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  م22/2/2016 اإلثنين: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 وسط إجراءات مشددة قصىمستوطنون يجددون اقتحامهم لأل. 

  والقدس مواطنًا من الضفة 12االحتالل يعتقل. 

 "جراء باطل وتطرف واضحإ" توحيد القدس"شعار ": المسيحية سالميةاإل. 

  مدرسة أبو نوار في ضواحي " كرافانات"التربية تستنكر قيام االحتالل بمصادرة

 .القدس

  جراءاته في المنطقةإعند باب العامود واالحتالل يصعد اعتقال فتاة. 

  شبان من القدس المحتلة 3اعتقال. 

 "القيق سيريدعو المنظمات الحقوقية في العالم إلنقاذ األ" ن العربيالمحام. 

 قصىتأكيد التزام األمة اإلسالمية على مسؤوليتها تجاه األ: قمة جاكرتا. 

 شخصا عن منازلهم 114االحتالل قتل سبعة فلسطينيين وهّجر : أوتشا.  
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  وسط إجراءات مشددة قصىاقتحامهم لألمستوطنون يجددون 
المبارك من  قصىجّدد مستوطنون اليوم االثنين، اقتحامهم للمسجد األ -وفا 2016-2-22القدس 

 .باب المغاربة، برفقة حراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة

جراءات مشددة بحق المصلين، واحتجاز بطاقات إوجرت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة، وسط 
  .قصىالشبان والنساء خالل دخولهم لأل

  
  مواطنًا من الضفة 12االحتالل يعتقل 

مواطنًا، في  12ي، الليلة الماضية سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 2-22رام اهللا 
 .الضفة معظمها في محافظة الخليل

وا من عدة أنحاء في محافظة في بيان له اليوم االثنين، أن ثمانية مواطنين ُاعتقل سيروبين نادي األ
، ومحمد أحمد عادي )عاماً  21(، وعدي مأمون شرباتي )عاماً  21(منجد ماهر الشريف : الخليل وهم

، وخيري ابو )عاماً  18(، وعبد الرحمن رمضان )عاماً  21(، ونور عبد الحفيظ ربعي )عاماً  57(
  ).عاماً  21(حديد، تامر كامل مشارقة، ومنذر محمود الحيح 

 32(عماد زهير صبح  إلىمن محافظة سلفيت، إضافة ) عاماً  17(ُاعتقل الفتى إيهاب حسان كما 
  .من كفرراعي جنوب غرب جنين) عاماً  32(من محافظة قلقيلية، وأحمد األطرش ) عاماً 

، كذلك ُاعتقل مواطن آخر من بلدة بيت فجار )عاماً  18(ومن القدس اعتقل االحتالل عمر الزعانين 
  ).عاماً  18(وهو محمد عبد اللطيف ديرية 

  
  جراء باطل وتطرف واضحإ" توحيد القدس"شعار ": حيةسالمية المسياإل"

اعتبرت الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم  - وفا 2016- 2-22رام اهللا 
 إسرائيلن شعار السنة التعليمية القادمة في أي نفتالي بينت، سرائيلاإل عالن وزير التعليمإاالثنين، 
ي واضح على التطرف واالستيالء على القدس المحتلة ضاربًة إسرائيلصرار إ، "توحيد القدس"سيكون 

 .بعرض الحائط حقوق المسلمين والمسيحيين في المدينة
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 إلىونددت الهيئة بنية سلطات االحتالل طرح خطة تعليمية واسعة تشمل المرحلة االساسية وصوًال 
على احتالل  عاماً  50أن هذه الخطة الموسعة تأتي أيضا مع مرور  إلىالمرحلة الثانوية، مشيرًة 

الفعاليات  ، وستشمل العديد من"توحيد القدس" إسرائيلالجزء الشرقي من مدينة القدس والذي تعتبره 
المختلفة في المدارس من ناحية التعليم والجانب التاريخي لمدينة القدس وارتباطها باليهودية، كذلك 

  . القيام بجوالت مختلفة من قبل المدارس للعديد من المواقع في مدينة القدس بما فيها البلدة القديمة
قامت بضم  1967/ 7/6دينة القدس في ومنذ احتاللها لم إسرائيلن أ إلىشارت الهيئة في بيان لها أو 

إال أنها في شهر آب من سنة .. إسرائيلالقسم الغربي منها وأطلقت عليها عاصمة  إلىالقسم الشرقي 
قره الكنيست أأقدمت على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة في إطار تشريع  1980

أن القدس الكاملة الموحدة هي "على ، حيث في مادته األولى نص 30/7/1980ي في سرائيلاإل
تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقًا  إسرائيلالنص المذكور أصبحت  إلى، واستنادًا إسرائيلعاصمة 

