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�دמ�א���د
א$"�א�%���$"���-�
��س���,�ل�#"�א�د,�
�1وא� �

 نـشرت   ،��و
ن��زאن،��"א�%���$"���-�
��س���بينت وثائق وشهادات من معارف       -
ليلة أمس االثنين، أنه خالل عمله في كازينو في بورغاس، عمل على توفير فتيات              

 ، كما استخدم أنواعا خطيرة من المخدراتممن يعملن في الدعارة لزبائنه، 

��Gل�
وز�Gن��Gن��Gز-��������"�א�%��G,"�$�G/و���في أعقاب نشر التقريـر، توجهـت         -��

�س"
 .، يولي إدلشطاين، وطلبت منه تنحية حزان من منصبه"الكنيست"إلى رئيس " ��

، أنه في حال اتضحت صحة التقارير فإن الليكـود سـيكون قـد أدخـل     ��Gد��H�Gو�"�א���%Gود�����اعتبر   -
يثير تـساؤالت بـشأن   ، وأنه   "الكنيست"عار على   "أحد أكثر األعضاء خزيا، وأضاف أن ذلك        " للكنيست"

 ".قدرته على إشغال مناصب في لجان حساسة، على رأسها لجنة الخارجية واألمن

 د,وא$�א���6.�ط���(�
א��ل����و�א������.�ش��!������ل�א��-
 ينادون بمقاطعة إسرائيل حتى تحقق �G-��دو�1א%�د�����#"�!������Gل�א����مشاركون في    -

 ، المساواة وتتخلى عن االحتالل

�30�6التقــى نحــو  -GG(�"GG#�Iא

�وא�GGد%�و���GG!א�����GG!
�א%�د���GG����GGن��د
�GGون��د

�����-G��ل�א�، في اجتماع عقد في الجامعة لمناقشة الحراك من اجل مقاطعة إسرائيل            א��وא/���#"�!�����
ر هذا النقاش الذي لم يأت من منطلق االستنكار الشامل لمقاطعـة   ويعتب. وال سيما في المجال االكاديمي    

إسرائيل، يبدو غريبا بالنسبة للمعايير اإلسرائيلية خاصة وان علت أصوات خالل النقاش تؤيـد هـذه                
 .المقاطعة

��د,و������Jو����و&ل�#"�&ز1"�(�
א���""���-�   �

ليف، رئـيس حكومـة   عومير بار " اإلسرائيلي" دعا النائب المعارض في الكنيست -
االعالن أن قوات جيش االحتالل، ستتوغل في قطاع  إلى" بنيامين نتنياهو"االحتالل 

 تخترق الحدود غزة وتدمر األنفاق التي
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�ط>�$.��

��1ن�א����د����א��
����وא<!������ �
  ــــــــ

� �

��>��ط�ن"�א<و�
وא"�����Kط��-�א�دول�א��
����א�و#�������زא���@���د,מ� �
א����G,د��H(GGون�#��GGط�ن�وא<
א/�6GGא��
����GGא��������GG א<��Gن�א���GGמ�طالــب  -

العربية، بأن تفى بالتزاماتها تجاه دعم موازنة وكالة  ، الدول�>�
����د��G���Kא�
الستكمال مهامهـا  " األونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  األمم المتحدة إلغاثة

 .فلسطين، ألن العملية التربوية فى فلسطين تمر بمرحلة خطيرة التعليمية فى


وא�" أن هناك توافقا تم بين -Gوא�" א<و����G��
، علـى  !�����Gא��
الفلسطينية أى فـى   تطوير التعليم بشكل مرض داخل األراضى

 مناطق عمل الوكالة الخمس من خالل برنامج تعليمى، مؤكدا أن
 سنوات سيتوقف اآلن إذا استمرت      3هذا البرنامج الذى بدأ منذ      

  .المالية وبالتالى سنعود للخلف وهو أمر خطير هذه الضائقة

�����Gن��������������א���%���א����Gמ��G@���6G�,دس�G.���ود�ن�Gن�א��و���%�
G�>אج�א

#ض�(دG���G�%�
א<�


��وא��د�(�
א��ل��!وאز�א��> �
رفضت المحكمة العليا األمريكية، االثنين، إدراج األمريكيين المولودين بالقدس علـى            -

