
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

�����  4com.inmonth-palestine://http أ�2ً	 .�	0/, .-�, '�+*() '& %$� #�" ا��! � 
- 1 - 

 �11−6�−2015א����س



 

  ـــــــــــــــــــــــــ

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

�����  4com.inmonth-palestine://http أ�2ً	 .�	0/, .-�, '�+*() '& %$� #�" ا��! � 
- 2 - 

�א��
א�������ن�א�����وא��وא���א����و�ن��
ز� �
  ــــ


א��ل -��
�ز���ذً
א����:���
����א��$�و&�%����א�$��ط����ن��و�����"�دو���  

  ــــــــــــــــــــــــ

 نتنياهو يدعو مجددا لدولة فلسطينية فاقدة السيادة وخاضعة ألمن إسرائيل -

 يل تعتزم فحص شكاوى ضد إسرائ��*���()�' -
 مداوالت أميركية إسرائيلية بشأن النووي اإليراني -
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א��ل"������$���9ن�.�ود)����و��21�1209ل�"� �
التغيب عنها، فيما  من هؤالء الجنود يحاكمون بسبب تهربهم من الخدمة أو% 71أن  -

جنائية مثل سـرقة   خرق االنضباط، ويحاكم البقية بتهم“آخرون بسبب % 21يحاكم 
 .ت وعنف وغير ذلكأسلحة وتأمين معلوما


א���:���א�1.�س����"�.زً+א��ن��وא��ن������1ل����-:��وא+� �
�א(�1=ل�א��
א���:��وא+�����1ط��ن�.�ش��−����1ق��ن���
א��ل �

أن اآلف أجهزة الكمبيوترات حول العالم مصابة بفيروسات التي تم وضعها بعـض        -
 األشخاص منهم اإليرانيين أنفسهم

قوانين اللعبة وخاصة إذا كان األمر متعلق بقضية مثل النووي اإليرانـي،            أن التجسس أصبح جزء من       -
 .والقول بأن إسرائيل فعلت ذلك منطقي، ولكن ليس هناك دليلًا إلثبات ذلك

يوجد عالقة بين أمريكا وإسرائيل في هذا الموضوع، حتى ولو عرفت أمريكا به، طالما أن التجسس                 ال -
 .كان على الوفد اإليراني

�א�2دس����%� ��������5ود:��.
.د ون�� �

أي صـلة بالـشعب    لهـا  يكـن  لم  آالف عام وفى األلف سنة األولى4أن القدس عمرها  -
كان عـن أرض كنعـان    اليهودى، وفق ما جاء في سفر البداية في التوراة، وأن الحديث
يكن من بينهـا   لم األرض وليس القدس، وحتى عندما جاء النبى يهوشع بن نون، واحتل

 بالكامل ثم استقر فيها اليابوسيون، وفقط بعد ألف سنة مـن  يهوشع، أحرقت المدينة وفاة القدس، وبعد
 تأسيسها احتل الملك داوود المدينة وجعلها عاصمته،

القدس، ولم تعـد عاصـمة الـشعب     إسرائيل  حفيده رحبعام ودعت مملكةداوود وبداية عهد وفاة وبعد -
 سـنة مـع إقامـة الدولـة     400ول، وبعـد  األ اليهودى على مدى كل فترة المملكة في عهد البيـت 

طيين لمئة سنة فقط حتى جاء احتالل الرومـان والبيـزن   لليهود الحشمونائية، أصبحت القدس عاصمة
 عاما وكل هذا الوقت والقـدس ليـست عاصـمة    88اتخذوها عاصمة لمدة  والعرب والصليبيين الذين

وكانت عاصمة العرب الـذين كـانوا    فلسطين  وجعلوها،1917أن احتلها البريطانيون عام  لليهود إلى
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حت أورشاليم الغربية عاصـمتها ولـيس عاصـمة    أصب إسرائيل يسكنون هذه األرض، وبعد قيام دولة
 .لليهود أيضا

