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خطة ترامب  –نیویورك تایمز: التهدید الحقیقي للدیمقراطیة األمریکیة 
 للتأثیر یلع االنتخابات الرئاسیة القادمة 

 ترجمة: عادل رفیق 

ال��ديد ا�حقيقي للديمقراطية " تحت عنوان: "فيديو رأي"  2022�� أواخر سبتم��    نيو�ورك تايمز�شرت �حيفة  

ترتبط األمر�كية" ال�ي  الهامة  القضية  تلك  و�تناول  الساعة  نصف  �حوا��  يمتد  قص��  استقصائي  فيلم  وهو   ،

راطية األمر�كية �� عقر دارها، ويستعرض األخطار ا�حدقة ��ا وال�ي تنذر بتقو�ضها، منذ اقتحام بمستقبل الديمق

، إثر ادعاءات األخ�� بأن االنتخابات 2021أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب ملب�ى ال�ابيتول �� السادس من يناير  

ز األصوات االنتخابية واعتماد فوز منافسھ  قد "ُسرقت منھ"، مما أدى إ�� �عطيل جلسة مش��كة لل�ونجرس لفر 

�ش�ل رس�ي، حيث تم حي��ا إخالء مب�ى ال�ابيتول و�غالقھ، قبل   2020جو بايدن باالنتخابات الرئاسية األمر�كية  

خرى لل�ونجرس فيما �عد واستكمال اإلجراءات عقب فرض حظر تجوال �� العاصمة واشنطن 
ُ
أن ُ�عقد جلسة أ

 ي ف��ا.واحتواء املوقف األم�

ميشيل يقدم ال�حفي املتم�� جو�ي هاريس هذا الفيلم الوثائقي القص�� ويش��ك معھ �� تحليل األحداث ال�حفية  

أبرز   من  مجموعة  لها  ُ�شرت  متمرس  سيا��ي  مراسل  و��  تايمز،  نيو�ورك  �حيفة  تحر�ر  هيئة  عضو  �وتل، 

 ئاسة وصوًال إ�� مجالس املدارس ا�حلية. املطبوعات، وقامت بتغطية جميع أنواع االنتخابات، بدءًا من الر 

الواليات   �� الديمقراطية  العملية  يواجھ  الذي  ا�حقيقي  ال��ديد  الفيديو  �� هذا  املقدمة  املعلومات  وت��ز خطورة 

املتحدة، واألجواء ال�ي يمكن أن تدمر السلم الداخ�� عند إجراء االنتخابات، و�� بلد ينتشر فيھ السالح �ش�ل كب��،  

 مكن أن تؤدي مثل هذه األجواء إ�� ا�حرب األهلية؟ أال ي

�� مقدمة الفيديو، ي��ز مقدمو الوثائقي أنھ ع�� مدى العام�ن املاضي�ن،  تصدر سيل جارف من العناو�ن الرئيسية  

�  �� ال�حافة األمر�كية �ش�� إ�� أن الديمقراطية مهددة �� الواليات املتحدة، ع�� غرار: "قمع الناخب�ن"، "نقص � 

 صناديق االق��اع"، "رافضوا االنتخابات �سعون للوصول ملناصب رئيسية �� الدولة"، إ�� آخر ذلك. 
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قد ي�ون من الصعب قياس تلك الروايات ال�ي �ش�� إ�� وجود ��ديد مرعب حقًا للديمقراطية �� الواليات املتحدة، 

الكشف العمل  هذا  خالل  من  اس��دفوا  هذا  الرأي"  "فيديو  منت��  ع��   ولكن  خطورة  ال��ديدات  أك��  أحد  عن 

الديمقراطية األمر�كية، بما يتضمنھ من مؤامرة معقدة، ليس فقط للتحكم �� من يمكنھ التصو�ت �� االنتخابات،  

 ولكن أيضًا �� تحديد األصوات ال�ي يمكن احتسا��ا وال�ي ع�� إثرها يتم إعالن النتائج. 

االنتخا�ي لم ُ�سرق، كما    2020شيئًا واحدًا مؤكدًا، وهو أن سباق  و�ؤكد منتجو هذا الوثائقي القص�� أن هناك  

اد�� ترامب. لكن ا�جديد أن الرئيس السابق دونالد ترامب وداعميھ ا�جمهور��ن �عملون بدأب حاليًا ع�� التخطيط 

تم إفساده وأن   ل��و�ر االنتخابات املستقبلية لصا�حهم. فقد أقنع الرئيس السابق أتباعھ بأن النظام االنتخا�ي قد

الطر�قة الوحيدة إلنقاذ أمر��ا �� أن يتو�� الوطنيون من "ماجا" (حملة ترامب االنتخابية "اجعل أمر��ا عظيمة 

مرة أخرى") السيطرة ع�� النظام االنتخا�ي برمتھ، لضمان فوز املر�ح�ن "املناسب�ن" �� املستقبل. و�� هذا اإلطار، 

تنفيذ األجزاء عمل حلفاؤه ع�� هندسة هذا االستح بالفعل  تم  واذ ع�� نظام االنتخابات األمر��ي قانونيًا، حيث 

الفيلم القص�� �سلط، ببساطة، الضوء ع�� تلك "امل�ائد"،   الرئيسية من هذه ا�خطة ا�خط��ة. لذلك، فإن هذا 

األمر�كية ع�� قيد  "ح�ى يتمكن أولئك الذين ��تمون بالديمقراطية من العمل ع�� إيقافها. ول�ي تبقى الديمقراطية 

 ا�حياة، البد من االتفاق ع�� واقع مش��ك، وأن يقبل ا�خاسرون بالهز�مة �� ظل انتخابات نز��ة".

