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 عاجل    

 2021شباط  28       

 حضرة السيد موشي ليئون

 رئيس بلدية القدس

 بواسطة البريد اإللكتروني

         

 ، تحية

 

    في الشيخ جراح إلغاء قرار المجلس البلدي بشأن تطوير وتوسيع النصب التذكاري للمظليينالموضوع: 

 الصادر يوم، نتوجه إليك ُمطاِلبين بإلغاء قرار المجلس البلدي وباسمهم نيابةً عن سكان حي الشيخ جراح

لواء المظليين في الحي إلى موقع  ضحاياالنصب التذكاري المتواضع لكان والقاضي بتحويل م 24/2/2021

المعلومات حول مواقع المعارك في حرب وشاهدة ما للزواييتسع لثالثمائة شخص و امدّرجً  يشملتذكارّي كبير 

رو القدس وعابرو  األيام الستة؛ كما نطالبك بعدم التوقيع على اتفاقية التعاقد مع جمعية "قدامى المظليين، محّرِ

"(، صاحبة المبادرة إلى هذا المشروع والمتعهدة بتمويل تكاليفه. جمعية قدامى المظليينالقناة" )فيما يلي: "

خالل سيرورة  حصلتالجوهرية التي يبدو أنها  ِخاللُ وال العيوبُ  ، أيًضا،إلغاء قرار تطوير الموقعيحتّم  ومما

نطق تماًما في إنشاء موقع لتخليد الذكرى ولتمجيد حروب إسرائيل انعدام الم، ناهيك عن المصادقة عليه

ضحايا هم من ه السنة بالذات، وسكانُ  جرى احتالله في حرب األيام وبطوالت الجنود في قلب حّي فلسطينيّ 

 ما يلي: فيكما سنبين بصورة تفصيلية  تلك الحرب،

أمام  توصية  رفَع ، قررت لجنة التسميات البلدية، بصفتها لجنة للتخليد التذكارّي، 21/2/2021في يوم  .1

شارع نابلس" القائم في " 71على تطوير النصب التذكاري لضحايا الكتيبة "المصادقة  لـالمجلس البلدي 

)شخيم( عند زاوية شارع ابن جبير، بواسطة جمعية قدامى المظليين وعلى حسابها شريطة توقيع الجمعية 

من جلسات لجنة التسميات(. يتبين من الشرح  9)من تقرير الجلسة رقم  "على اتفاقية للتطوير مع البلدية

فاقية مع "الصندوق القومي اليهودي" المرفق بالقرار أن لجنة قدامى المظليين كانت قد وقعت على ات

)كيرن كييمت ليسرائيل( بشأن تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته مليون شيكل. وفي إطار تلك االتفاقية، 

التمويل بتعهد البلدية بتنفيذ أعمال الصيانة في المكان وبوضع  اشترط "الصندوق القومي اليهودي" تقديمَ 

 اليهودي" في الموقع، إضافة إلى تخليد ذكرى أحد المتبرعين له. "الصندوق القومي  قِبلمن  يافطات

باتفاقية التمويل الموقعة  المذكور كانت ُمرفَقة الوثائق التي أُرِسلت إلى لجنة التسميات قبل اتخاذ قرارها  .2

بين "الصندوق القومي اليهودي" وجمعية قدامى المظليين وبتخطيط معمارّي لمشروع تطوير موقع 
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أنه سوف يتم تسييج المنطقة التي سيُقام فيها الموقع،  ، نكتشفالتمعن في هذه الخطةخالل  منالتخليد. 

سيتم اقتصار الدخول إليه عبر ثالث بوابات فقط، سيتم إنشاء ثماني زوايا لإلطالل على مواقع المعارك 

، وسيُبنى في وسط س، أيًضاتكون في هذه الزوايا مقاعد للجلوسضمن ذلك: على بيوت الحّي أيًضا( وب)و

مقعد للجلوس. المصمم المعماري الذي اختير لتخطيط هذا المشروع هو  300الموقع مدّرج يشمل منّصةً و

عات هتحموِشت ـ جفأوري أبرمسون، الذي قام أيًضا بتخطيط موقع التخليد التذكارّي في تلّة الذخيرة )

   ( المجاورة.  גבעת התחמושת

ق التي توفرت لدى لجنة التسميات، أيًضا، أن أعمال التطوير والتوسيع في المكان ستجرى ن لنا الوثائبيِّ تُ  .3

 على مساحة ُمعلَّمة بأنها "منطقة خضراء". 

