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سجل األسبوع المنصرم تطورات سياسية وعسكرية هامة شملت العديد من الملفات 

 ميونيخ اختتام مؤتمر الساخنة على المستوى الدولي واإلقليمي والمحلي، يأتي في مقدمتها

، والذي شهد تطورًا الفتًا بخصوص األزمة السورية 49الـ دورته في األمنية للسياسات

بإجتماع رئيس اإلئتالف السوري مع وزير الخارجية الروسي، وتحريك عجلة مسار 

مفاوضات الملف النووي اإليراني، إلى جانب مناورات بحرية مشتركة بين الواليات المتحدة 

الوة على تأزم شديد في المشهد المصري وتحذير وكوريا الجنوبية على أرض االخيرة، ع

وزير الدفاع المصري من انهيار الدولة، إضافة إلى استمرار الغارات الفرنسة على شمال 

مالي، إلى جانب تكليف شيمون بيرز لنتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة والسيناريوهات 

 المتوقعة. 

 دوليًا:

 بلغ إذ العام، هذا قياسيا مستوى 94الـ دورته في األمنية للسياسات ميونيخ مؤتمر حقق

 مؤتمر ويصنف .الماضي العام عن دولة عشرين بزيادة دولة، تسعين فيه المشاركة الدول عدد

 في واألمن الخارجية السياسة لقضايا سنوي منتدى أهم بأنه -2491 عام تأسس الذي - ميونيخ

 اإليراني النووي البرنامج ومشكلة الثانية للسنة السورية األزمة التوالي علىتصدرت و. العالم

. مالي في الفرنسي العسكري التدخل العام هذا إليها أضيف والتي المؤتمر، تناولها التي القضايا

 الطاقة وأمن اإلنترنت وجرائم اإللكترونية والحروب اليورو كأزمة جديدة قضايا ضمت كما

 .المناخية والتغيرات

 يجب نهأ للصحفيين الفروف الروسي الخارجية وزير أكد ،المنتدى خالل تعليقاته وفي

 ان من بداًل متطابقة، مواقف ايجاد الى الدولية القضايا حل في وواشنطن موسكو تسعى نأ

 وزير حرص. بعد أن ما شيء الى تلقائيا انضمامها روسيا من المتحدة الواليات تنتظر

نائب الرئيس األمريكي  كل من مع ، ميونيخ في منفردة لقاءات اجراء على الروسي الخارجية

، الخطيبرئيس إئتالف المعارضة السورية  مع واخيرا االبراهيمي، االممي والمبعوث بايدن،

والتي رأى فيها محللون رسالة تؤكد فحوى كالم الفروف بأن ال تنتظر الواليات المتحدة من 

 حلفائها مصير على القلقة واشنطن روسيا انضمامها تلقائيا إلى صف الواليات المتحدة. فيما

 في لسلطةإلى  الوصول صوليةاأل للمعارضة تريد ال ، "اسرائيل" رأسهم وعلى المنطقة في
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 من العامين قرابة بعد الحكم سدة في يبقى ان االسد لبشار تريد ال الوقت نفس في، سوريا

 االسطوانة ميونيخ منصة ومن بايدن كررحيث  ،بالرحيل تطالبه متواترة تصريحات

 .الحوار الى الكالم ذيل في دعوة مع سوريا، في النظام طبيعة حول المشروخة

 صالحي أكبر علي االيراني الخارجية وزير أكد ،وبخصوص الملف النووي اإليراني  

 مشيرا بايجابية، طهران مع المباشرة المفاوضات بشأن االميركية المقترحات تدرس ايران أن

 الملف ازمة لحل نية هناك طالما أميركا مع للمفاوضات حمراء خطوط يوجد ال" انه الى

 ".النووي

صرح الرئيس اإليراني أحمدي نجاد في مقابلة مع قناة الميادين وفي موضوٍع منفصل، 

 إيران، في اإلسالمية الثورة انتصار منذ إيراني لرئيس زيارة أول في القاهرة إلى توجهه عشية

 فلسطين تحرير على اتفقا فإذا المعادالت تغيير على قادران -مصر وإيران – البلدين هذين" إن

 ".سيتحقق األمر فإن بالكامل

 حاسمة مواقف الى التوصل ميونيخ مؤتمر من مطلوبا يكن ويرى مراقبون أنه لم

 المشاركين ان بيد.  العشاء موائد على ين حتىالمؤتمر شغل السوري الذي الملف بشإن

 الرؤى عن المتحدة، االمم لجلسات خالفا رسمي، غير حر بطابع تتسم ندوات في كشفوا

 اي دون الثالث عامه القادم الشهر سيدخل نزاع من واالقليمية الدولية لالطراف الحقيقية

 .السوريين ارواح تحفظ له نهاية وضع باتجاه جاد تحرك

 أزمة الصواريخ الكورية:

 مشتركة بحرية مناورات، 1122-1-9في  المتحدة والواليات الجنوبية كوريا بدأت

 ستهدفت للقوة استعراضا مراقبون اعتبرها خطوة في أمريكية، نووية غواصة فيها تشارك

 وعدتبعد أن  .ثالث نووي اختبار إلجراء تخطط التي الشمالية كورياإرسال رسالة إلى 

 في الشمالية كوريا مضت إذا" كبيرة عواقب" بحدوث الجنوبية وكوريا المتحدة الواليات

 ترويجا" إياها معتبرة البحرية للمناورات انتقادات الشمالية الجارة وجهتفيما ، خططها

 انهت ويرى خبراء أن هذه المناورات تأتي في سياق ثني كوريا الشمالية التي. "للحرب

 ثالث، عن اتخاذ قرار سياسي يجعله موضع التنفيذ. نووي اختبار إلجراء استعداداتها
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 اقتصاديا:

