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  م15/2/2016 األثنين: التاريخ
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  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  
  

  المواطنينالقدس تتحول لثكنة عسكرية وٕاجراءات مشددة بحق. 

 شهيدان برصاص االحتالل في القدس المحتلة. 

 طوق أمني يرافق تسليم وتشييع الشهيد أبو شعبان: القدس. 

  االحتالل يقرر تسليم جثمان شهيد مقدسي -يوما 124بعد. 

  جبل المكبر"االحتالل يغلق أحد شوارع بلدة". 

 الصهيونيالمخصصات اإلضافية مقابل تعليم المنهاج .. في مدارس القدس. 

 قرار إ قي في القدس واألغوار الشمالية و عمليات هدم وتطهير عر : تقرير

  .مخططات استيطانية جديدة
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  القدس تتحول لثكنة عسكرية وٕاجراءات مشددة بحق المواطنين
تحّول وسط مدينة القدس المحتلة، خاصة المنطقة الممتدة من حي  -وفا 2016-2-15القدس 

مرورًا بشارع السلطان ) أحد أشهر بوابات القدس القديمة(ومنطقة باب العامود المصرارة التجاري 
وشارع صالح الدين، الى ثكنة عسكرية،  - من أبواب القدس- سليمان وصوًال الى منطقة باب الساهرة

بفعل االنتشار الواسع لقوات االحتالل ودورياتها الراجلة والمحمولة والخيالة، ونْصبها متاريس طيارة 
 .باغتة وثابتة في المنطقة لتفتيش المقدسيين ومركباتهمم

جاءت تعزيزات االحتالل وسط المدينة بعد استشهاد شابين في وقت متأخر من مساء األحد، بزعم 
  .تنفيذهما عملية إطالق نار مزدوجة، في منطقة باب العامود

وعمر أحمد   ،)عاما 20(منصور ياسر عبد العزيز شوامرة  وأفادت مصادر محلية أن الشهيدين هما
  .من سكان القبيبة شمال غرب القدس المحتلة) عاما 20(عمرو 

وقالت مصادر إعالمية عبرية متطابقة مع بيان لناطقة باسم شرطة االحتالل دون تأكيدها من مصدر 
محايد أو شهود عيان، إن قوات االحتالل أطلقت النار تجاه فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطالق نار 

  .قرب سكة القطار الخفيف القريبة من باب العامود وسط القدس
وتشهد منطقة باب العامود بشكل خاص، ووسط القدس بعامة أجواء شديدة التوتر بفعل إجراءات 
االحتالل وتوقيفها للشبان والفتيات للتفتيش المهين في المنطقة، فيما ظهر التوتر على عناصر جنود 

  .الحركة العامة في المدينة المقدسةاالحتالل؛ ما أدى إلى شّل 
  

  شهيدان برصاص االحتالل في القدس المحتلة
استشهد فجر اليوم االثنين، الشابان منصور ياسر الشوامرة، وعمر   -وفا 2016- 2-15   القدس

في  محمد عمرو من بلدة القبيبة بعد اطالق النار عليهما من قبل سلطات االحتالل في باب العامود 
 .حتلةالقدس الم

يومين الماضيين، أربعة فتية دون سن الثامنة إلسرائيلي قتلت بدم بارد خالل الوكانت قوات االحتالل ا
نعيم أحمد يوسف : ، والفتية)عاما 17(الفتاة كلزار محمد عبد الحليم العويوي من الخليل : عشرة، وهم
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، وفؤاد مروان )عاماً  15(كد ، من قرية العبيدية في بيت لحم، ونهاد رائد محمد وا)عاما 17(صافي 
  .من قرية العرقة غرب جنين) عاماً  15(خالد واكد 

  
  

  طوق أمني يرافق تسليم وتشييع الشهيد أبو شعبان: القدس
شيع عدد محدود جدًا من ذوي الشهيد المقدسي أحمد شعبان، فجر اليوم  -وفا 2016- 2- 15  القدس