محضر  على الرغم من احتمال التسبب بأضرار جسيمة للسكان بسبب إقرار هذا المشروع، يتضح من .4

ي نقاش حول اقتراح التطوير وأّن القرار قد اتُخذ جلسة لجنة التسميات التي ناقشت الموضوع أنه لم يجر أ

 دون إجراء تصويت على القرار العينّي وبنوده األربعة. من 

، صادق المجلس البلدي ـ كما ذُكر ـ على توصية لجنة التسميات. محضر البحث في 24/2/2021في يوم  .5

 تلك جلسة المجلس البلدي لم يُنشر بعد. 

على توصية لجنة التسميات بتحويل المساحة الصغيرة لتخليد ذكرى  قرار المجلس البلدي المصادقة .6

ضحايا الجيش اإلسرائيلي إلى موقع تذكارّي واسع وبارز للعيان من مسافة بعيدة، في مركزه مدّرج يتسع 

ولهويتهم ـ  لمئات األشخاص، في قلب حّي فلسطيني، وسط تجاهل تاّم لسكانه، الحتياجاتهم، لمشاعرهم

  هو قرار يتسم بدرجة عالية من الالمعقولية وينبغي إلغاؤه على الفور. 

يسكن آالف الفلسطينيين في حي الشيخ جراح. بعضهم يعيش فيه منذ أجيال عديدة وآخرون هم الجئون  .7

مم وكالة األتم توطينهم هناك في خمسينات القرن الماضي من قِبل السلطات األردنية و، 1948من مناطق 

ونصف العقد العقد على مدار . المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(

أوامر اإلخالء  كابدونبحسرة وألم كيف تستولي جمعيات اليمين على ممتلكاتهم ويهؤالء  شاهداألخيرين، ي

ية من منازلها وال تزال اإلجراءات وهدم البيوت. فقد جرى، حتى اآلن، إخالء عشرات العائالت الفلسطين

 أخرى عديدة غيرها. بحق ارية والمحاكمات جالقضائية 

تبيّن لنا، من خالل األحاديث التي أجريناها مع سكان من الحي في أعقاب قرار المجلس البلدي، بمن فيهم  .8

اليهودي على المنطقة االستيالء  فتح الباب أمامأعضاء لجنة الحّي، أن بعضهم يعتقد بأن القرار يرمي إلى 

بينما قال آخرون إن توسيع موقع تخليد ذكرى ضحايا المظليين هو المفتوحة، النادرة، في قلب الحّي؛ 

استقوائية عدوانية الهدف منها هو تعظيم قيمة الرابطة اليهودية بالمكان مقابل محو وإلغاء الرابطة خطوة 

فية أخرى نحو طرد السكان الفلسطينيين من المكان. الفلسطينية به؛ وثمة من اعتبروا القرار خطوة إضا

تساءل أحد السكان لماذا ال يُقام، أيًضا، نصب تذكاري للجنود األردنيين والفلسطينيين الذين سقطوا قد و

(؟ 1967( وحرب األيام الستة )1948في المعارك التي جرت في الشيخ جراح خالل "حرب التحرير" )

هم فيه وبأّن الشرطة وأفاد السكان بأّن البلدية لم ترسل أيَّ ممثل  عنها إلطالعهم على المشروع وإشراك
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يلعبون بالقرب من النصب التذكاري الذي يجري العمل على بنائه في تعمد إلى التنكيل باألطفال الذين 

 وجوده.  حقيقة السكان قد تأقلموا مع  أن المكان هذه األيام، رغم

المكتوبة عليها، إقامة مواقع التخليد واألنصاب التذكارية، اختيار أماكنها ومواقعها، تخطيطها والنصوص  .9

وكذلك تطويرها وتوسيعها، هي ـ كلها ـ شأن سياسي. لألنصاب التذكارية القائمة في قلب األحياء البلدية 

الذكرى، وفي طرق تطبيقها، دمٌج القرارات بشأن تخليد ثمة في باشر على الحيز العام: مأثر فوري 

لبلدي، وكذلك في مستويات شخصية من حياة إليديولوجية النظام في مستويات الحياة اليومية في الحيز ا

الفرد أيًضا. تخليد الذكرى هو تعبير عن األثر الذي تتركه سيرورات إدارية ـ سياسية، حزبية، على 

 الذاكرة الجماعية، أيًضا. صقل وتصميمالسيرورات الثقافية، إلى جانب كونها استراتيجية شائعة ل

ـ  ، عادةً ضخًما وذا بُعد  رمزيّ  مسؤوليتها يميل ألن يكونالتخليد الذي يجري بإيعاز من السلطات وب .10

النصب التذكارّي، في الغالب، هو صيغة رسمية، محددة جًدا، مخصصة للحدث والفترة الزمنية. وحين 

