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 برملانيون أميركيون يتهمون أوباما 
بانتهاك قانون »إعالن حالة احلرب«

أوباما يعتزم تعيني سوزان زيادة 
سفيرة لبالده في قطر

األمم املتحدة: عملية السالم 
ستتأثر بالربيع العربي

األميركيون غير متفائلني بتحقيق 
السالم العربي ـ اإلسرائيلي

 واشنطن ـ أ.ف.پ: حتدى برملانيون أميركيون الرئيس 
باراك أوباما أمس األول مبواصلة العمليات احلربية في ليبيا 
واتهموه بانتهاك قانون يعـــود إلى العام 1973 ويهدف إلى 

تقليص صالحيات الرئاسة في مجال إعالن احلرب.
 واعتبر اعضاء مجلس الشيوخ راند بول وجيم دميينت 
ومايك لي رون جونســـون وتوم كوبـــورن وجون كورنني 
املعروفـــون مبواقفهـــم احملافظة جـــدا، ان اوباما طلب من 
القوات األميركية التدخـــل »دون اي اعتبار او اي احترام« 
للقانون الصادر عام 1973 بعنوان »القانون حول صالحيات 

احلرب«.
 وأعربوا عن أملهم في ان يعلن أوباما عن احترامه ألحكام 
هذا القانون الذي لم يطبقه عدد كبير من الرؤساء األميركيني، 
والذي ينـــص على ان القوات األميركية التي تتحرك بطلب 
من الرئيس يجب ان تنســـحب بعد ستني يوما إال في حال 
اجاز الكونغرس بقاءها، وبذلك فإن مهلة الســـتني يوما في 

ليبيا تنتهي اليوم.

أعلـــن الرئيس االميركي باراك اوبامـــا انه ينوي تعيني 
سوزان زيادة سفيرة للواليات املتحدة في قطر.

وتشغل زيادة وهي من كبار املوظفني في وزارة اخلارجية 
االميركية حاليا منصب نائب رئيس البعثة الديبلوماسية في 

سفارة الواليات املتحدة لدى اململكة العربية السعودية.
وكانـــت زيادة تشـــغل قبل توليها مهامها في الســـفارة 
االميركية في اململكة العربية الســـعودية منصب املتحدث 
الرسمي باسم الســـفارة االميركية في العراق خالل الفترة 

بني عامي 2008 و2009.
كما عملت زيادة خالل الفترة من عام 2004 الى عام 2007 
في منصب نائب رئيس البعثة الديبلوماســـية في سفارة 
الواليات املتحدة لدى البحرين وقامت بزيارات ايضا للكويت 

واالردن والقدس.
وعملت سوزان زيادة في اخلارجية االميركية في واشنطن 
خالل الفتـــرة من االعوام 2001 الـــى 2003 كضابط ارتباط 
لشـــؤون االردن، وحصلت زيادة على درجة الدكتوراه في 
التاريخ من جامعة ميشيغان ودرجة املاجستير من اجلامعة 

االميركية في بيروت.

نيويــــورك ـ أ.ف.پ: أكد مبعوث االمم املتحدة الى الشــــرق 
االوسط روبرت سيري أمس ان النزاع االسرائيليـ  الفلسطيني 
سيتأثر بالتغيرات السياسية التي تهز العالم العربي، لكن على 
التغيير املرتقب ان يكون ايجابيــــا. واحلدثان االبرزان اللذان 
يبــــدوان مقدمة لهذه التغييرات هما اوال املصاحلة بني حركتي 
فتح وحماس في 27 ابريل املاضي وتظاهرات الفلسطينيني في 

ذكرى النكبة في 15 اجلاري، بحسب سيري.
وهذه التظاهرات الفلســــطينية هي االضخم منذ ســــنوات 
ـ بحســــب ســــيريـ  الذي حتدث امام مجلــــس االمن الذي عقد 
جلسة مخصصة للشرق االوسط. وقال »يذكرنا هذان احلدثان 
بأن االحتجاجات الشعبية والتغير السياسي مازاال يكتسحان 
العالم العربي. والنزاع العربي ـ االســــرائيلي ليس منيعا امام 
هذه التطورات املذهلة«. وتابع »بشكل او بآخر سيأتي التغيير، 

