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هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.
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مقدمة
يسود اعتقاد أن الواليات املتحدة األمريكية جمهورية دميقراطية ،يحمي دستورها حق الفرد يف اختيار
ممثليه ،من الدائرة واملقاطعة املحلية حتى أعىل منصب وطني .ولكن عملية انتخاب الرئيس تنحرف جذريًا
عن املبدأ الدميقراطي األسايس املتمثل يف إجراء انتخابات مبارشة لصالح مسار تدريجي غري مبارش .فهذه
العملية املؤلفة من مرحلتني تسلب النظام السيايس األمرييك ،جزئ ًيا عىل األقل ،تلك امليزة األساسية
للتمثيل الدميقراطي ،وهي االنتخابات املبارشة .ويف الواقع ،كأن جمهور الناخبني العام يف حاجة إىل
وسيط ليعرب عن رأيه الحقيقي يف الشخص الذي يقود البالد ،مدة أربع سنوات عادةً ،ت ُجدد يف كثري من
األحيان أربع سنوات أخرى.

االنتخابات الرئاسية عن طريق املجمع االنتخايب
تنص املادة الثانية من دستور الواليات املتحدة عىل انتخاب الرئيس األمرييك((( .ويُنتخب رئيس ونائب رئيس كل

عدلت الحقًا يف التعديل
أربع سنوات ،وفقًا لعملية أقرها يف البداية املؤمتر الدستوري يف عام  ،1787وقد ُ
 12للدستور الذي أُقر يف عام  .(((1804ويسمح التعديل  22للدستور((( ،الذي أقره الكونغرس يف عام ،1947

والذي قامت الواليات املتحدة بتصديقه يف عام  ،1952للرئيس بالرتشح دورتني فقط ،مجموعهام مثاين

سنوات .ويف حال شغور منصب الرئاسة ألي سبب من األسباب (وفاة ،أو عجز ،أو استقالة ،أو عزل ،أو إقالة)،

يتوىل الرئاس َ
نائب الرئيس حتى نهاية واليته .وينتمي الرئيس ونائبه ،عادةً ،إىل الحزب السيايس نفسه،
ة
ُ

حتى ال يحدث تغيري جذري يف سياسة اإلدارة العامة .ولكن يف الواقع ،حاول نواب الرئيس الذين أصبحوا

خاصا بهم مع االلتزام بالتوجه العام للحزب.
رؤساء أن يرسموا مسا َر سياسات
ً

ة
ة أخرى للمنصب؛ مر ً
تول نائب الرئيس منصبه وأنهى فرتة والية الرئيس السابق ،ميكنه الرتشح مر ً
ّ
إذا

واحدة إذا توىل املنصب قبل منتصف فرتة والية الرئيس السابق ،ومرتني إذا تواله بعده .ومثال ذلك الرئيس
ليندون جونسون (الرئيس السادس والثالثون )1963-1969 ،الذي توىل املنصب يف  22ترشين الثاين/

نوفمرب  1963بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي .وقد بدأ جونسون واليته نائ ًبا للرئيس كينيدي يف  20كانون

الثاين /يناير  .1961وبحلول  22ترشين الثاين /نوفمرب  ،1963كان كينيدي قد أمىض أكرث من نصف فرتة واليته

التي كانت ستنتهي يف  20كانون الثاين /يناير  .1965ترشح جونسون للرئاسة يف عام  ،1964وفاز ،وظل
يف منصبه حتى  20كانون الثاين /يناير  .1968ويف عام  ،1968مع اشتداد موسم االنتخابات الرئاسية ،ألغى

عا ترشحه لوالية رئاسية أخرى ،وحصل سباق رئايس يف ترشين الثاين /نوفمرب  1968بني الجمهوري
طو ً

ريتشارد نيكسون والدميقراطي هيوبريت همفري فاز به نيكسون الذي استقال من منصبه يف عام 1974
بعد فضيحة ووترغيت.

