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مقدمة

ما تقوم به اإ�سرائيل في مقبرة باب 

الرحمة في القد�س، هو جزء من مخطط 

�سامل يجري اإعالن بع�س تف�سيالته بين

الفينة والأُخرى، ويهدف لي�س فقط اإلى اإظهار 

التراث اليهودي في المدينة وتهمي�س كل ما 

هو اآخر، بل خلق مركزية ب�سرية جديدة اأي�سًا، 

اإذ اإن جميع الطرق يجب اأن تقود اإلى حائط 

البراق. كما يجب اأن تختفي المظاهر المادية 

كلها التي تذّكر بحدود الرابع من حزيران/

يونيو 1967، ول بد من اأن تظهر القد�س 

ال�سرقية ملحقة تمامًا بالقد�س الغربية، 

تحقيقًا ل�سعار ''القد�س الموحدة عا�سمة لدولة 

اإ�سرائيل''. لقد جرى على مدار ن�سف قرن، لي�س 

فقط اإحاطة القد�س بالم�ستعمرات والجدران 

العازلة وتفتيت الأحياء الفل�سطينية عبر 

م�ستعمرات اأُخرى وربط جميع اأحياء ال�سطر 

ال�سرقي بال�سطر الغربي ومّد �سكة القطار 

الخفيف مروراً باأ�سوار المدينة، بل جرت اأي�سًا 

محاولة جدية لإظهار القد�س كمدينة يهودية 

اإ�سرائيلية بامتياز.

فبعد اإكمال ال�سيطرة الكاملة على الجدار 

الغربي للم�سجد الأق�سى عبر افتتاح النفق في 

�سنة 1995، وتو�سيع حائط البراق واإجراء 

نظمي اجلعبة*

مقربة باب الرحمة

القديمة،  للبلدة  ال�سرقي  ال�سور  الواقعة تحت  الرحمة  باب  تتعر�س مقبرة  اأعوام  منذ 

اأجزاء منها، وذلك في محاولة لتغيير  اإ�سرائيلية متوا�سلة في �سبيل اقتطاع  لهجمة 

القديمة  البلدة  على  ال�سيطرة  من  كجزء  الح�سا�سة،  المنطقة  لهذه  الثقافي  الم�سهد 

ال�سلطة  عن  يعّبر  م�سهد  اإنتاج  واإعادة  الأق�سى،  الم�سجد  وخ�سو�سًا  ومحيطها، 

الم�سيطرة ويروي روايتها لتاريخ المدينة. فوجود مقبرة اإ�سالمية تاريخية �سخمة، 

المدينة من قمة جبل  اإلى  للناظر  المن�سود  الم�سهد  ي�سو�س  بالذات،  الموقع  وفي هذا 

القديمة، ويطرح ت�ساوؤلت وا�سحة  ال�سامل للبلدة  البانورامي  المنظر  الزيتون، حيث 

عن تاريخها وهويتها.

* اأ�ستاذ م�سارك وع�سو هيئة اأكاديمية في دائرة 
التاريخ والآثار ــ جامعة بيرزيت.
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الآثار ب�سبب اأهمية المنطقة لتاريخ الهيكل، 

ومرة اأُخرى اإعالنها حديقة وطنية، وفي اأغلب 

الأحيان اإنكار اأن اأجزاء من المقبرة هي مقبرة 

اأ�ساًل، ولذلك يحق لل�سلطات الإ�سرائيلية 

الت�سرف فيها، بغ�ّس النظر عن ملكيتها 

ومكانتها عند اأهل المدينة.

1 ــ مقابر القد�س الإ�سالمية

ارتبط الموت في القد�س بالإيمان 

الإ�سالمي بيوم القيامة، ولذلك ُدفن الم�سلمون 

منذ فجر الإ�سالم في المدينة. ونتجت من هذه 

الممار�سة ثالث مقابر، مقبرة باب الرحمة 

ومقبرة ماميال ومقبرة باب ال�ساهرة، و�سل�سلة 

طويلة من المقابر داخل البلدة القديمة، 

الحفريات الأثرية، والذي يمتد من الزاوية 

الجنوبية الغربية حتى الزاوية ال�سمالية 

الغربية للم�سجد )485م(، والنتهاء من 

ال�سيطرة الكاملة على الجدار الجنوبي )280م( 

عبر الحفريات الأثرية، وتحويل المنطقة 

الواقعة اإلى الجنوب منه اإلى حديقة اأثرية 

تروي ب�سكل اأ�سا�سي ''ق�سة الهيكل''، جاء الآن 

دور ال�سيطرة على الجدار ال�سرقي للم�سجد. 

والم�سكلة الأ�سا�سية في ال�سيطرة عليه تنبع 

من حقيقة وجود مقبرة اإ�سالمية على امتداده، 

يمتد تاريخها على مدار يزيد على 14 قرنًا 

متواليًا، وتجمع بين قبورها الذاكرة الجمعية 

لم�سلمي القد�س.1 لقد ا�سُتعملت طرق وحجج 

متنوعة لق�سم المقبرة: مرة بحجة البحث عن 

مخططات القطارات الأر�سية، وكذلك اأحد مخططات القطار المعلق.

الم�سدر: عيمق �سفيه.
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ب�سبب الإجراءات الإ�سرائيلية؛2 العتداءات التي 

ا العامل الأخير، 
ّ
تتعر�س لها هذه المقبرة. اأم

فهو الكتظاظ ال�سديد وعدم النتظام، وعدم 

اإ�سافة مقبرة جديدة في المدينة ل�ستيعاب 

الحاجة، ب�سبب الرتفاع الكبير في عدد 

ال�سكان خالل العقود الخم�سة الأخيرة. والقد�س 

حالة نادرة: لم يعد هناك مكان لإقامة مباٍن 

�سكنية لالأحياء ب�سبب م�سادرة الأر�س، بينما 

يتم في الوقت نف�سه مطاردة الأموات في 

قبورهم، ولن ينتهي العقد المقبل من دون اأن 

يجد �سكان القد�س من الفل�سطينيين اأنف�سهم 

من دون مكان يدفنون فيه اأمواتهم. اليوم، 

وبعد ا�ستنزاف كل �سبر في مقبرَتي باب 

الرحمة وباب ال�ساهرة، يجري فتح القبور 

القديمة وا�ستعمالها من جديد.

ت�سكل مقابر المدينة ف�ساء اجتماعيًا لي�س 

لالأموات فح�سب، بل لالأحياء اأي�سًا، وهي جزء 

ل يتجزاأ من الحراك اليومي في المدينة. فبعد 

بلوغ عدد �سكان المدينة من الفل�سطينيين 

370.000 مواطن، يمكن الفترا�س اأن هناك 

ميتًا كل يوم على اأقل تقدير، واأحيانًا تخرج 

من الم�سجد الأق�سى عدة جنازات في اآن 

واحد، ولهذا يمكن تخيل العالقة التي تربط 

�سكان المدينة بمقابرهم، كما يمكن تخيل 

معنى العتداءات الإ�سرائيلية عليها.

اأ ــ مقربة ماميال

عت فيما م�سى، م�سير مقبرة ماميال 
ّ
تتب

حين تم العتداء عليها باإن�ساء ما ي�سمى 

''متحف الت�سامح'' على اأرا�سي المقبرة، 

واأ�سبحت ق�ستها م�سهورة. فهذه المقبرة بلغت 

م�ساحتها 168 دونمًا تقريبًا، وتبعد اأقل من 

كيلومتر واحد اإلى الغرب من باب الخليل، ول 

عرف متى بداأ الم�سلمون ا�ستعمالها على وجه 
ُ
ي

الدقة، لكن جميع ال�سواهد تتحدث عن وجود 

وخ�سو�سًا المقابر التي تعود اإلى الفترة 

المملوكية، اإذ اتجه كثيرون من الأمراء 

المماليك اإلى بناء المباني العامة )مدار�س؛ 

زوايا؛ اأربطة؛ اإلخ(، وحجزوا لأنف�سهم غرفة 

�سريح داخل المبنى، وهناك بع�س المباني 

نيت لُت�ستعمل ك�سريح فقط. وتوجد 
ُ
التي ب

طرقات في البلدة القديمة تمتد على طرَفيها 

المباني المملوكية العامة، بحيث ي�سم كل 

مبنى قبراً، مثل طريق باب ال�سل�سلة، كما اأن 

هناك �ساللة اإ�سالمية كاملة ُدفنت في القد�س، 

مع اأن هوؤلء الأمراء ماتوا في القاهرة، وهم 

الإخ�سيديون )حكموا م�سر وبالد ال�سام 

والحجاز خالل الفترة 935 - 968م(.

اأ�سبحت القد�س على مر الع�سور الإ�سالمية 

ه الموؤمنون المتقدمون في ال�سن من 
ّ
هدفًا يوؤم

جميع بقاع العالم الإ�سالمي بهدف مجاورة 

الم�سجد الأق�سى والموت والدفن في المدينة، 

وبين هوؤلء مجموعة من الأمراء والعلماء 

ورجال الإدارة وال�سيا�سة، فاكتظت مقابر 

الم�سلمين في المدينة. ويبدو اأن المقابر اأُ�س�ست 

في فترة مبكرة من �سدر الإ�سالم، غير اأن من 

ال�سعب اإثبات ذلك نظراً اإلى التغيرات الكثيرة 

التي طراأت على القد�س خالل فترة الفرنجة 

)1099 - 1187م(، لكن يمكن اإثبات وجود 

هذه المقابر كلها منذ الفترة الأيوبية التي 

اأعقبت فترة الفرنجة، على اأقل تقدير. والمقبرة 

الوحيدة التي يمكن اإثبات وجودها مبا�سرة 

بعد الفتح الإ�سالمي، هي مقبرة باب الرحمة.

