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اإلجهاض لن يخلط أوراق الرئاسة األميركية 
|   جوديث ماكلينتوك *   | 

ولكن  األميركيني،  الساسة  بني  للجدل  مثيرة  مسألة  دائمًا  االج��ه��اض  ك��ان 
املثير للدهشة أن القضية تلعب حتى اآلن دورًا محدودًا في حمالت انتخابات 
الرئاسة األميركية لعام 2008. فقد تركزت املناظرات في معظمها بني الساعني 
الى خوض تلك االنتخابات على الحرب في العراق وقضايا السياسة الخارجية 
االب��ي��ض.  البيت  م��ن  ب��وش  ال��رئ��ي��س  ادارة  االوراق بعد خ���روج  واع����ادة ترتيب 
ورغ��م ذل��ك ف��ان قضية االج��ه��اض، مثلما كانت دائ��م��ًا، تشغل حيزًا في مواقف 

الديموقراطيني والجمهوريني على حد سواء.
االجهاض بني الديموقراطيني

م���ن امل���الح���ظ أن ال��ع��ض��وة ف���ي م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ ع���ن ال���ح���زب ال��دي��م��وق��راط��ي 
هيالري كلينتون ونظيرها باراك أوباما يؤمنان بحق املرأة في االختيار بني 

االجهاض أو عدمه.
ومع ذلك، فان كون املرء مؤيدًا لحق املرأة في االختيار ال يعني بالضرورة 
عن  كلينتون  السيناتور  ت��ع��رب  امل��ث��ال  فعلى سبيل  االج��ه��اض.  على  امل��واف��ق��ة 
ايمانها بحق امل��رأة في االختيار، لكنها ال تؤيد االجهاض على نحو اجمالي 

وتدعو الى أن يكون االجهاض أمرًا نادر الوقوع في املجتمع.
أن تعمل  القضية تستدعي  ف��ان  ذل��ك  رغ��م  ان��ه  السيناتور كلينتون  وت��ق��ول 
األطراف املتعارضة على تقريب وجهات النظر في شأنها. فقد طلبت املشرعة 
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة م��ن م��ؤي��دي ح��ق امل���رأة ف��ي االج��ه��اض وم��ع��ارض��ي��ه العمل معًا 
على خفض عدد عمليات االجهاض وأبلغت الجانبني »أن الحاجة تدعو الى 
بناء مستقبل مفعم باألمل واالزده��ار واالشراق للمرأة والفتيات في الواليات 
امل��ت��ح��دة وح���ول ال��ع��ال��م«، ح��س��ب م��ا أوردت�����ه م��ق��ال��ة ن��ش��رت��ه��ا ف��ي ال��ع��ش��ري��ن من 
الديموقراطي تصدر في  الحزب  املاضي صحيفة معنية في ش��ؤون  سبتمبر 

مدينة »روشستر« بوالية نيويورك.
االتصال مع  قنوات  فتح  الى  كلينتون  السيناتور  الى ذلك تسعى  واضافة 
الشباب لتلقينهم بمعلومات عن سبل االتصال الجنسي التي ال تشتمل على 
أي مخاطرة في محاولة لتقليل املشكالت الناجمة، كما أنها تؤيد التنسيق مع 
العائالت وابالغ الوالدين باملشكالت التي قد تطرأ نتيجة تلك العالقات. ومثل 
كلينتون، يؤيد السيناتور باراك أوباما حق املرأة في االختيار وضرورة تلقني 
املراهقني املعلومات الخاصة بموانع الحمل، ذلك أن أوباما صّوت في مارس 
عام ألفني وخمسة باملوافقة على خطة تبلغ كلفتها مئة مليون دوالر لتوجيه 
وتعليم املراهقات بهدف خفض حاالت الحمل بينهن. كما أن أوباما أيد قرار 
املحكمة العليا الصادر عام ألف وتسعمئة وثالثة وسبعني الذي ألغى قوانني 
حظر االجهاض كافة أو تجريمه والتي سنتها الحكومة الفيديرالية وحكومات 
ال��والي��ات، كما أن��ه ص���ّوت ف��ي امل��اض��ي ب��ع��دم امل��واف��ق��ة على اب���الغ ال��وال��دي��ن عن 