ة ما يكون أول يوم ثالثاء من ترشين الثاين /نوفمرب ،يديل الناخبون املؤهلون
يف يوم االنتخابات ،الذي عاد ً

ما وفقًا للتعديل  26املتعلق بالدستور الذي أقره
(جميع املواطنني ذكو ًرا وإناث ًا ممن أمتوا مثانية عرش عا ً
الكونغرس وقامت الواليات بتصديقه يف عام  )1971بأصواتهم للمرشحني املتنافسني عىل منصبي الرئيس
1 “Article II,” The Constitution of the United States, the Bill of Rights and All Amendments, accessed on 30/8/2019, at: https://bit.ly/2KUotXq
2 Sanford Levinson, “Common Interpretation: The 12th Amendment,” The National Constitution Center, 14/12/2016, accessed on 30/8/2019, at:
https://bit.ly/2n1Nsxf
3 “22nd Amendment, Two-Term Limit on Presidency,” The National Constitution Center, accessed on 18/8/2019, at: https://bit.ly/2e0H3vF
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ونائب الرئيس((( .ويجري فرز األصوات عىل مستوى الوالية ،وليس عىل املستوى الوطني؛ ما يجعل هدف

الفوز يف الواليات الفردية هو الشاغل األسايس للمرشحني ،وهي يف الحقيقة عملية تعطي الفائز كل
يشء .فعىل سبيل املثال ،لو افرتضنا أن عدد األصوات امل ُدىل بها يف الوالية هو  100صوت ،فإن الفائز
يف تلك الوالية هو الشخص الذي يحصل عىل أغلبية مجموع األصوات أو األكرثية .وإذا تنافس مرشحان ،فإن

حني ،يكون الفائز هو صاحب أكرب عدد من األصوات.
األغلبية هي  51صوت ًا .وإذا تنافس أكرث من مرش َ

ويف ليلة االنتخابات ،تفرز كل والية أصواتها .والفائز هو الشخص الذي يحصل عىل أغلبية /أكرثية إجاميل عدد

أصوات الناخبني يف الوالية .ومينح الفوز بهذه األغلبية /األكرثية املرشح جميع أصوات الوالية يف املجمع

االنتخايب ،املسؤول عن االنتخاب املبارش للرئيس ونائب الرئيس ،وفقًا للفقرة األوىل من املادة الثانية من

الدستور .وعدد الناخبني يف الوالية هو مجموع عدد ممثليها يف مجلس النواب ،إضافة إىل نائبيها يف
مجلس الشيوخ؛ أي عضوين لكل والية .وال توجد والية لديها أقل من ثالثة أصوات انتخابية (ممثل عن مجلس
النواب ،وممثالن من أعضاء مجلس الشيوخ) .وت ُعد والية كاليفورنيا األكرب أهمي ً
ة ألنها تضم  أكرب عدد من

وا يف مجلس النواب ،وعضوان يف مجلس الشيوخ)؛ كونها أكرث الواليات الخمسني سكانًا
الناخبني ( 53عض ً
(ميثل عضو مجلس الشيوخ الوالية بأكملها ،بينام ميثل عضو مجلس النواب نحو  710آالف نسمة يف دائرة

انتخابية وفقًا لتعداد الواليات املتحدة عام  ،(((2010ولكن يجب أن يكون للوالية ممثل واحد عىل األقل مهام

كان عدد سكانها) .ويكون لدى سبع واليات ثالثة ناخبني فقط (أالسكا ،وديالوير ،ومونتانا ،وداكوتا الشاملية،
وداكوتا الجنوبية ،وفريمونت ،ووايومنغ)(((.