وينبغي ان تكون اهداف هذا التغيير ايجابية«.
وذكر سيري: ان االسرائيليني والفلسطينيني »يعربون عن 
الرغبة في التفاوض على حل بدولتني، لكن اخلالفات العميقة 

حول عملية السالم املعطلة مازالت قائمة«.
واضاف »هناك انعدام ثقة فعلي ولم حتصل اي مبادرة ذات 

مصداقية لتجاوز هذه العقبة«.
وذكر سيري بهدف اللجنة الرباعية للشرق االوسط )االمم 
املتحدة، االحتاد االوروبي، الواليات املتحدة، روسيا( املتمثل في 
انشاء دولة فلسطينية في سبتمبر حيث ينوي الفلسطينيون 
التوجه الى اجلمعية العامة لالمم املتحدة في الشهر ذاته للحصول 

عليها.
وبخصوص لبنان اعرب ســــيري عن امله في االســــراع في 
تشــــكيل احلكومة، وقال »ما زلنا نأمل تشكيل حكومة حتظى 
بتأييد اجلميع كي تتمكن البالد من مواجهة التحديات الكبرى على 

املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالمنية«.

برينســـتون ـ يو.بي.آي: وجد استطالع للرأي ان تفاؤل 
األميركيني بالسالم العربيـ  اإلسرائيلي مازال ضئيال ولكنه 

ارتفع بشكل طفيف.
وقال 38% من املشاركني في االستطالع السنوي الذي أجراه 
معهد »غالوب األميركي في فبراير املاضي في أوج االنتفاضة 
املصرية ضد الرئيس حسني مبارك ونشرت نتائجه اليوم 
قبيل إلقاء الرئيس باراك أوباما خطابا حول الشرق األوسط 
ولقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو غدا انهم 
متفائلون بأن إســـرائيل والدول العربية ستعيش يوما ما 
بســـالم مقارنة بـ 30% العام املاضي إال ان 60% يشكون في 

إمكانية حصول ذلك.
وكانت أقل نسبة تفاؤل شعبي أميركي بالسالم العربي ـ 
اإلسرائيلي سجلت في يوليو 2006 خالل احلرب اإلسرائيلية 

على لبنان.
وشـــمل االرتفاع الطفيف للتفاؤل بهذه القضايا صفوف 
اجلمهوريني والدميوقراطيني واملســـتقلني إذ ارتفع بنسبة 
10% في صفوف الدميوقراطيني )من39%الى 49%( و8% لدى 

اجلمهوريني واملستقلني.

استطالع: 48% من األميركيني يريدون رئيسًا جديدًا و43% يؤيدون بقاء أوباما
بوســــطن ـ يو.بــــي.آي: أظهر 
استطالع جديد انقسام األميركيني 
بشأن إعادة انتخاب الرئيس باراك 
أوباما في االنتخابات الرئاســــية 
املقبلــــة إذ اعتبر 43% أنه ينبغي 
إعادة انتخــــاب أوباما مقابل %48 
قالوا إنهم يؤيدون رئيسا جديدا.

وبني االســــتطالع الذي أجرته 
فــــي مدينة  جامعة »ســــافولك« 
بوســــطن األميركية بني 10 مايو 
اجلــــاري و17 منــــه أن 43% ممن 
يرجح أن يصوتوا في االنتخابات 
الرئاسية املقبلة املزمعة في العام 
2012 يظنون بأنــــه ينبغي إعادة 

انتخاب أوباما لوالية جديدة فيما 
يقول 48% إنهم سيؤيدون شخصا 
أنه لو  جديدا. وأظهر االستطالع 
أجريت االنتخابات الرئاسية اآلن 
فإن 46% سيصوتون ألوباما و%43 
سيصوتون حلاكم ماساتشوستس 

السابق اجلمهوري ميت رومني.

أوباما  بــــني  وفــــي منافســــة 
ورئيس مجلس النواب الســــابق 
نيوت غينغريــــش قال 52% إنهم 
ســــيصوتون ألوباما مقابل %38 

لغينغريش.
أما في حال املنافسة بني أوباما 
وحاكم إنديانا ميتش دانيلز فقال 

48% إنهم سيصوتون لألول مقابل 
30% للثاني.