 يسمح قانون مشروع على 29 مقابل صوتا 99 بأغلبية األمريكي الشيوخ مجلس وافق

  دوالر ترليون 2969 والبالغ الحالي األمريكي الدين لسقف مؤقت لغاءبإ اشهر ثالثة لمدة

 .المالية التزاماته سداد عن العالم في أقتصاد أكبر عجز لتفادي

 ستتمكن سابق وقت في النواب مجلس عليه صوت الذي القانون مشروع وبموجب

 الواليات على ويتوجب .مايو المقبل /أيار من 24 حتى فواتيرها وسداد االقتراض من واشنطن

 اللحظة، تلك حتى الدين إليه وصل الذي المستوى إلى االقتراض سقف تحدد أن عندئذ المتحدة

 .دوالر ترليون 21 دينها يبلغ أن المتوقع من إذ

 دوالر مليار 405 استدانة االمريكية للحكومة سيتيح الجديد القانون ان خبراء ويرى

وهذه الطريقة في  العام، القطاع في العاملين رواتب ودفع االجتماعية بالتزاماتها للوفاء

 معالجة األزمة تجنب الصدام المعقود حول هذه المسألة بين الجمهوريين والديمقراطيين،

ولكن سيزيد اق بشأن إحتمال إفالس الواليات المتحدة ولو تقنيًا، وتزيل التوتر في األسو

ترليون دوالر،  01بخصوص أزمة رفع سقف الدين األمريكي التي قد تصل إلى المخاوف 

 وبالتحديد آليات سدادها أو كيفية الخروج منها.

 أوروبا:

 األوروبي لالتحاد السنوات المتعددة الموازنة حول المحتدمة األوروبية المعركة تدخل

 1 يوم المقررة االستثنائية القمة انعقاد قبل وذلك ،حاسمة مرحلة 1111 حتى 1129 من للفترة

 المواقف في ااختالف فترة منذ األوروبية الساحة تشهد حيث بروكسل في الحالي شباط

 قتصاديةاال الحالة تردي ،تعقيدا األمر يزيد ومما. الميزانية هذه بشأن ومقترحات متضاربة

 المواقف توحيد يستلزم مما مسبوقة، غير بصورة البطالة معدالت وتزايد األوروبية للدول

 األوروبي االتحاد مجلس رئيس وجهها التي الرسالة فى جاء ما بحسب "عتدالا موازنة" وتبني

 . القمة لىإ فيها يدعوهم 11الـ الموحد التكتل دول رؤساء لىإ

 رأسها وعلى األوروبية الدول بعض مطالبة حول الشأن بهذا الخالف ويتمحور

 شرق دول خاصة اآلخر البعض ومطالبة الموازنة بتخفيض الشمال ودول والمانيا بريطانيا
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 المكرسة المالية المخصصات تراجع خشية بالميزانية المساس بعدم القارة وجنوب أوروبا

 .التحديد وجه على الفقيرة للمناطق

 مع ،1122-1-2في  مشترك صحفي مؤتمر في - أوالند الفرنسيهذا ما أكده الرئيس و

 أن على التأكيد ُيمكننا" نهأ ،باإلليزيه مباحثاتهما عقب مونتي، ماريو إيطاليا وزراء رئيس

 أن يجب الذي الموحدة أوروبا مفهوم عن يدور الحديث ألن الشأن، هذا في تتعثر المفاوضات

 قالتبالمقابل  ".الوطنية المصالح واحترام االقتصادي والنمو التضامن مبادئ على يقوم

 يجب أنهوأضافت ، الصعوبة شديدة محادثات تتوقع إنها ميركل أنجيال األلمانية المستشارة

 الدول اقتصادات بين التكامل وتعزيز لالتحاد التنافسية القدرة لزيادة الميزانية استخدام

 التي للميزانية خفض على كاميرون ديفيد البريطاني الوزراء رئيس يصر. بينما األعضاء

 .يورو مليار 111 بنحو يقدر أكبر، خفضا هذا وسيمثل القادمة، السبعة األعوام تغطي

 بالشلل األوروبي العمل يصاب أن من المخاوف تتزايد المشحونة األجواء هذه ظل فيو

 العامة بالموازنة للعمل األوروبى االتحاد يضطر أن الى القادمة بروكسل قمة اخفاق يؤدي وأن

 تأخير في تتمثل سلبية تداعيات على ينطوي الذي األمر عام، كل عليها والتصويت بسنه سنه

 .والتنفيذ الصرف

 سيكون ولكنه التوافق من نوع إلى القمة هذه خالل التوصل يتم أن المراقبون ويرجح

 تقليص سيجري أنه يعتقدون االقتصاديين فمعظم..  البريطاني الموقف منحى في يسير توافقا

 توجه وقد السياسي المستوى على بالتجاذب مشحونة اجواء في..  بشدة اإلنفاق مخططات

 النفوذ عن للحديث العنان سيطلق ذلك ولكن يحدث، لما كمسبب بريطانيا إلى االتهام أصابع

 . الحقة مرحلة في ذلك و..  نفسه األوروبي االتحاد وهيكل السياسية والبنية السياسي
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 إقليميا:

 مالي:

، وإعالنه 1122-1-1مالي في  إلى هوالند فرنسوا الفرنسي الرئيس زيارِة مع بالتزامِن

 تفيد تقاريَر بنشِر دولية وجمعيات منظمات عدُة قامت ن الحملة العسكرية لم تنته بعد،أ

