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  م2016 / 8 / 10األربعاء : التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

 لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 عقب اقتحامه من طواقم آثار االحتالل ومستوطنين قصىتوتر في األ. 

 االحتالل يعتقل شابا من بلدة أبو ديس شرق القدس. 

 كرامة الشهداء فوق االحتالل.. بهاء عليان. 

 ية للمسجد سرائيلدائرة شؤون القدس تحذر من خطورة استهداف سلطة اآلثار اإل

 .قصىاأل

 الضرب المبرحقوات االحتالل تعتدي على شاب مقدسي ووالدته ب. 

 "تحذر من تجاوز االحتالل الوضع التاريخي القائم في " التعاون االسالمي

 .قصىاأل

 المبارك قصىالمطران حنا يزور المسجد األ. 

 تهم االحتالل وقيادات فلسطينية ت قصىحذر من عواقب ما يجري في األالمفتي ي

 "صالحيات األوقاف"بمحاولة سحب 

 "قصىللمساعدة بتكثيف اقتحامات المسجد األ "تطبيق. 
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  عقب اقتحامه من طواقم آثار االحتالل ومستوطنين قصىتوتر في األ
  القديم قصىاالحتالل يمنع أعمال صيانة داخل مصلى األ 

المبارك منذ صباح اليوم األربعاء، توترا عقب  قصىيشهد المسجد األ -وفا 2016- 8- 10القدس 
اقتحامات متواصلة للمستوطنين له، بمجموعات متتالية من باب المغاربة، بحراسات معززة من شرطة 

  .يةسرائيلاالحتالل الخاصة، بالتزامن مع اقتحامه من قبل طواقم سلطة اآلثار اإل
شخصا من سلطة آثار  13ا مكونًا من وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، بأن طاقم

، وهّدد المستوطنون الذين تواجدوا معهم ومن بينهم الصحفي المتطرف قصىاالحتالل اقتحم األ
  ".مكانكم هنا مؤقت"حّراس المسجد المبارك، وقالوا لهم " ارنون سيغال"

واٍت تلمودية في الوقت ذاته، أحبط حّراس المسجد ومصلون محاوالت لمستوطنين بأداء طقوٍس وصل
في المسجد، وسط صيحات وهتافات التكبير االحتجاجية التي تصدح بها حناجر المصلين، في حين 

، فيما قصىمكان األ" الهيكل المزعوم"تولى عدد من المتطرفين تقديم شروحاٍت حول ُأسطورة 
ل وخالل انتشرت قوات واسعة من عناصر التدخل السريع والوحدات الخاصة من شرطة االحتالل قب

  .االقتحامات لمرافق المسجد
أعمال الصيانة والترميم في مصلى قبة  قصىمن جانبها، استأنفت طواقم تابعة للجنة االعمار في األ

، علمًا أن شرطة االحتالل أوقفت هذه األعمال في األيام السابقة، قصىالصخرة بالمسجد األ
  .هذه األعمالواعتقلت رئيس اللجنة، وعددا من العاملين على خلفية 

، منذ يوم أمس، تزامنا قصىزيادة في عدد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد األ إلىولفت مراسلنا 
الهيكل المزعوم، بتكثيف االقتحامات هذه األيام، تحضيرًا واستعداداً "مع دعواٍت الئتالف منظمات 

لرابع عشر من الشهر ، الذي يحّل في ا"خراب الهيكل"الحتفاالٍت واسعة في ذكرى ما يسمى 
الجاري، وقد أعلن ائتالف منظمات الهيكل عن فعاليات واسعة لهذه المناسبة، تستهدف بمجموعها 

  .المبارك قصىالمسجد األ
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وفي وقت الحق، أعلنت األوقاف اإلسالمية، بأن شرطة االحتالل أوقفت اليوم استكمال األعمال 
  .المسجد القديم، في قصىلصيانة الكهرباء داخل مصلى األ

وكانت شرطة االحتالل صّعدت مؤخرًا من مالحقتها ألعمال الصيانة والترميم، التي تقوم بها وتشرف 
  .عليها األوقاف اإلسالمية، وتشترط لذلك الحصول على إذن منها، ومن سلطة آثار االحتالل

تقلت حينها قوات التابعة لألوقاف، واع قصىوشهد األسبوع الماضي مالحقة للعاملين بلجنة إعمار األ
االحتالل رئيس اللجنة، وخمسة من العاملين فيها، بسبب عمليات صيانة وترميم في مصلى قبة 

