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المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

اقــــتــــحــــم عــــــشــــــرات مــــــن مــــؤيــــدي 
ــد  ــ ــالـ ــ ــي، دونـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الــــرئــــيــــس األمــ
تـــرامـــب، مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس، في 
بتحريٍض   ،2021 يناير  الــثــانــي/  كــانــون   6
ــه، لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى إجـــــــراءات  ــنـ مـــبـــاشـــر مـ
الـــنـــواب والــشــيــوخ على  تــصــديــق مجلسي 
نــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة 
ــد مــثــلــت  ــ ــدن. وقــ ــايـــ ــاز فـــيـــهـــا جــــو بـــ ــ ــتــــي فــ الــ
أحـــداث االقــتــحــام العنيف وســقــوط خمسة 
قــتــلــى واضــــطــــرار أعـــضـــاء فـــي الــكــونــغــرس، 
إضــافــة إلـــى نــائــب الــرئــيــس، إلـــى االحــتــمــاء 
في أماكن سّرية، صدمًة كبيرة في الواليات 
املتحدة وخارجها. وبسبب دور ترامب في 
»التحريض على التمّرد«، باشرت األغلبية 
الديمقراطية في مجلس النواب بالتحضير 
ــراءات عــزلــه، فــهــل هــنــاك إمــكــانــيــة فعًا  ــ إلجـ
إلزاحـــتـــه مـــن الــســلــطــة قــبــل انــتــهــاء واليــتــه 

دستورًيا، في 20 كانون الثاني/ يناير؟

خيارات التخلص من ترامب 
ومدى واقعيتها 

هــنــاك ثــاثــة ســيــنــاريــوهــات رئــيــســة إلنــهــاء 
ــانــــون الـــثـــانـــي/  ــرامــــب قـــبـــل 20 كــ ــة تــ رئــــاســ
يناير: العزل واإلقالة من خال الكونغرس، 
ــتــــوري الــخــامــس  وتــفــعــيــل الـــتـــعـــديـــل الــــدســ
ــــن خــــــال وزراء  مـ والــــعــــشــــريــــن وتـــنـــحـــيـــتـــه 
حــكــومــتــه ومــســؤولــيــهــا الـــكـــبـــار، والــضــغــط 

عليه لاستقالة طوًعا. 
1. العزل واإلقالة من خال الكونغرس: أعلن 
في  الــشــروع  نيتهم  رسمًيا  الديمقراطيون 
إجــــــراءات عـــزل تـــرامـــب فـــي مــجــلــس الــنــواب 
التمّرد، وتعريض  »التحريض على  بتهمة 
األمــن األمــيــركــي ومــؤســســات الحكومة إلى 
خــطــر كــبــيــر«. وبــحــســب نـــصٍّ أولـــي لائحة 
االتـــهـــام الــتــي أعـــّدهـــا نــــواب ديــمــقــراطــيــون، 
أظهر ترامب أنه يمّثل »تهديًدا إذا بقي في 
املــنــصــب«، وأنـــه »أدلـــى عــامــًدا بتصريحاٍت 
شــجــعــت عــلــى عـــمـــٍل مـــخـــالـــٍف لــلــقــانــون في 
مــبــنــى الــكــونــغــرس«. وإذا مـــا تـــمَّ عــزلــه في 
مــجــلــس الــــنــــواب، فــســتــكــون هــــذه أول مــرة 
مرتني؛  رئــيــٍس  بــعــزل  املجلس  فيها  يباشر 
إذ ســبــق أن وافـــــق عــلــى عـــزلـــه أواخــــــر عــام 
الرئيس  عــلــى  ضغطه  فضيحة  بــعــد   2019
منافسه  يشمل  تحقيٍق  إلجـــراء  األوكـــرانـــي 
ــدن، وابــنــه،  الــديــمــقــراطــي حــيــنــهــا، جـــو بـــايـ
بــتــهــم فـــســـاد، إال أن األغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة 
في مجلس الشيوخ حينها أفشلت مسعى 

