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 المحتّلــة  الفلســطينّية األراضــي فــي المســتوطنات بنــاء بوقــ  ُيطالــب قــرارا   الــدولي األمــن مجلــ  تبّنــي مــع     
 علـى القائمـة سياسـتها عـن ظـارري تحـّو  فـي التصـويت  عـن المّتحـدة الواليـات إمتنـا  بعـد تمريـر  جـر  والذي
 الواليــات دعــا قــد نتنيــارو بنيــامين العــدو حكومــة رئــي  وكــان المّتحــدة  بــاألمم إجــراءات أيّ  مــن إســرائي  حمايــة
 ورــو. إلســرائي  ُمعــاد   أّنـ  بذريعــة اإلســتيطانّية  األنشـطة ُيــدين األمــن مجلـ  فــي قــرار صـدور منــع إلــى المتحـدة
: قـائال   الـنق  حـ ّ  إسـتخدام إلى المّتحدة الواليات دعا الذي الُمنتخب  األمريكي الرئي  أيضا   فعل  الذي األمر

 إال ُيصـنع أن يمكـن ال والفلسطينيين اإلسرائيليين بين السالم بأن طويلة فترة منذ تقو  المتحدة الواليات أنّ  بما"
 ضــدّ  الفيتــو إســتخدام يجــب المتحــدة  األمــم تفرضــها شــروط عبــر ولــي  الطــرفين بــين مباشــرة مفاوضــات عبــر

 ".األمن مجل  في  ينظر الذي القرار مشرو 

ـــات وكانـــت      ـــو) الـــنق  حـــ ّ  2111 عـــام اســـتخدمت قـــد المتحـــدة الوالي  ُيـــدين قـــرار مشـــرو  إلبطـــا ( الفيت
 .اإلسرائيلّية المستوطنات

 الحكومة بموافقة أقيمت سواء قانونّية  غير المستوطنات ك  يعتبر الدولي المجتمع أنّ  إلى اإلشارة وتجدر     
 علـى التصويت المقّرر من وكان. الفلسطينيين مع السالم تحقي  أمام كبيرة عقبة تشّك  وأّنها ال  أم اإلسرائيلّية

 فـي تقديمـ  موعـد مـن ساعات قب  علي  التصويت  مصر أرجأت أن بعد تأجيل   تمّ  لكن ساب  وقت   في القرار
 الجديـدة األمريكّيـة لـددارة فرصـة إعطـاء وبـدعو  ترامـب  الُمنتخـب األمريكـي الرئي  طلب على بناء   المجل  
 طـــر  حيـــث المشـــرو   تبّنـــوا وفنـــزويال وماليزيـــا والســـن ا  نيوزيالنـــدا مـــن كـــ  أنّ  غيـــر. الموضـــو  مـــع للتعامـــ 

 . الحالّية بصي ت  وصدر للتصويت

فقـــاد  القـــرار  علـــى لدلتفـــا  القادمـــة األمريكّيـــة اإلدارة علـــى إســـرائي  وتُـــرارن       كانـــت لـــو حتـــى قيمـــة أيّ  وا 
 .الفلسطينّية بالقضّية الصلة ذات األممّية القرارات تنفيذ من التهّرب على دأبت التي وري معنوّية 

 منذ الفلسطينّية القيادة إلي  سعت الذي األمر ورو للمفاوضات  دولّية مرجعّية فر  حظوظ تراجع ولوحظ     
 الـدولي المـتتمر إنعقـاد تأجيـ  الفلسطينّية السلطة فرنسا أبل ت أن بعد عامين  حوالي منذ مفاوضات آخر فش 
 .2112-12-21 في عقد  مقررا   كان والذي فرنسا ل  دعت الذي

 المعنـوي للتعـوي  فرنسّية محاولة اإلستيطان حو  األمن مجل  قرار على فرنسا تصويت إعتبار ويمكن     
ـــذي الفلســـطيني للجانـــب ـــة مـــن للخـــرو  خـــال  كخشـــبة المـــتتمر علـــى رارـــن ال ـــائي التفـــاو  مرجعّي ـــى الثن  إل
 خطــاب فــي األولــى بمناســبتين  جــاء الدولّيــة المرجعّيــة لتراجــع آخــر وجــ  ورنــا . للمفاوضــات الدولّيــة المرجعّيــة
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 الدولتين  ح ّ  لمبدأ آخر لبدي  وجود ال أّن  في  أّكد والذي األمن  مجل  أمام الوداعي المتحدة األمم عام أمين
 المفاوضــات أســا  علــى للصــرا  نهــائي حــ ّ  نحــو للتقــّدم إطــار لوضــع الطــرفين مــع فــورا   بالعمــ  الــدو  وطالـب

. الفلســـطينيين مـــع الحـــ ّ  مـــن للتهـــّرب ســـتارا   يّتخـــذ  والـــذي الصـــهيوني للعـــدوّ  النظـــري المطلـــب ورـــو المباشـــرة 
 أنّ  متكـــدة   موســكو  فـــي مباشــرة مفاوضـــات لعقــد للطــرفين الروســـّية الــدعوة عبـــر جــاء للتراجـــع اآلخــر والمتّشــر

 .مناسب لوقت   األمر إرجاء طلب نتنيارو أنّ  إال الروسّية  الدعوة على وافقوا ونتنيارو عبا   الرئي

 مــن اإلنتفاضــة مســيرة فــي نــوعي تطــّور بــرز فقــد ميــدانّيا   أم الــدولي  المحــيط فــي العمــ  مســتو  علــى رــذا     
مت التـي العمليــات تصـاعد خـال   التــي الخاليـا مــن المزيـد عـن الكشــ  جانـب إلـى النارّيــة األسـلحة فيهــا اسـُتخدم
 .للمقاومة أسلحة تصنع أنها بذريعة الصناعّية الورش من المزيد إستهدا  جانب إلى عمليات  لتنفيذ ُتعدّ 

 تقـّدم مع الواقع  أر  على الترجمة عن بعيدة المصالحة قضّية الزالت الفلسطيني الداخلي المستو  على     
 المجلـ  عقـد إلـى الوصـو  ويريـد السـابع  فـت  حركـة مـتتمر بعقـد مازن أبو بدأرا التي الشرعّيات تجديد عملّية

 .التشريعي ومجلسها السلطة رئي  إنتخابات إلى وصوال التنفيذّية  اللجنة إنتخاب لتجديد الفلسطيني الوطني

 

   األمن قرارمجلس

 ونـّ   المحتلّـة  الفلسـطينية األراضـي فـي المسـتوطنات بنـاء بوقـ  يطالـب قرارا   الدولي األمن مجل  تبّنى     
ــ  قــانوني ســند لــ  لــي " المســتوطنات إقامــة علــى إســرائي  إقــدام أنّ  علــى القــرار  بموجــب صــارخا   إنتهاكــا   ويمّث
رسـاء الـدولتين حـ ّ  تحقيـ  أمام رئيسّية وعقبة الدولي القانون  األنشـطة كـ  ووقـ  وشـام   ودائـم عـاد  سـالم وا 

