
 

 

  

  تمهيد

   1)ْفِسِديَنَفَلمَّا َأْلَقْوا َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم ِبِه السِّْحُر ِإنَّ اللََّه َسُيْبِطُلُه ِإنَّ اللََّه ال ُيْصِلُح َعَمَل اْلُم(

بشر هي المستهدفة، وهدم األقصى هو أسمى غاية، هم اليهود نهجهم واحد، السحر هو السحر، واإلفساد هو الطريق، وعقول ال
وديدنهم واحد، وطريقهم الذي سلكوه واحد على مر األزمان، وإن اختلفت الحوادث واألماآن، فسحرة األمس ومخادعوهم، من 

ومن قتلوا األطهار وصلبوهم، هم  سحروا عقول الناس وأسكروهم، ومن غدروا األنبياء وخالفوهم، ومن طعنوا بالرسل وآذبوهم،
نفسهم سحرة اليوم وشياطين هذا الزمان، هم من صاغوا في الغدر ألوان، وهم من نسجوا للكذب ثوبًا وجملوه فازدان، هم أعداء 

  .األرض وشر بني اإلنسان، هم أحفاد القردة وأتباع الشيطان، هم اليهود 

والمسوا محتواه العاطفي وتشكيله الذهني، فاستطاعوا أن يصلوا إليه بسحرهم، فقد علم بعض حاخاماتهم نقاط الضعف عند الغرب، 
وتباآيهم، وخداعهم المعهود، ولكن هذه المرة آان لليهود قافلة حاولت أن تصل في السحر منتهاه، وفي الكذب أقصاه، فيحاولن هنا 

عى تسير على األرض بسحرهم الذي اخترعوه، وبكذبهم فقد أصبحت عصيهم وحبالهم أف  أن يمتلكوا عقول البشر ويوظفوها لخدمتهم،
  .الذي حاولوا أن يجعلوا منه حقيقة بعد أن لفقوه

فكان لحاخامات اليهود في قافلة األجيال بروزًا فكريا جديدا، ومعول هدم لألقصى وما حوله، وخطوة هامة في تهويد القدس وطبعها 
حديثة في بث أآاذيبهم، والتقنيات المتقدمة في خدمة قضيتهم المزعومة، آل هذا بطابع يهودي، فهم يحاولون أن يسّخروا العلوم ال

مسحورون بمسخ اسمه الكيان اليهودي،  جسدوه في عمل قائم على سحر العيون واألسماع واألذهان، ليخرجوا بجيل وشباب
   .والهيكل، وإعادة إعمار الحضارة اليهودية البائدة، فكان لهم متحف السحر والشعوذة 

، وما رأيناه من رحلة األسرار في أنفاق 2فلم يكتفي الكهنة والسحرة من الصهاينة بما حاولوا صبه من أراجيف في أنفاق الحشمونائيم
، بل زادوا في ادعاءاتهم، واستفاضوا بخداعهم ومكرهم بطرق جديدة وأساليب شيطانية ، فهاهم اليوم ينتقلون إلى نفق آخر، 3الجدار

ومحاولة سلب للعقول داخل أحد قنوات المياه رومانية العهد، لينهشوها ويطعنوا تاريخها، وينخروا حجارتها،  وأآاذيب جديدة،



 

 

ويصلوا إلى أعماق شاهقة تحتها وتحت أساسات األقصى، محاولين إظهار سحرهم وزيف تاريخهم من أعماق األرض، بعد أن صبغوا 
حة المبكى أمامنا، والكنائس التوراتية حولنا، والحشمونائيم بجوارنا، ومقر حرس المحيط آله بصبغة يهودية، فالمبكى بجانبنا، وسا

   .فوقنا 4الحدود

نقف اآلن على أبواب رحلة جديدة في نفق جديد بطريقة تهويدية جديدة، فكأننا نقف أمام باب ساحِر آاذب يسحر العقول، بل أمام  
فإلى   ا من هذا المكان وقد استحوذ عليها، وملكها ليسيرها فكريًا آما أراد،شيطان يسول للنفوس، ويسعى المتالك األذهان، ليخرجه

  ......إلى ما سموه   هذا النفق وإلى قطعة من محيط األقصى وجداره بل وإلى أسفل منه، إلى ما حولوه وآر شيطان،

  

  

  مقدمة

ي    تح سنة   5يقع هذا المتحف بجوار المسجد األقصى، وتحت جداره الغرب ة   عل  2006، افت ارة المغارب خلف المدرسة    6ى أنقاض ح
ة             ل من الناحي ه مثي م يسبق ل دي ل ديم عمل تهوي التنكزية؛ إحدى مدارس األقصى، استمر العمل به سبع سنوات سّخرت إلنجاز وتق

  . الفكرية والروحية، فوظفت ألجله آل الوسائل العلمية والتقنيات المتقدمة في العالم

ى طول   يمثل هذا المتحف سيل من األآاذ ر فصول           3500يب والخداع، عبر رحلِة عل ه عب تم نقل ود، ي رع لليه اريخ مخت ام من ت ع
ة، وعشرات         واح الزجاجي ر عشرات اآلالف من األل ر، عب ثالث تسعى لزرع أفكار ومصطلحات تهويدية و تزويرية في عقل الزائ

  .األطنان من الزجاج المنحوت

، وذلك لتداخله بين األشكال القديمة والحديثة، فتم النحت عليه عبر حبيبات رملية دقيقة، فقد اختير الزجاج لترتسم عليه هذه األآاذيب
ة، لتشكل    وتم صقله بالحرارة والضغط ليصبح وحدة صلدة واحدة، فمع شفافية ألواح الزجاج وحساسيتها إال أنها وضعت بعناية فائق

ان لوجو    ة         سلسلة من الطبقات والرقائق المنحوتة بمجسم واحد، فك ة، وظلم ات ضوئية متقدم ا لتقني ات ومرافقته ذه المنحوت ل ه د مث
رًا         ة، دورًا آبي رانيم التوراتي يقية، والت ات الموس المحيط الموجودة داخله، والدخان المنبعث من خاللها ومن أرجاء المتحف، والخلفي

  . 7في إظهار رهبة وقداسة مصطنعة للمكان آما رسم وخطط لها مصممو المشروع

ة والموسيقى   وآان لش كل الحوار الذي يرتسم على هذه الطبقات والمجسمات بفعل األضواء واأللوان التي تنبعث عنها في ظل الظلم
  .والدخان، دورًا رئيسيًا في صنع األآاذيب ولخرافات وإيصالها للزائرين

ون  ا يزعم ة، آم ة اليهودي ماء األم ة أس ة العبري ة باللغ ات الزجاجي ذه الطبق ى ه د نحتت عل ديث فق ى العصر الح دايتها وحت ذ ب !! من
ال         لة من األجي ه مراحل في سلس ه أن وصيغت عليها أيضا بعض التوراتيات والذآريات لألمة اليهودية، لتصنع بذلك تاريخًا قيل عن

