
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 ���  2343�0com.nthinmo-palestine://http أ0/ً	 +�	-,( +*�( $�)'&% $# "!�  �� ا��
- 1 - 

                                                                                                                                                                                                                                                               



 

  ـــــــــــــــــــــــــ

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

 ���  2343�0com.nthinmo-palestine://http أ0/ً	 +�	-,( +*�( $�)'&% $# "!�  �� ا��
- 2 - 

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

� � �9−2−2015א����ن��وמ�� �
  ــــ  

 "معاداة اليهود"ضاء في البرلمان البريطاني يدعون لمحارية تصاعد ظاهرة أع -
  دعوات إسرائيلية لوقف هدم منازل الفلسطينيين -

- ��'&��4دو�מ��$و��������3700�ط�"�!� ����א���������א�א��� ���$وط�
 وليفني هرتسوغ مع االئتالف بعدم" يلتزم "ياهونتن -
 االحزاب المتدينة تنوي دعم نتنياهو -
 !القائمة المشتركة مختلفة حول برنامج حملتها االنتخابية -
 من ترويج نتنياهو" يسرائيل هيوم"التماس لمنع  -
 ئيلي القومي اإلسرا يتبادلون االتهامات بإضعاف األمن"الليكود" و"المعسكر الصهيوني"قادة  -

�א���א���(�א����ن��	زא) -� �$ط�)�$,��מ�א�وزא�א����ل����א��א��$*
  بإلغاء دعاية ليبرمان العنصريةلجنة االنتخابات  تطالب 48فلسطينيي ل" المشتركةقائمة ال" -

  ــــــــــــــــــــــــــ
  يطرح على بايدن وكيري نزع سالح غزة مقابل إعادة إعمارها  هرتسوغ -

 "شارلي إبدو"دم التماسا ضد منع حزبه من توزيع العدد االخير من ليبرمان يق -
   بتأييد من وزراء اليميناألميركي الكونغرس أمام خطابه إلقاءعلى يؤكد نتنياهو  -
   مستوطنات4 تمهيدية لتوسيع إجراءات  -

  نتنياهو يتذرع بإيران للدفاع عن خطابه أمام الكونغرس -
  بشكل مكثف إلسرائيلنتنياهو يدعو يهود فرنسا إلى الهجرة -
 مخطط إسرائيلي كبير لتوسيع االستيطان في الضفة وغور األردن -
 عامين خالل عوفرا في بيوت تسعة بهدم الدولة تأمر العليا -
 باريس تحدى كما واشنطن يتحدى نتنياهو -
 للخروج من الحفرة التي حفرها لنفسه" تدخل إلهي"نتنياهو بحاجة لـ -
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 ضات بشأن النووي اإليرانينتنياهو قلق من تقدم المفاو -
  في إسرائيل ضد خطاب نتانياهو في الكونغرس" اليسار"و" الوسط"قادة  -
  توغل إسرائيلي محدود في بيت حانون شمال القطاع -
 مناورة لجيش االحتالل تحاكي العدوان على غزة -

  بيت األبيضوقف التدهور مع اللالكونغرس بضغط على نتنياهو إللغاء خطابه ت يةسرائيلاإلالمعارضة  -
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�"��ن�א��
د��א���א�����$*������و�,	��
$� �
  ـــــــــــ

��4א��א�א��$�-�د����$و����  ���$وط�

في الجيش االسرائيلي بإيعاز حكـومي لتوسـيع أربـع          " א�دא�"�א��د����" تستعد -

فيـرد  "و"  عيمانويـل "و" حالميش"و" كدوميم"مستوطنات في الضفة الغربية هي      

 ،ة من أريحاالقريب" يريحو

ئة افي خرائطها الهيكلية أراضي مساحتها اإلجمالية ثالثة آالف وسـبعم         " اإلدارة المدنية "أشّارت   -

وأربعون دونماً مالصقة للمستوطنات األربع تمهيداً لإلعالن عنها أراضي دولة مما يفسح المجال  

 .رامية إلى توسيعهاأمام توسيع حدود تلك المستوطنات ومن ثم مباشرة اإلجراءات التخطيطية ال

���1�2014ط����*.ل��.�����מ،�و�/���!دد��ن�א��ز	�ن�*.ل�77���א��ل�$-دמ���زل� �
����ق�א�4מ�א��$	د"��&��ط�ن��د!و��و���3دמ�א���زل�1وً�א �

