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وق��د رك��زت حال��ة ال�س��جال الع��ام ح��ول اتهام��ات امل�س��اءلة املحتمل��ة �ض��د ترامب حت��ى الآن على
ق�ضاي��ا عرقل��ة العدال��ة �أو حماول��ة طم���س �أدل��ة تواطئ��ه املبا�ش��ر �أو �أح��د �أع�ض��اء حملت��ه االنتخابي��ة
مع الأطراف الرو�س��ية بهدف الت�أثري يف االنتخابات الرئا�س��ية لعام  2016وتغيري نتائجها ،ولكن
يت�ض��ح بع��د االتهام��ات املبا�ش��رة للمحق��ق اخلا���ص روب��رت مويل��ر ،مل��ا يق��ارب  12جا�سو�س� ًا رو�س��ي ًا

ترام��ب ،م��ع ق��راءة يف ردود الفع��ل امل�س��اندة واملناه�ض��ة لعزل��ه.

املرجعية املفاهيمية واخللفية التاريخية للعزل الرئا�سي بالواليات املتحدة
الأمريكية
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لطامل��ا اعت�برت الدرا�س��ات الأكادميي��ة املقارن��ة املعني��ة بالبح��ث يف امل�ؤ�س�س��ات الرئا�س��ية �أنّ
عملية عزل الرئي���س ب�ش��كل د�س��توري-قانوين من من�صبه يعد حدث ًا نادر ًا يف �أغلب الدول؛ تخ ّوف ًا
عل��ى اال�س��تقرار احلكوم��ي ،رغ��م تواف��ر عوام��ل االحتج��اج النخب��وي وال�ش��عبي �ض��د الرئي���س ،مثل:
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متورط�ين يف الت�أث�ير يف نتائ��ج االنتخاب��ات (ت�ش��ويه حمل��ة هيالري كلينتون ،واخرتاق��ات �إلكرتونية
ملعطي��ات احلمل��ة االنتخابي��ة� ،)..أنّ مب��ادرة ع��زل ترام��ب �أ�صبح��ت �أك�ثر جد ّي��ة يف ظ� ّل ر ّدة فعل��ه
املناه�ض��ة لتحقيق��ات م�ؤ�س�س��ة الدف��اع واملخاب��رات الأمريكي��ة وجلن��ة جمل���س ال�ش��يوخ ،وتعب�يره
ال�صري��ح ع��ن دعم��ه للجانب الرو�س��ي.
ت�س��عى ه��ذه الورق��ة ال�سيا�س��ية للبح��ث يف الإمكاني��ات املحتمل��ة لع��زل الرئي���س ترام��ب م��ن
من�صب��ه ( )Trump impeachementبالرتكي��ز عل��ى حتلي��ل ال�س��ياقات ال�سيا�س��ية والقانوني��ة
والد�س��تورية للإقال��ة يف �إح��دى �أع��رق الدميقراطيات الغربية؛ الوالي��ات املتحدة الأمريكية؛ وذلك
م��ن خ�لال تق��دمي ملح��ة عام��ة ع��ن تاري��خ الوالي��ات املتح��دة فيما يتعل��ق بق�ضاي��ا مثل عملي��ة العزل،
وعلى وجه اخل�صو�ص �س��حب ال�س��لطة من الرئي���س ،وكذلك امل�ؤاخذات العامة التي حتيط ب�إدارة
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ب��د�أ العدي��د م��ن املواطن�ين والنا�ش��طني واملثقفني والباحث�ين الأكادمييني يراوده��م االعتقاد �أن
الدميقراطية الأمريكية تعاي���ش مرحلة ت�أزم ،خا�صة �أنّ �أغلب امل�ؤ�ش��رات ت�ش�ير �إىل تزايد توج���س
ال��ر�أي الع��ام م��ن �ش��خ�صية الرئي���س ترام��ب ،وانخفا���ض م�س��تويات الثق��ة بامل�ؤ�س�س��ات احلاكم��ة
والنم��وذج الأمريك��ي يف العموم.
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التمهيد
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الت��ورط يف ف�ضيح��ة �سيا�س��ية �أو �أخالقي��ة� ،أو غريه��ا م��ن التجاوزات وامل�ؤاخ��ذات القانونية.
وقد عاي�ش العديد من الدول �سيناريوهات العزل الرئا�سي ،مثل ما يحدث حالي ًا يف الواليات
املتح��دة الأمريكي��ة ،حي��ث �ص� ّوت الربمل��ان الربازيل��ي عل��ى عري�ض��ة الع��زل �ض��د الرئي���س فريناندو
كول��ور ()Fernando Collorبته��م الت��ورط يف ق�ضاي��ا ف�س��اد واختال���س يف ع��ام  ،1992وق��د
اختار تقدمي ا�س��تقالته قبل �إمتام �إجراءات حماكمته يف جمل���س ال�ش��يوخ الربازيلي .كذلك �ص ّوت
جمل���س النواب لدولة الباراغواي على عري�ضة العزل للرئي���س ريول كوبا���س ( )Rau’l Cubasيف
عام 1999؛ بتهم �س��وء ا�س��تخدام ال�س��لطة و�إهمال امللفات الوطنية� ،إال �أنه اختار اال�س��تقالة قبل
�إمت��ام �إجراءات املحاكمة �أي�ض ًا.
�أ ّم��ا النم��وذج الروم��اين للإقال��ة الرئا�س��ية فق��د ع��رف متري��ر ًا لالئح��ة اتهام��ات �ض��د
الرئي���س �أي��ون �إليي�س��كو ( )Ion Iliescuب�س��بب انتهاك��ه ال�س��تقاللية الق�ض��اء ،فج��رى �إ�س��قاطها
وا�س��تمراره يف من�صبه ،وح�صل ذات ال�س��يناريو مع نظريه ،رئي���س زامبيا ليفي مواناوا�س��ا (Levy
 ،)Mwanawasaبع��د اتهام��ات بانته��اك الد�س��تور و�س��وء الإدارة يف ع��ام.12003
ولك��ن م��ن امله��م الق��ول �إنّ عملي��ة الع��زل لي�س��ت ظاه��رة �سيا�س��ية حديث��ة ،ب��ل �إنه��ا ق��د �أُ�س�س��ت
تاريخي � ًا يف اململك��ة الربيطاني��ة املتح��دة ك�إج��راء قان��وين (ب�ين الق��رن ال�ـ 14وال�ـ )19ملعاقب��ة
م�س��ؤويل املنا�صب العليا يف الدولة على ا�س��تغالل ال�س��لطة للقيام بتجاوزات ذات طابع �إجرامي.
ويف التاري��خ املعا�ص��ر ،تبن��ى النم��وذج الأمريك��ي ه��ذه الإجراءات الد�س��تورية للعزل الرئا�س��ي،
لي�س فقط ملعاقبة م�س�ؤويل املنا�صب العليا على جتاوزاتهم ،بل �أي�ض ًا لتحديد نطاق العالقات بني
امل�ؤ�س�س��ة التنفيذي��ة والت�ش��ريعية كميكاني��زم م�ؤ�س�س��اتي ي�ضم��ن �آلي��ة املراقبة والتوازن��ات امل�ضادة
ل�سلطة الرئي�س.2
لذل��ك م��ن امله��م االهتم��ام بالأبع��اد القانوني��ة وال�سيا�س��ية لل�س��يناريو احل��ايل لع��زل الرئي���س
الأمريك��ي ترام��ب ،يف من��وذج حك��م يتبن��ى النظ��ام الرئا�س��ي امل�س��تند �إىل الف�ص��ل ب�ين ال�س��لطات
م
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Young Hun Kim, Impeachment and presidential politics in new democracies, Democratization
Journal, Routledge Taylor & Francis Group, Vol 21, No 3, p 519-553, 2014. https://goo.gl/
o5T8Bu
2

Assis Mafort Ouverney, Reflections about the rules of the impeachment and its impacts on
democracy: Brazil, United States of America and England in Comparative perspective, Saude
Debate, Rio De Janiero, V 40, N especial, p 98-113, 2016. https://goo.gl/327L1U
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لك��ن يف ه��ذا ال�س��ياق ،م��ن امله��م التذك�ير �أن ال�ش��روع يف م�س��ار الع��زل الرئا�س��ي يف الوالي��ات
املتح��دة الأمريكي��ة ،باعتباره��ا �إح��دى الدميقراطي��ات العريق��ة ،ال يعن��ي �أنّ الرئي���س غ�ير ق��ادر
عل��ى اال�س��تمرار ،ب��ل يف الغال��ب يتعاي���ش م��ع االتهام��ات والف�ضيح��ة ،ويبط��ل الفعالي��ة ال�سيا�س��ية
عندم��ا يحاف��ظ عل��ى ن��وع م��ن احل�صان��ة �أو احلماي��ة الت�ش��ريعية داخ��ل الكونغر���س.
�س��نتعر�ض يف بداي��ة ه��ذا املح��ور للمرجعي��ة املفاهيمي��ة للع��زل الرئا�س��ي �ضم��ن النم��وذج
الأمريكيّ ،ثم �س�نركز على اخللفيات ال�سيا�س��ية والقانونية لأمثلة تاريخية ل�س��يناريوهات الإقالة
يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة.

 -1مفهوم العزل ال�سيا�سي و�شروطه

Chris Graham, Presidential impeachment in the USA: How often has it happened?, 16 August
2017, https://goo.gl/XzwMFP
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م��ن امله��م تعري��ف م�صطل��ح الع��زل /الإقال��ة ال�سيا�س��ية ،وتنزي��ل �ش��روطها عل��ى النم��وذج
الرئا�س��ي الأمريك��ي م��ن خ�لال م�س��ارها القان��وين.
وف��ق الد�س��تور الأمريك��ي مي � ّرر جمل���س الن��واب طل��ب الطع��ن يف �أهلي��ة الرئي���س لينظ��ر في��ه
جمل�س ال�شيوخ ب�صفته هيئة حتكيمية واملدعي العام ك�سيناريو �أ ّول� ،أو يقوم الكونغر�س بتفوي�ض
املحكم��ة العلي��ا ذات ال�صالحي��ات الق�ضائي��ة التخ��اذ ق��رار الع��زل ك�س��يناريو ث��ان� .أم��ا ال�س��يناريو
الثال��ث يف النم��وذج ال�سيا�س��ي الأمريك��ي فيتم ّث��ل يف تفعي��ل الق��رار م��ن ط��رف الهيئ��ة الت�ش��ريعية
للكونغر���س وتنفي��ذه �أي�ض� ًا دون الرج��وع �إىل هيئ��ة ق�ضائي��ة م�س��تقلة.3
ويف ه��ذا ال�س��ياق ،يظه��ر جل ّي� ًا العالق��ة ال�ضبابية وغري الوا�ضحة بني امل�س��ار الت�ش��ريعي للعزل
وجت��اوزات �أو ف�ضائ��ح الرئي���س ،وم��ن ث��م فعمل ّي��ة الع��زل ال�سيا�س��ي ترتك��ز بال�ض��رورة عل��ى طل��ب
ر�س��مي من �إحدى امل�ؤ�س�س��ات ال�س��يادية لتنحية رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية ب�سبب اخليانة،
�أو الر�ش��وة� ،أو غريه��ا م��ن اجلرائ��م اخلطرية ح�س��ب امل��ادة الثانية من الد�س��تور الأمريكي.
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وحر�ص م�شرعوها الد�ستوريون الأوائل ل�صياغة قانون امل�ساءلة الرئا�سية على حماية �صالحيات
الرئي�س الأمريكي من �سيناريوهات التدخل املفرط للكونغر�س من جهة �أوىل ،كما �أنها مت ّثل �آلية
م�ؤ�س�س��اتية د�س��تورية للح ّد من جتاوزات الرئي���س.
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تاريخي � ًا تتج��ذر اخلي��ارات الد�س��تورية للُّج��وء �إىل الع��زل ال�سيا�س��ي يف التاري��خ الد�س��توري
لربيطاني��ا ،باعتب��ار �أن الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة كان��ت �إح��دى م�س��تعمراتها ،حي��ث تط��ورت
القوانني والتقاليد اخلا�صة بالتنحية منذ القرن الرابع ع�شر داخل الربملان ملحا�سبة وزراء امللك،
لي���س فق��ط عل��ى جتاوزاته��م �أو تق�صريه��م يف �إدارة ال�ش��أن الع��ام ،ب��ل �أي�ض� ًا ل�س��لوكياتهم اخلا�صة
(جرائ��م /حتر���ش )..الت��ي ت�ش��كك يف نزاهته��م وتخ��ل ب�ص��ورة الدول��ة وهيبته��ا.
وتختل��ف عملي��ة الع��زل -ح�س��ب اجتهادات وا�ضعي الد�س��تور الأمريكي -ع��ن املحاكمات املدنية
�أو اجلنائي��ة (الإجرامي��ة)؛ لأنه��ا تبح��ث غالب � ًا يف �س��وء ت�ص��رف امل�س ��ؤولني يف �أجه��زة الدول��ة،
كم��ا ترك��ز عل��ى حاالت �س��وء �إدارة ال�ش��أن العام ،وانته��اك الثقة احلكومية ،والف�س��اد .لذلك اعترب
امل�ؤ�س�س��ون الأوائ��ل ،الذي��ن كان��وا يخ�ش��ون م��ن احتم��ال �إ�س��اءة ا�س��تخدام ال�س��لطة التنفيذي��ة� ،أن
د�س�ترة امل�س��اءلة وقان��ون الع��زل مهم��ة للغاي��ة ،حت��ى �إنهم جعلوها جزء ًا من الد�س��تور حت��ى قبل �أن
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يح��ددوا مالم��ح الرئا�س��ة و�صالحياتها.4
يظهر مما �س��بق �أنّ عملية العزل تنطوي بال�ضرورة على امل�س��اءلة ال�سيا�س��ية للرئي���س بتفوي�ض
من الهيئة الت�شريعية ،ليجري التنفيذ من طرف م�ؤ�س�سة �أو هيئة ر�سمية �أخرى (املحكمة العليا.)..
وق��د حر���ص الوا�ضع��ون الأوائ��ل للد�س��تور الأمريك��ي ،بالأخ���ص بنجام�ين فرانلك�ين (Benjamin
 ،)Franklinعل��ى �س��لمية الإقال��ة؛ تخ ّوف� ًا م��ن خط��ر اللج��وء �إىل االغتياالت والت�صفيات اجل�س��دية
للم�س��ؤولني يف �أجه��زة الدول��ة مث��ل الرئي���س ،ونائب الرئي���س ،وباقي �أ�صحاب املنا�ص��ب العليا .وع َّد
فرانلكني العزل ال�سيا�س��ي �أك َرب عقوبة ميكن لدوائر ال�س��لطة التنفيذية �أن تتعر�ض لها؛ �إذ ت�ضمن
لها �إمكانية التنحي دون ا�س��تعمال العنف.
ولئ��ن اقت�ص��ر الد�س��تور الأمريك��ي عل��ى الرب��ط ب�ين الأعم��ال الإجرامي��ة ومظاه��ر ا�س��تغالل
ال�س��لطة بالع��زل ال�سيا�س��ي لكب��ار امل�س��ؤولني ف��إنّ الكونغر���س ق��د اعتم��د ثالث��ة تفريع��ات ك�برى من
الإخالالت لل�ش��روع يف �إجراءات عمل ّية الإقالة ،وهي� :أو ًال ،جتاوزات ل�صالحيات ال�س��لطة و�إ�س��اءة
ا�س��تخدامها .ثاني� ًا� ،س��لوكيات غ�ير متالئم��ة م��ع امله��ام املوكل��ة �إىل امل�س��ؤول احلكوم��ي و�أهداف

w w w .

