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ABSTRACT 

This research aims to shed light on the topic of the importance of Bab al-Rahma prayer hall and 

the impact of the Israeli military occupation attacks on it and on its attendees in an attempt to 

change the identity of the historical features of the place and take control of it. In her study, the 

researcher addressed the following topics: the persistence schemes and attempts of the Zionism 

and the military occupation and its reflections on Bab al-Rahma closure, the announcement of the 

so-called Trump’s “Deal of the Century” and the role of the media in defending that cause. The 

researcher also has been following the all the Zionist actions and schemes that the military 

occupation commits to deceive the international, Muslim and Arab world, and its effects on Bab 

al-Rahma prayer hall. The paper exposes the settlers 'attacks on Bab al-Rahma prayer hall, the 

protection of the Israeli police and the continuous arrest of Muslim worshipers there, the absence 

of international and Arab media from Al-Aqsa Mosque affairs, and the daily incursions by the 

Jewish settlers who call for its conversion into a synagogue. The local media attempts to cover 

what is happening in Bab Al-Rahma prayer hall in particular. However, the media has failed in 

reaching the international world opinion, which is only exposed to the Israeli fake and misleading 

narrative, exactly like when the Arab and Islamic diplomacy have failed to take the cause of 
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Jerusalem and Al-Aqsa mosque to the world. This research aims to prove a historical and religious 

fact that these holy places belong to Muslims only, and Muslims will always defend it.  

Keywords: Bab al-Rahma prayer hall, Deal of the Century, the media. 
 

 البحث ملخص

االحتالل  املستمرة منيهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على أمهية مصلى ابب الرمحة وعالقة ذلك ابالعتداءات 
ولت الباحثة يف تنا  .االستيالء عليه توحماال املكاناملصلى واملصلني واحملاوالت املستمرة يف طمس أمهية هذا  على

دراستها بعض العوامل ذات العالقة بذلك وهي. املخططات الصهيونية واحملاوالت املستمرة من قبل االحتالل وانعكاس 
قروءة وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة وامل ودورصفقة القرن.  وإعالنذلك يف املسامهة يف إغالق مصلى ابب الرمحة. 

 يف الدفاع عنه. 

الرمحة. يف  بمصلى ابمن خالل متابعة الباحثة لألعمال واملخططات الصهيونية اليت يقوم هبا االحتالل وأثرها على 
ود ويف مقدمتهم هحماولة منهم خلداع وتضليل الرأي العام العاملي والعريب واإلسالمي. يف ظل اعتداءات املتطرفني الي

كل متواصل. وغياب فيه بش عصابة عمالء اهليكل على مصلى ابب الرمحة وحبماية الشرطة اإلسرائيلية واعتقال املصلني
ن يدعون إىل الذيوما حيدث فيه من مستجدات يومية من اقتحامات للمستوطنني  الساحة،اإلعالم العريب العاملي عن 

تغطي وسائل اإلعالم احمللية ما جيري يف مسجد ابب الّرمحة.  لكّنها هي وغريها من وسائل  ثحي كنيسحتويله إىل  
اإلعالم عجزت عن إيصال قضّية املسجد للرّأي العام العاملي، الذي ابت ال يسمع إال الّرواية اإلسرائيلية الزّائفة واملضللة، 

ذا البحث يهدف هإيصال قضّية القدس ومسجدها األقصى للعامل.متاما مثلما عجزت الدبلوماسّية العربّية واإلسالمّية من 
 .اافعون عنهمداترخيية أن هذه أماكن مقدسة ختص املسلمني فقط وسيبقى املسلمني و حقيقة دينية  تإىل إثبا

 مصلى ابب الرمحة، صفقة القرن، وسائل اإلعالم.  الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة

تعد مدينة القدس من أعرق املدن يف العامل وأكثرها قدسية وأمهية؛ نظرا جلذورها التارخيية والدينية، وملكانتها 

املرموقة وأمهيتها اخلاصة عند املسلمني والنصارى. وكما يقول الشيخ مجيل السلحوت حبيبيت القدس، هذه احلسناء اليت 

