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البنتاغون تختبر نظام دفاع مضادًا للصواريخ الباليستية 

تحطم طائرة عسكرية روسية ومصرع أحد أفرادها 

 

احتجاجات المغرب: آالف المتظاهرين يطالبون 
بإطالق سراح ناصر الزفزافي

تظاه��ر اآلف الأ�شخا���ص يف مدين��ة احل�شيم��ة الواقع��ة �شمايل املغ��رب، مطالبني 
باإط��اق ���رشاح نا�شط ب��ارز. وتفيد تقاري��ر باأن �رشط��ة مكافحة ال�شغ��ب واجهت 

املحتجني ب�شدة، ثم تراجعت بعد ذلك.
وق��د احت�ش��د املحتجون بع��د القب�ص عل��ى نا�رش الزف��زايف يوم الثن��ني واتهامه 
بتهدي��د الأمن القومي. ونظ��م الزفزايف حركة احتجاج مازال��ت تتوا�شل منذ اأ�شهر 
�ش��د البطال��ة والف�ش��اد. ومازالت املظاه��رات م�شتمرة يف املغرب من��ذ مقتل بائع 

�شمك يف احل�شيمة يف �شهر اأكتوبر/ت�رشين الأول.
وتفي��د وكالة فران�ص بر�ص باأن املحتجني، الذي��ن يهتفون "كلنا نا�رش الزفزايف"، 
م��اأوا ال�شوارع يف احل�شيمة م�ش��اء الثاثاء، وانت�رشت �رشط��ة مكافحة ال�شغب يف 
املي��دان لوق��ف تقدمهم. واأعقب ذل��ك مواجهات بني املتظاهري��ن وال�رشطة، ولكن 
ال�رشط��ة تراجعت دون وقوع اأي حوادث. و�شهدت الدار البي�شاء والعا�شمة الرباط 
م�ش��رات احتجاج، بح�ش��ب وكالة فران�ص بر���ص. وكان موت بائ��ع ال�شمك، حم�شن 
فك��ري، الذي �شحقت��ه حتى املوت �شاحنة قمامة وهو يح��اول اإنقاذ ما يف حوزته 
م��ن اأ�شم��اك بعد اأن �شادرته ال�رشطة، هو الذي اأثار احتجاجات كبرة يف اأكتوبر/
ت�رشي��ن الأول. وخ��رج اآلف املحتج��ني اإىل ال�ش��وارع متهمني احلكوم��ة بالف�شاد، 

واإ�شاءة ا�شتخدام ال�شلطة، والظلم.

تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اختبار نظام دفاع �شاروخي متو�شط 
امل��دى، م�ش��اد لل�شواري��خ البالي�شتية. واأو�ش��ح املتحدث با�ش��م البنتاغون، جف 
دافي���ص، خ��ال موؤمتر �شحفي اأم���ص الثاث��اء، اأّن "الختبار �شيج��ري ظهر اليوم، 
بتوقيت وا�شنطن، و�شيتم اإطاق ال�شاروخ العرتا�شي من قاعدة فاندنربج اجلوية 
يف كاليفورني��ا". واأ�ش��اف دافي�ص اأّنه "يف حال ف�شل الختب��ار، فاإّن ذلك ل يعني 

ف�شل النظام".
م�ش��راً اإىل اأّن "ال�شواريخ البالي�شتية م��ا زالت ت�شكل م�شدر قلق لباده"، نافيًا اأن 
"يكون لاختبار عاقة بالختبارات ال�شاروخية التي جتريها كوريا ال�شمالية".
غ��ر اأن املتح��دث الأمريك��ي ع��اد وق��ال اإن "كوري��ا ال�شمالية متتلك الق��درة على 
الو�ش��ول اإىل قواعدن��ا يف كوريا اجلنوبية واليابان، وه��ذا يدفعنا اإىل امتاك مثل 
ه��ذه املنظومة، واأن�شطة بيون��غ يانغ ل�شيت ال�شبب الرئي�شي لإج��راء هذا الختبار، 
اإمن��ا اإي��ران اأي�شًا متتل��ك العديد من ال�شواري��خ املتنوعة، وهي تعم��ل على تطوير 

قدرات �شواريخها".
وياأت��ي ه��ذا الختبار بعد يوم��ني من اإطاق كوري��ا ال�شمالية �شاروخ��ًا بالي�شتيًا 

ق�شر املدى قطع م�شافة تقدر بحوايل 248 ميًا.