"أنا مرتبك نوعًا ما. فا�جميع    جو�ي هاريس �� بداية "فيديو الرأي" الذي �شرتھ �حيفة نيو�ورك تايمز مؤخرًا:يقول  

مقراطية األمر�كية. ومن الوا�ح أن هذه ليست عالمة جيدة ع��  يواصلون القول بأإن ا�جمهور��ن يدمرون الدي

ديمقراطيتنا. حيث أصبحت األمور سيئة للغاية وساد العنف �� البالد، لكن �� ��اية األمر، استطاعت ديمقراطيتنا  

التصو�ت  نظام  هندسة  �عيد  ا�جمهوري  ا�حزب  إن  الديمقراطيون  يقول  ح�ن  و��  كذلك؟  أليس  تصمد،  أن 

منھ    لصا�حھ، نخاف  أن  يمكن  الذي  وما  األمر�كية؟  الديمقراطية  مستقبل  حيال  بالرعب  �شعر  أن  يجب  فهل 

بالضبط هنا؟ ما هو نوع هذا ال��ديد ع�� أرض الواقع؟ وللوصول إ�� حقيقة األمر، طلبت املساعدة من ميشيل 

اع االنتخابات �� الواليات �وتل، و�� مراسلة سياسية محنكة كتبت مجموعة من أهم املطبوعات، وغطت جميع أنو 

املتحدة، بدءًا من االنتخابات الرئاسية وصوًال إ�� انتخابات مجالس املدارس ا�حلية؛ و�� اآلن أحد أعضاء هيئة 

تحر�ر �حيفة نيو�ورك تايمز، ور�ما ت�ون أحد أفضل من ساعدو�ي ع�� فهم مدى ذلك الرعب الذي ينتاب�ي تجاه 

أخذت�ي ميشيل إ�� أعماق الديمقراطية األمر�كية، وهو ��يء لم أكن أره من قبل. لقد الديمقراطية األمر�كية. فقد  
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أظهرت �� ما �ان كفيًال بتغي�� الطر�قة ال�ي اعتدت أن أنظر ��ا إ�� بالدي. حيث سلطت الضوء ع�� ��يء ما يحدث 

قبل أ�خاص لألموال من  �خ هادئ  ذلك من   �� بما  األمر�كية،  السياسة  أر�ان  أعماق  ما   ��  يقاتلون الستعادة 

�عتقدون أنھ قد ُسرق م��م، حيث �سعون من خالل ما يقومون بھ لتغي�� هذا الواقع، ليس فقط من خالل تحديد  

من يمكنھ التصو�ت �� هذه البالد، ولكن أيضًا من خالل تحديد من يقوم �عّد واحتساب تلك األصوات، �� محاولة 

�عرف أي منا عن ذلك شيئًا. و�� ال��اية، أدركت من خالل ما أو�حتھ ��    إلعادة �شكيل نظامنا االنتخا�ي دون أن

ميشيل أنھ �عم، يجب أن أ�ون خائفًا للغاية ع�� مستقبل ديمقراطيتنا، ولكن ليس لألسباب ال�ي كنت أتوقعها من  

 قبل."

أن نقلق حيالھ،   عن حقيقة هذا ال��ديد و��� أي مدى يجب�� معرض إجاب��ا ع�� سؤال وجهھ لها جو�ي هاريس  

تقول ميشيل �وتل إنھ عندما يفكر الناس �� ال��ديدات ال�ي يمكن أن تتعرض لها الديمقراطية، فعادة ما ي�ون أول  

ما يتطرق إ�� أذها��م هو مسألة "قمع الناخب�ن"، لسهولة تناول ذلك بالشرح والتحليل، لكن هناك ما هو أعمق من  

 ، ودون معرفة معظم األمر�كي�ن.ذلك، ولكنھ يتم التخطيط لھ �� هدوء

 إجراءت تقییدیة

�عرض جو�ي هاريس خر�طة تضم جميع الواليات األمر�كية ال�ي قامت �سن قوان�ن تجعل التصو�ت �� االنتخابات 

، أي منذ االنتخابات 2020أك�� صعو�ة، حيث هناك العشرات من هذه القوان�ن تم سنھ �� تلك الواليات منذ عام  

األ  ��  األمر�كية  صعو�ة  أك��  األمر  جعل  غيابيًا،  االق��اع  طلبات  لتقديم  الزمنية  املهلة  تقليص  �شمل:  وال�ي  خ��ة 

هو�ة  ببطاقات  املرتبطة  املتطلبات  ز�ادة  بر�ديًا،  تصو�تك  إرسال  خاللها  من  يمكنك  ال�ي  الصناديق  ع��  العثور 

لت�جيل، حظر الوجبات ا�خفيفة واملاء الناخب�ن، �سهيل عملية حذف الت�جيل ح�ى يضطر األ�خاص إ�� إعادة ا

أثناء عملية التصو�ت، جعل التصو�ت املبكر أك�� صعو�ة والتسبب �� حدوث ارتباك عام حول التصو�ت، جعل 

 التصو�ت أك�� إزعاجًا وصعو�ة قدر اإلم�ان.

الناخب�ن الذين يمك� ��  ولكن جو�ي هاريس �ستدرك متسائًال: ملاذا ير�د حزب سيا��ي تقليل أعداد  �م التصو�ت 

 االنتخابات؟ وكيف �ساعد ذلك ا�جمهور��ن؟
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"لقد ات�ح أن املنطق هنا هو أنھ إذا �ان التصو�ت أسهل، فإن املواطن�ن األمر�كي�ن من ذوي الدخول املنخفضة، 

واألقليات، والشباب، الذين يصوتون عادًة بأعداد أقل، سيخرجون بأعداد أك�� و�صوتون لصا�ح الديمقراطي�ن. 

ا فإن ا�حزب ا�جمهوري يز�د من صعو�ة التصو�ت ��دف ا�حيلولة دون مشاركة هؤالء الناخب�ن، و�التا�� يتمكن لذ

تب�ن أن هذا املنطق يتسم بالتبسيط �عض ال��يء، حيث غالبًا  ولكن، �� ا�حقيقة،    ا�حزب من الفوز �� االنتخابات.

 توقعھ من خططوا لھ،" تجيب ميشيل �وتل. ما ي�ون لھ تأث�� لم يكن �� ا�حسبان أو أن يحدث عكس ما ي

أنھ ع��   إ��  يقول هاريس إن �عض علماء السياسة قاموا بدراسة هذا األمر مؤخرًا. وقد توصلت هذه الدراسات 

الرغم من أن كال الطرف�ن �عت�� هذا االف��اض أمرًا ُمَسّلمًا بھ بأن �سهيل إجراءات التصو�ت تفيد الديمقراطي�ن،  

هو ا�حال دائمًا، حيث يمكن أن يأ�ي بنتائج عكسية �� كث�� من األحيان. فأفادت أحد هذه الدراسات    إال أن هذا ليس

 أن ز�ادة �سبة التصو�ت ع�� ال��يد يفيد ا�جمهور��ن �� واقع األمر.  