 القلب الكبري الذي وسع حمبة الناس املؤمنني والسائحني من مشارق أتسر القلوب، هذه الصامتة على أحزاهنا، صاحبة

األرض ومغارهبا، هذه الرائعة اليت حتفظ اترخيًا عريقًا ملن بنوها وزينوها وحتفظ اتريخ رساالت مساوية يؤمن هبا آالف 

رشها أتىب أن ة على عاملاليني، هذه املعجزة اليت صمدت أمام غزاهتا، فتحطمت سيوفهم على أسوراها، هذه املرتبع

تكون إال كما أرادها خالق السماوات واألرض، الذي أورثها اليبوسيني الذين اصطفاهم من بني عباده كي يبنوها لتكون 

)awwl, -muatamr al-Alعالمة فارقة يف اتريخ البشرية، تشهد أن هذه األرض لن تكون إال كنعانية عداننية. 

)123 :2013,khalili-Dawrah Ali al 

 اإلسرائيليش اهليكل ودعم قوات اجلي مجاعات أمناءانتشار املنظمات اإلرهابية املتطرفة  فيما يسمون أنفسهم بـ 

لصهاينة. كنيس يهودي للمتطرفني ا  إقامةهلم ساعد على االقتحامات املتكررة على املسجد األقصى وساهم يف  فكرة 

هنا تكمن مشكلة البحث و يف االستيالء على املصلى وحتويله إىل كنيس  اليت سعت هلا احلكومة اإلسرائيلية بقيادة نتنياهو

خالل  على تدنيس املسجد األقصى من املستوطننيعلى دعم ومساندة  األمريكية واإلسرائيليةمن خالل سعي اجلهود 

ات املتطرفة. للجماع يهودي كنيس  إقامةوبلورة فكرة  املتكررة اليت تسعى إليها مجاعات أمناء اهليكل،  االقتحامات

الكنيس على  امةإقعلى منع  واملسلمني بشكل عام يف الداخل واخلارج الفلسطينينيويسعى هذا البحث إىل توعية 

املتكررة من قبل املستوطنني حبماية اجليش والشرطة اإلسرائيلية. كما  وإيقاف االقتحاماتمصلى ابب الرمحة  أنقاض

ن صلى ابب الرمحة وبيان وصفه والتعرف على دور املرابطني والشباب املسلم الذييهدف هذا البحث إىل التعرف على م

 ومحايته من مجاعات أمناء اهليكل.يتصدون للمستوطنني واجليش 
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ابلقدس عاصمة إلسرائيل،  2017ديسمرب  6ومنذ سنوات قليلة وخصوصا بعد اعرتاف اإلدارة األمريكّية يف 

ن الّصالة يف مسجد ابب الرمحة أحد املساجد املقامة داخل املسجد البالغة مساحته مينع احملتلون املصلني املسلمني م

دومنا وربع الدومن، ويقع املسجد يف اجلهة الّشرقّية من األقصى الّشريف، وأمامه قربان لصحابيان اجلليالن عبادة  144

 بن الّصامت وأوس بن حجر. 

 

 الرمحة ومكانتهابب  موقع مصلى: األولاملبحث 

يقع مصلى الرمحة داخل ابحات احلرم وهو عبارة عن مبىن مرتفع يتم الوصول إليه عرب درج طويل من داخل 

املسجد األقصى وهو املدخل الداخلي لبوابيت الرمحة جنواًب والتوبة مشااًل املغلقتني منذ قرون، وتشكالن بوابة تقع يف 

نة من بتني اثنتني فقط كانتا تستخدمان للوصول إىل املديبطن السور الشرقي للمسجد األقصى أي أهنا واحدة من بوا

 .م 11.5هذا اجلانب الذي يوصل إىل ابحات احلرم الشريف مباشرة من خارج أسوار املدينة وتبلغ ارتفاعها 

يعتقد بعض املؤرخني أبن صالح الدين األيويب هو الذي أغلق ابب الرمحة إما دفاعًا عن املسجد أو إلجبار 

ى املرور عرب أسواق القدس قبل الدخول إىل املسجد األقصى ويف رواايت أخرى يقال أبن اخلليفة عمر بن املصلني عل

البناء احلايل للمصلى، فيقول ابحثون أن الذي أمر ببنائه هو مروان بن عبد امللك  اإبغالقه. أماخلطاب هو الذي أمر 

 (.https://www.bbc.com/arabic/middleeast) مث ُجدد يف عهد صالح الدين األيويب.

