
عندما يختار المرشح ناخبيه:
Gerrymandering وتأثيرها 
على الديمقراطية األمريكية

دراسات

مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
Al-Ahram Center For Political And Strategic Studies

Website: https://acpss.ahram.org.eg/

يناير ٢٠٢٣

مهاب عادل حسن
باحث مساعد -  مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية



2

https://acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكتروني

عندما يختار المرشح ناخبيه: Gerrymandering وتأثيرها على الديمقراطية األمريكية

الديمقراطي  النظام  شهدها  التي  االضطرابات  قادت 
األمريكية  الرئاسة  انتخابات  أعقاب  يف  األمريكي 
جو  الديمقراطي  فوز  عن  أسفرت  والتي   ،2020
السيايس  واالستقطاب  الفوىض  من  حالة  إىل  بايدن، 
الديمقراطي،  املعسكر  أنصار  بني  ما  املسبوق،  غري 
رفض  الذي  ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس  وأنصار 
 Election( ومؤيدوه من اجلمهوريني نتائج االنتخابات
Deniers(. هذا فضاًل عن نشوء حالة من االستقطاب 
الداخيل يف صفوف اجلمهوريني، وهو ما انعكس يف أزمة 
مجود انتخاب رئيس ملجلس النواب، حيث فشل زعيم 
جولة   14 خالل  مكارثي  كيفن  للجمهوريني  األغلبية 
 218( الالزمة  األصوات  عتبة  يتجاوز  أن  يف  تصويتية 
صوت( للحصول عىل “مطرقة” رئيس املجلس)1(، نتيجة 
اجلمهوري،  احلزب  يف  املتطرف  اليميني  التيار  معارضة 
“اجعل  حركة  من  مجهورًيا  عضًوا  عرشين  من  املكون 
أمريكا عظيمة مرة أخرى” )MAGA(، حيث متكنوا من 
تكوين كتلة صلبة ضد ترشيح مكارثي)2(، الذي فاز يف 

اجلولة الـ15 التي أجريت يف 7 يناير اجلاري )2023(.
للكونجرس  النصفي  التجديد  انتخابات  إجراء  ومع 
يتزايد عن أن حالة  يف نوفمرب املايض 2022، واحلديث 
مؤيدي  بني  األمريكي  املجتمع  يف  احلادثة  االستقطاب 
احلزبني اجلمهوري والديمقراطي، سيكون هلا انعكاساهتا 
عىل توجهات املجالس الترشيعية للواليات بإضفاء مزيد 
من احلزبية عىل عمليات تقسيم الدوائر االنتخابية. فقد كان 
لذلك دوره يف إماطة اللثام عن إشكالية التالعب احلزيب 
 ،)Gerrymandering( االنتخابية  الدوائر  تقسيم  يف 
املحددات  أحد  باعتبارها  جديد،  من  للسطح  وإعادهتا 

املؤثرة يف نتائج االنتخابات )الكونجرس أو الرئاسة(.
النصفي،  التجديد  انتخابات  نتائج  مؤرشات  وبظهور 
حمدودة  بأغلبية  اجلمهوريني  بسيطرة  تأكدت  والتي 
بـ222 مقعد يف مقابل 213 مقعد  النواب،  عىل جملس 
جملس  عىل  الديمقراطيني  وسيطرة  للديمقراطيني، 
الشيوخ كذلك بأغلبية بسيطة 51 مقعد بفارق مقعدين 
إىل  التحليالت  اجتهت  مقعد(،   49( اجلمهوريني  عن 

تفضيالت  اختالل  إىل  بإرجاعها  النتائج  هذه  تفسري 
حساب  عىل  الديمقراطية  محاية  لصالح  الناخبني 
االقتصادية  بالقضايا  املتعلقة  األخرى  التفضيالت 
واألمنية، وذلك عىل عكس استطالعات الرأي وغالبية 
التحليالت قبيل االنتخابات التي دفعت باحتاملية سيطرة 
وحتقيقه  الكونجرس،  جناحي  عىل  اجلمهوري  احلزب 
نجاحات كبرية يف هذه االنتخابات خاصة يف ظل أزمة 
األمريكي،  املواطن  منها  يعاين  التي  والغالء  التضخم 

وتراجع شعبية الرئيس األمريكي جو بايدن. 
أساسًيا  ملمًحا  مضامينه  يف  حوى  وإن  التفسري  هذا 
السياق االنتخايب األمريكي من ناحية تفضيل  ملتغريات 
الناخبني محاية الديمقراطية عىل حساب القضايا احليوية 
جانًبا  بدوره  أغفل  أنه  إال  واألمن،  كاالقتصاد  األخرى 
“الباب  بمثابة  كان  الذي  التحول  هذا  خلفيات  يف  مهاًم 
بام  واملرتبط  االنتخابات  تلك  نتائج  هلندسة  اخللفي” 
تلك  سبقت  حيث   ،”Gerrymandering“ بـ  ُيعرف 
مستوى  عىل  اإلجراءات  من  جمموعة  االنتخابات 
التي يكون هلا تداعياهتا  الواليات ملواجهة هذه الظاهرة 
نتائج االنتخابات وترجيح كفة  غري املبارشة عىل توجيه 
ما  وهو  اآلخر،  املعسكر  حساب  عىل  املعسكرين  أحد 
سيتم التعرض له تفصياًل يف هذه الدراسة، وبيان إىل أي 

مدى كان هلذه االجراءات دور يف النتائج الراهنة.

مفهوم Gerrymandering وأمناطه

يعود تاريخ املصطلح إىل عام 1812 عندما وقع حاكم 
قانوًنا خلطة إعادة  إلربيدج جريي  والية ماساتشوستس 
الفدرايل  احلزب  حساب  عىل  بالوالية  الدوائر  تقسيم 
املعارض، التي تضمنت منطقة يعتقد الكثريون أهنا تشبه 
السمندل، مما دفع املعارضني إىل تسمية املنطقة باسمه)3(. 
وقد تم تعريف مصطلح “Gerrymandering” تعريًفا 
“للتغيري  عمل  بأنه  بريتانيكا،  ملوسوعة  وفًقا  اصطالحًيا 
سياسية  كخريطة  طبيعي،  غري  أو  عادل  غري  بشكل 
للوالية، إلخ”. ومن ناحية التعريف اللفظي فهو “إعادة 

تقسيم غري طبيعية وتعسفية للوالية أو املقاطعة”)4(.
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“مصطلح  بأنه  تعريفه  إىل  األدبيات  بعض  ذهبت  وقد 
حدود  رسم  لوصف  األمريكية  السياسة  يف  يستخدم 
التقسيامت  من  وغريها  واألقسام  االنتخابية  الدوائر 
واحد  حلزب  عادلة  غري  ميزة  إعطاء  أجل  من  الفرعية، 

عىل منافسيه”)5(.

فإن  االجتامعية  العلوم  ملوسوعة  ووفًقا 
السلطة  استخدام  “إساءة  هو   ”Gerrymandering“
عىل  الوقت  ذلك  يف  السيايس  احلزب  هبا  هييمن  التي 
يمكن  بحيث  متكافئ  غري  بشكل  االنتخابية  الدوائر 
االنتخابات  يف  اإلمكان  قدر  االنتخابية  قوته  احتساب 
ممكن.  قدر  ألقل  األخرى  األحزاب  أو  احلزب  وقوة 
املتعارضة  األحزاب  ناخبي  حشد  خالل  من  وذلك 
ناخبيه  يوزع  وبالتايل  الدوائر،  من  صغري  عدد  يف 
بأغلبية  الدوائر  من  كبري  عدد  حتمل  من  يتمكنوا  حتى 

صغرية”)6(.

وهنا جتدر اإلشارة إىل أن بعض األدبيات التي تعرضت 
عدم  أبرزها:  من  أساسية،  مالحظات  أثارت  للمفهوم 
الدوائر  تقسيم  إعادة  كل  بأن  القول  يف  التعميم  دقة 
جيعل  ذلك  لكون  نظًرا  الدوائر،  تقسيم  يف  تالعب  هي 
لصقل  كأداة  معنى  بال  الشائع  السيايس  املصطلح 
إعادة  بأن  التأكيد  مع  والقانوين،  السيايس  التفكري 
التوزيع  تطبيق  وإنام  املشكلة)7(،  هي  ليست  التوزيع 
قانون  يف  إقراره  تم  ملا  وفًقا  الدوائر”  تقسيم  “إعادة  أي 
واحد،  “شخص  يكون  بحيث   1968 عام  التصويت 
صوت واحد كأساس للتوزيع”، وهو ما يقاومه شاغلو 
له  تتعرض  قد  الذي  للخطر  نظًرا  املناصب ومؤيدوهم 

مزاياهم.

