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ال يتخيلها أح��د عن صاحبته .تبدأ بفئة
ال� ��دم ،ت�م��ر ب �ن��وع ال �ش��وك��وال ال ��ذي تفضله
ومقاس صدرها ،وتنتهي بخلفية موقفها
ال �س �ي ��اس ��ي .وت �م �ل��ك ف� �ك ��رة واض� �ح ��ة ع�م��ا
ّ
يمكنها من دف��ع ه��ذه األس��رة إل��ى انتخاب
ف� �ل��ان ب� � ��دل ع� �ل� �ت ��ان .ت �خ �ب��ئ ج �م �ي��ع ه ��ذه
املعلومات لالستخدام الحقًا.
ليست ال�ج�م�ع�ي��ات ه�ن��ا م�ج��رد مؤسسات
إنسانية؛ ال يمكن تخيل ح��زب ف��ي العالم
العربي يضاهي ف��ي ماكينته االنتخابية
إح��دى ه��ذه الجمعيات .في مقر جمعيتها
ال��رئ�ي�س��ي ف��ي والي ��ة ن�ي��و ه��ام�ب�ش��ر ،ترسم
فريزل خريطة بحجم الحائط ،تتدرج ألوان
مناطقها الرئيسية السبعة ب�ين ال��زه��ري
واألرج ��وان ��ي ،بحسب مستوى املعلومات

ال �ت��ي جمعتها ال�ج�م�ع�ي��ة ع��ن أه��ال��ي ه��ذه
امل �ن �ط �ق��ة أو ت �ل ��ك .وي �م �ك��ن ت �خ �ي��ل خ��رائ��ط
م �م��اث �ل��ة ع �ن��د ال �ج �م �ع �ي��ات األخ � � ��رى ،ال�ت��ي
يتجاوز عدد الجدية منها في نيو هامبشر
وحدها املئتني .هنا تتحدث الجمعية عن
دع��م األس� ��رة وت��وف�ي��ر ال�ح�م��اي��ة القانونية
واملساعدة الصحية للمرأة .ثمة جمعيات
أخ��رى ألشياء ال تخطر على ال�ب��ال .يشرح
تيلر دي�ت��ون ،م��ن جمعية «جمهوريني من
أج��ل الحرية وامل �س��اواة» وهمها الرئيسي
م � �س� ��اواة امل �ث �ل �ي�ين ب �غ �ي��ره��م ع �ل��ى صعيد
الزواج ،أن غالبية الجمعيات تمول نفسها
بنفسها ع�ب��ر ال�ت�ب��رع��ات .ف��ال�ق��ان��ون يعفي
األم� �ي ��رك ��ي م ��ن دف � ��ع ال� �ض ��رائ ��ب ال �س �ن��وي��ة
امل �ت��وج �ب��ة ع �ل �ي��ه ف ��ي ح� ��ال ت �ب��رع��ه بمبلغ
يوازيها إلح��دى الجمعيات .وهكذا تنهمر
التبرعات« .أن أدفع لجمعية تنشط في ِّ
حي
أو ترفع لواء قضية يهمني أفضل ألف مرة
م��ن أن أدف��ع لخزينة ال��دول��ة حتى تشتري
مزيدًا من السالح أو تتبرع به بكل بساطة
ملصر أو إسرائيل» ،يقول متطوع في إحدى
الجمعيات .وهكذا تجمع الجمعيات ثروات
م��ن ج �ه��ة ،وت �ج��ذب م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى آالف
الناشطني .فهذه الجمعيات غالبًا ما تمثل
املساحة املشتركة شبه الوحيدة ألصحاب
االهتمامات املتشابهة ،وثمة بروباغندا
ذكية تقنع األج�ي��ال األميركية واح �دًا تلو
آخر بأنهم بتطوعهم في جمعية أو تبرعهم
لجمعية إنما ّ
يغيرون العالم .الحقًا ،طاملا
وج��د امل ��ال واألن �ص��ار ،يمكن الجمعية أن
تخبط يدها على طاولة املرشحني ،معلنة
مقايضتها ال�ت��زام املرشحني ببرنامجها
باألصوات والتسويق .يمكن رؤية املرشح
إلى الرئاسة األميركية ميت رومني يتخبط
ف ��ي م ��واق �ف ��ه ب �ش ��أن اإلج � �ه� ��اض وت �ح��دي��د
ال �ن �س��ل وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ق �ض��اي��ا ال�ن�س��ائ�ي��ة
ن�س�ب�ي��ًا ،ب�ع��دم��ا ص�ب��ت ب�ع��ض الجمعيات
ال�ن�س��ائ�ي��ة ج ��ام ال �غ�ض��ب ال �ن �س��ائ��ي ع�ل�ي��ه.
يمكن رؤي ��ة س�ي�ن��ات��ور يضيع س��اع��ة تلو
األخ��رى م��ن حياته لكسب ود جمعية في
أبعد زوايا نيو هامبشر تهتم بالسناجب.
ويروي تيلر ديتون اكتشاف الجمهوريني
غ��داة انتخابات  2008أن موقفهم السلبي
م��ن ق �ض��اي��ا امل�ث�ل�ي�ين وامل �ث �ل �ي��ات خ�س��ره��م
أص � ��وات م�ج�م��وع��ة ن��اخ�ب��ة ك �ب �ي��رة ،فيبرز
اليوم ص��راع معتقدات حقيقي في الحزب
ال �ج �م�ه��وري ب �ه��ذا ال �ش��أن .وف ��ي النتيجة،
تتبنى الجمعيات مجموعة من املرشحني
إل��ى امل��واق��ع الرئيسية ف��ي اإلدارة املحلية

