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نائب رئيس الكنيست تؤكد فيه أن  مؤسسة األقصى للوقف والتراث بيان صادر عن
املسجد األقصى من باب املغاربة برفقة حراسة معززة  اقتحماإلسرائيلي، موشيه فيجلن، 

  ∗من شرطة االحتالل اخلاصة 
  ٧/٤/٢٠١٤القدس، 

  
من تصعيد اقتحامات  ٧/٤/٢٠١٤يف بيان لها األثنين   للوقف والتراث مؤسسة األقصى”حذّرت 

املسجد األقصى وتدنيسه من قبل االحتالل االسرائيلي واذرعه التنفيذية، ودعت املؤسسة اىل تكثيف 
  .شد الرحال اىل املسجد األقصى ، واعتماد الرباط الباكر والدائم ليكّون احلماية البشرية له

  
اقتحم صباح االثنين املسجد   موشيه فيجلن”بأن نائب رئيس الكنيست اإلسرائيلي وافادت املؤسسة 

األقصى املبارك من جهة باب املغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل اخلاصة وقوات 
، ثم وصعد إىل صحن قبة الصخرة املشرفة، والتقط بعض الصور، وأدىل ببعض  التدخل السريع”

  .على دائرة األوقاف اإلسالمية واألقصى، ومن ثم خرج من باب السلسلةيحات التحريضية التصر
  

مستوطنًا وأطفالهم لألقصى، حيث جتولوا يف أنحاء  ٥٠وأضافت املؤسسة أن ذلك تزامن مع اقتحام 
متفرقة من باحاته، مشيرة إىل أنه لوحظ باأليام األخيرة تعمد املستوطنين أن يرافقهم أطفالهم يف 

  .قصىاقتحاماتهم لأل
  

، ويشهد ترقبًا حذرًا  فيجلن”وبينت املؤسسة أن الوضع باألقصى متوتر للغاية بسبب اقتحام 
إلمكانية استمرار تلك االقتحامات خالل الساعات القادمة، الفتة إىل تواجد املئات من املصلين 

  .وطالب مصاطب العلم باألقصى
  

التابعة للجنة الداخلية   تسور”قده جلنة  ظل اجتماع ستعيف  مؤسسة األقصى”هذا وجاءت حتذيرات 
يف الكنيست االسرائيلي ظهر اليوم للتباحث يف امكانية ترتيب الصلوات اليهودية يف املسجد األقصى 

، وتخصيص ثالث ساعات ونصف يوميا القتحامات املستوطنين واجلماعات اليهودية للمسجد 
  .األقصى

  
، وصلت نسخة   مؤسسة عمارة األقصى واملقدسات”ه كما تأتي حتذيرات املؤسسة إثر إحصاء أعدت

عنصرًا احتالليًا اقتحموا املسجد األقصى ودنسوه خالل  ٣١٦٨يفيد بأن   مؤسسة األقصى”منه اىل 

                                                            
  مؤسسة األقصى للوقف والتراث: المصدر ∗

http://tinyurl.com/jwej37u 



٢ 
 

الربع األول من العام اجلاري، من ضمنهم مستوطنين، شرطة، عناصر خمابرات، وجنود بلباسهم 
  .العسكريد واالستكشاف العسكري ضمن برنامج اإلرشا

  
وأوضحت أن هذه اإلحصائية التوثيقية تدلل على تصعيد االقتحامات للمسجد األقصى، وإمكانية 
زيادة وتيرتها يف األيام واألشهر القادمة، ومن بينها الدعوات القتحامات جماعية بمناسبة عيد 

 .العبري  الفصح”
 



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

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


