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املقد�سيون لي�سوا وحدهم يف مواجهة االحتالل ال�صهيوين..
حرا�س امل�سجد الأق�صى ...متطوعون من �أجل القد�س والأق�صى

ﺻﻔﺤﺔ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
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تعدها جمعية منا�صرة فل�سطني

ك��خ�لاي��ا ال��ن��ح��ل ي��ت��ن��ق��ل��ون م���ن م��ك��ان
�إل����ى �آخ����ر ب�ين ع�����ش��رات �آالف امل�صلني
القادمني �إل��ى امل�سجد الأق�صى ،ج ُّلهم
م��ن ال�����ش��ب��ان وال�����ش��اب��ات ي��ع��م��ل��ون على
م�����دار ال�����س��اع��ة خ��ل�ال ���ش��ه��ر رم�����ض��ان
امل��ب��ارك� ،إن��ه��م متطوعون يف  11جلنة
ت���ق���ري���ب���اً ت��ع��م��ل يف حم���ي���ط الأق�������ص���ى
وحميط القد�س العتيقة لب�سط النظام
بني امل�صلني ومرتادي املدينة املقد�سة.
ويعمل �أول��ئ��ك ال�شبان الذين يرتدون
ق��م�����ص��ان��اً م��ت�����ش��اب��ه��ة يف ال���غ���ال���ب ،على
توفري النظام وت�أمني وجود ممرات بني
امل�صلني وامل�صليات يف امل�سجد الأق�صى،
وك����ذل����ك ت���وف�ي�ر ال�����رف�����ادة ل��ل��ق��ادم�ين
لل�صالة يف �أولى القبلتني ،كما يعملون
لتحقيق الأم��ن وم ْنع بع�ض الل�صو�ص
من ا�ستغالل االكتظاظ لل�سرقة.
وقال �أمني �صيام وهو متطوع يف الدفاع
امل�����دين ،ل��وك��ال��ة �أن���ب���اء (وف�����ا) �إن����ه من
خالل تط ًّوعه يعمل على توفري النظام
للمواطنني القادمني للأق�صى وتقدمي
اال�سعافات الأولية لهم وكذلك توفري
ممرات للتنقل.

وم��ن جانبه يعمل ال��دف��اع امل��دين على
ت��رت��ي��ب دخ�����ول امل�����ص��ل�ين وخ��روج��ه��م
من الأق�صى لتفادي وم ْنع االكتظاظ
والتزاحم ،وتقدمي اخلدمات للمر�ضى
وامل�����س��ن�ين ،و�أو����ض���ح ���ص��ي��ام �أن اجلميع
يعمل حتت راي��ة جلنة النظام التابعة
ل��ل��م�����س��ج��د الأق�������ص���ى امل���ب���ارك ال��ت��اب��ع��ة
ل��ل���أوق�����اف الإ����س�ل�ام���ي���ة يف ال���ق���د����س،
وجميع اللجان تعمل ب�شكل متنا�سق
ومتكامل من �أجل تقدمي �أف�ضل خدمة
للم�صلني.
�إل��ى ذل��ك ق��ال ع�لاء احل��داد املتطوع يف
جل��ان ال��ن��ظ��ام� ،إن���ه يعمل �ضمن جلان
امل�����س��ج��د االق�����ص��ى وال���ب���ل���دة ال��ق��دمي��ة
����ض���م���ن جم���م���وع���ة ت�������ض���م �أك����ث���ر م��ن
��� 250ش��خ�����ص��اً ،حت���ت رع���اي���ة الأوق�����اف
الإ�سالمية يف الأق�صى ،لتنظيم دخول
وخروج امل�صلني ،وو�ضع اخليام لهم من
�أجل تفادي �إ�صابتهم ب�ضربات ال�شم�س،
وكذلك تنظيف احلمامات.
و�أ�ضاف �أن اللجان حتدد �أمكان �صالة
ال���ن�������س���اء وال�����رج�����ال ب�����ش��ك��ل م��ن��ف�����ص��ل،
ويقول «نقوم بتنظيم املرافق املختلفة
يف امل�����س��ج��د» ،وك��ذل��ك ي��وج��د يف البلدة

