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العالم

أميركا

ّ
ترامب يتخطى العقبة االنتخابية الثانية:

ّ
رئيسًا بـ 306أصوات في المجمع االنتخابي
ّ
أول مــن أم ــس ،تـخــطــى دون ــال ــد تــرامــب
المرحلة الثانية في االنتخابات األميركية،
بـحـصــولــه ع ـلــى غــالـبـيــة األصـ ـ ــوات في
ّ
المجمع االنتخابي .ولكن كما في كل
مــرة ،تثير الصيغة االنتخابية األميركية
انتقادات واعتراضات كثيرة تصل إلى ّ
حد
ّ
المجمع االنتخابي
المطالبة بإلغاء
ّ
أمـ ـي ــرك ــاك ــان م ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـظـفــر
دونــالــد تــرامــب بــالـفــوز الـنـهــائــي في
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،عـلــى الــرغــم
من التهويل والتخويف الــذي سبق
ان ـع ـقــاد امل ـجـ ّـمــع االن ـت ـخــابــي ،وال ــذي
ً
ب ـن ــى ك ـث ـي ــرون آم ـ ـ ــاال ُع ـ ـ ـ ّـدت واهـ ـي ــة،
بــأن ّ
يغير نتيجة االنـتـخــابــات التي
جــرت فــي الثامن مــن تشرين الثاني
املاضي.
أول من أمسّ ،
ّ
املجمع االنتخابي،
ثبت
الـ ــذي ي ـمـ ّـثــل اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء أم ـيــرك ـيــا بني
األنـظـمــة االنـتـخــابـيــة ،بشكل مــؤكــد،
ان ـت ـخــاب رج ــل األعـ ـم ــال السبعيني
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـخـ ـ ــامـ ـ ــس واألربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــن
للواليات املتحدة.
وي ـ ـقـ ــوم هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي،
ال ــذي يــواجــه ان ـت ـقــادات كـثـيــرة ،على
م ـب ــدأ تــأك ـيــد هـ ــذه ال ـه ـي ـئــة الـنــاخـبــة

حيث فازت
في واشنطن
ّ
كلينتون ،لم يصوت
لها ثلث كبار الناخبين
الخـتـيــار الــرئ ـيــس .وع ـلــى الــرغــم من
أن املرشحة الديموقراطية هيالري
كلينتون كان قد حازت عدد أصوات
بــاالن ـت ـخــاب الـشـعـبــي أك ـثــر م ــن تلك
الـتــي حـصــل عليها دون ــال ــد تــرامــب،
إال أن هـ ـ ــذا األخـ ـ ـي ـ ــر فـ ـ ــاز ب ـغــال ـب ـيــة

ّ
المجمع االنتخابي ،مساء أول من أمس ،انتخاب رجل األعمال السبعيني (أ ف ب)
ّثبت

واض ـ ـحـ ــة فـ ــي املـ ـج ـ ّـم ــع االن ـت ـخ ــاب ــي،
ب ـح ـص ــول ــه ع ـل ــى  306أص ـ ـ ـ ــوات ،فــي
م ـقــابــل  224لـكـلـيـنـتــون .ول ـكــن وفــق
م ـب ــدأ هـ ــذه ال ـه ـي ـئــة ،ال ـت ــي ل ــم يــدخــل
عليها أي تـعــديــات تــذكــر ،منذ عام
 ،1787ي ـقــوم  538نــاخ ـبــا ك ـب ـي ـرًا من

مختلف الواليات باختيار الرئيس،
بعد تصويت الناخبني واختيارهم
للرئيس ولنائبه ولهؤالء املندوبني.
ويـ ـك ــون ع ـ ــدد هـ ـ ــؤالء مـ ــوازيـ ــا ل ـعــدد
الكونغرس مجتمعني في كل
أعضاء
ّ
ً
والي ــة .مـثــا ،يمثل والي ــة كــولــورادو

فــي الكونغرس سيناتوران وسبعة
نــواب ،لــذا تحصل هــذه الــواليــة على
تسعة ناخبني كبار.
ويـ ـن ـ ّـدد ك ـث ـيــرون ب ـهــذا ال ـن ـظــام على
اعـ ـتـ ـب ــار أن ـ ــه م ـخ ــال ــف ملـ ـب ــدأ "ص ــوت
ً
ل ـكــل ش ـخ ــص" ،ف ـضــا ع ــن أن ــه يــدفــع

املـ ــرش ـ ـحـ ــن لـ ـل ــرئ ــاس ــة إل ـ ـ ــى ت ــرك ـي ــز
ح ـم ــات ـه ــم عـ ـل ــى عـ ـ ــدد م ـ ـحـ ــدود مــن
ال ــوالي ــات ،وإه ـمــال أج ــزاء كــامـلــة من
البلد.
ومــن هــذا املنطلق ،طالبت صحيفة
"نيويورك تايمز" ،أمــس ،بوضع حد

