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امل�شاركون يف التاأليف

د. حممد عمارة:

مفكر �إ�صالمي وموؤلف وع�صو يف جممع �لبحوث �الإ�صالمية 

د�ر  كلية  من  �لدكتور�ه  على  حا�صل  �ل�رشيف،  باالأزهر 

1975. جتاوزت �أعماله �لفكرية تاأليفاً وحتقيقاً  �لعلوم �صنة 

له  �أخرى.  �إىل لغات  �لعديد من كتبه  مئتي كتاب، وقد ترجم 

�لعلمية و�لفكرية و�لبحثية،  �ملوؤ�ص�صات  ع�صوية يف عدد من 

وفل�صطني،  �لقد�ض  على  �ل�رش�ع  �إ�صالمية  موؤلفاته:  ومن 

�النت�صار، ومعامل  �ل�رش�ع وبو�بة  �ل�رشيف: رمز  و�لقد�ض 

�صالح  �نتظار  يف  عمر  �أمانة  و�لقد�ض:  �الإ�صالمي،  �ملنهج 

�لدين، ومعارك �لعرب �صد �لغز�ة.

د. حممد عي�شى �شاحلية:

موؤرخ، وخبري يف �لتاريخ �الإ�صالمي و�حل�صارة �الإ�صالمية، 

ويف �لتاريخ �لعثماين، وتاريخ �ليمن، وتاريخ فل�صطني. �أ�صتاذ 

خبري  �الأردن.  يف  �لريموك  بجامعة  �لتاريخ  ق�صم  يف  دكتور 

ون�رش  �أعّد  و�لعثمانية.  �الإ�صالمية  و�ملخطوطات  �لوثائق  يف 

ع�رش�ت �لدر��صات و�الأبحاث و�لكتب، و�أ�رشف على ع�رش�ت 

يف  �الأر��صي  �صجالت  حقق  و�لدكتور�ه.  �ملاج�صتري  �أبحاث 

له  و�أ�صدر  فل�صطني.  و�صمال  �لقد�ض  وخ�صو�صاً  فل�صطني 

مركز �لزيتونة كتاباً عن �لقد�ض: �ل�صكان و�الأر�ض.

د. بديع العابد:

مهند�ض معماري ��صت�صاري وباحث، حا�صل على دكتور�ه 

هولند�  يف  دلفت  جامعة  من  �ملعمارية  �لهند�صة  يف  �لفل�صفة 

�الإ�رش�ء  جامعة  يف  �لهند�صة  لكلية  عميد�ً  كان   ،1992 �صنة 

يف  بريزيت  جامعة  يف  م�صاعد�ً  �أ�صتاذ�ً  وعمل  �الأردن،  يف 

امل�شاركون يف التاأليف

التــــمــــهــــيـــــــد:

القـد�س ال�شــريــــف: 

�شــراع لـــه تـــــاريخ

الــفـــ�شـــــــــل االأول: 

اأعــالم مـقد�شــيـــة: 

الــدور الـــثـقــــافـي 

والـــــحـــــ�شــــــــاري 

وتــرقــيــة الــفكــر 

االإنــ�شــــــــــانــــــي

الفـ�شــل الـثـانـــي: 

القــد�س: العـمـــارة 

والــــهــــويــــــــــــة
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فل�صطني، و�صغل موقع نائب رئي�ض �جلمعية �الأردنية لتاريخ 

من  �لعديد  له  �الأردن.  يف  هند�صي  مكتب  و�صاحب  �لعلوم. 

قبة  �لقد�ض:  ملدينة  �ملعمارية  �لهوية  منها:  و�الأبحاث  �لكتب 

�ل�صخرة �أم �لهيكل �ملزعوم، و�ملركز �لتقليدي ملدينة �لقد�ض 

بني �لتو��صل و�لتقوي�ض.

د. حممد عي�شى �شاحلية

د. �شامي ال�شالحات:

م�صت�صار �ملعهد �لدويل للوقف �الإ�صالمي يف ماليزيا، حا�صل 

من  �ل�رشعية  و�ل�صيا�صة  �لفقه  �أ�صول  يف  �لدكتور�ه  على 

وهو   .2001 �صنة  ماليزيا  يف  �لعاملية  �الإ�صالمية  �جلامعة 

�ل�صادرة  “�لر�صالة” �الأكاديية �ملحكمة  مدير حترير جملة 

عن �جلامعة �الإ�صالمية �لعاملية مباليزيا. �صدر له �لعديد من 

و�أ�صول  �الإ�صالمية،  �لد�ر�صات  حقول  يف  و�الأبحاث  �لكتب 

و�لق�صية  �ل�رشعية،  و�ل�صيا�صة  �الإ�صالمي،  و�لوقف  �لفقه، 

و�لندو�ت  �ملوؤمتر�ت  من  �لعديد  يف  �صارك  �لفل�صطينية. 

و�لدور�ت �لتدريبية.

اأ. فادي �شامية:

�الإ�صالمية  �لق�صايا  يف  متخ�ص�ض  لبناين  وباحث  �صحفي 

�لدولية،  �لقد�ض  موؤ�ص�صة  يف  باحثاً  يعمل  �لقد�ض.  و�صوؤون 

�الإعالمية.  �ل�صحف و�لو�صائل  �صيا�صياً يف عدد من  وحملالً 

حائز على عدة �إجاز�ت جامعية من بينها: �صهادة �ملاج�صتري 

الفــ�شـــل الـثـالــث: 

الــــعثمـــــانيـــــون 

ومـديـنـة القــد�س: 

احلفاظ علــى الدور 

الثقايف واحل�شـاري

الفــ�شـــل الـــرابــع: 

مـوؤ�شـ�شـات الـوقـف 

يف القـد�س: الن�شاأة 

والـــــتــــــــــطــــور

الف�شــل اخلــامــ�س: 

املـــمـــتــلكــــــات 

واالأوقاف امل�شيحية 

فـــي الــقــــــــــد�س
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�لقانونية،  �ملعلوماتية   - �ل�صيا�صية  و�لعلوم  �حلقوق  يف 

ودبلوم يف �الإد�رة، وعلم �لنف�ض، و�لدر��صات �الإ�صالمية. له 

عدة موؤلفات وهي: �صبيل �لقا�صد، و�لقتال يف �لعهد �لنبوي، 

و�لقتال يف �لعهد �لر��صد. 

د. �شالمة الهريف البلوي:

رئي�ض ق�صم �لتاريخ و�حل�صارة �الإ�صالمية بجامعة �ل�صارقة، 

حا�صل على �لدكتور�ه يف �لتاريخ من جامعة �أم �لقرى �صنة 

1985، عمل وكيالً لعميد كلية �لدر��صات �الإ�صالمية و�لعربية 

�مللك  بجامعة  �الجتماعية  �لدر��صات  لق�صم  ورئي�صاً  بدبي، 

�جلامعة  يف  �الإ�صالمية  �لدر��صات  لق�صم  ورئي�صاً  في�صل، 

�الإ�صالمية مباليزيا، ويعّد من �لرو�د �الأو�ئل يف حقل �لتاريخ 

منها:  وكتاباً  بحثاً  �أربعني  من  �أكرث  له  �الإ�صالمي.  �الأمني 

�الغت�صاب  �إىل  �الإ�صالمي  �لفتح  من  �ملقد�ض  بيت  مكتبات 

�ل�صهيوين، وتاريخ �أوقاف �لقد�ض بو�صفها منوذجاً لعد�لة 

�الإ�صالم و�لتعاي�ض بني �الأديان.

د. ناجح بكريات:

ومدير  �الأق�صى،  �مل�صجد  يف  �ملخطوطات  ق�صم  رئي�ض 

ثانوية �الأق�صى �ل�رشعية، حا�صل على �لدكتور�ه يف �لعلوم 

 ،2006 �صنة  تون�ض  يف  �لزيتونة  جامعة  من  �الإ�صالمية 

�لعديد  تاأ�صي�ض  على  وعمل  �الإ�صالمي  �لرت�ث  جلنة  تر�أ�ض 

�صعبية  �أعمال  عدة  يف  �صارك  �الجتماعية،  �ملوؤ�ص�صات  من 

ور�صمية للدفاع عن �مل�صجد �الأق�صى و�لعقار�ت �الإ�صالمية 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  قامت  وقد  �لقد�ض،  يف  و�مل�صيحية 

باعتقاله وتوقيفة عدة مر�ت. له عدد من �لكتب منها: �مل�صجد 

�الأق�صى يف �صطور، ورقوم م�صاجد يافا، و�لفو�ئد �جلمة يف 

زيارة �الأق�صى وما �صمه.

الفــ�شـــل ال�شـــاد�س: 

الـمــوؤ�شـــ�شــــــــــــات 

الــتــعــلــيــمــيــــــة 

والــمـــكــتــبـــــــات 

فــــي الـــقــــــــــد�س

الفــ�شــل ال�شــــابـــع: 

دور الــمــوؤ�شــــ�شــــات 

التعليمية والثقافية 

فــــــي الــقــــــــــد�س
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اأ. اإبراهيم عبد الكرمي:

للدر��صات  �الأر�ض  موؤ�ص�صة  يف  �لتحرير  ورئي�ض  باحث 

�حتاد  وع�صو  �لعرب،  �لكتّاب  �حتاد  وع�صو  �لفل�صطينية، 

�لدفاع  �لفل�صطينيني، وحما�رش يف كلية  �لكتاب و�ل�صحفيني 

للدر��صات  �ل�صبعينيات  �أو�خر  منذ  ه  توجَّ ب�صورية.  �لوطني 

 - �لعربي  و�ل�رش�ع  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صوؤون  يف  �ملتخ�ص�صة 

جمالت  يف  و�الأبحاث  �لدر��صات  من  عدد�ً  ن�رش  �ل�صهيوين. 

