
3 POSITIONSمواقف
العدد )198( اخلميس  9 أيلول 2004

NO (198) Thu. (9) September

للــسـنــة الـثــالـثـــة علــى الـتــوالـي
ازداد عـــدد االمـيـــركـيـني الـــذيـن
يـعيـشــون يف حــالــة شــديـــدة من
الفقـر، وبدون غـطاء اجتـماعي،
ومبـوجب االرقام الـرسميـة التي
اعـلـــنـهـــــــــا مــكـــتـــب االحـــــصـــــــــاء
ــــــــــــركـــــي يف الــــــــــســــــــــــادس االمـــــي
والعـشـريـن من آب املــاضي، فـان
املعـــدل الـــرسـمــي لالمـيـــركـيـني
الــــذيــن يعـيـــشــــون يف مـــسـتــــوى
الفقــر، إزداد مـن 12.1% يف عــام
2002 إلـــى 12.5% يف عـــام 2003،
مــضــيفـــــًا 1.3 ملـيـــــون شخــص
اضـــــايف إلـــــى عـــــدد الـفقـــــراء يف
الـــواليـــات املـتحـــدة االمـيـــركـيـــة
الـذيـن بلغ عــددهم الـكلي 35.9
مليــون اميــركي، وحـسـب مكـتب
االحــــصــــــــاء االمـــيــــــــركـــي فــــــــان
معـــــدالت الـفقـــــر يف الـــــواليـــــات
املـتحدة االميركية تزداد كل عام
مـنــذ عــام )2000( حـيـث وصلـت
نـسبة الفقر إلـى 11.3% مقتربة
مـن ادنى مستـوى تأريخي له يف
عــام )1973( وهــو نــسـبــة %11.1
وكانت الفئات األكثـر تأثرًا بهذا
الفـقر النـساء الالتـي انخفضت
دخــــــولهــن اول مـــــرة مــنـــــذ عـــــام
1999، واالطفــــال، ففــي نهــــايــــة
عـام )2003( كـان عــدد االطفـال
الــــذيــن يعـيـــشــــون يف مـــسـتــــوى
الفقــر )12.9( مليــون، وارتفعت
نــسبـة هــؤالء االطفــال الفقـراء
إلـــــــى 17.6% مـقـــــــابـل 16.7% يف
عــــــــام .2002ومـــن عــــــــام )2002(
حــتـــــى عـــــام )2003( ازداد عـــــدد
االميـــركيـني غيــر املــستـفيـــدين
مـن الغـطــاء الـصـحي إلــى )45(
مليون، أي إلى نسبة 15.6% من
الـــسكـــان مقـــابل 15.2% يف عـــام
)2003(، وكــــــان الــبــــــالغــــــون مــن

ـ ـ

قـدم استـطالع جـديـد للـرأي مـؤخـرًا
رؤيــــــة ملــــــا يــتـــصــــــوره االمــيــــــركــيــــــون
بخـــصـــــوص الـــتفــــــاعل بــني الـــــديــن
والـسيـاسـة وقـام بـاالستـطالع كل من
مـؤسـسـة )فـورم( و)مـركـز ابحـاث بيـو

للشعب والصحافة(.
ففي الـوقت الذي شـددت فيه اغلـبية
واسعـــة )72%( علـــى وجـــوب أن يكـــون
رئيـس الـواليــات املتحــدة االميــركيـة
مـــؤمـنـــًا راسخ االميـــان حـيـث يــشعـــر
اجلمهور العـام بارتياح جتاه الزعماء
الــــــذيـــن يجــــــاهــــــرون مبعـــتقــــــداتهــم
ويــستــرشــدون بهــا يف الــسيــاســة فــأن
معـظـم هـــؤالء يــظلـــون حـــذريـن إزاء
تــورط زعمـاء الـكنـائــس ودور العبـادة

يف السياسة التحزبية.
وفــيــمــــــا يـــتعـلق مبـــــســــــألـــــــة القــيــم
االخالقيـة فانه يف الـوقت الـذي يرى
فـيه 64% اهميـتها الـبالغـة على إدالء
اصــوات الـنــاخـبـني احـتلـت القـضـيــة
االشـد بـروزًا يف الـسـاحـة االمـريـكيـة
وهـي الـــزواج املـثلـي مـــوقعـــًا يف أدنـــى
األولـــويـــات بـني املــسـتــطـلعـــة آراؤهـم
حـيـث ال أهـمـيــــة لهـــا تـــذكـــر إال بـني

البروتستانت البيض.
أمـا فيمـا يتعلق بـالقضيـة اآلخذة يف
البروز رويـدًا رويدًا واملتـمثلة بـابحاث
اخللـيــــة - األم فــــان هـنــــاك اغلـبـيــــة
بــسيـطــة )52%( تـســانـــد اآلن البـحث

املتعلق بحماية االجنة البشرية.
أمـــــا إحــــــدى املفـــــاجــــــآت ذات املغـــــزى
فتـتمـثل يف الـطــريقـة الـتي يـتحـدى
بهـا )1512( مـن البـالـغني املــستـطلع

النـــاخبــون االمـريكيــون خيـشــون دور الـكنـــائـس يف الــسيــاســة
سكوت واالس

