دولــــة فلسطين
منظمـة التحريـر الفلسطينيــة

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

اللجنــة الوطنيـة الفلسطينيــة
للتــربيـة والثقافـة والعـلوم
التاريخ :الثالاثء  20حزيران2017 ،

رس ــالة الـ ـق ـدس
نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

تصدر عن اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم
• السوداين  ":ما حيدث يف القدس جرمية نكراء حبق الشعب الفلسطيين واألمة
اإلسالمية ".
• "اهلالل" :إصابتان ابملطاط و 25ابالختناق مبواجهات مع االحتالل يف أبو ديس.
• أوروبيون من أجل القدس حتذر من استمرار االنتهاكات اخلطرية حبق املقدسات يف
القدس.
• االحتالل يستعني بكامريات سرية يف القدس والضفة.
• أطفال مقدسيون يتح ّدون االحتالل ويلعبون كرة القدم يف ساحات األقصى.
• العاهل األردين :أولوايتنا احلفاظ على املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس.
يتخوف من "هجمات فلسطينية قادمة".
• االحتالل ّ

• االحتالل يعلن اعتقاله  6أطفال يف القدس بتهم أمنية.
حصارا غري مسبوق.
• انتكاسة اقتصادية وجتارية تصل حد الكارثة..القدس تعيش
ً

• االحتالل يقرر هدم منازل "شهداء" عملية القدس ويلغي  25ألف تصريح دخول.
• الشيخ صربي حيمل االحتالل مسؤولية اإلنتهاكات يف األقصى.
السوداين  ":ما حيدث يف القدس جرمية نكراء حبق الشعب الفلسطيين واألمة اإلسالمية "
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رام هللا  :20.6.2017/أدان أمني عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم مراد
السوداين تكثيف االحتالل اعتداءاته واقتحاماته املتكررة لباحات املسجد األقصى خالل الشهر
الفضيل ،واليت كان آخرها إقتحام قوات اإلحتالل للمسجد األقصى واإلعتداء على املصليني أثناء
صالهتم فيه وحتطيم نوافذه األثرية وإقدامها على إغالق املصلى القبلي للمسجد األقصى ابلسالسل
احلديدية ومواصلة أعمال التجريف والعبث مبنطقة "بستان سليمان" وزايرة رئيس االحتالل اإلستفزازية
ٍ
ومناف
ملنطقة ابب العامود وإغالق املنطقة ابلكامل ،معترباً ذلك تصعيداً خطرياً وخارجاً عن القانون
لكافة األعراف واملواثيق الدولية ،وجرمية نكراء حبق الشعب الفلسطيين واألمة اإلسالمية ومقدساهتا.
كما حذر السوداين من خطورة الوضع يف مدينة القدس ،وإستمرار سياسة االحتالل جتاه املدينة
املقدسة وأهلها يف ظل الصمت العريب والدويل ،واملتمثلة يف مواصلة إجراءاته القمعية وتضييق اخلناق
على شعبنا واإلعتداءات املتكرة عليه ومنع املصليني من الوصول للمسجد األقصى ،وسياسة هدم
البيوت ومواصلة أعمال احلفرايت،واإلقتحامات اليومية املتكررة للمسجد األقصى من قبل املستوطنيني
برفقة ومحاية الشرطة االحتاللية .
وأكد أيضاً أن ما جيري يف مدينة القدس أييت ضمن سياسة إحاللية وحرب ممنهجة ينتهجها االحتالل

لبسط السيطرة الكاملة على احلرم الشريف وتغيري معامل املدينة العربية واإلسالمية وأسرلتها ،وفرض واقع
جديد يتناقض مع اتريخ املدينة العريق وقدسية املسجد األقصى واحلرم القدسي ،وإحالل التواجد
اليهودي يف املدينة املقدسة ،داعياً األمة العربية والدولية وكافة املؤسسات العربية و الدولية وأسرة

اجملتمع الدويل إىل التدخل العاجل والفوري للضغط على االحتالل لوقف سياسته واعتداءاته جتاه املدينة
وسكاهنا ،واليت أصبحت تعيش واقعاً هو األصعب يف اترخيها .

