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  م25/5/2016 األربعاء: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

  والقدس مواطنا من الضفة 12قوات االحتالل تعتقل. 

 تمديد حظر نشر التحقيقات بقضية إعدام الشقيقين طه: القدس. 

 ية على التعليم في القدسسرائيلبحث الهجمة اإل: القاهرة. 

 العبري" األنوار"إضاءة جدران القدس القديمة بإيحاءات تلمودية استعداداً لـ. 

 "للتعليم الفلسطيني في القدس إسرائيليدعو لفضح استهداف " الشؤون التربوية. 

 جبل البابا"االحتالل يخطر بإخالء وتفكيك منزلين للبدو في : لقدسا". 

 وزير أمن االحتالل يوعز بوقف تسليم جثامين شهداء القدس. 

 "قانون اإلعدام سيطبق على الفلسطينيين فقط": هآرتس!!  
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  والقدس مواطنا من الضفة 12قوات االحتالل تعتقل 
مواطنا من  12ي اليوم األربعاء، سرائيلاالحتالل اإلاعتقلت قوات  -وفا 2016-5- 25محافظات 

محافظات القدس، وبيت لحم، والخليل، ونابلس في الضفة الغربية، تخللها مداهمة عدد من منازل 
 .المواطنين

، وسّلمت شقيقه )عاماً  21(في بيت لحم، اعتقلت قوات االحتالل الشاب مهند راتب عايش البدن 
مخابراتها، كما داهمت عددا من المحال التجارية، وعبثت بسجالت كاميرات عاهد بالغا لمراجعة 

  .المراقبة
 14(ومن بلدة فجار جنوبا، اعتقلت تلك القوات الفتيين عبد القادر سلطان عبد القادر طقاطقة 

، بعد مداهمة منزلي ذويهما، )عاماً  14(  محمد حسن عبد الجميل طقاطقة  ، وعصام)عاماً 
  .وتفتيشهما

الحمص، ومنصور  أبو ن مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل الشابين محمد أشرفوم
  .ناصر، بعد دهم منزليهما بقرية العيسوية وسط القدس

ديس جنوب شرق المدينة، الطبيب داود عّياد، بعد االستيالء على حاسوبه  أبو كما اعتقلت من بلدة
  .الشخصي، والشاب شادي محسن

، ومحمود )عاماً  24( اعتقلت قوات االحتالل الشابين مالك محمد موسى البربراوي وفي الخليل، 
، بعد مداهمة منزلي عائلتهما في بلدة يطا، ومخيم الفوار جنوبا، والشاب )عاماً  21( يوسف الطوباسي

  .من مدينة الخليل) عاماً  22( نعيم بسام الرجبي 
من ) عاماً  22(عة النجاح حمزة مأمون جعارة ومن نابلس، اعتقلت تلك القوات الطالبين في جام

من المدينة، بعد مداهمة منزلي ) عاماً  21(منطقة الجبل الشمالي، وعبد الرحمن سبتي دويكات 
  .ذويهما وتفتيشهما، تخللها اقتحام مخيمي عسكر وبالطة

  
  تمديد حظر نشر التحقيقات بقضية إعدام الشقيقين طه: القدس
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دت محكمة االحتالل المركزية بالقدس، حظر نشر التحقيقات في مد -وفا 2016- 5-25القدس 
 .طه من سكان بلدة قطّنة شمال غربي القدس المحتلة" إبراهيم"و " مرام"قضية إعدام الشهيدين 

  .ويأتي التمديد للمرة الثالثة على التوالي وسيستمر حتى السابع من حزيران المقبل
، في السابع )عاماً  23و 16(ومرام صالح طه   براهيمالشهيدين إ  وكان جنود االحتالل أعدموا

والعشرين من الشهر الماضي، أثناء عبورهما حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة وتركوهما 
  .ينزفان حتى فارقا الحياة

  
  ية على التعليم في القدسسرائيلبحث الهجمة اإل: القاهرة

والذي عقد في  الشؤون التربوية ألبناء فلسطينبحث اجتماع لمجلس  -وفا 2016- 5-25القاهرة 
 .ية على التعليم في القدسسرائيلمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم األربعاء، الهجمة اإل

