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  ــــ  
  اسرائيل تقف امام قرارات مصيرية من شانها ان تحدد مستقبلها : ريفلين -

   ومنعه من الوصول للكنيستحزب ليبرمان يقرر القضاء على الليكود -
 زيارة نتنياهو تعكر األجواء: أوباما -
  "إسرائيل"ـفرنسا إلى الهجرة بكثافة لنتنياهو يدعو يهود  -

  ــــــــــــــــــــــــــ
 الخالفات سيتم تجاوزها: السفير األمريكي بإسرائيل -

  يعلون فشل في غزة ولبنان ومس بقدرة الردع االسرائيلية: ليبرمان -
  مناورة لجيش االحتالل تحاكي العدوان على غزة -
  االحتالل يدمر نفقاً شرق الشجاعية -

  يدافع عن قراره عدم لقاء نتنياهواوباما  -
 نتنياهو يدرس تغيير شكل كلمته أمام الكونجرس األمريكي بعد انتقادات -
 نتنياهو قد يلقي خطابه أمام الكونغرس خلف أبواب مغلقة -
  ألف شيكل على وجبة إفطار لغيتس20نتنياهو أنفق  -
 حملـة لتـشويه سـمعته       شنل"  "يديعوت احرونوت "نتنياهو يشن هجوما شخصيا على ممول صحيفة         -

 وسمعة زوجته
 هرتسوغ يتراجع عن نيته دعم اسقاط ترشيح الزعبي -

  ــــــــــــــــــــــــــ
 زيارة نتنياهو للكونجرس تعكر األجواء: أوباما -
 ى افراج مبكرلسطينية يحصل علة قرب مدرسة فلمستوطن خطط لتفجير قنب -
 يئة بالضجة االعالميةاالنتخابات تحولت الى مسرحية ساخرة مم: بن كسبت -

  حملة فلسطينية لمقاطعة المنتجات االسرائيلية: ردا على حجز اموال السلطة -
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 االجتماع السنوي للجنـة الـشؤون       هناك خيار آخر بأن يلقي نتنياهو كلمته أمام        -

العامة األمريكية اإلسرائيلية في واشنطن فـي نفـس األسـبوع ولـيس أمـام               

 ، الكونجرس

0�אن��	دد����0��#:���.��ن���א��א��ل��#��א�מ���א�א!��
������ن�+ �
 "א�)�0و��א����$�5$�دو�����4א��ل��מ���د���������ذ�ز�ن�طو�ل�"�

علـى اسـتعداد    يقين باننا لن نتوانى عن الدفاع عن مواطنينا واننـا اعداءنا يعلمون علم ال ان -

اي عمل بربري قـد ترتكبـه    واكد ان اسرائيل لن تقف مكتوفة االيدي ازاء. لمواجهة اي تهديد
  .منظمات سنية او شيعية

لدولة اسرائيل كثيرة ومتعددة في الجنوب والشمال على حد سـواء ومـن              ان التحديات االمنية   -

للـرد   مما يلزمنا ان نواظب على التفكير بحكمة لمواجهتها وبناء القـوة المالئمـة   عيدقريب وب

 .عليها

�א&	زא�6א���א������א�������وא�
و!�א��و�$ �
دل�א���%ود�وא����%��א�
0�و�$��� �

  عاما40نصف الناخبين اإلسرائيليين تقريبا أقل من  -
  مليون ناخب في إسرائيل5.3 -

  حقيبة االمنحرب يعلون وليبرمان على -

 ! يطالب بالداخلية لمحاربة المتسللين- رئيس حزب ياحد-يشاي -
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ر الفساد التي يقف كبا في استطالعات الرأي بسبب قضايا' يسرائيل بيتينو'مع تراجع قوة حزب  -

نهائيا علـى الحـزب واسـتقطاب        مسؤوليه في مركزها، يبدو أن حزب الليكود يسعى للقضاء        
 ، أفيغدور ليبرمان مصوتيه، حتى لو كان الثمن خسارة حليف األمس،

 18تـصل إلـى     2009من اإلسرائيليين، وكانت قواتهم االنتخابية عـام  % 16يشكل الروس  -

