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  م30/5/2016 اإلثنين: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 لتفتيش المواطنيناالحتالل يغلق مدخل عناتا بدوريات عسكرية : القدس. 

  شبان 4محكمة االحتالل في القدس تصدر أحكاما بالسجن لـ. 

 صيدم يقرر تقليص شروط ترخيص المدارس في القدس لزيادة عددها. 

 غياب الموقف الدولي يشجع االحتالل على مواصلة هدم المنازل: الخارجية. 

 أيام 10االحتالل يفرج عن مقدسية بشرط الحبس المنزلي لـ. 

 االحتالل يعرقل زواج شاب مقدسي ويقرر ابعاده خارج فلسطين. 

  في مهرجان صهيوني بالقدس المحتلة" إباحية"عرض يشمل مشاهد. 

 "االحتالل يصعد من استهدافه لألسرى واألطفال: القدس اقليم" فتح. 
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  االحتالل يغلق مدخل عناتا بدوريات عسكرية لتفتيش المواطنين: القدس
ي، منذ ساعات صباح اليوم االثنين، سرائيلأغلقت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 5-30القدس 

المدخل الرئيسي لبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة بدورياٍت عسكرية، ونصبت حواجز لتفتيش 
 .المواطنين ومركباتهم

 إلىواطنين من و ونقل مراسلنا عن شهود عيان تأكيدهم بأن اجراء االحتالل عرقل دخول وخروج الم
البلدة، وتفاقمت معاناة األهالي بعدما منع االحتالل وقوف سيارات نقل المواطنين العامة على مدخل 

 إلىداخل البلدة و  إلىالبلدة، واضطر عشرات المواطنين للسير مسافات طويلة لبلوغ سيارات تُقلهم 
  .مخيم شعفاط المجاور

  
  شبان 4لسجن لـ محكمة االحتالل في القدس تصدر أحكاما با

أصدرت محكمة االحتالل في مدينة القدس المحتلة، اليوم االثنين،  -وفا 2016- 5- 30القدس 
 .أحكاما بالسجن الفعلي على أربعة شبان، بتهمة مقاومة االحتالل

سنوات،  9وأوضح مراسلنا، أن محكمة االحتالل حكمت على إبراهيم النتشة بالسجن الفعلي لمدة 
  .شهرا 29سنوات، ومحمود جابر  8سنوات ونصف، ومجد الكركي  7ومحمد البكري 

وكانت محكمة االحتالل قضت يوم أمس بالسجن الفعلي على الشاب المقدسي يوسف الرجبي 
  .بالسجن لمدة تسع سنوات، بعد إدانته بمحاولة تنفيذ عملية طعن

  
  صيدم يقرر تقليص شروط ترخيص المدارس في القدس لزيادة عددها

قرر وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، تشجيع زيادة عدد  -وفا 2016- 5-29 رام اهللا
في القدس، عبر استثنائها من الشروط المنصوص عليها  المدارس الخاصة ورياض األطفال الفلسطينية

، 2016/2017في تعليمات ترخيص تلك المدارس والمعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة للعام 
 .يتعارض ومعايير األمن والسالمة العامة للطلبة بما ال
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األحد، أنه سيتم النظر بترخيص كل مدرسة  أمس يومفي بيان صدر عن الوزارة، مساء  وأكد صيدم
  .وفقاً لواقع الحال شريطة التزامها بتدريس المنهاج الفلسطيني

تعيشها مدينة القدس، ممثلًة بإجراءات وبيَّن أن هذا القرار جاء نظرًا للظروف الخاصة واالستثنائية التي 
ي بالتضييق على سكان المدينة، ومحاربة العملية التعليمية والتربوية فيها، سرائيلاالحتالل اإل

واستهداف الهوية الفلسطينية، األمر الذي يترتب عليه نقٌص حاٌد في الغرف الصفية وزيادة الحاجة 
  .لمدارس جديدة

هتمام بالتعليم واالستثمار فيه حرصًا على القدس وصمود أهلها وأهاب صيدم بكل الغيورين اال
  .وهويتهم الفلسطينية األصيلة

  
  غياب الموقف الدولي يشجع االحتالل على مواصلة هدم المنازل: الخارجية

قالت وزارة الخارجية، إن غياب موقف دولي رادع، يشجع االحتالل  -وفا 2016- 5- 29رام اهللا 
 .ة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلةي على مواصلسرائيلاإل

ية وأذرعها المختلفة، سرائيلاألحد، أن الحكومة اإل أمس يوموأوضحت الخارجية في بيان صحفي 
تواصل اجراءاتها التهويدية لمدينة القدس المحتلة، وتصعيد حملة التطهير العرقي ضد المواطنين 