بناتهم القصر الالتي يجرين عمليات اجهاض خارج الوالية.
املواطنني  أوباما بني  السيناتور  به  يتمتع  ال��ذي  والتأييد  الحضور  ورغ��م 
فان موقفه من قضية االجهاض ال يلقى قبواًل لدى املحافظني. وواج��ه أوباما 
تلك الحقيقة أثناء حوار مع جمهور الناخبني في والية أيوا، فقد تحدثت سيدة 
من سكان الوالية عن اعجابها بالسيناتور أوباما واستشهدت بقيمه وُمثله، 
لكنها أيضًا أعربت عن ترددها في التصويت لصالحه بسبب وجهات نظره 
املؤيدة لحق املرأة في االجهاض وقالت: »ان من الصعب بالنسبة الي أن أصوت 
لصالح مرشح ال يؤيد حق الحياة«. واضافت الناخبة أنها تتضرع الى الله كي 

يغير أوباما موقفه من تلك القضية.
وم��ع ذل��ك فقد أش���ارت تلك الناخبة ال��ى أنها ال تؤيد أي��ًا م��ن الساعني لنيل 
ترشيح الحزب الجمهوري رغم أن معظمهم يؤيدون وجهة نظرها في قضية 

االجهاض.
من جهة ثانية، فأن بعض الساعني لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض 
االنتخابات العام املقبل غيروا مواقفهم من قضية االجهاض ومن أبرزهم ميت 
رومني، حاكم والية ماساشوستس السابق، الذي تحول تمامًا عن موقفه من 

قضية االجهاض وانتقل من تأييد حق االختيار الى حق الحياة.
ال��خ��الي��ا الجنينية األس��اس��ي��ة  أب��ح��اث  وغ��ّي��ر روم��ن��ي م��وق��ف��ه بسبب قضية 
عن  قل 

ُ
ن فقد  للجدل.  مثيرة  أخ��رى  قضية  وه��ي  الجذعية،  بالخاليا  امل��ع��روف��ة 

الحاكم السابق قوله: »ان قرار املحكمة العليا الصادر عام الف وتسعمئة ثالثة 
وسبعني بالغاء القوانني كافة التي تحظر أو تجرم االجهاض في عموم البالد 
قلل كثيرًا من قدر الحياة االنسانية بما قد يدفع امل��رء الى االعتقاد أن تبديد 

لقت فقط ألغراض البحث عمل غير أخالقي«.
ُ

خاليا األجنة التي خ

ورغم أنه غّير وجهة نظره قبل ثالثة أعوام فقد اطلق رومني تصريحات وقام 
بأفعال يعتقد الكثيرون أنها تتعارض مع معتقداته املؤيدة لحق الحياة. وكان 
الجذعية  الخاليا  أبحاث  على  الحظر  رف��ع  على  باملوافقة  بينها تصويته  من 
ال��رئ��ي��س ب��وش وتعيينه م��س��ؤواًل م��ؤي��دًا لحق االج��ه��اض  ال���ذي فرضته ادارة 

ضمن فريق حملته االنتخابية.
ال��ذي ال تتسم  الوحيد  الجمهوري  أن��ه ليس  ومما ُيحسب لصالح روم��ن��ي 
السيناتور  املثال  االج��ه��اض. فهناك على سبيل  بالوضوح من قضية  مواقفه 
ج��ون ماكني ال��ذي اع��رب بشدة عن مواقف مؤيدة لحق الحياة، لكنه رغ��م ذلك 
ص��ّوت لصالح توسيع نطاق أبحاث الخاليا الجذعية، وهي خطوة مثل تلك 

التي اتخذها رومني تسببت في حيرة مؤيدي حق الحياة.
ق��رار املحكمة  الغاء  لكن ماكني اختلف عن رومني حينما أعلن أنه سيؤيد 
العليا الصادر عام ألف وتسعمئة وثالثة وسبعني الذي أشرنا اليه سابقًا، في 

الوقت الذي أعلن فيه رومني أنه لن يعبث بقوانني االجهاض.
وه����ن����اك امل����رش����ح ال���ج���م���ه���وري ال���رئ���ي���س���ي ال�������ذي ي���م���ي���ل أك����ث����ر ال�����ى م���واق���ف 
رودي  ال��س��اب��ق  ن��ي��وي��ورك  بلدية  رئ��ي��س  ان��ه  القضية.  تلك  م��ن  الديموقراطيني 
جولياني الذي يختلف مع نظرائه الجمهوريني بموقفه املؤيد لحق االختيار، 

