
ِمَن  َلْيلاً  ِبَعْبِدِه  �ْسَرى  �أَ �لَِّذي  »�ُسْبَحاَن  و�ملعر�ج:  �لإ�سر�ء  �أر�ض مباركة ومدينة  باعتبارها  �لإ�سلمية  �لعقيدة  �لقد�ض يف  تاأتي مكانة 
رُي« )�سورة �لإ�سر�ء:1(. ِميُع �ْلَب�سِ �مْلَ�ْسِجِد �َلَر�ِم �إَِل �مْلَ�ْسِجِد �ْلأَْق�َسى �لَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلِنَيُه ِمْن �آَياِتَنا �إِنَُّه ُهَو �ل�سَّ

امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف من اأركان امل�سهد الإ�سالمي يف القد�س، واأحد امل�ساجد الإ�سالمية الرئي�سية: اأوىل القبلتني )قبلة 
امل�سلمني الأوىل يف �سالتهم ملدة �ستة ع�سر �سهرًا(، وثاين امل�سجدين، وثالث احلرمني ال�سريفني، مكة املكرمة وامل�سجد النبوي ال�سريف 

وامل�سجد الأق�سى/ احلرم ال�سريف.

اإليه وزيارته، لقول  وجاء يف ال�سنة النبوية ال�سريفة، الدعوة ل�سد الرحال 
�مل�سجد  م�ساجد:  ثلثة  �إل  �إل  �لرحال  ت�سد  »ل  )ملسو هيلع هللا ىلص(:  الر�سول 

�لر�م وم�سجدي هذ� و�مل�سجد �لأق�سى«.1

ال�سخرة  قبة  م�سجد  ال�سريف:  احلرم  املبارك/  الأق�سى  امل�سجد  ي�سم 
القدمي،  امل�سجد  )امل�سلى(  القبلي،  امل�سجد  )امل�سلى(  امل�سرفة، 
املرواين، م�سلى  امل�سجد  ال�سريف، )امل�سلى(  الرباق  )م�سلى( م�سجد 
والقباب  وال�ساحات  وامل�سليات  امل�ساجد  بقية  ي�سمل  كما  الرحمة.  باب 
مفتوحة،  )ع�سرة  الأبواب  وجميع  والأروقة  واملدار�س  والبوائك  واملاآذن 
الإ�سالمي،  واملتحف  الرباق  وحائط  وامل�ساطب  واملنابر  مغلقة(  وخم�سة 

وكل ما هو فوق الأر�س وحتت الأر�س.
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باب الرحمة
حمطات تاريخية من امل�شهد واأحداث �شهري �شباط واآذار 2019

ت�سكل م�ساحة امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف )1/6( �سد�س م�ساحة القد�س القدمية، وتبلغ م�ساحته )144( مائة واأربعة واأربعني دومنًا 
اأي حوايل مائة واأربعة واأربعني )144( األف مرتًا مربعًا.

حتتوي اجلهات الأربعة للم�سجد على )15( خم�سة ع�سرة بابًا؛ منها )10( ع�سرة ابوب مفتوحة يف جبهتيه ال�سمالية والغربية، و)5( خم�سة اأبواب 
مغلقة يف جهته اجلنوبية ال�سرقية، وتقع �سمن اأ�سوار امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف، وهي اأي�سًا �سمن �سور البلدة القدمية القائم 

حاليًا، وهو �سور ميتد على طول اجلبهتني اجلنوبية وال�سرقية للم�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف. 

تقدم هذه الن�سرة مراجعة تاأريخية موجزة حول باب الرحمة يف الأعراف الثقافية و�سرح حول باب الرحمة: )الباب/ املبنى/ املقربة( وحالة 
»الو�سع الراهن« التاريخي والديني والقانوين )Status quo( وحمطات تاريخية من امل�سهد واأحداث �سهري �سباط واآذار 2019.

وتوثق هذه الن�سرة، مواقف الأطراف الرئي�سية حول الأحداث، وخا�سة ما يتعر�س له امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف من انتهاكات 
لقد�سيته وحماولت فر�س �سيطرة و�سيادة ل�سلطات الحتالل الإ�سرائيلي مع ثبات و�سمود مقاوم فل�سطيني يف القد�س املحتلة؛ كما تت�سمن الن�سرة 

ملحقًا بت�سكيل جمل�س الأوقاف الإ�سالمي يف القد�س 2019.
د. مهدي عبد �لهادي
�لقد�ض
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باب الرحمة
حمطات تاريخية من امل�شهد واأحداث �شهري �شباط واآذار 2019

I .باب �لرحمة يف �لأعر�ف �لثقافية
القد�س مدينة م�سكونة بالتاريخ ومرتبطة بحياة النا�س، ويف عالقة جدلية 
الإن�سان الرتباط بها،  التاريخية، ورغبة  الدينية والروايات  الرواية  بني 
بالنقل  واأحيانًا  )العاطفة(  وبالقلب  )املنطق(  بالعقل  معها،  والتوا�سل 

)الن�سخ( كما و�سلت اإليه عن ال�سلف.2

ول يزال الإن�سان، ي�سعى اإىل ج�سر امل�سافة وبيان احلقيقة وفهم العالقة 
وتف�سري الختالف بني الرواية الدينية )الن�سو�س والأ�سول(، والروايات 
ورجال  والفقهاء  العلماء  وحماولت  والأ�سطورة(،  )احلقيقة  التاريخية 
الأمرين،  بني  اجلمع  اأو  اق�ساء  اأو  اأواإ�سافة  تعديل  واملوؤرخني،  الدين 
ادعاء  اأو  تاأكيد  منها:  ومتداخلة،  وخمتلفة  متعددة  واأغرا�س  لأهداف 
اأو حتريف  اأو ت�سويه  اآخرين،  اأو  اإق�ساء حقوق لآخر  اأو  اإلغاء  اأو  حق ما، 

»الن�سو�س« اأو معانيها اأو اأغرا�سها.3

وقد �سجل عدد من العلماء والفقهاء واملوؤرخني، مكانة باب الرحمة كجزء 
الإ�سالمية،  الثقافة  ال�سريف، يف  املبارك/ احلرم  الأق�سى  امل�سجد  من 
الكرمي  القراآن  �سورة احلديد )12-14( يف  بتف�سري  الجتهاد  وذلك يف 

وحماولة ربطها بق�سايا يوم الآخرة.4

�سورة احلديد: »َيْوَم َتَرى �مْلُوؤِْمِنَي َو�مْلُوؤِْمَنـِت َي�ْسَعى ُنوُرُهم َبْيَ �أَْيِديِهْم 
ِتَها �ْلَْنَهـُر َخـِلِديَن ِفيَها  ِرى ِمن َتْ ـِنِهم ُب�ْسَريـُكُم �ْلَيْوَم َجنَّـٌت َتْ َوِباأَْيَ
َذِلَك ُهَو �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم )12( َيْوَم َيُقوُل �ملَُنـِفُقوَن َو�مْلَُنـِفَقـُت ِللَِّذيَن َء�َمُنو� 
ِرَب  وِرُكْم ِقيَل �ْرِجُعو� َوَر�َءُكْم َفاْلـَتِم�ُسو� ُنور�اً َف�سُ �نُظُروَنا َنْقَتِب�ْض ِمن نُّ
ْحَمُة َوَظـِهُرُه ِمن ِقَبِلِه �ْلَعَذ�ُب )13(  ُه َباٌب َباِطُنُه ِفيِه �لرَّ َبْيَنُهم ِب�ُسور لَّ
ُتْم  َوَتَربَّ�سْ �أَنُف�َسُكْم  َفَتنُتْم  َوَلـِكنَُّكْم  َبلَى  َقاُلو�  َعُكْم  مَّ َنُكن  �أََلْ  ُيَناُدوَنُهْم 
ُكم ِباهلِل �ْلَغُروُر )14(  ْتُكُم �ْلََماِنىُّ َحتَّى َجاَء �أَْمُر �هلِل َوَغرَّ َو�ْرَتْبُتْم َوَغرَّ
ِهَى  �لنَّاُر  َماأَْو�ُكُم  َكَفُرو�  �لَِّذيَن  ِمَن  َوَل  ِفْدَيٌة  ِمنُكْم  ُيوؤَْخُذ  َل  َفاْلَيْوَم 

رُي )15(«. َمْوَليـُكْم َوِبْئ�َض �مْلَ�سِ

 ،)15-12( احلديد  �سورة  »تف�سري«  يف  الفقهاء  بع�س  اجتهاد  جاء  وقد 
ومنهم الإمام ا�سماعيل بن عمر بن كثري )1300-1370م( اأنه روي عن 

عبادة بن ال�سامت وكعب الأحبار وعلي بن احل�سني وزين العابدين، وهذا 
منقول عنهم، على اأنهم اأرادوا تقريب املعنى.. وعر�سه على �سبيل املثال: 
»احلكمة« من  اإىل  الإ�سارة  وان  القراآين«،  بالن�س  اأريد ذكره  ما  »ولي�س 
ذكر كلمة »اجلدار« هو »احلاجز اأو الفا�سل بني املوؤمنني واملنافقني!!«، ل 
تعني هذا اجلدار املعني، وهذا امل�سجد واأن ما وراءه من الوادي املعروف 
عليني،  اأعلى  ال�سماوات، يف  واإمنا اجلنة يف  »جهنم«،  باأنه  النار،  بوادي 

والنار يف اأ�سفل �سافلني!!

اإن تف�سري الفقهاء يقول اأن املراد واملق�سود بذلك اأن هناك: �سور ي�سرب 
املوؤمنون.  اإليه  انتهى  فاإن  واملنافقني،  املوؤمنني  بني  ليحجز  القيامة،  يوم 
دخلوه من بابه، فاإذا ا�ستكملوا دخولهم، اأغلق الباب، وبقي املنافقون من 
الدنيا، يف كفر  الدار  وراءه، يف احلرية والظلمة والعذاب، كما كانوا يف 

وجهل و�سك وحرية.

جماهد:  عن  وروي  والنار«،  اجلنة  بني  »حائط  هو  وقتادة:  احل�سن  وقال 
 »باطنه فيه الرحمة، اأي اجلنة وما فيها، وظاهره من قبله العذاب، اأي النار«.5

II .مبنى باب �لرحمة
اخلارج،  من  الرحمة  باب  اأجزاء:  ثالثة  من  الرحمة  باب  مبنى  يتكون 

جممع مبنى باب الرحمة، ومقرب باب الرحمة.

باب �لرحمة
احلرم  املبارك/  الأق�سى  للم�سجد  ال�سرقي  ال�سور  الرحمة يف  باب  يقع 
ال�سريف، وهو اأي�سًا جزء من ال�سور ال�سرقي للبلدة القدمية، مقابل جبل 
الزيتون. ويعترب من اأجمل اأبواب القد�س الأثرية. ويبلغ ارتفاعه )11.5( 
الأول يف اجلنوب،  الباب من مدخلني  اأحد ع�سرة ون�سف املرت، ويتكون 
ويطلق عليه باب الرحمة، والثاين يف ال�سمال، ويعرف با�سم باب التوبة، 
كما يعرف الباب با�سم الباب الذهبي وهي ت�سمية اأطلقت عليه منذ عهد 

حمالت وحروب الفرجنة.
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الأق�سى  امل�سجد  اأ�سوار  يف  الأبواب  اأقدم  من  الرحمة  باب  يعترب 
– البيزنطي  العهد  اأواخر  يف  بني  وقد  ال�سريف،  احلرم  املبارك/ 
عبد  بن  مروان  الأموي  اخلليفة  بناءه  اأقام  636م(،  )عام  الروماين 

امللك )646-703م(.

العبا�سية  الفرتة  يف  مرات،  عدة  الرحمة  باب  اإغالق  جرى  وقد 
اخلارج  من  الباب  ُك�سي  وقد  )968م(،  الفاطمية  ثم  )749م(، 
ب�سفائح حديدية كناية عن الظالم، وُك�سي من الداخل ب�سفائح من 
نحا�س �سفراء كناية عن النور. واأعيد فتح باب الرحمة خالل حمالت 
لهم  ومنفذًا  مدخاًل  منه  جعلوا  حيث  )1102م(،  الفرجنة  وحروب 

اأثناء غزوهم واحتاللهم ملدينة القد�س.6

اأقام الفرجنة )ال�سليبيون( يف الرواق الأو�سط والأروقة ال�سرقية يف 
امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف )م�سلى اجلامع القبلي( 
"الت�سوية  املرواين  امل�سلى  وحولوا  ا�ستخدموا  كما  لقيادتهم،  مقرًا 
ال�سيد« »هيكل  ت�سمية  واأطلقوا  خليولهم،  ا�سطبل  اإىل   ال�سرقية" 

)The Temple of the Lord( على م�سجد قبة ال�سخرة امل�سرفة.

وجبل  جهنم(  )وادي  قدرون  وادي  يف  الكنائ�س  من  عددًا  و�سيدوا 
البلدة  اأ�سوار  داخل  اآن«  �سانت  »كني�سة  بناء  اإىل  بالإ�سافة  الزيتون، 
كني�سة  من  بالقرب  اأخرى  وكني�سة  الأ�سباط،  باب  قرب  القدمية 
اجلثمانية، خارج اأ�سوار البلدة القدمية، واأطلقوا عليها ا�سم »كني�سة 

مرمي«.7 

بعد اأربعة وع�سرين عامًا من حمالت وحروب الفرجنة )ال�سليبيون(8 
املتوا�سلة )1099-1187( حقق القائد �سالح الدين الأيوبي )يو�سف 
انت�ساراته على جيو�س الفرجنة وكانت  اأيوب( )1193-1137(،  بن 
البداية، معركة حطني، قرب طربيا، ومن ثم ا�ستعادة ودخول القد�س 

ليلة الإ�سراء واملعراج يف )2( ت�سرين الأول )اأكتوبر( 1187م.

وافق القائد �سالح الدين الأيوبي على »�سروط« ت�سليم الفرجنة املدينة 
دون قتال، وت�سمنت خروج جميع الفرجنة من املدينة ب�سالم حاملني 
معهم ما ي�ستطيعوا من اأموال وممتلكات �سخ�سية، وعلى دفع »فدية« 
مالية لكل مغادر، با�ستثناء اجلرحى واملر�سى الذين متت معاجلتهم 
املدينة  اأهل  واأما  املعمدان(،  يوحنا  فر�سان  )بناية  »ال�سبتارية«  يف 

امل�سيحيون فقد بقوا يف املدينة يتابعون حياتهم واأعمالهم.9

رمم القائد �سالح الدين الأيوبي مبنى باب الرحمة، واأغلق الباب من 
امل�سرفة،  ال�سخرة  قبة  م�سجد  داخل  والرموز  ال�سور  واأزال  اخلارج 
يف  زنكي  حممود  الدين  نور  ب�سنعه  اأمر  قد  كان  الذي  »املنرب«  ونقل 
ال�سريف،  احلرم  املبارك/  الأق�سى  امل�سجد  اإىل  1168م  عام  حلب 
واأمر بتعمري �سور القد�س وما تهدم منه، وجعل يف حي ال�ساهرة مقربة 

للمجاهدين وال�سحابة.

