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مر عام عىل تويل دونالد ترامب الرئاسة االمريكية. مناسبة اصبحت ملحة العادة 
"تويرت"،  والتغريدات عىل  واملواقف  الترصيحات  من  تنتهي  ال  بسلسلة  التذكري 
والخطابات والترصفات التي تجعل منه كل يوم "نجام" اعالميا ال نظري له. امنا 
اىل زعامء  اناسا عاديني وصوال  العامل،  اىل كثريين حول  بالنسبة  السلبي  باملعنى 

ومسؤولني وسياسيني 

تقرير

يثري  كان  ما  مزاحا.  يحتمل  االمر  يعد  مل 
مبعث  صار  العامل،  حول  الناس  ضحك 
هنا  لسان  زالت  املسألة  تعد  مل  خوف. 
من  يوما  ميرر  ال  ترامب،  دونالد  وهناك. 
الحافل  سجله  اىل  جديدة  اضافة  دون 
الديبلومايس  واالحراج  والفظاظة  بالزالت 

والسيايس واالجتامعي واالنساين. 
سياسيا  الينا  الحديث  التاريخ  يحمل  ال 
بالطبع، هناك  كرتامب يف زالته وسقطاته. 
ادلوا  العامل  انحاء  من  ومسؤولون  زعامء 
بالفاظ  احيانا  بل  غريبة،  بترصيحات 
املأل  امام  هوجاء  بترصفات  وقاموا  نابية، 
االرث  يحمل  احد  من  ما  لكن  االعالم.  او 
انه  املجال.  هذا  يف  ترامب  يحمله  الذي 

ملك متوج بال منازع. 
لكن القصة مل تعد شديدة التسلية بالنسبة 
اىل كبار القادة واملسؤولني حول العامل. بل 
ويف الواليات املتحدة نفسها، تتعاىل اصوات 
باخضاعه  ومطالبة  اهليته  تارة مشككة يف 
تفعيل  اىل  تدعو  واخرى  نفيس،  الختبار 
الدستور  عىل  والعرشين  الخامس  التعديل 

االمرييك، الذي يسمح... بتنحية الرئيس. 
اشد  هو  خطريا.  االمر  صار  الحد  هذا  اىل 
خطورة من السابق. عندما مل يكن يف عامل 
يهاجم خصام  ان  امكانه  يف  كان  السياسة، 
املصارعة  حلبة  عىل  هوليوودي  مشهد  يف 
رأسه  شعر  له  يحلق  او  ارضا،  ويطرحه 
ونساء  فتيات  يغازل  ثم  الجمهور،  امام 
بشكل فظ امام كامريات االعالم التي كانت 
اعامل  رجل  هو...  يحب  كام  معه  تتعامل 

نافذ وملياردير. 

عام على رئاسته... فهل ُتفّعل المادة 25 لكبحه؟
زالّت لسان دونالد ترامب لم تعد مضحكة...

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

وترصفاته  زالته  احتملوا  كثريين  ان  كام 
عندما كان مرشحا باسم الحزب الجمهوري. 
خارج  من  آت  الرجل  ان  قال  البعض 
التقليدية.  االمريكية  السياسية  املؤسسة 
ليتمكن  مختلف  خطابه  ان  اخرون  قال 
التقليديني  السياسيني  احتكار  كرس  من 
عندما  فعل  كام  الدميوقراطيني،  وخصومه 
هيالري  الرئاسية  منافسته  بسجن  هدد 
وقتها.  ذلك  له  برروا  كثريون  كلينتون. 

املسألة االن تتعدى ذلك بكثري. 
ترامب االن رئيس الواليات املتحدة. الدولة 
بني  االرض.  وجه  عىل  ونفوذا  قوة  االكرث 
يديه اكرث من سبعة االف رأس نووي. لهذا 
بدا االمر للبعض مضحكا عندما رد الرئيس 
الشاميل  الكوري  للزعيم  قول  االمرييك عىل 
النووي  الزر  بأن  اخريا  اون  جونغ  كيم 
موجود عىل مكتبه دامئا، بقوله عرب "تويرت" 
ان  لتوه  قال  الشاميل  الكوري  "الزعيم  ان 
الزر النووي موجود عىل مكتبه دوما. هال 
واملتضور  املتهالك  نظامه  يف  احد  يبلغه 
لكنه  نووي،  زر  لدي  ايضا  انا  انني  جوعا 

