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أوباما يمّد يد التعاون للجمهوريين بعد فوزهم باالنتخابات 
وأوضح املعل����ق اجلمهوري في نفس 
الشبكة الري كليف ان اجلمهوريني شنوا 
حملة ناجحة إلحلاق الهزمية بخصومهم، 
وتابع »ال يري����د الناخبون حكومة كبيرة 
تقدم حوافز مالية للمؤسسات املالية وال 
تعنى بالصغار، ال يريدون حكومة كبيرة 
تزيد الضرائب وتقاسم من يعملون في نتاج 
عملهم على نحو متعس����ف، انهم يريدون 
حكومة تتيح لهم فرص العمل وال تتعامل 
مع اموال اخلزانة العام����ة وكأنها اموالها 
اخلاصة متنحها ملن تش����اء ومتنعها عمن 
يفقدون بيوتهم بسبب عدم وجود وظائف. 
ان الرس����الة واضحة متاما وهي ان أوباما 

رئيس لفترة واحدة«.
وقال روبرت تريسينس����كي الناش����ط 
الدميوقراطي والقيادي في منظمة احلزب 
بالساحل الشمالي الشرقي في مقابلة اجرتها 
معه محطة التلفزي����ون العامة ان نتائج 
االنتخابات البد ان تدفع الدميوقراطيني الى 
التفكير فيما سيحدث في انتخابات الرئاسة 
املقبلة، وشرح ذلك بقوله »اعتقد ان على 
احلزب الدميوقراطي ان يتمسك بضرورة 
العودة الى االنتخابات التمهيدية قبل اختيار 

مرشح احلزب في 2012«.
واضاف »يجب عدم اعتماد اختيار الرئيس 
باراك اوباما مرشحا عن احلزب بصورة آلية، 
الدميوقراطيون يقولون في دوائر كثيرة 
انهم يريدون فرصة اخرى لالختيار. ونحن 
نعرف ان ذلك هو قضية حساس����ة ولكن 
ينبغي عدم التخوف من طرحها بصراحة. 
نحن نريد ان يعود اوباما الى االنتخابات 
التمهيدية. فإذا اختارته قواعد احلزب فإننا 
سنقف جميعا خلفه في 2012. ولكنني اعتقد 
ان ذلك ضروري ف����ي مواجهة موجة عدم 
الثقة في اسلوب قيادة الرئيس وتخبطه في 
معاجلة األزمة االقتصادية وجهله بالقضايا 
االقتصادية املعقدة التي تشكل جوهر التحدي 
الذي يواجه الواليات املتحدة في اللحظة 
احلالية. هناك دميوقراطيون كثيرون صوتوا 
للمرشحني اجلمهوريني في هذه االنتخابات 
تعبيرا عن خيبة أملهم في الرئيس. لذا يجب 
ان يعود الى القواعد لدعم شرعية خوضه 

النتخابات 2012«.

اجلمهوريون على 239 مقعدا. وفي انتخابات 
حكام الواليات حصل اجلمهوريون على 8 
واليات جديدة ليصبح عدد الواليات التي 
يحكمونها 28 فيما خس����ر الديقراطيون 8 
واليات ليصب����ح لهم 14 والية وذلك طبقا 
للنتائج غير النهائي����ة التي لن تغير من 
التضاريس العامة للخريطة السياس����ية 
اجلدي����دة اال تفصيالت مح����دودة تتعلق 
باألرق����ام. وفي مع����رض التعليقات على 
النتائج ق����ال جيمس كااله����ان احد ابرز 
املعلقني الدميوقراطيني في ش����بكة »سي. 
بي. اس« التلفزيونية االميركية ان النتائج 
ال تعد نصرا خالصا للجمهوريني ولكنها 
تعد »رسالة غاضبة من الناخبني لالدارة«، 
وتابع كاالهان »االميركيون يريدون ابالغ 
الرئيس اوباما انهم مستاءون من تقاعسه 
عن حل مش����كالت البالد االقتصادية وهم 
ال يصوت����ون للجمهوريني النهم يدعمون 
اجندتهم ولكنهم يفعلون ذلك ملعاقبة اإلدارة 

احلالية«.

