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رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• السوداين يستنكر الدعوات اإلسرائيلية القتحام األقصى يف ما يسمى "يوم توحيد
القدس".
• اخلارجية" :مسريات األعالم" لن تنشئ حقاً لالحتالل يف املدينة املقدسة.
• استعدادات واسعة ملسريات للمستوطنني يف القدس احملتلة.
• اقتحامات مجاعية واسعة من املستوطنني للمسجد األقصى.
• مؤمتر دويل يؤكد مكانة القدس كمركز إشعاع عاملي ومستقبلها كعاصمة للدولة
الفلسطينية.
• عشرات املستوطنني و"طالب ألجل اهليكل" يقتحمون األقصى.
• االحتالل يعتقل طفلني تلميذين يف القدس.
• االحتالل يعتدي على حراس املسجد األقصى ويعتقل  3منهم.
• االحتالل يقضي بسجن مقدسي  8سنوات بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية.
• االحتالل يعتقل  15مواطنًا من الضفة والقدس احملتلتني.
• االحتالل حيكم بسجن ُمسن فلسطيين  8أشهر يف ملف "عشاق األقصى".
• طلبة فلسطينيون يف وقفة تضامنية مع األسرى ابجلامعة العربية يف القدس.
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السوداين يستنكر الدعوات اإلسرائيلية القتحام األقصى يف ما يسمى "يوم توحيد القدس"
رام هللا – األربعاء  - 2017/5/24استنكر أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة
والعلوم الشاعر مراد السوداين صباح اليوم يف بيان له ،التمادي اإلسرائيلي يف اإلعتداءات على مدينة
القدس من خالل دعوات مستوطنيه القتحام املدينة واملسجد األقصى الشريف مبسريات احتفالية ملا
يسمى "يوم توحيد القدس" ،الذي حيتفل فيه االحتالل من كل عام ابلسيطرة على القدس الشرقية،
وذلك تزامناً مع اقرتاب حلول شهر رمضان املبارك وما تثريه هذه املسريات من استفزازات ملشاعر
املسلمني يف املدينة ويف العامل أمجع.

واعترب السوداين هذه اإلعتداءات انتهاكاً صارخاً وعلنياً مضافاً لسلسلة االنتهاكات واجلرائم اليومية اليت

أتيت يف سياق خطة االحتالل املمنهجة جتاه املدينة وسكاهنا وهويتها اإلسالمية وتعدايً سافراً ومنافياً
لكافة القرارات واملواثيق الدولية وحتدايً للشرعية الدولية ،خصوصاً بعد صدور قرارات اليونسكو األخرية
اليت أكدت على أن القدس مدينة حمتلة ومعاملها إسالمية وال متت لالحتالل أبي صلة.

وقال السوداين" :إن تكثيف هذه اإلنتهاكات واملمارسات اإلستفزازية حبق املدينة يف اآلونة األخرية هي
مبثابة ردود انتقامية جبانة على قرارات الشرعية الدولية اخلاصة بدولة فلسطني وقرارات منظمة اليونسكو
األخرية ،وتصب هذه اإلعتداءات يف سياق املساعي احلميمة واملتواصلة لزايدة وتكثيف عمليات
التهويد واالستيطان واالستحواذ على املمتلكات يف مدينة القدس وتغيري وجهها العريب واإلسالمي
وأسرلتها".
يذكر أنه على إثر احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام  1967اعتربت األمم املتحدة القطاع
الشرقي ملدينة القدس جزءاً ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة وأن على الدولة احملتلة "إسرائيل"

