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نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم

* فرنسا تدين وتحذر من خطط إسرائيل لبناء مستوطنات في القدس.

* مستوطنون يقتحمون األقصى ومصلون يتصدون بهتافات التكبير.

* االحتالل يؤجل محاكمة األسيرة الجريحة دويات من القدس.

* االحتالل بصدد السماح ألعضاء الكنيست والوزراء القتحام األقصى.

* تأجيل التصويت على قرار منع األذان في "الكنيست" بعد إدخال تعديالت عليه.

* تنفيذي اإلعالم العربي" يناقش توصية اختيار القدس عاصمة دائمة لإلعالم العربي.

* قوات االحتالل تعتقل 17 مواطنا بالضفة والقدس بينهم 5 أطفال.

* ورشة بعنوان دور اليونسكو في حماية اآلثار الدينية في القدس.

* د. عيسى: القدس تتعرض الستراتيجية استيطانية احتاللية تهويدية ممنهجة.
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فرنسا تدين وتحذر من خطط إسرائيل لبناء مستوطنات في القدس

باريس- الحياة الجديدة- أدانت فرنسا، اليوم الثالثاء، خطط إسرائيل لبناء مستوطنات غير شرعية جديدة في 
القدس الشرقية، خاصة على أراض استولت عليها من فلسطينيين، محذرة من "التأثير السلبي" لهذه الخطوة على 

عملية السالم. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، نشرته وكالة األنباء الكويتية "كونا"، إن التوسع االستيطاني من 
شأنه أن يقوض إمكانية التوصل لحل لوضع القدس، الذي ال يمكن التوصل إليه إال من خالل المفاوضات بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين. وأضافت أن قرار بناء 500 وحدة سكنية جديدة قرب مستوطنة "رامات شلومو" 

خارج اطار القانون، سيزيد من عزل القدس عن الضفة ويقوض إمكانية التوصل الى حل نهائي بشأن وضع المدينة، 
وأكدت أن بناء المستوطنات يعد عقبة كبيرة امام استئناف مفاوضات السالم بين الجانبين.

مستوطنون يقتحمون األقصى ومصلون يتصدون بهتافات التكبير

 
القدس 23-11-2016 وفا- اقتحم 36 مستوطنا يهوديا، اليوم األربعاء، المسجد االقصى من باب المغاربة، 

بحراسة معززة من شرطة االحتالل الخاصة.
ونفذت مجموعات المستوطنين جوالت استفزازية ومشبوهة في المسجد تصدى لها مصلون بهتافات التكبير 

االحتجاجية.
في الوقت ذاته، أدت مجموعة من طالب جامعة "تل أبيب" صالة فجر اليوم برحاب المسجد االقصى، فيما 

واصلت قوات االحتالل احتجاز بطاقات الشبان خالل دخولهم إلى المسجد األقصى.

االحتالل يؤجل محاكمة األسيرة الجريحة دويات من القدس

 
القدس 23-11-2016 وفا- أجّلت محكمة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االربعاء، محاكمة األسيرة المقدسية 
الجريحة شروق دويات (19 عاما) من سكان قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حتى الخامس 

والعشرين من الشهر المقبل.
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وكانت الفتاة المقدسية دويات أصيبت في الـ7 من تشرين أول الماضي، بجروح بعد إطالق النار عليها من قبل 
مستوطن في شارع الواد بالقدس القديمة، بزعم محاولتها طعنه؛ األمر الذي فنده وكذبه شهود عيان، والذين 
أكدوا أن الفتاة دويات دافعت عن نفسها ببساطة عن طريق دفع مستوطن حاول خلع حجابها أثناء سيرها في 

المنطقة، بحقيبتها، وقد أطلق عليها النار وتُركت تنزف نحو ساعة قبل نقلها إلى المشفى وهي مقيدة ومعتقلة.

االحتالل بصدد السماح ألعضاء الكنيست والوزراء القتحام األقصى

"أردان يعارض مشروع قانون منع "األذان
القدس 23-11-2016 وفا- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم االربعاء، إن وزير أمن االحتالل جلعاد 
أردان أكد بأن قواته ستسمح قريباً ألعضاء البرلمان "الكنيست" والوزراء، بـ"التجوال الميداني داخل المسجد 
األقصى المبارك، وذلك في أعقاب إيقاف االقتحامات للمسجد على مدار عدة أشهر بأمر من نتنياهو، وبتوصيات 

من أجهزة األمن والمخابرات."
وبخصوص مشروع قانون حظر األذان أو تقييده، أكد أردان معارضته لهذا القانون، الذي يحظر رفع األذان عبر 
مكبرات الصوت في المساجد، موضحاً أن هذا القانون ال داعي له، وبالمقابل يوجد قانون "الضجيج"، والذي 
يسمح ويجيز فرض وتحديد استعمال مكبرات الصوت في المساجد، غير أن شرطة االحتالل لم تطبقه حتى 

اللحظة.
وأضاف أردان: "تمتلك الشرطة اإلسرائيلية الصالحيات بمنح األفضليات، وتحديد األولويات في تطبيق القوانين، 
وقد وجهت للشرطة انتقادات شديدة اللهجة عندما لم يطبق قانون الضجيج، وإسكات الصوت الصادر عن 

مكبرات الصوت في المساجد."