  .جبارهم بالقوة على ترك منازلهم وهجرة وطنهمالفلسطينيين في القدس، بهدف التضييق عليهم وإ
وأدانت قيام طواقم تابعة لبلدية االحتالل، بتوزيع إخطارات هدم جديدة لمنازل عدد من المواطنين 

، من بينهم المواطنين محمد قصىالفلسطينيين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد األ
  .الترخيصأبو تايه وشعبان أبو تايه، بذريعة عدم 

عزل  إلىوقالت الخارجية إن هذه اإلجراءات المتواصلة تأتي ترجمة لمخططات االحتالل الهادفة 
، تمتد من "حديقة توراتية"الحرم القدسي الشريف عن محيطه، وتهويد البلدة القديمة، لصالح بناء 

المدينة اليهودية التي بدأت سلطات االحتالل ببنائها أسفل البلدة القديمة  إلىبلدة سلوان وصوال 
  .والتي تحتوي على قاعات واسعة إلقامة الطقوس التلمودية
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وأكدت أن سلطات االحتالل ماضية في سياستها العنصرية، ووضع المزيد من العقبات في طريق إقامة 
تها القدس الشرقية، وذلك دون أدنى اكتراث أو دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة بعاصم

مباالة من المجتمع الدولي، الذي قرر على ما يبدو االكتفاء ببيانات اإلدانة والشجب، التي 
، وسقفا مقبوال للمواقف الدولية إزاء جرائمه "حبرا على ورق"ويعتبرها  االحتالليتعايش معها،  بات

  .قرارات الشرعية الدوليةوانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، و 
عدم التعامل مع  إلىودعت الوزارة، المجتمع الدولي، وهيئات األمم المتحدة المختصة، والدول كافة، 

سياسة هدم منازل الفلسطينيين، كأمر اعتيادي مألوف يتكرر بشكل يومي، ويتم تلخيصه في أرقام 
ومعطيات احصائية، تخفي حجم المأساة التي تعاني منها العائالت الفلسطينية التي هدمت منازلها، 

  .بنا الفلسطينيوتطالبه بتحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية في توفير الحماية لشع
  

  أيام 10االحتالل يفرج عن مقدسية بشرط الحبس المنزلي لـ
ي، اليوم األحد، اإلفراج عن المعلمة سرائيلقررت سلطات االحتالل اإل -وفا 2016- 5-29القدس 

  .هنادي الحلواني، بشرط الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام قصىبمجالس العلم في المسجد األ
لمعلمة الحلواني من منزلها في القدس المحتلة يوم االثنين الماضي، بتهمة وكان االحتالل اعتقل ا
  .قصىالرباط في المسجد األ

  
  االحتالل يعرقل زواج شاب مقدسي ويقرر ابعاده خارج فلسطين

قررت سلطات االحتالل ابعاد الشاب كريم فيصل  - Alquds online 2016- 5-30القدس 
الواليات المتحدة بعد انتهاء مدة اعتقاله  إلىمن حي شعفاط وسط القدس، ) عاماً  33(ابو خضير 
  .اليوم االثنين

ورفض االحتالل طلب منع إبعاده االربعاء الماضي الستكمال مراسيم زواجه من ابنة عمه، وأصّر على 
  .ترحيله بقرار من وزير أمن االحتالل الداخلي
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واجهات أعقبت استشهاد الشاب المقدسي فادي اثر م) 5/9/2015( وكان أبو خضير اعتقل في
علون في القدس القديمة، إذ باغتت قوات االحتالل مجموعة من الشبان واعتقلت ثالثة كان كريم من 

 إلىبينهم، واعتدت عليه بالضرب المبرح وكسرت اسنانه واصابته برضوض في صدره ووجهه، ونقلته 
ديد توقيفه أكثر من مرة، دون مراعاة وضعه الصحي غربي المدينة، وقد تم تج" المسكوبية"معتقل 
  .وإصابته

كريم فيصل ابو خضير من مواليد الواليات المتحدة، ويزور فلسطين ألول مرة، بهدف الزواج، وتمت 
  .أشهر في سجن النقب الصحراوي 9وقد قضى . مراسيم خطوبته قبل اعتقاله بأربعة أيام

  
  هيوني بالقدس المحتلةفي مهرجان ص" إباحية"عرض يشمل مشاهد 

المنعقدة نشاطاته " مهرجان األنوار"يثير ما يسمى  - Alquds online 2016- 5-29 وكاالت
هذه األيام في مدينة القدس المحتلة، السخط واالستنكار لتضمنه عرضا لفرقة نمساوية، يشمل 