ال���ق���دمي���ة ���ش��ب��ان م���ن ح������ارات ال��ب��ل��دة
ال��ق��دمي��ة ي��ن ِّ��ظ��م��ون ال��ن��ا���س ،وي�سعون
مل ْنع امل�صلني من االكتظاظ والتزاحم
وك��ذل��ك ت��وزي��ع امل�صلني عند الو�ضوء
على �أك�ث�ر م��ن م��ك��ان ،وك��ل ح���ارة تقوم
بتنظيم الطرق.
وب��َّي�� �أن جل����ان ال���ن���ظ���ام ت���ق���وم ب���دور
نَّ
ك��ب�ير ج�����داً يف ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ال��ع��بء
على امل�صلني يف ال��دخ��ول �إل��ى امل�سجد
الأق�صى املبارك واخلروج منه ،منا�شداً
امل�����ص��ل�ين ت��� َف���هُّ���م ع��م��ل جل����ان ال��ن��ظ��ام
وااللتزام بالتعليمات التي ُت َ
عطى لهم
لأن��ه��ا ت��ه��دف �إل���ى راح��ت��ه��م وخدمتهم
بالدرجة الأولى ،كباراً و�صغاراً.
وتابع ب�أن ح�ضور امل�صلني �إلى الأق�صى
ي�سهم يف �إح��ي��اء مدينة القد�س وم ْنع
ت��ه��وي��ده��ا ،و ُي�����ش��عِ��ر امل��ق��د���س��ي�ين ب���أن��ه��م
لي�سوا وحدهم يف مواجهة االحتالل،
بل �إن �أبناء �شعبهم يقفون �إلى جانبهم،
كما يتحرك االقت�صاد يف ه��ذا ال�شهر
الف�ضيل على نحو �أف�ضل.
ومن جانبه قال مدير امل�سجد الأق�صى
املبارك ال�شيخ عمر الك�سواين لـ(وفا)

�إن ع��م��ل جل���ان ال��ن��ظ��ام وال��ك�����ش��اف��ة يف
امل�����س��ج��د الأق�������ص���ى م���ق���دَّر ،وي�����س��ه��م يف
م�����س��اع��دة ح���را����س امل�����س��ج��د الأق�����ص��ى
يف ت��ن��ظ��ي��م دخ����ول ال��ن��ا���س وخ��روج��ه��م
وتقدمي اخلدمات للم�صلني بالتفريق
بني الرجال والن�ساء بامل�صليات وتقدمي
الإر���ش��ادات وامل�ساعدات وتنظيم خروج
ودخ������ول ال���ن���ا����س ل��ل��م�����س��ج��د الأق�����ص��ى
عموماً.
و�أ���ض��اف �أن ال��ن��ا���س ي��ت��واف��دون ب���أع��داد
كبرية ،وت�ساعد هذه الطواقم احلرا�س
يف �أن يكون العمل َّ
منظماً واملتواجدون
يف �أم����ن و�أم�����ان م���ن امل��ت�����س��ول�ين ،ومَ���ن
ي����ق����وم����ون ب���ال�������س���رق���ة ،وي�������ش�ت�رك���ون
ج��م��ي��ع��اً يف ح��م��اي��ة امل�����ص��ل�ين ،وت��ق��دمي
ك��ل اخل��دم��ات ال��ت��ي يحتاجها ال�صائم
امل�صلي.
و�أو����ض���ح �أن ع��م��ل ه���ذه ال��ل��ج��ان �أ�صبح
����ض���روري���اً يف ظ���ل م�����س��اع��ي االح���ت�ل�ال
لإف�����ش��ال الأوق����اف وك��ل دور يف امل�سجد
الأق�����ص��ى ،ول��ك��ن بف�ضل اهلل تعالى ثم
ب��ت�����ض��اف��ر اجل���ه���ود ب�ي�ن جل����ان ال��ن��ظ��ام
و����س���دن���ة امل�����س��ج��د الأق�������ص���ى �أ���ص��ب��ح��ت
مالمح و�أج����واء �شهر رم�ضان املبارك

وا�ضحة وتعرب عن وحدة �شعبنا وقدرته
على توفري النظام بو�ضوح.
و�أ�����ش����ار �إل�����ى �أن �أه������ايل ب��ي��ت امل��ق��د���س
ي�ستقبلون �أه��ل��ن��ا م��ن ك��ل حم��اف��ظ��ات
ال��وط��ن ال��ذي��ن ق��دِ م��وا لأداء �صلواتهم
يف ه���ذا ال�شهر ال��ف�����ض��ي��ل ،وخ��ا���ص��ة �أن
االح���ت�ل�ال ي��ح��رم��ه��م م��ن��ه��ا ع��ل��ى م��دار
ال�سنة.
وب���َّي�� �أن ح����را�����س امل�����س��ج��د الأق�������ص���ى
نَّ
ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى م�����دار ال�����س��اع��ة ب�شكل
متوا�صل ويقومون ب�إدارة هذه اللجان،
ولدينا  400حار�س يعملون على مدار
ال�������س���اع���ة م����ن �أج������ل ت���وف�ي�ر اخل���دم���ة
للم�صلني بالتعاون م��ع جل��ان النظام
القادمني للعمل وخ�صو�صاً عند �صالة
الع�شاء والرتاويح م�ساء كل يوم جمعة.
ول���ف���ت ال��ك�����س��واين �إل�����ى �أن الأوق������اف
الإ���س�لام��ي��ة �أث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا يف �إدارة
امل�سجد الأق�����ص��ى امل��ب��ارك خ�ل�ال �شهر
رم�����ض��ان رغ���م الإج������راءات التعجيزية
ال���ت���ي ي���ح���اول االح����ت��ل�ال ال�����ص��ه��ي��وين
و�ضعها �أم���ام االوق���اف و�سدنة امل�سجد
الأق�صى وامل�صلني.