اكرب واقوى من زره، وان زري يعمل"!
لكن كبار املسؤولني والسياسيني حول العامل 
القادة  كبار  بأن  انباء  ترددت  يضحكوا.  مل 
تعليامت  تداولوا  االمريكيني  العسكريني 
رغبة  اىل  االنصياع  من  تحذر  بينهم  ما  يف 
ترامب املحتملة بالضغط عىل "الزر"، رغم 
ان الرئيس االمرييك هو مثابة القائد االعىل 
االستنفار  اجراس  املسلحة. قرعت  للقوات 
وطوكيو،  وبيجينغ  موسكو  يف  االمني 

واشتعلت هواتف الطوارىء الحمر. 

مل  االمرييك  للرئيس  السمجة  التغريدة 
بايام، فجر  بعدها  نوعها.  فريدة من  تكن 
خالل  فظاظة.  تقل  ال  جديدة  مفاجأة 
اجتامع حول الهجرة مع برملانيني يف البيت 
اىل  االجانب  دخول  تقييد  هدفه  االبيض، 
البالد والحصول عىل البطاقة الخرضاء، قال 
هنا  اىل  يأيت  "ملاذا  عنه:  نقل  كام  ترامب 
كبالوعات  بلدان  من  االشخاص  هؤالء  كل 
املجاري القذرة؟" يف اشارة اىل بعض الدول 
انه  معتربا  والسلفادور،  وهايتي  االفريقية 
يجدر بالواليات املتحدة استقبال مهاجرين 
"واشنطن  صحيفة  بحسب  الرنوج،  من 

بوست". 
يف  سنكون  "ملاذا  ترامب:  تابع  يكتف.  مل 
الهايتيني  الهايتيني؟ كل  اكرث من  اىل  حاجة 

يحملون فريوس االيدز"! 
زيارته  خالل  املايض،  الثاين  ترشين  يف 
تقليديا  املتبع  الربوتوكول  انتهك  طوكيو، 
اكيهيتو.  اليابان  امرباطور  زيارته  بعد 
يطعم  االمرباطوري  القرص  يف  كان  بينام 
صغرية  مبلعقة  امللونة  "الكوي"  اسامك 
كانه  فجأة  بدا  الغرض،  لهذا  اليه  قدمت 
عدسات  امام  فسكب  بالضجر،  اصيب 
يف  الطعام  علبة  محتوى  كامل  املصورين 
البحرية وهو ما قد يسبب بنفوق االسامك 

او مرضها.  
بداية  يف  هنا.  تتوقف  ال  ترامب  زالت 
عن  يتحدث  كان  االنتخابية  حملته 
مع  الحدود  فاصل عىل  بناء جدار  رضورة 
املكسيك. ورغم جنونية الفكرة وشكوك يف 
هنا  ليست  املسألة  ان  اال  الهائلة،  كلفتها 
املهاجرين  عن  متحدثا  ترامب  قال  فقط. 
املخدرات  يجلبون  "انهم  املكسيكيني 
انهم  عن  فضال  الجرائم،  ويرتكبون 

مغتصبون". 
الرتحيل  رضورة  عن  تحدث  الفرتة  تلك  يف 
يف  مهاجر  مليون   11 لنحو  الجامعي 

بساطة.  بكل  هكذا  املتحدة.  الواليات 
تحدث ايضا عن خطر التغيري املناخي الذي 
مجرد  انه  قائال  خفة،  بكل  البرشية  يؤرق 
لفرض  "خدعة"  املناخي  والتغيري  "طقس"، 
احد  يف  الرشكات.  عمل  عىل  بيئية  قيود 
دولة  ذكر  عىل  اىت  السياسية،  مهرجاناته 

بلجيكا واصفا اياها بانها "مدينة جميلة".    
من اجل التحايل عىل املطالبني بقيود عىل 
ترامب،  يرفضه  امر  وهو  السالح،  اقتناء 
العشوائية  القتل  للحد من جرائم  انه  قال 
الواليات املتحدة ان تستثمر يف عالج  عىل 
"للرشفاء  يجوز  وانه  النفسية،  االمراض 

اقتناء السالح"، مع ذلك ال يجوز التحقيق 
يف خلفياتهم قبل السامح لهم برشاء قطعة 

سالح!
وكالة  بينها  من  انباء  وكاالت  حاولت  وقد 
من  البعض  جمع  الفرنسية  الصحافة 