  . السابقة والقادمة

ع ا             ان آي تطّب ا بالزم ان، وربطه ى األرض والمك ا عل ة، وطبعه ق وجود وحضارة يهودي ه لخل ديا    يهدف هذا آل ا وعق ة فكري لمنطق
دم   وتاريخيا، وبذلك تحقيق الهدف الصهيوني و التهويدي األساسي من هذا المتحف، حيث أنه يعد مرحلة هامة في الخطوة األآبر له

  . األقصى وتحويله إلى معبد بمعتقدات يهودية بحتة

أحد الصهاينة الذين شارآوا في (( 8)أميرافموشي (جاءت فكرة هذا المتحف و مصدر إلهامها من مفهوم تتمحور حوله قصة آتبها 
ا    ((  والتي تهدف إلى أن))  1967حرب احتالل القدس عام  ادا عليه آل من يعطي للقدس اهتمامه وجل تفكيره من اليهود ويظل ح

  9)) وساعيا لخدمتها سوف يلقاها يوما في أبهى صورها

رات و  ات شيطانية         وعن هذا المتحف قال المصممون وقد استفاضوا في التعبي ا أآاذيب وغاي ة تستر خلفه ات، ووصفوه بطريق الغاي
ات،      لزرع فكر وتاريخ قد صاغه حاخاماتهم ومجرمي الحرب ذه األآاذيب والخراف في عقول آل من يزور هذا المتحف ويستمع له

اريخي  آي يخرج منه وقد شّبع باألفكار اليهودية وصار يحمل نفس األهداف، والغايات الصهيونية، في طمس آ ل ما هو إسالمي وت
  .بدعوى أنها ارض الميعاد واليهود هم األحق بها  على أرض بيت المقدس،



 

 

ي    اف نحالئيل روع الي مم المش ول مص  Eliav فيق
Nachlieli :10  

ى      (( د عل ة سماوية تعتم هذا المشروع هو بهجة روحي
ى       وئية وعل قاطات ض ى إس يقي وعل ت الموس النح

ق ع    ذي يطل اج، وال دخان والزج لة   ال ز سلس ه مرآ لي
ر  ربط الزائ ة ي ة روحي ي رحل ذنا ف ال، يأخ األجي
ا  د من ة المشترآة لكل واح ة والتاريخي ائجه الثقافي بوش

  11)) ولألجيال التي سبقتنا

ائال ي ق اف نحالئيل روع   : ((يضيف الي و المش ذا ه ه
ية       بب حساس ممته بس تغلته وص ذي اش عب ال األص

يد   المكان وحساسية الموضوع وبسبب الرغبة في تجس
  11)) هذا الموضوع الروحاني

   

ى الزجاج    جيرمي    ويقول فنان النحت عل
   Jeremy Langford's 12 لنجفورد 

دس        ودي وأق ن اليه ن الف ه ع ال ل ي مق ف
ع  ة  ..(( موق ة ثماني ت تهيئ ي آان مهمت

اريخ اليهودي     مجسمات  من الزجاج ونحتها لتمثل الت
ة      ذ البطارآ ودي من عب اليه اء للش باطا( والنم )  ألس

  13))وحتى يومنا هذا

ر        (( ٍد آبي ان، وتح م الفن ي حل آان هذا العمل بالنسبة ل
الم، وفي        ة في الع ة والثقافي ع الديني بالنسبة ألهم المواق
نفس الوقت هو مسؤولية آبيرة وآان التحدي في إيجاد 

ن ش    ة م ة فني ا   لغ دود ويفهمه ل الح دى آ  أنها أن تتع
  13)) الجميع

  Rabbi Shmuel Rabinowitz :14شموئيل رابينويتز. .ويقول الحاخام   

ود،     ((   راث الجن اريخ اليهودي وت يربط مرآز سلسلة األجيال بين جيل الشباب في إسرائيل والشباب حول العالم  مع الت
دة ال تضاهى في                 ة جدي رة بطريق ى إيصال الفك ادرين عل ا التعليمي واآلن نحن ق فزيارة الحائط هي جزء من برنامجن

  15)) .....سلة من اإليمان واألمل والتفاني والشوفقسل

ذا المتحف       ه ه يًا يرمي ل يعلم الحاخام شموئيل مدى أهمية الشباب، وتأثيره في الحاضر والمستقبل على سير األمم، فكان هدفًا أساس
اته           ذي رسمه حاخام ود ال اريخ اليه ا يسمى بت ى م الم، عل م، بشكل يعطي آامل الحق     هو ربط الشباب وتوعيته في جميع أنحاء الع

لألمة اليهودية، ويسقط هذا الحق من المسلمين أصحاب األرض والتاريخ الحقيقيين، فقد ربط هذا المتحف  ) فلسطين(بأرض الميعاد 
ود،        ول الشباب من اليه ا في عق بشكل أساسي بفئة الشباب، وآان بصورته هذه عنصرًا أساسيا في التعليم لبث هذه المزاعم وزرعه

  .داد تعلقهم بما يزعمون ودسها في عقول شباب العالم من زوار المتحف فيخلق عندهم أفكارا آما أرادها اليهودفيز

ة من     : (( يتابع شموئيل قائال  روي قصة رائع شرف عظيم بالنسبة لنا ، وبالنسبة لي شخصيًا أن أقف على أبواب هذا المرآز فهو ي
ه وشخصيته           فهو ي............... ... سلسلة األجيال  اد مكمون ا إيج ا يسمح لكل واحد من ة مم ال القادم خلق تجربة خاصة لنا ولألجي

  15))الفريدة

و       ! فكيف ال يكون هذا العمل فخرًا لمثل هذا الحاخام المتدين؟ ه، فه ا هو ومن مع ي اخترعه فقد آرس عمله وجهده لخدمة قضيته الت
  . الفكر بربطه بهذه السلسلة، وأنه احد حلقاتها وهي األمة اليهوديةيربط الزائر بهذا المتحف بشكل قد يؤثر على السلوك و



 

 

ذا            ل ه ة مث م يعلمون مدى أهمي ع فه رة للجمي ى إيصال الفك من هذه األقوال يظهر اهتمام المصممون في هذا المتحف وترآيزهم عل
  !!! العمل وتأثيره على الزائرين وخاصة لموقعه ومكانه فهو في أرض الميعاد آما يزعمون

  لندخل اآلن إلى متحف السحر قافلة األجيال لنتعرف عليه من الداخل ونشاهد فصوله الثالث 

ة ومحاوالتهم لكسب قضية أرض ترفضهم بكل جذورها،          ولنعلم بعد التجوال في فصوله وزيارتها مدى تعلقهم بقضيتهم المزعوم