�الحتالل:  حتت  �لقد�ض  منها:  كتب  عدة  وله  حمكمة،  عربية 

معاناة و�صمود، وحائط �لب�ق: �مللكية �الإ�صالمية و�النتحال 

و�النتخابات  �لفل�صطينية،  �لدولة  بنية  ومالمح  �ليهودي، 

�الإ�رش�ئيلية: �خلريطة �ل�صيا�صية و�النعكا�صات �مل�صتقبلية.

د. ريا�س حمودة يا�شني: 

�لوطنية  �للجنة  يف  و�الت�صال  �لثقافة  قطاع  م�صوؤول  باحث، 

�لتاريخ  يف  �لدكتور�ه  على  حا�صل  �الأردن،  يف  لليون�صكو 

من�صب  �صغل   .2009 �صنة  �الأردنية  �جلامعة  من  �لثقايف 

ل�صوؤون  �مللكية  �للجنة  يف  و�لدر��صات  �الإعالم  مدير  م�صاعد 

�لتلفزيونية.  �لب�مج  من  جمموعة  باإعد�د  وقام  �لقد�ض، 

و�ملقرر  و�ملن�صق  �ل�رشيف،  �لقد�ض  حماية  جمعية  �رش  �أمني 

�لقد�ض  ملف  ملتابعة  �الأردنية  �حلكومية  �لوطنية  للهيئات 

مع منظمة �ليون�صكو، وله عدد من �مل�صور�ت، �أهمها: كتاب 

موجز تاريخ �لقد�ض. 

د. ريا�س حمودة يا�شني

الفــ�شــل التـا�شــع: 

التــراث الـثـقــافـي 

ملــديــنـة القــــد�س 

يف املــعــــاهــدات 

والقــرارات الدوليــة

الف�شــل العــــا�شــر: 

الـقـــــــد�س فـــــــي 

املـــــو�شــــوعــــــات 

الــعـــــاملــيـــــــــــة

الفــ�شـــل الثـامـن: 

الــتـــــوجـــهـــــــات 

واملــمـــــار�شــــــــات 

ال�شـهيـونـيــــة اإزاء

التـــراث احلـ�شـــاري 

والثقـايف للقــد�س 
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د. اإبراهيم اأبو جابر:

وحا�صل  �لفحم،  �أم  يف  �ملعا�رشة  �لدر��صات  مركز  مدير 

 ،1990 �صنة  بفر�نكفورت  غوته  جامعة  من  �لدكتور�ه  على 

كلية  يف  ثم  جوريون،  بن  جامعة  يف  �صنو�ت  �أربع  ملدة  عمل 

و�لبحوث  �لكتب  من  �لعديد  �أ�صدر  �لفحم.  �أم  يف  �لدعوة 

و�لدر��صات، منها: �لقد�ض يف د�ئرة �حلدث، ومو�صوعة جرح 

�لفا�صل،  و�جلد�ر  و�الأق�صى،  �لقد�ض  و�نتفا�صة  �لنكبة، 

بل �إنقاذها من  وخطة خارطة �لطريق، وم�صتقبل �لقد�ض و�صمُ

�لتهويد، وخطة �النف�صال عن غزة.

اأ. حممود عواد: 

باحث متفرغ يف �صوؤون �لقد�ض و�لالهوت، ومدير �لدر��صات 

ق�صم  ورئي�ض  �الأردن،  يف  �لقد�ض  ل�صوؤون  �مللكية  �للجنة  يف 

يف  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  يف  و�لدولية  �لعربية  �ملنظمات 

�الأردن وع�صو �أمانة �رش �للجنة �لوطنية �الأردنية لليون�صكو. 

له ع�صويات يف عدد من �جلمعيات، وله �لعديد من �الأبحاث 

وفل�صطني،  �لقد�ض  حول  و�ملقاالت  و�لرتجمات  و�لدر��صات 

�ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  يف  �لقد�ض  منها:  موؤلفات  عدة  وله 

1947-1994، و�إقامة �لهيكل �ملزعوم: �إعالن �حلرب �لدينية، 

و�لقد�ض يف �أقو�ل �حل�صني و�حل�صن.

اأ. عبد اهلل كنعان:   

دم�صق.  جامعة  من  �حلقوق  خريج  كنعان  توفيق  �هلل  عبد 

من�صب  �صغل  حيث  �الإد�رية  �ملنا�صب  من  �لعديد  توىل 

ملدير  نائباً  �أ�صبح  ثم  �لعلمي،  �لبحث  جمل�ض  مكتب  مدير 

لالأمري.  م�صت�صار�ً  نّي  وعمُ طالل،  بن  �حل�صن  �الأمري  مكتب 

له ع�صويات يف كثري من �جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات منها جلنة 

�خلريية  للهيئة  �لتنفيذية  و�للجنة  �الأق�صى،  �مل�صجد  �إعمار 

الف�شل احلادي ع�شر: 

اجلـــمــعيــات التـي 

تعنى بـحفظ تـراث 

مـديــنــة الــقـــد�س 

فــي ظـــل التــزوير 

االإ�شـــرائـــــيــــلـــــي

الف�شل الثاين ع�شر: 

بيبليوغرافيا الرتاث 

الثــقــايف ملدينــة 

الــــقــــــــــــــــــــد�س

الف�شل الثالث ع�شر: 

الــقـــــد�س والــــدور 

املـــاأمــــــــــــــــــول

* املبحث االأول: الدور 
العربي واالإ�شــالمي 

يف احلفـــاظ علـى 

التــــراث الثقـــايف 

لــلـــقـــــــــــــــــد�س
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�الأردنية �لها�صمية. �صدر له �لعديد من �ملوؤلفات و�لكتابات 

�إ�رش�ئيلي، و�ال�صتيطان �ليهودي  منها: �لقد�ض من منظور 

يف مدينة �لقد�ض، و�أهمية �لقد�ض ودور �ملثقفني يف �ملحافظة 

عليها.

د. عبد اجلبار �شعيد:    

�أ�صتاذ م�صارك يف كلية �ل�رشيعة بجامعة قطر، و�الأمني �لعام 

لهيئة علماء فل�صطني يف �خلارج، حا�صل على �لدكتور�ه يف 

�لكرمي  �لقر�آن  جامعة  من  �حلديث  وعلوم  �ل�صنة  تخ�ص�ض 

1996، �صغل من�صب  و�لعلوم �الإ�صالمية يف �ل�صود�ن �صنة 

�الإ�صالمي،  للفكر  �لعاملي  للمعهد  �الأكاديي  �مل�صت�صار 

يف  �الأهلية  �لزرقاء  جامعة  يف  �إد�رية  منا�صب  عدة  وتوىل 

�الأردن. �صارك يف عدد من �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت، وله عدد من 

�الأبحاث �ملحكمة و�لدر��صات و�لكتب منها: �ختالط �لرو�ة 

�لثقات.

د. حممد اأكرم العدلوين:

�لعام  و�ملن�صق  �لدولية،  �لقد�ض  ملوؤ�ص�صة  �لعام  �الأمني 

على  حا�صل  �لقد�ض،  �أجل  من  �لعاملة  �ملوؤ�ص�صات  ل�صبكة 

�أمريكا  �إلينوي يف  �لدكتور�ه يف �الإد�رة �لرتبوية من جامعة 

�صنة 1990، وهو م�صت�صار وخبري �لتطوير �الإد�ري لوزير 

�لرتبية و�لتعليم يف قطر، �صغل من�صب مدير مركز �الأبحاث 

يف  للتدريب  �إتقان  مركز  عام  ومدير  �الإمار�ت،  يف  �لزر�عية 

و�ملوؤ�ص�صات،  �جلمعيات  من  عدد  يف  ع�صويات  له  لبنان. 

�حلادي  للقرن  �لفّعالة  �لقيادة  منها:  �ملوؤلفات  من  عدد  وله 

ت�صع  وكيف  �ملوؤ�ص�صي،  �لعمل  �إىل  ومدخل  و�لع�رشين، 

خطة ��صرت�تيجية.

* املبحث الثالث: دور 
موؤ�ش�شات املجتمع 

املدين يف حماية 

الرتاث احل�شــــــاري 

والثقايف للقــد�س

* املــبــحث الثانـي: 
دور الـعــلــمــــــــاء 

واالأكـادمييني يف 

احلفاظ على الرتاث 

الثقــايف للــقد�س
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مقدمة الكتاب

بعد نحو عام من �جلهد �ملتو��صل، ي�رشنا �أن نقدم للقارئ �لكرمي كتاب “در��صات يف 

�لرت�ث �لثقايف ملدينة �لقد�ض”؛ وهو كتاب ي�صدر مبنا�صبة �ختيار �لقد�ض عا�صمة للثقافة 

�لعربية �صنة 2009. 