يبلغ العدد اإلجاميل للناخبني يف املجمع االنتخايب  538ناخ ًبا ( 535من الواليات وثالثة ناخبني من مقاطعة

كولومبيا؛ العاصمة واشنطن دي يس)((( .ويتطلب الفوز بالرئاسة  270صوتًا انتخابيًا عىل األقل ،أي نصف
مجموع األصوات زائدًا صوت ًا واحدًا .وال يُعلن الرئيس فائ ًزا مؤقتًا يف ليلة االنتخابات إذا حصل عىل أغلبية أصوات
الناخبني يف جميع أنحاء البالد ،بل إذا حصل عىل  270صوتًا عىل األقل من أصوات املجمع االنتخايب من الواليات

التي يفوز بها .ولكن يبقى إعالن الفائز يف ليلة االنتخابات غري رسمي إىل حني اجتامع ناخبي املجمع بعد
االنتخابات يف والياتهم (يف يوم محدد مسبقًا لجميع الواليات) وإدالئهم بأصواتهم ملنصب الرئيس .ومن

وت عضو املجمع االنتخايب للمرشح الذي فاز بأغلبية األصوات الشعبية يف واليته .غري أن هذه
املفرتض أن يص ّ

القاعدة خُرقت يف مناسبات عدة كان آخرها يف عام  ،(((2016كام هو موضّ ح يف الجدول التايل:

4 “26th Amendment: Right to Vote at Age 18,” The National Constitution Center, accessed on 31/8/2019, at: https://bit.ly/2dNDxYa
5 Kristin D. Burnett, “Congressional Apportionment: 2010 Census Brief,” US Department of Commerce, United States Census Bureau, November 2011, p. 1,
accessed on 31/8/2019, at: https://bit.ly/1YWQGKN
6 Ibid., p. 2.
م تصديقه يف عام  ،1961منحها ثالثة أصوات يف املجمع
 7ال تتمتع واشنطن العاصمة بوضع الوالية ،لكن التعديل  23بشأن الدستور ،الذي أقر عام  1960وت ّ
ما .يُنظر:
االنتخايب ،كأي والية صغرية أخرى يف االتحاد متا ً
“23rd Amendment: Presidential Vote for D.C.” The National Constitution Center, accessed on 31/8/2019, at: https://bit.ly/2edoaEd
8 Trip Gabriel, “Electoral College Members Can Defy Voters’ Wished, Court Says,” The New York Times, 22/8/2019, accessed on 31/8/2019, at: https://nyti.
ms/2TXQW0d
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توزيع أصوات املجمع االنتخايب بحسب الواليات
الوالية

األصوات

الوالية

األصوات

الوالية

األصوات

الوالية

األصوات

أالباما

9

إلينوي

20

مونتانا

3

رود آيالند

4

أالسكا

3

إنديانا

11

نرباسكا

5

أريزونا

11

أيوا

6

نيفادا

6

كارولينا

الجنوبية
داكوتا

الجنوبية

9
3

أركنساس

6

كانساس

6

نيو هامبشاير

4

تينييس

11

كاليفورنيا

55

كنتايك

8

نيو جرييس

14

تكساس

38

كولورادو

9

لويزيانا

8

نيو مكسيكو

5

يوتا

6

كونيتيكت

7

مني

4

نيويورك

29

فريمونت

3

ديالوير

3

ماريالند

10

15

فرجينيا

13

3

ماساتشوستس

11

3

واشنطن

12

واشنطن دي
يس

كارولينا

الشاملية
داكوتا

الشاملية

فلوريدا

29

ميشيغان

16

أوهايو

18

فرجينيا

الغربية

5

جورجيا

16

مينيسوتا

10

أوكالهوما

7

ويسكونسن

10

هاواي

4

ميسيسيبي

6

أوريغون

7

وايومنغ

3

آيداهو

4

ميسوري

10

بنسلفانيا

20

املجموع

538

املصدر:
“Distribution of Electoral Votes,” The National Archives and Records Administration (NARA), 122010/10/, accessed on
252019/9/, at: https://bit.ly/2h6zTZ5

