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  م23/2/2016 الثالثاء: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 من التظاهر في القدس القديمة قصىاالحتالل يمنع المبعدات عن األ. 

  البدء بتشييع جثامين الشهداء شوامرة وعمرو من القدس وطقاطقة من بيت

 .فجار

 المبارك قصىمستوطنون يقتحمون المسجد األ. 

 االحتالل يقتحم بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة . 

  مواطنًا من الضفة بينهم كفيف 27االحتالل يعتقل. 

  بممارسات االحتالل بحق التعليم ويدعو لتوفير الحماية للطلبةصيدم يندد. 

 "في تدمير المدارس وصمت المجتمع الدولي إسرائيلتدين سياسة " الخارجية. 

  

  

  
  

  من التظاهر في القدس القديمة قصىاالحتالل يمنع المبعدات عن األ
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المبعدات عن المسجد  منعت سلطات االحتالل، اليوم الثالثاء، - رايــة 2016- 2-23 رام اهللا
المبارك من الخروج في تظاهرة إحتجاجًا على إبعادهن، وذلك عبر نشر حواجز في البلدة  قصىاأل

  .القديمة من القدس المحتلة
بالقدس القديمة حيث رفعن " باب ُحطة"وتحدت المبعدات سلطات االحتالل بتنظيم وقفة إحتجاجية في 

  .وغيرها" أقصانا ال هيكلهم"و" صىقمن حقي أن أصلي في األ"الفتات منها 
االحتالل يواصل منع نحو "والمبعدة عنه هنادي الحلواني إن  قصىوقالت معلمة القرآن في المسجد األ

شهور عبر إدراجهن في الئحة سماها االحتالل  6منذ أكثر من  قصىسيدة مقدسية من دخول األ 55
  ".القائمة الذهبيةنحن نسميها  التيالقائمة السوداء و 

وأوضحت أن االحتالل نشر الحواجز في القدس القديمة منذ ساعات الصباح الباكر لمنع وصول 
االعتصام في باب  إلىما اضطرهن "باب المجلس للمشاركة في تظاهرة ضد اإلبعاد،  إلىالمبعدات 

والسماح للمستوطنين  قصىفواه وحرمان المسلمين من دخول األحطة إليصال رسالة برفض تكميم األ
  ".بإقتحامه بالمقابل خاصة أن ذلك يجري قبيل األعياد العبرية المقبل

  
  

  البدء بتشييع جثامين الشهداء شوامرة وعمرو من القدس وطقاطقة من بيت فجار
بدء عشرات الجماهير بتشييع جثامين الشهداء منصور شوامرة  - PNN 2016-2-23 بيت لحم

بيبه شمال غرب القدس، والشهيد خالد طقاطقة من بلدة بيت فجار،  بعد ان وعمر عمرو من بلدة الق
  .المجمع الطبي في رام اهللا إلىتسلم االرتباط جثامينهم يوم امس ونقلت 

كد بعد فحص جثمان الشهيد طقاطقة الذي أن تقرير الطب الشرعي أ فاد مصادر محلية ببيت لحمأو 
مشفى هداسا وترك ينزف  إلىنه استشهد قبل وصوله أ عاقت سلطات االحتالل تسليمه منذ يومينأ

  .صابتهإلمدة عشرين دقيقه قبل نقله من مكان 
  
  

  المبارك قصىمستوطنون يقتحمون المسجد األ
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تحت حراسة مشددة من قوات وشرطة االحتالل  - Alquds Online 2016- 2- 23القدس 
طار إالمبارك في  قصىللمسجد األي واصلت عصابات المستوطنين الصهاينة اقتحامها سرائيلاإل

  .تي ينفذونها صباح كل يومسلسلة االقتحامات اليومية ال
 قصىالمسجد األ وقال مراسل موقع مدينة القدس إن مجموعة من المستوطنين الصهاينة اقتحمت

جراءات على بواباته الرئيسية وعلى مداخل البلدة القديمة وسط مع تشديد اإل اً صباح اليوم تزامن
  .يات تنكيل واحتجاز للمواطنينعمل

إن جنود وأفراد وحدات ما تسمى حرس الحدود شددت من إجراءاتها على مداخل البلدة :" وتابع مراسلنا
  ".المبارك حيث منعت المواطنين من الدخول إليه قصىالقديمة في القدس وعلى مداخل المسجد األ

  
   االحتالل يقتحم بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

ي الخاصة، سرائيلاقتحم العشرات من قوات االحتالل اإل - Alquds Online 2016-2-23القدس 
فجر الثالثاء، حي عبدو في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وشرعت باقتحام المنازل 

