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 بانكوك ـ أ.ف.پ: تظاهر نحو ٣٠ ألفا من «القمصان 
احلمر» أمس في بانكوك احتجاجا على احلكومة في اكبر 
جتمع لهم منذ ازمة الربيع التي أوقعت اكثر من ٩٠ قتيال 
كما اعلنت الشرطة. واشار اجلنرال في الشرطة بيا اوتايو 
الى ان نحو ٣٠ الف شخص شاركوا في التظاهرة، واكد 

مصدر آخر في الشرطة هذا الرقم.
  وانتشر نحو الف عنصر من قوات االمن في العاصمة 

خالل هذا التجمع الذي ارتدى املتظاهرون خالله مالبسهم 
احلمراء التقليدية.

  وكان «احلمر» الذين يطالبون باســــتقالة احلكومة 
واجراء انتخابات مبكرة، احتلوا شوارع العاصمة على 
مدى شهرين بني مارس ومايو باعداد وصلت الى ١٠٠ الف 
شخص، وهذه االزمة، االخطر في تاريخ تايلند املعاصر، 

ادت الى سقوط ٩٠ قتيال وجرح ١٩٠٠ شخص. 

 تايلند: ٣٠ ألفًا من «القمصان الحمر» يتظاهرون ضد الحكومة

 قائد القوات البحرية اإليرانية: صواريخنا تغطي المنطقة برمتها
صدام حسني واسالفه.

  وقال املســـؤول الرفيع «ما 
نأمل حقا حصوله هو انتزاع 
مزيد من عبارات الدعم للحكومة 

العراقية».
   واضاف «ســـندعو على ما 
اعتقد الدول التي لم تفتح بعد 
سفارات في بغداد الى ان تبادر 

إلى ذلك».
  وتقيم االمارات والبحرين 
عالقات ديبلوماسية كاملة مع 
العـــراق حيث ميثل كال منهما 
ســـفير في بغداد أما في قطر، 
فقد أشار مسؤولون أميركيون 
الى ان كلينتون ستشارك ايضا 
في منتدى املستقبل في دورته 
البارزة  السابعة وهي احملطة 
في هذه اجلولة والتي ترمي الى 
تعزيز التعاون بني احلكومات 
والقطاعات االقتصادية وهيئات 

املجتمع املدني.
  وقال مسؤول اميركي رفيع 
آخر ان كلينتون ستلتقي خالل 
هذه احملطة من جولتها ناشطني 
مـــن املجتمع املدنـــي يهتمون 
بقضايا مهمة مثل زواج االطفال 
او العنف االسري كذلك االمر في 
الترويج للتنمية االقتصادية 

والتعليم.

على القدرة واالستعداد العالي 
حلرس الثورة في التصدي ألي 

عدوان».
  ووصف فدوي دول املنطقة 
وخاصة جيران إيران في منطقة 
اخلليج بأنهم «أعضاء اســـرة 
واحدة»، مشـــيرا إلى أن «قوة 
إيران ستؤدي إلى تزايد قدرة 
منطقـــة اخلليج وإحالل األمن 
املستدمي في هذا املمر احليوي 

للطاقة في العالم».

  وأشار فدوي إلى رغبة دول 
املنطقـــة في إجـــراء مناورات 
مشتركة في اخلليج، الفتا إلى أن 
احلرس الثوري وجه دعوات إلى 
دول املنطقة للقيام مبناورات 
مشتركة من اجل إرساء األمن 
املستدمي وترسيخ الوحدة بني 
دول اخلليج، وأن هذه الدعوة 
قوبلت بترحيب واســـع، على 

حد قوله.
  في غضـــون ذلـــك، وضع 

محللون زيارة وزيرة اخلارجية 
األميركية هيـــالري كلينتون 
إلى اخلليج في إطار ســـعيها 
للحصول علـــى دعم حلفائها 
العرب لتعزيز العقوبات على 
إيران وكســـب تأييد أوســـع 
للحكومـــة العراقية اجلديدة، 

بحسب مسؤولني.
  وفي جولتها على اإلمارات 
وسلطنة عمان وقطر، ستدعو 
كلينتون بحسب مصادر الوفد 

املرافق لهـــا حكومات املنطقة 
واملجتمع املدني واوساط االعمال 
الى مزيد من التعاون من اجل 
دفع االصالحات الدميوقراطية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة 

قدما.
  وهي الرحلـــة الثانية التي 
تقوم بها كلينتون إلى املنطقة 
إلى  خالل شـــهر منذ زيارتها 
البحرين في ديسمبر املاضي.

