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السلطة تلّوح بوقف التنسيق األمني 
لوحت منظمة التحرير الفلسطينية أمس بوقف التنسيق األمني مع إسرائيل واالنسحاب من أوسلو 

باراك طلب من بان إذا خذلتها الساحة الدولية 
استخدام قوة األمم 

المتحدة الستئناف 
المفاوضات 

26 مسؤواًل سابقًا في 
االتحاد األوروبي يحثون 
على معاقبة إسرائيل 
بسبب االستيطان 

أع���ل���ن ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملنظمة 
ال��ت��ح��ري��ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ح��ن��ا ع��م��ي��رة، أن 
القيادة تدرس إمكان وقف التنسيق األمني 
م��ع إس��رائ��ي��ل، ردًا على فشل واشنطن في 
االستيطان.  لوقف  إسرائيل  الضغط على 
األمني  التنسيق  »وق���ف  إن  ع��م��ي��رة  وق���ال 
املطروحة،  الخيارات  من  إسرائيل هو  مع 
لكن على نحو غير مباشر، وهذا سيكون 
بعد اللجوء إلى الساحة الدولية«. وأشار 
إل����ى أن����ه »إذا ب��ق��ي��ت األم������ور ع��ل��ى م���ا هي 
ع��ل��ي��ه، ف��س��ت��ك��ون ه��ن��اك إع����ادة ن��ظ��ر، ليس 
ف��ي التنسيق األم��ن��ي ف��ق��ط، ب��ل ف��ي جميع 
ال��ت��زام��ات ال��س��ل��ط��ة ت��ج��اه إس��رائ��ي��ل بوفق 
ات���ف���اق أوس����ل����و، وخ���ط���ة خ��ري��ط��ة الطريق 
بنزع سالح  السلطة  التي تطالب  الدولية 
املقاومة الفلسطينية، ومحاربة ما تسميه 
اإلره��اب، إضافة إلى التنسيق األمني مع 

إسرائيل«. 
في هذا الوقت، تستكمل واشنطن جهودها 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة. وال��ت��ق��ت وزي���رة الخارجية 
م��ع رئيس  ه��ي��الري كلينتون،  األم��ي��رك��ي��ة، 
فياض،  س��������الم  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي  ال���������������وزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع اإلس��رائ��ي��ل��ي إي��ه��ود باراك، 
ال��ت��ق��ت كبير املفاوضني  ق��د  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا 
وأعلن  م���ل���وخ���و.  إس���ح���ق  اإلس���رائ���ي���ل���ي���ني 
األميركية،  ال���خ���ارج���ي���ة  ب���اس���م  امل���ت���ح���دث 
أرادت  ك���ل���ي���ن���ت���ون  أن  ك�������راول�������ي،  ف���ي���ل���ي���ب 
اإلسرائيلية  النظر  »وجهة  إلى  االستماع 
إل��ى أنها  في أفضل ط��رق للتقدم«، مشيرًا 
الرئيس  مع  الهاتف  عبر  مرتني  »تحدثت 
األربعاء  ي��وم  عباس  محمود  الفلسطيني 
عريقات  إرس���ال  على  لتشجيعه  امل��اض��ي، 

إلى واشنطن«. 

ال��دف��اع اإلسرائيلي،  ق��ال وزي��ر  م��ن جهته، 
إيهود باراك، بعد لقائه األمني العام لألمم 
امل��ت��ح��دة ب��ان ك��ي م���ون: »أع��ت��ق��د أن��ن��ا يجب 
بمسألة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ع��ق��ب��ات  ن���ت���ج���اوز  أن 
ل��ن��ت��ح��رك باتجاه  االخ���ت���ي���اري،  ال��ت��ج��م��ي��د 
األمام،  إل���ى  للتقدم  امل��ب��اش��رة  امل��ف��اوض��ات 
األسابيع  خ����الل  ذل����ك  ي��ت��ح��ق��ق  أن  ون���أم���ل 
امل���ق���ب���ل���ة«. ول���ف���ت إل����ى أن����ه »ط���ل���ب م���ن بان 
ق��وة األم��م املتحدة التي تتمتع  اس��ت��خ��دام 
بها ف��ي ال��ش��رق األوس���ط م��ن أج��ل التحرك 

في اتجاه استئناف املفاوضات«. 
ب��ان قلقه ب��ش��أن النشاط  م��ن جهته، أع��ل��ن 
والقدس  الغربية  الضفة  في  االستيطاني 
الشرقية املحتلة. وشدد على ضرورة كسر 
الجمود الدبلوماسي الحاصل واستئناف 