�سليمان  العثماين  ال�سلطان  اأعاد 
بناء  )1494-1560م(  القانوين 
اأ�سوار القد�س مبا فيها باب الرحمة 
عام )1541م( كما اأدخل ال�سلطان 
باب  م�سلى  و�سط  اإىل  العثماين 
رخامية  اأ�سطوانات  اأربع  الرحمة، 
حوايل  بارتفاع  وعميقة  عمودية 
حجرية  نقو�س  وتعلوه  مرتًا(   45(

على �سكل تيجان وزخارف فنية.10

مبنى باب �لرحمة

يقع مبنى باب الرحمة ومرتبط بجانب البوابة داخل امل�سجد الأق�سى 
املبارك/ احلرم ال�سريف، وهو مبنى مرتفع عن الأر�س قرابة )12( 
»م�سلى«  والعبادة  لل�سالة  كبرية  قاعة  وي�سكل  مرتًا،  ع�سر  اثني 

مب�ساحة )250( مائتي وخم�سني مرتًا مربعًا.

باب التوبة )اليمني( وباب الرحمة )الي�سار(

ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين

مبنى باب الرحمة 
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املذهب  اأتباع  القاعة  ا�ستعمل  وقد 
بن  اأحمد  ]الإمام  احلنبلي 
حنبل)780-855م( 11 لإقامة ال�سالة 
الفقه  علوم  وتعلم  والذكر  والدعاء 
ا�سم  عليها  اأطلق  كما  الإ�سالمي. 
»الزاوية النا�سرية« ن�سبة اإىل العالمة 
]ن�سر  املقد�سي  ن�سر  ال�سيخ  الفقيه 
بن ابراهيم النابل�سي املقد�سي[، �سيخ 

ال�سافعية يف ع�سره، ]1015-1096م[، والذي اأقام فيها مدة طويلة وعمل 
خاللها على تدري�س الفقه وعلوم التف�سري يف امل�سجد الأق�سى املبارك/ 

احلرم ال�سريف.

والفيل�سوف  الفقيه  جاء  وقد  هذا 
حممد  حامد  اأبو  الإمام  الإ�سالمي، 
اإىل  )1058-1111م(  الغزايل 
عام  وال�سالة  للتعبد  املقد�س  بيت 
حتت  الغرفة  يف  واأقام  )1059م(، 
عليها  واأطلق  الرحمة،  باب  قبة 
»املدر�سة الغزالية«، حيث كان يدر�س 
ال�سهري  كتابه  وو�سع  والتف�سري  الفقه 
الدين«،  علوم  »احياء  الت�سوف  يف 
فهم  يف  للتجديد  منهجًا  يعترب  الذي 
كاأحد  الغزايل  النبوية. وعرف  ال�سنة 
علم  يف  الأ�سعرية  املدر�سة  موؤ�س�سي 

الكالم، وعا�س حوايل )55( خم�سة وخم�سون �سنة.

ترميم  عند  �سجل  الأيوبي،  الدين  �سالح  القائد  اأن  املوؤرخون  ويذكر 
واإعمار املبنى داخل قاعة م�سلى مبنى باب الرحمة، جزءًا من �سورة 

احلديد )13(

ِمن  َنْقَتِب�ْض  �نُظُروَنا  َء�َمُنو�  ِللَِّذيَن  َو�مْلَُنـِفَقـُت  �مْلَُنـِفُقوَن  َيُقوُل  )َيْوَم   
ُه َباٌب  ِرَب َبْيَنُهم ِب�ُسور لَّ وِرُكْم ِقيَل �ْرِجُعو� َوَر�َءُكْم َفاْلـَتِم�ُسو� ُنور�اً َف�سُ نُّ

ْحَمُة َوَظـِهُرُه ِمن ِقَبِلِه �ْلَعَذ�ُب (. َباِطُنُه ِفيِه �لرَّ

الرحمة  باب  مبنى  كان  ال�سرائيلي يف حزيران 1967  الحتالل  ومنذ 
ي�سم العديد من مكاتب ومرافق دائرة الوقاف ال�سالمية يف القد�س. 
املبارك/احلرم  الق�سى  امل�سجد  اعمار  جلنة  1972قامت  العام  ويف 
حديدية(  وبوابات  خ�سبية  ابواب  )و�سعت  املبنى  برتميم  ال�سريف 
ومعتكفاأ  م�سلى   1982 اىل   1975 الفرتة  خالل  املبنى  ا�ستخدم  كما 
العام 1982  �سهر رم�سان. ومنذ  واملتعبدين وخا�سًة خالل  لل�سائمني 
التابعة  الدين  وا�سول  الدعوى  لكلية  مكتبة  فيه  1989و�سعت  لغاية 
التابعة  الق�سى"  "مدر�سة  املبنى  يف  عقدت  كما  القد�س.  جلامعة 

لالوقاف ال�سالمية امتحانات الثانوية ال�سرعية مرة يف كل عام.

تدري�س  على  الإ�سالمي«  الرتاث  اإحياء  »جلنة  املبنى  يف  عملت  وقد 
الفقه وعلوم التف�سري منذ العام 1992 حتى 2003، حني قررت �سرطة 
واإغالق  الإ�سالمي  الرتاث  جلنة  اأعمال  حظر  الإ�سرائيلي،  الحتالل 
املبنى اعتبارا من 2003/2/16 ملدة عام، وجرى جتديد قرار واإجراء 
الرتاث  جلنة  وجود  وانتهاء  حّل  من  بالرغم  اآخر،  تلو  عامًا  الغالق 

الإ�سالمي وانتهاءها.

عدم  متكرر،  وب�سكل  القد�س  يف  الإ�سالمية  الأوقاف  دائرة  طالبت 
معار�ستها يف اإجراء ترميم واإ�سالح املبنى، كما حاولت يف العام 2012 
احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  وقفية  لكر�سي  مقرًا  املبنى  اعداد 
لدرا�سة الفكر املكمل لالمام ابي حامد الغزايل، اإل اأن �سرطة الحتالل 
الإ�سرائيلي قد فر�ست حظر ومنعت اإجراء اأية عمليات ترميم واإ�سالح 
يف مبنى باب الرحمة، على الرغم من الفرتة الطويلة لإغالقه، وتدهور 
واأهداف  »دوافع  هناك  اأن  يعني  الذي  الأمر  عمارته،  وهيكل  �سقوفه 

خفية« يف املكان لدى �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي.

الإمام اأحمد بن حنبل

الأ�سطوانات الرخامية العمودية داخل مبنى باب الرحمة

الإمام حممد الغزايل

المتحانات النهائية لطلبة »مدر�سة الأق�سى« يف مبنى باب الرحمة.
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 مقربة باب �لرحمة

تقع خارج باب الرحمة، ومتتد على قطعة اأر�س جماورة لل�سور ال�سرقي 
للم�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف، يحدها من اجلهة الغربية 
�سور البلدة القدمية، وهو اأي�سًا �سور امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم 
ال�سريف. ومن اجلهة اجلنوبية، منطقة حي �سلوان والق�سور الأموية 
وتعترب  والأن�ساري.  احل�سيني  اآل  وقف  اأرا�سي  ال�سرقية  اجلهة  ومن 
اأكرث من  اإىل  تاريخها  القد�س، ويعود  الإ�سالمية يف  املقابر  اأقدم  من 

)1400( األف واأربعمائة عام.

وقد حر�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى يف القد�س، منذ عام )1927م( 
من  اأكرث  ت�سم  حيث  للمقربة،  التاريخية  اخل�سائ�س  رعاية  على 
)1500( �سريح لعدد من العلماء وال�سحابة امل�سلمني منذ عهد اخلليفة 
الثاين، الفاروق، عمر بن اخلطاب والقائد �سالح الدين الأيوبي، ومنهم 
ال�سحابي عبادة بن ال�سامت وال�سحابي �سداد بن اأو�س، وقد حر�س 

اأهل القد�س، على دفن موتاهم فيها حتى اليوم.

يف العام 2005، قدمت اللجنة العامة الإ�سرائيلية �سد تدمري »الآثار« 
اإىل  دعوى  ال�سريف،  احلرم  املبارك/  الأق�سى  امل�سجد  منطقة  يف 
اأن احلكومة  فيها  تدعي  ا�سرائيل«،   »دولة  �سد  العليا  العدل  حمكمة 
ف�سلت يف فر�س حظر على دفن موتى امل�سلمني يف اجلزء اجلنوبي من 
مقربة باب الرحمة، على اعتبار اأن »املنطقة« قد �سبق واأعلنت »موقع 
اأ�سوار  »حديقة  التوراتية  احلدائق  م�سروع  من  جزءًا  وت�سكل  اآثار«، 

القد�س الوطنية-الإ�سرائيلية«.12

باأن  الإ�سرائيليني،  الباحثني  اأحد  الإدعاء،  هذا  واأف�سل  دح�س  وقد 
املقربة  يف  الآثار«  تدمري  �سد  الإ�سرائيلية  العامة  »اللجنة  مطالب 
الإ�سالمية )باب الرحمة( ادعاءات زائفة وم�سللة ومتناق�سة ب�سكل 
اليهودية«  »املقربة  يف  كبري  وتو�سع  ا�ستثمار  من  يتم  ما  مع  �سارخ 

على جبل الزيتون، والتي يعترب جزء كبري منها مدرج �سمن م�سروع 
احلدائق التوراتية »احلديقة الوطنية الإ�سرائيلية«، وكذلك ما يجري 
يف »املقربة امل�سيحية« يف وادي الربابة يف �سلوان القريب منها اأي�سًا. 13

الباحث  باعرتا�س  الأخذ  الإ�سرائيلية  العدل  حمكمة  وقررت  هذا، 
تدمري  �سد  الإ�سرائيلية  العامة  »اللجنة  دعوى  وردت  الإ�سرائيلي، 
الآثار«. ويف نف�س الوقت، طالبت املحكمة من »ال�سلطات املعنية« حماية 

املوقع من الأ�سرار! وُترك الباب مفتوحًا »لتف�سري ماهية الأ�سرار«!!14

وقف  اأرا�سي  وهي  الإ�سالمية،  الرحمة  باب  مقربة  تعر�ست  لقد 
اإ�سالمي مثبتة يف الوثائق والطابو، يف ال�سنوات الأخرية، ل�سل�سلة من 
الأ�سجار، وحفر  اقتالع  الإ�سرائيلية، ومنها:  والعتداءات  النتهاكات 
وانتهاك حرمة القبور، وو�سع �سياج ملنع اجراءات الدفن وفتح طريق 
اآخر يخرتق اأرا�سيها، وحتويل م�سار ال�سري فيها بهدف ال�ستيالء على 
اأر�س املقربة، بالرغم من معار�سة واحتجاج الأوقاف الإ�سالمية واأهل 

القد�س.

لقد قامت »�سلطة الطبيعة الإ�سرائيلية« خالل �سهر حزيران )يونيو( 
على طول  وامتدادًا  اجلنوبية،  �سور حديدي يف اجلهة  بن�سب   2018
املقربة اإىل الأعلى من اجلهة ال�سمالية، وامتدادها باملقربة اليو�سفية 
فوق اأرا�سي وقف اآل احل�سيني واآل الأن�ساري. وي�سكل هذا اجلزء ما 
م�ساحته حوايل )5( خم�سة دومنات، اإ�سافة اإىل اقتطاعها )1( دومنًا 
اآخر من اجلهة اجلنوبية، بحيث يبلغ جمموع م�ساحة ما اقتطعته من 

اأر�س املقربة، )6( �ستة دومنات.

وجدير بالذكر، اأن ال�سور احلديدي يف اجلهة ال�سرقية من مقربة باب 
قوات  من  �سهيدًا  وع�سرين  وثالثة  مائة   )123( رفات  ي�سم  الرحمة 
الأق�سى  وامل�سجد  القد�س  مدينة  عن  دافعوا  الذين  امل�سري  اجلي�س 

املبارك/ احلرم ال�سريف عام  151948

ويف العام 2018، اقتحمت جمموعة من امل�ستوطنني املتطرفني اليهود، 
كان  حني  يف  الرحمة،  باب  مقربة  م�سلحة،  اإ�سرائيلية  قوات  برفقة 
وقام  املقربة،  يف  الأ�سرحة  و�سيانة  بتنظيف  يقومون  الفل�سطينيون 
وا�ستفزاز  تلمودية«،  »�سلوات  باأداء  اليهود  املتطرفون  امل�ستوطنون 
اأهل القد�س الذين هددوا من قبل اجلنود الإ�سرائيليني باإلقاء القب�س 

عليهم اإذا ما حاولوا الحتجاج اأو الت�سدي ل�ستفزاز امل�ستوطنني.16

وجدير بالذكر، اأن �سلطات الحتالل الإ�سرائيلية، قد اأجرت حفريات 
اجلانب  يف  وخا�سة   ،1967 عام  القد�س  مدينة  احتالل  منذ  وا�سعة 
بحثًا عن  الرباق  ال�سريف وحائط  �سور احلرم  والغربي من  اجلنوبي 
ما تزعم اأنه »بقايا هيكل«، ومل تعرث على اأية »اآثار« �سوى اآثار الق�سور 

الأموية الإ�سالمية.

 مقربة باب الرحمة
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)اأغ�سط�س( 2017  اآب   30 قررت يف  قد  الإ�سرائيلية  املحكمة  وكانت 
بناءًا على طلب �سرطة اإ�سرائيل، »اإ�سدار اأمر موؤقت« مينع »امل�ستدعى 
مبنى  يف  مكاتبها  فتح  القد�س«  يف  الإ�سالمية  الأوقاف  دائرة  �سده- 
م�سلى باب الرحمة، يف امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف. 
للعام 2016،  الرهاب  قانون مكافحة  املنع  وم�سببات هذا  اأ�س�س  واأن 
واعتبار جميع م�ستندات الق�سية �سرية ول يجوز الك�سف عنها للجمهور 

وذلك للمحافظة على »اأمن الدولة«.17

III .Status Quo  لو�ضع �لر�هن�

دينية،  ومواقع  مباين  املقد�سة،  الأماكن  على  ينطبق  قانوين«  »نظام 
وي�سف ويبني الرتتيبات والعالقات بني اأتباع الديانات املختلفة فيما 
يتعلق بخ�سو�سية مواقعهم اإذا ما كانت »م�سرتكة« اأو »متنازع« عليها.

الثامن  القرن  منذ  العثماين  العهد  اإىل  القانوين  النظام  هذا  ويعود 
على  احلال  اإبقاء  اأي  الراهن«،  الو�سع  على  »احلفاظ  ومعناه  ع�سر، 
ما هو عليه، ول يجوز لأي كان تغيريه. ومل تتعر�س الأماكن املقد�سة 
الإ�سالمية خالل تلك احلقبة التاريخية، لأية م�سكلة اأو تعدي من اأي 
طرف اآخر. وقد اأ�سدرت الدولة العثمانية »فرمانات« تنظم عالقات 
امل�سيحيني فيما بينهم، والعالقات امل�سيحية-الإ�سالمية، وكان اآخرها 
ما ي�سمى Status Quo الو�سع الراهن، اأي اأن يبقى احلال على ما 

هو عليه يف هذه الأماكن املقد�سة ول يجوز تغيريه.