لها ال ينازعها أحد ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس األمن وخاصة قراري 
اللذان اعتبرا جميع اإلجراءات  1968ة لسن 253و  250وقبل ذلك قراري  1980لسنة  478و  476

بما في ذلك مصادرة األراضي واألمالك التي من شأنها أن  إسرائيلاإلدارية والتشريعية التي قامت بها 
  .تغيير في الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة إلىتؤدي 

ال يجوز لقوات  نهأن قواعد القانون الدولي أكدت على أ: "مين العام للهيئة حنا عيسىوقال األ
ي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من سرائيلاالحتالل اإل

األشكال، وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد هو 
من  43دولي وفق المادة  ثر قانوني أو شرعي أوأإجراء باطل وال يترتب على مثل هذا اإلجراء أي 

ي ال يمكن أن يرتب لسلطاته أية سرائيلن االحتالل اإلأم أوًال، و 1907الئحة الهاي الرابعة لسنة 
على  حقوق أو آثار على حق السيادة األصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة بل يبقى حق السيادة قانوناً 

ي لمدينة القدس سرائيلن االحتالل اإلأل ثانيًا، و قليم المحتالمناطق المحتلة للدولة األصلية صاحبة األ
ن االحتالل مؤقت ومحدود األجل ويجب أن ينتهي إما نقل السيادة للقوات المعتدية أل إلىال يؤدي 

سيادتها الفلسطينية األصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها  إلىبعودة القدس المحتلة 
منه أو بالتدابير الالزمة القسرية التي يجب أن  33قرة األولى من المادة ميثاق األمم المتحدة في الف
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يتخذها مجلس األمن انسجاما مع صالحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق األمم 
  . 42,41,40,39المتحدة في المواد 

  
  القدس مدرسة أبو نوار في ضواحي" كرافانات"التربية تستنكر قيام االحتالل بمصادرة 

األحد، الهجمة الشرسة  أمس يومزارة التربية والتعليم العالي، استنكرت و  -وفا 2016- 2-21رام اهللا 
ي على مدرسة أبو نوار األساسية المختلطة في مديرية ضواحي سرائيلالتي شنها جيش االحتالل اإل

 .القدس

حتوياتها وجميع المقاعد كرافانات وم 3قيام االحتالل بمصادرة  إلىوأشارت الوزارة في بيان، 
مقعدًا وغيرها من المحتويات، موضحةً أن هذه  32طاولة و 16والطاوالت المدرسية وعددها 

  .الكرافانات جديدة حيث كان من المقرر إضافتها للمدرسة
ة والمحلية العمل على فضح هذه وناشدت الوزارة كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولي

رة توفير الحماية والمناصرة لطلبتها في كافة التجمعات، خاصة في تلك المناطق نتهاكات، وضرو اال
  .التي تعاني من التهميش واالنتهاكات المتواصلة من قبل جيش االحتالل ومستوطنيه

الضغط على دولة االحتالل؛ من أجل وقف هذه  إلىودعت جميع المنظمات الحقوقية واإلنسانية  
  .مسيرة التعليم في فلسطينالممارسات التي تؤثر على 

  :وفي خبر آخر مماثل
أبو "حد، مدرسة األ أمس يومي، فجر سرائيلليات االحتالل اإلهدمت آ -وفا 2016-2-21القدس 

 .البدوي شرقي القدس المحتلة" أبو النوار"، وصادرت كافة محتوياتها في تجمع "النوار األساسية

آلية عسكرية برفقة ما يزيد عن ) 30(إن حوالي " "وفا"وقال أبو عماد الجهالين من التجمع لمراسلة 
غرف صفية، ) 6(جنديًا اقتحموا التجمع فجرا، ودمروا مدرسة أبو النوار االساسية المكونة من ) 150(

  .ومة الفرنسيةان المدرسة منحة من الحك إلىوصادروا كافة محتوياتها من مقاعد وغيرها، الفتا 
واوضح ان المدرسة تخدم طلبة التجمع في الصفين االول والثاني االساسي، وهي الوحيدة ألطفال 
التجمع، اال ان االحتالل هدمها ويالحق المواطنين في مساكنهم ومدارسهم ومصادر ارزاقهم لتفريغ 

  ".E1"االراضي التي يقطنها البدو لصالح االستيطان ومنها مخطط 
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  جراءاته في المنطقةإفتاة عند باب العامود واالحتالل يصعد اعتقال 

