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االنتخابات االمريكية

No. (806) Thu. (9) November

الـعــــــــــــراق عــــــــــــامـل احلـــــــــســـــم يف انـــــتـخــــــــــــابــــــــــــات الـــــتـجــــــــــــديــــــــــــد الـــــنـــــــصـفـــــي

الديمقراطيون يسيطرون عىل جملس النواب بعد اغلبية مجهورية دامت 12عاماً
كــــيــــث إلــــيــــــــســـــــــــون أول أمـــــــــــريــكــــي مــــــــسـلــــم يــــــــشـغـل مـقـعـــــــــــد ًا يف الــكـــــــــــونـغـــــــــــرس
الواليات املتحدة /الوكاالت

أزاح الدميقراطـيون اجلمهوريني عـن السيطرة علـى مجلس النواب االمـريكي وباتوا
علـى أعتـاب النصـر يف مجلـس الشيـوخ حيث يـتقدمـون يف سبـاقني علـى مقعـدين
يحتـدم فـيهمــا التنــافس وتـشتـد احلـاجـة الـيهمـا عنـد الـدميقـراطـيني كي تـؤول لهم
السيطرة على مجلس الشيوخ.
وحقق الدميـقراطيـون الفوز بـنحو  30مـقعدا يف مجلـس النواب وفـقا لتـوقعات شـبكة
اخبـارية بشأن االنتخـابات التي جرت يوم الـثالثاء يف ضوء موجة مـن السخط بسبب حرب
العراق والفساد وقيادة الرئيس جورج بوش.
وانتزع الـدميقراطيون أربعـة مقاعد من أصل ستـة يحتاجون اليـها من اجلمهوريني يف
مجلس الشيوخ كي يحصلوا علـى االغلبية .واذا ما حتقق لهم الفوز يف املنافسات
الشديدة الدائرة يف مونتانا وفرجينيا فسيسيطرون على اجمللس.
اعتراف رسمي
فقد اعـترف البيـت االبيض أمس
بـف ـ ـ ـ ــوز ال ـ ـ ـ ــدمي ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــراطـ ـي ــني يف
انـتخــابــات مجلــس الن ــواب وعبــر
عن رغـبته يف العـمل مع االغلبـية
اجل ــدي ــدة ح ــول قـض ــاي ــا الع ــراق
و"احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب عــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى االره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب"
واالقتصاد.
وقـ ـ ــال امل ــتحـ ـ ــدث بـ ـ ــاســم ال ـب ـيــت
االبـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض "نـ ـع ـ ـ ـ ـ ـت ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ان
ال ــدمي ــوق ــراطـيـني سـي ـسـيـط ــرون
علـى اجمللـس وننـتظـر العـمل مع
القـ ــادة الـ ــدميـ ــوقـ ــراطـيـني حـ ــول
القضايا االساسية".
وذكـرت وســائل االعالم االميـركيـة
أم ـ ـ ـ ـ ــس االربــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ان احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب
ال ـ ــدمي ـ ــوق ـ ــراطــي اص ــبح ي ـ ـشــكل
االغل ـب ـي ـ ـ ــة يف مـجل ـ ــس ال ـن ـ ـ ــواب
االمـي ــركـيـ ــة للـم ــرة االول ــى مـن ــذ
. 1994
وق ــالت شـبكــة الـتلفــزيــون
االمـيـ ــركـيـ ــة "ام
اس ان بـ ـ ـ ــي
س ـ ـ ـ ــي" ان
الـدميــوق
راطـي ــني

ســيح ــصل ـ ــون علـ ــى  221مـقعـ ــدا
علــى االقل مـن اصل  435مقعــدا
يف اجملـل ـ ـ ــس اث ـ ـ ـ ــر انـ ـتـخ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات
مـنـتــصف ال ــوالي ــة (ال ــرئ ــاسـي ــة)
التي جرت الثالثاء.
نتائج مجلس النواب
ويف انــتخـ ــابـ ــات مـجل ــس الـنـ ــواب
اص ـبـح ال ـ ـ ــدمي ـ ـ ــوق ـ ـ ــراطــي ك ـيــث
اليسون اول اميركي مسلم يشغل
مـقـعـ ـ ـ ــدا يف ال ـكـ ـ ـ ــونـغـ ـ ـ ــرس اثـ ـ ـ ــر
االنتخـابـات الـتي جــرت الثالثـاء

