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خماطر تتهدد
امل�صجد الأق�صى املبارك:

 منذ انكفاء العثماني���ن عن فينا عا�صمة 
النم�ص���ا يف اأواخر الق���رن ال�صابع ع�رش، اأخذ 
املكر الغربي يحيق بامل�صجد الأق�صى ومدينة 
بيت املقد�س، وقدم اليهود اأنف�صهم كراأ�س رمح 

لطالئع ال�رش ال�صليبي املتجدد. 
وعق���دت لذل���ك موؤمت���رات كث���رة، لعل 
اأخطرها موؤمتر �صالزبورغ عام 1732م برئا�صة 
احلاخام ديفي���د هر�س، وتنادى اأرباب املال 
اليه���ودي لتموي���ل حملة نابلي���ون بونابرت 
عل���ى م�رش وفل�صط���ن، والت���ي حتطمت على 
اأ�صوار عكا بعد اأن اأف�ص���ح عن اأهدافه املاكرة؛ 
عندما رفع �صعار “يا يه���ود العامل احتدوا”، 
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ونادى باإعطاء وطن قومي لليهود يف فل�صطن 
بتاري���خ 2/ 4/ 1799م، ولكن الربوت�صتانتية 
الإجنليزي���ة و�صع���ت ح���دًا نهائي���ًا لالأحالم 
الفرن�صية، وفوتت عليها نهائيًا  الكاثوليكية 
فر�ص���ة العودة لفل�صط���ن، وذلك عندما حطم 
الأدمرال نيل�صون الإجنليزي اأ�صطول فرن�صا يف 

خليج اأبي قر. 
الإجنلي���ز  الربوت�صتان���ت  ع����رش  وب���داأ 
والأ�صرتالي���ن والكندي���ن والأمريكان الذين 
ي�صرتك���ون م���ع اليه���ود يف ذات املرجعي���ة 
القدمية واجلديدة للكتاب املقد�س، وا�صتطاع 
اإبراهيم با�صا توهن ق���وى الأمة واإطفاء بوؤر 
التنوير، واإبادة النخب القيادية من املماليك 
يف م�رش وال�صام، يف القد�س واخلليل ودم�صق، 
وو�صلت �رشوره اإىل الدرعية يف قلب جند عام 

1818م.
وبدع���م اإجنلي���زي وباإ�صن���اد كام���ل من 
اأقيمت  الوزراء املت�صهن؛  باملر�صتون رئي�س 
دولة “اإ�رشائيل” عمليًا يف القد�س عام 1838م، 
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حيث ذب���ح ثالثة اآلف رجل من م�صلمي القد�س 
يف معرك���ة دير خمما�س، ودخل اإبراهيم با�صا 
اإىل القد�س و�صط ت�صفيق الأرمن واليهود الذين 
منحه���م حق ال�صك���ن يف القد����س ولأول مرة، 
القن�صليات،  التمتع بحماي���ة  ومنحهم ح���ق 
والتعلم باإ�صناد الإر�صاليات، وا�صتطاع اللورد 
اليه���ودي الإجنليزي مونتيف���وري انتزاع حق 
متلك اأرا�س وا�صعة خارج �صور مدينة القد�س، 
واأقام عليها لحقًا اأول حي يهودي خارج اأ�صوار 

القد�س، وذلك ب�صغط من باملر�صتون نف�صه.
با�ص���ا �صخ�صيت���ه ملتب�صة وهو  اإبراهي���م 
متزوج من يونانية واأمه يونانية، وهو ربيب 
حمم���د علي ولي�س ول���ده، اأق���ام �صخ�صيًا يف 
القد�س، وعمل على تغير الدميوغرافيا و�صن 
القوانن اجلائرة، مث���ل حترمي حمل ال�صالح 
الإقط���اع الع�صكري  على امل�صلم���ن، واإلغاء 
العثم���اين، وت�رشيب الأرا�صي لليهود اإىل اآخر 
تل���ك الفرمانات التي مه���دت لتمكن اليهود، 

و�صياع فل�صطن يف �صنة 1948م.
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وقام���ت لالحتالل دول���ة لت�صتكمل جهود 
اإبراهيم با�صا والنتداب الربيطاين املنحاز، 
والذي ا�صتهدف القد�س بجملة من الت�رشيعات 
الظاملة، والتي ا�صتق���دم لها موظفن كبارا؛ 
بع�صه���م يه���ود وبع�صهم مت�صهين���ون لل�صهر 
عل���ى فر�س الإرادة الإجنليزي���ة املاكرة على 
القد�س الت���ي ا�صتهدفت اأربع���ة عناوين هي: 
الإن�ص���ان والعمران والأر����س والهوية، وهي 
ذات الأهداف التي بال���غ اليهود يف حتقيقها 

