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  اإلسرائيليةين من الصحف والمواقع  أبرز العناو

   2015-1-26 ألحداليوم   
  ــــ  

أفيغدور ليبرمان الى نشطاء الحزب بـشراء آالف        ) إسرائيل بيتنا (أوعز رئيس حزب     -
الفرنسية الساخرة التـي يوجـد علـى        ) شارلي إبدو (النسخ من العدد االخير لمجلة      

 . وتوزيعها مجاناغالفها رسم كاريكاتيري للنبي محمد 
  رئيس الوزراء اإلسرائيلى يحث النواب"..نووى إيران"أوباما ونتانياهو بسبب  تصاعد الخالفات بين -

يقرران عدم لقائه خالل  والرئيس األمريكى وكيرى.. بالكونجرس إلصدار قوانين ضدها" الجمهوريين"
  زيارته المقبلة لواشنطن

  ــــــــــــــــــــــــــ
الفرنسية في إطار إصـرارها     " شارلي إيبدو "أنها ستوزع   " ستيماتسكي"ار النشر اإلسرائيلية    أعلنت د  -

 على مبدأ حرية النشر
القائمة العربية المشتركة ستجعل العرب العبـين مهيمنـين فـي تحديـد الـسياسة                -

  "إسرائيل"بـ
 سالح الكيماوى السورىالجيش اإلسرائيلى يقلل تدريباته لمواجهة الحروب غير التقليدية بعد إزالة ال -

اإلسكان أقيمت في  التابعة لوزارة" إدارة بناء الريف " من الوحدات السكنية المدعومة من  %28 ان -
 . المستوطنات بالضفة الغربية خالل السنوات األربعة الماضية

  ــــــــــــــــــــــــــ
كل لقاء يؤثر علـى     تدخل سارة نتنياهو في كافة القرارات و      .  صمت الخرفان  :بن كسبيت  -

 اتخاذ قرارات خطير ومصيرية
تـصرفاتها غاضـبة    : تقديم شهادات مشفوعة بالقسم للمحكمة في قضية سارة نتنيـاهو          -

  خاصة بعد تناولها كميات كبيرة من الكحول
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رسـالة تطمـين لحـزب اهللا     القناة النقاب عن قيام إسرائيل بإرسال كشفت -
اهللا بعـد    محتمل مـن حـزب  وإيران عبر روسيا، وذلك خشية رد عسكري
  تصفية مجموعه من قادته األسبوع الماضي
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  تصريحات ومقاالت مختارة من المصادر اإلسرائيلية

  ـــــــــــ

  بعد دخول نيوزلندا لمجلس األمن؛ إسرائيل تحاول حل أزمة السفير
بعد حصول نيوزلندا على عضوية في مجلس األمن الدولي مطلع الـشهر الماضـي،               -

خارجية اإلسرائيلية الجهود لحل األزمة الدبلوماسية التي تفجرت في سـبتمبر           تبذل ال 
 ،الماضي حينما رفضت اعتماد السفير النيوزلندي المشترك مع السلطة الفلسطينية

أرسل وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، رسالة لنظيره النيوزلندي ماري ماكولي عبر فيها  -
 ،ة الدبلوماسية وإيجاد طريقة العتماد السفير النيوزلندي في تل أبيبعن رغبته في حل األزم

كانت إسرائيل رفضت باستعالء أن يكون السفير النيوزلندي المعتمد في إسرائيل معتمدا أيـضا فـي                 -
 السفير النيوزلنـدي     السلطة الفلسطينية ألنه يضعهما بذلك في نفس المكانة، وتسبب موقفها بإحراج          

الماضي ال يوجد سفير معتمد لنيوزلندا في ) سبتمبر( اء زيارته لتل أبيب، ومنذ أيلولالذي اضطر إللغ
 .إسرائيل

تدعو لمشاركة واسعة في  التماساً للجنة االنتخابات لشطب القائمة العربية وقيادات الداخل الفلسطيني ليبرمان يقدم
 إسقاط نتنياهو واليمين

اليهـودي دوف   بين حنين وحنين أي النائب الـشيوعي التحالف يثبت للجميع عدم وجود فارق «ان  -
 ، حنين وبين القيادية في التجمع الوطني الديموقراطي حنين زعبي

