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رسالة القدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس
تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم


القدس :االحتالل يعتقل  11مواطنا ً على األقل بينھم أطفال وعائلة بأكملھا.



عريقات يدين اعتداء االحتالل على أبناء شعبنا المسيحيين في القدس المحتلة.



القدس تنتصر على ترمب واالحتالل اإلسرائيلي في االتحاد البرلماني الدولي.



رغم إجراءات االحتالل :مسيرات كشفية ضخمة تع ّم وسط القدس احتفا ًء بأحد
الشعانين.



عيسى والرويضي يؤكدان دور "التعاون االسالمي" في نصرة القدس.



الحكم على المقدسية أماني الحشيم بالسجن الفعلي  10سنوات وغرامة مالية.



 82مستوطنا ً يقتحمون "األقصى".



الحمد ﷲ يترأس اجتماع اللجنة العليا للقدس.



وزارة اإلعالم :قرابين الفصح "إرھاب" ديني وسابقة خطيرة.
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.األوقاف تحذر من المخططات االستيطانية بالقدس



. المطبّع آثم ووالؤه لالحتالل:علماء القدس



.مقدسيون يجمعون توكيالت لرفع قضية ضد ترمب



." محكمة االحتالل تُجيز لليھود الصالة على أبواب "األقصى:في سابقة خطيرة
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القدس :االحتالل يعتقل  11مواطنا ً على األقل بينھم أطفال وعائلة بأكملھا
القدس عاصمة فلسطين  2018-3-26وفا
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،فجر اليوم االثنين 11 ،مواطنا على األقل ،بينھم أطفال ،وعائلة
بأكملھا ،في عدة أحياء من مدينة القدس المحتلة.
وقال مراسلنا في القدس ،إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت بلدة العيسوية وسط القدس ،وداھمت عددا من
منازل مواطنين ،قبل أن تعتقل المواطن باسل محمود ،وزوجته آمنة ،ونجليھما مؤمن ،ومأمون ،باإلضافة
الى اعتقال كل من الشقيقين ھيثم شادي عبيد ،وحسين شادي عبيد ،والشابين محمد أحمد عطية ،وداوود
يوسف عطية.
كما داھمت قوات االحتالل منازل مواطنين في بلدة عناتا شمال شرق القدس ،اعتقلت خاللھا كل من:
الطفل أحمد أكرم الياسيني ،وعدي رائد النمر الجمزاوي ،ووليد وجيه النمر الجمزاوي.

عريقات يدين اعتداء االحتالل على أبناء شعبنا المسيحيين في القدس المحتلة
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-3-26وفا
أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأشد العبارات ،اعتداءات قوات
االحتالل اإلسرائيلي على أبناء شعبنا من الشبان والعائالت المسيحية في يوم مقدس تحتفل به بأحد
الشعانين ،واألسبوع المقدس ،في القدس المحتلة.
وأشار عريقات ،في بيان صحفي الليلة ،إلى أن استفزاز قوات االحتالل ومنعھا رفع العلم الفلسطيني في
عاصمتنا ذات السيادة ،وعلو الھتافات والصلوات والرد عليھا باالعتداء بالضرب على المشاركين
اآلمنين ،يؤكد سياسة االحتالل الرافضة لكون مدينة القدس مدينة حرة ومقدسة ومفتوحة للديانات الثالث،
وتساءل :ھل أصبح العلم الفلسطيني يشكل مصدر تھديد لألمن اإلسرائيلي؟
وشدد على أن ھذه التصرفات التي تسعى من خاللھا قوات االحتالل إلى طمس الھوية الفلسطينية والعربية
المسيحية والمسلمة للمدينة ،وسياساتھا األحادية ومحاوالتھا المستميتة لتغيير وانتھاك الوضع الراھن،
خاصة في المسجد األقصى ،والتھديدات األخيرة بفرض الضرائب على الكنائس في القدس وغيرھا من
الخروقات غير القانونية ،ھي التي شجعت إدارة ترمب على اتخاذ قرارھا غير القانوني باالعتراف
بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وأضاف" :مع ذلك على إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل ،والواليات المتحدة ،أن تعلما أن الھوية
ق فيھا إلى األبد ،ولن تنجحا في تصفية قضيته
الفلسطينية متجذرة منذ مطلع التاريخ في القدس وشعبنا با ٍ
العادلة".
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وعبّر عريقات عن أسفه لعدم تمكن اآلالف من أبناء شعبنا المسيحيين ،خاصة من قطاع غزة المحاصر،
من االحتفال بھذا اليوم المقدس بسبب نظام التصاريح التعسفي وغير القانوني الذي يمنع وصول أبنائنا
إلى عاصمتھم ،داعيا دول العالم إلى التدخل العاجل لتأمين الحماية الدولية لشعبنا في فلسطين المحتلة،
ومحاسبة االحتالل على اعتداءاته الممنھجة والمتواصلة ضده.
وحيا عريقات أبناء شعبنا من المسيحيين ،معربا عن أمله باالحتفال قريبا بجميع المناسبات الوطنية
واألعياد الدينية في القدس ،العاصمة األبدية لفلسطين.