قوان أصدروا  حيث  الناخب�ن"،.  "قمع  ملسألة  املعاكس  االتجاه   �� فرجينيا  والية  سارت  املاضي�ن،  العام�ن  �ن  "�� 

لتسهيل عملية التصو�ت. وما رأيناه العام املا��ي هو أن الناخب�ن خرجوا بمعدل أع�� بكث�� مما �انوا عليھ �� خالل  

عقدين ع�� األرجح، واكت�ح ا�جمهور�ون م�اتب الوالية. واستعادوا مقاعدهم بمجلس النواب، ع�� عكس ما �ان 

 يتوقعھ الناس �� هذا املوقف،" تضيف ميشيل �وتل. 

فإن  " ذلك،  ومع  جورجيا؛   �� للتصو�ت  املقيدة  القوان�ن  بايدن  الرئيس  انتقد  عندما  املا��ي  مارس   �� تذكري 

سارت  القوان�ن،  هذه  إقرار  منذ  جرت  انتخابات  أول  و��  املا��ي،  الصيف   �� جرت  ال�ي  التمهيدية  االنتخابات 

اليوم، ر�ما ات�ح أ ��اية  �� ا�حقيقة �سالسة ويسر. وارتفع التصو�ت املبكر؛ و��  الناخب�ن ��  ن أمورًا مثل قمع 

 مبالغ ف��ا وليست ��ذه األهمية،" يقول هاريس. 

لكن ميشيل �وتل �ستدرك قائلة: ولكن مع ذلك، دعنا ال ن��ك ا�حزب ا�جمهوري يفلت من هذا املأزق هنا؛ فإقامة 

ذه القوان�ن مروعة وعنصر�ة مثل هذه ا�حواجز التقييدية للتصو�ت هو أمر �س��دف الديمقراطية باألساس؛ وه

عز�مة  تثبيط  إ��  أيضًا  تؤدي  فقد  التطبيق،  عند  عنھ  �سفر  قد  بما  التنبؤ  يمكن  ال  القوان�ن  ولكن  وضوح.  ب�ل 

 الناخب�ن ا�جمهور��ن عن املشاركة كذلك. 
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ينب�� املبالغة با�حديث عن موت الديمقراطية هنا، وأنھ كذلك ال ينب�� لنا أن نقلق إ��  ولكن هل �ع�ي هذا أنھ ال  

 هذا ا�حد ��ذا الشأن؟ 

هنا تؤكد ميشيل �وتل بأ��ا لم تقصد قول ذلك ع�� اإلطالق، إنما �انت تقصد أن ا�جهود ال�ي يبذلها ا�جمهور�ون 

ت�ون فعالة إ�� ذلك ا�حد، كما يخ��ى الناس. ولكن هناك ��يء آخر لقمع الناخب�ن ال يمكن التنبؤ ��ا وأ��ا أحيانًا ال  

يحدث �� ا�خفاء، ��يء قد ال ينتبھ لھ كث�� من الناس، ألنھ يبدو غ�� مث�� لالهتمام، بل هو مث�� لل�جر، ومعّقد،  

أد�ى  وممل �� نفس الوقت، و�حدث �ش�ل عام �� أد�ى مستو�ات العمل السيا��ي، ع�� مستوى الوالية، وح�ى ع�� 

املستو�ات ا�حلية. وهذا األمر، بحسب �وتل، هو ما ينب�� أن يز�ج األمر�كي�ن حقًا و�خيفهم ويستنفرهم، حيث  

يتعلق األمر بمسا�� تجري ليس فقط للتحكم فيمن يمكنھ التصو�ت، ولكن أيضًا �� �ل ما يتعلق بمن يمكن أن 

ذكرتھ ميشيل �وتل هو ما وّجھ جو�ي هاريس إ�� جهة   يقرر أي من هذه األصوات يتم احتسابھ بالفعل. وهذا الذي

أخرى �عيدة، تختلف كث��ًا عن مجرد ال��ك�� ع�� مسألة "قمع الناخب�ن". و�دًال من ذلك دفعتھ للنظر �ش�ل أعمق 

التصو�ت  نظام  وهو  مطلقًا:  األمر�كي�ن  معظم  إل��ا  ينظر  لم  ال�ي  املساحة  هذه  األمر��ي،  التصو�ت  نظام   ��

زي �� أمر��ا، حيث يد�� الناخبون بأصوا��م و�تم عّد واحتساب أصوا��م. إن األمر يتعلق باملوظف�ن القائم�ن الالمرك 

ع�� عملية االق��اع وضباط الدوائر ومفو��ي املقاطعات ومجالس االنتخابات وأمناء املقاطعات الذين ُيخّول لهم 

شيئاً  �عرفون  ال  األمر�كي�ن  فمعظم  النتائج.  ع��  أد�ى املصادقة   �� ا�حقيقة   �� يتم  �ونھ  ذلك،   �� يجري  عما   

األ�خاص  يقرر  حيث  تجميعها،  يتم  حيث  باألصوات،  اإلدالء  يتم  حيث  االنتخابية،  العملية  سّلم   �� املستو�ات 

الذين تخول لهم مناص��م صالحية احتساب تلك األصوات، من املسؤول�ن ا�ح�ومي�ن الذين لم تفكر ��م أبدًا، فهذا  

مقاطعة نيو مكسي�و، وذاك رئيس دائرة انتخابية �� متشيجان، وذلك سكرت�� الدولة �� والية نيفادا؛ حيث �اتب ��  

يلفت   الوالية ال   �� الرغم من أن مثل هذا املنصب  ل�ل والية سكرت�� دولة، كما أن ل�ل دولة وز�ر خارجية، ع�� 

 وماسية الدولية. االنتباه كث��ًا، كما يفعل منصب وز�ر ا�خارجية �� إطار الدبل

يقول جو�ي هاريس "�عم، فوفقًا مليشيل �وتل، هذا هو امل�ان الذي يحدث فيھ ال�جوم ا�حقيقي ع�� ديمقراطيتنا.  

