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  2017 ، نوفمبر    19األحد    18السبت    17الجمعة     :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ    
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 تجمعات البدو حول القدس انتهاك صارخ للقوانين الدوليةإخالء : الحكومة. 

 إخالء محيط القدس إعالن حرب على الفلسطينيين: فتح. 

 االحتالل يسلم سكان جبل البابا أوامر بإخالء بيوتهم: القدس. 

  نتنياهو يأمر بمالحقة البدو في محيط القدس المحتلة لتعزيز االستيطان ضمن

 ."E1" مخطط

 54  قصى في الفترة الصباحيةيقتحمون األمستوطنا. 

 3 مخططات تهجير للفلسطينيين على جدول أعمال حكومة االحتالل. 

 476 مستوطناً اقتحموا المسجد األقصى األسبوع الماضي. 

 أشهر على شاب مقدسي 6االحتالل يفرض الحبس المنزلي : رغم تبرئته. 
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 مخطط: الجبهة الديمقراطية E1 مشروع القدس  االستيطاني يهدف لتكريس

 .الكبرى

  لتسريبه أمالك الكنيسة األرثوذكسية" ثيوفيلوس"مطالب فلسطينية بعزل البطريرك. 

  باب األسباط"االحتالل يعتقل شاباً من". 

  بالقدس" غوش عتصيون"مشروع لالحتالل يربط مستوطنات. 

 اإلفراج عن مصور صحفي من القدس. 

 في سلوان مقدسيون يؤدون صالة الجمعة بخيمة االعتصام. 

  ألفاً يؤدون الجمعة برحاب المسجد األقصى 45أكثر من. 

 لجنة رئاسية فلسطينية تُنّدد بعمليات بيع وتسريب أراضي الكنيسة في القدس. 

 تجاوب واسع مع حملة إلكترونية ضد بيع أراضي الكنيسة في القدس. 

 كيف تتحول من مدعي إلى مدعى عليه؟.. في القدس!. 

 م تنفيذه عملية دهس وطعن جنوب القدساستشهاد مواطن بزع. 

 "وفاء أهل الداخل لقبلتهم األولى".. قوافل األقصى. 

  شهور 6االحتالل يبعد المعلمتين حلواني وخويص عن األقصى مدة. 

 مدرستان فلسطينّيتان مهددتان بالهدم من االحتالل. 
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 الدوليةإخالء تجمعات البدو حول القدس انتهاك صارخ للقوانين : الحكومة
   

قال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، إن قرار حكومة االحتالل  -وفا 2017-11-17رام اهللا 
التي يعيش فيها الفلسطينيون من البدو في محيط مدينة القدس، هو " البيوت"اإلسرائيلي بإخالء 

  .انتهاك صارخ لكافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

وأضاف رشماوي في بيان صحفي، أن على المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته ومؤسساته تحمل 
مسؤولياته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، باتخاذ خطوات عملية ورادعة لمنع حكومة االحتالل من 

  .ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا

يل كافة الجهود الدولية الرامية إلحياء عملية وأكد أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم من شأنه تعط
  .السالم، وأنه هذه الجرائم لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني عن التمسك بالثوابت الوطنية

وأكد أن القيادة والحكومة ستواصل جهودها من أجل دعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا في كافة مناطق 
إنهاء االحتالل وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها تواجده، خاصة في مدينة القدس المحتلة، حتى 

  .القدس الشرقية

  

 إخالء محيط القدس إعالن حرب على الفلسطينيين: فتح
   

قالت حركة فتح اليوم الجمعة، إن مخططات االحتالل االسرائيلي  -وفا 2017-11-17رام اهللا 
بطها بما يسمى القدس الكبرى بإخالء محيط مدينة القدس المحتلة من المواطنين الفلسطينيين، ور 

هو بمثابة إعالن حرب شامله على الشعب الفلسطيني، وإعالن رسمي ) E1(والذي تسمى بمنطقة 
  .ولقراراته  بوفاة حل الدولتين، وتحٍد صارخ ووقح للمجتمع الدولي

وفي هذا السياق، ذكر المتحدث باسم حركة فتح، عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في بيان 
حفي صدر عن مفوضية االعالم والثقافة أن هذه القرارات والمخططات، واإلجراءات األحادية، التي ص

يتم اتخاذها يوميا من هدم للبيوت والمنشآت، وتشريد للعائالت اَالمنة، وسرقة األراضي الفلسطينية، 
راقبة المجتمع الدولي واإلصرار على بناء المستعمرات، وخرق القوانين الدولية واإلنسانية منها، أمام م
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وصمته المريب تجاه هذه الممارسات غير االخالقية والعنصرية، إنما تضع مصداقية المجتمع الدولي 
  .وقراراته على المحك وفي اختبار حقيقي

هل قراراتكم تم : إن السؤال المطروح أمام األمم المتحدة ومجلس األمن وبحاجة لإلجابة: وأردف
  .على الرف أم للتنفيذ؟اتخاذها للعلم ولوضعها 

إن هذه المخططات االستعمارية ُتحتم علينا مواجهتها على كل الصعد وبخاصة من : وأضاف القواسمي
  .خالل تصعيد المقاومة الشعبية في شوارع دولة فلسطين

  

 االحتالل يسلم سكان جبل البابا أوامر بإخالء بيوتهم: القدس
   

االحتالل اإلسرائيلي، خالل الساعات القليلة الماضية، سلم جيش  -وفا 2017-11-17رام اهللا 
معاليه "المواطنين البدو في منطقة جبل البابا، قرب العيزرية شرقي القدس، والقريب أيضا من مستوطنة 

، أوامر بإخالء بيوتهم، ومغادرة المنطقة التي يعيشون فيها منذ نحو خمسة عقود، وذلك قبيل "أدوميم
  .هدمها

منطقة فلسطينيون من عرب الجهالين، بعد أن وصلوا إليها، إثر تهجيرهم من النقب عام ويقطن هذه ال
  .النكبة

عطا اهللا الجهالين الذي يقطن المنطقة، ذكر فيه أنه يبلغ من  تصريحا للمواطن" 48عرب "وأورد موقع 
نصفهم من  نفرا، 320عائلة تتألف من  57عاما، وقد ولد في هذا المكان الذي تعيش فيه  43العمر 
  .األطفال

