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  م2016 / 8 / 21األحد : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 قصىي ضد القدس واألسرائيلالخارجية تدين التصعيد اإل. 

  مواطنا من القدس 12قوات االحتالل تعتقل. 

 قصىلحريق المسجد األ 47إجراءات مشددة في القدس تزامنا مع الذكرى الـ. 

 الحسيني يدعو لمضاعفة الجهد العربي إلنقاذ القدس. 

 عاماً  14االحتالل يعيد اعتقال أسير تحرر قبل أيام بعد اعتقال دام : القدس. 

 "مخطط تهويدي ضخم يكمل تهويد القدس وطمس ": اإلسالمية المسيحية

 .عروبتها

 نجحنا في إعادة االعتبار للمشهد الثقافي الفلسطيني: بسيسو. 

  االحتالل يعتدي على متضامنين مع األسرى خالل إخالئهم من مقر الصليب

 .األحمر بالقدس

 ي في القدسسرائيلالجامعة العربية تحذر من مخاطر التصعيد اإل. 
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  قصىي ضد القدس واألسرائيلتدين التصعيد اإلالخارجية 
أدانت وزارة الخارجية في بيان صحفي، اليوم األحد، التصعيد  -وفا 2016-8-21رام اهللا 

  .، وغياب رد الفعل القومي والديني واإلنسانيقصىي ضد القدس والمسجد األسرائيلاإل
المتطرفة تواصل عمليات تهويد القدس الشرقية وأوضحت الوزارة في بيانها، أن حكومة بنيامين نتنياهو 

المحتلة ومحيطها، من خالل خلق معالم يهودية تلمودية بشكل قسري، ليس لها عالقة ال بالتاريخ وال 
  .بالدين، وإنما بالسياسة عبر استخدامها للقوة

فل ومحيط وتابعت، في الوقت الذي تقوم به دولة االحتالل بعمل هذا الكم الهائل من الحفريات أس
كنيس يهودي أسفله وحوله، وفي الوقت الذي تعلن   100المبارك، وبناء أكثر من  قصىالمسجد األ

مكانة خالل ثالثة " الهيكل"وبناء  قصىهدم األ إلىفيه منظمات يهودية متطرفة عن خطط تهدف 
المواطنين وتسرق مساحات واسعة من االراضي الخاصة ب إسرائيلأعوام، وفي الوقت الذي تصادر فيه 

الفلسطينيين، وتقوم باالستيالء على منازلهم وهدمها بالقوة، وبناء أحياء يهودية استيطانية جديدة 
مكانها، في هذا الوقت يغيب الفعل العربي واإلسالمي والدولي، بينما يبقى صوتا تخرج عنه بعض 

ية، وفي الوقت الذي لسرائياالدانات التي ال تستطيع أن تقف أو تصمد أمام مخططات التهويد اإل
يدفع فيه المواطن الفلسطيني المرابط في القدس، ثمنا باهظا باسم كل العرب والمسلمين، من حياته 

مستوى المسؤولية ضمن االطار القومي أو  إلىوممتلكاته ومستقبل أسرته، يغيب أي عمل يرتقي 
تحظى بخطوات جادة وعملية من  الديني أو االنساني، كما أن مقاومة االنسان الفلسطيني وصموده، ال

أصحاب المسؤولية، بما يعززها ويمكنها من مواجهة جبروت االحتالل واجراءاته وسياساته، ضمن 
  .الحد الممكن

المبارك، وسط كل هذا  قصىإلحراق المسجد األ 47وأضافت الوزرة في بيانها، تأتي الذكرى الـ 
القبلتين وثالث الحرمين يوميا من قبل غالة ، اولى قصىالغياب، بينما تنتهك حرمة المسجد األ

ية، بهدف فرض أمر إسرائيلالمتطرفين المستوطنين اليهود، وبحماية ورعاية عسكرية وأمنية وسياسية 
هدم  إلىواقع مرتبط برؤيتهم المؤقتة لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا نحو رؤية تهدف في الحقيقة 
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ية المختلفة من يعمل على سرائيلمن أركان الحكومة اإلالمسجد بكامله، فهناك من المستوطنين و 
تسريع استكمال عمليات الحفر أسفل وفي محيط المسجد، بحيث كشفت التقارير األخيرة عن تنفيذ 

