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 هللا الرحمن الرحيم بسم

اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي  مِ نَ ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل " 
ِميعُ ِلُنِريَ  َحْوَلهُ َباَرْكَنا   َوَجَعْلَناهُ  ُموَسى اْلِكَتابَ  َوآَتْيَنا رالَبِصي ُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

يََّة َمْن َحَمْلَنا َمَع ُنوح   َوِكيالً  ِمن ُدوِني َتتَِّخُذواْ ُهًدى لِ َبِني ِإْسَراِئيَل َأالَّ  َكاَن  ِإنَّهُ  ُذرِ 
َتْينِ  ِفي اأَلْرضِ  َلُتْفِسُدنَّ ْسَراِئيَل ِفي اْلِكَتاِب َبِني إِ  ِإَلى َوَقَضْيَنا  اً َعْبًدا َشُكور   َمرَّ

 ُأْوِلي َبْأس  َشِديد   لََّناَلْيُكْم ِعَباًدا ُأوالُهَما َبَعْثَنا عَ  َوْعدُ  َفِإَذا َجاء اً ُعُلوًّا َكِبير  َوَلَتْعُلنَّ 

َياِر َوَكاَن َوْعداً  َفَجاُسواْ   ِبَأْمَوال   َوَأْمَدْدَناُكمَرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم  ُثمَّ  مَّْفُعوالً  ِخاَلَل الدِ 
َجاء  ِإَذافَ  َفَلَها نُفِسُكْم َوِنْن َأَسْأُتمْ َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَ  ِإنْ  َوَبِنيَن َوَجَعْلَناُكْم َأْكَثَر َنِفيراً 

َل َمرَّة   اْلَمْسِجدَ  ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخلـُواْ  ليسوءواَوْعُد اآلِخَرِة  َما  َوِلُيَتبِـ ُرواْ َكَما َدَخلـُوُه َأوَّ
ًا" ِلْلَكاِفِريَن َحِصير  َجَهنَّمَ ْلَنا ُعدتُّْم ُعْدَنا َوَجعَ  َوِننْ  َربُُّكْم َأن َيْرَحَمُكمْ  َعَسى َتْتِبيـراً  َعلـَْواْ 

  سورة اإلسراء.
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 اإلهــداء
.. إلى المبارك إلى الذين روت دماؤهم تراب فلسطين دفاًعا عن المسجد األقصى -

 فلسطين. كل   شهداءاألقصى..وإلى  شهداءاألوفياء:  األبرار
 وقلمه، له بأفعاله وأقوا األقصىعن المسجد  المجاهدصالح  رائدإلى الشيخ  -

ومقاالته، في المسابقة العالمية )األقصى في خطر(  ودروسه،...في خطبه وفكره
األعالم..يصرخ بأعلى صوته في أذن مسلمي العالم:  المهرجانات،ووسائل في

 في خطر. األقصى: والنائمالمستيقظ منهم والغافل 
 ليزدادوا ومهبط األنبياء  إلى مسلمي أرض الرباط..أرض اإلسراء والمعراج، -

وبناء الهيكل المزعوم  ،المسجد األقصى هدموعيًا بأبعاد المؤامرة التي تستهدف 
فاألقصى في  ،وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم حتى ال تمر  المؤامرة أنقاضه،على  
 .فاألقصى في خطر.….خطر
د يؤمن بسورة اإلسراء، وقدسية مسرى النبي صلى هللا عليه  - إلى كل مسلم موح 

 بلة المسلين األولى.ق وسل م،
 يتحي نون بسالم آمن مع اليهود الذين  -من أبناء فلسطين والعرب –إلى الحالمين -

الفرصة المواتية لبناء هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد األقصى المهدد 
 .بالسقوط

في  األقصى أن  إلى أم ة قوامها مليار ومائتا مليون مسلم..ليعلموا، وليتيق نوا:  -
أن ي  اشهد اللهم  هؤالء جميعًا أهدي هذا الكتيب..اللهم  اشهد أن ي بل غت..  لىإخطر..

 خطر(. فيبل غت )أن  األقصى 
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 الثانيةيدي الطبعة  بين                                
الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن  إن         
ه هللا فال مضل  أعمالنا، من يه سيئات له، ومن يضلل فال هادي له. وأشهد أن  ال  د 
 إال هللا، وأشهد أن  محمدًا عبده ورسوله. إله
 :وبعد
األولى،وإن  المصيبة التي  المسلمينقضية فلسطين هي من قضايا  فإن       

مصيبة يعيشها كل المسلمين  هيتعيشها فلسطين وقلبهـا القدس والمسجد األقصـى 
واأللم والحسرة  الشجون األرض.وإن  الحديث عن المسجد األقصى يثير في أنحاء 

تستهدف هدمه  خطيرةفي نفوس المسلمين الصادقين لما يعانيه من مكائد يهودية 
 .المباركةوإزالته من القدس وفلسطين، ومن قلوب المسلمين المتعلقين باألرض 

لشعوب، فجعلوا الدين ركيزة العقيدة في حياة ا أثرأدرك أعداؤنا اليهود  لقد       
مع المسلمين التوراة وجعلوا اسم دولتهم  معركتهمتنطلق منها السياسة، رفعوا في 

على اسم أحد األنبياء: إسرائيل )يعقوب عليه السالم( واختاروا نجمة داود شعارًا 
علم دولتهم، وجعلوا غايتهم العودة إلى أرض الميعاد المعطاة  على مقدسًا رسموه

جعلوا أهم أهدافهم  وأخيراً مقد س، ورسمت أسفارهم حدود دولتهم  بوعدن الرب لهم م
وهو بناء هيكل سليمان )الهيكل الثالث( على أنقاض  لتحقيقهاالتي يسعون 

ولم يمل  حاخاماتهم وأحبارهم وقادتهم السياسيون  الصخرة،المسجدين األقصى وقبة 
ائيل بدون أورشليم، وال معنى معنـى إلسر  ال: مقـولةوكل  زعمائهم من ترداد 

 .ألورشليم بدون الهيكل
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من السياسيين والدينيين يطلقون اسم جبل  اليهودهـذه األيـام أخذ قادة  وفي        
من المعلومات الموثقة التي  مجموعةالهيكل على الحرم القدسي، وبين يدي 

ألقصى هدم المسجد ا تستهدفتتحدث عن المخططات والمكائد اليهودية التي 
وأنا خارج –قبل عدة سنوات  أن ههذا الكتيب:  وقصةوبناء الهيكل على أنقاضه. 

األستاذ الفاضل عبد  لمؤلفه" األقصىأن يهدم المسجد  قبلقرأت كتاب " -الوطن
رأيت وسمعت عن هول المؤامرة  فلسطينالعزيز مصطفى،ولم ا رجعت إلى بلدي  

 رائد" الشيخكنت استمع إلى خطب  المسجد األقصى، ومن ذلك أن ي تستهدفالتي 
في  اإلسالميةالسابق لبلدية أم  الفحم )أم  النور( ورائد الحركة  الرئيس -"صالح

له  تنشرهم، واقرأ معظم ما يكتبه من المقاالت، وما 1948فلسطين المحتلة عام 
 التيالصحف من التصريحات،وهو يتحد ث عن أبعاد المؤامرة الصهيونية العالمية 

إلى هدم المسجد األقصى، ومن ثم  بناء هيكلهم المقد س المزعوم على تهدف 
 .أنقاضه

أقرأ أخبار  :لقد هالني ما قرأت ثم  ما سمعت فأخذت أتابع الموضوع          
في الصحف والمجالت، ومن خالل ما استمع إليه  -المهدد بالسقوط-األقصى 

هو  ء والقنوات الفضائية.وماوما تبث ه وكاالت األنبا والمحاضرات،في الن دوات 
أشعر  -وما زلت-الدولية )اإلنترنت(. كنت وقتها  المعلوماتمكتوب عبر شبكة 

ر في شراييني، كان ينطلق  يسري بالحسرة واأللم، وبوخز  في صدري، وبدم يتفج 
مليون مسلم؟ لقد رأيت من واجبي أن  ومائتيلساني ويسأل: وأين أم ة المليار 

. فجمعت خطرفي  األقصى...ول لكل مسلمي العالمأشارك من يصرخ..ويق
ثم  في المواقع  الكتب،األوراق وقصاصات الصحف والمجالت، ونظرت في بعض 
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على هللا  توكل تالمخصصة عن األقصى في شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(. 
 .تعالى وحده..فأمسكت القلم والكرا س، وكان هذا الكتيب

مدوي ة عساها تصل أسماع قلوب مؤمنة واعية  القلبق من أعما صرخة إن ه     
.إن ه .ىالمسجد األقصأن يهدم  قبل -فوات األوان قبلو - صاغية وأذن مسلمة

 :دالتي يشارك فيها كل يهو ، كشف أبعاد المؤامرة فيمساهمة متواضعة 
ء أعدسار  والي..والوسط،اليمين..والعلمانيين،المتدينين..والحزبيين،الرسميين:السياسيين

 بعضضحكًا على  -واإلرهاب..وأدعياء السالم وأنصاره لسالم وتجار القتلا
 . الزعامات العربية والفلسطينية

مؤامرة هدم المسجد ، الكبرى )المسيحية واليهودية(  إن ها المؤامرة الصهيونية      
 .أنقاضهاألقصى المبارك..وبناء يهود هيكلهم المقدس المزعوم على 
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 المـقــدمـة
 

لدى اليهود أوجبت  المقدسةكانت مدينة القدس من أعظم األماكن  لم ا        
العام، وأن يبقى  فيشعائرهم على كل يهودي ذكر بالغ أن يحج  إلى القدس مرتين 
بقيادة الكهنة  التعبديةفيها كل  مرة أسبوع كامل، يمارس خاللها الطقوس والشعائر 

يعتبرونه من  الذيصالة أمام حائط المبكى والالوين، ومن ذلك قراءة التوراة وال
 الصخرةحيطان هيكلهم المقدس. ومن عقائد اليهود في القدس اعتقادهم في 

م ولده إسحاق الذبيح قربانًا   هللالمشرفة: حيث يزعمون أن إبراهيم عليه السالم قد 
تعالى، ويزعمون أن الصخرة كانت ملكًا لليبوسي أرونا ثم اشتراها داود عليه 

وجعل على هذه الصخرة معبدًا هلل تعالى. وأضفى التلمود على الصخرة  سالم،ال
والتعظيم، فمن ذلك: أن هللا ابتدأ خلق األرض من تلك الصخرة،  القداسةهالة من 

 لألرض. األساسفهي إذًا حجر 
عليه السالم  سليماناليهود بأن  المعبد المقدس )الهيكل( بناه نبي  هللا  يعتقد         
وجاءت  تشييده،د أن هي أ له من الذهب والفضة والحجارة الكريمة ما مكن ه من بع

وفي سفر  ، التاسع والعشرين اإلصحاح :قصة بنائه مطولة في سفر أخبار األيام
داود الملك لكل  وقالالسادس. فمم ا جاء في األول: " اإلصحاح :الملوك األول
 إن ما هو صغير وغض. والعمل ابني الذي وحده اختاره هللا سليمانالمجمع: إن 

تي هي أت لبيت إلهي  ليسعظيم ألن  الهيكل  إلنسان بل للرب  اإلله، وأنا بكل قو 
لما هو من فضة والنحاس لما هو من نحاس،  والفضةالذهب لما هو من ذهب، 

من خشب، وحجارة الجزع، وحجارة  هووالحديد لما هو من حديد،والخشب لما 
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الرخام بكثرة، وأيضًا  كريمة،وحجارةء ورقماء،وكل حجارة للترصيع، وحجارة كحال
قد دفعتها لبيت إلهي فوق  وفضةألن ي قد ُسرْرت ببيت إلهي، لي خاصة من ذهب 

 (1). جميع ما هيأت لبيت القدس..."
خاصة على الهيكل زعمت األسفار اليهودية أن  هللا اتخذ من  قدسية وإلضفاء     

م سليمان. قال الرب: إن ه تكل   حينئذان مسكنه الضباب: "أن ك بعدالهيكل مسكنًا له 
. لقد (2)قد بنيت لك بيت سكني مكانًا لسكناك إلى األبد" إن ييسكن في الضباب 

القرابين للرب وفي الهيكل بهو  فيهأصبح الهيكل المكان المقد س الوحيد الذي تقدم 
التعبدية.واليوم يسعى  والشعائرمقدس أُِعد الجتماع الناس من أجل أداء الطقوس 

ين في بناء هذا الهيكل المقد س.  اليهود جاد 
 ؟؟؟؟سيهدم اليهود المسجد األقصى قريباً  هل

سيهدم اليهود المسجد  هليطرح نفسه بقوة في هذه األي ام: الذيوالسؤال  
قراءة واعية لألحداث التالية وللمقوالت الصادرة عن زعماء  إن   األقصى قريبًا ؟

التنظيمات واألحزاب السياسة والدينية تحمل اإلجابة الواضحة  مختلفاليهود من 
 -عن هذا السؤال:

 هياجهم اشت د وقد األقصى، هدم مخط ط تنفيذ على جداً  مصممون  اليهود إن           

 عام آالف ثالثة مرور بذكـرى  االحتفاالت مع تتزامن والتي الثالثة، األلفية دخول مع

 إليه تشير – جديد زمان يبدأ حيث (األولى إسرائيل مملكة ) القدس مدينـة بناء على

 استمرار مع صفة أي   الهيمنة لهذه يكون  ولن ، اليهودية الهيمنة زمان وهو – توراتهم

                                                 
 .104الفقرات  29األيام: اإلصحاح  أخبارسفر  -1
 .13-12الفقرات  8األول: اإلصحاح  الملوكسفر  -2
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 منه انطلقت الذي -سليمان هيكل - عام ألفي قبل هدمت التي اليهود قبلة غياب

 اليهود نبي دعوة – يعتقدون  ماك – منه ستنطلق والذي إسرائيل، بني أنبياء كل    دعوة

 آخر مكان له ليس والهيكل بخروجه، سيعج ل الهيكل بناء أن   يعتقدون  الذي المنتظر،

 (. 3)والصخرة األقصى :المسجدين أرض على إال – اليهود نظر في - فيه يقام
 تحقيق أجل من العاملة اليهودية المحافل أنشطة يوم بعد يوماً  تتزايد هإن        
 المسلمين من الكثير ومازال األقصى، المسجد هدم بعد الهيكل بناء عادةإ  هدف
 مثل تنفيذ اليهود استطاعة في ويشكك بها، المخططات،ويستهين هذه أبعاد يجهل
 األقصى المسجد هدم مخطط في بجد ماضون  اليهود أن   المخططات،والواقع تلك

 عليه يطلقون  الذي المعبد ناءوب المدينة، تهويد بغية القدس أرض من نهائياً  وإزالته

 تاريخ في لها يتعر ض مؤامرة أخطر اآلن يشهد األقصى فالمسجد الثالث، الهيكل

 عاماً  53 قبل لنا وأخرج نجح الذي العالمي الصهيوني الت خطيط فهذا اإلسالم،
 بناء إعادة إلى يهدف الذي نفسه هو دولة، ليصبح العنصري  اليهودي الكيان ذلك

 إن  . الشريف القدس في الصخرة وقبة األقصى المسجدين مكان ثالثال الهيكل
د هدف على يجتمعون  اليوم اليهود  وإقامة األقصى، هدم:هي واحدة وغاية محد 
 انتشار على تزداد واالستعدادات والشواهد العالمات إن   بل مكانه المزعوم هيكلهم

 وعلى والعرقية فكريةوال السياسية ومشاربهم أصنافهم بكافة بينهم الهيكل" سعار"
 .والحزبي الحكومي المستوى 

                                                 
نظرات جديدة في مسيرة الصراع الديني ضد – 2000فى كامل : حمى سنة انظر :عبد العزيز مصط -3 

 -م1999،مؤسسة دار سليم للنشر،الرياض، الطبعة األولى  اإلسالميكتاب المنتدى  -المسلمين
 .  60ه ص 1420
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في أخطر  يمرُ أعتقد أن األقصى المبارك  نيإن  الشيخ رائد صالح: "  يقول       
، وما عاد سرًا أن هناك أصواتًا  تاريخه اللحظات خالل هذه الحقبة األخيرة من
أنقاضه  الهيكل على وبناء المبارك األقصىمسيحيًة صهيونيًة باتت تطالب بهدم 

..بين أطراف عربية دولة وما عاد سرًا أن هناك مباحثات تجري في أكثر من
 يقظةبد من  فال وعليه المزعوم،وصهيونية حول مستقبل األقصى المبارك والهيكل 

كل المسلمين،وكل العرب على هذه المخاطر".ونقل عن ما جاء في الصحافة 
عددها  في -ئيليةاإلسرا "هآرتسصحيفة " اإلسرائيلية فيضيف:كتبت

إليها بين  التوصل م تقول:التسوية النهائية التي سيتم1/10/1999بتاريخ
قد تضم  – المبارك األقصى –اإلسرائيليين والفلسطينيين المتعلقة بالحرم القدسي 

 المحادثات م هذا ما يتضح من1967للوضع القائم منذ عام تغييراً عناصر تحوي 
 رعاية تحت واألردنأثينا وباريس  فيوفلسطينيون  التي أجراها مؤخرًا إسرائيليون 

من المستوى الرسمي السياسي بمجريات فحوى وجوهر  وبعلممراكز أبحاث، 
 (4المحادثات.)

نسبة اليهود في  أنلوستك"  أويناألمريكية " الخارجيةالباحث في وزارة  ذهب      
قامة الهيكل على يؤمنون بهدم المسجدين األقصى والصخرة، ثم إ الذينالستينات 

 .(5)اليهود من %20أنقاضهما هي 

                                                 
موقــع: مؤسســة  راجــع  -4 -3فــي الطريــق إلــى المســجد األقصــى أبجــدياتلــه، تحــت عنــوان:  مــن مقــال -4

 ة المقدسات اإلسالمية، على اإلنترنت.األقصى لرعاي
تبثه قناة الجزيرة الفضائية من  الذيحدود"  بال" برنامجد.وليد الخالدي في  ذكر ذلك الباحث الفلسطيني -5

 م.2000قطر، 
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 -اليهود يجمعون على هدم المسجد األقصى وبناء هيكلهم المزعوم:
 -:ذلكأقوال قادتهم وحاخاماتهم وزعمائهم السياسيين في  ومن

الذي يعيش في -األمريكي )جيمس جاننغ(  البيولوجي قال عام (26قبل )   
: -ات بيولوجية في األردن ومصر وفلسطينشيكاغو، وقد سبق أن أجرى دراس

من الصهاينة اإلسرائيليين يفًضلون المضي في المخطط خطوة.. خطوة.  كثير"
لم ينسفوا المسجد فإن هم يتمنون أن ينظر إليهم كمعتدلين... إن  بعض قادة  فإذا

يختبرون األجواء السياسية لبناء الهيكل إلى جانب المسجد. فإذا حققوا  إسرائيل
 ( 6)قد يعمدون الحقًا إلى إزالة الحرم الشريف. إنها لعبة القوة السياسية". فإنهمك، ذل
حصلنا يومًا على  إذا: "هرتزل ثيودورقديمًا قال الزعيم اليهودي الصهيوني  -1

شيء، فسوف أزيل كل  شيء ليس  بأيالقدس وكنت ال أزال حيًا وقادرًا على القيام 
 عليها القرون". مر تأحرق اآلثار التي  مقدسًا لدى اليهود فيها، وسوف

الروحي لم يكن شعبنا  التفوق  بدون اإلسرائيلي: " الزعيمغوريون  بنوقال -2
بدون القدس،وال  إلسرائيلليستطيع البقاء ألفي سنة في الشتات، وأن ال معنى 

م صر ح 1967(..وبعد احتالل اليهود القدس عام 7معنى للقدس من غير الهيكل")
الذي يقف على أعتاب المعبد )الهيكل( الثالث ال  شعبي إنغوريون: " دافيد بن

 الذي كان أجداده يتحلون به". النحويمكن أن يتحلى بالصبر على 
المعبد  بناءأن يعاد  آمل: "-رئيس وزراء إسرائيل السابق-بيغن  مناحيموقال  -3
تأبين أحد  ( وفي حفل8في أقرب وقت، وخالل فترة حياة هذا الجيل".) -الهيكل–

                                                 
 .110م ص1989 األولىدار هايل للطباعة، الخرطوم، الطبعة  –والسياسة: غريس غالسل  النبوءة  -6
 .135، 12عد جمعة صس الدمار،هللا أو  -7 
 .225المسجد األقصى، ص يهدمقبل أن  -8
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)يكوتئيل آدم( قال  المدعو، وهو 1982جنود اليهود الذي قتل في حرب لبنان عام 
خشب األرز لبناء  إحضارذهبت إلى لبنان من أجل  لقد" -بيغن: مناحيم
 (.9الهيكل")

 أماميصر ح  -م1967األديان اإلسرائيلي سنة وزير -فرهافتك زيرخالدكتور  -4
حضره المئات من حاخامات يهود العالم  -يكلعقدوه لدراسة وضع اله-مؤتمر 
يشك أحد أًن الهدف النهائي لنا هو بناء الهيكل. ولكن  الوقت لم يحن  الفيقول: "
ثم  يتم  األقصىأن يحدث زلزال يهدم المسجد  منيأتي الوقت فالبد  وعندمابعد، 

 (10)بناء الهيكل على أنقاضه".
ذكرى خراب الهيكل،وأقاموا م احتفل اليهود ب1969أغسطس  9وفي يوم  -5

فقال:  إلسرائيلاألكبر  الحاخامبالقرب من باب البراق خطب فيه  ضخماً احتفااًل 
يمكننا إال  أن نواصل الحداد، ونعلن الصوم على استمرار خراب الهيكل،  ال"

وجود مسجد المسلمين على أرض هيكلنا، ولن تتم  فرحتنا إال  بعد أن يزال  واستمرار
 (11)، ويقوم الهيكل حيث مكانه".المسجد هذا
: كتب في مذكراته وهو يصف لحظة -رئيس وزراء سابق -وإسحاق رابين -6

صبرنا قصيرًا .. كان يجب أن ال نضي ع  كان : "،فقال م1967دخول القدس عام 
.. حائط  االنفعالالمبكى ازداد  حائط من اقتربناالفرصة التاريخية، كن ا كلم ا 

أكون شريكًا .. ليس فقط في  بأن سرائيل ، لقد كنت أحلم دوماً المبكى الذي يميز إ
                                                 

. راجـع موقـع -م1948اإلسالمية في فلسطين المحتلة عـام  الحركةرئيس –من مقال للشيخ رائد صالح  -9
 .اإلنترنتاإلسالمية على   المقدساتمؤسسة األقصى إلعمار 

المقدســـات  لرعايـــة األقصـــى  إصـــدار جمعيـــة -القـــدس فـــي خطـــر مســـابقةانظـــر هـــذه األقـــوال: كـــراس  -10
 . وسيأتي الحديث عن هذا الزلزال.27-26ص  -أم الفحم–اإلسالمية 

محــرم صــفر  -28عيســى نخلــة، مجلــة اإلســراء، العــدد  المحــاميعــن مقــال فلســطين بالدنــا،     نقــال  -11
 .57هـ ص1421
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وإعادة أرض حائط المبكى إلى  القدستحقيق قيام إسرائيل ، وإنما في العودة إلى 
أصبح هذا ملك  كيف : تعجبتالسيطرة اليهودية .. واآلن عندما تحقق هذا الحلم 

ي   ّ  (12ي".)أصل إلى مثل هذا السمو طيلة حيات لنيدي وشعرت بأنن 
ذكرت صحيفة )واشنطن جويش ويك( األمريكية اليهودية في عددها الصادر  -7

الدفاع اليهودي السابق قال لرئيسة  وزيرديان  موشيم، أن  1998 أكتوبرفي 
 نفتقدكنا  ربمام: "1973السابقة غولدا مائير في اليوم الثاني لحرب أكتوبر  الوزراء

 الهيكل الثالث. أيالبيت الثالث" 
 تصريحفـي  -رئيس وزراء سابق ورئيس حزب العمل السـابق-باراك  إيهودأكد  -8

 علىينوي التوقيع  الأنه: " 29/12/2000للتلفزيون اإلسرائيلي مساء الجمعة 
 إلى وثيقة تنص على نقل السيادة على )الحرم القدسي( الذي أعتبره)قلب هويتنا(

رئيسيين: يسرائيل مائيرالو، أمام الحاخامين ال باراك"..وصر ح  الفلسطينيين
ينوي تسليم السيادة على الحرم ألي جهة أجنبية".  ال أنهوإلياهوبكشي دورون: "

: أن رئيس وزراء األخبارراديو إسرائيل ضمن نشرة  أذاعم 26/7/2000وفي 
-كامب ديفيد قمةقال للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في  -أيهود باراك–إسرائيل 

لن تتنازل  إسرائيلن يوجد تحت الحرم القدسي، ولذلك فإن هيكل سليما إن: "-2
م نشرت جريدة )جيروزالم 29/9/2000عن السيادة عليه للفلسطينيين". وفي

أي   إن( اإلسرائيلية جملة من تصريحات أيهود باراك تتعلق بالقدس منها: "بوست
-الهيكل  وزراء إسرائيلي لن يوقع وثيقة أو اتفاقًا ينقل السيادة على جبل رئيس

                                                 
األقصى إلعمار  رائد صالح، موقع مؤسسة للشيخ المبارك،مقال دقت ساعة هدم األقصى هل انظر  -12

وانظر الخلفية  -أبجديات في الطريق إلى األقصى عنوان المقدسات اإلسالمية على اإلنترنت،ضمن
  .35الكيالني ص إسماعيلالتوراتية للموقف األمريكي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 14 

( 13إلى الفلسطينيين أو إلى أي هيئة إسالمية".) -الحرم القدسي جبليقصد 
م قول وزير رفيع 10/8/1999تاريخ  في وذكرت صحيفة )يديعوت أحرونوت(

 جبل" فإن الهيكل،على جبل"  السيطرة في تأخرنا لقدالمستوى في حكومة براك: "
 صحيفةالمبارك. ذكرت  يقصد )بجبل الهيكل( األقصى –معنا  ليسالهيكل " 

 منأي –فتح الباب  إن  م قول )إيهود براك(: "11/8/1999)االتحاد( في تاريخ 
 لن في جبل )الهيكل(غير شرعي، وخطوة أحادية الجانب -قبل األوقاف اإلسالمية

(وكانت الشرطة اإلسرائيلية 14تمر بسهولة، أنا مسرور لتصرف الشرطة السليم.)
 فيالمعارف موشي بيلد  ووزيرالقيام بهذا العمل.  قد منعت دائرة األوقاف من

 أدعوكمم ضم آالف اليهود قال ":17/9/1998باراك أمام مؤتمر عقد في  حكومة
اإلسرائيلي  الشبابإلى مواصلة نشر قيم الهيكل وقيم التراث،والثقافة اليهودية بين 

 (15في كافة مراحل التعليم..إن  الهيكل قلب الشعب اليهودي وروحه ".)
 

صر ح مفاوض فلسطيني بعد مفاوضات طابه  لقد شديد: انتباه      
 حكومة: إن   -األعالم لوسائل اسمه ذكررفض –م(2000األخيرة)مفاوضات سنة

القدسي إال إذا سمح ببناء الهيكل على  الحرمباراك تؤكد بأن ال حل  نهائيًا حول 
بجملة سمعتها من أحد  روأذك  " صالح: رائدساحاته...وفي هذا السياق يقول الشيخ 

على لسان أحد  الفلسطينيينالمفاوضين  أحد قالها له الفلسطينيينالمسؤولين الكبار 

                                                 
ينـاير  5ه،1421شـوال  10، الجمعة 11269العدد  –القدس  صحيفة" باراك إيهودانظر تصريحات " -13

 .1م، ص2001
موقع: مؤسسة  راجع -1-ال له، تحت عنوان: أبجديات في الطريق إلى المسجد األقصىمق من  -14

 األقصى لرعاية المقدسات اإلسالمية ،على اإلنترنت.
 .74ص -مصدر سابق - 2000محى سنة   -15 
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حاًل نهائيًا لقضية القدس إال إذا سمحتم  تتوقعوا الالوزراء الكبار في حكومة براك: "
 (16")األقصىببناء )هيكل( في ساحات 

دعا في مؤتمر حضره بعض  الذي نبيلي يوسيالعدل اإلسرائيلي السابق  وزير -9 
صيغة للتعايش،وكان قد أصر  عنالفلسطينيين إلى وقف ما أسماه بالعنف والبحث 
على تسمية الحرم  19/8/2000في حديث لصحيفة الحياة اللندنية الصادرة يوم 

األماكن بالنسبة إلى اليهود وأقدس من  قدسالقدسي بجبل الهيكل الذي اعتبره أ
 .بهفالبد من منفذ غير مقيد  لكلذحائط المبكى ،

بأنه موقع  الحرميرفض تعريف  الذيأولمرت  إيهودبلدية القدس  رئيس 10- 
..إن إسالميًّاالحرم ليس موقًعا  إنإسالمي، ونقلت عنه صحيفة)هآرتس( قوله:"

يدل  واسمهجزءًا منه فقط مرتبط باإلسالم، الحرم هو قبل كل شيء موقع يهودي 
 المقدس اليهودي". -بيت المقدس  -كل على ذلك: جبل الهي

م هدية إلى رئيس  -السابق إسرائيلرئيس وزراء -بنيامين نتنياهو  أم ا 11- فقد قد 
م وهي عبارة عن 29/12/1996 فيالكنيسة اليونانية المطران مكسيموس سلوم 

م من الفضة للقدس القديمة ال يظهر فيه المسجد  نهائيًا بل استبدل  األقصىمجس 
م للهيكل.) مكانه  فيصحيفـة الحياة اللندنية  وذكرت(  17برسم مجس 
عندما زار القاهرة -واجه بنيامين نتنياهو  مبارك م: أن  الرئيس حسني7/3/1997
 الهيكلتجه زها إسرائيل سرًا عن  هندسية وتعميماتبرسوم  -م5/3/1997في

اهو لم ينف نتني إن  : " مطلعة الثالث ، وقالت الصحيفة نقاًل عن مصادر مصرية
                                                 

راجــع موقــع: مؤسســة  -1فــي الطريــق إلــى المســجد األقصــى أبجــدياتمــن مقــال لــه، تحــت عنــوان:  -16 
تحــــت عنـــوان أبجــــديات فـــي الطريــــق إلــــى -علـــى اإلنترنــــت  اإلســــالمية،مقدســـات األقصـــى لرعايــــة ال

 .-األقصى
 .98عبد العزيز مصطفى ص 2000سنة  جمىانظر المصدر السابق. وانظر:  -17 
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األقصى  مسجدي في موقع سليمانأمام الرئيس مبارك مخططات إحياء هيكل 
 في القدس الشريف عندما واجهه بالتصميمات الهندسية للهيكل ". وأيضاً  والصخرة

 يتممكتب نتنياهو أن صالة اليهود في المسجد األقصى مسموح بها، وأن ه لم  أعلن
زامن هذا اإلعالن األخير مع قرار بناء حظرها في أي وقت من األوقات، ولقد ت

الجديدة في جبل أبو غنيم ومواصلة الحفريات تحت المسجد األقصى  المستوطنة
وا م. لقد1967بها منذ بداية االحتالل عام  شرعالمبارك، التي   لبناء شيء كل   أعد 

 ،لبنائه التبرعات لجمع يهودية مكاتب فأنشأوا  نتنياهو، بنيامين زمن في الهيكل
هوا بنائه لتكلفة الالزمة الماليةالمبالغ  أضعاف وجمعوا  لبناء ذلك عن زاد ما ووج 

 - باروخ يوسف المصري  اليهودي  وتبرع غزة وقطاع الضفة فى المستعمرات
وا الذي الهيكل مدخل في ليوضع الخالص الذهب من المصنوع بالشمعدان  أعد 

 ..النقب صحراء من حجارته
في  المعاصرةمركز الدراسات  كتب :كتساف موشيهديد إسرائيل الج رئيس -12

ما يلي :  كتبالعبرية "  الصحافة في القدسافتتاحية نشرتها الصادرة تحت عنوان "
وحماية  إسرائيللدولة  الوالء على كتساف موشيهرئيس إسرائيل الجديد  أقسم" 

مة لليهود القدس كعاص أبدية مقدساتها، وقام بزيارة صالة لحائط البراق مؤكداً 
على خراب الهيكل  الحداد أيامومشيرًا إلى أنه سيباشر أعماله بعد االنتهاء من 

("18) 
إن المراقب لألحداث بإمكانه أن يرصد  :الهيكلأرئيل شارون وبناء  حكومة-13

–األقصى مدعومًا بتأييد واضح وألول مرة  تجاهمعالم توجه جديد لحكومة شارون 
                                                 

رائـد صـالح،موقع مؤسسـة األقصـى إلعمـار  للشـيخ المبارك،مقـال دقـت سـاعة هـدم األقصـى هـلانظر   -18 
 عنوان: أبجديات في الطريق إلى المسجد األقصى. ،تحت .المقدسات اإلسالمية على اإلنترنت
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الوسط ويسار الوسط، واليسار  معسكرمن أقطاب  -باإلضافة إلى معسكر اليمين
الذين يشكلون – الدينيةالصهيوني في الدولة العبرية. فممثلو اليمين واألحزاب 

قرارًا  يتخذيتنافسون فيما بينهم في دعوتهم لشارون كي  -أغلبية وزراء شارون 
هذا  أن   )جريئًا( بالسماح لليهود بزيارة المسجد األقصى والصالة فيه، إذ يزعمون 
 المكان يمثل )أقدس مكان لليهود( ألن ه مقام على أنقاض الهيكل الثاني.