القدس تنتصر على ترمب واالحتالل اإلسرائيلي في االتحاد البرلماني الدولي
جنيف  2018-3-25وفا
انتصر االتحاد البرلماني الدولي مساء اليوم األحد لمدينة القدس المحتلة ضد قرار الرئيس األميركي
دونالد ترمب وضد االحتالل اإلسرائيلي وسياسته العنصرية ،وأكد انھا عاصمة الدولة الفلسطينية
المستقلة.
جاء ھذا االنتصار ،حسب بيان للمجلس الوطني الفلسطيني ،في أعقاب تصويت االتحاد البرلماني الدولي
اليوم في جنيف بأغلبية كبيرة وبعد معركة تصويت كبيرة ،على اقتراح تقدمت به برلمانات دولة فلسطين
والبحرين والكويت وتركيا نيابة عن المجموعتين العربية واإلسالمية العتماد بند طارئ على جدول
أعمال الجمعية حول تداعيات قرار اإلدارة األميركية باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
واعتمدت الجمعية العامة لالتحاد البرلماني الدولي االقتراح العربي اإلسالمي المعنون :تداعيات إعالن
اإلدارة األميركية حول القدس ،وحقوق الشعب الفلسطيني فيھا ،وفقا ً لميثاق األمم المتحدة ولقرارات
الشرعية الدولية.
ونافس مقترح القدس مشروعين آخرين ،األول تقدمت به إسرائيل يدين التدخالت اإليرانية في المنطقة،
والثاني تقدمت به السويد نيابة عن المجموعة األوروبية ،وتقدمت إسرائيل بمقترحھا الذي صوتت ضده
أغلبية ساحقة ،وتم شطبه من جدول االعمال.
وفاز المقترح العربي اإلسالمي الذي رفض المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس واعتبر
القرار األميركي بشأنھا انتھاكا فظا ً للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ،بعد سلسة
اتصاالت ومشاورات خاضھا الوفد الفلسطيني مع المجموعات الجيوسياسية في االتحاد البرلماني الدولي،
وفقا لبيان المجلس الوطني الفلسطيني.
وفي التفاصيل ،كما ورد بالبيان ،فإن برلمانات أوروبا التي تقدمت بمشروع قرار حول إدانة العنف ضد
المرأة ،لم تكن موحدة في التصويت ،حيث صوتت الكثير من البرلمانات األوروبية لصالح مشروع القرار
الخاص بالقدس الذي فاز بأغلبية األصوات.
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وشكر رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني عزام األحمد البرلمانات التي صوتت لصالح قرار القدس،
واعتبر ذلك انتصارا للحق الفلسطيني ،مؤكدا أن ھذا االنتصار يأتي في سياق مواجھة برلمانيي العالم
للعدوان األميركي على الحقوق الفلسطينية في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ومن المقرر ان يشارك الوفد الفلسطيني يوم غد وبالتعاون مع الوفود العربية واإلسالمية في صياغة بنود
مشروع القرار بصيغتھا النھائية ،لمناقشتھا بالقراءة األخيرة وإقراراھا من قبل الجمعية العامة لالتحاد
البرلماني الدولي.

