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  م24/2/2016 األربعاء: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  االقصىمستوطنون صهاينة يقتحمون ويتجولون داخل المسجد. 

  شقق سكنية في حي سلوان 6مخطط صهيوني جديد للسيطرة على. 

  والقدس من الضفة مواطناً  17االحتالل يعتقل. 

  لقمة فلسطين في جاكرتا تمهيداً " يسالمالتعاون اإل"لقاءات تحضيرية لـ. 

 قيد الحبس المنزلي في القدس قاصراً  طفالً  60: هيئة األسرى. 

 ابتلعت مظاهر الحياةساحة دماء .. باب العمود. 

 الكرفان"تالميذ يطرقون .. أبو النوار"! 

 إسرائيلطفلة تهدد أمن .. ديما الواوي! 

  داريلعيساوية وٕاحالة شاب لالعتقال االقاصرين من ا 3اعتقال. 

 تقرير يفضح انتهاكات االحتالل في أحد السجون.  
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  مستوطنون صهاينة يقتحمون ويتجولون داخل المسجد االقصى
اقتحمت عصابات المستوطنين الصهاينة باحات  - Alquds Online 2016- 2-24القدس 

  .المسجد األقصى المبارك صباح اليوم األربعاء، تحت حماية شرطة االحتالل
وجرت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ووسط اجراءات مشددة بحق المصلين واحتجاز 

  .لألقصى المبارك بطاقات الشبان والنساء خالل دخولهم
وفي ذات السياق، أغلقت قوات االحتالل باب الساهرة بالقدس المحتلة والشوارع المحيطة بزعم وجود 

  .قنابل في المكان
  

  شقق سكنية في حي سلوان 6مخطط صهيوني جديد للسيطرة على 
االستيطانية عائلة " عطيرت كوهنيم "سلمت جمعية  - Alquds Online 2016-2- 24القدس 

الرجبي بالغات قضائية تطالبها باألرض الكائنة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد 
  .األقصى المبارك، والمقام عليها بنايتين سكنيتين، بحجة ملكية األرض لمستوطنين صهاينة

سلوان في بيان له مساء أمس أن جمعية عطيرت كوهنيم  –وأوضح مركز معلومات وادي حلوة 
المرحوم عوض عبد الفتاح الرجبي، والمرحوم عبد الفتاح جبر : بالغات قضائية لعائلتيسلمت 

  .شقق 6الرجبي، تطالبهما باألرض المقام عليها بناياتهما السكنية والمؤلفة من 
دعاءات المستوطنين للمحكمة، والتي تدعي إيوًما على  30ويتوجب على عائالت الرجبي الرد خالل 

  .1948ثة يهود من اليمن، كانوا يعيشون ويملكون األرض قبل عام رض تعود لثالأن األ
بناية سكنية، يعيش فيها  35- 30ولفت مركز معلومات وادي حلوة أن األرض مقام عليها ما بين 

فردًا، وجميع السكان يعيشون في الحي منذ عشرات السنين،  436عائلة مؤلفة من حوالي  80حوالي 
  .لكات من أصحابها السابقين بأوراق رسميةبعد شرائهم األراضي والممت

 9بدأت محاوالت المستوطنين االستيالء على األراضي والعقارات في حي بطن الهوى منذ حوالي 
سنوات، بطرق متعددة وملتوية، وخالل العام المنصرم سلمت العديد من عائالت الحي بالغات مماثلة 

ية للمحافظة على سرائيلفي المحاكم اإل اً ان صراعيخوض السك اً رض، وحاليخالئهم من األإل تمهيداً 
  .عقاراتهم
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  والقدس من الضفة مواطناً  17االحتالل يعتقل 

من عدة  مواطناً  17ي، اليوم األربعاء، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 2- 24رام اهللا 
 .محافظات في الضفة، تركزت في محافظتي الخليل ورام اهللا والبيرة