في منتصف  -اللقاء األول عشيةشارون تقُر عملية )بداية الخلق(:  حكومة        
)وليام بيرنز( مع الرئيس  للمنطقةللمبعوث األمريكي الجديد  -م2001شهر مايو

شارون، كل  على حدة،  أريلاإلسرائيلي الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء 
أن خطة بناء  إسرائيليةمصادر  توذلك لبحث تنفيذ توصيات لجنة ميتشيل، ذكر 

 التنفيذكنيس يهودي في باحة الحرم األقصى الشريف بدأت تدخل في مراحل 
المحتلة  القدسالعملي وسيتم إقرارها األسبوع القادم عبر )لجنة التنظيم اللوائية( في 

رآه  الذياسم كودي هو )مفتاح بريشت( أو عملية )الخلق الجديد( وهو األمر تحت 
 وذكرت. لالنفجار بأكملها المنطقةالعلماء المسلمون في فلسطين أمرًا خطيرًا يقود 

في األيام القريبة المقبلة  ستقدمأحرونوت( أن  الخطة اإلسرائيلية  يديعوتصحيفة )
أن الذي وضع خريطة  وأضافتس إلقرارها. إلى لجنة التنظيم اللوائية في القد

( في القدس القديمة اليهوديالبناء هو المهندس التخطيطي إلدارة ما يسمى )الحي 
( أي )حملة أو بريشتالمدعو )جدعون(، وقد أطلق على المشروع اسم )مفتاح 

محبي  مجموعةخطة بداية الخلق(. وجاء في المخط ط الذي قدم إلى )شارون( أن 
 الهيكلواسطة البروفيسور)هلل فايس( والراب )يسرائيل أريل(ورئيس معهد الهيكل ب

 فيطلبوا تقديم المخطط مع اقتراحات لتنفيذه بناًء على رغبة الحاخامية الكبرى 
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إسرائيل في موافقة المسلمين على السماح لليهود بالصالة في المسجد األقصى، 
 (19)اليهودي. الكنيسوإقامة 
أبريل  7يوم يناقش  )أرئيل شارون( اإلسرائيلييس الوزراء نفس رئ وأيضاً       
فكرة إقامة الهيكل المزعوم  -سوسا لندوا،وإلياهو عوزي -م مع بعض وزرائه 2001

اإلذاعة العبرية في موقعها على الشبكة الدولية  قالت  (20)مكان المسجد األقصى.
الوزيرين في : إن شارون سيجري نقاشًا خاصًا باشتراك  أمس صباح" انترنت"

وهي التسمية  ،الهيكل" جبلحول قضية " سويساحكومته عوزي النداو،وإلياهو 
المصادر أن  وزير األمن الداخلي  وذكرتاإلسرائيلية للحرم القدسي الشريف. 

النقاش بإجراءات صارمة لمنع  خاللالنداو )ليكودي( سيطالب  عوزي اإلسرائيلي 
الكفيلة بدخول اليهود إلى  السبلدسي وإيجاد عمليات ترميم المباني داخل الحرم الق

شؤون القدس في  وزيرداخل الحرم القدسي مشيرة إلى أنه يتوقع أن يعرض 
لضمان تسلل  خاصاً سويسا )يميني متطرف( مخططًا  إيلياهوالحكومة اإلسرائيلي 

صحفي  مؤتمرخالل -اليهود إلى الحرم القدسي. وأثناء زيارة شارون لتركيا صر ح 
 أن   -م مع نظيره التركي )بولنت أجاويد(8/8/2001عقده يوم األربعاء  مشترك

وحدة ال تتجزأ، وأنها العاصمة األبدية إلسرائيل، وفي وسطها جبل الهيكل  القدس"
في المؤتمر الذي تعمََّد عقُده يوم  -شارون  مواقع الشعب اليهودي". وقال أقدس

الحرم القدسي( هو أهم مكان )يقصد باحة  هذا": -م2001سبتمبر  27األربعاء 
رة( وال الفاتيكان.  عندنا مقدس لليهود. نحن لسنا ة وال المدينة)يقصد المدينة المنو  مك 

                                                 
 م.27/5/2001في  الصادرةصحيفة البيان اإلماراتية  -19 

ــاة الجديــدة،  -20  أبريــل  8هـــ الموافــق 1422صــفر  14، الســنة السادســة، 2053 عــددانظــر صــحيفة الحي
 .1م، ص2001
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لنا متى ندخله؟  يقررواحد. ولن نسمح ألحد بأن  سليمان هيكل فقطيوجد عندنا 
 ( 21وكيف؟ ".)

يين م يعلن شارون: أنه سوف يسمح لليهود والمسيح2002 يناير 21وفي      
التي يقوم المسلمون فيها بالدخول إليه  الطريقةبدخول المسجد األقصى بنفس 

المكان ليس المسجد األقصى بل جبل  هذا أن شارون حسب رأيه ، وأضاف 
أن يمارسوا شعائرهم الدينية  تعبيرهالهيكل ويجب على اليهود والمسيحيين حسب 
الخاصين الذين اخبرهم  يهبمستشار فيه، وقد جاءت أقوال شارون هذه خالل لقائه 

سيتخذ إجراءا يمكنه من  إنهحسب ما أفادت به صحيفة )هارتس( الصهيونية: " 
  أقرب فرصة فيالهيكل"  جبلإصدار قرار يسمح به لغير المسلمين بالدخول إلى "

جهاز المخبرات الصهيونية  فإن  الصهيونيةتعبيره ". وحسب اإلذاعة  حسب
 باتخاذ هذا القرار.  قريبالحكومة )الشين بيت( سيوصي رئاسة ا

نهاية -أعلن رئيس الحكومة الصهيونية المجرم أرئيل شارون قبل أسبوعو 
القدس قد بدأت في إشارة إلى بسط  أجلالمعركة من  أن   -م2003شهر  فبراير 

ما أشار إليه بوضوح قائد  وهذاالسيطرة الصهيونية على المسجد األقصى المبارك. 
الماضي وخالل  الخميسفي مدينة القدس الذي أعلن يوم  الشرطة الصهيونية

 العدوانمؤتمر صحفي أن المسجد األقصى المبارك سيفتح أمام اليهود عشية 
  األمريكي المحتمل على العراق. 

                                                 
 م8/10/2000عدد  –السعودية  االوسطصحيفة الشرق  -21 
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إلى حد  وصل فقد (أفيدور ليبرمانالبنى التحتية اإلسرائيلية ) وزيرأما و          
لهم بالصالة في  تسمحبالشكر إلسرائيل، ألنها بأن يتقدموا  المسلمينأن: طالب  

باللغة العبرية  اإلسرائيليةتصريحات لإلذاعة  فيليبرمان  وقالالمسجد األقصى 
قوانين اللعبة بشكل  يتفه موايجب على المسلمين أن  إن هم: "2001-7-3بتاريخ 

 في مكان نحن بالصالةأفضل، فهذا المكان )األقصى( لليهود، ونحن نسمح لهم 
لمنطقه  التنظير ليبرمانويواصل  ،نعرف أن ه ال يحق لهم أن تطأه أقدامهم"

لكي  قامتدولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وقد  إن  العنصري قائال: "
وأهم  المقدسة،يستطيع اليهود في كل أنحاء العالم أن يتعب دوا بحري ة في أماكنهم 

ال نداو(  عوزي من الداخلي الليكودي )هذه األمكنة هو هذا المكان". أم ا وزير األ
إسرائيل ال يمكنها  إن  : "-الهيئة القيادية للشرطة عقدتهفي أعقاب اجتماع   - فقال

لألبد من الوصول للمسجد األقصى والصالة فيه على اعتبار أن  اليهودأن تمنع 
وزير األمن الداخلي قال :  نائبعزرا(  جدعون ) واإلرهابيهذا حق طبيعي لهم". 

إن قرار السماح بدخول غير المسلمين إلى باحات الحرم بات أمرا قريبا مشيرا إلي 
 تتخذ في هذا اإلطار .  ترتيباتأن 

أحد قادة حزب -الحرب اإلسرائيلي  وزير (أليعازربن  بنيامين) وأيضاً        
إسرائيل أن تتصرف بحكمة في كل ما يتعلق  حكومةعلى  إنيقول: " -العمل

الوقت ذاته على أن يعي الفلسطينيون  فيصى، لكن عليها أن تعمل بالمسجد األق
وضع ال يمكن أن يستمر  المسجدوالعرب والمسلمون أن الوضع القائم حاليا في 

-25-اإلسرائيلي بتاريخ للتلفزيـون ويضيف بن أليعازر في تصريحـات  ،إلى األبد"
يتعلق  في كل ما واضح" عنصري لتمييز  يتعرضون أن اليهود " -7-2001
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كان من المفترض أن تتم  أنهأليعازر  بنبالصالة في المسجد األقصى! ويدعي 
عملية  خضمم. وفي 1967تسوية مسألة صالة اليهود في األقصى منذ عام 

( والذي كان من ضمنه مجرد طرح -2–مفاوضات التسوية في )كامب ديفيد 
 -معروف-م يهوديعلم فلسطين فوق المقدسات اإلسالمية قال حاخا برفعالسماح 

نبكي في هذه المناسبة فقط خراب الهيكل قبل ألفي عام،  ال: "أياملطالبه قبل عدة 
 إلى ذكرى هدم الهيكل في تلك األيام.  مشيراً خرابه اليوم"  أيضاً بل ونبكي 

-أقطاب اليسار في إسرائيل أنفسهم  إن  : المزعوماإلسرائيلي والهيكل  اليسار 14-
مون  يشككون في حق المسلمين في  -للعرب كدعاة سالم نفسهمأوهم الذين يقد 

رئيس اتحاد الكتاب -. ب يهشوع أ والكاتبالمسجد األقصى. وقد بادر الشاعر 
 -وهو من رؤوس حركة السالم اآلن إسرائيل،اإلسرائيليين، أحد منظري اليسار في 

 متقاعدين وفنانين وجنراالتلتشكيل رابطة تضم مفكرين وأدباء وصحافيين 
األوقاف اإلسالمية  لدائرةوأكاديميين من اليهود لمطالبة الحكومة بوقف أي أنشطة 

د اآلثار  في المكان،  اليهوديةداخل المسجد األقصى، على اعتبار أن  ذلك يهد 
للنظر أن   والالفتوالتي تدعم مزاعم اليهود بأن  المكان يضم آثار الهيكل المدم ر. 

اليسار، ومن  مفكري من قادة  هم.ب يهش وع( أأغلب الذين استجابوا لدعوة )
يعمل كل  ما في  بأنغوري(. بل إن  الرابطة طالبت شارون  حاييمأبرزهم الشاعر )

التي تقوم بها  ،"التخريبيةوسعه من أجل ضمان وقف األنشطة التي أسمتها بـِ "
ف رائد صالح،ودائرة األوقا الشيخالحركة اإلسالمية داخل الخط األخضر بقيادة 

يدعم العمل على  صهيونياً اإلسالمية في المدينة. وأشارت إلى أن  هناك إجماعًا 
من إجراء أي   المسلمينحفظ الطابع اليهودي لآلثار في المكان عن طريق منع 
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من مؤر خ  أكثرخطوات من شأنها أن تؤثر سلبًا على هذا الطابع، هذا مع أن  
  لمكان.يهودي شك ك في حقيقة وجود الهيكل في هذا ا

أحدًا  إن  منظمة أمناء جبل الهيكل يقول: " زعيم( سلمون المحامي )جرشون  -15
. وال أحد الهيكلال يستطيع أن يتصور حياة اليهود دون الهيكل، والبد  من إقامة 

يرى أن  الطقوس التي  وهويستطيع أن يمنعنا وال العرب، ألنها إرادة هللا والتاريخ". 
المصلون  يضعالمبكى تعتبر بدياًل بائسًا، حيث  يؤديها اليهود عند حائط

 قصاصات الورق في جدرانه.
 عدةالتفاوض حول الحرم القدسي وتدرس  تحرم الرئيسةحاخامية إسرائيل  -16

مقترحات إلقامة كنيس يهودي، فقد قرر مجلس الحاخامين الرئيس في إسرائيل أن  
هو إثم وأن  هناك حظرًا  قبول الحكومة اإلسرائيلية التفاوض حول الحرم مجرد

على تسليم الحرم لألجانب في إطار سيادة أو أي ملكية أخرى،  مطلقاً شرعيًا 
والسيادة هي لشعب إسرائيل ومجر د النقاش في ذلك يعتبر  مباشرة،مباشرة أو غير 

حق الملكية اليهودية لجبل الهيكل تدنيس في نظر هللا.  فيإثمًا..ومجر د البحث 
نقاًل عن –يشوف كوهين(  شائرالحاخام ) الرئيسالحاخامين وقال عضو مجلس 

ثم ة أمر خطير جدًا لكل  إن  : " -م5/1/2001صحيفة معاريف الصادرة بتاريخ 
التكفير عنها، وطلب الغفران، حتى يوم  يمكنمن يرتكب هذا اإلثم هذه أمور ال 

 (22)الغفران".

م بعنوان 21/1/2002خبرًا في تاريخ  العبرية" معاريفصحيفة " نشرت
هذا الخبر إن  حاخام يهود  ومفادكنيس في المسجد األقصى "  إقامة يجبكبير " 

                                                 
، 11270م، العـدد 2001/ينـاير/5هــ، 1421/شـوال/10، الجمعـة 11269ر جريدة القدس، العـدد انظ -22

 .18، 1م، ص6/1/2001هـ، 142/شوال/11
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إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد  دعايتشوف كوهين "  شائر"  حيفامدينة 
 بالسماحبيت"  شينأن أوصى جهاز االستخبارات الصهيوني " بعداألقصى.وذلك 

في عددها الصادر  العبرية" معاريفة "القدسي.ونقلت جريد الحرم  بدخوللليهود 
الممكن، بل  مناالثنين,عن الحاخام كوهين, الذي يزور بولندا حاليًا قوله: " أمس
الواجب إقامة كنيس يهودي في الحرم القدسي بشرط أن يكون الدخول إليه  من

في الحرم القدسي الشريف مناطق  يوجد". مشيرًا إلى أنه "الدينيةحسب القواعد 
 المناطق يسمح لكل اليهود الدخول إليها", على حد تعبيره. وهذه مسموحة

أمام -الحاخامات اإلسرائيلية في المستوطنات  رئيس الحاخام )زلمان مليمد( -17
إسرائيل ال قيمة لوجودها دون الحرم القدسي..  إن  : "-القدسمؤتمر للحاخامات في 

وليس للحرم حائط المبكى  سالمةمن أجل  نصليويخطأ من يظن أن ا 
 .(23)القدسي"

األكبر  االشكنازي الذي كان قبل أعوام الحاخام  -شابيرا إبراهام الحاخام -18
الصهيوني  الدينيللكيان الصهيوني، ويعد حاليا أكبر مصدر لإلفتاء بالنسبة للتي ار 

 باراكوفي حضور عدد من وزراء حكومة  -الذي ينتمي إليه المستوطنون اليهود
األبد،  إلىأن يعرفوا أن ه لن يكون بإمكانهم البقاء في هذا المكان  عليهميصر ح: "

 الدولةهذا هو قدس األقداس بالنسبة لنا، إن  أحدًا ال يمكنه أن يصنع سالمًا مع 
التي تمثل الشعب اليهودي وفي نفس الوقت يصر على البقاء في المكان الطبيعي 

 لمدرسةل بوضع حجر األساس مرتفع أثناء االحتفا بصوت شابيراوصرخ  ،"الهيكل
 كذبةيوجد شيء اسمه المسجد األقصى، إن  هذه  الدينية في شرقي القدس وقال: "

                                                 
 هـ1421/شوال/5، السنة السادسة،  1928صحيفة الحياة الجديدة، فلسطين، العدد  -23
 .15م، ص31/12/2000
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قوا أنفسهم، ولألسف إن  بعضًا من ا قد آمن لهم"..وأضاف  افتراها علينا العرب وصد 
مجال للتضليل هنا، فجبل الهيكل )المسجد األقصى( يتبع اليهود  ال" شابيرا

ي في كل  أماكن تشتته، وال يليق بالدولة التي تمثل الشعب اليهودي اليهود والشعب
وعبر شابيرا عن هدف اليهود ومرجعيتهم  ،أي تنازل عن هذا المكان" تبديأن 

اتفاق تسوية مهما كان يجب أن يضمن  أيللمسجد األقصى قائاًل: " بالنسبةالدينية 
في المسجد األقصى ليس الشرعيين أن نقيم طقوسنا الدينية  األرضلنا كأصحاب 

على إقامة مرافق دينية لليهود داخل أسوار المسجد  سنصرهذا فحسب، بل إن نا 
الحماسي،  خطابهشابيرا  الحاخامواصل  الحضوراألقصى". ووسط تصفيق معظم 

ة فعـل  يخافون فقال:" والمسلمين في حال تم تمكين اليهود من أداء  العربمن رد 
ونحن نقول لهم إن  العرب والمسلمين  األقصى،لمسجد طقوسهم الدينية في باحة ا

يرق لهم أن نقيم طقوسنا الديني ة، فبإمكانهم  لمبإمكانهم أن يذهبوا إلى الجحيم، وإذا 
 ما يريدون من مواقع دينية". لهمأن يذهبوا للعربية السعودية فهناك 

دولة  من مر ة أن أكثر أكد  " ليفي رئيس حزب المفدال: إسحاق الحاخام -19
تمامًا في عمل  جادة)إسرائيل( ال يمكنها أن تفرط بالمسجد األقصى تمامًا ،وهي 

 المسجدكل ما يلزم من أجل تهيئة الظروف لتمكين اليهود من السيطرة على 
يني في )إسرائيل( ال يمكنه أن يتحم ل رؤية  ال  تسويةاألقصى، ويقول: الجمهور الد 

السياق ذاته  وفيينية في المسجد األقصى". تمكن اليهود من إقامة شعائرهم الد
الحكومة الصهيونية إلى  اليميني" المفدالحزب " زعيمم  2002يناير21دعا يوم 

يمكن احتمال أن  الاليهود إلى الحرم القدسي الشريف. وقال: " بدخولالسماح فورًا 
  بالدخول إلى هناك، وُيمنع اليهود من ذلك ". إنسانيسمح لكل 
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على  والمقام": ال أشك لحظة أن  الجامع ذا القبة الذهبية كوفر ما الحاخام -20
التاريخ  فيالصخرة نفسها، التي أقام عليها الملك سليمان مركز العبادة العبرانية 
بكل  بناؤهالقديم.. هذا الجامع سيدمر ليقام مكانه هيكل القدس الجديد الذي سيعاد 

 فخامته".
 الدعاةنظيم )أمونا(، الذي يعتبر أحد أبرز مؤسسي ت أحد يسرائيل تسيدون  -21

 في أنهلهدم األقصى على رؤوس المصلين المسلمين أثناء صالة الجمعة يقول: "
 النهاية ال غنى عن عمل تخريبي من أجل تدمير المسجد األقصى وإنهاء ملفه".

قال  -المتطرفة اليهودية( فكيام حايأحد أقطاب منظمة )- عتصيون  هودا -22
 إن: "2001-7-18بتاريخ  اإلسرائيليرنامج )بوليتيكا( الذي بثه التلفزيون أثناء ب

 التدنيستقوم بتدمير ما أسماه " وأنعلى الحكومة القيام بتدمير المسجد األقصى، 
الذي كان  -وعتصيون مئات السنين". منذالمتواصل الذي يقوم به المسلمون للمكان 

أحدًا  إن  أضاف قائال: " -ريفلين روفي اإلسرائيلييتحدث وبجانبه وزير االتصاالت 
فالمسلمون ال يمكنهم أن يقبلوا أن يستمر  هذا الوضع،  نفسه،ال يمكنه أن يضلل 

تدنيس المكان، فإن  علينا أن نتحرك نحن. وأنا أعتقد  عنفإذا لم يتوقف المسلمون 
ة قرارًا بأن يقوموا بذلك في حال عدم اتخاذ الحكوم يفكرون أن  الكثيرين من اليهود 
ربت على كتف  بأن ريفليناألقصى".واكتفى الوزير  المسجدشجاعًا وتاريخيًا بهدم 
 قضيةلكن ه لم يعلق. ويقول أيضًا )يهوداعتصيون(: " كالمهعتصيون مستحسنًا 

 ألبناء ملكية البالد ألبناء إسحاق أم ستحسمالسيطرة على جبل )الهيكل( 
 إسماعيل".
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في عددها الصادر يوم الجمعة - سرائيليةاإلصحيفة )معاريف(  نقلت -23
 هدالحركة المسماة )مع من( أريل يسرائيلتصريحًا للحاخام ) -م29/12/2000

اإلسرائيلية لتمويل أبحاث  الحكومةالتي تتلقى الدعم المالي مباشرة من -الهيكل( 
إسرائيل الرسمية والجيش  حكومة إن  يقول فيه وبكل بوقاحة: " -موضوع الهيكل

من باحة الحرم القدسي..  اإلسالميةرائيلي مطالبان بالعمل على إزالة المساجد اإلس
.. هذه هي العملية.. وهذا ما إزالتهاالمساجد اإلسالمية كومة من الحجـارة يجب 

 (24)سيحدث".
القدسي  الحرمالروحي لحركة )شاس( يقول: " الزعيم يوسف عفوديا الحاخام -24
يوسف أن تطاول على الذات اإللهية بالقول  عفوديا سبق للحاخام وقد (25)".لناكله 

باألفاعي والمدنسين والنمل، وقد صر ح  إياهمبأن  هللا ندم على خلق العرب،واصفًا 
العرب،ويودي بهم إلى جهن م، فما على  سيقتلمؤخرًا بأن المسيح عندما ينزل فإن ه 

، دون خوف من ردة الهيكل ببناءاليهود إال الشروع بهدم المسجد األقصى،والبدء 
 .زعمهفعل العرب والمسلمين، ألن المسيح سيتكف ل بهم على حد 

أول من  كان( غورن  شلوموإلسرائيل وللجيش ) -السابق- األكبر الحاخام -25
م نفخ 1967 سنةدعا إلى إعادة بناء الهيكل، ولم ا احتل اليهود الحرم القدسي 

وقد أل ف كتابًا  الهيكل،بدء عملية بناء )غورن( في البوق احتفااًل بالنصر وإيذانًا ب
لينفخ فيه  الحرمحول هذا الموضوع، وقد حاول عدة مرات الدخول إلى ساحات 

                                                 
نقاًل -ليهـود: صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينيةنم الحاخـامات ا وغيـرانظر تصريحات هذا الحاخـام  -24

م -31/12/200 -ه1421/شوال/5، السنة السادسة، 1928العدد  -اإلسرائيليةعن معاريف 
 .1،15ص

 المصدر السابق. -25 
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هدم  إلىم 1967بالبوق.وكان هذا الحاخام قد دعا القائد العسكري للقدس عام 
 المسجد األقصى مستغال  ظرف الحرب.

أعيننا ثعالب تمشي على  بأم   نرى  إن نا: "يقول إلياهومردخاي  الحاخام -26
يدخلونه، إن  هؤالء يمشون  الذينالهيكل، وقد قيل في الكتب إن ه يجب قتل الغرباء 
 -أي غير اليهود-النجوم  عابديعليه ويدنسونه، وقد قال حكماؤنا إن ه يجب منع 

الحالة دون مباالة بما  هذهمن دخول المكان المقد س، ولذلك على المسؤولين وقف 
 غرباء عنهم".سيقول ال

الحضور اليهودي على جبل الهيكل هو  إن: "يقول يوسف إلباوم الحاخام -27
الحاخام يوسف  يضيفاليهود جادون في بناء الهيكل"  بأنالذي يقنع العالم 

 وليسمن دون الصالة في الهيكل، وتأدية شعائره نبقى نصف يهود،  إنناإلباوم:" 
 التيالمقدسة تضم الكثير من األحكام والفرائض يهودًا كاملين، وإن كثيرًا من كتبنا 

تتعلق بالهيكل وإننا من دون تطبيق ذلك فإن اليهودية أيضًا تبقى ناقصة..من دون 
أن يعرف معنى القدسية..إن ه منذ -كشعب مقدس -الحقيقي ال يمكن لليهود الهيكل

الفرصة، الهيكل تحت سيطرتنا، فإننا لم نعمل شيئًا الستثمار هذه  جبلأن أصبح 
 7عندنا، لكننا لم نقم بعمل شيء". لليهودإنه أقدس مكان 

(عام )ي.جاتس -يزعم اليهود كما المبكى –حائط البراق حاخام تصريحات -28
توقيت إقامة الهيكل  إن  قائال: " اإلسرائيليةم حيث تحدث لصحيفة )هآرتس( 1968

لحرم القدسي الشريف سيهدم المساجد في ا الذيقريب وليس بالبعيد...إن  هللا هو 
 بمساعدتنا"
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 إن  يلي: " ماobserv” p56- ” -london- july1999 ”في صحيفة جاء -29
أن يحاربوا المسلمين المسيطرين على المسجد  استعدادببناء الهيكل على  المؤمنين

المقدسة لبناء الهيكل الثالث. وبعضهم  األماكنإذا كان ضروريًا، وأن يدم روا 
ترقيم كل   يجباتزايون(: " يهودا..حجر،ونقله. وقال )حجراً المسجد يطالبون بتفكيك 

ة ألن  ذلك المكان هو المكان الطبيعي له، ألن ه  المسجد،حجر من  ثم  نقله إلى مك 
هذا  سيذهب متىبرغر(: " جوليانالخطأ في المكان الخطأ ". ويقول ) البناءاآلن 

 (26)الوحش المقد س أخيرًا باللهب".

الهيكل الثالث على  بناءبإعادة  سنقومجوزيف سيرج ": اليهودياآلثار  خبير ويقول
الحديثة  الوسائلأرض المسجد األقصى، الذي تستطيع إسرائيل تصديعه باستخدام 

( ."27) 
اليوم الذي سيعاد فيه بناء  إن  : "ملتشتاللورد يقول الصهيوني اإلنجليزي  -30

لبناء هيكل عظيم مكان  حياتي الهيكل أضحى قريبًا جدًا، وإنني سأكرس بقية
 (28)المسجد األقصى".

 تقرير خطير عن المخاطر المحدقة بالمسجد األقصى المبارك حال ضرب* صدر   
تحذر من نوايا الحكومة الصهيونية تجاه المسجد األقصى  المقدسية الفعاليات: العراق
العراق لالستيالء إلى استغالل الغزو األمريكي على  يهدفصهيوني المخطط فال ،المبارك

االستيالء على أبواب األقصى والمنازل المحيطة  يشملالمخطط  ،على األقصى وتهويده
سلطات  نيةفعاليات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة من المؤسسات و الحذرت ، بها

                                                 
صـــفر -، محـــرم28 العـــددعـــن مقـــال فلســـطين بالدنـــا، المحـــامي عيســـى نخلـــة ، مجلـــة اإلســـراء،  نقـــال  -26

 .60هـ ص1421
 .   2000 محى سنة -27 
 .85انظر المصدر السابق ص  -28 
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 األمريكياالحتالل الصهيونية فرض واقع جديد في المسجد األقصى عشية العدوان 
 وتصريحاتعراق. وقال مراقبون داخل المدينة المقدسة إن كل الدالئل المحتمل على ال

من  األولىالمسئولين الصهاينة تشير إلى أن الحكومة الصهيونية ستقوم في اللحظات 
 جديدوانشغال العالم بمتابعة هذه الحرب بفرض واقع  ،العدوان األمريكي على العراق

سيطرة اليهودية عليه. وأضاف هؤالء إن داخل المسجد األقصى المبارك من أجل بسط ال
التي قامت بها سلطات االحتالل الصهيوني في مدينة القدس المحتلة وفي  اإلجراءات
األقصى المبارك، تشير بوضوح إلى أن سلطات االحتالل الصهيوني  المسجدمحيط 

من أجل تدنيس المسجد األقصى المبارك وفرض الوجود اليهودي  خبيثا وضعت مخططاً 
كما فعلت في المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل.  المباركخل المسجد األقصى دا

الصهيوني بدأت عمليا بتنفيذ مخططاتها لتهويد  االحتاللويحذر المراقبون أن سلطات 
مخططا خطيرا ستطبقه سلطات االحتالل في اللحظة  هناكالمسجد األقصى المبارك وأن 

 العراق، ويشمل المخطط الصهيوني:  ىعلاألولى للغزو األمريكي المحتمل 
الصهيوني المقاتلة لحظة الغزو األمريكي المحتمل على  الجيش* قيام وحدات من 

في متابعة هذا الغزو باالستيالء على أبواب المسجد  كلهالعراق، وانشغال العالم 
المنازل المطلة على هذه األبواب وإفراغها من  علىاألقصى المبارك، واالستيالء 

 .الصهيوني للجيشكانها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية س
وجود إجماع قومي ديني وعقائدي،  تؤكدشواهد مختلفة من أقوال القوم  تلك      

وسعيهم الحثيث  إصرارهم تبين اليهودي رسمي حكومي، حزبي وشعبي في المجتمع
 الذي يرونه مناسبًا على حساب مقدسات الوقتلبناء )الهيكل المزعوم( في 

نفسه:  يفرض! ولكن يبقى السؤال الكبير الذي األقصى؟ المسلمين وخاصة المسجد
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أن هناك مبادرات  أم هل هذه األقوال والشواهد مجرد أمنيات وأحالم يقظة؟
ستجيب عليه  ما هذاولتنفيذها على أرض الواقع؟   لتحقيقهاوخطوات عملية 
 تعالى. هللا بإذن -في هذا الكتيب-الصفحات التالية 
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األقصى وبناء  المسجدلهدم  العاملة اإلسرائيليةاليهودية  المنظمات
  -الهيكل المزعوم:

حركة سياسية تحوي عددًا من كبار  تشكيلفي إسرائيل مؤخرًا عن  أعلن           
من إمكانية قيام متطرفين يهود  يحذرون رجال الشرطة والمخابرات السابقين، الذين 

داخل ساحات الحرم. وعلم  جماعيةيذ عمليات قتل بتفجير المسجد األقصى وتنف
حيفيتس(  )أسافالجنرالأن من بين الذين يقفون على رأس هذه الحركة كل من 
(رئيس المخابرات غيلون المفتش العام السابق للشرطة اإلسرائيلي والجنرال)كارمي 

رائيلي اإلس اليميناإلسرائيلية العامة )الشاباك(. وأشارت الحركة إلى ازدياد قوة 
في  المتطرفالمتطرف سيما بعد مقتل الحاخام )كهانا( حيث نجح قادة اليمين 

قد  والوطنيتطرفهم الديني  أنتجنيد خمسة آالف من اليهود الذين تصفهم الحركة "
 مائتينأن  هووصل إلى حد الهوس والجنون". ولعل أخطر ما تحذر منه الحركة 

في الوحدات المختارة في  الخادمين الجنود والضباط من من هؤالء العناصر هم
. وحسب جنراالت قانونيالجيش اإلسرائيلي، وجميعهم مزودون بالسالح وبشكل 

المسجد  لهدماألمن المتقاعدين فإن اليهود المتطرفين يطلقون على مخططهم 
-الشريفوهو االسم العبري لمنطقة الحرم القدسي –األقصى )إنقاذ جبل البيت( 

(29). 
تنظيمًا وحركة دينية يهودية ترى أن  رسالتها  ثالثينهناك أكثر من  إن           

من السيطرة على المسجد األقصى، معظم هذه  اليهودالوحيدة العمل على تمكين 
ولكن بعضًا منها موجود في كل من  المحتلة،الحركات موجود داخل فلسطين 
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ك فإن هناك بنيويورك، وكذل بروكلينالواليات المتحدة وعلى األخص في حي 
أكثر من ثالثة ماليين دوالر  عامحركة دينية يهودية مقيمة في استراليا تجمع كل 

الحركة الملياردير  هذهمن أجل السيطرة اليهودية على المسجد األقصى ويتزع م 
الذهب في  مناجميعتبر من أصحاب  الذيجوتنيك  يوسيفوالحاخام اليهودي 

لليهود  استيطانيةين الدوالرات سنويًا لمشاريع استراليا، ويتولى أيضًا تقديم مالي
بشؤون  المختص( شاحرإيالنبالقرب من الحرم اإلبراهيمي في الخليل.وكما يقول: )

تؤمن  أنهاالحركات الدينية اليهودية فإن القاسم المشترك لجميع هذه الحركات هو 
 كماذلك بضرورة إقامة الهيكل الثالث على أنقاض المسجد األقصى، وتتعامل مع 

 فإن  : إيالن شاحر ويقول لو كان عماُل مشروعًا حسب قوانين الدولة الصهيونية.
هو زيادة الشريحة الشبابية داخل الكيان الصهيوني التي  المجموعاتهدف هذه 

بعمل ما من أجل جعل السيطرة على المسجد األقصى يهودية  القيامتؤمن بضرورة 
 خالصة تمامًا.

