير خطير جديد ،وبالتالي  ampingيصل هذا النوع من الفوضى بأنه استفاد من عادة.
لكن بانون كان واضحا حول شيء واحد .كما تكشف القصة روسيا  ،وقال انه نصح للصحفيين ،إبقاء العين على كوشنر .
***
بحلول منتصف مارس ،وكان غاري كوهن تم تجنيدهم في محاولة إلنقاذ مشروع قانون الرعاية الصحية المتعثرة .هذا قد يبدو وكأنه شكل
من أشكال العقاب الشديد للكون ،الذي كان أكثر محدودية من ذلك من هم في البيت األبيض فهم المسائل التشريعية.
يوم الجمعة 24 ،مارس الصباح من تصويت مجلس النواب النظري لمشروع قانون الرعاية الصحية الجمهوري ،بوليتيكو لقواعد اللعبة التي
تمارسها تتميز فرص تصويت تأتي في الواقع على األرض بأنه "إرم المتابعة" .وفي اجتماع كبار الموظفين في صباح ذلك اليوم ،وكان
كوهن طلب لتقييم حيث بلغت األمور ،وقال على الفور "اعتقد انها إرم المتابعة".
"حقا؟" يعتقد كاتي وولش" .هذا ما تظنه؟"
بانون ،واالنضمام والش في ازدراء بال شفقة لجهود البيت األبيض ،استهدفت كوشنر ،كوهن ،Priebus ،األسعار ،وريان في سلسلة من
المكالمات للصحفيين .كوشنر وكوهن يمكن ،في بانون ،يتم االعتماد عليها لتشغيلها في الصوت األول إلطالق النار( .كوشنير ،في
الواقع ،قضى أزيد من أسبوع في يوم عطلة التزلج ).الفم  Priebusريان نقطة واألعذار الحديث .األسعار ،من المفترض أن المعلم الرعاية
الصحية ،وكان دجال ساذج .كان الوقوف في اجتماعات وكالم غير واضح ولكن ال شيء هراء.
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وكانت هذه األشرار ،وإنشاء إدارة النقاص مجلس النواب في عام  ،2018مما يضمن مساءلة الرئيس .وكان هذا خمر تحليل بانون :وقوع
كارثة سياسي معين والفوري الذي جلس جنبا إلى جنب مع إمكانات لمدة نصف قرن من الحكم .Bannonism-Trumpism
واقتناعا منها انه يعرف اتجاه النجاح ،ندرك تماما من بلدة السن وفرص محدودة ،وإذا لم يكن ألي واضحة نفسه  infighterالسياسية
الموهوبين-رؤية السبب ،سعت بانون لرسم الخط الفاصل بين المؤمنين وبيع الرافضة ،الوجود والعدم  .بالنسبة له أن ينجح ،انه يحتاج
الى عزل الفصائل ريان ،كوهن ،وكوشنر.
فصيل بانون عقد ضيق على فرض التصويت على مشروع قانون الرعاية الصحية ،وحتى يعرف الهزيمة كان ال مفر منه .وقال "اريد أنها
تقريرا عن وظيفة ريان رئيسا" وقال بانون .وهذا هو ،تقرير مدمر ،ملحمة تفشل.
يوم التصويت ،أرسلت بنس للهيل لجعل الملعب آخر من ميدوز ل
تجمع الحرية( .الناس ريان يعتقد أن بانون كان يحث سرا ميدوز على الصمود ،على الرغم وقت سابق من االسبوع ان بانون أمر بقسوة
تجمع الحرية على التصويت لصالح " -billسخيفة بانون المعرض "،وفقا اللش) في ثالثة وثالثين ،ريان دعا الرئيس ليقول انه كان قصيرا
خمسة عشر إلى عشرين صوتا ،وهناك حاجة لسحب التصويت .واصلت بانون ،مدعومة مولفاني ،الذي كان قد أصبح المنطوق هيل
البيت األبيض لحث على التصويت فورا .ومن شأن الهزيمة هنا تكون هزيمة كبيرة للقيادة الحزب الجمهوري .أن بانون مناسبة على ما
يرام :السماح لهم الفشل.
لكن الرئيس تراجع .وفي مواجهة هذه الفرصة الفريدة لجعل قيادة الحزب الجمهوري في المسألة ،وذكر اسميهما هو المشكلة ،تتهادى
ترامب ،مما أدى في بانون الغضب ليست بهذه الصامت .ثم تسربت ريان أنه الرئيس الذي كان قد طلب منه إلغاء التصويت.
خالل عطلة نهاية االسبوع ،ودعا بانون الئحة طويلة من الصحفيين وقال لهم قبالة قياسية ،ولكن " -hardlyأنا ال أرى ريان التسكع لفترة
طويلة".
***
بعد مشروع القانون قد تم سحبها أن يوم الجمعة ،وقال كاتي الش شعور كل من الغضب واالشمئزاز كوشنر أرادت الخروج .يحدد ما رأته
كارثة مروعة للبيت األبيض ترامب ،وتحدثت بصراحة قاسية عن المنافسات المريرة انضم إلى عدم الكفاءة واسعة ومهمة غير
مؤكدة .كوشنر ،وفهم انها في حاجة إلى أن فقدت مصداقيتها على الفور ،تسربت أنها تعرضت للتسرب ،وبالتالي كان ال بد من دفع بها.
مساء يوم األحد ،وكان والش العشاء مع بانون في كتابه الكابيتول هيل معقل ،والسفارة  Breitbartخاللها ،ولكن دون جدوى ،ناشد لها
البقاء .يوم االثنين انها تسويتها التفاصيل مع -Priebusانها ستتوجه للعمل بدوام جزئي ل RNCوبدوام جزئي لترامب (ج) ( ،)4ومجموعة
حملة خارجية .بحلول يوم الخميس وذهبت.
عشرة أسابيع في اإلدارة الجديدة ،وكان البيت األبيض ترامب المفقودة ،بعد مايكل فلين ،الثاني األعضاء وكبار موظفيها واحد الذي كان
في الواقع إلنجاز األمور المهمة.

