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  2016، أيلول 18حد األ: التاريخ
  

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

 قصىمستوطنون يجددون اقتحام األ. 

 "دولة االحتالل في القدس والخليل مدفوعة بمنهج جرائم جيش ": فتح
 .القتل العنصري

 الجامعة العربية تدين جرائم االحتالل األخيرة في القدس والخليل. 

  ثالثة إلىارتفاع عدد الشهداء في الخليل والقدس. 

 االحتالل يعدم مواطنا أردنيا في القدس. 

 لقوةاالحتالل ُيخلي مواطنا من منزله في القدس القديمة با. 

 االحتالل يعتقل طفال وشابا من القدس. 

 قصىمستوطن يؤدي طقوسا تلمودية أمام المسجد األ. 

 ية في القدسسالماالحتالل يجيز لليهود الصالة باألحياء اإل. 

 تشييع جثمان الشهيد مصطفى نمر في مخيم شعفاط: القدس. 

  85 قصىألف مقدسي يؤدون صالة العيد برحاب المسجد األ. 

  التجارية بالقدس في أدنى مستوياتها بسبب إجراءات االحتاللالحركة. 

 قصىأوقاف القدس تحذر من اتهامات االحتالل الباطلة بحق حّراس األ.  
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  قصىمستوطنون يجددون اقتحام األ

المبارك،  قصىجدد مستوطنون، اليوم األحد، اقتحامهم للمسجد األ -وفا 2016- 9-18القدس 
من باب المغاربة، وبمجموعات صغيرة ومتتالية، وسط حماية وحراسة عناصر من الوحدات الخاصة 

  .يسرائيلبشرطة االحتالل اإل
، الذين تولوا "ربانيم"عدد من كبار رجال الدين  قصىوفي السياق، تقدم المجموعات المقتحمة لأل

  .زعوم مكان المسجد المباركتقديم روايات مزورة حول أسطورة وخرافة الهيكل الم
ذلك، واصلت قوات االحتالل إجراءاتها المشددة بحق رواد المسجد من فئتي الشبان والنساء،  إلى

  .، للصالة فيهقصىاأل إلىوتحتجز بطاقاتهم الشخصية، خالل الدخول 
  
  

  جرائم جيش دولة االحتالل في القدس والخليل مدفوعة بمنهج القتل العنصري": فتح"
 إعدامعمليات " فتح"اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني  - وفا 2016-9-17هللا رام ا

، تعبيرا حقيقيا السبت يومو  الجمعةي العسكرية، سرائيلمواطنين فلسطينيين على حواجز االحتالل اإل
 .يسرائيلعن منهج القتل العنصري المستحكم في عقلية قادة حكومة وجيش دولة االحتالل اإل

 إعدامان تصعيد وتيرة : "يوم السبتفوضية االعالم والثقافة للحركة بيان صدر عن موجاء في 
المواطنين في القدس والخليل ال يعني بالنسبة لنا سوى ان قادة االحتالل ال يملكون اال منهج القتل 
بنا العنصري والتطهير العرقي، وان أحاديثهم عن السالم مجرد غطاء ينفذون من ورائه جرائمهم ضد شع

  ".الفلسطيني التي تندرج حسب القانون الدولي تحت بند الجرائم ضد االنسانية
يوم السبت، في القدس والخليل، أمس الجمعة وفجر ارواح الشهداء الذين ارتقوا " فتح"وحيت 

وشددت على صمود الشعب الفلسطيني، واصراره على ومحاسبة المجرمين في دولة االحتالل على 
  .، مؤكدة استمرار النضال الوطني المشروع حتى نيل الحرية واالستقاللجرائمهم العنصرية
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  الجامعة العربية تدين جرائم االحتالل األخيرة في القدس والخليل
 ات الميدانيةعدامأبو علي يدعو مجلس األمن للتدخل العاجل لتوفير حماية لشعبنا ووقف اإل