األميركي، الذي اليزال بطيئا، كان الهم األكبر 
لنسبة 62% من الناخبني طبقا ملعهد جون 
زغبي، مع غضب عدد كبير من خطط اإلنفاق 
الضخمة ألوباما وعدم قدرته على إنعاش 

سوق العمل.
وتعهد أوباما بإيجاد مجاالت ألرضية 
مشتركة مع خصومه الصاعدين في اتصالني 
هاتفيني اجراهما لتهنئة اجلمهوري جون 
بوينر، الذي سيصبح رئيسا ملجلس النواب، 
وميتش ماكونيل، زعيم األقلية اجلمهورية 

التي عززت موقعها في مجلس الشيوخ.
الذي����ن كانوا  وس����يطر اجلمهوريون 
بحاجة إلى 10 مقاعد على مجلس الشيوخ 
عل����ى 6 مقاعد عل����ى األقل كان يس����يطر 
عليه����ا الدميوقراطيون في الس����ابق منها 
واليات بنسيلڤانيا وإنديانا وأركانساس 

وويسكونسني وإلينوي. 
أما في مجلس النواب فقد كانت اخلسائر 
الدميوقراطية فادحة إذ فقد الدميوقراطيون 
59 مقع����دا ليصبح له����م 183 فيما حصل 

ولعل أب����رز االختراق����ات التي حققها 
اجلمهوريون وأكب����ر ضربة للرئيس هي 
انتزاع مقعد والية إلينوي الذي كان يشغله 
الرئيس أوباما نفس����ه، بعد أن كان في يد 

الدميوقراطيني منذ 40 عاما. 
لكن احتفاظ هاري ريد زعيم األغلبية 
الدميوقراطية في مجلس الشيوخ مبقعده 
عن والية نيفادا وإن كان بش����ق االنفس، 
حرم اجلمهوريني مما كان س����يعتبر أكبر 
تذكار النتصارهم. وحسم الناخبون جميع 
املقاعد في مجلس النواب وعددها 435 مقعدا 
ومقاعد مجلس الشيوخ وعددها 37 مقعدا 
أمس. وسجل اجلمهوريون مكاسب كبيرة 

بني 37 من مناصب حكام الواليات.
ومتث����ل س����يطرة اجلمهوري����ني على 
مجلس النواب املرة االولى التي يس����يطر 
فيها احلزب على أحد مجلسي الكونغرس 
األميركي منذ عام 2006 وستجعل األغلبية 
املقيدة في مجلس الش����يوخ من الصعب 
أكثر الوباما الدفع بجدول أعماله من خالل 
الهيئة التشريعية. في املقابل قال اجلمهوري 
ج����ون بوينر، الذي م����ن املقرر أن يصبح 
رئيسا ملجلس النواب خلفا للدميوقراطية 
نانسي بيلوسي، إن الناخبني أوضحوا أنهم 
يتطلعون إلى توجه مختلف من الرئيس 

باراك أوباما في واشنطن.
وأضاف بوينر، خ����الل االحتفال بفوز 
اجلمهوريني باألغلبية في مجلس النواب في 
مقر احلزب اجلمهوري بواشنطن : »لقد وجه 
الشعب األميركي رسالة ال ميكن أن تخطئ 
إليه الليلة، وتلك الرسالة هي.. غّير املسار«.

وبدا أن حزب ميني الوسط حصل على أكثر 
من 50 مقع����دا اضافية في مجلس النواب 
املكون من 435 مقعدا ليتجاوز بس����هولة 
املقاعد الالزمة للسيطرة على مجلس النواب 
وهي 39 مقعدا. وتوقع موقع »ريال كلير 
بوليتيكس دوت كوم« أن يحصل احلزب 

على أغلبية 56 مقعدا.
وتأتي انتصارات اجلمهوريني وس����ط 
تزايد مشاعر اإلحباط بسبب تعامل أوباما 
مع االقتصاد حيث ظلت البطالة عند مستوى 
9.6%. وأظهرت استطالعات أولية لدى خروج 
الناخبني من مراك����ز االقتراع أن االقتصاد 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل والوكاالت
أرجع الرئيس االميرك����ي باراك اوباما 
خسارة حزبه الدميوقراطي في انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس إلى ش����عور 
االميركيني باإلحباط بشأن وتيرة تعافي 
االقتصاد ومد يده للحزب اجلمهوري الفائز 

