
טואמפשלמאבקו

פוגעשלוהמוניטיןעל

בדמוקרטיהבאמון
כמתכוןלהתבררעלולההבחירותלתוצאותטראמפשלהתכחשותו

לושמאמיניםהמיליוניםיעשומההיאהשאלהלאסון.

אורקהארט/רויטוסג׳יםצילום:

Ulill

טלהמוטבעיםתומכיורק

הטענותאתקוניםטראמם

כאלהרביםיטעדייןטלו.

12עמודעזלומוביץנתנאל

שלומוביץנתנאל

פרסוםאחרישבועיים

לנשיאותהבחירותתוצאות

ספירתעלוהאחראיםבארה"ב,

להרפות.מסוגליםלאהקולות

להמשיךמבקשיםדווקאהם
מאפשריםשלאאלאהלאה,

משתימקומיממשלבכירילהם.

איומיםעםמתמודדיםהמפלגות

משפחותיהם.חייועלחייהםעל

אריזונה,שלהמדינהמזכירת

הודעהפרסמהאףהובס,קייטי

"ניסיוןעלהתריעהשבהחריגה
בעזרתהאמוןאתלערערשיטתי

דיסאינפורמציה".

שכליאחריכשבועיים

ביידןג׳ועלהכריזותקשורת
היוצאהנשיאהנבחר,כנשיא

לטעוןמתעקשטראמפדונלד
רחביזיופיםהיוכיולתבוע

טרא־תביעותכלכה,עדהיקף.

מם

$TS1$טראמם$TS1$

$DN2$טראמם$DN2$שבמח־המדינותבכלנדחו

לוקת,
$TS1$,שבמחלוקת$TS1$

$DN2$,שבמחלוקת$DN2$המושבעיםנאמניוורק

להמשיךצריךשהואחושבים
לאשישהיאהבעיהבמאבקו.

חמושים.גםוחלקםמהם,מעט

הגיעוהאחרוןהשבועבסוף

טראמפתומכיאלפיעשרות

למחותכדיבוושינגטוןלצעדה

לפחותהבחירות"."גניבתעל

ביןבעימותיםנעצרואיש20
אחדואדםלמקומיים,המפגינים

עדשנהגאינדיאנהתושבנפצע.

במחאהלהשתתףכדיוושינגטון

"טראמפכיל"גרדיאן"הסביר

פתאוםואזמוחץ,ניצחוןניצח

קולותלספורהפסיקובלילה
הקולותכלואזמסתורי,באופן
לאאנילביידן.היושהגיעו

זה".אתקונה

לפיוטראמפ,שלהנרטיב

הםבדוארשנשלחוהקולותכל

אךמיעוט,דעתהואמזויפים,
כמת־להתגלותעלולעודהוא

כון

$TS1$כמתכון$TS1$

$DN2$כמתכון$DN2$.ומכוןרויטרססקרלאסון
גילההשבועשנערךאיפסוס

מכיריםמהאמריקאים73%כי

ורקבבחירות,כמנצחבביידן
ניצח.שטראמפסבורים5%

אךקטןגושנותרזאת,בכל
לטראמפשמאמיןמבוטללא

מזימהשלבקיומהומשוכנע

נשענומהנשאלים13%זדונית.

לפיוהנשיא,שלהנרטיבעל

הוכ־לאעודלנזעשההבחירות

רעו,

$TS1$,הוכרעו$TS1$

$DN2$,הוכרעו$DN2$העליוןהמשפטביתעודכל
נחרציםהיו3%התערב.לא

ניצחשטראמפוקבעובנזיוחד

לאשהםאמרו5%בוודאות.

יודעים.

אמריקאי,רובשישנואף
אתהמקבלמפלגות,חוצה

לרבותהנבחרכנשיאביידן

שחושביםמהאמריקאים72%

להכירצריךגםשטראמפ

מפסידיכמובפומביבהפסדו

היאהגדולההתעלומהעבר

שמאמינים16%אותםיעשומה

אמרי־מיליוניאלהלטראמפ.

