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 ،1948 عام احملتلة الفلسطينية األراضي يف اإلسالمية احلركةرئيس حديث خاص ل
يكشف فيه عن خطط اسرائيلية لتحويل املصلى املرواين واملسجد  ،رائد صالح الشيخ

 ةاألقصى القديم ومصلى البراق إىل كنس يهودي

14/1/2010                            
 

  
عتقال الصادر بحكمٍ من قِبَل االحتالل الصهيوين وأهداف ذلك اال نبدأ من حيث انتهى إليه حكم *

  .قضية القدس احملتلة ومدى تأثيره يف تفعيل
 

 األحكام واملمارسات لن تثنينا عن متابعة عملنا يف سبيل الدفاع عن القدس واملسجد هذه **
واجبنا جتاه  اءاألقصى، ونحن قلنا أكثر من مرة إن السجن لن يرهبنا ولن يجعلنا نتراجع عن أد

 .أوىل القبلتين وثالث احلرمين

ال أمر قضائي؛ ألنه صادر عن  قرار عسكري" اإلسرائيلية"ومن املهم اإلشارة إىل أن قرار السلطات 
 .املسؤول العسكري االحتاليل عن منطقة القدس

إىل القضاء يجرَّ املسجد األقصى  أراد من وراء هذه احملكمة أن" اإلسرائيلي"ونعتقد أن االحتالل 
أية سيادة عليه، كما أن هذا القضاء باطل، وما  ؛ علمًا أنه حمتل، واالحتالل ال يملك"اإلسرائيلي"

 .يصدر عنه من قراراتٍ باطلٌ 

واملسجد األقصى املبارك إال ثباتًا  وبال شك فإن هذا احلكم لن يزيد كل العاملين على نصرة القدس
وبالنسبة يل فقد استقبلت احلكم بمعنوياٍت عاليةٍ؛ حيث  ،"ياإلسرائيل"وصمودًا وحتديًا لالحتالل 

له ثمن، وهذا احلكم هو ثمنٌ بسيطٌ للموقف الكبير الذي تقوم به  إن كل موقف يف حياة اإلنسان
  .وهو االنتصار للقدس واملسجد األقصى املبارك احلركة اإلسالمية،

اتها على املسجد األقصى؟ وبشكلٍ منطقة سلوان وانعكاس ما حقيقة االنهيارات األخيرة يف *
  واألنفاق حتت أوىل القبلتين؟ ما جديد احلفريات.. عامٍّ

بحفر " اإلسرائيلي"أسف، السنوات الطويلة التي قام بها االحتالل  يف الوضع الراهن مع كل **
حاليًّا شبكة من األنفاق حتت املسجد األقصى، وكذلك شبكة من األنفاق حتت  أنفاق قد أوجدت

 القديمة، وكذلك شبكة من األنفاق حتت حي سلوان، ومن الواضح لدينا بناءً على ما اجتمع لقدسا
بحيث تصبح  يسعى اليوم إىل ربط هذه األنفاق بعضها ببعض؛" اإلسرائيلي"من قرائن أن االحتالل 

ا سلوان؛ ولذلك بدأن شبكة واحدة تتواصل فيما بينها حتت املسجد األقصى والقدس القديمة وحي
ويف حي سلوان وبعض  نالحظ تصدعات عبارة عن ظاهرة باتت تصيب البيوت يف القدس القديمة

أهلنا يف القدس احملتلة أن  جوانب من مباين املسجد األقصى، وقد أكد يل بعض العقالء الثقات من
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البيوت التي أصابها التصدع يف نفس  بعض البيوت قد انهارت يف القدس القديمة، وهناك عشرات
البيوت، باإلضافة إىل ذلك فالتصدعات بدأت  ملدينة، وبات أهلها يعيشون يف خطر دائم بهذها

اجلميع كان هناك انهيار لصفٍّ يف إحدى املدارس كان  تزداد يف البيوت يف حي سلوان، وكما يعلم
عمق ثالثة أمتار، ولوال لطف الله جل جالله لكانت كارثة  طالبة؛ سقط الصف إىل 17داخله 

يف هذه  -مع كل أمل وأسف-التصدعات تزداد وآثارها تزداد  اوية، ونحن نالحظ أن هذهمأس
 .القدس القديمة وحي سلوان وبشكلٍ خاصٍّ املسجد األقصى املبارك املنطقة الواسعة التي تشمل

الصهيونية بأن املسجد األقصى قد يتعرَّض لالستهداف خالل  كان هناك تقديرات للمخابرات *
إىل ذلك؟ وهل هذا التوقع انعكاس للتهديدات من املتطرِّفين بتنفيذ  كيف تنظرون,, ريالعام اجلا

  وما جدية هذه التهديدات؟ هجمات ضد املسجد؟

الذي صدر عن اخملابرات قولٌ منافقٌ بكل معنى الكلمة؛ ألن املسجد  هذا القول.. يف تصوري **
م؛ وإالّ 1967منذ عام " اإلسرائيلي"حتالل مستهدف وُيعتدَى عليه من قِبَل اال األقصى هو أصالً

