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نتائج مناهضة لترامب
ــا  ــة، ولكنه ــر، ليســت محكمــة قانوني ــة 6 يناي يالحــظ أن لجن
ــّواب،  ــعة ن ــت تس ــام، وضم ــذ ع ــت من ــة تكون ــة برملاني لجن
ــن، وتهــدف إىل عقــد جلســات  ــن وجمهوري ســبعة دميقراطي
ــر 2021،  ــع يف 6 يناي ــذي وق ــوم ال ــق يف الهج ــتامع للتحقي اس
ــة،  ــة ألــف مقابل ــل. وأجــرت اللجن ــول هي ــى الكابيت عــى مبن
ــذي اســتغرق  وجمعــت 140 ألــف وثيقــة خــالل التحقيــق ال
قرابــة العــام. ومتثــل أبــرز مــا توصلــت إليــه اللجنــة، بعــد بــدء 
انعقــاد أوىل جلســاتها العلنيــة يف 9 يونيــو، والتــي مــن املتوقــع 

ــايل: ــو الجــاري، يف الت ــى 23 يوني أن تســتمر حت

1- خطــة غــر دســتورية: وصفــت اللجنــة هجــوم الكابيتــول 
هيــل بأنــه خطــة ترامــب “غــر القانونيــة” و”غــر الدســتورية” 
لعرقلــة نقــل الســلطة بطريقــة ســلمية؛ واستشــهدت اللجنــة، 
يف ذلــك، بتهــم التآمــر والتحريــض التــي تــم رفعهــا ضــد بعــض 
املهاجمــن، ويبــدو أن هــدف اللجنــة هــو محاولــة توفــر 
أدلــة إلدانــة ترامــب، بصــورة تســمح للمدعــى العــام، مريــك 

جارالنــد، لتحقيــق هدفهــم األســايس، وهــو محاكمــة ترامــب، 
ومــن ثــم إبعــاد أحــد مصــادر التهديــد املحتمــل أمــام املرشــح 

الدميقراطــي يف االنتخابــات الرئاســية القادمــة. 

ــة  ــر: أوضحــت اللجنــة أن الهجــوم كان محاول 2- هجــوم مدب
انقــالب مخطــط لهــا ونتيجــة مبــارشة لجهــود الرئيــس املهــزوم 
إللغــاء نتيجــة انتخابــات 2020، فبينــام أخــره مستشــاروه 
بأنــه قــد خــر االنتخابــات، فإنــه ظــل يدعــي بأنهــا رسقــت 
ــؤولن  ــات واملس ــؤويل الوالي ــى مس ــط ع ــاوالً الضغ ــه، مح من
ــه لتجاهــل فــرز  الفيدراليــن وأعضــاء الكونجــرس وحتــى نائب
األصــوات يف الواليــات الرئيســة، وعندمــا فشــل يف ذلــك، 
ــل  ــة، مث ــات املتطرف ــا الجامع ــي تقوده ــات الت شــجع العصاب
“بــرود بويــز” )Proud Boys( القتحــام مبنــى الكابيتــول ملنــع 
الكونجــرس مــن إعــالن فــوز خصمــه الدميقراطــي جــو بايــدن 

بالرئاســة.

ــتامع يف  ــة االس ــد جلس ــة: ال تع ــة محتمل ــات جنائي 3- اتهام
الكونجــرس محكمــة قانونيــة، نظــراً ألنــه مل يكــن هنــاك مــن 
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ــو  ــر”، فــي 9 يوني ــة 6 يناي ــواب األمريكــي، والمعروفــة باســم “لجن ــة التحقيــق فــي مجلــس الن أعلنــت لجن
الجــاري أولــى الخالصــات حــول أحــداث اقتحــام مبنــى الكابيتــول هيــل، فــي 6 ينايــر2021؛ حيــث أشــارت إلــى 
أن هذا الحادث شــكل ذروة محاولة انقالبية كان الرئيس األمريكي الســابق، دونالد ترامب هو المســؤول 

عنهــا، مؤكــدة أن الحــادث “مؤامــرة” شــكلت تهديــدًا غيــر مســبوق علــى الديمقراطيــة األمريكيــة.