موؤخرا.
لقد اأحاط���ت التهدي���دات بالقد�س من كل 
جانب، واأحدق���ت بها املخاطر من كل �صوب، 

وفيما يلي جملة منها: 

1- “ل قيمة لإ�رشائي���ل بدون اأور�صليم ول 
معنى لأور�صليم ب���دون الهيكل”، هذا ال�صعار 
يعك����س بو�صوح حجم املخاط���ر التي تتهدد 
الأق�صى، حي���ث اأن “اإ�رشائيل” لي�صت اأكرث من 

و�صيلة لغاية �صوداء هي اإقامة الهيكل.
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2- دخ���ل اليه���ود ن�صي���ج الأمم وزيف���وا 
احلقائ���ق اأمامها، ومل ت�صلم من ذلك م�صيحية 
غربي���ة، ول حت���ى ال���داي لم���ا يف التبت، 
ووظف���وا جه���ود اجلميع لتكري����س باطلهم، 
ولفر�س اأوهامهم التي �صنعوا منها دولة فوق 
كل القوان���ن، ولأجلها ت�صج���د كل ال�صعوب 
وتتحط���م كل احلكوم���ات؛ لذل���ك ي�صانده���م 

اجلميع يف باطلهم.

3- ي�صق���ط اليهود كل مروي���ات التوراة 
والتلمود واملكراه وامل�صناة وال�صخيناة على 
مكونات الأق�ص���ى وحميطه، م���ع اأن التوراة 
امل���زورة تتناق����س م���ع وقائع عل���م الآثار 
امل�صه���ودة التي ل تق���ر لهم ب���اأي وجود اأو 

خملفات يف القد�س ال�رشيف.

4- الهيكل بن���اء �صيا�صي موهوم مل يثبت 
له وجود على الأر�س، وم���ع ذلك قدم هوؤلء 
ملكانه فر�صيات متناق�ص���ة، واأكرثها �صوؤمًا 

افرت�صت اأنه مكان الأق�صى املبارك!!
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5- اإن �صي���وع التطرف العقدي يف اأو�صاط 
الإرهابي���ن اليهود يهدد الأق�ص���ى املبارك، 
فهم كما يقول احلاخام حنان بورات يوؤمنون 
باأن: “احلن���ن اإىل الهيكل هو ال�صوق لتجديد 
احلوار ب���ن الله واليهود”، فامل�صكلة لديهم 

�صيادية و�صيا�صية ولي�صت عبادية وثقافية.

6- ولعل من اأكرب املخاطر هو ذلك اخليال 
اليهودي الوا�صع، القا�صي بالتوظيف اجلائر 
والفاجر للعم���ارة ال�صيا�صية لتحقيق اأهداف 

دينية ل اأ�صل لها.

7- لق���د وظف���وا الأ�صاط���ر واخلراف���ات 
اأه���داف  لتحقي���ق  بالأوه���ام  وخلطوه���ا 
�صيا�صي���ة معلن���ة، و�رشق���وا حت���ى اأ�صاطر 
الآخري���ن لال�صتعانة به���ا يف حتقيق اأهدافهم 

املر�صومة.

8- �صتكون “ذروة عملية اخلال�س لديهم” 
هي اإعادة بناء الهيكل، واخلطر يف املو�صوع 
هو انخراط اجلميع يف هذا امل�رشوع الكريه. 
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اإن امل�صاألة خط���رة ومدمرة لأنها حتمل نذر 
حرب كونية هائلة.

9- تغي���ر الأ�صماء وامل�صمي���ات واإطالق 
امل�صطلح���ات واملفاهي���م اليهودي���ة عل���ى 
مكون���ات الأق�صى، بحيث غروا داخل القد�س 
نحو 1200 م�صطلح، ويف فل�صطن غروا 16000 
م�صطلح، فحرب امل�صطلحات من اأخطر اأنواع 
احل���روب يف القد�س فح���ارة ال�صعدية اأ�صبح 
ا�صمه���ا احل�صمونئي���م وهكذا بدل���وا الأ�صماء 

العربية بالتدريج .

