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ّ
أوباما ينجح في تخطي الهاوية املالية
ّ
�ي ،م �س ��اء أول
أق � ��ر ال �ك��ون �غ��رس األم� �ي ��رك � ّ
م��ن أم��س ،ال�ق��ان��ون ال��ذي ج��ن��ب ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ت��داب �ي��ر ت�ق�ش��ف ص��ارم��ة ُع��رف��ت
ب��اس��م «ال�ه��اوي��ة امل��ال�ي��ة» ،فحقق الرئيس
ب � � ��اراك أوب� ��ام� ��ا ب ��ذل ��ك ان� �ت� �ص ��ارًا ب �ف��رض
ضريبة أعلى على امليسورين ،لكنه ّ
أجل
لبضعة أسابيع ملفات أخرى شائكة.
وص� � ّ�وت م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،ال ��ذي يسيطر
ع� �ل� �ي ��ه ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ون ،ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون
ب�غ��ال�ب�ي��ة  257ص��وت��ًا م�ق��اب��ل  167صوتًا
م � �ع ��ارض ��ًا ،ب �ع ��د  24س ��اع ��ة ع �ل ��ى إق � � ّ�رار
التسوية في مجلس الشيوخ ،حيث يمثل
الديموقراطيون غالبية.
وك� � ��ان م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ ،ال� � ��ذي اج �ت �م��ع
ليلة رأس السنة ألول م��رة منذ أكثر من
أرب�ع�ين ع��ام��ًا ،ق��د ص� ّ�وت لصالح القانون
بغالبية ساحقة م��ن  89ص��وت��ًا مقابل 8
أص��وات معارضة .وتوصل الى التسوية
نائب الرئيس جو بايدن مع زعيم األقلية
الجمهورية ف��ي مجلس الشيوخ ميتش
م��اك��ون �ي��لّ .
وأي � ��د ق �س��م م��ن ال�ج�م�ه��وري�ين
القانون على ال��رغ��م م��ن رفضهم املبدئي
ألي زي � � ��ادة ض��ري �ب �ي��ة ،ألن ال �ب ��دي ��ل ك��ان
سيؤدي الى «الهاوية املالية» ،أو بمعنى
آخر زيادة الضرائب على مجمل املكلفني
األميركيني تقريبًا ،واقتطاعات كبيرة في
ن�ف�ق��ات ال�ح�ك��وم��ة ال�ف��درال�ي��ة ،وخصوصًا
من ميزانية الدفاع.
ويقضي االت �ف��اق ب��زي��ادة ال�ض��رائ��ب على
األميركيني امليسورين ،بحيث يجري رفع
الضريبة من  35في املئة الى  39,6في املئة

للعائالت التي ّيفوق دخلها السنوي 450
أل��ف دوالر .ل�ك��ن��ه ت��رك ع ��ددًا م��ن امل�س��ائ��ل
م �ع �ل �ق��ة ب� �ش ��أن االق � �ت � �ط ��اع ف� ��ي ال �ن �ف �ق��ات
العامة ُ ،وال سيما في القطاع العسكري،
وال�ت��ي أ ّج ��ل استحقاقها لشهرين ،وهي
تنذر بمعركة جديدة بني البيت األبيض
وامل �ح��اف �ظ�ي�ن ح� ��ول ت �خ �ف �ي �ض��ات م��زم�ع��ة
ل �ب��رام��ج م�ح�ل�ي��ة وع �س �ك��ري��ة ب�ق�ي�م��ة 109
مليارات دوالر.
ّ
ّ
ورح��ب أوباما بإقرار القانون ،مؤكدًا أنه
حقق بذلك أحد وعوده االنتخابية بجعل
ال �ن �ظ��ام ال�ض��ري�ب��ي أك �ث��ر ع��دال��ة .وق ��ال إن
«إح��دى ركائز حملتي االنتخابية كانت
تغيير م ��ادة ف��ي ق��ان��ون ال�ض��رائ��ب تميل
كثيرًا لصالح األثرياء على حساب الطبقة
املتوسطة» .وأضاف «لقد فعلنا ذلك هذا
امل �س��اء ب�ف�ض��ل أص� ��وات ال��دي�م��وق��راط�ي�ين
وال �ج �م �ه ��وري�ي�ن ف ��ي ال� �ك ��ون� �غ ��رس» ب�ع��د
عشرين دقيقة على إقرار مشروع القانون
في مجلس النواب بعد مجلس الشيوخ.
وف � ��ي ت �ح��ذي��ر ل �خ �ص��وم��ه ال �ج �م �ه��وري�ين
الذين قد يسعون الى تعويض خسائرهم
ب �ع��دم��ا اض � �ط� ��روا ال � ��ى ال� �ق� �ب ��ول ب ��زي ��ادة
الضرائب على الطبقات امليسورة ،أكد أنه
س�ي��رف��ض ال �ت �ف��اوض م�ع�ه��م ع�ل��ى ش��روط
زيادة السقف القانوني للمديونية ،وهو
م��ا ي�ج��ب ال �ق �ي��ام ب��ه ف��ي ال��رب��ع األول من
ع ��ام  ،2013م�ق��اب��ل زي� ��ادة س�ق��ف ال��دي��ون
ال�ح�ك��وم�ي��ة .وق ��ال أوب ��ام ��ا إن ��ه «ف ��ي حني
أنني سأتفاوض ح��ول أم��ور ع� ّ�دة ،فإنني
لن أخوض نقاشًا آخر مع هذا الكونغرس

