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  م16/3/2016 ءاألربعا: التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  ًمن مخيم شعفاط بزعم حيازته سكيناً  االحتالل يعتقل طفال 

 تشييع جثمان الشهيد مطير في مخيم قلنديا. 

 يةسرائيلذوو الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم يقررون التوجه للعليا اإل 

 ات مماثلة في حال استمرار منع منتجاتنا من دخول إجراءسنتخذ : الحكومة

 .القدس

  أطفال مقدسيين 7الحكم على  شهر حبس منزليأ 8بعد. 

 أسير مقدسي يدخل عامه التاسع عشر. 

 االحتالل يستهدف األجزاء العليا من أجساد : الحركة العالمية للدفاع عن الطفل

 .األطفال

 قصىتسليم إخطار هدٍم لمنزل مقدسي جنوب األ.  
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  من مخيم شعفاط بزعم حيازته سكيناً  االحتالل يعتقل طفالً 
 15(ي صباح اليوم األربعاء، طفًال سرائيلاعتقلت شرطة االحتالل اإل - وفا 2016-3- 16القدس 

 .من مخيم شعفاط شمال شرق القدس، بزعم حيازته سكيناً ) عاماً 

وقالت شرطة االحتالل إن الطفل حاول القفز عن سور، لتجاوز التفتيش األمني على الحاجز المقام 
  .ية طعن كان ينوي الطفل تنفيذها، حسب مزاعم االحتاللعمل إحباطعند مدخل المخيم، مّدعية 

  
  تشييع جثمان الشهيد مطير في مخيم قلنديا

مال مدينة القدس المحتلة، مساء شيعت جماهير شعبنا في مخيم قلنديا ش -وفا 2016-3-15القدس 
 .رة المخيممثواه األخير في مقب إلى) عاماً  24(الثالثاء، جثمان الشهيد ناهد فوزي مطير  أمس يوم

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي الذي استقبل جثمان الشهيد بعد وصوله من 
مستشفى هداسا في القدس المحتلة، ومن هناك نقل نحو منزله في مخيم قلنديا إللقاء نظرة الوداع 
األخيرة عليه، ومن هناك انطلق المشيعون نحو مسجد المخيم، حيث أدى اآلالف صالة الجنازة على 

  .المقبرة لمواراته الثرى إلىمانه الطاهر، ومن ثم نقل جث
ي في األول من سرائيلالثالثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات االحتالل اإل أمس يومد الشاب، واستشه

  .شهر آذار الجاري
وكان مطير أصيب بعيار ناري في العنق خالل مواجهات مع قوات االحتالل في مخيم قلنديا، ونقل 

بالقدس نتيجة سوء وضعه " هداسا"مستشفى  إلىلسطين الطبي بمدينة رام اهللا، ثم نقل مجمع ف إلى
  .بإصابته أن استشهد متأثراً  إلىالصحي، 

  
  يةسرائيلذوو الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم يقررون التوجه للعليا اإل

لتوجه للمحكمة العليا قرر ذوو الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم، ا -وفا 2016-3-15القدس 
ي بتسليم جثامينهم منذ أكثر من خمسة أشهر على التوالي، سرائيلية جراء مماطلة االحتالل اإلسرائيلاإل

 .محتجزاً  جثماناً  15 إلىووصل عددهم اليوم 
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الثالثاء، باإلفراج الفوري عن كامل الجثامين  أمس يومخالل مؤتمر صحفي عقد في القدس، وطالبوا 
، ومن دون أي تأخير وبشروط مناسبة لثقافتنا وديننا الحنيف، مؤكدين رفضهم التام لكل المحتجزة فوراً 

  .محاوالت االبتزاز واالستفراد بذوي الشهداء المقدسيين، وفرض شروط مهينة وغير إنسانية
الشهداء وهم في وضع ال يسمح بدفنه، بسبب طبقة الصقيع وأعلنوا رفضهم الكامل الستالم جثامين 

خيار المحكمة العليا في قضية التأخير في تسليم الجثامين  إلىالتي تحيط بالجثمان، والتوجه 
  . والشروط المفروضة مع علمنا اليقين بمخاطر ونتائج هذا الخيار

