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بيان صادر عن القيادة الفلسطينية حول حماولة قوات االحتالل واملستوطنين 
   اقتحام املسجد األقصى

 ٢٩/٧/٢٠٠١غزة، 

 

  
يوم أمس حذرت القيادة الفلسطينية، احلكومة اإلسرائيلية من جراء قراراتها اخلطيرة 

استفزاز صارخ ملشاعر العرب لوضعه قرب باب املغاربة يف " الهيكل"بإحضار حجر حتت اسم 
  .واملسلمين يف كافة أرجاء املعمورة

ومنذ صباح اليوم، حشدت قوات وشرطة االحتالل قوات عسكرية ضخمة وزجت بها يف 
ساحة احلرم القدسي الشريف، كما سمحت لقطعان املستوطنين بالتسلل إىل بعض املناطق 

ذيئة ضد األماكن املقدسة اإلسالمية احملاذية للمسجد وباحات احلرم وهم يصرخون بكلمات ب
  .وضد املسلمين

ويف نفس الوقت، دفعت أجهزة األمن اإلسرائيلية بوحدات املستعربين التي راحت تضغط 
على اجلمهور الفلسطيني الذي جتمع يف املسجد األقصى وباحته، لرد عصابات املستوطنين 

لذي حملوه بعيداً عن أسوار القدس ومنعهم من وضع احلجر على باب املغاربة للحرم الشريف، ا
  .الشريف

  .االحتالل إىل إصابة أكثر من عشرين مواطناً بجراح خمتلفة توقد أدت اعتداءات قوا
وبعد صالة الظهر يف املسجد األقصى، تعرض جمهور املصلين للضرب من قبل الشرطة 

من املصلين بجراح، كما اإلسرائيلية، مما أدى إىل حماصرة املسجد لعدة ساعات، وأصيب عدد آخر 
  .جرى اعتقال عدد آخر من املصلين عند أبواب األقصى، وخاصة باب املغاربة وباب األسباط

ويف ساعات املساء، ونتيجة للجهود العربية والدولية، خاصة اإلدارة األمريكية واالحتاد 
ت قوات االحتالل األوروبي واألخوة يف مصر والسعودية واألردن واملغرب واإلمارات وغيرهم، رفع

  .حصارها عن املسجد األقصى، وبدأ املصلون يغادرون املسجد
إن القيادة الفلسطينية حتمل احلكومة اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة عن هذا االعتداء 

الوحشي ضد املصلين وضد املسجد األقصى، والذي استهدف املساس بأوىل القبلتين وثالث 
  .احلرمين الشريفين

قيادة إىل شعبنا الصامد ويف كافة أماكن تواجده بالتحية على وقفته الشجاعة وتتوجه ال
يف هذا اليوم املشهود، الذي رد فيه شعبنا عن املسجد األقصى واحلرم الشريف عدوان املستوطنين 

  .وأطماعهم يف مقدساتنا
نع حكومة كما تتوجه القيادة إىل الدول الشقيقة وإىل الدول الصديقة على مواقفها القوية مل

إسرائيل من مواصلة هذا املساس اخلطير باملقدسات اإلسالمية وباملسجد األقصى املبارك، والتي 
                                                            

  االلكترونية وفا وكالة: املصدر.  
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أثمرت اتصاالتهم وحتركاتهم مع احلكومة اإلسرائيلية إىل إخالء احلرم الشريف من اجليش 
  .وسالمة الشرطة اإلسرائيليين، وخروج أخوتنا احملاصرين داخل املسجد األقصى املبارك بكرامةو



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
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