كما أنه لم يتردد أبدًا في اعالن موقفه صراحة.
لكن جولياني، وعلى النقيض من السيناتور كلينتون والسيناتور أوباما، 
 أن االختيار من حقها، وأنه 

ً
ال يؤيد حق امل��رأة في االختيار، ألنه يعتقد أصال

ليس من حق الحكومة التدخل في حياة الناس الشخصية. 
وف���ي حقيقة األم����ر، ف���ان ج��ول��ي��ان��ي أع��ل��ن أن���ه ع��ل��ى ن��ح��و شخصي ي��ع��ارض 
االجهاض، كما أنه صرح على املأل بأنه يوافق على الغاء قرار املحكمة العليا 

لعام ألف وتسعمئة وثالثة وسبعني لكنه أيضًا يتقبل الوضع الراهن.
من  الناخبني  م��واق��ف جولياني غضب  ف��ي  التباين  أث���ار  ال��ح��ال،  وبطبيعة 
مؤيدي حق الحياة، كما أنه خلف انطباعًا لدى معارضي االجهاض بأن رودي 
امل��رج��ح أن يصبح موضوع  القضية. ورغ��م ذل��ك فانه م��ن غير  ال يكترث بتلك 
الرئاسية، فهناك  ألفني وثمانية  انتخابات عام  االجهاض قضية حاسمة في 
اج��م��اع ك��ام��ل ف��ي ط���ول ال��ب��الد وع��رض��ه��ا ع��ل��ى أن م��واق��ف امل��رش��ح��ني م��ن ح��رب 
ال���ذي يطرحه ك��ل م��رش��ح أو مرشحة ه��و ال���ذي سيهيمن على  ال��ع��راق وال��ح��ل 

الحمالت االنتخابية.
االنتخابات  ع��ن  »غ��ال��وب«  أج��رت��ه مؤسسة  ل��ل��رأي  لنتائج استطالع  وطبقًا 
امل��رت��ق��ب��ة ف���ان اث��ن��ني ف��ي امل��ئ��ة ف��ق��ط م��ن ال��ن��اخ��ب��ني امل��ؤه��ل��ني ل����الدالء بأصواتهم 
ال��ق��ض��اي��ا. ويعتقد ثالثة  أه��م  م��ن  أن االج��ه��اض سيكون  وال��ب��ال��غ��ني يعتقدون 
وأربعون في املئة من الناخبني املسجلني واثنان وأربعون في املئة من البالغني 

أن الحرب في العراق هي القضية الرئيسية.
ومع توافر مثل هذه األرقام فانه من غير املحتمل أن يكون للمواقف املتباينة 
م��ن قضية االج��ه��اض أث���ر ُي��ذك��ر ع��ل��ى ت��ح��دي��د امل��رش��ح ال���ذي سيصبح رئيسًا 

للواليات املتحدة عام 2008. 

* عن »تقرير واشنطن« 

كثيرون من االميركيني صد االجهاض

ميشيل تتهم اوباما بعدم وضع جواربه املتسخة في املكان املخصص لها... وهيالري تطالب بيل بأكل الجزر بداًل من البطاطا

هل ستكتم سيدة أميركا األولى أسرار زوجها؟ 
|   أيمن حسونة*   |

ف����ي ال����وق����ت ال�������ذي ي���ت���ن���اف���س ف��ي��ه 
املرشحون في الحزبني الديموقراطي 
أميركا،  برئاسة  للفوز  والجمهوري 
وي��ت��واج��ه��ون ف��ي م��ن��اظ��رات ف��ي شأن 
ال���ح���رب ع��ل��ى ال����ع����راق وأف��غ��ان��س��ت��ان 
واي������ران واالره��������اب، ت���ج���ري م��ن��اف��س��ة 
ح���ام���ي���ة ب���ع���ي���دة ع����ن ال���س���ي���اس���ة ب��ني 
زوجات املرشحني للفوز بلقب السيدة 
األول������ى ب��ج��ان��ب ال���رئ���ي���س األم��ي��رك��ي 
بقوة  امل��رش��ح  كلينتون  بيل  السابق 
ليكون سيد البيت األبيض نظرًا الى 
ت���ص���در زوج���ت���ه اس��ت��ط��الع��ات ال����رأي 