وكالة الطاقة الذرية الدولية

ورضورة الــدعم العـسكـري لنـشـاطـاهتـا الـرقـابيـة

مالئــم وانه يـــضع يف خــطــــر حــــالــــة
االسـتـثـنــــاء الــضــــريـبـي املـمـنــــوحــــة
للكنــائس.ويقـول الـدكتـور )هـايـنس(
)أنـني لـم أر من هــذا القبـيل غيـر أن
هذا الـنقد لم مينع اجلـمهوريني من
الـتـــوجه بـصـــورة مـبـــاشـــرة إلـــى هـــذا
العــامل الـسكــاني الــذي يعـرفــون أنه
يــــصـــب بـقــــــــوة يف اعــــــــادة انـــتـخــــــــاب

الرئيس.
ويكــشف اسـتــطالع )بـيـــو( معـــارضـــًة
علـــى امـتـــداد الـتـــوجهـــات الكـنــسـيـــة
لالحـزاب التي تطلب قـوائم العضاء
الـكــنــــــائـــــس. وقـــــــد وصف 96% هــــــذا
الـتــصــــرف بــــانه غـيــــر الئـق. ويقــــول
قــرابــة ثلـثي االمـــريكــان أن الـكنــاس
يجـب أال تعطـي مصـادقتهـا علـى أي

مرشح سياسي.
امــــا فـيـمــــا يــتعـلق بــــالقــضــــايــــا ذات
االولـــوليــة القـصــوى لـلنــاخـبني فــان
االقــتـــصــــــاد واالرهــــــاب والــــــرعــــــايــــــة
الـــصحــيــــــة والعـــــراق والــتـعلــيــم قـــــد
جــــــاءت يف صــــــدر االولــــــويــــــات. أمــــــا
اولـويـات النـاخبـني املتــأرجحني فقـد
تـــطـــــــابقــت مـع معـــــسـكــــــر )كــيــــــري(
يـتــصــــدرهــــا االقـتــصــــاد والــــرعــــايــــة
الـــصحــيـــــة يف حــني جـــــاءت حتــتهـــــا
قضـايا االجهاض والـزواج املثلي. أما
املـــــؤيـــــدون لـ )بــــــوش( فقــــــد وضعـــــوا
االرهـــــــــاب والـقـــيـــم االخـالقـــيـــــــــة يف
الـصـــدارة ثـم جـــاءت حتـتهـــا الـبـيـئـــة

وعجز امليزانية.
ترجمة: كاطع احللفي
عن صحيفة كريستيان ساينس مونيتر

احلـاضـر اصـبح الصـوت الكـاثـولـيكي
حــاسمــًا من حـيث أنه يــشكل قـاعـدة
سكــانيــة يعـول عـليهــا متـزايـدة وهـو
متـــاح ملن يـطلـبه. وحـسـب استـطالع
)بـيـــو( فــــإن الكـــاثـــولـيـك يعـــارضـــون
تـــوجـيـه عقـــوبـــة احلـــرمـــان الـــديـنـي
للــــزعـمــــاء الـــسـيــــاسـيـني إذا كــــانــــوا
يـــتـحـــــــدون الـــتـعـــــــالـــيـــم اخلـــــــاصـــــــة
باالجهاض. ففي الـوقت الذي يعيب
64% مـن االمــــريكـيـني هـــذا االجـــراء
يـــــــــرى 72% مـــن االمـــــــــريــكـــيـــني مـــن

الكاثوليك انه غير الئق.
وقـــد تعــرضـت مــسـيـــرة كال احلــزبـني
للمتـاعب يف خضـم سعيهمـا خلطب
ود املتدينني. فلكي يدعم مصداقيته
الــديـنـيــة قــام احلــزب الــدميقــراطـي
أخيـرًا بـاسـتئجـار مـكتـب اتصـال مع
املـنـظـمـــات الـــديـنـيـــة غـيـــر أن القــس
)بــــرنــــادا بــــارتــيال بـيـتــــرســــون( قــــدم
اسـتقــالتـه مبــاشــرة بــسبـب اتهــامــات
لتوقيعـه يف وقت سابق قرارًا قـضائيًا
املـلحــــــد الـــــــذي سعــــــى )حتـــت ذرائع
دينـية( إلى التنـصل من عهد الوالء.
كـمــــا إن اجلــمهــــوريـني هـم اآلخــــرون
تعــرضــوا لالنـتقــاد بـسـبب جتـــاوزهم
احلــد الفــاصل بـني الــديـن والــدولــة
عــنـــــدمــــــا سعـــــوا إلــــــى طلــب قـــــوائــم
بــاسمـاء اعـضــاء يف الكـنيـسـة يـؤدون
وظـــــــــائـف مـعـــيـــنـــــــــة يف زمـــن مـعـــني
الســـــتــخـــــــــــــــدامــهـــــم يف احلـــــمــلـــــــــــــــة
االنــتخــــابـيــــة. وقــــد حــــذر الــــزعـمــــاء
الـــتـــبــــــشـــيــــــــريــــــــون ودعــــــــاة االخـالق
املسيحـيون من أن ذلك االجـراء غير

)بـصــورة مفــرطــة( فقــد ارتفعـت من
14% إلـــى 24% عـمـــا كـــانـت يف الــسـنـــة
املـــــــاضــيـــــــة. وجـــــــرى الـــــســبـــــــاق بــني
املـرشـحني حتـى حـول ايهمـا سيـؤدي
أفــــضـل مـــن اآلخـــــــر فـــيـــمـــــــا يـــتـعـلـق
بـتحسني مناخ االمة األخالقي حيث
كــانـت النــسبــة 45% لـصــالـح )كيــري(