طالبة "فتاة  أمس األحد يومت قوات االحتالل اعتقالها صباح أعلن -وفا 2016-2-21القدس 
، "سكين"بزعم حوزتها على ) من أشهر أبواب القدس القديمة(من منطقة باب العامود " مدرسية

 .وقيف في المدينةأحد مراكز التحقيق والت إلىواقتادتها 

وقال مراسلنا ان االحتالل صّعد من اجراءاته وسط القدس المحتلة، وبدت منطقة باب العامود 
أشبه بثكنة عسكرية تغيب عنها مظاهر ) شارع السلطان سليمان وسوق المصرارة التجاري(ومحيطها 

واسع لعناصر قوات التدخل الحياة الطبيعية المدينة، ويطغى عليها الطابع العسكري؛ بفعل االنتشار ال
السريع والوحدات الخاصة ونشر ونصب المزيد من المتاريس والحواجز العسكرية والشرطية الراجلة 
والمحمولة والخيالة، تزامنًا مع نصب المزيد من كاميرات المراقبة فائقة الحساسية واقتالع األشجار 

  .المعمرة في المنطقة
توا يتجنبون المرور من منطقة باب العامود تحسبا من توقيفهم أن المواطنين با إلىولفت مراسلنا 

  .واستفزازهم
وصعدت قوات االحتالل مالحقتها لشبان وأشبال وفتيات القدس المارين من هذه المنطقة وتوقيفهم 
وتفتيشهم بشكل استفزازي وُمذل ومهين، وأحيانًا بواسطة كالب متوحشة، وفي كثير من الحاالت يتم 

لصاق العديد من التهم بحقهم خالل احتجازهم أبرزها العثور على سكين عن إيهم فضًال االعتداء عل
  .مراكز اعتقال وتحقيق في المدينة إلىأو محاولة طعن، واقتيادهم 

وكان جنود االحتالل اعتقلوا في ساعة متأخرة من مساء أمس الطفل أكرم حسونة من محيط باب 
  .أحد معتقالت االحتالل في القدس إلىالعامود بزعم العثور على سكين معه، واقتادته 

  
  

  شبان من القدس المحتلة 3اعتقال 
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األحد، ثالثة  أمس يومي، قبل ظهر سرائيلاالحتالل اإل اعتقلت قوات -وفا 2016-2-21القدس 
أحد مراكز  إلىالمبارك، واقتادتهم  قصىشبان من حي الثوري في بلدة سلوان جنوب المسجد األ

 .التوقيف والتحقيق في القدس المحتلة

  .أحمد غراب، وثائر ومحمود سلهب: وشملت االعتقاالت
في باب العامود وسط القدس  يوم السبت، شابًا فلسطينياً ي، مساء سرائيلوات االحتالل اإلاعتقلت ق كما

  .المحتلة، بزعم حيازته سكيناً 

من سكان قطنة شمال غرب القدس ) عاماً  18(وادعت شرطة االحتالل أنها اعتقلت شابًا فلسطينيًا 
بزعم محاولته طعن جنود أوقفوه للتفتيش في باب العامود وسط القدس المحتلة، زاعمة السيطرة عليه 

  .حقيققبل اعتقاله وتحويله للت
  

  القيق سيريدعو المنظمات الحقوقية في العالم إلنقاذ األ" المحامين العرب"
دعت األمانة العامة التحاد المحامين العرب، جميع المنظمات الحقوقية  -وفا 2016-2-20بيروت 

محمد القيق المضرب  سيرللتضامن والمشاركة في تحمل المسؤولية والتحرك العاجل إلنقاذ حياة األ
 .يوماً  82عن الطعام منذ 

يوم السبت، على ضرورة إدانة االعتقال اإلداري الذي ال مانة العامة في بيان صدر عنها، وشددت األ
  .للمواثيق الدولية والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان يستند لقانون، ويعتبر منافياً 

، واالتحاد العام للصحفيين العرب، في ظل تجاهل وأكدت تضامنها مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين
مستشفى في الضفة الغربية، وموقف األمن  إلىدولة االحتالل لقضية القيق ورفض طلب محاميه نقله 

  .إسرائيلعلى أمن  ي الذي يدعي ويصر على أنه يشكل خطراً سرائيلاإل
دعاءات الغربية إلية، وزيف اسرائيلعظمة الشعب الفلسطيني في مواجهة العصابات اإل إلىولفتت 

بالدفاع عن حقوق اإلنسان، والخروج عن الصمت العربي في مواجهة المعتقالت النازية آلالف 
األسرى الفلسطينيين بالضغط على الحكومات، والتحرك نحو اإلفراج الفوري عنه وعن كافة األسرى 