ويعترب من أشهر األمساء اليت أطلقت على هذا الباب، وقد تناقلها املؤرخون والرواة والرحالة  ابب الرمحة والتوبة:

جمري و وصفوه، فقد ذكره كل من ابن الفقيه، واملقدسي، و املسلمون يف كتبهم كلما ذكروا هذا الباب أو حتدثوا عنه أ

 الدين وغريهم كثري هبذا االسم.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast
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 :فقد أمجع الرواة واملؤرخون إىل أن سبب هذه التسمية راجع إىل ما ذكره ابلقرآن الكرمي من يف قوله تعاىل

نَـُهم ِبُسوٍر لَُّه اَبٌب اَبِطُنُه ِفيِه الرمحة َوظَاِهرُُه ) حيث مساه )Hadid,13:57-Quran, Al-Al(العذاب(ِمن ِقَبِلِه َفُضِرَب بـَيـْ

املؤرخون بباب الرمحة بسبة هلذه اآلية فكانت أول تسمية له على لسان ابن الفقيه يف القرن الرابع اهلجري. وذلك عندما 

قام املفسرون بتفسري اآلية القرآنية هو الباب الشرقي للحرم الشريف معتمدين يف ذلك على ذلك أن ابطنه فيه الرمحة 

له العذاب أي وادي جهنم أو قدرون. هلذا فقد مسي قدمياً وحديثاً بباب الرمحة وابب أي املسجد األقصى وظاهره من قب

 التوبة، فهو يطلق على املدخل الشمايل من الباب، وأما املدخل اجلنويب للباب فيطلق عليه ابب الرمحة. 

 

 والتطرف الديين عند اليهودابب الرمحة : الثايناملبحث 

يشكل ابب الرمحة يف املسجد األقصى املبارك مفصاًل هامًا من مفاصل عالقة اليهود والنصارى ابملسجد األقصى 
، وقصة عقيدهتم فيه ان النصارى يعتقدون أنه املكان الذي  Golden Gateاملبارك. فهم يسمونه الباب الذهيب 

ال بد  ال سيما اإلجنيليون الذين يرون أنه سيدخل منهدخل منه املسيح املعبد عندما جاء إىل القدس، وبعض طوائفهم و 
عند عودته يف آخر الزمان، واليهود يؤمنون بدورهم أبن هذا املكان سيدخل منه املسيح املنتظر عندما أييت إىل القدس. 

 (149وبذلك يشكل هذا املكان رابطاُ عقداي يف مسألة املسجد األقصى املبارك. )عبد هللا، عمر ص 

محة اليت ذكرها هللا يف كتابه له ابب ابطنه فيه الرمحة وظاهرة من قبله العذاب، يعين وادي جهنم الذي بشرقي وابب الر 
 .107، ص 2013بيت املقدس. حممد عرامني، 

نَـُهم ِبُسوٍر لَّهُ اَبٌب اَبِطُنهُ ِفي ءجا  الرَّمْحَةُ َوظَاِهرُُه هِ يف اآلية الثالثة عشر من سورة احلديد يف قوله سبحانه وتعاىل:" َفُضِرَب بـَيـْ

قد كان هلذه اآلية الكرمية األثر الكبري يف اهتمام العلماء واملفسرين (Al-Quran, Al-Hadid,13:57)ِمن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب".