للعيان  يكون القرار إقامة نصب تذكارّي كبير للجنود في قلب الحّي السكني الذي احتلّوه هم، كموقع ظاهر  

فعندئذ يُضاف إلى ذلك  مسافة بعيدة، َيِخز أعين السكان الواقعين تحت االحتالل، يوميًا، منبصورة بارزة 

 ّي.ضطهادآخر، هو بعد التعصب القومي العدائّي واالبُعٌد 

لم يكن صدفةً أو عبثًا أن يحدد نظام "تخليد الشخصيات في القدس ـ إطالق أسماء على الشوارع والمواقع   .11

دينة تُحتّم على لجنة التسميات البلدية "تحكيم العقل بصورة معمقة وحذرة األخرى" أّن خصوصية الم

ينبغي على اللجنة اعتماده، يتعين عليها أيًضا األخذ في بصورة استثنائية" وأنه في إطار تحكيم العقل الذي 

هذه التوجيهات تسري، أيًضا قيم فيها فئات سكانية متجانسة". تالحسبان "مدى مالءمة االسم لمنطقة معينة 

وبالتأكيد، على القرارات بخصوص مواقع التخليد التذكارية وتطويرها، غير أنه من الواضح أن 

  المسؤولين في بلدية القدس لم يلتفتوا إلى تلك التوجيهات في قرارهم هذا. 

نساهم حقيقة أن ي أَ إخفاق أخالقفي  سقطواحتى لو كان أعضاء لجنة التسميات التي تبنّوا التوصية قد  .12

)وهو ما ال يمكن التحقق منه، نظًرا ألن محضر الجلسة ال يشي بأنهم  فلسطينيّ  المكان يقع في قلب حّي  

بحثوا األمر أصالً، كما أشرنا سابقًا، بينما لم يُنشر محضر جلسة المجلس البلدي التي صودق فيها على 

االعتبارات الموضوعية التي ينبغي على السلطة  القرار(، فإن القاعدة المعتمدة تقضي بأنه في نطاق

أخذها في االعتبار، "يتوجب عليها األخذ في الحسبان، أيًضا، مجمل االعتبارات المتعلقة بالموضوع، بما 

ة، المصالح االجتماعية واالقتصادية، وكذلك الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان" فيها االعتبارات القيميّ 

(؛ قرار الحكم القضائي الصادر عن 1996) 471يات اإلدارية، المجلد ب، )يتسحاق زمير، الصالح

نُشر في موقع ، ضد بلدية بئر السبع الجمعية للدفاع عن حقوق البدو 02/7311محكمة العدل العليا رقم 

تبني توصيتها  في (. هذه كلها لم تلتفت إليها لجنة التسميات ولم تنفّذها، كما أنّ 2011/6/22 –و ـڤـ"ني

 أعضاءه تجاهلوا هذه المبادئ األساس وتخلوا عنها.  يدّل على أنّ ما والمصادقة عليها في المجلس البلدي 

 مئات األمتار من حيّ بضع يثير قرار المجلس البلدي الغضب بشكل خاص بالنظر إلى حقيقة أنه على بُعد  .13

(، التي تحولت إلى موقع قومي התחמושתגבעת عات هتحموِشت ـ جفاح تقع "تلة الذخيرة" )الشيخ جرّ 

هذا الموقع  شملفي حرب األيام الستة. ي التي دارت ضخم جًدا للتخليد التذكاري ولتعميم إرث المعارك
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متحفًا، قاعة أوديتوريوم واسعة لعقد األيام الدراسية والمؤتمرات، مدّرًجا كبيًرا يتسع أللفّي شخص، وآخر 

ناء لتخليد ذكرى الجنود المائة قام فيه عروض سمعية بصرية وفيه فَ أصغر مزوًدا بشاشة لألطفال، ت

واثنين وثمانين الذين سقطوا في المعارك في القدس. كان يمكن االكتفاء بهذه، إذن، لتخليد ذكرى ضحايا 

 لواء المظليين في معارك الشيخ جّراح.  

إلقامة موقع التخليد التذكاري ال تعني االستهتار بالضحايا، بذكراهم أو بأبناء عائالتهم والمّس معارضة ال  .14

بهم. نحن نشاطرهم الحزن واأللم. لكن، ثمة في المكان نصب تذكاري قائم للضحايا من المظليين. وهو 

جريًا كبيًرا محفورة عليه يشمل لوًحا رخاميًا محفورة عليه أسماء الضحايا في حرب األيام الستة، جداًرا ح

عامود للذكرى مكتوب عليه  إضافة إلىشارة سالح المظليين وأسماء ضحايا من حروب إضافية أخرى، 

بين قائد لواء المظليين وموظفي البلدية أن مراسم مختلفة  التي جرت (. وقد علمنا من المراسالتִיְזּכֹור)

بجانب النصب التذكاري على مدار السنة. معنى هذا أن النصب يؤدي دوره المطلوب بصورته  تقام

الحالية وليس ثمة أية حاجة إلى توسيعه وتعظيمه من خالل المس العميق والحاد بالسكان المقيمين في 

 جواره.  

