
كشــف عملـيـــــة االستيـــالء علـــى الوقـــف

 بقوانيـــن التحاُيـــل والقضـــاء الُمجّيـــــر

مؤسســة ميــزان لحقـــوق اإلنســـان



مقبرة القّسام  - الوقف المسلوب

كشف عمليـة االستيالء على الوقف

 بقوانين التحاُيل والقضاء الُمجّير

إعداد: ساهر غزاوي
ساهم فـي اإلعداد والتحرير كلًّ من المحامين:

مصطفى محاميد، فراس دالشة، عمر خمايسي وحّسان طباجه
تصميم فني وطباعة: دار االركان لالنتاج والنشر

إصدار: مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان

الفاخورة، الناصرة 
رمز بريدي: 16000   صندوق بريد: 10350

هاتف: 6471471-4)+972(   فاكس: 4-6559992)+972(
  www.Meezaan.org :موقع االنترنت

      info@meezaan.org :بريد الكتروني
الطبعة األولى- 2022م

© جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسة ميزان 

مؤسســـة »ميـــزان لحقـــوق اإلنســــان«

استشارية  تتمتع بصفة  الناصرة.  هي مؤسسة حقوقّية مستقّلة، غير حكومية، مقرها مدينة 
لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي فـي األمم المتحدة. انطلقت فـي العام 2000 على يد 
مجموعة محامين وحقوقيين فلسطينيين بهدف توطيد مبدأ العدالة، والدفاع عن الحرّيات 

وحقوق اإلنسان.
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إّن المتمّعن فـي أحداث نكبة مقبرة القّسام الواقعة على أراضي بلد الّشيخ 
الُمهّجرة )قضاء حيفا( يجدها تختصر تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني، بما 
فـيه من تهجير و »تطهير« عرقي وعنصرية وتهويد ومصادرات ومؤامرات 
ثبات  من  فـيه  بما  وكذلك  والبعيد  القريب  من  وخذالن  وَعمالة  وتزوير 

وصمود ومقاومة ونضال وتضحية.

نفعية  منشآت  كونها  المباشر  معناها  فـي  تتجاوز  ال  اإلسالمية  األوقاف 
عبر  واسع  نطاق  على  اسُتخدمت  وقد  أوًلا،  اإلنسان  على  أثرها  يعودها 
التاريخ االسالمي فـي تنمية المجتمعات وتقديم الدعم لها، أما فـي فلسطين 
فقد أنيط باألوقاف مهام وأعباء أخرى بعدما اختلطت فـي ترابها وُنحتت 
يرتادها  التي  المقابر  مثل  تماما  والهوية..  االنتماء  معاني  أحجارها  على 
الناس لزيارة أهاليهم وتذكر مناقبهم.. ومن هنا تكمن أهميتها لكونها جزءا 
االسرائيلية  الّسلطات  وتسعى  سعت  ما  وهو  وانتمائه،  المكان  هوية  من 

لتغييره.

القصة الحزينة لهذا الكتاب بدأت فـي سنة 2014، بعد تقديم شركة »كيرور 
خليج  فـي  )الكَريوت(  ْبياليك«  »كريات  فـي  الّصلح  لمحكمة  اَْحَزكوت« 
حيفا، دعوى قضائّية ضد مؤسسة األقصى، وضد الُمَتَولي على أوقاف جامع 
عى عليهم  االستقالل، تطالب فـيها من المحكمة بإصدار قرار حكم يمنع الُمدَّ
من دخول أرض الوقف أو تنفـيذ أعمال صيانة وتنظيف بحّجة أن أنها هي 

صاحبة الملكية على األرض.

اطالع  وبعد  األحداث،  مسرح  ميزان  مؤسسة  دخلت  المرحلة  هذه  فـي 
الصاعقة;  القضائّية كانت  الدعوى  »مستندات«  و  طعون  على  محاميها 

تقـــديـــــم 
بيــن يــدي الكتــاب
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أطرافها  ادعى  مشبوهة،  صفقة  عن  الستار  تكشف  الدعوى  حيثيات  فإّن 
الُمحتالون انه قد مّرت على إبرامها )تحت طي الكتمان( عقود طويلة، لبيع 

جزء من أرض المقبرة من أجل إنشاء مجمع تجاري وترفـيهي.

األكبر  القسم  يتوقف عند طمس معالم  لم  والعنصرية  والقهر  الظلم  سيل 
من المقبرة واألراضي الملحقة والتابعة لوقف مسجد االستقالل فـي مدينة 
حيفا; بل تعّدى بأن شملت الدعوى طلب شركة »كيرور اَْحَزكوت«، إصدار 
إقامة  القّسام من أجل  قبًرا من مقبرة   23 بإزالة  المحكمة يقضي  أمر من 
مشاريع اقتصادية على أرض المقبرة، بعد أن كانت الّسلطات اإلسرائيلّية 
قد صادرت )30( دونًما من أصل )45( دونًما من مقبرة بلد الّشيخ التي 
أضرحة  من  عدد  عن  فضًلا  القرية،  أهالي  من  الكثيرين  أضرحة  تحتضن 

الشهداء وفـي مقدمتها ضريح الّشهيد المجاهد عّز الدين القّسام.

التي  القانونية  وغير  الجائرة  الُممارسات  من  عّينة  يرصد  الكتاب  هذا 
االلتفاف على  أجل  مدار عقود، من  اإلسرائيلّية، على  المؤسسة  انتهجتها 
مقبرة  وكانت  وأوقافه،  ومقدساته  أرضه  فـي  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
الكتاب  الممارسات. كما ويوثق  لتلك  الكثيرة  الضحايا  القّسام إحدى هذه 
على  القّسام،  مقبرة  قضية  رافقت  التي  والجماهيرية  القضائّية  اإلجراءات 
مدار ثماني سنوات مفعمة باآلالم واآلمال، حيث كان لمؤسسة ميزان، مع 
أطراف أخرى كثيرة، دور المراقب والمناضل، والتي أفضت فـي نهاية األمر، 
ومع بالغ األسف، إلى تمكين شركة »كيرور اَْحَزكوت«، من االستيالء على 
مساحة 15 دونًما من األراضي الوقفـية )باإلضافة الى 15 دونم أخرى تم 
مصادرتها(، وهي بصدد إقامة مشاريع على أنقاض المقبرة وهويتها العربية 

اإلسالمية بغرض تهويدها فـي نهاية المطاف.

 المحــــامي فــــراس دالشـــــة 

 رئيـــس مؤسســــة ميــــزان لحقــــوق االنســـــان

مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـان

5



أولوياتنا  سلم  أعلى  تتصدر  والمسيحية  اإلسالمية  األوقاف  قضية  إن 
كمؤسسة حقوقية، ونؤمن أن الحفاظ  عليها جزء من ثبات شعبنا وتمسكه 
الّتصدي  المستطاع- على  بمقدساته وأرضه، لذلك عملنا وما زلنا- قدر 
السنوات  مر عشرات  عليها على  العمل  التي جرى  الخبيثة  للمخططات  
من قبل مؤسسات الدولة المختلفة بهدف سرقة األوقاف والمقدسات عن 

طريق التزييف والتالعب وسن قوانين ظالمة جائرة. 

إن أبرز الوسائل التي استعملتها إسرائيل  لسلب أراضي الوقف هو قانون 
»امتالك  وقانون   ،1950 عام  ُسنَّ  الذي  الغائبين«،  أمالك  على  »القّيم 
وضع  جرى  القانونّين  هذّين  وبمقتضى   ،1952 عام  ُسنَّ  الذي  األراضي« 
اليد على آالف الدونمات الوقفـية بعدما كانت ُمسجلة على اسم المجلس 
الغائبين.   ِعداد  فـي  أعضائه  عن  اُعِلن   إذ  القدس،  فـي  األعلى  اإلسالمي 
وعليه استَوّلت دولة إسرائيل على ملكية األوقاف والمقدسات اإلسالمية 
بمعظمها، ومن ثم أنشأت أجساًما مثل »سلطة التطوير« و »دائرة أراضي 
إسرائيل« لتسهيل تسريب المقدسات واألوقاف وتسجيل ملكيتها على اسم 
هذه األجسام، ثم »بيعها« لشركات تجارية خاصة، ما يؤكد أن الهدف هو 

سرقة أرضنا وأوقافنا بتحاُيل مؤسسات الدولة.

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الخطوات ال تبعث فـي قلوبنا اليأس والبكاء 
على األطالل، وإنما تمنحنا المزيد من القوة والمثابرة للمضي قدما فـي كتابة 
روايتنا الحقيقية والدفاع عنها، بل نعمل لتثبيت حقنا نحن فقط، والذي لن 
يكون يوًما من األيام قابًلا للتفاوض أو التنازل برًضى، ذلك أن األوقاف هي 
لله أوال وآخرا وال يجوز التنازل عنها أو القبول بأي وضع طارئ خارج عن 
إرادة أصحابها، فأي وضع طارئ ال يمكن أن يغّير الحقيقة، فالطارئ زائل 

واألصل باٍق. ولذلك لن نقف مكتوفـي األيدي إزاء نهب أوقافنا. 

األوقـــــاف والمقدســــات 

مـــــن أولــــوياتنـــــا
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أذكر خالل مناقشة قضية مقبرة القّسام فـي إحدى الجلسات فـي محكمة 
الّصلح بـ »الكَريوت«، سألنا القاضي سؤاًلا ُمستهَجًنا: لماذا لم يحرك أحد 
ساكًنا ولم يعترض على  مصادرة المقبرة عام 1955، فكان ردنا: نذكرك 
أن ذلك كان بعد فترة قصيرة من وقوع النكبة على شعبنا، والتي استمرت 
بعدها العصابات اليهودية كالهجاناه واإليتسل والليحي غيرها فـي التهجير 
الفترة ُفرض نظام  الفلسطينية، وخالل هذه  القرى  والترحيل وهدم مئات 
واالعتقاالت  والتنقل  الحركة  وتحديد  جبرية  إقامة  من  العسكري  الحكم 
وغيرها، فهل كان يمكن ألحد ُنهب وطنه وبيته وأرضه وُهّجر منها أهلها 
بالقوة وقد بات بال شيء، بال أرض وال وطن أن »يحّرك ساكنا« ضد ذلك 
القانون أو غيره؟ ثم قلنا له: كنا نتوقع منك أن تسأل ممثلي الدولة: لماذا 
األوقاف  ُمَتَولي  مع  الدولة  وتآمرت  بل  اإلسالمية،  القّسام  مقبرة  صادرتم 
حينها والذي عينته الدولة لنقل القبور مقابل مبلغ مالي، حيث أخذ المبلغ 
الُمَتَولين  من  الشرفاء  من  اليوم  تطالبون  بينما  القبور،  نقل  دون  وهرب 

بتنفـيذ اتفاقيات العار والخزي ما بين الدولة وعمالئها؟!!   

رؤيتها  منطلق  ومن  اإلنسان«،  لحقوق  »ميزان  مؤسسة  أن  نؤكد  أخيرا، 
وأهدافها ستبقى تحمل على عاتقها مسؤولية متابعة قضايا وهموم المجتمع 
وفـي أعلى سلم أولوياتها قضية األوقاف والمقدسات، وستبذل ما فـي وسعها 
للدفاع عن األوقاف والمقدسات اإلسالمية المصادرة حسب قانون »أمالك 
األوقاف  على  ينسحب  وما  تباع،  وال  تصادر  ال  األوقاف  ألن  الغائبين«، 

اإلسالمية ينسحب كذلك على األوقاف المسيحية.  

  المــحامــــي عمــــر خمــــايســــي

مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـانمديـــر مؤسســـة ميـــزان لحقـــوق اإلنســـــان 
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إن قضية أرض وقف جامع االستقالل فـي حيفا وعلى رأسها قضية أرض 
إسرائيل  ومخططات  سياسات  يعكس  أنموذج  هي  القّسام  مقبرة  وقف 
اإلسالمية  األوقاف  أراضي  على  لالستيالء   1948 العام  فـي  قيامها  منذ 
والمسيحية فـي فلسطين، بشتى الوسائل، بالقوة والتحاُيل والخداع أو من 
خالل سّن قوانين عنصرية واالستعانة بجهاز قضائي جائر لخدمة المخطط 
وإرث  دينية  أبعاد  من  األوقاف  هذه  تحمله  ما  أجل محو  من  الصهيوني، 
تاريخي وثقافـي وحضاري، علًما أن أراضي األوقاف كانت ُتشكل 1/16 من 

مساحة أرض فلسطين. 

أراضي  مصادرة  بهدف  إسرائيل  سّنتها  التي  العنصرية  القوانين  ومن 
الفلسطينيين، هو »قانون امتالك األراضي« من عام 1952 واختصاره »ح. 
ر. م« )חר״ם - חוק רכישת מקרקעים(، وهو قانون أجاز للحكومة الصهيونية 
مصادرة األرض واالستيالء عليها عنوة بذريعة استعمالها لمصلحة الجمهور، 
ولم يمِض عام واحد وإذ بها تبيع األرض لشركة خاصة، فـي تناقض واضح 
بيع  وبين  الجمهور  مصلحة  هو  المصادرة  هدف  أن  الكاذب  االدعاء  بين 

األرض لشركة خاصة!