يفضل األميركيون
عمومًا النائب غسان
مخيبر على زميله سامي
الجميل ،إن خيروا بين
اإلثنين
ال يمكن تخيل حزب في
العالم العربي يضاهي
في ماكينته االنتخابية
إحدى هذه الجمعيات

أو ال�ك��ون�غ��رس وم�ج�ل��س ال�ش�ي��وخ وحتى
رئ��اس��ة الجمهورية .وعند النظر عموديًا
إل��ى ق��وائ��م امل��رش�ح�ين ف��ي شتى ال��والي��ات،
ومضمون خطاباتهم ،ستظهر أكثريتهم
بمظهر مرشحي الجمعيات.
لديهم اآلن املال واملتطوعون واملرشحون،
إض��اف��ة إل��ى خ ��زان ال�ن��اخ�ب�ين امل�ع�ل��وم��ات� ّ�ي،
ي�م�ك��ن ج�ن�ي�ف��ر دي� ��زل م �ب��اش��رة م��ا تسميه
«التواصل مع الناخبني» .يشرح سكرتير
ال��والي��ة ف��ي نيو هامبشر ،دي��ف سكانلن،
أن االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال �ت �م �ه �ي��دي��ة الخ �ت �ي ��ار
امل��رش �ح�ي�ن إل ��ى م��وق��ع رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وع�ض��وي��ة ال�ك��ون�غ��رس
ومجلس الشيوخ تبدأ م��ن نيو هامبشر،
وبحكم ت��وازن القوى بني الديموقراطيني
وال � �ج � �م � �ه� ��وري �ي�ن امل� �س� �ج� �ل�ي�ن ف � ��ي ق ��وائ ��م
االق �ت��راع ،يمثل املستقلون بيضة القبان.
فال يكاد يغادر أحد املرشحني الوالية حتى
يحضر امل��رش��ح اآلخ� ��ر .األس �ب��وع امل��اض��ي
حضر أوباما يوم السبت ،فوصل رومني
األرب� �ع ��اء .ول ��م ي�ك��د روم �ن��ي ي �ح��دد م��وع�دًا
آخ��ر ،االث�ن�ين السابق النتخابات الثالثاء
بيوم واحد ،حتى قرر أوباما املجيء األحد.
وح�ي�ن ي �س��أل أح ��د ال�ن�ي��و ه��ام�ب�ش��ري�ين ملن
سيقترع يوم الثالثاء ،يجيب ضاحكًا« :ال
أع �ل��م ،ف�ق��د رأي ��ت أوب��ام��ا ث�ل�اث م ��رات فقط
الشهر املاضي ،ورومني أربع مرات».
ً
ال � �ت ��واص ��ل امل� �ب ��اش ��ر م� ��ع ال �ن ��اخ �ب�ي�ن أوال
إذًا .ث��ان�ي��ًا ،اإلع �ل�ان ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي ،فيذهب
امل �ب �ل��غ األك� �ب ��ر م ��ن ال �ح �م�ل�ات االن�ت�خ��اب�ي��ة
إل ��ى ه ��ذا ال �ش �ك��ل اإلع�ل�ان ��ي غ �ي��ر امل �ح��دود

