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املقدمة
من��ذ ال�ص��هور الأوىل م��ن و�ص��ول الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب اإىل احلك��م ب��رزت ع��دد م��ن 
الق�صاي��ا املتعلق��ة بالنتخاب��ات الرئا�ص��ية الت��ي تطع��ن يف �ص��رعيته، وتق��رب يوم��ًا بعد اآخ��ر منه وتطرح 
اإمكانية عزله من من�صبه، وكان اآخر هذه الق�صايا اعرافات حمامي ترامب ال�صابق، مايكل كوهني، 
باأنه حترك- بتعليمات من ترامب- للتاأثري يف نتيجة النتخابات الرئا�صية الأمريكية الأخرية 2016، 
وما �صبق ذلك من حتقيقات ت�صري اإىل تورط رو�صيا يف ت�صهيل و�صول ترامب اإىل احلكم. وهكذا يبدو 
اأن خي��ارات الرئي���س الأمريك��ي تتال�ص��ى يوم��ًا بع��د اآخ��ر، وه��و م��ا يث��ري الكث��ري م��ن الت�ص��اوؤلت املتعلق��ة 

بنوعي��ة الته��م املوجه��ة ل���ه، وقدرته��ا القانونية عل��ى اإزاحته من احلكم.

حماولت العزل ال�صابقة 
عل��ى الرغ��م م��ن اأن ع��زل الرئي���س يف الولي��ات املتح��دة اإج��راء قان��وين ود�ص��توري، فاإن��ه مل ي�ص��بق اأن 

ُع��زل اأي رئي���س، وكل م��ا ح�ص��ل جم��رد حم��اولت ل اأك��ر، وه��ذه املح��اولت ه��ي:
املحاولة الأوىل:

 يف الع��ام 1868 ق��رر جمل���س الن��واب ع��زل الرئي���س اأن��درو جون�ص��ون، بعدم��ا اأط��اح بوزي��ر احل��رب 
اجلمه��وري اإدوي��ن �ص��تانتون دون موافق��ة م��ن الكوجنر���س، وه��و م��ا ُع��دَّ انته��اكًا للقان��ون الفي��درايل، 
بعده��ا تبن��ى جمل���س الن��واب ع��زل الرئي���س، لك��ن مت��ت تربئت��ه يف ت�صويت جمل���س ال�ص��يوخ ب���35 �صوتًا 

�ص��ده مقاب��ل 19، وكان عزل��ه يتطل��ب 36 �صوت��ًا.
املحاولة الثانية:

بع��د الك�ص��ف ع��ن ف�صيح��ة )ووت��ر جيت( الأمريكية، وتورط الرئي���س ريت�ص��ارد نيك�ص��ون يف التج�ص���س 
عل��ى الدميقراطي��ني، وف��ى حماول��ة لإنق��اذ رئا�ص��ته، اأق��ال نيك�ص��ون املحق��ق يف ق�صي��ة ووت��ر جي��ت، 
اأر�ص��يبالد كوك���س، وه��و م��ا اأدى اإىل رد فع��ل عك�ص��ي جع��ل ع��زل نيك�ص��ون اأم��رًا حتميًا، وهو م��ا دفعه اإىل 
ال�ص��تقالة قب��ل ث��الث �ص��نوات م��ن انته��اء رئا�ص��ته الثاني��ة؛ جتنب��ًا لهذا امل�ص��ري امل�ص��وؤوم، وذلك يف عام 

.1974

املحاولة الثالثة:
يف عام 1998 ُا�صتخِدمت اإجراءات العزل �صد الرئي�س بيل كلينتون؛ ب�صبب الف�صيحة الالاأخالقية 
مع مونيكا لوين�صكي، و�صوَّت جمل�س النواب تاأييدًا لعزل كلينتون، لكن الدميقراطيني جنحوا يف تربئته 

