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العالم

على الغالف

َ
دونالد ترامب ...لم ال؟

ُيحسن اإلع ــام الـغــربــي صناعة صــورة
الديكتاتور ،إلى درجــة ّ
يسيرنا خلفه بما
يقول .لكن حقيقة ،برغم ما تكتنفه
ظــاهــرة تــرامــب مــن مــؤشــرات «تناهض
الـقـيــم الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ،يبقى أنها
ظاهرة أميركية بحتة ،يصعب اختزالها
محمود مروة

ّ
لعل أكثر األسئلة أهمية ،ومتعة ،بشأن
االنتخابات الرئاسية األميركية ،تلك
ُ
التي تطرح راهنًا في بعض الصحف
الغربية« :ما هي الصورة التي ستكون
عليها الواليات املتحدة غداة انتخاب
دونالد ترامب رئيسًا؟».
أه ـم ـيــة الـ ـس ــؤال م ـعــروفــة وال تـحـتــاج
إلى تبرير .أما املتعة ،فهي في حيوية
ال ـس ـي ــاس ــة حـ ــن ي ـح ــاك ـي ـه ــا اح ـت ـم ــال
ان ـت ـص ــار ظ ــاه ــرة م ـثــل ت ــرام ــب .وهــي
تكمن أســاســا فــي ق ــدرة ظــاهــرة كهذه
عـلــى إث ــارة الـخـيــال (ال ـس ـيــاســي) ،إلــى
درج ــة ك ــان مــن الطبيعي أن يستذكر
ّ
بعض الكتاب (كما فعلت إيريس ديرو
ف ــي صـحـيـفــة م ـيــديــابــار اإللـكـتــرونـيــة
الفرنسية) رواية فيليب روث« ،مؤامرة
ضـ ــد أم ـ ـيـ ــركـ ــا» ،الـ ـت ــي ي ـت ـخ ـ ّـي ــل فـيـهــا
الروائي فوز مرشح رئاسي قريب من
معسكر هتلر في األربعينيات ،لينقل
ف ــي م ــا ب ـعــد ال ــرع ــب الـ ــذي سـيــواجـهــه
«ي ـهــود أم ـيــركــا» إث ــر ذل ــك .ه ــذا الـنــوع
األدبي الذي بنيت استنادًا إليه رواية
روث (نشرت قبل نحو عشرة أعــوام)،
أثـ ــار شـبـيـهــه ف ــي فــرن ـســا ض ـجــة حني
نشر الــروائــي ،ميشال ويلبيك ،روايــة
«خ ـض ــوع» ال ـتــي ت ـت ـســاءل عـمـلـيــا عن
اليوم الذي سيحكم فيه مسلم فرنسا
(وهو ليس بعيدًا بنظره ـ عام .)2022
هذا الخيال السياسي الذي يعود إلى
امل ــاض ــي ،أو يـعـبــر بــات ـجــاه املستقبل
الـقــريــب ،بــات يحتل حـيـزًا واسـعــا في
الصحف واإلعــام منذ ّ
تحول دونالد
تــرامــب إل ــى مــرشــح رئــاســي ج ــدي في
مواجهة هيالري كلينتون ،وبــات من
الـطـبـيـعــي أن يـحـتــل ال ـس ــؤال ع ــن «مــا
ب ـعــد فـ ــوز ت ــرام ــب» ح ـي ـزًا واسـ ـع ــا من
النقاشات.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـع ـت ــرف ال ـكــات ـبــة
ّ
مــاشــا جيسن ،ب ــأن مؤسسة الرئاسة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة «م ـ ـحـ ــددة األطـ ـ ـ ــر ،بـحـيــث

قد يبدو المناخ الذي تدخل من خالله الواليات المتحدة إلى هذا االستحقاق مثيرًا للقلق (أ ف ب)
ال ت ـع ـط ــي لـ ــدونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب أدوات
ك ـث ـي ــرة ل ـل ـتــأث ـيــر ج ــذري ــا ع ـل ــى ح ـيــاة
األميركيني» ،لكنها تستدرك بالقول:
«ه ــذه هــي تـحــديـدًا املـشـكـلــة ،إذ ال بد
أن يـشــرع الــرئـيــس تــرامــب فــي تدمير
الديموقراطية األميركية،
املؤسسات ّ
ليس ألنها تمثل عائقًا أمــام األهــداف
الـتــي يسعى إلــى تحقيقها ،بــل ألنها
ّ
تشكل عائقًا أمــام الطريقة التي يريد
من خاللها أن يحقق أهدافه ...وخاصة
أن بــطء عملية امل ــداوالت البرملانية ال
يساعد».
قــد يـبــدو ه ــذا امل ـنــاخ ال ــذي تــدخــل من