كيث اليسون

يف ال ــوالي ــات املــتح ــدة .واض ـط ــر
احملـامي االسود البـالغ من العمر
 43عـاما للـدفاع عـن نفسه خالل
احلملــة االنتخــابيـة يف مــواجهـة
اتهامـات مبعاداة الـساميـة وجهها
له خصمه اجلمهوري.
وذكرت وسـائل االعالم االمـيركـية
ان ال ـ ــدمي ـ ــوق ـ ــراط ـيــني ف ـ ــازوا يف
انـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــا (ش ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال) املـعـقـل
اجل ــمهـ ـ ــوري ،مبـقعـ ـ ــد نـ ـ ــائــب يف
مجلــس الـن ــواب .وق ــالـت شـبكـت ــا
الـتلفـزيــون "سي ان ان" و"فـوكـس
نـي ــوز" ان ال ــدمي ــوق ــراطـي ب ــارون
ه ــيل فـ ـ ــاز مبـقعـ ـ ــد اجل ــمهـ ـ ــوري
مـايك سـودريل الـذي رشح نفـسه
لالقتراع.
واح ــتف ــظ اجل ــمه ـ ــوري ارن ـ ــول ـ ــد
شـ ـ ــوارزن ــيغـ ـ ــر مبـقع ـ ـ ــده بعـ ـ ــد أن
انـتخـب مج ــددا ح ــاكـم ــا ل ــوالي ــة
ك ـ ــالــيف ـ ــورن ـي ـ ــا غ ـ ــرب ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحـدة ،بفـارق كبيـر عن خـصمه
الدميوقراطي.
وذكـرت شبكـة التـلفزيـون يف لوس
اجنلـيــس "كـي سـي ايه ال "9يف
نتـائج جزئية لالقتراع ان
شـوارزنيغـر حصل
علـى حوالى %63
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
االصـوات
اي
،
اكـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
مبـ ـ ـ ــرتـ ــني
م ــن عـ ـ ـ ـ ــدد
االص ـ ــوات ال ـتــي
حـ ـصـل عل ــيه ـ ـ ــا

االنـتخــابــات والـعمـليــة االنـتخـــابيــة
واشنطن /الوكاالت
تُجــرى االنتخـابـات الفــدراليـة يف شهـر تـشــرين
الـثــانـي يف ال ـسـنــوات ذات الــرقـم امل ــزدوج .فكـمــا
تكـون فترات انتخاب الرئـيس ،وأعضاء مجلسي
الــشيــوخ والنــواب متــداخلــة ،تكـون كــذلك مـدد
واليتهم متداخلة.
جمـيع النــواب ينـتخبــون كل سـنتـني من جــانب
ناخبي الدائرة التي ميثلونها.
يخـدم أعضـاء مجلـس الشـيوخ ملـدة ست سـنوات
ويع ـ ــود ثلــثهــم لالنــتخـ ــاب ـ ــات كل سـنـتـني .يـتـم
اخـتيــار أعـضــاء مجلـس الــشيــوخ يف انـتخــابــات
عــام ــة تُجــرى يف كــاف ــة أنحــاء الـبالد وميـثلــون
جميع املقيمني يف والياتهم.
يـتم انـتخـاب الــرئيـس ونــائب الــرئيـس مع ـاً كل
أربع سنـوات يف انتخـابات تُجـرى يف كافـة أنحاء
الـبالد .تـب ــدأ العـملـي ــة االنـتخ ــابـي ــة قـبل فـت ــرة
طـ ــويل ــة مـن تـ ــاريخ االنــتخ ــابـ ــات ذاتهـ ــا ،وذلك
عـنــدم ــا يعلـن األفــراد تــرشــيحهـم للـمـنــاصـب.
خالل عـملـيــة انـتخــاب ــات الك ــونغــرس ،يف حــال
سعـ ـ ــى أك ـثـ ـ ــر مــن م ـ ـ ــرشح م ــن نف ـ ــس احلـ ـ ــزب
لـلمنـصب ،تُجـرى انتخـابـات أوليـة لتحـديـد أي
من املـرشحـني سوف يـسجل علـى ورقة االقـتراع
يف االنتخابات العامة.
العملـية األولـية لالنـتخابـات الرئـاسيـة تختلف
عـن عـملـي ــة انـتخ ــابـ ــات الك ــونغ ــرس .ب ــدءاً مـن
كـانــون الثـانـي وامتــداداً حتـى حـزيــران من عـام
االنـتخابـات ،جتري الـواليات انـتخابـات رئاسـية
أوليـة أو مؤمتـرات حزبيـة انتخابـية .نتـائج هذه
االق ـت ـ ــراعـ ـ ــات تُح ـ ــدد ع ـ ــدد امل ـن ـ ــدوبــني ال ـ ــذيــن

