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  م9/2/2016 الثالثاء: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 نطالب بعقد مؤتمر دولي إلنقاذ عملية السالم: الرئيس. 

 قصىالمستوطنون يستأنفون اقتحامهم للمسجد األ. 

 االحتالل يعتقل طالبة مدرسة وسط القدس. 

  اليوم الوطني لشهداء القدس"محافظات ضمن  7صناديق تبرعات في". 

 الرئيس يدعو اإلدارة األميركية لبذل جهودها لمنع تدهور األمور لألسوأ. 

  اليوم إلىاالحتالل يؤجل تسليم جثمان شهيد من القدس. 

  التربية تصدر تقريرًا حول انتهاكات االحتالل بحق العملية التعليمية العام
 .الماضي

 "ية لتهويد التعليم في القدسسرائيلتدعو لوقف الهجمة اإل" الخارجية. 

 البرلمان العربي يشكر األمم المتحدة على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية. 

 يسويةخطارات هدم لمنشآت سكنية في العإ. 

 اعتقال سيدة في باب العامود بتهمة حيازة سكين.  
  

  
  
  

  نطالب بعقد مؤتمر دولي إلنقاذ عملية السالم: الرئيس
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إن هناك ضرورة لعقد مؤتمر "قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس  –وفا  2016-2- 8رام اهللا 
عنه آلية دولية على غرار  دولي للسالم، ونحن رحبنا باإلعالن الفرنسي لعقد المؤتمر الدولي، لينبثق
  ".اآلليات التي أنشئت لحل أزمات المنطقة، وذلك لمعالجة القضية الفلسطينية

، بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، ممثلي وسائل اإلثنينجاء ذلك خالل لقاء سيادته، مساء اليوم 
  .إسرائيلاإلعالم العربية داخل 

الكبرى للضغط من أجل عقد مؤتمر دولي للسالم، هناك حوار مع عدد من الدول : "وقال الرئيس
ونقول إن فترة اإلدارة األميركية الحالية يمكن أن تنتهي وال يحدث شيء على صعيد العملية السلمية، 

  ".لذلك نطالب بمؤتمر دولي إلنقاذ عملية السالم
ي ضد االحتالل بكل وأكد الرئيس، دعمه الكامل للهبة الشعبية السلمية التي يقوم بها شعبنا الفلسطين

  .الطرق السلمية، مشددا على أن تعنت االحتالل هو السبب الرئيسي لهذه الهبة الشعبية
قامت باختراق كافة االتفاقات الموقعة بيننا، ورفضت االلتزام بها، وكذلك  إسرائيلوقال سيادته، إن 

المسيحية واإلسالمية، سمحت للمستوطنين باالعتداء على الشعب الفلسطيني األعزل وعلى مقدساته 
مطالبة البعض بطرد المسيحيين من هذه األرض، وهذا كله مرفوض بالكامل  إلىبل وصل األمر 
  ".ولن نقبل به أبدا

نحن نقول ونؤكد دائما بأن كل أشكال االستيطان في األرضي الفلسطينية غير شرعي، : "وأضاف
ا يحرم االستيطان، وكذلك كل دول العالم قرارا دولي 12ووجود المستوطنين غير شرعي كذلك، وهناك 

إذا كانت تريد  إسرائيلتؤكد على عدم شرعيته بما فيها الواليات المتحدة األميركية، فلماذا تصر عليه 
  ".السالم

أن الجانب الفلسطيني ال يريد مفاوضات من أجل المفاوضات، بل يريد مفاوضات  إلىوأشار الرئيس 
لذلك نحن قلنا يجب وقف "ية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي، جادة قائمة على قرارات الشرع

االستيطان خالل فترة المفاوضات، وٕاطالق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ولكن 
  ".ترفض ذلك وتفشل جميع الجهود الدولية الساعية إلنقاذ المسيرة السياسية إسرائيل

من من أجل العمل على وقف االستيطان الذي بات يهدد كذلك سنذهب لمجلس األ: "وأضاف الرئيس
المطالبة بتوفير الحماية الدولية  إلىجديا مبدأ حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي، باإلضافة 
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للشعب الفلسطيني، وهناك قرار دولي بذلك يجب تطبيقه ينص على ضرورة توفير الحماية للشعب 
  ."الفلسطيني ونزع سالح المستوطنين