ية، الجرائم المرتكبة من قبل حكومة ادانت جامعة الدول العرب -وفا 2016- 9-17القاهرة 
الجمعة في مدينتي  أمسثالثة فلسطينيين بدم بارد يوم  إعدامي، والتي كان آخرها سرائيلاالحتالل اإل

  .القدس والخليل
ير سعيد ابو علي في وطالب األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السف

المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية، وفي مقدمتها  بضرورة أن يتحمليوم السبت، تصريحات له 
ات الميدانية، والممارسات عداممجلس األمن، مسؤولياته في وضع حد عاجل ونهائي لهذه اإل

واالنتهاكات الجسيمة المخالفة للشرعية والقوانين الدولية، مؤكدا ضرورة توفير الحماية الالزمة للشعب 
تبها خطورة األوضاع والمسؤولية الدولية على طريق وضع حد لالحتالل، وتمكين الفلسطيني، التي تر 

الشعب الفلسطيني من حريته واستقالله لتحقيق السالم الذي يجسد الشرعية واإلرادة الدولية الجادة 
  .والحقيقية

ئم ي لمسلسل التصعيد الممنهج لهذه الجراسرائيلوقال أبو علي، إن مواصلة سلطات االحتالل اإل
البشعة وهذا القتل الذي يرتكبه جيش االحتالل ومستوطنوه ضد الشعب الفلسطيني، الذي يأتي تزامنا 

ية ماضية سرائيلمع الذكرى السنوية الرابعة والثالثين لمجزرة صبرا وشاتيال، فإنه يؤكد أن الحكومة اإل
الخروج من  إلىا، الهادفة في سياسة التصعيد، وتجاهل الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حالي

  .حالة الجمود السياسي الراهن بسبب مواقف هذه الحكومة المتعنتة
أن هذه الجرائم التي تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه األسرى في زنازين االحتالل ألبشع  أكدو 

 صنوف القمع والتنكيل، ويواجهون الجالد بأمعائهم الخاوية من خالل إضرابهم المستمر في سياق
مواجهتهم للقوانين الجديدة الجائرة وقرارات المحاكم العنصرية المستهترة بأبسط حقوق االنسان، 

  .خاصة قرارها األخير بالتغذية القسرية
جانب تصعيد  إلىواضاف، إن مواصلة تنفيذ المخططات االستيطانية بصورة غير مسبوقة، 

اب المستوطنين، ومختلف الممارسات االعتقاالت، وهدم البيوت، ونشر الحواجز العسكرية، وإره
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ية بالعالم سرائيلاالستفزازية، المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، التي تعكس استهتارا من الحكومة اإل
  .ومؤسساته الدولية

ات الميدانية والقتل المتعمد، ومواصلة عداموشدد السفير ابو علي، على ان هذا التصعيد الممنهج لإل
الخروج من حالة الجمود  إلىهو رد حقيقي وواضح على أي مبادرة دولية تهدف  ي،سرائيلاإلرهاب اإل

كفى تعايشا مع جرائم آخر احتالل في عالم اليوم، الذي أصبح استمراره تحديا : "السياسي، قائال
  ".إلرادة المجتمع الدولي، ومؤشرا على فشله وعجزه

  
  ثالثة إلىارتفاع عدد الشهداء في الخليل والقدس 

يوم الجمعة، الفتى محمد قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء أعدمت  -وفا 2016- 9- 16الخليل 
بإطالق نيران أسلحتها الرشاشة صوبه في منطقة تل رميدة وسط ) عاماً  16(ثلجي كايد الرجبي 

 .ثالثة إلىالخليل، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية هذا اليوم 

جنود االحتالل تركوا الفتى الرجبي ينزف على األرض دون إسعافه، حتى ووفق مصادر محلية فإن 
  .استشهاده بذريعة تنفيذ عملية طعن