من  بعدد   ”Gerrymandering“ عملية  ومرت 
وهو  األمريكي،  التاريخ  مدار  عىل  التطورات 
من  مغايرة  أنامط  ظهور  يف  انعكاساته  له  كان  ما 
“Gerrymandering”، والتي ترتكز يف معظمها حول 
هذه  أبرز  ومن  والتكسري”،  “التعبئة  بـ  ُيعرفا  نمطني 

األنواع:

 Silent( االنتخابية  الدوائر  تقسيم  في  الصامت”  “التالعب 
)gerrymanders

حدوث  يف  تسبب  الذي  التالعب  من  النوع  هذا  كان 
وارن  ملحكمة  الثالثية  القضايا  قبل  للتمثيل  كبري  تشويه 
األول،  مسارين)8(:  خالل  من  حيدث  الستينيات،  يف 
عن طريق التقاعس الترشيعي؛ حيث فشلت هيئة إعادة 
تقسيم  إعادة  يف  الترشيعية(  اهليئة  )عادة  الدوائر  تقسيم 
الكبرية.  السكانية  التغريات  من  الرغم  عىل  الوالية 
السياسية”  “القضايا  ومتحورت حالتان كالسيكيتان من 
 Colegrove v. قضية  الترشيعي.  التقاعس  حول 
Green والتي تعلقت بفشل اهليئة الترشيعية يف إلينوي 
يف تغيري دوائر الكونجرس بعد عام 1901. وأيًضا قضية 
الترشيعية  اهليئة  تقاعس  Baker v. Carr حيث حتدى 

لوالية تينييس يف الدوائر الترشيعية للوالية بعد 1901.
متت  حيث  الدستورية،  األحكام  يف  متثل  الثاين،  واملسار 
مع  الدوائر  لتعديل  الترشيعي  الرفض  عىل  املصادقة 
الريف إىل احلرض( من خالل  السكانية )من  التحوالت 
وتم  املقاطعة.  متثيل  من  حدت  التي  الدستورية  البنود 
الدوائر،  ترسيم  يف   Silent gerrymanders تضمني 
جعل  مما  الدستور  يف  الترشيعي،  التقاعس  بسبب 

اإلجراءات شبه مستحيلة.
خالل  من  االنتخابية  الدوائر  تقسيم  يف  التالعب   -1

)Gerrymanders by Concentration( ”الرتكز“
يقوم عامل الرتكز بتوطيد قوة حزب سيايس أو جمموعة 
عادًة  الدوائر،  من  قليل  عدد  يف  أو  ما،  منطقة  يف  عرقية 
األقل  املواقف  ويف  املعارضني.  الناخبني  متثيل  لتقليل 
شيوًعا، قد يركز حزب إعادة الرتسيم مؤيديه يف منطقة 

يسيطر فيها الطرف اآلخر.
الستينيات  يف  العرقية  للسياسات  ونتيجة   -2
أنواع  من  آخر  فرعي  نوع  ظهور  إىل  ذلك  أدى 
 the وهو  أال   ،concentration gerrymander
وغالًبا   minority concentration gerrymander
 affirmative action”“ اسم  النوع  هذا  عىل  ُيطلق  ما 
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يمكن   gerrymander كأداة   .gerrymander
استخدامه  يمكن  أو  العرقي  التمثيل  لتعزيز  استخدامه 
بينام   ،”benevolent“ بطريقة  العرقية  اجلامعات  لرتكيز 
يف نفس الوقت تقليل نفوذها السيايس من خالل تركيز 

املجموعة العرقية يف عدد أدنى من الدوائر)9(.

“التشتت  عرب  االنتخابية  الدوائر  تقسيم  يف  التالعب   -3
)Gerrymanders by Composition( ”والتفكيك

خالًفا ألنامط الرتكيز السابقة، يعتمد هذا النمط عىل تقسيم 
للطرف  التصويت  فرص  لتعزيز  اخلصم  قوة  وتشتيت 
اآلخر. وذلك من خالل توزيع قوة احلزب املهيمن يف أكرب 
عدد ممكن من الدوائر لضامن انتخاب مرشحيه. وبالتايل 
حُيرم حزب متساٍو نسبًيا من التمثيل متاًما من خالل تشتيت 
قوته بشكل متساٍو جلعله أقلية يف مجيع املقاطعات. ويصبح 
من  بعيًدا  ثانًيا  األصوات طرًفا  إمجايل  املنافس يف  احلزب 
حيث التمثيل)10(. ومن ثم، إذا حافظ احلزب املهيمن عىل 
الدوائر  تقسيم  إعادة  ضوء  يف  مرجح  أمر  وهو  أغلبيته، 
األصلية، فيمكنه إدامة قاعدته السياسية من خالل املزيد 

من إعادة تقسيم الدوائر.

عن  االنتخابية  الدوائر  تقسيم  يف  التالعب   -4
 Gerrymanders by( والعزل”  “اإلقصاء  طريق 

)Purpose— Elimination

يعد هذا النمط أحد انعكاسات األنامط السابقة للتشتيت 
الناخبني  وتركيز  تشتت  استخدام  يتم  حيث  والرتكيز، 
 ”elimination gerrymander“ أيًضا إلنشاء هذا النوع
جلعل  دعمه  قاعدة  من  املنصب  شاغل  عزل  أجل  من 
قد  حيث  صعوبة،  أكثر  أو  حمتملة  غري  االنتخاب  إعادة 
ظل  يف  معركة  خوض  من  بداًل  املنصب  شاغل  يتقاعد 
ظروف معاكسة، يف ظل مواجهته املحتملة ملعركة إعادة 

انتخاب صعبة)11(.

خالل  من  االنتخابية  الدوائر  تقسيم  يف  التالعب   -5
)Gerrymanders by Form( ”إعادة تشكيل الدوائر“

التي  املقاطعات  حالة  يف  النمط  هذا  إىل  اللجوء  يتم 

إىل  ينتقلون  الذين  السكان،  عدد  فيها  تتناقص 
من  أكرب  مئوية  نسبة  ويمثلون  )الضواحي(  اخلارج 
املناطق  توحيد  يستدعي  ما  وهو  املساحة،  إمجايل 
توسيع  إىل  املناصب،  شاغلو  يلجأ  وبالتايل  املركزية. 
للحكم  للمقاطعات  الديموغرافية  األصول  اعتبار 
جلأ  املثال،  سبيل  عىل  املقاطعات)12(.  استطالة  عىل 
والية  يف   1951 عام  يف  النمط  هذا  إىل  اجلمهوريون 
هذا  يستخدم  ما  وغالًبا  نيويورك.  وكذلك  كاليفورنيا، 
األسلوب لتشتيت مراكز النفوذ أو القضاء عليها، لكن 
عن  يكشف  مما  الرتكيز،  هي  شيوًعا  األكثر  املامرسة 

اهلدف السيايس)13(.