الديمقراطيني إلقالته. 
ينص الدستور األميركي في املادة األولى، 
الــنــواب  أن ملجلس  5، على  البند   ،2 الــفــقــرة 
وحــــده الــســلــطــة الــحــصــريــة لــلــمــبــاشــرة في 
إليه،  االتهام  توجيه  بمعنى  الرئيس؛  عــزل 
في حني أن ملجلس الشيوخ وحده حصرًيا، 
بحسب املادة األولى، الفقرة 3، البند 6، حق 
إقالته.  أو  وتبرئته  التهم  بتلك  محاكمته 
ــه الــثــانــيــة،  ــادتـ كــمــا يــنــص الـــدســـتـــور فـــي مـ
الـــفـــقـــرة 4، عــلــى أنــــه يــمــكــن إدانــــــة الــرئــيــس 
ــنـــاء عــلــى  ــتـــه فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بـ ــالـ وإقـ
االتهامات املوجهة إليه في مجلس النواب 
غيرهما  أو  الـــرشـــوة،  أو  »الــخــيــانــة،  بسبب 
مـــن الــجــرائــم والــجــنــح الــكــبــيــرة«. ويتطلب 
الدستور أغلبية بسيطة في مجلس النواب 
ــة  ــ ــــرار اإلدانـ ــا قـ لــتــوجــيــه الئـــحـــة االتــــهــــام. أمــ
ــيـــوخ فــيــتــطــلــب تــصــويــت  فــــي مــجــلــس الـــشـ
ثلثي أعــضــائــه )67 عــضــًوا مــن أصــل 100(. 
ــة الــرئــيــس وإقــالــتــه في  وفــي حــال تــّمــت إدانـ
مجلس الشيوخ، فإن هذا يعد حكًما نهائًيا 
ال يــســتــطــيــع الــرئــيــس اســتــئــنــافــه. فـــي هــذه 
العملية، يقوم مجلس النواب، إذا وافق على 
العزل، عملًيا بدور االّدعــاء، في حني يؤّدي 
هيئة  أو  الـــقـــاضـــي  دور  الـــشـــيـــوخ  مــجــلــس 

املحلفني.
وعلى عكس عملية عزل ترامب أواخــر عام 
فإن  أسابيع طويلة،  استغرقت  التي   ،2019
الديمقراطيني يقولون إن العملية هذه املّرة 
ســتــكــون ســريــعــة، ولـــن تــســتــغــرق إال أيــاًمــا 
قــلــيــلــة، ألنـــه لــن تــكــون هــنــاك تحقيقات وال 
جــلــســات اســـتـــمـــاع، بــحــيــث يــتــم الــتــصــويــت 
ســريــًعــا عــلــى الئــحــة االتـــهـــام. ويــؤيــد نـــواٌب 
جمهوريون هــذه املـــرة عــزل الــرئــيــس، وهو 
ــرة األولــــــــى. إال أن  ــ ــــرى فــــي املــ مـــغـــايـــٌر ملــــا جـ
املــشــكــلــة ســتــكــون فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، إذ 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعـــــان عــــدد مـــن أعــضــائــه 
الــجــمــهــوريــني تــأيــيــدهــم إقـــالـــة تـــرامـــب بعد 
اقــتــحــام الــكــونــغــرس بــتــحــريــض مـــنـــه، فــإن 
الــديــمــقــراطــيــني لـــن يــتــمــّكــنــوا عــلــى األرجـــح 
ــا بــــني الــجــمــهــوريــني  ــ ــوًت ــن تـــأمـــني 17 صــ مــ
هذا  كــان  وربــمــا  الثلثني.  أغلبية  لتحصيل 
ــًا هـــدف الــديــمــقــراطــيــني، وهـــو تصعيد  أصـ
ــهـــوري بــــإحــــراجــــه فــي  ــمـ ــجـ أزمــــــة الــــحــــزب الـ
فَعله.  مــا  بعد  تــرامــب  عــزل   التصويت على 

