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 :دوليًا

يرى ثانية، ال تهواليلبعض وزرائه الجدد في  الرئيس األمريكي باراك أوبامابيل تسمية ُق

 وزرائه بين التغييرات من عدد إجراء في سيواجهها خبراء أن هنالك صعوباتمراقبون و

 الخارجية وزيرة لخالفة األول خيارهاختبار في  ويكمن أخطر  .المسؤولين كبار من وغيرهم

تعيينها بعدما  بإحباط الجمهوريون هدد أن بعد ،رايس سوزان أي كلينتون، هيالري المستقيلة

 على إجابات شافية حول حادث مقتل السفير األمريكي في بنغازي خالل هالم يحصلوا من

 اإلرباك من بحالة وانتهىالتوافق،  به المقصود كان الذي الجمهوريين، مع رايس إجتماع

 كانت رايس أنه عترفتا وقد . في تقريرها البريطانية" تايمز ذي" صحيفة نشرتبحسب ما 

 خداع تحاول تكن لم أنها على أصرت لكنها التلفزيون، على تصريحاتها في أخطاء هناك

العام األمريكي لرأي تضليل ابتهامها امواقفهم ب في تمترسوا إال أن الجمهورييين العام؛ الرأي

 . نتخابات األمريكيةعلى حساب اال

 مغادرة ولعل حقيبة وزارة الخارجية ليست المعضلة الوحيدة التي تواجه أوباما، فمع

األميركية، يتعين على  المركزية االستخبارات وكالة مدير منصب فجأًة بترايوس ديفيد الجنرال

 بيته في للتقاعد يتوق ،ليون بانيتا ،هذا عالوة على أن وزير الدفاع ؛أوباما تعيين موظف مكانه

 وبين ما يريد تعيينه أوباما وما يرفضه الجمهوريون نالحظ أن التغييرات ستتم  .بكاليفورنيا

ولعل دعوة   .لبعض الوظائف حتى الربيع المقبل دفعة واحدة، وقد يمدد وليس تدريجي بشكل

الخميس  خاص غداء إلى ،رومني ميت ،الرئاسة على جمهوريال منافسهل أوباما الرئيس

 . سمت في هذا السياقالماضي، ُر

 تخطط األمريكية الدفاع وزارة أن بوست، واشنطن صحيفة وفي شأٍن منفصل، ذكرت

 ،كبيرة عملية فى( أيه آي سي) المركزية االستخبارات وكالة تنافس تجسس شبكة إلقامة

 عسكريين مسؤولين عن نقاًل ،الصحيفة وقالت  .االستخبارية المعلومات جمع نشاطات لتوسيع

 اإلضافيين الجواسيس من مئات بإرسال يقضي المشروع هذا من جزءًا نإ ،تسمهم لم أمريكيين

 عملية انتهاء بعد الوكالة تضم أن يفترض أنه الصحيفة وأضافت  .المتحدة الواليات خارج إلى

 إذ كبير، توسيع وهو العالم، في" االستخبارية المعلومات جامعي" من 0011 حوالي اإلصالح

 قالوا مسؤولين لكن  .األخيرة السنوات في المئات يتجاوز لم العالم في نشرتهم الذين عدد أن



 قبل من المدربين السريين العمالء من جديد جيل نشر أيضًا تشمل الخطة إن بوست لواشنطن

 هملكن للعمليات، الخاصة األمريكية القيادة مع الجدد العناصر هؤالء وسيعمل ". أيه آى السي"

 األولويات بين من أن الصحيفه ونقلت  .الدفاع وزارة قبل من التجسسية بمهامهم سيكلفون

 تنقلها التي واألسلحة ،إفريقيا في المسلحة اإلسالمية الجماعات مالحقه للبنتاغون اإلستخباراتيه

 . الصين في الجاري العسكري التحديث الى إضافة يران،إو الشماليه كوريا

 من عشر الحادي أحداث بعد ،إيه آي للسي الضخم النمو أعقاب في الخطوة هذه وتأتي

 عميل، 0111 عن يزيد ما إلى 011 من اإلرهاب مكافحة مركز عمالء عدد زاد إذ أيلول؛

 مصدر يقول ،السياق هذا وفي  .ينبغي مما أكثر نحو على توسعها إلى أدى الذي األمر

 في ترغب ال" إيه آي السي" إن - البريطانية بحسب ما ذكرت الغارديان -أميركي  عسكري

 المعارضة لتقييم ضغوًطا فيه تواجه التي الوقت في ليبيا في جو - أرض صورايخ عن البحث

 .، مما يدعم وجود هذه الخطة من قبل إدارة أوباما"سورية في

 

 :اقتصاديًا

بين  ،خاصة في األيام األخيرة ،ةاليونانية نقطة الخالف الرئيسبعدما كان مسار الديون 

من  بداًل% 001الذي تمسك بداية بخفضها إلى  - دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي

تفاق صعب، لكنه يمثل اتوصل المجتمعون في بروكسل إلى  - 0101بحلول العام % 041

وبصرف شريحة واسعة  ،%004وينص على خفض الديون اليونانية إلى  ،لبلدهذا ال مخرجًا

في البورصات  رتياحًااوما لبث أن انعكس االتفاق  . من المساعدة المالية المقررة لليونان

