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،  المسلمون من الفترة المملوكية حتى الفترة العثمانيةفيها  دفن  مقبرة اإلسعاف في مدينة يافا التي  تُشكل  

اإلسرائيلية، التي عمدت منذ النكبة على طمس المقابر    السلطات والوجود مع  من أوجه الصراع  وجها  

هذه السلطات تمعن إلى يومنا  ي ال تزال  والت.  ة التاريخيفي فلسطين  اإلسالمية  العربية واألوقاف  وإهمال  

  تدمير أو    ة لانتهاك حرمة المقابر واألموات، ونبش القبور ونقل رفات وعظام الموتى لمناطق مجهوهذا في  

مشاريع تجارية وإسكانية فوق أراضي  قامة  إل،  وجماجم األموات القبور وطمسها بالكامل وإخفاء رفات  

 .  مدينة يافا اإلسالمية ب في مقبرة اإلسعاف ا ام  تم  يحدث كما   المقابر

 

 صورة جوية لمقبرة اإلسعاف اإلسالمية في مدينة يافا 

 

حفريات تقوم بها    عن عشرات القبور اإلسالمية في مدينة يافا خالل أعمالف  ، ُكش2018/ 25/4في    -

نها تتبع  أ تبين سعاف بيافا وتم نبش القبور واخراج العظام منها، والتي بيب بالقرب من مقبرة اإلأبلدية تل 

تم اكتشاف عدد من األضرحة والهياكل العظمية موجودة بداخلها والتي يعود تاريخها  و   لموتى المسلمين. 

سالمية، حيث تم فتح القبور واكتشاف  على الطريقة اإل  ، وقد تم دفنهاام  عا  200على ما يبدو ألكثر من  

 هياكل عظمية وقد تم دفنها على جنبها وباتجاه القبلة. 
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 هياكل عظمية وقد تم دفنها على جنبها وباتجاه القبلة اكتشاف عاف بيافا: مقبرة اإلس 

 

  -لصالح إقامة مشروع إليواء المشردين تُشرف عليه بلدية تل أبيب   في مقبرة اإلسعافجريمة نبش قبور  

من  عدة سنوات  سلطة اآلثار باشرت بنبش القبور منذ  علما أن  ،  مدينةالفي  ، أثارت غضب األهالي  اياف

جرى نبش القبور في  و مبنى "الشانطي"،    بعد هدم أحد المباني في المنطقة وإقامة  عاف نبش مقبرة اإلس

أين تذهب البلدية بعظام الموتى التي يتم إخراجها من  دون علم من أحد وال علم إلى  ا  مقبرة اإلسعاف سر  

 القبور. 

للوقوف عن كثب حول    مقبرة اإلسعاف   للتواجد في   يافا صدرت دعوات من األهالي في  ،  ذلكثر  على أ

افة كوادرها بالعمل على استصدار  سالمية المنتخبة بكباشرت الهيئة اإلوانتهاك حرمة موتى المسلمين فيها،  

   أمر لوقف أعمال الحفريات في المقبرة، لما فيه من انتهاك لحرمة الموتى في المقبرة.

وباشروا بطمر القبور بالتراب  يافا  من  الشباب    عشرات تجاوب  ،  بعد دقائق معدودة من القيام بهذه الجريمةو

بعد نبشها من قبل سلطة اآلثار والبلدية، إال أن بلدية تل أبيب أصرت على نبشها لمشروع تنوي إقامته  

 اضيها. على أر
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 بعد نبشها من قبل سلطة اآلثار والبلدية  في مقبرة اإلسعاف  القبور  أهالي مدينة يافا يطمرون 

 

اكم عبر  في أروقة المحف مقبرة اإلسعا قضية عن ، ترافعت  (لحقوق اإلنسان )الناصرةمؤسسة ميزان 

 .  في يافا  لهيئة اإلسالمية المنتخبة ا محامي إلى جانب طاقم  قضائية لسات عدة ج

 

من كافة الجهات ومنعت  اإلسعاف مقبرة بتطويق اإلسرائيلية  قامت الشرطة ، 16/4/2019في   -

خشية  في ظل المواطنين العرب من الوصول إليها، وّزجت بالعشرات من عناصرها في محيط المقبرة، 

واعتصم المئات من سكان يافا  من إقدام البلدية على نبش القبور وانتهاك حرمة المقبرة. أهالي يافا 

