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أولويات مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان في  در أعلى سلم قضية األوقاف اإلسالمية والمسيحية تتص ألن

  الخالدي منها وقففي بالد فلسطين، و  اإلسالميةف اوقأتولت "ميزان" متابعة قضية فقد الناصرة، 

انين من الجهة داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في سوق القط "حمام العين"يقع الذي 

ويقع في   .الغربية بالحي اإلسالمي، وهو حمام أثري يعود تاريخه إلى العصر المملوكي في فلسطين

قصى المبارك وهو يسمى وقف منطقة البيارة أو  سوار المسجد األأا عن ال تتجاوز الخمسين متر  مسافة 

 ."حمام العين"

 

 حمام العين داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس 

وقف الخالدي    نقيراط( وبي  8سالمية )تملك  وقاف اإللعين هو مشترك بين ال عروف بحمام امهذا الوقف وال

بلغ مساحة المنطقة الواقعة  وت   .قيراط(. وهذه الوقفية مسجلة وقفيتها في محكمة القدس الشرعية  16)تملك  

. تؤكد 2م   70، بينما تبلغ مساحة الجزء المجاور وهو عبارة عن بيارة )بستان(  2م200فوق حمام العين  

الوثائق التاريخية أن حمام العين هو حمام وبناء مملوكي أنشأه المير تنكز الناصري، أحد أمراء الناصر  

لجزء الكبر من وقف حمام العين وريعه وقف لمصلحة المكتبة  م. وا1337هـ/ 737محمد بن قالوون، سنة  

م وتدل على ذلك وثائق  1900الخالدية المشهورة بالقدس الواقعة في المنطقة المجاورة للحمام، وذلك في عام  

 المحكمة الشرعية في القدس. 



وقفية مسجلة رسميا،  رض  ألحمام العين وتوابعه أربعة دكاكين وثالثة غرف على سطح الحمام وبيارة هي  و

كان يتبع لوقف آل خالدي وآل نسيبة وآل النصاري قديما، وتتابع المر إلى أن كان الموقع بيد الحاج عطية  

 م. 1967- 1948عوض عبد الجواد الذي سكن غرفة من غرف حمام العين ما بين عامي  

 

 حمام العين داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس 

 

 بلدة القديمة لمدينة القدس حمام العين داخل أسوار ال



دي محاذ  قامة كنيس يهوإبالبدء بمشروع    2001مؤسسة عطيرت كوهنيم سنة    قامت بدأت القضية عندما  

يضا  أجمعية عطيرت كوهنيم والعاملة  و   .5840للوقف بيارة حمام العين ويحمل هذا الكنيس رخصة رقم  

دارة الكنس إمؤسسة تقوم على حيازة الممتلكات في البلدة القديمة ووهي    "عطيرت يروشاليم"تحت اسم  

 اليهودية. 

صواتا للحفر من تحتهم في  أيسمعون  الهالي    أخيرة وقد بد لى مراحلها الإعمال بناء الكنيس  أوصلت  وقد  

للوقف وهو مما يشير  قطعة ال التابعة  لبناء هذا  إرض  المصدقة  البناء  يتم خارج نطاق رخصة  لى حفر 

لحدود الرخصة المعطاة لهم في بناء الكنيس   " عطيرت كوهنيم" مؤسسة  خرق  لألهالي  وقد تأكد    الكنيس.

  عالوة على ذلك فإنهم قد ثار وبلدية القدس.  رض الوقف وذلك تحت مرأى ومعرفة سلطة الألى  إوتعديها  

أنهم أصحاب قوة وباس ال يمكن إخراجهم  . وليهإ أحاطوا بيارة حمام العين بسياج يمنع دخول الشخاص  

 من هذا المكان. 