ً
انتهاكا لالحتالل يف ال�ضفة والقد�س خالل مايو املا�ضي
2651
���ش��ه��د ���ش��ه��ر م��اي��و م���ن ع����ام  ،2018ما
يزيد ع��ن  2651انتها ًكا نفذتها ق��وات
االح�����ت��ل��ال ال�������ص���ه���ي���وين يف ال�����ض��ف��ة
الغربية والقد�س املحتلتني.
و�أف���������اد ت���ق���ري���ر �����ص����ادر ع����ن ال����دائ����رة
الإعالمية حلركة املقاومة الإ�سالمية
(حما�س) يف ال�ضفة ،ب���أن  393انتها ًكا
م����ن جم���م���وع االن���ت���ه���اك���ات وق���ع���ت يف
حم���اف���ظ���ة ال���ق���د����س وح�����ده�����ا؛ ب��ي��ن��ه��ا

ا�ست�شهاد مواطن و�إ�صابة � 80آخرين،
واعتقال واحتجاز ما يزيد عن .124
وي���و����ض���ح ال���ت���ق���ري���ر �أن جم���م���وع ع���دد
االق��ت��ح��ام��ات وامل���داه���م���ات واحل���واج���ز
التي نفذها (جي�ش) االحتالل بلغ ،970
بالإ�ضافة �إلى  39حالة هدم وم�صادرة
ممتلكات ،ف�ض ً
ال عن انتهاكات �أخرى.
وي�شري التقرير �إلى �أن قوات االحتالل

ق���ت���ل���ت  4ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف ال�����ض��ف��ة
الغربية� ،أح��ده��م يف القد�س و�آخ���ر يف
رام اهلل واثنان يف اخلليل ،كما �أ�صيب
 640م��واط�� ًن��ا  277منهم يف حمافظة
نابل�س.
وح������ول اع���ت���ق���االت االح�����ت��ل��ال� ،أ����ش���ار
التقرير �إلى �أن حمافظة القد�س نالها
الن�صيب الأع��ل��ى م��ن ع��دد االعتقاالت
ب���واق���ع  117اع���ت���ق���ا ًال ،ت��ل��ت��ه��ا اخل��ل��ي��ل

ب��واق��ع  70ح��ال��ة اع��ت��ق��ال ،ث��م رام اهلل
ب��ـ ،67ونابل�س ب��ـ ،50ثم بيت حلم ب��ـ،49
و�سلفيت بـ ،35بالإ�ضافة لـ 31يف جنني،
و 9اعتقاالت يف �أريحا ،و 8يف طولكرم،
و 3يف طوبا�س.
وق���د ع��م��دت ق����وات االح���ت�ل�ال بح�سب
التقرير� ،إلى هدم وتدمري  4منازل يف
اخلليل والقد�س ،و�أبعدت  20مقد�سياً
ع����ن امل���دي���ن���ة امل���ق���د����س���ة ،وم���ن���ع���ت 197

مواط ًنا من ال�سفر من �أن��ح��اء ال�ضفة
والقد�س.
و�أو�ضح التقرير �أن امل�ستوطنني نفذوا
 24اق��ت��ح��ا ًم��ا للم�سجد الأق�����ص��ى حتت
حماية ق���وات االح��ت�لال ،ب��واق��ع 3554
م�����س��ت��وط��ن��اً ،ك��م��ا � ُ���س ِّ���ج���ل  34اع���ت���دا ًء
ل���ل���م�������س���ت���وط���ن�ي�ن ت���ن���وع���ت ب��ي��ن ق��ط��ع
ط��رق واع��ت��داء بال�ضرب واع��ت��داء على
الأرا�ضي واملحا�صيل.

