
 

 ة فلسطينــــدول
 لسطينيــةالفمنظمـة التحريـر 
 لسطينيــةالفاللجنــة الوطنيـة 

       للتــربيـة والثقافـة  والعـلوم  

 

 

 State Of  Palestine 

Palestinian Liberation Organization 

 Palestinian National Commission  

For  

Education, Culture & Science 
 

   174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
   PNCECS@Palnet.com، البريد االلكتروني : 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 

                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 

 

1 

 2017ذار آ ، 7الثالاثء   التاريخ:

 دســـقـــالة الـرسـ
 نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للرتبية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 " اجلرحى الفلسطينينيأطباء بال حدود": جيش االحتالل يعيق إسعاف. 

 االحتالل يعتزم هدم غالبية بيوت ابدية القدس. 

 القدس: االحتالل حيتجز طفالا مصاابا وهو مقيد ابلسرير. 

 االحتالل ينصب حاجزين ويفتش املركبات ابلقدس. 

  أسرى مقدسيني 3االحتالل يفرج عن. 

 650   هدمت منذ مطلع العام يف القدس منزالا. 
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 جيش االحتالل يعيق إسعاف اجلرحى الفلسطينينيأطباء بال حدود": "
 

اهتمت منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان، جيش االحتالل "اإلسرائيلي" أبنه ال يبادر لعالج 
دقيقة يف املتوسط دون أن يستدعي  47املصابني الفلسطينيني الذين يطلق النار عليهم، بل ينتظر مدة 

 .لى حياهتم بسبب استمرار نزيفهمهلم سيارات اإلسعاف؛ ما يشكل خطراا ع

وذكر املراسل العسكري ملوقع "ويلال" اإلخباري العربي موشيه شتاينميتس أن تقرير املنظمة أورد مثاين 
حاالت ملصابني أطلق عليهم جنود االحتالل النار وانتظروا وقتا طويال حىت إسعافهم، وقدمت املنظمة 

 .يق فيهاهذه الشكاوى للشرطة "اإلسرائيلية" للتحق

ونقل التقرير عن وحدات الطوارئ الفلسطينية أن قوات االحتالل "اإلسرائيلي" تعيق وصوهلم إىل أماكن 
إصاابت اجلرحى إلسعافهم، وتصر على انتظار وصول سيارات "جنمة داود احلمراء" )خدمات اإلسعاف 

 ."اإلسرائيلية"(، رغم أن املسعفني الفلسطينيني يف امليدان

ا مبخيم قلنداي لالجئني، ومدينيت البرية وبيت حلم؛ حيث اشتكى القدس الت مبدينةوتركزت احلا ، وحتديدا
 .أفراد اهلالل األمحر الفلسطيين من اعتداءات جنود االحتالل

امي حممد أبو عريشة املسؤول عن املنظمة يف األراضي احملتلة وْصَفه لسياسة ونقل التقرير عن احمل
االحتالل "اإلسرائيلي" جتاه الطواقم الطبية الفلسطينية أبهنا "عنيفة ومتييزية وعنصرية"، مضيفا أن 

 .األخطر أهنا تتسبب يف أضرار صحية للمصابني

 
 االحتالل يعتزم هدم غالبية بيوت ابدية القدس

 

أفادت صحيفة "هآرتس" العربية إنه يستدل من إعالن ما يسمى بـ"اإلدارة املدنية" التابعة لالحتالل 
أمس، عن صدور عشرات أوامر اهلدم ملباٍن يف القرية البدوية الفلسطينية ابملنطقة املعروفة ابسم "اخلان 

ليه أدوميم على أراضي بدة ( ومستوطنة معا1األمحر" الواقعة يف املنطقة "ج"، ابلقرب من شارع رقم )
أمر وقف ابلبناء، واليت سلمت للسكان يف الشهر  42  احملتلة، أنه استبدل القدس العيزرية جنوب شرق

 .، ميكن تنفيذها خالل أسبوعهدم املاضي، أبوامر

وقال حمامي السكان، شلومو ليكر، إن حتويل أوامر وقف البناء إىل أوامر هدم يشكل تقدما آخر حنو 
 .هدم قسم كبري من بيوت القرية
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العليا، ضد األوامر اليت تسلموها  حمكمة االحتالل وكان السكان قد التمسوا يف األسبوع املاضي، إىل
ملباين طاملا تواصل النظر يف وطلبوا من القضاة إصدار أمر احرتازي مينع هدم ا  قبل ثالثة أسابيع،

 .القضية، لكن احملكمة مل تصدر أمرا كهذا حىت اآلن، وميكن لـ"اإلدارة املدنية" أن هتدم املباين