لجان  “قانون  أسمته  قانوًنا  اإلسرائيلّية  الحكومة  1965، سّنت  العام  فـي 
األمناء” الذي عينت بموجبه لجان أمناء على األوقاف اإلسالمية فـي حيفا، 
يتم من  قانونية«  يبدو »شخصية  ما  لتخلق على  والّرملة،  اللد  يافا، عكا، 
خاللها تصفـية أمالك األوقاف وبيعها بموجب القانون من قبل هيئة تبدو 
ألول وهلة إسالمية ورسمية ولكنها فـي الحقيقة هيئة مسيرة أوجدت لتنفـيذ 
الدولة  بتعيينها، وتستعملها  الذي قام  الحكومي  الجهاز  أوامر ومخططات 

المـقـــدمــــــة
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اتفاقيات  أنها  وهلة  تبدو ألول  وهمية،  وتمرير صفقات  للتوقيع  الصهيونية 
استيالء  أجل  من  تحاُيل  صفقات  أنها  يتبين  ما  سرعان  ولكن  حقيقية 
وقف  ُمَتَولي  مع  تماًما  حدث  الوقف، كما  أرض  على  الصهيونية  المؤسسة 
االستقالل المعين من قبل أجهزة الدولة، المدعو سهيل شكري، إذ تم عقد 
صفقة معه ظاهرها تبادل أرض مقبرة القّسام بمقبرة جديدة فـي كفر سمير 
فـي طيرة الكرمل )وتسمى طيرة حيفا(، ليتضح بعدها أن الدولة أعطت لكل 
من الطائفتين، اليهودية والمسيحية، أراضي دون مقابل فـي »كفر سمير« وما 
كانت صفقة الّتبادل مع ذلك الُمَتَولي، إال تحاُيًلا للتغطية على االستيالء على 

مقبرة القّسام. 

اىل اعىل: مقربة القّسام فـي بلد الّشيخ

مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـان
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مقبرة القّسام أرض وقفـية، وهي من أكبر المقابر اإلسالمية وتضم بين ثراها 
القرن  فـي  فلسطين  فـي  أقيمت  شهداء  مقبرة  أول  وُتعد  الشهداء،  مئات 
فـي  الشهداء  أكبر مقابر  ثاني  البريطاني، وهي  االحتالل  فـي عهد  العشرين 
داخل الخط األخضر، بعد مقبرة »طاسو« فـي مدينة يافا، التي أقيمت فـي 

عهد االحتالل الفرنسي  فـي القرن الثامن عشر. 

الّشيخ الفلسطينية فـي قضاء حيفا على بعد 5  القّسام فـي بلد  تقع مقبرة 
القرية  ظلت   1948 النكبة  عام  وفـي  حيفا،  مدينة  شرق  جنوب  فـي  كم 
وبعد  احتاللها،  الّصهيونية  القوات  تستطع  ولم  الربيع،  حتى  وتدافع  تقاوم 
سقوط حيفا فـي نسيان/أبريل عام 1948 وبمساعّدة القوات البريطانية، تم 
إخالء القرية من سكانها الذين اتجهوا صوب عكا. وقد - أطلق عليها، بعد 
احتاللها وتطهيرها من سكانها األصليين على يد العصابات الصهيونية، اسم 

»تل حنان«، وهي جزء من مستعمرة »نيِشر«.

تبلغ مساحة مقبرة القّسام 45 دونًما، وقد ُنسب اسمها إلى الّشهيد الّشيخ 
عّز الدين القّسام الذي قاتل القوات البريطانية عام 1935 وأدى مقتله إلى 

اندالع ثورة 1936 ضد االحتالل البريطاني. 

مّما يذكر فـي هذا السياق، أن الّشيخ عّز الدين القّسام ولد فـي بلدة »جبلة« 

مــقبــــرة الَقــّســــام: 
ـّــة  خلفـّيـــة تاريـخـي

اىل اعىل: مقربة القّسام 

فـي بلد الّشيخ ويظهر فـي 

املنتصف قرب الّشهيد عّز 

الدين القسام. 
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مقاومة  على  عمل  م،   1882 سنة  سوريا  فـي  »الالذقية«  محافظة  فـي 
الّشيخ  فرَّ  غيابًيا.  باإلعدام  عليه  ُحكم  وقد  سوريا  فـي  الفرنسي  االحتالل 
القّسام عام 1921 إلى فلسطين مع بعض رفاقه، واتخذ مسجد االستقالل 
بعد  الحي  الفالحين  فقراء  استوطن  حيث  له  مقًرا  بحيفا  القديم  الحي  فـي 
أن نزحوا من قراهم، ونشط الّشيخ القّسام بينهم يحاول تعليمهم ويحارب 
األمية المنتشرة بينهم، فكان يعطيهم دروًسا ليلية ويكثر من زيارتهم، وكان 
ذلك موضع تقدير الناس وتأييدهم. كما كان الّشيخ عّز الدين القّسام أحد 
كبار المقاومين لالحتالل البريطاني لفلسطين، استطاع بقدراته على التعبئة 

والتوعية والتجنيد والتنظيم.

عند استشهاد الّشيخ عّز الدين القّسام مع عدد من رفاقه فـي 1935/11/20، 
تحسبت سلطات االحتالل البريطاني لحدوث مواجهات وأعمال فوضى فـي 
مدينة حيفا، وتوقعت أن يشارك اآلالف فـي تشييع جثمان الّشهيد القّسام، 
وطنية  ورمزية  دينية  مكانة  من  يحمله  ولما  الملهمة،  الشخصية  صاحب 
البريطاني أن يدفن  لذلك قررت سلطات االحتالل  الفلسطينية،  للمقاومة 
الّشهيد القّسام فـي مكان بعيد عن مدينة حيفا وحتى ال يصبح قبره مزاًرا 
فـيها بعد ذلك، وتم اختيار مكان دفن القّسام مع رفاقه فـي أرض فـي قرية 

بلد الّشيخ الفلسطينية. 

لذلك، فإن الّشيخ الّشهيد عّز الدين القّسام ورفاقه، كانوا أول من ُدفن فـي 
قليل  بوقت  وبعدها   ،1935 العام  من  الثاني/نوفمبر  تشرين  فـي  المقبرة 
اندلعت ثورة عام 1936 ووقعت اشتباكات بين ثوار مدينة حيفا والمناطق 
اليهودية  المستعمرات  سكان  واليهود  البريطاني  االحتالل  وبين  المجاورة 
التي امتدت إلى منطقة بيسان. على إثرها سقط العديد من الشهداء العرب 
الّشيخ  بلد  مقبرة  فـي  الشهداء  يدفن جميع  أن  وتقرر حينها  الفلسطينيين 
التي أصبحت تسمى )مقبرة القّسام( لما تحمله المقبرة من رمزية للشهداء. 

منذ ذلك الحين ولغاية العام 1948، ُدفن 
البريطاني  االحتالل  مجازر  جميع شهداء 
حيفا  مدينة  من  الصهيونية  والعصابات 
مقبرة  فـي  المجاورة  الفلسطينية  والقرى 
ُدفن  وقد  القّسام(،  )مقبرة  الّشيخ  بلد 
وشهداء  الثوار  من  العديد  المقبرة  فـي 
-1936 سنوات  فـي  الفلسطينية  الثورة 
ارتكبتها  التي  المجازر  وضحايا   1939
المواطنين  ضد  الصهيونية  العصابات 

اىل اعىل: الّشهيد عّز الدين 

القسام

اىل اسفل: قرب الّشهيد عّز 

الدين القسام -مقربة القّسام 

فـي بلد الّشيخ. 
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العرب الفلسطينيين مثل مجزرة المصفى ومجزرة الحواسة، وآخرها مجزرة 
 31 التي ارتكبت على يد عصابات »الهاغاناه« الصهيونية فـي  الّشيخ  بلد 
كانون األول/ ديسمبر 1947. والتي خلفت أكثر من 60 شهيًدا كان بينهم 

نسًاء وأطفاًلا. 

فـي عام النكبة 1948، أغلقت الّسلطات اإلسرائيلّية مقبرة القّسام ومنعت 
استمرار الدفن فـيها، ونتيجة لنزوح القرى المحيطة بالمقبرة ونتيجة لنزوح 
لجان األوقاف واألئمة، استَوّلت إسرائيل على كل األراضي الوقفـية ونهبت 

الوثائق وصادرتها وأخفت معظمها.

المنطقة، صارت  1948 وتهجير غالبية سكان حيفا وقرى  بعد نكبة عام 
المقبرة هدًفا للمطامع الصهيونية، سواء من قبل الدولة ومن ِقبل المؤسسة 
الرسمية أو من ِقبل األوساط الرأسمالية، فكالهما كان شريًكا فـي عملية 

سرقة ونهب ممنهجة تحت رعاية محاكم صَورية استعمارية. 

التابع  من لطف القدر، أن كانت المقبرة مسجلة باسم »وقف االستقالل« 
للمسلمين فـي حيفا. وعلى الّرغم من ضخامة أحداث النكبة وهول نتائجها، 
إّلا أن المسلمين حافظوا على استمرارية وجودها، ولم يتمكن جهاز االحتالل 
فعلت  مثلما  غائبين«،  »أمالك  يسمى  ما  تحت  الوقف  هذا  تصنيف  من 
حين صادرت آالف الوقفـيات تحت تلك التسميه وباستعمال قانون »أمالك 
الغائبين« التعسفـي الذي سّنته فـي العام 1950، والذي بموجبه اعتبرت كل 

من تم تهجيره عن أرضه غائًبا وصادرت أرضه.

اىل اسفل: مجزرة بلد الّشيخ 

كانون أول/ ديسمرب من العام 

1947

اىل اعىل: تدمري بلد الّشيخ 

وتهجري أهلها فـي العام 1948
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منذ خمسينيات القرن الماضي، بدأت حلقات مسلسل طويل من محاوالت 
التحاُيل بهدف شطب قدسية المقبرة وملكية الوقف وتحويلها إلى أراضي 
عقارات ألغراض تجارية، فقد تم تقسيم أرض المقبرة إلى ثالثة »قسائم« 
يعترف بواحدة منها فقط كأرض مقبرة، وتّمت مصادرة القسيمتين األخريين.

الّسلطات اإلسرائيلّية أراضي وقف االستقالل،  1954، صادرت  العام  فـي 
وفق ما أسمته »قانون امتالك األراضي« من عام 1952 وبعدها بفترة وجيزة 
»كيرور  تسمى  خاصة  لشركة  القسائم  إحدى  بيع  ثم  ومن  بتأجير،  قامت 
اَْحَزكوت«. وقامت الّسلطات اإلسرائيلّية بتعيين »ُمَتَولي للوقف« ال عالقة 
تم  صفقة  معه  أبرمت  حيث  شكري،  سهيل  يدعى  الحق،  بأصحاب  له 
تحاُيل من  كانت صفقة  أنها  بعد  فـيما  ليتبّين  تبادل«،  »اتفاقّية  تسميتها 
قبل المؤسسة الصهيونية من أجل شرعنة قيامها ببيع أرض الوقف لشركة 

عقارات استثمارية.

وجاء فـي إطار صفقة الّتبادل التي ُعقدت بين الطرفـين، أن ُمَتَولي الوقف 
فـي  الّتصرف  حق  إسرائيل«  أراضي  »دائرة  لـ  نقل  شكري  سهيل  المدعو 
رقم   والقسيمة   47 رقم   القسيمة  فـي  القّسام  مقبرة  أرض  من  مساحة 
فـي  المدعو سهيل شكري شارك  أّن  أي   .11229 رقم   الحوض  فـي   49
شرعنة مصادرة أرض الوقف وبيعها لشركة عقارات صهيونية عندما شارك 
قد صودرت  األرض كانت  أن  مع  باتفاق  أراضي  تبادل  إضفاء صورة  فـي 
انكشاف حقيقة  الخداع هو  الصورة وضوًحا وكشف حجم  عنوة، ومّما زاد 

وكشــف التحاُيل القضـــائي 
الّتــصـــدي للُمـخّططـــات

مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـان
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الطوائف أراض الستعمالها  الحكومة اإلسرائيلّية كانت قد منحت كل  أن 
كمقابر فـي قرية كفر سمير فـي طيرة الكرمل فـي حيفا، دون مقابل ودون أن 

تعقد مع باقي الطوائف صفقات تبادل أراضي.  