من أجل التعاون حلل األزمات.
وانتزع اجلمهوري����ون في االنتخابات 
التي جرت امس األول األغلبية في مجلس 
النواب م����ن الدميوقراطيني الذين حافظوا 

على سيطرتهم على مجلس الشيوخ.
وقال اوباما انه يتعني على الدميوقراطيني 
واجلمهوريني اآلن أن يجدوا أرضية مشتركة 
حت����ى ميكنهما حل املش����اكل التي تواجه 

البالد.
وقال في مؤمتر صحافي عقده في البيت 
األبيض امس »من الواضح أن كثيرين جدا 
من االميركيني لم يشعروا بذلك التقدم حتى 

اآلن وانهم أبلغونا بذلك« في االنتخابات.
ومض����ى قائال »انا حري����ص جدا على 
اجللوس مع أعضاء م����ن احلزبني كليهما 
ووضع تصور للمجاالت التي ميكننا السير 

فيها قدما«.
واضاف »بالنسبة لي فإن االنتخابات 
تبرز انه يتعني علي ان اؤدي وظيفتي بشكل 
أفضل وهو ما يتع����ني ان يفعله اآلخرون 

جميعا في واشنطن«.
وتابع قائال ان����ه إذا كان اجلمهوريون 
يريدون رفض خطط����ه االقتصادية فإنه 
يريد ان يس����تمع الى مقترحاتهم لتعزيز 

االقتصاد.
ويؤيد اجلمهوريون سياس����ة خفض 
النفقات ويتهم����ون اوباما بتبذير األموال 

العامة. 
واس����تدرك اوبام����ا قائ����ال »ال أظن ان 
التخفيضات الضريبية وحدها س����تكون 
الوصف����ة الس����حرية لنوع النم����و الذي 

نحتاجه«.
ووضعت النتائج املخزية مصير أوباما 
موضع تس����اؤل مع بروز الدعوات إلجراء 
انتخابات متهيدية في احلزب الدميوقراطي 
قبل االنتخابات املقبلة في 2012 ال يكون أوباما 

فيها مرشح احلزب الوحيد للرئاسة. 

أرجع هزيمة الديموقراطيين إلى شعور األميركيين باإلحباط من وتيرة تعافي االقتصاد 

)أ.ف.پ( حاكم نيفادا بريان ساندوڤان يصافح أحد مهنئيه في احتفاالت احلزب اجلمهوري  

الرئي��س األميركي ب��اراك أوباما يتلقى مكاملة هاتفية من النائب اجلمهوري جون بوز إثر فوزه في االنتخابات   )رويترز(

حزب »الشاي« بيضة القبان 
يوجه رسالة »االعتدال المالي« ألوباما 

كاليفورنيا ترفض قوننة الماريغوانا.. 
وأوكالهوما أول والية تحظر الشريعة اإلسالمية 

بوش كتب في مذكراته: فكرت في التخلي 
عن تشيني في انتخابات 2004

»الكونغرس« يتجه إلى حالة من الجمود السياسي .. وفوز اليمين سيعّقد عمل سياسة أوباما الخارجية 
واشنطن � رويترز � أ.ف.پ: يتجه الكونغرس األميركي الى حالة 
من اجلمود السياسي بعد انتخابات التجديد النصفي مما ميثل حتديا 

جلهود البالد الساعية للخروج من الركود االقتصادي.
فالناخبون الذين يش����عرون بخيبة أمل بسبب البطالة ساعدوا 
اجلمهوريني على السيطرة على مجلس النواب لكنهم تركوا السيطرة 

على مجلس الشيوخ في أيدي الدميوقراطيني.
وسيتمكن مجلس نواب يس����يطر عليه اجلمهوريون من فرض 
تش����ريعات محافظة مستغال أصوات األغلبية البسيطة مبا في ذلك 