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من صدور قرار عن رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو يقضي 
التي يعيش فيها فلسطينيون من البدو في تجمعات في محيط مدينة القدس المحتلة، " البيوت"بإخالء 

  .باتجاه البحر الميت) 1( بالقرب من شارع رقم

سرائيلية أن هذا القرار جاء ذلك في ختام جلسة عقدها نتنياهو، مساء أمس وذكرت مصادر إ
اليميني الممثل لتيار المستوطنين اإلسرائيليين، " منتدى غالف القدس"الخميس، مع ممثلي ما ُيسمى 

 ".ماطيه بنيامين"باإلضافة إلى ممثلين عن المجلس اإلقليمي لمستوطني 
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خيام ومبان متنقلة للفلسطينيين البدو في مناطق فلسطينية  وأوضحت المصادر أن الحديث يدور عن
، تصفها سلطات "متسبيه يريحو"ومستوطنة " معاليه أدوميم"مطلة على القدس، ما بين مستوطنة 

  ".بؤر سكانية أقيمت بشكل غير قانوني"االحتالل بأنها 

تشير " بتسيليم"ظمة ومن" OCHA"يشار إلى أن معطيات وكالة األمم المتحدة للتنسيق اإلنساني 
  .شخص يعيشون في المنطقة 300إلى أن هناك نحو 

  

 "E1" نتنياهو يأمر بمالحقة البدو في محيط القدس المحتلة لتعزيز االستيطان ضمن مخطط
   

رئيس  ذكرت وسائل إعالم إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن -وفا 2017-11-17القدس المحتلة 
التي يعيش فيها فلسطينيون من البدو في " البيوت"نتنياهو، أمر بإخالء حكومة االحتالل بنيامين 

  .باتجاه البحر الميت) 1( تجمعات في محيط مدينة القدس المحتلة، بالقرب من شارع رقم

جاء ذلك في ختام جلسة عقدها نتنياهو، مساء أمس الخميس،  وذكرت هذه المصادر أن هذا القرار
اليميني الممثل لتيار المستوطنين اإلسرائيليين، باإلضافة " الف القدسمنتدى غ"مع ممثلي ما ُيسمى 

  ".ماطيه بنيامين"إلى ممثلين عن المجلس اإلقليمي لمستوطني 

الحديث يدور عن خيام ومبان متنقلة للفلسطينيين البدو في مناطق فلسطينية  وأوضحت المصادر أن
، تصفها سلطات "متسبيه يريحو"ومستوطنة " معاليه أدوميم"مطلة على القدس، ما بين مستوطنة 

  ".بؤر سكانية أقيمت بشكل غير قانوني"االحتالل بأنها 

البؤر "اإللكتروني، أصدر نتنياهو تعليماته بإزالة هذه " يديعوت أحرنوت"وبحسب تقرير نشره موقع 
أبنية في أريحا نقل سكانها إلى "، على حد وصف المصدر اإلسرائيلي، و"االستيطانية غير القانونية

  ".وفي قرية أبو ديس

، أن قوات االحتالل تسعى من خالل هذه الخطوة "48عرب "وفي السياق ذاته، ذكر موقع 
تهجير التجمعات البدوية المتبقية من القدس وضواحيها من أجل إقامة مشاريعها االستيطانية وربط  إلى

  .بالقدس" معاليه أدوميم"مستوطنة 
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ل السكان الفلسطينيين البدو بمحيط القدس لطردهم وترحيلهم في إطار وتالحق سلطات االحتال
الذي من شأنه أن يفصل مدينة القدس نهائيا وبشكل كامل عن " E1"تنفيذها للمشروع االستيطاني 

  .امتدادها الفلسطيني

" كبح البناء"بتنظيم حمالت تحريضية تستهدف ما يسميه " منتدى غالف القدس"وينشط ما يسمى بـ
  .في منطقة النويعمة في محيط أريحا" قرية بدوية"فلسطيني وترحيل التجمعات البدوية إلى ال

البدو في محيط القدس يعدون وفق القانون الدولي، سكانا واقعين تحت االحتالل، وبالتالي  يذكر أن
حقوق هم محميون حسب القانون الدولي اإلنساني واتفاقياته وبروتوكوالته، وتسري عليهم اتفاقيات 

  .اإلنسان المختلفة التي تؤكد على حق السكن وحق احترام خصوصية أسلوب الحياة وطريقة المعيشة

  

 قصى في الفترة الصباحيةمستوطنا يقتحمون األ 54
   

مستوطنا المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة في  54اقتحم  -وفا 2017-11- 16القدس 
  .اسة مشددة من قوات االحتالل الخاصةالفترة الصباحية من اليوم الخميس، بحر 

  .ونفذ المستوطنون جوالت مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك

  

  مخططات تهجير للفلسطينيين على جدول أعمال حكومة االحتالل 3
 

تهجير "إنه تم كشف النقاب مؤخرا عن ثالثة مخططات  قالت مصادر فلسطينية، اليوم السبت،
 .جدول أعمال حكومة االحتالل اإلسرائيليعلى " وتطهير عرقي

، في تقريره األسبوعي اليوم، بأن "االستيطان المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة"وذكر 
، من خالل إخالء كافة السكان  E1قدما بالمخطط االستيطاني المعروف بـ  ضيحكومة االحتالل تم

، "معاليه أدوميم"والمناطق المحيطة بمستوطنة  "E1" الذين يعيشون في منطقة" البدو"الفلسطينيين 
ومدينة القدس " معاليه ادوميم"في مسعى منها لتطبيق خطة استيطانية واسعة جدا تربط بين مستوطنة 

لتكريس مشروعها االستيطاني الكبير بالسيطرة على كامل محيط القدس المحتلة وتقطيع  المحتلة
 .أوصال الضفة
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وأضاف المكتب التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن المخطط الثاني يعتبر سريا ويشرف عليه رئيس 
كفر عقب   بلدية االحتالل بالقدس نير بركات، ويقضي بهدم حي سكني قريب من حاجز قلنديا في

خارج جدار الفصل العنصري، ويشمل ست مباني كل واحد منها يضم ست طوابق باإلضافة إلى 
 .مسجد