  !!!!!ها آل إبداع ونحن مازلنا نبحث عن قافلة نشد بها الرحال ومدى بعدنا عن أقصانا وتضييعنا له، فهم قد أعدوا القافلة وصاغوا ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  الفصل األول

يال مفتوح للزائرين على نفق قافلة األج(( أمام مدخل النفق علقت لوحة حجرية آتب عليها باللغتين العبرية أوال ومن ثم اإلنجليزية 
 )) 5958الزائرين الحجز مسبقا للحجز الرجاء االتصال على الرقم التالي 

، وبعد تأدية الشرائع )البراق ( يدخل الزوار إلى هذا المتحف بعد عودتهم من جوالت روحية وتهويدية تعبدية في ساحة المبكى 
ديمي بواسطة شاشة عرض آبيرة أمام المجموعة الزائرة ال تتجاوز يتم بث عرض تق، )البراق ( لمبكى والصلوات أمام حائط ا

مدته ستة دقائق من الكذب والتلفيق، وذلك إليصال رسالة أولية عن هذا المتحف وهذه الرحلة التاريخية المخترعة بطرق قد تسحر 
ي الفصل الثاني، والتي هم بصددها بعد العقول في بعض األحيان، وتسيطر عليها، وآذلك للتمهيد للجولة القادمة من هذا المتحف ف

   . هذا الفصل

أن الجميع عبارة عن حلقات في (( أما عن الرسالة األساسية لهذا الفصل والتي ينبغي عليه أن يرسخها في عقول الزائرين هي 
االختالفات بيننا إال أنه سلسلة األجيال التي تدور في بوتقة الزمن على طول خط التاريخ السائرة نحو المستقبل، وعلى الرغم من 

  16))) القدس(اورشاليم .. ثمة قاعدة مشترآة بين الجميع وتاريخ وتراث واحد تتجلى رمزيًا وروحيًا في مصطلح واحد اسمه 

   .بهذا ينهي الزائر أول فصول السحر والشعوذة فيصبح مهيأ لدخول مغسلة األدمغة القادمة

  



 

 

  

  الفصل الروحي والرمزي 

ر           ة األآث ذا الفصل المرحل د ه اني، إذ يع ى الفصل الث ر إل بعد االنتهاء من الفصل األول والعرض التعريفي الذي يتخلله، ينتقل الزائ
  .لسرد التاريخي في هذا المتحف، فيعرف هذا الفصل بالفصل الروحي والرمزيأهمية من الناحية الفنية وا

ذه في       ات تأخ ال وخراف يسير الزوار فرادى في هذا الفصل، عبر جسر معدني بأرضية خشبية ضيقة العرض، ليعيش الزائر في خي
  .وأآاذيب مخترعةوحتى يومنا هذا، محشوًا آله بمعتقدات ) اآلباء(تاريخ األمة اليهودية، منذ األسباط 

ات          ى الطبق ا وعل فيسير الزائر في فضاءات سبعة يتخللها مؤثرات دخانية تخرج في أرجاء المتحف، مصاحبة ألضواء تسلط عليه
ى الزجاج،                اتها عل دخان، وانعكاس ين األضواء وال ة ب اءات حرآي ى المجسمات، وإيم وب عل ا هو مكت اة لم الزجاجية، فتشكل محاآ

ة    يرافق هذا آله سرد لل ات وآلمات توراتي تاريخ المخترع والمدسوس، وموسيقى تناسب الحدث والزمن المطروح، بتغطية دينية آلي
ا    تصاحب الموسيقى والسرد التاريخي، وظفت آلها لتكسب الزائر شعورًا بصدق وعظمة ما نسجوه من خرافات وما هي في حقيقته

  .سوى خداع وبضع هرطقات

ثلن الفضاء األول      الثاني ليشاهد عن يمينه ثالثة أعمدة ضخمة يتبعها اثن يبدأ الزائر رحلته داخل الفصل ا ودا يم اء و  (عشرة عم اآلب
ة       )األسباط  ة اليهودي وك والمؤسسين لألم ه أسماء المل ، ويتابع سيره ليشاهد أمامه ستة أعمدة مزدوجة يتخللها عمود آبير آتبت علي

ى عدد من        )األنبياء والملوك ( ضاء الثاني خالل العصور، ومن أمامها عمود أخر شكلت آلها الف ر المسير ليمر عل ، يواصل الزائ
ل        اثرت وقطعت لتمث د تن ارة الصغيرة وق الحجارة الضخمة التي قد مزقت وشتت في سيره المتواصل، فيشاهد عددًا آبيرًا من الحج

د      ، وفي وسط الدخان وصوت الكذب واألضواء ذات)دمار المعبد ( بذلك الفضاء الثالث  ا يشاهد فق ا مم األلوان، يقف الزائر مندهش
ذه األشواق    )عمود الشوق ( أصبح أمام برج آبير من الزجاج يمثل الفضاء الرابع  ، إذ يعد أهم مرحلة في هذا المتحف، وبعد آل ه

عة ،أمام حجر ضخم من يتابع الزائر سيره منهمكا باألفكار التي قد سيطرت على ذهنه ومعتقداته ليجد نفسه في عمق المأساة المختر
د سمع        )مذبحة الهوليكوست (الزجاج مثل الفضاء الخامس  ا ق ى م ة عل ا وحرق ه حزن ، ليخرج البعض وقد انهمرت الدموع من عيني

دة                  رة من األعم ام مجموعة آبي ال، ليصبح اآلن أم د ال تكون في الخي ل ق ع ب ا تكون عن الواق د م من بكاء، وعويل، وأآاذيب، أبع
ات صحيح السمات خالي من األسماء               تقدمتها جريدة ارز الحواف متحد الطبق ود ب ا في عم أو أرضية مكتوبة بالعبرية تصب آله

ار    )إعادة اإلعمار للدولة (والعبارات ليمثل بذلك الفضاء السادس  ، فيعود األمل للزائر وقد شاهد بريقا له في الفضاء السابق فاإلعم
لشق والطريق لهذا واضح، فيصبح الزائر سعيدًا بذلك عازما على المواصلة ليشاهد نفسه    آائن، والعودة جارية، والتجمع قريب، وا

ر        ة وحروب التحري ر القديم سائرا بين جدار آبير ممتد من الزجاج آتبت عليه نقوش وذآريات لجنود قد سقطوا في حروب التحري
ات  ( ، فيمثل هذا الفضاء السابع )األقصى حرب انتهاك القدس واحتالل (  67الحديثة وحتى حرب تحرير القدس في الـ  حائط ذآري

