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موجز تاريخ العجب
ليال حداد

كاتب  أفضل  إنني  كثيرون  »يقول 
140 حرفًا في العالم«، كتب دونالد 
ترامب على حسابه على تويتر في 
10 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، في إشارة 
الشهير.  التغريد  موقع  على  شعبّيته  إلــى 
 أحــدًا لم يقل ذلــك، وأن التغريدة 

ّ
األرجــح أن

 قراءتها 
ّ
كانت من وحي خيال  ترامب، لكن

اليوم، بعد 8 سنوات، وبعد 4 سنوات على 
وصــولــه إلــى البيت األبــيــض رئيسًا ألقــوى 
دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم، تــكــشــف لــنــا الــكــثــيــر عن 
ترامب، عن نظرته لنفسه، وعن عالقة الحب 

والكراهية التي تجمعه بموقع تويتر. 
قــبــل ســـاعـــات مـــن االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الواليات  تاريخ  في  ربما  استقطابًا  األكثر 
ــدة األمــــيــــركــــيــــة، يــــبــــدو الــــنــــظــــر إلــــى  ــحــ ــتــ املــ
تــغــريــدات الــرئــيــس األمــيــركــي مهمة مثيرة: 
كــيــف كــــان شــكــل واليـــــة تـــرامـــب الــرئــاســيــة 
 األكيد أن 

ّ
ليبدو لوال تويتر؟ ال نعرف، لكن

هـــذه املــنــّصــة االفــتــراضــيــة مــنــحــت الــرئــيــس 
السياسي  التخاطب  شكل  وغــّيــرت  الكثير، 

األميركي والعاملي.
نـــبـــدأ مــــن الـــســـنـــوات الـــتـــي ســبــقــت الـــواليـــة 
ــا الـــذي  ــامــ األولـــــــى، مـــن الـــرئـــيـــس بــــــاراك أوبــ
استخدم مواقع التواصل االجتماعي بشكل 
تقليدي، ووفــق خطط تسويق مسبقة. كان 
أوبــامــا ومعه كــل العاملني فــي الــشــأن العام 
يــعــرفــون أن األخــطــاء على مــواقــع التواصل 
 املــثــال 

ّ
االجــتــمــاعــي قـــد تــكــون قــاتــلــة. ولـــعـــل

كـــان عـــام 2006، عندما  ــك،  األشـــهـــر عــلــى ذلــ
صـــّور أحـــد مــنــاصــري الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
وهو أس آر سيندات، السيناتور الجمهوري 
وينعته  بالحديث  إليه  يتوّجه  آلــن،  جــورج 
بالقرد )ماكاكا( بسبب أصوله الهندية. رفع 
اإلنترنت،  منتديات  على  الفيديو  سيندات 
وأرســلــه إلـــى وســائــل اإلعــــالم، وهـــو مــا أدى 
في النهاية إلى خسارة آلن لالنتخابات عام 

2007 في فيرجينيا.
ــاء أغــلــب الــســيــاســيــني فـــي الــعــالــم  ــ ومـــع إرسـ
طريقة موّحدة للتعامل مع مواقع التواصل، 
أي بحذر وبكالم منّمق، جاء دونالد ترامب 
ح للحزب الجمهوري في االنتخابات 

ّ
كمرش

فــيــرجــيــنــيــا  ــقــــول  تــ  .2016 ــام  ــ عــ الـــرئـــاســـيـــة 
هيفيرنان في مقال لها عام 2016 في مجلة 
بشكل  تعمل  تويتر  منصة  إن  »بوليتيكو« 
مــمــتــاز مـــع أي شــخــص مــقــتــنــع بـــأنـــه جــرى 
إسكاته في مكان آخر، فتمنحه صوتًا وقدرة 
إلــى كثيرين، بشكل مجانّي.  الــوصــول  على 
وهو تمامًا ما حصل مع ترامب الذي هاجم 
املؤسسات اإلعالمية األميركية األشهر منذ 
بعدما   ،2015 عـــام  االنــتــخــابــيــة  بـــدء حملته 
تــحــالــفــت بــأغــلــبــهــا مـــع هـــيـــالري كــلــيــنــتــون 
كامل، وجعلت  بشكل شبه  فهّمشته  ضــّده، 
 ذلك 

ّ
 أن

َ
منه مادة للسخرية. وقد تبنّي الحقا

ــّد عــكــســيــًا عــلــيــهــا. وهــنــا تــحــديــدًا تكمن  ــ ارتـ
تفاصيل القصة. 

اخـــتـــار تـــرامـــب مــنــّصــتــه مــنــذ الـــيـــوم ألول 
ــحــه، وحـــّولـــهـــا إلــــى ســـاحـــة لــلــحــرب، 

ّ
لــتــرش

الرئيس  »يحتاج  والسخرية.  والخصومة 
ــد، كــــمــــا نــــحــــتــــاج نــــحــــن إلــــى  ــريــ ــغــ ــتــ ــى الــ ــ ــ إلـ
الطعام« قالت كيليان كونواي التي عملت 
مستشارة في البيت األبيض بني العامني 

2017 و2020.
وإن كـــان تـــرامـــب قـــد اشــتــهــر بــحــّبــه لــتــنــاول 
 
ّ
الــطــعــام، تــحــديــدًا الــوجــبــات الــســريــعــة، فــإن

األكيد أن لذة التغريد لديه تفّوقت على لذة 
أكـــل شــطــائــر الــهــامــبــرغــر، وشــرائــح البيتزا. 
يــبــدأ الــرئــيــس الــتــغــريــد الــســاعــة الــســادســة 
ــادة ما  صــبــاحــًا بــعــد اســتــيــقــاظــه بــقــلــيــل. وعــ
مرسلة  وحـــّدة  عنفًا  األكــثــر  تغريداته  تكون 
بــني الــســاعــة الــســادســة والــعــاشــرة صباحًا، 

ــده، مــن  ــ ــ ــــذي يـــكـــون فـــيـــه وحـ ــــو الــــوقــــت الــ وهـ
تــنــقــل صحيفة  مـــا  دون مــســتــشــاريــه، وفــــق 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« األمــيــركــيــة، فـــي تــقــريــر 
مــطــّول عــن عـــادات تــرامــب »التويترية« عام 
هــذه  تنتقل  الــعــاشــرة،  الــســاعــة  بــعــد   .2019
ــى مـــســـؤول مـــواقـــع الـــتـــواصـــل في  املــهــمــة إلــ
يــغــّرد  الــــذي  دان سكافينو  األبــيــض  الــبــيــت 
نيابة عن الرئيس، بعدما يقوم هذا األخير 
 ترامب يرفض 

ّ
بإمالء الكالم عليه، وذلك ألن

ــام اآلخـــريـــن كـــي ال يــضــطــّر إلــى  الــتــغــريــد أمــ
ــم، بحسب  ــهـ ــامـ ارتـــــــداء نـــظـــارتـــه الــطــبــيــة أمـ

الصحيفة األميركية نفسها.
ــع إذًا، حــافــظ الــرئــيــس  ــ خـــالل ســنــواتــه األربـ
األمــيــركــي على روتــيــنــه الــتــويــتــري، وحافظ 
كذلك على عنصر املفاجأة، أو لنقل الصدمة. 
فـــكـــل تـــغـــريـــدة مــــن الـــرئـــيـــس كــــانــــت تــشــّكــل 
صـــدمـــة لـــأمـــيـــركـــيـــني، لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي، 
مــفــاجــآت يومية  ــه.  ــ ــ وإدارتـ ملــســتــشــاريــه  و... 
دفعتهم في بداية واليته ملناقشة فرض نوع 