االلتزام أبحكام القانون الدويل وقرارت األمم املتحدة ،وشكل قرار جملس األمن  242و 338أساساً
قانونياً على أن إسرائيل قوة حمتلة ،حيث يطالبها القرارن ابإلنسحاب منها مبا يف ذلك مدينة القدس
واالمتناع عن اإلجراءات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل تغيري الوضع الذي كان قائماً قبل االحتالل.
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كما طالب السوداين األمة العربية واإلسالمية وكافة اجلهات واملؤسسات واألطراف املختصة
واملؤسسات الدولية وعلى رأسها جملس "األمن" و منظمة "اليونسكو" وأسرة اجملتمع الدويل بتحمل
مسؤولياهتم إزاء هذا التصعيد وضرورة التدخل العاجل والفوري للضغط على اإلحتالل اإلسرائيلي
الحرتام الشرعية الدولية والقوانني والقرارات اخلاصة حبماية مدينة القدس ،ووقف سلسلة االنتهاكات
املتواصلة حبق املدينة وأهلها ومعاملها األثرية والتارخيية.
اخلارجية" :مسريات األعالم" لن تنشئ حقاً لالحتالل يف املدينة املقدسة
رام هللا  2017-5-24وفا -أدانت وزارة اخلارجية ،التصرحيات العنصرية التحريضية اليت أطلقتها
انئب وزير اخلارجية اإلسرائيلي ،املتطرفة الليكودية تسيفي حوتوبلي ،اليت أعلنت فيها انضمامها
للدعوات اليت أطلقها عدد من احلاخامات املتطرفني بتنفيذ اقتحامات مجاعية حاشدة لباحات املسجد
األقصى اليوم األربعاء ،يف إطار إحياء االحتالل ملا يسمى بـ(يوم القدس).
كما أدانت الوزارة املسريات االستفزازية اليت يقوم هبا غالة املتطرفني اليهود يف شوارع البلدات والقرى
الفلسطينية يف القدس احملتلة ،واعتداءاهتم على املواطنني وممتلكاهتم حتت محاية سلطات االحتالل.
وقالت الوزارة ،يف بيان أصدرته" ،إن رفع األعالم اإلسرائيلية وإنزال عشرات األعالم الفلسطينية لن
خيلق واقعاً خمتلفاً ولن يغطي على حقيقة احتالل إسرائيل للمدينة ،كما أن االحتالل واهم اذا اعتقد أن
إنزال بضعة آالف من احلاقدين املستوطنني إىل شوارع القدس الشرقية احملتلة ،بدعم ومحاية املئات من