يف البداية، و�سع »فرمان« مر�سوم عام )1690م(، الذي اأقرته معاهدة 
)1740م(، ثم و�سع مر�سوم »فرمان« )1575م( الذي جرى اعتماده 
انتهاكات  لوقف  املقد�سة  الأماكن  بع�س  يف   Vivendi طريقة  على 
واعتداءات على »حقوق اإقامة ال�سعائر الدينية«، ثم جرى تاأكيد ذلك 
يف »فرمان« مر�سوم )1852م(، الذي �سمل الأماكن املقد�سة الأخرى 
ثم ن�س عليه  باري�س عام )1856م(،  واأقرته معاهد  امل�سيحية،  غري 
يف املادة )62( من معاهدة برلني الدولية )1878م(، وا�ستخدم هذا 
ق�سايا  يف  ومرجعًا  اأ�سا�سًا   )Status quo( الراهن  الو�سع  املبداأ 

النزاعات الدينية على الأماكن املقد�سة يف القد�س.

-1917( فل�سطني  على  الربيطاين  والنتداب  الحتالل  فرتة  وخالل 
 )Status quo( جرى احرتام وتطبيق مبداأ الو�سع الراهن ،)1948م
ومت تكري�س ذلك منذ دخول اجلرنال ادموند اللنبي القد�س يف ت�سرين 
فل�سطني  لتق�سيم  الدويل  القرار  ا�سدار  اإىل   1917 )اأكتوبر(  الأول 
 Corpus( رقم 181 للعام 1947م، والذي ت�سمن و�سع نظام خا�س
الدولية  التوفيق  اأقرتها جميعًا جلنة  للقد�س18، وقد   )Separatum

)UNSCOP( التابعة لالأمم املتحدة عام )1949م(.

ومع العلم، اأن قرار تق�سيم فل�سطني وملحقه النظام اخلا�س للقد�س مل 
ينفذا على اأر�س الواقع، بل جرى »تق�سيم القد�س« يف خارطة ر�سمها 
الإ�سرائيلي(  الع�سكري  دايان )احلاكم  مو�سيه  كل من  عليها  وتوافق 
وعبد اهلل التل )احلاكم الع�سكري الأردين( ب�سورة توافقية م�ستعجلة 
التي وقعت بني  النار  باتفاقية وقف اطالق  واأرفقت  بعد نكبة 1948، 
وا�ستمرت   ،1949 )اأبريل(  ن�سيان  يف  رودو�س  يف  والأردن  ا�سرائيل 
)يونيو(  ملدة )19( عامًا حتى حرب حزيران  املدينة«  »تق�سيم  حالة 

!1967

النتهاكات ال�سرائيلية يف مقربة باب الرحمة

 مو�سيه دايان )احلاكم الع�سكري الإ�سرائيلي(
 وعبد اهلل التل )احلاكم الع�سكري الأردين( يف القد�س



8

باب الرحمة
حمطات تاريخية من امل�شهد واأحداث �شهري �شباط واآذار 2019

لقد حر�ست الأردن على احرتام الو�سع الراهن )Status quo( يف 
الأماكن املقد�سة خالل )19( عامًا، وعملت على ت�سهيل عبور الزوار 
واحلجاج امل�سيحيني وبع�س ال�سواح اليهود، وترتيب مرور بعثة اإ�سرائيلية 
العربية على جبل �سكوب�س يف  اأ�سبوعني ملنطقة هدا�سا واجلامعة  كل 
 )Mandelbaum Gate( مندلبوم  بوابة  عرب  ال�سرقية،  القد�س 
خالل تلك الفرتة وخا�سة يف الأعياد الدينية، وتعترب البوابة »حمطة 
عبور« اإدارية م�سرتكة بني املنطقتني. كما حر�ست الأردن على �سيانة 

ورعاية اأحياء املدينة ونظافة حائط الرباق معلمًا دينيًا و�سياحيًا.19

بعد الحتالل الإ�سرائيلي يف حزيران )يونيو( 1967، بادر ال�سيخ عبد 
احلميد ال�سائح، رئي�س حمكمة ال�ستئناف ال�سرعية يف القد�س، على 
القد�س، بح�سور  الإ�سالمية يف  للهيئة  )تاأ�سي�سي(  اجتماع  اأول  عقد 

)22( �سخ�سية من اأهل القد�س.20

اأ�سدرت الهيئة الإ�سالمية برئا�سة ال�سيخ عبد احلميد ال�سائح، البيان 
الأول، الذي اأعلنت فيه اأنها »تعترب احتالل ا�سرائيل للقد�س العربية 
و�سواحيها، باطل ومنعدم وغري �سرعي وخالفًا لإرادة اأهايل املدينة 
العربية ل�سرائيل«، واعتبار  القد�س  الذين يرف�سون الحتالل و�سم 
الأمن  جمل�س  قرار  وخا�سة  املتحدة،  الأمم  لقرارات  خمالفًا  ذلك 

الدويل يف )26( ت�سرين الأول )اأكتوبر( 211967

ال�سوؤون  رعاية  تتوىل  اأنها  القد�س،  يف  الإ�سالمية  الهيئة  بيان  و�سجل 
الإ�سالمية يف ال�سفة الغربية، مبا فيها القد�س، اإىل اأن يزول الحتالل، 
واأنها »تتوىل اإدارة املحاكم ال�سرعية ورعاية وحماية امل�سجد الأق�سى 

املبارك/ احلرم ال�سريف، وعقارات وممتلكات الأوقاف الإ�سالمية«.

احلميد  عبد  ال�سيخ  وا�ستند  اعتمد  لقد 
اإىل  الإ�سالمية،  الهيئة  بيان  يف  ال�سائح، 
»اإذا  اأنه  تفيد  اإ�سالمية«  �سرعية  »فتوى 
اعتدى غري امل�سلمني على ديار امل�سلمني، 
من  ويختاروا  يجتمعوا  اأن  امل�سلمني  فعلى 
واأمورهم..  �سوؤونهم  يتوىل  من  بينهم 
�سوؤون  تويل  من  امل�سلمني  غري  ومينع 

امل�سلمني يف املدينة.«22

ويف خالل الأ�سبوع الأول من الحتالل ال�سرائيلي يف )17( حزيران 
من  الإ�سرائيلي(  الدفاع  )وزير  دايان  مو�سيه  طلب   ،1967 )يونيو( 
دخول  قبل  اأحذيتهم  خلع  معه  كانوا  الذين  الإ�سرائيليني  ال�سباط 
امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف وترك اأ�سلحتهم خلفهم. 
امل�سوؤولني  من  جمموعة  مع  اجتماع  عقد  اإىل  دايان  مو�سي  وبادر 
حمكمة  )رئي�س  ال�سائح  احلميد  عبد  ال�سيخ  برئا�سة  الفل�سطينيني 
الدين  �سعد  )ال�سيخ  القد�س  مفتي  ومعه  ال�سرعية(،  ال�ستئناف 

العلمي(، ومدير دائرة الأوقاف الإ�سالمية )ح�سن طهبوب( يف احلرم 
الفل�سطينية  ال�سخ�سيات  حالة  دايان  مو�سيه  وي�سف  ال�سريف.23 
انت�سارنا  العميق �سد  والأمل  والعزاء  املرارة  م�ساعر  »عك�سوا  باأنهم 

»هزمية حزيران« واخلوف عما ميكن اأن نعمل..«

اأعلم مو�سيه دايان )وزير الدفاع الإ�سرائيلي( ال�سخ�سيات الفل�سطينية 
 )Status quo( التي اجتمع معها، اعرتافه واحرتامه  للو�سع الراهن
يف الأماكن املقد�سة، واأن القوات الإ�سرائيلية �ستخرج من املكان وتكون 
خارج احلرم ال�سريف.. ووعد باإعادة الكهرباء واملياه خالل )48( �ساعة، 
والعودة اإىل احلياة الطبيعية، وطلب منهم متابعة الإجراءات الدينية يف 
امل�سجد بعد �سالة اجلمعة القادمة، »واأننا لن نتدخل يف مراقبة خطبة 
اجلمعة.. ولن نتدخل يف ال�سوؤون اخلا�سة للم�سوؤولني الفل�سطينيني عن 
املكان«... واأنه »اأعطى الأوامر باإزالة العلم الإ�سرائيلي الذي و�سع فوق 
�سلومو  اإقامته احلاخام  ما حاول  اإزالة  واأي�سًا  ال�سخرة،  قبة  م�سجد 
غورن من »كني�س« قرب م�سجد قبة ال�سخرة امل�سرفة«... واأ�ساف:" 
لي�س لدينا نية يف ال�سيطرة على الأماكن الإ�سالمية املقد�سة اأو التدخل 

يف حياتهم الدينية".24

لقد ت�سمنت »الرتتيبات« التي اعتمدها مو�سيه دايان )وزير الدفاع 
على  م�سوؤولة  �ستبقى  باأنها  الإ�سالمية،  الهيئة  مع  الإ�سرائيلي( 
اإ�سافة  مع  ولكن  ال�سريف،  احلرم  يف  والإدارة  والرعاية  احلفاظ 
باإدارة  )وعادة  الإ�سرائيلية  لل�سرطة  موقع  اإن�ساء  وهي  »اإ�سرائيلية« 
يف  واحدة  بوابة  على  اإ�سرائيلية  و�سيطرة  العرب(،  ال�سرطة  رجال 
احلرم ال�سريف- بوابة املغاربة ومفاتيحها! وو�سع مركز مراقبة على 

�سطح بناية املحكمة ال�سرعية.25 

وقد عمل مو�سيه دايان، على تاأكيد وموافقة احلكومة الإ�سرائيلية على 
هذه »الرتتيبات«، بالرغم من اأ�سوات معار�سة، كما قررت احلكومة 

الإ�سرائيلية:
»حرية دخول اليهود اإىل احلرم ال�سريف... ولكن لي�س »لل�سالة« التي 
مت التاأكيد على منعها وحترميها يف ر�سالة واإعالن رئي�س احلاخامات 
اليهود يف اإ�سرائيل«. ومت و�سع يافطة باللغة العربية لهذا الغر�س على 

بوابة باب املغاربة املوؤدية اإىل احلرم ال�سريف!26

ال�سيخ عبد احلميد ال�سائح

مو�سيه دايان وا�سحاق رابني وعوزي نركي�س عند احتالل القد�س يف حزيران 1967
بوابة مندلبوم يف القد�س
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حمطات تاريخية من �مل�ضهد    .IV

الراهن  الو�سع  على  املحافظة  واحرتام  العرتاف  تاأكيد  جرى  لقد 
)Status quo( يف عدة حمطات تاريخية يف امل�سهد:

املوجة  وبداية   ،)1918-1914( الأوىل  العاملية  احلرب  اأعقاب  يف 
الثانية من حمالت ال�ستعمار الأوروبي للم�سرق العربي، اأعلن اجلرنال 
الدين  �سالح  القائد  �سريح  اأمام   )1936-1861( اللنبي  ادموند 
عدنا..«.  »لقد  بدم�سق:   1917 )اأكتوبر(  الأول  ت�سرين   3 يف  الأيوبي 
ويف القد�س اأعلن اجلرنال اللنبي يف 11 ت�سرين الأول )اأكتوبر( 1917 
بالقرب من القلعة يف باب اخلليل يف مدينة القد�س، اأمام ح�سود من 
 ،)Status quo(  اأهل املدينة، تعهده باملحافظة على الو�سع الراهن

بقوله:

اأو  معبد  اأو  ومكان مقد�س،  ون�سب  بناء مقد�س،  كل  على  »�ساأحافظ 
مقام اأو مزار اأو نقطة تاريخية اأو موقف اأو هبة دينية، اأو م�سلى عادي 
واأقوم بحمايتها جريًا على ما  الثالثة،  الأديان  اأي دين من  اإىل  تابع 
الأماكن«.  تلك  اأديانهم  تقد�س  من  وعقائد  املتبعة  التقاليد  تقت�سيه 
امل�سجد  بزيارة  احل�سيني(  كامل  )ال�سيخ  القد�س  مفتي  برفقة  وقام 

الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف.27

ع�سكري  حاكم  اأول  حر�س  كما 
الكولونيل  القد�س،  على  بريطاين 
 )1955-1881( �ستور�س  رونالد 
على   )1926-1917( الفرتة  خالل 
الراهن   )الو�سع  على  املحافظة 
Status quo(  يف الأماكن املقد�سة 
حماولة  واأف�سل  واأوقف  القد�س،  يف 
عام  القد�س  يف  اليهودية  للطائفة 
حائط  يف  »حقوق«  ادعاء   1919
معاملة  لإجراء  وال�سعي  الرباق، 

»متلك« للمنطقة املال�سقة للحائط... وقرر املحافظة على دور وم�سوؤولية 
احلجاج  وممتلكات  العقارات  على  الإ�سراف  مدين  اأبو  وقف  متويل 
واإ�سراف  اإدارة  الإ�سالمية،  الأوقاف  رعاية  حتت  يبقى  واأن  املغاربة، 
وتنفيذ رعاية واإ�سالح وترميم حائط الرباق باعتباره جزءًا من امل�سجد 

الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف.28

ويف الع�سرينيات من القرن املا�سي، عقد 
ال�سرعية  املحاكم  وق�ساة  العلماء  كبار 
و�سخ�سيات البالد موؤمترًا يف القد�س يف 
9 ت�سرين الثاين )نوفمرب( 1920، وقرروا 
اأعلى«،  اإ�سالمي  �سرعي  جمل�س  »تاأ�سي�س 
يتوىل جميع ال�سوؤون الإ�سالمية لفل�سطني، 
الربيطاين  النتداب  حكومة  وجتاوبت 
اآذار   12 يف  واأ�سدرت  القرار،  هذا  مع 
الإ�سالمي  )مار�س(1921 »نظام املجل�س 
الر�سمية  اجلريدة  يف  ون�سرته  الأعلى«، 

بتاريخ 15 ني�سان )ابريل( 291921 

يتاألف املجل�س الإ�سالمي الأعلى من رئي�س 
العلماء ويتوىل من�سبه مدى احلياة، واأربعة اأع�ساء ينتخبون من هيئة 
الإ�سالمية  الأوقاف  اإدارة  املجل�س  ويتوىل  �سنوات،  اأربع  ملدة  ناخبني 
والإ�سراف على النفقات، وتعيني وخلع كل موظفي املحاكم ال�سرعية 
والأوقاف وتعيني الق�ساة، ومفت�سي املحاكم وتعيني املفتيني وماأموري 
احلكومي  الإ�سراف  اإبقاء  »مع  وغريهم  ال�سرع  وموظفي  الأوقاف 
الثاين )يناير( 1922  اإدارة الأوقاف.« وانتخب يف كانون  املايل على 
احلاج اأمني احل�سيني رئي�سًا للمجل�س الإ�سالمي الأعلى، ملدى احلياة، 
والأع�ساء الأربعة: �سعيد ال�سوا )غزة(، وعبد اللطيف �سفيق الدجاين 

