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البيت األبيض ...مصحة مجانين!
تثير شخصية دونالد ترامب اإلشكالية الكثير من
المخاوف ،وتجعل البعض يخشى من أن يكون نزيل
البيت األبيض الجديد مصابًا بضرب من الجنون .لكن
دراسة أميركية صادرة عن مؤسسة طبية مرموقة،
تشير إلى أن ترامب ليس الرئيس األميركي الوحيد
المصاب باضطرابات عقلية
باريس ــ عثمان تزغارت
كــان البيت األب ـيــض ،على مــر الحقب،
أشـ ـب ــه ب ــ»م ـص ـح ــة مـ ـج ــان ــن» ي ـعــانــي
نــزالؤهــا الـبــارانــويــا ،وجـنــون العظمة،
واالن ـح ــراف ــات ال ـســاديــة ،واض ـطــرابــات
املــزاج املرضية ،وغيرها من األعــراض
العقلية غير املتوقعة لدى رؤساء قوة
عظمى تزعم أنها تقود «العالم الحر».
ما إن بدأت استطالعات الرأي تشير،
مطلع الصيف املاضي ،إلى أن ترامب
أصـبـحــت لــديــه ح ـظــوظ جــديــة للفوز
ب ــال ــرئ ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ح ـت ــى ب ــدأت
امل ـخ ــاوف ت ـخــرج ال ــى ال ـع ـلــن ،مـحــذرة
ال م ــن ت ـطــرفــه وش ـط ـطــه وعـنـصــريـتــه
ف ـح ـســب ،ب ــل أي ـض ــا ـ ـ ـ وأس ــاس ــا ـ ـ ـ مما
ي ـع ــان ـي ــه مـ ــن عـ ـ ـ ــوارض ن ـف ـس ـيــة ي ــرى
فـ ـيـ ـه ــا االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـيـ ــون مـ ــؤشـ ــرات
عـلــى اخ ـتــال عـقـلــي مــرتـبــط بعصاب
اضطراب الشخصية النرجسي.
فــي مطلع آب املــاضــي ،أطلقت كارين
بـ ـ ــاس ،الـ ـعـ ـض ــو ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي فــي
الكونغرس ،حملة طالبت فيها بعرض
تــرامــب لـفـحــوص نفسية للتثبت من
ت ــوازن ــه ال ـن ـف ـســي وص ـح ـتــه الـعـقـلـيــة،
تحت الهاشتاغ .DiagnosseTrump#
ون ـق ـلــت ك ــاري ــن بـ ــاس ع ــن خـ ـب ــراء في
ع ـل ــم ال ـن ـف ــس أن ط ـب ــاع ت ــرام ــب ال ـتــي
تـتـســم ب ــ»ال ـت ـهــور وعـ ــدم ال ـق ــدرة على
التحكم في النفس والعجز عن ضبط
عــواط ـفــه» تـنــم عــن إصــاب ـتــه بعصاب
«االن ـح ــراف الـنــرجـســي» Narcissistic
.Perversion
م ـط ـلــع أي ـ ـلـ ــول املـ ــاضـ ــي ،انـ ـض ــم إل ــى
تصميم
سنان عيسى

املـ ـح ــذري ــن م ــن اضـ ـط ــراب ــات ت ــرام ــب
العقلية نائب سابق في الكونغرس،
مــن املـعـسـكــر الـجـمـهــوري ه ــذه امل ــرة،
وهــو جــو سـكــاربــوروغ ،الــذي استند
هـ ــو اآلخ ـ ـ ــر إلـ ـ ــى خ ـ ـبـ ــراء ن ـف ـســان ـيــن
ّ
ل ـ ـل ـ ـقـ ــول إن «امل ـ ـل ـ ـي ـ ــاردي ـ ــر ص ــاح ــب
الـ ـطـ ـب ــاع ال ـ ـنـ ــاريـ ــة» ي ـع ــان ــي ع ـصــاب
«االعـتــال االجتماعي» .Sociopathy
وهـ ــو مـ ــرض ع ـق ـلــي ب ــال ــغ ال ـخ ـطــورة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـش ـخــص يـسـتـعــد لـتــولــي
ال ـح ـكــم ف ــي دول ـ ــة ع ـظ ـمــى ،إذ يشير
«القاموس التشخيصي واإلحصائي
لـ ــاض ـ ـطـ ــرابـ ــات الـ ـعـ ـقـ ـلـ ـي ــة» إل ـ ـ ــى أن
ه ـ ــذا املـ ـ ــرض ال ـع ـص ــاب ــي ع ـ ـبـ ــارة عــن
«اض ـ ـط ـ ــراب فـ ــي ال ـش ـخ ـص ـي ــة يـتـســم
بـ ــاح ـ ـت ـ ـقـ ــار امل ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر والـ ـ ـض ـ ــواب ـ ــط
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وصـ ـع ــوب ــة ال ـت ـفــاعــل
عاطفيا أو الـشـعــور بمعاناة الغير،
وبميل كبير نحو االندفاع الغريزي».
وبــالــرغــم مــن أن أنـصــار تــرامــب سعوا
إلى الرد على هذه الحمالت ،مستندين
بــدورهــم إلــى علماء نفسانيني ،للقول
ب ــأن ه ــذا ال ـن ــوع م ــن «الـتـشـخـيــص عن
ب ـع ــد» يـفـتـقــر ال ــى ال ـصــدق ـيــة ألن «مــن
يـتـحــدثــون عــن االض ـط ــراب ــات العقلية
ل ـت ــرام ــب ل ــم ي ـع ــاي ـن ــوه ش ـخ ـص ـيــا ،بــل
اك ـت ـف ــوا ب ــرص ــد س ـلــوكــه ع ـبــر وســائــل
ّ
اإلعـ ــام» ،ف ــإن شخصية مرجعية في
مـ ـج ــال ع ـل ــم ال ـن ـف ــس ،ج ـي ـف ــري ف ــاي ــر،
وهــو العميد السابق لكلية الطب في
ه ــارف ــادر ،حـســم ه ــذا ال ـجــدل ملصلحة
ّ
منتقدي ترامب .وقال فالير إن «ترامب
ل ـ ـيـ ــس م ـ ـصـ ــابـ ــا ب ـ ـع ـ ـصـ ــاب االع ـ ـت ـ ــال
ّ
االج ـت ـم ــاع ــي ف ـح ـس ــب ،ب ــل إن حــال ـتــه

