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  تقديـم

ضمن من  من واجب اللجنة الملكية لشؤون القدس وًنطالقاا
الدراسات األبحاث و تقوم اللجنة باعداد ونشر ، المتعددةنشاطاتها

 في  كلما أمكن ذلكلى اصدارها عذات العالقة بالقدس، وتحرص
الدارسين والباحثين مما يسهل استخدامها من قبل كتيبات 

من جهة أخرى، القدس قضية بما يخدم  و،من جهةتصين خوالم
 التي تناولت  من الكتب والمجلداتًاعددأنها أصدرت باإلضافة إلى 

   .مواضيع مختلفة عن القدس

جانب هام من جوانب ى ومن الدراسات الهامة التي تلقي الضوء عل
 المدينة ومقدساتها من اعتداءات لهقضية القدس وما تتعرض 

القدس الشرقية على سياسة اسرائيل العدوانية المستمرة وتوضح 
 الحرم الشريف، –المسجد االقصى وباألخص االعتداءات على 

سياسة اسرائيل تجاه : "دراسة اعدها الدكتور محمود محارب بعنوان
 تجاه  المتطرف الموقف الديني اليهوديناول الدراسةوتت ،"االقصى

 ، كما تبرز أهمالصهيونيةالحركة  الشريف منذ بدء  القدسيالحرم
 تضع الخطط  وال زالتالدينية المتطرفة التي سعتالحركات اليهودية 

األقصى لبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه ال سمح تدمير المسجد ل
  . اهللا
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ء على التغيرات التي شهدها القضاء كما يلقي الكاتب الضو
االسرائيلي ومواقف الكنيست في هذا الموضوع، وأثر ذلك على 
اشتداد وتيرة االعتداءات واالقتحامات التي يقوم بها المتطرفون 
ًاليهود على المسجد االقصى بغية تقسيمه زمانيا ومكانيا كما فعلوا  ً

  .بالحرم االبراهيمي في الخليل

أشكال االعتداءات سة في الوقت الذي تعددت فيه وتأتي هذه الدرا
منذ والتي بدأت   وما حولهعلى المسجد األقصى المباركاالسرائيلية 

   .حتى اآلنال زالت مستمرة  و١٩٦٧حرب حزيران 

ٕ حارة المغاربة وازالة عدد من اآلثار بدأت هذه االعتداءات بهدملقد 
 ،وغيرهاريخية والدينية التانطية والعربية واإلسالمية والمباني البيز

 وحرق جزء .واجراء الحفريات المتعددة حول وأسفل المسجد األقصى
   .م١٩٦٩عام ) المسقوف(كبير من المسجد القبلي 

واالقتحامات شبه اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد األقصى الذين 
حيان حاخامات وسياسيون يهود بحماية جنود االيقودهم في معظم 
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في اآلونة األخيرة وقد تزايدت هذه االقتحامات سرائيلي، االحتالل اإل
  .في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى

لقد بدأت مطامع اليهود في المسجد األقصى المبارك قبل قيام دولة 
االحتالل أثناء فترة االنتداب البريطاني عندما ادعى اليهود ملكيتهم 

طالبتهم بممارسة طقوسهم الدينية قبالة لجزء من حائط البراق وم
ذلك الجزء من السور الغربي للمسجد االقصى المبارك مما تسبب في 

 ١٩٢٩حدوث اضطرابات واحتجاجات عربية كان اهمها ثورة عام 
التي عرفت بثورة البراق مما دفع سلطة االنتداب آنذاك لتشكيل لجنة 

  .دولية لبيان ملكية وحق التصرف في ذلك المكان

وبعد مقابالت عدة العضاء اللجنة المشكلة  مع يهود ومسلمين 
حق ملكية حائط البراق " أن ١٩/٦/١٩٣٠أكدت هذه اللجنة بتاريخ 

وحق التصرف فيه وما جاوره من األماكن المبحوث عنها هو ملك 
خاص للمسلمين وحدهم وأن الحائط جزء ال يتجزأ من الحرم 

ي الحرم الشريف بعد قيام وقد زادت مطامع اليهود ف". الشريف
  .م١٩٦٧، وكذلك بعد حرب حزيران ١٩٤٨دولتهم عام 
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ًالسيطرة عليه طمعا في وم المسجد االقصى ديخططون لهوال زالوا 
 رغم أن ذلك مخالف لقرارات الشرعية بسط السيادة االسرائيلية عليه
 صادقت عليه منظمة الذي القرار ومنهاالدولية المتعلقة بالموضوع 

تباط ديني  والذي ينفي وجود أي ار١٨/١٠/٢٠١٦سكو بتاريخ اليون
  . الحرم الشريف–لليهود بالمسجد األقصى 

ًوتجدر االشارة الى ان هذه الدراسة قد تم نشرها سابقا في مجلة 
الصادرة عن المركز العربي لالبحاث ودراسة " سياسات عربية"

  .م٢٠١٦مارس /التاسع عشر لشهر آذارالسياسات في عددها 

واذ تقدر اللجنة الملكية لشؤون القدس الجهود التي بذلها الدكتور 
محارب في اعداد هذه الدراسة فانها تقدم له جزيل الشكر على ذلك 
وعلى سماحه للجنة باعادة نشرها واجراء التعديالت على بعض 

   .المسميات الواردة فيها

حسام السيدين السيدة سوسن الكيالني والزمالء كما تشكر اللجنة 
فني النصار وفراس عليان على ما قاما به من جهد في االخراج 

   .لهذا الكتيب

  عبد اهللا كنعان                              

  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  ملخص

 في العقود الثالثة الماضـية تغييـرات مهمـة للغايـة فـي حدثت
 بــالحرم يتعلــق مــا كــل بــشأن ا،ً ومجتمعــًالموقــف اإلســرائيلي، حكومــة

 فيــه وبنــاء والــصالة إليــه اليهــود دخــول ومــسألة الــشريف القدســي
 التقليـدي اليهـودي الـديني ف هذه الدراسة الموقـتتابع. الهيكل الثالث

ــدايات الــشريف، الحــرم إلــى اليهــود دخــول ّحــرم الــذي  وتقــف علــى ب
  صفوف التيار الديني اليهودي أوفي سواء ،التغيير في هذا الموقف

 علـــــى محـــــاوالت الـــــضوء الدراســـــة ّوتـــــسلط. العلمـــــاني الـــــصهيوني
المــسجد القبلــي ومــسجد قبــة الجماعــات اليهوديــة اإلرهابيــة تــدمير 

 وتتـابع الحركـات والجمعيـات اليهوديـة ،الصخرة فـي المـسجد االقـصى
 في إسرائيل ال سيما منذ منتصف عقد الثمانينيات التي ستّالتي تأس

 الهيكـل الثالـث فـي الحـرم الـشريف  بنـاءهـدف عينيهـاوضعت نـصب 
 ّ وكــل مــا يمــت)القبلــي وقبــة الــصخرة(المــسجدين  ٕوازالــة جهــة،مــن 

 تقـف الدراسـة ّثـم. لإلسالم بصلة من الحرم الشريف مـن جهـة أخـرى
ــل  ــى التآك ــرعل ــه والتغيي ــدريجي الــذي أحدثت ــي إســرائيل الت  الوضــع ف

  . الشريف الحرم في القائم
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  مقدمة

ة دخــــــول اليهــــــود إلــــــى الحــــــرم  اليهوديــــــريعة الــــــشّتحــــــرم
 دخـــولهم إليـــه ّوتعـــد ،"جبـــل الهيكـــل "عليـــه ونالـــشريف الـــذي يطلقـــ

ـــرة عقوبتهـــا المـــوت ـــة خطي ـــة ديني ـــود. مخالف ـــى وجـــوب ويع ـــك إل  ذل
 الـــذي كـــان فيـــه الهيكـــل وفـــق زعمهـــم المكـــانالحفـــاظ علـــى طهـــارة 

 مــــــن التطهـــــر دون مــــــن إليـــــه اليهــــــود بـــــدخول جيــــــسهوعـــــدم تن
ـــق. النجاســـة ـــشريعة ووف ـــة ال ـــإن ،اليهودي  مـــصادر النجاســـة ّ أهـــمّف

ـــاس يهـــ ـــه مـــوتى وجـــدوا لمـــس المـــوتى أو لمـــس أن  فـــي مكـــان في
  . في مكان فيه موتىوجدواأو المكوث مع أناس 

ـــسرعة  ـــل ب ـــذه النجاســـة وتنتق ـــشر ه ـــنوتنت ـــى م  شـــخص إل
ــــا  ــــصاب به ــــس الم ــــس أو آخــــر ًشخــــصاآخــــر بمجــــرد أن يلم  يجل

  .معه

ي الزمن الغابر وفق  فّتتم النجاسة عملية التطهر من وكانت
 بواســطة لمــس رمــاد بقــرة حمــراء مخلــوط وديالمــوروث الــديني اليهــ

ــد. بالمــاء ــذي ي ــرة الحمــراء وخــراب الهيكــل، ال ــد انقــراض البق  عيّوبع
 مـن التطهـر عمليـة باتت الشريف، الحرم في ًموجودا كان ّأنه اليهود

 يةالماضـ العـصور طـوال حاخامات اليهود ّحرم لذلك ّمتعذرة، النجاسة
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 نجسين وفق الـشريعة ّيعدون ّألنهم الشريف الحرم إلى اليهود دخول
 مساحة مجمل إلى اليهود دخول اليهودية الشريعة ّوتحرم. ١اليهودية

 وليس فقط إلى مساحة المكـان اً دونم١٤٤ التي تبلغ الشريف الحرم
 مكــان ة وذلــك لعــدم معرفــفيــه، اً الهيكــل كــان موجــودّأن ّدعىُالــذي يــ

 الجـزء وجـود ومكـان معرفة مقاييسه الدقيقة وعدم ّبدقة كلالهي وجود
 وهــو مــسكن ،"األقــداسقــدس  "عليــه ُيطلــق الــذي فيــه أهميــة األكثــر

 تـابوت فيـه يحفـظ كـان و،الرب يهوه وفـق المـوروث الـديني اليهـودي
 فــي واحــدة مــرة يدخلــه الــذي األكبــر الكــاهن إال أحــد يدخلــه ال والعهــد
  .٢الغفران يوم في السنة

 ّاحتلوا الذين الحاخامات من كثير أصدر ، العصورّمر ىوعل
) رامبام (ميمون بن موسى أمثال ليهودية، للغاية في اً مرموقةًمكانة

، فتاوى )راشي (يتسحاكي وشلومو) رامبان (نحمانوموشيه بن 
ّحرمت دخول اليهود إلى الحرم الشريف وحر .  صالتهم فيهكذلك متّ

 البشر ة بواسطّ بناء الهيكل لن يتمّأن ًأيضا الفتاوى هذه دتّوأك

                                                           

دار النشر ماغنس للجامعة : القدس (الهيكل وجبل اليهودية األصولية ، عنبريموطي 1
 .٢، ص )٢٠٠٨العبرية، 

 كيتر، منشورات: القدس (الهيكل جبل على الصراع: النزاع جبل شرجاي، نداف 2
 .٢٨ ص، )١٩٩٥



 
 

10 

ّوان  اقتراب عند مجيئه عند نتظرُالم) المشياح (المسيح بواسطة مإ
  .النهائي الخالص

 منذ اليهود على الرب فرض اليهودي الديني الموروث ووفق
 األرض أصقاع ّشتى في فلسطين خارج العيش الثاني الهيكل خراب
 عند اقتراب الساعة ّالمخلص) المشياح (المسيح يظهر أن إلى

 وهو ،)المشياح (ّالمخلص المسيح يأتي أن ٕوالى. النهائي والخالص
 وأعجوبات، من لحم ودم ويرافق مجيئه حدوث معجزات حي كائن
 أو الثورة ًّأوال،: وهي أساسية أمور ثالثة اليهود على الرب ّحرم

 ًثانيا،. ظهرانيها بين شون يعيالتي والدول الشعوب على ّالتمرد
 ا،ًثالث.  لمجيئهيّ الزمن المتبقعنتعجيل الخالص أو إجراء حسابات 

ّجماعي بشكل فلسطين إلىالهجرة 
 ال يكاد من ذلك، الرغم وعلى. ٣

 ّأنه مختلفة، ألسباب نفسه، عن اليهود أحد أعلنيخلو عصر إال 
–١٦٢٩( أشهر هؤالء شبتاي تسفي وكان. ّالمخلص المسيح هو

 والذي إزمير ي، المولود ف" الكذبياحمش "بـ ىّالذي يكن) ١٦٧٦
 اليهود صفوف في دعوته ينشر وأخذ ّالمخلص، المسيح ّأنه عىّاد

 ًمعلنا، ١٦٦٦–١٦٦٥ عامي في وأوروبا العثمانية اإلمبراطورية في

                                                           

 ورديكالية ةوصهيوني مسيائية: اليهود ودولة المكشوفة النهاية رافيتسكي، أفيعيزر 3
 .٩٣-٨٩، ص )١٩٩٣عام عوفيد، : تل أبيب (إسرائيل في دينية
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 تسفي عدد ال بأس لشبتايواستجاب .  ساعة الخالص قد أزفتّأن
 حاخامات أحد اشتكاه إسطنبول وصل إلى دماوعن. به من اليهود

 السلطات هذه فقامت العثمانية السلطات إلى المدينة في اليهود
 ّففضل الموت، أو اإلسالم اعتناق بين وتخييره عليه القبض بإلقاء
 أفندي؛ محمد عزيز إسالمه بعد اسمه وأصبح وأسلم ّاألول الخيار
 أعلن أتباع الحديث، العصر وفي. أتباعه من عدد ًأيضا معه وأسلم

 هو ّأنه" حباد" زعيم حركة ميالفوفيتش شنيئرسون حممناالراب 
 بهذا الموقف حتى بعد موته كينّ أتباعه متمسّوظل المنتظر، المسيح

 موته ما هو إال غيبة قصيرة ليعود ثانية ّوعدوا ،١٩٩٤ عامفي 
  .٤ليقود عملية خالص اليهود

 هاتّ توجثالثة" حمار المسيح" في كتابه رخلفسكي سيفي ّحدد
 على الدينيين اليهود صفوف بين فعل ّكردة هرتظ رئيسة

 الصهيونية خطيئة ومعصية ّ وعدالحريدي الرد ًّأوال،. الصهيونية
 الرب على اليهود ا تخرج على المحرمات التي فرضههاّللرب ألن

. فلسطين إلى الجماعية اليهودية والهجرة نهايةبدفعها تعجيل ال
مركز  (مزراحي حركة في ّمثلت الذي الديني الصهيوني التيار ًثانيا،

                                                           

