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موقع تراثي بين السياسة والعقارات غير المنقولة

مقبرة مأمن الله على خلفية المباني وسط مدينة القدس



المكان والمهمية

يقع حي ماميل غربي المدينة القديمة، مقابل بوابة الخليححل. الحححي مبنححي علححى أحححد
روافد نهر كدرون (وادي النار) وهو جزء ل يتجزأ من الحوض التاريخي. تقع في حي

 فححي الخارطححة). تمتححد المقحبرة4ماميل أهم وأكبر مقبرة إسلمية في القدس (رقم 
من شارع أجرون جنوبا، كنيون ماميل شرقا، حي نحل ت شفعا شححمال وشححارع كينححغ
جورج وفندق بلازا غربا. على غرار المقبرة اليهودية في جبل الزيتون، تم هنححا أيضححا
دفن القادة، كبار الموظفين، الدباء، أثريححاء البلد وأعيانهححا، غيححر أن المححدفونين فححي
مقبرة مأمن الله جميعهم من المسلمين. تقع وسط مقبرة مأمن اللححه بركححة مححأمن

12- 11الله. وتححدل الحفريححا ت الثريححة فححي الموقححع أن القبححور تعححود الححى القححرون 
. 20الميلدي ولغاية القرن الح 



 القدس التاريخي، الحوض في المقبرة

من بين المدفونين في المقبرة يوجد قبر المير ضياء الدين الدوغدي، حاكم َصححفد 
َفخامححة فححي13في العهد الَمملححوكي (القححرن  )- وهححو صححاحب القححبر الكححبر والكححثر 

المقبرة؛ قبور لعائلة دجاني- وهي من بين العائل ت الكثر ثراء فححي عححائل ت القححدس
. علوة علححى ذلححك، مححن المعلححوم مححن1، وغيرهححا20الفلسححطينية فححي القححرن الححح 

المخطوطا ت أن الواسطي، القائد من فترة صل ح الدين اليوبي، مدفون في مقبرة
مأمن الله، غير أنه لم يتم العثور على بقايا قبره. إن امتداد الدفن حول البركة يححدل
على أن البركة سبقت فترة المقبرة. تتباين آراء الباحثين فيما إذا كانت بداية البركة

تعود الى الفترة الهيلينية، الرومانية أو البيزنطية. 

T. Daadli, "Mamluk Epitaphs from Mamilla وكذلك 39 موقع أثري، ملحق ،  المحلية     الهيكلية     الخارطة القدس،  1
Cemetery", Levant  Vol 43 No 1, 2011, Pp. 78-97   
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13قبر المير ضياء الدين الدوغدي - حاكم صفد في القرن الح 



16قبر الشيخ الدجاني من القرن الح 



بركة مأمن الله- نظرة الى الشرق

التغييرات في منطقة المقبرة 

 أقيم في الطرف الجنوبي من المقبرة فندق بحالس، وتحم20في مستهل القرن الح 
الكشف خلل بنائه عن قبور تم اخلهؤها لصالح البنححاء. خلل ترميححم فنححدق فلححدروف
استوريا الحالي وخلل بنائه تم الكشف عححن المزيححد مححن القبححور. بعححد قيححام الدولححة
أقيمت فوق منطقة المقححبرة حديقححة عامححة (حديقححة السححتقلل)، مححدارس وموقححف

. وقد كانت هذه النشاطا ت مصحوبة بهححدم المقححابر بححدون حفريححا ت، بحححث أو2بلدي
 دونحم، ومركزهحا محن20 دونحم الحى 200صيانة. وقد تقلصت مساحة المقبرة محن 

حول بركة مأمن الله. خلل السنوا ت الخيرة تححدفع بلديححة القححدس ودولححة إسححرائيل
قدما ببعض المشاريع للبناء والتطوير، ومن بينها المشححروع المعححروف لبنححاء متحححف
التسامح فوق مساحة كبيرة من منطقة المقبرة. خلل الحفريا ت الثرية التي تمححت
في المنطقة المخصصة للمتحف تم الكشف عن مئا ت القبور السلمية. في أعقاب
المكتشفا ت التي تم الكشف عنها ارتأى علماء الثار وأوصوا بعدم الستمرار بالحفر
في الموقع، بل الحفاظ على المقبرة كعقار تراثي. على الرغم من هححذا، فححي ختححام
نضال شعبي وقانوني صادقت محكمة العدل العليا على اقامة المتحف. وقد أجريت
في الموقع حفريا ت أثرية بطريقة "الفيلم المتحححرك"- الحفححر بورديحا ت، وهحو عمححل
سريع فوق مساحة كححبيرة مححن خلل المححس بالقححدرة علححى التوثيححق والتحقيححق فححي

 رفا ت مححن المقححبرة.1000. وقد تم اخراج حوالي 3التراث المحلي كما هو مطلوب
وقد لحقت الضرار بجزء من المقبرة إل أنه يمكن لغاية اليوم مشاهدة شواهد قبور
ُتعتبر قبورا صححليبية. تححدل نتائححج من فترا ت كثيرة وبأساليب متنوعة. جزء من القبور 

 سححنة وأربححع طبقححا ت مححن1000الحفريا ت على عمليا ت الدفن علححى مححدار حححوالي 
الدفن. أساليب الدفن وشواهد القبور تدل على تنوع السكان المسلمين المقدسيين

في اللف سنة الخيرة. 