 .لمقبرة اليوسفية في باب األسباط بالقدس المحتلةاالثنين، جثمانه الطاهر الى مثواه األخير في ا

وقالت مراسلتنا، إن سلطات االحتالل فرضت طوقًا أمنيًا على مدينة القدس وحولتها الى ثكنة 
  .منهم من الذكور بالمشاركة في تشييع الجثمان 6فردًا فقط،  14وسمحت لـ عسكرية

ى الرغم من الحصار المفروض على وعلت أصوات التكبير والهتافات من حناجر المشاركين عل
  .المقبرة؛ ومنع الطواقم اإلعالمية من الوصول إليها

في ثالجات االحتالل الى أن تم تسليمه  يوما واحتجز  124 وكان الشهيد أبو شعبان قد ارتقى قبل 
  .فجر اليوم

  
  

  االحتالل يقرر تسليم جثمان شهيد مقدسي -يوما 124بعد 
األحد تسليم جثمان  أمس يومطات االحتالل االسرائيلي مساء قررت سل -معا  2016-2- 14القدس 

  .الشهيد أحمد أبو شعبان بعد منتصف هذه الليلة
نها ستسلم جثمان أوأوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود أن مخابرات االحتالل أخبرته 

  .شخصا فقط 50ور الشهيد أبو شعبان لدفنه في مقبرة باب األسباط، بعد منتصف هذه الليلة، بحض
في شارع  2015-10- 14ارتقى بتاريخ ) وهو من حي رأس العامود ببلدة سلوان( والشهيد أبو شعبان 
  .يافا بالقدس الغربية

  
  "جبل المكبر"االحتالل يغلق أحد شوارع بلدة 
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  المركز الفلسطيني لإلعالم 2016- 2-15 القدس المحتلة
جنوب شرق " جبل المكبر"اليوم اإلثنين، أحد شوارع بلدة ، صباح "اإلسرائيلية"أغلقت قوات االحتالل 

  .بسبب المواجهات التي اندلعت صباح اليوم" عقاب جماعي"القدس المحتلة، بالمكّعبات اإلسمنتية كـ 
، عقب قيام عدد من "شارع المدارس"وأفاد الناشط شادي عليان، أن مواجهات اندلعت صباح اليوم في 

  .لنارية اتجاه جنود االحتالل الذين كانوا يتمركزون في المنطقةالشّبان بإطالق األلعاب ا
أن جنود االحتالل رّدوا بإطالق القنابل الغازية والصوتية باتجاه الشّبان، مشيرًا " قدس برس"وأضاف لـ

  .إلى عدم وقوع إصابات أو اعتقاالت في المنطقة
لمكّعبات اإلسمنتية بشكل كامل، مشيرا با" شارع المدارس"وأّكد أن قوات االحتالل قامت بإغالق أحد 

ال يمكن لألشخاص لألشخاص بالعبور من خاللها ناهيك عن المركبات، وذلك كعقوبة "إلى أنه 
  ".للسكان على المواجهات

يذكر أن الشارع ذاته، ُأعيد فتحه أواخر الشهر الماضي، بعد إغالق دام أكثر من ثالثة شهور، ضمن 
ددًا من األحياء والبلدات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة منذ العقاب الجماعي الذي شمل ع

  . أكتوبر الماضي/ اندالع انتفاضة القدس مطلع تشرين أول
قد قّدمت أربعة شهداء منذ بداية انتفاضة القدس هم عالء أبو جمل، وبهاء " جبل المكّبر"وكانت بلدة 

  .عليان، والطفلْين معتز عويسات، ومصطفى الخطيب
  

  المخصصات اإلضافية مقابل تعليم المنهاج الصهيوني.. ي مدارس القدسف
  كيوبرس  2016- 2-15القدس المحتلة 