 �������زل���1ط��(���دא*ل��-دد���-دמ60

الـشرقية، وفـي     لقدس مسكنا وبناء يملكها فلسطينيون في ا      590هدمت السلطات اإلسرائيلية     -
 ،إلى نازحين  فلسطينيا1177في الضفة الغربية، وحولت ” جي“المنطقة المصنفة 

اإلنـسانية لألمـم     أكبر موجة نزوح سكاني في الضفة الغربية يسجلها مكتب تنسيق الـشؤون            -

 ، 2008 المتحدة منذ أن بدأ بتوثيق حاالت النزوح بشكل منهجي في

يملكها فلسطينيون فـي رام اهللا وأريحـا،         نا وغرفة وبناء   مسك 42أحصى مكتب التنسيق هدم      -

 .والخليل، جنوب الضفة شمال الضفة الغربية، وفي القدس
 فلسطينا آخرين أكواخا    59الهدم هذه، فقد      فلسطينا باتوا في العراء جراء أعمال      77وعدا عن    -

وقال مكتب التنسيق ان . الزرائب التي تأوي إليها الحيوانات يستخدمونها لتأمين رزقهم وال سيما

 ،المساكن التي تم تدميرها بنيت بهبات دولية ثمانية من
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لكن الفلسطينيين ومنظمـات     ،تراخيص للبناء  إسرائيل هدم هذه المساكن والمنشآت بغياب      تبرر -

التي يسمح للفلسطينيين بالبناء فقط في ” جي“في المنطقة  حقوق اإلنسان تؤكد أن الفلسطينيين

الجـيش اإلسـرائيلي    المتحدة، مضطرون للبناء بدون ترخيص، حيث يندر مممنها وفق األ% 1

 .التراخيص الالزمة للبناء منحهم

��א�	$.ل���$�ن��-دמ� "!و�1א"���ن�1(���$وط���9א�����א���א������$�����6ط
 البناء في السنتين األخيرتين على أن ثلث ميزانيات الدعم المالي للتطوير والبناء الريفي قد صرفت في -

 وحـدة سـكنيةن   66 مليون شيكل لبناء 1.7خصص لها  التي" عوفره"المستوطنات، بينها مستوطنة 
 . ألف شيكل لكل وحدة27بتكلفة 

أسنات كيمحي، في الثامن عشر من كانون  المصادقة على تقديم الدعم المالي عن مديرة الدائرةصدرت  -
في المستوطنة بدأت قبـل     " غير القانونية "ال البناء   أن أعم  ، في حين  2013من العام   ) ديسمبر(األول  

 .2010سنوات، في نهاية العام  المصادقة بثالث
  ــــــــــــــــــــــــــ

�د��ن-و��,ذ�8�"�א�و��(�א�
�6"�ط��(��,)�������1�6��$	/������א�� �
لغير اليهود الـذين    لقب يمنح   "وهو  " نوع من الوثني الصالح   "وصف القاضي، المواطن الفلسطيني بأنه       -

، "قاموا بحماية يهود خالل المحرقة النازية التي وقعت إبان الحرب العالميـة الثانيـة             
وأوصى بمنحه تصريح لدخول إسرائيل والعمل فيها وفرض عليه عقوبة السجن لمدة            

 ، يوما فقط وهي المدة التي قضاها في السجن بانتظار المحكمة18
ى بسبب مخاطرته بحياته إلنقاذ يهود دخلوا قريته التي يقيم فيهـا            يجب أن ال نفرض عليه عقوبة أخر       -

 .شمال الضفة وعرض حياته ومصدر عيشه في القرية للخطر

א���::د�"�א�����::��$�,::ذ���::ن�!ز�::��و�::ن�دو�::��:��دא�::(��$::وמ����و�::دא�::��ق���س�א�::

����א�,و������ �
مـستوى الـدولي، منـضما بـذلك        تورط إسرائيل بعزلة أعمق ومن عقوبات أشد على ال        التحذير من    -

  لتحذيرات رؤساء موساد آخرين
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يحظر علينا أن نخاف فإسرائيل قوية وملزمة بطرح مبادرة الستئناف المفاوضات وال نملك ترف التنازل  -
 .عن السالم ومجبرون على االفتراق عن الفلسطينيين على مبدأ الدولتين عبر مفاوضات إقليمية

 א�4ن�א�دא*�(�و���ن�א�	�)�!� �א���)���د�وزא�"�"�א�����א��-ود="
المقبلة بالحصول على حقيبـة   اليميني المتطرف االنضمام إلى الحكومة" البيت اليهودي"يشترط حزب  -

أييليت شاكيد في هذه الوزارة، وسط إعالن الحرب على  األمن الداخلي، وأن يتم تعيين عضو الكنيست
 ، األفارقة العرب والالجئين