 كــ  تـام وبشــك    فـورا   إســرائي  توقـ " بــأن القـرار وطالــب". الـدولتين حــ ّ  إلنقـاذ ضــروري اإلسـرائيلّية اإلسـتيطانّية
 ".الشرقّية القد  فيها بما المحتّلة الفلسطينّية األراضي في اإلستيطانّية األنشطة

 باســـم الرســـمي النـــاط  أّكـــد فيمـــا التصـــويت  عـــن أمريكـــا إمتنـــا  المّتحـــدة األمـــم فـــي إســـرائي  ســـفير وانتقـــد     
 للسياسـة كبيـرة صـفعة يشـّك  اإلستيطان بإدانة الدولي األمن مجل  قرار" أنّ  ردينة أبو نبي  الفلسطينّية الرئاسة

دانة اإلسرائيلية  ".الدولتين لح ّ  قوي ودعم لدستيطان كام  دولي بإجما  وا 

ــة الســفيرة قالــت جهتهــا مــن      ــم بأّنهــا المتحــدة األمــم لــد  األمريكّي ــ  القــرار ضــدّ  الفيتــو تســتخدم ل  يعكــ  ألّن
 بشــك    يقــّو  اإلســتيطاني البنــاء إســتمرار إن: "وقالــت األمريكّيــة  السياســة مــع وينســجم األر  علــى الحقــائ 
 ".إسرائي  أمن خطير
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 بمجلــ  التصــويت عــن أمريكــا إمتنــا  يصــ  بيــان فــي األمريكــي  النــواب مجلــ  رئــي  قــا  جهتــ  مــن     
 ".للسالم ضربة"و" بالقطع مشين" بأّن  األمن 

 ضــدّ  إســرائي   ضــدّ  بــ  المســتوطنات  ضــدّ  قــرارا   رــذا لــي : "قــا  شــتاينيتز يوفــا  الطاقــة وزيــر جهتــ  ومــن     
 )...(. األوسط الشر  في الوحيد صديقها عن حليفها  عن تخّلت المتحدة الواليات وأنّ   "اليهودي الشعب

 األمريكــي الــرئي  إســتالم فــور" بســقوط " إعتقــاد  عــن معربــا   للقــرار " التــام" اإلحــتال  رفــ  نتنيــارو وجــّدد     
 .المقب  الشهر منصب  مهام ترامب دونالد المنتخب

 قـرارات فـر  رفضـوا الـذين" السـابقين األمـريكيين للرتسـاء" اإللتزامـات جميـع كسـرت" أوبامـا إدارة أنّ  وقا      
 ويمـّ   التسـوية عمليـة يقّرب ال" اإلستيطان إدانة قرار أنّ  معتبرا    "الدولي األمن مجل  خال  من إسرائي  على

 ".والحقيقة بالعد 

 إسرائي  عز  على يعم  نتنيارو" أن ليفني تسيبي السابقة  اإلحتال  خارجّية وزيرة الكنيست  عضو ورأت     
ـــة مســـتوطنات بضـــع لصـــال   اإلســـتيطان  وقـــ  لقـــرار األمـــن مجلـــ  تبّنـــي مســـتولّية نتنيـــارو وحّملـــت  "معزول
 ".البيت إلى والعودة التنّحي"بـ وطالبت 

 والقـد   ال ربّيـة الضـّفة فـي اإلسـتيطان أدان الـذي األمـن  مجلـ  قـرار حو  اإلسرائيلية" معاري " وكتبت     
ــة: "وقالــت  علــى التصــويت" وأنّ ". بإطالقهــا ســاعد عليــ  التصــويت تــمّ  الــذي والقــرار أيــدينا  كّبلــت أوســلو إتفاقّي
 بالتعـاون للحكومـة يسـم  والقـد  ال ربّيـة الضـّفة فـي اإلسـتيطاني البنـاء بإدانة القاضي األمن مجل  في رالقرا
 ال القــرار: "وتابعــت ".ال ربّيــة الضــّفة علــى اإلســرائيلية الســيادة وفــر  الــدولتين فكــرة قبــر علــى ترامــب إدارة مــع

ــا  يــذكر  وبــذل  منــ  بشــيء   ملَزمــة غيــر اآلن إســرائي  وبــذل  المكّبلــة  إســرائي  أيــدي تنطلــ  وبــذل  أوســلو إتّف
 وأن". القـد  إلـى السـفارة ونقـ  فـردي   بشـك    والقد  ال ربّية الضّفة مصير وتقّرر من  تتنّص  أن اآلن تستطيع
 رـــذ  عـــن الشـــرعّية ســـينز  يـــوم 22 بعـــد األبـــي  البيـــت دخولـــ  مـــع ترامـــب دونالـــد المنتخـــب األمريكـــي الـــرئي 
 .األمن مجل  في الخطوة

 
 التشريعي المجلس

 عــن الحصــان  برفــع الفلســطينية الســلطة رئــي  تــدّخ  لمعارضــة غــزة فــي التشــريعي المجلــ  جلســة إنعقــاد     
 للحــديث ب ــزة  التشــريعي المجلــ  فــي البرلمانّيــة حمــا  كتلــة لهــا دعــت السياســيين  خصــوم  مــن نــواب خمســة
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 الحصـــانة رفـــع صـــالحّيات عبـــا  محمـــود الـــرئي  منحـــت التـــي الدســـتورّية المحكمـــة قـــرار عـــن قـــانوني بشـــك   
 . الخمسة النواب عن البرلمانّية

 التــي الصــالحيات علــى بنــاء   نــواب خمســة عــن البرلمانّيــة الحصــانة برفــع قــرار علــى عبــا  الــرئي  ووّقــع     
 شــامي  شـامي النائــب بكـر  أبــو نجـاة النائــب دحـالن  محمــد النائـب ورــم العليـا  الدســتورّية المحكمـة لــ  منحتهـا
 .الطيراوي جما  النائب جمعة  ناصر النائب

 5  2112 منـذ مـرة ألو  فـت  كتلـة مـن نواب 2و واإلصال  الت يير كتلة نواب بحضور الجلسة وانعقدت     
 .الهات  عبر الضفة من وساد  البرلمان  قّبة تحت غزة قطا  من