د        )الجنود  ل، فق ي آانت من ذي قب ر الت ، ترمي هذه الفضاءات لهدف أن يخرج الزائر بأفكار ومعتقدات ووعود بينه وبين نفسه غي
وق واأل  حالم يبحث عن    سار في متحف من الذآريات والتاريخ واأللم لشعب تم تصويره على أنه شعب مسكين ضعيف منتهك الحق

  .أرض تاريخية له تؤويه، فيجب على هذا الزائر أن يكرس له علمه وعمله لخدمته



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفضاء األول

ودا تنبت من جانب الجسر الخشبي،           يقع هذا الفضاء في بداية المتحف، إذ يراه الزائر عن يمينه، وهو عبارة عن خمسة عشر عم
 إبراهيم، سارة( اء لألمة اليهودية حسب معتقداتهم، فكان ترتيب اآلباء على هذه األعمدة الثالثة تمثل األعمدة الثالثة األولى منها اآلب

ا  )  ك آونه اجر وذل يدتنا ه اهلهم لس ع تج راهيم، م يدنا إب ًا لس هم عرقي بون أنفس إذ ينس
يهم       دها إسماعيل عل ا وبول ون به عبدة إلبراهيم هذا آما يعتقد الصهاينة، فهم ال يعترف

ه    )  يتسحاق، رفقا( من ثم السالم ،  ا، حيث أن سيدنا إسحاق عليه السالم وزوجته رفق
ا ( االبن الوحيد والحبيب إلبراهيم آما يزعمون، أما العمود الثالث   يعقوف، رحيل، لي

  .سيدنا يعقوب عليه السالم وزوجتيه وهو أبو األسباط) 

ب        ثلن األس ودا يم ا عشر عم م    وبعد هذه األعمدة الثالثة يوجد إثن اط اإلثني عشر، وه
الم    ه الس وب علي يدنا يعق اآر،    ((أوالد س وذا، ويس معون، والوى، ويه ين، وش رأوب

  )) وزوبلون، وجاد، وأشير، ودان، ونفتالي، وبن يامين، ويوسف

د إسحا             ه الوحي ه حبيب م ابن دعون، ومن ث ا ي ان يحبهم وحدهم آم ذي آ ه  فيتم سرد قصة جدهم إبراهيم عليه الصالة والسالم ال ق علي
بوا           د، لينس دس واألقصى وارض المعب ه بالق ذا آل ود، ويربطون ه داد اليه السالم، وحفيده يعقوب، ومن ثم األسباط اإلثني عشر، أج

الذبح لسيدنا إسحاق، ويضاعفوا من رواياتهم فيقولوا أن مكان الذبح آان على صخرة 
رفة   ا أي الصخرة المش ل الموري دس ( جب ت المق ذآ)صخرة بي ا ي فر ، آم ك س ر ذل

التكوين في اإلصحاح الثاني والعشرين، وهنا تأتي قصة الحفيد الذي قام ببناء بيت اهللا 
في منطقة رام اهللا اليوم، والتي رأى فيها مناما لسلم تصعد فيه المالئكة وتهبط بعد أن 
امن             حاح الث ي اإلص وين ف فر التك ك س ى ذل ص عل ا ن و، آم ه عيس ن أخي رب م ه

ى يصلوا رين، وحت ه   والعش باط يوسف علي ى أخر األس داعهم إل ذبهم وخ الزائر بك ب
  .الصالة والسالم

ذبح إلسحاق           ة ال بوا حادث ل وينس ه، ب ه من عدل فبكذبهم هذا هدفم جعل سيدنا إبراهيم عليه الصالة والسالم أبا لهم وحدهم، فيجردون
ريء        ويجعلوها في بيت المقدس ليكسبوا حقا تاريخيا وعرقيا في القدس والمسجد األق و ب ه الصالة والسالم فه راهيم علي ا اب صى، أم

ا   َآاَنَيُهوِديًّا َوَلا َنْصَراِنيًّا َوَلِكْن  َما َآاَن ِإْبَراِهيُم ((مما يصفون ويزورون وينسبون فهو الذي قال عنه اهللا تعالى  انَ َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَم  َآ
   .18))اْلُمْشِرِآيَن ِمَن  ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َآاَن ُأمًَّة َقاِنًتا ِللَِّه َحِنيًفا َوَلْم َيُك ((   سورة النحل، والذي وصفه اهللا تعالى في   17)) ِمَن اْلُمْشِرِآيَن

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفضاء الثاني

يجد الزائر هذا الفضاء أمامه، وقد شكلته ست أعمدة مزدوجة قد وصلت من األعلى بطبقات الزجاج، وفي وسطها نبت عمود آبير، 
ت هذه األعمدة التي تشكلت من طبقات الزجاج بأنها ذات سمات واضحة وزوايا ثابتة وليست متعرجة، فهي بذلك تمثل األمة وامتاز

وقد تقدم هذه المجموعة من األعمدة عمود قصير الطول ) أي في عهد ما قبل خراب المعبد األول( اليهودية في األرض آما يدعون،
ة     ) مريم( و )  هارون( و )  موسى (اليهودية وهم  حفر فيه ثالثة أسماء لمؤسسي األمة ى حال األم ، فيتم التنويه في هذا الفضاء إل

اليهودية في ذلك العهد وفي فترة ازدهارها وقوتها آما يدعون، وعن بعض األماآن المقدسة لتلك الفترة وأهمية العمل على عودتها، 
ة في      رة التاريخي ك الفت ر وتل ى             وذلك لخلق ربط بين الزائ ام عل ي يجب أن تق ة الت اآن اليهودي ك األم ل تل ة مث ة لترسيخ أهمي محاول

اتهم   !!. أنقاض المسجد األقصى ومدينة القدس ففي هذا الفضاء بدت محاوالت المصممين واضحة لربط الزائر بماض صاغه حاخام
  .وإسقاطه على واقع المدينة اليوم حتى يجردوها من ماضيها وتاريخها اإلسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  الفضاء الثالث

ر مستوية،               ات غي د تشققت وتفرقت بنهاي ي ق رة، والت ة الكبي واح الزجاجي يمر الزائر في هذا الفضاء وعن شماله مجموعة من األل
ة، ودخان وأضواء           اة قادم ؤثرات صوتية تنبئ عن هول مأس وآتابات متقطعة، وأسماء تكاد أن تختفي وتندثر، مصاحبًا هذا آله م

ة، فيواصل الزائر مسيره متجهًا يمينًا ليشاهد فراغًا قد تناثرت داخله قطع غير منتظمة من الزجاج المشكلة آالحجارة المبعثرة، خافت
ارة    رة، وت تلفها سحابات من الدخان الكثيف واألنوار الملونة بلون النار والدمار، فتارة تغرق هذه الحجارة بالسواد وتظل وحدها مني

