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من فيه حتذر  دائرة شؤون القدس يف منظمة التحرير الفلسطينيةبيان صادر عن 
االقتحامات املتكررة لباحات و القدستداعيات تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية يف 

  املسجد األقصى حتت حماية الوحدات اخلاصة يف الشرطة اإلسرائيلية
٢٣/٢/٢٠١٤  

 
  

 يف اإلسرائيلية االنتهاكات تصاعد من الفلسطينية، التحرير منظمة يف القدس شؤون دائرة حذرت
 قطعان من املبارك األقصى املسجد لباحات املتكررة االقتحامات يف واملتمثلة املقدسة املدينة

 .اإلسرائيلية الشرطة يف اخلاصة الوحدات حماية حتت املستوطنين

 
 القتحام اإلسرائيلي اليمين دعوات خطورة من األحد، اليوم صحفي بيان يف الدائرة وحذرت
 واصفة الطاهرة، باحاته يف اإلسرائيلية األعالم ورفع املقبل الثالثاء يوم املبارك االقصى املسجد

 سياق يف املسجد تهديد إىل تهدف خطيرة إسرائيلية ملؤامرة تؤسس التي اجلديدة باملرحلة ذلك
 إسرائيلية قيادات قبل من االقتحامات تكثيف خالل من املقدسة املدينة وأسرلة تهويد سياسة

 يكشف ما اإلسرائيلي، الرسمي اجلانب قبل من االقتحامات تصاعد تداعيات من حمذرة عنصرية،
 .االحتالل حلكومة القبيح العنصري الوجه

 
 قتل إطار يف تأتي االقصى املسجد باقتحام اإلسرائيلي اليمين يف قيادات دعوات أن واعتبرت

 وزير جهود إلفشال وسعيها اآلن، املتاحة السالم لفرصة حكومتهم رفض على وتدل السالم، عملية
 وتوسيع اإلسالمية املقدسات تدنيس يف انتهاكاتها واستمرار كيري، جون األميركية اخلارجية

 .القدس وتهديد االستعمارية املستوطنات

 
 العربية واألمة خاصة، األميركية ولإلدارة الدويل للمجتمع الكاملة املسؤولية الدائرة وحملت

 األقصى، باحات على السافرة االعتداءات مسلسل إلنهاء فورا تتحرك أن يجب التي واالسالمية
 واقتحاماتها اعتداءاتها كامل لوقف االحتالل حكومة على بجدية بالضغط الدويل اجملتمع مطالبة
 على وحماسبتها االحتالل حكومة على الدويل القانون وتطبيق القبلتين أوىل بحق املنظمة

 .املتصاعدة خروقاتها

 
 عن الدفاع يف العلم مصاطب وطلبة املصلين من واملرابطين املقدسيين أهلنا صمود وحيت

 قبل من املتكررة االقتحام وحماوالت لالعتداءات وصدهم العارية، بصدورهم األقصى املسجد
  .املستوطنين عصابات

                                             
 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا: املصدر :املصدر.  

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=168955 



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/ 