وهل ستنجو أثينا من خطر اإلفالس والخروج  ؟إلى متى سيستمر التحسنولكن  ،وسوق النفط

 من منطقة اليورو؟

 البطالة أن ،"يوروستات" ،األوروبي اإلحصاء مكتب بيانات كشفتفي منطقة اليورو، 

أكتوبر /  أول تشرين في جديد من رتفعتا ،ديون أزمة من تعاني التي ،اليورو منطقة في

 طوابير شخص إلى ألف 010 نضما بعدما ،%0011 عند قياسي مستوى الى لتصل الماضي

في % 0111من  ،قياسي يطاليا إلى مستوىإ في البطالة معدل قفزو  .العمل عن العاطلين

 العمالة مستويات الشركات تقليص مع ،أكتوبر/  تشرين أولفي % 0010إلى  سبتمبر/  أيلول

 نسب وجاءت  .الركود وسط دخولهم تراجعت الذين المستهلكين طلب في هبوط لمواجهة

 وقت في أكبر بشكل سيرتفع الرقم أن الكثير اعتقاد مع ،المحللين توقعاتمع  متفقة هذه البطالة

 قضية المتزايدة البطالة ستكون ،وبالنسبة إليطاليا  .ديونها ألزمة للتصدي المنطقة فيه تكافح



 يسار هافي يفوز نيتوقع أ والتي ،المقبلمارس / ذار آاالنتخابات التي ستجرى في  في ساخنة

 .الوسط

 وأن العالمي، االقتصاد نمو هبوط والتنمية االقتصادي التعاون من جهتها، تتوقع منظمة

 تقولو . الحاضر الوقت في العالمي قتصادلإل تهديد أكبر تمثل اليورو منطقة أزمة تظل

 بصورة سينمو العالمي االقتصاد نإ" - االقتصادية توقعاتها حول تقرير أحدث في - المنظمة

 في االقتصاد لنمو توقعاتها المنظمة وخفضت. "القادمين العامين في متساوية وغير متعثرة

 المالية الهاوية إن وقالت . "سابقة توقعات في ،%014 إلى %010 من القادم العام خالل العالم

 مع الضرائب زيادة فيها وتتزامن القادم، العام مطلع في المتحدة بالواليات تحدث قد التي

 الكونغرس، مع للمسألة وسط حل إلى األميركية اإلدارة تتوصل لم حال في ،اإلنفاق خفض

 . العالم مستوى على للشركات تهديدًا ستمثل

أقر مجلس الشيوخ األمريكي فرض المزيد من العقوبات أما في الواليات المتحده، فقد 

بذريعة عدم تمسك طهران بالتزاماتها في مجال الحد من انتشار السالح  ،االقتصادية على إيران

 ،من الميزانية العسكرية األمريكية الذي يعتبر جزءًا ،وينص مشروع القانون الجديد  .النووي

على حظر التعاون مع الشركات اإليرانية في مجاالت الطاقة والموانئ والنقل البحري وبناء 

 .السفن

أوردت صحيفة نيويورك تايمز األميركية أن عدد من يعتمدون على وفي شأٍن منفصل، 
الواليات المتحدة قد في  ت تموين الطعام مجانًابرنامج التغذية المساعدة المكملة، أو بطاقا

من  مليون نسمة، أي واحدًا 40 بلغ حاليًاوي ،وصل إلى رقم قياسي جديد خالل العقود األخيرة
أن يكون العدد الرسمي " الكاتب في صحيفة التايمز" مارك بتمان  وقّدر  .كل ثمانية مواطنين

من الناس ال يعون أنهم يستحقون  ألن كثيرًا نظرًا، يساوي ثالثة أرباع العدد الحقيقيللجوعى 
 . الحصول على بطاقات المساعدة

 من% 00 هو أن المجحف، الرأسمالي ياإلقتصاد النظام ثمارمما تقدم، يبدو أن أبرز 
 البالد،تلك  سكان من% 01 من قلأ بينما !الجوعمن  يعانون األرض على دولة أغنى سكان
 !!!.في أمريكاثروات المن %  11 عن دييز ما يملكون الكبرى، الشركات أصحاب وهم

 سياسة ستشهد األميركية الدفاع وزارة نأ خبراء، فيرى البنتاغونوأما بالنسبة لموازنة 
 والكونغرس األبيض البيت بين المفاوضات نتيجة كانت أيًا ،المقبلة السنوات في قاسية تقشف
 بما قمنا لقد" :بانيتا ليون الدفاع وزيرهذا يتوافق مع ما صرح به و ،"المالية الهاوية" لتجنب
 خفض من لمزيد آخر اقتراح بأي أتقدم أن بالتأكيد أنوي وال العجز، خفض لجهة علينا يتوجب

في ما وحدها أن العجز واإلفالس ال يقف عند وزارة الدفاع هذا األمر إلى يشير   ."الموازنة



إيجاد البدائل والحلول والمعالجات للمشاكل التي ، بل أصبح يطال المالية سيولةيخص ال
 .تعصف بالدولة األولى في العالم

 

 :إقليميًا

 قوة نشر على بالموافقة األمن مجلس ،مون كي بان ،المتحدة لألمم العام األمين أوصى :مالي

 كل واتخاذ فرد، 0011 من تتألف واحد لعام مبدئية لفترة مالي في فريقياإل تحادلإل

 كيفية بشأن أساسية مسائل أن أضاف أنه غير . مالي سلطات لمساعدة الالزمة اإلجراءات

 على يسيطرون الذين المسلحين لمحاربة بعد تحسم لم وتمويلها وتجهيزها ومساندتها القوة قيادة

 خالل من األولى القتالية العسكرية العمليات كلفة توفير كي مون واقترح  .مالي شمال

 ،اإلسالمي المغرب بالد في القاعدة تنظيم زعيم هدد ،من جهته  .ثنائية أو طوعية مساهمات

 المحتجزين الفرنسيين الرهائن بقتل ،الودود عبد مصعب بأبي المعروف دروكدال الملك عبد

 محمد ،النيجر جمهورية رئيس أبدىفيما  . مالي في القاعدة على حربًا باريس شنت إذا لديه

 البالد،في  الشمالية المناطق ستعادةا على" مالي" مساعدة وصفه ما على بالده استعداد يوسف،