فـيما يلي: وثيقة لصورة من رسالة إلى المحكمة الّشرعية فـي عكا أرسلت 
مطلع عام 1961 وموقعة من أعضاء ُمَتَولي وقف االستقالل وهم: )سهيل 
أبو  الكريم  عبد  الّسعد،  فّواز  قرمان،  راسم صدقي، سعدي  حسن شكري، 
دّبوس(. ويظهر فـي الّرسالة أنها تطالب قاضي المحكمة الّشرعية فـي عكا، 
يتّم  بموجبها  التي  الّتبادل«  »اتفاقّية  على  بالمواقفة  الّطبري  موسى  الّشيخ 
التنازل عن المساحة المذكورة من أرض مقبرة القّسام »مقابل« 30 دونًما 
فـي قسيمة 2 بحوض 11229. وتطالب رسالة ُمَتَولي وقف االستقالل أيًضا 
الموافقة على إزالة وصف الوقف عن المساحة الُمراد استبدالها من مقبرة 

القّسام.

الموافقة على  الّشرعية فـي عكا  1961/2/13 قّررت المحكمة  فـي تاريخ- 
»اتفاقّية الّتبادل« التي بموجبها يتّم الّتنازل عن المساحة المذكورة من أرض 
مقبرة القّسام »مقابل«  30 دونًما فـي قسيمة 2 بحوض 11229  فـي كفر 
المسلمون.  فـيها  يدفن  كقبور  بحيفا، الستغاللها  الكرمل  طيرة  فـي  سمير 
كما أشرنا أعاله فإن الحكومة اإلسرائيلّية كانت قد منحت كل الطوائف 
تلك  مقابل  تأخذ  ولم  سمير  قرية كفر  فـي  كمقابر  الستعمالها  أراض 
األراضي أي مقابل ولم تعقد مع باقي الطوائف صفقات تبادل أراضي، 
وكان  من حق المسلمين أيًضا الحصول على أرض مقبرة فـي كفر سمير، 
بدًلا  القّسام  أرض  اإلسرائيلّية  الحكومة  إلعطاء  حاجة  هناك  تكن  ولم 

ألرض يستحقها المسلمون دون مقابل، مثلهم مثل الطوائف األخرى. 

األرض  تكون  أن  اشترط  الّشرعية  المحكمة  قرار  أن  هنا  اإلشارة  تجدر 
خالية من القبور، بمعنى أنه ال يجوز إبرام صفقة الّتبادل إذا كان فـيها قبور، 
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15 مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـان

رسالة ُمَتَولي وقف االستقالل إلى قاضي المحكمة الّشرعية فـي عكا تطالبه فـيها 
بالمواقفة على »اتفاقّية الّتبادل« 



وعلى الرغم أن قطعة األرض المذكورة كانت مليئة بالقبور، فقد قام طرفا 
الّصفقة )المدعو سهيل شكري ودائرة أراضي إسرائيل( بإخفاء حقيقة وجود 
المحكمة  اشترطته  الذي  الشرط  تجاوز  أجل  من  األرض  قطعة  فـي  قبور 
الّشرعية، األمر الذي يعني أن االتفاقّية باطلة أصال، حيث أنها تتنافى مع  
قرار المحكمة الّشرعية وحيث أن توقيعها تم من خالل إخفاء الحقيقة عن 
المحكمة الّشرعية، حقيقة وجود قبور على األرض وعدم خلوها من القبور.

الحًقا فـي هذا التقرير، سنبّين كيف تّم اثبات وجود قبور فـي القسيمة رقم  
إطار  فـي  المذكورتين   11229 رقم   الحوض  فـي   49 رقم   والقسيمة   47
»اتفاقّية الّتبادل« التي تقضي بأن ينقل ُمَتَولي الوقف المدعو سهيل شكري 
لـ »دائرة أراضي إسرائيل« حق الّتصرف فـي مساحة من أرض مقبرة القّسام.

 

وإليكم صورة من قرار المحكمة الّشرعية فـي عكا 

اىل اعىل: مقربة القّسام فـي 

بلد الّشيخ.  
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17 مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـان

وثيقة قرار رقم )61/11( مرفقة مع كتاب الدعوة إلى المحكمة المركزية فـي حيفا



وثيقة قرار رقم  11 / 61: استجابة قاضي المحكمة الّشرعية فـي عكا 

لطلب ُمَتَولي وقف االستقالل 
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وثيقة من رسالة ُمَتَولي وقف االستقالل، سهيل شكري إلى »مكتب الديانات فـي حيفا« 
ونسخة أخرى إلى »دائرة أراضي إسرائيل« ) 10 / 11 / 1968 (

ما يلي: ُمرفق لصور من وثائق إلجراءات التحاُيل القانوني لالتفاقيات التي وقعت بين ُمَتَولي 
وقف االستقالل، المدعو سهيل شكري ودائرة أراضي إسرائيل، حيث يطالب شكري فـيها 
االهتمام بدفع مبلغ مالي ُمتفق عليه مقابل نقل القبور المدفونة فـي مقبرة القّسام إلى المقبرة 

الجديدة فـي الطيرة.  

19 مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـان



وثيقة لرسالة من مكتب المحامين فـي حيفا )ع. برلنبوم( إلى »دائرة أراضي إسرائيل« 

والمدعو »يوم طوف« يطالبهما بتنفـيذ االتفاقّية

مع ُمَتَولي وقف االستقالل ، سهيل شكري ) 11 / 8 / 1969 (
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وثيقة لرسالة من مكتب المحامين فـي حيفا )ع. برلنبوم( إلى »دائرة أراضي إسرائيل« 

والمدعو »يوم طوف« يطالبهما فـيها بالتنسيق والتعاون الكامل مع ُمَتَولي وقف 

االستقالل، سهيل شكري لتنفـيذ عملية نقل القبور المدفونة فـي مقبرة القّسام إلى المقبرة 

الجديدة فـي الطيرة ) 11 / 8 / 1970 (

21 مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـان



وثيقة لرسالة من الّسلطات اإلسرائيليّة- مكتب الديانات فـي حيفا- إل ى المدعو »يوم 

طوف« و »دائرة أراضي إسرائيل« تبين فـيها تفاصيل دفع األموال حسب اتفاقّية نقل القبور 

الموقعة مع سهيل شكري )تشرين األول/ أكتوبر 1970 (
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وثيقة لسند قبض موقعة باسم ُمَتَولي وقف االستقالل، سهيل شكري ويظهر استالمه 

لمبلغ وقدره 4000 ليرة مقابل - بحسب »اتفاقّية الّتبادل«- تنفـيذ عملية نقل القبور 

من مقبرة القّسام إلى مقبرة الطيرة ) 4 / 9 / 1971 (

23 مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـان



وهاكم صورة للرسالة التي أرسلها ُمَتَولي أوقاف االستقالل المدعو سهيل 
حسن شكري بتاريخ 1969/10/15 لـ »دائرة أراضي إسرائيل«:

 ».. حضرة الفاضل السيد ع* يوم طوف المحترم.. إدارة أراضي 
إلى  باإلشارة  سيدي،  واحترام.  تحية  الشمالي.  اللواء  إسرائيل 
كتابكم من يوم 1969/10/2 رقم- -107351 بكل سرور أرفق 
لحضرتكم طيه صورة المصادقة من محكمة االستئناف الّشرعية 
فائق  بقبول  وتفضلوا  نيِشر.  مقبرة  مبادلة  قرار  على  بأورشليم 

االحترام«. 

مرفق رسالة املُتََويل سهيل 

شكري إىل »دائرة أرايض 

إرسائيل«

الحكومة،  ِقبل  من  المعين  الوقف  ُمَتَولي  أن  هنا،  إليه  اإلشارة  المهم  من 
حرص على أن يقدم مستنًدا غير موقع من ِقبل محكمة االستئناف الّشرعية 
فـي القدس، التي أسماها »أورشليم«، بادعاء أن محكمة االستئناف صادقت 
األراضي،  دائرة  مع  بالشراكة  الُمَتَولي  ذلك  واستمر  الصفقة  على  أيًضا  هي 
وذلك فـي ظل إخفاء حقيقة وجود قبور فـي القسيمة وحقيقة بطالن االتفاقّية. 

24



قرار محكمة االستئناف الّشرعية فـي القدس بيوم 1969/10/7
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الّتبادل«،  »اتفاقّية  بـ  يسمى  ما  على  التوقيع  تم   1970/8/9 تاريخ  فـي   -
المدعو سهيل شكري، لما  الوقت،  الوقف فـي ذلك  ُمَتَولي  وبموجبها سلم 
تسمى »سلطة أراضي إسرائيل« غالبية مساحة مقبرة »القّسام« )تقريبا 31 
دونًما، منها 15 دونًما سبق مصادرتها( فـي مقابل تخصيص قطعة أرض 
للمسلمين فـي مجمع المقبرة بـ »كفر سمير« فـي طيرة الكرمل فـي حيفا، مع 
أن السؤال هنا: لماذا اضطر المسلمون إلى تبادل األرض مقابل حصتهم 
المسيحية  الطائفتين  أبناء  بينما  سمير«  »كفر  منطقة  فـي  المقبرة  فـي 

واليهودية ُخصصت لهم قطعة أرض مجاًنا لدفن موتاهم؟ 

غير أن اتفاقّية الّتبادل لم يتم توقيعها من قبل سهيل شكري نفسه، ولكن 
تم التوقيع »نيابة عنه« من قبل شخص صهيوني يدعى »عوفـيد يوم طوف« 
)تبين أنه اسم وهمي(، الذي أجرى المفاوضات مع نفسه )نيابة عن المدير، 
قام  بموجبه  والذي   ،1968 عام  قبل شكري من  لتوكيل رسمي من  وفًقا 
صفقة  على  بالتوقيع  طوف«  يوم  »عوفـيد  المدعو  بتفويض  شكري  سهيل 
الّتبادل، ورغم أن صفقة الّتبادل قد أبرمت بين »دائرة أراضي إسرائيل«، 
والمدعو »عوفـيد يوم طوف« بالوكالة عن سهيل شكري، إال أنه تبين الحًقا 
أن هناك شركة »كيرور اَْحَزكوت« التجارية التي  تدعي ملكيتها على مساحة 
15 دونًما من أرض مقبرة القّسام بادعاء أنها كانت قد اشترتها من »دائرة 
أراضي إسرائيل« من أجل إقامة مجمع تجاري هناك. وبعد البحث الذي 
أجرته مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان فـي الناصرة، تبين أن »دائرة أراضي 
إسرائيل« قد باعت هذا الجزء للشركة بحّجة أنها امتلكته من خالل اتفاقّية 
وأنها  المقبرة  المساحة ليست جزًءا من  أن هذه  بادعاء  المذكورة  الّتبادل 

خالية من القبور. 

لقد قامت مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان وهيئة ُمَتَولي أوقاف حيفا بإجراء 
مسح شامل للمقبرة، وتبين أن جميع أرض المقبرة تشمل على قبور لموتى 
امتلكته من  الذي  الجزء  الدولة أن هذا  ادعاء  مسلمين وأنه ال صحة فـي 
خالي  للشركة  باعته  والتي  السابق  الوقف  ُمَتَولي  مع  الّتبادل  اتفاقّية  خالل 

من القبور.

وثيقة: صور لتوقيع اتفاقّية تبادل تعود للعام 1970
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إن من بين البينات التي تثبت أنه تّم الّتحايل على المحكمة الّشرعية فـي 
مسألة وجود قبور فـي القسيمة هي الّتطورات التي حدثت الحًقا، ففـي 
تاريخ 1991/11/19 عقدت جلسة فـي جامع االستقالل، بين ممثل عن 
»دائرة أراضي إسرائيل« وبين ممثل عن  ُمَتَولي الوقف بحضور القاضي 
سليم سمارة قاضي المحكمة الّشرعية، وفـي إطار الّجلسة فصلت »دائرة 
أراضي إسرائيل« بنود »اتفاقّية الّتبادل« وادعت أن األرض ملك لدائرة 
األراضي وفًقا لتلك االتفاقّية وأن هناك أناس قد قاموا مؤخًرا بأعمال 
دهان وتنظيف القبور دون صالحية. فـي نهاية الّجلسة، طلب القاضي 
سليم سمارة أن تقوم دائرة األراضي بتقديم الوثائق المتعلقة باالتفاقّية. 

بتاريخ  رسالة  سمار  سليم  للقاضي  إسرائيل«  أراضي  »دائرة  أرسلت 
1991/12/1، أشارت فـيها إلى أنه ضمن »اتفاقّية الّتبادل« كان الُمَتَولي 
سلطات  إلى  نقلت  التي  المنطقة  فـي  القبور  بتفريغ  أيًضا  »تعّهد  قد 

بوابة املقربة اإلسالمية فـي 

القرية، وفوقها نقش لآلية 26 

من سورة الرحمن: “كل من 

عليها فان” )نيسان/ أبريل 

1991( ]بلد الّشيخ[

بوابة مقربة القّسام اإلسالمية 

من الجهة الجنوبية، يظهر 

الجرس املقام فوق املقربة

مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـان
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التطوير )قسيمتي 47 و 49( وأن الُمَتَولي قد طلب من أجل هذا العمل 
 400 1971/2/4 مبلًغا وقدره  القبور( أن يتقاضى يوم  الرفاة من  )نقل 
ليرة. مقابل إجراءات نقل القبور فـي ذلك الوقت، ولكن لسبب ما لم 

يكتمل حتى يومنا هذا«. 

