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مذكرة السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل الدكتور إسحق الفرحان، وزير األوقاف 
 والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردين، حول بعض اخملططات

 اإلسرائيلية اجلديدة التي تمس احلرم الشريف يف القدس

 ) 1971/ 4/ 25الدستور، عمان، (       1971/ 4/ 19عمان، 

 عمان  -معايل وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية احملترم 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أنقل ملعاليكم اليوم جمموعة أخرى من 
التخطيطات واخملالفات اإلسرائيلية ضد احلرم القدسي الشريف وما يجاوره من عقارات وقفية 

 : يف املدينة املقدسة، وتضم هذه اجملموعة ما يليإسالمية تهدد الكيان اإلسالمي والعربي 

إصدار قانون إسرائيلي يهدد ملكية ساحات احلرم الشريف ويبيح لليهود حق الصالة فيها   -1
 :تمهيدًا إلنشاء هيكل سليمان فيها

ما زالت الصحف اإلسرائيلية توايل حملتها التحريضية يف نشر أنواع من البيانات والتمهيدات 
ادة حملة يهودية شعبية مركزة ضمن خمطط إعالمي إسرائيلي موجه، تستهدف الداعية لقي

غير مقدسة لدى  يالتعجيل بإصدار قانون إسرائيلي يعتبر ساحات احلرم القدسي الشريف أراض
وقد نقلت ملعاليكم يف كتابي . املسلمين، ويطالب بإباحة إقامة الصلوات اليهودية اجلماعية فيها

بعض ما وصلني من ترجمات عن الصحف اإلسرائيلية بخصوص  1971/ 3/ 30املؤرخ يف 
آخر من أطراف هذه  اًهذه احلملة، وأنقل لكم اليوم طرفقيام منظمتين يهوديتين متطرفتين تقودان 

احلملة اخملطط لها واملوجهة من الصهيونية العاملية، ال يقل خطورة عن حمالت املنظمتين 
ذه احلملة، فقد نشرت جريدة هآرتس اليهودية، والتي تعتبر يف املذكورتين، بل ويعتبر جزءًا من ه

/ 3أوساط إسرائيل بأنها تنطق باسم املستقلين واملعتدلين من اليهود، يف عددها الصادر بتاريخ 
مقاالً أظهرت فيه بعض فقرات من رسالة حتريضية ضد احلرم القدسي الشريف،  1971/ 3

ه يعقوب حيروتي موجهة إىل وزير األديان اإلسرائيلي، موجهة من حمامٍ يهودي من تل أبيب اسم
حترضه على استعجال تقديم القانون إىل البرملان اإلسرائيلي، وتكشف اجلريدة عن اإلجراءات 

التمهيدية التي قام بها وزير األديان اإلسرائيلي للتوصل إىل ما يخططون من االستيالء على 
لالستيالء على مسجدي الصخرة املشرفة واملسجد  ساحات احلرم القدسي الشريف كخطوة أولية

 . األقصى املبارك، وإنشاء هيكل يهودي كبير على أنقاضهما

 . ونظرًا خلطورة هذا املقال أنقل لكم ترجمته احلرفية ضمن امللحق املرفق
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ومؤخرًا نقلت لنا أجهزة اإلعالم أخبار مظاهرة يهودية جديدة، حاولت الدخول إىل احلرم 
جبل البيت كما يسمونه  -ن باب املغاربة، والقيام بصالة داخل مسجد الصخرة املشرفة الشريف م

وقد رافق املتظاهرين  -كما يَدَّعون  -بمناسبة الذكرى السنوية لكفاح وموت يهود وارسو  –
 ايليشا شبيفلمان، مراسل شريط األنباء اإلسرائيلي الذي يُذاع باللغة العبرية من إذاعة إسرائيل، وقد

وق ثالث مرات ثم تال ذلك سجل املراسل بعض الهتافات وقال إن املظاهرة بدأت بصوت نفخ الب
 . هتاف

يجب أن نصلي يف جبل  .شعب إسرائيل، شعب إسرائيل، شعب إسرائيل، جاء شعب إسرائيل حي
  .إننا نريد الصالة يف الصخرة ولن يمنعنا أحد من ذلك .البيت

 :ه يهود األراضي احملتلة بأجمعهم قائالًوأضاف املذيع، بالعبرية، ليسمع 

جاء املتظاهرون من باب املغاربة يف حماولة للدخول إىل احلرم، لكن الشرطة منعتهم فأقاموا 
 -صلواتهم عند باب املغاربة ثم جلسوا على األرض وأخذوا ينشدون النشيد القومي اإلسرائيلي 

 . القدس مدينة املقدسات لليهود -هاتكفا 

/ 10/ 10رغم قرار منظمة األونيسكو يف : احلفريات حول احلرم القدس الشريف استمرار  -2
الذي ندد بأعمـال احلفـريات يف املناطق احملتلة، وخاصة القدس، والذي يدعو سلطـات  1969

عـن احلفريات وخاصة حول احلرم القدسي، رغم ذلك،  االحتـالل اإلسرائيلي باالمتنـاع كلياً
يف  - يديعوت –سرائيلي ما زالت تـواصل حفـرياتها، فقد ذكرت جريدة فسلطات االحتالل اإل

أن هذه احلفريات وصلت قرب الزاوية اجلنوبية الغربية  1971/ 1/ 5عددها الصادر بتاريـخ 
أن هذه  1971/ 3/ 15مترًا، وكتبت نفس اجلريدة يف عددها الصادر بتاريخ  35للحرم إىل عمق 

احلفريات توسعت وامتدت إىل بقعة تقرب من ثمانية أمتار من مدرسة بنات األقصى الغربية يف 
 . سجد األقصى، وربما يكون هذا االمتداد توطئة لهدم املدرسةامل

إن هذه احلفريات هي خمالفات جديدة تستوجب االهتمام، وهي مع حماوالت مصادرة 
ساحات احلرم وسلسلة الصلوات اليهودية التي تمت فيها خالل السنوات التي أعقبت االحتالل، 

ودولية لوضع حد لها بسرعة وقبل أن جتابهنا  تستدعي القيام بحملة أردنية وعربية وإسالمية
 .والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته .إسرائيل باألمر الواقع
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