  .ون االحتاللجوالمعتقلين في س
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  قصىة اإلسالمية على مسؤوليتها تجاه األتأكيد التزام األم: قمة جاكرتا
تنعقد قمة منظمة التعاون اإلسالمي االستثنائية الخامسة، حول فلسطين  - وفا 2016-2-20جاكرتا 

 .آذار المقبل، وسط تحديات كبيرة تواجهها القضية الفلسطينية 7-6والقدس، في جاكرتا 

ن فلسطين والقدس السفير سمير بكر دياب، إن ، لشؤو "التعاون اإلسالمي"وقال األمين العام المساعد بـ
ي، وانتهاكات متواصلة تطال المقدسات اإلسالمية في القدس إسرائيلالقمة ستعقد في ظل تعنت 

سياسة البطش التي تنتهجها قوات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، فيما  إلىالشريف، إضافة 
  .صدارة المشهد السياسي إلىسطينية تكتسي أهميتها لكونها ستعمل على إعادة القضية الفل

االتحاد من أجل الحل (وأضاف دياب أن قمة قادة الدول األعضاء بالمنظمة التي تنعقد تحت عنوان 
، ستبحث سبل توحيد جهود الدول األعضاء بالمنظمة، بغية إعادة الزخم للقضية )العادل والدائم

االلتزام بتنفيذ االتفاقات والمعاهدات  إسرائيلالفلسطينية، في ظل الجمود الذي تشهده جراء رفض 
  .والقرارات الدولية

وأوضح أن عقد القمة في العاصمة اإلندونيسية، جاكرتا يمنحها خصوصية المكان، لكونها تنعقد في 
عن اعتبارها محطة مهمة وغير مسبوقة، لحشد  أكبر دولة إسالمية من حيث عدد المسلمين، فضالً 

ألوسع، خلف القضية الفلسطينية، ال سيما في ظل الظروف الصعبة والخطيرة التي الدائرة اإلسالمية ا
أن ذلك سيبعث برسالة واضحة مفادها التزام األمة  إلى، الفتا "المبارك قصىيمر بها المسجد األ

  .المبارك وحمايته قصىاإلسالمية، بالمسؤولية الجماعية والمتواصلة، تجاه نصرة األ
أن القمة ستعمل على تجنيد كافة الطاقات والموارد، بغية تعزيز عمل المنظمة  وشدد السفير بكر على

للفلسطينيين في سعيهم  في المنابر الدولية، للخروج بموقف دولي موحد يشكل، في الوقت نفسه، دعماً 
  .السترداد حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها بناء دولتهم المستقلة والمتصلة، وعاصمتها القدس الشريف

آذار المقبل، حيث  7و 6كر أن أعمال قمة جاكرتا المقبلة حول فلسطين والقدس ستستمر يومي يذ
يشهد اليوم األول، اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار الموظفين، يليها اجتماع لوزراء الخارجية، 

  .آذار 7قادة الدول اإلسالمية في  إلىالذي بدوره سيرفع نتائج مداوالت اليوم األول، 
للقمة اإلسالمية بدورتها العادية،  جهة ثانية، أكد السفير بكر أن قمة جاكرتا ستكون رافدا أساسياً من 

الثالثة عشرة، التي ستعقد في مدينة إسطنبول التركية في نيسان المقبل، بحيث تواصل، متابعتها 
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العمل من أجل  في أن األشهر األخيرة شهدت زخماً  إلى للقرارات التي ستصدر عن قمة آذار، مشيراً 
القضية الفلسطينية، لمواكبة التطورات التي تجري على الساحة الفلسطينية، حيث استضافت جاكرتا 
سلسلة أنشطة ومؤتمرات تناولت األوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشريف، وذلك بالتعاون مع 

  .المنظمة، واألمم المتحدة
  

  شخصا عن منازلهم 114االحتالل قتل سبعة فلسطينيين وهّجر : أوتشا
إن قوات " أوتشا"قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة  -وفا 2016-2-19القدس 

ي قتلت ستة مواطنين فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال وفتاة، خالل الفترة من التاسع سرائيلاالحتالل اإل
 .فبراير الجاري/وحتى الخامس عشر من شهر شباط

فإن قوات االحتالل قتلت ستة مواطنين في هجمات " أوتشا"ر حماية المدنيين الصادر عن ووفقا لتقري
يين، في القدس المحتلة، وقرب الجدار الفاصل في محافظة جنين، ومستوطنة إسرائيلمزعومة ضد 

  . المقامة شمال مدينة البيرة" بيت إيل"
مواطنا فلسطينيا، بينهم ثمانية  24الجاري وأوضح التقرير أن قوات االحتالل قتلت منذ مطلع العام 