دية العالمية كثيرًا من المنظمات والحركات اإلسرائيلية من اليهو  أنشأت لقد     
هدم المسجد األقصى وبناء هيكل سليمان. نقل مراسل اإلذاعة  بمهمةأجل القيام 

( في القدس عن قيادات في جهاز المخابرات اإلسرائيلية كونفاإلسرائيلية )جاي 
ن من المقرر أن باراك من أن  المتطرفين اليهود الذي لحكومةالعامة تحذيرها 

وا بجوار األقصى  سيستغلون ذلك من أجل تنفيذ مخططاتهم اإلرهابية  تماماً يستقر 
عناصر  المخابرات اإلسرائيلية إلى أن   مصادربحق المسجد األقصى. وأشارت 

منظمتين تناديان عالنية بضرورة  أشهرمنظمتي )حاي فيكيسام( و)أمناء الهيكل( 
 إزالة المسجد.
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الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة في  رئيسرائد صالح  يخالش وكشف     
( النقاب عن وجود خمس وعشرين جماعة وفاالفلسطينية ) األنباءحديث لوكالة 

أجل العمل لهدم المسجد األقصى المبارك من بين مائة  منيهودية متخصصة 
لمسجد بناء الهيكل المقدس المزعوم مكان ا أجلوعشرين جماعة يهودية تعمل من 

 .(30)األقصى
عن  للدفاع" كشبم أرسلت المنظمة اإلسرائيلية "2000عام  نهاية وفي      

تقريرًا إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود باراك كشفت فيه عن وجود  الديمقراطية
تعمل من أجل إقامة  -يشارك في عضويتها آالف اليهود-مؤسسات يهودية  عشر

ديدًا مباشرًا للحرم القدسي الشريف، وأن أنصار إقامة وهي تشكل ته الثالث،الهيكل 
أخيرًا نشاطًا سريًا فيما يعرف بـِ )هسنهدرين الصغير( وهو عبارة  استأنفواالهيكل 

ه توقف عن العمل يزعمون أن  -يتكون من ثالث وعشرين عضو دينيعن مجلس 
مويل دولة إسرائيل تقوم بت وكشف التقرير أن   -الميالديفي القرن الخامس 

التي تعمل على استئناف الشعائر والطقوس  اليهوديةنشاطات المعاهد والمؤسسات 
 (31).الدينية الخاصة بالهيكل المقدس

 المقدس المزعوم الهيكلهنا بعض المنظمات والمؤسسات اليهودية إلقامة  واذكر

ومعناها: كتلة اإليمان، وتطلق على نفسها  جوش أمونيم: جماعة -1  -:(32)
حرب رمضان  بعدليفنجر  موشيالتجديد الصهيوني، أسسها الحاخام  ةحرك اسم

                                                 
 .14-1هـ ص1421شوال 12م، 2001/يناير/7، 11271عدد  القدس،جريدة  -30
 القدس، نفس العدد والصفحات. جريدةانظر  -31
 أنم، قبــل 2000-12-29المنظمـات:صحيفـــة )معـــاريف( اإلســـرائيلية، عــدد يــوم الجمعــة  هـــذهانظــر  -32

. 212-205صيهـــدم المســـجد األقصـــى، عبـــد العزيـــز مصـــطفى، دار التوزيـــع والنشـــر اإلســـالمية القـــاهرة، 
 .14هـ ص1412/شوال/13م, 8/1/2001 11272صحيفة القدس العدد 
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م يؤمن أتباعها باستخدام القوة والعنف إلقامة 1990هـ الموافق أكتوبر 1393
أنقاض المسجد األقصى، وتحظى الجماعة بدعم حكومي أكسبها قوة  علىالهيكل 
)جوش أمونيم(  )نقوداه( لسان حال جماعة لنشرةفي مقال افتتاحي  جاءونشاطًا. 

ـه: إن  1986عام  يجب  الكاملة" إسرائيليخص أرض " ماما هو الئق في  م ما نص 
.. ولئن كنا من أجل العودة إلى الهيكلأن يكون الئقًا أيضًا في ما يخص جبل 

ص فيجب علينا الدولة استعجلنا قدوم المخل   إقامةمن أجل  الكاملة" إسرائيلأرض "
 كل اآلن".بالمنطق نفسه أن نبني الهي

ومعناها التاج الكهنوتي،تعود جذور هذه  يشيفات أتريت كوهانين: منظمة -2
 يهودا زفاي) وابنهيتسحاق كول(  إبرهام) األولالحركة إلى الحاخام الفلسطيني 

بأنهم طالئع الحركة التي ستبدأ المسيرة إلى الهيكل، ولديها  أتباعهاكوك(. يؤمن 
ل، وهي من إعداد عضوها )جاكوب يهودا(، إلنشاء الهيك جاهزةخطط هندسية 

إعداد هذه الخطط. وتقوم المنظمة بعقد الندوات  فيالذي قضى وقتًا من حياته 
 بنائه من جديد. إلعادةالدينية عن الهيكل وسبل العمل 

: من زعمائها الحاخام )يسرائيل أريئيل( الذي االستيالء على األقصى حركة -3
من الحجارة يجب أن تزول،ويبني اليهود  كومةصى صر ح بقوله: أن المسجد األق

.ويشرف هذا الحاخام على مزرعة أبقار ومعهد أبحاث (33)مكانه هيكلهم المقدس
البحوث الوراثية والتجارب، التي من شأنها أن تؤدي إلى إنتاج بقرة حمراء  إلجراء
يعة فيها الستخدامها في طقوس ما قبل الشروع في بناء الهيكل حسب الشر  الشية

                                                 
-ه1421شــوال  5،الســنة السادســة ، 1928: صــحيفة الحيــاة الجديــدة الفلســطينية، العــددأقوالــهانظــر  -33
  .15،صم 31/12/2000
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 الروحييعد المرشد  الذي( كورن . ومن زعماء هذه الحركة أيضًا الحاخام )اليهودية
م، ويدعو أتباع 1968المسجد األقصى سنة  للشباب اليهودي الذين اعتدوا على

على  واالستيالءإلى هدم المسجد األقصى وتهويد مدينة الخليل  عالنية الحركةهذه 
معبد  إنشاءلى كنيس يهودي ولقد نجحوا في المسجد اإلبراهيمي فيها، وتحويله إ

 يهودي على ثلثي مساحة المسجد اإلبراهيمي، أسموه )كنيس ماكفير(.
سها اليهودي الهيكل المقدس مؤسسة -4 أعضائها  ومنغولفوت  ستانلي: أس 

وقد حاول  ،دولفين( الجرتالصهيوني المسيحي ) األمريكياإلداريين الفيزيائي 
فوق المسجد األقصى وقبة الصخرة لتصويرها بأشعة إكس  رةبطائاالثنان التحليق 

لتصوير باطن األرض، بهدف إثبات أن   المغناطيسيبواسطة جهاز االستقطاب 
 .المزعوماألقصى مقام في موضع الهيكل 

تتلقى هذه الجمعية الدعم من وزارة المعارف  )سيودس شيسون(: منظمة -5
اع اإلسرائيلية، وتعمل من أجل تعميق الوعي الدف ووزارةاإلسرائيلية وبلدية القدس 
اليهودي عامًة ولدى الجيش خاصة، وتهدف إلى  الشعبإزاء الهيكل والقدس لدى 

 االستيالء على الحرم الشريف.
ومعناها )إلى جبل هللا(، وتهدف إلى بناء الهيكل،  )أل هار هاشم(: مجموعة -6

م اقتحام 14/8/1979في  وقد حاولت ،سلمون( شون  غوريترأس هذه المجموعة )
. ومن أعضائها النشيطين )يسرائيل فيهالمسجد األقصى إلقامة صالة يهودية 

أجل بناء الهيكل، وقد  منميالد(، الذي يعمل من خالل عدة مؤسسات دينية 
إلقامـة  األقصـىحاول )غور شون سلمون( رئيس الجماعة اقتحام ساحة المسجد 
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في  أيضاً م، وكرر المحاولة 24/2/1982لك فـي الشعائـر الدينيـة اليهوديـة وذ
 م.27/2/1999
سها مهاجر الهيكل جبل جماعة أمناء -7 من جنوب إفريقيـا يدعى  يهودي: أس 
اإلرهابية التي اغتالت  شتيرن سبـق أن عمـل مع جماعة  الذيغولدفـوت(  ستانلي)

( هو الذي )غولدفوت أنم، إذ 1948وسيط األمم المتحدة )الكونت برنادوت( عام 
الحالي لهذه  والزعيمزرع القنبلة في فندق الملك داود حيث تواجد فيه هذا الوسيط، 

على حرم  االعتداءقاد الجماعة في  الذيسلمون  جرشون الجماعة المحامي 
مرة  تظاهرالمسجد األقصى بإقامة الصلوات والشعائـر اليهودية في ساحاته.وقد 

ة في مدخل باب الخليل الباب الغربي عشرون شخصًا من هذه الحرك -20-نحو
المقدسة، وهم يهتفون بعبارات مناوئة للعرب والمسلمين. ويحملون  للمدينةالجنوبي 

فلسطينية لن تقوم". وقد دعا أقطاب هذه المجموعة  دولة"  عليهنعشًا كتب 
الشرطة الصهيونية السماح لهم بدخول المسجد األقصى  التظاهرالمتطرفة خالل 

أحد المتظاهرين وسط تصفيق من أتباع هذه الجماعة  قالللصالة فيه. و المبارك 
في المرحلة النهائية من التاريخ إذ ال بد من تحقق الوعد  نعيش إننا:"   المتطرفة

 3المبارك )الهيكل( و مملكة داود التي شيدها قبل  األقصىبأن ندخل إلى المسجد 
، إنهم  كلياً المدينة،ومن  )إسرائيل( المسلمين من  إخراجآالف سنة،ولذلك البد من 

 هللا:هم المسلمون".    األبد،أعداءأعداؤنا إلى  إنهمغرباء  
 للهيكلحاولت هذه الحركة أكثر من مرة وضع حجر األساس  ولقد

المزعوم بالقرب من ساحة البراق. وقد صدر قرار المحكمة اإلسرائيلية بالسماح 
للهيكل المزعوم، وأن هذا األمر الذي  المنظمة بوضع حجر األساس رمزياً  لهذه
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م قد أثار غضب الشعوب اإلسالمية، وخاصة 29/7/2001األحد  تنفيذهتقرر 
 الشعب الفلسطيني.

انشقاقه عن  بعدغولد فوت(  ستانليأسسها ) المقدس: الهيكل مؤسسة -8
 الصهاينة،جماعة أمناء الهيكل، وتضم في هيئتها اإلدارية خمسة من النصارى 

األقصى  المسجدحاول االثنان التحليق فوق  وقددولفين(  الجرتالفيزيائي ) منهم
 الذيوقبة الصخرة لتصويرهما بأشعة اكس بواسطة جهاز االستقطاب المغناطيسي 

ابتكره )دولفين(، لتصوير باطن األرض، ليثبت للعالم أن األقصى مقام فوق 
 .الهيكلموضع 

شون  غور) والمحامي( دايبنوفتس)من قادتها المحامي  )بيتار(: منظمة -9
ترأس أيضًا مجموعة )آل هار هاشم(، وقد حاولت هذه الجماعة  الذيسلمون( 

 أكثر من مرة إلقامة الشعائر اليهودية فيه. األقصىاقتحام المسجد 
يقود  وهوفويختونفر(  يسرائيليتزعمها ) )إعادة التاج لما كان عليه(: حركة -10

لالستيالء على البيوت والمباني في القدس  العاملي مجموعة من الشباب اليهود
 القدسي بممتلكات يهودية. الحرممن أجل تهويدها، ومن أجل محاصرة 

عرفت هذه المجموعة  ،(لرنريتزعمها اإلرهابي ) )حشمونائيم(: مجموعة -11
من أجل السيطرة على ساحة األقصى وقد حاولت هذه  الشديد،باللجوء إلى العنف 

م، غير أن هذه المحاولة باءت 1982عام  الصخرةتفجير مسجد قبة المجموعة 
قبل انفجارها، واألب الروحي لهذه  المتفجراتبالفشل إذ قدر هللا تعالى اكتشاف 

رابطة التاج القديم، والملقب بحاخام  رئيسنفسنتال(  أفيبدروالمجموعة الحاخام )
 المدينة القديمة.
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مشهورون بعصابة )لفتا( وهي ذات نفوذ  يلةالقبوأتباع هذه  يهودا: قبيلة -12
حاولت مر ة نسف المسجدين عن طريق  وقدقوي وعندها إمكانيات عسكرية كبيرة، 

 وضع المتفجرات فيهما.
كاهانا(  مائير)هكذا بالبندقية( أسسها الحاخام ) ناهاومع )كاخ(: حركة -13

ن له نشاط في أمريكا الذي عرف بآرائه التلمودية المتطرفة، وكا األمريكي اليهودي
الهيكل، وقد قتل هناك حين كان يلقي خطابًا، يدعو فيه إلى  بناءلدعم عملية 

اقتحم المسجد  الذيجولدمان(  آالناإلسرائيلي ) الجنديأفكاره. ومن أتباعها 
الرشاشة على المصلين في المسجدين األقصى  بندقيتهاألقصى وأطلق النار من 

يجب على الحكومة  إنهجاء فيه: " بياناً اخ( وقبة الصخرة. نشرت حركة )ك
ح للعالم أن  الحرم  هو مكان مقد س لشعب إسرائيل كله،  القدسياإلسرائيلية أن توض 

فيه، كما يجب إزالة المباني  بناؤهوأن  في هذا المكان كان يوجد الهيكل ويجب 
خرة-الحقيرة  المقد س  أقيمت في المكان التي -يقصد المسجدين األقصى وقب ة الص 

 نسف" كاخحركة " نشطاءم حاول )يوئيل لرنر( من 1982عند اليهود. وفي عام 
خرة، ووضع خططـًا لنسف المساجد  األخرى، وفي  اإلسالميةمسجد قب ة الص 

المسجد  لتدنيسم أقدم الحاخام )مائير كاهانا( على محاولة 1984أغسطس عام 
 زعيمم الهيكل الثاني.وقال األقصى برفع العلم اإلسرائيلي عليه في ذكرى هد

 من" :هلموا إلى جبل الهيكل..قاتلوا -وهي امتداد لحركة كاخ-منظمة )قائم وحي(
أجله، ليس في القاعات وال باألقوال سيحرر الهيكل..نحن مدعوون للتضحية 

... ومهمة هذا الجيل هي تحرير جبل الهيكل، وإزالة الرجس عنه وأرواحنابأنفسنا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 39 

فوق أرض الحرم، ال صخرة وال قبة وال مساجد، بل راية  ائيلإسر ..سنرفع راية 
 (34على أجيالنا".) مفروضإسرائيل فهذا واجب 

صهيوني ة تسعى  مسيحي ةوهي جمعية يهودية  صندوق جبل الهيكل: جمعية -14
م في كل من 1983عالنية لتهويد منطقة المسجد األقصى، أعلن عن إنشائها عام 

 بناءتكون القدس مركزها الرئيس، وهدفها األساس  أمريكا وإسرائيل، على أن
الهيكل الثالث على جبل البيت )جبل الحرم الشريف(. ومن زعمائها الثري 

 منظمة جبل الهيكل األمريكية. مؤسسريزنهوفر(  تيري األمريكي )
التي يرأسها يهودا عتصيون، وهو بالمناسبة من  )حاي فكيام( منظمة -15

في الضفة الغربية أواسط الثمانينيات من القرن  اليهوديي مؤسسي التنظيم اإلرهاب
 الفلسطينيين  البلدياتمن رؤساء   عددالماضي، والمسؤول عن استهداف 

عدد منهم نتيجة قيام عناصر هذا التنظيم  أطرافالمنتخبين، وهو ما أدى إلى بتر 
ولة عن أن عناصر هذا التنظيم مسؤ  كمابوضع عبوات ناسفة بالقرب من منازلهم. 

والتي أدت إلى مقتل  الخليل،تنفيذ مذبحة استهدفت طالب الجامعة اإلسالمية في 
فترة في  قضىبعد أن  -عدد من الطالب وإصابة العشرات. وقد انتقل عتصيون 

إلى االهتمام بتحقيق هدف واحد ووحيد وهو: العمل على بناء الهيكل  -السجن
وتنظيم )حاي فكيام( من  من جديد على أنقاض المسجد األقصى. المزعوم

 نفسها وضع مخططات عملية لتدمير المسجد األقصى. علىالتنظيمات التي تأخذ 
نقل مراسل اإلذاعة اإلسرائيلية جاي كوتف في القدس عن قيادات في 

المتطرفين اليهود  جهاز المخابرات اإلسرائيلية العامة تحذيرها لحكومة باراك من أن  

                                                 
 .74ص -مصدر سابق– 2000سنة  محىم،  19/9/1998اللندنية عدد احلياةانظر: جريدة  -34 
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روا بجوار األقصى تماًما، سيستغلون ذلك من أجل تنفيذ الذين من المقرر أن يستق
وأشارت مصادر المخابرات اإلسرائيلية ،مخططاتهم اإلرهابية بشأن المسجد األقصى

أشهر وهما من عناصر منظمتي "حاي فكيام" و"أمناء جبل الهيكل"  إلى أن  
كل على وبناء الهي اً منظمتين تناديان عالنية بضرورة إزالة المسجد األقصى فور 

لالستقرار في الحي الجديد وذلك لتسهيل تنفيذ  اً يبدون مياًل كبير وهم أنقاضه،
 .مخططاتهم
وأشارت مصادر المخابرات اإلسرائيلية كما نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية  
م إلى أن عناصر هاتين المنظمتين قد يستغلون 2000-10-18األربعاء 

ه ال يستبعد أن يقوم فجيره، كما أن  داخله وت التصاقهم بالمسجد األقصى للتسلل 
هؤالء المتطرفون بحفر أنفاق تؤدي إلى زوايا مختلفة تقع أسفل األقصى بغية 

مؤشر على تورطهم في هذا  نسف المسجد من األسفل دون أن يكون هناك أي  
 العمل. 

والتي تعني )التاج الكهنوتي(: أنشأت في عام  )عطيرات كوهنايم( منظمة -16
شرقي القدس في حي باب الواد وتهدف  منا في البلدة القديمة ومقره 1987

في البلدة القديمة ولها  العربيةالجمعية إلى شراء األراضي، واالستيالء على البيوت 
ولها مكتب  المتحدة،نفوذ كبير في المؤسسات اليهودية وانتشار واسع في الواليات 

لجمع التبرعات، وتقوم ببث  دائم هناك في منهاتن  )نيويورك( يقيم االحتفاالت
مشاريعها االستيطانية وهدم األقصى المبارك، وبناء  تمويلأفالم دعائية بغرض 

مهامها أيضًا العمل على تهويد البلدة  ومنالهيكل ولديهم مخططات الهيكل. 
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 أورفينغاألمريكي ) اليهوديالقديمة من القدس، وهي تحظى بدعم الملياردير 
 ميسكوفيتش(.

ومهمتها إنشاء أجيال من الكهنة ليخدموا الهيكل، وتربية بقر  حب اد: حركة -17
الدنس،وتمكين اليهود من الدخول إلى الهيكل وتقوم  إللغاءأحمر )البقر األحمر( 

الحركة بتنشئة األطفال في قرية )حاريدية( قرب القدس وفقًا لمتطلبات الديانة 
 في قرية )حسيديم(. تربيتهاليهودية على حد زعمهم، أما البقر فيتم 

: يعتبر إحدى المؤسسات الكبرى ومقر ه حارة أبحاث الهيكل معهد -18
البراق في البلدة القديمة من  حائط)الشرف(التي تم تحويلها إلى حي يهودي،قبالة 

م معروض بشكل دائم،  أدوات  يشملالقدس المحتلة، ويوجد فيه مجس 
حركة  فيعضو  وهوسرائيل أرائيل( الهيكل،ونموذج الهيكل، ويرأس هذا المعهد )ي

 المتعلقةكاخ. وقد رك ز في اآلونة األخيرة جل  اهتمامه على إجراء البحوث الدينية 
 التخاذ. ويعتقد )أرائيل( أن ه حان الوقت لمقدسبالخطوات العملية إلقامة الهيكل ا

 االستعدادات الالزمة إلقامة الهيكل المقدس.
اء الهيكل،وهي حركة دينية تسعى إلى تهويد : أو أمنجيل الهيكل أبناء -19

في القدس المحتلة، ولها تمويل كبير من  الرئيسمنطقة المسجد األقصى ومركزها 
اعين  الهيكل وللحركة هدف أساس  إلقامةنصارى العالم المتعاطفين معهم والس 

 واحد وهو بناء الهيكل الثالث.
اإلسالمي في القدس تطالب  :مدرسة دينية يهودية موقعها في الحيغوليستا -20

 ساحة المسجد األقصى المبارك. فيبإعادة بناء الهيكل 
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 في ليمونميوسف  دافيد: أسسها:الحركة التحضيرية لبناء الهيكل جمعية -21
الشهرية( ظهر على غالفها هيكل دون  الهيكلالقدس ويمتلك ليمونم مجلة )سنبني 

ة بالهيكل. معارضمساجد مرسومة بواسطة الحاسب، وتقيم الحركة   خاص 
الفكرة اليهودية: وهي مدرسة يهودية متطرفة يترأ سها الحاخام )يهودا  مدرسة

الهيكل، وتشتق هذه المدرسة نظرياتها من  عنكرويزر( الذي تخصص في الكتابة 
 حركة كاخ العنصرية.

: يترأ س هذه الحركة )ميخال ابيزر( وهي من جبل الهيكل المقدس نساء -22
. تعمل الحركة على جمع هكريوتل تدعى الحاخامية، ومن سكان رب ة منز 

المقد س، وتوضع  الهيكلالمجوهرات والذهب من النساء اليهوديات استعدادًا لبناء 
 هذه التبرعات في خزنة )معهد الهيكل(.

كنفها معظم منظمات  تحت: تعد هذه الحركة الرئيسة،وتحشد الهيكل أنصار -23
هذه الحركة مؤخرًا  أنشأتفايس(. وقد  هيلللبروفيسور )جبل الهيكل، ويرأسها ا

 وعشرون )هسنهدرين صغير( وهو عبارة عن مجلس ديني يتكون من ثالث 
عضوًا، توقف عن العمل في القرن الخامس الميالدي. في تاريخ 23
ذلك فإن هناك مجموعة صغيرة  ومع)هآرتس( : " صحيفة ت. كتب22/8/1999
من هامش الصهيونية المتدينة وخريجي مدرسة جبل الهيكل، هم  أنصار من

المجموعة ترى في  وهذهمضاجعهم مصير جبل الهيكل  ويقض يؤلمهم)ليحي( 
فهم يتدربون على إعداد القوانين وبناء  لعملها، قضية الهيكل المحور المركزي 

ز بأنه تم إعداد كن ُبشرنا. وفي األيام األخيرة للمعبد الالزمةالمذبح وإعداد األواني 
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لبناء الهيكل  األموالالهيكل واإلعالن عن إنشاء جمعية رسمية مهمتها جمع 
 .ثالثال
البويم( وهـو ينتمي  دافيد: يرأسها الحاخام )المقدس لإلقامة الهيك الحركة -24
هذا الحاخام أن يؤكد  ويحاولالحسيديم اسمها مجموعة )غر(،   من مجموعةإلى 

وال، فهو منذ فترة يأخذ مجموعة من أعضاء واألق باألفعالتصميمه لتحقيق هدفه 
ذلك وال  يعلنللصالة عند المسجد، وهو  -كل شهر - الحاخامينحركته وبعض  

الحضور اليهودي على جبل  إن  إلباوم بقوله "  يوسف الحاخاميخفيه، ويبرر عمله  
 إنناالذي يقنع العالم بأن اليهود جادون في بناء الهيكل".. ويضيف:"  هوالهيكل 

يهودًا كاملين".  وليسمن دون الصالة في الهيكل،وتأدية شعائره نبقى نصف يهود  
 -يوم خراب الهيكل -م 2001 الحتفال كبير في أيلول اآلنويحضر هذا الحاخام 

للطقوس والشعائر، ويصحب  تمثيالً يتضمن هذا االحتفال « عيد الهيكل»يسمى 
يؤكدون فيها  الذينا الحاخامات ذلك أداء موسيقي،إضافة إلى الكلمات التي يلقيه

 أطفالللحاضرين عن نيتهم في بناء الهيكل الثالث. وتقوم هذه الحركة بأخذ 
صغار من أبناء الكهنة، لتربيتهم في مكان معزول،كي يحافظوا على طهارتهم 

كهنة الهيكل في المستقبل،كما تنشط هذه الحركة في أعمال )معهد  ويكونوا
وجد في الثمانينات للتحضير إلقامة الهيكل، ويهتم المعهد أ وهذاالهيكل(، 

 به،كما أن ه يقوم بعمل اآلالت والمالبس. تتعلقبالدراسات التي 
فيما بينها،والتكامل في أنشطتها  بالتنسـيقهـذه المنظمات والحركات  وتتميـز       

التي  مع عدم الزحزحة عن الثوابت العملهذا باإلضافة لالبتكار والتجديد ألساليب 
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احتالل القدس إلى يومنا  منذتعمل من أجلها، والتي لم تتوقف في يوم من األيام 
 هذا.
عليا من  مناصببارزون:وهم حاخامات تبوءوا  مستقلون  نشطاء -25

منهم  وكل. وكورون  لئورو  نلياهو،شلومو غورون )توفي(، و  الحاخامأمثال:
غورون أن نشر بحثًا  مللحاخا يجمع حوله سلسلة من النشاطات، وكان قد سبق

أتباعهم دخول  على يحظروا الذينوتشريعًا يهوديًا فن د فيه مواقف الحاخامات 
)هايدار( المدينة  الحرم. وعمل الحاخام غورن في سنواته األخيرة في مدرسة منطقة

 األعلى المجلس فيموردخاي  الحاخام زميلهالمتاخمة للحرم القدسي، ويؤي د 
 موقفهويحظى ،س يهودي داخل الحرم القدسي بشكل فوري للحاخامات إقامة كني

كبار حاخامات مستوطنة كريات أربع، وترأس  من وهودوف ليثور، الحاخام بتأييد
الهيكل الثاني كان من الناحية  أن  زلمان كورن  الحاخامويرى  الدينية مدرستها

اس، وهذا والتي كان فيها قدس األقد الصخرة،لمسجد قبة  الغربية الشرقية،وليست
لليهود دخول المناطق الجنوبية والشمالية دون أن  يتيح الوضع من وجهة نظره

 . دينيةتكون هناك موانع 
 ....من أعـماق القلـب المفعم باألسـى صرخـة

 فياليوم جادون  اليهودمسلم تيقظوا...إن   مليون يا أم ة المليار ومائتي 
. وقد (35)ألنفاق تحته كفيله بذلكهدم المسجد األقصى، فعشرات الحفريات حوله وا

معمارية للهيكل، وهم يتحي نون الفرصة المواتية إلعالن سقوط  خريطةوضع اليهود 

                                                 
. التحدي الصهيوني 231-229أن يهدم المسجد األقصى، ص قبلانظر: هذه الحفريات واألنفاق:  -35

. وسيأتي الحديث بعد صفحات 152-149يحيى الدجني، ص الحديث،للدعوة اإلسالمية في العصر 
 ة.قليل
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 الجماعاتبناء هيكلهم المزعوم.ولقد استطاعت  فيالمسجد األقصى، والبدء 
 بنكياليهودية في أمريكا أن تجمع األموال الالزمة للبناء، وأودعتها في حساب 

إلى  باإلضافة .(36)باسم:مشروع هيكل سليمان-ك أمريكا في بنو  -خاص
سته ست المسمىالصندوق  )أوتسار همكداش( أي خزينة الهيكل المقدس الذي أس 

داخل األراضي المحتلة، وتم  تسجيله رسميًا كجمعية وقفية  يهوديةحركات يمينية 
  الدولة الوقفية في وزارة العدل اإلسرائيلية. أمالكيهودية لدى مسجل 

ياسر عرفات التقى في إحدى  إن  :" حمودةالصحفي المصري عادل  يقول
 لهدماإلسرائيلي  المخطط وشرح لهم تفاصيل،الصحفيينزياراته للقاهرة بعدد من 

بما يقرب  األخيرة يهود العالم تبرعوا في السنوات إن  األقصى..وقال للصحفيين : "
 (37".)الثالثهيكل من مليار دوالر من أجل مشروع واحد ،وهو بناء ال