إجراءات لتقليص احلكومة وخفض الضرائب.
لكن مجلس الشيوخ الذي اليزال الدميوقراطيون يسيطرون عليه 
يس����تطيع وقف مش����اريع القوانني هذه مبا في ذلك اإللغاء املتوقع 

إلصالح أوباما لنظام الرعاية الصحية.
ويعد صعود محافظي حزب الشاي مثل ماركو روبيو في فلوريدا 
وراند بول في كنتاكي نذير سوء الحتماالت تعاون اجلمهوريني مع 

أوباما في مجال االقتصاد.
وقال ايثان س����يجال احمللل مبؤسسة »واش����نطن اكستشينج« 
البحثي����ة »املجموعة املنتخبة حديثا من اجلمهوريني في مجلس����ي 
النواب والشيوخ ستعتبر أن مهمتها ليست التوصل حللول وسط 
وعقد صفقات مع الرئيس أوباما بل تدمير ما تبقى من جدول أعماله 

وإلغاء إصالحات الرعاية الصحية واخلدمات املالية«.
ويواجه احلزب����ان جدول أعمال مزدحم����ا بالقضايا االقتصادية 
منها ما اذا كان س����يتم متديد خفض الضرائ����ب الذي طبق في عهد 
الرئيس الس����ابق جورج بوش وخفض العج����ز البالغ 1.3 تريليون 

دوالر وتوفير فرص عمل.
ولم يبد زعيم األغلبية في مجلس الش����يوخ هاري ريد في حالة 

تسمح بالتوصل الى حلول وسط بعد فوزه بالكاد بفترة ثانية.
وق����ال في خطاب فوزه في نيف����ادا »اجلرس الذي دق لتوه ليس 

نهاية املعركة إنه بداية اجلولة املقبلة«.
من جهة أخرى، ستعقد هزمية احلزب الدميوقراطي عمل الرئيس 
االميركي في السياسة اخلارجية والدفاع خصوصا في افغانستان.

حيث ستراقب األغلبية اليمينية اجلديدة عن كثب موقف البيت 
األبيض في مواجهة روسيا والصني وستطارد كل ما ميكن ان يشبه 

ضغطا على اسرائيل.
والديبلوماسية واألمن القومي في الواليات املتحدة تقع في اطار 
عمل السلطة التنفيذية أوال. لذلك سيواجه اليمني البرملاني صعوبة 

في منع مبادرات اوباما.
لكن الكونغرس اجلديد سيس����تغل كل صالحياته � من جلسات 
االستماع الى التأخير في تعيني الديبلوماسيني والقادة العسكريني الى 

تشكيل جلان التحقيق � لضرب االدارة متهيدا لالنتخابات الرئاسية التي 
ستجرى في 2012، حيث تتعرض استراتيجية اوباما في افغانستان 

أصال النتقادات من كل جانب، يتسم بعضها بالتناقض.
وذكر ستيفن فالناغان من من معهد األزمات الدولية ان »اجلمهوريني 
يعتق����دون انه ما كان يجب ان يذكر موع����دا، ويؤيدون التزاما على 

أمد أطول«.
في املقابل وبعد 9 س����نوات من احلرب، يقول احمللل ان »بعضهم 
يقترحون خفض عديد القوات واالكتفاء بالعمل على احتواء طالبان 

في جنوب البالد ومبهمة ملكافحة اإلرهاب في باكستان«.
ويشاطرهم جزء من اليسار الدميوقراطي هذا الرأي. فيقول ستيف 
كليمنز من مؤسس����ة نيو اميركا ان اوباما »ال ميكنه ان يفعل شيئا 

ليفلت من االنتقادات« ايا كان اداؤه في افغانستان.
وكان الرئيس االميركي قدم النزاع في افغانستان على انه حرب 
»ضرورية« واستراتيجية للواليات املتحدة خالفا للحرب في العراق 

التي يحاول وضع حد لها.
وق����ال كليمنز انه اذا اس����تؤنفت احلرب االهلي����ة في بغداد فان 
»اجلمهوريني سيتهمون اوباما فورا بالتخلي عن ميدان قتال حيوي 

