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Марија Андрејевна Мономенова (Фото: Руска народна линија)
(Руска народна линија, 24. 9. 2020)
Руски милијардер и власник фудбалског клуба „Челзи“, Роман Абрамович,
приложио је више од 100 милиона долара израелској ултрадесничарској организацији,
коју оптужују за исељавање палестинских породица из Јерусалима и умешаност у посао
изградње Трећег јерусалимског храма[1] у Израелу.
Израелски археолози који обављају ископавања на Храмовној гори јединствени су
у свету по томе што за своја ископавања користе грејдере (велике грађевинске машине
– прим. СС). По свему судећи, ови „археолози“ чак и не скривају прави циљ својих
ископавања.
Догађаји око Храмовне горе нису нови, али су сада постали познати поједини
интересантни детаљи овог проблема.
Испоставило се да се градња Трећег храма реализује руским новцем…
Арпаска редакција BBC јавља да је међународни конзорцијум новинара који води
истрагу добио приступ бази Fin CEN специјалног одељења министарства финансија САД
за борбу против финансијског криминала.
Део базе је посвећен активностима бизнисмена Романа Абрамовича.
Овај ТВ канал тврди да Абрамович, који иначе има израелско држављанство,
финансира израелско насељавање у „Источном Јерусалиму.“
Он је спонзор крајње десничарске организације „Елад“, која је од свог оснивања 1986. године
у арапском рејону Силван (Силоам, Шилоах) населила око стотину јеврејских породица.

Арапска редакција канала BBC о делатностима Романа Абрамовича, 21. 9. 2020.
„Елад“ је одговоран за десетак случајева исељавања Палестинаца и води неколико
скупих вишегодишњих судских спорова у циљу заузимања палестинске територије.
Примера ради, израелска полиција је после двдесетчетворогодишње парнице иселила
самохрану мајку са четворо деце из њихове куће у Силвану да би кућу предала „Еладу“.
Суд је утврдио да је мајка те жене, пошто је живела у иностранству, напустила кућу,
независно од тога што су у њој живели њена кћерка и унуци, и из тог разлога су ови
Арапи изгубили право својине.
Према подацима израелске невладине организације „Мир сада“ у јануару се у Силвану
још најмање сто породица суочило са судским поступцима за исељење.
Четири компаније преко којих је Абрамович финансирао „Елад“ имају седиште на
британским Девичанским Острвима, и све су регистроване истог дана 2003. године,
а управо су ове компаније финансирале више од половине укупних активности „Елада“
у периоду од 2005. до 2018. године.

Роман Абрамович код Зида плача

Један од праваца деловања „Елада“ тиче се парка „Град Давидов“ који се налази
унутар зидина Старог града, где се обављају археолошка ископавања остатака
Јерусалима из периода Првог храма. Према библијском предању, Силван се сматра
местом где се првобитно налазио град Давидов. Прва ископавања у циљу
проналажења старог града спровели су овде Британци још у 19. веку.
Успевши да освоји 1948. године западни део Јерусалима, Израел је остатак града
окупирао после нешто мање од двадесет година, 1967, и од тада креира „реалност
на терену“ путем анексија и изградње насеља, како би обезбедио своје претензије на
целокупни град. Убрзо после завршетка блискоисточног рата (Шестодневни или Јунски
рат), исте 1967. године започела су велика археолошка ископавања под
покровитељством Министарства вера Израела.
Влада је 1977. године предала контролу над археолошким ископавањима „Града
Давидовог“, који је отворен за јавност, ником другом него организацији „Елад“. Од
тада „Елад“ користи археолошка ископавања како би конфисковао палестинску земљу.
Интензивна активност у Силвану укључује и подземна ископавања и изградњу
тунела, од којих неки досежу све до џамије Ал Акса.
„Данас раскопавањима око Ал Аксе руководи крајње реакционарна организација
јудео-нацистичког усмерења – Елад. Они покушавају да заузму и униште цео Силван“,
каже Јара Хавари, научни сарадник палестинске политичке мреже „Ал Шабака“.
„Они располажу огромним фондовима. Њиховим догађајима су присуствовали рускојеврејски олигарси Лав Левијев и Роман Абрамович.“

