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والمبحوح

ّ
موسكو وباريس نحو «شراكة استراتيجية»
ساركوزي يبيع مدفيديف سفنًا ومعرفة بمبادرته للتسوية
ّ
ّ
كللت ّ
القمة الروسية
ّ
الفرنسية ،أول من أمس،
بداية شراكة استراتيجية،
ّ
عززها توافق الرؤية بشأن
إيران والسالم وتوقيع
اتفاقيات اقتصادية
ّ
وتسليحية
باريس ــ ّبسام الطيارة

ال�ح��ال��ي ،وأن��ه ي��ري��د إف�س��اح امل�ج��ال لغيره
الستكمال املسيرة» .وكشفت أن أبو مازن
قال ملبارك« :الظروف محبطة .في الداخل
ه �ن��اك ت �ص �ل��ب ح �م �س��اوي ،وف� ��ي الخارج
ه� �ن ��اك م � ��راوغ � ��ة أم �ي ��رك �ي ��ة وإسرائيلية
ف ��ي اس �ت �ئ �ن��اف امل� �ف ��اوض ��ات امل �ع �ط �ل��ة بني
الجانبني الفلسطيني واإلسرائيلي».
من جهة أخ��رى ،اختتم مجلس الجامعة
العربية على مستوى املندوبني الدائمني
اجتماع دورته العادية الـ 133مساء أمس،
ّ
التي أعد خاللها مشروعات قرارات بشأن
القضايا العربية املختلفة ورفعها إلى
مجلس الجامعة العربية على املستوى
الوزاري ،الذي يعقد اليوم.
وأعلن نائب األمني العام للجامعة العربية
أح�م��د ب��ن حلي أن��ه «أض�ي��ف على جدول
أع �م��ال ال � ��دورة م��وض��وع��ات االنتهاكات
اإلسرائيلية في األراضي العربية املحتلة
وف��ي ال�ق��دس ،وتغيير املعالم الجغرافية
ب �ه��ا ،وض �م �ه��ا إل ��ى ال� �ح ��رم اإلبراهيمي
وم �س�ج��د ب�ل�ال ب��ن رب� ��اح ف��ي ب �ن��د آخر».
وق��ال إن «ال ��دول العربية ستتقدم بعدد
م��ن امل �ب��ادرات وال�ت�ح��رك��ات على الساحة
الدولية واملنظمات اإلقليمية والدولية،
مل�خ��اط�ب��ة ال� ��رأي ال �ع��ام ال ��دول ��ي واإلدارة
األميركية» ،مضيفًا أن «مجلس الجامعة
ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى امل �ن��دوب�ي�ن رفع
م� �ش ��روع ق � ��رار ي ��دي ��ن اغ �ت �ي��ال إسرائيل
للمناضل الفلسطيني محمود املبحوح،
وي� �ت� �ض ��ام ��ن م � ��ع ك � ��ل اإلج� � � � � � ��راءات التي
اتخذتها وستتخذها دولة اإلمارات».
وف��ي السياق ،طالبت مصر األم�ين العام
للجامعة العربية عمرو موسى بالدعوة
إل��ى عقد مؤتمر ط��ارئ ل��رؤس��اء هيئات
اآلث��ار والتراث بالوطن العربي وممثلي
ال��دول العربية في لجنة التراث العاملي،
ملواجهة التصعيد اإلسرائيلي ،بعد إعالن
ضم الحرم اإلبراهيمي ومسجد بالل بن
رباح إلى قائمة التراث اليهودي.
وإلى املواقف الدولية املنددة بانتهاكات
ال� � �ق � ��دس ،ن � � ��ددت ف ��رن� �س ��ا ب � ��اإلع �ل��ان عن
م�س�ت��وط�ن��ة ي�ه��ودي��ة ج��دي��دة ف��ي القدس
ال �ش��رق �ي��ة .وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة
ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ب ��رن ��ار فاليرو،
ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ،إن «إع �ل��ان بناء
م� �ئ ��ات امل� �س ��اك ��ن ف� ��ي ال � �ق� ��دس الشرقية
م�ق�ل��ق ل �ل �غ��اي��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا «أن ��ه يتعارض
م� ��ع روح � �ي� ��ة ال �ت �ج �م �ي��د وال ي �س �ه��م في
إرس��اء أج��واء ثقة ض��روري��ة تشجع على
استئناف املفاوضات».