4

Jared Cole & Todd Garvey, Impeachment and Removal, Congressional Research Service,
October 29, 2015. https://goo.gl/XCErKa
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�إلي��ه .ويف ذات ال�س��ياق ،ال تت��م عملي��ة الع��زل وتكتم��ل �إجراءاته��ا �إال بت�صوي��ت الثلث�ين ،وتتمخ���ض
عنه��ا الإقال��ة م��ن املن�ص��ب ،وتثبي��ت التجاوزات على مرتكبها ،مع حرمانه م��ن تقلد منا�صب عليا
يف دوائ��ر �أجه��زة الدولة م�س��تقب ًال.
-2

مناذج العزل الرئا�سي يف تاريخ الواليات املتحدة الأمريكية

5

Amy Williams, What are the criteria for Impeaching a President, The Borgen Project Blog, 24
February 2017. https://goo.gl/UsWjS8
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ال ينح�ص��ر الت�ش��ابه الكب�ير ب�ين الرئي�س�ين يف تعر�ضهم��ا حلم�لات ت�ش��كيك يف خياراتهم��ا
اال�س�تراتيجية �أو ال�س��لوكيات الأخالقي��ة ،ب��ل �أي�ض� ًا ت��دور �أوج��ه ال�ش��به يف ال�س��ياقات امل�صاحب��ة
النتخابهما؛ �إذ مت ّيزت كذلك بتغيري للأجندات االقت�صادية وحماوالت �إنعا�شها بعد فرتة ركود،
وم�شاكل اجتماعية كبرية ،وفراغ �سيا�سي (انعدام الثقة بالنخبة ال�سيا�سية) يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
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غالب ًا ما ت�س� َ
�تح�ضر مقاربات الرئي���س الأمريكي الأ�س��بق ريت�ش��ارد نيك�س��ون للحكم ،وبالأخ�ص
حماوالت��ه لعرقل��ة وت�ضلي��ل م�س��ار العدال��ة خ�لال حتقيقه��ا فيم��ا يع��رف بف�ضيح��ة ووترغي��ت؛ عن��د
التع ّر���ض لل�ضغ��ط ال��ذي ميار�س��ه الرئي���س احل��ايل عل��ى �أجه��زة الق�ض��اء لإيق��اف الأبح��اث الت��ي
يجريه��ا حالي� ًا مكت��ب التحقيق��ات الفي��درايل يف ح��ق بع���ض �أع�ض��اء حملت��ه االنتخابي��ة بخ�صو���ص
ال�ش��كوك يف تواطئه��م م��ع رو�س��يا لتغي�ير نتائ��ج االنتخاب��ات مل�صلحة مر�ش��حهم.
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وظيفته .ثالث ًا� ،إ�ساءة ا�ستخدام الوظيفة لأغرا�ض مريبة �أو لتحقيق مكا�سب �شخ�صية.5
عل��ى الرغ��م م��ن �أن م�صطل��ح (الع��زل) ي�س��تخدم ع��ادة للإ�ش��ارة �إىل �إقال��ة م�س��ؤول حكوم��ي
م��ن من�صب��ه ،ف��إن عملي��ة الع��زل ،كم��ا ه��و مو�ص��وف يف الد�س��تور ،ت�س��تلزم �إجراءي��ن متمايزي��ن
تتبنى �إجراءاتهما جمال���س الكونغر���س املنف�صلة (جمل���س النواب /جمل���س ال�ش��يوخ)؛ ف�أو ًال تقوم
�أغلبي��ة ب�س��يطة م��ن جمل���س الن��واب بالت�صدي��ق� ،أو تواف��ق ر�س��مي ًا على مزاعم ارت��كاب خمالفات،
م��ن �أج��ل متريره��ا �إىل جلن��ة ت�ش��ريعية ،وكذل��ك حت�ض�ير م��ا يع��رف بالئح��ة الع��زل articles of
تر�س��ل يف وق��ت الح��ق �إىل جمل���س ال�ش��يوخ ،حي��ث ت َّتخ��ذ الإج��راءات
 ،)impeachmentالت��ي َ
التالية :امل�ساءلة ال�سيا�سيةّ ،ثم عر�ض القرار للت�صويت ب�أغلبية الثلثني لإدانة امل�س�ؤول احلكومي
(قا�ض فيدرايل /الرئي���س /نائب الرئي���س /ع�ضو جمل���س الكونغر���س )...عن اجلرائم املن�س��وبة
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تع��د ح��االت الع��زل الرئا�س��ي ن��ادرة يف تاري��خ الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة� ،إال �أ ّن��ه يف
�أواخ��ر الق��رن التا�س��ع ع�ش��ر ( )1868عاي���ش الرئي���س �أن��درو جون�س��ون ()Andrew Johnson
م�س��ار الإقال��ة باتهام��ات ح��ول ا�س��تغالل النف��وذ و�إقال��ة �أح��د امل�س��ؤولني احلكومي�ين (وزي��ر الدف��اع
الأمريكي) دون العودة �إىل الكونغر�س يف �أعقاب احلرب الأهلية .وجتنب الرئي�س جون�سون الإقالة
ب�ص��وت واح��د �أق��ل م��ن ثلثي جمل���س ال�ش��يوخ الأمريكي.

f i k e r c e n t e r. c o m

عرف امل�ش��هد ال�سيا�س��ي الأمريكي حماوالت م�ش��ابهة لعزل الرئي���س يف التاريخ املعا�صر ،حيث
ا�ضط��ر الرئي���س ريت�ش��ارد نيك�س��ون ( )Richard Nixonلتق��دمي ا�س��تقالته م��ن من�صب��ه يف التا�س��ع
م��ن �أغ�سط���س�/آب � 1974إث��ر ف�ضيح��ة ووترغي��ت ( ،)Watergate Scandaleمتجنب� ًا م�س��اعي
جمل�س النواب (�إحدى م�ؤ�س�سات الكونغر�س الأمريكية) لعزله.6
اعتمد الرئي���س نيك�س��ون يف �أوائل ال�س��بعينيات ا�س�تراتيجية اال�ستقطاب ال�سيا�سي احلاد،
وق��د ح��اول الرئي���س ترام��ب �إع��ادة �إنتاجه��ا بالت�ش��ريع ملقارب��ات غ�ير متع��ارف عليه��ا يف املنظوم��ة
الليربالية الأمريكية (االن�سحاب من االتفاقيات الدولية .)..فتعالت الأ�صوات املنتقدة ل�سيا�ساته
واملطالب��ة بعزل��ه ،مع ِّلل��ة مواقفه��ا بع��دم قدرت��ه -ب�صفت��ه الرئي���س احل��ايل -عل��ى االلت��زام بتنفي��ذ
اال�س�تراتيجيات الك�برى؛ ب�س��بب غي��اب الر�ؤي��ة الوا�ضح��ة املتما�س��كة واملتكامل�ةة ((Doc� Trump
 ،trineم��ن جه��ة �أوىل ،بالإ�ضاف��ة �إىل خلق��ه لن��وع من الإرباك مل�ؤ�س�س��ات الدولة ،وحالة من انعدام
التواف��ق نتيج��ة للتغي�يرات املفاجئ��ة والراديكالية على م�س��توى اخليارات املحلي��ة ،من جهة �أخرى.
ومن ثم ف�إن كال الرئي�سني؛ نيك�سون وترامب ،ال يخلقان �إحراج ًا و�إرباك ًا وا�ضح ًا لتوازنات امل�شهد
ال�سيا�س��ي الأمريك��ي وا�س��تقراره فق��ط ،ب��ل يجعالن امل�س��ارات املتحكم��ة يف دميقراطية االنتخابات
الرئا�س��ية يف نطاق الت�س��ا�ؤل والت�شكيك.

w w w .

وعل��ى الرغ��م م��ن �أن العدي��د م��ن الأع�ض��اء اجلمهوري�ين بالكونغر���س ق��د حاول��وا م�س��اندة
الرئي���س نيك�س��ون لتج��اوز تداعي��ات ف�ضيح��ة ( ،)Watergateف ��إن تنحي��ة املحق��ق املك ّل��ف يف
الق�ضي��ة م��ن ط��رف الرئي���س ،وا�س��تقالة املدع��ي الع��ام ونائب��ه ،فيم��ا يع��رف مبذبح��ة /فاجع��ة ليل��ة
ال�س��بت( ،)Saturday Night Massacreق��د دفع��ت باللجن��ة الق�ضائي��ة التابع��ة ملجل���س الن��واب
6

Valerie Strauss, History lesson: Richard Nixon was not impeached, 29 may 2017, the
Washington Post Journal, https://goo.gl/ogXP64
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ت�س��ببت ف�ضيح��ة كلينت��ون وتورط��ه يف عالق��ة م��ع �إح��دى م�س��اعداته (موني��كا لوين�س��كي)
يف عزل��ه م��ن من�صب��ه ،ب�س��بب حماوالت��ه املتعددة لعرقلة التحقيق��ات ،بالإ�ضافة �إىل �إخفاء الأدلة،
وتق��دمي �ش��هادات خطي��ة و�إف��ادات خاطئ��ة ،وحن��ث اليم�ين �أم��ام املحكم��ة .وبذل��ك ت�س��ببت ق�ضي��ة
التحر���ش اجلن�س��ي الت��ي رفعته��ا �ض��ده ب��وال جون��ز ،يف  ،1998واملحاكم��ة الت��ي نف��ى فيه��ا عالقت��ه
مبونيكا لوين�سكي ،يف توجيه اتهامات ب�شهادة الزور �أمام هيئة املحلفني يف �أغ�سط�س�/آب .1998
وبع��د �أربع��ة �أ�ش��هر (حتدي��د ًا يف دي�س��مرب/كانون الأول  ،)1998واف��ق جمل���س الن��واب الأمريك��ي
على مطلبني لإقالة الرئي�س كلينتون �أمام اتهامات �صريحة له بنق�ض اليمني �أمام هيئة املحلفني؛
لإن��كاره عالقت��ه مبوني��كا م��ن جه��ة �أوىل ،ولعرقلت��ه العدالة وحماوالته املتك��ررة لت�ضليلها ،من جهة
�أخرى.
ويج��در بالذك��ر �أن جمل���س ال�ش��يوخ ق��د ب��ر�أ الرئي���س كلينت��ون م��ن جمي��ع االتهام��ات ،حي��ث مل
يت��م جتمي��ع الثلث�ين م��ن الأ�صوات لعزله م��ن من�صبه.

االنتخابات الأمريكية  2016و�سياقات �سيناريو العزل

ويعتق��د ال�صح��ايف روب��رت م��اري (� )Merry Robertأنّ الرئي���س ترام��ب ا�س��تطاع التوا�ص��ل مع
الناخب�ين و�إقناعه��م بربناجم��ه االنتخاب��ي ،بالإ�ضاف��ة �إىل تقدميه ل�صورة بديل��ة عن نخبة النظام
احلاكم منذ احلرب العاملية الثانية ومقوالتها /مقارباتها (املهرتئة) غري املن�سجمة مع حتديات
ومتغريات الو�ضع الراهن.7

Robert W.Merry, Donald Trump’s Empty Governance, The Strategic Culture Foundation
Online Journal, 04 January 2018, https://goo.gl/8Q7T5y

w w w .
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ي��رى العدي��د م��ن املحلل�ين لل�ش��أن ال�سيا�س��ي الأمريك��ي �أنّ النج��اح االنتخاب��ي للرئي���س احل��ايل
(دونال��د ترام��ب) يع��د انتكا�س��ة للتجرب��ة الدميقراطي��ة ولتقالي��د احلك��م يف الوالي��ات املتح��دة
الأمريكية ،ويف�س��رون و�صوله �إىل �س� ّدة احلكم بر ّدة فعل عقابية من قبل جزء كبري من الناخبني
الأمريكي�ين للنخب��ة ال�سيا�س��ية الت��ي فق��دوا الثقة بها.
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التهام��ه بخل��ق �إخ�لاالت والتدخ��ل املبا�ش��ر يف �إعاق��ة التحقيق��ات.
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-1