 . أنهم من مواليد إسرائيل وذلك عند تعبئة المعلومات المطلوبة لبيانات جواز السفر

أن هذا القرار يأتي بعد تقديم ذوي طفل يبلـغ مـن            ويشار إلى    -
 عاما مولود بالقدس، كانت تسعة لتسجيل مكان والدة         12العمر  

 .ابنها في القدس بإسرائيل

1

��7א��)� �
المحكمة العليا األمريكية قراراً في الطريق الصحيح واعتمدت القانون الـدولي لمنـع تزويـر               اتخذت   -

وذلك من خالل رفضها تسجيل األطفال الـذين يحملـون الجنـسية            وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني،     
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األمريكية لوضع أن مكان الوالدة القدس اسرائيل، وهذا مخالف للقانون الدولي والقـرارات الدوليـة،               
 . ومحاولةً لتشريع االستيطان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في حقهم وفي دولتهم وفي أراضيهم

رامية لاللتفاف على القانون الدولي تحتاج إلى إعمال القانون الدولي لوقفهـا            إن كل هذه المحاوالت ال     -
وإدانتها وهو الطريق الصحيح الذي يحمي عملية السالم وضرورة تطبيق القانون الدولي والقـرارات              
الدولية ذات الصلة في كل ما يخص القضية الفلسطينية وما يخـص قيـام دولـة فلـسطين مـستقلة                    

 . لقيام استقرار وسالم في المنطقةوعاصمتها القدس 

Kق�א�����
�طو#�1"�א�ط�+���
���.��"�Jذא�א�.
א
�و�� �

����زل�א�.دس�א�)
����و�.�מ�א�/>�E1א��)
وع�א ���ط��"� �

�6��,�����
��ذ�א�.��ون�א�دو�"–א�د%�و���� �


وع�يستهدف  -(G� E1  ألف دونم من اراض القدس والضفة الغربيـة، 12ما يقارب  
  أريحا – لتشمل مساحات تقع شمال شارع القدس        420/4الهيكلية رقم   تتفرع خارطته   

  مع1وأراضي أخرى تقع جنوب الشارع، بالقرب من تقاطع شارع رقم ) 1شارع رقم(
 ، حيث أنشأت إسرائيل مجموعة من المستوطنات غير417 وغربي شارع 417شارع 

كفـار   ومـيم، علمـون،  دٔرجاء هذه المنطقة من ضمنها معاليه أالقانونية في جميع ا
إجمـالي عـدد    دوميم، حيث بلغٔلون، كيدار والمستوطنة الصناعية ميشور أدوميم، أا

وفقـا الحـصائيات     المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين في هذا التجمـع االسـتيطاني        
المـستوطنة األكبـر مـن بـين         دوميم هي ٔ مستوطن، ومستوطنة معاليه ا    41.700،  2013-2014

 50 مستوطن، وتبلغ مساحة منطقة نفوذها 36.000لىٕا لمذكورة حيث يصل عدد سكانهاالمستوطنات ا
 .بيبٔيعادل مساحة منطقة نفوذ مدينة تل ا كيلومترا مربعا، وهو ما

"��������������,��6א ���ط�ن�#"�א�.دس�א���
� :א ��
�א��

 .لمستوطنات التابعة للقرى التي أقيمت عليها ا���د
9�1 ��א�دو���$��ن�א<
א/" -

 والحد من توسعها األفقي والعمودي السـتيعاب التزايـد          �طو�ق�א��!���G$�א��G%����א�>��Gط���������� -
 .الطبيعي للشعب الفلسطيني

- ���Gزא����ط������G�<א��%�����א��$���!�تنفيذ المخطـط   ، وخاصة تلك التي تعترض�@د�د���ض�א�
 .بالقدس اإلسرائيلي الرامي إلى دمج العديد من المستوطنات المحيطة
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 ووطنهم بشكل ��زو��ن�,ن�)��@מ ������و��و
,- في #��ط��"��د����א�.دس�و/وא��@�إبقاء  -
قبل المستوطنين المدججين بالسالح والمحميين من قبل  دائم، من خالل االعتداءات المتكررة عليهم من

 .وحرس الحدود قوات الشرطة اإلسرائيلية

 .فلسطيني في الشمال والجنوب والشرق عن محيطها ال,زل��د����א�.دس�و/وא��@� -

 .، والتحكم في حركة الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها#�ل�)��ل�א�/>��,ن�!�و�@� -