ذلك،   اإل على ضوء  الوقف  قبل  اعتراضات من  يمس  إسالمي بخصوص  قدمت  الكنيس وكونة  هذا  قامة 

ما جلها فقد رفضت من قبل لجان التنظيم  أعليه وقد قبلت بعض هذه االعتراضات    ويضيقسالمي  بالوقف اإل

على بيارة حمام العين الضرر يزال والضرر الواقع    إنالصل  بحيث    ا االعتراضات.مرفق بهذ   -والبناء  

 رجاء. أ و أو شرعي  يجب ازالته فورا من دون اي تأخير أهو ضرر كبير وبغير وجه حق 

رض  أا االستيالء على باقي  ا وتكرار  حاولوا مرار    "عطيرت كوهنيمومما يذكر في السياق، أن مؤسسة "

ن المر كان قد ُرفض في  أال  إوعقارات حمام العين أو شرائها بمبالغ خيالية تصل إلى ماليين الدوالرات،  

 حينه من قبل الحاج عطية وأوالده والذين رأوا من السلم بيع العقار لألوقاف اإلسالمية وهذا ما تم.  

حدود الوقف   نبيا تلالستعمال صالحياتها  بطلب للمحكمة الشرعية  الوقف اإلسالمي    ومسؤول يتوجه  وقد  

و من ، أرض وما تحتها وما فوقها وإصدار أمر منع يمنع من خالله المدعى عليهموالتصريح بوقفية ال

تغيير معالم الوقف    أو  و الحفرأ البناء    بأعمال  و من ينتمي لهم بكل صله من القيامأو من يقوم بأمرهم  أطرفهم  

  " حمام العين"رض بيارة  أا على وقفية  وذلك حفاظ    اإلسالمية  "حمام العين "ما يعرف باسم بيارة    أوالمسمى  

   لحين صدور أمر نهائي في هذه الدعوى.

وجب هي صاحبة الصالحية واالختصاص وحدها في النظر في هذه الدعوى وذلك بم  المحكمةهذه  وأن  

  لصول  7وكذلك هي صاحبة الصالحية بموجب المادة  (  1947- 1922من دستور فلسطين لعام )  52  المادة

لعام   الدينية االسالمية  )   1333المحاكمات  المذكورة  أخالف  . وال  (1913هـ  هي وقف عرفا  ن الرض 

وامر كما صالحيته واصدار الن القاضي هو الولي العام يلتمس المدعون منه الضلوع ب أوحيث    وقانونا.



قبول الدعوى   المحكمةكل ما ذكر يطلب من  ول  .  المحكمة مر مناسب تراه  أو كل  أجاء في فاتحة الدعوى  

 والحكم بما جاء فيها.   

 

 

بفرض قرار القاضي الشرعي  في الناصرة،  ميزان لحقوق اإلنسانمؤسسة  ت طالب  2009في مطلع عام  و

،  "حمام العين"محمد رشيد زبدة الذي كان قد قرر إيقاف الحفر والبناء من قبل سلطة اآلثار في وقف 

 عمالها في الموقع.أالمر الذي لم تستجب له سلطة اآلثار واستأنفت 

بعد   –قاضي المحكمة الشرعية في غربي القدس   –حمد رشيد زبدة وكان فضيلة القاضي الشرعي م

و    "عطيرت كوهنيم"ا بحق كال من جمعية  قرار  ، 2009/ 2/ 24  يوم ميزان،  قد أصدر مؤسسةتوجه 

و من يعمل من طرفهم ، يأمر بإيقاف  ا "بلدية القدس" و  "سلطة اآلثار "و " عطيرت يروشاليم "  جمعية"

ال الحفر والبناء وتغيير المعالم أو أي أعمال أخرى في منطقة وقف حمام العين والمتضمن  جميع أعم

، بالقرب  ، في أقصى شارع الواد في البلدة القديمة بالقدسوقف الخالدي وفي منطقة وقف الزربا المجاور

ويعتبر هذا القرار  ،ا ، وألزم القاضي المدعى عليهم بالرد على الدعوى خالل ثالثين يوم  من حائط البراق