- ١٣٢ ص، )١٩٩٨ أحرونوت، يديعوت: أبيب تل (المسيح حمار رخلفسكي، سيفي 4

١٣٣.  
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 هذا ّوأيد). ١٩١٥-١٨٣٩ (ريينس يتسحاكبقيادة الراب ) روحاني
 في اليهودية للمشكلة عمليا حال هاّ الصهيونية وعدالحركةالتيار 
 يتسحاك الراب ّوأيد. لليهود آمن أ إلى إيجاد ملجلسعيها أوروبا
أوغندا  من هذا المنطلق مشروع إنشاء دولة يهودية في ريينس

 الصهيونية العالمية في مؤتمرها السادس في ّالمنظمة تهّالذي أقر
 كوك هكوهين يتسحاك براهام أالراب ّتوجه ًثالثا،. ١٩٠٣ عام

 إقامة حركة دينية يهودية إلى سعى الذي) ١٩٣٥-١٨٦٥(
" يروشاليم ديغل" للحركة الصهيونية، وأطلق عليها موازيةروحانية 

  ).القدسعلم (

 الحركة الصهيونية العلمانية تقوم ّفإن كوك أبراهام الراب  رؤيةووفق
بإنشاء البنية التحتية المادية للدولة اليهودية في حين تنشئ حركة 

 ّتتم وعندما. الروحانية الدينية الناحية من الدولة" يروشاليم ديغل"
 لتقيم" يروشاليم ديغل"العملية المادية في بناء الدولة يأتي دور 

 النافية وقيمها اليهودية الشريعة إلى تستند التي ئيلإسرا مملكة
 الروحانية مكان المادية وأحكام الشريعة ّولتحل الغربية، للقيم

  .  الديمقراطي المستند إلى القيم الغربيةالنظاماليهودية مكان 

 دولة إنشاء ولسعيها الصهيونية للحركة كوك راهام أبالراب أعطى
بداية  "لّ تشكالصهيونية ّأن ّوعد اصي خالمسيائيا ًعداُ بيهودية
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 ّوأنها دينية حركة ليست ّأنها إدراكه من الرغم على وذلك ،"الخالص
 رؤية وارتبطت.  اإللحاد على قطاعات واسعة منهايهيمن علمانية

 التحضير بضرورة اقتناعه مع الخالص القتراب كوك أبراهام الراب
 ممارسة الفرائض اليهودية جديد لتاً أيضوباالستعدادلبناء الهيكل 

 أبراهام الراب سّوفي هذا السياق أس. المرتبطة بالهيكل عند بنائه
 في القديمة البلدة في" كوهنيم توراة يشيفات "١٩٢١ عامكوك في 

 بالقرب من الحرم الشريف بغرض دراسة تجديد ممارسة القدس
 وسطق سيما الطقوس الفرائض الدينية اليهودية المرتبطة بالهيكل 

 وبناء الخالص لقدوم ًتمهيدا الهيكل، في القرابين تقديم فرائض
اإلحياء " عملية ّأن كوك أبراهام اعتقد فقد. ٥الهيكل في الزمن الراهن

 الزمن وفي ًعاجالالتي تقوم بها الصهيونية ستقود " القومي اليهودي
ّسيتوج الذي الخالص ٕوالى للدين العودة إلى الراهن  الهيكل ببناء ُ

  .    ٦الشريف الحرم في الثالث

 تركت ّمتطرفة ّمسيائية كوك مواقف أصولية راهام الراب أببلور قد ل
 إقامة ّيخص ما في سيما ال الدينية الصهيونية على ًالحقا بصماتها

 وتطبيق الشريعة اليهودية فلسطين، أرض كل في اليهودية الدولة

                                                           

 .٣ ص عنبري، 5

 .١٦ ص ، نفسهالمرجع 6
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 الموقفا يخص  في مكذلك وبناء الهيكل، و،والفرائض الدينية فيها
 الفرق بين الروح ّإن "كتب إذ البشر، دون اعتبرهم الذين األغيار من

اليهودية في جوهرها ورغباتها الداخلية وصفاتها ومواقفها، وروح كل 
األغيار بمختلف أنواعهم، هو أكبر وأعمق من الفرق بين روح 

  .٧"اناإلنسان وروح الحيو

 فكر في العسكرية عليةالفا:  بيدهم ّحدين ذو سالح "كتابه وفي
 الصهيونية موقف ّوحلل هولتسر إيلي تابع ،"الدينية الصهيونية

 اليهودية العسكرية القوة هذه تأثير ومدى العسكرية القوة من الدينية
، ١٩٤٨ عام في إسرائيل إنشاء منذ سيما وال الثالثينيات أواخر منذ
 -  ليفتهوخ كوك أفراهام الراب ابن – كوك تسفي الحاخام فكر في

 إيلي ووقف.  بشكل عامالدينية الصهيونية وفي ،بشكل خاص
 قوة إسرائيل العسكرية ّتعزز بين على العالقة المتينة للغاية هولتسر
 مواقف أصولية الدينية والصهيونية كوك تسفي الراب ّاتخاذوبين 

 ووصولها إلى أوجها ١٩٦٧ قبل حرب ّمتطرفة وعدوانية عيةّتوس
 تأسيس التيار د سيما في السبعينيات عنالبعد هذه الحرب، 

غوش " حركة ١٩٧٤ عامالصهيوني الديني بزعامة تسفي كوك في 

                                                           

 .١٠٤ ص رخلفسكي، 7
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 رأى حاخامات غوش وقد. ٨االستيطانية) كتلة اإليمان" (إيمونيم
 األهداف التي يسعون لتحقيقها هي مثل الهرم الذي رأسه ّ أنإيمونيم

وطنات اليهودية في  بناء المستوجوفه الهيكل الثالث وقاعدته ءبنا
 ففي. تهويدها بغرض ١٩٦٧ عام ّالمحتلةاألراضي الفلسطينية 

 على االستيطان وأعطته إيمونيم فيه حركة غوش ّركزت الذي الوقت
 من ًجزءا االستيطان ّعدت هاّ فإن،األولوية القصوى في نشاطها

 الثالث الهيكل في بناء ّيتوج الذي الكامل الخالص لتحقيق سعيها
 التيار الصهيوني الديني وفي مقدمته ووضع. من الراهنفي الز

 االستيطان اليهودي في القدس الشرقية إيمونيم،حركة غوش 
المحتلة ال سيما في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالحرم 

ٕ واسرائيل إيمونيموغلفت حركة غوش . الشريف، في قمة أولوياته

                                                           

 الدينية يونيةالصه فكر في العسكرية الفاعلية: بيدهم حدين ذو سالح هولتسر، إيلي 8
 المتطرف األصولي الديني موقفه من ًوانطالقا). ٢٠٠٩ كيتر، تمنشورا: القدس(

 تسفي كوك سعي التنظيم السري اليهودي ّأيد اإلسرائيلية العسكرية القوة إلى ًواستنادا
 سنرى كما الهيكل لبناء اًفي تفجير قبة الصخرة تمهيد" اليهودية المحتيرت"و" جال"

 . ًالحقا
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دس والمناطق الفلسطينية سياستها التوسعية الساعية إلى تهويد الق
 .  ٩المحتلة بخطاب ديني مستند إلى األساطير

 بمسألة إيمونيم عقد الثمانينيات ازداد اهتمام حركة غوش وفي
 السيادة لفرض سعيها لّ وكان مدخلها في هذا التحوكل،الهي

 مطالبتها في ّثم ومن ًّأوال الشريف الحرم على اإلسرائيلية اليهودية
  . ١٠فيه الصالة بغرض الشريف للحرمبدخول اليهود عقد التسعينيات 

 جانب ذلك، شرع قطاع من اليهود الحرديم في العقود األخيرة ال إلى
 ّتبني في غينزبورغ يتسحاك بقيادة الراب حباد حركة باعسيما أت

 ساعة الخالص قد ّأن على ّشددت ّمتطرفة أصولية دينية أيديولوجية
 ية بتطبيق ثالث فرائض ديناملتز إلى االغينزبورغوقد دعا . أزفت

ُ وابادة ذ،يهودية وهي تنصيب ملك وربط .  وبناء الهيكلعماليق، ّريةٕ
 بين تحقيق هذه الفرائض الدينية الثالث وبين تحقيق غينزبورغ

 ّالكمال لثالثية الشعب واألرض والتوراة التي تبقى منقوصة ما لم يتم
 وتنصيب دية اليهوفإقامة المملكة. ثتحقيق هذه الفرائض الثال

                                                           

 سيساتها الدينية بشأن القدس والهيكل لتبرير ساطير عن استثمار إسرائيل لألزيدلم ل 9
 نت، الجزيرة، " شديدبإيجاز القدسحول  "بشارة، عزمي: انظراالستيطانية، 

  :في ،١٧/١٢/٢٠٠٩

http://bit.ly/1LctqG9 

 . ٨٢- ٧٩ ص شرجاي، انظر للمزيد 10
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ّذرية ٕوابادة، "وكمالهالشعب اليهودي " وحدة انالملك يحقق  عماليق ُ
 وبناء الكاملة،" إسرائيلأرض  "قّيحق) غينزبورغالفلسطينيون وفق (

 يجعل تأدية جميع يكل بناء الهّ ألن؛"التوراة الكم "ّيحقق الهيكل
 الهيكل التي  بما في ذلك تقديم القرابين فياًالفرائض اليهودية ممكن

  . ال يمكن تقديمها إال بعد بنائه

 إزالة وبين الهيكل الخالص وبناء اب بين اقترغينزبورغ وربط
المسجد المساجد األخرى في و) القبلي وقبة الصخرة(المسجدين 

 خالل من الفلسطينيين من كليا ّوالتخلص الشريف لحرما/ االقصى
 وجود ّأن غينزبورغ ىّوادع. عليهم والقضاء فلسطين من اجتثاثهم

 عالقة في نوعيا ًحاجزا لّ يفسد روح اليهود ويشكفلسطينالعرب في 
 عالقة بين العرب واليهود في فلسطين ّ أيّوأن إلههم، مع اليهود

ٕ العهد بين اليهود والههم، لذلك ينبغي اجتثاثهم والقضاء قضتن
  .١١عليهم

 يّات في تبنفي عقد السبعيني" القوميين" قطاع من الحرديم وشرع
 إلى دعت التي كاخ حركة بقيادة ّمتطرفة عنصرية دينية أيديولوجية

                                                           

جال عيني، : رحوفوت (مجلدان يل،إسرائ مملكة غينزبورغ، يتسحاك: انظر للمزيد 11
 إسرائيل دولة لتصحيح عملي برنامج: الدولة تصحيح غينزبورغ، يتسحاك و؛)١٩٩٩

 ).٢٠٠٥جال عيني، : كفار حباد (والحسيدوت الكباله وفق
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 الصهيونية بين فاللقاء. الثالث الهيكل وبناء الفلسطينيين طرد
 بين فصل فيها يوجد ال التي إسرائيل في ّالمتطرفة والحريدية الدينية
 ّرفالتط من مزيد إلى قاد ،١٢والدين القومية بين وال والدين الدولة

مهما اً بناء الهيكل الثالث مكانّاحتل وقد. لالنفجار القابل العنصري ُ 
 الراهن الزمن في وقت أقرب فيفي حركة كاخ التي طالبت ببنائه 

 جبل من المساجدبمحو "و" السماء من نزوله انتظار"وعدم 
 من بين صفوف هذه الحركة ومن صفوف التيار وخرج. ١٣"الهيكل

ديد من الحاخامات الذين سعوا لتفجير الصهيوني الديني الع
الحرم / في المسجد االقصى )القبلي ومسجد قبة الصخرة(المسجدين 

  .الشريف

                                                           

 والسياسة في الدينالتوتر بين " بشارة، عزمي دراسة انظر عن هذا الموضوع للمزيد 12
 وعزمي ؛١٤١-١٠٥ ص ،)١٩٩١ صيف (ونقد ريةنظ، مجلة "سياق الشرق األوسط

 لدراسة الفلسطينية المؤسسة: رام اهللا (شارون إلى الدولة يهودية منبشارة، 
 ).٢٠٠٥ ،"مواطن "الديمقراطية

 .٨٩ ص شرجاي، 13
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  املسجدين  تدمري حماوالت

  )قبة الصخرةمسجد القبلي واملسجد (
  

 المشروع ّوتعزز وقوع فلسطين تحت االحتالل البريطاني بعد
 بدأ يظهر خدش ،البريطاني االنتداب تحت فلسطين في الصهيوني

في اإلجماع اليهودي بشأن الهيكل، بادر إليه في البداية غالة 
عصبة  "دعت فقد.  الصهيونيين العلمانيين بالذاتفينّالمتطر
 بقيادة آبا ١٩٣١ في عام ّتأسست التي الفاشية اليهودية" األشداء
 العناصر استقطبت والتي غرينبيرغ، والشاعر أوري تسفي أحيمئير
ًرفاتط األكثر  الهيكل بناء إلى التصحيحية، الصهيونية الحركة في ّ
المحاربون من أجل حرية ( ليحي ّمنظمةكذلك دعت . الثالث

 في برنامجها السياسي إلى إقامة ١٩٤٠اإلرهابية في عام ) إسرائيل
 منها وبناء الهيكل عربمملكة يهودية وفق الحدود التوراتية وطرد ال

  . ١٤ عن الخالص اليهودي الكامليركتعبالثالث في الحرم الشريف 

  

 ١٩٤٨ أثناء حرب حاولت وبذلك، ليحي اإلرهابية ّمنظمة تكتف ولم
 في ألخرى الصخرة والمساجد اّقبة ومسجد القبليتدمير المسجد 

                                                           

 مجموعة إصدار: تل أبيب(، )حياليم ألمونيم (مجهولون جنود بناي، يعقوب 14
 . ٦٢- ٦١ ص، )١٩٥٨ أصدقاء،
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 عسكرية ّخطة ١٥ وليحياإلتسلفقد وضعت منظمتا . الشريف الحرم
 إطالقوقف  فاقيةّاتالحتالل القدس القديمة قبل يوم واحد من دخول 

وفي هذا السياق .  التنفيذّحيز العربية والدول إسرائيل بين النار
 ّخطة زوطلر يهوشواع ليحي في منطقة القدس ّمنظمةوضع قائد 

 الصخرة والمساجد ّقبةعسكرية لتفجير المسجد األقصى ومسجد 
 ليحي إحدى ّمنظمة ّجهزتو.  في الحرم الشريف عند احتاللهىاألخر

 حقيبة عسكرية مليئة بالمواد شديدة شرينكرية بعمجموعاتها العس
والمساجد القبلي ومسجد قبة الصخرة  المسجد لتدمير نفجاراال

