
متظاهرون فلسطينيون يحاولون
االحتماء من قنابل الغاز املسيل

للدموع التي اطلقها جنود
اسرائيليون خالل مسيرة االحتجاج
االسبوعية على جدار الفصل في
قرية بلعني قرب رام اهللا امس. (أ

ف ب)

400 مشترع أميركي بدعم من "إيباك"
يناشدون أوباما عدم الضغط على إسرائيل

واشنطن – من هشام ملحم:
حضّت غالبية ساحقة من املشترعني االميركيني في
مجلسي الكونغرس، بتشجيع ومببادرة من "اللجنة
االميركية – االسرائيلية للشؤون العامة" (ايباك)
التي متثل اللوبي املؤيد السرائيل، الرئيس باراك
اوباما على مواصلة الدفع لتحقيق السالم بني
اسرائيل والفلسطينيني، وبذل "كل اجلهود" في هذا
املجال، ولكن وفقاً "ملبادئ اساسية" تشمل ترك
مهمة التفاوض "في شأن تفاصيل اي اتفاق"
للطرفني، وذلك في رفض ضمني الي تدخل او
ضغط اميركي على اسرائيل، وضرورة العمل "عن
كثب مع حليفتنا الدميوقراطية اسرائيل التي ستتخذ

مجازفات كبيرة في اي اتفاق سالم".
وجاء ذلك في رسالة بعث بها اخلميس 329 عضواً في مجلس النواب (من اصل
435) الى الرئيس اوباما، بالتنسيق مع 76 عضواً في مجلس الشيوخ (من اصل

مئة) وقعوا رسالة مماثلة.
وفي اشارة عكست مشاعر قلق اصدقاء اسرائيل من التركيز القوي الوباما ووزيرة
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون على انتقاد اعمال االستيطان االسرائيلية
واملطالبة بوقفها، وهي مطالب تؤشر الحتمال مواجهة بني ادارة اوباما واحلكومة
االسرائيلية برئاسة بنيامني نتنياهو، اضافت الرسالة: ”مما ال شك فيه ان حكومتينا
ستوافقان على قضايا عدة وتختلفان على غيرها. وافضل طريقة مؤكدة للتقدم هي
العمل عن كثب وعلى نحو غير علني في مجاالت االتفاق وحتديداً في مجاالت
اخلالفات... يجب ان تكون الواليات املتحدة وسيطاً موثوقاً به وصديقاً وفياً
السرائيل". كما شددت على ضرورة اصرار واشنطن على "االلتزام الفلسطيني
املطلق النهاء العنف واالرهاب والتحريض وبناء املؤسسات الضرورية لدولة فلسطينية
قابلة للحياة تعيش جنباً الى جنب في سالم مع دولة اسرائيل اليهودية داخل حدود

آمنة".
ورأى موقعو الرسالة انه بعد حرمان "االرهابيني السيطرة على غزة وبعد ان تصير
قوى االمن الفلسطينية املسؤولة اكثر قدرة على تأكيد فاعليتها في احلكم وصون
االمن، عندها سيصير التوصل الى اتفاق مع اسرائيل اكثر سهولة". ودعت الرسالة
الى مشاركة اوسع من الدول العربية و"السير في اجتاه تطبيع العالقات مع

اسرائيل وفي املفاوضات".
وافادت مصادر في مجلس النواب االميركي ان لغة الرسالة "معتدلة" وغير
استفزازية، وذلك الدراك موقعيها شعبية اوباما وترددهم في الضغط العلني عليه،
ونظراً الى انزعاج عدد متزايد من اعضاء الكونغرس من استمرار سياسات
االستيطان االسرائيلية، مبن فيهم بعض موقعي الرسالة من النواب اليهود مثل
غاري ايكرمان (دميوقراطي عن والية نيويورك) وهو رئيس اللجنة الفرعية للشرق
االوسط في املجلس والذي انتقد االستيطان االسرائيلي في الكونغرس وفي

اسرائيل، والنائب روبرت ويكسلر (دميوقراطي عن والية فلوريدا) وغيرهما.
ووقع الرسالة 29 نائباً يهودياً من اصل 31، وغاب عنها اسما النائبني بارني
فرانك (دميوقراطي عن والية ماساتشوستس) وبوب فيلنر (دميوقراطي عن والية
كاليفورنيا). كذلك وقعها عضوان من اصل لبناني هما تشارلز بستاني (جمهوري
عن والية لويزيانا) وداريل عيسى (جمهوري عن والية كاليفورنيا)، وغاب اسم النائب

الثالث اللبناني االصل نك رحال (دميوقراطي عن والية ويست فيرجينيا).
واقترح الرسالة ورعاها زعيم الغالبية الدميوقراطية في مجلس النواب ستيني هوير
(عن والية ميريالند) ومسؤول االنضباط احلزبي للنواب اجلمهوريني اريك كانتر (عن

والية فيرجينيا) وهو من اكثر املتشددين في دعمهم السرائيل في مجلس النواب.

 

 

     
السبت 30 أيار 2009 - السنة 76 - العدد 23710

 الصفحة الرئيسية 

 محليات سياسية 

 اقتصاد مال واعمال 

 عرب وعالم 

  قضايا النهار 

  قضاء وقدر 

  مقاالت 

  منبر 

  مقسم 19 

  مذاهب وأديان 

 حتقيق 

 مناطق 

 بيئة وتراث 

 مفكرة  

  ادب فكر فن 

  مدنيات اجتماعيات 

  ابراج 

 تربية وشباب 

  وفيات 

 اعالنات مبوبة  
 وظائف شاغرة  
 رياضة 

 حول العلم والعالم 

  كاريكاتور 

     

  حتقيقات 

 كومبيوتر وانترنت  

 النهار الرياضي  

 

  امللحق الثقافي 

 نهار الشباب   

 الدليل           

 

  بريد النهار 

 ارشيف النهار  

   تسلية 

     

  من نحن 

  الى النهار 

 اسعار االعالنات  

   اتصل بنا 

 

باإلرشادات  

13:07 - خليفة: الوزارة اتخذت تدابير العزل
والعالج الالزمة وجميع املصابني متاثلوا

    أقطاب االنتخابات
في امليدان: لبنان

سيتغيّر املحكمة تتحرك
و35 شخصاً في
توقيفات الشبكات

  حكومة كويتية جديدة
دومنا تغييرات أساسية

  واشنطن نفت
االتهامات اإليرانية

بالتفجير وهجوم على
مكتب انتخابي لنجاد

في زاهدان
  إحالة "خلية حزب
اهللا" على املحاكمة

األسبوع املقبل
  كوريا الشمالية
اختبرت صاروخاً

سادساً
   بوش يدافع عن
تقنيات االستجواب

القاسية
  إصابة مسؤول
اميركي بانفلونزا

اخلنازير في فرنسا
  أوباما يختار منسقاً

لألمن األلكتروني
  "األف بي آي": فرار
مطلوب فلسطيني إلى

لبنان
  القاهرة: باريس تؤيد
ترشيح حسني ملنصب

مدير "األونيسكو"

ابحث في هذا العدد
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   اتصل بنا 

"النهار" مؤسسها 1933:
جبران تويني

.......................................

الناشر 1999-1948 :
غسان تويني 

.......................................

رئيس مجلس االدارة:
جبران تويني 2005-2000

غسان تويني 2006 
.......................................

رئيس التحرير:
فرنسوا عقل 

.......................................

رئيس التحرير التنفيذي:
أدمون صعب
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