ُيعد التعليم واحًدا من أهم عناصر القوة والنجاح ألي مجتمع يريد النهوض وااللتحاق بركب الدول 
لحفاظ على بقائه المتقدمة، فبناء اإلنسان علميا وثقافيا أمر ضروري، حتى يستطيع أي مجتمع ا

ومن هنا، فقد سعى االحتالل الصهيوني إلى ترسيخ وجوده في أذهان الفلسطينيين، من . واستمراريته
خالل بلورة مناهج تعليمية محّرفة لطالب المدارس، تغّيب حقيقة فلسطينيتهم وعروبة أرضهم، وٕاحالل 

  .أساطير االحتالل الصهيوني مكانها

   !ال جهاد وال عقيدة
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من كتبه التي أصدرها كمنهاج للطالب الفلسطينيين في " فلسطين"يكتف االحتالل بإلغاء اسم لم 
؛ بل أخذ يسّوق في مناهجه التعليمية "إسرائيل"المناطق التي تخضع تحت سيطرته، واستبدالها بكلمة 

الذي يدّرس تسكنها أقليات عربية، وتمادت أذرعه في التحكم بالمنهاج الفلسطيني " دولة يهودية"أنها 
  .في مدارس شرقي القدس المحتلة

وقد لقي المنهاج التعليمي المحّرف اعتراًضا كبيًرا لدى المقدسيين الذين أخذوا على عاتقهم إيصال 
المنهاج الفلسطيني إلى كل طالب في المدينة المقدسة، وذلك من خالل التواصل مع وزارة التربية 

 .ا توزيع كتب المنهاج غير المحّرف، بعيًدا عن أعين االحتاللوالتعليم الفلسطينية، واستطاعوا مؤخرً 

وزارة المعارف الصهيونية، لم يرق لها استمرار الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة تعّلم المنهاج 
التي يصل - الفلسطيني، فقررت في الفترة األخيرة حرمان قطاع المدارس التابع لها في المدينة المحتلة 

من المخصصات اإلضافية التي تدعم المدرسة من خاللها لرفع رواتب -مدرسة  30عددها إلى 
المعلمين وفتح مالعب ومختبرات وتحديث األدوات التعليمية، واشترطت على المدارس أن تفتتح 

   .الستئناف دفع الوزارة لتلك المخصصات" اإلسرائيلي"صفوف تعليم المنهاج 

ة لوزارة المعارف على فتح صفوف لتعليم المنهاج الصهيوني، وفي حال وافق مدراء المدارس التابع
ألف طالب مقدسي يدرسون في تلك المدارس؛ حيث يقول رئيس اتحاد  25فإن ذلك سيؤثر على 

إن مدينة القدس تعاني من نقص كبير  :"كيوبرس"أولياء أمور طالب مدارس القدس زياد الشمالي لـ 
زارة المعارف الصهيونية بفرض تعليم المنهاج الصهيوني، فذلك في الغرف التعليمية، وٕاذا ما نجحت و 

سيضطر الطالب المقدسيين إلى تعلم هذا المنهاج كونهم لن يجدوا بديال عن تلك المدارس؛ ما 
  .سيشكل خطًرا كبيًرا على الجيل الفلسطيني الناشئ

  المخصصات أو التشويه

ت، سيؤدي إلى انخفاض جودتها التعليمية واعتبر الشمالي أن حرمان المدارس من تلك المخصصا
مقارنة بالمدارس التي تتلقى مخصصات وزارة المعارف، من حيث توفير المختبرات واأللواح والدروج 
المريحة، عدا عن قدرة المدارس التي تتلقى المخصصات بزيادة رواتب معلميها وبالتالي تحسين أداء 

