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  م9/3/2016 ءاألربعا: التاريخ
  
  

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

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  ة آخر في القدسٕاصاباستشهاد شابين و. 

  بينهم سيدة برصاص قوات االحتاللأربعة شهداء. 

  بينهم فتاة وصحفيوالقدس من الضفة  مواطناً  22االحتالل يعتقل. 

  يبدأ من القدس" الكابنيت"تنفيذ قرارات. 

 مشروع : عساف)A1 (تطهير عرقي وتدمير لحل  االستيطاني في القدس

 .الدولتين

 طبيب يروي تفاصيل إعدام الشهيدة أبو طير. 

 " محاضرة لمؤسسة القدس الدولية في جامعة طرابلس"... األمةالقدس قضية. 

  

  

  
  

  ة آخر في القدسٕاصاباستشهاد شابين و 
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تهما، صباح اليوم األربعاء، برصاص قوات إصاباستشهد شابان عقب  -وفا 2016-3- 9القدس 
  .ته بجروح خطيرةٕاصاباالحتالل في باب الجديد بالقدس بزعم اطالق نار ومحاولة دهس مستوطن و 

، )عاماً  19(خروب  أبووأفادت مصادر وزارة الصحة الفلسطينية باستشاد الشابين عبد الملك صالح 
  . من بلدة كفر عقب شمال القدس) عاماً  21(ومحمد جمال الكالوتي 

رض بالقرب من مركبتهما في باب الجديد، وقالت مراسلتنا إن الشابين شوهدا وهما ينزفان على األ
ية ومن ثم فارق إسرائيلسعاف إته في المكان، فيما نقل اآلخر بسيارة إصابمتأثرا بحدهما أحيث قضى 

  .الحياة
من سكان القدس القديمة، برأسه بينما ) عاماً  56(علي  أبوة المواطن عماد إصاب إلىولفتت مراسلتنا 

البليغة "بـمشفى هداسا بالعيسوية وسط المدينة، ووصفت جروحه  إلىفي المكان، وتم نقله  كان ماراً 
  ".والخطيرة جداً 

 مشدداً  ، وفرضت حصاراً "النوتردام"وأغلقت قوات االحتالل مدخل شارع باب الجديد بالقرب من فندق 
وحي المصرارة التجاري، ) اب القدس القديمةأبو من (على المنطقة الممتدة من منطقة باب الجديد 

منطقة باب الساهرة وشارع صالح  إلى بمنطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان ووصوالً  مروراً 
ثكنة عسكرية بفعل االنتشار الواسع لقوات االحتالل ودورياتها الراجلة والمحمولة والخيالة  إلىالدين، 

ونصبها لمتاريس عسكرية وشرطية في المنطقة، علمًا أنها أغلقت بابي العامود والساهرة في ساعات 
  .الصباح

أطلق الشابان النار بين باب العامود وباب الجديد في القدس الشرقية، وبحسب المصادر العبرية، فقد 
. ة مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة، وقامت قوات االحتالل بإطالق النار عليهماإصابما تسبب في 

ية في إسرائيلتقديرات أن الشابين هما من نفذا عملية اطالق نار على حافلة  إلىوأشار المصدر 
  .اتإصابال القدس في وقت سابق دون شم" راموت"مستوطنة 

  
  

  أربعة شهداء بينهم سيدة برصاص قوات االحتالل
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الثالثاء، أربعة مواطنين بينهم سيدة، برصاص قوات  أمس يوماستشهد،  -وفا 2016-3-8القدس 
 .، ويافا"تل أبيب"االحتالل بزعم تنفيذهم عمليات إطالق نار وطعن في القدس و

 يومرية حجة بمحافظة قلقيلية، مساء من ق) عاماً  22(فقد استشهد الشاب بشار محمد مصالحة 
ية في مدينة يافا، بزعم تنفيذه عملية طعن أسفرت عن مقتل سرائيل، برصاص الشرطة اإلالثالثاء

  .آخرين بجروح مختلفة 11ة ٕاصابشخص و 
، في شارع صالح الدين بالقدس كذلك، استشهد شاب من قرية العيسوية برصاص قوات االحتالل

يين وصفت جروح أحدهما إسرائيلة شرطيين إصابالمحتلة بزعم تنفيذه عملية إطالق نار أسفرت عن 
  .بالخطيرة

 أبوالحمص لمراسلتنا بأن الشهيد هو الشاب فؤاد  أبووأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد 
اقتحمت القرية وفتشت منزل عائلته قبل أن تعتقل  أن قوات االحتالل إلى، مشيرا )عاماً  20(رجب 
  .والده

ونوهت مراسلتنا أن محكمة االحتالل استجابت لطلب الشرطة وأصدرت أمرا حظرت بموجبه نشر أي 
  .تفاصيل عن العملية لمدة أسبوع