للمصالح االميركية«.
وقد يتهم الرئي����س االميركي ايضا بالضعف حيال الصني بينما 

تتهم واشنطن بكني بخفض قيمة عملتها.
وقد غابت السياسة اخلارجية والدفاع بشكل شبه كامل عن احلملة 

االنتخابية. لكن النزعة القومية النقدية طرحت في كل املناظرات.
وفي الواليات املتحدة التي تش����هد ازمة اقتصادية اصال، ستطرأ 
تغييرات على ميزانية املس����اعدة املخصص����ة للتنمية التي وعدت 
وزيرة اخلارجي����ة هيالري كلينتون بجعلها احد اعمدة السياس����ة 

اخلارجية االميركية.
أما املل����ف اآلخر الذي يجب متابعته عن كثب، فهو معاهدة احلد 
من األسلحة االستراتيجية ستارت مع روسيا التي لم يصادق عليها 

الكونغرس حتى اآلن.
إذ يرى عدد من اعضاء مجلس الش����يوخ األميركي ان واش����نطن 

قدمت تنازالت مفرطة ملوسكو في هذا الشأن.
وأخي����را يرى محلل����ون ان رئيس الوزراء اإلس����رائيلي بنيامني 
نتنياهو س����يعزز موقعه بضعف اوباما اذ ان عددا من اجلمهوريني 
يعارضون ممارسة اي ضغط على اسرائيل النتزاع اتفاق سالم مع 

الفلسطينيني.
أما املسألة النووية االيرانية فمازالت في منأى عن اجلدل خصوصا 
بعدما متكنت واش����نطن من إقناع الصني وروسيا بفرض عقوبات 

جديدة على ايران في مجلس األمن الدولي.

لوس اجنيليس � د.ب.أ: أدلى الناخبون األميركيون 
بأصواتهم في سلسلة من املبادرات أمس األول بشأن 
قوننة املاريغوانا في كاليفورنيا والشريعة اإلسالمية 
في أوكالهوما وتأسيس وكالة للتعامل مع الكائنات 
الغريبة في دنفر بوالية كولورادو. وكان من ش���أن 
هذا االقتراح في والية كاليفورنيا أن يقونن تعاطي 
املاريغوانا على سبيل الترويح عن النفس واستخدامها 
وفرض الضرائب عليها مما سيجعل كاليفورنيا أول 
والية في البالد تقونن هذا املخدر الذي يتم تعاطيه 
على نطاق واسع. ولكن مع استطالع آراء الناخبني في 
20% من الدوائر تبني رفضه بنسبة 56% من األصوات 
مقابل 44% صوتوا لصاحله. يذكر أن كاليفورنيا تطبق 
قوانني ليبرالية بالفعل جتيز اس���تخدام املاريغوانا 
ألسباب طبية وذلك على النقيض من القانون الفيدرالي 

الذي يحظر بشكل صارم استخدام هذا املخدر. وتعهد 
الذين تقدموا بهذا االقتراح بطرحه مرة أخرى خالل 
االنتخابات العامة التي ستعقد عام 2012. وقال ممثل 
احلملة التي تقدمت باالقتراح ستيفن جتويليج »طاملا 
عرفنا أنها س���تكون معركة طويلة«. وأضاف »رغم 
الهزمية فإن االقتراح أدخل تش���ريع املاريغوانا في 
التيار الرئيسي للسياس���ات األميركية«. من ناحية 
أخرى أصبحت والية أوكالهوما التي تقع في وسط 
أميركا أول والية في البالد حتظر الشريعة اإلسالمية. 
والتعديل اجلديد ينص على أن يحظر دستور أوكالهوما 
على احملاكم في الوالية األخذ في االعتبار الشريعة 
اإلسالمية أو القانون الدولي عند التوصل لقرارات. 
وبعد فرز 60% من الدوائر االنتخابية اتضح أن %70 

من الناخبني وافقوا على هذا اإلجراء.

