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ماري ترامب تكشف مفاتيح السيطرة على عمها.. والبيت األبيض يرد: أكاذيب!
مــاري  شــنت  وكاالت: 
ترامــب ابنة شــقيق الرئيس 
األميركــي هجوما حــادا على 
عمها دونالد ترامب، مستفيدة 
من خلفيتها كطبيبة نفســية 
إكلينيكيــة، وتاريخ عائلتها، 
لتكشــف ما قالت انه مفاتيح 
السيطرة عليه التي يستغلها 
الزعماء اآلخرون، واصفة اياه 
بـ«النرجسي والكاذب» طبعت 
شــخصيته بســلوك والــده 

«املتسلط».
وبحسب مقتطفات نشرتها 
وســائل االعالم االميركية من 
مذكراتهــا التي حملت عنوان 
«كثيــر جدا وغيــر كاف أبدا: 
كيف صنعــت عائلتي أخطر 
رجل في العالم»، تقول ماري 
ترامب إن «العيوب الشخصية 
الفريدة» لدى عمها جعلت من 
السهل على شــخصيات مثل 
الرئيــس الروســي فالدميير 
الكــوري  والزعيــم  بوتــني 
الشمالي كيم يونغ أون وحتى 
زعيم اجلمهوريني في مجلس 
الشــيوخ األميركــي ميتــش 

ماكونلي التالعب به.
وبينت أن مفتاح شخصية 
ترامب هي تفخيمه بالقول إنه 
«األذكى واألعظم واألفضل» لكي 
يفعل كل ما يريده منه هؤالء 
الزعماء، ســواء كان املطلوب 
ســجن أطفــال املهاجرين في 
مراكز اعتقال، أو خيانة الدول 
احلليفة، أو تطبيق تخفيضات 
ضريبية تضر باالقتصاد، أو 
تشــويه ســمعة كل مؤسسة 
ســاهمت في صعود الواليات 
املتحدة على املســرح العاملي 
وفي تعزيز قيم الدميوقراطية 

والليبرالية في العالم.
وسارع البيت األبيض للرد 
فورا علــى االتهامات، واصفا 
الكتاب بأنه «كتاب أكاذيب».

وكتبت ماري البالغة (٥٥ 
عاما) واملتخصصــة في علم 
النفــس الســريري أن ترامب 
اعتبر «الغش أسلوب حياة»، 
بحسب املقتطفات التي نشرتها 

«نيويورك تاميز».
واتــــهمــــــت الرئيـــــس 
بـ «العجرفة واجلهل املتعمد» 

منذ صغره.
وقالــت إنــه دفــع أمــواال 
للخضــوع  آخــر  لشــخص 
المتحانات «سات»، ما ساعده 
على دخول كلية وارتون إلدارة 
األعمال في جامعة بنسلڤانيا.

ولم توضح الصحيفة كيف 
علمت ماري بهذه التفاصيل.

وردت نائبة املتحدث باسم 
البيت األبيض ســاره ماثيوز 
إن «االتهــام املرتبــط بســات 

السخيف كاذب متاما».
ويشير الكتاب املؤلف من 
٢٤٠ صفحــة إلــى أن ترامــب 
تأثر بشخصية والده «املعتل 
اجتماعيــا» فريد ترامب الذي 
خلــق بيئة مؤذيــة وصادمة 
بالنســبة لعائلته في املنزل. 

النشر «سامين اند شوستر» 
طباعــة الكتاب نظــرا إلى أن 
الشــركة «لــم تكــن طرفا في 
االتفاق». وقد قامت الدار بتقدمي 
موعد نشــر املذكــرات من ٢٨ 
الــى ١٤ يوليو اجلاري، بينما 
تصدرت املبيعات منذ اآلن على 
موقع «أمــازون» قبل أقل من 
أربعة أشــهر مــن االنتخابات 

الرئاسية األميركية.
وقالــت ماثيوز «قد تدعي 
ماري ترامب والشركة الناشرة 

والدي، بعدما حذا حذو جدي 
وبتواطؤ وصمت وتقاعس من 
إخوته. وال ميكنني السماح له 

بتدمير بالدي».
من جهتهــا، قالــت وكالة 
بلومبرغ لألنباء انها حصلت 
على نسخة من الكتاب، ونقلت 
عــن مــاري قولها انهــا بدأت 
تتحرك ملواجهة عمها عام ٢٠١٧ 
عندما شاهدت الدميوقراطية 
األميركية «تتفكك وحياة الناس 

تنهار» بسبب تصرفاته.