 .سابقة قضائية في منطقة البلدة القديمة في القدس

وجاء قرار فضيلة القاضي الشرعي محمد رشيد زبدة بعد دعوة تقدم بها المحاميان خالد زبارقة وحسان 

، لتحديد محمد وليد الزربي وهيفاء الخالدي باسم، )الناصرة( ميزان لحقوق اإلنسان مؤسسةطباجة من 

وقفية الرض وما فوقها وما تحتها وإلصدار أوامر ضد المدعي عليهم لمنع أعمال بناء  وقف وللتصريح ب

ول بيارة حمام  ، والدعوى تتناول وقفين الو تغيير لمعالم الوقف التي يقوم بها المدعى عليهمأأو حفر 

القديمة  العين الواقع عند ملتقى طريق درج العين مع طريق الواد قرب مدخل حائط البراق في البلدة

وقفه الشيخ راغب  أ، وهو الوقف المشترك بين الوقاف اإلسالمية في القدس ووقف الخالدي الذي بالقدس

ما الوقف الثاني فهو وقف المرحومين راغب وأنيس ولدي عبد الرحيم بن  أ ، م1900الخالدي في العام 



، وتقدما الوقفان  س الموقع م والوقفان المذكوران متجاوران في نف1945درويش الزربا الموقوف عام 

بدعواهما بواسطة متوليي الوقف المدعية الولى هيفاء الخالدي وكيلة متولي وقف الخالدي والمدعي  

، الذين تقدما بطلب مستعجل إلصدار أوامر وهو المتولي الفعلي على وقف الزوربا  "محمد وليد " الثاني 

و  أ، المذكورين الوقفين –رض الوقف أعلى   ادعائهم منع أعمال حفر وبناء يقوم بها المدعى عليهم حسب 

 جلسة، وخالل و اإلضرار بهماألى هذين الوقفين إو أي أعمال تعيق الوصول أتحت هذين الوقفين 

حد المدعى عليهم قام قبل أسبوعين بفتح بوابة للكنيس المقام على  أن أضافا المدعيان أالمحكمة الشرعية 

فرغ ما تحت الممر أ ، واتضح بعد ذلك أنه قد وساحة للكنيس اممر   واستغالله،  جزء من وقف حمام العين

 –أنفاقا  –فارغا -بيت الزوربا –حتى أصبح ما تحت الممر وما تحت البيوت المحاذية ومنها وقف الزوربا  

 ى شقوق وتصدعات في جدران ووقف الزوربا وبيوت أخرى . إلمما أدى 

جمعية  " ال إدعى عليهم لم يحضر من طرف المُ ، 2009/ 2/ 19  فييخ في هذه الجلسة والتي عقدت بتار 

ما أ، دون إعالم المحكمة بأي عذر لعدم حضورهما "جمعية عطيرت كوهنيم "، وتغيبت "يروشاليم 

فقد قدّما بالغين ادعيا من خاللهما بأن ال صالحية للمحكمة للنظر في  "بلدية القدس"و   "سلطة اآلثار"

دون الخوض في ما ورد   ت المحكمة بالغهما شكال  ، وقد ردّ مام المحكمةأضا المثول  هذه الدعوى ورف

فقد ادعت في مضمون دفاعها بعدم الصالحية الموضوعية للبت   "جمعية عطيرت يروشاليم "ما أ، فيهما

لى حجج أخرى ردها فضيلة القاضي محمد زبدة إ، باإلضافة في الدعوى وفي طلب موضوع الدعوى

 . والبرهانبالحجة  

ول قراره ال 2/2009/ 24 ، أصدر فضيلة القاضي محمد زبدة قراره يومالجلسةوبعد مداولة في 

تحديد حدود "ولما جاء المدعيان بدعوى موضوعهما المركزي "  :بخصوص تحديد حدود الوقف وقال

مع الخذ بعين   فإنه ال صالحية في هذه الحالة تكون لهذه المحكمة الوقف والتصريح بوقفية أرض 