 قيمـــة لهـــا لـــي  القـــرارات رـــذ  أنّ  قـــا  التشـــريعي  المجلـــ  فـــي القانونيـــة اللجنـــة مقـــّرر ال ـــو   فـــر  محمـــد     
 القـــرارات وأنّ  القـــانون  عليهـــا يعاقـــب جريمـــة التشـــريعي نـــواب حصـــانة علـــى واإلعتـــداء اإلطـــال   علـــى قانونّيـــة
 بقــرار أنشــئت حيــث شــرعّية غيــر ذاتهــا الدســتورّية المحكمــة ألنّ  قانونّيــة غيــر الدســتورّية المحكمــة عــن الصــادرة
 .مخال 

 عـــن الحصــانة رفــع قــرار بإل ــاء طالــب خريشــة  حســـن النائــب التشــريعي  المجلــ  لرئاســة الثــاني النائــب     
 القـانون  إطـار علـى المحافظـة إلـى ودعـا التشـريعي  المجلـ  إالّ  أحـد يمتلكـ  ال وحـ ّ  قانوني غير ألّن  النواب
 .بالحوار اإلشكاليات كاّفة ح ّ  وعلى

 عليهـا قبضـت  ُيحكمـم بحيـث المتّسسـات  عمـ  فـي بالتـدّخ   2112 عـام حمـا  فـوز منذ عبا  جهد وقد     
 . صالحياتهم وممارسة التشريعي المجل  أعضاء أمام الطري  ويقطع

 الـذي المصـري للجانـب كرسـالة تـأتي فيهـا عبـا  الـرئي  مواجهـة يجـري التـي الوحيـدة المّرة رذ  أنّ  ويبدو     
 العربّيــة للرباعّيــة كمطلــب فــت   حركــة صــفو  إلــى دحــالن محمــد ادةإعــ األخيــر رفــ  منــذ عبــا  مــع يختلــ 
 .العربّية المبادرة إلى تستند للح ّ  بمفاوضات وتنتهي بالمصالحة تمرّ  تالية لخطوات ومدخ 

 

      الكنيست في العرب النواب
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 أعضــاء صــّوت غطــا   باســ . د النائــب وعلــى الكنيســت  فــي العــرب النــواب علــى التحــري  أجــواء فــي     
 عضوا   15 اللجنة إجتما  حضر. غطا  النائب من البرلمانية الحصانة سحب على باإلجما   الكنيست لجنة
 .اللجنة إجتما  قاطعوا العرب النواب أنّ  علما   البرلمانّية  الحصانة سحب مع باإلجما  وصّوتوا أعضائها  من

 تحريضــّية جلســة ألّنهــا تــأتي الكنيســت لجنــة جلســة مقاطعــة إن" المشــتركة القائمــة عــن صــادر بيــان وقــا      
ستعراضّية   ".ُمسبقا   معروفة نتيجتها ميدانّية ومحكمة وا 

 يّتصــــ  بمــــا وتفتــــيش تحقيــــ  إجــــراء اإلســــرائيلية األمــــن ألجهــــزة المجــــا  إتاحــــة بذريعــــة القــــرار رــــذا ويــــأتي     
 وباسـ  دقـة وليـد لألسـيرين ورسـائ  خليوّيـة أجهـزة إدخـا  تتضـّمن والتـي غطـا   للنائـب تنسبها التي بالشبهات

 .البزرة

 صـوت  بـدون مصـور بشـريط   وثقـت األمـن أجهـزة أنّ  للحكومـة  القضـائي المستشـار بأعمـا  القائم واّدعى     
 وشـرائ  خليوّيـة رواتـ  علـى تحتـوي م ّلفات 4و رسائ  إدخا  عملّية للحكومة  القضائي المستشار وبمصادقة

 .إّتصا 

 زيـــارة مـــن الكنيســـت أعضـــاء بمنـــع أردان  جلعـــاد الـــداخلي  األمـــن وزيـــر مبـــادرة علـــى الكنيســـت وصـــادقت     
 ومواصـلة األمنيـين  األسـر  علـى الخنـا  وتضـيي  العـرب  النـواب تحـّر  مـن الحـدّ  يعني ما األمنيين  األسر 
 .شعبّية منّصة لهم توّفر لألمنيين العرب النواب زيارة أن باّدعاء شعبهم  عن عزلهم

 

 الكيميائية األسلحة تهديدات على للّرد خاّصة وحدة تشكيل

 األســلحة تهديــدات مــع للتعامــ  خاّصــة وحــدة تشــكي  عــن اإلحــتال  لجــيش التــابع الهندســة ســال  أعلــن      
 الحـدود علـى اإلحـتال  قـوات ضـدّ  توجيههـا الممكـن مـن والتـي سـوريا فـي الحـرب أثنـاء تنشـأ قد التي الكيميائّية 
 إسـتخدام مـن الشـما  منطقـة علـى تخّوفـات رنـا  إن" العـدو حـرب بـوزارة مستو  عن معاري  ونقلت. الشمالية
 ".تطويررا محاوالت وكذل  سوريا جهة من ضّدنا التقليدّية غير األسلحة

 باســتخدام قــرار اّتخــاذ ميليشــيا قائــد أيّ  باســتطاعة أّنــ  علــى تــد ّ  وســوريا العــرا  فــي الحــرب إنّ : "وأضــا      
 تقـع سـو  المـاّدة رـذ  أن يكفي ولكن ال  أم ضّدنا سيبدأ كان سواء تهديدا  يشّك  ورذا التقليدّية  غير األسلحة

 ".ذل  ينتشر وبالفع  الخطأ األيدي في
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 حمـا  إنّ ": "يهلـوم"بـــ المعروفـة الخاّصـة للعمليـات الهندسـة وحدة في رفيع ضابط قا  مّتص   سيا  وفي     
 ".غزة قطا  في أنفا  مواقع لتحديد الساعة مدار على ونعم  األنفا   حفر عن تتوّق  لم

ــــة  بالقــــد  اإلســــرائيلي" تســــوفيم رــــار رداســــا" مستشــــفى وأجــــر       ــــات يتضــــّمن خاّصــــا   تــــدريبا   المحتل  عملي
ستقبا  إلستيعاب  المستشـفى بـأنّ  المستشـفى إدارة وقالـت .إفتراضـّية كيماوّيـة حـوادث فـي المصابين من أعداد وا 
 .التدريب خال  الطّبية والطواقم المرضى مضايقة عدم يضمن بما طاقت  بكام  سيعم 

 

 الصناعية الورش إستهداف

 تسـتخدم كانـت المطبعـة أن بـزعم ال ربّيـة  بالضـّفة قلقيليـة مدينـة فـي مطبعـة بإغال  اإلحتال  قّوات قامت     
 ".كارلو" نو  من سال  قطعة على العثور اإلحتال  جيش اّدعى كما  "تحريضّية" ألغرا 

" أسـلحة لتصـنيع ورشـة" أكبـر عنـ  قـا  لمـا الجـيش مـن كبيـرة قـّوات ضـبط صـهيوني  عسكري ناط  أعلن     
 الســال   لصــناعة مخرطــة 15: ويشــم  األســلحة  لتصــنيع المســتخدم العتــاد جميــع وضــبطت ال ربّيــة  بالضــّفة

