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  :المسجد األقصى یستصرخ 

  لنیرانفمن یطفىء ا.. أربعون عاما والحریق ما زال مشتعالً 

  

    :لخدم 

إحتلت القوات اإلسرائیلیة المسجد األقصى المبارك ، ودنست ساحاتھ في أول لحظات  م7/6/1967يف 

اإلثنین واألربعین تعرض المسجد األقصى لھجمات  على مدار سني اإلحتالل اإلسرائیلياإلحتالل ، ومن یومھا و

رزھا جریمة إحراق أجزاء كبیرة من المسجد األقصى إحتاللیة شرسة وإنتھاكات وإعتداءات لم تتوقف ، وكان أب

◌ً من ضمنھا منبر صالح الدین األیوبي ،  ومّر إثنان وأربعون  وما زال حریق المسجد األقصى مشتعالً ،  اماع

  .وإن تعددت أشكالھ ومسّمیاتھ 

ا المؤسسة سّجلت تصاعداً ملحوظا ومخاطر غیر مسبوقة أوقعتھ بالذات إالّ أن السنین واألشھر األخیرة

اإلسرائیلیة اإلحتاللیة على المسجد األقصى المبارك ، وبات من الواضح أن المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة 

تخطط لتنفیذ إعتداء كبیر على المسجد األقصى المبارك ، خاصة في ظل حكومة إسرائیلیة قد ترتكب حماقات 

  .وإجراءات ھستیریة بحق المسجد األقصى المبارك

التقریر نستعرض أھم المستجدات والمخاطر واالعتداءات التي یتعرض لھا المسجد األقصى المبارك في ھذا 

بشكل شبھ یومي ، ناھیك عن المخاطر األخرى التي تعرض لھا المسجد األقصى وما زال ، وسنحاول أن 

  .هنستقرئ مستقبل المسجد األقصى وضرورة التحرك الفوري إلنقاذ
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  :ھیكل أسطوري  ءانب.. حلم أسود  : أ 

الذي لن یتحقق إن شاء  –في ھذه األیام باتت المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة تسعى الى تحقیق حلمھا األسود 

على حساب المسجد األقصى المبارك ، المزعوم  ھیكل أسطوري تسمیھ الھیكل الثالثطامعة ببناء  –ىلاعت هللا 

  :، ویتضح ذلك من خالل 

ً -ینیة قیام جماعات یھودیة د  - أ بإقتحام المسجد األقصى وأداء شعائر دینیة  -بالمئات اسبوعیاً وباآلالف سنویا

وأداء بعض شعائر " مسار دیني " وطقوس تلمودیة داخل المسجد األقصى المبارك ، وتنظیم مسیرات دینیة في 

لقوات اإلسرائیلیة المزعوم ، داخل المسجد األقصى المبارك ، كل ذلك بحراسة ا" مراسیم الھیكل " ما یسمى 

  .االحتاللیة ، ومنع أي إنسان من االقتراب أو التدخل ولو كان حراس األقصى وسدنتھ 

المزعوم ، ومجسم كبیر للھیكل الثالث المزعوم قبالة المسجد " شمعدان الھیكل الذھبي " نصب ما یسمى بـ    - ب

عد عشرات األمتار من المسجد األقصى األقصى المبارك ، من الجھة الغربیة قرب ساحة وحائط البراق ، على ب

 .استعدادا إلدخالھ الى داخل المسجد األقصى في أقرب وقت حسب حساباتھم وأجندتھم 

قیام منظمات وجماعات یھودیة دینیة بتحضیر مستلزمات بناء الھیكل المزعوم وكل أدواتھ لنقلھا الى المسجد   - ت

تحضیرات بحسب تقدیرات زمنیة عندھم ، تترافق مع حمالت األقصى ، لبناء الھیكل المزعوم فور اإلنتھاء من ال

