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ض ّفة والقدس احملتلّة يف 2016
*هتجري  1600فلسطيين يف ال ّ
أكدت املعطيات األولية للبياانت اليت مجعها مكتب األمم املتّحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) أ ّن
االحتالل "اإلسرائيلي" ،هدم أو صادر خالل عام ( 2016حىت  28كانون األول/ديسمرب) ،حنو
 1,0899مبىن فلسطينيا يف أحناءالضفة الغربية ،مبا فيها شرقي القدس ما أدى إىل هتجري 1,593
فلسطينيا وتضرر 7,101آخرين.
مسجلة يف الضفة الغربية لعمليات اهلدم والتهجري ،على
وأفاد "أوتشا" أ هذه األرقام تع ّد أعلى أرقام ّ
األقل منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتوثيق هذه العمليات يف عام  ،2009وهدمت
األغلبية العظمى من هذه املباين بذريعة عدم حصوهلا على تراخيص "إسرائيلية" للبناء.
اىل ذلك طالبت منظمة "أوتشا" التابعة لألمم املتحدة ،يف تقرير هلا ،اجملتمع الدويل ابلتربع ب ـ 547مليون
دوالر للفلسطينيني ،وسيخصص  %70من هذا املبلغ للفلسطينيني يف قطاع غزة .وسيتم تكريس
 %52من املبلغ الكلي لوكالة األونروا.
وحبسب معطيات األمم املتحدة ،فإن  1.8مليون فلسطيين (حوايل  %37من بني  4.8مليون
فلسطيين يف القطاع والضفة والقدس) حيتاجون إىل الدفاع القانوين واملادي وغريها بسبب سياسات
االحتالل .

ٍ
ترحيب من االحتالل
*إدارة "فيسبوك" تغلق صفحة "مرابطات األقصى وسط
أغلقت إدارة موقع التواصل االجتماعي" فيسبوك "صفحة" مرابطات األقصى" ،اثر ضغوطات
صهيونية على إدارة "فيسبوك" حبظر الصفحات الفلسطينية اليت تثري ،حبسب مزاعمها" التحريض واحلث
على العمليات املناهضة لالحتالل أو تلك اليت توتر األجواء يف مدينة القدس.
ورحب وزير أمن االحتالل الداخلي ،جلعاد أرادن ،إبغالق صفحة "مرابطات األقصى" وقال يف
ّ

تصرحيات صحفية "إن عمل الصفحات االجتماعية التحريضي ال يقل خطورة عن عمل اجلماعات

املتطرفة اليت تقوم ابلتحريض على العنف".
وتوعد أردان ابملزيد من املالحقة للصفحات االجتماعية املنخرطة يف التحريض وفق مزاعمه.
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وكان أردان ،قد ش ّكل يف العام  2016طاقما يضم العديد من الوزارات ملالحقة املضامني املنشورة على
ووجه اهتامات ابلتقصري والتواطؤ إىل إدارة "فيسبوك" ،بسبب
اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعيّ ،

مساحها لنشاط العديد من الصفحات الفلسطينية اليت تفضح ممارسات االحتالل يف القدس واألقصى

واألراضي احملتلة.
يشار إىل أن املئات من الصفحات احملسوبة على التيار الصهيوين الديين والعلماين ،تنشر مضامني
حتريضية ضد العرب واملسلمني بوترية يومية ،دون أن حترك إدارة "فيسبوك" ساكنا ،كما فعلت مع العديد
من الصفحات الفلسطينية اليت تنشط يف احلديث عن االحتالل وممارساته وجرائمه اليومية ضد الشعب
الفلسطيين .

ابلسجن  6سنوات؟
*هل يصدر االحتالل احلكم على أصغر أسرية ّ
سلّمت قوات االحتالل الصهيوين ،مساء اليوم اجلمعة ،جثماينّ الشهيدين الفلسطينيني معن أبو قرع،
ومحاد الشيخ ،لذويهما على احلاجز العسكري القريب من قرية "اجليب" مشال غرب

مدينة القدس احملتلة.
وكان يف استقبال جثماين الشهيدين عدد كبري من ذويهما ومن املواطنني ،علما أن االحتالل كان أعلن
غري مكان التسليم.
أنه سيسلمهما على حاجز "عوفر" العسكري غريب مدينة رام هللاّ ،إال أنه ّ

وقالت مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين يف بيان مقتضب هلا ،إن قوات االحتالل سلّمت جثماين

الشهيدين عن حاجز “اجليب” ،حيث مت نقلهما إىل جممع فلسطني الطيب مبدينة رام هللا .
وكان الشهيد معن انصر ال ّدين أبو قرع ( 23عاما) ،من بلدة املزرعة القبلية الواقعة مشايل غرب املدينة،
قد ارتقى برصاص االحتالل قرب مستوطنة "عوفرا" مشايل شرق رام هللا ،حبجة حماولة طعن جنود من
قوات االحتالل كانوا ابملكان ،وذلك يف الثالث من شهر تشرين اثين /نوفمرب املاضي.
أما الشهيد محّاد خضر الشيخ ( 21عاما) من قرية بيت سوريك مشايل شرق القدس ،فقد استشهد يف الـ

 14من شهر كانون أول /ديسمرب اجلاري ،متأثّرا جبراح أُصيب هبا بعدما أطلق جنود االحتالل النار عليه
عقب طعنه شرطيني "إسرائيليني" يف البلدة القدمية مبدينة القدس احملتلة.

