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  م16/5/2016 اإلثنين: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  قبل االستيالء عليها في جبل البابا شرق القدس سكناً مَ  12االحتالل يفكك. 

 ديس في القدس أبو االحتالل يعتقل شابا من. 

  النوار شرقي القدس أبو النكبة في تجمعذكرى إحياء. 

 الحكم بسجن شابين من القدس المحتلة. 

  لن نفرط بذرة تراب من القدس وحق العودة مقدس: قليم القدسإفتح. 

  مواطنا من الضفة والقدس 15اعتقاالت طالت االحتالل يشن حملة. 

 ية تشرع قيام مستوطنة جديدة في الضفةسرائيلدائرة االستيطان التابعة للحكومة اإل. 

 القدس تحت نظام دولي دائم… قرارات األمم المتحدة. 

  طير أبو فدوى“ االحتالل يقرر االفراج عن جثمان الشهيدة “. 

  االنتهاكات بحق التعليم في القدسانشاء مجموعة العمل لمتابعة.  

  
  قبل االستيالء عليها في جبل البابا شرق القدس سكناً مَ  12االحتالل يفكك 
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مسكنا،  12، اإلثنينفككت قوات االحتالل وطواقمه الخاصة اليوم  -وفا 2016- 5-16القدس 
لقدس المحتلة، قدمها في العيزرية شرق مدينة ا" جبل البابا"قبل االستيالء عليها في التجمع البدوي 
 .االتحاد األوروبي، بحجة البناء غير القانوني

إن قوات االحتالل وطواقمه  :"وفا"عطا اهللا مزارعة لـ" جبل البابا"وقال ممثل التجمع البدوي في 
الخاصة اقتحمت التجمع عند الساعة الخامسة فجرا، وشرعت بتفكيك هذه المساكن البالغ عددها 

  .فردا، معظمهم أطفال 90مسكنا، يقطنها أكثر من  12
ساعات، وشرد فيها هذا العدد الهائل من  5أن العملية التي استغرقت أكثر من "واعتبر مزارعة 
، كون هذه المنازل مقدمه من االتحاد االوروبي، حيث منحها جراء "عة للمجتمع الدوليالمواطنين صف

  .هدم االحتالل المتكرر لمساكن التجمع
  

  ديس في القدس أبو االحتالل يعتقل شابا من
 أبو ، شابا من بلدةاإلثنيني، اليوم سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 5-16القدس 

 .ول الهوية، في شارع األنبياء، قرب سوق المصرارة القريب من باحة باب العامودديس، ما زال مجه

وأفادت مراسلتنا أن شرطة االحتالل أغلقت بعض بوابات القدس ومحيط باب العامود لفترة قصيرة ثم 
  .أعادت فتحها

  .وادعت شرطة االحتالل في بيان أصدرته أن الشاب حاول طعن أحد المستوطنين
  

  النوار شرقي القدس أبو النكبة في تجمعذكرى إحياء 
لشؤون أحيت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان بالتعاون مع وزارتي ا -وفا 2016-5-15  رام اهللا

النوار  أبو األحد، الذكرى الثامنة والستين للنكبة في تجمع أمس يوماالجتماعية وشؤون القدس، 
 .البدوي شرقي القدس المحتلة

جانب أهالي التجمعات التي يمارس عليها االحتالل عمليات  إلىوتهدف زيارة المنطقة للوقوف 
النوار األساسية، حضرها كل من  أبو التهجير والتهويد بشكل ممنهج، حيث أقيمت فعالية في مدرسة
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يم رئيس الهيئة وليد عساف، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ووزير الشؤون االجتماعية إبراه
ديس محمد سباتين، ورئيس مجلس محلي العيزرية موسى  أبو الشاعر، ومدير االرتباط الفلسطيني في

  . E1 الشاعر، ووجهاء وممثلي التجمعات البدوية في منطقة
نقف اليوم أمام قناديل وحماة األرض، حيث يتواجد من هم محرومون من أبسط : وقال عساف

ووطنهم، فهم محرومون من البناء والتعليم والصحة والطرق  حقوقهم من أجل الدفاع عن تراب أرضهم
  ."والكهرباء والماء وهذه هي مقومات الحياة ألي إنسان، ويعانون من حر الصيف وبرد الشتاء

وأضاف رغم كل المضايقات التي تتمثل في المهاجمة وتدمير البيوت، ومصادرة الممتلكات 
ا كبيرا من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتجمعات والمواشي، إال أن هذه االيام تشهد اهتمام