لقي الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف
السلطات
ح � �ف� ��اوة ك �ب �ي ��رة م� ��ن ج ��ان ��ب
ّ
ال �ف��رن �س �ي��ة أث � �ن ��اء زي� ��ارت� ��ه ال� �ت ��ي دشن
خاللها عام الثقافة بني روسيا وفرنسا،
فيما أرادت ب��اري��س عبرها ب�ن��اء عالقة
ج��دي��دة تحل محل ال�ع�لاق��ة ال�ت��ي بناها
الجنرال ديغول مع «روسيا الشيوعية»
إب ��ان ال �ح��رب ال �ب��اردة إلب �ق��اء ب�ل�اده «في
ملعب الكبار» .وهي عالقة استراتيجية
تطاول جميع امللفات العاملية من مسألة
أم��ن ت�م��وي��ن أوروب� ��ا ب��ال�ط��اق��ة إل��ى ملف
ال� ��ردع ال �ن��ووي م� ��رورًا ب�م�ل�ف��ات ساخنة
�ران أو السالم
م �ث��ل ال �ع �ق��وب��ات ع �ل��ى إي � � ً
ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ،إض��اف��ة إل��ى مسألة
التعاون التقني العسكري وبيع معدات
متطورة.
ومن هنا وصف املراقبون لقاء الرئيسني
ال��روس��ي م��دف�ي��دي��ف وال�ف��رن�س��ي نيكوال
س ��ارك ��وزي ف��ي ق �ص��ر اإلل �ي��زي��ه أول من
أم��س ،بأنه ب��داي��ة «ش��راك��ة استراتيجية
جديدة» .ومدفيديف يترك انطباعًا بأنه
أكثر انفتاحًا وحداثة من سلفه فالديمير
بوتني ،وه��و ما لفت االنتباه إليه وزير
ال �خ� ً�ارج �ي��ة ال �ف��رن �س��ي ب ��رن ��ار كوشنير
ق��ائ�لا إن «جيل مدفيديف مختلف جدًا
عن جيل بوتني» ،رغم أن رئيس الوزراء
ال��روس��ي ،ال ��ذي زار ب��اري��س ف��ي تشرين
ال �ث��ان��ي امل ��اض ��ي ،ل �ي��س ب �ع �ي �دًا ع��ن هذه
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ج��دي��دة مل��وس�ك��و التي
توافق سياسة ساركوزي الديناميكية.
وخ�ل��ال م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي م �ش �ت��رك ،أكد
الرئيسان أن الثقة والصداقة هما لبنة
ب �ن��اء ال �ع�لاق��ة ال �ج��دي��دة ب�ع��دم��ا سقطت
حدود اإليديولوجيا ،وأشارا إلى توافق

رؤي��ة ب��اري��س وم��وس�ك��و ب�ش��أن ع��دد من
امللفات ،وفي املقدمة امللف اإليراني.
وف ��ي م�ل��ف ال �س�ل�ام ف��ي ال �ش��رق األوسط
وال � �ت � �ن� ��اف� ��س ب �ي��ن ب � ��اري � ��س وموسكو
الستقبال «مؤتمر دولي حول الصراع»،
أكد الرئيس الروسي أن «ال مفاوضات»
في األفق بل «إمكان استئناف مفاوضات
عبر وسطاء».
وع �ل �م��ت «األخ � �ب � ��ار» م ��ن م �ص ��در قريب
م� ��ن امل � �ح� ��ادث� ��ات أن «ب � ��اري � ��س وضعت
م��وس�ك��و ف��ي أج� ��واء امل �ب ��ادرة الجديدة»
ّ
ال�ت��ي ت�ح��دث عنها ال��رئ�ي�س��ان الفرنسي
ساركوزي والفلسطيني محمود عباس
قبل أسبوع .وأشار املصدر إلى أنه «من
املبكر جدًا الحديث عن مؤتمر موسكو»،
فالتراتبية التي يبحثها األوروبيون هي
«البدء بعملية بناء ثقة» تحل محل وقف
االس�ت�ي�ط��ان ،وت �ت��وازى م��ع «مفاوضات
غير مباشرة» للعمل على ما بات ّ
يسمى
«املبادرات الثالث املواكبة» ،وهي األمنية
واملالية والسياسية.
وف��ي الشق األم�ن��ي املبني على مشاركة
ّ
الفلسطينيني
ق��وة أوروب �ي��ة ف��ي حماية
يقابلها انسحاب إسرائيلي من مناطق

