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 .اإلسرائيلية" أمناء جبل الهيكل"أهداف جماعة 

    
  

  األهداف الطويلة األجل
لقد أقيمت قبة الصخرة ). اإلسالمي(من االحتالل العربي ] احلرم القدسي الشريف[حترير جبل الهيكل ـ 1  

وال يمكن . ناإلسالميي واملسجد األقصى على هذا املوقع اليهودي أو التوراتي كداللة حمددة على الفتح والسيطرة
وقد اقتُرح إزالتها ونقلها إىل مكة . بتاتاً جلبل الهيكل أن يٌقدَّس باسم الرب من دون إزالة هذه املقامات الوثنية

  .وإعادة بنائها فيها
تقديس جبل الهيكل باسم الرب بحيث يمكن أن يصبح املركز املعنوي والروحي إلسرائيل، للشعب ـ 2  

ومن املتصوَّر أن تقديس جبل الهيكل والهيكل نفسه . ألقوال جميع األنبياء العبريين اليهودي وللعامل بأكمله طبقاً
إتمام الرؤيا والرسالة اللتين أُعطيتا على جبل سيناء إلسرائيل بأن يكون شعباً خمتاراً من ) أ(سيركّز إسرائيل على 

لّ اسم الرب لدى جميع كي يُجَ) 6:42هو يشعيا(أن تصبح نوراً لألمم ) ب(وأمة مقدَّسة، وأمة من الكهنة، والرب، 
  .األمم وتُبث طريقة احلياة بحسب التوراة يف جميع أنحاء العامل

وسيكون هذا الهيكل بيت صالة لشعب . إعادة بناء الهيكل الثالث طبقاً ألقوال جميع األنبياء العبريينـ 3  
  .إسرائيل وجميع األمم

ع شعب إسرائيل بالوصية الداعية إىل التجمع ثالث مرات يف تأمين نقطة توراتية للتجمع كي يفي جميـ 4  
  .العام يف مواقيت أعياد الرب ويف املكان الذي أقام الرب فيه اسمه إىل األبد

  .جعل القدس التوراتية العاصمة احلقيقية غير املقسمة لدولة إسرائيلـ 5  
فقد وعد الرب . النكث بعهد الربالزائفة التي ستنتهي بتقسيم إسرائيل و" السالم حمادثات"رفض ـ 6  

  .تقسيمها وإعطاؤها لشعب أو أمم أُخرى أبراهام ونسله بأن تكون أرض إسرائيل وحدودها أبدية وال يمكن
وال يُسمح ألحد بأن . دعم االستيطان يف القدس ويهودا والسامرة ومرتفعات اجلوالن ألنها مقدسةـ 7  

يف العهد التوراتي، أمر الرب شعب إسرائيل باستيطان . كلمة الرب وإرادته من خالل أمر املستوطنين بالرحيل يكسر
إن العالقة املقدسة والعهد املبرم بين الرب وشعب إسرائيل . وهذا األمر نافذ املفعول اليوم. األرض استيطاناً كامالً

  .وأرض إسرائيل هما أبديان
  

  لاألهداف القصيرة األج
  .تعزيز البنية التنظيمية للحركة يف القدس من أجل السعي وراء أهدافها الطويلة األجلـ 1  
وسيتم حتقيق ذلك بعدد من الوسائل . رفع مستوى وعي شعب إسرائيل بأهميته يف خطة الرب للخالصـ 2  
  .العالقة وتوزيعهانشر املواد التثقيفية ذات ) ج(تأليف نواد شبابية؛ ) ب(تثقيف الشباب؛ ) أ: (بما فيها

  .جتسيد التوراة] كيفية[أن نُبيّن لشعب إسرائيل ـ 3  

                                                 

 النص مترجم عن العبرية من موقع اجلماعة يف اإلنترنت: املصدر :  
  obj.htmhttp://www.templemountfaithful.org/     
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إشاعة رسالة حركة جبل الهيكل وأرض إسرائيل على املأل يف الصحف والنشرات اإلعالنية وامللصقات ـ 4  
  .والرسائل اإلخبارية واإلذاعة والتلفزة

  .كل الثالث وجبل الهيكل وأرض إسرائيلالتظاهر علناً من أجل رفع مستوى وعي إسرائيل بقضية الهيـ 5  
بالقرب من جبل الهيكل من أجل إقامة مركز روحي ) القدس التوراتية(شراء منزل يف املدينة القديمة ـ 6  

وسيخزن حجر الزاوية البالغ وزنه أربعة أطنان يف هذا املوقع وسيُعرض . وتعليمي يكون استعماله مباحاً للجميع
  .من الهيكل الثالث قريباً وسيرسى احلجر األول. فيه

 .تنظيم مؤتمرات لدراسة القضايا املتعلقة بجبل الهيكل والهيكل الثالثـ 7  

  
 

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