ّ
الشمالية تأمل
كوريا
ّ
الجنوبية
إنهاء املواجهة مع
ع� ّ�ب��ر ال��زع �ي��م ال� �ك ��وري ال �ش �م��ال��ي كيم
يونغ أون ،أول من أمس ،عن أمله في
انتهاء املواجهة مع كوريا الجنوبية
وف��ي «تغيير ج��ذري» يسمح بظهور
«ع � � �م� �ل��اق اق � � �ت � � �ص� � ��ادي» ،ل� �ك� �ن ��ه أك� ��د
م�ج��ددًا ف��ي ال��وق��ت نفسه الطموحات
العسكرية للنظام الشيوعي.
وقال كيم ،في رسالة بثها التلفزيون
ال �ح �ك��وم��ي« :إلن� �ه ��اء ان �ق �س��ام ال �ب�لاد
وال�ت��وص��ل ال��ى إع ��ادة ت��وح�ي��ده��ا ،من
امل� �ه ��م وق � ��ف امل ��واج� �ه ��ة ب �ي�ن ال �ش �م��ال
والجنوب».
وأض ��اف ف��ي رس��ال�ت��ه ه��ذه بمناسبة
رأس السنة ،أن «تاريخ العالقات بني
ال �ك��وري �ت�ي�ن ُي �ظ �ه��ر ان امل��واج �ه��ة ب�ين
مواطنينا ال ت�ق��ود ال��ى ش��يء إال ال��ى
الحرب».
وق� � � � � ��ال إن «ال � � �ق� � ��وة
ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ب �ل��د م��ا
تمثل قوته الوطنية
وال يمكن ان تتطور
اال ب � �ب � �ن ��اء ق ��درت� �ه ��ا
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف � ��ي ك��ل
املجاالت».
وع � � � �ل� � � ��ى ال � �ص � �ع � �ي� ��د
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي ،ع � ّ�ب ��ر
ال� � ��زع � � �ي� � ��م ال� � � �ك � � ��وري
ع� � � � � � � � ��ن أم� � � � � � � �ل � � � � � � ��ه أن
ت� � �ك � ��ون  2013س �ن��ة
«االب �ت �ك��ارات الكبرى
وال � � � �ت � � � �غ � � � �ي � � � �ي� � � ��رات»،
ُم� �ل � ّ�م� �ح ��ًا ب� ��ذل� ��ك ال ��ى
اص�لاح��ات لتحديث االق�ت�ص��اد ال��ذي
يعاني م��ن ع�ق��ود م��ن اإلدارة السيئة
وال �ع��زل��ة ب�س�ب��ب ال �ع �ق��وب��ات وإع �ط��اء
األول ��وي ��ة ل�ل�ن�ف�ق��ات ال�ع�س�ك��ري��ة .وق��ال
«علينا ان نقوم بتحول جذري لبناء
اق�ت�ص��اد ع�م�لاق ب��ال��روح وال�ش�ج��اع��ة
ال� �ت ��ي ت �ح �ل �ي �ن��ا ب �ه��ا ل� �غ ��زو ال �ف �ض��اء.
ه��ذا ه��و ال�ش�ع��ار ال��ذي يتبعه الحزب
والشعب هذه السنة».
وأض ��اف أن «ال �ح��زب باكمله وال�ب�لاد
والسكان يجب ان يشاركوا» في هذا
«ال �ت �ح��ول ال �ك��ام��ل» ال ��ذي ي �ه��دف ال��ى
«ت�ح�س�ين م�س�ت��وى معيشة ال�س�ك��ان»

