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  م2/3/2016 األربعاء: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 اته بحق إجراءالل يواصل واالحت قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم لأل

 .تالمرابطا

 آالف المواطنين يشيعون الشهيد سجدية في قلنديا. 

 االحتالل يهدم بناية سكنية في القدس. 

 اعتقال أربعة مواطنين بينهم فتى في القدس. 

  والقدس من الضفة مواطناً  29قوات االحتالل تعتقل. 

 خالل شباط طفالً  140بينهم  مواطناً  616االحتالل اعتقل : تقرير. 

  يةسرائيلردن والجزائر يدينان االنتهاكات اإلاأل. 
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  اته بحق المرابطاتإجراءواالحتالل يواصل  قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم لأل
جددت عصابات المستوطنين اليوم األربعاء، اقتحاماتها االستفزازية للمسجد  -وفا 2016- 3-2القدس 

 .المبارك، بمجموعات صغيرة ومتتالية من باب المغاربة قصىاأل

وترافق قوة معززة من شرطة االحتالل الخاصة، المستوطنين خالل جوالتهم المشبوهة واالستفزازية في 
المسجد المبارك، في حين يتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه االقتحامات بهتافات التكبير 

  .االحتجاجية
 جراءحتالل الخاصة منع أكثر من ستين سيدة وطالبة من دخول المسجد، وهو اإلوواصلت شرطة اال

يوم بسبب مشاركتهن في هتافات  200العقابي الذي اتخذته شرطة االحتالل بحقهن منذ أكثر من 
  .قصىالتكبير ضد اقتحامات المستوطنين للمسجد األ

في مرافقه وأرجائه، في الوقت الذي عدد ملحوظ من المصلين والطلبة وينتشرون  قصىويتواجد في األ
اتها المشددة بحق النساء والشبان وتحتجز بطاقاتهم الشخصية إجراءتواصل فيه شرطة االحتالل 

  .قصىخالل دخولهم لأل
  

  آالف المواطنين يشيعون الشهيد سجدية في قلنديا
المحتلة، شارك آالف المواطنين من سكان مخيم قلنديا، شمال القدس  -وفا 2016- 3-1القدس 

ياد عمر سجدية إالشهيد  الثالثاء، في تشييع جثمان أمس يوملضواحي واألحياء المجاورة، ظهر وا
  .مثواه األخير في مقبرة المخيم إلى) عاماً  22(

وألقت نظرة الوداع األخيرة على الشهيد عمر بعد وصوله بموكب مهيب من مجمع فلسطين الطبي 
  .هالل األحمربرام اهللا بسيارة إسعاف تابعة لل

ورفع عدد من الشبان األعالم الفلسطينية وصور الشهيد سجدية خالل مسيرة التشييع بعد الصالة 
  .عليه بالجامع الكبير وسط مخيم قلنديا، وهتف المشيعون للشهداء وضد االحتالل

نقاذ وارتقى الشاب سجدية شهيدًا فجر اليوم بعد اقتحام قوات كبيرة من جنود االحتالل للمخيم ال
ال أنهما تمكنا من الفرار، إجنديين من وحدة المستعربين كشفهما شبان المخيم وأحرقوا لهما سيارتهما 
هالي وشبان المخيم وأسفرت أعقبها اقتحام واسع لالحتالل للمخيم بمساندة مروحيات تصدى لها األ



 

Öæ{{{{<í°ŞŠ×Ê< <
<†{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 
 

خمسٍة من  إصابةعن  عدد من الشبان بجروح متفاوتة، فضالً  ٕاصابةعن استشهاد الشاب سجدية و 
  .جنود االحتالل

ووري جثمان الشهيد الطاهر الثرى في مقبرة المخيم، وسط حالة من الحزن على فراق الشاب الذي 
  ".الخلوق"وصفه السكان بـ

 اميس المجاورة حداداً المطار وكفر عقب وسمير في السياق، عم اإلضراب التجاري مخيم قلنديا وأحياء 
   .على روح الشهيد سجدية

لفلسطين  فداءً  ال عمر سجدية والد الشهيد، في تصريحات خالل التشييع، أن نجله ارتقى شهيداً وق
أن ابنه كان  إلى، الفتًا "خيرليس الشهيد األول ولن يكون األ"ياد إأن وحيده  ولمقدساتها، مؤكداً 