من قادته في فضائح  ليبرمان الذي يعاني من تدهور كبير في شعبية حزبه بعد الكشف عن تورط كثير -
مع، التي ال هدف لها إال دعم مشتركة مع التج فساد برر مبادرته بالقول إن من يرشح نفسه في قائمة

 مع أعداء إسرائيل، ال يستحق العضوية في كنيست إسرائيل التنظيمات اإلرهابية والتعاون

  ليبرمان يتعامل مع العرب كسلعة: رئيسة حركة ميرتس زهافا غلئون
 ، ميرتس ألي جهة المساس بالقوائم العربية او بالمواطنين العرب ال تسمح حركة -
المواطنين العرب في دولـة   ن المهووس ليبرمان بناء حملته االنتخابية على حسابتعودنا ملألسف  -

  اسرائيل، 
 ، حقوق العرب في اسرائيل ال تقل عن حقوق هذا المهووس العنصري المتطرف الفاشي -
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حزبه، فقد عودنا ليبرمـان علـى        اقوال ليبرمان العنصرية جاءت من اجل تغطية الفساد القائم داخل          -
من اجل اكتساب اصوات الفاشيين مثله ومن اجـل   لطرق واألساليب ضد المواطنين العرباتباع هذه ا

 .مصلحته الشخصية الحزبية

  "افرات"إسرائيل تخطط الستيطان تلة في بيت لحم قرب مستوطنة 
اصدر وزير الجيش السابق ايهود براك، تعليماته بإقامة مزرعة على التل تمهيدا للبناء االستيطاني عليها،               

ما وتم بناء مئات الوحدات االستيطانية في المنطقة إال ان ضغوطا دولية على نتنياهو أدت الـى تجميـد                   ك
 .البناء

 وز��	א����ن	א���א����
 الف شاقل لتخطيط البناء في المنطقة التي تعتبر هدفا استراتيجيا للمستوطنين، والتي             890ص  يخصت -

 ، ستقرب االستيطان الى بيت لحم
لكن عدد من   " اراض دولة "ة االحتالل كانت قد اعلنت عن المنطقة المزمع البناء عليها           يذكر ان حكوم   -

 التماسا الى المحكمة العليا اللغاء القرار ولم تـصدر المحكمـة            2011اصحاب االراضي قدموا عام     
 .قرارها حتى االن

 بقلم عميرة هاس الفلسطينيون يحافظون على ضبط النفس
يات  الفلسطينيين ليسوا بحاجة الى تحريض احد، فهم يعيـشون فـي واقـع              ان منفذي العمل  : المضمون(

احتاللي ال يطاق هو الذي يدفعهم الى التعبير عن غـضبهم ضـد الغطرسـة والممارسـات االحتالليـة                   
 ). االسرائيلية

" التحـريض "بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان يضلالن كعادتهما الجمهور االسرائيلي، فال حاجة الى             -
ن قبل السلطة الفلسطينية او شخصيات عربية اسرائيلية  ليقوم شـاب فلـسطيني بطعـن عـشرة                  م

 . اشخاص في حادث اعتداء
خاصة، فاألجواء موجودة منذ ان ولد متروك في معسكر الجئين فـي طـولكرم              " اجواء"ال حاجة الى     -

ـ       :وحتى قبل ان يولد ومن حوله      شاباك ووزارة الـدفاع    جيش الدفاع االسرائيلي واالدارة المدنية وال
هذه هي  . والمستوطنات ومستوطنيها وابراج الحراسة الخاصة بالجيش االسرائيلي والجدران الشائكة        

 . االجواء
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  المقاطعة وللقرار الفلسطيني باالنـضمام الـى         BDSان مواطني اسرائيل ملزمون بالشكر لمنظمة          -
غضب واالشمئزاز وهي مشتركة لدى جميع      فهذه مبادرات تتسامى على ال    . المحكمة الدولية في الهاي   

علـى العكـس مـن االعمـال     –الفلسطينيين  الى العمل المدني والقانوني الذي هو عمل غير عنيف           
 .اليومية للسلطة االسرائيلية

ان مواطني اسرائيل ملزمون  ايضاً بمباركة هذه النشاطات، فالمتظاهرون في كل اسبوع في القـرى                 -
ة ممن ال يلجؤون الى العنف، لبس هدفهم هو االسرائيليين المسافرين فـي             العربية في الضفة الغربي   

