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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
35 مستوطناً يقتحمون املسجد األقصى حبراسات مشددة.
 مركز حقوقي :تغول إسرائيلي بتطبيق إجراءات العقاب اجلماعي ضد الفلسطينيني ابلقدس احملتلة.
 االحتالل يعتقل مواطنا من أمام مدرسة الرشيدية يف القدس.
 االحتالل ينتقم من جبل املكرب ..عقوابت واخطارات هدم مجاعية.
 اسرائيل تفرض "عطلة الربيع" على مدارس القدس احملتلة.
 فرنسا حتذر من نقل السفارة األمريكية إىل القدس وكريي يطمئن نتنياهو.
 استشهاد أسري مقدسي داخل مركز أتهيل.
 االحتالل يُعيد اعتقال الصحفي "حممد القيق"
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مركز حقوقي :تغول إسرائيلي بتطبيق إجراءات العقاب اجلماعي ضد الفلسطينيني ابلقدس احملتلة
تغولت يف تطبيق
غزة  2017-1-13وفا -قال املركز الفلسطيين حلقوق اإلنسان ،إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ّ
إجراءات العقاب اجلماعي ضد املدنيني الفلسطينيني يف القدس احملتلة.

وأضاف املركز يف بيان له ،اليوم اجلمعة ،أنه يف أعقاب عملية الدهس اليت ن ّفذها املواطن فادي القنرب من سكان بلدة
جبل املكرب ،جنوب شرقي مدينة القدس احملتلة ،يف الثامن من الشهر اجلاري ،شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي
بتنفيذ سلسلة من العقوابت اجلماعية حبق عائلته وأقاربه.
وجتسدت تلك اإلجراءات ،وفق البيان ،ابعتقال عدد من أفراد العائلة ،وإلغاء حق اإلقامة وسحب هوايت األشخاص
ّ
الذين مل حيصلوا عليها ابلتولّد ،وهدم خيمة العزاء اليت أقيمت له ،وإغالق نوافذ البلدة وعزهلا عن العامل اخلارجي،

والشروع إبجراءات هدم منزله ،فضالً عن توزيع عشرات إخطارات اهلدم اإلداري لعشرات املنازل اململوكة للعائلة
وجماوريها من السكان.
احملرمة وفق قواعد القانون
وأدان املركز تلك اإلجراءات ،مؤكدا أهنا تندرج يف إطار تطبيق سياسة العقاب اجلماعي ّ
الدويل حلقوق اإلنسان.
وطالب اجملتمع الدويل ابلعمل على توفري احلماية للمدنيني يف األرض الفلسطينية احملتلة بشكل عام ،ويف مدينة القدس
الشرقية احملتلة ،بشكل خاص ،وضمان تطبيق إجراءاهتا.
وجدد تذكريه للمجتمع الدويل ابنتهاك قوات االحتالل لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،1949بشأن محاية املدنيني
يف وقت احلرب ،خاصة للمادة الثالثة والثالثني اليت حتظر العقاب اجلماعي.
وأكد أن القدس الشرقية هي مدينة حمتلة ،وال تغري كافة اإلجراءات اليت اختذهتا سلطات االحتالل يف أعقاب احتالل
املدينة يف عام  1967من وضعها القانوين كأرض حمتلة.
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ودعا املركز ،األطراف السامية املتعاقدة على اتفاقيات جنيف ،اىل العمل على ضمان إلزام إسرائيل ،كدولة عضو يف
هذه االتفاقيات ،بتطبيق اتفاقيات جنيف يف األرض الفلسطينية احملتلة ،ويف مقدمتها مدينة القدس الشرقية.
وجدد مطالبته لالحتاد األورويب ابختاذ خطوات وإجراءات عملية يف مواجهة التحدي املستمر من قبل دولة االحتالل
لقواعد القانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،وتطبيق املادة الثانية من
اتفاقية الشراكة األوروبية – اإلسرائيلية اليت تشرتط احرتام حقوق اإلنسان.

االحتالل يعتقل مواطنا من أمام مدرسة الرشيدية يف القدس
القدس  2017-1-16وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،صباح اليوم االثنني ،املواطن منصور أبو غربية من
أمام مدرسة الرشيدية قبالة ابب الساهرة من أبواب القدس القدمية ،واقتادته اىل جهة جمهولة.
يذكر أن أبو غربية فنان مقدسي معروف وملتزم ،ويقطن حي الصوانة القريب من سور القدس التارخيي ولطاملا تعرض
وجنله العتقاالت متكررة من قبل االحتالل.