التي تبث برامجها -م قالت إذاعة )صوت اليهود( 1999سبتمبر  10في يوم  *
)ستيف  فيهاإن  ندوة علمية عقدت هنا تحدث  -تكساس األمريكية واليةمن 

اليهودي وأحد المطلعين والمشاركين في إعداد الخرائط وجمع  الخبيرإيمرسون( 
لهيكلية جاهزة واألموال متوفرة، وأن زعماء الخرائط ا إن: "الهيكلاألموال لصالح 

)البناؤن األحرار( والصهيونية قد جمعوا على مدار ثالثين سنة  الماسونيةالحركتين 
مليون دوالر، وأن هذة  350صندوق الهيكل تتوفر فيه اآلن  وأن  التبرعات، 

 جداً  بناء الهيكل في الوقت المناسب، والذي يراه قريباً  إعادةاألموال ستنفق على 

                                                 
 .85-84األصولية اإلنجيلية، ص -36 
 للشيخ المبارك،مقال دقت ساعة هدم األقصى هل. 98ص سابقمصدر  -2000انظر: حمى سنة  -37 

عنوان: أبجديات  ،تحت رائد صالح،موقع مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية على اإلنترنت
 في الطريق إلى المسجد األقصى.
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والدعاة ببيت المقدس قيام سلطات االحتالل  العلماءبيان لهيئة  وأكد   (38)".
خط ة هدم المسجد األقصى والخاص بحفر  مناإلسرائيلية بتنفيذ الجزء الثاني 

للطابق الثاني للهيكل  موازيا ليكون األرض بعمق ستة أمتار أسفل حائط البراق 
قيام سلطات االحتالل  البيان.كما أكد المزعوم والذي يبدأ من بوابة المغاربة

.أشار البيان إلى المغاربةاإلسرائيلية بإقامة أعمدة الهيكل المزعوم في مدخل باب 
هدم األقصى.  خطةصب  األعمدة منذ ثالث سنوات في إطار المرحلة األولى من 

 (39) .تنفيذ الجزء الثاني من الخطة منذ أسبوعين بدء كما أشار إلى
تمهيـدًا لتخريـب متعم ـد    يكـون  هـل-( التقريـر التـالي:بـرس قـدسة )* أذاعت وكالـ

وتـدرس الحـد مـن المصـلين خـالل شـهر  األقصـىتل أبيب ترو ج النهيار المسـجد 
مـن المــراقبين أن تكـون تمهيــدًا لعمــل  العديــدخطـوة يخشــى  فــي"هـــ: 1423 رمضـان

ـــم إســـالمي فـــي فلســـطين  ـــةتخريبـــي ضـــد أبـــرز معل عـــالم , ســـربت وســـائل اإلالمحتل
ينهــار المســجد األقصــى  أنالعبريــة نبــًأ ُيفيــد بــأن حكومــة "تــل أبيــب" تــرو ج الحتمــال 

الجنـوبي  الحـائطالمبارك في مدينة القدس في وقت قريب, بدعوى وجـود انتفـاخ فـي 
 حــــائطللحــــرم القدســــي المالصــــق لحــــائط "البــــراق" )الــــذي ُيطلــــق عليــــه اليهــــود اســــم 

ار الحـائط، ومـن ثـم انهيـار المسـجد األقصـى المبكى(, األمر الذي سيؤدي إلى انهي
 .بأكمله

العبريــة فــي عــددها الصــادر اليــوم إنــه ُطلــب مــن  (معــاريف) جريــدة وقالــت
إلى روسيا في زيارة رسمية, اتخـاذ قـرار فـي  توجههرئيس الوزراء الصهيوني ، قبيل 

                                                 
فلســطين بــالد  مقــالهـــ. 1421ســطين، العــدد الثــامن والعشــرون محــرم، صــفر مجلــة اإلســراء فل انظــر  -38

ة للمحامي عيسى نخلة ص  .59إسالمية مقدس 
 1م ص:2001-7-25عدد  -المصرية -نشرت البيان جريدة الوفد -39 
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القدسي الشريف, حيـث ُزعـم أن ثمـة  للحرمنقاش سري حول قضية الحائط الجنوبي 
المســلمين أثنــاء شــهر  المصــلينوف مــن انهيــار الحــرم القدســي مــع مئــات آالف خــ

نقـاش فـي  جـرى الجريدة أنه  وذكرت.شهررمضان المبارك, الذي يصادف بعد نحو 
 البلديــةمكتــب آرائيــل شــارون بمشــاركة وزيــر األمــن الــداخلي عــوزي النــداو, رئــيس 

لـواء الشـرطة "اإلسـرائيلية" فـي "اإلسرائيلية" في القدس المحتلـة إيهـود أولمـرت, وقائـد 
 الـــداخليالقـــدس ميكـــي ليفي،ممثـــل مدينـــة القـــدس المحتلـــة فـــي جهـــاز االســـتخبارات 

تقــول  وأضــافت .دورفمــان"شـين بيــت" "اإلســرائيلي"، ومـدير عــام ســلطة اآلثــار شـوكا 
فـــي النقـــاش تنـــاولوا مســـألة االنتفـــاخ المزعومـــة فـــي الحـــائط الجنـــوبي  المشـــاركينإن 

الشريف, الذي ُزعم أنه يبـرز متـرًا عـن وجـه الحـائط، حيـث أدعـو أنـه  القدسيللحرم 
يشير هـذا البـروز إلـى خطـر انهيـار الحـائط الجنـوبي إذا لـم  الخبراءبحسب تقديرات 
في النقاش بحث  وتم انهيار حائط البراق سينهار الحرم كله. أعقابيرمم فورًا, وفي 

ن خـالل اإلعـالن عـن الحـرم تقييد عدد المصلين خالل فترة شهر رمضـان مـ قضية
", ونوقشـت أيضـا آثـار مثـل هـذا اإلعـالن. والخطـر اآلخـر الـذي يهـدد خطيرا"موقعا 

ـــاه األمطـــار  عـــددالحـــرم, باســـتثناء  ـــراكم مي المصـــلين يكمـــن فـــي الشـــتاء الوشـــيك وت
رفيـــع  مصـــدرالجريـــدة عـــن  ونقلـــت . الحـــائط تصـــدعوالثلـــوج علـــى نحـــو يزيـــد مـــن 
 األمـنات الداخلي "شين بيت" قولـه: إن مسـئولي وزارة المستوى في جهاز االستخبار 

الــداخلي والشــرطة يــدركون إمكانيــة حــدوث ســيناريو انهيــار الحــرم مــع مئــات آالف 
 وأوضـــحت .قولـــهواصـــفًا ذلـــك بأنـــه "الحـــرب العالميـــة الثالثـــة", علـــى حـــد  المصـــلين،
، مــن المجتمعــين أن نقطــة االنطــالق للنقــاش حــول المســجد األقصــى مقربــةمصــادر 

قــرار يصــدر بهــذا  الــذي جــرى هــي أن "إســرائيل" ستضــطر إلــى دفــع الــثمن لقــاء كــل  
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م "إسرائيل" الحائط, خالفـًا لموافقـة األوقـاف أن ترم   رتقر  "إذا  :المصدر وقال الشأن.
سيؤدي إلى اندالع اضـطرابات داميـة فـي "إسـرائيل"  ذلك ن  ، فإاإلسالمية في القدس
أرضـية الحـرم مـع المصـلين فـإن النتيجـة سـتكون  تانهـار وإذا ،واألراضي الفلسـطينية

 وفـي فـي كـل األحـوال", وفـق تعبيـره. مسؤولينأخطر بعشرات المرات, نحن سنكون 
مهندس الحماية في سلطة اآلثار "اإلسرائيلية" في مقابلة مع جريدة  قالالسياق ذاته 

قريـب من أن حائط المبكـى فـي هـذه المنطقـة سـينهار فـي ال نحذر: "نحن (معاريف)
 للعيان ومسنود بوجهة نظر خبراء". ظاهراً العاجل .. االنهيار يبدو 

 
 -المخططات اليهودية العملية في هدم المسجد األقصى:

 :االستيطان: أوال
االستيطان  تأنشطة وعمليا تعزيزتقوم الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة ب

أن نفهم كيف تعمد ت  وحولها. ومن هنا يمكن لنا داخل المدينة المقدسة المستمرة
وبتأييد ودعم أمريكي وأوروبي واضح أن تجعل القدس خارج إطار اتفاقية  إسرائيل
التي عقدتها مع الرئيس الراحل أنور السادات، وخارج اتفاقية أوسلو  ديفيدكامب 
ت أن تدرج في مفاوضات الحل مع منظمة التحرير الفلسطينية، وأصر   عقدتهاالتي 

ن ذلك: كسب عامل الزمن، فتقوم إسرائيل بتنفيذ مخططاتها م والهدفالنهائي، 
التي تتلخص في إنشاء تحوالت كبرى: جغرافية وسكانية  الموضوعة ةاالستيطاني

مدينة يهودية صرفة، وكأمر واقع ال تستطيع  لتصبحفي المدينة وما حولها، 
-ة والدينيةالسياسي–األحزاب اليهودية كلها اتفقتالحلول النهائية أن تغفله، وقد 
األبدية لدولة إسرائيل، وكل ذلك بدعم  العاصمةعلى خطة مدينة القدس الكبرى 
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سياسة  الشنيع أن يتوهم البعض أن   الخطأوبتأييد نصراني أوروبي وأمريكي. ومن 
 . كانإسرائيل بالنسبة للقدس، ستتغير تحت أي ظرف 
لعشرات رت منح ترخيص بناء أعلنت بلدية القدس الصهيونية أنها قر  

الوحدات االستيطانية بمحاذاة المسجد األقصى، وأن هذه الوحدات ستمنح 
لمتطرفين يهود من منظمة جبل الهيكل وغيرها التي تدعو صراحة إلى هدم 

عن جنرال  اً األقصى؛ لتيسر لهم عملية هدمه، وذلك بعد تصريح صدر مؤخر 
قررت منح ترخيص بناء أعلنت بلدية القدس الصهيونية أنها  إسرائيلي متقاعد بأن  

لعشرات الوحدات االستيطانية بمحاذاة المسجد األقصى، وأشارت مصادر إلى أن 
هذه الوحدات ستمنح لمتطرفين يهود من منظمة جبل الهيكل وغيرها التي تدعو 

 الذي تصريحاللتيسر لهم عملية هدمه، وذلك بعد  ،صراحة إلى هدم األقصى
كبير ضباط سالح  -شاؤول إيرزمتقاعد الي سرائيلاإلجنرال العن  اً صدر مؤخر 

ه يمكن التخلص من األقصى في لمح البصر بأن   -الهندسة في الجيش اإلسرائيلي
 دون الحاجة إلى تدخل حكومي. 

-10-19ونقلت الشبكة الثانية في اإلذاعة اإلسرائيلية صباح الخميس 
الخطوة جاءت م عن رئيس البلدية الليكودي إيهود أولمرت قوله: إن "هذه 2000

الشعب اليهودي ماٍض في تكريس سيادته على القدس عاصمته  إلبالغ العرب أن  
اليهود استوطنوا في الحي اإلسالمي من  وعلى الرغم من أن   ،" األبدية والموحدة
الذي تشرف على تنفيذه منظمة "عطيرات  -المشروع الجديد  القدس، إال أن  

ول المرة موط  قدم بجوار المسجد يعطي للمستوطنين اليهود أل -كوهنيم" 
 .األقصى
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 :الحفريات واألنفاقثانياً 

حفريات خطيرة والتي لم  منما يجري أسفل المسجد األقصى المبارك  إنَ        
شرع بها اليهود  الحفرياتتنقطع يومًا، تجعله مهددًا باالنهيار في أي لحظة، وهذه 

المبارك،  األقصىسيات المسجد م بالقرب من أسا1967منذ بداية االحتالل عام 
ه الشيخان رائد صالح، وناجح  وفي هذا الصدد: كشف شريط فيديو وثائقي أعد 

رئيس لجنة التراث اإلسالمي عن وجود أكثر من نفق تهدد بانهيار وتداعي  بكيرات
األقصى المبارك، فأحد هذه األنفاق يبدأ من الزاوية الجنوبية  المسجدأساسيات 

ويتراوح ارتفاعه  متر، 4بمحاذاة الحائط الغربي ويبعد عنه  األقصى الغربية للمسجد
بحجارة رقيقة تم بناؤها  ينتهيمتر،  3وبامتداد طولي يبلغ حوالي  أمتار 9-6من 
ويمكن إزالتها بسهولة ويسر، وفي خالل دقائق معدودة، وبالتالي الدخول  حديثاً 

ن النفق األكبر يقع مباشرة إلى عمق المسجد األقصى المبارك، وإذا كا المباشر
النفقين اآلخرين  باسم الباب المفرد للمسجد األقصى المبارك، فإن   يعرفتحت ما 

المزدوج، وكالهما يؤديان إلى المنطقة الواقعة تحت المسجد  البابيقعان أسفل 
 وضعتالتسوية الشرقية للمسجد األقصى المبارك.  باسماألقصى والمعروفة 

تحت المسجد األقصى  افتتحته الذي النفقإلكترونية داخل  آلة ةاإلسرائيلي الحكومة
المسجد  بدون  المحتلة للقدسيظهر البلدة القديمة  م،1996سبتمبر  -في أيلول

 األسواق على اليهودي الطابعالهيكل، فيما طغى  مكانيهما و األقصى وقبة الصخرة
 القديمة في البلدة. 
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 لتذويبعمل سلطات االحتالل حوامض مدار األعوام كانت تست وعلى        
 بعين الصخور وأيضًا كانت تستعمل آالت حفر لتكسير الصخور، وإذا أخذنا

يكن لمرة واحدة، بل كان على  لماالعتبار أن تذويب هذه الصخور أو تكسيرها، 
هذه  استعمالاستعمال هذه الحوامض،أو  عامًا، فمعنى ذلك أن   30من  أكثر مدار

وبات يشكل خطورة على متانة بنية  قواعـد المسجـد األقصى، أوهن اآلالت قد
الحفريات حول  كانتولقد  ،أساسيات المسجد األقصى األقصى،وعلى المسجد

الناحيتين الغربية والجنوبية إحدى المحاوالت لتخريب  من المسجد األقصى وتحته،
هيكل الآثار محاولة للبحث عن بقايا  ظاهرهاوتصديع جدرانه، وهي تبدو في 

المباني اإلسالمية  وإزالةالمزعوم، إال أن ها تهدف في حقيقتها إلى هدم 
إلى االستيالء على  تهدفالمالصقة،أو المجاورة لحائط البراق وعلى امتداده، كما 

المسجد األقصى  عليهالحرم الشريف وهدمه، وإنشاء الهيكل في الموقع الذي يقوم 
أواخر عام  فيرائيلية حول المسجد األقصى وقبة الصخرة.وقد بدأت الحفري ات اإلس

 ونذكرم، ثم توالت الحفري ات حوله وتحته.ومر ت حتى اآلن بعشر مراحل..1967
مالحظة أن  الحفريات ما زالت مستمر ة  مع-حديثًا موجزًا عن المراحل العشر هنا
 اليوم. حتى

-األولى: المرحلة  
م، وقد جرت 1968 سنة م وتمت1967هذه المرحلة في أواخر عام  بدأت     

الشريف خلف قسم  القدسي( مترًا من أسفل الحائط الجنوبي للحرم 70على امتداد )
والمئذنة  اإلسالميمن جنوب المسجد األقصى وأبنيته جامع النساء والمتحف 

تشكل مع  هي مترًا، 14الفخرية المالصقة له. ووصل عمق هذه الحفريات إلى 
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حداث تصدعات لهذا الحائط واألبنية الدينية مرور الوقت عامل خطر يهدد بإ
واألثرية المالصقة له وقد مولت الجامعة العبرية هذه الحفريات التي  والحضارية
البروفيسور بنيامين مزار ومساعده مائير بن دوف، أم ا ما تم  فريقهاترأست 

 .طيةفكان آثارًا إسالمية أموية وآثارًا رومانية وبيزن الحفرياتاكتشافه في هذه 
-الثانية: المرحلة  
( مترًا آخر 80امتداد ) على، وقد جرت 1969هذه الحفريات سنة  انتهـت       

األولى،ومتجهة  المرحلةحيث انتهت  من سور الحرم اإلسالمي القدسي،مبتدئة
( مارة تحت المغاربةشمااًل حتى وصلت أحد أبواب الحرم الشريف المسمى )باب 

مية الدينية التابعة للزاوية الفخرية )مركز اإلمام مجموعة من األبنية اإلسال
 اإلسرائيلية( صدعتها جميعها وتسببت في إزالتها بالجرافات 14) االشافعي( وعدده

 بنم وإجالء سكانها. ويقول عالم اآلثار اليهودي )مائير 14/6/1969بتاريخ 
لثالث دوف( أن ه اكتشف أساسيات ثالثة قصور أموية اثنان منها متشابهان وا

 عن سابقيه. قليالً يختلف 
 -الثالثة: المرحلة
م ثم استأنفت ثانية سنة 1974م وتوقفت سنة 1970هذه الحفريات سنة  بدأت    

المحكمة  عمارةم وقد امتدت من مكان يقع أسفل 1988م حتى أواخر عام 1975
ر ة شمااًل ( ماالقدسالشرعية القديمة )تعتبر من أقدم األبنية التاريخية اإلسالمية في 

 المطهرة،بأسفل خمسة أبواب من أبواب الحرم القدسي، وهي باب السلسلة، وباب 
وباب القطانين، وباب الحديد، وباب عالء الدين البصيري )المجلس اإلسالمي( 

( مترًا وفوقها مجموعة من األبنية الدينية والحضارية والسكنية 180امتداد ) وعلى
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ئذنة قايتباي األثرية وسوق القطانين، وعدد من تضم أربعة مساجد وم والتجارية
األثرية.وقد وصلت أعماق هذه الحفريات إلى أبعاد تتراوح بين  والمدارسالمساكن 

( متر، ونتج عن هذه الحفريات تصدع عدد 400وطول حوالي ) متراً  14إلى  10
درسة العثماني، ورباط الكرد، والمدرسة الجوهرية، والم الجامعمن األبنية،منها: 

( والزاوية الوفائية كما جرى تحويل الجزء السفلي اإلسالميالمنجكية )مقر المجلس 
م أعلن 1987يهودي، وفي شهر آذار من عام  كنيسمن المحكمة الشرعية إلى 

كان قد اكتشفها قبلهم الجنرال األلماني )كونراد  التياإلسرائيليون أنهم اكتشفوا القناة 
م. ولم يكتف اإلسرائيليون بإيصال النفق 500 بطول تشيك( في القرن التاسع عشر

حماية الجيش اإلسرائيلي بحفريات  وتحتم 7/7/1988بالقناة بل قاموا بتاريخ 
)طريق اآلالم( بهدف  المجاهدينجديدة عند ملتقى طريق باب الغوانمة مع طريق 

ى لهم النفق ولكن تصد وإلىحفر فتحة رأسية ليدخلوا منها إلى القناة الرومانية 
 السلطاتالمواطنون في القدس الشريف ومنعوهم من االستمرار فاضطرت 

 اإلسرائيلية إلى إقفال الفتحة وإعادة الوضع على ما كان.
 -الرابعة والخامسة: المرحلتان
م في موقع خلف الحائط 1974م واستمرتا حتى العام 1973 سنة بدئتا       

الشرقي للمسجد األقصى وسور الحرم  الجنوبي الجانبالجنوبي، الممتد من أسفل 
تقارب الثمانين مترًا إلى الشرق، وقد  مسافةالقدسي الشريف، ويمتد الحفر على 

م الحائط الجنوبي للحرم 1974 يوليواخترقت هذه الحفريات خالل شهر تموز 
متر، وأسفل جامع  20 بعمقالقدسي الشريف، ودخلت منه إلى المسجد األقصى 

الجنوبية  واألزقةالثالثة لألروقة السفلية للمسجد األقصى  عمر وتحت األبواب
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( 13الشرقية للمسجد األقصى، ووصلت أعماق هذه الحفريات إلى أكثر من )
متراً،وأصبحت تعرض السور والمسجد األقصى لخطر االنهيار، بسبب قدم 

إلى المالصق للحائط من الخارج إلى أعماق كبيرة، باإلضافة  الترابالبناء،وتفريغ 
 العوامل المناخية.

 -السادسة: المرحلة
منتصف الحائط الشرقي  منم، وترك زت في مكان قريب 1977في عام  بدأت     

والزاوية  مريملسور المدينة وسور الحرم الشريف، الذي يقع بين باب السيدة 
د أعمال الحفر في هذه المرحلة:   بإزالةالشمالية الشرقية من سور المدينة،وتهد 

 عنالقبور اإلسالمية التي تضمها أقدم مقبرة إسالمية في المدينة.وقد نتج  وطمس
هذه الحفريات: مصادرة األرض المالصقة إلحدى هذه المقابر، وإنشاء جانب من 

 الوطني فيها. إسرائيلمنتزه 
 -السابعة: المرحلة
الغربي  للحائطمشروع تعميق ساحة البراق الشريف،المالصقة  وتشمل        

 أخرى سجد المبارك وللحرم القدسي الشريف، ويفضي هذا المشروع بضم  أقسام للم
من األراضي الغربية المجاورة للساحة،وهدم ما عليها، وحفرها بعمق تسعة أمتار، 

المشروع الجديد :األبنية المالصقة والمجاورة لخطر التصدع واالنهيار،ثم  ويعر ض
شرعية القديمة المعروفة بالمدرسة .وتضم هذه األبنية:عمارة المحكمة الالهدم

المكتبة الخالدية.وزاوية ومسجد أبو مدين الغوث وكالهما من  وعمارةالتنكزية، 
مواطنًا  250عقارًا يسكنها ما ال يقل عن  35باإلضافة إلى  اإلسالميةاألوقاف 
 عربيًا.
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 -الثامنة: المرحلة
قصى المبارك األ المسجدحفريات هذه المرحلة خلف جدران  تقع         

م، 1967بها سنة  بدئوجنوبها،وتعتبر استئنافًا للمرحلتين الرابعة والخامسة، وقد 
 أنوتحت شعار كشف مدافن ملوك إسرائيل في )مدينة داود(. ويخشى منها 

ع الجدران الجنوبية للمسجد األقصى المبارك.وقد نشب حولها خالف بين  تصد 
وفريق الحفر التابع لوزارة  -الحفر التي تطالب بوقف- كارتاجماعة ناطوري 
 األديان اليهودية.

 -التاسعة: المرحلة
األقصى( أعادت  المسجدم تاريخ )ذكرى إحراق 21/8/1981يوم  في         

)وارين(  اإلنجليزي سلطات االحتالل اإلسرائيلية فتح النفق الذي اكتشفه الكولونيل 
أسفل  -القطانين وبابب السلسلة يقع ما بين بابي الحرم المسماة با-م 1867 عام

سلطات االحتالل أن الجدران المكتشفة  وزعمتجانب من الحرم اسمه )المطهرة(،
الحفريات  وتوغلتعليه نفق الحشمونائيم.  وأطلقتفي النفق تعود لهيكل سليمان، 

( أمتار، 6( مترًا شرقاً،وبعرض )25الحرم من الداخل على امتداد ) ساحةأسفل 
إلى أسفل سبيل قايتباي. وقد أدت هذه الحفريات مبدئيًا إلى  حفرياتالووصلت هذه 
الغربية الواقعة ما بين بابي السلسلة والقطانين للحرم القدسي  األروقةتصدع في 
خالشريف.وقد  لت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس وأقفلت باب النفق تد 

حلة تم الحفر تحت م، وخالل هذه المر 29/8/1981بالخرسانة اإلسمنتية يوم 
المحكمة الشرعية، وتحت بناء المدرسة التنكيزية وقد تبين أن  استمرار الحفريات 
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والمحال التجارية  جنوب المسجد األقصى  نجم عنه تصدع العديد من العقارات
 سقوط البوابة الرئيسة لدائرة األوقاف اإلسالمية. هاونجم عن وانهيارها،

 -العاشرة: المرحلة
من تحت  والصخورالمراحل، ألن  هدفها تفريغ األتربة  أخطرتمثل  وهي         

 عرضةالمسجدين )األقصى وقبة الصخرة( ليتركا قائمين على فراغ بحيث يكونا 
للسقوط واإلنهيار، بفعل عوامل الطبيعة، أو بفعل تأثير هزات ذبذبات الطائرات 

نفق الحشمونائيم عشية عيد  وقد توج ت هذه المرحلة أيضًا بافتتاح جزء من النفاثة،
مترًا، وأسفر  250طوله  -م1996أيلول  24مساء األثنين  -اليهودي الغفران

عن اندالع مواجهات هي  -بحضور كبار المسؤولين -افتتاحهاإلعالن عند 
اضطر الحكومة الصهيونية إلى التراجع  ممااألعنف بسبب المسجد األقصى، 
ساهمت في بلوغ طول النفق  الصهيونيةومة وإشاعة إغالقه، وكانت حفريات الحك

على طول أساسات  اإلسالميمتر، حيث يمتد من الحي الغربي العربي  400
 حائط البراق أسفل الحرم حتى يصل إلى شمال الحي اإلسالمي.

 -الحفريات مستمرة حتى اآلن ولم تتوقف:
ين المحتلة رئيس الحركة اإلسالمية في داخل فلسط -صالح رائد الشيخ يقول      

ذلك من أكثر من حارس من حراس المسجد األقصى  سمعت لقد: "-م1948
في بعض الليالي أصواتًا  يسمعون  هؤالء الحراس يؤكدون أنهم وجميعالمبارك  

شبيهة بصوت  األصوات من تحت المسجد األقصى المبارك،وهذه تنبعثقوية 
سمعت  وقد حراس ،ما أكَده بعض ال هذامفرقعات أو آالت حفر الصخور، نعم 

 آالتذلك منهم مباشرة، وسواء كانت هذه األصوات صوت انفجارات، أو صوت 
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عليه لدى هؤالء الحر اس هو أنها تنبعث من تحت المسجد  المجمعأن   إال   حفر،
د ما قلته مر ات  بعداألقصى المبارك، وذلك  ِّ ِّ ِّ ِّ منتصف الليل، وهذا ما يؤكِ 
اصلة حتى اآلن تحت المسجد األقصى متو  زالت ومر ات..إن الحفريات ما

 (40".)المبارك
 إن  : "-لجنة التراث اإلسالمي بالقدس رئيس-الشيخ )ناجح بكيرات( ويقول        

األموية جارية على قدم وساق وأن  الجهات  للقصورأعمال التخريب والهدم 
جل إلى تحضير المنطقة لليهود من أ المعالمالصهيونية تسعى من خالل إزالة تلك 

جنوبي لما يسمونه الهيكل".  مدخلالصالة فيها تحقيقا الدعاء يشير إلى وجود 
إلى الموقع آالت حفر مختلفة  أدخلتوأوضح بكيرات أن  سلطة اآلثار الصهيونية 

بهدم عدد من بقايا  الفوربمحاذاة السور الجنوبي للمسجد األقصى وقامت على 
 الجهاتوتواصل تلك ،اصوصب سقف باطون وعمل مدرج خ،القصور األموية

العمل في الموقع رغم إسالميته. وحذر الشيخ بكيرات من خطورة اإلجراءات 
خوف كبير مم ا  هناكبكيرات: " وأضافالتي تهدد المسجد األقصى.  الصهيونية

رئيسية  بوابة :أن هم يعملون أمام الباب الثالثي للمصلى المرواني وهويجري،خاصة
القائمة رغم  واألبنيةموية،وهم اآلن يزيلون بقايا القصور لدار اإلمارة، والقصور األ

 بصبأن  القانون ال يجيز تغيير المعالم إال أن هم استخدموا اآلالت،والمعدات،وقاموا 
بها مغارة  يعملون المنطقة التي  في: "قائالً بكيرات  وأضافاإلسمنت المسلح". 

 صهيونيةل عناصر تؤدي مباشرة إلى المسجد األقصى،وهناك خطورة من تسل
متطرفة الرتكاب جرائم كما أن تلك األعمال تناقض االدعاءات الصهيونية بشأن 

                                                 
في الطريق إلى المسجد  أبجدياتتحت عنوان:  ،المبارك األقصى المسجد:أصوات تحت انظر مقال -40 

 ،على اإلنترنت اإلسالميةموقع: مؤسسة األقصى لرعاية المقدسات  األقصى،راجع
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المبكى فمن جهة هم يقولون إنه يقع في الجهة الغربية من سور األقصى،  مكان
التخريب والحفر تثبت أنهم يحاولون توسيع دائرة ما يسمونه )حائط  أعمالإال أن  

 كاف ةبكيرات  الشيخالمسجد وتهويد المنطقة". وناشد  بهدف إحاطة وذلكالمبكى(، 
وعلى رأسهم األوقاف اإلسالمية ضرورة التحرك لوضع حد لهذه  المسؤولين،
بحق المقدسات اإلسالمية مؤكدًا أن األوقاف هي صاحبة  المتكررةاالعتداءات 

 .(41)دائرة اآلثار الصهيونية وليستالحق في هذه األماكن 
الموضوع، ال بد من  ألهميةالحاليقة: " محمدالفلسطيني  الباحث يقول      

الصهيونية المستمرة في منطقة المسجد األقصى،بحثًا  للحفرياتالتعر ض لخطة 
 -هذه المسألة موضوعان: وفيعن آثار الهيكل المزعوم. 