دونالد ترامب :الرئي�س ال�شعبوي يف البيت الأبي�ض

الحق��ت الرئي���س ترام��ب من��ذ بداي��ة حملت��ه االنتخابي��ة ته��م ال�ش��عبوية ،خا�ص��ة �أن��ه تعر���ض
باالنتق��اد لنف��وذ النخب��ة ال�سيا�س��ية وف�ش��ل �صن��اع الق��رار التكنوق��راط يف ر�س��م �سيا�س��ات �ضامن��ة
لق��وة الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة دولي ًا� ،إىل جانب اتهامات بف�س��اد الطبقة ال�سيا�س��ية وابتعادها
عن م�ش��اغل ال�ش��عب .لذلك من ال�س��هل اال�س��تنتاج �أن هذه ال�ش��عبوية قد �أعاقت توا�صله مع دوائر
اتخ��اذ الق��رار داخ��ل منظوم��ة احلك��م من��ذ الأيام الأوىل لو�صول��ه �إىل البيت الأبي���ض ،حيث طغت
املقاربة ال�شخ�صية للحوكمة على ال�ضوابط البريوقراطية ،وهو ما خلق توتر ًا وعدم ات�ساق داخل
م�ؤ�س�س��ات الدول��ة .8و�أ�ضف��ى غي��اب اخللفي��ة ال�سيا�س��ية للرئي���س ترام��ب م�صداقي ًة عل��ى خطاباته
خالل احلملة االنتخابية مقارنة مبناف�سته هيالري كلينتون ،حيث قال�« :إنني وحدي القادر على

f i k e r c e n t e r. c o m

الإ�صالح».9
انه��ارت م�س��تويات الثق��ة بالرئي���س الأمريك��ي مب��ا يناه��ز  42نقط��ة �إىل  ٪22فق��ط ،ح�س��ب
ا�ستطالعات �أجرتها م�ؤ�س�سة الأبحاث  ،PEWيف حني �أن الآراء الإيجابية جتاه الواليات املتحدة
الأمريكي��ة انخف�ض��ت ب�ـ  15نقط��ة لت�ص��ل �إىل .10٪49
ه��ذا الفق��دان التدريج��ي للت�أيي��د ال�ش��عبي ( %56م��ن ال�ش��عب الأمريك��ي يعار�ض��ون �سيا�س��اته
بتاري��خ دي�س��مرب/كانون الأول  )2017يط��رح ت�س��ا�ؤالت ح��ول جناع��ة �إجن��ازات الإدارة الأمريكية
احلالي��ة ،وت�أثريه��ا الإيجاب��ي يف ال��ر�أي الع��ام الأمريك��ي ،مبعن��ى �أنّ عملي��ة الق�ض��اء الن�س��بي عل��ى
خماط��ر تنظي��م الدول��ة ،وتخفي���ض مع��دالت الهج��رة غ�ير ال�ش��رعية (م��ن املك�س��يك ،)..مل يق��در
الرئي���س ترام��ب عل��ى ا�س��تثمارها ال�س��تقطاب ال�ش��عب الأمريك��ي؛ ب�س��بب خل��ل يف �أ�ش��كال التوا�صل
ال�سيا�سي.11
ُيرج��ع كث�ير م��ن التحلي�لات ه��ذا الت��دين يف �ش��عبية ترامب �إىل ح�س��ابه ال�ش��خ�صي على تويرت،
فق��د �أ ّك��دت ا�س��تطالعات ر�أي �أقيم��ت يف الوالي��ات املتح��دة �أن �إح��دى النق��اط الت��ي يتف��ق حوله��ا
جزء من ال�سيا�س��يني املحافظني والدميقراطيني تتم ّثل يف م�ؤاخذاتهم وتوج�س��اتهم من تغريداته

w w w .

Uri Friedman, What is a Populist, The Atlantic Journal, Feb 27, 2017, https://goo.gl/444vBw

8

Ibid.

9

Ibid.

10
11

Joe Sommerlad, Donald Trump Impeachment: Can the US president be removed from office
and how could it happen?, 22 August 2018, https://goo.gl/cCSFK3
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ع��ن مهام��ه .وم��ن ه��ذه الزاوي��ة يالح��ظ �أن م�س��اعي ع��زل الرئي���س ترام��ب ترتك��ز عل��ى تربي��رات
�سيا�س��ية يظه��ر مبوجبه��ا الرئي���س ترام��ب تهدي��د ًا للنموذج الأمريك��ي للدميقراطي��ة ،فقد �ص ّنفت
جمل��ة ( )The Economistيف ا�س��تطالعها ال�س��نوي مل�س��تويات الدميقراطي��ة فيم��ا يق��ارب 167
دولة ،الواليات املتحدة على �أنها «دميقراطية معيبة» («دميقراطية غري كاملة») يف عام ،2016
تو�صلت
و�أرجع��ت ذل��ك� -إىل ح��د بعي��د� -إىل ت��آكل ثق��ة اجلمه��ور بامل�ؤ�س�س��ات ال�سيا�س��ية .بدوره��ا ّ
م�ؤ�س�سة الدرا�سات ( ،)PEWوغريها من مراكز الأبحاث� ،إىل انطباع بزيادة م�ستويات الت�شا�ؤم
حول حال��ة الدميقراطية الأمريكية.
ويب��دو جل ّي� ًا �أن ال�س��لوكيات واالختي��ارات ال�سيا�س��ية للرئي���س احل��ايل ترامب ق��د �ضخمت حالة
التوج�س والت�شكيك يف تقاليد املمار�سة الدميقراطية ،خا�صة �أنه يبدو غري من�سجم �أو متوافق مع
املكا�سب الكربى للدميقراطية ،مثل البريوقراطية الأمريكية ،والق�ضاء ،وا�ستقاللية ال�صحافة،
ونزاه��ة االنتخاب��ات ،وم�ش��روعية التناف���س واملعار�ض��ة ال�سيا�س��ية ،بالإ�ضاف��ة �إىل م�صداقي��ة
اخلطاب ال�سيا�سي للم�ؤ�س�سة الرئا�سية ،ومن ثم �صار ي�صفه العديد من ال�سيا�سيني (مثل �ستيف
كوه�ين مم ّث��ل احل��زب الدميقراط��ي مبجل���س ال�ش��يوخ) ،والإع�لام الأمريك��ي ،ب�أن��ه «خط��ر عل��ى
وطني.
الدميقراطية» ،وبذلك ف�إن احلر�ص على امل�ساءلة والتحقيق مع الرئي�س واجب وت�ص ّرف ّ

األبعاد السياسية والقانونية

عل��ى توي�تر ،الت��ي تظه��ره رئي�س � ًا منغم�س � ًا يف النزاع��ات ال�ش��خ�صية م��ع امل�ش��اهري والإعالمي�ين
�أك�ثر م��ن اهتمام��ه مبهام��ه الرئا�س��ية �أو حفاظ��ه عل��ى كاريزم��ا من�صبه كرئي���س للوالي��ات املتحدة
الأمريكية .ويبدو من الت�س��ريبات احلا�صلة حالي ًا (�ش��هر �س��بتمرب�/أيلول � )2018أنّ �إدارة البيت
الأبي�ض تعرف (انقالب ًا �إداري ًا) على الرئي���س ترامب� ،أو كما و�صفه �ش��خ�صي ًا باملقاومة /التمرد
(.)resistance
ي�ش�ير احلديث عن احتماالت العزل واتخاذ الإجراءات الالزمة للم�س��اءلة القانونية للرئي���س
ترامب �إىل �أزمة د�ستورية ته ّز الدميقراطيات العريقة يف دولة مثل الواليات املتحدة الأمريكية،
خا�ص��ة �أنه��ا يف جوهره��ا نت��اج لأزمة �سيا�س��ية .ويبقى الد�س��تور الأمريكي هو الأ�سا���س يف قرارات
نحى الرئي���س
العزل ،والذي بدوره ال يحدد بو�ضوح جملة الإخالالت والتجاوزات التي مبوجبها ُي َّ

w w w .
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 -2تداعي��ات التدخ��ل الرو�س��ي يف االنتخاب��ات الرئا�س��ية الأمريكي��ة  2016عل��ى
�س��يناريو العزل
ن�ش��أت فك��رة الع��زل مب ّك��ر ًا ،بع��د �أ�ش��هر قليل��ة م��ن انتخ��اب ترام��ب رئي�س� ًا للوالي��ات املتح��دة
الأمريكي��ة ،نتيج��ة ملحاوالت��ه العلني��ة واملك�ش��وفة لإعادة ر�س��م عالقات وثيقة مع رو�س��يا ،واقتدائه
الوا�ض��ح ب�أ�س��لوب (بوت�ين) يف �ش��خ�صنة ال�س��لطة و�إخ�ضاع م�ؤ�س�س��ات الدول��ة خلياراته ومنظومة
حكم��ه (الأوتوقراطي��ة) .ولك��ن رو�س��يا �أظه��رت تعاطف� ًا ودعم� ًا كبريي��ن للمر�ش��ح ترام��ب ،خ�لال
احلمل��ة االنتخابي��ة ،بو�صف��ه املناف���س الأول لهي�لاري كلينتون ،مبا ت�س��تبطنه من النهج ال�سيا�س��ي
الكال�س��يكي الأمريك��ي م��ن جه��ة �أوىل ،و�أي�ض� ًا لأن��ه ناق��د للمنظوم��ة وال�سيا�س��ات الأمريكي��ة م��ن
داخلها.
وزادت االنتخاب��ات الأمريكي��ة بن�س��ب عالي��ة مع��دالت امل�ش��اهدة واملتابع��ة الت��ي م ّي��زت املواطن
الرو�س��ي ،حي��ث اجتذب��ت �ش��خ�صية ترام��ب انتب��اه ال�ش��عب الرو�س��ي �إىل درج��ة اعتب��ار جناح��ه
االنتخاب��ي �أه��م ح��دث لع��ام  2016ح�س��ب عملي��ة ا�س��تجواب نفذته��ا بع���ض ال�صح��ف الرو�س��ية.
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جت��اوزت االنتخاب��ات الرئا�س��ية الأمريكي��ة دائ��رة االهتم��ام الإعالم��ي ،وا�س��تثمرتها ال�س��لطة
الرو�س��ية لت�أكي��د نفوذه��ا عل��ى امل�س��توى ال��دويل ،خا�ص��ة �أنه��ا �أ�صبح��ت مو�ضوع� ًا رئي�س��ي ًا للجدال
ب�ين املرت�ش��حني يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،كم��ا �أظه��ر ا�س��تفتاء ملوق��ع فوك���س ني��وز (Fox
� )News Politicsأن  %44م��ن الأمريكي�ين يعتق��دون �أن رو�س��يا حت��اول التدخ��ل والت�أث�ير يف
نتائ��ج االنتخاب��ات حل�س��اب املر�ش��ح ترام��ب .12وم��ا يه��م عن��د احلدي��ث ع��ن التحال��ف اخلف� ّ�ي بني
ال�س��لطة الرو�س��ية والقائمني على احلملة االنتخابية للرئي���س ترامب يتم ّثل يف التفاعل الإعالمي
مع احليثيات املتعلقة بال�سباق االنتخابي ،خا�صة �أن و�سائل الإعالم الرو�سية تن�ضوي غالب ًا حتت
دوائر ال�س��لطة وتخدم �أجنداتها ،التي بال�ضرورة ت�ؤكد ال�ش��كوك حول التعاطف الرو�س��ي مع هذا
املرت�شح.13
تعي���ش الدميقراطي��ة الأمريكي��ة -كم��ا �س��بقت �إلي��ه الإ�ش��ارة -منزلق� ًا جد ّي� ًا ب�س��بب ال�ش��كوك

w w w .

12

Dana Blanton, Fox News Poll: Trump approval down, voters support special counsel on
Russia, Fox News Politics, May 24, 2017. https://goo.gl/mNhzTj
13

Slutsky, P & Gavra, D, The Phenomenon of Trump’s Popularity in Russia: Media Analysis
Perspective. American Behavioral Scientist, 61(3), 334–344. 2017. https://goo.gl/KEFSKD
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منذ �صيف عام  2016بد�أ حتقيق  FBIيف حيثيات التدخل الرو�سي يف االنتخابات الرئا�سية،
وقد تقدمت هذه التحقيقات ،وت�شمل الآن اتهامات موجهة للرئي�س ترامب وم�ساعديه يف احلملة
االنتخابي��ة بالتن�س��يق م��ع اجله��ات الرو�س��ية ،بالإ�ضاف��ة �إىل توجي��ه اتهام��ات جدي��دة ل��ه بعرقل��ة
حتقيق��ات (مكت��ب التحقيق��ات الفي��درايل) وبقي��ة �أجهزت��ه .ولك��ن يف هذه املرحل��ة ال توجد عالقة
م�ؤكدة بني تدخل رو�س��يا واالت�صاالت املتعددة التي �أجرتها حملة ترامب مع امل�س��ؤولني الرو���س �أو
الأف��راد ذوي العالق��ات الوثيق��ة باحلكوم��ة الرو�س��ية.