خالل شهر بحجة " الشاباك"إلى أنه سينفذ بحماية الشرطة وجيش االحتالل وجهاز األمن العام   وأشار
 .البناء غير المرخص، وذلك بهدف شق طريق رئيسي إلى القدس

على " بوضع اليد"ط الثالث، قال المكتب الوطني إنه عبارة عن أمر عسكري وفيما يتعلق بالمخط
  المحتلة، الضفة الغربية أراضي عين الحلوة وأم الجمال في وادي المالح في األغوار الشمالية في

 .، ويحظر إقامة أي شخص فيها أو دخول أي ممتلكات"إعالن منطقة مقيدة"تحت مسمى 

طينيين الذين يقطنون في منازل مئات من الفلس هدم وأشار إلى أن جيش االحتالل اإلسرائيلي يعتزم
تم منح السكان ثمانية أيام من   ، مضيفا أنه"غير مصرح بها"هذه المنطقة، بحجة أنها ممتلكات 

 .تاريخ القرار

فلسطيني من المضارب البدوية ) 300(وشدد على أن المخطط األخير يعني هذا القرار تهجير 
 .دونما 550يعيشون في القريتين على مساحة حوالي 

  توكاال
 

  مستوطناً اقتحموا المسجد األقصى األسبوع الماضي 476
  

نوفمبر  /من شهر تشرين ثاني 16شهدت الفترة الواقعة ما بين العاشر وحتى الـ
 .المبارك في القدس المحتلة األقصىمستوطناً للمسجد 476 اقتحام لجاري،ا

كثّفوا األسبوع الماضي من اقتحاماتهم  المستوطنين انترناشيونال لألنباء أن “قدس برس” وأفادت وكالة
 .للمسجد األقصى، وسط قيام عناصر من الشرطة اإلسرائيلية بتأمين الحماية لهم

مستوطناً من فئة  40 ،“قدس برس” وأضافت أن من بين العدد اإلجمالي للُمقتحمين الذين رصدتهم
دون  المسجد األقصى بالتجول في باحات )بعض المجموعات(، الذين ُيسمح لهماليهود الطالب

 .تحديد مسار لهم، ما عدا دخول المصليات المسقوفة، حيث يُرافقهم أحد الضباط اإلسرائيليين
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وأشارت إلى أن ثمانية عناصر من الشرطة اإلسرائيلية، وثالثة من مخابرات االحتالل 
 .”استكشافية”جوالت ضمن الماضي، األسبوع خالل المسجد اقتحموا

، وهذا اقتحامات لم تشهد أي )تشرين ثاني /11-10( تجدر اإلشارة إلى أن يومي الجمعة والسبت
الباب الذي يقع تحت ( “باب المغاربة” يةاإلجراء يتم بشكل دائم بسبب إغالق الشرطة اإلسرائيل

 .(1967 سيطرة شرطة االحتالل منذ احتالل القدس عام

وتقوم قوات خاصة مدججة بالسالح على تأمين الحماية للمستوطنين في باحات المسجد األقصى، 
، كما ال تسمح “باب السلسلة” وحتى خروجهم من “باب المغاربة”  وُترافقهم منذ لحظة دخولهم من

متر، ما  100 رطة االحتالل لحراس المسجد األقصى باالقتراب من المستوطنين لمسافة تصل نحوش
 .عدا حارس واحد

وأبعدت السلطات اإلسرائيلية خالل هذه الفترة، المعلمتين المقدسيتين هنادي حلواني وخديجة 
ة معلومات استخباراتي” شهور، بحجة وجود 6 خويص عن المسجد األقصى المبارك لمدة

 .عنهما، تخص أمن االحتالل “سريّة

الحافالت التي تُقّل مصلين فلسطينيين من الداخل  واستهدفت بلدية االحتالل األسبوع الماضي،
، "يركنون في مناطق ممنوعة"المحتل إلى مدينة القدس، من خالل فرض مخالفات عليهم، بحجة أنهم 

  .رغم أنه ال توجد أش إشارة تُثبت ذلك
 

  أشهر على شاب مقدسي 6االحتالل يفرض الحبس المنزلي : رغم تبرئته
 

المقدسي خليل النمري ليوم غٍد األحد، رغم  أّجلت سلطات االحتالل االفراج عن الشاب
 .نه يوم أمس بشرط الحبس المنزلي لمدة شهراالحتالل العليا باإلفراج ع محكمة قرار

جاء ذلك رغم أن محكمة االحتالل العليا برئته من التهم الموجهة ضده بعد عامين من االعتقال لعدم 
 .توفر األدلة

في ذات السياق، اقتحمت مخابرات االحتالل منزل النمري أمس، وحذرت العائلة من القيام بأي 
 .خليلعن  احتفاالت بمناسبة االفراج
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  االستيطاني يهدف لتكريس مشروع القدس الكبرى E1 مخطط: الجبهة الديمقراطية
 

ان "أبو ليلى"قال نائب األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم 
ومن خالل بالمضي قدما بالمخطط االستيطاني المعروف  نتنياهو رئيس وزراء االحتالل بنيامين

، يسعى لتكريس فكرة مشروعها االستيطاني الكبير بالسيطرة على كامل محيط القدس  E1ب
 .المحتلة وتقطيع أوصال الضفة

حتالل اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حكومة اال: "وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح صحفي اليوم
بنيامين نتنياهو تشن حرب تطهير عرقي شاملة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وتستهدف اإلنسان 

 ."والمكان، في محاولة منها لفرض وقائع جديدة على األرض

من  المستوطنين في الوقت الذي يزعم فيه رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو فكرة إخالء: "وتابع
، فانه ينفذ عمليات تطهير "التطهير العرقي"بـ الضفة الذين سلبوا األرض الفلسطينية وطردوا أصحابها

 ."األرض في مختلف المناطقعرقي بحق أبناء شعبنا أصحاب 

التي  االستيطان االستيطاني يعتبر من أخطر مشاريع 'E1 ' أن مخطط"وأشار النائب أبو ليلى الى 
الضفة  سبة لشعبنا والعالم أجمع كون هذا المخطط يفصل جنوبنفذها االحتالل وخط أحمر بالن