طارق : الفلسطيني في بيان له، أن ثمانية مواطنين اعتقلوا من محافظة الخليل، هم سيرنادي األوبين 
 36(، وعمار عثمان العويوي )عاماً  28(، وكريم شاهين، ولؤي الطويل )عاماً  34(أنور ادعيس 

  .، وأنس عبد المغني اسعيد، وعنان يوسف زماعرة، وجوهر عزام مخامرة ومحمد اسحق جرادات)عاماً 
جابر ممدوح جابر عبده : فيما ُاعتقل ستة مواطنين من عدة مناطق في محافظة رام اهللا والبيرة، هم

 19(، وعبد اهللا محمد عبده، ومجد محمد علي زدرق )عاماً  18(، ورد محمد حسين عبده )عاماً  25(
  ).عاماً  22(، ورائد رياض دار صالح )عاماً  29(، وفادي نايف عليان )عاماً 

وهو محمود مطير، عالوة على القاصر  شمال القدس قل االحتالل مواطن من مخيم قلندياهذا واعت
  .عدي يوسف بدر من بلدة أبو ديس

  ).عاماً  23(ومن بلدة كفر قليل في محافظة نابلس، ُاعتقل المواطن لؤي ياسر فتحي العامر 
  

  لقمة فلسطين في جاكرتا تمهيداً " يسالمالتعاون اإل"لقاءات تحضيرية لـ 
الثالثاء، اجتماعا على  أمس يومية في نيويورك سالمالمجموعة اإلتعقد  - وفا 2016- 2-23جدة 

ي، في الجمعية العامة التابعة لألمم سالممستوى سفراء الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل
ة الخامسة في العاصمة المتحدة، من أجل بحث االستعدادات والترتيبات لعقد القمة االستثنائي

مارس المقبل، والتي سوف تتناول الشأن الفلسطيني، وخاصة / آذار 7و 6اإلندونيسية جاكرتا، يومي 
 .التطورات الخطيرة في القدس

ية لدى سالم، إنه من المرتقب أن يعقد سفراء المجموعة اإل"إينا"ية الدولية سالموقالت وكالة األنباء اإل
مقر البعثة اإلندونيسية في بروكسيل، اجتماعا تحضيريا آخر، للغرض نفسه، االتحاد األوروبي، في 

مارس المقبل، وسوف يتناول االجتماع شرحا من مندوب فلسطين لدى االتحاد / في األول من آذار
ية سرائيلالسفير عبد الرحيم الفرا، يتناول مجمل التطورات التي تشهدها فلسطين، واالنتهاكات اإل

  .الفلسطينيين والمقدسات، وخاصة المسجد األقصى المباركالمتواصلة ضد 
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ية لدى مجلس حقوق اإلنسان الدولي في جنيف، سالموفي السياق نفسه، يعقد مندوبو المجموعة اإل
  .ي إلنجاح قمة جاكرتاسالم، ضمن تحركات األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلمماثالً  اجتماعاً 

ية سالمعدد من عواصم الدول اإل إلىدبلوماسية  اإلندونيسية، قد أرسلت وفوداً وكانت وزارة الخارجية 
على مدى األسبوع الماضي، بغية توجيه الدعوات لقادة الدول األعضاء، في سياق حشدها لموقف 

  .ي موحد تجاه القضية الفلسطينية، وللعمل على ضمان مشاركة واسعة في قمة فلسطين الطارئةإسالم
  

  قيد الحبس المنزلي في القدس قاصراً  طفالً  60: األسرىهيئة 
ليلى غنام . زار عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون االسرى والمحررين ود -معا 2016-2- 24 القدس

سنة سكان  16محافظ محافظة رام اهللا والبيرة، ووفد من الهيئة الطفل القاصر ميالد موسى نجيب 
جراء إحبس المنزلي وعدم الخروج من البيت حتى تاريخ كفر عقب قضاء القدس، المحكوم عليه بال