تأويل بابلباب الذهيب خالل الفرتات اإلسالمية املتعاقبة، واليت من خالهلا قام العديد من علماء التفسري والفقه اإلسالمي 

وتفسري شروحات متعددة هلذه اآلية، بينوا من خالهلا أبن املقصود يف ما ذكر يف اآلية القرآنية ابلسور الذي له ابب هو 
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السور الشرقي للمسجد األقصى املبارك والذي بباطنه توجد الرمحة، أي املسجد األقصى، وبظاهرة من جهة الشرق 

هـ من خالل 310يف تفسري الطربي الذي يعود اتريخ وفاته إىل سنة العذاب ويُعىن بذلك وادي جهنم، حيث جاء 

 .(Elad,1985:93رواايته، وما نقل احملدثني، حيث يقول بعضهم أبنه حاجز بني أهل اجلنة وأهل النار يف يوم اآلخرة. )

جند أن هذه التفسريات املتعددة لآلية اليت ذكرانها، قد زادت من اهتمام املسلمني وارتباطهم ابملسجد  هلذا كله

األقصى املبارك خصوصا أن املسجد األقصى املبارك يعترب أوىل القبلتني واثلث احلرمني الشريفني ومسرى النيب صلى هللا 

سور داية االهتمام ابملسجد األقصى، وربط اآلية املذكورة ابلعليه وسلم، واألحاديث عن ذلك كثرية. وعليه فنجد أن ب

الشرقي الذي يقع فيه ابب الرمحة والتوبة ما هي إال جزء من التقليد اإلسالمي املبكر الذي يشيد بيوم القيامة أو اليوم 

صراط من الباب لاآلخر وربطه املسجد األقصى املبارك وخاصة السور الشرقي للحرم الشريف الذي سوف يُنصب عليه ا

الذهيب أو بقربه يوم القيامة ليمتد حىت جبل الزيتون ليمر الناس من فوقه يوم القيامة للحساب والعقاب، وهلذا فنجد 

 ,Ahmed)االرتباط العقائدي الوثيق بني املسلمني وبني املسجد األقصى املبارك، وما حيويه من أماكن هلا ارتباط ديين. 

Taha, 1999: 25)  

تطرفا دينيا يف مكان ما، فعليك البحث يف منسوب احلرية الفكرية يف اجلامعات واملدارس إذا مسعت أن هناك  )

 VOL: 7,NO 2, 2021 (JSFSR) .الدينية يف ذلك املكان

من خالل متابعة النتائج األولوية تبني للباحثة ان العالقة ما بني القدس بعناوينه الدينية الرئيسية وخصوصاً 

د األقصى ومصلى ابب الرمحة  وما بني املسلمني هي عالقة مرتبطة ارتباط عقائدي لدى كل مسلم يف فلسطني املسج

 بشكل خاص.
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وعليه ترى الباحثة انه يف املقابل ما زال هناك تزايد يف التطرف الديين من قبل اليهود وتعزيز للعنصرية من قبلهم اجتاه 

ر الديين املتطرف لديهم والذي عززوه لدى أطفاهلم. مما أسهم يف تعزيز أهل القدس وهذا ما أسهمت به نتائج الفك

 الكراهية جتاه الفلسطينيني.

هلي وقود  مسعته لشعوبنا يف هذا الزمن أصبحتإن عمليات التصنيف وصناعة القوالب اجلاهزة للحكم اليت (

م التفكري يتبنون ويعتقدون ويدافعون ورمبا ميوتون يف سبيل قضااي مل يتسىن هل اإلفراد، ذلك أهنا جتعل واإلرهابالتطرف 

 ,VOL: 7,NO 2 (JSFSR)(الن التفكري فيها ليس مقبواًل يف دائرة اجلماعة. أوفيها إما لقصور يف الرتبية والتعليم، 

2021 

لت إليه والسليب وما توص من خالل ما سبق ان العمل على العقول يسهم يف التأكيد على اجلانب االجيايب

عزز لدى  االرمحة. ممأكد الوصول إىل اجلانب السليب لدى اليهود يف أطماعهم اجتاه املسجد األقصى ومصلى ابب 

 إىل كنيس يهودي. ( مصلى ابب الرمحة)اجلماعات اليهودية املتطرفة حتويل 

ان مصلى ابب الرمحة جزأ ال يتجزأ من املسجد األقصى وهو حق خالص للمسلمني قاطبة. يعترب مصلى ابب 

 الرمحة بوابة للمسجد األقصى والبلدة القدمية مبدينة القدس الشرقية يف ذات الوقت. 