تأجيل التصويت على قرار منع األذان في "الكنيست" بعد ادخال تعديالت عليه

 
القدس 23-11-2016 وفا- سحب الوزير بحكومة االحتالل يعقوب ليتسمان الليلة الماضية االلتماس الذي 
كان قدمه إلى ما تسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" ضد مشروع القانون الخاص بـ"منع استخدام مكبرات 

الصوت في دور العبادة" ويتعلق بشكل خاص بصوت األذان في المساجد.
جاء ذلك بعد ان اتفق ليتسمان مع رئيس االئتالف الحكومي دافيد بيتان على تعديل مشروع القانون بحيث يحظر 

استخدام المكبرات ما بين الساعة الحادية عشرة ليال والسابعة صباحا فقط.
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وترتب على ذلك، تأجيل التصويت على مشروع القانون الذي كان مقررا اليوم في برلمان االحتالل "الكنيست" 
فيما عزت وسائل اعالم عبرية سبب التأجيل الى تهديدات النائب أحمد الطيبي باللجوء إلى المحكمة العليا، في 
حين قال رئيس "الكنيست" يولي ادلشتاين إنه يعارض طرح مشروع القانون اليوم على "الكنيست" للتصويت عليه 
بالقراءة التمهيدية بسبب سفره الى خارج البالد. وانه يرغب في إدارة الجلسة بنفسه "بسبب حساسية مشروع 

القانون."
وكانت "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" صادقت، األحد الماضي، على مشروع قانون يفرض قيودا على 

استخدام مكبرات الصوت في رفع األذان بالقدس وداخل اراضي الـ48.
ولفت مراقبون محليون الى أن الهدف من التعديل هو االستمرار في استخدام الصفارات إيذانا ببدء حرمة يوم 

السبت.

تنفيذي اإلعالم العربي" يناقش توصية اختيار القدس عاصمة دائمة لإلعالم العربي

القاهرة 22-11-2016 وفا- يناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب في اجتماع دورته 
السادسة يوم غد األربعاء، بمقر األمانة العامة للجامعة العربية، توصية اختيار القدس عاصمة دائمة لإلعالم العربي.

وتناقش الدورة نتائج وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة لإلعالم العربي الصادرة في 21 نوفمبر الجاري، خاصة 
تبني القدس عاصمة دائمة لإلعالم العربي، بالتوازي مع اختيار عاصمة عربية أخرى سنويا، بهدف الحفاظ وترسيخ 

هوية القدس العربية في وجه محاوالت التهويد التي تتعرض لها من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
كما يناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب القرار المتعسف الذي اتخذته سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي بمنع رفع األذان عبر مكبرات الصوت داخل القدس.
ومن أبرز التوصيات التي يناقشها المكتب مسودة الخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة 2030، والتي 
أعدها قطاع اإلعالم واالتصال، تنفيذاً ألهداف التنمية المستدامة 2030 التي تبناها قادة دول العالم في قمة 
أممية تاريخية خالل اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر 2015، والتي تتمثل في خطة طموحة 

للتنمية المستدامة، تشمل 17 هدفا ترمي جميعها إلى رفع مستوى جودة الحياة حول العالم في شتى المجاالت.
وتنطلق الخريطة االعالمية العربية من تلك األهداف، وتهدف إلى تعزيز اهتمام مشاركة اإلعالم العربي بقضايا 

التنمية المستدامة.
كما يبحث االجتماع إعادة وتحديث االستراتيجية اإلعالمية العربية التي تهدف إلى تطوير الخطاب اإلعالمي 

ليكون خطابا إعالميا عربيا يواكب التطور ويتعامل مع عصر العولمة.
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كما يتضمن جدول األعمال، متابعة الخطة الجديدة للتحرك اإلعالمي العربي في الخارج، واللجنة العربية لإلعالم 
االلكتروني، ودور اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرهاب.

