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الخبر:
اشتكت سً إن إن من ترامب فً  31آذار/مارس فً مقالة بعنوان" :لماذا ٌهم كثٌرا أن ترامب لم ٌخضع
الختبار الكشف عن فٌروس كورونا؟" على الرغم من احتكاكه بشخص مصاب بالعدوى األسبوع الماضً.
وعندما سُئل عما إذا كان سٌجري فحصا ،كان رده" :دعونا نضع األمر بهذه الطرٌقة ،أنا لست قلقا ،حسنا؟" وقال
أٌضا" :ال أعتقد أنه أمر مهم ،سأفعل ذلك ،ال أشعر بأي عرض  -أشعر أننً بحالة جٌدة للغاٌة" .وسُئل مرة أخرى
ٌوم الجمعة وكان رده "لٌس لدٌنا أي أعراض على اإلطالق" .وأعربت شبكة سً إن إن عن قلقها من أن الرئٌس
األمرٌكً ال ٌهتم وٌضع حٌاة األمرٌكٌٌن فى خطر بسبب موقفه.
التعليق:
ٌعلمنا ترامب األحمق كٌف ٌمكن لدولة قوٌة ورائدة أن تستمر فً اللكم لبعض الوقت ،فً حٌن إنها تذبل
ببطء بعٌدا عن الداخل .وقد قلل العدٌد من القادة السٌاسٌٌن من شأن تهدٌد فٌروس كورونا ،لكن لم ٌستمر أي منهم
طوٌال طالما فشل ترامب فً إدراك أهمٌة هذا الفٌروس بالنسبة لبالده .عندما أدلى ترامب أخٌرا بـ "خطاب إلى
األمة" كان األمر سٌئا لدرجة أن أسواق األسهم تركت فً حالة اضطراب بسبب االلتباسات والتناقضات فً
خطابه .حتى إنه ٌعتقد أن الفٌروس مجرد مؤامرة من جهة ما لجعله ٌبدو سٌئا .وهو ٌشكو منذ أسابٌع من خصومه
السٌاسٌٌن فً الداخل بتهمة "تسلٌح الفٌروس" ضده وحمل خطابه إشارات إلى أن "الفٌروس من الصٌن"
و"الفٌروس األجنبً" كما لو أنه ٌؤكد كراهٌته وخوفه من األجانب وحبه للجدران .اآلن لقد حظر الرحالت الجوٌة
من أوروبا ،على الرغم من أن أمرٌكا ملٌئة بالفٌروس ولٌس لدٌها ما ٌكفً من شرائح االختبار لتكون قادرة على
معرفة مدى سوء الوضع فعال.
على الرغم من أن أمرٌكا هً دولة مبدئٌة؛ شعب تحكمه القوانٌن والدستور؛ تدار من طبقات من المؤسسات،
التً شٌدت حول فكرة "الضوابط والموازٌن" فإنها تبدو أشبه بجمهورٌة الموز كل ٌوم .وحتى قادة الدول التً
تدور فً الفلك الضعٌفة الخانعة ٌبدون أشبه برجل دولة أكثر من القائد األعلى ألمرٌكاٌ .جب أن ٌكون من الصعب
علٌهم عدم الضحك فً األماكن العامة على األبله ،الذي قد ٌضغط فً أي وقت على الزر لسحقهم إذا كان
مساعدوه ومستشاروه ال ٌراقبون عن كثب بما فٌه الكفاٌة.
هل استولى المجانٌن على المصحة؟ كال لٌس بعد .الناس ٌدٌرونها ،وال ٌمكن أن ٌكونوا جمٌعا مجانٌن .هل
ٌمكنهم؟ صوتوا لصالح ترامب ،ثم قرر غالبٌة أعضاء الكونغرس فً مجلس الشٌوخ ،الذٌن صوت الشعب أٌضا
لصالحهم ،تبرئة ترامب من جمٌع التهم بعد محاكمته فً قضٌة عزله الهزلٌة .لذا ال ،المجانٌن لم ٌتولوا األمر.
الناس ال ٌزالون إلى حد كبٌر فً تهمة .ولكن ماذا عن المعارضة ــ هل تستطٌع إغراء الشعب بالتصوٌت لصالح
شًء أكثر ذكاء؟ المنافس الرئٌسً فً االنتخابات التمهٌدٌة الدٌمقراطٌة هو الذي ٌبدو شبٌها أكثر بترامب ،وربما
فقط رجل مثل جو باٌدن ،الذي ٌمكن أن ٌقسم وٌلعن الناس سٌكون على مستوى مهمة التغلب على ترامب .إن
القادة السٌئٌن ٌأتون وٌذهبون ،ولكن االنتخابات والمؤسسات عاجزة عن تحقٌق رجحان الخٌر.
لقد مرت تسع وتسعون سنة منذ أن ألغٌت الخالفة (الرجل العجوز الطٌب فً أوروبا) من الدستور التركً،
ولكن العقٌدة التً تشكلت على أساسها تلك الدولة ال تزال حٌة فً قلوب وعقول المسلمٌن ،وما زال العالم ٌعانً
من الظالم من دونها.
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