�إىل تقدمي در��صات علمية ر�صينة ت�صلط �ل�صوء على هذه �ملدينة �لعربية  لقد �صعينا 

�مل�صلمة، وتر�ثها �لثقايف؛ وتك�صف بع�صاً من عطاء�تها، و�أدو�رها �حل�صارية، و�إجناز�ت 

�أبنائها. و�أردنا �أن نقدم �لوجه �جلميل للقد�ض يف �لوقت �لذي تتعر�ض فيه حلمالت �مل�صخ 

و�لت�صويه �ل�صهيوين، و�لعدو�ن على هويتها وتر�ثها و�أر�صها و�إن�صانها. كما حاولنا �أن 

ننبه �إىل �ملخاطر �لتي تتعر�ض لها �ملدينة ومقد�صاتها.

ي�صارك معنا يف �إعد�د هذ� �لكتاب نخبة متميزة من �الأ�صاتذة و�خلب�ء �ملتخ�ص�صني، 

�لذين يقدمون �أبحاثاً تر�ثية وتاريخية ومعمارية و�رشعية وتعليمية وقانونية...، ترثي 

�جلو�نب �لعلمية �ملختلفة �ملتعلقة بالقد�ض.

وهويتها  �لقد�ض  على  �ل�رش�ع  تاريخ  حول  بدر��صة  عمارة  حممد  �لدكتور  ويفتتح 

�حل�صارية، ويقدم �لدكتور حممد عي�صى �صاحلية )�لذي �نتقل �إىل رحمة �هلل بينما كان 

هذ� �لكتاب يعد للطباعة( بحثاً حول عدد من �الأعالم �ملقد�صية، كما يقدم بحثاً �آخر حول 

بديع  �لدكتور  �أما  للقد�ض،  و�حل�صاري  �لثقايف  �لرت�ث  على  �حلفاظ  يف  �لعثمانيني  دور 

�لدكتور  يتحدث  وبينما  �ملقد�صة.  للمدينة  �ملعمارية  �لهوية  على  �ل�صوء  في�صلط  �لعابد 

فادي  �الأ�صتاذ  يقدم  �ملدينة،  يف  �الإ�صالمي  �لوقف  موؤ�ص�صات  حول  �ل�صالحات  �صامي 

�لبلوي  �صامية در��صة عن �ملمتلكات و�الأوقاف �مل�صيحية فيها. وي�صلط �لدكتور �صالمة 

�ل�صوء على �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية و�ملكتبات يف �لقد�ض على مدى تاريخنا �الإ�صالمي؛ �أما 

يف  �لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات  �ملد�ر�ض  �أبرز  �لكرمي  للقارئ  فيو�صح  بكري�ت  ناجح  �لدكتور 

�لتي  �جلمعيات  على  جابر  �أبو  �إبر�هيم  �لدكتور  يركز  بينما  �لع�رشين؛  �لقرن  يف  �لقد�ض 

�إبر�هيم  �الأ�صتاذ  ويك�صف  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  مو�جهة  يف  �ملدينة  تر�ث  بحفظ  تمُعنى 

عبد �لكرمي �لتوجهات و�ملمار�صات �ل�صهيونية جتاه �لقد�ض. �أما �لدكتور ريا�ض حمودة 

فيقدم در��صتني: �الأوىل قانونية حول �لرت�ث �لثقايف للقد�ض يف �ملعاهد�ت �لدولية، و�لثانية 

مقدمة الكتاب
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�لكتب  من  قائمة  عو�د  حممود  �الأ�صتاذ  يقدم  بينما  �لعاملية؛  �ملو�صوعات  يف  �لقد�ض  حول 

�لقد�ض  حول  بف�صل  �لكتاب  ويختتم  �لثقايف.  وتر�ثها  �لقد�ض  حول  �ملقرتحة  و�مل�صادر 

موؤ�ص�صات  ومن  و�الأكادييني،  �لعلماء  ومن  و�مل�صلمني،  �لعرب  من  �ملاأمول  و�لدور 

�ملجتمع �ملدين. وي�صارك يف كتابته �الأ�صتاذ عبد �هلل كنعان، و�لدكتور عبد �جلبار �صعيد، 

و�لدكتور حممد �أكرم �لعدلوين. 

�أن يكون هذ� �لكتاب قد قدم منظومة متكاملة من �الأبحاث و�لدر��صات  وناأمل بذلك 

و�إ�صافة  بالقد�ض وتر�ثها؛  �لباحثني و�ملهتمني  لكافة  مهماً  ت�صكل مرجعاً  �أن  �لتي يكن 

نوعية ملكتبات �جلامعات وموؤ�ص�صات �لدر��صات  وطلبة �لعلم.

و�أخري�ً، فال بّد من تقدمي �ل�صكر لالإخوة يف �حلملة �الأهلية للقد�ض عا�صمة للثقافة على 

دعمهم وت�صجيعهم، كما ال بّد من تقدمي �ل�صكر مل�صاعدي �لتحرير من فريق �لعمل مبركز 

عوناً  كانت  �لتي  �صبّاغ  ليلى  �لباحثة  وخ�صو�صاً  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة 

رئي�صياً ومميز�ً.

و�حلمد هلل رب �لعاملني

�ملحرر         

    د. حم�صن حممد �صالح
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د. حممد عمارة

القد�س ال�شريف: �شراع له تاريخ

�لقد�ض يف �لروؤية �الإ�صالمية، لي�صت جمرد �أر�ض حمتلة ومدينة مغت�صبة... و�إمنا هي، 

مع ذلك وفوقه وقبله وبعده، جزء من �لعقيدة �لدينية �الإ�صالمية، ف�صالً عن �حل�صارة 

�ملكي عندما  بينها وبني �حلرم  �لكرمي  �لقر�آن  و�لتاريخ... ذلك الأنها حرم مقد�ض، ربط 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  :ٱ  حتدث عن معجزة �الإ�رش�ء و�ملعر�ج: 

 Zٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
)�صورة �الإ�رش�ء: �آية 1(.

فهي يف �لدين و�لعقيدة �أوىل �لقبلتني وثالث �حلرمني، وحرمها مع �حلرم �ملكي و�حلرم 

�ملدين يثلون �مل�صاجد �لثالثة �لتي تنفرد ب�صّد �لرِّحال لل�صالة فيها... ورباطها �ملقد�ض 

�رتبطت  عندما  �لو�حد،  �الإلهي  �لدين  وحدة  لعقيدة  �ملج�صد  �لرمز  هو  �ملكي  �حلرم  مع 

�لقبلة �خلامتة )�حلرم �ملكي( بقبلة �لنبو�ت �ل�صابقة )�حلرم �لقد�صي �ل�رشيف(.

�مل�صلمون  عاملها  عندما  �ل�رشيف  �لقد�صي  للحرم  �ملقد�صة  �ملكانة  هذه  جتلّت  ولقد 

على مّر �لتاريخ معاملة “�حلرم”، �لذي ال يجوز فيه �لقتال؛ فاحلرم �ملدين فمُتح بالقر�آن، 

و�حلرم �ملكي فمُتح �صلماً، حتى لقد دخله �لر�صول �لفاحت �صلى �هلل عليه و�صلم، يوم �لفتح 

�مل�صلمون على فتحه  �لقد�صي حر�ض  على ر�حلته، �صكر�ً هلل... و�حلرم  �صاجد�ً  �الأكب، 

ر�صي  �خلطاب  بن  عمر  �لفاروق  �لثاين  �لر��صد  مفاتيحه  فت�صلم  وجاء  و�صلحاً،  �صلماً 

�الأيوبي  �لدين  �صالح  �ل�صنة  هذه  على  �صار  ولقد  )40ق.هـ-23هـ/584-644م(.  عنه  �هلل 

)532-589هـ/1137-1193م( عندما ��صرتد �ملدينة من �ل�صليبيني �صنة 583هـ/1187م... 

بعد ما يقرب من ت�صعني عاماً �حتكروها فيها و�نتهكو� حرمتها وقد�صيتها.

�ل�صليبي و�ل�رشق  �لغرب  �ل�رش�ع بني  �ل�رشيف، على مّر تاريخ  �لقد�ض  ولقد كانت 

�لعماد  �ل�صاعر  �إن  حتى  �النت�صار�ت...  بو�بة  وهي  �ل�رش�ع،  هذ�  رمز  هي  �الإ�صالمي، 

هذ�  ��صرت�تيجية  حقائق  من  �حلقيقة  هذه  خل�ض  )519-597هـ/1125-1201م(  �لكاتب 

�ل�رش�ع، عندما قال ل�صالح �لدين �الأيوبي:
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وَهـيَّْجـَت للبيت �ملـقـد�ض لوعــة     يـطول بها مـنه �إليـك �ملت�صــّوق

غلق هو �لبيت �إن تفتحه و�هلل فاعل     فما بعده باب من �ل�صام ممُ

�ال�صتعمار  من  15هـ/636م  �صنة  �لقد�ض  حررو�  عندما  �مل�صلمون،  حر�ض  ولقد 

�لروماين �لذي د�م ب�صعة قرون، على �أن يكون ��صمها عنو�ناً على قد��صتها وقد�صيتها، 

حر�صو�  كما  �ل�رشيف”...  �لقد�صي  �ل�رشيف” و“�حلرم  “�لقد�ض” و“�لقد�ض  ف�صّموها 

�إ�صاعة  على  ومقد�صاتهم(  )عقائدهم  باالآخرين  باالعرت�ف  تّفرد  �لذي  �إ�صالمهم،  بحكم 

�أ�صحاب  لكل  وقد�صياً  مقد�صاً  حرماً  فجعلوها  �ملقد�صات...  �أ�صحاب  كل  بني  قد�صيتها 

�جلميع،  مل�صلحة  �ل�صمان  هي  �الإ�صالمية  �ل�صلطة  كانت  لقد  حتى  �ل�صماوية،  �لديانات 

�لرومان لوثنيتهم عندما كانو� وثنيني، وملذهبهم  فلم حتتكرها لالإ�صالم، كما �حتكرها 

�الحتالل  �إبان  �لكاثوليك  �ل�صليبيون  �حتكرها  وكما  تن�رشو�...  عندما  �لن�رش�ين 

�ل�صليبي... وكما يحتكرها �ليهود ويهّودونها هذه �الأيام.

