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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 االحتالل يعتقل  14مواطنا ويستويل على أموال وممتلكات يف القدس.
شاّب مل يه ادد حياة أحد يف كفر عقب.
" بيتسيلم" :جندي إسرائيلي قتل ا
 إدعيس 80 :اعتداء إسرائيليا على املقدسات خالل كانون الثاين.
 تشييع جثمان الشهيد أبو غوش يف خميم قلنداي.
" شؤون األسرى" تقدم التماسا حملكمة االحتالل لإلفراج عن جثمان الشهيد
املقدسي أبو صبيح.
 وقفة احتجاجية ألهايل طالب مدرسة مقدسية بسبب تدين مستوى التعليم.
 مستوطنون يستأنفون اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى.
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االحتالل يعتقل  14مواطنا ويستويل على أموال وممتلكات يف القدس
القدس  2017-2-6وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنني 14 ،مواطنا من أحناء
متفرقة من مدينة القدس احملتلة ،بينهم ذوو شهداء وأسرى مقدسيني ،واستولت على حنو  200ألف
شيقل نقدا ،ومبالغ بعمالت أجنبية ،وشيكات مصرفية ،ومركبتني وشاحنة ،وجموهرات.
وأوضح مراسلنا أن محالت الدهم مشلت سبعة منازل يف أحياء :رأس العامود يف سلوان ،وجبل املكرب،
والطور/جبل الزيتون ،وخميم شعفاط ،يف القدس احملتلة ،وتعود لذوي الشهيد غسان أبو مجل ،حبي جبل
املكرب ،ومنزل ذوي األسريين رمضان وفهمي مشاهرة ،اللذين ميضيان حمكوميتهما ّبلسجن املؤبد،
ومنزل عائلة الشهيد أمين العباسي بسلوان عام  ،2015وعائلة الشهيد وسام فرج الذي ارتقى عام
 ،2015وعائلة األسري احملرر عماد العباسي ،وعائلة املواطن حسن انيب ،وعائلة األسري عماد شاعر
الذي ميضي حمكوميته ّبلسجن املؤبد.
شاّب مل يه ادد حياة أحد يف كفر عقب
"بيتسيلم" :جندي إسرائيلي قتل ا
القدس  2017-2-5وفا -قال مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان يف األراضي احملتلة
"بتسيلم" ،مساء اليوم :إن جنداي إسرائيليا قتل قبل حنو شهرين شاّب فلسطينيا مل يه ادد حياة أحد ،وذلك

أثناء عملياة إغالق منزل يف كفر عقب يف الضفة الغربية.

جندي
وجاء يف تقرير للمركز" ،أنه يف اتريخ  ،2016-12-22يف حوايل الساعة  2:45ليال ،قتل
ا
إسرائيلي ّبلرصاص ،أمحد نشأت عثمان خرويب ،البالغ من العمر ( 19عاما) ،من س اكان البرية ،وذلك

قوات اإلدارة املدنية اإلسرائيلية.
قوات األمن اإلسرائيلي إىل كفر عقب ،ترافقهم ا
أثناء عملية دخول ا
القوات القرية عند منتصف الليل من أجل إغالق منزل مصباح أبو صبيح ،الذي قتل كالًّ من
ودخلت ا

ليفانَه مليحي ،مواطنة إسرائيلية ،كانت يف الستاني من عمرها ،وضابط شرطة مكافحة الشغب يوسف
شرقي القدس قبل شهرين ،يف اتريخ -9
كرمة ،الذي انهز من عمره ( 29عاما( .ونُفذت العملية يف
ا
. 2016-10
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ووفق التقرير يقع منزل أبو صبيح يف كفر عقب ،يف القسم املصناف كمنطقة  ،Cاأما املكان الذي قُتل
فيه أمحد خرويب فيقع ضمن منطقة نفوذ بلدية القدس ،ويزعم اجليش أناه يف أثناء الليل "أُطلقت أعرية
قوة اجليش اإلسرائيلي إبطالق
القوات ،ومل تقع خسائر لقواتنا .وقد ر ادت ا
انرية وعبوات انسفة حنو ا
النار حنو شخص ألقى عبوة ،ف ُقتل هذا".

