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قضية

تحت عباءتي الجمهوريني والديموقراطيني تحتشد آالف األحزاب ذات املاكينات االنتخابية
الخارقة لتفاصيل تفاصيل حياة الناخبني الشخصية ،أحزاب تحسن مخاطبة الناخبني وسوقهم
إلى صناديق االقتراع ،لها برامجها الحقوقية واالجتماعية ،وتوصف غالبًا بالجمعيات

«الجمعيات» :العب خفيّ
ّ
في االنتخابات األميركية
نيو هامشر ــ غسان سعود

التبرع
استراتيجيا ّ
ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ج�م�ع�ي��ات ،تنجح ح�م�لات ب�ع��ض امل��رش�ح�ين ال�خ��اص��ة ف��ي ج��ذب
آالف املتبرعني واملتطوعني .تستأجر املرشحة عن الحزب الديموقراطي إلى
عضوية الكونغرس عن والية نيو هامبشر ،آن مكالين كستر ،خدمات ناشطني
متخصصني في إدارة املاكينة االنتخابية .ويشرح منسق الحملة غاريك دلزل
أن الحملة الجدية تبدأ قبل نحو ستة عشر شهرًا من موعد االنتخابات .وال
يمكن حملة املرشح الناجحة أن تكلف أقل من مليوني دوالر .ويتابع «نبيع
ً
شخصية املرشح أوال وقدرته على حماية حقوق الناخبني وتحقيق بعض
تطلعاتهم ثانيًا» .ويكشف أن عشرين ألف أميركي تبرعوا لحملته بنحو 50
دوالرًا ،ج��راء تركيزه على التبرعات الصغيرة التي تحصل إلكترونيًا غالبًا
أكثر من التبرعات الكبيرة.

تقرع إحداهن الباب ،فيما تنتظر األخرى
وال �ـ  Ipodب�ين يديها ق��رب ال �ش��ارع .دقائق
وي �ل �ت �ئ��م ش�م�ل�ه�م��ا م� �ج ��ددًا .ت �ف��رغ األول� ��ى
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال� �ت ��ي ح �ص��دت �ه��ا ف� ��ي ج�ع�ب��ة
رفيقتها اإللكترونية ،وتنطلق بابتسامتها
الدائمة إلى منزل آخر .هما اآلن في شارع
 Xفي حي  Yفي مدينة  .Zتتطابق هندسة
ال� �ش ��ارع وأرق � � ��ام امل� �ن ��ازل ف ��ي ال� ��واق� ��ع ،مع
خريطتهما اإلل�ك�ت��رون�ي��ة .عليهما التأكد
أن ه��وي��ة ال �ق��اط �ن�ين ف ��ي امل� �ن ��ازل ت�ت�ط��اب��ق
ً
أوال م��ع م�ع�ل��وم��ات ص �ن��ادي��ق ال �ب��ري��د ،ثم
سؤال مستقبليهما عن عنوانهم البريدي
وإذا ك��ان��وا س�ج�ل��وا أس �م��اء ه��م ف��ي ق��وائ��م
االق �ت ��راع ل�ي�ض�م�ن��وا ح�ق�ه��م ف��ي االن�ت�خ��اب
أم ال .م ��ع ال �ع �ل��م أن غ��ال �ب �ي��ة األم �ي��رك �ي�ين
ي �ح��ددون ح�ين يتسجلون ل�لان�ت�خ��اب ،في
خانة خاصة ،إن كانوا جمهوريني باملبدأ
أم دي�م��وق��راط�ي�ين .ول��ن تلبث ال�ف�ت��اة التي
ف��ي ال �خ��ارج أن ت�ل��ون امل�ن��زل ب�ل��ون ال�ح��زب:
أزرق للديموقراطيني وأحمر للجمهوريني.
وتسأل رفيقتها عن ع��دد أف��راد األس��رة أو
مهنة ال��زوج�ين واهتماماتهما الرئيسية،
وال مشكلة في السؤال ّ
عما يدفع ربة املنزل
إلى تفضيل مرشح على آخر .نسبة قليلة
م��ن األميركيني تقفل ال�ب��اب ف��ي وج��ه فتاة