 -3الرئي�س ترامب :جناحات اقت�صادية و�إخفاقات �سيا�سية
ال يج��د نق��اد ال�س��لوك ال�سيا�س��ي للرئي���س الأمريك��ي ترام��ب منا�ص � ًا م��ن االع�تراف بالنم��و
التدريج��ي لالقت�ص��اد ،وق��درة احلكوم��ة احلالي��ة عل��ى اال�س��تجابة ملقت�ضي��ات الأزم��ة املالي��ة ،عل��ى
الرغم من عدم ر�ضا الرئي���س احلايل عن توجهات ال�سيا�س��ات التجارية ملا بعد احلرب الباردة،
Barry Berke, Noah Bookbinder & Norman Eisen, Presidential Obstruction of Justice: the Case
of Donald Trump, the Governance Studies at Brookings, October 10, 2017.

w w w .
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يف  14يونيو/حزي��ران � ،2016أف��ادت �صحيف��ة وا�ش��نطن بو�س��ت ()Post Washington
�أنّ القرا�صن��ة الرو���س ق��د اخرتق��وا �ش��بكة الكمبيوت��ر التابع��ة للجن��ة الوطني��ة الدميقراطي��ة (the
 ،)Democratic National Committeeوق��د �س��مح ه��ذا االخ�تراق الأمن��ي بو�صوله��م �إىل
معطي��ات وملف��ات ح��ول معار�ضته��ا لدونال��د ترام��ب ،بالإ�ضاف��ة �إىل الق��درة عل��ى تتب��ع ر�س��ائل
بري��د القائم�ين عل��ى حمل��ة هي�لاري كلينت��ون .ويف  22يوليو/مت��وز ُ ،2016ن�ش��رت جمموع��ة م��ن
ر�س��ائل الربي��د الإلك�تروين وامل�س��تندات املخرتق��ة م��ن قبل ويكيليك���س ب�ش��كل مت�سل�س��ل ط��وال فرتة
االنتخاب��ات ،ب��دء ًا م��ن � 7أكتوبر/ت�ش��رين الأول .14 2016

األبعاد السياسية والقانونية

�ش��به امل�ؤك��دة بالتدخ��ل الرو�س��ي يف االنتخاب��ات الأمريكي��ة؛ خا�ص��ة بع��د �أن �أكد الرئي���س ترامب يف
�إح��دى املقاب�لات التلفزيوني��ة �أن��ه تع ّم��د �إقال��ة مدي��ر املخاب��رات الفيدرالي��ة لتعطي��ل التحقيق��ات
اجلارية يف هذه الق�ضية .وتزعزع هذه ال�شكوك بالتواط�ؤ بني الرئي�س الأمريكي والدولة الرو�سية
الركائ��ز املتين��ة للتجرب��ة الدميقراطي��ة ،كم��ا ته��دد القواع��د الكربى للحكم اللي�برايل يف النموذج
الأمريكي.
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بدلي��ل عدائيت��ه للتكت�لات الإقليمي��ة .م��ع العل��م �أن مقارب��ات ترام��ب لل�سيا�س��ات االقت�صادي��ة ال
تلتزم بالتوجهات الكربى التقليدية للواليات املتحدة الأمريكية من قبل ال�سوق املفتوحة ،والنظام
اللي�برايل ال��دويل ،وبالأخ���ص التبعي��ة االقت�صادي��ة ك�ش��رط �أ�سا�س��ي لال�س��تقرار ال�سيا�س��ي الدويل
الت��ي �أنهك��ت و�أف�ش��لت االقت�ص��اد الأمريك��ي ،وف��ق م��ا �ص ّرح به خ�لال حملته االنتخابي��ة ويف خطاب
التن�صيب.
وق��د ه��دد م��رار ًا بان�س��حاب ب�لاده م��ن التكت�لات واملعاهدات التجاري��ة الدولية ،ودع��ا ل�ضرورة
مراجع��ة جناع��ة االن�ضم��ام �إىل ( )NAFTAوك ّل اتفاقي��ات التب��ادل م��ع املك�س��يك �أو كن��دا ،حي��ث ال
تكون «�أمريكا �أو ًال» .15لذلك اختلف الرئي���س ترامب مع عدد من امل�س��ؤولني يف م�ؤ�س�س��ة ال�سيا�س��ة
اخلارجي��ة ب�س��بب عزم��ه عل��ى �إعادة التفاو�ض ح��ول اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�ش��مالية.
يعك���س رف���ض ترام��ب توا�ص��ل االنخ��راط يف اتفاقي��ات �أو تكت�لات دولي��ة تخ ّوف� ًا عل��ى ال�س��يادة

f i k e r c e n t e r. c o m

الوطني��ة وحماي��ة الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة من املخاطر امل�س��تقبلية لالقت�ص��اد العاملي ،يف حني
يرى فيه العديد من امل�س��ؤولني احلكوميني واملتابعني لل�ش��أن الأمريكي ارجتالية يف اتخاذ القرار.
وم��ن ث��م ف��إن رف���ض ترام��ب االتفاقي��ة الدولي��ة (مث��ل حماي��ة املن��اخ) كان دلي� ً
لا عل��ى �أن��ه �س��يكون
الرئي���س الأول ال��ذي �س��ي�أخذ عل��ى عات��ق م�ؤ�س�س��ة البي��ت الأبي���ض م�س��ؤولية وحتدي��ات التخل��ي ع��ن
اال�س�تراتيجيات الكربى واخليارات املتفق عليها داخل امل�ش��هد ال�سيا�س��ي الأمريكي ،وهو ما �أزعج
دوائ��ر �صناع��ة الق��رار .كذل��ك �ص��دم الرئي���س ه��ذه النخب��ة ال�سيا�س��ية واالقت�صادي��ة عندم��ا و�ض��ع
خط��ة ميزاني��ة تنط��وي عل��ى ا�س��تثمارات �ضخم��ة يف امل�ش��روعات ال�صغ�يرة ،مم��ا يح��د م��ن تطوي��ر
الربام��ج البيئية الأ�سا�س��ية.16
لع� ّل م��ا يث�ير اال�س��تغراب ل��دى ج��زء م��ن املتابع�ين لل�ش��أن الأمريك��ي �أنّ مطال��ب الع��زل ،وكذلك
ارتف��اع ن�س��ب ع��دم الر�ض��ا عن �ش��خ�صية الرئي���س ترامب و�س��لوكياته ،وكذلك خياراته ال�سيا�س��ية،
حت�س��ن م�ؤ�ش��رات التنمي��ة االقت�صادية واالرتفاع
ل��دى ال��ر�أي الع��ام الأمريكي؛ تتوا�صل بالرغم من ّ
الع��ام مل�ؤ�ش��رات الأوراق النقدي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل ارتفاع الأجور.

w w w .

15

Tessa Berenson, Donald Trump Details Plan to Rewrite Global Trade Rules, TIME .June 28,
2016, https://goo.gl/6Jqoxw
16

Richard Wolffe, How Trump’s foreign policy threatens to make America weak again, The
Guardian, 2 July 2017, https://goo.gl/GYVf8g

14

John Queally, Blame It on the Base: Trump tells Supporters his impeachment would be their
Fault, the Common Dreams Journal , 07 September 2018, https://goo.gl/CAuf7X
2018

https://arabic.cnn.com/business/article/2018/07/24/bus-2472018-usa-dollar- 24

 / economy-exchange-rateعــريب  NEWSأســرع وتــرة لنمــو االقتصــاد األمريكــي منــذ  ،2014متــوز 28 ،2018
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وعل��ى ه��ذا الأ�سا���س يعم��ل الرئي���س ترام��ب عل��ى ا�س��تعمال ا�س�تراتيجيات الرتهي��ب والتخويف
لل�ش��ارع الأمريك��ي ،عل��ى الرغ��م م��ن �أن العدي��د م��ن اخل�براء االقت�صادي�ين ي�ؤك��دون �أن املعامالت
والأ�س��واق املالي��ة ق��د ت�ش��هد ارتب��اك ًا م�ؤقت� ًا وحال��ة م��ن ع��دم اليق�ين يف ح��ال تفعي��ل امل�س��اءلة ،دون
الو�ص��ول �إىل االنهي��ار ،ب�س��بب �سيا�س��ات الإ�ص�لاح ال�ضريب��ي لل�ش��ركات .وي��رى ه��ؤالء اخل�براء �أنّ
االقت�صاد الأمريكي ال يرتبط �ضرورة بامل�شاكل ال�سيا�سية للبيت الأبي�ض ،خا�صة �أنه يف �سياقات
مقارنة ،مثل م�س��اءلة بيل كلينتون ،مل تتعطل الأ�س��واق الأمريكية .17ولكن من املهم الإ�ش��ارة �إىل
�أن االقت�ص��اد الأمريك��ي بلغ��ت مع��دالت من��وه  %4.1خ�لال الرب��ع الث��اين م��ن ع��ام  ،2018وق� ّدرت
بع���ض التقاري��ر مع��دل النم��و يف الرب��ع الثال��ث بن�س��بة � %4.3س��نوي ًا .لذل��ك ،وفق� ًا مل��ا ذك��ره ه��وارد
�س��يلفر ب�لات ،كب�ير املحلل�ين يف م�ؤ�ش��ر  ،S & P Dow Jonesعرف��ت �أ�س��واق الأ�س��هم الأمريكي��ة
منذ و�صول الرئي�س ترامب �إىل احلكم ن�سق ًا ت�صاعدي ًا متوا�ص ًال لأول مرة يف التاريخ الأمريكي.
وقد �ش� ّكلت الأ�س��واق الأمريكية  %66.5من مكا�س��ب الأ�س��هم العاملية منذ انتخابات  ،2016حتى
�إنه��ا مت ّث��ل م��ا يق��ارب  %54م��ن معام�لات ال�س��وق العاملي��ة.
والتناق���ض يف ال�س��ياق احل��ايل ل�ل�إدارة الأمريكي��ة قب��ل ه��ذه االنتخاب��ات� ،أن��ه مل يتوق��ع �أو
يتنب��أ معظ��م مراقب��ي ال�س��وق املالي��ة ب��أن رئا�س��ة ترام��ب �س��يكون له��ا ت�أث�ير �إيجاب��ي .وي��رى املحل��ل
االقت�ص��ادي ه��وارد �س��يلفر �أنّ �سيا�س��ات الرئي���س ترام��ب ق��د �أنع�ش��ت الأ�س��واق الأمريكي��ة ،و�أكدت
�أف�ضليتها دولي ًا ،م�ؤكد ًا �أن �سوق املعامالت قد ارتفعت �أكرث يف عام � 2018إىل  2.0تريليون دوالر
�أمريك��ي ،يف ح�ين �أن الأ�س��واق خ��ارج الوالي��ات املتح��دة خ�س��رت تريلي� َ
�ون دوالر �أمريك��ي.18

http://www.bbc.com/arabic/business-44984261
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وق��د �ص� ّرح الرئي���س ترام��ب لو�س��يلة الإع�لام (فوك���س ني��وز) ،يف �ش��هر �أغ�سط���س�/آب ،2018
حم��ذر ًا خ�صوم��ه ال�سيا�س��يني ،وبالأخ���ص الرئي���س �أوباما ،قائ ًال�« :إذا تع ّر�ض� ُ�ت للعزل ف�أعتقد �أن
ال�س��وق �س��تنهار ،و�أن اجلميع �س��يكونون فقراء للغاية� .س�ترى تراجع ًا للأرقام ب�ش��كل لن ي�صدق».
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 -4الئح��ة االتهام��ات �ض��د الرئي���س (دونال��د ترام��ب) و�إمكاني��ات الع��زل يف القان��ون
الأمريكي
من��ذ منت�ص��ف الع��ام املا�ض��ي ( )2017تعال��ت الأ�ص��وات املنادي��ة مبحاكم��ة الرئي���س ترام��ب
والتدقي��ق يف تورط��ه م��ع رو�س��يا بغي��ة التعبئ��ة ال�ش��عبية مل�صلحت��ه خ�لال االنتخابات الرئا�س��ية ،وقد
توات��رت املطالب��ات بامل�س��اءلة القانوني��ة يف الدوائر ال�سيا�س��ية والت�ش��ريعية والربملاني��ة والإعالمية.
ويف هذا الإطار �ص ّرح �ستيف كوهني (من احلزب الدميقراطي و�أبرز الداعني �إىل العزل) يف �أحد
ت�صريحاته �أ ّنه «قد حان الوقت لنو�ضح لل�ش��عب الأمريكي ،ولهذا الرئي���س� ،أن �سل�س��لة الت�صرفات
الت��ي اخ�ترق فيه��ا الد�س��تور الأمريكي يج��ب �أن يجري �إيقافها عن طري��ق التحقيق معه».
وازداد اهتم��ام ال��ر�أي الع��ام الأمريك��ي والعامل��ي مبطال��ب امل�س��اءلة بع��د �أن ح��اول الرئي���س

f i k e r c e n t e r. c o m
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ترام��ب عرقل��ة ومن��ع مدي��ر مكت��ب التحقيق��ات الفي��درايل ( FBIجامي���س كوم��اي) م��ن التحقي��ق
يف عالق��ات م�ش��بوهة مليكائي��ل فل�ين ( )Michael Flynnبرو�س��يا .ولذل��ك تع��د �إقال��ة الرئي���س
ترام��ب لكوم��اي قانوني��ة و�ضم��ن �صالحيات��ه الرئا�س��ية ،ولكنه��ا تذك��ر بتج��اوزات الرئي���س ال�س��ابق
(نيك�س��ون) ،وا�س��تغالله ل�س��لطته عندما طرد املحقق املك ّلف بق�ضية ( )Watergateيف �أكتوبر/
ت�ش��رين الأول  .1973وح�س��ب �إح�صائي��ات �أوردته��ا �صحيف��ة ( )FiveThirtyEightف��إنّ م��ا يق��ارب
 %50م��ن امل�س��تجوبني يق��رون �أن ترام��ب ل��ن يكم��ل ال�س��نوات الأرب��ع لواليت��ه الرئا�س��ية ،وكذل��ك م��ا
يق��ارب  %25يعتق��دون �أن��ه ل��ن ينه��ي ع��ام  2017يف حك��م البي��ت الأبي���ض.19
يتزع��م احل��راك م��ن �أج��ل الإقال��ة وامل�س��اءلة القانوني��ة للرئي���س ترام��ب ال�ش��خ�صيات
مل ّ
املعار�ض��ة ل��ه �سيا�س��ي ًا فق��ط ،ب��ل �أي�ض� ًا العديد م��ن �أع�ضاء حزب��ه اجلمهوري يف الكونغر���س ،وكثري
م��ن الناخب�ين الذي��ن �أعط��وه ثقته��م خ�لال ال�س��باق االنتخابي لأ�س��باب مث��ل انحرافات يف ال�س��لوك
(ف�ضائ��ح التحر���ش /الإق��االت .)..حي��ث زاد التوج��ه نح��و خي��ارات الع��زل لرتامب بعد �سل�س��لة من
الت�صريح��ات املتناق�ض��ة وغ�ير امل�س��ؤولة جت��اه �أحداث العنف التي ح�صلت يف �ش��هر �أغ�سط���س�/آب
 2017مبنطق��ة ( )Charlottesvilleنتيج��ة ملظاه��رة ( )Unite the Rightلتي��ارات اليم�ين
(العن�صري��ون البي���ض /النازي��ون اجل��دد) حمل��ت �ش��عارات عن�صر ّي��ة وحت ّول��ت يف الأي��ام املوالي��ة
19

Nate Silver, Will Donald Trump Be Impeached?, FiveThirtyEight Journal, May 22, 2017,
https://goo.gl/7tdJ6V

16

Maggie Astor, Christina Caron & Daniel Victor, The New York Times, A Guide to the
Charlottesville Aftermath, 13 August 2017, https://goo.gl/XsUcq9
Casey Tolan, Zoe Lofgren calls for Trump to get mental exam to determine if he should be
removed from office, The Mercury News, 18 August 2017, https://goo.gl/V9TDYK
22