في الجهة  5في الجهة الجنوبية، و 17حفرية في الجهة الغربية، و 28حفرية تشمل  50نحو 
متر، أبرزها النفق  3000نحو  إلىيصل مجموع طولها  نفقا رئيسيا، 12الشمالية، يتخللها حفر نحو 

 700مترا، ونفق سلوان الطولي بطول  450، بطول قصىالغربي، أسفل الجدار الغربي للمسجد األ
حتى االن عند ذلك، إنما هدفت  1967ية، منذ عام سرائيلمتر، حيث لم تتوقف سياسة التهويد اإل

حتى هذه  102 إلىلمدارس الدينية، التي وصل عددها بالكنس وا قصىتطويق المسجد األ إلىأيضا 
  .استكمال تطويق المدينة إلىاللحظة، بينما هناك المزيد من المخططات التي تهدف 

هدم المنازل وسحب الهويات والعقوبات الجماعية، ومنع  إلىوقالت، يبدو أن كل هذا، إضافة 
قانون، ومصادرة االراضي، وإنزال سماعات المواطنين من الصالة في الحرم القدسي، والقتل خارج ال

األذان عن مساجد القدس من أجل عدم ازعاج المستوطنين اليهود القاطنين في أرجاء القدس 
المحتلة، يبدو أن كل هذه اإلجراءات والسياسات والخطوات ليست بكافية لتحريك ذلك الضمير 

  .الغائب، قوميا أو دينيا أو إنسانيا
  

  مواطنا من القدس 12ل قوات االحتالل تعتق
مواطنا من  12ي، اليوم األحد، سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -وفا 2016- 8- 21القدس 

 .أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة

وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل اعتقلت الشابين فايز محمد صبيح، ولؤي هاني صبيح، عقب دهم 
أحد مراكز التحقيق والتوقيف التابعة  إلىمنزليهما في بلدة حزما شمال شرق المدينة، وحولتهما 

  .لالحتالل في المنطقة
ل المكبر، ما تسبب بمواجهات كما اقتحمت قوات االحتالل الليلة الماضية بلدتي العيسوية، وجب

شبان في العيسوية،  3" وحدة المستعربين"عنيفة، اعتقلت خاللها عناصر من القوات الخاصة 
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محمد عاشور عبيد، وعلي عبيد، ومحمد يوسف عطية، تخللها اطالق كثيف لقنابل الصوت  :وهم
  .الحارقة، والغازية السامة المسيلة للدموع، وأعيرة مطاطية

" 4"غرفة  إلىوطلبت حضورهم  شبان، 7أن مخابرات االحتالل استدعت هاتفيا  إلىنا ولفت مراسل
المسكوبية غرب القدس، للتحقيق، ولكنهم فوجئوا باحتجازهم ثم تمديد "بمركز التحقيق والتوقيف 

علي : ، وهم"الصلح"ساعة، لعرضهم في وقت الحق من اليوم على محكمة االحتالل  24اعتقالهم لـ
فارس عويسات، وأحمد عويسات، وعدنان عليان، ومجاهد عبده، وعبيدة أبو دهيم، عويسات، و 

  .ومحمود عويسات
  

  قصىلحريق المسجد األ 47إجراءات مشددة في القدس تزامنا مع الذكرى الـ
ي اجراءاتها، وتدابيرها األمنية سرائيلشّددت سلطات االحتالل اإل -وفا 2016- 8-21القدس 

لحريق  عاماً  47منذ الليلة الماضية، وفجر اليوم األحد، تزامنا مع الذكرى الـ  بمدينة القدس المحتلة،
 .المبارك قصىالمسجد األ

وقال مراسلنا، إن قوات االحتالل نشرت المئات من عناصرها، ونصبت دوريات راجلة، ومحمولة، 
سية، وخضعت وخيالة في شوارع وطرقات المدينة المقدسة، وعلى مداخل األحياء، والبلدات المقد

  .المواطنين لتفتيشات استفزازية
ومن المقرر، أن تعقد شخصيات فلسطينية قيادية في القدس المحتلة قبل ظهر اليوم، مؤتمرا صحفياً 
في المدينة، في ذكرى الحريق المشؤوم، تستعرض فيه آخر التطورات المتعلقة بانتهاكات االحتالل 