المنطقة قوات كبيرة من جيش االحتالل، ومنعت الطواقم الطبية الفلسطينية من دخول  إلىوقد هرعت 
  .تل رميدة بذريعة أنها عسكرية مغلقة

شرق " كريات أربع"شاب آخر بالقرب من مستوطنة  إعدامب يذكر أنه سبق ذلك قيام قوات االحتالل
  .الخليل، وكذلك شاب أردني في مدينة القدس المحتلة

أحد معسكراتها للتعرف على  إلىوفي وقت الحق، استدعت قوات االحتالل والد الشهيد الرجبي 
مركز توقيف  جثمان نجله، كما استدعت والد الشهيد فراس الخضور من بني نعيم، للتحقيق معه في

  ".عتصيون"وتحقيق 
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  االحتالل يعدم مواطنا أردنيا في القدس
يوم الجمعة، الشاب سعيد عمرو جنود االحتالل اإلسرائيلي ظهر  أعدم -وفا 2016- 9-16القدس 

، ويحمل جواز سفر أردني، في منطقة باب العمود في القدس المحتلة، بزعم )1988من مواليد عام (
  .ة طعنمحاولة تنفيذ عملي

وادعت المتحدثة باسم شرطة االحتالل لوبا السمري بأنه تم إطالق النار على هذا الشاب خالل 
  .ي بأذىسرائيلمحاولته تنفيذ عملية طعن، دون أن يصاب أي من أفراد الشرطة أو الجيش اإل

  ".جسر اللنبي"عبر  أمسوذكرت أن الشهيد دخل يوم 
زارة الخارجية األردنية، صباح الرافعي، عن الوزارة تتابع وفي تطور الحق، أعلنت المتحدثة باسم و 

  .يوم الجمعةب العمود في القدس المحتلة ظهر األنباء التي تحدثت عن استشهاد شاب أردني أمام با
وقالت الرافعي في تصريح صحفي مقتضب إننا نتابع هذه األنباء عن كثب لمعرفة حقيقة ما جرى في 

  .القدس
  

  اطنا من منزله في القدس القديمة بالقوةاالحتالل ُيخلي مو 
يوم الخميس، المواطن مازن قرش حتالل في القدس، أخلت شرطة اال  -وفا 2016-9- 15القدس

 .بالقدس القديمة، بحجة انقضاء الجيل الثالث على استئجاره" حارة السعدية"من منزله في 

عند الساعة الثامنة والنصف وأوضح قرش لمراسلتنا، أن قوات وشرطة االحتالل اقتحمت منزله 
صباحا، حيث أجبرته على إخالء منزله تنفيذًا ألمر صادر عن محاكم االحتالل يقضي بإخالء المنزل 
بحجة انقضاء الجيل الثالث على استئجاره والذي أفقد العائلة صفة المستأجر المحمي وفق قانون 

  .االحتالل
برفقة أفراد عائلته لكن االحتالل أجبره  عاماً  58ذ أنه جلس أمام منزله الذي يقطن فيه من إلىولفت 

على الخروج خارج أسوار القدس القديمة، مشددا على أنه ال يملك مكانًا يسكن فيه وأفراد عائلته 
  .أفراد 8المكونة من 
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ألف شيقل من غرامات وتكاليف  290وقال قرش إن االحتالل يطالبه بدفع غرامات مالية تفوق 
  .محاماة

الجمعيات االستيطانية على جزء من العقار منذ سنوات عدة بزعم ملكيته، وحاربت المواطن واستولت 
  .قرش في المحاكم لطرده منه ووضع اليد عليه ليصبح العقار بؤرة استيطانية في حارة السعدية

  
  االحتالل يعتقل طفال وشابا من القدس

يوم األربعاء، الشاب مصعب ر قوات االحتالل اإلسرائيلي فج اعتقلت-وفا 2016- 9- 14القدس 
 .خلف بعد دهم منزله بصورة وحشية في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة

من منزله في   )عاماً  15(وكانت قوات االحتالل اعتقلت الليلة الماضية الطفل عالء إسحق حمدان 
ز التحقيق والتوقيف في أحد مراك إلىالُمطل على القدس القديمة، واقتادته ) الطور(حي جبل الزيتون 

  .القدس
  

  قصىمستوطن يؤدي طقوسا تلمودية أمام المسجد األ
يوم األربعاء، طقوسا تلمودية توطن بلباسه اليهودي التقليدي، أدى مس -وفا 2016- 9-14القدس 

المبارك من جهة باب األسباط، بحماية عناصر الوحدات الخاصة في شرطة  قصىأمام المسجد األ
 .ي، ما تسبب بتوتير األجواء في هذه المنطقةسرائيلاالحتالل اإل

 إلىونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم إن المواطنين شرعوا بهتافات التكبير خالل دخولهم 
اصطحاب المستوطن وإبعاده عن المكان، تحسبا من ردة فعل  إلىالمسجد، ما دفع قوات االحتالل 

  .المواطنين
  

  ية في القدسسالمباألحياء اإل االحتالل يجيز لليهود الصالة
يوم كزية وسط مدينة القدس المحتلة، أجازت محكمة االحتالل المر  -وفا 2016- 9-13القدس 

 .الثالثاء، أداء اليهود صلواتهم في أحياء المسلمين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
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نعهن في وقت سابق من وجاء هذا القرار بعد االستئناف الذي قدمته ثالث سيدات يهوديات، تم م
  .أداء الصلوات اليهودية في أحد األحياء في البلدة القديمة

الشرط األول لإلبعاد جاء على خلفية "إن " رون الكساندر"وقال قاضي محكمة االحتالل المركزية 
ية فتأدية الصالة ال تعتبر سرائيلارتكاب مخالفة، ولكن الصالة ليست كذلك، ووفقا للمحكمة اإل

  ."، وعملية االبعاد ال يوجد مبرر له، وال يعتبر حال صحيحامخالفة
  

  تشييع جثمان الشهيد مصطفى نمر في مخيم شعفاط: القدس
المحتلة،  شيع مئات المواطنين من مخيم شعفاط في مدينة القدس -وفا 2016- 9-13القدس 
مثواه األخير في مقبرة عناتا شمال  إلى، )عاماً  27(يوم الثالثاء، جثمان الشهيد مصطفى نمر مساء 

 .شرق المدينة

المخيم  إلى" هداسا"ونقلت سيارة إسعاف الهالل األحمر الفلسطيني جثمان الشهيد من مستشفى 
عصرا، حيث ألقى ذوو الشهيد نظرة الوداع األخيرة عليه، في حي رأس خميس من المخيم، قبل أداء 

المغرب، حيث انطلقت الجنازة، وجابت شوارع المخيم،  الصالة عليه في مسجد أبو عبيدة بعد آذان
  .المقبرة إلىوصوال 

من الشهر الجاري، بزعم محاولته تنفيذ  أمسوكانت قوات االحتالل قد أعدمت الشهيد نمر، في الخ
عملية دهس وسط المخيم، وهي الرواية التي فّندها شهود العيان، قبل أن يقر االحتالل قتل الشهيد 

  .ترافه بأن تصفيته جاءت دون تشكيله خطرا على الجنود المقتحمين للمخيمبالخطأ، واع
أبو  "يذكر أن تسليم الشهيد جاء بعد احتجاز جثمانه منذ أسبوع، وبعد خضوعه للتشريح في معهد 

 .يسرائيلاإل" كبير

أن طواقمها "الفلسطيني في بيان مقتضب لها، " الهالل األحمر"وفي وقت سابق، ذكرت جمعية 
، ومن ثم "بقرية العيساوية وسط القدس" هداسا"هت الستالم جثمان الشهيد من مستشفى توج