 تهّ فشل الهجوم العسكري الذي شنّأن بيد. الشريف الحرم فياألخرى 
 ١٦ في القديمة القدس احتالل في الصهيونية العسكرية القوات
  .  ١٦ّمخططهال ليحي تنفيذ دون حال ١٩٤٨ يوليو/ تموز

 ّتعرض ١٩٦٧ عام وقوعه تحت االحتالل اإلسرائيلي في وبعد
 سلسلة إلىفي المسجد االقصى  الصخرة ّقبة ومسجد القبليالمسجد 

                                                           

اق الذي جرى بين يسرائيل غليلي ومناحم بيغن رئيس منظمة إتسل حلت  االتفوفق 15
 وانضم ١٩٤٨ يونيو/ حزيران بداية في عسكرية كمنظمة نفسها إتسلمنظمة 
ولكن بقي لمنظمتي إتسل وليحي . ليحي فعلت وكذلك اإلسرائيلي، للجيش أعضاؤها

 ٢٠ في انتهى والذي الغربية، القدس من اليهودي القطاع في مستقل عسكري وجود
 . في أعقاب اغتيال منظمة ليحي الكونت برنادوت١٩٤٨سبتمبر / أيلول

 .١٦  ص شرجاي، 16
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 أبرز من وكان. والنسف الحرق ومحاوالت االعتداءات من طويلة
 ١٩٦٩أغسطس /  آب٢١ في روهان مايكل قيام االعتداءات هذه

 فيه النيران اشتعال إلى ّأدى ما القبلي النار في المسجد إضرامب
 من كان ، تعود إلى مئات السنينمنه ّومهمة واسعة أجزاء وحرق
 ألن ي الجندي اإلسرائيلٕواطالق ، منبر صالح الدين األيوبيبينها

 في المسلمين المصلين على الرشاشة بندقيته من النار غودمان،
 وجرح قتل إلى ّأدى ما ١٩٨٢ أبريل/  نيسان١١الحرم الشريف في 

 الشرطة اإلسرائيلية النار ٕواطالق المسلمين، المصلين من العديد
/  تشرين األولمن الثامن فيعلى المصلين في الحرم الشريف 

 جبل أمناء" على محاولة حركة احتجاجهم عند، ١٩٩٠أكتوبر 
 ما الشريف، الحرم في الهيكل لبناء سوضع حجر األسا" الهيكل
  . كثيرين وجرح ًمسلما ًياّ مصل١٧ مقتل عن أسفر

 من المحاوالت كثير جانب هذه االعتداءات اإلسرائيلية جرت إلى
 في لصخرة اّقبةمسجد و القبلي المسجد لنسف ائيليةاليهودية اإلسر

 السرية اليهودية نشطت العديد من الحركات فقد. المسجد االقصى
ًمحددا ًهدفا لها وضعت التي  ّقبةجد  ومسالقبلي المسجد وهو نسف ّ

ًمقدمة وتدميرهماالصخرة  ومن أبرز هذه الحركات .  لبناء الهيكلّ
 اإلرهابي والتنظيم ،"جال" الذي عرف باسم اإلرهابي نظيمالسرية، الت
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 والتنظيم، "هيهوديت همحتيرت "باسم عرف الذي اليهودي السري
  ".لفتاعصابة  "باسم عرف الذي اإلرهابي

  "جال "اإلرهايب التنظيم

في أواسط ) الخالص إلسرائيل (١٧"جال "اإلرهابي تنظيمال ّتأسس
 عشرة بثالث للقيام هذا التنظيم اإلرهابي ّخطط وقد. بعينياتالس

 أربعين تتجاوز ال ّمحددة ةّ تنفيذها خالل مدّيتم عسكرية عملية
 التخطيط لها جرى التي كرية هذه العمليات العسأخطر وكان ًيوما،

 في  الصخرةّقبة ومسجد القبلي  هي عملية تفجير المسجدةّبدق
١٨.المسجد االقصى

  

 ولد في الذي، )٢٠١٤- ١٩٤١ (ليرنر يوئيل التنظيم هذا ّأسس
 مع عائلته التي كانت تتنقل لمانية حياة عوعاشالواليات المتحدة 

 للثانوية تعليمه ّتلقى التيبين الواليات المتحدة ودولة جنوب أفريقيا 
 واستوطن إسرائيل إلى هاجر عشر عةالتاس بلغ وعندما. فيها العامة

 وشرع في الوقت نفسه في التدين العبرية، الجامعة في مّفيها وتعل

                                                           

" جؤواله ليسرائيل"هذا االسم هو الحرفين األولين من اسم هذه الحركة وهو " جال "17
 .أي الخالص إلسرائيل

 .٨٥ ص شرجاي، 18
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 انخرط في صفوف ّثم، )المفدال (القومي الديني حزب إلىوانضم 
" كاخ "حركة إلى اً كهانا والحقمئيربقيادة " عصبة الدفاع اليهودية"

 ومصر إسرائيل توقيع وعند. ّمنظريها وأبرز ّأهم من وبات الفاشية
 ّصعد األوسط، للشرق جنيف مؤتمر وعقد بينهما القوات فصل اتفاق
 من نشاطه من أجل إفشال إمكانية التوصل إلى سالم بين ليرنر

 في المسيحية ساتّإسرائيل ومصر، فقام بحرق عدد من المؤس
 عند اإلسرائيلية الشرطة ووجدت. اعتقاله إلى ّأدى ما القدس،
 ّقبة لتفجير مسجد ليرنر مكتوبة وضعها ّخطة منزله يشوتفت اعتقاله

 مصر ينالصخرة من أجل إفشال إمكانية التوصل إلى سالم ب
 عامين لمدة بالسجن إسرائيلية محكمة عليه وحكمت ٕواسرائيل،
 في التفكير في ليرنر وجوده في السجن استمر وخالل. ١٩وشهرين

 سري يهودي يمتنظ لتأسيس طّ الصخرة وشرع يخطّقبة نسف كيفية
.  الصخرةّقبةمسجد و المسجد القبلي بتدمير القيام أجل من إرهابي

 لزيارة السجن من السجن له بالخروج ت سماح سلطاليرنرواستغل 
 مركز يشيفات" كوك رئيس يهودا تسفي الراب بزيارة بقيامه ،عائلته
 وبعد.  حاخام في التيار الصهيوني الدينيّ أهمّ، الذي يعد"الراب
 وبعد.  اتصاله مع الراب تسفي كوكليرنرجه من السجن واصل خرو

                                                           

  .٨٧ نفسه، ص المرجع 19

 



 
 

24 

 ليرنر يوئيل كشف ، الحياة بسنوات طويلةكوك تسفي الراب فارق أن
النقاب عن دور الراب تسفي يهودا كوك في تأسيس التنظيم 

 الراب تسفي مع تشاور هّ أنليرنرفقد ذكر ". جال" اليهودي إلرهابيا
ٕواقامة تنظيم سري يهودي من أجل  الصخرة ّقبة فجيركوك بشأن ت

 دور الراب تسفي كوك لم يقتصر على التشاور ّتنفيذ ذلك، وأكد أن
ّ وان،فحسب  ،"األمر هذا في المركزيين األشخاصمع  "بربطه قام مإ

 هّ وأن، التنظيمتأسيس في فعليا اً الراب تسفي كوك كان شريكّوأن
كانت  "هّ وأن،رة الصخّقبة لنسف مسجد ّالمخططة العملية عن عرف
 عرف التي المتفجرة وبالمواد بالسالح مرتبطة خطط وعمليات هناك
 هنا ًشيئا كوك الراب ّغير األحيان بعض وفي كوك، الراب عنها
" جال" تنظيم وشمل". المهمة األمور في ليس ولكن هناك ًوشيئا

 أعضاء من اً عددليرنرالسري اإلرهابي وفق ما كشف النقاب عنه 
  .٢٠اإلسرائيلية الحكومة في ًا ووزيرلمتدينين،ا الكنيست

 وعملت كل دائرة الناشطين، دوائر من ثالث من" جال" تنظيم ّوتشكل
بمعزل عن الدائرة األخرى، وشملت الدائرة األولى القيادة في حين 

 في الدائرتين األخريين القيام بتنفيذ العمليات اءكان دور األعض
 بقدرات عونّ هاتين الدائرتين يتمت أعضاء إحدىوكان. التي تناط بهم
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 وتنظيمية عالية في حين لم يكن أعضاء الدائرة األخرى سكريةع
 عام السلطات اإلسرائيلية في قامت وقد. لكفايةناضجين بما فيه ا

 التي لم تكن ناضجة بعد وبلغ عدد الدائرة أعضاء عتقال با١٩٧٧
 هّ بأنليرنرناصر  ذلك العام أبلغ أحد العففي. أفرادها ثمانية عناصر

 العرب الطالب على إللقائها يخطط ّوأنه يدوية، قنبلة على حصل
وقد خشي .  العبرية في تلك الفترةالجامعة في يتظاهرون كانوا الذين
 إلى الكشف عن العرب بالعملية ضد الطالب القيام يّ أن يؤدليرنر

 على خلفية ذلك، جرى الكشف عن ّأنه ويبدو. التنظيم السري
 فترة وجيزة أعلنت السلطات اإلسرائيلية عن فبعد. ظيم السريالتن

 العملية بتنفيذ شروعه قبل السري" غال "تنظيم على القبض إلقائها
 السلطات نّولم تتمك.  الصخرةّقبة مسجد نسفالتي استهدفت 

 أعضاء ّوظل السري" غال"اإلسرائيلية من معرفة جميع أعضاء 
  . ٢١اآلنالدائرتين غير معروفين حتى 
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  السري اإلرهايب اليهودي التنظيم

  )همحتيرت هيهوديت(
  

 اإلسرائيلي ال سيما فّ السرور صفوف اليمين واليمين المتطرّعم
 صعود عند ،)اإليمانكتلة " (إيمونيمغوش "المستوطنين وحركة 

. ١٩٧٧ عام إسرائيل في في ألول مرة الحكم دفة إلى الليكود حزب
 عام في إلسرائيل السادات أنور يالمصر الرئيس زيارة بعد ولكن

 عام بين إسرائيل ومصر في يد وتوقيع اتفاقية كامب ديف١٩٧٧
 بين منفرد مقابل سالم سيناء من االنسحاب إسرائيل وقبول ١٩٧٩
 السخط صفوف المستوطنين وحركة غوش ساد ٕواسرائيل، مصر

 إيمونيم وشوحاولت حركة غ.  وغالة التوسعيين اإلسرائيليينإيمونيم
 في تلك الفترة، ستّالتي تأس" سيناء من االنسحاب لوقف الحركة"و

 في صفوف ًهمسا حديث يدور وبدأ االنسحاب اإلسرائيلي، إفشال
.  االنسحابلوقف" أعجوبة" عن إمكانية حدوث إيمونيمحركة غوش 

 ّقبة مسجد نسفسوى القيام ب" المعجزة" تكن هذه األعجوبة أو ولم
وفي الوقت . وتدميرهما ي المسجد االقصىالقبلي ف المسجدالصخرة و
 في سعيها لوضع العراقيل إيمونيم قيادة حركة غوش بتنفسه طال

 العربية والدول مصر بموافقة هأمام انسحاب إسرائيل من سيناء بربط
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. مّ ومنظّعلني في الحرم الشريف بشكل بالصالةبالسماح لليهود 
 غوش حركة في صغيرة قيادية مجموعة كانت ذلك، غضون وفي

 بن ويشوعة ليفني ومناحم عتسيون كل من يهودا تّ ضمإيمونيم
 ّقبة لنسف ّخطة وتضع سري يهودي تنظيم لتشكيلشوشان تعمل 

 ًقاوقد رأت هذه المجموعة التي بات يطلق عليها الح. الصخرة
 ّقبة مسجد ر تفجيّأن) هيهوديت همحتيرت (اليهودي السري التنظيم

 لبناء مقدمة سيكون ّألنه ؛ ذاتهّبحد لياُالصخرة يحمل قيمة ع
 من إسرائيل انسحاب إحباط إلى يقود الوقت نفسه وفي الهيكل،
 هذا قيادة ّقررت لذلك. ١٩٨٢ ربيع في استكماله ّالمقرر سيناء
 الصخرة ّقبة لنسف مسجد ّمخططها تنفيذ اإلرهابي السري التنظيم

  . ٢٢الهعشية استكمال إسرائيل لالنسحاب من سيناء بهدف إفش

 بن شوشان ويشوعه ليفني ومناحم عتسيون كل من يهودا ّأسس
 ّقبة تفجير مسجد وهو دّهذا التنظيم لتحقيق هدف أساسي محد

 عام نشط هذا التنظيم منذ أواخر السبعينيات وحتى وقد. الصخرة
 ، خدموا في الجيش اإلسرائيليًوا عض٢٩ في صفوفه ّوضم ١٩٨٤
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 السري التنظيم في القيادي العضو هذا الكتاب هو لفمؤ. ٥٤ص، )١٩٨٧كيتر،

 بعد السجن في محكوميته يقضي كان عندما كتبه وقد، )هيهوديتهمحتيرت  (اليهودي
 .السري التنظيم أمر انكشاف
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 قيادة أولت. لتيار الصهيوني الديني إلى االعظمى أغلبيتهم وانتمت
 الثالث في الحرم الشريف الهيكل لبناء قصوى أولوية السري التنظيم

 من عملية ٍكجزء ينبغي القيام به في الوقت الراهن دينيا ًواجبا تهّوعد
 الحرم ّأن التنظيم هذا قيادة ّعدتومن ناحية أخرى، . الخالص

 دينية قوة لّ الصخرة يشكّقبةالشريف ال سيما المسجد األقصى و
 االحتالل من ّللتحرر ّتطلعهم من ّويعزز الفلسطيني للشعب وروحانية
القبلي في المسجد  الصخرة والمسجد ّقبة تفجير ّأن ورأت. والنهضة
 هو الشريف الحرم في سالم بصلة لإلّيمت ما كل ٕوازالة األقصى

وى باعتباره  تنفيذه األولوية القصّيحتل أن ديني يهودي ينبغي واجب
 ذكر كل إزالة إسرائيل على كان ّوأنه الهيكل، لبناء ضرورية مقدمة

 االحتالل تحت وقوعه فور الشريف الحرم في اإلسالمية للمقدسات
 التي أعطت أولوية قصوى إيمونيم لحركة غوش ًوخالفا. اإلسرائيلي

 األهداف التي كانت تسعى ّوعدت ّالمحتلة المناطقلالستيطان في 
 الذي رأسه الهيكل وقاعدته بناء الهرمقها في تلك الفترة مثل لتحقي

 ا قيادة هذّفإن ّالمحتلة،المستوطنات وتهويد األراضي الفلسطينية 
 ففي. اًالتنظيم اإلرهابي رأت في أولوياتها أن يكون الهرم معكوس