 ومئـات مختلفة  أنوا  من" الراسورات" الروابط وعشرات الزناد  بيت من والمئات  "سبطانة" بندقية ماسورة 21و
 اسـلحة  مقـاب  2و ذخيرة  مخازن وخمسة تسال  مل  من والعشرات تجميع  قطع 21و الذخائر  من األنوا 
 .ذاتية صناعة" m16" وسال 

 اإلعالمّيـــة  وســـائلها علـــى القتالّيـــة الوســـائ  ضـــبط وكشـــ  إظهـــار تتعّمـــد اإلحـــتال  قـــّوات أن إلـــى وُيشـــار     
 المـدارمات فيهـا بمـا الفلسـطيني  الشـعب بحـ  المتواصـلة لدنتهاكـات ذريعـة لهـا ليكـون األحـداث رـذ  وتضخيم

 .... .واإلعتقاالت الليلّية

 

 

 

   6102 خالل القدس إنتفاضة

متـداد كبيـر   بـزخم   2112 عام القد  إنتفاضة بدأت       ووصـ    2115 أكتـوبر فـي بـدأت التـي لعملّياتهـا وا 
 .طفال   32 بينهم  2112 عام بداية منذ شهيدا   122 منهم اإلنتفاضة  بداية منذ 222 إلى الشهداء عدد
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 الطعــن شــك  اّتخــذت 2115 العــام فــي بــدايتها أن رغــم وتعــّددت المحتــ  ضــدّ  المقاومــة عمليــات وتطــّورت     
 من األو  الرابع في تطّورت أّنها إال والقد   الضّفة في الُمقاَمة المستوطنات ومحيط الحواجز على بالسكاكين

طال  الدر  عمليات خال  من العمليات لتتواص  2112 العام  مفّجـر الحلبـي مهنـد بدأ  لما إستكماال النار وا 
 .اإلنتفاضة

 فــي معظمهــا عمليــة  15 إلــى النــار بــإطال  األقصــى إنتفاضــة خــال  ُنّفــذت التــي العمليــات عــدد ووصــ      
 وكمـا. البسـيطة والبنـاد  كـارو من محلّيا   المصّنعة األسلحة إستخدام العمليات رذ  مّيز ما ولع ّ . 2112 العام
 عـدد بلـ  حيـث المحتلّـة والقـد  جنوبـا   الخليـ  مـدينتي فـي العمليـات رـذ  ترّكـزت اإلنتفاضة بداية في الحا  رو

 .شهيدا   52 والقد  شهيدا   27 الخلي  شهداء

 الخليــ  مدينــة شــهيدا   227 بل ــوا والقــد  المحتّلــة الضــّفة شــهداء عــدد فــإنّ  الج رافّيــة التقســيمات وبحســب     
 ورام شـهيدا   52ب القـد  مدينـة تلتهـا شـهيدا   27 عـددرم وبلـ  الشـهداء فيهـا سـقط التي المدن أكثر من كانت
 خمســة وطــولكرم شــهيدا   15 لحــم وبيــت شــهيدا   17 نــابل  مدينــة ثــم شــهيدا   22 جنــين فمدينــة شــهيدا   25 اهلل

 .    شهداء ثالثة قلقيلية ومدينة شهداء أربعة سلفيت ومحافظة شهداء 

 الــداخ  مــن وشــهيدين غــزة  قطــا  مــن شــهيدا   34 القطــا  مــن الشــهداء عــدد بلــ  أيضــا   اإلنتفاضــة وخــال      
 األطفـا   مـن 22و النسـاء  مـن 25 الشـهداء بـين مـن .إثنـين عـددرم بلـ  العـرب والشـهداء المحتـ   الفلسطيني

 جّراء شهيدا 27و بطعن  إشتبا  أو بطعن قيامهم خلفّية على شهيد 121 و الحواجز  على سقطوا شهيدا   22و
 المســـتوطنين  قبـــ  مـــن للـــدر  تعّرضـــوا شـــهداء وخمســـة المواجهـــات  فـــي شـــهيدا   54 درـــ   بعمليـــات قيـــامهم
 جثــامين اإلحــتال  ســلطات واحتجــزت. أســر  شــهداء وثالثــة الحجــارة  برشــق  لدشــتبا  النــار عليــ  أطلــ  وشــهيد
 مــن جثمانــا 24و القــد  مــن مــنهم إثنــين محتجــزا شــهيدا 22 يــزا  وال معظمهــم جثــامين ســّلمت شــهيدا  131
 .ال ربّية الضّفة

 

   فلسطينية منشأة 622 يهدم اإلحتالل
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 علــى وأثـرت  122 إلــى 2112  عـام اإلحــتال  قمَبـ  مــن رـدمها تــمّ  التـي الفلســطينية المنشـتت عــدد وصـ      
 المنــاز  عــدد تحديــد دون طفــال  512 ضــمنهم مــن مــأو  بــال أصــبحوا 1221 بيــنهم فلســطينيين  5214 حيــاة

 .المنشتت ومارّية

 اإلحــتال  سـلطات رـدم مشـتر  بيـان فـي اهلل  ورام القــد  فـي األوروبـي اإلّتحـاد دو  بعثـات رتسـاء وأدان     
 .الهدم عمليات بوق  ُمطالبين الحالي  العام خال  المحتّلة الضّفة في فلسطينّية منشأة 122لـ اإلسرائيلي

 غالبّيتهـــا الُمعَلنــة العمليــات أن غيــر بالضــبط  الهــدم عمليــات فيهـــا جــرت التــي األمــاكن البيــان يــذكر ولــم     
دارّية أمنّية لسيطرة وتخضع الضّفة مساحة من% 21تشّك  التي"  " المنطقة في تكون العظمى  .إسرائيلية وا 

ـــة ومتّسســـات فلســـطينيون ويقـــو       ـــة" إســـرائيلّية"و فلســـطينّية حقوقّي  فيـــ  ُتصـــّعد الـــذي الوقـــت فـــي إّنـــ  ودولي
"  " المنطقـــة فــي الفلســطينّية المنــاز  رـــدم مــن أيضــا   ُتصــّعد فإّنهــا اإلســـتيطاني  البنــاء عمليــات مــن" إســرائي "

 .المرّخ  غير البناء بداعي

ـــت وقـــد      ـــات طال ـــد العـــام رـــذا" اإلســـرائيلّية" الهـــدم عملّي ـــّدمها التـــي المنشـــتت مـــن العدي  األوروبـــي اإلّتحـــاد ق
" إسرائي " قب  من مصادرتها أو ردمها تمّ  التي اإلنسانّية المنشتت قيمة تبل "و .للفلسطينيين إنسانية كمساعدات