وبحماية  باالآخرين،  باالعرت�ف  و�متازت  ومتيزت  �الإ�صالمية  �لعقيدة  تفردت  ولقد 

للن�صارى، يف عهده مع  �هلل عليه و�صلم  �هلل �صلى  تعّهد ر�صول  من  �نطالقاً  مقد�صاتهم؛ 

ن�صارى جنر�ن �صنة 10هـ/631م بحمايتهم وحماية مقد�صاتهم، �إذ جاء يف ر�صالته �إليهم: 

وعن كنائ�صهم وِبيَِعهم وبيوت �صلو�تهم، ومو��صع  عنهم،  و�أذّب  جانبهم  �أحمي  “و�أن 
مبا  كانو�...  �أين  ودينهم،  ملتهم  �أحر�ض  و�أن  كانو�...  حيث  �ل�صياح،  ومو�طن  �لرهبان، 

.
�أحفظ به نف�صي وخا�صتي و�أهل �الإ�صالم من ملتي”1

�ملقد�صات، فلقد  �أ�صحاب  �لقد�ض بني كل  �الإ�صالم و�مل�صلمون قد�صية  �أ�صاع  ثّم  ومن 

�لقد�ض والحتكارها،  لغزو  �ملنطلق  �ليهودية هي  �أو  �لغربية  �لن�رش�نية  �الأ�صاطري  كانت 

�لتي  هي  �ل�صليبي  �لتع�ّصب  فاأ�صاطري  �الأبد�ن.  منها  تق�صعر  �لتي  و�ملجازر  باالإبادة 

�الأطماع  لتغليف   )1099-1088( Pope Urban II �لثاين  �أوربان  �لذهبي  �لبابا  دفعت 

مبدينة  �الأوروبيني  �الإقطاع  �أمر�ء  يف  فخطب  �لالهوتية؛  باالأ�صاطري  �ال�صتعمارية 

للميالد، مفتتحاً قرنني من �حلروب   1095 Clermont بجنوب فرن�صا �صنة  كلريمونت 

�ل�صليبية، يف �لفرتة 489-690هـ/1096-1291م، �صّد �الإ�صالم و�أمته وح�صارته فقال: 

يا من كنتم ل�صو�صاً كونو� �ليوم جنود�ً...! لقد �آن �لزمان �لذي فيه حتّولون 

�صّد  بع�صكم  ت�صتخدمونها  �الآن  حلد  �أنتم  �لتي  �الأ�صلحة  تلك  �الإ�صالم  �صّد 

بع�ض، فاحلرب �ملقد�صة �ملعتمدة �الآن... هي... يف حّق �هلل عينه... ولي�صت هي 

وخز�ينها  غناها  مع  بجملتها،  �آ�صيا  �أقاليم  هي  بل  و�حدة...  مدينة  الكت�صاب 

�لعدية �الإح�صاء.
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�أيادي  من  �ملقد�صة  �الأر��صي  وخلّ�صو�  �ملقد�ض،  �لقب  حمجة  فاتخذو� 

�لتور�ة-  �ألفاظ  -ح�صب  �الأر�ض  فهذه  لذو�تكم،  �ملكوها  و�أنتم  �ملختل�صني، 

و�الأمكنة  �ملذكورة  �الأر�ض  قطب  هي  �أور�صليم  ومدينة  وع�صالً...  لبناً  تفي�ض 

�ملخ�صبة �مل�صابهة فردو�صاً �صماوياً...

�إذهبو� وحاربو� �لببر ]يق�صد �مل�صلمني![ لتخلي�ض �الأر��صي �ملقد�صة من 

]�أي مفاتيح �جلنة  ��صتيالئهم... �م�صو� مت�صلحني ب�صيف مفاتيحي �لبطر�صية 

و�كت�صبو� بها لذو�تكم خز�ين �ملكافاآت �ل�صماوية �الأبدية.  �لتي �صنعها �لبابا![ 

فاإذ� �أنتم �نت�رشمت على �أعد�ئكم، فامللك �ل�رشقي يكون لكم ق�صماً ومري�ثاً. 

وهذ� هو �حلني �لذي فيه �أنتم تفدون عن كرثة �الغت�صابات �لتي مار�صتموها 

.
2

عدو�ناً، من حيث �أنكم �صبغتم �أيديكم بالدم ظلماً، فاغ�صلوها بدم غري �ملوؤمنني!!

�أبادو�  492هـ/1099م  وعندما �قتحمت �جليو�ض �ل�صليبية يومئذ مدينة �لقد�ض �صنة 

جميع من فيها من �مل�صلمني، ومعهم �ليهود، بالقتل و�لذبح و�حلرق... حتى �لذين �حتمو� 

مب�صجد عمر )�جلامع �لقبلي( ذبحهم �ل�صليبيون يف �مل�صجد حتى حتّول �مل�صجد �إىل بحر 

من �لدماء! وح�صب عبارة �صاحب حرب �ل�صليب:

بحّد  و�أبادو�  �ملذكور،  �جلامع  دخلو�  قد  وم�صاة-  -خيّالة  �ل�صليبيني  فاإنَّ 

�ل�صيف كّل �ملوجودين هناك، حتى ��صتوعب �جلامع من �لدم بحر�ً متموجاً، عال 

م �خليل!. مُ �إىل حّد �لركب، بل �إىل جلمُ

وملا حّل �مل�صاء، �ندفع �ل�صليبيون يبكون من فرط �ل�صحك بعد �أن �أتو� على 

نبيذ �ملعا�رش �إىل كني�صة �لقيامة، وو�صعو� �أكفهم �لغارقة يف �لدماء على جدر�نها 

ورددو� �ل�صلو�ت... ثّم كتبو� �إىل �لبابا فقالو� له: يا ليتك كنت معنا لت�صهد خيولنا 

.
وهي ت�صبح يف دماء �لكفار ]�أي �مل�صلمني![3

وحتى كبار رجال �لدين �صاركو� يف �ملذبحة، ليتقربو� �إىل ربهم بذبح �مل�صلمني!! ولقد 

نقلت �مل�صت�رشقة �الأملانية �لدكتورة زيجريد هونكة Sigrid Hunke )1913-1999( عن 

�ملوؤرخ �الأوروبي مي�صائيل در�صرير كيف:

كان �لبطريرك نف�صه يعدو يف �أزقة بيت �ملقد�ض، و�صيفه يقطر دماً، حا�صد�ً 

به كل من وجده يف طريقه، ومل يتوقف حتى بلغ كني�صة �لقيامة وقب �مل�صيح، 

فاأخذ يف غ�صل يديه تخل�صاً من �لدماء �لال�صقة بها، مردد�ً �ملزمور �لتايل: “يفرح 
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�لنا�ض:  فيقول  بدمهم،  �أقد�مهم  ويغ�صلون  �الأ�رش�ر،  عقاب  يرون  حني  �الأبر�ر 

حقاً �إن لل�صديق مكافاأة، و�إن يف �الأر�ض �إلهاً يق�صي” ]�ملزمور 58: 10-11[ ثّم 

�أخذ يف �أد�ء �لقد��ض قائالً: �إنه مل يتقدم يف حياته للرب باأي قربان �أعظم من ذلك 

.
4
لري�صى �لرب!!

هكذ� بد�أت �الأ�صاطري �لن�رش�نية �لغربية حول �لقد�ض، وهكذ� و�صعها �ل�صليبيون يف 

�ملمار�صة و�لتطبيق.

كولومبو�ض  كري�صتوفر  دفعت  �لتي  هي  �لغربية  �لن�رش�نية  �الأ�صاطري  وهذه 

�ل�رشق  يف  �ل�صليبية  �حلمالت  هزية  بعد   ،)1506-1451( Christopher Columbus

وعقب جناح �ل�صليبيني يف �إ�صقاط غرناطة يف كانون �لثاين/ يناير 1492، �إىل �أن ي�صعى �إىل 

�لقيام بغزوة �صليبية جديدة، يعيد بها �ختطاف �لقد�ض من �الإ�صالم و�مل�صلمني. فكتب �إىل 

 )1504-1474( Isabella و�إيز�بيال )1479-1516( Ferdinand  ملكي �إ�صبانيا؛ فرديناند

يعلمهم باأن هدفه هو “�لعثور على �لذهب بكميات كبرية، حتى يت�صنى للملكني �أن يفتحا 

�لتي �صيدّرها  �ملغامن  �أن كل  �أعلنتمُ ل�صموكما  �ملقد�صة خالل ثالث �صنو�ت... فقد  �لديار 

م�رشوعي هذ� �صوف تنفق على فتح �لقد�ض. وقد �بت�صمتما يا �صاحب �جلاللة وقلتما: 

.
�إنَّ ذلك ي�رشكما”5

ويف ر�صالة ثانية حتدث كولومبو�ض �إىل ملكي �إ�صبانيا عن �أن هدف حياته وم�صاريعه 

ورحالته هو جتهيز حملة �صليبية الإعادة �لقد�ض �إىل �لكني�صة �لكاثوليكية، فقال: 

لقد مكثت يف بالطكم �صبعة �أعو�م مناق�صاً هذ� �الأمر مع �لعديد من �لرجال... 