وبني أنه من الساعة  2:00حىت الساعة  ،2:30وصلت إىل كفر عقب سيااراتن تقالان  10-7شباان
من البلدات اجملاورة -بينهم خرويب -أتوا لالحتجاج على إغالق املنزل .على بُعد ما يقارب مائة مرت

مشال منزل أبو صبيح ،قام حنو عشرة جنود وأفراد من شرطة حرس احلدود االسرائيلي بس اد الشارع
وجهوا مؤشرات الليزر املراكبة على أسلحتهم حنو السيارتني وأشاروا إليهما ّباللتفاف.
َ
بسيارَت جيب .ا

استدار الشباان ّبلسياارتني وأوقفومها يف ساحة القرية ،على بُعد حوايل  240مرتا مشال الشارع املسدود،
مث عادوا إىل هناك سريا على األقدام .على طول الطريق ،وقف عشرات األشخاص يشاهدون ما جيري.

عدد قليل منهم قام إبلقاء احلجارة على اجلنود الذين انتشروا يف الشوارع احملاذية وعلى أسطح بعض

املنازل .جنوب الشارع املسدود ُُسعت أصوات مواجهات وإطالق انر وإلقاء قنابل صوتية.

ووفق التقرير فإنه عند حوايل الساعة  2:30اختبأ الشباان خلف زوااي املنازل وكومة من اإلطارات كانت

حمل لتصليح اإلطارات ،يبعد حنو مثانني إىل مائة مرت عن سيارات اجليب
ملقاة على جانب الطريق قرب ا

وقوات األمن اليت كانت تس اد الشارع .على أسطح املنازل اجملاورة للشارع املسدود متوضع القنااصة.
ا
اختبأ خرويب خلف سور منخفض ،يبلغ ارتفاعه حنو ستني-مثانني سم ،وعلى ما يبدو فقد حاول أن يلقي
احلجارة ّبجتاه رجال شرطة حرس احلدود واجلنود الذين تواجدوا عند الشارع املسدود ،وكانوا يبعدون
عنه حنو مثانني وحىت مائة مرت .بعد حوايل ربع ساعة ،زهاء الساعة  ،2:45أُطلقت رصاصتان ّبجتاه
الشباان.

ووصف (د.د 25 ،).عاما ،من س اكان اأم الشرايط ،إطالق النار على خرويب ،يف إفادة أدىل هبا يوم
 2016-12-24أمام ّبحث بتسيلم امليداين إايد حداد :اختبأان ،أان و(ز.ط ).و(ف.د ).وأمحد

خلف إطارات وزوااي املنازل ،لنشاهد ما حيدث من مكاننا بشكل أفضل .من جانب الشارع املسدود
الذي وقفنا فيه مل تكن مواجهات تقريبا ،لكن من اجلهة اجلنوبية ،يف اجلانب الثاين من سيارات اجليب،
حي ،لكننا مل نتمكن من رؤية املواجهات .رأينا القناصة على
ُُسعت أصوات قنابل صوتية ورصاص ا
أسطح بناايت عالية.
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وقال :بعد  15دقيقة من وصولنا إىل املكان ،أطلق قنااص رصاصة حية ،أصابت أمحد ،ولكن مل ينجح
أحد يف رؤية القنااص أو حتديد ما إذا كان على سح بناية أم على األرض .الشبان الاذين كانوا قريبني من

أمحد بدأوا يستدعون سيارة اإلسعاف .تق ادم أحد الشبان ّبجتاه أمحد ،وأطلقت حنوه رصاصة أخرى،
لكنها مل تصب أحدا .الشبان الذين كانوا قريبني من أمحد محلوه واقتادوه إىل الرصيف.

بدوره ،وصف (ز.ط ،).البالغ من العمر  19عاما ،من س اكان خميم األمعري ،يف اتريخ -12-24

وقفت مع (ص.ط ).على بعد حنو عشرة
 2016لباحث "بتسيلم" امليداين إايد حداد إطالق النار:
ُ
لكن رجال الشرطة وقفوا يف منطقة معتمةُ .سعت
أمتار خلف أمحد و(ف.د .).كان الشارع مضاء ،ا

حي أصاب أمحد .تقدم (ف.د ).ليخلاص أمحد الذي سقط فور إطالق الرصاص،
صوت إطالق رصاص ا

فأطلقت ّبجتاهه رصاصة حياة لكنها مل تصب أحدا .بدأ (ف.د ).يصرخ" :اطلبوا اإلسعاف ،اطلبوا

اإلسعاف" .توجهنا أان وشاب آخر حنو أمحد ،الذي كان خلف جدار منخفض .رفعناه وسحبناه ع ادة

أمتار ،وحنن منحنني خوفا من رصاص القنااصة .شعرت أنه ثقيل.