االحتالل ينتقم من جبل املكرب ..عقوابت واخطارات هدم مجاعية
القدس  2017-1-16معا  -صعدت سلطات االحتالل االسرائيلي أبجهزهتا املختلفة محلتها ضد قرية جبل املكرب
يف القدس احملتلة ،خاصة بعد عملية الدهس األخرية اليت نفذها الشهيد فادي أمحد القنرب قبل أسبوع ،وفرضت
عقوابت على سكاهنا وأغلقت عدداً من الطرق ،وأتيت تلك العقوابت ضمن مسلسل مستمر ودعوات من اليمني
االسرائيلي املتطرف لفرض املزيد من العقوابت.
عقوابت مجاعية انتقامية ُمتزايدة
أمني سر جلنة الدفاع عن أراضي قرية جبل املكرب احملامي رائد بشري قال لوكالة معا أن قرية جبل املكرب كباقي القرى
والبلدات املقدسية تتعرض هلجمة منذ عامني وبشكل متصاعد ،وختتلف وتريهتا من فرتة اىل أخرى ،لكن سلطات
االحتالل تستغل أي حدث ملواصلة محلتها وهجمتها ضد أبناء القرية.
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وأوضح بشري انه خالل األسبوع املاضي ازدادت وترية اهلجمة العقابية االنتقامية ضد أهايل جبل املكرب ،ضمن املخطط
التهويدي املستمر حيث االقتحامات املشرتكة لطواقم البلدية والضريبة برفقة قوات االحتالل ،واغالق بعض الشوارع
الرئيسية ،إضافة اىل تنفيذ اعتقاالت ومدامهات للمنازل السكنية ،وانتشار لقوات االحتالل على مداخل القرية.
 85اخطار هدم ومراجعات لبلدية االحتالل
وحول تصعيد طواقم بلدية االحتالل هجمتها ضد أهايل قرية جبل املكرب أوضح احملامي بشري أن طواقم البلدية وزعت
منذ يوم االثنني املاضي حىت االحد (خالل أسبوع) 85 ،اخطار هدم ومراجعات للبلدية ألهايل جبل املكرب ،وتركزت
اإلخطارات يف أحياء (القنرب واجلديرة والصلعة) ،لعائالت القنرب وشقريات وعبيدات.
وقال احملامي بشري أن هناك عدة منازل سكنية ممن وزعت عليها أوامر هدم مقامة قبل احتالل مدينة القدس ،ومنها ما
هو مرخص ،حيث كانت االقتحامات عشوائية ،ولفت اىل أن البلدية تستخدم مصطلح "استخدام املنازل غري
املرخصة" لتوزيع إخطارات اهلدم وتقدمي لوائح اهتام على السكان حبجة البناء دون ترخيص ،وهناك العديد من املنازل
يف مدينة القدس مشيدة منذ سنوات طويلة وتكون مهددة ابهلدم حسب هذا القانون الذي تستخدمه وتفعله سلطات
االحتالل مىت تشاء.
وأضاف بشري أن طواقم البلدية دامهت عدة منشآت جتارية وزراعية ،وطالبت من أصحاهبا إزالتها من أراضيهم وهددت
بتنفيذ عملية هدمها.
ولفت اىل ما كشف مطلع االسبوع اجلاري ،عن تقدمي البلدية تسهيالت وامتيازات للمقاولني االسرائيليني لإلسراع يف
بناء  6فنادق (  )1330غرفة فندقية على أراضي جبل املكرب ،وقال ":هذه غرف وفنادق استيطانية هتدف للرتويج
السياحي للرواية اليهودية وتزوير احلقائق"  ،الفتا انه صودق على املشروع عام  ،2011وطرحت العطاءات عام
.2015
وقال احملامي بشري ":تريد سلطات االحتالل تسريع بناء فنادق على أراضي جبل املكرب ،دون االكرتاث حلاجة السكان
حلوايل  3أالف وحدة سكنية".
كما تطرق بشري اىل مدامهة طواقم الضريبة للمحالت التجارية يف القرية منذ اسبوع.
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عرقلة حركة السكان
وتواصل سلطات االحتالل إغالق شارع املدارس وشارع الفاروق ابملكعبات اإلمسنتية ،وحول ذلك قال احملامي بشري
":أن إغالق الشوارع ابملكعبات اإلمسنتية يؤثر على حركة السكان والتنقل يف القرية واخلروج منها ،خاصة شارع
املدارس الذي يعترب احد الطرق الرئيسية واألساسية للطلبة كذلك يوجد فيه مركز صحي وصيدلية االمر الذي يعيق
ويعرقل وصول الطلبة واملرضى اىل املدارس والعالج".
ونفى احملامي بشري عن ما نشر يف وسائل االعالم عن مصادقة بلدية االحتالل على خمطط لبناء  2500وحدة
استيطانية مكان منزل الشهيد فادي قمرب واملنطقة احمليطة به يف جبل املكرب ابلقدس الشرقية ،موضحا تقدمي اهايل
القرية مشروعا للبلدية لبناء  2500وحدة سكنية يف البلدة قبل حوايل  3سنوات ،لكن موظفي البلدية وضعوا أمامهم
معيقات حالت دون تنفيذه.
هدم منشأت جتارية وحيوانية
عائلة عبيدات اضطرت خالل اليومني املاضيني هلدم واخالء أرضها من  4منشآت جتارية تعتاش منها  5عائالت حبجة
"اقامتها على اراضي دولة" ،وحول ذلك أوضح خضر عبيدات أن األرض هي لعائلته ،واملنشآت التجارية قائمة عليها
منذ سنوات أقدمها مطعم قائم منذ  20عاماً ،اال ان البلدية دامهتها يوم اخلميس املاضي وطالبت ابخالء األرض
ابلكامل واال ستقوم هي بتنفيذ القرار.
وأضاف عبيدات ان  5منشأت مقامة على االرض (مطعم ،وحمل للهواتف احملمولة ،ومغسلة سيارات ،ومعمل طوب،
وخمزن) ،منها مت هدمها واخرى عبارة عن كونتينرات مت نقلها من األرض ،الفتا ان البلدية دامهت االرض وطالبتهم هبدم
املخزن وازالة ُخم دجاج من األرض ،كما صادروا حصاان.
وأوضح عبيدات ان طواقم البلدية سلمت العائلة اخطارات بضرورة اخالء االرض خالل  24ساعة ،اال ان مفتش
البلدية قام بتقليصها لـ  12ساعة خالل تواجده يف املكان.
وعلمت وكالة معا من مصادر حملية يف قرية جبل املكرب ،أن طواقم البلدية هدمت يومي االثنني والثالاثء املاضيني 4
منشآت زراعية وجتارية (اسطبالت خيل وحمل لبيع مواد البناء) ،حيث مت هدم بعضها وكونتريات متت مصادرهتا مع
معداهتا ،كما مت نقل كونتينر واخالء حمل لبيع مواد البناء يف منطقة الصلعة يف القرية.
فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine5- Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