الجمعيات تساهم بشكل ّ
فعال في الحمالت االنتخابية (األخبار)
ل�ط�ي�ف��ة ت �ط��رق��ه م �ع� ّ�رف��ة ب��اس��م جمعيتها
وه� ��دف زي��ارت �ه��ا ال �س��ري �ع��ة .ن�س�ب��ة أخ��رى
ت �ك��ون خ ��ارج امل �ن��زل ف�ت�ت��رك ل�ه��ا ال�ف�ت��ات��ان
بباب البيت تعريفًا مكتوبًا بجميعتهما
ومرشحيهما املفضلني ،س��واء إل��ى موقع
حاكم الوالية أو مجلس الوالية التمثيلي
أو قيادة اإلدارة التربوية أو الـ«شريف» أو
مجلسي ال�ش�ي��وخ وال�ك��ون�غ��رس املركزيني
وحتى رئيس الجمهورية.
في جمعية «تنظيم األسرة» ،تشرح جنيفر
ف ��ري ��زل أن «خ � � ��زان م �ع �ل��وم��ات ال�ج�م�ع�ي��ة
ي�ش�م��ل االس �ت �م��ارة امل�ي��دان�ي��ة ال �ت��ي ينشط
ع �ش��رات امل�ت�ط��وع�ين ف��ي ملئها وتعديلها
على مدار العام» .وتقول« :لدينا معلومات
أول�ي��ة شبه كاملة ع��ن ك��ل م�ن��زل ف��ي والي��ة

ليبيا

عمالء الـ«سي آي إيه» يسرحون في طرابلس وبنغازي
واشنطن ــ محمد دلبح
ذكرت تقارير صحافية أميركية أن ضباطًا
من وكالة االستخبارات املركزية األميركية
(س ��ي آي إي � ��ه) ،ق��ام��وا ب� ��دور م �ح��وري في
مواجهة الجماعات املسلحة التي يشتبه
ب ��أن� �ه ��ا ك ��ان ��ت وراء ال� �ه� �ج ��وم ع� �ل ��ى م�ق��ر
القنصلية األم�ي��رك�ي��ة ف��ي م��دي�ن��ة بنغازي
الليبية في  11أيلول املاضي.
ون �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ن �ي��وي��ورك ت��اي �م��ز» عن
مسؤولني استخباريني أميركيني رفيعي
امل�س�ت��وى ،ق��ول�ه��م إن ه��ذا ال ��دور تمثل في
ن �ش��ر وإي� �ف ��اد م�ج�م��وع��ة إن �ق��اذ م��ن ق��اع��دة
س ��ري ��ة م� �ت ��واج ��دة ف ��ي امل ��دي� �ن ��ة ،وإرس� � ��ال
ت �ع ��زي ��زات أم �ن �ي��ة م ��ن ال �ع��اص �م��ة ال�ل�ي�ب�ي��ة
طرابلس ،وتنظيم قافلة عسكرية مسلحة
ليبية لحراسة األميركيني الذين نجوا من
حادث بنغازي حتى وصولهم إلى طائرات
تم تأجيرها على نحو سريع لنقلهم خارج
ال �ب�ل�اد .وأش � ��ارت إل ��ى أن ه ��ذه امل�ع�ل��وم��ات
ً
تضمنت وصفًا أكثر تفصيال للدور الذي
لعبه ال�ـ«س��ي.أي .إي��ه» في بنغازي ،وال��ذي
يبدو أن وج��وده ال�س��ري ك��ان ل��ه دور أكثر