النوار ألنه على مواجهة مباشرة مع قوات االحتالل، ومرحلة التهجير  أبو البدوية، وباألخص تجمع
القصري التي يخطط لها االحتالل أن تبدأ من هنا، لن نسمح لها أن تمر وسنصمد، وندعم صمود 

  .ووحدة أهلها
أننا موحدون ضد  إلىالتهجير الجديدة التي ينتهجها االحتالل، منوها  وأكد رفض شعبنا لسياسة

جانب خط الدفاع  إلى، وسنبقى دوما   E 1أهداف االحتالل بتهجير التجمعات البدوية في منطقة
األول عن األرض الفلسطينية وهم التجمعات البدوية، وسنقوم ببناء كل ما يتم هدمه، وسنوفر الدعم 

  .ية لكل المنازل المهددة بالهدم واألراضي المهددة بالمصادرةوالمساندة القانون
أن التجمعات البدوية من أكثر الشرائح في المجتمع الفلسطيني معاناة،  إلىمن جانبه أشار الحسيني 

جميع المحافل الدولية وتعتبر من القضايا القوية والعادلة، وأما بالنسبة  إلىوقضية البدو قد أوصلناها 
آخر رمق وسنمنعها بشتى الوسائل، ألنهم  إلىر هؤالء السكان فنحن سنقف في وجهها لقضية تهجي

، ولن نسمح لالحتالل بتهجيرهم مرى أخرى، واليوم نعمل على مشروع 48هجروا من أرضهم عام 
توفير المياه لهم بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، وقريبا ستصلهم المياه لنعزز صمودهم وبقاءهم 

  .هنا



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 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.org 
 

ل الشاعر، ارتأينا ان نحيي النكبة في هذا المكان، ألهميته بكل األبعاد السياسية والجغرافية، وقا
وزيارتنا اليوم تأتي من باب الدعم المعنوي لهذه التجمعات، واالطالع على احتياجات هذه التجمعات 

  .والوقوف عليها ودعم صمودها وتعزيز ثباتها
شخاص الذين هدم االحتالل منازلهم، ووعدهم بأن تكون وقدم الوزير مساعدات مالية فورية لأل

  .قضيتهم على سلم أولويات الوزارة
، ويطلق عليها E1 تجمعا تقع شرق القدس في منطقة تسمى 23النوار واحد من  أبو يذكر أن تجمع

من األراضي الفلسطينية، ويسعى االحتالل مراراً %  30أيضا بوابة القدس الشرقية، حيث تمثل 
  . تهجير أهلها وتهويدها إلىًر وتكرا

  
  الحكم بسجن شابين من القدس المحتلة

األحد، بالسجن الفعلي على الشاب  أمس يومقضت محكمة االحتالل  -وفا 2016- 5-15القدس 
 .لمدة أربع سنوات قصىالمقدسي أمجد العباسي من بلدة سلوان جنوب المسجد األ

  .العام الماضي، ويقبع حاليا في سجن مجدوتموز  20واألسير العباسي اعتقل بتاريخ 
 قصىاأل ? من بلدة سلوان جنوب" عاماً  23"كما قضت نفس المحكمة على الشاب حمزة النجار 

  .شهرا 28بالسجن الفعلي لمدة 
من ) عاماً  17(في سياق آخر، أفرجت سلطات االحتالل اليوم عن الفتى محمد خالد مصطفى تفاحة 

  .قدس المحتلة بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة ثمانية أشهرسكان البلدة القديمة بال
  

  لن نفرط بذرة تراب من القدس وحق العودة مقدس: فتح اقليم القدس
للنكبة  68اقليم القدس بيانا بمناسبة الذكرى الـ -أصدرت حركة فتح - معا 2016- 5- 15 القدس

 :هذا نصه
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ها هي الذكرى  - على الجمر، الصامدين المرابطينيا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، القابضين 
تطل علينا من جديد والزلنا تحت وطأة االحتالل الغاشم والزال  1948الثامنة والستين لنكبة عام 

 .الشعب الفلسطيني يعيش فصول النكبة كل يوم

نا و االحتالل مازال متواصال في استهداف ارض" يوم النكبة الكبرى"يحل الخامس عشر من آيار 
وشعبنا، فحكومته مستمرة في ابتالع و نهب األراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات وتوسعتها، 