  .في دراسته أيضاً  على الصعيد النضالي وكان متفوقاً  ونشيطاً  محبوباً 
د يدرس اإلعالم في جامعة القدس وهو في سنته الرابعة، وكان من المتوقع تخرجه يذكر أن الشهي

  .الفصل الدراسي الجاري
  

  االحتالل يهدم بناية سكنية في القدس
هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، ترافقها قوة معززة من  - وفا 2016-3- 2القدس 

نشاء في حي جبل اليوم األربعاء، بناية سكنية قيد اإلجنود االحتالل، في ساعة مبكرة من صباح 
 .الطور الُمطل على القدس القديمة بحجة البناء بدون ترخيص/الزيتون

  .شقق سكنية 6طوابق بواقع  3وتتألف البناية المستهدفة من  
في محيط  محكماً  عسكرياً  ونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم إن قوات االحتالل ضربت طوقاً 

  .نذار ودون وجود أصحابهإالمنطقة، وهدمت المبنى دون سابق 
  

  اعتقال أربعة مواطنين بينهم فتى في القدس
ي اليوم األربعاء، أربعة مواطنين بينهم سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-3-2القدس 

 .لقدس المحتلةفتى، خالل حمالت دهم لعدد من المنازل في أحياء وبلدات مختلفة في ا
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، الشاب لؤي أبو وقالت لجنة المتابعة في بلدة العيسوية وسط القدس، إن قوات االحتالل اعتقلت فجراً 
  .الحمص عقب اقتحام منزل عائلته

من حي الصوانة القريب من سور القدس ) عاماً  15(كما اعتقلت تلك القوات الفتى محمود الشاويش 
طالق النار إومحمد الفقيه من قرية قطنة شمال غرب القدس، بعد جانب أحمد الفقيه،  إلىالتاريخي، 

  .على األخير وٕاصابته بجروح
  

  والقدس مواطنا من الضفة 29قوات االحتالل تعتقل 
مواطنا من  29ي اليوم األربعاء، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-3-2رام اهللا 

وسلفيت، وطولكرم، ونابلس، تخللها مداهمة عدد من  محافظات جنين، والقدس، ورام اهللا، والخليل،
 .منازل المواطنين وتفتيشها

مواطنين من عدة بلدات في محافظة  10في بيان صحفي، بأن االحتالل اعتقل  سيروأفاد نادي األ
، ومحمد عبد الكريم أبو بكر )عاماً  19(أدهم خالد بدارنة : جنين، عقب مداهمة منازل ذويهم، وهم

، وعماد أحمد كامل )عاماً  18(، وضياء خالد زيدي )عاماً  19(، ومحمد حسين عمارنة )عاماً  20(
وجميعهم من ) عاماً  19(، وأمجد جميل جربان )عاماً  20(، ومجد جميل جربان )عاماً  18(حرز اهللا 

من ) عاماً  25(، وٕاسالم بسام أبو علي سيريس )عاماً  28(بلدة يعبد، والشابان غسان محمد انعيرات 
  .محمد صالح حثناوي من بلدة قباطية إلىبلدة ميثلون، إضافة 

أحمد ياسر عبد اهللا طه : واعتقلت قوات االحتالل ستة مواطنين من ضواحي القدس وبلداتها، وهم
، وذلك بعد إصابتهما بجروح، ومحمد أحمد الفقيه )عاماً  27(، وٕاياد إبراهيم سليم شماسنة )عاماً  21(
، ولؤي مهدي أبو الحمص، )عاماً  42(بكر الشامي  إلىدة قطنة، إضافة من بل) عاماً  19(

  .)عاماً  15(الشاويش  محمود والفتى
من ) عاماً  28(مهدي جورج عتيق : فيما اعتقل خمسة مواطنين من محافظة رام اهللا والبيرة، وهم

رينات من العمر، أحمد وسامر وأدهم الحاج في العش: بيرزيت، وثالثة أشقاء من بلدة بيت ريما، وهم
  .محمد سمير شعيبي من بلدة دير غسانة إلىإضافة 
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صدام غالب البو من مدينة : كذلك اعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين من محافظة الخليل، وهم
  .من بلدة بيت أمر) عاماً  17(، ومحمد نضال أبو ماريا )عاماً  16(حلحول، وأحمد عاكف عوض 
  .إبراهيم حمد اهللا أحمد، وعمر عبد الحكيم عامر: تلك القوات كال منوفي محافظة سلفيت، اعتقلت 