أخطأت وسائل
اإلعالم حين قرأت
ظاهرة دونالد ترامب
بعيون الماضي

خ ــال ــه ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إل ـ ــى ه ــذا
االسـتـحـقــاق «غـيــر االع ـت ـيــادي» مثيرًا
لـلـقـلــق ،إل ــى درجـ ــة تـجـعــل ّ
أي مـتــابــع
يتساءل عن املسارات التي ستعرفها
«اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة» ف ـ ــور ف ـ ــوز ت ــرام ــب
بالرئاسة ،وعن االنعكاسات .لكن من
ّ
نافل القول ربما إن كبرى املؤسسات
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة،
وغيرها في الدول الغربية ـ ـ كما رأس
املـ ـ ــال الـ ـ ــذي ي ـق ــف ع ـم ـل ـيــا إل ـ ــى جــانــب
«مرشحة املنظومة» ،هيالري كلينتون
ـ ـ ـ ل ـع ـب ــت دورًا م ـه ـم ــا فـ ــي رس ـ ــم ه ــذه
الـصــورة املرعبة ،فــي محاولة إلجبار

االنتخابات الرئاسية في الدستور األميركي
وسام اللحام
َ
يخال البعض أن رئيس الواليات املتحدة األميركية ُينتخب كسائر الرؤساء
في النظم الرئاسية مباشرة من الشعب عبر االقتراع العام .وإذا كان هذا
األمر قد بات في الغالب حقيقة من الناحية السياسية والتجربة املعاينة،
لكنه يفتقر إلى الدقة من املنظار الدستوري الصرف .فاالنتخابات الرئاسية
األميركية تمر بمراحل متعددة بالغة التعقيد ،وهي تعكس الطبيعة الفدرالية
للنظام بحيث يجب التوفيق بني مبدأ حكم األغلبية من جهة ،وتأمني مشاركة
جميع الواليات التي يتشكل منها االتحاد من جهة ثانية.
تتعلق املرحلة األولى باختيار املرشحني ،وهي مرحلة داخلية في كل حزب،
لذلك ال يوجد في الدستور أحكام ترعاها ،بل يترك تنظيمها للتشريعات
التي تختلف من والية إلى أخرى .أما املرحلة الثانية ،فهي تلك التي ينظمها
الدستور وتتعلق بانتخاب الرئيس.
تجري االنتخابات نهار الثالثاء الذي يلي أول اثنني من شهر تشرين الثاني.
ُ
وقد اعتمد هذا التاريخ سنة  ،1845وذلك كي يتوافق في دولة زراعية كبيرة
كالواليات املتحدة بني آخر موسم الحصاد وقبل مشقات فصل الشتاء
كي يتمكن الناخبون من التنقل للتصويت .ال ُينتخب الرئيس عبر االقتراع
املباشر بل بواسطة الناخبني الرئاسيني ( ،)Grand electorsإذ ينتخب
ً
الناخبون في كل والية عددًا من الناخبني الرئاسيني مماثال لعدد الشيوخ
ً
والنواب في تلك الوالية .فوالية فلوريدا مثال لديها  25نائبًا في مجلس
النواب األميركي (أو مجلس املمثلني) وشيخني في مجلس الشيوخ ،لذلك