أهمية مما تم الكشف عنه علنيًا.
وأصر املسؤولون على ان عناصر الـ«سي
آي إي» ف��ي ب �ن �غ��ازي وط��راب �ل��س ات �خ��ذوا
ق � ��رارات س��ري�ع��ة ط� ��وال ف �ت��رة ال �ه �ج��وم من
دون ت ��دخ ��ل م ��ن واش� �ن� �ط ��ن ،ب ��ال ��رغ ��م م��ن
اعترافهم ب��أن القوات األمنية التابعة لهم
لم تتمكن من تعبئة الفرق األمنية الليبية
إلى أن فات األوان .وكشفوا أنه بعد مرور
نحو  25دقيقة م��ن علمهم ب��وق��وع ح��ادث
ب�ن�غ��ازي ،أرس��ل رئ�ي��س محطة ال�ـ«س��ي آي
إي» في طرابلس ق��وة ط��وارئ أمنية تضم
ستة ضباط استخبارات من قاعدتهم التي
ت�ق��ع ع�ل��ى ب�ع��د م�ي��ل م��ن القنصلية لحشد
عدد كبير من املقاتلني الليبيني املسلحني
وال��ذه��اب إل��ى موقع ال �ح��ادث .ث��م انضموا
إلى نظرائهم من وزارة الخارجية األميركية
في البحث عن السفير كريستوفر ستيفنز
وسط الدخان الكثيف املتصاعد والنيران
املشتعلة قبل إخالء القنصلية من طاقمها
الدبلوماسي ونقله إلى قاعدتهم التي بدت
في مأمن عن األحداث».
وي ��دح ��ض ه ��ذا ال �ك �ش��ف ال �ج��دي��د م ��ن قبل
امل �س��ؤول�ي�ن االس �ت �خ �ب��اري�ي�ن ح ��ول ح ��ادث

ب�ن �غ��ازي ال�ت�ق��اري��ر ال �ت��ي ت�ن��اول�ت�ه��ا شبكة
التلفزيون األميركية «فوكس نيوز» أخيرًا،
وال� �ت ��ي أف� � ��ادت ب� ��أن ال� �ق� �ي ��ادات ال �ع �ل �ي��ا في
ال�ـ«س��ي آي إي��ه» ق��د عرقلت عمل الضباط
على أرض الواقع لالستجابة إل��ى دع��وات
البعثة الدبلوماسية لتقديم املساعدة.
وق��ال م�س��ؤول أميركي ،طلب ع��دم الكشف
ع��ن ه��وي �ت��ه« ،ل ��م ي�ت��م إص� ��دار أوام� ��ر ألح��د
بالتقاعس عن تقديم الدعم .والحقيقة هي
أن الجيش األميركي عمد إلى تغيير مسار
إحدى طائراته من دون طيار االستطالعية
في مدينة درنة الليبية ،التي تقع على بعد
ً
 90ميال من بنغازي ،من أجل اإلشراف على
عمليات إخ�لاء أف��راد البعثة الدبلوماسية
من املدينة».
وأوضحت الصحيفة أن التأكيد على دور
الـ«سي آي إيه» (غير املعلن عنه سابقًا) في
تحريك الجهود الرامية إلخالء مقر البعثة
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ف ��ي ب� �ن� �غ ��ازي ،ي�س�ت�ه��دف
التشكيك في الترتيبات األمنية املفترض
أن ت �ك��ون أج��رت �ه��ا وزارة ال �خ��ارج �ي��ة في
بنغازي.
وق � ��د اع� �ت� �ب ��رت ص �ح �ي �ف��ة «وول س �ت��ري��ت