ه 
ّ
مــن أنـــواع الــرقــابــة على الــتــغــريــدات، أو أقل

قبل  التغريدة  على  منهم  البعض  لع 
ّ
يط أن 

إرسالها. ثّم اقترح بعضهم الطلب من شركة 
تويتر نفسها أن تمنح تغريدة الرئيس 15 
تظهر  أن  بــدل  على حسابه،  للظهور  دقيقة 
مباشرة. لكن كل ذلــك ذهــب في مهّب الريح 

أمام عشوائية الرئيس.
هذه العشوائية سريعًا ما تبنّي، بعد أسابيع 
أنها  األبيض،  البيت  إلى  قليلة من وصوله 
عمله  أســلــوب  لــتــرامــب،  الحقيقية  السياسة 
تغريدته  فباتت  املحببة.  وساحته   ،

ّ
املفضل

الــتــي تخرج  الــصــحــافــيــة  الــبــيــانــات  بأهمية 
ــّم مـــن املــؤتــمــرات  ــ عـــن الــبــيــت األبـــيـــض، وأهــ
يعقدها  كــانــت  الــتــي  املقتضبة  الــصــحــافــيــة 

الرؤساء السابقون. 
عــلــى مــوقــع تــويــتــر، خــــاض تـــرامـــب حــروبــه 
عن  العالم  أبلغ  هنا  والــداخــلــيــة.  الخارجية 
قتل زعيم »داعش« أبو بكر البغدادي، وعلى 
الشمالية،  كــوريــا  مــع  بالحرب  لـــّوح  تويتر، 

ونعت بشار األسد بالحيوان. وعلى تويتر 
نفسه تبلغت وزيرة األمن الداخلي كريسنت 
نيلسن إقالتها )ما قيل الحقًا إنه استقالة( 
من منصبها، وذلك بعدما تبنّي الحقًا أنها 
حاولت في اجتماع عاصف ثني الرئيس عن 
املكسيك، نظرًا  الجنوبية مع  الحدود  إقفال 
إلـــى اســتــحــالــة تطبيق هـــذه الــخــطــوة. على 
يــتــرّدد ترامب عــام 2017  املنصة نفسها، لم 
فـــي نــســف جــهــود وزيــــر الــخــارجــيــة ريــكــس 
تيلرسون، أثناء زيارته الصني مع فريق من 
العقوبات  بشأن  للتفاوض  الدبلوماسيني 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة. فـــفـــي خـــضـــم هـــذه  عـــلـــى كــــوريــ
املفاوضات في بكني، رمى ترامب »قنبلته« 
وقته  يضّيع  تيلرسون  »سيد  تويتر:  على 
الصواريخ  مــع رجــل  التفاوض  فــي محاولة 
بما  ريــكــس، سنقوم  طاقتك  ــر 

ّ
وف الصغير... 

ينبغي القيام به«، في إشــارة إلى استخدام 
ــــرى غــيــر الـــتـــفـــاوض ملــحــاصــرة  أســالــيــب أخـ

بيونغ يانغ ومعاقبتها.
وكــمــا تــقــول الــجــمــلــة الــشــعــبــيــة الــشــهــيــرة، 
 
ً
فــإن تــرامــب »يــغــّرد وال يبالي«. وهــو فعال

التي  بالعواقب، وال باألزمات  يبالي، ال  ال 
يــمــكــن لــتــغــريــداتــه أن تــخــلــقــهــا. شــعــبــويــة 
ــه فــتــحــت  ــ ــارجـ ــ ــتـــر وخـ ــلـــى تـــويـ الـــرئـــيـــس عـ
الــبــاب أمـــام رؤســـاء آخــريــن ليحذو حــذوه، 
الــبــرازيــلــي جايير  الــرئــيــس  أبــرزهــم طبعًا 
ــع نــجــلــه نفس  بـــولـــســـونـــارو الـــــذي لــعــب مـ
دور ترامب وابنه دونالد ترامب جونيور، 
مــتــقــاســمــني الــهــجــوم عــلــى الــخــصــوم عبر 
األميركي  الرئيس  من  ومستوحيًا  تويتر، 
ــا عـــلـــى مــعــارضــيــه،  ــهــ ــنـــعـــوت الـــتـــي وزعــ الـ

خصوصًا النساء منهم.
 مضمون تغريدات ترامب 

ّ
على أي حال، فإن

ــيــــد عــلــى  ــم يـــكـــن ســـبـــب نـــجـــومـــيـــتـــه الــــوحــ ــ لـ
تــويــتــر. فــمــنــذ بـــدء حملته االنــتــخــابــيــة عــام 
2015، اســتــخــدم دونــالــد تــرامــب لــغــة سهلة 
غير منّمقة وغير مصقولة وكثيرًا بأخطاء 
لغوية. استخدم عالمات الترقيم )خصوصًا 
ــات الـــتـــعـــّجـــب( بــشــكــل عـــشـــوائـــي. وقــد  عـــالمـ
 ،2018 عــام  نتائجها  نــشــرت  دراســـة  كشفت 
ه 

ّ
بعد عامني من رصد تغريدات الرئيس، أن

اللغة  مستوى  تشبه  لغة  مستخدمًا  يكتب 
الــرابــع )يبلغ عمر  التالميذ في الصف  عند 
 9 سنوات(. وبالفعل 

ّ
التالميذ في هذا الصف

لناحية  أغــرب تغريدات ترامب تتشابه  فإن 
ــب 

ّ
كـــالم بسيط متشابك وغــيــر مــرت املــظــهــر: 

وعالمة تعجب في النهاية. 
هل قلنا إن ترامب »يغّرد وال يبالي«؟ تكرار 
ذلــــك يـــبـــدو مــنــاســبــًا، خــصــوصــًا أن الــرجــل 
يــتــعــامــل مـــع تــغــريــداتــه بــوصــفــهــا مــقــيــاســًا 
لــشــعــبــّيــتــه. فــيــتــعــامــل مـــع عــــدد اإلعــجــابــات 
الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا كــمــا تــتــعــامــل قــنــوات 
الــتــلــفــزيــون مـــع نــســب املـــشـــاهـــدة، مــقــيــاســًا 
للنجاح والفشل، حتى أنه ال يترّدد بحسب 
امتعاضه  عن  بالتعبير  تايمز«  »نيويورك 
 
ً
حني ال تحصد تغريدة يراها مهمة تفاعال

الشعبية  لــهــذه  الفعلي  التقييم  لكن  كــبــيــرًا. 
 دراســات عدة، 

ّ
 نظرًا إلى أن

ً
يبقى مستحيال

ــام 2018،  عـ تــــورو«  بينها دراســــة »ســـبـــارك 
ثــلــث متابعيه على   حــوالــي 

ّ
أن إلـــى  أشــــارت 

»تــويــتــر« مــجــّرد حسابات وهمية، وهــو ما 
املتابعني  إلــى خسارته عــددًا كبيرًا من  أدى 
فـــي كـــل مــــرة كــانــت إدارة املـــوقـــع تــقــفــل هــذا 

النوع من الحسابات.
ــان دونـــالـــد تــرامــب  قــريــبــًا، ســنــعــرف إن كــ
ــيـــــض، أم إن كـــان  ــ الـــبـــيـــت األبـ إلـــــى  ــدًا  ــائــ عــ
بهزيمة  معترفًا  ويــغــادر  أمتعته  سيحزم 
مرجحة، لكن في كلتا الحالتني، ال الرئاسة 
دونالد  قبل  كانت  كما  األميركية ستعود 
ترامب، وال موقع تويتر سيعود كما كان. 
وهـــــذا بــحــد ذاتـــــه تـــحـــّد إضـــافـــي أمـــــام أي 

رئيس جديد في البيت األبيض.