رغم إجراءات االحتالل :مسيرات كشفية ضخمة تع ّم وسط القدس احتفا ًء بأحد الشعانين
القدس  2018-3-25وفا
ع ّمت ،مساء اليوم األحد ،مسيرات كشفية ضخمة ،وسط مدينة القدس احتفا ًء بأحد الشعانين ودخول السيد
المسيح عليه السالم مدينة القدس.
وقال مراسلنا في القدس إن المسيرات الكشفية طغت على المشھد في المدينة ،ولم تنجح اجراءات
االحتالل المشددة في المدينة واعتدائھا على المشاركات والمشاركين من منع المسيرات واالحتفاالت التي
أخذت طابع التحدي لالحتالل.
ولفت مراسلنا إلى أن قوات االحتالل اعتدت ،مساء اليوم ،على المشاركين في مسيرة حاشدة بـ"أحد
الشعانين" قرب باب األسباط من أبواب القدس القديمة وال ُمفضي إلى المسجد األقصى والمقدسات في
البلدة العتيقة ،حاول خالله جنود االحتالل انتزاع األعالم الفلسطينية من المشاركات والمشاركين خالل
توجھھم إلى كنيسة الصالحية القريبة من باب األسباط ،وسط أجواء شديدة التوتر بعد االعتداء على عدد
من المواطنين بالضرب ،واعتقال شاب بسبب رفعه العلم الفلسطيني.
وأضاف إن المسيرة الكشفية الكبرى تركزت في الشارع الرئيسي المتاخم والمقابل لسور القدس التاريخي
والممتد من منطقة باب األسباط وحتى باب الساھرة وشارع السلطان سليمان وصوالً الى باب العامود قبل
اختراق البلدة القديمة والتوجه الى كنيسة القيامة.

عيسى والرويضي يؤكدان دور "التعاون االسالمي" في نصرة القدس
رام ﷲ  2018-3-25وفا
أكد األمين العام للھيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى ،وممثل منظمة التعاون
اإلسالمي في فلسطين السفير أحمد الرويضي ،الدور الكبير الذي تلعبه المنظمة في دعم ونصرة
المقدسات في المدينة المحتلة.
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وأشاد عيسى خالل استقبال الرويضي ،اليوم األحد ،مقر الھيئة برام ﷲ ،بدور األمين العام لمنظمة
التعاون اإلسالمي ،يوسف بن أحمد العثيمين ،واألمانة العامة ،على عملھا ومتابعتھا لما تتعرض له القدس
ومقدساتھا المسيحية واالسالمية من اعتداءات.
وأطلع عيسى ضيفه الرويضي على عمل الھيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات والدور
الذي تقوم به لفضح انتھاكات االحتالل ضد المقدسات ،ودعم أواصر التعايش االسالمي المسيحي في
فلسطين ،واتفق على استمرار التواصل والعمل مستقبال بما يعزز من الدور االسالمي في فلسطين من
خالل منظمة التعاون االسالمي
بدوره ،أكد الرويضي الدور الذي تقوم به منظمة التعاون اإلسالمي في القدس المحتلة ،منددا باإلجراءات
التھويدية ضد المقدسات وال سيما المسجد االقصى المبارك ،والتي كان آخرھا اقامة مھرجان تھويدي في
القصور االموية.
وثمن موقف القيادة الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس في مواجھة التحديات الراھنة ،مؤكدا
أن المنظمة تعمل بكل جھدھا على دعم خطة الرئيس التي اعلن عنھا في مجلس األمن وتجنيد المجتمع
الدولي ،خاصة في ھيئة االمم المتحدة والضغط على الدول األوربية لالعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأطلع الرويضي ،عيسى على عمل مكتب منظمة التعاون االسالمي لدى دولة فلسطين وبشكل خاص ما
تقوم به اتجاه دعم صمود اھلنا ومواجھة التحديات الصعبة التي تعيشھا مدينة القدس.

