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األحفاد ٌقدمون احتجاجا لدى األمم المتحدة حول م خطط اسرائٌل للبناء على مقبرة
إسالمٌة تعود إلى القرن الثانً عشر
مركز سٌمون فٌزنتال ٌعتزم بناء "متحف التسامح" على الموقع على الرغم مم ٌنطوي علٌه ذلك من تدنٌس
وانتهاك لحرمته .
 10فبراٌر  ، 2010نٌوٌورك  ،القدس  ،جنٌف  ،ولوس انجلٌس – تقوم الٌوم األطراف المدافعة عن مقبرة القرن
ومواقع إسالمٌة مقدسة تعود إلى القرن الثانً عشر لحماٌتها من التدنٌس من قبل السلطات اإلسرائٌلٌة وإحدى
الشركات األمرٌكٌة بعرض قضٌتها على األمم المتحدة  ،وقد عقدت لهذا الغرض مؤتمرات صحفٌة فً جنٌف و
القدس ولوس انجلٌس .وقدم فً جنٌف "التماسا التخاذ إجراءات عاجلة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان التً ترتكبها
إسرائٌل بتدنٌسها لمقبرة مأمن هللا اإلسالمٌة المقدسٌة فً مدٌنة القدس الشرٌف ".وتقع هذه المقبرة (المعروفة
أٌضا باسم مامٌال) فً القدس  ،وٌتخذ مركز سٌمون فٌزنتال  ،الذي لدٌه خطط لبناء متحف التسامح على هذا
الموقع  ،من لوس انجلٌس مقرا له  .ويتولى مركز الحقوق الدستورٌة فً نٌوٌورك تمثٌل األحفاد  ،بمن فٌهم 60
من الموقعٌن على االلتماس الذٌن ٌنتمون إلى  15عائلة من أقدم العائالت المقدسٌة التً ترجع أصولها إلى القرن
الثانً عشر .وٌمكن اإلطالع على االلتماس من خالل الموقع.www.mamillacampaign.org :
ٌقو ل رشٌد الخالدي  ،أستاذ كرسً إدوارد سعٌد للدراسات العربٌة بقسم التارٌخ فً جامعة كولومبٌا فً نٌوٌورك:
" التجاهل الفظ ألبسط القٌم األساسٌة للتسامح من خالل بناء هذا المتحف فً أعرق مقبرة إسالمٌة فً القدس لٌس
مجرد إهانة من قبل مركز سٌمون فٌزنتال للكثٌر من األسر المقدسٌة مثل أسرتً  ،التً دفنت أجدادها هناك منذ
عدة قرون  .،بل و أنه ٌمثل أٌضا انتهاكا صارخا للمسؤولٌات األخالقٌة والمعنوٌة والقانونٌة التً تقع على عاتق
ن
الحكومة اإلسرائٌلٌة  ،التً احتجت هً نفسها مرارا وتكرارا على تدنٌس المقابر الٌهودٌة القدٌمة فً القدس بً
عامً  1948و  ."1967و أدى مشروع البناء إلى نبش مئات من القبور والرفات البشرٌة والتخلص منها،
وبات مكانها غٌر معروف حالٌا .وقد قام مؤخرا فرانك جٌري ،المهندس المعماري األصلً لبناء المتحف ،بسحب
تصامٌمه ومشاركته فً هذا المشروع.

وهذه هً المرة األولى المعروفة التً ٌتخذ فٌها أفراد فلسطٌنٌون اجراءات جماعٌة ضد إسرائٌل أمام محفل تابع
لألمم المتحدة  ،وتأتً خطوتهم هذه بعد استنفاد جمٌع سبل االنتصاف فً إسرائٌل .وتحتج األسر والمنظمات غٌر
الحكومٌة الموقعة على االلتماس والمحامون بأن تدنٌس المقبرة هو انتهاكا لالتفاقًات الدولٌة التً تحمً التراث
الثقافً ،والحق فً التعبٌرعن المعتقدات الدٌنٌة  ،والحق فً الحٌاة األسرٌة.