و41% لصالح )بوش(.
ويقـــول الـــدكـتـــور )لـــوغـــو( )إن هـــذا
مـــدعــــاة للـــدهـــشـــة ألن )كـيـــري( لـم
يـــنـجـح يف املـــــــســـــــــائـل الـــــــــديـــنـــيـــــــــة
املـستعـصيـة، وأن هـذه االرقـام تــوحي
بـانه قــد قطع شـوطـًا كـبيـرًا يف اقنـاع
النـاخـبني بـانه جــاد يف التـوجه نحـو
مـســألــة املعـتقــد. ويقــول )لــوغــو( إن
اجلــــدل الــــذي ثــــار مـع القـــســــاوســــة
الكــاثــولـيك رمبــا أتـــى أكله لـصـــالح
الــسـيـنــاتـــور. وإن ذلك اجلــدل الــذي
يقــــول فـيـه القـــســــاوســــة إن املـــــرشح
املؤيـد حلق املرأة يف االجهـاض يجب
عدم التآلف معه دينياً امنا هو جدل
يـــشـكل تــطــــورًا مــــذهاًل يف احلــملــــة.
ويقــول )تـشــارلـس سـيـنـيـس( مــديــر
الــبــــــرامج الــتـــثقـــيفــيـــــة يف )مـــــركـــــز
التعــديل االول ملـنتـدى احلـريـة( )إن
ذلـك خلق مـصـــدر إثـــارة يف الـتـــاريخ
وقلــبه رأســــــًا علــــــى عقــب( ويـــضــيف
شـارحـًا إن )جــون كنـدي( حـاول عـام
1960 أن يــبـــــرهــن علـــــى عـــــدم كــــــونه
كـاثوليـكيًا اكـثر من الـالزم كي يصبح
رئـيــســـًا يف حـني لـــديـنـــا اآلن مـــرشح
كـــــــــاثـــــــــولـــيــكـــي يـحـــــــــاول أن يـــثـــبـــت
كـاثـوليكـيته مبـا هـو كــافٍ. ويف وقتنـا

رأيـهم مــا مـتعــارف علـيه كـضــرب من
احلكـمــة الـتقلـيــديــة حـني تعــرضــوا
)للـفجــــوة الــــديـنـيــــة( الـكـبـيــــرة بـني
احلـــــــزبـــني حـــيـــث يـعـــتـــبـــــــر احلـــــــزب
اجلــمهـــــوري بــصـــــورة واسعـــــة حـــــزب
املتــدينـني بيـنمــا ينـظــر إلــى احلــزب
الـــــــــدميـقـــــــــراطـــي بـــــــــوصـفـه حـــــــــزب
الـعلـمـــانـيـني وتــــوضح اسـتــطالعـــات
أخـرى أن الفجـوة أقل ممـا كـان يـروج
لهـــــا مــن قــبل. فـــــاملـعلـــــومـــــات الــتــي
صدرت مؤخرًا عن )استطالع للهوية
الـــذاتيــة الــديـنيــة االمــريـكيــة( لعــام
2001 تــشـيـــر إلـــى أن الـنـــاس الـــذيـن
تهمهم )الـرؤية الـدينيـة( عن احلـياة
يجنحـون نحـو تفضـيل اجلمهـوريني
يف حـني يجـنح )علـمــانـيــو الـنـظــرة(
إلى تـعريف أنفسهم كمستقلني وهنا
ميـسك احلـزب الـدميقـراطـي العصـا
مـن وســطهــــا فــيجــــذب الــيه مـن هـم
)ذوو رؤيــة ديـنيــة مـعتــدلــة... وهكــذا
اظهــر استـطالع )بيـو( هــذا االسبـوع
أن 52% يـــــطـلـقـــــــــون عـلـــــــــى احلـــــــــزب
اجلـمهـــوري )صــــديق املـتـــديـنـني( يف
حـــني اطـلـق 40% الـلـقـــب ذاتـه عـلــــــــى
احلـزب الـدميقـراطـي مع ظهـور %34
تـطـلق علـــى االخـيـــر تــسـمـيـــة)حـــزب
احلـيــاد الــديـنـي(. أمــا فـيـمــا يـتـعلق
مبقــدار ذكــر أو االشــارة إلــى املعـتقــد
مـن أي من املـرشـحني فقـد افـاد %56
بــأن كيـري يـذكـر مـعتقـده )بــاحلجم
املالئـم( يف حـني صـــــوت 53% لـبـــــوش
لـصـــالح املـيـــزة نفـــسهـــا. أمـــا نــسـبـــة
االمريكان املنتقدين ملـناقشة املعتقد

إن وكــــالــــة الــطــــاقــــة الــــذريــــة
الـــدولـيـــة، الـتـي جتـتـمع هـــذا
االسبـوع ملنــاقشـة رفض ايـران
ــــــــرامـج اسـلـحـــتـهــــــــا انـهــــــــاء ب
الـنــوويــة، جتـــد نفــسهــا عـنــد
مـفتــرق طــرق: فـهي ميـكن أن
تنحدر إلـى أمور ال عالقـة لها
بـاملوضـوع، أو ميكن أن تـتعاون
مع واشـنـطـن ودميقـــراطـيـــات
آخـر لتـشجيع بـرامج الطـاقـة
النـوويـة اخلـاصـة بـاألغـراض