وبتسليم الشهيدين اليوم ،يتبقى لدى االحتالل جثامني تسعة فلسطينيني استشهدوا منذ اندالع
Palestine - Ramallah  174,  00972-2421080,2420901

فلسطني  -رام هللا 00972- 2420901 ،2421080 : ،174 

Fax:.: 00972- 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com

فاكس  ،00972- 2420902الربيد اإللكرتوين PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Web site :http://www.pncecs.plo.ps

PNCECS2011@gmail.com

State Of Palestine

دولـ ــة فلسطني

Palestinian Liberation Organization

منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

Palestinian National Commission

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة

For

Education, Culture & Science

للت ـربيـة والثقافـة والعـلوم
رسالة القدس ليوم الثالاثء 2017\1\3

“انتفاضة القدس” بداية تشرين أول /أكتوبر 20155؛ حيث يبقى عليها (اجلثامني) يف ثالجات معهد
الطب العديل “أبو كبري” الصهيوين مبدينة "تل أبيب" ،وهم الشهداء :جمد اخلضور ،حممد طرايرة ،حممد
الفقيه ،حامت الشلودي ،حممد الرجيب ،عبد احلميد أبو سرور ،رامي عوراتين ،مصباح أبو صبيح ،حممد
نبيل سالم .

*اعتقال  3أطفال يف مواجهات ليلية عنيفة يف العيسوية
اعتقلت عناصر من وحدة املستعربني التابعة لقوات االحتالل الصهيوين ،ثالثة أطفال بعدما نصبت
كمينا هلم خالملواجهات عنيفة اندلعت يف ساعة متأخرة من مساء أمس يف بلدة العيسوية
وسط القدس احملتلة.
ونقل مراسلنا يف القدس عن شهود عيان أتكيدهم أن جمموعة من جنود االحتالل اقتحمت البلدة يف
أوقات متكررة من يوم أمس ،قبل أن تقتحم البلدة مرة أخرى مساء ّما تسبب بتجدد املواجهات العنيفة

بني الشبان وقوات االحتالل ،اليت أطلقت وابال كبريا من القنابل الصوتية احلارقة والغازية السامة املسيلة
للدموع والرصاص احلي واملطاطي ،قبل أن تنصب عناصر من املستعربني كمينا لثالثة أطفال وتعتقلهم
بعنف وتقتادهم اىل جهة غري معلومة.

ٍ
إصاابت
وانسحبت قوات االحتالل من البلدة يف ساعة متأخرة من الليلة املاضية ،دون تبلي ٍغ عن

مباشرة يف صفوف الشبان .

*االحتالل يشن محلة اعتقاالت واسعة يف القدس والضفة طالت  34مواطنا
شنت قوات االحتالل الصهيوين فجر اليوم الثالاثء  ,محلة اعتقاالت واسعة وصفت ابألوسع منذ بداية
العام اجلاري مشلت كافة مدن الضفة مبا فيها القدس احملتلة ،وتركزت يف مدينة انبلس مشاال ،وبيت حلم
جنواب.
وحتدث بيان جليش االحتالل عن اعتقال  34فلسطينيا ،بينهم أطفال ،فيما رصدت مصادر تعىن
ابألسرى اعتقاالت طالت  32فلسطينيا.
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ففي خميم بالطة شرقي مدينة انبلس اقتحمت قوة كبرية املخيم وشنت محلة مدامهات طالت عشرات
املنازل ،اليت قامت بتفتيشها و ختريب حمتوايت بعضها ،قبل أن تعتقل مثانية شبان وهم امحد الساحلي،
حممد شرايعة ،صفوت العاصي ،عدي عويص ،اايد حشاش ،امساعيل مرشود ،حممد عطا مسيمي.
ويف بلدة تل غريب املدينة اعتقلت قوات االحتالل ثالثة طالب من كوادر الكتلة اإلسالمية يف جامعة
النجاح الوطنية وهم منر خالد اهلندي ،اسيد خالد رحيان ،صهيب محد.
ويف بيت حلم جنوب الضفة الغربية دامهت قوات االحتالل بلدة بيت فجار جنوب شرق مدينة بيت
حلم ،واعتقلت سبعه أطفال ،هم :أمحد حممود يوسف طقاطقة  16عاما ،حممد وليد جنيب ثوابتة 16
عاما ،أمحد جهاد علي ثوابتة  166عام  ،نور نصر أمحد ثوابتة  16عاما ،خالد حممد فايز طقاطقة 15
عاما ،أسامة عبد ربه عبد الفتاح ثوابته  14عاما ،بالل شاهر صابر ديرية  15عاما.
ويف بيت حلم أيضا اعتقلت كل من ابراهيم يوسف الفقيه ،من بلدة مراح رابح جنوب املدينة ،امحد
حممد وجادو ،من خميم عايدة.
ويف بلدة سلواد إىل الشرق من مدينة رام هللا اعتقلت قوة احتاللية كل من عوين فارس ،وحممد
عبدالناصر حامد ،وجهاد حامد ،أمين مرعي حامد ،خليل مرعي حامد.
ويف مدينة قلقيلية مشال الضفة الغربية اعتقلت أنس محد ،وهيثم حسنني  ,ابإلضافة اىل حممد عمارنة من
بلدة يعبد يف جنني ،ورزق اطميزي وغسان القيسي من بلدة أذان جنوب اخلليل.
ويف بلدة بين نعيم مشال مدينة اخلليل دامهت قوات االحتالل البلدة واعتقلت الشقيقني زايد وصايل
عبد احلاج زيدات بعد أن فتشت البيوت وتكسري حمتوايهتا وسرقة أموال من احملل التجاري وتكسري
سياراهتما.
ويف بلدة قطنه مشال غريب القدس احملتلة اعتقال عدد من الشبان عرف منهم حممد هاشم الفقيه.
كما استدعت سلطات االحتالل احتالل والد وأشقاء الناشط ابسل األعرج بعد اقتحام منزله وختريب
احملتوايت يف قرية الوجلة جنوب القدس احملتلة.
************
هناية النشرة
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