الحكم على المقدسية أماني الحشيم بالسجن الفعلي  10سنوات وغرامة مالية
القدس عاصمة فلسطين  2018-3-25وفا
قضت محكمة االحتالل المركزية في شارع صالح الدين وسط مدينة القدس المحتلة ،اليوم األحد ،بالسجن
الفعلي لمدة عشر سنوات على األسيرة المقدسية أماني الحشيم ،بعد إدانتھا بتھمة تنفيذ عملية دھس على
الحاجز العسكري الثابت قرب مدخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
كما فرضت على األسيرة المقدسية غرامة مالية بقيمة خمسة آالف شيقل.
وكانت قوات االحتالل اعتقلت السيدة الحشيم في  13كانون األول  ،2016أثناء مرورھا على حاجز
قلنديا ،وعقب مرورھا بمسافة قصيرة جرى إطالق الرصاص الحي اتجاه مركبتھا ،بحجة االشتباه
بمحاولتھا تنفيذ عملية دھس.
يذكر أن األسيرة الحشيم ) 33عاما( ،أم لطفلين ،وھي من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى،
ومعتقلة في سجن "ھشارون" االحتاللي.
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 82مستوطنا ً يقتحمون "األقصى"
القدس عاصمة فلسطين 2018-3-25 /وفا
اقتحم  82مستوطنا ،وعناصر من سلطة آثار االحتالل ،اليوم األحد ،المسجد األقصى المبارك ،من باب
المغاربة ،بحراسة قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وقال مراسلنا إن المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في المسجد المبارك ،واستمعوا إلى شروحات حول
أسطورة الھيكل المزعوم ،وحاول عدد منھم أداء شعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة "المغلق".
وفي السياق ذاته ،كثفت "جماعات الھيكل" دعواتھا ألنصارھا وجمھور المستوطنين ،للمشاركة الواسعة
في اقتحامات المسجد األقصى قبل وخالل عيد الفصح العبري ،الذي يبدأ نھاية الشھر الجاري ويستمر
لمدة أسبوع.

الحمد ﷲ يترأس اجتماع اللجنة العليا للقدس
القدس عاصمة فلسطين /رام ﷲ  2018-3-25وفا
ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد ﷲ ،نيابة عن الرئيس محمود عباس ،اجتماع اللجنة العليا للقدس ،اليوم
األحد بمقر الرئاسة في رام ﷲ ،بحضور وزير القدس ومحافظھا عدنان الحسيني ،ورئيس ديوان الرئاسة
انتصار أبو عمارة ،ومفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين ،ورئيس المؤتمر الوطني الشعبي
للقدس بالل النتشة.
وبحث رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة آخر تطورات األوضاع في المدينة المقدسة ،وسبل دعم القدس
وسكانھا في ظل األوضاع الصعبة التي تواجھھا.

وزارة اإلعالم :قرابين الفصح "إرھاب" ديني وسابقة خطيرة
رام ﷲ -معا2018/3/25 -
قالت وزارة اإلعالم انھا تنظر بخطورة بالغة الستعدادات "جماعات الھيكل المزعوم" إلقامة ما يسمى
"تدريب قرابين الفصح" عند أسوار المسجد األقصى الجنوبية في القصور األموية ،وھي سابقة خطيرة
تأتي في ظل الھجمة المسعورة على القدس ،واالنقالب األمريكي على القانون الدولي ضد المدينة.
ودعت الوزارة منظمة المؤتمر اإلسالمي و"اليونسكو" ولجنة القدس ،إلى التوقف عند ھذا "اإلرھاب"
الديني ،باعتباره استخفافا ً بمشاعر المسلمين ،واستباحة للمقدسات اإلسالمية والمسيحية ،وإرھابا ً يجري
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بحماية من شرطة االحتالل ،بعد وقت قصير من قرارات مجلس حقوق اإلنسان الرافضة ألسرلة القدس
واالستيطان فيھا.
وأكدت الوزارة أن مشاركة كبار الحاخامات ،ومطربين ،وقنوات فضائية ،لنصب ما يسمى "مذبح
المحرقة" ،وضعھا في القصور األموية تطرف يرتدي صبغة دينية ،ومقدمة للمزيد من التحريض
والعدوان ضد القدس :أھلھا ،وشجرھا ،وحجارتھا ،ومقدساتھا ،ما يستدعي تحر ًكا عاجالً لتطبيق قرارات
الشرعية الدولية الخاصة بالقدس المحتلة.