 التقاريرعن ارتكاب فظاعات في مالي. وتكشف في  خطيرٍة وتجاوزات حرٍب جرائَم بإرتكاِب

 القوات من تام تكتم ظل في موبتي والمناطق التي تعرضت للقصف الجوي الفرنسي، منطقة

كهذه. وتأتي هذه المعلومات مع استمرار مواصلة الطيران  معلومات على الحكومية المالية

 في شددةمت لمجموعات تابعة معسكرات الفرنسي  لشن غارات مكثفة على ما وصفها بأنها

 مالي. شمال أقصى

ا موتومبوكتو بعد تمشيطه غاو وعلى الرغم من دخول القوات المالية إلى مدينتي

 لن مالي الى الفرنسية هذه القوات إلى جانب القوات بواسطة الطيران الفرنسي، إال أن دخول

 مع مقاومة أعمال الحقا ستواجه الفرنسية القوات انف ،عسكرين خبراء نزهة. وبحسب يكون

 المنطقة بجغرافية علم على وهم طويلة لسنوات داخلية مواجهات خاضوا مسلحين

 خاضوها التي المواجهات خالل من التقليدية الحروب على جيدا تمرسوا وقد وديموغرافيتها

 ان يمكن صحراوية او جبلية مناطق الى انسحبوا الذين المسلحين كما ان الحكومية، القوات مع

المواجهات السابقة مع  عصابات التي بنوا فيها خبرتهم خالل حرب عبر مجددا العودة يحاولوا

 . الحكومة المالية

  مصر:

 الثاني من اإلضطرابات التي تجتاح البالد، شديد أسبوعه في المصري ال يزال المشهد 

التفاعل، يفتح الباب على جميع السيناريوهات التي تتصل بتعميق األزمة وتنذر  وسريع التأزم

 الدفاع بفوضى عارمة، وسط مخاوف تزداد يومًا بعد يوم، أشد ما عبر عنها، تصريح وزير

 الدولة انهيار" إلى يؤدي أن يمكنه القائم الصراع استمرار أن من األسبوع، هذا المصري،

 للمعارضة للجميع، القادمة"، األمر الذي اعتبره محللون تحذيرًا األجيال مستقبل وتهديد

في حال فقدان السيطرة على  ويكشف عن إمكانية تدخل العسكر .جهودهم حيدلتو والجماعة،

 األمور.
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 معبرة السيسي، تصريحات على كلينتون، هيالري األمريكية، الخارجية وزيرة وعلقت 

 فوضى ستشهد المنطقة" فإن وإال المصري، الدفاع وزير إليه ألمح ما حصول بعدم أملها عن

 كلينتون وأشارت ."ككل وللمنطقة للدولة مدمرة بنتائج يؤتي أن يمكنه متصاعدًا وعنفًا عارمة

 بضرورة تعتقد بأنها كلينتون وأضافت" الشعب، الحتياجات مرسي حكومة تفهم ضرورة" إلى

 المسار تسلك بأنها لتطمئنهم شعبها، إلى المصرية الحكومة توجهها التي الرسائل تغيير"

وتشير تعليقات كلينتون إلى ضرورة تحلي  ."به يرغبون الذي المستقبل لتحقيق الصحيح

 مرسي بالمرونة اتجاه مطالب المعارضة.

-2-22وعلى الرغم من إعالن القوى السياسية الموالية والمعارضة في مصر في  

، التوافق على وثيقة األزهر لنبذ العنف، وتأكيد جميع الفرقاء على ضرورة تقديم 1122

ذه التجربة، إال أن هذه التصريحات لم تقف على أرضية ثابته، تنازالت من أجل إنجاح ه

فحزب الحرية والعدالة أصرعلى موقفه أنه ال حل للمشكالت الموجودة في مسيرة التحول 

الديمقراطي التي يمر بها الوطن إال عبر الحوار غير المقرون بشروط مسبقة، وجبهة اإلنقاذ 

النور السلفي مصممة على قيام حكومة وحدة وطنية الوطني مدعومة بإتفاقها األخير مع حزب 

انب إلغاء مواد الدستور الخالفية، والتي يرى فيها مراقبون أن كمخرج لألزمة الراهنة إلى ج

الجبهة السلفية دفعها الرئيس مرسي عوض أن يتقدم حزبه الحاكم لإلئتالف مع جبهة اإلنقاذ 

حزب إسالمي رفض إجراء إنتخابات  22الوطني، وهذا ما يفسر إعالن حزب النور مع 

 .اسالمي علماني خالفإلى  مصر في ل الخالفيتحورئاسية، مما يهدد ب

 سوريا:

 الغارة، من خالل بالتصريحات ال بالفعل حاضرا العبا نفسهامن  "اسرائيل" سجلت 

 وموكبا دمشق، إعالن حسب، جمرايا منطقة في عسكري أبحاث مركز على االسرائيلية

 عماوال يمكن فصل الغارة اإلسرائيلية  .غربية مصادر حسب ،اهلل حزب إلى المنقولة لألسلحة

 األراضي داخل في أمني حزام إقامة في تفكر "إسرائيل" أن من" تايمز صاندي" صحيفة نقلته

ورغبة كيان العدو في جعل نفسه العبًا أساسيًا كيلومترا،  29 بعمق الحدود طول على السورية

يات التي تشهدها األزمة السورية، خصوصا بعد إجتماع وزير الخارجية في الظل التسو

الروسي مع رئيس إئتالف المعارضة، والذي تقدم إلى األمام أكثر مع دعوة األخير إلى النظام 

 فالكيان يبحث عن مكان له على طاولة المفاوضات حول سوريا. السوري إستعداده للحوار. 
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العربية والمملكة العربية السعودية، قد أصدرا بيانين  ومن الالفت للنظر، أن الجامعة

يدينان الغارة اإلسرائيلية على سورية، مما يؤشر على وجود لغة مختلفة في التعامل مع سورية 

 لم تكن معهودة في السابق.