وكما تقول �وتل ف�ون ترامب ديماجوجيًا من الدرجة األو��، فهو يحث الناس ع�� تصديق �ل ما يقولھ لهم ع�� أنھ  

�� األمر. وهذا النظام االنتخا�ي   �حيح، وهذا هو ا�خط��  �� محاولة لفهم هذا  �� األمر قليًال  التعمق  ما يتطلب 

األمر��ي الذي تم بالفعل اخ��اقھ من قبل جيش من األمر�كي�ن الداعم�ن ل��امب، ��دف إعادة ت�و�ن النظام الذي 
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ترامب وحلفاؤه   . فاالتجاه ا�جديد ل�حزب ا�جمهوري يرتبط بما فشل2020�عتقدون أنھ تم تزو�ره ضدهم �� عام  

عام    �� بھ  القيام  الدعاوى  2020��  عشرات  بتقديم  الفور  ع��  وقام  احتيال  هناك  �ان  أنھ  ترامب  اد��  لقد   .

القضائية للطعن �� التصو�ت، حيث �ان يردد قائًال: "إذا تم عّد واحتساب األصوات القانونية، فأنا سأفوز �سهولة. 

شار تزو�ر ألصوات الناخب�ن ع�� أساس هذه الدعاوى القضائية؟ ال ولكن هل �ان هناك أي دليل حقيقي ع�� انت

 بالتأكيد، كما تقول ميشيل، فقد �انت هذه ادعاءات �خيفة تمامًا. و��� حد كب�� تم استبعادها جميعًا ع�� الفور.  

لنظام االنتخا�ي زرع بذور الشك �� اولكن بينما لم ينجح ترامب �� قلب نتيجة االنتخابات، فقد نجح �� ا�حقيقة ��  

،  ونحن نرى اآلن أن تلك البذور قد نبتت وانتشرت �� �ل م�ان و�ل ركن من بالدنا، حيث يردد أنصاره "ال األمر��ي

 يمكننا أبدًا أن �سمح �سرقة انتخابات كهذه". 

أن جو % من ا�جمهور��ن يقولون إ��م ال �عتقدون  71فقد صّدق أغلب ا�جمهور��ن هذه املزاعم، حيث �ان هناك  

�� املائة من ا�جمهور��ن يرددون ذلك، بالرغم من عدم وجود    71�ش�ل عادل.    2020بايدن فاز بالفعل �� انتخابات  

 دليل واحد يؤكد ذلك حرفيًا.

ولذلك فقد وضع حلفاء ترامب ع�� جميع مستو�ات السلطة خطة لضمان عدم تكرار هذا اإلخفاق القانو�ي الذي 

. �عد أن �ان ترامب قد أطلق العديد من التصر�حات النار�ة واالدعاءات ال�ي أخفقت مرة أخرى   2020حدث �� عام  

جميعًا أمام ا�حاكم األمر�كية، ع�� غرار قولھ: "ست�ون عملية االحتيال أمام ا�حكمة العليا للواليات املتحدة"،  

 "هذا فساد مستشري. وال يمكن أن يحدث. إنھ ببساطة ال يمكن أن يحدث". 

ا�جمهور�ون اس��اتيجية متعددة الطبقات الستعادة أمر��ا من األلف إ�� الياء، و�� حركة واسعة النطاق   لقد صاغ

تتمثل  أخرى.  مرة  أمر��ا  الستعادة  محاولة  أنھ  �عتقدون  ما  وتحقيق  االنتخا�ي  النظام  إ��  للتسلل  جدًا  ومتطورة 

�ل مستوى من مستو�ات النظام االنتخا�ي من    اإلس��اتيجية �� االع��اض ع�� األصوات والتشكيك �� �ح��ا ع�� 

خالل االدعاء ب��و�ر الناخب�ن ع�� نطاق واسع، وخاصة ال��ك�� ع�� الدوائر ال�ي تحظى بأغلبية ديمقراطية، وهذه 

ألن   فقط  ولكن  دليل،  أي  عل��ا  يوجد  ال  تمامًا،  وا�ح�ن  ن�ون  ل�ي  بال��و�ر،  ا�جمهور��ن 70االدعاءات  من   %

 �عتقدون ذلك.
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 التجنید

العملية   مستو�ات  أد�ى   �� واالنخراط   للتواجد  ا�جمهور��ن  الناخب�ن  ودعوة  بالتجنيد،  اإلس��اتيجية  هذه  تبدأ 

االنتخابية، حيث يتم اإلدالء باألصوات و�تم احتساب تلك األصوات �� البداية. فمن خالل �شرة إخبار�ة �عنوان 

عھ �� ف��اير املا��ي، دعاهم ف��ا للتواجد بكثافة �� أد�ى مستو�ات "أنقذوا أمر��ا" �ان قد أرسلها ترامب إ�� أتبا

هو   هذا  إن  ترامب،  يقول  فكما  االنتخابات.  إجراء  طر�قة  ع��  للتأث��  الدائرة،  مستوى  ع��  االنتخابية،  العملية 

 املفتاح لـ "استعادة بلدنا العظيم من األلف إ�� الياء." 

ر�ق وسائل اإلعالم اليمينية، خاصة �� بود�است يقدمھ ستيف بانون،  و�تم هذا التجنيد أيضًا �ش�ل كب�� عن ط 

الذي يتوعد بأنھ لن �ستطيع أحد إيقافهم فيما يخططون لعملھ الستعادة البالد من جديد. فقد �ان بانون يحث 

ح�ى  االنتخابات.  يوم  ا�حلية  دوائرهم   �� للعمل  الت�جيل  خالل  من  أمر��ا  عن  الدفاع  ع��  مستمعيھ   جحافل 

�ستطيعوا التحكم �� �ل ��يء من خالل إس��اتيجية �جان الدوائر، و�التا�� وضع يدهم ع�� �ل االنتخابات، كما  

 يقول بانون. 

يقول جو�ي هاريس إن هذه االس��اتيجية ا�جنونة جاري العمل عل��ا بالفعل، وعملية التجنيد هذه تجري ع�� قدم 

نون �� البود�است ا�خاص بھ من أجل تجنيد عناصر ا�جمهور��ن،  وساق. فقد أكدت التقار�ر أنھ �عد صرخات  با

مقاطعة اتصلوا ��ا،    65من أصل    41جمهوري جديد قد �جلوا �� مناصب منخفضة املستوى ��    8500تب�ن أن  

 بينما لم يتم ��جيل أي من ذلك من قبل الديمقراطي�ن. 