ونص الرسالة أعاله يثبت أن هناك قبوًرا كانت وال زالت موجودة  فـي 
القسيمة األمر الذي يبطل االتفاقّية كونها تتنافى مع شرط إجازة االتفاقّية 

الذي اشترطته المحكمة الّشرعية وهو خلو القسيمة من القبور.  

محكمة  فـي  دعوى  إسرائيل«  أراضي  »دائرة  قدمت   1999/6/24 فـي   -
قضائي  ضد  أمر  99/16230( الستصدار  الملف:  )رقم  حيفا  فـي  الّصلح 
الُمَتَولي وضد لجنة أمناء الوقف فـي حيفا. جاء فـيها أنه وفق صفقة الّتبادل 
كان على الُمَتَولي أن ينقل جميع رفات الموتى من كل القبور التي فـي 
القسيمة التي تسلمتها »دائرة أراضي إسرائيل« إال أنه لم يكمل عملية 
قرار  بإصدار  المحكمة  طولبت  الدعوى  تلك  إطار  وفـي  الّرفات،  نقل 
مقبرة  إلى   47 قسيمة  فـي  الموجودة  القبور  بنقل  عليهم  عى  الُمدَّ ُيلزم 
المسلمين فـي طيرة الكرمل، أو لقسيمة 11229/48، أو ألي مكان أخر.

رضيح الّشيخ عّز الدين القّسام فـي بلد الّشيخ، وقد زالت عنه األلواح الرخامية 

)نيسان/ أبريل 1991( ]بلد الّشيخ[

32



أمر  إلصدار  طلبا  إسرائيل«  أراضي  »دائرة  قدمت   1999/11/14 فـي   -
مؤقت ضد ُمَتَولي وقف جامع االستقالل، وضد لجنة الُمَتَولي المسلمين فـي 
عى عليهم   حيفا، وتم استصدار قرار حكم غيابي يوم 2000/1/11  ُيلزم الُمدَّ
بتنفـيذ عملية نقل الّرفات التي فـي القبور المتواجدة فـي القسيمة 47  إلى 
مقبرة المسلمين فـي طيرة الكرمل أو إلى قسيمة 48 أو إلى أي مكان أخر.

كل الوثائق أعاله تثبت زيف الصورة التي قدمها أطراف اتفاق الّتبادل 
للمحكمة الّشرعية وزيف اّدعائهم أن القسيمة خالية من القبور )الشرط 
االتفاقّية  أن  ويثبت  الصفقة(  إلجازة  الّشرعية  المحكمة  فرضته  الذي 
باطلة أصًلا، ولكن القضاء اإلسرائيلي الجائر، وتنفـيًذا لخطط مصادرة 
الواضحة من أجل شرعنة  الحقيقة  تغاضى عن هذه  الوقفـية،  األراضي 

سلب أرض الوقف.

عىل اليسار : صورة جوية ملقربة القّسام )املقربة محددة باللون األحمر( 

عىل اليمني: القسم املصادر من مقربة القّسام كام يظهر فـي االطار االصفر
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دعوة قدمتها سلطة “دائرة أراضي إسرائيل” حملكمة الّصلح بحيفا ضد ُمَتَولي 
الوقف لنقل الرّفات املتواجدة فـي القسيمة 47 )2000/1/11(

دعوة قدمتها سلطة “دائرة أراضي إسرائيل” حملكمة الّصلح بحيفا ضد ُمَتَولي الوقف لنقل 
الرّفات املتواجدة فـي القسيمة 47 )2000/1/11(

كما ذكرنا آنفا، فان الّسلطات اإلسرائيلّية عملت من خالل عّدة مسارات 

وعّدة قوانين لالستيالء على أرض الوقف، وكان أحد هذه المسارات هو 

أو  العام  للصالح  األرض  الستعمال  النية  بحّجة  الوقف  أرض  مصادرة 

لمصلحة الجمهور ثم تأجير األرض لُمّدة 49 عاًما لشركة عقارات ومن 

ثم تحويل التأجير إلى تمليك األرض لتلك الّشركة. 

وهذا ما قامت به الّسلطات اإلسرائيلّية فـيما يتعلق بأرض وقف مقبرة 

القّسام، حيث صادرت األرض ثم أجرتها لشركة عقارات تدعى »كيرور 

اَْحَزكوت« لُمّدة 49 عاًما ثم عدلت االتفاقّية إلى اتفاقّية تمليك األرض 

لتلك الّشركة بدل التأجير. 

دعوة قدمتها سلطة »دائرة أراضي إسرائيل« لمحكمة الّصلح بحيفا ضد 
ُمَتَولي الوقف لنقل الّرفات المتواجدة فـي القسيمة 47 )2000/1/11(
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دعوة قدمتها سلطة »دائرة أراضي إسرائيل« لمحكمة الّصلح بحيفا ضد 
ُمَتَولي الوقف لنقل الّرفات المتواجدة فـي القسيمة 47 )2000/1/11(
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دعوة قدمتها سلطة »دائرة أراضي إسرائيل« لمحكمة الّصلح بحيفا ضد 
ُمَتَولي الوقف لنقل الّرفات المتواجدة فـي القسيمة 47 )2000/1/11(
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دعوة قدمتها سلطة »دائرة أراضي إسرائيل« لمحكمة الّصلح بحيفا ضد 
ُمَتَولي الوقف لنقل الّرفات المتواجدة فـي القسيمة 47 )2000/1/11(
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كما ذكرنا آنًفا، فان الّسلطات اإلسرائيلّية عملت من خالل عّدة مسارات 
المسارات  هذه  أحد  وكان  الوقف،  أرض  على  لالستيالء  قوانين  وعّدة 
أو  العام  للصالح  األرض  النّية الستعمال  بحّجة  الوقف  أرض  هو مصادرة 
لمصلحة الّجمهور ثم تأجير األرض لُمّدة 49 عاًم ا لشركة عقارات ومن ثم 

تحويل التأجير إلى تمليك األرض لتلك الّشركة. 

مقبرة  وقف  بأرض  يتعلق  فـيما  اإلسرائيلّية  الّسلطات  به  قامت  ما  وهذا 
»كيرور  تدعى  عقارات  لشركة  أجرتها  ثم  األرض  صادرت  حيث  القّسام، 
اَْحَزكوت« لُمّدة 49 عاًما ثم ُعّدلت االتفاقّية إلى اتفاقّية تمليك األرض لتلك 

الّشركة بدل التأجير.

- فـي سنة 2013 تم تسجيل حقوق ملكية أرض وقف القّسام على اسم 
شركة »كيرور اَْحَزكوت«. 

فـي  الّصلح  لمحكمة  اَْحَزكوت«  »كيرور  شركة  قدمت   2014 سنة  فـي   -
»كريات بياليك« )الكَريوت( فـي خليج حيفا، دعوى قضائّية ضد مؤسسة 
األقصى للوقف والتراث، وضد الُمَتَولي على أوقاف جامع االستقالل، تطالب 
عى عليهم من دخول أرض  فـيها من المحكمة بإصدار قرار حكم يمنع الُمدَّ
الوقف أو تنفـيذ أعمال صيانة وتنظيف بحّجة أن أنها هي صاحبة الملكية 
على األرض، وقد شملت الدعوى طلب شركة »كيرور اَْحَزكوت«، إصدار أمر 
من المحكمة يقضي بإزالة 23 قبًرا من مقبرة القّسام التي تضم قبر الّشهيد 
المقبرة.  أرض  على  اقتصادية  مشاريع  إقامة  أجل  من  القّسام  الدين  عّز 
السياسية  والقيادات  الّشخصيات  العديد من  المحكمة  فـي جلسة  وشارك 
والدينية، فـيما احتشد عدد من أهالي حيفا وبلد الّشيخ خارج مبنى المحكمة 
القبور  على  االعتداء  تدين  الفتات  خاللها  رفعوا  احتجاجّية،  وقفة  ونّظموا 

وترفض انتهاك حرمة األموات.

احتشاد عدد من أهايل حيفا 

وبلد الّشيخ خارج مبنى 

محكمة الكَريوت )خليج 

حيفا(- 2014
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تسجيل الحقوق على اسم شركة »كيرور اَْحَزكوت« سنة 2013
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المحامي محمد سليمان إغبارية، الذي تابع  ملف المقبرة من قبل مؤسسة 

األقصى للوقف والتراث )المؤسسة التي تم حظرها الحقا عام 2015 بحّجة 

أنها من مؤسسات الحركة اإلسالمية التي يرأسها الّشيخ رائد صالح( بين أن 

المحكمة قررت تأجيل البت فـي القضية وطلبت من النيابة إعادة صياغة 

الئحة الدعوى لوجود مغالطات فـيها. 

الّشركة  بين  تسوية  إلى  الوصول  بإمكانية  وقتئٍذ،  المحكمة،  ألمحت  وقد 

والدولة باستثناء هيئة األوقاف، تقضي بتعويض الّشركة عوًضا عن أرض 

المقبرة. فـيما أّكد طاقم الدفاع أّكد للمحكمة وقفـية المقبرة وقدسيتها وعلى 

ضرورة احترام حرمة األموات، وأن أي مّس بشبر منها ُيعد انتهاًكا واضًحا 

ومّسا بمشاعر المسلمين، وليس فقط فـي حيفا إنما فـي العالم بأسره، وأّكد 

تضم  عليها  االستيالء  الّشركة  تنوي  التي  المساحة  أن  أيًضا  الدفاع  طاقم 

عشرات القبور اإلسالمية. وذلك ضمن حلقة من مسلسل تصفـية األوقاف 

اإلسالمية الذي تنفذه المؤسسة اإلسرائيلّية عبر جهات مختلفة. كما صّرح 

محمد  المحامي  )وقتئٍذ(،  والتراث  للوقف  األقصى  مؤسسة  رئيس  بذلك 

صبحي جبارين.

بدوره  دغش،  خالد  حيفا«،  أوقاف  ُمَتَولي  »هيئة  فـي  والعضو  المحامي 

)الكَريوت( كما  فـي  الّصلح  محكمة  ِقبالة  تضامنية  لوقفة  نداء  وجه  قد 

أعقاب محاولة  فـي  وذلك  لجنة شعبية،  لتشكيل  ودعوة  عاجًلا  نداًء  وجه 

بلد  فـي  القّسام  الدين  عّز  مقبرة  من  جزء  على  السيطرة  إسرائيلية  شركة 

القّسام،  مقبرة  إن  وقال  الملف،  هذا  مالبسات  واستعرض دغش  الّشيخ. 

وهي بملكية أوقاف حيفا االستقالل والجرينة، تتعرض إلى هجمة إجراءات 

من أمام قاعة محكمة الّصلح 

فـي “الكَريوت”- 2014
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قضائّية خطيرة تمهيًدا لالقتطاع منها إلقامة مشروع تجاري لصالح شركة 

إسرائيلية.

وذّكر المحامي خالد دغش أن الّشركة اإلسرائيلّية قدمت طلًبا عاجًلا إلى 
محكمة الّصلح فـي »الكَريوت« من أجل نبش القبور وإخالئها من المقبرة، 
استناًدا إلى قرار غيابي تدعي أن محكمة أصدرته قبل 15 عاًما. فـي حين 
قّررت المحكمة تأجيل البّت فـي طلب شركة »كيرور اَْحَزكوت« إزالة عدد 
من القبور فـي جزء من مقبرة القّسام إلى حين سماع الّشهود وتجميع األدّلة.

من بين االّدعاءات التي ادعتها شركة »كيرور اَْحَزكوت« فـي الدعوى التي 
قدمتها لمحكمة الكَريوت عام 2014 هو االّدعاء أن هناك حكًما نهائًيا قد 
صدر فـي تاريخ 2000/1/11 ضد لجنة ُمَتَولي وقف القّسام، وأن هذا القرار 
عى عليهم  وبحّجة أنهم لم يقدموا  ُملزم رغم كونه قراًرا قد صدر بغياب الُمدَّ

الئحة جوابية ضد الدعوى التي قد تم تقديمها ضدهم.

ورًدا على ذلك االّدعاء، قالت هيئة ُمَتَولي أوقاف حيفا االستقالل والجرينة 
إنها لم تكن طرًفا ألي إجراء قانوني تدعيه هذه الّشركة اإلسرائيلّية... »لم 
نستلم ولم نعلم بأي إجراء قانوني يخص مقبرة القّسام، ونستهجن أمر 
أية  نرفض  بل  نوافق،  ولن  لم  وتفصيال،  ونرفضه جملة  الغيابي  القرار 

محاولة للمساس بقدسية المقبرة أو أية محاولة االقتطاع من أرضها«.