األصول الفلسفية والسياسية للمجمع االنتخايب
استندت الجمهورية األمريكية ،التي ورثت اإلمرباطورية الربيطانية ،ضمن ما يسمى «العامل الجديد» ،إىل
األسس التي قامت عليها العالقات الزراعية املتقدمة والثورة الصناعية الصاعدة يف الغرب .وكان من بني
املؤسسني الذين ناقشوا األنظمة السياسية واالقتصادية للدولة الجديدة مزارعون أثرياء لديهم عبيد،
وصناعيون صاعدون ،وأرستقراطيون أقوياء ،ومرصفيون يعتمدون عىل سلطة ثروتهم .تأثر بعضهم وغريهم
ممن ينتمون إىل الطبقة املتوسطة الصاعدة تأث ًرا بالغًا باملثقفني والكتاب الفرنسيني الذين يكتبون عن
مبادئ الحرية واملساواة واإلخاء ضد الطبقات السياسية واألرستقراطية الراسخة .ولذلك كان من املحتم
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أن تتباين أفكارهم إزاء كيفية استبدال الحكم املليك الربيطاين مبعتقدات جمهورية تعتمد عىل موافقة
املحكومني ،أي االنتخاب الدميقراطي ،لكنها تسمح بتطور رأساميل غري مقيد.
والجدير بالذكر أن هذا النظام الدميقراطي شهد اتجاهني؛ إذ رأى االتجاه األول ،الذي ميثله بصفة عامة
جيمس ماديسون وألكسندر هاملتون ،أن الدميقراطية ال ميكن أن ميارسها عامة الناس ،بدعوى أن العديد من
األمريكيني غري املتعلمني وأصحاب األرايض الصغرية ال يفهمون بالرضورة مبادئ الحكم الدميقراطي((( .وقد
ميني ،يعتمدون يف أخبارهم وأفكارهم عىل معلومات عامة وأحيانًا غوغائية،
كان الكثري من األمريكيني األوائل أ ّ
وعىل ِحكم موروثة وتقاليد قدمية قد ال تكون مناسبة ملواطن ٍ
ة متقدمة وحديثة .كان ماديسون وهاملتون
يخشيان أن يؤدي ذلك إىل تخريب النظام؛ ألنهام مل يفهام أهمية قاعدة توافق اآلراء مبوجب مبادئ القانون
بشا بأهمية إبقاء السلطة السياسية يف أيدي املثقفني واألغنياء واملتمرسني.
والنظام .ولذلك ّ
ما تحكمه أقلية مسؤولة تعرف كيف تدير شؤون الحكم ،وتخطط للتنمية
فضّ ل ماديسون وهاملتون نظا ً
املستقبلية ،وتنتخب قادة صالحني .وبعبارة أخرى ،أرادا محاكاة نظام الحكم الربيطاين ،مل ّا كان يسمح لفئات
معينة فقط بالتصويت ملجلس العموم ،ومل يكن فيه اقرتاع عام .كانا يأمالن أن يُقام نظام مامثل للتمثيل
الدميقراطي ،مع شكل حكم جمهوري.
أساسا توماس جيفرسون الذي أراد أن يدافع عن مصالح املواطن واملزارع
أما االتجاه الثاين ،فقد مثَّله
ً
ن حكم األغلبية هو أفضل تعبري عن إرادة الشعب ،وأن هذا الحكم
العادي ومالك األرض الصغري .كان يعتقد أ ّ
ما للعبودية ،أو
أي اتجاه من االتجاهني مل يُعر اهتام ً
ينبغي أن ميارس يف االنتخابات( .((1ومن الالفت لالنتباه أن ّ
العبيد الذين جرى استريادهم من أفريقيا منذ االستيطان يف األمريكتني ،والذين ت ُركوا لهذا املصري ،حتى أقر
الكونغرس التعديل  13وقامت الواليات بتصديقه عام  .((1(1865ويف الواقع ،عند تأسيس الجمهورية ،كان هناك
مئات اآلالف من العبيد ،وكان العديد من مؤسيس الواليات املتحدة من ماليك العبيد ،وقد أث َروا مستغلني
عمل هؤالء العبيد ،خاصة يف الزراعة(.((1
حل وسطًا .كانت الفكرة األوىل
وهكذا أصبح النقاش يف املؤمتر الدستوري بني فكرتني للتمثيل استلزمتا ً