مدينة  ال�صتعادة  �صليبية  بحملة  �لقيام  �أمر  باأن  نوؤمن  �أن  علينا  فيجب  ولهذ� 

�ملخل�ض،  �مل�صيح  ي�صوع  به  قال  لقد  بالفعل...  يتحقق  �صوف  �أمر  لهو  �لقد�ض، 

وذكره من قبل عب ر�صالة �ملقد�صني...

لقد ذكر �لكاردينال “بيري” �لكثري عن نهاية �مل�صلمني، كما �أن �الأب “يو�قيم 

�ملقد�ض  �ل�رشيح  بناء  باإعادة  �صيقوم  �لذي  �ل�صخ�ض  �أن  ذكر  قد  �لفيوري” 

فلتكونو�  �إ�صبانيا...  من  يخرج  �صوف  بالقد�ض،  �صهيون  جبل  فوق  للم�صيح، 

و�ثقني من �إحر�ز �لن�رش يف م�صاألة ��صتعادة �ل�رشيح �ملقد�ض ومدينة �لقد�ض �إىل 

.
6
�أح�صان �لكني�صة �لكاثوليكية!
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كر�صتوفر  بها  �آمن  كما  �لقد�ض،  حول  �لغربية،  �لن�رش�نية  �الأ�صاطري  هي  تلك 

كولومبو�ض، �لذي ما نز�ل ندّر�صه الأبنائنا يف �ملد�ر�ض باعتباره من عظماء �مل�صتك�صفني 

�جلغر�فيني!!.

الختطاف  �ملحركة  �الأ�صاطري  هذه  �إىل  �ليهودي  �لبعد  �لبوت�صتانتية  �أدخلت  ولقد 

�لقد�ض وفل�صطني وذلك عندما �أ�صدر مارتن لوثر Martin Luther )1483-1546( كتابه 

“�مل�صيح يهودياً” �صنة 1523، وقال فيه: “�إن �لروح �لقد�ض �أنزل كل �أ�صفار �لكتاب �ملقد�ض 
عن طريق �ليهود وحدهم. �إن �ليهود هم �أبناء �هلل، ونحن �ل�صيوف و�لغرباء، ولذلك فاإن 

.
7
علينا �أن نر�صى باأن نكون كالكالب �لتي تاأكل مما يت�صاقط من فتات مائدة �أ�صيادها”!

ثالثة  هي  مبادئ،  ثالثة  �مل�صيحية  �لعقيدة  �صميم  �إىل  �لبوت�صتانتينية  �أدخلت  ولقد 

�أ�صاطري، دجمت �لبعد �ليهودي يف �لبعد �لن�رش�ين �إز�ء ق�صية �لقد�ض وفل�صطني... وهذه 

�الأ�صاطري” هي:  - “�ملبادئ 

�أوالً: �أن �ليهود هم �أبناء �هلل و�صعبه �ملختار.

ثانياً: �أن ثمة ميثاقاً �إلهياً يربط �ليهود باالأر�ض �ملقد�صة يف فل�صطني.

ثالثاً: ربط �الإيان �مل�صيحي بعودة �مل�صيح بقيام دولة �صهيون.

�ل�صهيونية”   - “�مل�صيحية  تيار  �أثمرت  �لتي  هي  �الأ�صاطري”   - “�ملبادئ  وهذه 

مع  �رش�كتها  يف  �ل�صهيونية  �حلركة  ��صتغلته  �لذي  �لتيار  ذلك  �لغربية،  �حل�صارة  يف 

عندما   Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني  عنه  قال  و�لذي  �لغربية،  �الإمبيالية 

كان �صفري�ً للكيان �ل�صهيوين يف �الأمم �ملتحدة، يف خطابه �أمام �جلمعية �لعامة، يف �صباط/ 

فب�ير 1985:

�أّثرت  و�الأمريكان-  �الإجنليز  -من  �ل�صهيونيني  �مل�صيحيني  كتابات  �إن 

جـورج  لـويـد  مثـل  تـاريـخـيـني،  قـادة  تفكيـر  علـى  مبـا�صـرة  ب�صـورة 

ويل�صون  وودرو   ،]Arthur Balfour[ بلفور  و�آرثر   ،]Lloyd George[

]Woodrow Wilson[ يف مطلع �لقرن �لع�رشين.

�لرجال،  هوؤالء  خيال  �صعلة  �أ�صاء  �مل�صيح[  ]عودة  �لعظيم  �للقاء  حلم  �إن 

�لدولة  الإحياء  و�لدولية  �ل�صيا�صية  �لقو�عد  �إر�صاء  يف  رئي�صياً  دور�ً  لعبو�  �لذين 

.
8
�ليهودية... لقد تفجر �حللم �ليهودي من خالل �مل�صيحيني �ل�صهيونيني!
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حتالفت  �صهيونياً،   - م�صيحياً  تيار�ً  �لغربية  �مل�صيحية  �الأ�صاطري  غدت  وهكذ� 

 - “�ل�صليبية  �ل�رش�كة  �أطماع  لتحقيق  �إياه  م�صتغلة  �حلديثة،  �ل�صهيونية  �حلركة  معه 

�ل�صهيونية” �صّد �لقد�ض وفل�صطني!.

بونابرت  نابليون  قادها  �لتي  �حلديثة  �لغربية  �ال�صتعمارية  �لغزوة  مطالع  ومع 

1213هـ/1798م؛  �صنة  و�ل�رشق  م�رش  على   ،)1821-1769( Napoleon Bonaparte

رمى بونابرت حبال �ل�رش�كة لالأقليات �ليهودية، لتكون عوناً له على �إقامة �إمب�طوريته 

فل�صطني.  �أر�ض  يف  حر��صة  ككالب  زرعهم  مقابل  �الإ�صالمي،  �ل�رشق  يف  �ال�صتعمارية 

ولذلك �أ�صدر وهو على �أ�صو�ر عكا �صنة 1799، ند�ءه لهوؤالء �ليهود، و�لذي قال فيه:

�أيها �ل�صعب �لفريد! �إن فرن�صا تقدم لكم يدها �الآن، حاملة �إرث �إ�رش�ئيل... �إن 

�جلي�ض �لذي �أر�صلتني �لعناية �الإلهية به... قد �ختار �لقد�ض مقر�ً لقيادته، وخالل 

ب�صعة �أيام �صينتقل �إىل دم�صق �لتي ��صتهانت طويالً مبدينة د�ود، و�أذلتها!...

يا ورثة فل�صطني �ل�رشعيني! �إن �الأمة �لفرن�صية، تدعوكم �إىل �إرثكم، ب�صمانها 

.
9
وتاأييدها �صّد كّل �لدخالء!

�مل�رشية  �لثور�ت  لهيب  يف  �ال�صتعمارية  �أحالمه  وتبخر  بونابرت  هزية  وبعد 

ال�صتعمار  �لغربي  �مل�رشوع  قيادة  �الإجنليزي  �ال�صتعمار  ت�صلم  ت�صحياتها،  وحر�رة 

�ل�رشق �الإ�صالمي، و�ختطاف �لقد�ض... مغلفاً تلك �الأطماع �الإمبيالية باالأ�صاطري �لدينية 

و�الأوهام �لالهوتية، �لتي ��صتخدمت مبثابة “�لعقيدة �لقتالية” يف �ل�رش�ع �لتاريخي بني 

�لغرب و�الإ�صالم.

 Joanna كارتر�يت  و�إبنزر  �أجنليكانيان، هما جو�نا  1649 قدم الهوتيان  ففي   .1

�رش�كة  الإقامة  �الإجنليزية،  �حلكومة  �إىل  ند�ء   ،and Ebenezer Cartwright

يكون  كي  وذلك  وفل�صطني؛  �لقد�ض  على  �ال�صتيالء  م�رشوع  يف  �ليهود  مع 

للبوت�صتانت �الإجنليز و�لهولنديني “�رشف نقل �ليهود �إىل �الأر�ض �لتي وعد �هلل 

.
10

بها �أجد�دهم �إبر�هيم و�إ�صحاق ويعقوب، ومنحهم �إياها �إرثاً �أبدياً”!

ويف �صنة 1938، �أن�صاأت �إجنلرت� �أول قن�صلية �إجنليزية يف �لقد�ض، وعينت ق�صي�صاً   .2

بروت�صتانتياً نائباً لقن�صلها فيها!.
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ويف �صنة 1839 ن�رش �للورد �الإجنليزي �أنتوين �آ�صلي كوبر )�إيرل �صافت�صبي(    .3

 Anthony Ashley-Cooper (Earl of Shaftesbury) )1801-1885( در��صته 

�لتي يقول فيها:

“�إن �ليهود هم �الأمل يف جتدد �مل�صيحية، وعودة �مل�صيح ثانية” ليحكم �لعامل �ألف 
�صنة �صعيدة!.