المبارك، األمر الذي قوبل باستهجان وبموجة واسعة من االنتقادات والرفض  قصىالصخرة باأل
  .واإلدانة

  
  االحتالل يعتقل شابا من بلدة أبو ديس شرق القدس

ي، اليوم األربعاء، شابا من حي سرائيلاعتقلت قوات االحتالل اإل -فاو  2016- 8-10القدس 
 .الحبايل في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة

  .وأوضح مراسلنا، أن قوات االحتالل اعتقلت فجرا، الشاب إياد زعاترة، عقب دهم منزله في البلدة
القدس خالل مواجهات شهدها  وكانت قوات االحتالل اعتقلت يوم أمس ثالثة من طلبة جامعة 

محيطها بين الشبان وقوات االحتالل، واستمرت حتى ساعات المساء المتأخرة، أمطرت خاللها تلك 
القوات حرم الجامعة الرئيسي بعشرات القنابل الغازية السامة المسيلة للدموع والصوتية الحارقة 

ل، خالل محاولتها قمع المواجهات والرصاص المطاطي، فيما استخدمت قنابل مضيئة في ساعات اللي
  .في المنطقة

وأفاد عدد من الطلبة لمراسلنا، بأن هذا االقتحام هو الرابع منذ بداية العام الجاري، حيث قامت 
قوات االحتالل في الخامس من نيسان الماضي باقتحام حرم الجامعة، ومداهمة مبنى عمادة شؤون 

تمزيق وإتالف محتويات معرض الكتاب  إلى، باإلضافة الطلبة، وتدمير ومصادرة عدد من مقتنياته
  .آنذاك
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  كرامة الشهداء فوق االحتالل.. بهاء عليان
 ال تجعلوني رقًما: هو الذي أوصى

  يامن نوباني -وفا  2016- 8- 10القدس 
رفضت عائلة الشهيد بهاء عليان أول أمس، االمالءات التي فرضتها شرطة االحتالل عليها، وتالعبها 

 20شخصا، ودفع كفالة مالية بقيمة  20 إلى 30في تلك االمالءات بتخفيض عدد المشيعين من 
خفافا ألف شيقل، ثم اشتراط دفنه في باب الساهرة بدال من باب األسباط، واعتبرت ذلك تعذيبا واست

  .بمشاعر األهل
  ".دفء الثالجة، وال صقيع الموقف: "وقال والد الشهيد، المحامي محمد عليان

، بأن األجساد هي 1972تموز  8لم يتعلم االحتالل من اغتيال الشهيد األديب غسان كنفاني في 
  !اليوم إلىالتي ترحل، وإال فما معنى هذا الحضور الطاغي والمهيب ألدب كنفاني 

أعداد هائلة في  إلىاالحتالل ولو لمرة بأن الروح التي يحملها شعب، ال يحتاج جسدها  لو يفهم
  .التشييع

لو يفهم أن بهاء لم يعد ملك جبل المكبر أو القدس، وأن بهاء ال يعني مظاهرة ضخمة وشارعا يكتظ 
  !بهاء ليس قبًرا! بالغاضبين بعد صالة الظهر

وانتصر، هل تظنون أن أحدث بندقية لديكم اآلن بإمكانها أن ماذا ينفعكم احتجاز جثة هرب عقلها "
تطلق النار وتصطاد ذلك العقل؟ أين ستكمنون له؟ في أي شارع أو حارة؟ تحت أي سماء؟ فوق أي 

  "؟!أرض؟ في أي جسد ستجدونه اآلن
  .صار بإمكان فلسطيني واحد أن يحمله ويدفنه، دون أن يصيح بكم صيحة واحدة أو يلقي حجًرا

  .رت مساحته اليوم أكبر مما تعتقدونصا
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إن شئتم معرفتها اذهبوا لكل السطور التي ُقرئت ألجله، والكتب التي تم اقتنائها ألجله، والعقول التي 
األردن، ومصر، والجزائر، فهناك يُوجد بهاء في عقول من  إلىتفتحت على األدب الثائر، اذهبوا أيضا 

  .نسية، وأكثر من وطنألن للشهداء أكثر من ج. أحيوا فكرته
، 2015تشرين األول  13  يذكر أن جثمان الشهيد بهاء عليان محتجز في ثالجات االحتالل منذ