عند معبر ) عاماً  33(ومن محافظة طولكرم، اعتقل االحتالل المواطن عالء عبيد يوسف شبراوي 
عمر موسى  إلىالكرامة، ومواطنا آخر من محافظة طوباس وهو عماد نادي زيد الكيالني، إضافة 

  .نابلسمن بلدة زواتا في محافظة 
  

  طفال خالل شباط 140مواطنا بينهم  616االحتالل اعتقل : تقرير
كشفت مؤسسات تعنى بشؤون األسرى اليوم الثالثاء، عن أن سلطات  -وفا 2016-3-1رام اهللا 

) 140(فلسطينيًا من الضفة وغزة، بينهم ) 616(فبراير المنصرم / االحتالل اعتقلت خالل شهر شباط
 .فتاة) 18(طفًال، و

 سيرالفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية األ سيراء ذلك في تقرير مشترك صدر عن نادي األج
وحقوق اإلنسان، وهيئة شؤون األسرى والمحررين، لتوثيق أوضاع األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في 

  .سجون االحتالل
/ ن عدد حاالت االعتقال منذ بداية الهبة الشعبية في تشرين األولأوأظهر التقرير بهذا الخصوص، 

  .حالة اعتقال) 4120(أكثر من  إلىوصل  2015أكتوبر 
مواطنًا، تليها الخليل ) 158(وأوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس باعتقال 

مواطنًا من محافظة ) 68(اعتقال  إلى مواطنًا، إضافة) 70(موطنًا، ونابلس باعتقال ) 125(باعتقال 
مواطنًا من طولكرم، ) 31(مواطنًا من بيت لحم، و) 58(مواطنًا من جنين، و) 65(رام اهللا والبيرة، و

مواطنًا من أريحا، ومن سلفيت ) 13(مواطنًا من قطاع غزة، عالوة على اعتقال ) 22(كذلك اعتقل 
  .مسة من طوباسمواطنًا، وعشرة مواطنين من قلقيلية، وخ) 11(

أمرًا ) 92(أمر اعتقال إداري، بينها ) 161(أن االحتالل أصدر خالل شهر شباط  إلىوأشار التقرير 
جديدًا، وأربعة أوامر بحّق أسرى مقدسيين، وأمر بحّق الفتاة سناء نايف من الخليل، ما يرفع عدد 

  .اً أسير ) 750(قرابة  إلىالمعتقلين اإلداريين في سجون االحتالل 
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 إلىطفلة، ووصل عدد القاصرين واألطفال ) 14(ة، بينهن أسير ) 62( إلىات سير فيما ارتفع عدد األ
  .أسير) 700( إلى، وعدد المرضى )400(نحو 

  :االعتقال اإلداري
ويطال االعتقال اإلداري مختلف فئات الشعب الفلسطيني، من قاصرين ونساء ونّواب وسياسيين 

، يعتقلهم االحتالل بال تهمة ووفق ملف سّري ال يتمكن المعتقل وال وأكاديميين وذوي شهداء ونشطاء
من الخليل، والذي ) عاماً  25( محمود الفسفوس ومنهم المعتقل اإلداري. محاميه من االطالع عليه

، احتجاجًا 2016شباط  20أعلن اإلضراب المفتوح عن الطعام واألدوية التي يتلّقاها بشكل يومي منذ 
، وصدر بحّقه أربعة 2014تشرين األول  30داري، علمًا أنه معتقل إداري منذ تاريخ على اعتقاله اإل

أوامر اعتقال إداري، وكان قد أمضى ستة أعوام سابقة في سجون االحتالل، تعّرض خاللها للتعذيب 
إصابته بكسرين في الفّك  إلىالشديد في فترة التحقيق دون مراعاة لصغر سنه في حينه، ما أّدى 

  .مجمة وقرحة وأعصاب في المعدةوالج
  :اإلضرابات الفردية

شباط ألسباب مختلفة، ومنهم من /خاض عدد من األسرى إضرابات عن الطعام خالل شهر فبراير
محمد  الصحفي سيراستمر في إضراب عن الطعام كان قد بدأه خالل الشهور الماضية، وأبرزهم األ

يومًا ضد اعتقاله ) 94(ابًا عن الطعام استمر ، من الخليل، والذي خاض إضر )عاماً  33( القيق
أيار المقبل، وتقديم العالج الالزم له  21اإلداري، وانتهى بإبرام اتفاق يتضّمن اإلفراج عنه في تاريخ 