انعكاسات على اجتاهات تصويت الناخبني األمريكيني

التي   Gerrymanderingلـ املختلفة  األنامط  عكست 
تم استعراضها، جانًبا من التفاعالت ذات التأثري املبارش 
وممارستهم  الناخبني  لدى  التصويت  اجتاهات  عىل 
حلقهم التصويتي، وهو ما يؤثر بدوره عىل مسار العملية 
من  حالة  اإلشكالية  تلك  أثارت  وقد  الديمقراطية، 
اجلدل عىل املستوى النظري بني منظري وداريس النظرية 

الديمقراطية، وكذلك النظرية القانونية الدستورية. 
عملية  رشعية  مدى  حول  اجلدل  ذلك  ارتكز  وقد 
االنتخابية خاصة يف ظل عمليات  الدوائر  تقسيم  إعادة 
أنصار  من  كل  ذهب  حيث  حتدث،  التي  التالعب 
النظرية الديمقراطية والقانونية إىل انتقاد تلك العمليات 
اعتربهتا  فبينام  منهام،  بكل  خاصة  ورؤية  منظور  من 
الرشعية  عىل  مبارش  بشكل  تؤثر  الديمقراطية  النظرية 
الديمقراطية، يف إطار انتهاكها ملعيار “النزاهة اإلجرائية”، 
تؤثر  كوهنا  ناحية  من  القانونية  النظرية  أنصار  انتقدها 
عىل عدد من األحكام الدستورية بام يف ذلك، عىل وجه 
األول)14(،  املتساوية بالتعديل  احلامية  بند  اخلصوص، 

وكذلك بنود اإلجراءات القانونية.
وقد تعرضت هذه االجتاهات النظرية للقضية، من خالل 
يف  احلزيب  التالعب  عمليات  تأثري  كيفية  عن  الكشف 
إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية عىل اجتاهات التصويت 
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للناخبني، من خالل إما تفتيت أو تعبئة الناخبني يف دوائر تعطي ميزة ملرشحي وناخبي احلزب املسيطر عىل حساب 
ناخبي ومرشحي احلزب اآلخر.

Gerrymandering خرائط الدوائر االنتخابية األمريكية )2022( وتأثير الـ

حالة  أن  عن  احلديث  تصاعد   ،2022 نوفمرب   8 يف  جرت  التي  للكونجرس  النصفي  التجديد  انتخابات  قبيل 
االستقطاب احلادثة يف املجتمع األمريكي بني مؤيدي احلزبني اجلمهوري والديمقراطي، سيكون هلا انعكاساهتا عىل 

توجهات املجالس الترشيعية للواليات بإضفاء مزيد من احلزبية عىل عمليات تقسيم الدوائر االنتخابية.
وبالنظر إىل البيانات املرتبطة بعمليات إعادة تقسيم الدوائر اخلاصة بانتخابات 2022، ومقارنتها ببيانات انتخابات 
2020، نجد حجم األثر الذي أحدثته عمليات التالعب يف إعادة تقسيم الدوائر، وإىل أي مدى ساهم ذلك يف توازن 

النفوذ والسيطرة بني احلزبني )الديمقراطي – اجلمهوري(، وهو ما يمكن إيضاحه عىل النحو التايل:

خريطة الدوائر االنتخابية للواليات وامليل احلزيب وفًقا ملخطط انتخابات 2022

Source: CNN Politics, published on the following website:      

https://edition.cnn.com/election/2022/results/house?election-data-id=2022-HG&election-painting-
mode=projection&filter-key-races=false&filter-flipped=false  
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خريطة الدوائر االنتخابية للواليات وامليل احلزيب وفًقا ملخطط انتخابات 2020

Source: U.S. Census Bureau, published on the following website: https://projects.fivethirtyeight.com/
redistricting-2022-maps/ 

حجم التغري يف عدد الدوائر االنتخابية للحزبني )مجهوري - ديمقراطي( خالل الفرتة )2020 – 2022( 

Source: U.S. Census Bureau, published on the following website: https://projects.fivethirtyeight.com/
redistricting-2022-maps/ 
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تكشف البيانات السابقة أنه عىل الرغم من التالعب املستمر يف توزيع الدوائر االنتخابية، إال أن خريطة الكونجرس 
املعلنة تعكس فارق ضئيل نسبًيا بني الدوائر التي متيل إىل الديمقراطيني واجلمهوريني وذلك يف خروج عن النمط 

املستمر منذ عقود يف السياسة األمريكية. 
وقد يفرس ذلك أنه عىل عكس الدورات السابقة، ألغى املتشددون املتطرفون يف الدوائر االنتخابية من كال احلزبني 
بعضهم البعض بشكل فعال، ألن املرشعني الديمقراطيني بذلوا جهوًدا أكرب لتحقيق أقىص قدر من االستفادة. هذا 
باإلضافة إىل أن هناك عدًدا أكرب من الواليات التي لدهيا خرائط رسمتها املحاكم أو اللجان غري احلزبية واحلزبية أكثر 

مما كانت عليه يف العقود السابقة، مما يقلل من عدد الدوائر املرسومة لصالح حزب واحد عن قصد.
وبشكل عام، هناك عدد من املالحظات األساسية التي تعكسها هذه البيانات، والتي يمكن إمجاهلا عىل النحو التايل:

1- تراجع املناطق التنافسية وحتوهلا ملناطق آمنة للحزبني: يتبني من الرسوم البيانية السابقة تراجع عدد املناطق التنافسية 
6 مقاعد خالل خمطط االنتخابات احلايل عىل العكس من انتخابات 2020. وحيدث هذا غالًبا نتيجة حماوالت كال 
احلزبني لتأمني بعض املناطق التنافسية لصاحله بحيث تصبح حمسومة له. عىل سبيل املثال، والية أوريغون التي متكن 

احلزب الديمقراطي من تأمني أحد املناطق هناك ملرشحيه.
وعىل الرغم من هذا الرتاجع، إال أنه لوحظ حتول عدد من املناطق اآلمنة إىل تنافسية وذلك يف إطار حماوالت اللجان 
املستقلة واملحاكم إحداث التوازن يف تقسيم الدوائر. هذا باإلضافة إىل اشرتاط بعض األحزاب املوافقة عىل خرائط 
مناطق  أريزونا، حيث كان ضامن وجود  انعكس يف والية  ما  تنافسية، وهو  مقاعد  أن تضم  الواليات رشط  بعض 

تنافسية حتت خريطة أريزونا اجلديدة رشًطا أساسًيا جلعل العضوين الديمقراطيني يف اللجنة يصوتان لصاحلها)15(.
الديمقراطي: وذلك عىل عكس  احلزب  حساب  عىل  املناطق  تأمني  يف  اجلمهوري  للحزب  النسبية  امليزة  تراجع   -2
وحكام  واملحاكم  الترشيعية  اهليئات  يف  كبرية  بسيطرة  اجلمهوري  احلزب  فيها  يتمتع  كان  التي  السابقة  الدورات 
الواليات، مما كان يسمح له بتعزيز ميزته احلزبية وتأمني مرشحيه يف العديد من دوائر الواليات من خالل عمليات 
إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية وتقديم خرائط تصب يف صالح شاغيل املناصب من احلزب اجلمهوري. وانعكس ذلك 
بشكل واضح يف انتخابات 2012 حيث احتفظ احلزب بسهولة بالسيطرة عىل جملس النواب رغم فوز الديمقراطيني 

بأكرب عدد من األصوات، كام هو موضح يف الشكل التايل يف والية ويسكونسن:
 

Source: Common Cause Minnesota, available at: https://bit.ly/3xKkpkc 
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للحزب  اهليكلية  امليزة  كانت   ،2016 عام  يف  أيًضا 
فقط  منطقة   195 مالت  حيث  ذروهتا،  يف  اجلمهوري 
ذلك  يف  الرئاسية  االنتخابات  يف  كلينتون  هيالري  نحو 

العام، مقارنة بـ 240 منطقة مالت نحو ترامب.

إال أن ميزة اجلمهوريني اهنارت وتراجعت مع انتخابات 
عملية  تبدأ  أن  قبل  أي   ،2018 لعام  النصفي  التجديد 
من  سلسلة  أدت  احلالية، حيث  الدوائر  تقسيم  إعادة 
األحكام القضائية يف واليات كارولينا الشاملية وفلوريدا 
وبنسلفانيا وفريجينيا إىل تآكل أو القضاء عىل بعض من 
أكثر خمططي تقسيم الدوائر قيمة للحزب اجلمهوري، مما 
قلل من التفوق اجلمهوري يف الغرفة بمقدار الثلث قبل 

انتخابات 2020)16(.

 2018 لعام  النصفي  التجديد  انتخابات  منحت  أيًضا 
إعادة  عملية  يف  أكرب  تأثرًيا  الديمقراطي  للحزب 
ألغى  حيث  الواليات،  من  العديد  يف  الدوائر  تقسيم 
يف  اجلمهوريني  إىل  يميل  مقعًدا   12 الديمقراطيون 
وإلينوي  نيويورك  يف  األخرية  الرئاسية  االنتخابات 
ظل  يف  متريرها  وتم  وأوريغون.  ونيفادا  مكسيكو  ونيو 
هذه  حماكم  من  أي  جانب  من  قضائية  عراقيل  عدم 

الواليات)17(.