 .جمع تبرعات إلنھاء التحضیرات سریعاً 

مما یسمى عندھم بالمرجعیات " اآلراء والتعالیم الدینیة الیھودیة "و " الفتاوى الدینیة الیھودیة " زیادة منسوب   - ث

المسجد األقصى وأداء الشعائر الدینیة الیھودیة  الدینیة وقیادات الجماعات الیھودیة الدینیة ، الداعیة الى اقتحام

والطقوس التلمودیة داخل المسجد األقصى المبارك ، مما صّعد من اقتحامات الجماعات الیھودیة الى المسجد 

األقصى المبارك خاصة من فئة األطفال والشباب والنساء ، وتخصیص الجوائز والمحفزات للمشاركة بھذه 

 .تھیئة أرضیة مناسبة لھم لتعمیق ضرورة تسریع بناء الھیكل المزعوم الطقوس ، كل ذلك بھدف 

إزدیاد ملحوظ في عدد المنظمات والجمعیات الیھودیة العاملة والناشطة  في مجال بناء الھیكل المزعوم ، ھذه   - ج

 .المنظمات تطالب بتسریع بناء الھیكل المزعوم على حساب المسجد األقصى المبارك 

لكل نشاط او إجراء یصّب  - أكثر من قبل -ي الرسمي والحزبي والشعبي الصریح والواضح تلقي الدعم السیاس  - ح

في تنفیذ مخطط بناء الھیكل المزعوم ، ومشاركة األحزاب السیاسیة الیھودیة في اقتحامات المسجد األقصى وأداء 

 .ثیة في الكنیست اإلسرائیلي الشعائر الدینیة والتلمودیة داخل المسجد األقصى ، وتنظیم األیام الدراسیة والبح

في بلدة سلوان جنوبي " حدیقة الملك داوود " التحضیر لبناء مرافق الھیكل المزعوم ،كالتحضیر لبناء ما یسمونھ   - خ

 " . مدینة داوود " المسجد األقصى ، وذلك بعد اإلنتھاء من بناء مركز زوار تحت اسم 
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یع ببناء الھیكل المزعوم كأحد األھداف اإلستراتیجیة اإلجماع القومي والدیني الیھودي على ضرورة التسر  - د

 .العملیة للحركة الصھیونیة  والدولة العبریة الیھودیة ، وان استطالعات الرأي األخیرة لتشھد على ذلك 

ً لبناء الھیكل المزعوم على حساب المسجد األقصى ،   - ذ ً وعالمیا التكثیف اإلعالمي والتعبوي والتثقیفي إسرائیلیا

 .الدورات والمراكز العالمیة الداعیة الى بناء الھیكل األسطوري المزعوم  افتتاحو

تكثیف دخول المجموعات المسیحیة المتصھینة الى المسجد األقصى ، وتنظیم شروحات تدعو الى بناء الھیكل   - ر

یكیا المزعوم كجزء من عقیدة الخالص المسیحي عند ھذه الفرق اإلنجیلیة المتصھینة او ما یطلق علیھا أمر

 . -علیھ السالم  –المحافظین الجدد ، الذین یؤمنون بضرورة بناء الھیكل المزعوم كمقدمة لنزول سیدنا المسیح 
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 :مخطط متدرج لتقسیم المسجد األقصى بین المسلمین والیھود  :ب

رامج  والتنفیذ المتدرج لمخطط تقسیم في ھذه األیام بدأت المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة تعّد الخطط والب

المسجد األقصى المبارك بین المسلمین والیھود كما حصل في المسجد اإلبراھیمي في مدینة الخلیل ، أما أبرز 

 :اإلشارات الى ذلك 

قیام المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة بإغالقات لیلیة ألجزاء من المسجد األقصى ، تمتد ما بین مصلى النساء   - أ

ً ، مروراً بمسطح المصلى المرواني ومنطقة البوابات العمالقة للمصلى المرواني وا لمتحف اإلسالمي غربا