 ".دوالر أل  521 قرابة يورو  أل  532 حوالي األعضاء والدو  األوروبي اإلّتحاد من تقديمها تمّ  أن بعد

 لعمليـات الـراف  األوروبـي اإلّتحـاد موقـ  اهلل ورام القـد  فـي األوروبي اإلّتحاد دو  بعثات رتساء وجّدد     
 .الهدم

 مـــع يتماشــى بمــا والمنــاز  المنشــتت رــدم عمليــات لوقــ  إســرائي  األوروبــي اإلّتحــاد يــدعو: "البيــان وقــا      
 األراضــــي ومصـــادرة والتوّســـع اإلســـتيطان سياســــة وقـــ  وكـــذل  إحـــتال   كقــــّوة الـــدولي القـــانون وفـــ  واجباتهـــا
 ".الفلسطينية التنمية ومنع الحصري اإلسرائيلي لدستخدام

 اإلســرائيلية الســلطات رــدمت فقــد  "أوتشــا" المتحــدة لألمــم التــابع اإلنســانية الشــتون تنســي  مكتــب وبحســب     
 . ال ربّية الضّفة في"  " المصّنفة المنطقة في 2115 العام طوا  منشأة 453

   بغزة السكانية الزيادة

 اإلقتصـادّية الناحيـة مـن كبيـرا   قلقـا   نسـمة لمليـوني 2112 عـام خـال  غـزة قطـا  سـّكان تعـداد تجاوز شّك      
 حــين فـي  2112 عـام المفـرو  اإلســرائيلي الحصـار منـذ الصـعب اإلقتصـادي الوضــع ظـ ّ  فـي السـّكان علـى

 .ديم رافيا  " إسرائي " مواجهة في نعمة القطا  في السكانية الزيادة ُاعتبرت
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 كبيـرا   تهديـدا   تشـّك  قـد المحتلّـة  الضـّفة أو غـزة قطـا  فـي كانـت سـواء السـكانّية  الزيـادة أن مراقبـون وير      
 بهـــا يتمتّـــع التـــي البشـــرّية اإلنتاجّيـــة الطاقـــة إســـتثمار فـــي الجّيـــدة الخطـــط إعـــداد تـــمّ  إذا اإلســـرائيلي الوجـــود علـــى

 .اإلحتال  بمقاومة عسكريا   أو المحلي باإلنتا  مدنّيا   سواء السكان 

 غير  "دقائ  عشر ك  مولود" رنا  أنّ  باعتبار الحالي العام خال  المواليد معّد  في كبير إرتفا  وسّج      
 .يوميًّا   مولود 152 بمعّد  جديدا   مولودا   4222 شهد الماضي ثاني تشرين/ نوفمبر شهر أن

 متـر كليـو 321 مسـاحت   البـال  غـّزة قطـا  أنّ  لـ   تقريـر فـي الفلسـطيني اإلحصـاء جهـاز يـر  جهتـ  من     
 .نسمة 4221 مربع متر كيلو لك  وُيسجَّ  بالسكان  إزدحاما   األر  بقا  أكثر من ُيعدّ  مربع 

( ذكورا   324 و أل  111)  غزة قطا  سكان عدد إجمالي من أنّ  القطا  في الحديثة اإلحصائّية وُتظهمر     
 %.47.34 بنسبة( إناثا   211 و أل  712)و  % 51.22 بنسبة

 321و ذكــورا  231و ألــ  313 مــنهم نســمة  321و ألــ  254 غـزة محافظــة ســكان عــدد بلــ  حــين فـي     
 371و ألـــ  172 مـــنهم نســـمة  211و ألـــ  311 خـــانيون  محافظـــة ســـكان عـــدد بلـــ  كمـــا إناثـــا 13و ألـــ 

 .إناثا 317و أل  171و ذكورا 

ـــّين       174و ألـــ  122 مـــنهم نســـمة  371و ألـــ  322 الشـــما  محافظـــة ســـّكان عـــدد أنّ  اإلحصـــائّية وتُب
 عـدد نسـمة  342و ألـ  211 الوسـطى المحافظـة سـّكان عـدد بلـ  حـين في إناث  214و أل  121و ذكور 
 .724و أل  137 واإلناث  313و أل  141 منهم الذكور

 ألــ  124و ذكــورا  35و ألــ  125 مــنهم نســمة  245و ألـ  247 ســّكانها عــدد فبلــ  رفــ  محافظــة أّمـا     
 .إناثا 211و

 

 القدس من معتقلين نسبة أعلى

 الصـــعبة  المعيشـــّية والظـــرو  اإلنتهاكـــات مـــن بمزيـــد 2112 عـــام اإلحـــتال  ســـجون فـــي األســـر  يطـــوي     
 . اإلدارّية واإلعتقاالت السّجان ضدّ  نضالهم إستمرار وبالمقاب  عددرم إرتفا  مع بالتزامن
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 2112 العـام خـال  إعتقـالهم تـمّ  الـذين الشـّبان مجمـو  فـإنّ  الفلسـطيني  األسـير نـادي إحصـاءات وبحسب     
 تلتهــا القــد  مدينــة مــن كانــت المعتقلــين مــن نســب  وأعلــى النســاء  مــن 153 طفــال  1141 مــنهم 2117 بلــ 

 .الخلي  محافظة

 نهايـة حتـى اإلحـتال  سـجون فـي المعتقلـين عـدد بلـ  حتـى عـنهم  اإلفـرا  تمّ  األسر  رتالء من كبير عدد     
 األطفا   من 351 ونحو قاصر  فتاة 11 ونحو أسيرة  41 منهم أسير 2111 الماضي ثاني تشرين -نوفمبر
 .العام من األو  الربع في معظمها ترّكزت

 العـام بـدأ فقـد اإلحـتال   سـجون في الفردّية اإلضرابات حاالت إستمرار رو 2112 العام في الممّيز ولع ّ      
 ضــدّ  األســر  مــن آخــر عــدد إضــراب وتبعــ  مســتمرا  يــزا  ال كــان الــذي القيــ  محمــد األســير بإضــراب 2112
 .أخر  أحيانا   المعيشّية ظروفهم لتحسين و حينا  اإلداري إعتقالهم

 السـاب   فـي موجـود يكـن لـم مـا ورـو اإلجتمـاعي التواصـ  مواقـع علـى لنشـطاء اإلعتقـاالت وتيـرة وارتفعت     
 .معتق  511 قرابة إلى األعداد وص  حتى كبير  بشك    مالحظ أصب  العام فهذا

 بل ـت صـفوفهم بـين اإلعتقـاالت فنسـبة والنسـاء  األطفـا  إعتقـا  بنسـبة العـالي اإلرتفـا  رو الثاني واألمر     
 .عالية أحكاما   بحّقهم وتصدر اإلعتقاالت  تاريخ منذ نسبة أعلى