االنتخابية، تم شغلها جميعًا من قبل. لقد مألت   منصب إداري �� دائر��ا  11وكما تقول ميشيل �وتل، فإن هناك  

با�حافظ�ن من ا�جمهور��ن. لقد جندوا �ل منكري نتائج االنتخابات هؤالء، ع�� الرغم من أنھ لم ينخرط    11�ل الـ  

الكث�� من هؤالء األ�خاص �� السياسة من قبل، ومع ذلك فقد تم حشدهم ونقلهم لشغل هذه املناصب، بينما  

 ھ من واج��م الوط�ي استعادة أمر��ا ال�ي ُسرقت م��م من جديد.  �عتقدون أن

وع�� الرغم من أن هذه املناصب ليست مناصب عالية �� سلم السلطة، فإ�� أي مدى يمكن ملنكري االنتخابات أن 

هؤ  �ل  تدر�ب  و��  هاريس،  يقول  ا�خطة،  من  التالية  املرحلة  إ��  يقودنا  وهذا  التصو�ت؟  ع��  للتأث��  الء يفعلوه 

 ا�جندين ا�جدد. 
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 التدریب

ففي هذه املرحلة يقوم ا�حزب ا�جمهوري ع�� تدر�ب هذه ال�وادر الوظيفية ا�جديدة ع�� الدور الذي يجب أن  

يفعلوه أثناء س�� العملية االنتخابية، وهو البحث عما �عتقدون أنھ احتيال �عد إعدادهم أثناء التدر�ب ملا يمكن 

ر�فهم بجميع قواعد التصو�ت ال�ي يمكن استخدامها للطعن �� �حة أصوات الناخب�ن  رصده �� هذا اإلطار �عد �ع

 وتحد��ا.  

�عم قد ي�ون هناك �� النظام االنتخا�ي قواعد للطعن ع�� األصوات ومحاولة استبعاد البعض م��ا، لكن نادرًا ما 

جدت �عض هذه املالحظات ف�ي ال تؤثر �ان يتم استخدام مثل تلك اإلجراءات، فاألمور تتم �سالسة وتلقائية، و�ن وُ 

أبدًا �� �حة العملية بمجملها وال تؤثر ع�� النتائج، ألنھ ال يوجد ��يء يمكن أن نطلق عليھ "تزو�ر" �� االنتخابات 

العملية    �� م�ان  �ل   �� موجود  "ال��و�ر"  فهذا  األ�خاص،  لهؤالء  ووفقًا  لكن،  أمر��ا.   �� واسع  نطاق  ع��  يقع 

 ن من واج��م العثور عليھ والطعن �� األصوات، �لما شعروا أن هناك شيئًا ما يث�� ش�وكهم.االنتخابية وأ

 الطعن

�� إطار خطة ا�جمهور��ن، فهناك �جل �امل �جمع هذه الش�وك وتلك الطعون �� دف�� جامع، بحيث يتضمن هذا  

ر الور�� لألصوات، فقد بدأوا ال�جل اسم ال�خص الذي يقوم بالطعن، ووقت الطعن، واالسم، والعنوان، واملسا

�� عمل مسار ور�� ل�ل صوت يتشك�ون بھ و�طعنون �� �حتھ، و�� �ل عملية "احتيال" �عتقدون أ��م يرو��ا. وهذه 

�� نقطة البداية لتفعيل تلك االس��اتيجية ووضعها �� إطار العمل ع�� أرض الواقع، حيث يمكنك البدء �� جمع 

الحظات وتصورات الناخب�ن واملوظف�ن ا�جمهور��ن وال�ي يمكن استخدامها الحقًا، "أدلة" ع�� وجود تزو�ر حسب م

بما �� ذلك االتصال با�خط الساخن ل�حزب ا�جمهوري. وقد ع�� موقع بوليتي�و ع�� �عض األشرطة املسر�ة من 

تجنيد محام�ن. داخل جلسة من تلك الدورات التدر�بية، وال�ي جرت �� ميتشيجان، "حقًا سي�ون جيشًا. سنحاول  

وسي�ون لدينا محام�ن أك�� من أي وقت م��ى. ولنكن صادق�ن، فهذا هو امل�ان الذي سنخوض فيھ حر�نا، أليس  

 كذلك؟ "

و�تيح هذا ا�خط الساخن لهؤالء ا�جندين من أنصار ا�حزب ا�جمهوري الوصول الفوري إ�� محاٍم متعاطف مع  

�سمو��ا، و�� مجرد �عب�� مخفف إلعادة تزو�ر نظام االنتخابات، حيث قضي��م املتعلقة بـ "نزاهة االنتخابات" كما 
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املنكر�ن   لتوجيھ هؤالء األ�خاص من  االنتخابات  يوم   �� أهبة االستعداد  ا�حام�ن ع��  ا�جيش من  سي�ون هذا 

"ال��و�ر" املشتبھ بھ، بحسب اعتقادهم. و��ذا يتوفر لدى محاميي   ا�حزب لنتائج االنتخابات خالل عملية توثيق 

 ا�جمهوري مجموعة من األدلة امل�جلة الستخدامها �� الطعن �� التصو�ت �ش�ل قانو�ي إذا احتاجوا إ�� ذلك. 

وليس هذا فحسب، حيث يقول أحد قيادات ا�حزب "سي�ون لدينا محامون �عملون مبكرًا لبناء عالقات مع قضاة 

كن لدى ترامب �� جميع دعاواه القضائية الفاشلة �� مختلف�ن." هل ترى ما يفعلونھ؟ إ��م ينشئون بالضبط ما لم ي

عام  2020عام    �� ترامب   �� الفرق هو  لكن  ب��و�ر     2020.  لالدعاء  إ�� أسفل،  أع��  بأثر رج��، من  يتحرك  �ان 

بدأت  ثم  الواقع.   �� الرئيسية كث��ًا،  املواقع  �� جميع  "كنا فزنا  �� ا�حكمة،  تلك األصوات   �� االنتخابات والطعن 

املرة أع  فهذه  أع��.  إ��  أسفل  من  التحرك  سي�ون  هنا  ولكن  ترامب.  يقول  بأ�جو�ة،"  ا�خفاء   �� تتال��ى  دادنا 

سي�ونون مستعدين جيدًا. تضع �ل هذه التدر�بات ال�ي يقوم ��ا ا�حزب األساس لبدء عملية الطعن �� االنتخابات، 

مس أد�ى   �� واململة  املرهقة  الب��وقراطية  العمليات  جميع باستخدام  ملء  "يتم  حيث  االنتخابات.  نظام  من  توى 

% من أغلبية التصو�ت ع�� مستوى الدائرة، 75املناصب الشاغرة �� �جان الدوائر من عناصرهم و�ش�ل النسبة  

ثم يذهبون إ�� اجتماعا��م حيث ينتخبون املندو��ن الذين بدورهم ينتخبون رئيس الوالية"، و�ذلك يتمكنون من  

العملية االنتخابية. ففي االنتخابات القادمة، سي�ونون �� وضع يمك��م من "إيقاف السرقة"، إدارة �ل ��يء يخص  

 حسبما يزعمون.