وجمعية  مؤسسة  ولكل  بالعالم  حر  إلى كل  استغاثة  نداء  الهيئة  ووجهت 
والوقوف  لمساعدتها  وخارجها  البالد  فـي  حقوقية  وغير  حقوقية  وجهة 
كل  فـي  حولها  االلتفاف  إلى  ودعت  الهجمة،  لهذه  للتصدي  بجانبها 
الخطوات والقرارات التي سيتفق عليها، وقالت إنها »دعوة عاجلة إلى كل 
مهني ومختص للتواصل معنا لتنسيق العمل، وهي دعوة ألحزابنا وحركاتنا 
لوقف  سريعة  خطوات  التخاذ  وخارجها  الكنيست  فـي  وممثلينا  الوطنية 

الهجمة«. وفق البيان.

االتفاقيات  كافة  حيفا  فـي  الّشرعية  المحكمة  ألغت   ،2016/2/15 فـي   -
والعقود التي أبرمتها لجنة الوقف السابقة والمعزولة رسمًيا منذ العام 2009 
ا  إنجاًز ذلك  واعتبر  شرعية،  وغير  قانونية  غير  المحكمة  اعتبرتها  والتي 
مهني  نضال  أعقاب  فـي  حيفا،  فـي  االستقالل  وقف  ُمَتَولي  للجنة  تاريخًيا 

وجماهيري وقانوني متواصل فـي العقد األخير.
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قّدمها  التي  القضائّية  الدعوى  بعد  المحكمة،  أصدرته  الذي  القرار  وجاء 
المحامي فريد حسين باسم لجنة ُمَتَولي وقف االستقالل فـي حيفا للمحكمة 
الّشرعية مطالبا المحكمة بـ«إلغاء كافة االتفاقيات المشبوهة وغير القانونية 
التي أبرمتها لجنة الوقف المعزولة«. واستجاب القاضي هاشم سواعد لطلب 
لجنة ُمَتَولي وقف االستقالل معلًنا عن إلغائه كافة االتفاقيات السابقة، وكما 
والتي  الُمّدعي  للطرف  المحامي  وأتعاب  تكاليف  بدفع  األول  الطرف  ألزم 

تبلغ 15 ألف شيكل.

جدير بالذكر، أن هذا القرار جاء أيًضا استمراًرا لقرار القاضي عدنان عدوي 
عام 2009 فـي عزل اللجنة السابقة واستمراًرا لقرارات القاضي إياد زحالقة 
األوقاف  األخيرة، حيث دعما ملف  السنوات  فـي  الملفات  فـي  الذي نظر 

ودفعا لتشكيل لجنة الُمَتَولين الوطنية العاملة منذ العام 2009.

سابقة  يشّكل  القرار  هذا  إن  قالت  بدورها،  االستقالل،  وقف  ُمَتَولي  لجنة 
وبداية  التسعين  سنوات  فـي  أبرمت  صفقات  إلغاء  المجال  تتيح  قانونية 
االستقالل  أوقاف كمقبرة  بيع  إلى  أّدت  السابقة،  الوقف  لجنة  األلفـين من 
لمصالحهم  الوقف  من  قانوني  غير  بشكل  واالستفادة  الجرينة  ومسجد 
من  ُعّينت  الحالية  االستقالل  وقف  ُمَتَولي  لجنة  أن  مؤكدة  الشخصية. 
بيع  صفقات  ضد  جماهيري  نضال  بعد   2009 عام  الّشرعية  المحكمة 
على  وجماهيرًيا  قانونًيا  نضاًلا  تخوض  وهي  حيفا،  فـي  األوقاف  وتصفـية 
مدار العقد األخير للدفاع عن األوقاف وتحريرها وصيانتها وإبطال صفقات 
المصادرة والبيع المشبوهة، أعضاؤها هم: الّشيخ رشاد أبو الهيجاء، الحاج 
فؤاد أبو قمير، المحامي سامي شريف، المحامي خالد دغش، سهيل بشكار 
فريد  المحامي  من  اللجنة كل  ويرافق  سويطات.  عيد  األستاذ  والمرحوم 

حسين المستشار القانوني للجنة ومخطط المدن عروة سويطات.

وبناء على ما تقدم، فقد أطلقت لجنة ُمَتَولي وقف االستقالل حملة شعبية 
الحفاظ  فـي  وتقوم  للوقف  مصادرة  لمخططات  وتصّدت  األوقاف  لدعم 

وصيانة األوقاف فـي حيفا.

- فـي 2016/6/20، تقدم المحامي مصطفى سهيل محاميد باسم مؤسسة 
ميزان لحقوق اإلنسان إلى المحكمة الّشرعية فـي عكا بطلب مراجعة ملفات 
أي  تصوير  ونسخ/   62/24  ،61/11  ،65/10 المرقمة  الّشرعية  المحكمة 
الّشرعية  المحكمة  أمانة  من  »ميزان«  محامي  وطلب  الملف.  من  مستند 
االلتزام باألمر وتحديد موعد لمراجعة الملفات وتصويرها. وذلك بناء على 

قرار محكمة الّصلح فـي »الكَريوت« من يوم 2016/6/6. 
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رسالة »ميزان« إلى المحكمة الّشرعية فـي عكا يوم 2016/6/20
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رسالة »ميزان« إلى المحكمة الّشرعية فـي القدس يوم 2016/6/20

وفـي نفس اليوم أيًضا تقدم محامي »ميزان« بطلب مشابه إلى المحكمة الّشرعية فـي القدس 
لمراجعة ملف القضية الّشرعية رقم 69/9، ونسخ/ تصوير أي مستند من الحالة أعاله. 
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رسالة »ميزان« إلى المحكمة الّشرعية فـي حيفا يوم 2016/6/26

- كما وتقدم المحامي مصطفى محاميد باسم مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان برسالة أخرى إلى 
المحكمة  ملفات  بمراجعة  فـيها  وطالب   2016/10/26 تاريخ  فـي  حيفا  فـي  الّشرعية  المحكمة 
الّشرعية المرقمة 5/10، 61/11، 62/24 ونسخ/ تصوير أي مستند من الملف، بناء على قرار 

محكمة الّصلح فـي »الكَريوت« بيوم 2016/6/6.
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فتوى للدكتور مشهور فّواز؛ رئيس المجلس اإلسالمي لإلفتاء بتاريخ 2016/11/27

- فـي 2016/11/27، قدم الدكتور مشهور فواز؛ رئيس المجلس اإلسالمي لإلفتاء فـي الّداخل 
فـي  الّصلح  محكمة  أمام  وشهادته  الّشرعية  النظر  وجهة  يمثل  الذي  المهني  رأيه  الفلسطيني 
»الكَريوت« وصّرح بأنه »حسب الشريعة اإلسالمية يحرم رفع القبور فـي المقابر العامة ألن فـي 
ذلك تضييًقا على المسلمين، فاألصل الشرعي أال يرفع القبر وال ُيبنى، ولكن مع التأكيد ولفت 
االنتباه أنه إن بني القبر فال يهدم ألن ذلك يتنافى مع حرمة ومكانة اإلنسان التي ال تزول بموته 

كما ويتنافى مع قدسية المقبرة الّدائمة والباقية ولو بعد اندراسها لو تقّدم الّزمان وطال«. 



جلسة  »الكَريوت«،  فـي  الّصلح  محكمة  فـي  عقدت   2017/11/30 فـي   -
البت  تأجيل  القّسام  وتم  الدين  الّشيخ عّز  لمناقشة ملف مصادرة مقبرة 
بمسألة أرض مقبرة القّسام إلى موعد الحق. وتوصل األطراف إلى اتفاق على 
تعيين خبير مختص فـي طبقات األرض والتربة )جيولوجي( وأيًضا خبير فـي 
الشريعة اإلسالمية، لتحديد  قضية وجود قبور فـي المنطقة المحددة، وحكم 

الشرع فـي قضية القبور.

وبحثت محكمة الّصلح، فـي ملف مصادرة مقبرة الّشيخ عّز الدين القّسام، 
بحضور أعضاء لجنة »ُمَتَولي وقف حيفا« باإلضافة إلى محامين ومؤسسة 
وقيادات  األهالي  من  العشرات  المقبرة،  عن  للدفاع  تصدت  التي  ميزان 

سياسية واجتماعية، وأحفاد شهداء ُدفن أقرباؤهم فـي مقبرة القّسام.

الملف  هذا  فـي  القانونية  المرافعة  االنسان  لحقوق  ميزان  مؤسسة  تَوّلت 
وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادات األطراف وإلى شهادات 
أشخاص من سكان حيفا وسكان قرية بلد الّشيخ الُمهّجرة والذين أشاروا فـي 
شهاداتهم التي قدمت للمحكمة إلى أماكن القبور التي ُدفن فـيها أقرباؤهم 
فـي السابق والتي تفند فـيها ادعاءات الّشركة التجارية أن المقبرة ال يوجد 
15 دونًما من  الـ  يقارب  ما  الحديث عن مساحة  يدور  قبور، حيث  فـيها 
أن  ميزان  مؤسسة  وأّكدت   .47 قسيمة  فـي  الواقعة  القّسام  مقبرة  أرض 
الدولة كانت على علم بأن أرض المقبرة فـيها قبور، إال أنها قامت ببيعها 

لشركة خاصة بادعاء أنها خالية من القبور.

اىل أعىل: طاقم محامي مؤسسة ميزان من اليمني إىل اليسار: مصطفى محاميد، عمر خامييس، 

أحمد دهامشة، وفـي الخلف يجلس املحامي عبد الرؤوف موايس.

مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـان

47



القّسام، لفحص  بمعاينة مقبرة  الخبراء  قام عدد من   2018/1/30 فـي   -
لمتابعة  استمراًرا  وذلك  الموتى،  قبور  أماكن  فـيها  توجد  التي  المساحات 
ملف مصادرة مقبرة القّسام. وأّكدت مؤسسة الميزان الُمترافعة عن ُمَتَولي 
حيفا فـي الملف فـي بيان أصدرته جاء فـيه: »بعد مسح شامل قامت به 
»ميزان« تأكد أّن القبور موجودة بكل مساحات المقبرة األمر الذي يبطل 

صفقة البيع المزعومة ويلغي اّدعاء الّشركة«.

قبور  على  العثور  تم  فقد  جزئية(،  )حفريات  للخبراء  أولي  لفحص  ووفًقا 
تحت سطح األرض، فـي األرض التي تزعم شركة »كيرور اَْحَزكوت« شرائها، 

اىل اليمني: معاينة القبور 

فـي مقربة القسام-  

2018/1/30
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ومساحتها 15 دونًما. وهذا الكشف ُيفند مزاعم الّشركة بأن األرض خالية، 
علًما أنها فـي كل األحوال هي جزء من أرض المقبرة، التي هي وقف إسالمي 

خالص. 

- فـي 2018/2/4 وبعد إجراء فحص جزئي وأولي الذي تبين من خالله أّن 
المنطقة المشار إليها تحوي على قبور مخفـية تحت األرض، عمم كٌل من 
اإلنسان، جمعية  لحقوق  ميزان  استقالل حيفا، مؤسسة  ُمَتَولي وقف  هيئة 
الدفاع عن حقوق المهجرين، وحراك طنطور بياًنا أّكدوا من خالله أّن نتائج 
هذا  فـي  مخفـية  قبور  وجود  القاطع  بالدليل  تؤكد  األولية  الخبراء  فحص 
أو  التراب  أو تغطت بطبقات  أخفـيت  أو  اختفت  أن شواهدها  ولو  الجزء 
اندثرت بتأثير عوامل الطبيعة والزمن. كما أّكدوا أنه ال حاجة باالستمرار 

بعملية الفحص فـي كامل مساحة الـ 15 دونًما وأن النتائج األولية كافـية.

وأوضحوا فـي البيان أيًضا أّن هيئة ُمَتَولي وقف االستقالل فـي حيفا، المالك 
ُيشترى،  ُيباع وال  األرض هي أرض وقف ال  وأّن  المقبرة،  القانوني ألرض 
وعليه ال يوجد أي اعتراف بأي صفقة أو أي مصادرة أجريت بخصوصها. 
وحذروا من محاولة المساس بالمقبرة وبأي جزء منها، كما حّذروا كل من 
تسّول له نفسه، وكل جهة أو شركة أو مقاول، كانوا من كانوا، من محاولة 
العبث بأي جزء من المقبرة، رافضين أي محاولة نبش أو حفر فـي أرض 
المقبرة ألنه يعتبر تعد سافر وانتهاك لحرمة القبور وكرامة األموات، كما أنه 

اعتداء صارخ على حرمة األوقاف.

الجهة  هي  االستقالل  وقف  ُمَتَولي  هيئة  أّن  البيان  على  الموقعون  وشّدد 
ترتئيها  التي  الخطوات  باتخاذ  وأخالقًيا،  قانونًيا وشرًعا  المخّولة،  الوحيدة 
الّشيخ،  القّسام فـي بلد  صواًبا فـي الملف الشائك قانونًيا بخصوص مقبرة 
مؤسسة  من  مهنيين  محامين  بطاقم  المحكمة  فـي  وممثلة  مدعومة  وهي 
المقابر  األوقاف عامة وقضايا  بقضايا  أكفاء وذوي خبرة كبيرة،  “ميزان”، 

خاصة.