دأ مشهد        تسبح بالدخان وت دمار والحزن الشديد ويب ة أصوات ال رمقها األضواء من بعيد بلون الدماء، ويصاحب هذا في وسط الظلم
دمير             دس وت اح نبوخذ نصر للق د اجتي ود بع ه اليه ذي تعرض ل دمار المعبد، فقد سخر هذا الفضاء للكناية عن دمار المعبد والنفي ال

ر في      المعبد وزوال فترة النمو واالزدهار لألمة ال ه الزائ ذي مر ب يهودية، فيحاول المصممون في هذا الفصل ربط مشهد اإلعمار ال
الفضاء السابق، بمشهد الدمار الذي يشاهده في هذا الفضاء، حتى يتكون لدى الزائر تصور عن هول المأساة التي رسمها حاخاماتهم 

  !.وأهمية تلك الفترة التي غابت خالل هذا المشهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفضاء الرابع

ا وضخامة          ا إتقان ذا المتحف وأآثره ة في ه م منحوت بعد مشهد الدمار الذي عاشه الزائر في الفضاء الثالث من جولته، يتجه نحو أه
د   17ليجد نفسه في حفرية عمقها  في  مترًا، زعم اليهود أنها تعود إلى فترة المعبد الثاني أو ما قبله أيضًا، وادعوا أنها حمامات لمعب

ات   فترة الحشمونائيم إذ يطلقون عليها برآة الماآيفا، في هذه الحفرية آان للسحرة ترآيز آبير فقد أقاموا داخلها عمود من أالف طبق
ا      9الزجاج ليصل طولها إلى  ع من داخل الماآيف أمتار، لتظهر وآأنها تنب

رة        15فتزن  ة آبي ى عوارض معدني ا عل م تثبيته طنًا من الزجاج، حيث ت
ذه           آي  ًا، وه ي نسبوها ألنفسهم غدرًا وبهتان ة الت ك البرآ ى تل ؤثر عل ال ت

د     ا بع رة م د زوال     130البرآة في حقيقتها تعود إلى فت ا بع يالدي أي م م
د الثالث   ( المعبد الثاني آما يقولون  ان     )المعب ال الروم ، وهي ضمن أعم

ا    دس، فت ريخ بعد ما جرفوا المنطقة وابعدوا المسجد األقصى من حدود الق
ود وعدم           زاعم اليه ر يثبت بطالن م اء الحف ي وجدوها أثن هذه األثرية الت
أحقيتهم فيها ولكنهم زادوا في آذبهم وخداعهم إذ نسبوا ألنفسهم جدارا يقع 

الوا ة، فق ذه البرآ ب ه ليمان  : بجان ك س رة المل ى فت ود إل ه يع ي اهللا ( أن نب
م نهشها في أصول    )سليمان  ة إذ    ، أما عن هذه الحفرية فقد ت اة مملوآي قن

  .يظهر هذا بشكل جلي في سقف هذه الغرفة

اء   ذا الفضاء ج ي ه اريخي ف ري والت ر األث ق والتزوي ذا التلفي ل ه د آ فبع
ع من    عمود الشوق لصهيون المصطنع ليمثل آل أجيال األمة اليهودية تنب
ه      اني لعل د األول والث رة المعب ة وفت ن أصول األم ة ع ا آناي ة المكيف برآ

وق  ) األمة اليهودية ( ته للزائر بأن آل أجيال هذه األمة يوصل رسال في ت
ا  ا وتحريره ودة له ي شوق للع تمر لصهيون وف ا نحن ( مس ا من تحريره

  ! ) .......المسلمين

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفضاء الخامس

د         ه ق ا وآأن ر مستوي الزواي بعد أن ينهي الزائر جولة الشوق لصهيون، يصعد ليشاهد أمامه مجسم لحجر ضخم مفتت األطراف غي
ة       ة أو المحرق رة المذبح ل فت ا تمث ماء آله ة واألس ات العبري ن الكتاب د م ه العدي ت جدران د تخلل ع، ق تة قط طر فأصبح بس م وش حط

ة  المخترعة والتي يتباآى عليها اليهود  صباح مساء ويسوقون لها في آل األرجاء آي يكسبوا ود العالم وتعاطفهم، فقد حدثت المحرق
ة      ه المحطم ين أطراف وتفطر الحجر وأصبح قطعا متفرقة وظهرت سحابات الدخان فوقه ومن حوله وشقت األضواء لها طريقا من ب

ل    ة، وأصوات         وتلونت في زواياه وبدا المشهد آما أراد المصممون، حزن، وأضواء تمث رة من الزجاج محطم م، وصخرة آبي األل
اطفهم       زوار وتع بوا ود ال ر حتى يكس للمحرقة، فيهدف هذا الفضاء خلق مشاعر حزن وفرض حالة من المشاعر المحطمة لدى الزائ

  !!.مع ما يدعون من مذبحة تاريخية حدثت بحقهم وأصبحت ورقة رابحة بأيديهم يحرآون بها العالم بحجة المحرقة

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفضاء السادس

يبدأ اآلن العصر الحديث وهو ما أطلقوا عليه عصر إعادة اإلعمار، إذ يشاهد الزائر في هذا الفضاء مجموعة من األعمدة قد تقدمتها 
م يكتمل بعضها، فتفاوتت في       ألواح زجاجية آأرضية آتب عليها أسماء وترانيم توراتية قد شق ي ل ت خاللها طريق لهذه األعمدة الت

ا            الة مفاده ار وأن النهضة مازالت مستمرة، لتوصل رس ة عن استمرارية اإلعم ذه المجسمات     ((األطوال آناي دة وه ذه األعم أن ه
والتي تمثل إعمار الدولة اليهودية قد مرت في عمليات هدم واعمار 

دينا       ولم تكتمل بعد وأن ما تبقى  ا أصبح اآلن بأي ة إعماره من عملي
ا دي أطفالن تم ))وبأي م ي ا ل اهد أنه دة نش ذه األعم ى ه ا إل ، وإذا نظرن

د يكون ألي           ه ق ى أن ة عل ك آناي ة وذل ا باألسماء العبري النحت عليه
ي        بة والت ة المغتص ذه الدول اعدة ه ام بمس ا إذا ق م عليه خص اس ش

عب وأمة ال تملك تهدف إلى خلق حضارة وتاريخ ومستقبل جديد لش
  .تاريخا على هذه األرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفضاء السابع

ات الزجاج             ر مصنوع من طبق ى جدار آبي ري يمر سريعا عل قبل أن ينهي الزائر جولته في الفصل الثاني من هذا المتحف ألتزوي
لمين     ( ومنحوت عليه أسماء آثيرة ألناس قيل عنهم أنهم قد شارآوا في حروب تحرير القدس  ا من العرب المس ذه  )أي تحريره ، ه