باعتبارها تخالف  إسرائيل، وفضح التوجه للمؤسسات والمحافل الدولية لطرح هذا الملف إلىوأشاروا 
القانون الدولي االنساني باحتجاز الجثامين، مطالين بضرورة مواصلة الضغط على الحكومة 

  .ية بشتى الوسائل المتاحة لإلفراج عن جثامين الشهداءسرائيلاإل
عركتهم ودعوا المجتمع المقدسي والفلسطيني عموما لاللتفاف حول ذوي الشهداء والحملة الشعبية في م

االنسانية الستعادة جثامين شهدائنا، والعمل على تشكيل طاقم قانوني فلسطيني متخصص إلعداد 
محكمة الجنايات والمحاكم الدولية، مطالبين االعالم باعتبار  إلىملفات بهذا الخصوص، وتقديمها 

  .قضية الجثامين قضية انسانية يجب أن تحتل مساحة معقولة في كل تغطية اعالمية
كد المتحدثون في المؤتمر وهم والد الشهيد بهاء، محمد عليان، ومدير عام وحدة القدس في الرئاسة وأ

ات االحتالل إجراءأحمد الرويضي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير عبد اللطيف غيث، رفضهم 
جثامين االنتقامية، والعمل بكل الوسائل والطرق، عن طريق المستويين الرسمي والشعبي الستعادة ال

  .ودفنها وفق الشريعة والتقاليد
وشدد والد الشهيد عليان على الظروف الصعبة التي يعيشها ذوو الشهداء باستمرار احتجاز الجثامين، 

شهر وبضع أيام واالحتالل يمارس الضغط النفسي والتعذيب اليومي لألمهات أمنذ خمسة : "قائال
.. رض ينتظر ت ينتظر، القدس تنتظر، ودفء األجداد، الكل ينتظر، البيبناء واألباء واألواآل

  ".فوق تعذيب واالحتالل ال يأبه لكل هذا االنتظار، بل يعتبره تعذيباً 
  

  ات مماثلة في حال استمرار منع منتجاتنا من دخول القدسإجراءسنتخذ : الحكومة
  جرائم وٕاعدامات ميدانية تجاه شعبنا إلىي يترجم سرائيلالتحريض اإل -
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ية منع منتجات خمس سرائيلأدان مجلس الوزراء، قرار السلطات اإل -وفا 2016- 3- 15رام اهللا 
  .القدس إلىشركات فلسطينية من الدخول 

الثالثاء في مدينة رام اهللا، برئاسة  أمس يوماء في مستهل جلسته، التي عقدها وأوضح مجلس الوزر 
ومة االحتالل التي تتجه نحو مزيد من رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا، أن هذا القرار يكرس سياسة حك

ات التعسفية على األرض، وضرب االقتصاد الفلسطيني واإلضرار بقطاع الصناعة جراءاإل
  .تكريس فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني إلىالفلسطينية، إضافة 
كل ما له عالقة ات التي يتخذها االحتالل تأتي استمرارًا لسياسة العدوان على جراءوأكد أن هذه اإل

ي للسوق في سرائيلاحتكار المنتج اإل إلىبفلسطين والفلسطينيين، وأن االحتالل يرمي من خالل قراره 
ات إجراءاتخاذ  إلىالقدس الشرقية، بهدف ضرب المنتجات الفلسطينية، األمر الذي سيؤدي بالحكومة 

  .التعسفي جراءية، بالمثل ردًا على هذا اإلسرائيللمعاملة المنتجات اإل
ي وأعضاء حكومته وبعض سرائيلوأدان مجلس الوزراء، حملة التحريض التي يقودها رئيس الوزراء اإل

أعضاء الكنيست وكبار الحاخامات، ضمن عملية تشن على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته، 
ه شعبنا جرائم بشعة وٕاعدامات ميدانية تجا إلىوتترجمها قوات االحتالل وعصابات المستوطنين 

  .األعزل، وكان آخرها اغتيال ثالثة شبان بدم بارد في مدينة الخليل
تمضي في تصعيد جرائمها البشعة تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة عدم استجابة  إسرائيلوأكد أن 

المجتمع الدولي، خاصة مجلس األمن الدولي، لطلب القيادة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا األعزل، 
لب تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للتحقيق في جميع الجرائم واإلعدامات الميدانية التي ترتكبها ولط

، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل
ها بحق شعبنا، عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ترتكب إسرائيلوامتناعه عن محاسبة 

واستمرار رفض المجتمع الدولي بتحّمل مسؤولياته القانونية واألخالقية إلنهاء االحتالل وٕاجباره على 
الرحيل، وٕالزامه باإلقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وتمكينه من نيل حريته 

وعاصمتها القدس الشرقية،  1967وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقالله وٕاقامة دولته على حدود عام 
لحل قضية الالجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا  194وتنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
  .على ارتكاب المزيد من الجرائم إسرائيلمن أرضهم وديارهم بالقوة واإلرهاب، ما يشجع 
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ازا وافتخارا باختيار المعلمة وشدد على أن أبناء شعبنا في الوطن والشتات يرفعون رؤوسهم اعتز 
الفلسطينية حنان الحروب كأفضل معلم على مستوى العالم، ابنة عائلة الجئة من أبناء شعبنا، الذين 
انبثقوا من حطام النكبة ليصنع كل واحد منهم أسطورته الذاتية، كجزء من أسطورة هذا الشعب، 

اني ليشكل نبرة في نشيدنا المضيء، ويرسخون ويمتشقون بيارق اإلبداع والتميز، وينشرون الفرح اإلنس
ثقافتنا وفنوننا وعمقنا اإلبداعي في سماء الكون، ويؤكدون للعالم حتمية انتصار الحق الفلسطيني 

  .واإلرادة الفلسطينية
  

  أطفال مقدسيين 7شهر حبس منزلي الحكم على أ 8بعد 
ية صباح اليوم األربعاء سرائيلأصدر قاضي المحكمة المركزية اإل -معا  2016-3- 16 القدس

شهرا، بتهمة القاء  39شهرا و 12أطفال مقدسيين، لفترات تتراوح بين  7أحكاما بالسجن الفعلي بحق 
  .الحجارة باتجاه مركبات المستوطنين لدى مرورها من شارع بيت حنينا شمال القدس

فال تتراوح أعمارهم بين أط 7وأوضح المحامي محمد محمود أن قاضي المحكمة المركزية حكم على 
  .أشهر بالحبس المنزلي المفتوح 8، بالسجن الفعلي بعد قضائهم )عاماً  17و -عاماً 14(

بالسجن الفعلي  عاماً  16شرف أشتي أوأضاف المحامي محمود أن القاضي حكم على الفتى صالح 
 عاماً  14علقم ، ومراد رائد عاماً  14، وعلى محمد أحمد جابر )أشهر 3أعوام و3( شهراً  39لمدة 

 16، وزيد عايد الطويل عاماً  17، وعلى محمد نائل تايه )أعوام 3( شهرًا  36بالسجن الفعلي لمدة 
، وعلى يزن هاني أيوب بالسجن الفعلي لمدة )أشهر 4عامين و(شهرًا  28بالسجن الفعلي لمدة  عاماً 
  ). عام( شهراً  12لي لمدة بالسجن الفع عاماً  14، وعلى عمر راني ياسين )عام وشهرين( شهراً  14

وأوضح المحامي محمود أن الفتية اعتقلوا في شهر حزيران العام الماضي من حي بيت حنينا، وبعد 
لمدة أسبوعين، أفرج عنهم بكفاالت مالية وبشرط الحبس " المسكوبية"احتجازهم في مركز شرطة 

هم، وخالل الفترة الماضية عقدت لهم ات القانونية والقضائية ضدجراءالمنزلي المفتوح لحين انتهاء اإل
ية العليا على قرار سرائيلنه سيقدم استئنافا للمحكمة اإلأعدة جلسات حتى صدر الحكم النهائي، الفتا 

  .الحكم
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أن األحكام :"بدوره قال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين لوكالة معا 
جائرة وظالمة وتتماشى مع تهديدات نتنياهو والمستوى السياسي  التي صدرت اليوم بحق األطفال هي

اإلحتاللي بتشديد الخناق على األطفال الفلسطينيين في مدينة القدس، حيث يحاول االحتالل ومن 
خالل ذلك أن يستعيد حالة الردع في القدس بعد أن تبددت تحت أقدام األطفال، فاالحتالل بات 