السلمية.
وإنـصـافــًا لهـذه الـوكـالـة، فـإن
مـن غـيــــر املـعقــــول أن يـتــــوقع
املــرء من وكـالــة دوليـة تـفتقـر
ـــــى جــيــــش خــــــاص بهـــــا أن إل
تـــواجه بجـســـارٍة دكتــاتــوريــات
دول مارقـة كاألنظمـة القائمة
يف طهــران أو بيــونغ يــانـغ من
دون دعـــم قــــــــوي مـــن الـقــــــــوة
العـسكـريـة األقـوى يف العـالم،
الـــواليـــات املـتحــــدة. لكـن مـن
املنـطقي متـامـًا االصـرار علـى
إن املدير العـام لوكالـة الطاقة
ـــــة، محــمــــد ــــدولــي ــــة ال ــــذري ال
الـبـــرادعـي، وعـصـبـته املـــرحـــة
مـــن الـــبـــيــــــــروقــــــــراطـــيـــني ال
يـسـببـون ضـررًا مـا. ويـتضـمن
هــــذا إحجــــامهـم عـن حـــديـث
يتـسم بــالال مبـاالة خــارج من
فيـينـا، يف األسـابـيع األخيـرة،
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بوش يعد االمريكيني بتوسيع حدود احلرية
خفــض الــضـــرائـب لـتـــشجــيع
قيام املشـاريع فيها، واملساعدة
ــــب الــفـــــــــــــروع يف اعـــــــــــــادة روات
ــــــة الــتــي فـقــــــدت ــــــاعــي الــــصــن
ــــاجــــراءات ـــــوازنهــــا، ووعــــد ب ت
لـضـمــان نـظــام الـتقــاعــد عـن
طـــريق الـتـــوزيع والـتـصـنـيف،
ومـــــن اجــل مـــــــــــســـــــــــــــاعـــــــــــــــدة
االشخـاص الذين ال ميـتلكون
ضـمـــانـــاً صحـيـــاً، ووردت هـــذه
املـقتــرحــات ضـمن الــدعــايــات
ــــونــيــــة حتــت شعــــار الــتـلفــــزي
)مجتمع الفرص املتميزة( إن
حـملــة بــوش - تــشـيـنـي ابــدت
قلقها من االستطالعات التي
قـــامـت الـــواليـــات بـتـنـظـيـمهـــا
ــــات( ــــوالي والــتــي خــــســــرت )ال
الـكثيـر من فـرص الـعمل منـذ
ــــــوش اربعــــــة اعــــــوام، وغــــــادر ب
ـــــــــى نـــيـــــــــويـــــــــورك لـــيـعـــــــــود إل
ـــــــة ـــــــا. ويف والي ـــــسـلـفـــــــانـــي بـــن
صـنـــاعـيـــة اخـــرى يقـــوم فـيهـــا
نـــزاع جـمهـــوري - دميقـــراطـي
كـبـيــر - هـي اوهــايــو، رد جــون
كيــري بـطــريقـــة غيــر مـعتــادة
ــــوش واتهــمه علــــى احــــاديـث ب
مجـدداً بـتضلـيله االميـركـيني
بخــصــــوص اسـلحــــة الــــدمــــار
الشـامل يف العـراق، قـائالً: لن
اتخلـى عن التزامي يف الدفاع
عـن هــذا الـبلــد الــذي يـتهـمه
الــــذيـن رفــضــــوا اخلــــدمــــة يف
فـيتنـام عنـدمـا كـان بـامكـانهم
ذلـــك والـــــــــــذيــــن خـــــــــــدعـــــــــــوا
االميـركيـني بخصـوص قضـية

العراق.
ــــدميقــــراطـي واكــــد املــــرشح ال
جـــون كـيـــري الـــوظـــائف الـتـي
خـسرتهـا بعض الـواليات مـنذ
اربعة اعـوام، وقال إن الـرئيس
ــــوش يف هــــذا الــــشــــأن خــــدع ب
الـــشعـب ايــضـــاً. بـتـــأكـيـــده إن
ـــــضــــــــــرائــــب كــــــــــان خـفـــــض ال
الــوسـيلــة االضـمـن لـتــشجـيع

النهضة االقتصادية.
ـــــــالـقـــــــول إن ـــــــري ب واعـلـــن كـــي
الناس يريدون اشياء بسيطة،
احلـقــيـقــــــة، وفــــــرص الـعــمـل،
ــــــوقـــت أن واضــــــاف: )حــــــان ال
يكـون يف هـذا الـبلـد نـوع آخـر
مــــن احلــــــــــوار، يـخــــتـلـف عــــن
احلـوار الــذي التــزم به القـادة
اجلــمهــــوريــــون يف نـيــــويــــورك