ده والعاملين فيه، ومحاوالت مصادرة صالحيات دائرة ، ورّواقصىالمتواصلة والمتصاعدة بحق األ
األوقاف االسالمية، فضًال عن استمرار االقتحامات االستفزازية، وما يصاحبها من محاوالت ألداء 

  .على أنقاضه" الهيكل المزعوم"طقوس وصلوات تلمودية، وتصريحات واعالنات لهدم المسجد، وبناء 
  

  بي إلنقاذ القدسالحسيني يدعو لمضاعفة الجهد العر 
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لمضاعفة الجهد العربي من  وزير شؤون القدس عدنان الحسيني دعا -وفا 2016- 8- 19القدس 
المبارك من األخطار التي تهدده، في ظل وضعه   قصىأجل إنقاذ مدينة القدس ودرتها المسجد األ

والتحرك العاجل ية، ولحشد الطاقات العربية واإلسالمية سرائيلكأولوية من قبل حكومة االحتالل اإل
 .يسرائيلعلى المستوى الدولي إلنهاء االحتالل اإل

في مدينة القدس المحتلة، سفير سلطنة عمان لدى   يوم الجمعةاستقباله صباح  جاء ذلك خالل
  .المملكة األردنية الهاشمية خميس محمد الفارسي، والذي يزور فلسطين

ما  إلىضرورة وجود رؤية عربية أشمل وأعمق وأكثر شفافية للمشهد العربي الحالي، واالنتباه  إلىوأشار 
المبارك  قصىيحاك لألمة العربية من مؤامرات استعمارية جديدة، في مقدمتها استهداف المسجد األ

  .ومدينة القدس
المبارك وتقسيم األرض الفلسطينية عبر المستوطنات وجدار الضم  قصىوأكد أن استباحة المسجد األ

والتوسع العنصري، وسياسة االعتقاالت وكسر معنويات األسرى وهدم المنازل وتشريد الفلسطينيين ما 
  .هي إال جزء من مخطط مدروس مرتبط بما يجري في الساحة العربية

الشيخ عمر الكسواني  قصىالمسجد األ في السياق، استمع السفير العماني لشرح واف من مدير
  .حول مرافق المسجد

  .وأكد أحقية المسلمين في هذا المكان المقدس. وفند الكسواني ادعاءات االحتالل الزائفة
  

  عاماً  14االحتالل يعيد اعتقال أسير تحرر قبل أيام بعد اعتقال دام : القدس
الجمعة، اعتقال األسير المقدسي يوم أعادت قوات االحتالل، فجر  -وفا 2016- 8-19القدس 

 إلىالمحرر سفيان فخري عبده بعد دهم منزله بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وحّولته 
  .غربي القدس المحتلة" المسكوبية"مركز التحقيق والتوقيف 

داخل  اً عام 14وكان سفيان قد تحرر من األسر يوم االثنين الماضي بعد قضائه فترة محكوميته ومدتها 
  .سجون االحتالل
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  مخطط تهويدي ضخم يكمل تهويد القدس وطمس عروبتها": اإلسالمية المسيحية"
حذرت الهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من  -وفا 2016- 8-18رام اهللا 

لمدينة ، يستهدف المدخل الرئيسي "وجه القدس المدينة الحديثة"مخطط تهويدي كبير يحمل عنوان 
 .القدس من جهتها الغربية

ي االكبر بتهويد القدس سرائيليوم الخميس، المخطط استمرار للهدف اإلواعتبرت الهيئة في بيانها 
بكل ما فيها، وطمس معالمها العربية االسالمية المسيحية، وتشويه تاريخها العريق، وصبغ المدينة 

  .بمعالم يهودية بحتة ال تمد للقدس وعروبتها بصلة
التهويدي، مخطط " وجه القدس المدينة الحديثة"وقال االمين العام للهيئة حنا عيسى، إن مخطط 

 إلىجديد من المخططات االستيطانية التهويدية والتي تمأل أدراج حكومة االحتالل وجمعياتها، يهدف 
يهودية بحتة طمس المزيد من معالم القدس العربية، وتهويد ما بقي من عروبة القدس وصبغها بمعالم 

  .غريبة عن واقع المدينة المقدسة وحضارتها العربية االسالمية المسيحية
 1.4ألف متر مربع، تصل تكلفة تنفيذه نحو  720أن المخطط يقوم على مساحة نحو  إلىوأشار 