وفضًا عن ذلك، لن يجتمع مجلس الشيوخ 
فــعــلــًيــا إال فـــي 19 كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر، 
ــة تـــرامـــب  ــاســ ـــن انـــتـــهـــاء رئــ أي قـــبـــل يـــــوم مـ
أن بعض  الرغم من  إقالته، على  في  للنظر 
السواء  على  والجمهوريني  الديمقراطيني 
بالتصويت  القيام  على ضـــرورة  يــشــّددون 
عــلــى إقــالــة تــرامــب، حــتــى لــو بــعــد مــغــادرتــه 
مــنــصــبــه، مـــن أجـــل مــنــعــه مـــن الــتــرّشــح ألي 
منصب عام بعد ذلك. وينص الدستور في 
ــادة األولــــى، الــفــقــرة 3، الــبــنــد 7، عــلــى أنــه  املــ
التصويت  ُيتبع  أن  الشيوخ  مجلس  يمكن 
يقضي  آخــر  بتصويٍت  الرئيس  إقــالــة  على 
الــتــرّشــح ملنصب مستقبلي،  مــن  بــحــرمــانــه 
أغلبية  إال  يتطلب  ال  اإلجــــراء  هــذا  أن  علًما 
الــتــصــويــت  ــم  تـ ــال  فـــي حــ بــســيــطــة )1+50(، 
عــلــى إقــالــتــه بأغلبية الــثــلــثــني. ولــكــن إدانـــة 
الكونغرس  أن  تعنيان  ال  وإقــالــتــه  الرئيس 
يملك صاحية سجنه؛ إذ إن هذه محاكمة 
نحو  على  ماحقته  يمكن  ولكن  سياسية. 
 قــضــائــًيــا بــنــاء عــلــى ُتــهــم جنائية، 

ٍّ
مــســتــقــل

ــن مــــّدعــــون عــــامــــون، كـــمـــا فــي  ــلـ ــا أعـ ــو مــ ــ وهـ
واشـــنـــطـــن وجـــورجـــيـــا ونـــيـــويـــورك، نيتهم 

القيام به. 
ــــن غـــيـــر املـــــرّجـــــح أن تـــنـــجـــح هـــذه  ــــك، مـ ــذلـ ــ لـ
ــيـــوخ فــــي ظــل  ــاوالت فــــي مــجــلــس الـــشـ ــ ــحـ ــ املـ
معارضة جمهوريني كثيرين، كما أن بايدن 
ملا قد يسببه  لها،  نفسه ال يبدو متحّمًسا 
ذلــك مــن صــرف االنــتــبــاه عــن أجندته للمئة 
يوم األولى، وتعميق االنقسام القائم أصًا 

داخل املجتمع األميركي. 
ــتــــوري الــخــامــس  2. تــفــعــيــل الـــتـــعـــديـــل الــــدســ
الديمقراطيني  قــيــادات  ُتخفي  ال  والــعــشــريــن: 
جمهوريون  أعــضــاء  ومعهم  الكونغرس،  فــي 
ومــســؤولــون فــي إدارة تــرامــب تفضليهم هذا 
الخيار. وينظم التعديل الدستوري الخامس 
والعشرون، لعام 1967، في الفقرة الرابعة منه، 
عزل الرئيس من طرف نائبه، بتأييد أغلبية 

»غير  أنــه  يعتقدون  عندما  الحكومة  أعــضــاء 
قــادر على االضــطــاع بصاحيات وواجبات 
ل هذا النص، مع  منصبه«. ولم يحصل أن ُفعِّ
أنه تمَّ التفكير فيه أكثر من مرة خال رئاسة 
ترامب، بسبب سلوكيات له ُعّدت غير سوّية 
ومــــهــــّددة لـــأمـــن الـــقـــومـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الــتــي مــورســت على نائب  الكبيرة  الــضــغــوط 
الرئيس، مايك بنس، لتفعيل هذا النص، فإنه 

ما زال متردًدا في ذلك. 
الثالث  الخيار  يقضي  طوًعا:  االستقالة   .3
بــــأن يـــبـــادر تـــرامـــب نــفــســه إلــــى االســتــقــالــة 
طوًعا، على أن ُيكمل بنس مدته الدستورية 
ــايـــر، يــمــنــح  ــنـ ــانــــون الـــثـــانـــي/ يـ حـــتـــى 20 كــ
خــالــهــا تـــرامـــب عـــفـــًوا عـــاًمـــا. إال أن تــرامــب 
لــن يقبل ذلــك على األرجـــح، وخــصــوًصــا أن 
عاقته بنائبه وصلت إلى مستوى عاٍل من 

التوتر وعدم الثقة.   