رغم كل ذلك ال تزال أيدينا ممدودة للسالم، ونعمل على تحقيقه من خالل المفاوضات : "وقال سيادته
، وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نقبل بأي 1967إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
  ".عتراف بها، ونحن مستمرون باالإسرائيلشكل من أشكال فكرة يهودية الدولة، ألننا اعترفنا ب

ي ملتزم بها سرائيلي ما دام الجانب اإلسرائيلنحن سنلتزم باالتفاقات الموقعة مع الجانب اإل: "وأضاف
  ".إسرائيلوينفذها، وهناك قرار واضح من المجلس المركزي بخصوص تطبيق االتفاقات مع 

ا يحدث اليوم من هبة إن م"ية لسيادته حول التحريض، قال الرئيس سرائيلوفيما يتعلق باالتهامات اإل
ي سرائيلشعبية سلمية سببه الرئيس هو االحتالل وعدوانه المستمر على شعبنا، لذلك أقول للجانب اإل

هل ما زلتم ال ترون الظلم واالضطهاد والذل الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، والذي 
  ".لمهاجمة االحتالل 17و 14يدفع الشباب بعمر 

ي لبحث سرائيلكذلك هناك لجنة ثالثية مشتركة تضم الجانب األميركي والفلسطيني واإل": وتابع سيادته
ي يرفض ذلك، بل يرفض وباستمرار سرائيلالتحريض نحن نطالب دائما بتفعيلها، ولكن الجانب اإل

  ".وجود الجانب األميركي على الطاولة ألنه ال يريد أن يكون هناك شهود على تهربه من التزاماته
إن هناك لقاءات بين حركتي فتح وحماس بطلب من "وص المصالحة الوطنية، قال سيادته وبخص

الجانب القطري لبحث تطبيق اتفاق المصالحة، وهناك مطلبان أساسيان إلنهاء االنقسام هما تشكيل 
حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الفصائل والتحضير لعقد االنتخابات العامة ليكون صندوق 

و الفيصل وتكون الكلمة للشعب ليقرر من الفائز، وحماس وصلت باالنتخابات ويجب أن االقتراع ه
  ".تؤمن بها لحل الخالفات السياسية

قضية األسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام داخل سجون االحتالل،  إلىوتطرق الرئيس 
بشكل غير قانوني ولم يتم توجيه  مؤكدا بذل كافة الجهود إلنقاذ حياته واإلفراج عنه، خاصة أنه معتقل

  .أي تهمة له
  

  قصىالمستوطنون يستأنفون اقتحامهم للمسجد األ
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المبارك من  قصىاستأنف المستوطنون اليوم الثالثاء، اقتحامهم للمسجد األ - وفا 2016-2- 9القدس 
باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية تحرسها عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع 

 .بشرطة االحتالل، ونفذوا جوالت استفزازية في المسجد المبارك

 قصىوواصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة بحق النساء والشبان على البوابات الرئيسية لأل
المسجد، في حين تواصل منع أكثر من ستين سيدة  إلىاتهم الشخصية خالل دخولهم واحتجاز بطاق

للشهر الخامس على التوالي، بعد إدراجهن في قائمة أطلقت  قصىاأل إلىوفتاة وطالبة من الدخول 
كعقاب لهن بسبب المشاركة في هتافات التكبير االحتجاجية " القائمة السوداء"عليها شرطة االحتالل 

  .قصىحامات المستوطنين للمسجد األضد اقت
، قصى، قرب باب حطة من أبواب المسجد األقصىواعتصمت مجموعة من النساء الُمبعدات عن األ

  .احتجاجًا على قرارات االحتالل بحقهن 
وكانت المستوطنون اليهود نظموا الليلة الماضية، مسيرة استفزازية، في البلدة القديمة من القدس 

المبارك، وتجمعوا في نهاية بمنطقة باب األسباط أمام  قصىبوابات المسجد األالمحتلة، ومحيط 
  .المبارك، وسط رقصات صاخبة وهتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين قصىاأل

ووّفرت قوات االحتالل الحماية والحراسة لهذه المسيرة االستفزازية، ومنعت المواطنين المقدسيين من 
  .االقتراب منها

  
  ل يعتقل طالبة مدرسة وسط القدساالحتال 

، )عاماً  16(ي، صباح اليوم الثالثاء، فتاة سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل - وفا 2016-2- 9القدس 
أحد مراكز  إلىواقتادتها ) أحد أشهر بوابات القدس القديمة(بلباسها المدرسي، في منطقة باب العامود 

