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 1 212 614 9449: لإلتصال

ضلوعها في البناء على مقبرة إسالمية لأدلة جديدة تقدم لألمم المتحدة تدين إسرائيل 
. القرن الثاني عشرتعود الى تاريخية 

بالرغم من  ألتاريخييموقع العلى "  متحف التسامح"مركز سيمون فيزنتال يعتزم بناء  
. تصاعد أصوات المعارضة العالمية التي قدمت التماسا إلى هيئة األمناء في المركز

- ، نيويورك، القدس، جنيف 2010-6-14

ات من التدنٌس من قبل السلطالقرن الثانً عشر  إلىٌعود  مقدسقً موقع إسالمٌة مقبرة التً تعمل على حماٌة تقدم الٌوم األطراف 
لحقوق اإلنسان  ةالسامً ةٌونسكو والمفوضال ىلإ جدٌدة أساسٌة وأدلةمعلومات اإلسرائٌلٌة وأحد الممولٌن من الوالٌات المتحدة 

. والمقررٌن الخاصٌن المعنٌٌن فً األمم المتحدة والحكومة السوٌسرٌة

ستورٌة فً مركز الحقوق الدمن قبل هذا العام، من العاشر من فبراٌر فً جنٌف فً دم قُق قد للعمل العاجل االلتماس األساسً وكان 

 عائلة عرٌقة 15من الموقعٌن ٌمثلون أهم  60ومنهم ، (مامٌال)األحفاد من ساللة المدفونٌن فً مقبرة مؤمن هللا  عنبالنٌابة  نٌوٌورك
التراث الثقافً وحرٌة حماٌة تفاقٌات الدولٌة لالل اًا ٌعتبر انتهاك اإلسالمٌةالقبور  آالفبؤن نبش  وٌحتج أصحاب االلتماس. فً القدس

  .األسرٌةي الثقافة والحٌاة والحق فممارسة العقائد الدٌنٌة 

ردود فعل عالمية 

و ٌلقً ملحق االلتماس الذي قدم الٌوم الضوء على تزاٌد االهتمام أألممً وفً اإلعالم العالمً وبٌن الجماهٌر الذٌن ترجموا 

وٌشٌر الملحق إلى عشرات المقاالت  .حتى شهر حزٌرانشخص  8700علٌها تضامنهم بالتوقٌع على العرٌضة الشعبٌة، التً ووقع 
، من خالل 2010لصحف العالمٌة، بٌنما أكدت  سلسلة من التحقٌقات نشرت فً جرٌدة هآرتس اإلسرائٌلٌة فً ماٌو التً نشرت فً ا

أدلة جدٌدة وصور خاصة، الحجج واألدلة التً قدمت فً االلتماس المقدسً األصلً كما خلقت موجة جدٌدة من االهتمام العام 
. بالمسؤلة

التحقٌق فً العرٌضة المرفوعة لهم، خضعت القضٌة للنقاش فً مجلس حقوق اإلنسان الذي حدة فً األمم المت المسئولونوبٌنما ٌقوم 
( مامٌال)نبش القبور القدٌمة ونقل مئات الرفات البشرٌة من المقبرة التارٌخٌة مؤمن هللا  إزاءٌعرب عن قلقه العمٌق " اًا قوي اًا تبنى قرار

 ."سامحفً مدٌنة القدس الشرٌف، وذلك بهدف بناء متحف الت

إلى مجلس األمن فً األمم المتحدة فً نٌوٌورك، والتقوا  العرٌضةبتقدٌم السفراء العرب والمسلمون فً نٌوٌورك ام قاألثناء ذه هوفً 
كما أٌدت وزٌرة الخارجٌة السوٌسرٌة الدعوى . مع األمٌن العام بانكً مون الذي وعدهم بمتابعة المسؤلة مع الٌونسكو وإسرائٌل

أن "فً رسالة وجهتها لإلطراف المعنٌة بالدفاع عن المقبرة ار فً بذل الجهود نحو حل للخالف، وجاء هذا وشجعت على االستمر
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ال ٌساعد على تعزٌز التعاٌش السلمً بٌن األدٌان "الذي  األمر "بناء متحف على موقع مقبرة أثرٌة إسالمٌةخطة  سوٌسرا تستهجن
. "المختلفة

سنواصل ": رد سعٌد للدراسات العربٌة التابع لقسم التارٌخ فً جامعة كولومبٌا فً نٌوٌوركادواكرسً قال رشٌد الخالدي، أستاذ 
جهودنا لكً تعالج هٌئات األمم المتحدة المختصة مسؤلة المقبرة على أكمل وجه، كما سنواصل جهودنا إلبقاء مسؤلة المقبرة على 

