
  
 



 دعاء الشريف

 باحثة متخصصة في الشأن االسرائيلي

ومدير تحرير مجلة فلسطين في شهر الصادرة عن قطاع فلسطين 

 واالراضي العربية المحتلة

 جامعة الدول العربية



 من لتسلب الجهنمية قواها كل الصهيونية الحركة حشدت 

 واعتمدت ..وهويته وتاريخه أرضه الفلسطيني العربي الشعب

 بأن تدعي عقائدية أساطير ارتكاز نقطة على األساس في

 توراتية كحجة بها هللا وعدهم التي الميعاد أرض هي فلسطين

 .بأكمله شعب وتشريد فلسطين أرض سلب في الحق تعطيهم



وهم ال يخجلون أبدا حتى في مخالفة نصوصهم وآياتهم المقدسة التي 

تثبت بوضوح أن فلسطين منذ فجر التاريخ كانت وال تزال أرضا 

 عربية، 

كانوا " يوشع بن نون"مع وأنه عندما دخلها اليهود ألول مرة 

يعرفون أن هذه األرض يعيش فيها شعب عربي قوي يسكن في مدن 

 .محصنة وذلك طبقا لكتابهم المقدس

 



وهم ال ينكرون عروبتها فحسب بل يدعون أن هذه األرض لم يكن 

 بها شعب في األساس، 

ألم تقرأ .. وأن الفلسطينيين ببساطة اسم تم اختراعه فيما بعد

رئيسة الوزراء اإلسرائيلية السابقة وهي " مائيرجولدا "تصريح 
:تقول  

ليس هناك فلسطينيون، فليس األمر كما يتصور، كأنما كان في "

فلسطين فلسطينيون، يعتبرون أنفسهم شعبا فلسطينيا وكأننا جئنا 
 ".إنهم لم يوجدوا أصال!! لنطردهم ونأخذ بلدهم

 



ولذلك دعونا نتعرف معا وعن طريق التاريخ الحقيقي العلمي 

من كان يوجد في ارض فلسطين منذ اكثر .. وليس االسطوري 

 عاما ؟ ومن هم بناة القدس الحقيقيين ؟ 7000من 

 



 هجرة الكنعانيين الى فلسطين

  
 

 الهجرات العربية القديمة 



 سبعة آالف سنةمنذ 

 وفقا للتقديرات والدراسات التاريخية 

 . حدثت موجات متتالية من الهجرة في شبه الجزيرة العربية 

حيث كانت القبائل البدوية التي تعيش في الصحراء القاحلة 

 تتحرك من حين آلخر بحثا عن أرض أكثر سخاء ورخاء 

. 

  

  
 



التي تشمل الهالل الخصيب لذلك فقد عبرت تلك القبائل منطقة 

 العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واألردن 

قبل أن تُعرف بهذا االسم، أرض فلسطين واستقر جزء منها في 

 ".أرض كنعان"فأعطوا البالد اسمهم، وصار يُطلق عليها 

. 

  

  
 



كانت للكنعانيين حضارة مميزة يمكن االستدالل عليها من اآلثار 

 التي ُعثر عليها

، وبنوا الدور باألسوار المنيعةفقد بنوا المدن التي أحاطوها  

والمساكن من الحجارة التي حصلوا عليها من الصخور والجبال 

 .  المنتشرة في أراضيهم

   

. 

  

  
 



  
 

 تل مجيدو



  
 

 بوابة المدينة الكنعانية عند مدخل تل مجيدو



  
 

  ..  الزيتونوبخاصة زراعة امتهنوا الزراعة 
 في مجيدوالصومعة 

 



  
 

وصنعوا األواني الفخارية التي استعملوها في طعامهم 

 حياتهموشرابهم وشؤون 

 واشتهروا بصناعة النسيج الذي صنعوا منه مالبسهم، 

 وسّنوا الشرائع والقوانين التي بها نظموا التعامل فيما بينهم،

 .  وابتكروا الكتابة ونشروها في بالدهم. وبين غيرهم 
 



  
 

 الطبخ وحفظ الطعام التي كان يستخدمها الكنعانيونأدوات 

 



