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تمهيد:
شكّلتّهبةّبابّالرحمةّفرصةّسانحةّسمحتّبعودةّحالةّالرباطّالمقدسيّإلىّمسرحّاألحداثّ،وهيّعودةٌّلحالةّجمعيّةّتشّرر ّ

فيهاّالشرائحّواألطيافّالمخرلفةّ،وتحولّالرباطّمرةّأخرىّإلىّفعلّجمعيّّلمواجهةّاالحراللّوأذرعهّ،تجلّىّفيّمشّارةةّعشّ ار ّ
الفلسطينيينّفيّربّاطّمسّرمرّأمّاصّم ّلّىّبّابّالرحمّةّ،ورفّ

ّأيّّمحاولّةّمّنّل ّلّاالحّراللّل سّّرهّ،وهّوّمّاّمكّنّالمقدسّيّينّ

منّإعادةّفرحّالم لىّالذيّأغلقهّاالحراللّعاصّّّّ،2003وأعادّإلىّاألذهانّن ّرّهبّةّبّابّاألسّباطّفّيّّ،2017/7/27ليؤةّدّ
لدرةّحالةّالرباط ّالجماهيريةّعلىّمواجهةّاالحراللّ،مرسلحةّب مودّوثبا ّاسرثنائيّينّ .
وعلىّالرغمّمنّانر ارّالمقدسيينّفيّّ،2019/2/22لمّتسرقرّّاألوضاعّفّيّبّابّالرحمّةّ،إذّتحّاولّأذرعّاالحّراللّومناماتّهّ
المرطرفةّإعادةّإغالقّالم لىّ،ع رّاالسرهدافّالمر ررّ،ومحاوال ّإفراغهّمنّمحروياتهّوأثاثهّ،وماّير لّبّذل ّمّنّاسّرهدافّ
ّ
الحراسّوالم لينّداخلهّ،وتقدّ صّهّذهّالمّادةّإطاللّةّعلّىّمجريّا ّاألحّداثّفّيّمنطقّةّبّابّالرحمّةّمنّذّانّدالعّالهبّةّإلّىّشّهرّ
تموز/يوليّّوّّ،2019مسّّرندةّإلّّىّّالمعطيّّا ّال ّواردةّفّّيّتقريّّرّعّّينّعلّّىّاألل ّّىّالسّّنويّالّ ّّ13ال ّّادرّعّّنّمؤسسّّةّالقّّدسّ
الدوليةّ .
******
اسّّرمرّاسّّرهدافّأذرعّاالحّّراللّللمنطقّّةّالشّّرميةّمّّنّاألل ّّىّ،وخاصّّةّمحّّي ّم ّّلىّبّّابّالرحمّّةّ،ع ّّرّالرحامهّّاّباسّّرمرارّ،
ّروطناّبّأداءّصّلوا ّ
ومحاولةّالمسروطنينّأداءّال لوا ّالرلموديةّفيهاّ،ةماّفيّّ2019/3/4سمحتّشرطةّاالحراللّلّّّ38مس ا

تلموديةّعلنيةّلربّبابّالرحمةّ.1وهيّاعرداءا ّت رر ّفيّأياصّالرصدّ،مّاّيؤةّدّاسّرهدافّاالحّراللّلهّذهّالمنطقّةّ،واخريّارهمّ
لهاّلجعلهاّالجزءّالذيّيسروعبّالمسروطنينّ،وهوّماّتمّمواجهرهّمنّل لّالفلسطينيينّ .
شّّهدّم نّّىّب ّّابّالرحمّّةّتط ّ ّّو ار ّةثي ّرةّ،والّس ّّيماّمنّّذّّ2019/2/17ح ّّينّاكشّّرلّالمقدس ّّيونّالسسلسّّلةّوالقف ّّلّالّّذيّأث ر ّّهّ
االحّراللّعلّىّال وابّةّالوالعّةّأعلّىّالّدردّالمّؤديّإلّىّبّابّالرحمّّةّ.وعلّىّأثّرّذلّ ّبّدأ ّالّدعوا ّفّيّالقّدسّإلّىّالربّاطّعنّّدّ
بابّالرحمةّ ّ،وس قّهذهّاألحداثّاجرماعّمجلسّاألولّافّوشّؤونّ
المقدسّا ّاسسّّالميةّفّيّالم نّّىّ،وتحّّذيرّعّددّّمّّنّالمرخ