اأعلن��ت وزارة الدف��اع الرو�شي��ة، اأن طائرة نق��ل ع�شكرية تابعة له��ا حتطمت اأثناء 
هبوطها، اأم�ص الثاثاء، ما اأدى مل�رشع اأحد افراد الطاقم واإ�شابة خم�شة اخرين. 
واأو�شح��ت ال��وزارة يف بيان، اأن الطائرة كانت يف مهم��ة تدريبية، وهي من طراز 

اأنتونوف "اأن 26"، وتنتمي للمدر�شة اجلوية الع�شكرية.
واأ�ش��اف البي��ان اأن النران ا�شتعل��ت بالطائرة بعد حتطمه��ا يف مدينة بال�شوف 

)570 كم جنوب �رشقي العا�شمة مو�شكو(.
ورجح البيان اأن يكون احلادث وقع نتيجة عطل يف اأحد املحركات، م�شراً اإىل اأنه 

مت نقل اأفراد الطاقم امل�شابني اإىل امل�شت�شفى لتلقي العاج.
وانتون��وف ان26 طائ��رة نق��ل ع�شكرية ذات حمرك��ني توربو ب��روب م�شممة يف 

اأواخر �شتينيات القرن املا�شي يف الحتاد ال�شوفييتي. 

اأعل��ن اجلي�ص الرو�ش��ي ،الربعاء ، ان رو�شي��ا اطلقت من غوا�شة 
وفرقاط��ة يف البح��ر املتو�ش��ط ع��دة �شواري��خ عاب��رة من نوع 

كاليرب على اهداف لتنظيم داع�ص قرب تدمر يف �شوريا.
وق��ال يف بيان ان “رو�شيا �شنت اأربع �رشبات ب�شواريخ كاليرب 
عل��ى تنظي��م  داع�ص الرهاب��ي يف منطقة تدم��ر. وان “الهداف 
كان��ت ماجىء توجد فيها جتهي��زات ع�شكرية ثقيلة، اىل جانب 

جتمع ملقاتلني اعيد ن�رشهم من الرقة”.
واأ�ش��اف البي��ان ان “كل الهداف ا�شيبت” ب��دون حتديد موعد 

�شن ال�رشبات.

واأو�شح��ت مو�شكو ان اجليو�ص المركية والرتكية وال�رشائيلية 
قد ابلغ��ت م�شبقا بهذه ال�رشبات التي نفذتها الفرقاطة “امرال 
اي�شن” والغوا�شة “كرا�شنودار”. واأو�شح الناطق با�شم الكرملني 
دميرتي بي�شكوف لوكالت النباء الرو�شية ان الرئي�ص فادمير 
بوت��ني ابل��غ م��ن قب��ل وزي��ر الدف��اع �شرغ��ي �شويغ��و ب�شل�شلة 
“�رشب��ات ناجح��ة ب�شواريخ عابرة من ن��وع كاليرب من مياه 
املتو�ش��ط �ش��د اأهداف لتنظي��م داع�ص على الرا�ش��ي ال�شورية”. 
وكان��ت اآخ��ر اع��ان م��ن رو�شي��ا ع��ن �رشب��ات يف �شوريا عرب 
ا�شتخ��دام �شواري��خ كالي��رب يع��ود اىل ت�رشي��ن الثاين/نوفم��رب 
2016 ح��ني توجه��ت حاملة الطائرات الوحي��دة لديها امرال 

كوزنيت�شوف اىل املتو�شط للم�شاركة يف �رشبات �شد داع�ص.