تعليقات ترامب. من بينها:
للبابا فرانسيس: تنظيم "داعش"  • ترامب 

يسعى اىل غزو الفاتيكان واعتقالك. 
انا  متزوجة،  وكانت  اقّبلها  ان  "حاولت   •
واعانقهن  الحسناوات  اىل  تلقائيا  انجذب 
تفعل  يدعنك  نجام،  تكون  حني  تردد.  بال 

ما تريد". قالها عام 2005.
سيصّوت  من  الشكل.  هذا  اىل  "انظروا   -
يف  السابقة  منافسته  يقصد  كان  له؟". 
كاريل  الجمهورية  التمهيدية  االنتخابات 

فيورينا. 
عينيها،  من  يسيل  الدم  نرى  ان  "ميكن   •
عام  قالها  اين؟".  ادري  لست  ومن.... 
نيوز"  "فوكس  الصحافية يف  2015 ويقصد 
ميغني كييل الذي يعترب انها تكرهه. عندما 
يكون  ان  نفى  كالمه  حول  ضجة  اثريت 
اراد التلميح اىل العادة الشهرية للصحافية 

التي وصفها ايضا بـ"بيمبو" )طفلة(. 
مشكلة  يطرح  ما  كثريا،  وزنها  زاد  "لقد   -
ماشادو  اليسيا  للفنزويلية  قالها  حقيقية". 
العامل  جامل  ملكة  لقب  نالت  التي 
هذه  ينظم  املرشح  كان  حني   1996 عام 
"ميس  اسم  عليها  اطلق  ثم  املسابقات. 
اصول  من  النها  خادمة  اي  هاوسكيبينغ"، 
التي  ماشادو  واشارت  التينية.  امريكية 
اصبحت من انصار هيالري كلينتون بعدما 
)شخصية  بيغي"  بـ"ميس  ترامب  نعتها 

خنزيرة كرتونية معروفة(. 
• "بيل كلينتون كان اسوأ معتد عىل النساء 
تواطأت  وهيالري  السياسة،  تاريخ  يف 
قالها  مريعة".  بطريقة  النسوة  مبعاملتها 
للنيل من منافسته هيالري ملمحا اىل انها 

كانت تتغاىض عن نزوات زوجها. 
سائق  مثل  وتتحدث  خنزيرة.  "انها   •
روزي  املمثلة  حق  يف  قالها  شاحنة". 

اودانيل التي نعتته بأنه "دجال اعامل". 
الجاذبية،  قليلة  هافينغتون  "اريانا   •

يف ظل الجدال الدائر حول شخصية الرئيس دونالد ترامب وسلوكه، هناك من يدعو من داخل 
الواليات املتحدة اىل تفعيل التعديل الخامس والعرشين )خصوصا الفقرة الرابعة( يف الدستور 

االمرييك. 
عىل ماذا تنص هذه الفقرة؟ 

"عندما يبلغ نائب الرئيس وغالبية املوظفني الرئيسيني يف الوزارات التنفيذية او اعضاء هيئة 
اخرى، يحددها الكونغرس بقانون، اىل رئيس مجلس الشيوخ املوقت ورئيس مجلس النواب 
ترصيحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات منصبه ومهامته، يتوىل نائب الرئيس 

فورا سلطات املنصب ومهامته كرئيس بالوكالة.
النواب  مجلس  ورئيس  املوقت  الشيوخ  مجلس  رئيس  اىل  الرئيس  يبلغ  عندما  ذلك،  بعد 
ترصيحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات منصبه ومهامته ما 
مل يبلغ نائب الرئيس وغالبية املوظفني الرئيسيني يف الوزارات التنفيذية او اعضاء هيئة اخرى 
يحددها الكونغرس بقانون، ويف غضون اربعة ايام، اىل رئيس مجلس الشيوخ املوقت ورئيس 

مجلس النواب ترصيحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات منصبه ومهامته.
عندها يبت الكونغرس القضية يف اجتامع يعقده يف غضون 48 ساعة لذلك الغرض، اذا مل يكن 
يف دورة انعقاد. اذا قرر الكونغرس، يف غضون 21 يوما من تسلمه الترصيح الخطي الثاين، او 
يف غضون 21 يوما من املوعد الذي يتوجب فيه انعقاد املجلس، اذا مل يكن يف دورة انعقاد، 
وباكرثية ثلثي اصوات مجلس الشيوخ والنواب ان الرئيس عاجز عن القيام بسلطات منصبه 

ومهامته، يستمر نائب الرئيس يف تويل هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة.