  وأفاد مسؤول رفيع املستوى 

فـــي اخلارجيـــة االميركيـــة 
بـــأن كلينتون  الصحافيـــني 
ســـتبحث مع القـــادة العرب 
اخلليجيني التطورات املتعلقة 
بايران فـــي اجلهة املقابلة من 
اخلليج كما ســـتناقش كيفية 
التقدم في اجلولة اجلديدة من 
النوويـــة املتعددة  احملادثات 
األطراف.وكما احلال بالنسبة 
الدارة الرئيس السابق جورج 
بوش، يســـعى فريق الرئيس 

باراك اوباما الى حمل احللفاء 
العرب الســـنة على تخطي ما 
يعتبره حتفظات وذلك في سبيل 
بناء عالقات أوثق مع احلكومة 

العراقية اجلديدة.
  وترى واشنطن في احلكومة 
اجلديدة التي مت تشكيلها بعد 
اشهر على االنتخابات التشريعية 
في مارس، متثيال اوسع للشعب 
العراقي مبا يشمل السنة الذين 
حكموا العراق في عهد  املقبور 

  عواصم - وكاالت: أكد قائد 
القـــوات البحرية في احلرس 
الثوري اإليراني، األدميرال علي 
فدوي، إن القدرة الصاروخية 
الثوري  «املتفوقة» للحـــرس 
املنطقـــة  بإمكانهـــا تغطيـــة 

برمتها.
  وأفادت وكالة «مهر» اإليرانية 
لألنباء بأن تصريحات فدوي 
الـــرد على  إطـــار  فـــي  تأتي 
التصريحـــات األخيرة لوزير 
الدفاع األميركي روبرت غيتس 
والتي قال فيها إن إيران أربكت 

توازن القوى في املنطقة.
  واعتبر فدوي أن «التدخالت 
األميركية وإشعال احلروب في 
الشرق األوسط أدت حتى اآلن 
إلى اإلخالل بالتوازن وزعزعة 
االستقرار واملصالح املشتركة 
لشـــعوب املنطقـــة، واشـــار 
االدميرال فـــدوي الى «القدرة 
الفائقـــة» للحرس الثوري في 
الدفاعيـــة ملنطقة  التغطيـــة 
اخلليج قائال: «إن املنظومات 
البحريـــة املتنوعـــة وكذلـــك 
منظومـــات صواريخ احلرس 
الثوري أرض ـ بحر ذات املدى 
الكبير جدا تغطي اخلليج وبحر 
عمان واملنطقة، وهذا األمر يدل 

  كلينتون في جولة خليجية للتباحث حول إيران والعراق والمجتمعات المدنية 
 

  إسرائيل تهدم «شيبرد» األثري في القدس لبناء مستوطنات
واملواثيق الدولية».

  من جانبه، قال اليشيع بيليغ 
رئيس مجموعة الليكود (ميني) 
في االئتـــالف البلدي في مدينة 
القدس ملوقع صحيفة يديعوت 
احرونوت االلكتروني «ال يوجد 
مشاريع كافية السكان ذوي الدخل 
املنخفض في القدس، امتنى لو كان 
هناك الكثير من االحياء اليهودية 
في اجلزء الشـــرقي بحيث يتم 

احلفاظ على وحدة املدين»».
  واعلنت احلكومة الفلسطينية 
التي يترأسها سالم فياض رفضها 
واســـتنكارها «الشـــديد» لهدم 

الفندق.
  وقال مديـــر املكتب االعالمي 
احلكومي غسان اخلطيب ان «ما 
يجري من هدم لفندق شـــيبرد 
في مدينة القـــدس بهدف اقامة 
بؤرة اســـتيطانية هو استمرار 
لسياسة اســـتيطانية وتهويد 
للمدينة مخالفة للقوانني الدولية 

وتنتهك حقوق االنسان». 