 311ا  يتجـاوز الـرقم يكـن لـم حين ففي الخفش  بحسب كبير  بشك    اإلدارّية اإلعتقاالت وتيرة زادت كما     
 الخلي  الجنوب منطقة في وتحديدا   العام  رذا إعتقالهم تمّ  معظمهم إدارّيا   معتقال 111 الرقم اليوم أصب  معتق 
 .لحم وبيت

 
 للسالم الدولي المؤتمر تأجيل الفلسطينيين تبلغ فرنسا

 الــدولي المـتتمر تأجيـ  الفلســطينيين أبل ـت فرنسـا أنّ  الهرفــي  سـليمان فرنسـا  لــد  الفلسـطيني السـفير أّكـد     
 وزارة طلــب علــى بنــاء   تــمّ  التأجيــ  إنّ  وقــا  .المقبــ  ينــاير إلــى الشــهر  رــذا بــاري  فــي مقــررا   كــان الــذي للســالم

 .للسالم الدولي المتتمر بشأن المشاورات من المزيد إلجراء الفرنسّية الخارجّية

 التـي المشـاورات أنّ  مجـدالني  أحمـد الفلسـطينّية  التحريـر لمنّظمـة التنفيذّيـة اللجنـة عضـو قـا  ناحيتـ  من     
: " مجـدالني وقـا   "لل ايـة صـعبة" فيـ  دولّيـة مشـاركة أوسـع وضـمان للسالم الدولي المتتمر لعقد فرنسا ُتجريها
 ".اآلن حتى باري  مساعي ُيعرق  إسرائيلي رف  وكذل  الدولي  المتتمر النعقاد أمريكي رف  يوجد
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 بعملّيـة يتعلّـ  مـا بخصو  فرنسا تقّرر  ما ك  على موافقتها أّيام قب  الفلسطينّية الرئاسة أّكدت أن وسب      
 .باري  في الدولي المتتمر عقد ومساعي السالم

 لتحقيــ  الفلســطينيين مــع الثنائّيــة المفاوضــات بخيــار تمّســكها وأعلنــت الفرنســّية  المبــادرة إســرائي  ورفضــت     
 .مسبقة شروط دون من السالم

 

  "الدولتين حل" باستحالة يعتقدون الفلسطينيين غالبية

 إلنهـــاء" الـــدولتين حـــ ّ " إلـــى التوّصـــ  أنّ  يعتقـــدون الفلســـطينيين ثلثـــي أنّ  للـــرأي  حـــديث إســـتطال  أظهـــر     
 .ممكنا يعد لم إسرائي  مع القائم الصرا 

 اإلتّفــا  رــذا فــي الثقــة فقــدوا الــذين أولئــ  نســبة أنّ  والمســحّية  السياســّية للبحــوث الفلســطيني المركــز وقــا      
 .اإلستيطاني النشاط تسار  رو ذل  سبب أنّ  مرّجحا   حاليا %  25 إلى سبتمبر في%  52 من إرتفعت

 إتّفاقـا   أنّ  رغـم إسـرائي   جانـب إلـى فلسـطينّية دولـة إقامـة يـدعم الـدولي المجتمـع مـن األكبـر الجزء يزا  وال     
سـتمرار جهـة  مـن المسـتوطنات نمـوّ  إسـتمرار بسـبب متزايـد  نحـو على ُمعّقدا   يبدو كهذا  واسـعة فجـوات وجـود وا 
 .2117 عام منذ مهّمة محادثات أيّ  إنعقاد دون حا  مّما أخر   جهة   من الطرفين قادة بين

 الــرئي  يتزّعمهــا التــي فــت   لحركــة حــديثا   المنتخبــة القيــادة فــي يثقــون ال%  54 أن اإلســتطال  وجــد كمــا     
 .عبا  محمود الفلسطيني

 

   القدس إلى األميركية السفارة نقل

 األميركّيــة الســفارة نقـ  بشــأن ترامـب  دونالــد المنتخـب  األميركــي الـرئي  فكــرة إنّ  العـدو  وزراء رئــي  قـا      
 بالل ـة" 35 إ " الطائرة على ٌأطل  الذي ذات  التوصي  مستخدما    "عظيمة" فكرة ري القد  إلى أبيب ت  من

 .العبرّية

 إلسـرائي  دعمـا   الشخصـّيات أكثـر مـن أّنـ  قـا  حيـث ترامب  دونالد بقيادة الجديدة األميركّية باإلدارة وأشاد     
 مـن أكثـر الواسـع األميركـي بالـدعم تحظـى بكونهـا تتمتّـع إسـرائي  أنّ  متكـدا   السالم  في إسرائي  رغبة ُيقّدر وأّن 
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 تّتخــذ التــي ورــي مصــيررا  تقــّرر التــي رــي إســرائي  أنّ  تــدر  المّتحــدة الواليــات" وأنّ  العــالم  فــي أخــر  دولــة أيّ 
 ".  مستقبلها بشأن القرار

 

  ضخمة صواريخ ترسانة تمتلك حماس

 حما   تمتلكها التي الصواريخ ترسانة من الكبير قلقها عن اإلحتال   جيش في عسكرّية مصادر أعربت     
 تصــنيعها وتــمّ  فائقــة  جــودة وذات بدقّــة أرــدافها وتصــيب الثقيــ   النــو  مــن الصــواريخ تلــ : "المصــادر وأضــافت

 ".إيرانيين وسطاء يد على

 .الصواريخ تل  حما  ستستخدم حما  مع الُمقبلة الحرب ففي العسكرّية  المصادر ترجيحات وحسب     

 أنّ  معتبــرا   المنطقــة  فــي تقليدّيــة غيــر أســلحة وجــود رــو إســرائي  يشــ   مــا أن كبيــر إســرائيلي ضــابط وأّكــد     
 ما ورو المنطقة  دو  من العديد إلى منها كبيرة كمّيات دخو  نتيجة األوسط الشر  من كلّيا   يخت م  لم تهديدرا
 .للمعركة المبادرة الجيش من يتطّلب

 المأخوذة القاعدة إن قول  الضابط عن أمير  نوعام معاري  صحيفة في اإلسرائيلي العسكري الخبير ونق      
 بـدّ  ال بـ  ُمجديـة  القاعـدة رذ  تعد لم اليوم لكن يخوضها  أو للمعركة يستعدّ  أن إّما أّن  اإلسرائيلي الجيش عن
بعــاد اإلســرائيلي  الــّرد  مســتو  ورفــع المعركــة  إلــى بالمبــادرة الجــيش ُيطالــب إليهــا بنــد إضــافة مــن  عــن العــدوّ  وا 