عناصر شرطة االحتالل ،قد يرهب شعبنا يف القدس أو خييف أطفالنا يف أحياء املدينة احملتلة ،وإذا
اعتقدوا أن مرورهم عرب شوارعنا سيبقي شعبنا يف منازهلم رعبا ،وإذا اعتقدوا أن ختصيص املوازانت
الكبرية هلذه االحتفاالت سيغري من احلال شيئا ،وإذا اعتقدوا ان حتريك عشرات املستوطنني القتحام
األقصى أو الصالة على أعتابه سيعطيهم حقا ،وإذا اعتقدوا ان تصرحياهتم السياسية املتكررة واململة
ستخلق حقيقة أو تغري قانوان دوليا أو تعطي تعاطفا ،وإذا منعوا مواطنينا من احلركة والصالة والسكن
واملأكل والعمل ،وإذا فرضوا عليهم إجراءاهتم القمعية والتعسفية واإلرهابية والعنصرية احلاقدة،
سيخيفوهنم ويدفعهم إىل اهلجرة عن أرضهم ومدينتهم املقدسة ،فهم خمطئون ووامهون".
وأضافت :من الواضح أن اليمني احلاكم يف إسرائيل وأذرعه املختلفة ،فاقد للحكمة والعقل واملنطق،
فهذا اليمني حماصر ابخلوف والفشل والعنصرية والكراهية واأليديولوجية الظالمية .وإن تكرار الكذب
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ابلتأكيد لن حيوله إىل حقيقة ،سواء على مستوى الرأي العام أو على مستوى املسؤولني الدوليني،
فسرعان ما يكتشف االحتالل حقيقته املرة اليت ال ميكن جتاهلها رغم مرور مخسني عاما ،وهي فشله
الذريع يف خمططاته وأهدافه ،ويف كل ما عملوه أو اعتقدوا أهنم جنحوا فيه".
واتبعت الوزارة :يبقى املهم هنا رد الفعل الدويل إزاء إعادة احتالل إسرائيل للقدس الشرقية ،وحماولة
تكريس ضمها وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها ،حيث ترى الوزارة أن املوقف الدويل مل يرتق حىت اآلن
اىل املستوى املطلوب ،خاصة يف جمال محاية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .إن عدم
حماسبة إسرائيل على انتهاكاهتا اجلسيمة للقانون الدويل ابت يشجعها على مواصلة التمسك ابالحتالل
واالستيطان وهتويد األرض الفلسطينية".
استعدادات واسعة ملسريات للمستوطنني يف القدس احملتلة
القدس  2017-5-24وفا -جتري سلطات االحتالل ومنظماهتا املتطرفة ،منذ الليلة املاضية،
استعدادات واسعة لتنظيم مسريات ضخمة ،اليوم األربعاء ،جتوب أبواب البلدة القدمية ابلقدس احملتلة،
وبرقصات استفزازية أبعالم االحتالل ،ملناسبة مرور مخسني عاما على احتالل الشطر الشرقي من مدينة
القدس يف العام .1967
وأفادت مصادر إعالمية عربية أبن شرطة االحتالل مسحت ،وألول مرة ،آلالف املستوطنني ،بتنظيم
"مسرية محل األعالم" يف شوارع القدس.
وأشارت املصادر العربية إىل أنه مت يف السنوات املاضية منع املشاركني من املرور من شوارع شرق القدس
خشية االحتكاك ابلفلسطينيني ،ولكن قائد شرطة االحتالل يف القدس مسح للمشاركني القيام ابملسرية.
وستنطلق مسرية مركزية عصر اليوم من غريب القدس وصوالً إىل القدس القدمية حىت ابحة حائط الرباق
(اجلدار الغريب للمسجد األقصى) ،وسط انتشار واسع لقوات االحتالل ودورايته الراجلة واحملمولة

واخليالة ،علماً أن بلدية االحتالل يف القدس رفعت ميزانية املسرية املذكورة من  300ألف شيقل إىل
نصف مليون شيقل.

يذكر أن املسريات خالل األعوام املاضية ،ختللها عربدات واعتداءات من املستوطنني حبق املقدسيني
وممتلكاهتم ،وخاصة جتار القدس القدمية.
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اقتحامات مجاعية واسعة من املستوطنني للمسجد األقصى
القدس  2017-5-24وفا -يشهد املسجد األقصى املبارك منذ ساعات صباح اليوم األربعاء،
اقتحامات مجاعية واسعة لعصاابت املستوطنني ،ابللباس التلمودي التقليدي ،زادت عن الـ200
مستوطن حىت كتابة هذا اخلرب.
يصاحب ذلك أداء طقوس تلمودية يف منطقة ابب الرمحة ،وعربدات ،ورقصات وحركات وصلوات
تلمودية استفزازية ببايب السلسلة واحلديد حبراسة مشددة من قوات االحتالل اخلاصة.
وقال مراسلنا إن االقتحامات تتم من ابب املغاربة ،وسط أجواء شديدة التوتر ،وإجراءات مشددة حبق
املصلني على بواابته الرئيسية.
ولفت مراسلنا إىل أن االقتحامات تتم عرب جمموعات؛ كل واحدة تضم أكثر من  45مستوطنا ،وتنفذ
عناصرها جوالت يف أرجاء املسجد ،يف حني جرت حماوالت متعددة إلقامة طقوس وشعائر تلمودية يف
املسجد ،خاصة مبنطقة ابب الرمحة "احلُرش" ،فضالً عن شروحات علنية عن اهليكل املزعوم ابملسجد

املبارك ،ومحْل صور اهليكل وأعالم االحتالل ،يف حني يتصدى مصلون للمستوطنني هبتافات التكبري
االحتجاجية.