أما بالنسبة لكل من موريتانيا والجزائر   .المسلحين من مجموعات لسيطرة حاليًا تخضع والتي

 .مالي في مرتقبة حرب في مشاركتهما عدم تاعلنفأ

 

خوان الشعبي والسياسي بين جماعة اإلاب ستقطال تزال مصر تشهد حالة من اال  :مصر

المسلمين وحزب النور من جهة، والقوى المعارضة لهم من جهة أخرى، والمتمتلة في األحزاب 

 اإلعالن أدى وقد  .ألخوان في  إنتخاب الرئيس المصريوالقوى التي كانت مشاركة مع ا

 منذ مسبوقة رغي حتجاجات وغضباة موج حدوث لىإ يمرس سيالرئ أصدره الذي الدستوري

 الجمعية تصويتب هوترى القوى الموالية للرئيس أن  .، ما زالت مستمرة حتى اليومالسلطة يهتول

إعالنه حتى تنفيذ مرسي ملزمًا ب محمد الرئيس يكون المصري الدستور مسودة على التأسيسية

 ندب على مصر في للقضاء األعلى المجلس وافقهذا و  .الدستور المصري في أرض الواقع

 كانون 51 في عقده مقرر جديد دستور مشروع مسودة على االستفتاء على لإلشراف قضاة

 إياها المعارضة القوى دعت عام ستفتاءا على المسودة تطرح أن يتوقعفي حين  . الحالي األول

 فالشارع، جديد مستوى إلى وينقلها المواجهة يعمق الموقف هذا أن عن ناهيك، مقاطعته إلى

 شبح عن بعيدًا ،زمةاأل تلك من للخروج آمنا ممرًا ينتظرو شارعين، إلى منقسم المصري

 .الموالية والمعارضة القوى بين االستقطاب زيادة بعد البعض منه يحذر ما وهو ،هليةاأل الحرب



هذا وواجه اإلعالن الدستوري المصري إستياًء دوليُا، حيث دعا رئيس البرلمان  

فال "... عدم التهاون مع مصر حتى تكون بها ديمقراطية تعدديةالى األوروبي، مارتن شولر، 

 .قولهبحسب  "يمكن أن ندعم عماًل إنقالبيًا

 

 الذي العام اإلضراب تعليق التونسية سليانة مدينة في للشغل الجهوي االتحاد أعلن :تونس

 تعهدو ضده احتجاجات تشهد التي سليانة والية محافظ إقالة بعد وذلك أيام، خمسة قبل أعلنه

 سليانة مدينة شهدتويأتي تعليق اإلضراب بعدما   .المعتصمين مطالب بتنفيذ التونسية الحكومة

 المتظاهرين آالف بين عنيفة مصادماتإثر  ،ة أيامبعخالل أر األقل على ًاشخص 011إصابة 

 بالتنمية ،والبطالة الفقر معدالت فيها ترتفع التي ،سليانة سكان ويطالب  .األمن وقوات

 الحكومة، رئيس الجبالي بحمادي عائلية قرابة له إن يقولون الذي الوالي وبعزل االقتصادية

 أبريل/  نيسان 00 في سليانة شهدتها عنف أعمال خالل اعتقلوا شابًا 04 عن باإلفراج وكذلك

0100. 

 

التي دعت  ،في عّمان" جمعة االنتفاضة الشعبية"شارك آالف األردنيين في مسيرة  :األردن

إلغاء قرار رفع بوطالب المتظاهرون بإصالحات أوسع و ". الجبهة الوطنية لإلصالح"إليها 

وهذه هي المرة   .األسعار وإطالق سراح الموقوفين على خلفيات المظاهرات والمسيرات

كومة على قرارات الح األولى التي تشهد فيها العاصمة األردنية مسيرة بهذا الحجم احتجاجًا

الحركة "ويبدو أن الرغبة المشتركة في إنجاح المسيرة لدى .  برفع أسعار المشتقات النفطية

والتي تهدف إلى احتواء حراك الشارع واستعادة  ،"الجبهة الوطنية لإلصالح"و "اإلسالمية

.. فيه ولدى الجهات الرسمية التي تريد وضع حد لفوضى االحتجاجات الشعبية  ،مراكز التحكم

و أن هذا القاسم المشترك بين النقيضين قد ساهم في رسم مشهد الشارع األردني فيما أطلق يبد

 حزبة بالمتمثل سالميةاإل المعارضةودعت   ."االنتفاضة الشعبية من أجل اإلصالح"عليه 

 نقاذإ حكومة بتشكيل ،ردناأل في االخوان لجماعة السياسي الذراع ،االسالمي العمل جبهة
 .وطني

 

شراء مئات من ناقالت باأللمانية أن السعودية ترغب " دير شبيغل"ذكرت مجلة  :السعودية

أن الطلب الرسمي الذي تقدمت به السعودية و ،األلمانية" بوكسر"الجند المدرعة من طراز 

-00-0في  كان محور محادثات الجلسة السرية لمجلس األمن االتحادي الذي عقد يوم االثنين

0100. 