 وماذا! بحفرها حتت املسجد األقصى؟" اإلسرائيلي"نقول عن األنفاق التي يقوم االحتالل  ماذا
أوامر  وماذا نقول عن! نقول عن سيطرة االحتالل بقوة السالح على كل أبواب املسجد األقصى؟

يمنعهم من دخول  ى املئات منَّا وعلى إثرهايفرضها عل" اإلسرائيلي"املنع التي بات االحتالل 
كمظاهر اعتداءات " اإلسرائيلي" والقائمة السوداء طويلة التي ال يزال يشنها االحتالل! األقصى؟

حتى لو حدث أي اعتداء خطير أخطر مما  :متواصلة على املسجد األقصى، ولذلك أنا أؤكد وأقول
، وكفى "اإلسرائيلي"األول واألخير هو االحتالل  نكان حتى اآلن فاملتهم األول واألخير، واملدا

  .التصريحات املنافقة حماوالت ساذجة خلداعنا ببعض

  ملستقبل األقصى؟ حاسم 2010هل عام .. يف ضوء كل ذلك *

املسجد األقصى ستقع عليه بعض اخلطوات املصيرية واحلاسمة،  هناك قرائن كثيرة تؤكد أن **
، وأعطى مثاالً على ذلك 2010األمر خالل النصف األول من العام هذا  وأخشى ما أخشاه أن يكون

 يف هذه األيام ببدء بناء كنيس قريب من حائط البراق، وهو جزء من احلائط" اإلسرائيلي" االحتالل
هذا  أنه سيقوم بافتتاح" اإلسرائيلي"الغربي للمسجد األقصى، ويف نفس الوقت أعلن االحتالل 

 ."كنيس اخلراب"، وسماه 2010-3- 16الكنيس بتاريخ 

افتتاح هذا الكنيس  يف خطاب لبعض أذرعه أن" اإلسرائيلي"ويف نفس الوقت أعلن االحتالل 
املسجد األقصى؛ فهذا مشهد مقلق  بمثابة البداية الفعلية يف حساباتهم لبناءٍ أسطوريٍّ على حساب

 .جدًّا ويجب أن يستوقف كل عاقل يف هذه الدنيا

على " اإلسرائيلي"االحتالل  فالكل فينا بات يالحظ مدى اإلصرار املسعور عندباإلضافة إىل ذلك 
املسلمين واليهود كما فرض هذا  فرض تقسيم املسجد األقصى بقوة السالح تقسيمًا باطالً بين

 .اخلليل احملتلة التقسيم الباطل على املسجد اإلبراهيمي يف مدينة

" إسرائيليًّا"سعيًا احتالليًّا  كما أنه عالوة إىل ما سبق فقد اجتمعت لدينا قرائن تؤكد أن هناك
إىل كنيس يهودي، وما يزيد  -املسجد األقصى وهو أحد أبنية-" املتحف اإلسالمي"لتحويل مصلى 
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مصلى  العقالء الذين أكدوا لنا أن هناك مصلى حتت خطر هذا األمر أن هناك أيًضا بعض الثقات
املرواين، ولألسف نحن حتى اآلن ال نعرف مصير هذا  شبيهًا باملصلى" املتحف اإلسالمي"

يف أذهاننا حول وضعه احلايل، باإلضافة إىل ذلك هناك  املصلى، وهناك تساؤالت مقلقة تدور
 ..تعندما بدأ بهدم القصور األموية قبل أسابيع معدودا" اإلسرائيلي" قرائن تشير إىل أن االحتالل

فتح الباب الثالثي املغلق  على أنقاض هذه القصور ثم" مصطبة"النية املبيتة من وراء ذلك إقامة 
األقصى املبارك؛ بهدف حتويل  الواقع يف جنوب املصلى املرواين الذي هو جزءٌ من املسجد

عبرية تؤكد حتليالً، بل هو هناك بيانات باللغة ال املصلى املرواين إىل كنيس يهودي، وهذا ال أقوله
املرواين واملسجد األقصى القديم ومصلى البراق إىل كنس  أن هناك خمططًا لتحويل املصلى

بتنا نسمع عنها أو بتنا نرى تنفيذها على أرض الواقع ال شك تؤكد  يهودية؛ فكل هذه القرائن التي
  .رك ومستقبلهمصيرية بكل معنى الكلمة بما يتعلق بحاضر املسجد األقصى املبا أننا أمام أحداث

تهجير الفلسطينيين واالستيالء على منازلهم وممتلكاتهم  تزايدت يف األوان األخير عمليات *
يف أي سياق .. الشخصيات مثلكم من الوصول إىل املسجد األقصى بالتزامن مع ارتفاع وتيرة منع

  يأتي ذلك؟

لفرض التطهير العرقي لتهويد القدس احملتلة و" اإلسرائيلي" ذلك يأتي يف سياق اخملطط **
يف أن يصل إىل مرحلة ال " اإلسرائيلي"القدس احملتلة؛ طمعًا من االحتالل  التدريجي على أهلنا يف

