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تصرفات بايدن الغريبة
تتمثــل أبــرز املظاهــر التــي تعكــس تراجــع الصحــة العقليــة 

للرئيــس بايــدن يف األحــداث التــايل: 

ــرة  ــن يف ف ــرف مرت ــذا الت ــرر ه ــواء: تك ــة لله 1- املصافح
ــدن  مل تتجــاوز شــهراً، فبعــد االنتهــاء مــن خطــاب ألقــاه باي
بتاريــخ 14 أبريــل 2022 يف جامعــة واليــة كارولينــا الشــالية 
الزراعيــة والتقنيــة، حــول أزمــة سلســلة التوريــد املســتمرة يف 
البــاد، اســتدار الرئيــس ليصافــح الهــواء عــى ميينــه، يف حــن 
ــي  ــه عــى املنصــة الت ــاك أي شــخص آخــر بجانب مل يكــن هن

كان يلقــي مــن عليهــا الخطــاب. 

وتكــرر هــذا التــرف الغريــب يف 23 أبريــل الجــاري، بعد 
ــتدار  ــة، إذ اس ــياتل األمريكي ــة س ــه يف مدين ــى خطاب أن أنه
ــد يف  ــود أي أح ــدم وج ــم ع ــة رغ ــدودة للمصافح ــده مم وي
الخلــف، وبعــد ذلــك قــام بربــع دورة أخــرى، ومــد يــده مــرة 

أخــرى إىل الفــراغ.

2- عبــارات غــر مفهومــة: تعــرض الرئيــس لســخرية شــديدة 
عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي بعــد تريحــات أدىل بهــا 
يف 8 أبريــل الجــاري حــول تعريفــه لألمــة األمريكيــة؛ حيــث 
قــال “بايــدن” إن “أمريــكا هــي أمــة ميكــن تعريفهــا بكلمــة 
ــج”  ــا مــع “يش جــن بين ــد ســفح الهياالي واحــدة، كنــت عن
ــب  ــت نائ ــا كن ــل عندم ــف مي ــافرت 17 أل ــه، س ــافر مع أس
ــذا  ــون أن ه ــك”. ورأي املراقب ــة ذل ــم حقيق ــس، ال أعل الرئي
ــر، وال  ــرض الزهامي ــاين م ــدن” يع ــس أن “باي التريــح يعك

يــدري عــن مــاذا يتكلــم.

3- زالت اللســان: اســتبدل بايــدن، يف مطلــع مــارس املــايض، 
ــعب  ــراين بــــــ “الش ــعب األوك ــة الش ــة األم ــاب حال يف خط
ــه  ــال إن ــة، إذ ق ــه عــن األزمــة األوكراني ــاء حديث ــراين” أثن اإلي
“بإمــكان بوتــن تطويــق كييــف بالدبابــات، ولكنــه لــن 

ــراين”.  ــعب اإلي ــوب وأرواح الش ــى قل ــداً ع ــل أب يحص

وقــد أخطــأ يف اســم أوكرانيــا مــرة أخــرى، يف حديــث 
صحفــي أجــراه يف 5 مــارس، حينــا قــال “كــا تعلمــون فقــد 
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صــدر عــن الرئيــس األمريكــي، جــو بايــدن، عــدد مــن التصرفــات الغريبــة، التــي تشــكك فــي ســامته العقليــة، 
ومــن ثــم قدرتــه علــى ممارســة نشــاطه الرئاســي ومتابعــة شــؤون الحكــم، وذلــك فــي ضــوء تلعثمــه 
المتكــرر ونســيانه وخطئــه فــي ذكــر أســماء الــدول والرؤســاء، وكذلــك ترديــده كلمــات غيــر مفهومــة وإتيانــه 

إشــارات وتصرفــات غريبــة خــال بعــض الخطابــات.