يتعامل ترامب 
مع تغريداته بوصفها 

مقياسًا لشعبيته

شعبوية الرئيس فتحت 
الباب أمام رؤساء آخرين 

لكي يحذوا حذوه

4 سنوات »غريبة« مرّت على العالم منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت األبيض. قلب الرئيس 
األميركي معايير التعامل مع ملفات كثيرة: من الفن إلى الموضة واإلعالم والكوميديا وصوًال 
إلى مواقع التواصل االجتماعي. في هذا الملف نحاول اإلضاءة على بعض جوانب تأثير ترامب 

على العالم. وهو تأثير يبدو أّن تبعاته لن تزول قريبًا

منوعات

رئاسة ترامب

)Getty/يحتاج الرئيس إلى التغريد، كما نحتاج نحن إلى تناول الطعام )تاسوس كاتوبوديس
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رصد التوقيت األفضل وقاعدة من املعلومات 
لقي واملتلقي.

ُ
املشتركة بني امل

يــــــــقــــــــول عــــــــالــــــــم الـــــــنـــــــفـــــــس الـــــــــتـــــــــطـــــــــوري فــــي 
ــز، جــيــل  ــ ــلـ ــ ــــي ويـ ــويـــث« فـ ــتـ ــسـ ــريـ ــيـ ــة إبـ ــعـ ــامـ »جـ
غـــريـــنـــغـــروس، إن الــنــكــتــة الـــتـــي يــســخــر فيها 
أساسيًا  عــنــصــرًا  تشكل  نفسه  مــن  الــشــخــص 
فــي الــســيــاســة األمــيــركــيــة. ويـــقـــّدم، فــي حديث 
املــاضــي، مــثــااًل عن  الــعــام  »بوليتيكو«  ملــوقــع 
الرئيس أبراهام لينكولن )1809 ــ 1856( الذي 
هم مرة أنه ذو وجهني، فرد »فلتقرر أنت: لو 

ُ
ات

كنُت ذا وجهني، هل سأستخدم هذا الوجه؟«.
البروفيسور في  السياق نفسه، يشرح  وفي 
»نــوكــس كــولــيــدج« فــي إلــيــنــوي، فــرانــك مــاك 
أندرو، أن السخرية من النفس وسيلة لكسر 
الــجــلــيــد وتــقــلــيــص املــســافــة بـــني الــســيــاســي 
إلــى مزحة  النفوذ والــعــاّمــة. ويلفت  صاحب 
رونالد ريغان )1911 ــ 2004(، خالل مناظرة 
رئاسية أمام والتر مونديل، عام 1984. كان 
ريغان في الـ 74 من العمر حينها، وسأله مقّدم 
: »لــن 

ً
املــنــاظــرة عــن قضية الــعــمــر، فـــرد قــائــال

أستغل هذه املسألة في حملتي االنتخابية، 
ولــــن أجـــعـــل مـــن صــغــر ســـن مــنــافــســي وقــلــة 

خبرته قضية«.
الــســخــريــة مــن النفس  ــدرو أن  أنــ يضيف مـــاك 
منافسوه  كــان  متحكمًا بما  الشخص  تجعل 
 حني 

ً
سيحاصرونه. وهذا ما فعله ترامب مثال

تقليد نفسه ميدالية  يــريــد  إنـــه  مــمــازحــًا  قـــال 
ــــرف، فـــي غـــرفـــة مــلــيــئــة بـــقـــدامـــى املــحــاربــني  شـ
األميركيني، موجهًا ما يمكن وصفه بالضربة 
لــم يخدم  الوقائية ضــد مــن سينتقدونه ألنــه 

في الجيش.
الــقــاعــدة نــفــســهــا تــطــبــق عــلــى تــغــريــدتــه الــتــي 

نشر فيها صورة مركبة ألحد فنادقه املطلية 
بالذهب على شاطى وعر بني بيوت صغيرة 
في  بذلك  أقــوم  أال  »أعــدكــم  معلقًا:  ومتباعدة، 
غرينالند«، بعدما اقترح أن الواليات املتحدة 

مهتمة بشراء اإلقليم الدنماركي املستقل.
وال تقتصر هذه النكات على »تويتر«، فأمام 
تجمع حاشد في لويزيانا، عام 2019، سخر 
دم أفضل ما 

ّ
: »أق

ً
من كالمه غير املترابط، قائال

عندي حني أخرج عن النص... كما أقّدم أسوأ 
ما عندي حني أخرج عن النص«.

غــيــر أن تــرامــب اشــتــكــى مــــرارًا مــن أن اإلعـــالم 
األمــيــركــي ال يفهم مــزاحــه. وقــد تــكــون شكواه 
ــقـــة؛ فــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي عـــام  مـــحـ
»تويتر«  على  األميركي  الرئيس  نشر   ،2019
صــورة مركبة يضع فيها ميدالية حــول عنق 
ــارة األمـــيـــركـــيـــة الــتــي  ــغــ كــلــب أصـــيـــب خــــالل الــ
قــتــل فــيــهــا زعـــيـــم تــنــظــيــم »داعـــــــش« أبــــو بكر 
والعاملي  األميركي  اإلعــالم  انشغل  البغدادي. 
أن  والتركيز على  ترامب،  التصويب على  في 
الصورة جزء من األخبار الزائفة التي يواظب 
الرئيس على نشرها، لدرجة أن الكاتب جون 
بروديغن سخر من صحيفة »نيويورك تايمز« 
وشبكة »سي أن أن«، معلقًا أنه »عليك أن تكون 

 في الواقع«.
ً
غبيًا لتظن أن هذا حدث فعال

تــرامــب نفسه مسؤولية هذا  لكن هــل يتحمل 
الـــتـــراجـــع فـــي حـــس الــنــكــتــة لــــدى املــؤســســات 
اإلعالمية الليبرالية والكوميديني من التوجه 

السياسي نفسه؟ إلى حد ما، نعم.
فــهــذه الخلطة مــن الــســخــريــة غــيــر الــواضــحــة، 
ــــت، تـــكـــاد تــجــعــل مــن  ــــوقـ الــــحــــاضــــرة طــــــوال الـ
املستحيل السخرية من الرئيس األميركي، ألنه 
يتولى هذه املهمة بنفسه، وهذا ما يشير إليه 
نـــشـــرتـــه  مــــوســــع  تــــقــــريــــر  فـــــي  بــــــروكــــــس،  دان 
»نيويورك تايمز«، في 7 أكتوبر/تشرين األول 
الــذي »خـــّرب« الكوميديا  الحالي، عــن تــرامــب 

السياسية.
نــظــريــًا، ُيــفــتــرض أن واليـــة الــرئــيــس األميركي 
الفترة األفضل النتعاش الكوميديا الليبرالية، 
ألنه يمنح مؤديها كل ما يمكن أن يسعوا إليه 
مــن مــحــتــوى. ولــكــن فعليًا األمـــر أكــثــر تحديًا، 

والتشاؤم سيد املوقف بني الكوميديني الذين 
وجدوا أنفسهم وسط أسوأ أنواع الكوميديا، 
ما  وفــق  بنفسها،  نفسها  تكتب  التي  تلك  أي 
يلفت البريطاني جون أوليفر الذي »كأنسان 
وككوميدي، ال يستطيع االنتظار حتى انتهاء 

هذه الفترة«.
يوضح بروكس أن هذه ليست املرة األولى التي 
تواجه فيها الكوميديا مثل هذه الظروف في 
القرن الحادي والعشرين، فبرنامج »ذا ديلي 

ماجدولين الشموري

املشهد 1: »االتفاق األخضر الجديد« )...( حني 
تــهــدأ الــريــح، فــهــذه نــهــايــة الــتــيــار الكهربائي 
الريح  تعصف  هل  عزيزتي،  فلنسرع.  لديكم. 