 من المقدسات اإلسالمية كليا ّوالتخلص الهيكل بناء يتعينالبداية 
 تفجير ّأن رأت إذ.  تعزيز االستيطانّ يتمّشريف ومن ثمفي الحرم ال

 ّهزة يحدث أن شأنه من الشريف الحرم في الهيكل وبناء الصخرة ّقبة
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 للغاية ومهما ًحاسما ًتأثيرا رّ ويؤثاإلسرائيلي، المجتمع في نوعية
  . ٢٣لليهود الخالص جلب من لّ ويعجفيه،

 قادة ّاتفق يهودية، دينية شرعية ومنحه ّمخططهم تنفيذ أجل ومن
 بن ويشوعه ليفني ومناحم عتسيون يهودا اإلرهابي، التنظيم هذا
 على السعي للحصول على موافقة ومباركة سلطة دينية شان،شو
 بن شوشان الحصول على موافقة العديد من يشوعه ّوكلفوا ليا،ُع

 إليهم ّتوجه الذين الحاخامات ّأول كانو. الحاخامات المهمين للغاية
"  مركز الرابيشيفات" بن شوشان، الراب تسفي كوك رئيس عهيشو

 الدينية، وللصهيوينة إيمونيم الزعيم الروحي لحركة غوش ّالذي يعد
وزار بن شوشان الراب تسفي . متينة عالقات بهوالذي كانت تربطه 

 ، الصخرةّلقبة ّملونة ًاكوك وفاتحه في الموضوع وعرض عليه صور
لدينا إمكانية لمحو هذه، : "ت منخفض كوك بصوسفيوقال للراب ت

 بن إلى كوك الراب تسفي فنظر، "رأيك؟ يبقى لها أثر، فما ال نوأ
 مع شوشان بن فأجابه". هذا؟ يعنيماذا : "ًقائال واستفسر شوشان

 كوكفسأله الراب تسفي . خرة الصّقبة يعني محو ّإنه بيديه إشارة
 شوشان بن كان الذي األمر، هذا من شارون أرئيل موقف عن
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 هذا عن اإلجابة من شوشان بن ّفتهرب معه، قوية بعالقات ّيتمتع
 كوك يهودا تسفي الراب مع اجتماعه شوشان بن ّولخص. السؤال

 منواستشار بن شوشان الكثير . ٢٤ الراب لم يعارض العمليةّبأن
 بعضهم مثل الراب شالوم شرعبي ّأيده وقد العملية، بشأن الحاخامات

 في" المكوباليم "ّأهم من انّ اللذين كانا يعدةعطي مردخايوالراب 
 مناحموكشف . عارض اآلخر وبعضهم ّتحفظ وبعضهم إسرائيل،

" وثيقة الحاخامات"ليفني النقاب بعد اعتقاله في وثيقة أطلق عليها 
  . والمعارضة ّوالتحفظ التأييد بين التي الحاخامات اقفعن مو

 الحاخامات من يركث من علم الرغم على ّأنه المالحظ ومن
 ثمانين نحو إلى عددهم ووصل استشارتهم، جرت الذين والشخصيات

 ولم ّالمخطط هذا إحباط يحاول منهم لم اً أحدّفإن ًوشخصية، ًحاخاما
 اإلرهابي التنظيم طّ بما يخطاإلسرائيلية أحد منهم السلطات يبلغ

  .٢٥به القيام اليهودي السري

 داخل سواء السري التنظيم قادة أجراها التي الحوارات من ّويستشف 
 جرت الذين النفوذ ذوي الحاخامات مع خارجه أو التنظيم

 فعل ّوردات المجتمع اإلسرائيلي اخل الفعل دّردات ّأن استشارتهم،
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الدول العربية واإلسالمية والعالم على العملية، كانت تشكل أحد 
 التحفظ أو العملية تأييد من الموقف فياالعتبارات األكثر أهمية 

 يام القارضوا أو عّتحفظوا الذين دوافع وكانت. معارضتها أو منها
ّ وانالعملية، لتنفيذ حيث المبدأ من ود الصخرة ال تعّقبةبتدمير   مإ

المسجد  الوقت لم يحن بعد للقيام بتدمير ّأن إلى ًأساسا تعود كانت
 القيام يتعين هّ وأنالقبلي ومسجد قبة الصخرة في المسجد االقصى

 الوضع يصبح أن وبعد لذلك اإلسرائيلي المجتمع تحضير بعد بذلك
 اليهودي اإلرهابي التنظيم قيادة اّأم. ًمالءمة أكثر والدولي اإلقليمي

 الفعل العربية واإلسالمية والدولية على ّردات من خطر ّقللت فقد
 هذا رّ منظعتسيون يهودا دّوأك. إسرائيل وعلى اليهود في العالم

القبلي (المسجدين  على هدم وحضا دعوة قادته كثروأ التنظيم
 الفعل العربية اإلسالمية والدولية لن ّردات ّ، أن)ومسجد قبة الصخرة

 الدول في بالتظاهرات والقيام واإلعالمي الخطابي المستوى ىّتتعد
 الدول العربية واإلسالمية ّوأن العالم، أنحاء في واإلسالمية العربية

  .٢٦ الصخرةّقبة إسرائيل بسبب هدم مسجد  علىاً حربّلن تشن

 الصخرة ضابط االحتياط في ّقبة عملية التخطيط لتفجير مسجد قاد
 يعد القائد العسكري للتنظيم الذي ليفني، مناحمالجيش اإلسرائيلي 
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 خالل خدمته في سالح عةالسري اإلرهابي، والذي اكتسب خبرة واس
 واهذا التنظيم قد خدموكان أعضاء .  في الجيش اإلسرائيليندسةاله

 وقام. زةّ المتميحداته في وخدمت وأغلبيتهمفي الجيش اإلسرائيلي 
 لعملية تفجير التحضير كثيرة في ستعداداتهذا التنظيم السري با

 شريف الحراسة على الحرم الّقبة الصخرة، شملت مراّقبةمسجد 
 الصخرة بشكل خاص في ساعات اليوم ّقبةبشكل عام وعلى مسجد 

 في ّوخبأها االنفجار شديدة ّالمتفجرات نظيم التّوأعد. تلفةالمخ
. دّ في الوقت المحدا استعمالهّليتم قريبة أخرى أماكن وفي القدس

 من مكتبة اآلثار في الجامعة عتسيونإلى جانب ذلك، حصل يهودا 
 عن فرنسي آثار عالم كتبه صّالعبرية في القدس على كتاب متخص

 المسجد ودعائمعن نوعية جميع أعمدة  الصخرة وّقبةبنية مسجد 
 جدرانه ومواصفات نوعية محيطها الدقيق وعن وطولوسمكها 
 حول أعمدة المتفجرات من الكافية الكميات وضع أجل من الدقيقة،

. ٢٧ وحرقهًكامال ًا الصخرة الكفيلة بتفجيره تفجيرّقبةودعائم مسجد 
 البديلة خططوال الخطط من العديد السري التنظيم قيادة وضعت وقد

 إلى السري التنظيم عناصر دخول إحداها كانت العملية، تنفيذ لكيفية
 غطاء تحت اإلسرائيلي للجيش العسكري الزي في الشريف الحرم
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 جميع إخالء كيفية في اإلسرائيلي للجيش عسكري تمرين إجراء
  .فيه قنابل لوجود الشريف الحرم في الموجودين

 لتفجير اإلرهابي السري التنظيم بها قام التي االستعدادات واستمرت
 االستعدادات هذه وتيرة وازدادت ، طويلةًشهورا الصخرة ّقبةمسجد 
 سيناء من اإلسرائيلي االنسحاب استكمال اقتراب مع العملية لتنفيذ

 إلى تأجيل تنفيذ تّ من العوامل أدملة جّأن بيد. ١٩٨٢ ربيع في
 شهرين من استكمال لقب كوك تسفي الراب موتالعملية كان أهمها 

 ١١ في غودمان، ألن الجندي واقتحامإسرائيل انسحابها من سيناء، 
 في المصلين المسلمين على النار ٕواطالقه ١٩٨٢ أبريل/ نيسان

 أسبوعين فقط من استكمال قبل وذلكًالحرم الشريف، كما ذكر آنفا، 
 الموعد من وجيزة فترة وقبل سيناء، من انسحابهالجيش اإلسرائيلي 

 هذه تّ أدوقد.  الصخرةّقبة التنظيم السري لتفجير مسجد ّحدده الذي
 إلى اإلرهابي، السري التنظيم مع عالقة لها تكن لم والتيالجريمة 

  . زيادة الحراسة على الحرم الشريف بشكل كبير

 أبريل/  إثر استكمال إسرائيل االنسحاب من سيناء في نيسانوعلى
م اإلرهابي اليهودي من تفجير  التنظيّيتمكن أن دون من ١٩٨٢
 نقاشات بين أعضاء تّ الصخرة إلفشال االنسحاب، دبّقبةمسجد 
 على ّ أنبعضهمإذ رأى .  أولوياتهشأن اليهودي بالسريالتنظيم 
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 ّالمحتلة في المناطق لسطينيينالتنظيم اإلرهابي إيالء استهداف الف
الب  مقاومة االحتالل، في حين طعناألولوية، من أجل ردعهم 

 بالهدف األصلي للتنظيم اإلرهابي وهو نسف مسجد كّ بالتمسآخرون
 نشاطه اإلرهابي ّاستهل قد اإلرهابي التنظيم هذا وكان.  الصخرةّقبة

 بعملية استهدفت قتل قيادة ١٩٨٠يونيو / في الثاني من حزيران
 بوضع ألغام ّالمحتلة التوجيه الوطني في الضفة الفلسطينية ةلجن

 ورئيس بلدية رام اهللا ،يس بلدية نابلس بسام الشكعةفي سيارات رئ
 العملية هذا ّوأدت. الطويل إبراهيم يرة ورئيس بلدية الب،كريم خلف

 ساقيه، بتر إلى ّأدت بليغة بجروح الشكعة بسام إصابة إلى اإلرهابية
  . ٢٨قدمه بتر إلى تّ بليغة أدجروحٕواصابة كريم خلف ب

التنظيم اليهودي السري  عن هذه النقاشات في صفوف ّوتمخض
 ّقبة في التحضير لنسف مسجد تمرار االتفاق على االسإلرهابيا

 نفسه االستمرار ت وفي الوقلذلك، المالئمة الفرصة نّ وتحيةالصخر
 وفي. ّالمحتلة المناطق يفي العمليات اإلرهابية ضد الفلسطينيين ف

 اً عدد من عناصر هذا التنظيم هجومّشن ١٩٨٣ يوليو/ تموز ٢٦
 الخليل في اإلسالمية الكلية على الرشاشة واألسلحة اليدوية بالقنابل

                                                           

 لالستعدادات ًدقيقا اً المذكور أعاله وصفاألعزاء األخوة في كتابه سيجل حجاي قدم 28
ي وكيفية تنفيذه محاولة اغتيال القادة الفلسطينيين التي قام بها التنظيم السري اليهود

 . ١٠٠-٧٣الثالثة،  ص 
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 ٢٧وفي . ٢٩ العشراتوجرح طالب ثالثة استشهاد إلى ّأدى ما
 وضع عدد من عناصر هذا التنظيم عبوات ١٩٨٤ أبريل/ نيسان

 فلسطينية في القدس ت في خمس حافالاإلنفجارناسفة شديدة 
. ٣٠ عدد من الفلسطينيين إلرهابهم بغرض قتل أكبرّالمحتلةالشرقية 

 الناسفة قبل فترة وجيزة من انفجارها لعبوات اكتشفت هذه اوقد
 وقادته التنظيم هذا أعضاء باعتقالوقامت السلطات اإلسرائيلية 

 حكمت عليهم وقد. للمحاكمة وتقديمهم ًعضوا ٢٩ عددهم البالغ
 وجيزة فترة مقضائه بعد منه خرجوا ّأنهم بيد مختلفة، اًبالسجن أحكام

  . السنةونصف منهم أكثر من ست سنوات ّأي فعليا يسجن ولم فيه،

  اهليكل حركات

 الحركات عشرات الماضية ونيف الثالثة العقود خالل ظهرت
ًخصيصا ّتأسست التي اليهودية والمنظمات والجمعيات  لمعالجة ّ

 هذا وتسعى. أولوياتها ةّموضوع الهيكل أو تلك التي وضعته في قم
 من اإلسرائيلي العام الرأي على الهيكل موضوع طرح إلى لحركاتا

 المجتمع اإلسرائيلي ودفعه لوضع بناء الهيكل الثالث في ّحث أجل
 أو المعلن سواء النهائي، الحركات هدف هذه ّأن ومع. ياته أولوةّقم

                                                           

 .١٥٢ ص سيجل، 29

 .١٦٥–١٦١ نفسه، ص المرجع 30
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 بشأن ورؤاها الحركات هذه طروحات ّفإن الهيكل، بناء هو المبطن،
 كل واحدة من حركات الهيكل وتدعو. ّلتخصصاتها ًبقاط ّتتعدد الهيكل

 األهداف أهداف أو معظم أو جميع ةّ أو عددإلى تحقيق هدف واح
 دخول اليهود ًثانيا،.  دخول اليهود إلى الحرم الشريفًّأوال،: التالية

 دخول من المسلمين منع ا،ًثالث. إلى الحرم الشريف والصالة فيه
.  الشريفمء كنيس يهودي في الحر بناا،ًرابع. الشريف الحرم
 هدم ا،ًسادس. مكانه الصخرة وبناء الهيكل ّقبة هدم مسجد ا،ًخامس

 الصخرة وجميع المساجد في الحرم ّقبة ومسجد القبليالمسجد 
 الحرم في بصلة المسلمين للعرب وّالشريف وتدمير كل ما يمت

  .  وبناء الهيكل الثالثالشريف

 األهداف التي وضعتها وفق جمعياتهو الهيكل تصنيف حركات ويمكن
  :كالتالي

 لبناء الحركة"و" الهيكل معهد: "البشر بيد الهيكل بناء .١
  ".الهيكل أجل من نساء"و" الهيكل

: ًثقافيا دينيا قوميا ًمركزا) الهيكل جبل (الشريف الحرم جعل .٢
  ".هامور جبلإلى  "وحركة" الهيكل جبل أمناء "حركة
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 حقوق حركة: "الشريف الحرم يف بالصالة لليهود السماح .٣
  ".الهيكل جبل في اإلنسان

 وعدم الشريف الحرم على اليهود سيطرة فرض إلى السعي .٤
 حركة"و" لنا الهيكل جبل حركة: "بدخوله للمسلمين السماح

