www.haaretz.co.il

עודכן ב15/02/2007 05:20 -

המשטרה נערכת לחידוש האלימות בהר הבית מחר
היום יודיע ביהמ"ש האם יאריך את צו ההרחקה לשייח ראיד סלאח מהעיר
העתיקה
מאת יהונתן ליס ויואב שטרן

משטרת מחוז ירושלים נערכת לחידוש האירועים האלימים בהר הבית ובעיר העתיקה
במחאה על העבודות בשער המוגרבים .היום יערוך מפקד מחוז ירושלים ,ניצב אילן פרנקו,
הערכת מצב נרחבת לקראת תפילות יום השישי .מחר מתכננת התנועה האיסלאמית
)הפלג הצפוני( הפגנה גדולה במזרח ירושלים לקראת אירועי סוף השבוע .מנהיג התנועה,
השייח ראיד סלאח המנוע מכניסה למסגד אל-אקצה ,יישא את דרשת יום השישי מאוהל
המחאה שלו בוואדי ג'וז .במהלך השבוע עצרה המשטרה  70חשודים בהתפרעות על ההר
ביום שישי שעבר ,על סמך צילומי וידיאו של הפרות הסדר .המשטרה המשיכה אתמול
בהיערכות הנרחבת סביב העיר העתיקה :נמנעה כניסת גברים בני פחות מ 45-שאינם
תושבי העיר העתיקה לתחומיה.
היום אחרי הצהריים יחליט בית המשפט השלום בירושלים אם להיענות לבקשת המדינה
להאריך את הצו האוסר על שייח סלאח ,להתקרב למרחק של  150מטר מהעיר העתיקה
בירושלים .אתמול ביקשה המדינה בבית המשפט ,בנוכחות סלאח ,להאריך את הצו ב60-
יום נוספים.
המשטרה הציגה לבית המשפט קטעים מכתבת ערוץ  ,2שבה נראה לכאורה סלאח יורק
אל שוטרים .הפרקליטות הודיעה שהשוטרים שלעברם ירק השייח העידו על-כך .בכתבה
נשמע סלאח קורא לשוטרים "רוצחים"" ,כובשים"" ,פחדנים" .בצילום נוסף שהוצג ,שצולם
ממצלמת האבטחה שמעל שער האשפות ,נראה סלאח כמי שהנהיג את המפגינים במקום
בשבוע שעבר.
לבקשת סלאח ,נמנעו עורכי דינו לייצגו .הוא ענה על טענות הפרקליטות באומרו שאינו
מכיר בסמכות בית המשפט ובהחלטותיו.
עמדת הגורמים הפוליטיים הערביים בישראל היא שאין למדינה כל ריבונות על מזרח
ירושלים ,כולל בכל העיר העתיקה .סלאח בדבריו רמז גם למצב בכותל" :הריבונות על
מסגד אל-אקצה שייכת כל כולה לעולם המוסלמי והערבי .החומות ,הרחבות ,השערים,
האוויר והעפר של המסגד הם קדושים".
משפטו של סלאח כוסה בהרחבה ברשתות הלוויין הערביות .כמה עשרות מתומכיו המתינו
לו בסמוך לבית המשפט וקיבלו אותו בקריאות" :שייח אל-אקצה  -ראיד" וגם "אללה הוא
אכבר וללה אל-חמד" .המכון המחקר הישראלי "ראות" ,שעוסק בחשיבה אסטרטגית,
פירסם אתמול הודעה ובה הוא מזהיר מפני "פלשתיניזציה" של הערבים בישראל .בהודעה
נטען שההודעה ולפיה אין לישראל ריבונות על מזרח ירושלים מהווה "התקרבות נוספת ביו
ערביי ישראל לתנועה הלאומית הפלשתינית" .בהודעה קורא מכון "ראות" לממשלה לטפל

בסוגיית הערבים בישראל על-ידי תיאום בין משרדי הממשלה ולפעול ליישום מסקנות
ועדת אור.
כל הזכויות שמורות ",הארץ" ©

סגור חלון