 .التحقيق والتوقيف في المدينة

كانت تنوي استخدامها ضد "بلسان شرطة االحتالل أنه تم العثور على سكين مع الفتاة  وزعمت ناطقة
، ولم يتم تأكيد الرواية العبرية من مصدر محايد أو شهود "جنود االحتالل عندما طلب منها التفتيش

  .عيان
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  "اليوم الوطني لشهداء القدس"محافظات ضمن  7صناديق تبرعات في 
، عبر وضع "اليوم الوطني لشهداء القدس"، حملة اإلثنيننطلقت، اليوم ا -وفا 2016-2-8القدس 

محافظات، إلعادة بناء منازل الشهداء التي هدمها االحتالل في  7صناديق لجمع التبرعات في 
 .القدس

وشاركت قوى وفعاليات وطنية وٕاسالمية ومسيحية، بافتتاح صندوق القدس بمؤتمر صحفي عقد في 
  .رفات ببلدة العيزرية شرق القدس المحتلةساحة الشهيد ياسر ع

وسائر   الشيخ عكرمة صبري، ومطران سبسطية قصىوشارك في المؤتمر خطيب المسجد األ
راضي المقدسة للروم االرثوذكس عطا اهللا حنا، ومسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد األ

  .القادر
صناديق التبرعات تم إطالقها في محافظات  الحملة إن المنسقين القائمين على وقال علي عبيدات من

  .القدس ورام اهللا وبيت لحم والخليل وطولكرم ونابلس وسلفيت
وأضاف أن هذه الحملة تأتي تتويجا لعمل متواصل منذ حوالي الشهر لحشد الدعم الشعبي للحملة، 

  .رض منذ الثالثاء الماضيوقد انطلقت فعالياتها على األ
  

  أجهودها لمنع تدهور األمور لألسو  ميركية لبذلالرئيس يدعو اإلدارة األ
أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ضرورة أن تبذل اإلدارة األميركية  - وفا 2016-2- 8رام اهللا 

 .األسوأ إلىجهودها لمنع تدهور االمور 

األميركي القنصل  ،اإلثنين أمس يومقر الرئاسة في مدينة رام اهللا، جاء ذلك لدى استقبال سيادته بم
  .العام دونالد بلوم

وجرى الحديث عن األوضاع في األراضي الفلسطينية من استمرار لالستيطان واالقتحامات لمناطق 
  .، وحجز جثامين الشهداء واستمرار االعتقاالت"أ"
  

  يومال إلىاالحتالل يؤجل تسليم جثمان شهيد من القدس 



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.org 
 

، بأن اإلثنين أمس يوممؤسسة الضمير محمد محمود، مساء أفاد محامي  –وفا  2016-2- 8القدس 
 إلى ي قررت تأجيل تسليم جثمان الشهيد أحمد أبو شعبان من القدس،سرائيلسلطات االحتالل اإل

 .يومال

أعصاب وتماطل بتسليم الجثامين  ، إن سلطات االحتالل تشن حرب"وفا"وقال محمود، لـ
يوم  إلىية تزعم تأجيل التسليم سرائيلأن المخابرات اإل إلى شيراً لالنتقام من أهالي الشهداء، م المحتجزة
  .الثالثاء

ان من حي رأس جثمان الشهيد أحمد أبو شعب من المقرر أن تسلم سلطات االحتالل ويذكر أنه كان
، بين الثانية عشرة منتصف الليل والثانية فجرا، في مقبرة باب األسباط أمس ليلةالعامود في سلوان 

  .ألف شيقل 20شخصا، ودفع كفالة مالية قدرها  50مع تحديد عدد المشيعين بـ  بالقدس،
شهداء مقدسيين ارتقوا خالل الهبة الشعبية منذ شهر  10وتواصل سلطات االحتالل احتجاز جثامين 

  .تشرين األول الماضي
  

  التربية تصدر تقريرًا حول انتهاكات االحتالل بحق العملية التعليمية العام الماضي
زارة التربية أظهر تقرير أصدرته اإلدارة العامة للمتابعة الميدانية في و  - وفا 2016-2-8رام اهللا 