David C.Kimball, Joseph Anthony & Tyler Chance, Political Identity and Party Polarization
in the American Electorate, the state of the Parties 2016 Conference, University of Akron,
November 9,2017, https://goo.gl/YDTetJ
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�صراح��ة يف �أهلي��ة الرئي���س ترام��ب ملوا�صل��ة مهام��ه الرئا�س��ية ،ولك��ن دينامي��ة الع��داء م��ن داخ��ل
دوائ��ر الق��رار ال�سيا�س��ي ل�ش��خ�صية الرئي���س بق��در م��ا تدف��ع نح��و احتم��االت العزل ف�إ ّنها ال تعك���س
�س��هولة تنحيته وتعوي�ضه بنائبه ،يف ظ ّل تزايد م�س��تويات اال�س��تقطاب الأيديولوجي وال�صراعات
ب�ين احل��زب اجلمه��وري واحل��زب الدميقراط��ي (�صعوب��ة التح�ص��ل عل��ى الثلث�ين) .22وم��ن ث��م
انطلق��ت اجل��داالت احلا�صل��ة ح��ول الع��زل ال�سيا�س��ي و�إمكاني��ة تكيي��ف الد�س��تور ،ل�ضبابي��ة بع���ض
م��واده ،وملتغ�يرات امل�ش��هد ال�سيا�س��ي الأمريك��ي عل��ى م�س��توى هيكل��ة م�ؤ�س�س��ات الدول��ة ،وتطويع��ه
مل�صال��ح الأح��زاب ال�سيا�س��ية املتناف�س��ة ،وكذل��ك اجته��ادات ومقارب��ات النخب��ة ال�صانع��ة للقرار.
�أك��د ال�صح��ايف ميكائي��ل وول��ف ( )Michael Wolffيف كتاب��ه (Fire and Fury : Inside
� )the Trump White Houseأنّ البن��د 25م��ن الد�س��تور الأمريك��ي ،ال��ذي ين���ص عل��ى �إمكاني��ة
ع��زل الرئي���س م��ن من�صب��ه �إذا م��ا �أق� ّر نائب��ه و�أغلبي��ة �أع�ضاء فريق��ه بانعدام قدرته اجل�س��دية �أو
الذهني��ة عل��ى �أداء واجبات��ه والتزامات��ه يف �إدارة �ش��ؤون الدول��ة ،يناق���ش ب�ش��كل يوم� ّ�ي يف البي��ت
الأبي�ض والدوائر ال�سيا�سية املقربة من �صناعة القرار بالواليات املتحدة الأمريكية ،ومن ثم زاد

األبعاد السياسية والقانونية

ملواجه��ات م�س��لحة.20
تت�لاءم يف الغال��ب املقارب��ة القانوني��ة (التعدي��ل  )25م��ع احل��االت الت��ي ي�صع��ب فيه��ا عل��ى
الرئي���س الأمريك��ي االلت��زام بواجب��ات وظيفت��ه لأ�س��باب �صحي��ة ،مثلم��ا ح�ص��ل للرئي���س دواي��ت
�أيزنه��اور (�( )Dwight Eisenhowerأزم��ة قلبي��ة /جراح��ة) �أو ج��ون كيني��دي (John
( )Kennedyاغتي��ال)� ،أ ّم��ا يف ال�س��ياقات احلالي��ة ف��إنّ العدي��د م��ن ن��واب الكونغر���س واملهتم�ين
بال�ش��أن ال�سيا�س��ي الأمريكي ي�ش��ككون يف القدرات العقلية واال�س��تقرار النف�س��ي للرئي���س ترامب،
حت��ى �إن النائ��ب ع��ن احل��زب الدميقراطي (( )Zoe Lofgrenوالي��ة كاليفورنيا) قد تق ّدم بطلب
لل�ضغ��ط عل��ى الرئي���س للخ�ض��وع لفحو�ص��ات طبي��ة وعقلي��ة بتاري��خ � 18أغ�سط���س�/آب .21 2017
وعل��ى النه��ج نف�س��ه �ش � ّكك مدي��ر املخاب��رات الوطني��ة جامي���س كالب��ار ()James Clapper
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ه��ذا الكت��اب ،ال��ذي خل��ق نوع� ًا م��ن البلبلة يف الر�أي العام الأمريكي ل�ش� ّدة قربه من تفا�صيل �إدارة
احلك��م يف البي��ت الأبي���ض ،من احتماالت عزل الرئي���س ترامب.

الأبعاد ال�سيا�سية ل�سيناريو عزل الرئي�س الأمريكي (دونالد ترامب)
� -1سيا�سات الرئي�س ترامب وت�أثريها يف م�ؤ�س�سات �صناعة القرار
ي��رى عدي��د م��ن املتابع�ين لل�ش��أن الأمريك��ي �أنّ و�ص��ول الرئي���س ترام��ب �إىل البي��ت الأبي���ض يف
ح��د ذات��ه ينط��وي عل��ى �إرب��اك مل�س��تقبل النظ��ام الد�س��توري وا�س��تمراريته يف الوالي��ات املتح��دة
الأمريكية ،ف�ض ًال عن تهديده لل�سلم االجتماعي منذ تن�صيبه رئي�س ًا للواليات املتحدة الأمريكية،
ت�ؤك��د �إ�ش��ارته خ�لال حملت��ه االنتخابية �إىل دعم��ه وتقديره للتوجه القومي الأبي�ض الفا�ش��ي .ويعود
ال�س��بب يف ذل��ك �إىل كون��ه م��ن دون خ�برة يف احلكوم��ة �أو احلي��اة العام��ة ،وخلفيت��ه ب�صفت��ه رئي�س� ًا
مل�ؤ�س�س��ة عائلي��ة يف املج��ال العق��اري والتجاري.

f i k e r c e n t e r. c o m

وق��د ب��دا جل ّي� ًا خل��و �س��لوكه ال�سيا�س��ي م��ن تقالي��د ومب��ادئ النم��وذج الدميقراط��ي الأمريك��ي،
ب��ل ّ
نظ��م و�ش� ّكل حكومت��ه عل��ى �أ�سا���س ال��والءات ال�ش��خ�صية (القرابة /ال�ثروة /العالق��ات املالية)
ب��د ًال م��ن االلت��زام بال�ضواب��ط امل�ؤ�س�س��اتية ،والنظ��ام الد�س��توري ،و�س��يادة القان��ون ،والف�ص��ل ب�ين
ال�س��لطات .وكذلك ،يجري الرتكيز على البعد الأخالقي يف املمار�س��ة ال�سيا�س��ية للرئي���س ترامب،
حي��ث حت��وم ح��ول �س��لوكياته م�ؤاخ��ذات ك�برى بخ�صو���ص تخلي��ه ع��ن الق�ضاي��ا احلقيقي��ة للمجتم��ع
الأمريك��ي وع��ن قي��م الدميقراطي��ة ،بالإ�ضاف��ة �إىل تق�ص�يره يف تطوي��ر من��اخ الأعم��ال يف الوالي��ات
املتح��دة الأمريكي��ة (االن�س��حاب م��ن اتفاقي��ات دولية).

 -2الفريق احلكومي للرئي�س ترامب� :سيا�سة امل�صالح واملواجهة مع باقي ال�سلطات

w w w .

يب��دو �أنّ �إقال��ة ترام��ب م��ن من�صب��ه الرئا�س��ي غري مرجحة لأنها م�ش��روطة لي���س فق��ط بالتوازن
احلزبي للكونغر�س بل �إن �سيطرة اجلمهوريني على جمل�سيه توفر بال�ضرورة دعم ًا �سيا�سي ًا حيوي ًا
لرتام��ب ،وم��ن ث��م فالطبيع��ة ال�سيا�س��ية لدواف��ع الإقال��ة الرئا�س��ية ،حتي��ي م��ن جدي��د ال�صراع��ات
احلزبي��ة الت��ي لطامل��ا مي��زت التناف���س ح��ول ال�س��لطة يف ال�سيا�س��ة الأمريكية املعا�ص��رة ،وجتعل من
ال�صع��ب �أن تت� ّ�م عملي��ة عزل ترامب بنجاح.
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�أ ّك��دت �صحيف��ة نيوي��ورك تامي��ز يف مق��ال ن�ش��رته بعن��وان (�أن��ا ج��زء م��ن املقاوم��ة داخ��ل �إدارة
ترام��ب) ،بتاري��خ � 5س��بتمرب�/أيلول  ،2018دون الك�ش��ف ع��ن هوي��ة الكات��ب ،لكون��ه م�س��ؤو ًال رفي��ع

23

24

John Haltiwanger, A senior member of the Trump administration says they are part
of a secret resistance working against the president in the White House, Business Insider ,
5 September 2018, http://www.businessinsider.fr/us/trump-official-op-ed-resistancemovement-administration-2018-9

w w w .

Simon Jackman, Impeachment 101: The History, Process and Prospect of a Trump
Impeachment, United States Studies Centre, Institute Building, The University of Sydney, July
2017.

f i k e r c e n t e r. c o m

امل�س��توى يف البي��ت الأبي���ض� ،أنّ الرئي���س ترام��ب يتعامل بفو�ضى والمباالة م��ع العديد من امللفات،
مم��ا ي�ض� ّر بعم��ق مب�صال��ح الواليات املتحدة الأمريكية .وقد �أطلق��ت ال�صحيفة على الدور الفعال
ّ
لبع���ض م�س��ؤويل الإدارة العميق��ة؛ بتجاهله��م للعدي��د م��ن تعليم��ات الرئي���س ،وحماوالتهم الدائمة
�ضم��ان امل�صلح��ة العلي��ا للدول��ة باملقاوم��ة ال�صامتة/التم��رد ( .)the resistanceولك��ن كما يبدو
م��ن ذات امل�ص��در ف��إنّ م�ست�ش��اري الرئي���س مقتنع��ون ب�ض��رورة عزل��ه بتفعي��ل «تعدي��ل � »25إال �أنهم
يخ�ش��ون الوق��وع يف �أزم��ة د�س��تورية ب�إمكانه��ا �أن ته��دد ال�س��لم االجتماع��ي واال�س��تقرار ال�سيا�س��ي
للدولة.24
وال يختل��ف م��ع ه��ذه الت�س��ريبات ال�صحفي��ة م��ن داخ��ل كوالي���س البي��ت الأبي���ض املرا�س��ل ب��وب
ووداورد ،ب��ل ي�ؤك��د �أنّ العدي��د م��ن امل�س��ؤولني ال�سيا�س��يني يعرتف��ون با�ضط��راب الق��درات العقلي��ة
للرئي���س ،ويعدونه خطر ًا على الواليات املتحدة الأمريكية .وقد اتهمه الكاتب بالفو�ضى والته ّور،
والتح� ّرك ب�ش��كل ع�ش��وائي داخ��ل البي��ت الأبي���ض ،وغي��اب الرتابط يف الأف��كار �أو الرتكيز عند ح ّل
امللف��ات ،بالإ�ضاف��ة �إىل طبيعت��ه العدوانية.
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دور (الدولة العميقة) يف �سيناريو العزل:
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وحت��ى يف ح��ال تغ�يرت معطي��ات الت��وازن احلزب��ي داخ��ل جمل�س��ي الكونغر���س بع��د انتخاب��ات
منت�ص��ف امل��دة النيابي��ة لع��ام ِ 2018ل ِك َّف��ة الدميقراطي�ين� ،إذ ينق�صه��م حالي � ًا  25ع�ض��و ًا
فق��ط للح�ص��ول عل��ى الأغلبي��ة ،وه��و م��ا ي�س��مح له��م بالت�صويت على ق��رار الع��زل دون الرجوع �إىل
اجلمهوريني ،مع ذلك يبقى �سيناريو العزل الرئا�سي �ضعيف ًا ،خا�صة يف جمل�س ال�شيوخ؛ �إذ يلزم
احل�ص��ول عل��ى � 67صوت� ًا ،وحظ��وظ الدميقراطي�ين �ضئيل��ة للح�صول على الأغلبي��ة ،وهو ما ي�ؤكد
�أن م�ص�ير ترام��ب مره��ون فق��ط بتخل��ي اجلمهوري�ين عن��ه داخل الكونغر���س.23
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ويف االجت��اه ذات��ه ينتق��د اخل�ص��وم ال�سيا�س��يون (�أوبام��ا يف خطاب��ه بتاري��خ � 7س��بتمرب�/أيلول
 )2018التق��ارب املري��ب للرئي���س ترام��ب (الإدارة الأمريكي��ة عموم� ًا) م��ع اخل�ص��وم التقليدي�ين
(رو�س��يا) ،وتراجع��ه ع��ن املب��ادئ الكربى للح��زب اجلمهوري (معاداة ال�ش��يوعية) .ومن هنا ف�إنّ
امل�ؤاخ��ذات عل��ى خيارات��ه الدبلوما�س��ية تدور بالأ�سا���س حول االن�س��جام اال�س��تثنائي مع اخل�صوم،
والإ�ساءة املتكررة �إىل احللفاء الكال�سيكيني ،وارجتالية القرارات ،وطريقة �إدارة امللفات الدولية
(ال�ص�ين ،)..بالإ�ضاف��ة �إىل تقوي���ض م�صداقية مبادئ النموذج الأمريكي (ن�ش��ر الدميقراطية/
حقوق الإن�سان /احتجاز �أطفال املهاجرين غري ال�شرعيني /االن�سحاب من االتفاقيات الدولية.)..
وعلي��ه ف��إنّ الرئي���س ترام��ب ب��د�أ باحل�ش��د �ضد عملية الت�ش��كيك يف م�ش��روعية قرارات��ه (لقاء كبري
مع �أن�صاره يف مونتانا بتاريخ � 7سبتمرب�/أيلول) وتقدمي اعرتا�ضات للق�ضاء الأمريكي حول مثل
ه��ذه الت�س��ريبات الت��ي عده��ا خط�يرة وغ�ير قانوني��ة م��ن �أح��د م�س��ؤويل البي��ت الأبي���ض ل�صحيف��ة
نيويورك تاميز .وكذلك ،وعلى الرغم مما يقال ف�إنّ الرئي�س ترامب ومنا�صريه يوا�صلون جتاهل
االنعكا�س��ات ال�س��لبية مل�س��ار الع��زل ،م�ش��بهني التحقيق��ات واالنتق��ادات بـ»مط��اردة ال�س��احرات»،
ومتحامل�ين عل��ى انحياز الإعالم الأمريكي �ضد مر�ش��حهم.