أيضا، برصاص الشرطة " مجهول الهوية"وسبق ذلك، بنحو ساعة، استشهاد شاب فلسطيني 
  .، بزعم طعنه يهوديا"تل أبيب"شرق " بيتح تكفا" ية فيسرائيلاإل

دون اإلعالن " تل أبيب"شرق " بيتح تكفا"ية استشهاد فلسطيني في أحد أسواق سرائيلوأكدت الشرطة اإل
  .عن هويته، زاعمة طعنه يهوديا أصيب بجروح متوسطة حسب ما جاء في البيان

ي في سرائيلبرصاص جنود االحتالل اإلوكانت سيدة مقدسية استشهدت قبل ظهر اليوم الثالثاء، 
  .القدس القديمة

من سكان ) عاماً  51(طير  أبووأكد بيان أصدرته شرطة االحتالل استشهاد المقدسية فدوى محمد 
جنوب القدس المحتلة، وهي أم لخمسة أوالد وجدة لعشرة أحفاد، بزعم محاولتها طعن " أم طوبا"قرية 

  .ات في صفوف الجنودإصابدون وجود أي  جندي في البلدة القديمة من القدس،
 إلىوقال مراسلنا في القدس إن عملية إطالق الرصاص تمت ما بين مدخل سوق القطانين الُمفضي 

، وقد تركت السيدة على األرض تنزف قبل نقلها )قصىاب األأبو من (، وباب الحديد قصىالمسجد األ
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المستشفى، وهناك تم اإلعالن عن استشهادها، حسب ناطقة باسم شرطة  إلىبواسطة سيارة إسعاف 
  .االحتالل

طير لم تكن تحمل سكينًا وٕانما أطلق جندي النار عليها  أبووقال شهود عيان لمراسلتنا إن الشهيدة 
  .ألنها لم تتوقف انصياعا ألوامره
ورصاصات أخرى في القسم طير تلقت رصاصة نافذة في عينها  أبووأكد شهود العيان أن السيدة 

  .العلوي من جسدها، وبقيت تنزف على األرض أكثر من نصف ساعة قبل أن يعلن عن استشهادها
أن قوات االحتالل أعادت فتح بوابات القدس القديمة بعد نقل الشهيدة واحتجاز  إلىونوهت مراسلتنا 

  .جثمانها
انتشار واسع لقوات االحتالل ودورياته، وقد وتسود البلدة القديمة في القدس أجواء شديدة التوتر وسط 

، في حين انتشرت دوريات )اب القدس القديمةأبو من (أغلقت قوات االحتالل بابي الساهرة والعامود 
  .راجلة ومحمولة وخيالة وسط المدينة وفي الشوارع المحاذية لسور القدس التاريخي

  
  ة وصحفيبينهم فتاوالقدس مواطنا من الضفة  22االحتالل يعتقل 

مواطنا من عدة  22ي اليوم األربعاء، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016-3- 9رام اهللا 
 .بينهم فتاة وصحفي وثالثة أشقاء محافظات في الضفة الغربية، 

وقال نادي األسير في بيان له، إن قوات االحتالل اعتقلت ثمانية مواطنين من القدس، غالبيتهم من 
رجب، ونديم عبيد،  أبورجب وهو والد الشهيد فؤاد  أبوقذاف : ة، بينهم والد شهيد، وهمبلدة العيسوي

، )عاماً  14(عصب  أبوارميلة، ويزن  أبو، وحمزة )عاماً  15(مؤمن محمود : وشادي درباس، والفتية
من بلدة بيت عنان ) عاماً  19(، والفتاة عائشة وفيق جمهور )عاماً  24(عصب  أبووالشاب معتصم 
  .على حاجز قلنديا

: ومن مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة في محافظة بيت لحم، اعتقلت تلك القوات خمسة مواطنين، وهم
 24(، وخليل عرفة أحمد عرفة )عاماً  23(، ومحمد أسعد محمد داود )عاماً  25(ربيع مازن رقبان 

  .سالم، وأحمد عارف صرعاوي أبو، وقصي )عاماً 
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رجا وعايد ويونس قبها من بلدة : وات االحتالل ثالثة أشقاء، وهموفي محافظة جنين، اعتقلت ق
  .بالل سعيد صوان، ونعيم عبد اللطيف غانم: برطعة، كذلك ُاعتقل مواطنان من محافظة قلقيلية، وهما

مواطنين بينهما الصحفي سامي سعيد الساعي،  فيما اعتقلت قوات االحتالل من محافظة طولكرم
، كما جرى اعتقال مواطنين آخرين من محافظة أريحا، )عاماً  29( الجروشي والمعتصم باهللا عبد اهللا