)يافا(، وحممد مراد )حيفا(، وعبد اللطيف �سالح )نابل�س(.30 

املراجع  اأجنح  من   1921 العام  منذ  الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س  كان 
على  املحافظة  ب�سالحيات  ومتتع  فل�سطني،  يف  والدينية  الوطنية 
الأرا�سي  بيع  ملنع  بحملة  وقام   ،)Status quo( الراهن  الو�سع 
اأرا�سي  اإدارة  على  وحر�س  بذلك.  دينية  فتوى  واأ�سدر   ،1923 عام 
 %15 اأن  التقديرات  وت�سري  الربيطاين،  النتداب  فرتة  طوال  الوقف 
اأوفد  كما  الإ�سالمية.31  لالأوقاف  تابعة  كانت  الزراعية  الأرا�سي  من 
املجل�س عدة وفود اإىل ال�سام والعراق وم�سر واحلجاز وتركيا والهند 
وحماية  ال�سريف  احلرم  اإعمار  »م�سروع  مهمة  يف   1923 العام  منذ 
عمارة املمتلكات والعقارات الإ�سالمية«، وجمعت تلك الوفود تربعات 
نقدية �ساهمت يف اكتمال »م�سروع لرتميم واإعمار امل�سجد الأق�سى/ 
احلرم ال�سرف« يف 27 اآب )اأغ�سط�س( 1928 بح�سور الأمري عبد اهلل 

بن احل�سني الحتفال، مع عدد كبري من ال�سخ�سيات العامة.32

الفل�سطينية  واملبايعة  املطالبة  كانت  املا�سي،  القرن  من  الع�سرينيات  ويف 
ا�ستقبل  فقد  القد�س،  يف  الإ�سالمية  املقد�سات  على  الها�سمية  للو�ساية 
ال�سريف )امللك( احل�سني بن علي يف العقبة وفودًا فل�سطينية، كان اأولها، 
وفد اللجنة التنفيذية برئا�سة مو�سى كاظم احل�سيني وع�سوية اأمني التميمي 

احلاج اأمني احل�سيني
)1974-1895( 

اجلرنال اللنبي يف باب اخلليل يف مدينة القد�س، 11 ت�سرين الأول )اأكتوبر( 1917

الكولونيل رونالد �ستور�س
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وعوين عبد الهادي و�سكري التاجي يف الأول من اآذار )مار�س( 1924، وطالب 
الوفد: »تويل ال�سريف )امللك( احل�سني بن علي الو�ساية والرعاية واحلماية 
القد�س  يف  املقد�سة  والأماكن  ال�سريف،  احلرم  املبارك/  الأق�سى  للم�سجد 
واإعمارها«. فاأجاب ال�سريف )امللك( اأنه »ينزل على اإرادتهم ويتبع قراراتهم 
ب�سرط اأن ل تخرج عن دائرة احلكمة«. »ودعاهم اإىل و�سع ميثاق وطني فيه 
 )24( مببلغ  تربعه  عن  واأعلن   33 حتقيقه.«  على  ليعمل  واأمانيهم  مطالبهم 
اأربعة وع�سرون األف جنيه لإعمار امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف، 

واأو�سى اأن يدفن فيه.34

اإثر هبة الرباق يف اآب )اأغ�سط�س( 28-1929، وانت�سارها يف املدن الفل�سطينية، 
جاء تقرير جلنة والرت�سو يف 31 اآذار )مار�س( 1930، ليوؤكد على اأن »ملكية 
العيني  وحدهم احلق  ولهم  وحدهم،  للم�سلمني  تعود  ال�سريف  الرباق  حائط 
الذي  الر�سيف  ملكية  اأن  كما  ال�سريف،  احلرم  من  جزءًا  يوؤلف  لكونه  فيه 
اأدوات العبادة التي يحق لليهود و�سعها  اأي�سًا، واأن  اإليهم  اأمام احلائط تعود 
بالقرب من احلائط ل يجوز اأن تعترب اأنها تن�سئ اأي حق عني لليهود للحائط 
اأو الر�سيف، ومينع جلب املقاعد وال�سجاجيد واحل�سر وال�ستائر واحلواجز، 
وعدم ال�سماح لليهود بنفخ البوق قرب احلائط، واأن تو�سع اأحكام هذا الأمر 

و�سع الإجراء اعتبارًا من 8 حزيران )يونيو( 1931 35 

يف اأعقاب النكبة الفل�سطينية عام 1948، حر�س امللك عبد اهلل بن احل�سني 
على زيارة القد�س، وال�سالة يف امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف، 
وح�سور »درو�س اجلمعة« يف امل�سجد التي كان يقدمها كل من ال�سيخ عبد اهلل 

غو�سة وال�سيخ عبد احلميد ال�سائح، ويتوا�سل مع رجالت فل�سطني يف القد�س 
ونابل�س واخلليل.36

الأردنية  احلكومة  قررت 
)اأغ�سط�س(  اآب  �سهر  يف 
عارف  تعيني   1950
لبلدية  رئي�سًا  العارف 
القد�س، واأ�سدر امللك عبد 
�سهر  يف  احل�سني  بن  اهلل 
 1951 )فرباير(  �سباط 
العلمية  "الهيئة  ت�سكيل 
القد�س"  يف  الإ�سالمية 
للف�سيلة  حار�سًا  لتكون 
ال�سيخ  برئا�سة  والأخالق 
ال�سنقيطي  الأمني  حممد 
العلماء  من  ونخبة 

وال�سيخ  ا�سماعيل،  كمال  وال�سيخ  يو�سف طهبوب،  ال�سيخ  كاأع�ساء:  امل�سلمني 
حلمي املحت�سب )قا�سي القد�س ال�سرعي(، وال�سيخ حلمي الإدري�سي )قا�سي 
نابل�س ال�سرعي(، وال�سيخ اأ�سعد الإمام )رئي�سًا لديوان الهيئة(، ومقرها يف 
مكاتب املجل�س الإ�سالمي الأعلى يف القد�س، وكان �سكرتري املجل�س الإ�سالمي 

يومها اأنور اخلطيب.

على  وبناءًا   ،1951 )دي�سمرب(  الأول  كانون  يف  الأردنية  احلكومة  قررت 
توجيهات امللك عبد اهلل بن احل�سني تعيني ال�سيخ ح�سام الدين جار اهلل )مفتيًا 
للقد�س(، واأمني عبد الهادي رئي�سًا للمجل�س الإ�سالمي الأعلى. واأ�سدر اإرادة 
ال�سامي  ال�سريف/ احلار�س  للحرم  الن�سا�سيبي )ناظرًا  بتعيني راغب  ملكية 
د�ستورًا  العمرية  العهدة  يتخذ  "اأن  وتكليفه  القد�س(  يف  املقد�سة  لالأماكن 
واحرتام جميع ما ورد فيها." وخلفه بعد عام يف املن�سب د. ح�سني فخري 
اخلالدي، ودعا امللك عبد اهلل بن احل�سني اإىل "احلذر واحليطة واملحافظة 
على "الو�سع الراهن" )Status quo( التاريخي والقانوين، وقطع الطريق 
و�ستبقى  عربية  يد  يف  املقد�سة  املدينة  واأن  املدينة  لتدويل  م�ساريع  اأية  على 

عربية ترعاها عناية اهلل ويحر�سها اجلي�س العربي الأردين."27

ال�سريف )امللك( احل�سني بن علي يلتقي الوفد الفل�سطيني 
برئا�سة مو�سى كاظم احل�سيني يف العقبة يف الأول من اآذار )مار�س( 1924

امللك عبد اهلل بن احل�سني 
وال�سيخ حممد الأمني ال�سنقيطي

د. ح�سني فخري اخلالدي

اأمني بك عبد الهاديال�سيخ ح�سام الدين جار اهلل

راغب الن�سا�سيبي

امللك عبد اهلل بن احل�سني يف امل�سجد الأق�سى املبارك
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الأق�سى  امل�سجد  الأ�سبوعية  كعادته  احل�سني  بن  اهلل  عبد  امللك  دخل 
�سريح  زيارته  وبعد  اجلمعة،  �سالة  لتاأدية  ال�سريف  احلرم  املبارك/ 
الأق�سى/  امل�سجد  باحة  يف  علي  بن  احل�سني  )امللك(  ال�سريف  والده 
املدعو  عليه،  النار  اأطلق  امل�سجد،  دخوله  وحلظة  ال�سريف،  احلرم 
م�سطفى ع�سو، وارتقى لل�سماء امللك عبد اهلل بن احل�سني �سهيدًا على 

عتبات امل�سجد يف 20 متوز )يوليو( 1951. 

�سهدت الفرتة من 1949 اإىل 1967 
الها�سمية،  للو�ساية  عملية  ترجمة 
امللك  تويل  من  اأيام  �ستة  فبعد 
احل�سني بن طالل مقاليد احلكم، 
)مايو( 1952 حيث  اأيار  بداأ يف 8 
�سدر قانون جلنة العمار وثم جرى 
اإعمار م�سجد قبة ال�سخرة امل�سرفة، 

واعترب هذا »الإعمار الها�سمي الأول«، واأمر بت�سكيل »جلنة اإعمار امل�سجد 
الأق�سى«، واأقيم احتفال اإمتام الإعمار يف 6 متوز )يوليو( 1964 يف امل�سجد 

الأق�سى املبارك برعاية وح�سور امللك احل�سني بن طالل.38   

جمل�س  اأ�سدر   ،1967 )يونيو(  حزيران  يف  الإ�سرائيلي  الحتالل  بعد 
الأمن وهيئة الأمم املتحدة �سل�سلة من القرارات باإدانة ورف�س الإجراءات 
باإلغائها  وطالب   ،)Status quo( املدينة  و�سع  لتغيري  الإ�سرائيلية 
ت�سرين  يف   )242( والمتناع عن اأي ت�سرف يغري و�سع القد�س "قرار 

الثاين )نوفمرب( 1967 مع قرار )252( يف 28 اأيار )مايو( 1968".

وحر�ست احلكومة الأردنية، على ال�ستمرار يف اإدارة الأوقاف الإ�سالمية 
والو�ساية على الأماكن املقد�سة يف القد�س. واأكد على ذلك يف قرار فك 
الرتباط مع ال�سفة الغربية يف 31 متوز )يوليو( 1988، واإعالن وا�سنطن يف 
18 اآذار )مار�س( 1994 »تعهد ا�سرائيل باحرتام الدور املميز الذي ت�سطلع 
به اململكة الأردنية الها�سمية يف املقد�سات الإ�سالمية يف القد�س«، ومعاهدة 
ال�سالم الأردنية-الإ�سرائيلية بوادي عربة يف 26 ت�سرين الأول )اأكتوبر( 1994 
»حترتم اإ�سرائيل الدور احلايل اخلا�س للمملكة الأردنية الها�سمية يف الأماكن 

الإ�سالمية املقد�سة يف 
القد�س، وعند انعقاد 
الو�سع  مفاو�سات 
�ستعطي  النهائي، 
اإ�سرائيل اأولوية للدور 
التاريخي يف  الأردين 

هذه الأماكن«.

ملدينة  الأوىل  هي  تاريخية  بزيارة  عرفات  يا�سر  الراحل  الرئي�س  قام 
الفاتيكان يف 15 اأيلول )�سبتمرب( 1981، والتقى مع قدا�سة البابا يوحنا 
لتفاقية  مماثلة  اأ�سا�س«  »اتفاقية  على  التوقيع  وجرى  الثاين،  بول�س 
الفاتيكان مع ا�سرائيل. وجرى التوقيع مرة اأخرى على اتفاق مماثل عام 

الأ�سا�س«  »اتفاق  ويت�سمن   ،1992
»حل  اإىل  الر�سويل  الكر�سي  دعوة 
وعلى  القد�س«،  لق�سية  عادل 
اأ�سا�س »قانون خا�س ملدينة القد�س 
ذات �سمانات دولية«. ومن جهتها 
الفل�سطينية  ال�سلطة  التزمت 
واملعتقد  الدين  »حرية  ب�سمان 
�سلمي  تفاو�سي  »وحل  للجميع«، 

لل�سراع يف املنطقة«.

يعترب »التفاق الأ�سا�سي« اإعالن مبادئ بني الكر�سي الر�سويل )حكومة 
)فرباير(  �سباط   15 يف  الفل�سطينية  التحرير  ومنظمة  الفاتيكان( 
العرتاف  املتحدة  الأمم  هيئة  بقرار  البابا  قدا�سة  رحب  وقد   ،2000
اأيار )مايو(  بدولة فل�سطني عام 2012، واأعلنت دولة الفاتيكان يف 13 
اللجنة  اجتماع  يف  وذلك  فل�سطني،  بدولة  الر�سمي  العرتاف   2016

الثنائية بني الكر�سي الر�سويل وال�سلطة الفل�سطينية.

واململكة  عبا�س(  )الرئي�س حممود  الفل�سطينية  التحرير  وقعت منظمة 
الأردنية الها�سمية )امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني( اتفاقية الو�ساية 
)مار�س(  اآذار   31 بتاريخ  القد�س  يف  املقد�سة  الأماكن  على  الها�سمية 
على  واحلفاظ  الرعاية  يف  الها�سمية  الو�ساية  ا�ستمرار  لتاأكيد   ،2013
الأماكن املقد�سة يف القد�س واإعمارها منذ 1924، و»تاأكيد حرية جميع 
امل�سلمني يف النتقال اإىل الأماكن املقد�سة الإ�سالمية، واأداء العبادة فيها 
مبا يتفق وحرية العبادة، واإدارة الأماكن املقد�سة الإ�سالمية و�سيانتها 
)2( عليها  واملحافظة  الدينية  واأهميتها  مكانتها  احرتام   )1( بهدف 
املقد�س  الطابع  على  واملحافظة  ال�سحيحة  الإ�سالمية  الهوية  تاأكيد 
التاريخية والثقافية واملعمارية  اأهميتها  لالأماكن املقد�سة )3( احرتام 
وكيانها املادي واملحافظة على ذلك كله... )4(متابعة م�سالح الأماكن 
املقد�سة وق�ساياها يف املحافل الدولية ولدى املنظمات الدولية املخت�سة 

بالو�سائل القانونية املتاحة«.39

امللك احل�سني بن طالل يف القد�س

اإعالن وا�سنطن يف 18 اآذار )مار�س( 1994

قدا�سة البابا يوحنا بول�س الثاين ي�ستقبل 
 الرئي�س يا�سر عرفات مع يف الفاتيكان 

يف 15 اأيلول )�سبتمرب( 1981

امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني و الرئي�س حممود عبا�س يوقعان اتفاقية الو�ساية 
الها�سمية على الأماكن املقد�سة يف القد�س بتاريخ 31 اآذار )مار�س( 2013
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القد�س على  العام 1981 مدينة  اليون�سكو يف  �سجلت منظمة  وقد  هذا 
لئحة الرتاث العاملي، ويف العام 1982 �سجلت منظمة اليوني�سكو مدينة 
القد�س على لئحة املدن املهددة باخلطر، واأ�سدرت �سل�سلة من القرارات 
اليون�سكو  منظمة  اعتماد  منها:  كان  الإ�سرائيلية،  النتهاكات  اإدانة  يف 
قرارًا يف 20 ني�سان )ابريل( 2015 يعيد تاأكيد تعريف امل�سجد الأق�سى 
اإ�سالمي مقد�س، ويطالب احلكومة  املبارك/ احلرم ال�سريف كم�سجد 
حفر  وخا�سة  والعتداءات،  النتهاكات  اأعمال  كافة  وقف  الإ�سرائيلية 

الأنفاق وهدم العقارات داخل اأ�سوار املدينة القدمية.

