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تقرير

فرنسا تخشى على إسرائيل من «الدولة الواحدة»
ّ
ّ
«قمة خماسية» في باريس إلخراج أوروبا من «شباك الدفع»

الحراك األوروبي الذي برز أخيرًا على ساحة الشرق األوسط
نابع من معطيني أساسيني :األول من مجابهة التهميش
األميركي ،والثاني ،وهو فرنسي ،الخشية على إسرائيل من
«الدولة الواحدة»
باريس ــ ّبسام الطيارة
ت�س�ت�ع��د ب��اري��س ل �ـ«ق �م��ة خ�م��اس�ي��ة» في
محاولة إلخراج مسار العملية السلمية
من نفق الجمود .فقد علمت «األخبار»
م��ن م�ص��ادر مقربة م��ن امللف أن باريس
ن �ج �ح��ت ف� ��ي إق � �ن� ��اع ال ��رئ� �ي ��س املصري
ح �س �ن��ي م� �ب ��ارك ف ��ي امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي قمة
ب ��اري ��س ف ��ي  ٢١ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ،إلى
جانب الرئيس محمود عباس ورئيس
ال ��وزراء اإلس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو
مع مشاركة وزيرة الخارجية األميركية
هيالري كلينتون.
وب�ح�س��ب أك �ث��ر م��ن م �ص��در ،ف ��إن العمل
ع �ل��ى ع �ق��د ه ��ذه ال �ق �م��ة ك ��ان ق��ائ �م��ًا منذ
أطلق الفكرة الرئيس الفرنسي نيكوال
س��ارك��وزي ف��ي نهاية شهر آب املاضي،
في إش��ارة إل��ى كالمه على دور االتحاد
األوروب � � ��ي خ �ل�ال خ �ط��اب��ه أم � ��ام مؤتمر
ال �س �ف��راء ال �س �ن��وي .وق ��د أدخ� ��ل انطالق
امل �ف��اوض��ات م��ن واش �ن �ط��ن امل� �ب ��ادرة في
مرحلة تردد ،إال أن استبعاد األوروبيني
ع��ن «ج ��والت واش�ن�ط��ن» شحذ م��ن همة
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ،وخصوصًا
في ض��وء االتهامات ألوروب��ا ب��أداء دور
«دفتر شيكات للدبلوماسية األميركية»
أو حسب وصف الوزير الفرنسي برنار
ك��وش�ن�ي��ر «ش� ّ�ب��اك ل �ل��دف��ع» ،م��ن دون أي
دور سياسي.
وت� ��ؤك� ��د م � �ص� ��ادر خ� �ب� �ي ��رة أن باريس
كانت تملك معلومات تفيد بأن تجميد
االس �ت �ي �ط��ان ل��ن ي �ج��دد ،وه ��و م��ا يمكن
أن ي�ق��ود إل��ى «ان�ه�ي��ار هيكلية االتحاد
م��ن أج ��ل امل �ت��وس��ط» ،إذ إن ع� ��ودة بناء
املستعمرات في األراضي املحتلة ستمنع
أك �ث��ر م��ن زع �ي��م ع��رب��ي م��ن ح �ض��ور قمة
برشلونة املتوسطية «وبصورة خاصة
مبارك» ،حسب أحد الدبلوماسيني ُبعد
َ
ف �ش��ل ل �ق��اء ش ��رم ال �ش �ي��خ ال� ��ذي ل ��م تدع
«باريس وال أوروبا» إليه.
إال أنه استنادًا إلى معلومات متقاطعة
من عدة مصادر ومراكز أبحاث فرنسية
ُ ِّ
ك ��ل� �ف ��ت ال� �ب� �ح ��ث ف� ��ي «م � �خ� ��رج للوضع
ال �ح��ال��ي» ،ع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن «القلق
الفرنسي يعود إلى شهور سابقة» وأنه