َص حق التصويت عىل األمريكيني األغنياء واملتعلمني.
فكرة ماديسون وهاملتون ومؤيديهام الذين أرادوا ق ْ
وكانت الثانية فكرة جيفرسون (وهو من كتب إعالن االستقالل) الذي أراد االقرتاع العام واملشاركة الشعبية
ٍ
خالف بشأن ميثاق
يف السياسة( .((1وبذلك أصبح املجمع االنتخايب ميثل تسوية رضورية تنقذ املتنافسني من
الدولة الجديدة .وقد أدرجوها يف املادة الثانية من الدستور التي تتناول الفرع التنفيذي للحكم .وباعتامد
ما فأكرث (حتى إقرار التعديل  26لعام
التسوية ،أقروا االقرتاع العام ضمن كل والية ملن بلغوا من العمر  21عا ً
 ،)1971ولكنهم سمحوا لهم بالتصويت ملمثلني (أعضاء املجمع االنتخايب) يجتمعون الحقًا الختيار الرئيس فعل ًيا.
َعي معالجتها ،وإال ملا
اقرتن هذا التمييز الفلسفي بني مؤسيس الجمهورية الجديدة مبشكلة سياسية ت ّ
كان يف اإلمكان التوصل إىل اتفاق عىل الدستور .كان من بني أول  13مستعمرة أرسلت ممثلني إىل املؤمتر
ريا من السكان (مثل ديالوير ،وكونيتيكت ،ونيو جرييس ،ونيو
الدستوري مستعمراتٌ صغرية تضم عددًا صغ ً
هامبشاير) ،ولكن نخبها مل تشأ أن يجري تجاهل مصالحها يف هذه املستعمرات ،ومل ترغب يف االنضامم إىل
9 Jeffrey Rosen, “America is Living James Madison’s Nightmare,” The Atlantic (October 2018), accessed on 30/8/2019, at: https://bit.ly/2NBJw21
10 “Jeffersonian Ideology,” U.S. History: Pre-Columbian to the New Millennium, accessed on 1/9/2019, at: https://bit.ly/2jR7nxE
11 “13th Amendment: Abolition of Slavery,” The National Constitution Center, accessed on 31/8/2019, at: https://bit.ly/2mqvhhR
12 “The Constitution and Slavery,” Constitutional Rights Foundation, accessed on 31/8/2019, at: https://bit.ly/2NHwTSE
 13حالت عوائق أخرى دون تحقيق تصويت شعبي كامل؛ كاالفتقار إىل وسائل نقل سهلة ،وتشتت السكان ،وعدم توافر قدرات كافية لفرز األصوات ،واألمية ،وأمور
أخرى.
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مستعمرات أخرى أكرب .لقد أرادوا إدراج أحكام محددة يف امليثاق الجديد تحافظ عىل متثيلهم وممتلكاتهم
أي هيئة متثيلية من مجلس واحد ،عىل أساس حجم السكان ،إىل االستهانة
ومصالحهم .وكانوا يخشون أن تعمد ّ
بهم .وهكذا اقرتح ممثل والية كونيتيكت يف املؤمتر ،روجر شريمان« ،تسوية عظيمة» ،أُقرت وحافظت عىل
مصالح الواليات الصغرية يف مواجهة الواليات الكبرية ،وكرست تأثريها املستقبيل يف التطور السيايس للبالد؛
وي مجلس شيوخ يف الكونغرس (بدلً من هيئة ترشيعية مؤلفة من مجلس نواب
فقد سمح لجميع الواليات بعض َ
ريا يف انتخاب الرئيس ويف املسائل
واحد اقرتحتها فرجينيا) .ومنح إنشاء مجلس الشيوخ الواليات الصغرية تأث ً
م إنه ال ميكن انتخاب أي
الترشيعية واملداوالت؛ ألن مجلس الشيوخ يتمتع بصالحيات ترشيعية متساوية( .((1ث ّ
ن ترشيع من دون مشاركة ممثليها يف مجلس الشيوخ يف
س ّ
رئيس مع تجاهل الواليات الصغرية ،كام ال ميكن َ
النقاش والتصويت عىل أحكامه.