واأ�سدرت منظمة اليون�سكو، اقرارًا يف 10 ت�سرين الأول )اأكتوبر( 2018 
ب�ساأن القد�س يعيد التاأكيد على اأن »جميع التدابري والت�سريعات الإدارية 
والإجراءات التي اتخذتها اإ�سرائيل، ك�سلطة حمتلة لتغيري الأمر الراهن 
الأ�سا�سي"  "القانون  وخا�سة  املقد�سة  املدينة  وطابع   )Status quo(

حلكومة اإ�سرائيل يف القد�س لغية وباطلة ويجب تاأكيد اإلغائها فورًا«.

V .2019  أحد�ث �ضهري �ضباط و�آذ�ر�

الإ�سالمية(  الأوقاف  جمل�س  )رئي�س  �سلهب  العظيم  عبد  ال�سيخ  اأعلن 
قرار احلكومة الأردنية تعيني جمل�س الأوقاف الإ�سالمية 2019 بناءًا على 
تن�سيب من وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات الإ�سالمية )ال�سيخ الدكتور 
عبد النا�سر اأبو الب�سل(، وذلك بح�سور جميع الأع�ساء )18( الثمانية 
ع�سرة املعينني، وح�سور موفدان اأردنيان: مدير �سوؤون القد�س يف الدائرة 
ال�سيا�سية يف الديوان امللكي الها�سمي )د. و�سفي الكيالين( واأمني عام 
وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية )املهند�س عبد اهلل العبادي(، وذلك 
يف اأول اجتماع للمجل�س ُعقد يف قاعة القبة النحوية يف امل�سجد الأق�سى 

املبارك/ احلرم ال�سريف يف 14 �سباط )فرباير( 2019.

جاء قرار احلكومة الأردنية، تعيني وتو�سيع املجل�س اجلديد، ليمثل كافة 
�سرائح املجتمع املقد�سي، وتلبية حلاجاتها ومطالبها، يف متكني وتعزيز 
دور ومهام املجل�س يف حتمل اأمانة م�سوؤولياته الدينية وواجباته الوطنية 
ومهامه املجتمعية ويف حماية ورعاية املقد�سات والأوقاف الإ�سالمية يف 
علمية  وقامات  دينية،  مرجعيات  اجلديد،  املجل�س  �سم  وقد  القد�س. 

الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  �سابقني  وم�سوؤولني  مهنية  ونخب  واأكادميية 
و�سخ�سيات املجتمع املدين.40

اأعلن رئي�س واأع�ساء املجل�س اجلديد عن ترحيبهم وقبولهم حتمل اأمانة 
امل�سوؤولية، واعتبارها واجب ديني، وحقوق وطنية وم�سوؤوليات جمتمعية، 
يف  والرباط  عنها  والدفاع  حمايتها  يف  بواجباتهم  القيام  وتعهدوا 
القد�س، واختتم الجتماع بتاأدية �سالة الظهر جماعة يف م�سلى مبنى 
باب الرحمة يف امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف. كما تفقد 
اجلميع حالة مبنى باب الرحمة واطلعوا على حاجته للرتميم والإعمار 

بعد اأن اأغلقته ال�سرطة الإ�سرائيلية منذ 2003!

كان الأمري غازي بن حممد كبري امل�ست�سارين واملبعوث ال�سخ�سي للملك 
يف  ال�سالة  واأدى  القد�س  اإىل  جاء  قد  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد 
امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف يف 18 ني�سان )ابريل( 2012 
واي�سًا يف م�سلى باب الرحمة، واجتمع مع جمل�س الأوقاف الإ�سالمية 
الها�سمي يف  بالإعمار  تتعلق  التي  واملعوقات  احلالة  على  واطلع  يومها، 
امللك عبد  وقفية  الأمري حتديد مكان كر�سي  واقرتح  ال�سريف،  احلرم 
اهلل الثاين ابن احل�سني لدرا�سة فكر الإمام اأبي حامد الغزايل يف مبنى 
م�سلى باب الرحمة، حيث اعتكف الإمام الغزايل واألف كتابه ال�سهري 

»احياء علوم الدين« قبل 900 عام.41

جمل�س الأوقاف الإ�سالمية يف م�سلى باب الرحمة

الأمري غازي بن حممد كبري امل�ست�سارين واملبعوث ال�سخ�سي
 للملك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني يف مبنى باب الرحمة
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وا�سلت ال�سلطات الإ�سرائيلية انتهاكاتها وتنفيذ »م�سروع اأ�سرلة« احلو�س 
التاريخي الذي ي�سمل البلدة القدمية واأحياء ال�سيخ جراح وواد اجلوز يف 
ال�سمال و�ساحية الطور يف ال�سرق و�ساحية �سلوان يف اجلنوب، والعمل 
على ت�سكيل واإقامة واإعداد اأنفاق و»مزارات اأثرية« حتت ا�سوار امل�سجد 
البلدة  ال�سريف، وبناء »كن�س« جديدة داخل  املبارك/ احلرم  الأق�سى 
القدمية و»مزارات يهودية«: بيت �سرتاو�س، بيت جوهرة، خيمة ا�سحق، 
الأوقاف  عقار  واأغلقت  ال�سريف،  الرباق  حائط  اأمام  ال�ساحة  وتو�سيع 
الإ�سالمية املوجودة بالقرب من باب الغوامنة، والذي يعترب اأحد الأبواب 
الرئي�سية للم�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف، بالرغم من قيام 
وترميمه وجتهيزه لال�ستعمال كمراحي�س  باإعماره  الإ�سالمية  الأوقاف 
خلدمة الآلف من امل�سلني الوافدين اإىل امل�سجد، كما و�سعت ال�سلطات 
الإ�سرائيلية يافطات �سياحية باأ�سماء عربية على اأبواب امل�سجد واإ�سارة 

اإىل اأنها »اأبواب الهيكل« يف ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2014.  

 14 �سباط )فرباير( 2019، وبعد انتهاء رئي�س واأع�ساء جمل�س الأوقاف 
الرحمة،  باب  م�سلى  يف  جماعة  الظهر  �سالة  تاأدية  من  الإ�سالمية 
الأق�سى  امل�سجد  �ساحات  اليهود  امل�ستوطنني  من  جمموعات  اقتحمت 
املبارك/ احلرم ال�سريف من باب املغاربة لينتهي اقتحامها باأداء طقو�س 

�سلوات توراتية عند مبنى م�سلى باب الرحمة.

الإ�سرائيلي  الحتالل  �سرطة  اأغلقت   ،2019 )فرباير(  �سباط   16
بال�سال�سل احلديدية والأقفال الباب ال�سغري على راأ�س الدرج املوؤدي اإىل 

م�سلى باب الرحمة.

اأكد جمل�س الأوقاف الإ�سالمية انه يف انعقاد دائم يف جل�سة 18 �سباط 
)فرباير( 2019 ملتابعة النتهاكات �سد باب الرحمة اأنه جزء ل يتجزاأ 
من امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف بجميع مبانيه ومب�ساحته 
هو  وحتتها،  الأر�س  فوق  دومنًا  واأربعون  واأربعة  مائة   )144( البالغة 
الها�سمية،  الو�ساية  للم�سلمني وحدهم، حتت  اإ�سالمي خال�س  م�سجد 
وطالب ال�سلطات الإ�سرائيلية: اإزالة ال�سال�سل احلديدية فورًا عن مبنى 
باب الرحمة، ووقف العتداءات امل�ستمرة من قبل ال�سرطة بحق امل�سجد 
ومبانيه ومرافقه، وبحق امل�سلمني القادمني لل�سالة فيه، واحرتام الو�سع 

الديني والقانوين القائم منذ 1967.

18 �سباط )فرباير( 2019، قام �سبان من اأهل القد�س باإزالة الباب ال�سغري 
و�سل�سلة الأقفال احلديدية، واأدوا ال�سالة يف م�سلى باب الرحمة.

19 �سباط )فرباير( 2019، اأعادت دائرة الأوقاف الإ�سالمية تركيب 
الباب ال�سغري وو�سعت قفل جديد ملتابعة الإ�سراف وحماية املكان.

الفل�سطينيني  املتوافدين  اأعداد  و�سل   ،2019 )فرباير(  �سباط   20
اإىل مبنى م�سلى باب الرحمة بالآلف واأداء ال�سالة عنده، وكان قد 
اأهل القد�س، الباب والقفل الذي و�سعته دائرة الأوقاف  اأزال �سبان 
ثكنة  اإىل  املنطقة  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  حولت  حني  يف  الإ�سالمية، 
ع�سكرية واعتقال العديد من امل�سلني واملعت�سمني بالقرب من مبنى 

م�سلى باب الرحمة. 

امل�ستوطنون اليهود امام باب الرحمة

اأغالق �سرطة الحتالل الإ�سرائيلي بال�سال�سل احلديدية والأقفال باب الرحمة.

�سباب من اهل القد�س يزيلون ال�سال�سل احلديدية ويفتحون مدخل م�سلى باب الرحمة



14

باب الرحمة
حمطات تاريخية من امل�شهد واأحداث �شهري �شباط واآذار 2019

دخل  واملعت�سمني،  امل�سلني  ح�سود  و�سط   ،2019 )فرباير(  �سباط   22
م�سلى  مبنى  القد�س  واأهل  الإ�سالمية  الأوقاف  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س 

باب الرحمة، واأدوا �سالة اجلمعة فيه.

24 �سباط )فرباير( 2019، قامت ال�سرطة الإ�سرائيلية، يف اإجراء غري 
�سلهب(  العظيم  )ال�سيخ عبد  الأوقاف  رئي�س جمل�س  باعتقال  م�سبوق، 
من  بكريات(  ناجح  )ال�سيخ  الإ�سالمية  الأوقاف  عام  مدير  ونائب 
ابعاد«  »قرار  و�سلما  م�ساءًا،  اخلام�سة  وحتى  �سباحًا  اخلام�سة  ال�ساعة 
اأيام،  ثمانية  ملدة )8(  ال�سريف  املبارك/ احلرم  الأق�سى  امل�سجد  عن 

جدد بعدها اإىل مدة )40( اأربعني يومًا.

الأردن، د. عبد  الإ�سالمية يف  الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات  ادان وزير 
النا�سر اأبو الب�سل اعتقال م�سوؤولني يف امل�سجد الأق�سى واعتربه ت�سعيد 

وحذر  بالنار.  ولعب  مقبول،  وغري  خطري 
من تبعات ذلك، كونه مي�س بالدور الأردين 
يف رعاية املقد�سات الإ�سالمية يف القد�س.

اأبلغ وزير الأمن الداخلي الإ�سرائيلي )جلعاد 
اأردان( ال�سرطة الإ�سرائيلية تعليمات رئي�س 
قرار  »تنفيذ  نتنياهو(  )بنيامني  احلكومة 

حمكمة الحتالل ال�سادر يف اآب )اأغ�سط�س( 2017، ب�ساأن م�سلى مبنى باب 
الرحمة التابع للم�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف، واإعادة اإغالقه من 

جديد واإخالئه من حمتوياته دون اأية ت�سوية مع جمل�س الأوقاف الإ�سالمية«.

معتقلي  عن  ترافع  الذي  الفل�سطينيني  املحاميني  من  طاقم  اأعلن 
الإ�سرائيلية  املحكمة  قرار  »اأن  �سحفي  موؤمتر  يف  الرحمة  باب  اأحداث 
يف اآب )اأغ�سط�س( 2017 غري قانوين وغري �ساري املفعول، واأن القرار 
متعلق ومقت�سر على »جلنة الرتاث الإ�سالمية« فقط، والتي حلت وغري 
الإجرائي  امل�ستوى  على  املفعول  �ساري  غري  القرار  هذا  واأن  موجودة، 
ال�سكلي كون الأمر انتهى يف اأواخر العام 2017، وهذه املرافعة قد اأخذت 
بها حمكمة ال�سلح الإ�سرائيلية ثم املحكمة املركزية التي كانت ال�سرطة 

الإ�سرائيلية قد ا�ستاأنفت الق�سية لديها!42

ال�سيخ عبد العظيم �سلهب وال�سيخ ناجح بكريات بعد الفراج عنهما يف 24 فرباير 2019

د. عبد النا�سر ابو الب�سل
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تتعلق مبخالفة  تهمة  اأي  »بطالن  الفل�سطينيون،  املحامون  اأثبت  لقد 
اأمر ق�سائي بخ�سو�س م�سلى باب الرحمة، واأنه منذ الأول من اآذار 
)مار�س( 2018 وحتى تاريخه، ل يوجد اأي قرار يق�سي باإغالق م�سلى 
باب الرحمة اإطالقًا.. واأي�سًا بعدم الت�سليم اأو القبول »ب�سرعية هذه 
القرارات« اأو �سحتها، فاإنه يرتتب على ذلك فتح م�سلى باب الرحمة 

وال�سالة فيه ل ت�سكل اأي خمالفة قانونية«.43 

25 �سباط )فرباير( 2019، جاء وفد جلنة املتابعة العليا للجماهري 
العربية يف اإ�سرائيل اإىل امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف، 
الوفد  رئي�س  واأعلن  الرحمة،  باب  م�سلى  يف  يجري  ما  على  واطلع 
باأن  نت�سرف  �سعبنا، جعلنا  له  يتعر�س  ما  »اأن ق�سوة  )حممد بركة( 
نكون احللقة الأقرب لأهلنا يف القد�س للدفاع عن املدينة ومقد�ساتها، 
وامل�سجد الأق�سى املبارك، ف�سعبنا اإما حما�سر يف الوطن منقطع عن 
القد�س والق�سم الآخر مهجر يف وطنه، وهذا ما يوؤكد على م�سوؤوليتنا 

وواجبنا الوطني اأن تكون القد�س على راأ�س اأولوياتنا..«44

اآذار )مار�س( 2019، ا�ستدعي للتحقيق يف مقر ال�سرطة  الأول من 
الإ�سرائيلية يف القد�س ع�سوا جمل�س الأوقاف: د. مهدي عبد الهادي 
وحامت  الدولية(  لل�سوؤون  الأكادميية  الفل�سطينية  اجلمعية  )رئي�س 
عبد القادر )وزير �سوؤون القد�س ال�سابق(، و�سلما »قرار ابعاد« عن 

امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف ملدة اأ�سبوع!!

وا�سلت ال�سرطة الإ�سرائيلية ال�ستدعاء والتحقيق مع بع�س اأع�ساء 
جمل�س الأوقاف الإ�سالمية: عدنان احل�سيني )ع�سو منظمة التحرير 
ك�سك  اأبو  ود.عماد   ،2019 )مار�س(  اآذار   )2( يف  الفل�سطيني( 
)رئي�س جامعة القد�س( يف )17( اآذار )مار�س( 2019، كما اعتقل 

اأكرث من مرة خالل تلك الفرتة عدنان غيث )حمافظ القد�س(.