13
بانون AGONISTES
H
ه ،أيضا ،شعرت سجين ،كان قد قال كاتي والش عندما جاء ليقول له انها على وشك المغادرة.
قبل عشرة أسابيع في ،إتقان ستيف بانون من جدول األعمال ترامب ،أو على األقل من ترامب نفسه ،على ما يبدو انهارت .وكان البؤس
الحالي على حد سواء الكاثوليكية في طبيعة جلد الذات رجل يعتقد أنه عاش على متن طائرة أخالقية أعلى من كل  -othersومبغض
للبشر بشكل أساسي .باعتبارها المعادي للمجتمع ،غير منسجم ،رجل بعد منتصف العمر ،كان عليه أن تبذل جهودا فائقة للحصول
على جنبا إلى جنب مع اآلخرين ،وهو جهد في كثير من األحيان ال تسير على ما يرام .وباألخص ،كان تعيسا بسبب دونالد ترامب ،الذي
القسوة ،دائما كبيرة حتى عندما كانوا عارضة ،وكان ال يطاق عندما التفت حقا ضدك.
"لقد كرهت يجري على الحملة ،لقد كرهت االنتقال ،وأنا أكره أن تكون هنا في البيت األبيض" ،وقال بانون ،ويجلس ليلة واحدة في
مكتب راينس برييبوس ،وعلى أمسية دافئة على غير العادة في أوائل الربيع ،مع األبواب الفرنسية المفتوحة لل المغطاة الشجرة الفناء
حيث و ،Priebusاآلن أصدقاء الراسخ وحلفائها في الكراهية تجاه  Jarvankaقد حددت جدول في الهواء الطلق.
لكن بانون كان ،وقال انه يعتقد ،وهنا لسبب ما .وكان شركته االعتقاد اعتقاد أنه لم يستطع أن يحافظ على نفسه ،مما يقوض باستمرار
موقفه مع الجميع الرئيس أن جهوده قد جلبت آخر هنا .واألهم من ذلك ،وقال انه كان الشخص الوحيد تظهر للعمل كل يوم الذين ملتزمة
بهدف تغيير البلد بالفعل .تغييره بسرعة ،بشكل جذري ،وحقا.
فكرة وجود انقسام الناخبين من الواليات الزرقاء والحمراء ،تيارين من القيم ،من عولمة والقوميين ،إلنشاء ومعارضة شعبوية الثورة ،كان
االختزال وسائل االعالم عن القلق الثقافي واألوقات اغضبت سياسيا ،و ،إلى حد كبير ،للعمل كالمعتاد .لكن بانون يعتقد أن االنقسام
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الحرفي .وكانت الواليات المتحدة أن تصبح دولة ذات شعبين معادية .يمكن للمرء الفوز بالضرورة واآلخر يخسر .أو يمكن ألحد أن تهيمن
في حين أن البعض أصبح هامشيا.
وكانت هذه الحرب بانون الحرب األهلية الحديثة .كانت البالد مبنية على الفضيلة والحرف وقوة  workingmanاألمريكي حوالي -1955
 1965المثالي هو
تهدف إلى الدفاع عن واالستعادة :اتفاقيات التجارة ،أو الحروب التجارية  ،التي دعمت الصناعة األميركية .سياسات الهجرة التي تحمي
العمال األميركيين (وبالتالي الثقافة األمريكية ،أو على األقل هوية أميركا )1965-1955؛ والعزلة الدولية التي من شأنها الحفاظ على
الموارد األميركية وخنق دافوس حساسية الطبقة الحاكمة (وأيضا إنقاذ حياة العسكرية من الطبقة العاملة) .كان هذا ،في نظر الجميع
تقريبا ولكن دونالد ترامب واليمين بديل ،قليال مجنون من الفودو هراء االقتصادي والسياسي .ولكن كان لبانون ،فكرة الثورية والدينية.
بالنسبة لمعظم اآلخرين في البيت األبيض ،كان أضغاث أحالم بانون ل" .ستيف  ...ستيف" ،أصبح مصطلح لطيف من الفن لتحمل له.
"هناك الكثير من االشياء يمضي في رأسه" ،وقال الرئيس ،والسعي واحدة من موضوعاته التخاطب موثوق بها ،نافيا بانون.
لكنه لم يكن بانون مقابل الجميع بقدر ما كان بانون ترامب مقابل عدم بانون-ترامب .إذا ترامب ،في الظالم له ،والعزم ،والمزاج العدواني،
يمكن أن تمثل بانون وجهات نظره ،وقال انه يمكن بسهولة مثلما تمثل أي شيء على اإلطالق أو تمثيل فقط حاجته الخاصة ل اإلشباع
الفوري .هذا ما يفهم الناس غير بانون ،عن ترامب .إذا كان رئيسه سعيد ،ثم وضعها الطبيعي ،تدريجيا ،إلى األمام نهج واحد وخطوة الى
الوراء في السياسة -steps-اثنين قد تسود .حتى نوع جديد من الوسطية ،ومعادية ل Bannonismكما كان من الممكن أن نتصور ،يمكن
أن تنشأ .التصريحات بانون حول قاعدة خمسين عاما ل Trumpismقد ثم تحل محلها حكم جاريد ،وإيفانكا ،وجولدمان ساكس.
بحلول نهاية مارس ،وكان هذا الجانب الذي كان الفوز .فشلت الجهود بانون الستخدام الرعاية الصحية ملحمة كدليل على أن إنشاء
والعدو قد جاء بنتائج عكسية ميؤوس منها .رأى ترامب فشل الرعاية الصحية كما فشل بلده ،ولكن ألنه لم يكن لديك فشل ،فإنه ال
يمكن أن يكون الفشل ،وسيكون في الواقع نجاحا ،إن لم يكن اآلن ،في وقت قريب .حتى بانون ،على الهامش ،كان كاساندرا المشكلة.
ترشيد ترامب محبته ورضاه المبكر لبانون التي كتبها يكوم االزدراء عليه وعن طريق حرمان انه عانقه من أي وقت مضى .إذا كان هناك
أي شيء خاطئ مع نظيره البيت األبيض ،كان ستيف بانون .كان االفتراء بانون فكرة ترامب من المرح .عندما يتعلق األمر بانون ،وارتفعت
ورقة رابحة لشيء من هذا القبيل تحليل عال" :مشكلة ستيف بانون هي  .PRانه ال يفهم ذلك .الجميع يكره له .ألن  ...ننظر إليه .له PR
سيئة التدليك قبالة على اآلخرين ".
والسؤال الحقيقي ،بطبيعة الحال ،هو كيف بانون ،والشعبوية اللعنة رأس النظام ،قد يأتي من أي وقت مضى إلى االعتقاد بأنه قد تحصل
على جنبا إلى جنب مع دونالد ترامب ،واستخدام رأس النظام هلل-رأيهم أمرا الملياردير ميزة .لبانون ،وكان ترامب اللعبة لديه للعب .ولكن
في الحقيقة انه ال يكاد عبت عليه أو ال يمكن أن تساعد تقويضها .في حين يعلن أي وقت مضى النصر ترامب ،وقال انه يشير بال حول وال
قوة إلى أنه عندما كان قد انضم إلى الحملة التي تواجه عجزا االقتراع التي لم الحملة عشرة أسابيع من يوم االنتخابات ،قد تعافى من
أي وقت مضى من .ترامب دون بانون ،وفقا لبانون ،وكان ويندل ويلكي.
بانون يتفهم ضرورة عدم اتخاذ ما خالف ذلك قد تكون خاصة ترامب
األضواء .كان يدرك جيدا أن الرئيس سجلت بدقة جميع المطالبات ضد االئتمان التي كان يعتقد فقط أن يكون له .هو وكوشنر ،وهما أهم
الشخصيات في البيت األبيض بعد الرئيس ،بدا كتم مهنيا .ومع ذلك ،بدا بانون أن تكون في كل مكان ،وكان الرئيس مقتنعا-الراشد أنه
كان نتيجة العملية الصحفية خاصة بانون ل .في كثير من األحيان السخرية الذاتية يمكن أن يتحمله ،ويشار بانون لنفسه بأنه "الرئيس
بانون" .والمر كيليان كونواي dissed ،بانتظام لها األضواء الخاصة االستيالء ،وأكد المالحظة الرئيس أن صعدت بانون إلى أكبر عدد ممكن
من البيت األبيض اللتقاط الصور التذكارية وقت ممكن( .الجميع يبدو للحفاظ على عدد من القنابل صورة أي شخص آخر ).بانون أيضا لم
يكلف نفسه عناء كثيرا إلخفاء له اقتباسات عمياء ال تعد وال تحصى،وال لجعل الكثير من الجهد لتهدئة االفتراءات ليست بهذه خاصة له
ضد كوشنر ،كوهن ،باول ،كونواي ،Priebus ،وابنته حتى الرئيس (في كثير من األحيان ،وباألخص ،ابنة الرئيس).
الغريب ،بانون أبدا أعرب عن الفكر جانبية حول ترامب ،ليس بعد .كان البر ترامب نفسه وسالمة ربما المركزي أيضا إلى بناء بانون
لل .Trumpismوكان ترامب فكرة كان لديك لدعم .هذا يتمكن من االقتراب من الفكرة التقليدية احترام المكتب .في الواقع ،كان معكوس.
وكان الرجل السفينة :لم يكن هناك بانون دون ترامب .مهما كان قد الوقوف على موقعه الفريد ،حتى السحرية-ما يبدو ،والمساهمات
في فوز ترامب ،وقدمت فرصة بانون في بالكامل من قبل موهبة غريبة ترامب .وكان ال يزيد عن الرجل وراء كرومويل ترامب االستلهام،
وعلى حد تعبيره ،على الرغم من انه كان على علم تماما من مصير كرومويل.
ولكن والئه لفكرة ترامب بالكاد بحمايته من مذكرات ترامب الفعلية المستمرة ضده .وكان الرئيس تجميعها هيئة محلفين واسعة لوزن
مصير بانون ،ووضع أمامها ،بأسلوب برشت حزام إهانة ،وقائمة طويلة من مضايقات بانون قائال" :الرجل يبدو بال مأوى .االستحمام،
ستيف .كنت قد ترتديه تلك السراويل لمدة ستة أيام .ويقول انه قدم المال ،وأنا ال أعتقد ذلك(" .الرئيس ،وال سيما ،استغرق أبدا بكثير
المسألة مع جهات النظر السياسية بانون) .وكانت إدارة ترامب بالكاد شهرين من العمر ،ولكن كل وسائل اإلعالم كان يتوقع القذف من
النافذة القادمة بانون ل.
وكان من الصفقة مربحة وال سيما مع الرئيس الحضاره الجديد انتقادات أشد من أي وقت مضى ،من كبير االستراتيجيين له ،أو تقارير
اآلخرين انتقاده .ومن المهم ال يعلمون أن أقول أي شيء إيجابي لترامب حول بانون .حتى الثناء خافت قبل "ولكن" " -ستيف ومن
الواضح الذكية ،ولكن  could- "...إنتاج تجهم والعبوس إذا لم عجل ل" .لكن" (ثم مرة أخرى ،كان قائلة ان اي شخص "الذكية" التي
تكبدتها دائما ترامب االنزعاج ).كوشنر جند سكاربورو وبريجنسكي في شيء من التلفزيون العادية صباح بانون الخبث واحد في ثون.
 .1قد  .Rماكماستر ،وثالثة نجوم الجنرال الذي كان قد حل محل مايكل فلين كمستشار لألمن القومي ،حصلت تعهد الرئيس أنه يمكن
االعتراض على أعضاء مجلس األمن القومي .كوشنر ،وهو مؤيد التعيين ماكماستر ،وقد كفل بسرعة أن دينا باول ،العبا رئيسيا في
حركة كوشنر ،فإن االنضمام إلى مجلس األمن القومي وسيحذف بانون.
سوف  ،Bannonitesبأصوات خفضت والشفقة معينة ،يسأل بعضهم بعضا كيف انه بدا وكيف أنه كان يمسك فوق؛ دائما أنها لن توافق
حول مدى سوء وقال انه يتطلع ،ساللة الحفر من أي وقت مضى أعمق في وجهه دمر بالفعل .يعتقد دايفيد بوسيي بانون "بدا وكأنه
سيموت".
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"أنا اآلن أفهم ما هو عليه مثل أن يكون في ملعب تادرس "،ينعكس بانون .في الحملة االنتخابية ،أشار ،نيوت غينغريتش "سيأتي مع كل
هذه األفكار الغبية .عندما فزنا كان عملي الجديد أفضل صديق .كل يوم مائة األفكار .عندما "الربيع بقلم في فنادق في مدينة األبيض"
حصلت الباردة ،عندما ذهبت من خالل بلدي وادي الموت ،رأيته يوما واحدا في بهو الفندق وكان ينظر إلى أسفل ،وتجنب عيني مع نوع
من يتمتم "يا ستيف ' .وأنا أقول" :ماذا تفعلين هنا ،دعنا نساعدك في الداخل "،ويقول" :ال ،ال ،أنا بخير ،أنا في انتظار لدينا باول"" .
بعد أن حقق ethnopopulism ،شرسة بديل اليمين وبذلك ال يمكن تصورها المضادة لليبرالية في مكان مركزي في البيت األبيض ،بانون
وجد نفسه وجها لوجه مع ال يمكن الدفاع عنها :يقوضها وجود للرد على األغنياء بعنوان الديمقراطيين.
***
كانت مفارقة للرئاسة ترامب أنه على حد سواء مدفوعة أكثر عقائديا وعلى أقل تقدير .أنه يمثل اعتداء الهيكلي العميق على القيم
الليبرالية بانون التفكيكية في الدولة اإلدارية من المفترض أن تأخذ معها وسائل اإلعالم ،واألكاديمية ،والمؤسسات  -notللربح .ولكن منذ
البداية كان واضحا أيضا أن اإلدارة ترامب يمكن أن تتحول بنفس السهولة إلى النادي القطري الجمهوري أو نظام وول ستريت
الديمقراطي .أو مجرد جهد مستمر للحفاظ على دونالد ترامب سعيدة .كان ترامب مجموعته من القضايا غيظ  ،-petفي التمهيدية
وسائل اإلعالم المختلفة و ،megaralliesولكن ال شيء يبدو كبيرا حتى هدفه أكبر من المجيء شخصيا من قبل المباراة المسوقة
االختبار.
كما قرع طبول إلزالة بانون نما ،صعدت بزازون في حماية استثماراتهم في إسقاط الحكومة الراديكالية ومستقبل ستيف بانون.
في عصر عندما تحاط جميع المرشحين السياسيين الناجحة التي قام بها ،إن لم يكن في بيك ودعوة ،من الصعب ،األغنياء دفع حدود
خاصة بها السلطة وثراء كانوا ،وأكثر صعوبة ألنها قد تكون بوب ورفقة ميرسر كانت تماما على أنفسهم .إذا كان من المرجح الصعود
ترامب ،كان بزازون "عن وأكثر من ذلك.
واليسار خففت حتى صعبة الغنية األخوة كوخ وشيلدون أديلسون على الحق ،وديفيد جيفن وجورج سوروس على وضبط النفس من
حقيقة أن المال موجود في سوق تنافسية Obnoxiousness .لها حدود .عالم األغنياء هو ،في األزياء ،والتنظيم الذاتي لها .التسلق
االجتماعي لديها قواعد.
ولكن من بين الصعب ويحق األغنياء ،وقطع بزازون الطريق من خالل الكفر والتشكك .على عكس اآلخرين المساهمة مبالغ طائلة
للمرشحين السياسيين ،وكانوا على استعداد ليس للفوز على اإلطالق .كانت فقاعة من فقاعة الخاصة بهم.
حتى عندما فعلوا الفوز ،من خالل مواءمة حظ من النجوم لدونالد ترامب ،وكانوا
بعد نقية .اآلن ،بعد أن وجدوا أنفسهم عن طريق الصعاب التي كانت مثالية عاصفة غريبة في السلطة ،كانوا لن تتخلى عنه لستيف
بانون قد تؤذي المشاعر وعدم الحصول على قسط كاف من النوم.
في نهاية مارس ،نظمت بزازون مجموعة من االجتماعات الطارئة .كان واحدا منهم على األقل مع الرئيس نفسه .كان بالضبط هذا النوع
من تلبية ترامب تجنب عادة :انه ليس لديه مصلحة في مشاكل الموظفين ،حيث وضعوا التركيز على اآلخرين .فجأة كان إجبارهم على
التعامل مع ستيف بانون ،وليس العكس .ما هو أكثر من ذلك ،كان لديه مشكلة في جزء إنشاؤها مع نظيره المستمر بانون ديسينغ،
واآلن يجري طلب منه أن يأكل الغراب .على الرغم من أن الرئيس حافظ قائال انه يمكن ويجب اطالق النار بانون ،وقال انه كان على بينة
من تكاليف رد فعل يمينية ذات أبعاد ال يمكن التنبؤ بها.
يعتقد ترامب كانت بزازون المرافقون فائقة غريبة جدا .لم يعجبه بوب ميرسر ينظران اليه وال ينبس ببنت شفة .انه ال يحب أن يكون في
نفس الغرفة مع ميرسر أو ابنته .ولكن على الرغم من أنه رفض أن نعترف بأن قرار بزازون 'لدعمه وفرضها لبانون على الحملة في شهر
أغسطس كان ،على األرجح ،هذا الحدث الذي دون انه لن يكون اآلن في البيت األبيض ،وقال انه يفهم أنه إذا عبرت ،في كانت بزازون
وبانون المحتملة مثيري الشغب من الطراز العالمي.
تعقيد المشكلة بانون-ميرسر دفع ترامب للتشاور اثنين من الشخصيات المتناقضة :روبرت مردوخ وروجر آيلس .حتى فعل الرئيس ذلك،
وربما كان يعلم أنه سيأتي إلى إجابة محصلتها صفر.
وكان مردوخ ،أطلع بالفعل كوشنر ،قال التخلص من بانون السبيل الوحيد للتعامل مع اختالل وظيفي في البيت األبيض( .مردوخ ،بطبيعة
الحال ،أدلى افتراض أن التخلص من كوشنر لم يكن خيارا ).وكانت النتيجة الحتمية ،لذلك نفعل ذلك اآلن .حققت استجابة مردوخ الشعور
بالكمال :حتى اآلن ،كان قد أصبح مؤيدا السياسي النشط المعتدلين كوشنر-غولدمان ،يرى فيها الناس الذين من شأنه أن ينقذ العالم
من بانون ،بل من ورقة رابحة أيضا.
وقال  ،Ailesحادة ومعلن كما هو الحال دائما " ،دونالد ،ال يمكنك أن تفعل ذلك .قمت بها سريرك وستيف هو فيه .لم يكن لديك لالستماع
اليه ،لم يكن لديك حتى الحصول على جنبا إلى جنب معه .ولكن كنت أنت متزوج له .ال يمكنك التعامل مع الطالق في الوقت الحالي ".
كان جاريد وإيفانكا مرحة في احتمال االطاحة بانون ل .أن رحيله إعادة تنظيم ترامب ألسرة نقية ضبط األسرة وموظفيها ،دون وجود
منافس الداخلي لمعنى العالمة التجارية والقيادة .من وجهة نظر األسرة وجهة نظر ،أنه سيكون أيضا على األقل من الناحية النظرية،
مساعدة تسهيل واحدة من نوبات العالمة التجارية األكثر غير قابل للتصديق في التاريخ :دونالد ترامب إلى االحترام .الحلم ،تختلف فترة
طويلة ،من محور ترامب ،قد يحدث في الواقع دون بانون .ناهيك عن أن هذا كوشنر ترامب من نفسه والتصميم جاريد وإيفانكا في توفير
مثالية المستقبل كان ما يقرب من بعيدة المنال والمدقع الخيال بانون نفسه من البيت األبيض مخصصة لعودة األساطير األمريكية قبل
عام .1965
إذا كانت بانون للذهاب ،كما أنه قد يتسبب في انقسام النهائي في الحزب الجمهوري كسر بالفعل .قبل االنتخابات ،واقترح نظرية واحدة
أن ترامب هزم سيستغرق له بالمرارة  35في المئة وجعل القش مع أقلية الحاقدة .اآلن كانت نظرية مثيرة للقلق أنه حاول كوشنر
لتحويل له األب في القانون في هذا النوع من اليوم األخير روكفلر أن ترامب ،لكن بصورة غير معقولة ،وكان في بعض األحيان يحلم بأن
يصبح (مركز روكفلر كونه مصدر إلهام لبلده العالمات التجارية العقارية)  ،يمكن بانون هرب مع بعض جزءا كبيرا من أن  35في المئة.
وكان هذا التهديد  .Breitbartوظلت المنظمة  Breitbartتحت سيطرة بزازون ،وأنها يمكن أن تكون في أي لحظة سلم إلى ستيف بانون.
واآلن ،مع التحول بانون ليلة وضحاها إلى عبقرية سياسية وصانع الملوك ،وانتصار بديل اليمين ،كان  Breitbartيحتمل أن تكون أكثر من
ذلك بكثير قوية .فوز ترامب قد ،بمعنى ما ،سلم بزازون األداة التي لتحطيمه .كما جاء وقت الحسم وسائل اإلعالم ومستنقع
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البيروقراطية السائدة تنظيم أكثر وأكثر فدائية ضده ،ترامب كان يحدث بالتأكيد في حاجة إلى المدعومة ميرسر-بديل اليمين واقفا في
دفاعه .ماذا ،بعد كل شيء ،كان هو دونهم؟
ومع تزايد الضغط ،بانون ،حتى اآلن منضبطة تماما فيما له لدونالد ترامب كما تجسد اآللهة مثالية من ( Trumpismو ،)Bannonismوالبقاء
بشكل صارم في شخصية كمساعد وداعم اللسياسية المنشق المواهب بدأ للقضاء .كان ترامب ،مثل أي شخص تقريبا الذين عملوا
من أي وقت مضى بالنسبة له تقدير ،رغم ما كنت تأمل أنه قد يكون ،ورقة رابحة وقال انه تعكر دائما على الجميع من حوله.
ولكن بزازون حفرت في وبدون بانون ،انهم يعتقدون ان رئاسة ترامب ،على األقل رئاسة ترامب كانوا قد يتصور (وساعد في تمويل) ،قد
انتهت .أصبح التركيز كيفية جعل حياة ستيف أفضل .فصنعوا له نتعهد مغادرة المكتب في زمني معقول ال مزيد من االنتظار في جميع
انحاء لترامب لربما تحتاج إلى رفيق العشاء( .في اآلونة األخيرة ،جاريد وإيفانكا كانت متجهة هذا الخروج على أي حال ).وشملت الحل
بالبحث عن بانون واحد كبير االستراتيجيين لبانون لكبير االستراتيجيين.
في أواخر شهر مارس ،وجاء بزازون إلى هدنة متفق عليها مع الرئيس :لن أطلق بانون .في حين أن هذا يضمن شيئا عن نفوذه ومكانته،
فعلت شراء بانون وحلفائه بعض الوقت .ويمكن أن اعادة تنظيم صفوفهم .وكان مساعد الرئيس فقط جيدة مثل الموعظة الحسنة
الماضية أعطى ،وفي هذا ،بانون يعتقد سخافة من منافسيه ،كوشنر وزوجته ،فإن ختم مصيرهم.
***
على الرغم من أن وافق الرئيس بعدم إطالق النار بانون ،وقدم كوشنر وابنته شيئا في مقابل :أنه من شأنه أن يعزز كال أدوارهم.
يوم  27مارس ،تم إنشاء مكتب االبتكار األمريكية وكان كوشنر وضع المسؤول .وكانت مهمتها المعلنة للحد من البيروقراطية التي
الفيدرالية هو ،للحد من خالل إنشاء المزيد منها ،لجنة لتنتهي اللجان .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الزي كوشنر الجديد دراسة التكنولوجيا
الداخلية للحكومة ،والتركيز على خلق فرص العمل وتشجيع و
اقتراح سياسات حول التلمذة الصناعية وتجنيد األعمال في شراكة مع الحكومة ،والمساعدة في وباء األفيونية .كان عليه ،وبعبارة أخرى،
العمل على النحو المعتاد ،ولكن مع دفعة جديدة من الحماس للدولة اإلدارية.
ولكن وارداتها الحقيقي هو أنه أعطى كوشنر بلده موظفي البيت األبيض الداخلي ،قام فريق من الناس الذين يعملون وليس فقط على
المشاريع كافة معتمد كوشنر-متناقضة إلى حد كبير لبانون المشاريع ،ولكن على نطاق أوسع ،كما أوضح كوشنر إلى أحد الموظفين،
"على توسيع بلدي البصمة" .كوشنر حتى وصلت بلدة" األوامر شخص " ،وهو المتحدث باسم المخلصين وكوشنر المروج .وكانت
البيروقراطية بناء المغادرة يعني ليس فقط لتعزيز كوشنر ولكن للحد ستيف بانون.
بعد يومين من اإلعالن عن قاعدة قوة موسعة جاريد ،أعطيت إيفانكا رسميا على وظيفة في البيت األبيض ،وأيضا :مستشار للرئيس.
منذ البداية انها كانت مستشارا رئيسيا لزوجها وكان لها .ومع ذلك ،فإنه كان التوحيد بين عشية وضحاها من ترامب قوة األسرة في
البيت األبيض .كان عليه ،تماما على نفقة ستيف بانون ،وانقالب البيروقراطية الرائع :البيت األبيض تقسيم واآلن جميع ولكن قد توحدت
تحت عائلة الرئيس.
ابنه في القانون وابنته أمل ،كانوا حتى اثق-يتمكنوا من التحدث إلى  DJTالنفس أفضل ،أو على األقل تحقيق التوازن بين احتياجات
الجمهوري مع العقالنية التقدمية ،والرحمة ،وعملوا الصالحات .وعالوة على ذلك ،فإنها يمكن أن تدعم هذا االعتدال عن طريق توجيه
دفق مستمر من كبار المديرين التنفيذيين مثل التفكير من خالل المكتب البيضاوي .وبالفعل ،فإن الرئيس نادرا ما اختلف مع وكثيرا ما كان
متحمسا لبرنامج جاريد وإيفانكا .واضاف "اذا يقولون له الحيتان تحتاج ليتم حفظها ،وقال انه في االساس لذلك" ،وأشار كاتي وولش.
لكن بانون ،والمعاناة في المنفى الداخلي له ،بقي مقتنعا بأنه يمثل ما دونالد ترامب يعتقد فعال ،أو بعبارة أدق ،ما شعر الرئيس .كان
يعرف ترامب أن يكون رجل عاطفي بشكل أساسي ،وكان على يقين من أن أعمق جزء منه كان غاضبا والظالم .مهما أراد الرئيس لدعم
ابنته وطموحات زوجها ،وكانت نظرتهم للعالم ليس له .كما شهد والش أنه "يعتقد ستيف هو دارث فيدر والذي يسمى ترامب إلى
الجانب المظلم".
في الواقع ،قد يكون جهود ترامب شرسة لمنع تأثير بانون جيدا في تناسب عكسي مع النفوذ الذي يتمتع به بانون في الواقع.
الرئيس لم يستمع إلى أي شخص حقا .وكلما تحدث ،وأقل وهو يستمع .واضاف "لكن ستيف حذرا حول ما يقول ،وليس هناك شيء،
وجرس في صوته وطاقته واإلثارة ،أن الرئيس يمكن شحذ حقا في يوم ،ومنع كل شيء آخر خارج" ،وقال والش.
كما جاريد وإيفانكا تم أخذ اللفة النصر ،وقعت ترامب األمر التنفيذي  ،13783وتغيير في السياسة البيئية رعى بعناية من قبل بانون،
والتي ،كما يقول ،التهمت نحو فعال قانون السياسة البيئية الوطنية ،وقانون  1970التي كانت بمثابة أساس البيئية الحديثة الحماية
والتي تتطلب من جميع األجهزة التنفيذية إلعداد بيانات األثر البيئي ألعمال الوكالة .ومن بين اآلثار األخرىEO ،
 13783إزالة توجيه مسبق للنظر في تغير المناخ تمهيدا لمناقشات المقبلة على موقف البالد بشأن باريس اتفاق المناخ.
في  3أبريل ،تحولت كوشنر بشكل غير متوقع حتى في العراق ،ويرافق الجنرال جوزيف دانفورد ،رئيس هيئة األركان المشتركة .ووفقا
لمكتب الصحفي للبيت األبيض ،كوشنر كان "السفر نيابة عن رئيس للتعبير عن دعم الرئيس والتزام للحكومة من أفراد العراق والواليات
المتحدة تشارك حاليا في الحملة ".كوشنر ،وإال وجود بعد وسائل اإلعالم كالميد المتابعة  ،تم تصويره غزير طوال الرحلة.
بانون ،ومشاهدة واحدة من العديد من شاشات التلفزيون التي قدمت خلفية ثابتة في الجناح الغربي ،لمحت كوشنر يرتدي سماعة
الرأس بينما كانت تحلق في طائرة هليكوبتر فوق بغداد .ليس ألحد على وجه الخصوص ،مذكرا الحماقة وكالو جورج بوش في والعتاد
رحلة على متن حاملة الطائرات يو اس اس ابراهام لنكولن يعلن نهاية الحرب في العراق ،وقال انه مرتل "المهمة أنجزت".
الصرير أسنانه ،رأى بانون هيكل البيت األبيض تتحرك في االتجاه المعاكس من  .Trumpism-Bannonismولكن حتى اآلن ،كان متأكدا أنه
ينظر إلى الدوافع الحقيقية لإلدارة القادمة طريقه .وكانت بانون ،المتحمل وحازمة ،وعظيم إذا محارب غير المعلنة ،الذين ،على األقل في
عقله ،كان مقدرا إلنقاذ األمة.
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غرفة الحالة
J
أوست قبل  7:00صباح يوم الثالثاء  4أبريل ،في اليوم الرابع والسبعين للرئاسة ترامب ،هاجمت قوات الحكومة السورية بلدة يسيطر
عليها المتمردون في خان شيخون باألسلحة الكيماوية .وقتل العشرات من األطفال .وكانت المرة األولى في ل
وكان الحدث الرئيسي الخارجي عنوة إلى رئاسة ترامب.
تتشكل معظم الرئاسات باألزمات الخارجية .رئاسة الجمهورية ،في دورها األكثر أهمية ،هو العمل على رد الفعل .وجاءت معظم ناقوس
الخطر حول دونالد ترامب من قناعة على نطاق واسع أنه ال يمكن االعتماد عليها ليكون باردا أو متعمدة في وجه العاصفة .لو كان
محظوظا حتى اآلن :عشرة أسابيع في ،وانه لم يتم اختباره على محمل الجد .في جزء قد يكون هذا بسبب األزمات الناتجة من داخل
البيت األبيض قد طغت جميع المتنافسين الخارجي.
حتى الهجوم الشنيع ،حتى واحد على األطفال في حرب طويلة بالفعل ،قد ال يكون بعد تغيير قواعد اللعبة الرئاسة من النوع الذي يعرف
الجميع سيأتي بالتأكيد .ومع ذلك ،كانت هذه األسلحة الكيميائية التي أطلقها تكرار المجرم بشار األسد .في أي رئاسة أخرى ،فإن مثل
هذه الفظائع قيادة والنظر فيها و ،من الناحية المثالية ،استجابة ماهرا .قد نظر أوباما في الواقع كان أقل من ماهرا في إعالن استخدام
األسلحة الكيميائية بمثابة خط أحمر ،ومن ثم السماح لها أن عبرت.
لم يكن أحد تقريبا في إدارة ترامب على استعداد اللتنبؤ بكيفية الرئيس قد تتفاعل أو حتى ما إذا كان سيكون رد فعل .وقال انه اعتقد ان
هجوم كيماوي مهم أو غير مهم؟ يمكن أن يقول أحد.
إذا كان البيت األبيض ترامب المقلقة مثل أي في تاريخ الواليات المتحدة ،وكانت وجهات نظر الرئيس للسياسة الخارجية والعالم بأسره
بين جوانبه أكثر عشوائية ،جهل ،وعلى ما يبدو متقلبة .لم مستشاريه ال يعرفون ما إذا كان هو انعزالي أو العسكرية فان أو ما إذا كان
يمكن أن نميز بين البلدين .وكان االفتتان مع الجنراالت وقرر أن الناس من ذوي الخبرة القيادة العسكرية تأخذ زمام المبادرة في السياسة
الخارجية ،ولكن كان يكره أن يقال ما يجب القيام به .وكان ضد بناء األمة ،لكنه يعتقد أن هناك حاالت قليلة أنه ال يمكن أن تجعل شخصيا
أفضل .كان لديه القليل ليست لديه خبرة في السياسة الخارجية ،لكنه ليس لديه احترام للخبراء ،إما.
فجأة ،كان السؤال عن كيفية الرئيس قد تستجيب إلى الهجوم الذي وقع في خان شيخون اختبارا لطبيعتها وأولئك الذين يأملون في
تمثيلها في البيت األبيض ترامب .وهنا نوع من التقابل الدرامي الذي قد يجعل لقطعة حية وفعالة للمسرح :العاملون في البيت األبيض
ترامب الذين كانوا يحاولون التصرف بشكل طبيعي.
* * * والمثير للدهشة ،ربما ،كان هناك عدد غير قليل من هؤالء الناس.
القائم بأعمال وضعها الطبيعي ،التي تجسد األشياء بالممارسة الطبيعية الطريق على السعي ،تحقيق ،عاقل أن تفعل لهم ،وكيف رأى
دينا باول وظيفتها في البيت األبيض .في ثالثة وأربعين ،وكان باول قد جعل مهنة في تقاطع الشركات العالمية والسياسة العامة؛ فعلت
جيدا (جدا ،جيد جدا) من خالل فعل الخير .وكانت قد قطعت شوطا كبيرا في جورج
 .1البيت األبيض ومن ثم في وقت الحق في بنك جولدمان بالعودة إلى البيت األبيض في مستوى ما قبل األخير ،مع وجود فرصة على
األقل لترتفع إلى واحد من أعلى المناصب غير المنتخبة في البالد ،من المحتمل أن تكون مبالغ ضخمة بقيمة عندما عادت إلى عالم
الشركات.
في  ،Trumplandولكن ،على العكس تماما يمكن أن يحدث .سمعة باول المزروعة بعناية ،والعالمة التجارية لها (وكانت واحدة من هؤالء
الناس الذين اعتقدوا باهتمام حول العالمة التجارية الشخصية) ،يمكن أن تصبح ارتباطا وثيقا مرتبطة العالمة التجارية ترامب .واألسوأ من
ذلك ،فإنها يمكن أن تصبح جزءا من ما يمكن أن يتحول بسهولة إلى كارثة تاريخية.بالفعل ،لكثير من الناس الذين يعرفون دينا باول
والجميع الذي كان أي شخص يعرف دينا باول-حقيقة أنها اتخذت موقفا في البيت األبيض ترامب أشار إما تهور أو سوء الحكم على محمل
الجد.
"كيف" ،تساءلت إحدى صديقاتها منذ فترة طويلة " ،كما لم ترشيد هذا؟" األصدقاء وأفراد العائلة والجيران طلب ،بصمت أو علنا ،هل
تعرف ما تفعلونه؟ وكيف يمكن لك؟ وماذا سيكون لك؟
هنا كان الخط الفاصل أولئك الذين السبب لكونه في البيت األبيض كان الوالء المعلن للرئيس من المهنيين أنهم بحاجة إلى توظيف.
بانون ،كونواي ،وهيكس ،جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من المنظرين أكثر أو أقل غريبة التي تعلق نفسها لترامب ،وبطبيعة الحال،
عائلته ،كل الناس دون سمعتهم يمكن استثمارها بشكل واضح قبل ارتباطهم ترامب كانت ،لألفضل أو لألسوأ ،مربوط له( .حتى بين
 Trumpersمكرسة كان هناك دائما قدر معين من أنفاسهم وإعادة النظر المستمرة من خياراتهم) .ولكن تلك التي تدخل في دائرة أكبر
من نفوذ البيت األبيض ،وتلك مع بعض قامة أو على األقل مكانة يتصور ،اضطر إلى العمل من خالل بكثير أكثر تعقيدا التشويهات التبرير
الشخصية والمهنية.
في كثير من األحيان كانوا يرتدون مخاوف على سواعدهم .جعلت ميك مولفاني ،مدير مكتب اإلدارة والميزانية ،وهذه نقطة من التأكيد
على حقيقة أنه كان يعمل في مبنى مكتب التنفيذي ،وليس الجناح الغربي .مايكل انطون ،الضغط باستمرار عمل بن رودس في السابق
في مجلس األمن القومي ،وكان
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الكمال لفة العين ماهر (ويشار إلى لفة العين أنطون) .بدا  HRماكماستر ارتداء كشر مستمر ويكون البخار دائم تتصاعد من رأسه
األصلع" ( .ما هو الخطأ معه؟" الرئيس كثيرا ما يطلب).
كان هناك ،بطبيعة الحال ،المنطق العالي :البيت األبيض يحتاج العادي ،عاقل ،منطقي ،والمهنيين الكبار .لشخص ،وشهدت هذه
االيجابيات أنفسهم جلب العقول إيجابية  -attributesعقالنية ،القوى التحليلية ،أهمية تجربة اللمهنية الوضع مفتقدة إلى حد بعيد تلك
األشياء .كانوا يفعلون بواجبهم لجعل األمور أكثر طبيعية ،وبالتالي أكثر استقرارا .وكانت الحصون ،أو رأوا أنفسهم بهذه الطريقة ،ضد
الفوضى والتهور والغباء .كانوا أقل أنصار ترامب من ترياق إلى ترامب.
"اذا كان كل شيء يبدأ الذهاب الى الجنوب أكثر جنوبا مما هو عليه بالفعل ذاهب I-لدي شك في أن جو هاجين سيكون نفسه تحمل
المسؤولية الشخصية ،وتفعل ما ينبغي القيام به" ،وقال الرقم جمهوري كبير في واشنطن ،في محاولة على  ،طمأنة النفس ،عن
موظف بوش السابق الذي خدم اآلن منصب نائب رئيس ترامب الموظفين للعمليات.
ولكن هذا الشعور بالواجب والفضيلة تضمن عملية حسابية معقدة حول تأثير إيجابي على البيت األبيض مقابل تأثير سلبي على
لك .في أبريل ،وبريد إلكتروني نسخ أصال ألكثر من اثني عشر شخصا ذهب إلى تعميمه على نطاق أوسع بكثير عندما تم إحالته
و .reforwardedيدعي أنه يمثل وجهة نظر غاري كوهن والى حد بعيد بإيجاز يلخص شعور بالفزع في كثير من البيت األبيض ،وقراءة
البريد اإللكتروني:
انها أسوأ مما تتخيل .احمق محاطة المهرجين .ورقة رابحة ال يقرأ مذكرات من صفحة واحدة ،أي شيء ال ،وليس أوراق السياسات
قصيرة األمد؛ ال شيئ.يستيقظ في منتصف الطريق من خالل لقاءات مع قادة العالم ألنه يشعر بالملل.وموظفيه ليس أفضل .كوشنر هو
طفل بعنوان الذي ال يعرف شيئا .بانون هو وخز المتغطرس الذي يعتقد أنه أكثر ذكاء من هو .ترامب هو أقل شخص من مجموعة من
الصفات الرهيبة .ال أحد سوف البقاء على قيد الحياة في السنة األولى ولكن عائلته .أنا أكره العمل ،ولكن أشعر أنني في حاجة إلى
البقاء ألنني الشخص الوحيد هناك مع أدنى فكرة عما يفعل .السبب تم شغل عدد قليل جدا من فرص العمل هو أنها تقبل سوى الناس
الذين يجتازون االختبارات نقاء سخيفة ،حتى للوظائف صنع السياسات المستوى المتوسط حيث الناس لن ترى النور .أنا في حالة دائمة
من الصدمة والرعب.
ومع ذلك ،فإن الفوضى التي قد تلحق ضررا خطيرا لألمة ،وبالتبعية ،إلى العالمة التجارية الخاصة بك ،قد تجاوز إذا كان ينظر لكم
وشخص ،بفضل الكفاءة والسلوك المهني ،السيطرة عليه.
باول ،الذي كان قد أتى إلى البيت األبيض مستشارا إليفانكا ترامب ،وارتفع ،في أسابيع ،إلى موقف من مجلس األمن القومي ،وكان في
ذلك الحين ،فجأة ،جنبا إلى جنب مع كوهن ،لها جولدمان زميل ،منافسا لبعض المناصب العليا في اإلدارة.
في الوقت نفسه ،على حد سواء هي وكوهن تنفق قدرا كبيرا من الوقت مع مستشارين خارجيين من المخصص الذي الطريقة التي
يمكن القفز من البيت األبيض .باول يمكن العين سبعة الرقم األوامر فرص العمل في مختلف شركات فورتشن  ،100أو مستقبل -Cجناح
في
التكنولوجيا شركة الفيسبوك في شيريل ساندبرج ،بعد كل شيء ،كان لديهم خلفية في العمل الخيري للشركات وفي إدارة أوباما.
كوهن ،من جانبه ،بالفعل  ،centamillionaireأفكر في البنك الدولي أو بنك االحتياطي الفيدرالي.
إيفانكا ترامب التي تتعامل مع بعض من نفس االعتبارات الشخصية والمهنية كما باول ،باستثناء دون هروب القابل للحياة واستراتيجية
جدا في الزاوية بلدها .خلو من المعنى وحتى  botlikeفي العلن ولكن ،بين األصدقاء ،استطرادي واالستراتيجية ،وإيفانكا تصبح على حد
سواء أكثر دفاعي عن والدها وأكثر منزعجة من حيث كان البيت األبيض كانت متجهة .هي وزوجها حملت هذا على بانون و -letفلسفته
ترامب يكون بين ترامب (غالبا ما تفسر على أنها تدع ترامب يكون بانون) .وكان الزوجان قد حان ليعتبرونه أكثر الشيطانية من راسبوتين.
ومن هنا كان من وظائفهم للحفاظ على بانون والمنظرين من الرئيس ،الذي ،كانوا يعتقدون ،وكان ،في قلبه ،وهو شخص عملي في
التفكير (على األقل في حياته أفضل المزاجية) ،تمايلت فقط من قبل الناس باالحتيال على فيلمه القصير مدى اهتمام .
في األزياء  codependentبعضها بعضا ،اعتمدت إيفانكا على دينا تشير إلى تكتيكات إدارة من شأنه أن يساعدها على التعامل مع والدها
والبيت األبيض ،في حين اعتمد دينا على إيفانكا لتقديم ضمانات العادية ان ليس كل من اسمه ترامب كان مجنونا تماما .هذا الرابط
يعني أنه في غضون السكان الجناح الغربي أكبر ،واعتبر باول كجزء من دائرة األسرة أكثر تشددا بكثير ،والتي ،في حين أنه يمنحها
النفوذ ،كما قدمت لها هدفا لهجمات أكثر وضوحا من أي وقت مضى" .وقالت إنها سوف تعرض نفسها على أنها غير كفء تماما" قال
كاتي الش المر ،ورؤية باول أنها أقل تأثيرا تطبيع من جانب آخر من غير طبيعية عبة السلطة األسرة ترامب.
وبالفعل ،سواء باول وكوهن خلصت سرا أن وظيفة كل منهما كان أعينهم على رئيس هيئة االركان ،أن من الضروري متفرد البيت األبيض
موقف اإلدارة
 wouldيكون دائما المستحيل القيام إذا ابنة الرئيس وابنه في القانون ،مهما كانت حليفة لهم ،كانوا في الواقع أمر كلما أراد ممارسةذلك.
كانت دينا وإيفانكا أنفسهم تقود مبادرة ،وإال كان يمكن أن يكون مسؤولية أساسية من رئيس هيئة االركان :السيطرة على تدفق
المعلومات للرئيس.
***
وكانت مشكلة فريدة من نوعها هنا جزئيا كيفية الحصول على المعلومات لشخص لم (أو لم تستطع او ال) للقراءة ،والذي في أحسن
األحوال استمع فقط بشكل انتقائي .ولكن الجزء اآلخر من المشكلة كان أفضل السبل لتأهيل المعلومات التي كان يحب أن تحصل
عليها .األمل هيكس ،بعد أكثر من عام في هذا الجانب ،وشحذ الغرائز لها لهذا النوع من المعلومات لقطات من شأنها أن يرضيه .بانون،
في صوته المكثف وعهدة ،يمكن أن توحي نفسه في عقل الرئيس .كيليان كونواي جاء به أحدث االعتداء ضده .كانت هناك له بعد
العشاء مكالمات جوقة الملياردير .ثم كابل ،في حد ذاته مبرمجة للوصول إليه ،إلى المحكمة له أو غضب عليه.
وكانت المعلومات التي لم تحصل على معلومات رسمية .البيانات .التفاصيل .الخيارات .التحليل .لكنه لم يفعل باور بوينت .عن أي شيء
يشتم منه رائحة الفصل الدراسي أو التعرض للحاضر ل" -أستاذ" كانت واحدة من كلماته سيئة ،وانه فخور أبدا الذهاب إلى الصف ،أبدا
شراء الكتب المدرسية ،لم يأخذ علما ،نهض وغادر الغرفة .
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وكانت هذه المشكلة في العديد من النواحي ،في الواقع ،في جميع الوظائف المنصوص عليها تقريبا من الرئاسة .ولكن ربما األهم من
ذلك كله ،كان هناك مشكلة في تقييم الخيارات العسكرية االستراتيجية.
يحب الرئيس الجنراالت .سلطة فواكه بقدر ما ارتدى ،كان ذلك أفضل .وكان رئيس سعداء جدا مع تحيات حصل لتعيين الجنراالت الذي قاد
االحترام الذي أولته ماتيس وكيلي وماكماستر (ال تولي اهتماما لمايكل فلين) .ماذا فعل الرئيس ال يحب تم االستماع إلى الجنراالت،
الذين ،بالنسبة للجزء األكبر ،وكانت المهارة في لغة جديدة للجيش من  ،PowerPointمقالب البيانات ،والعروض ماكينزي الشبيهة .كان
واحدا من األشياء التي محبب فلين للرئيس أن فلين ،تماما  conspiracistوملكة الدراما ،وكان الشعور القص حية.
وبحلول موعد الهجوم السوري على خان شيخون ،قد ماكماستر كان مستشار األمن القومي ترامب لعدة أسابيع فقط حوالي ستة .بعد
جهوده إلبالغ الرئيس قد أصبحت بالفعل ممارسة في محاولة لتعليم الطالب المتمردة واالستياء .مؤخرا اجتماعات ترامب مع ماكماستر
قد انتهى في القريب الحدة ،واآلن الرئيس كان يقول العديد من األصدقاء أن له مستشار األمن الوطني الجديد كانت مملة للغاية ،وأنه
كان على وشك اطالق النار عليه.
قد ماكماستر كان الخيار االفتراضي ،وهذه حقيقة ترامب أبقى العودة إلى :لماذا قد وظف له؟ وألقى باللوم له وابنه في القانون.
بعد أن أطلق الرئيس فلين في فبراير ،كان قد أمضى يومين في مار واحد في الغو المقابالت البدالء ،فرض ضرائب بشدة صبره.
قدم جون بولتون ،سفير الواليات المتحدة السابق لدى األمم المتحدة وخيار ثابت بانون ،وله العدوانية ضوء المتابعة على مستوى العالم،
الذهاب إلى الحرب الملعب.
ثم قدم الجنرال روبرت  .Lكاسلن االبن ،مدير األكاديمية العسكرية األمريكية في وست بوينت ،نفسه مع ما ينظر بإيجابية ترامب كما
 -oldاللياقة العسكرية الطراز .نعم سيدي .ال سيدي .هذا صحيح يا سيدي .حسنا ،أعتقد أننا نعرف الصين لديها بعض المشاكل ،يا
سيدي  .وفي وقت قصير يبدو أن ترامب كان يبيع كاسلن على وظيفة.
واضاف "هذا الرجل أريد" ،وقال ترامب .واضاف "انه حصل على نظرة".
لكن كاسلن اعترض .وقال انه لم يكن حقا بعمل الموظفين .يعتقد كوشنر انه قد ال يكون جاهزا.
"نعم ،ولكن أنا أحب هذا الرجل "،ضغط ترامب.
ثم ماكماستر ،وهو يرتدي الزي الرسمي مع النجم الفضي له ،وجاء في وعلى الفور
المطلقة في محاضرة واسعة النطاق على استراتيجية عالمية .كان ورقة رابحة في أقرب وقت ،وبالطبع ،مشتتا ،وكما استمرت
المحاضرة بدأ التعبيس.
واضاف "هذا الرجل المملون القرف من لي" ،وأعلن ترامب بعد أن ترك ماكماستر الغرفة .لكن كوشنر دفعته التخاذ اجتماع آخر مع
ماكماستر ،الذي أظهر في اليوم التالي من دون زيه العسكري وفي حلة فضفاضة.
واضاف "انه يبدو وكأنه مندوب مبيعات البيرة" ،وقال ترامب ،معلنا انه سوف استئجار ماكماستر لكنها ال تريد أن يكون لقاء آخر معه.
بعد فترة قصيرة من تعيينه ،ظهرت ماكماستر في صباح جو  .رأى ترامب العرض واشار الى ان "الرجل يحصل على صحافة جيدة".
وقرر الرئيس انه قام بتأجير جيد.
***
وفى منتصف صباح يوم  4ابريل ،تم تجميع اجتماع كامل فى البيت االبيض للرئيس حول الهجمات الكيماوية .وباالضافة الى ابنته وباول،
رأى معظم اعضاء دائرة االمن القومى الداخلية للرئيس ان تفجير خان شيخون فرصة مباشرة لتسجيل اعتراض اخالقى مطلق .والظرف
ال لبس فيه :إن حكومة بشار األسد ،التي تتحدى القانون الدولي مرة أخرى ،استخدمت أسلحة كيميائية .كان هناك فيديو يوثق الهجوم
واتفاق كبير بين أجهزة االستخبارات حول مسؤولية األسد.السياسة كانت صحيحة :فشل باراك أوباما في العمل عندما واجه هجوم
كيميائي سوري ،واآلن ترامب يمكن .وكان الجانب السلبي صغير؛ فإنه سيكون ردا وارد .وكان لها ميزة إضافية يبدو أنها تقف في وجه
الروس ،شركاء األسد الفعالين في سوريا ،والتي من شأنها أن تسجل نقطة سياسية في الداخل.
بانون ،ربما في أدنى لحظة نفوذه في البيت األبيض ،ال يزال الكثيرون يشعرون بأن رحيله وشيك  -كان الصوت الوحيد الذي يجادل ضد
الرد العسكري .لقد كان األساس المنطقي لبوريست :إبقاء الواليات المتحدة بعيدا عن المشاكل المستعصية ،وبالتأكيد ال تزيد مشاركتنا
فيها .وقال بانون انه كان يمسك الخط ضد فصيل العمل المعتاد ،واتخاذ قرارات على أساس نفس مجموعة من االفتراضات ،يعتقد بانون،
التي أسفرت عن مستنقع الشرق األوسط .لقد آن األوان لكسر نمط االستجابة القياسية للسلوك ،الذي يمثله تحالف جارفانكا  -باول -
كوهن  -ماكماستر .ننسى العاديين في الواقع ،ل بانون ،كان طبيعيا على وجه التحديد المشكلة.
وكان الرئيس قد وافق بالفعل على مطالبة ماكماستر برفع بانون من مجلس االمن الوطنى ،على الرغم من ان هذا التغيير لن يعلن
حتى اليوم التالى .ولكن ترامب استخلص أيضا من وجهة نظر بانون اإلستراتيجية :لماذا تفعل أي شيء ،إذا لم يكن لديك؟ أو ،لماذا كنت
تفعل شيئا ال يحصل في الواقع أي شيء؟ منذ توليه منصبه ،كان الرئيس قد وضع رؤية بديهية لألمن القومي :احتفظ بأكبر عدد من
المستبدين الذين ربما يسمونك بالسعادة قدر اإلمكان .وهو رجل قوي يدعى نفسه ،وكان أيضا أبيزر األساسية .في هذه الحالة ،إذن،
لماذا عبور الروس؟
وبحلول ظهر اليوم ،كان فريق األمن القومي يعاني من شعور بالذعر المتصاعد ،إذ أن الرئيس ،في رأيه ،ال يبدو أنه يسجل الوضع
تماما .لم يكن بانون يساعد .ومن الواضح أن نهجه الرعایة التقليدیة یناشد الرئيس غير العقالني .وقال بانون إن الهجوم الكيميائي لم
يغير الظروف على أرض الواقع .إلى جانب ذلك ،كانت هناك هجمات أسوأ بكثير مع وقوع إصابات أكثر بكثير من هذا العدد .إذا كنت تبحث
عن األطفال كسر ،هل يمكن العثور عليها في أي مكان .لماذا هؤالء األطفال كسر؟
لم يكن الرئيس خاطعا ،وليس بمعنى سقراطي .كما أنه لم يكن بأي شكل من األشكال صانع القرار .وبالتأكيد لم يكن طالبا وجهات نظر
وخيارات السياسة الخارجية .ولكن هذا تحول مع ذلك إلى مواجهة فلسفية حقيقية.
"ال تفعل شيئا" كان ينظر إليه منذ وقت طويل كموقف غير مقبول من العجز من قبل خبراء السياسة الخارجية األمريكية.الغريزة للقيام
بشيء ما كانت مدفوعة بالرغبة في إثبات أنك لم تقتصر على شيء .ال يمكنك أن تفعل شيئا وتظهر قوة.لكن نهج بانون كان "جدرا على
كل بيوتكم" ،لم يكن فوضىنا ،والحكم على كل األدلة األخيرة ،لن تأتي أي محاولة من محاولة للمساعدة في تنظيفه .وهذا الجهد
سيكلف أرواحا عسكرية دون مكافأة عسكرية .كان بانون ،الذي يؤمن بالحاجة إلى تحول جذري في السياسة الخارجية ،يقترح عقيدة
جديدة :فاك 'م .هذه االنعزالية الحديدية قبضة نداء إلى المعاملة الرئيس الرئيس :ما كان في ذلك بالنسبة لنا (أو بالنسبة له)؟
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ومن هنا تأتي الضرورة الملحة إلخراج بانون من مجلس األمن القومي .الشيء الغريب هو أنه في البداية كان يعتقد أن يكون أكثر
معقولية بكثير من مايكل فلين ،مع تثبيته على إيران كمصدر لجميع الشر .كان من المفترض بانون إلى بابيسيت فلين .ولكن بانون ،تماما
لصدمة كوشنر ،لم يكن مجرد نظرة انفرادية للعزلة ،بل هي صورة مروع .الكثير من العالم سوف يحرق ،وليس هناك شيء يمكنك القيام
به حيال ذلك.
وجاء اإلعالن عن إزالة بانون بعد يوم من الهجوم .وكان هذا في حد ذاته إنجازا ملحوظا إلى حد ما من جانب المعتدلين.في غضون أكثر
من شهرين بقليل ،تم استبدال قيادة ترامب الراديكالية ،إن لم يكن الكرة ،األمن القومي من قبل ما يسمى الناس معقولة.
وكان العمل اآلن هو جلب الرئيس إلى دائرة العقل هذه.
***
وكما ارتدت اليوم ،اتحدت كل من إيفانكا ترامب ودينا باول في تصميمهما على إقناع الرئيس بالرد  ...عادة .وفي أدنى حد ،فإن اإلدانة
المطلقة الستخدام األسلحة الكيميائية ،ومجموعة من الجزاءات ،ومن الناحية المثالية ،رد عسكري  -وإن لم يكن كبيرا .ولم يكن أي من
هذه األمور استثنائيا بأي شكل من األشكال .ما هو نوع من النقطة :كان من األهمية بمكان عدم االستجابة بطريقة جذرية ،زعزعة
لالستقرار  -بما في ذلك عدم االستجابة الراديكالية.
كوشنر كان يشكو اآلن لزوجته أن والدها فقط لم تحصل عليه .كان لها
بل كان من الصعب التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن إصدار بيان حازم بشأن عدم مقبولية استخدام األسلحة الكيميائية في مؤتمر
صحفي ظهرا .وكال من كوشنر وماكماستر بدا واضحا أن الرئيس كان أكثر إزعاجا من االضطرار إلى التفكير في الهجوم أكثر من الهجوم
نفسه.
وأخيرا ،قالت إيفانكا لدينا أنها بحاجة إلظهار الرئيس نوع مختلف من العرض .كانت ايفانكا منذ فترة طويلة تعرف على كيفية جعل
المالعب ناجحة ألبيها .كان عليك أن تدفع له أزرار الحماس .قد يكون رجل أعمال ،ولكن األرقام لم تفعل ذلك بالنسبة له .لم يكن جوكي
جدول البيانات ،له أعداد الرجال التعامل مع جداول البيانات .كان يحب األسماء الكبيرة .كان يحب الصورة الكبيرة-انه يحب الصور
الكبيرة الحرفية  .كان يحب أن نرى ذلك .كان يحب "التأثير".
ولكن بمعنى ما ،بقيت القوات العسكرية ،ومجتمع االستخبارات ،وفريق األمن القومي في البيت األبيض وراء هذه األوقات .وكانت تلك
البيانات عالم البيانات بدال من عالم الصورة .كما حدث ،فإن الهجوم على خان شيخون أنتج ثروة من األدلة البصرية .بانون قد يكون على
حق أن هذا الهجوم لم يكن أكثر فتكا من عدد ال يحصى من اآلخرين ،ولكن من خالل التركيز على هذا واحد والسيطرة على دليل
البصرية ،أصبحت هذه الفظائع المفرد.
في وقت متأخر من بعد الظهر ،ايفانكا ودينا خلقت عرضا بانون ،في االشمئزاز ،وصفت كصور لألطفال رغوة في الفم.وعندما عرضت
امرأتان العرض على الرئيس ،مر به عدة مرات .بدا أنه يفتن.
وبعد مشاهدة رد الرئيس ،رأى بانون أن الترومبيوم يذوب أمام عينيه .ترامب  -على الرغم من مقاومته الحشوية لخبرة الحوكمة التي
تغطى في الحسبان وخبرة السياسة الخارجية التي كانت قد سحبت البالد إلى حروب ميؤوس منها  -كانت معجزة فجأة .بعد رؤية كل
الصور المروعة ،تبنى على الفور وجهة نظر تقليدية تماما :بدا من غير المعقول له أننا ال نستطيع أن نفعل شيئا.
في ذلك المساء ،وصف الرئيس الصور في مكالمة لصديق  -الرغوة ،كل تلك الرغوة .هذه ليست سوى أطفال  .فهو عادة ما يظهر ازدراء
متسق ألي شيء إال استجابة عسكرية هائلة؛ واآلن أعرب عن مصلحة مفاجئة ،واسعة العينين في جميع أنواع الخيارات العسكرية
األخرى.
وفي يوم األربعاء الموافق  5أبريل  /نيسان ،تلقى ترامب إحاطة إعالمية توضح خيارات متعددة لكيفية الرد .ولكن مكماستر مرة أخرى
مثقلة به بالتفصيل .سرعان ما أصبح باإلحباط ،وشعور أنه كان يجري التالعب بها.
وفى اليوم التالى ،توجه الرئيس وعدد من كبار مساعديه الى فلوريدا لالجتماع مع الرئيس الصينى شي جين بينغ ،وهو اجتماع نظمه
كوشنر بمساعدة هنرى كيسنجر .وبينما كان على متن طائرة اير فورس واحد ،عقد اجتماعا مصمما بشكل صارم لمجلس االمن
القومى ،وربطه بالموظفين على االرض .وبحلول هذه النقطة ،كان قد تم بالفعل اتخاذ قرار حول كيفية الرد على الهجوم الكيميائي:
الجيش سوف تطلق صاروخ توماهوك صاروخ كروز في مطار الشيرات .بعد
الجولة النهائية من المناقشة ،بينما كان على متن الطائرة ،الرئيس ،تقريبا احتفالي ،أمر اإلضراب لليوم التالي.
مع االجتماع والقرار الذي اتخذ ،ترامب ،في مزاج مزدهر ،عاد إلى الدردشة مع الصحفيين السفر معه على سالح الجو واحد .وفي
إغاظة ،رفض أن يقول ما يعتزم القيام به بشأن سوريا .وبعد ساعة ،سقطت طائرة إير فورس وان ،وكان الرئيس يطارد مار  -آ  -الغو.
وصل الرئيس الصينى وزوجته لتناول العشاء بعد وقت قصير من الساعة الخامسة صباحا واستقبلهما حرس عسكرى فى طريق مار  -ا -
الجو .مع ترتيبات اإلشراف إيفانكا ،حضر تقريبا كبار الموظفين في البيت األبيض بأكمله.
خالل عشاء من دوفر الوحيد ،فاصوليا الفاصوليا ،والجزر ثومبلينا كوشنر يجلس مع الزوجين الصينيين األولين ،بانون في نهاية الجدول  -تم
شن الهجوم على مطار الشيرات.
وقبل عشرة أيام بقليل ،أعلن الرئيس ،الذي يقرأ مباشرة من الملقاب ،أن البعثة قد أنجزت .رتبت دينا باول صورة للرئيس مع مستشاريه
وفريق االمن القومى فى غرفة مؤقتة فى مار  -ا  -الجو .كانت المرأة الوحيدة في الغرفة .ستيف بانون متوهجة من مقعده على الطاولة،
ثارتها ستاغرافت و "فونينيس من الشيء سخيف".
كان ترامب البهجة واالرتياح الذي اختلط مع ضيوفه بين أشجار النخيل وأشجار المنغروف" .كان هذا كبيرا" ،وقال انه اقر لصديق .وكان
موظفو األمن الوطنيون أكثر ارتياحا .ويبدو أن الرئيس الذي ال يمكن التنبؤ به كان متوقعا تقريبا .الرئيس الذي ال يمكن السيطرة عليه،
يمكن التحكم فيها.
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وسائل اإلعالم
O
 19أبريل  /نيسان ،دفعت عائلة مردوخ بيل أوريلي ،ومرساة فوكس وأكبر نجمة في أخبار الكابالت ،تهمة التحرش الجنسي .وكان هذا
استمرارا للتطهير في الشبكة التي بدأت قبل تسعة أشهر بإطالق رئيسها روجر آيلز .حقق فوكس نفوذه السياسي في نهاية المطاف
مع انتخاب دونالد ترامب ،ولكن اآلن يبدو مستقبل الشبكة عقد في مردوخ غريب
عائلة طي النسيان بين األب المحافظ واألبناء الليبراليين.
وبعد ساعات قليلة من إعالن أوريلي ،قام آيلز ،من منزله الجديد المطل على المحيط في بالم بيتش ،الذي منعه اتفاق االنفصال مع
فوكس عن أي جهود للتنافس معه لمدة ثمانية عشر شهرا ،بإرسال مبعوث إلى الجناح الغربي مع سؤال عن ستيف بانون O'Reilly :و
هانيتي في ،ماذا عنك؟ كان آيلز ،سرا ،يخطط لعودة مع شبكة محافظة جديدة .حاليا في المنفى الداخلي داخل البيت األبيض،
" -Bannonآيلز المقبلة" ،كما جميع األذنين.
لم يكن هذا مجرد تآمر للرجال الطموحين ،والسعي كل من فرصة واالنتقام .كانت فكرة إنشاء شبكة جديدة مدفوعة أيضا بحس عاجل
بأن ظاهرة ترامب كانت ،مثل أي شيء آخر ،وسائل اإلعالم اليمينية .على مدى عشرين عاما ،كان فوكس قد شحذ رسالة الشعبوية:
الليبراليين كانوا يسرقون وتدمير البالد .ثم ،في اللحظة التي بدأ فيها الكثير من الليبراليين  -بمن فيهم أبناء روبرت مردوخ ،الذين كانوا
يتحكمون بشكل متزايد في شركة والدهم  -يعتقدون أن جمهور فوكس بدأ في السن ،مع زواجه من المثليين ،ومكافحة اإلجهاض ،
رسالة مضادة للمهاجرين االجتماعية ،التي بدا هواري جدا للجمهوريين األصغر سنا ،على طول جاء بريتبارت األخبار .لم يتحدث بريتبارت
إلى جمهور يميني أصغر بكثير ،إال أنه رأى بانون أنه كان يتناغم مع هذا الجمهور كما كان أيلز معه ،ولكنه تحول هذا الجمهور إلى جيش
ضخم من النشطاء الرقميين (أو المتصيدون على الشبكات االجتماعية) .
وبما أن وسائل اإلعالم اليمينية قد تآمرت بشراسة حول ترامب ،ما يثير بسهولة كل الطرق التي يمكن أن يتعارض بها مع وسائل اإلعالم
التقليدية المحافظة ،أصبحت وسائل اإلعالم الرئيسية مقاومة شديدة .وقد انقسمت البالد بقدر كبير من وسائل اإلعالم كما في
السياسة .كانت وسائل اإلعالم الصورة الرمزية للسياسة .وكان أيلز الموقوف حريصة على العودة في المباراة .كان هذا هو مجال اللعب
الطبيعي له )1( :أثبتت ترامب انتخابات قوة كبيرة
أصغر ،ولكن أكثر تخصصا قاعدة انتخابية  -كما هو الحال في التلفزيون الكابل ،قاعدة المتشددين أصغر كانت أكثر قيمة من أكبر وأقل
التزاما؛ ( )2وهذا يعني تفاني معكوس من قبل دائرة صغيرة على حد سواء من األعداء عاطفي؛ ( )3وبالتالي ،سيكون هناك دم.
إذا كان بانون قد انتهى كما ظهر في البيت األبيض ،كانت هذه فرصة له أيضا .في الواقع ،كانت المشكلة مع  1.5مليون دوالر أمريكي
في السنة على شبكة اإلنترنت بريتبارت نيوز هو أنه ال يمكن أن تكون نقدية أو توسيع نطاقها بطريقة كبيرة ،ولكن مع أوريلي وهانيتي
على متن الطائرة ،يمكن أن يكون هناك ثروات التلفزيون التي تغذيها ،في المنظور في المستقبل ،عصر جديد ترامب مستوحاة من
العاطفة اليمينية والهيمنة.
وكانت رسالة أيلز إلى بروتيج له واضحة :ليس فقط صعود ترامب ،ولكن سقوط فوكس يمكن أن يكون لحظة بانون.
وردا على ذلك ،سمح بانون أن ايلز يعرف أنه في الوقت الراهن ،كان يحاول االستمرار في منصبه في البيت األبيض.ولكن نعم ،كانت
الفرصة واضحة.
***
وحتى عندما كان مصير أوريلي يناقشه مردوخ ،فإن ترامب ،فهم قوة أوريلي ومعرفة مدى تداخل جمهور أوريلي مع قاعدته الخاصة،
أعرب عن تأييده وموافقته " -ال أعتقد أن بيل فعل أي شيء خطأ…  .انه شخص جيد " ،قال لصحيفةنيويورك تايمز .
ولكن في الواقع كان مفارقة القوة الجديدة لوسائل اإلعالم المحافظة ترامب نفسه .خالل الحملة ،عندما تناسبه ،وقال انه قد تحول
فوكس .إذا كانت هناك فرص إعالمية أخرى ،أخذهم( .في الماضي القريب ،الجمهوريون ،وخاصة في الموسم االبتدائي ،دفعت العفو
الشديد ل فوكس على وسائل اإلعالم األخرى ).واصل ترامب اإلصرار على أنه كان أكبر من وسائل اإلعالم المحافظة فقط.
وفي الشهر الماضي ،كان آيلز ،وهو متكلم ترامب ومتصل بعد العشاء ،قد توقف عن الكالم إلى الرئيس ،متأثرة بالتقارير المستمرة التي
تقول إن ترامب كان يتكلم عنه بشكل سيء حيث أشاد بمدوخ مردوخ ،االنتخابات ،سخر من أي وقت مضى فقط ترامب.
"الرجال الذين يطالبون أكثر الوالء تميل إلى أن تكون أقل الحيل الموالية" ،وأشار ايلز ساردونيك (وهو الرجل الذي طالب نفسه الكثير من
الوالء).
كانت المعضلة هي أن وسائل اإلعالم المحافظة رأت ترامب مخلوقها ،في حين رأى ترامب نفسه كنجم ،منتج مسلم وقيم لجميع
وسائل اإلعالم ،وتسلق واحد أعلى من أي وقت مضى .كانت عبادة الشخصية ،وكان شخصية .كان الرجل األكثر شهرة في
العالم .الجميع أحب له أو يجب أن.
على جانب ترامب كان هذا ،يمكن القول ،شيء من سوء فهم كبير حول طبيعة وسائل اإلعالم المحافظة .ومن الواضح أنه لم يفهم أن
وسائل اإلعالم المحافظة مرتفعة ،فإن وسائل اإلعالم الليبرالية ستنخفض بالضرورة .ترامب ،مذهب من قبل بانون ،سوف تستمر في
القيام باألشياء التي من شأنها فرحة وسائل اإلعالم المحافظة ويتحمل غضب
وسائل اإلعالم الليبرالية .وكان هذا هو البرنامج .أكثر أحبائك أنصار لكم ،وأكثر خصومك يكرهك .هذه هي الطريقة التي كان من المفترض
أن تعمل .وهذه هي الطريقة التي تعمل بها.
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لكن ترامب نفسه أصيب بجروح بليغة بسبب عالجه في وسائل اإلعالم الرئيسية .كان هاجس كل طفيفة حتى تجاوزها الطفيفة
التالية .تم اختيار الشقوق واعادتها مرارا وتكرارا ،مزاجه تفاقم مع كل اعادته (كان دائما ريريرونينغ دفر) .وكان الكثير من المحادثات
اليومية للرئيس متهددا متكررة لما قاله مختلف المراسي والمضيفين عنه .وكان مستاء ليس فقط عندما تعرض لهجوم ،ولكن عندما
تعرض الناس من حوله لهجوم .لكنه لم يصدق والءهم ،أو اللوم نفسه أو طبيعة وسائل اإلعالم الليبرالية على السخط التي كابت على
موظفيه؛ وألقى باللوم عليهم وعدم قدرتهم على الحصول على صحافة جيدة.
ساعدت وسائل اإلعالم في البر الذاتي وازدراء ترامب توفير تسونامي من النقرات لوسائل اإلعالم اليميني .لكن الرئيس المعذب في
كثير من األحيان ،والمثابرة على الذات ،لم يعط هذه المذكرة ،أو فشل في فهمه .كان يبحث عن حب وسائل اإلعالم في كل مكان .في
هذا ،ترامب يبدو عميقا جدا غير قادر على التمييز بين ميزته السياسية واحتياجاته الشخصية ،وقال انه يعتقد عاطفيا ،وليس استراتيجيا.
القيمة الكبرى لكونه الرئيس ،في رأيه ،هو أن كنت الرجل األكثر شهرة في العالم ،والشهرة هي دائما مبجيل ويعشق من قبل وسائل
اإلعالم .أليس كذلك؟ لكن مربك ،ترامب كان رئيسا في جزء كبير منه بسبب موهبته الخاصة ،واعية أو االنعكاسية ،لنفور وسائل
اإلعالم ،والتي حولته بعد ذلك إلى شخصية مبتذلة من قبل وسائل اإلعالم .لم يكن هذا الفضاء الجدلي الذي كان مريحا لرجل غير آمن.
"ل ترامب" ،وأشار ايلز" ،وسائل اإلعالم تمثل السلطة ،أكثر من ذلك بكثير من السياسة ،وانه يريد اهتمام واحترام أقوى رجالها .كان
دونالد وأنا أصدقاء جيدين جدا ألكثر من  25عاما ،لكنه كان يفضل أن يكون صدقا مع مردوخ ،الذي كان يعتقد أنه كان شريكا على األقل
حتى أصبح رئيسا ".
***
وقد تم تعيين عشاء مراسلى البيت االبيض يوم  29ابريل ،وهو اليوم المائة من ادارة ترامب .وقد أصبح العشاء السنوي ،الذي كان مرة
واحدة حدثا في المطلعين ،فرصة للمنظمات اإلعالمية للترويج ألنفسهم من خالل تجنيد المشاهير  -ومعظمهم ال عالقة له بالصحافة أو
السياسة  -للجلوس على طاوالتهم .وقد أدى ذلك إلى اإلذالل ترامب ملحوظ عندما ،في عام  2011باراك أوباما خصت ترامب لسخرية
معينة .في ترامب لوري ،كان هذا اإلهانة التي دفعته إلى جعل المدى .2016
وبعد وقت قصير من وصول فريق ترامب إلى البيت األبيض ،أصبح عشاء المراسلين سببا للقلق .بعد ظهر شتاء في مكتب الجناح الغربي
في كيليان كونواي في الطابق العلوي ،شارك كونواي و هوب هيكس في مناقشة مؤلمة حول ما يجب القيام به.
المشكلة الرئيسية هي أن الرئيس لم يكن يميل إلى التسلية من نفسه ،وال مضحك بشكل خاص نفسه ،على األقل ال ،في وصف
كونواي" ،في هذا النوع من روح الدعابة".
وقد قاوم جورج دبليو بوش شهرة عشاء المراسلين وعانى كثيرا من ذلك ،لكنه كان قد حشد بشكل مكثف ،وكل عام انه سحب أداء
مقبول .لكن أيا من النساء اللواتي اعتنقن مخاوفهن حول طاولة صغيرة في مكتب كونواي إلى صحافي اعتبرتهن متعاطفين ،اعتقد أن
ترامب لديه فرصة واقعية لجعل العشاء أي شيء مثل النجاح.
وقال كونواي "انه ال يقدر النكتة القاسية" .وقال هيكس" :أسلوبه أكثر تقليدية".
وظلت النساء اللواتي رأين بوضوح عشاء المراسلين على أنهما مشكلة مستعصية ،وصفا الحدث بأنه "غير عادل" ،والذي ،بشكل أعم،
هو كيف وصفوا وجهة نظر وسائل اإلعالم ترامب" .لقد صورت بشكل غير عادل" ،وقال" :إنهم ال يعطونه شكوكا"" .إنه لم يعالج الطريقة
التي تمت بها معاملة الرؤساء اآلخرين".
وكان عبء هنا كونواي وهكس فهمهم أن الرئيس لم ير عدم اهتمام وسائل اإلعالم له كجزء من االنقسام السياسي الذي وقف على
جانب معين .بدال من ذلك ،كان ينظر إليه على أنه هجوم شخصي عميق عليه :ألسباب غير عادلة تماما ،أسباب هومينم اإلعالن،
وسائل اإلعالم فقط لم يعجبه له .سخر منه .بقسوة .لماذا ا؟
وقال الصحفي ،في محاولة لتقديم بعض الراحة ،وقال سيدات هناك شائعة تدور حول أن غرايدون كارتر  -محرر فانيتي عادل واستضافة
واحدة من أهم األطراف في عشاء مراسلون عطلة نهاية األسبوع ،وعلى مدى عقود ،واحدة من المعذبين الرئيسيين ل ترامب في
وسائل اإلعالم ،كان سيتم دفعه قريبا من المجلة.
"حقا؟" وقال هيكس ،والقفز إلى أعلى" .يا إلهي ،هل يمكنني أن أقول له؟ هل هذا بخير؟
وقال انه سوف تريد أن تعرف هذا" .ورأست بسرعة في الطابق السفلي إلى المكتب البيضاوي.
***
ومن المثير للدهشة أن كل من كونواي وهكس صورا جانبا من مشكلة اإلعالم األناي التي يغيرها الرئيس .كان كونواي هو الخصوم
المرير ،والرسول الطين في عينيك الذي أرسل موثوق وسائل اإلعالم إلى نوبات الغضب ضد الرئيس .كان هيكس يحاول من أي وقت
مضى الحصول على الرئيس استراحة وبعض الحبر الجيد في وسائل اإلعالم الوحيدة التي يهتم حقا عن وسائل اإلعالم التي يكرهه
معظم .ولكن كما كانت مختلفة في وظائفها اإلعالمية ومزاجه ،حققت كل من النساء تأثير ملحوظ في اإلدارة من خالل العمل
كمساعدين رئيسيين المسؤولين عن معالجة قلق الرئيس األكثر إلحاحا ،سمعته اإلعالمية.
في حين كان ترامب في معظم النواحي مهووسا تقليديا ،في مكان العمل كان أقرب بكثير من النساء منه إلى الرجال.األول الذي كان
في ،وكان األخير الذي عقد في الذراع
الطول .كان يحب وزوجات مكتبه ،وانه يثق بها مع أهم القضايا الشخصية .النساء ،وفقا لترامب ،كانوا ببساطة أكثر والء وجديرة بالثقة من
الرجال .وقد يكون الرجال أكثر قوة وأكفاء ،ولكنهم أكثر عرضة ألن يكون لديهم أجندات خاصة بهم.النساء ،بطبيعتها ،أو نسخة ترامب من
طبيعتها ،كانت أكثر عرضة للتركيز هدفها على رجل .رجل مثل ترامب.
لم يكن من المأمول أو مجرد الصب التوازن أن صاحب الصاحب المتدرب كان امرأة ،وال أن ابنته ايفانكا أصبحت واحدة من أقرب المقربين
له .شعر بأن المرأة تفهمه .أو ،هذا النوع من النساء انه يحب-اإليجابية-النظرة المستقبلية ،يمكن القيام به ،المرأة الموالية ،الذي بدا
أيضا جيدا فهمه .الجميع الذين عملوا بنجاح له يفهم أن هناك دائما نص فرعي الحتياجاته والعرات الشخصية التي كان يجب أن يكون
بدقة .في هذا ،وقال انه لم يكن كل ما يختلف عن غيرها من الشخصيات الناجحة للغاية ،فقط أكثر من ذلك .سيكون من الصعب تخيل
شخص يتوقع المزيد من الوعي ومزيد من الطعام ألهواء غريبة ،واإليقاعات ،والتحيزات ،والرغبات في كثير من األحيان إنكوات .وكان يحتاج
إلى معالجة خاصة إضافية خاصة.النساء ،وأوضح لصديق واحد مع شيء مثل الوعي الذاتي ،وعموما حصلت على هذا أكثر دقة من
الرجال .وعلى وجه الخصوص ،فإن النساء اللواتي اختارن أنفسهن أنفسهن على أنهن متسامحن أو غير مرغوب فيهن أو مساهمن أو
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مصطنعون ضد مظلته العارضة ونمطه الجنسي المستمر  -الذي كان بطريقة أو بأخرى غير متناسقة وفي كثير من األحيان متناقض ،مع
مراعاة األب.
***
التقت كيليان كونواي أول مرة دونالد ترامب في اجتماع لمجلس الشقق لفندق ترامب إنترناشونال الذي كان يقع مباشرة عبر الشارع
من األمم المتحدة ،حيث كانت تعيش في أوائل العقد األول من القرن العشرين مع زوجها وأوالدها.كان زوج كونواي ،جورج ،خريج كلية
هارفارد وكلية الحقوق ييل ،شريكا في شركة االندماج واالستحواذ الشركات الرائدة واكتيل ،ليبتون ،روزين وكاتز( .على الرغم من أن
واكتيل كانت شركة ذات توجه ديمقراطي ،فقد لعب جورج دورا وراء الكواليس في الفريق الذي مثل بوال جونز في سعيها إلى بيل
كلينتون) .وفي موازنتها المهنية والمحلية ،تم تنظيم أسرة كونواي حول مسيرة جورج  .كانت مهنة كيليان مهنة.
كيليان ،التي في حملة ترامب سوف تستخدم سيرة الطبقة العاملة لها تأثير جيد ،نشأت في وسط والية نيو جيرسي ،ابنة سائق
شاحنة ،التي رفعتها أم واحدة (ودائما في سردها ،جدتها واثنين من العمات غير المتزوجة ) .ذهبت إلى كلية القانون في جورج
واشنطن ،ثم اعتقلت بعد ذلك الستطالع ريغان ،ريتشارد ويرثلين .ثم أصبحت مساعد فرانك لونتز ،وهو شخصية غريبة في الحزب
الجمهوري ،والمعروف باسم الكثير عن صفقاته التلفزيونية والشعر المستعار بالنسبة له الفطنة االقتراع .بدأت كونواي نفسها لجعل
المظاهر على تلفزيون الكابل أثناء العمل ل لونتز.
ومن بين فضائل البحث واالقتراع التي بدأت في عام  1995أنها يمكن أن تتكيف مع مهنة زوجها .لكنها لم ترتفع كثيرا فوق وجود الوسطاء
في األوساط السياسية الجمهوريه ،كما أنها لم تصبح أكثر من الركض أيضا وراء آن كولتر ولورا إنغراهام على تلفزيون الكابل ،حيث رأى
ترامب ألول مرة لها و
لماذا اختارت لها في اجتماع مجلس إدارة الشقة.
ولكن بالمعنى الحقيقي ،لم تكن ميزتها تفي بترامب ،ولكن لم يستغلها ميرسيرس .قاموا بتجنيد كونواي في عام  2015للعمل على
حملة كروز ،عندما كان ترامب ال يزال بعيدا عن المثالية المحافظة ،وبعد ذلك ،في أغسطس  ،2016أدرجها في حملة ترامب.
فهمت دورها" .سأدعوكم فقط السيد ترامب" ،وقالت للمرشح مع الكمال في الملعب عندما التقى لها لهذا المنصب.كان من دواعي
سعادتها أن تكرر في المقابلة بعد المقابلة-كونواي كان كتالوج من الخطوط المستفادة  -رسالة تتكرر بقدر ترامب كما بالنسبة لآلخرين.
وكان عنوانها مدير الحملة ،ولكن هذا كان تسمية خاطئة .كان بانون المدير الحقيقي ،وكانت من كبار المرشحين .ولكن بانون حلت
محلها في ذلك الدور ،وتركت في ما رأى ترامب الدور األكثر أهمية للغاية للمتحدث باسم الكابل.
بدا كونواي أن يكون مريحة على قبالة تبديل .على وجه الخصوص ،في موقف إيقاف ،وقالت انها يبدو أن ترامب كشخصية مبالغة المبالغة
أو حتى السخافة ،أو على األقل ،إذا كنت اعتبرته بهذه الطريقة ،يبدو أنها تشير إلى أنها قد ،أيضا.وأوضحت رأيها من رئيسها مع
سلسلة كاملة من تعبيرات الوجه :عيون المتداول ،الفم آغابي ،رئيس العض مرة أخرى.ولكن في موقف على ،انها تحولت إلى المؤمن،
وحامي ،والمدافع ،ومعالج .كونواي هي مناهضة للقتال (أو ،في الواقع ،في شق عقائدي معقد ،وترى النسويات على أنها
أنتييمينيستس) ،أسفها أساليبها ومزاجه لها كونها زوجة وأم .انها غريزية ورد الفعل .وبالتالي دورها في نهاية المطاف ترامب المدافع:
وقالت انها لفظيا لفظيا أمام أي رصاصة في طريقه.
ترامب أحب لها الدفاع على جميع التكاليف شتيك .وكانت مظاهر كونواي على جدوله لمشاهدة مباشرة .وكان في كثير من األحيان أول
مكالمة حصلت عليها بعد الخروج من الهواء .نقلت ترامب :قالت بالضبط نوع من االشياء ترامب التي من شأنها أن تجعل خالف ذلك
وضعت إصبع بندقية على رأسها.
وبعد انتصار ترامب على االنتخابات ،أعاد ترامب إعادة انتخابه محليا في أسرة كونواي ،والتدافع للحصول على زوجها وظيفة إدارية،
وتفترض ترامب أنها ستكون سكرتيره الصحفي .وقال كونواي" :هو ووالدتي" ،ألنهما يشاهدان الكثير من التلفزيون ،ويعتقدان أن هذا كان
واحدا من أهم الوظائف " .وفي نسخة كونواي ،حولت ترامب أو تراجعت .وأبقت على اقتراح بدائل تكون فيها المتحدثة الرئيسية ولكنها
ستكون كذلك .في الواقع ،كان الجميع تقريبا مناورة ترامب حول رغبته في تعيين كونواي.
وكان الوالء سمة ترامب األكثر قيمة ،وفي رأي كونواي لها الدفاع عن وسائل اإلعالم مثل كاميكاز من الرئيس قد كسب لها مكانة أعلى
أولوية في البيت األبيض .ولكن في شخصيتها العامة ،كانت قد دفعت حدود الوالء بعيدا جدا؛ كانت الزائدية حتى أن الموالين ترامب
وجدت سلوكها المتطرف وصدت .لم يتم إلقاء أي شيء أكثر من جاريد وإيفانكا ،الذي ،باالرتباك في
قذف من ظهورها التلفزيوني ،وسع هذا إلى نقد أكبر لكونواي المبتذلة .عند اإلشارة إليها ،كانت جزئية بشكل خاص الستخدام االختزال
"األظافر" ،إشارة إلى العالجات مانيكير كروال دي فيل طولها.
وبحلول منتصف شباط  /فبراير كانت بالفعل موضع تسريبات  -وكثير منهم قادمون من جاريد وإيفانكا  -عن كيفية تهميشها .ودافعت عن
نفسها بقوة ،وأنتجت قائمة من المظاهر التلفزيونية ال تزال في جدولها ،وإن كانت أقل منها .ولكن كان لديها أيضا مشهد دميق مع ترامب
في المكتب البيضاوي ،وتقدم االستقالة إذا كان الرئيس قد فقدت الثقة بها.تقريبا ،عندما واجهت مع الذات ،ترامب عرض طمأنينة
طموحات" .سيكون لديك دائما مكان في إدارتي" ،قال لها" .سوف تكون هنا لمدة ثماني سنوات".
لكنها كانت قد تم تهميشها بالفعل ،وخفضت إلى وسائل اإلعالم من الدرجة الثانية ،إلى كونها مبعوثا محددا للجماعات اليمينية ،وتخلت
عن أي عملية صنع القرار ذات مغزى .وقد ألقت باللوم على وسائل اإلعالم ،وهي آفة توحدها مرة أخرى في الشفقة مع دونالد
ترامب .في الواقع ،تعمقت عالقتها مع الرئيس ألنها استعبدت على جروح وسائل اإلعالم.
***
كان هوب هيكس ،الذي كان عمره ستة وعشرين عاما ،هو أول استئجار للحملة .كانت تعرف الرئيس أفضل بكثير من كونواي فعلت،
وفهمت أن أهم وظيفة إعالمية لها ليست في وسائل اإلعالم.
نشأت هيكس في غرينتش ،كونيتيكت .كان والدها مسؤول تنفيذي للعالقات العامة الذي عمل اآلن لمجموعة غلوفر بارك ،شركة
االتصاالت السياسية واالستشارات الديمقراطية .كانت والدتها موظفا سابقا لكونغرس ديمقراطي .طالب غير مبال ،ذهب هيكس إلى
الجامعة الميثودية الجنوبية ثم فعلت بعض النمذجة قبل الحصول على وظيفة العالقات العامة .ذهبت ألول مرة للعمل من أجل ماثيو
هيلتزيك ،الذي كان يدير شركة بيأر صغيرة مقرها نيويورك ،وقد لوحظ لقدرته على العمل مع العمالء عالية الصيانة ،بما في ذلك منتج
الفيلم هارفي وينشتاين (حشد في وقت الحق لسنوات من التحرش الجنسي وإساءة المعاملة  -اتهامات بأن هيلتزيك وموظفيه
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ساعدوا منذ فترة طويلة في حمايته من) والشخصية التلفزيونية كاتي كوريك .هيلتزيك ،وهو ديمقراطي نشط كان قد عمل لصالح
هيالري كلينتون ،مثل أيضا خط أزياء إيفانكا ترامب؛ بدأ هيكس القيام ببعض األعمال لحساب ثم انضمت الشركة إيفانكا بدوام كامل .في
عام  ،2015أعطتها إيفانكا لحملة والدها .كما تقدمت الحملة ،واالنتقال من مشروع الجدة إلى عامل سياسي إلى الطاغوت ،عائلة
هيكس على نحو متزايد ،وبكل هدوء ،ينظر إليها على أنها بدال من أن أخذت أسير( .بعد فوز ترامب وتحركها إلى البيت األبيض ،تحدث
صديقاتها وعشيرها بقلق كبير حول نوع العالجات واالستجمام الذي ستحتاج إليه بعد انتهاء فترة واليتها أخيرا).
على مدى الثمانية عشر شهرا من الحملة ،كانت مجموعة السفر تتكون عادة من المرشح ،هيكس ،ومدير الحملة ،كوري
ليواندوفسكي .في الوقت المناسب ،أصبحت  -باإلضافة إلى مشارك غير مقصود في التاريخ ،والتي كانت تماما كما
مندهش مثل أي شخص ،وهو نوع من فاكتوتم ستيبورد ،كما مكرسة تماما والتسامح من السيد ترامب أي شخص الذي كان يعمل من
أي وقت مضى بالنسبة له.
بعد فترة وجيزة من ليواندوفسكي ،الذي كان هوكس عالقة رومانسية على وشك ،وأطلقت في يونيو  2016لالشتباك مع أفراد األسرة
ترامب ،وجلس هيكس في برج ترامب مع ترامب وأبنائه ،قلق حول عالج ليواندوفسكي في الصحافة ويتساءل بصوت عال كيف أنها قد
تساعده .ترامب ،الذي بدا خالف ذلك كان يتعامل مع هيكس بطريقة وقائية وحتى أبوية ،نظرت إلى أعلى وقال" :لماذا؟ كنت قد فعلت
ما يكفي له .كنت أفضل قطعة من الذيل انه سيكون من أي وقت مضى" ،إرسال هيكس تشغيل من الغرفة.
كما بدأت طبقات جديدة لتشكيل ترامب ،ألول مرة كمرشح ومن ثم رئيسا منتخبا ،واصلت هيكس لعب دور امرأة العالقات العامة
الشخصية .وقالت انها ستظل ظله المستمر والشخص مع أفضل الوصول إليه" .هل تحدثت إلى األمل؟" كانت من بين الكلمات األكثر
شيوعا في الجناح الغربي.
هيكس ،برعاية إيفانكا ومواالة لها ،كان في الواقع يعتقد من ابنة ترامب الحقيقية ،في حين كان يعتقد إيفانكا كزوجته الحقيقية .أكثر
وظيفيا ،ولكن كما هو عنصريا ،كان هيكس رئيس وسائل اإلعالم المعالج الرئيس.عملت جنبا إلى جنب الرئيس ،فصل بالكامل من مكتب
االتصاالت المكون من شخص واألربعين للبيت األبيض .أسندت رسالة شخصية الرئيس وصورة لها أو بعبارة أدق ،كانت كيل الرئيس في
تجارة التجزئة هذه الرسالة والصورة ،الذي أعرب عن ثقته في أن ال أحد إال نفسه .شكلوا نوعا من عملية لحسابهم الخاص.
دون أي سياسة معينة خاصة بها ،و ،مع خلفيتها نيويورك  ،PRوتبحث تماما الخناق على الصحافة اليمينية ،كانت االتصال الرسمي
الرئيس لوسائل اإلعالم .وكان الرئيس اتهمتها مع العمل في نهاية المطاف :جيد متابعة الكتابة فيصحيفة نيويورك تايمز .
ذلك ،في تقدير الرئيس ،قد فشلت بعد أن يحدث " ،ولكن يحاول األمل ومحاوالت" قال الرئيس.
في أكثر من مناسبة واحدة ،بعد يوم واحد من أيام ال تعد وال تحصى إشعارات سيئة بشكل خاص ،استقبل الرئيس لها ،بمودة ،مع
"يجب ان تكون أسوأ شخص  PRفي العالم".
***
في األيام األولى من الفترة االنتقالية ،مع كونواي من المرشحين لخالفة السكرتير الصحفي ،أصبح ترامب مصممة على العثور على
"نجم" ،ومقدم البرامج اإلذاعية المحافظ لورا انغراهام ،الذي كان يتحدث في مؤتمر ،كان مدرجا في القائمة ،كما وكان آن كولتر .كان
الثعلب األعمال وماريا بارتيرومو أيضا قيد النظر( .وقال كان هذا التلفزيون للرئيس المنتخب ،وأنه يجب أن تكون امرأة حسن المظهر).
عندما أيا من تلك األفكار انتقادات بها ،وعرضت المهمة لشبكة فوكس نيوز تاكر كارلسون ،الذين رفضنا ذلك.
ولكن كان هناك  :counterviewيجب أن يكون على العكس من نجم السكرتير الصحفي .في
حقيقة ،يجب أن خفضت العملية الصحفية برمتها .إذا كانت الصحافة هي العدو ،لماذا االنقياد إلى ذلك ،لماذا إعطائها مزيد من
الوضوح؟ وكان هذا  Bannonismأساسية :التوقف عن التفكير يمكنك الحصول بطريقة أو بأخرى مع أعدائك.
كما ذهب النقاش حول ،دفعت  Priebusألحد نوابه في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ،شون سبيسر ،والمهنية السياسية واشنطن
محبوب البالغ من العمر خمسة وأربعين مع سلسلة من المشاركات على التل في جورج دبليو بوش سنوات وكذلك مع  .RNCسبيسر،
مترددة في قبول المهمة ،وأبقى مما بقلق السؤال على الزمالء في مستنقع واشنطن" :إذا كنت تفعل هذا ،وأنا من أي وقت مضى أن
تكون قادرة على العمل مرة أخرى؟"
كانت هناك إجابات متضاربة.
خالل الفترة االنتقالية ،جاء العديد من فريق ترامب األعضاء للتوافق مع بانون التي نهجها إلدارة الصحفي للبيت األبيض يجب أن يكون
لدفعها خارج وطول أطول من ذراع كلما كان ذلك أفضل .بالنسبة للصحافة ،هذه المبادرة ،أو شائعات منه ،وأصبح عالمة أخرى على
موقف  antipressاإلدارة القادمة والجهود المنتظمة لقطع إمدادات المعلومات .في الحقيقة ،اقتراحات حول نقل غرفة اإلعالمية بعيدا عن
البيت األبيض ،أو تقليص جدول اإلحاطة ،أو الحد من النوافذ البث أو الوصول إلى تجمع الصحافة ،نوقشت مختلفة من قبل اإلدارات
الجديدة األخرى .في البيت األبيض زوجها ،كانت هيالري كلينتون كانت من دعاة الحد من وصول الصحافة.
وكان دونالد ترامب الذي لم يكن قادرا على التخلي عن هذا القرب من الصحافة والمسرح في بيته .ووبخ بانتظام سبيسر ألدائه الوفاض
لحم الخنزير ،وغالبا ما يعطي اهتمامه الكامل لهم .وكان رده إلى إحاطات سبايسر جزء من استمراره االعتقاد بأن ال أحد يمكن أن تعمل
وسائل اإلعالم مثل ما في وسعه ،بطريقة أو بأخرى كان قد تمسك مع فريق االتصاالت -Fالقوات التي كانت الكاريزما غائبة،
المغناطيسية ،واالتصاالت وسائل اإلعالم المناسبة.
ضغط رابحة على ساعد االمين سبايسر-دفق مستمر من طرد مديري والتعليمات التي هزت موثوق الصحافة تحويل إحاطات إلى حطام
القطار يغيب  .-can'tوفي الوقت نفسه ،كانت العملية الصحفية الحقيقية أكثر أو أقل آلت إلى مجموعة من منافسة المؤسسات
الصحفية داخل البيت األبيض.
كان هناك أمل هيكس والرئيس ،الذين يعيشون في ما وصفه اآلخرين الغربية العبو الجناحين كما عالم بديل فيها وسائل اإلعالم
الرئيسية من شأنه أن بعد اكتشاف سحر وحكمة دونالد ترامب .حيث الرؤساء السابقين قد قضى أجزاء من يومهم نتحدث عن
االحتياجات والرغبات ،ونقاط النفوذ بين مختلف أعضاء الكونغرس والرئيس وهيكس أمضى قدرا كبيرا من الوقت في الحديث عن يلقي
ثابت من الشخصيات اإلعالمية ،في محاولة لثاني تخمين أجندات حقيقية ونقاط الضعف بين المراسي الكابل والمنتجين
و تايمز و المشاركة للصحفيين.
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وغالبا ما كان موجها محور هذا الطموح أخروي في تايمز مراسل ماجي هابرمان .فاز صفحتها األولى هابرمان وعلى الورق ،والتي يمكن
أن يطلق عليه "غرابة دونالد ترامب" فوز ،تضمن إنتاج حكايات حية من غرابة األطوار ،مشكوك فيها
والقرف يقول الرئيس ،وقال السلوك بأسلوب جامد الوجه معرفة .أبعد من االعتراف بأن ترامب كان صبيا من كوينز بعد في رهبة
من تايمز  ،أن ال أحد في الجناح الغربي يفسر لماذا هو وهيكس من شأنه أن يحول في كثير من األحيان إلى هابرمان لما من شأنه
حتى موثوق أن يكون ساخرا وتصوير مؤذ .وكان هناك بعض الشعور بأن ترامب كان عائدا إلى مشاهد من النجاح الماضي :في تايمز قد
يكون ضده ،ولكن قد هابرمان يعمل في صحيفة نيويورك بوست لسنوات عديدة ،" .انها محترفة جدا" ،وقال كونواي الذي كان يتحدث في
الدفاع عن الرئيس ومحاولة لتبرير الوصول االستثنائي هابرمان ل .ولكن مع ذلك نية انه ال يزال على الحصول على الحبر جيدة
في تايمزرأى الرئيس هابرمان بأنه "يعني ومروعة ".ومع ذلك ،على أساس شبه أسبوعي ،تآمر هو وهيكس عندما المقبل أن
يكون تايمز المجيء.
***
وكان كوشنر له العملية الصحفية الشخصية ،وكان بانون له .ان ثقافة تسرب تصبح مفتوحة جدا والعلنية األكثر من الجميع الوقت يمكن
تحديد التسريبات التي أي شخص آخر كان يعمل عليه اآلن رسميا.
مكتب كوشنر لإلبداع األمريكية المستخدمة ،والناطق الرسمي باسمها ،جوش  ،Raffelالذين ،مثل هيكس ،وخرج من المحل  PRماثيو
هيلتزيك ل ،Raffel .وهو ديمقراطي من الذين كانوا يعملون في هوليوود ،بمثابة كوشنر وزوجته شخصي لممثل-ليس أقلها ألن الزوجين
رأى أن سبيسر ،بسبب والئه ل ،Priebusلم يكن يمثل لهم بقوة .وكان هذا واضحا" .جوش هو األمل جاريد" ،وكان له داخلي الجناح
الغربي الوصف الوظيفي.
 Raffelمنسقة كل من كوشنر وإيفانكا في الصحافة الشخصية ،على الرغم من وجود أكثر من هذا إليفانكا من لكوشنر .ولكن ،األهم من
ذلك Raffel ،منسقة كل من تسرب كبير كوشنر ،وأو ،كما انها كانت ،كانت تصريحاته بعيدة عن الحركة وسجل والتوجيه ،أي جزء صغير
منه ضد بانون .كوشنر الذي باقتناع شديد أكد أنه لم تسربت ،في جزء منه تبرير عملية الصحافي كوسيلة للدفاع ضد العملية الصحفية
بانون ل.
"الشخص" ،بانون في الكسندرا -Preateاإلجتماعي المحافظ بارع جزئي لشامباني-سبق يمثل  Breitbartاألخبار وغيرها من
الشخصيات المحافظة مثل الري كودلو سي ان بي سي ،وكان وثيق مع األصدقاء رفقة ميرسر .في العالقة التي ال أحد يبدو قادرا تماما
لشرح ،عالجت كل الصحافة "التوعية" بانون لكنه لم يكن موظفا في البيت األبيض ،على الرغم من أنها حافظت على المكتب ،أو على
األقل وجود  ،officelikeهناك .وكانت النقطة واضحة :كان موكلها بانون وليس إدارة ترامب.
بانون ،لجاريد وإيفانكا المستمر التنبيه ،كان الوصول فريدة من نوعها لقدرات كبيرة  Breitbartلتغيير المزاج اليميني والتركيز .أصر بانون انه
قطع عالقاته مع زمالئه السابقين في  ،Breitbartإال أن الجميع المتوترة في سذاجة والجميع كان من المفترض أحسب أحدا ان اصدق
ذلك .بدال من ذلك ،كان من المفترض الجميع الخوف منه.
كان هناك ،الغريب ،اتفاق عام في الجناح الغربي أن دونالد ترامب ،و
الرئيس وسائل اإلعالم ،وكان واحدا من عمليات االتصال األكثر مختلة في التاريخ الحديث البيت األبيض .كان مايك  ،Dubkeناشط PR
الجمهوري الذي كان التعاقد مع مدير االتصاالت في البيت األبيض ،من قبل جميع التقديرات ،من اليوم األول في طريقه للخروج من
الباب .في النهاية انه استمر ثالثة أشهر فقط.
***
ارتفع عشاء المراسلين في البيت االبيض ،بقدر أي تحد آخر للرئيس الجديد وفريقه ،بمثابة اختبار لقدراته .انه يريد ان يفعل ذلك .وكان
على يقين من أن قوة سحره كانت أكبر من الحقد انه يحمل هذا الجمهور أو أنها أنجبت له.
وأشار له  2015ساترداي نايت اليف مظهر والتي ،في رأيه ،كانت ناجحة تماما .في الواقع ،كان قد رفض أن تعد ،قد أبقى قائال انه
"االرتجال" ال توجد مشكلة ، .قيل له الكوميديين ال االرتجال في الواقع .انها كتابتها كل والتدرب عليها .ولكن هذا الرأي كان فقط تأثير
هامشي.
تقريبا ال أحد باستثناء الرئيس نفسه يعتقد انه يمكن سحب قبالة عشاء المراسلين .كان بالرعب موظفيه بأنه سيموت هناك في أمام
جمهور تغلي واالزدراء .على الرغم من أنه يمكن أن طبق بها ،في كثير من األحيان بقسوة شديدة ،ال أحد يعتقد بانه قادر على اتخاذ
ذلك .ومع ذلك ،يبدو أن الرئيس حريص على الظهور في هذا الحدث ،إذا عارضه في ذلك ،أيضا مع هيكس ،مشجعة عادة له كل دفعة،
في محاولة ال ل.
ضغط بانون نقطة رمزية :ال ينبغي أن ينظر إلى الرئيس التمشيط لصالح أعدائه ،أو محاولة للترفيه لهم .كان اإلعالم كبش فداء أفضل
بكثير مما كان عليه شريكا في الجريمة .مبدأ بانون ،وحصة الصلب في األرض ،وظل :ال ينحني ،ال تستوعب ،ال تفي في منتصف
الطريق .وفي النهاية ،وليس مما يعني أن ترامب لم يكن لديك الموهبة وخفة دم لنقل هذا الحشد ،الذي كان وسيلة أفضل بكثير إلقناع
الرئيس أنه ال ينبغي أن تظهر في العشاء.
عندما وافق ترامب في النهاية إلى التخلي عن هذا الحدث ،كونواي ،هيكس ،والجميع تقريبا آخر في الجناح الغربي تنفس أسهل كثيرا.
***
بعد فترة وجيزة  05:00في اليوم مائة واحد من رئاسته ،ورطب وحار وبخاصة في حين واحد  500-20أو نحو ذلك اجتمع أعضاء من وكاالت
األنباء وأصدقائهم في واشنطن هيلتون لتناول العشاء على مراسلي البيت األبيض " ،وغادر الرئيس الجناح الغربي للمارين واحد ،الذي
كان قريبا في طريقها الى قاعدة اندروز الجوية .المرافق له وستيف بانون ،ستيفن ميلر ،راينس برييبوس واألمل هيكس ،وكيليان كونواي.
انضم نائب الرئيس بنس وزوجته المجموعة في أندروز لرحلة قصيرة على متن طائرة الى هاريسبورغ بوالية بنسلفانيا ،حيث الرئيس
سوف يلقي فيه خطابا .خالل الرحلة ،تم عمل الكعك سرطان البحر ،و اجه األمة " منحت الصورة جون ديكرسون لقاء خاص مائة يوم.
وقد عقد هذا الحدث هاريسبورغ األول في المصنع الذي تصنع المناظر الطبيعية و
أدوات البستنة ،حيث الرئيس تفتيش عن كثب خط من عربات اليد الملونة .الحدث القادم ،حيث سيتم تسليم الخطاب ،كان في ساحة
سوق للماشية في مجمع ومركز اكسبو مزرعة مشاهدة.
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وأن وجهة هذه الرحلة قليال .قد تم تصميمه على حد سواء لتذكير بقية البالد التي كان الرئيس يست مجرد هراء زائف آخر في التكس
مثل تلك التي في عشاء مراسلي البيت األبيض (وهذا يفترض بطريقة أو بأخرى أن قاعدة الرئيس يهتم أو كانت حتى تدرك الحدث )
والحفاظ على العقل والرئيس من حقيقة أنه كان في عداد المفقودين العشاء.
لكن الرئيس حافظ يسأل عن التحديثات على النكات.