10- لقد �رشق���ت القد�س معرفي���ًا قبل اأن 
حتتل ع�صكريًا فه���وؤلء عبثوا بكل �صيء، ومل 
ت�صل���م من ذلك الوثائق ودور الأر�صيف، حيث 
امت���دت اأياديه���م اإىل كل الجتاه���ات، ولعل 
اأكرثها اإيالمًا هو التاآمر على الإرث املقد�صي 
يف الأر�صي���ف العثماين الذي ي�صكل نحو ثالثة 
مالين وثيق���ة مقد�صية من اأ�ص���ل 150 مليون 

وثيقة مبعرثة يف 88 ولية.
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11- امل�صج���د الأق�ص���ى يواج���ه حتال���ف 
ثالوث امل���ال والإع���الم وال�صيا�صية املتحكم 
يف قرارات الدول الغربية، فاأحد اأرباب املال 
مث���ل مو�صكوفيت�س وحده وظ���ف اأكرث من 140 
ملي���ون دولر لتطويق امل�صجد الأق�صى بالبوؤر 

ال�صتيطانية. 

12- ال�رشائ���ح اليهودية يف القد�س �رشيرة 
ج���دًا واأكرث م���ن 1.5% منها علم���اء اأو فنيون 

ويتعاظم �رشهم لت�صلحهم باملعرفة.

13- كل م���رت داخ���ل الأق�ص���ى هو يف حمط 
م���ن تخميناتهم  اهتماماته���م، وناله ج���زء 

وطموحاتهم.

14- ولعل اأ�رش����س ما يتعر�س له الأق�صى 
هو ما يقوم ب���ه جهاز التنظيم املركزي الذي 
يعم���ل ب�ص���كل �صالب ل�صالح الع���رب وب�صكل 
موج���ب ل�صال���ح اليه���ود، حي���ث يعمل ليل 
نه���ار ل�صطب الوجود العرب���ي ب�صكل منهجي 
واإحالل اليهود مكانهم، واأما جهاز التخطيط 
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فهو املوؤث���ر الأكرب يف تغي���ر طابع املدينة 
ب�صكل هيكلي يف�صي اإىل اقتالع الب�رش واحلجر 

وال�صجر.

15- ت�صاعد التحجيم امل�صتمر لدور دائرة 
الأوقاف التابعة للمملك���ة الأردنية الها�صمية 
وتقيي���د موظفيه���ا ومنعه���م م���ن الرعاي���ة 
والرتميم وت�صاعد احل�صور الب�رشي لالحتالل 
داخل امل�صجد مبا يوجب حتركًا فعاًل حلماية 
احل�رشية الإ�صالمية للم�صجد الق�صى املبارك 
وح�رشي���ة اإ�رشاف الأوقاف علي���ة، فال بد من 
ت�صافر جهود اجلمي���ع للحيلولة دون تدويل 
القد�س وهو الذي يرتاخى فيه بع�س م�صئويل 

ال�صلطة.

16- لقد تهياأ لأوهامهم اأجيال من الأثرين 
الذين بن���ى كل منهم مدم���اكًا يف هرم الكذب 
املحي���ط بالأق�ص���ى ال�رشي���ف. اإنه���ا جمرد 
واأه���واء متالطمة، ولكن  معلومات مت�صاربة 
الثاب���ت الوحيد ه���و اأن ال�صك���ن ال�صهيوين 
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امتدت اإىل عنق امل�صج���د الأق�صى الذي هو يف 
بوؤرة اخلطر و�صميم ال�صتهداف. 

17- م���ن اأخط���ر اأ�صاطرهم الت���ي تتهدد 
الأق�صى وحميط���ه اأ�صطورة املذابح والقرابن 
التي تذبح يف جبل الطور اأثناء �صالة التهجد 
! وهي طقو�س ديني���ة م�صتحدثة وموظفة جيدًا 

رغم زيفها.

18- احلفريات امل�صتمرة والتنقيب الدائم 
والبحث اجلائر ع���ن اأية دلئل يهودية؛ فهناك 
اأكرث م���ن 60 بعثة اأثرية عمل���ت وتعمل حتت 
اأ�صا�صات ويف حمي���ط امل�صجد الأق�صى، وكان 
فعلها تدمريًا للرثوة الأثرية، فهم ي�صطبون 
كل م���ا ه���و غر يه���ودي، لق���د اخرتقوا كل 
الطبقات الأثرية، وو�صل���وا اإىل عمق 24 مرتًا 
حتت اأ�صا�صات امل�صج���د الأق�صى، ونّخلوا كل 
الأتربة املطمورة يف ع�رشات الآبار يف �صاحات 
امل�صجد الأق�صى لعلهم يعرثون على اأثارة من 

تاريخ دون جدوى.
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19- يف ع���ام 2009م ت�صاعف���ت العتداءات 
ال�صهيوني���ة اأرب���ع م���رات والقتحامات زادت 
لتبلغ 43 اقتحام���ًا، بينها اقتحام وزير الأمن 

الداخلي للم�صجد الأق�صى.