 وازدهرتوبالتدريج اتسعت مدنهم 

وأصبحت الحضارة الكنعانية بمرور الوقت قوة سياسية 

 واقتصادية 

فقد أسس " دويالت المدن"مما يمكن تسميته بعصر 

مدينة على أرض فلسطين قبل قدوم  200أكثر من " الكنعانيون"

 . اليهود إليها 

  

  
 



  
 

 فلسطين في عهد الكنعانيين

 



كانت تتبع في تصريحاتها مقولة ملفق " مائيرجولدا " لذلك فيبدو أن 

 :الذي قال" زينجويلإسرائيل "الصهيونية الكبير 

 "..أرض بال شعب لشعب بال أرض"

  

  
 



هذه المقولة الخبيثة روجها الصهاينة إلزالة العقبة الكبيرة واألساسية 

التي كانت تعترض الحلم الصهيوني في فلسطين والمتمثلة في وجود 

 .وأمثاله" زينجويل"لكن من سوء طالع . شعب عربي فيها

هذه األكذوبة لم تدم وقتا طويال فسرعان ما أصيب كل من اعتقد أن 

 بصحتها بصدمة كبيرة عندما اكتشف الحقيقة فقد اندهش 

  

  
 



  
 

  فلسطين بزيارة قام أن بعد 1891 عام "هاعام آحاد" اليهودي الكاتب

 :يقول فكتب

اعتدنا في الخارج أن نعتقد أن أرض إسرائيل هي اآلن مقفرة تماما، " 

ولكن .. صحراء غير مزروعة وبإمكان كل من يرغب أن يشتري أرضا هناك

هذا ليس هو الوضع على حقيقته، ففي جميع أنحاء البالد من الصعب أن تجد 

 ".حقوالً غير مزروعة

 



  
 

لقد فوجئ الرجل بأن غالبية األراضي الفلسطينية 

 : فتساءل مندهش ! مزروعة

 !! زرعها ؟من .. ترى   

ليس هذا فقط فقد أصيب المهاجرون اليهود الذين 

توافدوا على فلسطين بصدمة بالغة عندما شاهدوا 

 شعبا عربيا يعيش فيها، 

 الصهيونيللحد الذي جعل الفيلسوف 

والذي كان مقربا من مؤسس " نورداوماكس "  

 ،"هيرتسلتيودور "الحركة الصهيونية 

. 

 



  
 

أن يقول وهو في حالة ذهول بعد أن اكتشف وجود  

 :الشعب الفلسطيني

 !!".هناك شعب يسكن تلك األرض"  

. 

 



  
 

العديد من كتب ودراسات العلماء اليهود التوراتيين الذين يتجاهلون هناك ..ولألسف 

 تماما التاريخ الفلسطيني القديم بل يظهرون بدال منه التاريخ اليهودي المختلق

 

 "جورج آدم سميث"

ا بها،"   ال تملك فلسطين تاريًخا خاص ً

 "...إن تاريخها هو تاريخ إسرائيل الذي هو تاريخ الغرب  

 



  
 

" اسحق شامير"وبالطبع مدينة القدس كانت في مرمى نيران مثل هذه التلفيقات فها هو 

 1999رئيس وزراء اسرائيل السابق يطلق تصريحه الشهير في مؤتمر مدريد عام 

 :  والذي اعلن فيه تاريخا غريبا ال يعلمه أحد غيره، حيث قال

نحن الشعب الوحيد الذي كانت أورشليم عاصمته ونحن الشعب الوحيد الذي توجد "

 ".أماكنه المقدسة فقط في أرض إسرائيل

  

ر التاريخ فحسب وال ينكر أماكن ومقدسات األديان السماوية األخرى  وهو هنا ال يزو 

 فقط



  
 

هو في حقيقة األمر يكذب آيات ونصوص التوراة نفسها، وكان لزاما عليه أن .. بل

 ..يقرأ ويفهم آيات كتابه المقدس جيدا 

فتذكر التوراة والعهد القديم بأن اإلسرائيليين لم تكن لهم اي عالقة  بنشأة مدينة  

اورشليم القدس، النهم وقتها كانوا عنها غرباء تماما قبل أن يتمكن النبي داود من 

 تقريبا . م.ق 1000عام غزوها واحتاللها 

"  يوشع بن نون"حين كان بعض اإلسرائيليين قد دخلوا بعض أجزاء فلسطين بقيادة 

وهذا ما ذكر . كان رجل إسرائيلي وامرأته وغالمه مسافرين ذات يوم، فأدركهم الليل

 (. 12-10) اآليات  – 19اإلصحاح : القضاةفي سفر 

 