"اهلالل" :إصابتان ابملطاط و 25ابالختناق مبواجهات مع االحتالل يف أبو ديس
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القدس  2017-6-19وفا -أصيب فتيان بعيارين معدنيني مغلفني ابملطاط ،وحنو  25مواطنا آخرين
اختناقا ابلغاز املسيل للدموع الذي أطلقه جنود االحتالل خالل مواجهات شهدهتا بلدة أبو ديس شرق
القدس احملتلة.
وأشارت مجعية اهلالل األمحر يف بيان مقتضب ،إىل أن طواقمها عاجلت عددا من املصابني ميدانيا.
أوروبيون من أجل القدس حتذر من استمرار االنتهاكات اخلطرية حبق املقدسات يف القدس
قالت مؤسسة أوروبيون من أجل القدس أن ما تتعرض له املدينة املقدسة بشكل عام
واملسجد األقصى بشكل خاص من استهداف مباشر ابالقتحام والتدنيس واالعتداء على املصلني
بغطاء من الشرطة اإلسرائيلية وابلتواطؤ معها  ،يشكل سابقة خطرية تنذر ابألسوأ وهتدد االستقرار يف
املنطقه أبسرها.
وقالت أوروبيون من أجل القدس أهنا تنظر بعني القلق الشديد ملا يتعرض له املسجد
األقصى من تدنيس وحماوالت ختريب واعتداء وترهيب للمصلني اآلمنني داخله ليشكل انتهاكا خطريا
للحرمات وخرقا لكل القوانني واملواثيق الدولية اليت نصت على جترمي املساس ابملدينة وحترمي العبث
مبعاملها التارخييه والدينية .
ويف تعليقه على ماجيري  ،محل املهندس حممد حنون رئيس أوروبيون من أجل القدس االحتالل
اإلسرائيلي املسؤولية الكاملة عما جيري من انتهاكات خطرية حبق القدس واملقدسيني  ،وأن االحتالل
كقوة احتالل مسؤولة بشكل كامل عن محاية املدينه وتوفري األمن لقاطنيها.
وأضاف حنون  ،أن مؤسسته تناشد الدول العربية واإلسالمية لالرتقاء ملستوى احلدث والتعامل الفوري
مبا يليق مع ما جيري من جرائم ،واستغرب صمت الشعوب العربية واالسالمية جتاه ما جيري
حبق املقدسات ودعاهم للتحرك من أجل احلفاظ على مدينة القدس مبا فيها من مقدسات إسالمية
ومسيحية.
كما ودعا الدول الغربية واألمم املتحدة وجملس األمن الدويل ايل اختاذ موقف حازم من االحتالل يوقف
التدهور احلاصل يف القدس ويؤمن الوقف الفوري لكل االنتهاكات اجلاريه ومعاقبة االحتالل عنا يقرتفة
من انتهاكات.
االحتالل يستعني بكامريات سرية يف القدس والضفة
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شرع جيش االحتالل "اإلسرائيلي" خالل العام اجلاري بتنفيذ خمطط كامريات املراقبة ابلضفة الغربية
احملتلة ،والقاضي بنصب الكامريات على مفارق الطرقات واحملاور الرئيسية املتامخة للمستوطنات ،وذلك
هبدف رصد التحركات الفلسطينية واملراقبة على مدار الساعة.
وحبسب املخـطط ،مت منذ مطلع العام تركيب أكثر من  1700كامريا ،ويرجح جيش االحتالل أن نصب
املزيد من الكامريات سيساهم يف التحذير من العمليات ومجع املعلومات االستخباراتية اهلادفة إىل القاء
القبض على عناصر املقاومة ومن خيطط لتنفيذ عمليات ضد اجليش واملستوطنني ،كما وستساهم املراقبة
يف الردع على حد تعبري األجهزة األمنية.
وخالل االنتفاضة الثانية استعانت أجهزة األمن العام واملخابرات واالستخبارات العسكرية ووظفت
التسجيل وآليات التنصت يف مالحقة أفراد املقاومة والتنظيمات ،وزعمت قيادات ابألجهزة األمنية أن
اعتماد التنصت وتعقب حماداثت ألعضاء يف تنظيمات محاس واجلهاد اإلسالمي سامهت إبحباط العديد
من العمليات ضد أهداف "إسرائيلية".
بيد أن التحدي األكرب لألجهزة األمنية منذ اندالع اهلبة الشعبية يف تشرين األول/أكتوبر  ،2015هي