اليوم؟ أود مشاهد التلفاز يا عزيزتي.
]ضحك وتصفيق[

ــاق األخــضــر  ــفـ املــشــهــد 2: يــتــحــدثــون عـــن »االتـ
فقد  منازلهم،  إلــى  كلكم  الجديد«. فلتذهبوا 
خسرتم وظائفكم )...( ال يعجبهم أي شيء. ال 
يعرفون ما يعجبهم. يبدو أن الريح تعجبهم، 
رغم أنها تقتل كل الطيور. تريدون رؤية مقبرة 
للطيور؟ اقصدوا طاحونة. لكن الريح هي ما 
يــراهــنــون عــلــيــه. وفـــي الليلة الــتــي ال تعصف 

فيها الريح ال تشاهدون التلفاز.
]ضحك وتصفيق[

أوباما؟  الرئيس  رأيكم بخطاب  ما   :3 املشهد 
أظن أنه جيد جدًا... جيد جدًا للنوم.

]ضحك وتصفيق[
املشهد 4: يمكنني القول بصدق إنني لم أشرب 
الــبــيــرة فــي حــيــاتــي. هـــذه واحــــدة مــن صفاتي 

الحميدة كلها. أنا ال أشرب.
]ضحك في الخلفية[

يــقــول الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري الــراحــل جــون 
ماكني )1936ـ ـ 2018( إن »على الرئيس أن يكون 
يخدمون  املضحكني  غير  الــرؤســاء  مضحكًا. 
 .»

ً
فـــازوا باالنتخابات أصـــال واليـــة واحـــدة إن 

هل يفوز دونالد ترامب، إذن، بدورة ثانية في 
االنتخابات الرئاسية؟ اقرؤوا املشاهد أعاله.

ــا يـــود  ــرف مــ ــعــ ــرامــــب جــــمــــهــــوره، ويــ يـــعـــرف تــ
ســمــاعــه. يــتــحــرك عــلــى مــســرحــه. يــغــيــر نــبــرة 
ر 

ّ
يسخ متخيلة.  شخصية  يــخــاطــب  صــوتــه. 

إيــمــاءات وجــهــه وحــركــات جــســده فــي عرضه. 
يسخر مــن اآلخــريــن. يــلــذع. يسخر مــن نفسه. 
كي  ملشاهديه  املجال  فاسحًا  يصدم. يتوقف، 

يضحكوا، ثم يصفقوا. 
هـــــذه وصــــفــــة أي كـــومـــيـــديـــان نــــاجــــح. وهــــذه 
الوصفة التي يتبعها ترامب. وأهّم مكوناتها 
قــدرة على  تتطلب  التي  النفس  من  السخرية 

رفض مصّممو األزياء 
تقديم المالبس له كي ال 

يحّسنوا صورته
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شو« The Daily Show، ازدهــر في أثناء حكم 
جــورج بــوش، وكــان قــادرًا على إيجاد تــوازن، 
خـــالل نــصــف ســاعــة، بــني املــطــالــب السياسية 
اآلنــيــة والـــضـــرورات الــجــمــالــيــة، مــمــا دّر عليه 

ماليني الدوالرات األميركية.
الـــحـــال مــخــتــلــف فـــي عــهــد تــــرامــــب، أواًل ألن 
وسائل اإلعــالم ال تجاريه، بل تزدريه علنًا، 
وثانيًا ألن نجاح ترامب أكد أن التدليل إلى 
النفاق ال ينفع، أو على األقل ليس الوسيلة 

املــطــلــوبــة إلســقــاط املــنــافــق، وفــقــًا لــبــروكــس. 
هــورتــون  طــرحــتــهــا أدريــان  نفسها  املعضلة 
التي تساءلت عبر صحيفة »ذا غارديان« إن 
ستتعافى  الكوميدية  الليلة  البرامج  كانت 
ــب. اعـــتـــبـــرت الـــكـــاتـــبـــة أن  ــ ــرامـ ــ مــــن رئــــاســــة تـ
واليــة ترامب غيرت هذه البرامج في الشكل 
ــبــــرت عـــلـــى اعــتــمــاد  والـــوظـــيـــفـــة، بـــعـــدمـــا أجــ
مونولوغات أكثر سياسية والدوران في فلك 

الرئيس وتصريحاته وتغريداته.

عّمار فراس

ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ ــد االنــ ــــو مــــوعــ ــــوم هـ ــيـ ــ الـ
االنتخابّية  والدعايات  والحمالت  األميركّية، 
على أشّدها، ومشاهير هوليوود جزء مهم من 
هذه الحمالت، إذ نراهم يخرجون بأسمائهم 
الحقيقية والوهمّية، ويدعون  وشخصياتهم 
الـــنـــاس إلــــى الـــتـــصـــويـــت. كـــل صــــوت اآلن ذو 
لــم تعد تحتمل، وال  تــرامــب  مــزحــة  قيمة، ألن 
بــــد مــــن الــتــخــلــص مـــنـــه »ديـــمـــقـــراطـــّيـــًا«، ولـــو 
لصالح بــايــدن. هــذا املــوقــف الــواعــي والــجــّدي 
لـــه وجــــه آخــــر أشــــد انـــتـــقـــادًا، يــتــنــاول دونــالــد 
تـــرامـــب كــشــخــص وكـــرجـــل ســيــاســيــة، ويمكن 
تلخيصه بكلمات املمثل روبــرت دنيرو: »تبًا 
لك يا دونالد ترامب«، وفضلنا هنا الترجمة 
املعنى حاضر في ذهن  املعتادة، ألن  ة 

ّ
املخفف
القّراء.

الــعــداوة بــني تــرامــب وهــولــيــوود تتحرك على 
أن هوليوود  أولــهــا وأهــّمــهــا  عــدة مستويات، 
كــانــت خشبة تــرامــب األولــــى، الــتــي قـــدم فيها 
ــــازب مثير  نــفــســه كــمــلــيــونــيــر نــيــويــوركــي، وعـ
لـــلـــجـــدل، فــهــو الـــرئـــيـــس الـــثـــانـــي بــعــد رونـــالـــد 
البيت األبــيــض مــن بوابة  الــذي يدخل  ريغني 
 ،

ً
هــولــيــوود. االخــتــالف أن تــرامــب ليس ممثال

لــكــنــه ظـــهـــر عــــشــــرات املـــــــرات عـــلـــى الـــشـــاشـــات 
 sex فــي  ــراه  نـ إذ  والــتــلــفــزيــونــّيــة،  السينمائية 
و  ،fresh prince of Bel-aireو  and the city

مــشــاهــيــر  مـــن  واحـــــد  أنــــه  كــمــا   ،Home alone
 The الشاشة الفضّية بسبب برنامجه الشهير

.apprentice
هـــذه الـــصـــورة الــتــي تــحــتــوي تـــرامـــب لـــم تكن 
الــنــكــات، أو ضيفًا  تعامل بــجــّديــة، كــان محط 
عـــابـــرًا فـــي مــشــاهــد بــســيــطــة، جــمــع بعضها 
فــي مقطع يــوتــيــوب ال يــتــجــاوز طــولــه الثالث 
أن يكون على  دقــائــق، أشبه بغني يريد فقط 
ــه لــم يتمكن مــن عقد صداقات 

ّ
الــشــاشــة، إال أن

القائمة  أو أسماء  الكبار  مع نجوم هوليوود 
ــا، بــل تــلــك الفئة  ــامـ األولـــــى، كــحــالــة بــــاراك أوبـ
 كـــحـــالـــة صـــداقـــتـــه مــع 

