
داهمت الرشطة اإلرسائيلية يف 22 متوز/يوليو 2020 معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، ومركز يبوس الثقايف، وشبكة فنون القدس )شفق( يف القدس الرشقية ونهبت 

موجوداتها بحجة متويلها اإلرهاب. واعتقلت أيًضا مديري هذه املؤسسات واحتجزتهم. ال تُعّد هذه الهجامت عىل املراكز الثقافية الفلسطينية جديدة، وإمنا تعكس املسعى 

اإلرسائييل املمنهج واملستمر يف تدمري القدس الفلسطينية.

اضطلعت القدس تاريخيًا بدوٍر أسايس يف تشكيل الهوية السياسية واالجتامعية الفلسطينية. ولكن منذ احتاللها وتقسيمها يف 1948 إىل َشطر غريب تسيطر عليه إرسائيل وَشطر 

رشقي يسيطر عليه األردن، عملت إرسائيل بجٍد عىل طمس الهوية الفلسطينية للقدس من خالل حمالت التطهري العرقي واحتاللها املستمر الذي يجعل حياة الفلسطينيني 

ال تُطاق يف املدينة. وسعت إرسائيل عىل قدٍم وساق منذ احتاللها القدس الرشقية يف 1967 إىل محو الوجود الفلسطيني يف املدينة من خالل تشييد الجدار الفاصل، وفرض 

متطلبات غري عملية الستدامة اإلقامة، وخطط التطوير الحرضي التي تنطوي عىل إزالة املباين الفلسطينية وبناء أخرى غريها، وإغالق املؤسسات السياسية والثقافية 

الفلسطينية مراًرا وتكراًرا.

يُعّد بيت الرشق الكائن يف حي الشيخ جراح بالقدس املؤسسَة السياسيَة والثقافيَة الفلسطينية الوحيدة التي صمدت ألطول فرتة يف وجه حملة التدمري اإلرسائييل. أنشأت 

عائلُة الحسيني العريقة بيت الرشق يف العام 1987، واكتسب املبنى أهميًة الستخدامه يف حفظ املواد املؤرشفة وكحيٍز للتنظيم السيايس، واستُخدم يف تسعينات القرن املايض 

كمقر ملنظمة التحرير الفلسطينية يف القدس. غري أن النظام اإلرسائييل أغلق بيت الرشق يف العام 2001، وقىض بذلك عىل السلطة السياسية الفلسطينية الوحيدة املعرَتف بها 

يف القدس.

دأب النظام اإلرسائييل، منذئٍذ، عىل منع املؤسسات السياسية الفلسطينية من مامرسة نشاطها يف القدس. وأغلق منذ العام 2000 ما يزيد عىل 42 مؤسسة فلسطينية يف 

القدس الرشقية بحجٍج مختلفة تراوحت بني االنتامء السيايس “غري املرشوع” وبني التخلُّف عن دفع الفواتري. وهكذا فإن الهجامت األخرية عىل املراكز الفلسطينية الثالثة 

قة تهدف  يف املدينة تندرج ضمن املسعى اإلرسائييل املتواصل الرامي إىل تعطيل الحياة السياسية والثقافية الفلسطينية يف القدس. وهي متثل أيًضا جهوًدا متجددة ومنسَّ

إىل تشويه سمعة املنظامت الحقوقية واألهلية الفلسطينية وتدمريها. وتضطلع منظمة مونيرت بدوٍر بارز يف هذا الصدد، حيث ترتبط ِبصالت مع الحكومة وتعمل مع وزارة 

الشؤون االسرتاتيجية اإلرسائيلية بهدف قطع التمويل الدويل عن املنظامت الفلسطينية إلجبارها عىل اإلغالق.

تحقق املنظمة هذا الهدف بطريقتني: اتهام املنظامت الفلسطينية بدعم حركة املقاطعة أو العمل معها، واتهام املنظامت أو األفراد “باالنتامء إىل منظامت إرهابية” أو “متويل 

اإلرهاب.” وهذه االتهامات محض افرتاء وال سند لها، فضاًل عىل أن مصطلح “االنتامء” تُرَك عاًما وفضفاًضا عن قصد، حتى يتسنى تصنيف أي تعبريٍ سيايس فلسطيني تحت 

باب “االنتامء”. وبالرغم من الشك والريبة التي تعرتي ادعاءات منظمة مونيرت بحق املنظامت الفلسطينية، إال أن املجتمع الدويل يَحفل بها ويستخدمها لقمع املجتمع املدين 

الفلسطيني بتقليص التمويل أو قطعه أو حتى سحبه نهائيًا. وبالرغم من إطالق رساح مديري املؤسسات الثقافية الثالث يف القدس الرشقية، إال أن وصمة دعم اإلرهاب التي 

التصقت بهم ستعود عليهم وعىل منظامتهم بالرضر دون شك.

