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 على املبرر واملقدسات تستنكر فيه الصمت غير األقصى عمارة بيان صحايف صادر عن مؤسسة
 خالل من االحتالل همجية يف الكبير والتطور املبارك، األقصى املسجد يف الواقعة األحداث

  ∗األقصى   املسجد دخول من ومنعهن العلم مصاطب طالبات استهداف
٢٥/٢/٢٠١٣  

  
  

عقب االعتداءات األخيرة املتكررة التي قام بها االحتالل اإلسرائيلي بحق املسجد األقصى املبارك واملصلين 
 :استنكرت فيه انتهاكات االحتالل، وجاء فيه ما يلي بياناً  عمارة األقصى واملقدسات فيه، أصدرت مؤسسة 

هذا الصمت غير املبرر على األحداث الواقعة يف املسجد األقصى   مؤسسة عمارة األقصى واملقدسات ”تستنكر 
والتطور الكبير يف همجية االحتالل من خالل استهداف طالبات مصاطب العلم ومنعهن من دخول  املبارك،

 وتوقيفهن ملدة من الزمن على أبواب املسجد األقصى، بكلمات نابية، املسجد األقصى والتهجم عليهن لفظياً
دة األخيرة وتطور الوضع، حيث قامت قوات االحتالل باعتقال بعض األخوات والتحقيق معهن يف ويف امل

ووصل احلال بهم إىل دعوتهم إىل أعلى أقسام اخملابرات يف القدس احملتلة  مراكز التحقيق والتأمين الوطني،
قوتهن اليومي عبر  وهذا يأتي يف حماولة لترهيبهن من خالل حماربتهن يف ،)٤غرفة رقم ( املعروفة ب

 . ”تهديدهن بمنع مستحقات التأمين الوطني عنهن
وتطور يف املشهد اآلخر من خالل االعتداء املباشر على طالب مصاطب العلم والوصول إىل ”وتابع البيان 

حيث أن االحتالل مل  العنف اجلسدي والعنف النفسي من خالل استعمال احلركات البذيئة واأللفاظ الالأخالقية،
 . ”يبق أي احترام ال لكبير وال لصغير وال لشيخ وال لشاب وال امرأة وال أي كائن

 طالب وطالبة وإبعادهم عن املسجد األقصى املبارك، ١٥ونؤكد أنه خالل هذه العشرة أيام تم توقيف “
ارك شاب من الدخول إىل األقصى املب ٢٠باإلضافة إىل ذلك ما زالت قوات االحتالل تمنع أيضا أكثر من 

وباملقابل يتم إدخال سوائب املستوطنين والسياح  ،ومنعهم من الوقوف عند األبواب وتقوم بمالحقتهم يومياً
 .”جانب بشكل حر ويومي لتدنيس املسجد األقصى املباركاأل

حكمت نعامنة كلمة جاء فيها  .يف هذا الصدد وجهت مؤسسة عمارة األقصى واملقدسات على لسان مديرها د
وسوف نستمر يف نصرة املسجد  بأن املسجد األقصى خط أحمر وأننا سنبقى لألقصى حماة، نحن نؤكد”

األقصى املبارك من خالل مشاريعنا التي تهدف إىل عمارة املسجد األقصى باملصلين خاصة يف الساعات 
ا شد الرحال ونرسل نداء إىل كل أهلنا يف بيت املقدس أن األقصى يمر بموجة اعتداءات آثمة فعلين الصباحية،

 .”والرباط فيه

                                                            
   والتراث للوقف األقصى مؤسسة موقع: املصدر ∗



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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