 .مدينة القدس المحتلةلإلحكام طوقها وسيطرتها على " إسرائيلية"عن شمالها ومحاولة  الغربية

االحتالل يسعى لبسط نفوذه بشكل كامل على مدينة القدس المحتلة من خالل : "وأوضح قائال
عمليات مصادرة األراضي التي تتم لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية وبناء المزيد من الوحدات 

من أرضهم، واصفا ما تقوم به  المقدسيين االستيطانية بداخلها، فيما يعمل بشكل موازي على طرد
 ."حكومة االحتالل بعملية تطهير عرقي تستهدف الوجود الفلسطيني

بقاء والتشبث بأرضهم والتمسك وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة دعم صمود المواطنين من أجل ال
بها، مع مواصلة عمليات التضييق عليهم ومالحقتهم من قبل أذرع االحتالل المختلفة، واستمرار 

 .عمليات التهويد التي تمارسها سلطات االحتالل بحق الفلسطينيين

في " ةاإلسرائيلي"لوضع حد لالنتهاكات  وطالب النائب أبو ليلى المجتمع الدولي بالتدخل العاجل
على تنصلها من كافة االتفاقيات " إسرائيل"األراضي الفلسطينية ولجم حكومة االحتالل، ومعاقبة 

" إسرائيل"الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي، ووضع 
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ءات ملموسة موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجرا
  .لوضع حد الحتاللها المتواصل لألراضي الفلسطينية

 

  لتسريبه أمالك الكنيسة األرثوذكسية" ثيوفيلوس"مطالب فلسطينية بعزل البطريرك 
 

وسط (شارك المئات من أبناء الطائفة األرثوذكسية في فلسطين، بتظاهرة احتجاجية بمدينة اللد 
زل البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وتعريب الكنيسة ، دعت إلى ع)1948األراضي المحتلة عام 

 .األرثوذوكسية

وجاءت المظاهرة التي شاركت فيها أعداد كبيرة من أبناء الطائفة المسيحية؛ األرثوذكسية خاصة، 
 .لالحتجاج على بيع وتسريب ممتلكات الكنيسة األرثوذكسية لصالح سلطات االحتالل

إن ما يجري في "في الداخل الفلسطيني، يوسف خوري، وقال رئيس المجلس المّلي األرثوذكسي 
إذ يجري بيع لألراضي وتسريب لألمالك، التي وجدت لخدمة ... البطريركية جريمة كبرى وخيانة

 ."الطائفة ومؤسساتها وكنائسها ومدارسها وكهنتها

في اللد؛ " مار جريس" كنيسة وأضاف خوري، في تصريحات صحفية، أن المظاهرة نُظمت أمام
حيث كان يجري قداس بمشاركة ثيوفيلوس الثالث، جاءت لالحتجاج على ما يجري في البطريركية 

  ."باخسة من جريمة كبرى تتمثل ببيع وتأجير ممتلكات الطائفة األرثوذوكسية لسنوات طويلة وبأثمان"
 

  "باب األسباط"االحتالل يعتقل شاباً من 
 

) أحد أبواب القدس القديمة" (باب األسباط"قوات االحتالل اليوم الجمعة شابا من منطقة  اعتقلت
 .بعد تفتيشه ودن معرفة األسباب

وأفاد مراسلنا في القدس أن قوات االحتالل اقتادت الشاب المقدسي الى أحد مراكزها في المدينة 
  .لمقدسة لالستجوابا

  
 



 

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 2420902فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

Web site :http://www.pncecs.plo.ps 
 

  بالقدس" غوش عتصيون"مشروع لالحتالل يربط مستوطنات 
 

غوش "كشفت تقارير عبرية، النقاب عن إنهاء سلطات االحتالل لمشروع ربط مستوطنات تجّمع 
المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب القدس وبيت لحم، بمدينة القدس " عتصيون
 .المحتلة

، اليوم الجمعة، إن حكومة االحتالل أنهت جزءا من )حكومية(اإلخبارية العبرية " كان"وقالت شبكة 
 .مخطط توسيع حدود مدينة القدس بضم مستوطنات الضفة إليها

وأوضحت أن حكومة االحتالل تبني ممرات أسفل األرض تربط هذه المستوطنات بمدينة القدس، 
قضاء على االختناقات المرورية في الشوارع، لكن مبينة أن الهدف المعلن من هذه الممرات هو ال

 .الهدف الخفي هو ربط المستوطنات بالقدس من أجل ضمها عملياً على األرض

ال يخفون نيتهم من وراء هذه المشاريع وهي ضم مستوطنات معاليه " اإلسرائيليون"الساسة : "وأضافت
نات القريبة من القدس، إلى حدود والمستوط) جنوبا(أدوميم شرقي القدس المحتلة وغوش عتصيون 

 ."المدينة

ومسؤوليها حول تجميد المشاريع االستيطانية غير صيح، " اإلسرائيلية"وأكدت أن تصريحات الحكومة 
التي ستغّير  ومشاريع الضم  االستيطان األمور على أرض الواقع مختلفة والمنطقة تتغير لصالح"قائلة 

 ."وجه القدس

يدعم خطة لفصل أحياء  ياهونتن وذكرت وسائل إعالم عبرية، أن رئيس حكومة االحتالل بنيامين
ألف فلسطيني  150وبلدات فلسطينية وإخراجها من حدود بلدية القدس مما يعني طرد ما ال يقل عن 

من حدود نفوذ بلدية القدسن بهدف تقليص عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس المحتلة، 
  .والمحافظة على أغلبية يهودية
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  دساإلفراج عن مصور صحفي من الق
 

االحتالل، اليوم الجمعة، عن المصور الصحفي مصطفى الخاروف من سكان  محكمة أفرجت
 .قرب سور القدس التاريخي، دون شروط وادي الجوز حي

  .وكان االحتالل اعتقل المصور الخاروف صباح يوم أمس الخميس
 

  ام في سلوانمقدسيون يؤدون صالة الجمعة بخيمة االعتص
 

اليوم بصالة الجمعة في خيمة اعتصام بحي البستان في  المقدسيين شارك عشرات المواطنين
لمختلفة المبارك، احتجاجاً على محاوالت االحتالل وأذرعه ا المسجد األقصى جنوب سلوان بلدة