وفيام ييل بضعة مقرتحات ملقاومة تدمري املؤسسات الثقافية والسياسية الفلسطينية يف القدس:

دوا عىل أهمية املحافظة عىل املؤسسات واملنظامت الفلسطينية يف القدس من خالل الدعم املايل وبذل جهود التضامن 	  ينبغي للفلسطينيني حول العامل أن يُشدِّ

املتواصلة والفعالة.

ينبغي للفلسطينيني يف الضفة الغربية التصدي إلضعاف مكانة القدس كعاصمة فلسطني، وذلك بنبذ الحديث عن رام الله واعتبارها العاصمة الفلسطينية املزيفة.	 

ينبغي للجهات الحكومية الثالثة أن تقدم الدعم العلني وغري املرشوط للمؤسسات الفلسطينية يف القدس، وال سيام تلك الواقعة تحت هجامت النظام اإلرسائييل.	 

ينبغي للجهات الحكومية الثالثة أن تدرك أهمية وجود متثيل سيايس فلسطيني يف القدس، وأن تدعَم، يف سبيل ذلك، إعادَة دور بيت الرشق كمقر لهذا التمثيل، كام 	 

فعل االتحاد األورويب يف 2014، وأن متارَس الضغط السيايس لتحقيق ذلك.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

تدمري القدس الفلسطينية، املؤسسة تلو املؤسسة
 يارا هواري

https://www.middleeastmonitor.com/20190826-israel-intensifies-attacks-on-palestinian-activities-institutions-in-east-jerusalem/
https://www.jstor.org/stable/2536245?seq=1
https://www.btselem.org/separation_barrier
https://www.grassrootsalquds.net/jerusalem-daily-life-aspects/planning-and-settlements
http://www.orienthouse.org/about/history.html
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=2102&CategoryId=4
https://www.pngo.net/wp-content/uploads/2018/09/Report-Attacks-on-Palestinian-civil-society-organizations-PNGO.pdf
https://www.pngo.net/wp-content/uploads/2018/09/Report-Attacks-on-Palestinian-civil-society-organizations-PNGO.pdf
http://policyworkinggroup.org.il/report_en.pdf
https://www.cjnews.com/perspectives/opinions/letter-issue-ngo-monitor-slander-my-ngo
https://al-shabaka.org/memos/%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b6%d8%a9-%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a5%d8%b6%d8%b9%d8%a7%d9%81-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d9%85%d8%a9-%d8%a7/
https://www.middleeastmonitor.com/20140131-eu-calls-on-israel-to-reopen-orient-house-in-jerusalem/
https://www.middleeastmonitor.com/20140131-eu-calls-on-israel-to-reopen-orient-house-in-jerusalem/
https://www.middleeastmonitor.com/20140131-eu-calls-on-israel-to-reopen-orient-house-in-jerusalem/
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2020/10/Hawari_PolicyBrief_Ara_Oct2020.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9%d8%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d9%84%d9%88-%d8%a7/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org


ال ينبغي للجهات الحموكية الثالثة أن تتخَذ منظمة مونيرت أو وزارة الشؤون االسرتاتيجية اإلرسائيلية كمصدٍر رشعي للمعلومات املتعلقة بالفلسطينيني واملنظامت 	 

الفلسطينية. وينبغي أيًضا أن تصنِّف منظمة مونيرت علًنا بأنها ذراع للدولة اإلرسائيلية تنفذ أجندة موجهة نحو شيطنة املجتمع املدين الفلسطيني وتجرميه.

يجب عىل املجتمع الدويل أن يرفَض تهمتي “النشاط اإلرهايب” و”االنتامء” السيايس اللتني يكيلهام النظام اإلرسائييل كتهمتني ال أساس لهام، وال سيام أن تعريف 	 

م تحديًدا الستهداف أي فلسطيني. “االنتامء” الفضفاض ُصمِّ
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