ّّينّ

والنشطاءّفيّالقّدسّالمحرلّةّمّنّإلّداصّاالحّراللّعلّىّبنّاءّةنّيسّ
فيّّه ّ،وتحويّّلّبّّابّالرحمّّةّإلّّىّبّّابّم اربّّةّ خّّرّ.بعّّدماّتمكّّنّ
الش ّّبانّالمقدسّ ّّيونّم ّّنّةسّ ّّرّاأللفّ ّّالّالر ّّيّوضّ ّّعهاّاالحّ ّّراللّ،
اعرقلّتّ لواتّهّسّيدةّمقدسّيةّوأربعّّةّشّبانّ،ثّمّأغلقّتّجميّ ّأبّوابّ
 1المركز الفلسطيني لإلعالمhttps://www.palinfo.com/252441 ،2019/3/4 ،
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المسجدّ.واسرمرّالمقدسيونّفيّالرباطّبشكلّيوميّحرىّاسرطاعواّفرحّأبوابّالم لىّيوصّالجمعةّّ .12019/2/22
شّّكلتّهبّّةّبّّابّالرحمّّةّضّرب اةّلاصّمةّلجهّّودّنمنامّّا ّالمع ّّدنّ،حيّ ّاسّّرطاعّالمقدسّّيونّبّّرالحمهمّوثبّّاتهمّةسّّرّمحّّاوال ّ
االحراللّاسبقاءّعلىّإغالقّم لىّبابّالرحمةّ ّ.وظهرّحجمّالخيبةّالريّمنيتّبهاّنمناما ّالمع دنّفّيّت ّريحّالنّاطقّباسّمّ
هذهّالمناما ّإبراهاصّبلوخّفّيّّ،2019/2/22بّالقولّإنّهبّةّبّابّالرحمّةّهّدمتّمّاّسّعىّإليّهّاالحّراللّفّيّالسّنوا ّالّثالثّ
األخيرةّ،ولالّناليوصّضاعتّثالثّسنوا ّمنّالمحاولةّوالسّيطرةّوالعمّلنّ،2ووضّ ّبلّوخّضّمنّمنشّورهّصّوراّةّلمئّا ّالم ّلينّ
فّيّمنطقّةّبّابّالرحمّّةّداخّلّاألل ّىّ،وأظهّّر ّتعليقّا ّالمسّروطنينّحجّّمّاللّربةّالرّيّتلقّاهّّاّالجمهّورّالّداعمّلاللرحامّّا ّ،

ىّرداّعلىّاالنر ارّ .3
فوض ّالعديدّمنّالمعلقينّصورةّنالمع دنّ،وطالبّ خرونّبر ثيفّالرحاصّاألل
ا
دنّاجرماعاّفّيّّ،2019/3/3نالشّتّفيّهّردّهّاّعلّىّ
ّوعلىّأثرّاالنر ارّالفلسطينيّفيّهبةّبابّالرحمةّ،عقد ّنمناما ّالمع
ا
ّدداّمّّنّالخطّّوا ّ
فّّرحّالمقدسّّيينّللم ّّلىّ،وشّّار ّفّّيّاالجرمّّاعّحاخامّّا ّونشّّطاءّفّّيّهّّذهّالمنامّّا ّ،وألّّرّّاالجرمّّاعّعّ ا
الر عيديةّ،منهاّالدعوةّإلىّالرحاصّبابّالرحمةّوتحويلهّإلىّةنيسّيهوديّ،وإل اءّدّورّدائرةّاألولافّاسسالميةّ،وإلامّةّنمديريّةّ
يهوديّةنّترّّولىّشّّؤونّاألل ّّىّ،ومطالبّّةّسّّلطا ّاالحّّراللّبالسّّماحّلليهّودّبّّالوجودّالّّدائمّفّّيّالمسّّجدّ،وأعلنّّتّعّّنّتحلّّيرهاّ
لرااهرةّحاشدةّفيّالقّدسّالمحرلّةّفّيّّ، 2019/3/21وأرسّلتّل ارراتهّاّإلّىّمخرلّلّاألحّزابّالسياسّيةّاسسّرائيليةّ،وأشّار ّفّيّ
رسّالرهاّإلّىّأنهّّاّتشّررطّلّّدخولهاّفّيّأيّتحّاللّحكّّوميّ،أنّتقّدصّالحكومّّةّالقادمّةّتعه اّداّبفّّرنّنصّالةّاليهّّودّالعلنيّةنّداخّّلّ