 .تنفيذ عشرات القرارات بهدم منازل المواطنين في المنطقة

وألقى الشيخ ناجح بكيرات، رئيس التعليم الشرعي بدائرة األوقاف االسالمية، خطبة الجمعة في 
الخيمة، ركز فيها على أهمية تعزيز صمود السكان وعدم االستسالم لسياسات االحتالل الهادفة الى 

 .بية للمسجد االقصى المباركتفريغ الخاصرة الجنو 

 .ولفت مراسلنا في القدس الى تواجد قوات االحتالل بمحيط المنطقة، وفرضها رقابة على المصلين

يذكر أن البلدية العبرية في القدس كانت أصدرت قرارات سابقة بهدم جميع منازل حي البستان 
تخدم أسطورة الهيكل المزعوم، فضال منزال لصالح مشاريع استيطانية وأخرى  88وعددها يزيد عن الـ

الحارة الوسطى بزعم ملكية يهود لألرض التي عليها /عن تهديدات مماثلة بطرد سكان حي بطن الهوى
  .مساكن المواطنين
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  ألفاً يؤدون الجمعة برحاب المسجد األقصى 45أكثر من 

 

رات من المسلمين األجانب، ألف فلسطيني من القدس والداخل الفلسطيني، والعش 45أدى أكثر من 
المبارك، رغم اجراءات االحتالل المشددة في المدينة  المسجد األقصى برحاب صالة الجمعة اليوم،

 .المقدسة

 .وشهدت القدس، خاصة بلدتها القديمة ومحيط المسجد المبارك حركة نشطة طيلة نهار اليوم

القدس تتعرض كل يوم العتداءات خطيرة من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل نواهضة أن مدينة 
وانتهاكات متكررة، من أبرزها تغيير معالم مدينة القدس التاريخية والدينية والجغرافية والسكانية؛ وذلك 
بمصادرة األراضي، وإنشاء المستوطنات عليها، وهدم مئات المنازل، وتشريد أهلها منها، ناهيكم عن 

بصورة استفزازية، ونصب الكاميرات الذكية، وزرع الوحدات  األقصى االقتحامات اليومية للمسجد
الشرطية، وذلك يأتي من أجل بسط السيطرة والهيمنة الصهيونية على المدينة المقدسة والمسجد 

 .األقصى المبارك

الدكتور نواهضة في خطبة الجمعة بالمسجد األقصى المبارك، العرب والمسلمين والشعب  وطالب
الفلسطيني باالنتباه لألخطار المحدقة بهم وتحمل مسؤوليتاتهم كاملة تجاه ديارهم وتجاه فلسطين 

  .ومدينة القدس والمسجد األقصى المبارك
 

  ي الكنيسة في القدسلجنة رئاسية فلسطينية تُنّدد بعمليات بيع وتسريب أراض
 

نددت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس المسيحية في فلسطين ولجنة المتابعة الوطنية لقرارات 
المؤتمر العربي األرثوذكسي، بعمليات بيع وتسريب أراضي الوقف العربي األرثوذكسي، وحرصهما 

لتواصل والتعاون بين اللجنتين، بما المشترك على استرجاع ما تم بيعه او تسريبه، ودعتا إلى تعزيز ا
 .يخدم القضية العربية األرثوذكسية

جاء ذلك خالل اجتماع مشترك، في بيت لحم، حضره رئيس اللجنة الرئاسية العليا عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة، والمهندس زياد البندك عضو اللجنة ومستشار الرئيس للشؤون 

بدرا عضو اللجنة الرئاسية، وأعضاء لجنة المتابعة ماهر ساحلية، جالل برهم، المسيحية، وباسم 
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المحامي جواد بولص، محمد الجعفري منسق لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، الدكتور 
 .عيسى جعنينة، عبد اهللا الهودلي، جمال هماش، وخضر كمال

لبيع والتسريب التي طالت أراض وأمالك الوقف وقال عميرة أن اللجنة الرئاسية تدين كل عمليات ا
العربي األرثوذكسي، وأنها معنية بتعزيز التواصل مع لجنة المتابعة لخدمة قضية العرب األرثوذكس 

 .وحماية حقوقهم، مؤكدا على حق أبناء الرعية في االحتجاج ضمن القانون والنظام

عة تسبب في تعكير األجواء وسوء الفهم بين وبين أن عدم التواصل بين اللجنة العليا ولجنة المتاب
اللجنتين، مشيرا أننا في مركب واحد، والبد من وضع إلية لتعزيز التواصل بين اللجنتين، والحوار مع 

 .الموقف الشعبي

ولفت عميرة إلى أن اللجنة العليا تلتزم بالموقف الرسمي لدولة فلسطين، وتعمل لالستفادة من كل 
التي تعتبر ذات أهمية خاصة ولها األولوية، ولذلك يجري  الخليل ية بابالفرص إلنجاح ملف قض

 .التركيز عليها، وهذا ال يعني عدم وجود ملفات أخرى

عقدتها اللجنة الرئاسية، بهدف تمكين الموقف وتحدث المهندس البندك حول جملة اللقاءات التي 
الفلسطيني، وحماية أراض وعقارات الوقف األرثوذكسي، مشيرا إلى اللقاءات التي عقدت مع الحراك 

 .الشبابي، والمجلس المركزي، ووكالء الكنائس إلجراء انتخابات المجلس المختلط

ة بهدف تعزيز التعاون والتكامل معها، ودعا البندك إلى ضرورة وجود قناة تواصل مع لجنة المتابع
ومقاربة لغة المواقف قدر اإلمكان بين الجانبين، دفاعا عن حقوق الرعية األرثوذكسية وأوقاف 

 .الكنيسة

من جهته ندد ساحلية بسياسة التفريط وعمليات البيع والتسريب ألراض وعقارات الوقف العربي 
الثالث، وعلى أهمية المقاربة بين الموقفين الشعبي األرثوذكسي التي يقودها البطريرك ثيوفيلوس 

والرسمي في الدفاع عن حقوق العرب األرثوذكس بهدف تحقيق أعلى مستوى من التكامل بين 
موضحا ان مواقف لجنة المتابعة تنطلق من مقررات المؤتمر العربي األرثوذكسي المنعقد في . الجانبين