سيـمثلـون كل مـرشح خالل مـؤمتـرات التـرشيح
احل ـ ــزبـي ـ ــة الـتــي تَج ـ ــري ع ـ ــادة يف مت ـ ــوز أو آب.
املـؤمتـرات الـسيـاسيـة هـذه هي املكـان الــذي يتم
فيه اختيار مرشحي كل حزب.
خالل االنـتخــابــات العــامــة يف تـشــريـن الث ــاني،
يتـم انتخــاب أعضـاء مجـلس الـشيـوخ ومجـلس
النـواب بــأكثـريـة األصـوات ،أي أن املـرشح الـذي
ينـال أكبر عـدد من األصوات يـفوز حتـى ولو لم
يـح ـ ـصـل عـل ـ ـ ــى األغـل ـب ـي ـ ـ ــة .يف االن ـتـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
الرئـاسية ،يخـصص لكل والية عـدد من أصوات
الهـيئــة االنتخــابيـة الـتي تـســاوي مجمـوع عـدد
النواب والشيوخ األميركيني لتلك الوالية .ومع
أن مقـاطعـة كـولـومـبيـا ليـست واليـة ،إال أن لهـا
ثالثة أصوات يف الهيئة االنتخابية.
املرشح الرئاسـي الذي يفوز باألصـوات الشعبية
"يفوز" بجميع أصوات الهيـئة االنتخابية لتلك
الواليـة ،حيث تطبق فيهـا طريقة "الفـائز يربح
كل عـ ـ ــدد األص ـ ـ ــوات" .بعـ ـ ــد املـ ـصـ ـ ــادق ـ ـ ــة علـ ـ ــى
االنـتخــاب ــات يف كل واليــة ،يـب ــدأ تعــداد أصــوات
الـهيئـات االنتخـابيــة التي نـالهـا كل مـرشح .إذا
ن ــال أح ــد املـ ــرشحـني أكـث ــري ــة أصـ ــوات الهـيـئ ــة
االنـتخــابـي ــة (عل ــى األقل  270صــوت ـاً مـن أصل
 )538يعلن فـائـزاً .إذا لم يـنل أي من املــرشحني
أكـث ــري ــة أصـ ــوات الهـيـئ ــة االنـتخ ــابـيـ ــة يخـت ــار
مجلـس النـواب األميـركي الفـائـز بصـوت واحـد
لـكل وف ــد والي ــة .وحـيـث أنـه ال يك ــون ال ــرئـيــس
منـتخباً من الـشعب يف تلك احلالـة ،من املمكن
أن يـن ــال املـ ــرشح أكـث ــري ــة األص ــوات ال ــشعـبـي ــة
ويخسر االنتخابات.

خـ ـص ــمه الـ ـ ــدميـ ـ ــوقـ ـ ــراطــي ف ــيل
انغليدس.
كـمـ ــا فـ ــاز الـ ــدميـ ــوقـ ــراطـيـ ــون يف
بـنـ ـسـلف ـ ــانـي ـ ــا (ش ـ ــرق) واوه ـ ــاي ـ ــو
مبقعــدي سنــاتــور كــان يــشغلـهمــا
ح ـت ـ ــى االن جــمه ـ ــوري ـ ــون .وك ـ ــان
هـ ـ ــذان املـقعـ ـ ــدان مــن بــني س ـتـ ـ ــة
مق ـ ــاع ـ ــد ي ـطــمح الــيه ـ ــا احل ـ ــزب
الدميـوقراطي يف معـركته ليـنتزع
الــسيـطــرة علــى مجلـس الــشيـوخ
من احلزب اجلمهوري.
فـفي بنـسلفـانيــا ،خسـر الـسنـاتـور
ريـك سـ ـ ــان ـتـ ـ ــوروم ال ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ــة
املــرمــوقــة يف احلــزب اجلـمهــوري
وامل ــؤيـ ــد للح ــرب يف الع ــراق ام ــام
الدميوقراطي بوب كايسي.
ويف اوهـايـو ،الـواليـة الـتي اعـطت
جـورج بـوش الفـوز يف االنتخـابـات
ال ـ ـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة يف  ،2004ف ـ ـ ـ ـ ــاز
ال ـ ــدمي ـ ــوق ـ ــراطـي شـي ـ ــرود ب ـ ــراون
مبقعـد اجلمهـوري مـايك ديـواين
الذي كان مرشحا.
واضـ ـ ـ ـ ــافـ ــت وسـ ـ ـ ـ ــائـل االعـالم ،ان
الـسنـاتـور الـدميـوقــراطي الكــوبي
االصل عـن نـي ــوجـي ــرسـي (ش ــرق)
بوب مننديز الذي تهدده اتهامات
ب ــالف ـس ــاد ،متكـن مـن االحـتفــاظ
مبقعده.
وبـذلك يكـون الـدميقـراطيـون قـد
فـازوا مبقـاعــد حكــام ست واليـات
امـ ـيـ ـ ـ ـ ــركـ ـيـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ـشـغـلـهـ ـ ـ ـ ــا
اجلـمهــوريــون وسـيحـتلــون بــذلك
غ ــالـبـي ــة مق ــاع ــد احلك ــام للـم ــرة
االولـ ـ ــى م ـنـ ـ ــذ  12عـ ـ ــام ـ ـ ــا .وجنح
الــدميــوقــراطـي ــون يف الف ــوز بعــد

