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ארד על המקורשים המיסגדים החרבת אחרי לי ם מי ת ★ מוסדמי שיבו  י
ד קורא רב ★ קורבנות להקרבת ודוויים כוהנים מבינות סג מי  אל־אקצה ל
אוסר כטרוריסט, שנדון הראשי, הרב ★ ומתועב״ משוקץ פריצים ״מקום

 גופים ★ להר־הבית מוסלמים כניסת
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 לפני שהתקיים מישחק־סימולאציה ך
 הארווארד באוניברסיטת שנתיים ^

 שהשתתפו המדענים, הניחו בארצות־הברית
 תפרוץ השלישית מילחמת־העולם כי במישחק,
 הבית בהר המוסלמיים המיסגדים פיצוץ בעיקבות

יהודיים. קנאים בידי
 והתארגנויות מהלכים של סידרה
 מעידה האחרונות, השנים בשלוש
 הד לא זה מישחק שמארגני על־כך
 הימץ בחוגי מהמציאות. רחוקים
 שניתן קשר, נרקם בישראל הקיצוני

בית־המיקדש״. לכנותו.קשר
 האגף בפי שמכונה מה על־ידי מונחה זה קשר

 זהו מערת־המכפלה". .תקדים הדתי״קנאי
 בתהליך שפתח לווינגר, משה הרב של תקדימו

 הניצב המוסלמי המיסגד על היהודית ההשתלטות
בחברון. למערת־המכפלה מעל — כביכול —

 סירבה כאשר ,1968ב־ זה, תהליך בראשית
 במערת־ להתפלל ליהודים לאפשר הממשלה
קבוצת בראש לווינגר הרב בא המכפלה,

 בטענה בחברון, פארק מלון את ושכר פורקי־חוק
 הם הפסח. את לחגוג כדי ימים לכמה שבא

שם. התנחלו
 לבית ביטחון מטעמי הועברו הם מהמלון

 את הקימו הלאה, ומשם הצבאי, המימשל
 מאז, שחלפו השנים ז 5 במשך קריית־ארבע.

 לווינגר הרב ביסס דונאם״, אחר ״דונאם בשיטת
במערת־המכפלה. היהודי המאחז את

 פעלם את האחרונות בשנים מכתיב זה תקדים
 השתלטות היא המטרה כאשר הקיצוניים, של

 החזקה סילוק תוך הר־הבית, על מוחלטת
עליו. המוסלמית

 והאישים האירגונים המהלכים, במיסגרת
 הר־הבית, על ההשתלטות למיבצע יחדיו שחברו
 סיפרי־תלמוד של משיחית דייסה נוצרה

 של חילוניים חוגים בה יש גליל. ורובי־סער
 חשיבות, של שונות רבנים־ברמות תנועת־התחיה,

 הילכות־ את לתרגל שהחלו תלמידי־ישיבות,
 בימינו שעוד באמונה בבית־המיקדש, הכוהנים

השלישי. המיקדש יוקם

 ייהרסו אם רק אפשרי שזה מובן
 כיפת־ וביניהם האיסלאמיים המקדשים

 המקודשים אל־אקצה, ומיסגד הסלע
 קודשי כמו בעולם מוסלמים למיליארד

ומדינה. מכה
 גלוי באופן מטיפים אלה קיצוניים חוגים
 והנוצריים המוסלמיים התושבים של לסילוקם

 הם בפרט. ומירושלים בכלל, מארץ־ישראל
 עיקרון היהודית, בתורה מעיקרון־העל מתעלמים

 הארץ" ולאזרח ולגר לכם תהיה אחת .חוקה
(במידבר).
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 החלה הר־הבית על ההשתלטות ערכת **
 השילטונות על ציבורי לחץ מישורים: בכמה 1*

 ביטול הר־הבית: על יהודים תפילת להתיר
על לעמוד מיהודים המונע ההילכתי האיסור

 על איומים של וסידרה קדושתו: בשל הר־הבית,
 המשמשים המוסלמי, (ההקדש) הוואקף אנשי

הר־הבית. על למתרחש כאחראים
 תל- כמה התפרצו ,1982 בראשית
 לשער־המוגרבים קנאיים מידי־ישיבה

 שילטי את וקיעקעו מחקו שבהר־הבית,
 לפי המזהירים.אסור הראשית, הרבנות

 מפני הר-הבית לשטח להיכנס דץ־תורה
 דאז, הראשי־לישראל הרב קדושתד.