ية بحق المسيرة التعليمية خالل العام سرائيل، حول االنتهاكات اإلاإلثنينأمس  يوموالتعليم العالي، 
ارة ومؤسساتها معلمًا معلمة وعدد من موظفي الوز  3840طالبًا وطالبة و 53.998؛ تعرض 2015

 .العتداءات من قبل قوات االحتالل

وتنوعت االنتهاكات بين ارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى واالعتقاالت واالحتجاز واإلقامات الجبرية 
والتأخير على الحواجز والحرمان من الوصول اآلمن للمدارس من خالل إغالق الحواجز والبوابات 

  .وٕاقامة الحواجز الطيارة
مدرسة تعرضت العتداءات االحتالل وأن هذه االعتداءات تنوعت ما  255أن  إلىزارة وأشارت الو 

بين اقتحام وٕاطالق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت وٕالحاق الخسائر المادية 
  .بالمدارس وتعطيل الدوام سواًء بشكل كلي أو جزئي وٕاصدار اإلخطارات بحق المدارس
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المعلمين ارتقوا شهداء، إضافًة الرتقاء أحد موظفي المقر الرئيس للوزارة، من الطلبة و  22وذكرت أن 
من المحافظات الشمالية، إضافًة  265بلغ عدد المعتقلين من الطلبة والمعلمين والموظفين  فيما

  .معلمًا ومعلمة من قبل جنود االحتالل على الحواجز 30طالبًا و 75الحتجاز 
معلمة ومديرين  16معلمًا و 25من الطلبة و 774عدد الجرحى بلغ وأضافت الوزارة في تقريرها أن 

اإلصابة بشظايا القذائف (اثنين من مدراء المدارس واثنين من األذنة، حيث تنوعت اإلصابات ما بين 
والصواريخ، ورصاص حي، ورصاص مطاطي، والضرب المبرح، ودهس من قبل مستوطنين، 

  ).بة للغاز المسيل للدموع واإلجهاضاستنشاق العشرات من الطل إلىباإلضافة 
مدرسة تعرض   57 وفيما يتعلق بمنع الطلبة والمعلمين من الوصول اآلمن للمدارس؛ بينت الوزارة أن

طالبًا   496 طلبتها ومعلموها لتأخير على الحواجز والبوابات اإللكترونية، وأن ذلك أسفر عن تأخير
 1406ن لمدارسهم، كما أسفر ذلك أيضًا عن هدر معلمين ومنعهم من الوصول اآلم 505وطالبة و

  .حصص تعليمية
طالبًا من طلبة مدارس القدس   17ووفقًا للتقرير فقد فرضت قوات االحتالل اإلقامة الجبرية على 

طالبًا من طلبة المدارس التابعة لبلدية االحتالل   15ومن بينهم طالبات من مدارس األوقاف، و
  .ية مختلفةومدارس المعارف بفترة زمن

مدرسة تعطل فيها الدوام جزئيًا، بحيث تنوعت أسباب التعطيل، وأبرزها عدم  35وقالت الوزارة إن 
مدارسهم إما بسبب إغالق الحواجز العسكرية أو  إلىتمكن المعلمين والمعلمات والطلبة من الوصول 

البوابات أو إغالق الشوارع المؤدية لتلك المدارس أو إطالق القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية 
والرصاص المطاطي أو إنهاء الدوام في تلك المدارس بأوامر عسكرية إلقامة االحتفاالت الدينية 

 إلىمعلمًا ومعلمة، وأدى  692طالبًا وطالبة و 10046 للمستوطنين، وقد تأثر بذلك
مدرسة، ما  84حصة تعليمية، فيما بلغ عدد المدارس التي تعطل فيها الدوام بشكل كلي  1085 هدر

حصة  6831مدارسهم، إضافًة لهدر  إلىمن الوصول  1603طالبًا وطالبة و 27373أدى لحرمان 
  .تعليمية

مدرسة تعرضت العتداءات االحتالل؛ بحيث  54لوزارة أن وبخصوص الهجوم على المدارس بّينت ا
حيث قام جنود االحتالل بإطالق القنابل  معلمًا ومعلمة، 940طالبًا وطالبة و  14944  تأثر بذلك
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المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، والرصاص باتجاه ساحات المدارس والغرف الصفية، واالعتداء 
  .طلبة، واقتحام ساحات المدرسةبالضرب المبرح على المعلمين وال