- ���"G#א
P!ل�א�Gوא��وبالتالي الحيلولة دون   بين أنحاء الضفة الغربية وتقسيمها إلى بقع متناثرة،�ط��Gא�
 .فياإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة جغرا

- ��G.��الضاربة جذورها فـي    والقرى الفلسطينية المحيطة،�)و�+�א���ط�א���
א�"�א�
א�����.دس�א��
  أعماق التاريخ، وذلك بإدخال النمط العمراني


�1א�د��غ�(R�و$����ل��و

ز�$��4د�ل�#��ط�ن�א����������������!� �

�و�N#��ط�ن!�������
ز�$����د�א��
א�-�א���=�א<و���6�دא,�$�א�ط����,�6��� 
 بالمرتبة األولى فازت فلسطين ممثلة بجامعة بيرزيت مساء أمس الثالثاء،  -

االبتكار التكنولـوجي   ، بفئةImagine Cup 2015  على مستوى العالم العربي بمسابقة كأس التخيل
 .البحرينية المنامة التي نظمتها شركة مايكروسوفت العالمية في العاصمة
ئز ولي عهـد مملكـة      رعى حفل توزيع الجوا    -

ومـسؤولون   البحرين األمير سلمان آل خليفة،   
كبار في الدولة وخبراء دوليـون وعـالميون        

 .المعلوماتية والبرامجية بمجال التكنولوجيا


���" تقوم فكرة المشروع على معرفة       -G%<ذא����

إلـى  ، وهو بحث علمي جديد يهدف       "א����Gن�
قراءة اإلشارات التـي تخـرج مـن الـدماغ          

ها لالستفادة منها في كثير من التطبيقات، كمساعدة ذوي اإلعاقة في التحكم بحركـة الكرسـي     ومعالجت
المتحرك لديهم عن طريق تفكيرهم فقط، والعديد من التطبيقات المختلفة التي تهدف إلى خدمة الحيـاة                

 .اإلنسانية
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"��
�
�
.���,���15#"�&/ون�"�א<&�����א��@�و���"(�
א��ل���>.د�:� �

� �� �� �� �� 
Jوמ�!
א��":�.�מ���� �


א������دفعت احصائيات جديدة أصدرتها دائرة االحـصاء المركزيـة           -Gهـذا   א�� 

، للتعبيـر عـن قلـق الحركـة         
Hو#�Gن�
#��Gن���األسبوع، الرئيس اإلسـرائيلي     
 15والذي خلص الى فقدان إسرائيل بعد       " الدائرة"الصهيونية،حيال األرقام والنتائج التي تضمنها تقرير       

 . الصهيونية بين السكان، وهو موعد مبكر عما توقعته تقارير سابقةعاما األغلبية


א���������" بينها فجوات كبيرة، وأن هذه المتغيـرات، خلقـت           א
����G���Gل،���إن في إسرائيل     -G�)��G��S�

 ، "!د�دא

فان علينا أن نوجه لـه نظـرة شـجاعة          " א���Sמ�א��
א���"�א�!د�Gد���"اذا كنا نريد ان نتصدى لمعاني        -
هل نحن، ابناء الجمهور الصهيوني، قادرون على ان نسلم بان ال تعتبـر             . ا اسئلة الذعة  ونسأل انفسن 

 ". نفسيهما هكذا؟– نصف السكان في اسرائيل مستقبال –جماعتان هامتان 

د فقط التوتر، الخوف، العداء  تزيJذ�Iא�.ط�,�$�א 
���ن الجهل المتبادل وانعدام اللغة المشتركة بين       إ -


א#��"في إسرائيل توجد كلمة واحدة أصبحت منذ زمن بعيد سالحا هي . والمنافسة فيما بينهاPא�د��." 