16
كومي
"أنا
ر مستحيلة لجعله فهم ال يمكنك التوقف عن هذه التحقيقات ،قال روجر آيلس في أوائل شهر مايو ،صوت باالحباط في مطبخ مجلس
الوزراء ترامب "" .في األيام الخوالي ،هل يمكن أن نقول تترك وحدها .اآلن تقول تترك وحدها ،وكنت أحد الذين يحصل
التحقيق .وقال انه ال يمكن الحصول على هذا من خالل رأسه ".
في الواقع ،كما حاول عدد من أعضاء مجلس الوزراء المليارديرات "لتهدئة الرئيس خالل دعواتهم الهاتف المساء ،كانوا التحريض عليه إلى
حد كبير على باإلعراب عن القلق العميق إزاء له وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي خطر .رأى كثيرين من أصدقاء ترامب األثرياء
أنفسهم من ذوي الخبرة خاصة وزارة العدل .في مستقبلهم المهني ،كانت لديهم قضايا كافية مع وزارة العدل للمطالبة لهم لتطوير
العالقات زارة العدل والمصادر ،واآلن هم كانوا دائما على وزارة العدل القيل والقال .فلين ذاهبا لرمي له في الحساء Manafort .ذاهبا
لبدء التنفيذ .وأنه لم يكن مجرد روسيا .وكان اتالنتيك سيتي .ومار واحد في الغو .وترامب سوهو.
كل من كريس كريستي ورودي جولياني ،كل خبير ماتسمى على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ،ومن أي وقت مضى ضمان
ترامب من هم في الداخل مصادر شجعه على اتخاذ رأي مفاده أن وزارة العدل تم حلها ضده .كل ذلك كان جزءا من هذه الكتب صدرت
أوباما المؤامرة.
أكثر إلحاحا كان الخوف تشارلي كوشنر ،وتوجيهها من خالل ابنه و -daughterفي القانون ،أن تعامل األسرة كوشنر انه تم الحصول على
اختتم في السعي لتحقيق ترامب .قد تسرب في يناير كانون الثاني وضعت  kiboshعلى الصفقة " Kushnersمع العمالق المالي
الصيني المجموعة  Anbangالتأمين إلعادة تمويل ديون األسرة الكبير في واحدة من كبرى الحيازات العقارية في  666الجادة
الخامسة .في نهاية أبريل ،و نيويورك تايمز ،المزود مع تسريبات من وزارة العدل ،ربط األعمال كوشنر في مقال في الصفحة األولى
لبيني ستايميتز-والماس اإلسرائيلي ،والتعدين ،والملياردير العقاري مع العالقات الروسية الذي كان قيد التحقيق المزمن في جميع أنحاء
العالم( .لم يكن ساعد موقف كوشنر من حقيقة أن الرئيس قد يقول بابتهاج عدة أشخاص أن جاريد يمكن أن تحل مشكلة الشرق
األوسط ألن  Kushnersيعرف كل الناس أفضل في إسرائيل ).وخالل األسبوع األول من شهر مايو ،و تايمز و واشنطن بوست تغطيها
جهود األسرة كوشنر المفترض لجذب المستثمرين الصينيين مع وعد من تأشيرات الواليات المتحدة.
"األطفال"  Jared-وإيفانكا-أظهر شعور بالذعر على نحو متزايد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل وتجاوز تدخل االنتخابات
الروسية وفي الشؤون المالية ،" .وإيفانكا تشعر بالرعب" قال بانون راض.
تحولت ورقة رابحة ليشير إلى بلده جوقة الملياردير انه اطالق النار  FBIمدير كومي .وكان قد أثار هذه الفكرة عدة مرات من قبل ،ولكن
دائما ،على ما يبدو ،في نفس الوقت وفي نفس السياق أنه تربى إمكانية إطالق الجميع .يجب أن إطالق النار بانون؟ يجب أن إطالق
النار Reince؟ يجب أن إطالق النار ماكماستر؟ يجب أن إطالق النار سبايسر؟ يجب أن إطالق النار تيلرسون؟ وهذه الطقوس ،والجميع
يفهم ،أكثر من ذلك ذريعة لمناقشة السلطة وقال انه عقد مما كان عليه ،بدقة ،حول القرارات المتعلقة بالموظفين .ومع ذلك ،في السم
و -جيدا األزياء ترامب ،فإن السؤال ينبغي-I-النار كذا وكذا ،وأي اعتبار للمن قبل أي من أصحاب المليارات ،وترجمت إلى اتفاق ،كما
في :كارل ايكان يعتقد أنني يجب أن إطالق النار كومي (أو بانون ،أو  ،Priebusأو ماكماستر ،أو تيلرسون) .
ابنته وابنه في القانون ومدى الحاجة إليها يضاعف من قلق تشارلي كوشنر ،وشجعه ،بحجة أن كومي مرة واحدة ربما  charmableكان
اآلن العب خطير ويمكن السيطرة عليها والتي ستكون حتما خسارتهم الربح .عندما حصلت ترامب جرح نحو شيء ما ،الحظ بانون،
أحدهم كان عادة لف معه .التركيز عائلة مناقشة إصرارا ،ما يقرب من المحموم ،أصبح كليا عن طموح كومي ل .وقال انه يرتفع بنسبة
تعرضها للتلف .ونما قرع طبول.
واضاف "هذا ابن العاهرة هو ذاهب الى محاولة اقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي" قال .Ailes
وخالل األسبوع األول من شهر مايو ،وكان الرئيس اجتماعا مع صراخ الدورات ونائبه رود روزنشتاين .كان لقاء المهين لكل من الرجال ،مع
ترامب تصر على أنها ال تستطيع السيطرة على شعوبها ودفعهم إليجاد سبب الطالق النار  -Comeyفي الواقع ،ألقى باللوم عليها لعدم
وجود التوصل إلى هذا السبب قبل أشهر( .كان خطأهم ،وضمنا ،أن كومي لم تطلق الحق قبالة الخفافيش).
أيضا هذا األسبوع ،كان هناك اجتماع ضم الرئيس ،جاريد وإيفانكا ،بانون ،Priebus ،ومستشار البيت األبيض دون  .McGahnوكان الباب
مغلقا  -meetingالحظت على نطاق واسع ألنه كان غير عادي للباب المكتب البيضاوي من أي وقت مضى أن تكون مغلقة.
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كل الديمقراطيين أكره كومي  ،قال الرئيس ،معربا عن رأيه معينة والذاتي تبرير .جميع وكالء  FBIيكرهونه ،أيضا 75 ،في المئة منهم ال
يمكن أن يقف عليه ( .كان هذا الرقم الذي كوشنر قد ترجل بطريقة أو بأخرى على ،وكان ترامب تناوله).اطالق النار سوف كومي تكون
ميزة كبيرة لجمع التبرعات  ،أعلن الرئيس ،والرجل الذي تقريبا لم يتكلم عن جمع التبرعات.

حاول  McGahnلشرح أنه في الواقع كومي نفسه لم يكن تشغيل التحقيق روسيا ،أنه بدون كومي أن التحقيق يسير على أي حال .كان
 ،McGahnالمحامي الذي كان بالضرورة أن تصدر التحذيرات المهمة ،هدفا لهجمات متكررة من يحتدم ترامب .عادة هذه ستبدأ كنوع من
المبالغة أو التمثيل ومن ثم تتحول الى الشيء الحقيقي :ال يمكن السيطرة عليها ،ظهرت الوريد ،قبيح الوجه ،واألشياء نوبة
غضب .حصلت البدائية .اآلن شجب الرئيس ركزت في غضب الحلقة على  McGahnوالتحذيرات له حول
كومي.
"كان كومي الفئران" ،وكرر ترامب .كانت هناك الفئران في كل مكان وكان لديك للتخلص منها .جون دين ،جون دين  ،كرر".هل تعرف ما
فعله جون دين لنيكسون؟"
ترامب ،الذي شهد التاريخ من خالل شخصيات-الناس انه قد أحب أو كره
 wasمهووس جون دين .ذهب الموز عندما ظهرت عميد اآلن الرمادي والكثير من العمر على البرامج الحوارية للمقارنة التحقيق ترامبروسيا ووترغيت .ومن شأن ذلك أن الرئيس االهتمام الفوري إلى وإطالق مونولوج حديث الى الوراء ال مفر منه إلى الشاشة عن الوالء
والناس ما ستفعل الهتمام وسائل االعالم .ويمكن أيضا أن يكون مصحوبا عدة نظريات تعيد النظر كان ترامب حول ووترغيت وكيف تم
مؤطرة نيكسون .ودائما كانت هناك الفئران .وكان من الفئران شخص من شأنه أن يأخذك إلى أسفل لمصلحته الخاصة .إذا كان لديك
الفئران ،كنت في حاجة للقضاء عليها .وكانت هناك الفئران في كل مكان.
(في وقت الحق ،كان بانون الذين اضطروا إلى اتخاذ الرئيس جانبا وأقول له أن جون دين كان المستشار القانوني للبيت األبيض في إدارة
نيكسون ،لذلك ربما سيكون فكرة جيدة ليمرحوا على .)McGahn
كما ان االجتماع سار على ،بانون ،من مأزق واآلن ،في الكراهية المتبادلة ل ،Jarvankaالمتحالفة مع  ،Priebusاغتنمت الفرصة لجعل
القضية حماسي معارضة أي تحرك ضد كومي-الذي كان أيضا ،بنفس القدر ،ومحاولة لجعل وكانت القضية المرفوعة ضد جاريد وإيفانكا
وحلفائهم" ،عباقرة" ( "العباقرة" واحدة من حيث ترامب للسخرية ألي شخص قد تزعج له أو يعتقدون أنهم كانوا أكثر ذكاء منه ،وبانون
خصص اآلن المصطلح وتطبيقه  .لعائلة ترامب) تقديم تحذيرات قوية وخيمة ،وقال بانون الرئيس" :هذه القصة الروسية هي قصة من
الدرجة الثالثة ،ولكن كنت اطالق النار كومي وأنه سوف يكون أكبر قصة في العالم".
بحلول الوقت الذي انتهى االجتماع ،بانون و Priebusيعتقد أنها كان سائدا .ولكن في نهاية هذا األسبوع ،في [بدمينستر] ،الرئيس،
االستماع مرة أخرى إلى استيائه العميق من ابنته وابنه في القانون ،تراكمت آخر رئيس البخار .مع جاريد وإيفانكا ،وكان ستيفن ميلر
أيضا على طول لعطلة نهاية االسبوع .كان الطقس سيئا وغاب الرئيس له لعبة الغولف ،مسكن ،مع جاريد ،على موقعه غضب كومي.
وكان جاريد ،في إصدار قال من هم خارج دائرة  ،Jarvankaالتي دفعت للعمل ،مرة أخرى يختتم الد الزوج له في القانون .مع موافقة
الرئيس ،كوشنر ،في هذا اإلصدار ،أعطى تالحظ ميلر لماذا يجب أن تطلق مدير مكتب التحقيقات الفدرالي وطلب منه صياغة الرسالة
التي يمكن أن تحدد أساس الفصل الفوري .ميلر أقل من صياغة بارعة-تجنيد اليد هيكس لمساعدة شخص آخر دون قدرات ذات الصلة
بشكل واضح(.فيما بعد أن نبهت ميلر التي كتبها بانون على السماح نفسه الحصول على قيدوا ،ويحتمل أن يكونوا متورطين في فوضى
كومي).
وكانت هذه الرسالة ،في مشروع الذعر تجميعها من قبل ميلر وهيكس ،إما من اتجاهات كوشنر أو بناء على تعليمات القادمة مباشرة
من الرئيس ،وهو خليط خارج على جدار تحتوي على معالجة الكالم نقاط كومي من هيالري كلينتون
تحقيق؛ التأكيد (من كوشنر) أن مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه كان قد انقلب ضد كومي .و ،هاجس رئيسي للرئيس ،والحقيقة التي
من شأنها أن كومي ال تعترف علنا بأن الرئيس لم يكن قيد التحقيق من شأنه أن يشكل حالة األسرة ترامب الطالق النار كومي .وهذا
هو ،كل شيء ولكن الحقيقة أن  FBIكومي ليحقق الرئيس.
الجانب كوشنر ،من جانبها ،خاضت بمرارة إلى الخلف ضد أي توصيف كوشنر باعتباره المحرك األساسي أو العقل ،في الواقع وضع
الرسالة [بدمينستر] كامل الجهد فضال عن تقرير للتخلص من كومي-كليا على رأس الرئيس والصب كوشنر المارة كما السلبي( .تم
مفصلية موقف الجانب كوشنر على النحو التالي" :هل كان [كوشنر] دعم القرار نعم كان قال هذا كان يحدث نعم هل له أن يشجع ذلك
رقم هل كان القتال من أجل ذلك [االطاحة كومي ل] ألسابيع و؟.؟.؟ أشهر؟ رقم هل كان يقاتل [االطاحة]؟ رقم هل كان يقول انها
ستمضي بشكل سيئ؟ ال ").
بالرعب ،ألغت  McGahnإرساله .ومع ذلك ،تم تمريرها إلى الدورات وروزنشتاين ،الذي بدأ بسرعة صياغة النسخة الخاصة بهم من ما
كوشنر والرئيس يريد بوضوح.
"كنت أعرف عندما عادت كان قد تهب في أي لحظة" ،وقال بانون بعد عودة الرئيس من له [بدمينستر] عطلة نهاية األسبوع.
***
صباح االثنين  8مايو ،في اجتماع في المكتب البيضاوي ،قال الرئيس  Priebusوبانون انه اتخذ قراره :انه سيقيل مدير كومي .كال الرجلين
جعلت من جديد نداءات ساخنة ضد هذه الخطوة ،معتبرة ل ،على أقل تقدير ومزيد من النقاش .كان هنا تقنية رئيسية إلدارة الرئيس:
تأخير .المتداول شيء إلى األمام على األرجح يعني أن أي شيء آخر ،على قدم المساواة أو أكبر الفشل من شأنه أن يأتي جنبا إلى
جنب الستباق أيا كان الفشل الذريع في الوقت الراهن في متناول اليد .ما هو أكثر من ذلك ،تأخير عمل مفيد مع مدى اهتمام
ترامب .مهما كانت القضية لحظة ،وقال انه سيكون قريبا على شيء آخر .عندما انتهى االجتماع Priebus ،وبانون ظنوا أنهم قد اشترى
فرصة اللتقاط االنفاس.
في وقت الحق من ذلك اليوم ،سالي ييتس والمدير السابق للمخابرات الوطنية جيمس كالبر ظهرت قبل الجريمة اللجنة القضائية في
مجلس الشيوخ واإلرهاب  -subcommitteeوكان في استقبال سلسلة من التغريدات غاضبة من الرئيس.
كان هنا ،رأى بانون مرة أخرى ،والمشكلة ترامب األساسية .انه شخصية ميؤوس منها كل شيء .ورأى العالم من حيث األعمال التجارية
وتبين :شخص آخر كان يحاول دائما أن واحدة حتى أنت ،شخص آخر كان يحاول دائما أن تأخذ األضواء .كانت معركة بينك وبين شخص
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آخر يريد ما كان لديك .لبانون ،والحد من عالم السياسة لمواجهة العرضية والمشاحنات قللت مكان في التاريخ ترامب وكانت إدارته التي
تحققت .ولكن كذبوا أيضا القوى الحقيقية كانت ضد .ال الناس المؤسسات.
لترامب ،وقال انه كان فقط ضد سالي ييتس ،الذي كان ،وقال انه على البخار" ،مثل هذا العضو التناسلي النسوي".
منذ إطالق لها في  30يناير ،وكان ييتس ظلت هادئة بشكل مثير للريبة .عندما اقترب الصحفيين ،وقالت انها ،أو وسطاء لها ،وأوضح أن
نصيب محاميها أنها أغلقت على جميع وسائل اإلعالم .الرئيس يعتقد أنها كانت مجرد الكذب في االنتظار.في المكالمات الهاتفية
لألصدقاء ،وقال انه قلق لها "خطة" و "استراتيجية" ،واستمر في الضغط له مصادر ما بعد العشاء على ما يعتقد انها وكان بن رودس،
المفضل ألوباما راسمة ترامب "سواعدهم".
لكل من أعدائه و ،في الواقع ،لكل من أصدقائه في مسألة بالنسبة له نزل ،في نواح كثيرة ،إلى خطة الصحافة الشخصية .وكان وسائل
االعالم في ساحة المعركة .يفترض ترامب الجميع يريد له أو لها خمس عشرة دقيقة والتي كان الجميع استراتيجية الضغط من أجل
عندما حصلت عليها .إذا كنت ال تستطيع الحصول على الصحافة مباشرة لنفسك ،وأنك أصبحت المسرب .لم يكن هناك أي أخبار
المصادفة ،نظرا ترامب .تم التالعب بها جميع األخبار وتصميم ،تخطيط وزرعت .جميع األخبار إلى حد ما وهمية ،وقال انه يفهم ذلك جيدا،
ألنه هو نفسه كان قد لفق ذلك مرات عديدة في حياته المهنية .هذا هو سبب انه  cottonedذلك بطبيعة الحال إلى "أخبار وهمية"
التسمية .وقال "لقد جعل األشياء إلى األبد ،وأنها دائما طباعته" انه تفاخر.
عودة سالي ييتس ،مع تعيينها من قبل اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ،بداية ،ترامب يعتقد ،لبدء تطبيق وسائل اإلعالم المستدام
ومنظمة تنظيما جيدا بالنسبة لها( .تم تأكيد وجهة نظره صحفي في وقت الحق في مايو من قبل الفخم ،لمحة الشبيه بسرد سيرة
القديسين من ييتس في مجلة نيويوركر " .كيف طويلة كنت اعتقد انها كانت تخطط هذا؟" سأل ،خطابيا" .أنت تعرف أنها كانت .انها
الدفع لها" ) ".ييتس مشهورة فقط بسبب لي" ،اشتكى الرئيس بمرارة" .وإال ،من هي؟ ال أحد".
أمام الكونغرس في صباح ذلك اليوم االثنين ،ألقى ييتس سينمائية  -performanceبارد والمعتدلة ،تفصيال ،نكران الذات ،مما يضاعف
غضب ترامب واالنفعاالت.
***
في صباح يوم الثالثاء  9مايو ،مع الرئيس تزال تركز اهتمامها على كومي ،ومع كوشنر وابنته وراءه ،انتقل  Priebusمرة أخرى لتأخير:
"هناك طريقة صحيحة للقيام بذلك وطريقة خاطئة للقيام بذلك" ،كما قال الرئيس" .نحن ال نريد له تعلم هذا على شاشات التلفزيون .أنا
ذاهب ألقول هذا للمرة األخيرة :ليست هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك .إذا كنت تريد أن تفعل هذا ،والطريقة الصحيحة هي أن
يكون له في وإجراء محادثة .هذا هو السبيل الئق وبطريقة مهنية " .ومرة أخرى ،يبدو أن الرئيس لتهدئة وتصبح أكثر تركيزا على عملية
ضرورية.
ولكن هذا كان العلم المزيف .في الواقع ،الرئيس ،من أجل تجنب احتضان عملية أو التقليدية ،لهذه المسألة ،أي بالمعنى الحقيقي بين
السبب والنتيجة ،مجرد استبعاد أي شخص آخر من له العملية .ألكثر من يوم ،أن ال أحد تقريبا يعرف أنه قرر أن تأخذ زمام األمور في
يديه .في سجالت الرئاسة ،وإطالق النار من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي قد تكون هذه الخطوة األكثر يترتب على
ذلك من أي وقت مضى من قبل رئيس الحديثة يتصرف تماما من تلقاء نفسه.
كما حدث ،وجلسات وزارة العدل ،النائب العام ونائب المدعي العام رود روزنشتاين-كان ،بغض النظر طبعا الرئيس نفسه ،وإعداد قضيتهم
ضد كومي .فإنها تأخذ خط [بدمينستر] وإلقاء اللوم كومي لألخطاء تعامله مع البريد اإللكتروني كلينتون فوضى تهمة مشكلة ،ألنه إذا
كان ذلك حقا هذه القضية ،لماذا لم يتم رفض كومي على هذا األساس حالما تولى ادارة ترامب المكتب؟ ولكن في الواقع ،بغض النظر
تماما في هذه القضية الدورات وروزنشتاين ،كان الرئيس قد قررت أن يتصرف من تلقاء نفسه.
جاريد وإيفانكا تم حث الرئيس على ،ولكن حتى أنهم ال يعرفون أن الفأس ستقع قريبا .نأمل هيكس ،الظل الثابت ترامب ،الذي كان
يعرف ذلك كل ما يعتقد ،وليس الرئيس األقل ألنه كان عاجزا ال للتعبير عن ذلك من المعرفة مكبرات  .didn'tستيف بانون ،مهما كان قلقا
من أن الرئيس قد يفجر ،ال يعرفون .لم مدير مكتبه من الموظفين ال يعرفون.وسكرتيره الصحفي لم يكن يعلم .الرئيس ،على وشك بدء
الحرب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ،وزارة العدل ،وكثيرون في الكونغرس ،كان على وشك المارقة.
في مرحلة ما بعد ظهر ذلك اليوم وقال ترامب ابنته وابنه في القانون حول خطته.
أنها أصبحت على الفور  coconspiratorsوأغلقت بحزم من أي نصيحة المتنافسة.
بشكل مخيف ،كان أبرزها في الوقت على ونهارا أملس في الجناح الغربي .مارك هالبرين ،مراسل والحمالت السياسية ومؤرخ ،كان
ينتظر في منطقة االستقبال من أجل األمل هيكس ،الذي جلب له قليال قبل  17:00وكان هوارد كورتز فوكس هناك ،أيضا ،في انتظار
تعيينه مع شون سبايسر .ومساعد راينس برييبوس قد تم للتو أن أقول له  05:00التعيين سيكون فقط بضعة دقائق.
قبل خمس سنوات ،في الواقع ،الرئيس ،بعد أن لم يمض وقت طويل جدا قبل إخطار  McGahnمن نيته ،ضغط على الزناد .حارس أمن
شخصي ترامب ،كيث شيلر ،تسليم إنهاء الرسالة إلى مكتب كومي لفي  FBIبعد  .05:00وتضمنت الجملة الثانية الرسالة في عبارة
"أنت أنهيت بموجبه وعزله من منصبه ،فعالة على الفور".
بعد ذلك بوقت قصير ،معظم الموظفين في الجناح الغربي ،من باب المجاملة تقرير خاطئ من فوكس نيوز ،كان لحظة وجيزة تحت انطباع
بأن كومي قدم استقالته .ثم ،في سلسلة من نقاط االشتباك العصبي المعلومات في جميع أنحاء مكاتب الجناح الغربي ،أصبح من
الواضح ما حدث فعال.
وقال "لذلك بجانب انها مدع خاص!"  Priebusفي الكفر ،ليس ألحد على وجه الخصوص ،عندما علم قبل فترة وجيزة  05:00ما كان
يحدث.
 ،وكان سبيسر ،الذي فيما بعد توجيه اللوم لعدم معرفة كيفية تدور بشكل إيجابي اطالق كومي دقائق فقط لمعالجة ذلك.
ليس فقط قد تم اتخاذ القرار من قبل الرئيس وتقريبا ال تشاور إال أنه من دائرته العائلية الداخلية ،ولكن ردا على ذلك ،والتفسير ،وحتى
المبررات القانونية ،وأيضا تمكن على وجه الحصر تقريبا من له وألسرته .وقد  shoehornedروزنشتاين ودورات في المنطق مواز الطالق
النار في اللحظة األخيرة ،في
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هذه النقطة ،في االتجاه كوشنر ،أصبح التفسير األولي الطالق كومي بأن الرئيس قد تصرف فقط على توصيتهم .واضطر سبيسر لتقديم
هذا المنطق غير محتمل ،كما كان نائبا للرئيس .ولكن هذا ادعاء يتعرفون على الفور تقريبا ،ألسباب ليس أقلها معظم الجميع في الجناح
الغربي ،والرغبة في القيام به مع قرار اطالق النار كومي شيئا ،يساعد على كشف ذلك.
الرئيس ،جنبا إلى جنب مع عائلته ،وقفت على جانب واحد من الفجوة البيت األبيض ،في حين مندهشا من أفواه الموظفين ،والكافرة
والكالم ،وقفت على اآلخر.
لكن الرئيس يبدو أيضا تريد أن تعرف أنه ،أثار وخطيرة ،شخصيا استغرق أسفل كومي .ننسى روزنشتاين والجلسات،
وكان شخصية .وكان رئيس قوي واحد االنتقام ،في كل وسيلة بالغضب وباإلهانة من قبل أولئك سعيا منه ،والعزم على حماية عائلته،
الذين كانوا بدورهم تحديد أن يكون له حمايتهم.
وقال "ان ابنة إنزال األب" وقال بانون ،في مزاج شكسبير.
داخل الجناح الغربي كان هناك الكثير من االعاده من السيناريوهات البديلة .إذا أردت التخلص من كومي ،كانت هناك وسائل سياسية
بالتأكيد من فعل ذلك والتي قد تم في الواقع اقترح ترامب-A( .غريبة على فكرة واحدة في وقت الحق على ما يبدو السخرية ،كان
للتخلص من الجنرال كيلي في األمن الداخلي واالنتقال كومي في هذا العمل ).ولكن كانت نقطة حقا أن ترامب كان يريد مواجهة وإذالل
مدير مكتب التحقيقات الفدرالي .كانت القسوة سمة ترامب.
وقد تم إطالق النار علنا وأمام كومي الذي اصطادته عائليا تماما الحرس كما ألقى خطابا في والية كاليفورنيا .ثم قام الرئيس بتخصيص
ضربة أخرى مع هجوم هومينم على المخرج ،مما يشير إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي نفسه كان على جانب ترامب ،وأنه أيضا ،كان
مجرد ازدراء لكومي.
وفي اليوم التالي ،كما لو أنه لمزيد من التأكيد واإلسعاد في كل من اإلهانة وإفالته الشخصي من العقاب ،التقى الرئيس مع كبار
الشخصيات الروسية في المكتب البيضاوي ،بما في ذلك السفير الروسي كيسلياك ،وهو محور الكثير من التحقيق ترامب  -روسيا .إلى
الروس قال" :أنا فقط أطلقت رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي .كان مجنون ،وظيفة الجوز الحقيقي .واجهت ضغطا كبيرا بسبب روسيا. .
ثم كشف عن معلومات قدمتها الواليات المتحدة إلى إسرائيل من قبل وكيلها في سوريا حول داعش باستخدام أجهزة الكمبيوتر
المحمولة لتهريب القنابل على شركات الطيران ،مما يكشف عن معلومات كافية لتسوية الوكيل اإلسرائيلي( .هذا الحادث لم يساعد
سمعة ترامب في دوائر االستخبارات ،ألنه في السباقات ،يجب حماية المصادر البشرية فوق كل األسرار األخرى).
وقال بانون "انها ترامب" .واضاف "انه يعتقد انه يمكن اطالق النار مكتب التحقيقات الفدرالي".
***
يعتقد ترامب أن إطالق النار كومي جعله بطال .وخالل الساعات الثماني واألربعين التالية قام بتدوير جانبه إلى مختلف األصدقاء .كان
بسيطا :انه وقفت الى مكتب التحقيقات الفدرالي .لقد أثبت
أنه مستعد لالستيالء على سلطة الدولة .الخارج ضد المطلعين .بعد كل شيء ،لهذا السبب انتخب.
على مستوى ما كان لديه نقطة .أحد أسباب الرؤساء ال يطلقون النار على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي هو أنهم يخشون
العواقب .انها متالزمة هوفر :أي رئيس يمكن أن يكون رهينة لما يعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ،ورئيس الذي يعامل مكتب التحقيقات
االتحادي مع شيء أقل من االحترام يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة .لكن هذا الرئيس كان يقف إلى جانب الفيدراليين .رجل واحد ضد
السلطة غير الخاضعة للمساءلة التي كان يسارها اليسار طويلة منذ فترة طويلة ،وأن الحق في اآلونة األخيرة قد اتخذت كقضية الكأس
المقدسة أيضا .وقال الرئيس للصحافيين ان "الجميع يجب ان يتجذروا لي".
هنا كان سمة أخرى ترامب غريبة :عدم القدرة على رؤية أفعاله كما رأى معظمهم اآلخرين .أو أن نقدر تماما كيف يتوقع الناس منه أن
يتصرف .وكان مفهوم الرئاسة كمفهوم مؤسسي وسياسي ،مع التركيز على الطقوس والمالئمة والرسائل شبه الساخرة  -الحنكة
السياسية  -أبعد من ذلك بكثير.
داخل الحكومة ،كانت االستجابة إلطالق نار كومي نوعا من الثورات البيروقراطية .حاول بانون أن يشرح ل ترامب الطبيعة األساسية
للمسؤولين الحكوميين في الحياة المهنية ،والناس الذين منطقة الراحة في ارتباطهم مع المنظمات المهيمنة والشعور قضية أعلى -
كانوا مختلفين ،مختلفة جدا ،من أولئك الذين سعى للتمييز الفردي .مهما كان كومي آخر ،كان أوال وقبل كل شيء بيروقراطي .كان صبه
بغير إرادته إهانة ترامب أخرى للبيروقراطية.
رود روزنشتاين ،مؤلف الرسالة التي قدمت ظاهريا مبررا الطالق النار كومي ،وقفت اآلن في خط النار .وكان روزنستين البالغ من العمر
 52عاما ،الذي كان يبدو ،في نظارات بدون شفة ،يصف نفسه بأنه بيروقراطي بيروقراطي ،وهو أطول محام في الواليات المتحدة في
البالد .عاش داخل النظام ،كل ذلك من قبل الكتاب ،هدفه األعلى يبدو أن يكون الناس يقولون انه فعل أشياء من الكتاب .كان مطلق النار
على التوالي ،وكان يريد الجميع أن يعرف ذلك.
كل هذا كان يقوضه ترامب-تراشيد ،حتى .وكان رئيس الضرب والتشبث قد حث على كبار مسؤولي إنفاذ القانون في البالد إلى سوء
النظر ،أو على األقل ،الئحة اتهام غير موقوتة لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي .وكان روزنشتاين يشعر بالفعل المستخدمة وسوء
المعاملة .ثم تبين أنه قد خدع أيضا .كان خداعا.
وقد أجبر الرئيس روزنستين والجلسات على بناء األساس المنطقي القانوني ،إال أنه لم يستطع حتى اإلبقاء على االدعاء البيروقراطي
باتباعه .بعد أن أدرجت ترامب روزنستين والجلسات في مؤامراته ،تعرضوا اآلن جهودهم لتقديم حالة معقولة وفوقها كخادعة ،ويمكن
القول إنها خطة لعرقلة العدالة .وأوضح الرئيس تماما أنه لم يطلق مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ألنه فعل هيالري خطأ ،أطلق كومي
ألن مكتب التحقيقات الفدرالي كان يحقق به بشدة جدا وإدارته.
لقد أصبح "رود روزنشتاين" ،الذي كان في مرحلة متقدمة من الكتاب ،العب غير سياسي جوهري ،على الفور ،في عيون واشنطن ،أداة
ترامب ميؤوس منها .لكن انتقام روزنشتاين كان خادعا ،سريعا ،ساحقا ،و (طبعا) من الكتاب.
وبالنظر إلى قرار النائب العام باستبعاد نفسه من تحقيق روسيا ،فقد خضع لسلطة نائب المدعي العام لتحديد ما إذا كان هناك نزاع -
أي ما إذا كان نائب النائب العام ،بسبب المصلحة الذاتية ،قد ال يكون وقادر على التصرف بموضوعية ،وإذا رأى ،وفقا لتقديره الخاص ،وجود
نزاع ما ،وأن يعين محاميا خارجيا يتمتع بسلطات ومسؤوليات واسعة إلجراء تحقيق ،وربما محاكمة.
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في  17مايو  /أيار ،بعد اثني عشر يوما من إطالق مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كومي ،دون استشارة البيت األبيض أو النائب العام،
عين روزنستين مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت مولر لإلشراف على التحقيق في ترامب ،وحملته ،وعالقات موظفيه مع
روسيا .إذا كان مايكل فلين قد أصبح مؤخرا أقوى رجل في واشنطن لما يمكن أن يكشف عن الرئيس ،واآلن مولر يفترض أن هذا الموقف
ألنه لديه القدرة على جعل فلين ،وجميع مختلف ترامب كرونيز و فلونكيز ،صرير.
وقد فهم روزنشتاين ،بطبيعة الحال ،مع بعض االرتياح ،أنه سلم ما يمكن أن يكون ضربة قاضية لرئاسة ترامب.
وعلق بانون ،الذي يهز رأسه في عجب عن ترامب ،قائال" :إنه ال يرى بالضرورة ما سيأتي".

17
في الداخل وفي المنزل
O
ن  12مايو ،من المقرر أن يعود روجر آيلز إلى نيويورك من بالم بيتش للقاء بيتر تيل ،وهو مؤيد ترامب مبكرا وحيدا في وادي السيليكون
قد ازدادت دهشتها بسبب عدم القدرة على التنبؤ بترامب .ايلز و ثيل ،وكالهما قلق من أن ترامب يمكن أن يجلب ترومبيسم إلى
أسفل ،ومن المقرر أن نناقش تمويل وإطالق شبكة أخبار كابل جديدة .ثيل سوف يدفع ثمنها ،وسوف ايلز جلب أوريلي ،هانيتي ،نفسه،
وربما بانون لذلك.
ولكن قبل يومين من االجتماع ،سقط ايلز في حمامه وضرب رأسه .قبل أن ينزلق إلى غيبوبة ،أخبر زوجته بعدم إعادة جدولة االجتماع
مع ثيل .بعد أسبوع ،ايلز ،هذا الرقم المفرد في المسيرة من أغلبية نيكسون الصامتة إلى الديمقراطيين ريغان لقاعدة ترامب عاطفي،
كان ميتا.
جنازته في بالم بيتش يوم  20مايو كانت دراسة تماما في التيارات من التناقض اليميني وحتى التوهين .وظل المهنيون اليمينيون
متحمسين في الدفاع الخارجي عن ترامب ولكنهم خدعوا ،إن لم يخلوا ،بين بعضهم البعض .في الجنازة ،راش ليمبوغ ولورا إنغراهام
كافحوا من أجل تحليل الدعم لاللربح حتى أنهم ابتعدوا عن ترامب نفسه.
وكان الرئيس بالتأكيد يصبح تذكرة وجبة الجناح اليمنى .كان في نهاية المطاف أنتيليبيرال :استبدادية الذي كان تجسيدا حيا للمقاومة
للسلطة .كان عكوس مندفعا كل شيء وجد الجناح اليمنى عاضد و ساذج ومقدس عن اليسار .ومع ذلك ،من الواضح ،ترامب كان
ترامب-اإلهمال ،متقلبة ،غير مخلص ،أبعد من أي نوع من السيطرة .ال أحد يعرف أنه فضال عن الناس الذين يعرفونه أفضل.
وكانت زوجة ايلز ،بيث ،قد دعت فقط موالين من ايلز الى الجنازة .وقد استبعد كل من تنازلت عن دفاع زوجها منذ إطالقه أو قرر أن
مستقبل أفضل مع أسرة مردوخ .هذا وضع ترامب ،ال يزال مسرور من قبل مكانته الجديدة مع مردوخ ،على الجانب اآلخر من
الخط .ساعات وبعد ذلك أيام  -تعقب بعناية من قبل بيت ايلز-تيكد قبالة دون دعوة تعزية من الرئيس.
صباح الجنازة ،طائرة خاصة شون هانيتي اقلعت من بالم بيتش من
الجمهورية ،المطار ،إلى داخل ،فارمينديلي ،طويل ،إسالند .كانت هانيتي المصاحبة مجموعة صغيرة من موظفي فوكس الحاليين
والسابقين ،وجميعهم من أيلز وترامب بارتيزانس .لكن كل واحد شعر ببعض االنفجارات المفتوحة ،أو حتى الخداع ،حول ترامب يجري
ترامب :أوال كان هناك صعوبة في استيعاب المنطق كومي ،واآلن فشله في إعطاء حتى عقدة لصديقه الراحل ايلز.
وقال مراسل "فوكس" السابق ليز تروتا "انه احمق".
أمضى فوكس مرساة كيمبرلي غيلفويل الكثير من الرحلة تناقش تراتب ترامب ليحل محل شون سبيسر في البيت األبيض" .هناك الكثير
من القضايا ،بما في ذلك البقاء على قيد الحياة الشخصية".
أما بالنسبة لهانيتي نفسه ،فإن وجهة نظره من العالم اليميني تحولت من فوكسنتريك إلى ترومبسنتريك .لم يكن يعتقد أن أكثر من
عام يمر قبل أن ،أيضا ،سيتم دفعها من الشبكة ،أو تجد أنه أيضا غير مضياف للبقاء على .ومع ذلك ،فقد تألم باهتمام ترامب السلبي
لمردوخ ،الذي لم يقذف أيلز فحسب ،بل كان تحفظه في أفضل األحوال نفعيا .وقال هانيتي" :كان من أجل هيالري!
وقال هانيتي ،يضحك ،إنه سيجبر الشبكة ويذهب للعمل بدوام كامل لترامب ،ألنه ال يوجد شيء أكثر أهمية من نجاح ترامب "على
الرغم من نفسه".
ولكن كان قد انفصل عن ترامب لم يكن دعا بيت" .مولر" ،خلص ،مع عميقا على السيجارة اإللكترونية ،قد صرف انتباهه.
ترامب قد يكون خلق فرانكشتاين ،لكنه كان خلق الجناح األيمن ،أول ،صحيح ،األصلي اليميني .هانيتي يمكن أن ننظر وراء كارثة
كومي .و جاريد .والفوضى في البيت األبيض.
ومع ذلك ،لم يكن قد دعا بيت.
"ما اللعنة هو الخطأ معه؟" سأل هانيتي.
***
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يعتقد ترامب أنه كان فوزا واحدا بعيدا عن تحويل كل شيء حولها .أو ،ربما أكثر إلى نقطة ،فوز واحد بعيدا عن الصحافة الجيدة التي من
شأنها أن تتحول كل شيء حولها .وانه كان قد تهدر إلى حد كبير أول مائة يوم  -التي كان ينبغي أن تكون انتصارات العملة من مائة يوم
القادمة  -غير مادية .هل يمكن أن يكون ألسفل في وسائل اإلعالم يوم واحد ثم التالي له ضرب التي جعلت لكم النجاح.
"أشياء كبيرة ،ونحن بحاجة إلى أشياء كبيرة" ،وقال ،بغضب وغالبا" .هذا ليس كبيرا .أحتاج كبيرة.
أحضر لي كبيرة .هل تعرف حتى ما هو كبير؟ "
إلغاء واستبدال البنية التحتية واإلصالح الضريبي الحقيقي  -طرحت ترامب وعدت ثم اعتمدت على بول رايان لتقديم  -كان فعاال في
تاترس .ويؤكد كل موظف أقدم أنه ال ينبغي لهم أن يكونوا قد قاموا بالرعاية الصحية ،وهي مقدمة للتمهيد التشريعي في المقام
األول .الذي كان فكرة أن ،على أي حال؟
قد يكون التقصير الطبيعي للقيام بأشياء أصغر ،إصدارات إضافية من البرنامج.
لكن ترامب أظهر اهتماما ضئيال باألشياء الصغيرة .أصبح ال يرحم وعصبي.
لذلك ،حسنا ،يجب أن يكون السالم في الشرق األوسط.
بالنسبة لترامب ،كما هو الحال بالنسبة للعديد من العارضين أو رجال األعمال بيان صحفي ،عدو كل شيء هو التعقيد والروتين ،والحل
لكل شيء هو قطع الزوايا .تجاوز أو تجاهل الصعوبات .مجرد التحرك في خط مستقيم للرؤية ،والتي ،إذا كان جريئا بما فيه الكفاية ،أو
كبيرة بما فيه الكفاية ،وبيع نفسها .في هذه الصيغة ،هناك دائما سلسلة من الوسطاء الذين سوف نعد لمساعدتك على قطع الزوايا،
وكذلك الشركاء الذين سوف يكون سعيدا على الظهر على الخاص بك العظمة.
أدخل ولي عهد بيت سعود ،محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،سن الحادية والثالثين .الملقب مبس.
ظرف ظرف كان أن ملك المملكة العربية السعودية ،والد مبس ،كان يفقدها .وكان اإلجماع في األسرة المالكة السعودية حول الحاجة
إلى التحديث أقوى (إلى حد ما) .كان مبس  -العب غير معتدل من ألعاب الفيديو  -نوعا جديدا من الشخصية في القيادة السعودية .كان
قابل للذوبان ،مفتوح ،و توسعية ،ساحر و العب دولي ،بائع عاقل بدال من الجدة تاسيتورن البعيد .وقد استولى على الحافظة
االقتصادية ،وكان يسعى لرؤية رؤية ترامبية تماما إلى دبي دبي وتنويع االقتصاد .وقال انه سيكون جديدة ،الحديثة بشكل جيد ،قليال أكثر
حداثة المملكة (نعم ،سوف يسمح قريبا للمرأة لقيادة ،لذلك أشكر هللا السيارات ذاتية القيادة قادمون!) .تميزت القيادة السعودية بالعمر،
والتقليدية ،وعدم الكشف عن الهوية النسبية ،والتفكير الدقيق في اآلراء .أما األسرة المالكة السعودية ،من ناحية أخرى ،حيث تأتي
الطبقة القيادية ،فقد تميزت في كثير من األحيان بفائض ،ومضة ،ومشاركة أفراح الحداثة في الموانئ األجنبية .كان مبس ،وهو رجل في
عجلة من امرنا ،يحاول سد الجسور الملكية السعودية.
لقد كانت القيادة الليبرالية العالمية مشلولة بسبب انتخاب دونالد ترامب ،بل في الواقع وجود دونالد ترامب .ولكنه كان عالم مقلوب في
الشرق األوسط .وقد فتح الطريق أمام ترامب نسخة من السياسة الواقعية ،وقد أدى ذلك إلى تأثر أوباما بالتعصب واإلفراط في اإلدارة
واالدارة الجزئية ،التي سبقه العسكرة األخالقية في بوش واالضطرابات التي أعقبت ذلك ،والتي سبقت عملية صفقة كلينتون .ولم يكن
لديه أي صبر مع أيدينا المترابطين من نظام ما بعد الحرب الباردة ،وهذا الشعور من لوحة الشطرنج مقفل في مكان ،والحركة اإلضافية
كونها أفضل حالة السيناريو  -البديل هو الحرب فقط.كان له وجهة نظر أبسط بكثير :من الذي حصل على السلطة؟ أعطني رقمه.
و ،تماما كما في األساس :عدو عدو هو صديقي .إذا كان ترامب لديه نقطة مرجعية ثابتة واحدة في الشرق األوسط ،كان في الغالب من
باب المجاملة دروس مايكل فلين
 إيران كانت الرجل السيئ .ومن هنا كان الجميع المعارضين إليران رجل جيد جدا.بعد االنتخابات ،وصلت مبس إلى كوشنر .في الخلط بين انتقال ترامب ،لم يكن هناك أي شخص مع مكانة السياسة الخارجية وشبكة
دولية
بل وحتى وزير الخارجية الجديد المعين ريكس تيلرسون ،لم يكن لديه خبرة حقيقية في السياسة الخارجية .لقد كان من المنطقي أن
نرى زوجة الرئيس بريسيدنتليكت شخصية استقرار .مهما حدث ،وقال انه سيكون هناك .وبالنسبة ألنظمة معينة ،وال سيما السعوديني،
كان كوشنر ،صهره ،أكثر طمأنة من شخص في السياسة .لم يكن في وظيفته بسبب أفكاره.
من بين العديد من المباريات ترامب في السلطة الكبرى الحديثة الحاكمة ،هل يمكن بالتأكيد دفع حصان طروادة من خالل عدم وجود
تفاصيل السياسة الخارجية والعالقات .وقد قدم هذا فرصة ال بأس بها للعالم في عالقته مع الواليات المتحدة ،أو فعلت إذا كنت على
استعداد للتحدث بلغة ترامب الجديدة ،أيا كان ذلك .لم يكن هناك الكثير من خارطة الطريق هنا ،فقط االنتهازية الصرفة ،انفتاح المعامالت
الجديدة .أو ،أكثر من ذلك ،فرصة الستخدام صالحيات السحر واإلغراء الذي رد ترامب بحماس كما فعل لتقديم عروض جديدة مفيدة.
كان كيسنجيريسك ريلبوليتيك .كان كيسنجر نفسه ،على دراية طويلة ترامب عن طريق العالم االجتماعي نيويورك ،واآلن أخذ كوشنر
تحت جناحه ،بنجاح إعادة إدراج نفسه ،مما يساعد على تنظيم اجتماعات مع الصينيين والروس.
معظم شركاء أمريكا المعتادة ،وحتى العديد من الخصوم ،كانوا غير مستقرين إن لم يكونوا مرعبين .ومع ذلك ،رأى البعض فرصة .ويمكن
للروس أن يروا حرية المرور في أوكرانيا وجورجيا ،وكذلك رفع العقوبات ،مقابل التخلي عن إيران وسوريا.في وقت مبكر من المرحلة
االنتقالية ،وصل مسؤول رفيع المستوى في الحكومة التركية في االرتباك الحقيقي لشخص بارز في األعمال التجارية األمريكية
لالستفسار عما إذا كانت تركيا سيكون لها نفوذ أفضل من خالل الضغط على الوجود العسكري األمريكي في تركيا أو من خالل تقديم
الرئيس الجديد موقع فندق تحسد عليه على مضيق البوسفور.
كان هناك شيء غريب بين عائلة ترامب و مبس .وعلى غرار القيادة السعودية بأكملها ،لم يكن هناك أي تعليم من قبل وزارة التربية
والتعليم خارج المملكة العربية السعودية .في الماضي ،كان هذا يعمل على الحد من الخيارات السعودية  -لم يكن أحد مجهزا
الستكشاف إمكانات ذهنية جديدة بثقة .ونتيجة لذلك ،كان الجميع حذرين من محاولة جعلهم يتصورون التغيير .ولكن مبس وترامب كانت
على قدم المساواة إلى حد كبير .معرفة القليل جعلها مريحة غريبة مع بعضها البعض .وعندما عرضت شركة "إم.بي.إس.بي.سي"
نفسها على كوشنر كرجله في المملكة العربية السعودية ،كان ذلك "مثل لقاء شخص لطيف في اليوم األول من المدرسة الداخلية".
وبغض النظر عن االفتراضات السابقة ،في الواقع ،لم تكن هذه االفتراضات في الواقع ،على علم بهذه االفتراضات ،حيث أصبح تفكير
ترامب الجديد في الشرق األوسط كما يلي :هناك في األساس أربعة العبين (أو على األقل يمكن أن ننسى الجميع) إسرائيل ،مصر،
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المملكة العربية السعودية ،وإيران .الثالثة األولى يمكن أن تكون موحدة ضد الرابع .ومصر والسعودية ،نظرا لما يريدان فيما يتعلق بإيران،
وأي شيء آخر ال يتعارض مع مصالح الواليات المتحدة ،سيضغط على الفلسطينيين من أجل التوصل إلى اتفاق .فويال.
ويمثل هذا ميشماش الفطنة من صنع .العزلة بانون (جدري
على كل ما تبذلونه من المنازل ،وتبقينا للخروج منه) .فلين المضادة لإليرانية (من كل الغدر والسمية في العالم ،ليس هناك مثل تلك
التي من الماللي)؛ وكيسنر' sكيسنجيريسم (ليس كثيرا من كيسنجيريسم ،دون وجود وجهة نظر نفسه ،محاولة جادة لمتابعة نصيحة
من أربع وتسعين عاما).
ولكن النقطة األساسية هي أن اإلدارات الثالث األخيرة قد حصلت على الخطأ في الشرق األوسط .كان من المستحيل المبالغة في
تقدير مدى االحتقار الذي يشعر به شعب ترامب للتفكير في العمل المعتاد الذي كان قد حصل عليه خطأ.وبالتالي ،كان مبدأ التشغيل
الجديد بسيطا :عكس ما يفعلونه (أوباما ،ولكن المحافظين الجدد من بوش أيضا) .سلوكهم ،تصورهم ،وأفكارهم  -بمعنى ما حتى
خلفياتهم والتعليم والطبقة  -كانوا جميعا المشتبه بهم .و ،ما هو أكثر من ذلك ،لم يكن لديك حقا أن نعرف كل ذلك الكثير من
نفسك .كنت مجرد القيام بذلك بشكل مختلف مما كان عليه من قبل.
لقد استندت السياسة الخارجية القديمة إلى فكرة الفروق الدقيقة :وهي مواجهة الجبر المتعدد األطراف المعقدة بال حدود من
التهديدات والمصالح والحوافز والصفقات والعالقات المتطورة باستمرار ،ونحن نجهد للوصول إلى مستقبل متوازن .ومن الناحية العملية،
كانت السياسة الخارجية الجديدة ،وهي مبدأ ترامب فعال ،هي تقليص المجلس إلى ثالثة عناصر :الصالحيات التي يمكننا العمل معها،
والسلطات التي ال يمكن أن نعمل معها ،ومن ال يتمتعون بما يكفي من القوة التي يمكننا تجاهلها أو التضحية من الناحية
الوظيفية .كانت االشياء الحرب الباردة .وبالفعل ،في وجهة نظر ترامب األوسع ،كان الوقت والظرف خالل الحرب الباردة يعطي الواليات
المتحدة أكبر ميزة عالمية لها .كان ذلك عندما كانت أمريكا كبيرة.
***
كان كوشنر سائق عقيدة ترامب .وكانت حاالت االختبار الخاصة به هي الصين والمكسيك وكندا والمملكة العربية السعودية .وعرض على
كل بلد الفرصة لجعل والده سعيدا.
في األيام األولى من اإلدارة ،فجر المكسيك فرصتها .في محاضر المحادثات بين ترامب والرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو التي من
شأنها أن تصبح في وقت الحق الجمهور ،كان واضحا بوضوح أن المكسيك لم تفهم أو كانت غير راغبة في لعب اللعبة الجديدة .ورفض
الرئيس المكسيكي بناء ادعاء لدفع ثمن الجدار ،وهو ادعاء قد يكون قد أعاد صياغته لميزته الضخمة (دون أن يضطر لدفع ثمن الجدار).
لم يمض وقت طويل ،جاء رئيس الوزراء الجديد في كندا ،جوستين ترودو ،عالم عالمي يبلغ من العمر  45عاما في أسلوب كلينتون وبلير،
إلى واشنطن وابتسم مرارا وتكرارا و لسانه قليال .وكان ذلك خدعة :كندا سرعان ما أصبحت أفضل صديق جديد ترامب.
وقد جاء الصينيون ،الذين كان ترامب قد سقطوا خالل الحملة ،إلى مار-الغو لحضور قمة قدمها كوشنر وكيسنجر( .وهذا يتطلب بعض
الدروس الخصوصية لترامب ،الذي أشار إلى الزعيم الصيني بأنه "السيد شي" ،وطلب من الرئيس أن يفكر فيه كمرأة ويدعوه "هي").
كانوا في مزاج مقبول ،من الواضح أنه على استعداد ل الفكاهة ترامب .وسرعان ما أحسب أنه إذا كنت تملق له ،وقال انه يسطح لك.
ولكن كان السعوديون ،وكثيرا ما ساءت خالل الحملة ،الذين ،مع
فهم بديهية لألسرة ،حفل ،والطقوس والمالئمة ،وسجل حقا.
كان لدى مؤسسة السياسة الخارجية عالقة طويلة وشديدة الجدل مع منافس شركة مبس ،ولي العهد ،محمد بن نايف .وقد شعرت
األرقام الرئيسية لوزارة األمن القومي ووزارة الخارجية بالقلق من أن مناقشات كوشنر والعالقة السريعة مع شركة مبس سترسل رسالة
خطرة إلى شبكة "بي بي إن" .اي نعم لقد فعل .يعتقد الناس أن سياسة كوشنر تقودها شركة مبس ،التي لم يتم اختبار آرائها
الحقيقية تماما .وجهة نظر كوشنر كانت إما ساذجة ،وأنه لم يقود ،أو ،مع ثقة من البالغ من العمر  36عاما على افتراض صالحيات جديدة
للرجل المسؤول ،أنه ال يهتم :دعونا نحتضن أي شخص الذي سيحتضننا.
كانت خطة كوشنر  /مبس التي ظهرت واضحة بطريقة السياسة الخارجية عادة ما ال :إذا كنت تعطينا ما نريد ،وسنقدم لكم ما
تريد .على تأكيد مبس أنه سوف يسلم بعض األخبار الجيدة ،دعيت لزيارة البيت األبيض في مارس( .وصل السعوديون مع وفد كبير،
لكنهم لم يتلقوا في البيت األبيض إال الدائرة الصغيرة للرئيس ،والحظ السعوديون بشكل خاص أن ترامب أمر بريبوس بالقفز وجلب األمور
خالل االجتماع) .أما الرجالن الكبيران  ،وكبار السن ترامب والكثير من مبس األصغر سنا ،على حد سواء الساحرة ،والنكتة نادي الريف،
كل في طريقهم ضرب بشدة قبالة.
لقد كان قليال من الدبلوماسية .كان مبس يستخدم هذا ترامب احتضان كجزء من لعبته السلطة الخاصة في المملكة .و ترامب البيت
األبيض ،من أي وقت مضى إنكار هذا هو الحال ،والسماح له .في المقابل ،عرضت مبس سلة من الصفقات واإلعالنات التي من شأنها
أن تتزامن مع زيارة رئاسية مقررة إلى المملكة العربية السعودية  -أول رحلة ترامب في الخارج .ترامب سوف تحصل على "الفوز".
خططت قبل اطالق النار كومي ومولر التوظيف ،وكان الرحلة من المتخصصين في وزارة الخارجية قلق .وكان خط سير الرحلة من  19ايار /
مايو الى  27ايار  /مايو ،طويال جدا بالنسبة الى اي رئيس ،وال سيما الرئيس الذي لم يجر اختباره(.ترامب نفسه ،والكامل من الرهاب
عن السفر والمواقع غير مألوفة ،كان يتألأل حول أعباء الرحلة) .ولكن يأتي مباشرة بعد كومي و مولر كان هبة من دودج الخروج من
دودج .لم يكن من الممكن أن يكون هناك وقت أفضل إلصدار العناوين بعيدا عن واشنطن .رحلة الطريق يمكن أن تحول كل شيء.
وكان الجناح الغربي بأكمله ،جنبا إلى جنب مع موظفي وزارة الخارجية واألمن القومي ،على متن الرحلة :ميالنيا ترامب ،إيفانكا ترامب،
جاريد كوشنر ،ريينس بريبوس ،ستيفن بانون ،غاري كوهن ،دينا باول ،هوب هيكس ،شون سبيسر ،ستيفن ميلر ،جو هاجين ،ريكس
تيلرسون ،ومايكل أنطون .وشملت أيضا سارة هكابي ساندرز ،نائبة السكرتير الصحفي؛دان سكافينو ،مدير وسائل اإلعالم االجتماعية
لإلدارة؛ كيث شيلر مستشار األمن الشخصي للرئيس .وويلبر روس ،وزير التجارة( .كان روس قد سخر على نطاق واسع لم يفقد أبدا
فرصة سالح الجو واحد كما وصفه بانون" ،ويلبور هو زيليغ ،في كل مرة كنت تتحول حول انه في صورة" ).وكانت هذه الرحلة والوفد
األمريكي القوي الترياق ،والكون البديل إلى تعيين مويلر.
إن الرئيس وصهره بالكاد يمكن أن يحتويا على ثقتهما وحماسهما .وشعروا باليقين من أنهم قد بدأوا على طريق السالم في الشرق
األوسط ،وهم في ذلك شأن الكثير من اإلدارات األخرى التي عرضت عليهم.
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ترامب كان هائال في مدح كوشنر" .لقد حصل جاريد على العرب تماما على جانبنا .انتهى من الصفقة " ،وأكد أحد المتصلين بعد العشاء
قبل مغادرته في الرحلة" .انها ستكون جميلة".
واضاف "اعتقد" ان هذه الرحلة يمكن ان تسحبها مثل تطور في فيلم سيئ ".
***
على الطرق الفارغة في الرياض ،الموكب الرئاسي مرت لوحات مع صور ترامب والملك السعودي (أبس البالغ من العمر ثمانون عاما) مع
األسطورة
معا نحن بريفيل.
ويبدو أن حماسة الرئيس قد ولدت أو ربما تسببت في مبالغة كبيرة في ما تم االتفاق عليه بالفعل خالل المفاوضات قبل الرحلة .في
األيام التي سبقت رحيله ،كان يخبر الناس بأن السعوديين سيمولون وجودا عسكريا جديدا كليا في المملكة ،مما يحل محل قيادة
القيادة األمريكية في قطر بل ويستبدلها .وسيكون هناك "اكبر انفراج في المفاوضات االسرائيلية الفلسطينية على االطالق" ،مضيفا
"سيكون تغيير اللعبة ،كما لم يسبق له مثيل".
في الحقيقة ،كانت روايته لما يمكن إنجازه قفزة نوعية تتجاوز ما تم االتفاق عليه فعال ،ولكن هذا ال يبدو أنه يغير مشاعره من الحماس
والبهجة.
وسيشتري السعوديون على الفور مبلغ  110مليارات دوالر من األسلحة األمريكية ،وما مجموعه  350مليار دوالر على مدى عشر
سنوات .وقال الرئيس "مئات المليارات من الدوالرات من االستثمارات في الواليات المتحدة وفرص العمل والوظائف والوظائف" .واضاف ان
"االميركيين والسعوديين سيعملون معا على مكافحة الرسائل المتطرفة العنيفة وتعطيل تمويل االرهاب وتعزيز التعاون الدفاعي" .وإذا لم
يكن هذا هو السالم في الشرق األوسط بالضبط ،فإن الرئيس ،وفقا لوزير الخارجية" ،يبدو وكأنه هناك لحظة في الوقت المناسب
هنا .وسيجري الرئيس محادثات مع نتانياهو حول هذه العملية.وسيتحدث مع الرئيس عباس حول ما يراه ضروريا النجاح الفلسطينيين ".
كان كل صفقة كبيرة ترومبي .وفي الوقت نفسه ،تم نقل أول عائلة  -بوتوس ،فلوتس ،وجاريد وإيفانكا  -في عربات الغولف الذهبية،
وألقى السعوديون حزب  75مليون دوالر في شرف ترامب ،مع ترامب الحصول على الجلوس على كرسي عروش( .الرئيس ،في حين
تلقى شرف من الملك السعودي ،ظهرت في صورة انحنيت ،إثارة بعض اليمين اليمنى).
وقد استدعى السعوديون خمسون دولة عربية ومسلمة لدفع الرئيس
محكمة .ودعا الرئيس المنزل ليقول ألصدقائه كيف الطبيعي والسهل هذا كان ،وكيف ،بشكل ال مبرر له وشك ،أوباما قد خبط كل
شيء .وقال رئيس الوزراء حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ان "هناك ضغوطا قليلة لكن لن يكون هناك ضغط على هذه االدارة".
عبد الفتاح السيسي ،الرجل القوي المصري ،أزعج باقتدار الرئيس وقال" :أنت شخصية فريدة من نوعها قادرة على القيام المستحيل".
(إلى السيسي ،أجاب ترامب" ،أحب حذائك ،الصبي ،تلك األحذية رجل )" ...
وكان ذلك ،بطريقة دراماتيكية ،تحوال في موقف السياسة الخارجية واستراتيجيتها  -وآثارها كانت فورية تقريبا .الرئيس ،متجاهال إن لم
يكن يتحدى مشورة السياسة الخارجية ،أعطى إشارة إلى خطة السعوديين للتسلط على دولة قطر.ويرى ترامب أن قطر تقدم الدعم
المالي للمجموعات اإلرهابية  -ال تولي اهتماما لتاريخ سعودي مماثل( .فقط بعضأعضاء العائلة المالكة السعودية قدموا هذا الدعم،
وذهبوا إلى المنطق الجديد ).في غضون أسابيع من الرحلة ،فإن مبس ،واحتجاز بي بي إن تماما في موت الليل ،سيجبره على التخلي
عن لقب ولي العهد ،والتي سوف مبس ثم نفترض لنفسه .سيخبر ترامب األصدقاء أنه هو وجاريد قد قاما بتصميم هذا" :لقد وضعنا
رجلنا على القمة!"
من الرياض ،ذهب الحزب الرئاسي إلى القدس ،حيث التقى الرئيس مع نتنياهو ،وفي بيت لحم ،مع عباس ،معربا عن اليقين أكثر من
أي وقت مضى أن "ترامب سيحقق السالم" في شخصه الثالث ،ثم إلى روما للقاء البابا .ثم إلى بروكسل ،حيث ،في طابعه ،ورسم
معنى الخط بين السياسة الخارجية القائمة على تحالف الغربي ،التي كانت راسخة منذ الحرب العالمية الثانية ،وروح أمريكا الجديدة
األولى.
في رأي ترامب ،كل هذا كان ينبغي أن يكون رئاسة  -تشكيل االشياء .لم يستطع أن يعتقد أن إنجازاته الدرامية لم تحصل على
مسرحية أكبر .كان ببساطة في إنكار ،بانون ،بريبوس ،وغيرها الحظ ،حول المستمر والمتنافسة عناوين كومي و مولر.
واحدة من أوجه القصور ترامب  -ثابت في الحملة ،وحتى اآلن ،في الرئاسة
وهو فهمه غير مؤكد من السبب والنتيجة .وحتى اآلن ،كانت أي مشاكل كان قد تسببها في الماضي قد حلت محلها باألحداثالجديدة ،مما أعطاه الثقة بأن القصة السيئة يمكن أن تحل محلها دائما قصة أفضل وأكثر دراماتيكية .ويمكنه دائما تغيير المحادثة .إن
الرحلة السعودية وحملته الجريئة إلصالح النظام العالمي القديم للسياسة الخارجية كان ينبغي أن ينجز ذلك بالضبط .ولكن الرئيس
واصل العثور على نفسه المحاصرين من دون انقطاع من قبل كومي ومولر .وال يبدو أن هناك أي تحرك من هذين الحدثين.
بعد الساق السعودية من الرحلة ،بانون وبريبوس ،وكالهما استنفدت من قرب القرب الشديد للرئيس وأسرته ،وقذف وعاد إلى
واشنطن .لقد أصبح اآلن عملهم للتعامل مع ما أصبح ،في غياب موظفي البيت األبيض ،األزمة الفعلية ،وحتى في نهاية المطاف،
وتشكيل الرئاسة.
***
ماذا فعل الناس حول ترامب فعال في ترامب؟ لم يكن هذا مجرد سؤال معقول ،كان السؤال الذي حول ترامب معظم طلب أنفسهم .كانوا
يكافحون باستمرار لمعرفة ما هم أنفسهم في الواقع يعتقدون وما يعتقدون الجميع آخر كان التفكير حقا.
في الغالب أبقوا إجاباتهم على أنفسهم ،ولكن في حالة كومي ومولر ،وراء كل التهرب المعتادة والنسيج العقالني ،لم يكن هناك حقا
أي شخص ،بخالف أسرة الرئيس ،الذي لم يلوم بشكل كبير ترامب نفسه.
وكانت هذه هي النقطة التي عبرت فيها عتبة األباطرة-المالبس الجديدة .اآلن يمكنك ،بصوت عال ،بدال من شك بحرية حكمه ،الفطنة،
واألهم من ذلك كله ،والنصيحة انه كان الحصول على.
وقال توم باراك لصديق "انه غبي ليس فقط مجنونا".
لكن بانون ،جنبا إلى جنب مع بريبوس ،عارض بشدة إطالق النار كومي ،في حين أن إيفانكا وجاريد لم تدعم فقط ،ولكن أصر على
ذلك .هذا الحدث الزلزالي دفع موضوعا جديدا من بانون ،وكرره على نطاق واسع ،وهو أن كل نصيحة من الزوجين كانت نصيحة سيئة.
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ال أحد يعتقد اآلن أن إطالق النار كومي فكرة جيدة .حتى الرئيس بدا خبيثا .ومن ثم ،رأى بانون دوره الجديد في إنقاذ ترامب ،وستحتاج
ترامب دائما إلى االدخار .قد يكون ممثل رائع لكنه لم يتمكن من إدارة حياته المهنية.
وبالنسبة لبانون ،جلب هذا التحدي الجديد فائدة واضحة :عندما غرقت ثروة ترامب ،ارتفع بانون.
في رحلة إلى الشرق األوسط ،ذهب بانون للعمل .وقد ركز على شخصية الني ديفيس ،وهو أحد محامي كلينتون ،الذين أصبحوا ،لمدة
أفضل من عامين ،ناطقا باسم المدافعين عن حقوق اإلنسان على مدار الساعة ومدافعا عاما عن البيت األبيض في كلينتون .كان بانون
قد حكم على كومي-مولر بأن يهدد البيت األبيض ترامب كما كان مونيكا ليوينسكي و كين ستار إلى البيت األبيض كلينتون ،ورأى نموذجا
للهروب من مصير قاتل في استجابة كلينتون.
"ما فعله كلينتون هو الذهاب إلى الفرش مع االنضباط المدهش" ،وأوضح" .قاموا بإنشاء متجر خارجي ثم لم يذكر بيل وهيالري ذلك مرة
أخرى .أنها األرض من خالل ذلك .كان ستار قد ماتوا بحقوقهم وحصلوا عليه ".
كان بانون يعرف بالضبط ما يجب القيام به :ختم الجناح الغربي وبناء موظفي القانون واالتصاالت منفصلة للدفاع عن الرئيس .في هذا
البناء ،الرئيس سوف تحتل حقيقة موازية ،وإزالتها من غير المتعاونين مع ما سيصبح الرياضة الدموية حزبية واضحة  -كما كان الحال في
نموذج كلينتون .سوف تنتقل السياسة إلى ركنها السيئ ،و ترامب سيتصرف بنفسه كرئيس و كقائد عام.
"نحن سنفعل ذلك" ،وأصر على بانون ،مع جوي دي غوير والطاقة الهوس" ،الطريقة التي فعلوا ذلك .غرفة حرب منفصلة ،محامين
منفصلين ،متحدثين منفصلين .انها تبقي على الكفاح هناك حتى نتمكن من شن هذه المعركة األخرى هنا.الجميع يحصل على
هذا .حسنا ،ربما ال ترامب كثيرا .غير واضح .ربما قليال .ليس ما تخيله" .
بانون ،في إثارة كبيرة ،و بريبوس ،ممتنة لذريعة لمغادرة الجانب الرئيس ،هرعت إلى الجناح الغربي للبدء في تطويقه.
لم يفلت من بريبوس أن بانون كان في االعتبار لخلق حارس الخلفي للمدافعين عن حقوق اإلنسان ديفيد بوسي ،كوري ليواندوفسكي،
وجيسون ميلر ،وجميعهم من المتحدثين الخارجيين  -التي من شأنها أن تكون والء إلى حد كبير له.األهم من ذلك كله ،أنها لم تفلت من
بريبوس أن بانون كان يطلب من الرئيس للعب دور كامل من الطابع :الرئيس التنفيذي بارد ،مطرد ،الذي يعاني طويال.
ومن المؤكد أنها لم تساعد في أنهم لم يتمكنوا من استئجار مكتب محاماة مع أرفع الممارسات الحكومية ذوي الياقات البيضاء .وبحلول
الوقت الذي عاد فيه بانون وبريبوس الى واشنطن ،قالت ثالث شركات رفيعة المستوى ال .كلهم كانوا يخشون أنهم سيواجهون تمردا بين
الموظفين األصغر سنا إذا كانوا يمثلون ترامب ،خائفا ترامب سوف يذللهم علنا إذا ذهبت األمور صعبة ،ويخافون ترامب سوف يقودهم
لمشروع القانون.
وفي النهاية ،قامت تسع شركات كبرى بإيقافها.

