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  م11/1/2016اإلثنين : التاريخ
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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

 يتصدون والمربطون قصىاأل يقتحمون مستوطنون. 

  يةسرائيلالقدس يطلع وفدا برلمانيا سويديا على االنتهاكات اإلمحافظ. 

 يستهجنون قطع االحتالل مخصصات تأمينهم الصحي قصىالمبعدون عن األ. 

 وتحذر من مؤامرة تهويده قصىدائرة شؤون القدس تندد باقتحام األ.  

  العام الماضي مقدسياً  طفالً  65الحبس المنزلي طال.  
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  يتصدون والمربطون قصىاأل يقتحمون مستوطنون
  المركز الفلسطيني لإلعالم 2016- 1-11القدس المحتلة 

المبارك مجددا، وسط حماية من  قصىالمسجد األ) 1-11(اقتحم مستوطنون صهاينة اليوم االثنين 
  .شرطة االحتالل والقوات الصهيونية الخاصة

على ثالث " باب المغاربة"مستوطنًا اقتحموا المسجد من جهة  26وأفاد شهود عيان أن حوالي 
  .تصّدوا لهم بالتكبير قصىأّن حّراس األ وحاولوا تأدية طقوس تلمودية، إالمجموعات 

، احتجاجًا "باب األسباط"وفي السياق ذاته، فإنه من المقرر تنظيم وقفة احتجاجية غدا بالقرب من 
  .المبارك قصىستمرار سياسة اإلبعاد عن المسجد األعلى ا

وكانت سلطات االحتالل قد قطعت عن عدد من الفلسطينيين مخّصصات التأمين الوطني والذي 
  .يشمل التأمين الصحي، عنهم وعن أطفالهم

  
  يةسرائيلمحافظ القدس يطلع وفدا برلمانيا سويديا على االنتهاكات اإل

أطلع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، وفدا برلمانيا سويديا،  -وفا 2016-1-10القدس 
، يةسرائيل، على االنتهاكات اإلاألحد أمس يومالسويدي العام آن صوفي نيلسون، بحضور القنصل 

  .سالمية والمسيحيةبحق مدينة القدس، والمقدسات اإل
حماية دولية ألبناء شعبنا في الوقت الذي تتصاعد فيه  توفير إلىودعا الحسيني خالل اللقاء، 

 ىمل لدرض الفلسطينية، ويتضاءل األتوطنيه التعسفية بحق االنسان واألاجراءات االحتالل ومس
  .الشباب والجمهور الفلسطيني في تحقيق السالم المنشود

جرائم المستوطنين  ية بنيامين نتنياهو، المسؤولية المباشرة عنسرائيلوحّمل رئيس الحكومة اإل
 إلىبنائنا في القدس وأرجاء الوطن، داعيا المجتمع الدولي أتجري بحق  واالعدامات الميدانية التي

  .الكف عن سياسة الصمت تجاه جرائم االحتالل ومستوطنيه التي طالت البشر والحجر والشجر
مساندتها للحق فلسطين و  وثمن موقف مملكة السويد من القضية الفلسطينية واعترافها الكامل بدولة

 إلىية واالجراءات في المدينة المقدسة تهدف سرائيلن السياسات االستيطانية اإلأالفلسطيني، موضحا 
مدينة يهودية خالصة عن طريق التطهير العرقي للفلسطينيين  إلىتحويل العاصمة الفلسطينية المحتلة 

  .مسلمين ومسيحيين من وطنهم ودولتهم
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نتنياهو وحكومته اإلذعان والتسليم بالحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة في مدينة  أن على إلىوأشار 
ة العقاب المبارك ووقف سياس قصىالقدس ووقف انتهاكاته لألماكن المقدسة وفي مقدمتها المسجد األ

اء حيائها وشوارعها وأزقتها واالنصياع للقانون الدولي وتسليم جثامين الشهدأالجماعي التي تمارس في 
  .المقدسيين

وحّذر الحسيني من االنجرار وراء سياسة الخداع التي يمارسها االحتالل في مدينة القدس ووعوداته 
المبارك، فيما على أرض  قصىالمسجد األ إلىبوقف االنتهاكات ومنع المتطرفين اليهود من الدخول 