م وتحديد حدوده في حينه بذكر ما يقع من جهاته الربعة من  1900أننا بصدد وقف قديم من عام   االعتبار

يام لتحديد الوقف بالضبط وال بد من إعادة  محاذين أو جيران ال يعين المتولي على الوقف في هذه ال

وتقرر أمر جميع المدعى  " ار الثاني فجاء فيه ما القرأ، "تحديد حدوده بالدوات المتاحة في هذا الزمان

و أي طرف يعمل من قبلهم بإيقاف جميع أعمال الحفر والبناء وتغيير المعالم أو أي أعمال أخرى أعليهم 

، وتلزم المحكمة  في منطقة وقف حمام العين والمتضمن وقف الخالدي وفي منطقة وقف الزوربا المجاور

 ".خالل ثالثين يوما  اى موضوع  المدعى عليهم بالرد على الدعو 

كنيس  بافتتاحأخرى قامت قبل أشهر  استيطانيةومنظمات  "جمعية عطيرت كوهنيم "ن أ ويجدر ذكره هنا 

ا عن متر   50، وهذا الكنيس ال يبعد سوى  وهو وقف إسالمي ،يهودي أقيم على أرض وقف حمام العين

فريات تحت هذا الكنيس والذي يرتبط بشبكة من  ، وتجري في هذه الثناء حالمسجد القصى المبارك



لى منطقة باب المطهرة الواقع ضمن حدود الجدار الغربي للمسجد إالحفريات والنفاق التي وصلت 

لى إدت هذه الحفريات والنفاق أ، ولى ساحة البراقإنفاق ترتبط بنفق آخر يصل وهذه ال ، قصىال

صى وأخرى الواقعة ضمن الجدار الغربي للمسجد القصى ما  تصدعات في البيوت المالصقة للمسجد الق

، ويقع الكنيس اليهودي والذي سمي بـ  بواب المسجد القصىأ، وهما بابين من بين بابي السلسلة والمطهرة

حدهما  أا من بابيه ليه مئات المستوطنين يومي  إفي قلب حي سكني مقدسي ويدخل  "كنيس اوهل يتسحاق"

ا على حساب وقف ، والباب الذي افتتح مؤخر  اد بالقرب من مدخل حائط البراققصى شارع الوأفي 

، ويشكل الكنيس هذا يضا آل عوض هللاأ ، أي من عند مداخل بيوت آل الزربا والبيارة ووقف الزوربا

، ولكنه بحسب مراقبين يعتبر إنجازا للجماعات  ا على سكان الحي وعلى المسجد القصى المباركخطر  

 . لى تهويد محيط المسجد القصى المبارك والبلدة القديمة بالقدسإة الساعية اليهودي

حول قرار فضيلة القاضي محمد  من مؤسسة ميزان والذي تابع هذه قضية يقول المحامي خالد زبارقة  

ما تقوم به المؤسسة اإلسرائيلية بجميع أذرعها في البلدة القديمة هي سرقة الراضي : رشيد زبدة

، وقد توجهنا  قمنا به في المحكمة الشرعية هي محاولة لوقف هذه السرقة ، وماالمقدسيين في وضح النهار

نه  أ، وأعتقد للمحكمة الشرعية بصفتها صاحبة الصالحية الحصرية في البت في الدعوة التي قدمت إليها

، وفي حال عدم تنفيذ القرار سنتخذ  في مكان يحترم به القانون يجب تنفيذ قرار المحكمة الشرعية

ن قرار أأعتقد : ضافأو . ن تجبر المدعى عليهم بتنفيذ القرارأقانونية أخرى التي يمكن  إجراءات 

ن  أعتقد أ، والمحكمة الشرعية الصادر عن فضيلة القاضي محمد رشيد زبدة يعتبر سابقة قضائية مهمة

ن ما كان يعاني منه  ، لفي القدس الدعوى التي تقدمنا بها هي االولى من نوعها في منطقة البلدة القديمة