�א�.����%�א��
א������21دמ�������
א%��وא�מ��?���+�و1$���ل��
�.��5"..�/&�����*�د����" �
�@��1-�
��سא���1دא�9*��:/�
 א��*و���א��
א�����،� ���د

الخـريجين مـع تفاصـيلهم وأرقـام بطاقـاتهم        الشاباك قوائم بأسماءةاإلسرائيليأن تسلم الجامعات  -
إجراء اتصاالت معهم بهدف محاولة تجنيـدهم، باعتبـار أن ذلـك    ب الشخصية، وذلك كي يقوم الشاباك

 .قانون حماية الخصوصية منصوص عليه ضمن

 . ، وبهدف القيام بواجبه القانوني، يعمل على تجنيد قوى بشرية نوعية إلى صفوفهא�.�5ز"إن  -
معلومـات،  في هذا اإلطار يتوجه بشكل رسمي إلى المؤسسات األكاديمية المختلفة بطلب الحصول على         -

 ، 1986بما يتالءم مع بنود حماية الخصوصية من العام 

- ���B���,Cא��-�C��،             ب "23 فإن هذه الصالحية في الحصول على المعلومات المطلوبة تستند إلى البنود "
 .2002من قانون الشاباك من العام "  ب7" والبند  ،1981من قانون حماية الخصوصية من العام " ج"و

، بحسب الشاباك، فإن الردود اإليجابية من الجامعات تسمح بوصول المعلومات ��א���1دא��5ذ�Dא��=� -
  .المطلوبة إلى الشاباك
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א�מ��Fא���
 א���16

 وااللتزامات االتفاقيات خرق عن وقفللت إسرائيل يدعو عباس -
 العيون في للرماد ذر ... للسالم نتانياهو دعوة -

  ــــــــــــــــــــــــــ

א��ل��
��س�א��وא-�א������:��1و ًدא��:
�א( 1دא+� �@����د����1ن��� �

  ــــــــــــــــــــــــــ

א��ل������5א�H�وع� :���6ول -���
 2-��زאع
��س�,
*���و
א���Iد��زو

  ــــــــــــــــــــــــــ


א��ل��ن�(�����ودא+�دو��� -�� א���
.���א�$��ط�����1د و����دول� ن�א�1���د�

- ���
 א�
א��ل�������1و
א�/��ط������ن���1���� �J.=/:�א�2دس�א�,

- ���

א��ل−�ن���� �א�
��س��ط��-���
א.���א(����%����$1

 غزة في أول زيارةمبعوث االتحاد األوروبي للسالم يصل  -

 א�وא�����������ن���1.�%�א���1وط��%:�א���ن -
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�1
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��12ط$�%�������.Hوא����
�א�� �
  ــــــــ

C��:د� �@�/��מ�/��ط��

א��ل�1���"ذ�"�����ن" �
بإنتـاج سـينمائي    "  �ون�א��
א����"ردت إسرائيل على الفيلم الفلسطيني       -

في الحرم اإلبراهيمـي بمدينـة      اليهودي الذي قتل عشرات المصلين       عن
 .بطالً محورياً في الفيلم الخليل، ليكون

- "����Cא��
سينما حقيقية، تؤرخ لقصة الفلسطيني ثائر حماد الـذي         "  �Cون�א��
 بقتل عدة مستوطنين إسرائيليين ببندقية تعود للحرب العالمية األولـى،  2002ولد في بلدة سلواد، وقام في   
  .، وهي منطقة بين مدينتي رام اهللا ونابلس"عملية عيون الحرامية" اسم في عملية أطلق عليها إعالمياً


و7�Kو�د,��1Cن��إسرائيل ردت على الفيلم الفلسطيني بآخر        -�C��'الذي أطلق النار على المصلين  ن�א��5ود 
 29المسلمين في الحرم اإلبراهيمي بالخليل، أثناء أدائهم الصالة فجر يوم جمعة في شهر رمضان، وقتـل                 

 . آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه150اً وجرح مصلي


א��ل���:/�-
 א���
�L �وאن��ز���.د�د��0وא.��55א��
 الثالثاء أنه أمر بإلغاءأول أمس  وز�
�א�1
����א��
א���:��$��1:�����%أعلن  -

التمويل الحكومي لمسرحية تقدمها فرقة عربية وتصور قصة ناشط مـن عـرب             
 .جندياً إسرائيلياًقتل  إسرائيل

في التمويل  " ستعيد النظر "أعلنت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية، ميري ريغيف، أنها        كما   -
يهودي بعد رفض أحد مخرجيه المشاركة في مـسرحية فـي الـضفة الغربيـة                -الحكومي لمسرح عربي  

 .المحتلة


*وز'���1*�ل���"J1�����*

א��ل":������ א�د/�ع� ن� �
، للتوجه إلى إسرائيل بعد أيام قليلة :�א����ق،���*و(���
*وز'א�
��س�א�$
��سارع  -

إلى حزب  "االتحاد من أجل حركة شعبية"تحويل حزب  من ترؤسه مؤتمراً حاسماً، تم فيه
 .لدولة العبرية ووالءه التام لها، في مبادرة تعكس تمسكه الشديد با"الجمهوريون"

عندما بادر إلى مهاجمة دبلوماسية بـالده، وانتقـد          بوضوح أكثر    M��1ق���
*وز'����دو���Cא���
�������Cبرز   -
المشروع الفرنسي الذي يحضره وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، لعرضه قريباً على مجلس األمن              
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 على إحياء عملية السالم مع الفلسطينيين، ووقـف سياسـة           الدولي، بهدف الضغط على إسرائيل إلجبارها     
هذا المشروع غلطة فرنسية لها تداعيات خطيرة       "واعتبر ساركوزي أن    . االستيطان في األراضي الفلسطينية   

على مستقبل إسرائيل، وأن على فرنسا أن تترك اإلسرائيليين والفلـسطينيين يقـررون وحـدهم مـسألة                 
 ". عليهمالتفاوض، بدل أن تفرض ذلك

  

�% 

א��ل�ز���/:�/��دق�א�و/د�א��وو'�א��
א�:"�/�
و��" �


�*:�א�
و����Cكشفت  -���*��*
استخدم   ألمن الكمبيوتر األربعاء أن فيروس كمبيوتر,
 .النووي اإليراني الختراق قاعات استخدمت في المحادثات الدولية الخاصة بالبرنامج

 فـي  "2دو*Cو��"بعد رصد الفيـروس   " 
�C%�א���1ل���C,�@C�*��א�������1"شركة إنها   الالحظت   -
نظمها مطلع ربيع هذا العام والذي قالت إنه صمم للتجسس على نظمها التكنولوجية وأبحاثها              

 .وعملياتها الداخلية


א��ل��������1ط
)���������Hوא�5��%���N�א�و(��%�א���1د1�0و� �
US rebukes Israel while showering it with arms and favors� �

�Bن�*و�E�2מ�.و�� 
لعل المفارقة هي أنه في الوقت الذي يستعد فيه البيـت البـيض              -

شهراً أخرى من اإلذالل والتخريف الذي تمارسـه         لثمانية عشر 
يغدق على إسرائيل بالهدايا كجزء من  حكومة نتنياهو، فإن أوباما

 .طويل األمد" א��H:"مبدئه 


א��ل��تحدة وافقت على األسبوعين األخيرين، قيل إن الواليات الم في -C��
'���� 1زو�Cد��C�����C��2�����C�?�

�
)Cوبآالف الصواريخ لتحديث المخزونات التـي نـضبت    ، بما في ذلك قنابل لضرب الدشم والتحصينات،دو
 2000على غزة في الصيف الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثـر مـن    بفعل الهجوم اإلسرائيلي المطول