ورشة بعنوان دور اليونسكو في حماية اآلثار الدينية في القدس

رام الله - دنيا الوطن- عقد المركز الدبلوماسي الشبابي اليوم الثالثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦ ورشة عمل بعنوان 
"دور منظمة اليونسكو في حماية اآلثار الدينية في القدس" في مطعم الالتيرنا– غزة بحضور مجموعة من 

األكاديميين والقانونيين ومشاركي المؤتمر الثاني لنموذجاألمم المتحدة في فلسطين.
ترأس الجلسة أستاذ العلوم السياسية ومدير التدريب لنموذج األمم المتحدة في فلسطين يحيى قاعود، حيث 
أوضح بأن *الورشة تأتي ضمن اللقاءات المحورية التييعقدها المركز والتي تتناول القضايا الفلسطينية الملحة 
محلياً ودولياً، وأكد على أهمية الدبلوماسية الشعبية في دعم الدبلوماسية الرسمية، خاصة في الدول التي تحترم 
الديمقراطية والتعبير.

وقدم الورقة األولى في الورشة أستاذ القانون الدولي- عميد كلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين 
الدكتور* محمد أبو سعدة، وحملت الورقة عنوان "قرارات منظمة اليونسكو بين  اإللزام والتوصية" حيث تناول 

فيها قيمة القرار، وكيف يمكن التعامل مع قرارات اليونسكو فلسطينياً.
كما أوضح أن المساهم األكبر في ميزانية اليونسكو هي الواليات المتحدة األمريكية وبالتالي إن لم تدفع سوف 
تقوض اليونسكو، ومن أحد االسهامات الفلسطينية المهمة على صعيد القانون الدولي أن دولة فلسطين أصبحت 
عضو في منظمة اليونسكو قبل أن تكون دولة، وبالمقابل نفذت الواليات المتحدة قرارها وامتنعتعن تسديد 
االلتزامات، وتبعاً للنظام األساسي لليونسكو: الدولة التي ال تدفع التزاماتها تجمد عضويتها، وهذا ما حدث -

. بالفعل- مع أمريكا وإسرائيل في تلك السنة ودخلت فلسطين
وتحدث عن أهمية استخدام خيار الدبلوماسية والقانون الدولي في الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي، وأوضح بأنه 
ال يمكن االعتماد على خيار وحيد في مواجهة االحتالل حتى وإن كانت المقاومة المسلحة، وأضاف قائالً: أن 
الدبلوماسية الفلسطينية منذ مطلع العام 2012م حققت العديد من االنجازات والنجاحات في

المجتمع الدولي.
وبمقارنة ما يحدث اليوم في القدس مع ما حدث أثناء حكم حركة طالبان في أفغانستان، حينما أقدمت على تفجير 
تمثالين، نجد أن العالم يتعامل بازدواجية المعايير حيث رفض اليونسكو ودول العالم ما حدث، أما االنتهاكات 
اإلسرائيليةواالعتداء على األقصى  والحفريات وتدمير اآلثار لم تجد استنكاراً عالمياً كبيراً كما حدث مع 
طالبان. فالقرار الصادر عن اليونسكو بشأن مدينة القدس لم يحمل أسماء اسرائيلية وهذا ما أغضب إسرائيل، 
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وعليه منعت إقامة اآلذان في القدس.
أما الورقة الثانية كانت للمندوب الفلسطيني المناوب لدى اليونسكو منير انسطاس، وحملت عناون "االجراءات 
وأليات اتخاذ القرار في منظمة اليونسكو" الذي تحدث عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون في المحافل 
الدولية، وخاصة في منظمة اليونسكو حيث قال "رغم الصعوبات نحن مستمرون وقادرون على العمل ومصممون 
لتحقيق نتائج إيجابية فقد حصلنا على تأييد دولي لتمرير القرار، إال أن هناك الكثير من الدول التي عارضت 

القرار."
القرار األخير الصادر عن اليونسكو ال ينفي عالقة األديان السماوية في القدس، وأهم ما جاء به هو استخدام 
المسميات العربية بدالً من اإلسرائيلية. إن إسرائيل تطالب منذ عام بالتسميات اإلسرائيلية، ويعود ذلك وفق تقدير 
السفير انسطاس إلى سببين رئيسيين وهما: األول: المبادرة الفرنسية هزت إسرائيل، حيث أكدت أن الحل 
للصراع القائم سوف يكون في المسرح الدولي، أما الثاني: هدف إسرائيل االستراتيجي بضم القدس

الشرقية وفق الوسائل القانونية، وحينما فشلت أمام الدبلوماسية الفلسطينية فعادت إلى استخدام الدين اليهودي 
والمسميات إلثبات ملكيتهم للقدس.