يقول جو�ي هاريس: تخيل يوم انتخاب قادم، وأنت �� منطقة ذات أغلبية ديمقراطية �� والية متأرجحة، وعندما 

ة أو ��يء من هذا القبيل، وتجدها مليئة بمجموعة تذهب إ�� مركز االق��اع ا�ح��، مثل مدرستك اإلعدادية ا�حلي

، حيث استمر 2020من العامل�ن �� مجال االنتخابات واملراقب�ن الذين يصدقون الكذبة الك��ى حول انتخابات  

ترامب وا�جمهور�ون اآلخرون �� إخبارهم بأنھ تم تزو�ر النظام ضدهم، حث يقول ترامب "إنھ نظام فاسد. وهو ما 

 اسدين، ح�ى لو لم ي�ونوا كذلك بطبيع��م."  يجعل الناس ف

 و�حث بانون هؤالء املناديب قائًال: "عليك أن تحرص ع�� إم�انية الطعن �� �ل ورقة اق��اع". 

وقد قيل لهم إن الدوائر االنتخابية الديمقراطية فقط �� ال�ي يوجد ��ا تزو�ر �� التصو�ت. لذلك فهم يحقون �� 

كنك أن تتخيل أ��م يرون االحتيال أينما نظروا، من هذا املنظور، وهم يبلغون عن  �ل ��يء بنظرات التشكك، و�م
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م�ان   إ��  حضروا  الذين  األ�خاص  من  مجموعة  �انت  االنتخابات.فر�ما   �� مخالفات  رأوا  أ��م  و�قسمون  ذلك، 

من منطقة أخرى؛   االق��اع للتصو�ت معًا، ف��اهم يقولون البد أن ي�ون هؤالء الناخب�ن قد تم نقلهم با�حافالت

إ��م ع�� األرجح سيقومون بتصو�ت مزدوج. أوه، انظر، هناك موظف لم يتحقق من هو�ا��م جيدًا؛ ر�ما يتعاونون 

معًا؛ آلة التصو�ت تلك �انت تصدر صوتًا غر�بًا، لذلك، من ا�حتمل أنھ قد تم اخ��اقها اآلن؛ هذا ال�خص ال يبدو 

ھ من املهاجر�ن غ�� الشرعي�ن وقد تم جلبھ لالق��اع ��و�ة مزورة؛ فنشطاء أنھ مواطن �� الواقع، من ا�حتمل أن

عامًا؛ ر�ما   18الديمقراطي�ن يدفعون لهم ع�� األرجح لي�ونوا هنا؛ وهذا الشاب هناك ال يبدو أنھ يبلغ من العمر  

لذين �انوا يزورون علينا الطعن �� �حة تصو�تھ، ألنھ ع�� األرجح مجرد شاب تم تجنيده من العصابة الفاسدة ا

وهكذا ال تنت�ي �ل هذه السلسلة من الش�وك واالدعاءات ال�ي ال أساس لها �� الواقع. لكن   -نظام االنتخابات ضدنا  

 ترامب يقول لهم: "البد أن ن�افح من أجل إنقاذ أمر��ا"، وهم بذلك ي�افحون. 

ذرع ب�ل هذه القواعد الرسمية لالنتخابات، ال�ي  يقول جو�ي هاريس، مقدم هذا الفيلم القص��: لذا فقد بدأوا �� الت

نادرًا ما �ستخدم. وسيبدأون �� الطعن �� �ل صوت تقر�بًا، مما قد يدفع الناخب�ن إ�� ��جيل ذلك والتوقيع ع��  

تلك األوراق، وتوثيق �ل ذلك �� دف�� االق��اع، ال�جل الرس�ي ليوم التصو�ت.و�الطبع ف�ل هذه الطعون �عمل  

إبطاء �ل ��يء �� هذه الدائرة الديمقراطية. فهناك طابور طو�ل يمتد �� م�ان االق��اع ا�خاص بك. واآلن،  اآلن ع��  

بدًال من مجرد تمر�ر ملصقات "قمت بالتصو�ت"، ومراقبة االنتخابات �ش�ل عام، فإن منكري االنتخابات هؤالء 

عة من ا�حوادث ال�ي ُيف��ض أ��ا مزورة كما  �عرقلون انتخابات عادية وحرة ونز��ة، �ل ذلك من أجل تجميع مجمو 

يزعمون، وال�ي يتم إضاف��ا إ�� تقار�ر أخرى مشا��ة عن ال��و�ر املزعوم تحدث �� جميع أنحاء الوالية، ألن ال��يء 

نفسھ يحدث �� �ل دائرة، وذلك ألن منكري االنتخابات هؤالء �انوا يخططون لذلك منذ سنوات. فهم ليس عل��م 

آالت عدة   اخ��اق  ع��  كب��ة  بأعداد  التواجد  خالل  من  فقط  ا�خفاء؛   �� ��يء  أي  فعل  عل��م  وليس  التصو�ت، 

مقاطعات �� واليات متأرجحة مهمة، سي�ون هذا ا�جيش، كما �سم��م قاد��م، قادرًا ع�� إلقاء بذور الشك �� هذه 

تنا ي��ار اآلن من قبل هؤالء الناس العملية ال�ي عملت دائمًا ع�� الثقة وحسن النية. إن حجر األساس لديمقراطي

نظام  استعمال  إساءة  خالل  من  العظيمة"  "بالدنا  الستعادة  صليبية  حملة  يخوضون  أنفسهم  �عت��ون  الذين 

 االنتخابات. 
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 �� الشك  بذور  يزرعون  مؤامرة  هناك  بأن  يؤمنون  الذين  االنتخابات  ومراقبو  االق��اع  فموظفو  مخيف.  أمر  هذا 

خلقون �ابوسًا قانونيًا، وهذا أمر مقلق للغاية. لكن هؤالء العامل�ن �� تنظيم االنتخابات �شغلون نظامنا االنتخا�ي و�

�� يوم االنتخابات، و�التأكيد يجب أن  النحل الذي �عمل ب�ل دأب  مستوى منخفضًا من الوظائف، وهم بمثابة 

يئ�ن من تخر�ب انتخاباتنا �جرد أن ت�ون هناك إجراءات حماية �� النظام لضمان عدم تمكن هؤالء الفاعل�ن الس

 ستيف بانون طلب م��م ذلك. 

