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Ηατζέντα των πολιτικών εξελίξεων της εβδομάδας στην Ουάσινγκτον, όπως αυτή διαμορφώνεται
από τις εκτιμήσεις της πολιτικής εκπομπής "Inside Politics” του CNN:
1-.Το συνοριακό τείχος χάνει έναν ακόμη γύρο στο δικαστήριο
Έναςομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια εμποδίζει τα σχέδια του προέδρου Τραμπ για την
χρησιμοποίηση κονδυλίων του αμερικανικού Πενταγώνου στην κατασκευή του συνοριακού
τείχους,
Σύμφωναμε τον δημοσιογράφο της εφημερίδας "The New York Times” Μάικλ Σίαρ είναι η 38η
φορά που ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο εμποδίζει κάποια από τις πολιτικές που προωθεί ο
πρόεδρος Τραμπ.
Οίδιος επισημαίνει ότι αυτό που είναι ενοχλητικό για τον Αμερικανό πρόεδρο, είναι η εξουσία που
έχει ένας δικαστής περιφερειακού δικαστηρίου να εμποδίζει την εφαρμογή της πολιτικής του σε
παναμερικανικό επίπεδο, μέσω της έκδοσης μιας σχετικής δικαστικής απόφασης.
"Ουπουργός Δικαιοσύνης Μπιλ Μπαρ παραπονέθηκε σχετικά την προηγούμενη εβδομάδα,
λέγοντας ότι η πρακτική αυτή αποτελεί παραβίαση των συνταγματικών αρχών,” είπε ο Σίαρ. "Έτσι,
η κυβέρνηση Τραμπ θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, προκειμένου να ζητήσει
από τους δικαστές τους να σταματήσουν την εφαρμογή αυτής της πρακτικής. Οι ειδικοί στα νομικά
θέματα, το θεωρούν αυτό σχεδόν αδύνατο να συμβεί. Ωστόσο, υπάρχει ένας βαθμός ειρωνείας σε
αυτό, καθώς στην περίοδο της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα μία προσφιλής πρακτική για τους
Ρεπουμπλικάνους ήταν να προσφεύγουν στους ομοσπονδιακούς δικαστές και να τους ζητούν να
εμποδίσουν πολιτικές που δεν τους άρεσαν.”
2-.Η πολιτική μάχη των αμβλώσεων
ΟΡεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Μισούρι Μάικ Πάρσον υπέγραψε έναν από τους πιο
περιοριστικούς νόμους για τις αμβλώσεις σε παναμερικανικό επίπεδο την προηγούμενη
εβδομάδα, απαγορεύοντας την άμβλωση μετά την όγδοη εβδομάδα της κύησης και χωρίς να

υπάρχουν εξαιρέσεις για περιπτώσεις βιασμού ή αιμομιξίας.
Έναςαυξανόμενος αριθμός αμερικανικών Πολιτειών που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους
κινούνται προς την κατεύθυνση απαγόρευσης της πλειοψηφίας των περιπτώσεων στις οποίες, η
άμβλωση θεωρούνταν νόμιμη.
ΟιΔημοκρατικοί από την πλευρά τους δηλώνουν ότι χιλιάδες γυναικών, αλλά κι άλλων ακτιβιστών
θα διαμαρτυρηθούν για την απαγόρευση των αμβλώσεων, ενώ αντίθετοι με ένα τέτοιο μέτρο, είναι
οι υποψήφιοι του προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών για τις εκλογές του 2020.
Απότην άλλη μεριά και μερικοί από τους Ρεπουμπλικάνους δηλώνουν ότι μερικές από τις πολιτικές
πρωτοβουλίες του προέδρου Τραμπ για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ακραίες. Οι αμβλώσεις θα
παραμείνουν στην επικαιρότητα, οξύνοντας το κλίμα πολιτικής πόλωσης μεταξύ Ρεπουμπλικάνων
και Δημοκρατικών.
3-.Η μάχη για τις πωλήσεις όπλων στην Σαουδική Αραβία
Οπρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι παρακάμπτει το Κογκρέσο για να πωλήσει όπλα
οικονομικής αξίας άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Σαουδική Αραβία. Η δήλωση αυτή
προκάλεσε τα αρνητικά σχόλια Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών μελών του Κογκρέσου, που
επιθυμούν την τιμωρία της Σαουδικής Αραβίας για την δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, αλλά και
για άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
"Αυτόείναι κάτι το οποίο εμποδίζεται για μήνες από το Κογκρέσο και τώρα παρέκαμψαν το
Καπιτώλιο για να ολοκληρώσουν τις πωλήσεις,” δήλωσε ο Φιλ Μάτινγκλι, "είναι κάτι που δεν
αρέσει στους βουλευτές και γερουσιαστές,” συμπλήρωσε ο ίδιος.
"Ηυποστήριξη του Κογκρέσου προς την Σαουδική Αραβία μειώθηκε αισθητά κατά τους τελευταίους
10 ή 11 μήνες κι αυτό είναι διακομματικό. Θα δείτε μία σειρά μελών του Κογκρέσου να αναζητούν
τρόπους για να το σταματήσουν αυτό, στο μέλλον,” παρατήρησε ο Μάτινγκλι.
4-.Το Κογκρέσο και το Ιράν
Δενείναι μόνο οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Σαουδική Αραβία, ένα ζήτημα αιχμής στα θέματα
εξωτερικής πολιτικής για το Κογκρέσο.
Ταμέλη του Κογκρέσου ανησυχούν επίσης, για το σχέδιο του Τραμπ αναφορικά με το Ιράν. Την
προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος αποδέχτηκε την επιπλέον αποστολή 1.500
στρατιωτών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου.
"Έχουμεδει βήματα να γίνονται την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η αμερικανική κυβέρνηση ήρθε
στο Καπιτώλιο για να εξηγήσει την κινητικότητα των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην
περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης ναυτικής μονάδας αεροπλανοφόρου στον
Κόλπο,” δήλωσε η δημοσιογράφος της εφημερίδας "The Washington Post” Καρούν Ντεμιρτζιάν.

Μίαερώτηση σύμφωνα με την ίδια εντοπίζεται στο αν θα ασκηθούν πιέσεις από μέλη του
Κογκρέσου για μία νέα εξουσιοδότηση χρήσης στρατιωτικών μέσων (AUMF) αντί να θεωρηθεί σε
ισχύ ανάλογη εξουσιοδότηση που εγκρίθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και νομιμοποίησε την
χρήση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων από τότε.
5-.Φόβοι οικονομικής ύφεσης το 2020
Στοεπίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ
των ΗΠΑ και της Κίνας, αλλά και οι πιθανές επιπτώσεις της, στην αμερικανική οικονομία.
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