املفاوضات. 
وت�����ت�����ال�����ت امل��������واق��������ف اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة من 

ال����ق����رار األم���ي���رك���ي ب���وق���ف ج���ه���ود تجميد 
االستيطان، إذ أشار املتحدث باسم وزارة 
ال��خ��ارج��ي��ة، ي��وس��ي ل��ي��ف��ي، إل���ى أن���ه يجب 
بديل  »ال  أن���ه  للجميع  واض���ح���ًا  ي��ك��ون  أن 
م���ن امل���ف���اوض���ات، وال����ه����راء ل���ن ي��ق��ي��م دولة 

فلسطينية«. 
باراك  أب�������داه�������ا  ال�����ت�����ي  ال�����رغ�����ب�����ة  ووس���������ط 
ن��ق��ل��ت صحيفة  امل���ف���اوض���ات،  الس��ت��ئ��ن��اف 
مسؤولني  ع�����ن  ب�����وس�����ت«  »ج�����ي�����روزال�����ي�����م 
إسرائيليني قلقهم من توالي اعترافات دول 
الفلسطينية،  ب��ال��دول��ة  ال��الت��ي��ن��ي��ة  أم��ي��رك��ا 
بعدما أعربت األوروغواي عن رغبتها في 
االعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية بعد 
البرازيل واألرجنتني. ويخشى املسؤولون 
املكسيك  اع������ت������راف  م�����ن  اإلس����رائ����ي����ل����ي����ون 
أخ��رى في  واإلك����وادور والسلفادور ودول 
الفلسطينية،  ب��ال��دول��ة  ال��الت��ي��ن��ي��ة  أم��ي��رك��ا 

أي خطوة  ات����خ����اذ  ف����ي  ت��ف��ك��ر  ال  أن���ه���ا  إال 
دبلوماسية ردًا على ذلك. 

الخارجية  وزارة  ف���ي  م��س��ؤول��ون  وأش�����ار 
الدول  أن هذه  إلى  اإلسرائيلية للصحيفة 
»ليست ضمن أكثر من 100 دول��ة اعترفت 
بالدولة الفلسطينية التي أعلنها الرئيس 

الراحل ياسر عرفات عام 1988«. 
تتخذ  أن  ت��خ��ش��ى  ال  إس���رائ���ي���ل  أن  ورغ�����م 
العملية  في  تشارك  غربية  ديموقراطيات 
 ،

ً
مماثال موقفًا  املنطقة  ف��ي  الدبلوماسية 

أن  م�����ن  إس����رائ����ي����ل����ي����ًا  ق���ل���ق���ًا  ه����ن����اك  أن  إال 
ي���ص���در االت���ح���اد األوروب�������ي ب��ي��ان��ًا قاسيًا 
ف��ي االج��ت��م��اع ال��ش��ه��ري ل����وزراء خارجيته 

األسبوع املقبل. 
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ّ
خ��ش��ي��ة إس��رائ��ي��ل��ي��ة ت��زام��ن��ت م���ع ح����ث

األوروبي،  االت���ح���اد  ف���ي   س��اب��ق��ًا 
ً
م���س���ؤوال

بينهم املفوض األعلى للسياسة الخارجية 

املتحدة  األم���م  ال��س��اب��ق، خافيير س��والن��ا، 
على فرض عقوبات على إسرائيل بسبب 
اس��ت��م��راره��ا ف��ي ب��ن��اء امل��س��ت��وط��ن��ات. وقال 
»إي  موقع  نشرها  رسالة  في  املسؤولون، 
إل��ى 6 كانون األول،  يو أوبسورفر« تعود 
إن���ه ي��ت��ع��ني أن ت��ش��ع��ر إس��رائ��ي��ل »م��ث��ل أي 
دول�����ة أخ������رى« »ب���ال���ع���واق���ب« وت���دف���ع ثمن 
انتهاكها القوانني الدولية. وطالبت وزراء 
خارجية االتحاد بأن يصروا على العقيدة 
األوروب���ي���ة ف��ي اج��ت��م��اع��ه��م ف��ي 13 كانون 
»ل��ن يعترفوا  أن��ه��م  وي��ش��ددوا على  األول، 
ب����أي ت��غ��ي��ي��رات ع��ل��ى ح����دود ح���زي���ران عام 
1967«، ويوضحوا أن »الدولة الفلسطينية 
يجب أن تكون سيدة، وعاصمتها القدس 
ت���ح���دي���د تاريخ  إل�����ى  ال����ش����رق����ي����ة«. ودع�������ت 
لاللتزام  ق��ص��وى  مهلة   2011 ع��ام  نيسان 
االت�����ح�����اد عن   