هيالري كلينتون الفائزة مبقعد يف الكونغرس مع فائزين اخرين

حـكـ ـ ــام الـ ـ ــواليـ ـ ــات يف كـ ـ ــولـ ـ ــورادو
واركنـس ــو وميــريالن ــد ونيــويــورك
واوهايو وماساتشوسيتس.
نتائج مجلس الشيوخ
وضمـن مقــاعــد مجلـس الــشيــوخ
أعيــد انـتخــاب هـيالري كـليـنتــون
سنـاتـورة دميـوقــراطيــة عن واليـة
ن ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــورك ،مـ ـ ـ ــرسخ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــذلـك
حـضــوره ــا يف احليــاة الــسي ــاسيــة
االميركيـة الذي ميكـن ان يقودها
ال ـ ـ ــى تقـ ـ ــدمي تـ ـ ــرش ـيـحهـ ـ ــا الـ ـ ــى
االنتخـابـات الـرئــاسيـة يف 2008.
كمــا فــازت الــدميــوق ــراطيــة كـليــر
ماكسكيل مبـقعد مهم يف مجلس
الشـيوخ يف واليـة ميـسوري صـباح
أمس االربعـاء بعد ان تغلبت على
منافسهـا اجلمهوري جيم تالينت
الذي اقر بهزميته.
وف ـ ــاز ال ـ ــدمي ـ ــوق ـ ــراطـي ـ ــون يف رود
ايالن ـ ــد (ش ـم ـ ــال ش ـ ــرق) مبـقع ـ ــد
سـن ــات ــور ك ــان ي ــشغـله حـت ــى االن
سـن ــات ــور جـمه ــوري .حـيـث انـت ــزع
الدميوقراطي شيلدون وايتهاوس
من السنـاتور اجلمهوري لينكولن
شايف مقعده.
وبذلك فاز الدميـوقراطيون حتى
االن ب ــأربع ــة مق ــاعـ ــد يف مجلــس

ال ـ ـ ـ ـش ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوخ يف االن ـ ـتـخـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــات
التـشــريعيـة الـتي جــرت الثالثـاء،
اال انهــم ال زالـ ـ ــوا بح ـ ــاج ـ ــة ال ـ ــى
الفـ ــوز مبـقعـ ــديـن (احـ ــدهـمـ ــا يف
واليـة فيــرجينــا التي قــد ال تعلن
النتـائج فيها قبل ايـام) للسيطرة
علـى مقـاعـد اجمللـس املــؤلف من
مئة عضو.
وقد سيـطر الدميوقـراطيون على
مجلــس الـن ــواب يف االنـتخ ــاب ــات
وذلك للمرة االولى منذ . 1994
ويف أول تـص ــريح له ــا بع ــد إع ــادة
إنتـخابـها قـالت هـيالري كلينـتون
ع ـض ــوا يف مـجلــس ال ـشـي ــوخ عـن
والي ــة نـي ــويـ ــورك ،انه ح ــان وقـت
التغيير يف الواليات املتحدة.
وقالـت زوجة الرئيس السابق بيل
كلـينتون امـام حشد من مـؤيديها
يف احــد فنــادق نيـويـورك الـكبـرى
"انـهـ ـ ـ ـ ــا ام ـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـظ ـ ـي ـ ـمـ ـ ـ ـ ــة
للدميوقراطيني .اريد ان اشكركم
على تأييدكم التغيير".
واض ــافـت ان "ال ــرس ــال ــة واضح ــة
جدا :حان الوقت لتغيير املسار".
وق ـ ـ ــد انـفـقــت زوج ـ ـ ــة ال ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس
االميــركي الـســابق بـيل كـليـنتــون
ح ــوالـ ــى ثالثـني ملـي ــون دوالر يف

حمـلتهــا ،اي اكثــر من اي مــرشح
آخ ـ ـ ــر ب ـي ـن ـم ـ ـ ــا انـفـق خ ـ ـص ـمـه ـ ـ ــا
اجلمهوري  4.8ماليني دوالر.
وقـالـت هيالري كلـينتـون "اختـرنـا
طـريقـا جـديـدا .صـوتنـا من اجل
جه ـ ــد م ـتـ ـ ــواصل ض ـ ــد االره ـ ــاب
ولـكن لـطــريق جـديــد يف العـراق.
ط ـ ـ ــريق جـ ـ ــدي ـ ـ ــد يج ــمع ـنـ ـ ــا مــن
دمي ـ ـ ــوق ـ ـ ــراط ـيــني وج ـمـه ـ ـ ــوريــني
ومستقلني".
بوش يتحرك باجتاه
الدميقراطيني
وبعــد هــذه الـنتــائج مـن املقــرر أن
يجـري الـرئيـس األمــريكي جـورج
بـ ــوش ات ـصـ ــالـني ه ـ ــاتفـني ،األول
سـيكــون لــرئيــس مجلــس النــواب
املغـادر دينـيس هـستــارت للتعـبيـر
عن تـقديره للـفترة التي أمـضاها
يف م ـنـ ـصــبه ،وال ـث ـ ــانــي لــته ـن ـئ ـ ــة
نـ ــانـ ـسـي بــيلـ ــوسـي الـتـي سـتـحل
محلـه ،نقال عـن املـتحــدث بــاسـم
البيت األبيض طوني سنو.
وأوضـح سنـو أن بــوش سيـؤكـد أن
"املشـكالت التي تواجهنا ،هي ذات
املــشكـالت التـي ستــواجـهنــا غــدا،
وهـي االنتـصــار يف حــرب العــراق،
واحلـف ـ ـ ـ ــاظ عـل ـ ـ ـ ــى االقـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاد

األمـ ـ ــريـكــي ،واملـ ـضــي قـ ـ ــدمـ ـ ــا يف
جتـديد تشريع (ال طفل يُترك يف
اخللف)".
وأكــد سنـو أن الــرئيـس األمـريـكي
يـ ـ ــرغ ــب يف الع ـمـل مع احلـ ـ ــزبــني
الدميقراطي واجلمهوري معا.
وقـ ـ ــال س ـنـ ـ ــو إنـه يف ظل حت ـ ـســن
األوضـ ـ ــاع يف الع ـ ــراق ف ـ ــإن ب ـ ــوش
وبيلــوسي ميـكن أن يجــدا أرضيـة
مشتركة للعمل معا.
وفـيمــا أكــد املـتحــدث أن بــوش لن
ي ـت ـ ـ ــراجع ع ــن الق ـتـ ـ ــال م ــن أجل
خفــض ال ـضـ ــرائــب ،أملح إل ـ ــى أنه
"سيكـون من الصعب مترير بعض
الـتـ ـش ـ ــريع ـ ــات" ،يف ظل سـي ـطـ ــرة
دميق ــراطيــة .وأش ــار سنــو إلــى أن
الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـيــني ،بع ـ ــد ف ـ ــوزهــم
بـ ـ ـ ــأغـلـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة مـجـلـ ـ ــس الـ ـنـ ـ ـ ــواب،
"أصـبح ــوا ش ــرك ــاء يف امل ـسـتقـبل،
ويف ضـرورة إنهــاء املهمـة احلـاليـة
يف العراق".
إل ــى ذلـك فق ــد سـجّل امل ــراقـب ــون
م ـش ــاكل يف عـ ـدّة والي ــات مبجـ ـرّد
خ ـ ــروج ال ـن ـ ــاخ ـبــني مــن مـك ـ ــاتــب
االقـتراع .واضـطر القـائمـون على
االنــتخ ــاب ــات إل ــى إرج ــاء ب ــداي ــة
عــملـيـ ــات االقـتـ ــراع بـ ـسـبـب هـ ــذه
امل ـ ـشـ ـ ــاكل الــتق ـن ـي ـ ــة يف ع ـ ـش ـ ــرات
املـك ـ ــاتــب يف إن ـ ــدي ـ ــان ـ ــا وأوه ـ ــاي ـ ــو
وإلـ ـيـ ـن ـ ـ ــوي الـ ـت ــي تـلـق ـ ـ ــى فـ ـيـه ـ ـ ــا
املـسؤولـون مكاملـات هاتفـية يـشكو
أصح ــابهــا مـن ك ــون الع ــاملـني يف
تلـك املكــاتـب ال يعــرفــون طــريقــة
استخدام األجهزة اإللكترونية.
حـيـث اصـيـبــت آالت للـت ـصـ ــويـت
االلـكت ــروني خـصــوصــا يف واليــة
اوهــاي ــو (شمــال) بــاعـط ــال اثنــاء
سير االنتخابات البرملانية.
وقـالـت مصـادر صحـافيـة ان كـافـة
االجهـزة االحـد عشـرة للـتصـويت
يف مـ ـ ــدرسـ ـ ــة اب ـتـ ـ ــدائ ـيـ ـ ــة يف حــي
يقـطـنه اس ــاس ــا ال ـس ــود يف ش ــرق
كليفالنـد لم تعمـل عند فـتح باب
االنتخاب.
وت ـ ـطـلــب اع ـ ـ ــادة تـ ـ ـشـغ ـيـل االالت
س ــاعـتـني ورفـض امل ـس ــؤول ــون عـن
مكـتـب االقـتـ ــراع وضع ب ـط ــاق ــات
ت ـ ـصـ ـ ـ ــوي ــت ورقـ ـيـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ــى ذمـ ـ ـ ــة
النـاخـبني قـبل وصــول محــام من
برنامج "حماية االنتخابات".

خرباء يقولون إن االنتخابات قد تسفر عن حكومة أمريكية منقسمة
واشنطن /الوكاالت
ق ــال خـب ــراء يف ال ـش ــؤون ال ـسـي ــاسـي ــة إن
نـتائج االنتخـابات النـصفية يف  7تـشرين
الـثاني احلـالي ستـؤثر علـى األرجح على
كـيفـي ــة وضـع الكـ ــونغ ــرس الـت ـشـ ــريع ــات
اخلاصة بالـسياسة الداخلـية واخلارجية
وكيفية موافقته عليها.
ويـتعـني علــى الــدميقــراطيـني الفــوز بـ15
مـقعـ ــداً إضـ ــافـ ــة إلـ ــى عـ ــدد مقـ ــاعـ ــدهـم
احلـاليـة يف مجلـس النـواب كي يـصبحـوا
حـ ـ ـ ــزب األغـلـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــة فـ ـيـه ،يف ح ــني أنـه ــم
يحتـاجـون إلـى  6مقـاعـد إضــافيـة فـقط
للسيطرة على مجلس الشيوخ.
ويف حـال أصبح الدميقـراطيون األغـلبية
يف أي مــن اجمللـ ـســني ،س ـت ـصــبح ه ـن ـ ــاك
حـكـ ــوم ـ ــة مقـ ـسـمـ ــة (بـني احلـ ــزبـني) يف
الواليات املتحدة .ويشير تعبير احلكومة
املـنقــسمــة إلــى وضع يــسيـطــر فـيه أحــد
احلــزبني علــى مجلـس واحـد علـى األقل
مـن مجلـسـي الكــونغ ــرس ،يف حني ميـثل
ال ــرئيــس األمي ــركي احلــزب اآلخــر ،وهــو
وضع يحـدث كثيـراً يف الواليـات املتـحدة،
وقــد حـصل آخــر مــرة يف األعــوام الــستــة
األخ ـي ـ ــرة مــن رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ــرئ ـيـ ــس (بــيل)
كلـنتــون ،كمــا حــدث إبــان جــزء مـن فتــرة
والية الرئيس بوش األولى.
وأشار جيمـز ثيربـر ،أستاذ أنـظمة احلكم
وم ـ ــدي ـ ــر م ـ ــرك ـ ــز دراس ـ ــات الـكـ ـ ــونغ ـ ــرس