إضافًة    حصة تعليمية، 9322كما أسفرت إجراءات االحتالل وفقًا لتقرير الوزارة؛ عن ضياع 
  .إخطاري وقف عن العمل لكل من مدرسة شعب البطم وروضة مدرسة بدو الكعابنة  لتسليم

ع الدولي، الحقوقية وفي هذا السياق، ناشدت الوزارة كافة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتم 
واالنسانية، التدخل والتحرك العاجل لحماية العملية التعليمية في فلسطين، وفضح ممارسات االحتالل 
العدوانية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية واإلنسانية؛ ضمانًا لحق أطفال فلسطين 

  .اإلنساني بالتعلم الحر واآلمن
  

  ية لتهويد التعليم في القدسسرائيلة اإلتدعو لوقف الهجم" الخارجية"
دعت وزارة الخارجية، جميع المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية  -وفا 2016-2-8رام اهللا 

  .ية لوقف تهويد التعليم في القدس المحتلةسرائيلالضغط على الحكومة اإل إلىالمختصة، 
تنفذ مخططات  إسرائيل، أن المؤسسة الرسمية في اإلثنينوأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم 

خنق الحياة التعليمية والثقافية الفلسطينية في العاصمة المحتلة، كان آخرها محاوالت دائرة  إلىيهدف 
المعارف في بلدية االحتالل تهويد المناهج والمدارس في القدس الشرقية، تحت عناوين وهمية مثل 

  .، أو االدعاء أن المناهج الفلسطينية تتضمن مواد تحريضية)ليميةتطوير المناهج أو الحياة التع(
ية تستخدم أساليب االبتزاز واإلغراءات المالية لتحقيق، بمشاركة أكثر سرائيلأن الحكومة اإل إلىولفتت 

  .يإسرائيلمن مستوى رسمي 
نية، واعتبرت العبث بعقول وأدمغة ووعي األجيال الفلسطي إلىي الهادف سرائيلوأدانت المخطط اإل

ذلك انتهاكا فاضحًا للقانون الدولي والتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على االحتالل تشويه الحياة 
  .التعليمية والثقافية لمن هم تحت االحتالل

أنها تتابع باهتمام كبير هذه القضية الخطيرة مع جميع المؤسسات والمنظمات  إلىوأشارت الوزارة 
ختصة، من خالل القنوات الدبلوماسية لفضح أبعادها وتداعياتها على األوضاع والهيئات الدولية الم

  .ي ووقفه فوراً سرائيلبرمتها، ومطالبة تلك الجهات تحمل مسؤولياتها تجاه هذا االستفزاز اإل
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  البرلمان العربي يشكر األمم المتحدة على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية

األمين العام  إلىرئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، رسالة شكر وجه  - وفا 2016-2-9القاهرة 
لألمم المتحدة بان كي مون، على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، ومن أجل تحقيق األمن والسلم 

 .الدوليين للشعوب كافة

الجروان كانت  وقالت مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم الثالثاء، إن رسالة
، إسرائيليا "، والذي يحمل عنوان 1/2/2016بمثابة دعم وٕاشادة بالمقال الصادر عن كي مون، بتاريخ

، والذي يؤكد على حق كافة شعوب العالم في مقاومة االحتالل، بما فيهم الشعب "الرسول ال ُيقتل
حقائق التاريخية لخدمة الفلسطيني، وبهذا ال يمكن بأي حال من األحوال أن يتم تغيير وطمس ال

   .المصالح المنطوية على العدوان واالحتالل
وأضاف الجروان، أن البرلمان العربي ُيؤيد ما عبر عنه بان كي مون، من أن مشاعر اإلحباط 
واإلحساس المتزايد بالظلم، باتت تترسخ في عقول ووجدان الشعب الفلسطيني وخصوصًا مع تزايد 

هاية وتيرة التعدي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية وزيادة األعمال االستيطانية، والذي أدى بالن
   .حل الدولتين إلىتقويض مساعي التفاوض من أجل الوصول  إلى

ووجه الجروان الشكر لألمم المتحدة لتأكيدها المستمر على ضرورة قيام قوة االحتالل، بتغيير 
سياساتها تجاه دولة فلسطين المحتلة فيما يخص السكن والمياه والطاقة واالتصاالت والزراعة وكل ما 