 بحـسب  19تتعـدة الــ    ا، لكن قوته اليـوم ال مقعدا، حصد يسرائيل بيتينو حصة األسد منه

 .استطالعات الرأي، ويسعى الليكود إلى استقطابها إليه
 مقعـدا مـن   11علـى   'يسرائيل بيتينو-الليكود '  حصلت القائمة المشتركة 2013في انتخابات عام  -

ـ       وتشير االستطالعات .  مقاعد ونصف  4أصوات الروس، أي بخسارة      ي إلى أن الوضع سيكون أسوا ف
أن قاعدة ليبرمان االنتخابية لدة الروس اليوم هي بين  االنتخابات القريبة، حيث شير االستطالعات إلى

 .التي يسعة الليكود إلى الحصول عليها  مقاعد فقط، وهي4-5

��5��  +د�د��دא ل�א����%�א!�و��س����0

"�א���%ود" ل���א)��	ز6�9��6א����;��$5א"��ط�7!�	ول�	)מ�و�و��� ����א&	زא���6 ��وא
ل
����23#�دא>��27�8�4ن� �
، قد عملياً قدرته على جذب بقيادة تسيبي ليفني ويتسحاق هرتسوغ" المعسكر الصهيوني"تحالف  استنفد -

 ،الذي حظي به مع تأسيسه قبل أكثر من شهر المزيد من األصوات، وفقد الزخم اإلعالمي والجماهيري
من حالة الضعف، وبدأ في مراكمة قوة برلمانية متصاعدة،   بنيامين نتنياهو، بقيادة" الليكود"أن  تخلص -

 ،حزب أفيغدور ليبرمان، بعد تورط الحزب في فضيحة فساد حكومية كبيرة ربما بفضل تدهور قوة
استقرت االسـتطالعات   ملياً التوجه العام للناخب اإلسرائيلي، خاصة بعد أناألسبوع األخير عكس ع أن -

 .على النتائج المتقاربة لكل استطالع، بشأن قوة كل حزب
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- هـذه الـبالد، علـى     الحكومة األسترالية تضرب بعرض الحائط، مواقف الجالية العربية الكبيرة في أن

 االعتراض على المشروع األردني الرغم من تحذير قادة هذه الجالية الحكومة من مغبة
 الحكومـة  هـو اجبـارهم  بنون مواقف الليكود، ما يدلل على عمق تأثير يهود أستراليا، الذين يت أكثر -

الفلسطينية، لم تقدم عليها حتى أحزاب في إسـرائيل          األسترالية على اتخاذ مواقف عدائية ضد القضية      
 ،نفسها

  أراضي محتلة1967األسترالية، اعتبار األراضي الفلسطينية التي احتلت عام  فقد رفضت الحكومة -

!C��� א��ل����8�7����א�وز�א��א&�%+���D�א��وא���א���%ود��#������א�� �
على أي صيغة بيان، تتضمن ولو تعبيراً  تعترض رئيسة الوزراء األسترالية السابقة جوليا جيالردكانت  -

في األراضي المحتلة، خشية أن يتوقـف اليهـود عـن التبـرع      عن القلق تجاه السياسات اإلسرائيلية
  لحملتها االنتخابية،

  .اإلسرائيلي في كانبرا قبل إصدار أي بيان يتعلّق بإسرائيل مع السفيردائماً التشاور اً بوكان هناك أمر -
  ــــــــــــــــــــــــــ

�א� �5!����מ��)وز-:�א��.���א&���%$����Eא��ل �
��.���א�و"�!�א���	د���د��4�Gא��ل،�دאن�+���و �

  ،العالقات بين البلدين تتخللها حاليا خالفات معينة سيتم تجاوزها ال محالةإن  -
سيستمر العمل المشترك للبلدين بغض النظر عن الجدل حـول الخطـاب المقـرر لـرئيس الـوزراء                   -

 ، اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس األمريكي
ن الواليات المتحدة وإسرائيل على حد سواء معنيتان بالتوصل إلى اتفاق بـشان البرنـامج النـووي                 إ -