 -3اال�ستياء الإعالمي وال�سيا�سي الأمريكي من �أداء الرئي�س ترامب

f i k e r c e n t e r. c o m

حظ��ي ال�س��باق االنتخاب��ي الأمريك��ي لع��ام  2016بتغطي��ة كب�يرة م��ن ط��رف و�س��ائل الإع�لام
املحلية والدولية ،التي مت ّيزت بانحياز وا�ضح و�صريح للمر�شحة هيالري كلينتون ،مقابل حمالت
وتهج��م عل��ى �ش��خ�صية الرئي���س احل��ايل ترام��ب ،وانتق��ادات الذع��ة ل�س��لوكياته
�ش��يطنة و�س��خرية ّ
الأخالقي��ة ومواقفه ال�سيا�س��ية.
ويج��در بالذك��ر �أنّ عالق��ة التوت��ر وانع��دام الثق��ة ق��د كان��ت متبادلة ،فقد تع ّمد ترامب الإ�س��اءة
لل�صحافي�ين خ�لال حملت��ه االنتخابي��ة ،و�أي�ض ًا بعد و�صول��ه �إىل البيت الأبي�ض ،متهم ًا �إياهم بعدم
النزاهة يف نقل اخلرب والتحليل املنحاز �ضده ،بالإ�ضافة �إىل ما عده ت�ش��ويه ًا متع ّمد ًا ل�ش��خ�صه.

w w w .

وق��د ا�س��تطاع جت��اوز الأ�س��اليب الكال�س��يكية للتوا�ص��ل م��ع الناخب�ين ،وجتاه��ل الت�أث�ير العمي��ق
لو�س��ائل الإع�لام يف �صناع��ة ال��ر�أي الع��ام الأمريك��ي؛ باالعتم��اد عل��ى موق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي
العلني لأغلب قراراته لدى معظم و�سائل
(تويرت) ،لذلك توا�صل الهجوم على خياراته ،والرف�ض ّ
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وق��د هاج��م ترام��ب م��رار ًا وتك��رار ًا امل�ؤ�س�س��ات الإعالمي��ة الأمريكي��ة الك�برى عل��ى �أنه��ا امل��ر ّوج
الأول للأخب��ار الزائف��ة ،وا�صف� ًا �إياه��ا ب�أنه��ا «ع��دو لل�ش��عب الأمريك��ي» ،واتخ��ذت �إدارت��ه �إجراءات
انتقامي��ة �ضد ال�صحافة امل�س��تقلة.
ومنط��ه الثاب��ت املتمث��ل يف ت�ش��ويه �س��معة امل�ؤ�س�س��ات ال�صحفي��ة عل��ى �أ�سا���س �أنه��ا زائف��ة يه��دد
فعلي� ًا حري��ة التعب�ير وقي��م الدميقراطي��ة يف �أمري��كا ،ويقو���ض حيوي��ة املجتم��ع احلر الت��ي تعر�ضت
لدرج��ات متفاوت��ة م��ن ال�ضغ��وط م��ن ترام��ب �أو م�س��ؤويل �إدارت��ه بداي��ة م��ن �س��يادة القان��ون ،وروح
الد�ستور ،والدميقراطية ،والف�صل بني ال�سلطات ،وامل�ساواة ،وحرية ال�صحافة ،وحقوق الإن�سان،
خا�ص��ة بع��د �أن اق�ترح �إلغ��اء تراخي���ص �ش��بكات التلفزي��ون الت��ي تتبن��ى خط� ًا حتريري� ًا نقدي� ًا �ض��د
�شخ�صه .25

� -4أزمة احلكم احلالية يف الواليات املتحدة الأمريكية

25

Richard Wolffe, How Trump’s foreign policy threatens to make America weak again, The
Guardian, 2 July 2017, https://goo.gl/GYVf8g

w w w .

تتفاع��ل ه��ذه امل�س��ارات الثالث��ة يف ال�سيا�س��ة الأمريكي��ة ب�ش��كل خف� ّ�ي� ،إال �أنه��ا �أ�صبح��ت �أك�ثر
و�ضوح� ًا م��ع ق��دوم الرئي���س ترام��ب ال��ذي منحت��ه �ش��عبويته القدرة عل��ى الإف�صاح ع��ن التناق�ضات

f i k e r c e n t e r. c o m

ي�ؤك��د العدي��د م��ن الدار�س�ين و املهتم�ين بال�ش��أن الأمريك��ي �أن دميقراطيته��ا �أ�صبح��ت مه��ددة،
ولكن عملية التدقيق ت�س��توجب النظر يف تفا�صيل �س��ابقة لقدوم ترامب �إىل البيت الأبي�ض؛ لأنها
تتطلب نظرة تاريخية لل�سيا�سة الأمريكية� .إذ تبدو عملية انتخاب الرئي�س ترامب يف عام 2016
وك�أنها متثل حلظة التقاطع بني ثالثة تيارات يف ال�سيا�س��ة الأمريكية :اال�س��تقطاب ال�سيا�س��ي بني
احل��زب اجلمه��وري واحل��زب الدميقراط��ي ،وجمتم��ع �سيا�س��ي منق�س��م ح�س��ب املكان��ة االجتماعية
والرثوة (الطبقية /العرق ،)..وكذلك ت�آكل م�ستويات الثقة بالدميقراطية لدى النخبة والعامة.

األبعاد السياسية والقانونية

الإع�لام الأمريكي��ة ،م��ع ت�ش��كيك م�س��تمر يف مهارات��ه القيادي��ة و�أهليت��ه لرت�ؤ���س الوالي��ات املتح��دة
الأمريكية .وقد اعتمدت ال�صحف الأمريكية الأكرث ت�أثري ًا حملي ًا ودولي ًا (مثل وا�ش��نطن بو�س��ت/
نيوي��ورك تامي��ز) عل��ى و�ص��م الرئي���س ترام��ب ومعاملت��ه ك�سيا�س��ي خمتل��ف ال ميتل��ك �أخالقي��ات
املمار�س��ة ال�سيا�س��ية �أو مل��ا ي�صطل��ح علي��ه باال�س��تقامة ال�سيا�س��ية (.)political correctness
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ال�س��ابق ذكرها .من هنا ف�إن الظرف ال�سيا�س��ي احلايل هو تهديد وجودي للنظام الدميقراطي
الأمريك��ي ،ومع��ه النظ��ام اللي�برايل العامل��ي ،ب�س��بب التغي�يرات وحال��ة الإرب��اك الت��ي تعي�ش��ها
امل�ؤ�س�س��ات ،واالنق�س��ام حول الهوية واالنتماء ،وك�س��ر القواعد التقليدية يف ال�سيا�س��ة الأمريكية.
ت�ش�ير النظرة املت�أنية لعام � 2016إىل �أنه من حيث �س��لوك الناخبني كانت االنتخابات عادية
متام ًا ،حيث ا�ستغل مر�شح ذو مكانة اجتماعية ومالية عالية الظروف التاريخية ،وحالة التململ
لدى الر�أي العام الأمريكي من النخب ال�سيا�سية التقليدية لل�سيطرة على الرئا�سة .26من امل�ؤكد
�أن حالة الإرباك التي خلقتها �شخ�صية ترامب قد بد�أت منذ انتخابات تلك ال�سنة التي �أظهرت
ان�سجام و�شفافية االختيار االنتخابي مع واقع االنق�سام والالم�ساواة االقت�صادية ،وغياب العدالة
االجتماعي��ة يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة م��ن جه��ة �أوىل ،كما �أنها �أظهرت �أ�ش��كا ًال جديدة من
ال�س��لوك االنتخاب��ي للمواط��ن الأمريك��ي؛ حي��ث حت�ص��ل عل��ى ما يق��ارب  13ملي��ون �صوت من غري
املنتمني للحزب اجلمهوري ،وخ�سر ما يقارب  16مليون �صوت من ذات احلزب.27

 -5امل�سار القانوين وال�سيا�سي لعري�ضة العزل

f i k e r c e n t e r. c o m

فر�ضية العزل و�إمكانيات حتققه فعلي ًا يعد م�س��ار طوي ًال ،وذا خ�صو�صية �سيا�س��ية ،و�ش��روطه
القانوني��ة غ�ير وا�ضح��ة ،عل��ى الرغ��م من �أن (التعديل  )25من الد�س��تور الأمريكي يق ّر ب�إمكانية
عفوي .من هذا املنطلق ف�إن
تفوي�ض نائب الرئي���س كخيار لتنحية الرئي���س الأمريكي ب�ش��كل غري ّ
العملي��ة يف �إط��ار ال�س��لطة التنفيذي��ة ب�س��يطة و�س��هلة التحق��ق مقارن��ة بحال��ة الع��زل م��ن املن�ص��ب
الرئا�س��ي ،وب�إم��كان امل�س��ؤولني احلكومي�ين الأ�سا�س��يني يف املكات��ب التنفيذي��ة بالوالي��ات املتح��دة
الأمريكي��ة ،وكذل��ك بالكونغر���س ،ح�س��ب البن��د الراب��ع (للتعدي��ل � ،)25أن مي��رروا مطلب� ًا كتابي� ًا
�إىل رئي���س جمل���س النواب ورئي���س جمل���س ال�ش��يوخ لتنحية ترامب ب�س��بب «عدم قدرته على �إدارة
ال�ش�أن العام وااللتزام بواجبات من�صبه» ،وتعوي�ضه �آلي ًا بنائبه احلايل مايكل بان�س (Michael
 ،)Penceم��ع العل��م �أن ه��ذا القان��ون ال يخل��و يف املقاب��ل م��ن �إمكاني��ة الطع��ن من طرف الرئي���س،
ومبوجب ذلك يتخذ رئي���س الكونغر���س الأمريكي ورئي���س جمل�س ال�شيوخ القرار مبوا�صلته ملهامه

w w w .

26

Eliot Cohen, How Trump Is Ending the American Era, The Atlantic, October2017, https://
goo.gl/rkg6Xq
27

Anthony Zurcher, Trump won, but who lost the most?, BBC NEWS, 13 May 2016, https://
goo.gl/FoZQG8
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وق��د ت�ضمن��ت ذات العري�ض��ة اتهام��ات بتلقي متويالت اجنبية وا�س��تغاللها مل�صاحله ال�ش��خ�صية،
اخلا�ص��ة ِّ
موظف ًا �صفته
�إىل جان��ب تع ّم��ده زي��ارة مواق��ع عم��ل ميتلكه��ا� ،أو الإعالن عن ا�س��تثماراته
ّ
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عل��ى امل�س��توى ال�سيا�س��ي ،ت�ضمن��ت عري�ضة الع��زل التي تق ّدم بها ع�ضو الكونغر���س (�آجلرين)
اتهامات للرئي�س ترامب بعرقلة الق�ضاء يف التحقيق اجلاري ب�ش�أن التدخل الرو�سي يف االنتخابات
الأمريكي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل اتهام��ات بخ��رق الد�س��تور الأمريك��ي بحج��ة تلقي��ه لآالف ال��دوالرات م��ن
جه��ات �أجنبي��ة به��دف متوي��ل و�إقام��ة م�ؤمت��رات �أو لق��اءات يف امل�ؤ�س�س��ات اململوك��ة ل��ه �ش��خ�صي ًا.

و�س��لطته الرئا�س��ية ،وه��و م��ا ك ّل��ف اخلزين��ة الأمريكية ما يق��ارب � 137أل��ف دوالر .وكذلك احتوت
الئح��ة االته��ام يف ه��ذه العري�ض��ة عل��ى �إهانات��ه املتكررة و�س��خريته م��ن الق�ضاء الفي��درايل ،و ّمتت
م�ؤاخذت��ه عل��ى تقيي��ده حلري��ة الإع�لام الت��ي يحر���ص دوم� ًا عل��ى الت�ص��ادم معه��ا ،وا�صف� ًا �إياه��ا
«مبن�ص��ات الأخب��ار املفربكة».
ولإجن��اح احلم�لات مث��ل ( )need to impeachاملطالب��ة بع��زل الرئي���س ترام��ب يدف��ع
ع�ضو الكونغر���س ،امللياردير توم �س��تيرب� ،أموا ًال طائلة للتخل�ص مما يعدونه (كابو�س� ًا لأمريكا).

w w w .

تزا ُي � ُد االهتم��ام الإعالمي-ال�سيا�س��ي وال��ر�أي الع��ام الأمريك��ي بق�ضي��ة امل�س��اءلة القانوني��ة
لرتام��ب دف��ع تقريب� ًا �أغل��ب م�ؤ�س�س��ات الدول��ة (الكونغر���س /الق�ض��اء /اال�س��تخبارات )..للبح��ث
والتق�ص��ي يف حقيق��ة التدخ��ل الرو�س��ي واال�س�تراتيجيات امل�س��تخدمة للت�أثري يف نتائ��ج االنتخابات
 2016من جهة �أوىل ،والت�أكد من تورط ترامب والدائرة املقربة منه يف فتح جمال الأمن القومي
للتدخ��ل الأجنبي.

f i k e r c e n t e r. c o m

عل��ى امل�س��توى القان��وين ،يت��وىل حالي � ًا قا�ض��ي التحقيق��ات (روب��رت مول��ر) ،ب�صالحي��ات
وا�س��عة� ،إدارة الإجراءات القانونية اخلا�صة بعري�ضة عزل الرئي���س الأمريكي ترامب ،والتق�صي
يف الئح��ة االتهام��ات املوجه��ة �إلي��ه و�إىل كب��ار م�س ��ؤويل حملت��ه ب�س��ماحهم بالتدخ��ل الرو�س��ي يف
احلمل��ة االنتخابي��ة.

األبعاد السياسية والقانونية

�أو ب�إعالن عدم �أهليته للمن�صب الرئا�سي يف ظرف �أربعة �أيام فقط ،وميرر القرار �إىل الكونغر�س
و�أي�ض ًا جمل���س ال�ش��يوخ لرف�ضه �أو امل�صادقة عليه بثلثني.

