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قادة المجتمع االىمي الفمسطيني يحثون األمم المتحدة واليونسكو
لشجب بناء إسرائيل "لمتحف التسامح"
مركز الحقوق الدستورية والحممة مستمرون بإعالم المسؤولين في األمم المتحدة
 21تموز  ,1002نيويورك ،القدس – تقدم اليوم خمسة وأربعون شخصية فمسطينية بارزة من القدس واسرائيل ،يضمون
شخصيات دينية مسيحية ومسممة ،سياسيون ،أصحاب أعمال ونشطاء مجتمع مدني ،بتوجيو رسالة عاجمة إلى المفوض العام
لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،السيدة نافينثيمين بيالي ،والمدير العام لميونسكو ،السيدة إيرينا بوكوفا ،لحثيما عمى اتخاذ
إجراءات لوقف التدمير المستمر لمقبرة مأمن اهلل في القدس .إذ قامت الحممة األىمية لمحفاظ عمى مقبرة مأمن اهلل في القدس –
والتي تضم مجموعة من ستين شخصاً من أحفاد الموارون الثرى في المقبرة والذين تقدموا أصالً بالتماس لممسؤولين ذاتيم في
شباط  1020بالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية – بإيصال نداء القادة االىميين الفمسطينيين إلى مسؤولي األمم المتحدة
واليونسكو في ىذا اليوم.
يشكل الموقعون طيف واسع من السياسيين ،ضم أعضاء عرب في الكنيست اإلسرائيمي من مختمف األحزاب السياسية ووزراء
القدس لدى السمطة الفمسطينية ومسؤولين كبار فييا ولدى منظمة التحرير الفمسطينية .كما وانضم زعماء الدين البارزين إلى
التظمم ،من بينيم مطران اليونان األرثوذكس عطا اهلل حنا والشيخ عكرمة صبري – رئيس الييئة اإلسالمية العميا ،باإلضافة الى
فئات من مجموعات مقدسية مجتمعية( .قائمة الموقعين مرفقة).
تأتي ىذه المناشدة في أعقاب موافقة المجنة الموائية التنظيمية لدى و ازرة الداخمية اإلسرائيمية في  21تموز  1022عمى
مخططات مركز سيمون فيزنتال ،ومقره الواليات المتحدة إلنشاء ما يسمى "بمركز اإلنسانية األعمى – متحف التسامح" الذي
ينوي المركز إقامتو عمى جزء من المقبرة اإلسالمية القديمة في قمب القدس ،حيث يتم تدنيس وتدمير اآلالف من الرفات،
الشواىد ،التحف األثرية .وتعطي ىذه الموافقة الحكومية النيائية الضوء األخضر لمشروع في البناء فو ًار .كما وجاءت الموافقة
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في أعقاب تدمير العشرات من شواىد القبور في الجزء الصغير الذي ما زال قائماً من المقبرة ،األمر الذي يثير حفيظة
المتظممين وغيرىم من الفمسطينيين ممن يعتبرون أن ىذه المقبرة جزءاً من تراثيم الثقافي.
وحذ ر قادة المجتمع في مناشدتيم ،من الموافقة اإلسرائيمية عمى بدء أعمال البناء في موقع المقبرة "وعمى ما يعتبرونو جسارة
ووقاحة بتسمية المركز بمركز اإلنسانية األعمى – متحف التسامح! اية إنسانية؟ وأية كرامة؟ وأي تسامح؟؟" وتأتي ىذه المناشدة
لمسؤولي األمم المتحدة "لمتدخل الفوري" من خالل " ايفاد بعثاتكم لتقصي الحقائق والضغط عمى حكومة اسرائيل،كما نص عمى
ذلك قرار مجمس حقوق االنسان في عام  "1020 1020والذي أكد عمى " حرمة موقع ىذة المقبرة واىميتيا التاريخية وكونيا
موقع اثري مميز ،ال تقل قدسية عن مقابر المسيحيين او الييود المحرم انتياكيا ىي ايضا" .كما وطالب الموقعون المسؤولين
الدوليين "بإيالء االولوية الالزمة لدراسة االلتماس المقدم لطرفكم من قبل نخبة من ابناء القدس الشريف ممثمين بمركز الحقوق
الدستورية في نيو يورك لما فيو من توثيق تاريخي وقانوني كامل ليذا الممف ومطالب محقة وعادلة ال يرفضيا أي عاقل".
"إنيا قضية لن تختفي ،ونحن عازمون عمى إظيارىا كقضية توحد جميع الديانات ،وجميع الناس من مختمف األطياف
السياسية .نحتاج التخاذ إجراءات من شأنيا التأكيد عمى أن ىذه األعمال الصارخة ضد الكرامة البشرية والعنصرية لن تستمر
أو تتكرر" ،كما قال رئيس جامعة القدس ساري نسيبة ،أحد األشخاص الستين المناشدين األصميين والممثمين من خالل مركز
الحقوق الدستورية.
تنبع ىذه المناشدة الحاسمة ال سناد الجيود القائمة لدفع التحرك عمى مستوى مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واليونسكو،
والتي يجب ان تقوم بد ارسة طمبات المتظممين" .توسالت الشعب الذي يحاول حماية ما تبقى من تراث أسالفيم المدفونين في
مقبرة مأمن اهلل ت تم تجاىميا من قبل المجتمع الدولي ،بما في ذلك مسؤولي األمم المتحدة المكمفون بحماية حقوق اإلنسان"
حسب ما صرحت بو القائم بأعمال المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية ،ماريا لحود" .سوف نستمر بمناشدة ضمير
العالم لمنع بناء المتحف ،الذي يشكل محاولة لمحو التاريخ الفمسطيني والتراث الثقافي في القدس".
تتوفر المناشدة ومرفقاتيا وغيرىا من الوثائق عمى المواقع www.mamillacampaign.org :و
http://www.ccrjustice.org/ourcases/current -cases/mamilla
يكرس مركز الحقوق الدستورية عممو لمنيوض وحماية الحقوق التي يكفميا دستور الوالياات المتحادة واإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان .تأساس المركاز فاي
عام  2611من قبل المحامين الذين يمثمون حركات الحقوق المدنية في الجنوب ،أن مركز الحقوق الدستورية ىو منظمة قانونية وتربوية غير ربحياة ،تمجاأ
لألخالق القانونية وتكيف القانون بشكل مبتكر وجديد باعتبارىا قوة إيجابية لمتغيير االجتماعي .يمكن زيارة الموقع عمى الرابطwww.ccrjustice.org :
بدأت حممة الحفاظ عمى مقبرة مأمن اهلل في القادس ،بمباادرة تطوعياة أىمياة بالكامال ،ال تمثال أي لاون سياساي .وينحادر جمياع المناشادون الساتون مان 21
عائمة من أبرز وأعرق العائالت في القدس وليس ليام أي عالقاة ساابقة فاي المطالباات الفردياة أو المؤسساية فاي المحااكم اإلسارائيمية .وأياد االلتمااس كاذلك
 21منظمة غير حكومية تعنى بحقوق اإلنسان ،ليذه المنظمات مق ارت في إسرائيل واألراضي الفمسطينية المحتمة ،بما فييا القدس.
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 المهندس زكي إغباريية ،رئييس مؤسسية