ترامب ومستقبل الحزب الجمهوري
وضع اقتحام الكونغرس بتحريض مباشر 
من ترامب الحزب الجمهوري أمام معضلٍة 
يــنــادي  تــيــاريــن؛  بانقسامه  تــهــّدد  حقيقيٍة 
األول بضرورة االبتعاد عن ترامب ووضع 
ــــى قـــيـــادة  ــعـــودة إلـ ــالـ ــاٍت ال تــســمــح لــــه بـ ــيــ آلــ
الــحــزب. ويــشــّدد الثاني على أن ترامب هو 
إحدى أوراق الحزب الرابحة. وبناء عليه، ال 
ينبغي التمّرد عليه أو التخلي عنه. ويقول 
فــعــلــًيــا يسيطر  بــــات  تـــرامـــب  إن  ثــالــث  رأي 
أي محاولٍة  وإن  الــجــمــهــوري،  الــحــزب  على 

للتخلص منه ما عادت ُتجدي نفًعا.
اقـــتـــحـــام  أن  األول  الـــــــــرأي  ــاب  ــ ــحـ ــ أصـ يــــــرى 
ــّر عــلــى نــحــو كــبــيــر صـــورة  الــكــونــغــرس أضــ
الــحــزب الــجــمــهــوري، وأنــــه أصــبــح »يــواجــه 
تهديًدا وجودًيا« إذا لم يتمايز في موقفه، 
ويبتعد عن رئيٍس منفلٍت تتحّكم فيه نزوات 
ســلــطــويــة جـــامـــحـــة. وبــحــســب الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري، جـــون ثــــون، مــن واليــــة ســاوث 
داكـــوتـــا، فـــإن »هـــويـــة« الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
تمحورت في السنوات املاضية حول قيادة 
تــتــمــحــور اآلن حــول  الــــحــــزب، ويــنــبــغــي أن 
»األفــكــار واملــبــادئ والــســيــاســات«. ويسوق 
هــؤالء حجًجا كثيرة فــي ضـــرورة االبتعاد 
التي  االنتخابية  الهزائم  منها  تــرامــب،  عن 
لحقت بــالــحــزب أخــيــرا، وآخــرهــا الــخــســارة 
عن  الشيوخ  مجلس  ملقعَدي  املتوقعة  غير 
ــا، وهــــو مـــا يــعــنــي خــســارة  ــيـ واليـــــة جـــورجـ

األغلبية لصالح الديمقراطيني. 
وبهذا، يكون الجمهوريون قد خسروا البيت 
األبـــيـــض ومــجــلــَســي الـــكـــونـــغـــرس؛ الـــنـــواب 
الــلــذيــن كــانــا تــحــت سيطرتهم  والـــشـــيـــوخ، 
ترامب عام 2017. ويحّذر  بداية رئاسة  مع 
أصـــحـــاب هـــذا املـــوقـــف مـــن أن الــبــقــاء تحت 
عباءة ترامب سيحّد من قــدرة الحزب على 
الفوز في أي انتخاباٍت عامة قادمة، وجمع 
األموال، فضًا عن إيجاد مرّشحني أقوياء. 

ويــؤيــد هـــؤالء فــكــرة الــتــصــويــت عــلــى إقــالــة 
ــرامــــب فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بـــعـــد عــزلــه  تــ
ــتـــصـــويـــت تــالــًيــا  فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، والـ

ؤ أي مــنــصــٍب عـــام في  عــلــى مــنــعــه مـــن تـــبـــوُّ
املــســتــقــبــل. ويــخــشــى هــــؤالء الــجــمــهــوريــون 
من عودة ترامب إلى الترّشح للرئاسة بعد 
أربع سنوات، وخصوًصا أن استطاع رأي 
ديــســمــبــر 2020  األول/  كـــانـــون  فـــي  ُأجـــــري 
يشير إلى أن ترامب يتمتع بتأييد %87 بني 
أنــه ال يحظى  الرغم من  الجمهوريني، على 
في  الوطني.  املستوى  على  كبيرة  بشعبية 
حني أفاد استطاع رأي آخر ُأجري في الفترة 
نفسها بأن %77 من الجمهوريني يصدقون 
مزاعم ترامب إنه خسر االنتخابات لبايدن 
من جــّراء عمليات التزوير التي جــرت على 