األل ىّ .4

وم ّ ّاس ّّرمرارّف ّّرحّم ّّلىّالرحم ّّةّ،أعّّاد ّالمنام ّّا ّالرهويدي ّّةّمحاوالته ّّاّلرفّ ّ ّأعّّدادّمقرحم ّّيّاألل ّّىّ،فمّ ّ ّالرّ ّرابّعي ّّدّ
نالمساخرنّاليهّوديّ،دعّ تّنمنامّا ّالمع ّدنّأن ّارهاّإلّىّالمشّارةةّفّيّالرحّاصّالمسّجدّفّيّّ،2019/3/21فّيّسّياقّممارسّةّ
ّةّ.وأعلنّّتّهّّذهّالمنامّّا ّتناّّيمّبّرامإّإرشّّاديةّواحرفاليّّةّضّّمنّااللرحّّاصّ،مّّنّضّّمنهاّ
المزيّّدّمّّنّاللّ ّسغّّالقّبّّابّالرحمّ ّ
ارتداءّاألزياءّالرن ريةّوشربّالخمورّداخلّاألل ىّ،ومّنّأبّرزّالمنامّا ّالرّيّأعلنّتّمشّارةرهاّفّيّهّذهّااللرحامّا ّنمنامّةّ
أمنّّاءّالمع ّّدنّ،ونمنامّّةّنسّّاءّألجّّلّالمع ّّدنّ،ونمنامّّةّطّّالبّألجّّلّالمع ّّدنّ. 5وعلّّىّالّّرغمّمّّنّهّّذهّالّّدعوا ّ،فشّّلتّأذرعّ
ّروطناّ،فّّيّظّّلّوجّّودّعش ّ ار ّالم ّّلينّ
االحّّراللّفّّيّحشّّدّأعّّدادّتّّذةرّفّّيّّ،2019/3/21فلّّمّيقّّرحمّاألل ّّىّسّّوىّّ63مسّ ا
والمرابطينّفيّالمسجدّ .6

التطورات والمآالت ،موقع مدينة القدسhttps://tinyurl.com/yy96rsxz ،2019/3/7 ،
 1براءة درزي :مصلّى باب الرحمة:
ّ
 2موقع مدينة القدسhttps://tinyurl.com/yyslncy3 ،2019/2/23 ،
 3النجاح اإلخباريhttps://tinyurl.com/yxsldpao ،2019/3/23 ،
 4عرب https://tinyurl.com/y46k8dsa ،2019/3/4 ،48
 5البوصلةhttps://tinyurl.com/y24eu66r ،2019/3/20 ،
 6وكالة وفا ،أبرز االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل آذار/مارس https://tinyurl.com/y26vpgzn ،2019
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وم ّفرحّشرطةّاالحراللّالبابّأماصّالرحاما ّالمسروطنينّفيّاألياصّالعشرةّاألخيرةّمنّشهرّرملانّ،شكلّالرحّاصّنيّوصّتوحيّدّ
القّّدسنّفرصّّةّل ّّنمناما ّالمع ّّدنّسب ّرازّلوتهّّاّولّّدرتهاّعلّّىّحشّّدّ الفّالمسّّروطنينّ،وم ّ ّت ّّاعدّاألنبّّاءّعّّنّإمكانيّّةّمن ّ ّ
االلرحامّّا ّفّّيّهّّذاّاليّّوصّ،طال ّّتّنمنامّّا ّالمع ّّدنّبإل ّّاءّلّرارّشّّرطةّاالحّّراللّ،وةّ ّّرر ّإعالنهّّاّأنهّّاّسّّوفّنتحشّّدّا الفّ
الرماسّّاّإلّّىّالمحكمّّةّاسس ّرائيليةّالعليّّاّ
لمواجهرّّهّوالرحامّّهّفّّيّذا ّاليّّوصنّ ّ،وةشّّفتّم ّّادرّإعالميّّةّأنّأحّّدّالمسّّروطنينّلّّدصّ ا