كما أن  ؛للسير في الشوارعوأشارت المجلة إلى أن هذا الطراز من المدرعات صالح 

وأوضحت أنه بهذه الناقالت المدرعة   .هذه الناقالت مجهزة للتعامل مع الحركات االحتجاجية

، وأن سيكون الحرس الملكي في السعودية قد تم تزويده بمعدات على أحدث المستويات عالميًا

في هذا الوقت،   .أجل البت في الطلب السعودي إلى العام المقبل األلماني حاديمجلس األمن االت

زود "حذرت كالوديا روت، رئيسة حزب الخضر األلماني المعارض، في تصريحات لصحيفة 

، الحكومة األلمانية ديسمبر/  كانون األول 3يوم االثنين األلمانية الصادرة " ه تسايتونجدويتش

 ،أنجيال ميركل ،واتهمت روت المستشارة األلمانية  .جديدة مع السعوديةمن إبرام صفقة سالح 

  ."نقلة نوعية جذرية في السياسة الخارجية"بأنها تنتهج 

نوفمبر /  الثاني تشرين 82 ربعاءاأل ومرافقه سعودي دبلوماسي قتلوفي شأٍن منفصل، 

عن  جهة ةيأ نعالدون إ، صنعاء اليمنية العاصمة جنوب في مجهولون مسلحون نفذه هجوم في

 .الهجوم عن مسؤوليتها

 

 نتائج على صادقت لالنتخابات العليا الوطنية اللجنة أن الكويتية اإلعالم وزارة أعلنت :الكويت

 قالت ،جانبها ومن  .ديسمبر الحالي/  األول كانون 5 يوم أجريت التي األمة مجلس انتخابات

 األمة مجلس واصفة بالنجاح، توجت االنتخابات مقاطعة إلى دعواتها إن المعارضة جماعات

على  عزمها مؤكدًة ،المنتخب األمة مجلس حل إلى ودعت  ".دستوري غير" بأنه الجديد

 المحسوبين المرشحين تحابيبأنها  الجديدة نتخاباإل قواعدات، ومشككة في  االعتصام مواصلة

 15 من المتكون األمة مجلس على النتائج ظهور بعد ،اآلن يسيطرون الذين الحكومة على

 ال المشاركة نسبة أن إلى تشير الكويتية نتخاباتاإل مؤشرات إنويرى مراقبون  . عضوًا

 نجاحًا يعد ذلك وأن ،.%15 عن تقل ال العادة في المشاركة نسبة أن حين في% 35 تتجاوز

 الكويت في السياسية األزمة تتصاعد أن توقعيو . نتخاباتاإل مقاطعة إلى دعت التي للمعارضة

 .لألغلبية شرعيًا ممثاًل ليس أنه أساس على مهامه يؤدي أن البرلمان لهذا تتيح لن األغلبية ألن

 

 عن متزايدة أحاديث ثمة ،السورية األزمة في ةالسياسيالمساعي  جمود استمرار مع :سوريا

 استخدام في متمثل القتال في جديد عامل وبروز "دمشق معركة" يسمى لما كبيرة استعدادات

 .  منها خمسين بحوالى تزودت المعارضة أن قيل كان، للطائرات مضادة صواريخ المعارضين

 بدأت فهل . ومحيطها دمشق في حشود عن ،جهة أي من تأكيد دون من ،األنباء وتتضارب

 ظل في خاصة النظام، على كما المعارضة على يجوز السؤال هذا  ؟"الحاسمة" دمشق معركة

 مطار طريق إغالق وكذلك الهاتف وشبكات سوريا في اإلنترنت تعطيل خبر رافق الذي اللغط

 أكثر منذ ألحد لواؤه ينعقد لم الحسم بأن تقول أيضًا" الحاسمة" حلب معركة لكن . الدولي دمشق

 على ،عرقنتها أو سوريا تفكك ومخاطر والدمار الموت غول هو األول والفائز أشهر، أربعة من



 لديه أن الدولي األمن مجلس أمام وعد الذي اإلبراهيمي األخضر األممي المبعوث وصف حد

 بين المفاوضات طاولة على حاضرة كانت الخطة هذه عناصر فهل . قريبًا يطرحها سوف خطة

وكان   ؟أمس واليوم خالل زيارة بوتين إلى تركيا تركيا وزراء ورئيس بوتين فالديمير الرئيس

 لكنه السورية، التسوية حول جديدة فكارأ نقرةوأ موسكو لدى ظهرت انهبوتين قد صرح أمس 

 .عنها الكشف وانهأل السابق من

 وبامافأ نحو التصعيد؛يلة آمن جهٍة أخرى يبدو أن المعارك العسكرية في العاصمة  

 وروبياأل تحاد، واإلالكيماوية سلحةاأل ستخداما منيحذران  ،هيالري كلينتون ،ووزير خارجيته

 غير" موظفيها تسحب المتحدة األمم، ودنىاأل الحد الى دمشق في دبلوماسييه نشاط تقليص يعلن

 -على الحدود التركية  باتريوت صواريخنصب اليوم في  ، والناتو يبتسورية من" ساسييناأل

 . السورية

 

اإلسالميون في العالم العربي "عقد في العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمر تحت عنوان   :لبنان

وناقش المؤتمر عالقة الحركات اإلسالمية بالقضية الفلسطينية في زمن  ". والقضية الفلسطينية

مشارك أكثر من  منناقش المجتمعون أوراق عمل قدمت  ،وعلى مدى يومين  .الحراك الشعبي

وناقش المجتمعون  . سيما في الدول التي شهدت تغييرات في أنظمة حكمها ال ،بلد عربيمن 

عتبر بعض او  .نعكاس صعود اإلسالميين في العالم العربي على القضية الفلسطينيةامدى 

السياسة الخارجية لدول سلبًا على المشاركين أن الحراك الحاصل في العالم العربي، وإن أثر 

 ."إسرائيل"الحراك، إال أنه لم يسفر عن مواقف أكثر حدة في التعاطي مع 

 بين الخالف رقعة وسعت منيةأو سياسية حداثأ بسلسلةاألوساط  انشغلت آخر، لبناني نشأ وفي

 العماد الجمهورية رئيس اليه يدعو الذي ،الحوار موضوع ودفعت المتنازعة، السياسية القوى

 :هي حداثاأل تلك برزأو . الوراء الى خطوات ،سليمان يشالم

 ذاعتهاإو حلقات، على اللبنانية خباراأل صحيفة نصوصها نشرت التي الصوتية التسجيالت: والأ