والمنطقة المشجرة شرقاً ، ومنع أي من المصلین او حراس المسجد األقصى من االقتراب من المكان ، ثم إطالق 

  .ائیلي في أوقات اإلغالقات من قبل قوات اإلحتالل اإلسر" ةقلغم ةقطنم"ىمسم 

قیام المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة بأعمال تصویر واسعة ومسح ھندسي بواسطة كامیرات فیدیو وفوتوغرافیة   - ب

من قبل مختصین ومھندسین من قبل بلدیة اإلحتالل في القدس ، خاصة في المنطقة المذكورة أعاله ، باإلضافة 

 .الى منطقة المسجد األقصى القدیم والمصلى المرواني 

حاوالت قوات اإلحتالل اإلسرائیلي منع المصلین من تأدیة صلواتھم في أماكن معینة من المسجد األقصى ، أو م  - ت

إلقاء الدروس في ھذه المنطقة ، خاصة في منطقة باب المغاربة من الداخل ، وتواجد قوات اإلحتالل اإلسرائیلي 

 .المكثف والدائم في ھذه المنطقة بالذات 

ل اإلسرائیلي بنصب شبكات كھرومغناطسیة تعمل باألشعة في مناطق في المسجد األقصى ، قیام قوات اإلحتال   - ث

 . تمكنھا من عزل ھذه المناطق في المسجد األقصى المبارك ، متى قررت ذلك 

نشر مخططات إسرائیلیة تفصیلیة ، تسعى الى بناء كنس یھودیة داخل المسجد األقصى ، أو تحویل أجزاء من   - ج

الى كنس یھودیة ، وأبرز األماكن المستھدفة ، مسجد البراق ، المدرسة التنكزیة ، المسجد المسجد األقصى 

  .األقصى القدیم ، المصلى المرواني 
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 املنطقة اليت جتري عليها املؤسسة اإلسرائيلية اإلحتاللية إغالقات ليلة يف بعض األوقاتاخلط األمحر هي 
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 :محاوالت لتحویل األقصى الى متنزه عام  :ج

علما أن ھذه  -ىصق المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة تسعى الى تحویل مساحات واسعة من المسجد األ

الى ساحات عامة ومتنزه عام وأماكن  -المساحات والساحات ھي جزء ال یتجزأ من المسجد األقصى المبارك 

عامة تابعة لبلدیة اإلحتالل في القدس ، وفرض األمر الواقع للتعامل مع ساحات المسجد األقصى بھذا اإلعتبار 

 :، وأوضح مالمح تنفیذ المخطط 

یاح األجانب یومیاً وعشرات اآلالف سنویاً الى المسجد األقصى ، دون موافقة دائرة األوقاف إدخال آالف الس  - أ

اإلسالمیة بالقدس ، بحیث ینتشر آالف السیاح األجانب شبھ عراة في أنحاء المسجد األقصى المبارك ، ویتجولون 

نب ھؤالء وكأنھم في متنزه عام في المسجد األقصى بحراسة قوات اإلحتالل اإلسرائیلي ، ویتصرف السیاح األجا

، وتنتشر في المسجد األقصى خالل ھذه الجوالت الیومیة مظاھر بذیئة ال تلیق بحرمة المسجد األقصى المبارك 

، كاللباس الفاضح من النساء والرجال ، تشابك األیدي والعناق والقبالت وكشف العورات والتصویر الجماعي 

قصى ، وشرب السجائر ، بل وتخصیص مكان لشرب السجائر شبھ متعارف المخل باألخالق وبحرمة المسجد األ

علیھ بین السیاح األجانب والمرشدین السیاحیین للفرق السیاحة األجنبیة ، كل ذلك بترتیب وسیاسة إسرائیلیة 

  .ممنھجة ومتصاعدة

مر داخل ساحات المسجد قیام قوات اإلحتالل اإلسرائیلي بأعمال مخلّة باألداب، كالتدخین ، وأحیانا شرب الخ  - ب