سل اءّالقرارّ،ولالّإنهمّنمسرعدونّللحربّمنّأجلّالرحاصّاألل ىّفيّذل ّاليوصنّ .1

وفّّيّّ،2019/6/2الم ّّادفّيّّوصّّ28رملّّانّ،سّّمحتّشّّرطةّاالحّّراللّبالرحّّاصّالمسّّجدّاألل ّّىّلالحرفّّالّب ّّّنيّّوصّتوحيّّدّ
مسروطناّ،بحمايةّمشّددةّمّنّل ّلّلّوا ّاالحّراللّ،وت ّدىّالم ّلّونّفّيّالمسّجدّللمقرحمّينّبهرافّا ّ
القدسنّ،فالرحمهّّ1179
ا
الر يّرّ.والرحمّّتّلّوا ّاالحّّراللّالخاصّةّاألل ّّىّفّيّال ّّباحّالبّّاكرّ،وحاولّتّإخّرادّالمعر فّينّمّّنّالم ّلىّالق لّّيّبّّالقوةّ،

لخفّ

ّديداّّ،واعرّّد ّلّوا ّاالحّّراللّبقنابّّلّ
ّوتراّش ا
ّأعّّدادّالمعر فّينّالّّذينّسّيواجهونّالمسّّروطنينّ.وشّهد ّسّّاحا ّاألل ّىّتّ ا

ازّوالرصاصّالمطاطيّعلىّالم لينّوحراسّاألل ىّ.2وصرحّوزيّرّاألمّنّالّداخليّفّيّحكومّةّاالحّراللّغلعّادّإردانّأنّ
ال ّ
ّةّ،وأنّهّنأصّرّّعلّىّهّذاّالهّدفّنهّارّاألحّدنّ،وأعلّنّأنّهّلّمّيّأمرّ
مهمرهّترمثلّبلمانّدخولّاليهودّإلّىّالمسّجدّاألل ّىّبحري ّ
بوللّااللرحاما ّاألل ىّعلىّالرغمّمنّحدوثّمواجها ّمّ ّالم ّلينّالمسّلمينّفّيّالمسّجدّفّيّذلّ ّاليّوصّّ،والّرحمّالمسّجدّ
ّ1600مسروطنّحسبّادعائهّ .3
ّ
التعامل السياسي مع هبة باب الرحمة وتطوراتها:
ّيّمعنيّاّبهّاّأكثّرّ،ومّنّأبّرزّالموالّلّمّاّنقّلّ
لمّتحلرّهبةّبابّالرحمّةّبقّوةّعلّىّالمسّروىّالسياسّيّ،إذّةّانّالمسّروىّاألمن
ا

عّّنّبنيّّامينّنرنيّّاهوّ،رئّّيسّحكومّّةّاالحّّراللّ،لجهّّةّلولّّهّإنّّبّّابّالرحمّّةّلّّنّيكّّونّم ّّلىّ.ةّّذل ّ،شّّار ّيهّّوداّغلي ّ ّفّّيّ
ذار/مارسّ( ّ2019ل لّخروجهّمنّنال نيستن)ّفيّاجرماعّلعددّمنّنشطاءّنالمع دنّلمنالشةّالرطّو ار ّفّيّبّابّالرحمّةّ،ورأىّ
المجرمعونّأنّإنشاءّمسجدّجديدّفيّاألل ىّيعنيّنأنّالمسّلمينّخّالفواّالوضّ ّالقّائمنّ،مّاّيعنّيّأنّنإسّرائيلّعليهّاّأنّتخرلّهّ
كذل نّ ّ.

4
 1صحيفة القدس المقدسيةhttps://tinyurl.com/y4ha6jna ،2019/5/14 ،
 2وكالة األناضولhttps://tinyurl.com/y2q3mg8c ،2019/6/2 ،
 3وكالة شهابhttps://tinyurl.com/y3wpqgul ،2019/6/2 ،
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تعامل المستوى األمني اإلسرائيلي مع الهبة:
ّراللّدورّة ي ٌّرّفّّيّمحاولّةّإخمادهّّاّ،ففّّيّليّلّّ2019/2/19الرحمّّتّالمنطقّّةّ،
مّ ّانّّدالعّهبّةّبّّابّالرحمّّةّ،ةّانّلقّوا ّاالحّ
ٌ
واعرد ّبوحشيةّعلىّالم ّلينّوالمّرابطينّ،وأغلقّتّأبّوابّالمسّجدّ،واسّرفرد ّبالم ّلينّداخلّهمّمّاّأدىّإلّىّإصّابةّأكثّرّمّنّ