إعادة  عمليات  عىل  السابقة  القضائية  الرقابة  تفعيل   -3
لعبت  القضائية:  الدعاوى  خالل  من  الدوائر  تقسيم 
حماكم الواليات دوًرا فعااًل من خالل ما يمكن تسميته 
“الرقابة السابقة” عىل خرائط تقسيم الدوائر، من خالل 
اخلرائط،  هذه  ضد  تم حتريكها  التي  القضائية  الدعاوى 
تقسيم  خرائط  يف  التوازن  إحداث  يف  أسهم  ما  وهو 
عدد من الواليات، باإلضافة إىل مسامهته يف كبح مجاح 
خرائط  يف  احلزبية  ميزته  تعزيز  يف  اجلمهوري  احلزب 
تقسيم الدوائر االنتخابية التي يقدمها مسئولو احلزب يف 

اهليئات الترشيعية للواليات. 

مكاسبهم  اجلمهوريون  يستعيد  أن  املتوقع  من  كان  إذ 
عىل  احلزب  حيصل  بحيث  الدورة،  هذه  يف  أخرى  مرة 
مقاعد أكثر من الديمقراطيني. إال أن األحكام القضائية 

اجلديدة والتعديالت الدستورية حدت من قدرة وسلطة 
اجلمهوريني عىل حتسني خرائطهم السابقة)18(.

رفض  من  العليا  املحكمة  به  قامت  ما  ذلك  إىل  يضاف 
اخلرائط  من  عدد  حلظر  اجلمهوريني  طلبات  يف  النظر 
املختارة من قبل املحاكم، حيث رفضت املحكمة العليا 
قبل  من  املختارة  اخلرائط  حلظر  اجلمهوريني  طلبات 
سيطرة  عزز  مما  كارولينا،  ونورث  بنسلفانيا  يف  املحكمة 
الديمقراطيني عىل أربع مقاطعات عىل األقل كان يمكن 

للجمهوريني أن يتمتعوا هبا بخالف ذلك)19(.

التوازن  من  الرغم  عىل  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر  وهنا 
النسبي الذي تتمتع به خريطة الدوائر االنتخابية احلالية 
فبينام  األجل.  قصرية  تكون  قد  أهنا  إال  للكونجرس، 
زعمت املحاكم بشكل متزايد أن األوان قد فات للطعن 
يف اخلرائط قبل موسم االنتخابات التمهيدية هذا العام، 
يف  القضايا  يف  النظر  إعادة  املمكن  من  يزال  ال  أنه  إال 
والية بنسلفانيا وجورجيا وأالباما وواليات أخرى بعد 

انتخابات التجديد النصفي. 

رسمتها  التي  اخلريطة  رسم  إعادة  أيًضا  سيتم  أنه  كام 
هذا  انتخابات  بعد  الشاملية  كارولينا  والية  يف  املحكمة 
العام، وربام بعد فوز مجهوري إضايف بمقعد يف املحكمة 
العليا للوالية. ويظل بإمكان الواليات األخرى أن ختتار 

إعادة رسم اخلرائط يف منتصف الدورة.

بشكل عام، اعتربت العديد من التحليالت أن املخطط 
يعد  االنتخابية  الدوائر  تقسيم  إعادة  لدورة  الراهن 
نقطة مضيئة - وإن كانت نسبية - بالنسبة للديمقراطية 
الدوائر  تقسيم  يف  التالعب  من  الرغم  فعىل  األمريكية. 
يف  التوازن  من  درجة  شهد  املخطط  أن  إال  االنتخابية، 
الواليات  تشهده  مل  بشكل  احلزبني  بني  الدوائر  تقسيم 
املتحدة منذ عقود، وهو ما يرجح أن يفوز احلزب الذي 
وذلك  بالسلطة.  األصوات  من  عدد  أكرب  عىل  حيصل 
واجه  حيث  األخرية،  العقود  يف  حيدث  كان  ما  بخالف 
الديمقراطيون العكس متاًما نتيجة فشلهم بشكل روتيني 
بأكرب عدد من  الرغم من فوزهم  بالسلطة عىل  الفوز  يف 
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األصوات، وهو ما كانت له ارتداداته السلبية عىل احلالة الديمقراطية وتراجعها بشكل كبري نظًرا ملا أثاره هذا التاريخ 
من خماوف من حكم األقلية، حيث قد يفوز حزب واحد بالسيطرة الكاملة عىل احلكومة بدون أغلبية األصوات.

إىل جانب هذه املالحظات األساسية كانت هناك مالحظات أخرى حول عمليات التالعب يف تقسيم الدوائر، والتي تم 
الوقوف عليها سواء من خالل الدعاوى القضائية التي تم رفعها يف عدد من الواليات، أو من خالل بيانات االعرتاض 

عىل خرائط الدوائر االنتخابية التي أعلن عنها احلزب الديمقراطي، وهو ما ُيمكن إيضاحه عىل النحو التايل:
قضايا  بعض  الواليات  من  عدد  شهد  االنتخابية:  الدوائر  بخرائط  التالعب  بقضايا  املتعلقة  القضائية  الدعاوى   -4
التالعب يف خرائط إعادة تقسيم الدوائر االنتخابية هبا كام هو موضح يف الشكل البياين، حيث كانت هناك 7 دعاوى 
الدوائر االنتخابية يف كل من أالباما، أركنساس، فلوريدا، لويزيانا، ميشيغان، كارولينا  قضائية ضد خرائط تقسيم 
اجلنوبية، كولورادو، وذلك بدافع محاية حقوق التصويت لألقليات املوجودة يف هذه الواليات وأغلبيتها من السود 

باستثناء والية كولورادو حيث يعيش هبا أقلية أسبانية)20(.
الترشيعية  اهليئات  يف  اجلمهوري  احلزب  جانب  من  سيطرة  تشهد  الواليات  هذه  غالبية  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  وهنا 
واملحاكم وبعض حكام الواليات. ومن املعروف بميل الناخبني السود وامللونني إىل التصويت للديمقراطيني، وبالتايل 
تعمدت اخلرائط التي رسمتها اهليئات الترشيعية التي يسيطر عليها اجلمهوريون يف هذه الواليات، أن حترم الناخبني 
السود واألسبان من التصويت. فعىل سبيل املثال يف والية ميشيغان سيتم ذلك من خالل القضاء عىل املناطق ذات 
األغلبية السوداء يف ديرتويت)21(. وكذلك يف والية كولورادو ال متنح اخلريطة اجلديدة قوة كافية للناخبني من أصل 
أسباين، عىل الرغم من أن ما يقرب من ربع سكان كولورادو هم من ذوي األصول األسبانية، إال أنه ال توجد منطقة 

هبا تعددية من أصل أسباين)22(.

العدد )التقريبي( للدعاوى القضائية املتعلقة بخرائط إعادة تقسيم الدوائر لعام 2022 حسب أسس التقايض 

Source: The graph was prepared by the researcher based on U.S. Census Bureau, published on the 
following website: https://projects.fivethirtyeight.com/redistricting-2022-maps/ 
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خرائط  ضد  القضائية  الدعاوى  بعض  هناك  كان  أيًضا 
تقسيم الدوائر االنتخابية يف بعض الواليات عىل أساس 
يف  الدعاوى  هذه  وجاءت  الوالية،  لدستور  انتهاكها 
وكارولينا  كنتاكي  من  دعاوى يف كل  بـ 4  الثانية  املرتبة 
كنتاكي  والية  ففي  وماريالند.  وبنسلفانيا  الشاملية 
حزيب  خمطط  عن  عبارة  اخلريطة  بأن  الدعوى  جادلت 
بشكل  الرتكيز  مع  الوالية،  دستور  ينتهك  متطرف 
واملكثفة  األطراف  املرتامية  األوىل  املنطقة  عىل  خاص 
اهليئة  يف  اجلمهوريون  طلب  بينام  للجمهوريني)23(. 
العليا  املحكمة  من  كارولينا  نورث  لوالية  الترشيعية 
األمريكية مراجعة عملية إعادة تقسيم الدوائر بالوالية، 
عندما  صالحياهتا  جتاوزت  الوالية  حماكم  أن  بحجة 
 2022 فرباير  يف  قضاة  ثالثة  من  مؤلفة  هيئة  رفضت 
السيطرة  ذات  للوالية  الترشيعي  املجلس  أقرها  خريطة 
التي  اخلريطة  رسم  إعادة  املتوقع  ومن  اجلمهورية)24(. 
العام -  انتخابات هذا  بعد  الوالية  املحكمة يف  رسمتها 
وربام بعد فوز مجهوري إضايف بمقعد يف املحكمة العليا 