على مدى اربعة ايام.
ترجمة: زينب محمد
عن / لوفيغارو
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عـناقيد البالـونات التقليدية،
ــــوات االعالمـيــــة ونـقلــت القـن
العــاملــة بــالكــابل والـشـبكــات
الكـبــــرى العــــاملـــة بــــالهـــرتـــز
اجللـســة، وجـــذبت 22 مـليــون
مــشـــاهـــد أي قـــرابـــة 12% مـن
النـاخـبني احملـتمـلني، ومـهمـا
يكـن مـن امـــر، كـــان اخلـطـــاب
اخلتـامـي للمـؤمتـر بــالنــسبـة
لبـوش كما بالنسبة لـ )كيري(
هـو اخلطـاب الذي وصل اكـبر
ــــــاخــبــني، أمــــــا عــــــدد مــن الــن
البـرامج التي ستحظـى بأكبر
عـدد من املـشـاهـديـن، ستكـون
البــرامج التي تـبث النقـاشـات
بني املــرشحـني واملتــوقـعني يف

الثالثني من ايلول احلالي.
ولـم تــــربـك بــــوش الفــــروق يف
اسـتــطالعــات الــرأي لـتقــدمي
رؤيـــة احلـــزب اجلـمهـــوري عـن
امــــريـكــــا اذ يقــــول: )مـثـل كل
االجيــال التـي سبقـتنــا، نحن
مـــدعـــوون إلـــى ابعـــد احلـــدود
إلــى الــدفـــاع عن احلــريــة، انه
حلـم امــــريـكــــا االزلـي، وهــــذا
احللم، سوف يـتجدد هنا هذا
املــســـاء(. وبـــرر بـــوش اجـمـــاالً
جميع القـرارات التي اتخذها
ـــــول )2001( ولـكـــنه ــــــذ ايل مــن
اعـترف بـان احلرب يف الـعراق
كـــانــت اصعـب هــــذه القـــرارات
دون أن يذكـر السـبب، وقال إن
احلــرب مـسلـم بهــا إذا اخــذنــا
بـنظــر االعتبـار مـاضي صـدام
حسـني واستخـدامه االسلحـة
ــــة. وكــــرر القــــول ــــاوي الـكـيـمـي
)علـينـا مــواجهـة الـتهـديـدات
ضـد امريكـا قبل فوات االوان،

وسوف نواجهها(.
واعــــاد بــــوش تــــأكـيــــده ذرائـعه
املعتـادة لـتبـريـر غـزو العـراق،
دون أن يـأخـذ بـنظـر االعـتبـار
أي من االعتـرافـات علـى ذلك
وكــرر عـــدا عن ذلـك رغبـته يف
ــــدســتــــور ــــال اعــــادة الــنـــظــــر ب
الفيـدرالـي ملنع الـواليــات من

التأسيس لزواج املثلني.
ــــذي قـــــدمه ـــــامج ال ــــرن إن الــب
ــــوش يفـــسـح مجــــاالً مهـمــــاً ب
نسبياً للعمل والوظائف، فاذا
كــــــــــــــان قــــــــــــــد جــعــل خــفـــــــض
الـضـــرائـب سـيـــاســـة حـــاسـمـــة
خالل واليـته االولـــى والـبـــدء
بـاالصالحـات املــاليـة العـامـة،
فـــــــانـه اقـــتـــــــرح ايــــضـــــــاً خـلـق
منــاطق نـشــاط تــستـفيــد من
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ويبـدو إن احلملـة االنتخـابيـة
ـــــــرئـــيـــــس الـــتـــي يـقـــــــودهـــــــا ال
االميـركي بوش يـوماً بعـد يوم
يف اكـثـــر الـــواليـــات جـــدالً قـــد
اتـعــــبــــتـه وهـــــــــو يـــــــــدافـع عــــن
ــــــاســتـه يف ثـالثــــــة اعــــــوام ســي
ونـــصف امــضــــاهــــا يف الـبـيـت
االبــيـــض وحـــــددهـــــا هـــــدفـــــاً
لـتــــوســيع حــــدود احلــــريــــة يف
داخـل وخـــــــــــارج الـــــــــــواليـــــــــــات
املتحـدة االميـركيـة، ثم انـتقد
ـــــذيــن ـــــاء ال مــثـل كل اخلـــطــب
سـبقــوه املــرشح الــدميقــراطي
جون كيـري، ومثلمـا حصل يف
مــؤمتــر احلــزب الــدميقـــراطي
يف نهـايـة متـوز املــاضي، صعـد
قـــادة وامـيـــراالت مـتقـــاعـــدون
إلـى مـنصـة اخلطـاب للتـعبيـر
عـن تـــأيـيـــدهـم جلـــورج بـــوش،
ـــــوســـطـــن، اظهـــــر جـــــون ويف ب
شـــالــيكـــاشفـيلـي، وهـــو رئـيــس
اركــان ســـابق، وويــسلـي كالرك
قـــائـــد مـنـظـمــــة حلف شـمـــال
االطلـــسـي / نــــاتــــو / ســــابقــــاً
دعـمهمـا إلـى جـون كيـري، أمـا
يف نـيــــويــــورك، فــــان اجلـنــــرال
ـــــــد ـــــــومـــي فـــــــرانــكـــــس، قـــــــائ ت
الـعـــمـلـــيــــــــات االمـــيــــــــركـــيــــــــة
والبــريـطــانيــة يف افغــانــستــان
ــــــــذي قــــــــام والـعــــــــراق، هــــــــو ال
مبـــراسـيـم عـــسكـــريـــة لـتحـيـــة
)قــائــدنـــا العــام جــورج بــوش(