قرر عزل البطريرك شعبيا ومؤسساتيا، وإصالح النظام  بيت لحم في أوائل أكتوبر الماضي، والذي
البطريركي المعمول به حتى اآلن، والدفاع عن ما تبقى من أوقاف الكنيسة والعمل على استرجاع ما 

 .فقدته الرعية جراء عمليات البيع والتسريب
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في حياة العرب واعتبر المحامي بولص ان قرارات المؤتمر العربي األرثوذكسي شكلت انعطافة تاريخية 
األرثوذكس والدفاع عن حقوقهم والنضال الوطني األرثوذكس، مشيرا أن قضية الدفاع عن هذه 

الحقوق وأراض الوقف األرثوذكسي تتعزز مكانتها والوعي بأهميتها في أوساط العرب األرثوذكس في 
لهذه الحقوق  فلسطين واألردن، وان المؤتمر وضع رؤية عميقة وشاملة وشق طريقا واضحا للوصول

التي سلبتها البطريركية من رعيتها خالل عشرات السنين الماضية، مؤكدا ان االلتزام بالقضية الوطنية 
 .والوقف الفلسطيني األرثوذكسي أهم من االلتزام بمراسيم االستاتيكو

اد ولفت الجعفري إلى أن لجنة المتابعة أقرت خطة في إطار قرارات المؤتمر خالل احتفاالت األعي
الميالدية، تهدف الى عدم مشاركة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في عيد مار نيقوالوس في بيت جاال 

وعيد الكنيسة في بيت ساحور وعدم منحه شرف المشاركة في عيد الميالد المجيد في السادس من  
  .كانون ثاني القادم

 

  تجاوب واسع مع حملة إلكترونية ضد بيع أراضي الكنيسة في القدس
 

لقى الحملة التي أطلقها نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل االجتماعي تحت عنوان ت
رفضا لعمليات تسريب أمالك الكنيسة األرثوذكسية التي   تجاوبا واسعا، )للبيع_مش_الكنيسة#(

 .ثيوفيلوس الثالث القدس كشف عنها مؤخرا، وارتبطت ببطريرك الكنيسة في

تشهد تفاعال كبيرا من قبل النشطاء الفلسطينيين وفي العالم  -قبل أيامالتي انطلقت - وال تزال الحملة 
العربي والغربي، الذين تحدثوا عن فضائح المسربين الذين شاركوا في بيع مساحات من األراضي 

 .االحتالل المحيطة للكنيسة لصالح سلطات

منصات التواصل نحو سبعة وحقق التفاعل مع الوسم أرقاما عالية، ووصلت أعداد المتفاعلين معه على 
 .ماليين، في حين بلغ أرقام الوصول نحو ثالثة ماليين

خالل فعاليات -وأكد النشطاء بتغريداتهم وتعليقاتهم على ما طالب به عشرات النشطاء األرثوذكس 
بسحب صالحيات البطريرك ورفع الحصانة  -مختلفة نظمت بالقدس المحتلة خالل األسابيع الماضية

 .مه للمحاكمة لمسؤوليته عن تسريب عشرات األمالك األرثوذكسية لالحتاللعنه، وتقدي
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كما طالبوا بمقاطعة ثيوفيلوس وتجريمه ومحاسبته، باإلضافة إلى رفض استقباله بشكل قاطع في أي 
 .فلسطين عيد مقبل من قبل الهيئات المسيحية في

واحتجاجات، لتحقيق أهدافها وال تقتصر الحملة على المشاركة اإللكترونية بل تتضمن وقفات 
بالضغط على الجهات والمؤسسات الرسمية لوقف تصرفات البطريركية وتجميد كل الصفقات المبرمة 

  .سابقا وإعادة النظر فيها
 

  !كيف تتحول من مدعي إلى مدعى عليه؟.. في القدس
 

" معاليه أدوميم"توجه المحامي المقدسي طارق برغوث إلى مركٍز تابع لشرطة االحتالل بمستوطنة 
جنوب شرق القدس المحتلة، األسبوع الماضي لتقديم شكوى بعد أن هاجمه مستوطنون، ليفاجأ بأنه 

 .تم تحويل التحقيق ضده بحجة التهرب من ضرائب أمالك بلدية القدس العبرية

العبرية، عن برغوث قوله بأنه تعرض للرشق بالحجارة من قبل مجموعة " هآرتس"ونقلت صحيفة 
المتطرفة أثناء تنزهه مع صديق له في منطقة قريبة " شباب التالل"التابعين لمجموعة  المستوطنين من

 .من المستوطنة

تقديم شكوى ضد المستوطنين، فوجئ أن المحقق أبلغه أنه  وأشار برغوث إلى أنه حين توجه إلى
 .موقوف على ذمة التحقيق في تهربه من ضرائب أمالك لصالح بلدية القدس

على حاجز معاليه أدوميم، وكذلك أفراد الشرطة عاملوه " اإلسرائيلي"ولفت برغوث إلى أن أفراد األمن 
وكان يبلغهم بمكان وجود المستوطنين الذين اعتدوا بإهانة وتعمدوا تأخير دخوله للمركز أكثر من مرة 

دقيقة من وصوله دخل المحقق إليه وفتح  20عليه، إال أنه حين تم السماح له بدخول المركز وبعد 
  .ضده ملف التهرب من الضرائب وترك القضية األساسية األخطر بالتعدي عليه
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  القدساستشهاد مواطن بزعم تنفيذه عملية دهس وطعن جنوب 
 

ُأعلن صباح اليوم الجمعة عن استشهاد شاب فلسطيني بإطالق الرصاص المباشر عليه من قوات 
على مفترق التجمع االستيطاني جنوب القدس وبيت لحم " وطعن دهس" االحتالل، بعد تنفيذه عملية

 .، وضابط بقوات االحتالل، حسب مصادر عبريةمستوطن، ما تسبب بإصابة"وش عتصيونغ"

عاماً  70أصيب بإصابة متوسطة، وأصيب مستوطن ) عاما 35(وذكرت نفس المصادر، أن ضابطاً 
ة طفيفة، وذلك جراء تعرضهما لعملية دهس قرب مفرق تجمع مستوطنات غوش عتصيون، وتم بإصاب