  .جبريل إبراهيم خرابيش، وخالد عبد العزيز صافي: وهما
  

  يبدأ من القدس" الكابنيت"تنفيذ قرارات 
 راسم عبد الواحد -وفا 2016-3-9القدس 

لجنة الوزارية المصغرة بحكومة مع إشراقة شمس نهار اليوم األربعاء، وبعد ساعات فقط من قرارات ال
، كانت القدس وما زالت على موعٍد مع إجراءات انتقامية وقهرية متجددة ومبتكرة "الكابينت"االحتالل 

التابعة لالحتالل، " حرس الحدود"تنفذها قوات كبيرة من الوحدات الخاصة والتدخل السريع وما يسمى 
ساحة حرب وثكنة عسكرية تغيب عنها  إلىالقديمة، والتي حّولت مدينة القدس، وخاصة محيط البلدة 

  .كل مظاهر الحياة الطبيعة
إغالق الفتحات في مقاطع جدار : ي اتخذ الليلة الماضية قرارات عقابية، منهاسرائيلاإل" الكابينت"

الضم والتوسع العنصري حول القدس، واستكمال بناء الجدار في منطقة ترقوميا، وٕاغالق وسائل 
، وتشديد العقوبات على مشغلي العمال الذين ال يحملون تصاريح "تبث التحريض"ي اإلعالم الت

وسحب تصاريح العمل والتجارة بشكل أوسع من السابق، وتنفيذ عمليات محددة ضد المناطق  عمل،
  .التي يخرج منها منفذو العمليات وفرض حصار وٕاغالق على تلك المناطق

وتبحث حكومة االحتالل اليوم، اقتراحا يقضي بإبعاد أهالي منفذي العمليات ضد قوات االحتالل 
والمستوطنين خارج البالد، فضًال عن ابتكار إجراءات انتقامية ضد المواطنين بمشاركة كل أذرع 

ازل االحتالل، وفي مقدمتها بلدية القدس ودوائرها ومؤسساتها، وأول ما تفكر به هدم وتدمير من
  .األهالي واعتقال المقربين من منفذي العمليات، وتحرير مخالفات ضريبية وغيرها

باقتحام بلدة العيسوية وسط " الكابينت"ومنذ الليلة الماضية، سارعت قوات االحتالل لتنفيذ قرارات 
منزل القدس بأعداد هائلة من جنودها ووحداتها الخاصة، وداهمت العديد من منازل المواطنين، ومنها 



 

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 
 

طالق النار يوم أمس وسط شارع صالح الدين بالقدس، حيث تم إرجب منفذ عملية  أبوالشهيد فؤاد 
شادي حمدان، ومؤمن باسل محمود، : اعتقال األطفال إلىاعتقال والده وعمه وابن عمه، إضافة 

  . ارميلة أبونديم عبدة، وحمزة : عصب وشقيقه معتصم، والشابين أبوويزن محمد 
محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، فقد اعتقلت قوات االحتالل المواطن باسل محمود وحسب 

  .إلجبار ابنه مؤمن على تسليم نفسه لسلطات االحتالل
  .ورافق عمليات الدهم تخريب وٕاتالف محتويات منازل المواطنين وتخويف النساء واألطفال وترويعهم

تجارية واالقتصادية والتعليمية والحياتية، وبات وتعاني مدينة القدس من الشلل بكل مكوناتها ال
المقدسي متهما أمام قوات االحتالل التي توقفه على حواجزها وتفتشه بشكل مذلة ومهين خالل مروره 

  .وسط المدينة ومحيط بلدتها القديمة
 إلىمدارسهم ومعاهدهم، أو  إلىوأصبح المواطن المقدسي يخشى على أبنائه خالل ذهابهم وٕايابهم 

مراكز أعمالهم في الشطر الغربي من مدينة القدس، تحسبا من اعتداءات المستوطنين أو قوات 
االحتالل أو كليهما معا، مع تلفيق تهم جاهزة لهم خالل توقيفهم أو عقب إطالق النار عليهم، ما 

  .يجعل القدس وكأنها على صفيح ساخن قابل لالنفجار في أية لحظة
  

  طاني في القدس تطهير عرقي وتدمير لحل الدولتيناالستي) A1(مشروع : عساف
حذر رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف، من تهجير  -وفا 2016-3-8رام اهللا 

 .ي وتدمير الحل السياسيسرائيلاإل (A1) وتطهير عرقي في القدس المحتلة، بمشروع

الذي تعمل  (A1) ع االستيطانياليوم الثالثاء، المشرو " موطني"ووصف عساف في حديث إلذاعة 
دولة االحتالل على التخطيط له وبنائه في القدس، بأنه مشروع استعماري هدفه التطهير العرقي 
وتهجير المواطنين الفلسطينيين إلقامة مستعمرات يهودية، مشددا على أن تنفيذ هذا المشروع سيقوض 