ت�سود مقابر القد�س اليوم، ب�سورة عامة، 

اأو�ساع �سيئة، وذلك للعديد من العوامل، 

اأهمها: فقدان مقبرة ماميال منذ �سنة 1948؛ 

عدم اإمكان تو�سيع مقبرة باب ال�ساهرة ب�سبب 

وقوعها بين اأحياء �سكنية واأ�سواق تجارية؛ 

عدم القدرة على تو�سيع مقبرة باب الرحمة 
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ا�سمحلت م�ساحتها، وكانت اآخر الم�ساريع 

لق�سم المقبرة اإن�ساء ما ي�سمى ''متحف 

الت�سامح'' فوق قبور الم�سلمين.6 ولم يبَق من 

المقبرة اليوم �سوى م�ساحة �سئيلة ل تبلغ 

ُخم�س م�ساحتها الأ�سلية، وفيها قبور متناثرة 

بعد نب�س اأغلبية القبور وتدميرها وتجريفها، 

وقد بلغ مجموع القبور المحطمة اأكثر من 

1000 قبر، وما تبّقى من المقبرة اأ�سبح 

مختفيًا بين المباني وال�سوارع المحيطة.

ب ــ مقربة باب ال�ساهرة

تقع هذه المقبرة اإلى ال�سمال من �سور 

البلدة القديمة على تلة �سخرية م�سرفة على 

القد�س القديمة، ول تبعد عن ال�سور �سوى ب�سع 

عرف تاريخ بداية 
ُ
ع�سرات من الأمتار. ول ي

ا�ستعمالها كمقبرة، لكن ال�سواهد التاريخية 

والأثرية توؤكد ا�ستعمالها منذ �سدر الإ�سالم،7 

بط موقعها بالآية القراآنية: {َفاإَِذا ُهْم 
ُ
اإذ ر

اِهَرِة * َهْل اأََتاَك َحِديُث ُمو�َسى} )�سورة  ِبال�سَّ

النازعات، الآيتان 14 و15(. ويبدو اأن 

مكوناتها قبل الفترة ال�سليبية اختفت، لكنها 

انتع�ست خالل الفترة الأيوبية حين ُدفن فيها 

عدد كبير من الجند الذين �سقطوا في معارك 

فل�سطين �سد الفرنجة، وا�ستمرت في النمو في 

جميع التجاهات، حتى اأ�سبحت ت�سم منطقة 

باب ال�ساهرة كافة. غير اأن تمدد القد�س اإلى 

ال�سمال من باب ال�ساهرة ابتلع اأجزاء من 

المقبرة، اإذ كانت القبور متناثرة، منذ الن�سف 

الثاني من القرن التا�سع ع�سر، وانح�سرت 

اليوم بين محطة حافالت باب العمود و�سارع 

�سالح الدين. ولم يبَق من القبور القديمة �سيء 

ذكر، اإّل بع�س ال�سواهد المملوكية والعثمانية، 
ُ
ي

وطبعًا اآلف ال�سواهد التي تعود اإلى القرن 

الع�سرين وبعده. ويذكر كامل الع�سلي قائمة 

طويلة من ال�سخ�سيات الدينية والإدارية التي 

مقبرة قديمة قبل الإ�سالم. ويبدو اأن الم�سلمين 

ا�ستعملوها اأي�سًا، كما يبدو اأن ا�ستعمالها زاد 

عندما األقى الفرنجة فيها ع�سرات الآلف من 

الم�سلمين الذين ُذبحوا في المدينة في �سنة 

1099م، فاأ�سبحت مقبرة �سهداء للم�سلمين، 

بعد اأن كانت مقبرة �سهداء للن�سارى الذين 

ُقتلوا وبالآلف على اأيدي الفر�س واليهود 

المتحالفين معهم في �سنة 614م،3 وقد 

ا�ستعمل الفرنجة المقبرة اأي�سًا لدفن كهنة 

القبر المقد�س. انتظمت المقبرة ب�سكل اأف�سل، 

وجرى و�سع اأ�سوار لها في عهد �سالح الدين 

الأيوبي بعد �سنة 1187م، وا�ستمر ا�ستعمالها 

ب�سكل مكثف كمقبرة اإ�سالمية حتى �سنة 

1948، حين وقعت في ال�سطر الغربي للمدينة، 

واأ�سبحت بذلك تحت ال�سيطرة الإ�سرائيلية.

ارتبطت ماميال بالذكرى الجمعية ل�سكان 

القد�س على مدار الفترات الأيوبية والمملوكية 

والعثمانية والنتدابية، والتي ُدفن فيها اأعداد 

كبيرة من �سخ�سيات المدينة ومن رجال 

الدنيا والدين، وقد اأورد كامل الع�سلي اأ�سماء 

اأكثر من 150 �سخ�سية مهمة ُدفنت في هذه 

المقبرة. واحتوت المقبرة، عالوة على بركة 

رومانية كبيرة، على عدد من المباني 

الإ�سالمية ذات القيمة المعمارية، مثل الزاوية 

القلندرية )القرن الرابع ع�سر( التي لم تعد 

قائمة، وحو�س الب�سطامية )مملوكي( الذي 

اختفى كغيرة من الأحوا�س التي امتدت في 

ة الكبكية )القرن الثالث 
ّ
المقبرة، لكن تبقى القب

ع�سر(،4 والتي ُتعتبر اأهم المباني الإ�سالمية 

خارج اأ�سوار المدينة.5

وبعد �سنة 1948، بداأت ال�سلطات 

الإ�سرائيلية تق�سم المقبرة بالتدريج من جميع 

اأطرافها، فاأن�ساأت عليها بع�س المباني 

والحدائق وال�سوارع ومواقف ال�سيارات، بحيث 
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للم�سادرة والجرف بدءاً من منطقة ''�سوق 

الجمعة/الحالل'' التي ي�ستعملها الحتالل 

مجمعًا للنفايات. وقد جرى اقتطاع جزء من 

المقبرة اليو�سفية منذ �سبعينيات القرن 

الع�سرين، ا�سُتعمل كممر عري�س يمر عليه كل 

ن يريد اأن يدور حول اأ�سوار المدينة، تثبيتًا 
َ
م

لعتبار المقبرة جزءاً من ''الحديقة الوطنية''. 

ويمر الممر في جزء منه تحت الأ�سوار 

مبا�سرة، ويبتعد عنه في المناطق التي تكتظ 

ذكر اأن الأمير قان�سوة 
ُ
فيها القبور. وي

اليحياوي، نائب ال�سلطان على المملكة 

ال�سامية، قام بتطوير المقبرة وتنظيمها في 

�سنة 1467م.10 وعلى اأي حال، فاإن بلدية 

الحتالل تّدعي اأن الحفريات والأعمال 

الأُخرى التي تجري في المقبرة اليو�سفية هي 

تطويرية بحت، وتهدف اإلى تجميل المدينة.

يحّد المقبرة اليو�سفية من ال�سمال فراغان، 

الأول وهو الغربي، كبير ن�سبيًا )اأربعة دونمات 

تقريبًا( بالقرب من الزاوية ال�سمالية ال�سرقية 

للبلدة القديمة، وقد ا�سُتعمل في نهاية الفترة 

العثمانية وخالل الفترة النتدابية والحكم 

الأردني حتى �سنة 1967 �سوقًا للموا�سي، 

وبداأت القبور تتو�سع في اتجاهه ب�سبب 

اكتظاظ المقبرة، اإّل اإن �سلطات الحتالل 

منعت ذلك، وو�سعت له جدرانًا وحولته اإلى 

مجمع لحاويات الزبالة، وهو في الحقيقة 

ا الق�سم 
ّ
المدخل ال�سمالي للمقبرة اليو�سفية. اأم

الثاني، وهو ال�سرقي، وتزيد م�ساحته على 

دونمين، في�سم رفات ون�سب الجندي 

المجهول، وُدفن فيه عدد من �سهداء الجي�س 

الأردني الذين �سقطوا في معارك الدفاع عن 

القد�س في حزيران/يونيو 1967، وقد اأ�سيف 

اإليهم في الأعوام الالحقة مزيد من �سهداء 

القد�س. لقد تحولت هذه الزاوية من المقبرة 

ُدفنت فيها، وخ�سو�سًا في الفترَتين الأيوبية 

والمملوكية.8

2 ــ مقربة باب الرحمة: تاريخ 

طويل

تمتد مقبرة باب الرحمة على طول الجدار 

ال�سرقي للبلدة القديمة، والذي يبلغ طوله 

891م )من �سمنها 460م ت�سكل الجدار 

ال�سرقي للم�سجد الأق�سى(، وُتق�سم اإلى ق�سمين 

مي 
ُ

عبر باب الأ�سباط والطريق الموؤدية اإليه: �س

الن�سف ال�سمالي للمقبرة ''المقبرة اليو�سفية''، 

بينما ا�ستمر الن�سف الجنوبي يحمل ا�سم 

''مقبرة باب الرحمة''. وعلى الرغم من الف�سل 

هنا بين المقبرتين، فاإنه يجب النظر اإليهما 

كمقبرة واحدة ت�سمى ''مقبرة باب الرحمة''.