ال ��ذي ��ن ق� ��ال ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ان� �ه ��م ل��ن
يضطروا «لشد األحزمة» في عهده.
وتأتي هذه التصريحات بعد اسبوع
ع�ل��ى ان�ت�خ��اب امل�ح��اف�ظ��ة ب ��ارك غ�ي��ون
ه� � ��ي ،رئ� �ي� �س ��ة ل � �ك� ��وري� ��ا ال �ج �ن ��وب �ي ��ة،
وب�ي�ن�م��ا ي�ف�ك��ر م�ج�ل��س األم ��ن ال��دول��ي
ف � ��ي ف� � ��رض ع � �ق� ��وب� ��ات ج � ��دي � ��دة ع �ل��ى
ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ب�ع��د اط�لاق�ه��ا ص��اروخ��ًا
وضع قمرًا اصطناعيًا في املدار.
ّ
والالفت أن كوريا الجنوبية لم تعلق
بعد على تصريح ال��زع�ي��م الشيوعي
ال �ش �م��ال��ي .وك ��ان ��ت ق ��د ب � ��دأت ب�ي��ون��غ
ي��ان��غ اص�ل�اح ��ات خ �ج��ول��ة ف ��ي 2002
مل�ح��اول��ة ال�ح��د م��ن آث��ار ت��راج��ع الدعم
املالي واملساعدات بعد تفكك االتحاد
السوفياتي في التسعينيات.
ل �ك��ن ال �س �ل �ط��ات ال �ك��وري��ة ال �ش �م��ال �ي��ة،
ت �خ��وف��ت م ��ن ازده� ��ار
ال� �ت� �ج ��ارة ال �ص �غ �ي��رة
وأل � � � � � � �غ � � � � � � ��ت م� � �ع� � �ظ � ��م
االص � �ل � ��اح � � � � ��ات ب� �ع ��د
ثالث سنوات.
وت � � � �ش � � � �ه� � � ��د ك� � � ��وري� � � ��ا
ال � �ش � �م� ��ال � �ي� ��ة أزم � � � ��ات
غذائية بسبب اإلدارة
ال � �س � �ي � �ئ ��ة ل �ق �ط��اع �ه��ا
لزراعي والفيضانات
وال � �ج � �ف ��اف وت �ب��اط��ؤ
املساعدة الدولية في
السنوات األخيرة.
ال � � � � � ��ى ذل� � � � � � � ��ك ،أظ� � �ه � ��ر
ت � �ق� ��ري � ��ر ص � � � � ��ادر ع��ن
وزارة ال�ت��وح�ي��د ال��وط �ن��ي ف��ي ك��وري��ا
الجنوبية ،أن عدد الهاربني الكوريني
الشماليني الذين يلجأون إلى كوريا
ال �ج �ن��وب �ي��ة ق� ��د ان �خ �ف ��ض ف� ��ي ال �ع ��ام
املنصرم  2012مقارنة بالعام األسبق،
وذلك للمرة األولى منذ سبع سنوات.
وأوض � ��ح ال �ت �ق��ري��ر أن ع ��دد ال �ه��ارب�ين
ال��ذي��ن وص �ل��وا ال��ى ال�ش�ط��ر الجنوبي
في العام املاضي بلغ  ،1508وهو ما
يعد نحو  55,7في املئة مما كان عليه
في العام األسبق  2011عندما وصل
إلى ألفني و.706
(أ ف ب ،األخبار)