سحب رخص "لسائقي الشاحنات"
ويف عقاب آخر ضد اهايل قرية جبل املكرب ،سحبت شرطة االحتالل "رخصة سياقة شاحنة" من بعض شبان القرية،
فقط الهنم من أهايل القرية ..وأحد املتضررين الشاب رمزي عبيدات ،الذي أوضح انه كان يف طريقه اىل عمله مت ايقافه
وحترير هويته ورخصة قيادته وبعد فحص الشاحنة واهلوية مت سحب رخصة القيادة ملدة  20يوماً.
اعتقاالت واستدعاءات
أما االعتقاالت يف قرية جبل املكرب ،فقد أوضح جمد غيث من مركز معلومات وادي حلوة أن املركز وثق حوايل 40
حالة اعتقال واست دعاء لعدد من أهايل القرية منذ األحد املاضي (عقب العملية مباشرة) وطال ذلك اعتقاالت
واستدعاءات لوالدة الشهيد فادي وزوجته وشقيقاته ،إضافة اىل اعتقاالت طالت فتية ترتاوح أعمارهم بني  13و14
عاماً.
وأوضحت عائلة الشهيد فادي ،أن الشرطة اإلسرائيلية قررت األحد اإلفراج عن حممد أمحد القنرب – شقيق الشهيد-
وحممد عمران القنرب – ابن عم الشهيد -والشاب عدي صري ،دون قيد أو شرط ،بينما مددت توقيف منذر القنرب-
شقيق الشهيد -ليوم االربعاء القادم ،ومحزة – ابن عم الشهيد -ليوم األحد القادم.
تقرير ميساء ابو غزالة