ً
ــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل أصــــــال املـ

كانييه ويست وكيم كارداشيان. 
فــــوز تـــرامـــب بــاالنــتــخــابــات شــّكــل صـــدمـــة. ما 
كـــــان مـــزحـــة غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــتـــصـــديـــق؛ أصــبــح 

الـــخـــيـــار يــنــســجــم مـــع الــــصــــورة الـــتـــي يــريــد 
نـــقـــلـــهـــا؛ فـــهـــو شـــخـــص مـــقـــتـــدر ولـــــن يــكــلــف 
أنه  اللياقة واألناقة، كما  نفسه عناء قواعد 
أن  يجب  ولــهــذا  إعالمية شهيرة،  شخصية 

تكون أزياؤه جدلية أيضًا. 
اتـــهـــمـــتـــه مـــجـــلـــة مـــــــدام فـــيـــغـــارو الــفــرنــســيــة 
بــالــبــخــل، فــهــو يستخدم نــوعــًا رخــيــصــًا من 
الثمانينيات،  منذ  يغيره  لــم  الشعر  مثبت 
وأعـــــــــادت الــــطــــول الـــغـــريـــب لـــربـــطـــات عــنــقــه 
وألــوانــهــا الــعــجــيــبــة إلـــى وزنــــه الـــزائـــد الــذي 

يحاول إخفاءه بربطة عنق.
كان أكثر املشاهد غرابة خالل زيارته لقصر 
باكينغهام للقاء امللكة إليزابيث عام 2019؛ 
األذنــاب  املعطف طويل  ذات  ببدلته  بــدا  إذ 
دخيل  وكأنه  املائلة  البيضاء  عنقه  وربطة 
عــلــيــهــا، وكـــأنـــه يــهــزأ مـــن املــلــكــة، مـــا أضـــاف 
إلـــى خــيــاراتــه السيئة فــي املــالحــظــات التي 
قدمها عن بريطانيا. وباملناسبة، كان خيار 
زوجته ميالنيا أيضًا سيئ جدًا خالل تلك 
الزيارة، إلى درجة أن وسائل اإلعالم اعتبرت 
ــًا مــــن االســــتــــهــــزاء  مــعــطــفــهــا األصــــفــــر نــــوعــ
له  غفرت  إنها  فوربز  وقالت مجلة  بامللكة. 
ربطات العنق املوضوعة باستخدام شريط 
التلصيق، وغفرت له سراويله الكبيرة جدًا، 
وغــفــرت لــه الــبــدالت الــتــي ال تتناسق فيها 
األلوان أو األحجام وغيرها من التفاصيل، 
لكن لم تتقبل أبدًا مالبسه خالل زيارة ملكة 

بريطانيا. 
ال يــســعــنــا الـــحـــديـــث عــــن دونــــالــــد تـــرامـــب، 
ــراج الــكــبــيــرة، ومــلــك الــعــقــارات  ــ صــاحــب األبـ
في نيويورك وسلطان برنامج املبتدئ، من 
أخــذت حيزًا  التي  الكبيرة  غرته  تذّكر  دون 
مــمــا نــشــره الــنــاس عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
في  له  مثيل  ال  مكانًا  واحتلت  االجتماعي، 
ــــالم.  الـــفـــقـــرات الــكــومــيــديــة األمــيــركــيــة واألفــ
ــال املــمــثــل تــومــاس إف ويــلــســون إنــه  فــقــد قـ
تــانــون في  اســتــوحــى شكل شخصية بيف 
الــعــودة إلــى املستقبل 1985 مــن قصة  فيلم 
شعر دونالد ترامب، فيما غرق اإلنستغرام 
بصور القطط التي صفف أصحابها غرات 
قططهم على طريقة الترامب وشاع هاشتاغ 
#trumpyourcat.  على الرغم من كل ما سبق، 

أنمار حجازي

 أن تالحظه، بغرته الشقراء التي 
ّ

ال يمكن إال
تشبه عرف الطائر، ولون بشرته البرتقالي، 
وربطة عنقه الحمراء الطويلة جدًا، وسرواله 

الضخم.  
يتساءل البعض إذا كان للرئيس األميركي 
مــن يصفف شــعــره، وإذا كــان لــديــه شخص 
مسؤول عن انتقاء مالبسه، بسبب الخيارات 
الخصوص،  بــهــذا  الــتــي يتخذها  الــخــاســرة 
وطريقة تعامله معها غير األنيقة، كالكثير 
من الخيارات السياسية التي لم تكن ناجحة 

بالضرورة.
إلــى اعتبار فشله في  البعض ساخرًا  ذهــب 
ــاء نــابــعــًا مـــن االخـــتـــالفـــات الــســيــاســيــة  ــ األزيــ
ــــني مـــعـــظـــم مــصــمــمــي الــــشــــعــــر، أو  بـــيـــنـــه وبــ

ــعـــي األزيــــــــــاء فــــي الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــانـ صـ
)الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني غـــالـــبـــًا( الــــذيــــن يــرفــضــون 
كـ  له،  املالبس  تقديم  ويرفضون  سياساته، 
توم فورد ومايكل كورس، إذ أّكدا أنهما لن 
الــنــاس.  يساهما فــي تحسني صــورتــه أمـــام 
أي أن مــالبــســه أصــبــحــت أيــضــًا ســيــاســيــة، 
وأصبح مظهره يدل على عزلته أمام أسياد 
املــوضــة األمــيــركــيــة، عــلــى الــرغــم مــن هويته 

املانهاتنية الواضحة. 
فـــيـــمـــا يـــتـــســـاءل آخــــــــرون إذا كـــــان مــحــيــطــه 
لــه فــي مــا يتعلق  قـــادرًا على تقديم النصح 
دائــمــًا،  غــاضــب  أنــه  على  للتأكيد  بمالبسه، 
يتجرأ على  وأن من  انتقاد،  أي  وال يحتمل 

انتقاده سينهال عليه بالسباب والصراخ. 
ــــدل حــــولــــه، ضــمــن  يـــحـــب تــــرامــــب إحـــــــداث جـ
من  واملنبثقة  يتبعها  الــتــي  االستراتيجية 

ستون  روجـــر  الجدليني،  مستشاريه  أفــكــار 
وبول مانافورت، وشركائهما، القائمة على 
االســتــفــزاز والــبــقــاء تــحــت األضـــــواء وجــذب 
األنــظــار بشكل دائــم، حتى وإن كــان يتطلب 
دونالد  يدافع  لهذا،  للسباب.  التعرض  ذلــك 
تــرامــب عــن أســلــوبــه فــي املــالبــس، يــقــول إنــه 
يتوجه إلــى األمــيــركــي الــعــادي، ويــحــاول أن 
يــتــشــابــه مــعــه، فــيــمــا يــعــتــبــر الــنــقــاد أن هــذا 

العنصرية  سياساته  اســتــمــرار  ومــع  حقيقة. 
ــــدت  وتـــصـــريـــحـــاتـــه املـــتـــحـــيـــزة جـــنـــســـيـــًا، وجـ
ــيـــوود نــفــســهــا فـــي مـــواجـــهـــة مـــع تــرامــب  هـــولـ
كشخص، وكسياسي، واألهم في معركة ألجل 
ترامب،  تزعزعت بسبب  التي  أميركا وقيمها 
إذ طّبع بأسلوبه وأكاذيبه ما كان دائمًا محط 
الشعبوّي،  اليمني  أال وهــو  الــيــســار،  مــخــاوف 