وتقول مارٌا لحود كبٌرة المستشارٌن القانونٌٌن فً مركز الحقوق الدستورٌة  ،انه "بعد استنفاذ جمٌع السبل فً
إسرائٌل ،لم ٌبق أمام أسر المدفونٌن فً المقبرة إال تقدٌم التماس إلى األمم المتحدة للحفاظ على حقوقهم اإلنسانٌة
الدولٌة المتمثلة فً عدم التعرض للتمٌٌز ،ولتعبٌر عن معتقداتهم الدٌنٌة ،حماٌة تراثهم الثقافً .وأننا ندعو المجتمع
الدولً إلى شجب هذا التدنٌس المخزي لمقبرة اسالمٌة تارٌخٌة فً القدس ".
وأثارت خطة بناء "مركز الكرامة اإلنسانٌة  --متحف التسامح" فوق رفات شخصٌات إسالمٌة مهمة ورجال ونساء
وأطفال دفنوا فً تلك المقبرة على مدى ألف سنة معارضة واسعة النطاق من المسلمٌن والمسٌحٌٌن والٌهود فً
إسرائٌل وفلسطٌن وشتى أنحاء العالم .ومع ذلك ،فإن المحكمة العلٌا اإلسرائٌلٌة قد حكمت لصالح بناء المتحف ،
وكانت الحكومة اإلسرائٌلٌة قد رفضت وقف نبش رفات الموتى وتدنٌس المقبرة القدٌمة.
أن مركز الحقوق الدستورٌة وغٌره من اإلطراف ٌلتمسون من المقرر الخاص لألمم المتحدة المعنً بحرٌة الدٌن
أو المعتقد ،والمقرر الخاص المعنً باألشكال المعاصرة للعنصرٌة  ،والخبٌرة المستقلة المعنٌة بالثقافة  ،والمفوضة
السامٌة لحقوق اإلنسان ؛ والمدٌر العام للٌونسكو  ،والحكومة السوٌسرٌة بصفتها حاضنة االتفاقٌات الدولٌة
اإلنسانٌة أن ٌتصرفوا ،نٌابة عن األسر الفلسطٌنٌة التً دفن أجدادها فً المقبرة .وتهٌب األطراف بهذه الهٌئات
الدولٌة التحرك بشكل عاجل و لمطالبة الحكومة اإلسرائٌلٌة بوقف بناء "مركز الكرامة اإلنسانٌة  --متحف
التسامح" على المقبرة  ،والتحقٌق فً انتهاكات حقوق اإلنسان ،و توثٌق وكشف مكان وجود جمٌع الرفات البشرٌة
واآلثار ،واستعادة جمٌع الرفات وإعادة دفنها فً المكان الذي كانت موجودة فٌه أصال ،بالتنسٌق مع السلطات
اإلسالمٌة المعنٌة و إعالن المقبرة موقعا اثرٌا ٌجب الحفاظ علٌه وحماٌته.
ومقبرة مأمن هللا هً مقبرة إسالمٌة وموقع مقدس منذ القرن السابع عشر حٌن دفن فٌها بعض صحابة النبً
محمد ،صلعم  ،كما دفن فً هذه المقبرة على مدى ألف سنة العدٌد من األولٌاء الصوفٌٌن وآالف غٌرهم من
المسؤولٌن والعلماء والوجهاء  ،واألسر المقدسٌة  .وأعلن المجلس األعلى للمسلمٌن المقبرة موقعا تارٌخٌا فً عام
 ،1927بٌنما اعتبرتها سلطات االنتداب البرٌطانً موقعا اثرٌا فً عام  .1944وقد ظلت المقبرة تستخدم كموقع
للدفن حتى عام  1948عندما استولت دولة إسرائٌل الحدٌثة النشأة على الجزء الغربً من القدس وبذلك وقعت
المقبرة تحت السٌطرة االسرائٌلٌة.
ومركز الحقوق الدستورٌة مكرس لتعزٌز وحماٌة الحقوق التً ٌكفلها دستور الوالٌات المتحدة واإلعالن العالمً
لحقوق اإلنسان .وقد تأسس المركز فً عام  1966من قبل محامٌن ٌمثلون حركات الحقوق المدنٌة فً الجنوب.
والمركز منظمة قانونٌة وتعلٌمٌة غٌر هادفة للربح تلتزم باالستخدام المبدع للقانون كقوة إٌجابٌة من أجل التغٌٌر
االجتماعً .وٌمكن زٌارة المركز على العنوان التالًwww.ccrjustice.org :