اسرائيل تفرض "عطلة الربيع" على مدارس القدس احملتلة
القدس  2017-1-13معا  -يف حماولة جديدة لبلدية االحتالل ووزارة املعارف اإلسرائيلية للتدخل يف شؤون التعليم
واملدارس يف مدينة القدس ،وفرض سياساهتا وقوانينها على مدارس املدينة ،عممت بلدية القدس اإلسرائيلية قرارا على
املدارس التابعة هلا ،يقضي إبلزام تلك املدارس تعطيل الصفوف الثانوية "عطلة الربيع" ،وهو قرار سيؤدي اىل أتخري
امتحاانت طالب الثانوية العامة وتعكري صفو املسرية التعليمية هلم.
وحول ذلك أوضح زايد الشمايل رئيس احتاد أولياء األمور يف املدارس التابعة "لبلدية القدس ووزارة املعارف" لوكالة معا
أن مجيع املدارس التابعة للبلدية ووزارة املعارف تعطل “عطلة الربيع” خالل شهر آذار من كل عام ،ابستثناء املدارس
الثانوية يف املدينة ،ليتمكن طلبة التوجيهي الذين يدرسون فيها من إهناء املواد املقررة لتقدمي االمتحاانت التجريبية مث
الوزارية يف شهر حزيران (حسب نظام التعليم الفلسطيين) ،والقرار ابلتايل سوف يضر يف امتحاانت التوجيهي.
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وأضاف الشمايل أن بلدية القدس عممت كتااب على املدارس الثانوية يف املدينة إللزامهم بتعطيل املدارس "عطلة الربيع"
حبجة "تطبيق النظام على كل املدارس التابعة هلا" ،وقال":نؤكد أن املوضوع هو قرار سياسي وحماولة جديدة لشلل
العمل ابلشهادة الثانوية ووضع العراقيل لفتح اجملال للمنهاج اإلسرائيلي "البجروت".
وأشار الشمايل أن  18- 15مدرسة اثنوية يف مدينة القدس (من كفر عقب مشاالً حىت صور ابهر جنوابً) ،اتبعة لبلدية
القدس ووزارة املعارف ،يدرس فيها حوايل  2500-2000طالب وطالبة توجيهي.
وأوضح الشمايل أن وزارة املعارف والبلدية حاولتا تطبيق نظام "عطلة الربيع" على املدارس الثانوية العام املاضي ،لكن
مت التصدي للقرار من خالل االجتماعات مع اجلهات املختصة ،وهذا العام مت إعادة تعميم "كتاب العطل املدرسية"
على مدراء املدارس.
وقال الشمايل أنه مت اطالع وزارة الرتبية والتعليم الفلسطيين ابملوضوع ،لدراسة اإلجراءات يف حال مل ترتاجع البلدية
ووزارة املعارف عن قرارها حلماية الطلبة وامتحان التوجيهي ،مؤكداً سعي املدارس لعقد امتحاانت التوجيهي يف موعدها
ابلقدس مع ابقي حمافظات الوطن.
وعن خطورة تطبيق القرار ،أوضح الشمايل انه يف حال التزام املدارس الثانوية -بعطلة الربيع -فإن انتهاء العام الدراسي
سيكون بداية متوز ،وابلتايل سيمنع الطلبة من تقدمي امتحاانهتم يف مدراسهم النتظام الطلبة من الصفوف األخرى هبا،
ألن شروط تقدمي االمتحان أبجواء هادئة ومناسبة تتطلب ختصيص قاعات بواقع  15-12طالب فقط ،وهم حباجة
حلوايل  150قاعة.
وأضاف الشمايل أن املعلمني املكلفني مبراقبة طالب التوجيهي أثناء أتدية االمتحاانت سوف يتعذر عليهم ترك صفوف
التدريس اخلاصة هبم والتفرغ ملراقبة االمتحاانت ،وابلتايل تسعى البلدية إىل الضغط على األهايل للقبول ابمتحان
"البجروت" واالمتثال لتعليماهتا هبذا اخلصوص ،دون أن تظهر على أهنا تفرض االمتحان أو املنهاج اإلسرائيلي قسرا.
وأشار أن هناك  70مدرسة تتبع البلدية يدرس فيها ابإلمجال ما بني  70 -65ألف طالب ،ويشكل هؤالء ما نسبته
 %40من طلبة املدارس يف القدس احملتلة البالغ إمجال عددهم ما بني  120 -110ألف طالب وطالبة ،أما ابلنسبة
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لعدد املدارس اليت جنحت بلدية االحتالل يف فرض املنهاج اإلسرائيلي على بعض صفوفها فال يتجاوز  12مدرسة،
وهم تقريبا  3000طالب ( 1600طالب من قرية بيت صفافا يف اجلزء احملتل عام  ،1948والبقية  1400طالب يف
مدارس القدس).
وعن التدخالت اإلسرائيلية ابملنهاج الفلسطيين وحماولة فرض املنهاج اإلسرائيلي يف مدينة القدس ،أوضح الشمايل ان
البلدية حاولت قبل بدء العام الدراسي احلايل إغراء املدارس" ،برتميم املدارس مقابل تدريس املنهاج االسرائيلي"،
فخالل توزيع امليزانيات للعام الدراسي أقر "املكتب املختص بشؤون القدس" يف احلكومة اإلسرائيلية مبلغ  20مليون
شيكل ،لدعم ترميم املدارس يف املدينة اليت تدرس املنهاج اإلسرائيلي ،اضافة اىل شطب شعار السلطة وبعض
الصفحات والدروس من املنهاج الفلسطيين املقرر الذي يدرس يف مدارس املدينة.
مسري جربيل  ...مشكلة حقيقة لطلبة التوجيهي
من جانبه أكد مسري جربيل مدير مديرية الرتبية والتعليم يف القدس لوكالة معا أن خطوة املعارف مرفوضة ألهنا متس
ابلنظام التعليمي الفلسطيين ،وبطلبة القدس الذين يتعلمون وفق النظام التعليمي الفلسطيين.
وأوضح جربيل أن التدخل وحماولة فرض نظام العطل تتعارض مع النظام التعليمي ،ومرفوضة ألهنا متس ابلعملية
التعليمية يف القدس ،وأغراضها وأهدافها سياسة وال يوجد هلا أي صلة ابلعطل وغريها.
ودعا جربيل الطلبة وأولياء األمور اىل رفض األجندة اليت ستؤثر على مصري أبنائهم يف امتحان الثانوية العامة الذي
سيكون بداية شهر حزيران ،وقال ":عطلة الربيع يف مدارس البلدية واملعارف تؤدي اىل متديد العام الدراسي ألواخر
حزيران وهذا يتعارض مع نظام التوجيهي املوحد جلميع أبناء فلسطني".
وأضاف جربيل أن هناك مشكلة حقيقية للطالب حيث لن ينهي منهاجه وسيكون متأخراً عن مواعيد االمتحان (فبداية
امتحاانت التوجيهي ستكون قبل  20يوماً من هناية عطلته ،وامتحاانت الثانوية العامة تقدم وفق نظام حمدد بوقت ويوم
يف كافة األراضي الفلسطينية ،وال ميكن جتزئته البناء القدس منفصالً عن أبناء الضفة وغزة.
واتبع جربيل ":أن أي أتخري بتقدمي االمتحاانت يشكل ضرراً حقيقياً بنظام اجلامعات وقبول الطلبة ،مؤكداً أن
السلطات اإلسرائيلية تريد تغيري واقع التعليم
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وربطه ابلنظام االسرائيلي وابلتايل عزل القدس عن حميطها الفلسطيين.
تقرير ميساء ابو غزالة