18
بانون ريدوكس
ب
أنون عاد ،وفقا لفصيل بانون .وفقا لبانون نفسه" :أنا جيدة .أنا جيد  .لقد عدت .قلت ال تفعل ذلك .أنت ال يطلق النار على مدير
مكتب التحقيقات الفدرالي .اعتقد العباقرة هنا ".
كان بانون مرة أخرى؟ وطلب من الجانب اآلخر قلق من البيت جاريد وإيفانكا ،دينا باول ،غاري كوهن ،هوب هيكس ،هر ماكماستر.
إذا عاد ،كان ذلك يعني أنه نجح في تحدي الفرضية التنظيمية لبيت ترامب األبيض :األسرة سوف تسود دائما .كان ستيف بانون ،حتى
في منفاه الداخلي ،لم يتوقف عن هجومه اللفظي العام على جاريد وإيفانكا .وأصبح السجل من بانون فعال على السجل .كانت هذه
نوبات مريرة ،أحيانا فرحان ،من الفطنة والذكاء والدوافع الزوجين" :إنهم يعتقدون أنهم يدافعون عنه ،لكنهم دائما يدافعون عن أنفسهم".
اآلن أعلن أنهم انتهوا كمركز الطاقة  -دمرت .وإذا لم يكن األمر كذلك ،فإنها تدمر الرئيس مع المشورة الرهيبة وخدمة ذاتية .واألسوأ من
جاريد كان إيفانكا" .إنها لم تكن على اإلطالق في الحملة .أصبحت موظفة في البيت األبيض ،وهذا عندما أدرك الناس فجأة انها غبية
كما لبنة .قليال الدهاء التسويق ولها نظرة ،ولكن بقدر فهم الواقع كيف يعمل العالم وما هي السياسة وماذا يعني  -ال شيء .بمجرد
فضح ذلك ،تفقد هذه المصداقية .جاريد فقط نوع من فليتس في و يفعل االشياء العربية" .
الناس على الجانب جارفانكا يبدو أكثر وأكثر خوفا حقا من ما يمكن أن يحدث إذا عبروا الجانب بانون .ألن البانونيت ،يبدو أنهم يخشون
حقا ،كانوا قتلة.
في رحلة إلى الرياض ،اقتربت دينا باول من بانون حول تسرب منها إلى موقع إخباري يميني .قالت له إنها تعرف أن التسرب جاء من
جوليا هان ،أحد شعب بانون وكاتب بريتبارت السابق.
"يجب أن تأخذ بها معها" ،وقال مسليا بانون" .لكنها وحش .وقالت انها سوف تأتي في لك .واسمحوا لي أن أعرف كيف يعمل بها" .
بين باول العديد من األهداف العادية ،باول أصبح المفضل .وكثيرا ما كانت تولى منصب نائب مستشار األمن القومي؛ كان ذلك تسمية لها
في وقت ما حتى في صحيفة نيويورك تايمز  .في الواقع ،كانت نائبة مستشار األمن القوميلالستراتيجية  ،وهذا الفرق ،وأشار بان
خارج ،بين مدير العمليات لسلسلة الفنادق والكونسيرج.