د ولكن طلبها ن جديم إغالقهفتح املصلى، وتوعدت إبعادة  إعادةاليت مل ختف غضبها من قرار  اإلسرائيليةالشرطة 
قرارا  اينشتايندوريت فصدرت القاضية يف حمكمة الصلح اإلسرائيلية ابلقدس  ."اإلسرائيليةاحملاكم  أماممازال مطروحًا 

بتمديد أمر اإلغالق املؤقت ملبىن ابب الرمحة يف املسجد األقصى املبارك، واّدعت أن األوقاف اإلسالمية أقامت فيه 
 قانوين". مؤخرا "مسجدا بشكل غري

بنشر جزء واحد  -مبوافقة احملكمة-وصدر هذا القرار بعد جلسة سرية مغلقة حضرهتا األذرع األمنية اإلسرائيلية ومُسح 
 ". https://www.aljazeera.net/news/alqud"من القرار الصادر اليوم.

https://www.aljazeera.net/news/alqud
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 15مرتاً مربعاً، وابرتفاع  250كبرية داخل أسوار األقصى، قرب ابب الرمحة مبساحة   واملصلى عبارة عن قاعة

 مرتاً، ويعلوه غرف كانت تستخدم مدرسة.

وصعد االحتالل من وترية استهداف مصلى ابب الرمحة بعد انتهاء عيد الفطر، وقد شهدت األايم القليلة 

املاضية مجلة من التطورات اليت تؤكد سعي االحتالل إىل احلؤول دون تكريس ابب الرمحة مصلى، فاعتقلت قوات 

املصلني منه، وصادرت الشرطة السواتر  ، وطردت7/7/2019االحتالل شباانً مقدسيني من منطقة ابب الرمحة مساء 

اخلشبية اليت تفصل بني الرجال والنساء مث صادرت خزائن األحذية وألقتها خارج املصلى كذلك. ولوحظ حرص قوات 

االحتالل على اقتحام ابب الرمحة أبحذيتهم، من ابب أتكيد املزاعم اإلسرائيلية ابن ابب الرمحة ليس مصلى، ولن يكون  

بضرورة إزالة املظالت  28/6/2019ة على ذلك، أبلغت شرطة االحتالل جلنة اإلعمار يف األقصى يف كذلك. وعالو 

اليت جرى تركيبها يف شهر رمضان يف صحن قبة الصخرة للتخفيف من وطأة احلر، ومبنع إدخال أي مواد للرتميم قبل 

 (.city/index.php-https://alquds) إزالة السجاد من ابب الرمحة.

هو ابب عظيم مغلق يف السور الشرقي للمسجد األقصى املبارك، والذي ميثل جزء من السور الشرقي للبلدة  ابب الرمحة

القدمية. يوجد داخل الباب مبىن يُنزل إليه بدرج طويل من داخل األقصى يسمى مصلى ابب الرمحة. واملطل على مقربة 

راف شداد بن أوس، عبادة بن الصامت، وأعيان وأش ابب الرمحة، حيث قبور صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

 املدينة.

منذ أعوام تتعرض مقربة ابب الرمحة الواقعة حتت السور الشرقي للبلدة القدمية، هلجمة إسرائيلية متواصلة يف 

البلدة  ىسبيل اقتطاع أجزاء منها، وذلك يف حماولة لتغيري املشهد الثقايف هلذه املنطقة احلساسة، كجزء من السيطرة عل

القدمية وحميطها، وخصوصًا املسجد األقصى، وإعادة إنتاج مشهد يعرّب عن السلطة املسيطرة ويروي روايتها لتاريخ 

https://alquds-city/index.php
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املدينة. فوجود مقربة إسالمية اترخيية ضخمة، ويف هذا املوقع ابلذات، يشوش املشهد املنشود للناظر إىل املدينة من قمة 

 امي الشامل للبلدة القدمية، ويطرح تساؤالت واضحة عن اترخيها وهويتها.جبل الزيتون، حيث املنظر البانور 

(tstudies.org/ar/mdf/abstrac-https://oldwebsite.palestine.) 