وأشار سكان القرية لصحيفة "هآرتس" يف الشهر املاضي، إىل أنه على الرغم من تسليم أوامر هدم 
 .رة مثل هذا العدد الكبري من األوامر يف آن واحدللسكان يف مرات سابقة كثرية إال أنه مل يوزع يف أي م

وكانت قوات االحتالل قد عرضت على السكان يف السابق إخالء القرية واالنتقال إىل مكان اثبت، 
لكن السكان رفضوا االقرتاح وقالوا إن املكان املقرتح ال يليب احتياجاهتم من حيث منط حياهتم وكونه 

أخرى. وقد امتنعت القوات يف املاضي عن القيام بعمليات إخالء واسعة يقوم قريبا من قبائل بدوية 
 .للفلسطينيني من املناطق ج، خاصة بسبب التدخل الدبلوماسي األورويب واألمريكي

دوميم، أمعاليه  قريبا من مستوطنة C يشار إىل أن البدو الذين يعيشون يف )ابدية القدس( ابملنطقة
بني احلني واآلخر إبحضار مباٍن  االحتاد األورويب لة فقر مدقع، ويقوميعيشون يف ظل ظروف قاسية وحا

بشكل غري قانوين. لكن االحتاد األورويب يلصق عليها ملصقات   جاهزة خلدمة السكان، وتوضع هناك
 .حتمل صورة علمه

 
 القدس: االحتالل حيتجز طفالا مصاابا وهو مقيد ابلسرير

 

 صفا -القدس احملتلة 

عاماا(  14قالت صحيفة "هآرتس" العربية إن شرطة االحتالل احتجزت طفالا فلسطينياا يبلغ من العمر )
جبل املكرب"، إثر إطالق النار عليه  –خالل خضوعه للعالج يف مستشفى "هداسا  وهو مقيد ابلسرير

 وإصابته، ابدعاء أنه رشق حجارة.

نسان أن التقييد إىل السرير والتحقيق مع الطفل يف املستشفى يشكل وأوضحت مجعية أطباء حلقوق اإل
 خرقاا فظاا ملبادئ األخالق الطبيبة.
يف منطقة عينه اليسرى قبل أسبوع، حني تعرض إلطالق انر من قبل وقد أصيب الطفل بعيار إسفنجي 

شرطة االحتالل قرب مدخل خميم شعفاط مشال شرق القدس احملتلة، ما أسفر عن إصابته بتمزق يف 
 شبكة الرؤية، ونزيف دموي داخلي وكسور يف الوجه.

ت السيارة عند احلاجز وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقله إىل املشفى، لكن شرطة االحتالل اعرتض
 وبدأت ابلتحقيق مع ركاهبا.
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وحسب شكوى قدمتها منظمة أطباء، فقد قامت الشرطة بتصوير الطفل، ومن مث أبلغت والده والطاقم 
الطيب أبن الفىت "مطلوب"، وال ميكن نقله إىل مستشفى املقاصد، وبعد أتخري دام نصف ساعة، أمرت 

 ستشفى "هداسا".الشرطة سيارة اإلسعاف ابلسفر إىل م
وكتب احملامي حممود أبو عريشة من منظمة أطباء، واحملامية رونيت سيلع من مجعية حقوق اإلنسان، يف 

 شكوى قدماها إىل "ماحش"، أن "أتخري نقل الطفل ملدة نصف ساعة هو عمل متطرف وغري حمتمل".
فراد من الشرطة للتحقيق معه، وجاء يف الشكوى أنه خالل الليلة األوىل للطفل يف املشفى وصل أربعة أ

ورغم أن القانون يلزم الشرطة ابلسماح ألحد والدي الطفل ابلتواجد خالل التحقيق، إال أن الشرطة 
 أخرجت والده من الغرفة.

 
 االحتالل ينصب حاجزين ويفتش املركبات ابلقدس

 

 صفا -القدس احملتلة 

 ن يف بلديت سلوان والعيسوية ابلقدس احملتلة.نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح الثالاثء، حاجزي

وحبسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات االحتالل نصبت حاجزاا يف حي عني اللوزة ببلدة 
 سلوان، وشرعت بتفتيش املركبات، مما أدى إىل حدوث أزمه مرورية خانقة.

يف عني اللوزة، واستفزت سكانه، وأشار إىل أن قوات االحتالل دامهت الليلة املاضية منزل آل عبيسان 
 ومن مث انسحبت بعد ذلك.

ويف سياق متصل، نصبت قوات االحتالل حاجزاا على املدخل الغريب لبلدة العيسوية، ما أدى حلدوث 
 أزمة مرورية يف املنطقة، فيما أوقفت احلافالت وفتشتها يف حي الشيخ جراح وسط القدس.