غربي القدس المحتلة، بعد تقديم " شعاريه تصيدق"بعين كارم و" هداسا"نقل المصابين إلى مشفيي 
 .اإلسعافات األولية لهما في المكان

من المركبة وهو يشهر سكيناً، وادعى المتحدث باسم جيش االحتالل أن منفذ عملية الدهس ترجل 
  .وتقدم باتجاه جنود االحتالل، وعندها أطلقوا عليه النار

 

  وفاء أهل الداخل لقبلتهم األولى".. قوافل األقصى"
 

يقود االحتالل اإلسرائيلي مستعيناً بأذرعه األمنية واالستخباراتية حملة مالحقة غير معلنة 
، التي تنطلق من الداخل الفلسطيني المحتل لشد الرحال نحو المسجد المبارك، "األقصى قوافل"لـ

 .بهذه القوافل وإصرارهم على االنتظام فيها 48لتخوفها من االرتباط الوثيق ألهالي أراضي الـ

تحت مجهرها، على الرغم من أنه " قوافل األقصى لشد الرحال"وع وتضع سلطات االحتالل مشر 
مشروع دائم وليس بالجديد، ورسالته واضحة وهي شد الرحال إلى األقصى للصالة فيه، ومن جهة 

 .ثانية دعم صمود أهل القدس

ويقول مدير عام جمعية األقصى رعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية في الداخل الفلسطيني غازي 
إن مشروع قوافل األقصى تقوم على رعايته األوقاف اإلسالمية في الداخل منذ " صفا"يسى لوكالة ع

 .دون انقطاع حتى اليوم، وهو من المشاريع الدائمة 2000عام 

حافلة كبيرة من الداخل الفلسطيني إلى األقصى  120ويضيف أنه يتم من خالل المشروع تسيير 
 .فل من كل أرجاء الداخل، الجليل والمثلث والمدن الساحلية والنقبللصالة فيه، ويتم التسيير للقوا
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وجمعية األقصى رسمية مسجلة ترعى شؤون األوقاف والمقدسات اإلسالمية وتعمل على المحافظة 
، وتركز في عملها على القدس والمسجد 1991، وأقيمت في العام 48عليها داخل أراضي الـ

 .لمسلمين في فلسطيناألقصى باعتباره من أقدس مقدسات ا

ويتبرع كل شخص يدخل قوافل حافالت األقصى بما يستطيع تقديمه لدعم استمرار المشروع نظًرا 
 .ألنه ال ترعاه أي جهة رسمية، ولذلك فإن استمراريته بدعم من أهل الخير

صى ويؤكد عيسى أن أجمل ما يمّيز أهل الداخل الذين يصعدون لهذه الحافالت، أنهم يبقون في األق
 .ألداء الصلوات الخمس كاملة فيه، وأن هناك مناطق وبلدات تخرج منها قوافل أربع مرات كل أسبوع

ويعتبر أن هذا يعكس تعلق وإصرار فلسطينيي الداخل على شد الرحال للمسجد األقصى، ومن جهة 
 .ثانية دعم صمود أهله في مواجهة الغطرسة والمالحقة اإلسرائيلية لهم

قوات االحتالل حمالت اعتقاالت سابقة ضد ناشطين ومشاركين في حافالت شد وسبق أن شنت 
الرحال لألقصى، وأصدرت بحق عدد منهم أحكاًما باالعتقال أو الحبس المنزلي، وفي يونيو المنصرم 

منعت أهالي مدينة أم الفحم من المشاركة في هذه الحافالت، خاصة بعد عملية االشتباك باألقصى 
 .يوليو من العام الجاري 14ثة شبان من عائلة جبارين بأم الفحم في التي نفذها ثال

 حافالت مبواعيد الصلوات

وفي هذا اإلطار تحرص الجمعية على تسيير حافالت مع كل وقت صالة، وذلك مراعاة لمشاغل 
 .الفلسطينيين خالل ساعات النهار أو المساء

س بشكل عام خاصة أصحاب المحال ومن جانب أخر، تعكف الجمعية على دعم صمود أهل القد
التجارية الذين يواجهون حمالت ضريبية من قبل سلطات االحتالل لمحاولة تهجيرهم، خاصة سكان 

 .البلدة القديمة

ويقول مدير جمعية األقصى إنها ستبدأ بداية العام المقبل بإطالق مشروع دعم أهالي القدس اقتصاديًا، 
 .يكون بالشراكة مع الغرفة التجارية وصندوق وقفية القدسوهو الشق الثاني للمشروع، والذي س

ويشير إلى أن المشروع يهدف للتواصل والتعرف مع أهل القدس ودعمهم اقتصاديًا بكل ما يستطيع 
القائمون والمشاركون في المشروع، خاصة وأن األهالي يعانون األمرْين من تصاعد إجراءات االحتالل 

 .داخل أسوار القدس
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من أن جمعية األقصى مرخصة وتعمل بشكل واضح وقانوني، إال أن القائمين على المشروع وبالرغم 
يتعرضون الستدعاءات وتحقيقات حول عملهم، هذا باإلضافة إلى مالحقة القوافل المسّيرة يومًيا عند 

 .نقاط يتم تصّيد الحافالت فيها بشكل متعمد

 مالحقة وإصرار للوصول

إلسرائيلية تراقب عملنا بشكل مستمر، فكل جهة تعمل من أجل إن السلطات ا: "ويقول عيسى
األقصى في الداخل وغيره هي تحت المجهر، هذا على الرغم من أن عملنا قانوني وال يوجد أي ذريعة 

 ."لهم لمالحقتنا

ويفيد بأن االحتالل وبحجج واهية يعمل على توقيف الحافالت ويضع نقاط تفتيش لها ويتم التحقيق 
 .ب حول المسئولين عن المشروع، إلى جانب استدعاء القائمين على المشروع وتهديد عملهممع الركا

ولتخطي هذه المالحقات االسرائيلية، يقصد أصحاب الحافالت طرقًا التفافية من أجل الوصول إلى 
هذا المكان المقدس وأداء الصلوات فيه كواجب لحمايته ودعم صمود أهله، رغًما عن العقبات 