اما اذا كان االمر خالف ذلك، يستأنف الرئيس مامرسة سلطاته وواجبات منصبه".

حني يصبح الرئيس عاجزا

ال ميرر يوما من دون اضافة جديدة اىل سجله الحافل بالفظاظة.
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تركها  ملاذا  متاما  افهم  وخارجيا.  داخليا 
صائب".  خيار  انه  برجل.  لريتبط  زوجها 
هافينغتون  االمرييك  املوقع  ملؤسسة  قالها 

بوست بعد انفصالها عن زوجها. 
• يف كتاب مايكل وولف، "النار والغضب: 
ترامب  كان  االبيض"،  ترامب  بيت  داخل 
يف اجتامع مع زعيم دولة عربية الذي كان 
يتحدث عن قضايا الرشق االوسط. الرئيس 

للزعيم  قال  وفجأة  يستمع  كان  االمرييك 
العريب: "انا معجب بحذائك"!

واجتامعيون  النفس  علم  خرباء  يناقش 
خليط  االهتامم.  من  بكثري  ترامب  ظاهرة 
شعور  فظة،  استعالئية،  نفسية  من 
االعالم(،  وسائل  من  )خصوصا  باالضطهاد 
بالنسبة  مميز  انه  ويعترب  للنساء  مهني 
اليهن. يهاجم وسائل االعالم عموما السيام 
بانها  دامئا  ويصفها  تسانده،  ال  التي  تلك 
قناة  خصوصا  الكاذبة"،  االخبار  "صاحبة 

"يس ان ان". 
اىل هجوم  باالشارة  املرات  اخطأ يف احدى 
مل  اعتداء  وهو  السويد،  يف  وقع  ارهايب 
الخارجية  استفرست  ملا  اساسا.  يحدث 
قناة  ثائرة  ثارت  املوضوع،  عن  السويدية 
يفضلها  التي  اليمينية  نيوز"  "فوكس 
ان  فيه  قالت  تقريرا  وبثت  ترامب، 
يف  االغتصاب  عاصمة  اصبحت  "استوكهومل 

العامل بفضل الهجرة"!
هيبة  اليه  وصلت  ما  اكرث  بني  من  رمبا 
ترامب من ترد، ما جرى قبل اسابيع قليلة. 
رئيس  وبني  بينه  هاتفي  اتصال  فقد جرى 
انتهى  ترينبول،  مالكوم  اوسرتاليا  وزراء 
بجدال بينهام، فام كان من الرئيس االمرييك 
اال ان اغلق سامعة الهاتف فجأة يف وجهه. 
بالخروج  ذلك  عىل  رد  االوسرتايل  املسؤول 
احذية  ممسحة  حامال  االعالم  وسائل  امام 

عليها صورة ترامب. 
ترامب  خصوم  ان  االن  القامئة  املعضلة 
يؤكدون انه غري مستقر نفسيا، وهو بالتايل 
الدولة.  رئيس  يكون  ان  عىل  قادر  غري 
اطباء  بآراء  دوري  بشكل  هؤالء  يستشهد 
االمريكية  الجمعية  قواعد  ان  اال  نفسيني، 
من  االختصاصيني  متنع  النفيس  للطب 
اصدار احكام طبية نفسية عىل شخصيات 
الشخص  بفحص  يقوموا  مل  اذا  عامة، 
ان  ايام،  قبل  اعلن  االبيض  البيت  املعني. 
الرئيس لن يخضع لفحوص نفسية يف اطار 
ان  يجب  التي  السنوية  الطبية  الفحوص 

يخضع لها رئيس البالد. 
لسان كثرية يف  بزالت  العامل  لهذا، سيسمع 

القادم من االيام.

قال للزعيم الكوري:
زري النووي اكبر واقوى 

من زرك!

ترامب للبابا فرانسيس: تنظيم "داعش" يسعى اىل غزو الفاتيكان واعتقالك.

يف امكانه مهاجمة خصم عىل حلبة املصارعة وطرحه ارضا.