الحافالت، اهداف مسيراتهم  واحياناً حجارتهم هي االسرائيليون المسلحون من رؤوسهم حتى اقدامهم          
 .ممن ال يترددون في اطالق النار عليهم

  ــــــــــــــــــــــــــ

	"א����	���و���"�������	:	����وغ 	

، " القائمة الموحدة هي المنتخب األفضل واألكثر إسـرائيليا، واألكثـر صـهيونيا            ان -
بأن الجمهور سيشعر بالفرق بعد السنة األولى من رئاسته للحكومة، في كل            متعهداً  

 ، المجاالت

�����	�����	 	

ض يكفيك تخويف هذا الشعب، ألننا ال نخاف من التحري        ... إن نتنياهو ينشغل في التخويف والتحريض      -
 . والقذف، ومن يخاف األن هو أنت ألنه تم حسم االنتخابات وأنت في الطريق إلى بيتك

�א���	���� :	��!�ل	א������	��!وמ	
يقـف   نتنياهو للكونغرس من وراء ظهر اإلدارة، وجد نفسه نتنيـاهو  هدية ثمينة إليران، طبخ زيارة -

 ن الديمقراطيين والجمهوريين،أمام الرئيس اوباما، وإنما أعضاء الكونغرس م اآلن ليس فقط
 الرئيس بفرض الفيتو أن تقديم اقتراح قانون لزيادة العقوبات على إيران في هذه المرحلة سيفشله -

	:	אو���	אزو���	����	�ن	وא$�طن 	

ننظر ونستمع جيدا الى قناة فوكس نيوز، قلعة نتنياهو في  ال يفهم االمريكية، كان يجب ان) نتنياهو( -
مزقـوا  ' التي تحولت بين ليلة وضحاها إلى األكثر انتقادا لنتنياهو وكبار مـذيعيها،  الواليات المتحدة

  'وجهه
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	������و	د���	+�	�د	!�(���)	א��'ل:	%��وس	%وز 	

بـن  "الكاتب والروائي البروفيسور في دائرة اآلداب فـي جامعـة           : عاموس عوز 
  بمدينة بئر السبع " غريون

 اليمين فهو عبارة عن األلعوبة ودمية       األرض تحركت تحت أقدام نتنياهو نحو      -
  ، يد حاخامات التالل المتطرفين الذين يقودوننا للحرب ضد العالم اجمع في

تركها لهذه المناطق  يشكل خطرا عليها يفوق الخطر الناجم عن" الضفة"إن بقاء إسرائيل في المناطق  -
 وجوديا يهدد وجـود دولـة   ستشكل خطرا وعدم تحقيق السالم الن هذه الحرب لن تمس بنا فقط بل

 الدولة الواحدة إسرائيل وإذا لم يتحقق حل الدولتين ستولد
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  برز العناوين من الصحف والمواقع العربية والدوليةأ
  ـــــــــــ

  
حملة  الهيئة العربية العالمية إلعادة إعمار غزة في مدينة سايبرجايا الماليزية دشنت -

إعمار غزة   جمع مليار دوالر أميركي إلعادةتهدف إلى, "غزة مسؤوليتنا"تحت شعار 
 .برعاية رئيس الوزراء األسبق مهاتير محمد

  ــــــــــــــــــــــــــ
النار على الصيادين وقواربهم قبالـة بحـر منطقـة           أطلقت بحرية االحتالل اإلسرائيلي    -

 ، السودانية شمال غرب مدينة غزة
 مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل في       عدد من المواطنين بحاالت اختناق خالل      أصيب -

 ، منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل
هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي مساكن وخياما وبركسات تعود لبدو عائلة الدواهيك القاطين فـي               -

 .قريت بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة
 ، شوفة جنوب طولكرمدهس مستوطن مساء أمس، طفال في الخامسة من العمر من قرية -
 ،أصيب شاب برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة -
أصيب عشرات المواطنين باالختناق أمس، جراء قمع قوات االحتالل االسرائيلي لمسيرة النبي صالح              -

 .االسبوعية المناهضة لالستيطان
ثالث سيدات وطفلة، من اهالي القـدس، عـن         قررت سلطات االحتالل االسرائيلي، مساء أمس، إبعاد         -

