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  1سرائيلية املكلفة التحقيق يف جمزرة احلرم االبراهيمينص توصيات جلنة شمغار اإل
 

26/6/1994  
  
  

 ترتيبات الصالة يف احلرم اإلبراهيمي: 

وفقاً للمبادىء الرئيسة التي تكمن يف لب ترتيبات الصالة يف احلرم اإلبراهيمي، يمكن   
ولكن، يف ضوء الدروس الناجتة عن .. للمسلمين واليهود الصالة هناك، نحن نقبل بهذه املبادئ

لغاء أو تغيير بعض الترتيبات العملية التي كانت سارية يف املاضي، إاجملزرة، من الضروري 
  :ونحن نصدر توصياتنا مسترشدين بما يلي

سيكون من احلكمة منع االحتكاك بين اليهود واملسلمين، الذي ينجم عن أسباب عدة، : أوالً  
تقام بالتبادل يف نفس املكان، بحيث يحدث تماس بين املصلين من وحقيقة ان الصلوات 

اجلانبين، نظراً جلدول الصالة الضيق، ونتيجة حلقيقة اشتراك املصلين يف نفس القاعات ويف 
  .أوقات خاصة، وقد نتج عن هذا مع مرور الوقت صراع قوي يجب منعه

ن، وليس لى املصلين املسلميع هجوم يهودي عيجب األخذ باحلسبان امكانية وقو: ثانياً  
 .ذلك يف تصاعد تزايدالعكس فقط كما كان يف املاضي، وربما كان خطر 

  .يجب تركيب اجهزة أمنية الكترونية معقدة: ثالثاً  

سيكون من الضروري تمركز قوة أمنية دائمة مدربة على التعامل مع الظروف : رابعاً  
    .ة املقدس لدى الديانتيناحلساسة وغير العادية التي تنبع يف مكان الصال

فصل التام بين صي أوالً وأخيراً بتبني اجراءات الوارتكازًا على هذه الفرضيات، نو  
  .املصلين اليهود واملسلمين لضمان أمن جميع املصلين وملنع االحتكاك والنزاع والعنف بينهم

على  مكان جلنة التحقيق يف هذه احلال، وضع اقتراح مفصل يقوماال نعتقد ان ب  
هذا احلل يجب ان يتم مثل  رم، ووضع جداول زمنية للصالة، ألنتخصيص أماكن عبادة داخل احل

  .عد حماوالت الجراء حوار بين الهيئات الدينية املعتمدةبوعلى األرض، 

نحن هنا سنشير اىل توجيهات، وفقاً إلطار عمل الترتيبات املقترحة التي سيجري وضعها   
   :وهي كالتايل
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 .خصيص بوابات دخول منفصلة للمصلين بين اجلانبينيجب ت - أ - 1

عند هذه البوابات يجب وضع أجهزة فحص وكشف معقدة، ملراقبة كل من يدخل اىل  -ب 
  .احلرم مصلين وزواراً من اجلانبين

يجب الفصل بين املصلين اليهود وعدم السماح ألفراد إحدى هذه الديانات بدخول  –ج 
  .د الديانة األخرى يف ذلك الوقتاملنطقة التي يصلي فيها أفرا

وفقاً للظروف األمنية، يمكن لقائد منطقة احلرم منع دخول املصلين تماماً ويف أوقات  –د 
  .معينة

بالنسبة لتنفيذ ترتيبات الفصل بين الصلوات، طرح االقتراحان البديالن التاليان خالل  - 2
نوصي بفحص كل من  مناقشة اللجنة، فيما يتعلق بأسلوب الفصل يف أماكن الصالة،

 .يوفر أكبر قدر ممكن من األمن جلميع املصلين ن، واختيار االكثر مالءمة، والذياالقتراحي

يقوم على إقامة الصلوات يف أوقات منفصلة، وفق أسلوب يضمن عدم : البديل األول -أ 
إقامة صالة املسلمين يف نفس وقت إقامة الطقوس اليهودية، وعدم السماح ألي طرف 