حتى اآلن.
وت��ج��س��دت ه���ذه امل��ن��اف��س��ة ال��ح��ادة 
ع��ن��دم��ا ت��ج��م��ع��ت زوج�����ات امل��رش��ح��ني 
ف�����ي م����ؤت����م����ر ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا ل���ل���م���رأة 
ف��ي لونج  وه���و تجمع س��ن��وي يعقد 
بيتش، وأشرفت عليه ماريا شريفر، 
زوج������ة ح���اك���م ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا وامل��م��ث��ل 
ال��س��اب��ق أرن��ول��د ش��وارت��زن��غ��ر الشهر 
الخمس  الزوجات  وتناولت  املاضي. 
وه���ن س��ي��ن��دي م��اك��ني زوج����ة امل��رش��ح 
الجمهوري (سيناتور أريزونا) جون 
م���اك���ني، وج���ي���ري ت��وم��ب��س��ون، زوج���ة 
الفنان األميركي واملرشح الجمهوري 
زوجة  رومني،  وآن  تومبسون،  فريد 
املرشح الجمهوري والحاكم السابق 
لوالية ماساتشوستس ميت رومني، 
أوب��ام��ا،  ميشيل  وال��دي��م��وق��راط��ي��ت��ان 
زوجة املرشح بارك أوباما سيناتور 
ادواردز  وال���ي���زاب���ث  أل���ي���ن���وي،  والي�����ة 
ادواردز. بينما  امل��رش��ح ج��ون  زوج���ة 
غ�����اب ع����ن امل���ن���اظ���رة ب���ي���ل ك��ل��ي��ن��ت��ون، 
زوج السيناتور عن والية نيويورك، 
ن��اث��ان  كلينتون، وج��ودي��ت  ه��ي��الري 
ال������زوج������ة ال����ث����ال����ث����ة ل����رئ����ي����س ب���ل���دي���ة 
رودي  السابق  الجمهوري  نيويورك 
ج��ول��ي��ان��ي. وت��ت��ع��رض ج���ودي���ث ال��ى 
انتقادات من وسائل االعالم ويصفها 
ب��ع��ض ك���ت���اب ال���ع���م���ود ف���ي ال��ص��ح��ف 
األم��ي��رك��ي��ة ب��أن��ه��ا »وص��ول��ي��ة وتشبه 
ال��رج��ال وسيئة ج��دًا في التعامل مع 

أوالد زوجها«.
كل  تحدثت  السياسة  ع��ن  وبعيدًا 
واح���دة م��ن زوج���ات امل��رش��ح��ني خالل 

املناظرة عن أجواء القلق والفرح التي 
ت��ع��ي��ش��ه��ا أس���ره���ن ف���ي ه����ذه امل��رح��ل��ة 
ال��ح��اس��م��ة م���ن ال��ح��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 
ال���ت���ي ت��خ��ص��ص أك���ث���ر م����ن أي وق���ت 
مضى أهمية كبرى لزوجات وأزواج 

املرشحني.
ال�����س�����ي�����دة ال�����ع�����ص�����ري�����ة... ن����م����وذج 

للجميع 
ي���ش���ارك  ال���ت���ي  ادواردز،  وأث��������ارت 
زوج���ه���ا ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ف���ي ال��ح��م��ل��ة 
الرئاسية، الضحك لدى  لالنتخابات 
األم��ر بقولها: »ال  ه��ذا  تعليقها على 
م���واف���ق  اع���ت���ق���د أن أي ش���خ���ص ه���ن���ا 
على ذلك«، غير أنها أشادت بزوجها 
وبالدعم الذي تلقته منه في معركتها 