اأ ــ املقربة اليو�سفية )الق�سم ال�سمايل 

من مقربة باب الرحمة(

ُتعتبر المقبرة اليو�سفية الجزء ال�سمالي من 

مقبرة باب الرحمة، وهي تقع اإلى ال�سمال من 

باب الأ�سباط، وتمتد تحت اأ�سوار المدينة 

و�سوًل اإلى الزاوية ال�سمالية ال�سرقية للبلدة 

القديمة. ولم ت�سلم اليو�سفية من النتهاكات، 

اإذ قام الحتالل في �سنة 2014 بمنع الدفن 

في جزئها ال�سمالي، واأزال اأكثر من ع�سرين 

قبراً تعود اإلى جنود اأردنيين ا�ست�سهدوا في 

عرف بمقبرة ال�سهداء. 
ُ
�سنة 1967 فيما ي

ومقابر ال�سهداء هذه هي امتداد للمقبرة 

اليو�سفية وتبلغ م�ساحتها اأربعة دونمات، 

وُتعرف باأر�س المظفر، كونها وقفًا ذريًا 

لعائلة المظفر المقد�سية.9 وباتت المقبرة اليوم 

مكتظة بعد منع الدفن في �سمالها، وح�سرها 

ا ق�سمها 
ّ
بين �سور المدينة وال�سوارع العامة، اأم

الغربي المال�سق لل�سور فيتعر�س اليوم 
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الزاوية الجنوبية ال�سرقية للبلدة القديمة، 

ويحّدها من الجهة الغربية �سور المدينة، والذي 

هو في الوقت نف�سه �سور الم�سجد الأق�سى. 

ويمكن القول اإنها اأقدم المقابر الإ�سالمية في 

القد�س، اإذ دفن فيها الرعيل الأول من 

الم�سلمين الذين ا�ستقروا في القد�س بعد 

ال�سيطرة عليها )قرابة �سنة 638م(، والدليل 

على ذلك اأنها �سمت قبور كل من ال�سحابة 

عبادة بن ال�سامت )ت 34هـ/664م( وهو اأول 

ن على فل�سطين، و�سداد بن 
ّ
قا�ٍس م�سلم يعي

اأو�س )ت 58هـ/667م( وكان فقيهًا عالمًا 

وولي حم�س قبل اأن ي�ستقر في بيت المقد�س 

دفن فيها، وثابت ذو الأ�سبع التميمي، 
ُ
وي

وتبعهم في ذلك عدد كبير من التابعين 

وال�سخ�سيات الإ�سالمية. كما يوجد فيها العديد 

من القبور التي يعود تاريخها اإلى جميع 

الفترات الإ�سالمية، ومنها قبور �سيوخ وعلماء، 

و�سخ�سيات عامة، و�سهداء 1948، و1967، 

وانتفا�سة 1987، وانتفا�سة 2000، ومذبحة 

الأق�سى 1990، وانتفا�سة النفق 1996، 

وطبعًا لي�س هناك عائلة من العائالت 

المقد�سية اإّل ولها منطقة تحتوي على قبور 

العائلة، والتي تمتد اإلى حقب تاريخية 

ني بعناية فائقة 
ُ
متنوعة. وبع�س هذه القبور ب

وبزخارف، ويحمل كثيراً من النقو�س الكتابية، 

اإلى جانب قبور ُكتب على �سواهدها ''من لفتا''، 

''من قالونيا''، ''من عموا�س''، ''من دير يا�سين''.

لفتت المقبرة نظر العديد من الرحالة 

الم�سلمين وغيرهم على مر الع�سور، وقد 

ذكروها في كتبهم، وورد ذكرها ب�سكل مف�سل 

في عدد كبير من كتب ف�سائل بيت المقد�س. 

لقد تحولت مقبرة باب الرحمة بعد مرور اأربعة 

ع�سر قرنًا على بدايتها اإلى خزان مهم لذاكرة 

اأهل القد�س، وهي ترتبط بهم عاطفيًا، لي�س 

اليو�سفية اإلى رمز مهم من رموز المدينة، اإذ 

يزورها في الأعياد �سخ�سيات المدينة 

احترامًا لدور ال�سهداء في الدفاع عن القد�س، 

كالمرحوم في�سل الح�سيني الذي اعتاد القيام 

بذلك مع لفيف من �سخ�سيات المدينة في 

�سباح عيد الفطر وعيد الأ�سحى، وما زالت 

هذه العادة م�ستمرة حتى اليوم. ومنذ �سنة 

2004، منعت قوات الحتالل ا�ستعمال هذا 

ف اأي قبر فيه، كما  �سَ ُ
الق�سم للدفن، فلم ي

قامت في �سنة 2014 بتجريف اأكثر من 

ع�سرين قبراً من قبورها. وفي 2018/4/10 

اأُدخلت الجرافات اإليها وجرفت جزءاً منها بما 

فيه الدرج الحجري، ونزلت الحفريات اإلى 

م�ستويات ت�سل اإلى عدة اأمتار دون الم�ستوى 

الحالي، وذلك لفر�س وقائع جديدة توؤدي اإلى 

ف�سل هذه المنطقة عن �سائر المقبرة، بحجة 

التطوير والتزيين.

ُق�سمت المقبرة اليو�سفية في الما�سي بين 

العائالت المقد�سية، بحيث تجمعت قبور كل 

عائلة في منطقة محددة، ويمكن حتى اليوم 

تتبع اأجيال كاملة من هذه العائالت. لكن 

الأمر لم يبَق هكذا بعد �سنة 1967، اإذ بداأت 

القبور بالختالط بع�سها ببع�س، وب�سبب 

لئت الفراغات، ولم يعد هناك 
ُ
الكتظاظ م

ممرات مريحة بين القبور، و�سيطر الدفن 

الع�سوائي، فاختلطت القبور القديمة بالقبور 

الحديثة، الأمر الذي اأّثر في �سكلها التاريخي. 

واختفى اأي�سًا كثير من �سواهد القبور التي 

تعود اإلى الفترات المبكرة، لكن لي�س من 

ال�سعب العثور على �سواهد قبور تعود اإلى 

الفترة المملوكية، واأُخرى تعود اإلى العثمانية.

ب ــ مقربة باب الرحمة

الجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة، 

يمتد من باب الأ�سباط جنوبًا و�سوًل اإلى 
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كمبنى تذكاري رمزي يروي في الأ�سا�س 

ق�سة دينية.

ن�سب في العادة اإلى الفترة 
ُ
وكان الإغالق ي

الأيوبية، وعلى الأرجح اأُغلق بالحجارة في 

الفترة العثمانية، لكن لي�س قبل القرن ال�سابع 

ا في الفترات ال�سابقة، فكان اأي�سًا 
ّ
ع�سر. اأم

مغلقًا ببوابات خ�سبية، وهي البوابات التي 

ذكرها الرحالة الفار�سي نا�سر خ�سرو )زار 

القد�س في �سنة 1047م(،13 والتي كان مباَلغًا 

في زخرفتها، وفي الحقيقة لي�س هناك و�سف 

مف�سل اآخر للبوابات الخ�سبية قبل هذا 

الو�سف الذي كان من الممكن، من خالل 

الزخارف، قراءة معاني الباب المتعددة. 

ولحقًا، ذكر الحاج دانيال الرو�سي )�سنة 

اأقل من اأي مقبرة تاريخية في العالم.

وت�سمية باب الرحمة ا�سُتّقت من اإحدى 

بوابات الم�سجد الأق�سى، المو�سوع الذي 

�سنتو�سع في ذكره لحقًا، لرتباطه اأي�سًا 

بالمخططات التي تحاك �سد المقبرة، وي�سمى 

في التراث الإ�سالمي باب الرحمة والتوبة،11 

وهو اأجمل اأبواب القد�س القديمة. يقود هذا 

الباب من خارج ال�سور ال�سرقي للمدينة اإلى 

داخل الم�سجد الأق�سى مبا�سرة، ويرتبط 

بالروايات الدينية، ول �سيما الروايات 

المتعلقة بيوم القيامة والح�سر، الأمر الذي 

اأك�سبه اأهمية خا�سة تجاوزت جميع بوابات 

ني 
ُ
المدينة، وخ�سو�سًا الأهمية الرمزية، اإذ ب

في الأ�سا�س لي�س بهدف ال�ستعمال اليومي. 

ويمكن القول اإن المبنى عبارة عن تظاهرة 

معمارية، وهو اأ�سبه ما يكون ببوابات الن�سر 

الرومانية. واأيًا يكن الهدف من بنائه، فاإنه 

ر عن مكانته الخا�سة. 
ّ
ني ب�سكل رائع يعب

ُ
ب

ويبدو اأن التراث الإ�سالمي فيما يتعلق بباب 

الرحمة كان مبكراً، اإذ ُدفن ال�سحابيان �سداد 

بن اأو�س وعبادة بن ال�سامت مبا�سرة اأمام 

مبنى البوابة من الخارج.12

يقع باب الرحمة والتوبة )باب مزدوج(، 

 ،)Golden Gate( ''عرف با�سم ''الباب الذهبي
ُ
وي

في ال�سور ال�سرقي للمدينة، وعلى بعد 200 

متر تقريبًا جنوبي باب الأ�سباط. وباب 

الرحمة مغلق، جرى اإغالقه بالحجارة من 

الخارج على اأغلب الروايات في الفترة 

العثمانية بق�سد حماية الم�سجد الأق�سى، فقد 

اأُغلقت جميع الأبواب التي تقود من خارج 

المدينة مبا�سرة اإلى داخله. ويمكن تف�سير ذلك 

اأي�سًا بنمو المقبرة، اإذ لم يعد لئقًا المرور 

بين القبور للدخول اإلى الم�سجد، كما اأنه ل 

يقود اإلى حي �سكني، ولذلك يجب النظر اإليه 

باب التوبة والرحمة، وتظهر مقابر الم�سلمين 

اأمامه.