األوقاف تحذر من المخططات االستيطانية بالقدس
غزة -معا2018/3/25 -
حذرت وحدة القدس والعالقات العامة بوزارة االوقاف والشؤون الدينية من المخططات االستيطانية
المتواصلة القاضية بإقامة العديد من البؤر االستيطانية على حساب اراضي المواطنين المقدسيين.
بدوره ،اوضح مدير عام وحدة القدس والعالقات العامة أ .امير ابو العمرين ان بلدية االحتالل تعتزم بناء
 600وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر الواقع جنوب مدينة القدس ،مؤكدا ان ھذه الخطوة ليست
االولى وال االخيرة إذ ينفذ االحتالل مخططاته في ظل الصمت العربي واالنشغال االعالمي في ھذه
االثناء.
ولفت ابو العمرين الى ان ھذا المخطط الجديد يأتي لتوسيع مستوطنة "نوف زھاف" والتي تضاف الى
 350وحدة استيطانية كانت مقررة خالل المشروع عام .2017
وقال ان نشاطات حكومة االحتالل االستيطانية ال تتوقف ،حيث انھا تنوي تحويل  4مستوطنات وبؤرة
استيطانية في منطقة األغوار الشمالية لصالح بناء مدينة استيطانية على آالف الدونمات.
يشار الى ان معظم سكان ھذه القرية ھم مزيج من قبائل وعشائر العبيدية والسواحرة ،ويقع جبل المكبر
جنوب مدينة القدس ،وإلى الشرق من محطة السكة الحديدية.

علماء القدس :المطبّع آثم ووالؤه لالحتالل
الجزيرة2018/3/25 -
جددت ھيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس تأكيدھا على حرمة التطبيع مع االحتالل ،واصفة المطبعين
بأنھم خارجون عن الصف العربي والمسلم ووالؤھم لالحتالل.
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وقالت -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه -إن التطبيع مع االحتالل في الوقت الراھن يجري على قدم
وساق تحت مظلة وھمية بأن التطبيع له فوائده المرجوة وثماره التي تعود لصالح القضية الفلسطينية،
موضحة أن وفودا من أقطار مختلفة من الدول العربية غدت تشد رحالھا إلى المناطق المحتلة بحجة جني
الثمار لصالح فلسطين وشعبھا.
وفي موقف شديد اللھجة من خمس نقاط ،قالت الھيئة الفلسطينية إنه "إلزالة ضباب المفاھيم والزيارات"
وأكدت أن "فلسطين على مدى تاريخھا تلفظ الغزاة كما يلفظ الجسم السليم المرض ،وأن الحل الوحيد مع
االحتالل ھو خروجه من األرض المباركة المقدسة".
وأضاف البيان أن الفتوى المعتمدة والصادرة من علماء المسلمين أصحاب الشأن أكدت أن التطبيع حرام
شرعا مع االحتالل وبشتى صوره وأشكاله "وال يلتفت إلى األصوات النشاز التي تقول غير ھذا ومن غير
بينة أو دليل سوى "اتباع الذل والھوى".
وأكدت ھيئة العلماء والدعاة -التي يرأسھا خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري -أن "من يطبع
مع االحتالل وفدا كان أو فردا ھو آثم شرعا ،ووالؤه للمحتلين ،وبھذا يكون خارجا عن الصف العربي
والمسلم المؤمن الصادق".
وتابعت أن "من يطبع مع االحتالل وفدا كان أو فردا غير مرحب به إال من المحتلين الذين أحبھم وأحبوه،
ونذكرھم أن من أحب قوما حُشر معھم يوم القيامة".
وحذر البيان وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية من التطبيل والتزمير والترويج للتطبيع والدعوة إليه فـ
"المسجد األقصى والقدس والشعب الفلسطيني يعانون من ظلم االحتالل وتعسفه".
وبدال من الدعوة إلى التطبيع "وھو محرم" أكدت ھيئة الدعاة وجوب الوقوف ضد اإلجراءات والقرارات
المتالحقة "الظالمة" الصادرة عن الكنيست )برلمان إسرائيل( ضد القدس العربية اإلسالمية وأھلھا
المرابطين.
وختاما ،دعت ھيئة العلماء كافة الجماھير الفلسطينية والعربية والمسلمة في كل مكان إلى مقاطعة التطبيع
بكل أشكاله ،وأن ينصروا األقصى المبارك والقدس الشريف بكل الوسائل المشروعة الممكنة.