  .مشاهد ُعريّ 
تنظيم مهرجان في مدينة القدس  على" إسرائيل"وحذر مرصد تابع لدار اإلفتاء المصرية من إقدام 

  .راقصا بأجساد عارية 12يشمل عروضا إباحية ستقدمها فرقة نمساوية تضم 
إهانة غير مقبولة للمدينة المقدسة التي تحظى بمكانة دينية "واعتبر المرصد في بيان له أن هذا العمل 

  ".خاصة في قلوب وعقول معتنقي األديان حول العالم، واستفزازا لمشاعر المسلمين
هذه األعمال المهينة للمقدسات ولمشاعر المتدينين بشكل عام، تمثل ذريعة لنشر "وأكد المرصد أن 

التطرف واإلرهاب وعدم استقرار المنطقة بأسرها، ودعما للدعاوى الصدامية التي تدفع المنطقة بأسرها 
  ".نحو منحنى العنف والصدام

التوقف عن األعمال االستفزازية، وإهانة المقدسات وإثارة مشاعر المسلمين، " إلىودعا المرصد 
وعدم إقامة هذا العرض في المدينة المقدسة احتراما لقدسية المدينة وما يمثله هذا العمل من إهانة 

  ".لواحدة من أكثر المدن قدسية لدى المسلمين
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ي حماية المقدسات الدينية، ومنع اإلساءة لها وحثت دار اإلفتاء المجتمع الدولي على القيام بدوره ف
أو ازدرائها وتجريم االعتداء عليها، وضمان تطبيق المعاهدات واالتفاقات الدولية المتعلقة بهذا 

  .الشأن
  
  

  االحتالل يصعد من استهدافه لألسرى واألطفال: القدس اقليم" فتح"
القدس انه في  اقليم –فتح /يني اشارت حركة التحرير الوطني الفلسط - معا 2016- 5- 29 القدس

الوقت الذي تقوم به حكومة االحتالل بتنفيذ اعدامات ميدانية وحمالت اعتقاالت بحق اطفالنا بحجة 
يون على حمل السالح إسرائيلمحاولتهم تنفيذ عمليات استشهاديه، فها هي تقوم بتدريب اطفال 

ية ونجمة داوود الحمراء الذين سرائيلبمشاركة شرطة حرس الحدود في حكومة االحتالل والشرطة اإل
بدورهم عرضوا على هؤالء االطفال وسائل لتفريق المظاهرات واسلحة مختلفة واصفاد وطرق التنكر 

  .للدخول بين صفوف الفلسطينيين خالل المظاهرات
القدس ان هذه الحمالت خير دليل على ان عنصرية االحتالل تجاه الفلسطينيين آخذة  اقليموأكد 
زدياد بزرعها الحقد والكراهية لدى اطفالهم من خالل تمرير مثل هذه الحمالت ضمن برامج وزارة باال

  .التعليم في حكومة االحتالل
القدس من خطورة موافقة وزارة القضاء في حكومة االحتالل على طلب  اقليموعلى صعيد متصل حذر 

خدمات السجون بوقف المراقبة وسلطة " غلعاد اردان"قدمه وزير االمن الداخلي في حكومتها 
  .الخارجية على السجون

القدس أن الموافقة على هذا الطلب يعني دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بقضية األسرى  اقليمواعتبر 
الفلسطينيين القابعين في سجون االحتالل، في محاولة للتستر على عمليات التعذيب التي تقوم بها 

عن استشهاد العشرات من االسرى البواسل، مؤكدة أن االحتالل ادراة سجون المحتل والتي اسفرت 
يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية بانتهاكها الممنهج والسافر للقانون الدولي 

  .وحقوق االنسان
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القدس الصليب األحمر بالتراجع عن قرارها بتقليص عدد زيارات اهالي  اقليموطالبت حركة فتح 
ظل هذه الظروف وكان من الجدير بها أن تقوم بتشكيل لوبي ضاغط على حكومة االسرى في 

  .االحتالل لالفراج عن األسرى بدال من تقليص عدد زياراتهم
كما دعت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لالفراج عن االسرى وباالخص االسرى الُقدامى 

، والتي نصت على اإلفراج عن كافة األسرى 1999وفقًا للمادة الثالثة من اتفاق شرم الشيخ لعام 
  .الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو، والمرضى وكبار السن والنساء واالطفال
تشكيل لجنة تحقيق  إلىكما وحملت حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة االسرى، داعية 

  .ي سجون االحتاللدولية مختصة لمتابعة ملف األسرى الفلسطينيين القابعين ف
  
  