 . حة نوويةاإليراني يضمن عدم حيازة إيران ألسل
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 المستوطنون يجددون اقتحام االقصى
 وزير خارجية اليونان يطرح مسألة االعتراف بفلسطين على البرلمان اليوناني -
 توغل إسرائيلي محدود في بيت حانون شمال القطاع -
 االستيطان يهدف للقضاء على دولة فلسطين: البرغوثي -
 يعلن اعتقال عشرات الشبان الفلسطينيين بالقدس" الشاباك" -

 السلطة تتعرض لحصار مالي وقرصنة إسرائيلية: فتححركة  -
  سابقةمن محرري الصفقة أعاد االحتالل أحكامهم ال 26: "أحرار"مركز  -

  ــــــــــــــــــــــــ
 مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة مشددة -
 االحتالل يهدم منزال في سلوان -

 "عوفرا" مبان في مستوطنة 9العليا اإلسرائيلية تمنح سلطات االحتالل سنتين لهدم  -
 االحتالل يطلق نيرانه تجاه مسيرة لفك الحصار شمال القطاع -
 ة بالقدس إلى مراحيض عامةاالحتالل يحول معالم إسالمي -

 ــــــــــــــــــــــــــ
  عامال فلسطينيا في الجليل32االحتالل يعتقل  -
 االحتالل يعتقل العشرات من سكان الطور -
 الرئيس الروسي يخطط لزيارة فلسطين وإسرائيل -

 مواجهات في سلواد عقب منع المواطنين مـن زراعـة أراضيهـم المهـددة باالستيطان -
 ــــــــــــــــــــــــــ

 زوارق االحتالل تكثّف عمليات المطاردة وإطالق النار تجاه مراكب الصيادين: رفح -
   عن الضفادع البشريةاالحتالل يطارد صيادي غزة بحثاً -

 سوء التغذية يهدد أطفال غزة -
 لقدسا تجاه قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها بالدهولي العهد السعودي يجدد موقف  -
  الحكومة السريالنكية تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية -
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)��� ط.ل��#د�$������א����وط��ن��ن�א"���������8�7زل�7
 على  االستيالءمنع طفل مقدسي، اليوم االثنين، مجموعة من المستوطنين اليهود من            -

لديـة  منزل عائلته الكائن في عقبة الخا     
 بالبلدة القديمة في القدس المحتلة 

 9( الطفل مصطفى أحمد صب لـبن        ظل -
متحـدياً المـستوطنين الـذين      ) سنوات

برفض فـتح بـاب    " عطيرت  كوهانيم  "يتبعون الى جمعية    
 .المنزل امامهم حتى وصلت عائلته والجيران

�!!���4א�����6א��7ن�7ن�����د ول����)%�+� 
اإلسـرائيلية  " ويعفورا شتراوس وتنوفا واوسم وعلييت وبرغات"ل شركات ن قرار منع البضائع يشمإ -

 ، األربعاء الغدصباح  بكل منتجاتها، ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من
ان القرارات الصادرة عن اللجنة تأتي كخطوة في مواجهة الجرائم اإلسرائيلية المتواصلة والتي تتمثـل         -

 ل الضغط على القيادة الفلسطينية ضد التوجه لألمم المتحدة، بقرصنتها ألموال الضرائب من أج
أن منع دخول البضائع االسرائيلية يعتبر تكامال بين الدورين الرسمي والشعبي، والذي يجب ان يتجسد                -

 على األرض بحراك شعبي ووطني ضد المنتج االسرائيلي، 
 ان مقاطعة البضائع االسرائيلية يجب ان تتحول الى ثقافة،  -
 ورة تمكين المنتج الفلسطيني ليغطي احتياجات السوق الفلسطينيةضر -

 ــــــــــــــــــــــــــ

!�א���מ�א��.�$�
�%�!��7�����א�)���!�א"���ط �
أراض  ويساعدها سماسرة' وطن'تعمل جمعية استيطانية في الضفة الغربية تحت اسم  -