ّ
ي���ت���خ���ل وإال  ب���م���وج���ب���ات���ه���ا، 

م��ح��ادث��ات ال��س��الم ال��ح��ال��ي��ة ال��ت��ي تقودها 
 ص���ادر عن 

ّ
األم���م امل��ت��ح��دة، وي��س��َع إل��ى ح��ل

األمم املتحدة. 
وشدد الزعماء األوروبيون السابقون على 
أن���ه ي��ن��ب��غ��ي ل���ل���دول األوروب����ي����ة وض���ع حد 
أن  إال  الستيراد بضائع من املستوطنات. 
مسؤولة العالقات الخارجية في االتحاد، 
قائلة  الرسالة  على  ردت  آش��ت��ون،  كاثرين 
األوسط  بالشرق  املتعلقة  »سياستها  إن 

لن تتغير في الوقت الحالي«. 
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية األوسترالي 
كيفني راد، واألمني العام للجامعة العربية 
ع���م���رو م����وس����ى، ف����ي ب���ي���ان م���ش���ت���رك على 
ضرورة استئناف إسرائيل والفلسطينيني 

املحادثات املباشرة. 
)سما، معا، أ ف ب، رويترز، يو بي آي( 

االحتالل يعتقل ناشطًا غربيًا بالقرب من رام الله أمس )محمد تركمان - رويترز( ) 

باريس ــ بّسام الطيارة 

ال���ث���ان���ي م����ن زي�������ارة الرئيس  ال����ي����وم  ف����ي 
لفرنسا، تسّربت  األس���د  ب��ش��ار  ال��س��وري 
بعض املعطيات عن نتائج مباحثاته أول 
من أمس حول امللف اللبناني. وحصلت 
»التفسيرات«  ب��ع��ض  ع��ل��ى  »األخ�����ب�����ار« 
ملسار لقاءات أول من أمس، حيث ال تزال 
دمشق ت��رى »بصيص أم��ل« في املسعى 
كانت  ت���س���م���ي���ة  »أي  ت���ح���ت  ال����س����ع����ودي 
املصادر  أن  إال  ال���ن���ج���اح«.  ل���ه  وي��ت��م��ن��ون 
الفرنسية والسورية املتابعة شددت على 
أن »ثمة شيئًا على النار لكن من السابق 
ألوانه الحديث عنه، إذ يجب أن يتبلور«. 
إال أن ه��ذا ل��م يمنع م��ص��ادر س��وري��ة من 
إعادة تكرار »أن كل هذا يجب أن يتبلور 
ق��ب��ل ص����دور ال���ق���رار ال��ظ��ن��ي« ف��ي اغتيال 

الرئيس رفيق الحريري. 
القرار  ص���������دور  أن  امل�������ص�������ادر  وأك�����������دت 
االتهامي يعني »نهاية الكالم السابق«، 
ما يعني »سباقًا مع الوقت«، وخصوصًا 
»األخبار« إلى  أن مصدرًا أوروبيًا أشار ل�
أن القرار يمكن أن ينتقل أليدي القاضي 

فانسن في 1٥ الشهر الجاري. 
وتؤكد املصادر الفرنسية والسورية على 
ب��اري��س ودم��ش��ق قلقتان من  ال��س��واء أن 
تداعيات ص��دور القرار رغم أن»ال شبكة 
أم��ان« سورية، إذ إن الرئيس، حسب ما 
ذكر بنفسه، يرى املسألة مسألة »داخلية 
من  املقربة  املصادر  تنّوه  كما  لبنانية«. 
الرئيسني  ب����ني  خ�����الف  »ال  أن  ال���رئ���ي���س 
حول ملف شهود الزور«، وأن السوريني 

سمعوا ما مفاده أن »فرنسا دولة قانون 
ال تستطيع إال التمسك باملحكمة الدولية 
ال�����زور«. ويشير  ش��ه��ود  إل���ى  تلتفت  وال 
إل��ى أن »ص��دق��ي��ة املحكمة بدأت  امل��ص��در 
 ب���دراس���ة صدرت 

ّ
ب��ال��ت��داع��ي«. وي��س��ت��دل

قبل أيام في صحيفة »ليبراسيون« بقلم 
األخصائي بيار هازان يفند بها أخطاء 
امل��ح��ك��م��ة، إض��اف��ة إل���ى »دراس�����ة قانونية 
أنجزت منذ عشرة أيام في لندن« شارك 
فيها حفل من الحقوقيني »أدانوا املحكمة 

من دون أي لبس وال ترداد«. 