   .طبيعية الفلسطينيةيرتبط بالموارد ال
يذكر ان األمين العام لألمم المتحدة كتب هذا المقال، على خلفية مساعيه وعمله الدؤوب من أجل 
تحقيق األمن والسلم الدوليين للشعوب كافة، ُمعتبرًا أن تجاهل مثل هذا األمر الخطير سيبقيه قائمًا 

ية واصفًا إياها بغير سرائيلنات اإلويزيد الوضع سوءا، كما تحدث األمين العام عن خطر المستوط
يين على أراضي سرائيلالقانونية، وأنها في اتساع مستمر من خالل بناء العديد من المنازل لإل

فلسطينية، حيث أن اآلالف من منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية تواجه خطر الهدم بسبب عوائق 
   .ممارسة العمليةقد تكون قانونية على الورق، ولكنها تمييزية في ال
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ضرورة إحداث تغييرات كبيرة في السياسات من أجل تقوية ودعم الركائز  إلىدعا كي مون،   كما
يين على دعم السلطة سرائيلواألسس االقتصادية والمؤسسية واألمنية للسلطة الفلسطينية، وحث اإل

السكن والمياه والطاقة والمؤسسات الفلسطينية دعمًا أكيدًا ال لبس فيه، من خالل خطوات تبدأ ب
يون سرائيلواالتصاالت والزراعة واالستفادة من الموارد الطبيعية، مؤكدا انه حان الوقت ليقوم اإل

أن الوضع الراهن غير قابل  إلىوالفلسطينيون والمجتمع الدولي بقراءة استشرافية لألحداث، فهي تشير 
يين سرائيلماال نهاية ُيقوض أمن اإل إلىلالستمرار، وأن إبقاء شعب آخر تحت وطأة االحتالل 

  .والفلسطينيين على حد سواء
  

  خطارات هدم لمنشآت سكنية في العيسويةإ
، قرارات هدم اإلثنينأمس يوم ي، سرائيلقم بلدية االحتالل اإلوّزعت طوا - معا 2016-2- 8 القدس

  .إدارية على منشآت سكنية في قرية العيسوية
قرية العيسوية محمد أبو الحمص، أن طواقم البلدية برفقة قوات وأوضح عضو لجنة المتابعة في 

االحتالل اقتحمت المنطقة الشمالية الشرقية لقرية العيسوية، وهي المطلة على الشارع المؤدي 
خطارات هدم عشوائية على المنازل السكنية في إأدوميم، وعّلقت طواقم االحتالل  لمستوطنة معالي

  .المنطقة
قرار هدم على المنازل السكنية، وهي قائمة  20أن طواقم بلدية اإلحتالل عّلقت  :بو الحمصأوأضاف 

  .، ومعظمها مرخص من قبل البلديةعاماً  20 إلى 5منذ 
أن االحتالل بمؤسساته المختلفة يستفرد بأهالي قرية العيسوية، ويواصل حملة  :بو الحمصأوقال 

حيث الحواجز على مدخل القرية وفي شوارعها،  العقاب الجماعي على اهالي القرية منذ عدة أشهر،
حملة االعتقاالت  إلىضافة إواقتحام المحالت التجارية وفرض الضرائب الباهظة على أصحابها، 
  .اليومية ألطفال وفتية وكبار سن، األمر الذي يعرقل سير الحياة في القرية

ية العيسوية، واالجتماع مع سكانها وناشد أبو الحمص المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية زيارة قر 
  .الذين يواجهون سلطات االحتالل بمفردهم
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  اعتقال سيدة في باب العامود بتهمة حيازة سكين
 رايــة 2016-2- 8 القدس المحتلة

في باب  عاماً  42بعد تبلغ من العمر " لم تعرف هويتها"اعتقلت قوات االحتالل، مساء اليوم سيدة 
 .العامود بالقدس المحتلة

وادعت شرطة اإلحتالل أن السيدة كانت تتجول في المنطقة وهي تحمل سكينا، وادعت أنها وجدت 
 .السكين بعد اإلشتباه فيها وتفتيشها

يذكر أن منطقة باب العامود تشهد انتشارا مكثفا لشرطة اإلحتالل منذ شهر أكتوبر العام الماضي، 
في بداية المنطقة وجنود أخرين في نهايتها، ومنذ بداية العام الحالي تشن هذه حيث يتواجد جنود 

القوات تفتيشات بشكل مكثف وتحديدا للشبان بطريقة استفزازية ومهينة، وتجبرهم في بعض األحيان 
 .على خلع مالبسهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  


