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تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
 االحتالل يهدم معرضا للمركبات وسط القدس .
 قوات االحتالل تعتقل  4مواطنني من القدس .
 القدس :االحتالل يواصل إغالق وحصار قرية حزما لليوم السادس .
 االحتالل مينع سيدة مقدسية من السفر .
 مشايف القدس..أزمات مالية متتالية وآمال ابإليفاء ابلوعود .
 مبشاركة أعضاء كنيست  ..برامج ومسريات يهودية النتهاك القدس واألقصى بعيد "احلانوكا".
 قرارات احتاللية مبنع سفر انشطني وأكادمييني مقدسيني .
 أدين إبلقاء احلجارة  ..فىت مقدسي يسلم نفسه لالحتالل لقضاء مدة حمكوميته .
 مستوطنون يقتحمون "األقصى" حبراسة قوات االحتالل .
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* االحتالل يهدم معرضا للمركبات وسط القدس
القدس  2016-12-19وفا -هدمت آليات اتبعة لبلدية االحتالل يف القدس ،اليوم االثنني ،معرض بيع وأتجري
مركبات ،يف أرض السمار املعروفة ابسم "التلة الفرنسية" قرب حي الشيخ جراح ،وسط القدس احملتلة؛ حبجة عدم

الرتخيص.

ويعود املعرض لعائلة حرحش املقدسية ،حيث متت عملية اهلدم دون سابق إنذار.

* قوات االحتالل تعتقل  4مواطنني من القدس
القدس  2016-12-19وفا-اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم االثنني 4 ،مواطنني خالل اقتحامها حي
راس مخيس مبخيم شعفاط ،وسط مدينة القدس احملتلة.

وأفاد مراسلنا ،أبن تلك القوات اعتقلت كال من  :مصطفى شيخة ،وحممد شيخة ،وأمري القوامسي ،ويعقوب القوامسي،

وجرى نقلهم اىل أحد مراكز التحقيق والتوقيف يف املدينة.

* القدس :االحتالل يواصل إغالق وحصار قرية حزما لليوم السادس
القدس  2016-12-18وفا -تواصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،ولليوم السادس على التوايل ،إغالق املدخل
الرئيسي الشمايل لقرية حزما مشال شرق القدس احملتلة ،ما سبب معاانة مضاعفة وشديدة للسكان ،خالل دخوهلم

وخروجهم من وإىل القرية.

وكانت قوات االحتالل أغلقت قبل أسبوع املدخل الرئيسي للقرية ابملكعبات اإلمسنتية كعقاب مجاعي ،بذريعة إلقاء

حجارة على مركبات االحتالل ،واملستوطنني اليت متر ابلقرب من املنطقة.

يشار إىل أن مدخل حزما يربط مشال القدس والضفة جبنوهبا ،ومتر خالله آالف املركبات يوميا ،وكان االحتالل قد

اقتطع وصادر على فرتات زمنية متعاقبة معظم أراضي القرية ،وشيّد عليها آالف الوحدات االستيطانية ،وجلأ مؤخرا اىل
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إغالق مداخلها الرئيسية والفرعية للحجة ذاهتا ،مث أعاد فتح املداخل الرئيسية ليعيد قبل أسبوع اغالق املدخل

الرئيسي للقرية.

* االحتالل مينع سيدة مقدسية من السفر
القدس -معا  -سلمت سلطات االحتالل يوم األحد سيدة مقدسية قرارا يقضي مبنعها من السفر ملدة شهر قابل
للتجديد ،بقرار من وزير الداخلية اإلسرائيلي.

وعلمت مراسلة وكالة معا أن خمابرات االحتالل استدعت السيدة خدجية خويص للتحقيق يف مركز شرطة املسكوبية،
ومت تسليمها قرار منعها من السفر ملدة شهر قابل للتجديد ملدة  3أشهر اضافية ،استنادا لقانون الطوارئ .1948

وأوضحت خويص لوكالة معا أن االحتالل جدد منع سفرها خلارج البالد حبجة "األسباب األمنية" ،وقالت ":جاء يف

القرار اين نشيطة بفعاليات املرابطات ،واين على عالقة بتنظيم الفعاليات للمرابطات ،وخروجي من البالد يساعد على

تعزيز فعاليات املرابطات".