من جانبه ،قال (ج.ف 39 ،).عاما ،وهو مسعف وسائق سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر يف مدينة
البرية ،كان يف تلك الليلة داخل سيارة اإلسعاف ،حيث أوقفها يف ساحة كفر عقب استعدادا لنقل
املصابني .يف إفادة ق ادمها يف اتريخ  2016-12-25لباحث "بتسيلم" امليداين وصف ما حدث :أثناء

القوات
انتظاران هناك مل أحلظ مواجهات ،وّبلتأكيد ليس يف املساحة اليت كانت تفصل بيين وبني ا

العسكرية اليت س ادت الطريق .كان الوضع هادًئ .عند الساعة  2:45ليال ُسعت طلقتني من الذخرية
احلية ،بفارق اثنية واحدة أو اثنني بني الرصاصتني ،اطلقتا من جهة القوات اليت س ادت الشارع .تق ادمت
بضعة أمتار بسيارة اإلسعاف لكي أعرف نتيجة إطالق النار ،ورأيت عددا من الشبان ،بيين وبني اجلنود،

يصرخون "اإلسعاف ،اإلسعاف".

استدرت بسيارة
وأضاف :قدت السيارة ّبجتاههم ،ورأيت ثالثة أو أربعة شبان حيملون مصاّب .فورا
ُ
اخللفي من السيارة حنوهم ووضعوا املصاب على نقالة يف سيارة اإلسعاف.
توجه القسم
اإلسعاف حبيث ا
ا

األويل ،وبدأ إبنعاشه وإبجراء تن افس اصطناعي .أثناء
بقي املسعف الذي رافقين جبانبه ليق ادم له اإلسعاف ا
السفر إىل املستشفى الكائن يف رام هللا قال يل املسعف إ ان قلب املصاب ال ينبض ،ال يوجد نبض وال

وقدت بسرعة قصوى .يف غضون
كت منذ البداية أن احلديث يدور عن حالة صعبة
ُ
يوجد نفس .أدر ُ
وصلت إىل املستشفى ،الذي كان مستعدا الستقبال املصاب ،بعد أن تل اقى خربا من املركز.
ثالث دقائق
ُ
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وحسب املركز احلقوقي االسرائيلي فقد وصل خرويب إىل املستشفى ومل يكن على قيد احلياة .حاول
األطباء إحياءه ،ولكن دون جدوى ،مثا ثباتوا أناه قد فارق احلياة .أصابت الرصاصة أسفل الرقبة من جهة

اليسار ،وخرجت من اخللف ،من اجلهة اليمىن ألعلى الظهر .عند الساعة العاشرة متا تشريح اجلثة جزئيا،
إلخراج بعض الشظااي من جسمه .يف كفر عقب ،غادرت قوات األمن املكان عند حوايل الساعة

اخلامسة صباحا ،بعد أن أهنوا إغالق بيت أبو صبيح.

لق أياة عبوة انسفة ّبجتاه رجال قوات األمن من
وجاء يف التقرير أنه من حتقيق "بتسيلم" يتبني أنه مل تُ َ

تبني كذلك أناه من املسافة اليت تواجدوا فيها100-80 -
املنطقة اليت تواجد فيها خرويب والشبان .ا

مرت -مل يش اكلوا خطرا .جرى إطالق النار على رقبة خرويب وقتله ،وإطالق النار اإلضايف هبدف إبعاد
الشبان الذين حاولوا إخالءه ،يف حني مل يش اكل فيه خرويب خطرا على حياة أحد .إطالق النار على

مربر له وهو
اجلزء
العلوي جلسم إنسان خيتبئ وراء سور ،ا
ا
حىت لو ألقى حجارة ّبجتاه قوات األمن ،ال ا

خمالف للقانون.