  .الواقع يمعن في اجراءاته التعسفية بحق المقدسيين والمقدسات
ما يدفع باتجاه صراع ديني، ومصادقة  قصىتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد األ إلىوأشار 

  .ية على سياسة هدم المنازل وعزل أحياء بكاملها في القدسسرائيلالحكومة اإل
  

  يستهجنون قطع االحتالل مخصصات تأمينهم الصحي قصىالمبعدون عن األ
، قطع األحدالمبارك، اليوم  قصىجد األاستهجن المبعدون عن المس -وفا 2016-1-10 القدس

 ."باالنتقامي"ي مخصصات التأمين الصحي عنهم، في إجراء وصفوه سرائيلسلطات االحتالل اإل

مصلين من  10جاء ذلك بعد قيام سلطات االحتالل بقطع مخصصات التأمين الصحي عن أكثر من 
في أيلول " المرابطات"المرابطين و"الرجال والنساء، ضمن تداعيات حظر االحتالل ما أسماه تنظيمي 

  .الماضي، واعتبارهما جماعة غير قانونية
إنها تفاجأت عند اصطحاب "ومعلمة القرآن فيه خديجة خويص لمراسلتنا،  قصىوقالت المبعدة عن األ

ابنتها للعالج في المركز الصحي بقطع مخصصات التأمين الصحي عنها وعن أسرتها كاملة، وهو 
  ."المبعدين عنه قصىمصلين من رواد المسجد األ 10كرر بحق أكثر من اإلجراء الذي ت

من تدحرج هذه "للوقف والتراث ناجح بكيرات عن تخوفه  قصىمن جانبه، أعرب رئيس أكاديمية األ
، مؤكدا أن وقف "سحب الهويات، أو المالحقة القانونية إلىاإلجراءات العقابية، وأن تصل 
ن يكشف أن كامل مؤسسات االحتالل متواطئة ضد الفلسطينيين، مخصصات التأمين الصحي للمصلي

  .وتعاملهم وفق منظومته األمنية
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  وتحذر من مؤامرة تهويده قصىدائرة شؤون القدس تندد باقتحام األ
بقيام عشرات  نددت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، -معا 2016-1-10 القدس

المبارك عبر  قصىالمستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد األمن قطعان وعصابات 
متتالية، وبحراسات مشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة  مجموعات
 .االحتالل

، من مخاطر وتداعيات االقتحامات األحد أمس يومبيان صحفي وحذرت دائرة شؤون القدس في 
قيام قطعان من المستوطنين المتطرفين باقتحام  إلىالمبارك،الفتة  قصىاألالمستمرة والمتتالية للمسجد 

المبارك اليوم من باب المغاربة، مرورًا من أمام بوابات الُمصلى القبلي وحتى  قصىالمسجد األ
بين باب األسباط والمصلى المرواني، " الُحرش"منطقة باب الرحمة أو  إلىالُمصلى المرواني، وصوًال 

ية خطيرة تهدف إسرائيلباالستفزاز واالنتهاك المعلن الذي يؤسس لمرحلة جديدة لمؤامرة  واصفة ذلك
 المبارك من خالل تكثيف االقتحامات لساحاته قصىاستكمال مخططات تهويد المسجد األ إلى

ية إسرائيلقيادات  إلىضافة باإلالطاهره من قبل مجموعات كبيرة من المستوطنين واليهود المتطرفين 
 .يةعنصر 

خذة بالتصعيد من قبل حكومة ورفضها للممارسات واالنتهاكات اآلوعبرت الدائرة عن بالغ استنكارها 
إجرامية بالجملة بحق المواطنين والمقدسات اإلسالمية في القدس،  االحتالل، والتي ترتكب أعماالً 

 ن الفلسطينين الُعزل،االستمرار بارتكاب المجازر واالعدامات الميدانية بحق المواطني إلىباالضافة 
ي لجمعيات استيطانية وعناصر سرائيلخطورة دعم وتمويل حكومة االحتالل اإل إلىونبهت الدائرة 