  .تسّلمت عائلته جثمانه، تمهيدا لتشييعه هذا المساء
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أفراد من قوات االحتالل للشاب نمر، عن  إعداموكان تسجيل مصور بثته القناة العبرية العاشرة، أظهر 
مركبته، دون أن يشكل عليهم أي خطر، وخالل المداوالت  طريق مواصلة إطالق النار عليه بعد توقف

، طالبت "هداسا"في محكمة االحتالل بشأن تمديد اعتقال قريبه المصاب، الذي يرقد في مستشفى 
الشرطة تمديد اعتقاله لمدة أسبوع، ونسبت إليه ُتهم ارتكاب مخالفات سير، وتعريض حياة أشخاص 

  .للخطر، وقيادة سيارة بدون رخصة
  

  قصىألف مقدسي يؤدون صالة العيد برحاب المسجد األ 85
يوم االثنين، صالتي الفجر والعيد آالف المواطنين، أدى عشرات  -وفا 2016- 9-12القدس 

  .المبارك، وتبادلوا التهاني بالعيد في أروقته الطاهرة قصىبرحاب المسجد األ
منذ ساعات الفجر األولى، وحرص عدد   وشهدت البلدة القديمة بمدينة القدس، تدفقا كبيرا للمواطنين

كبير من المواطنين على أداء صالة الفجر والمشاركة في تكبيرات العيد حتى موعد الصالة  التي 
  .48شهدت مشاركة واسعة من أهل المدينة وعدد من المسلمين األجانب ومن أراضي عام الـ

عيد فضائل عيد األضحى المبارك، وأّم الشيخ يوسف أبو سنينة جموع المصلين، وبّين في خطبة ال
  .حاثا على إعماره ورفده الدائم بالمصلين قصىية المسجد األإسالممشددا على 

وحث أبو سنينة المصلين على إتباع سنة نبيهم الكريم بصلة الرحم والتسامح والتعالي عن الخالفات 
  .ورص الصفوف

ألف مواطن شاركوا في صالة العيد في  85عمر الكسواني، إن اكثر من  قصىوقال مدير المسجد األ
  ".قصىاأل"رحاب 
ذلك، زارت شخصيات مقدسية اعتبارية تمثل مؤسسات المدينة المقدسة أضرحة الشهداء في  إلى

والمقابر المحاذية لها، ووضعت إكليال من الورد على ضريح الجندي المجهول  قصىالمسجد األ
، في حين شرعت جموع المصلين قصىية في منطقة باب األسباط قرب المسجد األبمقبرة اليوسف

بزيارة أضرحة موتاها وتالوة الفاتحة على أرواحهم قبل البدء بزيارات األهل تنفيذا لصلة الرحم التي 
  .حث عليها الدين الحنيف
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  الحركة التجارية بالقدس في أدنى مستوياتها بسبب إجراءات االحتالل
 راسم عبد الواحد -وفا 2016- 9- 11القدس 

خان الزيت، العطارين، (أصيب تجار القدس المحتلة، خاصة أسواقها التاريخية في البلدة القديمة 
، بخيبة أمل بسبب ضعف القوة الشرائية، ...)الّلحامين، القطانين، النصارى، باب السلسلة، الواد

ق كانت تشهد طوفانا من المتسوقين، وتزدحم عرفة، علما أن هذه األسوا" وقفة"وحركة التسوق، في 
حتى ساعات فجر اليوم التالي، في مثل هذه المناسبات التي كان ينتظرها التاجر بفارغ الصبر، 

  .للتعويض عن أيام السنة التي تشهد فيه األسواق حالة من الركود
الل فرض إجراءات ويؤكد تجار المدينة المقدسة أن االحتالل نجح في ضرب اقتصاد المدينة، من خ

متعاقبة على البلدة القديمة، أبرزها بناء الجدار، وفرض الحصار عليها من خالل دوريات عسكرية 
راجلة وثابتة على البوابات الرئيسة للبلدة، يمارس خاللها الجنود تفتيشات مذلة ومهينة بحق الشبان 

