
نظرة عامة

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، وعاثت فيها خرابًا وصادرت الوثائق وامللفات والحواسيب الثابتة 

واملحمولة والهواتف. واعتقلت مديري تلك املؤسسات، سهيل خوري ورانيا إلياس 

وداوود الغول، حيث اقتادتهم من منازلهم بعد مداهمتها أيًضا. ويف حني أُوِقف ُسهيل 

ورانيا ليوٍم واحد يف مركز احتجاز إرسائييل، قىض داوود أسبوعني يف سجن املسكوبية 

خضع أثناءها لالستجواب. وبحسب الكثري من وسائل اإلعالم املحلية والدولية، فإن 

اعتقالهم جاء عىل خلفية االشتباه يف متويل اإلرهاب، وهي تهمة يكيلها النظاُم 

اإلرسائييل عموًما للناشطني الفلسطينيني.

إن هذه الهجمة عىل مؤسسات القدس الرشقية الثقافية ليست ظاهرًة جديدة، بل 

واحدٌة من سلسلِة هجامت متواصلة ما انفك يتعرض لها الفلسطينيون يف املدينة عىل 

مر العقود. ويف أيار/مايو 2018، استحكمت قبضة إرسائيل عىل املدينة أكرث عندما 

نقلت الواليات املتحدة سفارتها من تل أبيب إىل القدس، األمر الذي ألقى الضوء عىل 

املسار التدهوري للفلسطينيني يف املدينة. وهذه الهجمُة أيًضا جزٌء من جهود الجهات 

الفاعلة الرسمية وغري الرسمية املستمرة التي تستهدف املجتمع املدين الفلسطيني 

يف الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط األخرض. يتناول هذا املوجز السياسايت 

االعتداءات األخرية عىل املؤسسات الفلسطينية يف القدس الرشقية يف إطار القمع 

األشمل الذي متارسه إرسائيل عىل املجتمع املدين الفلسطيني، ويقدم توصيات من أجل 

مقاومة الجهود الساعية إىل تدمري القدس الفلسطينية.

تدمري القدس الفلسطينية

اضطلعت القدس عىل الدوام بدوٍر أسايس يف تشكيل الهوية الفلسطينية عرب التاريخ 

الفلسطيني. وعىل الرغم من أنها مل تضاه املدن الفلسطينية الساحلية كحيفا ويافا يف 

األهمية االسرتاتيجية واالقتصادية قبل العام 1948، إال أنها استأثرت بأهمية اجتامعية 

ح رشيد الخالدي بأن “مدارس القدس  وسياسية وثقافية دامئة لدى الفلسطينيني. يوضِّ

وُصُحفها وأنديتها وشخصياتها السياسية كانت مؤثرة يف فلسطني كلها حتى قبل أن 

يضع االنتداب الربيطاين حدوَد الدولة عقب الحرب العاملية األوىل.”1 

أصبحت القدس بعد االحتالل الربيطاين لفلسطني يف العام 1917 وإعالن االنتداب 

رسميًا يف 1922 مرسًحا للتنظيم السيايس ضد ُحكم االستعامر الربيطاين واالستعامر 

االستيطاين الصهيوين. وعىل وجه التحديد، تدفق الفلسطينيون بأعداد كبرية إىل شوارع 

القدس احتجاًجا عىل إقدام بريطانيا عىل تنفيذ وعد بلفور الصادر يف 1917 والذي 

تعهَّد مبساهمة بريطانيا يف إقامة “وطن قومي” لليهود يف فلسطني، واحتجاًجا عىل 

1. رشيد الخالدي، الهوية الفلسطينية: بناء الوعي الوطني الحديث )نيويورك: دار نرش جامعة كولومبيا، 2009(، 33.

االستيالء عىل األرايض والهجرة اليهودية املستمرة إىل فلسطني. وأصبحت املدينة أيًضا، 

إبان السنوات األوىل من الحكم الربيطاين، مركزًا للتنظيم السيايس النسايئ، حيث انعقد 

يف 1929 مؤمتر النساء العربيات ألول مرٍة يف القدس، وانبثقت منه اللجنة التنفيذية 

للسيدات العربيات، وكانت تلك بداية الحركة النسائية الفلسطينية السياسية 

واملنظمة.