23

لسيناريو عزل الرئيس ترامب

األبعاد السياسية والقانونية

عل��ى ه��ذا الأ�سا���س اتخ��ذ املحق��ق مول��ر بع���ض الإج��راءات اال�س��تثنائية لت�س��ريع التحقيق��ات:
�أو ًال ،ا�ستمالة م�ست�شاري الرئي�س وم�ساعديه يف احلملة االنتخابية وم�ساومتهم بتخفيف العقوبات
مقاب��ل الإدالء مبعلوم��ات تفي��د الق�ض��اء الأمريك��ي ،مثلم��ا ح�ص��ل م��ع ماي��كل فلني (م�ست�ش��ار الأمن
القومي ال�سابق) .ثاني ًا ،االهتمام بالدوائر املقربة من ترامب قبل توجيه االتهامات �إليه �شخ�صي ًا
�أو التحقي��ق مع��ه ،وق��د ت�ضمن��ت الئح��ة املقرب�ين العدي��د م��ن الأ�س��ماء املهم��ة ،مث��ل جاريد كو�ش�نر،
و�آل��ن واي�س��لربج (املدي��ر املايل مل�ؤ�س�س��ة ترامب) ،وكذلك مدير احلمل��ة االنتخابية بول مانافورت،
وري��ك بابادوبولو���س ،و�أخ�ير ًا املحام��ي مايكل كوهني (�أكد هذا الأخ�ير �أغلب التهم املوجهة �ضده؛
مث��ل ت�ضلي��ل مكت��ب التحقيقات الفيدرالية /االحتيال /اخرتاق قانون التمويل االنتخابي /التواط�ؤ
مع التدخل الرو�س��ي.28)...

 -6ردود فعل احلزب اجلمهوري على �سيناريو العزل
بد�أت ردود الفعل اجلد ّية حول �س��يناريو العزل تتواتر خالل الأ�س��بوع الأ ّول من �ش��هر �س��بتمرب/
�أيلول  ،2018الذي و�صفه كثري من املالحظني بالأ�سبوع الأ�سود للرئي�س ترامب ،نتيجة ل�شهادات
ك ّل م��ن كوه�ين وماناف��ورت عل��ى الئح��ة االتهام��ات الت��ي وجهته��ا هيئ��ة التحقي��ق ملول��ر .وق��د ك�ش��ف
كثري من اجلمهوريني عن عدم اكرتاثهم بامل�ؤاخذات القانونية والتجاوزات التي قام بها الرئي���س
ترام��ب �أو بع���ض م�س��اعديه خ�لال احلمل��ة االنتخابي��ة �أو بعده��ا ،م��ا دام��ت ال تنط��وي عل��ى الت��ورط
املبا�ش��ر يف التدخل الرو�س��ي يف انتخابات .2016
f i k e r c e n t e r. c o m

وق��د اعت�بر مث� ً
لا ال�س��يناتور ليند�س��ي غراه��ام (جن��وب كارولين��ا) �أنّ حماول��ة املحق��ق مول��ر
واملنتقدي��ن للرئي���س ترام��ب حتوي��ل جم��رى التحقي��ق م��ن م�س��ألة ا�س��تدعاء التدخ��ل الرو�س��ي �إىل
م�س��ائل فرعي��ة؛ مث��ل انته��اك قان��ون التموي��ل� ،أو باق��ي امل�ؤاخ��ذات القانونية ،مبنزل��ة ت�ضييع للوقت
وت�شوي���ش لل��ر�أي الع��ام الأمريك��ي ،يف ظ ّل اقرتاب انتخابات التجدي��د الن�صفي ،وحماولة ممنهجة
ل�ضرب م�صداقية احلزب ذاته.

w w w .

28

،2018

حممــود مجــال عبــد العــال ،ملــاذا فشــل ســيناريو عــزل ترامــب؟ ،مركــز املســتقبل للدراســات،

https://goo.gl/rMGFmN

2

ســبتمرب/أيلول
29

John Queally, Blame It on the Base: Trump tells Supporters his impeachment would be their
Fault, the Common Dreams Journal, 07 September 2018, https://goo.gl/CAuf7X
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ويف �س��ياق جبه��ات الت�ص��ادم الت��ي يقوده��ا الرئي���س ترام��ب دولي� ًا (تركي��ا /ال�ص�ين� /إي��ران/
االحتاد الأوروبي /كندا ،)..وظهور النزعة االحتجاجية لدى الر�أي العام الأمريكي �ضد �سيا�ساته
الداخلية ،يبدو منطقي ًا الرتكيز املكثف للجمهوريني على انتخابات التجديد الن�صفية لنوفمرب/
ت�ش��رين الث��اين  ،2018و�س��عيهم لتحويله��ا �إىل ح��رب ح��ول امل�ش��روعية ال�سيا�س��ية لرباجمه��م
االنتخابي��ة ،و�إع��ادة تر�س��يخ تاريخه��م ال�سيا�س��ي وخياراته��م الإيديولوجي��ة يف الذهني��ة ال�ش��عبية،
بالإ�ضافة �إىل اختبار مكانتهم يف ال�شارع الأمريكي ولكن دون التخلي عنه .ومن ثم �ستتح ّول هذه
االنتخاب��ات �إىل �ش��كل م��ن �أ�ش��كال اال�س��تفتاء ح��ول �ش��عبية الرئي���س ترامب وحزب��ه اجلمهوري من
جهة �أوىل ،و�س��تمنح اجلمهوريني �أنف�س��هم الفر�صة لإعادة تزكية مر�ش��حهم الرئا�س��ي �أو املطالبة
العلني��ة مب�س��اءلته �أم��ام الكونغر���س ،بالرغ��م م��ن مماطلته��م احلالية وتردده��م املتوا�صل يف عقد
جل�سات ا�ستماع بخ�صو�ص عري�ضة العزل (التي ت�ضمنت ما يقارب  6ماليني توقيع ،منهم %80
من الناخب�ين الدميقراطيني).
-7

ردود فعل احلزب الدميقراطي على ا�ستفتاء عزل ترامب
f i k e r c e n t e r. c o m
w w w .

كما �سبقت �إليه الإ�شارة يبقى �سيناريو العزل احتما ًال بعيد ًا يف النموذج الأمريكي ،لي�س فقط
ب�س��بب �س��يطرة اجلمهوريني على جمل���س ال�ش��يوخ �أو ال�س��تعمال الدميقراطيني لالئحة االتهامات
كورق��ة �ضغ��ط ومن��اورة �سيا�س��ية �ض��د الرئي���س ترام��ب ،ب��ل لأنّ العدي��د م��ن �أع�ض��اء الكونغر���س ال
يع��دون م�س��ألة الإقال��ة يف ح� ّد ذاته��ا (�أولوي��ة) بقدر ما �أنها تهديد لل�س��لم االجتماعي واال�س��تقرار
ال�سيا�س��ي واالقت�ص��ادي للوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة ،وبالأخ���ص االنق�لاب عل��ى الدميقراطي��ة
ونتائ��ج الت�صوي��ت (�إرادة ال�ش��عب) ،وم��ن ث��م فاخل�ش��ية املتنامية من ردة الفع��ل العنيفة ملنا�صري
الرئي���س ترامب ،وكذلك من الت�أثريات ال�س��لب ّية والعك�س��ية مل�س��ار عملية العزل ومطالب املحا�س��بة
عل��ى احل��زب الدميقراط� ّ�ي ،جتعل الرئي���س ترامب يف م�أمن ب�س��بب ح�س��ابات توازنات القوى.

األبعاد السياسية والقانونية

وم��ن املالح��ظ �أن موق��ف احل��زب اجلمه��وري ،برغ��م خ�س��ارته لع��دد كب�ير م��ن منا�صري��ه،
ي�س��عى الحت��واء االنعكا�س��ات ال�س��لبية حلال��ة الت�ش��كيك والغلي��ان �ض��د الرئي���س ترام��ب ،والت�ص��دي
لردود الفعل امل�ضادة التي تقودها بع�ض الوجوه ال�سيا�سية امل�ؤثرة يف حالة عدم الإثبات القانوين
للت��ورط املبا�ش��ر واملتع ّم��د للرئي���س يف ق�ضي��ة التدخل الرو�س��ي.
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والنقط��ة الأك�ثر �أهمي��ة هن��ا ه��ي �أنّ احل��زب الدميقراطي يع��رف انق�س��امات داخلية وخالفات
عميقة لن يتمكن معها من �إعادة هيكلة براجمه االنتخابية وا�ستقطاب الناخبني ما قبل انتخابات
نوفمرب/ت�ش��رين الث��اين .ولع� ّل جتن��ب اتخ��اذ موق��ف موح��د وحا�س��م م��ن الع��زل يع��ود �ض��رورة �إىل
افتق��ار احل��زب لقي��ادات تتمت��ع بكاريزم��ا مبقدوره��ا تعبئ��ة ال�ش��ارع الأمريك��ي ،و�ضم��ان الأغلبي��ة
داخ��ل الكونغر���س التي تخ� ّول الت�صويت �ضد (الرئي���س ترامب).

 -8اخلطاب ال�سيا�سي والإعالمي امل�ضاد حلملة العزل الرئا�سي
يح��اول الرئي���س ترام��ب ومنا�ص��روه ا�س��تثمار حمل��ة الت�ش��كيك مل�صلحته��م ،حي��ث يوجه��ون
اتهام��ات للدول��ة العميق��ة بعرقل��ة �إدارة ال�ش��ؤون العام��ة ،والإ�س��اءة �إىل �ص��ورة الرئي���س ،م�ضح�ين
بالدميقراطية الأمريكية فقط من �أجل �إحباط الر�ؤية البديلة التي يحر�ص ترامب على تر�سيخها
يف امل�شهد ال�سيا�سي (ال�شعوبية) .عالوة على ذلك ترافقت احلملة امل�ضادة للت�شكيك بت�صريحات
مث��ل «كي��ف يعزل��ون رئي�س� ًا ق��ام بك ّل هذا الأمر الرائع؟» ،حيث يف�س��ر الرئي���س ترامب هذه الرغبة
املحموم��ة لعزل��ه ال ب�س��بب االتهام��ات بالتورط مع التدخل الرو�س��ي ،بل ب�أن��ه فعلي ًا يتعر�ض مل�ؤامرة
م��ن الق��وى التقليدي��ة للدولة العميقة (امل�س��تنقع كما يحلو له ت�س��ميتها).30

f i k e r c e n t e r. c o m

وق��د ترافق��ت مواق��ف ترام��ب امل�س��تنكرة ل�س��يناريو الع��زل م��ع خط��اب �إعالم��ي مكثف (فوك���س
ني��وز) ،وتعبئ��ة لل�ش��ارع الأمريك��ي من طرف بع�ض املنا�صرين م��ن الدوائر النخبوية (�إ�صدار كتب
�ض��د الع��زل )..يرك��زون فيه��ا عل��ى �أخطاء هي�لاري كلينت��ون وجتاوزاتها للقان��ون االنتخابي خالل
 ،2016بالإ�ضاف��ة �إىل تورطه��ا يف توظي��ف و�س��ائل الإع�لام وم�ؤ�س�س��ات الدول��ة العميق��ة مل�صلحتها
م�ستغلة �سلطتها.

w w w .

يب��دو وا�ضح� ًا �أن اال�س��تقطاب احل��اد و(دور ال�ضحية) هي اال�س�تراتيجيات الأكرث جناعة لدى
اخلطاب امل�ضاد للعزل� ،إذ يهدف منا�صرو الرئي�س ال�ستمالة الر�أي العام ،بالتذكري بتورط جهاز
املخابرات املركزية يف اغتيال جون كيندي ،متخ ّوفني من �إعادة ذات ال�سيناريو مع ترامب �إذا ما
ف�شل القا�ضي مولر يف �إثبات اتهامات التواط�ؤ مع رو�سيا.
30