  ". والهيكل الشعب إنقاذ

 في القرابين وتقديم العبادة طقوس دراسة على التركيز .٥
" يريحو متسبي في الهيكل لدراسة المعهد: "الهيكل

  ".الهيكل جبل يشيفات"و" الهيكل توراة يشيفات"و

 طقوس في المطلوبة العبادة أدوات إنتاج إعادة على التركيز .٦
" العبري الفنان بيت"و" الهيكل معهد: "الهيكل في العبادة

  ".الهيكل أعمال معهد"و

 المعهد: "الهيكل عن والدراسات المعلومات ونشر التثقيف .٧
  ". لالهيك لمعرفة

 الذرائع من مجموعة منظماته ووجمعياته الهيكل حركات وتستعمل
  : وأبرزها ، تحقيق أهدافها وبناء الهيكللتبرير والدوافع والتبريرات
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 ًوثيقا ًارتباطا الهيكل لبناء الدعوة ترتبط: المسيائية .١
 ّأن يهودية دينية أوساط في سائد ّادعاء ّفثمة. بالمسيائية

 الخالص تقديم في وحاسمة ّمهمة ةخطو يشكل الهيكل بناء
 محاولته اليهودي اإلرهابي السري التنظيم ربط وقد. وتعجيله

 ًربطا الثمانينيات، عقد بداية في الصخرة ّقبة مسجد تفجير
 المجتمع موقف في وبالتأثير" الخالص "بتعجيل ًمتينا

 السري التنظيم ّوعد الهيكل، وبناء الخالص من اإلسرائيلي
 وتقوده المعسكر أمام تسير التي الطليعة سهنف اإلرهابي

  .الخالص لتحقيق الهيكل لبناء

 في أصولي ديني مفهوم ّثمة: اليهودية الشريعة تطبيق .٢
 فرائض كامل وممارسة العودة إلى يدعو الذي اليهودية
 بتقديم ممارستها المرتبطة تلك سيما اليهودية، الشريعة
 ربع نحو إلى نسبتها تصل والتي الهيكل، في القرابين
  . اليهودية الدينية الفرائض مجموع

 أصولي يهودي ديني ّادعاء ّثمة": الرب "مع الحميمة العالقة .٣
 مع حميمة عالقة إقامة من اليهود ّيمكن الهيكل بناء ّأن

 الهيكل وجود وعدم مسكنه، هو فالهيكل ،"يهوه "الرب
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 وقوية وطيدة عالقة إقامة وعلى العميق التدين على ّيشوش
  .يهوه عم

 الديانة تحويل إلى الصهيونية الحركة سعت: القومية .٤
 تحويل ٕوالى واحد، آن في وديانة قومية إلى اليهودية
. ّاألمة لمصطلح العصري بالمفهوم ّأمة إلى أتباعها

 تبرير في القومي العامل الهيكل حركات من العديد ويستعمل
 حركات من العديد ويرى. الشريف الحرم في الهيكل بناء

 وحدة "ّيمثل لبنائه تدعو الذي الثالث الهيكل ّأن الهيكل
 والنظام الوئام لتحقيق ّمهمة وسيلة ّيشكل فهو ،"األمة

 الفردية، واالتجاهات األيديولوجية الخالفات ٕوالغاء والوحدة،
 المجتمع وصهر واحد، وهيكل واحد علم تحت اليهود وجمع

  .  ٣١واحد عضوي جسم في اليهودي

                                                           

 ،"ودالالتها إسرائيل في الهيكل حركات تعاظم ديناميكية: خطيرة عالقة" بئر، يزهار 31
  :، في١٧، ص ٢٠١٣مايو / أيار عميم، عير موقع

http://bit.ly/1nvF0Rc 
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  "اهليكل جبل أمناء "حركة

 بعد ينياتنشاطها في أواخر الست" الهيكل جبل أمناء" حركة بدأت
 وهي أقدم حركات ،١٩٦٧احتالل إسرائيل للحرم الشريف في حرب 

 - أرضحركة  "أتباع من ناشطينواستقطبت عند تأسيسها . الهيكل
ْمنظمتي في سابقين وأعضاء" الكاملة إسرائيل " ليحي"و" اتسل "ّ

 هذه الحركة تودع. مسيائيةك فئات دينية يهودية العسكريتين وكذل
 على الحرم الكاملة اليهودية السيادة فرض إلىمنذ تأسيسها 

 ومسجد القبلي المسجد إليه وهدم سلمينالشريف ومنع دخول الم
 وكل ما  في المسجد االقصى الصخرة وجميع المساجد األخرىّقبة

. ٣٢الحرم الشريف بناء الهيكل في ٕوالى ، فيهبصلة سالم لإلّيمت
 في قصوى ّأهمية الشريف الحرم" الهيكل جبل أمناء" حركة أولت

 السيادة ّأن وأكدت كاملة، الصهيونية األهداف تحقيق عملية
 الحرم تهويد ّيتم لم ما الصهيونية تبقى منقوصة واألهداف اليهودية

 جبل أمناء" حركة رئيس دعا ذلك على وبناء. بالكاملالشريف 
 قوميا ًورمزا ًمركزا وقت أسرع جعل الحرم الشريف في إلى" الهيكل
 ّيمت ما كل تدمير بعد لهيكلٕ والى بناء اإسرائيليا يهوديا ودينيا

 ُالعليا المحكمة بناء إلى وكذلك الشريف، الحرم في بصلة لإلسالم
                                                           

 .١١٣ ص عنبري، 32
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 وأن ، فيه مراسم تنصيب رئيس الدولةّتتم أن ورأى. فيه اإلسرائيلية
 وأن يقيم ،كنيست أولى جلساتها بعد االنتخابات العامةتفتتح فيه ال

  . ٣٣العسكريةفيه الجيش اإلسرائيلي عروضه 

 جبل أمناء "حركة في تحديد أهداف ا مهمًا سلمون دورغرشون أدى
ولد .  التي تتبعها لتحقيق أهدافهاوالتكتيكات وسياساتها" الهيكل

فوف  وانخرط منذ صغره في ص،١٩٣٥ سلمون في عام غرشون
 وخدم في الجيش ،)إتسل( العسكرية القومية ّمنظمةشبيبة ال

 بعد تسريحه من الجيش إلى ّ انضمّ ثم،١٩٦٠اإلسرائيلي حتى عام 
 في مجلس بلدية القدس ١٩٧٠ وانتخب في عام ،حركة حيروت

 استقال ٕواسرائيل، مصر بين يدوبعد توقيع اتفاقية كامب ديف. الغربية
لليكود وساهم في تأسيس حزب  مع آخرين من حزب اسلومون
 مرة في سنة أول له ىّ الرب تجلّ أنسلومون عىّاد). البعث (هتحياه
 في كادت أن تودي بحياته بليغة على إثر إصابته بجروح ١٩٥٨
 الرب يظهر له بشكل منتظم منذ ّوأن السوري، الجيش مع اشتباك

 على دخول اليهود إليه وبناء ّويحضهاحتالل الحرم الشريف 
  . ٣٤هيكلال

                                                           

 .٢٨٨ ص شرجاي، 33

 .٢٩٢ ص ، نفسهالمرجع 34
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وسعيه " الهيكل جبل أمناء" سياق دعوته لتحقيق أهداف حركة وفي
 على رأس أجندة المجتمع اإلسرائيلي، درج كل الهيبناءلطرح مسألة 

 لدخول ئيلية الشرطة اإلسراإلى ات على تقديم طلبسلومون غرشون
 رفض وعند. فيه للصالة الشريف الحرم إلى وأنصارها حركته أعضاء
" الهيكل جبل أمناء" حركة ّنظمت الطلب لهذا ائيليةاإلسر الشرطة

 ال الشريف، للحرم الدخول بغرض دينية بطقوس مترافقةتظاهرات 
 الغفران، ويوم ،رأس السنة العبرية: مثل اليهودية األعياد في سيما

 ويوم آب، والتاسع من ، والفصح، واألسابيعوحنوكاه، ،والعرش
  .  ويوم القدسستقالل،اال

 التي المختلفة نشاطاتها اءّجر" الهيكل جبل أمناء" حركة نتّتمك وقد
 نشرات مختلفة مثل إصدارها - التظاهرات على عالوة - شملت

التي أصدرتها في السبعينيات "  جبل الهيكلاءصوت أمن"جريدة 
التي أصدرتها في الثمانينيات، في طرح " إلى رأس الجبل"وجريدة 

وساهم نشاط حركة . سرائيليمسألة الهيكل على الرأي العام اإل
 الشريف الحرم دخول ومحاوالتهاوتظاهراتها " الهيكل جبل أمناء"

 يّ الصخرة وتصدّوقبة األقصى لهدم المستمرة ودعوتها فيه للصالة
 اقتحام الحرم الشريف، إلى ولمحاوالتهاالفلسطينيين الدائم لها 

 ومسألة هفي والصالة الشريف الحرم إلىتحويل مسألة دخول اليهود 
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 الشريعة وفق بها مبتوت من قضية يهودية دينية الهيكل بناء
ووفق استطالع أجراه . الفلسطينيين مع صراع قضية إلى اليهودية،

 في اليهود من المئة في ١٨ دّ أي١٩٨١معهد بوري في سنة 
. المئة في ٤٨ في حين عارض ذلك ًفورا، الهيكل بناء إسرائيل
 بكثير أعلى االستطالعء الهيكل في هذا  لبنادينّ نسبة المؤيوكانت

. الستينيات أواخر في والهامشية الضئيلة نسبتهم عليه كانت ّعما
 ًفورا الهيكل لبناء دينّ نسبة المؤيّأن االستطالع هذا من ًأيضا ّوتبين

  . ٣٥المئة في ٢٥ بلغت والمفدال حزبي الليكود ّمؤيدي صفوف بين

 تأسيسها وحتى أواسط منذ" الهيكل جبل أمناء" حركة ّشكلت
 الخلفيات ذوي الهيكل ناشطي لمختلف مركزيا ًا إطاراتالثمانيني

. علمانية أو دينية أو صهيونية كانت سواء المختلفة ّوالتوجهات
 تفاقمت الخالفات والصراعات في صفوف حركة ١٩٨٧وفي عام 

بسبب مجموعة من العوامل التي تعود إلى " الهيكل جبل أمناء"
" العلمانية "سلومون غرشونٕهذه الحركة والى شخصية أولويات 

 هذه الخالفات إلى انشقاق ّوأدت. ونمط قيادته الشديدة المركزية
 هذه رأت فقد. البويمالفئات الدينية من هذه الحركة بقيادة يوسف 

 بناء الهيكل هو أمر ديني ّ أنالبويم بقيادة يوسف ّالمنشقة الفئات

                                                           

 .٢٩١ نفسه، ص المرجع 35
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 هذه مع تتماشى إستراتيجيةك وضع  لذلًتبعا ينبغي هّ وأنصرف
 العديد كان آخرين، ناشطين مع البويم يوسف ّأسس وقد. الرؤية
   .٣٦"الهيكل لبناء الحركة "، من أتباع حركة كاخمنهم

 من كثير هوروظ" الهيكل جبل أمناء "حركة في االنقسام هذا ّأدى
حركات الهيكل األخرى في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، إلى 

ٕوالى التقليل من نفوذها في " الهيكل جبل أمناء" حركة عافإض
 بدأت منذ التسعينيات ّأنها اإلسرائيلي، ال سيما مجتمعأوساط ال

 في البروتستانتي األصولي الجمهور بشكل أساسي إلى هّبالتوج
 الحركة إلى ّتوجه في ّالتحول هذا ّأدى وقد. المتحدة الواليات

ي األميركي ومنحه األولوية في  األصوليالجمهور البروتستانت
" الهيكل جبل أمناء "حركةنشاطها، إلى إحداث تغيير في أولويات 

 عالقاتها من زتّفعز. الجديد جمهورها مع نفسها لتالئم وسياساتها
 وفق ثّ تتحدوباتت األميركي، األصولي البروتستانتي التيار مع

ّوانما ،فقط اليهود لخالص ليس مراحل أربع عن الجديد ّتوجهها ٕ 
 وهجرة جميع يهودية، دولةتأسيس : وهي بأسره، العالم خالص

المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة  وتدمير ،اليهود من العالم إليها
 ، في الحرم الشريفباالسالم صلة وكل ما له ،األقصىفي المسجد 
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ًوتمشيا. صّ المخلالمشياح وعودة ،وبناء الهيكل  الجديد ّتوجهها مع ّ
 سنة منذ فبدأت كليزية، باللغة اإلنأدبياتها بنشرالحركة  هذهشرعت 
 العام في لها ستّ وأساإلنكليزية، باللغة دورية نشرة بإصدار ١٩٩٩
  . ٣٧اإلنكليزية باللغة ًموقعا نفسه

  اهليكل معهد

 من أكثر حركات ّيعد وهو، ١٩٨٤ عام معهد الهيكل في ّتأسس
 بناء مسألةى طرح  هذا المعهد إلويهدف. وأهمية اًالهيكل نشاط

 من وقت أسرع في بنائه أجل من الرأي العام اإلسرائيلي على هيكلال
 يأتي في مقدمتها دراسة النشاطات، من واسعة مجموعة خالل

 وهو.  والقرابين التي كانت تقدم فيه، وأدواته، وطقوسه،الهيكل

                                                           

مع التيار البروتستانتي األصولي "  جبل الهيكلأمناء" عن عالقة حركة للمزيد 37
  :  إلىانظراألميركي 

Gershom Gorenberg, The End of Days: Fundamentalism and 

the Struggle for the Temple Mount (New York: The Press 

Free, 2000). 