تشرين االول  8جثة لشهيد، أقدمهم الشهيد ثائر أبو غزالة، والمحتجز جثمانه منذ  14وتحتجز معه 
جمل، ومعتز عويسات، حسن مناصرة، ومصعب الغزالي، وعالء أبو : ، والشهداء الباقون هم2015

ومحمد نمر، وعمر اسكافي، وعبد المحسن حسونة، ومحمد أبو خلف، وأحمد أبو شعبان، وجمعيهم 
مجد الخضور، وسارة طرايرة، وأنصار : احتجازه جثامين ثالث شهيدات، وهن إلىمن القدس، اضافة 

  .هرشة
ام السرية، معظمهم ويحتجز االحتالل منذ عشرات السنوات، مئات الشهداء في مقابر األرق

  .استشهدوا خالل قيامهم بعمليات فدائية
  

  قصىية للمسجد األسرائيلدائرة شؤون القدس تحذر من خطورة استهداف سلطة اآلثار اإل
حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر ما  -وفا 2016-8-9القدس 

المبارك  قصى، من استهداف إجرامي وعنصري للمسجد األ"يةسرائيلسلطة اآلثار اإل"تقوم به ما تسمى 
في محاولة منها لفرض سيطرتها عليه من خالل فرض قيود وإجراءات على الترميم والصيانة في مباني 

 .المسجد والمصليات الواقعة في باحاته

ية، باقتحام سرائيلالثالثاء، قيام موظفي سلطة اآلثار اإلأمس يوم واستهجنت الدائرة في بيان صحفي 
، وتصوير أعمال الترميم والصيانة عقب اعتقال قصىمسجد قبة الصخرة المشرفة في المسجد األ

مدير لجنة ترميم المسجد وعدد من أعضائها، وإبالغهم بمنع أي عمليات ترميم وصيانة للمباني 
حكومة  نوايا إلىالواقعة في محيط المسجد بالقوة، في سابقة هي األخطر على اإلطالق تشير 

المبارك على وجه  قصىي بفرض واقع جديد على المدينة المقدسة، والمسجد األسرائيلاالحتالل اإل
  .التحديد
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، من شأنه أن يؤجج قصىواعتبرت الدائرة أن هذا التصعيد الخطير والممنهج على المسجد األ 
تهويد المسجد  ىإلي الذي يهدف سرائيلالصراع في مدينة القدس، التي هي موضوع لالستهداف اإل

بذل المزيد من الجهود على صعيد دولي، والتحرك  إلى، داعية األمة العربية واإلسالمية قصىاأل
تهويد القدس وتهجير مواطنيها منها  إلىية الرامية سرائيلالفوري والفعلي لوقف كامل االنتهاكات اإل

  .وعزلها وتغيير الوضع القائم فيها
  

  مقدسي ووالدته بالضرب المبرح قوات االحتالل تعتدي على شاب
، عاماً  ٢٢تعّرض الشاب المقدسي ياسين غتيت،  - موقع مدينة القدس 2016-8- 9القدس 

اعتداء بالضرب المبرح على يد قوات االحتالل الصهيوني لدى تواجدهما في  إلىووالدته، أمس 
  .غربي القدس المحتلة" ايجد"محطة حافالت النقل الصهيوني العام 

مشفى هداسا في قرية  إلىشاب غتيت ووالدته بجراح ُوصفت بالمتوسطة نُقال على إثرها وأصيب ال
  .عين كارم المهجرة غربي القدس المحتلة

المشفى إلجراء عملية جراحية في قدمها في مستشفى هداسا  إلىوكان الشاب ياسين رافق والدته 
  .ذات المشفى ُمصابين بعد االعتداء عليهما إلىغرب القدس، لكنهما نُقال 

  
  قصىتحذر من تجاوز االحتالل الوضع التاريخي القائم في األ" التعاون االسالمي"

دعا المحامي أحمد الرويضي، ممثل منظمة التعاون  - موقع مدينة القدس  2016-8-9القدس 
" يسرائيلاإل"تجاوز االحتالل اإلسالمي في فلسطين؛ لكسر حاجز الصمت، والتحرك السريع، إزاء 

؛ بمحاوالته فرض سيطرته على قبة الصخرة المشرفة قصىالوضع التاريخي القائم في المسجد األ
  .واعتقال طاقم جهاز اإلعمار الهاشمي وحراس المسجد