املالية الي اســتخدمها ترامب 
في التســعينيات للتهرب من 
الضرائــب وهو التقرير الذي 
فاز بجائزة بوليتزر الصحافية 

األميركية املرموقة.
وتقــول مــاري ترامب في 
كتابها إن جناح عمها قام على 
أساس أسطورة، وبخاصة في 
أيام «أتالنتك سيتي» وتضيف 
أنه «متت تغذية تقديره املبالغ 
فيه لنفســه من خالل البنوك 
التــي ألقت مئــات املاليني من 
الدوالرات عليــه ومن جانب 
وســائل اإلعالم التــي أغدقت 
عليه بالثناء غير املســتحق. 
هذا املزيــج من الدعــم املالي 
واإلعالمي جعله يغض الطرف 

عن مدى خطورة موقفه».
وتضيف إن دونالد هو نتاج 
والــده فريد ترامب ثم أصبح 
بعد ذلــك نتاجا لدعم البنوك 
واإلعالم. فقد وفرت له البنوك 
واإلعالم االمكانيات، ثم صار 
يعتمد عليها، كما كان يفعل مع 
فريد ترامب. وكان ميتلك نوعا 
من الســحر ورمبا الكاريزما 
التــي تؤثر في بعض الناس. 
وعندما اصطدمت كاريزميته 
باحلائط، جلأ إلى استراتيجية 
عمــل أخــرى وهــي التظاهر 
الشــديد، والتهديد  بالغضب 
اإلفــالس، والقضاء  بإشــهار 
على أي شخص يحاول منعه 
مــن حتقيــق ما يريــد، وكان 
يفوز باســتخدام أي من هذه 

األساليب.

لكتابها أنهما تعمالن للمصلحة 
العامة، لكن هدف الكتاب بكل 
وضوح هــو حتقيق مصالح 

مالية للمؤلفة».
ويذكر أن مــاري هي ابنة 
فريد ترامب جونيور، شقيق 
الرئيس األكبر الذي توفي عام 
١٩٨١ جراء مضاعفات مرتبطة 
بإدمانــه الكحــول. واتهمــت 
املؤلفــة عمهــا بتدمير والدها 
كما نقلت عنها شــبكة «ســي 
ان ان» وقالت: «إن دونالد دمر 

وتضيف ماري ترامب في 
بداية الكتاب «شــاهدت على 
أرض الواقع دونالد وهو يحطم 
املعاييــر ويدمــر التحالفــات 
ويــدوس علــى الضعفــاء.. 
الشــيء الوحيد الذي فاجأني 
هــو تزايد عدد النــاس الذين 

يريدون متكينه مما يفعل».
وكشــفت املؤلفة عن أنها 
كانت مصدر التســريبات في 
التقرير الذي نشرته صحيفة 
نيويورك تاميز عن األساليب 

وتشير الى أن عمها له تاريخ 
طويل في إطالق التصريحات 
التــي تنــم عن عــدم معرفته 
املهمــة،  العميقــة بالقضايــا 
واتهمت اإلعالم بالتقاعس عن 
التصدي له وكشف كذب هذه 
التصريحات. فقد مت السماح 
له مبهاجمة اتفاقيات األسلحة 
النووية والتجارة مع الصني 
وغير ذلك من القضايا التي ال 
يعرف عنها شيئا. كما لم يتم 
التصدي اجلاد له عندما روج 
لفاعلية أدوية لعالج ڤيروس 
كورونــا املســتجد والتي لم 
يكن قد مت اختبارها في اشارة 
الى دعمه عقار هيدروكســي 
الكلوركــني. وانتقــد الكتــاب 
استخدام ترامب ملوقع التواصل 
االجتماعي تويتر لكي يهاجم 
أشــخاصا «أضعف» منه مثل 
املوظفني أو أصحاب املناصب 
أنهم  الذين يعرف  السياسية 
«مقيــدون بحكــم واجبــات 
وظائفهــم أو االعتماد» عليه 
وبالتالي لن يستطيعوا الرد 
عليه. ومن األمثلة التي ساقتها 
ماري على ذلك، هجومه على 
حكام الواليات األميركية من 
الدميوقراطيــني أثناء جائحة 
كورونــا والذين لــم يكن في 
مقدورهم الرد عليه خوفا من 
حرمانه لوالياتهم من أجهزة 
التنفس االصطناعي وغيرها 
مــن اإلمــدادات الطبيــة التي 
يحتاجون إليها إلنقاذ أراوح 

املرضى.

كتاب «كثير جداً وغير كاٍف أبداً: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم» يتهم ترامب باستحدام «تويتر» ملهاجمة أشخاص «أضعف» منه وال يستطيعون الرد بحكم مناصبهم

صورة مركبة ملاري ترامب وعمها الرئيس االميركي دونالد ترامب

و«دمر» الرئيس وسلبه القدرة 
على الشعور بالطيف الكامل 
للمشــاعر اإلنســانية، وفقــا 
ملقتطفات نشرت في صحيفة 

واشنطن بوست.
وقالت ماثيوز في ردها على 
املذكــرات إن الرئيــس قال إن 
والده كان محبا ولم يكن أبدا 
قاسيا في تعامله معه كطفل. 
وبعــد عدة كتــب تناولت 
ترامب كان آخرها الذي نشره 
مستشاره جون بولتون قبل 
اســابيع ووصفه بأنه فاســد 
وغير كفؤ، يكتسب كتاب ماري 
ترامب اهمية خاصة كونه أول 
مذكرات تهاجم الرئيس من قبل 