نطاق واسع. 
ــا أصـــحـــاب الـــــرأي الـــداعـــي إلــــى الــتــمــّســك  أمــ
بترامب، فحجتهم أنه حصل على أكثر من 
74 مليون صــوت، أي ما نسبته %46.9 من 
مــجــمــوع الــنــاخــبــني األمــيــركــيــني. ويــقــولــون 
إن الــحــزب الــجــمــهــوري اســتــطــاع أن يقلص 
الفارق مع األغلبية الديمقراطية في مجلس 
النواب بفضل وجود مرشحيه على القائمة 
االنتخابية نفسها لترامب، كما أنهم يرون 
أن ترامب ساهم في الحفاظ على عديد من 
املــقــاعــد الــجــمــهــوريــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ. 
ــيــــني جـــمـــهـــوريـــني  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ وبــــحــــســــب اســ
ز وضــع الــحــزب بني 

ّ
عــديــدن، فــإن تــرامــب عــز

نــاخــبــي الــطــبــقــات الــعــامــلــة، عــبــر تــرويــجــه 
وتخفيض  الوظائف  توفير  قوامها  أجندًة 
الضرائب. بل يــرى هــؤالء أن أجندة ترامب 
والهجرة  بــالــضــرائــب  املتعلقة  وســيــاســاتــه 
يمكن أن تــســاعــد الــحــزب الــجــمــهــوري على 
استعادة الدعم بني ناخبي الضواحي الذين 
انــفــّضــوا عــنــه بــســبــب أســلــوبــه الــشــخــصــي، 
ــــس بـــســـبـــب ســــيــــاســــاتــــه، ويــــســــوقــــون  ــيـ ــ ولـ
دلـــيـــًا عــلــى ذلـــك فـــوز عــديــد مـــن املــرشــحــني 
الــجــمــهــوريــني فــي مــجــلــس الـــنـــواب عــن تلك 

املناطق.  
ــاب الـــــــرأي الــثــالــث  فــــي حــــني يــعــتــقــد أصــــحــ
أن ســيــطــرة تــرامــب عــلــى الــحــزب ستستمر 
بــعــد خـــروجـــه مـــن الـــرئـــاســـة، بـــل إن نــجــلــه، 
دونـــالـــد تـــرامـــب جـــونـــيـــور، لـــم يــــتــــرّدد، قبل 
اقـــتـــحـــام الــكــونــغــرس بـــســـاعـــات قــلــيــلــة، في 
أعلنوا  الذين  الجمهوريني  تهديد األعضاء 
نــّيــتــهــم الــتــصــديــق عــلــى فـــوز بــايــدن بأنهم 
سيواجهون العواقب، على أساس أن »هذا 
لــم يعد حزبهم الــجــمــهــوري. بــل بــات حزب 

دونالد ترامب الجمهوري«. 
وفي مؤّشر على استمرار الدعم الذي يحظى 
بــه تــرامــب داخـــل الــحــزب الــجــمــهــوري، أعيد 
انــتــخــاب رونــــا مــكــدانــيــيــل وتـــومـــي هيكس 
جــونــيــور، وهــمــا حليفان مــقــّربــان مــنــه، في 
8 كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر، أي بــعــد يــومــني 
منصبني  فــي  الكونغرس،  اقتحام  مــن  فقط 
ــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــزب  ــلـــجـ ــي الـ ــ رئـــيـــســـني فـ
قويٍّ  بدعٍم  ترامب  يتمتع  كما  الجمهوري. 
بــني نــاخــبــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة واملسيحيني 
استطاع  وبحسب  والريفيني.  اإلنجيليني 
وول ستريت جورنال  أجرته صحيفة  رأي 
وشبكة إن بي سي نيوز يغطي عام 2020، 
فـــإن نــحــو %60 مـــن الــجــمــهــوريــني وصــفــوا 
أنــفــســهــم بــأنــهــم مـــؤيـــدون لـــتـــرامـــب، ولــيــس 
على  يدعمونه  وأنــهــم  الجمهوري،  للحزب 

نحو مطلق. 
انــطــاًقــا مــن ذلــــك، يــمــكــن فــهــم إصــــرار ستة 
شيوخ جمهوريني، و121 نائًبا عن الحزب، 
بعض  انتخابات  نتائج  تحّدي  في  املضي 
الـــواليـــات كـــأريـــزونـــا، حــتــى بــعــد االقــتــحــام 
الكونغرس،  تــرامــب مبنى  الــدامــي ألنــصــار 
وانــــفــــضــــاض جـــمـــهـــوريـــني كـــثـــيـــريـــن عـــنـــه، 
وتــصــاعــد الـــدعـــوات إلـــى الـــوحـــدة وضــمــان 

انتقال سلمي وسلس للسلطة. 