“لجنــة 6 ينايــر”: مســاعي الديمقراطييــن إلقصــاء ترامــب مــن االنتخابــات األمريكيــة القادمــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1576، 21 
يونيــو 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــي وردت  ــر أن بعــض الشــهادات الت ــب، غ ــن ترام ــع ع يداف
فيهــا تُعــد مبنزلــة الئحــة اتهامــات جنائيــة ضــد الرئيــس 
الســابق؛ وميكــن لــوزارة العــدل أن تســتخدمها إذا أرادت 
ــض  ــة، وتقوي ــى الفتن ــض ع ــم التحري ــب بته ــة ترام محاكم

املؤسســات الدســتورية والدميقراطيــة. 

ومــع ذلــك، ال تــزال آراء اللجنــة غــر واضحــة بشــأن 
التســاؤل الــذي يثــر الــرأي العــام األمريــي وهــو: هــل تنبغــي 
ــة  ــاء قضي ــن الصعــب بن ــه م ــاً، أم أن ــب جنائي ــة ترام محاكم
جنائيــة ضــده؟، خاصــة أن مثــل هــذه املحاكمــة ســوف تكــون 
غــر مســبوقة، كــام أنهــا تحمــل شــبهات سياســية، خاصــة أنهــا 
تجــيء يف وقــت ترتاجــع فيــه شــعبية الرئيــس األمريــي جــو 
بايــدن يف الشــارع األمريــي، فضــالً عــن مخــاوف الدميقراطيــن 
مــن فــوز ترامــب برتشــيح الحــزب الجمهــوري يف االنتخابــات 

الرئاســية لعــام 2024.

ولذلــك انتقــد ترامــب اللجنــة مؤكــداً أنهــا تحــاول منعــه 
عــر أنشــطتها مــن الرتشــح لالنتخابــات الرئاســية املقبلــة 
ــر يف  ــاركته يف مؤمت ــالل مش ــا خ ــاً إياه ــام 2024، وواصف يف ع
ناشــفيل بواليــة تينيــي بأنهــا “عمليــة احتيــال كاملــة”، كــام 
ــع  ــة ملن ــرد محاول ــي “مج ــات ه ــذه الجلس ــل ه ــد أن مث أك
رجــل يتقــدم بفــارق كبــر يف جميــع اســتطالعات الــرأي عــى 
كل مــن الجمهوريــن والدميقراطيــن مــن الرتشــح للرئاســة مرة 

أخــرى”. 

4- محاولــة إعاقــة التصديــق عــى فــوز بايــدن: كشــفت 
جلســة االســتامع الثالثــة عــن أن ترامــب مــارس ضغوطــاً غــر 
ــات؛  ــج االنتخاب ــاء نتائ ــس إللغ ــك بن ــه ماي ــة عــى نائب قانوني
حيــث حــاول منعــه مــن الذهــاب إىل الكونجــرس للمصادقــة 

ــات الرئاســية.  ــج االنتخاب عــى نتائ

وتناولــت اللجنــة دالالت ضغــط ترامــب عــى بنــس، حيث 
قــال أحــد مســاعدي “ترامــب” خــالل جلســات االســتامع إنــه 
ــس يف  ــع بن ــاخنة م ــة س ــتبك يف مكامل ــس اش ــمع أن الرئي س
صبــاح أعــامل الشــغب، وقــال آخــر إنــه ســمع ترامــب يطلــق 
عليــه اســم الجبــان، بينــام قــال آخــر إنــه ســمع ترامــب يخــر 
بنــس بأنــه اتخــذ الخيــار الخاطــئ، وباإلضافــة إىل ذلــك، غــرد 
ترامــب قائــالً بنــس مل يكــن لديــه الشــجاعة للتدخــل، حتــى 

بعــد أن عــرف أن مثــري الشــغب قــد اقتحمــوا الكابيتــول.

فرص والية أخرى لترامب
ال ميكــن التوصــل إىل برهــان قاطــع لتحديــد مــا إذا كان 
“ترامــب” ســيصل إىل انتخابــات 2024 أم ال، ومــع ذلــك، ميكــن 
اإلشــارة إىل عــدد مــن املــؤرشات يف هــذا اإلطــار، وهــي كالتايل: 

1- تنامــي شــعبية ترامــب: كشــف اســتطالع رأي أجرتــه كليــة 
ــدن  ــزم باي ــد يه ــب ق ــايض، أن ترام ــو امل ــة ماي ــون نهاي إمرس

يف انتخابــات عــام 2024، إذ أشــار االســتطالع إألى أن %44 
ســيصوتون لصالــح ترامــب، مقابل 42% ســيدعمون بايــدن إذا 

كانــا هــام املرشــحان. 