 .فلسطيني


0امنة مع ذكر مسؤولي األمم المتحدة أن هناك هذه األخبار متز ترددت -.$1��
مـا تـزال تـودي     �وאد��7
 ، بأرواح الفلسطينيين في غزة بعد عام تقريباً من الهجوم
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إسرائيل بأعطيات أخرى، بما فـي   "��1و�ض"اإلعالم اإلسرائيلي، فإن الواليات المتحدة تعد العدة أيضاً  وفق -

و���Cא��21دא�C���JC1$�����2المقاتلة، في حال وافق نتنيـاهو علـى    اتذلك احتمال منحها المزيد من الطائر


אن�� .المقبل) يونيو(في حزيران  א��1و�������


א������א�C&�������  واشنطن في األسابيع األخيرة�زא�%كما  -Cא����Cא��وو�����C�
، مـن خـالل   51د�دא1���9
النووية مع  ة خالية من األسلحةالعربية لعقد مؤتمر من أجل جعل الشرق األوسط منطق تعطيل جهود الدول
 .حلول العام المقبل


א��ل�����
�ط=-���
�*��&د� �� �
هذا التيار أصبح ظاهرا من خالل مناقشات حامية وخطب حماسية وهتافات فى             -

الجامعات األمريكية،  
تــتهم إســرائيل  
ــصرية  بالعنــــ

، وتصدر عن هذه التجمعات قـرارات       واالستعمار
 موقـف ضـد     باتخاذتطالب الحكومة األمريكية    

الشركات التى تمكن إسرائيل من إساءة معاملتها       
 . للفلسطينيين

 شركات تـدعم بـشكل كامـل الـسياسة          هناك -
 وتـدعم   اإلسرائيلي االقتصاد وتقوى   االقتصادية العنصرية ضد الفلسطينيين وتمول المشروعات       ةاإلسرائيلي


*�%�)وא����C1 وتشجع طرد الفلسطينيين، ومن ضمنها       االستيطانC,���������

אC��.1�%ل�و طCو&C�1و����Cو�����


���1(%�و*���و1�%�*
 . وغيرهاو�7ذ���و����7�Dز���و,


��ن� ,
�.����%�/@�����+�א�و(��%�א���1د�������0فى   -E*�      ظهر أن هدف هذه الحملـة فـرض العزلـة علـى 
 . إسرائيل ومعاقبتها بسبب سياستها ضد الفلسطينيين وإحتاللها للضفة الغربية

.���C1����C,�.ن�و�
��1�Cون�و*و
��Cل،�و��CPמ�����������ئات الكليات الرئيسية، منهـا      هذه الجامعات تضم م    -

��*�
�Hא����
 ..����%�و(���*���$و
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د���، ففـى  �ط�ع��ن�א�طC=-�א��C5ود��الوحشية أمتد أيضا إلى  االحتجاج على ممارسات اسرائيل -�C�
���C��*

�،B
��Cמ� ماعة أطلقـوا عليهـا  والتى يمثل اليهود ثلث عدد طالبها، شكل عدد من الطالب ج /@���و�Cو " 

 .نللفلسطينيييسعون من خاللها إلى تحقيق العدالة " ط=-��ن��.ل�א��دل���$��ط����ن
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��HאCC�

�0א�$��ط������Hא�$��ط��:�وא� �
CCCCC� �

� �



-�وא(��17-�و�ط=ق�א���&��� 


א��ل�����1אHط$�ل�א�$��ط����ن�א�����21ن��,*ل���P1מ�� 

غير حكومية تتخذ من الـضفة   منظمة -" �*و
%�ووC1ش������1
'"�����Pأعلنت  -
اإلسـرائيلية تـسيء معاملـة األطفـال       أن قوات األمن-الغربية المحتلة مقراً لها

 ،"بشكل منتظم"الفلسطينيين 

اعتقلت  "1967منذ احتالل إسرائيل للضفة الغربية عام        -
 ". ألف طفل فلسطيني95القوات اإلسرائيلية نحو 

- حالـة   200 سلم إلى األمم المتحـدة       د التقرير الذي  عد 
 .2013اعتقال استهدفت أطفاالً منذ العام 

أوضح التقرير أنه رغم بعض التحسن األخير في نظام          -

���C+א%�א�����������C"االعتقال العسكري اإلسرائيلي فـإن      


�و�����P���%1و�1@��2و���
*11." 