أصـحابها   موافقـة   تزييف ودون علم أوومحامون على سلب أراض وعقارات فلسطينية عن طريق ال
 على أي اجراءات متعلقة بعملية البيع 
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من يحاول التجوال في النقب في السنوات األخيرة يعرف أنه لـم يعـد               -
 أحد الوديان، ألنه سيتم سرقتها، وكذلك األمر        بإمكانه ترك سيارته بالقرب من الجرف الصغير أو قرب        

  ، في بيتح تكفا والجليل
في القدس الشرقية وفي كل قرية ومدينة عربية ال يمكن الدخول، ألنه في دولة إسرائيل تعمل سـلطة                   -

 القانون، ولكن ليس في هذه البلدات
 ــــــــــــــــــــــــــ

��ون��و����IIIמ��ط�IIIא����III	����III5!��IIIن�%III� زل���	IIIدמ���III-��III�
�א�.��ط����ن �

!��0ود���95ون���א��	%و���א"	��ل��د�����  ,�������زل��$5א�9.��א�400	
خطابا مفتوحا لنتنياهو تصف موقفه بأنه ال يتماشى        " حاخامات من أجل حقوق اإلنسان    "أصدرت منظمة    -

 ، مع القانون الدولى والتقليد اليهودى
التزام بضمان أن يحظى كل إنسان يقع فى نطاق سيطرتها بفرصة عادلة لبناء  إن دولة إسرائيل عليها -

حول المنـاطق   الوضع الحالى للسالم أو وجهات النظر المختلفةلنفسه ولعائلته بغض النظر عن  منزل
  . المستقبل التى ستقع تحت سيطرة إسرائيل فى اتفاق الوضع النهائى فى

 
  

 



 

  ـــــــــــــــــــــــــ

	ت وا�راء �����int.las@sect.palestine  

�	���2�3 -�01/. -, +*� (�) ا��'&%  �#$#" أ �ً	  24com.inmonth-palestine://http  
- 9 - 

ع�א�.��ط����IIIIIIIIو9IIIIIون� �
��א���א������IIIIIIIIIIIא����#�!א��)ون�و�$5 �

  ـــــــــ

�"���א����$5א��	%מ�א���%����א"��א����� �
�Kא�����!
��ن�	%מ��7�0מ����)ن�א�.��$�و�,�א��...�����א�# �

 74 اسيراً محكوماً و   19 معتقالً قاصراً في سجن عوفر العسكري منهم         93 يقبع -
 موقوفين في انتظار المحاكمة، 

ان اغلبية  القاصرين الذين يمثلون امام المحاكم العسكرية يتم الحكم عليهم بالسجن الفعلي مـصحوباً                 -
 .مالية وان نسبة البراءة في هذه المحاكم تكاد تساوي صفربغرامات 

 جرى محاكمة اربع اسرى قاصرين بالحكم الفعلي ودفع غرامات مالية، اما خـالل      الشهر الماضي خالل   -
 وحتى تاريخه فقد تم الحكم على تسعة اسرى من القاصـرين اغلـبهم فرضـت علـيهم      الشهر الحالي 
  غرامات مالية

����ن��%��ون�א���9ل�
��Mא�����=���د����%��א�
���א���وא"���Gא��	 �
يمثل صالح التعمري تاريخ طويل وهام لمسيرة وثورة الـشعب الفلـسطيني منـذ انطالقـة الثـورة                   -

المعاصرة، وقد خاض كافة معارك فلسطين منذ الكرامة حتى حصار بيروت، وتبوأ مواقع هامـة فـي                 
 لالسـتيطان او محافظـاً      ً"ي التشريعي او تبوئه وزيـرا     السلطة الفلسطينية سواء خالل عمله كنائب ف      

  .لمحافظة بيت لحم

��%����������������5ط��$����0#א��)ن��	
و�(��8�7א��)������ن�) �
فيكتـور فـل    "نال األسير الفلسطيني محمد القواسمة درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة              -

لباً بجدارة على ظروف السجن المريرة وقهر سلطات االحتالل         األمريكية بتقدير ممتاز متغ   " إنترناشونال
  اإلسرائيلي"
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