وال ــرئ ــاس ــة يف اجلـ ــامع ــة األمـي ــركـي ــة يف
واشنطن ،إلـى أنه ميكن أن يكون حلكومة
منقـسمـة تـداعيــات خطيـرة علـى بـرنـامج
بوش السياسي.
وق ـ ــال ث ـي ـ ــربـ ـ ــر ،يف مقـ ـ ــابلـ ـ ــة مع ن ـ ـش ـ ــرة
واشنطن ،إن السيـاسة اخلارجـية والعراق
قـضـيتــان رئيـسـيتــان يف نـظــر النــاخـبني.
وإذا مــا فــاز الــدميق ــراطيــون بــالــسيـطــرة
علـ ـ ــى مـجلـ ــس ال ـنـ ـ ــواب ،ف ـ ـ ــإنه ــم ،علـ ـ ــى
األرجح" ،ســيحـ ــاول ـ ــون تغـيـيـ ــر سـيـ ــاسـ ــة
ال ــرئـي ــس إزاء الع ــراق مـن خـالل سل ـط ــة
ال ـت ـم ـ ــويـل وسلـ ـط ـ ــة اإلش ـ ــراف ".وي ـن ــص
الــدستــور األميــركي علــى أن تبـدأ عـمليـة
وضع ت ـش ــريعــات اعـتـمــادات املـيــزانـيــة يف
مجلــس النــواب (وهــو املقـصــود بــسلـطــة
التمويل).
وق ــد أش ــار ت ــوم ــاس م ــان ،وه ــو ب ــاحـث يف
مـ ــؤسـ ـسـ ــة بـ ــروكــنغـ ــز لـلفـكـ ــر والـ ــرأي يف
واشـنـطـن ،يف ح ــوار علــى اإلنـتــرنـت رعــاه
مكـتب يــو إس إنفـو يف  1تـشـريـن الثــاني،
إل ـ ــى أن الع ـ ــراق س ـيـك ـ ــون مــن م ـ ــواضــيع
االهـتمــام األســاسيــة الـتي سـينــشغل بهــا
الكـونغـرس اجلـديـد .وقـال" :أتــوقع عقـد
جلـسـات اسـتمـاع ومـسـاءلـة ،يـتم تـسلـيط
األضـ ــواء علــيهـ ــا إلـ ــى حـ ــد كـبـيـ ــر ،حـ ــول
أفضل سبل التقدم هناك".
وأض ـ ـ ــاف م ـ ـ ــان أنـه ي ـت ـ ـ ــوقـع أن ي ـ ـضـغـ ــط
الكونغرس على حكومة بوش لدفعها إلى

الـقيــام ب ــدور أكثــر نـشــاط ـاً يف محــادثــات
سالم بني إسرائيل والفلسطينيني.
كـمـ ــا ميـكـن أن تـ ــواجه ق ـضـ ــايـ ــا الـهجـ ــرة
واالقـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاد والـقـ ـ ـ ـ ــوان ــني املـ ـتـعـلـقـ ـ ـ ـ ــة
بـأخالقيــات املســؤولني احلكـوميـني ،وهي
جمـيع ـاً مـن بني املــواضـيع الـتي حتـظــى

ب ــأع ـظـم االهـتـم ــام مـن قـبل الـن ــاخـبـني،
تغـييــرات يف حكـومــة منقـسمــة .وسيقـوم
الكــونغــرس علــى األرجح بــإع ــادة النـظــر
بــسيــاســات ونــسبــة تخـفيـض الـض ــرائب.
وقـ ــال مـ ــان إن بعــض الـتـخفـي ـضـ ــات قـ ــد
تصبح دائمة.