-
 51د�دא%�و&

وا مقيدي   طفالً بق  187نقالً عن شهود، أفاد التقرير أن        -
 األولـى التـي أعقبـت    24الساعات الـ  األيدي طيلة
معـصوبي    بقوا خـالل هـذه الفتـرة   165اعتقالهم، و
 . تعرضوا لسوء معاملة جسدية124األعين، و

تستخدم أحياناً خالل التحقيقات تـصرفات      "تابع التقرير    -
تهديـدات بالـضرب واالغتـصاب     عدائية مـن بينهـا  

  . "بالكهرباء أو إطالق النار ة والتعذيبواالعتقال في زنزانات انفرادي
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�א(��51*�%�א��
א����� �
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א��ل"و/د��ن�א�.����%�א�دو������ل����"�C�27'
��א�.� �
من المقرر أن يصل إلى الكيان اإلسرائيلي وفد من مكتب االدعاء في المحكمـة الجنائيـة                 -

ة تقصي حقائق أولية يجريهـا   حزيران الجاري، في إطار عملي 27الدولية في الهاي، في     
ـ     بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية فـي        " إسرائيل"مكتب االدعاء حول اتهامات ل

 .األراضي الفلسطينية المحتلة
من جهة ثانية، يعتزم الفلسطينيون تقديم ملفين، يتضمنان تفاصيل حول أنشطة استيطانية والعمليـات               -

 .  حزيران الجاري25اضي، إلى االدعاء في محكمة الهاي في العدوانية ضد قطاع غزة في الصيف الم

��*

א��ل«:��*�د�����1���«���� ������
  ��1ق���������ط��*5
الرامية لتلبية احتياجـات   بإعاقة المبادرات" إسرائيل"، "1و17,��/�
ول"אH*�د�����א�1
*���اتهمت  -

 إقامة محطـة توليـد   على قطاع غزة من الكهرباء، التي لم توافق لغاية اآلن،
 .طاقة كهربائية عائمة في بحر غزة


א��ص�א�دو����Cא�=ز�C/�،�C:��������������"أن   -C1א��@C� א���ول��
P1���:א�.��-�א�$��ط��


א�� CCPلCC1 دמ�אCC "א��ل
CC��������D�CCא(�������CCوא���ط��CC2א(���CC1د����"�

 ."7ز0 א���
����2ط�ع

���
Fس�/:�א�&$��א���د��������
�א���1وط�����1�% �

 نة نابلس في الضفة الغربية والتي تعتبر ثـاني اكبـر المـدن            تعاني مدي  -

الفلسطينية، من حصار متمثل بمـستوطنات ومعـسكرات تابعـة لكيـان            

 الى الحواجز التي تغلق وتفتح بـأمر مـن   باإلضافة، اإلسرائيلي االحتالل

 للفلسطينيين  االقتصاديةحيث حولت المدينةَ من العاصمة      ،  جنود االحتالل 

  ، كوبةالى مدينة من

يحاول الكيان االسرائيلي خنق هذه المدينة وقتلها تحت عناوين مشتتة للحالة عندما يتهم نابلس انهـا                 -

عاصمة االرهاب ويمارس عليها االرهاب ، االحتالل يتهم نابلس بانها عاصمة االرهاب ويمارس عليها              
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 نابلس الى الهجـرة الداخليـة       ارهابا غير مسبوق بخنق اقتصادها والحياة اليومية فيها مما حدا بابناء          

  .خارج مدينة نابلس الى رام اهللا وغيرها من المدن 
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