للوالية)25(. 
يف حني رفع مجهوريو بنسلفانيا دعوى قضائية للطعن يف 
اخلريطة اجلديدة ملقاطعات الكومنولث يف الكونجرس، 
حيث عارضوا حق املحكمة العليا يف بنسلفانيا يف تعيني 
هذا  دستوري«)26(.  »غري  بأنه  إياه  واصفني  املقاطعات، 
باإلضافة إىل والية ماريالند، حيث ألغى قايض الوالية 
اخلريطة التي سنها الديمقراطيون يف املجلس الترشيعي، 
انتهاكها  أساس  عىل  املتطرفة«  »احلزبية  بـ  إياها  واصًفا 
التعبري  وحرية  احلامية  يف  املتساوية  الوالية  دستور  بنود 

واالنتخابات احلرة)27(.
املرتبطة  القضائية  الدعاوى  األخرية  املرتبة  يف  وجاءت 
رفع 2 قضية  تم  التمثيلية، حيث  الكفاءة  فجوة  بمسألة 
يف واليتي أوهايو وكانساس، ويقصد هنا بفجوة الكفاءة 
بأنه »معيار يتضمن مفهوم »األصوات الضائعة« عندما 
فإنه  ما،  لوالية  اإلنتخابية  الدوائر  بتقسيم  حزب  يقوم 
مع  املعارض  للطرف  املهدرة  األصوات  تعظيم  حياول 
أوهايو  والية  ففي  األدنى«)28(.  احلد  إىل  أصواته  تقليل 

وافق  التي  الكونجرس  خريطة  العليا  املحكمة  أبطلت 
عليها احلزب اجلمهوري واعتربهتا »مليئة بالتحيز احلزيب 
باملائة   73 جعلت  التي  اخلريطة  أن  مؤكدة  املربر«،  غري 
تنتهك   - مجهورية  ميول  ذات  الوالية  مقاطعات  من 
أن  معتربًة  الوالية  دستور  يف  احلزيب  اإلنصاف  رشط 
أكثر من ٪55  احلزب اجلمهوري »بشكل عام ال حيشد 

من التصويت الشعبي عىل مستوى الوالية«)29(.
واحتاد  الديمقراطيون  قام  كانساس  والية  يف  بينام 
يف  قضائيتني  دعوتني  برفع  األمريكية،  املدنية  احلريات 
للمقاطعة  اجلديد  التكوين  أن  زاعمني  الوالية  حمكمة 
اخلريطة  شأن  من  وأن  قانوين،  وغري  عادل  غري  الثالثة 
أن  للوالية  الترشيعية  اهليئة  يف  اجلمهوريون  مررها  التي 
تعرض احتامالت إعادة انتخاب النائب شاريس ديفيدز، 
العضو الديمقراطي الوحيد يف الكونجرس يف كانساس، 

للخطر)30(.
)وميل  متوازن  توزيع  إعادة  شهدت  التي  الواليات   -5
التي  الواليات  غالبية  عكست  للديمقراطيني(:  معتدل 
املعتدل  امليل  من  درجة  متوازن،  تقسيم  إعادة  شهدت 
اخلطة  نقلت  مني  والية  ففي  الديمقراطي،  للحزب 
الثانية،  املنطقة  إىل  أوغوستا،  الوالية  عاصمة  املعتمدة 
للنائب  الدعم  تعزيز  يف  هاميش  بشكل  يساعد  ما  وهو 
عىل  املقعد  يمثل  الذي  جولدن،  جاريد  الديمقراطي 
الرغم من فوز الرئيس السابق دونالد ترامب باملنطقة يف 
اخلريطة  أيًضا ختلق  كل من عامي 2016 و2020)31(. 
اجلديدة لوالية إلينوي منطقة جديدة ذات أغلبية التينية، 
السياسيني  بعض  كان  تغيري  وهو  الثالثة،  املنطقة  وهي 
إىل  باإلضافة  هذا  أجله)32(.  من  يدفعون  والنشطاء 
معتدل  بشكل  انحازت  التي  كاليفورنيا  والية  من  كل 
تدخلت  حيث  وبنسلفانيا،  الديمقراطيني)33(  جتاه 
لوضع  الديمقراطية  األغلبية  ذات  العليا  املحكمة 
اللمسات األخرية عىل اخلرائط بعد أن استخدم احلاكم 
التي  النقض ضد اخلريطة  الديمقراطي توم وولف حق 
عليها  يسيطر  التي  للوالية  الترشيعي  املجلس  اختارها 

اجلمهوريون)34(. 
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من  التوازن  إلعادة  االنتخابية  الدوائر  تقسيم  إعادة   -6
خالل التعاون بني احلزبني: لوحظ وجود عمليات تعاون 
ساهم  ما  وهو  الواليات،  بعض  يف  احلزبني  بني  مشرتك 
بدوره يف إحداث التوازن يف خرائط تقسيم تلك الواليات 
واتساقها مع معطيات الناخبني املوجودين يف كل والية. 
ومن بني هذه الواليات، والية أريزونا، حيث قامت جلنة 
العديد  بإجراء  الوالية  يف  املستقلة  الدوائر  تقسيم  إعادة 
من التعديالت الصغرية عىل خطة الوالية النهائية إلعادة 
تقسيم الدوائر لتصحيح التناقضات بني حدود الدوائر أو 
إلزالة االنقسامات املحرجة، وهى التعديالت التي مل تغري 

امليل احلزيب ألي من مناطق أريزونا. 
وما كان هلذه اخلطة أن ترى النور إال من خالل التعاون 
مناطق  وجود  ضامن  كان  حيث  احلزبني،  بني  املشرتك 
تنافسية حتت خريطة أريزونا اجلديدة رشًطا أساسًيا جلعل 
لصاحلها.  يصوتان  اللجنة  يف  الديمقراطيني  العضوين 
وبذلك أصبحت املنطقة السادسة ذات امليول اجلمهورية 
أكثر تنافسية مما كانت عليه يف اإلصدارات السابقة بينام 
املنطقة السابعة هي منطقة ذات أصول إسبانية كثيفة من 

أجل االمتثال لقانون حقوق التصويت)35(.  
7- الواليات التي شهدت تالعًبا حزبًيا من قبل مسئويل 
احلزب الديمقراطي: عىل الرغم من أنه جرت العادة أن 
يف  التالعب  عمليات  مشهد  اجلمهوري  احلزب  يتصدر 
قد  الديمقراطيون  يكن  مل  حيث  الدوائر،  تقسيم  إعادة 
قبل  خاص  بشكل  املتطرف  أو  الفعال  التالعب  تبنوا 
أنه لوحظ وجود عمليات تالعب  إال  الزمان.  عقد من 
اعضاء  جانب  من  احلايل  االنتخايب  املخطط  خالل 
والية  ومنها:  الواليات  بعض  يف  الديمقراطي  احلزب 
سنها  التي  اخلريطة  الوالية  قايض  ألغى  حيث  ماريالند 
بـ  إياها  واصًفا  الترشيعي،  املجلس  يف  الديموقراطيون 
»احلزبية املتطرفة« عىل أساس انتهاكها بنود دستور الوالية 
احلرة.  واالنتخابات  التعبري  وحرية  احلامية  يف  املتساوية 
الناخبني اجلمهوريني من  قوة  »تفتيت«  حيث من شأهنا 
خالل توزيعهم يف مناطق كثيفة الزرقة. عىل سبيل املثال، 
هارفورد  مقاطعة  يف  اجلمهوريني  الناخبني  إخراج  تم 

الزرقاء -  الثالثة  املنطقة  املنطقة األوىل ووضعهم يف  من 
خليج  من  بالقرب  الزرقاء  هارفورد  مناطق  نحت  أثناء 
رصد  ايًضا  األوىل)36(.  املنطقة  يف  وإبقائهم  تشيسابيك 
ماساتشوستس)37(،  والية  من  كل  يف  حماوالت  وجود 

وأوريغون)38(، ورود آيالند)39(.