 قصىية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد األسالموالزال انتهاك حرمة المقدسات اإل
المبارك مستمرا، عدا عن تضييق الخناق على شعبنا من خالل الحواجز العسكرية وجدار الفصل 

نصري، واالستيالء على العقارات في البلدة القديمة ومدينة القدس لصالح الجمعيات االستيطانية الع
قائما، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة لبسط سيطرتها لعزل مدينة القدس عن محيطها العربي الفلسطيني 

 .اوال وتطبيقا لسياسة يهودية الدولة ثانيا

م تقلل من عزيمة أبناء شعبنا، بل زادته قوة وصالبة، إن كل هذه السياسات الصهيونية المتبعة ل
ديارهم، ومستمرا في كفاحه الوطني لنيل  إلىمتمسكا بثوابته الوطنية واهمها القدس وعودة الالجئين 

 .حريته، سائرا على نهج الشهداء الذين ارتقوا من أجل حرية الوطن

 .طينية ممثله الشرعي والوحيدمحافظا على هويته الوطنية المجسدة بمنظمة التحرير الفلس

وعليه فاننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته القانونية في إجالء االحتالل عن أرضنا، 
 . ومحاسبته على جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبها والزال ضدد ابناء شعبنا الصامد

 .شعبنا الفلسطيني

جماهير  إلىاقليم القدس نتوجه بالتحية كل التحية / فتح  -اننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
شعبنا العظيم في الوطن والشتات خصوصا في مخيمات لبنان الذين يعيشون ظروفا صعبة وفي 

 .المخيمات السوريا الذين يتعرضون لنكبة جديدة وعمليات تهجير مستمرة

لمضي قدما حتى دحر االحتالل وامام عظمة تضحيات شعبنا البطل نجدد العهد والقسم بالنضال وا
 .ي وانتزاع حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفسرائيلاإل

  .المجد والخلود لشهدائنا األبرار والحرية ألسرانا البواسل والعودة ألهلنا الالجئين
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 مواطنا من الضفة والقدس 15االحتالل يشن حملة اعتقاالت طالت 

ي حمالت المداهمات سرائيلواصلت قوات االحتالل اإل - PNN 2016-5- 16 بيت لحم
  .للمنازل وتفتيشها، واعتقال مواطنين من مختلف مدن الضفة

مواطناً من  17، حملة اعتقاالت واسعة طالت اكتر من اإلثنينحيث شنت قوات االحتالل، فجر اليوم 
تالل المواطن نائل وليد الحاج حسن بعد مدن الضفة والقدس بينهم طفلة، حيث اعتقلت  قوات االح

  .مداهمة منزله بالمدينة فجرا
، أن سبعة مواطنين ُاعتقلوا من نابلس بينهم طفلة اإلثنينوبين نادي األسير الفلسطيني في بيان له اليوم 

، صالح منذر )عاماً  36(حمزة سليم العامودي، إيهاب زيد، صالح دويكات، أمين هشام جبر : وهم
) عاماً  15(الطفلة فاطمة عفيف حجاجة  إلى، إضافة )عاماً  27(، مصطفى جمال )عاماً  23(حجازي 

  .التي ُاعتقلت أمس على حاجز زعترة
فادي عبد الكريم حماد، طارق طالب : فيما ُاعتقل أربعة مواطنين من محافظة رام اهللا والبيرة وهم

  ).عاماً  23(عبد اهللا أسعد عميرة  إلىحامد، عالء عبد الرحيم اعظيم وجميعهم من بلدة سلواد إضافة 
  .دراغمة طارق نادر الخراز، وأحمد مهرج: ومن محافظة طوباس اعتقل االحتالل مواطنين وهما

، ومواطن آخر من )عاماً  18(كذلك جرى اعتقال لمواطن من طولكرم وهو مهدي محمد عجاج 
  ).عاماً  20(جنين وهو عبد اهللا عمر ماللحة 

  .، ومن بيت لحم محمد زياد حمامرة)عاماً  23(هذا وُاعتقل من قلقيلية نائل وليد داود 
  

 تشرع قيام مستوطنة جديدة في الضفةية سرائيلدائرة االستيطان التابعة للحكومة اإل

ية ان ما تسمى دائرة االستيطان سرائيلقالت صحيفة هارتس اإل PNN - 2016-5-16 بيت لحم
كمستوطنة جديدة، بادعاء ان الحكومة ال “ عيلي زهاف”في مستوطنة “ لشام”شرعت االعتراف بحي 