א��ل�)�"#����
 �وא-�א�%���$�א��
-����ون���)���!�����,
في  أن األقلية العربية التي يبلغ عددها نحو مليون ونصف المليون لها حق مشروع -

علـى   جامعة ترقى إلى لغتهم وثقافتهم، فيما شدد صائغو مشاريع القـوانين إقامة 
لمكانـة   تكريس مبدأ المساواة في إسرائيل إلى جانب مبدأ الديمقراطيـة، تعزيـزا  

 األقلية العربية في إسرائيل،

��ذ�א����Pא���
���#"�!�����,�ن�)�س،�.�د���،-�Jدא�و�,�
 ���و
خطوة تجاه الحفاظ على الهوية العربية في إسـرائيل، مـشككًا فـي             إن الجامعة من الممكن أن تكون        -

  .موافقة إسرائيل، مؤكدا أنها ستضع كل العراقيل الممكنة حتى تكون متحكمة في مناهجها
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א,�$�#��ط��������א �

GGGGGGG� �


אع���@�دس�#��ط��"���.�ذ�&ز��1ن�א�!>����  א
 حل ينقذ القطاع مـن هـذه الكارثـة        توصل المهندس الفلسطيني الشاب ضياء أبو عاصي ل        -

 ؛ حيث اقترح آلة لتهيئة مياه البحر لالستعمال2020א���و�����و�@������
تمكن ضياء من الحصول على تمويل من الجامعة اإلسالمية المعروفة بقربها مـن حركـة                -

 .א����و��%�و�و!��حماس بمساهمة من أحد مراكز البحث بعمان، مما مكنه من توظيف 


ض -��
�%و�+��وאط����Gن��������Gط�Gع�&Gز1؛����G%�=Gن��Gد����������(���6@�دس�א�)�-����א���������,-�,��6א,

���������������������Gذ��G���
Gع�א������G�1א�.ط

�������GPد�G�
#ض����+��

מ��ن��.د�מ��)
و,+�#"�
אמ�א��+�,��6(��

������وא$Gز�א�J���. 
في البحث لمـدة سـنة      المهندس  استمات   -

 تجربـة قبـل أن      174كاملة أجرى فيهـا     
لحصول علـى نـسبة ملوحـة    ا يتمكن من

منخفضة تجعل من مياه البحر قابلة للشرب       
تكنولوجيا والتصفية الدقيقـة   بفضل النانو

 .التي تخلصها من البكتيريا والملح
تمكن المهندس الشاب من تصفية ألف لتر        -

فـة  من المياه يوميا، منبها إلى ضرورة الترفيع من هذه الكمية حتى تصبح قادرة على تلبية احتياج كا                
 .سكان غزة

 مليون دوالر إلنشاء معمل مجهـز       300فريق العمل المرافق لضياء أبو عاصي بضرورة توفير         أعلن   -
بمعدات تسمح بمعالجة مياه البحر األبيض المتوسط وتهيئتها لالستعمال البشري، غير أن طلب التمويل              

  .الذي أرسله الفريق لحكومة الوحدة الوطنية لم يلق أية إجابة إلى اليوم
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�א�>��ط��"�وא<��
�1א�>��ط����
�GGא<�� �
GGGGG� �

يعقـد المـؤتمر القـانوني االوروبـي      بمشاركة قراقع وفارس وعساف والسفيرة كيلي      -
 13/6/2015-12التضامني مع االسرى في روما يومي 

 لجنة الدفاع عن األسير خضر عدنان تدعو إلضراب عالمي غدا األربعاء -

 )ن�אو/�,������א��
�1#"��!ن�א�)�
ون���� 22 -

�@د�د�א����-����د�1!
א
�����.�-�وא��زل� �

الممارسات الال إنسانية والال اخالقية التي تتعرض لها النائب فـي           استنكار   -
المجلس التشريعي خالدة جرار، من قبل إدارة       
سجون اإلحتالل وشرطة الـسجن، خـصوصا       

 .أثناء نقلها وإعادتها إلى محكمة عوفر العسكرية

خالدة ونفت ما نسب اليها من قبل الضباط، وأخبرتهم انهم هـم   لقد انكرت    -
 ، الذين ادخلوا وسائل االعالم للمحكمة، وإنها لم تتكلم معهم

هذه الممارسات تدل على تفاهة هذه المحاكم الموجهة من قبل اجهـزة            إن   -
المخابرات والشاباك، خصوصا وانه منذ إعتقال النائب جـرار لـم تقـدم             

 .قيقية يمكن من خاللها إصدار حكم بحقهاالمحكمة أي تهم ح

 25 اإلسرائيلي يحتجـز فـي سـجونه         االحتالل الى ان    اإلشارةال بد من     -
أسيرة، يمارس بحقهن كل أشكال الحقد والعنصرية، وينتهك حقوقهن بـشكل يـومي، وال يوجـد أي                 