يف جمل�س ال�صيوخ، وهي ق�صية اأقل من ق�صايا التخابر والق�صايا ال�صيا�صية.
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اأبرز التهم املوجهة لرامب
اإذا كان الروؤ�ص��اء ال�ص��ابقون ق��د تعر�ص��وا ملحاول��ة ع��زل يف اأح��د اجلوان��ب م��ن الق�صاي��ا الأخالقي��ة اأو 
ال�صيا�ص��ية، ف��اإن ترام��ب الي��وم يواج��ه تهم��ًا متع��ددة، منها ما ه��و اأخالقي، ومنها ما ه��و قانوين، ومنها 
ال�صيا�صي، ومنها ما يتعلق بال�صيا�صة اخلارجية التي اأدخلت الوليات املتحدة يف دوامة من اخلالفات 
اخلارجي��ة الت��ي اأخ��ذت يف التو�ص��ع يوم��ًا بعد اآخ��ر، حتى اأ�صعفت عالقة اأمريكا ببع���س حلفائها، ومنها 
عل��ى امل�ص��توى الداخل��ي؛ اإذ مار���س ترام��ب ع��ددًا م��ن القرارات والإج��راءات ال�صيا�ص��ية التي جعلت من 
م�ص��األة بقائ��ه اأو ا�ص��تمراره يف من�صب��ه حم��ل ج��دل وا�ص��ع، خ�صو�ص��ًا بع��د اأن ق��دم بع�س اأع�ص��اء فريقه 

ا�ص��تقالتهم، و�ص��حبت الثقة من بع�صهم.
ولعل اأبرز تهمتني يواجههما ترامب حاليًا هما:

1.    التدخ��ل الرو�ص��ي يف النتخاب��ات الرئا�ص��ية يف ع��ام 2016، ودوره يف ف��وز ترام��ب، حي��ث يحق��ق 
املحق��ق اخلا���س )روب��رت مول��ر( يف نتائ��ج ا�ص��تخباراتية اأمريكي��ة، اأفادت باأن الرو���س تاآم��روا من اأجل 
ترجيح كفة ترامب يف النتخابات الرئا�صية اأمام مناف�صته، يف حني ينفي ترامب حدوث اأي تواطوؤ مع 
الرو���س. هذا ويخ�صع )بول مانافورت(، رئي���س حملة ترامب النتخابية، للمحاكمة، ويواجه 18 تهمة 

جنائية، من بينها التدخل الرو�ص��ي يف النتخابات، والتزوير امل�صريف.
2.    دف��ع اأم��وال للتاأث��ري يف نتائ��ج النتخاب��ات الرئا�ص��ية، حي��ث اع��رف ماي��كل كوه��ني، املحام��ي 
ال�ص��خ�صي للرئي���س الأمريكي، اأمام مكتب التحقيقات الفيدرايل )اإف بي اآي( باأنه دفع اأمواًل ل�ص��راء 
�صم��ت ن�ص��اٍء اأَرْدن الك�ص��ف ع��ن اإقام��ة عالق��ة م��ع ترمب، واع��رف كوهني باأنه دف��ع مبلَغي 130 و150 
األف دولر لمراأتني تقولن اإنهما اأقامتا عالقة مع ترامب ب�صرط التزامهما ال�صمت، موؤكدًا اأن ذلك 
كان بطلب من ترامب، وكان الهدف منه تفادي انت�ص��ار معلومات كانت �صت�ص��يء اإىل املر�ص��ح، يف حني 
ق��ال ترام��ب اإن الأم��وال الت��ي دفعه��ا كوهني قبل النتخابات »ل ت�ص��كل انته��اكًا لقوانني متويل احلمالت 
النتخابية«، وقال: »اإن الأموال مل ُتدفع من �صندوق احلملة، اأنا دفعتها وكتبت تغريدة يف هذا ال�صاأن«.

الإجراءات القانونية للعزل
ن�ص��ت الفق��رة الرابع��ة بامل��ادة الثاني��ة م��ن الد�ص��تور الأمريك��ي عل��ى احل��الت الت��ي ُيع��زل فيها رئي���س 
اجلمهورية، وهي: »توجيه اتهام من ال�صلطة الت�صريعية )الكوجنر�س( للرئي�س باخليانة اأو الر�صوة اأو 

اأي جرائ��م اأو جن��ح خط��رية يف حالة متت اإدانته«.
الإ�ص��كالية اإىل الآن اأن املحكم��ة العلي��ا منق�ص��مة عمودي��ًا ب��ني الدميقراطي��ني واجلمهوري��ني 4-4، ومل 



تقدير موقف

4

ترامب |  بين العزل والبقاء

تبتَّ من قبل فيما اإذا كان ممكنًا توجيه اتهام لرئي���س البالد وهو على راأ���س من�صبه اأم ل، وهذا ما 
يجعل املحاكمة للرئي���س وهو يف من�صبه �ص��اأنًا �صيا�ص��يًا ل ق�صائيًا.

