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  م5/4/2016 الثالثاء: التاريخ
  
  

{‰…{Ö]<íÖ^{{{Ï{{{Œ‚< <
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
  

  مواطنا بينهم قاصران في القدس 11االحتالل يعتقل. 

 ندق ناقوس الخطر في القدس مجددا فهل من مجيب؟: عطا اهللا حنا 

 انتهاكات االحتالل بحق المؤسسات التعليمية جريمة: وزارة التربية. 

 جويحان للتحقيق المقدسية االحتالل يستدعي الصحفية. 

  ذوو شهداء القدس المحتجزة جثاينهم يؤكدون البعد االنساني والقانوني

 .لقضيتهم

 م منزال في القدساالحتالل يهد. 

 ُمخماس"ألف مستوطن في  70مخطط لتوطين : القدس". 

 االحتالل يعتقل إمام مسجد الصحابة في القدس. 

 وتخوفاٍت من اختراقه قصىاالحتالل يصّعد من حفرياته أسفل أساسات األ.  
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  مواطنا بينهم قاصران في القدس 11االحتالل يعتقل 
مواطنا  بينهم  11ي اليوم الثالثاء، سرائيلاالحتالل اإلاعتقلت قوات  -وفا 2016-4- 5القدس 

  .قاصران في القدس المحتلة
 أبو ريالة، والطفل عبد اهللا أبو وقال مراسلنا، إن تلك القوات اعتقلت الشابين عبد القادر داري، ومحمد

أحد مراكز  إلىعصب، عقب دهم منازل ذويهم في قرية العيسوية وسط القدس المحتلة، وتم تحويلهم 
  .التحقيق والتوقيف في المدينة

عادل خضر جمعة، : واعتقلت قوات االحتالل ستة مواطنين من قرية حزما شمال شرق القدس، وهم
وعبد ربه زياد كنعان، وعبد فارس كنعان، وسفيان كنعان، وعودة عبد اهللا عودة، وعبد الزياد عوض، 

  .عقب مداهمة منازلهم
دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في قرية حزما، عرف من  كما شنت تلك القوات حملة

  .توفيق وعلي العيسى، وعلي الحسين، والشيخ عبد ربه، وعودة الكسبة: أصحابها
وفي حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل المواطنين اياد عطا  

نوب شرق القدس اعتقل المواطن أحمد جميل ديس ج أبو عويسات، وأحمد عزيز عويسات، ومن بلدة
  .دندن

  
  ندق ناقوس الخطر في القدس مجددا فهل من مجيب؟: عطا اهللا حنا

بخريطة  مرفقاً  رشادياً إ كراساً  ية مؤخراً سرائيلصدرت وزارة السياحة اإلأ -معا 2016- 4-5 القدس
في هذا الكراس تجاهل للسياح االجانب وقد تم في هذه الخريطة و  خاصة عن القدس ومعد خصيصاً 

ية والمسيحية في مدينة القدس في خطوة هادفة لتزوير تاريخ المدينة المقدسة وتشويه سالمالمعالم اإل
  .وجهها وطابعها الديني والتاريخي والتراثي والحضاري

وقد استنكر المطران عطا اهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس هذه الخطوة االستفزازية 
مدينة القدس  إلىالم وعيد القيامة حيث سيصل سبوع اآلأي تأتي في فترة نستعد فيها الستقبال الت

جانب للمشاركة في هذه االحتفاالت الدينية التي ستقام في الف من الزوار والحجاج األعشرات اآل
  .مدينة القدس
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تين من كافة والحجاج اآلنما هو تضليل الزوار إإن هدف هذا الكراس وهذه الخريطة المزورة  :وقال
براز ارجاء العالم وهنا يأتي دور الكنيسة المحلية وكافة المؤسسات الدينية والوطنية في القدس بهدف أ

  .تغيير طابع المدينة المقدسة إلىي الهادف سرائيلالوجه الحقيقي للمدينة المقدسة ورفض التزوير اإل
ن تم أفي المدينة المقدسة مستمرة ومتواصلة منذ  بأن سياسة تزوير التاريخ والوقائع :وقال سيادته

في هذه السياسة ومحاولة لتكريس واقع  معاناً إخيرة ونة األل مدينة القدس ولكننا نلحظ في اآلاحتال
ي المسيحي في مدينة سالمجديد في المدينة المقدسة واستهداف للحضور العربي الفلسطيني اإل