  .، والسماح لعائلته بزيارته1948في إحدى المستشفيات داخل األراضي المحتلة عام 
يومًا، مطالبًا باإلفراج عنه ونقله ) 12(الطعام استمر إضرابًا عن  أكرم زهرة األردني سيروخاض األ

األردن، عقب مواصلة سلطات االحتالل اعتقاله رغم انتهاء محكوميته، وقد ُأفرج عنه خالل  إلى
  .األردن إلىالشهر الماضي 

من بيت لحم، فقد خاض إضرابًا عن الطعام استمر عدة أيام مطالبًا بتقديم  ربيع جبريل سيرأما األ
الج له وٕانهاء اعتقاله اإلداري، وقد عّلقه بعد وعود قّدمتها إدارة الّسجون بتقديم العالج له وٕانهاء الع

يومًا، ) 51(من جنين، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر  محمد المهر سيراعتقاله، كذلك خاض األ
  ".جلبوع"سجن  إلى" بوريا"وقد عّلقه ونقل من مستشفى 
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محمد  سيراألسرى في سجون االحتالل خاضوا إضرابات فردية تضامنية مع األيذكر أن عددًا من 
  .القيق استمّرت عدة أيام

  :لسلب الطفولة المقدسية إسرائيلسالح : الحبس المنزلي
ية في القدس سنويًا عشرات األحكام بالحبس المنزلي بحق أطفال سرائيلتصدر محاكم االحتالل اإل

لة، يحرم فيها القاصر الذي يصدر بحقه القرار من الخروج من المنزل مقدسيين لفترات متفاوتة وطوي
ية له بذلك، سرائيلإال لظروف قهرية كالذهاب للمستشفى بمرافقة ولي أمره، وبعد سماح السلطات اإل

كما وُيحرم الطفل من التعلم واللعب والتواصل مع محيطه بشكل كامل، ويترك بحالة نفسية سيئة، 
) 60(سّجانين ألطفالهم، وتفيد اإلحصائيات بصدور أكثر من  إلى جراءل هذا اإلويتحول األهل بفع

  .2015قرارًا بالحبس المنزلي بحق األطفال المقدسيين خالل العام 
، )عاماً  16( موسى صالح الدين وفي سابقة خطيرة، صدر قرار بالحبس المنزلي بحّق الطفل ميالد

 20(الدته معه لمّدة شهرين، والتهديد بفرض غرامة قيمتها من بلدة حزما في القدس، مشروطًا بحبس و 
يومًا رهن الّسجن ) 25(في حال تخّطى أي منهما عتبة المنزل، وذلك بعد قضائه لـ) ألف شيكل

  .الفعلي بتهمه إلقاء الحجارة، وٕاجبار ذويه على دفع غرامة مالية قدرها عشرة آالف شيكل
  :نفراديالعزل اإل 

عبد الرحمن عثمان  سير، أقدمهم األ"األسباب األمنية"نفرادي بذريعة العزل اإل ًا فيأسير ) 16(يقبع 
، أي بعد عام كامل من إضراب الكرامة إضراب 2013مارس /آذار 10والذي تم عزله في تاريخ 

مجدو، عسقالن، إيشل، نفحة، : ، ويوّزع األسرى المعزولون على عدد من السجون وهي2012
يتّم تنقيلهم بينها، ويعيشون في أقسام مخصصة للعزل في ظروف قاسية وال ريمون، أيلون ونيتسان و 

من اتفاقية ) 1(إنسانية، ويعتبر العزل ضربًا من ضروب التعذيب النفسي المحظورة بموجب المادة 
مناهضة التعذيب، كما أنه يعتبر من أساليب المعاملة الالإنسانية والحاّطة بالكرامة، وتستخدم مصلحة 

عقابي بحّق األسرى وخاصة القيادات، بهدف زعزعة  إجراءية سياسة العزل كسرائيلاإلالسجون 
  .استقرارهم وحرمانهم من حقوقهم بالتواصل مع العالم الخارجي وتلّقي الزيارات العائلية