اليهود أن ه مكان المسجد األقصى  ويعتقد: -عليه السالم-هيكل سليمان-:األول
وفق -أن  مساحته  -رأسها: على(42)عتماد ال أصل له ألسباب جمة،المبارك وهو ا 

المسجد األقصى. وثانيها أن  ال أثر صغير، أو  موقعتفوق  -تقديرات مهندسيهم
اعتراف المسؤولة عن الحفريات  هوكبير للهيكل في مكان المسجد، وهذا 

 إن نالها: "بالبحث عن الهيكل بقو  المتخصصةالصهيونية في المكان )إيالن مازار( 
إلى ذلك بتاتا". وسبب آخر، أن   نصلال نعرف عن مكان الهيكل شيئا ولم 

أو اثنتين، بل تعد دت لتبلغ  واحدةالحفريات لم تقتصر على البحث عنه في حفرية 
م، وقد عرض معظمها 1967أكثر من خمسة وستين حفرية في المدينة منذ العام 

الثاني،  الموضوع أمامع تواريخها.  أطلسه عن القدس فيباهط(  داناليهودي )

                                                 
 م.31/8/1999الفلسطينية  الجديدة: صحيفة الحياة انظر  -41 
خرافة وأسطورة في بحث علمي،سينشر ضـمن كتـاب لـي سـيرى النـور قريبـا بـإذن هللا  الهيكلأثبت كون  -42

 .تعالى
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خفي عنهم.  والثانينوعان: األول ظاهر للناس عامة.  وهيفهو الحفريات ذاتها، 
تحت  والواقعم، 1996أما الظاهر فهو النفق الذي افتتح في شهر أيلول من العام 

ما  وهوسور المسجد األقصى الغربي وعلى امتداد بدايته من ساحة حائط البراق، 
 وينتهياليهود بالحائط الغربي لهيكل سليمان،الذي ال داللة ظاهرة عليه،  يدعوه

 وأماشمالي مئذنة الغوانمة في طريق المجاهدين المسماة بـ )طريق اآلالم(. 
رقعة، وال تقل عن األولى خطرًا، بل  أوسعفهي  –على ما يبدو–الحفري ـات الخفية 

إلى الشرق، وأخرى باتجاه  ربالغتزيدها، وهي تحت ساحات المسجد األقصى من 
 لها آثار مادية الحفرياتمبنى المسجد األقصى، وأخرى باتجاه قبة الصخرة، وهذه 

  (43)".المسلمينالمسجدين وساحاتهما وعلى روادهما من المصلين  ومعنوية على
 رئيسصالح(  رائدالشيخ ) -الوثيقة التالية وصلت-هذا السياق  وفي          
م، وهي تؤكد للنائم والمستيقظ 1948ية في فلسطين المحتلة عام اإلسالم الحركة

المسجد األقصى وحوله مستمرة، ولم تتوقف وتؤكد أن   تحتأن الحفريات 
األنصاري وآل  آلالموقعون أدناه  نحنفي الرسالة:  جاء في خطر( األقصى)

 هذه المنازل هي وأنفي منازل داخل سور الحرم الشريف   الساكنينالدجاني 
ومنذ فترة أثناء الليل نسمع أصوات تدل على  بأنناأوقاف إسالمية، نود إعالمكم 

األصوات بصدى أجهزة وتساقط حجارة،  هذهوجود حفريات حول منازلنا تتمثل 
هذا الكتاب، وبالتحديد بعد  كتابةوذلك تقريبًا بشكل يومي، ومنذ شهرين من 
للنفق من طريق المجاهدين  امتداداالساعة العاشرة مساًء، وقد تكون هذه الحفريات 

منازلنا لخطر بالهدم  يعرضلداخل الحرم القدسي الشريف من تحت منازلنا، معا 
                                                 

الحــق والملكيــة فــي إطــار الســياق التــاريخي –ليهــود بعنــوان: أقصــى المســلمين وهيكــل ا لــهمــن مقــال  -43 
 على اإلنترنت. -موقع المركز اإلعالم الفلسطيني -الصراع الحاضر وإشكاليات
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الحرم الشريف  علىوأيضا الحرم الشريف وما يترتب عليه من أبعاد حول الحفاظ 
في  واضحةوقدسيتنا وثباتنا على أرضنا. إن  هذه الحفريات نتجت عنها تشققات 

أوجد تصميم من طرفنا إلعالمكم أماًل من ا بكم بمتابعة الموضوع المنزل مما 
من أجل حماية مقدساتنا أواًل وحفاظًا على منازلنا ثانيًا، وتفويت أية  واالهتمام
ألعداء المسلمين قد يؤدي ال سمح هللا إلى المساس بمقدساتنا وإلحاق األذى  فرصة
 إن  م: آل األنصاري وآل الدجاني...الشكر". بإحترا جزيلاالهتمام ولكم  يرجىبها.. 
م، يقول الشيخ 18/6/2001الرسالـة وصلت للشيخ )رائـد صالح( بتاريـخ  هذه

، األقصىعاقل أن الحفريات مازالت متواصلة في حرم المسجد  لكلرائد: وواضح 
كر. وهذهخطر(  في)األقصى  أنوهذا يعني   (44)حقيقة مرة فهل من مد 
الغربية والجنوبية للمسجد األقصى  الجهتينارية في الحفريات الج إن          

 -ومقبرة باب الرحمة قد أد ت إلى ما يلي:
. الجنوبيحدوث تشققات وانهيارات في أسوار المسجد األقصى وال سيما الحائط -1

 طقوسهمالذي كشف الشريط الوثائقي أن  اليهود باتوا يستخدمونه كمكان لتأدية 
تشمل على بعض ترانيمهم الدينية، وهذا يعني أن هم  الدينية من خالل وضع أوراق

في معاملته كمعاملة حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى، وأن  ني تهم  بدءوا قد
 إلى تحويله إلى مكان للصالة كما حدث سابقًا مع حائط البراق. تتجه
ركة ح إلىتغيير مالمح ومعالم المنطقة المحيطة بالمسجد األقصى، فباإلضافة -2

الثالث،  الهيكلالبناء المكثقة التي تتم  حاليًا والتي يعتقد أن ها جزء من مخطط بناء 
من نوافذ المسجد  بالقرب واسعة( خمارةتقوم سلطة اآلثار حاليًا ببناء استراحة )

                                                 
انظــر موقــع مؤسســة األقصــى إلعمــار  ،(خطــرفــي  األقصــىمقــال للشــيخ رائــد صــالح، بعنــوان ) مــن -44 

 م.14/9/2001المقدسات اإلسالمي
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ومكانًا  والن ساء،األقصى المبارك الخارجية، لكي تكون ملتقى للعشاق من الرجال 
 ى مرأى ومسمع من الجميع.ترتكب فيه الفواحش عل

 -المسجد األقصى: حرق : ثالثاً 
مايكل(  دينيسم قام اإلرهابي اليهودي األسترالي )21/8/1969يوم في        
اليهودية المغتصبة للقدس بإحراق المسجد األقصى المبارك،  العصاباتمن  وبدعم

، حيث أتت أكثر الجرائم ايالمًا بحق األمة وبحق مقدساتها منفي جريمة تعتبر 
أثاث المسجد المبارك وجدرانه، ومنبر صالح الدين  علىألسنة اللهب المتصاعدة 

ه القائد صالح الدين إللقاء خطبة من  الذياأليوبي.. ذلك المنبر التاريخي  أعد 
أتت النيران الملتهبة في ذلك الوقت  كمافوقه لدى انتصاره وتحرير لبيت المقدس، 

األربعين، وثالثة أروقة  ومقاممحراب زكري ا، على مسجد عمر بن الخطاب، و 
المحترقة من  المساحةممتدة من الجنوب شماال داخل المسجد األقصى.وبلغت 

عن  يزيدالمسجد األقصى أكثر من ثلث مساحته اإلجمالية، حيث احترق ما 
النيران ضررًا كبيرًا  وأحدثت( 2م 4400المساحة األصلية البالغة ) من 2م1500

وسقط سقف  القديمةلمسجد األقصى المبارك، وأعمدته،وأقواسه،وزخرفته في بناء ا
 الحاملالمسجد على األرض نتيجة االحتراق وسقط عمودان رئيسان مع القوس 
رت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة،والمحراب والجدران   الجنوبية،للقبة، كما تضر 

لجبس والزجاج الملون، شباكًا من شبابيك المسجد المصنوعة من ا 48وتحط م 
كانت جريمة إحراق  وقد السجاد، وكثير من الزخارف، واآليات القرآنية. واحترق 

الحرم القدسي الشريف، كما كانت  بحق  المسجد األقصى من أبشع االعتداءات 
المزعوم مكان المسجد  اليهوديخطوة يهودية فعلية في طريق بناء الهيكل 
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مة التي أعقبت األقصى. وكانت الكارثة الحقيقي االعتداء اآلثم..أن  هذاة والصد 
أنه  بحجةقامت محاكم الكيان الصهيوني بتبرئة ساحة المجرم األسترالي، 

 وصر ح )مجنون(!!ثم  أطلقت سراحه دون أن ينال أي  عقوبة أو حتى مجرد إدانة!
في ما قام به كان بموجب نبوءة  أن  اعتقاله: " لدىمايكل(  دينيسالمجرم اليهودي )

هو واجب ديني كان ينبغي عليه فعله، وأعلن أنه قد  فعلهسفر زكريا مؤكدًا أن  ما 
 (45)نفذ ما فعله كمبعوث من هللا"..

 المسجد األقصى: نسف: محاوالت رابعاً 
والحرم القدسي  األقصىالمحاوالت اإلسرائيلية لنسف المسجد  توالت       

 قواتم عندما عثرت 1980 مايو -ما حدث في أيار -الشريف. ومن أبرزها:
ه  األمن اإلسرائيلية على مخزن للمتفجرات بالقرب من المسجد األقصى كان قد أعد 

م اكتشف 1983مارس -آذار 11.وفيوعصابتهكهانا  مائيرالحاخام  اإلرهابي
من المستوطنين اليهود يقفون بجوار  رجالً -46-ستًا وأربعين العربالحراس 
لون معهم المتفجرات وأدوات الحفر وعندما لألقصى ويحم الجنوبيالحائط 

فألقت القبض عليهم واعتقلتهم ثم أطلقت  الشرطة،حاصرهم الحراس أعلموا 
قنابل يدوية من النوع الذي يستخدمه  ثالثةم اكتشفت 30/1/1984سراحهم..وفي 

وكانت هذه القنابل مخبأة في إحدى  األسود،جيش االحتالل اإلسرائيلي أمام باب 
أسفل بعض األغصان، وكانت  متفجرةرع. واكتشف الحراس العرب شحنة ثمار الق

( لزيارة الحرم ل كومجهزة لالنفجار عند وصول المستشار األلماني )هوليموت 
أحد ضباط االحتياط مما يمكن أن  حذر سنين ومنذ وأيضاً م. 1985الشريف عام 

                                                 
انظــر موقــع مؤسســة األقصــى إلعمــار  ،"خطــر فــي األقصــىبعنــوان" مقــال للشــيخ رائــد صــالح،  مــن -45 

 م.14/9/2001-المقدسات اإلسالمية
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خبة وحدات شخصية مقاتلين من ن معرفةأعرف  أنا: "قاليقوم به هؤالء حيث 
( في أورشليم، قد أشربوا الدينيةالجيش، ومن خريجي أفضل اليشيفوت )المدارس 

 وهؤالء(.عسى أن يعاد بناء الهيكل سريعًا في أيامنا". 46حماسة دينية مسيحاني ة)
األشخاص غير المسؤولين رب ما استولوا على طن من المتفجرات ومضوا تحت 

الهيكل في بعض ناقالت الجند المدرعة ضباب الفجر يقتربون من جبل  منستار 
قبة الصخرة، وإذا توصلوا إلى زرع بضع مئات من الكيلو  عندليزرعوا المتفجرات 

 القبة بالصخرة ". تسويةغرام، فسيكون في قدرتهم 
جهاز األمن الداخلي  رئيسغيلون"  لكرميفي اعتراف خطير"  وجاء       

االنسحاب األخير من سيناء عام  ةعشيأنه »السابق: « الشين بيت»الصهيوني 
أيدي مجموعة  علىكانت خطة تفجير قبة الصخرة والمسجد األقصى  1982

د أحد الذين أعدوا الخطة  اللحظة  فييمينية متطرفة جاهزة للتنفيذ غير أن ترد 
مقال له نشرته صحيفة )يديعوت  في غيلون األخيرة حال دون تنفيذها. وأوضح 

أن القائمين على خط ة تفجير قبة الصخرة  25/4/2000( العبرية يوم أحرونوت
باري، ويوشاع بن شوشان،  دانأشخاص من المتزمتين أيديولوجيا،وهم  ثالثةكانوا 

 الذيليفني  مناحيمإليهم فيما بعد شخص رابع يدعى  وانضم. عتصيون ويهودا 
 إن ه:" غيلون في وحدة الوسائل الخاصة لسالح الهندسة. وقال  الجيشخدم في 
الفكرة مرحلة التخطيط أصبح هناك حاجة لدخول شخص يفهم قضية  دخلتعندما 

على الفور بالتخطيط العملي لنسف  وبدأليفني ,  مناحيم دخلالتفجيرات، وعندها 
المجموعة نجحت في تلك الفترة في تجنيد  إن  : غيلون  وقالمسجد قبة الصخرة. 

                                                 

 . بقيادته العالمبظهور المسيح اليهودي الذي سيحكمون   اإليمان: معناها -46 
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ارية، وقاموا بجوالت في جمع معلومات استخب وباشرواواحد وعشرين شخص، 
أحدهم تخفى في إحدى الجوالت بزي  أن  ميدانية في المسجد األقصى، حتى 

األقصى، ويحتاج إلى  المسجدكاهن، وادعى أن ه كاهن فرنسي يقوم ببحث عن 
وقام حراس المسجد  الصخرة،دراسة المسافات بين األعمدة التي تستند عليها قبة 

عامين  وخالل: "يقولوساعدوه في مهمته. وتابع  بمساعدته،واستقبلوه بحفاوة بالغة
عليها القبة.. ووصل  تستندخاصة من أجل نسف األعمدة التي  أجهزة ليفنيطور 

".ولكن  هذه المواد االنفجارإلى االستنتاج بأنه من األفضل استخدام مواد شديدة 
وكميتها  الهندسة التابعة للجيش وحداتتكن موجودة إال في  لم ليفنيالتي اختارها 

أخرى وكان الحل  في  بوسيلةتخضع للرقابة، وهنا اضطر ليفني إلى التفكير 
وهو عبارة عن  الحين،)الثعبان المدرع(، وهي وسيلة قتالية كانت سري ة في ذلك 

من المادة  كبيرةصاروخ يطلق إلى حقل ألغام مضاد للدبابات يحمل في ذيله كمية 
المدرع( موجود  الثعبانيعرف أن ) كان ليفني أن الكاتب وقالالناسفة المختارة.  

وهكذا تسل ل مع عدد من أعضاء المجموعة إلى قاعدة  المدرعات،في وحدات 
على المادة الناسفة. وبعدها قامت المجموعة  وحصلوامدرعات في هضبة الجوالن، 
وا اسطوانات تفجير  ستستخدمبإعداد العبوات الناسفة، التي  في العملية، حيث أعد 

عثرنا على هذه  لقد: "غيلون  وقالتوجيه الصدى إلى الداخل نحو األعمدة، ل
بكاملها مغلقة  -في بتاح تيكفا -(ابرهامالعبوات التي تم إخفاؤها في )كفار 
ر  يكون مكان تنفيذ الخطة هو  أن لغيلون  وفقاً بالبولياتيلين وجاهزة لالنفجار". وتقر 

للشرق ويقع فوق مقبرة إسالمية، ألن   يتجه الذيباب الرحمة، وهو الباب المغلق 
 يوجد حر اس في هذه المنطقة. الارتفاع السور هناك هو األقل، وأل نه 
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المرحلة األخيرة من االنسحاب من  تنفيذعشية - 1982نيسان عام  وفي      
د ليفني مناحيمجاهزًا للتنفيذ.. ولكن  كانكل شيء  إن  : "غيلون قال  -سيناء في  ترد 

كان ليفني هو الشخصية الرئيسة في الخط ة تم التخلي عن  لما. وتابع: "ذلك الحين
الصخرة، وتم ت الحيلولة دون نشوب حرب في المنطقة".  قبةالفكرة، وهكذا نجت 

الصهيونية باقي المجموعة الذين كانوا في  الشرطةم اعتقلت 1984وفي عام 
 انتظار فرصة جديدة لتنفيذ العملية". 

رك زت فيها األطراف  والتي -2-ديفيد كامبد مفاوضات قبيل وخالل وبع -
كثيرًا على قضية القدس واألماكن المقدسة، أثارت مصادر عديدة  المتفاوضة

على المسجد األقصى الشريف، وكان من بين أهم  اعتداءاحتمال حدوث 
يوم  الصهيونية" هآرتستقرير نشرته صحيفة " فيالمعلومات بهذا الصدد، ما جاء 

 قبل" إسرائيلألرض " الرئيسكوك الحاخام  هكوهين إسحق أسس" :25/7/2000
اعتبرت  التي« كهنيم تورات»الدينية  المدرسة" إسرائيلإقامة " منخمسين عامًا 

جيدة بالمقارنة مع المدارس الدينية اليهودية األخرى في تلك الفترة". وقد  مدرسة
لمدرسة الدينية :" م زار بالصدفة ا1922صحافي إنجليزي مسيحي عام  كتب

القدس يستعدون إلقامة الهيكل المقدس، ولن يستغرب من ذلك  فييهودًا  شاهدت
 " .النبوءاتمن يعرف ما تحمله معها 

اإلسالمية  الهيئةحذرت  ـه1422الخامس والعشرين من شهر رمضان  وفي      
الصهيونية  المنظماتالعليا في مذكرة عم متها على الدول اإلسالمية مؤخرًا من أن  

 بذلكالمتطرفة بصدد تنفيذ اعتداء إجرامي على المسجد األقصى، مستغلة 
المذكرة بهذا الصدد إلى ما نشرته صحيفة  وأشارت الظروف الدولية السائدة.
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الصهيوني  الكيانقيام جهات يمينية متطرفة في  حول)معاريف( الصهيونية مؤخرًا 
طريق تفجير المسجد بطائرة  عن األقصىبالتخطيط لشن  هجوم ضد المسجد 

من متطرف صهيوني  رسالةمحم لة بالقنابل، حيث تل قت الشرطة الصهيونية 
فوق المسجد  بالمتفجراتأوضح فيها أنه ينوي القيام بعملية تفجير طائرة محملة 

الصهيونية  التهديداتاألقصى. ودعت الهيئة الدول العربية واإلسالمية إلى أخذ 
ضد المسجد  المبيتةبإحباط المخططات العدوانية الصهيونية  مأخذ الجد، والقيام

 .األقصى
                                -لدخول المسجد األقصى: المتكررةاليهودية  المحاوالت :خامساً 

الصهيونية القتحام المسجد األقصى،وساحته الخارجية بحجة  المحاوالت بدأت* 
صهيوني  25يث قام فوج من م، ح1969آب/أغسطس  18الصالة فيه في 

المزامير واألدعية وبعض فقرات  يتلون بالطواف حول مسجد الصخرة المشرفة وهم 
كانون ثاني/يناير  28 وفيمن التوراة، ثم أخذوا ينشدون النشيد الصهيوني )بتار(. 

لليهود في الصالة  اإلسرائيليةالمحكمة  منروث أود  القاضيةم سمحت 1976
الشرطة  سمحتم 1982شـباط/فبراير  24الشريف. وفيداخل الحرم القدسي 

 العنصرية)هتحيا(  النهضةاإلسرائيلية لمجموعة من أعضاء الكنيست من حركة 
 تأديةبالقيام بجولة في الحرم القدسي بمناسبة ذكرى خراب الهيكل وكانوا يعتزمون 

 اإلسرائيليالصالة لوال منعهم من قبل الحراس المسلمين. كما رفع الوفد البرلماني 
 وأيضاً  علم )إسرائيل( في ساحات األقصى،وهم يرددون النشيد الوطني اإلسرائيلي.

المرواني الواقع أسفل المسجد  المسجدبدأت المحاوالت اليهودية المتكررة لدخول 
بوابة في الحائط الجنوبي  فتحعبر  -التسوية الشرقية للمسجد األقصى-األقصى 
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خطوة عملية في هذا الجانب، عندما أمر  شارون ذ للمسجد األقصى. وأخيرًا اتخ
الذين يزورون المسجد األقصى  اليهودقيادة الشرطة باالستعداد لضمان أمن 

 ويؤدون الصالة فوقه.
 سادسًا : محاولة جديدة للسيطرة على المسجد األقصى:

القـدس  نقاًل عـن مراسـليها فـي قدس برسأذاعت وكالة   م 4/3/2003: في يوم *
ــــ  المســــجدعلــــى  باالســــتيالء يطــــالبون  اليهــــودالمتطــــرفين  مئــــاتهــــذا الخبر" ةالمحتل

تظــاهر مئـات المســتوطنين اليهـود، مســاء أمــس ": األقصـى وإقامــة "الهيكـل" المزعــوم
االثنــين، فــي مدينــة القــدس المحتلــة، مطــالبين الحكومــة اليمينيــة الجديــدة فــي الدولــة 

، ، وإقامـة "الهيكـل المزعـوم" مكانـهالعبرية باالستيالء على المسجد األقصى المبـارك
وبحسب تقديرات وسائل اإلعالم العبرية، فقد خرج أكثر من ألف مستوطن يهـودي، 
فـــي مظـــاهرة اســـتفزازية مســـاء أمـــس، نظمتهـــا حركـــات يهوديـــة واســـتيطانية متطرفـــة، 
هـــوا نحـــو أبـــواب المســـجد األقصـــى المبـــارك وهـــم يرفعـــون األعـــالم اإلســـرائيلية،  وتوج 

وللمسجد األقصى المبـارك، وسـط حراسـة  ،شعارات المعادية للفلسطينيينويطلقون ال
دة، مــن قبــل الشــرطة اإلســرائيلية، مطــالبين بفــتح الحــرم القدســي الشــريف  أمنيــة مشــد 
أمــــام اليهــــود، وفــــرض الســــيادة اإلســــرائيلية الكاملــــة علــــى المكــــان، وإقامــــة "الهيكــــل" 

 .منه المزعوم بدالً 
ـــوا مـــؤخرًا أن  وكـــان عـــدد مـــن المســـؤولين األم هـــم نيـــين اإلســـرائيليين قـــد أعلن

أوصــوا بالســماح لليهــود بــدخول المســجد األقصــى المبــارك، عشــية الغــزو األمريكــي 
المحتمل على العراق.واعتبرت الجهـات الفلسـطينية المسـؤولة، تصـريح قائـد الشـرطة 

ليهوديـة اإلسرائيلية بفتح الحرم القدسي أمام اليهـود، بأنـه بمثابـة دعـوة إلـى الجهـات ا
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الدينيـــــة المتطرفـــــة لـــــدخول منطقـــــة الحـــــرم الشـــــريف، واســـــتفزازا لمشـــــاعر المســـــلمين 
 .والعرب

ر من نوايا الحكومة الصهيونية اتجاه المسجد األقصى تحذ   المقدسية الفعاليات* 
إلى استغالل الغزو األمريكي على العراق  يهدفصهيوني المخطط ال -:المبارك

 -:يشملالمخطط الصهيوني  .هوتهويد ،لالستيالء على األقصى
الصهيوني المقاتلة لحظة الغزو األمريكي المحتمل  الجيشقيام وحدات من  **

في متابعة هذا الغزو باالستيالء على أبواب  كلهعلى العراق، وانشغال العالم 
المنازل المطلة على هذه األبواب،  علىالمسجد األقصى المبارك، واالستيالء 

 الصهيوني  للجيشوتحويلها إلى ثكنات عسكرية وإفراغها من سكانها 
وحدات أخرى من الجيش الصهيوني وتسيطر على  ذاتهتتحرك في الوقت  **

 أي تحرك جماهيري. لمنعكافة أبواب القدس القديمة وتغلقها 
المؤدية إلى مدينة القدس ومنع مرور المواطنين عبر  المداخلإغالق كافة  ** 

 من الحواجز العسكرية مداخل المدينة المقدسة. زيدالمالحواجز العسكرية ونصب 
كافة القرى والبلدات المحيطة بمدينة القدس وإغالق  علىفرض منع التجول  ** 

أي تحرك جماهيري يأتي من المناطق  إلحباطمداخلها بالحواجز العسكرية 
 المحيطة بالقدس.

ها لمنع تنظيم أي المحلية والكوادر في مدينة القدس ومحيط القيادات* اعتقال * 
 .سياسيرد فعل 

خالل ذلك بإدخال آالف المستوطنين الصهاينة إلى  االحتاللتقوم قوات  ** 
على أجزاء منه خاصة المصلى المرواني  واالستيالءالمسجد األقصى المبارك 
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المسجد األقصى المبارك. وإخضاع  داخلومنطقة باب الرحمة، وفرض واقع جديد 
طويلة األمد يتم  مفاوضاتالمسجد األقصى المبارك إلى الوجود اليهودي داخل 

المبارك ونزع  األقصىخالل ذلك تعزيز الوجود الصهيوني في كافة أرجاء المسجد 
 كافة الصالحيات من دائرة األوقاف اإلسالمية.

الجيش الصهيوني ضربات قوية للمقاومة الفلسطينية  يوجهفي هذه األثناء * * 
فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة قادة  وكوادرقادة  عبر اغتيال العشرات من

كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع  فيالصف األول لفصائل المقاومة اإلسالمية 
أي عمل انتقامي  وإحباطبهدف ضرب الروح المعوية للشعب الفلسطيني، ، غزة

مدينة  فيز مخاوف المواطنين ضد تدنيس المسجد األقصى المبارك. ومما عز  
لقدس المحتلة سلسلة من اإلجراءات نفذها الجيش الصهيوني وأجهزة األمن ا

 في محيط المسجد األقصى المبارك خالل األسابيع الماضية. األخرى 
المريبة قيام ضباط وجنود من الجيش الصهيوني النظامي  اإلجراءاتهذه  ومن **

مسجد األقصى المحيطة بأبواب ال الفلسطينيةبعلمية مسح إحصائي شامل للمنازل 
المسح هذه أسماء أصحاب  عمليةالمبارك والمنازل التي تطل عليه. وشملت 

ومن يرتاد عليها إضافة  داخلهاالبيوت وساكنيها وعدد أفراد العائالت وعدد الغرف 
لكافة المنازل المطلة  المسحإلى قربها من المسجد األقصى المبارك. وتمت عملية 

باب حطة، باب  الداخلي،ارك وهي باب األسباط على أبواب المسجد األقصى المب
المبارك من  األقصىالملك فيصل، باب الغوانمة وكلها تؤدي إلى المسجد ،العتمة

 المطهرة،جهة الشمال. وباب المجلس، وباب الحديد، وباب سوق القطانين، وباب 
وكلها تؤدي إلى المسجد األقصى المبارك من جهة الغرب إضافة  ،وباب السلسلة
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باب المغاربة الذي تسيطر عليه الشرطة الصهيونية. وقال أصحاب المنازل  لىإ
الصهيوني أرادوا معرفة كل شيء عن هذه المنازل وأصحابها  الجيشأن جنود 

كل منزل وموقع كل منزل. إضافة إلى قيام الشرطة  داخلوسكانها وعدد الغرف 
يرات الموجودة بالقرب إضافة إلى الكام متطورةالصهيونية بنصب كاميرات جديدة 

كل حركة تحدث في محيط المسجد  لمراقبةمن أبواب المسجد األقصى المبارك 
قيادة الشرطة الصهيونية بأنها  بمقراألقصى. وتتميز الكاميرات الجديدة الموصولة 

قبالة أبواب المسجد  نصبهامتحركة وليست ثابتة مثل الكاميرات القديمة، وتم 
  ق المؤدية إلى هذه األبواب.األقصى، وفي كافة الطر 

 -يؤمنون بأن المسجد األقصى سيهدم بزلزال يضرب المنطقة: اليهود
إلى أن   أشاروثائقيًا  فيلماً م، 2000التلفزيون اإلسرائيلي في سنة  عرض      

 الالمسجد األقصى المبارك سينهار في أعقاب زلزال سيضرب المنطقة في مدة 
 المسجدعد في عملية الهدم الحفريات المتعددة أسفل ومم ا سيسا ،تتجاوز السنتين

 الجيولوجياوالتي تؤثر بشكل مباشر على أساساته، ومن الجدير بالذكر أن  علماء 
 اليهود قد أك دوا أن  المنطقة تعد من المناطق النشطة لحدوث الزالزل.

األذهان  ووسائل اإلعالم اإلسرائيلية تهي  اليهودالخبراء الجيولوجيون  وقام     
كنت  -ذلك: وبيانالمسجد األقصى  لهدم -المرتقب-لحدوث الزلزال المزعوم 

قبل عرض  -(47)م1998 وذلك في خريف-أخبار هذا الزلزال، وكتبت عنه تتبعت
 -كتبته وقتها ما يلي: ومم االمزعوم  الوثائقي الفيلمالتلفزيون اإلسرائيلي لهذا 

                                                 
. ونشــرت هــذا 95-91المفتــرى ص اليهــودي: فلســطين بــين الوعــد اإللهـي الحــق والوعــد كتــابيانظــر   -47 

 عض الصحف المحلية الفلسطينية.الموضوع في ب
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لراديو، التلفاز، الصحف العبرية( في أذاعت وسائل األعالم اإلسرائيلية )ا -1
ها 1997الثاني من شهر مارس  األسبوع م هذا الخبر: أظهرت دراسة أعد 

 مديرشبيرا  آفيمعهد الهندسة التطبيقية والدكتور  من فريدمان شموئيلالبروفيسور 
الجيولوجية من أن زلزااًل قويًا سيضرب مناطق إسرائيل المحاذية  األبحاثمعهد 

الزلزال  أنشبيرا  الدكتورويتوقع -قرب المنطقة من القدس الحظ–دن لنهر األر 
على سلم )ريختر( ودعا شبيرا إلى اعتماد معايير أكثر  درجاتستفوق شدته ست 

والمؤسسات العامة، لمقاومة أثر هذا الزلزال،  السكنيةمالئمة في بناء الشقق 
لى سكان إسرائيل تكون النتائج مأساوية ع أن مانفريد  البروفيسورويتوقع 

في األرواح والممتلكات، واستبعد القدرة في  كبيرةواقتصادها، حيث ستكون خسائر 
 .الزلزالتخفيف األضرار الناجمة عن 

/جمادى 11م الموافق13/10/1997يوم اإلسرائيليةأذاعت وسائل اإلعالم  -2
ألرض في مدير دائرة علوم ا –)ميخائيل باييت(  قالهـ هذا الخبر: "1418الثانية/

في مذكرة داخلية أرسلها إلى مكتب رئيس  -اإلسرائيليةوزارة البنى التحتية القومية 
ذات قوة شديدة قد تحدث في إسرائيل. وأن   أرضيةالوزراء اإلسرائيلي: إن  هز ة 

أو  -البحر الميت–جرف وادي األردن  امتدادمركز الهز ة المتوقعة سيكون على 
أخرى رفعت لرئيسة لجنة الكنيست  مذكرةيل". وفي جرف جبل الكرمل شمال إسرائ

ايتسك( حذ ر فيها الخبير  داليا) النائبةلشؤون البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي 
الكثيرين، الذين سيكونون بعد وقوع هذه  والضحايااإلسرائيلي من الدمار الكبير 

شتانيتس( أن ه في  ون جدعاإلسرائيلي ) البيولوجيالهزة األرضية. وأك د مدير المركز 
الجيولوجية فإن إسرائيل عرضة بالفعل لهزة  والمعطياتضوء الدالئل التاريخية 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 72 

بالوسائل الحديثة المتوفرة رصد الموعد المحتمل لهذه  متاحاً أرضي ة قوي ة، وأن ه ليس 
 .الدقيقالهز ة أو مكانها 

 المزعوم في التفكير اليهودي قبل عرض الفيلم المزعوم: الزلزال
في العالم  اليهودم: عقد في القدس مؤتمر لحاخامات 1967يونيو  27في  -1

 باإلسراعناقشوا فيه موضوع القدس والهيكل، وطالب الحاضرون حكومة إسرائيل 
 زيرخ. دفي عملية إعادة الهيكل الثالث. فقال لهم وزير األديان اإلسرائيلي حينئذ )

الهيكل، ولكن  إقامـةف النهائي لنا هو ال أناقش أحدًا في أن الهد أنا(: "فرهافتك
األقصى،  يهدماألوان لم يحن بعد، وعندما يحين الموعد ال بد من حدوث زلزال 

 ونبني الهيكل على أنقاضه".
 -م1981التي اشتراها اليهود عام –األمريكية  التايمم أجرت 4/8/1967في  -2

سرائيل يجب أن تبني الهيكل إ إنمقابلة مع المؤر خ اإلسرائيلي )ألداد( قال فيها: "
كيف يمكن أن يحصل هذا؟ أجاب: من يعلم؟  سئلفي موقعه األصلي، وعندما 

 يمكنها أن تغير كل ش ". أخرى،من الممكن أن تحدث هزة أرضية أو أشياء 
والية نيوجرسي  منما صرح به عالم اآلثار األمريكي )غوردن فرانز(  -3

ل الحفريات تحت المسجد األقصى وكان الذي أمضى عامين في أعما األمريكية،
الصهيونيون يجب إزالة  يقولاألرض المقدسة في القدس: " معهدمقيمًا في 

إرادة هللا، مثل هزة أرضية سوف تدمره،أو أن شخصًا سوف  إنهاالمسجد، ويقولون: 
 ".بالديناميتيقوم بنسفه 
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لصهيوني من حزب هتحيـا ا–كوهين(  غؤوالتصريح عضو الكنيست السيدة ) -4
الذبذبات الفورية للهزات  إن: "-متابعة ما يتعلق بالهيكل في الكنيست ومهم تها
 في المنطقة ستؤدي إلى تدمير المسجد األقصى وقبة الصخرة". األرضية

 المبكىيعمل مفوضًا على ساحة -صر ح الرابي اليهودي )مائير يهوذا جاتس(  -5
فة هآرتس )عاموس أيلون( في لمراسل صحي -)البراق( من قبل وزير األديان

م: إن ساعة بناء الهيكل ستصل، وتكون كل العوامل متوفرة، وفي 28/3/1983
العوامل متوفرة، ولكن لم نستغل هذا، وعندما سأله المراسل عن  كل  م كانت 1967

أجاب  -الصخرة وقبةاألقصى  المسجد–على جبل البيت  القائمةمصير المساجد 
جميعها ستختفي، وقال:هللا سيهدمها، ويقوم اليهود بمساعدته : ال تقلق فيهوذا مائير
 بقولهحديثه عن الفيلم الذي وصفه  الحظ... ثم قال: والفيلم معروف.. )بهذا

(.. نقول للرابي )مائير(: وبطل الفيلم معروف: إن ه زلزال مصطنع..ونسف معروف
من الزعماء  من أسفله.ومخرج الفيلم والممثلون معروفون..والمشاهدون  للمسجد
 .معروفون والحكام 

 إن  المعمدانية في هوستن بأمريكا قال: " الكنيسةديلوخ( راعي  جيمسالقس ) -6
المسجد األقصى، وقد أزيل ولكنهم أخبروني  يرى كل  يهودي مم ن أعرف يريد أن 

من هللا، بهزة أرضية أو شيء آخر،  بأمرأن هم يعتقدون أن  المسجد سوف يدم ر 
 يقوموا هم بأي عمل". بحيث إنهم لن

( في كتابه )آخر أعظم كرة ليدنسي هوليقول القس الصهيوني المسيحي ) -7
تمامًا أمام دور إسرائيل في  المسرحيبق سوى حدث واحد ليكتمل  لمأرضية(: "

إعادة بناء الهيكل القديم في  وهوالمشهد العظيم األخير من مأساتها التاريخية، 
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عليه، استنادًا إلى  الهيكلوى مكان واحد يمكن بناء موقعه القديم، وال يوجد س
يقصد مكان  –". السابقانقانـون موسى في جبل موريا، حيث شي د الهيكالن 

 .-المسجد األقصى وقبة الصخرة
)رائد  الشيخلقائه مع  في)يسرائيل هوكينز(  األمريكي اليهوديالباحث  تصريح -8

بناء  يجبم، حيث قال: "16/3/1997بلدية أم الفحم يوم األحد  رئيس( صالح
 سيتمفي أيامنا هذه بالطرق السلمية، وإال فإن  الدم ار الكل ي للقدس والعالم  الهيكل

إذ مضت الثالث سنوات ونصف السنة القادمة وأن  اتفاقية أوسلو التي تم توقيعها 
لفترة سبع سنوات فقط، وقد مضى منها ثالث سنوات ونصف السنة حتى  تخدم
 اآلن".