 ،المسجد األقصى المبارك لمدة خمسة عشر يوماً
 ،اعتقلت قوات االحتالل اربعة فتية من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية -
من بلدة بيت أمر شـمال الخليـل بعـد    )  عاما17(اعتقلت قوات االحتالل الشاب يزن اشرف بدوي        و -

 ،نصبته على مدخل البلدةتوقيفه على حاجز عسكري 
اعتقلت ثالثة مواطنين في مداهمات شنتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما استدعت              و -

 .مخابرات االحتالل آخرين
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واحدة، وذلك للتغلب   رت األحزاب العربية في إسرائيل خوض انتخابات الكنيست في قائمة انتخابية            قر -
حزاب و التي تم سنها للحد من تمثيـل األحـزاب           على نسبة الخصم لتمثيل اال    

 .العربية في الكنيست
 فلسطينياً، نصفهم من األطفال، فـي  77إسرائيل خالل ثالثة أيام منازل  هدمت -

قياسـي مـن    الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، وفق األمم المتحدة التي أكدت تسجيل عدد القدس
 ، أعمال الهدم بسبب 2014النازحين الفلسطينيين خالل 

 2015 عن خطة الجمعية للعام      TURSABاعلن بشان اولوسوي رئيس جمعية وكالء السفر التركية          -
 . الف سائح تركي الى فلسطين100والذي اطلق عليها عام القدس إلرسال 

  ــــــــــــــــــــــــــ
االنفجار  غزة على حافة     :)رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة    (أحمد بحر   . د -

 في ظّل تأخر اإلعمار وتشديد الحصار 
  إلعادة إعمار غزة" المليار دوالر"إطالق حملة : ماليزيا -

  ــــــــــــــــــــــــــ
 .االراضي الفلسطينية وإسرائيل خالل الشهر المقبل" فالدمير بوتين"سيزور الرئيس الروسي   -
 "افرات"يطان تلة قرب مستوطنة  ألف شيكل الست890وزير اإلسكان اإلسرائيلي يخصص  -

  ــــــــــــــــــــــــــ

مستمرون في دعم القطاع الزراعي وتعـويض المتـضررين وفـق           : الحمد اهللا  -
 اإلمكانيات المتاحة

 أحد مشردي العدوان على غزة يحاول إحراق نفسه بمركز إيواء في خان يونس -
  كنيسة المهدنشطاء أرثوذوكس يرفعون علم فلسطين على جرسية الروم ب -

  ــــــــــــــــــــــــــ
أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة يدعو نتنياهو إلـى االسـتعداد             -

 لرئاسة المعارضة
 إصابة عدد من المقدسيين برصاص االحتالل ومستوطنون يقطعون أشجار زيتون في الخليل -
   منازل شرق خان يونسآليات االحتالل تطلق النار صوب المزارعين شرق المغازي وعلى -
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  مقتطفات من اإلعالم العربي والدولي
  ـــــــ

  

�	א���/	א����ط����ن	وא�.��'-ط'ق	�و�و%�	��0�'	 	
فـي مدينـة رام اهللا،      أمس  أطلق مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة في مؤتمر صحفي عقد            

ضم تجارب سبعة وستين أسيرا محـررا،       ، التي ت  'موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب    'الجزء األول من    
 .من صناع الحركة األسيرة

____________  

	��0و%�	�ن	א����وط��ن	��3!מ	��!�)	א2��1	�!�א��	$�ط�	א1!�'ل 	

 حركات استفزازية بحق المصلين بالمسجدعصابات المستوطنين اليهود  مارست -
 بوابـات   األقصى، وبحق النساء المبعدات عن األقصى اللواتي يعتـصمن علـى          

 الخارجية،  المسجد
من باب المغاربة تحيطها وتحرسها  في حين تواصلت االقتحامات للمسجد، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، -

 ،عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
مدينة نابلس قبل صالة الفجر وبعـد   كما حاصرت قوات االحتالل مسجد أبو خليل في عصيره الشمالية شمال -