قبرة اإلسعاف من قبل جرافات البلدية وقوات الشرطة بهدف تجريفها، وتمكنوا  احتجاجا على اقتحام م

 من منع استمرار العمل بالمقبرة. 
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 ة اإلسعاف أهالي يافا قرب مقبراعتصام 

 

  15الهيئة اإلسالمية المنتخبة في مدينة يافا لمدة في القدس أمهلت المحكمة العليا ، 19/6/2019  يف -

ا بديلة  يافا، حيث عرضت البلدية أرض   - ا من أجل الرد على المقترحات التي قدمتها بلدية تل أبيب يوم  

ا ويقضي بمنع  وأبقت المحكمة على القرار االحترازي الذي أصدرته سابق   لنقل مقبرة اإلسعاف إليها. 

 ا. يوم   15البلدية من مباشرة العمل في مشروعها على أرض المقبرة ومددته لمدة 

ا للتباحث في  يوم   90مهلة لمدة وكانت الهيئة اإلسالمية المنتخبة قد طلبت خالل جلسة المحكمة العليا، 

بعض األمور التي وردت في ملف القضية بعد أن ظهرت أمامها بعض األمور المتعلقة بالتخطيط  

 ارجها. واألعمال، وذلك ألهمية القضية وحساسيتها ومسها بمشاعر المسلمين في يافا وخ

 

في االلتماس الذي تقّدمت  ، للنظر 2019/ 10/9جلسة في  في المحكمة المركزية بتل أبيب في  ت عقد  -

مقبرة  "به الهيئة اإلسالمية المنتخبة، باسم أهالي يافا، ضد بلدية تل أبيب واالنتهاكات التي تقوم بها في  
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على  ،  الهيئة اإلسالمية المنتخبة محاميطاقم مع  مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان ت . واعترض" اإلسعاف

احترام  وبرفع يد البلدية عن المشروع  بوا وطال بحرمة األموات وتدنيس للمقبرة،  المشروع، ألن فيه مسّ 

 . قدسية المكان والبحث عن مكان آخر خارج المقبرة لمشروعها 

 

 ئة المنتخبة وسط المحاميّن رمزي كتيالت ومحمد دريعي من الهيمدير مؤسسة ميزان المحامي عمر خمايسي يت

لهيئة اإلسالمية المنتخبة للوصول إلى حل بالتراضي  مهلة أسبوعين ل، المركزية قاضية المحكمة وأعطت 

مع بلدية تل أبيب حول الموضوع، وأنها في حال عدم التوصل لحل بين األطراف ستصدر قرارها بهذا  

 الخصوص. 

 

طاقم الدفاع في ملف    رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب اإللتماس الذي تقدم ،  22/1/2022في    -

اقامة مشروع  مقبرة اإلسعاف،   المقبرة وأموات المسلمين فيها، ووقف  البلدية من المساس بحرمة  لمنع 

حة األحياء  وجاء رفض االلتماس بحجة أن األولويات لدى المحكمة هي مصل  ايواء المشردين على أرضها.

وقدسية   المقابر  حرمة  على  الحفاظ  موضوع  فوق  وغيرها،  التحتية  والبنية  والشوارع  البالد  وتطوير 

األموات وحرمتهم. وبناء عليه فإن المحكمة برفضها االلتماس تسمح لبلدية تل ابيب بإقامة مبنى للمشردين  

ت القبور وتدنيس المقبرة، ونقل عظام  على أرض مقبرة االسعاف االسالمية بيافا، وبالتالي سيتم جرف مئا
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  وأعلنت   الموتى لمكان مجهول، كما حدث في السنوات الماضية للعديد من مقابر المسلمين في المدينة.

اإلسالمية   أنها  الهيئة  تشاور  ت سالمنتخبة  في  الدفاع  ون  طاقم  القضائية  مع  المقبلة  للخطوات  بالنسبة 

المقدسات  بيب من المحاولة بالعبث في  أ انذار لبلدية تل    ووجهت والجماهيرية المتعلقة بهذا الموضوع،  

 . وتحديد ا مقبرة االسعافواألوقاف  

أمرا مؤقتا بوقف أعمال البناء على أرض  المحكمة المركزية بتل أبيب درت ، أص17/6/2020في   -

ذلك بعد التماس تقّدمت به الهيئة اإلسالمية المنتخبة في يافا  و  .، إلى حين البّت في القضية اإلسعاف مقبرة 

، وطعنت الجهات الملتمسة بقانونية “تصريح البناء” في المشروع  لحقوق اإلنسان ميزانمؤسسة و

 وانتهاء صالحيته الزمنية. 

