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 االحتالل اتهامات فيه من حتذر القدس يف االسالمية األوقاف دائرة بيان صادر عن 
  األقصىاملسجد  حرّاس بحق الباطلة

٨/٩/٢٠١٦  
 

  

 االحتالل سلطات تلصقها التي اخلطيرة االتهامات من القدس يف االسالمية األوقاف دائرة حذرت
 القيام عن لثنيهم وحماولة لصورتهم، تشويه" ذلك معتبرة املبارك، األقصى املسجد بحرّاس
  ".بدورهم

 

 فيه وتدنّس تقتحم الذي الوقت يف : "اخلميس، اليوم منه، نسخة" وفا" وصلت لها، بيان يف وقالت
 أي تمنع التي االحتالل، قوات بحماية باستمرار، األقصى املسجد املتطرفة واجلمعيات اجلماعات

 األقصى تراب سرقت التي املتطرفة اجملموعات هذه من االقتراب أو إليهم، الوصول من أحد
 نساءً املقدسيين من واملئات احلراس، من عدد إبعاد تم وبسببهم واملسلمين، االسالم رموز وشتمت
 قبله، وما م١٩٦٧ عام القدس احتالل منذ القائم التاريخي الوضع لتغيير حماولة يف ورجاالً،

  "دورهم أداء عن األقصى وحراس املقدسيين ولثني

  

 تطالعنا واليوم الشرطة، عمل بإعاقة وتارة باإلرهاب، األقصى حراس يتهمون تارة: وتابع
 من ملتطرفة اجلنسي بالتحرش احلراس فيه تتهم خطير باتهام وصحفهم، االلكترونية، مواقعهم

  .باروش حاييم املتطرف وزوجها ،"الهيكل أجل من نساء" منظمة

  

 أمام الشرفاء األوفياء األقصى حراس صورة تشويه" اىل تهدف االتهامات هذه أن األوقاف وأكدت
 عن ويدافع بواجبه يقوم حارس، لكل تهمة إليجاد خطيرة حماولة وهي والعاملي، احمللي اجملتمع
 حماولة هو هدفها أنها كما السجن، يف طويلة سنوات تودعه قد الكاذبة التهمة وهذه األقصى،

 أكبر وابعادهم وإرهابهم، بدورهم القيام عن احلراس وثني ولتشريد ان،احلص أمام العربة لوضع
 طقوسها تؤدي كي املبارك االقصى تراب دنست التي اجملموعات هذه مراقبة عن ممكنة مسافة

  ".حسيب أو رقيب دون بحرية وشعائرها

                                                            
 وفا الفلسطينية، واملعلومات األنباء وكالة :املصدر  

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=kpotUUa708293630847akpotUU 
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 قاطعا رفضا نرفض بأننا نفسه له تسّول من ولكل االحتالل، لسلطات نقول: البيان يف وجاء
 ومقدساتهم، عقيدتهم عن يدافعون الذين الشرفاء كل ومع حراسنا، مع ونحن األقصى، اقتحام

 فالذي واجبهم، أداء من تمنعهم ولن حراسنا، تثني لن واملزورة الكاذبة االتهامات هذه ومثل
  .املتهم وهو يتحرش الذي هو األقصى يقتحم

  

 وباسم األقصى، يف واملصلين واحلراس فيها، والعاملين األوقاف دائرة باسم: بيانها يف وأضافت
 شدة بكل وسنقاوم االتهامات، هذه مثل وندين نستنكر املباركة، الديار هذه يف جميعا املسلمين

  .مقدساتهم أعز يف يعملون الذين الشرفاء حراسنا له يتعرض وتشهير اتهام أي



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