קאים

$TS1$אמריקאים$TS1$

$DN2$אמריקאים$DN2$,חלקי,באופןולושאימצו
הקונספירציהתיאורייתאת

ללאטראמפ,קמפייןשמפיץ

לאביידןלפיוראיות,אוביסוס

רימה.אלאניצח,

אתלכנותשנוטיםאף

טראמפיסטים,תומכיו
זהלמעשההואטראמפ

תומכיואחרישנגרר

ביותרהמיידיתמורשתוזו

מסרשאותהטראמפ,של

הר־למפלגהגםאבללביידן,

פובליקאית.
$TS1$.הרפובליקאית$TS1$

$DN2$.הרפובליקאית$DN2$מנהלטראמפ

המוניטיןעלאישימאבקכעת

באמוןהפגיעהומבחינתושלו,

שימושיכליהיאבדמוקרטיה

הואשווינרהביןכנראההוא

איןאבלבבחירות,לפחותלא,
תוויתעםלהשליםכוונהכללו

בעיהלואיןכך,לשםהלוזר.

כלהלבן,לביתייכנסשביידן

בטוהרספקלזרועיכולהואעוד

הבחירות.

מיליוניהואההיקפיהנזק

שביידןהמשוכנעיםאמריקאים
שעומדלגיטימי,לאנשיאהוא

שנו־היקףרחבתקנוניהבראש

עדה

$TS1$שנועדה$TS1$

$DN2$שנועדה$DN2$הדמוקרטיה.אתלהרוס
ואיפסוסרויטרססקראותו

הרפובליקאיםרובכיגילה
ביידן,שלבנשיאותומכירים

שהואחושביםלא52%אך

מחציתכלומר,בצדק"."ניצח

לומדיםפשוטהרפובליקאים

לאשבעיניהםנשיא,עםלחיות

כדין.נבחר

האמיתיהנגרר

לשכנעיצליחלאאםגם
כמינראהטראמפהרוב,את

שבנההמותגאהלשמרשפועל

בכךמעריצים.מיליוניבקרב
הפו־תפקידואתמסייםהוא

ליטי

$TS1$הפוליטי$TS1$

$DN2$הפוליטי$DN2$התחילשבההדרךבאותו

קונספירציה.תיאוריותליבוי
הרפובליקאיתלמפלגהכניסתו
,2012בחירותלקראתהחלה

תומכיםבסיםגייסכאשר

ספקהטלתבאמצעותראשון
אובמה.ברקשלבמוצאו

אתלכנותשנוטיםאף

טראמ־היוצאהנשיאתומכי

פיסטים,

$TS1$,טראמפיסטים$TS1$

$DN2$,טראמפיסטים$DN2$שנ־זהלנזעשההוא

גרר

$TS1$שנגרר$TS1$

$DN2$שנגרר$DN2$שמחפשיםתומכיו,אחרי

כ-%52רבות.שניםכברמנהיג

שאובמההאמינומהאמריקאים

שטראמפלפניבקניהנולד

הדוברלתפקידעצמוליהק

יצרלאהואשלהם.והמנהיג

אבלמאין,ישהתיאוריהאת

הפוליטי־בתורכוחואתצבר

קאי

$TS1$הפוליטיקאי$TS1$

$DN2$הפוליטיקאי$DN2$והעזלנשיאותשרץהיחיד

כך.לדבר
גביתרוחהעניקטראמפמאז

קונספירציהתיאוריותלשלל

וביןבמוצהראםביןמגוונות,
והמוזרההחדשהבשתיקה.אם

תיאורייתלכינויזכתהשבהן

Qanon,נשלטתארה"בלפיה

פדופיליתרשתידיעלבפועל

דמוקרטים,בכיריםשלעלומה
ציבורופקידיתקשורתאנשי

לעצורמסוגלטראמפורק
ביחסוכמומצדו,טראמפאותם.