وأوضحت السيدة خويص أن سلطات االحتالل قررت قبل عام منعها من السفر ،وانتهى القرار االربعاء املاضي ،كما

منعتها سلطات االحتالل من دخول الضفة الغربية ملدة  6أشهر وال يزال ساري املفعول ،كذلك متنع من دخول
املسجد األقصى حبجة ادراج امسها ضمن القائمة "السوداء" واليت مت اعدادها يف شهر آب  2015أبمر من قائد

شرطة االحتالل ووزعت على أبواب املسجد األقصى.

كما قامت سلطات االحتالل بقطع خمصصات التأمني الوطين عن السيدة خدجية ومجيع أفراد عائلتها (الزوجان

وابنائهما اخلمسة -أكربهم  17عاماً وأصغرهم  6سنوات) ،وذلك فقط بسبب التواجد يف املسجد األقصى.

* مشايف القدس..أزمات مالية متتالية وآمال ابإليفاء ابلوعود
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تعاين مشايف القدس اليوم من أزمات مالية قد تسبّب هلا شلالً عن العمل ،وتقاعُساً عن تقدمي الالزم ألي مريض ،حىت

وصل هبا احلال ح ّد إغالق الباب يف وجه بعض املرضى ،ليس ألهنم يُريدون ذلك ،بل أل ّن عالجهم ودواءهم غري
متوفّر.
وبلغت مستحقات كل من مشفى مجعية املقاصد اخلريية ومشفى "املطّلع" يف جبل الزيتون شرق القدس احملتلة،

على السلطة الفلسطينية ماليني الشواقل ،ما فاقم من األزمة املالية يف دفع الرواتب وفواتري املاء والكهرابء ،وكذلك
شراء األدوية واألجهزة الطبية للمشفيني.

ويقول املدير العام ملشفى املقاصد اخلريية ،الدكتور رفيق احلسيين ،لـ"قدس برس" ،إن الوقفات االحتجاجية اليت تنظّمها
نقابة العاملني يف مشفى املقاصد ( 170عامالً) ليست عبثاً ،وإمنا بسبب عدم إيفاء السلطة بدفع مستحقات
مستشفى املقاصد وكذلك مشفى املطلع الذي يعاش األزمة ذاهتا.

ويُضيف أن العاملني حيتاجون لبيئة عمل آمنة ُُتافظ على سالمة املريض ،كما أهنم حباجة لرواتبهم اليت مل يتقاضوها منذ

الشهر املاضي ،ولذلك قاموا ابعتصام اليوم حىت تُن ّفذ السلطة الوطنية الفلسطينية وعودها بتسديد ديوهنا ولو ابحلد
األدىن.
ويوم اخلميس املاضي ،عُقدت جلسة بني إدارة مشفيي "املقاصد" و"املطلع" مع وزاة املالية الفلسطينية ،حيث وعدت

األخرية أبنه سيتم دفع احلد األدىن من تلك الديون اليت بلغت  240مليون شيقل ( 63مليون دوالر) ،لكال املشفيني،

خالل اليومني القادمني.

ضح د.احلسيين أن تلك الوعودات إ ْن ُت ّققت ُميكن أن يتقدم املشفى لألمام بعد تسديد جزء من عجز املشفى،
ويو ّ
وتسليم الرواتب ،ودفع الفواتري ،وشراء الالزم من األدوية واألجهزة ،وابلتايل لن تغلق املشفى أبواهبا يف وجه أي مريض
من كافة أحناء األراضي الفلسطينية.

ويبني املدير العام ملشفى املقاصد أنه يف أية حلظة ،ميكن أن أييت مريض وال نستطيع أن نقوم إبجراء عملية جراحية له
ّ
بسبب عدم وجود الدواء الالزم أو املستلزمات واملع ّدات الطبية لعدم قدرتنا على شرائها.

وأتمل إدارة مشفى املقاصد أن تفي وزاريت املالية والصحة بوعودمها ،كي يستمر العمل يف املشفيني بشكل كامل كما
كان دوماً ،إىل جانب استمرارمها يف الصمود ضد كل املخططات اليت هتدف إلغالقهما وإخراجهما من القدس.
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من جهة أخرى ،ورغم كل ما حيدث من أزمات مالية يف املشفينيّ ،إال أن العاملني فيها من أطباء وممرضني وعمال ال

يستطيعون ّإال أن يق ّدموا واجبهم جتاه املرضى الذي أيتون من كل بقاع فلسطني.