في ١٩٦٧ وخاصة في مدينة القدس 
دليل على اصرار حكومة اليمني 
املتطرف في دولة االحتالل على 
حتدي املجتمع الدولي والقوانني 

للشعب الفلسطيني».
  واكـــد ان «مواصلـــة تنفيذ 
املشروع االستيطاني االستعماري 
في االراضي الفلسطينية احملتلة 

دلياني عضـــو املجلس الثوري 
حلركة فتح أن عملية هدم الفندق 
انتهاكا جديدا للحقوق  »تشكل 
الشخصية والوطنية والتاريخية 

  عواصـــم ـ وكاالت: بـــدأت 
السلطات االسرائيلية امس هدم 
فندق قدمي في القدس الشرقية 
العربية احملتلة مـــن اجل بناء 
وحدات ســـكنية اســـتيطانية 

لليهود.
  وبدأت ثـــالث جرافات حتت 
حماية الشرطة االسرائيلية بهدم 
جزء من مبنى فندق شيبرد القدمي 
في حي الشـــيخ جراح، وقالت 
حاغيت اوفران املســـؤولة في 
حركة السالم االن االسرائيلية 
املناهضة لالستيطان، انه «يجري 
هدم النصف الشـــمالي للمبنى 
الســـلطات االسرائيلية  وتريد 
بناء عشرين منزال على املوقع 
لتشـــكيل نواة حلي يهودي في 

احلال».
  واكد ميكي روزنفيلد الناطق 
باسم الشـــرطة االسرائيلية ان 
«قوات من الشـــرطة انتشـــرت 
في املوقع من اجل احلفاظ على 
الهدوء»، ومن جهته اعتبر دميتري 

 فلسطينيون يتابعون اجلرافة اإلسرائيلية وهي تهدم فندق شيبرد التاريخي في القدس  (رويترز) 

 عمرو موسى: القمة المقبلة في بغداد 
  ستكون صفحة جديدة للمنطقة 

 بغداد ـ يو.بــــي.آي: أكد األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى ان القمة املقبلة في بغداد 
ستكون منطلقا لصفحات جديدة تكتب في حاضر 

ومستقبل املنطقة.
  وقال في كلمة امام البرملان العراقي ان القمة تعني 
ان العراق وهو احد املؤسسني للجامعة العربية 
سيعود للعب دوره القيادي في الوسط العربي، 
مشيرا الى ان العالقة بني العراق واجلامعة العربية 
كانت ومازالت ايجابية مشــــيدا بجهود اجلامعة 

لتحقيق املصاحلة الوطنية في العراق.
  وتطرق موســــى امس خالل زيارته للعراق 
لليــــوم الثاني على التوالي على رأس وفد رفيع 
الى املشــــاكل التي تواجهها الدول العربية وقال 
انها «ليســــت سياســــية فقط وامنا فكرية ايضا 
حيث عانينا خالل السنوات املاضية مما يسمى 
بصراع احلضارات ووجهت اتهامات الى ثقافتنا 
وكان البد من مواجهة تسمع صوتنا االيجابي. ان 
ازمات تصيب جزءا من مجتمعاتنا مثل ماحدث 
لالخوة املسيحيني البد ان نرفضه متاما من منطلق 

الدين هللا والوطن للجميع».

  الى ذلك، دعا نائب رئيــــس الوزراء العراقي 
صالح املطلك امس الدول العربية إلى املشاركة 
الفاعلة في القمة في بغداد لتأكيد دعمهم للعراق، 
مؤكدا على ضرورة انعقاد القمة في وقتها احملدد 
فيما اعلن األمني العام جلامعــــة الدول العربية 
عمرو موســــى أنه سيزور بغداد عدة مرات قبل 

انعقاد القمة.
  وقال املطلك خالل مؤمتر صحافي مشــــترك 
عقده مع موســــى في بغداد ان «العراق من دون 
األمة العربية ســــيكون بلدا ضعيفا كما أن األمة 
العربيــــة من دون العراق لن تكــــون أمة» داعيا 
العــــرب ألن يثبتوا وقوفهم مع العراق من خالل 

املشاركة الفعالة في القمة العربية.
  وأعرب املطلــــك عن ثقته بــــأن األمني العام 
جلامعة الدول العربية ســــيلعب دورا مهما في 
حث العرب على املشاركة في القمة العربية في 
بغداد مبا يتالئــــم مع حاجة العراق للعرب في 
الوقت احلالي، مشــــيرا إلى أن مشاركة العرب 
بفعالية كبيرة في القمة املقبلة سيعطي دفعة 

إلنعاش املواطن العراقي.