مقدسيون يجمعون توكيالت لرفع قضية ضد ترمب
موقع مدينة القدس2018/3/25 -
قالت المحامية المقدسية تغريد خلف ،من مكتب مجموعة الحق والقانون انھا تقوم مع مجموعة من
المحامين الفلسطينيين ،بجمع توكيالت من المقدسييين ،لرفع دعوى لحماية لمقدسيين ،وضد الرئيس
االمريكي دونالد ترمب ،ونقل السفارة االمريكية الى القدس واعتبارھا عاصمة "اسرائيل".
واكدت خلف ،في تصريح صحفي ،بأن "ھذه المبادرة ھي خطوة أولى ،خاصة ان المواطن المقدسي ھو
المتضرر الرئيسي من اعالن االدارة االمريكية الذي سيحمل تداعيات خطيرة وھجمة غير مسبوقة على
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المواطنين وعلى ممتلكاتھم بسبب التوكيل االمريكي ورعايته لھذه الھجمة غير المسوؤلة والتي من
المحتمل ان تجر فيھا المنطقة الى تداعيات جديدة.
وقالت :ھذا األمر الذي دعانا كمحاميين الى اطالق ھذه الحملة التي القت كل الدعم والتشجيع من
المحاميين الدوليين والنقابة الفلسطينية التي أكدت دعمھا الكامل لجمع التوكيالت.
وأضافت :نظراً لخطورة تفاقم األوضاع وخطورة المرحلة القادمة من تصعيد في المدينة المقدسة ،أكدنا
على أھمية حمايةالمقدسيين والمدينة المقدسة خشية من تفاقم االوضاع وتدھورھا الى األسوأ".

في سابقة خطيرة :محكمة االحتالل تُجيز لليھود الصالة على أبواب "األقصى
القدس عاصمة فلسطين  2018-3-26وفا
قضت محكمة الصلح التابعة لالحتالل في مدينة القدس المحتلة ،بالسماح للمستوطنين اليھود الصالة على
أبواب المسجد األقصى ،مدعية بأن "حقھم في ذلك ال يقل عن حق العرب".
وذكرت مصادر عبرية ،أن القرار جاء في إطار جلسة للمحكمة عقدت يوم أمس ،للنظر في قرار شرطة
مستوطنات عن منطقة األقصى ،بعد أدائھن صلوات يھودية عند باب حطة )أحد
االحتالل إبعاد ثالث
ِ
أبواب المسجد األقصى(.
وأوضحت القناة العبرية السابعة أن قاضي محكمة الصلح أعرب عن رفضه لقرار الشرطة اإلسرائيلية؛
المستوطنات ،ومنعھن من الصالة.
إبعاد
ِ
وادعى ممثل شرطة االحتالل في المحكمة أن قرار الشرطة جاء خوفًا من أن تؤدي صالتھن إلى اشتعال
العنف في المنطقة مع المصلين المسلمين.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة :من حق كل إنسان أن يصلي في إسرائيل ،سواء في الشارع ،أو في أي
مكان ،شريطة أن ال يضر بحقوق اآلخرين.
ولفت قاضي المحكمة إلى أن الصالة على أبواب األقصى "أفضل دليل على السيطرة اإلسرائيلية على
المستوطنات ،كما يوضح تسجيل كاميرات الشرطة لھذا
المكان ،متھما المصلين المسلمين بدفع إحدى
ِ
الحدث.
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