 . األقصى المبارك 

منع قوات اإلحتالل اإلسرائیلي سدنة المسجد األقصى المبارك من إستعمال المیاه داخل المسجد األقصى وساحاتھ   - ت

 . ، بإدعاء أن ھذه ساحات عامة تابعة للبلدیة وال بد من أخذ اإلذن من البلدیة إلستعمال المیاه 

من قبل المؤسسة اإلسرائیلیة  اإلحتاللیة وأذرعھا التنفیذیة تطلق إسم ساحات نشر خرائط ومخططات ھندسیة   - ث

ومناطق عامة مفتوحة على  ساحات المسجد األقصى المبارك ، وتبقي  مسمى المسجد األقصى فقط على بناء 

 الجامع القبلي المسقوف ومسجد قبة الصخرة  ، في داللة واضحة لتحویل مساحات وساحات المسجد األقصى

 .لساحات عامة تابعة لبلدیة اإلحتالل اإلسرائیلي 
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 :فرض السیطرة الكاملة على المسجد األقصى  :د

باتت المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة في السنوات واألشھر األخیرة تسعى الى فرض السیطرة الكاملة على 

سجد األقصى المبارك ، بشكل ملفت یشیر الى فرض المسجد األقصى وتكریس المظاھر اإلحتاللیة في الم

خطوات ومخططات إحتاللیة تشكل خطراً مباشرا على المسجد األقصى المبارك ، ومن أھم مظاھر فرض 

 :السیطرة الكاملة  

منع أعمال الترمیم والصیانة واإلعمار في المسجد األقصى المبارك ، مع العلم أن المسجد األقصى بحاجة الى   - أ

لمشاریع اإلعماریة  وأعمال الترمیم في المسجد األقصى ، والتي تكلف مالیین الدوالرات لحفظ المسجد عشرات ا

األقصى ورعایتھ وإعماره ، والمؤسسة اإلسرائیلیة الیوم تمنع أعمال الترمیم ولو أعمال تبلیط بسیطة في ساحات 

  .المسجد األقصى المبارك 

تدّخل المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة بشكل سافر في صالحیات وأعمال دائرة األوقاف اإلسالمیة في القدس ،   - ب

ومحاوالت ال تتوقف إلعاقة أعمال دائرة األوقاف مھما كانت بسیطة ، وكان آخرھا إعتقال مھندس لجنة إعمار 

ي بسبب تغییر أحد شبابیك قبة الصخرة المسجد األقصى وبعض الموظفین من قبل قوات اإلحتالل اإلسرائیل

 .المشرفة  ، باإلضافة الى اعتقال ثم إبعاد أحد أئمة المسجد األقصى  القدامى من القدس الى الضفة الغربیة 

قیام قوات اإلحتالل اإلسرائیلي بنصب عشرات كامیرات المراقبة داخل المسجد األقصى وعلى جمیع األبواب   - ت

المسجد األقصى ، ترصد أدق التفاصیل في المسجد األقصى المبارك من قبل ونصب أسیجة إلكترونیة حول 

 .قوات اإلحتالل اإلسرائیلي 

تصاعد إقتحامات قوات اإلحتالل اإلسرائیلي والمخابرات اإلسرائیلیة الى كل أجزاء المسجد األقصى المبارك ،    - ث

نیة متقاربة تترافق مع أعمال رصد والقیام بجوالت مشبوھة بأعداد كبیرة في المسجد األقصى وبدورات زم

 .وتصویر وتوثیق وشروحات ال یعرف فحواھا إالّ ما ندر 

إدخال المجنّدات من قوات اإلحتالل اإلسرائیلي بشكل مكثف الى المسجد األقصى وعلى جمیع أبواب المسجد    - ج

لم یكّن یدخلن الى المسجد األقصى المبارك ، وتنظیم جوالت مختلطة من الجنود والجندیات ، علماً أن الجندیات 