20- اإن ه���دم ح���ارة املغارب���ة بالكام���ل 
وترحيل املغاربة يك�صف ظهر امل�صجد الغربي 
الذي كان يحر�ص���ه املغاربة، وقد كان تعداد 
املطرودين من احلي 635 مغربيًا، وعدد الدور 

املهدومة 135 دارًا.

21- تطويق كل الت���الل املحيطة بالقد�س 
اأي  مب�صتوطنات، وملوؤه���ا ب�”اجلبعونين”، 
�صكان التالل، وهم اأ�رش�س اأنواع امل�صتوطنن 
من ال�صباب املتط���رف الذي ميثل خطرا كبرا 
ج���دا على الأق�ص���ى، اإ�صافة اإىل وج���ود اأربعة 
اأطواق من امل�صتوطنات هي: جبعات زئيف يف 
ال�صمال، ومعاليه اأدوميم يف ال�رشق، وغو�س 
عت�صيون يف اجلنوب، اإ�صافة اإىل نبي يعقوب. 
وكل طوق فيه جمموعة م���ن الأحزمة والأغلفة 
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ال�صتيطاني���ة الت���ي تخ�ص�ص���ت كل منه���ا يف 
التح�صر جلانب م���ن متطلبات اإقامة الهيكل، 
وه���ذا مبجموعه ي�ص���كل خطرًا حقيقي���ًا على 

القد�س وم�صجدها الأق�صى املبارك.

22- ت�صّلل اليهود اإىل داخل اأ�صوار املدينة 
املقد�ص���ة وح�صوله���م عل���ى نح���و 75 بوؤرة 
ا�صتيطانية داخل ال�ص���ور بع�صها بحجم ثالثة 
اأمتار مربعة، وبع�صها بحجم 135 دومنا، مثل 
ما ي�صمى بحارة اليهود بجوار باب املغاربة.

23- ال�صتيطان املكثف الذي خنق القد�س 
ال�رشيف و�ص���ل توا�صلها مع حميطها العربي، 

واأدى اإىل اختناقها داخل ال�صور.

24- ا�صتكم���ال التجهيزات له���دم الأق�صى 
الهي���كل املزعوم  وانتهاء الرتتيب���ات لبناء 
يف مكان���ه والف���راغ من اإع���داد م���واد البناء 
والقرطا�صي���ة واملالب����س والأدوات الالزم���ة 
والبنية التحتية املطلوبة والهيكلية الب�رشية 
م���ن الكهنة و�صواه���م فخيمة العه���د ن�صبوها 
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وال�صمع���دان �صنع���وه، والتاب���وت جهزوه، 
و�صتة مالين حجر يف ك�صارات عائلة ليفي ما 

زالت تنتظر اأمر احلركة.

25- ظه���ور 125 تنظيمًا متطرفا يف القد�س 
ال�رشيف، منها نحو 25 تنظيما يهوديا اإرهابيا 
جميعها تخ�ص�صت يف مهم���ة من مهمات اإقامة 

الهيكل مكان الأق�صى املغدور.

26- الب���دء يف هدم امل�صج���د الأق�صى عرب 
انتقا�س اأطرافه واإزال���ة مكوناته وهدم بع�س 
معامله، كما ح�صل موؤخرًا يف التلة املجاورة 

لباب املغاربة )باب النبي(.

27- ال�صيط���رة على بع�س مرافق الأق�صى، 
وطرد الع���رب منه���ا وت�صليمه���ا لل�رشطة اأو 

املتطرفن.

افتتح���ت  2008/10/11م  بتاري���خ   -28
جمعية عطرت كوهنيم كني�س “خيمة ا�صحق” 
وهو �صمن املجه���ود املنظ���م لتهويد منطقة 
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جنوب غرب امل�صج���د بالكامل و الذي ت�صمن 
اأي�صا اإقام���ة مركز ل�رشطة الحت���الل بتاريخ 

2009/3/7م وعلى م�صاحة 150مرتًا مربعًا.

29- ما زال���ت �صيا�صة هدم اأطراف وحميط 
امل�صجد الأق�صى ما�صية وبوترة عالية، حيث 
ال�صطب والكن�س والتطهر الأثري اليومي لكل 
الإرث احل�صاري الإ�صالم���ي املحيط بامل�صجد 
الأق�ص���ى ومدينة بي���ت املقد����س، والتنظيف 
يتم ب�ص���كل منهجي مدرو����س. ومن املعروف 
اأن القد����س وحميطها حتتوي عل���ى نحو 2000 
موق���ع اأثري يعمل على طم�س احل�صور العربي 
الإ�صالم���ي فيها اأكرث من 30.000 األف متطوع ي

هودي.                                         

30- ال�صطرة على مداخل امل�صجد وتركيب 
كام���رات كثرة يف كل جدران���ه لالإحاطة بكل 
جوان���ب احل�ص���ور العربي داخ���ل امل�صجد، 
الأطعم���ة والأ�رشبة  اإدخ���ال  وموؤخ���رًا منعوا 
ملنع العت���كاف والإفطار يف امل�صجد اأو اإطالة 
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املك���وث فيه، وياأتي هذا بعد منع ال�صباب من 
ارتياد امل�صجد الأق�صى.