بسقف ق��ان��ون��ي وي �ب��اح ف�ي��ه ك��ل ش ��يء .كل
ش��يء .ث��ال�ث��ًا ،ال�ب��ري��د االل�ك�ت��رون��ي :بحسب
املعلومات الخاصة باملرشحني التي سبق
ذك ��ره ��ا ،ت�ك�ت��ب م�ج�م��وع��ة م ��ن امل�ت�ط��وع�ين
رس��ائ��ل إل��ى ال�ن��اخ�ب�ين ت�لام��س مشاعرهم
ورغ�ب��ات�ه��م وتطلعاتهم ،م�ع��ددة األس�ب��اب
ال �خ��اص��ة ب �ه��م ال �ت��ي ي �ف �ت��رض أن تحثهم
على تفضيل م��رش��ح على آخ ��ر .وس��رع��ان
م��ا ت�ل�ح��ق ال��رس��ال��ة ب��أخ��رى ب �ع��د ي��وم�ين،
وه� �ك ��ذا دوال� �ي ��ك ح �ت��ى م��وع��د االن �ت �خ��اب.
رابعًا ،االتصاالت الهاتفية التي يستعيض
بواسطتها ب�ع��ض امل��رش�ح�ين (خصوصًا
إل��ى مجلسي ال�ش�ي��وخ وال �ك��ون �غ��رس) عن
زي��ارات�ه��م الشخصية للناخبني .خامسًا،
ال��رس��ائ��ل ال�ه��ات�ف�ي��ة ال �ت��ي ي �ب��دأه��ا امل��رش��ح
إل��ى موقع قائد الشرطة وينهيها املرشح
إل� ��ى ال ��رئ ��اس ��ة األول� � ��ى ن �ف �س��ه ،وت �ت��واص��ل
حتى إقفال الصناديق .س��ادس��ًا ،إعالنات
الطرقات التي تعد األقل تأثيرًا بالناخبني
وه��ي مجرد كراتني ملونة صغيرة تحمل
اس � ��م امل ��رش ��ح وت� �غ ��رس ف ��ي األرض ع�ل��ى
َ
جانبي الطريق .وسابعًا وأخيرًا الحمالت
االلكترونية التي يجند لها اليوم كل فريق
أكثر م��ن خمسني أل��ف متطوع ،يتوزعون
م �ج �م��وع��ات ت �ت��اب��ع ال �ن��اخ �ب�ي�ن ب��رس��ائ��ل
يومية تعلمهم بما تفترضه الجمعيات
ضمن اهتماماتهم ،إض��اف��ة إل��ى نشاطات
املرشحني وأبرز مواقفهم والتذكير الدائم
بوجوب التسجيل لضمان حق االقتراع.
هكذا تبدأ االنتخابات وهنا تنتهي ،مجرد
ج�م�ع�ي��ات وش ��رك ��ات وم �ج �م��وع��ات ضغط
م�خ�ت�ل�ف��ة ت �ت �س��اب��ق ل�ت�ح�ق�ي��ق م�ص��ال�ح�ه��ا،
ت �ح��ت ش� �ع ��ار ال �خ ��دم ��ة ال� �ع ��ام ��ة .ف ��ي ه��ذه
األروق� � ��ة ي�م�ك��ن ف �ه��م ال�ل�ام �ب ��االة الشعبية
األميركية املعلنة تجاه سياسة الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة .ف �ص �ح �ي��ح أن ف��ي
الصحف األميركية الكبرى ثمة تقريرين
ورب � �م� ��ا ث�ل�اث ��ة ف� ��ي ال �ص �ف �ح �ت�ي�ن ال �ث��ان �ي��ة
وال�ث��ال�ث��ة ع��ن ال�ب�ح��ري��ن وس��وري��ا وال �ع��راق
ولبنان وأفغانستان ،لكن ال عالقة لشغف
أم�ي��رك�ي�ين ك�ث��ر ب�م�ع��رف��ة م��ا يحصل هناك
باختيار ممثليهم في الكونغرس .يفضل
األميركيون عمومًا النائب غسان مخيبر
ع �ل��ى زم �ي �ل��ه س��ام��ي ال �ج �م �ي��ل ،إن خ �ي��روا
بني اإلث�ن�ين« :الجماعة عمليني» ،يريدون
ن��ائ�ب��ًا ي �ش��رع ل�ه��م ق��ان��ون��ًا ي�س�ه��ل عيشهم
وحاكمًا يالحق تنفيذه ،ال نائبًا يتحفهم
بالنظريات وحاكمًا يسقط األنظمة هنا
وهناك.