أتيت اقتحامات اليوم الواسعة استجابة لدعوات ائتالف ما يسمى "منظمات اهليكل" املزعوم ،ملناسبة
احتفاالت الدولة العربية ابلذكرى اخلمسني الحتالل الشطر الشرقي من القدس مبا فيها املسجد األقصى
املبارك.

مؤمتر دويل يؤكد مكانة القدس كمركز إشعاع عاملي ومستقبلها كعاصمة للدولة الفلسطينية
القدس  2017-5-23وفا -اختتمت جامعة القدس ،والقائمة العربية املشرتكة ،أعمال املؤمتر الدويل
"مدينة القدس بعد مخسني عاما من االحتالل  -وافاق مستقبلية" ،مبشاركة املئات من الشخصيات
الوطنية الفلسطينية ابلقدس والضفة الغربية واراضي ال 48وعدد كبري من الضيوف العرب واألجانب.
وتضمن املؤمتر الذي انعقد يف الذكرى الـ 50الحتالل القدس ،مببادرة وشراكة كاملة بني جامعة القدس
وجلنة القدس يف القائمة املشرتكة ،جلسات نقاشات تفصيلية وحماضرات علمية معمقة حول القضااي
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التارخيية والسياسية والقانونية والصحية واالقتصادية والنفسية والتعليمية واحلياتية املختلفة ،متخضت عن
ص اىل التأكيد على امهية عقد مثل هذا املؤمتر ملركزية القدس السياسية والوطنية والدينية
بيان ختامي َخلُ َ

واالجتماعية وتعزيز الوعي والواقع الفلسطيين ،ضمن توصيات أبربعة أبعاد هامة ملستقبل القدس ،هي
البعد السياسي ،واملؤسسايت ،واالقتصادي ،واالكادميي.
وتضمن البعد السياسي ،التأكيد على مكانة القدس وامهيتها على املستوايت الفلسطينية والعربية