 .اإلمكان قدر حدود 

 أ " منظومات فيها بما العالم  في تقّدما   األكثر من ُتعَتَبر جّوّية دفا  منظومات تحوز سوريا أن وأضا      
 لحيـازة الطريـ  فـي ورو بحرّية  غّواصة على متّخرا   المصري الجيش حص  بينما وغيررا " 411 أ "و" 311

 .متطّورة قتالّية طائرات

 صـــفقات علـــى األوســـط الشـــر  فـــي إنفاقـــ  تـــمّ  مـــا قيمـــة أنّ  تقـــّدر اإلســـرائيلّية األمنّيـــة المعلومـــات إن وقـــا      
 مــا ورــو" الدقيقــة األســلحة رــو إســرائي  ُيقلــ  مــا أكثــر لكــن دوالر  مليــار مئتــي بلــ  األخيــرة اآلونــة أثنــاء الســال 
 األطـرا  لجميـع واضـ ٌ  أمـرٌ  ورـذا اإلسـتراتيجّية  باألرـدا  مكتظّـة لكّنها ص يرة لدينا فالمساحة أعداتنا  يعلم 
 ".المنطقة في

 
 القومي التطرف تزايد": اإلسرائيلية" الديمقراطية مؤشر
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 اإلســــرائيلي المعهـــد" عــــن يصـــدر الــــذي  2112 للعـــام" اإلســــرائيلّية الديمقراطّيـــة متّشــــر" إســـتطال  أظهـــر     
 لكــن بــاليهود  مقارنــة مظلومــون إســرائي  فــي العــرب المــواطنين أن يعتقــدون اليهــود مــن% 53 أنّ   "للديمقراطّيــة

 البلـدات مـن أكثـر اليهودّيـة والمـدن للبلـدات ميزانّيـات  "يهودّية كدولة" إسرائي   تضخّ  أن يتّيدون منهم% 44.5
 .العربّية

 مـن تبـّين بينمـا عـرب  وزراء ولتعيـين للحكومـة عربّيـة أحـزاب لضمّ  معارضتهم عن اليهود من% 57وعّبر     
 .  عرب وزراء وتعيين للحكومة العربّية األحزاب إنضمام يتّيدون العرب من% 22 أنّ  اإلستطال 

 النســبة ورــذ  والعــرب  اليهــود بــين رــو إسـرائي  فــي األكبــر التــوتر أنّ  المســتطَلعين مــن% 53 إعتبــر كـذل      
 بـين ثـم واليسـار  اليمـين بـين رـو األشـدّ  التـوّتر أن% 24 ورأ . الماضـي العام إستطال  في عنها% 2بـ أعلى

 %(.1.5) الشرقيين واليهود األشكناز بين ذل  ويلي  %(11.5) والمتدينين العلمانيين

 إســرائي   فــي والــديمقراطي اليهــودي المــرّكبين بــين تــوازن يوجــد أّنــ  المســتطَلعين مجمــ  مــن% 22 واعتبــر     
 .أقو  الديمقراطي المرّكب إن% 23 وقا  أقو   اليهود المرّكب إنّ % 45 قا  بينما

. يهودّيـــة غلبّيـــةبأ إّتخاذرــا يجـــب واألمــن بالســـالم المتعّلقـــة المصــيرّية القـــرارات أنّ  اليهــود مـــن% 22 وقــا      
 إســتخدام ومســمو  أخالقّيــة العتبــارات مكــان ال" اإلررــاب علــى الحــرب" أثنــاء أّنــ  اليهــود مــن% 22.5 واعتبــر
 ضالع" بأّن  بأحد الجيش أو الشرطة أو الشابا  اشتب  إذا أّن % 51 وقا . رجمات منع أج  من الوسائ  كاّفة
 .قانونّية قيود أّية دون من التحقي  إجراء في الكاملة الصالحّية منحهم ينب ي  "اإلرراب في

% 22و بالكنيسـت  يثقـون إّنهـم فقـط% 22.5 وقـا . الدولـة بمتّسسـات الثقـة إنعـدام اإلستطال  في ويبرز     
 .باألحزاب% 14و بالحكومة 

 اإلعــالم وبوســائ % 21.5 الدولــة وبــرئي   %52 العليــا وبالمحكمــة  %41 بالشــرطة الثقــة نســبة وبل ــت     
 رـــي العاّمـــة النســـبة بينمــا  %71 إلـــى ووصـــلت مرتفعــة زالـــت مـــا اإلســـرائيلي بــالجيش اليهـــود ثقـــة لكــن%. 24
12.% 

 واحتياجـــــات مشـــــاك  عـــــن منعزلـــــون اإلســـــرائيليين السياســـــيين أنّ  المســـــتطَلعين مجمـــــ  مـــــن% 25 ورأ      
ــر كمــا الجمهــور   إرتمــامهم مــن أكثــر الشخصــّية بمصــالحهم يهتّمــون السياســيين بــأنّ  إعتقــادرم عــن% 27 عّب
 .  جّيد بشك    أفكاررم عن يعّبر حزب إسرائي  في يوجد ال أّن % 42 وقا . انتخبهم الذي الجمهور بمصال 
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 ال ربّيــة الضــّفة فــي الفلســطينيين بمشــاك  باألســا  تهــتمّ  قيــادتهم أنّ  العــرب المســتطلعين مــن% 21 وقــا      
 .إسرائي  في العربي المجتمع بمشاك  أق ّ  وبشك  غّزة وقطا 

 مواجهــة أجــ  مــن الــديمقراطي الطــابع علــى الحفــاظ إســرائي  علــى أنّ  المســتطلعين مجمــ  مــن% 15 وقــا      
 الوقـت فـي لكـن الدولـة  ضـدّ  مواقـ  عـن يعّبرون ألنا  التعبير حرّية ضمان يجب أّن % 21 ورأ . التحّديات

 مــن% 52.5 أن كمــا بإســرائي   تضــرّ  والمــواطن اإلنســان حقــو  منّظمــات أنّ  اليهــود مــن% 21 اعتبــر نفســ 
 القومّيــة الدولـة" رـي إسـرائي  بــأنّ  التصـري  علـى يوافـ  ال مّمــن اإلقتـرا  حـ ّ  سـحب ينب ــي أّنـ  يعتبـرون اليهـود
 ". اليهودي للشعب

 

دارة إسرائيل  ترامب وا 

 إسـتراتيجي بعـد ذات بخطـوات القيـام علـى قدرتـ  حيـا  تفاتلـ  العـدو  حكومة رئي  نتنيارو  بنيامين أبد      
 بهـا والنهـو  تحريكهـا عليـ  َتعـَذر والتـي ترامب  دونالد األميركي  الرئي  مع مشتركة مشاريع وتنفيذ وتاريخي