يومًا في ) 50(تعّرض لتحقيق قاس دام حوالي  والذي شكري الخواجا، سيرومن األسرى المعزولين األ
كانون  17، وفي تاريخ "عوفر"سجن  إلى، وبعد انتهاء التحقيق معه نقل "المسكوبية"ق مركز تحقي
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لمدة شهر قابل للتجديد، " ألسباب أمنية"تم إبالغه أنه صدر بحّقه أمر بالعزل االنفرادي  2014األول 
جدد أمر العزل لمدة ستة شهور  2015وفي شهر حزيران ". أيلون"عزل سجن  إلىوأنه سوف ينقل 

  .نتهي في كانون األول من نفس العام، ومؤخرًا تم تجديد األمر لستة شهور أخرىت
م، تحتوي على 3*3مساحة الغرفة : "الخواجا إن سير، يقول األ"أيلون"وحول ظروف العزل في سجن 
سم،  2من طابقين مصنوع من الباطون وعليه ِفراش سمكه ) برش(مرحاض وحمام ، وفيها سرير 

، ويخرج للفورة لمدة ساعة "ة وبالطة وغالية قهوة وطنجرة وخزانتين وتلفزيونويوجد ثالجة صغير 
  .م، نصفها مغطى بصاج حديد والنصف اآلخر بشبك3*6يوميًا، وهي عبارة عن ساحة بمساحة 

أصعب ما في العزل أن اإلنسان لوحده ويفكر بالعائلة، خاصة وأنني ال : "الخواجا أن سيرويضيف األ
  ".أزورهم وال أعرف أخبارهم، وهذا هو العذاب األكبر

  :االعتداء والتنكيل في األسرى أثناء االعتقال
ل تنفيذها استخدام التنكيل والتعذيب والمعاملة السيئة والحاّطة بالكرامة خال إلىتلجأ قوات االحتالل 

عملية االعتقال وما بعدها، كطريقة ممنهجة تتعمد فيها جعل عملية االعتقال شكًال من أشكال العقاب 
. وعائلته سيرالجماعي، وأسلوبًا لبث مشاعر الخوف والترهيب وٕالحاق أكبر أذى نفسي وجسدي لأل

مارس قوات االحتالل ومن خالل شهادات لعدد من األسرى تبين أنه منذ لحظات االعتقال األولى ت
من مدينة بيت لحم، تعرض للضرب ) عاماً  18( محمود موسى سالم سيرالتنكيل والضرب، فاأل

والتنكيل خالل تنفيذ قوة من المستعربين اعتقاله، حيث جرى االعتداء عليه بالضرب المبرح على كافة 
وجود كسر في يده اليسرى  إلىحدوث انتفاخ في منطقة العين والوجه باإلضافة  إلىأنحاء جسده أدى 

  .وأنفه
من يدي  قامت قوات المستعربين عند اعتقالي بضربي، حيث أمسكوا بي: "محمود سالم سيرويقول األ

وبعدها قام مستعرب بضربي بيده على عيني، ومستعرب آخر ضربني على انفي، وبعدها أطاحوا بي 
مستعربين  4بعدها قام حوالي أرضا وضربوني بأرجلهم على رأسي، وعلى جميع أعضاء جسدي، و 

  ".ووضعوني في الجيب العسكري بضربي على وجهي باألرجل بشكل مستمر، وبعد ذلك كبلوني
  :التعذيب واعتقال أفراد العائلة للضغط على المعتقل



 

Öæ{{{{<í°ŞŠ×Ê< <
<†{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 
 

على الرغم من حظر التعذيب دوليًا وبشكل مطلق في كافة االتفاقيات والقوانين الدولية، والتي عرفت 
... كل عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أم عقليا "كل واضح وصريح أنه التعذيب بش

، إال أن قوات االحتالل ما زالت تستخدم التعذيب، ولم تتوقف لحظة عن ..."هدفه نزع اعتراف
ممارسته، سواء باستخدامها ألساليب قاسية كالشبح والتحقيق لساعات طويلة والحرمان من النوم 

في مراكز تحقيق تفتقد للحد األدنى من مقومات  سيرع المحامي، أو من خالل وضع األوالتواصل م
من أجل الضغط عليه  سيرالحياة اإلنسانية، وتطال في بعض األحيان اعتقال أفراد من عائلة األ

فقد أكد العديد من األسرى والمعتقلين انهم تعرضوا للتعذيب في مراكز تحقيق وتوقيف قوات . أكثر
الل، وأن سلطات االحتالل مستمرة في استخدام أساليب التعذيب القاسية التي تستمر آالمها االحت