كيوسك الصحافة
السيسي لـ«فاينانشال تايمز»:
متفائل جدًا بانتخاب ترامب
على عكس العديد من القادة في جميع أنحاء العالمّ ،
فإن الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي فرح بانتخاب دونالد ترامب.
فيما لم تأخذ حكومات العالم ترامب على محمل الجد في خالل
الحملة االنتخابية ،سعى السيسي إلــى االجتماع مع الرئيس
األميركي املنتخب على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم املتحدة في
ّ
نيويورك في أيلول املاضي .كذلك كان أول زعيم يهنئ ترامب بفوزه.
وتتعجب وســائــل اإلع ــام املـصــريــة مــن الـعــاقــة الحميمة بــن الرجلني،
اللذين ينظران إلى روسيا كقوة جيوسياسية جديرة بأن تكون شريكة.
واألهم من كل هذا ،أن السيسي وجد لدى ترامب ما يشبهه ،إذ يرى في
اإلسالم السياسي تهديدًا ال يقل خطورة عن الجهاد.
في مقابلة في القصر الرئاسي في القاهرة ،قال الرجل القوي في مصر
البالغ من العمر  62عامًا لصحيفة «فاينانشال تايمز» إنه «متفائل جدًا»
بانتخابات ترامب ،مشيرًا إلى أن األخير «يتعامل مع ملف اإلرهاب بمزيد
من العزم والجدية ،وهذا هو بالضبط ما نحتاجه اآلن» .وأضاف السيسي
أن التعاون بني موسكو وواشنطن سيخدم االستقرار في منطقة الشرق
األوسط التي تعاني من الصراع.
بالنسبة إلــى السيسي ،ال يقتصر اإلره ــاب على تنظيم «داع ــش» الذي
ّ
يـقــود ت ـمــردًا فــي سـيـنــاء وتـمــكــن مــن الــوصــول إل ــى قـلــب الـقــاهــرة حيث
ّ
فجر كنيسة قبطية األسبوع املاضي ،بل يشمل أيضًا جماعة «اإلخوان
ً
املسلمني» .تأمل األوساط الحكومية أنه بدال من إدارة أوباما التي يتهمها
املصريون بالتعاطف مع «اإلخوان املسلمني»ُ ،
سيضفي ترامب الشرعية

على الحملة األمـنـيــة ضــد الجماعة وسـيــدعــم نـظــام السيسي فــي وقت
تتزايد فيه الضغوط االقتصادية.
( )...مع وصول السيسي إلى الحكم ،تراكمت املشاكل في مصر .الحياة
السياسية التي حتى في ظل نظام مبارك تمتعت ببعض الحرية ،فقد
انتهت ،والسجون ّ
تعج باملعتقلني .في بلد فيه نسبة نمو كبيرة ،يعيش
ً
 27في املئة من املصريني تحت خط الفقر ،مقارنة بـ  25في املئة قبل
الربيع العربي .ازدادت نسبة البطالة بني الشباب ،وارتفع الدين املحلي
إلى أكثر من  100في املئة من الناتج املحلي اإلجمالي .أما السياحة ،فقد
تراجعت كثيرًا نتيجة سوء األوضاع األمنية.
ولكن ال يزال الرئيس املصري واثقًا من قدرته على إنقاذ مصر ّ
مما تمر
به .يؤمن السيسي بأن «األمة املصرية العظيمة» لديها قدرة ال حدود لها
على «التفاهم والتضحية» ،ويؤكد أنــه «ملــدة  30شهرًاُ ،بذلت محاوالت
إلسقاط هذا البلد ،ولكن ما أثار دهشة الكثيرين أن املصريني أصبحوا
اليوم أكثر قوة ووعيًا ودعمًا لبلدهم».
( )...في ما يخص الوضع االقتصادي ،رفــض السيسي خــال املقابلة
أي إيحاءات بأن الجيش يسعى إلى االستفادة من األعمال االقتصادية.
وقال ّإن «القوات املسلحة املصرية ال تدخر جهدًا في مساعدة البالد في
َّ
شتى القطاعات .إنه أمر خطير ّ
جدًا أن ُيت َهم الجيش مثل هذه االتهامات».
وأضاف أن االقتصاد العسكري يصل إلى ما بني  1.5في املئة لـ 2في املئة
من الناتج املحلي اإلجمالي ملصر ،مؤكدًا أن األعمال التجارية التي يديرها
الجيش هدفها ضمان االكتفاء الذاتي ملوظفي الجيش وتخفيف األعباء
على السوق وليس التنافس مع القطاع الخاص ،كذلك فإنها تلعب دورًا
آخر ،هو «اإلدارة واإلشــراف» على العقود التي تنفذها شركات خاصة
وعامة ،وذلك من أجل ضمان «الكفاءة وااللتزام والتقيد باملواعيد وعدم
التسامح مع الفساد».

( )...يصف السيسي مزاعم بعض منظمات حقوق اإلنسان حول وجود
عـشــرات اآلالف مــن السجناء السياسيني فــي مصر بأنها «سخيفة»،
ُ
مشيرًا إلى أن األعداد تقتصر على ّ
عدة مئات ،بينما أفرج عن أكثر من
 80شابًا أخيرًا .ولكنه يضيف أنه «في وضع صعب مثل وضعنا ،قد
تكون هناك بعض األخـطــاء ،التي لن نتركها دون تصحيح ،وفــي أقرب
وقت ممكن».
يعترف السيسي بــأن شعبيته تــراجـعــت ،ولكنه يقول إنــه «ال يخوض
مسابقة شعبية» ،رافضًا وجهة النظر التي تقول إن حكمه أسوأ من حكم
مبارك ،ومؤكدًا أنه يقوم بـ«بناء الحب بني املصريني ،وموجة من احترام
اآلخر التي ستنطلق من القاهرة وتنتشر إلى جميع أنحاء املنطقة».
(عن تقرير لروال خلف ـ فايننشال تايمز)