 القوى مد في ،صقر عقاب ،المستقبل تيار كتلة في النائب ضلوع وكشفت ،"في تي االو" محطة

 به دلىأ تصريح في التسجيالت هذه صحة صقر النائب كدأ وقد . بالسالح المعارضة السورية

 مسؤولية شخصيًا يتحمل نهأ الى مشيرًا ،3/58 االثنين مسأ يوم وسطاأل الشرق صحيفةالى 

 .مراأل هذا

 معبر عبر السورية راضياأل الى اللبنانيين الشبان بعض بها قام التي التسلل محاولة: ثانيًا

 للجيش كمين في لوقوعهم وجريح قتيل بين المجموعة فرادأ معظم سقوطالى  دتأ والتي تلكلخ،

 .ا العملهذ استنكارالى  الضحايا هاليأ بعض ودفع ،الشمال جواءأ مروتر هذا األ  .السوري



آذار ذكرى أربعين استشهاد اللواء وسام الحسن،  04في المشهد السياسي، أحيت قوى  
أنباء الكمين الذي اودى بعدد من أبناء في مهرجان أقيم في مدينة طرابلس الشمالية، وسط 

آذار من شدة لهجتها التصعيدية، متوعدة بأن يكون الرّد على  04وقد صّعدت قوى .  الشمال
وقد أعلن .  آذار في االنتخابات البرلمانية المقبلة 1اغتيال اللواء الحسن، بسحق قوى 

ددوا مطالبتهم بإسقاط المتكلمون في االحتفال رفضهم للمشاركة في طاولة الحوار، وج
وتشهد ."  جهاد"ائب عن طرابلس، محمد كبارة، أن إسقاطها هو الحكومة، التي اعتبرها الن

مدينة طرابلس حاليًا أوضاعًا حذرة، وسط توتر أمني بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة، 
 .من المتوقع أن يدوم لمدة من الزمن، وسط مخاوف من تجدد القتال بين المنطقتين

 

 في الشأن الصهيوني

 دولة" األمم المتحدةفي بعد قبول الجمعية العامة تباينت ردود فعل الساسة الصهاينة 

وكان الالفت من بين   .معارضوالمنظمة الدولية بين مؤيد في كعضو مراقب  "فلسطين

األصوات المؤيدة لهذه الخطوة ما جاء على لسان وزير خارجية العدو الصهيوني المعروف 

بات على ال تنوي التهديد بفرض عقو إسرائيلإن " :ليبرمانحيث قال  ،وقفه العدائي والسلبيبم

 ،عبر رئيس الوزراء الصهيوني السابق كما ". تفاقات القائمة معهافلسطين وستلتزم بكافة اال

مراقب في األمم  عن دعمه للطلب الفلسطيني للحصول على دولة كعضو ،ايهود اولمرت

على العكس من ذلك فإنه .. عدم وجود أسباب لمعارضة هذا الطلب الى  المتحدة، مشيرًا

زهافا  نأعربت رئيسة حزب ميرتس الصهيوني ،بدورها ". الدولتين"ترسيخ لمفهوم حل 

   ".بأن إقامة دولة فلسطينية تصب في مصلحة إسرائيل" عتقادهااعن  ،جالؤون

 بنيامين الصهيوني العدو حكومة رئيس ،التوجه لهذا المعارضين أبرز من وكان

 شيئًا يغير لن المتحدة األمم في مراقب كعضو فلسطين بشأن القرار إن: "قال الذي  نتنياهو،

 الفلسطينية الدولة أن مدعيًا ،"سيبعدها بل الفلسطينية الدولة إقامة من يعجل ولن األرض، على

تسيبي ليفني رئيسة حزب حملت  ،الوقت ذاتهفي  . "اإلسرائيلية" الشروط بدون تقوم لن

 ،بنيامين نتانياهو ،، حكومة رئيس الوزراء الصهيونيالصهيوني المشكل حديثًا" الحركة"

فيما قال زعيم حزب   .مراقب غير عضو في األمم المتحدة مسؤولية منح فلسطين صفة دولة

إن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة منح السلطة الفلسطينية مكانة "ؤول موفاز، اش ،كاديما

" اسرائيل"دولة غير عضو يعد بمثابة ناقوس خطر ينذر باحتمال فرض حل سياسي على 

 ."يتنافى ومصالحها



طار آخر، تطرق مصدر مسؤول في مكتب نتنياهو إلى الضغوطات الدولية إوفي 

القدس والضفة في وحدة استيطانية جديدة  0111بناء  "إسرائيل"قرار  واألوروبية على خلفية

إن اسرائيل ستواصل إصرارها : "، قائالقدمًا E1 المحتلتين ودفع مخططات البناء في منطقة

  ".على مصالحها الحيوية حتى في مواجهة ضغوط دولية ولن تغير من القرارات التي اتخذتها

نتقادات الموجهة الى اال ،ايلي يشاي ،صهيونيمن جهته، رفض وزير الداخلية ال

الحكومة، على خلفية القرار الذي اتخذته بإقامة ثالثة آالف وحدة سكنية جديدة في القدس 

إن اسرائيل ستقوم بدفع مشاريع البناء في العاصمة ألن : "والضفة الغربية المحتلتين، قائال

 ".األمر هو من حقها وواجبها على حد سواء

إن لجنة البناء "قالت صحيفة يديعوت أحرونوت مساء امس اإلثنين،  ثانية،من جهة 

وحدة استيطانية في  0011والتخطيط في القدس المحتلة ستناقش األسبوع المقبل خطة لبناء 

 .بالقدس" رمات شلومو"مستوطنة 

/ آذار في " اإلسرائيلية"وذكرت الصحيفة، أن الخطة وافقت عليها وزارة الداخلية 

 .خالل زيارة نائب رئيس الواليات المتحدة جو بايدن إلى الكيان الصهيوني 0101عام  مارس