 Charles Wilson, Ordnance Survey :الم�سدر

 of Jerusalem (London: H. M. Stationary
 Office, G. E. Eyre and W. Spottiswoode

Printers, 1865).
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القد�س، ويوم 14 اأيلول/�سبتمبر احتفاًل 

با�ستعادة ال�سليب. واآخر و�سف و�سل قبل 

اإغالق الباب بالحجارة يعود اإلى ال�سيخ عبد 

الغني النابل�سي في القرن ال�سابع ع�سر.21

وبعد اإجراء العديد من الدرا�سات ب�ساأن 

الباب، هناك اإجماع بين الدار�سين على اأنه 

يعود اإلى الفترة الأموية، اأي اأنه اأُن�سئ �سمن 

�سياق الم�سروع الأموي في منطقة الم�سجد 

الأق�سى؛ واعتماداً على ال�سياق التاريخي 

والمعماري يمكن ن�سبته اإلى عبد الملك بن 

مروان الذي قام بتح�سير منطقة الم�سجد 

لم�سروعه المتكامل.

وب�سبب اأهمية الباب منذ فجر الإ�سالمي، 

فاإنه ورد في الم�سادر الإ�سالمية المبكرة، اإذ 

ذكره ابن الفقيه )�سنة 903م(، وابن عبد ربه 

)�سنة 912م(، والمقد�سي )�سنة 985م(، 

ونا�سر خ�سرو )�سنة 1047م(، كما توالى 

ذكره في الم�سادر الفرنجية والإ�سالمية 

الالحقة من دون توقف. وقد ا�سُتعمل في فترة 

الفرنجة ككني�سة �سغيرة، ولحقًا يذكره ابن 

ف�سل اللـه العمري )�سنة 1345م( ويوؤكد 

ا�ستخدامه كم�سجد.

يتكون الباب من مبنى حجري �سخم من 

طبقة عالية �سبه مربعة ال�سكل، وي�سكل مبنى 

الباب بناء م�ستقاًل، وقطعة فنية اأموية رائعة 

الجمال، تعلوه غرفتان �سغيرتان على �سطحه، 

تعودان اإلى الفترة العثمانية، وفوق �سطح 

الباب هناك برج باب الرحمة الذي اأن�سئ على 

يد �سليمان القانوني. ويقال اإن الغزالي ق�سى 

فيهما الأعوام التي اأم�ساها في القد�س، فاإذا 

ت الرواية، اإذ اإنهما ت�سميان ''قبة الغزالي''، 
ّ
�سح

فهذا يعني على الأرجح وجود مبنى في حينه 

على �سطح باب الرحمة، واأنه على الأغلب اأزيل 

في اأثناء اإعادة بناء الأ�سوار العثمانية.

1106م(، وجود هذه البوابات الخ�سبية، 

وو�سفه المقت�سب يتطابق مع ما ذهب اإليه 

نا�سر خ�سرو، اإذ يذكر وجود بوابتين 

م�سفحتين بالنحا�س المذهب.14

ومن اأجل فهم البوابة، من المهم ا�ستح�سار 

رواية ابن �سداد )ت 1285م( التي يقول فيها: 

''وفي طرفها )القد�س( ال�سرقي باب الرحمة، 

فتح اإّل في عيد الزيتون )اأحد 
ُ
وهو مغلق ل ي

ال�سعانين( اإلى مثله.''15 كما اأن هناك و�سفًا 

م�سابهًا قدمه ابن ف�سل اللـه العمري )�سنة 

1347م(، وفيه يذكر و�سفًا تف�سيليًا للباب 

وقيا�ساته التي تقارب الدقة، مثلما هو عليه 

الباب اليوم، وي�سميه م�سجداً نظراً اإلى وجود 

ن عليه.16
ّ
محراب له واإمام معي

ا�ستمرت البوابات )اأربع درفات( حتى 

الفترة العثمانية، فقد �ساهدها النابل�سي في 

�سنة 1694م،17 وبعدها بتاريخ غير محدد 

اأزالها العثمانيون، واأُغلقت فتحَتي الباب 

فتح في 
ُ
بالحجارة. وفي الحقيقة كان الباب ي

كثير من المنا�سبات الدينية خالل فترة 

الفرنجة، وخ�سو�سًا في عيد اأحد ال�سعانين، 

وعيد ال�سليب، مثلما يذكر ذلك كل من: الحاج 

الفورزبورغي في �سنة 1160م؛18 الحاج 

ثيودوريك في �سنة 1172م؛19 الحاج �سايولف 

في �سنة 1103/1102م الذي يوؤكد جملة من 

الرموز التي تجمعت حول الباب في التراث 

الم�سيحي، فيذكر مرور ال�سيد الم�سيح من 

الباب راكبًا حماره يوم اأحد ال�سعانين، 

ودخول الإمبراطور هرقل ومعه ال�سليب منه 

بعد اأن حرره من الفر�س.20 وبالتالي، تتحدث 

روايات الفرنجة اأن الباب كان مغلقًا اأي�سًا 

فتح مرتين في 
ُ
خالل فترة الفرنجة، وكان ي

العام لالحتفالت الدينية، وذلك يوم اأحد 

ال�سعانين لتمثيل دخول ال�سيد الم�سيح اإلى 
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من الموؤكد اأن باب الرحمة يوؤدي دوراً 

مركزيًا في الخطط الإ�سرائيلية تجاه مقبرة 

باب الرحمة، فالباب يحتل مكانة خا�سة في 

الن�ساطات ال�ستيطانية في الآونة الأخيرة، 

ح م�سطفى اأبو زهرة، رئي�س لجنة 
ّ
فقد �سر

رعاية المقابر الإ�سالمية في القد�س، اأن 

''مجموعة من الم�ستوطنين، بحماية من قوات 

الحتالل، اقتحموا مقبرة باب الرحمة، 

بالتزامن مع تنفيذ ع�سرات ال�سبان المقد�سيين 

اأعمال تنظيف داخل المقبرة. واأو�سح اأن 

الم�ستوطنين حاولوا ا�ستفزاز ال�سبان، من 

خالل اأدائهم �سلوات تلمودية مقابل باب 

الرحمة، وخالل ذلك وقعت مناو�سات، وهددت 

قوات الحتالل ال�سبان بالعتقال اأثناء 

ت�سديهم للم�ستوطنين.''25 اإن اإغالق مبنى 

البوابة لفترة طويلة )منذ 15 عامًا(، ومنع 

ترميمه، وا�ستمرار تدهور و�سعه، اأمور توؤكد 

اأن هناك مخططًا لمنطقة باب الرحمة من 

الخارج والداخل.

لقد جرى تداول خرائط في اأو�ساط حزب 

الليكود الحاكم في �سنة 2013 ت�سير اإلى 

وجود مخطط لل�سيطرة على م�ساحة وا�سعة 

اأمام باب الرحمة من داخل الم�سجد، واإمكان 

تو�سيع هذه المنطقة لت�سبح مكانًا لإقامة 

الطقو�س الدينية اليهودية، وخ�سو�سًا خالل 

الأعياد والمنا�سبات. كما يمكن اليوم مراقبة 

دخول المجموعات ال�ستيطانية اإلى باحات 

الم�سجد، اإذ اإنها تتجه مبا�سرة اإلى الباب، 

وبالتاأكيد يتم البناء بالتدريج على هذه 

الم�ساألة، وتظهر المقولت ثم الفتاوى الدينية 

التي توؤكد قد�سية هذا الموقع. ومن التجارب 

المثيرة للمدينة تجربة رباط الكرد )حو�س 

ال�سهابي( الذي يقع على الجدار الغربي 

للم�سجد الأق�سى، بمال�سقة باب الحديد 

ومنذ �سنة 2003، منعت قوات الحتالل 

دائرة الأوقاف الإ�سالمية من ا�ستعمال مبنى 

البوابة ال�سخم، والذي يت�سكل من قاعة وا�سعة 

هي م�سجد ومدر�سة، وكانت في اآخر ا�ستعمال 

لها مقراً للجنة التراث الإ�سالمي التي اأعلنها 

الحتالل ''منظمة محظورة''، وقد اتخذ هذا 

الأمر مبرراً لإغالق مقرها، ومنذ ذلك الحين 

والأوقاف الإ�سالمية تطالب باإعادة فتح قاعة 

ة باب الأ�سباط في تموز/
ّ
الباب.22 وخالل هب

يوليو 2017، وبعد �سيطرة القوات الإ�سرائيلية 

على مكونات الم�سجد الأق�سى كلها، واإخراجها 

جميع الموظفين والحرا�س من مبانيه 

و�ساحاته، لوحظ اأن هناك عبثًا في اأحجار 

البوابة من الداخل، ويبدو اأن نوعًا من الحفر قد 

تم عبر اإزالة بع�س الحجارة التي اأعيدت اإلى 

كت�سف 
ُ
حالتها ب�سكل ع�سوائي و�سريع، كي ل ي

المو�سوع، الأمر الذي يدل على وجود مخطط 

ما ينتظر هذه البوابة.23 ولم تكن هذه هي 

المحاولة الوحيدة التي تعر�س لها باب 

الرحمة، فبعد احتالل ال�سطر ال�سرقي من القد�س 

في �سنة 1967، قام مو�سيه ديان، وزير الحرب 

في حينه، بمحاولة فتح الباب من الخارج، اإّل 

اإنه ف�سل في ذلك، كما جرت محاولة اأُخرى في 

�سنة 2002، وذلك بالدخول اإلى مقبرة جماعية 

)ف�ستقية( ت�سمى ''المولوية'' )الفترة العثمانية(، 

وحفر نفق منها اإلى داخل البوابة، اإّل اإنه جرى 

اكت�ساف المحاولة واإحباطها.24

بقي اأن نوؤكد اأن الباب ي�سكل معلمًا 

اأ�سا�سيًا من معالم القد�س، وهو من النماذج 

المعمارية الأموية النادرة لي�س فقط في 

فل�سطين، بل في جميع اأنحاء العالم الإ�سالمي 

اأي�سًا، اإذ اإنه و�سلنا على هيئته الأ�سلية من 

دون تغيرات جوهرية، وهو نموذج فريد من 

نوعه.
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على الجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة 

ومنع الم�سلمين من ا�ستخدامها، والثاني بروز 

م�سروع القطار المعلق، واإمكان بناء محطة له 

على اأر�س المقبرة.