القوات قرية كفر عقب بطريقه أودت حبياة
كل ذلك ،فإ ان الغرض الذي ألجله دخلت ا
وأورد :إضافة إىل ا
داع ،كان تنفيذ إغالق عقايب ملنزل عائلة شخص ن افذ عملياة .هذا اإلغالق هو
أي ٍ
الشاب ومل يكن هلا ا

برمتها خاطئة من
خمالف ألحكام القانون وملبادئ األخالق إذ يشكل عقاّب مجاعيا ،وعليه فالعملية ا
أساسها.

التوجهات إىل جهاز تطبيق القانون العسكر يف توطيد هنج
وقال :على مدار سنوات طويلة ،أخفقت ا

أي حتقيق ،وحني
مساءلة وحماسبة الضالعني يف عمليات قتل الفلسطينيني .يف كثري من احلاالت مل يُفتَح ا

قرر مركز
فُتح حتقيق كان ينتهي بشكل دائم تقريبا بطمس احلقائق
ا
وّبلتسرت على خمالفي القانون .لذلك ،ا
التوجه إىل النيابة العسكرياة للمطالبة بفتح حتقيق ،ويف الوقت نفسه ال يزال املركز
"بتسيلم" ا
الكف عن ا
يعمل بطرق أخرى من أجل فرض إجراء املساءلة واحملاسبة.

واتبع :حتقيقا هلذه الغاية ،نواصل التحقيق يف مثل هذه احلاالت ونشرها .ومع ذلك ،فإ ان مسؤولية إجراء
التحقيق وحماكمة الضالعني يف هذه األحداث تبقى ّبلطبع من واجب املنظومة العسكرية .غري أناه إذا ما

قوات األمن عن مواصلة
واصلت النيابة العسكرية سياسة الطمس
املنهجي فلن يكون هناك ما يردع ا
ا
إطالق النريان القاتلة هذه على فلسطينيني ال يش اكلون خطرا عليهم.
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إدعيس 80 :اعتداء إسرائيليا على املقدسات خالل كانون الثاين
رام هللا  2017-2-5وفا -قال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ،يف تقرير صدر
عن الوزارة اليوم األحد ،إن االعتداءات اإلسرائيلية على املقدسات الدينية خالل الشهر املاضي
جتاوزت الـ 80اعتداء.
وأضاف :إن حكومة االحتالل تسابق الزمن لفرض واقع جديد ّبلقدس احملتلة ،من خالل التقسيم
الزماين واملكاين ،ومن خالل عمليات االقتحام اليومية للمستوطنني ودخول احلريدمي اىل صفوف
املقتحمني ،ومن خالل بناء الوحدات االستيطانية املتنامية يف القدس احملتلة.
وأوضح أن االحتالل يعمل "جاهدا لتهويد املسجد األقصى والضغط على املقدسيني ،من خالل سياسة
الضرائب الباهظة ،والتدخل يف رسم مناهج التعليم ،وسياسة التفتيش واملنع على ابواب املسجد
االقصى ،واالستيالء على املباين والعقارات قرب املسجد االقصى ،خاصة يف أحياء يف بلدة سلوان،
اليت تعترب احلامية اجلنوبية للمسجد األقصى ،وحتويلها اىل بؤر استيطانية .وهذا يستدعي من اجلميع
تعزيز صمود أهلنا يف مواجهة خمططات االحتالل ليبقوا مرابطني صامدين يف األقصى ،مسرى النيب

حممد ،صلى هللا عليه وسلم".

وقال إن "االحتالل يف مجيع اال جتاهات ميارس سياسته جتاه املدينة املقدسة خاصة مسجدها االقصى من
خالل االنتشار لقواته اليت حتيط به ،واالستمرار أبعمال االنفاق واالعالن عن قرب افتتاح احدها قريبا،

وتنظيم املسريات االستفزازية ،واالعتداء املتكرر على مقربة ّبب الرمحة ومأمن هللا".