31- اإح���كام ال�صيط���رة ال�صهيوني���ة على 
اأب���واب امل�صجد الق�ص���ى والتحكم يف الدخول 
واخلروج والتدخل التف�صيلي يف عمل احلرا�س 
العرب وا�صتبعاد البع�س ومنع البع�س الآخر، 
وازدادت موؤخ���رًا املن���اورات الأمنية لقتحام 
امل�صج���د الق�صى والتي جتريه���ا قوات الأمن 

ال�صهيوين ب�صكل �صافر0 

32- تو�صيل الأنفاق ال�صفلية مع بع�صها، 
بحي���ث اأ�صب���ح الأق�صى معلقا ف���وق �صبكة من 
الأنف���اق التحتية، والتي حول���وا بع�صها اإىل 
مدينة اإليكرتونية، وحولوا بع�صها اإىل كن�س 
يهودي���ة اأو حجرات مل���ا يزعم باأن���ه تاريخ 

يهودي خمتلق.

33- اإن الهدف احلقيق���ي من حفر الأنفاق 
هو الو�صول اإىل كل بقعة يف �صاحات الأق�صى، 

فالهدف القريب والبعيد معروف.
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34- بلغ���ت احلفري���ات القائم���ة اأ�صفل 
وح���ول اأ�صا�صات امل�صج���د الأق�صى نحو 25 
حفرية ن�صفها مكتم���ل ون�صفها ن�صط، منها 
11حفرية يف اجلهة اجلنوبية و13 حفرية يف 
الغرب وحفرية واحده يف اجلهة ال�صمالية.

35- ولع���ل م���ن اأعظ���م املخاط���ر هو 
ال�صتخ���دام اجلائ���ر للمذيب���ات الكيماوية 
لتوهن اأ�صا�صات امل�صجد الأق�صى، فالأق�صى 

اليوم معلق يف الهواء.

36- يف 1967/6/19م، �رشح بن غوريون 
باأن اأف�صل و�صيلة لتحقيق الأهداف اليهودية 
هي ه���دم القد����س ب�صورته���ا احلالية وبال 
تردد، ثم هدم ال�صور وامل�صجد الأق�صى فهو 
خملفات وثني���ة واإزالة املقاب���ر الإ�صالمية 
وبن���اء الهيكل واإن�صاء ب���رج بارتفاع �صاهق 
و�صبكة قطارات كهربائية، اإ�صافة اإىل مركز 
الثقافات وتو�صيع  جتاري وجامعة متعددة 

حائط املبكى.
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37- منع الرتمي���م وال�صيانة نهائيًا داخل 
امل�صج���د الأق�صى، وحرمان ال�صيخ رائد �صالح 
والن�صط���اء من اإخوان���ه من ارتي���اد امل�صجد 

ومنعهم من خدمته.

38- ال����رشوع يف بناء قبة يهودية عمالقة 
جم���اورة للم�صجد وبارتفاع يزي���د عن ارتفاع 
قبة ال�صخرة لتغي���ر النمط الإ�صالمي ال�صائد 
للمدين���ة، وملناف�صة قبة ال�صخ���رة ال�رشيفة 

التي �صكلت رمزًا للمدينة املقد�صة.

39- م�ص���ادرة مفاتي���ح اأربع���ة اأبواب من 
اأبواب امل�صج���د الأق�صى، واإغالق �صبعة اأبواب 

اأخرى اأثناء �صالتي الفجر والع�صاء.

40- م�صادرة العديد من العقارات العربية 
املجاورة لالأق�صى، وفر�س ال�رشائب الباهظة 
على املح���الت العربية القريبة م���ن الأق�صى 
لتهج���ر �صكانه���ا وال�صتم���رار يف م�صاعف���ة 

ال�رشائب لتحقيق املرغوب. 
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41- ن����رش املخ���درات جمان���ا يف اأو�صاط 
ال�صباب العربي، وفر�س منط احلياة الغربي 

على العائالت العربية.

املب���اين  لرتمي���م  خط���ة  تد�ص���ن   -42
التاريخية الإ�صالمية بكلفة 220 مليون دولر، 
والهدف احلقيقي ترحيل فقراء امل�صلمن الذي 

ي�صكنون فيها والتخل�س منهم.