املجمع االنتخايب ومشكالت الدميقراطية
تُع ّد هذه التسوية املبكرة التي تتيح للواليات الصغرية مامرسة تأثري بالغ يف الصالحيات واالمتيازات التنفيذية
والترشيعية محو َر أزمة الدميقراطية األمريكية اليوم .فاملجمع االنتخايب وتكوينه يحرمان هذه الدميقراطية
ما) من مبدئها األسايس يف االنتخابات الرئاسية ،وهو حكم األغلبية .وكيفام كانت
(واملامرسة الدميقراطية عمو ً
مربرات هذا الظلم ،املتمثّل يف متثيل الواليات الصغرية وضامن حقوقها ومصالحها ،فهي تسخر مام يعتربه
جا للحكم التمثييل .وبالفعل ،عىل الواليات املتحدة يف القرن الحادي والعرشين ألّ تذعن ملخاوف
العامل منوذ ً
أصحاب األيديولوجيا والسياسيني واملصالح املالية ،التي سيطرت عىل الواليات الصغرية يف القرن الثامن عرش.
يف الواقع ،فاز أربعة رؤساء أمريكيني منذ تأسيس الجمهورية املستقلة مبنصبهم من دون أن يفوزوا
بالتصويت الشعبي ،وهم :رذرفورد هايز يف عام  ،1876وبنجامني هاريسون يف عام  ،1888وجورج بوش
تحصل جورج بوش االبن الجمهوري
االبن يف عام  ،2000ودونالد ترامب يف عام  .((1(2016ففي عام ،2000
ّ
ٍ
صوت ،لكنه تقدم عليه بصوتني يف املجمع
عىل أصوات أقل من منافسه الدميقراطي آل غور بفارق  540ألف
االنتخايب ( 271صوت ًا من أصل  538صوتًا)( .((1توقفت تلك االنتخابات عىل نتيجة التصويت الشعبي يف والية
فلوريدا التي كان لها يف ذلك الوقت  25صوت ًا يف املجمع االنتخايب .وبعد معركة محمومة يف املحاكم،
ما ،بعد أن تقدّم بوش االبن
قررت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة إيقاف فرز األصوات يف فلوريدا متا ً
عىل منافسه بـ  537صوتًا.
ويف انتخابات عام  ،2016فازت هيالري كلينتون الدميقراطية بالتصويت الشعبي ،بفارق بلغ زهاء  3ماليني
صوت ،لكن ترامب الجمهوري تقدم عليها بهامش أكرب يف املجمع االنتخايب من الهامش الذي حازه بوش
ما
يف عام  ،2000بحصوله عىل  306أصوات( .((1وقد ولّد حدوث ذلك مرتني بفارق زمني أقل من عرشين عا ً
شعو ًرا بالتهميش لدى رشائح كبرية من السكان يف الواليات التي كانت فيها هوامش كلينتون يف التصويت
الشعبي أعىل بكثري .وشعر الناخبون الذين اختاروا كلينتون يف الواليات التي فاز بها ترامب بخيبة أمل .ومن
ن أولئك الذين صوتوا لصالح ترامب ،رغم فوزه بالرئاسة ،يف الواليات التي صوتت لصالح كلينتون قد
الواضح أ ّ
حرموا من حقوقهم ومل ت ِ
ُحدث أصواتهم أي فرق يف النتيجة النهائية.
ُ
14 Amanda Onion, “How the Great Compromise and the Electoral College Affect Politics Today,” History, 21/3/2019, accessed on 1/9/2019, at: https://bit.
ly/2HLuJP7
15 Benjamin Elisha Sawe, “U.S. Presidents Who Won Without the Popular Vote,” WorldAtlas, 2/4/2019, accessed on1/9/2019 at: https://bit.ly/2TYDR6H
16 Andrew Glass, “Bush Declared Electoral Victor Over Gore, Dec. 12, 2000,” Politico, 12/12/2018, accessed on 1/9/2019, at: https://politi.co/2lvRNYP
17 Benjamin Kentish, “Donald Trump Has Lost Popular Vote by a Larger Margin that Any US President,” The Independent, 12/12/2016, accessed on 1/9/2019,
at: https://bit.ly/2FDr0Ro
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يف الوقت الحايل ،تتوجس السياسة األمريكية من احتامل التوصل إىل نتيجة مامثلة ،عىل نح ٍ
و مينح ترامب فرتة
والية أخرى من دون أن يفوز بالتصويت الشعبي .ويتوقّع كثريون أن تجري انتخابات عام  2020وفق معادلة أغلبية
املجمع االنتخايب ،بدلً من أغلبية األصوات الشعبية .ولكن ما دام املناخ السيايس مستقطبًا بني جمهوريني
ودميقراطيني ،وما دام الرئيس ترامب يواصل استخدام خطابه الباعث عىل الفرقة بشأن العرق والهجرة وضبط
السالح وأمور أخرى ،فإنه من الصعب أن نرى كيف ميكنه السعي ليحصل عىل أغلبية األصوات الشعبية من
األمريكيني .وبدلً من ذلك ،أصبح من الواضح أنه يعتمد عىل هذا االستقطاب ليك يبقي عىل األقل تلك الواليات
التي صوتت لصالحه يف عام  2016يف صفه ،إن مل يضف بعضً ا من الواليات التي فازت بها كلينتون بفارق ضئيل.
ت ُساق حال ًيا حجج عديدة الستمرار العمل بنظام املجمع االنتخايب باعتباره العامل الحاسم يف اختيار الرئيس.
أساسا حجة حق الواليات الصغرية يف التأثري يف العملية السياسية بوصفها
ويستخدم داعمو هذا النظام
ً
مرب ًرا أساس ًيا .كام يشريون إىل الفجوة بني املدن واألرياف ،قائلني إن مراكز املدن تجتذب عددًا أكرب من
ميل نحو املناطق
ً
م تتمتع مبزيد من التمثيل يف الحكم .عالوة عىل ذلك ،يزعمون أن هناك
السكان ،ومن ث ّ
الساحلية (رشقًا وغربًا) مقارن ً
ة بالريف واملناطق النائية .ومن األمثلة الحديثة الدالة عىل الدفاع عن املجمع
االنتخايب افتتاحية نرشها الكاتب املحافظ واملؤثر يف الرأي العام ،جورج ويل ،يف صحيفة ذي واشنطن
بوست( .((1فبعد أن وصف حركة تعديل الدستور إللغاء املجمع االنتخايب ،املعروفة باسم التصويت الوطني
الشعبي  ،NPVبأنها «وسيلة تحايل» ،قال إن القضية هي مسألة سياسية أكرث من أي يشء آخر ،ألنه لو فاز
الدميقراطيون يف عامي  2000و ،2016ملا دعوا إىل تغيري القواعد.