 .خصوصية في التعامل معهن، ويعشن أوضاع حياتية صعبة

���و
�و���د�!�
אنא ��
�ن�א��
�/�ن�
��ض�א� �

 ����א �
�N#"��!ن�א�)ل��ن�א��
/�6وא و/�ع�א�������زدאد��و�א

الى مكان لتجميع المرضى حيث ان نصف عدد االسرى هم من المرضى ومن              �G!ن�א�G)ل���لقد تحول    -

الحاالت الصحية الصعبة جدا، ويفترض ان يكونوا في المستشفيات وليس في السجن، ويذكر ان عـدد                
 . اسير فلسطيني640 ايشل االسرى في سجن
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��ض�د�ل�א��+�א���و
������يعاني   -�
 من مرض في عضلة القلب منذ سنوات طويلة واصابات          �,��42���Gא ��
بالرصاص بالظهر ادت الى تلف الشرايين واستئصال جزء من االمعاء والكبد واستبدال صمام االثنـي               

 عامين عملية قلب مفتـوح داخـل        عشر، ويعمل قلبه من خالل جهاز منظم للقلب، وكان قد اجرى قبل           
 .السجن

 عاما المحكوم بالمؤبد انه موجود فـي       31 سكان رام اهللا     א ��
�א��
�ض����د�!�
אن����د����Gل������أفاد   -
 . سنوات وانه يعاني من اعراض نفسية وعصبية ويعيش على االبر و المسكنات8العزل منذ 
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�א ��@�%�$�א��
א����� �
GGGGGGGGGG� �

 حمون األقصى صباح اليوم مستوطنًا يقت 55 -
  االحتالل يعتقل ثالثة عمال من نابلس -
  قوات االحتالل تعتقل ثالثة مواطنين جنوب الخليل -

  االحتالل يداهم منازل مواطنين شرق بيت لحم -


ج�א�.�����א��ودא..�א<�מ�א����د1���@%"��.وق�א<ط>�ل(�
א��ل������ 


א���"��)ط-�א ���ل��ن�א�.�����א��ودא��)�-��
� ����#��ط��"�و

���!
�� א��
א�����وزא
�1א�
إن اسرائيل لم تكن قط جزءا مـن      -

السوداء للدول والمنظمات التي تنتهك حقوق  القائمة
ولذلك فمن الطبيعي  االطفال خالل النزاعات المسلحة،

 .اج اسمها عليهاوالمنطقي عدم ادر

א��
א�GG-�א�GGدא�מ��دو��GG�#��GGط�ن��GGد�Nא<�GGמ�א����GGد������1



��ض����و�
�א��>� �

أن هذا القرار يناقض بشكل واضح األدلة المتوفرة لدى األمم المتحدة ذاتها والمعايير المحددة في هـذا              -
 .الشأن

طيرة لحقوق اإلنسان السلطة القائمة باالحتالل، ترتكب وبشكل صارخ ومنهجي انتهاكات خ  " إسرائيل"أن   -
 .بحق األطفال الفلسطينيين

إن األدلة توضح وجود نمط لقتل األطفـال فـي فلـسطين             -
قوات االحتالل اإلسرائيلي والهجوم علـى       المحتلة من قبل  

المساعدات اإلنسانية،  المدارس والمستشفيات ومنع وصول
 وغيرها من االنتهاكات لحقوق اإلنسان، بما في ذلك على

 اعتقال واحتجاز مئات األطفـال الفلـسطينيين        سبيل المثال 
 ،وتعذيبهم واستجوابهم
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وتـصورها أنهـا    شجعها على مواصلة ازدرائها للقانونعن هذه الجرائم "(�
א��ل�",دמ��������أن  -
القائمة كمنتهكة لحقوق األطفال، في الوقت  في" إسرائيل"دولة فوق القانون، وأن الفشل في عدم إدراج 

واضح، سيزيد من حدة إفالتها من العقاب وبالتـالي سـيؤدي إلـى     ها المعايير بشكلالذي تنطبق علي
 .المعاناة لألطفال الفلسطينيين األبرياء المزيد من


מ��ط>�ل�א��.-��ن�א�����מ���
א��ل��)� �

  من األطفال البدو في إسرائيل، مـا بـين  % 75، لم يكن لدى 2014عام في  -
 % 5عليمي، بينما ال تتعدى هذه النسبة الــ  الثالث واألربع سنوات، أي إطار ت