82

وبعد عودته من رحلته الى الخارج بدأ باول فى التحدث بجدية مع االصدقاء حول جدولها الزمنى للخروج من البيت االبيض والعودة الى
وظيفة القطاع الخاص .وقالت شيريل ساندبرج ،كان نموذجها.
"يا إلهي سخيف" ،وقال بانون.
وفي يوم  26مايو  /أيار ،أي قبل يوم واحد من عودة الحزب الرئاسي من رحلة في الخارج ،ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه خالل
المرحلة االنتقالية ،بحث كوشنر وسيرجي كيسلياك ،السفير الروسي ،في تحريض كوشنر ،إمكانية إنشاء الروس قناة اتصال خاصة بين
فريق االنتقال والكرملين .ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم عن تقارير المخابرات "يعتقد الجانب الجارفاني أن بانون هو
المصدر.
جزء من العداء العميق اآلن بين الزوجين العائلين األولين وحلفائهم وبانون وفريقه كان قناعة جارفانكا بأن بانون لعب دورا في العديد من
تقارير تفاعل كوشنر مع الروس .ولم يكن هذا ،بعبارة أخرى ،مجرد حرب سياسية داخلية؛ كانت مباراة الموت .من أجل بانون أن يعيش،
كوشنر يجب أن تكون مصداقية تماما-بيلوريد ،التحقيق ،وربما حتى السجن.
بانون ،وأكد من قبل الجميع أنه لم يكن هناك الفوز ضد عائلة ترامب ،بالكاد حاول إخفاء اعتقاده باالرتياح أنه كان على وشك أن تتفوق
عليها .في المكتب البيضاوي ،أمام والدها ،هاجم بانون علنا لها" .أنت" ،مشيرا إلى أنها كما شاهد الرئيس" ،كاذب سخيف" .كانت
شكاوى إيفانكا المريرة ألبيها ،والتي كانت في الماضي قد تقلصت بانون ،وقد اجتمعت اآلن من قبل ترامب اليدين" :قلت أنت هذه مدينة
صعبة ،طفل ".
***
ولكن إذا عاد بانون ،كان بعيدا عن الوضوح ما يعنيه الظهر .ترامب يجري ترامب ،وكان هذا التأهيل الحقيقي ،أو أنه لم يشعر حقد أعمق
نحو بانون النه نجا نيته األولية لقتله؟ ال أحد يعتقد حقا ترامب نسي
بعد ذلك ،وقال انه يسكن ويجتر ومضغ .يقول سام نونبيرغ ،أحدهم في دائرة ترامب ،ثم يلقي إلى الخارج" :من أسوأ األمور عندما يعتقدأنك نجحت على حسابه"" .إذا كان الفوز الخاص بك هو بأي حال من األحوال ينظر إليه على أنه خسارة له ،فيو".
من جانبه ،اعتقد بانون أنه كان يعود ألنه في لحظة محورية ،قد أثبتت نصيحته أفضل بكثير من "عباقرة" .إطالق النار كومي ،حل جميع
المشاكل حل جارفانكا ،قد أطلق العنان حقا مجموعة من العواقب الرهيبة .
يعتقد جانب جارفانكا أن بانون كان في جوهره ابتزاز الرئيس .مثل
ذهب بانون ،لذلك ذهبت فوعة وسائل اإلعالم الرقمية اليمينية .على الرغم من هاجسه الواضح "باألخبار المزيفة" التي وضعتها صحيفة
نيويورك تايمز  ،واشنطن بوست  ،و سي إن إن ،للرئيس التهديد باألخبار المزيفة كان أكبر في الواقع على اليمين .على الرغم من أنه
لن يطلق على األخبار المزيفة على فوكس وبريتبارت واآلخرين ،إال أن هذه المنافذ  -التي يمكن أن تصور مجموعة من المؤامرات التي
يباع فيها ترامب الضعيف إلى مؤسسة قوية  -قد تكون أكثر خطورة بكثير من نظيراتها على اليسار.
وكان ينظر إلى بانون أيضا بأنه تصحيح خطأ بيروقراطي سابق .حيث كان في البداية قد كان مضمونا ليكون أدمغة العملية  -واثق من أنه
كان أكثر ذكاء من الجميع (و ،في الواقع ،قلة حاولت تحدي له لهذا اللقب)  -وليس الموظفين حتى اآلن انه كان يضع منظمته و الموالين
بقوة في المكان .وكان موظفو االتصاالت خارج الميزانية  -بوسي ،وليواندوفسكي ،وجايسون ميلر ،وسام نونبيرغ (على الرغم من أنه
سقط لفترة طويلة مع ترامب نفسه) ،وألكسندرا بريت شكلت جيشا خاصا من المدافعين والمدافعين .ما هو أكثر من ذلك ،أيا كان الخرق
كان هناك بين بانون وباريبوس جاء بسالسة معا على التباهي المتبادل من جاريد وإيفانكا .كان البيت األبيض المحترف متحدا ضد عائلة
الهواة البيت األبيض.
إضافة إلى ميزة البانون البيروقراطية الجديدة ،كان له تأثير كبير على مالك فريق الجدار الناري الجديد ،والمحامين وموظفي الشركة
الذين سيصبحون جماعيا الني ديفيس من دفاع ترامب .غير قادر على توظيف المواهب هيبة ،تحولت بانون إلى واحد من المحامين
الرجل منذ فترة طويلة الرجل ضرب مارك كاسويتز .كان بانون قد ارتبط سابقا مع كاسويتز عندما تعامل المحامي مع سلسلة من
المشاكل شبه الوفاة في الحملة ،بما في ذلك التعامل مع عدد كبير من االدعاءات والتهديدات القانونية من قائمة متزايدة من النساء
يتهمن ترامب بالتحرش بهم ومضايقتهم.
في  31مايو ،دخلت خطة جدار النار بانون حيز التنفيذ .ومن اآلن فصاعدا ،سيتولى فريق كاسويتز معالجة جميع المناقشات المتعلقة
بروسيا والتحقيقات المتعلقة بمولر والكونغرس وغيرها من المسائل القانونية الشخصية .الرئيس ،كما وصف بانون الخطة في القطاع
الخاص و كما حث رئيسه ،لن تكون معالجة أي من هذه المناطق .من بين العديد من الجهود العديدة إلجبار ترامب على الوضع الرئاسي،
كان هذا هو األحدث.
ثم قام بانون بتثبيت مارك كورالو ،وهو موظف سابق في االتصاالت في كارل روف ،كمتحدث باسم جدار الحماية .كان يخطط أيضا لوضع
بوسي و ليواندوفسكي كجزء من فريق إدارة األزمات .وفي محاولة بانون ،حاول كاسويتز مواصلة عزل الرئيس عن طريق إعطاء موكله
نصيحة أساسية :إرسال منزل األطفال.
بانون كان في الواقع مرة أخرى .كان فريقه .كان جداره حول الرئيس  -الذي كان يأمل أن يحافظ على جارفانكا.
وقد تميزت لحظة بانون الرسمية من العودة معلما رئيسيا .في  1يونيو،
بعد مناقشة داخلية طويلة ومريرة ،أعلن الرئيس أنه قرر االنسحاب من اتفاقية باريس المناخية .بالنسبة لبانون ،كانت صفعة مرضية
للغاية في مواجهة االستقاللية الليبرالية  -إلون موسك وبوب إيغر استقال على الفور من مجلس األعمال ترامب  -وتأكيد الغرائز البانونية
الحقيقية ترامب.
وبالمثل ،كانت الخطوة التي شنتها إيفانكا ترامب في البيت األبيض أصعب.
"نقاط" ،وقال بانون" .الكلبة ميتة".
***
هناك عدد قليل من المتغيرات السياسية الحديثة أكثر تخريبية من المدعي العام مخصص .انها بطاقة البرية في نهاية المطاف.
ويعني المدعي العام أن المسألة قيد التحقيق ،أو القضايا المتتالية دائما
 -سيكون تركيز وسائل اإلعالم المستمر .وبإعداد المدعين العامين ،فإن المدعين العامين هم زعماء معينون.
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وهذا يعني أن على كل شخص في دائرة اتساع نطاقه أن يستعين بمحام .حتى المشاركة العرضية يمكن أن تكلف ستة أرقام؛ فإن
المشاركة المركزية ترتفع بسرعة إلى الماليين.
وبحلول أوائل الصيف ،كان هناك بالفعل سوق البائع المكثف في واشنطن ألعلى المواهب القانونية الجنائية .ومع بدء تحقيق مويلر ،قام
موظفو البيت االبيض بتدهور عاجل للحصول على افضل شركة قبل ان يتواجد شخص اخر هناك اوال وخلق صراعا.
وقالت كاتي والش ،التي أصبحت اآلن بعد ثالثة أشهر من البيت األبيض ،بناء على نصيحة من محاميها الجديد "ال يمكن الحديث عن
روسيا ،ال شيء ،ال يمكن أن تذهب إلى هناك".
إن أي مقابالت أو إقرارات تقدم للمحققين قد تعرضك للخطر .ما هو أكثر من ذلك ،كل يوم في البيت األبيض جلبت مخاطر جديدة :أي
اجتماع عشوائي قد تجد نفسك في يتعرض لك أكثر من ذلك.
وظل بانون يصر على األهمية المطلقة لهذه النقطة  -وبالنسبة له أهمية استراتيجية .إذا كنت ال تريد أن تجد نفسك الحصول على
شطب خارج الكونغرس ،حياتك المهنية وصافي قيمتها في خطر ،كن حذرا الذي تحدثت إليه .أكثر إلى هذه النقطة :يجب أن ال تحت أي
ظرف من الظروف التحدث إلى جاريد وإيفانكا ،الذين كانوا اآلن روسيا السامة .لقد كانت بانون الفضيلة والمعلن عنها على نطاق واسع:
"لم أكن أبدا إلى روسيا .أنا ال أعرف أي شخص من روسيا .لم أتحدث أبدا مع أي روس .وأود فقط أن ال أتحدث إلى أي شخص لديه" .
الحظ بانون بانس بال هوادة في الكثير من "االجتماعات الخاطئة" ،وساعد على جلب النائب الجمهوري نيك آيرز كمدير أركان بنس،
والحصول على "رجلنا االحتياطي" للخروج من البيت األبيض و "حول العالم و يبدو وكأنه نائب الرئيس ".
وبعيدا عن المخاوف واالضطرابات المباشرة ،كان هناك شيء مؤكد تقريبا
نتيجة أن المدعي العام الخاص المفوض للعثور على جريمة من شأنه أن يجد الكثير من المرجح .أصبح الجميع عامال محتمال إلشراك
اآلخرين .الدومينو سوف تسقط .األهداف سوف الوجه.
بول مانافورت ،مما يجعل حياة جيدة في المناطق المالية الدولية الرمادية ،حسابه المخاطر استنادا إلى احتماالت طويلة اطالق النار أن
أي شخص تحت الرادار من شأنه أن يتلقى أي وقت مضى عن كثب التدقيق ،سيخضع اآلن للمراجعة المجهرية .وال يزال عدوه ،أوليغ
ديريباسكا  -الذي يواصل المطالبة بمبلغ  17مليون دوالر ضد مانافورت وهو نفسه يبحث عن معاملة تفضيلية من السلطات االتحادية
التي قيدت سفره إلى الواليات المتحدة  -يواصل تحقيقه العميق في شؤون مانافورت الروسية واألوكرانية.
توم باراك ،الذي كان خاضعا لتيار الرئيس للوعي ،فضال عن تاريخه المالي ،كان يستعرض فجأة تعرضه الخاص .في الواقع ،فإن جميع
الملياردير األصدقاء الذين ترامب حصلت على الهاتف و غوسيبد و دامب كانت الشهود المحتملين.
وفي الماضي ،كانت اإلدارات التي تجبر على التعامل مع مدعي خاص معين للتحقيق في األمور التي قد يكون الرئيس قد شاركت فيها
ومحاكمتها عادة ما تستهلك من خالل الجهود المبذولة للتصدي لها .وقد انقسمت فترة واليتهم إلى فترات "قبل" و "بعد"  -مع فترة "ما
بعد" تعثرت بشكل مأساوي في أوبرا الصابون لمطاردة الرجل .اآلن كان يبدو أن "بعد" الفترة ستكون تقريبا تقريبا من إدارة ترامب.
ويبدو أن فكرة التواطؤ الرسمي والمؤامرة المؤلمة  -مثلما كان اإلعالم والديمقراطيون يعتقدون أو يأملون بشكل ال يصدق بين ترامب
والروس  -يبدو غير محتمل لكل شخص في البيت األبيض( .تعليق بانون أن حملة ترامب لم تكن منظمة بما فيه الكفاية لتواطؤ مع
مؤسسات الدولة الخاصة بها أصبحت نقطة الكالم المفضلة للجميع  -ليس أقلها ألنها كانت صحيحة) .ولكن ال أحد كان يشهد على
الصفقات الجانبية والعمليات الحرة ،وإال شيئا  -برغر االشياء التي كان الخبز اليومي للمدعي العام والخطاب المحتمل لعالمات
ترامب .ويعتقد الجميع أنه إذا انتقل التحقيق إلى سلسلة طويلة من المعامالت المالية ترامب ،فمن شبه المؤكد أن تصل إلى عائلة
ترامب وبيت ترامب األبيض.
ثم كان هناك ادعاء الرئيس الراسخ بأنه يمكن أن يفعل شيئا .يمكنني أن أطلق النار عليه  ،كما يقول .في الواقع ،كان آخر من الحلقات
المتكررة له :أنا يمكن أن يطلق النار عليه .يمكنني اطالق النار عليه .مولر .إن فكرة المواجهة التي يسود فيها الرجل األكثر قوة ،والعزم،
واألشد تعنتا ،واللعنة ،والعواقب ،كانت محورية في األساطير الشخصية لترامب.عاش في عالم مانو مانو ،واحد إذا كان لديك االحترام
الخاص والشعور بالكرامة الشخصية ليست قضية أهم  -إذا لم تكن ضعيفة بمعنى الحاجة إلى يبدو وكأنه شخص معقول ومحترمة  -كان
لديك ميزة رائعة .وإذا كنت جعلت الشخصية ،إذا كنت تعتقد أنه عندما المعركة حقا يهم أنه قتل أو قتل ،كنت من غير المرجح أن يلتقي
شخص على استعداد لجعلها شخصية كما كنت.
كان هذا هو البصيرة األساسية لبانون حول ترامب :جعل كل شيء شخصي ،وكان عاجزا عن عدم.
***
وقد ركز الرئيس على الجلسات ،بعد أن قام الجميع بتركيز غضبه على مولر (على األقل حتى اآلن).
جلسات " -بيوريجارد"  -وهو حليف بانون وثيق ،وفي مايو ويونيو حركات الرئيس اليومية تقريبا ضد النائب العام  -ما وراء حتى والئه وعزم،
أصدر ترامب انتقادا خطيرا مكانته والصوت واللباس  -قدم فجأة قليال من األخبار الجيدة للجانب مكافحة بانون من المنزل .بانون ،حسب
رأيهم ،ال يمكن أن يكون حقا على القمة إذا كان الوكيل الرئيسي له اآلن يتم إلقاء اللوم على كل شيء سيئ في حياة ترامب .كما هو
الحال دائما ،كان ترامب االحترام أو االزدراء المعدية .إذا كنت في صالح ،ثم أيا كان وأيا كان يرتبط معك كان أيضا لصالح .إذا لم تكن ،ثم كل
ما يرتبط معك كان ساما.
وظلت وحشية عدم رضا ترامب في ازدياد .رجل صغير مع مكانة السيد ماجو و لهجة جنوبية من الطراز القديم ،سخرت جلسات مرعبة
من قبل الرئيس ،الذي رسم صورة تآكل من الضعف الجسدي والعقلي .إهانة الصدمة مشع من المكتب البيضاوي .هل يمكن أن نسمع
ذلك عندما يمر بها.
وقد بذلت جهود بانون في الحديث مع الرئيس عن تذكير ترامب بالصعوبات التي سيواجهونها خالل تأكيد آخر من جانب النائب العام،
وأهمية الجلسات في القاعدة المحافظة الصعبة ،والوالء الذي أظهرته الجلسات خالل حملة ترامب .لرضا الجانب المضادة للبانون،
أسفرت عن جولة أخرى من ترامب بانسد بانون.
وقد أصبح الهجوم على الجلسات اآلن ،على األقل في ذهن الرئيس ،افتتاح الجلسة في جهد نشط الستبدال الجلسات كمدعي
عام .ولكن لم يكن هناك سوى مرشحين اثنين إلدارة وزارة العدل الذين يعتقد ترامب أنه يمكن استخراج الوالء المطلق ،كريس كريستي
ورودي جولياني .كان يعتقد أنهما سيؤديان أعماال كاميكازية له ،تماما كما يعلم الجميع أنه من المؤكد تقريبا أنه لن يتم تأكيد ذلك.
***
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وكما جاء في تصريحات جيمس كومي أمام لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ ،فإنه سيعقد يوم  8يونيو  /حزيران ،أي بعد اثني
عشر يوما من عودة الحزب الرئاسي إلى بالده من رحلته الطويلة إلى الشرق األوسط وأوروبا ،وبدأت بين كبار الموظفين تحقيقا مفتوحا
تقريبا في ترامب والدوافع وحالة العقل.
وقد بدا ذلك مدعوما بسؤال واضح :لماذا لم يطلق كومي خالل أول أيامه من منصبه ،عندما كان من المحتمل أن ينظر إليه على أنه تغيير
طبيعي للحارس دون اتصال واضح بالتحقيق الروسي؟ كانت هناك العديد من األجوبة الغامضة :الفوضى العامة ،وتيرة األحداث بسرعة،
وإحساس حقيقي بالبراءة
و  naïvetéعن التهم الروسية .ولكن اآلن يبدو أن هناك تفهما جديدا :يعتقد دونالد ترامب أنه كان أكثر قدرة على السلطة ،والسلطة،
والسيطرة أكثر مما كان عليه في الواقع ،وكان يعتقد أن موهبته للتالعب بالناس واالنحناء والهيمنة عليها كانت أكبر بكثير مما كانت
عليه .دفع هذا الخط المنطقي أكثر من ذلك بقليل :اعتقد كبار الموظفين أن الرئيس لديه مشكلة مع الواقع ،والواقع هو اآلن الساحقة
له.
إذا كان صحيحا ،وهذا المفهوم يتعارض مباشرة مع الفرضية األساسية لدعم ترامب بين موظفيه .وبمعنى ما ،ليست مشكوك فيها عن
كثب ،اعتقدوا انه كان القوى السحرية تقريبا .وبما أن نجاحه لم يفسر ،فإنه يجب أن يكون موهبة تتجاوز ما يمكن أن فاثوم .غرائزه .أو
الهدايا بائع له .أو طاقته .أو مجرد حقيقة أنه كان عكس ما كان من المفترض أن يكون .لقد كانت هذه السياسة غير العادية للسياسة
السياسية تجاه النظام ،ولكنها يمكن أن تعمل.
ولكن ماذا لو لم يفعل ذلك؟ ماذا لو كانوا جميعا خطأ عميق؟
ودفع إطالق نار كومي والتحقيق الذي أجراه مويلر إلى تأخر الحساب الذي أنهى أشهر التعليق على الكفر .هذه الشكوك واالعتبارات
المفاجئة  -على أعلى مستوى من الحكومة  -لم تصل بعد إلى قدرة الرئيس على العمل بشكل كاف في وظيفته .لكنهم فعلوا ،ولعل
للمرة األولى في مناقشات مفتوحة ،يذهبون إلى وجهة النظر أنه كان يائسة للتخريب الذاتي قدرته على العمل في الوظيفة .هذه
النظرة ،المخيفة كما كانت ،تركت على األقل مفتوحة أنه إذا تم التحكم بدقة في جميع عناصر التخريب الذاتي ،معلوماته ،اتصاالته،
تصريحاته العامة ،والشعور بالخطر والتهديد له ،قد تكون قادرة على سحب معا ونجاح أداء.
فجأة ،أصبح هذا الرأي السائد لرئاسة ترامب والفرصة التي ال تزال تستدعي :يمكنك إنقاذ من قبل من حولك أو اسقطت من قبلهم.
ويعتقد بانون أن رئاسة ترامب ستفشل بطريقة أو بأخرى في حال كان كوشنر وزوجته ال يزاالن مستشارين ترامب األكثر تأثيرا .إن
افتقارهم إلى الخبرة السياسية أو في العالم الحقيقي قد عرقلوا بالفعل الرئاسة ،ولكن منذ كارثة الكومي تزداد سوءا :كما رأى بانون،
كانوا يتصرفون اآلن من الذعر الشخصي.
يعتقد الجانب كوشنر أن بانون أو البانونية دفعت الرئيس إلى قسوة التي قوضت قدراته بائع طبيعي لسحر والتواصل.وكان بانون وأمثاله
جعلته الوحش هو أكثر وأكثر ويبدو أن.
وفي الوقت نفسه ،يعتقد الجميع تقريبا أن قدرا كبيرا من الخطأ يقع في رين بريبوس ،الذي فشل في إنشاء البيت األبيض الذي يمكن
أن يحمي الرئيس من نفسه أو من بانون أو من أطفاله .وفي الوقت نفسه ،مع االعتقاد بأن المشكلة األساسية في بريبوس كانت
كبش فداء ،ناهيك عن القليل من الضعف :مع القليل من السلطة ،رئيس األركان ببساطة لم يكن قادرا على توجيه إما
ترامب أو من حوله .بريبوس نفسه يمكن ،وليس من المفيد جدا ،يجادل فقط أن ال أحد لديه أي فكرة عن مدى أسوأ كل هذا كان
سيكون دون وساطته المعاناة منذ فترة طويلة بين أقارب الرئيس ،سفنجالي له ،وغرائز ترامب الرهيبة الخاصة.قد يكون هناك اثنين أو
ثالثة من المشاغل في اليوم ،ولكن من دون عزم بريبوس الصعبة ،وضربات ترامب أنه استوعب ،قد يكون هناك أكثر من عشرة آخرين.
***
وفي  8يونيو  /حزيران ،بعد قليل من العاشرة صباحا إلى ما يقرب من واحد بعد الظهر ،أدلى جيمس كومي بشهادته أمام لجنة
االستخبارات في مجلس الشيوخ .وقد تركت شهادة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق ،وهي قوة جولة مباشرة من حيث
الموقف ،والموقف األخالقي ،والشرف الشخصي ،وتفاصيل مزعجة ،رسالة بسيطة من البالد :كان الرئيس على األرجح خداعا وبالتأكيد
كاذبا .في سن  politesseسائل اإلعالم الحديثة ،وكان عدد قليل من الرؤساء تم الطعن بصورة مباشرة ويطعن أمام الكونغرس.
هنا كان ،صارخة في قول كومي في :اعتبر الرئيس المدير  FBIعن العمل مباشرة له ،من وظيفته بسبب له ،واآلن يريد شيئا في
المقابل" .الحس السليم بلدي" ،وقال كومي " ،مرة أخرى ،أنا يمكن أن تكون خاطئة ،ولكن قال لي الحس السليم لي ما يحدث هنا هو
أنه يتطلع إلى الحصول على شيء في مقابل منح طلبي للبقاء في منصبه".
في قول كومي ،وأراد الرئيس  FBIلتسريح مايكل فلين .وانه يريد وقف  FBIمن متابعة التحقيق ذات الصلة روسيا لها.النقطة يمكن أن
يكون من الصعب أكثر وضوحا :إذا كان الرئيس يضغط مدير النه يخشى ان تحقيقا مايكل فلين سيضر له ،ثم كان هذا عرقلة سير العدالة.
التباين بين الرجلين ،كومي وترامب ،كان في جوهره التناقض بين الحكم الرشيد وترامب نفسه .جاء كومي عبر ودقة ،مجزأة ،دقيقا في
عرضه لتفاصيل ما حدث وطبيعة مسؤوليته ،كما كان من قبل ،والكتاب كما يحصل .ترامب ،في صورة التي تقدمها كومي ،كان شادي،
واطالق النار ،من دون والورك ،غافلون أو حتى علم القواعد ،وخادعة ،وذلك لنفسه.
وقال بعد انتهاء جلسة االستماع الرئيس الجميع انه لم يشاهد ذلك ،ولكن الجميع يعرف لديه .وبقدر ما كان هذا ،ورأى ترامب ذلك،
مسابقة بين الرجلين ،فإنه كان على النحو المباشر تجاور كما قد يتخيل البعض .وكانت نقطة كاملة من شهادة كومي إلعادة صياغة
وتتناقض مع ما كان الرئيس قد قال في كتابه التغريدات والتصريحات الغاضبة والدفاعية ،ويلقي الشك على أفعاله والدوافع وتشير إلى أن
نية الرئيس تتمثل في أغرى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي.
حتى بين الموالين ترامب الذين آمنوا ،كما فعل ترامب ،أن كومي كان زائفة وهذا كان كل وظيفة ،طرح ،وكان الشعور العام تقريبا أنه في
هذه اللعبة مميتة ،كان ترامب العزل تماما.
***
بعد خمسة أيام ،في  13حزيران ،كان دور جيف جلسات ليدلي بشهادته أمام لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ.وكانت مهمته في
محاولة لشرح االتصاالت التي أجراها مع السفير الروسي ،واالتصاالت التي تسببت في وقت الحق له أن يطلبوا رد االختصام نفسه
وجعله كيس اللكم الرئيس .على عكس كومي ،الذي كان قد دعي إلى مجلس الشيوخ الظهار له فضيلة وقد اغتنمت الفرصة ،جلسات
دعيت للدفاع عن المراوغة والخداع ،أو الغباء.
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في تبادل غالبا ما نكد ،قدم المدعي العام وجهة نظر  squirrellyمن صالحيات السلطة التنفيذية .على الرغم من ان الرئيس ليس في
الحقيقة أثار صالحيات السلطة التنفيذية ،تعتبر جلسات أنه من المناسب لمحاولة حماية على أي حال.
بانون ،والفرجة على شهادة من الجناح الغربي ،وسرعان ما أصبحت باالحباط" .هيا ،بوروغارد" قال.
غير حليق ،جلس بانون على رأس طاولة المؤتمر خشبية طويلة في رئيس مكتب الموظفين وتركز باهتمام على الشاشة بشاشة
مسطحة في جميع أنحاء الغرفة.
واضاف "انهم يعتقدون ان عالميين مثل ذلك إذا أطلقنا النار كومي" وقال :مع "هم" يجري جاريد وإيفانكا" .إن عالميين أن الهتاف بالنسبة
لنا التخاذ أسفل الرجل الذي تولى هيالري أسفل ".أين رأى رئيس الجلسات هو سبب الفشل الذريع كومي ،رأى بانون جلسات كضحية
منه.
 Aكوشنر  ،sylphlikeوهو يرتدي حلة رمادية نحيف وربطة عنق سوداء نحيف ،تسللوا الى الغرفة( .صنع في اآلونة األخيرة جوالت كان
نكتة عن كوشنر كونه الرجل األكثر أناقة في واشنطن ،وهو على العكس تماما من مجاملة ).وفي مناسبة الصراع على السلطة بين
بانون وكوشنر يبدو أن تتخذ شكل مادي .سلوك بانون نادرا ما تتغير ،ولكن كوشنر قد يكون الفظ ،التنازل ،ورافض أو ،كما كان اآلن ،تردد،
خجول ،واحتراما.
بانون تجاهل كوشنر حتى مسح رجل أصغر سنا حنجرته" .كيف تسير األمور" أشار بانون جهاز التلفزيون :كما هو الحال في مشاهدة
لنفسك .
وأخيرا تحدث بانون .واضاف "انهم ال يدركون هذا عن المؤسسات ،وليس الناس".
واضاف "انهم" يبدو أن الجانب أو  Jarvankaعلى بناء أوسع في اشارة الى كل الذين وقفوا مع بغفلة ترامب.
"هذه المدينة هي حول المؤسسات" استمرار بانون" .نحن اطالق النار على مدير مكتب التحقيقات االتحادي ونحن اطالق النار في
مكتب التحقيقات الفدرالي كله .ترامب رجل ضد المؤسسات ،والمؤسسات يعرفون ذلك .كيف تعتقد أن يذهب إلى أسفل؟ "
واالختزال هذا لحثالة بانون المفضلة :في سياق الحملة االنتخابية ،ودونالد ترامب هدد تقريبا كل مؤسسة في الحياة السياسية
األميركية .وكان نسخة المهرج أمير جيمي ستيوارت في السيد سميث يذهب إلى واشنطن  .ترامب يعتقد ،وتقدم النعناع البري لغضب
األميركيين واستياء عميق ،أن رجال واحدا يمكن أن يكون أكبر من هذا النظام .تفترض هذا التحليل أن مؤسسات الحياة السياسية كانت
على النحو
استجابة تلك الموجودة في الحياة التجارية أن ترامب كان من وأنها اشتاقت لتلبية السوق والبحث عن روح العصر .ولكن ماذا لو كانت
هذه المؤسسات لوسائل اإلعالم ،والقضاء ،وأجهزة االستخبارات ،والسلطة التنفيذية أكبر في حد ذاته ،و "المستنقع" مع لها مكاتب
المحاماة والمستشارين والباعة المتجولين النفوذ ،والتسريبات وكان بأي حال من األحوال حريصة على التكيف؟ إذا ،بحكم طبيعتها ،انهم
مصممون على تحمل ،ثم كان هذا الرئيس عرضي ضدها.
بدا كوشنر غير مقتنعين" .لن أضع عليه مثل ذلك".
وأضاف "أعتقد أن هذا هو الدرس المستفاد من مائة يوم األولى أن بعض الناس هنا تعلمت" وقال بانون ،وتجاهل كوشنر" .انها لن تحصل
على أفضل .وهذا هو ما يشبه ".
"أنا ال أعرف" قال كوشنر" .أعرف" ،وقال بانون.
واضاف "اعتقد جلسات يفعل ما يرام" ،وقال كوشنر" .أنت  ،ال؟"
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تي
وقال انه وسائل االعالم مقفلة قيمة دونالد ترامب ،ولكن قلة في وسائل اإلعالم قد مقفلة أكثر مباشرة وشخصيا من جو سكاربورو وميكا
بريجنسكي .وكان على المعرض اإلفطار  MSNBCصابون أوبرا العش أو ربما  Oprahesqueالدراما الجارية حول عالقتها مع ترامب كيف انه
بخيبة أمل لهم ،إلى أي مدى جاءوا من الصدد األصلي له ،وكم وكيف مثير للشفقة أنه أحرج نفسه بانتظام  .السندات كان لديه مرة
واحدة معهم ،مزورة من خالل المشاهير المتبادل والشعور الملكية المشتركة للسياسة (سكاربورو ،وعضو الكونغرس السابق ،بدا أن
يشعر أنه كان من المعقول أن يكون رئيسا بقدر ما شعرت دونالد ترامب أنه ينبغي أن يكون) ،قد ميز تظهر خالل الحملة االنتخابية .اآلن
أصبح مرض جلدي العام في جزء من دورة األخبار اليومية .سكاربورو وبريجنسكي حاضر له،توجيه اهتمامات أصدقائه وعائلته ،وبخ له،
وقلق بصراحة عن وسلم أنه كان الحصول على النصيحة الخاطئة (بانون) و ،أيضا ،أن القوى العقلية له واالنزالق .هم راهن أيضا مطالبة
بتمثيل البديل يمين الوسط معقول للرئيس ،وكانت في الواقع تماما مقياسا جيدا لكال الجهود ليمين الوسط ل
التعامل معه وعلى الصعوبات يوما بعد يوم تعيش معه.
ترامب ،معتبرا انه كان يستخدم ويساء استخدامها من قبل سكاربورو وبريجنسكي ،وادعى عنيدا وتوقفت عن مشاهدة المعرض .ولكن
األمل هيكس ،كل صباح ،مهتز ،وكان إلعادة فرز األصوات بالنسبة له.
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صباح جو ودراسة األرض-صفر في الطريقة التي وسائل اإلعالم استثمارها في أكثر من ورقة رابحة .وكان الحوت مقابلها العواطف وسائل
اإلعالم ،االعتبار الذاتي ،واألنا ،حبا الحركي  ،والتقدم الوظيفي ،والرغبة في أن تكون في قلب القصة ،أيضا ،يمخض كل في هاجس
بنشوة تقريبا .وفيما يتعلق العكسي ،وكان وسائل اإلعالم نفس الحوت ،والتي تخدم نفس الوظيفة ،لترامب.
ألضفت هذا ترامب عرة ،والشعور مدى الحياة آخر أن الناس كانوا يأخذون باستمرار ميزة غير عادلة له .هذا ربما جاء من رخص والده
وعدم وجود الكرم ،أو من  overawarenessبلده كونه طفل الغني (ومما ال شك فيه انعدام األمن له حول هذا) ،أو من فهم مفاوض
العميق أنه هو الفوز أبدا  ،-winأنه حيثما هناك ربح هناك خسارة .ترامب ببساطة ال يمكن أن تلتزم المعرفة
أن شخصا ما كان الحصول على ما يصل الساق على نفقته .كان له نظام بيئي محصلتها صفر .في عالم ترامب ،كل ما يراه من قيمة إما
المستحقة له أو قد سرقت منه.
قد سكاربورو وبريجنسكي اتخذت عالقتهما مع ترامب والنقدية بما فيه الكفاية ،في حين وضع أي نسبة في جيبه وفي هذه الحالة،
فقضى أن لجنته تكون معاملة تفضيلية خانع .أن أقول هذا اقتادوه جنون سيكون بخس .وسكن وتركز اهتمامها على االحساس
بالظلم .ال أذكر جو أو ميكا له كان الحظر قائما.
وقالت مشاعره الجرحى وعدم الفهم في فشل األشخاص الذين كان يسعى ل ،في المقابل ،احتضانه احتضان كانت "عميق ،مجنون
عميقة" ،مساعده السابق سام  ،Nunbergالذي كان قد فواجه حاجته لغرض اعتماده بنسبة  100في المائة وله المر اشتباه فى
إصابته استفادت من.
***
للخروج من هذا الغضب المتراكم جاء له  29يونيو سقسقة حول ميكا بريجنسكي.
وكان الكالسيكي ترامب :لم يكن هناك أي وساطة بين خارج على قياسية اللغة والبيان العام .مشيرا الى "انخفاض معدل الذكاء مجنون
ميكا" في تغريدة واحدة ،وكتب في آخر أنها كانت "ينزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زار هي وسكاربورو ترامب في مار واحد في
الغو في ليلة رأس السنة السابقة .وكان كثير من التغريدات له ال ،ألنها قد يبدو ،الكالم العفوي ،ولكن تلك ثابتة .غالبا ما بدأ الخالفات
ترامب كما الكوميديا إهانة وطدت كما االتهامات المريرة وبعد ذلك ،في لحظة ال يمكن احتواؤه ،أصبح اإلعالن الرسمي.
الخطوة التالية ،في تقريره سقسقة النموذج ،واالزدراء ليبرالي عالمي .تقريبا جاء بعد أسبوع من غضب وسائل االعالم االجتماعية ،كابل
الثدي ضرب ،وإدانة صفحتها األولى سقسقة له حول بريجنسكي .وقد رافق ذلك من خالل الجزء اآلخر من سقسقة ترامب الحيوية :من
خالل توحيد الرأي الليبرالي ضده ،وقال انه موحد نقيضه بالنسبة له.
في الحقيقة ،كان في كثير من األحيان ال يدرك تماما طبيعة ما قاله وال يدرك تماما ماذا يجب أن يكون هناك مثل هذا رد فعل عاطفي
لذلك .في كثير من األحيان ال ،وقال انه فاجأ نفسه I" .ماذا قال؟" انه سيطلب بعد الحصول على رد فعل حاد.
وكان ال يخدم حتى هذه اإلهانات للحصول على تأثير جيد ،ليس تماما .ولم يكن محسوبا سلوكه بعناية .كان العين بالعين ،وأنه من
المرجح أن يكون قال ما عنيدا وقال حتى لو لم يكن أحد اليسار يقف معه( .هذا النقص جدا من الحساب ،وهذا عدم القدرة على ان يكون
سياسيا ،كان جزءا من سحره السياسي) كان مجرد حسن حظه أن  35في المئة التي نسبة مكانة  Trumpianمن الناس الذين ،وفقا
لمعظم استطالعات الرأي ،بدا لنصرته ال مهما (أن منظمة الصحة العالمية ،في تقديره ،دعه تفلت من اطالق النار شخص في الجادة
الخامسة)  was-منزعج إلى حد كبير ،وربما حتى مدعومة كل تعبير جديد عن .Trumpness
اآلن ،بعد أن عبر عن نفسه ،وحصلت في الكلمة األخيرة ،وكان ترامب مبتهج مرة أخرى.
"ميكا وجو الحب تماما هذا .وقال الرئيس ،مع بعض االرتياح والحقيقة الواضحة انها تصنيفات كبيرة بالنسبة لهم ".
***
وبعد عشرة أيام ،وكان جدول كبير من  Bannonitesيتناول وجبة العشاء في نادي بومباي ،وهو مطعم هندي الراقية كتلتين من البيت
األبيض .واحدة من مجموعة آرثر شوارتز ،وهو -PRمستشار سؤاال حول قضية ميكا وجو.
وربما كان الضجيج ،ولكنه كان أيضا مقياسا المناسب من سرعة األحداث في عصر ترامب :بانون مالزم الكسندرا  Preateأجاب ،مع
الضبابية حقيقية" ،من؟"
أوبريت من تويت ،وميكا فظاظة والشتم الذي أبداه الرئيس له نقص خطير في السيطرة والحكم ،واللوم في جميع أنحاء العالم تنهال
عليه وسلم لذلك ،قد تراجعت اآلن بالفعل ،طغت بالكامل من قبل المزيد من االنفجارات ترامب والجدل.
ولكن قبل االنتقال إلى الحلقة القادمة من  ،ohmygodnessيجدر النظر في إمكانية أن هذا ثابت ،يوميا ،في كثير من األحيان أكثر من
مرة في اليوم ،تصادم من األحداث كل واحد يلغي واحد من قبل ،هو انحراف حقيقي والجدة في قلب رئاسة ترامب.
ربما لم يسبق له مثيل في التاريخ ،وليس من خالل الحربين العالميتين ،سقوط االمبراطوريات ،وفترات التحول االجتماعي غير عادية ،أو
حلقات فضيحة تهز الحكومة
تكشفت  have-األحداث من واقع الحياة مع مثل هذا التأثير العاطفي ومؤامرة سماكة .في أزياء من اإلفراط في مشاهدة برنامج
تلفزيوني ،وأصبحت حياة المرء الحقيقية ثانوية تماما للدراما العام .لم يكن من المعقول أن نقول قف ،انتظر دقيقة واحدة فقط :الحياة
العامة ال يحدث مثل هذا  .الحياة العامة في الواقع تفتقر إلى التماسك والدراما( .التاريخ ،وعلى النقيض من ذلك ،يبلغ من التماسك
والدراما فقط في وقوعه).
عملية إنجاز أصغر مجموعة من المهام داخل السلطة التنفيذية المترامية االطراف ومقاومة هي عملية السالحف .عبء البيت األبيض هو
الملل من البيروقراطية .جميع منازل األبيض النضال من أجل الترفع عن ذلك ،ونجحوا فقط في بعض األحيان .في عصر الوسائط الفائقة،
وهذا لم يحصل أسهل للوصول الى البيت االبيض ،انها حصلت عليه أصعب.
إنها أمة يصرف ،مجزأة ومشغولة .كان عليه ،يمكن القول ،مأساة غريبة باراك أوباما أنه حتى كشخصية والتحول ملهمة التواصل ،انه ال
يستطيع قيادة حقا الكثير من االهتمام .كذلك ،قد يكون من مأساة المركزية من وسائل اإلعالم أن لها من الطراز القديم وحتى الجاهلة
االعتقاد المدنية الذهن أن السياسة هي أعلى شكل من أشكال أخبار ساعد تحويلها من شركة الشامل لواحد ضيق الصب .لألسف،
والسياسة نفسها لديها أكثر وأكثر تصبح األعمال المنفصلة .جاذبيتها هو -Bإلى-B-بين األعمال التجارية واألعمال .مستنقع الحقيقي هو
مستنقع الفطرية مصالح المحارم االنعزالية .،،هذا ليس الفساد بقدر ما هو زيادة التخصص .انها حياة افتة ل .وقد ذهب السياسة اتجاه
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واحد ،وثقافة أخرى .قد يتظاهر الحشاشون بين اليسار واليمين على خالف ذلك ،ولكن وسط كبير ال توجد اآلن 'ر وضع االهتمامات
السياسية في الجزء العلوي من عقولهم.
وحتى اآلن ،يخالف كل منطق الثقافي وسائل اإلعالم ،التي تنتج دونالد ترامب على أساس يومي مذهل ،بعد  can'tوقفة و-أنه السرد.
وهذا لم يكن حتى ألنه كان تغيير أو اإلخالل أساسيات الحياة األميركية .في غضون ستة أشهر كرئيس وفشلها في السيطرة على ما
يقرب من أي جانب من جوانب العملية البيروقراطية ،وقال انه ،وراء وضع مرشحه في المحكمة العليا ،إنجاز ،عمليا يتكلم ،ال شيء.
وحتى اآلن !OMG ،كان هناك تقريبا أي قصة أخرى في أمريكا وفي كثير من بلدان العالم .هو أن الطبيعة المتطرفة والتحويلية للرئاسة
ترامب :عقدت اهتمام الجميع.
داخل البيت األبيض ،كانت الضجة التي أثيرت اليومية وسحر في العالم ال يوجد سبب للفرح .كان عليه ،في ضوء مرير موظفي البيت
األبيض ،وسائل اإلعالم التي حولت كل يوم الى المناخية ،لحظة الغادرة .و ،بمعنى من المعاني ،وهذا كان الصحيح :كل تطور ال يمكن
أن يكون المناخية .حقيقة أن ذروة يوم أمس في وقت قريب ،مقارنة مع ذروة المقبلة ،أن يكون تافه ،يحمل بدال من عدم التناسب.
وسائل اإلعالم فشلت في الحكم على األهمية النسبية لألحداث ترامب :جاءت معظم األحداث ترامب عن شيء (يمكن القول كل منهم
فعل) ،وبعد كل كان في استقبال بنفس الصدمة والرعب .موظفي البيت األبيض يعتقد أن التغطية ترامب وسائل اإلعالم تفتقر إلى
"السياق"  by-هذا ،فإنها تعني أن الناس يجب أن ندرك أن ترامب كان في الغالب مجرد النفخ والنفخ.
وفي الوقت نفسه ،لم القليلة في البيت األبيض ال توجيه اللوم إلى ورقة رابحة لهذا أيضا .ويبدو أنه يفتقر إلى فهم أبسط من شأنه،
بالضرورة ،أن يتعاظم أقوال وأفعال الرئيس لقوة النونية .في بعض الشعور مريحة ،وقال إنه لم يفهم هذا ألنه أراد االهتمام ،بغض النظر
عن عدد المرات التي بخيبة أمل له .لكنه أراد أيضا ألنه مرارا وتكرارا االستجابة أدهشه و ،كما لو كان في كل مرة ألول مرة ،وقال انه ال
يمكن تعديل سلوكه.
اشتعلت شون سبيسر وطأة المأساة اليومية ،وتحول هذا معقول خالف ذلك ،دمث ،والمهنية في شخصية نكتة واقفا عند باب البيت
األبيض عملية المنحى .في كتابه اليومية تجربة الخروج من الجسد ،باعتباره شاهدا على الذل بك ،وخسارة للكلمات ،فهم سبايسر بعد
فترة من الوقت ،على الرغم من أنه بدأ يفهم هذه بداية أول يوم له في العمل عند التعامل مع النزاع حول الجمهور االفتتاحي أرقام أنه
"ذهب إلى أسفل حفرة أرنب" .وفي هذا المكان مربكا ،كل حيلة العامة ،التظاهر ،نسبة ،والدهاء ،والوعي الذاتي قد يلقي ظالال ،أو-
ربما نتيجة أخرى من ترامب أبدا حقا ينوي أن يكون رئيسا  never-أحسب حقا في حالة كونه رئيسا للبالد.
من ناحية أخرى ،لم الهستيريا ثابتة لديهم فضيلة السياسي غير مقصود واحد .إذا ألغيت كل حدث جديد من كل حدث آخر ،مثل بعض
أحمق نظام هرمي أخبار دورة ،فإنك نجا دائما في يوم آخر.
***
أبناء دونالد ترامب ،دون االبن ،تسعة وثالثين ،واريك ،ثالثة وثالثين ،وجدت في عالقة طفولية القسري ألبيهم ،وهو الدور الذي أحرج
منها ،ولكن واحدة أنهم أيضا
احتضنت مهنيا .وكان دور أن يكون ورثة دونالد ترامب والحضور .استغرق والدهما بعض المتعة منتظم في الفتة إلى أنها كانت في الجزء
الخلفي من الغرفة عندما سلم هللا من أدمغة ،ولكن ،مرة أخرى ،تميل ترامب لإلحتقار أي شخص قد يكون أكثر ذكاء مما كان عليه.
أختهم إيفانكا ،وبالتأكيد ال عبقرية األم ،كان الشخص الذكي عائلة معينة ،زوجها جاريد مشغل األسرة على نحو سلس .التي تركت دون
واريك اللمهمات واالدارة .في الواقع ،كان اإلخوة نمت لتصبح التنفيذيين الشركة المملوكة للعائلة المختصة معقول (وهذا ما ال أقول كل
ذلك بكثير) ألن والدهما زيارتها ضئيلة أو معدومة الصبر ليشغل فعليا شركته .وبطبيعة الحال ،وأنفق تماما كمية ال بأس بها من وقتهم
المهنية على أهواء ،والمشاريع ،والترقيات ،وبشكل عام من حياة .DJT
وكان من مصلحة المدى والدهم للرئاسة أنه أبقاه بعيدا عن المكتب .ومع ذلك ،كانت إدارة الحملة إلى حد كبير مسؤوليتهم ،وذلك
عندما ذهبت الحملة من نزوة إلى تطور خطير في األعمال التجارية ترامب واألسرة ،وتسبب في اضطراب في األسرة ديناميكية .كان
الناس اآلخرين فجأة حريصة على أن تكون مساعدين رئيسيين دونالد ترامب .كانت هناك جهات خارجية ،مثل كوري يفاندوفسكي ،مدير
الحملة ،ولكن كان هناك أيضا من الداخل ،جاريد شقيق في القانون .وليس غير عادي للشركة الذي تديره عائلة ،قدمت ورقة رابحة
الجميع يتنافس لصالحه .وكانت الشركة عنه .كان موجودا بسبب اسمه وشخصيته ،والكاريزما ،لذلك كانت محفوظة أعلى مكانة في
الشركة بالنسبة ألولئك الذين يمكن أن تكون له أفضل .لم يكن هناك كل ما الكثير من المنافسة لهذا الدور قبل ركض للرئاسة،ولكن في
أوائل عام  ،2016مع الحزب الجمهوري االنهيار وترامب ارتفاع ،واجه أبنائه الوضع المهني واألسرة الجديد.
وكان من شقيق -LNالقانون تم وضع ببطء في الحملة ،جزئيا بناء على إلحاح من زوجته بسبب عدم وجود والدها الجبرية قد تؤثر في
الواقع أعمال ترامب اذا لم إبقاء العين عليه .وبعد ذلك ،مع إخوانه في القانون ،وسحبت من قبل في إثارة الحملة نفسها .في أواخر ربيع
عام  ،2016عندما فاز بترشيح الحزب جميع ولكن ،كانت حملة ترامب مجموعة من مراكز القوى المتنافسة مع السكاكين بها.
ليفاندوفسكي يعتبر كل من اإلخوة وشقيقه في القانون مع ازدراء المتداول على األرض :لم تكن فقط دون االبن واريك غبي ،وجاريد
بطريقة أو بأخرى على حد سواء متغطرس واذعانا (بتلر) ،ولكن ال أحد يعرف مثقال ذرة عن السياسة  ،indeed-لم يكن هناك ساعة من
الخبرة السياسية فيما بينها.
مع مرور الوقت ،أصبح ليفاندوفسكي قريب ال سيما للمرشح .إلى األسرة ،وخاصة لكوشنر ،كان ليفاندوفسكي لتمكين.تدفقت أسوأ
الغرائز رابحة من خالل يفاندوفسكي .في أوائل شهر يونيو ،وأكثر قليال من شهر قبل المؤتمر الوطني الجمهوري ،قرر جاريد وإيفانكا أن
هناك حاجة لما من أجل الحملة االنتخابية ،من أجل ترامب ،كان العمل على التدخل.
جعل قضية مشتركة مع دون جونيور واريك ،جاريد وإيفانكا ضغط من أجل تشكيل جبهة موحدة إلقناع ترامب لالطاحة يفاندوفسكي .دون
االبن ،والشعور تقلص ليس فقط عن طريق ليفاندوفسكي لكن جاريد ،أيضا ،اغتنمت الفرصة .وقال انه طرد ليفاندوفسكي
وتصبح له استبدال وبالفعل ،أحد عشر يوما في وقت الحق أن يكون قد انتهى ليفاندوفسكي.
كل هذا كان جزءا من الخلفية إلى واحدة من أكثر اللقاءات سخيفة في السياسة الحديثة .في  9يونيو  ،2016التقى دون االبن ،جاريد،
وبول  Manafortمع يلقي  movieworthyمن الشخصيات المشكوك فيها في برج ترامب بعد أن عدت من المعلومات الضارة عن هيالري
كلينتون .دون االبن ،بتشجيع من جاريد وإيفانكا ،كان يحاول إقناع والده بأن لديه االشياء في االرتفاع في الحملة.
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عندما أصبح هذا االجتماع العام في وقت الحق ثالثة عشر شهرا ،فإنه ،للوصول الى البيت االبيض ترامب ،تغلف كل من القضية
المرفوعة ضد التواطؤ مع الروس والقضية لذلك .وكانت الحالة ،أو عدم وجود واحد ،وليس من العقول المدبرة وحيلة ،ولكن من الناس
التي ال معنى لها والجاهلة حتى ساذج وغير مبال أنها تواطأت بحماس على مرأى من الجميع.
***
المشي في برج ترامب ذلك اليوم يونيو كان محام مرتبطة جيدا من موسكو ،الذي كان ضابط المخابرات الروسي المحتمل .المقربين من
حكم القلة الروسية األذربيجانية أراس أغاالروف .مروج الموسيقى الواليات المتحدة الذين تمكنوا ابن  ،Agalarovوهو نجم البوب
الروسية .وضاغطة الحكومة الروسية في واشنطن .وكان الغرض منها في زيارة مقر الحملة االنتخابية لمرشح الحزب الرئيسي المفترض
لرئاسة الواليات المتحدة لالجتماع مع ثالثة من الناس وضعت معظم كبير على الحملة .وسبق هذا االجتماع سلسلة البريد اإللكتروني
موجهة إلى عدة مستلمين داخل حملة ترامب نوايا بهيجة تقريبا :الروس يعرضون تفريغ المعلومات السلبية أو حتى التجريم عن الخصم.
ومن بين النظريات لماذا والفنية لهذا االجتماع معتوه:
• الروس ،في شكل منظم أو لحسابهم الخاص ،كانوا يحاولون إيقاع الحملة ترامب في المساومة
• وكان االجتماع جزءا من التعاون النشط بالفعل على جزء من حملة ترامب مع الروس للحصول على المعلومات وتوزيعها الضارة عن
هيالري كلينتون و ،في الواقع ،في غضون أيام من االجتماع دون ،أعلنت ويكيليكس أنها حصلت على رسائل البريد اإللكتروني
كلينتون .أقل من شهر في وقت الحق ،وبدأت في إطالق سراحهم.
• حملة ترامب واسعة العينين ،إلى حد كبير ال يزال  playactingفي الترشح لاللرئيس لومع أي فكر على اإلطالق للفوز في الواقع
االنتخابات كانت مفتوحة على أي وجميع التوسالت والعروض ،ألنه ليس لديه ما غبي دون االبن (فريدو ،وستيف سوف بانون يصفه
له ،في واحدة من كثرة العراب القروض) كان مجرد محاولة الثبات انه كان العبا وعلى الذهاب إلى الرجل.
• وضم االجتماع رئيس الحملة ،بول  ،Manafortوصوت األكثر تأثيرا الحملة ،جاريد كوشنر ،لألسباب التالية( :أ) يجري تنسيق مؤامرة
على مستوى عال( .ب)  Manafortوكوشنر ،ال تأخذ الحملة جدا
على محمل الجد ،ودون التفكير في أي نتيجة هنا ،ومطلقا لمجرد احتمال من الحيل القذرة .وحدت (ج) الرجال الثالثة في خطتهم
للتخلص من يفاندوفسكي مع دون االبن كما األحقاد رجل وكجزء من هذه الوحدة Manafort ،وكوشنر في حاجة لتظهر في اجتماع
سخيفة دون االبن.
أيا كان السبب لهذا االجتماع ،بغض النظر عن أي من الحاالت المذكورة أعاله يصف بشكل دقيق كيف جاءت هذه المجموعة الكوميدية
ومقلقة معا ،بعد عام واحد ،يشك عمليا أحد أن دون االبن كان يريد والده أن يعرف أنه أخذ زمام المبادرة.
واضاف ان "الفرصة التي دون االبن لم المشي هذه  jumosتصل إلى مكتب والده في الطابق السادس والعشرين هي صفر" ،وقال
لبانون دهش وساخر ،وليس بعد فترة طويلة تم الكشف عن هذا االجتماع.
وأضاف "الرجال كبار الثالثة في حملة" ذهب لبانون مرتاب على " ،ويعتقد أنها فكرة جيدة أن يلتقي مع حكومة أجنبية داخل برج ترامب
في قاعة المؤتمرات في الطابق مع الخامسة والعشرين لم المحامين .لم يكن لديهم أي المحامين .حتى إذا كنت تعتقد أن هذا لم يكن
خيانة ،أو غير وطني ،أو القرف سيئة ،وتصادف أنني كنت أعتقد أنه من كل ذلك ،يجب أن يكون دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي على
الفور .حتى لو كنت ال أعتقد أن تفعل ذلك ،وكنت غير أخالقي تماما ،وأردت أن المعلومات ،يمكنك أن تفعل ذلك في فندق هوليداي إن
في مانشستر ،نيو هامبشاير ،مع محاميك الذين يجتمعون مع هؤالء الناس وتذهب من خالل كل شيء ،و ثم أنها لفظيا يأتي وأقول
محام آخر في خفض التدريجي ،وإذا كنت قد حصلت على شيء ،ثم يمكنك معرفة كيفية تفريغ عليه ل Breitbartأو شيء من هذا
القبيل ،أو ربما بعض الدول األخرى نشر أكثر شرعية .أنت ترى ذلك أبدا ،أنت ال تعرف أبدا ،ألنك ال تحتاج إلى  ....ولكن هذا هو الثقة
الدماغ التي كانت لديهم ".
أن جميع المشاركين المرافعة في نهاية المطاف أن اللقاء كان غير منطقي تماما ،بغض النظر عن األمل في أنه ربما كان ،وأعترف أنه
كان التعساء .ولكن حتى لو كان ذلك صحيحا ،وكان في وقت الحق من العام الوحي االجتماع ثالثة آثار عميقة وربما التحويلية:
أوال ،ثابتة ،النفي المتكرر من أي وقت مضى عن وجود بعد أن كان أي نقاش بين مسؤولي الحملة والروس متصال الكرملين عن الحملة،
وبالفعل ،ال يوجد اتصال ذات مغزى بين مسؤولي الحملة والحكومة الروسية ،وانفجرت.
وثانيا ،فإن اليقين بين موظفي البيت األبيض أن ترامب نفسه قد ال يكون مطلعا على تفاصيل هذا االجتماع ،ولكن قد التقى مديري
المدارس ،يعني أن الرئيس اشتعلت بها بأنه كاذب من قبل أولئك الذين كان في أشد الحاجة الثقة .وكانت نقطة انعطاف آخر بين لزم-
في-القبو وقعت على مقابل لاللبرية الركوب ،و -getلي-الخروج من هنا.
ثالثا ،كان واضحا اآلن بجالء أن مصلحة الجميع تباينت .معلقة ثروات دون االبن ،بول  ،Manafortوجاريد كوشنر فردي في الميزان .في
الواقع ،كان أفضل تخمين من قبل الكثيرين في الجناح الغربي أن تفاصيل االجتماع قد تم تسريبها من قبل
الجانب كوشنر ،وبالتالي التضحية دون االبن في محاولة لتحويل المسؤولية بعيدا عن أنفسهم.
***
حتى قبل كلمة االجتماع يونيو  2016تسربت ،وفريق إلى حد كبير القانوني كوشنر وتجميعها في االندفاع منذ تعيين مولر ،المحامي
الذي تم التفكيك معا صورة خاصة الطب الشرعي من االتصاالت الروسية كل من الحملة والمالية الشركات كوشنر "والمال ممر المشاة.
في يناير ،وتجاهل ما يقرب من الحذر الجميع ضدها ،وكان جاريد كوشنر دخل البيت األبيض بأنه قيادي بارز في اإلدارة؛ اآلن ،وبعد ستة
أشهر ،واجه خطر القانوني الحاد .وكان قد حاول االبتعاد عن االضواء ،ورؤية نفسه بأنه وراء الكواليس مستشار ،ولكن اآلن موقف علني
له كان ليس فقط خطرا نفسه ولكن مستقبل األعمال عائلته .طالما ال يزال يتعرض لها ،وقد منعت عائلته فعليا من معظم المصادر
المالية .دون الوصول إلى هذه السوق،مقتنياتها يهدد أصبحت حاالت الديون الشدة.
جاريد وإيفانكا في  fantasylikeحياة اثنين وطموح ،مهذب ،جيدا يحب الشباب الذين يعيشون في الجزء العلوي من العالم االجتماعي
والمالي في نيويورك بعد أن ،في النسخة الخاصة من األزياء المتواضع ،قبلت العالمية السلطة زيارتها اآلن ،وحتى خلق الذاتي مع ال زوج
وال زوجة في مكتب طويلة بما فيه الكفاية التخاذ أي إجراءات حقيقية على اإلطالق ،وتأتي إلى الهاوية من عار.
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كان السجن ممكن .لذلك كان اإلفالس .ترامب قد تم الحديث حول بتحد تقديم العفو ،أو المفاخرة عن سلطته لمنحهم ،ولكن هذا ال
يحل المشاكل التجارية كوشنر ،وكما أنها لم توفر وسيلة لتهدئة تشارلي كوشنر ،جاريد والد صفراوي وغالبا غير عقالني .ما هو أكثر من
ذلك ،تبحر بنجاح من خالل ثقب اإلبرة القانونية تتطلب لمسة دقيق ونهج استراتيجي دقيق من جانب الرئيس ،تماما تطورا غير مرجح.
وفي الوقت نفسه ،اتهم الزوجان الجميع في البيت األبيض .كما القى بالالئمة  Priebusلحالة من الفوضى التي قد تنتج جو حربي الذي
دفع التسريبات المستمرة والضارة ،وألقوا بالالئمة بانون للتسرب ،وألقوا بالالئمة سبيسر لسوء الدفاع عن الفضيلة ومصالحهم.
انهم بحاجة للدفاع عن أنفسهم .كانت استراتيجية واحدة للخروج من المدينة (وكان بانون قائمة كل لحظات متوترة عندما الزوجين قد
اتخذت عطلة مريحة) ،وحدث أن ترامب سيحضر قمة  G20هامبورغ ،ألمانيا ،يوم  7يوليو و  .8جاريد وإيفانكا رافق الرئيس في زيارته،
وحين علموا في قمة هذه الكلمة من االجتماع دون االبن مع الروس والزوجين أبقى يقدمون بوضوح أنها دون االبن اجتماع قد تسربت.
واألسوأ من ذلك ،علموا أن القصة كانت على وشك كسر في صحيفة نيويورك تايمز .
في األصل ،والموظفين ترامب كانت تتوقع تفاصيل االجتماع دون االبن لكسر على الموقع حوالي عام  .المحامين ،والمتحدث مارك
كورالو ،كان يعمل إلدارة هذا الخبر .ولكن بينما في هامبورغ ،علمت موظفي الرئيس بأن تايمز كان
تطوير القصة التي كان أكثر بكثير من التفاصيل حول االجتماع الذي من المحتمل جدا التي قدمتها كوشنر الجانبية التي ستنشر في
السبت يوليو أبقي  .8المعرفة المتقدمة من هذه المادة من الفريق القانوني للرئيس لسبب الظاهري أنه ألم ر تنطوي على الرئيس.
في هامبورغ ،وإيفانكا ،ومعرفة أخبار سيحصل بعد قليل ،وتقديم لها جهد التوقيع :صندوق البنك الدولي لمساعدة سيدات األعمال في
البلدان النامية .وكان هذا مثال آخر لما رأى العاملون في البيت األبيض كما غاية االتجاه خارج-رسالة الزوجين .في أي مكان في حملة
ترامب ،في أي مكان على لوحات بيضاء بانون ،وليس في أي مكان في قلب هذا الرئيس كان هناك مصلحة في سيدات األعمال في
البلدان النامية .وكان جدول أعمال ابنته فريدة على خالف مع  father'sأو على األقل جدول األعمال الذي انتخبوه .إيفانكا ،من وجهة نظر
تقريبا كل موظف في البيت األبيض ،يساء فهم عميق لطبيعة وظيفتها واعتنق التقليدي السيدة األولى النبالء إلزام الجهود في عمل
موظفي البيت األبيض.
قبل فترة وجيزة من الصعود سالح الجو واحد من أجل الوطن رحلة العودة ،وإيفانكا مع ما قبل اآلن قد بدأت يبدو وكأنه الفوضى تقريبا
لهجة الصمم-السبت في لوالدها بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي في مؤتمر  G20الرئيسي
الطاولة .ولكن هذا كان مجرد الهاء :رئيسا وفريقه يتجمعون على متن الطائرة ،كان الموضوع الرئيسي ليس المؤتمر ،كان كيفية
االستجابة ل تايمز قصة دون االبن واجتماع برج ترامب جاريد ،واآلن ساعات فقط بعيدا من كسر.
في الطريق إلى واشنطن ،شون سبيسر وشخص آخر من مكتب االتصاالت وهبط إلى الجزء الخلفي من الطائرة واستبعادها من
المناقشات المذعورين .أصبح األمل هيكس االستراتيجي االتصاالت كبير ،مع الرئيس ،كما هو الحال دائما ،ولها العميل المفرد .في األيام
التالية ،تحولت أن أعلى حالة السياسية بأنها "في الغرفة" رأسا على عقب .اليجري في الغرفة في هذه الحالة ،والمقصورة األمامية
على متن طائرة واحدة أصبح وضعا تعالى والحصول على الخروج من السجن ،مجانا بطاقة ،" .وهي تستخدم إليذاء مشاعري عندما
رأيتهم يركض فعل األشياء التي كانت وظيفتي" وقال سبايسر" .اآلن أنا سعيد ليكون للخروج من حلقة".
وشملت في المناقشة على متن الطائرة كان الرئيس هيكس ،جاريد وإيفانكا ،وباسمها ،جوش  .Raffelإيفانكا ،وفقا لتذكر في وقت
الحق من فريقها ،من شأنه أن يترك وقت قصير من االجتماع ،تأخذ حبوب منع الحمل ،والذهاب إلى النوم .جاريد ،في قول فريقه ،قد
يكون هناك ،لكنه لم يكن "أخذ قلم رصاص على أي شيء ".قريبة ،في قاعة مؤتمرات صغيرة مشاهدة الفيلم فارجو ،وكانت دينا باول،
غاري كوهن ،ستيفن ميلر ،و HRماكماستر ،وجميعهم سيصر في وقت الحق أنهم كانوا ،ولكن على مقربة جسديا على األزمة ،وإزالتها
من ذلك .وبالفعل ،تم القبض أحدا "في الغرفة" في اللحظة التي سيحصلون قريبا الفحص الدقيق والمستشار الخاص ل ،مع المسألة
ذات الصلة في ما إذا كان واحد أو أكثر الموظفين االتحاديين قد يسببها الموظفين االتحاديين اآلخرين على الكذب.
سيطر رئيسا المتضرر ،الذي ال ينضب ،وتهديد للمناقشة ،ودفع
في خط ابنته وزوجها هيكس ،و ، .Raffelوالمسائل أبقى -Kasowitzالمحامي الذي كان للحفاظ ترامب على مبعدة من الصلة الروسية
وظيفة محددة في االنتظار على الهاتف لمدة ساعة ومن ثم ال يضع من خالل .أصر الرئيس أن االجتماع الذي عقد في برج ترامب كان
بكل بساطة حول سياسة اعتماد الروسية .وهذا ما تم مناقشته ،هذه الفترة .فترة.على الرغم من أنه من المرجح ،إذا ليس من المؤكد،
أن تايمز كان البريد اإللكتروني التجريم سلسلة في الواقع ،كان من الممكن جدا أن جاريد وإيفانكا والمحامين يعرف في تايمز كان أمر
هذه سلسلة البريد اإللكتروني الرئيس أنه ال ينبغي ألحد أن تدع على إلى مناقشة أكثر إشكالية حول هيالري كلينتون.
وكان ذلك مثاال في الوقت الحقيقي من اإلنكار والتستر .الرئيس يعتقد ،عدائي ،ما يعتقد .كان الواقع ما كان مقتنعا أنها كانت أو ينبغي
أن يكون .ومن هنا جاءت الرواية الرسمية :كان هناك اجتماع قصير مجاملة في برج ترامب حول سياسة اعتماد ،ولكن دون نتيجة ،حضره
كبار مساعديه والمواطنين الروس غير منتسبين .وكانت صياغة هذه حكاية المصنعة عملية مارقة الناشئين-دائما العنصرين األكثر قابلة
لالشتعال من التستر.
وفي واشنطن Kasowitz ،والمتحدث باسم الفريق القانوني ،ومارك كورالو ،لم تكن على علم إما تايمز مقالة أو خطة لكيفية الرد عليه
حتى ذهب البيان األولي دون االبن خارج للتو قبل اندالع قصة السبت.
على مدى اثنتين وسبعين ساعة القادمة أو نحو ذلك ،وجد كبار موظفي نفسها منفصلة تماما عن و ،مرة أخرى ،وتبحث في في دهشة
المعرضين للتصرفات الدائرة الداخلية للرئيس من مساعديه .في هذا ،والعالقة بين الرئيس واألمل هيكس ،التسامح دام السندات غريبة
بين رجل كبير السن وشابة جديرة بالثقة ،وبدأ أن ينظر إليه باعتباره الشاذة ومثيرة للقلق .تماما المكرسة الستيعاب عليه وسلم ،قالت:
له الميسر وسائل اإلعالم ،وكان الميسر في نهاية المطاف من السلوك دون وساطة .له دوافع وأفكار ،غير منقحة ،لم تتم مراجعة ،دون
منازع ،وليس فقط من خالل مرت عليه ،ولكن ،عبر هيكس سافر إلى العالم دون أي تحكيم البيت األبيض آخرين.
"المشكلة ليست تويتر ،انها األمل" ،الحظ واحد موظف االتصاالت.
بعد يوم من نشر أول قصة له ،ويوم  9يوليو تايمز احظ أن االجتماع برج ترامب كان يسمى خصيصا لمناقشة العرض الروسي من إتالف
المواد عن كلينتون .في اليوم التالي ،كما تايمز على استعداد لنشر سلسلة البريد اإللكتروني الكامل ،دون االبن ملقاة على عجل
بنفسه .يتبع هناك عدد شبه يومي من الشخصيات ،كل جديد ،بطريقتها الخاصة ،غريبة ومقلقة الذين برز المشاركين في االجتماع.
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ولكن الوحي االجتماع برج ترامب زيارتها أخرى ،والبعد ربما أكبر من ذلك .وكان هذا انهيار استراتيجية قانونية الرئيس :زوال جدار الحماية
كلينتون محاكاة ستيف بانون في جميع أنحاء الجمهورية.
المحامين ،في االشمئزاز والتنبيه ،ورأى ،في الواقع ،كل مدير أصبحت شاهدا على أصل آخر اآلثام الجميع المحتملة بالتآمر مع بعضها
البعض للحصول على قصصهم مباشرة .العميل وعائلته وهلع وتشغيل دفاع عن أنفسهم .قصيرة-
عناوين المدى تم الساحقة أي نوع من استراتيجية طويلة األجل" .إن أسوأ شيء يمكنك القيام به هو كذب المدعي العام" ،وقال أحد
أعضاء الفريق القانوني .واعتبر فكرة ترامب المستمرة أنها ليست جريمة أن يكذب على وسائل اإلعالم من قبل الفريق القانوني كما في
أحسن األحوال متهور و ،في حد ذاته ،يحتمل أن تكون قابلة للتنفيذ :محاولة صريحة لرمي الرمل في تروس والتحقيق.
وأوعز مارك كورالو عدم التحدث للصحافة ،في الواقع ال حتى اإلجابة على هاتفه .في وقت الحق هذا األسبوع ،كورالو ،ورؤية ليس جيدا
نتائج والقطاع الخاص عهدة انه يعتقد ان االجتماع الذي عقد في سالح الجو واحد يمثل إعاقة المحتملة لترك العدالة( .الجانب Jarvanka
من شأنه أن يضع إلى أن كورالو أقيل).
"هؤالء الرجال ال ستكون خمنت الثانية من قبل األطفال" قال بانون باالحباط عن الفريق جدار الحماية.
وبالمثل ،فإن عائلة ترامب ،بغض النظر عن التعرض القانوني ،ليست في طريقها ليتم تشغيلها بواسطة محاميها .ساعد جاريد وإيفانكا
لتنسيق مجموعة من متوهج الشرب تزعم التسريبات ،السلوك السيئ ،والحياة الشخصية في حالة من الفوضى ،عن مارك ،Kasowitz
الذي كان قد نصح الرئيس إلرسال زوجين المنزل .بعد فترة وجيزة عاد الحزب الرئاسي إلى واشنطن ،كان  Kasowitzبها.
***
استمر اللوم في التدفق .ومما ضاعف من رائحة واقع جديد مرير ،إن لم يكن يحكم ،التي تعلق على كارثة كومي-مولر بجهود الجميع ال
أن تصفها ذلك.
الجانبين في البيت األبيض ،جاريد ،وإيفانكا ،ونأمل ان هيكس ،ومتناقضة على نحو متزايد دينا باول وغاري كوهن على جانب واحد،
والجميع تقريبا ،بما في ذلك  ،Priebusسبيسر ،كونواي ،وأكثر وضوحا بانون ،من جهة أخرى ،كانت أكثر تتميز إدانتهم أو المسافة من
مصيبة كومي-مولر .كان عليه ،والجانب غير  Jarvankaسوف يشير دون توقف بها ،كارثةمن صنع أيديهم  .لذلك أصبح من جهد من
 Jarvankasليس فقط لتحقيق مسافة ألنفسهم من أسباب تورط كارثة مثل كانوا ألقوا اآلن عن مشاركة السلبي بدقة أو مجرد اتباع
األوامر ،ولكن تشير إلى أن خصومهم كانت على األقل على قدم المساواة في خطأ.
بعد فترة وجيزة من اندالع قصة دون االبن ،الرئيس لم تتغير دون جدوى هذا الموضوع من خالل التركيز اللوم عن الفوضى كومي-مولر
على الجلسات ،حتى التقليل بقوة أكبر وتهديده ويشير إلى أن أيامه باتت معدودة.
بانون ،الذين واصلوا الدفاع عن الجلسات ،والذي يعتقد أنه كان  -militantlyبالفعل مع هجمات الذعة على  Jarvankasلمن الغباء الجدران
نفسه الخروج من التصادم كومي ،واآلن فجأة الحصول على دعوات من صحفيين مع التسريبات التي رسمت له باعتباره تعمل مشارك
في قرار كومي.
في مكالمة هاتفية غاضبة لهيكس ،اللوم بانون التسريبات على بلدها .في الوقت المناسب ،انه جاء لرؤية البالغ من العمر ثمانية
وعشرين ،كما ال شيء أكثر من تمكين الرئاسة التعساء و
الفقراء األسماك  Jarvankaاإلمعات وانه يعتقد انها متورطة اآلن بعمق نفسها في الكارثة برمتها من خالل المشاركة في االجتماع سالح
الجو واحد .في اليوم التالي ،مع مزيد من االستفسارات القادمة من الصحفيين ،واجه هيكس داخل غرفة مجلس الوزراء واتهموها به
جاريد وإيفانكا في العمل القذر .في المواجهة تصاعدت بسرعة الى مواجهة وجودية بين الجانبين من الجانبين البيت األبيض اثنين على
مجموع قدم االستعداد للحرب.
" أنت ال تعرف ما تفعلونه  "،صاح بانون غاضب في هيكس ،مطالبين بمعرفة الذين عملت ل ،البيت األبيض أو جاريد وإيفانكا " .أنت ال
تعرف كم مشكلة كنت في " صرخ ،وقال لها أنها إذا لم تحصل على محام وقال انه اتصل والدها واقول له انه كان من األفضل الحصول
على واحدة لها " .أنت غبية باعتبارها حجر! "االنتقال من غرفة مجلس الوزراء عبر منطقة مفتوحة إلى الرئيس مسامع" بصوت عال،
مخيفة ،وتهدد بشكل واضح "بانون ،في  Jarvankaنقول ،صاح "،انا ذاهب الى اللعنة عليك ومجموعتك قليال! "مع الرئيس حيرة يريد
بحزن أن تعرف "،ما الذي يحدث؟ "
في حساب الجانب  ،Jarvankaثم ركض هيكس من بانون ،ينتحب بصورة هستيرية و "الهلع واضح ".أخرى في الجناح الغربي ضعت هذا
كنقطة عالية من العداوة الغليان بين الجانبين .ل ،Jarvankasكان خرف بانون أيضا عرض أنهم يعتقدون أنها يمكن أن تستخدم
ضده .دفعت الناس  Jarvanka Priebusإحالة المسألة إلى المستشار القانوني للبيت األبيض ،الفواتير هذا النحو اللحظة األكثر المسيئة
لفظيا في تاريخ الجناح الغربي ،أو على األقل بالتأكيد يصل بين األحداث األكثر المسيئة من أي وقت مضى.
لبانون ،وكان هذا أكثر عدال  Jarvankaاليأس-أنهم هم ،وليس له ،مثقلة كومي-مولر .انهم هم هلع وتخرج عن نطاق السيطرة.
وبالنسبة للبقية وقته في البيت األبيض ،فإن بانون ال يتكلم لهيكس مرة أخرى.
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تي
كان الردف متهور وبعد لم يرغب في اتخاذ القرارات ،على األقل ليس تلك التي يبدو حشر له في الحاجة إلى تحليل المشكلة .وأي قرار
المطاردين
له كثيرا ،حقا من اللحظة األولى من رئاسته ،كما ما يجب فعله حيال أفغانستان .لقد كانت المعضلة التي أصبحت معركة .أنه ينطوي
ليس فقط المقاومة الخاصة به إلى التفكير التحليلي ،ولكن الدماغ األيسر  /األيمن الفجوة دماغ له في البيت األبيض ،وانقسام بين
أولئك الذين دافعوا عن الفوضى وأولئك الذين يريدون الحفاظ على الوضع الراهن.
وفي هذا الصدد ،أصبح بانون صوت التخريبية وليس من المرجح البيت األبيض من أجل السالم أو على أي حال نوع من السالم .ونظرا
بانون ،وإال هو والعمود الفقري ليس ببعيد-الحازم دونالد ترامب وقفت بين ايداع خمسين ألف من الجنود األمريكيين إلى اليأس في
أفغانستان.
يمثل الوضع والوضع ،من الناحية المثالية ،زيادة على رأس الوضع الراهن ،كان  HRماكماستر ،الذي ،بجانب  ،Jarvankaأصبح الهدف
بانون لرئيس لسوء المعاملة .وعلى هذا الصعيد ،مزورة بانون سندات سهلة مع الرئيس ،الذي لم يكن كثيرا إخفاء احتقاره للعام السلطة
نقطة .يتمتع بانون والرئيس ماكماستر ،الحديث القمامة معا.
كان ماكماستر كان ربيبا للديفيد بتريوس القيادة المركزية األمريكية وأفغانستان القائد السابق الذي أصبح مدير وكالة المخابرات المركزية
أوباما قبل أن يستقيل في فضيحة عالقة حب وسوء التعامل مع المعلومات السرية .بترايوس واآلن ماكماستر يمثل نوع من نهج العمل
كالمعتاد في أفغانستان والشرق األوسط .استبقاء ماكماستر العنيد تقترح على اإلصدارات الجديدة للرئيس للزيادة ،ولكن في كل
الملعب ترامب أن موجة له للخروج من المكتب البيضاوي ولفة عينيه في اليأس وعدم التصديق.
نما نفور الرئيس والحقد لماكماستر على مواكبة الحاجة تقترب في النهاية إلى جعل اتخاذ قرار بشأن أفغانستان ،وهو قرار قال انه ما
زال تأجيل .موقفه في أفغانستان ومستنقع عسكري كان يعرف القليل عن ،عدا ذلك كان عليه مستنقع-كان دائما قبلة قبالة ساخر
والكاوية للحرب من العمر ستة عشر .وجود
ورثت ذلك لم يجعل مشاعره أكثر دفئا أو يلهمه تريد أن أسهب في الحديث عن أكثر من ذلك .كان يعرف أنه لعن الحرب و ،مع العلم أنه
لم يشعر بأي حاجة لمعرفة المزيد .على حد تعبيره المسؤولية عن ذلك على اثنين من شعبه المفضل إللقاء اللوم :بوش وأوباما.
لبانون ،ممثلة أفغانستان أحد أكثر فشل التفكير المؤسسة .بتعبير أدق ،فإنه يمثل عدم قدرة المؤسسة على مواجهة الفشل.
الغريب ،وكان ماكماستر ألف كتابا عن هذا الموضوع بالضبط ،نقدا الذعا من االفتراضات دون منازع التي القادة العسكريين السعي حرب
فيتنام .وقد احتضنت الكتاب من قبل الليبراليين وإنشاء ،والذي ،في رأي بانون ،وماكماستر أصبح االنحياز بشكل يائس .واآلن على
اإلطالق يخاف من المجهول ،عازمة على إبقاء الخيارات مفتوحة ،مكرسة لالستقرار ،وحريصة على حماية مؤسسته مؤهالته
 McMasterتوصي بزيادة عديد القوات األميركية الضخمة في أفغانستان.***
في أوائل يوليو ،والضغط التخاذ قرار يقترب من نقطة الغليان .وكان ترامب أذن بالفعل وزارة الدفاع األمريكية لنشر الموارد من الجنود أنه
يعتقد أن هناك حاجة ،لكنه رفض وزير الدفاع ماتيس للعمل دون إذن خاص من رئيس الجمهورية .سيكون ورقة رابحة في النهاية إلجراء
المكالمة ،إال إذا كان يمكن أن تجد وسيلة لتأجيله مرة أخرى.
كان الفكر بانون بأن القرار قد يطرح على الرئيس-وسيلة يحب الرئيس أن القرارات التي اتخذت اذا بانون يمكن التخلص من
ماكماستر .ومن شأن ذلك أن كال تجنب الصوت األقوى لمزيد من القوات وأيضا انتقام االطاحة بانون باليد ماكماستر من مجلس األمن
القومي.
مع الرئيس اعدة انه سيتخذ قراره بحلول شهر أغسطس ،وماكماستر ،ماتيس ،وتيلرسون الملحة التخاذ قرار في أسرع وقت ممكن،
وبدأت وسائل اإلعالم  -Bannonمستوحاة حملة لماركة ماك ماستر باعتباره عولمة ،التدخل ،وجميع أنحاء ال  ،لدينا نوعها من بين
 Trumperو ،التمهيد ،لينة على إسرائيل.
كان هجوما سكوريلووس] ،وإن كان صحيح جزئيا .كان ماكماستر في الواقع نتحدث إلى بتريوس في كثير من األحيان.وكان كيكر اقتراح أن
ماكماستر كان يعطي داخل مخدر لبترايوس ،منبوذة بسبب اعترافه بأنه مذنب بشأن سوء معلوماته السرية .كان عليه الحال أيضا أن
كان مكروها ماكماستر من قبل الرئيس وعلى وشك طرده.
وكانت بانون ،ركوب عالية مرة أخرى ،وتتمتع نفسه في لحظة من الثقة المفرطة العليا.
في الواقع ،في جزء منه إلثبات أن هناك خيارات أخرى خارجة عن المزيد من القوات أو المهينة هزيمة ومنطقيا كان هناك ربما ال مزيد من
الخيارات ،بانون أصبح راعيا لفكرة بالك ووتر في تأسيس إريك برينس الواضح لخدمة مصالح ذاتية لتحل محل القوة العسكرية األمريكية
مع القطاع الخاص المقاولين والعاملين في وكالة المخابرات المركزية والعمليات الخاصة .وقد تبنت فكرة لفترة وجيزة من قبل الرئيس ،ثم
سخر من قبل الجيش.
حتى اآلن بانون يعتقد ان ماكماستر أن تخرج بحلول أغسطس .وكان متأكدا من أنه كان كلمة الرئيس في هذا الشأن.اتفقنا" .ماكماستر
يريد أن يرسل مزيدا من القوات إلى أفغانستان ،لذلك نحن بصدد ارسال له " ،وقال بانون النصر .في السيناريو بانون ،وسيكون ورقة
رابحة إعطاء ماكماستر نجم الرابعة و "تعزيز" له الى أعلى قائد عسكري في أفغانستان.
كما هو الحال مع هجوم كيماوي في سوريا ،وكان دينا باول ،حتى أنها بذلت جهودا مصممة على نحو متزايد للحصول على نفسها
للخروج من البيت األبيض ،إما على مسار شيريل ساندبرج ،أو وقف للمرة األولى في محطة على الطريق ،سفيرا لدى األمم المتحدة
الذين كافح للمساعدة في دعم األقل التخريبية ،ومعظم المحافظة على جميع الخيارات مفتوحة النهج .وفي هذا الصدد ،سواء بسببالنهج يبدو مثل األكثر أمانا ،وألنه كان العكس بالطبع بانون ،وقالت انها جندت بسهولة جاريد وإيفانكا.
الحل أيد باول ،الذي تم تصميمه لوضع هذه المشكلة والحساب قبالة لمدة عام آخر أو اثنين أو ثالثة ،وكان من المرجح أن يجعل موقف
الواليات المتحدة في أفغانستان حتى أكثر ميؤوس منها .بدال من إرسال خمسين أو ستين ألف جندي والتي ،بتكلفة غير محتمل وخطر
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غضب وطني ،في الحقيقة قد كسب الحرب على أن وزارة الدفاع األمريكية ترسل بعض عدد أقل من ذلك بكثير ،واحدة من شأنها أن تثير
إشعار قليال ،ومجرد منعنا من فقدان حرب .ويرى باول و ،Jarvankaكانت معتدلة ،أفضل الحاالت ،أسهل للبيع بطبيعة الحال ،وضرب فقط
التوازن الصحيح بين السيناريوهات العسكرية غير مقبولة :تراجع والعار أو المزيد من القوات.
قبل فترة طويلة ،ووضع خطة إلرسال أربعة ،خمسة ،ستة ،أو (قمم) أصبحت سبعة آالف جندي االستراتيجية المتوسطة بالطبع بدعم
من مؤسسة األمن القومي ومعظم الجميع انقاذ لبانون والرئيس .باول حتى ساعد في تصميم سطح  PowerPointالتي بدأت ماكماستر
استخدام مع الرئيس :صور من كابول في  s1970عندما كان ال يزال ينظر ما يشبه مدينة حديثة .ويمكن أن يكون مثل هذا مرة أخرى،
وقال الرئيس ،إن نحن عقدنا العزم!
ولكن حتى مع الجميع تقريبا المحتشدة ضده ،كان بانون اثق من انه كان الفوز .وكان لديه الصحافة اليمينية موحد معه ،وانه يعتقد،
وضجر ،والطبقة  -workingترامب قاعدة لها األطفال العلف المرجح أفغانستان ، .وكان األهم من ذلك كله هو الرئيس .متبول أنه يجري
تسليم نفس المشكلة ونفس الخيارات التي تم تسليم أوباما ،واصلت ترامب إلى كومة الطحال واستهزاء على ماكماستر.
نظمت كوشنر وباول حملة تسرب في الدفاع ماكماستر في .كان روايتهم ليس دفاعا المؤيدة للقوات .بدال من ذلك ،كان حول التسريبات
بانون وأسلوبه في استخدام وسائل اإلعالم اليمينية إلى اإلساءة ماكماستر" ،واحدة من الجنراالت أكثر زينت ومحترمة من أبناء جيله".
وكانت المسألة ليست أفغانستان ،كانت قضية بانون .في هذه الرواية ،وكان ماكماستر ،وهو رقم من االستقرار ،ضد بانون ،وهذا الرقم
من االضطراب .وهذه هي نيويورك تايمز و واشنطن بوست  ،الذين جاءوا للدفاع عن ماكماستر ،ضد  Breitbartوأعوانه واألقمار الصناعية.
وكان إنشاء وأبدا  Trumpersضد  Trumpkinsأمريكا أوال .في
كثير من النواحي ،وقد يتفوقون بانون وفاقت ،إال أنه ال يزال يعتقد انه كان لها مسمر .وعندما فاز ،وليس فقط يمكن تجنب الفصل غبي
خطير آخر في الحرب في أفغانستان ،ولكن  ،Jarvankaوباول ،خادم ،وستخضع لمزيد من مودع لعدم جدوى والعجز.
***
كما انتقلت النقاش نحو الحل ،ومجلس األمن القومي ،قدم في دورها كمقدم من الخيارات بدال من الدعوة لهم (على الرغم من
وبطبيعة الحال كان يدعو أيضا) ثالثة :االنسحاب؛ الجيش إيريك برينس للمقاولين .وتقليدية ،وإن كانت محدودة ،ترتفع.
انسحاب ،مهما كانت مزايا ولها مهما استيالء على أفغانستان من قبل حركة طالبان قد يتأخر أو التخفيف منها ،ال تزال تترك دونالد ترامب
مع بعد أن خسر الحرب ،وهو موقف غير محتمل للرئيس.
الخيار الثاني ،قوة من المقاولين ووكالة االستخبارات المركزية ،كان أعماق  sixedإلى حد كبير من قبل وكالة االستخبارات
المركزية .وكانت الوكالة قد قضى ستة عشر عاما تجنب أفغانستان بنجاح ،والجميع يعرف أن وظائف لم تكن متقدمة في أفغانستان،
وتوفي في أفغانستان .لذا يرجى تبقي لنا للخروج منه.
خلفت موقف ماكماستر ،وهو زيادة متواضعة ،قال وزيرة تيلرسون الدولة :مزيد من القوات في أفغانستان ،والتي ،على نحو ما ،قليال ،لن
يكون هناك على أساس مختلف ،إلى حد ما ،مع مهمة مختلفة ،بمهارة ،من أن القوات أرسلت إلى هناك قبل.
وتوقع الجيش بشكل كامل الرئيس للتوقيع على الخيار الثالث .ولكن في  19تموز ،في اجتماع لفريق األمن القومي في غرفة العمليات
في البيت األبيض ،فقد ترامب ذلك.
لمدة ساعتين ،فثار غاضبا ضد الفوضى كان قد تم تسليم .وهدد بإطالق النار تقريبا كل عام في سلسلة القيادة .وقال انه ال يمكن فهم،
وقال :كيف اتخذت أشهر عديدة من الدراسة من أجل التوصل إلى هذه الخطة ال شيء كثيرا مختلفة .واستهجن النصائح التي جاءت من
الجنراالت وأثنى على المشورة من المجندين .إذا علينا أن نكون في أفغانستان ،وطالب ،لماذا ال نستطيع كسب المال من ذلك؟ الصين،
اشتكى ،تتمتع بحقوق التعدين ،ولكن ليس الواليات المتحدة( .وكان يشير الى البالغ من العمر اتفاق تدعمه الواليات المتحدة من عشر
و ).وهذا هو تماما مثل نادي  ،21وقال :الخلط بين الجميع فجأة مع هذا المرجع إلى مطعم نيويورك ،واحدة من المفضلة له .في ،s1980
 21مغلقة لمدة عام والتعاقد مع عدد كبير من المستشارين لتحليل كيفية جعل المطعم أكثر ربحية .في النهاية ،كانت
نصيحتهم:الحصول على المطبخ أكبر.بالضبط ما أي النادل قد قال  ،صاح ترامب.
لبانون ،كان اللقاء نقطة عالية من رئاسة ترامب حتى اآلن .الجنراالت والتسيير والهراء ومحاولة يائسة لحفظ ماء الوجه ،كانوا ،وفقا
لبانون ،والحديث النقي "الهراء" في غرفة العمليات" .ترامب كان يقف في وجههم" قال بانون سعيد" .يدق لهم .غادر حركة االمعاء في
منتصف خططهم األفغانية ، .وقال انه جاء مرة أخرى والعودة مرة أخرى إلى نفس النقطة:
نحن عالقون وفقدان وال أحد هنا لديه خطة لنفعل ما هو أفضل من ذلك بكثير ".
على الرغم من أنه ال يزال هناك أي إشارة على وجود استراتيجية بديلة قابلة للحياة في أفغانستان ،بانون ،له  Jarvankaاإلحباط
نكست االعالم ،كان متأكدا من أنه الفائز هنا .كان ماكماستر الخبز المحمص.
***
في وقت الحق اليوم من المؤتمر الصحفي أفغانستان ،سمعت بانون عن بعد مخطط  Jarvankaأرعن آخر .إنهم يخططون لتوظيف أنتوني
سكاراموتشي ،ويعرف أيضا باسم "إلسرق".
بعد ترامب قد فاز بترشيح الحزب أكثر من عام مضى-Scaramucci ،ممول التحوط والذهاب إلى ورقة رابحة بديال ألخبار األعمال كابل
(ومعظمهم من قناة فوكس األعمال)  had-تصبح جود موثوق في برج ترامب .ولكن بعد ذلك ،في الشهر األخير من الحملة االنتخابية ،مع
استطالعات الرأي تتوقع هزيمة مذلة ترامب ،كان فجأة في أي مكان إلى أن ينظر إليها .السؤال" :أين هو إسرق؟" يبدو أن واحدة فقط
من مؤشر على نهاية معينة ،وبال شفقة الحملة.
ولكن في اليوم التالي لالنتخابات ،ستيف بانون قريبا الكشف عن اسمه كبير االستراتيجيين للمرة الخامسة واألربعين المنتخب ،كان
الرئيس استقبل لدى وصوله منتصف النهار في برج ترامب التي كتبها أنتوني سكاراموتشي ،وعقد قهوة ستاربكس بالنسبة له.
على مدى األشهر الثالثة المقبلة ،سكاراموتشي ،على الرغم من أن لم تعد هناك حاجة كبديل وبدون أي شيء آخر ال سيما للقيام
به ،أصبح ثابت تحوم أو حتى الكامنة في وجود برج ترامب .ولم يفلت من أي وقت مضى اجتماعا في مكتب كيليان كونواي في أوائل
يناير  /كانون الثاني فقط للتأكد من أنها كانت تعرف أن زوجها ،وهو واختيل ،ليبتون ،كان يمثله .بعد أن جعلت هذه النقطة ،واسقاط اسم
واشادة إلى حد كبير الشركاء الرئيسيين للشركة ،ثم ساعد نفسه على كرسي في اجتماع كونواي ،وبالنسبة لكل من كونواي وزائرها
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فائدة ،قدمت شهادة التحريك على تفرد وحفازة دونالد ترامب و من الطبقة العاملة الناطقة بالناس من الذي اغتنم الفرصة لتقديم سيرة
ذاتية من بلده لونغ آيالند الطبقة العاملة حسن النية-الذي انتخب له.
كان سكاراموتشي بالكاد هو فقط على شماعات على الباحث عن وظيفة في المبنى ،ولكن أسلوبه كان من بين األكثر حاقن .أمضى
أيامه بحثا عن االجتماعات التي ستدعى ،أو للزوار للتعامل معها ،كان ذلك سهال ألن كل باحث عن عمل آخر كان يبحث عن شخص معه
للدردشة عنه ،لذلك سرعان ما أصبح شيئا مثل غريتر الرسمية غير الرسمية .كلما كان ذلك ممكنا ،وقال انه االستيالء على بضع دقائق
مع أي كبار الموظفين الذين لن رفض له .وبينما كان ينتظر أن يعرض على البيت األبيض مكانة عالية ،كان يبدو مؤكدا شخصيا ،مؤكدا من
جديد على والئه وروح الفريق وطاقة فريدة من نوعها .وكان واثقا جدا بشأن مستقبله أنه عقد صفقة لبيع صندوق التحوط له ،سكيبريدج
كابيتال ،إلى هنا المجموعة ،ميغاكونغلوميرات الصينية.
فالحمالت السياسية ،التي تقوم على أساس المساعدة التطوعية ،تجتذب مجموعة من الشخصيات السخيفة والمحتاجة
واالنتهازية .وربما كانت حملة ترامب قد انخفضت في البرميل عن معظمها .ربما لم يكن موش أكثر المتطوعين غرابة في ترامب لرئاسة
الجمهورية ،ولكن الكثيرين كان يحسب له أن يكون من بين األكثر قحمة.
لم يكن ذلك فقط قبل أن يصبح مؤيدا مخصصا دونالد ترامب ،كان نيساير مخصص ،أو أنه كان مرة واحدة أوباما وهيالري كلينتون
مؤيد .وكانت المشكلة أن ،حقا ،ال أحد يحب له .حتى بالنسبة لشخص ما في السياسة ،كان غير محكم وغير قابل للكسر ،وتبعه درب
من الخدمة الذاتية وغالبا ما تكون متناقضة البيانات التي أدلى بها لهذا الشخص عن هذا الشخص ،مما يجعلها دائما العودة إلى أي
شخص كان أكثر تحدث سلبا عن.
لم يكن مجرد المروج الذاتي وقح .كان فخور المروج الذاتي .كان ،من خالل حسابه الخاص ،شبكة رائعة( .هذا التفاؤل كان صحيحا
بالتأكيد ،ألن سكاي بريدج كابيتال كان صندوقا من األموال ،وهو أقل من فطنة االستثمار أكثر من معرفة كبار مديري الصناديق والقدرة
على االستثمار معهم) .وقد دفع ما يصل إلى نصف مليون دوالر إلى يظهر شعار شركته في فيلم وول ستريت  2وشراء نفسه جزءا من
الفيلم .وقد عقد مؤتمرا سنويا لممولي التحوط الذي كان هو نفسه النجم.كان لديه حفلة تلفزيون في قناة فوكس لألعمال .كان شهيرا
كل عام في دافوس ،يرقص مرة واحدة على نحو رائع جنبا إلى جنب مع ابن معمر القذافي.
أما بالنسبة للحملة الرئاسية ،فعند توقيعه مع دونالد ترامب ،بعد أن كان قد رهان كبير ضد ترامب ،وصف نفسه بأنه نسخة من ترامب،
ورأى أن اثنين منهم كنوع جديد من شومان والتواصل يهدف إلى تحويل السياسة.
على الرغم من أن ثباته وضغطه الشخصي المستمر على الفور ربما لم يحرقه أي شخص ،إال أنه دفع سؤال "ماذا تفعل مع
سكاراموتشي؟" ،الذي جاء بطريقة أو بأخرى لتسول جوابا .بريبوس ،في محاولة للتعامل مع مشكلة موش والتخلص منه في الوقت
نفسه ،واقترح أن يأخذ وظيفة جمع األموال كمدير المالية ل رنك  -عرض عرضت سكاراموتشي في انفجار في ترامب برج ،بصوت عال
يتكلم بريبوس بلغة حية ،مجرد معاينة لما كان مقبوال.
في حين أراد وظيفة مع إدارة ترامب ،فإن موش يريد على وجه التحديد واحدة من الوظائف التي من شأنها أن تعطي له كسر الضرائب
على بيع أعماله .وينص برنامج اتحادي على الدفع المؤجل لألرباح الرأسمالية في حالة بيع الممتلكات لتلبية المتطلبات
األخالقية .سكاراموتشي في حاجة الى وظيفة من شأنها أن تحصل عليه "شهادة تصفية" ،وهو ما كان حسود سكاراموتشي غاري
كوهن قد تلقى لبيع أسهمه جولدمان.
وقبل أسبوع من االفتتاح قدم أخيرا مثل هذه الوظيفة :مدير مكتب البيت األبيض للمشاركة العامة والشؤون الحكومية الدولية .وقال انه
سيكون ممثل الرئيس والمشجع قبل جماعات المصالح ترامب جزئية.
لكن مكتب اخالق البيت االبيض اعترض على ان بيع اعماله سيستغرق اشهرا الستكماله وسيتفاوض مباشرة مع كيان كانت تسيطر
عليه الحكومة الصينية جزئيا على االقل .وألن سكاراموتشي كان يحظى بدعم قليل من أي شخص آخر ،فقد تم حظره فعليا .لقد
الحظت سكاراموتشي المستاءة ،إحدى الحاالت القليلة في حكومة ترامب عندما تدخلت صراعات تجارية لشخص ما مع تعيين البيت
األبيض.
ولكن مع مثابرة بائع ،وضغط موش على .عين نفسه سفير ترامب بدون محفظة .وأعلن نفسه رجل ترامب في وول ستريت ،حتى لو
كان عمليا ،لم يكن رجل ترامب وانه خرج من شركته في وول ستريت .وكان أيضا على اتصال دائم مع أي شخص من دائرة ترامب كان
على استعداد ليكون على اتصال معه.
واستمر سؤال "ماذا تفعل مع موش" .وقد ساعد كوشنر ،الذي مارسته سكاراموتشي في ضبط النفس النادر خالل الحملة ،والذي
سمع باستمرار من اتصاالت أخرى في نيويورك حول والء سكاراموتشي المتواصل ،على دفع السؤال.
بريبوس وآخرون عقد سكاراموتشي في الخليج حتى يونيو وبعد ذلك ،وقليال من خط لكمة ،وعرضت سكاراموتشي وكان ،مهينة ،كان
عليه أن يقبل ،عينه نائب الرئيس األول وكبير موظفي االستراتيجية لبنك التصدير واالستيراد األمريكي ،وهو تنفيذي وكانت وكالة فرع
ترامب تعهد طويال للقضاء عليها .ولكن موش لم يكن مستعدا للتخلي عن المعركة :بعد المزيد من الضغط ،عرض على بانون تحريضه،
منصب سفير لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .وجاءت هذه المهمة مع شقة من عشرين غرفة في السين،
والموظفين الكامل ،والبانون وجدت هذا الجزء وخاصة مسلية على االطالق أي تأثير أو مسؤوليات.
***
وفي الوقت نفسه ،هناك سؤال آخر ثابت" ،ما يجب القيام به مع سبيسر" ،على ما يبدو قد انضم إلى حد ما إلى الكارثة التي تنطوي
على استجابة مضطربة إلى األخبار من اجتماع يونيو  2016بين دون االبن ،جاريد ،والروس .وبما أن الرئيس ،أثناء سفره على سالح الجو
األول ،قد أملى فعليا رد دون االبن على تقرير تايمز األولي عن االجتماع ،فإن اللوم على ذلك كان ينبغي وضعه على قدمي ترامب
وهوب هيكس :تملي ترامب ،هيكس نسخت .ولكن بسبب عدم وجود أي كوارث على أقدام الرئيس ،كانت هيكس نفسها .وعلى الرغم
من أنه تم استبعاده بشكل واضح من أزمة برج ترامب ،فإن اللوم على الحلقة قد وضع اآلن في أقدام سبيسر ،على وجه التحديد
بسبب والئه في شك ،هو وموظفي االتصاالت ال بد من استبعادها.
وفي هذا الصدد ،اعتبر فريق الفريق أنه معادي إذا لم يكن معاديا لمصالح جاريد وإيفانكا؛ وقد فشل سبايسر وشعبه في الدفاع الشامل
عنهم ،ولم يدافع الفريق بشكل مناسب عن البيت األبيض .هذا بالطبع بطبيعة الحال على النقطة األساسية والواضحة :على الرغم من
أن الزوجين األولين المبتدئين كانوا مجرد موظفين وليس جزءا من المكانة المؤسسية للبيت األبيض ،إال أنهم ظنوا وتصرفوا وكأنهم جزء
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من الكيان الرئاسي .وقد جاءت غضبهم وتزايد مرارةهم من تردد بعض الموظفين  -وهو في الواقع مقاومة عميقة ومكثفة  -لمعاملتهم
كجزء ال يتجزأ من الرئاسة( .مرة واحدة كان بريبوس أن تأخذ إيفانكا جانبا للتأكد من أنها فهمت أنه في دورها الرسمي ،وقالت انها مجرد
موظف.إيفانكا أصرت على التمييز أنها كانت مائلة الموظفين-ابنة األولى).
كان بانون عدوهم العام .لم يتوقعوا شيئا منه .ولكن بريبوس وسبايسر
واعتبروا موظفين ،وكان عملهم هو دعم أهداف البيت األبيض ،التي تضمنت أهدافهم ومصالحهم.
سبايسر ،الذي سخر من أي وقت مضى في وسائل اإلعالم لدفاعه الديكامية من البيت األبيض والوالء البكم يبدو ،وكان الحكم من قبل
الرئيس ،تماما من االفتتاح ،لتكون غير موالية بما فيه الكفاية وليس تقريبا كما عدوانية كما ينبغي أن يكون في الدفاع ترامب  .أو ،في
رأي جاريد وإيفانكا ،في دفاع عائلته" .ماذا يفعل موظفو سبايسر المكونة من أربعين عضوا فعال؟" كان سؤال العائلة األول المستمر.
***
ومنذ البداية تقريبا ،كان الرئيس قد أجرى مقابالت مع أمناء الصحافة الجدد المحتملين .ويبدو أنه عرض هذه المهمة على أشخاص
مختلفين ،كان أحدهم كيمبرلي غيلفويل ،شخصية فوكس نيوز وشبح الخمسة  .كما ذكر أن جويلفويل ،الزوجة السابقة لكاليفورنيا
الديمقراطية گافن نيوسوم ،كانت صديقة أنطوني سكاراموتشي ،وهي شائعة نفىها .على الرغم من عدم معرفة البيت األبيض ،كانت
حياة سكاراموتشي الشخصية في سقوط حر دراماتيكي .وفي  9يوليو  /تموز ،حامال تسعة أشهر مع طفلهما الثاني ،قدمت زوجة
سكاراموتشي الطالق.
غيلفويل ،مع العلم أن سبيسر كان في طريقه للخروج ولكن بعد أن قرر عدم القيام بعمله ،أو ،وفقا لآلخرين في البيت األبيض ،لم يتم
أبدا أن عرضت عليه  -اقترح سكاراموتشي ،الذي كان يعمل على إقناع جاريد وإيفانكا أن هم إلى حد كبير ومشكلة العالقات العامة،
وأنهم لم يخدمهم فريق االتصاالت الحالي.
دعا سكاراموتشي مراسل كان يعرف أن يحث على أن قصة القادمة حول االتصاالت الروسية كوشنر ارتفعت .وتابع من خالل وجود اتصال
متبادل آخر يدعو المراسل أن أقول أنه إذا ارتفعت القصة فإنه سيساعد موش في الدخول إلى البيت األبيض ،وبالتالي فإن المراسل أن
يكون الوصول موش خاص .ثم أكد موخ جاريد وإيفانكا أنه كان ،بهذه الطريقة ذكية ،قتل القصة.
اآلن كان سكاراموتشي اهتمامهم .نحن بحاجة إلى بعض التفكير الجديد  ،فكر الزوجان .نحن بحاجة إلى شخص أكثر من جانبنا  .حقيقة
أن سكاراموتشي كان من نيويورك ،وول ستريت ،وكان غنيا ،وطمأنتهم أنه يفهم ما كانت الصفقة .وأنه سوف يفهم الرهانات ويعرف أن
لعبة العدوانية تحتاج إلى أن تلعب.
ومن ناحية أخرى ،لم يكن الزوجان يرغبان في أن ينظر إليهما على أنهما متشددان .لذلك ،بعد اتهام سابر بظلم بعدم الدفاع عنها بشكل
كاف ،فإنها عادت فجأة واقترحت أنها كانت تبحث فقط إلضافة صوت جديد للمزيج .وكان منصب مدير االتصاالت في البيت األبيض ،الذي لم
يكن له اختصاص دقيق ،قد ظل شاغرا منذ مايو ،عندما استقال مايك دوبك ،الذي لم يكاد وجوده في البيت األبيض .سكاراموتشي يمكن
أن تأخذ هذه المهمة ،ورأى الزوجان ،وفي هذا الدور يمكن أن يكون حليفهم.
وقالت ايفانكا لسابايسر عندما شرحت مبررات تعيين مدير صندوق التحوط السابق كمدير اتصاالت البيت االبيض "انه جيد على شاشة
التلفزيون"" .ربما هو
يمكن أن تساعدنا".
وكان الرئيس الذي اجتمع مع سكاراموتشي ،فاز من خالل اإلطراء التحرشية وول ستريت المحمدة في موش"( .ال أستطيع إال أن أتمنى
أن أدرك جزءا صغيرا من عبقريتك كمتصل ،لكنك مثالي ونموذجي" كان تقريرا واحدا عن جوهر الدعاء سكاراموتشي ).وكان ترامب الذي
حث بعد ذلك أن سكاراموتشي تصبح صحيحة رئيس االتصاالت ،وتقديم تقارير مباشرة إلى الرئيس.
في  19يوليو  /تموز ،وضع جاريد وإيفانكا ،من خالل وسطاء ،شعورا بالخروج إلى بانون :ما الذي يفكر في حضور سكاراموتشي على متن
الطائرة؟
لذلك كان من غير المعقول أن يبدو هذا لبانون  -كان صراخا من هابلسنيس ،وبعض األدلة على أن الزوجين أصبحوا حقا يائسة  -أنه رفض
النظر أو حتى الرد على السؤال .اآلن كان على يقين :جارفانكا كان يفقدها.

