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اطلعت مؤخــراً على تحليل قّدمه السيــد »بــروس 
ستوكس« )Bruce Stokes(، تناول فيه انتخابات 

2020 األمريكية.

التحليل المشار إليه يتعلق بالوضع األمريكي إبان 
اهتمامـي  وسبب  األخيرة،  األمريكية  االنتخابات 
بهذا التحليل أنه يتماهى إلى حّد كبير مع ما ذهبت 
وتناولت  قدمتها  قد  كنت  متلفزة  أحاديث  في  إليه 
فيها تداعيات االنتخــابات االمريكيــة الرئاسيـــة 
االمريكية  األوضاع  على  وانعكاساتها  األخيرة 

الداخلية واألوضاع الدولية.

يقول السيد ستوكس أن ترامــب أنفــق على حملته 
االنتخابيــة 635.8 مليــون دوالر بينمــا أنفـــق 
بايدن 842.3 مليون دوالر، ما يعتبره ستوكــس 

إنفاقاً قياسياً على الحمـــالت االنتخابية. 

ويضيــف أن تلك الحمــالت جلبــت 66.4% من 
الناخبين، وهي النسبة األعلى للمشاركة  جمهور 
في االقتراع منذ العام 1900. ويبــدو، كما يقــول 
ستوكس أن مواقف الناخبيــن األمريكييــن تجـــاه 
الحكومة الفدرالية قد تغيرت جذرياً باتجاه الحاجة 
للحصول على مساعدات لتمكينهم مــن مواجهـــة 

األعباء التي تسببت بها أزمة الكورونا.

لم يساورنــي أي شــك في أن االنتخابات الرئاسية 
األمريكية األخيــرة هي األكثر أهميــة واألكثر تحدياً 
فاألمريكيون  بمجمله.  األمريكي  التاريخ  في  ربما 
بايدن  الرئيس  وسيواجه  أنفسهم.  على  منقسمون 
تحديات كبيرة خالل فترة رئاسته، أهمها الصراع 
المرير من أجل إعادة الوحدة لالنقسامات األمريكية. 

ذلك باإلضافة للمسؤوليات الهامة األخــرى التــي 
تتعلق باألوضاع الداخليــة، وهي قضايــا متشعبــة 
وكثيرة، ومن أكثرها إلحاحــا، األزمة االقتصادية 
التي تزداد تعقيدا وتفاقما بسبــب أزمــة الكورونـــا 
خاصة وأن أعداد المواطنين الذين يصابون بالوباء، 

تزداد بنسب كبيرة وبصورة مستمرة. 

األمريكــي  االنقســام  ظاهرة  أيضا  ستوكس  يؤكد 
ويقــول أن حــّدة االنقسام زادت بسبــب استحــواذ 
الديمقراطييــن علــى البيت األبيــض وعلى مجلـس 

الشيوخ، وإن بتفّوق محدود. 

والمعروف أن الديمقراطيين يسيطرون أيضا على 
مجلس النواب. ولكن مع ذلك علينــا أن ال ننسى أن 
أكثر من 70 مليون أمريكي صوتوا للرئيس السابق 
ترامــب وال نتوقــع أن هؤالء ســوف يقبلــون بأي 
قــدر مــن الرضـى، حتى ال أقــول الهــدوء بنتائــج 

االنتخابات األخيرة. 

حاز  باين  أن  لإلحصاءات  استنادا  ستوكس،  يقول 
على 50,9% من أصوات الناخبين، ويكون بذلك قد 
ضمن مستقبل االقتصاد األمريكي بالفوز بـ21 من 
أصــل 25 من الواليات المتقدمة علميا وتكنولوجيا. 

كما أنه كسب أصوات الناخبيــن المهتمــين والقلقين 
من خطـــر الكورونا، والتي شكلت قضية انتخابية 

رئيسية، وكسب كذلك صوت المرأة المستقلة. 

أبوغزاله وستوكس يتشاركان األفكار

بشأن انتخابات 2020 األمريكية