 



  
  

   .ִעּמֹו ,ּוִפיַלְגׁשֹו ,ֲחבּוִׁשים ֲחמֹוִרים ֶצֶמד ,ְוִעּמֹו ;יְרּוָׁשָלִם ִהיא ,יְבּוס נַֹכח-ַעד ַויָבֹא ַויֵֶּלְך ַויָָקם ,ָללּון ,ָהִאיׁש ָאָבה-ְוֹלא

  .ָבּה ְונִָלין--ַהזֹאת ַהיְבּוִסי-ִעיר-ֶאל ְונָסּוָרה נָא-ְלָכה ,ֲאדֹנָיו-ֶאל ַהנַַער ַויֹאֶמר ;ְמאֹד ַרד ְוַהיֹום ,יְבּוס-ִעם הֵּם

ָליו ַויֹאֶמר  ל ִמְבנֵּי-ֹלא ֲאֶׁשר ,נְָכִרי ִעיר-ֶאל נָסּור ֹלא ,ֲאדֹנָיו ,אֵּ נָה יְִשָראֵּ  .ִגְבָעה-ַעד ,ְוָעַבְרנּו ;הֵּ

 

 حماران ومعه أورشليم وهي يبوس، مقابل إلى وذهب قام بل يبيت أن الرجل يرد فلم

 .معه وسريته مشدودان

 مدينة إلى نمل تعال لسيده الغالم قال جدا انحدر قد والنهار يبوس عند هم وفيما

 سيده له فقال .فيها ونبت هذه اليبوسيين

 "جبعة الى نعبر.هنا إسرائيل بني من أحد ليس حيث غريبة مدينة إلى نميل ال"

 



  
 

 

والجدير بالذكر هنا أن التوراة وكذلك العهد القديم في أسفارها بأن اإلسرائيليين لم تكن 

 لهم اي عالقة  بنشأة مدينة اورشليم القدس

تقريبا، وفي النص السابق إشارة واضحة وصريحة . م.ق 1150هذا الحدث وقع عام 

بل وتؤكد اآلية التوراتية أنها مدينة غريبة على  يبوسيهمدينة " أورشليم"إلى أن 

 :اإلسرائيليين  في قول بالنص

ִ , נַֹכח יְבּוס-ַויָָקם ַויֵֶּלְך ַויָבֹא ַעד, ָללּון, ָהִאיׁשָאָבה -ְוֹלא  ִהיא יְרּוָׁשָל

 فلم يرد الرجل أن يبيت بل قام وذهب إلى مقابل يبوس، وهي أورشليم

 

 



  
 والسؤال االن  

 

اذا لم يكن هناك أحد من بني اسرائيل في هذه البقعة من ارض فلسطين في تلك الفترة   

القدس قبل  ةالتاريخية كما تذكر التوراة فمن ذلك المجهول الذي شيد مدينة أورشليم أو مدين

 !..  مئات السنوات من مولد السيد شامير ؟

  

  

وألن التاريخ العلمي يستمد مصداقيته من حقائق وأدلة واضحة سواء كانت هذه األدلة، 

لذلك فسوف يجاوبنا على . وثائق، أو آثار أو كتب حجرية وغير ذلك من األدلة مادية واقعية

    التساؤولهذا 

 



  
 



  
  

 

 

 

 

 اليبوسيين من داخل القلعة والحصن الذي بناه   

 قلعة داوود او قلعة صهيون والتي سميت بعد ذلك 

 بعد ان اكتشفها علماء االثار االسرائيليين مؤخرا



  
 

 مدينة القدس بناها اليبوسيون•

 

 



  
 

 أحد الجدران الحجرية الضخمة لمدينة يبوس قبل وصول داود إليه



  
  

 

 

 

 الجدران الحجرية الضخمة لمدينة يبوس قبل وصول داود إليهأحد 

أول من أسس مدينة في تلك البقعة   اليبوسيينيتفق معظم المؤرخين وعلماء اآلثار على أن 