 .أوباما بارا  واليت   المنتهية الرئي  عهد في

 كـورين  يوسـي اإلسـرائيلي  الموسـاد رئـي  جمعـت التـي الجلسة عقب تطّلعات  عن النقاب نتنيارو وكش      
 القــومي  لألمــن ترامــب الــرئي  مستشــار فلــين  مايكــ  بــالجنرا  نيجــ  يعقــوب القــومي  األمــن مستشــار ونائــب
 للقـــد  أبيـــب تـــ  مـــن األميركّيـــة الســـفارة بنقـــ  نوايـــا  فـــي جـــادّ  المنتخـــب الـــرئي  أن الجلســـة خـــال  أّكـــد والـــذي
 .المحتلة

 تحّو  نقطة بمثابة القومي  لألمن ترامب مستشار عن تصريحات من صدر وما الجلسة أن نتنيارو وير      
ســرائي  األوســط الشــر  وتجــا  عــام  بشــك    بالعــالم لواشــنطن الخارجّيــة بالسياســة يتعّلــ  مــا بكــ ّ  جوررّيــة  علــى وا 

 وتمحـور  "وتاريخّيـة جوررّيـة ت ييـرات إحـداث مـن تمّكننـا فرصة رنا يوجد: "نتنيارو قا  حيث الخصو   وج 
 حـو  المنتخـب  األميركـي للـرئي  القـومي األمـن بمستشـار اإلسـرائيلي الجانـب جمعـت التـي الجلسـة في النقاش
 الموســاد رئــي  شــّدد حيــث منهــا  ترامــب الــرئي  وموقــ  ســورية فــي الــدائرة والحــرب إيــران مــع النــووي اإلتّفــا 
 الســما  بعــدم والرغبــة بســورية مســتقبلّية تســوية أو حــ ّ  بــأيّ  إلســرائي  المصــيرّية المصــال  علــى القــومي واألمــن
 .السورية الدولة على بالسيطرة اهلل وحزب إليران
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ــالمواق  تبــاين رنــا  أنّ  بيــد نتنيــارو  يبديــ  الــذي التفــات  مــن الــرغم وعلــى       مــن بالعديــد حكومتــ  داخــ  ب
 مـع للعمـ  تطّلعـ  عـن نتنيـارو فيـ  أعـرب الـذي الوقـت ففـي الفلسـطينّية  القضـّية في وبالذات والمواق  القضايا
 الُمعارضــة اليمــين أحــزاب قمَبــ  مــن شــديدة بمعارضــة نتنيــارو إصــطدم الــدولتين  لحــ ّ  الــدفع نحــو ترامــب الــرئي 
 .الدولتين لح ّ 

 الحكومــة داخــ  الشـديدة المعارضــة بينيــت  نفتـالي الــوزير" اليهــودي البيـت" حــزب رئــي  موقـ  عكــ  وقـد     
 أجـ  مـن بالرئاسـة ترامـب فـوز إسـت ال  يجـب: "بينيـت الـوزير قـا  حين الفلسطينيين  مع سياسي ح ّ  أيّ  حو 
 ".األجندة من الدولتين ح ّ  شطب

 األحــزاب بــين المواقــ  تباينــت حيــث نتنيــارو  حكومــة داخــ  للجــد  محــور فقــط الفلســطيني المســار ولــي      
 بـاإلعالن نتنيـارو طالـب حيـث المحتـ   السـوري الجـوالن بمسـتقب  يتعّل  ما بك ّ  الحكومي باإلئتال  المشاركة

 اإلدارة مــن إعتــرا  علــى والحصــو  األبــي  للبيــت ترامــب دخــو  فــور اإلســرائيلّية للســيادة الجــوالن ضــمّ  عــن
 الحالّية المصلحة أنّ  إلى الفتا   الطر   رذا ومعارضة للتحّفظ سار  ليبرمان األمن وزير أنّ  بيد بذل   األميركّية
 .بسورية الحكم نظام من باألسد اإلطاحة الرارنة المرحلة في إلسرائي 

 

 حلب إنتصار من إسرائيلي قلق

 الخاسـر رـي تبـدو إسـرائي  كانـت التكفيرّيـة الجماعـات علـى تقـّدما   السـوري الجـيش يحـرز كـان مـّرة كـ  في     
ــأّلم   اعتبــر وقــد الممانعــة  محــور جهــود لصــال  اإلســتنزافي التكفيــري المشــرو  تراجــع مــن تخّوفــا   واألكثــر والمت

 حلــب شــر  علــى الســيطرة إكتمــا  أنّ " المثــا  ســبي  علــى رــترت  لصــحيفة العســكري المحّلــ " ررئيــ  عــامو "
  "طويلة فترة اإلستعداد دام ولو حّتى أخر   عسكرّية مهّمات إلى باإلنتقا  األسد بشار السوري للرئي  سيسم 
 تقـع التـي إدلـب  بمنطقـة تتعلّـ  السـورية  الحكومـة ناحيـة مـن تقريبـا   والمطلوبـة المنطقّيـة  الخطوة أنّ  إلى مشيرا  
 فالنظـــام. "مشـــتركة ســـورية-روســـية أرمّيـــة ذات ررئيـــ   بحســـب المنطقـــة  رـــذ  الســـوري  والســـاح   حلـــب بـــين

 قاعــدتها بحمايــة روســيا ترغــب فيمــا وطرطــو   الالذقيــة مــدن تهــّدد التــي المــدافع فّورــات بإبعــاد معنــيّ  الســوري
 المتوقّـع مـن العسـكرّية اإلنتصـارات أنّ " إلـى ولفـت ".المنطقـة نفـ  في تستخدمهما اللذان البحري والمرفأ الجوّية

يرانّيـا   روســّيا   دعمـا   تسـتلزم بخطــوة للمبـادرة األســد الـرئي  تشـّجع أن  مــع الحـدود منطقــة علـى السـيطرة إلعــادة وا 
 (".المحت ) الجوالن في" إسرائي "
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 إلـى منوِّرـا   حلـب  فـي اإلنتصـار مـن أيضـا   مسـرورة ليسـت التـي  "إسرائي "لـ المصيرّية اإلرتمام نقطة ورذ      
: لســببين" إســرائي " يــوّرط أن المتوّقــع مــن الجــوالن فــي والمســلحين النظــام بــين أكبــر بــوتيرة القتــا  إســتئنا  أن"

 األولـى للمـّرة القتـا   فـي تتدّخ  يجعلها أن المتوّقع ومن" إسرائيلّيا  " ردا   يستدعي مّما النار إطال  إنزال  األّو  
 تكــون الحــدود مــن مقربــة علــى روســّية جوّيــة رجمــات الثــاني . ســوريا فــي الحــرب ســنوات كــ  مــن أكبــر بحجــم
 " .إلسرائي " الجوي" الدفا " منظومات ومع الجوّ  سال  مع مقصود غير لتصادم مدخال  

 

 