   .للمعلم وٕانتاجه

ارس الطور خضر أبو سبيتان، أوضح أنه منذ أربع سنوات يحاول عضو لجنة أولياء أمور مد
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االحتالل فرض المنهاج الصهيوني على مدارس شرقي القدس، لكنها المرة األولى التي ُتحرم فيها 
المدارس ممن رفضت تعليم ذلك المنهاج من مخصصاتها اإلضافية، ما يشكل ضغًطا أكبر على 

 .ن صراًعا مع وزارة المعارف الصهيونية والبلدية إللغاء هذا القرارمدراء المدارس، مبّيًنا أنهم يخوضو 

ودعا رئيس اتحاد أولياء أمور طالب مدارس القدس زياد الشمالي، السلطة الفلسطينية إلى فتح عدد 
جديد من المدارس في شرقي مدينة القدس؛ حتى يتمكن سكان المدينة من تلقي التعليم بعيًدا عن 

الثقافي، إضافة إلى تكثيف الرقابة الوطنية على مدارس القدس ومساءلة االحتالل التشويه والتغريب 
  .قانونيًّا إذا ما أجبر الفلسطينيين على تعلم منهاجه

  
  قرار مخططات استيطانية جديدةإ قي في القدس واألغوار الشمالية و عمليات هدم وتطهير عر : تقرير

رض ومقاومة االستيطان في للدفاع عن األأدان المكتب الوطني  - PNN/ 2016- 2- 13بيت لحم
سبوعي حول االستيطان سياسة التهويد والتطهير العرقي المتواصلة والتي ترتكبها قوات تقريره األ

اإلحتالل اإلسرائيلي باعتبارها جريمة جديدة تضاف الى جرائمها السابقة تحت مرأى ومسمع المجتمع 
 42غوار الشمالية طالت وبركسات المواطنين في األ الدولي، حيث نفذت عمليات هدم واسعة لمساكن

قرية بردال و قرية عين البيضاء ومنطقة الفارسية وخلة خضر :(منشأه في كل من القرى والتجمعات
  ).غوار الجنوبيةوالجفتلك وكرزلية في تجمعات األ

سالمي إكما وضعت قوات اإلحتالل اإلسرائيلي مخططا للتنفيذ لبناء كنيس يهودي على حساب وقف 
سفل األرض وقريب جدا من غربي المسجد األقصى، حيث سيتم أفي حيز موقع وقف حمام العين 

رث إصندوق ”ضافية في الموقع قبل البدء بتنفيذ الكنيس ويتبنى المشروع ما يسمى إاجراء حفريات 
وهي شركة حكومية تابعة مباشرة لمكتب رئيس الحكومة بتمويل من الملياردير اليهودي “ بكىالم
، فيما ستقوم ابنته بالتصميم الهندسي للكنيس وموقع إقامة الكنيس اليهودي سيكون “يتسحاق تشوفا”

ارع في األساس على حساب القاعة المملوكية التاريخية الواقعة أسفل وقف حمام العين، في أقصى ش
  .الواد في القدس القديم

ن السلطات اإلسرائيلية قررت توسيع المنطقة الصناعية أوكشفت مصادر اسرائيلية النقاب عن 
قلنديا الواقعة قرب مطار القدس شمالي المدينة، حيث صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم  –“ عطروت”
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توسيع المنطقة الصناعية يتضمن “ سلطة تطوير القدس”والبناء في القدس على مخطط أعدته 
، ووفقا للمخطط المقترح تقام شرق المنطقة الصناعية القائمة منطقة صناعية جديدة اطلق “عطروت”

القدس من الشرق والشارع المؤدي  –وتقع هذه المنطقة بين شارع رام اهللا “ مثلث عطروت”عليها اسم 
  .الى مطار قلنديا المهجور من الغرب

لف متر مربع في هذه المنطقة وستبلغ نسبة البناء أ 240ة مبنية بمساحة قامة منطقإومن المقرر 
ن يكون ارتفاع المباني ثالثة طوابق وستغطي المنطقة المبنية أكما تمت المصادقة على % 30