بعث   ،2019 )مار�س(  اآذار   3 
د. �سائب عريقات )اأمني �سر منظمة 
التحرير الفل�سطينية( بر�سالة عاجلة 
ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  اإىل 
»بالتطورات  الإ�سالمي  التعاون 
اخلطرية يف منطقة باب الرحمة يف 
احلرم  املبارك/  الأق�سى  امل�سجد 
دينية  قامات  واعتقال  ال�سريف«، 
و�سخ�سيات وطنية يف مدينة القد�س. جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية يف باب الرحمة 

املحامون الفل�سطينيون يف احداث باب الرحمة

 د. مهدي عبد الهادي وحامت عبد القادر امام مبنى باب الرحمة

ال�سرطة ال�سرائيلية تعتقل حرا�س امل�سجد الق�سى املبارك/احلرم ال�سريف

عدنان غيثد. عماد ابو ك�سكعدنان احل�سيني

د. �سائب عريقات
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املبارك/  الأق�سى  امل�سجد  »حرا�س  اأ�سدر   ،2019 )مار�س(  اآذار   4
التي متت  والإبعادات اجلماعية  اإثر العتقالت  بيانًا  ال�سريف«  احلرم 
وما زالت م�ستمرة )133 قرار ابعاد( و)170 اعتقال( باأنها اجراءات 
واإبعادات »تع�سفية وغري قانونية ول ت�ستند اإىل اأي ذريعة قانونية، وهي 
واأن  الإ�سالمية،  الأوقاف  جمل�س  ومهام  مب�سوؤوليات  جوهري  م�سا�س 
ق�سية  ولي�ست  بامتياز،  و�سيادة  �سيا�سية  ق�سية  الرحمة،  باب  ق�سية 

قانونية، واأن املو�سوع مل ينته بعد«!

4 اآذار )مار�س( 2019، قررت حمكمة ال�سلح الإ�سرائيلية يف القد�س 
للرد على طلب  اأ�سبوع  الإ�سالمية فرتة  الأوقاف  اإعطاء جمل�س  املحتلة 
اإغالق  باإعادة  يق�سي  اأمر  »اإ�سدار  الإ�سرائيلي  الداخلي  الأمن  وزير 
جمل�س  ي�ستجب  مل  اإذا  »اأنه  املحكمة:  واأ�سافت  الرحمة«،  باب  م�سلى 
�سلطات  طلب  على  رده  ويقدم  اأ�سبوع،  غ�سون  يف  الإ�سالمية  الأوقاف 

الحتالل باإغالق باب الرحمة، فاإنها �ست�سدر اأمرًا باإغالق امل�سلى!«

5 اآذار )مار�س( 2019، اأعلن جمل�س الأوقاف الإ�سالمية يف القد�س »اأن 
املبارك/  الأق�سى  امل�سجد  على  تطبق  ل  الإ�سرائيلية  املحكمة  قرارات 
باب  م�سلى  اإىل  الو�سول  الديني  حقنا  من  واأن  ال�سريف..  احلرم 
ال�سريف،  احلرم  املبارك/  الأق�سى  امل�سجد  من  جزء  وهو  الرحمة، 

والإبقاء عليه مفتوحًا اأمام امل�سلمني لل�سالة«.45

 )30( حلوايل  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  �سمحت   ،2019 )مار�س(  اآذار   5
املبارك/  الأق�سى  امل�سجد  �ساحات  بدخول  يهوديًا  م�ستوطنًا  ثالثني 
مبنى  جانب  يف  توراتية”  �سلوات  “طقو�س  واأداء  ال�سريف،  احلرم 

م�سلى باب الرحمة. ويف نف�س الوقت، دعت جمموعات من يهود »جبل 
الهيكل« اإىل اقتحام �ساحة املبنى وال�سالة فيه ومنع الأوقاف الإ�سالمية 

من اأعمال الإ�سالح والرتميم.

8 اآذار )مار�س( 2019، �سارك يف اأداء �سالة اجلمعة يف امل�سجد الأق�سى 
بالرغم من حظر  األف م�سلي  اأربعون  ال�سريف )40(  املبارك/ احلرم 
ال�سرطة الإ�سرائيلية دخول امل�سلني وانت�سار قواتها يف جميع اأنحاء املدينة، 

وخا�سة على اأبواب امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف.

تاأجيل  الإ�سرائيلية  ال�سلح  حمكمة  قررت   ،2019 )مار�س(  اآذار   10
اتخاذ قرار ب�ساأن اإغالق مبنى م�سلى باب الرحمة ملدة اأ�سبوع، وذلك 
»ملنح املفاو�سات الدولية فر�سة للو�سول اإىل تفاهمات وحلول.« ويذكر 
اأن وفدًا اأمنيًا اإ�سرائيليًا توجه اإىل عمان هذا الأ�سبوع لبحث هذه الأزمة!

12 اآذار )مار�س( 2019، اأكد جمل�س الأوقاف الإ�سالمية يف القد�س اأن 
حادث »ا�سعال نار يف مركز �سرطة الحتالل« يف باحة امل�سجد الأق�سى 
املبارك/ احلرم ال�سريف، مفتعل ومبيت وت�سعيد مق�سود وخمطط له 

حادث »ا�سعال نار يف مركز �سرطة الحتالل« يف باحة امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف
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من جانب ال�سرطة الإ�سرائيلية، ومتزامنًا مع قرار املحكمة الإ�سرائيلية 
الحتالل  ل�سرطة  العام  املفت�س  من  املرفوعة  الق�سية  يف  النظر  تاأجيل 
لإ�سدار قرار اإغالق مبنى م�سلى باب الرحمة. وقد قامت قوات ال�سرطة 
الأوقاف  جمل�س  اأع�ساء  من  وعدد  امل�سلني  على  بالعتداء  الإ�سرائيلية 
الإ�سالمية، وفر�ست بالقوة والرتهيب اإغالق امل�سجد الأق�سى املبارك/ 
احلرم ال�سريف بوجه امل�سلني ملدة )11( اإحدى ع�سر �ساعة، كما اأغلقت 

اأبواب البلدة القدمية.46

»اإغالق  الإ�سرائيلية  ال�سلح  حمكمة  قررت   ،2019 )مار�س(  اآذار   17
موؤقت« ملبنى م�سلى باب الرحمة ملدة )60( �ستني يومًا، وملجل�س الأوقاف 
الرد على الق�سية خالها، وميكن خاللها التو�سل اإىل »اتفاق دبلوما�سي«! 
»�سراء  اإىل  �سعى  املحكمة  قرار  »ان  بالقول:  املعلقني  بع�س  اجتهد  وقد 
الوقت« وتاأجيل اتخاذ قرار نهائي اإىل ما بعد النتخابات الإ�سرائيلية يف 

9 ني�سان )ابريل( 2019«.

اأ�سدرت   ،2019 )مار�س(  اآذار   17
الأردنية  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة 
�سلح  حمكمة  قرار  »اإدانة  بيانًا 
القد�س  يف  الإ�سرائيلي  الحتالل 
اإغالق مبنى م�سلى باب الرحمة يف 
احلرم  املبارك/  الأق�سى  امل�سجد 
وم�سا�س  »انتهاك  واأنه  ال�سريف، 
للو�سع التاريخي والديني«، واأ�سافت:

امل�سجد  فيها  مبا  ال�سرقية،  القد�س  »اأن 
الأرا�سي  �سمن  املبارك  الأق�سى 

ال�سرعية  وقرارات  الدويل  للقانون  وفقًا  املحتلة عام 1967  الفل�سطينية 
اإدارة  و»اأن  الإ�سرائيلي«..  الق�ساء  لخت�سا�س  تخ�سع  ل  واأنها  الدولية، 
اإدارة جميع  ال�سلطة �ساحبة الخت�سا�س احل�سري يف  اأوقاف القد�س، 

�سوؤون امل�سجد الأق�سى املبارك وفقًا للقانون الدويل«.

وطالبت اإ�سرائيل »اإلغاء هذا القرار وحملتها كامل امل�سوؤولية عن تبعاته 
م�سا�س  اأي  ورف�ست  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  �سالمة  وعن  اخلطرية 

بالو�سع التاريخي والقانوين القائم«.

فل�سطني  جلنة  بيان  الأردين  الربملان  تبنى   ،2019 )مار�س(  اآذار   20
عّمان،  يف  الإ�سرائيلي  ال�سفري  طرد  اإىل  الأردنية  احلكومة  بدعوة 
على  ردًا  اأبيب،  تل  من  املجايل(  )غ�سان  الأردين  ال�سفري  وا�ستدعاء 
العتداءات الإ�سرائيلية على امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف، 

واإغالق اأبوابه وو�سع �سال�سل حديدية على مبنى م�سلى باب الرحمة!

يف  احل�سني  ابن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اأكد   ،2019 )مار�س(  اآذار   20
الأردنية  اململكة  موقف  الأردنية  الزرقاء  مدينة  يف  جماهريي  اجتماع 
الها�سمية يف الدفاع عن امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف، واأن 
»ق�سية القد�س خط اأحمر«، وقد لقى هذا الت�سريح دعم وتاأييد ال�سعبني 

الأردين والفل�سطيني، واأي�سًا امل�سلمني يف اأنحاء العامل. 

اجتماع  اأول  الإ�سالمية  الأوقاف  اآذار )مار�س( 2019، عقد جمل�س   21
م�سرتك له مع القنا�سل وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية الأوروبية املعتمدين 
يف القد�س وفل�سطني، وذلك يف مقر املحكمة ال�سرعية بالقد�س، تداول 
باب  م�سلى  مبنى  يف  يجري  وما  القد�س  يف  احلالة  املجتمعون  فيه 
رئي�س  وحذر  ال�سريف،  احلرم  املبارك/  الأق�سى  امل�سجد  يف  الرحمة 
واأع�ساء جمل�س الأوقاف »من ثقافة التطرف والتحري�س املتناميان لدى 

الر�سمية  املوؤ�س�سة 
الإ�سرائيلية واملجتمع 
الإ�سرائيلي  اليميني 
مبو�سوع  والتلويح 

احلرب الدينية«.

اإغالق امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف

امين ال�سفدي
 وزير اخلارجية الردنية

الربملان الأردين

امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني يف مدينة الزرقاء

جمل�س الأوقاف يف اجتماع مع
 القنا�سل وروؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية الأوروبية
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�لرئي�ضية �لأطر�ف  مو�قف     .VI

�أ( جمل�س �لأوقاف و�ل�ضوؤون �لإ�ضالمية يف �لقد�س

امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم ال�سريف هو موقع ومكان اإ�سالمي 
للم�سلمني وحدهم يف جميع مبانيه وم�سلياته و�ساحاته ومرافقه وما 
 )144( م�ساحته  وتبلغ  الأر�س،  وحتت  الأر�س  فوق  ال�سور  عليه  دار 
مائة واأربعة واأربعني دومنًا، ل يقبل ادعاءات »ال�سراكة« يف مكانه اأو 

مواقيت وزمان ال�سالة فيه!

الأق�سى  امل�سجد  من  يتجزاأ  ل  جزء  الرحمة،  باب  م�سلى  مبنى 
ال�سالة  لأداء  مفتوحًا  يبقى  اأن  ويجب  ال�سريف،  احلرم  املبارك/ 
الأوقاف  دائرة  قبل  من  وترميمه  تعمريه  على  الفوري  والعمل  فيه 
امل�سوؤولة  اجلهة  باعتبارهما  الأق�سى  اإعمار  وجلنة  الإ�سالمية 
و�ساحبة الخت�سا�س يف ذلك دون تدخل من قبل �سلطات الحتالل 

الإ�سرائيلي باأي �سكل من الأ�سكال.

اجلهة  هما  الإ�سالمية  الأوقاف  ودائرة  الإ�سالمية  الأوقاف  جمل�س 
املتعلقة  ال�سوؤون  جميع  عن  وامل�سوؤولة  الوحيدة  والر�سمية  الدينية 
والعقارات  واملمتلكات  ال�سريف  احلرم  املبارك/  الأق�سى  بامل�سجد 

الوقفية الإ�سالمية يف القد�س.

العام 1967  منذ  والقانوين  والتاريخي  الديني  الو�سع  احرتام  يجب 
الإ�سالمية  الأوقاف  جمل�س  يوافق  اأو  يقبل  ول   ،)Status quo(
ول  الإ�سرائيلية،  املحاكم  مع  التعامل  الإ�سالمية  الأوقاف  ودائرة 
تنطبق اإجراءاتها اأو قراراتها على امل�سجد الأق�سى املبارك/ احلرم 

ال�سريف.

 يجب وقف جميع النتهاكات والعتداءات من قبل امل�ستوطنني اليهود 
واأجهزة الأمن وال�سرطة الإ�سرائيلية �سد امل�سجد الأق�سى املبارك/ 
احلرم ال�سريف، وحماية حقوق وواجبات وحرية امل�سلمني يف الدخول 

وال�سالة فيه.

اململكة الأردنية الها�سمية بقيادة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني، 
احلرم  املبارك/  الأق�سى  امل�سجد  على  والرعاية  الو�ساية  �ساحب 
ال�سريف، هي العنوان الر�سمي وال�سلطة الوحيدة وامل�سوؤولة التي يعود 
اإليها، قبول اأو اإجراء اأية »تفاهمات/ مفاو�سات« اأو »حل خالف اأو نزاع« 

يف كافة ال�سوؤون املتعلقة يف الأماكن املقد�سة الإ�سالمية يف القد�س.

ب( �ملوقف �لإ�ضر�ئيلي

يف  ممثلة  )الع�سا(  الأوىل  واجلزرة«..  »الع�سا  �سيا�سة  اتباع 
ا�ست�سدار »قرار موؤقت« من حمكمة ال�سلح الإ�سرائيلية باإغالق مبنى 
باب الرحمة، بالإ�سافة اإىل وجود مكثف لل�سرطة الإ�سرائيلية واأجندة 
دخولهم  وحظر  القد�س  اأهل  من  العديد  وتوقيف  واعتقال  الأمن 

ل�ساحات  اليهود  امل�ستوطنني  اقتحامات  ت�سهل  حني  يف  للم�سجد، 
قرب  توراتية«  �سلوات  »�سعائر  باإقامة  امل�سلمني  وا�ستفزاز  امل�سجد 
مبنى م�سلى باب الرحمة، يف حني الثانية )اجلزرة( ممثلة يف »فرتة 
اإمهال« للرد على الدعوى يف املحكمة، ويف نف�س الوقت »منح فر�سة« 

ل�ستمرار »املفاو�سات الدبلوما�سية« مع الأردن!

الرحمة  باب  م�سلى  مبنى  يف  والرتميم  والإ�سالح  الرتميم  اأعمال 
يجب اأن تتم حتت اإ�سراف »�سلطة الآثار« الإ�سرائيلية.

خيارات ا�ستعمال مبنى م�سلى باب الرحمة: مكان لل�سالة )م�سلى( 
ولي�س م�سجد دائم، اأو موقع لكر�سي علمي لدرا�سة فكر ومنهج الإمام 
اأبي حامد الغزايل اأو مكاتب لالأوقاف الإ�سالمية... م�سائل »مفتوحة 

للتفاو�س«!