قالت ال�رشطة الدولية “الإنرتبول” يف تقرير ن�رش يف �شنغافورة 
اإنه��ا �شجل��ت ميا ً ل��دى مهربي املخ��درات اىل ابت��اع واقيات 
ذكري��ة ممل��وؤة بالكوكاي��ني ال�شائ��ل لالتف��اف عل��ى عملي��ات 

التفتي�ص يف املطارات.
ويف اآ�شي��ا ودول املحي��ط الهادئ ل ت��زال امليتافيتامني املادة 
الك��ر تداول على ما او�شح مكت��ب “النرتبول” يف �شنغافورة 
يف ه��ذا التقرير املكر�ص لعملية دولي��ة وا�شعة النطاق ملكافحة 

املخدرات جرت خال ال�شهر الراهن.
و�ش��ارك يف عملية “لينفي���ص” اكر من الف��ي �رشطي وموظف 

جمارك من 14 بلدا على مدى ا�شبوعني وتركزت على املطارات 
على م��ا او�شح بيان املجم��ع العاملي ل�”انرتب��ول” �شنغافورة 

الذي ن�شق العملية.
ويف مرحل��ة ثاني��ة ك�شفت العملي��ة “عن �شبكة م��ن الع�شابات 
الجرامي��ة م��ن غ��رب افريقي��ا واآ�شي��ا م�شوؤول��ة ع��ن الجت��ار 
بامليتافيتام��ني وهي م��ن اكر املخدرات ت��داول يف املنطقة” 

على ما اكد البيان.
وكان رب��ع املخ��درات امل�شبوطة من هذه املخ��درات من بينها 

حواىل 80 باملائة على �شكل بلورات معروفة با�شم “اآي�ص”.
وق��د ح�شلت 59 عملي��ة �شبط وهي �شملت كذل��ك القنب الهندي 

والهرويني والمفيتامني والكوكايني املهربة بطرق مبتكرة.

ح��ذر وكي��ل الأم��ني الع��ام ل��اأمم املتح��دة لل�ش��وؤون 
الإن�شانية �شتيفن اأوبراين من اأن اليمن يواجه "انهيارا 

كاما اجتماعيا واقت�شاديا وموؤ�ش�شيا." 
واأك��د اأوبراي��ن يف كلم��ة األقاه��ا اأم��ام جمل���ص الأمن 
الدويل اأنه من ال�رشوري "اتخاذ اإجراءات عاجلة" اإزاء 

الأو�شاع يف اليمن.
ويعاين اليم��ن من اأزمة اإن�شانية طاحنة، وهناك �شبعة 

مايني �شخ�ص تقريبا على حافة املجاعة.
واأدى تف�ش��ي مر���ص الكولرا اإىل مقت��ل 500 �شخ�ص، 
األ��ف �شخ���ص   150 اإ�شاب��ة  وتتوق��ع الأمم املتح��دة 

باملر�ص خال ال�شتة اأ�شهر املقبلة.

وق��ال اأوبراي��ن اإن معاناة اليمني��ني مل تكن م�شادفة، 
اأو "نتيج��ة لق��وى خارج��ة ع��ن �شيطرتن��ا"، ب��ل اإنها 
خط��اأ اأولئك املتورطني )يف ال���رشاع( وتقاع�ص القوى 
العاملي��ة.  واأو�شح اأن "�شعب اليمن يعاين من احلرمان 
واملر���ص وامل��وت والعامل يق��ف متفرج��ا." واأ�شاف: 
"ل�شن��ا بانتظ��ار الأزمة اأو اأنها تل��وح يف الأفق، )بل( 

اإنها موجودة هنا )بالفعل(، واأمام اأعيننا." 
واأ�ش��ار اإىل اأن��ه بالرغم من "التعه��دات ال�شخية"، فاإنه 
مل ُيق��دم �شوى 24 يف املئة م��ن امل�شاعدات الإن�شانية 

املطلوبة لليمن والتي ُتقدر ب� 2.1 مليار دولر. 
وي�شه��د اليم��ن حرب��ا طاحنة من��ذ عامني ب��ني حركة 
حرك��ة اأن�ش��ار اهلل احلوثي��ة وق��وات الرئي���ص اليمن��ي 
ال�شاب��ق عل��ي عب��د اهلل �شال��ح م��ن ناحي��ة والق��وات 

املوالي��ة للرئي�ص عبد ربه من�ش��ور هادي امُلعرتف به 
دوليا، والتي يدعمها حتالف بقيادة ال�شعودية.