مشــاكل صحيــة:  فــرص تنحيــة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن بعــد تراجــع اتزانــه العقلــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1537، 10 مايــو 
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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اتخــذ بوتــن قــراراً بغــزو روســيا، وهــذا أمــر مل يحــدث منــذ 
الحــرب العامليــة الثانيــة”. ويف منتصــف الشــهر ذاتــه، وصــف 
نائبتــه كامــاال هاريــس بـ”الســيدة األوىل”، خــال حفــل 
مبناســبة يــوم املســاواة يف األجــور، إذ وقــف أمــام الجمهــور 
يــرر عــدم حضــور هاريــس، قائــاً “حــدث تغيــر طفيــف يف 
ترتيــب مــن يقــف عــى املنصــة بســبب إصابــة زوج الســيدة 

ــا. ــروس كورون األوىل بف

4- الظهــور غافــاً وتائهــاً: رُصــدت مشــاهد لبايــدن، يف 
مطلــع أبريــل الجــاري، وهــو يغفــو خــال احتفــال للبحريــة 
األمريكيــة، حينــا كان الجميــع يشــاهد لحظــة إنــزال غواصــة 
نوويــة إىل امليــاه. ويف ســياق آخــر يف الشــهر ذاتــه، تداولــت 
ــدن  ــر باي ــو تُظه ــي مقاطــع فيدي وســائل التواصــل االجتاع
وهــو تائــه. وال يجــد أي اهتــام يف ظــل وجــود الرئيــس 
األمريــي األســبق، بــاراك أوبامــا، والــذي حــر للمــرة األوىل 
ــال  ــض، مشــاركاً يف االحتف ــت األبي ــذ خمــس ســنوات للبي من
بالذكــرى الثانيــة عــرة لقانــون الرعايــة املُيــرة الخــاص بــه، 

ــة. ــة الصحي ــون الرعاي ــج إلصــاح قان وداعــاً للروي

جدال حول صحة الرئيس
تحــاط الحالــة الصحيــة للرؤســاء األمريكيــن دامئــاً بالريــة، 
املتكــررة  اللســان  الســن وزالت  تقــدم  أن عامــات  غــر 
وترفــات بايــدن األخــرة، دفعــت نــواب الكونجــرس والــرأي 
العــام األمريــي إلثــارة الشــكوك حــول مــدى ماءمــة صحــة 
الرئيــس العقليــة والجســدية، وهــو مــا حــاول تقريــر رســمي 

دحضــه، وميكــن تفصيــل ذلــك عــى النحــو التــايل: 

ــة  ــول صح ــدل ح ــذ الج ــس: اتخ ــة الرئي ــكيك يف صح 1- تش
الرئيــس األمريــي منحــى أكــر جديــة وأشــد خطــورة بعدمــا 
ــن  ــرة أن األمريكي ــرأي األخ ــتطاعات ال ــج اس ــرت نتائ أظه
أصبحــوا غــر متأكديــن مــن اللياقــة العقليــة للرئيــس لتــويل 

ــب.  املنص

فقــد أجــرت صحيفــة واشــنطن بوســت وشــبكة “آيــه يب 
يس” اإلخباريــة اســتطاعاً للــرأي يف مــارس املــايض، وبالتزامــن 
مــع خطــاب حالــة االتحاد، كشــف عــن أن 54% من الشــعب 
ــدرات  ــه الق ــدن لدي ــس باي ــدون أن الرئي ــي “ال يعتق األمري
ــا رأى %40  ــة”، بين ــب الرئاس ــا منص ــي يتطلَّبه ــة الت العقلي
ــة،  ــه الوظيفي ــام مبهام ــة للقي ــدرة العقلي ــه الق ــط أن لدي فق
ويبــدو أن هــذه النســب تراجعــت عــى نحــو ملحــوظ بعــد 
ــدن مقابــل 43% يف الفــرة التــي  ــح باي أن كانــت 51% لصال

تزامنــت مــع االنتخابــات األمريكيــة عــام 2020.