ويقول املدير اإلداري يف مشفى املقاصد ،د.سليمان تركمان لـ"قدس برس"" ،رغم كل ما حيدث لكن العاملني قادرون

على االستمرار ألهنم ال يُريدون لتلك املؤسسة الصامدة واملرابطة أن تُغلق يف وجه املرضى".

شح املوارد الطبية ،واملستلزمات األساسية واليت جيب أن تكون
ويُضيف أن إنسانيّتهم ُتتّم عليهم استقبال اجلميع رغم ّ
متوفّرة يف أي مشفى ،وهم يُطالبون السلطة الوطنية اليوم حبقوقهم ،مثلهم كمثل أي مشفى آخر فيالضفة الغربية.

ووصف تركمان وضع العاملني يف املشفى كـ"األيتام على مأدبة اللئام" ،وأردف قائالً" :ال نريد مساعدات من أحد ،بل

نريد استحقاقات مشايف القدس ،وإن ُدفعت فإهنا ستستطيع ممارسة دورها الصحي الرايدي يف الوطن كله ،فاجلميع
يتغّن ابلقدس ،لكن ال أحد يسمع صوت القدس".
ّ
زايرات رمسية تنتهي بوعود كثرية كحل جذري للمشكلة ،لكن ما إن تنتهي تلك الزايرات حىت تتب ّخر تلك الوعود ،كما

يقول العاملني يف املستشفيني ،وما "زاد الطني بلّة "قطع الكهرابء عن املشفى بشكل جزئي بسبب الديون اليت
تراكمت عليها واليت بلغت  6ماليني شيقل.

يُشار إىل أن ألفي موظّف يعملون يف مشفيي "املطلع" و"املقاصد" ،إىل جانب استقباهلا أكثر من  150ألف مريض
ويتدرب فيها املئات من طلبة كليات الطب والتمريض واملهن الطبية املساندة \.
سنوايًّ ،

* مبشاركة أعضاء كنيست  ..برامج ومسريات يهودية النتهاك القدس واألقصى بعيد
"احلانوكا"
القدس احملتلة – صفا  :أعلنت العديد من منظمات "اهليكل" املزعوم عن نشاطات مربجمة الستباحة وانتهاك حرمة
مدينة القدس احملتلة األسبوع املقبل ،وعلى وجه اخلصوص املسجد األقصى املبارك ،مبناسبة حلول عيد "احلانوكا"/

كامال.
الشمعدان العربي ،والذي يستمر
أسبوعا ً
ً
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ومت نصب مشعدان "احلانوكا" يف منطقة القصور األموية قبالة الزاوية اجلنوبية الغربية للمسجد األقصى ،حيث سيتم

إضاءته ابألنوار ابلتزامن مع أايم العيد العربي على مدار األسبوع.

ويف الوقت ذاته ،أعلن عن جوالت صباحية وأخرى مسائية جمانية لألطفال يف أحياء القدس القدمية ،وُتدي ًدا يف حي

يهوداي استيطانيًا أمساه "احلي اليهودي".
الشرف ،الذي صادره االحتالل عام  ،1967وأقام على أنقاضه حيًا
ً

إىل ذلك ،أعلنت منظمات "اهليكل" عن برانمج متعدد الفقرات ليوم األحد املوافق  25ديسمرب/كانون األول احلايل،
أول أايم عيد "احلانوكا العربي" ،مبشاركة عدد من أعضاء الكنيست من حزب "الليكود" و"البيت اليهودي" ،من بينهم

"يهودا جليك" و"شويل معومل" ،وكذلك بقيادة عدد من "الرابنيم".

ويبدأ الربانمج بوقفة صباحية (الساعة  )9:30ابلقرب من املدخل الغريب للقدس القدمية ،وأداء بعض الطقوس اخلاصة
ابلعيد ،مث إضاءة الشمعة األوىل من مشعدان "احلانوكا" (الساعة  ،)10:30وذلك عند ابب اخلليل – أحد أبواب

القدس القدمية ،وإلقاء كلمات خطابية.