لتدمير األقصى  المتعددة(اليهودية السيناريوهاتواألفكار) ساليباأل
 وبناء الهيكل:

اليقظة(   أحالممؤخرًا عنوانه ) المحتلةكتاب في فلسطين  صدر -األولى: الطريقة
 :وهيمستقبل المسجد األقصى.  تجاهأربع نظريات  واضعوه تبن ى

وصايا العشر قرب الحائط بعدد ال أعمدةاألولى: تدعو إلى بناء عشرة  النظرية
ساحة المسجد األقصى  ارتفاعالغربي من المسجد األقصى، بحيث تكون على 
 حاليًا، كما يتوه مون في ساحة قبة الصخرة المشرفة.

فتطالب بإقامة الهيكل الثالث قرب الحائط  باألولى،الثانية: وهي شبيهة  النظرية
ح الهيكل الثالث أعلى من بحيث يصب عمودي،الغربي من المسجد األقصى بشكل 

 من الداخل. األقصىالمسجد األقصى، ويربط تلقائيًا مع ساحة 
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الثالثة: تتبن ى فكرة الترانسفير العمراني، ومفادها حفر مقطع التفافي حول  النظرية
المشرفة بعمق طويل جدًا، ونقل مسجد قبة الصخرة المشرفة  الصخرةمسجد قبة 

 مة الهيكل الثالث مكانه.وإقا القدس،هو اآلن خارج  كما
الثالث على أنقاض المسجد األقصى  الهيكلالرابعة: فتدعو إلى إقامة  النظرية

كيف سيكون وضع الهيكل  مستقبالً برمته، ولهذه النظرية صور خيالي ة، تحدد 
 الثالث، وقد أقيم على أنقاض المسجد األقصى.   

الرامية إلى محو األقصى  ونيةالصهيإلى هذه النظريات اإلرهابية  واستناداً      
التحركات والن شاطات  تواصلتوبناء الهيكل، وفي الميدان هناك على أرض القدس 
إلى حيز الت نفيذ.فقد  والمخططاتالسرية والعلنية، الساعية إلى إخراج الن ظريات 
المتطرفة كثفت نشاطاتها  اليهوديةجاء في تقرير حول تلك الن شاطات أن الحركات 

وأن المظاهرات  الشريف،بإقامة )الهيكل( في منطقة المسجد األقصى  الخاصة
الوحيدة في  النشاطاتالتي يقوم بها أعضاء حركة )أمناء جبل الهيكل( لم تعد هي 

 م.11/9/1999هذا اإلطار )صحيفة القدس المقدسية( عدد
ي جاء في تقرير الحق أن ه: يجري في كواليس صانعي القرار ف -الثانية: الطريقة
)مركز القدس لدراسات  منزلبرمان  يفراحتداول مقترح للدكتور  الصهيونيالكيان 
( بشأن بناء موقع يهودي في منطقة الحفريات في الحائط الجنوبي للحرم إسرائيل
على أعمدة تحول دون اإلضرار بالمواقع األثرية الملتصقة  الشريفالقدسي 

مستوى الحرم من دون أن يلتصق يكون هذا البناء حتى  وبحيثبالحائط الغربي، 
المقترح أن يكون البناء مركزًا دينيًا عالميًا لكل  هذابالحائط الجنوبي. ويتضمن 

المقترح الفصل في مواقع الصالة بين السطح  يتضمنالتي ارات اليهودية، كما 
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تحته مشيرًا إلى أن الطريقة للوصول إلى  األرضيالعلوي لألقصى والسطح السفلي 
 .المفاوضاتهذه المواقع تتم فقط في استخدام 
 أفكارأحرنوت(  يديعوتالثالثة: وفي نفس السياق عرضت صحيفة ) الطريقة

وهي تلقى الدعم من بعض  المزعوم،األقصى، وبناء الهيكل  لهدم( 48)وطرق أربعة
وسطوة هم اليهود من  قوةاألوساط الحكومية وبعض المدارس الدينية، وأكثرها 

 فيما يلي: األفكارهم الصهاينة المسيحيين، وتتمثل هذه أصول أمريكية ومع
جماعات، ثم  تقام الكنس  ثم  بالصالة بشكل فردي وشخصي،  البدء -:األولى

 في الحرم. بالصالةوالسهندرين ،ثم  يبنى الهيكل ويسمح للمصلين المسلمين 
 المسجد األقصى. جوارفيتمثل في بناء الهيكل إلى  -:الثانية
مقابل تنازل اليهود عن أراضيهم  وذلكتصاب المسجد األقصى عنوة، اغ -:الثالثة

 المسجد النبوي حق اليهود. عليهاوأمالكهم في المدينة المنورة، فاألرض المقام 
 الذي يؤمنون أنه سيقيم الهيكل. المخل صالمسيح  انتظار -:الرابعة
مقدسات رئيس جمعية األقصى لرعاية األوقاف وال-الشيخ كامل ريان يقول   

احتماالت كثيرة متوقعه من قبل المراقبين ورجال اإلعالم  هناك: "-اإلسالمية
 ومن أخطرها: األمنية واألجهزة

يقوم بها آالف اليهود المتطرفين، يتخللها العنف والفوضى  شعبية انتفاضة -1
 .األقصىكمقدمة لهدم المسجد 

 ي إلى هدم المسجد.بعمليه مفاجئه تؤد متطرفةمتطرف أو مجموعه  يقوم أن -2

                                                 
ســـبتمبر  14هــــ الموافـــق 1421جمـــادى اآلخـــرة  16، 173عـــدد  الفلســـطينية،انظـــر: صـــحيفة الرســـالة  -48

 م.2000
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مجموعه سرية باستخدام القنابل والمتفجرات أو الصواريخ وخاصة أن   قيام -3
 سابقه من هذا القبيل. محاوالتهنالك 

من خالل الحفريات المستمرة،  األقصىإلضعاف أساسيات المسجد  محاوالت -4
 أو االدعاء أن ه هدم، بفعل العوامل الطبيعية. تحته،وتفريغ األرض من 

الغالة الصهاينة المسيحيين في العالم لهدم االقصى، استنادًا على أوهام  تجنيد -5
 (.49الثالثة ") األلفية

 في مدينة القدس وحدها: ىلهدم األقص العاملةالمنظمات اليهودية 
سبع مؤسسات يهودي ة تتولى مهمة اإلعداد  وحدها القدسفي مدينة  توجد       

فإحداهما قامت بتجهيز التصميم الهندسي  ،ألقصىا المسجد مكانلبناء الهيكل 
بتجهيز الحجارة الالزمة للبناء، وثالثة بإعداد الهندسة  أخرى للهيكل، في حين تقوم 
بتصميم المالبس التي سترتدي عند دخوله، والخامسة  والرابعةالداخلية والديكور، 
قد كشف  -ينمفتي فلسط –وكان الشيخ عكرمة صبري  للبناء،بجمع المال الالزم 

رمضان الماضي في المسجد األقصى إحدى  شهرفي خطبة الجمعة الثانية من 
األقصى المبارك وتدميره إلقامة  المسجدالجماعات اليهودية تنذره فيها بقرب نسف 

 هيكلهم الثالث مكانه.
م       في المخابرات الصهيونية العامة )الشاباك(ورقة تتضمن  اليهوديالقسم  قد 

األقصى في حال التوصل لتسوية سياسية تركز  المسجدتلفة حول تصورات مخ
هذه  -عندما كان رئيسًا للوزراء-إيهود باراك  شاهدعلى إبداء تنازالت كبيرة. ولقد 

إمكانية قيام يهود متطرفين يظهرون على  منالورقة التي ترتكز على تحذيرات 
                                                 

ــــة علــــى  -49  ــــع الجمعي ــــم )اإلنترنتانظــــر موق ــــاء رق ــــان.وانظر حمــــى ســــنة 1.لق ( مــــع الشــــيخ كامــــل ري   .72ص -_مصدر سابق2000
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جد األقصى، ساحة المس فيهامش حركات القدس بمحاولة المس  بالمساجد 
ة بؤر ومن أخطرها:   دة من عد  مجموعات تتدخل  -أوتتناول تحذيرات محد 

 16بعض أعضاء التنظيم اإلرهابي اليهودي قبل  اعتمدبنشاطاتها أبعاد دينية، 
 عامًا على )هيكاله(.

تخطيطهم لتدمير قبة  لدىروحي لمخططاتهم  كمصدرالسر اليهودي:  توراة  -ب
يجب إزالة  أن هبن ساسونك: "  يهوشاعيل المثال اعتقد الصخرة المشرفة،وعلى سب

وهو  حياتهم،المسجد األقصى من موقعه،وذلك ألن  غير اليهود يعتبرونه مصدر 
يشكل المصدر الروحي للعرب ولمخططاتهم الخاصة بالمس بالكيان الصهيوني. 

 اليوم تشخيص وجود مجموعات يهودية صغيرة كهذه". وباإلمكان
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ملية اليهودية التي تسبق بقليل هدم األقصى، وبناء الع الخطوات
 -:المزعومالهيكل 

 عن اكتشاف طريق تحت المسجد األقصى: اإلعالن: تم  أوالً 
الصادر في  عددهاكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت في  

 المسجدم، النقاب عن قيام سلطات االحتالل بحفريات جديدة تحت 21/3/1997
حث عن طريق يزعم أنها كانت تشكل قبل نحو ألفي األقصى المبارك تستهدف الب

رئيسًا للهيكل الثاني، وذكرت مصادر االحتالل بأن هذا )الشارع  مدخالً عام 
أسبوع من ذلك التاريخ )صدفة( أثناء حفريات تقوم بها البلدية  قبلالعتيق( اكتشف 

 الشريف في الجهة الغربية والجنوبية لسور المسجد البراقتحت محيط ساحة 
تصريف مجاري جديدة في المكان وعلى الفور  شبكاتاألقصى المبارك بدعوى مد  

على عمق أربعة أمتار واستدعت  الجاريةأوقفت بلدية االحتالل عمليات الحفر 
أن الطريق  -الجنرال أمير دوري -خبراء سلطة اآلثار التي زعم مديرها العام 

الطرق الرئيسية التي  إحدىو المكتشف تحت األرض يعود لفترة الهيكل الثاني وه
الغربي  السورعبرت القدس القديمة عرضيًا من الجنوب إلى الشمال بمتاخمة 

 للمسجد.
 -على بناء الهيكل: كمؤشربمولد بقرة حمراء  االحتفال: ثانياً 

 بناءاليهود المتدينون مولد بقرة حمراء كعالمة رب انية على اقتراب  استقبل     
فريق من الحاخامات اليهود أن بقرة ولدت قبل عدة أشهر في الهيكل الثالث وأكد 

ديني قرب مدينة حيفا، وفقًا لمواصفات البقرة المقد سة في التوراة، وحسب  كيبوتز
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القديم، فإن البقرة الحمراء من غير بقع ضرورية لنقاء الطقوس الشعائرية،  العهد
خدامه في احتفال ديني ذبح البقرة وحرقها وتحويل رمادها إلى سائل الست وسيتم
المتدينون أنه يجب أن يسبق بناء الهيكل الثالث مكان المسجد  اليهوديعتقد 

هذا اإلحتفال يغسل الذين يدخلون جبل الهيكل أيديهم برماد  وفياألقصى المبارك، 
أنه منذ تدمير الهيكل الثاني على يد الرومان لم تولد أي  اليهودالبقرة. ويقول هؤالء 

إلى أن مولد البقرة الجديدة على أنه معجزة تمكنهم من  هؤالءء، وينظر بقرة حمرا
لكن عليهم االنتظار حتى يصبح عمر البقرة ثالث  الشريف،دخول الحرم القدسي 

أحد أفراد -الجديد، وقال )يهودا أيتزيون(  الهيكلسنوات قبل أن يبدأوا ببناء 
ير قبة الصخرة بمواد م تفج1985عام  فيالمجموعة اليهودية الذين حاولوا 

عام، وهو منحنا اآلن البقرة  2000ننتظر معجزة من الرب منذ  نحن: "-متفجرة
 (50الحمراء".)

 -لليهود بالصالة في المسجد األقصى: السماح: ثالثاً  
لمكتب  القانونيالمستشار -رسالة جوابية بعث بها شمعون شتاين  في        

  –الهيكلرئيس جماعة جبل -سرائيل ميداد إلى ي -رئيس الوزراء السابق نتنياهو
اليهود في جبل الهيكل )المسجد األقصى( لم تمنع  صالةما يعلم فإن  بقدر: "أن ه

بشأن األمر مع شرطة االحتالل بوصفها  للتحد ثفي أي وقت مضى". ووجهه 
إلى الحرم القدسي الشريف، وذكرت  اليهودالجهة المكلفة بترتيب إجراءات دخول 

:أنه بناًء على تلك الرسالة توجه الخبرهآرتس( اإلسرائيلية التي أوردت صحيفة )
الميجر جنرال )يائير يتسحاكي( بطلب  القدسقائد الشرطة الجديد في  إلى( ميداد)

                                                 
 .116-103ص 2000سنة محى ابكتاحلمراء. البقرةانظر أخبار  -50 
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داخل المسجد األقصى تحت  دينيةللسماح له وألتباعه بإقامة صلوات وطقوس 
تع هد للشرطة  أنه( ميداد)إشراف شرطة االحتالل وبالتنسيق الكامل معها، وقال 

 أموربأن يقوم بهذه الطقوس داخل المسجد األقصى المبارك بهدوء، ودون 
 تظاهرية الفتة للنظر على حد  تعبيره. 

هناك من يبحث عن دليل على اختالف تعاطي حكومة شارون  كان وإن       
خصوصا عن الحكومات اإلسرائيلية التي  واألقصىالحالية مع ملف القدس 

جبل الهيكل( اليهودية المتطرفة  أمناءسبقتها، فإن السماح لما يعرف بـ )منظمة 
وهو -م 2001يوليو  29بوضع حجر األساس )للهيكل المزعوم( يوم األحد 
أن ه  اليهودالذي يعتقد  -يصادف حسب التقويم العبري التاسع من آب اغسطس

ك. فقد حرصت هذه م، هو خير دليل على ذل70تاريخ هدم الهيكل الثاني سنة 
على أن تتقدم بطلب لمحكمة العدل العليا  –طوال أكثر من عقد– المنظمة

بهذه الخطوة. وكانت المحكمة تشترط في كل مرة الحصول على  للقياماإلسرائيلية 
وبناًء على تعليمات الحكومات -إال أن  الشرطة  بذلك،إذن الشرطة للقيام 
بالقيام بهذه الخطوة، ولكن حكومة شارون  السماحرفضت  -اإلسرائيلية المتعاقبة

 .اإلذنأوحت للشرطة بإعطاء المنظمة هذا 
 -إعمار المسجد األقصى: من  : منع الحكومة اإلسرائيليةرابعاً  

تمنع منذ عام إدخال أي ة مواد  -حتى اليوم-الحكومة اإلسرائيلية مازالت إن       
 -حاجته الضرورية إلى ذلك: إلى األقصى المبارك على الرغم من وإصالحإعمار 

الرخامي التاريخي الذي يغطي جدران الصخرة المشرفة الداخلية بدأ  البالط إن  -1
بدأ يتشقق، وقسم ثالث بدأ يتساقط، وهذا يعني أن  البالط  منهيتصدع، وقسم 
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إلى إعماره فورًا، ومع ذلك تمنع المؤسسة اإلسرائيلية  الحاجةالرخامي في أمس  
 إلعمار.إدخال مواد ا

االقصى بات يعاني من ظاهرة تسرب مياه األمطار إلى  المسجدسقف  إن  - 2
الفاخر، وعلى رؤوس المصلين وهذا يعني  األقصىداخله، وتساقطها على بساط 

ع دقيقة في بعض جوانب  المسجد االقصى، ولكن   سقفوجود شقوق تصد 
 .قصىاالالمؤسسة االسرائيلية تمنع إدخال مواد اإلعمار للمسجد 

تعاني من  العمالقةأعمدة المصلى المرواني العمالقة، وإن  بعض حجارته  إن  -3
 المسجدتصدعات خطيرة جدًا، والمصلى المرواني يعتبر جزءًا ال يتجزأ من 

االقصى، ولكن  المؤسسة اإلسرائيلية تصر  بقوة السالح على منع دخول مواد 
اسمنت، أو طوبة رخام، وهذا المسجد االقصى، ولو كانت بحجم دلو  إلىإعمار 

د   (51))المسجد االقصى في خطر(. أن  يجعل المسلم يؤك 
آالف اليهود  افتتح الشرقية، القدس لمدينةاحتالل إسرائيل  منذ األولى للمرة: خامساً 

مؤتمرهم السنوي  مكانه هيكلهم وإقامةهدم المسجد األقصى،  إلى الداعين المتطرفين
 اإلسرائيلية الحكومة ومباركةالهيكل( بتشجيع  ءبنا إعادة السابع لـ )حركة
رأسها  على متطرفة يهودية منظماتنظمته عشر  الذي المؤتمر اليمينية.وحضر

مت يهودي نحو سبعة آالف ،عتصيون  يهودا يتزعمها حركة )قائم وحي( التي  قس 
 حكومية شخصي اتسابقة خطيرة شاركت  وفي.  بينها مهام بناء المعبد اليهودي

في المؤتمر الذي عقد في  الكلمات تنظيم دعوات الحضور، وإلقاء في ئيليةإسرا
 موشياإلسرائيلي  المعارف وزير القدس الغربية، وأشاد نائب في)األمة مباني(مقر 
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 83 

هدم األقصى،  يريدون  الذين ميت اليمينية المتطرفة باليهود تسو حركة من بيلد
لة ب -. قالمكانه الهيكلوإقامة  الهيكل هو  إن: "-المؤتمر خاللثت في كلمة مسج 
هو  عملكمالشعب اليهودي وروحه".وأضاف مخاطبا المشتركين في المؤتمر:" قلب
 إيجابية وأكثرها بها المواطنون اإلسرائيليون  يقوم التي بين أهم  النشاطات من

قيم الهيكل،وقيم  نشر مواصلة المشاركين في المؤتمر إلى ادعوا:" وقال وتثقيفا".
مجمل النظام التعليمي".  في و إسرائيل دولةبين شباب  اليهودية والثقافة التراث
 تعطيالمعارف بأن ها  وزير نائب منظمي المؤتمر أقوال أحد عتصيون  يهودا واعتبر
 بهذا بناء الهيكل.. نحن نشعر بتشجيع كبير من إعالن حكومي إلعادة جديداً  دفعا

 إعطاء انطالقة جديدة لقضية إعادة في ميسه نأمل بأن رسمياً ونرى دعمًا  المستوى،

 اإلسرائيلي البرلمان لجنة القانون والدستور في رئيس المقدس".وكان اليهودي المعبد
األحزاب  من الحزب القومي الديني )مفدال( وهو من - بورات )الكنيست( حنان

 مع بعث برسائل تحمل توقيعات أرفقها -نتنياهو الرئيسية في حكومة بنيامين

إلى شخصيات  للكنيست الرسمي البريد طريقدعوة رسمية عن  بطاقة 7000
المشاركة في المؤتمر  على فيها حث هم الغربيةفي الضفة  يهود مستوطنين يمينية و
الهيكل اليهودي  بناء إعادة على العملاألقصى من أجل  المسجد إلى والتوجه
 الثالث.

 الهيكل ى المبارك ونقامةومن اإلجراءات العملية الحالية لبدء هدم األقص
 اليهودي المزعوم:

اليهود  الدينم عقد ألفان من الحاخامات ورجال 1998في شهر سبتمبر  -1
مؤتمرًا ناقشوا فيه أفضل السبل في التسرع لهدم المسجدين األقصى وقبة 
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أن   العبريةصحيفة )هآرتس(  ذكرتثم  بناء الهيكل على أنقاضهما.  الصخرة،ومن
 موقعم حاخامات وخبراء إسرائيليين ستجتمع قريًبا لتحاول تعيين هيئة خاصة تض

ما يدعى بـ)الهيكل المقدس(،الذي تزعم روايات محافل يهودية متطرفة أن ه كان 
قبل آالف السنين في نفس الموقع الذي يقوم فيه الحرم القدسي الشريف،  موجوداً 
يط الحرم. وقالت خطوة تهدف إلى إقامة موط  قدم لليهود داخل مح فيوذلك 

م أن  لجنة الحاخامات 2000-9-6يوم األربعاء  الصادرالصحيفة في عددها 
الكبرى(، لبحث إمكانية إقامة كنيس في  الحاخاميةالتي عيَّنها ما يسمى بـ)مجلس 

م جلستها 2000-9-5الثالثاء  يومعقدت -أي الحرم القدسي -)جبل الهيكل(
من ستة حاخامات لم  المؤلفةضاء اللجنة األولى، لكن بسبب تغي ب ثالثة من أع

من أعضاء  المجتمعون  قررُيْجر نقاش جوهري. ومع ذلك أضافت الصحيفة: "
نهاية هذا  تصادفاللجنة عقد يوم دراسي خاص بعد عطلة األعياد اليهودية، التي 

 إسرائيليون الشهر ومطلع الشهر المقبل،يشارك فيه حاخامات وباحثون وأكاديميون 
 بموقعمع المشاركون خالله إلى مختلف اآلراء، ووجهات النظر المتعلقة بحيث يست

)الهيكل المقدس( داخل محيط الحرم القدسي الحالي..وتقول الصحيفة إن  هذا 
من وجهة نظر  -)تعيين موقع الهيكل المزعوم( ينطوي على أهمية حاسمةاألمر

شيء في شأن موقع إذ إن ه في حالة التأكد، وتقرير -اليهود المتشددينمحافل 
سيتيح )لكبار الحاخامات اليهود( إعطاء إذن وسماح بدخول  ذلكالهيكل، فإن  

القدسي. وفي نفس السياق قالت صحيفة )هآرتس(  الحرماليهود إلى مناطق داخل 
لجنة منبثقة من  إنم: "2001 -1-5الموافق  الجمعةفي عددها يوم  العبرية

بحثت مؤخرًا عددًا من االقتراحات إلقامة  إسرائيلمجلس الحاخامين الرئيس في 
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مواقع مختلفة هي: موقع باب  خمسةكنيس في الحرم القدسي الشريف في 
الشرقية من  الجنوبيةالرحمة،مبنى المحكمة، المدرسة العمرية في الزاوية 

 مختلفالحرم،وفي منطقة المصلى المرواني. وأشارت إلى أن  اللجنة عرضت 
عمل في السابق في هذه  الذيحرليف(  جدعون ) المقترحات على المهندس

غير أن ه لم ُتتخذ قرارات في هذا الصدد، ولكن تم االتفاق على يوم لدراسة  القضية،
المقترحات بمشاركة الحاخامين الرئيسيين وحاخامين آخرين وخبراء إلبداء  هذه

د إلى المواقع التي يسمح فيها حسب الديانة اليهودية بدخول اليهو  بشأنرأيهم 
 الحرم".

اإلعالم العبري يتحد ث بكل صراحة عن مجموعة يهودية تقد مت إلى لجنة  -2
اإلسرائيلية في القدس ألخذ مصادقة هذه اللجنة على خارطة بناء لكنيس  التنظيم
داخل المسجد األقصى، مع التأكيد أن  كل ذلك يجري بعلم تام من قبل  فييهودي 

ا أكد ت ذلك وسائل اإلعالم اليهودية. ذكرت )شارون(، كم الحكومةمكتب رئيس 
 لجنة م: أن  2001-1-5في عددها الصادر يوم الجمعة  العبرية" هآرتسصحيفة "

منبثقة من مجلس الحاخامية الرئيس في إسرائيل بحثت مؤخرًا عددًا من: 
كنيس في الحرم القدسي الشريف في خمسة مواقع مختلفة هي:  إلقامة االقتراحات
الجنوبية الشرقية من  الزاويةالمحكمة المدرسة العمرية في  مبنى لرحمة،اموقع باب 

المرواني.وأشارت إلى أن اللجنة عرضت مختلف  المصلى الحرم، وفي منطقة
( الذي عمل في السابق في هذه حرليف المقترحات على المهندس )جدعون 

على يوم لدراسة تم االتفاق  ولكن الصدد،القضية، غير أنه لم ُتتخذ قرارات في هذا 
آخرين وخبراء إلبداء  وحاخامين المقترحات بمشاركة الحاخاميين الرئيسيين هذه
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بدخول اليهود إلى  اليهودية الديانةرأيهم بشأن المواقع التي يسمح فيها حسب 
 .الحرم
 ببناءاآلثار اإلسرائيلية  دائرةقامت بعض شركات التطوير اإلسرائيلية بمشاركة  -3

حرم األقصى المبارك من الخارج. وقد أصبحت هذه  جنوبي مدرجات ضخمة ف
قبل مئات  مفتوحةلبوابات األقصى المبارك التي كانت  مالصقة المدرجات

عهد السلطان المظفر صالح الدين األيوبي. وعلى  على السنوات، ثم  تم  إغالقها
 مغلقة، ولكنها موصلة إلى) األقصى لبوابة المثال: هناك مدرج مالصق سبيل

المبارك،وهذه البوابة يسميها  األقصى البوابة تقع في جنوب حرم وهذهالقديم (، 
  خلدهادعاًء من هؤالء المتدينين اليهود أن  -خلده باب -اليهودبعض المتدينين 

قبل  من افتتاحهماوقد تم   ساحة،ألحد النبي ات اليهودية، وهناك مدرج آخر مع  اسم
م وبحضور عدد 1997)إيهود بارك( في سنة  رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق

م وقف باراك على الدرجات، 2/10/2000. وفي (52)المتطرفين اليهود منكبير 
اعتبر  وقد( 53)ذا أقف حيث وقف آبائي على درجات الهيكل الثاني. أناوقال: ها 

بوابة جديدة في حائط القدس القديمة تصل إلى داخل  الفتتاحهذا العمل مقدمًة 
استنكرت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس هذا  وقداألقصى القديم، المسجد 

في أعمالها األخيرة جميع الخطوط  تجاوزتاألمر، وحذ رت من أن  إسرائيل 
في المسجد  الوضع الحسيني عدنانالحمراء.ووصف مدير األوقاف المهندس 

د اليهود يعتق مدرجاألقصى بأنه خطير للغاية،خصوصًا وأن  الحديث يدور حول 

                                                 
 .5م ص14/12/2000هـ،1421رمضان  18 -186العدد  الفلسطينيةانظر صحيفة الرسالة  -52

بثتهـــا قنـــاة –بعنوان:القـــدس ماضـــيها وحاضـــرها  -محاضـــرتهذكـــر ذلـــك د. ســـعود أبـــو محفـــوظ فـــي  -53
 م.2001يناير  6الشارقة الفضائية يوم 
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أداء الطقوس  اليهودأن ه يؤدي إلى الهيكل الثاني المزعوم، حيث ينوي المتطرفون 
سوى شيء من  ليسالدينية فيه. وتؤكد األوقاف اإلسالمية أن  هذا المدرج والباب 

المذكور  المدرجاختالق العقول اليهودية، وأن ه لم يكن قائمًا في أي  وقت. ويصل 
التي  النافذةاألقصى القديمة ويقع في مكان قريب من الى منطقة حائط المسجد 

 أغلقتها السلطات االسرائيلية مؤخرًا في جدار المسجد.
انطباعية على اليهود من طالب المدارس  ورسوماتحملة توزيع ملصقات  -4

 والجامعات تجسد الهيكل المزعوم.
املة لهدم القيام بالبث اإلذاعي من إذاعات يملكها يهود من الحركات الع -5

كإذاعة )عزة صهيون( لحركة كأخ،والتي تدعو علنًا الشباب اليهودي  األقصى،
إقامة المعبد على أنقاض الهيكل، وتذيع الفتاوى لعدد من كبار  أجلللعمل من 

 الهيكل. إلعادةالحاخامات الداعية 
يهودية بتشييد هيكل جديد في منطقة وادي عربة مشابهًا  هندسيةقيام مجموعة  -6

 المتحدة الواليات في الهندسي تصميمه تم   فقد الهيكل للهيكل القديم، أم ا

 تحت اآلن وضعه تم   التصميم وهذا ، أمريكا يهود من مستشارين يد األمريكية،على

 انتظار في البناء عمال من متكامل فريق إعداد تم   كما..اإلسرائيلية الحكومة تصرف

لنقله وتثبيت أركانه  المناسبةـار اللحظـة .وهي بانتظالعمل في للبدء الصفر ساعة
جاهزة،وهي موجودة في  البناء موادعلى أنقاض المسجد األقصى. لقد أصبحت 

والتحف الفنية،  والفضة،مكان سري،وتتكون من األحجار الكريمة،ورقائق الذهب 
 ببناء بالتعجيل المعنيين من للكثير تعبدياً  عمالً  أصبح المقدسة األحجار جمع إن  