 النائبة الديموقراطية غيفوردز تكافح الموت ومطلق النار «غير متزن» 
 تاكســـون ـ اريزونا ـ رويتـــرز: تكافح غابرييل 
النواب  الدميوقراطيـــة مبجلس  غيفوردز العضو 
األميركي عن والية اريزونا للبقاء على قيد احلياة 
بعدما أطلق مســـلح الرصاص على رأســـها وقتل 
ســـتة آخرين أثناء اجتماعها مع ناخبني في مدينة 

تاكسون.
  وحالة العضو البالغة من العمر ٤٠ عاما حرجة 
بعدما اصيبت برصاصة واحدة مســـاء امس االول 
ويشعر االطباء بتفاؤل مشوب باحلذر بشأن احتمال 
بقائها على قيد احلياة ويسعى احملققون للوصول إلى 
الدافع في حادث إطالق النار على النائبة االحتادية 

ويبحثون احتمال وجود متواطئ في احلادث.
  وأطلق املشـــتبه به الذي حددت هويته على أن 
اسمه غاريد لي لوفنر(٢٢ عاما) الرصاص من مسدس 

نصف آلي ومن مدى قريب خارج متجر وسيطر عليه اثنان من املارة 
بعد إطالق النار، ومن بني القتلى قاض احتادي وطفلة تبلغ من العمر 

تسع سنوات وأصيب ١٢ شخصا آخرون في احلادث.
  وسبب احلادث صدمة في واشنطن حيث أجل الكونغرس األميركي 
تصويتـــا مهما يتعلق بإصالح الرعايـــة الصحية إلى وقت الحق هذا 

االسبوع.
  وبعد احلملة االنتخابية احملمومة العام املاضي في انتخابات التجديد 
النصفـــي للكونغرس قال البعض إن االنتقـــادات الالذعة رمبا يكون 

لهـــا دور في حادث إطالق النار على غيفوردز، ولم 
يعرف حتى االن ما إذا كان الطالق النار عالقة بأي 

موقف سياسي.
  وقال كالرنس دوبنيك قائد شرطة مقاطعة بيما إن 
املشتبه به «لديه نوع من املاضي املضطرب ولسنا 
مقتنعني بأنه قام بهذا العمل مبفرده»، وأضاف أنه يثق 
أن غيفوردز كانت هدف إطالق النار، وقال دوبنيك 
إن املشتبه به وجه تهديدات بالقتل في املاضي لكنها 

لم تتضمن تهديدا بقتل غيفوردز.
  وقال «كل ما ميكنني قوله هو أن هذا الشـــخص 
رمبا يعاني من مشـــكلة عقلية»، ووصفه بأنه غير 
متزن. وقال مكتب قائد الشرطة امس إن السلطات 
مازالت تســـعى وراء رجل ثان «رمبا تربطه صالت 
باملشـــتبه به» وصورته كاميرا ڤيديو بالقرب من 

مكان إطالق النار وهو مطلوب الستجوابه.
  وقال ســـتيفن ريل الذي ســـاعد في كبح املشتبه به لشبكة «سي.

ان.ان» التلفزيونية ان الشـــاب كان يرتدي مالبس رثة لكن كان يبدو 
عليه التركيز وهو يطلق النار بطريقة عشوائية وسط احلشد.

  وذكرت االذاعة العامة الوطنية ان غيفوردز كانت تستضيف لقاء 
»الكونغـــرس عند ناصيتك» وهي جتمعات عامـــة تهدف منها اعطاء 
ناخبيها فرصة للتحدث مباشرة معها عندما هاجمها املسلح من على 

بعد ١٫٢ متر. 