م كانوا رهطا من بطون العرب األولين نزحوا من الجزيرة العربية .عام ق 3000حوالي 

 مع من نزح من القبائل الكنعانية واستوطنوا أرض فلسطين

وقد بنيت هذه المدينة على المرتفعات الموجودة جنوبي غرب القدس الحالية وهي تعرف 

زمن ملكي صادق الذي  أوروسالماسم  اليبوثييناآلن بجبل النبي داوود ، وقد اطلق عليها 

 .  بني فيها مكانا لعبادة اإلله سالم على جبل موريا



  
 

 سم أور سالم في إحدى رسائل تل العمارنة، نقش أل

 .م.بيد ملك المدينة عبد هبات، من القرن الرابع عشر ق



  
  

 

 

 

 الجدران الحجرية الضخمة لمدينة يبوس قبل وصول داود إليهأحد 

أول من أسس مدينة في تلك البقعة   اليبوسيينيتفق معظم المؤرخين وعلماء اآلثار على أن 

م كانوا رهطا من بطون العرب األولين نزحوا من الجزيرة العربية .عام ق 3000حوالي 

 مع من نزح من القبائل الكنعانية واستوطنوا أرض فلسطين

وقد بنيت هذه المدينة على المرتفعات الموجودة جنوبي غرب القدس الحالية وهي تعرف 

زمن ملكي صادق الذي  أوروسالماسم  اليبوثييناآلن بجبل النبي داوود ، وقد اطلق عليها 

 .  بني فيها مكانا لعبادة اإلله سالم على جبل موريا



 اليبوسيون آمنوا بالتوحيد 
 

ַמְלִכיו ל ֶעְליֹון-ּ  ן ְלאֵּ ם הֹוִציא ֶלֶחם ָויָיִן ְוהּוא הֵּ    .ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשלֵּ

ל ֶעְליֹון קֹנֵּה ָׁשַמיִם ָוָאֶרץ  ַויְָבְרכֵּהּו ַויֹאַמר    .ָברּוְך ַאְבָרם ְלאֵּ

ל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר  ר ִמכֹל-ִמגֵּן ָצֶריָך ְביֶָדָך ַויִֶתן-ּוָברּוְך אֵּ   .לֹו ַמֲעשֵּ



  
 

 ...وطمس... احتالل ... نكبة  1948

 الوقف االسالمي يتحول ألمالك الغائبين 

 "مأمن هللا:  "مقبرة 



  
 

 سند تحويل ملكية الوقف االسالمي 

 مقبرة ماميال الى امالك الغائبين 

 

 מכון ירושלים לחקר ישראל  



  
 

 السند األصلي لملكية الفلسطينيين

 "  ماميال " لمقبرة مأمن هللا  

 م السند1938منذ عام 

 מכון ירושלים לחקר ישראל 

 ? מקום מבטחו של אללה 

פרשת בית הקברות ממילא ומוזיאון הסובלנות המאבק על הנוף  

 הסמלי והפיזי

 2011יצחק רייטר  



  
 

 وسقطت مقبرة الشهداء والعالمين مقبرة 

 "مأمن هللا" 

 من ضمن ما سقط من أراضي القدس وفلسطين ، 



  
 

 מתחת שטחי קבורה של בית הקברות ממילא, היום גן העצמאות

 حديقة االستقالل اليوم، ومن تحتها مناطق الدفن في مقبرة مأمن هللا



  
 

   2005في االسبوع االول من شهر كانون اول 

 ، 'مأمن هللا' عاود االحتالل االعتداء على حرمة الموتى وقبورهم في مقبرة 



  
 

   لشرسةالحملة ا•

 ي تقوم بها المؤسسة اإلسرائيلية تال

 لتهويد مدينة القدس
 



 تدمير حي المغاربة 
 



 وأصبحت حارة المغاربة في ذاكرتنا بعد أن كانت أوقافا إسالمية
 



 وثيقة وقفية

 الملك األفضل نور الدين علي بن صالح الدين األيوبي ،   

وهي من م  1227/ ه 666 –تأكيد وقفية حارة المغاربة 

ضمن مجموعه  الوثائق التي سرقتها قوات االحتالل يوم 

من المحكمة  1991نوفمبر عام  18االثنين الموافق 

 .الشرعية بشارع صالح الدين بالقدس 



 1972-בגין בכותל הקטן ב  

 