بوش بني مؤيديه

انتخـابــات التجـديــد النـصفي األمـريكيــة متثل أول اخـتبـار لإلرشــادات االنتخــابيـة اجلـديـدة
واشنطن /الوكاالت
تـ ــوجـه املاليـني مـن األمـيـ ــركـيـني
إلى صـناديق االقـتراع يف الـسابع
مــن ت ـ ــش ـ ـ ــريــن الــث ـ ـ ــانــي لـإلدالء
بـأصــواتهم الخـتيــار ممثلـيهم يف
املـن ــاصــب الف ــدرالـيـ ــة واحمللـي ــة،
فقـ ـ ــد قـ ـ ــامـ ـ ــوا بـ ـ ــذلـك مبـ ـ ــوجــب
إرشادات انـتخابية جـديدة تهدف
إلـى معـاجلـة اخملـالفـات احملـددة
التـي ارتكبـت أثنـاء الـتصـويت يف
عام . 2000
وقـ ـ ــد ان ــتخــب األم ـيـ ـ ــرك ـيـ ـ ــون يف
انـتخ ــاب ــات الـتج ــدي ــد الـنــصفـي
جـمـيع أعـضـ ــاء مجلــس الـن ــواب
البـالغ عـددهـم  435عضــوا وثلث
أعـضــاء مجلـس الــشيـوخ الـ100.
وانتـخبــوا أيـضــا حكــام  36واليــة
من الـواليات اخلـمسني .وستـؤثّر
نتــائج االنـتخــابــات علــى احلــزب
الذي سـيسيـطر علـى الكـونغرس
وعل ــى كـيفـي ــة وضـع الك ــونغ ــرس
الـتشـريعـات اخلـاصـة بـالـسيـاسـة
ال ــداخلـيــة واخلــارجـيــة وكـيفـيــة
موافقته عليها.
ومتـثل ه ــذه االنـتخ ــاب ــات أيـض ــا

الـ ـتـجـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــة األولـ ـ ـ ــى لـلـ ـتـق ــيـ ـ ـ ــد
باإلرشـادات االنتـخابـية الـطوعـية
التـي متت املـوافقـة عـليهـا يف عـام
 2002والتـي تهــدف إلــى معــاجلــة
املشاكل التي واجهتها االنتخابات
يف عام . 2000
وقــد طلـب العــدي ــد من الــواليــات
أيـ ــضـ ـ ـ ــا م ــن ال ــنـ ـ ـ ــاخـ ـب ــني اإلدالء
بدلـوهم وممارسـة حقوقهـم بشأن
طــائفـة مـن القـضـايــا ،عن طــريق
الـتصــويت علـى بـعض اإلجـراءات
الـتي تــسم ــى مبــادرات ،والـتي قــد
تتـضمن كيفية إنـفاق الضرائب أو
نوع احلقـوق التي يحميهـا دستور
واليتهم وقضايا أخرى عديدة.
ورغـم أن ي ــوم االنــتخ ــاب ــات لـيــس
عـ ــطلـ ـ ــة قـ ـ ــوم ـيـ ـ ــة يف الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املـ ـتـح ـ ـ ـ ــدة ،إال أن تـ ـ ـ ـسـع والي ـ ـ ـ ــات
أعلنته عطلة رسمية.
وتقـ ـ ــوم الع ـ ــدي ـ ــد مــن ال ـ ــوالي ـ ــات
ب ــإغالق امل ــدارس يف أراضـيه ــا ألن
املـدارس تـستعـمل كمـراكـز اقتـراع.
وهنـاك اآلالف من املـرافق العـامة
واخلـاصــة التي تـستخـدم كمـراكـز

انـتخ ــابـي ــة ومـنه ــا دور الـبل ــدي ــات
وأمـ ـ ـ ـ ــاكـ ــن الـعـ ــبـ ـ ـ ـ ــادة واملـ ـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ـ ــز
االجـتـم ــاعـي ــة وم ــراك ــز الـت ـس ــوق
وغيــرهــا .ومنــذ اللحـظــة األولــى
ال ـتــي اف ـت ــتحــت ف ــيه ـ ـ ــا م ـ ـ ــراك ـ ـ ــز
االقـت ــراع أم ــام الـن ــاخـبـني (حـيـث
يـج ـ ـ ــري ذلـك ع ــن ـ ـ ــد الـ ـ ــس ـ ـ ــاع ـ ـ ــة
السادسة صبـاحا يف بعض واليات
ال ـ ـسـ ـ ــاحل ال ـ ـش ـ ــرق ــي لل ـ ــوالي ـ ــات

املتحــدة  -وحتــى غلق آخـر مـركـز
اقتراع عنـد الساعة الثـامنة مساء
يف أالسك ــا ( 12صـب ــاح ــا بـت ــوقـيـت
نـيـ ــوي ـ ــورك) ،شه ـ ــد العـ ــديـ ــد مـن
م ـ ـ ــراك ـ ـ ــز االق ــت ـ ـ ــراع ن ـ ــش ـ ـ ــاط ـ ـ ــات
محمومة.
كما سـاعد املتـطوعون علـى تنفيذ
العـديد مـن اإلرشادات االنتخـابية
ال ـت ــي وضعــت مبـ ـ ــوجــب قـ ـ ــانـ ـ ــون