تعزيز الوجود »الأمني الإ�سرائيلي« لل�سرطة والقوات الأمنية يف مدينة 
الأق�سى  امل�سجد  اأبواب  جميع  ويف  اأبوابها  وعلى  القدمية،  القد�س 
الإ�سرائيلية  وال�سيطرة«  »ال�سلطة  لتاأكيد  ال�سريف،  احلرم  املبارك/ 

على القد�س.

ج( �ملوقف �لأردين

الأوقاف  جمل�س  وبيانات  مواقف  يف  ورد  ما  جميع  ودعم  تاأكيد 
الإ�سالمية ودائرة الأوقاف الإ�سالمية واأهل القد�س.

القد�س  يف  املقد�سة  الأماكن  يف  الراهن  والديني  التاريخي  الو�سع 
املبارك/  الأق�سى  بامل�سجد  يتعلق  فيما  وخا�سة   ،)Status quo(
والأماكن  احرتامه،  ويجب  املفعول  �ساري  يزال  ل  ال�سريف،  احلرم 
املقد�سة الإ�سالمية والقد�س »خط اأحمر« ل يجوز جتاوزه اأو انتهاكه..

على احلكومة الإ�سرائيلية اإلغاء قرار اإغالق مبنى م�سلى باب الرحمة 
وحتمل »امل�سوؤولية الكاملة« عن العواقب اخلطرية نتائج ذلك!

د( موقف �لحتاد �لأوروبي

 Status( الراهن  الو�سع  على  واملحافظة  وتاأكيد  احرتام  اأهمية 

quo( التاريخي والديني والقانوين يف الأماكن املقد�سة بالقد�س.

�سرورة »منع الت�سعيد« وال�ستباك بني اأهل القد�س و�سلطات الحتالل 
الإ�سرائيلي واملحافظة على قد�سية و�سالمة الأماكن املقد�سة.

لتهدئة  املعنية  الأطراف  جميع  بني  »احلوار  ا�ستمرار  اإىل  احلاجة 
احلالة املتوترة«.

ويجب  يتغري،  مل  ثابت  بالقد�س  يتعلق  فيما  الأوروبي  الحتاد  موقف 
حتقيق طموحات الطرفني، ويجب اإيجاد و�سيلة من خالل املفو�سات 

حلل و�سع القد�س كعا�سمة م�ستقبلية للدولتني.



19

باب الرحمة
حمطات تاريخية من امل�شهد واأحداث �شهري �شباط واآذار 2019

�ملر�جع و�مل�ضادر

حديث نبوي رشيف. رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وأبو داود. . 1

»فيض القدير«- رشح الصغري. دار الفكر 1972. جزء )2( ص403.

مهدي عبد الهادي- املكانة الدينية والعاملية للقدس. مؤمتر األزهر العاملي لنرصة القدس. القاهرة 17-18 كانون الثاين )يناير( 2018. ص4.. 2

مهدي عبد الهادي - “القدس بني الديني والدنيوي«. املؤمتر الدويل للعلوم االجتامعية - جامعة القدس/ دراسات تركية/ جامعة غازي. . 3

القدس يف 24 آذار )مارس( 2018.

-   ابن الفقيه يف كتابه »البلدان«.. 4

- ابن عبد ربه األندليس يف كتابه »العقد الفريد«.	

 تفسري القرآن الكريم لإلمام الجليل الحافظ عامد الدين أيب الفداء اسامعيل بن كثري القريش الدمشقي )1300-1370م(. الجزء األول، دار . 5

أحياء الكتب العربية، مطبعة عيىس البايب الحلبي ورشكاه مبرص. 10 أيار )مايو) 2011.

6 ..Jubeh, Nazmi, “The Bab al-Rahma Cemetery: Israeli Encroachment Continues Unabated“, Journal of Palestine Studies, 2018

7 ..Karen Armtrong: Jerusalem, One City, Three Faiths. Ballantine Books, 1997

 -  أخذت حمالت الفرنجة تسمية »الحروب الصليبية« نظراً لشارة الصليب التي وضعها املحاربون عىل ثيابهم وأسلحتهم، وهي حروب . 8

استعامرية أوروبية بدأت بدعوة البابا )ادربان الثاين 1096م(.

- وليم الصوري- تاريخ الحروب الصليبية – دار الفكر، 1990.	

مصطفى الحياري: »القدس يف زمن الفاطميني والفرنجة«. املعهد املليك للدراسات الدينية، عامن 1994. ص77-76.. 9

10 ..Dr. J. Randall Price. “Rose Guide to the Temple“, Rose Publishing, 2013. p. 135

اإلمام أحمد بن حنبل ]أبو عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباين[ رابع األمئة األربعة عند أهل السنة والجامعة ]الحنفي واملاليك والشافعي . 11

والحنبيل[.

12 ..“Shragei, Nedav, “Dichter rules Temple Mount area off limits to Muslim Burial

- جريدة هآرتس اإلرسائيلية 29 أيار )مايو( 2017 	

13 ./Emek Shaveh, “Graveyard Metropolis East of Jerusalem’s Old City“, September 2013, available at http://alt-arch.org/en

./graveyard_metropolis

14 . Emek Shaveh, “The Temple Mount/ Haram al-Sharif - Archaeology in a Political Context“, March2017 , available at

./http://alt-arch.org/en/the-temple-mountharam-al-sharif-archaeology-in-a-political-context

لجنة رعاية املقابر اإلسالمية يف القدس.. 15

16 . Patel, Yumna and Saleh Zghari, “Palestinians on High Alert as Israel Prepares to Hand Over East Jerusalem

Nature Reserve and Muslim Cemetery to Settlers,“ Mondoweiss, 12 July 2018, https://mondoweiss.net/2018/07/

./palestinians-prepares-jerusalem

17 ..Emek Shaveh, “Graveyard Metropolis East of Jerusalem’s Old City“, op.cit

النظام الخاص ]Corpus Separatum[ يعني »التعامل مع مدينة القدس، بوصفها كياناً خاصاً منفصالً ومحايداً ومنزوع السالح ملدينة . 18

القدس، واملناطق املحيطة بها، مبا يشمل بيت لحم، بحيث يتم تدويله ووضعه تحت وصاية مجلس وصاية تابع لألمم املتحدة ويرتأسه 

تبلغ )186( كيلو مرت مربع وملدة عرشة سنوات، يتم بعدها  املتحدة، وتحرسه قوات رشطة دولية، ويغطي مساحة  حاكم تعينه األمم 

استفتاء أهل املدينة حول مستقبلها!

19 ..Meron Benvenisti in “Jerusalem; the Torn City“, 1976,  p. 68  -

.Kai Bird, Crossing Mandelbaum Gate. Coming of Age between the Arabs and Israelis, 1956-1978, Scribner, New York 2010

الهيئة اإلسالمية ]التأسيسية األوىل: 1967[. 20

روحي  نسيبة،  أنور  املحامي  القدس(،  )محافظ  الخطيب  أنور  الرشعية(،  االستئناف  محكمة  )رئيس  السائح  الحميد  عبد  الشيخ 

الرشعية(،  االستئناف  محكمة  )عضو  املحتسب  حلمي  الشيخ  القدس(،  )مفتي  العلمي  الدين  سعد  الشيخ  القدس(،  )أمني  الخطيب 

)عضو  الهادي  عبد  فؤاد  املحامي  بكر،  ابراهيم  املحامي  الدجاين،  املحامي كامل  الرشعية(،  القدس  )قايض محكمة  الشيخ سعيد صربي 

الدين،  عالء  سعيد  املحامي  طهبوب،  حافظ  املحامي  ميزر،  أبو  املحسن  عبد  املحامي  الرشيف،  الرحيم  عبد  املحامي  األعيان(،  مجلس 

التجارية(،  الغرفة  )رئيس  الطزيز  عيل  درويش،  واسحق  الفلسطيني(،  املتحف  )مدير  العارف  عارف  املؤرخ  الوعري،  عمر  املحامي 

القدس(. أوقاف  الدزدار، حسن طهبوب )مدير  الحسيني، د. صبحي غوشة، اسحق  د. داود  ابوميزر،  ابو غربية، والقايض حسن   ونهاد 



20

باب الرحمة
حمطات تاريخية من امل�شهد واأحداث �شهري �شباط واآذار 2019

مذكرات الشيخ عبد الحميد السائح: فلسطني ال صالة تحت املحراب. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. الطبعة األوىل- بريوت آذار . 21

)مارس( 1994. ص 82-86.

املصدر السابق.. 22

23 .Moshe Dayan: “The Story of My Life“. Steimatzky Agency LTD. Jerusalem- Tel Aviv 1976. pp. )311-312-

.314(, & p. 407

24 ..Moshe Dayan: “The Story of My Life“, Ibid

25 ..Meron Benvenisti: “Jerusalem; the Torn City“, 1976,  p. 68/ 378 -

.Meron Benvenist: “City of Stone; The Hidden History of  Jerusalem“, University of California, Press. 1996, p. 73 -

  .Karen Armtrong: Jerusalem, One City, Three Faiths. New York, 1996 -

26 ..Shabtai Teveth: “Moshe Dayan“. Weidenfeld, Jerusalem 1972, pp. 347

بيان نويهض الحوت: القيادات واملؤسسات السياسية يف فلسطني )1917-1948(. . 27

     مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بريوت .1981 ص64.

28 ..Ronald Storss: Orientation, 1937, p. 315

د.كامل محمود خلة: فلسطني واالنتداب الربيطاين )1939-1922(. مركز األبحاث-      منظمة التحرير الفلسطينية - بريوت. أيار . 29

)مايو( 1974. ص184.

د. كامل محمود خلة: فلسطني واالنتداب الربيطاين. املصدر السابق. ص260-267.. 30

عارف العارف: الصخرة املرشفة واألماكن اإلسالمية األخرى يف الحرم الرشيف يف القدس. املطبعة التجارية - القدس 1951. ص81.. 31

ن 1959. ص288.. 32  منيب املايض وسليامن موىس: "تاريخ األردن يف القرن العرشين«. الطبعة األوىل-عاماّ

عادل حسن غنيم: الحركة الوطنية الفلسطينية )1936-1917(. املطبعة املرصية العامة للكتاب. القاهرة 1974. ص140.. 33

يف 4 حزيران )يونيو( 1931 ُدفن رفات الرشيف )امللك( الحسني بن عيل يف رحاب املسجد األقىص املبارك/ الحرم الرشيف يف . 34

القدس تنفيذاً لوصيته ومبشاركة حشود املشيعني يف جنازة مهيبة!

عادل حسن غنيم: الحركة الوطنية الفلسطينية )1936-1917(. املصدر السابق. ص226.. 35

مذكرات الشيخ عبد الحميد السائح- املصدر السابق. بريوت 1994.ص65.. 36

أ( جريدة الرصيح- )10( كانون األول )ديسمرب( 1951.. 37

  محررها الصحفي الفلسطيني هاشم السبع )1931-1958(.

والتوزيع-  للنرش  الرشوق  دار  الثالث )1949(.  املجلد  املجامالت«.  الخالدي: »ومىض عهد  الدكتور حسني فخري  ب( مذكرات 

بريوت 2014. ص 235.

الفلسطينية . 38 الجمعية   .»2017 الحايل  املشهد  بيان  موجزة:  تاريخية  ملراجعة  مدخل  الرحمة-  باب  »نرشة  الهادي:  عبد  مهدي 

األكادميية للشؤون الدولية- باسيا. القدس 2017.

املصدر: املوقع اإللكرتوين الرسمي لجاللة امللك عبد الله الثاين ابن الحسني:. 39

http://kingabdullah.jo/index.php/ar_JO/news/view/id/10778/videoDisplay/1.html

إضافة الحكومة األردنية إىل قرار تشكيل وتوسيع مجلس األوقاف اإلسالمية يف القدس عضواً آخر )د. محمد عادل نارص الدين( . 40

ليصبح مجموع أعضاء املجلس )19( تسعة عرش عضواً.

يف الذكرى الخمسني مليالد امللك عبد الله الثاين ابن الحسني، وإحياء لسنة الوقف الحضارية، أعلن يف الديوان املليك الهاشمي . 41

إنشاء  األردنيني،  واملسؤولني  أساتذتها  من  وعدد  الجامعة  ورئيس  القدس،  جامعة  أمناء  مجلس  وأعضاء  رئيس  بحضور  بعامن 

وقفيتني باسم امللك لدراسة فكر ومنهج اإلمامني أيب حامد الغزايل واإلمام فخر الدين الرازي: األوىل يف املسجد األقىص املبارك، 

ن. وجامعة القدس، والثانية يف مسجد امللك الحسني بن طالل والجامعة األردنية بعاماّ

املحامون الفلسطينيون: خالد زبارقة، مدحت ديبة، مفيد الحاج، جاد قضامين، رمزي كتيالت، حمزة قطينة.. 42

أخبار البلد، 4 آذار )مارس( 2019.. 43

وفد لجنة املتابعة العليا للجامهري العربية: محمد بركة، جامل زحالقة، النائب يوسف جبارين، د. منصور عباس، منر أبو اللوز، . 44

توفيق جبارين، صالح لطفي، املحامي أسامة السعدي، طاهر يوسف.

ترصيح صحفي لرئيس مجلس األوقاف اإلسالمية )الشيخ عبد العظيم سلهب( يف 5 آذار )مارس( 2019.. 45

ترصيح صحفي لعضو مجلس األوقاف حاتم عبد القادر يف 12 آذار )مارس( 2019.. 46



21

باب الرحمة
حمطات تاريخية من امل�شهد واأحداث �شهري �شباط واآذار 2019

الشيخ عبد العظيم حسني سلهب، رئيس املجلس.. 1

الشيخ عكرمة سعيد عبد الله صربي، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، املفتي العام السابق يف . 2
القدس.

الشيخ محمد أحمد حسني، مفتي القدس والديار الفلسطينية.. 3

الشيخ واصف البكري، القائم بأعامل قايض القضاة ورئيس محكمة االستئناف الرشعية.. 4

عدنان غالب الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.. 5

حاتم عبد القادر، وزير شؤون القدس سابقاً.. 6

د. هاين عابدين، وزير الصحة السابق وعميد كلية الطب يف جامعة القدس.. 7

مازن سنقرط، وزير االقتصاد السابق.. 8

الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس.. 9

الشيخ يوسف أبو سنينة، إمام املسجد األقىص املبارك/ الحرم الرشيف.. 10

الشيخ محمد مصطفى رسندح، قايض القدس الرشعي.. 11

د. محمد ابراهيم عادل نارص الدين، مساعد مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية يف القدس.. 12

د. مهدي فؤاد عبد الهادي، رئيس الجمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية - القدس.. 13

د. مصطفى محمود أبو صوي، أستاذ الكريس املكتمل لدراسة فكر ومنهج اإلمام أيب حامد . 14
الغزايل يف املسجد األقىص املبارك/ الحرم الرشيف وجامعة القدس.

1

3

5

7

9

11

13

2

4

6

8

10

12

14

ملحق)1(: جمل�س �لوقاف �لإ�ضالمي يف �لقد�س 2019.