رافق تصاعد موجة التذمر من السياسة
اإلسرائيلية املتعنتة التي بلغت أوجها
مع حملة «جي ك��ول» ،التي دعمها عدد
من مؤيدي إسرائيل تحت عنوان «إنقاذ
إسرائيل من سياسة حكومتها».
وح �س��ب ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات ،ف ��إن الوزير
ك ��وش� �ن� �ي ��ر ب� � � ��ات ي� � � ��رى ض� � � � � ��رورة دعم
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ب� �ق ��وة ل �ل �ح �ص��ول على
دولتهم «إن�ق��اذًا إلس��رائ�ي��ل» ،ول��و تطلب
مجلس األمن» ،وهو
األمر «الذهاب إلى
ّ
ما لوح به في افتتاحية وقعها مع وزير
ال �خ��ارج �ي��ة اإلس� �ب ��ان ��ي م �ي �غ �ي��ل أنخيل
موراتينوس في صحيفة «لوموند» قبل
شهرين ،وأطلقها قبل جولته القصيرة
في نهاية األسبوع املاضي .والتبريرات
ال �ت��ي ي�س��وق�ه��ا ك��وش�ن�ي��ر ه��ي أن مسار

األم ��ور ي��ذه��ب ن�ح��و «إل �غ��اء أي أم��ل في
إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة» مع
توسع العملية االستيطانية والسيطرة
ع�ل��ى م�ن��اب��ع امل �ي��اه ،وب��ال �ت��ال��ي ف ��إن هذا
سوف يقود إلى «دولة واحدة لشعبني»،
م ��ا ي �م �ك��ن أن ي �ه ��دد «وج� � ��ود إسرائيل
ك��دول��ة ي�ه��ودي��ة خ�لال ع�ق��ود قليلة» من
خ �ل�ال ال �ع��ام��ل ال��دي �م��وغ��راف��ي وبسبب
«دي �م��وق��راط �ي��ة ال �ن �ظ��ام اإلسرائيلي»،
ال � � ��ذي ال ي �م �ك ��ن إال أن ي � �ق� ��ود إل� � ��ى ما
يسميه الدبلوماسيون «مسيرة أفريقيا
الجنوبية».
وي� �ق ��ول دب �ل��وم��اس��ي أوروب � � � ��ي« :يبدو
أن ك��وش�ن��ر اس �ت �ط��اع إق �ن��اع ساركوزي
ب��وج �ه��ة ال �ن �ظ��ر ه� ��ذه وض� � � ��رورة إنقاذ
م� �س ��ار ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ف��اوض �ي��ة ف� ��ي ظل
ع�ج��ز واش�ن�ط��ن ال �ظ��اه��ر» .وق��د انعكس
ه��ذا بتغيير ف��ي الخطاب الدبلوماسي
ال�ف��رن�س��ي ،ال��ذي ع��اد ليضع ف��ي مقدمة
تصريحاته ،التشديد على «سيادة غير
مقيدة لكل م��ن الدولتني على أراضيها
الخاصة في ح��دود  ،»٦٧مع إش��ارة إلى
تبادل «طفيف» لألراضي «عبر تفاوض
جدي» وضرورة «احترام هذه السيادة».

كوشنير وموراتينوس خالل جولتهما في املنطقة هذا األسبوع (خليل مزرعاو ــ أ ف ب)