  .ويدمر فرص الحل السياسي وقيام دولة فلسطينية
سيعمل المشروع على عزل األحياء العربية الواقعة في محيط القدس، ويقسم الضفة الفلسطينية : "وقال
  ."وجنوباً  قسمين، شماالً  إلى
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أنه لوال اإلرادة الفلسطينية الصامدة في القدس ألصبحت يهودية منذ عقود، مشددًا على  :وأكد عساف
  .ضرورة دعم وتثبيت الفلسطينيين في القدس

ي، سرائيلأن االستيطان جوهر الصراع الفلسطيني اإل :ئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطانوأضاف ر 
ية يريدون إقامة دولة يهودية على أرض ومستقبل الشعب سرائيلأن قادة األحزاب اإل إلىمشيرًا 

  .الفلسطيني
  

  طبيب يروي تفاصيل إعدام الشهيدة أبو طير
دكتور أمين أبو غزالة من عيادة الهالل األحمر أكد ال -  Alquds online 2016-3-9القدس 

الذي يمكن من خالله انقاذ حياة أي " الوقت الثمين"ن سلطات االحتالل أضاعت أبالقدس القديمة، 
  .بو طيرأمصاب وهي الدقائق التي كانت تلزم إلنقاذ حياة الشهيدة المقدسية فدوى 

ليها لمدة إحمر ُمنعت من الوصول الهالل األن طواقم أ: بو غزالة، في تصريحات صحفيةأوأضاف 
السيدة  إلىوهي مدة كانت كفيلة بإنفاذ حياتها، حيث منعه الجنود من الوصول .. دقائق 10تزيد عن 

  .المكان ضباط االحتالل إلىللعالج حتى وصل 
تين ٕاصابة مباشرة بالعين و إصابت الشهيدة أبو طير، إصابرصاصات  3وأوضح أبو غزالة أن 

السيدة قمنا في بداية األمر بتغطية الجروح، ثم حاولنا  إلىبعد السماح لنا بالوصول : "طن، وقالبالب
  ".القيام بعملية إحياء للمريضة لكنها كانت في حالة حرجة للغاية

ة أبو طير من قبل طواقم إصابوأعرب أبو غزالة عن استهجانه من الطريقة التي تم التعامل بها مع 
قيد الحياة ولم يجر لها أي فحوصات،  یبحيث لم يتم التأكد من أنها عل" .. يةيلسرائاإل"سعاف اإل

  .المكان تم إبعادنا من المنطقة إلىوفور وصولهم 
  .بو طير من مسافة صفرأن جنود االحتالل اطلقوا الرصاص باتجاه السيدة أعيان أوضح  شاهد
و طير عقب تلقيهم نبأ استشهادها، جهة أخرى، تسيطر حالة من الصدمة على عائلة الشهيدة أب من

  .واستدعت مخابرات االحتالل نجليها محمد وصهيب للتحقيق معهما
  ).بنات وولدين 3(أبناء  5أن السيدة أبو طير لديها  يذكر
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  محاضرة لمؤسسة القدس الدولية في جامعة طرابلس"... القدس قضية األمة"
ياسين حمود مدير عام مؤسسة القدس ألقى األستاذ  -  Alquds online 2016-3-9القدس 

على مسرح جامعة طرابلس شمال لبنان يوم الخميس " القدس قضية أمة"الدولية محاضرة بعنوان 
، استعرض خاللها خصائص المدينة المقدسة، ودوافع تعلق األمة بها، وأحقية األمة 3/3/2016

  ".تنبع من عمق ديني وتاريخي وقانوني وٕانساني"بالقدس والتي 
ي، حيث يسعى االحتالل سرائيلاالحتالل اإلمن تعاني و عّرج حمود على واقع المدينة اليوم التي تأن و 

ومصادرة األوقاف المسيحية،  ،قصىلتغيير وجهها، وتدمير قطاعاتها الحياتية، وتقسيم مسجدها األ
ر من حقيقة ي من مخططات استيطانية وتهويدية لن يغيّ سرائيلأن كل ما يفرضه االحتالل اإل اً مؤكد

  .أحقية األمة بالقدس، فما قام على باطل فهو باطل
وشدَّد حمود أن القدس قضية عربية وٕاسالمية وليست فلسطينية وحسب، وهذا يعني ضرورة أن يتحمل 
جميع أبناء األمة مسؤولياتهم إلنقاذ قدسهم، ال سيما أن أبعاد الصراع مع االحتالل متعددة، وال بد من 

  .مشاركة كل المكونات والشرائح في مشروع الدفاع عن القدس وتحريرهاتنوع الجهود، و 