كانت القدس مبثابة العاصمة السياسية واإلدارية لحكومة بريطانيا يف فلسطني طوال 

عقود الحكم الربيطاين الثالثة، واكتسبت صفة فريدة يف الفرتة التي سبقت الحرب 

العربية-اإلرسائيلية يف 1948، حيث إن خطة التقسيم الصادرة من األمم املتحدة يف 

1947، واملنسجمة متاًما مع التوجه االستعامري الساعي إىل تقسيم األرض، اقرتحت 

تقسيم فلسطني إىل دولة يهودية وأخرى عربية، مع إبقاء القدس )وبيت لحم( كيانًا 

منفصاًل - أي مدينة مدوَّلة ال تخضع للسيادة اليهودية وال العربية. ولكن الفلسطينيني 

رفضوا هذه املحاولة االستعامرية لتقسيم فلسطني التاريخية بهدف ترسيخ الُحكم 

األجنبي يف القدس.

وهكذا كانت فلسطني تتعرض للتطهري العرقي بالفعل عند قيام دولة إرسائيل يف 

العام 1948، حني احتلت القوات الصهيونية ما بات يُسمى الحًقا القدس الغربية ومن 

ضمنها األحياء الفلسطينية املزدهرة مثل الطالبية والقطمون والبقعة التي كانت تؤوي 

60,000 فلسطيني طُرِد معظمهم من املنطقة، وفرَّ بعضهم إىل األجزاء الرشقية من 

املدينة. ومل يُسَمح ألي منهم بالعودة. وعند رسم خطوط الهدنة يف 1949، ُشطرت 

القدس إىل قسمني: القدس الغربية الخاضعة للسيطرة اإلرسائيلية والقدس الرشقية 

الخاضعة للسيطرة األردنية، وبذلك طُمست الهوية الفلسطينية للمدينة.

ومنذ حرب األيام الستة يف 1967، احتلت إرسائيل القدس الرشقية والضفة الغربية 

وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن السورية. ومن نتائج الحرب أيًضا أّن إرسائيل ضمت 

القدس بأكملها بحكم الواقع وبحكم القانون، حيث طبَّقت قانونها وإدارتها عىل 

خت مكانَة  القدس الرشقية مبوجب مرسوم القانون واإلدارة الصادر يف 1967. ورسَّ

املدينة بحكم القانون يف العام 1980 حني سنَّت قانون القدس، الذي رسعان ما أغلقت 

مبوجبه البلديَة الفلسطينية يف القدس الرشقية، ودمجتها بالبلدية اإلرسائيلية يف القدس 

الغربية. وعالوًة عىل ذلك، فَرضت إرسائيل قوانني الطوارئ عىل سائر األرض املحتلة، 

وحظرت مبوجبها غالبية املنظامت السياسية الفلسطينية واملؤسسات التابعة لها.

أكتوبر 2020

تدمري القدس الفلسطينية، املؤسسة تلو املؤسسة
يارا هواري
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أعطت الحكومة اإلرسائيلية املقدسيني الفلسطينيني “إقامًة دامئة،” ومل متنحهم الجنسية، 

أي أنهم أصبحوا فعليًا عدميي الجنسية. وبذلك استطاع النظام اإلرسائييل أن يحرمهم 

حقوقَهم الكاملة، مبا فيها الحق يف التصويت، بينام أجربهم يف الوقت ذاته عىل دفع 

الرضائب. وكثريًا ما يَسحب اإلقامة الدامئة، املُجحفة أصاًل، من الفلسطينيني الذين 

يختارون السكَن خارج املدينة، وأحيانًا من الذين ينخرطون يف العمل السيايس. ومنذ 

العام 1967، سحَب النظام اإلرسائييل نحو 14,000 إقامٍة دامئة من الفلسطينيني، أي أنه 

مل يكتف بتجريدهم الجنسية وإمنا رشَّدهم أيًضا.