 الشييييب إبيييراصيم

 السيدة زصيرة كمال ،أمين عام فيدا ووزيير

 السييد إبيراصيم مطير -الجمعييية المسيييحية

 د .سري نسيبة ،رئيس جامعة القدس.

 السيد أحمد صاشم الزغير ،رئيس إتحاد

 المهنيييييدس عيييييدنان الحسييييييني ،محيييييافظ

 المحامي أسامه السعدي.

األق ى لموقف والتراث.
سابق .

 السيد

الح عطا اهلل ،رجل أعمال.

القدس.

 السيييد عيزام أبييو سييعود ،مييدير عييام غرفيية
تجارة القدس.

 د .عفو إغبارية ،عضو الكنيست.
 المطران عطا اهلل حنا.

 الشييييب اليييدكتور عكرمييية

يييبري ،رئييييس

الهيئية اسسيالمية العمييا ودطييم المسييجد

األق ى .

الكنيست.

ر يييور،

عضيييو

الوطنية.

الغرف التجارية .

 السيدة إلهام سالمه ،الدائرة االجتماعية-
جمعية الشبان المسيحية.

 السيد إياد المسروجي ،رجل أعمال.
 السييييد برنيييارد سيييبيال -عضيييو المجميييس
التشريعي الفمسطيني.

 السيد توفيق حبش ،رجل أعمال.

 السيد جمال زحالقة ،عضو الكنيست.
 المحامي د .جمال نسيبة.

 السييييد عمييير العمميييي ،نائيييم ميييدير عيييام

 السيد حاتم عبد القادر ،وزير القدس.

 السيد فرنسيس طمس ،دبير مالي.

 السيييييييد حنييييييا عميييييييرة ،عضييييييو المجنيييييية

شركة سجائر القدس ورجل أعمال.

 السيد حنا سنيورة ،رجل أعمال.

 المهنييدس فييؤاد الييدقاق ،مستشييار شييركة

التنفيذية ،منظمة التحرير الفمسطينية.

 الشييييييب كميييييال الدطييييييم ،نائيييييم رئييييييس

مؤسسة التعاون .

 المهنيييدس ميييازن سييينقرط ،وزيييير سيييابق

األرض المقدسة.

القدس القابضة.

الحركة اسسالمية بالدادل الفمسطيني.
ورجل أعمال.

 السيد محمد بركة ،عضو الكنيست.
 د .محمييييد جييييياد اهلل نيابيييية عييييين القيييييو
الوطنية بالقدس.

 المهنيييدس داليييد الكيييالوتي ،عضيييو أمنيييا
 السيييدة دينييا زرينييا ،المجنيية العممانييية فييي
 السيييييدة رانييييية الييييياس ،مييييدير مؤسسيييية
يابوس.

 السيييدة رنيييدة مدميييوف ،المجنييية العممانيييية
في األرض المقدسة.
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 الشيييييب نيييياج ،بكيييييرات،

رئيييييس قسييييم

المدطوطيييييييات والتيييييييراث فيييييييي المسيييييييجد

األق ى.

 األسييييتاذ نبيييييل مشييييحور ،رئيييييس إتحيييياد
النادي االرثودكسي العربي .

 السيييد السيييدة صنييد دييوري ،وزييير سييابق
وناشطة مقدسية.

 السيد صشام الكالوتي ،ناشط مقدسي.

 السيد محمد زيدان ،رئيس لجنية المتابعية
العميا لمجماصير العربية في الدادل.

 د.محميد المسييروجي ،رئيييس مجمييس إدارة
جمعية رجال األعمال ورجل أعمال.

 مدرسة الراصبات الوردية الثانوية األصمية
 السيد مسعود غنايم ،عضو الكنيست .
 المهنييدس م ييطفى أبييو زصييرة،

رئيييس

لجنييييية أعميييييار المقيييييابر اسسيييييالمية فيييييي

 السيد وا يف ظياصر ،رئييس مجميس إدارة

القدس.

 السييييد يوسيييف ضييياصر ،مركيييز العالقيييات

الفمسطينية األكاديمية لمشؤون الدولية.

جمعية الشبان المسيحية.

الكنسية.

 د.مهيييدي عبيييد الهيييادي ،رئييييس الجمعيييية
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