 .األقصى المبارك ، او حتى الوقوف على أبوابھ 

إحاطة المسجد األقصى من الداخل والخارج بقوات إحتاللیة كبیرة ونصب الحواجز والمتاریس العسكریة حول   - ح

 .المسجد األقصى المبارك 

وحول المسجد األقصى المبارك وزیادة تكثیف إقامة المراكز والنقاط  التابعة لقوات اإلحتالل اإلسرائیلي داخل   - خ

 .داخل وفي محیط المسجد األقصى المبارك  اإلحتاللیة عدد القوات اإلسرائیلیة
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منع إدخال وجبات اإلفطار للصائمین في المسجد األقصى المبارك في كثیر من األحیان ، بل ومصادرة ھذه   - د

 .الوجبات 

المبارك ، وفرض المنع المتكرر لدخول المصلین الى فرض قیود مشددة على الوافدین الى المسجد األقصى   - ذ

المسجد األقصى ، وفرض اإلغالق على المسجد األقصى ، وتحدید األجیال التي یسمح لھا دخول المسجد 

األقصى ، ھذا بما یتعلق بأھل الداخل الفلسطیني وأھل القدس ممن ھم داخل جدار الفصل العنصري ، أما أھل 

ة فإنھم ممنوعین من الوصول الى القدس والى المسجد األقصى ، بل ھناك قسم من أھل الضفة الغربیة وقطاع غز

القدس ممن ھم الیوم خارج جدار الفصل العنصري یمنعون من دخول القدس وبالتالي الوصول للصالة في 

ضعب المسجد األقصى المبارك ، كما یفرض منع دخول المسجد االقصى ألیام أو أسابیع أو أشھر أو سنوات ل

المصلین من القدس ومن أھل الداخل الفلسطیني ، وكل ذلك بھدف  تفریغ المسجد األقصى من المصلین وعزلھ 

 .عن محیطھ الفلسطیني 

التعرض لصالحیات حراس وسدنة المسجد األقصى ، والتضییق علیھم ، وقد یصل األمر الى اإلعتداء جسدیاً   - ر

تالل اإلسرائیلي والمخابرات ، بل وتھدیدھم بأرزاقھم ، وقد یمنع علیھم  وتھدیدھم بمالحقتھم من قبل قوات اإلح

حراس األقصى من دخول األقصى ألیام أو أسابیع أو أشھر ، كل ذلك بھدف تفریغ مھام ووظیفة حارس األقصى 

 .من محتواھا ، وكل ذلك لتسھیل تمریر مخططات المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة بحق المسجد األقصى المبارك

إلعالن عن بناء جسر عسكري كبیر عند باب المغاربة ، یمّكن المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة من إدخال آالف ا  - ز

عناصر القوات اإلسرائیلیة واآللیات العسكریة دفعة واحدة الى داخل المسجد األقصى المبارك ، وھذا یشیر 

 .ریب بوضوح الى ما تخطط  لھ المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة عن الق

تكرار مظاھر إنتھاك حرمة المسجد األقصى من خالل تصرفات قوات اإلحتالل اإلسرائیلي ، كسّب الذات   -  س

 .اإللھیة داخل المسجد األقصى ، تناقل الكالم واأللفاظ البذیئة واإلباحیة عبر أجھزتھم الالسلكیة ومكلماتھم الھاتفیة

لسجن ، لإلعالمیین من مصورین ومراسلین ، ومنع إدخال التعرض بالتضییق المشدد أو اإلیذاء ، اإلعتقال ، ا  -  ش

مع العلم  الكامیرات داخل المسجد األقصى ، كل ذلك لحجب المعلومة والخبر عما یتعرض لھ المسجد األقصى ، 

 .أن السیاح األجانب والمجموعات الیھودیة تقوم بإدخال الكامیرات والتصویر دون معوقات 
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 :شبكة من الحفریات واألنفاق  :ھـ 

لإلحتالل  األول وما زالت بأعمال حفریات وتنقیب وحفر أنفاق منذ الیومالمؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة تماق 