ي�سكل هذا الجزء من المقبرة النهاية 

الجنوبية ل�سور القد�س ال�سرقي، وهو في الوقت 

نف�سه الزاوية الجنوبية ال�سرقية للم�سجد 

الأق�سى. فبعد النتهاء من ال�سطو على ال�سور 

الجنوبي بحجة البحث عن الآثار، وعلى الرغم 

من اأن اأهم الآثار التي اكُت�سفت في هذه 

المنطقة هي الق�سور الأموية، بداأت �سلطة 

الآثار و�سلطة الطبيعة والحدائق تتطلع اإلى 

المنطقة المذكورة، مرة بحجة البحث عن 

الآثار، حيث �سور المدينة الذي يعود اإلى 

فترات تاريخية متالحقة بدءاً بالفترة 

الرومانية وانتهاء بالفترة العثمانية، ومرة 

اأُخرى بحجة اأن هذا الموقع هو جزء من 

حديقة وطنية اأعلنتها �سلطات الحتالل كذلك 

من طرف واحد، ومن دون الأخذ في العتبار 

وجود قبور الم�سلمين فيها.

ذكر اأن �سور المدينة الجنوبي ال�سرقي 
ُ
وي

هو اأي�سًا �سور اإ�سطبالت �سليمان، وكان هذا 

�س اإلى اإ�سكالت اإن�سائية في 
ّ
ال�سور قد تعر

ن 
َ
نهاية الألفية ال�سابقة، فظهرت م�سكلة م

�سيقوم بترميمه. وات�سح من خالل ذلك اأن 

المو�سوع يتعلق بال�سيادة على الموقع، فقد 

طالبت دائرة الأوقاف بترميم ال�سور، على 

اعتبار اأنه جزء ل يتجزاأ من اأ�سوار الم�سجد 

الأق�سى، واأنه في حال انهياره �سيوؤدي اإلى 

عرف مداها داخل �ساحات 
ُ
انهيارات ل ي

الم�سجد ومبانيه، بينما اّدعت ال�سلطات 

الإ�سرائيلية اأن هذا م�سوؤوليتها، على اعتبار اأنه 

جزء من اأ�سوار المدينة. وبعد �سراع دام فترة 

كاد ال�سور خاللها ينهار، جرى التفاق على 

)اإحدى بوابات الم�سجد(، حيث يظهر في ممر 

الرباط )يعود اإلى الفترة المملوكية( جزء من 

الجدار الغربي للم�سجد، وقد بداأ اأحد 

الم�ستوطنين بزيارة الموقع، وتبع ذلك في 

ثمانينيات القرن الع�سرين اإعالن اكت�ساف 

جزء من الحائط الغربي، فاندفعت المجموعات 

ال�ستيطانية المتعددة اإلى زيارته، ثم اأُطلق 

 The Small( ''عليه ت�سمية ''المبكى ال�سغير

Western/Wailing Wall(، وبداأ الم�ستوطنون 
يقيمون ال�سلوات اأمامه، فاأُح�سرت قوات 

الأمن الإ�سرائيلية لحرا�سة الم�سلين، ثم تطور 

الأمر اإلى ال�سيطرة على الموقع، وو�سع حاجز 

حديدي يف�سل بين الم�سلين اليهود وبين 

العائالت الفل�سطينية التي ت�سكن داخل الرباط. 

وو�سل الأمر اإلى اإغالق المنطقة كلها المحيطة 

به في بع�س المنا�سبات اليهودية، وتحويلها 

اإلى مكان لإقامة ال�سلوات، وجرى اإعالن 

جدار رباط الكرد مكانًا مقد�سًا يهوديًا في 

�سنة 2011، علمًا باأنه لم يرد ذكره في اأي 

من الم�سادر اليهودية.26

الم�ساألة ل تتعلق بالقد�سية، بل بال�سيطرة 

وت�سكيل اأدوات ال�سغط كلها على الفل�سطينيين 

م نموذج رباط 
ّ
م

ُ
للرحيل عن المدينة، فاإذا ع

الكرد على باقي القد�س، فاإن كل بقعة من 

المدينة �ستتحول اإلى مكان يهودي مقد�س، اإذ 

ل توجد بقعة فيها اإّل ويمكن ربطها بق�سة 

دينية وبرمز من الرموز.

3 ــ العتداءات الأخرية على مقربة 

باب الرحمة

ا�ستجّد خالل حزيران/يونيو وتموز/يوليو 

2018 الحديث عن مقبرة باب الرحمة في 

و�سائل الإعالم، وهذه المرة ل�سببين، الأول هو 

اعتداء �سلطة الطبيعة والحدائق الإ�سرائيلية 
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جدران الم�سجد الأق�سى، اأوًل من الخارج، ثم 

النتقال بالتدريج اإلى داخل الم�سجد.

وقبل مناق�سة الأو�ساع الأخيرة لمقبرة 

ع 
ّ
باب الرحمة، ل بد من العودة اإلى الوراء وتتب

التطورات التاريخية لما اآلت اإليه الأمور بعد 

�سنة 1967، والنظر اإلى المخططات التي 

�سبقت ذلك.

اأول م�ساريع التخطيط الهيكلي للقد�س 

''الحديثة''، اأعّدها الإ�سكتلندي باتريك غيدي�س 

)Patrick Geddes( ال�سهير في �سنة 1919، 

بتكليف من الحتالل البريطاني والحركة 

ظهر المخطط تحويل كل من 
ُ
ال�سهيونية. وي

مقبرة باب الرحمة ومقبرة ماميال اإلى حدائق 

ظهر حزامًا اأخ�سر يحيط بالبلدة 
ُ
خ�سراء، كما ي

اأن يقوم الأردن بذلك، مع اأن الكفاءات المحلية 

هي التي قامت بترميمه. لقد ك�سفت حادثة 

ترميم ال�سور، وخلفها ق�سية ترميم اإ�سطبالت 

�سليمان، ح�سا�سية المنطقة المذكورة، واأنها 

ذكر اأن 
ُ
�ستكون مركز �سراع طويل.27 وي

م�ساريع بناء الهيكل، اأو اقت�سام الم�سجد 

الأق�سى زمانيًا اأو مكانيًا، اأو كليهما، قد 

اكت�سبت �سرعية كبيرة في اإ�سرائيل، فلم تعد 

ُتطرح من جانب حركات متطرفة، واإنما 

اأ�سبحت م�سروعًا يطالب بتنفيذه عدد كبير من 

اأع�ساء الكني�ست والوزراء من الأحزاب 

الحاكمة في اإ�سرائيل.28 وبالتاأكيد ل تبعد 

فكرة العتداء على مقبرة باب الرحمة عن هذا 

الإطار القا�سي بال�سيطرة الكلية على جميع 

مخطط غيدي�س )1919(، والمنطقة الغامقة هي المناطق الخ�سراء )الحدائق(.
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حفرها اأو هدمها اأو حتى فتحها، ولي�س من 

النادر اأن يتم تحويل �سارع، اأو منع بناء مبنى 

في موقع جرى مجرد ال�ستباه في وجود قبر 

فيه قد يكون ليهودي، وبغ�ّس النظر اإن كان 

يعود اإلى الع�سر الحديدي، اأو القرن الحادي 

وع�سرين. وطبعًا مثل هذه الح�سا�سية ل تنطبق 

على قبور الآخرين غير اليهود )غوييم(، اإذ اإن 

مقابر الم�سلمين ل قيمة لها لدى اإ�سرائيل، 

ويجوز التعدي عليها وهدمها وتحويلها اإلى 

حدائق.

رت بلدية القد�س عن موقفها من 
ّ
لقد عب

مقبرة باب الرحمة حين �سملتها في �سنة 

مي ''مخطط الحديقة 
ُ

1974 �سمن خطة ما �س

الوطنية لأ�سوار القد�س''، والتي تبعها بدء 

اأعمال بناء الممر العري�س الذي يخترق 

المقبرة من اأق�سى نقطة في �سمالها اإلى 

اأق�سى نقطة في جنوبها، وحين زرعت 

�سجيرات على طرفيه كي ل ي�ساهد الزوار 

رت ال�سلطات الإ�سرائيلية مرة 
ّ
القبور. وقد عب

اأُخرى عن موقفها اأمام محكمة العدل العليا 

الإ�سرائيلية في �سنة 2009، باأن المقبرة 

اأُعلنت �سابقًا موقعًا اأثريًا وحديقة وطنية، ولم 

يعتر�س اأحد على ذلك، وبالتالي فاإن الدفن 

فيها �سيوؤدي اإلى تدمير اآثار مهمة.32

الجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة، 

ي�سمى محليًا ''مقبرة ال�سالونة''، ن�سبة اإلى 

قرية �سلوان التي تقع على حدوده، حيث اعتاد 

�سكان �سلوان دفن موتاهم في هذا الجزء من 

المقبرة لقربه من مقبرتهم. والداخل اإلى هذا 

الجزء من المقبرة من البوابة الجنوبية، �سيجد 

�سواهد القبور التي تحمل اأ�سماء عائالت 

�سلوان، وقد زادت هذه القبور في العقود 

الأخيرة، وهي لعائالت مقد�سية متعددة.