ضد مرض السرطان.
م��ح��ام��ي��ة  وه����ي  ادواردز،  وق���ال���ت 
سابقة: »م��ا يعطيني ق��وة هائلة هو 
أي  ف��ي  مستعدًا  سيكون  ب��أن��ه  ثقتي 
أن��ه  أو  هاتفيًا  ال���ي  ل��ل��ت��ح��ادث  لحظة 
الى جانبي في املستشفى«.  سيكون 
وت�����ش�����ي�����د وس�������ائ�������ل االع�������������الم دائ�����م�����ًا 
باليزابيث ادواردز املصابة بسرطان 
غ����ي����ر ق�����اب�����ل ل����ل����ش����ف����اء، وت���س���ت���ق���ط���ب 
م��ن��اص��ري��ن م��ت��أث��ري��ن ب��ه��ا ح��ت��ى أنها 
ب��ات��ت أك��ث��ر شعبية م��ن زوج��ه��ا. كما 
بعد  أيضًا  االهتمام  استقطبت  أنها 
ت��وج��ي��ه��ه��ا س��ل��س��ل��ة ان����ت����ق����ادات ال���ى 
ه�����ي�����الري، خ���ص���وص���ًا ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق 
ب��ق��ض��اي��ا ال��ن��س��اء وق���ال���ت ان زوج��ه��ا 
ي��داف��ع بشكل أفضل م��ن ه��ي��الري عن 

النساء.
وس���ع���ت ك���ل واح������دة م��ن��ه��ن خ��الل 
امل��ن��اظ��رة ال���ى أن ت��ث��ب��ت ب��أن��ه��ا امل���رأة 
حياتها  لها  التي  املثالية  العصرية 
امل��ه��ن��ي��ة، وج��م��ي��ع زوج����ات املرشحني 
ل��دي��ه��ن ح��ي��اة م��ه��ن��ي��ة، ب��اس��ت��ث��ن��اء آن 
رومني التي تهتم بمنزلها وبأبنائها 
وتنشر  العشرة  وأح��ف��اده��ا  الخمسة 
ع����ل����ى امل������وق������ع ال������خ������اص ب���ال���ح���م���ل���ة 
االنتخابية وصفات األطباق املفضلة 

لدى زوجها. 
وداف����ع����ت ت��وم��ب��س��ون امل��س��ت��ش��ارة 
اتهمتها  ال��ت��ي  ال��س��اب��ق��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
الصحافة بأنها تريد تهميش الفريق 
املكلف حملة زوجها االنتخابية عن 
ن��ف��س��ه��ا ب��ق��ول��ه��ا ان ه��م��ه��ا ال��رئ��ي��س��ي 

ب��ول��دي��ه��ا. وتومبسون  ه��و االع��ت��ن��اء 
م��ح��ت��رف��ة ف��ي ال��س��ي��اس��ة وت��ع��م��ل منذ 
زمن طويل في األوس��اط الجمهورية 

في واشنطن.
أوباما  ميشيل  سخرت  وب��دوره��ا 
ب����ع����ض ال�����ش�����يء م�����ن زوج�����ه�����ا ال�����ذي 
أن  »أود  وقالت:  كأستاذ«،  »يتصرف 
أؤم��ن ب��ان لديه ما يكفي من الحكمة 
ل����ي����درك ان���ن���ي ب����ص����ورة ع���ام���ة دائ���م���ا 
ع��ل��ى ح����ق«. وت��ح��م��ل ميشيل أوب��ام��ا 
ش���ه���ادت���ني م���ن ج��ام��ع��ت��ي ب��رن��س��ت��ون 
وه��ارف��رد، وه��ي نائبة رئ��ي��س املركز 

الطبي في جامعة شيكاغو. 
ك���م���ا ي���س���ع���ى امل����رش����ح����ون ل��ل��ب��ي��ت 
أنهم  للعالم  أن يظهروا  الى  األبيض 
م����واط����ن����ون ع�����ادي�����ون وي��س��ت��ع��ي��ن��ون 
املهمة  ه���ذه  ف��ي  ب��زوج��ات��ه��م لدعمهم 
واع�������ط�������اء ت����ف����اص����ي����ل ع������ن ح���ي���ات���ه���م 
ال��ي��وم��ي��ة. وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، تكشف 
زوج������ة أوب�����ام�����ا ع����ن ع�������ادات زوج���ه���ا 
السيئة في املنزل وأبرزها أنه ال يقوم 
ب���وض���ع ج����وارب����ه ف����ي س���ل���ة امل���الب���س 

املتسخة، وتقول ان زوجها الذي بات 
أش���ب���ه ب��م��غ��ن��ي روك ن���ظ���رًا ال����ى ك��ث��رة 
م��ع��ج��ب��ي��ه »ي���ع���رف ب���ال���ك���اد ت��وض��ي��ب 
س����ري����ره«. وأض����اف����ت: »اع����ذرون����ي اذا 
م���ا ك��ن��ت اس��ت��غ��رب أن ت��ث��ار ك���ل ه��ذه 
ال���ض���ج���ة ح����ول����ه«. وأع����رب����ت م��ي��ش��ي��ل 
أوباما عن مخاوفها من وقع الحملة 