  .البلدة وأسواقها ومتاجرها إلىوالشابات، ما دفعهم لعدم الدخول 
 إلىويؤكد عضو الغرفة التجارية في القدس مصطفى أبو زهرة، أن هناك العديد من األسباب التي أدت 

هذه الوضع الحزين ألسواق القدس، من أبرزها التفاف جدار الضم والتوسع العنصري حول المدينة، 
له البلدة وحرمان أهل الضفة وضواحي القدس من الوصول إليها، وما تبع ذلك من حصار آخر تتعرض 

  .القديمة بحجج واهية
حصار القطاع السياحي في القدس، مؤكدا أن هذا القطاع يتعرض لعملية تحريض  إلىولفت أبو زهرة 

ودعاية ممنهجة وتعبئة من قبل مؤسسات االحتالل المختلفة لألفواج السياحية وتحثهم على عدم 
  .ضربة قوية لهذا القطاع إلىالشراء من األسواق العربية، ما أدى 

ضرب إمداد أسواق المدينة بالمتسوقين، منها وضع  إلىعوامل أخرى أدت  إلىوأشار أبو زهرة 
الحواجز والمتاريس الشرطية والعسكرية على مداخل المدينة والبلدة القديمة وأحيائها وبلداتها، وكلها 

  .إجراءات مدروسة لعرقلة وصول المواطنين إليها
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التاجر مازن عبد ادريس، من سوق العطارين، لمراسلنا، أن االحتالل يسعى بكل الوسائل  أكدبدوره، 
الحمالت التي تشنها مصلحة  إلىلضرب متاجر وأسواق المدينة، خاصة في البلدة القديمة، الفتا 

ما ، بحراسة جنود االحتالل، التي باتت يومية، وكثيرا "األرنونا"ضريبة االحتالل، وضريبة المسقفات 
  .إغالق متاجرهم وهجرها إلىدفعت التجار 

خارج  إلىوقال التاجر المقدسي محسن النابلسي، إن الركود التجاري يمتد من أسواق القدس القديمة 
أسوارها ليشمل متاجر شوارع الزهرة، والرشيد، وصالح الدين، ونابلس، والسلطان سليمان، كما أن 

  .الصوانة، ووادي الجوز: خمة للبلدة القديمة مثلاألحياء القريبة والمتا إلىاألمر يمتد 
أن الحركة التجارية باتت في أدنى " وفا"عدد من تجار سوق باب خان الزيت والعطارين، لـ أكدو 

  .مستوياتها في هذه األسواق كنتيجة طبيعية إلجراءات االحتالل المتتالية والممنهجة
أن ) خارج السور-هر شوارع وأسواق القدسأش(من جانبها، أوضحت لجنة تجار شارع صالح الدين 
  .الحالة االقتصادية للمقدسيين ال يمكن وصفها بالجيدة

ضعف حركة  إلىولفتت اللجنة، على لسان رئيسها وعضو الغرفة التجارية في القدس حجازي الرشق، 
  .التسوق في متاجر شارع صالح الدين خاصة، علما أنه يضم مئات المتاجر لمختلف السلع

إن إجراءات االحتالل المشددة في المدينة وحصارها العسكري بالحواجز العسكرية وجدار  وقال
الضم التوسعي ضرب اقتصاد المدينة منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن الوضع التجاري السيئ 

ما يشبه  إلىوالضعيف أخذ بالتعاظم مع مبالغة االحتالل بإجراءاته المشددة في المدينة وتحويلها 
  .العسكرية الثكنة

ت أن حالة من أكد، قصىالمواطنة حنان مغربي، من سكان حارة باب حطة المالصقة في المسجد األ
الحزن تنتاب المدينة وأسواقها بفعل اإلقبال الضعيف على التسوق من متاجرها، مشددة على أن هذه 