  .أطفال
وبين التقرير أن سلطات االحتالل أغلقت، وفي أعقاب عملية طعن مزعومة الذي قرب مستوطنة 

شخص، لمدة ستة أيام، بزعم أن منّفذ العملية فّر  10,500، قرية نحالين التي يقطنها "نيفي دانييل"
ية االستثنائية بالعبور من أحد محاور القرية الذي يتحكم به ولم يسمح سوى للحاالت اإلنسان. إليها

  . الخدمات وأماكن العمل خارج القرية بصورة كبيرة إلىعرقلة وصول المواطنين  إلىحاجز، ما أدى 
ا مشابها على قرية العرقة، في إغالقإن سلطات االحتالل فرضت " أوتشا"وفي هذا السياق، قال 
، "60"شهر الجاري بعد حادث إطالق نار تجاه الجدار، وشارع من ال 14محافظة جنين، منذ 

نابلس بالقرب من مخيم الجلزون لالجئين، مما اضطر المواطنين لسلوك  -المعروف باسم شارع البيرة
  .متر 100طريق التفافية لمسافة خمسة كيلومترات تقريبا، مع العلم أنه كان يلزمهم فقط قطع 

. شهداء، جميعهم من القدس المحتلة 9الل ال زالت تحتجز جثامين وبين التقرير أن سلطات االحت
  .بينما سّلمت جثمانا كان محتجزا لديها، هذا األسبوع
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وفي سياق االعتداءات اليومية، قال التقرير إن قوات االحتالل قتلت، رميا بالرصاص الحي، فتى 
  . العروب لالجئين شمال الخليل خالل مواجهات عند مدخل مخيم) عاماً  16(فلسطينيا يبلغ من العمر 

طفال أصيبوا خالل المواجهات مع قوات االحتالل، في عدة  69مواطنا، بينهم  232وأوضح أن 
كان لمخيم األمعري النصيب األكبر من المصابين، خالل و . قع في الضفة الغربية وقطاع غزةموا

  .اقتحام قوات االحتالل للمخيم فجر األربعاء الماضي
فإن عدد الشهداء الذي استشهدوا خالل مواجهات مع قوات االحتالل منذ مطلع العام " تشاأو "ووفقا ل
  .أطفال 305، بينهم 892 إلىأربعة، بينهم ثالثة أطفال، بينما ارتفع عدد المصابين  إلىارتفع  2016

مدن عمليات اقتحام ليلية لل 103مواطنا، خالل  133واعتقلت قوات االحتالل، خالل فترة التقرير 
  .والقرى والمخيمات الفلسطينية

بحروق من الدرجة الثانية، نتيجة ) عاماً  12(من الشهر الجاري أصيب فتى يبلغ من العمر  13وفي 
في محافظة طوباس، بعد تدريب عسكري  أسيرانفجار قنبلة غير منفجرة قرب منزله في قرية تي

متأثرا بجروحه التي ) عاماً  11(من العمر  وخالل هذه الفترة، استشهد طفل يبلغ. ي في القريةإسرائيل
  .2011ية على قطاع غزة في عام إسرائيلأصيب بها خالل غارة جوية 

، وفي القدس المحتلة )ج(تجمعا في المنطقة المصنفة  12مبنى، في  131وهدمت سلطات االحتالل
. ات مانحة سابقاية، بينها أربعة مبان تبرعت بها جهإسرائيلبحجة عدم حصولها على تراخيص بناء 

  . آخرين 203طفال، وتضرر  59شخصا، بينهم  114ونتيجة لذلك تّم تهجير 
، الواقع في منطقة )رام اهللا(ووقعت أكبر عمليات الهدم في التجّمع البدوي الفلسطيني عين الرشاش 

ُهجروا  ويمثل عدد المباني التي هدمت واألشخاص الذين. ؛ حيث تّم هدمه بالكامل تقريبا"إطالق نار"
ما يعادل أكثر من نصف المباني التي هدمت واالشخاص الذين ُهجروا خالل  2016منذ مطلع عام 

  . برمته 2015عام 
وقوع إصابات في صفوف  إلىوسّجلت خالل األسبوع ثالث هجمات نّفذها مستوطنون أدت 

فلسطيني يبلغ وتضمنت االعتداءات؛ اعتداء بالضرب على رجل . المواطنين أو أضرار بممتلكاتهم
بالقرب من يطا جنوب الخليل، وحوادث رشق بالحجارة ضد سيارات فلسطينية ) عاماً  65(من العمر 
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بالقرب من قرية عزون في محافظة قلقيلية، واقتالع خمسة أشجار زيتون وتجريف أراض في قرية 
  .كفر سور في محافظة طولكرم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