- فـي 2018/3/6 أصدر البروفسيور أحمد ناطور، أستاذ الشريعة اإلسالمية 
فـي كلية الحقوق فـي الجامعة العبرية ورئيس محكمة االستئناف الشرعي 
العليا سابقا، فتوى بناء على توجه مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان وُمَتَولي 
جزء  الستبدال  الشرعي  الحكم  حول  بسؤال  حيفا  فـي  االستقالل  وقف 
ُمَتَولي وقف االستقالل  القبور فـيها، حيث قام  المقبرة ونبش  من أرض 
حيفا  عكا-  محكمة  قاضي  من  قرار  باستصدار  شكري-  سهيل  آنذاك- 
الشرعي- موسى الطبري باستبدال جزء من المقبرة بأرض أخرى تسجل 
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كمقبرة إسالمية، على أن يكون هذا الجزء خالًيا من القبور، وقد قيل إن 
هذا القرار قد صودق عليه من ِقبل محكمة االستئناف الّشرعية باقتضاب 
شديد بتاريخ 1969/10/7 وذلك بهيأة القضاة حسني الزعبي وأمين مدلج 
الُمَتَولي قد تعاقد  اَْحَزكوت« أن  وتوفـيق عسلية، ثم ادعت شركة »كيرور 
على ذلك، ولدى اعتراض المسلمين على ذلك أمام المحكمة اإلسرائيلّية 
إذا كانت  المقبرة لفحص ما  فـي  بالحفر  يقوم خبراء  بأن  فقد أمرت هذه 

هناك قبور أم ال. 

ويمكن تلخيص فتوى البروفسيور أحمد ناطور فـي ما يلي: 

وفقا  شرعي   مسوغ  له  يكن  لم  المقبرة  أرض  »استبدال«  إن      
لشروط  االستبدال حيث لم تتوفر أي من هذه الشرائط أصال. 

من  جزء  عن  األوقاف«  اسم  »رفع  أسماه  بما  القاضي  قرار  إن      
المقبرة ال أساس له شرعا، فهو غريب عجيب ال يستند إلى حكم 
شرعي، حيث إن حرمة الموتى وترابهم الموقوف على الدفن إنما 
عقيدة  من  جزء  وهي  ُتزال  وال  تزول  ال  دائمة  قائمة  حرمة  هي 

المسلمين وطبيعي أنها ليست منوطة بتقدير القاضي. 

على  وكان  القبور  نبش  فـي  فاحشا  إثما  الُمَتَولي  ارتكب  لقد      
القاضي عزله عن الوالية بسبب ذلك فورا. 

إن شهادة موظفـي الدولة والُمَتَولي آنذاك بنبش القبور واستخراج      
رفات الموتى لهو قاطعة على أن األرض مقبرة مستخدمة وفـيها 

قبور منتشرة. 

إن هذا الدليل الذي ال خالف عليه يجعل االستبدال باطال من      
أساسه الشتراط القاضي خلو األرض من القبور. 

ال يجوز استغالل أرض المقابر للزرع أو البناء أو أي نوع من أنواع      
االستغالل طالما كانت األرض موقوفة على الدفن. 

مرفق صور من فتوى البروفسيور أحمد ناطور فـي 2018/3/6
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الفلسطيني،  الّداخل  أبناء  من  العشرات  استجاب   ،2018/4/11 فـي   -

لنداء اللجنة الّشعبية للدفاع عن مقبرة القّسام فـي بلد الّشيخ، وحضروا إلى 

المقبرة من أجل الّتصدي لمحاولة نبش القبور بحّجة التحقق من وجودها. 

ومنع التواجد الشعبي الجهات اإلسرائيلّية من تنفـيذ عملية نبش القبور، 

رغم محاوالت الشرطة إجبار األهالي على الّسماح لـ »الُمحّقق الجيولوجي« 

من القيام بنبش القبور، بزعم أنه مكلف من قبل المحكمة. واعتبرت اللجنة 

فـي بيان أصدرته أن »هذه الخطوة من قبل الجهات اإلسرائيلّية هي إجرامية 

مرفوضة من قبلنا كأهالي وعائالت موتى مقبرة القّسام وكلجنة شعبية«.

اىل أعىل: العرشات من أبناء الّداخل الفلسطيني يتصدون ملحاولة نبش القبور فـي مقربة القّسام
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بمنطقة  »الكَريوت«  فـي  الّصلح  محكمة  فـي  عقدت   2018/7/15 فـي   -
إلى طعون  القّسام«، حيث استمعت  للنظر فـي ملف »مقبرة  حيفا، جلسة 
وطلب الّشركة اإلسرائيلّية »كيرور اَْحَزكوت«، تجريف حوالي 15 دونًما من 
أرض مقبرة  القّسام، والتي صادرت إسرائيل منها حوالي 30 دونًما منها 

فـي خمسينيات القرن الماضي.

الّشركة،  مزاعم  المقبرة  فـي  المدفونين  الموتى  وذوي  حيفا  أهالي  ورفض 
»كيرور  اإلسرائيلّية  الّشركة  مع  المشبوهة  للصفقة  الّتصدي  على  وأصروا 
اَْحَزكوت«، التي تهدف وفق تأكيداتهم، السيطرة على المقبرة لصالح مشاريع 

تجارية ونبش قبور األموات فـيها.     

وترافع فـي الملف من طرف لجنة ُمَتَولي الوقف، طاقم محامين من مؤسسة 
ميزان لحقوق اإلنسان: المحامي مصطفى سهيل، والمحامي عمر خمايسي، 
إلى جانب المحامي حّسان طباجة، الموكل فـي الملف من قبل أهالي الموتى 

المدفونين فـي المقبرة. 

وقد كانت جلسة المحكمة ُمطّولة، وبحثت فـي الكثير من تفّرعات الملف، 
وقد فاجأ القاضي طاقم المحامين بعرض فكرة شراء القسم المتنازع عليه 
واألهالي، فكان  الوقف  ُمَتَولي  لجنة  قبل  اَْحَزكوت« من  مع شركة »كيرور 
بالعديد من  مرتبطة  والطرح،  السؤال  هذا  على  اإلجابة  بأن  المحامين  رد 
األطراف من بينها لجنة ُمَتَولي الوقف والهيئات القيادية للداخل، كما يرى 
طاقم الدفاع أن مسألة دفع تعويضات للشركة المذكورة، يجب أن تتحّملها 
المقبرة  أرض  بتسريب  قامت  التي  الجهة  بصفتها  اإلسرائيلّية،  المؤسسة 

المتنازع عليها إلى الّشركة صاحبة الزعم بملكية قسم من المقبرة. 

أهايل حيفا وذوي املوىت 

املدفونني فـي مقربة القّسام 

فـي محكمة الّصلح فـي 

“الكَريوت”- )2018(
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مدير مؤسسة ميزان، 

املحامي عمر خامييس 

واملحامي خالد دغش من 

لجنة املُتََولني فـي محكمة 

الّصلح فـي “الكَريوت” 

)2018(

وأمهلت المحكمة طاقم الدفاع لُمّدة شهر إلعطاء الرد على مقترح القاضي 

شراء القسم المتنازع عليه من المقبرة، كما تلقى طاقم الدفاع العديد من 

األسئلة فـي صلب الملف من قبل القاضي الذي قيل أنه سيرد عليها كذلك 

خالل فترة ال تتجاوز الـ 3 أشهر. وحدد القاضي 3 جلسات لمواصلة النظر 

فـي ملف “مقبرة القّسام” على أن تكون الّجلسة األولى فـي كانون ثاني/ يناير 

من العام 2019. 

قرارها  »الكَريوت«  فـي  الّصلح  محكمة  أصدرت   ،2018/10/15 فـي   -

ُمَتَولي  اَْحَزكوت« ضد  النهائي برد الدعوى التي تقدمت بها شركة »كيرور 

وقف االستقالل فـي حيفا، والتي طالبت فـيها الّشركة بنقل قبور مسلمين 

على  تجاري  ُمجّمع  إقامة  أجل  من  المقبرة  وإخالء  المقبرة  فـي  مدفونين 

أرض المقبرة. 

فـي  القانونية  المرافعة  تتولى  التي  اإلنسان  لحقوق  ميزان  وأّكدت مؤسسة 

هذا الملف، على أّن هيئة ُمَتَولي الوقف فـي حيفا هي المالك القانونّي ألرض 

المقبرة، وأّن األرض هي أرض وقف ال ُيباع وال ُيشترى.

المخولة  الجهة  نفسها  فـي  ترى  ال  المحكمة  أن  القرار  حيثيات  فـي  وجاء 

حول  األطراف  الدعاءات  المحكمة  تطّرقت  القرار، كما  هذا  مثل  باتخاذ 

التسلسل التاريخي لملكية األرض منذ العام 1936 ولغاية اليوم )يوم إصدار 

جزء  فـي  قبور  وجود  على  التأكيد  ظل  فـي  وذلك   ،)2018/10/15 القرار 

العامة  النيابة  ادعاءات  يناقض  الذي  األمر  عليها،  المتنازع  األرض  من  60



وادعاءات الّشركة بأن األرض خالية من القبور.

الخبراء من  إلى أن حراًكا شعبًيا منع استمرار  فـي قراره،  القاضي  وتطرق 
فحص وجود قبور فـي باقي أجزاء األرض وذلك لعدم انتهاك حرمة األموات 
المدفونين فـي المقبرة، ولفت إلى أّن أحد الخبراء الذين عاينوا أرض المقبرة 
الفحص  المقبرة، وأّنه من خالل  القبور فـي  إنكار وجود  أّنه ال يمكن  أشار 
تحت  مخفـية  قبور  وجود  الحفر  خالل  من  تبيّن  المقبرة  فـي  أجري  الذي 
األرض لم تكن واضحة بشواهد، أو عالمات على وجه األرض، وهذا األمر 
يؤّكد أّن أرض المقبرة تحوي بداخلها قبور وعليه ال يمكن نفـي وجود قبور 

أخرى غير التي وجدها المختصون.

تجدر اإلشارة أن قرار محكمة الّصلح فـي الكَريوت فـي ظاهره رّد الدعوى 
التي قدمتها شركة »كيرور اَْحَزكوت«، ولكن التبريرات التي ساقها القاضي 
ولذلك  األرض  فـي  الملكية  صاحبة  هي  الّشركة  تلك  أن  تعني  قراره،  فـي 
فعليها أن تتصرف »بأرضها« تصرف المالك، وهي ليست بحاجة إلى تقديم 
للتصرف  المحكمة  من  اإلذن  لطلب  أو  ملكيتها  إلثبات  للمحكمة  دعوى 
بأرضها، كما جاء ضمن التبريرات التي ساقها القاضي، أن هناك قرار حكم 
سابق فـي هذه القضية من عام 2000 )ذلك القرار الغيابي المذكور أعاله(.

مؤسسة  مدير  خمايسي،  عمر  المحامي  أّكد  المحكمة،  جلسة  أعقاب  فـي 
أعلى سلم  تتصدر  والمقدسات  األوقاف  أن قضية  االنسان  لحقوق  ميزان 
ثبات  يرسخ  عليها  والحفاظ  حقوقية(  )كمؤسسة  ميزان  مؤسسة  أولويات 
والتزييف  السرقة  تخضع ألساليب  التي  وأرضه  بمقدساته  وتمسكه  شعبنا 
من قبل مؤسسات الدولة، حيث يتم مصادرتها بحجج واهية وبعد سنوات 

طاقم محامي “ميزان” مع 

محامني آخرين أمام محكمة 

الّصلح فـي “الكَريوت” 

)2018(
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يتم »بيعها« لجهات خاصة. فـي حين أكد أن  المسار القضائي ما زال طويًلا 
القرار الذي  التفاًفا شعبًيا وجماهيرًيا دائم للقضية، بحيث أن هذا  ويحتم 
صدر هو خطوة أولى فـي طريق استعادة وقف مقبرة القسام. بحسب أقواله. 

للدفاع  الّشعبية  واللجنة  األهالي  من  قدمت مجموعة   2018 فـي سنة   -
عن مقبرة القّسام دعوى ضد دولة إسرائيل وضد شركة »كيرور اَْحَزكوت«، 
للمحكمة المركزية فـي حيفا إللغاء أي حكم غيابي سابق بحق المقبرة وإلغاء 
أي اتفاق يخص المقبرة وإلغاء أية مصادرة للمقبرة، وطالبوا من المحكمة 
استدعاء جميع األطراف وسماع ادعاءاتهم وأن سماع األهالي ولجنة ُمَتَولي 
الغيابي  الحكم  قرار  ببطالن  المحكمة  اقناع  نتيجتها  تكون  سوف  الوقف 
الذي صدر عام 2000، وببطالن كل اتفاقّية لتبديل أي جزء من المقبرة 
الوقت  فـي  العام  الصالح  المصادرة تحت ذريعة  ما يسمى عملية  وبطالن 
الذي تبين فـيه أن األرض تم إعطاؤها لشركة خاصة لبناء مشروع ربحي. 
أن  اَْحَزكوت«(،  »كيرور  وشركة  إسرائيل  )دولة  عليهم  عى  الُمدَّ رد  وكان 
على المحكمة المركزية رّد الدعوى من حيث المبدأ دون سماع األطراف أو 
اّدعاءاتهم، باّدعاء أن هناك حكًما قد صدر عام 2000 وال يمكن إلغاؤه، 

وأن هناك تقادم زماني وأن الوقت القانوني إللغاء ذلك القرار.