، ورّواده، وحراسه، وإدارة وموظفي قصىأن المسجد األ: وأكد الرويضي، في تصريحات صحفية له
المية في القدس، يواجهون تصعيدا خطيرا خالل األيام القليلة الماضية، أبرزها ازدياد األوقاف اإلس
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والتغير الملحوظ لنوعية هذه االقتحامات التي أصبح يقودها  قصىأعداد المقتحمين اليهود لأل
  .حاخامات متطرفون

وسقوط أي  صىقزيادة وتيرة االعتقاالت واإلبعادات واالعتداءات التي تطال حراس األ إلىولفت 
اعتقال عدد من المسؤولين في األوقاف اإلسالمية  إلىحصانة أو احترام لهم، الفتا بشكل خاص 
، كان آخرها اعتقال مدير مشاريع اإلعمار المهندس قصىوجهاز اإلعمار الهاشمي في المسجد األ

ون استصدار بسام الحالق، وجميع أفراد سلك اإلعمار؛ بحجة العمل داخل مصلى قبة الصخرة من د
  .تصريح، ودون وجود مندوب من سلطة اآلثار الصهيونية

ليحل مكان سلطة  قصىوشدد على أن هذه االشتراطات تعني إطباق االحتالل سلطته على األ
، ومنها المصادرة األخيرة لمبنى مطهرة قصىاألوقاف اإلسالمية وإغالق العديد من أجزاء المسجد األ

  .باب الغوانمة
  

  المبارك قصىيزور المسجد األ المطران حنا
زار المطران عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس ووفد  - معا 2016- 8-10 القدس

المبارك في البلدة القديمة من  قصىمن رجال الدين المسيحي صباح اليوم األربعاء، المسجد األ
  .القدس

وقاف اإلسالمية واألئمة ورجال الدين والتقى المطران والوفد المرافق مع عدد من مسؤولي األ
اإلسالمي، وأكد الوفد رفضه لكافة اإلجراءات والمخططات اإلحتاللية التي تستهدفه والتي تفاقمت 

  .في المدة األخيرة
وأكد الوفد رفضه لهذه اإلجراءات اإلحتاللية وتضامنه مع مسؤولي األوقاف المشرفين على هذا 

  .المكان المقدس
المبارك إنما هي تعبير صادق عن أخوتنا  قصىإن زيارتنا اليوم للمسجد األ:" في كلمتهوقال المطران 

  ".ولحمتنا وإنتماءنا للشعب الفلسطيني الواحد وتمسكنا بمدينة القدس عاصمة روحية ووطنية لشعبنا
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بقى  وأضاف أتينا حاملين معنا رسالة السالم والمحبة واألخوة والتضامن مؤكدين بأن مدينة القدس ست
  .كما كانت دوما نموذجا متميزا في العيش المشترك وفي الوحدة الوطنية والتالقي اإلسالمي المسيحي

أن رسالتنا من قلب مدينة القدس بأننا سنبقى شعبا واحدا يدافع عن قضية واحدة، "وأوضح المطران 
ادلة وفي ثباتهم فالمسيحيون والمسلمون اخوة في انتمائهم لهذا الشعب وفي دفاعهم عن قضيته الع

  ".وصمودهم في هذه األرض المقدسة
ياديهم ممدودة وقلوبهم مفتوحة من أجل تعاون بناء فيما أوأشار المطران في أكثر من مناسبة بأن 

  .بينهم خدمة لشعبنا وصونا لوحدتنا واخوتنا ودفاعا عن قدسنا ومقدساتنا
أداة  إلىوة بين الناس ومن يحولون الدين قال المطران بأن الدين يحمل رسالة السالم والمحبة واألخ

  .للتعصب والكراهية والعنف إنما يسيئون للدين وال يمثلونه ال من قريب وال من بعيد
وشكر مسؤولو األوقاف اإلسالمية المطران والوفد المرافق على زيارتهم ومواقفهم وكلماتهم مؤكدين 

ي والروحي وحاضنة وحدتنا الوطنية وسيبقى بأن مدينة القدس هي حاضنة مقدساتنا وتراثنا اإلنسان
  .المسيحيون والمسلمون معا في القدس في خندق واحد في الدفاع عن قدسهم ومقدساتهم