 .عددا من المصلين هاء من الصالة، احتجزت قوات االحتاللاالنت
____________  

��)	�$�د	א��3ط��	א��ز�د	�ن	א����وط��ن	�ط��	 א����وط��)��	2015+�	 	

 ، حتى اآلن، شهد قدوم عائالت2015عدد من العمال وشهود عيان أن مطلع عام  أفاد -
 ، محافظة سلفيت ييهودية كثيرة واستيطانها في كافة البؤر والمستوطنات ف

المقامة على أراضي محافظة سلفيت للسكن فيها لعوامل  يفضل المستوطنين المستوطنات -
 ورخص االستيطان والشقق والحماية األمنية الكبيـرة، وسـهولة الطـرق،   " أبيب تل " عديدة، منها قربها

 .والدعم الكبير من قبل حكومة االحتالل
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 א�(����	�$�د	��وא�5	א����	+�	�����4	א�$.�	א����ط���
 محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى القطري السيد
ى أنه ومنـذ  قضية األمة عربياً وإسالمياً، الفتا إل القضية الفلسطينيةتعتبر  -

الغاشم لألراضي الفلسطينية واألمة اإلسالمية تعاني مـن   احتالل إسرائيل
 ويدفع الشعب الفلسطيني الصامد الثمن كل يوم،  هذه الجريمة النكراء

____________  

א����66�ن	א�!�و��66	א���66א�����	-�266	א����66�5	�!و�66ل	א����66!3�)	א������66	 د66%)

 :א����ط����	�.���א	א!�0�ز	�ذ8	א��وאل	-�0א7	1	���%د	2�%	���7	א���3 ����ط�
 كوني ساتو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية

 الفلسطينية هو واحد من اإلجراءات التي ال تساعد في بناء الثقة،  احتجاز األموال -
 ،تتم إعادة النظر في هذا اإلجراء نأمل أن -
 ،الفلسطينيين ولذا فإنها يجب أن تذهب إلى حيث تنتمي تجمع األموال نيابة عن -
 .التي يتوجب االمتناع عنها أن اليابان تعتبر أن المستوطنات غير شرعية وهي من اإلجراءات -

____________  
  

-��666א��ل	%666ن	0����666	א�666;�א��			"	%�و��666"	���666ون	دو�1666		60	..	2014(666'ل	

 :	א����ط����
إذ نص اتفاق   . عن جباية أموال الضريبة لصالح السلطة الوطنية      " ولةعم" مليون دوالر    60تقاضت إسرائيل    -

من المبالغ التي تجبيهـا قبـل تحويلهـا للخزينـة           % 3على ان إسرائيل تحصل على      " باريس االقتصادي "
  .الفلسطينية

____________  

 א�3دس	א�$����
�!6ذ�	�6ن	�(ط6ط	א���6ط���	����6ط�4	א������6	26�%								"	�4��6	א�63دس		">��6ن	6%�מ			

 א�3دس	א�$����
  والمقدسات الدكتور حنا عيسى، األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس



 

  ـــــــــــــــــــــــــ

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

 ���  2343�0com.inmonth-palestine://http أ0/ً	 +�	-,( +*�( $�)'&% $# "!�  �� ا��
- 12 - 

إن النوايا اإلسرائيلية هذه تظهر من خالل المشروع االستيطاني التوسعي فـي المدينـة المقدسـة،                 -
 ،واالستيالء على آالف الدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة

ون الدولي المدينة المقدسة أرضا واقعة تحت االحتالل غير المشروع، وتبعا لذلك ينطبـق              القانيعتبر   -
، التي تحرم وتجرم كل أعمال االستيالء على األراضي         1949عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام       

 ،الفلسطينية والطرد القسري واالستيطان، وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البالد
في إطار جرائم الحرب وفقا للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام رومـا لمحكمـة                االستيطانيندرج   -

 ، الجنايات الدولية
األمر العمل لحشد دولي على المستويات كافة إلخضاع كيان االحـتالل للعدالـة والمحاسـبة               يتطلب   -

تي يرتكبها فـي المدينـة المقدسـة        الدولية على جرائمهم باالستيطان والتهجير والتطهير العرقي ال       
 .المحتلة للديانات السماوية الثالث

	א��ط���	وא�.3��	א��0�%� 	

 	+��ط����	�ط���	و3%��	�0�%�77	�دמ	���زل		:!��	2��%
بأعداد كبيرة تحت " الشرقية القدس"تواصل سلطات االحتالل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية و -