بصري صالح، اليوم، اجتماعات المجلس الذي عقد بمشاركة  وترأس وكيل وزارة التربية والتعليم العالي
  .ية المتخصصة في مجال التعليمسالمين والمنظمات العربية واإلالدول المضيفة لالجئين الفلسطيني

وأكد صالح أن موضوع التعليم في القدس ومواجهة مخططات االحتالل لتهويد نظام التعليم في 
ان المجلس أوصى باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة  إلىالمدينة أخذت جل االهتمام والبحث، مشيرا 

ي خطوات إعالمية ومواصلة العمل لتوفير التمويل لدعم المدارس هذه األزمة الخطيرة، والبحث ف
  .الفلسطينية بالقدس

حول التحديات  مفصالً  واستعرض كافة القضايا التربوية والتعليمية في فلسطين، وقدم تقريراً 
واالنجازات والتوجهات المستقبلية للتعليم والتعليم العالي الفلسطيني، وحالة االستهداف المستمرة 

  .قبل االحتالل للتعليم في مناطق عديدة، خاصة في القدس من
علي الذي  أبو سعيد. وكانت أعمال المجلس افتتحت بكلمة من األمين العام المساعد للجامعة د

شدد على أهمية تعزيز دعم الدول والمؤسسات العربية للتعليم في فلسطين والفلسطينيين في الشتات 
  .والهوية الوطنية الفلسطينيةألهميته في الحفاظ على الحقوق 
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وناقش المجلس اتخاذ خطوات لمتابعة الوضع على المستوى الدولي من خالل قنوات الجامعة 
  .والدول العربية والمنظمات المتخصصة

  
  العبري" األنوار"إضاءة جدران القدس القديمة بإيحاءات تلمودية استعداداً لـ

ي، بمدينة القدس سرائيللسلطات االحتالل اإلنفذت مؤسسات تابعة  -وفا 2016- 5-25القدس 
المحتلة، الليلة الماضية، فعالية تهويدية، بتسليط إضاءات متنوعة وبإيحاءات على جدران البلدة 

 .القديمة في القدس المحتلة

العبري خالل " األنوار"يأتي استعدادًا لحلول ما يسمى عيد "وحسب البلدية العبرية، فإن هذا النشاط 
  ".المقبلةاأليام 

وتزامنت الفعالية التهويدية مع استعدادات ضخمة للجان أحياء القدس القديمة، ومؤسساتها المختلفة، 
لتزيين شوارع، وأسواق، وطرقات، وأبواب البلدة القديمة استقباال لشهر رمضان الفضيل، والتي تشهد 

ه اللجان، ومنعها أحيانا من في مثل هذه األوقات من كل عام محاوالت من االحتالل، لعرقلة عمل هذ
  .اب البلدة القديمة، بزينة خاصة بالشهر الكريمأبو  تزيين

  .بحالة من الغضب واالحتقان لدى أبناء مدينة القدس تسببت أن هذه فعالية إلىوأشار مراسلنا، 
  

  للتعليم الفلسطيني في القدس إسرائيليدعو لفضح استهداف " الشؤون التربوية"
 إلىدعا مجلس الشؤون التربوية ألبناء فلسطين في الدول العربية،  -وفا2016- 5-24القاهرة 

ي الذي يستهدف التعليم الفلسطيني في سرائيلضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لفضح المشروع اإل
القدس، وتهديد المؤسسات التعليمية التربوية من خالل المشروع الذي أطلقه وزير التعليم في حكومة 

 .ومنع تنفيذه 2017لمحو التعليم الفلسطيني في القدس بحلول عام االحتالل 

لمجلس الشؤون التربوية  74كما دعا االجتماع في توصياته التي صدرت في ختام أعمال الدورة الـ 
الثالثاء، في مقر الجامعة العربية، وذلك برئاسة وكيل أمس يوم ء فلسطين، والذي اختتمت أعماله ألبنا
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إعداد خطة إعالمية لفضح  إلىوالتعليم العالي بصري صالح اتحاد اإلذاعات العربية وزارة التربية 
  .المشروع التهويدي للتعليم في القدس بما يضمن استنهاض الوعي العربي بخصوص ذلك