2- نفــي طبــي رســمي: نــر طبيــب البيــت األبيــض، كيفــن 
أوكونــر، تقريــراً صحيــاً مفصــاً عــن الرئيــس يف نوفمــر 2021. 
وأكــد فيــه أن بايــدن يتمتــع بـ”الصحــة الجيــدة” و”القــدرة” 

أي  دون  مهامــه  ومبــارشة  الرئاســية،  وظيفتــه  أداء  عــى 
ــن  ــر مل يك ــذا التقري ــدو أن ه ــك، يب ــع ذل ــي. وم ــل طب تدخ
كافيــاً لتهدئــة املخــاوف الشــعبية يف الواليــات املتحــدة، حــول 
صحــة الرئيــس، خاصــة بعــد ترفاتــه غــر املــررة األخــرة.

3- اســتثامر جمهــوري لصحــة بايــدن: يطالــب أعضــاء تجمــع 
ــر املــايض، فضــاً عــن  ــاء الحــزب الجمهــوري، منــذ فراي أطب
ــريف”  ــار مع ــراء “اختب ــرورة إج ــاً ب ــاً جمهوري ــو 40 نائب نح
لبايــدن؛ وذلــك بحجــة طأمنــة األمريكيــن بــأن الرئيــس 
الئــق للمنصــب، وال يعــاين أمراضــاً، مثــل الزهاميــر واألوعيــة 

ــدد. ــب املتع ــون أو التصل ــرض باركنس ــة، أو م الدموي

وســوف يكــون الجــدل املثــار حــول صحــة الرئيــس فرصــة 
لتعزيــز شــعبية الحــزب الجمهــوري مــع اقــراب انعقــاد 
انتخابــات التجديــد النصفــي يف نوفمــر املقبــل، وبالتــايل، فإنه 
ــة  ــرة املقبل ــون خــال الف ــع أن يعمــل الجمهوري ــن املتوق م
عــى تضخيــم مثــل هــذه الترفــات باعتبارهــا “غــر ســوية”، 
وتعكــس عــدم قــدرة الرئيــس عــى تلبيــة مهامــه الوظيفــة، 
ومــن ثــم خفــض الدعــم لقراراتــه والنيــل مــن شــعبيته، مــا 
ســيزيد معــه فــرص خســارة الدميقراطيــن هــذه االنتخابــات.

واســتغل الرئيــس األمريــي الســابق دونالــد ترامــب حالــة 
بايــدن الصحيــة للهجــوم عليــه. وعــى ســبيل املثــال، انتقــده 
ــة  ــر يف والي ــة دياوي ــري مبقاطع ــع جاه ــب، يف تجم ترام
أوهايــو االمريكيــة، إذ أكــد أن: “ارتبــاك الرئيــس جــو بايــدن 
ســيقود البــاد إىل الجحيــم”. وأضــاف: “لدينــا رئيــس ال يــدرك 
ــواء، يتجــول يف  ــح اله ــو يصاف ــا يحــدث، فه عــى اإلطــاق م
ــاع  ــد اتب ــن الجي ــس م ــه لي ــم إنّ ــول لك ــره. أق ــن أم حــرة م

أوامــره”.

4- انقســام محتمــل بــن الدميقراطيــن: مــن املرجــح أن 
يكــون هنــاك انقســام بــن قــادة الحــزب الدميقراطــي، وكبــار 
مســؤويل اإلدارة األمريكيــة الدميقراطيــة بشــأن مســتقبل 
ــام املقبلــة أنــه  بايــدن الســيايس، الســيا إذ ثبــت خــال األي
ــه  ــتكال واليت ــول دون اس ــي تح ــراض الت ــض األم ــاين بع يع

ــية. الرئاس

ــزداد  ــد ت ــن ق ــدو أن االنقســامات داخــل الدميقراطي ويب
ــية يف 2024،  ــات الرئاس ــح لانتخاب ــدن الرش ــرر باي ــا ق إذا م
ــدن ال  ــر 2021، أن باي ــض، يف نوفم ــت األبي ــن البي ــد أعل فق
يتخــى عــن خططــه بإعــادة الرشــح لفــرة رئاســية ثانيــة عــام 
2024، وأشــارت تريبــات أن بايــدن، أبلــغ الرئيــس األســبق 
بــاراك أوبامــا، يف أبريــل 2022، أنــه سيرشــح لواليــة رئاســية 

جديــدة. 

وليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت هــذه املواقــف تهــدف 
إلظهــار أن الدميقراطيــن متحديــن وال يعانــون أي انقســامات 
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داخليــة قبــل انتخابــات التجديــد النصفــي، أم أن بايــدن 
ــن،  ــا الحالت ــات 2024. ويف كلت ــح النتخاب ــاً الرش ــزم حق يعت
فــإن نتائــج انتخابــات التجديــد النصفــي ســوف تحــدد فــرص 
ترشــح بايــدن، كــا ستكشــف عــن حجــم االنقســامات داخــل 

الدميقراطيــن. 

فرص اإلطاحة بالرئيس األمريكي
ــراءات  ــدة اإلج ــات املتح ــتور الوالي ــل 25 لدس ــدد التعدي يح
ــى  ــس ع ــدرة الرئي ــدم ق ــان ع ــال إع ــا ح ــب اتباعه الواج
القيــام بواجباتــه، والتــي ميكــن توضيحهــا عــى النحــو التــايل: 

ــي  ــاً رئي ــس خطي ــغ الرئي ــة: يبل ــس طواعي ــازل الرئي 1- تن
مجلــي النــواب والشــيوخ بأنــه ســينقل الســلطة إىل نائــب 
الرئيــس ألنــه غــر قــادر عــى مارســة مهــام منصبــه، أو أن 
ــاإلدارة  ــار املســؤولن ب ــن كب ــس وعــدد م ــب الرئي ــوم نائ يق
األمريكيــة بإبــاغ قــادة مجلــي النــواب والشــيوخ بــأن 
ــس  ــب الرئي ــه، وأن نائ ــى أداء واجبات ــادر ع ــر ق ــس غ الرئي

ــة. ــاً باإلناب ــيصبح رئيس س

2- تدخــل الكونجــرس مبــارشة: يف حالــة اعــرض الرئيــس عى 
ــل  ــق أن يتدخ ــرس الح ــي للكونج ــان، يُعط ــذا اإلع ــل ه مث
لحــل هــذه املشــكلة. ويتوجــب عــى الكونجــرس أن يصــدر 
قــراراً بأكريــة ثلثــي أصــوات مجلــي الشــيوخ والنــواب حول 
مــدى قــدرة الرئيــس عــى القيــام بســلطات ومهــام منصبــه، 
ويف حالــة أكــد الكونجــرس عجــزه، يتــوىل نائــب الرئيــس هذه 
ــر  ــا إذا كان األم ــة. أم ــس بالوكال ــات كرئي الســلطات والواجب
خــاف ذلــك فيســتأنف الرئيــس القيــام بســلطات وواجبــات 

منصبــه.

ويف الختــام، يتوقــع أن تتــم إثــارة الجــدل بشــكل مكثــف 
ــة تكــررت  ــي يف حال ــس األمري ــة للرئي حــول الصحــة العقلي
املواقــف التــي تشــكك يف اتزانــه العقــي، وكذلــك مــع 
ــد النصفــي للكونجــرس، إذ  ــات التجدي اقــراب موعــد انتخاب
إنهــا ســتكون مــن  األدوات التــي ســيوظفها الجمهوريــن يف 
ــة  ــرس يف مواجه ــى الكونج ــيطرة ع ــتعادة الس ــم الس رصاعه

ــن.  الدميقراطي
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