  .وتفتيشها
البوليسية وأفادت مصادر إعالمية بأن العشرات من القوات الخاصة والمخابرات ترافقها الكالب 

  .اقتحموا حي عبدو وشارع المدارس في البلدة، واعتدوا على المواطنين بالحي
ثت وأوضحت المصادر أن قوات االحتالل فّجرت بوابة أحد المنازل المملوكة لعائلة العويسات، وعا

  .اً فيه خراب
  .وأشارت النسحاب قوات االحتالل بعد أربع ساعات من االقتحام دون تسجيل اعتقاالت

  

  مواطنًا من الضفة بينهم كفيف 27االحتالل يعتقل 
مواطنًا من الضفة  27ي، اليوم الثالثاء، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-2-23رام اهللا 

 .بينهم كفيف، وقد تركزت معظمها في محافظة نابلس

حمد عبد الصالج، أ: مواطنًا ُاعتقلوا من محافظة نابلس، وهم 13في بيان له، أن  سيروبين نادي األ
بو رزق، أكرم البيعة، أشاهر علي النجمي، ماهر خطاب، محمد صبحي عبد الرحيم، ورد جهاد 
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محمد مشعل، عالء عقاب منصور، أكرم محمد حسين، محمد المرقة، سامي ياسر صالح، ثائر 
  .حنونتيسير صالح ومحمد عطية 

سعيد كميل، إيهاب محمد علي : فيما ُاعتقل ستة مواطنين من عدة بلدات في محافظة جنين، وهم
وهو كفيف، عبد الحميد صمادي، كفاح علي رباعية، محمد صالح ) عاماً  50(فحماوي، مجد عمارنة 

  .رباعية
بو عرام أ، أيمن )اماً ع 22(سعيد القصراوي : ومن محافظة رام اهللا والبيرة، ُاعتقل خمسة مواطنين وهم

 25(محرر قضى في سجون االحتالل سابقًا ما مجموعه  أسيرمحرر، سامي حسين وهو  أسيروهو 
الفلسطيني، عالوة على فرج رمانه، وٕابراهيم  سير، كما ويعمل في الدائرة القانونية لنادي األ)عاماً 
  .السبع

   ).عاماً  24(واطن جبريل أحمد الحوامدة وفي بلدة السموع جنوب محافظة الخليل، اعتقل االحتالل الم
عتقل مواطن لدوحة في محافظة بيت لحم، كذلك اكما وُاعتقل المواطن محمد منجد خالف من بلدة ا

  .وهو فوزي محمد فوزي الراعي من محافظة أريحا" الكونتينر"آخر على حاجز 
  

  طلبةصيدم يندد بممارسات االحتالل بحق التعليم ويدعو لتوفير الحماية لل
شدد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم على ضرورة دعم التعليم  - وفا 2016-2-22رام اهللا 

ي المجحفة، وسياساته سرائيلفي كافة المناطق المستهدفة والتي تعاني بفعل ممارسات االحتالل اإل
توفير الحماية  إلىحرمان األطفال من التعليم والعيش في ظل بيئة صحية وآمنة، داعيا  إلىالرامية 

  .العاجلة للطلبة وفضح هذه الممارسات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية واإلعالمية
والذي " ACF"جاء ذلك خالل اجتماعه اليوم االثنين، مع وفد من منظمة العمل ضد الجوع الدولية 

ضم مديرها اإلقليمي غونثالو كودينا، ومدير المنظمة في الضفة الغربية محمد عمايرة، ومسؤولة 
الحماية ميرفت الهيموني، ومنسقة المناصرة لورين ليتي، بحضور القائم بأعمال مدير عام العالقات 

القات الدولية نديم الدولية والعامة نسرين ياسر عمرو، ومستشارة الوزير سكينة عليان، ومدير الع
  .مخالفة
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وجدد تأكيده على اهتمام الوزارة بخدمة التعليم في جميع محافظات الوطن خاصة في المناطق 
في الوقت ذاته على البرامج والخدمات  والمحاذية للجدار الفاصل والمستوطنات، مشيداً " ج"المصنفة 

  .ية أسهمت في خدمة العملية التعليميةالتي تقدمها المنظمة في فلسطين، وتنفيذها لعدة مشاريع حيو 
الهجمة االحتاللية التي طالت مدرسة أبو نوار في ضواحي القدس وقيام االحتالل  إلىوتطرق صيدم 

بهدم المدرسة، ما تسبب في حرمان طلبتها من نيل تعليمهم، األمر الذي وصفه بجريمة بشعة بحق 
  .فلسطيني والطلبة والمؤسسات التعليميةالتعليم، تتزامن والجرائم المتواصلة ضد الشعب ال