عشر عامًا أعاد نشطاء فلسطينيون، وقيادات دينية فتح مصلى "الرمحة"  الرمحة لستةبعد إغالق مصلى ابب 

أبمر قضائي بسبب استخدامه من قبل "جلنة الرتاث" اليت اهتمتها  2003الذي أغلقته السلطات اإلسرائيلية عام 

ية األقصى وجهات أخرى، ومجعوحتّمل وسائل اإلعالم اإلسرائيلية احلركة اإلسالمية اجلنوبية  إسرائيل ابلتبعية حلركة محاس.

 مسؤولية التصعيد األخري يف القدس ابلتعاون مع دائرة األوقاف.

ورد جملس األوقاف والشؤون والـمقدسات اإلسالمية، واهليئة اإلسالمية العليا، ودار اإلفتاء الفلسطينية، ودائرة األوقاف 

ظمة أن يوقف االّدعاءات التضليلية أبن هناك من اإلسالمية على ذلك عرب بيان مشرتك جاء فيه أبن "على االحتالل

إرهابية تدعى جلنة تراث املسجد األقصى وتستخدم مبىن ابب الرمحة كمكاتب هلا، علما أبن اجلميع يعلم أبن ابب 

ومنذ إعادة فتح املصلى أبعدت الشرطة اإلسرائيلية   ومت حل اللجنة منذ ذلك الوقت". 2003الرمحة مغلق منذ عام 

اول الصالة فيه عن احلرم الشريف وعلى رأس املبعدين الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس جملس األوقاف كل من حي

وأكثر من شخصية، منهم أعضاء يف جملس األوقاف إىل جانب نشطاء وحراس األقصى العاملني لدى األوقاف بسبب 

 فتحهم للمسجد.

 "ابب الرمحة" الصراع حول منطقة: الثالثاملبحث 

در التارخيية أن اليهود كانوا يتخذون من املنطقة العربية من ابب الرمحة موقعا لبكائهم وذلك حىت تفيد املصا

م، والذي عرف أايم نفوذ الفرجنة الذين اختذوا من الصليب شعاراً ابسم الباب الذهيب، ومساه اليهود ابب 1519عام 

https://oldwebsite.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) “217 - 232” 
VOL: 7, NO 2, 2021           

 

227 
 
 

 

الفلسطينيون والوقف اإلسالمي احلكومة ( يتهم A’Rameen Muhammed, Arrefae'I Naser,2011:37شوشاان. )

اإلسرائيلية بتصعيد تدخلها يف شؤون األقصى خاصة بعد إعالن الرئيس األمريكي دوانلد ترامب القدس عاصمة إلسرائيل 

ما خارج الباب فقد أ ومنها منع وعرقلة ترميم وحتسني البيت الداخلي وإغالق القاعات األثرية الكبرية املالصقة للباب.

تظهر و  املنطقة ومقربة ابب الرمحة احمليطة به تزايداً يف أعداد اليهود املتشددين الذين قاموا ابلصالة عند البوابة. شهدت

تسجيالت مصورة متائم يف أوراق بني ثقوب السور احملاذي وهي الطقوس اليت يؤديها اليهود عادة عند احلائط الغريب أو 

العديد من الدعوات للطواف حول أبواب األقصى وقد طبعت صورة لباب  كما نشرت "جمموعة اهليكل"  حائط الرباق.

 الرمحة الذي يؤمنون أبنه كان أحد مداخل اهليكل.