العمليات الفردية اليت يقوم هبا أشخاص بشكل منفصل وبقرار ذايت دون أي عالقة أبي تنظيم ،ودون
احلصول على أي إرشاد أو دعم من أي جهة عليا ،وعليه فإن كامريات املراقبة عامل مهم وحيوي لدى
أجهزة االستخبارات جلمع املعلومات وإحباط العمليات الفردية.
وكانت عملية خطف ثالثة مستوطنني يف اخلليل ابلعام  ،2014قد حفزت لتوسيع املخطط ،علما أن
كامريات املراقبة أقتصر نصبها ووضعها فقط يف عدة مفارق طرقات ،حيث كان ابألماكن حبسب
صحيفة "هآرتس" ،لو تواجدت كامريات مراقبة تعقب حتركات أفراد اخللية الذين نفذوا عملية اخلطف
عند مستوطنة "الون شفوط" ،مرورا ببلدة دورا وجبل اخلليل ،حيث مت إضرام النريان ابملركبة اليت
استعملت يف تنفيذ العملية ،حىت األراضي الزراعية اليت دفن هبا املستوطنني.
ومت وضع املقرتح األول ملخطط كامريات املراقبة مع اندالع اهلبة الشعبية يف العام  ،2015بيد أن جيش
االحتالل كثف ابلعام  2017من نصب الكامريات بسبب العمليات الفردية ،وهذا ساهم يف توثيق
أغلبية العمليات اليت نفذت ابألشهر األخرية.
وتتألف منظومة الكامريات ،من كامريات سرية إىل جانب تلك اليت نصبت بشكل علين وظاهر للعيان،
حبيث يتم مجع ما توثقه الكامريات املخفية والسرية بغرف عمليات خاصة للوحدات العسكرية وجلهاز
"الشاابك" ،فيما مت نصب كامريات حول اجلدران اليت حتيط ابملستوطنات.
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ومتكن منظومة الكامريات رصد التحركات واملراقبة حبوايل  360درجة ،مثلما أجنز يف مفرق "غوش
عتصيون" ،بينما على شارع  443مبساره بني مستوطنة موديعني والقدس أقيمت غرفة عمليات خاصة
لتوثيق ما ترصده كامريات املراقبة ابملنطقة ومجع املعلومات واملواد املصورة ،حيث زعم اجليش أن ذلك
أدى على اخنفاض ابلعمليات على احملور املذكور وتراجع حبوادث رشق احلجارة.
ليس هذا وحسب ،فإىل جانب كامريات املراقبة مت توسيع استعمال منظوم املناطيد اليت يتم إطالقها يف
مساء الضفة الغربية وفوق التجمعات السكنية الفلسطينية ،كما مت استعمال كامريات املراقبة على اخلوذ
للجنود ورجال األمن ابملستوطنات وهناك أيضا كامريات مراقبة متنقلة.
وينسجم هذا املخطط مع املشروع الشبيه الذي دشن ابلقدس القدمية بسبب التوتر السائد ،وكذلك
املشروع الذي دشن يف البالد واملناطق احلدودية ،ففي السنوات األخرية سارعت العديد من السلطات
احمللية بنصب كامريات مراقبة داخل األحياء السكنية وعلى الطرقات الرئيسية إىل جانب الكامريات يف
احملال التجارية.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" أن اجليش وأجهزة االستخبارات تكثف من استعمال وتوظيف التكنولوجيا
من أجل مواجهة املقاومة الشعبية والعمليات الفردية ،وكذلك احلراك الفلسطيين على وسائل التواصل
االجتماعي ابلضفة الغربية ،حيث أكدت أن "الشاابك" كثف من عمليات الرصد والتعقب على الشبكة
العنكبوتية بغية معرفة أي خمططات افرتاضية وأي نوااي لتنفيذ عمليات فردية.
وحىت نيسان/أبريل املاضي ،متكنت أجهزة أمن االحتالل من رصد  2200فلسطيين نشطوا على
شبكات التواصل االجتماعي وأبدوا نوااي لتنفيذ عمليات فردية ضد أهداف "إسرائيلية" ،فحوايل 400
منهم ألقي القبض عليه من قبل جيش االحتالل ومنهم من حول لالعتقال اإلداري ،بينما حول 400
اسم إىل السلطة الفلسطينية اليت أخضعتهم لتحقيقات وجلسات حتذير لدى أجهزة األمن الفلسطينية
لردعهم ومنعهم عن تنفيذ خمططاهتم.