مشروع الذي ٌنتهك قدسٌة هذا المكان الشاهد على الثقافة المسلمة األجندة الدولٌة، وذلك حتى تكف إسرائٌل ومركز وٌزنتال عن ال
 ."والفلسطٌنٌة المتوارثة

مركز سيمون ويزنتال          إلىنداء توجهه الحملة األهلية 

وتظهر صور جدٌدة نشرت فً الملحق . االلتماس األولقدٌم تفند ملحق االلتماس ادعاءات مركز وٌزنتال التً صدرت على اثر لقد 
عكس ما ادعاه مركز وٌزنتال من أن جمٌع طبقات القبور واآلثار التً بفً الموقع جدران وبقاٌا قبور قدٌمة، وجد ت تزالما نه بؤ

. كانت على الموقع قد أزٌلت تماما

كاف  مبرر اهذان و 1945قدم اقتراحا بالبناء على المقبرة فً عام كان كما ادعى مركز وٌزنتال أن المجلس األعلى اإلسالمً 
ن يموافقة العلماء المسلمببٌنما الحقٌقة هً أن مركز وٌزنتال تجاهل إن الخطة المزعومة لم تحظى . لالستمرار بالمشروع الحالً

مخولة بإصدار لم تكن التً  من قبل سلطات االنتداب البرٌطانٌةكان معٌن هذا ناهٌك على أن المجلس المعنً . الشرعٌون آن ذاك
.  ولم تلق الفكرة من ٌإٌدها. دٌنٌة ائلفً مس ةقضائً تاراقر

قد أطلقت والتً ٌمثلها مركز الحقوق الدستورٌة،  أن مجموعة المدعٌٌن المقدسٌٌنعلى  أٌضاالٌوم االلتماس الصادر بالملحق كد إيو
. غٌر سٌاسٌة أومنظمة سٌاسٌة  بؤيتكون مرتبطة  أن، دون هذه المبادرة المدنٌة بجهود أفراد متطوعون من العائالت أصحاب الشؤن

حقوق الدستورٌة نداءًا إلى كل أعضاء هٌئة األمناء فً مركز وٌزنتال ، للمطالبة بتدخلهم وفً األٌام األخٌرة أرسل مركز ال
الجهة التً ستتعرض للمحاسبة من  نهاإمن أن مسإولٌة االستمرار فً بناء المتحف تقع على عاتق هٌئة األمناء، حٌث "ولتحذٌرهم 

". اإلنسانٌةنزاهة الجمهور والحكومات فً حال دعمهم لهذا االعتداء على العقل وال

إننا توجهنا إلى أمناء المركز لكً ٌوقفوا هذه المهزلة فً بناء متحف للتسامح "و قال ماٌكل راتنر، مدٌر مركز الحقوق الدستورٌة 
على موقع مقبرة إسالمٌة، حٌث أن كل عضو فً هذه الهٌئة ٌحجم عن التدخل لوقف المشروع ٌكون قد أٌد بصمته تدنٌس رفات 

 "نتهاك موقع مقدسالموتى وا

اعتبرت مؤمن هللا مقبرة وموقعا مقدسا منذ أوائل القرن السابع، وذلك بدفن أصحاب النبً محمد صلعم، إضافة إلى عدد من قد و
وقد اعتبرت جمٌع السلطات التً . أولٌاء هللا الصالحٌن من الصوفٌٌن، وآالف من أبناء عائالت القدس، وذلك على مدار ألف عام

، بما فً ذلك المجلس اإلسالمً األعلى وسلطات االنتداب البرٌطانً وصوال مقدس رة مدٌنة القدس أن المقبرة مكاناتعاقبت على إد
. الغربً من القدسالشطر  إسرائٌل لتاحتعندما  1948حتى عام  تستخدمالمقبرة ال تزال كانت و. نفسهااإلسرائٌلٌة السلطات  إلى

 www.mamillacampaign.org :على الموقع االطالعن كميحصول على المزٌد من المعلومات ولل

وقد . اإلنسان لحقوق العالمً واإلعالن المتحدة الوالٌات دستور ٌكفلها التً الحقوق وحماٌة لتعزٌز مكرس الدستورٌة الحقوق ومركز

 تعلٌمٌة منظمة وه الدستورٌة الحقوق ومركز الجنوب، فً المدنٌة قوقالح حركات ٌمثلون محامٌن قبل من 1966 عام فً تؤسست
 على المركزموقع  زٌارة وٌمكن.  االجتماعً التغٌٌر أجل من إٌجابٌة كقوة للقانون المبدع باالستخدام ملتزمة للربح هادفة غٌر

 www.ccrjustice.org التالً العنوان
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