  .7/3/2016محاكمة له يوم 
في منزلها طيلة تلك المدة، ومنعها من  اميالد ببقائه وأوضحت الهيئة أن قرار الحبس يلزم والدة الطفل

مغادرة منزلها، وهي تعمل مدرسة، وبذلك تكون حكومة االحتالل قد فرضت الحبس المنزلي على 
و الخروج من أو حتى مراجعة الطبيب أالمدرسة  إلىووالدته بشروط منع الطفل ميالد الذهاب  الطفل

 إلىو الذهاب أباب المنزل ألي غرض كان، واجبرت والدته بتطبيق الحكم نفسه عليها وعدم المغادرة 
  .طبيب إلىو حتى أالعمل 

  .سوف يتم سجن الطفل مع والدتهذا خالف الطفل ووالدته هذا الحكم إنه أوذكر والد الطفل ميالد 
 27/1/2016ن المحكمة المركزية في القدس قد فرضت هذا الحكم على الطفل ووالدته يوم أويذكر 

 25غرامة مالية بقيمة عشرة آالف شيقل وبكفالة مالية وذلك بعد اعتقال الطفل ميالد لمدة  إلىضافة إ
  .يوم

بنائهم القاصرين في القدس أسجانين على  إلىهالي وقال عيسى قراقع ان حكومة االحتالل حولت األ
طفال حكام الحبس المنزلي المتصاعدة على االطفال في محافظة القدس، وأن عدد األأمن خالل 

نه خالل الثالث أطفال، و  60ما يقارب  2015حكام بالحبس المنزلي خالل عام أالذين صدرت بحقهم 
  .ي بحق القاصرينقرار بالحبس المنزل 300خيرة صدر سنوات األ
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م مع طفلها من بين حاالت الحبس المنزلي كإجراء تصعيدي ضد أألول مرة يتم حبس  :وقال قراقع
  .هالي محافظة القدسأطفال وعقوبة جماعية تفرض على األ

على أن الطفولة الفلسطينية تتعرض إلجرام غير مسبوق على أيدي اإلحتالل " :من جانبها أكدت غنام
ة، التي تعدمهم في الميدان بشكل يومي وتعتقلهم بالعشرات وتحرمهم اللعب والتعليم وسلطاته المتطرف
  ".وحتى اإلبتسامة

وفي نهاية الزيارة كرم قراقع وغنام الطفل ميالد وقدموا له مجموعه من الهدايا الرمزية، مطالبين 
  .وسياساته حتلالمؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة حماية الطفولة الفلسطينية وتجريم الم

  
  ساحة دماء ابتلعت مظاهر الحياة.. باب العمود

  تقرير ميسا ابو غزالة -معا  2016-2- 24 القدس
أحد أبواب القدس القديمة وأشهرها في السور الذي بني على يد .. أو باب دمشق.. باب العمود

أبواب القدس الستة م، ويعد هذا الباب من أوسع وأكبر  1536السلطان سليمان القانوني في العام 
  .المفتوحة للمارة والسكان، وهو المنفذ الرئيسي للبلدة القديمة من الجهة الشمالية

قوافل  إلىضافة إاعتادت القوافل التجارية المحملة بالضائع الدخول والخروج منه بغرض التجارة 
دة والتبرك بقدسية المكان السياح األجانب والزوار المسلمين الذين يعبرونه لزيارة المسجد األقصى للعبا

  .وطهارته
شهرة باب العمود في السنوات الماضية كانت بسبب مركزه التجاري وكثرة البسطات التي توفر 
احتياجات السكان من خضار وفواكه ومالبس وأحذية، خاصة أيام الجمع وشهر رمضان المبارك، 

ال أن هذه المظاهر وغيرها اختفت إ وما يصاحب ذلك من اكتظاظ للمارة بما يوحي بالحيوية والنشاط،
 ال من قصد بيته أو متجره داخل البلدة القديمة أو لمن ال يجد طريقاً إفال يعبر الباب .. هذه األيام

