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 صالة العشاء يف يؤدون الفلسطينيين مرجعيات القدس وآالف

  األقصى بعد إزالة سلطات االحتالل البوابات اإللكترونية املسجد

  

  .2017/  7/  24 القدس احملتلة،

  

 املصلين، آالف خلفها وردّد واألهلية، والوطنية الدينية القدس مرجعيات أدت

 املشاركين عدد فاق التي العشاء صالة يف املبارك، األقصى املسجد على احلفاظ قسم

  .والتوقعات التصورات كل فيها

 بالروح" :واحد وبصوت املصلين آالف حناجر صدحت الصالة، انتهاء وعقب

  .املتتالية التكبير هتافات عن فضالً ،"أقصى يا نفديك بالدم

 الشارع يف املغرب صالة وعقب املواطنين إن احملتلة القدس يف مراسلنا وقال

 القديمة البلدة داخل اُألخرى واجلموع ،"األسباط" األسود باب إىل واملفضي املؤدي

 العشاء، صالة بانتظار صالتهم، مكان األرض افترشوا واألسباط، حطّة بابَي بين

 القدس وخميمات وأحياء وبلدات ضواحي خمتلف من املواطنين آالف انضم حيث

 عن االبتعاد إىل واضطرت بالصدمة، ناملكا يف االحتالل قوات أصاب ما وخارجها،

 .املصلين مكان
 بالقرب الواد بشارع العشاء صالة يف املصلين مئات انتظم نفسه، الوقت يف

 السلسلة باب منطقة يف وأُخرى ،"اجمللس" الناظر باب جهة من األقصى املسجد من

  .املبارك األقصى إىل املؤدية

                                                            
 يف الرابط اإللكتروين التايل)"وفا"(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية : املصدر ،:  

spx?id=Es0kgna795287662059aEs0kgnhttp://www.wafa.ps/ar_page.a   
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 وخارجها، القديمة البلدة داخل األسباط باب منطقة يف العشاء صالة وأعقب

 الذي الوقت يف بالرحيل، االحتالل وتطالب األقصى، باملسجد التمسك تؤكد هتافات

 ذرفت] و[ األقصى، املسجد على احلفاظ قسم القدس مرجعيات خلف املصلون فيه ردد

  .املوحد للموقف تقديراً املصلين من املئات عيون خاللها

 الستبدال اخلطوات من العديد يف األوىل اليوم ساعات منذ شرع االحتالل وكان

 من الناظر لباب قياسات وأخذ البوابات، من املزيد وإضافة اإللكترونية، البوابات

 االحتالل شرطة لقائد استفزازية جولة عن فضالً وغيرها، الرئيسية، األقصى أبواب

 أكثر بمشاركة ىاألقص واقتحام والناظر، األسباط لبابَي ضباطه كبار من عدد برفقة

 اعتصامهم أماكن من واملواطنين األوقاف موظفي وإبعاد خمابرات، عنصر 140 من

 خطوات وكلها الناظر، باب جهة من األقصى باملسجد املالصق األفريقي احلي قرب

 املبارك، املسجد حول املعتصمين املواطنين من الشعبية واملقاومة بالرفض قوبلت

 من عشر الرابع قبل األمور عليه كانت ما إىل باألوضاع العودة وهو واحد مطلب وسط

 .يوليو/ تموز 

  