القدس "والتي جاء فيها " نير بركات"مليار شيقل، معتبرًا تصريح رئيس بلدية االحتالل بالقدس 
، اعالن "مركز تجاري متطور وأكثر حداثة، يتخلله مشاريع تكنولوجية إلىي السنين القادمة ستتحول ف

  .واضح لهدف ونية سلطات االحتالل بتهويد القدس وتغيير طابعها، وهو ما ترفضه القوانين الدولية
   طر عليها، يسيسرائيلتعمل ليًال نهارًا لجعل القدس العاصمة األبدية إل" إسرائيل"وأكدت الهيئة أن 

أغلبية يهودية، كما تهدف من وراء البناء المتسارع للمستوطنات والجدار العازل، وما تقره من 
  .تهويد المدينة وتحويلها عاصمة لليهود وحدهم إلىمخططات تهويدية متسارعة 

وجددت الهيئة االسالمية المسيحية، مناشدتها للمؤسسات والهيئات الدولية والعربية خاصة األمم 
لمتحدة ومنظمة اليونسكو المنبثقة عنها، والجامعة العربية، بضرورة التدخل العاجل والضغط على ا

  .ي بوقف كافة االنتهاكات التي تتعرض لها القدس المحتلةسرائيلاالحتالل اإل
  

  نجحنا في إعادة االعتبار للمشهد الثقافي الفلسطيني: بسيسو
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 مرون في دعم المشهد الثقافي هناكاالحتالل يحارب الثقافة في القدس ونحن مست

يوم األربعاء، إن الوزارة تعمل حاليا قال وزير الثقافة إيهاب بسيسو،  -وفا 2016-  8- 17 رام اهللا 
  .على إعادة االعتبار للمشهد الثقافي الفلسطيني ونجحت بدعم من القيادة ورئيس الوزراء في ذلك

الحكومة الذي تنظمه فضائية فلسطين مباشر بالتعاون جاء ذلك خالل مشاركته في برنامج مباشر مع 
، ويقدمه اإلعالمي خميس ماخو في مقر الهيئة العامة "وفا"مع وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  .لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية برام اهللا

رة الثقافة التي وأضاف بسيسو إنه توجد خطة للنهوض بالواقع الثقافي في فلسطين، وهي من مهمة وزا
تعمل على إعادة االعتبار للدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة كجهة راعية للعملية الثقافية وللمبدعين 
من شعبنا في أي مكان يتواجدون فيه، وهذا يتطلب بعض اإلجراءات أبرزها وضع آلية للفعاليات 

  ."كل الظروفوالمهرجانات وسياسات الدعم على المستوى المعنوي والمالي في ظل  
إن تنفيذ هذه الخطة ليس سهال، ونواجه عقبات وتحديات ألننا نواجه واقعا اقتصاديا صعبا : وقال

  .بسبب سياسات االحتالل وعدم توفر التمويل والموازنة
خلقنا حالة من التفاعل مع كافة أرجاء المشهد الفلسطيني ضمن اإلمكانيات المتوفرة : "وتابع بسيسو

  ."االعتبار للمشهد الثقافي الفلسطيني للحكومة، إلعادة
أنه يجري تسجيل إنجازات وفق هذه الخطة وأبرزها يوم الثقافة الفلسطينية والذي ربط بيوم  إلىوأشار 

فعالية في مختلف المناطق الحضارية  70يوما ضمت  17األرض وانطلق بتظاهرة ثقافية استمرت 
  .ية من جديد وخلق آليات وحالة جديد من الثقافةوالمهمشة، وهي مقدمة الستكشاف الخارطة الثقاف

استطعنا أن نكسر حاجز الجغرافيا وأحضرنا العشرات من الداخل والشتات وقطاع غزة، : "وقال
وشهدنا مشاركة عربية الفتة في معرض فلسطين الدولي للكتاب والذي عقد في ذكرى ميالد الشاعر 

  ."هي الفنانة القديرة ريم بنا 2016لثقافية للعام توفيق زياد، وهذا العام ستكون شخصية العام ا
وبين بسيسو أن الخطة الثقافية لوزارة الثقافة ستكون المحور الرئيس للعملية الثقافية في الوطن، 
بالشراكة مع المؤسسات الفاعلة، وهذه الشراكة ستستدرج المانحين لخدمة الثقافة الفلسطينية، وبناء 