ن جهات حكومية أوضحت تقارير أحيث  اإلرهابية،" جباية الثمن"استيطانية تنشط في عصابات 
ت ضد إخالء بؤر ية وجماهيرية عامة قدمت مبالغ طائلة لجهات يمينية شجعت النشاطاإسرائيل

 .ومستوطنات في األراضي المحتلة

مة العربية مريكية خاصة، واألدارة األإلابالمجتمع الدولي و  ف،.ت.هابت دائرة شؤون القدس في مأو 
ووقف المبارك  قصىتداءات السافرة لباحات المسجد األنهاء مسلسل االعن تتحرك إلأسالمية واإل

ولى القبلتين وتطبيق القانون الدولي على حكومة االحتالل أكامل اعتداءاتها واقتحاماتها المنظمة بحق 
  .ومحاسبتها على خروقاتها المتصاعدة
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  العام الماضي مقدسياً  طفالً  65الحبس المنزلي طال 

سرى فلسطين للدراسات أن سلطات االحتالل أفاد مركز أ -دوت كوم" القدس" 2016-1- 10 رام اهللا
طفال القدس، وخاصة من هم أصعدت خالل العام الماضي من استخدام سياسة الحبس المنزلي بحق 

طفاًال من مدينة القدس أقرارا بالحبس المنزلي استهدفت ) 65(، حيث رصد المركز عاماً  14قل من أ
  .المحتلة

مواطن  1900ن االحتالل اعتقل ما يزيد عن أب :ركزشقر الناطق اإلعالمي للموضح رياض األأو 
 إلىطفال القاصرين، عدد منهم تم تحويلهم مقدسى خالل العام الماضي، ما يقارب من ثلثهم من األ

الحبس المنزلي وفرضت  إلىطالق سراحه وتحويله االسجون، وبعضهم تم  إلىاإلداري واخرين نقلوا 
  .غرامات مالية عليهم

طفال المقدسيين بالحبس المنزلي بشكل موسع، وخاصة أن االحتالل يستهدف األ :ىإلشقر شار األأو 
 إلىي الحالي حبسهم، لذلك فهو يلجأ سرائيل، حيث ال يجيز القانون اإلعاماً  14قل من أمن هم 

طفال وذويهم، بعاد والحبس المنزلي بحقهم، لعلمه بمدى تأثير هذه العقوب على نفسيه األسياستي اإل
، مما يخل "رادتهمإرغم " فرادها يصبحوا سجانين أسجن و  إلىول االحتالل قسرا منزل العائلة بحيث يح

  .النفور منها إلىبتوازن واستقرار العائلة، ويدفع 
ثار نفسية ال تقف عند حد تقييد حرية الطفل وحرمانه من آن الحبس المنزلي له أشقر بوبين األ

المدرسة بشكل اعتيادي، ولكن  إلىقرانه خارج المنزل، والذهاب اممارسة حياته بحرية، واللعب مع 
هذا النوع من االعتقال له انعكاسات على نفسية الطفل ما يجعله متذمرا ومتوترًا وعدائيًا بشكل 

و تعرضه لألذى من قبل االحتالل أعادة اعتقاله إهل على الطفل من ن خوف األإمستمر، كذلك ف
 إلىتأخره عن دراسته، وصوال  إلىمدرسته، ما يؤدي  إلىله بالذهاب  عدم السماح إلىهل تدفع األ

  .حيانفصله من المدرسة في كثير من األ
ن أسرى القدس، حيث أاالحتالل على  ان هناك نوعين من الحبس المنزلي يفرضهمأب :شقروقال األ

لو كان  بعضهم يفرض عليه الحبس المنزلي في بيته ال يستطيع الخروج منه بشكل مطلق حتى
قارب لهم بعيدا عن منزله ومنطقة سكناه، وهذا أخرون يفرض عليهم الحبس في منازل آللمدرسة، و 
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شخاص لم يألف العيش أنه يشتت العائلة ويفرض على الطفل الحياة مع ول ألصعب من األأالنوع 
ذا طالت إصة بينهم بشكل مباشر كذويه، وهذا يسبب له الكثير من المشاكل النفسية واالجتماعية وخا

  .مدة هذا الحبس المنزلي
  