يان،             أنهم يصارعون النس ارهم وآ ذا الشكل إلظه ا المصممون به د أراده دا فق الم جي األسماء والذآريات للجنود ليست واضحة المع
رب     يقى الح ة وموس ع األضواء الخافت ماء بصعوبة م ذه األس ر ه اهد الزائ م    . فيش اس ت ات ألن اريخ وذآري ق ت خر لخل ذا س ل ه آ

تباحوا األرض  ت صويرهم على أنهم أبطال سالم وصناع تاريخ وأمجاد، ولكنهم في حقيقة األمر ما هم إال مجرمين سفكوا الدماء واس
   .والعرض ودنسوا طهر القدس وسلبوها تاريخها وحقها

  



 

 

التزويري التهويدي قد رسخت في عقل بعض الزائرين، و تملكت على تفكيرهم وذهنهم،  بذلك تكون الفكرة والهدف من هذا الوآر
فمن المفروض أن السحرة اآلن قد سحروا العيون واألسماع وهم يسعون المتالك األذهان، فلم يبقى لذلك سوى بضع آلمات أو 

 .قصة وبعض العبرات يؤديها حاخام ويختمها بتوصيات

  .الفصل الثالث من هذا المتحف وقد صار قاب قوسين من أن يصبح جنديا يفديها بروحه يهوذافينتقل بذلك الزائر إلى 

  

  الفصل الثالث

  وفيه الحكاية والوصية

ة     بعد جولة بسبع فضاءات تزويرية وتهويدية آانت تهدف للوصول ألعماق الفكر عند الزائر، تب ة السيطرة الفكري ى مرحل دأ اآلن إل
ة أو قاعة         ر غرف دخل الزوارعب رهم، في زوار وتفكي ة ال التامة، والتي يحاول من خاللها المصممون أن يفرضوا سيطرتهم على عقلي

ة     ة العقلي ين المرحل دمج ب ة والرم      النور حسب ما يطلقون عليها، في هذا الفصل يتم ال ة الروحي ة في   في الفصل األول، والمرحل زي
  .الفصل الثاني

ه آل         ذي تصب في ور وال ر الن فيجلس الزوار عبر تنسيق مسرحي، من األضواء، والظلمة، والدخان، والموسيقى، متحلقين حول بئ
ر           نهم بنصف مني زوار، فيظهر آل م ى ال األنوار، مفصوًال عنهم بحاجز مظلم ُيرى منه بعض هذا البئر، وأنوار أخرى مسلطة عل

ة     19وا بعضهم رؤية جزئية، وعلى قطعة جلدية سوداء تظهر صورة القاص ميخاليفنسون   وأخر مظلم، لير ين الفين ذي يختفي ب ، وال
   .واألخرى ثم يعود ليظهر من جديد، يلفه ضباب آثيف وأنوار وآأنه طائر بين النجوم

دأ قصة     ان، وتب ي المك تألأل ف وم ت ا تنبعث األضواء آنج ي وسط ظلمته ة وف ذه القاع ى ه ي أعل دل (  ف احيم من ا  20)من ي آتبه الت
، والتي تحكي قصة الجندي اليهودي الذي عاش طفولته وفترة )الجندي المظلي ( في قصته  1967سنة  8)موشي أميراف(  الجندي

ى        !!شبابه وهو يستمع إلى قصص عن زعماء اليهود وعشقهم للقدس ل إل ا وانتق ذي عاش في فيولين ، ومنها قصة اليهودي البسيط ال
دس وضياعها،     مرآ ى الق ا عل  -ز اإلبادة في بولندا، وقصص عن جماعة الحادين على صهيون، وعن تعذيبهم ألنفسهم بالصيام حزن

ى   -ليظهروا في هذه القصة مدى حبهم للقدس وزعمهم عشقها من منطلق حق ديني وتاريخي  وترآز القصة في بعض توصياتها عل
ود    د اليه ا           أ( أن من يدافع عن القدس آما يري ادة سكانها ومالآه نن في إب ا وإسالميتها ويتف ا وتاريخه لبها حقه ن   )ي من يس ه ل ، فإن

في أآاذيب مستمرة  -يكون وحده آما تزعم أساطيرهم المخترعة، بل سيكون معه آل األجيال القادمة والبائدة وأنه مبعوث لهم آلهم 
    ........ومزاعم وخرافات يحاول القاص بها السيطرة على عقول الزوار 

ويبدأ سرد القصة مصاحبًا األضواء والدخان والمؤثرات التي ذآرناها سابقًا، حيث وظفت هذه المؤثرات آلها لخلق حس وشعور 
    .للمستمع أثناء سرد القصة فعند آل حادث يكون لألضواء دورها وللدخان دوره وللمؤثرات الصوتية دور آبير

  

  



 

 

  ......خاليفنسون للزوار، فهذا نصها آما آتبها موشي أميراف أما عن تلك القصة التي يرويها القاص مي

  

 قصة الجندي المظلي 

   آتبها الجندي موشي أميراف 

ستشفى هداسا في القدس منتظرا عندما آنت مستلقيا في م 1967في الثامن من يونيو عام )) الجندي المظلي (( لقد ألفت هذه القصة 
  "!!تحرير القدس"أن يحين موعد عمليتي الجراحية التي آان علي أن اخضع لها نتيجة لدخول شظية نحاسية في رأسي خالل حرب 

  .في اليوم الماضي) حائط البراق(ولكن ما أشغلني وسيطر على تفكيري أآثر من اآلالم والجراح هو مقابلتي لكوتيل 

لمظلين لكوتيل وثق باألفالم ووظف بامتياز ليظهر النصر العظيم أآثر من أي حدث أخر آأحد أهم األحداث في حرب   لقاء الجنود ا
  !!.األيام الستة بشكل يبرز النصر العظيم 

ا من           67لقد شعرت بأن آل لمظلين الذين شارآوا في حرب الـ  ا به ا وحلمن ا إليه ي حنين ة الت ر المدين الهم لتخليص وتحري ذ وتم إرس
  .عام، قد تحولوا إلى رسل ألجيال اليهود جميعًا 2000

م أره ضاحكًا أو ظهرت        ا باستمرار، ل ا وعابس آنت أعرف مناحيم مندل ضيفنا المتكرر في نتانيا منذ طفولتي، لقد آان رجًال غريب
ى عا            يس عل داد، لكن ل ه في ح ره آل دل أمضى عم رة أن من دي ذات م ى صهيون،     ابتسامة على شفتيه قط، اخبرني وال ل عل ه ب ئلت

  .وأخبرني أيضًا أن مندل آان عضو في جماعة أطلقت على نفسها الحداد على صهيون، والتي آانت تجتمع في منزله