43- و�ص���ع ثالث���ة �صيناريوه���ات له���دم 
امل�صج���د الأق�ص���ى، والتخل�س م���ن ح�صوره 

املوؤثر يف امل�صهد القد�صي.

44- اإح���كام �صيطرة اليم���ن املتطرف يف 
الإدارة الإ�رشائيلية ي�صهل الطريق لكن�س الإرث 

احل�صاري الإ�صالمي يف الأق�صى وحوله.

45- ا�صتم���رار تعر����س امل�صج���د الأق�صى 
لعتداءات وجت���اوزات قطع���ان امل�صتوطنن 
التي ت�صاعفت عدة م���رات منذ توقيع اتفاقية 
اأو�صلو، وباخت�صار فاإنه لأجل الهيكل تتم اأكرب 
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عملية تزوير يف التاريخ الب�رشي.

46- التدفق اليهودي املتطرف اإىل �صاحات 
امل�صج����د الأق�صى والذي اأخذ يت����م عالنية منذ 
�صدور حكم املحكمة العليا يف 28-9-2003م، 
وال����ذي اأجاز لهم ال�صالة داخ����ل حرم امل�صجد 
الأق�صى، ما اأدى اإىل توايل القتحامات اليومية 
للم�صج����د من قبل اأف����واج الإرهابين، وخا�صة 
املنخرطن يف برامج رح����الت احلج اليهودي 
املربمج لل�صبيان وال�صباب دون �صن 26 عامًا.

47- جدار الف�صل العن����رشي ي�صكل خطرًا 
حقيقي���ًا على امل�صجد الأق�ص���ى، لأنه يحد من 
توج���ه امل�صلمن لل�ص���الة يف امل�صجد ويفرغ 

مناطق وا�صعة من �صكانها العرب.

48- وجود حوايل 50 األف حاخام يعملون 
يف 112 دول���ة، ويتحدث���ون 87 لغ���ة، ولهم 
م�رشوع واحد واأجن���دة واحدة يف هدم الأق�صى 
واإقام���ة الهيكل. واأ�صدر هوؤلء جمموعة كبرة 

من الفتاوى العدوانية �صد الأق�صى.
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49- ي�صعون لإيجاد هند�صة توراتية يهودية 
للم�صهد القد�صي الذي يحويه امل�صجد الأق�صى 
املب���ارك، رغم ف�صل العدو فعلي���ًا وعمليًا يف 
اإثب���ات وجود الهي���كل اأو ك�صف اأي���ة اأثارة من 

تاريخ ت�صعف يف تاأكيد اأكاذيبهم وادعاآتهم.

50- تطور الذهنية اليهودية باجتاه ت�صكيل 
اإجم���اع داخ���ل املجتمع ال�صهي���وين مبختلف 
مكوناته لتحويل الوجود اليهودي الطارئ يف 

امل�صجد الق�صى اىل حقيقة على الأر�س. 

51- اإن و�صول اليمن املتطرف اإىل رئا�صة 
احلكوم���ة الإ�رشائيلي���ة يعني ع���ودة التبني 
ال�صيا�ص���ي الر�صمي والعلني لفك���رة ال�صماح 
لليه���ود بال�ص���الة يف امل�صج���د الق�ص���ى كما 
اأنها متنح م�رشوع “خل���ق العا�صمة اليهودية 
املقد�صة” زخمًا قويًا ك���ون نيتنياهو من اأ�صد 
املوؤيدين له���ذا امل����رشوع، ي�صاعده يف ذلك 
وج���ود غالبية م���ن ال�صهاينة يدفع���ون بهذا 
الجت���اه. وخطورة ه���ذا امل����رشوع اأنه ياأتي 
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مبوازاة طرح اأمريكا لفكرة تدويل القد�س.

52- وظه���رت عل���ى ال�صط���ح الآن فتاوى 
اليه���ود على  حلاخام���ات معروف���ن ت�صجع 
اقتحام الق�صى وتفتي بال�صالة واأداء الطقو�س 
الوثنية فيه، واملحكمة العليا بدورها وفرت 
الغط���اء لذل���ك حيث يتك�ص���ف تب���ادل اأدوار 
مف�صوح���ة بن املواق���ف ال�صيا�صية والدينية 
والقانوني���ة والإداري���ة والقرب���ان دومًا هو 

امل�صجد املغدور.