  ." المبارك قصىدفاعهم عن المسجد األ أمام صمود األطفال و عاجزاً 
، حرموا خالل عاماً  17- عاماً  14أن هؤالء األطفال وتتراوح أعمارهم بين " :وأضاف أبو عصب

األشهر الماضية من حياتهم الطبيعية بسبب الحبس المنزلي، حرموا من مدارسهم وحتى من الحصول 
عالية بعد سماعهم الحكم الجائر الذي صدر على العالج الطبي، ورغم ذلك تمتع األطفال بمعنويات 

  ."بحقهم
  

  أسير مقدسي يدخل عامه التاسع عشر
" رجائي عبد الكريم يوسف الحداد"أفاد مكتب إعالم األسرى أن األسير  -معا 2016-3-16 القدس

من منطقة عقبة الشيخ ريحان بمدينة القدس، دخل أمس عامه التاسع عشر على التوالي ) عاماً  35(
  .ويعد أحد أسرى القدس القدامى ١٩٩٨سجون االحتالل، القدس، وهو معتقل منذ العام في 

، وقد جهت له سلطات االحتالل تهمة 15/3/1998معتقل بتاريخ " الحداد"وأوضح أن األسير 
المشاركة في قتل مستوطن وجرح آخر في البلدة القديمة واالنتماء لحركة فتح والقيام بعدة نشاطات 

  .عاماً  20ل، وقد حكمت عليه محكمة االحتالل بالقدس بالسجن الفعلي لمدة ضد االحتال
تنقل خالل فترة اعتقاله الطويلة في العديد من السجون " الحداد"أن األسير  إلىوأشار إعالم األسرى 

ويقبع حاليًا في سجن جلبوع، ويعتبر من األسرى المرضى، ويعانى من مشاكل في الكلى، ومشاكل 
مستشفى الرملة  إلىلجيوب األنفية دون أن يتلقى عالجًا مناسبًا من قبل االحتالل، ونقل مزمنة في ا

أكثر من مرة ويحتاج لعملية إزالة حصوة من الكلى ويماطل االحتالل في إجرائها له، مما فاقم من 
  .معاناته

  
  طفالاالحتالل يستهدف األجزاء العليا من أجساد األ: الحركة العالمية للدفاع عن الطفل
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فلسطين، -أفاد تقرير للحركة العالمية للدفاع عن االطفال - Alquds online 2016-3- 16القدس 
  .أن قوات االحتالل تتعمد استهداف األجزاء العليا من أجساد األطفال خالل اطالق النار عليهم

االحتالل في الثاني عشر من شهر شباط الماضي، أطلقت قوات : وأضافت في بيان لها اليوم
من قرية نعلين شمال غرب رام اهللا، خالل ) عاماً  16(النار على الطفل ممدوح سرور " يسرائيلاإل"

تظاهرة، فأصابته بعيار معدني مغلف بالمطاط في الجزء الخلفي من رأسه، ما سبب له نزيفا في 
  .الدماغ

أظهر الفحص الطبي مجمع فلسطين الطبي في رام اهللا، و  إلىنقل ممدوح بواسطة مركبة إسعاف 
األولي وقتها وجود كسر في الجمجمة جراء اإلصابة ونزيف في الدماغ، خضع على إثرها لعملية 

  .جراحية استغرقت حوالي ساعتين، ومن ثم مكث في العناية المكثفة أسبوعا
وقال والده للحركة العالمية إن ممدوح أصبح يعاني بعد اإلصابة من إرهاق وتعب ويفضل أن يبقى 

  .وحدهل
فلسطين، أصيبوا  -الطفل ممدوح واحد من ثمانية أطفال وثقتهم الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 

فض "في األجزاء العليا من أجسادهم بسبب عدم االلتزام بالمعايير الدولية التي تقيد استخدام أسلحة 
االحتجاجات منذ اندالع ، خالل قمعها المظاهرات و "يسرائيلاإل"، من قبل قوات االحتالل "الحشود

  .الهبة الشعبية بداية تشرين األول الماضي
أن األطفال الثمانية أصيبوا في الرأس والرقبة، بينهم اثنان فقدا واحدة من أعينهما " الحركة"وأوضحت 