  ... سألت والدي حينها ماذا يفعلون ؟؟ 

  )حائط البراق ( انهم يشتاقون إلى الحائط الغربي : أجابني والدي 

  .انية عشر من العمرحينها ظهر حسي الفضولي آشعور طفل في الث

ًا في عجب        1957بعدها وفي سنة  ا فمي ظل مفتوح وصلت إلى نتانيا وحضرت اجتماع لمجموعة من حادين على صهيون، يومه
وأنا استمع للقصص التاريخية التي رواها مندل عن مجموعته الحادين على صهيون في فترات الشتات وعلى مر األجيال، حتى في  

م استطع تصديق     !!آانوا يعذبون نفسهم يومًا في األسبوع بالصيام    ... ي مندل أن جماعة تابعة لهم اخبرن" تربيلنكا"مخيم  ا ل ، حينه
  !!، حتى في مخيم الموت هناك أناس تعذب نفسها بالصيام تعبيرًا عن حدادها وحزنها على دمار وتحطم وهدم الهيكل؟!!أذناي

م انس   ة   عندما انتهينا وأردت الخروج قال لي أمرًا ل ذ أعوام طويل ال     . ه من ال   " : Baba-Batra "وهو موجود في مق أي "حيث ق
  " إنسان يحد أو يحزن أو يتألم على القدس سوف يكافأ ويحظى بميزة رؤيتها وهي في ابهى صورها



 

 

ة           اللهو واللعب والسعادة والمتع ا ب ات فراغه ي أوق ا أقران ا بحزني    انشغلت .. لذلك في سنوات شبابي وهي الفترة التي يقضي به ان
  .وحدادي على القدس األسيرة من على الطرف اآلخر من الحدود

  .في يوم االثنين آنت مشارآًا مع لواء المظليين في الجهة الغربية لمدينة القدس 1967في الخامس من يونيو سنة 

يًال نحو                ة قل دمت الكتيب ف، تق ار آثي ى بيت وسط إطالق ن دم من بيت إل ا نتق ك هي      في ليل ذلك اليوم آن م أن تل الشرق وآنت أعل
  .الطريق للقدس، وآان الهدف واضحا أال وهو الحائط الغربي 

ة            ل المدين ع مقاب ي تق اني الت ر وتسلقت أحد المب في نهاية تلك الليلة والتي هي أطول ليلة في حياتي، اقتربنا آثيرا من متحف روآفل
  !!على رؤية القدس ويمكن رؤية القدس من خاللها، ومع سطوع شمس الصبح آن قادرًا

رة دخلت في رأسي،         واء، وشعرت أن شظية آبي في تلك اللحظات انفجرت قنبلة أردنية بوجهي ونتيجة لهذا االنفجار طرت في اله
ي   داد الطب اء اإلم ب، فج ادي الطبيب الطبي ي، آنت أسمع صراخا وصوتا ين ى وجه دم عل ينفجر، وجرى ال وشعرت أن رأسي س

دأني وقال لي سيأتي اإلسعاف بسرعة لنقلك للمشفى، حينها علمت أن الحرب قد انتهت، ولكن بالنسبة لي وأوقف النزيف ببراعة، فه
  !!آان علي الوصول إلى آوتيل فصرخت ونظر إلي أحد المسعفين وقال هذا ما يهمك الحائط الغربي

  .قات النار في البلدة القديمةوبعد عدة ساعات آنت في مستشفى هداسا بعين آارم، وآنت قادر على سماع صدى اصوات طل

ا   )"رافايل امير(في صباح اليوم التالي استمعنا إلى النشرة بصوت  في هذه اللحظة انا انزل الساللم ألصل إلى المدينة القديمة وها أن
د، لم استطع  أصوات إطالق النار آانت تسمع في الخلفية ممزوجة بأصوات الفرحة واالبتهاج للجنو" ..المس حجارة الحائط الغربي

  .االآتفاء باالستماع فقد قمت من سريري وقلت لموتي جاري في الغرفة أنني سأذهب للكوتل

وتي "ابتسم اآلن وأنا أتذآر منظري عندما ذهبت إلى آوتيل وأنا ممسكا بيد  د         " م م ننتظر لق ن اذهب، ل ألنني آنت أرى بصعوبة أي
ه    جرينا ورآضنا بسرعة نحو بوابة المغاربة ندفع بعضنا ي بهدوئ بسرعة، حينها وقفنا مصعوقين مندهشين يقف أمامنا الحائط الغرب

دما أخذني أبي       ..بصمته بلونه السكني وهو ملجوم، أتذآر فقط هذا األمر هذه الهيبة  دما آنت طفال عن هيبة المتيم أو المألوم فقط عن
  ..!!واراني سفينة نوح

اس يصف أبي           shaliach tzibbur""  ببطئ بدأت بالتوجه إلى الكوتل وشعرت مثل  رتلين في الصالة في حشد من الن قائد الم
Herschel-Zvi   ى ادين عل ه الح ام من جماع تاذي الحاخ ار واصفا أس ي بون ا ف ذين ذبح د إسرائيل ال وواصفا جدي موسى والج

  ................صهيون وعائلته آلها 

ة      ى دعاء البرآ ت   She'hechiyanuواحد بجانبي امن عل م اس ارة الحائط ودموعي         ول ى آنت المس حج ين ولكن ول أم طع أن أق
  .....تجري انهارا وآنت أقول آمين في آل دمعه وآأني أصلي

  .بعدها عدت إلى المشفى ألخضع للعملية ألخرج الشظية من رأسي 

  ) .ود بوابة األس( ونشرت هذه القصة في آتاب عن لواء المظليين.. وفي اليوم التالي آتبت قصة المظليين هذه
  

بعد هذه القصة وما صاحبها من مؤثرات وبعد أن مألت عيون الزوار الحيرة مما سمعوا وتخللت عقولهم أفكار باتوا يقتنعون بكثير 
في ذروة السيطرة الحسية آما نسق لهذا مصمموا المشروع، فيقوم القاص حينها بتوجيه رسالته   منها فمن المفروض أنهم اآلن

  المرآزية لهذا الفصل

أننا آلنا آجزء من فقرات منعزلة الواحدة عن األخرى نكون إطار واحد لقافلة األجيال مع مرآز وجذور تحيط بنا وتحتضننا إنه (( 
   22)) رمز ، وتعبير، واصطالح... إنها القدس .......... التاريخ والتراث وقلب وجودنا آشعب 

آل ما تم عرضه وسرده في تلك الفصول الثالثة خالل فترة صمت تمنح  وهنا يترك الزائر ليصل إلى ذروة التأمل واإلحساس في
  ................للزوار يصاحبها دخان خافت مع أضواء تهبط لتختفي داخل بئر النور 

  ......... !!!فيخرج الزائر اآلن من هذا الفصل نحو حائط البراق ليتابع جولته التعبدية



 

 

  

  بعض أخطار النفق

  