 

   لبنان:
 تعتبر معبرًالدة عرسال البقاعية المتاخمة للحدود اللبنانية السورية، والتي بشهدت 

صر المعارضة السورية المسلحة توترًا أمنيًا، بين الجيش اللبناني وبعض العناصر المسلحة لعنا

للبناني إلحكام قبضته أدى إلى مقتل عسكريين وخلق حالة من التوتر الشديد، دفعت بالجيش ا

 ويبدو أن اإلتجاه العام يقود إلى محاولة إغالق هذه المعابر كمقدمة لتأمين الحدود  على البلدة.

 اللبنانية السورية.

لحلحلة األزمة السورية،  ةظل األجواء الدولية واإلقليمية المتجهفي يأتي هذا التطور األمني، 

لحوار بين المعارضة السورية والنظام، مسبوقًة بوضع الى ابعد لقاءات ميونيخ، والدعوة 

من المعادلة "جبهة النصرة" على الئحة اإلرهاب، مع ما يعنيه ذلك من السعي إلخراجها 

السورية، عبر توجيه الضربات لها، وفي ظل إجماع دولي على حفظ أمن لبنان واستقراره 

 بهذه اللحظة.

على صعيد آخر، ارتفعت خالل اليومين الماضيين، وتيرة التهديدات الصهيونية تجاه  

اوض لبنان، في إطار مساعي العدو الصهيوني الى فرض نفسه العبًا رئيسًا على طاولة التف

حول مستقبل سوريت، من جهة، والمطالبة بوقف نقل السالح الى حزب اهلل عبر سوريا.  

ورغم أجواء الحرب التي يشعيها الكيان في أجواء لبنان وسوريا، إال أنه من المستبعد أن يقدم 

على خوض مغامرة عسكرية كبيرة في هذه الظروف بالذات، وهو الذي لم ينس بعد طعم 

، لتي سقطت في قلب تل أبيب.  والعدو إن أقدم على خطوة عسكرية كبيرةا 5صواريخ فجر 

فمن الصعب تخيل حدوث ذلك بدون ضوء أخضر أمريكي يكون هدفه إعادة خلط األوراق في 

المنطقة، في كافة الملفات: السورية واللبنانية واإليرانية، وهو أمر ال وجود لمؤشرات عليه 

  حاليًا.



 
 

 

9 
 

 تونس:

 يلمس لم إنه وقال منصبه، من االستقالة نيته المرزوقي منصف التونسي الرئيس نفى

 استقالته مبرر يجعل ما وهو بالحكم، لالستفراد الحاكم االئتالف أحزاب من أي لدى نية أية

 أن -التونسي الشعب إلى موجهة كلمة في - المرزوقي وأضاف .قوله حد على قائم، غير

 تتحمل ال البالد إن قال لكنه ،"الحل إلى وتتجه طبيعية" تونس بها تمر التي السياسية األزمة

 من الكثير إلى االنتقالية الفترة هذه في تحتاج وهي الجسدي، أو اللفظي العنف من مزيدا

 بين سياسية أزمة خلفية على هذا يأتي .واالجتماعية السياسية األطراف بين والتوافق الحكمة

 .المرتقب الوزاري التعديل بشأن تونس في الحاكم االئتالف أطراف

 بسحب هدد قد الحاكم االئتالف في المشارك الجمهورية أجل من المؤتمر حزب وكان

 من التكتل حزب هدد والعدل. وبدوره، الخارجية وزيرْي تغيير يتم لم إذا الحكومة من وزرائه

 حركة حزب أما. والعدل الخارجية وزارتْي تحييد يتم لم إذا باالنسحاب والحريات العمل أجل

 أغلبية، كحزب حقه من حرمانه يعني السيادة وزارات من حرمانه أن أوضح فقد النهضة

 انتخابية.  حسابات إطار في تدخل المطالب هذه أن إلى وأشار

 

 في الشأن الصهيوني
 

الرامية لتشكيل  شاوراتيامين نتنياهو، رسمًيا، المبدأ رئيس الوزراء "اإلسرائيلي"، بن

، بعد أن كلفه رئيس الكيان شمعون بيرس، بمهمة تشكيلها ، وبحسب القانون الحكومة

يوًما إضافية، وفي  29يوًما إلجراء مفاوضاته فيها، وُيمنح  12"اإلسرائيلي"، فإن أمام نتنياهو 

حال فشله، ُيصبح من حق رئيس الكيان ترشيح شخصية أخرى، ما فتح شهية المحلليين 

والمشاكل والخالفات التي يتقاطع المحتملة،  محاولة سبر غور فرص نتنياهو، والسيناريوهاتل

 .معها الكثير من الشركاء المحتملين

وفيما يتعلق بالقضايا العالقة والخالفات بين عناصر االئتالف الحكومي المقبل، فتتمثل 

والعملية السياسية )المفاوضات(، : تجنيد المتدينين )قانون العبء المتساوي(، بالقضايا التالية
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، ومستقبل االستيطان، ومصير الملف النووي اإليراني، وصورة "إسرائيل" وميزانية "الدولة"

 وعالقتها مع الغرب.