وا�شتغل تنظيم القاعدة حالة الفو�شى يف اليمن لتعزيز 
وجوده يف مناطق اجلنوب وجنوب �رشق الباد.

واأدى ال���رشاع اإىل مقت��ل اأك��ر م��ن 8 اآلف �شخ���ص 
معظمه��م من املدنيني، واإ�شابة ما يقرب من 44500 
اآخري��ن منذ بدء التدخل الع�شك��ري من جانب التحالف 
يف مار�ص/اآذار ع��ام 2015، وفقا لإح�شائيات الأمم 
املتح��دة.  وت�شر تقديرات اإىل اأن 18.8 مليون �شخ�ص 

يف اليمن بحاجة اإىل م�شاعدات اإن�شانية.
واألق��ى مبعوث الأمم املتحدة لليمن اإ�شماعيل ولد �شيخ 
اأحم��د كلمة اأي�شا اأم��ام جمل�ص الأمن الثاث��اء بعد اأن 

�شارك للتو يف حمادثات ال�شام يف الباد. 

قتل 80 �شخ�ش��ًا واأ�شيب اأكر من 350 اآخرين، 
الي��وم الأربع��اء، يف تفج��ر وقع مبنطق��ة وزير 
اأكرب خ��ان يف العا�شمة الأفغاني��ة كابول، وفق 
ح�شيل��ة اأولي��ة.  ووق��ع النفج��ار ال��ذي و�شفه 
يف  الدبلوما�ش��ي  باحل��ي  ي�"الهائ��ل"  �شه��ود 
العا�شم��ة، وفق م��ا اأعلن��ت وزارة الداخلية، مما 
اأدى اإىل ت�شاعد �شحب الدخان الأ�شود فوق و�شط 
املدين��ة، يف منطق��ة قريبة من الق���رش الرئا�شي 
و�شف��ارات اأجنبي��ة. واأ�شف��ر النفج��ار عن وقوع 
اأ���رشار مادي��ة يف �شفارت��ي اأملاني��ا وفرن�ش��ا، 
اإ�شاف��ة اإىل اأ���رشار مادي��ة يف املن��ازل الواقعة 
عل��ى بعد مئ��ات الأمتار، حيث تطاي��رت النوافذ 
والأبواب. وذكر م�شوؤولون اأفغان، يف ت�رشيحات 
�شحفي��ة، اأن امل�شاب��ني ُنقل��وا اإىل امل�شت�شفيات 
القريب��ة، واأن زج��اج الأبنية يف موق��ع التفجر 
حتط��م، م�شرين اإىل اإغ��اق الط��رق املوؤدية اإىل 
املنطقة اأم��ام حركة املرور ج��راء الهجوم الذي 

مل تتنب اأي جهة امل�شوؤولية عنه بعد.

“االنتربول” تكشف عن وسائل مبتكرة لتهريب “الكوكايين” روسيا تقصف مالجئ لداعش في سوريا بصواريخ عابرة

بعد خمسين عامًا على حرب حزيران 1967.. الفجوة تتسع بين اإلسرائيليين والفلسطينيين  

مقتل العشرات بتفجير في األمم المتحدة تطالب بتحرك عاجل إلنقاذ اليمن من "االنهيار الكامل"
العاصمة األفغانية  واشنطن - متابعة

كابول - متابعة

سنغافورة - متابعةدمشق - متابعة

الحرب في سوريا: أميركا ترسل أسلحة إلى مقاتلين أكراد يحاربون تنظيم داعش
اأعلنت الولي��ات املتحدة اأنها بداأت توزي��ع اأ�شلحة على قوات 

كردية تقاتل تنظيم داع�ص يف �شوريا.
وقال امليجور اأدريان رانكني-غالوي، املتحدث با�شم وزارة 
الدف��اع الأمريكي��ة "البنتاغ��ون" اإن املقاتل��ني الأك��راد تلقوا 