وحتى الیوم ، تحت المسجد األقصى المبارك وفي محیطھ القریب ، حتى تشكلت اآلن شبكة من األنفاق تحت 

ألقصى وفي محیطھ القریب ، بعض ھذه الحفریات واألنفاق معروفة ،والكثیر منھا ال یعرف مسارھا المسجد ا

وحجمھا الحقیقي ، إال أن القرائن تشیر الى أن ھذه األنفاق والحفریات وصلت الى منطقة الكأس في المسجد 

 تفي اآلونة األخیر تكثفاألقصى المبارك ما بین الجامع القبلي المسقوف وبین قبة الصخرة المشرفة ،  و

 .أعمال الحفریات واألنفاق تحت المسجد األقصى وفي المحیط القریب منھ 
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  : تھوید محیط األقصى  :و

تسعى المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة الى تھوید المحیط القریب من المسجد األقصى المبارك وجعلھ نقاط 

  : مباشر على المسجد األقصى المبارك ، وأبرز المظاھر واإلجراءات التھویدیة كالتاليإنطالق إلعتداء 

مائة كنیس یھودي ، وبأبنیة وقباب عالیة تھدف الى محاولة حجب رؤیة  وحنبإحاطة المسجد األقصى المبارك   - أ

ال یبعد بعضھا سوى قبة الصخرة باعتبارھا أحد المعالم اإلسالمیة البارزة في القدس ، ھذا الكنس الیھودیة 

  .عشرات األمتار عن المسجد األقصى ، وترتبط مع شبكة األنفاق تحت وفي محیط المسجد األقصى المبارك 

إقرار مخطط إسرائیلي والشروع بتنفیذه یقضي بإحاطة المسجد األقصى بسبع حدائق توراتیة تحت مسمى حدائق   - ب

 .وبساتین ومتنزھات عامة 

ر البلدة القدیمة والبوابات والمواقع األثریة اإلسالمیة والعربیة ، تحت مسمى الترمیم الشروع بأعمال تھوید ألسوا  - ت

والتصلیح ، والھدف الحقیقي ھو طمس المعالم اإلسالمیة والعربیة التاریخیة والحضاریة في القدس وحول 

 . المسجد األقصى المبارك 

دیمة ، مما أدى الى تصدعات وتشققات واسعة تواصل وتصاعد الحفریات تحت بیوت أھل القدس في البلدة الق   - ث

في بیوتھم ، تھدد األھل في بعض األحیان بترك المنزل خشیة االنھیار ، خاصة في المنطقة القریبة المحیطة 

 .بالمسجد األقصى ، والھدف تقلیل الوجود الفلسطیني المقدسي المحیط بالمسجد األقصى المبارك 

مقدسیة في البلدة القدیمة بالقدس ، خاصة تلك القریبة والمالصقة للمسجد اإلستیالء على عشرات العقارات ال  - ج

األقصى المبارك ، وتحویل ھذه العقارات الفلسطینیة المقدسیة الى بؤر استیطانیة تشكل خطراً مباشراً على 

 .المسجد األقصى المبارك 

الصقة والقریبة من المسجد األقصى ، تصعید ھدم البیوت المقدسیة في البلدة القدیمة بالقدس وفي األحیاء الم  - ح

وحمالت إخطارات ھدم مئات البیوت الفلسطینیة ، بھدف تطویق المسجد األقصى بطوق استیطاني ، وإقامة 

حدائق توراتیة فوق األرض ، ترتبط  بشبكة أنفاق تمتد في البلدة القدیمة بالقدس والى األحیاء المجاورة  ، خاصة 

جد األقصى المبارك ، باإلضافة الى الحفریات اإلسرائیلیة في ھذا المناطق ، بھدف في منطقة سلوان جنوبي المس

تشكیل مدینة یھودیة دینیة سیاحیة تحتیة ، كل ذلك یھدف  الى عملیات تطھیر عرقي تؤدي الى عزل المسجد 