موشيه يعلون، الذي يحدد نسبة  حويؤيد الليكود حل القضية األولى على أساس اقترا

حزب "هناك مستقبل"، تجنيد كامل  طالبفيما ي ،نة من الشبان المتدينين الذين سيتم تجنيدهممعّي

للمتدينين وطلبة المدارس الدينية داعيا لتغير الوضع القائم حاليا، األمر الذي يؤيده فيه حزبي 

  بإبداء ،لكنها مستعدة للتوصل إلى حل وسط ،البيت اليهودي والحركة وتعارضه حركة شاس

فيما  . نين الذين ال يدرسون في المدارس الدينيةتوافق على التجنيد اإلختياري للمتديإمكانية ال

 يدعو حزب يهدوت هتوراة إلى تجنيد رمزي فقط.  

فقد دعا  ،أما مواقف األحزاب من موضوع استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

بالعودة الفورية  ،يطالب حزب لبيد حيث ،نتنياهو، إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة

فيما  ،اوضات، كشرط مسبق النضمامه الئتالف حكومي برئاسة نتنياهوإلى طاولة المف

الدخول في أية مفاوضات مع الفلسطينيين، ويصف خطاب بار  ،يعارض حزب البيت اليهودي

ايالن الذي ألقاه نتنياهو، بالكارثة، في حين تظهر أحزاب، شاس ويهدوت هتدوراة، ال مباالة 

 .لفلسطينيينكبيرة، فيما يتعلق بالمفاوضات مع ا

 

نتنياهو، فإن القضية الثالثة التي ال تقل أهمية وتتمثل بميزانية "الدولة"،  فيما يخصو

الكشف عما ستكون عليه الميزانية المقبلة، لكنهم ان ووزير ماليته الحالي شتاينتس، يرفض

تعهدوا قبل االنتخابات بعدم رفع الضرائب، في الوقت الذي يطالب حزب لبيد، بإدخال تغيرات 

 برفع سقف الميزانيةبعيدة المدى على بنود الميزانية لصالح أبناء الطبقة الوسطى ويطالبون 

بيت اليهودي، عن وضع أية شروط مسبقة تتعلق لصالح التربية والتعليم، فيما امتنع حزب ال

لكن  .بالميزانية المقبلة، مطالبين باستمرار تطوير البناء االستيطاني في الضفة الغربية والقدس

حزبي شاس ويهدوت هتوارة هددت بشكل واضح بأزمة ائتالفية واالنسحاب من االئتالف 

 .الحكومي في حال تم المس بمخصصات األوالد
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 في ًاإجماع هناك يلحظ أن "،اإلسرائيلية" للشؤون المتابعاالستيطان، فإن وفيما يخص 

 النشاط في االستمرار ضرورة حول المختلفة واألحزاب لألطياف السياسي الخطاب

 .القدس مدينة في وخاصة االستيطاني،

 بين خالف يأ هناك ليس محللون، إنه قالأما بالنسبة للملف النووي اإليراني، فقد 

 " بهذا الشأن.سرائيلية"اإل حزاباأل

وفيما يتعلق بعالقة "اسرائيل" بالغرب خاصة أميركا، يرى محللون أن الرئيس 

، تتمثل  نتنياهو مرمى في " إصابتيناإلسرائيلية" االنتخابات في سجل األميركي باراك اوباما

، عليها يحصل سوف أنه وتصور تمناها التي الليكودية األغلبية من نتنياهو حرمانفي  األولى،

 ، البيد يائير يتزعمه الذي الوسطي "مستقبل هناك" لحزب المفاجئ الصعود هيف الثانيةأما 

 .نتنياهو حلفاء إلى منه ةاألمريكي اإلدارة إلى أقرب هي خانة في همواقف تضعهالتي 

وفي هذا السياق، يرى محللون أن أمام نتنياهو أربعة سيناريوهات لتشكيل الحكومة 

العتيدة يتوقف تشكيلها على حجم التفاهمات التي سيصل إليها في مشاوراته مع الكتل السياسية، 

 وهي: 

 تعود صوتا 92 السيناريو هذا لتحقيق نتنياهو، ويمتلك: ضيقة يمينية حكومة - 2

 ".اليهودي والبيت وشاس، بيتنا، والليكود هتوراة، يهدوت" والمتدينين اليمين ألحزاب

 هذه في ويمكن: الدينية األحزاب مشاركة دون وسط يمين حكومة تشكيل - 1

 مستقبل، هناك"و اليهودي، والبيت بيتنا، والليكود والحركة، ، كاديما" أحزاب ضم الحالة

 .صوتا 11 على االئتالف هذا وسيحصل

 هذا ولتحقيق اليهودي، البيت مشاركة دون – متدينين – ليكود حكومة تشكيل -  2

 ، هتوراه ويهدوت ، بيتنا والليكود والحركة، ، كاديما ألصوات، نتنياهو يحتاج السيناريو

 .صوتا 19 على االئتالف هذا وسيحصل مستقبل، وهناك ، وشاس
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 أحزاب، القادم االئتالف سيضم وبهذا متدينين، وسط -يمين حكومة تشكيل - 9

 اليهودي، والبيت مستقبل، وهناك ، وشاس هتوراه، ويهدوت بيتنا، والليكود والحركة، كاديما،

 .كنيست عضو 22 الواسع االئتالف هذا مثل وسينال

 في للدخول مضطرا نفسه وسيجد سهله تكون لن نتنياهو، مهمة أن مراقبون، ويرى

 بائتالف ينجو حتى يبتل، أن دون المطر قطرات بين والسير وسطية، وتفاهمات صفقات

 في يحمله لما طويلة، فترة للحياة القابل وغير بالهش تفاؤال الخبراء أكثر يصفة حكومي

 .واجتماعية واقتصادية سياسية ألغام من ثناياه

وفي موضوع الغارة على سوريا، بّدد وزير الحرب "اإلسرائيلي"، إيهود باراك، في 

اجتماع أمني أوروبي في ألمانيا ، الغموض الرسمي بشأن الغارة على سوريا، قائال: "إن ما 