Ron Fein, Trump’s Mental Incapacity is no defense to Impeachment, Huffington Post, 6
September 2018, https://goo.gl/GN88iV
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ال تظهر �سيناريوهات العزل يف الواليات املتحدة الأمريكية �إال عندما تتع ّر�ض القوى التقليدية
املهيمنة على امل�ش��هد ال�سيا�س��ي للتهديد �أو احتمال التهمي���ش ،وبخا�صة يف حالة الت�صادم املبا�شر
بني رئي�س البيت الأبي�ض وباقي مك ّونات العمل ال�سيا�سي (الكونغر�س .)..ولعله من املفارقات يف
النم��وذج الأمريك��ي �أن توظ��ف ه��ذه الق��وى التقليدي��ة الأداة الد�س��تورية (امل�س��اءلة والعزل) كورقة
�ضغط على امل�س�ؤول التنفيذي (الرئي�س) ،بالرغم من انعدام الرغبة املبطنة يف �سحب الثقة منه
فعل ّي ًا.
وق��د تك��رر ه��ذا ال�س��يناريو عل��ى م��ر التاري��خ ال�سيا�س��ي الأمريك��ي ع� ّدة م��رات ،فمث� ً
لا ت�صاع��د
ال�ص��راع ب�ين �أع�ض��اء الكونغر���س ذوي الأغلبي��ة اجلمهوري��ة م��ع الرئي���س �أندرو جون�س��ون (احلزب
الدميقراطي) ،الذي ت�س� ّلم املن�صب بعد اغتيال الرئي���س �أبراهم لينكولن ،بو�صفه نائبه يف بالد
ما زال يعي�ش خملفات احلرب الأهلية .ومن املالحظ �أن �أوجه الت�شابه كثرية بني الرئي�س احلايل
ترامب والرئي�س جون�سون ،لي�س فقط على م�ستوى النزعة العن�صرية جلانب الأمريكيني البي�ض،
والرنج�س��ية واخلل��ل يف التوا�ص��ل ال�سيا�س��ي ،ب��ل �أي�ض� ًا عل��ى م�س��توى ال�س��ياق الع��ام املرب��ك ملتان��ة
الدميقراطي��ة الأمريكي��ة ،وكذل��ك الت�ص��ادم املبكر واملبا�ش��ر مع خمتلف م�ؤ�س�س��ات الدولة.31
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حممــد ســعيد ،أزمــة الدميقراطيــة األمريكية..ملــاذا ال ميكــن عــزل دوانلــد ترامــب؟ مدونــة امليــدان ،مركــز اجلزيــرة لإلعــام1 ،
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وق��د �أث��ار تراج��ع الكونغر���س ع��ن اتخ��اذ ق��رار الع��زل �ضد الرئي���س جون�س��ون (ب�ص��وت واحد)،
الذي مل يكن بقي على �إنهاء واليته �سوى �أ�شهر قليلة �آنذاك ،اجلدل داخل الر�أي العام الأمريكي
�أكرث من م�سار امل�ساءلة التي دامت لأ�سابيع بتعبئة �شعبية من الطرفني ،وتخ ّوفات انزالق الواليات
املتحدة الأمريكية يف �سيناريو احلرب الأهلية الثانية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنّ مربرات عدم العزل
تت�ش��ابه م��ع م��ا ي��ر ّوج حالي� ًا م��ن خم��اوف عل��ى م�س��تقبل الدميقراطي��ة الأمريكي��ة ،وتوج�س��ات م��ن
زعزع��ة ال�س��لم االجتماع��ي ،وكذل��ك بالأخ���ص اهتمام الدميقراطي�ين بالإبقاء على رئي���س (فاقد
لل�ش��رعية) ل��دى ال��ر�أي الع��ام الأمريك��ي م��ن التي��ار اجلمه��وري ،م��ع املراهن��ة عل��ى احل�ص��ول عل��ى
الأغلبي��ة يف الكونغر���س خ�لال االنتخاب��ات القادم��ة (نوفمرب/ت�ش��رين الث��اين  ،)2018وم��ن ث��م
https://goo.gl/DeRLzk
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ف��إنّ التناق���ض احلقيق��ي ل��دى النخب��ة ال�سيا�س��ية الأمريكي��ة يف م�س��ألة الع��زل يتم ّث��ل يف �ش��خ�صنة
ال�ص��راع م��ع الرئي���س ال ال�س��عي وراء حتقي��ق امل�صلح��ة العام��ة ،م��ا دام��ت معظ��م الأط��راف (مث��ل
كبار امل�س�ؤولني يف البيت الأبي�ض حالي ًا) تتجاوز التو�صيات الد�ستورية ب�سكوتها عما تعده تهديد ًا
وانته��اك ًا للدميقراطية و�س��يادة الدولة.
ع ّر�ض��ت ف�ضيح��ة ( )Watergateالتجرب��ة الدميقراطي��ة الأمريكي��ة للت�ش��كيك ،كم��ا تفع��ل
مم��ا يدف��ع
حالي� ًا حال��ة ال�ش��ك بخ�صو���ص التدخ��ل الرو�س��ي يف ف��وز ترام��ب باملن�ص��ب الرئا�س��يّ ،
بالكونغر�س �إىل ّ
التدخل حلماية القيم واملبادئ الد�ستورية من جهة ،و�ضمان ا�ستمرارية (نزاهة)
املنظوم��ة االنتخابي��ة م��ن جه��ة ثاني��ة .وم��ا يعرقل عملية الف�ص��ل يف عزل الرئي���س ترامب وتنحيته
لي���س فق��ط غي��اب الرغب��ة يف اال�س��تقالة �أو �صعوب��ة �ضم��ان الثلث�ين يف جمل���س ال�ش��يوخ والكونغر���س
لإقالت��ه ح�س��ب ال�ضواب��ط الد�س��تورية ،ب��ل �أي�ض� ًا وج��ود �أزم��ة ثق��ة الر�أي الع��ام الأمريك��ي مبنظومة
احلكم والتوجهات الكربى للدولة ،ومن ثم ف�إنّ و�صول الرئي���س ترامب مي ّثل عالمة �إنذار لبداية
�أزم��ة ال�ش��رعية الت��ي تفاقم��ت ب�س��بب انعدام الثق��ة بالنخبة ال�سيا�س��ية الأمريكية.

f i k e r c e n t e r. c o m

ب�ش��كل ع��ام ف��إن الداعم�ين والناخب�ين لرتام��ب ل��ن يقبل��وا ب�س��هولة بعملي��ة الع��زل �أو الت�ش��كيك
يف �ش��رعية حكم��ه ،فمج��رد تفعي��ل (التعدي��ل  )25م��ن الد�س��تور الأمريك��ي �س�ير َّوج ل��ه عل��ى �أن��ه
ا�ستقواء لدوائر الدولة العميقة ب�ضبابية الن�ص القانوين لتغيري موازين القوى من جهة ،ولتغييب
خي��ارات ج��زء كب�ير م��ن الأمريكي�ين م��ن جه��ة �أخ��رى .وم�ش��كلة ع��زل ترام��ب تتم ّث��ل بالأ�سا���س يف
العنف الذي ت�ستبطنه العديد من املجموعات العن�صرية الأمريكية ،التي انتع�شت مع و�صوله �إىل
احلكم وخطابه ال�سيا�س��ي املعادي للمهاجرين ،و�إمكانية توظيفه للت�صعيد خالل عملية امل�س��اءلة
القانونية �أو العزل ،وجت ّنب مواجهته بعنف من طرف الأجهزة الأمنية للدولة حفاظ ًا على النظام
و�سيادة القانون.

w w w .

ال ميك��ن يف ه��ذا ال�س��ياق �أن يقت�ص��ر احلدي��ث عل��ى ع��زل الرئي���س ،ب��ل م��ن امله��م التعر���ض
ل�س��يناريوهات اال�س��تمرار /البق��اء ال�سيا�س��ي يف دول دميقراطي��ة عريق��ة مث��ل الوالي��ات املتح��دة
الأمريكي��ة ،ب�س��بب �أهمي��ة ال��ر�أي الع��ام ،والتحالف��ات داخ��ل الكونغر���س ،و�أي�ض� ًا كاريزم��ا و�ش��عبية
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ثاني� ًا :ال�ش��روع يف عملي��ة الع��زل ولك��ن دون �إمتامه��ا ،والع��دول ع��ن ق��رار التنحي��ة م��ن جمل���س
النواب �أو جمل���س ال�ش��يوخ ي�س��قط التهم املوجهة للرئي���س �أو يربئه.
ثالث� ًا :تت��م عملي��ة الع��زل وتنحي��ة الرئي���س م��ن من�صب��ه �إ ّم��ا باال�س��تقالة (نيك�س��ون) �أو الإقال��ة
(الت��ي مل حت��دث يف النم��وذج الأمريك��ي).

Amy Williams, What are the criteria for Impeaching a President, The Borgen Project Blog, 24
February 2017, https://goo.gl/UsWjS8
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ويج��در بالذك��ر �أ ّن��ه غالب� ًا م��ا ُت�س َّي���س عملي��ة الع��زل الرئا�س��ي؛ م��ن خ�لال خل��ق ن��وع م��ن ال��درع
املتهم�ين واملنادين بالإقال��ة ،وحماولة امت�صا�ص
الت�ش��ريعي احلمائ��ي ب�إث��ارة ال�ش��كوك حول دوافع ِ
الغ�ض��ب ال�ش��عبي وح�ص��ره يف النقا�ش��ات النخبوي��ة .ويف الغال��ب تك��ون ا�س�تراتيجيات اال�س��تمرار
ال�سيا�س��ي الت��ي يتبعه��ا الرئي���س الأمريك��ي للبق��اء يف املن�ص��ب �أك�ثر فاعلية من �إج��راءات املقا�ضاة
وم�ساعي العزل .بالإ�ضافة �إىل كرثة تعقيدات والتدقيق احلا�صل يف �إجراءات امل�ساءلة ال�سيا�سية
والع��زل م��ن املن�ص��ب الرئا�س��ي الت��ي م��ن امله��م �إع��ادة �ش��رحها ب�إيج��از كالت��ايل :تب��د�أ الإج��راءات
الر�س��مية لعزل الرئي���س الأمريكي يف جمل���س النواب ،ويف َّو�ض الأمر �إىل اللجنة الق�ضائية التابعة
للمجل�سّ ،ثم �إذا �أقرت هذه اللجنة بوجود �سبب وجيه لتوجيه اتهامات ر�سمية �إىل الرئي�س جتري
عملية الت�صويت للموافقة عليه �أو للمعار�ضة .32ومبجرد املوافقة على �إجراءات امل�ساءلة ال�سيا�سية
تتعه��د ذات اللجن��ة الق�ضائي��ة بجم��ع الأدل��ة و�أخذ �ش��هادة ال�ش��هود للتحقيق و�إع��داد لوائح االتهام،
الت��ي تق��دم �إىل جمل���س الن��واب للت��داول ،و�أخ�ير ًا ف��إذا م��ا مت��ت امل�صادق��ة عليه��ا ف�إن��ه بال�ض��رورة
تتوج��ه االتهام��ات �إىل الرئي���س ومت� ّرر الق�ضية ملجل���س ال�ش��يوخ للف�صل فيها.
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�أو ًال :مطل��ب الع��زل ال ُينظ��ر في��ه بجد ّي��ة م��ن قب��ل الهيئ��ة الت�ش��ريعية بالكونغر���س ،و ُيكتف��ى
باحلدي��ث ع��ن الف�ضيح��ة الرئا�س��ية و(الإف�لات م��ن العق��اب).
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الرئي���س ذات��ه .هن��ا ي�برز النق���ص �أو �صعوب��ة عملي��ة الع��زل وتعقي��د م�س��ارات حتققه��ا ،وم��ن امله��م
التوق��ف ب�إيج��از عن��د النق��اط الث�لاث التالي��ة:
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اخلال�صة
ال �ش��ك �أن هن��اك �ضمان��ات منغر�س��ة يف الآلي��ة ال�سيا�س��ية الأمريكي��ة م��ن خ�لال املنظوم��ة
الد�ستورية وتط ّور تقاليد املمار�سة الدميقراطية على مدى قرون ،وقد �أثبتت امل�ؤ�س�سات الأمريكية
م��رار ًا وتك��رار ًا مرونته��ا يف مواجه��ة التحديات.
ويف كث�ير م��ن املحط��ات التاريخي��ة عاي�ش��ت الدميقراطي��ة الأمريكي��ة م��آزق؛ كم��ا ح��دث ذل��ك
يف ف�ترة م��ا بع��د احل��رب الأهلي��ة ،وكذل��ك خ�لال ف�ضيح��ة (ووترغي��ت) ،وحالي� ًا يف عه��د الرئي���س
ترام��ب .يف احل��االت ال�س��ابقة؛ عل��ى الرغ��م م��ن �أن بع���ض عنا�ص��ر الدميقراطي��ة الليربالي��ة-
احلري��ات املدني��ة ،و�س�لامة االنتخاب��ات ،وااللتزام مببادئ احلكم الد�س��توري -كانت حتت تهديد
ملح��وظ ،فغالب� ًا م��ا متك��ن النظ��ام ال�سيا�س��ي الأمريكي من التعايف؛ من خالل �س��لوكيات �سيا�س��ية
و�إج��راءات �ش��كلية تتبناه��ا اجله��ات الفاعل��ة داخ��ل النظام نف�س��ه.
لذل��ك ي�ؤك��د املالحظ��ون �أن��ه عل��ى الرغم من �أن امل�ؤ�س�س��ات ال�سيا�س��ية الأمريكي��ة لديها املناعة
الداخلي��ة والق��درة عل��ى ال�صم��ود ،ف��إن امل��أزق احلقيق��ي ال��ذي تطرح��ه ال�س��لوكيات الغريب��ة وغ�ير
املن�س��جمة للرئي���س ترام��ب م��ع تقالي��د املن�ص��ب الرئا�س��ي يف الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة مي ّث��ل
تهدي��د ًا ال�س��تقرار النم��وذج الأمريك��ي ،وخماط��ر خيارات��ه عل��ى �س�لامة الدميقراطي��ة الليربالي��ة.
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مرك��ز م�س��تقل غ�ير ربح��يُ ،ي ِع � ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�س��تقبلية ،وي�س��اهم يف �صناع��ة الوع��ي
وتعزي��زه و�إ�ش��اعته م��ن خ�لال �إقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ش��رها ع�بر تكنولوجي��ا االت�صال� ،إ�س��هام ًا
من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه و�إث��راء التفك�ير املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �س��ليم

الر�سالة
امل�ساهمة يف رفع م�ستوى الوعي الفكري ،وتنمية التفكري اال�سرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�سهام يف ن�شر الوعي الثقايف.
قيا�س الر�أي العام �إقليمي ًا ودولي ًا جتاه ق�ضايا حمددة.
الت�أ�صيل العلمي للق�ضايا ال�سيا�سية امل�ستجدة.
مواكبة املتغريات العاملية والعربية ،من خالل �إعداد الأبحاث وتقدمي اال�ست�شارات.

الو�سائل
�إعداد الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات والتقارير وفق منهجية علمية.
التوا�صل والتن�سيق مع املراكز وامل�ؤ�س�سات البحثية العربية والعاملية.
تن��اول ق�ضاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا ي�ؤ�ص��ل ل�ضروري��ات التعاي���ش ال�س��لمي ،وامل�ش��اركة
الفاعلة.

�إقامة امل�ؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�ش.
رعاية ال�شباب الباحثني املتميزين.

جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وت�شمل ما يلي:

 .1الأبحاث والدرا�سات:
حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى �إع��داد الدرا�س��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جماالت تخ�ص�ص
املركز ،وهي:
 الدرا�سات ال�سيا�سية. الدرا�سات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�سالمية والفكرية.الدرا�سات احل�ضارية والتنموية. -درا�سات الفكر الإ�سالمي.

 .2اال�ست�شارات وقيا�س الر�أي:
ي�س��عى املرك��ز لتق��دمي اال�ست�ش��ارات واحلل��ول يف جم��االت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�س��مية
والأهلية ،وذلك من خالل قيا�س الر�أي العام جتاه الق�ضايا الفكرية والأحداث ال�سيا�سية واالجتماعية،
بالتع��اون م��ع كادر علم��ي ُم�ترف و ُمتع� ِّ�دد املهارات.

 .3الن�شر:
ي�سهم املركز يف ن�شر الدرا�سات والأبحاث عرب و�سائل الن�شر املتنوعة.

ع�ضوية املركز يف املنظمات العاملية:

لسيناريو عزل الرئيس ترامب

األبعاد السياسية والقانونية

f i k e r c e n t e r. c o m
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