ثكنة عسكرية تنتشر قوات االحتالل في ساحته وعلى درجاته ويعتلي القناصة  إلىغيره، بعد تحويله 
  . السور

ته التاريخية والتجارية فإنه اليوم يكتسب أهمية وسمعة وشهرة جعلت ذ اشتهر باب العمود قديما بمكانإ و 
، فعلى درجاته وعلى بالطه وعند مدخله سقط العديد من الشبان "باب الدماء أو باب الشهداء"منه 
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عقاب محاولة عمليات أالفلسطينيين على أيدي جنود االحتالل وحرس الحدود والقوات الخاصة في 
أثر الهبة الجماهيرية التي بدأت بداية شهر تشرين " لتنفيذ عملية"رد االشتباه طعن أو أطالق نار لمج

  .أكتوبر الماضي -أول 
الساحة والطرق (شهداء فلسطينيين في منطقة باب العمود  8ومنذ بداية أكتوبر الماضي ارتقى 

توبر كأوأول الشهداء هو محمد محمد علي من مخيم شعفاط في العاشر من شهر ) ليهإالمؤدية 
الماضي، وبعد أربعة أيام ارتقى في المكان ذاته الشاب باسل سدر من مدينة الخليل، وخالل شهر 

فبراير الجاري ارتقى في طرقات باب العمود خمسة شهداء ثالثة منهم من مدينة جنين وهم  -شباط
وامرة وعمر أحمد أبو الرب، ومحمد كميل، وأحمد زكارنة، واثنين من القبيبة وهما منصور ياسر الش

  . محمد عمرو، وآخرهم الشهيد محمد أبو خلف من القدس
باب العمود يخضع هذه األيام لعملية حصار استخبارتي وعسكري مشدد، حيث تنتشر الحواجز من 

الساحة األمامية وبابه، وعلى تلك الحواجز يقف عشرات الجنود من الفرق  إلىأعلى درجاته المؤدية 
أجهزة المراقبة الدقيقة والكاميرات التي نصبت في كل زاوية وشارع مالصق  إلىالمختلفة، إضافة 

 إغالق إلىضافة إليه، ويخضع المارة والسكان للتفتيش الجسدي والشبح على الجدران، إومؤدي 
  .مدخلين من الساحة بالسواتر الحديدية ومنع المواطنين من المرور عبرها

  .هديد أثناء مرورهم من باب العمودتعرضوا للتفتيش والتوكالة معا رصدت بعض الحاالت لمقدسيين 
بباب الساهرة وشارع  يوميا نستخدم طريق باب العمود مروراً :" قال عاماً  22الشاب أحمد أبو رجب 

مرات في هذه الطريق القصيرة، فال يمر  3السلطان سليمان ومن الممكن أن يتم توقيفي وتفتيشي 
تعيش في  إسرائيل... على الحائط وتحرير هوياتي تم شبحي مجدداً عادة ترتيب مالبسي حتى يوقت إل
  ".هوس أمني شديد"حالة 

، فتصادف مرورها من منطقة باب العمود مع اعتقال فتاة بحجة عاماً  22أما الشابة سجا الكالوتي 
من جنود االحتالل بمهاجمتها مصوبين اسلحتهم باتجاهها مباشرة،  3، قام "حيازة سكين"

الحقيبة وهاتفي المحمول الذي كنت اتحدث فيه، ثم تم توجيه "رمي مع أحمله أأمروني أن :"وقالت
أين أنت ذاهبة؟ أين عملك ؟ ثم سألني احدهم ماذا يوجد في العديد من االسئلة من كنت تحادثين؟ 

سمعت صوت السالح وهو موجها على يدي، " نها كانت على األرضأل"حقيبتي وحين ملت لفتحها 
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لحظات احتجاز .... نتم سألتم ماذا يوجد في الحقيبة ، وبعد تفتيشها سمح لها بالمرورأفقالت لهم 
  "واسئلة وتفتيش استفزازي

