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خطورة املخططات اإلرسائيلية الهادفة إىل تهويد القدس الرشقية ،وداعياً املجتمع الدويل إىل إلزام
إرسائيل بوقف كافة االنتهاكات التي تهدف إىل تهويدها ،وتغيري هويتها اإلسالمية والعربية ،واإليقاف
الفوري للنشاطات االستيطانية اإلرسائيلية وتوسيع املستوطنات ،وإزالة جدار الفصل العنرصي،
واملحافظة عىل املقدسات اإلسالمية واملسيحية.
كام أدان املجلس بشدة كافة األعامل اإلجرامية اإلرسائيلية يف قطاع غزة ،الرازح تحت الحصار
اإلرسائييل الجائر منذ عدة سنوات ،والتي خلفت عدداً من القتىل والجرحى .ودعا املجلس األطراف
الدولية الفاعلة ،ومجلس األمن عىل وجه الخصوص ،لتحمل مسؤولياتهم الكاملة ،واتخاذ التدابري
الالزمة لحامية الشعب الفلسطيني ،واإلنهاء الفوري لهذا الوضع املأساوي ،تطبيقاً لقرار مجلس األمن
الدويل  ،1860القايض برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني يف غزة وفتح املعابر.
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أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسامعيل هنية عىل املحافظة عىل أمن واستقرار مرص ،يف ظل
تتابع املتغريات ،مشرية إىل أنها ستقوم بواجبها بضبط الحدود بشكل مبارش ،مبا يحفظ أمن وسيادة
مرص وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية .جاء ذلك يف رسالة بعث بها رئيس الحكومة إسامعيل هنية
إىل املشري محمد حسني طنطاوي رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة املرصية التي تدير شؤون
البالد يف أعقاب ثورة  25يناير ،التي أسفرت عن تنحي الرئيس املرصي السابق حسني مبارك.
وطالب هنية يف رسالته ،املجلس العسكري املرصي بتوجيه تعليامته “إلعادة العالقات املرصية
الفلسطينية إىل طبيعتها الراسخة ،ومعالجة القضايا التي ال تزال بحاجة إىل عالج ومتابعة من املرحلة
السابقة ،وذلك عرب موافقتكم استقبال وفد من غزة للتباحث والتشاور إلطالعكم عىل مستجدات
الساحة الوطنية وبناء عالقة جديدة وطيدة تخدم األمن واالستقرار يف املنطقة ،وترسخ جزءاً من
مستقبل األمة العربية واإلسالمية” .وتابع“ :أقدر عالياً دور مرص املحوري واملركزي عىل املستوى العريب
واإلقليمي والدويل ،وأقدر دور القوات املسلحة وتضحياتها وإنجازاتها يف الدفاع عن مرص وعروبتها”،
مضيفاً“ :نأمل أن تشمل سياستكم مستقبل وضع إخوانكم يف الساحة الفلسطينية وخارجها”.
كام دعت الحكومة الفلسطينية رئيس املجلس العسكري األعىل للقوات املسلحة املرصي إىل
إيجاد حل لقضية املواطنني الفلسطينيني املسافرين عرب معرب رفح الربي ،ال سيام أولئك الذين يتم
إرجاعهم دون إبداء أي أسباب .وقال الحكومة “رغم قراركم الحكيم بافتتاح املعرب؛ إال أنه ومن خالل
متابعتنا لسري العمل اليومي يف املعرب نجد أن جهاز أمن الدولة املرصي ال زال يحول دون سفر وعودة
أبناء شعبنا”.
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