ّ
ال �س �ل �ط��ة ،ل ��م ت ��ؤك ��د امل � �ص ��ادر أو تنفي
«مشاركة عسكرية روسية» .وفي الشق
امل��ال��ي ،ف��إن الصناديق امل��زم��ع إنشاؤها
س � ��وف ت� �ك ��ون أس� ��اس� ��ًا م� ��ن مساهمات
ع��رب �ي��ة خ �ل �ي �ج �ي��ة وأوروب� � �ي � ��ة وبنسبة
متدنية أميركية ،بينما يمكن موسكو
أن تسهم في الشق السياسي.
وي � ��رى خ� �ب ��راء أن ل��روس �ي��ا القيصرية
ع�ل�اق��ات ت��اري�خ�ي��ة ف��ي ال �ق��دس كحامية
ل � �ل � �ك � �ن � �ي � �س� ��ة األرث � � � ��وذك� � � � �س� � � � �ي � � � ��ة ،ومع
اإلسرائيليني م��ن أص��ول روس�ي��ة (وزير
الخارجية اإلسرائيلي املتطرف أفيغدور
ل �ي �ب��رم��ان) ك �م��ا ه��ي ح ��ال ك �ب��ار ّ
ممولي
الحركة الصهيونية حاليًا.
ومن هنا يمكن حصول تعاون جدي بني
روسيا وفرنسا في ملف الشرق األوسط،
في ظل جمود إدارة باراك أوباما ،ولكن
يمكن أيضًا أن يتوسع هذا التعاون في
م �ج��االت أخ� ��رى ت��دع��م م��راك��ز الدولتني
ع�ل��ى ال �س��اح��ة ال��دول �ي��ة .وب�ّ�ال �ت��ال��ي ،فإن
مجموعة االتفاقات التي وقعها البلدان
ع �ل��ى م �س �ت��وى ث �ن��ائ��ي ت ��ذه ��ب ف ��ي هذا
االتجاه.
فقد وق�ع��ت مجموعتا «غ��از دو فرانس
سويز» الفرنسية و«غازبروم» الروسية
عقدًا تشارك بموجبه املجموعة الفرنسية
بنسبة  ٩في املئة في مشروع أنبوب غاز
«ن��ورث ستريم» ال��روس��ي ،ال��ذي ينافس
مشروع أنبوب غاز «نابوكو» األوروبي.
وأع � �ل� ��ن أي� �ض ��ًا ع� ��ن ات � �ف� ��اق ّ ش� ��راك� ��ة بني
مجموعتي «ألستوم» املصنعة ملحركات
ال� �ق� �ط ��ار ال� �س ��ري ��ع وم �ص �ن ��ع القطارات
ال� ��روس� ��ي «ت��ران �س �م��اش �ه��ول��دي �ن��غ» ،ما
يمكن أن يفتح باب أسواق شرق أوروبا
للشركة الفرنسية على حساب منافستها
األملانية «سيمنز».
ّ
إال أن االتفاق الذي ُيثير الجدل هو قرار
بيع أربع سفن حربية فرنسية من طراز
يجري
«ميسترال» إلى موسكو ،على أن ُ
بناء أول دفعة في فرنسا قبل أن «تنقل
التكنولوجيا» إلى روسيا .ورغم تأكيد
ساركوزي أن هذه السفن سوف تكون من
عسكرية» ،فإنه قرار غير
دون «تجهيزات
ٌ
مسبوق ،أن تبيع دول��ة عضو في حلف
األطلسي روسيا معدات عسكرية ثقيلة،
ل�ك��ن س ��ارك ��وزي أج ��اب مسبقًا ع��ن هذه
االعتراضات بقوله إن «روسيا وفرنسا
تعمالن معًا بشأن األمن في أوروبا».