المبارك بشكل خاص  قصىكما تم التداول في هذا اللقاء في جملة من القضايا المتعلقة بالمسجد األ
  .والقدس بشكل عام

  
وقيادات فلسطينية تتهم االحتالل بمحاولة سحب  قصىالمفتي يحذر من عواقب ما يجري في األ

  “صالحيات األوقاف”
 2016- 8-9 كيوبرس

 قصىالمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األ –حذر الشيخ محمد حسين 
من تصاعد خطير لوتيرة االعتداءات  قصىمن عواقب ما يجري في المسجد األ –المبارك

“ سلطة اآلثار”واالقتحامات ضده وضد رواده والموظفين فيه، منددًا بإقدام طواقم تابعة لما يسمى 
االحتاللية، مصحوبة بحراسة مشددة من قوات االحتالل على اقتحام مسجد قبة الصخرة، تزامنًا مع 

 .باركالم قصىاقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد األ
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هذا التصعيد خطير، وبخاصة بعد منع ”واعتبر المفتي العام في بيان له وصل كيوبرس نسخة منه، أن 
أعمال الترميم في قبة الصخرة بحجة عدم وجود تراخيص عمل من قبلها، واعتقال مدير مشاريع 

راس المبارك بسام الحالق وبعض العاملين في معيته، ومالحقة ح قصىاإلعمار في المسجد األ
 .”المسجد

وبّين أن ما تقوم به سلطات االحتالل هو إعالن من قبلها لحرب دينية شعواء بكل ما تحمل الكلمة 
المبارك، والتي تستفز مشاعر  قصىمن معاني، ويندرج ذلك في إطار إطباق السيطرة على المسجد األ

 .مليون مسلم في العالم 700أكثر من مليار و

المبارك يتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات االحتالل،  قصىجد األإن المس”: وقال الشيخ حسين
في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس به، من خالل اعتداءاتها المتواصلة عليه، ضاربة عرض 
الحائط بالشرائع واألعراف والقوانين الدولية، وال تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما 

 .”طين، وتستبدله ببديل يهودي مزيفهو عربي وإسالمي في فلس

شرفاء العالم جميعه التدخل لوقف “وأهاب المفتي العام بالشعوب العربية واإلسالمية وقادتها، و
، “االعتداءات المتكررة والمتزايدة على المساجد واآلثار اإلسالمية وبخاصة في القدس والخليل

تالل والمستوطنون ضد الشعب الفلسطيني محذرًا من خطورة ما وصلت إليه اعتداءات سلطات االح
ضرورة  إلىالمبارك  قصىالمسجد األ إلىومقدساته وأرضه وإنسانيته، داعيًا كل من يستطيع الوصول 

إعماره وحمايته، محمًال سلطات االحتالل عواقب هذا العدوان الذي يزيد من نار الكراهية والحقد في 
 .تخيل عواقبهاالمنطقة ويؤججها، وينذر بحرب دينية يصعب 

بمحاولة  إسرائيلوفي ذات الشأن، اتهم وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني 
 إلى) االثنين(ي إسرائيلمن دائرة االوقاف اإلسالمية عبر إرسال خبير آثار “ سحب الصالحيات”

الصخرة بحماية الشرطة ي لقبة سرائيلإننا ننظر بخطورة القتحام الخبير اإل”، وقال قصىالمسجد األ
 .”ية في وقت تشهد أعمال ترميم وصيانةسرائيلوالمخابرات اإل

 إسرائيلي لقبة الصخرة تريد سرائيلاقتحام الخبير اإل”واعتبر الحسيني في تصريحات إعالمية له، أن 
دائرة  من خالله أن تبين أنها صاحبة القرار في أمور الترميم والبناء في حين أن ذلك هو من مسؤوليات
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ومدينة القدس غير  قصىية في المسجد األسرائيل، مشددا على أن اإلجراءات اإل“األوقاف اإلسالمية
 .مقبولة

وأكد الوزير الفلسطيني أن عمليات الترميم في قبة الصخرة وغيرها تقوم بها لجنة إعمار المسجد 
ي بها، معتبرا أن رائيلسفي دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس وال عالقة للجانب اإل قصىاأل

، “تجري في ظل عدم تحرك عربي وإسالمي لحمايته” قصىية في المسجد األسرائيلالممارسات اإل
 .أن الجانب الفلسطيني يقوم بما عليه من أجل حمايته، وفق تصريحه إلىمشيرا 