ويتلو ذلك مسرية ابجتاه أبواب األقصى الساعة ( )11:30وإضاءة مشعة "احلانوكا" ابلقرب من منطقة الرباق قبالة ابب
املغاربة ،ومث اقتحام األقصى يف فرتة ما بعد الظهر (الساعة ). 12:15

ويف سياق متصل ،أعلنت منظمة "عائدون إىل اهليكل" عن مسرية مسائية يف اثلث أايم "احلانوكا" ،يف السابع والعشرين

من الشهر احلايل ،تنطلق من منطقة ابب اخلليل ،وتصل إىل منطقة ساحة الرباقُ ،تت شعار "نزيل الدنس من اهليكل"،

ويقصدون نزيل قبة الصخرة من "جبل اهليكل"-املسمى االحتاليل الباطل لألقصى.

كما أعلنت منظمة "طالب من أجل اهليكل" تكثيف فعالياهتا خالل عيد "احلانوكا" ،املتعلقة بتشجيع وتكثيف

اقتحامات املسجد األقصى ،على املستويني امليداين واإلعالمي.

* قرارات احتاللية مبنع سفر انشطني وأكادمييني مقدسيني
القدس احملتلة – صفا  :أصدر وزير الداخلية االسرائيلي "أرييه درعي" قرارات تقضي مبنع سفر مقدسيني ،من بينهم
أكادمييني ،ملدة شهر بدعوى أن "سفرهم يلحق الضرر أبمن الدولة".

وتقضي هذه القرارات مبنع سفر أربعة مقدسيني ملدة شهر قابله للتمديد ،وهم انصر هدمي ،مصطفى أبو زهرة ،اليف
داهود موسى ،وموسى البسيط.
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وجاء يف قرار وزير الداخلية أنه يف حال مل يتم االعرتاض على هذا القرار سيتم متديده ملدة مخسة أشهر إضافية ،حيث

يزعم "درعي" يف قراره ،حصوله على معلومات تفيد أن "املذكورين لديهم نشاطات خملة ابألمن ،من شأهنا أن تؤدي إىل

اإلضرار ابلدولة".

ومعظم الذين صدر حبقهم قرارات اإلبعاد ،كانوا منعوا منذ من السفر أكثر من عام ،وُتتجز شرطة االحتالل جوزات

السفر لبعضهم.

وتسلم رئيس جلنة رعاية املقابر االسالمية ابلقدس مصطفى أبو زهرة اليوم قر ًارا يقضي مبنع سفره ملدة شهر قابل
للتمديد.
وأوضح أبو زهرة ملوقع "ديلي  "48أهنا املرة الثانية اليت يتم فيها إصدار قرار حبقه مينعه من السفر ،وأن جواز سفره
حمتجز لدى شرطة االحتالل منذ حنو شهر.

وقال "أان ال أنتمي ألي جهة ،وال أقوم بنشاط إرهايب ،ومل أرتكب يف حيايت أي جنحة أو خمالفة أمنية على اإلطالق،

وإمنا عملي اجتماعي تنموي".

اتصاال هاتفيًا يف  14الشهر اجلاري من املخابرات االحتالل ،إلبالغه بقرار
من جانبه ،أوضح الناشط هدمي أنه تلقى
ً
مبنعه من السفر ملدة شهر ،وعليه احلضور الستالمه ،وقد توجه إىل مركز شرطة املسكوبية وتسلمه اليوم .

وأشار إىل أن هذا القرار الثاين الذي مينعين من السفر ،وكان سبقه قرار آخر بتاريخ  ،2016- 6- 14وانتهى يف

اتريخ .2016- 12- 14

ووصف القرار ابلظامل وأنه ينتهك حقوق اإلنسان وحرية احلركة ،ومبين على تكهنات وافرتاءات تنسجها املؤسسة

اإلسرائيلية ،وليس هلا أي صحة على أرض الواقع .

اتصاال هاتفيًا من خمابرات االحتالل
ويف سياق متصل ،تلقى موسى البسيط ،حماضر أكادميي يف جامعة القدس ،اليوم
ً

مشريا إىل أهنا املرة األوىل اليت يتم فيها إصدار قرار مبنعه
إلبالغه بقرار منعه من السفر ملدة شهر ،ومل يتسلم القرار بعدً ،
من السفر.