�خلارجية  وزير  �إىل  �الإجنليزية  �لبحرية  �صكرتري  �أر�صل   1839 �صنة  ويف   .4

�أوروبا  دعوة  فيها  يقرتح  ر�صالة   )1865-1784( Palmerston باملر�صتون

�إىل  �ليهود  و�إعادة  Cyrus )557-528ق.م(،  قور�ض  �لفار�صي  بامللك  لالقتد�ء 

فل�صطني، كما �صبق و�أعادهم قور�ض من �ل�صبي �لقدمي!.

من  باملر�صتون”  “�للورد  �الإجنليزي  �خلارجية  وزير  طلب   1840 �صنة  ويف   .5

�إىل فل�صطني،  �ليهود  �صفريه يف �الآ�صتانة �ل�صعي لدى �ل�صلطان �لعثماين الإعادة 

ليكونو� حاجز�ً �صّد جتديد وحدة �ل�رشق، �لتي كان يعمل لها حممد علي با�صا 

“ويكون  باملر�صتون:  مذكرة  يف  وجاء  )1184-1265هـ/1770-1849م(،  �لكبري 

�إىل فل�صطني...  �أن ي�صجع �ليهود على �لعودة  من م�صلحة �ل�صلطان �لو��صحة، 

.
11

ليكونو� حجر عرثة يف �صبيل �أي �أهد�ف تخطر ببال حممد علي �أو من يخلفه”!

لندن  موؤمتر  �إىل  برناجماً  �صافت�صبي  �الإجنليزي  �للورد  قدم   1840 �صنة  ويف   .6

بال  ل�صعب  �صعب  بال  “�أر�ض  قاعدة:  على  فل�صطني،  يف  �ليهود  توطني  ب�صاأن 

�أر�ض”!، وهي �لقاعدة �لتي تبنتها �ل�رش�كة “�ل�صليبية - �ل�صهيونية” الغت�صاب 

�لقد�ض وفل�صطني.

ويف �صنة 1844 �ألف �لبملان �الإجنليزي جلنة “�إعادة �أمة �ليهود �إىل فل�صطني”!.  .7

 William Hechler ه�صلر  وليم  �الإجنليزي  �لق�ض  ذهب   1882 �صنة  ويف   .8

(1845-1931) �إىل �ل�صلطان عبد �حلميد �لثاين )1258-1336هـ/1842-1918م( 

يف �لق�صطنطينية، حماوالً �إقناعه بت�صهيل هجرة �ليهود �إىل فل�صطني.

ِقَد يف �إجنلرت� �ملوؤمتر �الأول لرجال �لدين �مل�صيحيني،  ويف �ل�صنة نف�صها 1882 عمُ  .9

من �أجل “�إيجاد حّل للم�صاألة �ليهودية”!.

ويف �صنة 1894 �صدر كتاب �لديبلوما�صي �الإجنليزي، �لق�ض وليم ه�صلر: “�إعادة   .10

�ليهود �إىل فل�صطني” تنفيذ�ً للنبوء�ت �لدينية!.
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�خلارجية  وزير   ،)1930-1848( بلفور  �آرثر  من  وعد  �صدر   1917/11/2 ويف   .11

 Edmond روت�صيلد  �إدموند  �للورد  �ل�صهيوين  �ملليونري  �إىل  �الإجنليزي 

�أر�ض  على  �ليهودي  �لقومي  �لوطن  باإقامة   )1934-1845( Rothschild

و�لتطبيق.  �ملمار�صة  يف  �لبيطاين  �النتد�ب  و�صعه  �لذي  �لوعد  وهو  فل�صطني، 

 Allenby فدخل �جلي�ض �الإجنليزي �إىل �لقد�ض �صنة 1917 بقيادة �جلرن�ل �للنبي

)1861-1936(، ويومها قال كلمته �ل�صهرية: “�ليوم �نتهت �حلروب �ل�صليبية”!.

“كاريكاتورياً” موحياً...  ر�صماً  “بن�صن” �الإجنليزية  جملة  يومها  ن�رشت  وقد 

�الأ�صد( قلب  )ريت�صارد  �الأول  ريت�صارد  �الإجنليزي  �ل�صليبي  �مللك  فيه  ظهر 

“�أخري�ً  يقول  وهو   )1199-1157( Richard I (Richard the Lion-Heart)

رِّكت”  و“حمُ �لبوت�صتانتية  �لدينية  �الأ�صاطري  لِّفت”  “غمُ وهكذ�  حلمي”!.  حتقق 

�الأطماع �الإمبيالية يف �ختطاف �لقد�ض وفل�صطني.

ثم جاء �لدور �الأمريكي، �لو�رث لالإمب�طوريات �ال�صتعمارية �لغربية �لقدية، فاأقام 

�ل�صهيوين، �نطالقاً من �الأ�صاطري �لبوت�صتانتية: �مل�رشوع  “تو�أمة” مع 

و�أبادو�  �أمريكا،  ��صتعمرو�  �لذين  �ملوؤ�ص�صون(  )�الآباء  �لبي�ض  فامل�صتوطنون   .1

�لهنود �حلمر؛ قد �عتبو� �أنف�صهم بعثاً لبني �إ�رش�ئيل عند خروجهم من م�رش �إىل 

�أر�ض كنعان. فامللك جيم�ض �الأول James I )1566-1625( ملك �إجنلرت�، �لذين 

�جلديدة”  “كنعان  �إىل  خرجو�  و�أنهم  “فرعون”،  �عتبوه  بالده،  من  خرجو� 

بال  �أر�ض  �إىل  ذهبو�  �ملختار...  �هلل  �صعب  ثم-  -من  فهم  �جلديدة”؛  و“�لقد�ض 

�صعب لتكون وطناً ل�صعب بال �أر�ض!.

غزوها  �لتي  �لبالد  بقاع  على  �لبوت�صتانت  �مل�صتوطنون  هوؤالء  �أطلق  ولقد   .2

�أ�صماء  مو�ليدهم  على  �أطلقو�  كما  و“كنعان”.  “حبون”  مثل  عب�نية،  �أ�صماء 

عب�نية، مثل “�أبر�هام” و“�صارة” و“�ألعازر”، وفر�صو� تعليم �للغة �لعبية يف 

 Harvard مد�ر�صهم وجامعاتهم، حتى �إن �أول دكتور�ة منحتها جامعة هارفرد

University �صنة 1642 كان عنو�نها “�لعبية هي �للغة �الأم”!. و�أول كتاب �صدر 

يف �أمريكا هو “�صفر �ملز�مري”، و�أول جملة �صدرت حملت عنو�ن “�ليهودي”!. 

كما �أطلقو� على نهر كولور�دو �ال�صم �لتور�تي �لقدمي “با�صان”! و�صمحو� ببناء 

�ملعابد �ليهودية يف �أمريكا هذه قبل �ل�صماح ببناء كنائ�ض �لكاثوليك!.
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وهكذ� متت “تو�أمة” �أمريكا مع بني �إ�رش�ئيل، وتاأ�ص�صت �لدولة �لد�عمة لالإحياء 

�ليهودي و�ل�صهيوين يف �لقد�ض وفل�صطني!.

“�أطفال  �أنف�صهم  �صمو�  �لذين  �الأمريكان،  وبني  �ملناخ...  هذ�  يف  ت�صّكلت  ولقد   .3

�إ�رش�ئيل” Children of Israel، �أ�صاطري �مل�صيحية �ل�صهيونية، �لتي توؤمن باأن 

جميء �مل�صيح يجب �أن ينتظر عودة �لدولة �ليهودية، ومن ثم عملو� على ذلك منذ 

فجر تاأ�صي�صهم لهذ� �لبلد )�أمريكا(.

 ،)1844-1805( Joseph Smith �صميث  جوزيف  �الأمريكي  �لق�ض  تبنى  ولقد   .4

موؤ�ص�ض �لكني�صة �ملورمونية، نظرية �لبعث �ليهودي يف فل�صطني، وحلق به كوكبة 

 Cyrus Scofield من �أملع �لالهوتيني �الإجنيليني، من مثل �صايرو�ض �صكوفيلد

ووليام بالك�صتون William Blackstone )1841-1935( ووردر جري�صون، 

و�لذين عملو� على بناء �مل�صتوطنات �ليهودية يف �أر�ض فل�صطني!.

�الآن  حتى  �مل�صتمرة  “�إ�رش�ئيل”،  �أجل  من  �لعبية  �لبعثة  بالك�صتون  �أن�صاأ  كما   .5

 Lobby “�لزمالة �لي�صوعية �الأمريكية”، و�لتي متثل نو�ة جهاز �ل�صغط  با�صم 

�ل�صهيوين يف �أمريكا.

  )1826-1735( John Adams ويف �صنة 1818 طالب �لرئي�ض �الأمريكي جون �آدمز  .6

با�صتعادة �ليهود لفل�صطني، و�إقامة حكومة يهودية م�صتقلة فيها!.

�إىل  �أوىل �لبعثات �ال�صتيطانية  �أر�صلت �لبوت�صتانتية �الأمريكية   1866 ويف �صنة   .7

�أر�ض فل�صطني، يقودها �لق�ض �آدم ومعه 150 ق�صي�صاً �أمريكياً. ويف �ل�صنة �لتالية 

1867 قامت على �أر�ض فل�صطني �أوىل �مل�صتوطنات �الأمريكية، مب�صاركة �صبعني 

�صخ�صية دينية، من �مل�صيحيني �ل�صهاينة!.

