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 إصابة 21 إسرائيليا في انفجار
حافلتين في القدس

فصائل فلسطينية: العملية رد طبيعي على جرائم إسرائيل

April 18, 2016

رام هللا ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: انفجرت عبوة
ناسفة االثنين داخل حافلة في القدس ما أسفر عن 21 جريحا على

األقل وأدى إلى اندالع حريق كبير، وفق ما أعلنت الشرطة
اإلسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان إن «تحقيقا أجراه خبراء في الشرطة اظهر
أن عبوة انفجرت في القسم الخلفي من الحافلة وتسببت بحريق

واصابت ركابا».
وأضافت أن «حافلة أخرى وسيارة مجاورة أصيبتا باضرار» جراء

االنفجار الذي وقع في شارع «موشيه بارام» المجاور للخط الذي
يفصل الشطر الغربي من المدينة عن الشطر الشرقي ذي الغالبية

الفلسطينية.
واعتبرت فصائل وقوى فلسطينية، العملية، ردًا طبيعيًا على ما وصفته

بـ»الجرائم اإلسرائيلية». 
وقالت حركة المقاومة اإلسالمية (حماس)، في بيان مقتضب إنها
تبارك «عملية القدس»، مضيفة: «نعتبرها رد فعل طبيعي على
الجرائم اإلسرائيلية وخاصة اإلعدامات الميدانية وتدنيس المسجد

األقصى». 
بدورها، باركت حركة «الجهاد اإلسالمي» في فلسطين، العملية،
معتبرة أنها رسالة تأكيد على استمرار «االنتفاضة الفلسطينية». 

ومن جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن العملية تأتي
كرد فعل طبيعي على ما سمته «االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية بحق

الفلسطينيين». 
وحمّلت الجبهة الديمقراطية الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن
عملية القدس، وقالت في بيانها إن العملية جاءت نتيجة «اإلرهاب

اإلسرائيلي».
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 د. حسين
مجدوبي  هل «وثائق
بنما» مؤامرة أمريكية أم

حكام سرقوا خيرات
شعوبهم وبالدهم؟

 ريما
شري  السعوديات

والدراجة الهوائية وتناغم
طوكيو الذي وصل

المملكة

 محمد عايش  موجة
استبداد جديدة تنتظر

العرب

 محمد رشاد

عبيد  هدنة اليمن في
خبر كان

المزيد
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