  .ة تسهم في نشر الثقافة وتوسيعهاحالة ثقافية فلسطينية جديد
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نحن حاليا بصدد : ودعا لالستثمار في القطاع الثقافي الفلسطيني عبر خلق مشاريع مدرة للربح، قائال
التشجيع على تنفيذ هذه المشاريع، ونحن دورنا في وزارة الثقافة نسعى للبحث عن فرص أفضل في 

بنى تحتية تتمثل في المراكز الثقافية والسياسات عملية انتاج الثقافة أو استدراج الممولين لخلق 
  .المشتركة والتدريب والتطوير

نحن ننتقل من مرحلة لمرحلة أخرى أفضل، حاليا في مجال خلق الوعي الثقافي، ونسعى "وأضاف 
لالستفادة من كل فرصة تتوفر في هذا السياق، ونحن بحاجة لتضافر كل الجهود وسياسة التالؤم ال 

  .الثقافة بل على كل شخص أن يقوم بالدور المطلوب منه في هذا السياق تسهم في دعم
  القدس في قلب المشهد الثقافي

إن القدس على قائمة أولويات وزارة : وفيما يتعلق بموضوع القدس في المشهد الثقافي، قال بسيسو
المحتلة، وأول الثقافة، والوزارة تتطلع لعمل فاعل في القدس وتدعم المؤسسات العاملة في القدس 

لقاء أردت عقده بعد تولي حقيبة الثقافة مع المثقفين في المسرح الوطني في القدس، إال أن االحتالل 
  .منع عقده

أن المؤسسات المقدسية الثقافية تعاني من االحتالل بشكل كبير، ونبذل كل ما  إلىولفت بسيسو 
من أجل دعم صمود القدس ودعم  بوسعنا من أجل دعمها، ولكن نحن بحاجة لبلورة خطة عربية،

  .المشهد الثقافي فيها
وأوضح أن المشهد الثقافي في القدس أصبح مهددا بشكل كبير ويجري العمل على محاربة الثقافة 
الفلسطينية بشكل كبير في القدس، وندعم القدس بشكل كبير عبر دعم المؤسسات مثل مؤسسة 

  .يبوس، والمسرح الوطني، وغيرها
  طينيين ودور النشرالكتاب الفلس

وقال بسيسو إنه يوجد خطة في الوزارة لنشر قصص صمود وروايات ومذكرات حول صمود أبناء 
الفضاء العالمي، ونحن نشجع المبدعين على اإلبداع لخلق حالة من  إلىشعبنا لنقل الرواية الفلسطينية 

مية للدكتوراة والماجستير يمكن اإلبداع المتجدد، ولكننا بحاجة للتجديد في النقد، والرسائل األكادي
  ."اعتبارها إصدار أول للكتاب في مجال النقد
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وزارة الثقافة ليست بديال لدور النشر بل هي معنية بخلق صناعة ثقافية تقوم بها دور النشر : وتابع
المختلفة، ولكن نحن بحاجة لتطوير البيئة التشريعية في فلسطين، لضمان النشر وحقوق المؤلف 

لطباعة وغيرها من االنتهاكات التي تسجل في مجال حقوق النشر، والوزارة ال تحتكر ذلك وحقوق ا
  .بل تدعم عمل دور النشر

إن واجبنا هو حماية المؤلف وخلق الفرص للناشر ليستثمر في قطاع النشر، والسعي : وقال بسيسو
نحن بحاجة لدعم صناعة ألن تصبح دور النشر قادرة على المنافسة على المستوى المحلي والعربي، و 

  .ثقافية حقيقة تغير المشهد الموجود حاليا في مجال النشر والتأليف
سنكون ألول مرة الشهر القادم ضيف الشرف في معرض عمان الدولي للكتاب وهو : "وتابع بسيسو

برنامج يستحدث للمرة األولى، وستكون فلسطين أول ضيف شرف في أول برنامج استحدث في 
الدولي للكتاب لتكون دولة هي ضيفة شرف لدى دولة أخرى بعد أن كانت الكويت  معرض فلسطين

  ".هي ضيفة الشرف في معرض فلسطين الدولي للكتاب الذي عقد مؤخرا في رام اهللا
  محاوالت أسرلة التراث الفلسطيني