جديرة بأن تورد في القواميس الطبية
بــوصـفـهــا خـيــر تـعــريــف ألعـ ــراض هــذا
املرض».
لكن تــرامــب ،بالرغم مما يتسم بــه من
ط ـب ــع ن ـ ــاري وشـ ـط ــط ل ـف ـظــي وس ـل ــوك
ف ــظ ،لـيــس أول رئ ـيــس أمـيــركــي تحوم
الشكوك حول توازنه وصحته العقلية.
وذلك ما كشفته دراسة بالغة الجدية،
أع ــده ــا م ــرك ــز الـ ــدرا ُسـ ــات ال ـط ـب ـيــة في
«جــام ـعــة ديـ ـ ــوك» ،ونـ ـش ــرت ف ــي مجلة
عملية مرموقة هي Journal of Nervous
.and Mental Disease
إلع ــداد هــذه الــدراســة ،قامت مجموعة
مـ ــن الـ ـب ــاحـ ـث ــن ب ـت ـح ـل ـيــل ال ـخ ـل ـف ـيــات
ال ـن ـف ـس ـي ــة لـ ـك ــاف ــة رؤسـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة ،مـنــذ اع ــان االس ـت ـق ــال ،عــام
 ،1776حتى تنحية ريتشارد نيكسون
مـ ــن الـ ـحـ ـك ــم فـ ــي آب  .1974وجـ ـ ــاءت
ّ
ال ـن ـتــائــج م ــذه ـل ــة ،إذ ت ـبــن أن  49في
امل ـئــة م ــن ال ــرؤس ــاء األم ـيــرك ـيــن الــذيــن
ت ــداول ــوا ع ـلــى ال ـح ـكــم ك ــان ــوا يـعــانــون
أع ـ ــراض اض ـط ــراب ــات عـقـلـيــة ونفسية
شـ ـت ــى .ي ـت ـص ــدر ت ـل ــك «االض ـ ـطـ ــرابـ ــات
الرئاسية» مرض االكتئاب (بنسبة 24
في املئة) ،يليه اضطراب املزاج املرضي
أو الثنائية القطبية  8( Bipolarityفي
املـ ـئ ــة) ،ث ــم ت ــأت ــي بـ ِـنـ َـســب أق ــل أع ــراض
الـ ـ ــوسـ ـ ــاوس ال ـق ـه ــري ــة واالن ـ ـحـ ــرافـ ــات
الـ ـس ــادي ــة وال ـق ـل ــق امل ــرض ــي وال ـه ــوس
الجنسي وإدمان الكحول.
أشهر نموذج عن نزالء البيت األبيض
املصابني بالثنئاية القطبية (اضطراب
امل ــزاج املــرضــي) ،هــو تـيــودور روزفـلــت

( ،)1909 – 1901إذ كــان مــزاجــه يحتد
أحيانا إلــى درجــة الـعــراك بــاأليــدي مع
أح ــد ال ـج ـنــود ف ــي الـبـيــت األب ـي ــض ،ما
أدى إلى تلقيه ضربة موجعة تسببت
له في عاهة مستديمة بعينه اليسرى.
وينقلب مــزاجــه أحيانا إلــى النقيض،
فيصبح مساملًا إلى حد رفضه إطالق