جرى في سوريا قبل بضعة أيام، يثبت أننا عندما نقول شيئًا، فإننا نقصده. ونحن نقول إننا ال 

سماح بنقل منظومات سالح متقدمة إلى لبنان". وهذا أول إقرار "إسرائيلي" نظن بوجوب ال

بالمسؤولية عن الغارة التي ال تزال تتضارب األنباء بشأن ما استهدفته، وهل كانت في ضمني 

وفي وقت كشفت فيه صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية النقاب  .موضع واحد أم مواضع عدة

كيلومترًا داخل األراضي السورية،  29ء "حزام أمني" بعرض عن تفكير "إسرائيل" بإنشا

كشفت صحيفة "معاريف" هي األخرى عن إقامة "العائق الحدودي األكثر تطورًا في العالم" 

خرا في ضوء ضعف الحكم المركزي في سوريا، ؤفي هضبة الجوالن السورية المحتلة، م

 .ود، حسب زعهماوالتخوف من ترسيخ قوة "الجهاد العالمي" بجوار الحد

وقد أشار المراسل األمني لصحيفة "صانداي تايمز" البريطانية، عوزي محنايمي، إلى 

سالميين في الجانب اآلخر من قامة الحزام األمني هو حماية "اسرائيل" من اإلإأن الهدف من 

ين الحدود. وكتب أن االقتراح الذي بلوره الجيش "اإلسرائيلي" رفع الى رئيس الوزراء بنيام

كيلومترًا في ضوء خطر اإلسالميين،  15نتنياهو، ويفترض أن يحمي حدودًا تمتد على مسافة 

 .في حال فقدان نظام الرئيس بشار األسد السيطرة على المنطقة

وبحسب "صانداي تايمز"، ستكون المنطقة الفاصلة مشابهة للحزام األمني في لبنان،  

 كيلومترًا.  15الذي كان بعرض حوالي 
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ارت الصحيفة البريطانية، إلى أن منشأة استخبارات ايرانية قرب مدينة درعا، وأش

كيلومترًا عن الحدود، باتت أيضًا ضمن قائمة األهداف المستقبلية  22والتي تبعد نحو 

كيلومترًا من منشأة "إسرائيلية" مشابهة في جبل  29لـ"إسرائيل". وتقع هذه المنشأة على مسافة 

 .مقابل

تتجه فيه األزمة  كل هذا الكالم، أنها تسريبات صحفية تأتي في وقتفي  والالفت

السورية الى طاولة المفاوضات، بعد موافقة المعارضة على الدخول في حوار مع النظام لحل 

األزمة السورية، وبالتالي فإن الكيان "اإلسرائيلي" يوجه رسالة الى المجتمع الدولي والقوى 

  رية بضروروة أخذ "المصالح اإلسرائيلية" بعين االعتبار.الفاعلة في ملف األزمة السو

وعلى صعيد آخر، سيجري رئيس هيئة أركان الجيش "اإلسرائيلي" الجنرال بيني 

غانتس، لقاءات مع نظيره األميركي مارتن ديمبسي في واشنطن. وكان غانتس وصل إلى 

لدعوة من ديمبسي. وجاء في  الواليات المتحدة أمس في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام تلبية

بيان للجيش "اإٍلسرائيلي" أنه سيتم بحث التحديات األمنية الراهنة والوضع األمني العام في 

 الشرق األوسط والتعاون العسكري بين "اسرائيل" وأميركا. 

اقتصاديا، استنتج طاقم رسمي من كبار الخبراء االقتصاديين، أن األوضاع أخطر بكثير 

ة االنتخابات الصهيونية األخيرة، إذ تبين أنه باإلضافة إلى العجز البالغ قرابة مما أعلن عشي

، يبدو واضًحا اآلن أن 1121مليار شيكل في الميزانية العامة نهاية العام الماضي  91

 .التوقعات بشأن األشهر القليلة المقبلة شديدة الحدة والقسوة

من الضرائب ستتراجع كثيًرا، مما  وأوضح الطاقم، أن المدخوالت الصهيونية العامة

يستدعي مصروفات أكبر مما كان متوقًعا، خاصة في المجال األمني العسكري، والرفاه، 

والمخصصات على أنواعها، واألوالد، والشيخوخة، والبطالة، وغيرها من المخصصات التي 

 تصرفها مؤسسة التأمين الوطني.

لمتعلقة بالميزانية العامة ومرافقها وقد عمل الطاقم على تحليل كافة المعطيات ا

 1122االقتصادية، وأوصى كذلك بالتخطيط لميزانيتين سنويتين دفعة واحدة: واحدة للعام 

، وذلك نتيجة الصعوبة في التوقعات المتعلقة باالقتصاد العالمي 1129والثانية للعام الذي يليه 

 .1129وباحتياجات "إسرائيل" العسكرية خالل عام 
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 ن الفلسطيني العام:في الشأ
 

 المصالحة واالنتخابات:

ال تزال المصالحة الفلسطينية تراوح في مكانها، وتعقد اللقاءات واالجتماعات ولكن  

دون جدوى، والواضح أن نية المصالحة المعلنة لم تكن جادة بما يكفي، ألن اللقاءات المنعقدة 

الفلسطيني، فاجتماعات لجنتي الحريات خالل األسبوعين الماضيين لم تثمر ما يرضي المراقب 

العامة، والمصالحة المجتمعية لم تأِت بجديد، ألنها لم تتفق أصال على صيغة ترضي الطرفين، 

فال المعتقلين السياسيين خرجوا، وال تم االتفاق على زمن محدد لخروجهم أصال، وال التراشق 

 اإلعالمي خمدت نيرانه بين المنقسمين.