على ابنتيها ساشا وماليا.
ق�����ص�����ص ع�����ائ�����ل�����ي�����ة وم������غ������ام������رات 

عاطفية 
وق��ال��ت سيندي م��اك��ني ان األع���وام 
ال���ت���ي أم��ض��ت��ه��ا ال����ى ج���ان���ب زوج��ه��ا 
أث�����ن�����اء ح���م���ل���ت���ه االن���ت���خ���اب���ي���ة ع�����ززت 
املطاف  نهاية  »ف��ي  قائلة:  عالقتهما 
االخ��ر«.  أحدنا  معًا ويساند  سنبقى 
وب����������دأت وس�����ائ�����ل االع����������الم ت���ت���ح���دث 
ف����ي االون��������ة األخ�����ي�����رة ب���اس���ه���اب ع��ن 
وزوجاتهم،  املرشحني  بني  العالقات 
ف��امل��رش��ح��ون ال���ج���م���ه���وري���ون، ال��ذي��ن 
العائلية،  بالقيم  تقليديًا  يتمسكون 
كلهم مطلقون ومتزوجون من نساء 

أصغر منهم سنًا. 

ف���ج���ي���ري ت���وم���ب���س���ون أص����غ����ر م��ن 
زوج��ه��ا ب���24 ع��ام��ًا، وسيندي ماكني، 
التي كشفت أخيرًا أنها كانت مدمنة 
ع��ل��ى ت��ن��اول األدوي����ة امل��ه��دئ��ة، أصغر 
من زوجها ب� 18 عامًا. أما اليزابيث، 
الديموقراطي دينيس  املرشح  زوجة 
كوسينيتش، سيناتور أوهايو، فهي 
أول زوج����ة م��رش��ح اس��ت��ح��دث��ت ثقبًا 
ف��ي ل��س��ان��ه��ا، وه���ي عملت ف��ي مجال 
التنمية في أفريقيا. كما أنها أصغر 
اذ يبلغ ع��م��ره��ا 29 ع��ام��ًا.  ال���زوج���ات 
في حني أن املرشح الجمهوري ميت 
روم���ن���ي، ال��ح��اك��م ال��س��اب��ق ع���ن والي���ة 
الفرصة  ي��ف��وت  م��اس��ات��ش��وس��ت��س، ال 
ليقدم نفسه كمثل أعلى لرب األسرة، 
وف��ي خطاب  أب��ن��اء.  أب لخمسة  فهو 
أش��ار ميت  خ��الل حملته االنتخابية 
روم���ن���ي ال����ى ح���دي���ث دار ب��ي��ن��ه وب��ني 
ك��ان��ت زوجته  اذا  زوج��ت��ه س��أل فيها 
تحلم في ي��وم من األي��ام أن��ه سيكون 
م���رش���ح���ًا ل���الن���ت���خ���اب���ات ال���رئ���اس���ي���ة 
ل��م تكن  أج��اب��ت زوج��ت��ه قائلة: »ميت 

يومًا في أحالمي«.
أما املرشح الجمهوري األوفر حظًا 
جوديث  غ���ازل  فقد  جولياني  رودي 
ف�����ي ات�����ص�����ال ه����ات����ف����ي ت����ل����ق����اه ت��ح��ت 
عدسات الكاميرات التلفزيونية أثناء 
لألسلحة  الوطنية  الجمعية  مؤتمر 

النارية.
ولكن جولياني الذي قطع عالقاته 
الثاني  م��ن زواج���ه  أوالده  م��ع بعض 
هدف من ذلك بحسب بعض املراقبني 
ال�����ي اث����ب����ات أن�����ه م�������ازال ش���اب���ًا ق�����ادرًا 
امل��غ��ازل��ة ول��ك��ن ه��دف جولياني  على 
ي��ب��دو أن���ه ف��ش��ل ألن 81 ف���ي امل��ئ��ة من 
ال��ذي��ن شمهلم استطالع  األش��خ��اص 
أجرته شبكة »فوكس نيوز« اعتبروا 
اتصال  أي  امل��رش��ح تجاهل  على  أن��ه 
هاتفي يتلقاه خالل القائه أي خطاب 