أجراء شبه يومي ..أجبرت على خلع حذائي ورفعي القميص والبنطال:" قال عاماً  17اب مهند ما الشأ
خالل التفتيش، والجديد وجود الكالب البوليسية من لدى مرورنا من شوارع القدس، يتعمدون استفزازنا 

وسنمر  خالل التفتيش ويهددونا باالعتقال والضرب في حال عدم تنفيذ األوامر، لكن باب العمود لنا
  . "جراءات الهادفة لتفريغه من العربإلمنه رغم كل هذه ا يومياً 

منعهم االحتالل من الجلوس على درجات باب  عاماً  25-  18خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 
بعادهم عن المنطقة أبلغوهم سبب وجودهم، د أصدقائهم ، ولدى حضور الجنود إلالعمود بانتظار أح

والتفتيش وتحرير الهويات وأجبروا على تركها، حالهم كحال أي شخص يحاول  نهم تعرضوا للدفعأال إ
  .الوقوف في المنطقة

  
  !"الكرفان"تالميذ يطرقون .. أبو النوار

  معن الريماوي - وفا 2016-2- 23رام اهللا 
خيامهم مبتلّين بالماء وملطخين بوحل الطرق  إلىيعود تالميذ مدرسة أبو النوار شرق مدينة القدس 

الوعرة بعد أن اجبرتهم سلطات االحتالل على الدراسة في العراء وفي البرد القارس، عقب استيالئها 
  " .كرفانات"السبت الماضي، على مدرستهم المكونة من عدة 
تابعة لمستوطنة " ةحديقة عام"ي تخطط إلقامة سرائيلووفق سكان المنطقة فإن سلطات االحتالل اإل

على تجمع أبو النوار البدوي، حيث مهدت لذلك منذ مطلع العام الحالي بتصعيد وتيرة " معاليه أدوميم"
  .االعتداءات واالنتهاكات بحقه

إن االحتالل يتعمد تجهيل طلبتنا عبر تنفيذ اذرعه المختلفة لسلسلة من التدابير واالجراءات التعسفية "
يقول الناطق باسم التجمع البدوي داود " رها تفكيك واالستيالء على المدرسةوالشرسة والتي كان آخ

  .جهالين
جهالين كشف عن أن سلطات االحتالل عرضت على سكان المنطقة تقديم تسهيالٍت وٕاغراءاٍت مالية، 
وأراٍض مقابل رحيلهم عن أراضيهم، إال أن السكان رفضوا هذه االغراءات جملة وتفصيال، وهو األمر 
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تصعيد انتهاكاتها بحق تجمع أبو النوار، حيث هدمت مؤخرًا خمسة  إلىذي دفع بسلطات االحتالل ال
سحب  إلىمنازل، وصادرت عددا من الخيام التي تبرع بها الهالل األحمر واالتحاد األوروبي، إضافة 

  .العديد من تصاريح العمل ألبناء هذا التجمع
غرف  5تها بدعم من الحكومة الفرنسية، والمكونة من وأوضح الجهالين أن المدرسة التي تم اقام

  .صفية، تخدم طلبة التجمع في الصفين االول والثاني األساسي
وتؤكد مديرة المدرسة أسماء شيحة، على أن الطلبة مصرون على تلقي دروسهم في العراء رغم ما 

أن المدارس  إلىمشيرًة  يشكله ذلك من خطر على حياتهم الصحية، في ظل األجواء الباردة والماطرة،
  .المجاورة قدمت لمدرستهم مقاعد دراسية عوضًا عن تلك التي استولت عليها قوات االحتالل

، اعتبرت أن "الكرفان/"المعلمة رجوى صالح الدين، واحدة من بين عدة معلمات في المدرسة
المسيرة التعليمية وقف  إلىاالعتداءات العنصرية من قبل قوات االحتالل، تهدف بالدرجة األولى 

وتهجير سكان ابو النوار، موضحة أن البدو يعيشون واقعا سيئا خاصة على مستوى الخدمات، حيث 
  .انعدام المرافق الصحية والعديد من الخدمات األخرى