 .ائب المدير العام لدائرة االستيطان، كما يتضح من رسالة كتبها ن“ألسباب تقنية وسياسية”تفعل ذلك 
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وبحسب الصحيفة يتضح من الرسالة ان دائرة االستيطان تعترف بمستوطنات جديدة بناء على رأيها 
 .المستقل رغم ان الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة باإلعالن عن اقامة مستوطنة جديدة

الذي يربط  5قائمة بالقرب من شارع ال“ عيلي زهاف”على تلة مجاورة لمستوطنة “ لشام”ويقوم حي 
 .بين اريئيل وغوش دان

وبدأت شركة تطوير “ لشام”وحدة اسكان في  650صودق على مخطط لبناء  1985وفي عام 
السامرة ببنائها، لكن الطلب على البيوت هناك تقلص بعد اندالع االنتفاضة االولى، فتم تجميد بناء 

 .سنة 25البيوت لمدة 

خيرة جدد المجلس االقليمي شومرون خطة البناء على التلة وتم تأسيس جمعية وفي السنوات اال
ويجري تسويق . “عيلي زهاف”على الرغم من ان التلة اعتبرت حيا من “ لشام”تعاونية فيها باسم 

 20وتم في حينه نعتها بأنها اول مستوطنة قانونية تقام منذ . المنازل في هذه المستوطنة للمتدينين
  .سنة
  

 القدس تحت نظام دولي دائم… رات األمم المتحدةقرا

  أستاذ القانون الدولي - حنا عيسى. د/ بقلم
الذي نص ) 2(181: م اتخذت الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة قرار رقم29/11/1947بتاريخ 

دولتين مع الحفاظ على إتحاد اقتصادي  إلىعلى إنهاء االنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها 
من هنا نرى … وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص إلىبينهما وتحويل القدس بضواحيها 

الذي يمنح كال  181بأن الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية ال يكمن تحقيقه إال على أساس قرار 
منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق  يلإسرائإال أن . شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ

أصول ميثاق هيئة األمم المتحدة، الذي يطالب باالعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة 
الوطنية واالستقالل، وعالوة على ذلك استمرارها غير المبرر في احتالل أراضي الغير المجاورة 

  .لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة
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ية من سرائيل، الذي نص على سحب القوات اإل242أتخذ مجلس األمن قرار رقم  1967م ففي عا
وضرورة إحالل سالم وطيد عادل في الشرق  1967األراضي التي احتلتها خالل حرب حزيران 

الضفة الغربية، قطاع غزة ( ي بقي على األراضي الفلسطينيةسرائيلوبما أن االحتالل اإل. األوسط
ية ليس مجرد مهمه إنسانية سرائيلفإن البت في مستقبلها بعد انسحاب القوات اإل) والقدس الشرقية

بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها عالقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة 
  .للشعب الفلسطيني

قسمها الغربي  لإسرائيبخاصة على القدس التي أعلنت “ حرصها”ية سرائيلوتبدي األوساط الحاكمة اإل
وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت . 1950بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 

. مدينة القدس بأكملها“ إسرائيل”احتلت . 1967يونيو  7وفي …بحزم من جانب المجتمع الدولي
“ رائيلإس”أقدمت  1980وفي أغسطس عام .. يونيو من نفس العام 5عقب عدوانها الذي بدأ في 

  .واعتبرتها عاصمتها الموحدة. على ضم القدس المحتلة
لمدينة القدس؛ وكذا تاريخ ما أقدم عليه الكنيست “ إسرائيل”ضم . وإذا الحظنا تاريخ الضم

، حيث نصت “إسرائيل”أن القدس عاصمة : الذي فحواه. ي من تشريع القانون األساسيسرائيلاإل
). 1980يوليو  30(“» إسرائيل”لكاملة والموحدة هي عاصمة القدس ا«: المادة األولى منه على أن

يتبدى واضحاً . إذا الحظنا هذا وذاك: نقول.. الذي قام على أساسه الضم. »التشريع/القانون«وهو 
تخفي مطامعها في تكريس ضم القدس نهائياً . خالل سالمها مع مصر. وإن كانت: “إسرائيل”أن 