ذاك الخائف على أرضه وسالحه. 
قــبــل الـــخـــوض فـــي أثـــر تـــرامـــب عــلــى املــســتــوى 
الفني، ال بد من اإلشــارة إلى أن هناك تهديدًا 
اقتصاديًا قد يطاول هوليوود؛ فعداوة ترامب 
مهددة  السينمائّية  الصناعة  جعلت  للصني، 
ــد مـــن أكـــبـــر األســــــواق الــعــاملــيــة  ــ بــخــســارة واحـ
لتصريف األفالم، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض 
املبيعات على شباك التذاكر، واألهم، قد تقرر 
الــصــني مــنــع أو إيــقــاف األفــــالم األمــيــركــّيــة، ما 
يعني خسارة واحد من أكبر األسواق العاملّية. 
ــاتـــه املـــعـــاديـــة  ــيـــاسـ كـــمـــا أن تـــصـــريـــحـــاتـــه وسـ
قـــد تــدفــع الكثيرين  لــلــمــهــاجــريــن واألجــــانــــب، 
 عن 

ً
للتوقف عــن العمل فــي هــولــيــوود، فــضــال

تركوا  األميركيني  هوليوود  نجوم  بعض  أن 
البالد نفسها بسبب ترامب، كاملمثل دينيس 
أوهار الذي قرر العيش في فرنسا ألن الوضع 
لم يعد يحتمل في الواليات املتحدة، بحسب 

تصريحه. 
الــضــربــة األشـــد الــتــي كشفت عــن ســوء ترامب 
ــه مــن  ــ تـ ــاء ــ ــط، جـ ــقــ كـــشـــخـــص، ال كـــســـيـــاســـي فــ
 Access Hollywood هوليوود نفسها، فموقع
هو الذي نشر التسجيل الشهير الذي يتحدث 
فــيــه تــرامــب عــن أســلــوب تــعــامــلــه مــع الــنــســاء، 
العلن وتقديم  إلــى  للظهور  الكثيرات  دفــع  ما 

شكاوى ضده.
لــــن نـــخـــوض فــــي األشــــكــــال الـــتـــي تـــمـــت فــيــهــا 
الــســخــريــة مــن تــرامــب كــشــخــص، أو تــلــك التي 
أدائــــه، بل  أســلــوب  أو  اســتــهــدفــت تصريحاته 
تلك األفــالم واملنتجات التي كشفت عن كذبه، 
النظر فــي حقيقة مــا قاله وطبيعة  أعـــادت  أو 
ســيــاســاتــه وأثـــرهـــا عــلــى املــجــتــمــع األمــيــركــي. 
وهنا نجد أنفسنا بداية أمام الخطاب النسوّي 
الــفــاعــل ضــد تــرامــب وإدارتــــــه، وأولـــئـــك الــذيــن 
للنساء،  الدونّية  نظرته  يدعمونه، خصوصًا 
تـــلـــك الـــتـــي طـــّبـــعـــهـــا بــكــلــمــاتــه وتــصــريــحــاتــه 

العامة، ســواء كانت جّدية أو مازحة. عالقات 
 Bombshell القوة هذه نتلمس أثرها في فيلم
الـــــذي يــكــشــف عـــن الـــتـــحـــرش املــنــهــجــي الـــذي 
ومعدات  مذيعات  ضد   Bill O’Reilly مارسه 
في قناة فوكس، الداعم األكبر لدونالد ترامب. 
أثــر خطاب تــرامــب، ولــو كــان مــازحــًا، ال يمكن 
أال ُيــــرى ســـوى بــشــكــل جــــّدي، كــونــه الــرئــيــس، 
ــًا ذو مــعــنــى وقـــيـــمـــة قـــانـــونـــّيـــة،  ــ وكــــالمــــه دومــ
ــه كـــالمـــًا  ــفــ ــيـــه بــــوصــ ــقـ ــلـ ــيــــح لــــآخــــريــــن تـ ــبــ ويــ
ــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا  رســـمـــيـــًا، خــصــوصــًا فـــي مـ
الــذي مــا زال إلى  امللونني، والتفوق األبــيــض، 
ــراه  ــا نـ ــه، وهـــــذا مـ ــتـ ــإدانـ ــرامـــب بـ ــردد تـ ــتـ اآلن يـ
بصورة ساخرة لكن شديدة التأثير في فيلم 
BlacKkKlansman، للمخرج سبايك لي، الذي 
ينتقد فيه تاريخ أميركا العنصري، وأثر فيلم 
امللونني،  حــيــوات  على   the birth of a nation
املشانق  عــلــى  األمـــر ببعضهم  انــتــهــى  وكــيــف 
مشاهدي  مــن  املتحمسني  بعض  قــام  أن  بعد 

مــا شــاهــدوه فيه مــن مشاهد  الفيلم بتطبيق 
يشنق فيها السود. 

تقتصر  ال  وجمالياتها  السينمائّية  األنـــواع 
عــلــى املــحــاكــاة املــبــاشــرة لــلــواقــع أو الــتــاريــخ. 
ففي  الـــدور،  ذات  يلعب  أيضًا  العلمي  الخيال 
الشرطة  لعالقة  انــتــقــادًا  نشاهد   Bright فيلم 
التعايش  املهاجرين واملختلفني وأسلوب  مع 
للعالم،  مستقبلي  تخيل  أمـــام  فنحن  بينهم، 
ما زالت فيه مشاكل املهاجرين قائمة، لكن ما 
»تــركــهــم خــارجــًا«  أن  الفيلم  أن يقوله  يــحــاول 
ــة،  ــّيـ ــلـ ــم« ال يـــحـــالن املـــشـــكـــلـــة الـــداخـ ــ ــردهــ ــ و»طــ
الشعبوّي،  املتطرف  اليمني  لة بتصاعد 

ّ
املتمث

واملتعصبة  علميًا  الخاطئة  بــآرائــه  املتمسك 
للذات البيضاء. 

ــرى، يــقــســم االســـتـــعـــراض عــواملــه  ــ مـــن جــهــة أخـ
يّدعي  جـــّدي، متماسك،  األول  يــن؛  فــضــاء إلــى 
ــاملـــؤســـســـات الــرســمــيــة  الـــشـــرعـــيـــة ويـــتـــمـــثـــل بـ
وحـــكـــايـــاتـــهـــا وكــــــــالم الـــقـــائـــمـــني عـــلـــيـــهـــا مــن 

سياسيني، واآلخر غير جّدي، يتمثل بصناعة 
الــتــرفــيــه بــأشــكــالــهــا املــخــتــلــفــة، والـــتـــي يمكن 

اعتبار هوليوود أقصى أشكالها.
تـــرامـــب تــمــكــن مـــن االنـــتـــقـــال فـــي أعــــني الــنــاس 
ــيـــر جــــّدي  ــعــــراض غـ ــتــ مــــن مــــقــــاول ورجـــــــل اســ
الــجــّديــة. هـــذه النقلة وبسبب  إلـــى املــســاحــات 
االستعراض،  أن  كشفت  نفسه،  ترامب  »أداء« 
ســواء كان جدّيًا أم ال، محكوم بــذات القواعد، 
األسلوب والحكايات وتقنيات اإلقناع، كلها، 
شكل من أشكال األداء الذي راهن عليه ترامب 
ــيـــوود نفسها  ــولـ ــه، مـــا دفــــع هـ ــورتــ لــخــلــق صــ
ــن جــهــة،  ــعــــراض مــ ــتــ إلعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي االســ
وإكـــســـاب نــفــســهــا الـــجـــّديـــة الـــالزمـــة لــلــوقــوف 
بوجه املؤسسة السياسّية. هذه املالمح نراها 
فـــي فــيــلــم ســبــايــك لـــي، ونــهــايــتــه الــتــي تــحــوي 
تــعــلــيــقــًا عــلــى تـــاريـــخ الــســيــنــمــا وتــســجــيــالت 
ــــداث عــنــيــفــة حــــّرض عــلــيــهــا فيلم  واقــعــّيــة ألحـ

»نشوء أمة«، الذي يتناوله لي.