من حقنا أن نعيش كباقي أبناء هذا المجتمع، ولن نترك التعليم، وسنبقى نحاول البناء مرًة تلو األخرى "
  .تقول المربية رجوى" أن نقتسم بيتونا لصالح المدرسة إلىضطررنا حتى لو ا

المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان الوقوف عند ) نسمة 650(وطالب سكان المنطقة 
مسؤولياتها تجاه التجمعات البدوية بشكل عام، وتجمع أبو النوار بشكل خاص كونه مستهدف، والعمل 

  .عيشية ألفرادهاعلى توفير كافة المستلزمات الم
ويخشى المواطنون في تجمع ابو النوار البدوي، ليس على مستقبل أطفالهم التعليمي فحسب، بل على 

ية التي سرائيلمستقبل وجودهم في اراضيهم التي ورثوها عن آبائهم واجدادهم، في ظل الحرب اإل
  .يةسرائيلتستهدف الوجود الفلسطيني في مختلف التجمعات القريبة من المستوطنات اإل

" الكرفان"غير ان تالميذه على قلتهم يواصلون طرق .. أبو النوار، في هذه األيام، تجمع بال مدرسة
  .!!يسمع صوتهم" المتحضر"لعل العالم العلوي و

  
  !إسرائيلطفلة تهدد أمن .. ديما الواوي
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 دعاء زاهدة - وفا 2016-2-23الخليل 

فيها برنامج لم يتبدل منذ وقت، كتب باردة على سرير ُدمية وحقيبة مدرسية .. وجوم وصمت رهيبان
قريب من الباب ونافذتان مطلتان على أرض نوار ربيع أزهر حزنًا هذا العام، على فراشة الحديقة التي 

  .اختطفتها ظلمة سجون االحتالل
خرجت ديما الواوي  يوم الثالثاء التاسع من شباط الجاري عند الساعة الثامنة إال عشر دقائق صباحاً 

مترا تقريبًا  250من غرفتها ككل يوم ترتدي مريولها األخضر باتجاه مدرستها التي تبعد عن منزلها 
  .سالكة طريقا مختصرة عبر األراضي الزراعية ومحيط منازل الجيران

بأنه وعّرف عن نفسه " بيني"من شخص يدعى  هاتفياً  قطع إسماعيل والد ديما عمله بعد تلقيه اتصاالً 
للتعرف على " عصيون"مركز التحقيق في  إلىية وطلب منه الحضور سرائيلضابط بالمخابرات اإل

، القريبة من بلدتها حلحول "كرمي تسور"ابنته المحتجزة هناك، بدعوى إلقاء القبض عليها في منطقة 
  .شمال الخليل، وبحوزتها سكين، كما أبلغه بإلغاء تصريح العمل الخاص به

التي كانت على وشك أن تبدأ نهارها المعتاد بفنجان القهوة الصباحي وتصفح آخر األخبار  والدة ديما
على مواقع التواصل االجتماعي، صدمت بصورة ابنتها لحظة اعتقالها يتداولها نشطاء وصفحات 

  . إخبارية
عيدًا عن كانت ليلة صعبة علي أن أفكر أن ابنتي تنام للمرة األولى ب" :تقول أم رشيد والدة ديما

قاعة  إلىلحضور جلسة محاكمة لديما، دخَلت " عوفر" إلىأحضان والديها، يوم األربعاء ذهبت 
يين واألغالل بيديها، وسالسل الحديد تضرب بساقيها اللتين أعيتهما سرائيلالمحكمة بحراسة الجنود اإل

خفيفة، " بلوزة"تكن تلبس إال لم تكن تلبس جربان بأقدامها وحذائها مبتل، ولم   الدماء إثر ثقل الحديد،
  ."بجعلي أرجف من البرد رغم مالبسي الثقيلة جداً  هذا المنظر كان كفيالً 