واالسالمية والعاملية ،ومكانتها اخلاصة كمركز اشعاع لكل هذه املستوايت بشكل عام ،مع التأكيد على
مستقبلها كعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة وعلى رفض سياسات االحلاق والتهويد واألسرلة ،كما متت
الدعوة اىل ضرورة توحيد اجلهود يف القدس وخارجها دعما للقدس وألهلها ،واعتماد مرجعية وطنية
شاملة من القدس  -لقيادة القدس.
وفيما خيص البعد املؤسسايت ،دعا املؤمتر اىل رفض السياسات االسرائيلية مجلة وتفصيال ،والتأكيد على
امهية مؤسسات القدس يف صمودها ،والدعوة اىل ضرورة دعم هذه املؤسسات وتعضيد صمودها كجزء
مهم يف دعم صمود القدس ومستقبلها كمدينة فلسطينية رئيسية ،كما مت االشارة بشكل خاص اىل حالة
الصمود اليت قدمها "بيت الشرق" بقيادة الشهيد فيصل احلسيين حىت اغالقه عام  2000من قبل
شارون كجزء من مشروعه لزايدة هتويد القدس الشرقية.
كما أوصى املؤمتر بضرورة إعادة فتح "بيت الشرق" وابقي املؤسسات الوطنية ،مبا يف ذلك ضرورة
ختصيص املوارد واإلمكانيات لدعم املؤسسات لتمكينها من القيام بدورها يف القدس ،ورفض حماوالت
أسرلة جهاز التعليم ومضامني التعليم وحث اجلهات الوطنية على اإلنتباه ودعم جهاز التعليم ومتكينه من
الوقوف يف وجهة حماوالت التشويه والطمس واألسرلة.
ودعا املؤمتر يف البعد االقتصادي ،اىل التأكيد على ضرورة زايدة الدعم االقتصادي للقدس من خالل
دعم جتارها ومرافقها االقتصادية يف كافة القطاعات ،والتأكيد على ضرورة دعم اهل القدس داخل
االسوار وخارجها ،وداخل جدار الفصل العنصري وخارجه ،وحث القطاعات واملبادرات االقتصادية
على االهتمام بدعم املقدسيني وصمودهم يف وجه التهويد واملالحقة ومطالبة اجلهات الداعمة العربية
واالسالمية واألوروبية واألمريكية واية جهة اخرى ابلعمل حسب خطة مدروسة وموجهة لدعم القدس
واهلها والتنسيق مع اهليئات القيادية ألجل ترشيد هذا الدعم.
وفيما خيص البعد االكادميي شدد املؤمتر على ضرورة تعزيز البحث العلمي حول القدس واهل القدس
وعالقاهتم ابلقضية االمشل املتعلقة ابالحتالل واحلركة الوطنية عموما ،وقرر املؤمتر ان يقوم املبادرون
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بتنفيذ خطوتني عمليتني يف هذا السياق ،من خالل االلتزام بعقد مؤمتر سنوي حول القدس على نفس
النهج الذي اتبعناه يف مؤمتران هذا ،واقامة هيئة أكادميية ملتابعة البحث العلمي حول القدس واهلها
والتفكري يف اقامة منظمة خاصة ألحباث القدس ومهماهتا تشجيع البحث العلمي حول القدس وعقد
مؤمتر سنوي حول القدس ويف مدينة القدس ،كما واقامة منصات علمية لنشر االحباث حول القدس
واهلها.
كما توجه املؤمتر للقيادة الفلسطينية بشكل عام ،وقيادات القدس بشكل خاص ،واىل اجلهات الدولية
والعربية واالسالمية  -الداعمة للقدس وألهلها ،وحبضور حوايل  400اكادميي وسياسي وانشط،
بضرورة العمل على بلورة خطة اسرتاتيجية وهيكلة االحتياجات ،يف كل اجملاالت املذكورة ألجل افادة
القدس واهلها ،مبا تستحق.
كما مت تشكيل جلنة متابعة من رائسة املؤمتر لتنفيذ توصياته حبيث تستطيع أن خترج حليز التنفيذ إقامة
إطار حاضن لكل املهتمني ابلقدس حملياً ودولياً على املستوى الفلسطيين مبا يف ذلك الشتات ,والعريب
واالسالمي والدويل ,ومن خالل هذا االطار احلاضن نستطيع مناقشة املشكالت املختلفة وتعريفها

ووضع احلدود املناسبة هلا والسعي اىل تنفيذها.
ويف ختام املؤمتر توجهرئيس جامعة القدس أ.د عماد ابوكشك ،ابلشكر اىل الدكتور امحد الطييب خاصة،
والقائمة العربية املشرتكة بشكل عام لشراكتهم ومبادراهتم يف عقد املؤمتر ،كما مثن مواقف القدس وأهلها
ومؤسساهتا وفعالياهتا الشعبية واالهلية والدينية والرمسية ،الحتضان هذا املؤمتر األول من نوعه ،داخل
اسوار املدينة املقدسة واملشاركة الفعالة به ،كما توجه للضيوف العرب واالجانب واملختصني االكادمييني
ابلتحية على مشاركتهم املهمة واملؤثرة ،مؤكدا ان جامعة القدس ،ستبقى تقوم بدورها وواجبها االنساين
والوطين والعلمي كجامعة للعاصمة الفلسطينية ،وما هذا املؤمتر إال جزء من هذه الرسالة املقدسة اليت
شرفنا هللا حبملها شعاع نور من مهد الدايانت السماوية ومدينة السالم للعامل امجع من اجل ان تنعم
مدينتنا املقدسة ابخلري واحلرية واالزدهار.
عشرات املستوطنني و"طالب ألجل اهليكل" يقتحمون األقصى
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القدس  2017-5-23وفا-اقتحم عشرات املستوطنني وطالب من "منظمة طالب ألجل اهليكل"
املسجد األقصى املبارك ،من ابب املغاربة ،اليوم الثالاثء ،حبراسات مشددة من قوات االحتالل ،ونظموا
جوالت استفزازية ومشبوهة يف أرجائه ،تصدى هلم مصلون هبتافات التكبري االحتجاجية.
وأوضح مراسلنا أن قوات االحتالل واصلت فرض إجراءاهتا على دخول املصلني للمسجد املبارك،
خاصة للنساء والشبان ،واحتجاز البطاقات الشخصية هلم عند األبواب خالل دخوهلم إىل املسجد.
يف سياق آخر ،شرعت جلان أحياء وحارات القدس القدمية ،منذ الليلة املاضية ،يف أعمال تزيني شوارع
وطرقات وأزقة وحارات وأسواق البلدة القدمية املُفضية إىل املسجد األقصى ابلزينة ،وابلفوانيس
الرمضانية املضيئة ،ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان الفضيل بعد أايم.