شئنا أم أبينا أثر دونالد ترامب في صناعة 
األزيــاء. بما أن مهمة صناعة األزيــاء تكمن 
الــذي نعيش  في تقديم انعكاس عن العالم 
ــــارت عـــدة دراســـــات إلـــى أن تــرامــب  فــيــه، أشـ
أزاح املوضة بشكل غريب جــدًا. فقد ألهمت 
مالحظاته املهينة للمرأة فكرة تمكني املرأة 
وزيــــــادة الــبــعــد الــنــســوي لــهــا فـــي املـــوضـــة، 
كــمــا فــي مــجــاالت أخــــرى، كـــرد فــعــل عكسي 
القديمة جدًا  ونظرته  املتحيز  على سلوكه 

للنساء.
الــنــســائــيــة، خاصة  الــبــدالت  هــكــذا، هيمنت 
مــع الـــســـروال، كــمــا رأيــنــا عــنــد باالنسياغا 
مــاكــارتــنــي، وحــتــى ديــور  وسيلني وستيال 
ومـــديـــرتـــه الــفــنــيــة صــاحــبــة قــمــيــص »يــجــب 
أن نــكــون جــمــيــعــًا نـــســـويـــات«، وغــيــرهــا من 
دور األزيــاء، كي تشعر املرأة بالقوة وتبدو 
لتكون  املالبس  تطورت  فيما  صالبة.  أكثر 
فــضــفــاضــة تــضــيــق عـــنـــد الـــخـــصـــر لــتــقــديــم 
الــثــبــات، أو تبقى مسدولة مــن دون  صـــورة 
الــتــمــاســك، وتحولت  لتقديم صـــورة  حـــدود 
لتقديم مظهر  أكثر ضخامة  لتبدو  األكمام 
القوة كرد على سراويله الذكورية العريضة 
وخـــصـــره الــكــبــيــر الـــــذي يــظــهــر ضــعــفــًا في 
األداء. وكتحد قوي البنته إيفانكا وزوجته 
كهوب  الترامبيات،  إدارتـــه  ونــســاء  ميالنيا 
ــفــــرطــــات فــي  هـــيـــكـــس وســــــــارة هـــوكـــيـــبـــي املــ
األنــــوثــــة لــتــعــزيــز نــــوع جـــديـــد مـــن الــســلــطــة 
البعيد عن مالحظات مثال الرجل األبيض 

الذكوري القديم دونالد ترامب. 
ــذا، أصـــبـــحـــت املـــالبـــس  ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى كــــل هـ
للجلد،  وتغطية  احتشامًا  أكــثــر  النسائية 
كــالــتــنــانــيــر مــتــوســطــة الـــطـــول، أو الــطــويــلــة، 
والــقــمــصــان ذات الــقــبــة الــعــالــيــة كــمــا رأيــنــا 
عند فيكتوريا بيكهام وسيلني. لم تكن هذه 
كرد  أتــت  إنما  الصدفة،  بمحض  املتغيرات 
على تصريحات ترامب الجنسية الفاضحة 
واملـــزاعـــم حـــول ســلــوكــه الــســيــئ مــع الــنــســاء، 

والتفاخر بالحديث عن أجسادهن. 
ــــرة وضـــــــع الــــســــروايــــل  ــكـ ــ ــًا فـ ــ ــــضـ  وعــــــــــادت أيـ
تحت الفساتني، ورأيــنــا هــذا األســلــوب عند 
إيـــمـــا ســـتـــون وروزي هــنــتــنــغــتــون وايــتــلــي 

وإيما واتسون.

هوليوود: مزحة ترامب لم تعد تحتمل

منى حسن

في لقاء على برنامج The Ellen Show، قال مقدم 
 ،The Daily Show الشهير  الكوميدي  البرنامج 
بالرئيس  األمــر  يتعلق  إنــه عندما  نـــواه،  تريفور 
األميركي ترامب، فإن كل ما عليه فعله ككوميدي 
أو فعله  قاله  الناس ما  أن يعرض على  هو فقط 
ــرامــــب، مـــن دون بــــذل أي عـــنـــاء فـــي الــتــحــضــيــر  تــ
»أنــا ال  يــقــول:  النكات.  أو كتابة  لعرض كوميدي 
ا فقط أعرض عليكم ما فعله )ترامب(«. 

ً
أفعل شيئ

األميركي  الرئيس  أثــر سياسة  تحليل  أردنــا  وإذا 
دونــالــد تــرامــب على مستقبل الــِعــلــم فــي الــواليــات 
ــم بـــشـــكـــل عـــــــام، فـــمـــا عــلــيــنــا إال  ــالــ ــعــ ــتــــحــــدة، والــ املــ
أن نــســتــعــرض بــعــض تــصــريــحــاتــه حــــول الــعــلــم، 
العلماء  وفـــج  صــريــح  بشكل  فيها  يتجاهل  الــتــي 
والــخــبــراء، وفــي كثير مــن األحــيــان يستهزئ بهم 
ويحط من شأنهم. في أحد خطاباته األخيرة أمام 
ر الرئيس األميركي من 

ّ
مجموعة من مناصريه، حذ

انتخاب منافسه الديمقراطي جو بايدن، بحجة أن 
متفاخًرا  الــعــلــمــاء«،  كـــالم  إلـــى  األخــيــر »سيستمع 
: »لو استمعت 

ً
بقراره إهمال نصائح العلماء، قائال

إليهم لعانت البالد اليوم من كساد عظيم«. 
ــــي تـــقـــاريـــر  ــيــــس األمــــيــــركــــي مــــــــــراًرا فـ ــرئــ شـــكـــك الــ
ــول االحـــتـــبـــاس  ــ وتـــصـــريـــحـــات عـــلـــمـــاء الــبــيــئــة حـ
ــراري. ورفــــض دعــــوة ويــــد كــــروفــــوت، رئــيــس  ــحــ الــ
وكالة املوارد الطبيعية في كاليفورنيا، إلى األخذ 
بعني االعتبار ما يقوله العلم عن دور تغير املناخ 
في اندالع حرائق الغابات غرب الواليات املتحدة. 
تـــرامـــب رد عــلــى كـــروفـــوت بـــأن درجـــــات الـــحـــرارة 
ســتــنــخــفــض وحـــســـب. عــنــدهــا أجـــابـــه كـــروفـــوت: 
ــك«، لــيــرد  ــ ــ »أتـــمـــنـــى لــــو أن الـــعـــلـــم يـــوافـــقـــك فــــي ذلـ

الرئيس: »ال أعتقد أن العلم يعرف ما يحدث«.
ــا عـــن اســتــخــفــاف تــرامــب  كــشــفــت جــائــحــة كـــورونـ
البداية  منذ  فــعــارض  وأبــحــاثــهــم،  العلماء  بعمل 
الكثير من الحقائق العلمية حول طبيعة انتشار 
الفيروس، وقال في بداية تفشي الجائحة إن أعداد 
اإلصابات ستنخفض لتصبح قريبة من الصفر. 
يــظــهــر مـــن خـــالل نــشــاطــه املـــفـــرط عــلــى تــويــتــر أن 
ترامب بطبيعته سريع االنفعال، وهو ال يرفض 
ــول تــغــيــر املــنــاخ  تــصــديــق الــحــقــائــق الــعــلــمــيــة حــ
وانــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا وحــســب، بــل يساهم 
أو خاطئة. صحيفة  ملــزاعــم مضللة  الــتــرويــج  فــي 
»واشنطن بوست« قالت إن عدد املزاعم الخاطئة 
واملعلومات املضللة التي أدلى بها ترامب بلغت 
ألفًا حتى تاريخ 9 يوليو/ تموز املاضي. أي   20