أطفال مقدسيون يتح ّدون االحتالل ويلعبون كرة القدم يف ساحات األقصى
يشهد املسجد األقصى املبارك ،كل ليلة ،ما يشبه املبارايت بني أطفال من عدة حارات ابلقدس القدمية.
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وأيخذ اللعب واللهو يف ابحات األقصى شكل التحدي لقوات االحتالل يف املسجد املبارك ،واليت
لطاملا حاولت منع ذلك ابلضغط على األوقاف االسالمية.
األطفال من جانبهم يؤكدون أهنم على أدراج آابئهم وأجدادهم فإن املسجد األقصى هو مالذهم الوحيد
للتعبد والصالة والدراسة وحىت للعب.
وكثريا ما اعرتضت قوات االحتالل األطفال على أبواب األقصى ملصادرة كراهتم اليت يلعبون هبا إال أهنم
ال ييأسون وأيتون مرة أخرى ومرات ويلعبون يف ساحات املسجد دون االكرتاث إىل هتديدات االحتالل.
العاهل األردين :أولوايتنا احلفاظ على املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس
أكد العاهل األردين امللك عبد هللا ،أن اململكة األردنية ستستمر يف بذل أقصى اجلهود لدعم
ثبات املقدسيني وصمودهم يف املدينة املقدسة ،ولتحقيق السالم الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية
املستقلة على الرتاب الوطين الفلسطيين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد امللك عبدهللا الثاين ،خالل حفل افطار اقامه الديوان امللكي األردين أمس األحد ،حضره مفيت
القدس الشيخ حممد حسني ،ووزير وحمافظ القدس عدانن احلسيين ،والقيادي حامت عبد القادر ،وممثلني
عن أوقاف وكنائس القدس وشخصيات مقدسية ،ورئيس جلنة التابعة العربية العليا حممد بركة ووفد من
نواب الكنيست العرب أعضاء القائمة املشرتكة ،حبضور األمري غازي بن حممد ،كبري مستشاري امللك
للشؤون الدينية والثقافية ،ومبعوثه الشخصي ،ووزير اخلارجية األردين أمين الصفدي على أن احلفاظ
على املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس أولوية ستظل اململكة توفر كل اإلمكاانت املتاحة هلا.
وقال إنه ،ومن منطلق الوصاية اهلامشية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس ،ستستمر
اململكة ابلعمل ابلتعاون مع اجملتمع الدويل ي
ويف مجيع احملافل حلماية املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف
املدينة.
وأكد امللك األردين ضرورة احلفاظ على الوضع القانوين والتارخيي يف القدس ،مشددا على رفض اململكة
جلميع اإلجراءات األحادية اليت تستهدف تغيري هوية املدينة ومقدساهتا.
يتخوف من "هجمات فلسطينية قادمة"
االحتالل ّ
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خصصت وسائل اإلعالم العربية مساحات واسعة للحديث عن تداعيات عملية القدس اليت وقعت
أمس األول واإلجراءات "اإلسرائيلية" ضد الفلسطينيني ،والتخوف من اندالع موجة جديدة من
اهلجمات الفلسطينية.
وقال اخلبري العسكري يف صحيفة "إسرائيل" اليوم يوآف ليمور إن "إسرائيل" ستتخذ يف الفرتة القادمة
خطوات أمنية خشية تنفيذ هجمات فلسطينية جديدة يف أواخر أايم شهر رمضان ،سواء بسحب
تصاريح العمل ألقرابء منفذي عملية القدس ،أو تقليص أذون الدخول للفلسطينيني للصالة يف املسجد
األقصى.
وذكر أن اجملندة "اإلسرائيلية" اليت قتلت خالل عملية القدس هي القتيلة السابعة منذ بداية العام
اجلاري ،وأتت عقب فرتة طويلة نسبيا من اهلدوء األمين.
وخلص إىل القول أن التخوف "اإلسرائيلي" اآلن هو أن يستبدل هذا اهلدوء مبوجة عمليات جديدة ،مما
يتطلب تعزيز املزيد من قوات األمن "اإلسرائيلية" ،وإمدادهم بوسائل مادية.
ويف صحيفة يديعوت أحرونوت قال اخلبري العسكري رون بن يشاي أن عملية القدس تذكر
"اإلسرائيليني" أبن موجة اهلجمات الفلسطينية ما زالت هنا ومل تغادرهم بعد.
واعترب أن عملية القدس جرى التخطيط هلا من خلية حملية ،وأن ذلك اتضح بسبب مكان العملية
والسالح املستخدم وهوية املنفذين الذين عملوا من تلقاء أنفسهم ،مما يعين أن موجة العمليات اليت
بدأت يف أكتوبر/تشرين األول  2015مل تنته بعد.
كما اعترب أن اهلدوء الذي عاشته "إسرائيل" يف الشهور املاضية ال يعين أن الشبان والفتيان الفلسطينيني
يئسوا من تنفيذ املزيد من هجماهتم.
وأرجع حالة اهلدوء اليت حتدث عنها إىل اإلجراءات األمنية اليت يقوم به جهاز "الشاابك" واجليش
واالقتحامات اليت تنفذها قوات االحتالل على خمازن تصنيع السالح يف الضفة الغربية ،والتنسيق األمين
الفعال بني "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
ونوه بن يشاي ابجلهد األمين املكثف لـإسرائيل" والسلطة الفلسطينية قائال إنه أدى إىل اكتشاف 117
خلية مسلحة يف أحناء خمتلفة من الضفة الغربية العام املاضي ،لكن اعترب أن عملية القدس األخرية أثبتت
أن السياسة "اإلسرائيلية" مل تقض كليا على موجة العمليات ،وإمنا عملت على تقويضها بعدم التحول
إىل انتفاضة واسعة.
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االحتالل يعلن اعتقاله  6أطفال يف القدس بتهم أمنية
أعلنت بيان لشرطة االحتالل عن اعتقاهلا ستة أطفال قاصرين من القدس احملتلة ،الليلة قبل املاضية،
تتهمهم بـ"سلسلة من اجلرائم على خلفية قومية ،ومبا مشل إضرام انر عمدا وحماولة إضرام ،وكذلك إلقاء
حجارة ورشق زجاجة حارقة ومفرقعات ابلقرب واجتاه منزل مستوطن يهودي يف احلي اإلسالمي ابلبلدة
القدمية".
وأضاف بيان لشرطة االحتالل أن هذه األعمال خلّفت أضرارا مادية دون إصاابت بشرية سعيا لطرد
املستوطن اليهودي.
انتكاسة اقتصادية وجتارية تصل حد الكارثة
حصارا غري مسبوق
القدس تعيش
ً
تواصل قوات االحتالل فرض إجراءاهتا القمعية العسكرية غري املسبوقة وسط القدس احملتلة وبلدهتا
العتيقة لليوم الرابع على التوايل ،خاصة يف املنطقة املمتدة من ابب العمود (أحد أشهر أبواب القدس
القدمية) ،ومنطقة املُصرارة التجارية وشارع انبلس ،مروراً بشارع السلطان سليمان ومغارة "الكتان"،

