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السيد روحي اخلطيب، أمين القدس، إىل الدكتور إسحق الفرحان، وزير األوقاف  رسالة
  والشؤون واملقدسات اإلسالمية األردين، حول مساع إسرائيلية جديدة

  لالستيالء على مساحات احلرم الشريف

  )حمفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية(     30/3/1971عمان، 
  

 وبركاته وبعد،عليكم ورحمة الله  السالم

أنقل لكم، اليوم، خبراً على غاية من اخلطورة، يتعلق بتخطيطات اسرائيلية جديدة تهدف   
لالستيالء على ساحات احلرم الشريف بالقدس، وتهيئتها ألماكن عبادة يهودية مفتوحة، كخطوة 

  .سالمية داخل احلرمإلسرائيلية على باقي املقدسات اإلأولية لوضع األيدي ا

، كشفت يف الستار، 15/3/1971، بتاريخ اليهودية مقاالً " هآرتس"نشرت جريدة فقد   
، وجبل البيت، "أمناء جبل البيت"وألول مرة، عن ظهور منظمة صهيونية متطرفة جديدة، حتمل اسم 

  .يف عرف اليهودية العاملية، هو احلرم القدسي الشريف

لنضال اليهودي الشعبي لالستيالء وتهدف هذه املنظمة الصهيونية املتطرفة إىل قيادة ا  
نقاذ جبل البيت كما يصرحون، ولتمكين اليهود من إقامة صلواتهم أو إل –على احلرم القدسي 

  .اجلماعية فيه

هذه املنظمة عدداً كبيراً من متطريف الدين والعلم والفكر واجليش والشباب من وتضم   
  :الصهيونيين، ومن بينهم

م اجليش اإلسرائيلي وأول من دعا إىل إقامة صلوات حاخا –احلاخام شلومو غورين  -1
 .10/8/1967بداخله يف يهودية 

احلاخام ليفي تيسحاق رابينوفيتش، ممثل حزب غاحال يف جملس بلدية القدس احملتلة،  -2
 .والرئيس السابق للجالية اليهودية يف جنوب أفريقيا

 .يطالياإاحلاخام يوسف نشري، من كبار يهود  -3

 .اإلسرائيلي يتسحاق شموئيليالصحفي  -4

أعلن متفاخراً  –وهو الصحفي يتسحاق شموئيلي  –وقد أعلن الناطق الصحفي باسم هذه املنظمة 
  :بأن منظمتهم ستبدأ نضالها يف ثالثة اجتاهات وهي
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كما يقولون  –التي تعمل  –أي حكومتهم  –نضال ضد موقف حكومة االحتالل اإلسرائيلي  –األول 
  .سياسيةحسب تطلعات  –

الصالة داخل صدار فتوى تبيح لليهود ة احلاخامين اليهود الستمالتها إلنضال ضد رئاس –والثاين 
  .احلرم الشريف

عن  1967نضال قانوين، يستهدف إلغاء التحفظات التي صدرت يف مطلع االحتالل سنة  –الثالث 
يف إقامة الصلوات اليهودية يف  –كما يقولون  –حمكمة العدل العليا عندهم، والتي تضع العراقيل 

  .احلرم
وزير األديان، عندهم، بالتعجيل  بمطالبة –كما يقولون  -وسيبدأون حمالتهم النضالية 

كما يف إصدار نظام يقضي بإباحة إقامة الصلوات اليهودية داخل ساحات احلرم الشريف، 
الوفد األول للبرملان  ثارة املوضوع وتقرير املطالب، فيتوجهسيوجهون ثالثة وفود عنهم، إل

  .اإلسرائيلي، والثاين لبلدية القدس احملتلة، والثالث لوزير الدفاع اإلسرائيلي
عسكرية، مطالبين إياه وسيركزون على وزير الدفاع أمالً كبيراً الستعمال نفوذه وسلطته ال