السعودية :ارتفاع قتلى
انفجار الصهريج إلى 26
أعلنت وزارة الصحة السعودية،
في بيان على موقعها اإللكتروني
أمس ،ارتفاع حصيلة حادث
انفجار صهريج الوقود في
الرياض اول من أمس إلى 26
قتيال ونحو  130جريحًا .وذكرت
ً
الوزارة أن من بني الجرحى 26
سعوديًا و 67من جنسيات
متعددة و 40من مجهولي
الهوية .وأضافت أن « 43مصابًا
منهم تلقوا العالج وغادروا
املستشفيات ،بينما ال يزال 90
مصابًا يتلقون العالج منهم
 12في العناية املركزة والباقون
حاالتهم بني املتوسطة والخفيفة».
(يو بي آي)

تونس :إمام سلفي يعلن
الحرب على «النهضة»
اعلن االمام السلفي نصر الدين
العلوي ،أمس ،الحرب على حركة
النهضة االسالمية الحاكمة في
تونس .وقال العلوي في مداخلة
ليل الخميس على قناة التونسية
«سأعلن الحرب على هؤالء الناس
ألن وزير الداخلية وقادة النهضة
اتخذوا امريكا ربًا والهًا» وأضاف
أن االميركيني هم من يضعون
القوانني والدستور الجديد .ودعا
العلوي الشباب السلفي إلى أن
يعدوا اكفانهم ملحاربة النهضة،
وقال إن هذا الحزب وغيره
من االحزاب يريدون أن تجري
االنتخابات على «جثث وانقاض
التيار السلفي» .باملقابل ،اعتبر
وزير الداخلية ،علي العريض
الذي شارك في الحلقة ،أن هذا
النوع من الخطاب جزء كبير منه
مسؤول عن اراقة الدماء .وتوجه
للشيخ بالقول «ال تدرك أن كالمك
مثل الرصاصات».
(أ ف ب)

منظمات حقوقية تطالب
بتقصي الحقائق في البحرين
طالبت  12منظمة حقوقية املقرر
الخاص لألمم املتحدة املكلف
في الحق بالتجمع والتنظيم
والتظاهر السلمي ،مينا كياي
(الصورة) ،أمس بزيارة البحرين
بشكل عاجل لتقصي الحقائق

إيران

لندن تدرس نشر مقاتالت في الخليج
ف� �ي� �م ��ا ذك � � � ��رت ص �ح �ي �ف ��ة «إن� ��دب � �ن� ��دن� ��ت»
البريطانية ،أم��س ،أن بريطانيا ت��درس
ن�ش��ر م �ق��ات�لات ف��ي ال�خ�ل�ي��ج م��ع تصاعد
ح ��دة ال �ت��وت��ر ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ج� � ّ�راء اش �ت��داد
امل ��واج� �ه ��ة م ��ع إي� � ��ران ب �ش ��أن ب��رن��ام�ج�ه��ا
النووي ،شهدت مدن إيرانية عدة سلسلة
من التظاهرات ملناسبة الذكرى السنوية
ال� � � � �ـ 33ل�ل�اس� �ت� �ي�ل�اء ع� �ل ��ى م� �ق ��ر ال� �س� �ف ��ارة
األميركية في طهران.
وق� � ��ال� � ��ت وس� � ��ائ� � ��ل إع � �ل � ��ام إي � ��ران � � �ي � ��ة إن
ال�ت�ظ��اه��رات انطلقت بعد ص�لاة الجمعة
ف � ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة ط� � �ه � ��ران و 700م��دي �ن��ة
إيرانية ملناسبة «ال�ي��وم الوطني ملقارعة
االستكبار العاملي» ،أي ذك��رى االستيالء
على ال�س�ف��ارة األميركية ف��ي ط�ه��ران عام
 1979م ��ن ق �ب��ل ط �ل�اب إي ��ران �ي�ي�ن ،وال ��ذي
استمر  444يومًا.
من جهة ثانية ،قالت الصحيفة البريطانية
إن النشر املحتمل ملقاتالت بريطانية من
طراز «يوروفايتر» ،املعروفة أيضًا باسم
«ت��اي�ف��ون» ،ج��اء في أعقاب محادثات مع
دول��ة اإلم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة لتعزيز
ال ��وج ��ود ال �ب��ري �ط��ان��ي ف��ي امل �ن �ط �ق��ة ،وف��ي