 .ئيليةاإلسرا

  وكالة صفا: المصدر
 

  شهور 6االحتالل يبعد المعلمتين حلواني وخويص عن األقصى مدة 
 

سّلمت شرطة االحتالل الصهيوني، اليوم الخميس، معّلمتان مقدسيتان قرارًا يقضي بإبعادهما 
 .شهور 6المبارك لمدة  المسجد األقصى عن

التابع لشرطة االحتالل عصر " القشلة"وقالت هنادي حلواني إنها حضرت وخديجة خويص إلى مركز 
االحتالل، يقضي اليوم، حيث استلمتا عند البوابة الخارجية قرارًا إداريًا من قبل عناصر من مخابرات 

 .شهور 6بإبعادهما عن المسجد األقصى لمدة 

وكانت شرطة االحتالل قد استدعت أمس األربعاء المعلمتان حلواني وخويص للتحقيق معهما في مركز 
وأُفرج عنهما عقب ساعات من التحقيق في عّدة أمور تتعّلق . غرب القدس" القشلة"شرطة االحتالل 

 .، شرط أن تعودا اليوم لتتسّلما أمر إبعادهمااألقصى بالمسجد
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، بناء على معلومات سرية "قائد شرطة لواء القدس"وأضافت حلواني، أن هذا القرار موّقع من قبل 
وحتى ) غًدا(من الشهر الجاري  17لدخول لألقصى من الـ بحيث نُمنع من ا"استخباراتية قد وصلته، 

 ."2018مايو عام / من شهر أيار 13الـ 

 .وأشارت إلى أن االحتالل يحرمهما من حّقيهما في العبادة ودخول المسجد األقصى، بهذا القرار

/ أولمن شهر تشرين  27أن المعلمتين حلواني وخويص، قد أنهتا في الـ " قدس برس"وأفادت وكالة 
أكتوبر الماضي فترة إبعادهما عن المسجد األقصى والتي ُفرضت عليهما من قبل االحتالل بعد 
 .خروجهما من السجن، وذلك لمدة شهر، وتمكنتا في اليوم التالي من دخول المسجد األقصى

من  17بالقدس، في الـ " حي واد الجوز"واعتقلت مخابرات االحتالل حلواني من منزلها في 
سبتمبر الماضي، وحّولتها للتحقيقات، أّما خويص فقد اعتقلت عقب استدعائها للتحقيق، في /أيلول

 .السادس من شهر أيلول الماضي

يوًما،  14ريطة الحبس المنزلي لمدة من أيلول ش 28االحتالل باإلفراج عنهما في الـ  محكمة وقضت
فة الض وإبعاد عن المسجد األقصى لمدة شهر لكل منهما، إضافة إلى قرار منع سفرهما ومنع دخولهما

 .أشهر، كما فرضت عليهما دفع كفالة مالية بقيمة خمسة آالف شيكل 6لمدة  الغربية

وتعّد خويص وحلواني من رّواد المسجد األقصى ومعّلماته، ممن يالحقهّن االحتالل باستمرار، ويمنع 
دخولهن للمسجد األقصى، كما عّممت شرطة االحتالل اسميهما على أبواب المسجد لمنع دخولهما 

 .ه، بحجة أنهما تتصّديان للمستوطنين وتكّبران في وجوههم أثناء اقتحاماتهمإلي

وسبق أن تعّرضتا للعديد من االعتقاالت واالعتداءات والتحقيقات، إضافة إلى أوامر اإلبعاد المتجّددة 
 .سواء عن المسجد األقصى أو البلدة القديمة، أو منع سفرهما خارج البالد

 
  طيني لإلعالمالمركز الفلس :المصدر 
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  مدرستان فلسطينّيتان مهددتان بالهدم من االحتالل
 

مهددتان بالهدم من قبل  قال المجلس النرويجي لالجئين إن مدرسين جديدتين بنيتا بتمويل أوروبي
 .سلطات االحتالل

أمرت الطالب الفلسطينيين بعدم حضور الصف " إسرائيلية" محكمة أن له وأضاف المجلس في بيان
العام الماضي بتمويل من  واللتين بنيتا في إحدى المدرستين الواقعتين في وادي السيق والمنطار

 .غاثة إنسانية للمجتمعات البدوية الفلسطينية، ويدرس فيهما حاليا مائة تلميذالمانحين األوروبيين كإ

على المدارس " اإلسرائيلي"أن الهجوم  - كيت أوروكي فلسطين عن مديرة المنظمة في- ونقل البيان 
بالقوة  القدس المحتلة وشرقي الضفة الغربية جزء من حملة أوسع لنقل المجتمعات الفلسطينية في
 .بهدف خلق مساحة للتوسع االستيطاني غير القانوني

الفلسطينيين إلى زيادة الضغط  األطفال تعليم ودعت أوروكي الحكومات والجهات المانحة التي تمول
ذلك يعتبر انتهاكا للقانون اإلنساني  ومصادرة البنية التحتية للمدارس، وقالت إن هدمالدبلوماسي لمنع

من جهته، قال مدير مدرسة المنطار وسام مرعي . الدولي والحق األساسي لجميع األطفال في التعليم
 .سيتسربونإنه في حال تم هدم المدرسة فإن معظم األطفال 

هدمت في وقت سابق من العام " اإلسرائيلية"السلطات  وأشار المجلس النرويجي إلى أن
ثالث مدارس أخرى في الضفة ممولة من خالل المساعدات الدولية، وذلك قبل أن يعود   الجاري

بالضفة معرضة حاليا  ووفق نفس المصدر، فإن ستين مدرسة. األطفال إلى المدرسة بعد عطلة الصيف
 .لخطر الهدم، كما يواجه األطفال في مدارس الضفة هجمات على حقهم في التعليم

النصف األول من العام الحالي  ألف تلميذ فلسطيني تعرضوا في 14وأشار البيان إلى أن نحو 
لحوادث مختلفة بالضفة شملت إطالق قنابل غاز مدمع وقنابل صوتية على األطفال الذين كانوا في 

عند  التحرش بهم أو عائدين منها، إضافة العتقالهم وهم في صفوفهم الدراسية، أو طريقهم للمدرسة
 .نقاط التفتيش

 

  -انتهى -