فرنسا حتذر من نقل السفارة األمريكية إىل القدس وكريي يطمئن نتنياهو
ق ال وزير اخلارجية الفرنسي ،جان مارك إيرلوت ،ان اقرتاح الرئيس األمريكي املنتخب دوانلد ترامب ،نقل السفارة
األمريكية من تل أبيب (وسط فلسطني احملتلة) إىل مدينة القدس "سيكون استفز ًازا وله عواقب خطرية".
وقال إيرلوت يف تصرحيات نقلتها عنه القناة الثالثة يف التلفزيون الفرنسي ،أمس األحد ،إن ترامب "لن يستطيع نقل
السفارة" ،مؤك ًدا أن مقرتح ترامب "ستكون له عواقب وخيمة للغاية".
وأشار الوزير الفرنسي ،إىل أن "هذه ليست املرة األوىل اليت يكون فيها األمر على جدول أعمال رئيس أمريكي ،لكن
ما من أحد مسح لنفسه ابختاذ القرار".
واتبع" :ال ميكن للمرء أن يتبىن هذا املوقف األحادي الواضح ،جيب أن هتيئ الظروف للسالم".
وجاءت تصرحيات وزير اخلارجية الفرنسي خالل اجتماع تستضيفه العاصمة الفرنسية (ابريس) اليوم األحد ،مبشاركة
ممثلني عن أكثر من  77دولة ومنظمة دولية ،وذلك سعيًا إىل ما يسمى بـ"حل الدولتني".