من جانبه، أطلع كودينا، صيدم، على البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة في العديد من المناطق، 
، موضحا أن المنظمة عملت بالشراكة مع الوزارة "ج"ال سيما المهمشة والواقعة في المناطق المسماة 

عدة مواقع، وتزويد المدارس بالمرافق والوحدات الصحية على دعم البنية التحتية المدرسية في 
  .والمستلزمات التعليمية، وتنفيذ نشاطات متميزة ومنها المخيمات الصيفية والفعاليات التوعوية وغيرها

أن االعتداء على المدرسة  وأعرب كودينا عن تنديده بقيام االحتالل بهدم مدرسة أبو نوار، مؤكداً 
تعد واحدة من المنظمات التي أسهمت في " ACF"أن  إلى ة في التعليم، الفتاً لحق الطلب يشكل خرقاً 

  .تشييد هذه المؤسسة التربوية ودعمها
  

  في تدمير المدارس وصمت المجتمع الدولي إسرائيلتدين سياسة " الخارجية"
ي سرائيلأدانت وزارة الخارجية، بأقسى العبارات، قيام قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 2- 22رام اهللا 

  .األساسية، شرق مدينة العيزرية في القدس المحتلة أمس" أبو النوار"بهدم مدرسة 
وهل بات المجتمع !! ؟"أبو النوار"أين هو المجتمع الدولي حيال هدم مدرسة ": الخارجية"وتساءلت 

جرامية اإل يةسرائيلجراءات اإلدانة هذه الجريمة البشعة، وال يجرؤ على انتقاد هذه اإلإالدولي يخشى 
  !.ضد حق الفلسطينيين في التعليم؟

ثنين، إن انفالت سلطات االحتالل في ممارساتها القمعية اإل أمس يوموقالت في بيان صادر عنها 
مستوى غير مسبوق من  إلىنساني، وصل بحق الشعب الفلسطيني وركائز حياته ووجوده الوطني واإل

 إسرائيلرادعة من جانب المجتمع الدولي، تمنع  الفاشية والعنصرية، في ظل غياب خطوات فعلية
كقوة احتالل من االستمرار في مصادرة وقتل جوانب الحياة الطبيعية لإلنسان الفلسطيني، بل أكثر من 
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راضي الفلسطينية وتهويدها حيان على مصادرة األذلك، فقد صمت المجتمع الدولي في غالبية األ
عدامات الميدانية، واالعتقاالت العشوائية، وحرق العائالت واإلواالستيطان فيها، وعلى هدم المنازل، 

الخ، ... ية، وتدمير الممتلكات الفلسطينيةسالمالفلسطينية، واالعتداء على دور العبادة المسيحية واإل
دونما من ) 419(وها هو اليوم يكرس سياسة الصمت على هدم مدرسة فلسطينية، وعلى مصادرة 

في القدس المحتلة، كجزء من " راموت"كسا ولفتا، لصالح توسيع مستوطنة إراضي بيت حنينا وبيت أ
ألف وحدة استيطانية في المدينة المقدسة، ) 58(قامة إ، الذي ينص على )2020القدس (مخطط 

حدود الرابع من  إلىبهدف تكريس ضم القدس الشرقية، وشطب الخط األخضر، والحيلولة دون العودة 
دونما من أراضي شعفاط وعناتا والولجة، ) 45(ار جيش االحتالل مصادرة كذلك، قر . 1967حزيران 

  .لصالح استكمال جدار الفصل والضم العنصري
نما في إأن المشكلة في هذه القضايا الخطيرة ال تتمثل في االحتالل وجرائمه فقط، " الخارجية"وأكدت 

من أشكال التواطؤ مع سلطات صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم، الذي يبدو أحيانا شكال 
للمجتمع الدولي في القيام بواجباته  ذريعاً  االحتالل ومخططاتها، أو على األقل يترجم كونه فشالً 

  .خالقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، كما نصت عليها اتفاقيات جنيفومسؤولياته األ
البدوي، ودمرت المدرسة وصادرت " أبو نوارة"مس، منطقة تجمع أآلية عسكرية اقتحمت ) 30(وكانت 

قيمت بتمويل فرنسي، وذلك أبأنها المدرسة الوحيدة التي تخدم طالب التجمع البدوي و  محتوياتها، علماً 
 إلىطار سياسة االحتالل التي تحرم الفلسطينيين من تشييد أي بناء في هذه المنطقة، وتسعى إفي 

  ).E1(ح مخططاتها االستيطانية وفي مقدمتها مخطط طرد الفلسطينيين منها، وتفريغها بالكامل لصال
  