بروز الموقفين الفرنسي  كان الفتًا ،وفي ردود الفعل على مشروع االستيطان الجديد

 الصهيونية الخطوات على حتجاجًاا ،والبريطاني اللذين هددا بسحب سفيريهما من تل ابيب

الواليات المتحدة كما أدانت كل من   .الغربية والضفة القدس في اناالستيط بتوسيع الجديدة

 . االستيطاني القرار في النظر إعادة إلى اودعت ،"اإلسرائيلية" الخطوة روسياو

 :أما األسباب التي دعت الحكومة الصهيونية الى اتخاذ هكذا قرار فتعود الى

التوجه الى األمم المتحدة ب ،محمود عباس ،على خطوة رئيس السلطة الفلسطينية ردًا -0

 .وحصوله على دولة غير عضو

" الليكود بيتنا"ارتباط هذه الخطوة بانتخابات الكنيست المقبلة، التي يتوخى فيه حزب  -0

في المعركة  ساسيًاأ صوات المستوطنين، الذين يشكلون ناخبًاأغلبية أالحصول على 

 .نتخابيةاال

بتعطيل حل الدولتين من  ،بعد تشكيل الحكومة ،لليبرمانللعهد الذي قطعه وفاء نتنياهو  -0

أنحاء مختلفة من الضفة والقدس، وال سيما أن خالل توسيع رقعة االستيطان، في 

 .نتنياهو وليبرمان يخوضان االنتخابات القادمة في قائمة موحدة



" داحاف"استطالع للرأي أجري من قبل معهد  أظهر ،شأن انتخابات الكنيست المقبلةوفي 

-01جه يوم الجمعة بتاريخ ، نشرت نتائ"يديعوت أحرونوت"مينا تسيماح لصحيفة . ف دبإشرا

في اإلستطالع  مقعدًا 00، مقابل مقعدًا 01سيحصل على " الليكود بيتنا"، أن حزب 00-0100

 .ستطالع السابقفي اال مقعدًا 04مقابل  مقعدًا 01إلى " العمل"السابق، ويتراجع حزب 

بـ " البيت اليهودي"، يليه مقعدًا 00سيحصل على " شاس"أن ستطالع، ويتضح من اال

برئاسة  ،"الحركة"و برئاسة يئير لبيد، "يش عتيد" حزب مقاعد، بينما سيحصل كل من 01

على " ميرتس"و" يهدوت هتوراه"مقاعد لكل منهما، فيما سيحصل حزب  1على  ،تسيبي ليفني

على " عوتسما ليسرائيل"لم وحزب حاييم إمسا ابحزب الرويحصل مقاعد لكل منهما،  1

 .نسبة الحسم" كاديما"يتجاوز حزب  يتوقع أن مقعدين لكل منهما، فيما ال

للجبهة  4 :مقعدًا 00ستطالع ذاته، فإن األحزاب العربية ستحصل على وبحسب اال

 .مقاعد للتجمع الوطني الديمقراطي 0لموحدة، و لقائمة ال 4الديمقراطية، و 

في تقرير لها  ،"إسرائيل" في أعلنت دائرة اإلحصاء المركزية ادي،قتصوفي المجال اال

حيث أفادت  ،أكتوبر الماضي/ تشرين األول في شهر %  1ليصبح  ،عن إرتفاع معدل البطالة

/  يلولأفي شهر %  011أن معدل البطالة وقف عند  اإلسرائيلية" يديعوت أحرونوت"فة صحي

، مما يشير إلى اإلرتفاع المستمر خالل أغسطس/  في شهر آب%  011، بينما كان سبتمبر

٪ ، 0011األشهر القليلة الماضية، بسبب انخفاض معدل مشاركة القوة العاملة إلى مستوى 

 .٪ في سبتمبر04مقارنة بـ 

 

 :في الشأن الفلسطيني العام

/  ، قدم السيد محمود عباس في التاسع والعشرين من تشرين الثانيكما كان متوقعًا
بموافقة ، بمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو بصفة مراقالى األ ًاالماضي، طلب نوفمبر
 .دولة عن التصويت 40وامتناع ، دول التصويت 1ورفض دولة  001

وقد تباينت ردود الفعل الفلسطينية بشأن هذا التطور الديبلوماسي، وتمظهرت المواقف 
 : الفلسطينية باتجاهين واضحين

حركة المقاومة اإلسالمية كان أبرزها موقف ، تمثل بعدة مواقف، مرحب أولهما
المبادرة الدبلوماسية بقوة  خالد مشعل الذي دعم، الذي عبر عنه رئيس مكتبها السياسي، حماس

لترقية الوضع الفلسطيني في األمم المتحدة إلى دولة غير عضو بصفة مراقب والتي أيدتها 



ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في ، دة يوم الخميس في نيويوركالجمعية العامة لألمم المتح
نؤيد أي إنجاز سياسي لشعبنا  : "قائال" الدولة الفلسطينية"الذي رحب بـ ، اسماعيل هنية، غزة

على طريق انتزاع الدولة على قاعدة عدم االعتراف بالمحتل أو التفريط بثوابتنا اإلستراتيجية 
 ".مقدمتها حق العودةوحقوقنا الثابتة وفي 

لحركة الجهاد كان أبرزها موقف األمين العام ، وتمثل أيضا بعدة مواقف، وثانيهما رافض

الدولة "الذي عبر عن رفضه لقيام ، اهلل شلح الدكتور رمضان عبد، سالمي في فلسطيناإل

الخطوة  نحن قلنا بصراحة للسلطة واألخوة في مصر بأننا لن نبارك هذه: "قائال ،"الفلسطينية