- فـي شهر حزيران سنة 2020، قررت المحكمة المركزية قبول اّدعاءات 
الدولة وشركة »كيرور اَْحَزكوت« ورّدت الدعوى التي قدمها األهالي واللجنة 
تبريرات  معتمدة  شهود  سماع  أو  مداوالت  إجراء  ودون  غيابًيا  الّشعبية 
غيابًيا،  كان  لو  حتى  سابًقا،  قضائًيا  قراًرا  وجود  ملخصها  واهية  إجرائية 

وقبول االّدعاء بمرور الزمن والتراخي الزمني أو التقادم الزمني. 

القّسام،  مقبرة  عن  للدفاع  الّشعبية  اللجنة  قررت   ،2020/7/4 فـي   -
االستئناف على القرار الغيابي والتوجه إلى المحكمة العليا فـي القدس من 
أجل إنقاذ المقبرة من النبش والتجريف والبناء عليها. وذلك بعد التشاور 
مع طاقم الدفاع والمتابعين لهذا الشأن، فـي أعقاب القرار الغيابي المجحف 

الهادف إلى االستيالء على مقبرة القّسام.

وأصدرت، حينئٍذ، اللجنة الّشعبية للدفاع عن مقبرة القّسام بيانا تبين فـيه 
من خالل الوثائق والمستندات، أن »اتفاقّية الّتبادل« مع أمناء الوقف هي 
اتفاقّية صورية أساسها الغش والخداع، إذ كانت الدولة قد خصصت أراض 
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ووفق  أنه  إال  مقابل،  بال  الطوائف  لجميع  »كفر سمير«  منطقة  فـي  للقبور 
خصصت  األراضي  تلك  فإن  الوقف آنذاك  أمناء  مع  المشبوهة  االتفاقّية 

للمسلمين دون غيرهم مقابل التنازل فـي حينها عن مقبرة القّسام.

وأشارت إلى أن مقدمي الدعوى كانوا قد أّكدوا أنه حتى وإن كانت ملكية 
المقبرة قد انتقلت وفق قوانين المصادرة المجحفة من اسم ُمَتَولي الوقف إلى 
اسم الدولة، فإن ذلك ال يلغي كون األرض مقبرة لها خصوصيتها وحرمتها، 
وال يمكن بأي حال من األحوال بيع المقبرة لجهة تجارية وهي شركة »كيرور 
المسلمين  ومشاعر  المتوفـين  بكرامات  مّس  من  ذلك  فـي  لما  اَْحَزكوت« 

وأقرباء وأهالي المدفونين فـي المقبرة.

وجاء فـي بيان اللجنة الّشعبية، أن قاضي المحكمة المركزية كان قد رفض 
سماع الدعوى وردها بناء على اّدعاء التقادم زاعًما أن موضوع الدعوى قد 
استنفذ وال مجال لفتحه مرة ثانية بين الوقف والدولة، وذلك بقرار غيابي 
حينها،  الوقف  أمناء  يحضره  لم  إذ  الّصلح  محكمة  عن   1999 عام  صدر 
أم ال. وختمت  بالدعوى  الوقف على علم  لمعرفة إن كان  وال مجال حتى 
بيانها بالقول: »نتوجه إليكم أبناء شعبنا الكريم المعطاء باسم مقدساتنا 
األخيرة،  العقود  فـي  المستهدفة  وأوقافنا  وأحبتنا  وأهلنا  ذوينا  ومقابر 
لمد يد العون والمساهمة مع اللجنة الّشعبية للدفاع عن مقبرة القّسام 
بما تجود به أنفسكم وشهامتكم لمعاونتنا على تحمل أعباء وتكاليف 
وأتعاب طاقم الدفاع، والمبلغ المترتب عليه أال وهو 35 ألف شيكل«.

قبور ملدفونني فـي مقربة القّسام
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المحامي حّسان طباجة من مؤسسة ميزان والموكل بالملف من جهته قال: 
القاضي وهو يوقع على قرار غيابي  »ال أعلم حقا كيف ال يرتجف قلم 
لنبش قبور المسلمين، فلو كان الحديث عن قبور يهودية فهذا أمر غير 
وارد بالحسبان ولم يسبق أن تم السماح بنقل أو نبش قبر يهودي منذ 

قيام الدولة حتى اليوم«.

- فـي 2020/10/27، نظرت المحكمة العليا اإلسرائيلّية فـي القدس، فـي 
االستئناف المقّدم من ُمَتَولي الوقف وأهالي متوفـين دفنوا فـي مقبرة القّسام 
)بلد الّشيخ( على قرار المحكمة المركزية فـي حيفا، الذي رفضت فـيه طلب 
األهالي وُمَتَولي الوقف بإلغاء اتفاقّية البيع بين سلطة التطوير وشركة »كيرور 
اَْحَزكوت« لنحو 14 دونًما من المقبرة، والتي ثبت وجود قبور فـيها.         

المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان التي تّمثل لجنة ُمَتَولي الوقف 
تحيطه  االستئناف  أن  اّدعى  المحكمة  قاضي  إن  قال  االستئناف،  فـي 
للمحاكم  سابقة  وقرارات  »التقادم«  بينها  من  المعيقات  من  الكثير 
بهذا الخصوص، وطالب بسحب االستئناف، وأّكد أن مقّدمي االستئناف 

أصروا على االستئناف والمضي فـيه حتى النهاية.

المحامي حّسان طباجة، ممثل أهالي المدفونين فـي مقبرة القّسام والقسم 
الذي فـيه الصفقة المشبوهة مع حسن شكري، قال إن قرار األهالي بالمضي 
فـي االستئناف ال رجعة فـيه وأنه ال يمكن أن يرفعوا أيديهم عن حقهم فـي 
الدفاع عن أمواتهم المدفونين فـي المقبرة. مضيفا: »نعتقد أن ما بحوزتنا 
من وثائق ومستندات ستحرج المحكمة العليا فـي القدس خالل جلسة 

عدد من القيادات إىل جانب 

األهايل وطاقم ميزان ومحامني 

فـي جلسة املحكمة العدل 

العليا فـي القدس )2020(
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نسحبه  ولن  استئنافنا  سنواصل  لذلك  الملف،  فـي  القادمة  التداول 
المقبرة وقفـية إسالمية مقدسة  بحسب طلب قاضي المحكمة، فأرض 
وفـيها ُدفن أموات، وبالتالي يجب إلغاء الصفقة المشبوهة التي عقدتها 

الجهات اإلسرائيلّية مع المدعو حسن شكري«.

فـي  القدس  فـي  اإلسرائيلّية  العليا  المحكمة  قررت   2021/11/29 فـي   -
الُمهّجرة، عدم  الّشيخ  بلد  فـي  القّسام  األخيرة بشأن قضية مقبرة  الّجلسة 
االستئناف  سحب  واقترحت  التقادم،  قانون  بسبب  القضية  فـي  التدخل 
المقبرة  فـي  المدفونين  المتوفـين  وأقارب  األهالي  ممثلي  قبل  من  المقدم 
التفاق  والتوصل  والتفاوض  القّسام،  مقبرة  من  جزء  وبيع  مصادرة  إللغاء 

بينهم وبين الّسلطات الرسمية فـي إسرائيل .

المقدم  الدعوى واالستئناف  العليا سحب  المحكمة  اقترحت  المقابل،  فـي 
من قبل ممثلي األهالي، وفتح باب التفاوض بينهم وبين الدولة واألطراف 

األخرى لفحص إمكانية الوصول لحلول واتفاق حول محل النزاع.

وتعقيًبا على ذلك، قال المحامي حّسان طباجة من مؤسسة ميزان والموكل 
العليا  المحكمة  »إن  القّسام:  مقبرة  فـي  المدفونين  أقارب  قبل  من 
اإلسرائيلّية ترفض نبش التاريخ لكنها ال تمانع من نبش قبور المسلمين 
فـي مقبرة القّسام. وبين المحامي طباجة أنه بناء على ذلك فقد اقترح 
ممثل الدولة )النيابة العامة( فحص إمكانية إيجاد حلول، دون التزام، 
لذلك بعد موقف العليا قمنا بسحب االستئناف ألن المضي فـيه يعني 
المقبرة،  فـي  والبيع  المصادرة  عملية  تشرعن  أخرى  قرارات  إصدار 
اآلن وبعد التصريح “اإليجابي” للمثل الدولة سنمضي باإلجراء الشعبي 

والقانوني فـي محاولة إيجاد حلول عن طريق التفاوض«.

من جلسة املحكمة العليا 

فـي القدس- 2021/11/29
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- رفض المحكمة العليا اإلسرائيلّية االستئناف الذي تقّدم به أهالي وأقارب 
مصادرة  إلغاء  بقضية  يتعّلق  فـيما  القّسام  مقبرة  فـي  المدفونين  المتوّفين 
عقارية«  »قضية  وليست  تاريخية«  »قضية  وبيعه، كونها  المقبرة  من  جزء 
الوقف  ُمَتَولي  ولجنة  المقبرة  فـي  المدفونين  الموتى  ما رفضته عوائل  وهو 
مقبرة  ملف  تداول  فـي  عاًما   11 من  أكثر  بعد  جاء  حيفا،  فـي  اإلسالمي 

القّسام فـي المحاكم اإلسرائيلّية. 

وعلى أثر ذلك، ُنصبت فـي مطلع  شهر كانون األول من العام 2021، خيمة 
االعتصام فـي مقبرة القّسام، بمبادرة من لجنة المتابعة العليا ولجنة ُمَتَولي 
وقف االستقالل فـي حيفا. وأكدت اللجنتين )المتابعة وُمَتَولي الوقف(، أن 
قضية مقبرة القّسام هي قضية دينية ووطنية وأخالقية من الدرجة األولى، 
وناشدوا كافة جماهير الفلسطينية فـي الّداخل والقوى األهلية والسياسية 

والمجتمعية للوقوف وقفة موّحدة ضد االستيالء على المقبرة.

حــــراك شـــعبـــي 
ونضــال متواصـــل

صورة ليلية لخيمة االعتصام املنصوبة عىل أطراف مقربة القّسام )2021(

وفود التضامن من مختلف البلدات العربية فـي خيمة االعتصام مبقربة القّسام
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واستنفر عدد من الشباب فـي حيفا، والذين أقاموا خيمة 
وواصلت  نصبها،  منذ  وحراستها  المقبرة  فـي  اعتصام 
التضامن من مختلف  لوفود  استقبالها  االعتصام  الخيمة 
البلدات العربية فـي الّداخل الفلسطيني إلى جانب إقامة 

النشاطات والفعاليات فـي الخيمة.

الجمعة، على  أقيمت صالة وخطبة   ،2021/12/3 فـي   -
أطراف أرض مقبرة القّسام فـي بلد الّشيخ الُمهّجرة بالقرب 
من حيفا، وخطب الجمعة الّشيخ أسعد قلق إمام مسجد 
االستقالل فـي حيفا. بدعوة من لجنة المتابعة العليا ولجنة 

ُمَتَولي وقف االستقالل فـي حيفا.

الجماهير  من  عدد كبير  شارك   ،2021/12/10 فـي   -
أطراف  على  الجمعة،  صالة  فـي  الّداخل  فـي  الفلسطينية 
وذلك  والبيع،  بالمصادرة  المهّددة  القّسام  مقبرة  أرض 
أرض  على  المنصوبة  االعتصام  خيمة  فعاليات  ضمن 

المقبرة. 

اسفل الصفحة: إقامة صالة الجمعة فـي مقربة القسام- 2021/12/3

اىل أعىل: )إقامة صالة الجمعة فـي مقربة القسام- 2021/12/10(
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تطرق  الجمعة  خطبة  ألقى  الحريات،  لجنة  رئيس  خطيب،  الّشيخ كمال 
فـيها إلى سيرة الّشهيد عّز الدين القّسام الموارى فـي المقبرة والتي نسبت 
المقبرة على اسمه، وأّكد أن أبناء الشعب الفلسطيني فـي الّداخل مصممون 
الّشعبية لمواجهة مشاريع ومصادرة  الوسائل  ومصرون على استخدام كل 

ونبش وتدمير قبور آبائنا وأجدادنا.