بالفعل اأ�شلحة خفيفة و�شيارات من اجلي�ص الأمريكي.
واأ�ش��اف اأن هدف الت�شليح هو م�شاع��دة هوؤلء املقاتلني على 
ط��رد تنظيم داع�ص من معقل��ه يف مدينة الرقة ال�شورية. وكان 
الرئي���ص الأمريكي دونال��د ترامب قد واف��ق الأ�شبوع املا�شي 
عل��ى ت�شليح مقاتلني من "وحدات حماية ال�شعب الكردي"، ما 

اأثار انتقادات حادة من جانب تركيا.
وتعترب تركيا املقاتلني الأكراد اإرهابيني وتريد منع �شيطرتهم 
على مزيد من الأر�ص يف �شوريا. وتعرب اأنقرة عن قلقها اي�شا 
م��ن اأن ال�شاح الذي يتلقاه الأك��راد �شوف يقع يف اأيدي حزب 

العمال الكرد�شتاين، الذي يقاتل تركيا منذ عقود.
وكان البنتاغ��ون ق��د قال يف وق��ت �شابق اإنه "ي��درك متاما" 
مبع��ث قلق تركي��ا، واأن الولي��ات املتحدة ل ت��زال ملتزمة ب� 

"حماية حليفنا يف الناتو".
غ��ر اأن وا�شنطن تعتقد اأن العنا�رش الكردية يف "قوات �شوريا 
الدميقراطية" �شوف تكون �رشورية ل�شتعادة الرقة من تنظيم 

داع�ص.
ويق��ول غاري اأودونوهو، مرا�شل بي ب��ي �شي يف وا�شنطن، اإن 
البنتاغ��ون يعت��رب هذه العنا���رش اأكر اجلماع��ات املناه�شة 

لتنظيم داع�ص ان�شباطا وتنظيما.
وكان الولي��ات املتح��دة قد اأعط��ت اأ�شلحة و�شي��ارات مدرعة 
خفيف��ة للعنا���رش العربي��ة يف ق��وات �شوري��ا الدميقراطي��ة، 

املعروفة با�شم التحالف العربي ال�شوري.
وتق��دم مقاتلو ق��وات �شوريا الدميقراطية حت��ى اأ�شبحوا على 
م�شاف��ة 3 كيلوم��رتات فقط من الط��رف ال�رشق��ي للرقة، التي 
ي�شفه��ا تنظي��م داع�ص باأنه��ا عا�شم��ة اخلافة الت��ي اأعلنها 

التنظيم يف عام 2014.
وكث��ف التحال��ف الدويل بقي��ادة الوليات املتح��دة �رشباته 
اجلوي��ة �شد اأه��داف التنظي��م يف الأيام الأخ��رة ا�شتعداد ملا 

يو�شف بهجوم �شامل على املدينة.

واشنطن -  وكاالت

حتل الذكرى اخلم�سون 
حلرب حزيران/يونيو 

تت�سع  وقت  يف   ،1967
الفجوة بني الفل�سطينيني 

واال�سرائيليني، مع 
ا�ستمرار اعمال العنف 

وف�سل املفاو�سات والوعود 
الفارغة.

وتاأت��ي الذك��رى بينم��ا الم��ل مفق��ود بالتو�شل اىل 
تنفي��ذ ح��ل الدولت��ني، وو�ش��ط �شك��وك كب��رة حتيط 
بتعهدات الرئي�ص المرك��ي دونالد ترامب بالتو�شل 

اىل “اتفاق نهائي”.
وينظ��ر اجلانب��ان اىل نتيج��ة ح��رب 1967 بطريقة 
خمتلفة متام��ا: اإذ يرى ال�رشائيلي��ون ان انت�شارهم 
عل��ى الدول العربي��ة املجاورة يع��د تتويجا “مل�شعى 
ال�شع��ب اليهودي الذي ا�شتم��ر األفي عام، بالعودة اىل 