الكثيرين بأن تستمر المصالحة بشكل طبيعي، وإيمانهم بأنها ستصل ورغم عدم قناعة 

إلى نفق مظلم لن تستطيع المرور منه، إال أن الجميع ينتظر لقاء اإلطار القيادي لمنظمة 

شباط / فبراير الذي دعا إليه عباس الفصائل الفلسطينية، والذي  2التحرير في القاهرة في 

لعله يأتي بأمل جديد الستمرار المصالحة.  وليست أهمية  أكدت حماس تلقيها الدعوة لحضوره،

اللقاء بانعقاده فقط، بل بما يترتب عنه من معطيات ونتائج يمكن أن تهيئ األجواء الفعلية 

للمصالحة، ويمكن أن تنسف كل الجهود المسبقة.  والواضح للعيان، أن عجلة المصالة مرتبطة 

المصالحة المجتمعية في الضفة الغربية، وتحديث فبراير، خاصة بعد تأجيل لقاء  2بلقاء 

شباط / فبراير.  والالفت قبل اللقاء، هو ما صرح به  22السجل االنتخابي في غزة حتى 

عضو المجلس الوطني الفلسطيني، اللواء خالد مسمار، لصحيفة الغد حول استثناء ساحات 

هناك موقف فلسطيني مجمع عليه األردن ولبنان وسوريا من انتخابات المجلس الوطني قائال: "

من مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بعدم إجراء انتخابات في الساحة األردنية، وأن صيغة 

التوافق ستعتمد في الساحتين السورية واللبنانية لتعذر إجراء االنتخابات فيهما، كما ستستثنى 

نفي الكثيرين لما صرح به دول الخليج العربي من االنتخابات لحساسية المسألة".  ورغم 

مسمار، إال أن هذا التصريح ال يأِت من فراغ، خاصة عندما يكون المصرُِّح عضوا في 

 المجلس الوطني.
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السؤال األهم في هذه المرحلة، والذي يدور في أذهان الكثيرين هو: ماذا سيبقى من 

ذا كانت اآلن تحاول  ، وإ44منظمة التحرير؟ فإذا كانت المنظمة تنازلت مسبقا عن فلسطينيي 

أن تنفرد في الضفة وغزة والقدس، متجاهلة الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية، فماذا 

 00،6يعادل  0500خل والخارج، حسب إحصائيات اسيبقى منها؟ فالكل الفلسطيني في الد

ة مليون في األراضي المحتل 1،0مليون في الضفة وغزة والقدس،  4،4مليون نسمة، منهم 

 والدول العربية. 44م اع

 

 :مستقبل المفاوضات

ال تزال السلطة الفلسطينية تطالب العدو الصهيوني بوقف االستيطان في "األراضي 

خاصة المعتقلين ما قبل أوسلو، لتتمكن من العودة إلى فلسطينية"، وإطالق سراح األسرى، ال

يوني. هذا ما صرح به رئيس طاولة المفاوضات، وأما دون ذلك فال مفاوضات مع العدو الصه

وفد فتح للتفاوض، صائب عريقات حين قال: "العودة للمفاوضات بدون التزامات إسرائيلية 

 بجنون"، معتبرًا أن مطالب السلطة ليست شروطًا فلسطينية، بل هي التزامات على الجان

 الصهيوني. 

 "ا الوطننيد"ولكن الواقع على األرض ال يبدو كذلك، خاصة بعد ما سربت صحيفة 

ويلتون بارك في  عمعلومات عن مفاوضات سرية جرت خالل األيام الماضية في منتج

انيا، شارك فيها فلسطينييون وصهاينة وأميركيون وأوروبيون وعرب.  وقاد الوفد طبري

ثل السلطة الفلسطينية، بنود اتفاق أوسلو، يوسي بيلين، ومالصهيوني المفاوض، أحد واضعي 

زن سنقرط، اركزية لحركة فتح، محمد أشتيه، ووزير االقتصاد السابق، معضو اللجنة الم

والسفير الفلسطيني في لندن، منويل حساسيان، والسفير الفلسطيني المتجول، عفيف صافية، مع 

، كان أبرزها، عضو اللجنة عن الحضور اعتذار شخصيات بارزة في السلطة الفلسطينية

ضر اللقاء دول عربية كمصر والمغرب واألردن كة فتح، نبيل شعث.  وحرالمركزية لح

 )بحسب مصادر صحيفة دنيا الوطن(.

ورغم قلة المعلومات عن نتائج اللقاء، والتي انحصرت بضرورة حل أزمة الشرق 

األوسط بعد الربيع العربي، وإعادة تقييم عملية السالم، ودراسة أسباب فشل مفاوضات 
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من حيث الطرح يلي"، إال أن األمر يثير الشكوك السلطة الفلسطينية مع الجانب "اإلسرائ

فالمفاوضات السرية التي لم يعلن عنها، والتي نفى عضو اللجنة المركزية لحركة والتوقيت، 

، تخالف ما تصرح به السلطة الفلسطينية حول وقف فتح، محمد أشتيه، أن تكون قد حصلت

  .المفاوضات في ظل العنجهية الصهيونية

 وكخطوة لتشجيع "السالم" بين الفلسطينيين و"اإلسرائيليين"،وفي سياق متصل، 

اتصل وزير الخارجية األميركية، جون كيري، برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 

ورئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، مؤكدا التزامه والتزام الرئيس األميركي، باراك 

  والفلسطينيين. "االسرائيليين"حالل سالم دائم بين والسعي إل أوباما، بدعم أمن "إسرائيل"،

ووعد كيري عباس باإلفراج عن أموال السلطة، وسعيه لوجود سالم دائم بين الطرفين، مع 

 تأمين لقاء قريب بين عباس ونتنياهو.