 2010 ،122 الثريا ت أخبار ،"  ماميل     يروشليم" انجر،   2

إفادا ت-      مدار     على     الحافرين،     مئا ت     أشهر،     خمسة|      التسامح     عدم     متحف حسون، نير  3 موقع في ،  الحافرين     الساعة
  في     الستمرار     على     تصادق     العليا     العدل     محكمة|      التسامح     عدم     متحف حسون، نير وكذلك 2010 أيار 18 ،هآرتس

 2010 أيار 18 هآرتس موقع في ،  سليم     غير     رأي     أساس     على     العمال



شاهد لقبر اسلمي

خلل السنوا ت الخيرة تقوم الحركة السلمية بتجديد وترميم القبحور الباقيحة. نظحرا
ُعححثر عليهححا لنه على مدار السنين تم تحريك الكثير من شواهد القبور مححن مكانهححا و
ملقاة في المنطقة، فقد عملت الحركة على جمع الشححواهد والمخروطححا ت الكتابيححة
وتنسيبها للقبححور. وقححد تمححت هححذه العمليححة رغححم انححه ل يمكححن معرفححة إذا محا كحانت

الشواهد منسوبة حقا للقبور الصحيحة. 

التحديات القتصادية والسياسية 



 جرى المس بالمقبرة لسباب اقتصادية بحكم موقعها فححي قلححب20خلل القرن الح 
المناطق التجارية بالقدس الغربية. مصالح رجال العمال بخصوص اسححتغلل الرض
للبناء مثل فندق بالس، الى جانب شق الشوارع وإقامححة مدرسححة لغححرض التطححوير،
قلصت مساحة المقبرة. في سحنوا ت الخمسحينيا ت أقيمحت حديقحة السحتقلل فحوق
جزء من منطقة المقبرة. إن القرار ببناء متحف التسحامح فحي منطقحة المقحبرة هحو

المرحلة الخيرة والحالية في هذا التوجه الثابت. 

ُتعتبر موقعححا تراثيححا ذا بنظر صانعي السياسة والجمهور في إسرائيل فإن المقبرة ل 
ًا غير منقول وغيحر مسححتخدم. المصحالح السياسححية أهمية في تاريخ المدينة، بل عقار
والقتصادية المدموجة معا، الجهححل وتجاهححل الححتراث المحلححي، أد ت الححى المصححادقة
على بنححاء متحححف التسححامح. إن المقححبرة هححي الشححاهد السححلمي الهححم فححي غربححي
القدس ويبدو أن الرغبة في طمس الماضي السلمي من غربي المدينححة كححان مححن

ضمن العتبارا ت الخاصة بالبناء في الموقع. 



حديقة الستقلل اليوم، ومن تحتها مناطق الدفن في مقبرة مأمن الله

المكانيات المستقبلية بخصوص المقبرة 

بعد هدم أجزاء كبيرة من المقححبرة أو طمرهححا، بقححي جححزء واحححد يححتركز حححول بركححة
ماميل الذي كان المس به قليل نسححبيا. الجححزء غيححر المتضححرر ينطححوي علححى امكانيححة
للحفاظ عليححه مححن خلل السححلطا ت وليححس مححن خلل هيئححا ت خاصححة (مثححل الحركححة

السلمية). 

من المهم أن تتححم أعمحال التطححوير والبنحاء فحي مسحاحا ت حديقححة السححتقلل، الححتي
ُتغطي أجزاء واسعة من المقبرة، بالتزامن مع حفظ الثار والقبور التي يتم الكشف
عنها. نعم، يجب الحرص على أن ل تكححون أعمححال التطححوير اسححتمرارا للمححس الححذي
وقع، كما هو الحال في أعمال البناء الخاصة بمتحف التسامح. مشاريع بلدية القدس
ُيلححزم البلديححة بمراعححاة تححراث لقامة مقهى ومركز للجمهور هو التحدي الول الححذي 

المكان. 



وفقححا لرأينححا، بعححد الهححدم الكححبير الححذي لحححق بححالمقبرة، هنححاك أهميححة فححي الحفححاظ
والستثمار في الجزاء المتبقية. إن دمج المقبرة في النسيج البلدي للقدس سححيعيد
ُيقحوي جميحع سححكان المدينحة- أبنححاء شيئا من الماضي السلمي للقححدس لسححكانها، و
جميع الحديانا ت وجميحع المعتقحدا ت. إن موقحع المقحبرة غربحي المدينحة يولحد فرصحة
متميزة لسكان المدينة من السرائيليين للتعرف علححى الماضححي السححلمي المتححألق
للمدينة والوقوف على هذا الماضي كجزء من التراث المحلي الذي يعود لنا جميعححا.
ُيعلمنححا تاريححخ المدينححة خلل العححوام اللححف إن ترتيب القبور في المقبرة يمكححن أن 
الخيرة. ولهذا هناك أهمية للحفاظ على المكان ونصب اللفتا ت الصحيحة التي تتيح

عرض إحدى المقابر الكثر اثارة لجميع الجمهور. 

قبر صليبي وفقا لسلوبه



مبنى على حدود المقبرة السلمية، قرب بيت الصحفيين في اجرون

 