 فقط داخل القدس احملتلة، التي يسميها بمصطالحاته" اإلسرائيلي"إال اجملتمع  يوجد فيها
بدايات نكبة فلسطين  ي قد بدأ منذ، وهنا أود أن أنوِّه بأن التطهير العرق"القدس الكبرى"االحتاللية 

 .حتى اآلن" اإلسرائيلي"االحتاليل  كما يعلم اجلميع يف سنوات األربعينيات، وال يزال هذا النهج

م، وهي 1948القرى عام  وعلى سبيل املثال تكرَّر مشهد التطهير العرقي بالكامل على عشرات
املثال وقع هذا التطهير العرقي  ى سبيلقرى تقع قضاء القدس وقريبة جدًّا من أحياء القدس، وعل

مع - كارم وعلى قرية دير ياسين، والقائمة  على قرية عمواس وعلى قرية املاحلة وعلى قرية عين
، "اإلسرائيلي"التطهير العرقي ليس جديدًا على االحتالل  طويلة بالعشرات، هذا يعني أن -كل أسف

ضية، وهذا يجعلنا نقف موقف القلق من إمكانية أن خالل السنوات املا وأنه قام بتنفيذ هذا املشهد
مرة أخرى إىل مثل مشاهد فرض التطهير العرقي على أهلنا يف القدس " اإلسرائيلي" يعود االحتالل

" اإلسرائيلي" استثناء، السيما أن بعض املقاالت يف اللغة العبرية تتحدث عن أن االحتالل بدون
ويطمع يف استكمال  م2020يف القدس القديمة حتى عام  يطمع يف فرض تطهيرٍ عرقيٍ على أهلنا

 .م2050 فرض التطهير العرقي على كل أهلنا يف كل القدس حتى العام

 

إطار دفاعكم املستمر عن املسجد األقصى؟ وما مشاريعكم  ما الضغوط التي تتعرَّضون لها يف *
  القضية؟ اجلديدة لتفعيل هذه

ل تقع على الكثير من أهلنا يف القدس احملتلة، وعلى كثير فقط، ب الضغوط ال تقع على شخصي **
م؛ فهناك من هو ممنوعٌ اليوم من دخول املسجد 1948الفلسطيني عام  من أهلنا يف الداخل
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ممنوعٌ من دخول كامل مدينة القدس، وهناك منم هو ممنوعٌ من السفر  األقصى، وهناك من هو
 -كما هو معروف-، أما أنا شخصيًّا "سرائيليةاإل"من تطارده احملاكم  خارج البالد، وهناك

مترًا من القدس القديمة واملسجد األقصى، وممنوعٌ من  150االقتراب على بعد  فممنوعٌ من
منعت من دخول  -كما يعلم اجلميع-بأكثر من سبعة أشخاص يف كل القدس، وفيما بعد  االجتماع

 ضافة إىل ذلك وجِّهت ضدي أربع تهم؛مدينة القدس، وهذا ما أعيشه هذه اللحظات، باإل كامل
كملفاٍت  حيث صدر قرار ظامل يوم األربعاء باحلبس الفعلي ملدة تسعة أشهر، وستستمر بقية التهم

األقصى  ، ومع كل هذا سنواصل عملنا نصرة للقدس واملسجد"اإلسرائيلية"ضدي يف احملاكم 
  .املبارك

على الصعيد الرسمي أو الشعبي مع ما يهدِّد واإلسالمي  كيف تقيِّم مستوى التعاطي العربي *
  وما املطلوب على وجه التحديد؟ املسجد األقصى؟ وهل هذا كافٍ؟

والعرب مل يرتقوا حتى اآلن إىل مستوى احلدث، ولكنهم يملكون  املسلمون: باختصاٍر أقول **
: وال أبالغ إذا قلت ،"اإلسرائيلي"أن تمنحهم قوة ضغط مؤثرة يف االحتالل  أوراًقا كثيرة من شأنها

ألوراق الضغط التي يملكها املسلمون والعرب، وخاصة على صعيد احلكام، أن حتجِّم  إن أقل أثر
وال أبالغ  وحدَّة عدائه الشرس ضد القدس واملسجد األقصى احملتلَّيْن،" اإلسرائيلي"االحتالل  سطوة

ستشكل ضغطًا يتسبب  ال شك فيهإذا تم احلفاظ على استثمار أوراق الضغط كلها فمما : إذا قلت
احملتلَّيْن؛ ولذلك أنا أعجب وال أزال  عن القدس واملسجد األقصى" اإلسرائيلي"بزوال االحتالل 

ملاذا ال .. اإلسالمي والعربي الذي يملك هذه األوراق هذا هو العامل: أعجب، وال أزال أتساءل
 .كشخصيًّا ال أجد جوابًا على ذل أنا! يستخدمها حتى اآلن؟

 

 



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

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