خرينّ .1
ّ20م اّلياّ،واعرقالّّ ّ13
وبعّّدّفّّرحّالمقدسّّيينّم ّّلىّبّّابّالرحمّّةّفّّيّّ،2019/2/22ومحّّاوال ّاالحّّراللّالمر ّّررةّإعّّادةّإغاللّّهّ،الّّرحمّلائّّدّشّّرطةّ
االحراللّفيّالقدسّيوراصّهليفيّاألل ىّفيّّ2019/2/27رافقهّمسؤولّة يرّفيّجهازّنالشابا نّ،بحمايّةّمّنّلّوا ّاالحّراللّ
الخاصّّةّالّّذينّالرحم ّواّم ّّلىّالرحمّّةّ،وجّّالواّفّّيّأرجائّّه ّ.2وفّّيّع ّّرّاليّّوصّنفسّّهّ،الرحمّّتّعناصّّرّمّّنّالق ّوا ّالخاصّّةّ
الرقطتّصوراّلألثاثّوللم لينّداخلهّ .3
الم لىّ،و
ا
وف ّّيّس ّّياقّتقيي ّّدّحرة ّّةّم ّّوظفيّاألول ّّافّ،ش ّّهد ّأش ّّهرّالرص ّّدّإص ّّدارّ
ل ار ار ّإبعادّبحقّشخ يا ّمهمةّفيّمجلّسّاألولّافّ،ففّيّأثنّاءّتطّو ار ّ
هبّّةّبّّابّالرحمّّةّاعرقلّّتّلّوا ّاالحّّراللّفجّّرّيّّوصّّ2019/2/24ةّ مّالّمّّنّ
رئ ّّيسّمجل ّّسّاألول ّّافّ الش ّّيبّع ّّدّالعا ّّيمّس ّّلهبّ،ونائب ّّهّالش ّّيبّن ّّاجحّ
بكي ّ ار ّ،لنحّّوّّ12سّّاعةّ،ثّّمّأصّّدر ّبحقهمّّاّل ّراريّإبعّّادّعّّنّاألل ّّىّ
س ّّبعةّأي ّّاصّ.4وف ّّيّ ّ2019/3/3مّ ّ ّانره ّّاءّم ّّدةّاسبع ّّادّاألول ّّىّأص ّّدر ّ
بعينّيوماّ .5
سلطا ّاالحراللّلرااراّ خرّبإبعادّالشيبّسلهبّعنّاألل ىّأر
ا
ونقلّاسعالصّالع ريّ،فيّّ،2019/3/3عنّم ّدرّسياسّيّلولّهّإنّغلعّادّ

إبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب عن األقصى

إردانّ،وزيرّاألمّنّالّداخليّ،أصّدرّتوجيهاتّهّإلّىّالشّرطةّبّإخالءّالم ّلىّ
منّمحروياتهّبماّيشملّالمعّدّا ّوالسّجادّالمسّرخدصّفّيّال ّالةّ.ومّ ّإد ار ّالمسّروىّاألمنّيّأنّهّلّنّيكّونّمّنّالممكّنّإغّالقّ
نىّمفروحاّل نّم ّتجريدهّمنّةّلّمّاّ
بابّالرحمةّوإعادةّالوض ّإلىّماّةانّعليهّل لّالهبةّ،با ّالهدفّالمق ولّلديهّإبقاءّالم
ا
يمكنّأنّيفيدّفيّوصفهّم لىّ،وةانتّلوا ّاالحراللّحري ةّعلىّالرحاصّالمكّانّباألحذيّةّلرأكيّدّعّدصّاعررافهّاّبّهّةم ّلىّ.
ّموحاّنإجّراءّأيّّت ييّرّ
وفيّهذاّاسطارّةانّت ريحّالوزيرّإردانّأنّالمسلمينّيمكنهمّال الةّفيّأيّمكّانّ،ل ّنّلّنّيكّونّمس ا

فيّج لّالمع دّوإلامةّم سجدّ خرّ،الّعندّبابّالرحمةّوالّفيّأيّمكانّ خرّعلىّج لّالمع دنّ .