وتكللت �سنوات من الم�سايقات الإ�سرائيلية 

القديمة، وتحويل كل منطقة �سلوان و�سفوح 

جبل الزيتون اإلى حدائق، وال�ستثناء الوحيد 

لهذا هو مخطط اإن�ساء الجامعة العبرية، وذلك 

على راأي غيدي�س، لأهمية هذا الم�سروع في 

تج�سيد ''الهوية اليهودية وتراثها'' في القد�س، 

وهو ما ينطبق اأي�سًا على قبور اليهود على 

ال�سفح الغربي لجبل الزيتون، والتي تبلغ 

م�ساحتها اأكثر من م�ساحة مجموع مقابر 

الم�سلمين كلها، في حين اأن قبور الم�سلمين 

في المدينة ل اأهمية لها ويمكن اأن تتحول اإلى 

حدائق خ�سراء.29

جاءت جميع مخططات القد�س بعد ذلك 

بالتوافق تقريبًا مع ما خططه غيدي�س ب�سورة 

عامة، وفي الحقيقة فاإن المخططات 

الإ�سرائيلية لل�سطر ال�سرقي من المدينة، 

وخ�سو�سًا في البلدة القديمة ومحيطها 

القريب الم�سمى في اللغة الر�سمية الإ�سرائيلية 

''الحو�س المقد�س'' )Holy Basin(، ت�سير على 

خطى غيدي�س،30 وبذلك يمكن فهم ما يجري 

في �سلوان من ال�سيطرة على العقارات، ومن 

حفريات اأثرية وم�سروع هدم حي الب�ستان،31 

واإن�ساء الحدائق التوراتية، وما يدور حول عين 

وبركة �سلوان، مروراً بوادي قدرون، و�سعوداً 

اإلى ال�سفوح الغربية من جبل الزيتون واأجزاء 

اح. وُتظهر الخريطة المرفقة 
ّ
من ال�سيخ جر

امتدادات الحدائق المخطط تنفيذها، والتي 

ت�سم كل من مقبرة باب الرحمة ب�سّقيها 

ال�سمالي )اليو�سفية( والجنوبي، واأغلبية اأجزاء 

�سلوان، و�سفوح جبل الزيتون.

التغيير الأ�سا�سي على مخطط غيدي�س هو 

اإخراج المقابر اليهودية على ال�سفح الغربي 

لجبل الزيتون من هذا المخطط، وتو�سيعها كي 

ت�سل اإلى مقربة من مقبرة باب الرحمة. وهي 

كقبور يهودية ُتعتبر مقد�سة جداً، ل يجوز 
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الإ�سالمية، بال�ستراك مع عائلَتي الح�سيني 

والأن�ساري، قد نجحت في ا�ست�سدار اأمر من 

محكمة ال�سلح بتاريخ 2017/12/15، 

يق�سي بوقف عمل طواقم �سلطة الطبيعة 

للجزء الجنوبي من مقبرة باب الرحمة باأن 

و�سعت ال�سلطات الإ�سرائيلية في 

2018/5/29، �سياجًا معدنيًا يف�سل جنوبي 

المقبرة.33 وكانت لجنة رعاية المقابر 

خريطة تبّين ''الحدائق القومية''، ويمكن مالحظة عزل البلدة القديمة.

اإعداد: عيمق �سفيه )2001(.
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�سمرون.40 ودعم اللتما�س كل من علماء 

الآثار: اإيهود نتزر؛41 روني ري�س؛42 اإفرايم 

�ستيرن؛43 غابرييل باركاي؛44 اإيالت مازار؛45 

عالوة على مجموعة اأُخرى من ال�سخ�سيات 

الإ�سرائيلية.46

وورد في بروتوكول ن�س قرار المحكمة 

العليا الإ�سرائيلية بتاريخ 2009/7/21، اأن 

''النيابة العامة، مدعومة بقرار �سيا�سي، 

�ستعمل على منع اأي حفر لقبر اإ�سافي في 

اأق�سى الجهة ال�سرقية الجنوبية لمقبرة 

الرحمة، واأنه اإذا جرى فعاًل حفر اأي قبر جديد، 

فاإن الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية الر�سمية �ست�سدر 

على الفور قراراً اإداريًا بهدمه، واأن ال�سرطة 

الإ�سرائيلية �ست�ساعد البلدية في القد�س على 

تنفيذ القرار الإداري.'' ولهذا قررت �سلطة 

الطبيعة والحدائق ن�سب جدار على طول الممر 

في الموقع، عالوة على ب�ستنة الموقع وزراعته 

كتب عليها 
ُ
بالنباتات الوردية، وو�سع لفتة ي

''حديقة قومية''. كما تعهدت ال�سرطة بتوفير 

الدعم الكامل للبلدية في القد�س، ول�سلطة 

الطبيعة والحدائق، من اأجل منع تنظيم جنائز 

ومرا�سيم دفن اإ�سالمية في الجزء المذكور من 

مقبرة باب الرحمة.

وقالت �سلطة الطبيعة والحدائق اأنها اأعدت 

مخططًا خا�سًا لب�ستنة الموقع، فم�سحت نحو 

200 متر مربع، وو�سعت التراب المالئم فيها، 

ت اأر�سيات من 
ّ
واأغلقت عدداً من القبور، و�سب

الباطون لمنع الدفن، واأن هناك نية ل�ستكمال 

العمل بالم�ساحة التي يبلغ مجملها 1800 متر 

مربع. كما تتعهد الموؤ�س�سة الإ�سرائيلية 

الر�سمية بتوفير الدعم من ال�سرطة لإنجاز 

مخطط ت�سييج الموقع وب�ستنته، وهي تعتبر 

الموقع باأكمله م�ساحة عامة وحديقة قومية.47

ا فيما يتعلق بالقطار الهوائي وعالقته 
ّ
اأم

والحدائق في مقبرة باب الرحمة، ا�ستناداً اإلى 

الوثائق التي توؤكد اأن المقبرة، بما فيها الجزء 

الم�ستهدف، م�سجلة في الطابو النتدابي 

)1920( وكذلك الأردني با�سم الأوقاف 

الإ�سالمية، وبع�سها م�سجل في �سجالت 

المحكمة ال�سرعية كوقف ذري لعائلَتي 

الح�سيني والأن�ساري. واّدعت �سلطة الطبيعة 

والحدائق اأن المخطط الهيكلي للقد�س يعتبر 

هذه المنطقة حديقة وطنية، واأنه جرى اإلغاء 

ت�سنيف ''مقبرة اإ�سالمية'' منذ نهاية 

ت�سعينيات القرن الما�سي. وفي الحقيقة اإن 

تغيير ا�ستعمال اأر�س ما عبر مخطط هيكلي، 

يتم بموجبه تبليغ اأ�سحاب الأر�س، الأمر 

الذي لم يتم ل مع الأوقاف الإ�سالمية، ول مع 

عتبر 
ُ
عائلَتي الح�سيني والأن�ساري، وهو ما ي

حتى بموجب القانون الإ�سرائيلي التفافًا على 

القانون، وغبنًا.34

وبتاريخ 2007/5/29، منعت ال�سرطة 

الإ�سرائيلية الم�سلمين من ا�ستعمال الجزء 

ح وزير 
ّ
الجنوبي ال�سرقي من المقبرة، و�سر

الأمن العام اآفي ديختر اأن المنع جاء لحماية 

المنطقة لأهميتها الأثرية. وكانت ال�سرطة قد 

رف�ست اأوًل تنفيذ الأمر، وحذرت الوزير ديختر 

من اأن تو�سيع ''الحديقة الوطنية'' ربما يوؤدي 

رت 
ّ
اإلى اأعمال عنف، غير اأن ال�سرطة غي

موقفها بعد اأن قّدمت مجموعة �سغط 

اإ�سرائيلية التما�سًا اإلى محكمة العدل العليا35 

في اآب/اأغ�سط�س 2005، تطالب بمنع 

الم�سلمين من دفن موتاهم في هذا الجزء من 

المقبرة.36 ومجموعة ال�سغط هذه ت�سكلت من 

''لجنة منع تدمير الآثار في جبل الهيكل'' 

مدعومة بعدد من رجال الفكر وخبراء اآثار 

واأمن اإ�سرائيليين، هم: اأبراهام ي�سوع؛37 يزهار 

�سليمان�سكي؛38 اآفي رفيت�سكي؛39 دان 
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الرتكاز في مقبرة باب الرحمة، ومرة اأُخرى 

تختفي من المخططات.

وُن�سرت اأول المخططات في �سنة 2007، 

وفيها يظهر اأن محطة رئي�سية لهذا القطار 

�سيتم تد�سينها في مقبرة باب الرحمة، لي�س 

في الطرف الجنوبي كما هي الحال الآن، بل 

بالقرب من باب الأ�سباط، وقد ا�ستمل المخطط 

على مبنى مكون من ثالث طبقات بم�ساحة 

اإجمالية ت�سل اإلى 15.000 متر مربع. 