الالفت أن كوريا
تعلق
الجنوبية لم ّ
بعد على تصريح
الزعيم الشيوعي

قطع أوباما إجازته وعاد الى البيت األبيض من أجل التوصل الى حل قبل األربعاء (رويترز)
ب �ش��أن م��ا إذا ك ��ان ي�ن�ب�غ��ي أو ال ينبغي
عليهم دف��ع ال�ف��وات�ي��ر ال�ت��ي راك�م��وه��ا من
ّ
خ�ل�ال ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي م� ��رروه� ��ا» ،م��ذك �رًا
ب�م��ا ح�ص��ل ف��ي ص�ي��ف  2011ع�ن��دم��ا ك��ان
ه��ذا النقاش وراء ق��رار وك��ال��ة التصنيف
االئتماني «س�ت��ان��درد أن��د ب ��ورز» خفض
درجة تصنيف الواليات املتحدة.
وأضاف «دعوني أكرر ما قلته .ال يمكننا
أن نمتنع عن دفع الفواتير التي ّ
حملناها
ألنفسنا» .وت��اب��ع «إذا رف��ض الكونغرس

أن يعطي حكومة الواليات املتحدة القدرة
ع�ل��ى اس�ت�ي�ف��اء ه��ذه ال�ف��وات�ي��ر ف��ي ال��وق��ت
امل �ح��دد ،فستكون النتيجة ك��ارث�ي��ة على
االق�ت�ص��اد ك�ك��ل ،وأس ��وأ بكثير م��ن تأثير
الهاوية املالية».
وقطع أوباما إجازته في أرخبيل هاواي
في املحيط الهادئ غداة عيد امليالد إلدارة
هذه األزمة التاسعة مع الجمهوريني في
ال�ك��ون�غ��رس .وق�ب��ل م�غ��ادرت��ه ،ق��ال إن «ما
آم�ل��ه خل��ال ال�س�ن��ة ال�ج��دي��دة ه��و أن نركز

على أن ن��رى م��دى قدرتنا على التوصل
معًا الى رزمة مماثلة لهذه ،ولكن من دون
ك��ل ه��ذه املبالغة وم��ن دون ال��وص��ول الى
الهاوية ،وأن نخيف الناس بهذا القدر».
ويأتي االتفاق قبيل منتصف ليل الثالثاء،
أي في الوقت املناسب إلنعاش األس��واق
املالية ،وخصوصًا «وول ستريت» ،التي
تفتح أبوابها صباح األربعاء بعد إجازة
امليالد ورأس السنة.
وأدى االت �ف ��اق ال ��ى ت�ن�ش�ي��ط ال �ب��ورص��ات
اآلسيوية حيث فتح مؤشر «هونغ كونغ»
ب��ارت �ف��اع ب��أك�ث��ر م��ن  1ف��ي امل �ئ��ة ،ليحقق
زيادة من  2,89في املئة عند اإلغالق .كذلك
ارت �ف��ع م��ؤش��ر ب��ورص��ة س�ي��ول ب � �ـ 1,71في
املئة وسيدني  1,23في املئة ،فيما ارتفع
مؤشر بورصة باريس  1,73في املئة في
أول يوم عمل في سنة  2013ولندن 1,42
في املئة وفرانكفورت  1,01في املئة.
ّ
وعلق فرانسوا شوليه ،وهو مدير أصول
ف��ي ش��رك��ة «م��ون �س �ي �ج��ور ف �ي �ن��ان��س» في
ب ��اري ��س ،ع �ل��ى ح ��رك ��ة األس � � ��واق ب��ال �ق��ول
«ت � ��رد األس � � ��واق ب �ش �ك��ل إي �ج��اب��ي ل�ل�غ��اي��ة
املالي في ال��والي��ات املتحدة
على االتفاق ّ
وال � ��ذي ك ��ان ي �م��ث��ل ت �ه��دي �دًا اع �ت��دن��اه كل
عام تقريبًا» .وأض��اف أنها «مسألة فنية
بعض الشيء ،لكنها مهمة للغاية ،ألننا
ن�ت�ح��دث ع��ن  110م�ل�ي��ارات ي ��ورو ينبغي
تدبيرها في األجل القريب ،ومن ثم كانت
ّ
يخص اإلنفاق»،
الدولة محاصرة في ما
هو إال حل قصير
مشيرًا الى أن االتفاق ما ّ
األجل يمنح االقتصاد متنفسًا فحسب.

