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 هفيحتمّل  ،وحمافظة القدس ،الفلسطينية مؤسسات األسرىبيان مشترك صادر عن 
 جون التابعة لها، املسؤولية الكاملةاالحتالل اإلسرائيلي وإدارة الس حكومة

 يف مركز حتقيق "املسكوبية"، ،عبده اخلطيب ،عن استشهاد الشاب املقدسي 
 يب اآلالف من األسرى الفلسطينيينالشاهد على تعذ 

22/7/2222 
 
 

حمّلت مؤسسات األسرى، وحمافظة القدس اليوم اخلميس، حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
وإدارة السّجون التابعة لها، املسؤولية الكاملة عن استشهاد الشاب املقدسي عبده اخلطيب مساء 

 يف مركز حتقيق "املسكوبية"، الشاهد على تعذيب اآلالف من األسرى الفلسطينيين.أمس 

وطالبت املؤسسات واحملافظة، يف بيان لها، اليوم اخلميس، املُجتمع الدويلّ بتحمل 
مسؤولياته احلقيقية، ووضع حد لإلجرام اإلسرائيلي املتصاعد بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي 

ليالً نهاراً، بعيداً عن أي مُساءلة أو حماسبة، وهذا ما يعطيه ضوءاً أخضر للمضي  أصبح يمارس القتل
 يف جرائمه التي ندفع ثمنها من حياة أطفالنا وشبابنا.

وأضافت "ال يعقل أن تبقى املنظومة الدولية متفرجة على هذه املمارسات الال أخالقية 
الدولية، وأصبح الضرب والتعذيب والذي يصل  والال إنسانية، والتي جتاوزت كل األعراف واملواثيق

اىل القتل يف كثير من األحيان وكأنه أمر طبيعي لدى منظومة االحتالل وأجهزتها، وهذا عار يسجل 
 يف تاريخ اجملتمع الدولية بكافة تشكيالته".

األسرى وعلى رأسها هيئة شؤون األسرى واحملررين ونادي األسير  وأكدت مؤسسات
افظة القدس الشريف، ضرورة الوقوف عند هذه اجلريمة، بغض النظر عن سبب الفلسطيني وحم

االستشهاد، ألنه من اعتقل وعذب من جنود وشرطة وإدارة سجون، جميعهم يتبعون حلكومة االحتالل 
 وأجهزتها العسكرية.

وأشارت مؤسسات األسرى واحملافظة اىل أنه بالرغم من مزاعم إدارة مركز حتقيق وتوقيف 
بنها إوبية بأن الوفاة طبيعية، إال أن عائلته أكدت وفقاً ملعلومات من داخل "املسكوبية"، أن املسك

تعرض للضرب واالعتداء الوحشي قبل حلظات من إعالن استشهاده، وهذا يفند ادعاءات وأكاذيب 
 حكومة االحتالل، وكل التفاصيل ستكون أوضح بعد معاينة اجلثمان وحتويلة للتشريح.

( عاماً ومن سكان خميم شعفاط، أعتقل 34لشاب عبده اخلطيب يبلغ من العمر )يذكر أن ا
على خلفية خمالفة سير وهو متزوج ولديه أربعة أطفال وزوجته حامل، وقامت سلطات االحتالل 

 .بنهمإباعتقال عددٍ من أفراد عائلته بعد توجههم لالستفسار فور تلقيهم خبر الفاجعة بوفاة 

                                                           

 :وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا املصدر 
http://www.wafa.ps/Pages/Details/28101 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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