رسم  إعادة  عىل  اعرتاض  لدهيا  التي  الواليات   -8
االعرتاضات  إىل  إضافة  قضائية:  دعاوى  دون  اخلرائط 
والتي  االنتخابية،  الدوائر  تقسيم  خرائط  حول  السابقة 
اعرتاضات  هناك  كانت  قضائية،  دعاوى  يف  متثلت 
حتريك  يتم  أن  دون  ولكن  تالعب  قضايا  عىل  أخرى 
كل  يف  الدوائر  بتقسيم  ذلك  وارتبط  قضائية.  دعوات 
اخلريطة  الديموقراطيون  هاجم  حيث  إنديانا  والية  من 
التي مررها اجلمهوريون والتي جتعل منطقة الكونغرس 
أكثر  سبارتز،  فيكتوريا  اجلمهورية  متثلها  التي  اخلامسة، 
عىل  فعال  بشكل  ويقيض  اجلمهوري،  للحزب  أماًنا 
أيًضا هاجم  التنافسية يف الوالية)40(.  مناطق الكونغرس 
التي  اجلديدة  أوكالهوما  والية  خريطة  الديمقراطيون 
تنتج مخسة مقاعد محراء بأمان، مما يؤدي إىل إلغاء املقعد 

التنافيس الوحيد يف أوكالهوما)41(. 

الـ  ودالالت   2022 النصفي  التجديد  انتخابات  نتائج 
”Gerrymandering“

للحزب  حمدودة  أغلبية  عن  االنتخابات  نتائج  كشفت 
بفارق  مقعد   222 بواقع  النواب  بمجلس  اجلمهوري 
احلزب  حصل  بينام  الديمقراطي،  احلزب  عن  مقاعد   9
بواقع  الشيوخ  بمجلس  بسيطة  أغلبية  عىل  الديمقراطي 
اجلمهوري.  احلزب  عن  مقعدين  بفارق  مقعد   51
كال  تأثري  يف  التوازن  من  درجة  النتائج  هذه  وتعكس 
إلجراءات  كنتيجة  الكونجرس،  جناحي  عىل  احلزبني 
وتأثرياهتا   Gerrymandering الـ  ظاهرة  حتجيم 
االنتخابية  الدوائر  يف  احلزبني  كال  نفوذ  خرائط  عىل 
فوز  تأكد مع  ما  املبني سلًفا، وهو  النحو  للواليات عىل 
الديمقراطيني يف بعض الواليات التي شهدت اجراءات 

تقايض أو تعديل عىل خرائطها االنتخابية.
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 عىل سبيل املثال، نجد أن الواليات التي شهدت دعوات قضائية ضد خرائط تقسيم دوائرها االنتخابية ومنها أالباما، 
فيها  مسيطًرا  اجلمهوري  احلزب  كان  التي  كولورادو،  اجلنوبية،  كارولينا  ميشيغان،  لويزيانا،  فلوريدا،  أركنساس، 
عىل اهليئات الترشيعية واملحاكم وبعض حكام الواليات، قد شهدت مجيعها باستثناء والية إركنساس )ظلت محراء 
الواليات ومنها، فوز  الديمقراطيني يف عدد من مناطق تلك  املرشحني  بفوز  بسيطرة مجهورية( حضوًرا ديمقراطًيا 
الديمقراطيني  املرشحني  فوز  وكذلك  اجلمهوري،  املرشح  عىل  أالباما  بوالية  الثالث  احلي  يف  الديمقراطي  املرشح 
والية  إىل  باإلضافة  هذا  لويزيانا)42(.  بوالية  ومقعد  وكولورادو  اجلنوبية  وكارولينا  فلوريدا  بوالية  املقاعد  ببعض 
الدوائر  خرائط  لتعديل  شكلت  التي  املستقلة  اللجان  لتدخل  اإلجيايب  التأثري  عىل  األبرز  املثال  تعد  التي  ميشيغان 
التي تشهد تالعًبا يف تقسيمها بشكل منحاز لصالح احلزب  االنتخابية للوالية )والتي كانت تعد من أكثر اخلرائط 
اجلمهوري(، بيد أن هذه التعديالت أحدثت توازًنا يف متثيل احلزبني، وأنشأت عدًدا من املناطق التنافسية أكثر بكثري 

من تلك املوجودة يف الواليات األخرى)43(.

كام كان واضًحا أيًضا الدور الذي لعبه التدخل يف تعديل خرائط والية مني، حيث نقلت اخلريطة املعتمدة عاصمة 
الديمقراطي جاريد جولدن، وفوزه  للنائب  الدعم  تعزيز  ما ساعد يف  الثانية. وهو  املنطقة  إىل  »أوغوستا«،  الوالية 

باملقعد، عىل الرغم من فوز الرئيس السابق دونالد ترامب باملنطقة يف كل من عامي 2016 و2020)44(.

دورة  يف  أمحر  كان  فام  الواليات،  بعض  يف  احلزبني  بني  املقاعد  تبادلية  يف  املرونة  من  درجة  النتائج  عكست  أيًضا 
االنتخابات السابقة أصبح أزرق والعكس الصحيح، وهو ما يمكن إيضاحه من خالل األشكال التالية:

مقاعد الواليات التي حتولت للحزب الديمقراطي خالل االنتخابات 2022

Source: 2022 ELECTION RESULTS, politico, Nov. 22, 2022. Retrieved From: https://www.politico.
com/2022-election/results/house/ 
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مقاعد الواليات التي حتولت للحزب اجلمهوري خالل االنتخابات 2022

Source: 2022 ELECTION RESULTS, politico, Nov. 22, 2022. Retrieved From: https://www.politico.com/2022-
election/results/house/

الدوائر االنتخابية، إال أن هذا مل يمنع  التوازن يف خرائط تقسيم  التأثريات اإلجيابية إلحداث  الرغم من هذه  وعىل 
وجود جتاوزات حدثت يف واليات أخرى لرتجيح كفة حزب عىل حساب احلزب اآلخر، وهو ما حدث من خالل 
تدخل مرشعي احلزب اجلمهوري لتعديل اخلرائط االنتخابية لصاحلهم أو منع حماوالت تعديل اخلرائط االنتخابية 
بشكل  ذلك  وبرز  هناك،  احلزبية  ميزهتم  لالبقاء عىل  وأوهايو  وتينييس  وجورجيا  تكساس  من  واليات كل  لدوائر 
مقاعد  أربعة  اجلمهوريني  أعطت  ديسانتيس خريطة  فلوريدا رون  مرر حاكم  فلوريدا حيث  أيًضا يف والية  واضح 

إضافية يف تلك الوالية)45(.

أيًضا مل يكن الديمقراطيون قادرين عىل تنظيم عدد صغري من الواليات اخلاصة هبم، بام يف ذلك نيو مكسيكو وإلينوي 
ونيفادا وأورجيون، كام أهنم مل يكونوا قادرين أيًضا عىل مواجهة اجلمهوريني من خالل التالعب يف الواليات الزرقاء 
لعبت  كام  وفريجينيا)46(.  وكولورادو  وواشنطن  ونيوجرييس  كاليفورنيا   - عادًة  عليها  هييمنون  التي  جًدا  الكبرية 
أالباما  والية  من  كل  يف  جتىل  ما  وهو  الواليات،  بعض  يف  االنتخابية  الدوائر  ترسيم  إعاقة  يف  دورًا  العليا  املحكمة 
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يتم رسم  أن  املقرر  كان من  ولويزيانا، حيث  وجورجيا 
املحكمة  أن  إال  السود.  من  أغلبية  ذات  أخرى  منطقة 
حصول  إىل  أدى  مما  األحكام،  تلك  أعاقت  العليا 
اجلمهوريني عىل ثالثة مقاعد كان من املحتمل أن تكون 

من نصيب الديمقراطيني)47(. 