وبني ادعيس ان االحتالل واصل املنع املتكرر لرفع األذان يف املسجد اإلبراهيمي ،والذي بلغ خالل
الشهر املنصرم  47وقتا ،واالستمرار ّبلتدخل بشؤونه ،وممارسته لسلوكه التهويدي جتاه االقتحامات
ّبملقامات التارخيية اإلسالمية مبحافظة سلفيت ،وصلواته التلمودية يف قرب يوسف ،واقتحامه لربك

سليمان مبدينة بيت حلم.
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تشييع جثمان الشهيد أبو غوش يف خميم قلنداي
القدس  2017-2-5وفا -شيع املواطنون ،يف خميم قلنداي مشال القدس اليوم األحد ،جثمان الشهيد
حسني سامل أبو غوش ( 24عاما).
وانطلق موكب التشييع من جممع فلسطني الطيب يف رام هللا ،وصوال إىل منزل الشهيد يف خميم قلنداي،

وبعد إلقاء نطرة الوداع األخرية على الشهيد ،نقل جثمانه إىل املسجد ،وصلاي عليه مث ووري الثرى.

وردد املشيعون هتافات تدعو العامل وأصحاب الضمائر احلية إىل الوقوف يف وجه جرائم االحتالل

اإلسرائيلي.

وكانت سلطات االحتالل سلامت جثمان الشهيد أبو غوش ،لطواقم اهلالل األمحر الفلسطيين مساء
أمس السبت عند حاجز "عوفر" ،حيث كان حمتجزا يف ثالجات االحتالل منذ  25كانون اثين /يناير

املاضي.

واستشهد أبو غوش جراء إطالق النار عليه من قبل جنود االحتالل عقب اصطدام املركبة اليت كان

يستقلها مبحطة للركاب قرب مستوطنة "آدم" املقامة على األراضي الفلسطينية شرقي مدينة رام هللا.

"شؤون األسرى" تقدم التماسا حملكمة االحتالل لإلفراج عن جثمان الشهيد املقدسي أبو صبيح
قال حمامي هيئة شؤون األسرى حممد حممود ،اليوم االحد ،إن سلطات االحتالل تواصل احتجاز
جثامني ستة شهداء بينهم اثنان من القدس احملتلة.
وأضاف حممود ،يف تصريح صحفي ،أن األمور تتجه لتسليم جثامني بعض الشهداء بعد النظر يف
ملفاهتم ،مشريا إىل أن اهليئة كانت قدمت التماسا لإلفراج عن جثمان الشهيد املقدسي مصباح أبو
صبيح ّبنتظار رد من نيابة االحتالل على هذا االلتماس.
وقفة احتجاجية ألهايل طالب مدرسة مقدسية بسبب تدين مستوى التعليم
نظمت جلنة أولياء أمور طالب مدرسة شعفاط االبتدائية للبنني ،أمام مقر املدرسة يف حي شعفاط
وسط القدساحملتلة ،اليوم ،وقفة احتجاجية على تدين مستوى التعليم وتفشي ظاهرة العنف بني الطالب.
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وشارك يف االعتصام أهايل الطالب وأعضاء عن االحتاد العام للجان أولياء األمور وجلنة أولياء امور
املدرسة.
ومحل املشاركون الفتات مكتوب عليها" :ال نريد خسارة أبناؤان" و"غياب املعلمات واستهتارهن
يف تعليم أوالدان ،خسارة جليل أبكمله".
من جانبه ،أوضح أمني سر جلنة أولياء أمور الطالب أشرف دعيس ان اللجنة نظمت الوقفة احتجاجا
على ما جيري داخل املدرسة من عنف بني الطالب ،وصل إىل حد استعمال بعض الطالب األدوات
احلادة ،وإصابة طالب جبروح.
وقال إن أهايل الطالب يعانون من تدين املستوى التعليمي ألوالدهم ،نتيجة االمهال والتقصري من قبل
االدارة واهليئة التدريسية ،والتغيب الزائد واملتكرر من قبل املعلمات ،حىت أن املعلمة ال تقدر السيطرة
على طالهبا يف الصف.

مستوطنون يستأنفون اقتحاماهتم االستفزازية للمسجد األقصى
استأنفت عصاّبت املستوطنني اليهودية ،اليوم األحد ،اقتحاماهتا االستفزازية للمسجد األقصى املبارك،
من

ّبب

املغاربة

حبماية

قوات

االحتالل

اخلاصة.

وتتم االقتحامات عرب جمموعات صغرية تتضمن جوالت مشبوهة يف أرجاء األقصى املبارك ،وشروحات
حول أسطورة اهليكل املزعوم يف املكان ،يتصدى هلا مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية .

-انتهى-
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