من % 5نه أعد أال إقامة منطقة صناعية إن المخطط استهدف أمن األرض، ورغم % 60مساحة 
  .تقول نفس المصادر المباني للتجارة والخدمات كما

من اهللا التاريخية من خالل بناء فندق سياحي أوتواصل سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي تهويدها لمقبرة م
بارتفاع ستة طوابق ونصف فوق األرض، وطابق خدماتي تحت األرض، ليصبح ارتفاع الفندق نحو 

وُيقام الفندق على مساحة أرض متًرا فوق األرض، على بعد أمتار من الجهة الشمالية للمقبرة،  26
 1437أمتار مربع منها  1808جمالية تصل إلى نحو بأقل من نصف دونم لكن مساحة البنائية اإل

متًرا مربًعا  371مربع مساحة بنائية ألغراض تجارية، و 200منها (متًرا مربًعا مساحة بنائية أساسية 
  ).مساحة بنائية خدماتية

مليون شيقل لتحصين السيارات الخاصة للمستوطنين في الضفة  6صد قرت الحكومة االسرائيلية ر أو 
الغربية، هذا القرار جاء بعد توجه عضو الكنيست موتي يوجب لوزارتي الجيش والمالية وطالبهم 
برصد ميزانيات لتحصين سيارات المستوطنين في الضفة الغربية، وهذه الميزانية ال تشمل تحصين 

  .طالق النار وتقتصر فقط على الحجارة والزجاجات الحارقةالسيارات لمواجهة عمليات ا
وتوافق اليمين اإلسرائيلي واليسار على التنصل من حل الدولتين، وقد برز ذلك من خالل التصريحات 

نه لن أالعنصرية التي اطلقها قددة المعسكرين حيث صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ب
بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية  ن حكومته ستستأنف قريباً أكما رض أينسجب من أي قطعة 

التي يراها ستكون “ دولة اسرائيل”وبأن  ستكمال المقاطع التي ال زالت ناقصة من هذا الجدار،إل
التي نعيش فيها من خطر الحيوانات الضارية “ الفيال”جل حماية أمحاطة بكاملها بالجدران من 

لذلك نعد خطة متعددة السنوات لبناء جدار يحيط بدولة اسرائيل من كافة  -قولهعلى حد -والمفترسة 
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وسط، وهذه التصريحات العنصرية ما هي اال تعبيرا عن األنفسنا في هذا الشرق أالجهات حتى نحمي 
يضا مع أوفي تناغم  تمسك نتنياهو بنهج اإلجراءات أحادية الجانب المفروضة بقوة اإلحتالل،

ن عملية السالم غير ممكنة في أرائيلية قال زعيم المعارضة االسرائيلية اسحق هرتسوغ، الحكومة اإلس
نفصال من طرف واحد عن باال أن تبدأمنها، أالوقت الراهن مع الفلسطينيين، وعلى اسرائيل، لضمان 

ويريد هرتسوغ في خطته فصل مناطق فلسطينية من . ينما كان ذلك ممكناأالفلسطينيين كلما و 
القدس مثل العيسوية وصور باهر ومخيم شعفاط عن المدينة نفسها واستكمال بناء جدار  ضواحي

  .الفصل العنصري، الذي بات يحيط معظم مناطق الضفة الغربية المحتلة
وتواصل قوات اإلحتالل سياسة العقاب الجماعي حيث ال تكتفي بهدم المنازل بل تحاول تطوير هذه 

حكام أبسط أمنازل منفذي العمليات ضد االحتالل وهو ما يتعارض و السياسة العقابية نحو مصادرة 
وتنوي حكومة االحتالل . ي عالقةأشخاص ليس لهم أالعدالة خصوصا وكونها توقع العقاب على 

اإلسرائيلي منح وزير الداخلية اإلسرائيلي صالحيات جديدة يقوم بموجبها بمصادرة أمالك وأموال 
ليات ضد االحتالل، من خالل إجراء إداري، قبل تداول القضية في الفلسطينيين الذين ينفذون عم