أثناء حملته االنتخابية.
أم����ا ه���ي���الري ك��ل��ي��ن��ت��ون امل��رش��ح��ة 
األوف��������ر ح����ظ����ًا، ح���س���ب اس���ت���ط���الع���ات 
ال��������رأي، ف���ق���د ق���ال���ت مل��ج��ل��ة »اس���ن���س« 
األم���ي���رك���ي���ة ف����ي ع����دده����ا األخ����ي����ر ان 
زوج����ه����ا »روم����ن����س����ي ل���ل���غ���اي���ة« وان����ه 
ق���دم ل��ه��ا زراف����ة ك��ب��ي��رة مصنوعة من 
الخشب هدية من رحلته األخيرة الى 

أفريقيا. 
ومنذ انطالق حملة هيالري يقوم 
كلينتون بخطوات عفوية في مغازلة 
الكاميرات، وعلى موقع  أمام  زوجته 
يظهر شريط  االنترنت  على  زوج��ت��ه 
ف���ي���دي���و ي����ق����ول ف���ي���ه ك���ل���ي���ن���ت���ون وق���د 
أغرورقت عيناه بالدموع: »هناك أمور 
الناس«.  كثيرة عن هيالري يجهلها 
وعن حياتها داخل املنزل تقول انها 
ت��دق��ق ف��ي ال��س��ع��رات ال��ح��راري��ة التي 
ي��ت��ن��اول��ه��ا زوج��ه��ا ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق 
وتطالبه باستمرار بأن يأكل الجزر، 
بداًل من رقائق البطاطا التي يعشقها 

للحفاظ على وزنه.
وخ�����الل زي����ارت����ه ال����ى ج����زر ال���ف���ارو 
التابعة للدنمارك الشهر املاضي أكد 
باتت  املتحدة  ال��والي��ات  أن  كلينتون 
ن��اض��ج��ة ب��م��ا ي��ك��ف��ي ل��ت��ت��ول��ى ام����رأة 
رئ��اس��ة ال��ب��الد وذل���ك ردًا ع��ل��ى س��ؤال 
من صحافيني عن مدى فرص نجاح 

زوجته في االنتخابات الرئاسية.
وقال كلينتون: »أعتقد أن األعوام 
األخ������ي������رة دف����ع����ت األم����ي����رك����ي����ني ال����ى 
التفكير م��ل��ي��ًا، وأع��ت��ق��د أن��ه��م ي���ودون 
ح��ق��ًا ان��ت��خ��اب ش��خ��ص ي��ك��ون أف��ض��ل 
رئ���ي���س م��م��ك��ن وش������اءت ال���ص���دف���ة أن 
ي��ك��ون ه���ذا ال��ش��خ��ص ام�����رأة واع��ت��ق��د 

أنهم سينتخبونها«.

ظاهرة العائالت السياسية 
عام  رئيسة  ه��ي��الري  أصبحت  اذا 
2008 امل��رأة األول��ى في س��ّدة الرئاسة 
األميركية، فستشهد الواليات املتحدة 
وض��ع��ًا غ��ي��ر م��س��ب��وق ف���ي ت��اري��خ��ه��ا، 
هما،  عائلتان  حكمتها  ق��د  ت��ك��ون  اذ 
بوش وكلينتون، على مدى 24 عامًا 
متواصلة أو رّبما 28 عامًا، اذا أعيد 

انتخاب كلينتون لوالية ثانية.
وب�����ذل�����ك ي����ك����ون م����الي����ني ال����ش����ّب����ان 
سوى  رئيسًا  يعرفوا  ل��م  األميركيني 
ب���دءًا  ب�����وش،  آل  أو  ك��ل��ي��ن��ت��ون  آل  م���ن 
بالرئيس جورج بوش األب الذي بقي 
في الحكم أربعة أعوام، خلفه بعدها 
ب���ي���ل ك��ل��ي��ن��ت��ون ط������وال والي����ت����ني، ث���ّم 
جورج بوش منذ سبعة أع��وام، فيما 
املقبلة  الرئاسية  االن��ت��خ��اب��ات  تبقى 