ّ
وت�ش��دد ب��اري��س على ض ��رورة «تسهيل
الوصول إلى األماكن املقدسة للجميع»
عبر إي�ج��اد وض��ع خ��اص للقدس .كذلك
إن ط��رح الرئيس س��ارك��وزي االستعداد
للمشاركة بجنود دوليني لحماية حدود
ال��دول��ة الفلسطينية ه��و ب�م�ث��اب��ة «حل
ملسألة غور األردن» ،على نحو مشابه ملا
كان قائمًا على معابر غ��زة ،حسب أكثر
من خبير.
ي�ض��اف إل��ى ذل��ك تجاهل الدبلوماسية
الفرنسية ق��رارات الحكومة اإلسرائيلية
إلزام غير اليهود التعهد بالوالء للدولة
ال �ي �ه��ودي��ة ،م ��ع ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى أن هذا
«مشروع قانون لم يقدم إلى الكنيست».
ويرى البعض أن هذا القانون ،والحديث
امل �ت �ص��اع��د ع��ن «ي �ه��ودي��ة ال ��دول ��ة» ،هو
بمثابة «م �ح��اوالت اليمني اإلسرائيلي
لإلجابة عن تخوفات البعض من شبح
دولة واحدة لشعبني».
وتشير الدالئل إلى أن األميركيني ليسوا
بعيدين ع��ن ه��ذا املنظور ال�ع��ام ملقاربة
ال� �خ ��روج م��ن امل � ��أزق ،ش ��رط «تسليفهم
التجديد
ف� ��رص� ��ة ق � �ط� ��وع ان� �ت� �خ ��اب ��ات
ّ
ال�ن�ص�ف�ي��ة» ف��ي ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي .وتؤكد
مصادر لـ«األخبار» أن بعثتني أميركيتني
ك��ان�ت��ا ف��ي ال �ك��ي دورس �ي ��ه ع�ش�ي��ة رحلة
كوشنير إلى املنطقة .ورغم نفي املصادر
«ط �ل��ب أي إذن م ��ن واش �ن �ط ��ن» للقيام
ب ��أي م� �ب ��ادرة ،إال أن �ه��ا أك� ��دت أن ��ه جرى
التباحث ب��زي��ارة ال��وزي��ري��ن األوروبيني
إلى إسرائيل واألردن .كذلك يمكن القول
إن االت� �ح ��اد األوروب� � � ��ي ،ع �م��وم��ًا ،يدعم
بقوة ه��ذه الدبلوماسية الجديدة التي
وص �ف �ه��ا امل��راق �ب��ون ب��أن �ه��ا «خ � ��روج من
س�ج��ن ال��رب��اع�ي��ة» ال�ت��ي ُح �ش��رت أوروبا
ف �ي �ه��ا م ��ن ال��رئ �ي��س األم �ي ��رك ��ي السابق
جورج بوش.
وف� � � � ��ي ه� � � � ��ذا ال� � � �س� � � �ي � � ��اق ،ال يستبعد
ال ��دب� �ل ��وم ��اس ��ي األوروب� � � � � ��ي أن «يبقي
س��ارك��وزي كوشنير ف��ي ال�ك��ي دورسيه
مل �ت��اب �ع��ة ه� ��ذا امل �ل��ف خ �ص ��وص ��ًا» ،نظرًا
لعالقاته القوية مع األط��راف الضالعة،
وإن ك��ان��ت م �ص��ادر س�ي��اس�ي��ة فرنسية
ت� ��رى «ع � ��دم وج � ��ود أي أم� ��ل لكوشنير
بالعودة إلى الكي دورسيه بعد التغيير
ال�ح�ك��وم��ي» ،إال أن�ه��ا ال تستبعد إقدام
ال��رئ�ي��س على تسليمه ه��ذه املهمة ملدة
تتراوح بني «ثمانية واثني عشر شهرًا»
ن�ظ�رًا للكسب السياسي ال��ذي يمكن أن
يحصده الرئيس ف��ي حملته الرئاسية
املقبلة ف��ي ح��ال وص��ول��ه إل��ى ب��داي��ة حل
ي�ن�ق��ذ م �س��ار ال �س�ل�ام وإس��رائ �ي��ل ف��ي آن
واحد.