�لالهوتي  بالتنظري  بالك�صتون  وليام  �الأمريكي  �لق�ض  قام   1878 �صنة  ويف   .8

كتابه  يف  وذلك  وفل�صطني،  �لقد�ض  والغت�صاب  �ل�صهيونية”،   - “للم�صيحية 
“�مل�صيح �آت”، وهو �لكتاب �لذي ترجم �إىل �أربعني لغة، و�أ�صبح �الأكرث �نت�صار�ً يف 

�لقرن 19 ميالدي بعد �لكتاب �ملقد�ض!.

�صعب  بال  “�أر�ض  �صعار:  رفع   1888 �صنة  فل�صطني  بالك�صتون  ز�ر  وعندما 

�ل�صهيوين  �ملوؤمتر  �نعقاد  من  �صنو�ت  ت�صع  قبل  وذلك  �أر�ض”!،  بال  ل�صعب 
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لكتابه   )1904-1860( Theodor Herzl هرتزل تيودور  تاأليف  وقبل  �الأول، 

�أن �مل�صيحية �ل�صهيونية - �لبوت�صتانتية  �أي   .1896 �صنة  �ليهودية”  “�لدولة 
�أر�ض فل�صطني حتى قبل  هي �لتي �بتد�أت �لت�صويق للم�رشوع �ل�صهيوين على 

�أن يتبناه �ليهود!.

�ل�صهيوين،  �مل�رشوع  �أ�صبح  �لبوت�صتانتية  �لدينية  �الأ�صاطري  من  و�نطالقاً   .9

كياناً  ولي�ض  ي�صوع”،   - “�لرب  لعودة  يهد  �إلهياً،  جتلياً  “�إ�رش�ئيل”،  وكيانه 

�صيا�صياً يحا�صب كما حتا�صب �لدول، ويخ�صع مثلها للقانون! ولقد عب �لق�ض 

�الأمريكي و�لرت ريجانز Walter Riggans عن هذه �لنظرية �لالهوتية بقوله:

�إن �ل�صهيونية �لتور�تية، �لتي هي بالتاأكيد �أمنية كل م�صيحي، تتعلق ب�صكل 

�مل�صيحية،  �لروؤية  خالل  من  �ل�صهيونية،  تفهم  ولذلك  وباأهد�فه،  باهلل  �أ�صا�صي 

دولة  و�إن  �ل�صيا�صة،  من  جزء�ً  ولي�صت  �لديني،  �لالهوت  من  جزء  �أنها  على 

�ليهودي، ومن خالل  �ل�صعب  �أجل  �هلل من  يفعله  ملا  �لبد�ية  �إ�رش�ئيل هي جمرد 

�ل�صعب �ليهودي. �إن من و�جب �مل�صيحيني دعم �إ�رش�ئيل و�صيا�صتها، باعتبارها 

�إ�صارة �إلهية لرحمة �هلل، و��صتجابة الإر�دته، على �أنها ت�صكل �إ�صارة تور�تية باأن 

.
12

�هلل من�صغل جد�ً يف ق�صايا هذ� �لعامل!

�اللتز�م  كان  و�إمبيالية،  �صيا�صة  جمرد  ولي�ض  والهوت،  دين  �الأمر  والأن   .10

�الأمريكي نحو “�إ�رش�ئيل”، بكل �ل�صبل... من �ملال... �إىل �ل�صالح... �إىل �لنفوذ... 

�إىل �لفيتو، على �لنحو �لذي ي�صتغربه �لذين ال يعلمون!!. كما كان �ل�صغط على 

�صناع �لقر�ر لو�صع هذ� �لدين -�مل�صيحي �ل�صهيوين- يف �ملمار�صة و�لتطبيق.

�صخ�صية   413 توقيعات  بجمع  قام   ،1891 �صنة  يف  بالك�صتون،  وليام  فالق�ض 

م�صيحية ويهودية على مذكرة تطلب من �لرئي�ض �الأمريكي بنجامني هاري�صون 

 Benjamin Harrison )1833-1901( عقد موؤمتر دويل من �أجل �إعادة �ليهود 

 John روكفلر  جون  �ملذكرة  هذه  على  وقعو�  �لذين  بني  ومن  فل�صطني.  �إىل 

 William Rockefeller روكفلر  ووليام   ،)1937-1839( Rockefeller

.
13

)1922-1841(

 )1924-1856( ويل�صون  وودرو  �الأمريكي  �لرئي�ض  �أعلن  1918م  �صنة  ويف   .11

�أمريكا  �صادقت  ثم   ،Balfour Declaration بلفور  وعد  بتنفيذ  �أمريكا  �لتز�م 

على هذ� �لوعد ر�صمياً �صنة 1922، وقرر جمل�ض �لنو�ب �الأمريكي “منح �ليهود 
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�لفر�صة �لتي حرمو� منها الإعادة �إقامة حياة يهودية وثقافية خا�صة يف �الأر�ض 

�ليهودية �لقدية”!.

 Theodore Roosevelt روزفلت  تيودور  �الأمريكي  �لرئي�ض  �إد�رة  ويف   .12

�أمريكا،  3% من �صكان  �أقل من  �أ�صبح �ليهود، �لذين ي�صكلون   )1919-1858(

ي�صيطرون على 15% من �ملنا�صب �لقيادية �لقاب�صة على �ملو�قع �حل�صا�صة يف 

.!
14

�الأمريكية �لدولة 

�ملحركة  �لعقيدة  �ل�صهيونية،  �مل�صيحية  �أو  �مل�صيحية،  �ل�صهيونية  و�أ�صبحت   .13

 Lyndon Johnson للقياد�ت �الأمريكية. فالرئي�ض �الأمريكي ليندون جون�صون

“�إن  وقال:  �ليهودية  �ملنظمات  �إحدى  يف   1968 �صنة  خطب   )1973-1908(

الأكرثكم، �إن مل يكن جلميعكم، رو�بط عميقة مع �أر�ض ومع �صعب �إ�رش�ئيل، كما 

هو �الأمر بالن�صبة �إيلّ، ذلك الأن �إياين �مل�صيحي �نطلق من �إيانكم. �إن �لق�ص�ض 

به  قام  �لذي  �ل�صجاع  �لكفاح  �أن  كما  طفولتي،  ذكريات  مع  حمبوكة  �لتور�تية 

�ليهود �ملعا�رشون من �أجل �لتحرر من �الإبادة منغم�ض يف نفو�صنا”!.

و�لرئي�ض �الأمريكي جيمي كارتر Jimmy Carter )1924(، �لذي يعتنق عقيدة 

�ملوجه  كانت  لل�صهيونية  �ملوؤيدة  م�صاعره  باأن  يعرتف  �لثانية”،  “�لوالدة 
ل�صيا�صته �ل�رشق �أو�صطية... وقد قال يف خطاب �الأول من �أيار/ مايو 1978: “�إن 

�إقامة  �ل�صنني، و�إن  �ليهود منذ مئات  �أخرج منها  �لتي  �لتور�ة  �أر�ض  �إىل  �لعودة 

�الأمة �الإ�رش�ئيلية يف �أر�صها، هو حتقيق لنبوءة تور�تية، وهي ت�صكل جوهر هذه 

�لنبوءة”!.

و�لرئي�ض �الأمريكي رونالد ريجان Ronald Reagan )1911-2004( هو �لقائل 

و�إىل  �لقدمي،  �لعهد  يف  �ملذكورة  �لقدية  �لنبوء�ت  �إىل  �أعود  “�إنني   :1984 �صنة 

�ملوؤ�رش�ت حول هرجمدون، فاأت�صاءل بيني وبني نف�صي: ما �إذ� كنا �جليل �لذي 

.
15

�صريى حتقق ذلك؟... �إن هذه �لنبوء�ت ت�صف بالتاأكيد ما منر به �الآن”!!

�أبدية  عا�صمة  �لقد�ض  �عتبار   :1995/10/24 يف  �الأمريكي  �لكوجنر�ض  ويقرر   .14

لـ“�إ�رش�ئيل”، الأنها كما يقول: “�لوطن �لروحي لليهودية”!.

وت�رشع �حلكومة �الأمريكية بعد هذ� �لقر�ر يف بناء �صفارتها بالقد�ض على �أر�ض 

مملوكة للوقف �خلريي �الإ�صالمي!.
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وحتى �لغزو �الأمريكي للعر�ق يف �آذ�ر/ مار�ض 2003 يعتبه �لرئي�ض �الأمريكي   .15

مبقايي�ض  عادلة  مقد�صة  حرباً   George W. Bush �البن  بو�ض  جورج 

�الأكويني  توما  و�لقدي�ض  Augustine )354-430م(  �أوغ�صطني  �لقدي�ض 

للق�صاء على �صد�م ح�صني  ... وهي 
16

Thomas Aquinas )1225-1274م(

�إ�رش�ئيل،  يهدد  �لذي  بابل   ]Nebuchadnezzar ن�رش  ]نبوخذ  “بختن�رش 
�لق�ض  يقول  �ل�صهيوين  �مل�صيحي  �لتنظري  هذ�  ويف  �مل�صيح!!”...  عودة  ويعرقل 

�الأمريكي ديفيد بريكز: “�إننا نعرف �أن تدمري بابل، �لذي ورد يف �الإ�صحاح 18، 

يعني تدمري �لعر�ق”!!. 