وطالب االجتماع، مؤسسات التربية والتعليم العالي واإلعالم بالدول العربية بتكثيف جهودها لفضح 
ي المتواصل على الشعب الفلسطيني والعربي ودعم حقوقه المشروعة غير القابلة يلسرائالعدوان اإل

  .يةسالمللتصرف كحق العودة وتقرير المصير، والتأكيد على هوية القدس العربية واإل
كما شدد االجتماع في توصياته الختامية، على ضرورة دعوة الجهات المختصة في مؤسسات التربية 

ية لتعزيز مناهجها التعليمية بمواد إضافية ذات العالقة بتاريخ فلسطين عامة سالموالتعليم العربية واإل
ية في تزوير التاريخ، بما في ذلك سرائيلوالقدس المحتلة خاصة، المتعلقة بالتصدي للمحاوالت اإل

ية وتهويد المقدسات وطمس سرائيلعملية التحريض العنصري الممنهج التي تشنها المؤسسات اإل
  .األثرية في فلسطين المعالم

وأكد االجتماع، على أهمية استمرار جهود األمانة العامة للجامعة العربية لمواصلة مخاطبة الدول 
ية لتقديم الدعم المالي الالزم لوزارة التربية سالمالعربية والمنظمات والمؤسسات المالية العربية واإل

المناهج التربوية وطباعة الكتب المدرسية بما  والتعليم العالي في دولة فلسطين، للمساهمة في تطوير
ية سرائيليحقق جودة التعليم دعما للعلمية التربوية والتعليمية الفلسطينية في مواجهة الهجمة اإل

  .المتواصلة على هذه المناهج
وطالب ممثلو الدول في االجتماع، المجتمع الدولي بالعمل على تأمين الحماية الدولية الالزمة لكافة 

ية المتواصلة في األراضي الفلسطينية المحتلة سرائيللمؤسسات التعليمية التي تتعرض لالعتداءات اإلا
  .ي الخانق عليهسرائيلوخاصة في قطاع غزة في ظل الحصار اإل

كما طالب االجتماع، المنظمات الدولية واإلقليمية التي تعنى بحقوق االنسان والطفل بكشف 
وق الطفل الفلسطيني وخاصة حقه في التعليم والصحة والحياة ية لحقسرائيلاالنتهاكات اإل

بوقف انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه  إسرائيلودعا المجتمع الدولي بإلزام  .الكريمة
ي بما فيها سرائيلوالحقوق الصحية والتعليمية لألسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل اإل

  .مهم ومعاملتهم وفقا للقوانين واألعراف والقرارات الدولية ذات العالقةالحرمان من استكمال تعلي
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ي للتنمية سالمية والبنك اإلسالموشدد االجتماع، على أهمية استمرار دعوة المنظمات العربية واإل
والصناديق العربية إلنشاء صندوق خاص بدعم التعليم في القدس المحتلة لتوفير األموال الالزمة لتلبية 

  .حتياجات الماسة للعملية التربوية والتعليمية فيها والتصدي لعملية تهويدهااال
أيام العملية التربوية والتعليمية في األرض  5وكان االجتماع ناقش في دورته التي عقدت على مدى 

جانب العملية التعليمية والتربوية في مدينة  إلىية ضدها، سرائيلالفلسطينية المحتلة والممارسات اإل
ية ضدها، وجدار الفصل سرائيلالقدس الشرقية المحتلة والسياسات التهويدية لها والممارسات اإل

جانب توصيات  إلىالعنصري وتأثيراته الخطيرة على العملية التربوية والتعليمية في األرض الفلسطينية، 
  .الطلبة العرب في األراضي المحتلة إلىلجنة البرامج التعليمية الموجهة 

جانب صالح، مدير دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية فضل  إلىحضر االجتماع 
  .المهلوس، وسكرتير أول جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية

  
  "جبل البابا"االحتالل يخطر بإخالء وتفكيك منزلين للبدو في : القدس

 أمس يومي، سرائيلالتابعة لالحتالل اإل أخطرت طواقم اإلدارة المدنية -وفا 2016- 5-24القدس 
في " جبل البابا البدوي"الثالثاء، بإخالء وتفكيك منزلين قدمهما االتحاد األوروبي لمواطنين في تجمع 