להכ־לאנהנההקיצוני,לימין

חיש

$TS1$להכחיש$TS1$

$DN2$להכחיש$DN2$פעםמדיואףהרעיון,את

YouGovסקרלתומכים.קרץ

גילההבחירותלקראתשנערך

וכיתאוצה,צברההתיאוריהכי

מסכי־טראמפממצביעי37%

מים

$TS1$מסכימים$TS1$

$DN2$מסכימים$DN2$עםמלאאוחלקיבאופן

.Qanonתיאוריית

שמרחףהגדולהשאלהסימן

הפוליטית,המערכתמעלכיום
רפובליקאים,מעטלאומטריד
טראמפתומכייעשומההוא

רפובלי־בכיריםשאחרי.ביום

קאים

$TS1$רפובליקאים$TS1$

$DN2$רפובליקאים$DN2$טרא־אתלראותשמחים

מפ

$TS1$טראמפ$TS1$

$DN2$טראמפ$DN2$משפטיים,להליכיםפונה

לה־נדרשיםלאהםשכךכיוון

תערב.

$TS1$.להתערב$TS1$

$DN2$.להתערב$DN2$הרפובליקאיהרובמנהיג
הדגישאףמקונלמיץ׳בסנאט

במ־ב-%001"פועלטראמפכי

סגרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$"מערערכשהואזכויותיו

מבטאהואבכךהתוצאות.על

המפ־בכיריבקרבנפוצהעמדה

לגה,
$TS1$,המפלגה$TS1$

$DN2$,המפלגה$DN2$מטראמפ,אותםשמרחיקה

תומכיו.אתמכעיסהלאאך

השמר־הפוליטיקאיםעבור

נים,

$TS1$,השמרנים$TS1$

$DN2$,השמרנים$DN2$קונספירטיביבוחריםגוש
יכולאלאבעיה,בהכרחאינו

ההיס־כללמעשה,יתרון.להיות

טוריה

$TS1$ההיסטוריה$TS1$

$DN2$ההיסטוריה$DN2$מלמדתשלהםהפוליטית

שיכולמצביעיםבגושמדוברכי

במחקרופעיל.שימושילהיות
וודותומאסאוליבראריקשל

שיקגובאוניברסיטתשנערך
בתיאוריותאמוןכיעלהב-5102

מרכיבמהווהקונספירציה

האמ־בפוליטיקהוקבועבסיסי

ריקאית.

$TS1$.האמריקאית$TS1$

$DN2$.האמריקאית$DN2$היום,גםהמחקר,לפי
כיוםאמריקאיםשנימכלאחד

לפחות,אחתבתיאוריהמאמין
כ"הסברמגדיריםהםשאותה

וו־סמוייםכוחותעלשמצביע

דוניים

$TS1$וודוניים$TS1$

$DN2$וודוניים$DN2$מטרהלממשהמבקשים

נואלת".

הקונספירטי־הרוחואכן,
בית

$TS1$הקונספירטיבית$TS1$
$DN2$הקונספירטיבית$DN2$רבעלפחותשמאפיינת

בתקופהתלוימהאמריקאים,

לכללאישושזוכהובתיאוריה,

ארה"ב.שלההיסטוריהאורך

שנה,כ-002לפנילמשל,כך

מפלגהלראשונהכשהופיעה

אי־ביטאוחבריהשלישית,

אמון

$TS1$איאמון$TS1$

$DN2$איאמון$DN2$המפלגותבשתיעמוק

האנטי־המפלגההגדולות.