22

باب الرحمة
حمطات تاريخية من امل�شهد واأحداث �شهري �شباط واآذار 2019

محمد زيك نسيبة، نائب رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية السابق. . 15

د. عامد فائق أبو كشك، رئيس جامعة القدس.. 16

املحامي فهد كامل عبد الفتاح الشوييك، محام.. 17

عالء الدين عمران سلهب، مهندس ورجل أعامل.. 18

خليل أحمد العسيل، صحفي.. 19

املهندس عبد الله العبادي، وكيل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية، عامن يواصل 
الحضور واملشاركة يف اجتامعات مجلس االوقاف اإلسالمية يف القدس.

17

19

15

18

16

د.و�سفي الكيالين  مدير ال�سندوق الها�سمي لعمار امل�سجد
 الق�سى املبارك وقبة ال�سخرة امل�سرفة يف م�سلى باب الرحمة

من الي�سار ايل اليمني: ال�سيخ عزام اخلطيب، ال�سيخ عبد العظيم �سلهب،
 د. مهدي عبدالهادي، د. م�سطفى ابو �سوي، ال�سيخ جميل حمامي، ال�سيخ فتحي من�سور



23

باب الرحمة
حمطات تاريخية من امل�شهد واأحداث �شهري �شباط واآذار 2019

ملحق)2(: �أبرز �لنتهاكات يف �مل�ضجد �لأق�ضى �ملبارك

كانون �لثاين )يناير( 2019

• الق�سى 	 للم�سجد  اليومية  اقتحاماتهم  يوا�سلون  املتطرفون  امل�ستوطنون 
املبارك با�ستثناء ايام اجلمعة وال�سبت.

• جمموعة من رجال احلاخامية اليهودية الغربية وعدد من اتباع و”جماعات 	
الهيكل” رجال ون�ساء يقتحمون باحات امل�سجد الق�سى املبارك ويعر�سون 

�سروحات حول “الهيكل املزعوم”.

• قوات الحتالل ال�سرائيلي ت�سدد من اجراءاتها عند ابواب امل�سجد الق�سى 	
املبارك.

• احتجاز الهويات ال�سخ�سية للم�سلني ال�سباب والن�ساء.	

• يف 	 يجري  ما  كل  متابعة  يف  ال�سرائيلي  الحتالل  ل�سرطة  م�سددة  رقابة 
امل�سجد الأق�سى املبارك من قبل دائرة الأوقاف الإ�سالمية وطواقم جلنة 
ال�سيا�سية  وخلفياتهم  انتماءاتهم  وفق  فيها  العاملني  وت�سنيف  العمار 

والدينية.

• وزير الزراعة ال�سرائيلي املتطرف )اوري ارئيل( يقتحم امل�سجد الأق�سى 	
املبارك حتت حماية �سرطة الحتالل الإ�سرائيلي.

• من 	 الأديان  وزارة  يف  اليهودية  املقد�سة  الماكن  جلنة  ي�سمى  ما  �سرعت 
وترية العمل يف اإقامة قاعات ومكاتب وكني�س يف الواجهة الغربية اجلنوبية 
ل�ساحة الرباق وذلك على ج�سور وم�سطح �سخم من ال�سمنت فوق الآثار 

الإ�سالمية من مملوكية واأيوبية وبع�س مناطق الآثار الرومانية.

• احل�سينة 	 القلعة  ي�سمى  ما  ببناء  ال�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  �سرعت 
والبناء على نحو 20% من �ساحة حائط الرباق.

• وزير الزراعة ال�سرائيلي )اوري ارئيل( يقود ع�سرات امل�ستوطنني وطلبة 	
الق�سى  للم�سجد  جديدة  اقتحام  عملية  يف  الدينية  واملعاهد  املدار�س 
والقوات  ال�سرطة  من  م�سددة  بحرا�سة  واحد  ا�سبوع  غ�سون  فى  املبارك 

اخلا�سة الإ�سرائيلية.

• وزير الزراعة الإ�سرائيلي )اوري ارئيل( يوؤدي طقو�س تلمودية يف �ساحات 	
امل�سجد الأق�سى املبارك.

• حما�سرة م�سجد قبة ال�سخرة امل�سرفة من قبل �سرطة الحتالل الإ�سرائيلي 	
والعتداء على امل�سلني ومنعهم من اأداء �سالتي الظهر والع�سر.

• ممرات 	 مع  �سخمه  �سقالة  بن�سب  قامت  ال�سرائيلي  الحتالل  �سلطات 
خ�سبية على جدار الزاوية الفخرية من جهة باب املغاربة.

• ع�سو الكني�ست )�سارين هنيكل( تقتحم باحات امل�سجد الق�سى املبارك.	

• امل�سجد 	 حرا�س  من   )6( باإبعاد  قامت  ال�سرائيلي  الحتالل  �سلطات 
الق�سى املبارك لفرتات متفاوتة بني 4-6 اأ�سهر.

• قدامى 	 وع�سكريون  هليفي(  )يورام  القد�س  يف  الحتالل  �سرطة  قائد 
طاقم  برفقة  املغاربة  باب  جهة  من  املبارك  الأق�سى  امل�سجد  يقتحمون 

ت�سوير تابع ل�سرطة الحتالل.

• اقتحم ع�سو الكني�ست الإ�سرائيلي )ايهود كليك( بحماية �سرطة الحتالل 	
تلمودية  طقو�سًا  اأدى  حيث  املبارك  الأق�سى  امل�سجد  اخلا�سة  والقوات 

خا�سة حلفل زفافه برفقة خطيبته.

�ضباط )فرب�ير( 2019
• املبارك 	 الأق�سى  للم�سجد  اليومية  اقتحاماتهم  امل�ستوطنون  وا�سل 

با�ستثناء ايام اجلمعة وال�سبت.

• حتليق ثالث طائرات �سراعية فوق باحات امل�سجد الأق�سى املبارك يف 	
حتد وا�ستفزاز مل�ساعر امل�سلمني.

• هليفي( 	 )يورام  القد�س  مدينة  فى  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سرطة  قائد 
بلبا�سهم  م�ستوطنًا   )15( ب�سحبة  املبارك  الأق�سى  امل�سجد  يقتحم 
الع�سكري يرافقهم طاقم ت�سوير تابع ل�سرطة الحتالل وقاموا بجولة 

ا�ستفزازية يف �ساحات امل�سجد الأق�سى املبارك.

• م�سرية للم�ستوطنني داخل البلدة القدمية من منطقة حائط الرباق اإىل 	
حميط امل�سجد الق�سى املبارك واأمام اأبواب الأق�سى مبنا�سبة بداية 

العربي” اجلديد. “ال�سهر 

• �سابط �سرطة امل�سجد الأق�سى املبارك �سابقًا املدعو )�سلومي( يقتحم 	
امل�سجد برفقة )30( من طالب املعاهد الدينية قاموا خاللها بجولة 

ا�ستفزازيه يف باحاته.

• باب 	 ال�سالة يف منطقة  بتهمة  تعتقل )7( م�سليات  �سرطة الحتالل 
الرحمة وقامت باإبعادهن ملدة )15( يوم عن امل�سجد الأق�سى املبارك.

• بحماية 	 املبارك  الق�سى  امل�سجد  باقتحام  امل�ستوطنني  قيام  ا�ستمرار 
�سرطة الحتالل علما اأن الغالبية كانوا حفاه الأقدام و”بلبا�س ديني” 

واأدى عدد منهم ال�سلوات العلنية والطقو�س التلمودية.

• امل�سجد 	 اقتحام  يف  امل�ستوطنني  يقود  ارئيل(  )اوري  الزراعة  وزير 
الق�سى املبارك حتت حماية �سرطة الحتالل ال�سرائيلي.

• اإقامة جممع ي�سم كني�سًا �سخمًا يف �ساحة الرباق بارتفاع �ستة طوابق.	

• بو�سع 	 وقامت  الرحمه  باب  حميط  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سرطة  تغلق 
داخل  الرحمة  لباب  اخلارجية  البوابة  على  وقفال  حديدية  �سل�سله 

امل�سجد الق�سى املبارك )�سابقة خطرية وهي الوىل من نوعها(!

• اأهل القد�س يزيلون البوابة وال�سل�سلة احلديدية اأمام مبنى م�سلى باب 	
الرحمة.

• ا�سابات واعتقالت عديدة طالت ال�سبان وال�سابات عقب اقتحام قوات 	
الحتالل الإ�سرائيلي لباحات امل�سجد الأق�سى املبارك.

• و�سط تهليل وتكبري ع�سرات الآلف من امل�سلني جمل�س الأوقاف يقوم 	
بفتح م�سلى باب الرحمه لل�سالة فيه وذلك يوم اجلمعه الذي وافق 
22 �سباط )فرباير( 2019 بعد اغالق دام )16( عام من قبل �سرطة 

الحتالل الإ�سرائيلي.

• �سرطة الحتالل ال�سرائيلي تفرج عن ال�سيخ عبد العظيم �سلهب رئي�س 	
جمل�س الأوقاف وال�سيخ ناجح بكريات نائب املدير العام لالأوقاف بعد 
عن  ابعادهما  وتقرر  �ساعات   )10( ملدة  معهما  والتحقيق  اعتقالهما 

امل�سجد الق�سى املبارك ملدة )8( ايام.

• لفرتات 	 املبارك  الأق�سى  امل�سجد  عن  واإبعادهم  الع�سرات  اعتقال 
خمتلفة وذلك على خلفيه فتح م�سلى باب الرحمة.

• امل�سجد 	 باحات  يقتحم  ارئيل(  )اوري  الإ�سرائيلي  الزراعة  وزير 
الق�سى املبارك برفقة جمموعة من املتطرفني اليهود بحماية �سرطة 

الحتالل الإ�سرائيلي.
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• م�ستوطن يخط �سعارات عن�سرية على باب الرحمة.	

• ع�سو الكني�ست )يهودا كليك( يقتحم باحات امل�سجد الق�سى املبارك 	
حتت حرا�سة �سرطة الحتالل الإ�سرائيلي.

�آذ�ر )مار�س( 2019

• امل�ستوطنون املتطرفون يوا�سلون اقتحاماتهم اليومية للم�سجد الق�سى 	
املبارك با�ستثناء ايام اجلمعة وال�سبت.

• الأق�سى 	 امل�سجد  �ساحات  يف  ا�ستفزازية  جولت  ينفذون  امل�ستوطنون 
املبارك وقبالة م�سلى باب الرحمة ومنهم من قام بتاأدية �سلوات تلمودية 
قبالة م�سجد قبة ال�سخرة امل�سرفة بعد اأن تلقوا �سروحات عن “الهيكل 

املزعوم”.

• امل�سجد 	 امل�سلني يف  الت�سييق على  توا�سل  ال�سرائيلي  الحتالل  �سرطة 
الأق�سى املبارك على خلفية فتح م�سلى باب الرحمة.

• امل�سجد 	 حرا�س  ا�ستهداف  من  ت�سعد  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سرطة 
عن  اإبعادهم  قبل  للتحقيق  واإخ�ساعهم  مبالحقتهم  املبارك  الأق�سى 

امل�سجد الأق�سى املبارك.

• القدمية 	 القد�س  يف  الإجراءات  من  ت�سدد  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سرطة 
امل�سجد  لأبواب  املوؤدية  الطرقات  على  الع�سكرية  احلواجز  وتن�سب 

الق�سى املبارك.

• امل�سلمني 	 دخول  على  تقييدات  تفر�س  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سرطة 
الهوية  بطاقات  يف  التدقيق  عرب  املبارك  الق�سى  امل�سجد  ل�ساحات 

ال�سخ�سية واحتجازهم ومنهم من منعوا من الدخول للم�سجد.

• �سلطة الحتالل الإ�سرائيلي ت�ستدعي ع�سوا جمل�س الأوقاف الإ�سالمية 	
الدكتور مهدي عبد الهادي وحامت عبد القادر للتحقيق معهما يف مركز 
ملدة  املبارك  الأق�سى  امل�سجد  دخولهما  وحتظر  )امل�سكوبية(  ال�سرطة 

اأ�سبوع!

• كامريا 	 اأنها  يعتقد  قطعة  برتكيب  تقوم  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سرطة 
املراقبة املوجودة على �سطح املدر�سة التنكزية.

• من 	 الإ�سالمية  الأوقاف  �سيوف  متنع  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سرطة 
الدخول اىل امل�سجد اإل من باب املغاربة.

• امل�سجد 	 عن  جنيب  عرفات  املبارك  الأق�سى  امل�سجد  حار�س  ابعاد 
الأق�سى املبارك ملدة )6( ا�سهر.

• الق�سى 	 امل�سجد  عن  احل�سيني  عدنان  الأوقاف  جمل�س  ع�سو  ابعاد 
املبارك ملدة ا�سبوع.

• مدة 	 الإ�سالمية  الأوقاف  دائرة  متهل  الإ�سرائيلي  الحتالل  حمكمة 
اأ�سبوع للرد على دعوى وزير الأمن الداخلي طلب اإغالق م�سلى باب 

الرحمة.

• وانتهاك 	 الواقع  المر  فر�س  لنهج  وا�ستمرار  خطري  ت�سعيد  فى 
الحتالل  �سلطات  املبارك  الق�سى  امل�سجد  على  الها�سمية  الو�ساية 
عبد  ال�سيخ  الإ�سالمية  الأوقاف  جمل�س  رئي�س  يوما   40 ملده  تبعد 

العظيم �سلهب عن امل�سجد الأق�سى املبارك.

• الأوقاف 	 دائرة  عام  مدير  نائب  تبعد  ال�سرائيلي  الحتالل  �سرطة 
ملدة  املبارك  الق�سى  امل�سجد  عن  بكريات  ناجح  ال�سيخ  الإ�سالمية 

)4( ا�سهر.

• ال�سرائيلي 	 الحتالل  �سرطة  قبل  من  الرحمة  باب  م�سلى  اقتحام 
واخذ قيا�سات البناء!

• �سرطي ا�سرائيلي ِيقَتَحْم بحذائه م�سلى باب الرحمة.	

• قوات الحتالل ال�سرائيلي تخلي امل�سجد الق�سى املبارك بالقوة من 	
املوظفني وامل�سلني وتغلق اأبوابه.

• اأداء �سلوات الع�سر واملغرب والع�ساء يف ال�سوارع املحيطة من امل�سجد 	
الق�سى ب�سبب اخالئه بالقوة من املوظفني وامل�سلني واإغالق اأبوابه!

• قوات الحتالل متنع رفع اآذان الع�سر واملغرب والع�ساء من امل�سجد 	
الق�سى املبارك.

• تقوم 	 واملخابرات  اخلا�سة  والقوات  ال�سرائيلي  الحتالل  �سرطة 
املبارك  الق�سى  امل�سجد  يف  الإ�سالمية  الأوقاف  مكاتب  بتفتي�س 
وال�سدنة  الق�سى  امل�سجد  حرا�س  ومكتب  الق�ساة  قا�سي  ومكتب 

واملوظفني.

هذه �لن�ضرة جزء من برنامج وحدة �لدر��ضات �لدينية يف �جلمعية بدعم م�ضكور من �ضندوق وقفية �لقد�س  للعام 2019  