 ستة عن يقل ماال إلى المشروع وسيحتاج الهيكل بناء في الستخدامها ، الهيكل
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عام -السبع داخل فلسطين المحتلة  بئرمن منطقة  استقدامها وقد تم   حجر، ماليين
 (54في العالم.) اليهودوأن  الصخور تقط ع بتمويل من كبار أغنياء  -م1948

وجود بالكنيست،وكان اليهودي الخاص بالهيكل، وهو م الشمعدانوتم  تجهيز  -7
قد أشار إلى إنجاز شمعدان ذهبي خالص بتمويل  -القدس بلديةرئيس -أولمرت

 فقط واحداً  ليس  السباعي والشمعدانفرج(.  موسى)المصري من المليونير اليهودي 

 وإنجاز القديم على للعثور المساعي تجري  تزال وال جرت ولهذا يبدو، ما على

 بناة منظمة زعيم يوسف بن باروخ يقول .الجديدة عدانانالشم من أخرى  مجموعة

 أمريكا، في صنعه تم ضخم ذهبي شمعدان صنع من انتهت جماعته إن   " الهيكل

 الذي (فرج موسى)  المصري  اليهودي المليونير ". أم ا إسرائيلي إلى بالفعل ونقل

ب المقدس . والكتاآخر ذهبي شمعدان إنجاز من انتهى فقد الماس تجارة في يعمل
 (55عن بنائه السابق المكون من مثل هذه المواد.) يتحدث

طوال اليوم في شوارع القدس وتبث ترانيم دينية  تدورتسيير سيارات  يتم -8
 مكان المسجد األقصى. الهيكلوأشعار تذكر اليهود بإعادة بناء 

المزعوم: تقوم المنظمات والجماعات اليهودية  للهيكلنماذج مصغرة  عمل -9
ومن ث م بتوزيع تلك النماذج داخل وخارج  المزعومعمل نماذج مصغرة للهيكل ب

والمعنوي لهذه القضية. وتم  إعداد  الماديفلسطين من أجل كسب الدعم والتعاطف 
م معماري خاص بالهيكل، مساحته   . 2م400مجس 

                                                 
كامل،حمى سنة  مصطفىم ، انظر قصة الحجارة عبد العزيز 1997– 8-19: صحيفة الشرق القطريةعدد انظر -54 

 .92-88ص  2000
 .93-92ص 2000:عبد العزيز مصطفى كامل،حمى سنة انظر-55 
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 اليهود يعتقد أو ما يطلق عليها خيمة العهد، التي االجتماع،إعداد خيمة  - 10

عليه -موسى فيها اجتمع التي الخيمة إلى ترمز ألن ها الهيكل، في وضعها بضرورة
 الخيمة وهذه .إسرائيل بمجد فوعدته – اليهود معتقدات حسب – المالئكة مع -السالم

 اليهودي المليونير أهداها وقد الخالص الذهب خيوط من مصنوعة إنجازها تم   التي

 بنيامين -رئيس وزراء إسرائيل السابق -لىإ إنجازها بعد ( فرج )موسى  المصري 

  )56(.نتنياهو
على صنع  اليهوديةمعهد الهيكل الذي أنشأته مجموعة من الحركات  يعكف -11

 معهدأدوات ستخصص لالستخدام في الهيكل الذي يجري التخطيط إلقامته ومقر 
من الهيكل في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.وتعرض في أماكن متفرقة عشرات 

األدوات الدينية التي يحتاجها رواد الهيكل،ومنها: المعدات التي تستخدم في  أنواع
الرماد بعد التضحية بالحيوان، واألواني النحاسية، وكؤوس حفظ السوائل  معالجة

أعد   لقد( 57المقد س، ومفروشات العبادة وأبواق النداء للطقوس.) المقد سة،والنبيذ
 إعدادهوس الدينية وهو المذبح المقد س، حيث انتهت من اليهود أهم  ما يتعلق بالطق

 نفسمكان قريب من البجر الميت، وقد أعد  على  فيإعادة الهيكل  حركةمنظمة 
هيئة المذبح القديم وبطريقة تسمح بنقله في الوقت المناسب ليأخذ مكانه في قلب 

 (58نية.)الهيكل وشارك في إعداده الشركة اإلسرائيلية للصناعات المعد بناء
                                                 

سعود أبو محفوظ في  الدكتورذلك  وذكر .93-92ص 2000:عبد العزيز مصطفى كامل،حمى سنة انظر -56 
م ، وانظر 2001يناير  6الفضائية يوم  الشارقةبثتها قناة  -بعنوان: القدس ماضيها وحاضرها محاضرة له

( مع الشيخ 1. لقاء رقم )-اإلنترنت على  -األقصى لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية جمعيةموقع 
 .ري انكامل 

 
 .92 -91ص 2000سنة  م ،نقاًل عن كتاب محى1997-10-30الكويتية عدد  السياسةانظر صحيفة  -57 
 .99ص  2000م، نقاًل عن كتاب محى سنة 1997 -11 -16عدد  اخلليجانظر صحيفة  -58 
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من المطارات والسفارات والمكاتب -عبر المؤسسات الرسمية-اليهود  توزيع -12
 إساءاتيتضمن  كتيبعلى هيئة  القدسالعالم وثيقة تاريخية عن  في -السياحية

أعد  هذه الوثيقة مؤسس جامعة  وقد عديدة للمسلمين وارتباطهم بمدينة القدس.
فيها أن  اهتمام المسلمين بالقدس  اد عىو ياسين   دانيال  ويدعىالدفاع اليهودي 

تخلي  وإن، ولهذا فإن  اإلسالم يعطيها المرتبة الثالثة بعد مكة والمدينة   ثانوياجاء 
أولى يعتبر إهماال لها وأن  القرآن لم  كقبلةالنبي ) صلى هللا عليه وسلم ( عنها 
) على حد زعمه (  باسمها مرًة واحدة يذكرهايعرها أي  نوع من األهمية، وأن ه لم 

ليست مرتبطة  وهيالمسلمين   صلواتوأن  القدس ال تذكر على اإلطالق في 
باألحداث التي جرت في حياة النبي) صلى هللا عليه وسلم ( ، ولم  مباشراً ارتباطًا 
. ويضيف أن  األمويين إسالميةً يوم من األيام مقرًا ثقافيًا أو عاصمًة  فيتصبح  

فوق الهيكل وأسموه  مسجداً إليجاد متسع للقدس عندما بنو أعادوا تفسير القرآن 
المسجد األقصى! وأعطوه دورًا بارزًا في حياة الرسول محمد )صلى هللا عليه وسلم 

في الشرع  القدس( بأثر رجعي. وتم  توزيع هذه الوثيقة بعدة لغات لتشكك بمكانة 
ي نفوس المسلمين، لتوهين حقائق اإلسالم ف ذلك وكلاإلسالمي وعند المسلمين  

 وواقعًا.  ودينياً وترسيخ أن  القدس لليهود تاريخيًا 
ُعقد مؤتمر بمدينة القدس إلعداد الحراس والكهنة الذين سيشرفون على  -13

تقول الجماعات اليهودية  والتي ليفيإقامته، وتهيئة الكهنة من قبيلة  فورالهيكل 
ألفي  من ل والثاني قبل أكثركانت مسئولة عن رعاية شئون الهيكلين األو  إنها

يقع -المسمى )ياشيف عطيرت كوهانيم( أي )تاج الحاخامين(  المعهدسنة.وفي 
 التضحيةالشباب كيفية  بتدريسرجال الدين   يقوم -غرب المسجد األقصى
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 منبالحيوان إرضاًء هلل. ويتلقى المعهد المذكور األموال الالزمة كمعونات مستمرة 
لمسيحية الصهيونية األمريكية،وخاصة:مؤسسة هيكل المنظمات والجمعيات ا

 التي يترأسها )ريزنهوفر(. واشنطنالقدس في 
تنشيط الرحالت الدينية من جميع أنحاء فلسطين ودول العالم إلى القدس  -14

بها، وزيارة المجسمات التي أعدت لتكون نموذجًا للهيكل المزمع إقامته  لربطهم
 المسجد األقصى. أنقاضعلى 
اتفاق الجماعات الساعية لهدم المسجد األقصى،وبناء الهيكل على توحيد - 15

واستغالل طاقاتها، وتنويع نشاطاتها بحيث تجعل من قضية بناء الهيكل  جهودها،
 كل  بيت يهودي على أرض فلسطين. تهم  قضية 
إلى طرد المسلمين من المسجد األقصى المبارك،  تدعوتوزيع منشورات  -16

 المزعوم. وبناء الهيكل
التجوال في ساحات المسجد األقصى، وقراءة الكتب اليهودية والقيام بأعمال  -17
 تسيء إلى قدسي ة المسجد. شاذة
اإلرشاد والترجمة للزائرين والسائحين في ساحات المسجد األقصى على أن  -18

 مكان لليهود فقط، ويجب هدمه،وبناء الهيكل المزعوم مكانه. األقصىالمسجد 
المسجد األقصى المبارك في الفترات التي تكون أعيادًا  ساحاتلتجم ع في ا -19

الهيكل المزعوم، وبداية السنة العبري ة، وغيرها من  خرابدينيه لهم، مثل ذكرى 
 المناسبات.

حمل السالح داخل ساحات المسجد األقصى المبارك في بعض األحيان من  -20
 .اليهودي اليميني والشبابقبل المستوطنين 
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دخول المسجد األقصى المبارك بمالبس الصالة الخاصة باليهود والجلوس  -21
والمرافق داخل أسوار المسجد األقصى. وقد أك د الثقات من حراس  المساطبعلى 

يجدون آثار سيارات آمن إسرائيلية تدخل ساحات  أخذوا أنهم المباركاألقصى 
في داخل حرم  اقعةالو هذه الساحات  في تتجولاألقصى المبارك لياًل، 

المعارف "  ووزيرةلنداو"  عوزي مؤخرا وزير األمن الداخلي " قدم (59األقصى.)
أن ه آن الوقت لفتح  فيهامتكررة إلى رئيس الحكومة أك دا  طلباتليفنات "  ليمور

اتخذت الحكومة قرارًا بفتح الحرم  وأخيراً  أبواب المسجد األقصى أمام اليهود.
في تاريخ  خبراً  العبرية"  هآرتس"  صحيفة شرتالقدسي أمام اليهود، ن

 أن هم مفاده أن  رئيس الحكومة أريئيل شارون صر ح للمقربين منه 21/1/2002
سيطالب بفتح أبواب المسجد األقصى المبارك أمام اليهود في اقرب فرصة يراها 

  خطوة،الهذه  يؤي د" الشاباك!! سيما وأن  جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي " مناسبة
 اإلسرائيلي.  للحكومة  القضائي" المستشارروبنشطاين  إلياكيم" وكذلك
 التفوه بالكلمات البذيئة بحق المصلين والعاملين في المسجد األقصى. -22
الجلوس على المساطب المقابلة ألبواب المسجد األقصى الرئيسة وإثارة  -23

 واستفزازهم المسلمينمشاعر 
تكررة القتحام المسجد األقصى المبارك،ومحاوالت تنفيذ محاوالت التخفي الم -24

  مسلحة فيه. هجمات

                                                 
 تحت  -المبارك األقصى تحت المسجد أصواتانظر: مقال الشيخ رائد صالح،  -59

: أبجديات في الطريق إلى المسجد األقصى.. راجع موقع: مؤسسة األقصى عنوان
-على اإلنترنت. وانظر موقع فارس نت على اإلنترنت اإلسالمية المقدساتلرعاية 

 اليهود في سباق مع الزمن(. -)األقصى في خطر -إسالميات
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إدخال الخمور والمسكرات إلى ساحات المسجد األقصى أكثر من مرة في  -25
 .لتدنيسهمحاولة 

قيام اليهود بحملة لتوزيع ملصقات،ورسومات على طالب المدارس  -26
م في وجدانهم.ولقد قام لتجسيد قضية الهيكل المزعو  اليهوديةوالجامعات 

صور الهيكل المزعوم في تجم ع)كرنيه شمرون( شرق  بتوزيعالمستوطنون اليهود 
بتوز يع ملصق، هو  المتطرفةقامت إحدى المنظمات اليهودية  وأيضاً  مدينة قلقيلية.

تدميره، وقد  ثمعبارة عن مشهد طائرات عسكرية تقوم بقصف المسجد األقصى 
  يأتي هذا اليوم قريباً كتب على هذا الملصق: س

بمشاركة الحاخاميين الرئيسيين في إسرائيل وحاخامات -دراسيإقامة يوم  -27
الرأي بشأن المواقع التي يسمح فيها وفق تعاليم  إلبداء -آخرين، وخبراء يهود

.وقد بحثت لجنة الحاخامات المكلفة من مجلس الحرمالديانة اليهودية بدخول 
حول موقع الكنيس اليهودي في الحرم  االقتراحاتمن  عدًدا -الحاخامين الرئيس

 (60القدسي)
 -اليمقراطيةعن  للدفاعأعدته المنظمة اإلسرائيلية )كشب( -جاء في تقرير  -28

( قرب يريحوأن ه في إطار االستعدادات إلقامة الهيكل تجري في مستوطنة )متسبيه 
ه المستوطنون  إلى يهودي أمريكي أريحا تدريبات على ذبح الضحايا، وقد توج 

مصنع بالستيك في والية تكساس المريكية الذي تطو ع بتزويدهم بحيوانات  صاحب
إلجراء تدريبات على الذبح، ومنها نماذج من البقر والعجول  البالستيكمن 

 (61".)والدواجن
                                                 

 .18م ص11/2001/ 5 -11270 -انظر صحيفة القدس ،العدد -60 
 .14صم  1272،14/8/2001--،العددانظر صحيفة القدس  -61
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إعداد نفق عميق وطويل أسفل الحرم الشريف أدخلت إليه أسفار التوراة  -29
يس يهودي، وفي حفل افتتاحه قال كبير حاخامات اليهود: داخله كن فيوأنشئت 

هذا الكنيس. وقد أقمناه مؤقتًا وغدًا سنحتفل بهدم هذا  بافتتاحإن نا نحتفل اليوم 
 ( 62وإعادة هيكلنا على أرضه.) الكبير،الحرم ،وقيام كنيسنا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 -:الهيكلشاطات يهودية أخرى لبناء ن
ية يهودية طلبًا للحكومة الصهيونية: لتحويل قد مت ثالثة جمعيات استيطان -1

-العمرية الواقعة في الزاوية الشمالية الغربية للمسجد األقصى المبارك  المدرسة
إلى كنيس يهودي أو السماح لليهود بأداء صالتهم في هذه  -القدس لبلديةالتابعة 

ثمانية  المدرسة العمرية تبلغ مساحتها بمجموع كل طبقاتها أن  المدرسة. ويذكر 
ديني، وهي أيضًا إرث حضاري عربي، ويقع تحتها  إسالميدونمات. وهي إرث 

                                                 
فلسـطين، الطبعـة -كفـر قـرع -الشـفق دار -أسسـها د. عبـد الوهـاب الكيـالي -السياسة موسوعة  -راجع -62

 .177ص 6م،ج/1991الثانية 
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األقصى من الداخل، وتصل إلى قب ة الصخرة  حرمأروقة كبيرة تمتد تحت ساحات 
 المشرفة.

الجماعات اليهودية المتطرفة  أن  عن: " أيضاً كشفت مصادر عبرية النقاب  -2
األقصى الشريف أكملت قبل حوالي  لمسجداالتي تسعى إلى بناء )الهيكل( مكان 

كان يستخدم في عهد )الهيكل  الذيمن الذهب شبيه بالفانوس  فانوسشهر إعداد 
في صنع هذا الفانوس.  الخالصالذهب  نكغم م 42الثاني(، وتم  استخدام حوالي 

رجل األعمال  بهاولقد كل ف صنع الفانوس حوالي خمسة ماليين شاقل تبر ع 
أن   العبرية( هعيرفاديم ربينوفيتش". وذكرت صحيفة )كول  كرانياألو اليهودي 

جبل الهيكل  أمناءمعهد الهيكل الذي أنشأته حركات يهودية متطرفة في مقدمتها 
يعكف على صنع أدوات أخرى ستخصص لالستخدام في الهيكل، الذي يجري 

كل( إلقامته بما في ذلك مذبح من الذهب،وطاولة. وكان )معهد الهي التخطيط
القديمة بالقدس على حد الزعم اليهودي قد صنع نموذجًا من  البلدةالموجود في 

وقبل عامين توجه رؤساء المعهد إلى المليونير  المذكور،البالستيك للفانوس 
 الذهب الذي استخدم لطالء النموذج. شراءاليهودي من أوكرانيا لتمويل 

ية خالل اجتماع حاشد في يمينية يهود محافلم: أعلنت 27/9/1999في يوم  -3
دعائية واسعة في الدولة العبرية،  حملةالقدس الغربية المحتلة عن بدئها بإطالق 

المزعوم في مدينة القدس  الهيكلتستهدف حشد وتأييد المتطرفين إلعادة بناء 
من ذلك اإلعالن بمشاركة  قليلةالمحتلة. ومن المقرر أن تبدأ هذه الحملة بعد أيام 

الحرم القدسي  علىية متطرفة تسعى إلى فرض السيطرة اليهودية جماعات يمين
المقدس.  بيتالشريف، تمهيدًا إلعادة إقامة وإحياء الهيكل اليهودي المزعوم في 
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حوالي  أن  وأشارت صحيفة )معا ريف( اإلسرائيلية في عددها الصادر األول أمس 
اليهودية ( متعصب من رؤساء وأعضاء واتباع الحركات والجماعات 1500)

اجتمعوا االثنين فيما يسمى )مباني األمة( في القدس الغربية، لحضور  المتطرفة
السنوي الثاني الذي تنظمه حركة )أنصار الهيكل المقدس(، بينما وضع  المؤتمر
م لما ُيزَعم أن ه  بارزفي ركن  من القاعة التي احتشد فيها المتطرفون نموذج مجس 
ف(:إن  منظمي المؤتمر أعلنوا أن هم سيباشرون قريبا ري معا.وقالت)اليهوديالهيكل 
( فرقة عمل خاصة 24وتسجيل الكهنة الذين سيتم تجنيدهم في إطار ) تحضيرفي 

على خدمة وحراسة الهيكل )بيت المقدس اليهودي المستقبلي(  القيامسيعهد لها 
بما اليهودية إلعادة إقامته في اليوم الموعود، حس التطرفالذي ُتعد جماعات 

المتطرفين اليهود التي دخلت مراحلها  تحضيراتتقول. وأضافت الصحيفة أن  
واسعة في الصحف وفي أنحاء  دعائيةالعملية األولى ستكون مصحوبة بحملة 

اليهودي. وحسب الخطة،  المظلةالمدن اإلسرائيلية ستبدأ بعد انتهاء عطلة عيد 
خاللها طقوسًا  يتعلمون ًا، سيتلقى المتطرفون المتطوعون في فرقة الكهنة دروس

 مدرسيهم،وتعليمات خاصة بخدمة الهيكل المقدس،وسيتوجهون في نطاقها مع 
 يرتدون مرتين في العام إلجراء )جوالت ميدانية( داخل الحرم القدسي الشريف، وهم 

مالبس خاصة وذلك بهدف إعدادهم وتأهيلهم للعمل فيما وصف بأنه إرشاد 
قدس، في نطاق ما تجيز تعاليم الدين اليهودي الدخول إلى بيت الم اليهودالحجاج 

الذي يسميه المتطرفون )جبل الهيكل(. وأعلن أحد نشيطي  القدسيإلى الحرم 
شارك في المؤتمر واسمه )أرييه بيلكالف( أن ه قد أزفت  الذيالجماعات المتطرفة 

لعمل في أمرت بالشروع في ا إذاوأضاف: " ،الهيكل المقدس" وإقامةنهاية العالم 
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فعلي أن أكون جاهزا للبدء فورًا.وعلى نفس  -وهذا واقعي جداً – المقدسبيت 
المتطرف )ديفيد البويم( زعيم ما يسمى )الحركة إلقامة  الحاخامالصعيد أكد  

الحملة المقبلة ستتركز على  أنمن التوراة، وأضاف: " فرضالهيكل( قائاًل هذا 
خدمة الهيكل المقدس بعد )قيامه سيتولون  الذينتحضير الكهنة الظاهرين 

 يقول. كماالموعود(" 
سيشرفون على  الذينُعقد مؤتمر بمدينة القدس إلعداد الحر اس والكهنة،  -4

اليهودية  الجماعاتتقول  والتي(ليفيالهيكل فور إقامته، وتهيئة الكهنة من قبيلة)
من ألفي  رأكثإنها كانت مسئولة عن رعاية شئون الهيكلين األول والثاني قبل 

 سنة.
من جميع أنحاء فلسطين ودول العالم إلى القدس  الدينيةتنشيط الرحالت  -5

مات   على يعكفون  وهم أعد ت لتكون تجسيدًا للهيكل. التيلربطهم بها، وزيارة المجس 

 كما اإللهية الطقوس أداء لكيفية التفاصيل أدق الستخراج التوراة  نصوص دراسة

 أدوات صياغة يعيدون  وهم . عام آالف ثالثة منذ ئيلإسرا مملكة في تمارس كانت

 السوائل حفظ وكؤوس الذبائح، دماء لتلقي النحاسية األواني ويجمعون  العبادة،

 أقيم المبكى حائط من خطوات بعد وعلى..للطقوس والزعيق النداء وأبواق المقدسة،

 في اآلن وتعرض المتلهفة، الجماهير على العبادة أدوات لعرض صغير متحف

 رو اد إليها سيحتاج التي الدينية األدوات أنواع من العشرات متفرقة أماكن في إسرائيل

 التضحية بعد الرماد معالجة في تستخدم التي . مثل: المعداتيبنى عندما الهيكل

للهيكل  جاهزاً  أصبح ذلك كل   العبادة، ومفروشات المقدس، والنبيذ واآلنية بالقرابين،
 المزعوم.
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توحيد  علىالجماعات الساعية لهدم المسجد األقصى وبناء الهيكل اتفاق  -6
 الهيكلجهودها، واستغالل طاقاتها، وتنويع نشاطاتها بحيث تجعل من قضية بناء 

 قضية تهم كل بيت يهودي على أرض فلسطين.
-المخابرات اإلسرائيلية العامة )الشاباك( للحكومة  تقدمهاالتي -إن التقارير -7

قد وضعت بالفعل مخططات عملية لتدمير  يهوديةمجموعات  تؤكد أن هناك
 كما -المتطرفون اليهود وضعهاالمسجد األقصى. بعض السيناريوهات التي 

تشير إلى إمكانية التسلل إلى المسجد األقصى  -)الشاباك( تقاريرأشارت إليها 
 متقدمة في ذلك. ويشير التقرير إلى أن عناصر تقنياتوتفجيره عبر استخدام 

 الوالياتاتصاالت مع أنصارهم داخل  يجرون المنظمات اليهودية داخل إسرائيل 
األقصى،حيث  معدات تسمح بالحفر تحت جدران المسجد علىالمتحدة للحصول 

من دخل عقارات فلسطينية متاخمة تماما  الحفرينوي هؤالء االنطالق في عمليات 
عوام الماضية عبر سماسرة خالل األ شراءهاللمسجد استطاعت المنظمات اليهودية 

من مخطط أكثر خطورة تعكف  الشاباكأراٍض فلسطينيين. أيضا تحذر تقارير 
عناصر من هذه  يقومعليه عناصر المنظمات اليهودية المتطرفة، وهو أن 

بقصف المسجد  –مم ن يعملون كضباط في سالح الجو اإلسرائيلي –المنظمات
وث هذا السيناريو هو حقيقة أن العديد من الجو. والذي يزيد إمكانية حد األقصى

المنظمات يخدمون كضباط في سالح الجو اإلسرائيلي، ومنهم  هذهمن عناصر 
في الجيش اإلسرائيلي، وهؤالء بإمكانهم أن يحصلوا  مختارةمن يخدم في وحدات 

الجيش اإلسرائيلي. والذي يساعد المنظمات  مخازن على المواد المتفجرة من 
التي تبذلها في دفع عناصرها  الجهوديذ هذا السيناريو هو المتطرفة في تنف
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( و)دوفيديفان( األركانلالنضمام للوحدات المختارة في الجيش، مثل وحدة )سرية 
أنصار لها  تجنيدو)إيجوز( والمظليين. والعامل الذي يساعد هذه المنظمات على 

 الصهيونيالديني هو حقيقة أن جميع أتباع التيار -من بين منتسبي هذه الوحدات 
 يتجهون للخدمة في هذه الوحدات.

األسبوع  اإلسرائيلية( هآرتسوهناك مؤامرة أخرى كشفت عنها صحيفة ) -8
مشعة  موادالماضي، ووفقها يخط ط عناصر المنظمات اليهودية المتطرفة لقذف 

ذات فاعلية كبيرة جدًا تؤدي إلى قتل المصلين المسلمين، وفي نفس الوقت تؤث ر 
الوقت على تماسك جدان المسجد. وقد ُعلم أن ه قد تم  الحصول على هذه المواد  مع
 .أمريكامن 
يهودية متطرفة اتفقت  يمينيةأكَّدت صحيفة )هآرتس( اإلسرائيلية أن محافل  -9

ما يزعم أن ه )الهيكل  بناءمؤخًرا على تكثيف جهودها وتحضيراتها الرامية إلعادة 
كشفت هذه  التيلقدس المحتلة. وذكرت الصحيفة المقدس( لليهود في مدينة ا

( 6م أن ست )2000-3-1التحركات السرية في عددها الصادر أمس األربعاء 
يمينية متطرفة تنشط في نطاق المحاوالت والمساعي الهادفة إلى فرض  حركات
على الحرم القدسي الشريف، أسست هذا األسبوع صندوًقا خاًصا  اليهوديةالسيطرة 
(، ويعني )خزينة الهيكل المقدس(، حيث تم همكداشه اسم )أوتسار أطلق علي

مسجل األمالك الوقفية في وزارة العدل  لدىتسجيله رسمًيا كجمعية وقفية يهودية 
المتطرفة القائمة على هذا التحرك:  اليمينيةاإلسرائيلية. وقالت مصادر الحركات 
امة الهيكل المقدس الثالث التبرعات إلق جمعإن الهدف المعلن لـ)الصندوق( هو "

إلقامة الهيكل".وكان النشاط  التحضيريةبما في ذلك تمويل كافة النشاطات 
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ل لهذه الحركات اليهودية  الست، والذي تم  في وقت سابق  المتطرفةالمشترك األو 
قطعة عملة مصنوعة بمبلغ  وتوزيعم. قد تمثـل في صك 1999من العام الماضي 

إلى أن إحدى  الصحيفةللقطعة الواحدة. وأشارت  -دوالرات 4,8-شاقل 20
 اليمينيةالنشاطات األولى التي سيتم  تمويلها من أموال صندوق الجماعات 

المتطرفة ستكون اإلعالن عن تنظيم منافسة بين مهندسين لوضع تصميمات 
القدسي الشريف في نطاق خطط إعادة بناء الهيكل اليهودي المزعوم  الحرملمحيط 
ومحافل المتطرفين اليهود. وأوضحت الصحيفة أن الحركات  دوائرلها  التي تعد  

اشتركت في تأسيس الصندوق الذي يقف على رأسه  التياليمينية اإلسرائيلية 
( المقيم في مستوطنة )الكنه( شمال فايس هيللالبروفيسور اليميني المتطرف )

المقدس، ومعهد أجل إقامة الهيكل  منالضفة الغربية، تضم  كاًل من: الحركة 
من أجل  نساءوحركة " ،أرضنا" هذه" وحركة ،وباقي" حيالهيكل المقدس، وحركة "

 الهيكل". جبل إلى" ،وحركةبيت المقدس"
أن هيئة خاصة تضم حاخامات وخبراء  العبريةذكرت صحيفة )هآرتس(  -10

 يالذب)الهيكل المقدس(  يدعىموقع ما  تعيين لتحاولإسرائيليين ستجتمع قريبًا، 
أنه كان موجودًا قبل آالف السنين في  المتطرفةتزعم روايات المحافل اليهودية 
الشريف وذلك في خطوة تهدف إلى إقامة  القدسينفس الموقع الذي يقوم فيه الحرم 

في عددهـا الصادر يوم  الصحيفـةموط  قدم لليهود داخل محيط الحرم. وقالـت 
يسمى بـ )مجلس  مالتي عيَّنها م أن لجنة الحاخامات ا2000-9-6األربعاء 

( القدسيالحاخامية الكبرى(،لبحث إمكانية إقامة كنيس في جبل الهيكل )الحرم 
م جلستها األولى لكن بسبب تغيب ثالثة من 2000-9-5عقدت يوم )الثالثاء( 
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اللجنة المؤلفة من ستة حاخامات لم ُيْجر نقاش جوهري. ومع ذلك أضافت  أعضاء
تمعون من أعضاء اللجنة عقد يوم دراسي خاص بعد عطلة المج قررالصحيفة: "

تصادف نهاية هذا الشهر ومطلع الشهر المقبل يشارك فيه  التياألعياد اليهودية 
إسرائيليون بحيث يستمع المشاركون خالله إلى  وأكاديميون حاخامات وباحثون 

ط الحرم بموقع )الهيكل المقدس( داخل محي المتعلقةمختلف اآلراء ووجهات النظر 
إن هذا األمر )تعيين موقع الهيكل  الصحيفةالقدسي الشريف الحالي.. وتقول 

محافل المتشددين اليهود( إذ  نظرالمزعوم( ينطوي على أهمية حاسمة )من وجهة 
ذلك سيتيح )لكبار  فإنإنه في حال جرى التأكد وتقرر في شأن موقع الهيكل، 

القدسي.  الحرمإلى مناطق داخل  الحاخامات( إعطاء إذن وسماح بدخول اليهود
في  أسابيعوكانت لجنة الحاخامات السداسية التي جاء تشكيلها قبل حوالي ثالثة 
 المتطرفين،نطاق حملة تحركها وتقودها دوائر اليمين اإلسرائيلي وحاخاماتهم 

تهدف إلى محاولة فرض وقائع جديدة في مدينة القدس القديمة المحتلة وخاصة 
سي الشريف وعرقلة المساعي والجهود المبذولة بهدف التوصل إلى الحرم القد في

فلسطيني دائم قد كل فت من )مجلس الحاخامين األعلى( –إسرائيلي  سالماتفاق 
إمكانية إقامة كنيس يهودي في  بحثقرار تعيين اللجنة بـ" نصحسب ما جاء في 

حقوقنا في جبل وبحث كافة السبل لتجسيد سيادتنا و  -القدسيالحرم –جبل الهيكل 
هذه اللجنة بمثابة توصيات ترفع إلى مجلس الحاخامات،  قراراتالهيكل". وتعتبر 

 . اإلسرائيليةبالتنسيق مع السلطات والحكومة  النهائيومن َثمَّ اتخاذ القرار 
منبثقة من  لجنةم: إن 2001-1-5ذكرت صحيفة )هآرتس( العبرية الجمعة  -11

إلقامة  االقتراحاترائيل بحثت مؤخرًا عددًا من مجلس الحاخامية الرئيسي في إس
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 الرحمة،كنيس في الحرم القدسي الشريف في خمسة مواقع مختلفة هي: موقع باب 
مبنى المحكمة، المدرسة العمرية في الزاوية الجنوبية الشرقية من الحرم، وفي 

المصلى المرواني. وأشارت إلى أن اللجنة عرضت مختلف المقترحات على  منطقة
عمل في السابق في هذه القضية، غير أن ه لم  الذيحرليف"  جدعون المهندس "

في هذا الصدد، ولكن تم االتفاق على يوم لدراسة هذه المقترحات  قراراتُتتخذ 
الرئيسيين وحاخامين آخرين، وخبراء إلبداء رأيهم بشأن  الحاخاميينبمشاركة 

خول اليهود إلى الحرم. يذكر أن حسب الديانة اليهودية بد فيهاالمواقع التي يسمح 
 شآرياشوفالحاخامين يترأسها الحاخام األكبر ) مجلساللجنة المنبثقة عن 
 منكوك" سيمحاصفد )شمئيل الياهو( والحاخام " حاخامهكوهين(،ويشارك فيها 

درعي(  يهودا) والحاخام(، لجبعتايماألكبر ) والحاخام" غليكسبرغ"رحوبوت،والحاخام
في إسرائيل تحريم  الرئيسن جهة أخرى قرر مجلس الحاخامين من بئر السبع. م

التفاوض حول  اإلسرائيليةأي تفاوض على القدس زاعمًا أن  مجرد قبول الحكومة 
لـ )ألجانب( في إطار  الحرمالحرم )إثم( وأن  هناك خطرًا شرعيًا مطلقًا على تسليم 
 أي سيادة أو أي ملكية أخرى مباشرة أو غير مباشرة.