خاتمة
على الــرغــم مــن حــالــة الغضب الــعــارم التي 
أنــصــاره على  تــرامــب  بها تحريض  ب  تسبَّ
اقـــتـــحـــام مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس، بــمــا فـــي ذلــك 
فــي صــفــوف املــســؤولــني الــجــمــهــوريــني، فــإن 
الــحــكــم قبل  إقــالــتــه أو تنحيته عــن  مــســألــة 
نــهــايــة واليـــتـــه تــبــدو أمـــــًرا مــســتــبــعــًدا. لكن 
ــام جــمــاعــات  ــل األحــــــــــوال، فـــــإن اقـــتـــحـ ــي كــ فــ
من  بتحريٍض  بالقوة،  الكونغرس  متطّرفة 
في  وصمة  خّلف  نفسه،  األميركي  الرئيس 
الــواليــات املتحدة، إمــا أن تنجح في  تاريخ 
تــجــاوزهــا وإيــجــاد سبل لــلــحــوار الــداخــلــي، 
وشـــرط ذلـــك تهميش ظــاهــرة تــرامــب ونــزع 
ستمضي  أو  ذاتـــه،  الشخص  عــن  الشرعية 
ــتـــمـــاعـــي  ــي تــــمــــزق نـــســـيـــجـــهـــا االجـ ــ أبــــعــــد فـ
بــايــدن نفسه  والــســيــاســي. وهـــكـــذا، سيجد 
الــثــانــي/ يناير أمـــام أميركا  فــي 20 كــانــون 
كــان نائب  الــتــي تركها حينما  أخـــرى، غير 
منقسم  مستقطب  بلد  2017؛  عــام  الرئيس 
بعد جائحة  اقتصادًيا  ذاتــه، ضعيف  على 
كورونا وغيرها، إضافة إلى تراجع هيبته 
عاملًيا، بسبب السياسات واملمارسات التي 

ارتكبها ترامب وأنصاره. 

أي مستقبل للواليات المتحدة األميركية؟

سيناريوهات إقالة ترامب 
ومستقبل الحزب الجمهوري

اقتحام الكونغرس 
أضّر على نحو 

كبير بصورة الحزب 
الجمهوري، وهو 

أصبح »يواجه 
تهديًدا وجوديًا«

 
يعتقد بعضهم أن 
سيطرة ترامب على 

الحزب الجمهوري 
األميركي ستستمر بعد 

خروجه من الرئاسة 

مسألة إقالة ترامب أو 
تنحيته عن الحكم قبل 
نهاية واليته تبدو أمًرا 

مستبعًدا

بعد اقتحام أنصار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، لمبنى الكونغرس في واشــنطن، باشــرت األغلبية الديمقراطية في مجلس 
النــواب بالتحضيــر إلجراءات عزله، فهل هناك إمكانية فعًلا إلزاحته من الســلطة قبل انتهاء واليته دســتوريًا؟ هنا تقدير موقف 

للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حول هذه المسألة وإمكاناتها

أنصار لترامب داخل مبنى الكونغرس في 2021/1/6 )فرانس برس(

الرئيس  من  بتحريٍض  بالقوة،  الكونغرس  متطرفة  جماعات  اقتحام 
األميركي نفسه، خلّف وصمة في تاريخ الواليات المتحدة، إما أن تنجح 
في تجاوزها وإيجاد سبل للحوار الداخلي، وشرط ذلك تهميش ظاهرة 
ترامب ونزع الشرعية عن الشخص ذاته، أو ستمضي أبعد في تمزق 
نسيجها االجتماعي والسياسي. وهكذا، سيجد بايدن نفسه في 20 يناير 
أمام أميركا أخرى، غير التي تركها حينما كان نائب الرئيس عام 2017؛ بلد 
مستقطب منقسم على ذاته، ضعيف اقتصاديًا بعد جائحة كورونا 

وغيرها، إضافة إلى تراجع هيبته عالميا

وصمة عار
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