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تسليم السلطة سلمًيا، ولكن القبول ب غب وعدمكث�ًا ما تم الحديث عن تهديد الرئيس ترامب بأع�ل الش

ما حصل قد عمل عىل تغي� صورة الد�قراطية األم�كية املدعاة ناير مختلف ع� بعده. إن ي 6ما قبل 

ف الصحف يف مختلجولة س وأذهان كث�ين، واعترب الحدث كسابقة يف التاريخ األم�يك. والراسخة يف نفو

الذي مل يعد يعترب  بأولأبرزها موقف كولن و األم�يكحول أحداث الكونغرس  التالتحلي تكشفاألجنبية 

 نفسه جمهورًيا.

 Slate  ،2021كانون الثا�   11بقلم ريتشارد ، الطريقة الوحيدة إلنقاذ الد�قراطية األمريكية اآلن

عىل مص� الحكم الد�قراطي وزاد القلق  بشكل خط�  لقد تركت أحداث األسبوع املايض الكث�ين يف هذا البلد يرتنح  

 . األمرييكيف الواليات املتحدة. يف واحدة من أكرث األع�ل تدم�اً يف التاريخ السيايس 

الفور لتخطيطه للتمرد وللترصف يف كل منعطف إلحباط   وغني عن القول إن ترامب يحتاج إىل عزله من منصبه عىل

مبا يف ذلك من خالل محاولة إجرامية محتملة لدفع وزير خارجية جورجيا الرتكاب تزوير الناخب�    الناخب�،إرادة  

لقلب جورجيا. االنتخابات الرئاسية من بايدن إىل ترامب. لكن إزالة ترامب بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية  

 نحتاج إىل تغي�ات جريئة للتعامل مع التهديد الذي تتعرض   ذلك،ستئصال الرسطان يف أجسامنا السياسية. بدالً من  ال 

عىل رسقة   ترامب  لتحريض  مستعًدا  بدا  الذي  الجمهوري  للحزب  االستبدادي  الجناح  جانب  من  الد�قراطية  له 

ا  االنتخابات، أن  املتمثلة يف  املنفصلة  املشكلة  عن  باالنتخابات فضالً  الفوز  يف  يستمر  أن  الجمهوري �كن  لحزب 

 باستمرار مع األقلية. دعم بفضل قواعد االنتخابات األمريكية املتخلفة لدينا.

إصالح التصويت. يف    التخلص من امل�طلة للنظر يف ترشيعيعملوا عىل  يجب عىل الد�قراطي� أن    بدء،بادئ ذي  

وهو هيكل يساعد عىل إدامة حكم   الشيوخ،صوتًا إلنجاز معظم األمور يف مجلس    60يتطلب األمر    الحايل،الوقت  

ألف  600التي يقل عدد سكانها عن  وايومنغ،�كن للواليات الجمهورية الصغ�ة مثل  الشيوخ،األقليات. يف مجلس 

ا  شخص، مليون نسمة   40التي يبلغ عدد سكانها    كاليفورنيا،لتصويت لواليات مثل  أن تتحد مًعا إلحباط حقوق 

 ه امليزة املناهضة لألغلبية يف مجلس الشيوخ. . ويساعد استثناء معطّل لترشيع حقوق التصويت عىل إبطال هذتقريبًا

الذين تم اعتقالهم أو التعرف عليهم يف أع�ل الشغب يف الكابيتول كانوا من أنصار ترامب منذ فرتة    120معظم الـ  

 .E COLEMANJUSTIN ،The Hill ،10/1/2021 ،طويلة

الذين تم القبض عليهم في� يتعلق بأحداث الشغب يف    120حدد تحليل أسوشيتد برس أن معظم األشخاص الـ  

 الكابيتول أو تم التعرف عليهم من خالل الصور ومقاطع الفيديو هم من املؤيدين القدامى للرئيس ترامب.

https://slate.com/news-and-politics/2021/01/biden-pelosi-schumer-john-lewis-save-democracy.html?via=rss_socialflow_twitter
https://slate.com/news-and-politics/2021/01/biden-pelosi-schumer-john-lewis-save-democracy.html?via=rss_socialflow_twitter
https://thehill.com/homenews/news/533579-most-of-120-arrested-or-identified-at-capitol-riot-were-longtime-trump
https://thehill.com/homenews/news/533579-most-of-120-arrested-or-identified-at-capitol-riot-were-longtime-trump
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املحكمة   وملفات  الناخب�  وتسجيالت  االجت�عي  التواصل  وسائل  منشورات  برس  أسوشيتيد  وكالة  استعرضت 

شخًصا يشتبه يف تورطهم يف أع�ل الشغب يف مبنى الكابيتول وخلصت إىل أن   120والسجالت العامة األخرى لـ  

 معظمهم يدعمون الرئيس.

