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مستوطن اقتحموا  ١٣٠٠تقرير صحايف صادر عن مؤسسة األقصى للوقف والتراث تقول فيه أن 
 ∗يف حميط األقصى اليوم األخيرة وتدريب عسكري خاص ٣٠ودنسوا املسجد األقصى خالل الـ 

١١/١٠/٢٠١٢  

  

م من تصعيد غير ١١/١٠/٢٠١٢يف تقرير اعالمي لها اخلميس   مؤسسة األقصى للوقف والتراث”حذرت 
مسبوق من قبل االحتالل اإلسرائيلي يستهدف فرض تنفيذ فعلي لتقسيم املسجد األقصى املبارك بين املسلمين 

 يوماً ٣٠خالل الـ  مستوطناً اقتحموا ودنسوا املسجد األقصى ١٣٠٠ن نحو أ  قصىمؤسسة األ”واليهود، وذكرت 
األخيرة، وأشارت املؤسسة ان زيادة منسوب واعداد اقتحامات املستوطنين واجلماعات اليهودية للمسجد 

األقصى يعد خطوة متقدمة يف خمطط تقسيم األقصى زمانياً ومكانيًا، وأكدت املؤسسة انه من خالل رصدها 
اً وان االحتالل يسرع بتنفيذ خمططاته التي اليومي فان املسجد األقصى يمر بمرحلة مصيرية خطيرة جد

إىل تكثيف التواجد اليومي والباكر يف   مؤسسة االقصى”تستهدف املسجد األقصى والقدس احملتلة، ودعت 
  مسيرة البيارق”األقصى، مشيرة إىل ان هذا التواجد ألهل القدس والداخل عبر مشاريع الرباط الدائم والباكر ل 

واملرابطين من اهل القدس، يعد احلماية البشرية امليدانية للمسجد األقصى، يف حين   صىوطالب العلم يف االق
 .طالبت املؤسسة االمة االسالمية بتحرك عاجل النقاذ املسجد االقصى

مؤسسة عمارة األقصى ”انه بحسب احصاء ورصد يومي لها بمشاركة ومساهمة   مؤسسة االقصى”وقالت 
مرة من قبل املستوطنين واجلماعات  ٢٤يوما االخيرة  ٣٠املسجد األقصى خالل الـ فإنه تم اقتحام   واملقدسات

ان هناك تصعيد غير مسبوق خالل   مؤسسة االقصى”اليهودية، أي ان االقتحام يتم بشكل شبه يومي، وذكرت 
ل عمليات االقتحام تدلل على ان االحتالل يحاول فرض تقسيم زماين ومكاين يف األقصى، وان كان بشك

خالل االيام األخيرة تغييرات ملفتة للنظر يف ممارسات   مؤسسة االقصى”حمدود حتى اآلن، فقد رصدت طواقم 
االحتالل وقواته التي تتمركز حول ويف داخل املسجد األقصى، خاصة يف وقت االقتحامات، حيث تقوم قوات 

القبلي املسقوف واملسجد األقصى االحتالل بجوالت دهم وتفتيش دقيق لكل املسجد األقصى وخاصة اجلامع 
القديم واملصلى املرواين ومسجد قبة الصخرة، ثم تقوم بتفريغ كامل جليل الشباب املتواجد يف األقصى، ممن 

عاماً من دخول األقصى، يف نفس الوقت  ٤٥استطاع الدخول إىل األقصى مبكرا، كما وتمنع كل من هو دون الـ 
الشخصية لكل وافد للمسجد األقصى عند البوابات اخلارجية، بعد ذلك يقوم يقوم االحتالل باحتجاز البطاقات 

االحتالل بإخالء وعزل املنطقة بشكل كامل يف حدود املسار الذي يعتمده املستوطنون للتجول واداء الشعائر 
                                                            

  والتراث للوقف األقصى مؤسسة موقع: املصدر  ∗



عائر وعادة ما يؤدون ش  مسار الطواف حول الهيكل”يطلقون عليه اسم  -التلمودية يف انحاء املسجد االقصى
، حيث تقوم فرق خاصة بحراسة هذه املسار احملدد وتمنع ايا من املسلمين أو -تلمودية خالل هذا املسار

حراس األقصى من االقتراب منه، بعد ذلك مباشرة يتم اقتحام املستوطنين واجلماعات اليهودية للمسجد 
عة يف املسجد األقصى تسرح بحراسة مشددة من قوات االحتالل،وتمكث كل فرقة جماعة أو فرادى نحو سا

 .وتمرح
ان افتعال االحتالل وخمابراته الحداث تبعها اقتحام املسجد األقصى يوم اجلمعة   مؤسسة االقصى”وأشارت 

منها فرق القناصة  –م، بطريقة وبقوات وبفرق عسكرية متنوعة وغير مسبوقة ٥/١٠/٢٠١٢االخير بتاريخ 
اطق العالية، الفرق املنمّرة باألرقام الصفراء واالخرى بالزرقاء االرضية، فرقة القناصة التي تعتلي املن

، كان عبارة عن تدريب ميداين عسكري مرسوم مسبقا وتوزيع لفرق - واالخرى باحلمراء، فرق املستعربين
االحتالل وتمركزها يف عدة مواقع وتقسيم األقصى ملناطق سيطرة وحتكم من هذه الفرق وعزلها عن بعضها 

بحسب اكثر من مراقب تدريبا استباقياً ألحداث جسام قد تقع على املسجد األقصى، بل ان احد  البعض، يعد
خاصة باملسجد األقصى، هدفها السيطرة الكاملة والسريعة   فرقة نخبة احتالل”احملللين قال ان هناك 

 . والتموقع والتمركز الدائم داخل املسجد األقصى املبارك
هذا االمر يتزامن مع تقارير صحفية اسرائيلية اشارت ان منظمات اسرائيلية ان   مؤسسة االقصى”وأضافت 

تعقد جلسات بعضها سرية واخرى علنية تضع من خاللها خمططات عملية ومرحلية لبناء الهيكل املزعوم يف 
 العام القادم، يسبقها تصعيد يف عدد املقتحمين لالقصى من التيارات اليهودية اخملتلفة، حيث وضعت هذه

االف مقتحم، وذكرت هذه  ٩٠٠٠املنظمات اإلسرائيلية سقفًا لعدد املقتحمين حتى نهاية العام اجلاري وهو 
مقتحم يف العام القادم، يتوج باالعالن عن اقامة  ١٥٠٠٠املنظمات انها تسعى إىل مضاعفة هذا العدد إىل 

 .”نلتقي يف العام القادم يف الهيكل  الهيكل املزعوم، ووضعوا شعاراً 
يف تقريرها ان كل هذه املشاهد االحتاللية تدلل على ان املسجد األقصى يمر   مؤسسة االقصى”وخلصت 

ان تواجد االحتالل يف األقصى هو تواجد باطل،   مؤسسة االقصى”بمرحلة مصيرية وخطيرة جدا، فيما أكدت 
الحتالل، فاالحتالل زائل عن وان ارادة املرابطين واملصلين، عماراً وعلماء ستنتصر على خمطط وارادة ا

األقصى ال حمالة، وما على االمة االسالمية اال ان تلم شعثها وجتمع عزيمتها وتنتصر للمسجد األقصى 
 .املبارك

  

 



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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