ة الثقافة، ألن وفيما يتعلق بهذا الملف، قال إن حماية التراث مسؤولية مشتركة بين وزارة السياحة ووزار 
التراث مستهدف من االحتالل، ويجري العمل في الوزارة لحماية التراث، خصوصا التراث غير المادي 
والحرف التراثية وغيرها من جوانب التراث، وتقدمنا لليونسكو بعدة مشاريع لحماية التراث وأبرزها 

يل قضية حماية التراث لمنع حماية الملصقات الفلسطينية، ونحن بحاجة لجهد دبلوماسي أيضا لتدو 
  .االحتالل من أسرلته

  
  االحتالل يعتدي على متضامنين مع األسرى خالل إخالئهم من مقر الصليب األحمر بالقدس

يوم الثالثاء، على النساء وات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اعتدت ق -وفا  2016- 8- 16القدس 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، في حي الشيخ جراح والشبان والرجال المشاركين في اعتصام بمقر 

 .بالقدس المحتلة
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وادعت شرطة االحتالل أن الصليب األحمر طلب إخراج المعتصمين من مقره بفعل قراره إغالق 
المقر أمام االعتصامات لمدة أسبوع، األمر الذي تصدى له األهالي باالعتصام إسنادا لألسير المضرب 

  .من شهرين بالل كايدعن الطعام منذ أكثر 
وأعرب مدير نادي األسير في القدس ناصر قوس عن استغرابه من قرار الصليب األحمر إغالق أبوابه 

اعتداء قوات االحتالل على  إلىبوجه االعتصامات التضامنية مع قضية مركزية كقضية األسرى، مشيرا 
  .المعتصمين وإخراجهم بالقوة من مقره

ضامنية مع األسرى خالل إخراجهم من مقر الصليب الذي حاصرته قوات وردد المشاركون هتافات ت
  .االحتالل المعززة، وهددت بالقمع في حال استمرار التواجد أمام المقر

  
  ي في القدسسرائيلالجامعة العربية تحذر من مخاطر التصعيد اإل

لذي تمارسه أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصعيد الخطير ا -وفا 2016- 8-16القاهرة 
ي في مدينة القدس المحتلة، وما تقوم به من توظيف مكشوف لألساطير سرائيلسلطات االحتالل اإل

 .المبارك قصىالكاذبة لتبرير اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد األ

يوم الثالثاء، مد بن حلي في تصريحات للصحفيين وقال نائب األمين العام للجامعة العربية السفير أح
استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين، مضيفا أن فرض المزيد من القوانين  إسرائيلارسات إن مم

ي إسرائيلالعسكرية واالجراءات التعسفية ضد أهل القدس من مسلمين ومسيحيين هو جزء من مخطط 
تكريس سياسة االستيطان، وتغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية لمدينة القدس المحتلة،  إلىهادف 

  .عزلها عن محيطها الفلسطينيو 
ية هي تحد صارخ للقانون الدولي، وعدم األخذ في االعتبار من قبل سرائيلوأكد أن هذه اإلجراءات اإل

  .السلطة القائمة باالحتالل لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقدس المحتلة
ن حفظ األمن والسلم وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، خاصة مجلس األمن المسؤول ع

ية، وما تقترفه سلطات االحتالل سرائيلالدوليين، بضرورة التحرك العاجل لوضع حد لهذه العربدة اإل
  .ومستوطنوها من جرائم وارهاب ممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني االعزل وممتلكاته وأراضيه
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هذه السياسة لن تؤدي إال لمزيد من ية الخرقاء، معتبرا أن مثل سرائيلكما حذر من خطورة السياسة اإل
  .التوتر والصدامات وزرع بوادر صراع ديني ال يمكن التحكم بمجرياته ومساراته

ي وحدها المسؤولية الكاملة عن نتائج سرائيلكما حمل نائب األمين العام، قوات االحتالل اإل
فرص السالم وتضع المنطقة سياساتها الهدامة التي تزيد من تعقيد األوضاع في المنطقة، وتسقط كل 

فوق فوهة بركان قابل لالنفجار، بما يمثله ذلك من خطورة بالغة على األمن واالستقرار في المنطقة 
  .والعالم

  
  
  

  -انتهى-
  
  
  
  
  
  
  