لمستقبلية الهادفة إلى اقتالع وطـرد أكبـر عـدد مـن             ة لخدمة خططها  مبررات غير قانونية وزائف   
 ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية، والبـؤر  المواطنين الفلسطينيين من

  ، االستيطانية العشوائية، والطرق االلتفافية، والقواعد العسكرية الصهيونية
المناطق الخاضعة لسيطرتها  ة لهدم الممتلكات الفلسطينية فيتسعى سلطات االحتالل في اآلونة األخير -

قلها إلى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق  بغية السيطرة على األراضي في هذه المناطق ومنع
 الفلسطيني والصهيوني، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذيـة  نهائي بين الطرفين

جدار الفصل العنـصري    غير القانونية، ولمصادرة األراضي الفلسطينية لبناءللمستوطنات الصهيونية
 ، 2002الذي بدأت بتشييده عام 

القـدس  "الفلسطينيين في  أن سياسة العقاب الجماعي لسلطات كيان االحتالل التي تستهدف المواطنين -
زلهم في العشر سنوات  منا2115تمثلت بفقد  ،)بتسيلم(المحتلة حصيلتها وفقا إلحصائيات " الشرقية
 ، منزال 545 ، بعد هدم)2014 – 2004(األخيرة 
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، علما بأنه في العام المنصرم فقط عملت جرافات         1140 عدد القاصرين الذين فقدوا منازلهم كان     إن   -
 منشاة سكنية وغير 114هدم ) مؤسسة المقدسي(منزال، وفي معطيات أخرى  47االحتالل على هدم 

 . سكنية

 :	)>و�$�(�$<ون	א�������	�=�מ	א���!د4	����	����ق	א
 مسكنًا وبناء يملكها فلـسطينيون فـي القـدس    590هدمت سلطات االحتالل " إنه في السنة الماضية -

  ."نازحين  فلسطينيا إلى1177في الضفة الغربية، وحولت " جي"وفي المنطقة المصنفة  الشرقية
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	�6666666666666666/א��66666و	א�3����ن>و;666666666666666666�ع	 	

	+�	א��0ون	א���א����� 	

  ـــــــــ

 األسرى يهددون بالتصعيد رداً على إجراءات التفتيش العاري -
حاالت االعتداء على األسرى القاصرين بازدياد واسـتمرار معانـاة          : نادي األسير  -

 ثالثة أشقاء أسرى 
 ممن أطفال غزة دون السنتين يعانون من فقر الد% 70: ناشط نرويجي -

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فتى من بلدة دورا جنوب الخليل، واحتجزت شابين،             -
  ،وفتشت عدة منازل فيها

 .اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم، شابا من بلدة برقين جنوب غرب جنين -
لية الطعن في   اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجر اليوم، يونس متروك شقيق الشاب الذي نفذ عم             -

 تل أبيب صباح امس، 
 ،كما اعتقلت صديقه هيثم خربوش، من مخيم نور شمس بطولكرم -

 ************  

  قوات االحتالل تعتقل طفال قاصرا من دورا جنوب الخليل

عامـا  " 15"من جنود االحتالل الطفل محمد منقذ أبو عطوان  عدد اعتقل -
أن اقتحمـوا منزلـه فـي    في قرية الطبقة جنوب الخليل، بعد  من منزله

واقتادوه الى مركز توقيف في مـستوطنة كريـات       ،  ساعات الفجر األولى  
 .أربعه
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 	א����)	��ز���253	!���	א�.�د	و37

	א��א��ل	�!ول	א�1���	+�	א�3دس	א�2	�0���ن	2�%	אط����מ	 	

 باقامـات   تفرض المحاكم العسكرية االسرائيلية احكاماً على القاصرين مصحوبة بكفاالت مالية تقضي           -
 ، او ابعاد عن مناطق السكن مع وجود احد افراد العائلة" حبس منزلي"منزلية لمدد محدودة 

 حالة فـرض عليهـا   253 حالة وان 37ان مجموع من تم ابعادهم عن مناطق سكناهم من االطفال        -
  .الحبس المنزلي

لحكم المفروض عليـه،    تقضي االجراءات االسرائيلية بفرض تعهد على والدي الطفل بعدم اختراق ا            -
وان طائلة ذلك اعتقال الوالدين وفرض غرامات مالية عالية عليهم، واعادة اعتقـال الطفـل وكـذلك            