  .سالحالة غير مسبوقة في المدينة، وتؤّشر لغد قاتم ومستقبل مجهول لمتاجر القد
ومن الجدير ذكره أن بلدية االحتالل شددت على منع ذبح األضاحي في المحال التي تبيع اللحوم، 
أو أمام ساحات المنازل، واشترطت أن تتم في مسلخ البلدية العبرية، تحت طائلة المالحقات القانونية 

  .والغرامات المالية العالية، ما أصاب هذا القطاع بالّشلل التام
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  قصىدس تحذر من اتهامات االحتالل الباطلة بحق حّراس األأوقاف الق
ية في القدس من االتهامات الخطيرة التي سالمحذرت دائرة األوقاف اإل -وفا 2016-9-8القدس 

تشويه لصورتهم، ومحاولة "المبارك، معتبرة ذلك  قصىتلصقها سلطات االحتالل بحّراس المسجد األ
 ".لثنيهم عن القيام بدورهم

في الوقت الذي تقتحم وتدّنس فيه  : "يوم الخميس،نسخة منه، " وفا"يان لها، وصلت في بوقالت 
باستمرار، بحماية قوات االحتالل، التي تمنع أي  قصىالجماعات والجمعيات المتطرفة المسجد األ

 قصىأحد من الوصول إليهم، أو االقتراب من هذه المجموعات المتطرفة التي سرقت تراب األ
والمسلمين، وبسببهم تم إبعاد عدد من الحراس، والمئات من المقدسيين نساًء  سالموز اإلوشتمت رم

م وما قبله، ولثني 1967ورجاًال، في محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم منذ احتالل القدس عام 
  ".عن أداء دورهم قصىالمقدسيين وحراس األ

ة بإعاقة عمل الشرطة، واليوم تطالعنا مواقعهم باإلرهاب، وتار  قصىتارة يتهمون حراس األ: وتابع
نساء من "االلكترونية، وصحفهم، باتهام خطير تتهم فيه الحراس بالتحرش الجنسي لمتطرفة من منظمة 

  ."، وزوجها المتطرف حاييم باروش"أجل الهيكل
األوفياء الشرفاء أمام  قصىتشويه صورة حراس األ" إلىت األوقاف أن هذه االتهامات تهدف أكدو 

المجتمع المحلي والعالمي، وهي محاولة خطيرة إليجاد تهمة لكل حارس، يقوم بواجبه ويدافع عن 
، وهذه التهمة الكاذبة قد تودعه سنوات طويلة في السجن، كما أنها هدفها هو محاولة لوضع قصىاأل

إرهابهم، وابعادهم أكبر مسافة ممكنة العربة أمام الحصان، ولتشريد وثني الحراس عن القيام بدورهم و 
المبارك كي تؤدي طقوسها وشعائرها بحرية  قصىعن مراقبة هذه المجموعات التي دنست تراب األ

  ."دون رقيب أو حسيب
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نقول لسلطات االحتالل، ولكل من تسّول له نفسه بأننا نرفض رفضا قاطعا اقتحام : وجاء في البيان
ل الشرفاء الذين يدافعون عن عقيدتهم ومقدساتهم، ومثل هذه ، ونحن مع حراسنا، ومع كقصىاأل

هو  قصىاالتهامات الكاذبة والمزورة لن تثني حراسنا، ولن تمنعهم من أداء واجبهم، فالذي يقتحم األ
  .الذي يتحرش وهو المتهم

 ، وباسمقصىباسم دائرة األوقاف والعاملين فيها، والحراس والمصلين في األ: وأضافت في بيانها
المسلمين جميعا في هذه الديار المباركة، نستنكر وندين مثل هذه االتهامات، وسنقاوم بكل شدة أي 

  .اتهام وتشهير يتعرض له حراسنا الشرفاء الذين يعملون في أعز مقدساتهم
  
  

  -انتهى-