ّ
«حماس» تتشكك في االتفاق مع «فتح» على امللف األمني
تستضيف دمشق األسبوع
املقبل ً
لقاء للمصالحة
بني وفدي «فتح» ًو«حماس»
سيكون استكماال للقاء سابق
جرى خالله تذليل  3عقبات
من أصل  4تعترض توقيع
«حماس» ورقة املصالحة
فيما ُي��رت�ق��ب أن يعقد ل�ق��اء فلسطيني ـــــ
فلسطيني م��ن أج��ل املصالحة الداخلية
ّ
في  20من الشهر ال�ج��اري ،ج��ددت حركة
«حماس» تأكيدها على ض��رورة االتفاق
على امللف األمني من أج��ل تحقيق تقدم
املصالحة.
في ّ
وش � � ��ك � � ��ك ع� � �ض � ��و امل� � �ك� � �ت � ��ب السياسي
الحمساوي ،محمد نزال ،في إمكان تجاوز
م �ش �ك�ل��ة امل �ل ��ف األم� �ن ��ي ف ��ي ظ ��ل التدخل
األميركي السافر .وقال «برأيي ،إن امللف
األم �ن��ي ن�ق�ط��ة ل�ي�س��ت س �ه �ل��ة ،وال سيما

أن��ه متعلق بجهات خارجية .ك��ان يديره
ال �ج �ن��رال األم �ي��رك��ي ك�ي��ت داي �ت ��ون ،واآلن
أص�ب��ح ف��ي ع�ه��دة ال�ج�ن��رال م��اي�ك��ل مولر،
وهذا يعني أنه ال يزال بيد أميركا».
وأض��اف ن��زال ،ف��ي تصريحات لصحيفة
«فلسطني» املحلية التي تصدر في غزة،
«إذا ل��م ت��ذه��ب السلطة ب��ات�ج��اه معالجة
امللف األمني ،بحيث يكون القرار األمني
فلسطينيًا ،ف��أن��ا ال أرى إمكانًا للحديث
عن مصالحة فلسطينية ـــــ فلسطينية».
ولم يفصح نزال عن رؤية حركته لتجاوز
ّ
األم �ن��ي ،ال�ت��ي تنتظر الرد
مشكلة امل�ل��ف ً
ّالفتحاوي ،قائال «أبلغنا «فتح» وال أظن
أن من املناسب مناقشة هذه املسألة عبر
ال �ص �ح��اف��ة واإلع� �ل ��ام ،ن �ح��ن ن �ن ّ��اق �ش��ه في
ل �ق��اءات �ن��ا ال��داخ �ل �ي��ة ،وم ��ا س� ُ�ي��ت �ف��ق عليه
سيجري بالتأكيد إعالنه».
ونفى أن يكون هناك أي جديد في ملف
امل�ص��ال�ح��ة الفلسطينية ،س ��وى أن وفدًا
من حركة «فتح» يفترض أن يزور دمشق
ّ
على
للقاء قادة «حماس» ،وسيحمل رده ّ
نقطة الخالف األساسية الباقية واملتعلق
بامللف األمني .ورأى أن إج��راء املصالحة

إجراء المصالحة
سيعتمد على تحرر حركة
«فتح» من عبء التدخل
األميركي

س�ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ت �ح��رر ح��رك��ة «ف �ت��ح» من
ع � ��بء ال� �ت ��دخ ��ل األم� �ي ��رك ��ي ال � � ��ذي ّ
قيدت
نفسها ب��ه .وع��ن امل�ف��اوض��ات والتسوية،
ق� ��ال امل � �س� ��ؤول «ال� �ح� �م� �س ��اوي» إن �ه ��ا في
أزم ��ة وم� ��أزق «وه �ن��اك م�ح��اول��ة للضغط
ع�ل��ى رئ �ي��س ح�ك��وم��ة االح �ت�ل�ال بنيامني
ن �ت �ن �ي��اه��و ل �ت �ق��دي��م م ��ا ي �ح �ف��ظ م� ��اء وجه
املفاوض الفلسطيني».
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،أج��رى رئ�ي��س الحكومة