أحد أفراد عائلته.
صحيفــة  وبحســب 
«نيويــورك تاميز» فإن ماري 
ترامب وصفت كيف أن جدها 
«املتســلط» كان «يهــزأ» من 
والدها وكيف ان دونالد ترامب 
الذي يصغره بســبعة أعوام 
«تعلم كيفية الكذب لكي يبرز 
نفسه» بعدما شهد على اإلذالل 

الذي تعرضه له شقيقه.
وحــاول شــقيق الرئيس 
األصغر روبــرت ترامب منع 
نشــر الكتاب، مشــيرا إلى أن 
ابنة شقيقه ماري انتهكت اتفاقا 
بعدم الكشف عن أسرار عائلية 
مت التوقيع عليه ســنة ٢٠٠١ 
بعدما متت تســوية مســائل 
عالقة بشأن عقار تابع جلدها.
وقــرر قاض في نيويورك 
األسبوع املاضي السماح لدار 

غالف الكتاب

شاهدت على أرض الواقع دونالد وهو يحطم املعايير ويدمر التحالفات ويدوس على الضعفاء وفوجئت بتزايد عدد من يريدون متكينه مما يفعل 
لديه تاريخ طويل في إطالق تصريحات تنم عن عدم معرفته بالقضايا املهمة وسمحوا له مبهاجمة اتفاقيات األسلحة النووية والترويج ألدوية غير فعالة لعالج «كورونا»

كاني ويست يوقف دعمه للرئيس ويتعهد بالفوز عليه بانتخابات نوفمبر
رويترز: أعلن مغني الراب األميركي 
كاني ويســت أنه لم يعد يدعم الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، وأكد في مقابلة 
نشــرت أمس انه دخل سباق انتخابات 
الرئاســة األميركية املقررة في نوفمبر، 
للفوز به. وقال ويســت ملجلة فوربس 
القبعة احلمراء»،  أنا أخلع  املقابلة  «بهذه 
في إشارة لقبعات البيسبول احلمراء التي 
حتمل شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجددا» 
والتي أصبحت شعارا مميزا حلملة ترامب 

االنتخابية.
ومضى يقول «مثل أي شــيء فعلته 

طوال حياتي.. أنا أقوم بذلك كي أفوز».
وتعليقا على إعالن ويست، قال ترامب، 
الذي استضافه في املكتب البيضاوي عام 
٢٠١٨ في زيارة نشرت أخبارها على نطاق 
واســع، إن ترشح مغني الراب «سيكون 
جتربة رائعة» وإنه يتمتع «بصوت أصيل»، 

حسبما ورد في مقابلة مع موقع ريال كلير 
بوليتيكس اإللكتروني.

البيت  املتحــدث باســم  ووصــف 
األبيــض هوغان جيدلي أمــس، إعالن 
كاني بأنه «عريضة اتهامات قوية للحزب 
الدميوقراطي، ليس فقط لسياساته بشأن 
اإلجهاض، وخدمات صحة األسرة والصحة 
اإلجنابية، ولكن أيضا للسياسات التي أثرت 
سلبا بشــكل مفرط على األميركيني من 
أصل أفريقي» وهي الشريحة التي تشكل 

قاعدة مهمة للمرشحني الدميوقراطيني.
ونفى ويســت أن يكون الهدف من 
ترشحه انتزاع أصوات السود وتقويض 
فرص جو بايدن منافس ترامب عن احلزب 
الدميوقراطي. وأضاف أن االعتقاد بأن جميع 
السود يجب أن يدعموا الدميوقراطيني هو 
«شكل من أشــكال العنصرية والتفوق 

العرقي للبيض».

وكشــف مغني الراب ملجلة فوربس 
أنــه أصيب بڤيروس كورونا في فبراير 
وأنه ســيرتاب في أي لقاح يتم تطويره 
ملنع العدوى. وكرر ويست نظريات ليس 
لها أســاس من الصحة تربط اللقاحات 
باضطرابــات منو األطفال، وقال «عندما 
يقولون إن هناك طريقة لعالج كوفيد-١٩ 
عن طريق لقاح فسوف أنظر لألمر بحذر 
شــديد». وأعيد بث تصريح ويست (٤٣ 
عاما) عبر «تويتر» حول ترشحه لالنتخابات 
الرئاسية األميركية نصف مليون مرة وأثار 

مليون عالمة «إعجاب».
وأوضح ترامب «فــي حال فعل ذلك 
ســتكون جتربة ملا قد يحصل بعد أربع 
سنوات» مشــيرا إلى أنه قد يكون فات 
اآلون على ويست للتسجيل كمرشح في 
بعض الواليــات املتحدة وأنه يفتقر إلى 

األسس حلملة انتخابية اآلن.