  .القدس
ليها ومن الذين ينظمون هذه الزيارات عدم إتين ة ومن الحجاج اآلر المدينة المقدسنتمنى من زوا

  .التعاطي مع هذه المنشورات المشبوهة
وأضاف أن مدينة القدس هي مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية الثالث وال يجوز تشويه صورتها 

  .نساني والروحي والتاريخيوتاريخها وبعدها اإل
ن السياسة أ، و سالمهميتها في المسيحية وفي اإلأقدس يهودية وتنكر ن الأن تدعي أسرائيل وال يحق إل

  .صراع ديني إلىتحويل الصراع  إلىية في القدس تهدف سرائيلاإل
والحجاج !. نساني والروحي والحضاري؟إلقصى وبدون هذا التراث افما قيمة القدس بدون القيامة واأل

جل الصالة في كنيسة القيامة أيزورون القدس من  نماإالقدس في عيد القيامة  إلىالمسيحيون اآلتون 
خير هو خطير للغاية وفيه استهداف غير مسبوق مام القبر المقدس، أن هذا التطور األأوالسجود 

  . ية والمسيحيةسالمهميتها الدينية اإللتاريخ المدينة المقدسة ومقدساتها وتشويه صارخ أل
مر الواقع الذي يفرض علينا من قبل سلطات لهذا األ ننا نؤكد بأننا كمقدسيين لن نستسلمإ: وتابع

تستغل انهماك الوطن العربي بما هو قائم فيه من صراعات  إسرائيلن أاالحتالل، ومن الواضح 
ناقوس الخطر، فهل من  ننا ندق مجدداً إ .رهاب وتسعى لتمرير مشاريعها في مدينة القدسإ وحروب و 
  !مجيب؟

  
  الل بحق المؤسسات التعليمية جريمةانتهاكات االحت: وزارة التربية



 

Öæ{{{{°ŞŠ×Ê<í< <
<†{è†vjÖ]<í{Û¿ßÚËÖ]í{{éßéŞŠ×< <
<í{éßçÖ]<í{{ßr×Ö]ËÖ]í{{éßéŞŠ×< <

<<Ýç×{ÃÖ]æ<<í{Ê^ÏnÖ]æ<í{ée†{{j×Ö       

 

  

 State Of  Palestine 
Palestinian Liberation Organization 
 Palestinian National Commission   

For   
Education, Culture & Science 

 

    174 ، :2421080 ،2420901رام هللا  -فلسطين 
    PNCECS@Palnet.com: ، البريد االلكتروني 0902242فاكس 

                    PNCECS2011@gmail.com 

Palestine - Ramallah  174,  2421080,2420901 
Fax:.: 2420902, EMail: PNCECS@Palnet.com 
                                        PNCECS2011@gmail.com 

Web site :http://www.pncecs.org 
 

دانت وزارة التربية والتعليم العالي اقتحام االحتالل لجامعة القدس، فجر أ -معا 2016-4-5رام اهللا 
مبنى عمادة شؤون الطلبة  إلىاليوم، وتخريب محتويات عدد من مرافقها، حيث دخل جنود االحتالل 

مه الطلبة في المبنى، إضافًة لتحطيم طابعات وحطموا شجرة عيد الميالد ودمروا معرض كتب ينظ
  .التصوير

إنها ترصد كافة االنتهاكات بحق المؤسسات التعليمية والطلبة، وستتواصل  :وقالت الوزارة في بيان لها
  .مع كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لوضع حد لهذه االنتهاكات ولجمها

إن اقتحامات االحتالل المتكررة للمؤسسات التعليمية هو انتهاك صارخ : وأضافت الوزارة في بيانها
  .لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حماية هذه المؤسسات وحرمتها

ودعت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية لتحمل مسؤولياتها إزاء هذه االنتهاكات 
أن جامعات ومدارس فلسطينية عديدة تعرضت لمثل  إلىمية؛ مشيرًة المتكررة بحق المؤسسسات التعلي

  .هذه االنتهاكات
  

  جويحان للتحقيقالمقدسية االحتالل يستدعي الصحفية 
اقتحمت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء، منزل الزميلة الصحفية دياال  -معا 2016-4-5 القدس

  .جويحان في حي الثوري ببلدة سلوان
جويحان مراسلة صحيفة الحياة الجديدة، أن مخابرات االحتالل اقتحمت منزلها  وأوضحت الصحفية

  .صباح اليوم وسلمتها استدعاء للتحقيق معها في مركز شرطة المسكوبية صباح األحد القادم
  