  ــــــــــــــــــــــــــ

��א���א������א�,د���*$����)/�$�$<����د�א� �
تغيـراً دراماتيكيـا فـي الخريطـة        " إسرائيل"أظهر احدث استطالع لرأي العام في        -

وحزب " يتسحاق هرتسوغ " حزب العمل بزعامة     $	:���السياسية اإلسرائيلية بعد فوز     


وبرئاسة تسيبي ليفني على حزب الليكود       " الحركة"	���� �!� في حين   )��,�دא�22(�-�

 ).��,�دא20A( بزعامة نتنياهو على 	ز)�א���/ودحصل 
يليه حـزب الليكـودي المنـشق       )  مقعدا 15(حصول حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بيينت على          -

 ). مقعدا13(بحصوله على " موشي كحلون"
برئاسة يائير  " هناك مستقبل "زب  ويليه ح )  مقعدا 11(على  " إسرائيل بيتنا "حصل حزب أفيغدور ليبرمان      -

 .فقط)  مقاعد10(لبيد على 
بينما حصل  )  مقاعد 7(المتدينين بحصول كل منهما على      " يهدوت هتوراه "يأتي بعد ذلك حزبي شاس و      -

فقط بسبب نـسبة الحـسم      )  مقاعد 9(واألحزاب العربية على    )  مقاعد 6(حزب ميرتس اليساري على     
 .الجديدة

لجديدة فتتعلق بالمرشح األنسب لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية فبعد تفوق نتنيـاهو           أما النتيجة المفاجئة ا    -
يليه رئيس  %) 23(على منافسيه ألكثر من عامين تراجع التأييد الشعبي لترشحه لرئاسة الحكومة إلى             

 .وهو التقارب األقوى منذ سنوات%) 22(حزب العمل يتسحاق هرتسوغ ب 
بيد مع حزب العمل وكحلون وميـرتس بعـد االنتخابـات القادمـة             يرى مراقبون أنه في حال تحالف ل       -

، كما ستحصل األحزاب اليمينية من ليكود وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي           ) مقعد 49(فسيحصلون على   
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 إلـى مقاعـد     9، والمقاعد العربية ال     14ما يعني تحول مقاعد األحزاب المتدينة ال        )  مقعدا 48(على  
 .يطة السياسية اإلسرائيلية المقبلةفاصلة في رسم هوية الخر

 "ليبرمان"المهاجرون الروس يتخلون عن حزب  -
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���ز�א���و�ن��ن�א�
	��وא��وא���א�������وא�دو���� �
  ـــــــــــ

 
 القطاعتوغل إسرائيلي محدود في بيت حانون شمال  -
 مناورة لجيش االحتالل تحاكي العدوان على غزة -
 نتنياهو يدعو يهود فرنسا إلى الهجرة بشكل مكثف إلسرائيل -
 للمرة الرابعة" بوابة القدس"اعادة تشييد قرية  -

 مخطط إسرائيلي لتهويد معالم منطقة الباب الجديد بالقدس -
 دعوة المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته تجاه أطفال غزة -
  عائلة800 مليون دوالر على 1.1توزع " أونروا" -

  ـــــــــــــــــــــــــ
قبيـل  '  الروسية األصول اليهود ذات    أصوات' تسعى الصطياد    اإلسرائيلية األحزاب -

 اتاالنتخاب
   بنيامين نتنياهواإلسرائيليكيري وبايدن يزدريان رئيس الوزراء  -

  ــــــــــــــــــــــــ
 "حي راموت" وحدة استيطانية في 64 غرفة فندقية في المكبر وقرار بإقامة 580نشر عطاء لبناء  -

واعتقـال  ..  شـهداء  10الف المستوطنين يقتحمون األقصى وارتقاء      آ :2014	
د�� -
   مقدسيا2250ً

   مواطنا عن األقصى ومحاولة اختطاف طفلين الشهر الماضي24 وإبعاد حالة اعتقال 150 :א�,دس -
 ــــــــــــــــــــــــــ

 االحتالل يعتقل جميل برغوثي القائم بأعمال هيئة الجدار واالستيطان بسلواد -
  العشرات يتظاهرون بالقدس احتجاجا على اعتقال األطفال -
  قبل أيام في الخليلسوفاة طفل تعرض للده -

   بمرض اليرقانإصابة 250 حالة وفاة و30: مخيم اليرموك بدمشق -
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���ن�א�!.מ�א����(�وא�دو�(��,$ط& �
  ـــــــ