53- �ص���در 97 قرارا دولي���ا ب�صاأن القد�س 
وامل�صج���د الأق�صى عطلتها اأمري���كا بنفوذها، 
وهي التي ا�صتخدمت حق النق�س “الفيتو” 32 
م���رة �صد قرارات تدي���ن “اإ�رشائيل” يف جمل�س 
الأمة منذ 1982م فكل الق���رارات الدولية تنفذ 
ول يتعطل منه���ا اإل ما كان منه���ا ب�صاأن بيت 

املقد�س.

54- ال�صيط���رة عل���ى 46 دومن���ًا يف بلدة 
�صلوان، وطرد 1500 عرب���ي م�صلم يعني و�صع 



23

اليد على بوابات ومفاتيح الأنفاق التي تتلوى 
حتت امل�صجد الأق�صى.

55- واإن اإقامة حديقة يف الب�صتان ال�صلواين 
هو متهي���د لتطوي���ق الأق�ص���ى مبجموعة من 
احلدائق لتغير الطبيعة التاريخية الإ�صالمية 
للمكان، فه���م ل ميلكون اآثارًا وي�صعون لإزالة 
م���ا هو قائم بدع���وى جلب ال�صي���اح ملناف�صة 
نيويورك وباري�س �صكاًل والتخل�س من الهوية 

العربية الإ�صالمية فعاًل.

56- ان�صغلت �صلط���ات الحتالل موؤخرًا يف 
اإقامة احلديقة الأثري���ة املقد�صية التي تتكون 
م���ن ت�صع حدائ���ق حميطة بامل�صج���د الأق�صى 
بدع���وى تخ�صر املدينة، م���ع اأن الواقع هو 
اإقام���ة بنية حتتية للهي���كل الثالث املنتظر، 
فالقد����س لي�صت بحاجة اإىل حدائق جديدة لأن 

البلدية متتلك 1578 حديقة ومتنزها.

57- هنال���ك اأكرث م���ن 60 متحفًا يف مدينة 
القد����س يعم���ل اأكرثها على تزيي���ف احلقائق 
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ب�صاأن امل�صجد الأق�صى واحلق الإ�صالمي الثابت 
فيه.

58- وهناك اأكرث م���ن 30 مهرجانا �صنويا 
تقيمها ال�صلط���ات املختلفة يف القد�س، وكلها 
تعمل مل�صخ الأدمغة وتغير القناعات وتثبيت 

الدعاءات الكاذبة.

59- اأم���ا ع���ن اجلامعة العربي���ة فحدث 
ول ح���رج، وهي التي اأقاموه���ا على 12 حجر 
اأ�صا�س و�صعها بلفور وزير خارجية بريطانيا 
بع���د �صقوط القد�س بي���د املحتلن الإجنليز، 
وعمل���ت على تربي���ة اأجيال م���ن الأفاكن يف 
جم���ال التاريخ والآث���ار، ومع ذل���ك ت�صنف 
هذه اجلامع���ة يف امل�صتوى 64 بن اأح�صن 500 
جامع���ة يف العامل، وه���و الت�صنيف الذي مل 

يو�صلوا اإليه اأية جامعة عربية!

60- اإ�صاءة املدينة ليال باألوان فاقعة ذات 
ن�ص���ق يهودي بهدف و�صع ب�صم���ات اإ�رشائيلية 

على الإرث الأثري الإ�صالمي الهائل.
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61- فت���ح الحت���الل ح���ول القد����س ويف 
امل�صتوطن���ات املحيط���ة بالقد����س ويف غرب 
القد�س �صوارع عري�صة وطرق التفافية وا�صعة 
وط���رق خا�ص���ة باليه���ود، واأخ���رى خا�صة 
بامل�صتوطنن باأطوال ت�صل اإىل 8500 كيلومرت، 
وه���ذا اأدى اإىل الته���ام م�صاح���ات �صا�صعة من 

اأرا�صي القد�س ال�رشيف. 

62- �صّيج الحتالل م�صاحات كبرة وحجزها 
كمقابر يهودية، بع�صها فيها قبور بدون جثث 
اأموات به���دف اإ�صغال البقع���ة، وبع�صها فيها 
اأموات واخلطر هو دفن نح���و مائة وخم�صن 
األف يه���ودي يف القد����س، والغر�س هو ربط 
اليهود باملدينة، حيث اأن ثقافتهم قبورية يف 

الأ�صا�س.