باإلضـافة إلـى    لدى األطفال اإلسرائيليين، بسبب النقص الحاد برياض األطفال
 . وسائل النقل

يسافرون إلى القرى ، أبناء المراحل االبتدائية والثانوية،  ��GSמ��وG د�א�.
�������Gأن   -
مـي، لكـن األطفـال      المجاورة للتعليم، من خالل حافالت يؤمنها المجلس اإلقلي       

إذ ال يوجـد حـضانات أو       . األصغر سناً ال يجدون أي مركز يأويهم في القريـة         
 .مالعب أو ألعاب أو مرافق حيوية


א��������أن   -Gא�����G�Hتهدم كل مبنى في القرية، ما يمنع األهالي من إقامة روضات وحـضانات             א�� .
 ، ولو كانت المباني متاحة على األقل

ماتوا تحت عجالت الحافالت التي تقلهـم إلـى     )  سنوات 4 و 3ما بين    (א�.
���Gא��د�د��Gن��ط>�Gل������أن   -
 الحضانات والروضات، وثم إلى بيوتهم


�����Iמ��
.��2015
א�-�א�دو���א��
א���"�#"�� 
ال تُصادق وزارة المعارف إلّا على نسبة ضئيلة من طلبات فتح رياض أطفال في القرى والمدن العربية،  -

 ).  مركزا1050ً(ود نقص كبير على الرغم من وج
في ظل معاناة جهاز التعليم العربي في الداخل الفلسطيني عامة من التمييز، تبقى حـصة األسـد مـن                    -

  .نصيب النقب
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����و����א�>��ط�������ل�א ���د�א و
و�"��د,و�א��6و���Jدמ�� 
عد إعالن إسـرائيل موقـع       ب 1986كان سكان القرية قاموا ببناء منازل على أراضيهم الزراعية عام            -

القرية األصلي موقعا أثريا وإجبارهم على إخالء األكواخ التي كـانوا يقيمـون             
 رفضت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية خطة تقسيم كانت ستؤدي 2013وعام . فيها

 .إلى منح سكان القرية اإلذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم


���������ل�א ���د�א<و
و�"�#"�א<
א/"����دعا   -G�وقـف  "السلطات اإلسـرائيلية الـى     �א�>��Gط�����!Gون�
א
 ،الخاضعة إداريا وأمنيا إلسرائيل في مناطق الضفة الغربية" سي"عمليات الهدم في المنطقة 

- ���"G�و
يعبر عن رفضه المطلق للبناء االستيطاني في قرية سوسيا ومدن الـضفة الغربيـة             א ���Gد�א<و
 .باعتبارة غير شرعي


א������/د�א����د�ن�א�>��ط����ن�#"��ط�ع�&ز1א ��@�%�$�א�� 
حادثة إطالق نار قبالة شاطئ بلدة بيت الهيـا شـمال      ) 21(، منها   �وאد=�(ط�ق�א���
�,��6Gא����Gد�ن������ -

قطاع غزة، حادثة إطالق نار قبالة شاطئ محافظة غزة، حادثة إطـالق نـار قبالـة                
افظة خان يونس وحادثتا    شاطئ محافظة الوسطى، حادثتا إطالق نار قبالة شاطئ مح        

) 7(أدت حوادث إطالق النـار إلـى إصـابة          .  إطالق نار قبالة شاطئ محافظة رفح     
 .صيادين بجراح، واتالف وفقدان قطع شباك صيد

 صيادين، بينهم فتى، أثناء مزاولتهم مهنة الصيد في مياه بحر قطاع غزة) 7(إصابة  -
 . دانها واتالفها وفقاحتجاز أدوات صيد واعتقال الصيادين -

 2015א ��@�%�$�א��
א������/د�א����د�ن�א�>��ط����ن�#"��ط�ع�&ز�1��ل�)@
����و�):�1(!دول�
� �

إ
	ق  ا����ن
 ا��ر

إ
	ق 
 ��ا��

��ادث  ا�����ت
���ل�� ا

��د 
 �!�� ا�#"

&%�درة 
 ��ارب ���

ا(	ف 
  +��ك ���

  