ومبعزل عمن يؤيدون شخصيا 
قال 46% إنهم يشعرون أن أوباما 
سيفوز بوالية ثانية فيما قال %37 
إنهم يظنون أن جمهوريا سيفوز 
في االنتخابات املقبلة. ورأى %42 

أن أوباما سيبقى ملتزما بوعوده 
االنتخابية مقابل 48% عارضوا هذا 
الرأي. وقـــال 12% إنهــم يؤيدون 
أداء الكونغــــــرس ملهـــامه مقابل 
72% عبــروا عــــن عــــدم الرضا. 
وشـمل االستـــطالع 1070 شخصا 

ولم يسجل هامش للخطأ.

اإلستراتيجية األميركية تتفاعل
مع ربيع الثورات العربية

كلينتون: اخلارجية األميركية تعمل يوميًا لترجمة آراء أوباما
إلى نتائج حقيقية في كل دول العالم تقريباً

نابوليتانو خـــالل هذه الزيارة 
قرار رفع مستوى ممثل السلطة 
الفلسطينية في روما الى درجة 

سفير.
وأخيـــرا، حتدث فراتيني مع 
كلينتون عن لقائه مع األمني العام 
اجلديـــد للجامعة العربية نبيل 
العربي الذي التقى االربعاء البابا 
بنديكتوس السادس عشر ووزير 

خارجيته دومينيك مامبيرتي.

في صفـــوف أركان نظام العقيد 
معمر القذافي.

وأضافت ان الوزير االيطالي 
عـــرض ايضـــا علـــى نظيرته 
األميركيـــة املوقف االيطالي من 
قضية السالم في الشرق األوسط. 
وكان فراتيني رافق مؤخرا الرئيس 
االيطالـــي جورجيو نابوليتانو 
في جولة قادتهما الى إســـرائيل 
الفلسطينية. وأعلن  واألراضي 

»طويلة وودية« تناولت قضايا 
العالم العربي والنزاع الفلسطيني 

ـ اإلسرائيلي.
وقالت املصـــادر ان فراتيني 
قـــدم لكلينتون حتليله للوضع 
في ليبيا حيث تشارك ايطاليا في 
الغارات اجلوية على هذا البلد الذي 
ايطالية وحليفا  كان مستعمرة 
ســـابقا لها. كما تطرق احلديث 
الى مدى اتساع عمليات االنشقاق 

واشنطنـ  أ.ش.أ: قالت وزيرة 
اخلارجيـــة األميركيـــة هيالري 
كلينتـــون إن الرئيـــس بـــاراك 
أوباما كلف منذ األيام األولى له 
في الســـلطة بتنفيذ نهج جديد 
واضح لسياسة أميركا اخلارجية، 
وبرنامج عمل جديد حول كيفية 
االرتقاء بالقيم األميركية وتعزيز 

الشراكات.
وأضافت كلينتون ـ في كلمة 
لها بوزارة اخلارجية األميركية 
سبقت خطاب الرئيس األميركي 
باراك أوباما حول استراتيجيته 
جتاه املنطقة في الفترة املتبقية 
من رئاستهـ  ان جميع العاملني في 
وزارة اخلارجية وهيئة املعونة 
األميركية يعملون يوميا لترجمة 
آراء الرئيـــس أوباما إلى نتائج 
حقيقية في كل دولة حول العالم 
تقريبا، لذلك فإن العمل الذي مت 
بذله لتوفير املعدات واملوارد التي 
هم في حاجة إليها لتأدية عملهم 

يعد مهما للغاية.
وأشارت إلى أن الديبلوماسيني 
التنمية في  األميركيني وخبراء 
وزارة اخلارجية وهيئة املعونة 
األميركيـــة يعملـــون بالتعاون 
الدفاع  فـــي وزارة  العاملني  مع 
حلماية أمن أميركا وإحراز تقدم 
في املصالح األميركية فضال عن 