63- م�ص���ادرة الأوق���اف الإ�صالمية واأمالك 
الغائب���ن واإقامة من�ص���اآت يهودي���ة عليها، 
وت�صجي���ل الأق�ص���ى با�صم الو�ص���ي على اأمالك 

الغائبن.
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64- اإنه���م ي�صتخدمون كل الو�صائل وب�صكل 
متع�صف ل�صنع مدين���ة يهودية مقد�صة موازية 
للبل���دة القدمي���ة مبقد�صاتها وت�ص���رتك معها 
يف البقعة ذاته���ا. ولأن ه���ذه املدينة ت�صنع 
م���ن العدم، فاإنه���ا �صتحل عبئ���ًا وغ�صبًا على 
اأجزاء وا�صعة من احلي الإ�صالمي وحارة �رشف 
املجاورة لالأق�صى ومناطق كبرة من �صلوان، 
ومتتد اإىل اأ�صفل امل�صجد الأق�صى وتتو�صع �رشقًا 
اإىل جبل الزيتون والط���ور. اإنها مدينة كاملة 
نزل���ت بالبارا�صوت على الأق�ص���ى وحميطه، 
“م����رشوع تاأهي���ل احلو�س  ويطلق���ون عليها 

املقد�س”.

65- ال�صع���ي احلثيث لنزع �صفة الإ�صالمية 
عن امل�صجد الأق�صى -وهي ال�صفة التي قررها 
القراآن الكرمي- وحتويله اإىل جمال مفتوح اأمام 

اليهود وال�صياح.

66- تطويق امل�صج���د الأق�صى ب�صل�صلة من 
الكن�س اليهودية التي ت�صهل عمليات القتحام 
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للم�صج���د، وتوفر الغطاء لأعم���ال احلفريات 
اجلائرة، ومن اأخطر هذه الكن�س كني�س خيمة 
اإ�صح���اق، وكني�س هوف���ر، وكني�س املدر�صة 

التنكزية.

67- العم���ل على �صطب الوج���ود ال�صكاين 
العرب���ي م���ن خ���الل ت�صهي���ل تهج���ر بقايا 
امل�صيحي���ن، وتكثي���ف ال�صتيط���ان واجلدار 
الفا�ص���ل، وتهج���ر امل�صلم���ن م���ن القد�س 

ال�رشيف.

68- �صع���ار “2020م” له اأبع���اد خطرة، 
لأنه يعني التخل�س م���ن الدميغرافيا العربية 
يف القد����س للتف���رغ للجغرافي���ا بع���د ذلك، 
وهم يرفع���ون �صع���ار “الدميغرافيا اأخطر من 

اجلغرافيا”.

69- توجيه ع�رش املهاجرين اجلدد لل�صكن 
يف القد����س ي�صكل تهدي���دًا حقيقي���ًا للم�صجد 
الأق�ص���ى، وكذل���ك فاإن وج���ود رب���ع مليون 
م�صتوط���ن حول القد����س و�صتمائة األف يهودي 
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يف غرب القد�س يعظم من املخاطر امل�صتقبلية 
التي تتهدد القد�س.

70- 64% م���ن يه���ود الق��د�س ول���دوا فيها 
و39 % م���ن يهود القد�س متطرف���ون و58% من 
اليهود فيها اإما متطرفون اأو قابلون للتطرف، 
وهذا ي�صكل تهدي���دا وجوديا لكينونة امل�صجد 

الأق�صى املبارك.

71- ن����رش املخدرات يف اأو�ص���اط ال�صباب 
العرب���ي وفر�س من���ط احلي���اة الغربي على 
العائ���الت العربية وفر����س �صيا�صة التجهيل 

وت�صديد اخلناق على املوؤ�ص�صات التعليمية.

72- نزع الهويات، وطرد ال�صكان، وتغير 
املناهج، واإحل���اق الكهرباء، و�صم البلدية، 
وتبديل القوان���ن واأ�ص���ول التقا�صي، ومنع 
الزواج من بنات ال�صف���ة الغربية، والت�صديد 
عل���ى ترخي�س املب���اين، وه���دم العقارات، 
وم�صادرة الأرا�صي، وفت���ح الطرق اللتفافية 
العري�ص���ة، ومد �صكك القط���ار، اإىل اآخر هذه 
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الآليات التي ت�صهم يف التمهيد ل�صطب امل�صجد 
الأق�صى ب�صكل نهائي.

73- رخ���اوة املفاو�س العرب���ي عمومًا، 
والفل�صطين���ي خ�صو�صًا، و�صحال���ة الت�صدي 
ملخططاته���م اأغراهم بالتم���ادي على امل�صجد 

الأق�صى.

74- اإن �صيط���رة “اإ�رشائيل” لي�صت ظاهرة 
اإقليمية، بل ه���ي جتل اإقليمي لظاهرة عاملية 
تبغ���ي تهوي���د الب�رشية، وتهدي���د الإن�صانية 
جمعاء، وحا�صل هذا العدوان �صيقع على بقعة 

امل�صجد الأق�صى ابتداًء.
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