ما،
وعىل الجانب اآلخر ،هناك من يرى أن املجمع االنتخايب هو معقل القوة املتميزة لألمريكيني البيض .وعمو ً
فإن الواليات الصغرية يف الواليات املتحدة اليوم هي يف معظمها واليات جمهورية ،تسكنها أغلبية
ما من املسيحيني اإلنجيليني الذين دعموا الحزب الجمهوري
عظمى من البرشة البيضاء واملحافظني ،وعمو ً
مهم يف اختيار ترامب يف عام  .2016ومبا أن ترامب يعزز االستقطاب االجتامعي يف
طوال عقود ،وأدَّوا دو ًرا
ً
بغض النظر عن إخفاقاته املعنوية أو السياسية
املجتمع األمرييك ،فإنهم يواصلون دعمه بهوامش كبرية،
ِّ
أو االقتصادية .فهم يعتربون أنه الشخص الذي يدافع عن القيم القدمية املوروثة من زمن أمريكا البيضاء،
وأنه يستخدم مكتبه لتمرير القوانني وتعيني القضاة الذين ينتمون إىل التوجه العقائدي نفسه .ونتيج ً
ة
لذلك ،فإن أولئك الذين يطالبون بإيالء التصويت الشعبي أهمية أكرب ،وعىل األقل الحد جزئ ًيا من نفوذ املجمع
ما  -أفكا ًرا ليربالية ،وينتمون إىل مجتمعات مختلطة تتمتع بتأثري وجذب أكرب يف
االنتخايب ،ميثلون – عمو ً
املراكز الحرضية ،عىل امتداد السواحل الرشقية والغربية للواليات املتحدة.
وخري متثيل لهذا االتجاه الثاين مقال افتتاحي لهيئة تحرير ذي نيويورك تاميز يؤكد أن مثة حاجة إىل تدابري
عالجية جدية ملشكالت الدميقراطية التي يسببها املجمع االنتخايب( .((1ويويص املقال بإلغاء هذا املجتمع
ما ما مل تتحقق هذه التدابري .واعترب إي جي ديون جونيور بصفة رصيحة ،وهو صحايف يف صحيفة ذي
متا ً
ن منارصي املجمع يرغبون يف الحفاظ عىل
واشنطن بوست ،ردًا عىل دفاع جورج ويل عن املجمع االنتخايب ،أ ّ
هيمنة البيض عىل السياسة األمريكية عرب جعل العملية السياسية تعمل مثل «الكازينو» ،وقال« :إذا ضغطت
األرقام الصحيحة بدقة يف بعض األماكن ،فستكون الفائز»( .((2تجدر اإلشارة إىل أن ترامب فاز بالرئاسة يف عام
وق عىل كلينتون مبجموع
 2016بفارق ضئيل جدًا يف ثالث واليات (ميشيغان ،وويسكونسن ،وبنسلفانيا) ،حيث تف ّ
(((2
 107آالف صوت .ولكن لدى هذه الواليات  46صوتًا يف املجمع االنتخايب ،وقد أحرز أغلبي ً
ة فيه .
18 George Will, “The Electoral College Is Here to Stay,” The Washington Post, 28/8/2019, accessed on 29/8/2019, at: https://bit.ly/2ZwmITf
19 “Fix the Electoral College - or Scrap It,” The New York Times, 30/8/2019, accessed on 30/8/2019, at: https://nyti.ms/2L8DWlt
20 E. J. Dionne Jr., “The Electoral College Is in Trouble,” The Washington Post, 28/8/2019, accessed on 29/8/2019, at: https://bit.ly/32ciOAu
21 Tim Meko, Denise Lu & Lazaro Gamio, “How Trump won the presidency with razor-thin margins in swing states,” The Washington Post, 11/11/2016,
accessed on 3/9/2019, at: https://wapo.st/2fLaxwO