  .العيزرية شرق القدس المحتلة
واقم اإلدارة المدنية التابعة لالحتالل اقتحمت وقال ممثل التجمع عطا اهللا مزارعة لمراسلتنا إن ط

التجمع بعد ظهر اليوم، حيث أخطرت عائلتين بتفكيك وإخالء منزليهما المقدمين من االتحاد 
  .األوروبي حتى ساعات مساء اليوم، وإال ستداهم التجمع وتهدمهما

الذي " E1"أن االحتالل يشن هجمة لترحيل البدو عن جبل البابا لصالح مخطط  إلىولفت مزارعة 
في القدس على حساب تقطيع أوصال الدولة الفلسطينية، مشددا " معاليه ادوميم"سيربط مستوطنة 

على رفض مخططات االحتالل ومشاريعه إلعادة تسكينهم في تجمعات جديدة لن يقبلها البدو، 
  .48موطنهم األصلي بئر السبع الذي هجروا منه عام  إلىإال  مؤكدين أنهم لن يعودا
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مسكنا للبدو في التجمع قدمها االتحاد االوروبي، ما  12األسبوع الماضي فكك االحتالل : "وتابع
  ."المجتمع الدولي، وماٍض في مخططاته دون رادع إلىيؤكد أن االحتالل ال يلتفت 

  
  مين شهداء القدسوزير أمن االحتالل يوعز بوقف تسليم جثا

أصدر وزير أمن االحتالل جلعاد أردان، قبل قليل، تعليماته بوقف  -وفا 2016- 5-24القدس 
 .إعادة جثامين شهداء القدس والمحتجزة في ثالجات االحتالل منذ عدة شهور

وجاء في بيان باسم شرطة االحتالل، وصل مراسلنا في القدس نسخة منه، أن قرار الوزير جاء بزعم 
جمل من حي جبل المكبر جنوب شرق القدس بالشروط  أبو التزام عائلة الشهيد المقدسي عالء عدم

ما أسماه  إلىالتي وضعها االحتالل لدفن الشهيد ومنها تشييعه فقط بأربعين شخصا، باإلضافة 
  .الذي رافق عملية تشييعه الليلة الماضية" التحريض وتبجيل الشهيد"

شهداء مقدسيين في ثالجاته، كانت محكمة االحتالل  6اليوم جثامين  يذكر أن االحتالل يحتجز حتى
  .العليا قد أوصت بتسليمها قبيل شهر رمضان الفضيل

  
  !!قانون اإلعدام سيطبق على الفلسطينيين فقط": هآرتس"

العبرية عن بعض بنود " هآرتس"كشفت صحيفة  - Alquds online 2016- 5-24القدس 
رئيس حكومة االحتالل " بنيامين نتنياهو"بزعامة " الليكود"الجارية بين حزبي المفوضات االئتالفية 

وزير جيش االحتالل المعين، حيث يطالب األخير بفرض " أفيغدور ليبرمان"بزعامة " بيتينا إسرائيل"و
الذي أدينوا بتنفيذ عمليات "قانون يمنح إمكانية إصدار حكم اإلعدام على من وصفهم بالقتلة 

  ."إرهابية
وأشارت الصحيفة أن ليبرمان يطالب أيضا إيقاع حكم اإلعدام على األشخاص الذين صدر بحقهم 

وعدم شمول ذلك من أدينوا في المحاكم المدنية، " يةسرائيلاإل"حكم من قبل المحاكم العسكرية 
  .وبالتالي يصبح الحكم ساريا فقط على األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل
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أن اليهود الذين أدينوا بجرائم ضد الفلسطينيين، يحاكمون في المحاكم المدنية  إلىونوهت الصحيفة 
  .، فيما يحاكم األسرى الفلسطينيون فقط في محاكم االحتالل العسكرية"يةسرائيلاإل"

إن االتفاق االئتالفي بين نتنياهو ": "هآرتس"في تصريح نقله موقع " الليكود"وقال مصدر في حزب 
  ".ل هذا التعديل، وسيطبق القانون فقط في المحاكم العسكريةوليبرمان سيشم

  
  
  
  
  