ىصق األقصى عن المحیط الفلسطیني المالصق والقریب ، والذي یعتبر خط الدفاع األول عن المسجد األ

 .المبارك

تكثیف التواجد الیھودي والسیاحي في المحیط القریب من المسجد األقصى المبارك  ، عبر خطة ممنھجة   - خ

لتقلیل التواجد الفلسطیني ، یترافق كل ذلك بحمالت إعالنیة وإعالمیة و لضرب اإلقتصاد المقدسي ومدروسة
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والمسّمیات  ، وترصد لھذه الحمالت میزانیات  تضلیلیة لتاریخ عبري موھوم في القدس ، یشمل تغییر األسماء

 .ضخمة جداً 
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  : من یطفىء الحریق= 

إّن كل ما ذكر ھو محاور مجملة لما یتعرض لھ المسجد األقصى المبارك ، وكل محور فیھ من التفصیالت الكثیر 

ً تقوده المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة ، تسعى من ، وواضح في الرؤیة الشاملة أن ھناك مخططاً إستراتیجی ا

تسارع الزمن الیوم خاللھ الى تحقیقھ بالتدریج ، ولكن من المالحظ أن المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة باتت 

لتحقیق ھذا المخطط الذي یتركز في محورین او مرحلتین ، أما المحور األول فھو تقسیم المسجد األقصى 

المسلمین والیھود ، وھو ھدف مرحلي مؤقت ، تسعى المؤسسة اإلسرائیلیة اإلحتاللیة من خاللھ الى المبارك بین 

تحقیق الھدف الثاني وھو بناء ھیكل أسطوري مزعوم على حساب المسجد األقصى المبارك ، والمؤسسة 

 والسیاسیة تخطیطیة واإلعالمیةاإلسرائیلیة اإلحتاللیة الیوم ترصد كل إمكانیاتھا المالیة والمادیة واللوجستیة وال

 " .ال قیمة إلسرائیل بدون القدس ، وال قیمة للقدس بدون الھیكل " لتنفیذ ھذا المخطط بحسب مقولة ابن غوریون 

ولقد بات المسجد األقصى المبارك الیوم في خطر شدید ومباشر ، وكل یوم یمّر یزداد ویتصاعد ھذا الخطر على 

بعیدة المدى على مستوى الحاضر وضع خطة إستراتیجة مرحلیة وأخرى ما یقتضي المسجد األقصى المبارك ، م

اإلسالمي والعربي والفلسطیني لمواجھة المخططات اإلسرائیلیة ، ورصد كل اإلمكانیات واآللیات والمیزانیات 

د األقصى ، مؤكدین أن المسجإلنقاذ المسجد األقصى من خطر الھدم او التقسیم او بناء ھیكل أسطوري مزعوم 

المبارك بكل مساحاتھ وساحاتھ وأبنیتھ وأورقتھ ، ما فوق األرض وما تحت األرض ھو حق خالص لإلسالم 

  .والمسلمین ولیس لغیرھم فیھ حق ولو بذرة تراب واحدة

ونحن الیوم في ھذه  التقریر العاجل نضع كل الحاضر اإلسالمي والعربي والفلسطیني في واقع حال المسجد 

مذكرین أن المسجد األقصى والحفاظ ونضع الجمیع أمام مسؤولیاتھم تجاه المسجد األقصى ، بارك ، األقصى الم

علیھ وإنقاذه أمانة في أعناق الجمیع على مستوى الحكام والشعوب ، على المستوى الرسمي والشعبي ، والمسجد 

  . العمل الجاد والفوري إلنقاذه الیوم قبل غدٍ  من األمة جمعاء األقصى ینتظر

  :  ةظحالم     

  - )  نطلب اإلشارة الى مصدر الخبر والصور ( 

  : لمزید من التواصل والتنسیق اإلعالمي یرجى اإلتصال بـ محمود ابو عطا  
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