عربيات
دوليات
داوود أوغلو :مستعدون
املفاوضات
الستئناف
ّ
السورية ــ اإلسرائيلية
أعلن وزير الخارجية التركي
أحمد داوود أوغلو ،من القاهرة
أمس ،أن بالده على استعداد
الستئناف وساطتها في
املفاوضات غير املباشرة بني
إسرائيل وسوريا إذا رغبت
الدولتان في ذلك.
وقال أوغلو ،في مؤتمر صحافي
عقده مع نظيره املصري أحمد
أبو الغيط« ،إذا كانت هناك إرادة
سياسية لدى الطرفني ،فنحن
جاهزون الستئناف الوساطة».
وأكد أوغلو ،الذي التقى الرئيس
املصري حسني مبارك ،أن
محادثاته في القاهرة تناولت
العالقات الثنائية «املمتازة»
والوضع في الشرق األوسط،
وخصوصًا عملية السالم.
(أ ف ب)

ّ
تفاح الجوالن
م
تسل
دمشق تبدأ
ّ

بدأت سوريا أمس تسلم أول
دفعة من التفاح اآلتي من
الجوالن ،وذلك عبر نقطة املعبر
ُالحدودي في القنيطرة .وقد
نقلت الدفعة األولى بواسطة ثالث
شاحنات تابعة للجنة الصليب
األحمر الدولي ،الذي أفاد في
بيان له أنه ُ
«سينقل ما يصل
إلى  10آالف طن من التفاح» ،في
عملية ُيتوقع أن تستغرق ثمانية
أسابيع تقريبًا ،على اعتبار أنها
األكبر في تاريخ عمليات النقل
التي بدأت للمرة األولى عام
.2005
(أ ف ب)

بايدن يخاطب الجمهور
اإلسرائيلي

اغتيال المبحوح
ّ
ّ
دبي تشدد الرقابة على الجوازات الغربية
أك� � ��د م � �ص� ��در ف � ��ي م �ك �ت ��ب التحقيقات
االتحادي األميركي «أف بي أي» ،أمس،
ط �ل��ب س �ل �ط��ات دب ��ي م �ن��ه ال�ت�ح�ق�ي��ق في
وج� ��ود رواب � ��ط ب�ي�ن امل �ت�ه �م�ين باغتيال
ال �ق �ي��ادي ف��ي ح��رك��ة «ح �م��اس» محمود
امل � �ب � �ح� ��وح ،وب� �ط ��اق ��ات� �ه ��م االئتمانية
األم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة .وذك � � � � ��رت ص �ح �ي �ف ��ة «ذا
ن��اش �ي��ون��ال» اإلم ��ارات� �ي ��ة أن التحقيق
س � �ي � �س � �ع� ��ى إل � � � � ��ى ُ اك � � �ت � � �ش� � ��اف مصدر
التمويالت التي استخدمت في االغتيال،
وخصوصًا من أجل معرفة إن كان هناك
وبجهاز استخباراتها
صلة بإسرائيل
ينّ
«امل��وس��اد» ،بعدما تب أن  13من أصل
 27متهمًا ،استخدموا بطاقات االئتمان
املدفوعة مسبقًا ،وال �ص��ادرة ع��ن «ميتا
بنك» األميركي ،لشراء تأشيرات السفر،
في الفنادق.
وحجز غرف ّ
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أك � � ��دت أوس� �ت ��رال� �ي ��ا أمس
أن �ه��ا س �ت��رس��ل ف��ري �ق��ًا م��ن ال �ش��رط��ة إلى
إسرائيل للتحقيق في استعمال ثالثة
ج � � ��وازات س �ف��ر أوس �ت��رال �ي��ة م ��ن جانب
امل �ج �م��وع��ة امل �ش �ت �ب��ه ب�ت�ن�ف�ي��ذه��ا عملية
اغ�ت�ي��ال ّامل�ب�ح��وح ،فيما أع�ل�ن��ت النمسا
أن�ه��ا س��ل�م��ت دب��ي أول م��ن أم��س نتائج
التحقيق ال��ذي أج��رت��ه ب�ش��أن استخدام
ش ��رائ ��ح وأرق � � ��ام ه ��ات ��ف ن �م �س��اوي��ة من
جانب فريق االغتيال .في ه��ذه األثناء،
أعلن قائد شرطة دب��ي ،ضاحي خلفان،