 مساحه مدينة القدس القديمة والمساحة الحالية



 مخطط الحوض المقدس لتهويد القدس

 

 تشمل البلدة القديمة بكاملها

 وأجزاًء واسعة من األحياء  

 والضواحي المحيطة بها؛ 

 حّي الشيخ جراح ووادي الجوز في الشمال 

 ضاحية الطور في الشرق، 

 وضاحية سلوان في الجنوب



 

 إحالل السّكان اليهود مكان سّكان المنطقة العرب الفلسطينيّين



  
 

 دور سلطة االثار االسرائيلية في تهويد القدس•

 

 مليون 620 من أكثر القدس وبلدية إسرائيل حكومة خصصت 2013-2005 األعوام بين

 التي الحكومة جلسة خالل .التاريخي الحوض منطقة في واألثريات السياحة لتطوير شيكل

 350 بقيمة اضافي مبلغ تخصيص تقرر "القدس يوم" بمناسبة 2012 أيار شهر في عقدت

 يصل االستثمار مجموع فإن وعليه .2019-2013 األعوام في األعمال إلكمال شيكل مليون

 .شيكل مليون 970 الى

 



  
 

 سلطة االثار االسرائيلية مخطط 

 مدينة داوود  -( موقف جفعاتي)حوش كيدوم 

 (المسجد االقصى) وحوض المدينة القديمة  -

 
 



  
 

 حفريات شركة العاد في موقف جفعاتي وحوش كيدوم 

 طبقا لجمعية عمق شبيه االسرائيلية

 
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 



  
 

 موقف السيارات جبعاتي  تحول إلى سوق تجاري

وقد تم . منطقة الحفريات األثرية للحديقة الوطنية في مدينة  داوود بسلوان

 استبدال مخطط موقف السيارات بمخطط  مركز الزوار



  
 



  
 



  
 

 المئات من الهياكل العظمية ربما أكثر من الف، . الجماجم ملقاه بداخل كومة من التراب

 .  اكتشفت اثناء الحفر



 تدمير وسرقة القصور االموية من اجل الحديقة التوراتية •

 تدمير الحقيقة إلثبات الزيف



 تدمير الحقيقة إلثبات الزيف.. القصور األموية



 مدخل القصر األموي بالحديقة االثرية بالقدس

 



 زاوية من سور القصر االموي بالقرب من زاويه  من جدران الحرم القدسي الشريف



القصور األموية بالحديقة االثريةتصميم يعيد تصور موقع   



 منصة للصالة في مجمع ديفديسون





  

 أداة للهيكل 93االنتهاء من •

oالسبعينية والترجمة قمران ومخطوطات العبرية النسخة في "التوراة" أن من بالرغم 

 .(نابلس) "عيبال" جبل على الهيكل مكان :أن تذكر

o(نابلس) "جرزيم" جبل على الهيكل مكان :أن تذكر السامرية التوراة أن من وبالرغم.   



  
 

 موقع جبل عيبال وجبل جرزيم على الخريطة



 ..برغم اختالف توجهات حركات الهيكل

 "قبة الصخرة"إال أن الهدف واحد، بناء الهيكل  



 معهد الهيكل وفروعه

 صورة لمدخل مركز زوار معهد الهيكل الكائن 

الحي اليهودي القدس" ميسجاف"شارع  40في   



 'מכון המקדש'תערוכת 

ويظهر جهة اليسار الحامل الذهبي " معهد الهيكل"معرض 

 لتقديم الخبز



 أداة للهيكل 93

 تم بناؤها ولم يتبق سوى اثنتين 



 

מעל המדרגות היורדות , שנעשה על ידי מכון המקדש המנורה דגם

 מהרובע היהודי לכותל

 نموذج للشمعدان السباعي صنعه معهد الهيكل



 מזבח הקטורת

 مذبح البخور

 



 مرحبا بكم في معهد الهيكل

 



 כהן גדול בבגדיו המהודרים

 مالبس الكاهن األعظم



 أدوات قياس للمعلمين

 



 أدوات قياس للمعلمين

 