الذي “ قانون اإلرهاب”القضاء اإلسرائيلي، ويدور الحديث عن صياغة جديدة ألحد بنود ما يسمى 
التي  “البيت اليهودي”تناقشه اللجنة الدستورية ممثلة بعضو الكنيست نيسان سلومينسكي من حزب 

  .خالقيمصادقة الكنيست على هذا المشروع غير األتسعى بكل قوة للحصول على 
سبوع الماضي التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن األرض على النحو التالي وجاءت انتهاكات األ

  :في مختلف محافظات الضفة الغربية 
في العيسوية، وقاعة مناسبات في  الً ل بعمليات هدم متعددة شملت محقامت أذرع االحتال :القدس

العيزرية، كما هدمت منزلّي الشهيدين عمر عساف وعنان أبو حبسة في مخيم قلنديا، وقامت طواقم 
منزًال سكنًيا في بلدة العيسوية،  20من بلدية االحتالل في القدس، بتوزيع إخطارات هدم إدارية على 

  ،“أدوميممعالي ”وهي المطلة على الشارع المؤدي لمستوطنة 
خطارات هدم عشوائية على المنازل السكنية في المنطقة وقد لفت السكان إلى إوعّلقت طواقم االحتالل 

أن المنازل مرخصة وقرارات الهدم تأتي في إطار الحصار المفروض على الفلسطينيين، فمعظم 
جبرت أو  .ذه المنطقةالقرارات لم تحمل اسم أصحاب المنازل، وهي إلحداث بلبلة والبتزاز السكان في ه



 

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 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

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

Web site :http://www.pncecs.org 
 

 195بلدية االحتالل في القدس المواطن المقدسي حسين الكسواني على هدم منزله البالغة مساحته 
صدرته ما تسمى محكمة شؤون أمتر مربع ويقع على الشارع الرئيس في بيت حنينا استنادا الى قرار 
سلطات االحتالل التي تقوم في بلدية القدس، وذلك بحجة البناء دون ترخيص، تفاديًا لهدمه من قبل 
تصل الى  ييف عملية الهدم والتلمثل هذه الحاالت بإجبار صاحب المنزل المستهدف على دفع تكا

  لف شيكل،أ 80نحو 
منازل أربعة أسرى “ إغالق ومصادرة”وأصدر قائد الجبهة الداخلية في جيش االحتالل قرارات 

أبو كف، ووليد فراس األطرش، وعبد محمود محمد صالح : "مقدسيين، في قرية صور باهر، وهم
  ".لدويات، ومحمد جهاد الطوي

واقتحمت طواقم تابعة لسلطة الطبيعة االسرائيلية أرض المواطن خالد الزير في حي العباسية ببلدة 
وكانت سلطات االحتالل هدمت منزل  .سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، وفحصت تربتها

داخل “ كهف”قة، بحجة البناء دون ترخيص، ما دفعه للعيش في مغارة المواطن الزير في المنط
من المغارة وتحاول طرده من أرضه بزعم  أرضه، إال أن سلطة طبيعة االحتالل تالحقه، وهدمت جزءاً 

  .أنها أرض أثرية تابعة لسلطتها
يام األ المزعوم هذه“ اتحاد منظمات الهيكل”وكثفت جمعيات ومؤسسات تنضوي في إطار ما يسمى 

جديدة ومتصاعدة ستعدادات المبكرة والمشاركة الواسعة في اقتحامات دعوتها لجمهور المستوطنين لإل
قصى تمهيدًا لموسم األعياد التلمودية الذي يبدأ قبل الربيع وتصل ذروته في عيد ومكثفة للمسجد األ

ة على مواقع التواصل وجاءت هذه الدعوات بأشكال متنوع .الفصح العبري نهاية شهر نيسان القدم
  .عالمية التابعة لهذه المنظمات المتطرفةاالجتماعي وعلى المواقع اإل