Тунел испод Источног Јерусалима

Јара Хавари сматра да је „археологија само један од механизама помоћу којих
Израел покушава да сачува своју власт над палестинским народом.
Библијско предање се користи од стране циониста као димна завеса за спровођење
колонијално-насељеничког пројекта и изградњу подземног Трећег храма за Месију“.
The Middle East Eye саопштава да први тунел који је био пробијен, и који је назван
„Хасмонејев тунел“, дугачак је 500 метара и налази се на западној страни џамије Ал
Акса, где се некада налазила Мароканска четврт Старог града у Јерусалиму. Овај рејон
се простире дуж Западног зида (Зид плача) и у потпуности је био разрушен од стране
израелских власти само три дана након што је Израел заузео Источни Јерусалим.
Јерусалимски археолог-истраживач, Абдел Разак Матани, тврди да је непознат тачан
број тунела који су пробијени испод комплекса џамије Ал Акса и Старог града.
Он истиче да израелске власти обавештавају јавност само о неким тунелима, док у исто
време забрањују свим другим археолозима и геодетама да истражују овај рејон.
Унутар тунела могу се видети темељи џамије Ал Акса, који су откривени као
последица ископавања.
Тунели су, како тврде стручњаци, почели да представљају озбиљну претњу за темеље
комплекса Ал Акса. Археолог Наџех Бкајрат каже да се мрежа тунела рачва и простире
на западу до рејон Ејн Карем, на истоку до џамије Ал Акса у Старом граду, на северу
до Врата Дамаска, док јужне гране досежу до Силвана.
Бкајрат каже како су последице деловања „Елада“ врло озбиљне. Услед ископавања
страдала су многа здања у Силвану, захваћени су темељи 16 исламских споменика који
се налазе на правцу ископавања. Стотине стамбених домова Палестинаца неповратно
су нестали. Бкајрат напомиње да су израелска ископавања била заустављена само на
неколико месеци 1974. године, након што је УНСЕКО обуставио сву помоћ Израелу.
После тога се исте године срушила историјски значајна школа Џавахирија западно од
комплекса џамије Ал Акса.

Плакат Крунисање Месијино у тунелу испод Источног Јерусалима

Спуштајући се у један од многобројних тунела под Старим градом, посетиоци бивају
окружени симболима који представљају оно што се некада налазило на том светом
месту. Како истовремено Јерусалим има дугу, мултикултурну и мултирелигиозну
историју, информације које се дају у тунелима искључиво се фокусирају на јеврејску
историју града.
Осветљени екрани показују тродимензионалне моделе изградње Трећег храма,
а такође и живописне слике радника који граде храм и размештају његов камен.
У стакленим витринама изложени су папирни свици са стиховима из Торе
о доласку Месије (за православне Антихриста).
Данас су тунели опремљени озбиљном инфраструктуром, претворили су се у прави
подземни град са бетонским зидовима, металним сигурносним конструкцијама
и клима уређајима. Ту су и просторије за молитву и култно умивање, као и просторије
за верске свечаности конференције.
Чудни су путеви Господњи. Данас се храбри становници Силвана боре, не само за своја
законска права, не само за муслиманске светиње, већ и за судбину целокупног
човечанства. Та борба траје како на земљи, тако и под земљом.
Ипак, није ли тачно, да се кобни план изградње Трећег храма ђаволски вешто
реализује на било чијим средствима, него баш нашим средствима, новцем
„зарађеним“ пљачком руског народа…
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[1] Прим. ЗЧ: Први храм који је саздао Соломон, разрушен је за време вавилонског
цара Навукодоносора. Други је подигнут на том истом месту крајем шестог века пре
рођења Христоса и њега су срушили римски легионари 70. године. Пошто већина
Јудејаца није препознала у Христу Месију, они за довршетак изградње Трећег храма
везују долазак другог „Месије“, кога Св. Предање Православне Цркве назива
Антихристом. Више у тексту Владимира Димитријевића.

