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، عبد الله أبو طالب، رئيس قسم احلراسة يف املسجد األقصىتصريح صحايف خاص ل
  املستوطنيناعتداءات حارساً جديداً للمسجد لتعزيز حراسته من  ٥٠تعيين  فيه علني

  ١٨/١٠/٢٠١٤القدس، 
 

  

أكد رئيس قسم احلراسة يف املسجد األقصى املبارك عبد الله أبو طالب أن احلراس بيقظتهم 
يراقبون ما يجري يف حميط أبواب املسجد وخاصة حماوالت املستوطنين التنكر بلباس عربي 

 .والتسلل ضمن صفوف املصلين ويف ساعات االزدحام

إن هناك أسبقيات خطيرة؛ إذ حاول أحد املستوطنين " املركز الفلسطيني لإلعالم"وقال أبو طالب لـ
، وبوعي ويقظة احلراس على الباب تم )الناظر(لس قبل نحو ستة أشهر اقتحام األقصى من باب اجمل

اكتشافه وتبليغ املسؤولين يف األوقاف الذين بدورهم قاموا بإبالغ الشرطة التي قامت على الفور 
 .بابعاده عن املسجد

حارساً جديداً لتعزيز عملية حراسة املسجد  ٥٠ولفت إىل أنه يف املرحلة املقبلة سيتم تعيين نحو 
 .ك بشكل أفضلاألقصى املبار

وأشار إىل أن أحد املستوطنين اقتحم املسجد قبل نحو عام ووصل قبة الصخرة املشرفة، حيث 
اكتشفه قسم الترجمة يف املسجد، وتم إبالغ املسؤولين الذين بلغوا الشرطة وقامت بإخراجه حيث 

 .كان يتجول يف حميط قبة الصخرة

شروعة التي تقوم بها شرطة االحتالل على بسبب تلك السياحة غير امل"وأوضح أبو طالب أنه 
مسؤوليتها من باب املغاربة، وأثناء الصلوات املكتوبة والضغط على األبواب الرئيسة للمسجد، 
يتسول بعض املستوطنين ضمن أفواج املصلين، قد ال يتمكن احلارس من مراقبة اجلميع بشكل 

يش، علماً بأن مسؤوليتها عدم السماح كامل خالل الضغط، ونظراً لتدخل الشرطة يف عملية التفت
 ".لهؤالء املستوطنين بالدخول إىل املسجد

ورداً على سؤال حول االعتداءات التي يتعرض لها حراس املسجد األقصى املبارك من املستوطنين 
والشرطة والقوات اخلاصة؛ قال إن احلراس يواكبون جوالت املستوطنين ويمنعون عملية انتهاك 

بقيام املستوطنين بالصالة يف الساحات، األمر الذي يؤدي إىل احتجاجهم ومطالبة حرمة األقصى 
احلرس الشرطة بمنع املستوطنين من الصالة والذين بدورهم ال يحركون ساكناً ويتركون 
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املستوطنين للقيام بطقوسم الدينية بحرية، بل ويشتبكون ويعتدون على احلراس الذين يحتجون أو 
 .املستوطنين يحاولون وقف صلوات

احلراس يبلغون اإلدارة بما يجري ويحتجون، فتطلب شرطة االحتالل تعزيزات من أفرادها : "وتابع
، مشيراً "والقوات اخلاصة التي تقوم باالعتداء على احلارس أو تقوم باعتقاله وإبعاده عن املسجد

 .إىل أن هذا ما حدث مع احلارس مهند إدريس قبل أيام

ه قام أحد أفراد شرطة االحتالل باالعتداء على احلارس مهند إدريس خالل وأوضح أبو طالب أن
تبليغه اإلدارة بانتهاكات املستوطنين حلرمة املسجد، وقامت القوات اخلاصة باعتقاله وضربه 

بوحشية أمام املدير العام لألوقاف دون احترام، وقد تم تبليغ وزارة األوقاف األردنية والسفارة 
 .وهناك تقارير موثقة لدينا، كمال قال، "تل أبيب"يف 

وطالب احلارس أبو طالب بحماية حراس املسجد األقصى املبارك ليتمكنوا من القيام بمهمتهم 
اجلليلة يف حماية املسجد ورواده من أي اعتداء، مشيداً بأداء احلراس واحترامهم وانضباطهم 

 .قاً ألولوية حماية األقصى املباركللنظام العام يف املسجد وفق تعليمات إدارة األوقاف ووف

وأوضح أن هناك خمسة من حراس املسجد األقصى املبارك مبعدون عن املسجد، تنتهي مدة ثالثة 
حارًسا يواظبون على  ١٣٠منهم األسبوع املقبل والباقي خالل الشهر القادم، مؤكداً أن هناك نحو 

ساعة  ٢٤وأبوابه وأسواره على مدار الـتوفير احلراسة للمسجد األقصى املبارك بكافة مصلياته 
 .يومياً

وذكر أن شرطة االحتالل تُغلق باب املغاربة يومي اجلمعة والسبت أمام اقتحامات املستوطنين، 
  .فيما تسمح لهم باقتحام األقصى باقي أيام األسبوع حتت حماية عناصرها



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
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