اقتحمت قوات اإلحتالل قرية بيت عور التحتا وهدمت غرفة زراعية تحتوي معدات يستخدمها  :رام اهللا
ومعدات “ نكرفا”متنقلة  المزارعون لتخزين المعدات الزراعية، كما هدمت بئرًا للمياه وصادرت غرفة

ودمروا بوابات في األراضي الزراعية، كما أغلقوا  .حطمت عددًا من المركبات المستعملةللحفر، و 
أقامت قوات االحتالل اإلسرائيلي بوابة حديدية على مدخل قرية شقبا  طرقات زراعية في القرية، كما

  .يس باتجاه مدينة رام اهللالشمالي غرب مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية المؤدي إلى الطريق الرئ
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واصلت جرافات االحتالل تجريف أراضي غرب سلفيت كما أخطرت سلطات االحتالل أربع  :سلفيت
منازل بوقف البناء ومن بينها مسجد في منطقة باب المرج، في بلدة دير بلوط غرب سلفيت تعود لكل 

لبناء غير المرخص وهي الحجة بحجة ا نوح وعبد الخالق وٕادريس وٕابراهيم من عائلة عبد اهللا: من
كما جرف المستوطنون مساحات جديدة من أراضي بلدة بروقين التي . الدارجة لدى سلطات االحتالل

تقع إلى الشمال من البلدة غرب محافظة سلفيت؛ في المنطقة القريبة من المنطقة الصناعية 
لجديدة، واقتحم عشرات نشاء بنية تحتية للمصانع اإبهدف التوسع في  “بركان”االستيطانية 

المستوطنين بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت، بحجة أداء طقوسهم الدينية في المقامات اإلسالمية 
  .بالبلدة وأدوا طقوسهم الدينية فيها

برصاص مستوطن إسرائيلي قرب مدخل مخيم ) عاًما 15(استشهد الفتى عمر يوسف ماضي  :الخليل
بالضرب المبرح على المسن “ افيجال”عتدى مستوطنو مستوطنة العروب شمال محافظة الخليل وا

، ما أدى إلى إصابته برضوض في أنحاء جسمه، وذلك أثناء رعيه )عاما 65(خضر عويص حمد 
خطرت قوات االحتالل االسرائيلي ، بهدم عدد من أو . لألغنام في منطقة شعب البطم بمسافر يطا

بو أبو عرام وشقيقيه سالم ومحمود أمحمود موسى : ينخطرت المواطنأالمساكن في قرية المجاز، و 
بو عرام، وخالد حسين العمور، بهدم مساكنهم أحمد أبو عرام وطالب محمد أعرام، ومحمد عيسى 

  .التي يقطنونها برفقة عائالتهم
من عائلة سمارة من الوصول إلى بيتهم الكائن داخل  ومنعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أفراداً 

وداهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة  مجمع بيت البركة القريب من مخيم العروب شمال الخليل،
في المنطقة وفحصت مياه أحد اآلبار  المدنية اإلسرائيلية وادي ننقر غرب الخليل، وأجرت تصويراً 

طرق تجمع خلة المية شمال شرق يطا بالسواتر الترابية،  االحتاللأغلقت قوات ، كما رتوازيةاإل
ومنعت المواطنين المرور منها وٕاليها، وفصلتها عن محيطها وبلدة يطا، ومنع مستوطنون من البؤرة 

مواطنين من الوصول إلى مدرستهم في قرية التواني شرق بلدة يطا “ معون تالميذ”االستيطانية 
  .بمحافظة الخليل