6

ةلاح مييقت | 26ياربف /طابش 26  26

ومن املرجح أن يستمر الجدل بشأن املجمع االنتخايب يف الواليات املتحدة يف املستقبل املنظور .وعىل
غرار العديد من املؤسسات القدمية األخرى ،سيكون من الصعب  -ولكن ليس من املستحيل  -إلغاؤه .وعىل
ن هذا األمر قد
سبيل املثال ،مل يعتقد كثريون أنه ميكن إلغاء العبودية يف منتصف القرن التاسع عرش .لك ّ
حدث ،والكونغرس والواليات جعال ذلك ممك ًنا .واألمر املؤكد ،مع التغيريات األساسية التي تحدث يف التكوين
االجتامعي األمرييك نحو مزيد من التنوع ،ومن خالل الطريقة التي ينظر بها األمريكيون إىل الدميقراطية،
ة عىل ذلك ،إذا فاز ترامب بفرتة أخرى
أنه سيصبح من الصعب الدفاع عن املجمع االنتخايب مبرور الوقت .عالو ً
بالطريقة نفسها من دون الحصول عىل أغلبية األصوات الشعبية ،فمن املرجح أن يصبح هدف التخلص من
مؤسسة قدمية أخرى أسهل ،بل أرسع أيضً ا.
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