واشنطن � يو.بي.آي: كتب الرئيس األميركي السابق 
جورج بوش في مذكراته اجلديدة املعدة للنشر الثالثاء 
املقبل انه فكر في سحب اسم نائبه ديك تشيني من 
الئحة إعادة انتخابه في العام 2004 واعترف مبوافقته 
على استخدام تقنية اإليهام بالغرق على املعتقل خالد 
الشيخ محمد. وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« انه 
بناء على تس����ريبات جديدة من مذكرات بوش التي 
حتمل عنوان »نقاط القرار« فإن الرئيس السابق كتب 
أنه فكر في التخلي عن تشيني لصالح زعيم الغالبية 
اجلمهورية آنذاك بيل فريست إال أنه عدل الحقا عن 
ذلك. ويكتب أيضا أنه يقدر كثيرا مساعدة تشيني له 
للقيام بعمله في البيت األبيض ويعتبره مستشارا 
ثابتا ساعده في إجناز أهدافه. ويفصل بوش في دعم 
تشيني للحرب على العراق ويقول انه سأله مرة في 

غداء عمل ما إذا كان »س����يتصرف مع هذا الرجل أم 
ال« في إشارة منه إلى الرئيس السابق املقبور صدام 
حس����ني. وقال بوش انه اليزال يعتبر احلرب على 
العراق مبررة وقال انه يعتقد أنها جعلت الواليات 
املتحدة أكثر أمنا. ويوضح الرئيس السابق انه رفض 
استقالة رامسفيلد خوفا من أن يبعث أي تغيير في 
القيادة إشارات سيئة للجنود األميركيني في العراق 
وهو قرار أيده فيه تش����يني. وق����ال ان عدم العثور 
على أسلحة دمار شامل في العراق يشعره بالغثيان 
حتى اآلن. ودافع بوش في املذكرات عن تعامله مع 
بعض القضايا اإلشكالية في رئاسته حتى انه اعترف 
مبوافقته على استخدام تقنية اإليهام بالغرق على 
املعتقل خالد الشيخ محمد الذي يقول انه العقل املدبر 

لهجمات 11 سبتمبر.

واش����نطن � د.ب.أ: قاد ماركو روبيو عن والية 
فلوري����دا وراند ب����اول عن والية كنتاكي سلس����لة 
انتصارات مبكرة في انتخاب����ات التجديد النصفي 
للكونغرس األميركي لصالح حركة حزب »الشاي« 
املتطرف����ة التي برزت جراء الغضب من سياس����ات 
الرئيس باراك أوباما ذات الطابع اليس����اري. وقال 
باول في خطاب انتص����ار بعد فوزه مبقعد مجلس 
الشيوخ: »الليلة هناك موجة مد حلركة حزب الشاي 
ونحن نبعث برس����الة إلى واش����نطن.. إنها رسالة 
االعتدال املالي وحكومة دستورية محدودة وميزانيات 
متوازنة«. لكن احلركة تعرضت لهزمية في سباقات 
رئيس����ية من بينها سباق في نيفادا ضد هاري ريد 
زعيم األغلبية الدميوقراطية في مجلس الش����يوخ. 
وخس����رت مرشحة أخرى حلركة حفل الشاي وهي 
كريستني أودونيل في والية ديالوير بشرق الواليات 
املتحدة وأعفت الدميوقراطيني من حرج خسارة مقعد 
مجلس الشيوخ القدمي الذي كان يشغله نائب الرئيس 
جو بايدن. وخاضت أودونيل ومرش����حون آخرون 
من حركة حفل الشاي كجمهوريني انتخابات أمس 
األول وعارضوا سياسات اإلنفاق الداخلي ألوباما، 
وفي حاالت عديدة أبعدوا الكثير من اجلمهوريني عن 

ترشيح احلزب لهم في السباقات التمهيدية في وقت 
س����ابق من هذا العام. ويرى بعض الدميوقراطيني 
أن حزب »الش����اي« رمبا أضر بفرص اجلمهوريني 
للفوز مبزيد من مقاعد مجلس الشيوخ في الواليات 
املعتدلة. لكن املعلقة بيغي نونان املعروفة مبيولها 
اليمينية ترى ان الفضل في الفوز الكبير الذي حققه 
اجلمهوريون يرجع الى حزب الشاي. وشرحت ذلك 
على ش����بكة »فوكس نيوز« بقولها »هذه املجموعة 
اجلديدة أكسبت القاعدة اجلمهورية حيوية شديدة. 