من جهته اعترب الرئيس الفرنسي ،فرانسوا هوالند ،أن ما يسمى بـ"حل الدولتني"؛ هو احلل الوحيد املمكن من وجهة

نظره للتوصل إىل السالم واألمن" ،مؤك ًدا أن مواصلة بناء املستوطنات "يُسهم يف تراجع معدالت وفرص السالم واألمن

ابملنطقة".

أييت ذلك يف إطار مبادرة فرنسية من أجل استئناف املفاوضات بني السلطة الفلسطينية واالحتالل واملتوقفة منذ فرته
طويله.
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ورأى هوالند أن اجتماع  70دولة ومنظمة؛ حبضور اللجنة الرابعية الدولية" ،يعين أن اجملتمع الدويل يسري ابجتاه حبث
قرار جملس األمن الذي مت تبنيه من قبل دول العامل ،وأكد على ضرورة حل الدولتني".
وأكد أن قرار جملس األمن ( 2334تبناه جملس األمن الدويل يف  23من كانون أول /ديسمرب  2016أبغلبية 14
صوت ويُطالب بوقف االستيطان وإدانته) "ميثل عنصر ارتكاز أساسي" للمفاوضات.

ومثن هوالند خطاب وزير اخلارجية األمريكي جون كريي ،وأكد أنه "سيدفع مبسار التسوية لألمام بصرف النظر عن

اخلالفات اليت نسمعها هنا أو هناك".
حلما لدولة معينة؛ إنه كان وما زال هدف اجملتمع الدويل بتعدد اختالفاته حنو املستقل،
وأضاف" :حل الدولتني ليس ً
وهلذا أريد هبذه الدورة وهذا املؤمتر أن جنعل حل القضية الفلسطينية من أولوايت املتجمع الدويل".
يف الوقت ذاته ،قالت القناة "العاشرة" ابلتلفزيون العربي إن وزير اخلارجية األمريكي جون كريي "طمأن" رئيس الوزراء
يف كيان االحتالل بنيامني نتنياهو ،أن مؤمتر ابريس للسالم يف الشرق األوسط ،الذي انطلق ،اليوم األحد" ،لن خيرج
بقرار ٍ
معاد إلسرائيل".
ولفتت القناة إىل أن ذلك أتى خالل اتصال هاتفي أجراه كريي بنتنياهو.

وذكرت أن "كريي أطلع نتنياهو على التدابري اليت اختذهتا اإلدارة األمريكية ملنع اختاذ أي قرار ٍ
معاد إلسرائيل يف
املؤمتر".
وأشارت إىل أن "كريي وعد نتنياهو بتخفيف هلجة البيان اخلتامي ،الذي سيصدر عن املؤمتر ،والعمل على ّأال تستغل
قرارات املؤمتر ضد إسرائيل يف األمم املتحدة".
ولفتت إىل أن "كريي أوضح لنتنياهو أنه لن يكون ملؤمتر ابريس أي تبعات يف األمم املتحدة أو غريها من احملافل
الدولية".