 

 أبيب  مدير مؤسسة ميزان في المحكمة المركزية في تل 

 

جلسة خاصة للنظر في االستئناف الذي تقدمت  ،  5/7/2020عقدت المحكمة المركزية في تل أبيب يوم    -

، وذلك ضد مشروع  مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسانبه الهيئة اإلسالمية المنتخبة في يافا، بالتعاون مع  



8 
 

وبعد االستماع إلى األطراف   سعاف اإلسالمية بيافا.بلدية تل أبيب الذي تنوي إقامته على أرض مقبرة اإل

 فعت الجلسة على أن يصدر القرار في وقت الحق. ر

 

ومؤسسة  ، استئناف الهيئة اإلسالمية المنتخبة  7/7/2020يوم  رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب،    -

.  5/7/2020في  ، ضد بلدية تل أبيب وانتهاكاتها في مقبرة اإلسعاف الذي تقدم به لحقوق اإلنسان ميزان 

ناف، ستباشر بلدية تل أبيب بعد أن ُمنحت الضوء األخضر االستمرار  وبناء على رفض المحكمة االستئ

في أعمال البناء في أرض مقبرة اإلسعاف اإلسالمية في مدينة يافا، ونبش عظام الموتى في المقبرة إلقامة  

على الهيئة اإلسالمية المنتخبة دفع غرامة  ة  المحكمفرضت  و  متجر ومبنى إليواء المشردين على أرضها. 

وبهذا يتم الغاء    ألف شيكل، نصفها سيتم دفعها للبلدية والنصف األخر لسلطة التطوير.   15مالية وقدرها  

 . أصدرته المحكمة سابقا أمر وقف أعمال البناء االحترازي الذي 

 

 في المحكمة المركزية في تل أبيب 
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في مقبرة اإلسعاف اإلسالمية بمدينة يافا، وواصلت  استأنفت بلدية تل أبيب العمل،  ،  14/7/2020في    -

   تجريف أرض المقبرة، على الرغم من اعتراض األهالي. 

 

 استئناف أعمال الجرف في مقبرة اإلسعاف 

 ت كبيرة من الشرطة. وقامت الجرافات بأعمال تجريف في المقبرة ونبش آخر للقبور، وسط حماية قوا

 

 ال الحفر في مقبرة اإلسعاف معززة من الشرطة لحماية أعم قوات 
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يافا أنها حصلت على إقرار من المحكمة  أكّ ،  7/2020/ 20في    - دت لجنة الوقف اإلسالمي في مدينة 

المدينةالشر اإلسالمية في  اإلسعاف  مقبرة  وقفية أرض  يُثبت  المحامي محمد  .  عية  اللجنة،  وقال رئيس 

نؤكد على دورنا وواجبنا، العمل جنبا إلى جنب مع مسلمي المدينة للحفاظ على أوقافنا ومقدساتنا،  :  دريعي

وال سيما مقبرة اإلسعاف اإلسالمية، التي هي في سلم أولوياتنا في هذه األيام، بسبب ما تتعرض له من  

 .دسيتها والمساس بعظام المسلمين فيها انتهاك لق

استطعنا، بفضل هللا وبفضل الشرفاء، الحصول على أوراق ثبوتية وتاريخية أصلية تُؤكد، شرعا  :  وأضاف

وقانونا، وقفية أرض مقبرة اإلسعاف، وقد قمنا بعرضها على المحكمة الشرعية في مدينة يافا، وهي ذات  

ب القانون الشرعي واإلسرائيلي إلثبات وقفية األرض، مع استالمنا قرار  الصالحية القانونية الوحيدة بحس

، يتم فيها الحصول على  1948المحكمة الشرعية في مدينة يافا، لتكون هذه سابقة في مدينة يافا منذ العام  

 . قرار ثبوتي لوقفية وقدسية أرض من أراضي الوقف التاريخية 

ق الثبوتية عكس ما تم ادعائه من قبل البلدية، وتثبت بشكل واضح أن البناء على أرض  تؤكد هذه األوراو