 المذبح المحمول

، بتاريخ" ماكور ريشون"نشرت هذه الصورة التوضيحية في صحيفة 

 "تنصيب المذبح" في عامود أرنون سيجال بالصفحة الرئيسية بعنوان 7/12/2012



 معهد الهيكلالعاملون في 

 يبحثون في البحر الميت عن أحجار لبناء المذبح 

 



 "  البقرة الحمراء " كافة التفاصيل عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يمكن مشاهدتها على اليوتيوب على اللينك التالي

8jtb-https://www.youtube.com/watch?v=yqaSRA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yqaSRA-jtb8
https://www.youtube.com/watch?v=yqaSRA-jtb8
https://www.youtube.com/watch?v=yqaSRA-jtb8
https://www.youtube.com/watch?v=yqaSRA-jtb8


 لقطات من الفيلم اإلسرائيلي الدعائي

 "األطفال مستعدون" 

 والذي أنتجه معهد الهيكل  

 

 

 

 

 

 

 

 :على اليوتيوب على اللينك التالي  تهويمكن مشاهد

C_zfpEwUI6https://www.youtube.com/watch?v=B 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B6C_zfpEwUI
https://www.youtube.com/watch?v=B6C_zfpEwUI
https://www.youtube.com/watch?v=B6C_zfpEwUI


على اليوتيوب على اللينك التالي  تهويمكن مشاهد
105s#t=7https://www.youtube.com/watch?v=vFnckQrgO 

 لقطات من الفيلم اإلسرائيلي الدعائي ثالثي األبعاد

 " المخططات لغرفة سنهدرين" 

 والذي أنتجه معهد الهيكل

https://www.youtube.com/watch?v=vFnckQrgO7s#t=105
https://www.youtube.com/watch?v=vFnckQrgO7s#t=105
https://www.youtube.com/watch?v=vFnckQrgO7s#t=105
https://www.youtube.com/watch?v=vFnckQrgO7s#t=105


 الدعم المادي من الحكومة اإلسرائيلية

 لمعهد الهيكل 



 صورة عن الدراسة التي بعنوان

 ..  العالقة الخطيرة"  

ديناميكية تعاظم حركات الهيكل في 

 "  إسرائيل ودالالتها

 صادرة عن جمعية 

 "عير عميم"

 2013ونشرت في شهر مايو  

 



  

 علماء اآلثار في إسرائيل يعترفون•

عاما وال يوجد أي شاهد أثري يدل  50نحفر منذ أكثر من "  

 "أو على أنه كان موجوداً بالفعل سليمانعلى وجود هيكل 

 



  
 

:و قال 2010عام " هرتسليا"في مؤتمر  علناً  نتنياهو صرح  

 ألف معلم تاريخي يهودي 30 لدينا حوالي" 

 .. "يجب أن نحييها من جديد 



 األثري البروفيسور 

"بنيامين مازار " 

م19أمضى عمره في القرن    

وهو ينقب   

:والنتيجة   

“ال أحد يعرف المكان الذي كان فيه الهيكل”  



سوريالبروف صرح  

"زئيف هرتسوج  "  

وباحث تل أبيب  جامعةعالم آثار إسرائيلي أستاذ علم اآلثار في  

 في فترة الهيكل األول 

 "ال توجد أدلة تؤكد صحته الروايات التوراتية"



 ملحق هآرتسصورة غالف 

 م29-10-1999  

 والغالف يحمل عنوان

 "الحقيقية من األرض المقدسة "   

الفترة التوارتيه لم تحدث على اإلطالق وال 

 توجد ادلة تؤكد صحة الروايات التوراتية

 "زئييف هرتسوج"



 البروفيسور

"يسرائيل فنكلشتاين " 

،جامعة تل أبيبوهو رئيس المعهد األركيولوجي في    

والذي يعرف بأبي اآلثار،    

..رف يعت  



The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of  Ancient Israel and the 

Origin of  Its Sacred Texts 



David and Solomon: In Search of  the Bible's Sacred Kings and the Roots 

of  the Western Tradition. 