 قلب الطاولة

الب��وقراطية ال�ي يتع�ن ع�� �ل والية أن تجر��ا �� انتخابا��ا، بما يركز ا�جزء التا�� من ا�خطة ع�� األدوار الفنية   

االس��اتيجية هو  ا�جزء من  أن هذا  التأكيد  يمكن  أخرى،  ومرة  الواليات.  وسكرت��ي  املقاطعات  ذلك مفو��ي   ��

،  2020م  . فعندما أدرك ترامب أنھ �ان يخسر والية جورجيا �� عا2020استجابة ملا فشل ترامب �� فعلھ �� عام  

استد�� هذا الرجل، زميلھ ا�جمهوري، سكرت�� الدولة �� والية جورجيا، براد رافينسب��جر، والذي �شبھ وظيفتھ  

إ�� حد ما ختم نتائج االنتخابات؛ ولكن اآلن، وفجأة، أصبحت تلك الوظيفة مهمة للغاية، عندما يتم تحر�ضھ ع��  

 عدم اعتماد النتائج. 

ر��ن شبھ مستحيل �� الوالية �سبب الغش، أل��م غشوا كما لم �غش أحد من قبل،"  "لقد جعلت فوز أحد ا�جمهو 

يقول لھ ترامب، مضيفًا: "ال حرج �� القول إنك قد قمت بإعادة عّد األصوات". ف��امب هنا يتنمر ع�� هذا الرجل  

: "انظر، �ل ما أر�د القيام بھ ملدة ساعة ع�� الهاتف، و�عد ذلك يخ��ه �� ال��اية بما ير�ده، أو بما ير�ده أن يفعلھ

صوتًا،" يضيف ترامب. ولكن املفاجأة أن رافينسب��جر رد قائال: "حسنًا،   11780هو هذا. أر�د فقط العثور ع��  

 سيدي الرئيس، لكن التحدي هنا هو أن البيانات ال�ي لديكم خاطئة". 

سھ عليھ ترامب. لكن ما فعلھ هذا هو أنھ أظهر يقول جو�ي هاريس: �� ال��اية، لم ينح�ي رافنس��جر للتنمر الذي مار 

ألتباع ترامب مدى أهمية هذا الدور الذي قد يقوم بھ سكرت�� الدولة �� الوالية �� اعتماد النتائج. هذا هو ال�خص  

ال���ح    �� لالنتخابات  املنكر�ن  هؤالء  �ل  بدأ  الليلة،  هذه  �عد  إذن  ال��ائية.  االنتخابات  نتائج  ع��  يصادق  الذي 

 نصب سكرت�� الوالية �� معظم الواليات.مل
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تقول ميشيل �وتل: رغم أن هذا ُ�عّد من األدوار الفنية منخفضة املستوى، لكن فجأة، �عد �ل الزخم الذي صاحب 

، فقد  2020محاولة فر�ق ترامب ممارسة نوع من التنمر ع�� سكرت��ي الواليات لدفعهم لإلطاحة �سباق انتخابات  

االنتخابية ع�� منصب سكرت�� الوالية فجأة �� جذب الكث�� من االهتمام وأطنانًا من أموال بدأت هذه السباقات  

 ا�حملة. 

عام   ففي  متأرجحة.  والية  و��  نيفادا،  من  مارشانت  جيم  هو  املنصب  لهذا  املر�ح�ن  هؤالء  خسر  2020وأحد   ،

د كنت �حية تزو�ر أصوات الناخب�ن...  مارشانت أيضًا انتخابات ا�جلس التشري�� لوالية نيفادا. وعندها قال: "لق

 فبعد أسبوع�ن فقط من اعتماد بطاقات االق��اع املزورة ع�� ال��يد، خسرت". 

يقول جو�ي هاريس: �شعرك و�أن النظام �لھ قد تم تزو�ره ضده وضد حز�ھ. و�عد ستة أشهر ي���ح جيم مارشانت   

نتخابات التمهيدية ل�حزب ا�جمهوري. قال مارشانت إنھ لم ملنصب سكرت�� والية نيفادا وفاز، وقد فاز بالفعل �� اال 

لو �ان سكرت�� الوالية. لقد �ان يركض ع�� املنصة، "مهووسًا �عدم نزاهة   2020يكن ليصدق ع�� نتائج انتخابات  

. لقد تم تنصي��م من قبل عصابة 2006االنتخابات"، عندما خسر. "شعب نيفادا لم ينتخب أي �خص منذ عام  

��    الدولة تنتخب أحدا. لقد تم اختيار األ�خاص املوجودين  لم  أنت  العميقة." "صوتك لم يحتسب منذ عقود. 

 مناص��م". 

�علق جو�ي هاريس متسائًال: ما مقدار القوة ال�ي يمتلكها هذا الرجل بالفعل للتأث�� ع�� نتائج االنتخابات عندما 

 ي�ون سكرت�� الوالية؟ 

تخا�ي �� الوالية، �ساعد سكرت�� نيفادا نوعًا ما �� تحديد كيفية إجراء االنتخابات، "الكث��. فبصفتھ أك�� مسؤول ان

 وهو مسؤول عن التحقيق �� مزاعم تزو�ر التصو�ت،" تجيب ميشيل �وتل. 

مارشانت هو مجرد واحد من عشرات من منكري االنتخابات، �� جميع أنحاء البالد، يتنافسون ع�� املناصب العليا 

� االنتخابات �� الوالية. و�ينما يخسر البعض سباقا��م االنتخابية األولية وال يتم انتخا��م أبدًا، يفوز ال�ي �شرف ع� 

الكث��ون م��م �� االنتخابات التمهيدية، كما هو ا�حال �� أر�زونا، و�� والية متأرجحة مهمة للغاية حيث فاز بايدن  

ين فازوا �� االنتخابات األولية من ا�حزب ا�جمهوري �جميع  ��امش ضئيل. واآلن، حيث يوجد منكرو االنتخابات الذ 
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املناصب الثالثة العليا �� الوالية ال�ي �شرف ع�� االنتخابات. وهذا يضيف إ�� االتجاه املتنامي بالفعل ل�جمهور��ن 

 الفائز�ن �سكرت��ي الواليات �� جميع أنحاء البالد. 