  .تقضي ان يصحب الطفل المبعد احد والديه الى منطقة االبعاد

  .ان هذه العقوبة تجعل من عائلة الطفل سجاناً عليه، وهي عقوبة مضاعفة على كافة افراد العائلة  -

الطفل المحكوم باالبعاد او الحبس المنزلي يتم تركيب جهاز انذار في احدى قدميه يحـدد مكانـه                 ان    -
  ،ومدى التزامه بالعقوبة المفروضة عليه ويكون تحت رقابة الشرطة واالجهزة االمنية االسرائيلية

ـ              - ة وتعتبـر   ان هذه االجراءات مخالفة لقواعد واحكام القانون الدولي والتفاقية حقوق الطفـل العالمي
 .اجراءات تعسفية وال اخالقية تمارسها حكومة اسرائيل بحق االطفال

 المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان 

إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على استدعاء أربعة أطفال فلسطينيين من الـضفة     -
 الغربية، دونما مبرر، وتهديدهم بالقتل، 

من قرية بيتين بالقرب من رام      ) عام14(لخطيب  مع استمرار اعتقال الطفلة مالك علي ا       -
 اهللا لليوم الثاني والعشرين على التوالي في ظروف سيئة، ومنع أهلها من زيارتها،

أن اعتقال األطفال الفلسطينيين دونما سند من القانون يخالف اتفاقية حقوق الطفل في مادتهـا رقـم                  -
وال يلجأ  (..)  بصورة غير قانونية أو تعسفية       ال يحرم أي طفل من حريته     "، والتي جاء فيها     )ب/37(

 ."إلى اعتقاله أو سجنه وفقًا للقانون إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية
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  االسرى يخططون لخطوة نضالية واسعة في شهر نيسان القادم

افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون االسـرى والمحـررين ان االسـرى              -
باالستراتيجية في شهر نيسان    يخططون لخطوة نضالية واسعة وصفوها      

القادم بسبب تردي اوضاعهم االنسانية والمعيشية واسـتمرار انتهاكـات          
 .ادارة السجون لحقوقهم

	:���B	��0و%�	�ن	א��ط���	א���1א����0	�'��/	א��ز�� 	

  .العالج الصحي للمرضى -
 .انهاء العزل االنفرادي -
 .وقف سياسة االعتقال االداري -
 .والمداهمات لغرف االسرى واقسامهموقف سياسة االقتحامات  -
 .االفراج عن االسرى الذي اعيد اعتقالهم بعد تحررهم في صفقة شاليط -
 .وقف االستغالل في اسعار الكنتين -
 .اعادة فتح القنوات الفضائية التي تم وقفها وادخال الصحف -
 .اعادة السماح للزيارات بشكل منتظم -

  الخليلخالل استقباله االسير في مستشفى االهلي ب

	$��د	2�%	�����	א��0א�מ	א�ط���	+�	�0ون	א1!�'ل:	א���1	א����ض	0.��	%وض:	��א�� 	

ان المرض تطور لدى االسير بعد اعطائه ابراً من االنسولين بمعدل ابرتين بـاليوم فظهـرت عليـه                   -
اعراض اخرى كالتضخم بالرقبة وآالم بالراس وضعف حاد بالنظر، وعلى اثر ذلك دخـل فـي حالـة            

وبة نقل الى مستشفى اساف هروفيه في قسم العناية المكثفة، ومن ثم نقل الى مستشفى الرملـة                 غيب
 ،حتى تم االفراج عنه
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   ساعة هاربين من آالمهم24وينامون ... ينزفون دما

	�د�و�	א�و;�	א��!�	�'����ن	���ض	א��1ع	و�!�د	��אش 	

نهم يواجهون صـرخات النـداء      ان االوضاع الصحية لالسرى في سجون تزداد صعوبة وخطورة وا         

 واالستغاثة في ظل خطورة اوضاعهم والتهديد على حياتهم نتيجة معاناتهم من امراض صعبة، 
رجله اليسرى المبتورة تنـزف  ، تنزف في سجن عسقالن والمحكوم بالمؤبد     محمد خميس براش  يقبع   -