االرتقاء بالقيم األميركية.
في سياق آخر، أعلنت مصادر 
ديبلوماسية في روما لوكالة األنباء 
االيطالية )انســـا(، ان كلينتون 
ونظيرها االيطالي فرانكو فراتيني 
اجريا أمس األول محادثات هاتفية 

)رويترز( الرئيس األميركي يتلقى حتية وزيرة خارجيته 

)رويترز( جانب من احلضور يتابعون اخلطاب  

أوباما: كلينتون 
واحدة من أروع 

وزراء اخلارجية  
في تاريخ أميركا

واشنطن ـ وكاالت: بدأ 
الرئيس االميركي باراك أوباما 

خطابه أمس بشكر وزيرة 
خارجيته هيالري كلينتون 

لسفراتها والعمل الذي قامت 
به.

وقال »أنا أعتمد عليها في كل 
يوم من أيام عملي هنا«، وأكد 

ان التاريخ االميركي سيذكر 
كلينتون كواحدة من أروع 
وزراء اخلارجية في تاريخ 

أميركا.
واعتبر أن وزارة اخلارجية 

تلعب دورا جديدا في الفصل 
اجلديد من الديبلوماسية 

األميركية مشيرا الى 
املتغيرات السياسية التي 

شهدها العالم في الـ 6 أشهر 
االخيرة التي »شهدنا تغييرا 

جذريا في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا«.

استياء في الشارع الفلسطيني

نتنياهو يعدل خطابه املقبل أمام الكونغرس األميركي

 حماس: كالم أوباما عن الدولة الفلسطينية »ذر للرماد في العيون«

املانحون اليهود يهددون بقطع التمويل عن حملة أوباما االنتخابية
واشنطنـ  يو.بي.آي: ذكر تقرير 
أميركي أمس ان مانحني وجامعي 
تبرعــــات يهودا حــــذروا القيمني 
على احلملة االنتخابية للرئيس 
األميركي باراك أوباما من خسارة 
الدعم املالي اليهودي نتيجة مخاوف 
هؤالء املانحــــني من كيفية تعامل 

الرئيس مع إسرائيل.
وأشار تقرير لصحيفة »وول 
ستريت جورنال« إلى أن الشكاوى 
بدأت منذ بداية والية أوباما وتركزت 
حول فكــــرة ان الرئيس األميركي 

»شديد القسوة« مع إسرائيل.
وذكــــرت ان بعــــض املانحني 
اليهود يقولون ان أوباما يقســــو 
الزعماء اإلسرائيليني كثيرا  على 
في موضــــوع االســــتيطان »في 
أراض متنازع عليها« وأنه يضع 
ضغوطا على اإلسرائيليني أكثر من 
الفلسطينيني للدخول في مفاوضات 
سالم وأعربوا عن خيبة أملهم ألنه 

لم يزر إسرائيل بعد.
ونقلت الصحيفة عن أحد أكبر 
الدميوقراطيني  التبرعات  جامعي 
مايكل آدلر انــــه حث مدير حملة 

الزعماء اليهود عن هذا التصور. 
وأشارت بريتزكر إلى أنها التقت 
مع ست زعماء يهود وأن احلملة 
تقوم بتشكيل فريق أكبر لالتصال 

بجميع اليهود في أميركا.
وقالت ان »هناك الكثير لنفعله 
ألن هناك الكثير من األوهام وسوء 
فهم لسجل االدارة وان احلملة تعمل 
جاهدة لضــــخ معلومات تصحح 

ذلك«.
أنه  إلــــى  ولفتــــت الصحيفة 
أمام  اليهود  بالنســــبة للمانحني 
أوباما ثالث فرص اآلن لتوضيح 
موقفه أولهــــا خطابه أمس حول 
الشرق األوســــط ولقاؤه غدا مع 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهــــو وخطابه فــــي »اللجنة 
األميركية اإلســــرائيلية للشؤون 

العامة« )آيباك( األحد.
يشار إلى أن الناخبني اليهود 
بلغوا 2% في انتخابات في العام 

2008 وأيد 78% منهم أوباما.
في سياق مواز، وقبل ساعات 
من لقائه بالرئيس االميركي باراك 
اوباما اليوم، أعلن رئيس الوزراء 

يسمعون كثيرا من بعض أنصارهم 
عدم رضا عن أوباما.