وصوالً اىل منطقة ابب الساهرة وشارع صالح الدين.

وكان رئيس حكومة االحتالل نتنياهو ،أعلن ابب العمود منطقة عسكرية مغلقة؛ حيظر التنقل أو
االقرتاب منها ،أو فتح احملال التجارية املتامخة هلا.
كما أوعز نتنياهو ألجهزته األمنية بتشديد احلراسة األمنية يف القدس ،خاصة منطقة ابب العمود حبيث

مينع دخوهلا إال بعد تفتيش دقيق.
جاءت هذه اإلجراءات عقب العملية الفدائية املزدوجة يف املنطقة بني ابيب العمود والساهرة مساء
اجلمعة وأسفرت عن استشهاد ثالثة شبان من حمافظة رام هللا ،ومقتل جمندة بقوات االحتالل.
ومبوجب هذه القرارات ،شلّت قوات االحتالل حركة املواطنني من وإىل القدس القدمية ومقدساهتا
ومسجدها األقصى ،وحاراهتا وأسواقها التارخيية-وعادة ما تكون يف ذروهتا يف األايم العشرة األخرية من
شهر رمضان واستعدادا إلحياء ليلة القدر والتسوق لعيد الفطر-وذلك بفرض حصار عسكري حمكم
حول املنطقة ،ونصب متاريس حديدية على ابيب العمود والساهرة ،ونشر دورايت راجلة وحممولة وخيالة
فيها ،وأخرى راجلة داخل القدس القدمية ،وتوقيف الشبان والنساء وحىت األطفال وإخضاعهم
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لتفتيشات مهينة واستفزازية بواسطة كالب "بوليسية" متوحشة ،فضالً عن منع دخول سكان الضفة

الغربية للمدينة املقدسة؛ األمر الذي أصاب األجواء الرمضانية والتعبّدية واحلركة التجارية بشكل كبري يف
املدينة املقدسة.