وتتوقــع صحيفــة ذا هيــل األمريكيــة أن ترامــب ســيتصدر 
ــر، لكــن  ــرأي املبكــرة لعــام 2024 بهامــش كب اســتطالعات ال
ليــس هنــاك ما يضمــن دخولــه الســباق االنتخايب من األســاس، 
ــة مرشــح الحــزب  ــة، ال يعــرف هوي ــة ثاني ــه مــن جه كــام أن
ــرح  ــم ط ــه، أم يت ــدن نفس ــيكون باي ــل س ــي، وه الدميقراط
شــخصية أخــرى، وهــي أمــور كلهــا ســوف تؤثــر بالطبــع عــى 
ــة ترشــحه، عــى هزميــة مرشــح  مــدى قــدرة ترامــب، يف حال
الحــزب الدميقراطــي، إذ إنــه يتوقــع أن يســتطيع ترامب حســم 
ــار  ــا إذا اخت ــة مب ــدن، مقارن ــة باي الســباق لصالحــه يف مواجه
الحــزب الدميقراطــي مرشــحاً آخــر يتمتــع بشــعبية وكاريزميــة 

وتوجهــات غــر مثــرة لالنقســامات. 

2- ســوء إدارة الدميقراطيــن: يعــاين املجتمــع األمريــي ارتفــاع 
ــم إطــالق  ــادة جرائ ــية، وزي ــدالت التضخــم بصــورة قياس مع
النــار يف الشــوارع واملــدارس وســط فــوىض غر مســبوقة لعنف 
ــة  ــال، وأخــراً فشــل قم ــن األطف ــة ل ــب أزم الســالح، إىل جان
ــدول لحضــور  األمريكيتــن مبقاطعــة املكســيك وعــدد مــن ال
ــات  ــال ألي عقوب ــل االمتث ــض الرازي ــن رف ــالً ع ــة، فض القم
ــة  ــض انتكاس ــره البع ــا اعت ــو م ــيا، وه ــد روس ــة ض أمريكي

ــي.  ــي العامل ــوذ األمري للنف

ــات وتكرارهــا يعكســان  وال شــك أن اســتمرار هــذه األزم
أمريــن؛ األول هــو عــدم قــدرة الدميقراطيــن بقيــادة الرئيــس 
جــو بايــدن عــى التغلــب عى مثــل هــذه التحديــات الداخلية 
والخارجيــة، والثــاين، هــو قــدرة ترامــب عــى اســتغالل هــذه 

العــرات لتعزيــز شــعبيته. 

ــامل  ــون أع ــد الجمهوري ــة: ينتق ــية للجن ــات عكس 3- تداعي
لجنــة 6 ينايــر، إذ يعتقــد طيــف كبــر منهــم أن الهــدف مــن 
وراء تكوينهــا وعملهــا هو تشــويه ســمعة ترامــب، والتأثر عى 
حظــوظ الجمهوريــن يف انتخابــات التجديد النصفــي يف نوفمر 
املقبــل، خاصــة أن هنــاك توقعــات بخســارة الدميقراطين لهذه 
االنتخابــات بســبب تدهــور األوضــاع االقتصاديــة وارتفــاع 

مســتويات التضخــم ملعــدالت قياســية.

وعــى الرغــم مــن أن جلســات اســتامع الكونجــرس تهــدف 
ــاد  ــرورة إبع ــي ب ــب األمري ــام والناخ ــرأي الع ــاع ال إىل إقن
ــه، غــر أنهــا  ــه ومحاكمت ترامــب عــن املشــهد الســيايس برمت
كذلــك قــد تــؤدي إىل نتائــج عكســية، إذ قــد يتعاطــف بعــض 
ــن،  ــن الجمهوري ــة م ــي، خاص ــام األمري ــرأي الع ــات ال قطاع
مــع “ترامــب”، وينظــر إىل اللجنــة باعتبارهــا خطــة دميقراطيــة 

لتشــويه صــورة الجمهوريــن بشــكل عــام.
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عقبات قائمة
عــى الرغــم مــن حفــاظ ترامــب عــى شــعبيته لــدى قطاعات 
ــه إىل  ــن امللحــوظ أن طريق ــه م ــي، فإن ــن الشــعب األمري م
انتخابــات 2024، لــن يكــون ســهالً، إذ اليــزال يواجــه بتحدين 

رئيســين وهــام: 