وقت تهدد فيه إسرائيل بتوجيه ضربات
عسكرية إليران.
وأضافت أن قرار نشر املقاتالت سيتخذه
رئ � �ي� ��س ال� � � � � � ��وزراء ال � �ب ��ري � �ط ��ان ��ي دي �ف �ي��د
كاميرون بعد إجراء املزيد من املحادثات
مع حاكمي دبي وأبو ظبي ،ومن املتوقع

أن ُي �ع �ل��ن ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ال� �ق ��ري ��ب ،ف�ي�م��ا
ّ
تردد أن إسرائيل مطلعة تمامًا على هذا
التحرك .وقالت «إندبندنت» إنها علمت
من مصادر عسكرية ودبلوماسية رفيعة
املستوى بأن قاعدة الظفرة الجوية ،التي
تبعد زه ��اء  32ك�ي�ل��وم�ت�رًا ع��ن أب��و ظبي،

من تظاهرة أمام السفارة األميركية السابقة في طهران أمس (عطا كناري ــ أ ف ب)

يجري النظر إليها لتكون محطة ممكنة
ملقاتالت تايفون البريطانية ،وه��ي قيد
االستخدام حاليًا من قبل مقاتالت ميراج
الفرنسية ومقاتالت وصواريخ باتريوت
تابعة لسالح الجو األميركي.
إل ��ى ذل ��ك ،أق � ّ�ر رج ��ل األع �م��ال ال�ب��ري�ط��ان��ي
كريستوفر تابني ( 66عامًا) ،أمام محكمة
أم� �ي ��رك� �ي ��ة أول م� ��ن أم � � ��س ،ب ��أن ��ه ح� ��اول
تهريب جزء أساسي من صاروخ «هوك»
األميركي الصنع إلى إيران ،حسبما أفاد
م�س��ؤول��ون .وي��واج��ه تابني إم�ك��ان الحكم
عليه بالسجن  33شهرًا بعد أن كان دفع
ب �ب ��راء ت ��ه ف ��ي ب � ��ادئ األم � ��ر أم � ��ام محكمة
فدرالية في ايل باسو في تكساس.
وق ��ال امل��دع��ي ال �ع��ام روب ��رت ب�ي�ت�م��ان ،في
بيان ،إن «تابني ّ
أقر بعد القسم بأنه ساعد
ف ��ي م �ح��اول��ة ت �ه��ري��ب م� �ع ��دات ع�س�ك��ري��ة
ح �س��اس��ة إل� ��ى إي� � � ��ران» .وأض� � ��اف ال �ب �ي��ان
«وب ��ذل ��ك ي �ك��ون امل �ت �ه��م ق ��د ع � � ّ�رض األم ��ن
ال �ق��وم��ي ل �ل ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وح�ل�ف��ائ�ه��ا
للخطر من خ�لال محاولة بيع بطاريات
تستخدم لتشغيل صواريخ هوك إليران».
(يو بي آي ،أ ف ب)

والوقوف على حجم االنتهاكات
في هذا املجال .وطلبت املنظمات
الحقوقية من املقرر األممي أن
يوجه ً
عاجال إلى الدول
«نداء
ً
األعضاء في املنظمة بسبب منع
السلطات البحرينية لهذه الحقوق
الدستورية والقانونية ،وتضمني
هذه املخالفات في التقرير
السنوي ملجلس حقوق اإلنسان».
واتهمت املنظمات الحقوقية
املوقعة على الرسالة السلطات
البحرينية باتباع «نهج معاد لحق
التظاهر والتجمع السلمي».
(يو بي آي)