إىل ذلك ،واصلت قوات االحتالل إجراءاهتا املشددة يف القدس ،وتوقيف الشبان وإخضاعهم
لتفتيشات مذلة ومهينة ،خاصة مبحيط اباب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القدمية) ،وشارع السلطان
سليمان اجملاور.
االحتالل يعتقل طفلني تلميذين يف القدس
القدس  2017-5-23وفا -اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم الثالاثء ،الطفلني حممد أبو
انب ،ونبيل النتشة خالل توجههما إىل مدرستهما يف حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب املسجد
األقصى.
ونقل مراسلنا عن شهود عيان أن االحتالل نقل الطفلني إىل مركز توقيف وحتقيق يف املدينة لالستجواب.
االحتالل يعتدي على حراس املسجد األقصى ويعتقل  3منهم
اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،اليوم األربعاء ،على عدد من حراس املسجد األقصى ،واعتقلت 3
منهم ،عقب اقتحام مستوطنني للمسجد.
وأتيت هذه االعتداءات يف ظل انطالق املستوطنني يف مسريات استفزازية يف أرجاء القدس احملتلة،
عاما على احتالل اجلزء الشرقي من مدينة القدس احملتلة.
واقتحام املسجد األقصى ،مبناسبة مرور ً 50
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وذكرت مصادر حملية لـ قدس اإلخبارية ،أن قوات االحتالل قامت ابإلعتداء على عدد من حراس
املسجد األقصى املبارك ،نقل على إثرها احلارس عرفات جنيب للمشفى لتلقي العالج.
وبينت املصادر أن قوات االحتالل اعتقلت  3حراس آخرين بعد االعتداء عليهم ،ونقلتهم إىل مراكز
التوقيف يف القدس احملتلة.
االحتالل يقضي بسجن مقدسي  8سنوات بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية
أفادت جلنة أهايل األسرى املقدسيني ،أن حمكمة االحتالل املركزية مبدينة القدس ،أصدرت ،اليوم
األربعاء ،حكماً ابلسجن ملدة مثاين سنوات على األسري املقدسي حممد فواز جوالين ( 23عاما) من حي

رأس العامود ببلدة سلوان جنوب املسجد األقصى.