ولكن لن نتصدى لها، ولندع الوقت واأليام والوقائع التي ستحكم على األرض بأن تبّين لنا ما 

إذا كان الحديث عن وطن فلسطين بكامله من "وأضاف ، "ن وراء هذه الخطوةالذي سيتحقق م

 النهر إلى البحر، فمن الطبيعي أن نبارك ذلك، أما إذا كان يراد وضع سقف للحق الفلسطيني،

يصادر المحتل الصهيوني  01حق األمة في فلسطين كل فلسطين، والقبول بدولة على حدود الـ

فيها نصف الضفة الغربية، إذًا هنا يتم الحديث عن قرار يؤدي إلى شطب الجزء األكبر من 

حقنا في فلسطين، تحت إطار وسقف ما يسمى المفاوضات والتسوية والشرعية الدولية الظالمة 

ووصف شلح خطوة التوجه الى األمم المتحدة . ."واعتنت بها وحمتها" إسرائيل"التي أوجدت 

  .بأنه بمثابة حجز لمقعد حل الدولتين وفق الرؤية الصهيونية

الضفة الغربية المحتلة وغزة وبعض في جواء التهليل والترحيب االحتفالية، أورغم 
ت، وعالمات االستفهام، خاصة ن هذه الخطوة مشوبة بالكثير من التساؤالإمخيمات اللجوء، ف

ن ما جرى له انعكاسات سلبية إال بل  ..نملةأو تغير الواقع االحتاللي القائم قيد أنها لم تبدل أو
التنازل عن الوطن الفلسطيني التاريخي الممتد من الناقورة : برزهاأعلى القضية الفلسطينية، 

من مساحة فلسطين % 01 على إالال تقوم " دولة"الى رفح ومن البحر الى النهر، لصالح 
بواب واسعة لمساعي ة الالجئين الفلسطينيين، وفتح األالتخلي عن حق عوديهدد بو... الوطن

فمصير الالجئين بات مجهواًل ... سها اليوم في لبنان ومصرأومخططات التوطين التي تطل بر
العودة، وما هو  فما هي صفتهم القانونية، وما هو مصير حق".. دولة فلسطين"بعد إعالن 

 !مستقبل وكالة األونروا التي ترعى شؤونهم؟

حيث أن كل ، كممثل شرعي ووحيد، مستقبل منظمة التحرير الفلسطينيةعن  وماذا
  ."دولة فلسطين"إلى سفارة المنظمة ممثلية ، حولت "دولة فلسطين"الدول التي اعترفت بـ 

 يحملون جواز سفر ال يستطيعون العودةن إلى رعايا أجانب الفلسطينيو الالجئون وهل سيجبر
 .له إلى وطنهم

سيتم تصنيف أي عمل مقاوم تقوم به التي ، المقاومة الفلسطينية المسلحةوما هو مستقبل 
تقسيم  01على حدود " دولة فلسطين"وأال يكرس قيام .. على أنه اعتداء من دولة على دولة

 ؟"أوسلو"لسطيني الذي أحدثه اتفاق الشعب الف



ن المفاوضات هي السبيل الوحيد لتسوية أعادت السلطة التاكيد على أ ،ذلكإلى ضافة إ
 .  وضاع والملفات العالقة مع العدو الصهيونيكل األ

فهل يمكن للدولة الفلسطينية المحتلة أن تحافظ على قضية الالجئين واألسرى 
بداية تاريخ جديد أغفل أم أنها ستكون , وغيرهم 44 ن في األراضي المحتلة عامفلسطينييالو

 من المساحة الكلية لفلسطين األم؟ %  01تمثل  الماضي وبدأ من جديد على دولة

 ،لرئيس السلطة الفلسطينيةثمة أحاديث عن ترتيب زيارة مراقبة ، منفصلوفي سياق 

، منذ أيام" حماس"و" فتح"التي تحتضن وفدي ، الخميس المقبل إلى القاهرة ،محمود عباس

لمناقشة بعض التفاصيل ووضع الخطوط النهائية التفاق المصالحة الفلسطينية، الذي يتم 

 .بوساطة مصرية

بادرت الحكومة الفلسطينية في غزة بإصدار قانون عفٍو ، وفي خطوة النهاء االنقسام
 00ووصل منهم ، 0111من حركة فتح ممن غادروا القطاع إثر احداث  عنصرًا 01عن 

حيث أن الوزارة أنهت كافة االستعدادات والترتيبات الستقبالهم ، إلى غزة دون عراقيل عنصرًا
 .وتأمينهم واستقبال ذويهم لهم

آذار اللبنانية، يضم في عضويته  04زار وفد من قوى ، وفي سياق آخر ومثيٍر للغرابة
كان له ، باستقبال رسمي وحظي، إلى غزة مؤخرًا، ئب عن القوات اللبنانية أنطوان زهرةالنا

 .انعكاس سلبي على المشاهد الفلسطيني

، جورج جبور، "الجمهورية"ما أعلنه رئيس تحرير جريدة  ، في هذا السياق،وكان الفتًا
آذار لم تزر  04 قوى: "حيث قال وكان من ضمن أعضاء الوفد الزائر، ،"الجديد"على قناة 

 " .غزة إال عندما أصبحت حماس في المقلب اآلخر

ال تزال قوات العدو الصهيوني تواصل خرق االتفاق، عبر ، التهدئة بخصوصو
اعتداءات يومية برًا وبحرًا وجوًا تمثلت بإطالق النار على المواطنين والمزارعين والصيادين، 

الصهيونية غارة على وسط قطاع غزة  حيث شنت الطائرات. والتحليق المكثف للطيران
منتصف فجر األحد، كما أصيب ثالثة أشخاص جراء سقوط قذيفة مدفعية في دير البلح شرق 