21
بانون وسكاراموتشي
ب
كانت شقة أنون في أرلنغتون بوالية فيرجينيا ،على بعد خمسة عشر دقيقة بالسيارة من وسط مدينة واشنطن ،تسمى "البيت اآلمن".
ويبدو أن هذا كان يعترف إلى حد ما بعبورته وسمعه ،مهما كانت سخرية ،إلى الطبيعة السرية وحتى الرومانسية لسياساته ،و رويش
و جوي دي غوير ألت-رايت .وكان بانون ديكامبد هنا من السفارة بريتبارت في شارع على تل الكابيتول .كان من غرفة نوم واحدة من
طالب الدراسات العليا طالب من نوع شقة في مبنى متعدد االستخدامات على ماكدونالدز الضخمة جدا بيليينغ ثروة شائعة بانون مع
خمسة أو ستمائة الكتب (التركيز على التاريخ الشعبي) مكدسة ضد الجدار دون االستفادة من رفوف .كما عاش مالزمه ،الكسندرا
بريتي ،في المبنى ،كما فعل المحامي األمريكي نايجل فاراج ،الجناح اليميني البريطاني
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زعيم بريكسيت الذي كان جزءا من دائرة بريتبارت أكبر.
في مساء يوم الخميس 20 ،يوليو ،في اليوم التالي للجلسة المثيرة للجدل حول أفغانستان ،كان بانون يستضيف عشاء صغير  -نظمته
بريات ،مع تناول الطعام الصيني .كان بانون في توسعية ،تقريبا االحتفال ،والمزاج .ومع ذلك ،كان بانون يعرف ،فقط عندما شعرت على
رأس العالم في إدارة ترامب ،ربما يمكن االعتماد على الحصول على خفض .وكان هذا هو نمط وسعر قيادة رجل واحد غير قيادي غير
آمن .وكان الرجل األكبر اآلخر في الغرفة دائما يجب أن تخفض في الحجم.
كثير من حوله شعر بانون كان يذهب الى دورة سيئة أخرى .في أول جولة له حول المسار ،كان يعاقب من قبل
الرئيسلغطائه مجلة تايم ولعرض السبت اليف نايت من "رئيس بانون" -أكثر قسوة من الحفريات لترامب .اآلن كان هناك كتاب
جديد ،صفقة الشيطان  ،وادعى ،في كثير من األحيان في كلمات بانون الخاصة ،أن ترامب ال يمكن أن تفعل ذلك بدونه.وكان الرئيس مرة
أخرى بيفد كبير.
ومع ذلك ،بدا بانون يشعر أنه قد كسر .ومهما حدث ،كان لديه الوضوح .كانت مثل هذه الفوضى داخل البيت األبيض ،إذا كان أي شيء
آخر ،فإن هذا الوضوح يضعه على القمة .كان جدول أعماله في األمام والوسط ،وأعدائه يهدأ .كان جاريد وإيفانكا يتفجران كل يوم وهم
اآلن مشغولين تماما بحماية أنفسهم .كانت دينا باول تبحث عن وظيفة أخرى .كان ماكماستر قد ثمل نفسه على أفغانستان .كان غاري
كوهن ،وهو عدو قاتل ،يائسا اآلن ليتم تسميته
رئيس بنك االحتياطي الفيدرالي وكاري صالح مع بانون " -لعق الكرات بلدي" وقال بانون مع كاكل تماما .في مقابل دعم حملة كوهن
للفوز بمهمة مجلس االحتياطي الفيدرالي ،كان بانون يستخرج منه والء له من أجل جدول األعمال اليميني.
كان عباقرة مارس الجنس .حتى بوتوس قد يكون مارس الجنس .ولكن بانون كان لديه رؤية واالنضباط  -وقال انه على يقين انه فعل" .أنا
تكسير بلدي القرف كل يوم .أجندة القومية ،ونحن سخيف امتالك ذلك .سأكون هناك لمدة ".
قبل العشاء ،كان بانون قد أرسل مقالة من صحيفة الجارديان ،على الرغم من أنها واحدة من الصحف الرائدة في اللغة اإلنجليزية التي
ترجع إلى اليسار ،إال أنها كانت ورقة بانون المفضلة حول رد الفعل العنيف للعولمة .هذه المقالة ،التي كتبها الصحفي الليبرالي نيكيل
سافال ،قبلت كل من الفكرة السياسية الشعبية المركزية لبانون "المنافسة بين العمال في البلدان النامية والمتقدمة  ...ساعدت على
خفض األجور واألمن الوظيفي للعاملين في البلدان المتقدمة" ،ورفعها إلى المعركة الحرفية من وقتنا .كان دافوس ميتا وكان بانون حيا
جدا .وقال سافال" :لقد أصبح االقتصاديون الذين كانوا مؤيدين للعولمة في وقت من األوقات من أبرز منتقديها"" .وفي الوقت نفسه ،يؤيد
أنصار في الماضي ،على األقل جزئيا ،أنه أدى إلى عدم المساواة والبطالة والضغط الهبوطي على األجور .فالفوارق واالنتقادات التي
يستخدمها االقتصاديون فقط في الحلقات الدراسية الخاصة تخرج أخيرا في العراء ".
"لقد بدأت بالتعب من الفوز" كان كل ما قاله بانون في رسالته اإللكترونية مع رابط المقال.
اآلن ،ال يهدأ وسرعة ،وكان بانون يسرد كيف ترامب قد ألقى على ماكماستر ،وكذلك ،وتذوق السحر المتداول على أرض الواقع من
العبادة سكاراموتشي العباقرة .ولكن األهم من ذلك كله كان ال يصدق عن شيء آخر حدث في اليوم السابق.
ولم يكن على علم بكبار الموظفين ،أو إلى مكتب اإلدارة ،إال عن طريق مذكرة شكلية ،أجرى الرئيس مقابلة رئيسية معصحيفة نيويورك
تايمز  .قام جاريد وإيفانكا ،جنبا إلى جنب مع هوب هيكس ،بإعداده .وقد تم استدعاء ماغي هابيرمان في تايمز  ،و "ترامب' sبيت نوير"
("يعني جدا ،وليس ذكيا") ،وبعد أن ذهب إلى الصحافي للحصول على نوع أعلى من الموافقة ،لرؤية الرئيس مع زمالئها بيتر بيكر
ومايكل شميدت  .وكانت النتيجة واحدة من أكثر المقابالت غرابة وغير المصححة في تاريخ الرئاسة ،من الرئيس الذي سبق ،عدة مرات
من قبل ،حققت هذا المعلم.
في المقابلة ،كان ترامب قد فعل ابنته وزوجته في المزايدة على نحو متزايد المحمومة .كان ،حتى لو لم يكن هناك نهاية واضحة وبدون
استراتيجية معينة ،واصل على طريقه تهديد النائب العام لرفض نفسه وفتح الباب أمام المدعي الخاص.دفع علنا الجلسات لالستقالة -
سخرية وإهانة له وجرأته لمحاولة البقاء .ومع ذلك ،يبدو أن هذا األمر لم يتقدم بأي سبب من األسباب ،إال أن المدعي العام الخاص،
بانون ال يصدق " -جيفرسون بيوريغارد سيسيونس لن يذهب إلى أي مكان"  -كان معظمها يركز بشكل كبير على آخر ملحوظ
في المقابلة :كان الرئيس قد حذر المستشار الخاص بعدم عبور الخط في الشؤون المالية لعائلته.
"إهه  ...إهه  ...إهه!" صرخت بانون ،مما يجعل صوت إنذار الطوارئ" .ال تبدو هنا! دعونا نقول للمدعي العام ما ال ننظر إلى! "
ثم وصف بانون المحادثة التي أجراها مع الرئيس في وقت سابق من ذلك اليوم" :ذهبت إليه مباشرة وقال :لماذا قلت ذلك؟" ويقول:
"شيء الجلسات؟" وأقول" :ال ،هذا سيء ،ولكن يوم آخر في المكتب" .قلت" :لماذا قلت أنه كان خارج حدود أن تذهب بعد مالية
عائلتك؟" ويقول" :حسنا ،هو  "...أذهب" ،مهال ،هم ذاهبون لتحديد واليتهم  ....قد ال ترغب في ذلك ،ولكن كنت مضمونة فقط إذا كنت
ترغب في الحصول على أي شخص آخر في [المحامي الخاص] فتحة ،فإن كل عضو مجلس الشيوخ جعله أقسم أن أول شيء انه
سوف تفعل في يأتي واستدعاء اإلقرارات الضريبية سخيف الخاص بك" .
بانون ،مع مزيد من الكفر ،روى تفاصيل قصة حديثة من فايننشال تايمز عن فيليكس ساتر ،واحدة من شاديست من الشخصيات ترامب
المرتبطة الظليلة ،الذي كان على اتصال وثيق مع المحامي الشخصي الطويل ترامب ،مايكل كوهين (يقال هدف والتحقيق في ميلر)،
ورابط متابعة المال الرئيسي لروسيا .سيتر" ،استعد لذلك ،وأنا أعلم أن هذا قد صدمة لك ،ولكن االنتظار ل" كان لديه مشاكل كبيرة مع
القانون من قبل " ،اشتعلت مع اثنين من الالعبين في بوكا تشغيل المال الروسي من خالل غرفة المرجل" اتضح أن "األخ ساتر" تمت
محاكمته من قبل "االنتظار"  -أندرو فايسمان ( .كان مولر قد استأجر مؤخرا ويسمان ،وهو محام رفيع المستوى في واشنطن كان يرأس
شعبة االحتيال الجنائي التابعة لوزارة العدل" ).لقد حصلت على التحقيقات التي أجراها ليبرون جيمس بشأن غسل األموال،
جارفانكا .أحمق بلدي حصلت للتو ضيق جدا! "
بانون حرفيا حرفيا تماما الجانبين ثم عاد إلى حديثه مع الرئيس" .ويذهب "،هذا ليس واليتها " .المتأنق على محمل الجد؟"
وقال بريتي ،وهو يطرح الطعام الصيني على الطاولة" :لم يكن من واجبهم وضع آرثر أندرسن خارج نطاق العمل خالل إنرون ،ولكن ذلك
لم يمنع أندرو فايسمان"  -أحد مدعين إنرون.
وقال بانون "تدركون أين يحدث هذا"" .هذا كله يتعلق بغسل األموال  .اختار مولر فايسمان أوال وانه رجل غسل األموال.طريقها إلى
سخيف ترامب يذهب مباشرة من خالل بول مانافورت ،دون االبن ،وجاريد كوشنر  ...انها واضحة مثل الشعر على وجهك  ....وغني عن
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طريق كل القرف كوشنر .انهم ذاهبون إلى لفة هذين الرجلين ويقول ويقول لي أو التجارة لي .ولكن " ...امتياز التنفيذي!" " بانون
ميميكد" .لقد حصلنا على امتياز تنفيذي!" ليس هناك امتياز تنفيذي! لقد أثبتنا أنه في واترغيت ".
رجل معبرة ،بدا بان قد استنفدت فجأة نفسه .وبعد وقفة ،أضاف قائال" :إنهم يجلسون على شاطئ يحاولون إيقاف الفئة الخامسة".
مع يديه أمامه ،وقال انه يحاكي شيئا مثل حقل القوة التي من شأنها
عزله عن الخطر .واضاف "انها ليست صفقة .لقد حصل على خمسة عباقرة من حوله :جارفانكا ،هوب هيكس ،دينا باول ،وجوش رافل.
"ألقى يديه مرة أخرى ،وهذه المرة كما لو أن أقول اليدين " .أنا ال أعرف الروس ،وأنا ال أعرف ال شيء عن 'ال شيء' .أنا ال أكون
شاهدا .أنا ال أستأجر محاميا .لن يكون مؤخرتي أمام ميكروفون على التلفزيون الوطني يجيب على األسئلة .هوب هيكس هو مارس
الجنس حتى أنها ال تعرف حتى ذلك .انهم ذاهبون لوضع لها .انهم ذاهبون للقضاء دون جونيور مثل بيضة على التلفزيون الوطني .مايكل
كوهين ،متصدع مثل بيضة .وقال " -الرئيس  "-قال لي الجميع أن تأخذ هذا دون جونيور اجتماع مع الروس .قلت" :الجميع لن يأخذ ذلك
االجتماع" .قلت :أنا ضابط بحري .أنا لن أذهب إلى اجتماع مع الرعايا الروس ،والقيام بذلك في المقر الرئيسي ،هل أنت سخيف
مجنون؟ ويقول" :لكنه صبي جيد" .لم تعقد اجتماعات كهذه بعد ان توليت الحملة ".
هزيمة بانون من إعالن يأس اليأس لالستقالة.
"إذا كان حريق مولر فإنه يجلب فقط االتهام أسرع .لماذا ال ،دعونا نفعل ذلك .دعونا الحصول عليه .لما ال؟ ماذا سأفعل؟أنا ذاهب للذهاب
في وإنقاذه؟ انه دونالد ترامب .انه دائما ستفعل أشياء .يريد محاميا عاما غير مستخدم .قلت له إن جيف سيسيونس يذهب ،رود
روزنشتاين يذهب ،ثم راشيل العالمة التجارية " -النائب العام المساعد ،المقبل في خط بعد روزنشتاين" يذهب ،سنقوم حفر أسفل إلى
أوباما مهنة الرجال .رجل أوباما سوف يتصرف النائب العام .قلت لك أنك لن تحصل على رودي " Trump-أعادت احياء مرة أخرى للرغبة
الموالين له رودي جولياني أو كريس كريستي لتأدية المهمة" ألنه كان في الحملة ،وسوف تضطر إلى إعادة نفسه ،وكريس كريستي،
أيضا  ،لذلك هذه هي األوهام االستمناء ،الحصول على تلك من الدماغ .ولكي يحصل أي شخص على تأكيد اآلن ،سيضطرون إلى أقسم
وضمان أن األمور ستمضي قدما ،وأنها لن يطلق أي شخص ،ألنك قلت أمس -إهه
 ...إهه " !ehhh. ...المالية األسرة األسرة هي خارج حدود" ،وانهم ذاهبون للمطالبة ،من هو ،وقال انه وعود ويلتزم لجعل األسرة تمول
جزءا من هذا التحقيق .قلت له ليال يلي اليوم هذا هو القفل ،لذلك كنت أفضل األمل جلسات يبقى حوله" .
وقال بريتي "كان يدعو الناس في نيويورك الليلة الماضية يسألون عما يجب ان يفعله"( .كل شخص تقريبا في البيت االبيض اتبع تفكير
ترامب من خالل تتبع من كان قد دعا في الليلة السابقة).
بانون عاد مرة أخرى ،مع اإلحباط ارتفاع البخار ،تقريبا شخصية الرسوم المتحركة ،وأوضح خطته القانونية مثل كلينتون".ذهبوا إلى الفرش
مع االنضباط المدهش .وقال ان ترامب قال بانون ،مشيرا الى ان الواضح هو الرجل األقل انضباطا في السياسة ،ولكن هذا كان حول
االنضباط.
وقال بانون انه من الواضح ان ميلر وفريقه سيتوجهون الى بان بول مانافورت ومايكل فلين ومايكل كوهين وجاريد كوشنر ولف احدهم او
كلهم على الرئيس.
انه شكسبيرى  ،وقال ،تعداد المشورة السيئة من دائرة عائلته" :انها
عبقرة ،نفس الناس الذين تحدثوا عنه في إطالق النار كومي ،نفس الناس على سالح الجو واحد الذي قطع فريقه القانوني الخارجي،
مع العلم كان البريد اإللكتروني هناك ،مع العلم أن البريد اإللكتروني موجودة ،ووضع بيان حول دون جونيور ،أن االجتماع كان كل شيء
عن التبني  ...نفس العباقرة يحاولون الحصول على جلسات إطالق النار.
"انظروا ،كان كاسويتز يعرفه لمدة خمسة وعشرين عاما .كاسويتز قد حصلت عليه من جميع أنواع االختناقات .كاسويتز على الحملة -
ماذا لدينا ،مائة امرأة؟ وكان كاسويتز يهتم بكل منهم .واآلن هو خارج ،ماذا ،أربعة أسابيع؟ إنه أصعب محام في نيويورك .مارك كورالو،
أصعب موثرفوكر التقيت من أي وقت مضى ،فقط ال يمكن أن تفعل ذلك" .
ويعتقد جاريد وإيفانكا أنهما إذا دعت إلى إصالح السجون وإنقاذ داكا  -برنامج حماية أطفال المهاجرين غير الشرعيين  -فإن الليبراليين
سيأتيون للدفاع عنهم .ورجع لفترة وجيزة لتمييز الفطنة التشريعية ل إيفانكا ترامب ،وصعوبة لها  -والتي أصبحت تماما انشغال البيت
األبيض  -في إيجاد رعاية لعائلتها ترك اقتراح" .ولهذا السبب ،وأظل أقول لها :ال توجد الدائرة السياسية فيه .أنت تعرف كم هو سهل
للحصول على مشروع قانون برعاية ،أي سشمندريك يمكن أن تفعل ذلك .أنت تعرف لماذا مشروع القانون الخاص بك ال يوجد لديه
رعاية؟ ألن الناس يدركون كيف البكم هو " .في الواقع ،وقال ،بانون ،المتداول العينين والفم في الفم ،كان فكرة جارفانكا في محاولة
لتداول العفو عن الجدار الحدودي" .إن لم يكن الفكرة األكثر غموضا في الحضارة الغربية ،فهناك في المراكز الثالثة األولى .هل هؤالء
العباقرة يعرفون حتى من نحن؟ "
بعد ذلك فقط استغرق بانون مكالمة ،المتصل يقول له أنه يبدو كما لو كان سكاراموتشي قد يكون في الواقع الحصول على وظيفة مدير
االتصاالت" .ال يمارس الجنس معي ،المتأنق" ،وقال انه ضحك" .ال يمارس الجنس معي مثل هذا!"
انه خرج من الهاتف معربا عن مزيد من التساؤل في عالم الخيال من العباقرة ،وأضاف ،على نحو جيد ،ودموب اضافية من نازف ازدراء
لهم" .أنا حرفيا ال أتحدث إليهم .تعرف لماذا؟ أنا أفعل القرف ،ولم يحصلوا على أي عالقة به ،وال يهمني ما يفعلونه  ...ال يهمني  ....أنا
لن أكون وحيدا معهم ،وأنا لن تكون في غرفة معهم .ذهبت إيفانكا إلى البيضاوي اليوم [ ...و] بمجرد مشي في ،نظرت إليها و مشى
الحق في الخروج  ....لن أكون في غرفة  ...ال أريد أن أفعل ذلك  ....هوب هيكس مشى في ،مشيت" .
وقال بريت "ان مكتب التحقيقات الفدرالي وضع والد جاريد في السجن"" .ال يفهمون أنك ال تعبث
""شارلي كوشنر" ،قال بانون ،صفع رأسه مرة أخرى في مزيد من الكفر .واضاف "انه مجنون النهم سوف يذهبون الى أسفل في قرفه
حول كيف انه يمول في كل شيء  ."...كل القرف الخروج من إسرائيل  ...وجميع هؤالء الرجال الخروج من أوروبا الشرقية  ...كل هؤالء
الرجال الروس  ...والرجال في كازاخستان  ....وانه مجمد في [ 666الجادة الخامسة] [ ....إذا] يذهب تحت العام المقبل ،كل شيء عبر
مضمونة  ...انه محو ،انه ذهب ،انه فعلت ،انها انتهت  ....النخب".
الوجه الصفع وجه وجهه في يديه للحظة ثم نظرت مرة أخرى.
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"أنا جيد جدا في التوصل إلى حلول ،لقد توصلت إلى حل لحملة بروكديك في حوالي يوم ،ولكنني ال أرى ذلك .أنا ال أرى خطة للحصول
من خالل .اآلن ،أعطيته خطة ،قلت لك ختم المكتب البيضاوي ،يمكنك إرسال هذين الطفلين المنزل ،يمكنك التخلص من األمل ،كل هذه
ديتبيتس ،وكنت استمع إلى فريق القانوني الخاص بك كاسويتز ،ومارك دود ،وجاي سيكولو  ،ومارك كورالو ،وهذه كلها المهنيين الذين
فعلوا هذا عدة مرات .يمكنك االستماع إلى هؤالء الرجال وأبدا الحديث عن هذه االشياء مرة أخرى ،كنت مجرد إجراء نفسك كقائد عام
ثم يمكنك أن تكون رئيسا لمدة ثماني سنوات .إذا كنت ال ،أنت لست ،بسيطة .لكنه هو الرئيس ،وقال انه يحصل على خيار ،وانه يختار
بوضوح للذهاب الى مسار آخر  ...وال يمكنك إيقافه .الرجل هو الذهاب الى استدعاء مسرحياته الخاصة .انه ترامب ." ...
ثم جاءت مكالمة أخرى ،هذا واحد من سام نونبيرغ .كان ،أيضا ،كان يدعو عن سكاراموتشي ،وكلماته تسبب شيء مثل الثأر في بانون:
"ال سخيف ،طريقة سخيف".
خرج بانون من الهاتف وقال" :يسوع .Scaramucci .ال أستطيع حتى الرد على هذا .انها كافكيسك .كان جاريد وإيفانكا بحاجة إلى
شخص لتمثيل القرف .انها الجنون .وقال انه سوف يكون على هذا المنصة لمدة يومين ،وقال انه سوف تكون مفرومة حتى انه سوف
تنزف في كل مكان .وقال انه سوف تهب حرفيا في غضون أسبوع .هذا هو السبب في أنني ال تأخذ هذه األشياء على محمل
الجد .توظيف سكاراموتشي؟ انه غير مؤهل للقيام بأي شيء .ويدير صندوقا من األموال.هل تعرف ما هو صندوق من األموال؟ انها
ليست صندوق .المتأنق ،انها مريضة .نحن نبدو مثل البوفونات ".
***
أيام العشر من أنتوني سكاراموتشي ،رأى ،في اليوم األول 21 ،يوليو ،استقالة شون سبيسر .الغريب ،يبدو أن هذا قبض الجميع غير
مدرك .في اجتماع مع سكاراموتشي ،سبيسر ،وبريبوس ،الرئيس الذي أعلن في إعالنه عن تأجير سكاراموتشي كمدير اتصاالت
سكاراموتشي ليس فقط على سبيسر ،ولكن في الواقع على بريبوس ،رئيس أركانته  -اقترح أن الرجال يجب أن يكون قادرة على العمل
بها معا.
عاد سبيسر إلى مكتبه ،وكتب رسالة استقالته ،ثم أعادها إلى الرئيس الذي لم يناقش ،الذي قال مرة أخرى أنه يريد حقا سبيسر أن
يكون جزءا من األشياء .ولكن سبيسر ،بالتأكيد الرجل األكثر سخرية في أمريكا ،فهم أنه قد سلمت هدية .وكانت أيام البيت األبيض قد
انتهت.
بالنسبة لسكاراموتشي ،كان اآلن وقت االسترداد .وألقى سكاراموتشي باللوم على ستة أشهر مهينة في البرد على أحد ال بقدر ما
أعلنه بريس بريس ،الذي أعلن عن مستقبله في البيت األبيض ،بعد أن باع أعماله تحسبا لها ،وأنه لم يأت بأي شيء ،أو على األقل ال
شيء له أي قيمة .ولكن اآلن ،في انعكاس يالئم سيد حقيقي من الكون يليق ،في الواقع ،ترامب نفسه-سكاراموتشي كان في البيت
األبيض ،أكبر وأفضل ،وأكثر من ذلك حتى كان لديه المرارة أن يتصور.وكان بريبوس اللحوم الميتة.
كان هذا هو إشارة الرئيس قد أرسل سكاراموتشي صفقة مع الفوضى .في ترامب
 ،والمشاكل في فترة واليته حتى اآلن كانت مجرد مشاكل حول الفريق .إذا ذهب الفريق ،وذهبت المشاكل .حتى كان سكاراموتشي
أوامر مسيرته .حقيقة أن الرئيس كان يقول نفس االشياء عن فريقه الفاسد من اليوم األول ،أن هذا االنقسام كان ثابتا من الحملة على،
أنه كثيرا ما يقول انه يريد الجميع للذهاب ومن ثم يستدير ويقول انه دين ' أريد الجميع أن يذهب للجميع التي ذهبت بدال من رئيس
سكاراموتشي.
بدأ سكاراموتشي تونتينغ بريبوس علنا ،وداخل الجناح الغربي تبنى موقفا صعبا حول بانون " -لن أأخذ هراءه" .بدا ترامب سعيدا بهذا
السلوك ،مما دفع سكاراموتشي إلى الشعور بأن الرئيس كان يحثه على  .وكان جاريد وإيفانكا سعداء أيضا؛كانوا يعتقدون أنهم سجلوا
مع سكاراموتشي وكانوا واثقين من أنه سيدافع عنهم ضد بانون والباقي.
بانون وبريبوس بقي ليس فقط الكافر ولكن بالكاد قادرة على ال تصدع .بالنسبة لكال الرجلين ،كان سكاراموتشي إما حلقة هلوسة -
تساءلوا عما إذا كان عليهم أن يغلقوا عيونهم أثناء مرورها أو أن يسير بعضهم إلى الجنون.
***
وحتى على الرغم من قياسه في األسابيع العصيبة األخرى في ترامب وايت هاوس ،إال أن أسبوع  24تموز  /يوليو كان رئيسا .أوال،
فتحت الحلقة التالية في ما أصبح جهودا كوميدية إللغاء أوباماكار في مجلس الشيوخ .كما هو الحال في مجلس النواب ،وهذا أصبح أقل
بكثير عن الرعاية الصحية من الصراع بين الجمهوريين في الكونغرس وبين القيادة الجمهورية والبيت األبيض .وقد أصبح موقف التوقيع
للحزب الجمهوري اآلن رمزا لحربه األهلية.
على ان يوم االثنين ،ظهر ابنه في القانون الرئيس في الميكروفونات أمام الجناح الغربي لمعاينة بيانه لمحققي مجلس الشيوخ حول
اتصاالت حملة ترامب لروسيا .بعد تقريبا لم تحدث من قبل في الجمهور ،ونفى اآلن ذنب في الفوضى الروسي من خالل الزعم سذاجة
عاجزة .يتحدث في الريدي ،صوت حنون الذاتي ،وقال انه صور نفسه كشخصية كانديد مثل الذين أصبحوا بخيبة أمل من قبل العالم
القاسي.
وهذا المساء ،سافر الرئيس إلى والية فرجينيا الغربية إللقاء خطاب أمام الكشافة األمريكية .مرة أخرى ،كان خطابه بشكل نغمي على
خالف مع الزمان والمكان ،والحس السليم .ودفعت باعتذار فوري من الكشافة ألعضائها ،والديهم ،والبلد ككل .وقال إن رحلة سريعة ال
يبدو لتحسين المزاج ترامب :في صباح اليوم التالي ،تغلي ،الرئيس مرة أخرى هاجم علنا النائب العام له و
 ،للحصول على حسن التدبير وليس واضحا سبب-بالتغريد حظر له من المتحولين جنسيا في الجيش( .قدمت الرئيس مع أربعة خيارات
مختلفة تتعلق بالسياسة المتحولين جنسيا في الجيش .وكان العرض يهدف الى تأطير مناقشة مستمرة ،ولكن بعد عشر دقائق تلقي
نقاط النقاش ،ودون مزيد من التشاور ،بالتغريد ترامب حظر المتحولين جنسيا له).
في اليوم التالي ،تعلمت األربعاء Scaramucci ،أن واحدا من الذمة المالية له
يبدو النماذج لتم تسريبها .على افتراض أنه كان عنيدا وتخريب من قبل أعدائه ،اللوم  Scaramucci Priebusمباشرة ،متهما ضمنا له في
جناية .في الواقع ،كان النموذج المالي  Scaramucciفي وثيقة عامة متاحة للجميع.
بعد ظهر ذلك اليوم ،قال  Priebusالرئيس انه يفهم انه يتعين عليه االستقالة وأنها ينبغي أن نبدأ الحديث عن بديل له.
ثم ،في ذلك المساء ،كان هناك حفل عشاء صغير في البيت األبيض ،مع مختلف الحاليين والسابقين الناس فوكس نيوز ،بما في ذلك
كيمبرلي غيلفويل ،في حضور وهذا تم تسريبها .شرب أكثر من المعتاد ،في محاولة يائسة الحتواء تفاصيل انهيار حياته الشخصية (التي
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ترتبط  Guilfoyleليست في طريقها للمساعدة في التفاوض مع زوجته) ،والسلكية من أحداث خارجة عن قدرته الدوائر الخاصة " ،ودعا
 Scaramucciل مراسل في مجلة نيويوركر مجلة وتفريغها.
وكانت المادة الناتجة سريالية-حتى عاريا في األلم والغضب ،أن لوالعشرين تقريبا أربع ساعات ال أحد يبدو لتكون قادرة على االعتراف
تماما انه انتحر العام" .اذا  Priebusتريد أن يتسرب شيء he'll-يطلب  Reinceعلى االستقالة في وقت قريب جدا ".قائال إنه أخذ وظيفته
الجديدة "لخدمة البالد" ،وعلى ما يلي :المادة نقلت  Scaramucciيتحدث بصراحة عن رئيس هيئة االركان انه "ال أسعى لبناء بلدي
العالمة التجارية" ،كما تولى  Scaramucciعلى ستيف بانون" :أنا لست ستيف بانون .أنا ال أسعى المتصاص ديكي الخاصة(" .في
الواقع ،بانون علم قطعة عندما دعا الحقائق لعبة الداما من مجلة له للحصول على تعليق حول اتهام  Scaramucciبأنه امتص صاحب
الديك بك).
أطلقت  ،Scaramucciالذي كان في الواقع علنا  ،Priebusكان يتصرف بشكل غريب حتى أنه لم يكن واضحا على اإلطالق الذي سيكون
آخر رجل يقف ،Priebus .على وشك أن تطلق لفترة طويلة ،أدرك أنه قد وافق على االستقالة في وقت قريب جدا .انه قد حصلت على
فرصة الطالق النار !Scaramucci
يوم الجمعة ،والفوهات إلغاء الرعاية الصحية في مجلس الشيوخ ،انضم  Priebusالرئيس على سالح الجو لوحة واحدة للقيام برحلة الى
نيويورك اللقاء كلمة .كما حدث ،وكذلك فعل  ،Scaramucciالذي ،وتجنب نيويوركر ان تداعيات ،قد قال انه قد ذهب إلى نيويورك لزيارة
والدته ولكن في الواقع تم يختبئون في فندق ترامب في واشنطن .اآلن هنا كان ،مع حقائبه (انه بالفعل اآلن البقاء في نيويورك وزيارة
والدته) ،ويتصرف وكأن شيئا لم يحدث.
في طريق العودة من الرحلة Priebus ،والرئيس تحدث على متن الطائرة وناقش توقيت رحيله ،مع الرئيس لحثه على القيام بذلك
بالطريقة الصحيحة واتخاذ قته" .أنت تقول لي ما يصلح لك" ،وقال ترامب" .دعونا جعلها جيدة".
وبعد دقائق صعدت  Priebusعلى مدرج المطار ،وقال تنبيه على هاتفه ان الرئيس بالتغريد مجرد أن هناك رئيس االركان الجديد بقسم
قائد األمن الداخلي جون كيلي ،وكان ذلك  Priebusبها.
وكانت رئاسة ترامب ستة أشهر من العمر ،ولكن السؤال من الذي قد يحل محل  Priebusكانت موضوعا للمناقشة تقريبا من يوم
واحد .من بين سلسلة من
كان المرشحون باول وكوهن ،المفضلة  .Jarvankaمدير مكتب اإلدارة والميزانية ميك مولفاني ،واحدة من اللقطات بانون.وكيلي.
في الواقع ،كيلي الذي من شأنه أن تعتذر قريبا ذريعا ل Priebusلعدم األساسي للمجاملة في الطريقة التي تم إقالته التعامل معها ،لم
يستشر بشأن تعيينه .وكانت تغريدة الرئيس األول كان يعلم من هو.
ولكن في الواقع لم يكن هناك مجال لتضييع الوقت .اآلن كانت قضية في غاية األهمية قبل الحكومة ترامب أن أحدا لن يكون الطالق النار
 .Scaramucciمنذ  Scaramucciقد حصلت على نحو فعال التخلص من -Priebusالشخص الذي ينبغي أن يكون منطقيا أطلق عليه هناك
حاجة  The-رئيس االركان الجديد ،أكثر أو أقل على الفور ،للتخلص من إسرق.
وبعد ستة أيام ،بعد ساعات فقط من أدائه اليمين الدستورية ،أطلق كيلي .Scaramucci
يؤدب أنفسهم ،أول زوجين صغار ،والعباقرة من  Scaramucciتأجير ،بالذعر أنهم يفعلون ذلك ،بجدارة ،قبض على اللوم على واحدة من
أكثر مثير للسخرية إن لم يكن التعيينات كارثية في التاريخ المعاصر البيت االبيض .اآلن سارعوا إلى القول كيف بحزم أنها أيدت قرار
للتخلص من .Scaramucci
"لذلك أنا لكمة في وجهك" ،وأشار شون سبيسر من على مقاعد البدالء " ،ثم يقول :يا إلهي ،لدينا لتحصل على مستشفى! "
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الجنرال كيلي
O
ن  4أغسطس ،الرئيس واألعضاء الرئيسيين في الجناح الغربي اليسار لنادي الغولف ترامب في [بدمينستر] .ورئيس االركان الجديد
الجنرال كيلي ،كان في السحب ،ولكن كبير االستراتيجيين للرئيس ،ستيف بانون ،قد تركت وراءها .وكان ترامب عابس عن الرحلة سبعة
عشر يوما المقررة ،أزعجت كيف بجد يجري سجلت مواعيد الغولف له من قبل وسائل اإلعالم .لذلك هذا كان يطلق عليها اسم اآلن
"العمل" رحلة آخر قطعة من ترامب الغرور التي لفتت االستهجان ،المتداول العين ،ويهز رأسه من الموظفين الذين اتهموا األحداث
التخطيط يشبه العمل حتى طلب منهم مغادرة التثاؤب
مساحات من الوقت للجولف.
أثناء غياب الرئيس ،سيتم تجديده-ترامب الجناح الغربي ،صاحب فندق والديكور ،وكان "باالشمئزاز" من حالتها .الرئيس لم يرغبون في
االنتقال ألكثر من قريب مبنى المكتب التنفيذي ،حيث سيكون مؤقتا تجرى والعمل في الجناح الغربي حيث جلس ستيف بانون انتظار
دعوته للذهاب إلى [بدمينستر].
وكان على وشك مغادرة ل[بدمينستر] ،وأبقى بانون أقول للجميع ،ولكن لم يأت الدعوة .بانون ،الذي ادعى االئتمان لجلب كيلي في
اإلدارة في المقام األول ،وكان غير متأكد حيث وقفوا مع الرئيس الجديد .والواقع أن الرئيس نفسه غير متأكد من حيث وقفت هو نفسه.
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احتفظ يسأل الناس إذا أحب كيلي له .وبشكل أعم ،كان بانون ليس من الواضح تماماما كيلي كان يقوم به ،وغيرها من واجبه .أين
بالضبط الرئيس الجديد لصالح الموظفين في Trumpworld؟
في حين وقفت في مكان ما كيلي يمين الوسط في الطيف السياسي وكان على المنفذ الهجرة صعبة على استعداد في األمن
الداخلي ،وقال انه لم يكن في أي مكان بالقرب الحق في ذلك كما بانون أو ترامب .واضاف "انه ليس المتشددين" كان تقييم المؤسف
بانون ل .وفي الوقت نفسه ،كيلي وبالتأكيد ليست قريبة بأي شكل من األشكال الليبراليين نيويورك في البيت األبيض .لكن السياسة
ليست اختصاصه .منصب مدير األمن الداخلي انه شاهد الفوضى في البيت األبيض مع االشمئزاز وفكرت في اإلقالع عن التدخين .اآلن
انه وافق على محاولة ترويضه .وكان سبعة وستين ،حازم ،صارم ،وقاتمة" .فهل ابتسامة من أي وقت مضى؟" سأل ترامب ،الذي كان قد
بدأ بالفعل التفكير أنه تم خداع بطريقة أو بأخرى في تأجير.
بعض  ،Trumpersوال سيما مع أكثر من ورافدة الوصول إلى الرئيس ،يعتقد أنه قد غرر شكل من أشكال تقديم-ال-ترامب كثيرا .نشر روجر
ستون ،واحد من هؤالء الناس التي يدعو كيلي كان يحمي اآلن الرئيس من والسيناريو المظلم الذي ماتيس ،ماكماستر ،وكيلي وافق
على أن أي عمل عسكري سيكون من أي وقت مضى أن تؤخذ إال إذا كان ثالثة في اتفاق وأن واحدا على األقل من منهم سوف تبقى
دائما في واشنطن إذا كان اآلخرون بعيدا.
ارسلت بعد كيلي  ،Scaramucciله اثنين من القضايا الملحة ،واآلن على الطاولة في [بدمينستر] ،من أقارب الرئيس وستيف
بانون .جانب واحد أو اآلخر كان من الواضح للذهاب .أو ربما االثنين معا يجب ان تذهب.
وكان من الواضح ما إذا كان رئيس موظفي البيت األبيض الذين رأوا وظيفته عن وضع عملية القيادة وفرض قمع قرار القائد-توجيه
التسلسل الهرمي التنظيمي قائد-يمكن أن تعمل بشكل فعال أو حتى موجودة في البيت األبيض حيث القائد العام ل وكان األطفال
وصول خاص والنفوذ الطاغي .بقدر ابنة الرئيس وابنه في القانون يعرضون اآلن الصدد العبودي لمديري القيادة الجديدة ،فإنها ،بالتأكيد،
عن طريق العادة ومزاجه ،وتجاوز الرقابة كيلي من الجناح الغربي .ليس فقط أنها لم يكون لها تأثير خاص واضح مع الرئيس ،ولكن رأى
أعضاء هاما من الموظفين لهم وجود هذا العصير ،وبالتالي يعتقد أنهم كانوا في الشمال الحقيقي للتقدم في الجناح الغربي والسلطة.
الغريب ،لجميع الفتوة ،وجاريد وإيفانكا أصبحت تماما وجود المخيف ،كما كان يخشى من قبل اآلخرين كما اثنين منهم يخشى بانون .ما
هو أكثر من ذلك ،فإنها قد تصبح  infightersبارع جدا والتسريبات-لديهم غرفة األمامية و السلطة على الرغم من دعم القنوات ،مع
 woundednessكبير وأصروا بشكل ال يصدق ،أنها لم تسربت .واضاف "اذا سمعت أحدهم يتحدث عنهم ،ألنهم حريصون جدا عن صورتهم
ولقد وضعت هذا كله ،هو شخصية مثل أي شخص يحاول اختراق أو تقول شيئا ضدها مثل مشكلة كبيرة" ،وقال موظف كبير واحد.
واضاف "انهم يغضبون وسيأتي بعد".
من ناحية أخرى ،في حين أن "األطفال" قد يجعل مهمة كيلي أمرا مستحيال ،وحفظ بانون على متن الطائرة لم يجعل الكثير من
المعنى ،إما .مهما كانت مواهبه ،وكان الرسام ميؤوس منها وناقما ،منضما إلى القيام نهاية نلف وندور أي منظمة .وعالوة على ذلك،
حيث أن [بدمينستر] توقف دام العمل أو غير ذلك ،بدأ ،كان بانون مرة أخرى على قائمة القرف الرئيس.
واصل الرئيس الحساء حول صفقة الشيطان  ،والكتاب بقلم جوشوا غرين الذي أعطى االئتمان بانون لالنتخابات .ثم ،أيضا ،في حين يميل
الرئيس إلى جنب مع بانون ضد ماكماستر ،حملة للدفاع عن ماكماستر ،بدعم من جاريد وإيفانكا ،وكان لها تأثير .مردوخ ،جند من قبل
جاريد للمساعدة في الدفاع ماكماستر ،والضغط شخصيا الرئيس لرئيس بانون ل .شعرت  Bannonitesلديهم للدفاع عن بانون ضد خطوة
متهورة من قبل الرئيس :حتى اآلن ،لم يكتف أنها العالمة التجارية ماكماستر ضعيفة كما في إسرائيل ،وأنها أقنعت شيلدون أديلسون
للضغط ترامب بانون،
وقال أديلسون الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يثق في إسرائيل في البيت األبيض .مليارات أديلسون والعناد أعجب دائما ترامب،
وتأييده ،بانون يعتقد ،عززت بشكل كبير يده.
ولكن تجاوز إدارة ضعف الجناح الغربي مروعة ،والنجاح أو حتى صلة كيلي ،كما أبلغت من قبل أي شخص تقريبا الذي كان في وضع
يمكنها من تقديم له على موقعه ارتفاع إلى مستوى التحدي المركزي من وظيفته ،والذي كان يعتمد الرأي كيفية إدارة ترامب .أو ،في
الواقع ،وكيفية العيش مع عدم إدارة له .كان رغباته واحتياجاته ،والدوافع ل-existبالضرورة كان موجودا خارج الهيكل التنظيمي .وكان
ترامب متغير واحد ،من حيث اإلدارة ،ببساطة ال يمكن السيطرة عليها .وكان مثل المتمردة البالغ من العمر عامين .إذا حاولت السيطرة
عليه ،فإنه يكون له تأثير عكسي فقط .في هذا ،ثم ،وكان مدير إلدارة أكثر بحزم توقعاته الخاصة.
في اجتماع مبكر مع الرئيس ،كان الجنرال كيلي جاريد وإيفانكا على جدول أعمال الفنية له رأى الرئيس دورها .ما كان يعتقد انه يعمل
وليس العمل حول هذا الموضوع .كيف كان يتصور أنه ذاهب إلى األمام .كان المقصود فقط أن يكون وسيلة سياسية لفتح نقاش حول
إخراجهم .لكن الرئيس كان ،كيلي قريبا المستفادة ،مسرور مع جميع جوانب أدائها في الجناح الغربي .ربما في مرحلة ما من شأنه أن
جاريد يصبح وزيرا للدولة التي كان التغيير الوحيد بدا الرئيس التنبؤ بها .األكثر كيلي يمكن القيام به هو الحصول على الرئيس أن نعترف
أن الزوجين يجب أن تكون جزءا من االنضباط التنظيمي أكبر في الجناح الغربي ،وينبغي أال بهذه السهولة القفز على خط المرمى.
هذا ،على األقل ،كان شيئا أن الجنرال قد تحاول فرض .في حفل عشاء في [بدمينستر] ،الرئيس تناول الطعام مع ابنته وابنه في
القانون العائلة األولى كانت مرتبكة عندما أظهر كيلي حتى في وجبة وانضم إليهم .هذا ،وأنها جاءت في وقت قريب لفهم ،وكان ال
محاولة في التنشئة االجتماعية لطيفا وال مثيل ال مبرر لها اإلفراط في األلفة .كان عليه إنفاذ :جاريد وإيفانكا في حاجة للذهاب من خالله
الجراء محادثات مع الرئيس.
لكن ترامب قد أوضحت شعوره بأن األدوار التي تقوم بها األطفال في إدارته تحتاج تعديل طفيف فقط ،وهذا عرض اآلن مشكلة كبيرة
لبانون .بانون حقا كان يعتقد أن كيلي ان تجد وسيلة إلرسال  Jarvankaالمنزل .كيف يمكن أنه ال؟ والواقع أن بانون أقنع نفسه أنها تمثل
أكبر خطر على ورقة رابحة .فإنها تأخذ الرئيس ونزوال .قدر ،بانون يعتقد أن انه ال يمكن أن تبقى في البيت األبيض إذا فعلوا.
ما وراء تهيج ترامب الحالي مع بانون ،والتي يعتقد كثير كان مجرد ثابت المعتاد ترامب االستياء والتذمر ،ورأى  Bannonitesأن زعيمهم
كان ،على األقل  ،policywiseاليد الطولى .تم تهميش  .Jarvankaقيادة الحزب الجمهوري ،وبعد الرعاية الصحية ،وفقدت
مصداقيتها .كانت الخطة الضريبية كوهن  Mnuchinتجزئة .من خالل نافذة واحدة ،وبدا المستقبل وردية تقريبا لبانون .سام ،Nunberg
والموالين السابقين ترامب الذي كان اآلن كليا أحد الموالين لبانون ،يعتقد أن بانون سيبقى
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في البيت األبيض لمدة سنتين ثم تترك لتشغيل حملة اعادة انتخابه ترامب" .إذا كنت تستطيع الحصول على هذا الغبي انتخب مرتين"،
تعجب  ،Nunbergوكنت تحقيق شيء من هذا القبيل الخلود في الحياة السياسية.
ولكن من خالل نافذة أخرى ،بانون ربما ال يمكن أن تبقى في مكانها .ويبدو أنه قد انتقلت إلى دولة المتزايدة التي سمحت له لنرى كيف
سخيفة البيت االبيض ان تصبح .وبالكاد يمكن أن تعقد لسانه ،في الواقع ،وقال انه ال يمكن أن يعقد .ضغط ،وقال انه ال يمكن أن نرى
مستقبل إدارة ترامب .و ،في حين جادل العديد  Bannonitesالحال بالنسبة  Jarvankaعدم فعالية وعدم االعتداد-تجاهلها ،قالوا
 ،Bannonمع تصاعد شراسة والسم العانة ،يمكن االلتزام بها أقل وأقل كل يوم. ،واالستمرار في االنتظار لدعوته لالنضمام إلى الرئيس في [بدمينستر] قررت بانون انه سيجبر الوضع وقدم استقالته إلى كيلي .ولكن
هذا كان في الواقع لعبة الدجاج :انه يريد البقاء .من ناحية أخرى ،أراد  Jarvankaللذهاب .والتي أصبحت انذارا فعالة.
***
في وجبة غداء يوم  8أغسطس في نادي في [بدمينستر] ،وسط الثريات  ،Trumpishوالجوائز للجولف ،والبطولة ويحات كان الرئيس
محاطا توم برايس ،وزير الصحة والخدمات اإلنسانية ،وزوجته ،ميالنيا .كان كيليان كونواي في الغداء .لذلك كان كوشنر والعديد
غيرها .وكانت هذه واحدة من "جعل العمل" األحداث على الغداء ،كان هناك مناقشة األزمة األفيونية ،والذي تبعه بعد ذلك من خالل بيان
صادر عن رئيس وجولة موجزة عن اسئلة الصحفيين .أثناء قراءة البيان في رتيبة ،وأبقى ترامب رأسه إلى أسفل ،الذين يدعمون على
مرفقيه.
بعد أخذ بعض األسئلة رتابة عن المواد األفيونية ،سئل فجأة حول كوريا الشمالية ،و ،تماما كما لو توقف في عمل الرسوم المتحركة ،وبدا
أن يأتي على قيد الحياة.
وكانت كوريا الشمالية كانت مشكلة الثقيلة على حدة بالتفصيل ،باختصار على أساس اإلجابات التي أنه يعتقد أن نتاج عقول أقل
وأضعف عزيمة وانه واجه صعوبة في االلتفات الى .ما هو أكثر من ذلك ،وقال انه كان شخصية متزايد العداء له مع الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون ،الرجوع إليه في كثير من األحيان مع نعوت مهينة.
وموظفيه ال يؤهله لهذا ،ولكن ،في تخفيف ما يبدو الى انه يمكن استطرادا من المناقشة األفيونية ،فضال عن رضا المفاجئ في أقرب
فرصة ممكنة لمعالجة هذه المشكلة المزعجة ،وقال انه خرج في اللغة التي عنيدا تتكرر كثيرا في بين القطاعين الخاص وكما كرر كل
شيء في كثير من األحيان إلى هاوية أزمة دولية.
"كوريا الشمالية من األفضل عدم إجراء أية تهديدات أكثر إلى الواليات المتحدة .وسيتم التقى النار وغضب مثل العالم لم يسبق له
مثيل .لقد كان تهديد جدا وراء حالة طبيعية ،وكما قلت أنها ستقابل النار والغضب وبصراحة السلطة ،ومثلها من هذا العالم لم يسبق له
مثيل من قبل .شكرا لكم".
***
كوريا الشمالية ،وهي حالة ان الرئيس قد نصح باستمرار إلى التقليل من شأن ،وأصبح اآلن الموضوع الرئيسي لبقية أيام األسبوع مع
معظم كبار الموظفين المحتلة وليس ذلك بكثير من الموضوع نفسه ،ولكن كيف للرد على الرئيس ،الذي كان تهدد "ضربة" مرة أخرى.
على هذه الخلفية ،تقريبا لم ينتبه أحد لما أعلنه الداعم ترامب واألمريكي النازيين الجدد ريتشارد سبنسر انه تم تنظيم احتجاج في
جامعة فرجينيا ،في شارلوتسفيل ،على إزالة تمثال روبرت لي" .اتحدوا الحق "،في موضوع المسيرة دعا السبت  12أغسطس ،وقد
صمم بشكل واضح إلى ربط السياسة ترامب مع قومية بيضاء.
في  11آب ،مع الرئيس في [بدمينستر] مستمرة في تهديد الشمالية بين كوريا وأيضا ،لسبب غير مفهوم للجميع تقريبا على موظفيه،
مما يهدد التدخل العسكري في فنزويال سبنسر دعا إلى احتجاج مساء.
في  8:45مع الرئيس في ليلة في [بدمينستر] من حوالي  250شابا يرتدون السراويل الكاكي وقمصان البولو ،تماما على غرار ترامب
من اللباس ،وبدأ موكب المنظمة عبر الحرم الجامعي  UVAبينما كانوا يحملون المشاعل الكيروسين .موكب تراقب مع السماعات
الموجهة المشهد .في إشارة ،بدأ المتظاهرون يرددون شعارات الحركة الرسمية" :الدم والتربة" "أنت لن يحلوا محلنا" "سوف اليهود لم
يحلوا محلنا!" قريبا ،في وسط الحرم الجامعي ،بالقرب من تمثال لمؤسس  ،UVAوتوماس! جيفرسون ،وكان في استقبال مجموعة
سبنسر من قبل  .counterprotestومع عدم وجود وجود الشرطة تقريبا ،وهو األول من ميليس عطلة نهاية األسبوع وإصابات تلت ذلك.
البداية مرة أخرى في  08:00من صباح اليوم التالي ،أصبحت الحديقة بالقرب من تمثال لي ساحة المعركة من ارتفاع مفاجئ حركة
عنصرية بيضاء ،بالهراوات والدروع ،صولجان ،مسدسات ،وبنادق آلية (فرجينيا هو "فتح تحمل" دولة) حركة -وهي على ما يبدو ،والرعب
الليبرالي ،ولدت من حملة ترامب واالنتخابات ،كما هو الحال في الواقع ريتشارد سبنسر الغرض منه أن يبدو .معارضة المتظاهرين كانت
صالبة ،اليسار المتشدد دعا إلى المتاريس .هل يمكن أن يكون من الصعب تحديد أفضل مشهد نهاية الزمان ،بغض النظر عن عدد
محدود من المتظاهرين .الكثير من صباح اليوم ينطوي على سلسلة من االتهامات واالتهامات العكسية-معركة الصخور والزجاجات ،وعلى
ما يبدو عدم التدخل قوات الشرطة في وضع االستعداد.
في [بدمينستر] ،كان ال يزال هناك القليل من الوعي األحداث الجارية في شارلوتسفيل .ولكن بعد ذلك ،في حوالي  1:00بعد الظهر،
جيمس اليكس الحقول االبن ،البالغ من العمر العشرين سيكون للنازية ،انخفضت له دودج تشارجر إلى مجموعة من
 ،counterprotestersمما أسفر عن مقتل هيذر هاير البالغ من العمر اثنين وثالثين عاما وإصابة النتيجة اآلخرين.
في سقسقة تتكون على عجل من قبل موظفيه ،أعلن الرئيس" :يجب أن نكون جميعا متحدين وندين كل ما يقف الكراهية ل .ليس
هناك مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا .يتيح تأتي معا كفريق واحد! "
خالف ذلك ،ومع ذلك ،كان العمل إلى حد كبير كالمعتاد للرئيس-شارلوتسفيل كان مجرد الهاء ،وبالفعل ،كان الهدف الموظفين إلبقائه
خارج كوريا الشمالية .ال
وكان الحدث الرئيسي في ذلك اليوم [بدمينستر] توقيع االحتفالية فعل تمديد تمويل برنامج التي تسمح قدامى المحاربين الحصول على
الرعاية الطبية خارج المستشفيات  .VAعقدت التوقيع في قاعة احتفاالت كبيرة في ساعتين النادي بعد هجوم اليكس الميدانية.
وخالل التوقيع ،تولى ترامب لحظة إلدانة "الكراهية والتعصب والعنف في العديد من الجانبين" في شارلوتسفيل .على الفور تقريبا ،وجاء
الرئيس للهجوم بسبب التمييز كان قد ظهر في رفض رسم بين العنصريين المعلن وعلى الجانب اآلخر .كما ريتشارد سبنسر قد فهم
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بشكل صحيح ،وقد اختلطت تعاطف الرئيس .ومع ذلك سهلة واضحة كان إلدانة العنصريين ،وحتى األبيض النازيين الجدد ،وقال انه على
غرار الذاتي قاوم غريزي.
لم يكن حتى في صباح اليوم التالي أن البيت األبيض حاول أخيرا لتوضيح موقف ترامب مع بيان رسمي" :وقال الرئيس بشدة في بيان له
امس انه يدين كل أشكال العنف والتعصب ،والكراهية .بالطبع يتضمن العنصريين البيض ،كل الجماعات المتطرفة  KKKالنازيين الجدد
و .ودعا الى الوحدة الوطنية وتحقيق جميع األميركيين معا ".
ولكن في الواقع لم يكن قد أدان العنصريين البيض ،KKK ،والنازيين الجدد واستمر في أن تكون عنيدة حول عدم القيام بذلك.
في استدعاء بانون ،سعى ترامب مساعدة جعل قضيته" :أين هذه الغاية كل شيء؟ ؟ هم ذاهبون إلنزال نصب واشنطن ،وجبل
راشمور ،ماونت فيرنون "بانون ال تزال ال تتلقى دعوة له ل[بدمينستر] حث هذا السطر :على الرئيس أن يدين العنف واألسوياء وأيضا
الدفاع عن التاريخ (حتى مع ضعف ترامب فهم منه) .مشددا قضية حرفية اآلثار تربك اليسار والراحة الحق.
لكن جاريد وإيفانكا ،مع كيلي دعم لهم ،وحث السلوك الرئاسي .وكانت خطتهم أن يكون ورقة رابحة العودة إلى البيت األبيض ومعالجة
مسألة مع انتقادات قوية من جماعات الكراهية والعنصرية السياسة بالضبط هذا النوع ال لبس فيه من موقف كان ريتشارد سبنسر
الرهان استراتيجيا من شأنه أن ترامب ال تأخذ عن طيب خاطر.
 :بانون ،وفهم هذه التيارات نفسها في ترامب ،ضغطت كيلي وأخبره أن النهج  Jarvankaسيكون له اثار عكسية وسوف يكون واضحا
قلبه ليس فيه  ،وقال بانون.
الرئيس وصل قبل فترة وجيزة  11:00صباح يوم االثنين في البيت األبيض تحت اإلنشاء وجدار صاح أسئلة حول شارلوتسفيل" :هل تدين
تصرفات النازيين الجدد؟ هل ندين أعمال العنصريين البيض؟ "وبعد حوالي تسعين دقيقة كان واقفا في غرفة االستقبال الدبلوماسية،
وعيناه مؤمن إلى الملقن ،وسلمت بيانا لمدة ست دقائق.
قبل الوصول إلى هذه النقطة" :اقتصادنا قوي اآلن .استمر سوق األسهم لتصل إلى مستويات قياسية ،ومعدالت البطالة في أدنى
مستوياته منذ ستة عشر ،والشركات أكثر تفاؤال من أي وقت مضى .الشركات تتجه إلى الواليات المتحدة وجلب العديد من اآلالف من
فرص العمل معهم .لقد أنشأنا بالفعل أكثر من مليون وظيفة منذ توليت منصبي ".
وبعد ذلك فقط" :يجب علينا أن نحب بعضنا البعض ،وإظهار المودة لبعضها البعض وتوحيد معا في إدانة الكراهية والتعصب والعنف  ....يجب
علينا إعادة اكتشاف أواصر المحبة والوالء التي تجمعنا كأميركيين  ....العنصرية هي الشر .وأولئك الذين تسبب العنف في اسمها
مجرمون وبلطجية بما في ذلك  ،KKKالجدد النازيين ،العنصريين البيض ،وجماعات الكراهية األخرى التي بغيض الى كل شيء نعتز بها
كأميركيين ".
وكان مترددا مصغرة تذلل .كان عليه شيء من  restagingمن أن تقبل ذلك يعود خطاب  birtherعن أوباما خالل الحملة االنتخابية :الكثير
من الهاء والتعتيم ،ثم اعتراف يتمتم .وبالمثل ،وقال انه يتطلع هنا ،في محاولة لسحب خط قبلت على شارلوتسفيل ،مثل طفل يدعى
على السجادة .باالستياء ومشاكس ،أنه كان يقرأ بوضوح خطوط القسري.
في واقع األمر حصل االئتمان القليل عن هذه التصريحات على غرار الرئاسة مع الصحفيين يصرخ أسئلة حول لماذا اتخذت منه وقتا طويال
لمعالجة هذه المسألة .كما حصل مرة أخرى على مارين وان التوجه الى قاعدة اندروز الجوية ومنها إلى  JFKومن ثم إلى مانهاتن وبرج
ترامب ،كان مزاجه الظالم وقيل لي أوال بذلك .القطاع الخاص ،ولكنه احتفظ تحاول ترشيد لماذا شخص ما من شأنه أن يكون عضوا في
-KKKوهذا يعني أنها قد ال نعتقد فعال ما يعتقد أن  ،KKKو KKKربما ال يعتقد ما كان عليه االعتقاد ،وعلى أي حال ،من يدري حقا ما KKK
يعتقد اآلن؟ في الواقع ،كما قال ،واتهم والده في تورطهم مع -KKKليس صحيحا( .في الواقع ،نعم ،صحيح).
في اليوم التالي ،الثالثاء  15أغسطس ،وكان البيت األبيض في مؤتمر صحفي من المقرر عقده في برج ترامب .وحث بانون كيلي
إللغائها .كان مؤتمرا شيء على أي حال .كان فرضيته حول البنية التحتية حول التراجع عن األنظمة البيئية التي يمكن أن تساعد في
الحصول على المشاريع التي أسرع ولكنه كان في الحقيقة مجرد محاولة أخرى إلظهار أن ترامب كان يعمل وليس فقط في يوم عطلة.
فلماذا يزعج؟ ما هو أكثر من ذلك ،وقال بانون كيلي ،وقال انه يمكن أن نرى عالمات :السهم على طنجرة الضغط ترامب والتسلق ،وقبل
وقت طويل عنيدا تفجير.
ذهب مؤتمر صحفي قبل على أي حال .يقف على منبر في بهو برج ترامب ،بقي الرئيس على السيناريو لمجرد دقائق .مبررة دفاعي
والمصير ،وقال انه راهن خارج الندم هو بين كالم فارغ ،ويتحمل مسؤوليتها األكاذيب في كل مكان ،آخر موقف ثم حفرت في عمق .وتابع
دون قدرة واضحة لضبط مشاعره لظرف سياسي أو ،في الحقيقة ،حتى أن تبذل جهدا إلنقاذ نفسه .كان ذلك حتى اآلن مثال آخر ،بين
له العديد من اآلن ،من سياسي كوميدي سخيف movielike ،الذي يقول فقط ما هو في ذهنه .دون وساطة.Crazylike .
"وماذا عن بديل اليسرى التي جاءت الشحن في ،كما تقولaltright ،؟ هل لديهم أي مظهر من مظاهر الشعور بالذنب؟ماذا عن حقيقة
أنها جاءت شحن بالهراوات في أيديهم؟ بقدر ما انا قلق أن كان فظيع ،فظيع  ...اليوم .أعتقد أن هناك اللوم على كال الجانبين .ليس لدي
أي شك في ذلك ،لم يكن لديك أي شك في ذلك .إذا كنت أفيد بدقة ،هل نرى ".
ستيف بانون ،ال تزال تنتظر في مكتب مؤقت له في  ،EOBوالفكر ،يا إلهي ،هناك يذهب .لقد قلت لكم ذلك .
***
خارج جزء من الناخبين بأنه ترامب ادعى مرة واحدة ،من شأنه أن يسمح له بإطالق النار شخص في الجادة الخامسة ،كان العالم
المتحضر الى حد كبير مذعور عالميا .وجاء الجميع من االهتمام األخالقي صعق ل .كان أي شخص في أي موقع المسؤولية مرتبطة عن
بعد إلى فكرة عن االحترام إنشاء التنصل منه .كل مدير تنفيذي للشركة العامة الذين يرتبط وسلم أو نفسها مع البيت األبيض ترامب اآلن
بحاجة إلى قطع العالقات بين البلدين .قد ال تكون القضية المهيمنة حتى ما المشاعر  unreconstructedأنه يبدو في الواقع أن تعقد في
قلبه ،بانون جزم أن ترامب لم يكن في الواقع معادية للسامية ،ولكن على حساب اآلخر انه ليس متأكدا ،ولكنه  -flatمن كولدن ' ر
السيطرة على نفسه.
في أعقاب مؤتمر صحفي  ،immolatingكانت كل العيون فجأة على كيلي كان هذا معموديته من ترامب النار .سبيسر ،Priebus ،كوهن،
باول ،بانون ،تيلرسون ،ماتيس-Mnuchin ،تقريبا كبار موظفي بأكمله ومجلس الوزراء من رئاسة ترامب ،في الماضي والحاضر ،قد سافر
عبر مراحل المغامرة والتحدي واإلحباط ،معركة ،والتبرير الذاتي ،والشك ،قبل أن أخيرا لمواجهة احتمال حقيقي جدا أن الرئيس عملوا