جاء قرار احملكمة بعد أن أدانته بعدة هتم منها( :مساعدة العدو أثناء احلرب ،التخطيط لتنفيذ عملية)
وهتم أخرى.
وكان االحتالل اعتقل اجلوالين بتاريخ .2016/9/8

االحتالل يعتقل  15مواطنًا من الضفة والقدس احملتلتني
شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،الليلة املاضية ،محلة دهم واعتقال يف مناطق متفرقة من الضفة
الغربية احملتلة.
وأفاد مراسلنا ،نقال عن مصادر أمنية وحملية ،أن قوات االحتالل اعتقلت مواطنا من
مدن اخلليل وانبلس والقدس وبيت حلم احملتلة.
فمن مدينة اخلليل ،اعتقلت قوات االحتالل األسري احملرر صالح زغري بعد مدامهة مكان عمله يف
اخلليل ،واقتحمت منزل األسري احملرر نضال القوامسة وقامت بتفتيشه ،كما اعتقلت الشيخ مصطفى
شاور.
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ومن مدينة انبلس ،اعتقلت قوات االحتالل األسري احملرر علقم عيسى محايل ،بعد أن دامهت منزله يف
بلدة بيتا.
ونفذت قوات االحتالل عدة مدامهات ملنازل املواطنني ،مرتافقة مع محلة اعتقاالت داخل خميم قلنداي
مشال القدس عرف منها ،الشاب نبيل احلموز بعد مدامهة منزله يف خميم قلنداي مشايل القدس ،حيث جرى
اقتياده جلهة جمهولة.
ودامهت منزل األسري ماهر عبيات يف واد فرحية ببيت حلم واعتقلت شقيقه طارق ،إضافة لتوجيهها
هتديدات لعائلة "صومان" مبنطقة شارع الصف ببيت حلم  ،بعد فشلها ابعتقال الشاب معاذ صومان.
واقتحمت قوات االحتالل منزل األسري منذر اكبارية يف ضاحية شويكة مشال طولكرم وفتشته وعبثت
مبحتوايته.
االحتالل حيكم بسجن ُمسن فلسطيين  8أشهر يف ملف "عشاق األقصى"
أصدرت احملكمة املركزية الصهيونية يف مدينة الناصرة (مشال فلسطني احملتلة) ،أمس اإلثنني ،حكما
كرمي (68
ابلسجن الفعلي  8أشهر وغرامة مالية  24ألف شيكل ( 6500دوالر) ،على عبد الكرمي م
عاما) من قرية "كفر كنا" (مشاال) ،يف امللف املعروف إعالميا ابسم "عشاق األقصى".

كما تضمن احلكم عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ملدة سنتني ،وارجاع مبلغ مايل كانت الشرطة قد
كرمي لدى اعتقاله.
صادرهتا من بيت م

وجاء هذا احلكم ضمن صفقة ادعاء بني نيابة االحتالل وبني حمامي الدفاع ،وقررت مبوجبه احملكمة إلغاء

كرمي عن بيته ،حيث سيمضي احلبس يف منزله ببلدته "كفركنا" إىل حني بدء
قرار سابق إببعاد املواطن م
تنفيذ احلكم ،مع السماح له ابخلروج لصلوات اجلمعة والرتاويح طوال شهر رمضان.