استشهاد أسري مقدسي داخل مركز أتهيل
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أعلنت مصادر طبية فجر اليوم اإلثنني ،استشهاد الطفل حممود نبيل بصيلة ( 17عاما) من شارع املولوية حبارة السعدية
يف القدس القدمية ،يف مركز أتهيل "املاعس" ببلدة طمرة داخل االراضي احملتلة عام  ،48كما أفاد مراسلنا يف القدس.
أسريا جنائيًا ،وقد حاول مراسلنا يف القدس احملتلة االتصال مر ًارا بوالده
ّ
وترجح املصادر احمللية أن يكون الشهيد بصيلة ً

دون جدوى.

علما أن والد الشهيد يف طريقه إىل مشفى "رمبم" يف الداخل الفلسطيين اآلن ،للتعرف على جثمان جنله والوقوف على
ً
أسباب استشهاده ،يف الوقت الذي تناقلت فيه أنباء تؤكد استشهاد الطفل بصيلة بسكتة دماغية داخل مركز التأهيل.

االحتالل يُعيد اعتقال الصحفي "حممد القيق"
أعادت قوات االحتالل ،مساء اليوم األحد ،اعتقال األسري احملرر والصحفي الفلسطيين "حممد القيق" ،عقب احتجازه
على حاجز "بيت إيل" العسكري مشايل مدينة البرية (مشال القدس احملتلة).
وقالت الصحفية فيحاء شلش (زوجة املعتقل القيق) ،إن قوات االحتالل احتجزت زوجها اليوم قرب "اخلان األمحر"
(شرق القدس) خالل توجهه وعدد من ذوي الشهداء حلضور فعالية مبدينة بيت حلم؛ قبل أن تُفرج عنه.
وأضافت" :خالل عودته من بيت حلم إىل مدينة رام هللا ،بعد أن شارك يف مسرية طالبت ابسرتداد جثامني الشهداء
احملتجزة ،احتجز االحتالل مرة أخرى القيق قرب مستوطنة بيت إيل".
ولفتت إىل أن جنود االحتالل قاموا بنقل الصحفي القيق وعدد من آابء الشهداء الفلسطينيني إىل داخل مستوطنة
بيت إيل (مقامة على أر ٍ
اض فلسطينية مشايل البرية)؛ "قبل أن يفرجوا عن آابء الشهداء ويبقوا على حممد".
حمتجزا مع الصحفي القيق ،فإنه (حممد
ووف ًقا لتصرحيات صحفية أدىل هبا والد الشهيد "مهند احلليب" ،والذي كان
ً
القيق) أعلن إضرابه عن الطعام حىت يتم اإلفراج عنه من قبل االحتالل.
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وكانت قوات االحتالل ،قد أفرجت عن الصحفي "حممد القيق" بتاريخ  19أاير /مايو  ،2016من بلدة دورا جنويب
ضا
مدينة اخلليل (جنوب القدس احملتلة) ،بعد أن انتزع قرار اإلفراج عنه ،إثر إضراب مفتوح عن الطعام خاضه رف ً
العتقاله اإلداري.
يوما ،وذلك بعد االتفاق على
وعلّق القيق إضرابه عن الطعام يف  26شباط /فرباير  ،2016بعد اضراب استمر ً 94
اإلفراج عنه بعد انتهاء القرار اإلداري الصادر حبقه ،واستمرار عالجه يف املشايف والسماح لعائلته بزايرته.

يذكر أن السلطات الصهيونية اعتقلت األسري القيق ،عقب دهم منزله يف بلدة أبو قش (مشايل رام هللا) ،بتاريخ 21
تشرين اثين /نوفمرب  ،2015وحولته لالعتقال اإلداري مدة  6شهور.
احتجاجا على طريقة التعامل معه،
وشرع القيق يف إضرابه املفتوح عن الطعام بتاريخ  25تشرين اثين /نوفمرب ،2015
ً

إداراي ،وتعريضه للتعذيب ،وهتديده ابعتقاله لفرتات طويلة داخل السجون الصهيونية ،قبل أن ينتزع قر ًارا
واعتقاله ً
ابإلفراج عنه يف أاير /مايو .2016
قدس برس

 35مستوطناً يقتحمون املسجد األقصى حبراسات مشددة
اقتحم  35مستوطناً يهودايً ،املسجد األقصى املبارك ،يف الفرتة الصباحية من اليوم االحد ،من ابب املغاربة عرب
جمموعات صغرية وحبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة.
وتصدى مصلون القتحامات املستوطنني وجوالهتم االستفزازية هبتافات التكبري االحتجاجية.
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