ج ��ورن ��ال» أن ال�ت�ف��اص�ي��ل ال �ج��دي��دة ح��ول
ح � � ��ادث ب� �ن� �غ ��ازي ت �ك �ش��ف ع� ��ن ت��رت �ي �ب��ات
وع�لاق��ات سرية وربما مرتبكة بني وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة وال �ـ«س ��ي آي إي ��ه»،
التي يبدو أنها تتمتع بالحضور األق��وى
في بنغازي على الصعيد األميركي ،حيث
ط� ��ورت ع�ل�اق��ة «ت �ك��اف �ل �ي��ة» م��ع القنصلية
األم�ي��رك�ي��ة ال�ت��ي عملت كغطاء لضباطها
ال��ذي��ن ك��ان��وا ف��ي مهمة س��ري��ة ب��دأت بعيد
ان� �ط�ل�اق ح ��رك ��ة االح� �ت� �ج ��اج ال �ش �ع �ب��ي ف��ي
بنغازي ضد حكم العقيد معمر القذافي،
وذل � � ��ك ل �ل �ت �ص ��دي مل� ��ا ت �س �م �ي��ه واش �ن �ط��ن
اإلرهاب ،والسيطرة على ترسانة األسلحة
الثقيلة الليبية والصواريخ التي تطلق من
الكتف.
وق� ��ال� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إن س �ب �ع��ة ف� �ق ��ط م��ن
امل� �س ��ؤول�ي�ن األم �ي��رك �ي�ي�ن ال �ث�ل�اث�ي�ن ال��ذي��ن
ت � ّ�م إج�ل�اؤه ��م م��ن ب �ن �غ��ازي ع�ق��ب ال�ه�ج��وم
ع�ل��ى ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ي�ع�م�ل��ون ل�ح�س��اب وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ،م �ش �ي��رة ال� ��ى أن ال�ع�ن�ص��ري��ن
األم �ن �ي�ين ال �ل��ذي��ن ق �ت�لا ف ��ي ال �ه �ج��وم ك��ان��ا
ض ��اب� �ط ��ي «س� � ��ي آي إي � � ��ه» ال ف � ��ي وزارة
الخارجية.

ن �ي��و ه ��ام� �ب� �ش ��ر» ،إض ��اف ��ة إل � ��ى اس �ت �ق �ب��ال
امل �س �ت��وص��ف ال �ن �س��ائ��ي ن �ح��و ث�ل�اث�ي�ن أل��ف
ام��رأة سنويًا ،يقدمن للجمعية معلومات
واف��رة عنهن صحيًا واجتماعيًا ومهنيًا،
تدخل بدورها «الخزان».
وبحكم عالقة الجمعية ال��وط�ي��دة ببعض
املتاجر ،التي تتكل في تبادلها التجاري
ع �ل��ى ب �ط��اق��ات االع �ت �م ��اد امل �ص��رف �ي��ة ،تتم
إض � ��اف � ��ة ق ��ائ� �م ��ة ب� ��أه� ��م م� �ش� �ت ��ري ��ات ه ��ذه
ال �س �ي ��دة أو ت �ل��ك إل� ��ى خ � ��زان امل �ع �ل��وم��ات،
مقدرين اهتماماتهن الرئيسية والنفقات
ومستواهن االجتماعي.
«م��رح�ب��ا ح��ري��ة» .يمكن ال�س�ي��دة إذا رغبت
ب�ع��رض معلوماتها ،اخ�ت�ي��ار امل �ن��زل ال��ذي
ت��ري��د ع �ل��ى ال �خ��ري �ط��ة وع� ��رض م�ع�ل��وم��ات

ما قل
ودل
اعلنت جماعة انصار الدين االسالمية
أمس ،أنها قررت املشاركة في
مفاوضات من اجل «السالم» في
الجزائر وواغادوغو ،في الوقت الذي
يجري فيه االعداد الرسال قوة دولية
مسلحة الى مالي .وصرح احد املقربني
من زعيم الجماعة ،اياد اغ غالي
لوكالة «فرانس برس» من باماكو «في
الوقت الحالي هناك وفد في طريقه
إلى واغادوغو ،بينما يتوجه وفد ثان
إلى العاصمة الجزائر» ،مضيفًا أنه
«الحالل السالم ال بد من الحوار».
وافادت مصادر متطابقة لـ«فرانس
برس» أبن نوابًا من منطقة كيدال
في شمال شرق مالي على الحدود مع
الجزائر ،يشاركون في الوفدين.
(أ ف ب)