أخرى، يجب عدم تواجد املسلمين ل احلرم يف وقت صالة الطرف الثاين، وبكلمات بدخو
 .يهود يف احلرم يف نفس الوقتوال

ولكن يف قاعات .. البديل الثاين ويقوم على امكانية إقامة الصلوات بنفس الوقت -ب 
  :يف هذه احلالة ضمان الفصل التام وتنفيذ املبادئ التاليةمنفصلة، ويجب 

  .جد أي فرد من الديانتين يف قاعة تقام فيها صالة للجانب اآلخرمنع توا -

الخ، ويجب ".. أبواب مقفلة تماما"تركيب اجهزة الكترونية تمنع املرور من قاعة ألخرى،  -
وضع اجهزة الكترونية على جميع البوابات، تتم مراقبتها من مقر قيادة مركزي، يجب وضع 

  ".املوصل بين الساحة العامة والقاعات الداخلية مثالً على املمر"أبواب عند احلاجة 

  .نشر قوات أمن مالئمة داخل احلرم، ملنع التنقل تماماً بين قاعات الصالة لدى اجلانبين -

 وحدة حراسة احلرم: 

  .تقوم باحلراسة خارج احلرم وحدات من اجليش النظامي أو وحدات احتياط –أ 

ذه الوحدة مسؤولة عن األمن عند املداخل تقام وحدة خاصة لتخدم كحرس للحرم وه –ب   
أو حرس " الشرطة العسكرية أو وحدة أخرى"وداخل احلرم وذلك يف نطاق عمل اجليش االسرائيلي 

  .احلدود
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يخدم احلرس يف هذه الوحدة ملدة عام ما مل يتم تغيير االنتشار او تقصير مدة خدمة   
  .حارس ما

  .مثل أي جندي أو شرطي آخر يكون للحرس صالحية القيام باعتقاالت –ج   

يتم نشر القوة عند املداخل وداخل احلرم ويجب ان تكون كبيرة احلجم لتغطية كامل  –د   
احلرم، ولتوفير األمن يف جميع القاعات يف كل األوقات بواسطة جنديين معاً، على األقل، يف كل 

  .قاعة، وليس بواسطة جندي واحد

 احلرمداخل  حمل السالح: 

ما عدا .. بمنع حمل السالح على االطالق، بواسطة جميع املدنيين واجلنودنوصي  –أ   
  .يف حالة الطوارئ ىوحدات األمن اخلاصة العاملة داخل احلرم، أو وحدات الدعم التي تستدع

ترتيبات تسليم السالح عند املدخل يجب أن تتم يف جميع أيام األسبوع وبضمنها  –ب   
  .السبوت واالعياد

  . ؤولية مراقبة تسليم السالح على قائد احلرم الذي تساعده وحدة احلرستقع مس  -ج   

  :االشراف على األمن عند احلرم – 4

  .خالل الطوارئ تعمل وحدة احلرس كقوة دعم إضايف خارج احلرم –أ   

  .يجب وضع اجهزة تفتيش عن السالح فعالة عند البوابات –ب   

  .يكون اخلروج عبر كل البوابات ممكناً" لخا.. هجوم.. حرق "ي حالة تهديد احلياة  –ج   

كل النشاطات داخل احلرم يجب ان تراقب بدقة بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة ذات  –د   
  .قدرة تسجيل الصوت والصورة

يجب إقامة وحدة اسعاف أويل ودائرة اطفاء وتزويدها بكل املعدات الالزمة يف  -هـ   
  .احلرم

  

 زوار احلرم:  

حق لقائد احلرم حتديد عدد الزوار خول اىل احلرم يف ساعات معينة، ويالديسمح للزوار ب  
وإذا كان األمن يتطلب، حسب رأيه، يمكن للقائد منع .. يف ساعة معينة، وفقًا ملا تمليه الظروف

  .دخول الزوار لفترة حمددة
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 تطبيق القانون:  

وحماكمتهم بيد شرطة  تكون املسؤولية الكاملة عن التحقيق مع السكان االسرائيليين -أ   
  .ولن يتم تغيير االجراءات القائمة بهذا الشأن بالنسبة للسكان اآلخرين يف الضفة الغربية إسرائيل