على حد قوله.
واضـاف )بعـد احـداث احلـادي
عـشــر من ايلـول  2001، كــانت
القضية مـعروفة إن كان يجب
محـــاربـــة االرهـــابـيـني هـنـــا او
هـنـــاك، وبـنـظـــره فـــان احلـــرب
علــى االرهـــاب تتـطـلب املــزيــد
مـن الـشــرطــة واالسـتخـبــارات
كـمــــا قــــال ذلـك جــــون كـيــــري،
يعنـي رهن مـستـقبل احفـادنـا
بـاالرادة الطيبـة للقتلـة(. كما

قال تومي فرانكس.
وعلى مـنصة خاصة موضوعة
ـــــــزه ســـــــاحـــــــة يف وســــط مـــتـــن
مـاديـسـون كـان بــوش محـاطـاً
بـشكل كـامل بـالـوفــود عنـدمـا
كـان يلقـي خطـابه اجلمهـوري
الــــذي نقـل علـــى الـتـلفـــزيـــون
واظهــر االخــراج الـتلفــزيـــوني
للحـدث، الــرئيـس إلـى جــانب
ــــــائـــبـه ريـــتــــشــــــارد ســـيـفـــنـــي ن
وعــــائلـتــيهـمــــا وســط حـــشــــود
متحمـسة وواثقة بالرئيس يف
حني هبطـت من سقف املسرح
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يف خطابه الذي
القاه أمام

املؤمتر
اجلمهوري يف
نيويورك أظهر

رئيس البيت
االبيض اعتزازه
بخطته الداخلية

واخلارجية التماساً
لوالية ثانية،

وبعد انتهاء
مؤمتر احلزب

اجلمهوري الذي
هيمنت عليه

احلماسة الوطنية
- اعلن جورج
بوش خطابه
الطويل يف

الثاني من ايلول
مقترحاً على

االميركيني منحه
والية جديدة، من
اجل إدارة بلدهم
بطريقة مستقرة

ومؤسسة على
املبادئ،

36 مليون امريكي يعيشون حتت خط الفقر
مبوجب مكتب االحصاء االميركي

نــــــرى نهـــــايـــــة الــنـفق، لــم يـكــن
بـــــــوسـع الـــــشـعـــــــارات واخلــــطــب
اجلـــوفـــاء اخفـــاء احلقـيقـــة، يف
ظل حـكـم جــــورج بــــوش، اصــبح
4.3 ملــيـــــــون امــيـــــــركــي ضــمــن
الفقـــراء، وخــســـر 5.32 ملـيـــون
شخــص ضـمــــانهـم الــصحـي( -
حــسب تـــأكيــد جـــون كيـــري.ولم
يـكــن رد فعـل الفـــــريق املـــســــؤول
عـن احلملـة االنتخـابيـة جلـورج
بــوش متـوقعـًا يف بـدايـة املـؤمتـر
االنــــتـخــــــــــــابــــي اجلــــمـهــــــــــــوري.
)فبـرنـامج جــون كيـري اخلـاص
بـازديــاد الضــرائب، واالرتفـاع يف
انفــاق الــدولــة مـع اكبــر تـســويــة
وتنظيم يف احلسـابات هي طرق
ســيــئـــــة خلـلق امــيـــــركـــــا اغــنـــــى
وتوسيع االستفادة من التغطية

الصحية سهلة املنال(.
كما قال جـود غريغ الذي يرأس
اللجنة السيناتورية املتخصصة
بـــــالـــصحـــــة والــتـعلــيــم والعــمل

والتقاعد يف مذكرة رسمية.
ولــم يعـبــــر جــــورج بــــوش الــــذي
يقـــوم بحـملـته االنـتخـــابـيـــة يف
املـكــــســيـك اجلـــــديـــــدة عـــن رايه
بهـــذا املـــوضـــوع، بل تـكفل وزيـــر
التجـارة دان ايفــانتـر بـاملـوضـوع
مــشـيـــرًا إلـــى أن تقـــريــــر مكـتـب
واالحـصـــاء االمـيـــركـي يــسـتـنـــد
إلــــى الفـتـــرات الـتـي كـــان فــيهـــا
االقتصـاد اكثر ضعفـًا على نحو
خـــاص.ومبـــوجـب اسـتــطالعـــات
الـــــــــــراي، فـــــــــــان الـقــــــضـــــــــــايـــــــــــا
االقتـصاديـة رمبا تكـون حاسـمة
يف انتخابـات الرئاسة االميركية
يف الـثــانـي مـن تــشــريـن الـثــانـي