 تضارب معلومات حول الجاسوسة األميركية:  واشنطن تنفي اعتقالها وطهران تؤكد اعترافها 
  عواصمـ  وكاالت: تضاربت املعلومات حول مصير املرأة االميركية 
التي أعلن اعتقالها في إيران. ففي حني نفت وزارة اخلارجية األميركية 
مزاعم إيران بأن تكون قد احتجزت أي أميركية بتهمة التجسس مشيرة 
إلى أن املرأة املعنية بأمان وليست محتجزة في اجلمهورية اإلسالمية، 

أكدت طهران أن املرأة اعترفت بقيامها بأعمال جتسسية. 
  من جانبها، نقلت شبكة «أي بي سي» األميركية عن املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية مارك تونر قوله أمس «لقد حددنا مكان وجود املواطنة 

األميركية التي يبدو أنها كانت موضوع التقارير وأكدنا أنها بأمان».
  ورفض تونر تقدمي تفاصيل إضافية في وقت نقلت فيه الشبكة عن 
مسؤول أميركي لم تكشف عن اسمه أن املرأة موجودة في مدينة اسطنبول 

في تركيا وأن مسؤولني قنصليني أميركيني تواصلوا معها.

  لكن املسؤول في حرس احلدود اإليراني احمد غروند قال للتلفزيون 
احلكومي أمس ان األميركية التي اعتقلت في شمال غرب ايران قرب 

احلدود مع اذربيجان اعترفت بالقيام بنشاطات جتسسية.
ــذه االجنبية اعتقلت من قبل دورية  ــد اجلنرال غروند ان «ه    وأك
حلرس احلدود بعد تصويرها منشآت للجمهورية االسالمية، ومراكز 
ــخاص»، واضاف انها «متتلك اجهزة متطورة  ــواق واش حدودية واس

واعترفت بالوقائع خالل جلسات االستجواب االولى».
   وكان هذا املسؤول اكد أمس األول ان االميركية التي كانت وسائل 
ــنطن  ــبوع عن اعتقالها قبل ان تنفي واش ــالم حتدثت هذا االس االع

املعلومات، موقوفة في ايران.
ــة» اميركية في     وقال غروند ان حرس احلدود اعتقلوا «جاسوس

مدينة جلفا على احلدود مع اذربيجان وكانت مكلفة من قبل األميركيني 
بتصوير الشريط احلدودي بواسطة آالت متطورة، حسبما نقلت وكالتا 

االنباء االيرانيتان «فارس» و«مهر».
ــى هال تااليان بينما  ــا قالت وكالة فارس إن املرأة تدع    من جهته
ــو هال فاياالن وعمرها  ــمها ه قالت مهر ووكالة االنباء الطبية إن اس

٣٤ عاما.
   وصرح احمد غروند بأن «اجلاسوسة االميركية اعتقلت في جلفا» 

املنطقة الواقعة شمال غرب إيران على احلدود مع أذربيجان.
ــتعالم حرس احلدود في  ــب مكتب اس    واضاف انها «اوقفت حس
ــائحة وكانت  ــس من يناير اثناء قيامها بالتصوير مدعية انها س اخلام

مكلفة مبهمة من قبل وكالة التجسس االميركية». 

 السعودية تعلن قائمة مطلوبين «خامسة» بـ ٤٧ متواجدين خارج المملكة
 الرياض ـ أ.ش.أ: أعلن املتحدث االمني بوزارة الداخلية السعودية أن اجلهات املختصة 
متكنت من رصد ٤٧ مطلوبا للجهات األمنية من الســـعوديني املتواجدين في اخلارج ممن 
توافـــرت االدلة أنهم يتبنون الفكر الضال ممن صـــور لهم خيالهم املريض حتني الفرص 
للتنفيذ أو املســـاعدة في اقتراف عمل إجرامي على أرض الوطن مشيرا إلى أنه مت تسليم 

قائمة بأسماء هؤالء املطلوبني للشرطة الدولية (االنتربول) الستردادهم.

  المستندات الالزمة

  وأكد املتحدث ـ في مؤمتر عقده امس ـ انه مت تزويد االنتربول بكل املســـتندات الالزمة 
لتوفير السند القانوني جلميع دول العالم للقبض عليهم واعادتهم الى اململكة.

