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  م19/7/2016 الثالثاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  الحاجز العسكريجندي يقتحمون مخيم شعفاط وإغالق  100أكثر من. 

  منشآت تجارية ويجبر مواطنا على هدم كوخ خشبي جنوب  4االحتالل يهدم

 .قصىاأل

 االحتالل يهدم منزال قيد اإلنشاء في بيت حنينا بالقدس. 

  مواطنين من مخيم قلنديا وطفال من القدس 5االحتالل يعتقل. 

 عن جثامين  منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي بإلزام االحتالل باإلفراج

 .الشهداء

  الف شيكل 26سنوات ونصف و 6االحتالل يقضي بحبس طفل مقدسي لـ  
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  جندي يقتحمون مخيم شعفاط وإغالق الحاجز العسكري 100أكثر من 
اقتحمت قوة عسكرية كبيرة يزيد عددها عن المئة جندي من قوات  -وفا 2016- 7- 19القدس 

شعفاط وسط القدس المحتلة، تزامنا مع إغالق الحاجز االحتالل، صباح اليوم الثالثاء، مخيم 
 .العسكري قرب مدخل المخيم

  .وقال مراسلنا إن توترا يسود محيط الحاجز العسكري والمخيم
  

  قصىمنشآت تجارية ويجبر مواطنا على هدم كوخ خشبي جنوب األ 4االحتالل يهدم 
ي في القدس، اليوم الثالثاء، يلسرائهدمت جرافات بلدية االحتالل اإل -وفا 2016- 7- 19القدس 

في بلدة سلوان " عين اللوزة"منشآت تجارية، وأجبرت مواطنا على هدم كوخ خشبي بيديه بحي  4
 .المبارك، بحجة البناء غير المرخص قصىجنوب المسجد األ

إن جرافات بلدية االحتالل اقتحمت الحي فجرا، وشرعت ": وفا"وقال المتضرر عرفات أبو الحمام لـ
مغسلة مركبات داخلية وخارجية، ومحل لبيع كماليات : منشآت تجارية تعود له، وهي 3دم به

  ".السيارات، وغرفة صغيرة، كمرفق للمنشآت
وأوضح أن جرافات االحتالل هدمت ورشة لتصليح السيارات تعود للمواطن خالد أبو تايه، وتأتي 

رت بفعل الهدم من مالكين للعقار، عائلة تضر  12عمليات الهدم، بحجة عدم الترخيص، مؤكدا أن 
لن نرحل من الحي، وهذا الهدم لن يرهبنا، ولن يهجرنا، سنبقى ونعمل ونبني : "ومستأجرين، مضيفا

  ".ونصمد في مدينة القدس
وفي السياق، حذر عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب من أن الهدم الجماعي في 

االحتالل لتفريغ المنطقة من السكان، من أجل تهويدها، وتطبيق حي عين اللوزة يندرج ضمن مخطط 
الرواية التهودية عليها، كتشييد الحدائق التوراتية، وربط المستوطنات ببعضها، على أنقاض بيوت 

  ".الحوض المقدس"المقدسيين ضمن ما يسمى مشروع 
خططات االحتالل التهويدية، منزال مهددا بالهدم في حي عين اللوزة، بفعل م 55وأفاد أبو دياب بأن 

  .فضال عن توزيع قرارات هدم على عدة منشآت تجارية، ومسجد القعقاع
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يهدف االحتالل بهدمه مصدر رزق المواطنين ومساكنهم، إلجبارهم على الرحيل عن هذه "وتابع، 
 إلىم المنطقة، عبر سلب شعور األمن واالستقرار منهم، بعد خسارة بيوتهم ومصادر ارزاقهم، ليدفعه

  ".الرحيل في النهاية، لالستيالء عليها وتهويدها
  

  االحتالل يهدم منزال قيد اإلنشاء في بيت حنينا بالقدس
ي، اليوم الثالثاء، منزًال قيد اإلنشاء سرائيلهدمت جرافات االحتالل اإل -وفا 2016- 7- 19القدس 

 .عدم الترخيص في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بحجة" تل الفول"في منطقة 

، إن جرافات االحتالل داهمت المنطقة وهدمت منزله قيد "وفا"وقال صاحب المنزل شرحبيل علقم لـ
أنه بدأ ببناء المنزل منذ  إلىمترًا مربعًا، بحجة عدم الترخيص، مشيرا  120اإلنشاء، التي تبلغ مساحته 

  .نحو شهرين، وقد هدمته بلدية االحتالل دون سابق إنذار أو قرار هدم
منشآت تجارية، وأجبرت مواطنا على هدم   4وكانت قوات االحتالل هدمت في وقت سابق اليوم، 

، بحجة البناء غير قصىفي بلدة سلوان جنوب المسجد األ" عين اللوزة"كوخ خشبي بيديه في حي 
  .المرخص