وحَيا الّشيخ كمال خطيب أهالي مدينة فـي حيفا وقدم الشكر والتقدير ألهالي 
من دفنوا فـي هذه المقبرة الذين شكلوا إطاًرا شعبًيا فعاًلا، كما وقدم الشكر 
لُمَتَولي الوقف مقبرة القّسام ولهيئة األوقاف الصادقة التي تعمل من أجل 
استرداد هذه المقبرة ورفع الظلم عن عنا أحيًاء وأمواتا وهم يخوضون مع 
معركة  ليخضوا  والمقابر  الوقف  قضيا  على  غيرة  لها  وجمعيات  قانونيين 

قانونية تقف خلف الطرف اآلخر الحكومة اإلسرائيلّية.

وفد من نساء الّداخل 

يتضامن مع مقربة القًسام

وفود التضامن من مختلف 

البلدات العربية فـي خيمة 

االعتصام مبقربة القّسام
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- فـي 2021/12/15 عقدت ندوة قانونية فـي خيمة االعتصام فـي مقبرة 
القّسام فـي قرية بلد الّشيخ المهّجرة قرب حيفا. وشارك فـي الندوة، المحامي 
ُمَتَولي  لجنة  وممثل  اإلنسان  لحقوق  ميزان  مؤسسة  مدير  خمايسي،  عمر 
وقف االستقالل، والمحامي حّسان طباجة، عضو مؤسسة »ميزان« وممثل 
رئيس  جبارين  يوسف  والدكتور  القّسام.  مقبرة  عن  للدفاع  األهالي  لجنة 
المنتدى القانوني للجنة المتابعة العليا، والمهندس معتز كيالني، فـيما أدار 

الندوة المحامي خالد دغش، عضو لجنة ُمَتَولي وقف االستقالل.

من  وحيثياتها  القّسام  مقبرة  قضية  ملف  تفاصيل  إلى  المتحدثون  وتطرق 
مع  نقاش  خالل  وتدارسوا  والميدانية،  والقانونية  التاريخية  النواحي  كافة 
الحضور ومع ممثلي أهالي المتوفـين المدفونين فـي المقبرة، حلوال أخرى 

من أجل الحفاظ على تاريخ وحاضر ومستقبل المقبرة.

وتحدث مدير مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان والمكلف بالدفاع عن المقبرة، 
وأّكد  القّسام،  مقبرة  لملف  القضائي  المسار  عن  خمايسي،  عمر  المحامي 
قراًرا  على  ميزان، حصلنا  مؤسسة  به  قامت  الذي  للدفاع  »نتيجة  أن 
رّدت المحكمة بموجبه ادعاء الّشركة الخاصة، وهذا بحد ذاته انتصاًرا 
نقل  األوقاف على  ُمَتَولي  إرغام  أنه ال يمكن  القرار  أّكد  إذ  لنا،  عظيًما 
القبور لمكان آخر، ولكن مع األسف الشديد تم التالعب من ِقبل الدولة 
أعمال  لرجال  للوقف  العائدة  األراضي  تهريب  عبر  اإلسالمية  باألوقاف 

ندوة قانونية فـي خيمة 

االعتصام فـي مقربة القّسام 

2021/12/15
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فـي وقف مقبرة  اليد عليها، ليس فقط  وشركات خاصة، بهدف وضع 
القّسام، وإنما فـي كل أوقاف فلسطين التاريخية، ومن المعلوم أن من 
اإلسرائيلّية  العليا  المحكمة  أمام  القضائّية  اإلجراءات  هذه  فـي  يسير 
ذلك  ومع  اليدين،  مكبل  وهو  التيار،  عكس  فـي  يسير  بالقدس كمن 
المزيد من  الالزمة بهدف كسب  القانونية  مضينا فـي اتخاذ اإلجراءات 
الوقت، لكي توفر الدولة الحلول لهذه المشكلة، التي كانت هي السبب 

فـي وجودها، تحت الضغط الشعبي«. 

وفـي كلمته، أشار ممثل لجنة األهالي للدفاع عن مقبرة القسام، المحامي 
حّسان طباجة من مؤسسة ميزان، إلى أن »قضية مقبرة القسام هي جزء 
ال يتجزأ من الجرح الغائر، جرح القضية الفلسطينية )أرض فلسطين، 
واحتالل فلسطين(، ومن الُمالحظ من الناحية القانونية أن الدولة وخالل 
سنوات طويلة كانت تحاول االستيالء على األراضي بطريقة حذرة، وغير 
عبر  أو  بتعيينهم،  تقوم  من  هي  معينين،  رجال  توظيف  عبر  مرئية، 
استخدام طرق الخداع، أو عبر استخدام قوانين مفروضة على الّداخل 

الفلسطيني«.

وختم المحامي حّسان طباجة كلمته بالقول إنه »رغم ذلك، كانت الدولة 
بحاجة لقرار من المحكمة الّشرعية لتبرير موقفها، وكان قرار المحكمة 
ألن  قانوني،  وغير  شرعي  غير  االتفاقّية  على  صادق  الذي  الّشرعية 
أوقفت  التي  الوقف  بأراضي  الّتصرف  حق  أساًسا  تملك  ال  المحكمة 
كمقبرة، ولكي يحفظ القاضي ماء وجهه ويبرر قراره الخاطئ كتب »أنا 

من اليمني إىل اليسار: 

املهندس معتز كيالين، 

املحامي حّسان طباجة، 

الدكتور يوسف جبارين، 

املحامي عمر خامييس، 

املحامي خالد دغش 
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أوافق على أن تأخذ الدولة الثالثين دونًما بشرط عدم وجود مباٍن وقبور«. 
وبناء على هذا القرار أخذت الدولة األرض وطلبت من موظفها التوقيع 
على االتفاقّية وأعطته بدًلا عن األرض أرًضا فـي بلدة كفر سمير فـي طيرة 

الكرمل بحيفا بدًلا عنها«.

بتعليق  إسرائيل«  أراضي  »سلطة  ُيسمى  ما  قامت   ،2021/12/23 فـي   -
اخطار اخالء قبل هدم خيمة االعتصام المنصوبة على أرض مقبرة القّسام 
بحّجة ملكيتها أرض المقبرة المصادرة. وعلى أثرها أجرى طاقم هيئة ُمَتَولي 

وقف االستقالل مع لجنة الخيمة تحركات سريعة لمنع هدم الخيمة.

- فـي 2022/2/7، تصدى عدد من النشطاء، لجرافات إسرائيلية اقتحمت 
وذلك  الُمهّجرة،  الّشيخ  بلد  فـي  القّسام  مقبرة  اإلسرائيلّية  الشرطة  بحماية 
لتنفـيذ أعمال تجريف وبنى تحتية. غير أن هبة الشباب السريعة للدفاع عن 

المقبرة، أجبرت المقاول وجرافاته على الخروج.

»كيرور  شركة  قبل  من  مقاول  مع  اإلسرائيلّية  الجرافات  إرسال  وجرى 
اَْحَزكوت« التي تزعم شراء 15 دونًما من أرض المقبرة )مساحتها الكلية 44 

دونًما( لتنفـيذ مشروع تجاري. 

حيفا  فـي  االستقالل  وقف  ُمَتَولي  هيئة  عضو  قمير  أبو  فؤاد  الّشيخ  ورأى 

تعليق اخطار لهدم خيمة 

االعتصام فـي مقربة القّسام- 

2021/12/23
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أعامل التجريف فـي مقربة القسام تحت حامية الرشطة اإلرسائيليّة- )2022/2/7(
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حر  بكل شريف  ونهيب  الكلمة،  معنى  بكل  إجرام  هو  يحدث  »ما  أن 
إلى إسنادنا فـي حماية المقبرة«. وأّكد على رفض المس ولو بشبر واحد 
من أرض المقبرة وقال: »سنتصدى لذلك بكل الوسائل المشروعة، ألن 
المحاكم  قرارات  تشرعنه  ال  مقدساتنا  وانتهاك  أمواتنا  بحرمة  المس 

اإلسرائيلّية الظالمة”.

- فـي 2022/2/11، تظاهر العشرات من الناشطين السياسيين فـي وقفة 

احتجاجية، بعد ظهر يوم الجمعة، ضد االعتداء على مقبرة القّسام فـي بلد 

السماح  وعدم  النضال  مواصلة  ضرورة  أن  على  مؤكدين  الُمهّجرة.  الّشيخ 

للسلطات اإلسرائيلّية بالدخول للمقبرة أو القيام بأعمال التجريف.

 ورفع المحتجون الفتات ورددوا هتافات بالحفاظ على مقبرة القسام وعدم 

انتهاك حرمة أضرحتها، ومنع أعمال التجريف فـيها.

مؤسسـة ميــزان لحقــوق اإلنسـانوقفة احتجاجية بجانب مقربة القّسام ضد االعتداء عىل املقربة )2022/2/11(
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خـــرائـــــط ووثـــائـــق 
ذات عـــالقة بملــف مقبـــرة القّسام

ما يلي: مرفق لخرائط ووثائق استخدمتها مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان فـي 
خوض معركتها القضائّية الطويلة فـي أروقة المحاكم اإلسرائيلّية فـي الكشف 

والقضاء  التحاُيل  بقوانين  القّسام  مقبرة  وقف  على  االستيالء  عمليــة  عن 

الُمجير.
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المصادر: 

- أرشيف مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان فـي الناصرة.  

- بيانات ووثائق من مرافعة مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان فـي جلسات 
المحاكم اإلسرائيلّية. 

- بيانات صحافـية للجنة ُمَتَولي وقف االستقالل فـي حيفا.

الّداخل  فـي  العربية  للجماهير  العليا  المتابعة  للجنة  صحافـية  بيانات   -
الفلسطيني. 

https://www. اإلنترنت.  فـي  اإلنسان  لحقوق  ميزان  مؤسسة  موقع   -
 /meezaan.org

 /https://www.arab48.com  .موقع »عرب 48« فـي اإلنترنت -

/https://www.mawteni48.com .موقع »موطني 48« فـي اإلنترنت -

- صور أرشيفـية من اإلنترنت.  
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مؤسســة ميــزان لحقـــوق اإلنســـان

w w w . M e e z a a n . o r g

مؤسســة »ميــزان لحقــوق اإلنســان«: وثيقــة تعريفـيـــة

 2000 عام  فـي  اإلنسان”  لحقوق  ميزان  “مؤسسة  انطلقت 
كمؤسسة حقوقّية مستقلة وغير ربحية، بمبادرة مجموعة من 
فـي  اإلنسان  حقوق  مجال  فـي  الناشطين  العرب  المحامين 
الداخل الفلسطيني، حيث اجتمعوا على إنشاء هذه المؤسسة 
بين  القائمة  الهّوة  جسر  على  العمل  أعينهم  ُنصب  ووضعوا 
المفاهيم والقيم والمبادئ النظرية لحقوق اإلنسان والحريات 
تعزيز  على  والعمل  الواقع،  أرض  على  الفعلي  تطبيقها  وبين 
العمل بهذه المبادئ ونشر الوعي بين عامة الناس باعتبارها 
حًقا قانونًيا أساسًيا وطبيعًيا غير قابل للتنازل عنه، ومن خالل 
مبدأ احترام اإلنسان كونه إنساًنا، واحترام حقوقه األساسية؛ 
وغيرها  والدينية  والفكرية  والتربوية  واالجتماعية،  السياسية، 
والدفاع عنها من خالل  دوليًّا،  المتعارف عليها  الحقوق  من 

القوانين المحلية والمعاهدات والمواثيق الدولية.  

المجلس  لدى  استشارية  بصفة  “ميزان”  مؤسسة  تتمتع 
لها  يتيح  مما  المتحدة  األمم  فـي  واالجتماعي  االقتصادي 
المشاركة فـي أعمال المجلس وهيئات األمم المتحدة األخرى، 
الدولية  المنظمات  مع  التشاور  على  “ميزان”  تعمل  حيث 
أكثر  نحو  على  المتحدة  األمم  ومنظومة  األعضاء  والدول 
فعالية، كما يمّكن المؤسسة أيًضا من أن تعّين ممثلين لها فـي 

مقرات األمم المتحدة ومكاتبها فـي نيويورك وجنيف.

تعمل “ميزان” على تطوير عالقات عامة مع جمعيات وهيئات 
عاملة فـي مجال حقوق اإلنسان وتطوير جمعيات ومؤسسات 

العمل األهلي واالجتماعي فـي الداخل الفلسطيني.

التي  األمور  فـي  القضائي  التمثيل  على  “ميزان”  وتعمل  كما 
والفكرية،  والثقافـية،  واالجتماعية،  السياسية،  الحقوق  تمس 
والدينية للمجموعة الفلسطينية فـي الداخل الفلسطيني، إضافة 
المختلفة  الحكومية  واللجان  للمؤسسات  المباشر  التوجه  الى 
واستئنافات،  دعاوى،  تقديم  ألجل  القرارات  ومتخذي 

والتماسات، وسائر اإلجراءات القانونية المطلوبة.

اإلنسان  حقوق  انتهاكات  توثيق  على  “ميزان”  تعمل  كذلك 
والحريات وإصدار تقارير توثق هذه االنتهاكات وفقا للمعايير 

الدولية.