بتعبئة اليهود في التجمع اإلسرائيلي وفي مختلف  الصهيونيقيام العدو  -12
بناء هيكل سليمان، وتسمية الحرم القدسي ب  إعادةأوطانهم الغربية على شعار 

أتباع الكنائس المسيحية الصهيونية  أيضا)جبل الهيكل(، ويعب  مع اليهود 
 المنتشرة في الواليات المتحدة بخاصة.
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اليهودية فيما يسمى  إسرائيلمسيحية الصهيونية تدعم حليفتها أمريكا ال  

 -بالهيكل المزعوم:
العالم يعتقدون بعودة المسيح عليه السالم بعد ألف  -مسيحيي- نصارى  إن         

يحكم العالم ألف سنة، وقد أخذوا عقيدتهم هذه من رؤيا يوحنا  ثم  سنة من ميالده، 
قبل نزوله البد من بناء هيكل الرب   ولكن (63)الجديد. العهدالالهوتي من رسائل 

األقصى وقبة الصخرة. وقد انتظر  المسجدانفي مكانه األصلي،حيث يوجد 
األولى، ولم ا لم ينزل  الميالديةالنصارى نزول المسيح وعودته على رأس األلف 

أي –على البزوغ  العشرون بقيت األحالم بعودته في رؤوسهم، ولم ا شارف القرن 
اعتقدوا أن ه  ينزلبدأت تظهر الدعوات لظهوره من جديد، ولم ا لم  –م1900سنة 

م، وبما أن ظهوره سيكون في موطنه األصلي 2000سينزل، وسيعود عام 
فالبد  إذًا من اإلعداد والتهيؤ لنزوله، ومن ذلك تجميع اليهود في فلسطين  فلسطين،

م  إقامة هيكل سليمان شكل دولة، تكون القدس عاصمتها الموحدة األبدية ث على
 المسجد األقصى. أنقاضعلى 
المتمثل في جعل القدس عاصمة  الرهيبهذا المخطط الشيطاني  وإلتمام     

المسجد األقصى وجدت  أنقاضموحدة أبدي ة إلسرائيل وبناء هيكل سليمان على 
ة في أمريكا –في العالم المسيحية  الصهيونيةمئات المنظمات والمؤسسات  –وخاص 

 اعتقادليهودية التي تعمل من أجل إنفاذ هذا المخطط الذي هو في األصل وا
 مشترك.

                                                 
 .20:  اإلصحاحانظر رؤيا يوحنا المعمداني  -63 
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المسيحية  السفارةالمسيحية: ) الصهيونيةمن أشهر هذه المنظمات  إن          
سبتمبر عام  30في  –القدس–المقدسـة  المدينـةهذه السفـارة في  أنشئتالدوليـة( 
رجل دين من رجاالت الصهيونية  ألفم. وقد تداعى إلنشائها أكثر من 1980

دولة. أقامت هذه السفارة  وعشرينالمسيحية، يمثلون كنائس أصولي ة إنجيلي ة لثالث 
أمريكا وحدها أكثر من  فيلها فروعًا وقنصليات في أكثر من أربعين دولة، فلها 

يترأس كل  مركز  أمريكية،( مركزًا في اثنتين وعشرين والية 22اثنين وعشرين )
أكبر وأقوى  منين صهيوني مسيحي برتبة قنصل، تعتبر السفارة الدولية رجل د

 النبوءاتالمنظمات الصهيونية المسيحية العاملة في العالم من أجل تحقيق 
 التوراتية في القدس، وإقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد األقصى.

لكبيرة من هللا، إذ عن السخرية ا مسئول اإلسالمفي النشرة األولى لها: " جاء       
موريا، وهذه وصمة عار للموقع  جبلأن  هناك مسجدًا إسالميًا في أقدس بقعة في 

السفارة الدولية في هذه الساعات  هذههللا وحده هو الذي أنشأ  إن  المقدس للهيكل..
إلسرائيل". يقول  جديدالحرجة، من أجل تحقيق راحة صهيون، واستجابة حب 

أنفسهم، وأن القدس هي  اإلسرائيليينصهاينة أكثر من  ناإن  مؤسس هذه المنظمة: "
قد أعطى هذه األرض إلسرائيل  هللاالمدينة الوحيدة التي تحظى باهتمام هللا، وأن  

 (64)إلى األبد".
م دراسة 1984يونيه عام  18دراسة في  األمريكية" بليك نيويبامجلة " نشرت      
ها " لدراسات االستراتيجية في جورج تاون في معهد ا المحاضر" لدين مايكلأعد 

هذه الدراسة أن  هناك مؤامرة محبكة أعدها  أظهرت"  باربارا" زوجتهبالتعاون مع 
                                                 

-يوسـف الحسـن ،الـدكتورالصهيوني  -: البعد الديني في السياسة األمريكية تجاه الصراع العربيانظر  -64
 .131---129م،ص 1990الطبعة األولى  -بيروت–مركز دراسات الوحدة العربية 
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لنسف المسجد  -من األمريكان واألوربيين-اليمينيون والنصارى الصهاينة اليهود
النصراني )أوين(  الصهيونيالمبشر  يقول. (65)الهيكل على أنقاضه وبناءاألقصى 

نعتقد بأن سيكون الخطوة التالية في األحداث بعد  إن نا: "متقاعدضابط أمريكي  وهو
وعودة اليهود للقدس، هو أن يعاد الهيكل هذه ستكون مؤدية  إسرائيلإقامة دولة 

مروا المعبد القائم  وإن  إلى عودة المسيح،  –اليهود بمساعدة المسيحيين يجب أن يد 
 الزعماء. وقال أحد (66)هذا ما يقوله اإلنجيل" الهيكل ألن   ويبنوا -المسجد األقصى

تنتظرون مجيء المسيح للمرة الثانية  إنكم: "اإلنجيليينالن صارى  لزمالئهاليهود 
فلنبدأ أواًل ببناء الهيكل وبعد مجيء المسيح  األولىونحن ننتظر مجيئه للمرة 
 األمريكيع عالم االجتما ويقول. (67)سويًا" المتبقيةورؤيته نسعى لحل القضايا 

يجمعون  الذينوالتي(: إن  اإلنجيليين األصوليين األمريكيين  غوردون األستاذ )
من  أجدادهميمارسون نفس العقيدة التي مارسها  -األقصى-األموال لتدمير المسجد

األصوب قتل  قبل...وكما أن  بعض المستوطنين المسيحيين وجدوا أنه من
الصواب تقديم المال إلى الصهاينة الذين فإًن بعض المسيحيين يجدون من الهنود،
 (68).الفلسطينيين" يقتلون 

المجتمع األمريكي  عقليةمم ا يبين تأثير الصهيونية المسيحية ومنظماتها في  إن  و 
 -ما يلي:

                                                 
 .161 ص  النشـر والتوزيـع اإلسـالمية دار -انظر قبل أن يهدم المسجد األقصى:عبدا لعزيز مصطفى -65
 .164: ص  األقصـىأن يهـدم المسـجد  قبل  -66 
 .155السابق ص المصدر  -67 

الخرطـــوم يوليـــو  –دار هايـــل للطباعـــة  -: محمـــد الســـماكترجمـــة -النبـــؤة والسياســـة: غـــريس هالســـل -68 
 .117م،ص1989
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 منظمة إلى ينتمون  أمريكية مسيحية مجموعات المحتلة فلسطين إلى قدمت إن ه-1
 العيزرية حي سكنوا األقصى،وقد جدالمس لنسف التخطيط أجل من واحدة صهيونية

 السلطات وألقت األقصى، المسجد من بعيد غير القدس شرقي الزيتون  جبل على
 وقد. معهم للتحقيق هؤالء من شخص وعشرين واحد على القبض اإلسرائيلية
 أن   اإلسرائيلية الداخلية وزارة في المدنية األحوال مديرية رئيس كوهين رافي أوضح
 سليمان هيكل بناء بعد إال تتم لن المسيح عودة بأن يؤمنون  ييناألمريك هؤالء
 األقصى مسجدي يقصد- الهيكل جبل فوق  القائمة اإلسالمية المساجد وتدمير
 .(69) -الصخرة وقبة
وهناك مؤسسات ومنظمات أمريكية أخرى مثل: منظمة المسيحيين المتحدين -2

األمريكي المسيحي من  والمصرف( لويسيشرف عليها القس ) إسرائيل،من أجل 
القيادة الوطنية المسيحية من أجل إسرائيل ويرأسها األستاذ  ومؤتمرأجل إسرائيل، 

في بنسلفانيا، واالتحاد المسيحي من أجل سالمة أمريكا،  المعبدفرانكلين بجامعة 
ومنظمة الصوت المسيحي واالئتالف األمريكي من  األمريكية،وتاف الرعويات 
 (70)دية.أجل القيم التقلي

-)كامب دافيد اجتماعاتفي  طالب( كلينتون التقارير عن أن الرئيس ) كشفت-3
 لتمكين(من رئيس السلطة الفلسطينية نقل المسجد األقصى من مكانه 2

اإلسرائيليين الصهاينة من إقامة هيكل هناك في مكانه،على الرغم من الغضب 
سياسيين من دول أخرى  واإلسالمي الذي واجهه، بل إنه عمد إلى إرسال العربي
السلطة بهذا األمر.وقد كشف الرئيس كلينتون عن هدف اقتصادي  رئيسإلقناع 

                                                 
 .11م ص 6/11/1999السنة الرابعة السبت  -1394عدد  -الفلسطينية األيـامجريـدة  -69
 .150-145، البعد الديني، ص212-205المسجد األقصى، ص يهدمقبل أن  -70
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على المسجد األقصى وذلك في حديثه في البيت األبيض  بسيطرتهميتحقق لليهود 
م، وأشار فيه إلى أن  1/12/2000يوم  الكندية" سيتزن  أوتاواالذي نقلته جريدة "

 ،مقصد السياح األكثر مردودًا ماليا  في التاريخ" يصبحسالحرم " ويقصد" الموقع"
 إقناع الرئيس ياسر عرفات بنقل المسجد منه. يحاولوهو 

 ذكرتعليه:  إسرائيلية* كلينتون يصف األقصى بـِ )جبل الهيكل( ويؤيد سيطرة 
اليوم أن  الرئيس األمريكي  الصادرفي عددها  العبريةصحيفة )يديعوت أحرونوت( 

وبين رئيس الكنيست  بينهتون( صرح خالل حديث خاص هذا األسبوع )بيل كلين
اإلسرائيلي ال – الفلسطينياإلسرائيلي أنه ال يمكن التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع 

عن رئيس  الصحيفةيضمن تواجدًا لإلسرائيليين في الحرم القدس الشريف. ونقلت 
في  10/9 االثنين يومل لقائنا خال–لي كلينتون  قالالكنيست )ابراهام بورغ( قوله: "

 فقطعرفات بأن  التسوية ليست  نيويورك: أوضحت للرئيس الفلسطيني ياسر
لإلسرائيليين والفلسطينيين بل للديانات الثالث... لذا فإن أي تسوية تدعو إلى 

عن التواجد اإلسرائيلي في جبل الهيكل )الحرم الشريف( لن تكون تسوية أو  تنازل
 الرئيسوقد أبلغ رئيس الكنيست الصحيفة بأن ه خرج بانطباع مفاده أن   ..للنزاع".حالً 

 األطرافاألميركي يعتقد بأن  الحل لمسألة الحرم القدسي يجب أن يتم باتفاق سائر 
ذات العالقة تتوفر بموجبه موافقة على وضع من اإلدارة المشتركة بما يمكن كل 

وضع من التنازل الرسمي.. من  من القول: الكل لي.. بمعنى ال يكون هناك طرف
 (71)عن حقوقه في المكان. طرفجانب أي 

                                                 
 م.14/9/2000الخميس -11173صخيفة القدس: العدد -71 
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م العضو  -م ما يلي :2001-7-29القطرية في يوم  الوطـن صحيفـة ذكرت-4 قد 
عضو جمهوري من والية  -(رالنواب األميركي )أريك كانتو  مجلساليهودي في 

عن السلطة إلى الكونغرس من شأنه أن يوقف المساعدة  قانون مشروع -فرجينيا
ماحالفلسطينية إذا استمر ت  بإزاحة آثار العصور القديمة مما أسماه )أقدس  بالس 

الجمهوري  -من الحزبين األمريكي ين الرئيسي ين محاولةمكان لليهودية(، وذلك في 
بوجود آثار يهودية قديمة تحت الحرم القدسي.  اليهوديةلدعم المزاعم  -والديمقراطي

الصهيونية العليا للمنظمة اليهودية  المحكمةع مع سماح وتزامن تقديم المشرو 
لمعبدهم )الهيكل( في ساحة  األساسالمتطرفة )أمناء جبل الهيكل( بوضع حجر 

المحتلة. وقد أشاد  القدسالحرم في سياق الجهود الصهيونية المستمرة لتهويد 
الحفاظ  قانون ) المسمىاالميركية بمشروع القانون  -زعماء المنظمات اليهودية 

عضوًا آخرين. وقال  16جانب  إلى( كانتور أريكتقدم به) الذيعلى جبل الهيكل( 
)مالكولم  الرئيسيةنائب رئيس مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية األميركية 

أولئك الذين يريدون  كل  مشروع القانون يرسل رسالة مهمًة جدًا بأن   إن  هوينالين(: "
". ويدعو التدميروا أولئك المسؤولين عن ذلك المحافظة على المكان لن يساعد
عن السلطة  المساعدةوقف  إلىبوش  جورجمشروع القانون حكومة الرئيس 

د الرئيس األميركي أن ه ال  حفري ات في  تجري الفلسطينية أو مؤسساتها ما لم يؤك 
 جبل الهيكل.

د معا بأن هالقانون  مشروععكرمة صبري  الشيخالقدس  مفتي ووصف        
 منللسامية مشيرًا إلى نفي المفتي أي ارتباط يهودي بالحرم القدسي. يذكر أن ه 

م إلى السلطة الفلسطينية  مليون دوالر هذا العام كجزء من  125المقرر أن تقد 
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مليون دوالر خالل ثالث سنوات،كان أقر ها الكونغرس األميركي في  400صفقة 
مساعدات غير مباشرة عن طريق مليون دوالر ك 75إلى  إضافةالعام الماضي 

 أنطو. وقال النائب الديمقراطي عن والية نيويورك )الدوليةالوكالة األميركية للتنمية 
 علينا أن نحم لهم )السلطة الفلسطينية( المسؤولية. يتعي نني وينور( أن ه 

األميركي عن والية أنديانا  النوابمجلس  فيالجمهوري  العضو)مايك بينس(   -5
في المنطقة، بل هي صديقة  نزيهاالواليات المتحدة ليست وسيطا  إن  " يقول :

الصديق والشريك الذي  يقومل)إسرائيل(، وهذه هي اللحظة المناسبة بالضبط بأن 
يكات )السلطة  يكات بالتحدث إلى مستلم هذه الش   (".الفلسطينيةيكتب الش 

مصادر صحفية  قالت :السابقةالخارجية األمريكية )مادلين أولبرايت(  وزيرة-6
الفلسطيني ياسر عرفات انسحب غاضبًا من لقاء جمعه  الرئيس إن  عبرية: "

األمريكية )مادلين أولبرايت( وذلك بسبب  الخارجيةاألسبوع الماضي مع وزيرة 
 معاالشريف". وذكرت صحيفة ) القدسيخالف نشب بينهما حول تسمية الحرم 

م( أن  2000-9-11يوم االثنين ) ادرالصالتي أوردت الن بأ في عددها -ريف( 
األسبوع الفائت بين الرئيس  نهايةأجواء صعبة للغاية خي مت على اللقاء الذي عقد 
. وقالت: إن  اللقاء الذي بدأ نيويوركعرفات ووزيرة الخارجية األمريكية أولبرايت في 
ل إلى لقاء مشحون،  الحرم  نعتت الوزيرة أولبرايت حينمافي أجواء اعتيادية تحو 

وقبة الصخرة المشرفة  األقصى المسجدينالقدسي الذي يضم مقدسات المسلمين: 
-اإلنجليزي  التعبيرالقدس الشرقية المحتلة باصطالح )جبل الهيكل( مستخدمة  في

Temple Mount-  وأضافت الصحيفة أن  الرئيس عرفات قاطع كالم الوزيرة
ولبرايت أصر ت على استخدام (..لكن أاألقصىاألمريكية،وقال:مصححًا:)المسجد 
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عرفات إلى مخاطبتها قائاًل:  الرئيستعبيرها السالف في وصف المكان.. مم ا دعا 
 قالت األقصى". وأيضاً  ،وإن ماTemple Mountتلتقين معي هذا ليس  عندما"

 في األولىحسب تأكيد مراسل القناة  -وزيرة الخارجية األمريكية مادلين أولبرايت
 األلفية الوزراء اإلسرائيلي إيهود باراك أثناء قم ة رئيسإلى  -رائيليالتلفزيون اإلس

..لن تكون هناك سيادة فلسطينية اطمئنوا: ".التي عقدت قبل شهرين في نيويورك
إلى عائق أمام التوصل  المشكلة األقصى ولن نسمح أن تتحول هذه المسجدعلى 

 التفاقية سالم بينكم وبين الفلسطينيين".
مقابلة مع صحيفة )جيروزاليم   خالل -وسيط السالم األمريكي-س(رو  دنس) -7

كيهودي كان يشعر باأللم عندما يشكك الفلسطينيون بالروابط  إن ه: "يقول( بوست
 (72)".بالقدساليهودية بالحرم القدسي خالل المفاوضات المتعلقة   التاريخية
الحرم  تصابالغ: متى بدأ التحالف االستعماري الصهيوني تخطيطه والسؤال

 (73القدسي الشريف؟ )
لها هذا التحالف منذ الشروع  خططأن ه إذا كانت المعركة الراهنة قد  والحق        

م، فإن 1991( عام األوسطفي عملية التسوية التي أطلق عليها اسم )سالم الشرق 
الصهيونية  للحركةالتخطيط الغتصاب الحرم بدأ مع دعم بريطانيا االستعمارية 

م 1911عام  البريطانييامها أواخر القرن التاسع عشر، وقد تولى )باركر( حال ق
تزال جزءًا من  الرئاسة بعثة بريطانية إلجراء حفريات في منطقة الحرم، وفلسطين 

                                                 
 هـ، ص.1421 شوال 25م، 0120يناير  20، السبت 11284 -عدد -الفلسطينية-جريـدة القدس -72 
وراء  وفكريـةالسؤال والجواب: للدكتور احمد صدقي الـدجاني فـي مقـال لـه بعنـوان: )حقـائق سياسـية   - 73 

" الفلسـطينياإلعـالم  مركزوهو على موقع "-نشرته قدس برس  -على الفلسطينيين الصهيونيالتصعيد 
 اإلنترنت.-شبكة المعلومات في
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 الفلسطيني،الدولة العثمانية، ولكن عمليات البعثة أخفقت نتيجة رد  الفعل المحلي 
)في  -(قاسمية.د )خيرية أي. وتروي لنا وإثارة القضية في مجلس المبعوث العثمان

 البحوثم مع معهد 1998بحث متمي ز نشره االتحاد البرلماني العربي عام 
قصة هذا التخطيط، ومحاولة الشروع في تنفيذه إثر احتالل  -والدراسات العربية(

لفلسطين أواخر الحرب العالمية األولى، فتحكي لنا كيف وصلت بعثـة  بريطانيا
م ومنها إلى 20/3/1918)حاييم وايزمن( إلى اإلسكندرية في  برئاسـةصهيونيـة 

 البريطاني" ستورز،وكيف هي أ حاكم القدس العسكري " يافاالقاهرة، فالقدس،ثم  
لها وعهد برفقتها، وكان فيها شخص من أسرة )روتشيلد( المرابية،  حافالاستقباال 

إنشاء جامعة عبرية في : األولى -على ثالث قضايا: البعثةوقد رك زت هذه 
حائط المبكى )البراق( في الحرم القدسي إلى اليهود.  تسليم: والثانيةالقدس. 
 أراضي. تملك: مشروع وثالثها
بحثها فتعرض للضغوط الشديدة التي مارستها  في قاسمية خيرية وتمضي      

وصمودهم أمامها  مسيحيين ومسلمين، العرببريطانيا على أهل فلسطين 
هذه المعارضة القوية  دعتتهم للمخطط الصهيوني االستعماري. وقد ومعارض

الذي  -للقوات البريطانية العامة)رئيس قلم المخابرات في مقر القيادة  -(كاليتون )
 يتوقعالعربي( إلى أن " الشرق أصبح أهم األجهزة المنفذة للسياسة البريطانية في 

حديثنا، فحائط المبكى يقع  وعموضالقضية الثانية التي هي  بشأنمصاعب كثيرة" 
حائط المبكى منوطة  أمامإلى جوار مسجد عمر، والممتلكات التي تقع مباشرة 

أي محاولة من جانب اليهود  إن  قائاًل: " للندنبوقف المغاربة.وقد كتب )كاليتون( 
دعايات األعداء".  تستغلهاللحصول على ملكية الموقع ستثير موجة احتجاج 
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المفتي الشيخ كامل الحسيني  فاتححاكم العسكري للقدس )ستورز( وأشار إلى أن  ال
أن ه من غير المرغوب  إلىبشكل خاص، فعارض تمامًا إجراء أي  محاولة، وانتهى 

به ثانية عند  النظراتخاذ أي إجراء حول هذا األمر في الوقت الحاضر، ويمكن 
أن   القيمها ظهور فرصة مؤاتية في المستقبل..وتذكر خيرية قاسمية في بحث

 أن  م 31/8/1918يوم بلفورفي رسالة بعث بها إلى اللورد  ذكر)كاليتون( 
)ستورز( حاول إقناع المسلمين بالفائدة التي يمكن أن يجنوها من ضمان مبلغ 

ليس لها قيمة كبيرة على حد قوله،ولكن ه واجه معارضة شديدة،وتتالت  لملكيةكبير 
ائيتان،وتضمنت عريضة باسم الجمعيات مظاهرتان عد االحتجاج،وقامتعرائض 

عن  التخليالطلب من الحاكم العسكري البريطاني: "  بالقدسالعربية اإلسالمية 
ين قرب المسجد األقصى لوقفمحاوالت المقايضة  ومعهم  -مؤكدين أنهم -أبي مد 

بالمقايضة أو االستيالء على هذا المكان  يسمحوالن  -جميع المسلمين قاطبة
 يالصق جامع عمر.     المقدس الذي

( ستورزأشبه اليوم بالبارحة ) ما -:مستمرةأيضًا  مستمرة والمقاومة المحاوالت 
يغري الشعب العربي الفلسطيني بالمال ليقبلوا تسليم حائط البراق لليهود  البريطاني
و)كلينتون( األمريكي يغري رئيس السلطة الفلسطينية باألرباح الطائلة  الصهاينة،

مسجد األقصى من مكانه ويسلم بالسيادة اإلسرائيلية على كل  الحرم القدسي ال لينقل
والشعب الفلسطيني المسلم يعارض أول مرة، ويفج ر ثورة البراق عام  الشريف،
وينطلق في انتفاضة األقصى هذه المرة دفاعا عن مقدساته،  ثانية،م مرة 1929

أمام المحاوالت  -المسلميننحن  -واإلسالمية". ليس لنا العربيةتسانده األمة 
ة التي  بها الصهيونية اليهودية والمسيحية الغتصاب الحرم القدسي  تقومالجاد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 114 

يهودي كبير يسمونه هيكل سيلمان، إال أن نخوض  كنيسالشريف، وتحويله إلى 
المادية والمعنوية، وأن نبذل أرواحنا  الطاقاتمعركة الدفاع عنه بكل ما نملك من 

على هللا سبحانه وتعالى، أم ا  أوالً ي الزود عنه، معتمدين ودمائنا رخيصة ف
ومقاومتنا الباسلة.وعلى  جهادنافلسطينيًا فليس أمامنا من خيار إال  بمتابعة 

اإلسالم،وتقوم  منهجالشعوب األسالمية أن تصح ح مسارها وحياتها كلها وفق 
أمرًا كان عنده  تعالىعليها عقيدة التوحيد، حتي يرينا هللا  هابواجباتها التي تملي

على  اإلسالميةمقضيًا، بهالك اليهود على أرض فلسطين، ثم  إقامة الخالفة 
 منهاج النبوة، ومنهاج الخلفاء الراشدين.

 الحركة الماسونية العالمية وبناء الهيكل الثالث:
 األهدافالمسجد األقصى وبناء الهيكل الثالث على أنقاضه من  هدم

 كانسونية العالمية الحركة.وإليك أخي القارىء بيان ذلك:إن الرئيسية للحركة الما
يخفى عليك: إن  كل  من كتب عن الماسونية سواء كان ماسونيًا أو من خصومها 

أن  الهدف الرئيس الذي تسعى الماسونية إلى تحقيقه،بعد أن حققت  بصراحةذكر 
طين وإعادة بناء تسعى إليه،هو: إقامة المملكة اليهودية في فلس ماتقريًبا معظم 
 .(74)على أنقاض المسجد األقصى -معبد الرب-هيكل سليمان 

المقد س الذي تعمل الماسونية على  والهدففي إحدى الوثائق الماسونية: " جاء -1
من مجرد رمز بل هو حقيقة مؤكدة  أكثرتحقيقه هو إعادة هيكل سليمان، وهو 

 (75)في فلسطين.." ربالعستبرز دون ريب إلى عالم الوجود عندما يستأصل 

                                                 
 صحقيقة الماسونية وأهدافها، للبستاني  -، أوقفوا هذا السرطان 35ج ص يوسف الحا سليمان هيكل 74

 .74، الماسونية والماسونيون في الوطن العربية، حسين عمر حمادة ص 147
 .55أقدم الحركات السرية وأخطرها ص  الماسونية -75
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األوربية ستشيد  الماسونية إن  م: "1901في النشرة الصادرة في نيويورك  جاء -2
 (76.)”بناًء حيث يعبد إله إسرائيل إلى األبد

الصادرة  اليهوديةإسرائيليت"  الفارينا" صحيفة 5من العدد: 74في ص جاء -4
اليهودية في أعمق روح الحركة الماسونية هي الروح  إن  م ما يلي: "1861سنة 

اآلمال التي تنير طريق الماسونية وتسند حركتها هي  وإنمعتقداتها األساسية... 
إسرائيل وتتويج نضالها سيكون عند الظفر  طريقنفس اآلمال التي تساعد وتنير 

 (77)النابض". وقلبهالذي ستكون أورشليم رمزه -سليمانمعبد –بذلك المعبد الرائع
أن  يجبم: "1906 سنةالماسونية الصادرة في فيالدفيا في دائرة المعارف  جاء

 (78)يكون كل محفل رمزًا لهيكل اليهود، وهو بالفعل كذلك".
 جاء في النشرة الرسمية التي أذاعها محفل الشرق األعظم في فرنسا في يوليو -5

أن نتوقف عن الحرب بيننا وبين األديان، ال  يمكنناالماسون ال  نحنم: "1956
موتها، أو موتنا، ولن نرتاح إال  بعد إقفال  منفرنا أو ظفرها، وال بد مناص من ظ

يرتاح الماسون إال بعد فتحه، وهو الهيكل  لنجميع المعابد، ولكن معبدًا واحدًا 
 الثالث".

االعتقاد بوجوب إقامة  إن  العرب: " الماسونيينيقول إدريس راغب وهو أحد  -6
 (79بالكتاب المقدس".) رةالمذكو الهيكل يقوي إيماننا بالوعود 

                                                 
 .127عبد هللا التل ص الدكتورجذور البالء  -76 

 .22وأخطرها، ص السريةالماسونية أقدم الحركات  -77
 كار. غايأحجار على رقعة الشطرنج.وليام  -78
 150الزغبي،  عليالماسونية في العراء، د. محمد  -79
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 اليهود يعتقد" -ماسوني سابق تاب إلى هللا -يقول الدكتور محمد علي الزغبي -7
 وحينئذمن الماسونيين أن ه لم يبق إال القليل حتى يهدم األقصى والصخرة والقيامة، 
 (80يقوم الهيكل حيث حلت الغمامة، وينتصب العمودان عن يمين بابه ويساره".)

 33الماسون الحاضرون من أتباع الدرجة  يقرأهاية الماسونية التي ومن األدع -8
سليمان بن داود..ونبني الهيكل  عهدإلى  سنعودفي المحافل الماسونية:"

      (.81األقدس..ونقرأ فيه التلمود...".)
 محفلتم  تأسيس " -م1995أي في ديسمبر  -أسابيع من مقتل رابين بعد -9

 تحتيقع  الذيالملك سليمان"  كهفم أقيمت في "في مراس الماسوني" أورشليم
الحي العربي المجاور للحرم القدسي. وكان الهدف المعلن لهذا المحفل الجديد هو 

" الكبير المعلم" هوأورشليم"  محفلعلى إعادة بناء هيكل سليمان. مؤسس " العمل
 للورديمن األ الساعدوهو ،جوليانوديبيرناردو الرهبانيالماسوني اإليطالي  للمحفل

مراسيم  فيبيرناردو  دي وأعلنجبل الهيكل". دراساتمشروع " فينورثهامبتون 
". وأصدر دي برناردو في يونيو دراساتنابناء الهيكل هو جوهر  إعادةالتأسيس أن  "

أصدر طبعته  والذيبناء الهيكل"  إعادةالطبعة اإليطالية لكتابه المعنون " 1996
هو أيضًا من  أن ه بيرناردو دياعترف  وقدوناتي( اإلنجليزية محفل )كواتور كور 

د 82ممارسي فن القباالة) ( اليهودي وأن ه يجري بحوثًا في ذلك الموضوع. لكن ه يؤك 
اليهودية لن يكون شيئًا روحيًا فقط بل سيصبح له موقع  والباطنيةأن  فن  القباالة 
عصبة  مديرمان فوكس أبراهام أن  بيرناردو(  دي.وكشف )سليمانمادي، وهوهيكل 

                                                 
 150الماسونية في العراء، ص -80
 41الحرة، ص البناية -81
 .والتلموداليهود، ويأتي في المرتبة الثالثة ،أي بعد التوراة   عندالقباالة: من الكتب المقدسة  -82
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التقى به  وأنهالهيكل"  جبلاليهودية األمريكية شريك في مشروع " التشهيرمناهضة 
سويسرا للتباحث في األمر قبل تأسيس محفل أورشليم  فينورثهامبتون  اللورد مع

 (83.)الماسوني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
حـــرب الثالثـــين ســـنة الدينيـــة فـــي الشـــرق  مـــْن يريـــد هـــدم األقصـــى وبـــدء -حســـين النـــديممقـــال انظـــر  -83

 األوسط؟على موقع ميدل إيست أون الين على اإلنترنت.
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