 نني، شابني فيما استدعت فتية للتحقيق من بلدة سلوان.وكانت قوات االحتالل اعتقلت أمس االث
وذكر مركز املعلومات أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة، ودامهت عدة منازل سكنية واعتقلت 

 عاماا( وضياء عودة. 20الشابني موسى حممد عودة )
عيسى القاق عاماا(، حممد  17كما سلمت استدعاءات للتحقيق لثالثة فتية هم مسلم موسى عودة )

 عاماا(. 17عاماا(، وأمحد حممد فروخ ) 17)
 

 أسرى مقدسيني 3االحتالل يفرج عن 
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 صفا -القدس احملتلة 

 أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي االثنني، عن ثالثة أسرى مقدسيني بعد انتهاء مدة حمكومياهتم.

ب" الصحراوي عن األسري حممد وحبسب جلنة أهايل األسرى املقدسيني، فقد أفرجت إدارة سجن "النق
عاماا( من حي رأس العامود، بعد أن أمضى مدة ثالثة أشهر رهن االعتقال  19اندي محدي اهلشلمون )

 اإلداري بقرار صادر عن وزير اجليش اإلسرائيلي.
 ، وتنقل يف عدة سجون، وسبق له أن اعتقل عدة مرات.8/11/2016وكان اهلشلمون اعتقل بتاريخ 

صل، أفرجت إدارة سجن "جمدو" عن الشبل املقدسي يوسف ماجد عبد املعطي حزينة ويف سياق مت
 عاماا( من البلدة القدمية، بعد أن أمضى مدة حمكوميته البالغة تسعة أشهر. 16)

عاماا( من واد اجلوز، بعد  18كما أفرجت إدارة سجن "النقب" عن األسري حازم حممد حممود سعيدة )
 أشهر. 10لبالغة أن أمضى مدة حمكوميته ا

 ، وسبق له أن اعتقل عدة مرات، ومكث رهن احلبس املنزيل.30/5/2016وكان سعيدة اعتقل بتاريخ 
 

 هدمت منذ مطلع العام يف القدس منزالا  650 
 

أكد حمافظ القدس ووزير شؤون القدس، م. عدانن احلسيين، اليوم االثنني، أن سلطات  -معا -القدس
، وذلك على أيدي قوات 2017يف مدينة القدس احملتلة منذ مطلع العام بيتاا  65االحتالل هدمت 

 نذ بداية العام اجلاري، ضمن خطة االحتالل م
 .% داخل املدينة املقدسة12سرائيلية لتهجري املقدسيني وتقليص عددهم اىل إ

دقة ار احملودق م. احلسيين، خالل مؤمتر صحفي عقده يف مدينة رام هللا، اليوم، انقوس اخلطر ابألخط
 .سناد أبناء القدس قبل فوات األوانإىل دعم و إابملدينة املقدسة، داعياا 

%، واهلدف اإلسرائيلي 40ألفا وتقارب نسبتنا  350وقال م. احلسيين إن "عددان يف القدس حوايل 
% وذلك عرب عمليات اهلدم املتكررة ومنع إصدار 12تقليص نسبة الوجود الفلسطيين يف املدينة اىل 

 ."تراخيص البناء واملضايقات ومصادرة األراضي إلقامة املستوطنات

ووفقاا للحسيين تتجه أنظار االحتالل حاليا لتهويد ما تبقى من بلدة القدس القدمية اليت تبلغ مساحتها 
آالف مستوطن، وذلك عرب استهداف أماكنها املقدسة  4ألف مواطن و 37دومن ويقطنها قرابة  900

المية خصوصا املسجد األقصى املبارك، حمذرا من سيناريو شبيه ابحلرم اإلبراهيمي املسيحية واإلس
 .الشريف يف مدينة اخلليل
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وأضاف م. احلسيين إن االحتالل يف بداايته كان يصف األقصى ابملكان املقدس للمسلمني، مث حتول 
ي قدسيته للمسلمني وادعاء املصطلح ليصبح مكاان مقدسا لليهود واملسلمني، اىل أن وصلنا أخريا اىل نف

 .قدسيته لليهود فقط

وأكد م. احلسيين: وفقا الحصاءات حمافظة القدس فقد وصل عدد اليهود داخل القدس الشرقية احملتلة 
ألفا، فيما بلغ عددهم داخل القدس الغربية اىل قرابة  220يف األحياء والبؤر االستيطانية اىل  67عام 

ألف  14ألف مقدسي من املدينة، بواقع  50سلطات االحتالل الف مستوطن، يف حني طردت 300
 .ولغاية اللحظة 67عائلة منذ عام 

 

 

 -انتهى-
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