  .جراء اإلصابة
بعيار معدني مغلف ) عاماً 16ي، .م(وفي الخامس من تشرين الثاني الماضي، أصيب الطفل 

خضوري في  -خالل مواجهات مع قوات االحتالل بالقرب من جامعة فلسطين التقنية  بالمطاط
  .طولكرم

ووفقا إلفادة الطفل للحركة العالمية، فإن جنود االحتالل كانوا يطلقون النار على المتظاهرين من 
  .مترا، عندما أصيب في عينه اليسرى بعيار معدني مغلف بالمطاط 150مسافة تقدر بـ
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إحدى  إلىمستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، ومن ثم جرى تحويله  إلى) ي.م(ل ونقل الطف
مستشفيات مدينة نابلس، حيث وجد األطباء أن عينه أصيبت بضرر كبير ال يمكن إصالحه، فقرروا 

  .استئصالها
ب فتح وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، عايد أبو قطيش، إنه يج

تحقيقات مهنية وشفافة ومحايدة في حوادث إطالق النار بطريقة تتناقض مع المعايير، سواء الدولية 
، ومحاسبة جنود االحتالل الذين يستهدفون األجزاء العليا من أجساد المتظاهرين، "يةسرائيلاإل"أو 

  .خاصة األطفال
المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز  وتستخدم سلطات االحتالل في الضفة الغربية، الرصاص المعدني

وسائل تفريق "، وغيرها من الوسائل التي تعتبرها "العادمة"المسيل للدموع، وقنابل الصوت، والمياه 
تقيد طريقة " يةسرائيلاإل"لقمع المتظاهرين الفلسطينيين، ورغم أن األنظمة العسكرية " غير مميتة

دة ما تتجاوز هذه األنظمة، األمر الذي يمكن أن استخدام هذه الوسائل، إال أن قوات االحتالل عا
  .عجز دائم أو حتى الوفاة، خاصة لدى األطفال إلىيؤدي 

وتنص اللوائح على وجوب إطالق األعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط على الساقين فقط وليس على 
  .مترا 60- 50األجزاء العليا من الجسد، ومن مسافة ال تقل عن 

أطلقت األعيرة المعدنية " يسرائيلاإل"أنه ورغم هذه القواعد، فإن قوات االحتالل  إلىولفت البيان 
من مسافة مترين تقريبا في شهر تشرين األول ) عاماً  13خ، .و(المغلفة بالمطاط صوب الطفل 

الماضي، خالل مواجهات أعقبت اقتحام قرية حزما شمال شرق القدس، وفقا إلفادة الطفل للحركة 
  .العالمية

في وجهه وكتفه األيسر، خضع على إثرها لعملية جراحية رمم فيها األطباء العظام ) خ.و(صيب أ
  .التي تهشمت في وجهه

، إصابة ثمانية أطفال بالرصاص الحي في األجزاء "الهبة الشعبية"كما وثقت الحركة، منذ اندالع 
  ".يسرائيلاإل"العليا من أجسادهم ،خالل المواجهات مع قوات االحتالل 

وأكدت الحركة، حسب تحقيقاتها، أن أيا من هؤالء األطفال لم يشكل تهديدا مباشرا لحياة الجنود لحظة 
  .إصابته، ورغم ذلك أطلقوا الذخيرة الحية نحوهم
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طفال فلسطينيا على األقل  2177فإن ) أوتشا(ووفقا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
القدس الشرقية، أصيبوا برصاص قوات االحتالل في الفترة ما بين تشرين  من الضفة الغربية، بما فيها

  .2016وكانون الثاني  2015األول 
  

  قصىتسليم إخطار هدٍم لمنزل مقدسي جنوب األ
من  اقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل تحرسها قوة - Alquds online 2016-3-15القدس 

الثالثاء، منزًال بحي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد  أمس يومجنود وشرطة االحتالل، صباح 
داري للمنزل بحجة البناء دون إالمبارك يعود لعائلة أبو سلعوم وسلمت أصحابه إخطار هدٍم  قصىاأل

  .ترخيص
خطار رغم أنها دفعت عشرات آالف وقال الفنان المقدسي أحمد أبو سلعوم ان العائلة تسلمت اإل

 .ة على عدم الترخيصالشواقل للبلدية كغرام

  