القد�ص”.
ام��ا بالن�شب��ة اىل الفل�شطيني��ني، ف��اإن ال�رشائيلي��ني 
�رشقوا اأرا�شيه��م، واملت�شددين منه��م يبذلون جهودا 
لتو�شي��ع بادهم من نه��ر الردن اىل البحر املتو�شط، 

لإلغاء اي امكانية اإقامة دولة فل�شطينية.
بنيام��ني  حالي��ا  يتزعمه��ا  الت��ي  احلكوم��ة  وتع��د 
نتانياه��و الأك��ر ميينية يف تاري��خ اإ�رشائيل، وت�شم 
موؤيدين لا�شتيطان دعوا ب�شكل علني اىل اإلغاء فكرة 

قيام دولة فل�شطينية.
ويدعو ع��دد منه��م اىل ال�شم��اح ببق��اء الفل�شطينيني 
الذين يرغبون بالبق��اء والعي�ص يف “دولة يهودية”، 

بينما يرى غرهم وجوب نقلهم اىل دول جماورة.
وقال املحامي مايكل لفاير )43 عاما( الذي �شارك 
مع اأطفال��ه يف احتفالت جرت ال�شبوع املا�شي يف 
ذكرى الحتال اخلم�شني للقد�ص ال�رشقية “نرغب يف 

ان نحاول اإعطاءهم تعوي�شا”.
عل��ى بعد خط��وات قليلة، من مدخل ب��اب العمود اىل 
البل��دة القدمية التي احتلته��ا ا�رشائيل عام 1967، ل 
يعل��ق الفل�شطيني��ون اآمال كبرة، ولكنه��م يتم�شكون 

مبوقفه��م. وق��ال حمم��د كا�شت��رو )51 عام��ا( الذي 
وق��ف يف ك�ش��ك لبيع القه��وة متلكه عائلت��ه منذ عام 
1965، “نق��ول لهم اننا باقون هنا. هذه ار�شنا ولن 

نرتكها”.
 اآمال حمطمة 

الن��زاع  تركه��ا  الت��ي  والآث��ار  النق�شام��ات  وتب��دو 
وا�شح��ة، م��ن اخلافات ح��ول املواق��ع املقد�شة يف 
القد���ص و�شول اىل اجلدار الفا�شل يف ال�شفة الغربية 
املحتلة واحل�شار املفرو�ص على قطاع غزة املنكوب 

منذ ع�رش �شنوات. وبرزت ا�رشائيل كاأكرب قوة ع�شكرية 
يف ال�رشق الو�ش��ط بال�شافة اىل ريادتها يف جمال 
النا�شئ��ة و�شناع��ة اللكرتوني��ات. لك��ن  ال���رشكات 
البع���ص يحذر من اأنها يف ط��ور النتحار، مع وجود 
مي��ول نح��و اإقامة م��ا ي�شب��ه دولة “ف�ش��ل عن�رشي 
)ابارتهايد(” يف حال التخلي عن فكرة حل الدولتني 

و�شم معظم اجزاء ال�شفة الغربية املحتلة.
ويب��دو ح��ل الدولتني ميتا تقريبا م��ع ا�شتمرار البناء 
ال�شتيطاين، والنق�شام��ات يف �شفوف الفل�شطينيني 

ب�شب��ب النزاع بني حركة فتح الت��ي يتزعمها الرئي�ص 
حممود عبا�ص وحركة حما�ص ال�شامية التي ت�شيطر 

على قطاع غزة.
عل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك، يبق��ى ح��ل اإقام��ة دولت��ني 
تتعاي�ش��ان جنبًا اإىل جنب ب�ش��ام، املرجع ال�شا�شي 

لا�رشة الدولية حلل النزاع.
ويق��ول دان �شابرو، ال�شفر المرك��ي لدى ا�رشائيل 
يف عهد باراك اوبام��ا، لوكالة فران�ص بر�ص “ل نعلم 
ان كان ح��ل الدولتني ميتا ام ل، ولكن بالتاأكيد فان 

حتقيقه ي�شبح ا�شعب فاأ�شعب مع كل عام”.
ويتاب��ع “رمب��ا هناك نقط��ة يطفح فيه��ا الكيل، لكن 
ذل��ك ل يت�ش��ح احيان��ا ال بع��د جتاوز ه��ذه املرحلة 

باأ�شواط”.
واندلع��ت ح��رب 1967 يف اخلام���ص م��ن حزيران/
يونيو وانتهت يف العا�رش منه، وانت�رشت فيها الدولة 
العربي��ة عل��ى م���رش والردن و�شوري��ا، م��ا ادى اىل 
احتال القد�ص ال�رشقية وال�شفة الغربية وقطاع غزة 
و�شحراء �شيناء امل�رشية وه�شبة اجلولن ال�شورية.