  وروحي فكري خطر

 العرب على ال والروح، الفكر على وخيما خطرا أهداف من يحمل ما وآل اسمه وحتى بل وفضاءاته مراحله بكل المتحف هذا يشكل

 حذوهم، وحذا لليهود مال ومن الغرب وخاصة فيه وصور عنه آتب ما يشاهد أو يدخله أو يزوره من آل وعلى بل فقط والمسلمين

 مع يتماشى بتسلسل والروحي، الفكري العناق أساس على رتبت وبطريقة المتحف، هذا يزور ممن الجميع مع يتوافق بشكل قسم فقد

   .الروحي بالجانب وربطها ببث المعتقدات التزويرية الفكرية السيطرة فهدفه األذهان، آل

 

  التاريخ على خطر

 أن المتحف هذا من فالهدف وتبدله، اريخالت تشوه أآاذيب من يخلقه وما التاريخ على وجليا واضحا الخطر آان المتحف هذا في

 من فكل أهدافهم، مع يتماشى بما مراحله وخطوا بأيديهم اليهود رسمه تاريخا األقصى، والمسجد القدس لمدينة جديدا تاريخا يصوغ

 ليجعل التشكل، على قادرا مرنا، صائغا، تجعله بطريقة تجميله تم الواقع، عن مغايرا تاريخا يشاهد عنه ويقرأ المتحف هذا يزور

   .التاريخ صهيونية ويجعلها وإسالميتها عروبتها من فيجردها للقدس، الحقيقي التاريخ مكان نفسه

 

  والديانات العقائد على خطر

 آبير آم المتحف هذا فضاءات في آان فقد الدينية، والمعتقدات العقائد إلى وصلت أنها حيث متشعبة األخطار آانت المتحف هذا في

 ملوآا وُجعلوا اليهودي، الشعب لخدمة أداة لجعلهم المتحف هذا وظف فقد الحميدة، صفاتهم من لهم وتجريد لألنبياء، هتشوي من

 صورة بتشويه المسيحية إلى تعداهم بل وحدهم، المسلمين على هذا يقتصر فلم البائدة، حضارتهم أنها اليهود ادعى لما ومؤسسين

   .اليهود حضارة لخدمة ةوتوظيقها آأدا وجعلها العذراء مريم

 

 البنيان على خطر

 أساساته وعلى األقصى المسجد بنيان على آبيرا خطرا يمثل فهو أهم األخطار على األقصى وقضيته، لم يغفل هذا المتحف احد

 أم أقواس)ولسن بقنطرة يسمى وما التنكزية المدرسة أسفل تجري تنقطع ولم متواصلة لحفريات امتدادا يعد فهو مدارسه، وأساسات

 هذه عمق في الحفريات هذه وصلت حتى أساساتها وحفر توسعتها تم قديمة مملوآية قنوات بقايا في المتحف هذا حفر ،فقد(البنات

 والذي بمحيطها لحظة أي في يحصل قد الذي االنهيار خطر األعماق هذه لتشكل األرض، عمق في مترا 17 عن يزيد ما إلى القنوات

 المتحف هذا جاء قد بل فحسب هذا ليس األقصى، المسجد سور على حولها وما التنكزية بالمدرسة يمةوخ أضرارا يلحق سوف

  .وما حوله من أحياء مقدسية األقصى أساسات على خطرها من فيزيد المسجد سور مع ليربطها الغربي الحائط ألنفاق امتدادا

 

 بالجملة أخطار

 بحد يصبح أفكار من فيه بما ويقتنع الغرب من يزوره من فكل يتسع، م ينتهي ومازالل المتحف هذا من فالخطر األخطار تلك آل وبعد

 تتسع خبيثة سرطانية بؤرة يمثل فهو توقف، دون متسع المتحف هذا فخطر وساآنيها، القدس، مدينة وعلى األقصى، على خطرا ذاته

   .محيطه وفي األقصى باتجاه

  



 

 

  خاتمة

لتزييف والخداع فقد أراد اليهود أن يوصلوا للعالم مضللين أن تاريخ شتات اليهود وضياعهم إذا بعد آل هذه األآاذيب وآل هذا ا

وتاريخ األمة البائدة آله موجود تحت المسجد األقصى وفي جنباته ، ليزوروا آل ما هو إسالمي وعربي مقدس عند المسلمين 

لى يهودية، فمن حارة المغاربة إلى ساحة المبكى ومن ويصطنعوا لهم تاريخا على أنقاض أرضنا القدسية الطاهرة ليحولوها إ

مدارس األقصى إلى مراآز لالحتالل والتهويد ومن قنوات مياه إلى أنفاق هدم وتزوير، ومن أبار مياه إلى بوابات معبد مزعوم، 

بعوا المدينة آلها بطابع ومن دور أثرية إلى متاحف صهيونية، ومن حمامات عامة وأوقاف تاريخية وإسالمية إلى آنس يهودية، ليط

تاريخهم المظلم، وليمحوا عنها تاريخها العريق ليصلوا بأهدافهم إلى معبد يهودي فوق األقصى، ومدينة أورشاليم مكان البلدة العتيقة 

ل أنفاق وأنفاق، حفريات وأنقاض، مزاعم وبكاء، تهويد وسحر في آل األرجاء، نفق بطو .وأرض الميعاد مكان فلسطين الحبيبة

متر يتشعب تحت األقصى ويصل القبة، ويمر باألبواب، ويخترق اآلبار، رأيناه جميعا ولم يحرك هذا آله في األمة ساآنا،  500

وها نحن نشاهد اليوم نفقا أخر وأبعادا جديدة للمأساة في نفق يهدد األقصى في أساساته، وفي جداره، بل ويهدد الفكر والعقائد 

  .والتاريخ ويزور الحضارة 

  سؤال مطروح

بعد آل هذه المخاطر التي قدمناها من خالل قافلة األجيال ونفق الحشمونائيم هل ستكون ردة الفعل هي الصمت و التخاذل ثم النسيان  

  ثم الوقوف على األطالل؟؟؟

أمام اهللا فهذه  هذه آلمات وصرخات نطلقها لكل مسلم حر غيور يغار على مقدساته وتاريخه وحضارته، الكل محاسب والكل مسؤول 
قضيه أمه وليست قضيه شعب وإذا آانوا هم اعدوا قافلة األجيال لمسح تاريخ أمه وتبديلها بتاريخ ال يمت للتاريخ بأي صله فعلينا أن 

   .تأصل حقنا التاريخي في فلسطين وبيت المقدس  نخرج لهم بقافلة من األفكار العلمية والعملية والتوصيات

  :األقصى حاضرة باألذهان نترك بين أيديكم التوصيات التالية ولتبقى قضية القدس و 
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  .التعرف على القدس واألقصى من جوانبه التاريخية والعلمية الصحيحة  -4

  .التعرف على الصهيونية وخططها وأهدافها       -5
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