“نيل سيلبرمان"المؤرخ   

“جاكويزبريند"والبروفيسور    

" توماس رومر"و   

 

ال يوجد أي شاهد أثري يدل على وجود"  

"هيكل سليمان آو على انه  كان موجوداً بالفعل   



..يقول "رفاييل غرينبرغ "عالم اآلثار   

كان من المفترض أن تجد إسرائيل شيئا "  

.حال واصلت الحفر طوال هذه المدة  

 غير أن اإلسرائيليين في مدينة داود بحي سلوان بالقدس

يقومون بالحفر دون توقف منذ عامين   

".ولم يعثروا على شيء   



King David uniting the twelve tribes of  ancient Israel into one great 

kingdom 



 .صخرة منحوت عليها آية قرآنية سرقت من سور القدس



 اإلسرائيليةاعترفت سلطة اآلثار •

 يهوديا ليسحائط المبكى  

 



 التقرير االسرائيلي المنشور على الموقع االليكتروني لسلطة اآلثار االسرائيلية



 للمسجد الغربي الجدار أساسات عن للكشف منظمة حفر عمليات تمت

 الغربي الجدار بناء من مداميك ربعةأ كشف الى أدت األقصى،

 هذه أسفل أمتار ستة عمق الى وصلت الحفريات أن كما .لألقصى

 المحاذية المائية والقنوات االساسات



 תוואי סכמטי של הגיא בתחומי העיר העתיקה

 ”تيروبوون"رسم تخطيطي للطريق 

وهو عباره عن ممر ضيق داخل البلدة  

 القديمة

 وكما هو واضح في الخريطة

 انها مكتوبه في األساس باللغه اليونانية 

 هثمك 

 وضع الترجمه العبرية 



 123اخبار االثار الحفريات والمسوحات في اسرائيل اصدار 

 (القدس قوس روبنسون )  2011لسنة 
 ايلي شوكرون وروني رايخ



 .חלל חצוב בסלע

 المساحات المبتورة من الصخور



 פני סלע מפולסים

 كشف حجارة اساس الحائط



 هل هيرودس هو من بنى اساسات حائط المبكى 



 وخبير علم اآلثار التوراتي ومؤسس معهد اآلثار "سلطة االثار " أيلي شوكرون"

 "  في الجامعة العبرية في القدس





 ثبات المفقود لطمس الموجود إ•

  عن طريق التزوير

 ؟



 حجر يهوآش



 ..لملك حزقيال  لم يبنى نفق سلون ا 

 بل بناها اليبوسيون 

 
 .)قبل الميالد 18-17وترجع للقرن ( 

 



 ؟



 ؟

 قناة سلون الكنعانية اليبوسيه الثانية



 لسعي االسرائيلي المتواصل لتهويد مدينة القدسا•

 مخطط

 " بيت هاليبا –جوهرة القدس " 

 



 هذا هو المكان المقترحة

" لبيت هاليبا"    

بالنسبة لساحة حائط المبكى   

بالقرب منه نجد    

  "بيت شتراوس"

والذي تقوم على توسعته   

 صندوق من اجل أرث المبكى



 المخططات أحدث هو ,"هاليبا بيت _ القدس جوهرة" مخطط 

   .والدينية التاريخية ومعالمها المحتلة القدس مدينة في تستهدف التي االسرائيلية

  يسمى ما قبل من بمبادرة "هاليبا بيت _ القدس جوهرة" مخطط ويأتي 

 للبناء تروج اسرائيلية منظمة وهي ،"الغربي الحائط تراث بصندوق"

 الوزراء رئيس مكتب كنف تحت وتعمل القدس، مدينة قلب في االستيطاني

 "نتنياهو بنيامين"اإلسرائيلي،

 .2012 العام في المخطط أودعت المنظمة أن الى االشارة وتجدر



  "هليب بيت - الجوهر بيت" مشروع إقرار تم 2015 شهر اول وفي 

 الحكومة رئيس من بإيعاز البراق ساحة في تهويدي استيطاني مشروع أضخم

 المسجد غربي متر مائة نحو بعد على يقام وسوف "نتنياهو بنيامين" اإلسرائيلية

  نحو الى تصل بنائية ومساحة دونم، 1.84 نحو مساحة على المبارك، األقصى

  فوقها، واثنان األرض، تحت واحد طوابق، ثالث على تتوزع (2م 2825)