ويف نهاية املطاف، وقعت ا�رشائيل اتفاقية �شام مع 
م�رش ثم الردن، ولكن ال�رشاع مع الفل�شطينيني بقي 

م�شتمرا.
ع��ام  يف  الوىل  الفل�شطيني��ة  النتفا�ش��ة  واندلع��ت 

1987 وا�شتمرت حتى عام 1993.
ومت توقيع اتفاقات او�شلو يف العام نف�شه، ومبوجبها 
اعرتفت ا�رشائي��ل مبنظمة التحري��ر الفل�شطينية التي 
اعرتفت بدورها با�رشائيل. وتزامن ذلك مع م�شافحة 
تاريخي��ة بني رئي�ص الوزراء ال�رشائيلي اآنذاك ا�شحق 
رابني والزعيم الفل�شطيني يا�رش عرفات، وبرزت اآمال 

كبرة.

ولك��ن اغتي��ال راب��ني يف الرابع من ت�رشي��ن الثاين/
نوفم��رب1995 بع��د ان األق��ى خطاب��ا ام��ام تظاهرة 
م��ن اجل ال�ش��ام جمعت ع���رشات اآلف ال�رشائيليني 
يف و�ش��ط تل ابيب، ثم ان��دلع النتفا�شة الفل�شطينية 
الثانية التي كانت اكر عنفا من تلك التي قامت عام 
2000، م��ن الح��داث الت��ي اأظهرت �شعوب��ة اإحال 

ال�شام وعمق الفجوة بني الطرفني.
يف اجلان��ب الفل�شطين��ي الي��وم، ت�ش��ر ا�شتطاع��ات 
الراأي اىل ان الرئي�ص الفل�شطيني )82 عاما( ل يحظى 

ب�شعبية كبرة.
وت�شع��ى حركة حما���ص اىل تعديل �شورته��ا الدولية 
وط��رح نف�شها كحركة اك��ر اعتدال، ولكنه��ا تتم�شك 

بعدم العرتاف بالدولة العربية.
وجه��ود ال�ش��ام ب��ني الفل�شطيني��ني وال�رشائيلي��ني 
متوقف��ة بالكامل منذ ف�شل املب��ادرة المركية حول 

هذا املو�شوع يف ني�شان/اأبريل 2014.
واأ�ش��ار ا�شتط��اع راأي اأج��ري موؤخ��را ان 78% م��ن 
فر�ش��ة  اي  توج��د  ل  ان��ه  يعتق��دون  ال�رشائيلي��ني 

للتو�شل اىل اتفاق �شام يف امل�شتقبل القريب.
الفل�شطيني��ني  م��ن   %60 ان  اآخ��ر  ا�شتط��اع  وذك��ر 

يعتربون ان حل الدولتني اأ�شبح غر قابل للتطبيق.
اأنف�شنا” – – “حماية 

وتق��ول النائب��ة يف الربملان ال�رشائيل��ي عليزا ليف 
من ح��زب “ي�ص عتي��د” الو�شطي انها م��ا تزال تدعم 
ح��ل الدولت��ني، ولك��ن على الدول��ة العربي��ة ان تبقى 
ان  يج��ب  ل  عام��ا(،   52( ليف  وبح�ش��ب  واقعي��ة. 
ت�شحي ا�رشائيل باأمنها، م�شرة اىل اأن مدينة القد�ص 
“عا�شمتن��ا وقلبن��ا”، وم�شيفة “علين��ا العودة اىل 

طاولة املفاو�شات والعثور على حل”.
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