ونبه السفير الفلسطيني منير انسطاس بأن الصراع على األرض الفلسطينية ليس صراعاً دينياً، وال يمكن لنا 
الذهاب بهذا االتجاه التي تسير فيه إسرائيل إلثبات روايتها في ملكية القدس، فاألديان ال تعطي سيادة، فصراعنا 

مع االحتالل هو صراع وجود على األرض.
ويشار بالذكر بأن المركز الدبلوماسي الشبابي ينظم مثل ورش العمل هذه، تمهيداً لما سيطرحه في المؤتمر الثاني 
لنموذج األمم المتحدة في فلسطين بمشاركة ٦٠ مناقش، حيث سيتم محاكاة المجلس التنفيذي لمنظمة 
اليونسكو وطرح قضية تتعلق بحماية األثار الدينية في القدس من االنتهاكات االسرائيلية وذلك يوم األحد 

الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٦ في فندق الكومدور في غزة.

 قوات االحتالل تعتقل 17 مواطنا بالضفة والقدس بينهم 5 أطفال

أمد/رام الله:  شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدت الضفة 
الغربية والقدس المحتلتين.

وقال بيان صادر عن جيش االحتالل اإلسرائيلي، فإنه اعتقل 17 مواطنا من مدن الضفة، وأكدت مصادر اعالمية 
أن من بين المعتقلين أطفال.
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ففي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل 9 شبان و5 أطفال، عقب مداهمات شنتها في بلدة حزما 
شمال شرق القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات االحتالل الليلة، األسير المحرر فخري شلبي من مدينة طولكرم، باإلضافة العتقالها الشاب 
شادي أبو عفيفة "24 عاما "، من مخيم العروب شمال الخليل، بعد تحطيم محتويات منزله.

واعتقلت قوات االحتالل الشابين سعيد بنات، ومحمد أبو سل عقب مداهمة منزليهما في مخيم العروب شمال 
مدينة الخليل، كما اعتقلت الشاب إبراهيم قويدر عقب اقتحامها بلدة الدوحة في مدينة بيت لحم فجر اليوم.

واقتحمت قوات االحتالل مدينة قلقيلية فجر اليوم وداهمت عددا من المنازل ومطبعة وصادرت محتوياتها 
محتوياتها.

د. عيسى: القدس تتعرض إلستراتيجية استيطانية احتاللية تهويدية ممنهجة

أمد / رام الله : حذر الدكتور حنا عيسى، األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من 
مخطط سلطات االحتالل االسرائيلي للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية المحتلة من خالل مشروعها االستيطاني 
التوسعي في المدينة ومصادرة آالف الدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، مشيراً أن القانون الدولي 
يعتبر المدينة المقدسة أرضاً واقعة تحت االحتالل غير المشروع وتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف 
الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة األراضي الفلسطينية والطرد القسري واالستيطان 
وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البالد. مشددا أن االستيطان، يندرج في إطار جرائم الحرب وفقاً للفقرة 
الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، الفتا أنه األمر الذي يتطلب العمل على انشاء حشد 
دولي على المستويات كافة إلخضاع كيان االحتالل للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمهم باالستيطان والتهجير 

والتطهير العرقي التي يرتكبها في المدينة المقدسة المحتلة للديانات السماوية الثالث.
وقال األمين العام : "إن كل أعمال االستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات االحتالل االسرائيلي في القدس باطلة 
من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة، مشيرا ان سلطات االحتالل اإلسرائيلي منذ 
احتاللها لمدنية القدس الشرقية سنة 1967 وهي تستمر بمحاوالت حثيثة لنزع الهوية العربية واإلسالمية التاريخية 
من مدينة القدس وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، اضافة للسيطرة على المدينة وتغيير معالمها 

بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها.
وأضاف، أن المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤد لوضع حد لمصادرة األراضي ووقف االستيطان بل 
على العكس تماما قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها االستيالئية على األراضي الفلسطينية، وتعمدت خالل السنوات 
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األخيرة الثالث لتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها، وعزلها للمدينة وضواحيها عن محيطها 
الفلسطيني في الشمال والجنوب وتشويهها النمط  العمراني للقدس القديمة والقرى المحيطة، إضافة لتهديدها 