  ذوو شهداء القدس المحتجزة جثاينهم يؤكدون البعد االنساني والقانوني لقضيتهم
لدى سلطات االحتالل هداء القدس الُمحتجزة جثامين أبنائهم أكد ذوو ش -وفا 2016-4-4القدس 

 إلىحالتها إّية سرائيلنساني والقانوني لهذه القضية، وعلى أّن محاولة شرطة االحتالل اإلعلى البعد اإل
المستوى السياسي يأتي في إطار التهرب والمماطلة واإلمعان في فرض العقوبات الجماعّية على 

  .عائالت الشهداء
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نحن عائالت الشهداء  :اإلثنين أمس يومت الشهداء المحتجزة جثامينهم، ء في بيان لذوي عائالوجا
ّية منذ بداية انتفاضة القدس وحّتى اآلن؛ وحيث سرائيلالمحتجزة جثامينهم لدى سلطات االحتالل اإل

مارس /آذار 17 النظر في االلتماس الذي قّدمته العائالت يوم" محكمة العدل العليا"قّررت ما ُتسّمى ـ
أبريل الجاري، وحيث أن رد /نيسان 18الماضي أمام هيئة من ثالثة قضاة، وعّينت موعد الجلسة ليوم 

عدم اختصاص  إلىالمستوى السياسّي، ويشير  إلىشرطة االحتالل على هذا االلتماس يحيل القرار 
حتالل تحاول نزع المحكمة في النظر في االلتماس، وحيث ترى عائالت الشهداء أن حكومة اال

الصفة اإلنسانّية القانونّية عن قضّية احتجاز الجثامين دون ردٍّ فلسطينّي؛ نؤكد على أن قرار رئيس 
حكومة االحتالل عدم تسليم الجثامين والذي صدر بعد تقديم االلتماس وعلى نحو غير مسبوق يأتي 

االلتماس بادعاء أن االحتجاز جاء  في إطار التأثير على قرار قضاة المحكمة باتجاه عدم التدخل وردّ 
  .بقرار سياسي من أعلى المستويات

تحديد وٕاعالن موقفه رسمًيا من قرار رئيس حكومة  إلىودعا البيان المستوى السياسي الفلسطيني 
االحتالل بعدم تسليم الجثامين والضغط عليه بشتى الوسائل المتاحة للعدول عن قراره قبل انعقاد 

  .جلسة المحكمة في التاريخ المذكور
ت كما دعا البيان المؤسسات القانونية في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني لدعم عائال

مكانيات والكفاءات القانونية وتوضيح انتهاكات االحتالل الحقوقّية الشهداء من خالل حشد وتوحيد اإل
جّراء احتجاز الجثامين من منظور القانون الدولي والسوابق القضائية قبل انعقاد الجلسة في التاريخ 

  .المذكور
قبل وفي يوم الجلسة المقررة وذلك  التحرك في الشارع الفلسطيني إلىوطالب البيان الفعاليات الشعبية 

تحريك الرأي العام العالمي من خالل تجنيد مؤسسات وشخصيات  إلىللتأثير على الرأي العام، 
قانونية أجنبية لدعم عائالت الشهداء وخلق رأي عام دولي يستنكر احتجاز الجثامين المخالف للقانون 

  .نساني والمواثيق الدوليةالدولي اإل
استضافة قانونيين وخبراء فلسطينيين وعرب  إلىلشهداء، في بيانهم، اإلعالم الفلسطيني ودعا أهالي ا

وٕاحراجها قبل موعد الجلسة  ودولياً  محلياً  إسرائيلوفضح  وقانونياً  نسانياً إوأجانب لتناول هذا الموضوع 
  .في التاريخ المذكور
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وذلك لتبيان أهمية هذه القضية وأبعادها  يوم انعقاد الجلسة عالميالتواجد الشعبي واإل إلىودعا البيان 
  .اإلنسانية

  
  االحتالل يهدم منزال في القدس

 ، منزالً اإلثنين أمس يومي سرائيلهدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل اإل - وفا 2016-4- 4القدس 
ألحد المواطنين بمنطقة الفاروق بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون 

 .ترخيص

رميلة بالمنطقة المذكورة،  أبو إن جرافات االحتالل هدمت منزل الطبيب عبد الباسط :وقال مراسلنا
المنزل بمحيط  محكماً  عسكرياً  بحجة البناء دون ترخيص، كما فرضت قوات االحتالل طوقاً 