ويبق��ى الب��ت يف ق��رار كه��ذا يع��ود للكوجنر���س؛ حي��ث يتبن��ى جمل���س الن��واب اإع��داد م�ص��روع قان��ون 
ل�ص��تجواب اأو م�ص��اءلة الرئي���س، وه��ذا امل�ص��روع يتطل��ب ع��ددًا كب��ريًا م��ن الن��واب، وم��ن ث��م يطل��ب من 
الن��واب الت�صوي��ت علي��ه يف جل�ص��ة ا�ص��تماع عادية، ويج��ب اأن يحظى بالأغلبية لعتم��اده ويرفع تو�صية 
به ملجل�س ال�صيوخ، الذي اإن وافق على النظر بها فاإنه يحتاج اإىل اأغلبية ثلثي الأع�صاء للبت يف ذلك.
لكن يف ظل التوازنات الراهنة وتركز اأغلبية املجل�ص��ني هي بيد احلزب اجلمهوري، فمن امل�ص��تبعد 
دًا باإج��راءات  اأن ُيق��دم احل��زب عل��ى ت�ص��جيل �ص��ابقة قانوني��ة ب��اأن رئي���س الب��الد املنتم��ي ل��ه يق��ف مه��دَّ

الع��زل، ف�ص��اًل ع��ن عدم التيق��ن من توفر الأ�صوات املطلوب��ة للم�صي بذلك.
اأم��ا اإج��راءات م��ا بع��د الع��زل فق��د ن�ص��ت امل��ادة الثاني��ة م��ن الد�ص��تور الأمريك��ي كذل��ك عل��ى تنظي��م 
م�ص��األة احلك��م بع��د ع��زل الرئي���س، حي��ث اإن��ه »يف ح��ال ع��زل الرئي���س م��ن من�صب��ه اأو وفات��ه اأو تق��دمي 
ا�ص��تقالته، اأو كان لدي��ه عج��ز مينع��ه م��ن القي��ام بواجب��ات من�صب��ه، فف��ي ه��ذه احلال��ة يت��وىل نائ��ب 

الرئي���س من�ص��ب الرئي���س«.

ال�صيناريوهات املحتملة
انتقل��ت التحقيق��ات م��ع ترام��ب اإىل م�ص��توى متق��دم لتوؤك��د اأن م��ا كان م�ص��تحياًل اأ�صب��ح متوقع��ًا 
وواردًا، فتهدي��د الق�ص��اء لرام��ب ل ميك��ن التقلي��ل م��ن اأهميت��ه، خا�ص��ة اأن �ص��بعة م��ن مقربي��ه اأُدينوا، 
ولهذا فنحن اأمام ثالثة �ص��يناريوهات متوقعة تتعلق باإمكانية عزل ترامب اأو ا�ص��تقالته اأو قدرته على 

جت��اوز ذل��ك وا�ص��تمراره يف من�صبه.
ال�صيناريو الأول: العزل 

اأ�صب��ح الع��زل اأم��رًا واردًا، خ�صو�ص��ًا بع��د انتق��ال ترامب من خط الهجوم اإىل خ��ط الدفاع، واإقراره 
ال�صمن��ي بالته��م املوجه��ة اإلي��ه م��ن خ��الل تهدي��ده للق�صاء والقت�ص��اد الأمريكي، ومما ق��د يدفع اأكر 
يف ه��ذا الجت��اه نتائ��ج النتخاب��ات الن�صفي��ة يف نوفمرب/ت�ص��رين الث��اين 2018، الت��ي يج��ري فيه��ا 
انتخاب كل اأع�صاء جمل�س النواب وثلث اأع�صاء جمل�س ال�صيوخ وعدد من حّكام الوليات اخلم�صني، 
فاملخ��اوف ت��زداد ل��دى اجلمهوري��ني م��ن ت��دين م�ص��تواهم يف النتخاب��ات املقبلة، وهو ما ق��د يوؤدي اإىل 
ف��وز الدميقراطي��ني، ويف ه��ذه احلال��ة �ص��تكون فر�ص��ة عزل��ه اأك��ر احتم��اًل، خ�صو�ص��ًا اإذا كان هن��اك 
تاأيي��د م��ن بع���س اأع�ص��اء احل��زب اجلمه��وري املنتقدي��ن ل�صيا�ص��ة ترام��ب، وه��ذا ما ظه��ر يف انتقادات 
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رئي�س كتلة اجلمهوريني يف جمل�س ال�صيوخ )مت�س ماكونيل(، ورئي�س جلنة ال�صوؤون اخلارجية باملجل�س 
)ب��وب كورك��ر(،  ومم��ا يدعم هذا ال�ص��يناريو كذلك:

1.    مداهم��ة مكت��ب التحقيق��ات الفي��درايل )اإف ب��ي اآي( ملكت��ب حمام��ي ترام��ب اخلا���س، واإقناع��ه 
بالتخل��ي ع��ن ترام��ب، واعراف��ه بدف��ع اأم��وال بن��اء على طلب من الرئي���س قبيل اأ�ص��هر عل��ى النتخابات 
الرئا�ص��ية 2016، لأن دف��ع الر�ص��وة وا�ص��تخدام اأم��وال اأجنبي��ة للحمل��ة النتخابية جرائ��م يعاقب عليها 

القان��ون، وه��ذا ق��د يك��ون موؤ�ص��رًا عل��ى اأن هن��اك توجه��ًا ر�ص��ميًا يف ه��ذا الإط��ار.
2.    حتقيق��ات املحق��ق اخلا���س روب��رت مويل��ر واإدان��ة 4 م��ن م�ص��اعدي ترامب يف التواطوؤ مع الرو���س 
يف اأثن��اء احلمل��ة الرئا�ص��ية لرام��ب، وه��م م�صت�ص��ار الأم��ن الوطن��ي املقال، وم�ص��اعد ترام��ب، وحمامي 
ترام��ب اخلا���س، ومدي��ر حمل��ة ترام��ب الرئا�ص��ية، اإ�صاف��ة اإىل ت�صيي��ق اخلن��اق عل��ى ترام��ب وعائلت��ه، 
وخا�ص��ة ابن��ه دون جوني��ور، ل��دوره يف اللق��اءات م��ع امل�ص��وؤولني الرو���س لك�ص��ف ف�صائ��ح ع��ن هي��الري 

كلينت��ون يف الأ�ص��هر الأخ��رية م��ن احلمل��ة النتخابي��ة يف يونيو/حزي��ران 2016.
3.   ا�ص��تعداء ترام��ب لأجه��زة املخاب��رات واملوؤ�ص�ص��ات الإعالمي��ة الرئي�ص��ية والحتق��ان ال�ص��عبي 

املتنام��ي �ص��ده.
4.    اعتب��ار ترام��ب دخي��اًل عل��ى البيئ��ة ال�صيا�ص��ية، فلي���س لدي��ه خ��ربة يف احلكوم��ة اأو احلياة العامة، 

وخلفيته احلقيقية يف املجال التجاري.
تبق��ى فر�ص��ة جن��اح ه��ذا ال�ص��يناريو ه��ي الأك��ر احتم��اًل يف ح��ال ج��اءت نتائ��ج النتخاب��ات الن�صفي��ة 
املقبلة حل�ص��اب الدميقراطيني، ويف حال مت العزل فاإن الرئا�ص��ة �ص��تنتقل د�ص��توريًا لنائبه مايك بن���س، 
املنتم��ي للتي��ار الإجنيل��ي املت�ص��دد، وم��ن ث��م ف��ال ب��د اأن تك��ون هن��اك بع���س الآث��ار الداخلي��ة واخلارجي��ة 
له��ذا النتق��ال، خ�صو�ص��ًا يف اجلان��ب القت�ص��ادي، بع��د النم��و التدريج��ي لالقت�ص��اد وق��درة احلكوم��ة 
الأمريكي��ة عل��ى ال�ص��تجابة ملقت�صي��ات الأزم��ة املالي��ة، وه��ذا م��ا جع��ل ترام��ب يه��دد اأن��ه يف ح��ال عزل��ه 
ف��اإن القت�ص��اد الأمريك��ي �ص��يت�صرر، لك��ن احلقيق��ة اأن القت�ص��اد الأمريك��ي لي���س قائم��ًا عل��ى رج��ل ول 
عل��ى موؤ�ص�ص��ة واح��دة، واإن ح�ص��ل ت�ص��رر فل��ن يك��ون له ذلك الأث��ر الوا�صح، اأما فيم��ا يتعلق بردة الفعل 
ال�ص��عبية فه��ذا اأم��ر وارد، لكنه��ا ق��د تك��ون ن�ص��بية؛ نظ��رًا لتقل���س �ص��عبية الرج��ل، ول��ن توؤث��ر �ص��لبًا يف 