  .وأثارها لما بعد فترة التحقيق
من مدينة بيت لحم أثناء  إبراهيم العروج سيرقامت قوات االحتالل باعتقال غالبية أفراد عائلة األ

الفلسطيني من تعذيب، فقد تم  سيراأل وجوده في مركز تحقيق المسكوبية، وذلك يعكس ما يتعرض له
يومًا في مركز تحقيق المسكوبية، تعرضت خاللها للتحقيق ) 20(اعتقال زوجته رابعة العروج لحوالي 

الذين تم تحويلهم مؤخرًا " إبراهيم وجعفر" سيرالمتواصل من أجل الضغط عليه، كما واعتقل شقيقا األ
  .لالعتقال اإلداري

تعذيب أثناء التحقيق معه، فمن خالل زيارة المحامي له في مركز تحقيق العروج لل سيرتعرض األ
أنه وبعد ثمانية أيام من التحقيق المتواصل، والتي حرم خاللها العروج من  سيرالمسكوبية، أكد األ

طاولة  –عصبة سوداء  –قيود حديدية  - قفازات(غرفة تحقيق كان يوجد فيها  إلىالنوم، تم نقله 
، حيث تم تقييد يديه للخلف وهو جالس على كرسي، وبدأ التحقيق معه بشكل )وكرسي بالستيك

مختلف، واستمر لمدة يومين كاملين، تعرض خاللها ألساليب تحقيق قاسية كالشبح المتواصل وأسلوب 
الوقوف بالقرب من الحائط وأن يرفع أحد  سيرُيطلب فيه من األ(الموزة، وأسلوب الشبح المكسور 

 إلى، وأدى ذلك لشعور العروج بآالم وباإلرهاق والتعب، باإلضافة )ويستمر ذلك لساعاتأقدامه قليًال 
  .حرمانه من النوم واستخدام أسلوب الشتم بألفاظ قذرة

وكان ينتظر محاكمته، إال أنه وفي  2014مارس /آذار 13إبراهيم العروج اعتقل في  سيريذكر أن األ
  .مركز تحقيق المسكوبية إلى تم نقله 2016يناير /كانون ثاني 21تاريخ 
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 يةسرائيلردن والجزائر يدينان االنتهاكات اإلاأل 

أكد وزير العدل األردني، بسام التلهوني على أن حل القضية الفلسطينية  - معا 2016-3-2 القدس
هو مفتاح لتسوية الصراعات في منطقة الشرق األوسط والعالم بأسره، حيث يعتبر إخفاق المجتمع 

المرجعيات الدولية ومبادرة السالم  إلىالدولي في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادا 
ية دافعا رئيسيا لتغذية اإلرهاب والعنف والتطرف في المنطقة والعالم بأسره وما يتبعه من العرب

 .انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان والقيم اإلنسانية السامية

ومن هذا المنطلق أؤكد " وأضاف خالل كلمته في الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان،
نية المستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام على ضرورة إقامة الدولة الفلسطي

كما وتدين المملكة االنتهاكات . وعاصمتها القدس الشرقية، وتسوية جميع قضايا الحل النهائي 1967
 قصىية المتكررة للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشرقية وعلى رأسها المسجد األسرائيلاإل

هويد المدينة وتغيير طابعها العربي واإلسالمي وغيرها من االنتهاكات كاالستيطان المبارك ومحاولة ت
 ".ومصادرة األراضي وهدم المنازل وعمليات طرد الفلسطينيين من ديارهم

كما أكد رمطان العمامرة، وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، على أهمية 
وبالنسبة للقضية . لشعوب وحمايتها في كل األماكن وفي كل الظروفاحترام خيارات وحقوق ا

 .الفلسطينية

إن الشعب الفلسطيني وهو ضحية لسياسة االستعمار والقمع، ينتظر ومنذ سنوات :" قال العمامرة
وما فتئ يقاوم ممارسات المحتل . طويلة استرجاع حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف

. فة ممنهجة المعطيات الجغرافية والديمغرافية واالجتماعية لألراضي الفلسطينية المحتلةالذي غّير بص
استقالة المقرر  إلىإن هذه السياسة التي ندد بها مجلسنا في عدة مناسبات أدت ولألسف مرة أخرى، 

  ".الخاص السيد مكارم ويبيسونو، بسبب غياب التعاون معه من قبل القوة المحتلة