  سيخسروننهم أالسائد بأنهم لن ينالوا حقهم و  االعتقاد لى المحاكم المدنية إالمقدسيون في حال توجههم  

هناك   نأبالموضوع ووجدنا   جليا بالتفكير، وقد قمنا لى المحاكم المدنيةإ التوجهمن ، فكانوا يمتنعون الملف

لى المحكمة الشرعية  إ، ونحن بدورنا توجهنا بالبت في القضية التي أمامناصالحية للمحكمة الشرعية 

 . ن تكون عادلة في التعامل مع قضايا المقدسيينأكونها ممكن 

 

ة( إلى شرطة  ميزان لحقوق اإلنسان )الناصر مؤسسةأبرق المحامي حسان طباجة من ، 2009/ 4/ 15في 

ا عن السبب وراء عدم تطبيق الشرطة لقرار المحكمة الشرعية، الذي ينص على وقف القدس مستفسر  

أعمال الحفر التي شرعت سلطة اآلثار في إجرائها تحت أرض وقف الخالدي في منطقة حمام العين في  

 يلزمها وأنها لن  قد أدعت في وقت سابق بأن قرار المحكمة الشرعية الكانت الشرطة بحيث أن  القدس.

  ،ا من تنفيذ القانونميزان هذا االدعاء وأعتبره تهرب   مؤسسة ت وقد استنكر .تتدخل في أعمال سلطة اآلثار

ميزان أن   مؤسسة ت واعتبربل ومساندة لمخالفة القانون المتمثلة في عدم تنفيذ أوامر المحكمة الشرعية،  



الدينية لألطراف حيث تحاول الشرطة حماية  انحياز الشرطة لطرف دون آخر نابع من الخلفية القومية و

 العمال الغير قانونية التي تقوم بها "عطيرت كوهنيم" وبمساندة سلطة اآلثار.  

فيها بكل التفاصيل حول أعمال الحفر التي   طالب رسالة تميزان إلى سلطة اآلثار  مؤسسة ت كما أبرق

الرض التي تجري الحفريات  تجري تحت وقف الخالدي، وأدان قيامها بالحفر دون موافقة أصحاب 

 أسفلها، بل حتى دون علمهم بذلك. 

، اميزان الشرطة وسلطة اآلثار ثالثة أيام قبل اتخاذ إجراءات قانونية مباشرة من قبله مؤسسة ت وقد أمهل

ميزان لحقوق اإلنسان ومؤسسة القدس بالمطالبة بفرض قرار   مؤسسةهذه المكاتبات بعد قيام وجاءت 

اآلثار في وقف  القاضي الشرعي محمد رشيد زبدة الذي كان قد قرر إيقاف الحفر والبناء من قبل سلطة

 "حمام العين"، المر الذي لم تستجب له سلطة اآلثار واستأنفت أعمالها في الموقع. 

بعد توجه   -قاضي المحكمة الشرعية في غربي القدس   –وكان فضيلة القاضي الشرعي محمد رشيد زبدة 

رت كوهنيم " و "  قرارا بحق كال من جمعية " عطي 24.02.2009مركز ميزان،  قد أصدر  يوم الثالثاء  

جمعية " عطيرت يروشاليم " و " سلطة اآلثار " و " بلدية القدس "أو من يعمل من طرفهم ، يأمر  

بإيقاف جميع أعمال الحفر والبناء وتغيير المعالم أو أي أعمال أخرى في منطقة وقف حمام العين 

لواد في البلدة القديمة والمتضمن وقف الخالدي وفي منطقة وقف الزربا المجاور، في أقصى شارع ا

بالقدس ، بالقرب من حائط البراق ، وألزم القاضي المدعى عليهم بالرد على الدعوى خالل ثالثين يوما ،  

 .ويعتبر هذا القرار سابقة قضائية في منطقة البلدة القديمة في القدس

 

 

 

 

 