بعض التجمعات السكانية باإلزالة.
وأوضح ان القدس  تتعرض إلستراتيجية استيطانية احتالليه تهويدية ممنهجة هدفها  طمس الهوية العربية واالستيالء 
على مقدساتها المسيحية  واإلسالمية، وتفريغ المدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهودي على األرض على 
أنقاض المصالح اإلسالمية والمسيحية،  الفتا ان هناك معطيات فلسطينية وفقا لوسائل االعالم، أن مجموع 
المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلغ 503 مستوطنات، وأن عدد المستوطنين في هذه 
المستوطنات يزيد عن مليون، وهذا األمر يفضح أنه رغم قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة 
واتفاقيات السالم التي وقعت بين إسرائيل ومصر وإسرائيل واألردن وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية جميعها 

لم تتمكن من تحقيق حماية لمدينة القدس المحتلة.
واكد د. عيسى، ان القانون الدولي اإلنساني يؤكد على عدم شرعية االستيالء على األراضي وبناء المستوطنات 
عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أوال في اتفاقية الهاي لسنة 1907. حيث المادة 46 تنص على " الدولة 
المحتلة ال يجوز لها أن تصادر األمالك الخاصة، و المادة 55 تنص على أن " الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير 

لألراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة األمالك الخاصة.
وتابع "وثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه  "ال يحق لسلطة االحتالل نقل 
مواطنيها إلى األراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها". و المادة 53 تنص 
على انه "ال يحق لقوات االحتالل تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية األفراد أو الدولة أو 

التابعة ألي سلطة من البلد المحتل".
واستطرد، "وثالثا في قرارات مجلس األمن والجمعية العامة لألمم المتحدة التي أدانت السياسات اإلسرائيلية بكافة 
أشكالها في األراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة األراضي الفلسطينية لألغراض العسكرية المختلفة، بناء 

المستوطنات اإلسرائيلية، شق الطرق االلتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها".
وشدد خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى أن مخططات االحتالل االستيطانية في مدينة القدس المحتلة تهدف 
إلحداث واقع جغرافي وسياسي جديد ال يسمح للمفاوض "اإلسرائيلي" بتقديم تنازالت في مفاوضات الوضع 
النهائي، منوها انه منذ توقيع اتفاق أوسلو في 13 من سبتمبر1993، وإسرائيل تصعد من وتيرة االستيطان في 
الضفة الغربية والقدس، حيث ووفقاً إلحصاءات رسمية فلسطينية، ضاعفت إسرائيل عدد المستوطنين منذ االتفاق 
حتى نهاية العام 2013 خمس مرات، األمر الذي يفضح ان  "إسرائيل" استخدمت الحرب والسالم لتعزيز 

وجودها ومنع أية إمكانية للتوصل إلى السالم.
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وأشار حنا، "ما تم االتفاق عليه مسبقا مع إسرائيل لم ينفذ منه شيء وبالتالي حتى  قرار 181 لسنة  1947 
المتعلق  بتدويل مدينة القدس وبدء المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وتوقيع إعالن المبادئ في 1993/9/13 
وانتهاء بتطبيق االتفاق، لم تتضح مسألة القدس ومكانتها القانونية رغم الجهود ومحاوالت الوساطة التي كان بها 
اطراف إقليمية دولية من اجل التوصل إلى تسوية سلمية  للصراع العربي اإلسرائيلي، كما ان كل الخطط 
والمبادرات ومشروعات التسوية السياسية ما زالت القدس بعيدة عن التسوية السياسية الحقيقية التي يمكن من 

خالل حلها إلى أن تقود  إلى سالم عادل وشامل ودائم".
ونوه  "إسرائيل استغلت حجم العالقات الناشئة معها لتقوم بمصادرة األراضي واالستيالء عليها بالمزيد من التهويد 
واالستيطان، فبعد حرب حزيران سنة 1967 قامت إسرائيل بمصادرة األراضي األميرية المملوكة للدولة أساسا 
لصالح الجيش واألمور العسكرية والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفة الغربية بما فيها 
القدس المحتلة بهدف التهويد واستيعاب المهاجرين واستمالك ومصادرة األراضي الالزمة لتشكيل محيط حيوي 
لمعسكرات الجيش والمستوطنات فيما عرف بالحماية الطبيعية والطرق االلتفافية لتجنب مواجهة أعمال المقاومة 
الوطنية والسعي المتواصل إلخراج السكان من أراضيهم عبر الضرائب والمالحقات وتدمير المزروعات وخاصة 
شجر الزيتون وتشجيع وحماية المستوطنين للسيطرة  على األراضي واألمالك الفلسطينية العربية في القدس 
وغيرها ناهيك عن  بنائها جدار  الفصل العنصري لتشكيل سجن كبير للشعب الفلسطيني ولتحقيق المزيد من 

السيطرة عليه ولضم مساحات جديدة من األراضي  و المياه الجوفية".

******************
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