طرح المخطط، وهذا ل يعني 
ُ
وبعدها لم يعد ي

اأنه اختفى عن الوجود، بل يجب القول اإنه اأحد 

الخيارات المطروحة. والم�ساريع الأخيرة التي 

جرى تداولها، ل تحتوي على قاعدة للقطار 

في مقبرة باب الرحمة، بل يمر القطار من 

بمقبرة باب الرحمة، فالأمر ل يت�سم بالو�سوح 

بعد. ويمكن النظر اإلى الم�ساريع التي يعاد 

طرحها، بين الفينة والأُخرى وباأ�سكال 

متنوعة، من باب ال�سيطرة على الم�سهد، 

ورواية تاريخ القد�س من فوق، بعد اأن تم 

اإن�ساء الأنفاق تحت المدينة القديمة وفي 

محيطها لرواية تاريخ المدينة من تحت 

الأر�س. لقد ُطرحت عدة اأفكار، عبر مخططات 

للقطار، فمرة نجد اإحدى القواعد الحاملة له 

وقد ُغرزت في مقبرة باب الرحمة )في الطرف 

الجنوبي( وعلى بعد اأمتار معدودات من 

الجدار ال�سرقي للم�سجد الأق�سى، وحين يتم 

تداول هذه المخططات ور�سد ردة الفعل، 

يجري طرح مخطط جديد من دون نقطة 

يافطة و�سعتها �سلطة حماية الطبيعة والحدائق بال�ستراك مع بلدية القد�س، تعلن اأن هذه حديقة 

وطنية، وتن�ّس على منع الدفن فيها.
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الرحمة. وهذا ال�سراع في المدينة ينتقل 

من بقعة اإلى اأُخرى: من ال�سيخ جراح اإلى 

�سلوان، ثم اإلى راأ�س العمود، والخان 

الأحمر، ومقبرة ماميال، مروراً بالكنائ�س 

واأمالكها، وبميدان عمر بن الخطاب في 

باب الخليل، ورباط الكرد، وطبعًا وب�سكل 

يومي وم�ستمر، في الم�سجد الأق�سى. ول 

تبدو هذه قطع ف�سيف�ساء متناثرة، فهناك 

�سيء يجمعها، هو هوية المدينة 

وم�ستقبلها. �سحيح اأن الحتالل الإ�سرائيلي 

راكم كثيراً من المكا�سب، وخ�سو�سًا فيما 

يتعلق بالأر�س، وا�ستطاع ح�سر الوجود 

الفل�سطيني في القد�س في م�ساحة ل 

تتجاوز ع�سرة كيلومترات مربعة، وهي 

ت�سكل نحو 13% فقط من م�ساحة ال�سطر 

ال�سرقي من المدينة، و�سيطر على �سائر 

الأرا�سي لأغرا�س ال�ستيطان والحدائق 

والطرق، وكاحتياط ا�ستيطاني م�ستقبلي. 

لكن الحتالل لم ي�ستطع ك�سب معركة 

البلدة القديمة، فــ 90% من �سكانها ما 

زالوا فل�سطينيين، والمظهر الح�ساري 

للمدينة القديمة ل يزال عربيًا بم�ساجده 

وكنائ�سه. وف�سل الحتالل اأي�سًا في ك�سب 

المعركة الديموغرافية، اإذ ي�سكل 

الفل�سطينيون اأكثر من 40% من �سكان 

''القد�س الموحدة''، وهو اأمر خرج كليًا عن 

ال�سيطرة والتخطيط الإ�سرائيليين اللذين 

اأرادا لهم اأن يكونوا اأقل من %20.

انتقلت المعركة في القد�س اإلى الرموز، 

فاإذا كانت البلدة القديمة ل تزال عربية بعد 

اأكثر من خم�سين عامًا على احتاللها، فلُترفع 

اإذاً الأعالم الإ�سرائيلية على كل مكان، 

ولتتحول �سوارع وطرقات البلدة القديمة اإلى 

ف�ساءات لعر�س الوجود الإ�سرائيلي والتراث 

فوقها، لكن يجب اأّل يوؤخذ اأي من المخططات 

ب�سكل نهائي، فالأمر ما زال في قيد التخطيط، 

وبين الفينة والأُخرى يتم اختبار ردة الفعل 

على كل مخطط.

وبتاريخ 2013/5/1 ن�سرت بلدية القد�س 

في �سفحتها الإلكترونية اأنه جرى ت�سكيل 

فريق م�سترك للتخطيط من كل من �سركة 

تطوير القد�س ووزارة الموا�سالت من اأجل 

تح�سير مخططات القطار الهوائي الذي �سيبداأ 

في حي الثوري في الجنوب، وي�سل اإلى حائط 

البراق، وينتهي في جبل الزيتون. و�سيبلغ 

طول الخط 1.6 كم )في المرحلة الأولى(، 

وبقدرة ت�سل اإلى نقل ما يتراوح بين 4000 

و6000 راكب كل �ساعة.48

وفي 2017/12/13، قام مدير الم�سروع 

اأفيغدور يت�سحاقي )Avigdor Yitzhaki( بتقديم 

طلب اإلى ما ي�سمى الكونغر�س، وهو مرجعية 

لإقرار م�ساريع البنية التحتية الوطنية 

الرئي�سية الم�ستعجلة، وذلك لإقرار خطة 

الم�سروع، الأمر الذي يدل على اأن البلدية 

والحكومة الإ�سرائيلية تعتبران هذا الم�سروع 

اأولوية وطنية و�سريعة. ول نعرف بعد ماذا 

تختزنه المخططات الإ�سرائيلية، وكيف �ستوؤثر 

في �ساأن مقبرة باب الرحمة والم�سجد الأق�سى.

كلمة ختامية

من الموؤكد اأن الأمر ما زال �سراعًا 

مفتوحًا، فاأ�سحاب القبور ومعهم اأ�سحاب 

الأر�س والأوقاف الإ�سالمية و�سائر �سكان 

المدينة يخو�سون �سراعًا �سبه يومي على 

م�ستقبل هذا الجزء من مقبرة باب الرحمة، 

وال�سراع، في حقيقته، هو على الم�سهد 

الثقافي للقد�س وهويتها ككل، ولي�س على 

ب�سع مئات من الأمتار في مقبرة باب 
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والتي لم ت�سارك فيها اأغلبية الدول الأوربية، 

فف�سلت المحاولة.

ال�سراع على مقبرة باب الرحمة ل يختلف 

ا ُذكر، فالم�ساألة هي اأوًل ال�سيطرة 
ّ
اأبداً عم

وتحجيم الوجود الفل�سطيني في المدينة، 

وزيادة الرموز الإ�سرائيلية واليهودية، لعل هذا 

يقنع الإ�سرائيليين اأوًل، ثم العالم، باأن القد�س 

هي مدينة اإ�سرائيلية.  

اليهودي مرة على �سكل مهرجان الأ�سواء على 

اأ�سوار المدينة العثمانية، ومرة اأُخرى بتنظيم 

عرو�س مو�سيقية في اأزقة البلدة القديمة، 

وتارة باعتراف الرئي�س الأميركي ترامب 

بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل، وطوراً بتنظيم 

فا�سل لمباراة كرة قدم مع فريق ريال مدريد 

في القد�س والتي األغاها الجانب الإ�سباني، 

ومرة اأُخرى بحفلة اليوروفيزيون في القد�س، 

املصادر

على  النقالب  ومحيطها:  القديمة  ''القد�س  الجعبة،  نظمي  انظر:  الثقافي،  الم�سهد  على  ال�سيطرة  عن   1

الم�سهد الثقافي وتهويده''، ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''، العدد 85 )�ستاء 2011(، �س 40-23.

هناك م�ساحة ُتقّدر بعدة دونمات فارغة من القبور، وهي ملك لالأوقاف الإ�سالمية، وتقع على الجهة   2

الجنوبية من ال�سارع ال�ساعد اإلى باب الأ�سباط، وت�سكل جزءاً ل يتجزاأ من مقبرة باب الرحمة.

عن �سهداء الن�سرانية وقبورهم في مقبرة ماميال، انظر:  3

 Gideon Avni, “The Persian Conquest of Jerusalem (614 c.e.): An Archaeological  
Assessment”, Bulletin of the American School of Oriental Research, no. 357 

 (Feb. 2010), pp. 35-48.
المقبرة والملقاة  المتناثرة بين جنبات  المملوكية  القبور  المثال درا�سة عن �سواهد  انظر على �سبيل   4

ب�سكل مهمل:

 Tawfiq Daadli, “Mamluk Epitaphs from Mamilla Cemetery”, Levant, vol. 43 no. 1  
(2011), pp. 78-97.

وب�ساأن القبة الكبكية، انظر:  

  Michael Burgoyne, Mamluk Jerusalem: An Architectural Study (London: British  
 School of Archaeology, 1987), pp. 141-143.

توقف ا�ستعمال المقبرة ب�سكل جزئي بقرار من المجل�س الإ�سالمي الأعلى، واأُعلنت في �سنة 1927 موقعًا   5

اإلى جانب  المقبرة  المقد�سية في دفن موتاها في  العائالت  ا�ستمرار بع�س  الرغم من  تاريخيًا، على 

اأحبائهم. واأعلنت �سلطات النتداب البريطاني المقبرة في �سنة 1947 موقعًا اأثريًا.