)نوفمبر( القادم.
ترجمة: املدى
عن: لوفيغارو

االمــيــــــركــيــــــة الــــــركــــــود يف عــــــام
)2001( وكــــــانــت آثــــــار تــبــــــاطــــــؤ
االقـتصـاد االميــركي يف البـدايـة
قـد اضرت بـاالسر ذات الـدخول
املـــــرتـفعـــــة ثــم اصـــــابــت بــــشــكل
مـتــــأخــــر الــطــبقــــة املـتــــوســطــــة
واالكثـر فقـراً، وعلـى الـرغـم من
الـقفــــزة الـتــي حقـقهــــا الـنـمــــو
االقـتـصـــادي، لـم يــصل الـــدخل
املتـوسط لالسـر يف عـام )2003(
)43( ألـف دوالر، غــــيــــــــــر أن الـال
مـســاواة بني االغـنيــاء والفقـراء
ازدادت بـعــــــــد أن هـــبــــطـــت عــــــــام
)2002(، ومبـوجب االحـصائـيات
الـــــرســمــيـــــة، فـــــان الـفقـــــر ازداد
بـــشـكل كـبـيــــر بـني االســــر الـتـي
يعـيـلهــــا أحــــد االبــــويـن، وبــــرأي
ــــــــــــرغ( مـــــن قــــــــــســـــم )دان ويـــــنـــــب
االحـــصـــــاء، فـــــان هـــــذه االرقـــــام
منـــوذجيـــة القتـصــاد مــّر بـفتــرة
ركــــــــــود واشــــــــــار إلــــــــــى أن عــــــــــدد
االميـــركيـني غيــر املــستـفيـــدين
من الـتغـطيـة الـصـحيــة يعكـس
الكـثيـــر من الــشك علــى جـبهــة
العـمـل، وتعـتـبــــر االرقــــام الـتـي
اوردهـــــــــــا مــكــــتــــب االحــــــصـــــــــــاء
االميــركـي واملنـشــورة قـبل شهــر
بـسـبب االنـتخــابــات الــرئـــاسيــة
االمـيـــركـيـــة، الـــورقـــة الــــرابحـــة
بـالنسبـة للمرشح الـدميقراطي
جـــون كيــري الــذي لـم يكـف عن
الــتـــــأكــيــــــد علـــــى أن ادارة بـــــوش
شجعـت القــروض علــى حـســاب
الــطــبقـــــة املـتـــــوســطـــــة واالســـــر
الـفـقـــيــــــــرة.ومـــنــــــــذ الــــــــدراســــــــة
املنشـورة، اعلن كيـري انها كـانت
اشــارة إلـــى االفالس الــسـيــاسـي
جلـورج بوش )ففي الـوقت الذي
كــــان فــيه بـــــوش يحــــاول اقـنــــاع
االســر االمـيــركـيــة بــانـنــا ســوف

ـ

الــــبــــيـــــض بــــــــشــكـل خــــــــــاص يف
الـــواليـــات اجلـنـــوبـيـــة يــشـكلـــون
القسم االكبر يف هذه الزيادة يف
عـــــدد املـــبعـــــديــن عــن الــنـــظـــــام
الـــــصـحـــي، كـــمـــــــــا ان نـــــــســـبـــــــــة
االشخــــاص املـــســتفـيــــديـن مـن
الـضمـان الـصحي بـفضل اربـاب
العـمل الــذيـن يعـملــون لـــديهـم
هـبــطـت مـن 61.3% إلــــى %60.4
يف عــــــــــام )2003(، وهــــــــــو ادنــــــــــى
معدل سـجل منذ عقـد.ويكشف
الـتحقـيق عـن ارتفــاع مــذهل يف
الـفقر بـني االطفال واملـراهقني،
وففـي عـــام )2003( كـــان )12.9(
مليـون طفل تـقل اعمـارهـم عن
)18( عـامــًا يعيـشـون حتـت خط
الـفقــــر أي بـنـــسـبــــة 17.6% مـن
هذه الفئـة العمريـة، وميثل هذا
قــــرابــــة )800( الف شــــاب زيــــادة
عـن عـــام )2002(، وهـــو الـتـــأريخ
الـذي ارتفعـت فيه نـسبـتهم إلـى
16.7%.كـــمـــــــــا ازدادت مـعـــــــــدالت
الفقــر بـني الــســود االمـيــركـيـني
إلــى قــرابــة الـضعـف أي بنــسبــة
24.4% مــن الـــســـــود حتــت خــط
الفقـــر، ولكـن هــذه الـنــسـبــة لـم
تـــــشهــــــد زيــــــادة يف عــــــام )2003(
وبــــــــــاملـقــــــــــابـل ازدادت نـــــــســــبــــــــــة
االسيــويـني االميــركـيني الـــذين
يعيـشون يف مـستـوى الفقـر إلى
مــــــــــا يـقــــــــــارب مــــن 2% يف عــــــــــام
)2003(. واالســـرة الـفقـيـــرة هـي
األســرة املكـونـة مـن اربعـة افـراد
ومتتلـك دخاًل سنويـًا ال يتجاوز
18.810 دوالراً، مـــع الـــعـــلــــــــم أن
خـط الفقـر حـدد بـ 9393 دوالرًا
للــــــشخـــص الــــــواحــــــد.إن هــــــذا
االجتاه اخلطر يف وضع الشعب
االميـركي يـؤشـر الطـريقـة التي
امتـصـت بهـا الـواليـات املـتحـدة

املــســـاعـي االمــــريكـيـــة إلنهـــاء
شــبكـــة أ. ك. خـــان الـنـــوويـــة.
ومــــــــرة أخــــــــرى، إن الـــتـقــــــــدم
الــراهـن هــذا نــاجـم عـن بــروز
الـقـــــــوة االمـــــــريــكـــيـــــــة خـالل
احلرب احلالية على االرهاب،
ولـيـــس مــن افعــــال الــــوكــــالــــة