ة؛ فإنها فيما يبدو لم تعد تجد حاجة إلخفاء شيء بعد التوقيع على يسرائيلوتوحيدها تحت السيادة اإل
  ).1979مارس  26: في(» يةسرائيلاإل –المصرية «المعاهدة 
تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقاً “ إسرائيل”قانون الكنيست المشار إليه، أصبحت  إلىواستنادًا 

إما تحذيراً لها : ارات التي صدرت عن مجلس األمنضاربة بعرض الحائط القر . لها، ال ينازعها فيه أحد
ي واعتباره باطال وفقًا لـ سرائيلأو استنكارًا للقرار اإل). 476القرار رقم (من مغبة اتخاذ قرار كهذا 

  ).478القرار رقم (» الشرعية الدولية«
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.. رارات الدوليةالق. بعرض الحائط“ إسرائيل”أن هذه لم تكن المرة األولى التي تضرب فيها . والواقع
.. تحديًا صارخًا للشرعية الدولية وقراراتها. باتخاذ القدس عاصمة أبدية لها“ إسرائيل”إذ يمثل قرار 
الذي اعتبر جميع . 1968لعام  253والقرار رقم . 1968لعام  250القرار رقم : وفي مقدمتها

 –ذلك مصادرة األراضي واألمالك بما في  –“ إسرائيل”اإلجراءات اإلدارية والتشريعية التي قامت بها 
  .إجراءات باطلة. تغيير في الوضع القانوني للقدس إلىالتي من شأنها أن تؤدي 

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس األمن الدولي التابعة لهيئة األمم المتحدة بشان القدس 
  :وهي, “للذكر ال الحصر”
,  1947نوفمبر /تشرين الثاني  29بتاريخ ) 2د( 181قم قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ر . 1

  .دولتين يهودية وعربية والقدس تحت وصاية دولية  إلىتقسيم فلسطين 
عضوا في األمم  إسرائيلقبول , 1949مايو /أيار  11بتاريخ ) 3د( 273قرر الجمعية العامة رقم . 2

  .المتحدة
إعادة تأكيد وضع , 1949ديسمبر /كانون األول  9بتاريخ ) 4د( 303قرار الجمعية العامة رقم . 3

  .القدس تحت نظام دولي دائم
, 1967يوليو /تموز 4بتاريخ ) 5-الدورة االستثنائية الطارئة ( 2253قرار الجمعية العامة رقم . 4

  .إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس واالمتناع منها في المستقبل  إلى إسرائيلدعوة 
يوليو /تموز  14بتاريخ ) 5- الدورة االستثنائية الطارئة ( 2254قرار الجمعية العامة رقم . 5

  .لتغيير وضع مدينة القدس  إسرائيلإبداء األسف للتدبير التي اتخذتها ,1967
 إسرائيلمطالبة ,1971ديسمبر /كانون األول   20بتاريخ )26د( 2851قرار الجمعية العامة رقم . 6

والطلب من اللجنة الخاصة االستمرار ,بان تلغي جميع اإلجراءات لضم أو استيطان األراضي المحتلة 
  .في عملها 

التعبير عن القلق ,1972ديسمبر /كانون األول   8بتاريخ )27د( 2949قرار الجمعية العامة رقم . 7
جميعا أال تعترف بالتغييرات  ومناشدة الدول,ي لألراضي العربية سرائيلالشديد الستمرار االحتالل اإل
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التي , بما في ذلك المعونة ,في األراضي العربية المحتلة وان تتجنب أعماال  إسرائيلالتي قامت بها 
  .يمكن أن تشكل اعترافا بذلك االحتالل 

إدانة العدوان , 1980ديسمبر / كانون األول 16بتاريخ  35/207قرار الجمعية العامة رقم . 8
والتأكد من جديد على الرفض الشديد لقرار ,لبنان و الشعب الفلسطيني بشدة  ي علىسرائيلاإل

  .بضم القدس  إسرائيل
عن  إسرائيلدعوة ,1968ابريل /نيسان  27بتاريخ ) 1968( 250قرار مجلس األمن رقم . 9

  .االمتناع عن إقامة العرض العسكري في القدس 
إبداء األسف العميق على ,1968مايو /يار أ 2بتاريخ ) 1968( 251قرار مجلس األمن رقم . 10

  .إقامة العرض العسكري في القدس 
إلغاء  إلى إسرائيلدعوة ,1968مايو /أيار  21بتاريخ ) 1968( 252قرار مجلس األمن رقم . 11