ب�ساأن مقبرة ماميال، انظر:  6

 ،)1981 التعاونية،  المطابع  عمال  جمعية  )عّمان:  المقد�س''  بيت  ثرى  في  ''اأجدادنا  الع�سلي،  كامل   

�س 117-132؛

 Asem Khalidi, “The Mamilla Cemetery: A Buried History”, Jerusalem Quarterly,  
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 issue 37 (Spring 2009), pp. 104-109; Aya Hijazi, “Towered Spacio-Cide: Building
 the Museum of Tolerance over the Mamilla Cemetery”, Jerusalem Quarterly, issue

67 (2016), pp. 97-109.
كما يمكن العودة اإلى التقرير المهم الذي ن�سرته موؤ�س�سة عيمق �سفيه في الرابط الإلكتروني التالي:  

http://alt-arch.org/ar/wp-content/uploads/2014/01/mamilla-ar.pdf  

يذكرها نا�سر خ�سرو في �سنة 1047م، بقوله:  7

''عند حدود هذا ال�سهل )حقل ال�ساهرية( ثمة مقبرة عظيمة، حيث العديد من الأمكنة لالأتقياء الم�سهورين   

الذين كانوا رجاًل جاوؤوا لل�سالة ولتقديم التما�سات لحاجاتهم.'' انظر:

  Nasir-I-Khusrau, A Diary of a Journey through Syria and Palestine, translated and  
annotated by Guy Le Srange (London: Palestine Pilgrims’ Text Society, 1888), 

vol. IV, p. 25.
ب�ساأن مقبرة باب ال�ساهرة، انظر: الع�سلي، م�سدر �سبق ذكره، �س 142 ــ 145.  8

الرابط  في   ،)2014/4/22( ''الحدث''  اليو�سفية''،  مقبرة  في  قبراً   20 يهدم  الحتالل  ''القد�س:  انظر:   9

https://goo.gl/D29A3r :الإلكتروني التالي

الع�سلي، م�سدر �سبق ذكره، �س 138.  10

اأن نبي الإ�سالم دخل من باب التوبة وخرج بعد �سعوده  هناك تف�سير ظريف لهذه الت�سمية فحواها   11

اإلى ال�سماوات العلى من باب الرحمة، لذلك �ُسمي الباب بهذه الت�سمية المزدوجة. وارتبط باليهودية 

والم�سيحية بروايات عودة ال�سيد الم�سيح وبيوم القيامة ومرور ال�سيد الم�سيح منه يوم اأحد ال�سعانين.

ْحَمُة 
َّ
الر ِفيِه  َباِطُنُه   

ٌ
َباب َلُه  ِب�ُسوٍر  َبْيَنُهْم   

َ
ِرب الكريمة: {َف�سُ والآية  الباب  َمن يربط ما بين هذا  هناك   12

} )�سورة الحديد، الآية 13(. ويذكر مجير الدين اأن الباَبين لن ُيفتحا حتى ينزل 
ُ
ُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاب

ُ
َوَظاِهر

الم�سيح عي�سى بن مريم. انظر:

عبد  يو�سف  عدنان  تحقيق  والخليل''،  القد�س  بتاريخ  الجليل  ''الأن�س  العليمي،  الحنبلي  الدين  مجير   

المجيد اأبو تبانة )الخليل: مكتبة دندي�س، 1999(، المجلد 2، �س 68.

Nasir-I-Khusrau, op.cit., p. 32  13

 Charles William Wilson, The Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy  14

Land, 1106-1107 A. D. (London: Palestine Pilgrims’ Text Society library 1888), p. 31.
ابن �سداد، ''الأعالق الخطيرة''، في تي�سير خلف، ''مو�سوعة رحالت العرب والم�سلمين'' )دم�سق: دار كنعان   15

2009(، المجلد 2، �س 128.

ابن ف�سل اللـه العمري، ''م�سالك الأب�سار'' )دم�سق: دار الكتب العلمية، 2010(، المجلد 1، �س 204-203.  16

عبد الغني النابل�سي، ''الحقيقة والمجاز''، في كامل الع�سلي، ''بيت المقد�س في كتب الرحالت عند العرب   17

والم�سلمين'' )عّمان: كامل الع�سلي، 1991(، �س 280.

 John of Würzburg, Description of the Holy Land (London: Palestine Pilgrims’  18

Text Society, 1890), p. 19.
 Theodericus Wirzburgensis and Aubrey Stewart, Theoderich’s Description of the  19

 Holy Places (London: Palestine Pilgrims’ Text Society, 1891), p. 24.
 Saewulf, The Pilgrimage of Saewulf, translated by Rev. Canon Brownlow (London:  20

 Palestine Pilgrims’ Text Society, 1892), vol. 3, p. 17.
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النابل�سي، م�سدر �سبق ذكره، �س 280.  21

اإلى لجنة  ُترفع �سنويًا  التي  التقارير  الم�ستركة عبر  الأردنية والفل�سطينية  المطالبات  لقد تم توثيق   22

التراث العالمي، فهناك حاجة ملّحة اإلى ترميم مبنى الباب، ويمكن العودة اإلى وثائق اليون�سكو ذات 

العالقة. راجع على �سبيل المثال، تقرير �سنة 2017، في الرابط الإلكتروني التالي:

https://whc.unesco.org/en/decisions/6926  

زياد اأبحي�س، ''مقبرة باب الرحمة: مقبرة ال�سحابة في قلب معركة الأق�سى''، موقع ''مدينة القد�س'' في   23

http://alquds-online.org/articles/601 :الرابط الإلكتروني التالي

''باب الرحمة''، في موقع ''اأر�سيف الم�سجد الأق�سى المبارك''، في الرابط الإلكتروني التالي:  24

http://alaqsa-archive.com/ar/?page_id=283  

''عرب 48''، في الرابط الإلكتروني  ''، موقع  ''م�ستوطنون يوؤدون �سلوات تلمودية بمقبرة 'باب الرحمة'   25

https://goo.gl/KGdTTp :التالي

http://www. التالي:  الإلكتروني  الرابط  في  اأونالين''  ''فل�سطين  موقع  في  الكرد  رباط  ق�سة  انظر   26

felesteen.ps/article/rbat-alkrd-arth-aslamy-hwlh-alahtlal-aly-mbky-sghyr
وكذلك في موقع وكالة ''معًا''، في الرابط الإلكتروني التالي:  

http://maannews.net/Content.aspx?id=649035  

تظهر الآن الم�سكلة نف�سها في ال�سور الغربي للم�سجد الأق�سى، اإذ �سقطت كتلة حجرية كبيرة يوم الثنين   27

اأ�سفل مبنى المتحف الإ�سالمي. ول  2018/6/23، في المنطقة القريبة من الزاوية الجنوبية الغربية، 

ُيعرف ال�سبب الحقيقي وراء ذلك، لكن عدم �سماح ال�سلطات الإ�سرائيلية لدائرة الأوقاف بترميم ال�سور، 

موقع  انظر  ال�سخم،  الحجر  هذا  ق�سة  ب�ساأن  الإ�سكالت.  من  جملة  خلقا  اأ�سفله،  الحفريات  وا�ستمرار 

http://www. :اتحاد وكالت اأنباء دول منظمة التعاون الإ�سالمي )يونا('' في الرابط الإلكتروني التالي''

islamicnews.org.sa/page/public/news_details.aspx?id=236343#.W2_keegzbIU
عن هذه الحركات وتاأثيرها ال�سيا�سي، انظر تقرير:  28

 Ir Amim, “Dangerous Liaison: The Dynamics of the Rise of the Temple Movements  

 and their Implications”, Jerusalem March 2013,
 http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/Dangerous%20Liaison-  

 Dynamics%20of%20the%20Temple%20Movements.pdf
ب�ساأن التقرير غير المن�سور لغيدي�س الذي يناق�س فيه مخطط مدينة القد�س )يمتلك الموؤلف ن�سخة منه(،   29

انظر:

 Noah Hysler Rubin, “Geography, Colonialism and Town Planning: Patrick  

 Geddes’ Plan for Mandatory Jerusalem”, Cultural Geographies, vol. 18, issue 2
(April 2011), pp. 231-248.

حتى اإن غيدي�س اأ�سار اإلى اإمكان اإزالة حارة المغاربة، و�سماها ب�سكل م�ستهتر ''قرية المغاربة''.  30

لمعلومات وافية عن م�سروع حي الب�ستان كجزء من مخططات الحدائق التوراتية، انظر:  31

 Ir Amim, “The Giant’s Garden: The ‘King’s Garden’ Plan in Al-Bustan. The  

 Municipality Plan and its Consequences for the Residents of the Al-Bustan
 Neighborhood of Silwan and for a Future Political Solution”, May 2012,

 http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/al-Bustan%20ENG.pdf  
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 Nadav Shragai, “Dichter Rules Area Near Temple Mount Off-limits to Muslim  32

Burial”, Haaretz (Tel Aviv), https://www.haaretz.com/1.4822820
المال�سقة  الرحمة  باب  مقبرة  من  كبير  اقتطاع جزء  اأعمال  ''اإتمام  انظر:  المو�سوع،  عن  اأوفى  ل�سرح   33

للم�سجد الأق�سى''، موقع ''بكرا''، 2018/5/29، في الرابط الإلكتروني التالي:

 http://www.bokra.net/Article-1389764  

انظر: ''مقبرة باب الرحمة.. اعتداءات '�سهيونية' لتغيير هوية القد�س''، موقع ''قناة العالم''، 15 كانون   34

http://www.alalam.ir/news/3223496/ :الأول/دي�سمبر 2017، في الرابط الإلكتروني التالي
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