  وقال املتحدث إن املطلوبني جميعهم من السعوديني كما ثبت أنهم خطرين جدا ومدربني 
على اســـتخدام األسلحة، مشـــيرا إلى أن من بينهم عدد ميارس أدوارا قيادية في تنظيم 
القاعدة وقد غادر الكثيرون منهم اململكة بالطرق غير النظامية ولم تسجل لهم عودة و١٣ 

تسللوا و٤ غادروا اململكة بالطرق غير املشروعة.
  وفيمـــا يتعلق باملواقع التي توفرت املعلومـــات عن تواجدهم فيها، أوضح أنه توفرت 

معلومات عن ١٦ مطلوبا مت رصدهم في اليمن و٢٧ توفر معلومات عن رصدهم في افغانستان 
وباكستان و٤ توفرت معلومات عن رصدهم في العراق.

  تحديد التهم

  وأشار الى أن أعمار هذه املجموعة تتراوح بني ١٨ و٤٠ سنة متوسط اعمارهم ميكن حتديده 
بـ ٢٦ عاما منهم ٣٤ تتراوح أعمارهم من ٢٠ الى ٣٠ ســـنة و١٢ تتراوح أعمارهم من ٣٠ الى ٤٠ 
عاما. وأكد املتحدث االمني السعودي أن كل فرد من هؤالء الـ ٤٧ مت اعداد مستند بالتهم املوجهة 
اليه مشـــيرا إلى أنه من الناحية العامة ميكن حتديد هذه التهم في مقدمتها تبني فكر تنظيم 
القاعدة االرهابي والترويج له واالنضمام لتنظيمات الفئة الضالة والتدرب على املهارات القتالية 
باســـتخدام االسلحة املتنوعة واملتفجرات والسموم بهدف استخدامها في تنفيذ اعمال ارهابية 
وحتريض صغار السن على مخالفة والة االمر والسفر الى مناطق الصراع وتسهيل سفر الشباب 
الى مناطق تشهد صراعات واالنضمام الى التنظيمات التي متارس االرهاب وتقدمي دعم تقني 

واعالمي لتنظيم القاعدة وتقدمي تسهيالت ودعم لوجستي وجمع أموال لدعم التنظيم.
  وأشار الى أن هذه هي القائمة اخلامسة وتشمل ٤٧ مطلوبا، الفتا إلى ان القائمة االولى كانت 

مكونة من ١٩ اسما والثانية من ٢٦ والثالثة من ٣٦ والرابعة من ٨٥ وهذه اخلامسة.
  واكد أن اجلهات االمنية ستواصل االعالن عن الذين لم يتم االعالن عنهم ومتابعتهم ورصد 

مواقع تواجدهم والنشاطات التي يقومون بها وتقدميهم لنيل جزائهم العادل.
  وذكـــر املتحدث أن الباب مازال مفتوحا امامهم وغيرهم ممن وردت اســـماؤهم في القوائم 
الســـابقة ولم يتم حتديد مواقف نهائية لهم وما زالت امامهم الفرصة للعودة واالستفادة من 
الظـــروف التي ســـيتم مراعاتها فيما لو اختاروا هذا اخليار، الفتـــا إلى أن من لم يتجاوب مع 

الدعوة بتسليم أنفسهم فستستمر متابعتهم حتى يتم القبض عليهم.
  كما دعا املتحدث األمني هؤالء املطلوبني إلى العودة إلى رشدهم والرجوع عن غيهم واملبادرة 
بتســـليم أنفسهم إلى أقرب ممثليه خلادم احلرمني الشـــريفني حيث سيتم تأمني عودتهم ولم 

شملهم بأسرهم وأخذ ذلك في االعتبار عند النظر في أمرهم.
  وذكر بتخصيص مكافأة مالية ملن يدلي مبعلومات تؤدي الى اعتقال املطلوبني،  كما اشـــار 

الى ان خمسة مطلوبني في اخلارج سلموا انفسهم الى السلطات السعودية.
  واعلنت وزارة العدل السعودية اول من امس انه متت محاكمة ٧٦٥ شخصا في اململكة على 

صلة بتنظيم القاعدة منذ بدء احلملة على الشبكة املتطرفة. 