  .الُمستهدف
سنوات،  3أن بلدية االحتالل هدمت منزله للمرة الثانية اليوم، بعد هدمه قبل " :رميلة أبو وأضاف
  ".أشهر بعد إعادة تشييده 5أفراد كانت تقطن المنزل منذ  6أن عائلته المكونة من " موضحاً 
دون سابق إنذار، وخالل  ، وشرعت بتنفيذ الهدمإن جرافات االحتالل داهمت البلدة فجراً " :وقال

  ".بشكل كامل مربعاً  متراً  120ساعتين دمرت المنزل الذي كانت مساحته نحو 
تهجيرنا عن القدس عبر سياساته التي تمارس التطهير العرقي بحقنا،  إلىاالحتالل يسعى :"وأضاف 

  ".بهدف االستيالء على المدينة، وٕاحالل الغرباء فيها
  

  "ُمخماس"مستوطن في  ألف 70مخطط لتوطين : القدس
) يةإسرائيل(، وهي منظمة حقوقية "ييش دين"أفادت منظمة  - Alquds online 2016-4-5القدس 

تنشط في مجال االستيطان وانتهاكات االحتالل، أن سلطات االحتالل الصهيوني، تعمل على مخطط 
شرق القدس المقامة على راضي قرية مخماس شمال " مخماش مزراح"هيكلي جديد لمستوطنة 

  .المحتلة
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، "معاليه مخماش"أن المخطط يهدف لتحويل مستوطنات  :وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم
، المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرق القدس "كوخاف يئير"و" بساجوت"، و"ريمونيم"و

  ".ضاحية سكنية" إلىالمحتلة، 
في الضاحية السكنية الُمعلن عنها، حتى  ألف مستوطنٍ  77وبّينت أن المخطط يشمل إسكان نحو 

متسپيه "أن المخطط ذاته يسعى لشرعنة البؤرة االستيطانية غير القانونية  إلى، مشيرة 2040عام 
  ".داني

على الطريق " 60"خلق تواصل من الجهة الشرقية لشارع  إلىإن المخطط يسعى  :"ييش دين"وقالت 
  .دونًما 790وحدة استيطانية جديدة على مساحة  2500، وٕاقامة ما يقارب الـ"ألون"المسمى 

متسبيه "، وبؤرة )معاليه مخماش، ريمونيم، بساجوت وكوخاف يير(أن المستوطنات األربع  إلىُيشار 
  .، يقطنها نحو ستة آالف مستوطن، وفق معطيات دائرة اإلحصاء المركزية الصهيونية"داني

) مجلس التنظيم األعلى(يطان قدمت المخطط لـأن ما يسمى مديرية االست إلىوأشارت المنظمة 
  .2015) أكتوبر(، والذي أقّر أسس المخطط في جلسته المنعقدة في تشرين أول "يسرائيلاإل"

وذكرت أن المبادرين للمخطط في الجلسة حينها اّدعوا أّن إمكانيات توّسع المستوطنات محدودة بسبب 
  .لملكية مستوطنينالنقص في األراضي التابعة لملكية الدولة أو 

الصهيونية " العدل العليا"، رفضت محكمة 2015نوفمبر / أنه في تشرين الثاني إلىولفتت المنظمة 
باسم رئيس مجلس قرية دير دبوان، لهدم مبنى استيطاني ُأنشئ  2009التماًسا كانت قدمته في عام 

اشرة سلطات االحتالل على أراٍض عامة للقرية، إال أن المحكمة رفضت االلتماس في أعقاب مب
  ".متسپيه داني"بشرعنة البؤرة االستيطانّية 

  
  

  االحتالل يعتقل إمام مسجد الصحابة في القدس
مسجد "، إمام اإلثنيناعتقلت قوات االحتالل، اليوم  - Alquds online 2016-4-5القدس 
وشابًّا من قرية ، سمير العلمي، في حي الصوانة القريب من سور القدس التاريخي، "الصحابة

  .العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة
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وذكرت خديجة العلمي، زوجة الشيخ سمير العلمي، أن عناصر من مخابرات االحتالل، اقتحموا 
  .للمنزل بشكل كامل" تفتيش دقيق"، وشرعوا بـ"بشكل همجي"منزلهم في حي الصوانة 

 إلى، "آيباد"لهواتف وحاسوبا وآخر لوحًيا وأضافت العلمي أن عناصر االحتالل صادروا عدًدا من ا
  .، وأوراق تعود للشيخ العلمي)دوالرا أمريكيًّا 390ما ُيعادل الـ ألفين و(آالف شيقل  9جانب مبلغ 