أنه يف مواجهة هذه اإلجراءات،  وهنا جتدر اإلشارة إىل 
والية  يف  املحكمة.  يف  مكاسبهم  الديمقراطيون  حقق 
كارولينا الشاملية، حيث ُألغي نظام ترشيح حزيب كان من 
شأنه أن يمنح اجلمهوريني ما يصل إىل 11 مقعًدا من أصل 
14 مقعًدا. وانتخبت خريطة االستبدال سبعة مجهوريني 
أيًضا يف والية ماريالند، ألغت  وسبعة ديمقراطيني)48(. 
لكنها  الديمقراطيون،  اقرتحها  خريطة  الوالية  حمكمة 
وافقت عىل خريطة بديلة من اجلمعية العامة. ومن خالل 
هذا احلل الوسط انتخب سبعة ديمقراطيني، عىل األقل 
واحد أكثر مما اقرتحته املحاكاة احلاسوبية كنتيجة حزبية 

حمايدة)49(.

مستقبل الدميقراطية األمريكية

ارتباًطا  التعثر  من  بحالة  األمريكية  الديمقراطية  متر 
بجملة من الظروف واملتغريات التي تراكمت عىل مدار 
يف  احلزيب  التالعب  عمليات  ومتثل  املاضية،  العقود 
تقسيم الدوائر االنتخابية أحد التحديات التي تواجهها 
الديمقراطية األمريكية يف الوقت الراهن نظًرا ملا يرتتب 
أساسية  مرتكزات  عىل  سلبية تؤثر  تداعيات  من  عليها 
للناخبني  التمثيلية  الديمقراطية مثل املساواة  العملية  يف 
وحقهم يف التصويت وخاصة األقليات. هذا فضاًل عن 
الديمقراطية  »فالعملية  الديمقراطية،  للرشعية  هتديدها 
بعد  ما  إىل  االقرتاع  دائرة  تأثري  من  تقلل  أو  متحو  التي 
يف  بأكملها  العملية  قابلية  هتدد  أن  يمكن  معينة  نقطة 
االنتخابات  يف  اخلارسين  حث  خالل  من  املستقبل 
ما  وهو  مشاركتهم«  استمرار  قيمة  عن  التساؤل  عىل 
القضية  حول  رؤيته  إطار  يف   Stuart Chinn أكده 
للنظرية  وفًقا  اإلجرائية”  “النزاهة  مفهوم  منظور  من 

الديمقراطية)50(.

لعمليات  نتيجة  أنه  هنا  اإلشكالية  جوهر  ويرتكز 
التالعب احلزيب يف تقسيم الدوائر االنتخابية تفقد العملية 
هم  املناصب  شاغلو  يصبح  بحيث  معناها  الديمقراطية 
الناخبني وليس العكس، وهو ما يقلل بطبيعة  من خيتار 

احلال من النزاهة للعملية الديمقراطية.

بعمليات  ترتبط  بيانات  من  استعراضه  تم  ما  إطار  ويف 
انتخابات  ملخطط  وفًقا  االنتخابية  الدوائر  تقسيم  إعادة 
 ،2020 انتخابات  خمطط  ببيانات  ومقارنتها   2022
التجديد  النتخابات  األولية  النتائج  إىل  باإلضافة 
النصفي 2022، فقد برزت بعض املالحظات األساسية 
مستقبل  يواجهها  التي  والتحديات  الفرص  حول 
الديمقراطية األمريكية يف الفرتة الراهنة يف ضوء ظاهرة 
عىل  إيضاحه  يمكن  ما  وهو   ،Gerrymandering الـ 

النحو التايل:

الفرص:

املستقلة:  واللجان  الفيدرالية  املحاكم  دور  تفعيل   -1
االنتخابية  الدوائر  تقسيم  إعادة  عمليات  خالل  لوحظ 
تفعيل  يف  متثل  إجيايب  ملمح   2022 انتخابات  ملخطط 
املتعلقة  الدعاوى  يف  الفصل  يف  الفيدرالية  املحاكم  دور 
بعمليات التالعب احلزيب، وانعكس ذلك بشكل واضح 
وفريجينيا،  ويسكونسن،  وكذلك  ماريالند،  والية  يف 
هذا  وبنسلفانيا.  وأوهايو،  الشاملية،  كارولينا  ووالية 
خرائط  لرسم  املستقلة  اللجان  دور  تفعيل  إىل  باإلضافة 
االنتخابية، والتي كان هلا دور فعال يف إحداث  الدوائر 
التوازن يف تلك الدوائر وحتييد األدوار احلزبية وحتيزاهتا 
يف رسم الدوائر لصاحلها، وانعكس ذلك بشكل واضح 
يف كل من والية كاليفورنيا، ومني، ووالية رود آيالند، 

وأريزونا.

وليس  التوازن  إلعادة  كآلية  الدوائر  تقسيم  فعالية   -2
إعادة  عملية  أن  من  الرغم  عىل  احلزيب:  للتالعب  فقط 
الدوائر  يف  التالعب  شكل  يف  واختالهلا  الدوائر  تقسيم 
يمكن  حزيب  مترين  أنه  عىل  إليه  ُينظر  قد  االنتخابية 
وفًقا  احلزب،  لصالح  رادع  دون  التالعب  فيه  للفاعلني 
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أنه  إال  احلزبيني،  املناصب  لشاغيل  السياسية  للميول 
انتخابات 2022 أن عمليات تقسيم  ثبت خالل خمطط 
يف  فعالة  كانت  التعبئة  أو  التشتيت  عىل  القائمة  الدوائر 
مع  الدائرة  تتوازن  بحيث  الدوائر  لتلك  التوازن  إعادة 
عدد سكاهنا وجعلها أكثر تنافسية من الناحية االنتخابية. 
فريجينيا  والية  يف  واضح  بشكل  ذلك  وانعكس 
التطور  هذا  ويرجع  وإلينوي.  وماريالند  وويسكونسن 
املحاكم  وكذلك  املستقلة  للجان  الفعال  للدور  اإلجيايب 

الفيدرالية.

إعادة  عملية  حول  احلزبني  بني  التعاون  احتاملية   -3
ليس  امللمح  هذا  كون  من  الرغم  عىل  الدوائر:  تقسيم 
عىل  املاضية  العقود  خالل  العادة  جرت  حيث  جديًدا 
التعاون بني احلزبني يف تقسيم الدوائر يف بعض الواليات 
وذلك  للحزبني،  التابعني  املناصب  شاغيل  دوائر  لتأمني 
بينام  والناخبني.  االنتخايب  التنافس  معيار  حساب  عىل 
حالة  وجود  لوحظ   2022 انتخابات  خمطط  خالل 
الدوائر  يف  التوازن  إلحداث  احلزبني  بني  للتعاون 
تقسيم  خالل  واضح  بشكل  ذلك  وانعكس  االنتخابية، 
الدوائر يف والية أريزونا حيث كان ضامن وجود مناطق 
تنافسية حتت خريطة أريزونا اجلديدة رشًطا أساسًيا جلعل 
لصاحلها،  يصوتان  اللجنة  يف  الديمقراطيني  العضوين 

والتي تلقى استحسان اجلمهوريني. 

التحديات: 

االستقطاب  يعد  احلزيب:  االستقطاب  حالة  تزايد   -1
اعقاب  يف  خاصة  الراهنة  الفرتة  يف  احلادث  احلزيب 
االنتخابات الرئاسية السابقة، وحالة الرفض من جانب 
خالهلا  فاز  التي  االنتخابات  لنتائج  اجلمهوري  احلزب 
السابق  الرئيس  ووصف  بايدن  الديمقراطي  املرشح 
تلقي  التي  التحديات  أحد  “مرسوقة”،  بأهنا  هلا  ترامب 
عمومه،  يف  األمريكي  الديمقراطي  املشهد  عىل  بظالهلا 
وخاصة عمليات التالعب احلزيب التي تتأثر بدورها هبذه 
االستقطابات احلزبية، وهو ما انعكس بشكل واضح يف 
العديد من عمليات تقسيم الدوائر االنتخابية للواليات 

اهليئات  عىل  اجلمهوري  احلزب  فيها  يسيطر  التي 
الترشيعية.

املفكرين  من  كل  أوضحه  ما  إىل  اإلشارة  جتدر  وهنا 
بأنه  احلزيب  االستقطاب  مسألة  حول  وأورنستني  مان 
للسياسة  إشكالية  واألكثر  املركزية  »السمة  يمثل  أصبح 
اليوم  السياسية  األحزاب  وأن  املعارصة،  األمريكية 
عليه  كانت  مما  أكثر  أيديولوجًيا  وتتميز  داخلًيا  موحدة 
منذ أكثر من قرن«)51(. وهو ما يتقاطع أيًضا مع ما أكده 
أبراموفيتز حول صعود »التحزب السلبي«، وهو احلزبية 

املدفوعة بمشاعر سلبية قوية جتاه املعارضني)52(.

