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 ما يسمى إىل أن فيه  تشير األقصى للوقف والتراثبيان صادر عن مؤسسة 
 قصى لتسهيل يطالبون بفتح جميع أبواب األ ونشطائها "جماعات الهيكل"ـ ب

 اقتحامات السياح واملستوطنين
  ١/١/٢٠١٤القدس، 

  
  

إن ما يسمى  ١/١/٢٠١٤قالت مؤسسة األقصى للوقف والتراث يف بيان لها صدر اليوم االربعاء 
ليك ، أرسلوا غن بالناشط الليكودي الراف يهودا املزعوم ونشطائها املمثلي   "جماعات الهيكل"  بـ

ل رسالة عاجلة لوزير السياحة يف املؤسسة االسرائيلية عوزي النداو بهدف الضغط عليه من أج
فتح جميع أبواب املسجد االقصى أمام حركة اقتحام السياح وان ال يقتصر ذلك على باب املغاربة 

، منوهين يف الرسالة اىل أن ذلك يساهم يف تخفيف الضغط وحتريك أعداد السياح املقتحمين 
  .لالقصى ويسّرع حركة اقتحام املستوطنين اليه دون حتّمل عناء االنتظار يف طوابير االنتظار 

  
يف رسالتهم املدعومة بصور تظهر طوابير السياح ، من سماح قوات   "نشطاء الهيكل"وتذمر 

االحتالل االسرائيلي للمسلمين بدخول االقصى من أي االبواب شاءوا دون أن يخضعوا اىل فحص 
طوابير امني على البوابات خالفا ملا هو احلال بالنسبة لليهود والسياح األجانب ، مشيرين اىل أن 

السياح التي تصل أحيانا من باب املغاربة اىل مشارف مدخل بلدة سلوان ، حتول دون اقتحام 
  .أعداد اكبر من اليهود املسجد االقصى 

  
املزعوم حتاول دائما فرض    "جماعات الهيكل"  وأشار بيان مؤسسة االقصى اىل أن ما يسمى بـ 

. االقتحامات اليومية قليلة العدد وذلك من خالل واقع يهودي وان كان حمدودا يف املسجد االقصى
ويف هذه األثناء أكدت املؤسسة أن االقصى بكامل مساحته بما فيها حائط البراق هو ملك خالص 

، وان اقتحامات املستوطنين املستمرة إليه ما هي اال مسلمين وحدهم وليس لليهود حق فيهلل
  .لمون حماوالت مستميتة لفرض واقع يهودي فيه كما يح

  
املزعوم أرسلت نسخا من الرسالة ذاتها اىل رئيس    " جماعات الهيكل"  وجدير بالذكر أن ما يسمى بـ 

الكنيست االسرائيلي ووزير الشرطة ووزير شؤون األديان باالضافة اىل رئيسة جلنة الداخلية يف 
   . املسجد االقصى الكنيست ميري ريغف التي اشتهرت بموقفها الداعي للسماح لليهود بالصالة يف

                                             
 مؤسسة األقصى للوقف والتراث: املصدر  

http://tinyurl.com/nbupysb 



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/ 