دون دليل للنظرية القائلة   املرشعون، مبا يف ذلك    املحافظ�،عديد من  يأيت تحليل وكالة أسوشييتد برس بعد أن روج ال

تسللت إىل االحتجاجات املؤيدة لرتامب وكانت مسؤولة عن أع�ل الشغب  بأن مجموعات مثل أنتيفا وحياة السود  

 يف مبنى الكابيتول. 

عددهم   البالغ  األشخاص  أن  برس  أسوشييتد  وكالة  مس  120ووجدت  هم  الحزب  شخًصا  من    الجمهوري،ؤولون 

وأولئك الذين يؤمنون   البيض،وأنصار تفوق    متطرفون،ومقاتلون �ينيون    الجمهوري،ومانحون سياسيون من الحزب  

 ، وهي نظرية أن عبادة الشيطان يسيطرون عىل الحكومة. QAnonبـ 

لها أساس  ال  ادعاءات  نرشوا  الذين  الشغب  مث�ي  من  العديد  عىل  العثور  بأن    تم  ترامب  لها  روج  الصحة  من 

االنتخابات قد ُرسقت أو أن تزوير الناخب� عىل نطاق واسع ساهم يف فوز الرئيس املنتخب جو بايدن. تضمنت 

العديد من املنشورات تهديدات بالعنف ضد الد�قراطي� أو الجمهوري� الذين يعتربون أنهم ليسوا من جانب 

إما خالل منهم  العديد  نرش  أحداث    الرئيس.  بعد  الفخر    األربعاء،أو  عن  العديد  عّرب  لوكالة    بأفعالهم،مع  وفًقا 

 أسوشيتد برس. 

 .MARINA PITOFSKY ،Hill The ،10/1/2021، جمهوريًاكولن باول: مل يعد بإمكا� أن أصف نفيس 

ولن باول إنه مل يعد يعترب نفسه جمهوريًا بعد أع�ل الشغب التي اندلعت يف مبنى  قال وزير الخارجية السابق ك 

 الكابيتول األسبوع املايض. 

ع� إذا كان يعتقد أن "زمالئه الجمهوري�" الذين مل ينتقدوا الرئيس ترامب    CNNعندما سئل فريد زكريا مراسل  

ولهذا السبب مل يعد بإمكا�   ذلك، أجاب باول "لقد فعلوا    "،هذه الوحشية عىل النمو والنمو  قل،األ عىل    شجعوا،"

 . "اعتبار نفيس جمهوريًا

واآلن أنا أشاهد بلدي فقط ولست   للجمهوري�،ي يشء اآلن. قال باول: "أنا مجرد مواطن صوت  "أنا لست زميًال يف أ 

 مهتً� باألحزاب".

 

 

https://thehill.com/homenews/news/533575-colin-powell-i-can-no-longer-call-myself-a-fellow-republican
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لكن موقفهم السيايس أخذهم   أفضل،ال أعرف كيف استطاع أن يجذب كل هؤالء الناس. كان ينبغي أن يعرفوا بشكل  

وكيف مل يرغب أي منهم يف تعريض نفسه ملخاطر سياسية. مل يقفوا ويقولوا الحقيقة وال يقفوا وينتقدوه   يف االعتبار

 أو ينتقدوا اآلخرين. 

، بصفته  ، الذي شغل أيًضا منصب رئيس هيئة األركان املشرتكة يف عهد الرئيس السابق جورج إتش. قال بوشباول

"إننا بحاجة إىل أشخاص يتحدثون بالحقيقة   CNNلشبكة    ريغان،السابق  مستشاًرا لألمن القومي يف عهد الرئيس  

 ويتذكرون أنهم موجودون هنا من أجل مواطنينا". 

"إنهم هنا من أجل بلدنا. إنهم ليسوا هنا ملجرد إعادة انتخابهم مرة أخرى. كونوا واقعي� يا قوم. �كنك أن تجعلها 

، ولكن يف الوقت الحايل نحتاج منك أن تكون أم�كيًا حقيقيًا �كننا الوثوق بكيف الحياة الخاصة إذا مل تتم إعادة انتخا

 والذين سيتجادلون عىل أساس الحقائق وليس فقط املجادلة يف أساس شكلهم األسايس ".  الحقيقة،وسيقول  به،

داع�   العاصمة،نطن  اخرتق املشاغبون املؤيدون لرتامب مبنى الكابيتول األسبوع املايض وسط احتجاجات يف واش

املسؤول� إىل منع التصديق عىل تصويت الهيئة االنتخابية يف االنتخابات الرئاسية ب� ترامب والرئيس املنتخب جو 

 بايدن. ونهب املتظاهرون املكاتب وحطموا النوافذ وشوهت القطع األثرية وغ�ها. 