يشار إىل أن املختص يف شؤون القدس ،احملاضر يف جامعة بريزيت مجال عمرو تسلم قبل حنو أسبوعني ،قر ًارا يقضي
شهرا.
مبنعه من السفر ملدة شهرً ،
علما أهنا ليست املرة األوىل اليت مينع فيها ،فقد منع قبلها ملرتني ،وملدة ً 12
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* أدين إبلقاء احلجارة  ..فىت مقدسي يسلم نفسه لالحتالل لقضاء مدة حمكوميته
عاما) من بلدة صور ابهر األحد،
القدس احملتلة – صفا  :سلم الفىت املقدسي حممد جهاد عبد الرمحن الطويل (ً 18
نفسه إىل إدارة سجن "الرملة" اإلسرائيلي من أجل قضاء مدة حمكوميته البالغة تسع سنوات.

وكان الطويل اعتقل بتاريخ  2015/9/24ضمن محلة إسرائيلية استهدفت جمموعة من أبناء صور ابهر ،ومكث عدة
أشهر داخل سجون االحتالل ،وأفرج عنه بتاريخ  2016/8/21بشرط ُتويله للحبس املنزيل خارج مدينة القدس.

وحبسب جلنة أهايل األسرى املقدسيني ،فإن عائلة الطويل اضطرت الستئجار منزل البنها يف بلدة أبو غوش لقضاء فرتة

احلبس املنزيل فيه.

وأدانت احملكمة االحتاللية الفىت الطويل ابملشاركة يف إلقاء احلجارة على سيارة مستوطن يف مغتصبة "أرمون هنتسيف"،

وادعت سلطات االحتالل الح ًقا أبن املستوطن قتل نتيجة إصابته ابحلجارة ،حيث فرضت عليه غرامة مالية بقيمة
عشرة آالف شيكل.

* مستوطنون يقتحمون "األقصى" حبراسة قوات االحتالل
القدس  2016-12-19وفا -اقتحم  18مستوطنا ،و 20جمنداً يف شرطة االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم اإلثنني،
املسجد األقصى من ابب املغاربة ،حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة.
وتصدى مصلون هلذه االقتحامات وجوالت املستوطنني االستفزازية هبتافات التكبري االحتجاجية.

* حمكمة االحتالل تشرعن قرار هدم منزل الشهيد أبو صبيح
القدس -معا -شرعنت احملكمة اإلسرائيلية ،اليوم اإلثنني ،قرار هدم منزل الشهيد مصباح ابو صبيح منفذ عملية
اطالق النار يف حي الشيخ جراح شهر تشرين أول املاضي.
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وأوضح جابر أبو صبيح شقيق الشهيد مصباح لـ وكالة معا ،أن حمامي العائلة ابلغهم بقرار احملكمة اإلسرائيلية العليا

القاضي هبدم منزل الشهيد مصباح أبو صبيح.

وأوضح ان العائلة استلمت قرار هدم منزل الشهيد الكائن يف حي كفر عقب مشال القدس.
وأضاف ان احملكمة وحسب قرارها سيتم هدم اجلدران الداخلية ملنزل الشهيد مصباح وهو عبارة عن شقة يف بناية
سكنية ويعيش فيه زوجة مصباح وأبنائها اخلمسة.

ونفذ الشهيد شهر أكتوبر املاضي عملية اطالق انر يف حي الشيخ جراح مبدينة القدس يف ثالثة مناطق وادت اىل مقتل

احد افراد القوات اخلاصة ومستوطنة ،ونفذ الشهيد عمليته يف يوم كان من املقرر ان يقوم بتسيلم نفسه للسجن لقضاء

حمكوميته البالغة  4أشهر بتهمة االعتداء على شرطي .

وعقب عملية الشهيد وكاحد أساليب العقوابت اجلماعية ضد عائلة الشهيد اعتقلت ابنته وجنليه لعدة أايم كما اقتحم

منزل عائلته يف بلدة الرام واغلقت حمالت والده التجارية واقتحم منزله يف حي كفر عقب ومت حينها اخذ قياساته

وفحص جدرانه.

وتواصل سلطات االحتالل احتجاز جثمان الشهيد مصباح يف الثالجات.

********هناية النشرة 
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