، وأحضرته "ولم تسمح له بالصالة"وأّكدت أن مخابرات االحتالل اعتقلته من المسجد قرب المنزل، 
  .غربي القدس" المسكوبية"مركز تحقيق  إلىقتياده للمنزل، مستكملة التفتيش، ثم قامت با

  
  وتخوفاٍت من اختراقه قصىاالحتالل يصّعد من حفرياته أسفل أساسات األ

حّذر الشيخ رائد صالح من وجود حفريات سرية أسفل  - Alquds online 2016-4-4القدس 
حفريات علنية، وقال إن  إلى، وأعرب عن خشيته من انتقال االحتالل قصىوفي محيط المسجد األ

االحتالل قد ُيعلن عن أهدافه من هذه الحفريات ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض قبة الصخرة في 
  .المبارك قصىقلب المسجد األ

وأذرعه التنفيذية في الفترة األخيرة، " يسرائيلاإل"كشف عن تصعيد االحتالل " قصىتحت األ"وكان فيلم 
توسع رقعة األنفاق في المحيط القريب  إلى، باإلضافة قصىالمسجد األمن حفرياته أسفل أساسات 

  .“ُعرف أولها وُجهل امتدادها”وتمددها، في اتجاهات  قصىمن المسجد األ
أجراها أسفل الزاوية -موثقة بصور فوتوغرافية  –وقد تبّين تصعيد االحتالل في حفريات إضافية 

باتجاه الجنوب، مما تسبب بتكشف حجارة عمالقة من حجارة  قصىالجنوبية الغربية من المسجد األ
، وأساسات وحجارة سور القدس التاريخي، وفي كلتا المنطقتين وصلت قصىأساسات المسجد األ

  .المنطقة الصخرية إلىالحفريات 
أسفل باب  إلىونفّذت حفريات إضافية أسفل الجدار الغربي باتجاه الشمال، ووصلت بالتقريب 

، قصىوحائط البراق، مما تسبب أيضا بتكشف حجارة عمالقة من حجارة أساسات المسجد األالمغاربة 
أي نقطة وصلت، ألن  ٕالىولم يمكن التعرف على طول هذه الحفريات و . وكذلك المنطقة الصخرية

المنطقة مغلقة وال يسمح بالدخول، لكن تم توثيق ما رأته العين المجردة بطول نحو خمسين مترًا، وما 
  .كن رؤيته وتقريبه عبر عدسة تقريب لكاميرا فوتوغرافيةأم
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، غرب قصىفي امتداد حفريات تتفرع عن الحفريات أسفل أساسات المسجد األ“ تعمق”كما تم توثيق 
إال أن الدخول اليه  –النفق المذكور، والذي يتجه طوال غربًا، ويتم الدخول إليه عبر سلم حديدي 

أين وصلت  إلىمترا، ال ُيعرف مداه أو طوله أو  70وله أكثر من وتم توثيق نفق مضاء ط –ممنوع 
  .الحفريات في هذا النفق

الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد  إلىوتأتي هذه الحفريات ضمن حفريات نفق وادي حلوة وصوال 
، وهي المنطقة التي تنفذ فيها حفريات منذ سنوات لكنها تزايدت في األشهر واالسابيع قصىاأل
المنطقة األبعد من أسفل باب المغاربة، وتنّفذ هذه الحفريات عبر ما يسمى بـ  إلىخيرة، ووصلت األ

  .االستيطانية" إلعاد"وبمبادرة وتمويل من جمعية " يةسرائيلاإل"سلطة اآلثار 
، عّلق عالم "انتاج نت"من انتاج شركة " قصىتحت األ"وفي هذا السياق وضمن مقابلة له في فيلم 

على -“ عيمق شفيه”مركز العمل البحثي الميداني في جمعية  –“ جدعون سليماني”يهودي اآلثار ال
من الممكن ”: ، قائالقصىالحفريات التي تجري في نفق وادي حلوة وأسفل الجدار الغربي للمسجد األ

أسفل  إلىنفق أو قناة قديمة، يدخلون من تحت، ويصلون  إلىأنهم يحفرون هناك، وقد يصلون 
  .“قصىاأل

األخطار بالتأكيد موجودة، فالحفريات سياسية واآلن تنّفذ تحت األرض، وال أحد يعرف ماذا ”: وتابع
لذلك األمر ! ال يحدثون أي أحد عنها وال يظهرون ألي أحد ويفعلون ما يحلو لهم! يفعلون هناك؟