 את לחדש שלא צידה גורן, שלמה
 מקורי סיגנון זהו במקום. השלטים
פסק־הלכה. לביטול

 גילה המג׳לס, שער ליד ,1983 במרס 3ב״
 שקית־ניילון. בתוך מיטען־חבלה ערבי שוטר

 חומר־נפץ של קילוגרם חצי שהכיל המיטען,
 מתפללים שמאות לפני שעה התגלה צה׳לי,

 לתפילת בדרך השערים את עברו מוסלמיים
 היה במקום, המיטען התפוצץ אילו יום־השישי.

אבירות. למאות גורם
 פשטה 1983 במרס 11ל־ 10ה־ שבין בלילה

 זרועות־ביטחון עם ביחד מישטרת־ירושלים,
 אריאל, ישראל הרב של ביתו על אחרים,

 לכדה המישטרה שבעיר״העתיקה. ברובע־היהודי
 שהיו מקריית־ארבע, תלמידי־ישיבה עשרות כמה

קשר.
 הגבול לגבי ספק במערת־המכפלה קיים אם

 ספק שום אין שבהר־הבית הרי היהודי־מוסלמי,
 לקודשי יהודית התנכלות שכל וברור כזה,

 האיסלאם עולם את להפוך עשויים הר־הבית
 סעד השייח' אמר עיתונאי בראיון רותחת. ללבה
 לך .תאר הוואקף: על הממונה אל־עלמי, א־דין

 ספרד ממשלת אל עכשיו יבוא המוסלמי שהעולם
 שם שנבנו המיסגדים מאות את וידרוש

 מיסגדים אלפי ואולי מאות. הרי בימי־הביניים.
 כולו. שבעולם והגדולים היפים מן ובהם שם, נבנו
 כל את שנדרוש וצודק הגיוני זה יהיה האם

 יקבל בעולם מישהו האם היום? האלה המקומות
כזה?" טיעון

 מאות על השייח׳ סיפר ראיון באותו
 באחד אליו. המגיעים מיבתבי־איום

 את .פנה השאר: בין נכתב, מהם
 דינארים מיליון לך ונשלם אל־אקצה
 — הר־הבית את תפנו לא אם ירדניים.

אתכם:״ נהרוג
 הכניסה ליד נמצא ימים כמה כעבור

 מיכתב הגיע למחרת מיטען־דמה. לאל־אקצה
אמיתי!" מיטען יהיה זה הבאה .בפעם שאיים:

 על בשתיקה לעבור המוסלמים של אי־כוונתם
 להם הקדושים למקומות התכופים האיומים

 על להגנה הגוברת בהתארגנותם מתבטאת
 קר. נשק אגירת גם הכוללת הר־הבית, מיסגדי

 הם מבפנים. מתבצרים שהמוסלמים סוד זה אין
 להר־הבית מתחת ומינהרות כניסות חוסמים

 באחרונה שערים. וחוסמים ובלבנים, בבטון
 השומרים מיספר את המוסלמי הוואקף הגדיל

 השומרים את וצייד הר־הבית, על הקבועים
 על מכשירי־קשר. של משוכללת במערכת
 בדרך .כיתת־כוננות" גם כיום מצוייה הר״הבית

קבע. של
 היסוס, בלא טוענים הישראליים המיזרחנים

 הערבים של הדתי המוקד את מהווה שהר־הבית
 לשפוך נכונים שהם משוכנעים, הם בפלסטין.

 מזכירים המיזרחנים קודשם. מקום הגנת על דמם
 להגן ומיהרו כפריים אלפי הגיחו 1929 שבשנת

 לדעתם, לה, שנשקפה רחבת־המיסגדים, על
 תרפ״ט. מאורעות החלו בכך הציונים. מצד סכנה

 בידי 1968ב־ ״אל־אקצה״ מיסגד הוצת כאשר
 מצד נדרשו רוהאן, מייקל האוסטרלי המטורף

 כדי בלתי־נלאים מאמצים שילטונות־ישראל
 את במקום. אלימה איסלאמית התפרצות לבלום

 הניצוץ בדבר הרבות המיקצועיות ההערכות
ניסח הר־הבית על גדולה תבערה להדליק העשוי