)https://www.bbc.com/arabic/middleeast.( 

سجد القدس احملتلة، أرض السلودحة: تقع يف اجلنوب الشرقي من املمن أمثلة سياسة االستيالء على العقارات يف مدينة 

مساحتها  3125من حوض  5األقصى املبارك يف منطقة ابب الرمحة وتعترب امتدادا للمقربة اإلسالمية وهي قطعة رقم 

 ( Arrefae'I, Naser,2012:42م. )19/7/1994دومنا قامت اجلرافات اإلسرائيلية بتجريفها عام  36

 بزر االعتداءات اإلسرائيلية على مصلى ابب الرمحة: أالرابعاملبحث 

اقتحمت شرطة االحتالل منطقة ابب الرمحة ووضعت أقفاال جديدة خلسًة على الباب  :2019شباط/فرباير  17

بقرار  2003جملس األوقاف اجتماعا يف املبىن املغلق منذ عام  ملنع األوقاف من فتحه أو استخدامه، وذلك بعدما عقد

 احتاليل.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast
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حولت قوات االحتالل منطقة ابب الرمحة يف املسجد األقصى إىل ثكنة عسكرية وشرعت  :2019شباط/فرباير  19

إبزالة السالسل احلديدية واألقفال والبوابة احلديدية اخلارجية لباب الرمحة، وأبقت املنطقة مغلقة، وذلك بعد حتطيم 

 ، ودارت مواجهات ختللها محلة اعتقاالت بني صفوف املقدسيني.املصلني األقفال اليت وضعها االحتالل

، وحيتشدون 2003املصلون يتمكنون من إعادة فتح مصلى ابب الرمحة املغلق منذ عام  :2019شباط/فرباير  22

 ابآلالف يف املنطقة الشرقية بعد دعوات مكثفة لشد الرحال للمسجد األقصى يف ظل تصاعد األحداث فيه.

شرطة االحتالل تستأنف سياسة اعتقال احلراس الذين يفتحون ابب مصلى ابب الرمحة صباح   :2019ر مارس/آذا 3

 كل يوم، وبعدها اعتقال كل مقدسي يقدم على فتح ابب املصلى صباحا.

"احتاد منظمات اهليكل" جيدد دعواته للمشاركة الواسعة يف اقتحام املسجد األقصى، لبسط  :2019مارس/آذار  10

 اإلسرائيلية على املكان وحتويل مصلى ابب الرمحة إىل كنيس يهودي حيمل اسم "كنيس ابب الرمحة. السيطرة

(https://www.aljazeera.net/news/alquds.) 

 اخلامتة

لى ابب الرمحة، وبيان اثر جاءت هذه الدراسة الستعراض املواقف حول املسجد األقصى وخصوصا مص

 اعتداءات االحتالل. 

وقد انطلقت الدراسة من خالل شرح وتفصيل االعتداءات اإلسرائيلية على القدس واملقدسات اإلسالمية 

وخصوصا مصلى ابب الرمحة. حيث تشهد مدينة القدس عدة انتهاكات واعتداءات إسرائيلية يومية على املقدسات 

األقصى، تتمثل ابعتقال املصلني واقتحام املستوطنني لباحات املسجد ومنع املصلني من دخول اإلسالمية يف املسجد 

مصلى ابب الرمحة بدون أسباب. يف ظل املخططات اليت تصاعد تنفيذها يف السنوات األخرية. هي االعتداءات على 

https://www.aljazeera.net/news/alquds
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األقصى. هذه  خيطط اليهود يف املسجد املسجد األقصى واحلفرايت حوله وحتته وما ستؤول املنطقة إىل اهنيار كامل كما

االعتداءات كانت تتم يف السابق من أعداد قليلة ومن مشاركني متطرفني على هامش احلياة السياسية اإلسرائيلية. أما 

حاليا فأصبحت تنفذ مبشاركة اآلالف من ضمنهم وزراء وأعضاء كنيست وكبار رجال الدين وقادة أحزاب مركزية، وسط 

األقصى مكانيًا وزمانيًا متهيدا هلدمه وبناء اهليكل املزعوم بداًل منه. حتت رعاية أمريكية مدعومة من  دعوات لتقسيم

 واإلدارات األمريكية. ترامب.