 الشأن الفلسطيني في لبنان
 

 المخيم استعاد ،مخيم عين الحلوة في األسبوع المنصرم شهدهاألمني الذي  التوتربعد 

 الرتدادات منعا االمني الوضع تحصين على واالتصاالت اللقاءات حركة وتركزت هدوءه،

 بأقل الخروج وبين بالنفس النأي سياسة تكريس بين المخيم مشهد وبدا ،السورية االزمة

المتواصلة. ولكن تأبي بعض وسائل اإلعالم إال  النزوح حركة واستيعات الممكنة ئرالخسا

بالمخيمات الفلسطينية وخاصة مخيم عين الحلوة، وبرج البراجنة، ومخيم البداوي، بالزج 

( 0502-50-54بالصراعات الدائرة، فيما أشارت جريدة األخبار في عددها الصادر امس،)

 بعض تتجه إذعن إنشاء فرع جديد "لجبهة النصرة" في صيدا وبحسب الجريدة قالت "

 قواها، توحيد إلى المقبلة، القليلة األسابيع خالل الحلوة، عين مخيم في اإلسالمية الفصائل

  اللبنانية بالنسخة "النصرة جبهة" والدة إلعالن

ولكن الالفت أن تقرير جريدة األخبار ذاته يقول بصراحة أن أحدًا من المسؤولين 

 الفلسطينيين في المخيم وخارجه ال يؤمن بإمكانية قيام جبهة من هذا النوع.  
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التركيز اإلعالمي على المخيمات الفلسطينية في لبنان  عن أهداف هذااقبون يسأل مرو

غالبًا ما وتناقل أخبار وتقارير والبداوي، ومخيم  ،وبرج البراجنة ،وخاصة مخيم عين الحلوة

بالتحديد بالتزامن مع ما مجهولة المصدر.  ولماذا يتم نشر هذا األخبار في هذا الوقت تكون 

 وبالتزامن مع سعي إليجاد حلول لألزمة السورية !!جرى في عرسال! 

 ابو صبحي اللواء لبنان في" الفلسطيني الوطني االمن قوات" قائد اكد، وفي هذا اإلطار

 في المخيمات واستقرار امن على حريصة واالسالمية الوطنية الفلسطينية القوى ان عرب

 مشددا اللبنانية، الخالفات او اليها السورية االزمة تداعيات انتقال لمنع جاهدة تعمل وهي لبنان

 معتبرا الحلوة، عين في داخلي اقتتال او فتنة اي الى.. ننجر ولن فلسطين ستبقى بوصلتنا ان

 .االستقرار ويحفظ االمن يصون اتفاق الى التوصل جرى انه

اتجاه سياسة  التي ينضمها النازحون الفلسطينيونوفي اطار سلسلة اإلعتصامات 

 في الحاصل التقصير على صيدا،في  النازحون احتج، األونروا وفي محاولة للضغط عليها

 من حشد ولّبى. لهم والعمل الالئق المسكن وتأمين وبعائالتهم، بهم المتعلقة اإلغاثة مسألة

 اعتصاما ونّفذوا". المخيمات إلى سوريا من الفلسطينين المهجرين متابعة لجنة" دعوة النازحين

 إلى وصولهم منذ منها يعانون التي المعيشية الظروف على احتجاجا الحلوة عين مخيم في

 . لبنان

وعلى صعيد متصل، وبالرغم من األزمة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني في سوريا 

جراء التهجير والتدمير التي طالت معظم مخيماته هناك لم يجد الفلسطينيون طريقًا للنجاة إال 

 أشارتالبالد المجاورة، فوجدوا انفسهم في مواجهة صعوبات أخرى حيث،  النزوح الى

 لبنان، إلى سوريا من نزحواالذين  فلسطينيين معاناة" إلى البريطانية" تايمز فايننشال" صحيفة

 في لإلقامة تأشيرة على للحصول سعيهم خالل مضنية صعوبات يواجهون" أنهم إلى الفتة

 ".لبنان

 السلطات أن تؤكد" األونروا" الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة" أن إلى ولفتت

 لشهر تجديدها يمكن يوما، 25 لمدة تأشيرات الفلسطينية األصول ذوي النازحين تمنح اللبنانية

 أن إلى مشيرة ،"الالجئين لمعظم بالنسبة باهظة تكلفة وهي دوالر، 21 على يزيد ما مقابل آخر
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 أعلن عندما لهم حدث بما الحالي وضعهم يشبهون سوريا من الفلسطينيين النازحين من الكثير"

 ".إسرائيل" دولة قيام

 توفير محاولتها خالل صعوبات من تعاني لبنان في اإلغاثة وكاالت" أن وأوضحت

 ".سوريا في العنف أعمال بسبب نزحوا سوري الجئ ألف 111 احتياجات

  بالمبلي، ديريك لبنان، في المتحدة لألمم العام األمين مبعوث عقد، وفي سياق متصل

 .الحلوة عين مخيم في الفلسطينيين، النازحين أوضاع حول صحفيا مؤتمرا

 ديسمور، آن لبنان، في الوكالة عام مديرة برفقة المخيم زار الذي بالمبلي، وأوضح

 على االطالع هو الزيارة من الهدف أن الخطيب، ابراهيم صيدا منطقة في األونروا ومدير

 لبعض استمع حيث المتحدة، األمم إلى ورفعها معاناتهم إلى واالستماع النازحين أوضاع

 .صعبة واقتصادية اجتماعية ظروفا تعاني التي النازحة العائالت

 