  ."ي وقف حائال بيني وبينهاسرائيلحاولت أن أقترب منها لكن الجندي اإل" :تضيف
صورتها وهي ملقاة على األرض والمسدس قريب من رأسها، ووجها على األرض، ويديها مكبلتان 

، ومن غير المعقول أن تطعن أو ربيعاً  12، لم تفارق مخيلتي، هي صورة مؤلمة لطفله عمرها للخلف
  .، قالت الوالدة"وال تشكل أي خطر على أي إنسان تحمل سكيناً 
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، عمرًا إضافيًا، يجلس ويحتضن ابنته سارة عاماً  53سنوات عمره الــ إلىوالد ديما، الذي أضاف اللهم 
ين، تلعب بوجهه وتضع رأسها على ساقه، تسأل عن ديما بكلمات ضعيفة التي تبلغ من العمر سنت

  . وٕان كانت ستلعب معها اليوم
تمأل المنزل فرحًا وبسمة، فتارة تداعب أخواتها الخمس، وأخرى وببراءة األطفال  ديما كانت ضحكات

اران أشهر ونص خلف عتمة جد 4تزيل تعب النهار عن أكتاف إخوانها ووالدها، لكنها ستقضي 
    .سجون االحتالل، تاركة فراغا كبيرا في منزل عائلتها

بدءا " هشارون"أشهر ونصف سجن فعلي تقضيها في سجن  4ديما بـ  محكمة االحتالل حكمت على
من يوم اعتقالها يضاف إليها شهر ونصف مع وقف التنفيذ في حالة أقدمت على حمل أي أداة حادة 

  . شيقل 8000غرامة مالية قدرها  إلىالقادمة، إضافة  خالل الخمس سنوات  أو االشتباه بها
الحكم الذي صدر بحق ديما هو قرار ظالم وجائر بحق أطفالنا، تم التحقيق مع ديما " :يقول والد ديمه

حيث كانت لوحدها، وهذا يتنافى مع القوانين الدولية التي " عتصيون"في مركز شرطة االحتالل في 
  ".ع طفله من دون وجود األهل والمحاميتؤكد أنه ال يجوز التحقيق م

القاضي أبلغنا أن ال صالحيات له بالحكم في قضية ديما، وكان الطلب من المحامي " :ويضيف
ضمان مالي آخر من  إلىشيقل، إضافة  25000  بوضعها في البيت اآلمن مقابل ضمان مالي قدره

ع اليد على قطعة أرض مملوكة شيقل، وضمان ثالث يتمثل بوض 25000صاحب البيت اآلمن قيمته 
  ".للعائلة في حال خروج ديما من مكان احتجازها أو مخالفتها ألي من أحكام االحتجاز

ية سرائيلفي الخليل أمجد النجار، أكد أن عدد األسرى األطفال داخل السجون اإل سيرمدير نادي األ
إداري، هذا من أصل أكثر من  أسير) 600(سيدة وفتاة، وأكثر من  57طفًال وقاصرًا، و 450يصل 
  .يرزحون في سجون االحتالل أسير 7000

استطاع توثيق حاالت اعتقال لألطفال بشكل وحشي، تم بعدها نقلهم  سيروأوضح أن نادي األ
، وٕاجراء تحقيق ميداني معهم بمشاركة "معاليه أدوميم"، و"دان شمرون"و" كريات أربع"لمستوطنات 

ال ويجبرهم على اإلدالء باعترافات تحت الخوف أو إثر تعرضهم المستوطنين مما يرهب األطف
  .للضرب
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 12الذي يجيز اعتقال الطفل الذي يبلغ من العمر  132وكانت دولة االحتالل طبقت األمر العسكري 
  .رغم نشرها في سائل اإلعالم أنها غيرت في هذه البنود عاماً 