كما استعرضت الدراسة تداعيات وسائل اإلعالم خصوصا االنتهاكات اإلسرائيلية حبق حرية الصحافة واإلعالم يف 

وع الصحفيني، كانتهاك احلق يف احلياة واالعتداء على سالمة الشخصية...اخل. الن فلسطني إىل انتهاكات ترتكب حبق

اآلخر فهي االنتهاكات اليت ترتكب حبق املؤسسات اإلعالمية، من تدمري كلي وجزئي. كون فلسطني ال تستطيع إلزام 

 دولة االحتالل للجوء إىل جلان التحكيم الدولية.

تدينني من االستيالء على مصلى ابب الرمحة وحتويله إىل كنيس من خالل رغبة اليهود امل واألمر الذي اظهر

دعم وأتييد من أمريكا ويشهد لذلك صفة القرن بينت بوضوح حتيز أمريكا لليهود يف االستيالء على املقدسات الدينية 

ها عن موقف لن تثني واختاذ القدس عاصمة هلم.  هذه التصرفات من خالل ما يسمى بـ احتاد منظمات اهليكل املزعوم،

حبيث  إلسالمية،االفلسطينيني الثابت جتاه املسجد األقصى ومصلى ابب الرمحة خصوصا كجزء أصيل من املقدسات 

ال يقبل الشراكة أو التقسيم. فاملسجد األقصى ومصلى ابب الرمحة لن تسيطر عليه اجلماعات اليهودية املتطرفة وسيبقى 

 .شوكة يف حلوقهم إىل ابد اآلبدين
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 النتائج

تبني من دراسة الوضع السياسي للمسجد األقصى وخصوصا مصلى ابب الرمحة، واالنتهاكات اليت تتعرض هلا 

 من قبل االحتالل، حجم املأساة اليت يعيشها سكان هذه املنطقة. وقد كشفت الدراسة عن جمموعة من النتائج أبرزها:

رغم سياسة احلفرايت اإلسرائيلية حتت املسجد ويف كامل منطقة احلرم تساعد على التهويد اإلسرائيلي على  .1

 بشكل قانوين. هيقافإمصلى ابب الرمحة مازال قائما حىت هذه اللحظة ومل يتم 

 ة.صفقة القرن ساعدت املتطرفني يف االقتحامات املتكررة لباحات مسجد األقصى وخصوصا مصلى ابب الرمح .2

 مساعي املتطرفني اليهود يف حتويل مصلى ابب الرمحة إىل كنيس. .3

وسائل اإلعالم احمللية تغطي ما جيري يف مصلى ابب الرمحة من انتهاكات إسرائيلية واعتداءات على املصلني،  .4

عجز يف إيصال قضية مصلى ابب الرمحة للرأي العام العاملي، الذي ابت ال يسمع إال  كإعالميا هناولكن 

 الرواية اإلسرائيلية الزائفة واملضللة.

 الدبلوماسية العربية واإلسالمية عاجزة من إيصال قضية املسجد األقصى ومصلى ابب الرمحة إىل العامل. .5

 التوصيات

 التوصيات، أمهها:خلصت الدراسة إىل جمموعة من 

 تفعيل اجلهود املتعقلة بتوفري احلماية لوسائل اإلعالم والصحفيني الفلسطينيني الذين يعملون يف مناطق القدس. .1

تسخري وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة للدفاع بشكل دائم، وخصوصا مصلى ابب الرمحة يف سبيل احلفاظ  .2

 على هذه املقدسات.

 يف إغالق مصلى ابب الرمحة وحتويله إىل كنيس يهودي. إفشال املخططات الصهيونية .3
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 تكثيف املرابطني داخل املسجد األقصى املبارك ومصلى ابب الرمحة. .4

 مصلى ابب الرمحة حباجة إىل رجال أشداء وأمة متماسكة بعقيدهتا وهويتها للحفاظ على املقدسات اإلسالمية. .5

 خططات الصهيونية للدفاع عن مصلى ابب الرمحة.تشكيل جلان ومؤسسات وطنية داعمة وواقفة يف وجه امل .6

 إحياء اجلهود العربية واإلسالمية يف سبيل محاية مصلى ابب الرمحة من املستوطنني من حتويله إىل كنيس يهودي. .7
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