 ����2015 27 2 7 1 2 1 3 
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א������/د�א����د�ن�א�>��ط����ن�#"��ط�ع�&ز���1ذ��دא���א���מ�א ��@�%�$�א��):�2(!دول�

2015�� �

   

��ادث  ا�����ت إ
	ق ا��ر ا����ن
���ل�� ا

��د 
 �!�� ا�#"

ا��-�ز 
 ا���ارب

&%�درة 
+��ك 
 ا�%��

إ(	ف أدوات 
 ا�%��

01�1 12 4 2 8 1 2 4 
 - - - - - - 15 0�2ا01
 1 - 3 6 2 2 12 &�رس
 -��رب ��� ( 2 - - - - 1 15 أ�410

 )���ك ���
�1�& 27 7 1 2 1 1 3 

 10 3 5 16 5 14 81 ا�#-#�ع
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����ع�#��ط�ن�وא<
א/"�א��
����א�����ط����ن� �

  حول
 االسرائيلية" بارتنر"شركة التعامل مع وقف   شركة اورانج الفرنسية لالتصاالتاستعداد

  الضفة الغربية المحتلةبالمستوطنات في الواقعة 
  ـــــ

بـشكل حثيـث    ) قطاع فلسطين واالراضي العربية المحتلة    (تتابع  االمانة العامة لجامعة الدول العربية         -
لق باستعداد شـركة اوارنـج      لى الساحة السياسية في االونة االخيرة فيما يتع       ردود االفعال المتواترة ع   

عن التعاون مع التوقف الفوري ،  في إسرائيلشركات االتصاالت للهواتف النقالة كبرى احدى، الفرنسية
 ، المحتلـة  بالـضفة الغربيـة   االسـرائيلية    في المستوطنات    أنشطتهابسبب  اإلسرائيلية  " بارتنر"شركة  

  .لضغوط شديدة لحثها على التراجع عن موقفهاتلك الشركة منذ ذلك الحين  وتعرض
التي  االسرائيلية   المستوطناتلعدم شرعية وقانونية     احتراما لمبادئ القانون الدولي    هذا التوجه    عكسوي -

على كامـل ترابـه الـوطني        واقامة دولته المستقلة     تصادر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره      
والقرارات الدولية ذات الصلة     حقوق اإلنسان اتفاقيات   نتهك بشكل سافر  ت الشرقية، و  قدسوعاصمتها ال 

اإلسرائيلية المقامة على أراضـي الـضفة        مقاطعة المستوطنات القاضي ب  قرار االتحاد األوروبي   خاصة
 توطن   من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن         49 البند   النتهاكهاومنتجاتها   المحتلةالغربية  

   .سكانها إلى المناطق التي احتلتها
الدور الكبير الذي تضطلع به     ) قطاع فلسطين واالراضي العربية المحتلة    ( جامعة الدول العربية     تحيوإذ   -

المتضامنة مع الشعب الفلـسطيني     منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق االنسان والهيئات الدولية         
 ضد االستيطان المستشري فـي      في فرنسا والعالم والتي تسير على نفس الدرب لمساندة العدل والسالم          

 للعالم الدانـة    واضحة، تشيد بهذا التحرك الدولي الهام الذي يرسل رسالة          االراضي الفلسطينية المحتلة  
خذة يوميا في االزدياد بشكل ملحـوظ ممـا يـضع           االنشطة االستيطانية بهدف تفكيك المستوطنات اآل     

ن والعرب ويجهض أي فرصة جـادة       يالعقبات والعراقيل امام الحلول السلمية التي يسعى لها الفلسطيني        
 وتطبيـق حـل     2002للعودة للمفاوضات وقبول مبادرة السالم العربية التي تبنتها قمة بيروت عـام             

  .الدولتين
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 الـدول  بـاقي بوضـوح  ) قطاع فلسطين واالراضي العربية المحتلـة (ة  جامعة الدول العربي   تطالبكما   -
وعدم الكيل بمكيالين فيمـا     والشفافية  والمنظمات العمل على احترام القانون الدولي واظهار المصداقية         

يخص القضايا الدولية وخاصة مقاطعة منتجات المستوطنات االسـرائيلية المقامـة علـى االراضـي               
  . عب الفلسطيني حقه الشرعي في مقدراته ومكتسباتهلتي تسلب الشالفلسطينية المحتلة وا
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