بلدة إيرلندية تزيل صفحة
وقعها
من دفتر الضيوف ّ
السفير اإلسرائيلي

أن��ه س�ي�ج��ري ت�ش��دي��د إج� ��راءات املراقبة
�وازات ال �غ��رب �ي��ة .وع �ل��ق على
ع �ل��ى ال � �ج� � ُ
ت�ص��ري�ح��ات ن�س�ب��ت إل�ي��ه ب�ش��أن تشديد
ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ال �ي �ه��ود ال ��ذي ��ن يريدون
دخ��ول دب��ي ،بالقول «نحترم كل إنسان
وكل دين ،املسيحي واليهودي والبوذي
واملسلمّ ،ولكن سنتأكد من كل الجوازات
التي نشك فيها» .وذك��ر أنه في السابق
كان حاملو الجوازات الغربية يدخلون
إل��ى دب��ي ّ م��ن دون تدقيق كبير« ،إذ لم
نفكر في أن إسرائيل ستستبيح جوازات
دول كبرى».
خلفان أمس أن اثنني من الغربيني
وأكد ّ
الذين تتهمهم دبي بالضلوع في اغتيال
املبحوح غادرا إلى الواليات املتحدة عبر

مدينة أوروبية .وفي هذا السياق ،نقلت
البريطانية أمس عن
صحيفة «التايمز»
ّ
مصادر وصفتها بأنها مطلعة قولها إن
أحد املشتبه بهم دخل الواليات املتحدة
مستخدمًا ج��واز سفر بريطانيًا باسم
روي ك� ��ان� ��ون ،ف �ي �م��ا أش� � ��ارت الصحف
اإلماراتية إلى أن املشتبه به الثاني دخل
بجواز سفر إيرلندي.
ورأت «التايمز» أن ه��ذا األم��ر قد يؤدي
إلى حدوث توتر في العالقات األميركية
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ألن��ه ي��وح��ي ب��أن العمالء
اإلسرائيليني املشتبه بهم ربما انتهكوا
ال�ق��ان��ون األم�ي��رك��ي باستخدام جوازات
سفر مزيفة لدخول البالد.
م � ��ن ج � �ه ��ة ث� ��ان � �ي� ��ة ،ق � � ��ال دبلوماسي
الحكومية
إسرائيلي إن ق��رار السلطات
ّ
اإلسرائيليني ،يمثل
في دبي حظر دخول
ُ
ضربة خطيرة للجهود التي تبذل لبناء
عالقات بني إسرائيل ومنطقة الخليج.
إلى ذلك ،ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية
«ب� � � � ��ي ب � � ��ي س� � � � ��ي» أن م � �ج � �ل� ��س بلدة
ك��اري�م��اك��روس اإلي��رل�ن��دي� ّ�ة ،أزال صفحة
م� ��ن دف� �ت ��ر ال� �ض� �ي ��وف وق� �ع� �ه ��ا السفير
اإلسرائيلي ،صهيون افروني ،احتجاجًا
على م��ا ت��ردد ع��ن اس�ت�خ��دام جواسيس
إلس� ��رائ � �ي� ��ل ج� � � � ��وازات س� �ف ��ر إيرلندية
مزورة.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي)

يعتزم نائب الرئيس األميركي
جوزيف بايدن (الصورة) إلقاء
خطاب سياسي يتوجه فيه ًإلى
الجمهور اإلسرائيلي مباشرة،
وذلك خالل زيارته املتوقعة
إلسرائيل األسبوع املقبل.
وبحسب صحيفة «هآرتس»،
الواليات
سيتناول الخطاب التزام
ً
املتحدة بأمن إسرائيل ،إضافة
إلى املسألة اإليرانية ،وعملية
السالم.
(األخبار)

تل أبيب وواشنطن
تكافحان «اإلرهاب الجوي»
أعلن وزير املواصالت
اإلسرائيلي ،يسرائيل كاتس،
أن إسرائيل والواليات املتحدة
وقعتا اتفاق تفاهم جديدًا
لتعزيز التعاون األمني بينهما،
«ملنع اإلرهاب الجوي في مجال
الطيران املدني عبر التعاون بني
مدير األمن في سلطات الطيران
األميركي وقسم األمن في وزارة
املواصالت اإلسرائيلية».
(األخبار)