تحصل على  27صوتًا انتخابيًا .وهكذا في كل الواليات ،بحيث يوجد ما
مجموعه  538صوتًا للناخبني الرئاسيني ( 535للواليات وثالثة أصوات
ملقاطعة كولوبيا حيث العاصمة التي ال يوجد ممثلون لها في الكونغرس
األميركي) .بغية الفوز باالنتخابات ،على املرشح أن ينال الغالبية املطلقة من
األصوات االنتخابية ،أي أن يقترع له  270ناخبًا رئاسيًا على األقل .ويترك
الدستور األميركي الحرية لكل والية في تحديد طريقة انتقاء الناخبني
الرئاسيني.
وإذا باتت االنتخابات الطريقة الشائعة اليوم ،لكنها في املاضي كانت
مختلفة ،إذ كانت املجالس التشريعية في كل والية تتولى بنفسها انتخاب
الناخبني الرئاسيني .وحتى مع انتخاب الناخبني الرئاسيني مباشرة من
الشعب ،يختلف النظام االنتخابي من والية إلى أخرى ،لكن مع أرجحية
كبيرة للنظام األكثري بحيث يفوز من يحصل على الغالبية في والية ما
بكل األصوات االنتخابية املخصصة لتلك الوالية .وهذا ما يفسر إمكانية
فوز مرشح ما رغم حصول منافسه على أصوات شعبية أكثر .وقد حصلت
هذه الظاهرة ثالث مرات ،سنة  ،1876وسنة  ،1888وأخيرًا سنة 2000
عندما فاز جورج بوش االبن على آل غور.
يعلن الناخبون الرئاسيون قبل االنتخابات نيتهم بالتصويت لهذا املرشح
أو ذاك ،لذلك يعلم الجميع نتيجة االنتخابات بعيد إقفال صناديق االقتراع،
إذ بات من شبه املستحيل سياسيًا قيام ناخب رئاسي بالتصويت ملرشح
مختلف عن ذاك الذي التزم التصويت له عالنية ،ما يجعل االنتخابات
ً
الرئاسية تجري من الناحية العملية مباشرة ،وعلى درجة واحدة ،بينما

أي ناخب على اختيار كلينتون ...وإال
عليه أن يــواجــه «صـعــود الشعبوية»،
بــل حـتــى «الـفــاشـيــة ال ـج ــدي ــدة» ،وهــي
تـعــابـيــر أس ـق ـطــت ،ل ـل ـم ـفــارقــة ،غالبية
وس ــائ ــل اإلعـ ــام ال ـغــرب ـيــة ،ح ــن ق ــرأت
األحـ ــداث بـعـيــون املــاضــي (أوروبـ ــا ما
ب ــن ال ـح ــرب ــن ال ـع ــامل ـي ـت ــن ،أو حـقـبــة
ّ
الحرب ال ـبــاردة) .وربما سبب ذلــك أن
الخيوط رفيعة بني الخيال السياسي
وبني إحياء املاضي بصورة فوضوية
وعـشــوائـيــةّ ،وك ــان مــن األج ــدى التنبه
أيـ ـض ــا إل ـ ــى أن ـ ـ ــه خ ـ ــال فـ ـت ــرة مـ ــا بــن
الحربني العامليتني ،كانت وجوه رأس
امل ــال تتقرب مــن الـخـطــابــات القومية،
والـفــاشـيــة ،وتتبناها ،بعكس مــا هو
حاصل مع «الشعبوي ترامب» اليوم.
ولـيــس مــن بــاب تبني ظــاهــرة تــرامــب،
لكن تلك الكتابات تقفز فوق ما يشير
إلـيــه األكــاديـمــي والـبــاحــث فرانسيس
فوكوياما (فــي مقال أخير في فورين
ّ
أفيرز) ،حني يقول إن «القصة الحقيقية
ل ـهــذه االن ـت ـخــابــات ه ــو أن ــه ب ـعــد عــدة
عـ ـ ـق ـ ــود ،ت ـس ـت ـج ـي ــب ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
األم ـيــرك ـيــة إل ــى (م ـس ــأل ــة) ت ــزاي ــد عــدم
امل ـس ــاواة وال ــرك ــود االق ـت ـصــادي الــذي
يعيشه أغلب السكان .عــادت الطبقية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة إل ـ ـ ــى قـ ـل ــب ال ـس ـي ــاس ــة
األم ـي ــرك ـي ــة لـتـغـطــي ع ـلــى ان ـق ـســامــات
ّ
أخ ـ ـ ّـرى» ،م ــا يـعـنــي أن ظ ــاه ــرة تــرامــب
تـمــثــل اسـتـجــابــة ،ال بــد مــن دراسـتـهــا
بصورة ترتقي فوق «الكاريكاتورية».
ّ
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ـ ــإن تـ ـخ ــوي ــف أي
متابع يتبنى قيم العدالة االجتماعية
واملـ ـس ــاواة ،وخــاصــة هـنــا فــي املـشــرق
الـعــربــي ،مــن انـتـصــار ظــاهــرة تــرامــب،
ال ي ـ ـجـ ــدي (ه ـ ـ ـ ــذه ظـ ـ ــواهـ ـ ــر ت ـت ـش ـعــب
ال ـي ــوم ف ــي ال ـعــالــم ال ـغــربــي ،وبــالـتــالــي
ّ
ف ــإن مواجهتها يجب أن يـكــون بداية
ّ
ه ـنــاك) .كـمــا أن تبني أح ــد الخيارين
(ك ـل ـي ـن ـت ــون أو ت ـ ــرام ـ ــب) ي ـب ـق ــى غـيــر
مفهوم وغير مبرر ،وخاصة أنــه على
صعيد السياسة الخارجية ،إذا كانت
كلينتون «محبوبة» املحافظني الجدد
ّ
(ب ــرغ ــم ك ــون ـه ــا ديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة) ،ف ــإن
ترجمة «عظمة أميركا» التي يريدها
تـ ــرامـ ــب فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـضـ ـم ــار ال يـمـكــن
تكهنها ألسباب عدة.
ّ
لـكــن بــالـعـمــوم ،ف ــإن الـنـظــرة الـســاخــرة
ت ـغ ـلــب ل ـت ـح ــدي ــد أي م ــوق ــف هـ ـن ــا ،إذ
ّ
م ــن أف ـت ــى ب ـ ــأن ال ـس ـخــريــة ل ـي ـســت من
ال ـس ـيــاســة ف ــي ش ـ ــيء؟ ول ـي ـكــن تــرامــب
بـصـفـتــه أزمـ ــة أمـيــركـيــة داخ ـل ـيــة ،بــدل
خيار «عجرفة اإلمبراطورية» على ما
تبقى من «العالم الثالث».