اليوم  فــي   
ً
أو مضلال ادعـــاء خاطئًا  مــا معدله 23 

الواحد، على مدار 14 شهرًا.
مركز سابني لقانون تغير املناخ وصندوق الدفاع 
الــقــانــونــي لــعــلــوم املـــنـــاخ، أطــلــقــا مـــبـــادرة لــرصــد 
محاوالت »إسكات العلم« منذ انتخابات نوفمبر/
تشرين الثاني 2016. رصدت املبادرة أكثر من 450 
محاولة شملت إقالة موظفني، وإســاءة استخدام 
الــعــلــم، وفـــرض الــرقــابــة والــتــدخــل الــســيــاســي غير 
املــســبــوق فـــي عــمــل الــعــلــمــاء، إضـــافـــة إلــــى خفض 
ــيـــات مــخــصــصــة لـــأبـــحـــاث الـــعـــلـــمـــيـــة. مــن  ــزانـ ــيـ مـ
املعروف أن ترامب يتبع سياسة محافظة وال يترك 
فرصة لتوفير املال، وقد اقترح بالفعل تقليصات 
لــجــهــات علمية  مــيــزانــيــات مخصصة  فــي  هــائــلــة 
واملعاهد  الوطنية  العلوم  مؤسسة  مثل  فدرالية، 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة األمــيــركــيــة، لــكــن مــعــظــم هــذه 
الكونغرس  قبل  من  بالرفض  قوبلت  االقتراحات 

صاحب الكلمة األخيرة في هذا الشأن.
دفعت سياسة ترامب بعض املجالت العلمية إلى 
أبرزها  مــن  السياسي. لعل  الــخــروج عــن صمتها 
مجلة نيو إنغالند الطبية التي التزمت على مدار 
208 أعوام الحياد عن السياسة، ولم تدعم أو تدن 
القيادة  إدارة  املجلة  انتقدت  أي مرشح سياسي. 
مسؤولية  وحملتها  كورونا،  لجائحة  األميركية 
اإلخفاق الهائل، كما انتقدت تسييس إدارة الغذاء 
للضغوطات  استجابت  التي  األميركية،  والـــدواء 
بحسب  العلمية.  األدلـــة  حــســاب  على  السياسية 
املجلة، فإن سوء اإلدارة حال دون االستفادة من 
املزايا املهمة التي تتمتع بها الواليات املتحدة من 
وأنظمة بحث، وخــبــرات علمية  قــدرة تصنيعية، 
الحكومية.  املــؤســســات  مــن  الكثير  فــي  مــوجــودة 
ـــ بــحــســب املــجــلــة ــ  الـــقـــيـــادة األمــيــركــيــة اخــــتــــارت ــ

تجاهل الخبراء وتشويه سمعتهم.
في  أعــلــنــت  أمــيــركــان«،  »ساينتفك  العلمية  املــجــلــة 
مــقــالــة تــأيــيــدهــا مــرشــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن، على الرغم من أن املجلة لم تعلن انحيازها 
ألي مرشح رئاسي منذ تأسيسها قبل 175 عاًما. 

ــظــهــر أن 
ُ
ــة العلمية ت ــ قـــال مــحــررو املــجــلــة إن »األدلـ

ــّر كــثــيــًرا فــي الـــواليـــات املتحدة  دونــالــد تــرامــب أضـ
ــة الــعــلــمــيــة،  وشــعــبــهــا، ألنــــه يـــرفـــض األخـــــذ بــــاألدلــ
النزيهة  غير  استجابته  هو  تدميًرا  األكثر  واملثال 
وغير ذات الكفاءة لجائحة كوفيد-19«. وفي الوقت 
البيئة والــرعــايــة  تــرامــب »حــمــاة  الـــذي يهاجم فيه 
املجلة  تــرى  الــعــلــوم«،  الطبية والباحثني ووكـــاالت 
 على 

ً
ا قائمة

ً
أن جو بايدن في املقابل »يقدم خطط

الحقائق... وأن هذه الخطط وغيرها من االقتراحات 
إلـــى مسارها  الــبــالد  الــتــي طــرحــهــا يمكن أن تعيد 

ا«.
ً
ا وازدهاًرا وإنصاف

ً
نحو مستقبل أكثر أمان

»سيانتفيك  مثل  العلمية  املــجــالت  بعض  تنظر 
أميركان« و»كيميستري وورلــد« في كل األضرار 
التي يمكن أن تلحق بالعلم واملجتمع العلمي في 
الــواليــات املــتــحــدة نتيجة قــــرارات الــرئــيــس، فهي 
ترامب  الــذي وقعه  التنفيذي  األمــر  أن   

ً
تــرى مثال

في 27 يناير/كانون الثاني من عام 2017 لحظر 
دخـــــول املــســلــمــني إلــــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، أضـــّر 
باملؤسسات األكاديمية والعلمية األميركية التي 
العقول  األجـــانـــب، وبــعــض  الــعــلــمــاء  مــن  تستفيد 

املهاجرة القادمة من هذه الدول. 
عــلــى نــطــاق أوســـع وخــــارج الـــواليـــات املــتــحــدة، ال 
يــبــالــي الــرئــيــس تــرامــب بــاالتــفــاقــات واملــؤســســات 
ــلـــن تـــرامـــب  ــار 2020 أعـ ــايــــو/أيــ الــــدولــــيــــة؛ فـــفـــي مــ
انـــســـحـــاب بـــــالده مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
واتــهــمــهــا بــالــتــبــعــيــة لــلــصــني. فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 
اتفاق باريس  2017، أعلن نيته سحب بــالده من 
املتحدة  الــواليــات  عــن مشاركة  وتــراجــع  للمناخ. 
فــي صــنــدوق املــنــاخ األخـــضـــر، الــــذي تــتــطــوع من 
خـــاللـــه الـــبـــلـــدان الــصــنــاعــيــة بــتــقــديــم مــنــح مــالــيــة 
الــدخــل ملساعدتها على خفض  لــلــدول منخفضة 
انــبــعــاثــات غـــــازات الــدفــيــئــة. ذلــــك بــالــرغــم مـــن أن 
الواليات املتحدة هي ثاني أكبر َمصدر في العالم 
 15 نحو  عن  وهــي مسؤولة  الكربون،  النبعاثات 
في املائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 
العالم تسبقها الصني املسؤولة عن نحو 28 - 30 

في املائة من االنبعاثات.
ــــع الــرئــيــس تــرامــب قـــــراًرا تنفيذًيا 

ّ
عــقــب ذلــــك، وق

ــقــــوانــــني الــــتــــي أقــــّرهــــا  يـــقـــضـــي بـــالـــتـــراجـــع عــــن الــ
ــا، والــتــي مــن شــأنــهــا مكافحة  ــامـ قــبــلــه بــــاراك أوبـ
الكربون.  انبعاثات  وتقليل  الــحــراري  االحتباس 
الــطــاقــة النظيفة  شمل ذلــك االنــســحــاب مــن خطة 
األميركية  البيئة  حماية  وكــالــة  اقترحتها  الــتــي 
عام 2014، وإلغاء برنامج ناسا ملراقبة مستويات 

الكربون في الجو.
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الثالثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  17  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2255  السنة السابعة الثالثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  17  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2255  السنة السابعة