  :، في" الهيكلجبل أمناء" كذلك إلى موقع حركة انظر
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"  الهيكلوبناءالمعهد لدراسة وبحث : " وهيأجسام، ثالثة من يتكون
  . ٣٨"العبريبيت الفنان "و" معهد لمعرفة الهيكلال"و

 التيار في أرئيل الذي نشأ يسرائيل هذا المعهد الراب ّأسس
 ً أرئيل مثااليسرائيلوتشكل سيرة .  وترعرع فيهالديني الصهيوني

 ّباتجاه الدينية الصهيونية في ًفشيئا ًشيئا يتبلور أخذ الذي ّللتحول
 على التيار الصهيوني الديني نبغيي ً مركزيةًقضيةطرح بناء الهيكل 

 تنتمي للتيار لعائلة ١٩٣٩ أرئيل في سنة يسرائيلولد . حمل لوائها
، التي تعد "مركز الراب "يشيفات في ودرسالصهيوني الديني 

 األساسية للصهيونية الدينية، ثم خدم في الجيش اليشيفاه
ل شغ. ١٩٦٧اإلسرائيلي وشارك في احتالل الحرم الشريف في حرب 

 اإلسرائيلي الجيش في دينية عسكرية مناصب ةّ أرئيل عديسرائيل
كان من بينها منصب الحاخام العسكري للمنطقة الشمالية في حرب 

  . ١٩٧٣ أكتوبر/  األولتشرين

 ، أرئيل أهمية كبيرة الحتالل إسرائيل للحرم الشريفيسرائيل أولى
 اليهودية الشريعة ألحكام مراجعة إجراء توجب جديدة مرحلة هّوعد

 مع تتالءم لكي فيها جديدة وتأويالت تعديالت ٕواحداث الهيكل، بشأن
 وتسمح لليهود ليس فقط بدخول الحرم الشريف الجديد، الوضع
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ّوالصالة فيه وان .  كليةلشريف الهيكل وتهويد الحرم ابناء ًأساسا مإ
 كان يف أقدام الجيش اإلسرائيلي الحرم الشروطأتففي اللحظة التي 

المسجد القبلي  أرئيل بناء الهيكل وتدمير يسرائيل وفق يتعين
ّاألقصى وازالة كل ما يمتومسجد قبة الصخرة في المسجد   لإلسالم ٕ

 ليقوم ّالمخلص" المشياح"بصلة من الحرم الشريف، وعدم انتظار 
 أرئيل الكثير من الكتب التي يسرائيل ّوألف. الهيكل ببناء مجيئهعند 

 كان من بينها موسوعة ،وضرورة بنائهعالجت الهيكل وأهميته 
 إسرائيليد " كتاباته مصطلح في ّوطور". الهيكل في القدس"

 حرب في اإلسرائيلي الجيش قهّ النصر الذي حقّأن عىّ واد،"الصارمة
 عن يعبر هّ وأنعنايته، بفضل وجاء اإللهية اإلرادة ّيمثل ١٩٦٧

 أرئيل لبناء ليسرائي دعوة وتالءمت. ٣٩الهيكل لبناء الرب من نداء
 الصخرة ّوقبة األقصى مسجدال ومحو الشريف الحرم تهويدالهيكل و

 فيه بصلة، مع نظرته الشاملة التي دعت إلى سالم لإلّوكل ما يمت
 وفق الحدود ةطرد العرب من أرض فلسطين وتأسيس الدولة اليهودي

 أرئيل في السبعينيات والثمانينيات في حركة يسرائيل ونشط. التوراتية
 الثاني في قائمتها ّمرشحها وكان ريهاّكاخ وكان من أبرز منظ

 في سنة أرئيل يسرائيل وحصل. ١٩٨١االنتخابية للكنيست في سنة 
 على جائزة الدولة للثقافة اليهودية التي تقدمها وزارة التربية ٢٠٠٨
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 ل الهيكّيخص ما في الفكري ٕوانتاجه لنشاطاته ًتقديرا ا سنويليموالتع
  . ٤٠وبنائه

  اهليكل معهد نشاطات

 في جوانب مختلفة ّجمة بنشاطات تأسيسه منذ الهيكل معهد قام 
 هذه وشملت.  بالهيكل والتمهيد لبنائه في أسرع وقتّمتعلقة

ٕ الهيكل واعادة إنتاج أدوات أنالنشاطات نشر الكتب واألبحاث بش
 تشارك واسع سنوي سياسي - أكاديمي ديني مؤتمر قدالمعهد وع

 منهاج تطوير ًأيضا وشملت. بالهيكل مهتمةختلفة  مفئات فيه
 وزارة مع بالتعاون الرسمية اإلسرائيلية للمدارس الهيكل عن تعليمي
 امتحانات الثانوية العامة، يٕ وادخال هذا الموضوع فوالتعليم، التربية

إلى جانب االتصاالت المتواصلة مع القوى واألحزاب السياسية ال 
  .لتقديم بناء الهيكلسيما الدينية واليمينية 

 أدوات الهيكل التي كانت تستخدم في إنتاج إعادة مشروع ّواحتل
 فدأب. المعهد نشاطات في أولوية أداة ٩٣الهيكل والبالغ عددها 

 من العديد ّووظف المشروع، هذا تنفيذ على تأسيسه منذ المعهد
 أجل من الجدد الروس المهاجرين من بعضهمالفنانين اليهود كان 
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 بهذه المهمة، وذلك بغرض الشروع في العبادات والطقوس امالقي
 بناء وفور الشريف الحرم في بالصالةالدينية فور السماح لليهود 

 وغير سهلة الهيكل أدوات بعض إنتاج إعادة عملية وكانت. الهيكل
  . ًومكلفا ًصعبا اآلخر وبعضها ماديا مكلفة

يكل الشمعدان الذهبي  التي أنتجها معهد الهاألدوات أبرز من وكان
 أودم المهاجر من روسيا حاييم اليهودي الفنان وبناه ّصممه الذي

. ّالمحتلة في الضفة الفلسطينية عوفراه في مستوطنة نالذي استوط
 نصف وأربعين وباثنين المطلي البرونز من الشمعدان ُوبني

 خالف جميع األدوات األخرى التي وعلى. الذهب من ًكيلوغراما
 لعرضها على الزوار لها ّمخصص مكان في المعهد خلداوضعت 

 العامة لساحة افي الذهبي الشمعدان ضعُالذين يزورون المعهد، و
 ّالمحتلةفي البلدة القديمة من القدس " الحي اليهودي"في مستوطنة 

وكل من يصل إلى الحرم الشريف عن . بالقرب من الحرم الشريف
  .٤١انيرى هذا الشمعد" الحي اليهودي"طريق 

 فيه يجري الذي" المذبح "بناء الهيكل هد معّ أتم،٢٠١٣ عام وفي
 وبدون إدخال مواد فقط الحجارة من المذبح نيُوب. تقديم القرابين
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 تحريكه وباإلمكان ّمتحرك مذبح وهو الهيكل، لمذبح اًأخرى تقليد
بسهولة ونقله إلى داخل الحرم الشريف فور السماح لليهود بالصالة 

لشريف من أجل تقديم القرابين وفق التقاليد اليهودية في الحرم ا
  . ٤٢القديمة

 سنوات على عقد مؤتمر سنوي ةّ معهد الهيكل بعد تأسيسه بعدودأب
 من جوانب مختلفة لتعميق المعرفة بالهيكل وكل ما للدراسة الهيك

 وتشارك. والعالم إسرائيل في اليهود صفوف بين ذلكيتعلق به ونشر 
 رسمية إسرائيلية مثل ّمؤسسات السنوي المؤتمر اهذ عقد تمويل في

. اإلسرائيلية األديان ووزارة الغربية القدس وبلدية الرئيسةالحاخامية 
 مسؤولون تخصصين، إلى جانب الباحثين المأعماله في ويشارك

إسرائيليون رفيعو المستوى ويشمل ذلك وزراء وأعضاء كنيست 
 األكبر األشكنازي اخامالح مثل مختلفة مشارب من ونوقادة ديني

  . دورون باكشي الو والحاخام الشرقي األكبر الياهو يسرائيل

 تدريسية مشاريع الهيكل لمعهد التابع" الهيكل لمعرفةالمعهد  "ّوينظم
 والثانوية االبتدائية اليهودية للمدارس الهيكل بشأن دينية وتربوية
 والتعليم ةالتربي وزارة مع بالتعاون الدينية والرسمية الرسمية

 ونتيجة ١٩٩٤ عام وفي. سخيا ماديا اً التي تقدم له دعماإلسرائيلية
                                                           

   .٢٧ نفسه، ص المرجع 42



 
 

51 

 العامة الثانوية امتحان ّمتطلبات في وطقوسه الهيكل موضوع إلدخال
 دراسية شاملة للمدارس ّخطة، قام معهد الهيكل بوضع )البغروت(

 في دروس بتقديم وشرع ،الثانوية اليهودية في موضوع الهيكل
 امتحانات يقدمون الذين الطالب لمساعدة الثانوية اليهودية دارسالم

وفي الوقت نفسه شرع المعهد . الموضوعالثانوية العامة في هذا 
 المدارس ومديريبتنظيم دورات تعليمية للمدرسين والمفتشين 

  . ٤٣الهيكل بشأناليهودية 

 كتب معهد الهيكل بتالميذ المدارس اليهودية وأصدر سلسلة ّواهتم
. االبتدائية المدارس لطالب صةّوكراسات وألبومات عن الهيكل مخص

 على للعزف موسيقية فرقة الهيكل معهد سّ أسذلك، جانب ٕوالى
ّيدعى موسيقية مقطوعات عزف بهدف الكمان َتعزف كانت ّأنها ُ  في ُ

 عن الهيكل معهد أعلن ١٩٩٤ عام وفي. ٤٤الغابرالهيكل في الزمن 
 منذ انقرضت التي الخاصة الصفات ذات حمراء بقرة إليجاد سعيه
 ّومؤسسات اإلسرائيلية الزراعة وزارة مع اتصاالت وأجرى بعيدة، فترة

 ّأن بيد. الغرض هذا أجل من والعالم إسرائيل فيبحثية إسرائيلية 
                                                           

خطة تعليمية إلزامية في المنهاج "أور كشتي، : انظر الموضوع هذا عن للمزيد 43
  : في،٢٢/١٠/٢٠١٥ هآرتس،، "إيقاظ التطلع لبناء الهيكل: الرسمي الديني
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 الصعبة الخاصة ذات المواصفات حمراء على بقرة العثورمحاوالت 
  .٤٥جميعها فشلت يبالتخص بواسطة أو طبيعي بشكل سواء المنال

  اهليكل لبناء احلركة

 عن ّانشقت عندما ١٩٨٧في سنة " الهيكل لبناء الحركة "ّتأسست
 ليرنر ويوئيل البويممجموعة بقيادة يوسف " الهيكل جبل أمناء"حركة 
 هدم ومحاوالته طاتهّ مرات على خلفية مخطثالث سجن قد كان الذي

 عند الهيكل ناءلب الحركة استقطبت وقد. ٤٦ الصخرةّقبةمسجد 
 الحركة تّ عدوقد.  من القدسالحرديم اليهود من مجموعة تأسيسها

 ديني موضوع الشريف الحرم في الهيكل بناء ّ أنالهيكل لبناء
 ةّ ثمّأن ّوادعت. قوميا أو صهيونيا اً وليس موضوعصرف يهودي

 والصهيونية الحرديم اليهود من كل حاخامات موقف في اً أساسيخطأ
. الشريف للحرم اليهود دخول ّيحرمون الذين الهيكل بناء من يةالدين

 الخاص للشريعة اليهودية مها الحركة لبناء الهيكل وفق مفهووأكدت
 الشريف الحرم بدخول لليهود تسمح الشريعة اليهودية ليس فقط ّأن

ّوانما وينسجم .  على دخوله وعلى بناء الهيكل فيهّتحضهم ًأيضا ٕ
المسجد القبلي ومسجد قبة  وتدميرناء الهيكل مطلب هذه الحركة لب
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ٕوازالة كل ما له صلة باإلسالم من الحرم الشريف، مع الصخرة 
نظرتها الدينية األصولية الشاملة التي تدعو فيها إلى تأسيس دولة 

 تسير وفق التوراة حسب الحدود التوراتية، والتي يهوديةدينية 
  .اةحرية والمساوترفض القيم الغربية مثل الديمقراطية وال

 عملية الخالص وبناء ّأن منطلق من الهيكل لبناء الحركة تنطلق
 ومن دون ًإطالقا بيد البشر فقط من دون تدخل الرب ّتتمالهيكل 

 بالعمل الحركة هذه ونادت. أعجوباتضرورة حدوث معجزات أو 
 ، هذا السياقوفي.  وتجديد تقديم القرابين فيهيكل لبناء الهفعليا

 ات وبمجموعّمنظم بشكل الشريف الحرم إلى اليهود وللى دخدعت إ
 من اإلسرائيليةصغيرة الواحدة تلو األخرى وبالتنسيق مع الشرطة 

 دخول ّ أنالبويموأكد مؤسس الحركة يوسف . ّضجة إحداث دون
 ّأهم فيه المتواصل الجسدي ووجودهماليهود إلى الحرم الشريف 

 الشرطة معلتي تصطدم بكثير من االجتماعات والتظاهرات ا
 البويمفاحتالل الحرم وفق مفهوم يوسف . اإلسرائيلية بشأن الهيكل

 خالل من البداية في كان ولو حتى فيه الدائم اليهودي الوجودهو 
 هذه ّانفكت ما لذلك. يوميا تدخله دائمة ولكن صغيرة مجموعات

لتي الحركة منذ تأسيسها في تنظيم المجموعات اليهودية الصغيرة ا
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 هذه كانت لوتدخل الحرم الشريف بشكل دائم للصالة فيه حتى 
  . ٤٧علنية غير الصالة

 ينتمي للتيار مؤسسهاّ أن في فقط ليس أهمية هذه الحركة تكمن
ّ وانالحريدياليهودي   هدف عينيها نصب وضعت ّألنها ًأيضا مإ

اختراق قطاع اليهود الحرديم والعمل لتغيير موقفه من دخول اليهود 
 تحقيق هذا ّأن كةتدرك هذه الحر. حرم الشريف ومن بناء الهيكللل

 هو التيار األكثر الحريدي التيار اليهودي ّالهدف صعب للغاية ألن
 بيد.  بمعارضة دخول اليهود للحرم الشريف ولبناء الهيكلًكاّتمس
 جاء لو حتى الحريدي اختراقها للقطاع اليهودي ّبأن ًأيضا تدرك ّأنها
 المعارضة إضعاف إلى ًفشيئا ًشيئا ّسيؤدي صغيرة نسبةوب ببطء ذلك

 ومنذ. فيه الهيكل ولبناء للحرم اليهود لدخول اليهودية الدينية
 ُليبنى "اسم حملت شهرية مجلة الهيكل لبناء الحركة نشرت تأسيسها

وتشمل . لنشر أفكارها ال سيما في صفوف اليهود الحرديم" الهيكل
رض تفاصيل دخول اليهود إلى الحرم  يعًثابتا اًهذه المجلة باب

الشريف في كل شهر ويظهر فيه المئات من اليهود الذين يدخلون 
  . ٤٨شهرياالحرم الشريف 
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  "هامور جبل إىل "حركة

 يتسحاك الراب تلميذا ١٩٨٨ عامفي " هامور جبلإلى  "حركة ّأسس
 فالي الحاخامان في يوسي والراب شبيرا يتسحاك الراب غينزبورغ،

. يتسهار المقامة في مستوطنة ،"ا يوسف حييزالال  "تيشيفا
 العالقة ّتعزز التي النشاطاتتشجيع  "إلى الحركة هذه وتهدف

 وتشجيع اليهودية، الشريعة وفق الهيكل جبل مع العميقة اليهودية
 والنشر باألبحاث والقيام الشأن هذا في اليهودي الوعي ونشر وزيادة