وذكرت الصحيفة ان حملة أوباما 
طلبت من املديرة املالية للحملة عام 
2008 بيني بريتزكر التحدث إلى 

أوباما جيم ميسينا لكي »يتدخل 
أكثر« ملواجهة التصور لدى اليهود 
في أميركا بأن أوباما ينتقد إسرائيل 

كثيرا.
وقــــال مانحــــون يهــــود انهم 

االسرائيلي بنيامني نتنياهو أمس 
انه سيعدل اخلطاب الذي سيلقيه 
امام مجلسي الكونغرس األميركي 
يوم الثالثاء املقبل. وربط محللون 
ذلك باخلطاب الذي القاه باراك اوباما 
امس حيث تواترت انباء سابقة عن 
خالف بني مكتبه والبيت االبيض 

حول توقيت اخلطابني.
ومن املقرر أن يجتمع نتنياهو 
اليوم في البيت االبيض مع الرئيس 
األميركي باراك اوباما لبحث العديد 
ابرزها عملية السالم  امللفات  من 

املتعثرة مع الفلسطينيني.
وذكرت االذاعة االســــرائيلية 
العامة ان نتنياهو اتخذ قرار تعديل 
اخلطاب بعد اجتماع عقده اول من 
امس مع اعضاء كتلة حزب ليكود 

البرملانية الذي يترأسه.
وترددت تقارير في وســــائل 
االعالم االســــرائيلية ان نتنياهو 
سيكرر تأكيد ما وصفه بـ »الثوابت« 
التي اعلــــن عنها في خطابه الذي 
القاه مساء يوم االثنني املاضي امام 
اجتماع عقده الكنيست )البرملان( 

االسرائيلي.

عواصمـ  وكاالت: شكل خطاب 
الرئيـــس األميركي باراك أوباما 
خيبة أمل في الشارع الفلسطيني 
حيث عبر عدد من الفلسطينيني 
عن استيائهم من املساحة التي 
خصصهـــا ملوضـــوع احلقوق 
الفلسطينية وجتاهله ملوضوع 
الالجئني الفلسطينيني. في حني 

ركز على أمن إسرائيل ويهودية 
الفلسطينيني  إسرائيل وحتذير 

من محاولة عزل إسرائيل.
الســـلطة  وفيما دعا رئيس 
محمود عباس الى اجتماع طارئ 
الفلســـطينية لبحث  للقيـــادة 
تداعيات اخلطاب، اعتبرت حركة 
املقاومة اإلسالمية حماس ان ما 

جاء في خطاب الرئيس األميركي 
باراك اوباما حـــول إقامة دولة 
فلسطينية على حدود 1967 هو 
»ذر للرماد في العيون« واتهمته 

بأنه »منحاز« إلسرائيل.
وقال اسماعيل رضوان القيادي 
في حركة حماس لوكالة فرانس 
برس ان حديث اوباما عن دولة 

فلسطينية ضمن حدود 1967 هو 
»ذر للرمـــاد في العيون في ظل 
الثورات العربية«. و»نحن ال نؤمن 
بهذه النظرة األميركية املنحازة 
للكيان الصهيونـــي واملتنكرة 

للحقوق الفلسطينية«.
وأضاف رضـــوان »يبدو ان 
الدافع خلطاب اوباما هو تخوفه 

من الثورات الشعبية للعودة في 
ذكرى النكبـــة وان هناك خطرا 
قادما يتهدد اسرائيل ولن تستطيع 

دولة االحتالل ان تواجهه«.
وأشار رضوان الى ان تعهد 
الرئيس األميركي بأمن إسرائيل 
»واالعتـــراف بالطابع اليهودي 
لدولة الكيان هو انحياز بالكامل« 

إلسرائيل.
وعبر رضوان عن رفضه لعدم 
تناول اوباما »معاناة الشـــعب 
الفلسطيني واستمرار االحتالل 
ألرضه ولم يأت على ذكر القدس 
وال الالجئني. كل هذا في سياق 
حرصه على دولة االحتالل وتنكره 

للحقوق الفلسطينية«.