الدولية للطاقة الذرية.
ولسـوء احلظ، فـإن الـوكـالـة -
هي تعـمل بكل نـشـاط لـتكـون
ــــاألمــــور - قــــد لهـــــا عالقــــة ب
وظـفـــت لـلـــتـــــــو مـــــشـــــــروعـــــــًا
دونكـيخـــوتـيـــًا تـــدعـــوه )إعـــادة
زيــارة دائــرة الــوقـــود النــووي(.
وبــاحلكم علـى وصـف املشـروع
الـذي يـظهــر يف بيـروقــراطيـة
شـديـدة الـتعـقيــد علـى مــوقع
الــوكــالـــة يف االنتــرنـيت، فــإنه
يبــدو بطـريقـة غــامضــة أشبه
بجهـــٍد لـتـــركـيـب نـــوٍع مـــا مـن
الـوكـالـة املـتعــددة اجلنــسيـات
ذات اإلدارة احلـــكـــــــــــــومــــيـــــــــــــة
لإلشـراف على بـرامج الطـاقة
الـنــــوويــــة يف اخلــــارج. ويـبــــدو
ذلك شبـيهًا بطـريقة معـتمدة
إلرسـال مـستـثمــرين خــاصني
فــــاريـن مـن قــطــــاع الــطــــاقــــة
النـوويـة املــدنيـة - وهـي فكـرة

سخيفة وضارة جداً.
ترجمة / عادل العامل
عن / واشنطن تاميز
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تــدمـيــر )20000( رأس حــربـي
نــووي ســـوفيـتي )كــان الكـثيــر
مــنهــــا مــــوجهــــًا إلــــى مــــدٍن يف
ــــا ــــات املـــتحــــدة وأوروب ــــوالي ال
الغـربيـة(، وحتويل الـيورانـيوم
اخملـصـب بــدرجــة عــالـيــة مـن
هـذه االسلحـة إلى الـيورانـيوم
املـنخفـض الـتخـصـيب، الــذي
ـــــا، يف ـــــاء هــن ـــــوفـــــر الــكهـــــرب ي
الواليـات املتـحدة. ويف اعـقاب
انهيـار الشيـوعية الـسوفيـتية،
تـخلـت دول تــــابعــــة لهـــا، مـثل
أوكـــرانـيـــا وكـــازاخــسـتـــان، عـن
بـنــــاهــــا الــتحـتـيــــة اخلــــاصــــة
بــاألسلحــة النـوويــة. وعنـدمـا
ــــظـــــــام الـــتـفـــــــرقـــــــة سـقــــط ن
العـنصريـة يف جنوب أفـريقيا،
ــــصـــت احلــكـــــــومـــــــة مـــن تـخـل

برنامج األسلحة الذرية.
ــــذ ذلـك احلــني، حتـققــت ومــن
جناحات أكـثر حتى - وخاصة
ــــوش. ــــرئــيــــس ب خالل إدارة ال
فالكثيـر من املادة النـووية من
برنـامج اسلحـة صدام حـسني
وخــــطـــــــة الـعـقـــيـــــــد الـلـــيـــبـــي
القــذايف اخلــاصــة بـــالقـنـبلــة
الـذريـة يـوجـد اآلن يف مخـازن
امـريكيـة يف تنيـسي. وحتـولت
احلكــومــة الـبــاكـسـتــانـيــة عـن
االنهـماك الـنشـط يف التكـاثر
ــــــى الــتـعــــــاون مـع ــــــووي إل الــن
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يـبـــدو إنه يـــوحـي بـــأن العـــالـم
سـيكـون يف حـاٍل أفـضل لـو إن
الـصنعـة النـوويـة كـانت بـإدارة
بـيروقراطية حكـومية متعددة

اجلنسيات.
حقًا إن جهاز موظفي الوكالة
يــشـتــمل علـــى مفـتــشـني ذوي
قـدر كـبيــر من املعـرفـة الفـنيـة
بـالـطـاقــة النـوويــة واألسلحـة
الـنووية. إال أن هـذه املعرفة ال
مـعنــى لهــا كــأداة حتــديـــد من
دون الــدعم العـسكـري لألمم.
وقــد كــان هنــاك، منــذ انـتهــاء
احلــرب البــاردة قبل 15 عـامـاً،
ــــــر نـحــــــو إبـعــــــاد تـقــــــدم كـــبـــي
االسلـحة النـووية عن مـتناول
ـــــــذرة ــــظـــمـــــــة املـــن ايـــــــدي االن
بــــاخلــطــــر. وكل هــــذا حـــصل،
عمـليـــاً، بفعل وكــالــة الـطــاقــة
الــذريــة الـــدوليــة املـبعــدة إلــى

اخلطوط اجلانبية.
ــــــد ريغـــــان ـــــال وكـــــان قـــــرار رون
الــسـيـــاسـي - الـــذي جتلـــى يف
اإلنفـــاق الـــدفـــاعـي املـتـــزايـــد
والـــدعـم االمــــريكـي حلـــركـــات
املقاومـة املضادة للشيوعية يف
بلدانٍ مثل أفغانستان وأنغوال
ونـيكـاراغـوا - قـد سـاعـد علـى
الـتـــسـبــب يف انهـيــــار االحتــــاد
ــــا الــــســــوفــيــتــي. وكــمــــا ذكــــرن
مـؤخـراً، فـإن هـذا قـد أدى إلـى
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