بشــدة  يُطــرح حاليــاً  الجمهوريــن لالعتــدال:  اتجــاه   -1
ــوري  ــزب الجمه ــل للح ــح محتم ــس” كمرش ــك بن ــم “ماي اس
ــن  ــض الجمهوري ــد بع ــث يعتق ــة؛ حي ــات املرتقب يف االنتخاب
أن راديكاليــة “ترامــب” كانــت الســبب املحــوري يف خســارة 
انتخابــات 2020، ومــن ثــم يلجــأ املعســكر الجمهــوري خــالل 
الفــرتة املقبلــة إىل اختيــار مرشــح معتــدل يؤمــن بقيــم الحزب 
ــتقطاب  ــة االس ــاء حال ــتطيع إنه ــة، ويس ــة والتقليدي املحافظ

ــي.  املتجــذرة داخــل املجتمــع األمري

وعــى هــذا النحــو، ياُلحــظ أن بنــس قــد يكــون مناســباً 
لتحقيــق هــذه املعادلــة، إذ ميكــن أن يقــوم بتحقيــق تــوازن 
يتمثــل يف النــأي بنفســه عــن دونالــد ترامــب، وهــو مــا 
ترهــن يف خالفهــام بشــأن رفــض بنــس عرقلــة املصادقــة عــى 
ــه، يف  ــات الرئاســية الســابقة، غــر أن ــدن يف االنتخاب ــوز باي ف
ــة برتامــب  ــل، ليــس مــن الواضــح شــعبية بنــس مقارن املقاب
لــدى الجمهوريــن، كــام أنــه نظــراً لحالــة االســتقطاب الحــاد 
التــي ميــر بهــا املجتمــع األمريــي، فــإن فــرص فــوز ترامــب 

برتشــيح الجمهوريــن قــد تفــوق بنــس نفســه. 

2- تأييــد محاكمــة ترامــب: أفــاد اســتطالع شــبكة “إيه يب يس 
نيــوز” التليفزيونيــة باالشــرتاك مــع رشكــة إســبوس لألبحــاث، 

والــذي جــرى يومــي 17 و18 يونيــو الجــاري أن 58% ممــن 
شــملهم االســتطالع يــرون أن الرئيــس الســابق يجــب اتهامــه 
جنائيــاً لــدوره يف أعــامل الشــغب، كــام أكــد االســتطالع 
ــة 6  ــرون أن لجن ــن ي ــن األمريكي ــاً أن 60% م ــابق أيض الس
ينايــر تجــري التحقيــق بشــكل محايــد ونزيــه وغــر متحيــز.

ويف املقابــل، فــإن اســتطالعاً آخــر للــرأي أجرته شــبكة “إن 
يب يس نيــوز” بالتزامــن مــع بــدء الجلســات العلنيــة القتحــام 
الكونجــرس، تبــن أن 55% ممــن شــملهم اســتطالع يعتقــدون 
ــول،  ــن أحــداث الكابيت ــر مســؤول ع ــس الســابق غ أن الرئي
بينــام يــرى 45% فقــط أنــه املســؤول عــن أعــامل الشــغب. 
ويكشــف االســتطالعان عــن اســتمرار وجــود تضــارب يف 
توجهــات الــرأي العــام األمريــي، وهــو أمــر لــن يتــم حســمه 
ــدوث  ــدم ح ــن ع ــالً ع ــات، فض ــذه الجلس ــة ه ــع نهاي إال م
تطــور بــارز آخــر يجــذب انتبــاه الناخبــن نحــو قضايــا أخــرى.   

ــد  ــس الســابق “دونال ــول إن الرئي ــن الق ــام، ميك ويف الخت
ترامــب” هــو الســيايس األقــل توقعــاً. ولكــن املؤكــد هــو أن 
املشــهد الســيايس األمريــي سيشــهد معركــة سياســية حــادة 
أبــرز مقدمتهــا  الدميقراطيــن والجمهوريــن، ولعــل  بــن 
ــعى  ــد تس ــي ق ــرس، والت ــتامع الكونج ــات اس ــة جلس عالني
الســتقطاب اهتاممــات الناخــب األمريــي بعيــداً عــن تدهــور 
األوضــاع االقتصاديــة، وتراجــع القيــادة األمريكيــة يف الخــارج، 
لصالــح الرتكيــز عــى قضيــة أخــرى، وهــي محاكمــة “ترامب”، 
ــات  ــن يف انتخاب ــوظ الدميقراطي ــى حظ ــاظ ع ــك للحف وذل

ــد النصفــي بعــد أقــل مــن ثــالث أشــهر مــن اآلن.  التجدي
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