وتخصيص اعداد كافية  إسرائيليجب توضيح كل أشكال الدور الذي تقوم به شرطة  -ب   
  .من افرادها للقيام بواجباتها

يف املناطق مباشرة يف امليزانية الكلية نقترح ان تضم ميزانية عمليات الشرطة  -ج   
  .للشرطة، وبذلك حترير الشرطة من االعتماد على ميزانية احلرس املدين

التنسيق بين اجليش والشرطة يجب ان يضمن تقديم مساعدة عسكرية للشرطة إما  –د   
  .بتوفير مرافقة عسكرية أو بأشكال أخرى

من  59ارشادات فقرة املوجودة يف  القوانينمن أجل فتح قضية، يجب تطبيق  -هـ    
، وفقاً ملا يتم عندما تفتح الشرطة 1983 – 5743" النسخة املوحدة"قانون االجراء اجلنائي 

  .قدم اجلانب املتضرر شكوىبحدوث اي جريمة، وليس عندما يحتقيقاً بعد ابالغها 

اىل االهتمام لالفتقار "ادارة التحقيقات، وبضمنها ارشادات اغالق القضية نظراً  –و   
  .أو بسبب عدم كفاية األدلة ستتم وفقاً لألحكام الواردة يف القانون املذكور" اجلماهيري

العام اجراءات التنسيق بين الشرطة ومكتب مدعي عام الدولة،  رمن املقترح ان يضع املدي  
اقبة كل ومكتب املدعي العام اللوائي، والتي تضمن االشراف على متابعة القضايا، بما فيها مر

قرار يتعلق باغالق القضية، وإصدار الئحة االتهام، ومسيرة احملاكمة، ويعين املدعي العام شخصاً 
  .للقيام بهذه املراقبة

ل مستوطنة رئيسية يف الضفة يف امكانية فتح مركز للشرطة يف ك تنظر الشرطة –ز   
  .الغربية

وكون رجال الشرطة مدربين  من املهام الرئيسية للشرطة،كان تطبيق القانون ملا  –ج   
افراد الشرطة وبضمنهم جيداً ملعاجلة االضطرابات يكون من األفضل، وبقدر االمكانية، تشغيل 

حرس احلدود، ملعاجلة االضطرابات يف اجلانب اليهودي، بدالً من استخدام أفراد االحتياط يف 
  .اجليش االسرائيلي

 استخدام السالح 

  .مات اطالق النار بصورة أوضحنقترح ان تعاد صياغة تعلي –أ 
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يف الضفة الغربية، يتم وضع معايير معدلة ألنظمة اطالق النار، يتبعها اجليش  –ب 
  .وحرس احلدود

نقترح ان يقدم كل شخص استخدم سالحه يف اطالق النار، تقريراً بذلك اىل أقرب  –ج 
  .مركز شرطة قريب من مكان وقوع احلادث أو بيته

بعد احداث غير عادية مراجعة لسياسة توزيع السالح على السكان يتم يف كل عام و –د 
  .اليهود يف الضفة الغربية

  :تبادل املعلومات االستخبارية – 8

النشاط االستخباري وسيلة رئيسة ملنع تنظيم جماعات ارهابية تعمل يف طبيعتها بشكل   
اج املعلومات السرية عن كل قضية األخذ بعين االعتبار عدم اخر سري، وعلى أي حال، نقترح يف

وإدراكهم  نطاق املستويات العسكرية والشرطة والقيادة املعنية باألمن، وذلك بهدف تعزيز فهمهم
  .للعمل االرهابي ومقدرتهم على منعه

  :استنتاجات تنظيمية وانضباطية – 9

ليس هناك يف توصياتنا السابقة املفصلة، أي شيء ينتقص من التزامات السلطات ذات   
عالقة فيما يتعلق بنقص الكفاءة التنظيمية واالنضباطية أو الضعف يف هذا التقرير مما يستدعي ال

  .خطوات ضرورية ملعاجلتها

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