وتحديدا في سنوات الستينات، علما أن هذه األوراق الثبوتية    1948المقبرة، أي بناء كان جاء بعد العام  

ة للوقف  تشمل خرائط وحجج وقفية أصلية ال غبار عليها، وبذلك تكون ملكية أرض المقبرة ملكية خالص 

فور   الوقف  إلى  إعادتها  ويتوجب  الدين،  يوم  إلى  والمدني  اإلسالمي  الشرعي  القانون  بحسب  وذلك  ا، 

 .ي لاإلسرائي

عمال الحفر والنبش والبناء على أرض وقفية االسعاف هو عمل اجرامي  أ   :دريعيالمحامي محمد  وأوضح  

لمحكمة الشرعية ذات الصالحية  ويتوّجب على البلدية رفع يدها والكّف عن ذلك بشكٍل فوري، هذا ووجهتنا ا

:  واختتم  . القانونية المنفردة الى اتخاذ التدابير الالزمة لتسجيل الوقف بحسب قرارها أمام السلطات الرسمية

نرى من واجبنا كلجنة وقف مؤتمنة العمل على استرجاع ملكية األوقاف االسالمية لجعبة المسلمين بما  

سنقوم بذلك أمام كل الدوائر المختصة بشكٍل فوري، ونثني على وقفة  في ذلك مقبرة االسعاف االسالمية، و

 . المسلمين المشرفة للحفاظ على مقدساتهم وأوقافهم وتحديدا  مقبرة االسعاف االسالمية بيافا، في هذه األيام
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 يُثبت وقفية أرض مقبرة اإلسعافمن المحكمة الشرعية  مرفق صور*
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ا احترازي ا بوقف األعمال في    المحكمة العليا اإلسرائيلية،    أصدرت ،  6/8/2020في    -   مقبرة اإلسعاف قرار 

   حتى صدور القرار النهائي بخصوص المقبرة. 

تقّدمت  الذي  االستئناف  طلب  على  العليا  رد  في  ذلك  يافا    جاء  مدينة  في  المنتخبة  اإلسالمية  الهيئة  به 

، حول قانونية تصريح البناء لما يسمى “مشروع إيواء المشردين” الذي  لحقوق اإلنسان  ميزانومؤسسة  

ميزان،  مؤسسة  استئناف الهيئة اإلسالمية و   وجاءتريد بلدية تل أبيب إقامته على أرض مقبرة اإلسعاف،  

وطعن الملتمسون    إلى المحكمة المركزية في تل أبيب في فترة سابقة.بعد رفض االلتماس الذي تقّدمت به  

بقانونية تصريح البناء وطالبوا بلدية تل أبيب بوقف كافة االنتهاكات التي تقوم به في   مقبرة  في حينه، 

 . اإلسعاف
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 6/8/2020صور من جلسة المحكمة العليا في القدس يوم 

 

 6/8/2020صور من جلسة المحكمة العليا في القدس يوم 
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 6/8/2020صور من جلسة المحكمة العليا في القدس يوم 

مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان  خاضتها   لتيركة القضائية االمعدير ذكره، أنه في التزامن مع من الج

القوى الوطنية  مع أهالي يافا   واصل،  بةالهيئة اإلسالمية المنتخ محامي إلى جانب طاقم من  )الناصرة(

ونظموا نشاطات وفعاليات ومظاهرات مختلفة  الشعبي  همحراكمن  شعبية التحركات من  مدينة الفي 

أعلنوا أنهم لن يتقفوا  و  وصلوات جمعة حاشدة بالقرب من المقبرة، تعبيرا عن رفض العمل بالمقبرة.

   حتى توقف بلدية تل أبيب انتهاكاتها لمقبرة اإلسعاف اإلسالمية وانتهاك حرمة المسلمين وأمواتهم. 

------------------ -------------- 

عن قرار المحكمة المركزية بتجميد االعمال في مقبرة  لمحامي عمر خمايسي رابط فيديو لمقابلة تلفزيونية يتحدث فيها ا**

   https://www.youtube.com/watch?v=m6wC75SAp90 االسعاف 

 اف اإلسالمية في مدينة يافا ععمال الجرف في مقبرة اإلسألر مرفق صو**

https://www.youtube.com/watch?v=m6wC75SAp90
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