 صبه يف ظل دعوات إلقالته يف عاصمة البالد. قال باول األسبوع املايض إنه يتمنى أن يستقيل ترامب من من

السابق]   [الرئيس  "أمتنى أن يفعل ما فعله  باول لربنامج "توداي" عىل شبكة ان يب يس:  وهذا هو    نيكسون،قال 

 " لقد انتهى األمر. الطائرة يف انتظارك. انت خارجا.'" له،التنحي". "شخص ما يجب أن يصعد إىل هناك ويقول 

يتنحى    الطريقة،"بهذه   املجموعة من   فقط؛لن  الشجاعة من تحت هذه  قطع  نوًعا من  ذلك  إىل  باإلضافة  كان 

 ."األشخاص الذين يعمل لديهم 

 10/1/2021 –مارينا بيتوفسيك  ، HillThe، دقيقة يف مكتبها الذي تعرض للتخريب 60بيلويس تقدم جولة ملدة 

دقيقة" للرضر الذي لحق مبكتبها عندما اخرتقت مجموعة من    60عرضت رئيسة مجلس النواب نانيس بيلويس "   

الغوغاء مبنى الكابيتول األمرييك يف محاولة ملنع الكونجرس من التصديق عىل فوز الرئيس املنتخب جو بايدن بالهيئة  

 االنتخابية.

 

https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/533578-pelosi-gives-60-minutes-tour-of-her-vandalized-office
https://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/533578-pelosi-gives-60-minutes-tour-of-her-vandalized-office
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ليزيل ستال من شبكة يس يب إس بيلويس عىل  الشغب. ك� أظهرت غرفة   عرضت  أثناء أع�ل  بابًا تعرض للكرس 

 اجت�عات حيث قالت إن موظفيها قاموا بتحص� الباب واختبأوا تحت طاولة مع إطفاء األنوار أثناء أع�ل الشغب.

� إذا كان أي من مث�ي الشغب قد سعى إىل تجاوز وقف  وأشار ستال إىل أن مكتب التحقيقات الفدرايل يحقق في

تصديق الكونجرس عىل نتائج الهيئة االنتخابية من أجل إلحاق الرضر باملرشع� أو املوظف�. عطلت الفوىض مصادقة  

لبيت األبيض ب� الرئيس ترامب والرئيس املنتخب جو  الكونجرس عىل تصويت الهيئة االنتخابية يف السباق عىل ا

 بايدن.

أعلنت بيلويس يوم األحد أن الد�قراطي� يف مجلس النواب سيجريون تصويتًا لعزل ترامب ، م� أثار اتهامات بأنه 

 شجع عىل عنف العصابات. 

 هاريسبوليتيكو بقلم جون ، 1/2021/  7، أمريكا ترامب تصبح واحدة من تلك "البلدان املنبوذة"

"التمرد" عن  الحديث  بسبب  العاصمة  أبواباستهلكت  املرسومة عىل  الرشطة  بنادق  مع  متوترة  مواجهة    ، وهو 

 ، وحظر تجول فرضه الجنود يف الشوارع. عن أي دولة نتحدث؟، ومقتلاملجلس الترشيعي الوطني 

وبهذا املعنى كان إلقاء الضوء بقوة   العامل،يحدث يف مكان آخر. لقد حدث ذلك يف أقدم د�قراطية يف  لكن هذا مل  

 عىل ما يحدث عندما يأخذ املرء سياسة ترامب إىل وجهتها املنطقية. 

رومني   ولكن ليس كث�ًا لدرجة أن السناتور ميت  محموًما،كان إخالء مجلس الشيوخ عندما تم اخرتاق أمن الكابيتول  

مل يكن لديه الوقت للتعليق عىل زمالئه الجمهوري� الذين انضموا إىل ترامب يف تحدي خسارته أمام الرئيس املنتخب 

قال    الحق،وبخ رومني. يف وقت    "،جو بايدن مع تأكيدات زائفة عن االحتيال املنترش: "هذا ما حصلت عليه يا رفاق

 الرئيس اليوم ، هذا التمرد". "هذا ما تسبب به تا�ز،لصحيفة نيويورك 

تاريخيًا من نواٍح متعددة. لكن معلً� واحًدا كان   يناير،  20قبل أسبوع� فقط من انتقال السلطة يف    اليوم،كان  

 جديرًا باملالحظة بشكل خاص: اتضح أنه حتى ترامب �كن أن يجد نفسه مبعرثًا بوقاحة بسبب الوحل الرتامبي. 

حتى أنه �كن أن يحرتق بسبب الصفقة األساسية للحزب الجمهوري يف عرص ترامب: ما عليك سوى اللعب جنبًا إىل  

 جنب مع املشهد ، والتمتع باملكافآت املادية والنفسية للسلطة. 

 

 

https://www.politico.com/news/magazine/2021/01/06/donald-trumps-america-shithole-countries-455692