وات الحملة المسعورة التي تشنها ق”بدورها اعتبرت الحكومة الفلسطينية في بيان صحفي لها، 
المبارك، وموظفي األوقاف اإلسالمية، واإلجراءات البغيضة  قصىي ضد المسجد األسرائيلاالحتالل اإل

 .”التي تفرضها ضد المصلين، مدانة، ومخالفة لكافة الشرائع الدينية، والقيم األخالقية، واإلنسانية

إن ”ل اإلعالم، وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، بحسب البيان الذي نشر على وسائ
المبارك، والذي جاء اليوم تزامنا مع اقتحام خبير  قصىاقتحام قوات االحتالل المتواصلة للمسجد األ

ي وعناصر من القوات الخاصة لمسجد قبة الصخرة يأتي ضمن االعتداءات، إسرائيلآثار 
تمارسه قوات  واالقتحامات، والتدنيس اليومي للحرم الشريف أحد أقدس مقدسات المسلمين، والذي

االحتالل بهدف جعله أمرا واقعا حسبما تمليه العقلية االحتاللية، في إطار زرع األوهام، واألساطير 
 .”قصىالتي تنسجها حول األ

أن المسجد  إلى، الفتا “اعتداءاتها”ية، المسؤولية الكاملة عن سرائيلوحمل المحمود الحكومة اإل
ي العالم، واالعتداء عليه هو اعتداء على مليار وسبعمائة يخص ماليين العرب والمسلمين ف” قصىاأل

، في حين طالب العالم أجمع وفي المقدمة مؤسسات المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل “مليون مسلم
على  إسرائيلغياب تدخل المجتمع الدولي هو الذي يشجع ”، معتبرا أن “لردع اعتداءات االحتالل”

  .”اقتراف تلك االعتداءات
  

  قصىللمساعدة بتكثيف اقتحامات المسجد األ" تطبيق"
   محمود أبو عطا  2016- 8–9كيوبرس 
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حملة لجمع تبرعات،  قصىأطلق ناشطون في فعاليات بناء الهيكل المزعوم واقتحام المسجد األ
الكتروني بهدف تكثيف االقتحامات اليهودية للمسجد “ تطبيق”استكماال لتمويل مشروع لبناء 

 .دعم المشروع إلىبارك، ولقيت المبادرة تأييدا من عدة قيادات دينية يهودية التي دعت الم قصىاأل

الدعم المالي،  إلىوأطلق الناشطون الحملة عبر نشر عدد من األخبار ومقاطع الفيديو التي تدعو 
يين للتصدي للعرب والمسلمين سرائيلتتضمن شروحا عن أهداف المشروع، الذي يأتي ضمن مساع اإل

، فيما نشرت لقطات مصورة قصىية للمسجد األسرائيلذين يرفضون ويتصدون لالقتحامات اإلال
 .المبارك قصىوشروحات تحّرض على المسلمين وعلى المسجد األ

، هي السبيل قصىواعتبر الطاقم القائم على المشروع التهويدي أن اقتحامات اليهود للمسجد األ
، قصىي طريق بناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد األاألفضل والطريق األصح واألسلم اليوم ف

التبرعات التي وصلت حتى اآلن من أجل بناء  إلىألف شاقل، باإلضافة  200نحو  إلىوأنهم بحاجة 
 .”الهيكل”أفضل تطبيق يخدم قضية 

المنوي إنشاؤه مادة توجيهية وفتاوى دينية وصور، وشروحات متعددة، وسيمكن “ التطبيق”وسيحتوي 
وخالل عمليات االقتحام من بدايته حتى  قصىمرافقته منذ لحظة تفكيره القتحام األ“ التطبيق”حامل 
 .نهايته

في سياق متصل، تنتشر في األيام الماضية مطوية دراسية تعمم على المواقع اإللكترونية والتي تدعو 
فتاوى دينية ونداءات من ، وتتضمن المطوية قصىتكثيف اقتحام المسجد األ إلىي سرائيلالمجتمع اإل

 قصىوالقيادات والمرجعيات الدينية التي تشجع على اقتحامات المسجد األ“ الحاخامات”عدد من 
 .-وفق أقوالهم –ألهميته في أيامنا هذه 

 

  
  -انتهى-

  
  