ال�ص��تقرار الداخلي.
اأم��ا عل��ى امل�ص��توى اخلارج��ي ف��اإن ال�صيا�ص��ة الأمريكي��ة فيم��ا يتعل��ق باإ�ص��رائيل �ص��تظل كم��ا ه��ي، ورمبا 
ت��زداد ب�ص��كل اأك��ر اإيجابي��ًا، ول��ن يك��ون هن��اك تراج��ع فيم��ا يتعل��ق بالقد���س عا�صم��ة لإ�ص��رائيل، حت��ى 
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العالق��ة بركي��ا �ص��تظل مرهون��ة بعالق��ة تركي��ا باإ�ص��رائيل �ص��لبًا واإيجاب��ًا.
ال�صيناريو الثاين: ا�صتمراره يف من�صبه 

بق��اء ترام��ب يف من�صب��ه يع��د ال�ص��يناريو الطبيع��ي، لأن الته��م املوجه��ة اإلي��ه ل ي��زال التحقي��ق فيه��ا 
جاري��ًا، ويف ح��ال ثبوته��ا ف��اإن املحاكم��ة �ص��تاأخذ وقتًا، ومن ثم فاإمكانية بق��اء ترامب يف من�صبه واردة، 

وه��ذا ه��و ال�ص��يناريو الثاين املحتم��ل، ومما يدعمه:
1.    الأغلبي��ة احلالي��ة يف الكوجنر���س الأمريك��ي ه��م م��ن احل��زب اجلمه��وري، وم��ن غ��ري املمك��ن 
القبول بقرار كهذا، ويف حال قبولهم بهذا فاإن ذلك �صيوؤثر يف بنية احلزب، اإل اإذا حدث هناك تغري 

يف نتائ��ج النتخاب��ات الن�صفي��ة املقبل��ة �ص��د اجلمهوريني.
2.    ق��درة ترام��ب عل��ى خل��ق م�ص��اكل خارجي��ة، ونق��ل املعرك��ة اإىل املحي��ط اخلارج��ي، مم��ا �ص��يوؤدي 

اإىل تغا�ص��ي الدميقراطي��ني ع��ن ذلك.
ال�صيناريو الثالث: ال�صتقالة 

تعد ال�ص��تقالة خيارًا اأف�صل قد يجرب ترامب عليها تفاديًا للعزل، اأ�ص��وة بالرئي���س الأمريكي الأ�ص��بق 
)ريت�ص��ارد نيك�ص��ون( يف ع��ام 1974، ال��ذي ق��دم ا�ص��تقالته ب�ص��بب تراج��ع تاأيي��ده داخ��ل اأو�ص��اط حزب��ه 
م��ن اجلمهوري��ني، مم��ا جع��ل م�ص��األة عزله �ص��به حتمية، فف�صل تقدمي ا�ص��تقالته حت��ى ل ي�صل اإىل هذه 
النهاية الب�ص��عة، اأما ما يخ�س ترامب فاإن �ص��خ�صيته القائمة على العناد والتحدي قد ل جتعله يقدم 
عل��ى فع��ل كه��ذا، لك��ن م��ا ق��د يع��زز ه��ذا ال�ص��يناريو قدرة احل��زب اجلمه��وري عل��ى اإقناعه بال�ص��تقالة، 
اأو تراج��ع تاأيي��د ترام��ب داخ��ل احل��زب، وكل ه��ذا مره��ون بت��دين ن�ص��بة اجلمهوري��ني يف النتخاب��ات 

الن�صفي��ة الت��ي ق��د جتعله��م يف�صلون اإقناع رئي�ص��هم على ال�ص��تقالة قبل عزله.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ري ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��الل اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��رب تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ري املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكري ال�صراتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خالل اإعداد الأبحاث وتقدمي ال�صت�صارات.

الو�صائل
اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروري��ات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.



اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 

جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صالمية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية. 

- درا�صات الفكر الإ�صالمي. 

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خالل قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عرب و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