 غابرييل غيفوردز 

  هل يتعلم الجمهوريون الجدد من أخطاء الماضي في أميركا؟ 
 واشنطن ـ د.ب.أ: جاء بعث اجلمهوريني 
مجددا أســـرع بكثير مما توقع أغلب النقاد 
السياســـيني في الواليـــات املتحدة، ولكن 
مشرعي احلزب احملافظ يعرفون أن الطبيعة 
املتقلبة للناخبني تعني أن التفويض اجلديد 

املمنوح لهم قد يكون قصيرا للغاية.
  فقد استعاد احلزب اجلمهوري السيطرة 
علـــى مجلس النـــواب األميركـــي االربعاء 
املاضي، وذلـــك بعد عامني فقـــط من ترك 
الرئيس جورج دبليو بوش غير احملبوب 
السلطة وبعد أربع سنوات فقط من استعادة 
الدميوقراطيني امليالني لليسار السيطرة على 
نفس املجلس. ويأتي هذا الدور املتجدد في 
احلكم بعدما تلقى الرئيس باراك أوباما وحزبه 
الدميوقراطي هزميـــة مريرة في انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس التي أجريت 

في نوفمبر املاضي.
  وحتولت رســـالة «التغيير»، التي أتت 
بأوباما الى السلطة عام ٢٠٠٨، ضده وسط 
خيبة أمل الرأي العام بسبب االقتصاد املتعثر 

وارتفاع معدل البطالة.
  ومع ذلك، فإن اجلمهوريني حصلوا على 

ركن واحـــد من ثالثة أركان أساســـية في 
احلكومة األميركية حيث سيظل أوباما في 
البيت االبيض ملدة عامني على االقل، بينما 
اليزال مجلس الشيوخ في ايدي الدميوقراطيني 
على الرغم من عودتهم االربعاء املاضي الى 

االغلبية الضئيلة.
  وبينما بلغت معـــدالت الرضا عن أداء 
الكونغرس ٢٠٪، فمـــن الواضح أن غضب 
الناخبني األميركيني موجه الى املشرعني من 
احلزبني، وفي املقابل يقل معدل الرضا عن 

أداء أوباما عن ٥٠٪.
  ويبدو أن رئيس مجلس النواب اجلديد 
جون بوينر، الذي سيكون رئيس املجموعة 
البرملانية للحزب اجلمهوري حتى انتخابات 
الرئاسة ٢٠١٢، أدرك هشاشة منصبه اجلديد 
في اخلطاب الذي ألقاه االربعاء املاضي بعد 

انتخابه رئيسا للمجلس.
  وقال بوينر «أحرجنا الشعب األميركي، 
لقد أنعشـــوا ذاكرتنا وأعـــادوا إلى أذهاننا 
بالتأكيد كيف أن االمتياز اخلاص باخلدمة 
هو أمر مؤقت، لقد ذكرونا بأن كل شيء هنا 
هو على سبيل االستعارة منهم، مبا في ذلك 

هذه مطرقة منصة املجلس».
  وللمشاركة في حكومة مقسمة بالواليات 
املتحدة الكثير من املساوئ، ويدرك ذلك جيدا 
اجلمهوريون الذي فازوا بالسلطة عام ١٩٩٤ 
بعد عامني من رئاســـة بيل كلينتون التي 

كانت غير محبوبة في ذلك الوقت.
  وحتت قيادة نيوت جنجريتش، تسبب 
اجلمهوريون في جتميد مهام وأعمال احلكومة 
الفيدراليـــة عام ١٩٩٥ فـــي محاولة الجبار 
الرئيس للموافقة على ادخال تخفيضات على 
امليزانية. ويعتقد أن ذلك االسلوب العدائي 
بشكل مبالغ فيه قد تسبب في ابعاد الناخبني 
عن احلزب اجلمهوري وساعد كلينتون على 

اعادة انتخابه عام ١٩٩٦.
  وسيبذل اجلمهوريون قصارى جهدهم 
لالســـتفادة من دروس سيطرتهم السابقة 

على الكونغرس في ظل ادارة بوش.
  فقـــد القى الكثير من احملافظني بالالئمة 
على بوش واملشرعني اجلمهوريني، في التخلي 
عن املبادئ املالية احملافظة واملساهمة في 
االرتفاع الكبير للعجـــز في امليزانية الذي 

يواجه البالد حاليا.