هو ا�حال �� هذه املقاطعة الصغ��ة �� نيو مكسي�و، حيث �� هذه   و�الفعل �عمل هذا ا�جزء من اإلس��اتيجية، كما

النتائج أل��م قالوا إن   بال�امل التصديق ع��  التمهيدية األخ��ة، رفض مجلس االنتخابات ا�جمهوري  االنتخابات 

قاطعة، هناك تزو�رًا �� االنتخابات. و�ان دليلهم الوحيد هو مجرد ا�حدس. فهذا الرجل، �وي جر�ف�ن، مفوض امل

يقول: "إن�ي أعتمد فقط ع�� حد��ي، وشعوري البدي�ي، وح��ي الداخ��. وهذا �ل ما أحتاجھ". هؤالء هم الناس 

الذين �� السلطة. وظيف��م �� املصادقة ع�� نتائج االنتخابات. و�سبب الشعور الغر�زي وا�حدس لدى �خص ما،  

�وي  �ان   و�املناسبة،  عل��م.  املصادقة  عدم  حرفيًا  مب�ى   قرروا  اقتحموا  من  ضمن  املقاطعة  مفوض  جر�ف�ن 

 . 2021يناير  6ال�ابيتول �� 

يقول جو�ي هاريس: �ان الشعور الغر�زي الذي ال أساس لھ لدى هذا الرجل �افيًا لزرع االرتباك والشك �� نتائج 

�� ر�ف نيو مكسي�و،    االنتخابات. لذا تخيل اآلن السينار�و الذي ال ي�ون فيھ مجرد منكر عشوائي واحد لالنتخابات

ولكن يوجد من منكري االنتخابات مثلھ تمامًا كث�� �� جميع أنحاء البالد �� املقاطعات والواليات الرئيسية �� �ل 

مستوى من عملية التصديق ع�� االنتخابات بالوالية. وتخيل لو أن سكرت�� والية نيو مكسي�و لم يكن ديمقراطيًا،  

وقد ا�غمس �� مثل شعور هذا الرجل الغر�زي وا�حد��ي تجاه آلة التصو�ت. واآلن قم  بل جمهور�ًا مؤ�دًا ل��امب،  

بإقران ذلك باالس��اتيجية ال�ي تحدثنا ع��ا، و�دًال من الشعور الغر�زي وا�حدس لدى �خص واحد، أصبح اآلن  

الفعل بتوثيق مجموعة ذلك الشعور لدى جيش من العامل�ن �� مجال االنتخابات ومراق�ي االنتخابات الذين قاموا ب

من ا�حاالت املتصورة بأ��ا تزو�ر ألصوات الناخب�ن وقاموا باإلبالغ ع��ا لدى أسطولهم من ا�حام�ن الذين يقومون 

بتصنيف إفادا��م وتقار�رهم، و�ل ذلك �� مجموعة م��ايدة من األدلة، وفجأة، يتم اخ��اق النظام بأكملھ. و�ؤدي 

إجراء انتخابات حرة ونز��ة تمامًا، ألن هذا النظام الذي لم يتم بناؤه أبدًا لتحمل ذلك بالضرورة �� التشكيك ��  

االنتقام   تم وضع أ�خاص عازم�ن ع��  تم االستيالء عليھ، حيث  العدوانية قد  السيئة  ا�حز�ية  ا�جهات  ضغوط 

تقام مما �عتقدون أنھ �ش�ل اس��اتي�� ع�� �ل املستو�ات، و�ل ذلك مع مهمة إعادة تزو�ر النظام لصا�حهم واالن

 سرق م��م. 
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وهنا يتساءل جو�ي هاريس: ما الذي يمكن أن يفعلھ الديمقراطيون ملواجهة هذه ا�حركة ال�ي تبدو فعالة للغاية  

 ومث��ة للغضب أيضًا؟ هل هناك أي طر�قة ملواجهة هذا �ش�ل فعال؟ 

أن ي�ون لديك الكث�� من املتطوع�ن ��    "أنت �عرف ما إذا كنت تر�د الطعن �� إجراءات �ل سكرت�� والية. عليك

الدوائر االنتخابية. وعليك أن ي�ون لديك الكث�� من الناس يقاتلون ع�� مستوى الوالية واملستوى الفيدرا��. إ��ا 

مس��ة طو�لة وكب��ة. إ��ا الديمقراطية. وعليك �� األساس أن �عت�ي ��ا ع�� املدى الطو�ل، أو أ��ا ت��ار عليك �ش�ل 

 ترد ميشيل �وتل.  ما،"

�ستدرك هاريس بأنھ أل��ا الديمقراطية، هذا ال��يء الذي نأخذه �أمر مسلم بھ، وهو أمر شديد ا�حساسية حقًا.  

وهذا هو االتفاق الذي توصلنا إل��ا جميعًا من أجل "�عم"، أو "ال"، ولكن ع�� األقل ا�حرص ع�� اللعب وفقًا لبعض 

 خالفاتنا باألف�ار والنظام.  القواعد األساسية، ح�ى يمكن مواجهة

ثم اختتمت ميشيل �وتل "فيديو الرأي" الذي أصدرتھ مؤخرًا نيو�ورك تايمز بالقول: لقد �انت السياسة األمر�كية 

من   ما  نوع  و�نتا��ا  متع��ة،  وأحيانًا  قاسية  دائمًا  �انت  لقد  الدمو�ة.  الر�اضات  أنواع  من  نوعًا  طو�لة  ف��ة  منذ 

لكن إذا كنت تر�د أن تحظى بديمقراطية، فيجب أن �ستند ع�� أسس رئيسية معينة. وأحد الشراسة العنصر�ة. و 

هذه األسس هو أنھ �� ��اية اليوم، عندما يتم فرز األصوات، يجب أن يتفق الطرفان ع�� ما حدث. و�ذا قمت بنسف 

القيام بانتقال سل�ي سلس تلك اللبنة األساسية نوعًا ما، فستبقى �� فو��ى �املة، مما  يجعل من الصعب حقًا  

 للسلطة. 
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