مركز اقتراع يف ميامي

م ـســاعــدة أمـيــرك ــا علــى االقـتــراع
ال ــذي كـ ــان الكـ ــونغ ــرس قـ ــد وافق
عليه يف عام  2002ملعاجلة املشاكل
الـ ـت ــي واجـهـ ـتـه ـ ـ ــا االنـ ـتـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
الــرئــاسيــة يف عــام  2000.وسـيبــدأ
سـ ـ ــريـ ـ ــان مـفع ـ ـ ــول العـ ـ ــديـ ـ ــد مــن
اإلرشـادات االنـتخــابيـة الـطــوعيـة
الــرامـيــة إلــى إزالــة املـشــاكل الـتـي
حتدث يف عـملية الـتصويـت للمرة

األولى خالل هذه االنتخابات.
وأفــادت اللجنـة املعـنيـة مبـسـاعـدة
أمـيـ ــرك ـ ــا علـ ــى االقـت ـ ــراع أن ثلـث
النـاخبني أدلـوا بأصـواتهـم يف عام
 2006علـى آالت تصـويت جـديـدة.
وللـمرة األولـى ،حتتم علـى جميع
امل ـ ــراك ـ ــز االن ــتخ ـ ــاب ـي ـ ــة أن تـك ـ ــون
مجه ــزة ب ــآالت لـتـمكـني املع ــوقـني
مـن الـت ـص ـ ــويـت ب ـص ـ ــورة س ـ ــري ـ ــة

مركز اقتراع يف مونتانا

وم ـسـتـقلـ ــة .ومكـنـت سـت والي ــات
النـاخـبني املعــوقني من الـتصـويت
بـ ــواس ـط ـ ــة اله ـ ــاتف بـ ــاســتخـ ــدام
اإلرشادات الصوتية.
ويف يـ ـ ــوم االن ــتخـ ـ ــابـ ـ ــات تـ ـ ــواجـ ـ ــد
املرشحـون ومؤيدوهم خارج مراكز
االق ـت ـ ــراع ل ـتـ ـ ــوزيع املـ ـط ـب ـ ــوع ـ ــات
واإلجــابــة عـن أسـئلــة الـنــاخـبـني.
وتف ـ ــرض القـ ــوانــني علـ ــى هـ ــؤالء
األشخــاص الـبقــاء علــى مـســافــة
معينـة من مراكز االقتراع لضمان
سرية الناخبني.
إن الـت ـص ــويـت لـيــس إجـب ــاري ــا يف
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات املـ ـتـحـ ـ ـ ــدة ،وإق ــبـ ـ ـ ــال
النـاخبني عمـوما خالل انتخـابات
الـتجديـد النـصفي يكـون أقل مما
ه ـ ـ ــو عـل ـيـه خـالل االن ـتـخ ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
الـرئــاسيـة؛ إذ بـلغت نــسبـة الــذين
أدلـ ــوا بـ ــأصـ ــواتهـم يف انــتخـ ــابـ ــات
الــتج ـ ــدي ـ ــد الـن ــصفـي ع ـ ــام 2002
ح ــوالـي  40يف املـئ ــة مـن مجـم ــوع
النــاخـبني ،طـبقــا لـلمــركــز املعـني
بـدراسة الـناخـبني األميـركيني يف
اجلامعة األميركية يف واشنطن.

ول ـك ــن الـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ــن اخل ــبـ ـ ـ ــراء
يعـتقدون بـأنه من ممكـن أن يكون
إقــب ـ ـ ــال الــن ـ ـ ــاخ ـبــني عـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذه
االنـتخــابــات احلــالـي ــة أعلــى ممــا
كان يف االنتخابات السابقة بسبب
زيــادة عــدد الــواليــات الـتي تـسـمح
ب ــالـتـص ــويـت املــبك ــر .والـتـص ــويـت
امل ـبـك ـ ــر ي ـت ـيـح لل ـن ـ ــاخ ـبــني اإلدالء
ب ــأص ــواتهـم يف م ــراك ــز انـتخ ــابـي ــة
مح ـ ـ ــددة يف أي وق ــت خالل ع ـ ـ ــدد
مح ـ ــدد مــن األي ـ ــام ق ــبل م ـ ــوع ـ ــد
االنــتخـ ــابـ ــات .وعـالوة علـ ــى ذلـك،
ف ــإن امل ــزي ــد مـن ال ــوالي ــات ب ــاتـت
تـ ـسـمـح للـنـ ــاخـبـني بـ ــالـت ـصـ ــويـت
بـالبـريـد ،مـسقطـة بـذلـك الشـرط
الـتقليدي لالقـتراع الغيـابي الذي
ينـص على أنه ال يسمـح باالقتراع
الغيــابي إال يف حـال كــون النــاخب
غيـر قـادر علـى الـسفـر إلـى املـركـز
االنـتخ ــابي يــوم االنـتخــابــات .ويف
واليـة أوريغـون ،يـتلقــى النــاخبـون
بـ ـط ـ ــاق ـ ــات االق ـت ـ ــراع ب ـ ــال ـب ـ ــري ـ ــد
وب ــإمك ــانهـم إع ــادتهــا بــالـبــريــد أو
وضعها يف أماكن مخصصة لها.