ى االحتماالت.
ّ
مفتوحة على شت

وسبق أن عرفت الواليات املتحدة 
مثل  ع��ائ��الت سياسية  تاريخها  ف��ي 
أدام�������ز ال���ت���ي أوص����ل����ت ال�����ى ال���رئ���اس���ة 
ج��ون واب��ن��ه ج��ون كوينسي، وعائلة 
روزف��ل��ت ال��ت��ي ق��ّدم��ت أي��ض��ًا رئيسني 
ت���رب���ط ب��ي��ن��ه��م��ا ق����راب����ة ب���ع���ي���دة، ه��م��ا 
ث���ي���ودور وف���ران���ك���ل���ني، وف����ي ال��ت��اري��خ 

الحديث عائلة كينيدي.
��ح��ني 

ّ
وي���ت���ح���ّدر ال���ع���دي���د م���ن امل��رش

ال����ح����ال����ّي����ني ل����ل����رئ����اس����ة م�����ن ع����ائ����الت 
س�������ي�������اس�������ّي�������ة م�������ث�������ل ال������س������ي������ن������ات������ور 
ابن  دود،  كريستوفر  ال��دي��م��وق��راط��ي 
ح����اك����م م���اس���ات���ش���وس���ت���س ال���س���اب���ق، 
ابن  وه��و  روم��ن��ي  والجمهوري ميت 
حاكم سابق لوالية ميشيغان ترشح 
في زمنه للرئاسة من دون أن يحالفه 

الحظ.
����ح����ة 

ّ
ك�����ذل�����ك ي���ع���ك���س ب���������روز امل����رش

ال����دي����م����وق����راط����ي����ة، ال����س����ي����دة األول������ى 
س�����اب�����ق�����ًا، ك����ل����ي����ن����ت����ون، ب���ش���ك���ل الف����ت 
ال��ح��ي��اة السياسية  وم��ده��ش خ��ف��اي��ا 
األميركية. وفي هذا السياق، توضح 
أستاذة العلوم السياسية في جامعة 
»دارتماوث كولدج« في نيوهمشير، 
»امل���س���أل���ة مرتبطة  أن  ف���اول���ر،  ل��ي��ن��دا 
بكلفة الحمالت االنتخابية األميركية 
ال����ب����اه����ظ����ة وال�����ح�����اج�����ة ال�������ى أس����م����اء 
استطالعات  منذ  معروفة  حني 

ّ
مرش

الرأي األولى حتى يتمّكنوا من جمع 
 ع��ن ت��ع��ق��ي��دات تنظيم 

ً
أم�����وال، ف��ض��ال

حملة انتخابية«.
وباتت مسألة العائالت السياسية 
��ط��رح ف��ي جميع امل��ن��اظ��رات. وح��ني 

ُ
ت

ُس����ئ����ل����ت ه�����ي�����الري أخ�����ي�����رًا ع�����ن ه����ذا 
 .

ً
مباشرة االجابة  بت 

ّ
تجن املوضوع، 

 ب��ي��ل ك���ان رئيسًا 
ّ
وق��ال��ت: »أع��ت��ق��د أن

ها مرشحة 
ّ
جيدًا«، قبل أن تضيف ان

»ب��ح��د ذات���ه���ا«، و»ت��ت��رش��ح وح��ي��دة«. 
فيما يربط زوجها مفهوم العائالت 
ال��ح��اك��م��ة ب��زم��ن امل��ل��ك��ي��ة ف���ي ف��رن��س��ا، 
ال���ح���ق���ي���ق���ي  »ال��������س��������ؤال  أن  م����ع����ت����ب����رًا 
األك���ث���ر  (ه������ي������الري)  ك����ان����ت  اذا  ه������و: 
أه��ل��ي��ة ل��ل��رئ��اس��ة، ف��ه��ل ي��ج��ب ازال��ت��ه��ا 
م�����ن ال����س����ب����اق ألن�������ه ي�����ص�����ادف أن���ه���ا 

زوجتي؟«.

* عن »تقرير واشنطن«

• احتمال كبير اال 
يكون في الواليات 

املتحدة سيدة أولى 
إذا ما فازت هيالري 

كلينتون بالرئاسة

• بوش وكلينتون
في حال فازت   

األخيرة ستكونان 
أكثر عائلتني حكمتا 

اميركا

هيالري كلينتون