  .جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس 
 إلىمجددا  ئيلإسرادعوة ,1969يوليو /تموز 3بتاريخ ) 1969( 267قرار مجلس األمن رقم . 12

  .إلغاء جميع اإلجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس
 إسرائيلأدانه ,1969سبتمبر / أيلول  15بتاريخ ) 1969( 271قرار مجلس األمن رقم . 13

  .إلغاء جميع اإلجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس إلىودعوتها ,قصىلتدنيس المسجد األ
األسف لعدم احترام ,1971سبتمبر / أيلول  25بتاريخ ) 1971( 298قرار مجلس األمن رقم . 14

  .لقرارات األمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير وضع القدس  إسرائيل
بتفكيك المستوطنات  إسرائيلمطالبة , 1980مارس /آذار  1بتاريخ ) 1980( 465قرار رقم . 15

  .بما فيها القدس, العربية المحتلة و التوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في األراضي
إعالن بطالن اإلجراءات التي , 1980يونيو /حزيران  30بتاريخ ) 1980( 476قرار رقم . 16

  .لتغيير طابع القدس إسرائيلاتخذتها 
  

  “طير أبو فدوى”االحتالل يقرر االفراج عن جثمان الشهيدة  



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 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.org 
 

طير ان قوات االحتالل ستسلم  أبو قال نجل الشهيدة فدوى – PNN 2016- 5- 15 القدس
  ساعة 48خالل الـ 8/3/2016العائلة جثمانها القادمة والدته المحتجز منذ إستشهادها في 

ساعة،  48طير بتسليم جثمان الشهيدة خالل  أبو وأبلغت سلطات االحتالل عائلة الشهيدة فدوى
  .بعد إحتجازها لما يزيد على الشهرين

من قرية أم طوبا جنوب القدس، استشهد برصاص قوات “ عاماً  50”طير  أبو يذكر أن المواطنة
االحتالل بعد اطالق النار عليها، بالقرب من باب الحديد في القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية 

  .طعن
  

 انشاء مجموعة العمل لمتابعة االنتهاكات بحق التعليم في القدس

التربية والتعليم العالي، أمس، لقاًء نظمت وزارة  -  Alquds online 2016- 5- 15رام اهللا 
حول واقع االنتهاكات الصهيونية ضد مدارس القدس، تضمن إطالع عدد من سفراء وقناصل الدول 

  .لدى دولة فلسطين على االنتهاكات المجحفة المتواصلة بحق التعليم في القدس
س، عدنان الحسيني، ووكيل صبري صيدم، ومحافظ القد. وحضر اللقاء وزير التربية والتعليم العالي د

بصري صالح، ومدير عام وحدة القدس ديما السمان، وعدد من المديرين العامين واألسرة . الوزارة د
  .التربوية

فضح انتهاكات االحتالل وممارساته التي تستهدف محاربة الهوية الوطنية في  إلىودعا الوزير صيدم 
وحرمان القدس من المدارس الجديدة وعدم  القدس وأسرلة التعليم خاصة عبر تحريف المناهج

  .السماح بترميم المدارس القائمة
العمل من أجل توفير الحماية العاجلة للتعليم في القدس  إلىودعا صيدم كافة ممثلي الدول الداعمة 

والضغط من أجل توفير تعليم نوعي للطلبة، مؤكداً على أهمية مثل اللقاءات في ظل الهجمة المتواصلة 
  .تتعرض لها العملية التعليمية في القدس التي

 إلىمن جهته، تحدث المحافظ الحسيني عن واقع التحديات التي تواجه المدينة المقدسة، مشيرًا 
ضرورة حشد وتضافر كافة الجهود من أجل الدفاع عن حقوق المقدسيين خاصة الحق في التعليم، 
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لفلسطيني من خالل هذه السياسات موضحًا أن محاوالت االحتالل تستهدف محاربة الوعي ا
  .االحتاللية

واقع التعليم في القدس، مؤكدًة أن هذه الممارسات تشكل  إلىوفي السياق ذاته، أشارت السمان 
تهديدًا يطال كافة المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود من أجل حماية التعليم 

  .والدفاع عن حقوق الطلبة في تعليم آمن
وخالل هذا اللقاء، تم إنشاء مجموعة العمل لمتابعة االنتهاكات بحق التعليم في القدس ممثلة عن 
 .وزارات التربية والتعليم العالي والخارجية وشؤون القدس وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية والدول

  
  
  
  
  