نحو  االجتاه  استمرار  يؤدي  أن  املحتمل  من  وبالتايل 
عىل  السلبي  التأثري  إىل  احلزيب،  االستقطاب  من  املزيد 
الدور الفعال للجان املواطنني املستقلة املسئولة عن رسم 
اخلرائط املتوازنة يف بعض الواليات، ومن ثم وصوهلا إىل 
اجلامعات  اعتقدت  إذا  سيام  ال  السيايس،  اجلمود  حالة 
بإمكاهنا احلصول  أن  الراضية  السياسية غري  واألحزاب 
الذاتية  املبادرة  عملية  أو  املحاكم  من  أفضل  صفقة  عىل 
الترشيعية  املجالس  يف  سيطرهتا  عرب  التغيري  بإحداث 

للواليات.

أيًضا بات هذا التهديد تنسحب آثاره عىل مشهد التامسك 
احلزيب لألحزاب الرئيسة، عىل غرار احلزب اجلمهوري، 
صفوف  يف  يعانيها  التي  االستقطاب  حالة  أدت  الذي 
رئيًسا  أغلبيته مكارثي  انتخاب زعيم  إىل جتميد  أعضائه 
مل  ما  وهو  تصويتية،  جولة   14 خالل  النواب،  ملجلس 
 ،1855 يف  األوىل  املرة  كانت  حيث  عقود  منذ  حيدث 
عىل  شهرين)53(،  مدار  عىل  جولة   133 واستغرقت 
النواب بتشكيله  نحو كان من شأنه تعطيل عمل جملس 
أو  اللجان  تشكيل  تعطيل  عليه  يرتتب  ما  وهو  اجلديد، 
اإلحاطة،  جلسات  يف  املشاركة  أو  الترشيعات  تطوير 
التي  الديمقراطية  العملية  مشهد  عىل  التأثري  ثم،  ومن 
العملية برمتها، ويعزف  الثقة يف  الناخب  سيفقد خالهلا 
عن املشاركة، حيث سريى أن صوته مل يعد كافًيا ليعكس 

تفضيالته يف العملية السياسية.
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يف  املستخدمة  التكنولوجية  للتقنيات  املتزايد  اخلطر   -2
خالل  مؤخًرا  تصاعد  االنتخابية:  الدوائر  خرائط  رسم 
التكنولوجيا  التقنيات  استخدام  خطر  األخري  العقد 
الدوائر  تقسيم  يف  احلزيب  التالعب  ظاهرة  تفاقم  يف 
التقيد بالرضورات  الشعور بعدم  احلزبية، حيث يف ظل 
األخالقية للنظام أو بنصوصه الدستورية، وجد اخلرباء 
وسيلة  السياسيون،  إليهم  يلجأ  الذين  التكنولوجيون، 
جديدة لتسهيل جتاهل حكم القانون، حيث مل تسهل هذه 
التقنيات التكنولوجية اجلديدة الدقة يف معاجلة البيانات 
ومعاجلة  بدمج  أيًضا  سمحت  بل  فحسب،  السكانية 
إذا  وبالتايل،  السياسية)54(.  البيانات  من  هائلة  كميات 
السكان  ملعيار  متساوًيا  وزًنا  السياسية  اجلوانب  أعطيت 
املنصوص عليه، فإن إساءة استخدام تقسيم املقاطعة قد 

تفاقمت بسبب إساءة استخدام التكنولوجيا الدقيقة. 

خرائط  رسم  يف  املحاكم  لدور  احلزبية  املعارضة   -3
الذي  الفعال  الدور  من  الرغم  عىل  االنتخابية:  الدوائر 
لعمليات  التوازن  إحداث  يف  الفيدرالية  املحاكم  لعبته 
من  ذلك  كان  سواء  االنتخابية،  الدوائر  خرائط  رسم 
الترشيعية  اهليئات  تقدمها  التي  اخلرائط  رفض  خالل 
واملساواة  احلامية  مبادئ  ينتهك  حزبًيا  تالعًبا  وتعكس 
اهليئات  فشل  اخلرائط يف حالة  برسم  القيام  أو  التمثيلية 

الترشيعية يف التوصل خلريطة مقبولة جلميع األطراف.

إال أن هذا الدور مهدد بالتعطيل يف ظل حالة عدم الرضاء 
احلزيب الذي يرى يف هذا الدور يف بعض األحيان مرض 
الواليات  بعض  يف  ذلك  وانعكس  احلزبية،  بمصاحله 
املثال، يف  االنتخابات 2022، فعىل سبيل  خالل خمطط 
يف  اجلمهوريون  طلب  حيث  الشاملية،  كارولينا  والية 
األمريكية  العليا  املحكمة  من  للوالية  الترشيعية  اهليئة 
مراجعة عملية إعادة تقسيم الدوائر بالوالية، بحجة أن 
حماكم الوالية جتاوزت صالحياهتا عندما رفضت خريطة 
أقرها املجلس الترشيعي، والتي كان يراها اجلمهوريون 
بنسلفانيا، حيث عارض  أيًضا يف والية  مفيدة ملصاحله. 

تعيني  يف  بنسلفانيا  يف  العليا  املحكمة  حق  اجلمهوريون 
املقاطعات، واصفني إياه بأنه “غري دستوري”.

السلبي  األثر  من  الرغم  عىل  بأنه  القول  يمكن  إمجااًل، 
الدوائر  التالعب احلزيب يف تقسيم  الذي حتدثه عمليات 
األمريكية  الديمقراطية  عىل  للواليات  االنتخابية 
حالة  إىل  يقود  لن  ذلك  أن  إال  تراجعها،  يف  والتسبب 
خاصة  األمريكي،  الديمقراطي  للنظام  الكامل  االهنيار 
النظام  شكلها  التي  االستجابة  درجات  إىل  نظرنا  ما  إذا 
من  واحلد  التوازن  إلعادة  تدخل  من  هناك  القضائي 
آثار عمليات التالعب يف تقسيم الدوائر االنتخابية عىل 
لتشكيل  االجتاه  عن  فضاًل  هذا  الديمقراطية،  الرشعية 
التحيز احلزيب،  العملية لتحييد  جلان مستقلة للقيام هبذه 
وهو ما كان له أثره اإلجيايب عىل خمطط الدوائر االنتخابية 
من  تقريًبا  متساوًيا  عدًدا  عكس  حيث   ،2022 لعام 
الدوائر التي متيل إىل الديمقراطيني واجلمهوريني، وذلك 
السياسة  يف  عقود  منذ  املستمر  النمط  عن  خروج  يف 
األمريكية، ويف األخري انعكس ذلك يف نتائج االنتخابات 

التي أتت بنسب متثيل متوازنة - نسبًيا- لكال احلزبني.  

وهنا جتدر اإلشارة إىل أن هذه احلالة املرتبطة بأثر عمليات 
وفًقا  تتفاوت  الديمقراطية  العملية  عىل  احلزيب  التالعب 
العقود  فبالنظر إىل  فيه،  الناشئة  السيايس  السياق  لظروف 
القديمة سنجد أن تقسيم الدوائر احلزبية كانت سمة ثابتة 
للسياسة األمريكية خالل فرتات طويلة من تارخيها ومل تكن 
تشكل مصدر قلق أو هتديد -عىل غرار الوضع الراهن- 
للديمقراطية األمريكية. إال أن تصاعد حالة االستقطاب 
احلزيب التي باتت متثل السمة الرئيسة للسياسة األمريكية 
املعارصة هو ما يشكل حتدًيا حقيقًيا للديمقراطية األمريكية 
نظًرا ملا تلعبه من دور يف التأثري السلبي عىل كامل مشهد 
عمليات  تفاقم  عىل  التأثري  فيها  بام  الديمقراطية  العملية 
ما  وهو  الديمقراطية،  الرشعية  وهتديد  احلزيب  التالعب 
ينذر بتداعيات وخيمة يف املستقبل عىل حالة الديمقراطية 

األمريكية إذا ما استمرت هذه احلالة من االستقطاب.
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