لمدرستين في بلدة تقوع شرق بيت لحم  موصالً  أغلقت قوات االحتالل االسرائيلي، طريقاً  :مبيت لح
طالب وطالبة من أجل الوصول  700وهوالطريق الوحيد الذي يستخدم للمشاة فقط، ويسلكه حوالي 
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 ، على الشارع الرئيس، كما“خربة الدير”، الواقعتين في منطقة “الخنساء “و“ جرمق”إلى مدرستي 
، على منزل قديم في بلدة تقوع شرق بيت لحم وحولته إلى نقطة تولت قوات االحتالل اإلسرائيليسا

  .عسكرية، ونصبوا على سطحه خيمة كبيرة، ورفعوا األعالم اإلسرائيلية، ونشروا أسلحتهم
 .هدمت سلطات االحتالل، بركسات ومساكن للموطنين في قرية الجفتلك شمال األغوار :األغوار

ت قوات االحتالل بركس زراعي يستخدم لألغنام واألعالف، وثالثة بركسات سكنية تؤي حيث هدم
وحطمت أنبوب  .مواطنًا من عرب الكعابنة قرب مدرسة الوكالة ومنطقة الشونة في قرية الجفتلك 25

  .مواطنًا في بعض مناطق قرية الجفتلك 60مياه للشرب يخدم 
من المساكن والبركسات آخر في قرية عين البيضاء وتجاوز  وهدمت قوات االحتالل االسرائيلي، عدداً 

غنام وحظائر لألة من بركسات أمنش 42االحتالل في هذه المناطق  عدد المنشآت التي هدمتها قوات
وسع منذ ووحدات صحية متنقلة اضافة الى تخريب وتدمير ممتلكات المواطنين في عملية هي األ

  .أشهر
كرني ”ن سعيد أبو هنية من بلدة عزون ببلطة قرب مستوطنة هاجم مستوطنون، المواط :نابلس
 بمركبته، فيما نابلس، األمر الذي الحق أضراراً  -أثناء مروره بمركبته على طريق قلقيلية“ شمرون

أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي بهدم منزلين في يتما جنوب نابلس تعود ملكيتهما للمواطنين فرج 
  .النجارالنجار، وخليل إبراهيم 

وأخطرت قوات االحتالل االسرائيلي بهدم خمسة عشر بركسا في بيتا والواقعة بالقرب من حسبة بيتا 
مساكن وخيما و  مت جرافات االحتالل اإلسرائيلي،وهد في المنطقة الغربيه بحجة البناء دون ترخيص،

ساكن للمواطنين بركسات وم“ 6”حيث هدمت  .وبركسات للمواطنين في خربة طانا شرق مدينة نابلس
بحجة أنها غير قانونية، وأخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بتجريف طريق زراعية مؤهلة بطول 

متر، وردم بئر مياه، واالستيالء على جرار زراعي، في قصرة للمواطن فتح اهللا أبو ريدة جنوب  600
  .نابلس
ية كفر صور جنوب طولكرم، المقامة على أراضي قر “ سلعيت”اعتدى مستوطنو مستوطنة  :طولكرم

وتقع  على أرض المواطن محمد عبد الرحمن مدلل، خلف جدار الفصل العنصري غرب المستوطنة،
في حوض رقم  39دونما في منطقة تسمى الحدب، وتحمل رقم  32قطعة األرض التي تبلغ مساحتها 
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يها، بأن مالمح األرض قد عند ذهابه ألرضه لتفقدها وغرس أشتال الزيتون ف أ، إنه تفاجوقال مدلل .2
غراس زيتون ولوز من قبل المستوطنين وسرقتها، وٕازالة أتغيرت من خالل تجريفها وتخريبها وخلع 

صخرية، ووضع خاليا نحل إلى جانب كرفان، ومشاتيح بلوك وحجر طوب  التراب منها وجعلها أرضاً 
اول منعه من زراعة إنه أثناء وجوده في األرض حضر أحد المستوطنين، وح :وأضاف وخشب،

  ".سلعيت”األرض بحجة أنه استأجرها مما تسمى بلدية 
  