مين يف إقامة فرضه، فرضاً عسكريًا، عملية إشراك اليهود الفعلية مع املسلجراءات، وباختصار اإل
 –براهيمي يف اخلليل ريف، كما فرضها يف داخل احلرم اإلصلوات يهودية داخل ساحات احلرم الش

  .كما يعلنون
أن أرفق ملعاليكم  ىونظراً خلطورة ما جاء يف املقال، الذي استقيت منه هذه املعلومات، أر

  .النص الكامل لترجمته كما وردين من بالدنا احملتلة
املنظمة الوحيدة التي تدعو للنضال اليهودي الشعبي يف سبيل االستيالء وليست هذه هي 

وقد ". منظمة البيتار"املسماة  على احلرم القدسي، فقد سبقتها منظمة الشباب الصهيوين املتطرف
، 18/8/1969سبق لشباب هذه املنظمة أن قادوا أول مسيرة لهم إىل داخل احلرم الشريف يوم 

، قام رهط آخر من 10/3/1971ويف . قصى املبارك بعدها بثالثة أياموجاء حريق املسجد األ
كما جاء يف  –شباب هذه املنظمة، بمسيرة أخرى للحرم الشريف يربو عدد أفرادها على األربعين 

وكان يقودهم عضو آخر من أعضاء بلدية ، 11/3/1971الصادرة بتاريخ " يديعوت"جريدة 
وقد أقامت هذه . وهو من حزب غاحال املتطرف أيضا) سولومونجرشون (القدس احملتلة، اسمه 

باستعراض وحماولة لرفع العلم  اجلماعة صالة يهودية داخل ساحة احلرم الشريف، كما قامت
مما استفز ستة من الشباب املسلم يف احلرم واصطدموا معهم يف عراك، كان  سرائيلي داخل احلرماإل

وهو أمر مل يكونوا يتوقعونه، وقد بادرت سلطاتهم إىل اعتقال  األول من نوعه، كما تقول الصحيفة،
الشباب املسلم، وقامت قيامة صحافتهم تدعو بالضرب من حديد على أيدي هؤالء العرب الذين مل 

بة يف وقوف غور. يستطيعوا السكوت على مثل هذه االعتداءات الصارخة على أماكنهم املقدسة
نسخة للنص الكامل لترجمة اخلبر كما وردين من القدس  معاليكم على تفاصيل ما حدث، أرفق

 .األسير
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  معايل الوزير،

من خططه وأطماعه، وليست املنظمتان اللتان ظهرتا منه  العدو يكشف، كل يوم، عن املزيد  
إال بعضاً من أجهزته التي يدفع بها وراء حتقيق حلم أجياله، وهو االستيالء على احلرم القدسي 

وأنه لن يكون . طمس مقدساتنا فيه، مسجدي الصخرة املشرفة واألقصى املباركالشريف، وعلى 
سرائيلي جديد يبيح لهم تملك ساحات احلرم إما بشكل نظام إجآت، مستغرباً أن نسمع قريباً بمفا

  .كلها أو بعضها، أو بحادث مفتعل صهيوين آخر شبيه بحادث حريق األقصى املبارك

الذي يشملهم، قاوموا وما زالوا يقاومون األحداث، ولكنها  أهلكم يف القدس، رغم البالء  
سالم كاملها يناشدونكم وأمة العرب واإلأكبر منهم ومن حميطهم، وهم واحلرم القدسي والقدس ب

  .والضمير العاملي، النجدة، النجدة، قبل فوات األوان

دس أيضاً، فإين وإين، إذ أنقل هذه املعلومات اجلديدة واخلطيرة، وأنقل معها صرخة الق  
 جراءات اخلطيرة على جميعملبادرات الالزمة ملقاومة هذه اإللعلى يقين بأن معاليكم ستقومون با

  .سالمية والدوليةاملستويات احمللية والعربية واإل

  .والسالم عليكم

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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