ق أو قناة نف إلىمخيف جدًا ألن هذا المكان قديم ومن الممكن أنه خالل حفرياتهم هناك سيصلون 
ال أحد يعرف وال أحد يشاهد، . قصىأسفل األ إلىقديمة، ويدخلون من األسفل حتى يصلون عبرها 

كل األمور تحدث في األنفاق، ال يفتحونها كلها أمام الجمهور، هم يقولون ويحدثون متى يناسبهم 
  .“ذلك إلىفقط، وُيخرجون المعلومات التي تناسبهم وما 

خفي ويجري بسرية مطلقة، لذلك مرة أخرى األمر مخيف جدا وال تعرف ماذا كل شيء م”: وختم قائالً 
أيضا ال نعرف نواياهم وأهدافهم، هم ال يقولون نبدأ من هنا وننهي هناك، كل الوقت هم . يحدث

يعملون ويعملون وال يحّدثون متى سينهون وما هم بصدده، وسط غياب مخطط معروف وواضح يمكن 
لذلك الخشية والخوف حقيقي وواقعي خاصة من قبل المسلمين . راض عليهو االعتأاالطالع عليه 
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، وال نعرف كيف يمكن أن قصىتحت األ إلىألنه من خالل هذه الحفريات يمكنهم الدخول والوصول 
  .“تنتهي األمور

هناك حفريات ”: ية في الداخل الفلسطينيسالمرئيس الحركة اإل –من جانبه، قال الشيخ رائد صالح 
ال أقول ذلك . القيام بها حتى اآلن" يسرائيلاإل"ال تزال سرية لآلن، وال يزال يواصل االحتالل  كثيرة

خياًال بل عندي قرائن كثيرة على ذلك، وقد كتبت كثرا حول هذا الموضوع واستشهدت بأقوال من نفس 
ي، طالما ائيلسر وسائل اإلعالم العبرية التي تعتبر بمثابة مدفعية حرب إعالمية بيد االحتالل اإل

، أو في ذاك االتجاه من المسجد قصىصرحوا بذلك أن هناك حفريات في تلك الزاوية من المسجد األ
  .“قصىاأل

ولذلك الحظ هم اآلن ”: وقال قصىواعتبر الشيخ رائد صالح هذه الحفريات بالجرائم ضد المسجد األ
أن يأخذوا حريتهم بالتنقيب حول يمنعون منعًا مطلقًا السماح ألي مجموعة محايدة من علماء آثار 

جرائم  قصىالمبارك، ألن الذي يجري اآلن تحت المسجد األ قصىحقيقة ما يجري تحت المسجد األ
، جريمة ضد األمة  قصىي؛ جريمة ضد المسجد األسرائيلبكل معنى الكلمة يرتكبها االحتالل اإل

المسلمة والعالم العربي والشعب الفلسطيني، جريمة ضد التراث اإلنساني، جريمة ضد التاريخ وضد 
الحضارة، جرائم يرتكبها يومًا بعد يوم في موضوع الحفريات، وتتصاعد هذه الجرائم حتى هذه 

  .“اللحظات
ي اّال بشيء واحد، سرائيلاالحتالل اإلأقولها بكل ألم ولكن بوضوح؛ ال يمكن إيقاف حفريات ”: وأضاف

 قصىالمبارك، فما دام المسجد األ قصىي عن المسجد األسرائيلوهو العمل على زوال االحتالل اإل
ية سرائيلفي خطر، والحفريات االحتاللية اإل قصى، فاأل"يسرائيلاإل"المبارك يخضع لحراب االحتالل 

الحفريات العلنية؛ أخشى ما أخشاه  إلىفريات السرية ستستمر وتتصاعد، واآلن انتقلوا من مرحلة الح
إعالن أهدافهم لماذا يحفرون، أخشى أن  إلىان ينتقلوا في األيام القادمة من مجرد الحفريات العلنية 

يعلنوا ذلك في قادمات األيام القريبة، عندما يظنون أن األجواء قد أصبحت مواتية لهم كي يبدؤوا ببناء 
ولكن سلفًا أقول . قصىى أنقاض قبة الصخرة التي تقع في قلب المسجد األهيكلهم الخرافي عل

 .“إلىزوال قريب ان شاء اهللا تع إلىهيهات، هيهات ان يتحقق لهم ذلك، هم احتالل، هم باطل، هم 

  