 ودعا. ٤٩"الهيكل بجبل الصلة لتعميق معهد ٕواقامة الموضوع هذا في
 اليهود دخولإلى " إلى جبل الهيكل" كتابهما في الحركة هذه ّمؤسسا

 الحرم في الهيكل بناء في التسريع ٕوالى الشريف، الحرم إلى
 ٕوالى ، بصلة لإلسالم في الحرم الشريفّيمت ما كل وتدمير الشريف،

في " ى جبل الهيكلإل" حركة وأنشأت. إليهمنع المسلمين من الدخول 
 ّحراس صفوف في وينخرط". حراس الهيكل "ّمنظمة ٢٠٠٠ عام

 دينية مدارس ومن" اال يزال يوسف حي "يشيفاتالهيكل طالب من 
 الثالث السنوات في" الهيكل اسّحر "ّلمنظمة ّوتطوع. أخرى يهودية
 أن منهم عّ شخص، والتزم كل متطو٢٠٠٠ نحو لتأسيسها األولى
وتهدف . ّالمنظمة هذه في السنة خالل األقل على ًاحداو ًيوما يخدم
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 على أن يدخل اليهود إلى الحرص ًّأوال،: إلى"  الهيكلاسّحر "ّمنظمة
 إعادة الرهبة ًثانيا،. الحرم الشريف وفق تعاليم الشريعة اليهودية

الهيكل  "فترة في الهيكل اسّوالتذكير بحر" جبل الهيكل "إلىواإلجالل 
 المكان األكثر ّأن وتوضيح شرح ًثالثا،. من الماضيفي الز" الثاني

وليس حائط المبكى، ) جبل الهيكل(قداسة لليهود هو الحرم الشريف 
 زيارة اليهود لحائط ّ وأنالمبكى لحائط قدسية ال الهيكل بدون هّوأن

 الهيكل ّحراس ّيؤكد ًرابعا،. الهيكل إلى بّ فقط للتقرّالمبكى تتم
 الحرم على اليهود سيطرة وحتمية ضرورة ونشاطهم بوجودهم
  . ٥٠ وتهويده في أقرب وقتالشريف

ًسوية" هامور جبلإلى  "حركة ّوتنظم  الهيكل وحركة معهد اسّ مع حرّ
بني  "ّمنظمة واألخرى الهيكل حركات من يهودية وجماعاتالهيكل 

 س واسع من مجلدعم وبالديني، الصهيوني للتيار التابعة" عكيفا
 ًكبيرا اً نشاطّالمحتلة، الفلسطينية الضفة في يةاليهود توطناتالمس
دورة " يطلق عليه العبرية، األشهر من لّ مساء اليوم األوفي

 دورة "مسيرة المشاركون في وينطلق).  شعاريمسيفوف" (البوابات
 من آالف، ّعدة إلى مئات ةّ، الذين تتراوح أعدادهم بين عد"البوابات

لشريف ويخترقون الحي ساحة المبكى ويطوفون حول الحرم ا
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ً قليال ّويتوقفون. ويرقصون ينشدون وهم القديمة لدةاإلسالمي في الب
 الخطابات والشعارات ويلقون من بوابات الحرم الشريف باب كل عند

. ٕ والى االنتقام من العربالحال في يكلالتي تدعو إلى بناء اله
سرائيلية  مع الشرطة اإليقويجري تنسيق مسيرة دورة البوابات بالتنس

 ّالتي تقوم بإغالق المحال التجارية العربية في الشوارع التي تمر
  .٥١المسيرةمنها هذه 

  )فكيام حاي" (وقيوم حي "حركة

 عاين في مستوطنة بات ١٩٩١في العام "  وقيومّحي "حركة ّتأسست
وقام بتأسيسها يهودا . ّالمحتلةالقائمة في الضفة الفلسطينية 

زة من خروجه من السجن لدوره القيادي في  بعد فترة وجيعتسيون
 الصخرة في بداية ّقبة السري اليهودي الذي خطط لتفجير يمالتنظ

 أحد أبرز كاربل موطي في تأسيسها اًوشارك أيض. عقد الثمانينيات
 لفنات ونوعام نتيف وحاييم) أرتسينو زو" (هذه بالدنا"قادة حركة 

ودعم تأسيس هذه . ناه وبالهيكل شمعدان مّ الذي صمأودموحاييم 
". حيا يوسف يزال ال "يشيفات رئيس غينزبورغ يتسحاكالحركة الراب 
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 الذين الناشطين لهذه الحركة من عشرات ة البؤرة األساسيّوتتشكل
  .  حولهم المئات من األنصارّتجمع

 في الوقت الشريف الحرم في الهيكل بناء ضرورة إلى الحركة تدعو
لقبلي ومسجد قبة الصخرة في المسجد المسجد االراهن وتدمير 

 على وتعمل بصلة لإلسالم في الحرم الشريف، ّ وكل ما يمتاالقصى
 العام الرأي على عليا أولوية ذات ً مركزيةًقضية ذلك طرح

 لذلك، تدعو هذه ًمقدمة بناء الهيكل وّيتم أن ٕوالى. اإلسرائيلي
 دون منه  الحرم الشريف والصالة فيلىالحركة إلى دخول اليهود إ

 هذه عضاء ما اصطدم أًاوكثير. ٥٢اإلسرائيليةالتنسيق مع الشرطة 
 الشرطة ومع الفلسطينيين الشريف الحرم ّحراس معالحركة 

 وقد. الشريف الحرم في الصالة ّالمتكررة لمحاوالتهم ًأيضا اإلسرائيلية
 الشريف للحرم ّالمتكررة اقتحاماتها خالل من الحركة ّتمكنت

 الهيكل على الرأي مسألة طرح من الشأن بهذا ختلفةالم ونشاطاتها
 أخذت إذ الديني، يالعام اإلسرائيلي ال سيما على التيار الصهيون

  .٥٣الهيكل لبناء"  وقيومّ حيحركة"فئات من هذا التيار تؤيد نشاط 
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  تسومت معهد

 في مستوطنة ألون شفوت ١٩٧٧ معهد تسومت في سنة ّتأسس
 حلول إيجاد إلى المعهد هذا ويهدف. ّالمحتلةبالضفة الفلسطينية 

 تصدر نشر دار تسومت ولمعهد. المعاصرة اليهود لحياة توراتية
 حياة اليهود في العصر الحديث متطلباتالنشرات والكتب التي تعالج 

 معهد تسومت ال سيما في العقدين ونيف وأولى. وفق التوراة
 والعديد لمقاالتا مئات ونشر ًكبيرا ًاهتماما الهيكل موضوعالماضيين 

. الهيكل من اليهودية والشريعة التوراة موقف عالجت التي الكتب من
 التيار من سيما ال اليهودية الدينية األقالم المعهد واستقطب
 وبناء الشريف للحرم اليهود دخول إلى دعت التي الديني الصهيوني

  .  لإلسالم بصلة في الحرم الشريفّيمت ما كل ٕوازالة الهيكل

" بشباتوشبات " نشرة أسبوعية تحمل اسم تسوميت معهد رويصد
. الموجهة للمصلين اليهود في الكنس التابعة للصهيونية الدينية

 يعالج مواضيع ًثابتا ًبابا النشرة هذه صتّ خص٢٠٠٤ سنة ومنذ
الهيكل المختلفة ويدعو إلى دخول اليهود إلى الحرم الشريف 

 حمل اسم ًكتابا تسومت معهد نشر ٢٠٠٢ عاموفي . والصالة فيه
 لموضوع الهيكل، كليا ّخصصه) كومو فنعليه" (لنصعد انهضوا"

 مشارب من حاخامات بأقالم ت عشرات الدراسات والمقاالاحتوى
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 ودعوا مختلفة جوانب من الهيكل مسألة فيه عالجوا والذين مختلفة،
 داخل في يهودي كنيس وبناء فيه والصالة الشريف الحرم دخول إلى
وساهم معهد تسومت بالتعاون مع معهد الهيكل . الشريف رمالح

 حائط يشيفات"في تنظيم مؤتمر في " هامور جبل إلى "وحركة
لدراسة موضوع " نقترب من تقديم القرابين"تحت عنوان " المبكى

  . ٥٤الهيكل في متبعة كانت التيطقوس تقديم القرابين 

  هبحرياه بيت) كوليل (معهد

 ١٩٩٦ سنة في" هبحيراه بيت كوليل "اليهودي الديني المعهد ّتأسس
. ّالمحتلةفي الضفة الفلسطينية " تسور كرمي" مستوطنة في

 تقديم وطقوس ومقدساته الهيكل دراسة في المعهد هذا ّويتخصص
 في والتعجيل للخالص االستعداد بغرض وذلك فيه القرابين

تية  توراّمجلة إصدار ب١٩٩٩ هذا المعهد في سنة وبدأ. استحضاره
 تعالج ومقاالت دراسات اًالتي تنشر أساس" بقودش معلين"تحمل اسم 

 ًثابتا ًبابا المجلة هذه من عدد كل ويشمل الهيكل في القرابين تقديم
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 إلى الحرم الشريف اليهود دخول بمسألة مواضيع تتصل يعالج
  . ٥٥ فيه وبناء الهيكلوالصاله

  اهليكل أنصار منظّمة

، ٢٠٠٠أكتوبر /  الثانيتشرينألقصى في  اندالع انتفاضة ار إثعلى
 الشريف، الحرم إلى الدخول من اليهود اإلسرائيلية السلطات منعت

 نشطت المدة، هذه خالل. ٢٠٠٣ عام هذا المنع إلى ّواستمر
حركات وجمعيات الهيكل اليهودية من أجل إلغائه والسماح لليهود 

بادرت حركات  السياق، هذا وفي. فيه والصالة الشريف الحرم بدخول
 ّحي"الهيكل وفي مقدمتها معهد الهيكل والحركة لبناء الهيكل وحركة 

التي أصبحت " بالدنا هذه"وحركة " هامور جبل إلى"وحركة " وقيوم
 ،"الهيكل أجل من نساء "وحركة" قيادة يهودية "اسم تحمل اًالحق

 الهيكل نصار أّمنظمة وشملت".  أنصار الهيكلّمنظمة"بتأسيس 
" أمناء جبل الهيكل"كات وجمعيات الهيكل باستثناء حركة جميع حر

 المجتمع مواقف فيمن أجل تعزيز نشاطاتها وزيادتها للتأثير 
 أنصار ّمنظمةورأس . الهيكل بناء بشأن لمواقفها وجذبهاإلسرائيلي 

 حركة ّنظمت وقد". قيادة يهودية" أحد قادة حركة فايسالهيكل هليل 
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 لتلنشاطات والفعاليات المختلفة وحاوأنصار الهيكل العديد من ا
 دينية فتاوى إصدار من أجل ل الهيكونتأسيس محكمة دينية لشؤ

 كنيس بناء إلى الحركة هذه ودعت. بالهيكل يتعلق ما كل بشأن
 بناء بتصميم معماريا ًمهندسا ّوكلفت الشريف، الحرم في يهودي
 غدعوني  المهندس المعمارّصمم ًوفعال. الشريف الحرم في كنيس
 من جّ يهودي على شكل مدرمصل أللف ّيتسع يهوديا اً كنيسحرالف

 المهندس ّوأكد.  لبناء الهيكلًمقدمة الشريف الحرم في إقامته أجل
 الكنيس بهذا الشكل يم أهمية تصمّأن حرالف غدعونالمعماري 

 ّمنظمة ّوقدمت. الهيكل بناء في األولى المرحلة ّيشكل هّتكمن في أن
 بناء هذا الكنيس في حينه إلى رئيس الحكومة ّخطة الهيكل أنصار

 بلدية القدس فيٕاإلسرائيلية أرئيل شارون والى لجنة التخطيط 
 . ٥٦ في منطقة القدساللوائية نةٕالغربية والى اللج
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  " القائم الوضع "يف التآكل
   جيـالتدري وتغيريه

  

 صدرأ ١٩٦٧ حرب في الشريف الحرم احتالل من أيام ثالثة بعد
 تحريم فيها ّأكد دينية فتوى إسرائيل في الرئيسة الحاخامية مجلس
 وفي. يهودية دينية ألسباب الشريف الحرم إلى اليهود دخول

 فرض وزير األمن اإلسرائيلي لالحتالل األولى األسابيع غضون
 الشريف الحرم بشأن اًجديد" ًقائما ًوضعا"اإلسرائيلي موشيه ديان 

 حائط عليه يطلق الذي - البراق حائط نيكو أن بموجبه ّتقرر
 لصالة اً مكانيف وأن يبقى الحرم الشر، لصالة اليهودًمكانا -  المبكى

 الوقت في ّولكنه. اإلسالمي الوقف إشراف وتحت وحدهم المسلمين
 للحرم الشريف في لدخول اّحق اإلسرائيليين اليهود منح نفسه

 دفع دون من كنول األجانب ّالسياح لدخول صةّالساعات المخص
ًمتبعا كان كما الدخول رسوم وفي حين أبقى وزير . ّللسياح بالنسبة ّ

 أبوابه وعلى الشريفاألمن اإلسرائيلي اإلشراف الداخلي في الحرم 
 باب عن اإلسالمي الوقف رجال أبعد ّفإنه اإلسالمي، الوقف بيد
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 الجيش سيطرة تحت ووضعه البراق لحائط المقابل المغاربة
  . ٥٧لياإلسرائي

  

 اختراق الماضية العقود طوال جماعات يهودية كثيرة حاولت ّأن بيد
 يكون أن دون من فرضه موشيه ديان والذي وتغييره،" القائمالوضع "

الوضع  "هذا أخذ األخيرين ن العقديوفي.  أو أمر مكتوبّاتفاق هناك
 لمصلحة أرض الواقع على ًفشيئا اً تغييره شيئّويتم يتآكل" القائم
 إسرائيل منذ منتصف عقد الثمانينيات هدت شفقد.  الهيكلاتحرك

واعالميا وجماهيريا ودينيا سياسيا اًنشاط  بشأن دخول ًّمتشعبا ٕ
 لبناء الهيكل كمقدمةاليهود إلى الحرم الشريف بغرض الصالة فيه 

 كان ، مجموعة من العوامل في ذلكمتوساه. في الحرم الشريف
 من الثاني النصف منذ والجمعيات الحركات من كثيرأبرزها تأسيس 

 الحكومات من مالي دعم على حصلت والتي ،عقد الثمانينيات
 التي وضعت المختلفة، مؤسسات الدولة ومن ّالمتعاقبة اإلسرائيلية
 مارست وقد. الهيكل وبناء القائم الوضع تغيير هدف يهانصب عين