كما يقول �لق�ض ت�صارلز د�ير Charles Dyer، �أ�صتاذ �لالهوت يف جامعة د�ال�ض 

University of Dallas: “�إن �إ�صحاح �إ�صعيا 13 ي�صري �إىل قيام �صد�م ح�صني، 

هو  ف�صد�م  �إ�رش�ئيل...  على  للهجوم  قاعدة  الإقامة  وذلك  للكويت،  غزوه  و�إىل 

�إىل  و�صباهم  �الإ�رش�ئيليني  هزم  )�لذي  )605-562ق.م(  ن�رش”  “نبوخذ  خليفة 

بابل ودمر �لهيكل(، وذلك ب�صبب عد�ء �صد�م الإ�رش�ئيل، وب�صبب نو�ياه الإعادة 

.
17

بناء بابل”!

وهكذ� نّظرت �الأ�صاطري �مل�صيحية �ل�صهيونية لدمار �لعر�ق على يد بو�ض �البن 

 Hulagu �لقدمي  هوالكو  �صنعه  ما  فاق  دمار�ً  ميالدي(   21 �لقرن  )هوالكو 

)هوالكو �ملغول 614-663هـ/1217-1265م(.

 ،Ariel Sharon �صارون  الأريل  �البن  بو�ض  يعطي   2004 �أبريل  ني�صان/  ويف   .16

�لالجئني  حترم  �لتي  �ل�صمانات”  “ر�صالة  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ض 

�لفل�صطينيني من حّق �لعودة، �لذي قررته �ل�رشعية �لدولية بالقر�ر 194... وهي 

�لر�صالة �لتي تفوقت على وعد بلفور �صنة 1917... �إذ حرمت �لفل�صطينيني حتى 

من �حلقوق �ملدنية و�لدينية �لتي ن�ّض عليها وعد بلفور!.

2008 يخطب بو�ض  �أيار/ مايو  �ل�صهيوين يف  �لكيان  لقيام  �ل�صتني  �لذكرى  ويف   .17

لي�صت  “�إ�رش�ئيل”  �أن  فيه  يقرر  تور�تياً،  خطاباً  �ل�صهيوين  بالكني�صت  �البن 

�أمريكا هي جزء متمم  307 ماليني ن�صمة؛ الأن  �صبعة ماليني ن�صمة، و�إمنا هي 

�لعرب  لطرد  �لت�رشيع  �أي  �لعبية،  �لدولة  يهودية  يقرر  كما   .
18

لـ“�إ�رش�ئيل”!!

�لذين يعي�صون فيها!.
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لالأهد�ف  و�ملحركة”  “�ملغلفة...  �لغربية  �لن�رش�نية  �لدينية  �الأ�صاطري  هي  تلك 

�لقد�ض  و�ختطاف  ثرو�ته  ونهب  �ل�رشق  ��صتعمار  ور�ء  من  �لغربية  �ال�صتعمارية 

وفل�صطني.

�أما عن �الأ�صاطري �ليهودية، �لتي تزعم �أن لليهود حقوقاً يف �لقد�ض وفل�صطني، فيكفي 

لتنفيذها ودح�صها، باملنطق �لعقالين... و�لعقالنية �ملنطقية، �أن نقول �إن �ليهودية، �لتي 

ومو�صى  �لتور�ة...  بها  جاءت  �لتي  �ل�صالم،  عليه  مو�صى  �رشيعة  هي  �إليها،  ينت�صبون 

عليه �ل�صالم ولد ون�صاأ وبعث يف م�رش، ونزلت عليه �لتور�ة مب�رش، باللغة �لهريوغليفية، 

ثم مات ودفن مب�رش، قبل غزو بني �إ�رش�ئيل الأر�ض كنعان )فل�صطني( وقبل ن�صاأة �للغة 

�لعبية، �لتي هي يف �الأ�صل لهجة كنعانية، فمو�صى عليه �ل�صالم مل يدخل فل�صطني، ومل 

تر عينه �لقد�ض... ومن ثم فال عالقة لليهودية و�رشيعة مو�صى بالقد�ض وال بفل�صطني...

مكة...  �إىل  �مل�صلمون  ي�صلي  كما  �لقد�ض...  �إىل  ي�صلون  �إنهم  يقولون:  كانو�  و�إذ� 

�إىل بلد ال ت�صتدعي وال تتطلب وال تبر �ال�صتيالء عليه... فكل  �ل�صالة  �إن  فاإننا نقول: 

�مل�صيحيني، من كل �الأقطار و�لقار�ت و�لقوميات، ي�صلون �إىل �لقد�ض، دون �أن يكون ذلك 

د�عياً وال م�صتلزماً وال مبر�ً الأن يخرجو� من بالدهم ويحتلو� �لقد�ض!. 

�ملكرمة دون  �إىل مكة  �الأقطار و�لقار�ت و�لقوميات، ي�صلون  �مل�صلمني، من كل  وكل 

�أن يكون ذلك د�عياً وال م�صتلزماً وال مبر�ً الأن يحتل هوؤالء �مل�صلمون �حلرم �لذي �إليه 

يتوجهون!.

�الآخرين، وحماية عقائدهم ومقد�صاتهم...  �الإ�صالم باالعرت�ف بكل  و�إذ� كان تفرد 

و�إذ� كان �لتاريخ �الإ�صالمي يف �لقد�ض قد طبق وج�صد هذه �حلقيقة؛ فاإن عروبة �لقد�ض 

عن  بها  وللناأي  �ملقد�صات،  �أ�صحاب  لكل  قد�صيتها  الإ�صاعة  �ل�صمانة  هي  و�إ�صالميتها 

�الحتكار من قبل �أهل دين من �الأديان.

الإ�صاعة  �ل�صامنة  وعروبتها،  �لقد�ض  �إ�صالمية  حقيقة  �حلقيقة،  هذه  خل�ض  ولقد 

قد�صيتها بني كل �أ�صحاب �ملقد�صات؛ �صالح �لدين �الأيوبي، �لذي ��صرتد �أمانة عمر من 

�ل�صليبيني، وذلك عندما كتب �إىل �مللك �ل�صليبي ريت�صارد قلب �الأ�صد فقال:

�لقد�ض �إرثنا كما هي �إرثكم... من �لقد�ض عرج نبينا �إىل �ل�صماء... ويف �لقد�ض 

جتتمع �ملالئكة... ال تفكر باأنه يكن لنا �أن نتخلى عنها كاأمة م�صلمة. �أما بالن�صبة 

�لذين  �مل�صلمني  �الأر�ض، فاإن �حتاللكم فيها كان �صيئاً عر�صياً، وحدث الأن  �إىل 
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عا�صو� يف �لبالد حينها كانو� �صعفاء. ولن يكنكم �هلل �أن ت�صيدو� حجر�ً و�حد�ً يف 

هذه �الأر�ض طاملا ��صتمر �جلهاد!.

نعم... هذ� هو �لطريق... وهذ� هو �ملنهاج...

�لتاريخ  �ل�صليبية يف  �لكاثوليكية  �أ�صاطري  �الأيوبي باجلهاد  �لدين  �صالح  بدد  لقد  	•
�لو�صيط لل�رش�ع.

مطلع  مع  و�أحالمه  بونابرت  �أ�صاطري  �صعبها  وت�صحيات  م�رش  ثور�ت  وبددت  	•
�لع�رش �حلديث.

و�لعن�رشية  �ل�صهيونية  �مل�صيحية  �أ�صاطري  لتبديد  �أمتنا  �أمام  �صبيل  ال  و�ليوم...  	•
�ليهودية �إال باجلهاد. فهو “رهبانية” �أمة حممد عليه �ل�صالة و�ل�صالم.

من  �صالح  الأنه  �جلهاد،  من  لون  هو  �لطويل  �ل�رش�ع  هذ�  بتاريخ  �لوعي  كان  و�إذ� 

�لقد�ض وفل�صطني؛  �أر�ض  �أم�صى �الأ�صلحة يف مو�جهة �لتحديات �لتي قامت وتقوم على 

فاإننا ن�صاأل �هلل �صبحانه وتعاىل �أن يجعل �صفحات هذه �لدر��صة �إ�صهاماً يف ��صرتد�د �أمانة 

عمر �إىل �أح�صان �لعروبة و�الإ�صالم.

و�صدق �هلل �لعظيم:

ٻ  ٱ  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  ی  :ی 
ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڍZS )�صورة �حلج: �آية 40-38(.
و�صدق ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �إذ يقول: “ال تز�ل طائفة من �أمتي على �لدين 

ظاهرين، لعدوهم قاهرين، ال ي�رشهم من خالفهم �إال ما �أ�صابهم من الأو�ء ]�صدة وحمنة[ 

حتى ياأتيهم �أمر �هلل وهم كذلك”. قالو�: يا ر�صول �هلل: و�أين هم؟... قال: “ببيت �ملقد�ض 

و�أكناف بيت �ملقد�ض” رو�ه �الإمام �أحمد.

�أ�صاطري  �الإ�صالم وح�صارته وتاريخه... وتلك هي  �لقد�ض يف عقيدة  تلك هي مكانة 

“رمز  و�أبد�ً  د�ئماً  كانت  �لتي  �ملقد�صة،  �ملدينة  حول  �ل�صهيونية  و�مل�صيحية  �ل�صليبية 

�ل�رش�ع... وبو�بة �النت�صار�ت”.
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