5

 1وكالة وفاhttps://tinyurl.com/y6cmwbrb ،2019/2/19 ،
 2وكالة وفاhttps://tinyurl.com/yxh2olbe ،2019/2/27 ،
 3وكالة وفاhttps://tinyurl.com/yyurzdhf ،2109/2/27 ،
 4عرب https://tinyurl.com/y5f5v24r ،2019/2/24 ،48
 5وكالة وفاhttps://tinyurl.com/y649nwwf ،2019/3/3 ،
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لّمّت ّّنّالرحامّّا ّالم ّلىّاألداةّالوحيّّدةّالرّّيّاسّرخدمرهاّلّوا ّاالحّّراللّلاللرفّافّعلّّىّن ّّرّهبّةّبّّابّالرحمّّةّ،إذّاسّّرهدفتّ
وصّّاّ،ففّّيّّ2019/3/17أبعّّد ّ
عمومّاّ،وفّّيّم ّّلىّبّّابّالرحمّةّخ
ا
لّوا ّاالحّّراللّالعن ّّرّالبشّريّفّّيّالمنطقّّةّالشّّرميةّ ا
سلطا ّاالحّراللّحارسّينّبر همّةّنإعالّةّعمّلّالشّرطةّعنّدّم ّلىّبّابّالرحمّةنّ.1وفّيّّ2019/3/20اعرقلّتّلّوا ّاالحّراللّ

الحارسّ محمدّال الحيّمنّمنطقةّبابّالرحمةّ،والرادتهّالىّأحدّمراكزهاّفيّال لدةّالقديمةّللرحقيّقّمعّهّ.2وفّيّّ2019/3/24
اعرقلتّلوا ّاالحراللّمقدسيةّلرقّديمهاّشّروحا ّعّنّالمسّجدّاألل ّىّوم ّلىّالرحمّةّفّيّالمنطقّةّ ّ.3وتقّدصّهّذهّالنمّاذدّمّنّ
شهرّ ذارّ/مارسّّ2019صورةّعنّتعاملّلوا ّاالحراللّم ّأيّمحاولةّلعمّارةّالمنطقّةّبالعن ّرّالبشّريّ،خاصّةّبعّدّإعّادةّ
ررّةثيراّفيّاألشهرّالراليةّمنّالرصدّ .
فرحّالم لىّ،وهوّماّت
ا
ّوفّّيّأحّّداثّالهبّّةّ،اسّّرهدفتّسّّلطا ّاالحّّراللّمّّوظفيّدائ ّرةّاألولّّافّاسسّّالميةّفّّيّالقّّدسّالّّذيّفرح ّواّأب ّوابّم ّّلىّبّّابّ
الرحمّّةّ،فأبعّّد ّفّّيّشّّهرّشّّباط/ف رايرّّ9مّّنهمّ،معامهّّمّمّّنّحّراسّاألل ّّىّ.4وم ّ ّبدايّّةّشّّهرّنيسّّان/أبريلّ،ةشّّفتّدائ ّرةّ
اّوموظفاّفّيّاألولّافّمنّذّإعّادةّفّرحّم ّلىّبّابّالرحمّةّ.5
حارس
ا
األولافّاسسالميةّأنّلوا ّاالحراللّاسرهدفتّأكثرّمنّ ّ50ا
ّطينياّعّنّاألل ّىّ،مّنّ
وشهدّشهراّشّباط/ف رايرّو ذار/مّارسّإبعّادّّ191فلس ا

بينهاّّ127لرارّإبعادّخاللّأحداثّهبةّبابّالرحمةّ ّ.

وم ّاسرمرارّعمارةّالم لينّلبابّالرحمةّ،عمد ّلوا ّاالحراللّإلىّمحاولّةّ
ت يي ّ ّّرّط يعر ّ ّّهّب ّ ّّالقوةّ،فف ّ ّّيّّ8وّ2019/7/9أخرج ّ ّّتّبعّ ّ ّ

ّاألث ّ ّّاثّم ّ ّّنّ

الم ّّلىّ،وفّّيّّ2019/7/14الرحمرّّهّلّّوةّمّّنّالوحّّدا ّالخاصّّةّفّّيّسّّاعةّ
مبكرةّمنّال باحّ،وأفرغتّ محروياتهّمنّالخزائنّوالسواترّالخشّ يةّ،ووضّعرهاّ
علىّبعدّعّدةّأمرّارّمّنّالم ّلىّ.6ولّمّت رّلّلّوا ّاالحّراللّبّإخرادّاألثّاثّ
ُ
منّالم لىّ،بلّاسرولتّعلّىّبعّ

عناصر من االحتالل يصادرون األثاث من مصلى باب
ّالقواطّ ّوالخّزائنّالخشّ يةّبعّدّالرحامهّاّ
الرحمة