ضعت أمام أعضاء اللجنة إضافة إلى ذلك، يكشف التمعن في خارطة المناطق التي أُرفِقَت بالوثائق التي وُ  .15

أن توسيع النصب التذكاري القائم سيجري على مساحة من األراضي الخضراء، العامة، وهي مساحة 

هات وحدائق عامة تخدم جميع سكان المنطقة وتعود بالنفع عليهم كانت مخصصة في األصل إلقامة متنزّ 

نطقة الخاصة بموقع التخليد التذكاري، جميعًا. إال أن المخّطـَط المعماري يبيّن أنه سيجري تسييج الم

بينما تُستبَدل مساحات العشب األخضر واألزهار بأعمدة  سيكون الدخول إليها عبر بوابات سيتم إغالقها،

من الباطون وبمدّرج يستضيف جوالت للمهتمين بتاريخ الكتيبة، بالمعارك وبالضحايا الذين سقطوا 

أن يجري هناك يثير، أيًضا، تساؤالت حول إعالن مهندس  خاللها. البناء المكثف الذي من المفترض

، أن هذا المخطـَّط معفيٌّ من واجب الحصول على ترخيص 2019البلدية السابق في تشرين الثاني/ نوفمبر 

حسب القانون. وقد ورد إعالن المهندس هذا في رسالة إلى جمعية قدامى المظليين، المباِدرة  ،بناءلل

لة لتطوير ا  (.  9من الوثائق الملحقة لجدول أعمال جلسة لجنة التسميات رقم  44لموقع )أنظر ص والممّوِ

إنشاء موقع كبير لتخليد الجنود في قلب حّي فلسطيني ُمحتّل، االستيالء على مساحة من األرض الخضراء  .16

الحّي خاصة، لغاية  تخدم مجموعة واحدة فقط من السكان، والمّس القاسي والحاّد بالسكان الفلسطينيين في 

وفي المدينة عاّمةً ـ هم آالف األشخاص الذين سيمّرون إلى جانب الموقع بصورة يومية، في طريقهم إلى 

إلى األسواق والحوانيت وإلى مراكز التسلية والترفيه ـ ال بد أن يعمق العمل، إلى المؤسسات التعليمية، 

، بقصر ادقة على هذا المخطط يتسم، أيضً فإن قرار المصا ،ولذا .الشرخ بين السكان في مدينة القدس

النظر وباالنغالق. قرار المجلس البلدي، الذي يتجاهل تراث سكان القدس الشرقية، هويتهم ومشاعرهم، 

 هم على مدى سنوات عديدة جًدا.  بحقيشّكل تعبيًرا إضافيًا آخر وبائًسا عن إهمالهم والتمييز العميق 

حي ، سوية مع سكان 2019المواطن في إسرائيل قدمت، في العام في الختام، نذّكر بأن جمعية حقوق  .17

التماًسا ضد قرار المجلس البلدي إطالق أسماء حاخامات يمنيين على األزقة في سلوان، وسط سلوان، 

تجاهل تام مشابه لتراث سكان الحي الفلسطيني المزدحم وهويتهم. في أعقاب تقديم ذلك االلتماس، 
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(. هكذا رجبي ضد مجلس بلدية القدس 39025-08-19ها )استئناف إداري تراجعت البلدية عن قرار

 ينبغي التصرف اآلن، أيًضا. 

العمل على إلغاء قرار المجلس البلدي قيد البحث وامتناع البلدية عن التعاقد مع  كبناء على ما تقدم، نطلب من

جمعية قدامى المظليين بأية اتفاقية تخص تطوير النصب التذكاري القائم حاليًا، تحويله إلى موقع تخليد تذكارّي 

 كبير وصيانته. 

 اتنا التالية. في أسرع وقت ممكن، ليتسنى لنا النظر في خطوباألمر نشكر اهتمامك 

 

 باحترام وتقدير

 

 طال َحسين، محامية

 
      

                                                                                                 
 

 نسخ:
 المحامي إيلي مالكا، المستشار القضائي، بلدية القدس، بواسطة البريد اإللكتروني

ري القدس وعابري القناة، بواسطة البريد اإللكتروني   جمعية قدامى المظليين، محّرِ
       

 
 
 
 
 