وق���د ش���ددت امل��ص��ادر امل��ش��ت��رك��ة ع��ل��ى أن 
ال���ع���الق���ة ب���ني س����ارك����وزي واألس������د باتت 
الصراحة  ت����س����وده����ا  واق����ع����ي����ة  »ع�����الق�����ة 
امل��ط��ل��ق��ة، فهما ال ي��ك��ذب��ان أح��ده��م��ا على 
 امل��ب��دأ األس���اس ال���ذي بنيت 

ّ
اآلخ����ر«، وأن

ال��ل��ق��اء األول كان  ع��ل��ي��ه ع��الق��ت��ه��م��ا م��ن��ذ 
»احتفظ بأصدقائك وأحتفظ بأصدقائي 
ولنعمل كل مع أصدقائه لحل األزمات«، 
إل��ى أن فرنسا تخاطب إيران  في إش��ارة 
ع��ب��ر دم��ش��ق ودم��ش��ق ت��خ��اط��ب إسرائيل 

عبر فرنسا. 

وي��ش��ار ف��ي ه��ذا ال��ص��دد إل��ى أن املبعوث 
الفرنسي الخاص للمسار السوري، جان 
كلود كوسران، »لم يحمل بعد أي إجابة 
من تل أبيب« في ما يخص إحياء املسار، 
إال أن هذا لم يمنع دمشق من التشجيع 

على متابعة املهمة. 
وف�����ي ن���ش���اط األس������د ف����ي ب����اري����س أمس، 
ال��ت��ق��ى ال���رئ���ي���س ال����س����وري م���ع ع����دد من 
اإلسالم  ش���ؤون  ف��ي  املختصني  املثقفني 
والعالم العربي وجيوسياسية املنطقة. 

اللقاء  س�����ي�����اق  ع����ل����ى  ال����ت����ح����ف����ظ  ورغ���������م 

دمشق ترى »بصيص أمل« في املسعى السعودي حول املحكمة 
تقرير

األسد خالل مؤتمر صحافي في اإلليزيه أول من أمس )فرانك فيفي - أ ف ب(

التسريبات  ب��ع��ض  أف����ادت  وم��ض��ام��ي��ن��ه، 
بأنه »حمل الكثير من التقدير املتبادل« 
واسعة  بمجموعة  إحاطة  بمثابة  وك��ان 
من املواضيع ولم يكن على طريقة سؤال 
وجواب، إال في بعض األحيان حني كان 
األسد يوّسع مضمار موضوع ما بسؤال 

 .
ً
يستجلب نقاشًا متبادال

وحسب مشارك في اللقاء، فإن الحوارات 
ت��ن��اول��ت م��واض��ي��ع، م��ن��ه��ا آف����اق السالم، 
أشكاله  ب����ك����ل  وال�����ت�����ط�����رف  واإلس��������������الم 
امل��س��ي��ح��ي واإلس����الم����ي وال���ي���ه���ودي، مع 
شدد  حيث  املنطقة،  ف��ي  ملفاعيله  مسح 
على  السلبية  انعكاساته  على  الجميع 
النمو والتطور. وفي إشارة إلى »تراجع 
أشار  املنطقة«،  ف��ي  املسيحي  الحضور 
األس���د إل���ى أن »االن���غ���الق وال���ره���ان على 
«. ودع������ا إل�����ى أخذ 

ً
ال����غ����رب ك�����ان ف�����اش�����ال

��ل أحد 
ّ
ه����ذه امل��س��أل��ة ب��ج��دي��ة ح��ي��ث ت��م��ث

ع���ل���ى شعوب  ال���خ���ط���ي���رة  ال����ت����ه����دي����دات 
املنطقة. 

وتطّرق الحديث إلى التكامل االقتصادي 
الرئيس  ت����وس����ع  ح����ي����ث  امل����ن����ط����ق����ة،  ف�����ي 
السوري في ملف ربط البحار الخمسة، 
املتوسط  وال���ب���ح���ر  األح����م����ر  ال���ب���ح���ر  أي 
والبحر األس��ود وبحر قزوين والخليج 
ال��ع��رب��ي، واالت��ف��اق��ات ب��ني 3 دول عربية 
مع  إلى سوريا(  ولبنان إضافة  )األردن 
ما  أي  البلطيق،  تركيا وأوكرانيا ودول 
أكثر  مليون نسمة. وحسب  يقارب ٤00 
م����ن م���ص���در م���ق���رب م����ن ال����رئ����ي����س، فهو 
يعّول كثيرًا على هذه الرؤية املستقبلية 

الواسعة للتعاون اإلقليمي. 
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