كما قررت احملكمة أتجيل النظر يف ملف املواطن الفلسطيين حيىي سوطري من مدينة الناصرة ،إىل شهر
تشرين األول /أكتوبر املقبل .
من جهته ،وصف رئيس طاقم الدفاع عن املعتقلني ومدير مؤسسة "ميزان" حلقوق اإلنسان ،احملامي عمر
مخايسي ،احلكم بـ "سياسي" ،مضيفا أن املداوالت وتقارير النيابة ومواد التحقيق كانت بعيدة كل البعد
عن اجلانب القضائي والقانوين ،إذ محلت يف طياهتا أبعادا سياسية وأمنية تعزز املالحقة الدينية للمرابطني
ابألقصى.
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وأكد مخايسي لـ"قدس برس" ،أن "التهم هي وسام شرف على صدر املعتقلني ،لكنها تظهر يف املقابل
"مدى احندار املؤسسة (اإلسرائيلية) وهي تستغل أجهزهتا األمنية والقضائية وغريها يف االستقواء على
فلسطينيي الداخل ،وختويفهم من االنتصار لقضااي القدس واملسجد األقصى".
وأضاف ،أن "القضاء (اإلسرائيلي) ينضم إىل املؤسسة (اإلسرائيلية) يف ازدراء اإلسالم وجترمي العبادة
والرابط واالعتكاف ابألقصى ومنح الصبغة الشرعية للمزاعم اليهودية ،األمر الذي مت رفضه منذ بداية
التداول مبلف "عشاق األقصى" الذي ما هو إال حماولة لرتهيب كل فلسطيين وثنيه عن التواصل مع
املدينة املقدسة احملتلة".
وحذر مخايسي ،من أن االحتالل يريد أن ميرر خمططاته ضد القدس واملسجد األقصى ،ويرى ابملعتقلني
حجر عثرة أمام املخططات (اإلسرائيلية) اليت تستهدف القدس واملسجد األقصى.
ولفت احلقوقي الفلسطيين إىل أن املعتقلني على خلفية ملف "عشاق األقصى" رفضوا منذ البداية
التعامل مع الئحة االهتام والنظر ملا قاموا به على أنه خمالفة أو خطأ جيرم عليها القانون ،وأكدوا أن
نشاطهم حيتمه عليهم الواجب الديين ،وأن الرابط واالعتكاف ابألقصى جزء ال يتجزأ من العقيدة
اإلسالمية.
وبدأ االحتالل مبالحقة "عشاق األقصى" من فلسطينيي  ،48منذ تشرين اثين/نوفمرب  2016مع بداية
سراين قانون "اإلرهاب" وبعد مرور عام على حظر احلركة اإلسالمية برائسة الشيخ رائد صالح ،يتعزز
التوجه (اإلسرائيلي) حنو التفرد ابملسجد والتلويح مبعاقبة كل من ينشط ويعيق املخططات االحتاللية.
وكانت سلطات االحتالل أصدرت يف تشرين اثين /أكتوبر  2015قرارا حبظر احلركة اإلسالمية (اجلناح
الشمايل) واعتبارها حركة خارجة عن القانون (اإلسرائيلي) ،كما أغلقت  300مؤسسة خريية وإعالمية
تعود للحركة غالبيتها تنشط يف مساعدة الفقراء وحث الفلسطينيني على التواصل مع املسجد األقصى.
تصعد فيه
ويذكر أن املسجد األقصى يتعرض هلجمة ممنهجة وحماوالت هتويد مستمرة ،يف الوقت الذي م

سلطات االحتالل منذ عام إجراءاهتا ضد املصلني واملرابطني ومتنع عددا منهم من دخوله بشكل هنائي،
كما تالحقهم ابلضرب واإلبعاد واالعتقال ،فضال عن هتديد بعضهم بسحب اإلقامات إذا استمروا يف
دفاعهم عن املسجد وتصديهم القتحامات املتطرفني.
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دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

State Of Palestine
Palestinian Liberation Organization
Palestinian National Commission
For
Education, Culture & Science

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم

طلبة فلسطينيون يف وقفة تضامنية مع األسرى ابجلامعة العربية يف القدس
نفذ عدد من الطلبة الفلسطينيني اليوم الثالاثء ،وقفة يف اجلامعة العربية وسط القدس احملتلة ،تضامناً
مع األسرى يف معركتهم املفتوحة عن الطعام بسجون االحتالل لليوم الـ 377على التوايل.
ورفع املشاركون واملشاركات األعالم الفلسطينية والفتات بعدة لغات تؤكد على مطالب األسرى،
وأخرى ضد االحتالل وسياساته.

 -انتهى-

فلسطين  -رام هللا 2420901 ،2421080 : ،174 
فاكس  ،2420902البريد االلكتروني PNCECS@Palnet.com :
PNCECS2011@gmail.com

Palestine12
- Ramallah  174,  2421080,2420901
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com
PNCECS2011@gmail.com
Web site :http://www.pncecs.plo.ps