تتوقف الدراسة عند
نيكسون بسبب السرية
المحيطة بسير الالحقين

الـ ـن ــار ع ـلــى أحـ ــد ال ــدب ـب ــة خـ ــال رحـلــة
صـيــد ،متعلال بــأن ال ــدب املسكني كان
ب ــا دف ـ ــاع .وه ــو م ــا جـعــل األمـيــركـيــن
الحـ ـق ــا ي ـط ـل ـقــون اسـ ـم ــه ،تـ ـي ــدي ،عـلــى
الدببة القماشية.
من جهته ،كان الرئيس وودرو ويلسون
( 1913ـ  )1921يعاني االكتئاب الحاد.
ّ
وش ــخ ــص ف ــروي ــد أس ـب ــاب ذل ــك بعقدة
نــاج ـمــة ع ــن ه ــوس ــه بــالـتـشـبــه ب ــوال ــده
الــذي كــان قسًا بروتستانتيًا ،مــا دفع
إل ــى الـتـعــويــض عــن ذل ــك خ ــال توليه
الحكم ،بنوع من جنون العظمة جعله
يقارن نفسه بالسيد املسيح.
ّ
ولـ ـ ـ ـع ـ ـ ــل ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــذي انـ ـعـ ـكـ ـس ــت

كان البيت األبيض ،على مر الحقب ،أشبه بـ«مصحة مجانين (أ ف ب)

اضطراباته العقلية بالقدر األكبر من
الخطورة على بالده ،وعلى العالم ،هو
كالفني كوليدج ( 1923ـ ـ  ،)1929الــذي
كان رئيسًا تقدميًا بالرغم من انتمائه
إل ــى ال ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري ،وكـ ــان ُيـعـ ُـد
بمنح الحقوق املدنية للسود .لكن فجع
بعد عام واحد من توليه الحكم بفقدان
اب ـنــه فــي ح ــادث مـ ــروع ،مــا تـسـبــب في
ّ
اختالل نفسي ولد لديه انحرافا ساديا
حادا .وقد برز ذلك في مناسبات شتى،
حـيــث ك ــان يـتـلــذذ ب ـغــرز إب ــر صنانير
الصيد فــي أي ــدي حــراســه .كما لوحظ
األمــر ،في احــدى املــرات ،خالل مناسبة
ع ــام ــة ،ح ــن أصـيـبــت زوج ـت ــه ب ـجــراح،
فلم يقم بإسعافها ،مكتفيا بالتفرج
عليها بـلــذة صــادمــة .وك ــان االنـطـبــاع
السائد ،تاريخيًا ،أن قصور الحكومة
عــن اتـخــاذ اإلج ــراءات الــازمــة لتفادي
االن ـه ـي ــار االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـش ـه ـيــر ،عــام
 ،1929كــان م ــرده الــى االكـتـئــاب الحاد
ال ــذي ك ــان يـعــانـيــه الــرئ ـيــس كــولـيــدج،
إذ كــان ينام أغلب الــوقــت ،وال يصحو
ألكـ ـث ــر م ــن ارب ـ ــع س ــاع ــات ف ــي الـ ـي ــوم.
لـكــن ال ــدراس ــة كـشـفــت أن ــه ك ــان يعرقل
عـمـدًا اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة املـضــادة
لــانـهـيــار االق ـت ـصــادي بــدافــع التشفي
السادي بمواطنيه.
أمــا أغــرب أنــواع االضـطــرابــات العقلية
التي شهدها البيت األبيض ،فتتعلق
ب ــال ــرئ ـي ــس ل ـي ـن ــدن ج ــون ـس ــون (1963
ـ ـ  ،)1969الـ ــذي ك ــان م ـهــووســا بحجم
عـضــوه الـتـنــاسـلــي .وتـكـشــف الــدراســة
أنـ ــه كـ ــان ي ــرت ــاد ت ــوال ـي ــت ال ـكــون ـغــرس
خـصـيـصــا إلرغ ـ ــام ال ـن ــواب ع ـلــى تــأمــل
عـضــوه ،الــذي كــان يلقبه ب ـ «جامبو»،
م ــرددًا :هــل سبق أن رأيـتــم شيئا بهذا
الحجم؟
لــأســف ،تـتــوقــف ال ــدراس ــة عـنــد واليــة
ن ـي ـك ـســون عـ ــام  ،1974ألن ال ـس ــري ــة ال
تزال تحيط بسير نزالء البيت األبيض
ال ــاح ـق ــن ،م ــا ي ـف ـ ّـوت ف ــرص اكـتـشــاف
امل ــزي ــد ع ــن ال ـع ــاه ــات ال ـع ـق ـل ـيــة لـبــاقــي
الـ ــرؤسـ ــاء ،وب ــاألخ ــص م ـن ـهــم رون ــال ــد
ري ـغ ــان وج ـ ــورج ب ــوش االب ـ ــن ،الـلــذيــن
يمثل ترامب امتدادًا للشطط والبذاءة
اللذين وسما أسلوبهما في الحكم.