لقد فعلت«.
إن حزب الشاي لم يقدم مرشحني كثيرين ولكنه 
كان بيضة القبان التي اثقلت الكفة اجلمهورية قبيل 
االنتخابات«. وفي مجلس النواب املكون من 435 مقعدا 
ميكن أن يكون 33 محافظا يرتبطون بحركة »حفل 
الشاي« جزءا من األغلبية اجلمهورية اجلديدة في 
مجلس النواب. ومن بني األعضاء اجلدد ألني ويست 
وهو ضابط س����ابق باجليش انتزع منطقة جنوب 
فلوريدا من الدميوقراطي احلالي رون كلني. وأصبح 
ويست أثيرا حلركة حفل الشاي ليجمع أكثر من 5 
ماليني دوالر ألموال احلملة االنتخابية وانتقد أوباما 

بسبب إدارة »نظام مستبد« في واشنطن.

الرابحون والخاسرون 
في االنتخابات التشريعية 

واشنطن أ.ف.پ: فيما يلي أبرز الرابحني واخلاسرين في االنتخابات 
التشريعية االميركية:

الرابحون

� احلزب اجلمهوري: عاد الى الس���لطة مجددا في مجلس النواب 
بعد عامني على هزميته في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس 

باراك اوباما.
� األميركيون األكثر ثراء: يريد اجلمهوريون متديد خفض الضرائب 
لكل األميركيني مبا في ذلك األكثر ثراء بينهم، وهو إجراء كان يفترض 

أن ينتهي العمل به في نهاية العام احلالي.
بينما يؤيد باراك اوباما إعادة فرض ضرائب مرتفعة على االميركيني 
الذين تتجاوز دخولهم 200 الف دوالر سنويا خلفض الدين العام.

� التبادل احلر: يؤيد اجلمهوري���ون املعاهدات واالتفاقيات التي 
تسمح بتبادل حر للسلع.

ويفترض ان يسرعوا عملية املصادقة على اتفاقات التبادل احلر 
مع كوريا اجلنوبية وكولومبيا وبنما. في املقابل، يعارض عدد من 
الدميوقراطيني املبادالت من دون حواجز ويتهمون الصني مبمارسات 

تؤدي الى فقدان وظائف في الواليات املتحدة.
� باراك أوباما: على الرغم من هزمية حزبه، يرى بعض احملللني 
ان خس���ارة الدميوقراطيني تؤمن له موقع���ا أفضل إلعادة انتخابه 
في 2012. وس���يكون قادرا على اس���تخدام النواب اجلمهوريني في 

الكونغرس قوة دفع له.
الخاسرون

� باراك اوباما: بعد س���نتني على انتصاره الكبير، سيتعني على 
اوباما التعايش مع اجلمهوريني الذين سيعرقلون مشاريعه.

� إصالح النظ���ام الصحي: ال يخفي اجلمهوري���ون نواياهم في 
القضاء على هذا املشروع األساسي لرئاسة باراك اوباما. ويعارض 
اجلمهوريون خصوص���ا نصا في القانون يجب���ر االميركيني على 

احلصول على تغطية صحية.
� املهاج���رون املقيمون بطريقة غير مش���روعة: يبذل الكثير من 
اجلمهوريني جهودا قصوى لتجنب املوافقة على اي اجراء يس���مح 
بتنظيم أوض���اع حوالي 12 مليون مهاجر يعيش���ون بطريقة غير 

مشروعة على األراضي االميركية.
� معاهدة ستارت: سيعرقل تقدم اجلمهوريني في مجلس الشيوخ 
اقرار هذه املعاهدة لنزع األسلحة النووية التي وقعها اوباما ونظيره 

الروسي دميتري مدڤيديڤ، ويجعله اكثر صعوبة.
� القانون حول االحتباس احلراري: يعارض عدد كبير من اجلمهوريني 
مش���روع اوباما مترير قانون يهدف الى خف���ض انبعاثات الغازات 

املسببة الرتفاع حرارة اجلو.