102

أنها تحمل ل-التي رئاسة بعض المسؤولية الرسمية ل -لم يكن لديها المال الكافي للكاف وظيفة في وظيفته .اآلن ،وبعد أقل من
أسبوعين على وظيفة ،جاء دور كيلي على الوقوف في تلك الهاوية.
النقاش ،كما قال بانون ذلك ،لم يكن حول ما إذا كان الوضع الرئيس سيئا ،ولكن إذا كان ذلك الخامس والعشرين-تعديل سيئة.
***
لبانون ،إن لم يكن لترامب ،كان محور  Trumpismالصين .قصة الجيل القادم ،وقال انه يعتقد ،وكان قد كتب ،وأنه كان على وشك الحرب
مع الصين .حرب تجارية ،حرب تجارية ،والحرب الثقافية والدبلوماسية الحرب فإنه سيكون حربا شامل للجميع أن عددا قليال في الواليات
المتحدة اآلن فهمت حاجة إلى قاتل ،وكان على استعداد أن ال أحد تقريبا للقتال.
قد بانون بتجميع قائمة من "الصقور الصين" التي عبرت الخطوط السياسية واالنتقال من عصابة  ،Breitbartاللسابق نيو ريبابليك محرر
بيتر بينارت الذين ينظر بانون فقط بازدراء واألرثوذكسية نصير الليبرالية التقدمية روبرت كوتنر ،رئيس تحرير الصغيرة مجلة السياسة
العامة األمريكية بروسبكت  .يوم األربعاء  16أغسطس ،وبعد يوم من مؤتمر صحفي للرئيس في برج ترامب ،بانون ،من فراغ ،ودعا كوتنر
من منصبه  EOBله أن يتحدث الصين.
عند هذه النقطة ،كان بانون يقنع جميع لكنه كان في طريقه للخروج من البيت األبيض .وقال انه لم يتلق أي دعوة لالنضمام الرئيس في
[بدمينستر] ،عالمة اذعة .في ذلك اليوم ،وقال انه قد علمت من تعيين األمل هيكس عن االتصاالت المؤقتة مدير انتصارا  .Jarvankaوفي
الوقت نفسه ،الهمس ثابت من الجانب Jarvanka
واصل حول وفاته معين .فقد أصبح من الضوضاء في الخلفية مستمر.
وكان ال يزال غير متأكد من أنه سوف يكون أطلق النار ،بعد بانون ،في الثانية فقط على رأس قياسية مقابلة انه اعطى منذ انتصار
ترامب ،ودعا كوتنر وفي الواقع حسم مصيره .وقال انه في وقت الحق المحافظة بأن الحوار كان ليس على السجل .ولكن هذه كانت
الطريقة بانون ،والذي مجرد إغراء مصير.
إذا كان ترامب بال حول وال قوة ترامب في مؤتمره الصحفي األخير ،كان بانون بال حول وال قوة بانون في دردشة له مع كوتنر .حاول لدعم
ماقام به يبدو وكأنه ترامب ضعيفة في الصين .صحح ،في االستهزاء واألزياء ،وتهديد الرئيس على شمال بين كوريا ،فقد أعلن "عشرة
ماليين شخص في سيول" لن يموت .وأنه أهان له  -enemiesالداخلية "انهم ترطيب أنفسهم".
إذا كان ترامب غير قادر على سبر مثل الرئيس ،قد بانون يقابل عليه وسلم :أنه كان غير قادر على سبر مثل مساعد الرئيس.
***
في ذلك المساء ،تجمع مجموعة من  Bannonitesبالقرب من البيت األبيض لتناول العشاء .كان يسمى عشاء لحانة الفندق هاي آدامز
في ،إال أن آرثر شوارتز ،وهو رجل  ،Bannonite PRفي مشادة كالمية مع نادل هاي آدامز حول تبديل التلفزيون من  CNNإلى فوكس،
حيث موكله ،بالكستون ستيفن شوارزمان ،وكان رئيس واحدة من مجالس األعمال الرئيس ،قريبا على ما يبدو .مجلس األعمال ونزيف
أعضاء رئيسها التنفيذي بعد مؤتمر صحفي شارلوتسفيل الرئيس ،وترامب ،في تغريدة ،كان قد أعلن أنه تم حل ذلك( .شوارزمان نصحت
الرئيس ان المجلس تنهار وأن الرئيس يجب أن تجعل على األقل تبدو كما لو اغالقه كان قراره).
شوارتز ،بغضب ،أعلن أنه تم التحقق من هاي آدامز واالنتقال إلى فندق ترامب .كما أصر على أن العشاء يتم نقل اثنين من كتل بعيدا
إلى جو ،موقعا للسرطان ستون ميامي جو .ماثيو بويل ،المحرر السياسي اشنطن  Breitbartاألخبار ،وقد اجتاحت رحيل غاضب شوارتز،
مع شوارتز التوبيخ البالغ من العمر تسعة وعشرين ليشعل سيجارة" .أنا ال أعرف أي شخص يدخن" ،ومشموم .على الرغم من أن
شوارتز كان راسخا في مخيم بانون ،وهذا بدا وكأنه حفر العام على الناس  Breitbartلكونها من الدرجة المنخفضة.
ناقش كل من  Bannonitesمخصصة تأثير مقابلة بانون ،والتي قد اشتعلت الجميع في بانون الكون على حين غرة .يمكن أن نفهم لماذا
ال رجل كان من شأنه أن يعطي مقابلة.
تم االنتهاء بانون؟
ال ،ال ،ال  ،جادل شوارتز .كان قد يكون قبل بضعة أسابيع عندما كان مردوخ قد ربط مع ماكماستر وذهب إلى الرئيس وضغط عليه لتفريغ
بانون .ولكن شيلدون قام بعد ذلك بتصليحها.
وقال شوارتز" :ظل ستيف في المنزل عندما جاء عباس" .لم يكن يتنفس
الهواء الذي تنفسه إرهابي " .وكان هذا هو الخط الدقيق الذي سيقدمه شوارتز للصحفيين في األيام المقبلة في محاولة أخرى إلنشاء
فضيلة بانون اليمينية.
وصلت أليكساندرا بريتي ،مالزم بانون ،إلى جو من التنفس .وبعد ثوان ،وصل جيسون ميلر ،رجل العالقات العامة آخر في أضعاف
بانون .خالل المرحلة االنتقالية ،كان من المقرر أن يكون ميلر مدير االتصاالت ،ولكن بعد ذلك كان قد خرج أن ميلر كان على عالقة مع
موظف آخر الذي أعلن في تغريدة كانت حامال من قبل ميلر  -كما كان أيضا ،في هذه المرحلة ،ميلر زوجة .وكان ميلر الذي فقد وظيفته
في البيت االبيض الموعودة لكنه واصل العمل كصوت ترامب وبانون في الخارج هو االن مع والدة الطفل مؤخرا مع والدة كل من ابنيه
مؤخرا من قبل نساء مختلفات تواجه موجة أخرى صعبة صحافة .ومع ذلك ،حتى أنه كان يركز بشكل هائل على ما قد يعني مقابلة
بانون.
اآلن كان الجدول يطن مع التكهنات .كيف سيكون رد فعل الرئيس؟
كيف تتفاعل كيلي؟ هل كانت هذه الستائر؟
بالنسبة لمجموعة من الناس على اتصال مع بانون على أساس لحظة تقريبا ،كان من الرائع أن ال أحد يبدو أن يفهم أنه ،قسرا أو خالف
ذلك ،انه بالتأكيد سوف تتحرك للخروج من البيت األبيض .على العكس من ذلك ،تحولت المقابلة المدمرة ،بتوافق اآلراء ،إلى خطوة
استراتيجية رائعة .بانون لم يذهب إلى أي مكان
 ليس فقط ألنه لم يكن هناك ترامب دون بانون.لقد كان عشاء متحمسا ،وهي مناسبة محفزة تضم مجموعة عاطفية من الناس تعلق على الرجل الذي كانوا يعتقدون أنه كان أكثر
الشخصيات إلحاحا في واشنطن .ورأوه كنوع من العناصر غير القابلة لالختزال :بانون كان بانون كان بانون.
مع مرور المساء ،مات مات بويل في معركة رسالة نصية غاضبة مع جوناثان سوان ،وهو مراسل في البيت األبيض الذي كتب قصة عن
بانون يجري على الجانب الخاسر في مواجهة بانون ماكماستر .قريبا تقريبا كل مراسل جيدا في المدينة كان التحقق مع شخص ما
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على الطاولة .عندما يأتي نص ،المتلقي سوف تصمد الهاتف له إذا كان يظهر اسم مراسل ملحوظ .عند نقطة واحدة ،بانون نصت شوارتز
بعض نقاط الحديث .هل يمكن أن يكون هذا يوم واحد فقط في دراما ترامب التي ال نهاية لها؟
قدم شوارتز ،الذي يبدو أنه يعتبر غباء ترامب كسياسة معينة ،تحليال قويا لماذا لم يتمكن ترامب من االستغناء عن بانون.بعد ذلك ،سعى
شوارتز إلى البحث عن المزيد من األدلة على نظريته ،وقال إنه كان يرسل الرسائل النصية إلى سام نونبيرغ ،الذي يعتبر عموما الرجل
الذي يفهم أهواء ترامب ودوافعه بشكل أفضل ،والذي كان قد توقع باقتدار بانون بانون في كل لحظة مشكوك فيها في األشهر الماضية.
وقال شوارتز" :نونبرغ يعرف دائما".
بعد ثوان ،شوارتز نظر .اتسعت عيناه وصمت صمت لحظة.
ثم قال" :نونبرغ يقول بانون ميت".
وبالفعل ،دون علم البانونت ،حتى األقرب إليهم ،كان بانون في تلك اللحظة ينهي مخرجه مع كيلي .في اليوم التالي ،وقال انه سيكون
التعبئة مكتبه قليال ،ويوم االثنين ،عندما ترامب سيعود إلى تجديد الجناح الغربي ،وظيفة الطالء ،واألثاث الجديد ،والسجاد الجديد ،ونظرة
مائلة نحو ترامب فندق ستيف بانون أن يعود إلى مبنى الكابيتول هيل في السفارة بريتبارت ،ال يزال ،كان واثقا ،كبير االستراتيجيين لثورة
ترامب.

إبيلوغو :بانون و ترومب

O
في شهر تشرين األول  /أكتوبر  ،2017كان الرجل الذي كان قد قدم بشكل أو بآخر انسحاب الواليات المتحدة من اتفاق باريس بشأن
المناخ ،قائما على
وخطوات منزل بلدة بريتبارت ،وقال ،مع الضحك القلبية" ،أعتقد أن االحترار العالمي هو حقيقي".
وكان ستيف بانون قد فقد عشرين جنيه منذ خروجه من البيت األبيض قبل ستة أسابيع ،وكان على تحطم كل السوشي النظام
الغذائي" .هذا المبنى" ،قال صديقه ديفيد بوسي ،يتحدث عن كل البيوت البيضاء ولكن خصوصا ترامب البيت األبيض" ،يأخذ الناس صحي
تماما ويحولهم إلى أشخاص غير صحية قديمة" .ولكن بانون ،الذي بوسي قد أعلن على دعم الحياة االفتراضية خالل أيامه األخيرة في
الجناح الغربي ،مرة أخرى ،من خالل وصفه الخاص" ،على النار" .وقال انه انتقل من أرلينغتون "منزل آمن" وإعادة تأسيس نفسه مرة
أخرى في سفارة بريتبارت ،وتحويله إلى مقر للمرحلة المقبلة من حركة ترامب ،والتي قد ال تشمل ترامب على اإلطالق.
وردا على سؤال حول قيادة ترامب للحركة القومية الشعبوية ،سجل بانون تغييرا غير ملحوظ في المشهد السياسي للبالد" :أنا زعيم
الحركة القومية الشعبية".
كان أحد أسباب تفوق بانون وعزم جديد هو ترامب ،دون سبب أن بانون يمكن أن يكون إلهي تماما ،احتضنت مرشح تأسيس ميتش
ماكونيل في الجولة األخيرة من االنتخابات الجمهوري في والية أالباما بدال من دعم اختيار البوب الوطني لمقعد مجلس الشيوخ الذي
أخليه اآلن النائب العام جيف جلسات .بعد كل شيء ،ماكونيل والرئيس بالكاد على شروط الكالم .وقد حاول موظفو الرئيس تنظيم
اجتماع مكياج مع ماكنيل ،من خالل "عطلة العمل" التي أقامها في أغسطس  /آب ،لكن موظفي ماكونيل أعادوا كلمة بأن ذلك لن يكون
ممكنا ألن زعيم مجلس الشيوخ سيحصل على قصة شعر.
لكن الرئيس الذي أصيب باأللم والخلط بسبب عدم قدرته على التمسك بزمام قيادة الكونغرس ،وبعد ذلك ،غضبه رفضه االلتحاق به ،قد
ذهب إلى كل من لوتير سترانج المدعوم من ماكونيل ،الذي كان يدير ضد مرشح بانون ،الجناح اليميني روي مور( .حتى من قبل معايير
أالباما ،مور كان اليمين المتطرف :تم إزالته كرئيس للعدالة في محكمة أالباما العليا
لتحدي أمر محكمة اتحادية إلنزال نصب تذكاري للوصايا العشر في مبنى أالباما القضائي).
بالنسبة لبانون ،كان التفكير السياسي للرئيس منفتحا في أحسن األحوال .وكان من غير المحتمل أن يحصل على أي شيء من
ماكونيل ،وفي الواقع لم يطلب ترامب شيئا لدعمه لوثر سترانج ،الذي جاء عبر تغريدة غير مخطط لها في أغسطس  /آب .لم تكن آفاق
سترانج قاتمة فحسب ،بل كان من المرجح أن يخسرها بطريقة مهينة .وكان روي مور المرشح الواضح لقاعدة ترامب ،وكان مرشح
بانون .وبالتالي ،سيكون هذا هو المسابقة :ترامب ضد بانون .في الواقع ،الرئيس لم يكن حقا لدعم أي شخص  -ال أحد كان قد اشتكى
إذا كان البقاء على الحياد في السباق األساسي .أو ،كان يمكن أن يكون دعم ضمني غريبة وليس تضاعف مع المزيد والمزيد من تويت
إصرار.
بالنسبة إلى بانون ،لم تكن هذه الحلقة تتعلق فقط باالرتباك المستمر والرائع للرئيس حول ما يمثله ،بل حول دوافعه الزئبقية ،الحميمة،
وكثيرا ما تكون دوافع الكوكامامي .ضد كل المنطق السياسي ،ترامب قد دعم لوثر غريب ،وقال لبانون ،ألن "لوثر صديقي".
وقال بانون" :قال إنه مثل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات" ،مشيرا إلى أنه ال يوجد عالم كان فيه ترامب وغرانج أصدقاء فعال.
وبالنسبة لكل عضو من كبار الموظفين في البيت األبيض ،سيكون هذا هو المعضلة الدائمة للتعامل مع الرئيس ترامب" :لماذا" سلوكه
المحير في كثير من األحيان.
"إن الرئيس يريد بشكل أساسي أن يكون محبوبا" كان تحليل كاتي والش .واضاف "انه يحتاج اساسا الى ان يحب بشدة لدرجة انها
دائما  ...كل شيء هو صراع له".
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هذا ترجم إلى حاجة مستمرة للفوز شيء شيء .بنفس القدر من األهمية ،كان من الضروري أن يبدو وكأنه الفائز.بطبيعة الحال ،في
محاولة للفوز دون النظر ،خطة ،أو أهداف واضحة ،خالل األشهر التسعة األولى لإلدارة ،أسفرت عن أي شيء تقريبا ولكن الخسائر .وفي
الوقت نفسه ،فإن الخلط في كل المنطق السياسي ،وهو عدم وجود خطة ،أن االندفاع ،الذي يبدو واضحا ،قد ساعد على خلق
االضطراب الذي بدا وكأنه يحطم بهدوء الوضع القائم بالنسبة للكثيرين.
ولكن اآلن ،يعتقد بانون ،أن الجدة كانت ترتدي أخيرا.
بالنسبة لبانون ،كان سباق سترانج-مور اختبارا لثقافة ترامب للشخصية .بالتأكيد ال يزال ترامب يعتقد أن الناس يتابعونه  ،أنه كان
الحركة ،وأن دعمه كان يستحق  8إلى  10نقاط في أي سباق .وقد قرر بانون اختبار هذه األطروحة والقيام بذلك بقدر اإلمكان .قضى كل
من القيادة الجمهوري في مجلس الشيوخ وآخرون  32مليون دوالر على حملة سترانج ،في حين أنفقت حملة مور مليوني دوالر.
وعلى الرغم من إدراك ترامب لعجز اقتراع سترانج العميق ،فقد وافق على تقديم دعمه في رحلة شخصية .ولكن ظهوره في
هانتسفيل ،أالباما ،في  22سبتمبر،
قبل حشد ترامب الحجم ،كان فالتلينر السياسية .كان الكالم كامال على خطاب ترامب ،تسعين دقيقة من الترهيب واالرتجال  -الجدار
سيبنى (اآلن كان الجدار من خالل الجدار) ،التدخل الروسي في االنتخابات األمريكية كان خدعة ،وقال انه اطالق النار على أي شخص
على حكومته الذين بدعم مور .ولكن ،في حين أن قاعدته تبين جماعيا ،ال يزال تعادل إلى ترامب الجدة ،وكان التشجيع له لوثر غريب
في أحسن األحوال استجابة صامتة .كما أصبح الحشد ال يهدأ ،وهدد الحدث لتصبح حرجا ميؤوس منها.
قراءة جمهوره ويائسة إليجاد مخرج ،ترامب رمى فجأة خط حول كولن كايبيرنيك أخذ في ركبته أثناء عزف النشيد الوطني في مباراة
الرابطة الوطنية لكرة القدم .حصلت على خط بحفاوة بالغة .الرئيس التخلي عن عندئذ فورا لوثر غريب لبقية الخطاب .وبالمثل ،لألسبوع
القادم واصل سوط  .NFLال تولي اهتماما لهزيمة مدوية غريب بعد خمسة أيام من الحدث في هانتسفيل .تجاهل حجم وحجم الرفض
ترامب وانتصار  -Mooreبانون ،مع تلميح لها من اضطرابات جديدة قادمة .اآلن كان ترامب موضوع جديد ،وفوز واحد :الركبة.
***
والفرضية األساسية ما يقرب من الجميع الذين انضموا إلى البيت األبيض ترامب ،وهذا يمكن أن تعمل .نحن يمكن أن تساعد في جعل
هذا العمل  .اآلن ،فقط ثالثة أرباع الطريق من خالل فقط في السنة األولى من والية ترامب ،كان هناك حرفيا ال عضو واحد من كبار
الموظفين الذين لفترة أطول يمكن أن يكون واثقا من أن فرضية .يمكن القول وفي أيام كثيرة بال شك أقصى يعتقد أعضاء كبار الموظفين
أن االتجاه الصعودي الوحيد لكونها جزءا من البيت األبيض ترامب كان للمساعدة في منع أسوأ من الحدوث.
في أوائل أكتوبر ،وكان يختم اذا مصير وزيرة الخارجية ريكس تيلرسون في تناقض واضح له تجاه الرئيس لم مختومة بالفعل عن طريق
الوحي الذي كان قد دعا الرئيس "معتوه سخيف".
هذه إهانة دونالد ترامب في االستخبارات كان على حد سواء الشيء الذي ال يمكن أن تفعل ووهناك ،ولكن المتاحة للسماح لل-هللا
القهقهات رسم شيء عبر كبار الموظفين أن الجميع كان مذنبا .الجميع ،في بلده أو طريقتها الخاصة ،كافح للتعبير عن حقيقة واضحة
بصراحة شديدة أن الرئيس لم يكن يعرف بما فيه الكفاية ،لم أكن أعرف ما ال تعرف ،لم يهتم بشكل خاص ،والتمهيد ،وكان واثقا إن لم
يكن هادئ في له اليقين التي ال جدال فيها .وهناك اآلن قدر ال بأس به من ظهر من بين الفصول الدراسية يضحكون حول الذي كان قد
دعا ترامب ما .لستيف  Mnuchinوراينس برييبوس ،وقال انه كان "احمق" .لغاري كوهن ،انه "غبية كما القرف ".لماكماستر  HRكان
"مخدر" .وذهبت القائمة على.
سوف تيلرسون تصبح مجرد مثال آخر على المرؤوس الذي يعتقد أن قدراته الخاصة يمكن أن تعوض إلى حد ما عن فشل ترامب.
تتماشى مع تيلرسون كان الجنراالت الثالثة ،ماتيس ،McMasters ،وكيلي ،كل رؤية أنفسهم على أنهم يمثلون النضج واالستقرار ،وضبط
النفس .ولكل منهما ،وبطبيعة الحال ،كان يمقت ترامب لذلك .وكان االقتراح أن أيا من هؤالء الرجال أو كل قد يكون أكثر تركيزا وحتى
خفف من ترامب نفسه سببا لاللتعبيس ونوبات الغضب على
جزء الرئيس.
مناقشة اليومية بين كبار موظفي ،أولئك الذين ما زالوا هناك والذين ذهب الجميع اآلن منهم شطب المستقبل تيلرسون في ترامب
اإلدارة ،ومتى الجنرال كيلي ستستمر رئيسا لألركان .كان هناك شيء من بركة المكتب االفتراضي ،وكان نكتة أن راينس برييبوس كان
من المرجح أن يكون رئيس ترامب األطول خدمة الموظفين .كان نفور كيلي للرئيس المفتوحة المعرفة في كتابه كل عبارة وإشارة انه
تنازل لنفور ترامب الرئيس لكيلي حتى أكثر من ذلك .وكانت الرياضة للرئيس لتحدي كيلي ،الذي كان قد أصبح شيئا واحدا في حياته انه
لم يكن قادرا على االلتزام :واالعتراض وشخصية األب عياب.
***
هناك كانت حقا أي أوهام في  1600شارع بنسلفانيا .كان ينافسه الكراهية طالت معاناته كيلي تجاه الرئيس إال من خالل االحتقار له
لعائلة الرئيس
 "كوشنر" ،كما وضوحا ،كان "عاص" .وازدراء ساخر كوهن لكوشنر وكذلك رئيس أكبر .في المقابل ،تنهال الرئيس مزيد من االنتهاكاتعلى كوهن وكان الرئيس السابق لبنك جولدمان ساكس اآلن "احمق كاملة ،غباء من البكم ".في الواقع ،قد توقف الرئيس أيضا الدفاع
عن عائلته ،ويتساءل متى سوف "تأخذ التلميح والعودة الى الوطن" .
ولكن ،بطبيعة الحال ،كان هذا ال يزال السياسة :أولئك الذين يمكن التغلب على الخجل أو  -disbeliefورغم كل خشونة Trumpian
وسخافة ،تمتص له والفكاهة وسلم قد يحقق مكاسب سياسية فريدة من نوعها .كما حدث ،يمكن الحصر.
بحلول اكتوبر تشرين االول ،ومع ذلك ،تولى العديد من الموظفين على الرئيس إشعار معين من واحد من عدد قليل من االنتهازيين ترامب
المتبقية :نيكي هالي ،السفير األمم المتحدة" -Haley .طموحا مثل إبليس "،في توصيف عضو واحد من كبار الموظفين قد خلص إلى أن
فترة ترامب ستستمر ،في أحسن األحوال ،وهو مصطلح واحد ،وأنها ،مع تقديم المطلوب ،يمكن أن يكون ولي عهده .قد هالي التودد
وصادق إيفانكا ،وكان إيفانكا جلبت لها في دائرة األسرة ،حيث أصبح التركيز بشكل خاص من اهتمام ترامب ،وانه من راتبها .هالي ،كما
أصبح من الواضح بشكل متزايد في السياسة الخارجية على نطاق أوسع وفريقه لألمن القومي ،وكان اختيار العائلة لمنصب وزير
الخارجية بعد استقالة حتمية ريكس تيلرسون ل( .وبالمثل ،في هذا خلط ورق اللعب ،دينا باول سيحل محل هالي في األمم المتحدة).
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وكان الرئيس قد تنفق قدرا ملحوظا من الوقت الخاص مع هالي على سالح الجو واحد وكان ينظر إلى أن االستمالة لها من أجل
مستقبل سياسي وطني .هالي ،الذي كان أكثر بكثير من الجمهوري التقليدي ،واحدة مع وضوحا المعتدل خط واحد النوع المعروف على
نحو متزايد باعتباره  Jarvankaالجمهوري-كان ،واضح للكثيرين ،إرشادهم بطرق .Trumpianالخطر هنا ،تقدم أحد كبار " ،Trumperغير
أنها حتى أذكى بكثير مما عليه".
ما هو موجود اآلن ،وحتى قبل نهاية السنة األولى من الرئيس ،وكان فراغ السلطة الفعلية .الرئيس ،في فشله في تجاوز الفوضى
اليومية ،وكان ال يكاد
ضبطت اليوم .ولكن ،كما تأكد السياسة وسوف شخص ما.
في هذا المعنى ،والمستقبل  Trumpianوالجمهوري تتحرك بالفعل خارج البيت األبيض .كان هناك بانون ،والعمل من الخارج ومحاولة
للسيطرة على حركة ترامب .كان هناك قيادة الحزب الجمهوري في الكونغرس ،في محاولة الحباط  ،Trumpismإن لم يكن ذبح عليه.
كان هناك جون ماكين ،يبذل قصارى جهده إلحراج ذلك .كان هناك مكتب المستشار الخاص ،ومالحقة الرئيس والعديد من المحيطين به.
وكانت المخاطر واضحة جدا لبانون .هالي ،تماما شخصية من االمم المتحدة و ،Trumpianولكن حتى اآلن أقرب من أي من أعضاء
حكومته له ،قد ،مع الحيل السياسية ذكية ،تغري ترامب إلى يدها الثورة  .Trumpianفي الواقع ،خوفا من سيطرة هالي على الرئيس،
وكان-الجانب بانون صباح ذاته الذي بانون وقفت على خطوات من بلدة بيت  Breitbartفي في غير أوانه أكتوبر الى أبعاد لدفع مايك
بومبيو وكالة االستخبارات المركزية للدولة بعد رحيل تيلرسون ل-ذهب الطقس.
وكان هذا كله جزء من المرحلة المقبلة من  Trumpismلحمايته من ترامب.
***
الجنرال كيلي كان يمليه علي ضميري وبتجهم في محاولة لتطهير الفوضى الجناح الغربي .وكان قد بدأه  compartmentalizingمصادر
وطبيعة الفوضى .المصدر الرئيسي ،وبطبيعة الحال ،كان ثوران الرئيس الخاصة ،والتي ال يمكن أن كيلي مراقبة وقد استقال نفسه
لقبول .أما بالنسبة للفوضى التبعية ،وكثير منها قد هدأت من خالل القضاء على بانون ،Scaramucci ،Priebus ،وسبيسر ،مع تأثير جعله
تماما الجناح الغربي تسيطر .Jarvanka
اآلن ،تسعة أشهر في واالدارة واجهت مشكلة أخرى أنه كان من الصعب جدا لتوظيف أي شخص من مكانة ليحل محل الشعب كبار
الذين غادروا .ويبدو أن مكانة أولئك الذين بقوا إلى أن تكون أكثر ضآلة من االسبوع.
نأمل هيكس ،في ثمانية وعشرين ،وستيفن ميلر ،في كال منهم قد بدأت كمتدربين فعال على حملة اثنان وثالثون ،،أصبحت اآلن بين
 seniormostأرقام في البيت األبيض .وكان هيكس تولى قيادة العملية االتصاالت ،وكان ميلر محل فعال بانون كما استراتيجي سياسي
كبير.
بعد الفشل الذريع  ،Scaramucciوإدراك أن الموقف من مدير االتصاالت ستكون أصعب بكثير لملء ،تم تعيينه هيكس وظيفة مدير
"مؤقت" .وقد أعطيت عنوان مؤقت ويرجع ذلك جزئيا على ما يبدو غير قابل للتصديق أنها كانت مؤهلة لتشغيل عملية الرسائل ضرب
بالفعل ،ويرجع ذلك جزئيا إذا كانت و بالنظر إلى كل وظيفة دائمة من شأنه أن نفترض أن الرئيس كان يدعو على نحو فعال لقطات
اليومية .ولكن بحلول منتصف سبتمبر األثناء تم تحويلها بهدوء إلى دائمة.
في وسائل اإلعالم الكبرى والعالم السياسي ،ميلر الذي أشار بانون ب "طابع بلدي"  was-شخصية من أي وقت مضى زيادة
التشكك .وبالكاد يمكن اتخاذها للخروج في األماكن العامة دون الدخول في بعض األهوج ،إن لم يكن الصراخ ،نوبة من الشجب والتظلم.
وكان بحكم األمر الواقع الحرفي للسياسة والخطب ،وبعد حتى اآلن أنه إلى حد كبير تؤخذ فقط االمالء.
األكثر إشكالية من كل شيء ،هيكس وميلر ،جنبا إلى جنب مع الجميع على الجانب  ،Jarvankaكانت موصولة اآلن مباشرة إلى إجراءات
المشاركين في التحقيق الروسية أو جهود ألنها تدور ،صرف ،أو ،في الواقع ،تغطية االمر .وكان ميلر وهيكس صياغته أو على األقل
 -typedنسخة كوشنر من أول حرف كتب في [بدمينستر] إلطالق النار كومي .وكان هيكس انضم مع كوشنر وزوجته لصياغة على متن
طائرة البيان الصحفي الموجه ترامب حول دون االبن واجتماع كوشنير مع الروس في برج ترامب.
 ،وهذا قد أصبح في طريقها مسألة حاسمة بالنسبة لموظفي البيت األبيض :الذي كان في غرفة ما في غير محله .وحتى ما وراء
الفوضى العامة ،شكلت خطرا القانوني المستمر جزء من الحاجز عالية لجعل الناس يأتون العمل في الجناح الغربي.
كوشنير ونظيره الزوجة اآلن يعتبر إلى حد كبير قنبلة موقوتة داخل فنادق في مدينة األبيض يقضون وقتا طويال في الدفاع عن أنفسهم
وتقاتل الشعور تصاعد جنون العظمة ،وليس آخرا حول ما أعضاء كبار الموظفين الذين لديهم بالفعل خرجت الجناح الغربي قد نقول اآلن
عنهم .كوشنر ،في منتصف أكتوبر ،سيكون من الغريب ،إضافة إلى فريقه القانوني تشارلز أصعب ،المحامي التشهير الذي كان قد دافع
كل من هالك هوجان في دعوى القذف له ضد األخرق ،موقع القيل والقال اإلنترنت ،وميالنيا ترامب في دعواها ضد يوميا البريد  .كان
التهديد الضمني إلى وسائل اإلعالم والنقاد واضح .الحديث عن جاريد كوشنر على مسؤوليتك .كما أنه من المرجح يعني أن دونالد
ترامب وبعد إدارة الدفاع القانوني للبيت األبيض ،يسدد في المفضلة لديه المحامين "الرجل القوي".
ما وراء الغريبة اليومية الخاصة دونالد ترامب ،وهنا قضية المستهلكة للبيت األبيض :التحقيق الجاري من إخراج روبرت مولر .األب وابنته،
وابنه في القانون ،والده ،والتعرض األسرة الممتدة ،والمدعي العام ،والخدم تبحث النقاذ جلودهم ،والعاملين الذين ترامب قد يكافأ مع
الجزء الخلفي من اليد له انه يهدد كل شيء ،في ضوء بانون ،وإلى جعل شكسبير تبدو وكأنها الدكتور سيوس.
انتظر الجميع لقطع الدومينو في االنخفاض ،ونرى كيف للرئيس ،في غضبه ،قد تتفاعل وتتغير اللعبة مرة أخرى.
***
ستيف بانون كان يقول الناس انه يعتقد ان هناك فرصة  33.3في المئة ان التحقيق مولر من شأنه أن يؤدي إلى إقالة الرئيس ،فرصة
 33.3في المئة أن ترامب سيستقيل ،ربما في أعقاب تهديد من قبل مجلس الوزراء للعمل على القرن الحادي والعشرين  Fifth-التعديل
(الذي مجلس الوزراء يمكن إزالة الرئيس في حال عجز له) ،وفرصة  33.3في المئة انه يعرج حتى نهاية فترة واليته .وعلى أية حال،
بالتأكيد لن يكون هناك والية ثانية ،أو حتى محاولة في واحدة.
واضاف "انه لن جعله" وقال بانون في السفارة  .Breitbartواضاف "انه خسر له االشياء".
أقل  ،volublyوبانون إخبار الناس شيء آخر :انه ،ستيف بانون ،ذاهبا
لخوض انتخابات الرئاسة في عام  .2020وأسلوب الكالم" ،لو كنت الرئيس  "...وتحول إلى "عندما أكون الرئيس "...
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وبالنسبة للشركات المانحين ترامب اعتبارا من عام  2016في معسكره ،وادعى بانون :شيلدون أديلسون ،وبزازون ،بيرني ماركوس،
وبيتر ثيل .في وقت قصير ،وكما لو كان قد تم اإلعداد لهذه الخطوة لبعض الوقت ،بانون قد غادر البيت األبيض والقيت بسرعة تشكيل
تنظيم حملة الردف .وحتى اآلن وراء الكواليس كان بانون لقاء منهجي مع كل زعيم المحافظين في وسعه ،على حد تعبيره ،إلى "تقبيل
الحمار وإجالال لجميع-اللحى الرمادية" .وكان  keynotingقائمة بالممارسة البالد من يجب أن يحضر فعاليات المحافظة.
"لماذا ستيف يتحدث؟ لم أكن أعرف أنه تحدث " ،الحظ الرئيس مع الحيرة والقلق المتزايد لمساعديه.
وكان ترامب قد يستحوذ بطرق أخرى أيضا .وكان من المقرر لكبرى  60دقيقة مقابلة في سبتمبر ،ولكن هذا قد ألغيت فجأة بعد بانون
في  60دقيقة مقابلة مع تشارلي روز على  .11سبتمبر مستشارو الرئيس ورأى أنه ال ينبغي وضع نفسه في موقف حيث سيتم مقارنة
مع بانون  .القلق بين العاملين ،كل منهم بالقلق من أن المشي على األقدام ترامب ومثيرة للقلق التكرار له (نفس الجمل سلمت
بنفس التعبيرات دقائق بينهما) قد ارتفع بدرجة كبيرة ،وأن قدرته على االستمرار في التركيز ،أبدا عظيم ،وكان أبرزها رفض ،وأنه من
المرجح أن تعاني من مثل هذه المقارنة .بدال من ذلك ،عرضت المقابلة مع ترامب لشون هانيتي مع معاينة لألسئلة.
بانون تتخذ أيضا جماعة نفس أنواع محاسب الشرعي األبحاث المعارضة  Breitbartالتي وضعت معا على إدانة كلينتون النقدية الكشف
ويركز على ما وصفه ب "النخب السياسية" .وهذه قائمة جامعا من األعداء التي شملت أكبر عدد ممكن الجمهوريون الديمقراطيين.
األهم من ذلك كله ،كان بانون التي تركز على مرشحين لعام  .2018في حين أن رئيس الجمهورية قد هدد مرارا وتكرارا لدعم التحديات
الرئيسية ضد أعدائه ،في النهاية ،مع نظيره العدوانية السبق ،وكان بانون الذي من شأنه أن يقود هذه التحديات .وكانت بانون نشر
الخوف في الحزب الجمهوري ،وليس ترامب .في الواقع ،كان بانون على استعداد الختيار  OUTREإذا المرشحين ،بما في ذلك ليس
أحمق الكونغرس جزيرة ستاتن السابق مايكل جريم ،الذين كانوا قد فعلوه قضاها في السجن الفيدرالي إلى التظاهر ،كما كان قد تظاهر
مع ترامب ،والحجم ،ومكر ،وخطر  -Bannonالسياسة االسلوب .على الرغم من أن الجمهوريين في انتخابات الكونغرس  2018كانوا
يبحثون ،وفقا ألرقام بانون ،وفي عجز  15نقطة ،وكان االعتقاد بانون بأن أكثر تطرفا التحدي اليميني ظهر،سيكون على األرجح
الديمقراطيين الحقل  nuttersاليسارية حتى أقل الذين يتم انتخابهم من  nuttersاليميني .قد تعطل بدأت للتو.
ترامب ،في ضوء بانون ،كان فصال ،أو حتى المرور ،في الثورة ترامب ،الذي كان دائما عن نقاط الضعف في الحزبين الرئيسيين .رئاسة
ترامب
 howeverطال ذلك ،قد خلقت فتح التي من شأنها أن توفر الغرباء صحيح فرصتهم .وكان ترامب مجرد بداية.يقف على  Breitbartخطوات في ذلك الصباح أكتوبر ،ابتسم بانون ،وقال" :انها سوف تكون البرية كما القرف".