מאסונית

$TS1$האנטימאסונית$TS1$

$DN2$האנטימאסונית$DN2$עלחרטהאזשקמה
החופ־בבוניםלהילחםדגלה

שיים,

$TS1$,החופשיים$TS1$

$DN2$,החופשיים$DN2$כאליטהשתוארהאגודה

המדינהאתשמנהלתנסתרת

המפלגות.שתידרךבמחשכים

עלהפוליטיקההתעצבהמאז
מרצחמרובות,תיאוריותידי

ועדהירחעלוהנחיתהקנדיג׳ון

.2001בספטמבר11מתקפת

באמוןירידהשלרקע"על

חיפשואנשיםבפוליטיקאים,

שהואמהאתשאומרמנהיג

אומרשהואמהאםגםחושב,

ל"הארץ"אומרתשטויות".זה
פסי־חוקרתמאיו,רותד"ר

כולוגיה

$TS1$פסיכולוגיה$TS1$

$DN2$פסיכולוגיה$DN2$חברתית־קוגניטיבית
היאהעברית.באוניברסיטה

מושבוממקוםכימעריכה

הצליחטראמפהלבן,בבית

האמוןחוסראתולחזקללבות

במערכתאמריקאיםהמונישל

כללי,באופןובממסדהפוליטית
בו.דווקאהאמוןהגברתתוך

לאמריקאיםאמרכשהוא"לכן
כתרופהלניקוינוזללשתות

אמריקאיםהיולקורונה
זה".אתששתו

אופןכימציינתמאיוד"ר
אפקטיבי,טראמפשלההגשה

מאמיןעצמושהואשניכרכיוון

הפחותלכלאובתיאוריות,

"הואהזה.הרושםאתמעביר

ופשוטה.נגישהבצורהמדבר

יודע,לא׳אנילומרנוהגלויש
זהאומרים׳.אנשיםשמעתיאבל

עלמדברשהואלתחושהתורם
שאנשיםמשהועלמוכר,משהו

להרגישיכולוזהמדברים,

אתשמעתיאםנכון.למאזינים

שאנשיםמציעזהבעבר,כברזה

אחריםואםזה,אתאמרואחרים

שזהכנראהאזזה,אתאמרו



נכון".

לגיטימיתאמונה
שניםמאותבתמסורתעם

בקרבקונספירטביתחשיבהשל

לרבותבציבורשלמיםפלחים

מאודייתכןהדמוקרטיבמחנה

חידוש.עמומביאלאשטראמפ

האיזואפשריתפרשנותלפי

בחלוףידעךברחובותשקט

בכירימקוויםלפחותכךהזמן.

בעילוםזהבשלבהרפובליקאים

שהטראמפיזםשסבוריםשם

המוכריםלממדיוחזרהיתכווץ

טראמפ.שלפני

המאתמפרשים"אנשים

למוטיבציותבהתאםציאות

מאיומוסיפהשלהם"אחרות

רגשלהחשיבותאתומדגישה

קודמותועמדותאמונותשות

הבחירות.לגבימסקנותבגיבוש

שלהבטןתחושתלדבריה

לאשהמציאותטראמפתומכי

מתעצמתרקרצונםאתחופפת

"לכןחלופי.הסברכשמופיע

מההקולותלהגיעכשהחלו

הקולותאחרינספרווהםדואר

שגורםהסברסיפקזהבקלפי

והגיוןסדרשישלהרגישלהם

לתוצאההסברזהכיבעולם

מבחינתם".הגיוניתלאשהיא

לאישושזכתהזהתובנה

רפובליקאיםמצביעיםמצד

חו"אניהבחירות.אחרירבים

להשליםאלאברירהשאיןשבת

סמית'ג'ייןאמרההתוצאה"עם

"זופוליטיקו.לאתרמאינדיאנה

בכך.להודותלאבורותתהיה

להיותלעשותאפשרכברמה

השניםבארבעהדמוקרטיםכמו

וזועכעוסיםלהיותהבאות

זהבך.פוגעכלקודםזהמים

ואנימכוערלאדםאותךהופך

אניבלביכזאת.להיותרוצהלא

השתלטה.שהתקשורתיודעת

ימשיךשטראמפמקווהאני

טובשזהחושבתאנילהופיע.

לזה".זקוקיםואנחנולאומה

אפשרותשישנהאלא

מיליוניאותםלפיהנוספת

עםישלימולאטראמפתומכי

הפוליטיתוהמערכתהמציאות

החשדנותאתתגביררקכולה

פניעלהמחנותביןהקיימת

יעשומהעשורים.ואולישנים

במידהתלויזהטראמפתומכי

שהבהירהיוצאבנשיארבה

להיעלם.כוונהכללושאין

תועלמרוביםדיווחיםישנם

ערוץמהקמתלעתידכניותיו

נוספתריצהועדחדשחדשות

כךאוב4202.לנשיאות

מלפיתתנהנהשטראמפברור

הרהמפלגהעלשלוהחנק

מיליוניומאהבתפובליקאית

מושיעבושרואיםאמריקאים

דגול.מנהיגרקאו

כיצדלדעתמוקדםלכן

הרפובליהמפלגהתתפתח

תעלהמנהיגיםואילוקאית

בטוחיםמתומכיהכשמחצית

בבחירות.מרמיםשהדמוקרטים

תיאוריותאתהפךהוא
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