	����	�� �!�C	$���!��א��.מ�ود��1א���!دא���<ز"א���د� 
االتحـاد   كرر وزير الخارجية األمريكي جون كيري ومسؤولة السياسة الخارجية في -

ويان الياسون  األوروبي فيدريكا موغيريني ووزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف
لطموحـات الفلـسطينيين    نائب األمين العام لألمم المتحدة ضرورة احترام المحادثات

 ،قامة دولة ومخاوف إسرائيل األمنيةبإ
غزة حيث هناك حاجة السراع وتيرة إعـادة   تشعر اللجنة الرباعية بقلق بالغ إزاء الوضع الصعب في -

 .رالضرورية للشعب الفلسطيني وضمان االستقرا اإلعمار للتعامل مع الحاجات

)���Dد"�!�����א��.מ:��ود�ط�ق��!���ن�א�'�و�=��� �
����وא������א��4����1�د��/��و�D��(א����ل�א4!� ���د�א4و�و�(���EFون�א�*	$. 

اآلن، وبعد أن أصبحت المنطقة مضطربة أكثر من أي وقت مضي، أصبح من الضروري إيجاد طـرق                  -
وهذا ال يؤثر على األطـراف المعنيـة        . إلعادة عملية السالم في الشرق األوسط إلى مسارها الصحيح        

 ،يضاً على المنطقة بأسرها والعالم ككلوحدها فحسب، بل يؤثر أ
للـسلطة الفلـسطينية    ن شراكتنا االقتصادية والسياسية العميقة مع إسرائيل ودورنا كممول أساسـي إ -

 ، محورياً في إعادة إحياء محادثات السالم ووكالة غوث وتشغيل الالجئين األونروا يعطينا دوراً
وسيا يقع على عاتقهما جزء كبير مـن المـسؤولية لخلـق          إن االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ور      -

 .توافق عالمي يؤدي إلى إنهاء الصراع في الشرق األوسط
أن مبادرة السالم العربية ورؤيتها تمثّل أساساً جوهرياً للتوصل إلـى حـل شـامل للـصراع العربـي           -

 .رةاإلسرائيلي، وأن أية مبادرة سالم مستقبلية يجب أن تستند إلى هذه المباد
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يظهر   الجيش اإلسرائيلي ال يشفع لهم، حينفييبدو أن تجنّد الشبان العرب الدروز  -
فقد تعرض الشاب رازي حسيـسي، مـن        . أنهم من العرب  
الكرمل، إلعتداء وحـشي، وذلـك أثنـاء     سكان بلدة دالية

الياغور بالقرب من لملهى في بلدة  خروجه من موقف محاذ
 ، حيفا، وذلك ألنه تحدث بالعربية مع رفاقه

كان عدد من األشخاص اعتدوا بالضرب المبرح على الشاب       -
رازي حسيسي، بعد سماعه يتحدث باللغة العربية، حيـث          
قاموا بإلقاء الحجارة عليه وكسر زجاج السيارة التي كـان          

 ، يستقلها
في حيفا، حيث خضع لعمليـات جراحيـة        " رمبام"ى مستشفى   وعلى اثر الحادث تم نقل الشاب رازي إل        -

 ، خالل ساعات بعد أن اتضح أنه يعاني من كسر في منطقة العين والفك السفلي
 ــــــــــــــــــــــــــ

Iط��Fد!ن�1(�א���������1ط���,�,Fس��*� �
ب يارا ورهف وأسيل وسديل ويافا جهاد الفقيه، خمس شقيقات فلسطينيات، اخترن لع            -

 ، الشطرنج، وحققت ثالث منهن إنجازات ملموسة في بطوالت إقليمية وعربية ودولية
أن بدايات مشاركة النادي النسوي كانت في بطولة فلسطين للفئـات العمريـة عـام                -

 بثالث العبات حصدن المراكز األولى للفئات الثالث الالتـي شـاركن فيهـا،              2010
، حيـث   2012ثم بطولة الفئات العمرية في الـيمن عـام          وبطولة عربية في األردن في العام نفسه،        

 ، حصلت فلسطين على المرتبة الرابعة
 178من البطوالت العالمية التي شارك فيها الفريق، بطولة العالم في النرويج العام الماضي بمشاركة                -

 دوال  ، وسبقت 103 على مستوى العالم إلى المرتبة       163دولة، حيث انتقلت فلسطين من الترتيب رقم        
عربية ضليعة في اللعبة، وفي البطولة كانت الطفلة أسيل أول فلسطينية تحصل على لقب دولـي فـي                  