ً
تظل شكال فقط على درجتني.
وال شك في أن هذا النظام الفريد ّ
مرده إلى الخالف الذي وقع عند صياغة
الدستور سنة  1787بني من دافع على انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب،
ومن أراد انتخابه في الكونغرس .وقد جرى تبني هذه الطريقة كحل وسط
َ
يرضي الجميع ،إذ ُرفضت فكرة االنتخاب الشعبي ،نظرًا إلى التشكيك
السائد وقتها بقدرة الشعب على تحمل تلك املسؤولية.
املرحلة الثالثة ،وهي تتعلق باالختيار الفعلي للرئيس .في أول اثنني يلي
ثاني أربعاء من شهر كانون األول ،يجتمع الناخبون الرئاسيون في عاصمة
واليتهم ،وينتخبون الرئيس ونائب الرئيس ،ومن ثم ترسل كل والية
أصواتها في صندوق مختوم إلى مجلس الشيوخ .وفي السادس من كانون
الثاني ،وعند الساعة الواحدة بعد الظهر ،يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب
في جلسة مشتركة تجري خاللها عملية فرز األصوات واحتساب مجموع
ما ناله كل مرشح بغية إعالن الفائز .وإن لم ينل ٌّأي من املرشحني الغالبية
املطلقة (أي  270صوتًا) ،يوكل الدستور األميركي مهمة انتخاب الرئيس إلى
مجلس املمثلني الذي عليه أن يختار بني املرشحني الثالثة الذين نالوا أكبر
عدد من األصوات االنتخابية ،وقد حدث ذلك أكثر من مرة في املاضي (سنة
 1800مع انتخاب توماس جفرسون ،وسنة  1824مع انتخاب جون أدامز).
يتولى الرئيس سلطاته حسب الدستور في  20كانون الثاني ،وتدوم واليته
أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ،علمًا أن الدستور يشترط فقط
في املرشح أن يكون مواطنًا أميركيًا بالوالدة أتم الـ  35من العمر وأقام في
الواليات املتحدة لفترة  14سنة.