صيادًا وتفجير عدد من مراكب الصيد، إضافة الى استشهاد اثنين  13وتم اختطاف ، قطاع غزة
مرة مستهدفة  00ار كما أن قوات العدو أطلقت الن. منذ وقف إطالق النار وإعالن التهدئة

 .مدنيين في المناطق القريبة من السياج األمني المحيط بالقطاع

العدو ، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، وحذرت سرايا القدس
من مواصلة خرق التهدئة، مشددة على أن الخروقات المستمرة ستضع التهدئة في مهب الريح، 



ا بالطريقة التي تراها مناسبة، ولن تسمح بأن يستبيح العدو غزة وسيدفع المقاومة للرد عليه
 . صباح مساء دون رد مناسب من المقاومة

من أن العدو سيباشر قريبا " مؤسسة االقصى للوقف والتراث"حذرت ، آخروفي سياق 

في قلب البلدة القديمة في القدس يبعد نحو مئتي متر " جوهرة اسرائيل"ببناء كنيس ضخم باسم 

ن المسجد االقصى من الجهة الغربية، وذلك بادعاء ترميم كنيس يهودي قديم، علما ان هذا ع

ويتكون الكنيس الجديد المذكور من ثالث طوابق فوق . البناء أقيم على أنقاض مصلى اسالمي

مترًا، وبتكلفة تصل الى  83االرض وقبة مقببة ضخمة، وسيكون ارتفاعه عن االرض نحو 

 . خمسين مليون شيكل

الذي ، وفي هذا المكان بالذات، هو الهدف من وراء بناء هذا الكنيس، وما بدأ يثير الشك

يقضي بتهويد المشهد المقدسي العام، ومحاولة التخفيف من عظمة العمائر اإلسالمية والمسيحية 

، وما يجدر ذكره. المقدسة ، خاصة المسجد االقصى المبارك، وقبة الصخرة على وجه التحديد

، " كنيس الخراب"ن هذا الكنيس هو الثالث من نوعه خالل السنوات األخيرة، سبقه بناء هو ا

 .، علما أن الكنس الثالث بنيت على أنقاض أوقاف اسالمية خالصة" خيمة اسحق"وكنيس 

في سلوان جنوبي المسجد األقصى " مركز معلومات وادي حلوة"ذكر ، وفي سلوان
، وحفر نفق تحت مدخل البلدة من جهة حي وادي حلوة المبارك إن سلطات العدو شرعت بشق

األقرب ، وحسب الخارطة المرفقة، فإن العمل سيكون بالتحديد في شارع وادي حلوة الرئيسي
إلى الجدار الجنوبي للمسجد األقصى لبناء نفق أرضي مخصص للمشاة المستوطنين وللسياح 

موقف "حة حي وادي حلوة المسمى وسا" مدينة داود"فقط، يربط بين البؤرة االستيطانية 
 ".جفعاتي

القاضي بفصل األحياء والبلدات ، فإنما يدل على المخطط الصهيوني، وهذا كله إن دل
الفلسطينية عن بعضها وبناء أنفاق وجسور خاصة بالمستوطنين الصهاينة لتغيير المشهد 

سالمي والمسيحي داخل لتطغى على التراث اإل" اليهودية"ورسم المعالم ، الفلسطيني في القدس
 .القدس

 

 الشأن الفلسطيني في لبنان

احتفلت المخيمات الفلسطينية في لبنان بالنصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية المسلحة 

 .ضد العدوان الصهيوني



 عماد أبو الحاج لبنان، في اإلسالمي الجهاد حركة ممثل استقبلوفي هذا اإلطار، 

 سمير بيروت، في السودان جمهورية سفارة في العام القنصل بيروت، في مكتبه في الرفاعي،

 .بابتوت

 في الفلسطينية المقاومة حققته الذي باالنتصار السودان جمهورية تهاني بابتوت وقدم

 الفلسطيني الشعب مع وقيادة شعبًا السودان وقوف مؤكدًا الصهيوني، العدوان ضد غزة قطاع

 .ومقاومته

 استقبال حفل ،(0/00)األحد  الفلسطينية المقاومة فصائل نظمتوفي إطار متصل، 

 دبور، أشرف لبنان في فلسطين سفير بمشاركة االونيسكو، قصر في غزة، انتصار بمناسبة

 حركة" مسؤول من لكل كلمات وكانت. وشخصيات حدرج محمد ابو" اهلل حزب" وممثل

 في القيادي ألقى كما العردات ابو فتحي" التحرير منظمة" سر امين بركه، علي" حماس

 الميدانية االنتصارات هذه كل بعد" فيها جاء كلمة وسام أبو" االسالمي الجهاد حركة"

 وأن الصحيح مكانها في نضعها أن يجب اإلنتصارات هذه ألن بالتواضع علينا والسياسية

 ."بعد تنته لم العدو مع معركتنا ألن جديدة لمعركة نستعد

 ترتيب أهمها مسؤوليات علينا ترتبت غزة، في العسكري االنتصار بعد: "وأضاف

 ترتيب وإعادة السياسي العمل في تتجسد أن يجب الوطنية الوحدة. الفلسطيني الداخلي الوضع

 القوى تكون وأن الفلسطيني الوطني المشروع مع يتالئم بما الفلسطينية التحرير منظمة وضع

 كل لتحرير استراتيجي خيار هي المقاومة وإعتماد اإلطار، هذا في جميعها الفلسطينية

 ."فلسطين

 المقاومة خيارات تبقى وان الشعبية، الحاضنة تبقى ان الوطنية الوحدة على: "وختم

 ."الكبير الفلسطيني حلمنا يتحقق حتى واضحة

 

 

 