 يهودا  سراحإطالق سيما بعد ال - والجمعيات الحركات هذه
 آخر سجناء التنظيم السري كان الذي ١٩٨٩ عام في عتسيون
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 نينيات الصخرة في بداية الثماّقبة حاول نسف مسجد الذياليهودي 
 على قيادة التيار الصهيوني الديني من أجل وضع ّجمة اً ضغوط-

 عاموفي .  أولوياتهاةّوبناء الهيكل في قم" القائم الوضع"تغيير 
في "  مجلس المستوطناتحاخاماتنة لج "تأسيس جرى ١٩٩٠

 فترة قصيرة بعد مهما ًدورا أدت التي ّالمحتلة، الفلسطينية ناطقالم
  . في الحرم الشريف" القائم الوضع" بشأن تغيير سهامن تأسي

 عام أوسلو في ّاتفاق وتوقيع مدريد مؤتمر انعقاد أعقاب وفي
 من إلسرائيليا ّالمتطرف واليمين اليمين لدى الخشية ازدادت ١٩٩٣

 من أجزاء واسعة من سرائيل العملية السلمية إلى انسحاب إّتؤدي أن
ٕ واعادة الحرم الشريف إلى ّالمحتلةالمناطق الفلسطينية 

وفي هذه الفترة بالذات قامت حركات الهيكل بنشاط . الفلسطينيين
محموم ودعت إلى دخول اليهود إلى الحرم الشريف والصالة فيه 

 لجنة "١٩٩٦ عام أصدرت في األجواء، هذه وفي. الهيكل وبناء
 ّالمحتلةفي المناطق الفلسطينية " حاخامات مجلس المستوطنات

 دخول لليهود المسموح من ّأنه فقط ليس فيها دتّفتوى دينية أك
ّ وانالشريف، الحرم  الحرم دخول إلى حاخام كل ًأيضا دعت مإ
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 على ّويحثهم هوتالميذ أتباعه حاخام كل ّيوجه وأن بنفسه الشريف
  . ٥٨الشريف الحرم دخول

 في موقف التيار الصهيوني مهما ًمنعطفا الدعوة هذه لتّ شكوقد
 صدور هذه الفتوى ومنذ. الديني من دخول اليهود للحرم الشريف

ازداد عدد الحاخامات المنتمين للتيار الصهيوني الديني الذين دعوا 
. فيه سنة بعد أخرى اليهود للحرم الشريف بغرض الصالة خولإلى د

 مركز يشيفات" من الحاخامات التابعين إلى ًكثيراوشمل هذا االزدياد 
 اليعيزر وناحوم ليؤور ودوف دروكمان حاييم مثل" كوك الراب

 قال الراب يعقوب مدان رئيس السياق، هذا وفي. غيرهم جدا كثيرينو
 أن ّبشدة يريد الكل ّإن"، "ًمعتدال "ّيعد الذي" عتسيون جبل يشيفات"

 من الصدام مع رناّ ذلك يحرّألن السماء، من الهيكل ينزل
 بناء وضوع الحاخامات التقدم في محنعلينا ن"، وأضاف، "العلمانيين

والثانية، . ّ بناء الهيكل حيويّأناألولى، التأكيد : نالهيكل بطريقتي
 بناء الهيكل ممكن وينبغي من أجل تحقيق ذلك الدخول ّأنالتأكيد 

  .٥٩"فيه للصالة الهيكل جبل لىإ ناآل

                                                           

 .١ ص عنبري، 58

 .١٣ ص ، خطيرةعالقة بئر، 59
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 ازدادت أعداد ، ال سيما في العامين األخيريناألخيرة، السنوات وفي
اليهود بشكل كبير الذين يدخلون الحرم الشريف بغرض الصالة فيه 

 وتثبيت أمر واقع جديد في الحرم عليه،وتثبيت السيادة اليهودية 
 لما كان ًوخالفا. ايومي كبيرة بأعداد فيه اليهود يوجدالشريف الذي 

ًمتبعا كان إذالوضع عليه في الماضي،   الشريف الحرم إلى يدخل ّأال ّ
 اإلسالمي من اليهود المرافقين بحرس الوقف اثنين ن أكثر مّسوية

 يقوموا بالصالة في الحرم، أصبح يدخل إلى ّلئال اإلسرائيلية والشرطة
 أفرادها ددالحرم الشريف منذ عامين مجموعات من اليهود يبلغ ع

 أخرج وزير نفسه، الوقت وفي. اإلسرائيلية الشرطة ترافقهم العشرات
" المرابطين" جمعيتي ٢٠١٥ سبتمير/ األمن اإلسرائيلي في أيلول

 اللتين كانتا تقومان القانون، خارج الفلسطينيتين" المرابطات"و
 إلى الحرم الشريف خل اليهودية التي تدالمجموعاتبمتابعة 
  .٦٠فيه الصالة من لمنعها ّومراقبتها

 في" القائمالوضع  "في المستمر التدريجي إسرائيل تغيير جانب إلى
 بشأن للغاية ّمهمة تغييرات إسرائيل في حدثت الشريف، الحرم

                                                           

 هآرتس،، " أخرج منظمتين فلسطينيتين خارج القانونألمنوزير ا" كوهين، غيلي 60
  : في،٩/٩/٢٠١٥

http://bit.ly/1TrTkbr 
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 والصالة إليه اليهود ودخول الشريف بالحرم ّيتعلق ما بكل الموقف
  .الهيكل بناء أو فيه كنيس وبناء فيه

 الرأي العام في إسرائيل ازدياد عاتاستطال أظهرت العديد من وقد
 ًفمثال،. الشريف بالحرم ّيتعلق ما كل تجاه اإلسرائيلي المجتمع دّتشد

 ّأغلبية وجود ٢٠١٣ عامأظهر استطالع للرأي العام اإلسرائيلي في 
 القائم الوضع تغيير ّتؤيد التي اإلسرائيلي المجتمع صفوف في كبيرة
 من المئة في ٥٩ نسبة ّأن االستطالع ّبين فقد. الشريف الحرم في

 ّ زمانيتقسيم تقوم إسرائيل بفرض أن تؤيدالمجتمع اإلسرائيلي 
 في الحرم الشريف بين اليهود والمسلمين، كما كانت قد ّومكاني
 ٢٣في حين يعارض ذلك . الخليل في اإلبراهيمي الحرم فيفرضته 

. ٦١الشأن ابهذ موقفهم عن بالمئة في١٨ ّيعبر ولم فقط، المئة في
ّ ثلث اإلسرائيليين يؤيّأن ًأيضا االستطالع ّوبين  بناء الهيكل الثالث دُ
 في ٤٥ في حين يعارض ذلك هن، الشريف في الوقت الرالحرمفي ا
 من الصهيونيين المئة في ٦٨ ّأن ًأيضا االستطالع وأظهر. المئة

                                                           

 هآرتس،، "ثلث الجمهور اليهودي يؤيد بناء الهيكل: استطالع" حسون، نير 61
  : في،١٢/٧/٢٠١٣

http://bit.ly/1QG263s 
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 من المئة في ٦٠الدينيين يريدون دخول الحرم الشريف مقابل 
  . ٦٢الحرديم من المئة في ٢٠يين والعلمان

 في موقفه من الحرم الشريف ًتغييرا بدوره اإلسرائيلي القضاء وشهد
 حتى اإلسرائيلية لياُ درجت محكمة العدل العفقد. وجماعات الهيكل

 الهيكل جماعات لطلب االستجابة عدم على الثمانينيات عقد منتصف
 األوامر دارإص ورفضت فيه الصالة بغرض الشريف الحرم بدخول

 الذي" المقدسة األماكنقانون  "بتطبيق اإلسرائيلية الشرطة ُتلزم التي
َبعيد الكنيست ّسنه  في ذلك إلى عدم وجود ًمستندة، ١٩٦٧ حرب ُ

 ّأن بيد. الشريف الحرم في اليهود صالة مّأوامر أو أعراف تنظ
 عقد في ّتوجهها من ّغيرت اإلسرائيلية لياُمحكمة العدل الع

 الصالة بغرض الشريف الحرم إلى اليهود دخول بشأن ينياتالثمان
 اليهود دخول الحرم الشريف والصالة فيه ّ من حقّأن ّوأكدت فيه

 دعته ما إلى ًاستنادا وكذلك" المقدسة األماكنقانون  "إلى اًاستناد
 محكمة ولكن. الشريف الحرم في لليهود والتاريخية الدينية الحقوق

 اليهود منع اإلسرائيلية الشرطة نفسه الوقت في ّخولت ُالعليا العدل
 ّتتعلق ألسباب فيه الصالة بغرض الشريف للحرم الدخول من

 ُالعليا المحكمة ّوشددت. العام واألمن الجمهور سالمة على بالحفاظ

                                                           

 . نفسهالمرجع 62
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 اإلسرائيلية الشرطة قدرة إلى يستند أن يتعين هذا المنع ّأن على
ى الحرم الشريف بغرض  دخول اليهود إلّأن حالة كل في إثبات

 وهذا. ٦٣للخطر العام واألمن الجمهور سالمة ضّ فيه يعرلصالةا
 المحكمة إقناع اإلسرائيلية الشرطة تستطع لم إذا هّيعني أن

 للحرم بغرض الصالة فيه يعرض سالمة هود دخول اليّأن اإلسرائيلية
 ودلليه بالسماح ًأمرا ُتصدر قد هاّ فإن، العام للخطرنالجمهور واألم

  .فيه الصالة بغرض للحرم بالدخول

ًمكثفا ًنشاطا األخيرة األعوام في بدورها الكنيست وشهدت  ًمحموما ّ
في الحرم الشريف والسماح لليهود "  القائملوضعا"يهدف إلى تغيير 

 عامي ففي. وزمانيا مكانيا تقسيمه بما في ذلك فيه، بالصالة
 مرة ١٤في الكنيست  الداخلية نة ناقشت لج،ً مثال٢٠١٤ و٢٠١٣

 هذه فيها ناقشتمقارنة مع أربع مرات فقط " جبل الهيكل"موضوع 
وقد دعت رئيسة هذه .  الذي سبق هذين العامينالعقد طوال اللجنة

 العضو القيادي في حزب الليكود والتي أصبحت ريغفاللجنة ميري 
 زمانيا الشريف الحرم تقاسم إلى الحالية، نتنياهو حكومةوزيرة في 

 الحرم في إسرائيل فعلت كما والمسلمين اليهود بين ومكانيا

                                                           

معهد : القدس (وخالف اتفاق نقاط: الشريف الحرم/ لالهيك جبل رايتر، يتسحاك 63
 .١١ ، ص)١٩٩٧القدس لبحث إسرائيل، 
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 في تشرين الداد عضو الكنيست أرييه ّوقدم. ٦٤الخليل في اإلبراهيمي
 القائم الوضع لتغيير للكنيست قانون اقتراح، ٢٠١٢ أكتوبر/ األول

 الشريف الحرم في الصالة لليهود والسماح الشريف الحرم في
 هذا النشاط وترافق. ٦٥الغرض لهذا همل ّمحددة ساعات وتخصيص

مع دعوات العديد من الوزراء عن حزب البيت اليهودي وحزب 
وفي تشرين . الليكود للسماح لليهود بالصالة في الحرم الشريف

 حوطوفيلي دعت نائبة وزير الخارجية تسيبي ٢٠١٥أكتوبر / األول
ٕالى إلى السماح لليهود بدخول الحرم الشريف بغرض الصالة فيه و

  .٦٦رفع العلم اإلسرائيلي فوق الحرم الشريف

                                                           

  : في،٢٠١٤أكتوبر /  تشرين األول،"الحرم في القائم الوضع في المستمرالتآكل  "64

http://bit.ly/1nvF0Rc 

 الهيكل تخترق التيار جبل تطالب بالعودة إلى يالحركات المسيائية الت "، حسوننير 65
  : في،٣/١٠/٢٠١٢    هآرتس،، "لمركزي الصهيوني الدينيا

http://bit.ly/1QG2ajt 
، "حلمي أن أرى علم إسرائيل يرفرف على جبل الهيكل: حوطوفيلي" حسون، نير 66

  : في،٢٦/١٠/٢٠١٥ هآرتس،

http://bit.ly/1W826cI 
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  مةـاخلات

 اإلسالمية الحركات إلى العالم أنظار فيه ّتتجه الذي الوقت في
 في أخرى ومناطق األوسط الشرق في الناشطة ّالمتطرفة األصولية

 حركات الماضية العقود في إسرائيل في ّوتعززت ظهرت العالم،
 هذه الحركات وتدعو. للغاية طيرةوخ فةّ متطرأصولية دينية يهودية

 المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة في المسجد االقصىإلى تدمير 
 وبناء الشريف، القدسي لإلسالم بصلة من الحرم ّمتٕوازالة كل ما ي

 موقف في ّمهمة تغييرات الحركات هذه أحدثت وقد. الثالث الهيكل
 تجاه والسياسة قفبالمو ّيتعلق ما في اإلسرائيلية والحكومة المجتمع

 ، ومسائل دخول اليهود إليه بغرض الصالة فيهالشريف، الحرم
  .الثالث الهيكل لبناء ًتمهيدا ومكانيا زمانيا سيمهوتق

 دعوتها إلى في فةّ المتطرية اليهودية األصولالدينية الحركات وتستند
 ٕبناء الهيكل الثالث إلى ميزان القوى والى قوة إسرائيل العسكرية في

 من عالية بنسبة الحركات، هذه وتحاجج. األسلحة التقليدية والنووية
 الهيكل بناء من نهاّ إسرائيل باتت من القوة التي تمكّأن النجاح،
 بصلة لإلسالم في الحرم القدسي الشريف، ّيمت ما كل ٕوازالة الثالث

 اً لن يكون مرتفعبذلك الثمن الذي ستدفعه في حال قامت ّوأن
  .ّتحمله ئيلإسرا وبإمكان
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 ّوتصديهم المقدسيين سيما مقاومة الفلسطينيين ال ّأن الواضح ومن
 الدائم ودفاعهم الشريف الحرم على اإلسرائيلية لالعتداءات المستمر

. الشريف القدسي ال يكفي وحده لحماية الحرم هّ ولكنا، جد مهمعنه
تند إلى  تسواضحة إستراتيجيةفما لم تضع الدول العربية واإلسالمية 

 تدفع بجعلها والكفيلة إسرائيل، تمتلكها التي كتلك القوة عوامل جميع
 ،ً فعالردعها من أجل األحوال من حال ّبأي ّتحمله ال يمكنها ًثمنا
 ّالمتطرفة األصولية اليهودية الدينية الحركات تستمر وففس

 القائم الوضع تغيير نحو السير في وحكومته اإلسرائيلي والمجتمع
  .             الشريف القدسي الحرم دوتهوي
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