  
  ال االداريقاصرين من العيساوية وٕاحالة شاب لالعتق 3اعتقال 

الثالثاء ثالثة قاصرين  أمس يوماعتقلت قوات االحتالل مساء  -كيوبرس 2016-2-24القدس 
  .مقدسيين من قرية العيساوية، خالل مواجهات اندلعت في كافة أحيائها

بو معمر درويش أن مواجهات عنيفة اندلعت في القرية وامتدت من أوذكر مختار قرية العيسوية 
الغربي وفي شارع منير حسان بوسط القرية، أطلقت خاللها قوات االحتالل قنابل  مدخلها الشرقي حتى

  .الغاز والمسيل للدموع نحو الشبان دون وقوع إصابات
 13(وأوضح أن قوات خاصة ترتدي األقنعة السوداء قامت باعتقال كل من الطفل عزيز فارس عليان 

  .اعتقلت رابع ثم أخلت سبيله بعد احتجازه وموسى خضر الكالوني وعمر زياد الرازم، فيما) عاماً 
عيسى درباس، وعبثت  سيروأفاد شهود عيان أن قوات االحتالل اقتحمت خالل المواجهات منزل األ

  .في محتوياته
فراس خضر  سيربسجن األ من جهة أخرى أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة اليوم، حكماً 

، بحجة إلقاء الحجارة والتصدي شهراً  18من قرية العيساوية بالسجن لمدة ) عام 19(سامي عبيد 
  .تشرين األول من العام الماضي 29للجنود، ويقبع في األسر منذ 

أذار  20كما مددت المحكمة توقيف الشابين المقدسيين عمار الرجبي وزياد أبو هدوان، حتى تاريخ 
  .القادم

بو عصب أنه تم تحويل الشاب محمد أرئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد  وأوضح
شهور، بقرار من وزير األمن موشيه  3من سلوان، لالعتقال االداري لمدة ) عام21(حسين العباسي 

  .من الشهر الجاري 21يعلون، وكان قد اعتقل في 
من شعفاط، أمس ) عام 20(المقدسي أنس زايد  رسيأنه أطلق سراح األ إلىوفي ذات السياق أشار 

  .شهور قيد االعتقال االداري 4من سجن النقب الصحراوي، بعد أن قضى 
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  تقرير يفضح انتهاكات االحتالل في أحد السجون
اليوم ية، سرائيلالحقوقية اإل" بتسليم"كشف تقرير لمنظمة  - Alquds Online 2016-2- 24القدس 

" شيكما"الحتالل في انتهاكات ممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجن األربعاء، ضلوع قوات ا
  .بمدينة عسقالن، جنوب األراضي المحتلة

الذي يتناول ظروف التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين ما بين أغسطس - وقالت المنظمة في التقرير
المعتقل، ولم تقتصر سياسة معمول بها داخل  إلىإن االعتداءات تحولت  - 2014ومارس  2013

  .على حاالت معزولة
تعريض معتقلين  إلىويشمل التعذيب في المعتقل، بحسب التقرير، اعتداءات جسدية ولفظية، إضافة 

  .للضرب والبرودة والروائح الكريهة، مع الحرمان من الطعام والنوم، واالحتجاز في زنازين انفرادية
إال وخضع تقريبا لصنف أو أكثر من أصناف  وتؤكد المنظمة أنه ما من معتقل دخل السجن،

التعذيب المذكورة، ذلك أن واحدًا من أصل كل ثالثة معتقلين عانى الضرب، أو االعتداء، على يد 
  .الجنود أو رجال شرطة االحتالل، أثناء اعتقاله

ومنافاة  واعتبرت ما يتعرض له الفلسطينيون أثناء التحقيق من تعذيب بمثابة انتهاك للقانون الدولي،
  .لقواعد محكمة االحتالل العليا، فضًال عن كونه بعيدًا عن أبسط المبادئ األخالقية

استعانت بطريقة غير مباشرة بأقوال أدلى بها " يةسرائيلاإل"وتقول المنظمة إن سلطات التحقيق 
  .المعتقلون الفلسطينيون تحت وطأة التعذيب