الحمساوية املقالة ،إسماعيل
الفلسطينية ً
ه�ن�ي��ة ،ات �ص��اال ه��ات�ف�ي��ًا م��ع األم�ي�ن العام
ل�ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ع �م��رو موسى،
لبحث مستجدات ملف املصالحة.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،دع ��ا امل �ت �ح��دث الفتحاوي،
أسامة القواسمي« ،حماس» الى الوقوف
ع �ن��د م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ال��وط �ن �ي��ة ومراجعة
حساباتها أمام الطغيان الذي تعبر عنه
حكومة «ليبرمان ـــــ نتنياهو» ،من اعتداء
يومي على األرض واملقدسات واإلنسان.
وقال في بيان صدر عن مفوضية اإلعالم
وال �ث �ق��اف��ة ل �ح��رك��ة «ف �ت��ح» «إن �ن��ا اتخذنا
خطوات عديدة تجاه إنهاء حالة االنقسام،
وأبدينا كل مرونة ممكنة بهدف التوصل
ال ��ى ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة امل � ّن �ش ��ودة ،التي
ط��ال ان�ت�ظ��اره��ا بسبب ت�ع��ن��ت «حماس»
وتمسكها بمالحظات أصبحت واضحة
ل �ل �ج �م �ي��ع ب ��أن� �ه ��ا ت �ت �ع �ل��ق بمحاصصة
حزبية ال أكثر وال أقل» ،مؤكدًا أن «خيار
الوحدة الوطنية لدى «فتح» ليس تكتيكًا
أو م�ن��اورة ب��ل ه��و استراتيجية واضحة
اعتمدتها «فتح» منذ أن انطلقت».
(األخبار)

عربيات
دوليات
«مرمرة»
ملف شهداء
ّ
أمام «الجنائية الدولية»
قدم محامو وعائالت الشهداء
األتراك الذين سقطوا خالل
االعتداء اإلسرائيلي على سفينة
«مرمرة» التابعة ألسطول
«الحرية» ،أمس ،ملفًا إلى
املحكمة الجنائية الدولية في
الهاي يطالب بفتح تحقيق.
وقال أحد املحامني ،أوغور
سيفغيلي ،إن «جرائم حرب
وجرائم بحق اإلنسانية ارتكبت.
من واجب املدعي التحقيق ،ومن
واجب املحكمة الجنائية الدولية
التحرك».
ّ
تصدق إسرائيل وال
ولم
تركيا على اتفاقية روما،
النص التأسيسي للمحكمة،
لكن سيفغيلي أكد أن املحكمة
تملك صالحية النظر في هذه
القضية.
من جهة ثانية ،أعلن املتحدث
باسم «لجنة تيركل» اإلسرائيلية
لتقصي الحقائق في االعتداء
ّ
على «أسطول الحرية» أن رئيس
أركان الجيش اإلسرائيلي غابي
أشكنازي ُدعي لإلدالء بشهادة
للمرة الثانية.
(أ ف ب ،يو بي آي)

واشنطن مرتاحة
ملحادثات األسد ـ املالكي
أعربت الواليات املتحدة عن
ارتياحها ،أول من أمس ،للحوار
الذي بدأه في دمشق الرئيس
السوري بشار األسد ورئيس
الوزراء العراقي املنتهية واليته
نوري املالكي (الصورة).

وقال املتحدث باسم وزارة
الخارجية فيليب كراولي« :ندعم
من دون أي شك الحوار الذي بدأ
بني سوريا والعراق» .وأضاف:
«يجب أن ُيقيما عالقات بناءة
حتى يتمكن كل طرف من أداء
دور مناسب للمساعدة على
عودة العراق إلى مكانه في
املنطقة».
(أ ف ب)

هجوم إيراني
على «الوهابية املتطرفة»
ّ
شن املرجع اإليراني ،آية الله
مکارم الشيرازي ،هجومًا عنيفًا
على «الوهابية» ،واتهمها بالعمل
على شق صفوف املسلمني
وإثارة الخالفات بينهم.
وذكر موقع «أريب نيوز» أن
املرجع الديني انتقد ،في تصريح
أدلى به في مدينة قم أول من
أمس« ،التصرفات الوهابية
املتطرفة» .وتحدث عن رصد
أموال سعودية طائلة ملحاربة
التشيع في العراق ولبنان .وتوجه
إلى الوهابيني بالقول« :هل
تطبقون األجندة
تعلمون بأنكم ُ
الصهيونية؟ فهل كلفتم بذلك؟».
(يو بي آي)