  
  مواطنين من مخيم قلنديا وطفال من القدس 5االحتالل يعتقل 

مواطنين، من  5ي، اليوم الثالثاء، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 7-19القدس 
 .مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وطفال من قرية العيسوية

، من قرية العيسوية )عاماً  14(حمد سامر محمود إن قوات االحتالل اعتقلت الطفل م"وقال مراسلنا، 
  .في مدينة القدس المحتلة، بعد دهم منزل ذويه

معاذ عليان، ومحمد : ومن مخيم قلنديا شمال القدس، اعتقلت تلك القوات خمسة مواطنين، هم
  .سميح مطير، ومحمود سميح مطير، وهيثم عدوان، ومهند كنعان

  .راكز توقيف وتحقيق تابعة لالحتالل في المدينة المقدسةم إلىوتم تحويل المعتقلين الستة  
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  منظمة التحرير تطالب المجتمع الدولي بإلزام االحتالل باإلفراج عن جثامين الشهداء
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  -موقع مدينة القدس  2016- 19-7

عاجل، وممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي الالزم صائب عريقات المجتمع الدولي التحرك بشكل 
، من أجل اإلفراج الفوري عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديها، دون أي "إسرائيل"على 

  .شروط مسبقة
جاء ذلك خالل رسائل عاجلة متطابقة بعثها عريقات لوزراء خارجية أمريكا، وروسيا، ودول االتحاد 

  .ير العام لألمم المتحدةاألوروبي، والسكرت
إن قرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، والمماطلة باإلفراج عنهم هو قرار :" وأضاف عريقات

ي مدروس، يأتي في إطار ابتزاز أبناء شعبنا، وممارسة سياسة العقوبات الجماعية على إسرائيلسياسي 
، ومنعهم من دفن أبنائهم بشكل كريم والئق، عائالتهم من مالحقة، واستدعاء، واعتقال، وهدم المنازل

  ".ما يتطلب منا جميعاً الوقوف بحزم في وجه هذه السياسات القمعية
تم بذل كل الجهود الممكنة بالتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي، من أجل دفعهم "أنه  إلىولفت 
س كرامة شعبنا عامة، وعائالت اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لحل هذه القضية الحساسة التي تم إلى

  ".شهدائنا، وأعرافنا، وتقاليدنا الدينية، والثقافية الفلسطينية الخاصة
انتهاًكا صارًخا لمبادئ حقوق اإلنسان، واتفاقيات جنيف، وهو مساٍو "واعتبر احتجاز الجثامين 

  ".للتعذيب النفسي، ويزيد من حدة التوتر
السلطة القائمة باالحتالل، ال تزال حتى هذا التاريخ تحتجز " إسرائيل"أن  إلىوتطرق في هذا الصدد، 

جثمان شهيد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ األساسية لحقوق  12بشكل غير قانوني 
  :اإلنسان، وهم

 217يوًما، وعبد المحسن حسونة  280يوًما، و بهاء عليان  284ثائر أبو غزالة جثمانه محتجز منذ 
 132يوًما، ومحمد الكالوتي  132يوًما، وعبد المالك أبو خروب  151مد أبو خلف يوًما، ومح

يوًما، ومحمد  25يوًما، ومجد الخضور  47يوًما وأنصار هرشة  92يوًما، وعبد الحميد أبو سرور 
  .يوًما 18يوًما، وسارة طرايرة  18يوًما، ووائل أبو صالح  19طرايرة 
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حن على ثقة مطلقة بأنكم ستقومون باتخاذ اإلجراءات الفورية من ن:" واختتم عريقات رسائله، بقوله
  .أجل ضمان اإلفراج عن جثامين الشهداء دون وضع شروط على عائالتهم

  
  الف شيكل 26سنوات ونصف و 6االحتالل يقضي بحبس طفل مقدسي لـ 

قضت محكمة االحتالل المركزية في القدس، على الطفل  - موقع مدينة القدس  2016- 18-7
أشهر وقف  10سنوات ونصف، و 6، بالسجن الفعلي لمدة عاماً  14المقدسي القاصر معاوية علقم 

  .ألف شيكل 26سنوات، وغرامة مالية قيمتها  3تنفيذ لمدة 
رس القطار الخفيف جاء ذلك بعد إدانة محكمة االحتالل القاصر علقم بمحاولة تنفيذ عملية طعن لحا

، عاماً  12شمال القدس المحتلة، بمساعدة ابن عمه الطفل علي علقم " بسغات زئيف"في مستوطنة 
  .في شهر تشرين ثاني الماضي

وبينما حكم الطفل معاوية بالسجن الفعلي، قرر القاضي احتجاز الطفل علي داخل مؤسسة داخلية 
  .لمدة عام قابلة للتجديد

  