 ومعروضات ومتحف، تشغيلية، غرف تعليمي، ومركز عرض صاالت تشملو

 .التلمودية المرويات تتبنى كلها أثرية



 للمسجد الغربي السور عند سيكون والذي "شتراوس بيت" بجوار والمبنى  

 المدرسة ليسار مالصقاً  وهو عنه، هوائيا مترا 50 سوى يبعد وال األقصى

   مباشرة عليها تطل البراق لساحة الشمالية الواجهة في التنكزية



 وعقارات تاريخي إسالمي حكومي بناء عن عبارة " شتراوس " وبيت 

 والعثمانية وأليوبية المملوكية الفترة ومن المتقدمة االسالمية الحقبة من وقفية،

 كمدخل واستعمله ،م1967 عام االحتالل بعد عليه باالستيالء االحتالل وقام ،

 ، ”األجيال قافلة _ الزوار مركز“ بـ يسمى وما الغربي الجدار لنفق رئيسي

 يسمى ما ومكتب ، المبكى إرث صندوق مكتب _ تهويديه لمؤسسات ومكاتب

 ”المقدسة واألماكن المبكى راب ” بـ



  واليونسكو االثار هيئة من االثار مع يتعارض مكان في الجوهر بيت بناء 

 لجنة ،"تيرنر مايك" البروفيسور مع بالتعاون أعدت اإلسرائيلية اآلثار وسلطة

 لتقسيم خطة اآلثار علم قسم لليونسكو، إسرائيلية لجنة التابعة العالمي التراث

 القديم نسيج" .عليها الحفاظ يجب التي القديمة المدينة في يقع "2000 القدس"

 الحذر من بد ال المختلفة، الديانات وأهمية خاص القدس الطابع وبسبب ،"بأكمله

 التراث المدمج من يتجزأ ال جزء هي المفتوحة المساحات أن تقرر .الشديد

 أهمية أقل المباني لم للمدينة التاريخي الحفاظ المفتوحة المساحات على والحفاظ

   .المدينة في



 " السياحي كيدم مركز"  مخطط

 موافقتها االسرائيلية القدس بلدية أعطت ،2015 العام من حزيران شهر في كذلك

 المسجد جنوب سلوان مدينة في اسرائيلي استيطاني سياحي مخطط على النهائية

 على اطلق حيث ,حلوة وادي لحي تابعة أرض قطعة على المبارك األقصى

 العاد جمعية به تقدمت قد كانت والذي "السياحي كيدم مركز" اسم المخطط

 سياحي مركز بناء الى المخطط ويهدف .2012 العام في االسرائيلية االستيطانية

 ."جفعاتي بموقف" الفلسطينيين بين محليا المعروف الموقع أنقاض على استيطاني

 األراضي من دونما 16.6 مساحته ما يحتل وسوف 13392 رقم المخطط ويحمل

 .المنطقة في الفلسطينية





 سرا به تقوم الذي الجديد المخطط إسرائيل تستكمل لكي هذا وكل 

   من أكثر رصد وقدتم "2020  القدس" باسم والمعروف

 حيث العيسوية بلدة في مؤخرا حصل كما المخطط هذا لتنفيذ دوالر مليار15

 المخطط هذا يسعى كما البلدة أراضي من دونما 660 من أكثر مصادرة تمت

   .لإلسرائيليين القدس لتصبح المحتلة القدس إلى مستوطن ألف 40 من أكثر لنقل

 إلى المحتلة بالقدس المحيطة االستيطانية الكتل ضم :إلى يسعى المخطط وهذا

 2020 عام بحلول يصبح بحيث المدينة في الفلسطيني الوجود وخفض المدينة

 القدس أن يعني مما ،%88 من أكثر اإلسرائيليين ونسبة %12 من أقل

 "األصليين سكانها من بالكامل تفريغها سيتم الشرقية



  الختام

 ..دقة بكل المصري التاريخ مسجلة شواهد الزالت التي المصرية اآلثار سنجد

   ..وغيرها والبابليه والكلدانية األشورية الحضارة هناك الرافدين بالد في وكذلك

 ..فلسطين ارض في الكنعانيين حضارة وكذلك

 فكيف سيقوم هيكال بمفرده دون آثار لم يوجد منها شيء ؟