المسجدّليلّّ .72019/7/21

 1فلسطين اليومhttps://tinyurl.com/y54jf3pz ،2019/3/17 ،
 2موقع مدينة القدسhttps://tinyurl.com/y4gt8glr ،2019/3/20 ،
 3موقع مدينة القدسhttps://tinyurl.com/yxf3f23j ،2019/3/24 ،
 4مركز معلومات وادي حلوةhttps://tinyurl.com/y4wvhzgr ،2019/3/4 ،
 5عربي https://tinyurl.com/y2tewz8z ،2019/4/5 ،21
 6عرب https://tinyurl.com/y49uzbyg ،2019/7/14 ،48
 7وكالة وفا ،أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية على المسجد األقصى خالل تموز/يوليو https://tinyurl.com/y5tc7glv ،2019
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التعامل القانوني:
ّأمر ّبإغالق ّم لى ّباب ّالرحمةّ ،وأمهلت ّمجلس ّاألولاف ّوالشؤونّّ
أصدر ّمحكمة ّال لح ّبالقدسّ ،في ّ ،2019/3/17اا
يوماّللردّعلىّالقرارّ.واسرند ّالقاضيةّدوريتّفاينشراينّ،فيّل ارراهاّإلىّالزعمّأنّمجلسّ
والمقدسا ّاسسالميةّفيّالقدسّ ّ60ا

األولاف ّحول ّالم نى ّإلى ّم لى ّبشكل ّغير ّلانونيّ ،فيماّأشار ّوسائلّاسعالنّالع ريةّإلىّأن ّالمداوال ّفيّالمللّظلتّ
سريةّ،ولمّيسمحّإال ّبنشر ّجملة ّواحدة ّمن ّالقرارّتفيدّأن ّنالمحكمةّمدد ّاألمر ّالمؤلت ّبإغالق ّالم نى ّحرى ّجلسة ّاالسرماعّ
يوما ّللردنّ .1وةانت ّمحكمة ّال لح ّاسسرائيلية ّأمهلتّ ،في ّّ ،2019/3/4مجلسّ
في ّالقلية ّالرئيسةّ ،ويمنح ّلألولاف ّ ّ 60ا
وعاّللردّعلىّطلبّاالدعاءّالعاصّإعادةّإغالقّم لىّبابّ
األولافّوالشؤونّوالمقدسا ّاسسالميةّفيّمدينةّالقدسّالمحرلةّأس اّ

الرحمةّ ّ.2

ّراللّ،وأعلنّّتّرئاسّّةّمجلّّسّاألولّّافّاسسّّالميةّفّّيّالقّّدسّالمحرلّّةّفّّيّ
ّ
ولّّدّرفلّّتّاألولّّافّالرعامّّلّم ّ ّل ّرار ّمحكمّّةّاالحّ
ّ،2019/3/5رف ّ

ّالمهلّّةّ،وأكّّدّالشّّيبّع ّّدّالعاّّيمّسّّلهبّ،رئّّيسّالمجلّّسّ،عّّدصّاالعر ّرافّبالمحّّاكمّاسس ّرائيليةّول ارراتهّّاّ.3

ويمكّنّالقّّولّإنّلّرارّالمحكمّّةّيخّّدصّمسّّاعيّاالحّّراللّالقديمّّةّالجديّّدةّسغّالقّمّّاّيمكنّّهّمّّنّمبّّانّفّّيّاألل ّّىّ،ل ّّنّرفّ

ّ

القرارّمنّاألولافّسدّّالطريقّعلىّذل ّ .
ّ


نماذج من اعتداءات االحتالل على موظفي األوقاف في باب الرحمة:
 فّّيّّ2018/8/13اسّّردعتّسّّلطا ّاالحّّراللّحّّارسّاألل ّّىّأحمّّدّالّّدميريّوغّّازيّعسّّيلةّ،إلّّىّمرةّّزّالرحقيّّقّنالقشلةنّ،بحجةّاعرراضهماّعلىّضربّواعرقالّسيدةّفلسطينيةّمنّمنطقةّبابّالرحمةّداخلّالمسجدّاألل ى.
 فّّيّّ2019/3/4اعرقلّّتّل ّوا ّاالحّّراللّحّّارسّاألل ّّىّسّّامرّأبّّوّلويّّدرّمّّنّداخّّلّالمسّّجدّ،علّّىّخلةيّّةّفرحّّهّم لىّبابّالرحمة.
 فّ ّّيّّ2019/3/15أبعّ ّّد ّسّ ّّلطا ّاالحّ ّّراللّ حّ ّّارسّاألل ّ ّّىّسّ ّّائدّالسّ ّّاليمةّعّ ّّنّالمسّ ّّجدّسّ ّّبعةّأيّ ّّاصّ.وفّ ّّيّيوماّ،وعيسىّبرةّا ّّ7أيّاصّ،برهمّةّنإعالّةّ
ّ2019/3/17أبعد ّشرطةّاالحراللّحارسيّاألل ىّحمزةّالنباليّ ّ15اّ
عملّالشرطةّعندّم لىّبابّالرحمةن.

