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الضفة الغربیة تكتسي حلة
بیضاء جراء عاصفة ثلجیة
قطبیة واھالي القدس

يتدفقون لالقصى للھو بالثلج
في ساحاته

December 12, 2013

رام هللا ـ “القدس العربي”ـ من ولید عوض ـ اكتست جبال
الضفة الغربیة الخمیس حلة بیضاء جراء تعرض االراضي

الفلسطینیة الى عاصة ثلجیة تستمر لمساء السبت في ظل
خسائر مادية جراء سوء االحوال الجوية.

وتساقطت الثلوج الخمیس بكثافة على المرتفعات والمناطق
الجبلیة التي يزيد ارتفاعھا عن 800 متر وفي بعض األحیان

700 متر في مناطق الضفة الغربیة والقدس الشرقیة.

وجراء استمرار تساقط الثلوج قررت الحكومة الفلسطینیة
الخمیس  تعطیل العمل بكافة الوزارات والمؤسسات

الحكومیة باستثناء وزارة الصحة وفرق الطوارئ والطواقم
اإلعالمیة.

كما قررت سلطة النقد الفلسطینیة إغالق كافة البنوك في
الضفة الغربیة وقطاع غزة بسبب األحوال الجوية، كما أن

جمیع المؤسسات التعلیمیة اغلقت ابوابھا حیث التزام اكثر
من ملیون طالب فلسطیني منازلھم.

والحقت العاصفة الثلجیة اضرار مادية بممتلكات المواطنین
في حین تعرضت العديد من المنازل شمال الضفة الغربیة

للغرق جراء السیول وغزارة االمطار، اال ان تلك االحوال
الجوية لم تمنع الفلسطینیین من الخروج من منازلھم للھو
بالثلج كما حصل في مدينة القدس التي تدفق الكثیر من

سكانھا الى ساحات المسجد االقصى المبارك للعب بالضیف
االبیض والتقاط الصورة التذكارية في اروقته.

ويبرر اھالي القدس تدفقھم للحرم القدسي رغم تساقط
الثلوج بأن جمال قبة الصخرة بالمسجد األقصى وھي

تكتسي حلة بیضاء ال يضاھیھا أي منظر آخر، في حین تأتي
الثلوج ببیاضھا لتغطي سواد قبة المسجد القبلي المسقوف،
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وتبدو مقاطع الثلوج على أشجار األقصى الُمعمرة كحبات
اللؤلؤ، وأھم من كل ذلك أنه بوجود الزائر األبیض يمتنع

المستوطنون عن تدنیس المسجد واقتحامه ويبقى باحة
مفتوحة البنائه وأطفاله الذين يستمتعون باللھو والتقاط الصور

التذكارية لھم وللمسجد المبارك.

وجاء خروج الكثیر من المواطنین بالضفة الغربیة للھو بالثلوج
الخمیس رغم تحذيرات الدفاع المدني لھم بعدم الخروج من

منازلھمم اال للضرورة القصوى.

وفیما لعب الكثیر من المواطنین بالثلج قبل ان يعودوا لبیوتھم
لتدفئة انفسھم وتناول المشروبات الساخنة للتغلب علي
البرد الشديد واجه اكثر من 5 االف اسیر فلسطیني في
سجون االحتالل العاصفة الثلجیة باوضاع معشیة سیئة

للغاية حیث نھش البرد اجسادھم. 

وأعربت جمعیة لألسرى والمحررين عن بالغ استیائھا من
الرفض المتكرر لقوات االحتالل برفض إدخال مستلزمات

الشتاء لألسرى داخل السجون والزنازين.

وأضافت  بأن مصلحة السجون االسرائیلیة لم تقم بأي
إجراءات من شأنھا الحفاظ على حیاة األسرى في ظل

التقلبات الجوية الحالیة غیر المسبوقة، ولم تراعي أوضاع
األسرى األطفال او األسیرات، مبینة أن كافة األسرى

اإلداريین في سجون االحتالل يواجھون برد الشتاء وھذا
المنخفض العمیق بأمعائھم الخاوية حیث أعلنوا إضرابھم عن
الطعام الخمیس ضمن خطواتھم النضالیة إلسقاط االعتقال

اإلداري.

 ومن جھته قال مركز “المیزان” لحقوق اإلنسان في بیان له
إن معاناة االسري تتواصل في ظل استمرار االنتھاكات

االسرائیلیة الجسیمة والمنظمة بحقھم، والتي تسھم قسوة
الظروف المناخیة في مضاعفتھا، ال سیما وسط موجة البرد

المصحوبة بكثافة األمطار وتساقط الثلوج، في ظل عدم توفر
ظروف مالئمة لھذه األجواء في كثیر من السجون

االسرائیلیة، ال سیما سجن الخیام في النقب، ووسط
استمرار سیاسیة اإلھمال المتعمد التي تتبعھا مصلحة

السجون في عدم توفیر االحتیاجات الضرورية والالزمة في
مثل ھذه الظروف من أغطیة وألبسة ووسائل تدفئة. 
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بسام ابوكف
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اليوجد ھنالك اجمل من صورة القدس وھي تكتسي بالثلج

2. Reply
AL NASHASHIBI
Posted December 13, 2013 at 11:06 AM

نأمل من الحكومه االردنیه الشقیقه كما أيضًا من القیاده
الفلسطینیه بتعويض التالمیذ عن ھذا الوقت القارص  باعطًا
دروس تعويضیه عن ھذه االيام البارده …..الن العلم اھم لنا من
رغیف العیش …الن بالعلم نستطیع ان نحصل رغیف العیش
بالطرق السلمیه واالنسانیه الحضاريه …..وبالعلم ھو اكبر
سالح لمواجھه االستعمار. واذنابه ….النشاشیبي ….يدعم
العلم في القضًا علي الجھل الذي ھو دمار للمجتمع……..اقرأ.
ثم اقرًا ثم اقرًا ……علم االنسان ما لم يعلم ……وھل
يستوي العلمًا من الجھًال …….والعلمًا ورثه االمبیًا ………
العلم نور لالنسانیه فلنحافظ علیه كما نحافظ علي أرواحنا
……AL NASHASHIBI 
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 مصعب
السوسي 23 جمعیة
حقوقیة مغربیة تطالب
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الفنیة بین اآلداب
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