  .الشطرنج
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  ـــــــــ

 حتاللمفوضية األسرى تطالب مؤسسات حقوق الطفل بحماية أطفال فلسطين من بطش اال -
 ازدياد عمليات التفتيش بحق األسرى -
  مقدسيين5الل يعتقل االحت -
 االحتالل يعتقل شابين جنوب نابلس -
 االحتالل يعتقل مواطنا ويستدعي آخرين في بيت لحم -

 االحتالل يعتقل مواطنين شرق الخليل -
 "ايشل"ضع الصحي لثالثة أسرى مرضى في تدهور الو -

 االحتالل يرفض طلب األسيرات التواصل مع أقاربهن األسرى -
 
  إسرائيل تحارب األسيرات نفسيا بفرض غرامات مالية مرتفعة: قراقع -
  الحياة شبه مستحيلة داخل زنازين العزل: األسير ثابت مرداوي -
  وقفة تضامنية في مدرسة األسيرة مالك الخطيب -

  األطفالالعشرات يتظاهرون بالقدس احتجاجا على اعتقال -

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

1(���ن����F�ع�א�����"�!و�1"א4و'>������
� �
تتعمد إدارة السجن بشكل يومي الضغط وتشديد الخناق على األسرى من خالل االجراءات التـصعيدية،                -

كما أن وتيرة األمن مرتفعة لديها وتلجأ دائما لتنفيذ اقتحامات مفاجئـة للغـرف              
 ،عن أجهزة اتصاالتوإجراء تفتيشات بحجة البحث 

يعيش األسرى في عوفر، إنهم تحت رحمة ومزاجية اإلدارة، فاألسرى المرضـى             -
 يتعرضون لسياسة إهمال طبي ممنهجة وال يقدم لهم شيء من العالج سوى المسكنات، 
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إلصابة في يده اليمنى وجرحت     " عتصيون"تعرض األسير ادريس شحادة خالل تواجده في مركز توقيف           -
 ساعة قبل نقله إلى المستشفى، ويوجد لديـه مـشكلة فـي             14وبقي ينزف على مدار     سم،  10بطول  

 ،تحريك يده وأصابعه وهناك مماطلة في تقديم العالج المناسب له
ارتفاع عدد األسرى المعزولين في اآلونة األخيرة، وارتفاع سقف األحكام اإلدارية، وإجراء المحاكمات              -

 .لممتلكات وتخريبها خالل عمليات التفتيش، وزيادة حركة التنقالتالداخلية وفرض الغرامات، والعبث با

�-F��"دو���ذ�!د� ����������K�,��ون�1(�!زل��
عمدت إدارة سجن مجيدو الى عزل أربعة أسرى فلسطينيين في زنازينها منذ عدة أشهر، وذلـك فـي                   -

يق الخناق على األسرى    من اجل تض  ، وذلك   نطاق سياستها العنجهية التعسفية بحق األسرى والمعتقلين      
 واالستفراد بهم، 

لمـصلحة   السجون ذاهبة الى التوتر والتصعيد بسبب اسـتمرار الـسياسات االسـتفزازية    أن أوضاع -
 .السجون تجاه الحركة األسيرة

��دא*�����	ق��/��و�	1(���ن�!�,.ن10!,و��Kא���...� �
في السجن وفرض عقوبات جـائرة      ادارة سجن عسقالن قامت باجراء محاكمات داخلية لعشرة اسرى           -

 ،  شيكل لكل اسير، والحرمان من زيارات االهل لمدة شهر250غرامات مالية بقيمة : بحقهم تتمثل بـ 
باجراء تفتيش استفزازي والعبث بمحتويات الغرفة واخراج االسـرى الـى الـساحة             اإلدارة  قامت  كما   -

ة من الغرفة وقد استمر هذا التفتيش سبع        والحاق االضرار باغراض االسرى وسحب االجهزة الكهربائي      
 .ساعات

�)��$"���
1(�א���א������1(�א�,دس"�א���Fد�א���' �א�&��ط����ن�1(�א��' 
التي يقـدمها   أعرب العديد من المواطنين المقدسيين عن إستيائهم من الخدمات المنخفضة -

من العمليات الجراحية  التأمين الصحي اإلسرائيلي في حين ال يغطي التأمين الصحي الكثير
الى المشكلة األكبر والتي يعـاني       التي يحتاج اليها عدد من المرضى بشكل مستمر إضافة        

التأمين الصحي عـنهم بـسبب عـدم إلتـزامهم بالـدفع       منها نسبة كبيرة من المقدسيين وهي حظر
 ، المرتبط بالصحي لمخصصات التأمين الوطني
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