  ،لرؤيةدما ويعاني من التهابات حادة في قدمه باالضافة الى مشاكل في السمع وا
 دما من رجله اليسرى التي تم بترها مؤخراً وان          ناهض االقرع ينزف االسير المقعد والمبتور القدمين       -

موجهاً صرخة مـن اجـل      ،  هذه الرجل بترت مرتين حتى اقصى حد من الركبة بسبب االلتهابات فيها           
 العمل والضغط والتحرك النقاذ حياته وحياة االسرى المرضى

 سير عدنان الرجبي من عزل ريمون الى عزل هداريمنقل األ: هيئة األسرى

سياسات العزل التي تتبعها ادارة مصلحة السجون بحـق عـشرات األسـرى المعـزولين، الـذين                 التنديد ب  -
يحتجزون بظروف صعبة ومأساوية على الصعيد المعيشي والنفسي، ويحرمون من التواصـل مـع العـالم                

األسرى في األقسام العادية، في غـرف ضـيقة متعفنـة عديمـة             الخارجي وزيارات األهل واالختالط ببقية      
التهوية واإلضاءة وال تتسع ألكثر من حجم األسير، حيث يمضي العديد من األسرى سنوات طوال في تلـك                  

 . الزنازين
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	ز���4	�������و	�وא$�طن	 	

  ـــــــــ

  عن استيائه من زيارة نتنياهوالبيت األبيض يعبر... رد فاتر من البيت األبيض على زيارة نتنياهو

����ن	א���)	א���ض ��طق	−0ون	-�����) 

للواليـات   نتنيـاهو  كل خبير بالعمليات السياسية يستطيع التأكيد أن زيـارة  -
وهذا ما نحاول  إسرائيل سير العملية االنتخابية في على ابا في الكونجرس سيؤثروإلقائه خط المتحدة

 منعه، ولهذا السبب لن يلتقي به الرئيس أوباما

لو علم البيت األبيض بزيارته قبل اإلعالن الرسـمي،          ، يبدو أن الدعوة تتجاوز األعراف الدبلوماسية      -
 ، منعها على لعمل

إن الحل الديبلوماسي أفضل للجميع، ولن يسمح الرئيس لتباين المواقف هذا بأن يضر التزام الواليات                -
 المتحدة األمني اتجاه إسرائيل

F���	−0ون	��0��א�(	وز��	א������	 

صـدور  ، مـستغربا مـن   في األراضي األميركية في أي وقت  إن السيد نتانياهو مدعو إللقاء كلمته -
الوزراء عن مكتب رئيس مجلس النـواب ولـيس عبـر القنـوات الدبلوماسـية                الدعوة إلى رئيس  

 المعروفة،

  سفير إسرائيل بواشنطن يدافع عن نية نتنياهو إلقاء خطاب أمام الكونجرس

���	 	א��א��ل	�د/	א�و�1�)	א���!د4	�ون	د������ 	

اسرائيل تقدر وتقيم الدعم . ال تهدف زيارة رئيس الوزراء للتعبير عن عدم احترام تجاه الرئيس أوباما -
هناك هدف واحد لزيارة رئيس الوزراء الى واشنطن        . الشديد الذي نتلقاه منه في العديد من المجاالت       

  وقت إلحداث تغيير الحديث عندما ال يزال هناك-
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إنه واجب أخالقي من رئيس الوزراء بأن يقوم بكل ما في وسعه لمنع ايران من تطوير أسلحة نووية                   -
 ستوجه الى إسرائيل حتما

 زيارة نتنياهو لواشنطن ستمس بالعالقات الثنائية

الرئيس باراك أوباما إزاء التوصل التفاق نووي  بمثابة تحد لنهج أن تلك الدعوة -
الشديد لتلك الخطوة التي ستؤثر علـى العالقـات    معربة عن انتقادها ران،مع إي

 ، بين البلدين الثنائية

 مـن  الفوز باستحسان الكونجرس عن طريق إظهار عدم احترامه ألوباما، سيعزز يعتقد نتنياهو أن -
 موقفه كزعيم قادر على الحفاظ على أمن إسرائيل، 

سياسـة   مم على استخدام كل الوسائل المتاحة لتقـويض النواب األمريكي مص رئيس مجلسأن يبدو  -
 .األمن القومي التي ينتهجها الرئيس أوباما ومهاجمتها