يومّّاّ،بعّّدّاعرقالّهّمّّنّجهّّةّبّّابّ
 فّيّّ2019/3/20أبعّّد ّسّّلطا ّاالحّراللّحّّارسّاألل ّّىّمحمّّدّال ّالحيّ ّ15االرحمةّفيّالمسجدّاألل ىّ،وأخلعرهّللرحقيقّبمرةزّاعرقالّنالقشلةن.

1
2
3

الجزيرة نتhttps://tinyurl.com/y2ncyjbd .2019/3/17 ،
عربي https://arb.im/1164448 .2019/3/5 ،21
عربي https://arb.im/1164649 .2019/3/5 ،21
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 فّّيّّ2019/3/31اعرقلّّتّعناصّّرّمّّنّ الوحّّدا ّالخاصّّةّالحّّارسّوسّّاصّالحشّّيمّمّّنّأمّّاصّم ّّلىّبّّابّالرحمّّةّبعّّدّفرحهّبابّالم لى.
 فيّّ2019/4/1اعرقلتّلوا ّاالحراللّحارسّاألل ىّمحمودّنجيبّ،بعدّفرحهّم لىّبابّالرحمة. فّّيّّ2019/4/4أبعّّد ّ سّّلطا ّاالحّّراللّحّّارسّاألل ّّىّعم ّرانّالرج ّيّعّّنّالمسّّجدّخمسّّةّأيّّاصّ،ولّّدّتعّّرنّالرج ي ّلللربّبعدّت ديهّلعناصرّلوا ّاالحراللّالخاصةّ،الريّحاولتّتدنيسّم لىّبابّالرحمةّوالرحامه.
 فّّيّّ2019/6/8اعرّّد ّعناصّّرّمّّنّوحّّدا ّاالحّّراللّالخاصّّةّب ّّورةّوحشّّيةّعلّّىّالحّّارسّمهنّّدّإدريّّسّل ّّلّّاعرقال هّ،بعدّت ديهّلعناصرّاالحراللّالريّالحمتّم لىّبابّالرحمة.
ّ



نماذج من اعتداءات االحتالل على المصلين في باب الرحمة:
 فيّّ2018/8/16أبعد ّسلطا ّاالحّراللّ ّ8سّيدا ّعّنّالمسّجدّاألل ّىّالمبّار ّأسّ وعينّّ،وأج ّرتهنّعلّىّدفّ ّكفالّةّماليّةّ،بسّ بّربّّاطهنّفّيّمنطقّةّبّابّالرحمّّةّبّالرزامنّمّ ّالرحّاصّالمسّّجدّاألل ّىّ،والمبعّدا ّمّنّاأل ارضّّيّ
الفلسّّطينيةّعّّاصّّ1948وهّّن ّناهّّدةّأبّّوّشّّقرة ّ،وسلس ّ يلّأمّّارةّ،وسّّاجدةّمحاميّّدّ،وسّّماحّمحاميّّدّ،ونّّورّمحاجنّّةّ،
وابنرهاّإيالفّمحاجنةّ،ومريمّجبارينّ،وفاطمةّمحاميد.1
 فّيّّ2019/2/25أبعّد ّ سّلطا ّاالحّّراللّثالثّةّشّبانّعّّنّالمسّجدّاألل ّىّالمبّار ّ،لفرّ ار ّمرفاوتّةّعلّىّخلةيّّةّهبةّبابّالرحمةّ،فأبعد ّالشابّمحمدّالدلاقّّ6أشهرّ،والشابّنااصّأبوّرموزّّ4أشهر.2
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 1موقع مدينة القدسhttps://tinyurl.com/y2uo4tp7 ،2019/8/16 ،
 2صحيفة القدس المقدسيةhttps://tinyurl.com/y5mn5lyc ،2019/2/25 ،
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