شكر وتقدير
وأنا ممتن لجانيس مين وماثيو بيلوني في هوليوود ريبورتر  ،الذي ،منذ ثمانية عشر شهرا ،وحصلت لي في صباح أحد األيام للقفز على
متن طائرة في نيويورك والتي أجريت مساء المرشح المحتمل في لوس انجليس .وناشري ،ستيفن روبين ،ومحرر ،وجون االسترليني،
في هنري هولت غير معتمدة فقط بسخاء هذا الكتاب ولكن سمحت للمع الحماس والرعاية على أساس يومي تقريبا .وكيل أعمالي،
أندرو ويلي ،وهذا جعل كتاب يحدث ،كالعادة ،بين عشية وضحاها.
مايكل جاكسون في مدينتين  ،TVبيتر بندك في  ،UTAوبلدي المحامين ،كيفن موريس وأليكس  ،Kohnerدفعت بصبر هذا المشروع إلى
األمام.
قراءة القذف يمكن أن يكون مثل زيارة إلى طبيب األسنان .ولكن في تجربتي طويلة ،ال محام التشهير هو أكثر دقة وحساسة،
واستراتيجية من إريك رايمان .مرة أخرى ،ما يقرب من المتعة.
العديد من األصدقاء ،جعلت الزمالء ،وشعب كريم في أكبر وسائل اإلعالم وعالم السياسة هذا الكتاب أكثر ذكاء ،من بينهم مايك ألن،
جوناثان سوان ،جون هومانس ،فرانكلين فوير ،جاك شيفر ،تامي حداد ،ليال دي  ،Kretserستيفان كين ،ومات الحجر ،إدوارد جاي
إبستين ،سيمون  ،Dumencoتاكر كارلسون ،جو سكاربورو ،بيرس مورغان ،جوليانا غلوفر ،نيكي كريستوف ،ديالن جونز ،مايكل ليدين،
مايك ميرفي ،تيم ميلر ،الري مكارثي ،بنيامين جينسبيرج ،آل من ،كاثي  Ruemmlerنقاط ،ماثيو هيلتزيك ليزا  ،Dallosمايك روجرز ،جوانا
كولز ،ستيف هيلتون ،مايكل شريج ،مات كوبر ،جيم  ،Impocoمايكل فيلدمان ،سكوت ماكونيل ،ومهرين .Maluk
تقديري لتقصي الحقائق ،لعبة الداما  ،Danit Lidorكريستينا غولدينغ ،وجوان جربر.
أكبر شكري لفيكتوريا  ،Floetheلدعمها ،والصبر ،واألفكار ،ولها نعمة جيدة في ترك هذا الكتاب يتخذ مثل هذا المكان تطلبا في حياتنا.

فهرس
عباس محمود299 ، 231 ،
آبي شينزو106 ،
ابراهام لنكولن  182 ،USS ،ابراموفيتش ،الرومانية80 ،
أديلسون ،شيلدون309 ، 289 ، 178 ، 43-141 ، 6 ،
أفغانستان76-275 ، 68-263 ، 42 ،
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 ،Agalarovآراس254 ،
من جدول األعمال ،و (وودوارد) ،Ailes 116 ،بيت24-223 ، 4 ، 1 ،
 ،Ailesروجر23-222 ، 212 ، 210 ، 98-195 ، 79-178 ، 164 ، 147 ، 60-59 ، 57 ، 26 ، 24 ، 11 ، 8-1 ،
أالباما3-301 ،
آل الشعيرات إضراب مطار94-193 ،
بديل اليمين296 ، 180 ، 174 ، 38-137 ، 29-128 ، 121 ، 116 ، 59 ،
بروسبكت األمريكية  Anbang 297 ،مجموعة التأمين 211 ،معاداة السامية296 ، 44-140 ،
انطون ،مايكل229 ، 185 ، 6-105 ،
المتدرب ،و (برنامج تلفزيوني)200 ، 109 ، 92 ، 76 ، 30 ،
عارف توفيق100 ،
آرمي ،ديك81 ،
آرثر أندرسن278 ،
فن الصفقة ،و (ترامب وشوارتز) 22 ،األسد ،بشار190 ، 183 ،
اتالنتيك سيتي210 ، 99 ، 30 ،
أتوتر ،لي57 ،
أستراليا78 ،
ايرز ،نيك240 ،
أذربيجان254 ،
البحرين 231
باير ،بريت60-159 ،
بيكر ،جيمس34 ، 27 ،
بيكر ،بيتر277 ،
بانون ،ستيف247 ، 209 ، 185 ،
أفغانستان و68-263 ،
جدول أعمال ،في البيت األبيض 77-275 ، 21-115 ،جدول أعمال ،بعد إطالق النار10-301 ،
بديل اليمين و38-137 ،
خلفية60-55 ،
حملة و201 ، 13-112 ، 86 ، 55 ، 18-17 ، 13-12 ، 3 ،
شارلوتسفيل و96-294 ،
الصين و 297 ، 8-7
كوهن و186 ، 146 ، 144 ،
إطالق النار و ،كومي 261 ، 46-245 ، 33-232 ، 18-217 ، 15-211 ، 70-169
 CPACو34-126 ،
عشية االفتتاح ،و 04/10
األسابيع األولى من الرئاسة و70-67 ، 65-60 ، 55-52 ،
فلين و106 ، 103 ، 95 ،
الهجرة و113 ، 77 ، 65-61 ،
افتتاح و148 ، 43-42 ،
تأثير188 ، 10-108 ، 85 ، 70 ،
االنعزالية من227 ،
إسرائيل و43-140 ،
إيفانكا و257 ، 221 ، 19-218 ، 211 ، 87-186 ، 48-146 ،
 Jarvankaمقابل91-289 ، 81-280 ، 277 ، 274 ، 272 ، 62-261 ، 257 ، 243 ، 39-235 ، 82-174 ، 140 ،
كيلي و97-294 ، 91-287 ،
كوشنر و48-140 ، 134 ، 132 ، 110 ، 87 ، 77 ، 72 ، 70-69 ،
دعوة كوتنر وإطالق 307 ، 300-297 ،وسائل اإلعالم و222 ، 9-206 ، 97-195 ، 93 ، 91-90 ، 38 ،
 NSCو92-190 ، 176 ، 103 ،
 Obamacareو 175 ، 72-170 ، 67-165 ،باريس اتفاق المناخ و 39-238 ،بنس و124 ،
 Priebusو110 ، 34-33 ،
دور ،في رئاسة مبكرة35-31 ،
روسيا التحقيق و308، 81-278 ، 62-260 ، 257 ، 55-254 ، 46-233 ، 211 ، 170 ، 157 ، 55-154 ، 101 ، 97 ، 95 ، 7 ،
ريان و63-161 ،
المملكة العربية السعودية ،و 30-229
 Scaramucciو85-281 ، 277 ، 274 ، 271 ، 268 ،
دورات و78-277 ، 42-241 ، 155 ،
سوريا و94-190 ،
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ترامب على23-122 ،
ضغط رابحة الطالق النار82-173 ،
ترامب شخصية و 158 ، 49-148 ، 48-47 ، 45 ، 35 ، 23 ، 21 ،ترامب تايمز مقابلة و78-277 ،
البيت األبيض التعيينات و285 ، 189 ، 89 ، 87-86 ، 36 ، 4 ،
بارا ،ماري88 ،
باراك ،توم240 ، 233 ، 85 ، 42 ، 33 ، 29-27 ،
 Bartiromoماريا 205
البص ،إدوارد56 ،
 Bayrockالمجموعة102-100 ،
[بدمينستر] نادي الغولف307 ، 302 ، 297 ، 94-287 ، 216 ، 14-213 ، 165 ،
بينارت ،بيتر297 ،
بنغازي97 ،
بيركوفيتش ،آفي143 ،
برلسكوني سيلفيو100 ،
بيرمان ،مارك78 ،
أفضل وألمع ،و (هالبيرستام) 53-54 ،بيزوس ،جيف35 ،
المحيط الحيوي 56 ، 2
مجموعة بالكستون298 ، 87 ، 78 ، 35 ،
بالك ووتر265 ،
بلير ،توني228 ، 58-156 ،
بالنكفين ،ويد144 ،
بلومبرج ،مايكل117 ،
بونر ،جون161 ، 26 ،
بوينغ88 ،
بولتون ،جون189 ، 04/05 ،
الحدود الجدار303 ، 280 ، 228 ، 78-77 ،
 ،Bossieديفيد301 ، 237 ، 234 ، 177 ، 144 ، 58 ،
بولز ،أرسكين27 ،
بويل ،ماثيو 300-298 ،الكشافة األمريكية 284 ،برادي ،توم50 ،
العالمة التجارية ،وراشيل279 ،
 ،Breitbartأندرو59-58 ،
 Breitbartأخبار-297 ، 275، 266 ، 237 ، 8-207 ، 196 ، 80-179 ، 167 ، 62-160 ، 138 ، 29-126 ، 121 ، 62 ، 59-58 ، 32 ، 2 ،
309 ، 98
برينان ،جون41 ، 6 ،
5 ،Brexit
بريطانيا157 ، 70 ،
بروكس ،ميل15 ،
بريان ،وليام جينينغز45 ،
بريجنسكي ،ميكا49-247 ، 176 ، 121 ، 69-66 ،
بريجنسكي ،زبغنيو 66 ،باكلي ،وليام 127 ،.F
بوش ،بيلي161 ، 96 ، 86 ، 34 ، 14-13 ، 10 ،
بوش ،جورج 126 ، 34 ، 27 ، 26 ،HW
بوش ،جورج264 ، 227 ، 225 ، 205 ، 199 ، 184 ، 182 ، 138 ، 128 ، 126 ، 90 ، 82 ، 44 ، 27 ، 16 ،
بوش ،جيب138 ، 56 ، 21 ،
مجالس األعمال298 ، 239 ، 88-87 ، 35 ،
كامب ديفيد84 ،
كندا228 ، 107 ،
بطاقة ،أندرو27 ،
كارلسون ،تاكر205 ، 140 ،
كارتر ،آرثر75-74 ،
كارتر199 ، 74 ،Graydon ،
كارتر ،جيمي 66 ، 27 ،كاسلن ،روبرت  ،.Lاالبن189 ،
المشاهير المبتدئ (برنامج تلفزيوني)22 ،
وكالة االستخبارات المركزية (267 ، 265 ، 263 ، 104 ، 102 ، 65 ، 51-48 ، 42 ، 17 ، 6 ،)CIA
شارلوتسفيل التجمع298 ، 96-292 ،
األسلحة الكيميائية265 ، 93-190 ، 84-183 ،
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تشيني ،ديك27 ،
الصين297 ، 70-269 ، 267 ، 258 ، 228 ، 226 ، 211 ، 94-193 ، 100 ، 39 ، 8-6 ،
شوبرا ،ديباك80 ،
كريستي ،كريس279 ، 242 ، 210 ، 31-30 ، 25-24 ، 16 ،
كريستوف ،نيكي78 ،
تشرشل ،وينستون50 ،
حوالي األخبار على شبكة اإلنترنت257 ، 159 ،
كالبر ،جيمس15-214 ، 41 ،
كلينتون ،بيل228 ، 225 ، 158 ، 128 ، 123 ، 116 ، 90 ، 58 ، 54 ، 27 ، 23 ،
اقالة280 ، 233 ، 201 ،
كلينتون ،هيالري269 ، 253، 233 ، 206 ، 204 ، 164 ، 144 ، 141 ، 134 ، 112 ، 97 ، 94 ، 87 ، 76 ، 69 ، 35 ، 18 ، 12-11 ، 3 ،
كومي و245 ، 220 ، 216 ، 213 ، 169 ،
القرصنة الروسية من رسائل البريد اإللكتروني60-259 ، 254 ،
كلينتون النقدية (شفايتزر)207 ، 143 ،CNBC 309 ،
298 ، 237 ، 159 ، 92 ، 39 ، 37 ،CNN
كوهين ،مايكل80-278 ،
كوهن ،غاري5-304 ، 296، 290 ، 285 ، 276 ، 270 ، 261 ، 258 ، 235 ، 229 ، 190 ، 87-186 ، 176 ، 71-170 ، 46-143 ، 89 ،
كوهن ،روي141 ، 73 ،
كولينز ،غيل92 ،
كومي ،جيمس307 ، 280 ، 62-261 ، 45-242 ، 237 ، 33-232 ، 229 ، 24-223 ، 20-211 ، 70-168 ، 11 ، 6 ،
وزارة التجارة133 ،
مؤتمر المحافظة للعمل السياسي ( 39-126 ،)CPACكونواي ،جورج2-201 ،
كونواي ،كيليان-96 ، 93 ، 91 ، 87-86 ، 84 ، 81 ، 64 ، 60 ، 48 ، 45 ، 43 ، 39 ، 37 ، 33 ، 20 ، 18 ، 12 ، 10-9 ،
، 122 ، 112 ، 109 ، 107، 97
291 ، 269 ، 261 ، 209 ، 207 ، 205 ، 203-198 ، 188 ، 185 ، 76-175 ، 170 ، 146 ، 134 ، 132 ، 129 ، 127
كورالو ،مارك81-280 ، 60-259 ، 257 ، 238 ،
كوركر ،بوب43 ،
كورزين ،جون144 ، 56 ،
كولتر ،آن205 ، 201 ، 138 ، 128 ، 29 ،
كوريك ،كاتي203 ،
كروز ،تيد201 ، 12 ،
280 ،DACA
صحيفة ديلي ميل 308 ، 15 ،
دالي ،بيل27 ،
ديفيس ،اني238 ، 233 ،
عميد ،جون13-212 ،
وكالة استخبارات الدفاع 101 ،لجنة الوطني الديمقراطي ( 101 ،)DNCالحزب الديمقراطي310 ، 212 ، 97 ، 37 ،
ديريباسكا ،أوليغ240 ، 101 ، 17 ،
صفقة الشيطان ،و (األخضر)289 ، 276 ،
ديفوس ،بيتسي129 ، 21 ،
دي يونغ ،كارين6-105 ،
ديكرسون ،جون209 ،
شبكة الترفيه الرقمي 56 ،مدير االستخبارات الوطنية214 ، 86 ،
ديزني88 ، 42 ،
دود ،مارك281 ،
دبي39 ،
 ،Dubkeمايك273 ، 208 ،
ديوك ،ديفيد141 ،
دانفورد ،يوسف 182
مصر231 ، 227 ، 81 ، 6 ،
انتخابات
من عام 111 ، 62 ،2008
309 ، 2-101 ، 18 ،2016
من عام 2-301 ،2017
من عام 10-309 ، 171 ،2018
من عام 9-308 ،2020
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ايمانويل ،رام27 ،
انرون278 ،
التنظيم البيئي 295 ، 182 ،ابشتاين ،إدوارد جاي102 ،
ابشتاين ،جيفري28 ،
أوروبا142 ، 5 ،
االتحاد األوروبي99 ،
أوامر تنفيذية (إيوس)133 ، 120 ،
تغير المناخ182 ،
الهجرة وحظر السفر117 ، 113 ، 95 ، 78 ، 70 ، 68 ، 65-61 ،
صالحيات السلطة التنفيذية278 ، 245 ،
بنك التصدير واالستيراد271 ،
الفيسبوك21 ،
 ،Farageنايجل275 ،
مكتب التحقيقات الفيدرالي (281 ، 255، 46-244 ، 235 ، 20-210 ، 70-168 ، 159 ، 156 ، 2-101 ، 98 ، 96 ، 42 ، 11 ، 6 ،)FBI
المجتمع الفيدرالي86 ،
االحتياطي الفيدرالي 276 ،فيلدز ،جيمس اليكس االبن 293 ،فاينانشال تايمز 278 ،
التعديل األول 136 ،الخمسة ،و (برنامج تلفزيوني) 273 ،فلوريدا60 ،
فلين ،مايكل280 ،244 ، 227 ، 225 ، 21-220 ، 210 ، 191 ، 89-188 ، 176 ، 172 ، 55-154 ، 7-101 ، 96-95 ، 17-16 ، 4 ،
فوير ،فرانكلين102-99 ،
فورد ،جيرالد90 ، 27 ،
مراقبة االستخبارات األجنبية ( )FISAمحكمة 95 ،التعديل الرابع16 ،
فوكس األعمال القناة270 ، 268 ، 205 ،
فوكس نيوز298 ، 284 ، 272 ، 237 ، 223 ، 217 ، 205 ، 97-195 ، 159 ، 140 ، 28-127 ، 24 ، 8 ، 3-1 ،
فرانكن ،القاعدة52-151 ،
حرية التجمع171 ، 161 ،
االنصهار 99 ، 37 ،GPS
قمة 257 ،G20
القذافي ،معمر270 ،
59 ،Gamergate
األخرق308 ،
غزة 6
جازبروم 101
جيفن ،ديفيد 178 ، 12 ،جنرال إلكتريك (88 ،)GE
جنرال موتورز88 ،
جورجيا (بعد انهيار االتحاد السوفيتي)226 ،
غينغريتش ،نيوت177 ،
جولياني ،رودي279 ، 242 ، 210 ، 87-86 ، 30 ، 16 ،
غلوفر ،جوليانا 78 ،غلوفر بارك المجموعة203 ،
جولدمان ساكس305 ، 270 ، 184 ، 179 ، 174 ، 49-143 ، 119 ، 82-81 ، 56-55 ،
مؤسسة جولدمان ساكس 82 ،غولدووتر ،باري127 ،
غور ،القاعدة123 ،
جوركا ،سيباستيان129 ،
غورساتش ،نيل133 ، 87-85 ،
جريم ،مايكل310 ،
الجارديان 276 ،
 ،Guilfoyleكيمبرلي284 ، 73-272 ، 223 ،
تأشيرات 36 ،H-1B
هابرمان ،ماجي277 ، 7-206 ، 92-91 ،
هاجين ،جو229 ، 186 ،
هان ،جوليا236 ،
هيج ،الكسندر27 ،
هالبرستام ،ديفيد 55-53 ،هالدمان 27 ،HR ،هالي ،نيكي6-305 ،
القاعة ،جيري19 ،
هالبرين ،مارك217 ،
حمد بن عيسى آل خليفة ،ملك البحرين 231 ،هانلي ،الخبير139 ، 127 ،
هانيتي ،شون309 ، 24-222 ، 96-195 ، 68 ،
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أصعب ،تشارلز308 ،
 ،Haspelجينا157 ،
الصحة والخدمات اإلنسانية قسم ( 166 ،)HHSهمنغواي ،مارك38 ،
مؤسسة التراث162 ،
هاير ،هيذر293 ،
هيكس ،األمل-258 ، 247، 235 ، 229 ، 17-216 ، 213 ، 9-203 ، 201-198 ، 188 ، 185 ، 160 ، 158 ، 54-150 ، 109 ، 26 ، 13 ،
، 62-261 ، 59
307 ، 297 ، 281 ، 279 ، 277 ، 271
 ،Hiltzikماثيو207 ، 4-203 ،
هتلر ،أدولف127 ،
 HNAالمجموعة269 ،
هوجان ،الهيكل308 ، 22 ،
األمن الداخلي اإلدارة 288 ، 285 ، 218 ، 133 ، 86 ، 63 ،هوفر .J ،إدغار219 ،
هوبيل ،ويبستر97 ،
هال ،كورديل105 ،
حسين ،صدام 27 ،هوتشيسون ،كاي بيلي88 ،IBM 81 ،
ايكان ،كارل211 ، 141 ، 20 ،
ايجر ،بوب238 ، 88 ،
الهجرة وحظر السفر288 ، 138 ، 17-116 ، 113 ، 95 ، 78 ، 70 ، 68 ، 65-62 ، 36 ،
البنية التحتية295 ، 224 ،
انغراهام ،لورا222 ، 205 ، 201 ،
المجتمع ،واالستخبارات  219 ، 159 ، 153 ، 104 ، 2-101 ، 98 ، 42-41 ، 7-6اإلنترنت ألعاب ترفيه (57-56 ،)IGE
في مواجهة الشر (وثائقي)58 ،
إيران27-225 ، 191 ، 4 ،
العراق182 ، 138 ، 128 ، 49 ، 42 ،
219 ، 49 ، 7 ،ISIS
االنعزالية227 ، 191 ، 184 ، 174 ، 118 ،
إسرائيل289 ، 281 ، 265 ، 230 ، 227 ، 219 ، 211 ، 43-140 ، 6 ، 4 ،
جاكسون ،أندرو158 ، 67 ، 44 ،
جاكسون ،مايكل42 ، 28 ،
اليابان106 ، 39 ،
جاريت ،فاليري129 ،
جيفرسون ،توماس293 ،
القدس6 ،
اليهود293 ، 157 ، 45-140 ، 73 ،
جمعية بيرش جون 127 ،جونسون ،بوريس70 ،
جونسون ،جيمي80-79 ،
جونسون ،ليندون167 ، 158 ، 66 ، 53 ، 7-6 ،
جونسون ،وودي12 ،
جونز ،بوال201 ،
األردن6 ،
األردن ،هاملتون27 ،
األردن ،فيرنون78 ،
وزارة العدل (وزارة العدل)242 ، 216-17 ، 210 ، 168-69 ، 154-56 ، 151 ، 105 ، 98 ، 94-96 ،
 ،Kaepernickكولن303 ،
 ،Kalanickترافيس88 ،
كابالن ،بيتر76-74 ،
 ،Kasowitzمارك81-280 ، 60-259 ، 238 ،
كازاخستان 281 ،كيتون ،أليكس 128 ،.P
كيلي ،جون7-304 ، 300-299 ، 97-294 ، 91-287 ، 285 ، 218 ، 188 ، 109 ، 63 ، 4 ،
كينيدي ،جون 84 ، 53 ،.F
كينت ،فيل92 ،
خان شيخون هجوم كيماوي93-188 ، 84-183 ،
كيم جونغ أون293 ،
الملك ،مارتن لوثر ،االبن 51-50 ،كيرك ،راسل127 ،
كيسلياك ،سيرجي236 ، 218 ، 55-154 ، 151 ، 106 ، 95 ،
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كيسنجر ،هنري28-226 ، 193 ، 145 ، 142 ، 77 ، 41 ،
األخوة كوخ178 ،
كودلو ،الري207 ، 143 ،
كو كلوكس كالن ( 95-294 ،)KKKكورتز ،هوارد217 ،
كوشنر ،تشارلي281 ، 257 ، 11-210 ، 72 ، 31 ، 17 ،
كوشنر ،جاريد
خلفية81-80 ، 76-71 ، 28 ،
بانون و-235 ، 8-207، 191 ، 187 ، 82-179 ، 176 ، 74-173 ، 154 ، 47-145 ، 140 ، 34-132 ، 115 ، 110 ، 68 ، 53-52 ، 12 ، 8 ،
، 36
297 ، 291 ، 289 ، 281 ، 276 ، 274 ، 47-245 ، 243 ، 39-238
الشؤون التجارية لل281 ، 256 ، 211 ، 102 ، 18-17 ،
مجلس األعمال و 88-87 ، 35 ،شارلوتسفيل تجمع و 294 ،الصين و228 ، 211 ، 193 ،
كريستي و31 ،
كومي و307 ، 280 ، 245 ، 243 ، 232 ، 18-216 ، 14-210 ، 70-168 ،
 CPACو34-132 ،
النصر وواالنتخابية 112 ، 103 ، 60 ، 45 ، 19-18 ، 12 ، 10
أجهزة االستخبارات و57-156 ، 48 ، 42-41 ،
كيلي و6-305 ، 294 ، 91-288 ،
ماكماستر و289 ، 266 ، 235 ، 93-192 ، 189 ، 176 ،
وسائل اإلعالم و79-277 ، 207 ، 3-202 ، 146 ، 76 ، 69-68 ،
المكسيك و78-77 ،
الشرق األوسط و268 ، 266 ، 211 ، 194 ، 192 ، 182 ، 157 ، 145 ، 43-140 ، 70 ،
مردوخ و179 ، 156 ، 73 ،
 Obamacareو68-166 ، 72 ،
مكتب االبتكار األمريكية و 207 ، 181 ،السياسات و228 ، 226 ، 25-115 ،
دور ،في البيت األبيض285 ، 172 ، 109 ، 93 ، 77 ، 72-69 ، 64 ، 41-40 ، 30-29 ،
روسيا و8-307 ، 84-283 ، 280 ، 278 ، 273 ، 271 ، 261 ، 58-253 ، 239 ، 236 ، 170 ، 56-154 ، 106 ، 24 ،
المملكة العربية السعودية ،و 29-225
خطاب ترامب إلى الكونغرس و51-149 ،
األبيض موظفي البيت و286 ، 83-282 ، 74-271 ، 268 ، 253 ، 186 ، 49-143 ، 140 ، 121 ، 110 ، 33 ،
كوشنر ،وجوش166 ، 69 ،
شركات كوشنر256 ،
كوتنر ،روبرت98-297 ،
النقابات العمالية68-67 ،
ليدين ،مايكل 104 ،لي ،روبرت  ،Lefrak 293 ،.Eريتشارد 27 ،لوبان ،البحرية100 ،
ليفاندوفسكي ،كوري255 ، 53-252 ، 38-237 ، 234 ، 204 ، 29-28 ، 26 ، 17 ، 13-11 ،
لوينسكي ،مونيكا233 ،
ليبيا42 ، 6 ،
 ،Lighthizerروبرت133 ،
ليمبو ،راش222 ، 128 ،
لوي ،روب42 ،
ونتز ،فرانك201 ،
 ،Manafortبول280 ، 278 ، 56-253 ، 240 ، 210 ، 101 ، 28 ، 17 ، 12 ،
مانهاتن ،وشركة 74 ،
مانيغولت ،أوماروسا109 ،
مارس في الغو49-248 ، 228 ، 210 ، 94-193 ، 189 ، 159 ، 106 ، 99 ، 69 ، 4 ،
ماركوس ،بيرني309 ،
ماتيس ،جيمس5-304 ، 296 ، 288 ، 65-264 ، 188 ، 109 ، 103 ، 21 ، 4 ،
مايو ،تيريزا258 ،
ماكين ،جون306 ، 112 ،
مكارثي ،جو73 ،
ماكونيل ،ميتش2-301 ، 117 ، 32 ،
ماكورميك ،جون167 ،
 ،McGahnدون217 ، 14-212 ، 95 ،
ماكلولين ،جون10 ،
ماكماستر5-304 ، 99-298 ، 89-288 ، 77-276 ، 68-263 ، 258 ، 235 ، 211 ، 93-188 ، 185 ، 176 ، 109 ،HR ،
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ماكنيرني ،جيم88 ،
المروج ،مارك171 ، 163 ، 161 ،
الرعاية الطبية165 ،
ميلتون ،كارول78 ،
مينش ،لويز160 ،
ميرسر ،رفقة309 ، 208 ، 201 ، 80-177 ، 139 ، 135 ، 127 ، 121 ، 59-58 ، 12 ،
ميرسر ،روبرت309 ، 201 ، 80-177 ، 112 ، 59-58 ، 12 ،
المكسيك228 ، 93 ، 77 ، 62 ، 39 ،
الشرق األوسط264 ، 242 ، 33-224 ، 211 ، 190 ، 157 ، 145 ، 140 ، 70 ، 29 ،
البط األقوياء ،و (برنامج تلفزيوني) 56 ،المتعاقدين العسكريين267 ، 265 ،
ميلر ،جيسون299 ، 38-237 ، 234 ،
ميلر ،ستيفن307 ، 258 ، 229 ، 213 ، 209 ، 148 ، 133 ، 89 ، 65-64 ، 61 ،
 ،Mnuchinستيف304 ، 296 ، 290 ، 133 ، 13 ،
محمد بن نايف ،ولي عهد المملكة العربية السعودية ( 231 ، 228 ،)MBNمحمد بن سلمان ،ولي عهد المملكة العربية السعودية
( 31-224 ،)MBSمور ،روي4-302 ،
مورغان ،بيرس22 ،
صباح جو (برنامج تلفزيوني)247-48 ، 189 ، 121 ، 66-67 ، 32 ،
247 ، 106 ، 66 ،MSNBC
السيدة الكون المسابقة39-38 ،
مولر ،روبرت308 ، 306 ، 80-277 ، 62-261 ، 258 ، 256 ، 243 ، 41-238 ، 33-232 ، 30-229 ، 223 ، 21-220 ،
مولفاني ،ميك285 ، 185 ، 171 ، 116 ،
مردوخ ،كلو156 ،
مردوخ ،غريس156 ،
مردوخ ،روبرت298 ، 289 ، 223، 98-195 ، 79-178 ، 57-156 ، 147 ، 121 ، 93 ، 81-80 ، 74-73 ، 61-60 ، 36 ، 32 ، 20-19 ، 8 ، 2 ،
مردوخ ،يندي156 ، 80 ، 19 ،
ميرفي ،مايك56 ،
المسك ،ايلون238 ، 88 ، 78 ، 35 ،
المجلس االقتصادي الوطني44-143 ، 89 ،
قانون الوطني للسياسات البيئة ( 182 ،)1970الرابطة الوطنية لكرة القدم4-303 ،
القوميون2-301 ، 293 ، 276 ، 174 ، 138 ، 34-133 ،
معهد السياسة الوطنية127 ،
لجنة مجلس الشيوخ الجمهوري الوطني 112 ،مستشار األمن القومي
بريجنسكي كما66 ،
فلين كما191 ، 7-101 ، 95 ، 17 ، 4 ،
ماكماستر كما89-188 ، 176 ،
رايس41 ، 6 ،
وكالة األمن القومي (223 ، 102 ،)NSA
مجلس األمن القومي (267 ، 265 ، 193 ، 91-190 ، 86-185 ، 176 ، 105 ، 103 ، 42 ،)NSC
نافارو ،بيتر133 ،
ألمانيا النازية7 ،
92 ، 66 ،NBC
المحافظون الجدد227 ، 128 ، 4 ،
النازيين الجدد95-292 ، 137 ،
نتنياهو ،بنيامين231 ، 142 ، 6 ،
الجمهورية الجديدة 297 ، 98 ،
نيوسوم ،غافن272 ،
نيويوركر 85-284 ، 215 ، 154 ، 151 ، 56 ، 37 ،
نيويورك مجلة74 ،
نيويورك المراقب 141 ، 76-72 ،
نيويورك بوست 207 ، 113 ، 74 ، 15 ،
نيويورك تايمز 277، 271 ، 266 ، 60-259 ، 257 ، 237 ، 236 ، 211 ، 207 ، 205 ، 196 ، 53-151 ، 96 ، 92-90 ، 51 ، 37 ،
نيكسون ،ريتشارد 222 ، 13-212 ، 93 ، 90 ، 54 ، 41 ، 27-26 ، 8 ، 2 ،.M
نويي ،إندرا89-88 ،
اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا) 77 ،منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو) 99 ،كوريا الشمالية297، 93-291 ،
 ،Nunbergوسام300 ، 291 ، 282 ، 248 ، 38-237 ، 144 ، 22 ، 16 ، 13 ، 11 ،
نونيز ،ديفين170 ،
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أوباما ،باراك295 ، 269 ، 250 ، 215 ، 187 ، 164 ، 128 ، 104 ، 101 ، 90 ، 67 ، 63-61 ، 54 ، 45-41 ، 36-35 ، 27 ،
شهادة الميالد و295 ، 62 ،
وزارة العدل و279 ، 210 ، 96-94 ،
أوامر تنفيذية و  61كلمة وداع36 ،
فلين و101 ،
الهجرة و63 ،
الشرق األوسط و66-263 ، 231 ، 227 ، 225 ، 190 ، 183 ، 42 ، 7-6 ،
روسيا و 156 ، 54-151 ، 95 ،ترامب تنصيب و44-43 ،
عشاء مراسلي البيت األبيض "و 198 ،التنصت و60-157 ،
 Obamacareإلغاء واستبدال290 ، 285 ، 283 ، 224 ، 175 ، 71-170 ، 67-164 ، 17-116 ، 72 ،
مكتب االبتكار األمريكية207 ، 81-180 ،
مكتب اإلدارة والميزانية (مكتب اإلدارة والميزانية)285 ، 185 ، 116 ،
أونيل ،نصيحة167 ،
أزمة األفيونية291 ،
أورايلي ،بيل222 ، 96-195 ،
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 271 ،أوسكار شركة التأمين72 ،
 ،Osnosايفان154 ،
الصفحة ،كارتر101 ،
الفلسطينيون32-230 ، 227 ،
بانيتا ،ليون27 ،
باريس اتفاق المناخ301 ، 39-238 ، 182 ،
باي بال ،و 21
بيلوسي ،نانسي78 ،
بينيا نييتو ،انريكي228 ، 78-77 ،
بنس ،كارين209 ، 124 ،
بنس ،مايك240 ، 218 ، 209 ، 171 ، 24-123 ، 7-106 ، 95 ، 92 ،
البنتاغون55 ، 7 ،
بيرلمان ،رونالد141 ، 73 ،
بيرلماتر ،آيك141 ،
بترايوس ،ديفيد64-263 ،
بيرس ،بروك57-56 ،
تنظيم األسرة117 ،
قواعد اللعبة التي تمارسها 171 ،
بوديستا ،جون27 ،
بوليتيكو171 ،
بومبيو ،مايك306 ، 157 ، 51 ، 49 ،
الشعبويين301 ، 276 ، 177 ، 75-174 ، 142 ، 118 ، 113 ، 100 ، 31 ، 24 ، 6 ،
باول ،دينا-265 ، 261 ، 258 ، 36-235 ، 229 ، 94-192 ، 190 ، 88-184 ، 77-176 ، 46-145 ، 82-81 ،
306 ، 296 ، 285 ،279 ، 276 ، 67
 ،Preateالكسندرا299 ، 79-278 ، 275 ، 249 ، 238 ، 8-207 ، 130 ، 32 ، 1 ،
قبل االنتخابات قانون الرئاسة االنتقالية (24 ،)2010
األسعار ،توم291 ، 171 ، 66-165 ،
304 ، 296 ، 257 ، 238 ، 229 ، 209 ، 207 ، 205 ، 203 ، 176 ، 73-171 ، 166 ، 150 ، 146 ، 144 ، 86 ، 77 ،Reince ،Priebus
مجالس األعمال و 89
حملة و13-112 ، 18 ، 13 ، 10-9 ،
رئيس تعيين الموظفين و305 ، 44-243 ، 24-117 ، 10-109 ، 70-67 ، 65-64 ، 60 ، 34-32 ، 26 ،
 CPACو34-130 ، 127 ،
فلين و106 ، 95 ،
افتتاح و52 ، 45 ،
أوباما قصة التنصت و 60-159 ،استقالة307 ، 85-282 ،
روسيا التحقيق و62-261 ، 34-232 ، 17-216 ، 14-211 ، 171 ،
 Scaramucciو85-282 ، 72-270 ،
األمير ،إريك 267 ، 265 ،برايفت مجلة 74 ،منتجون وو (فيلم) 15-16 ،بروت ،سكوت21 ،
بوتين فالديمير155 ، 153 ، 102-99 ، 38-37 ، 24 ، 8 ، 7 ،
قطر31-230 ،
 ،Raffelجوش279 ، 59-258 ، 207 ، 142 ،
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ريغان ،رونالد222 ، 201 ، 144 ، 27-126 ، 90 ، 58 ، 34 ، 27 ، 26 ،
 ،Remnickديفيد154 ،
نهضة تكنولوجيا58 ،
اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (205 ، 172 ، 119 ، 112 ، 52 ، 33-32 ، 30 ، 28 ، 26 ، 13 ، 11-10 ،)RNC
اتفاقية الجمهوري الوطني253 ، 28 ، 26 ، 21 ،
الحزب الجمهوري303، 290 ، 201 ، 72-171 ، 67-161 ، 128 ، 21-117 ، 12-111 ، 98 ، 86 ، 81 ، 41-40 ، 30 ، 18 ، 2 ،
انقسام10-309 ، 306 ، 283 ، 253 ، 80-179 ،
رودس ،بن215 ، 185 ، 159 ، 154 ، 41 ،
األرز ،سوزان153 ، 41 ، 7 ،
 ،Romettyجيني88 ،
روز ،تشارلي309 ،
روزين ،هيالري78 ،
روزنشتاين ،ورود279 ، 21-216 ، 214 ، 212 ،
روس ،ويلبر30-229 ، 133 ، 78 ،
روث ،ستيفن141 ، 27 ،
روف ،كارل238 ، 57 ،
رامسفيلد ،دونالد27 ،
روسيا8-307 ، 303 ، 273 ، 46-236 ، 91-190 ، 160 ، 56-151 ، 92 ، 39-37 ، 24 ،
بانون على83-278 ، 40-238 ، 7-6 ،
كومي و45-244 ، 242 ، 20-210 ، 70-168 ،
دون االبن اجتماع برج ترامب و 307 ، 72-271 ، 61-253 ،نظريات فوير على102-99 ،
فلين و56-154 ، 7-102 ، 95 ، 17 ،
التحقيقات بدأت107-94 ، 41 ،
كوشنر و، 84-283 ، 281، 278 ، 273 ، 56-254 ، 46-245 ، 37-236 ، 226 ، 218 ، 14-210 ، 70-168 ، 56-154 ، 102 ، 80 ، 42-41 ،
8-307
درب المال و83-278 ،
عين مولر المستشار الخاص 80-278 ، 62-261 ، 243 ، 241 ، 239 ، 238 ، 33-232 ، 30-229 ، 223 ، 21-220 ،أوباما قصة التنصت
و60-157 ،
العقوبات و226 ، 7-105 ،
دورات و46-245 ، 56-155 ، 52-151 ،
سوريا و226 ، 91-190 ،
ستيل الملف و156 ، 151 ، 102 ، 93-92 ، 39-37 ،
القلة الروسية254 ، 101-100 ، 81 ، 17 ،
ريان ،بول224 ، 72-170 ، 67-159 ، 21-117 ، 32 ،
ساندبرج ،شيريل236 ، 187 ،
ساندرز ،بيرني5 ،
ساندرز ،سارة هاكابي 229 ،ساتر ،فيليكس278 ، 101-100 ،
ساترداي نايت اليف (برنامج تلفزيوني)276 ، 208 ، 93 ، 91 ، 89 ،
المملكة العربية السعودية236 ، 32-224 ، 6 ،
276 ،Nikil ،SAVAL
 ،Scaramucciأنتوني307 ، 288 ، 86-281 ، 277 ، 74-268 ،
سكاربورو ،جو49-247 ، 176 ، 147 ، 121 ، 81 ، 69-66 ، 47 ، 32 ،
 ،Scavinoدان229 ،
شيلر ،كيث229 ، 217 ،
 ،Schlappمات33-131 ، 129 ، 127 ،
 ،Schlappمرسيدس129 ،
شميت ،مايكل277 ،
شوارتز ،آرثر300-298 ، 249 ،
شوارتز ،توني22 ،
شوارزمان ،ستيفن298 ، 88-87 ، 78 ، 35 ،
جهاز الخدمة السرية 84 ،سينفيلد (سلسلة تلفزيونية) 56 ،سيكولو ،جاي281 ،
 Sessاأليونات ،جيف-245 ، 42-241 ، 220 ، 18-216 ، 214 ، 212 ، 170 ، 56-155 ، 52-151 ، 138 ، 94 ، 64 ، 62-61 ، 59 ، 4 ،
-279 ، 277 ، 261 ، 46
3 02 ،80
منظمة سنكلير 159 ،سيسي ،عبد الفتاح بالحرفين  231 60 ،ELدقيقة (برنامج تلفزيوني)309 ،
 666الجادة الخامسة281 ، 211 ،
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سكاي بريدج كابيتال70-269 ،
سليت 99-98 ،
سلوفينيا15 ،
سميث ،جستن78 ،
سنودن ،إدوارد95 ، 42 ،
سوروس ،جورج178 ،
العمليات الخاصة265 ،
سبنسر ،ريتشارد94-292 ، 39-137 ، 30-129 ، 127 ،
سبيسر ،شون-257، 52-251 ، 229 ، 223 ، 18-217 ، 211 ، 7-205 ، 160 ، 132 ، 122 ، 96 ، 91 ، 64 ، 48-47 ، 10 ،
، 282 ، 73-272 ، 261 ، 58
307 ، 296 ، 286
جاسوس مجلة74 ،
ستار ،كين233 ،
وزارة الخارجية231 ، 29-228 ، 86 ، 63 ،
ستيل ،كريستوفر99 ، 37 ،
ستيل الملف156 ، 151 ، 102 ، 93-92 ، 39-37 ،
صناعة الصلب68-67 ،
شتاينميتز ،بيني211 ،
الحجر ،روجر288 ، 55 ، 17 ، 13 ،
غريب ،لوثر4-302 ،
المنتدى االستراتيجي والسياسة89-87 ،
سوزي مجلة15 ،
بجعة ،جوناثان299 ،
سوريا265 ، 226 ، 219 ، 93-188 ، 84-183 ، 42 ،
طالبان267 ،
اإلصالح الضريبي 290 ، 224 ، 167 ، 87
حفلة شاي63-161 ، 128 ، 59-58 ، 33 ، 26 ، 18 ، 5 ،
تيل ،بيتر309 ، 222 ، 21 ،
مرض القالع ،جلين277 ، 91 ،
تيلرسون ،ريكس6-304 ، 296 ، 267 ، 265 ، 229 ، 225 ، 211 ، 86 ، 21 ، 4 ،
وقت مجلة276 ، 147 ، 130 ، 93 ، 56 ، 50 ،
تايم وارنر92 ، 78 ،
التجارة276 ، 174 ، 116 ،
( )284
دائرة الخزانة133 ،
تروتا ،ليز223 ،
ترودو ،جوستين228 ، 107 ،
ترومان ،هاري 61 ،عاما
ترامب ،بارون14 ،
ترامب ،دون ،االبن307 ، 79-278 ، 271 ، 61-252 ، 204 ، 27 ، 18-17 ،
ترامب ،دونالد
اجتماع آبي في مار -آ -الغو و  106أفغانستان و 68-263
ايلز على 8-2
جنازة أيلز ،و  24-222أالباما غوب مجلس الشيوخ 4-301 ،المبتدئ و76 ، 30 ،
بانون و  8-1و  32-31و  35و  53-52و  65-59و  93و  122و  47-146و  158و  187و  91-190و  37-232و  289و  301و10-308
بانون فيرينغ و300-298 ، 83-173 ،
شريط بيلى بوش و  14-13و 34
أعمال و تمويالت79-277 ، 53-252 ، 240 ، 102 ، 100 ، 99 ، 39 ، 37-36 ، 18-17 ،
المجالس التجارية298 ، 89-87 ،
تعيينات مجلس الوزراء86 ، 5-4 ،
حملة و  3و  18-12و  60-59و  67-66و  99و  101و  112و  114و  134و  157و 4-201
كندا و 228
نمط القيادة الفوضوية 24-108 ،شارلوتسفيل298 ، 96-293 ،
الصين و98-297 ، 228 ، 95-193 ،
كومي و46-244 ، 242 ، 33-232 ، 224 ، 20-210 ، 69-168 ،
الكونغرس ،و 18-116
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كونواي و203-200 ، 47-146 ،
كباك و39-126 ،
دوج و 69-168 ، 56-155
انتصار انتخابي39-34 ، 24 ، 20-9 ، 3 ،
أوامر تنفيذية120 ، 65-61 ،
أخبار وهمية و  39و  48و  36-135و  152و  168و  215و 237
فلين و7-106 ، 4-103 ،
والسياسة الخارجية ،و  ، 184و  28-226في المستقبل لرئاسة 10-308 ،ترشيح غورسوتش  ،و  87-85هالي و6-305 ،
هانيتي مقابلة و 309 ،هاريسبورغ رحلة و  209الهجرة و117 ، 68 ، 65-61 ،
االفتتاح ،و 251 ، 51-47 ، 44-40 ، 1
المعلومات والمؤثرات على 93-192 ، 188 ، 16-113 ، 9-108 ، 71-70 ،اإلحاطات االستخبارية و 115
مجتمع االستخبارات42-41 ،
إسرائيل ،و 231
إيفانكا و290 ، 58-257 ، 252 ، 237 ، 187 ، 181 ، 80-79 ، 71-69 ،
اليهود44-140 ،
كيلي كرئيس للطاقم ،و  7-304 ، 97-294 ، 91-285كيسلياك اجتماع في المكتب البيضاوي و19-218 ،
كوشنر و  40و  73-69و  93و  122و  126و  142و  145و  179و  82-181و  211و  53-252و 290
ماكماستر و289 ، 193 ، 90-188 ،
ميديا و  35-34و  39و  47-46و  51و  76-74و  93-89و  99-96و  209-195و  215و  224و  51-247و 260
ميالنيا و  15-14و 43
ميرسرز 80-178 ،
المكسيك228 ، 78-77 ،
تحقيق ميلر و  21-220و  223و  30-229و  33-232و  41-238و  243و  256و  258و  62-261و  80-277و  306و 308
مردوخ61-60 ، 20-19 ،
نيويورك تايمز مقابلة 277 ،نفل الجدل و4-303 ،
المكالمات الهاتفية ليال و  85و  92و  23-121و  158و  188و  210و  215و  230و 279
تطبيع التأثيرات88-183 ، 179 ، 138 ،
كوريا الشمالية298 ، 93-291 ، 106 ،
أوباماكار و 283 ، 224 ، 175 ، 71-164 ،أوباما التنصت على االتهام 60-157 ،أوريلي97-196 ،
العفو السلطة256 ،
باريس اتفاق المناخ 39-238 ،بنس و 123
الشخصية والسلوك303 ، 248 ، 31-242 ، 232 ، 158 ، 114 ، 83 ، 73-70 ، 55-54 ، 35 ، 24-21 ،
والمكالمات الهاتفية مع القادة األجانب 78 ،النمط السياسي 51-249 ، 48-45 ،التصويت الشعبي و34 ،
السكرتير الصحفي ،و 74-272 ، 6-205 ، 110
بريبوس رئيسا للموظفين و  34-26و  10-109و  122و  146و  187و  243و 285
الحزب الجمهوري ،و 163 ، 112
الجناح األيمن237 ، 23-222 ، 97-196 ،
روسيا و  24و  39-37و  41و  107-95و 54-151و  168و  91-190و  212و  21-218و  42-236و  45-244و  62-253و  72-271و ، 79-278
8-307 ، 303 ، 283
المملكة العربية السعودية32-224 ،
سكاراموتشي84-282 ، 74-273 ، 71-269 ،
سكاربورو و برزيزينسكي49-247 ، 69-66 ،
الجلسات ،و 284 ، 277 ، 245 ، 42-241 ، 56-155
التحرش الجنسي238 ، 23 ،
األبناء و 53-252 ،أسلوب التحدث من37-135 ،
خطاب في هانتسفيل للغريب  4-303 ،خطاب للكشافة الصبي284 ،
خطاب الى وكالة المخابرات المركزية65 ، 51-48 ،
خطاب إلى جلسة مشتركة للكونغرس 50-147 ،شكوك الموظفين حول 5-304 ، 43-242 ، 33-232 ، 186 ،االقتتال الداخلي للموظفين،
و 23-122
سوريا 93-188 ، 84-183 ،اإلصالح الضريبي ،و 224
اإلقرارات الضريبية ،و 278 ، 18
تليفيسيون أند197 ، 188 ، 150 ، 113 ،
االنتقال ،و 144 ، 112 ، 110 ، 103 ، 36-24
عشاء المراسلين في البيت األبيض ،و  ، 99-198و  9-208منازل البيت األبيض ،و  ، 70و  ، 85-83و  92-90امرأة كقائدات200-199 ،
ييتس و 16-214 ، 98 ، 96-94
ترامب ،اريك 53-252 ، 27 ، 17 ،ترامب ،فريدي (شقيق) 72 ،ترامب ،فريد (األب)295 ، 90 ، 72 ،
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ترامب ،ايفانكا64 ، 19-17 ، 15 ، 13 ،
أفغانستان68-266 ،
خلفية179 ، 141 ، 81-78 ، 75 ، 73 ،
بانون و  145و  147و  174و  176و  81-179و  187و  208و  39-235و  243و  62-261و  267و  274و  276و  81-280و 289و  291و 297
شارلوتسفيل ،و  294عشاء صيني ،و 194
كريستي و 31
كومي و62-261 ، 245 ، 237 ، 233 ، 17-216 ، 13-210 ، 170 ،
هالي و 305
كيلي306 ، 90-288 ،
ميديا ،و 79-277 ، 73-272 ، 207 ، 3-202 ، 156
أوباماكار ،و 166
باريس أكورد المناخ و 239
باول88-186 ، 46-145 ، 140 ، 82-81 ،
روسيا و8-307 ، 273 ، 62-261 ، 58-256 ، 239 ،
المملكة العربية السعودية231 ، 229 ،
سوريا و  190و 192
دور البيت األبيض285 ، 252 ، 200 ، 187 ، 181 ، 19-118 ، 81-78 ، 71-68 ،
موظفو البيت األبيض و  124و  48-146و  3-202و  268و  73-272و  83-282و  286و 289
ترامب ،ميالنيا308 ، 291 ، 231 ، 229 ، 84 ، 44-43 ، 29 ، 18 ، 15-14 ،
ترامب إنترناشونال هوتلز300 ، 298 ، 201-200 ، 43 ،
ترامب سوهو 210
برج ترامب108 ، 100 ، 84-83 ، 60 ، 37-35 ، 25 ،
اجتماع دون االبن مع الروس في 307 ، 72-271 ، 61-253 ،كيسلياك اجتماع مع كوشنر و فلين في 154 ،المراقبة59-158،
تركيا226 ، 104 ،
التعديل الخامس والعشرون308 ، 297 ،
اوبر88 ، 78 ،
اوكرانيا240 ، 226 ، 101 ،
الكونجرس األمريكي310 ، 306 ، 244 ، 39-238 ، 17-216 ، 166 ، 165 ، 163 ، 152 ، 49-147 ، 120 ، 98 ، 61 ، 41 ،
دستور الواليات المتحدة16 ،
لجنة ميزانية مجلس النواب االمريكى 162 ،لجنة المخابرات170 ، 168 ،
أوباماكار ريبال أند 72-171 ، 62-161 ،
لجنة الطرق والوسائل162 ،
مجلس الشيوخ االمريكى94 ، 59 ،
اللجنة القضائية ،اللجنة الفرعية المعنية بالجريمة واإلرهاب 15-214 ،لجنة العالقات الخارجية43 ،
لجنة االستخبارات45-244 ، 242 ،
أوباماكار و285 ، 283 ،
أوس ستيل67 ،
المحكمة العليا االمريكية251 ، 86-85 ،
جامعة فرجينيا" ،اتحدوا الحق" التجمع في 94-293 ،كشف160 ، 96 ،
فانيتي فير 199 ، 75 ، 74 ،
فنزويال293 ،
حرب فيتنام264 ، 53 ،
روج 35 ،
وكتيل ،ليبتون ،روزين & كاتس 269 ، 201 ،ووكر ،سكوت33 ،
وول ستريت ( 2فيلم)270 ،
والش ،كاتي303 ، 239 ، 187 ، 82-181 ، 72-171 ، 168 ، 163 ، 161 ، 144 ، 25-119 ، 17-110 ، 64 ، 52 ، 18 ، 10 ،
واشنطن بوست 266 ، 237 ، 236 ، 211 ، 206 ، 155 ، 52-151 ، 6-105 ، 97-95 ، 78 ، 56 ، 37 ، 35 ،
واشنطن تايمز 129 ،
فضيحة ووترغيت278 ، 13-212 ،
المعيار األسبوعي 38 ،
وينشتاين ،هارفي203 ،
ويسمان ،أندرو278 ،
ويلش ،جاك88 ،
الضفة الغربية6 ،
وايت هاوس مدير االتصاالت دوبك كما208 ،
هيكس أس307 ، 297 ،
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سكاراموتشي أس86-281 ، 74-273 ،
عشاء مراسلى البيت االبيض 208 ، 99-198 ،مكتب اخالقيات البيت االبيض270 ،
مكتب البيت األبيض للشؤون العامة والشؤون الحكومية الدولية 71-270 ،السيادة البيضاء96-293 ، 138 ، 127 ،
ويتواتر أفير97 ، 58 ،
ويكيليكس254 ، 153 ،
وينتور ،آنا36-35 ،
ويرثلين ،ريتشارد201 ،
النساء الالتي يعملن (إيفانكا ترامب) 79 ،وودوارد ،بوب116 ، 54 ،
البنك الدولي257 ،
وورد وريستلينغ إنتيرتينمنت 22 ،وين ،ستيف30 ،
شي جين بينغ258 ، 228 ، 193 ،
يافا ،جوشوا154 ،
ياهو! نيوس37 ،
يانوكوفيتش ،فيكتور101 ،
ييتس ،سالي16-214 ، 104 ، 98 ، 96-94 ،
اليمن6 ،
يانوبولوس ،ميلو138 ، 28-128 ،
زوكوفا ،داشا80 ،
زوكر ،جيف92 ،

عن المؤلف
حصل مايكل أشرف على العديد من الجوائز لعمله ،بما في ذلك اثنين من جوائز مجلة الوطنية .وقد كان كاتب عمود منتظملفانيتي فير،
نيويورك ،هوليوود ريبورتر  ،البريطانية غو ،الواليات المتحدة األمريكية اليوم  ،والغارديان  .وهو مؤلف ستة كتب سابقة ،بما في ذلك
أفضل سعر حرق والرجل الذي يملك األخبار  .وهو يعيش في مانهاتن ولديه أربعة أطفال.
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