وكانت قوات االحتالل استباحت يوم أمس املسجد األقصى ،واعتدت على املصلني واملعتكفني
بداخله ،وحطمت وأتلفت أبواب وشبابيك اجلامع القبلي األثرية ،وأطلقت القنابل الغازية السامة،
واعتقلت عددا من املصلني ،ومنعت دخول املواطنني الذين تقل أعمارهم عن الثالثني عاما ،اىل املسجد
االقصى ،يف الوقت الذي وفّرت فيه احلراسة واحلماية لعصاابت املستوطنني يف اقتحاماهتا اجلدية
للمسجد املبارك وسط حالة من التوتر الشديد والفوضى العارمة.

من جانبه ،انشد مدير املسجد االقصى الشيخ عمر الكسواين مجوع املواطنني ممن يستطيع الوصول اىل
القدس بضرورة شد الرحال والتواجد يف املسجد االقصى للتعبد والصالة واالعتكاف برحابه الطاهرة
وللذود عن حرمته.
ورغم إجراءات االحتالل-غري املسبوقة -يف القدس ،اال أن آالف املواطنني من خمتلف منطق القدس
والداخل احملتل منذ عام  48على أداء صاليت العشاء وقيام الليل "الرتاويح" يف املسجد األقصى ،كما
أدى بضعة آالف أخرى من املواطنني صالة الفجر من هذا اليوم.
كما تسود حالة من التوتر الشديد وسط مدينة القدس اليت حوهلا االحتالل اىل ثكنة عسكرية ،تطغى
فيها املظاهر العسكرية على املظاهر الرمضانية واحلياة الطبيعية يف املدينة.
ويف خطوة تتعلق بعملية اجلمعة االزدواجية ،شرع االحتالل اليوم االثنني إبزالة األشجار من "بستان
سليمان" بشارع السلطان سليمان بني ابيب العمود والساهرة.
وكان جتار املدينة املقدسة ،خاصة يف القدس القدمية وختومها وحميطها قد استعدوا مبكرا لفرتة عيد
الفطر ،وابتوا اآلن يضربون كفاً بكف خشية من انتكاسة اقتصادية وجتارية تصل حد الكارثة قد حتل هبم

يف حال استمر حصار املنطقة وفرض اإلجراءات العسكرية عليها.

االحتالل يقرر هدم منازل "شهداء" عملية القدس ويلغي  25ألف تصريح دخول
أعلن منسق أنشطة االحتالل الصهيوين يف االراضي الفلسطينية احملتلة اجلنرال يواف مردخاي أن اجليش
"اإلسرائيلي" قرر هدم منازل منفذي عملية القدس ،الشهداء :براء عطا ،وأسامة عطا ،وعادل عنكوش
من بلدة دير أبو مشعل مبحافظة رام هللا وسط الضفة احملتلة.
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ويف سياق العقوابت اجلماعية ،ألغت سلطات االحتالل  25ألف تصريح كانت قد منحته للفلسطينيني
لتسهيل العبور من الضفة الغربية إىل القدس خالل عيد الفطر ألسباب وصفتها بـ"األمنية".
الشيخ صربي حيمل االحتالل مسؤولية اإلنتهاكات يف األقصى
محل رئيس اهليئة اإلسالمية العليا يف القدس خطيب اجملسد األقصى املبارك الشيخ عكرمة
صربي سلطات االحتالملسؤولية تداعيات االنتهاكات املتواصلة حلرمة املسجد األقصى ،واستنكر انتهاك
قوات االحتالل حرمة املسجد األقصى واالعتداء على املعتكفني بداخله.
وقال ،يف تصرحيات صحفية ،إن ما حصل صباح اليوم األحد هو اعتداء سافر على املسجد األقصى
وعلى املعتكفني املتعبدين الصائمني ،مضيفا أن ما قامت به سلطات االحتالل هو استفزاز وتنكيل
ابملسلمني يف هذه األايم املباركة.
وأكد الشيخ صربي أن إغالق املسجد على املعتكفني ورش الغاز السام عليهم هو اعتداء أخر ،وأمر
مستنكر حنمل حكومة االحتالل مسؤوليته.
وقال إن الوضع ال يزال متوترا يف املسجد األقصى ،وإن سلطات االحتالل ع ّدت هذه االعتداءات
نوعا من العقاب اجلماعي كرد فعل ملا حصل أول أمس يف ابب العمود ،وحنن نرفض ونستنكر هذه

العقوابت اجلماعية.

 -انتهى-
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