تستخدم السلطات اإلرسائيلية كذلك التخطيط الحرضي كآلية رئيسية ملحو الوجود 

الفلسطيني يف القدس وتحقيق هدفها املعلن املتمثل يف إيجاد أغلبية سكانية يهودية 

يف املدينة. ينطوي التخطيط الحرضي عىل حرص الفلسطينيني يف أحياء معينة، واالمتناع 

عن إصدار تصاريح البناء لهم، وهدم منازلهم، وتوفري موارد وخدمات غري كافية لألحياء 

الفلسطينية. ويندرج تشييد الجدار الفاصل يف 2002 ضمن املسعى اإلرسائييل الرامي 

لجعل حياة الفلسطينيني ال تُطاق يف املدينة، فقد بُني الجدار ليتخذ مساًرا متعرًجا عرب 

الضفة الغربية بحجة حامية األمن اإلرسائييل. ويف القدس، ميّر عرب األحياء الفلسطينية 

املتاخمة، ويف بعض األحيان يقطعها متاًما. ويفصل معظَم القدس الرشقية عن الضفة 

الغربية، ويُضطر الفلسطينيني إىل قطع مسافة طويلة عرب نقاط التفتيش إذا أرادوا املرور 

عرب جانبي الجدار. وترقى هذه اإلجراءات وغريها إىل سياسة ممنهجة ومنظمة تهدف 

إىل إجبار أكرب عدد من الفلسطينيني عىل الخروج من القدس وإبقاء الباقني يف جيوٍب 

حرضية تخضع لسيطرة ُمحَكمة.

تعطيل الحياة السياسية والثقافية الفلسطينية يف القدس

باإلضافة إىل السياسات املمنهجة الهادفة إىل جعل حياة الفلسطينيني شاقًة وعسرية يف 

القدس، تعكف إرسائيل عىل تعطيل حياة الفلسطينيني السياسية والثقافية يف املدينة. 

فبعد احتالل القدس الرشقية يف 1967 وضمها الحًقا، أخذ النظام اإلرسائييل يقمع العمل 

السيايس والثقايف الفلسطيني بشدة. وقد متكَّن النظام اإلرسائييل بفضل إنفاذ قوانني 

الدفاع، التي استحدثها االنتداب الربيطاين يف 1945، من مامرسة القمع والرقابة عىل 

نطاق واسع. فحظَر الكتب، وحَذف الكلامت القوية واملؤثرة مثل فلسطني والصمود 

والعودة من املناهج املدرسية والكتب والربامج اإلذاعية واملرسحيات. ويشري مؤسس 

رابطة الفنانني الفلسطينيني، سليامن منصور، إىل أن الفلسطينيني يف السنوات التي تلت 

احتالل 1967 “كانوا يعيشون يف َمعزل ثقايف، مفصولني عن املستجدات والتطورات 

الثقافية. فقد كانت الحركة صعبة. وُمنع فنانون كثريون من السفر والتنقل. وكثريًا ما 

كانوا يُعتَقلون وتُصاَدر أعاملهم ]...[ لقد كانت محاولًة لقتل أي روح إبداعية وفنية لدى 

الفلسطينيني.”

وبالنسبة إىل الكثري من الفلسطينيني، ارتبطت الثقافة لِزاًما بالسياسية، وال سيام أن 

وجودهم يف حد ذاته كان عماًل سياسيًا يف نظر النظام اإلرسائييل. ولذلك استُخدمت 

العديد من املساحات الثقافية يف التنظيم السيايس أيًضا، وخصوًصا يف ظل الحظر 

اإلرسائييل املُطبق بالقوة العسكرية عىل املؤسسات السياسية الفلسطينية. وكان بيت 

الرشق الكائن يف حي الشيخ جراح بالقدس االستثناَء الوحيد، حيث كان املؤسسة 

السياسية الوحيدة املمثلة للفلسطينيني يف املدينة، وكان مركزًا للبحث وأرشفة التاريخ 

الفلسطيني.

بُني بيت الرشق يف 1897 كقرص لعائلة الُحسيني العريقة. وبعد 1948، اتخذ املبنى 

طابًعا عموميًا أكرث إذ أصبح يُستخدم كبيت ضيافة ومكاتب. ويف أعقاب العام 1967، 

حوِّلت الطوابق العليا إىل مكاتب لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني يف الرشق 

األدىن )األونروا(. ويف 1983، استأجرت جمعية الدراسات العربية املبنى كاماًل بتمويل 

من منظمة التحرير الفلسطينية واستخدمته يف عملها البحثي واألرشيفي وأنشأت فيه 

مكتبة. وكان لبيت الرشق يف تلك الفرتة دوٌر مهم يف إحياء الوعي الوطني الفلسطيني 

لدرجة أنه أُغلق إبان االنتفاضة األوىل لثالث سنوات. وبعدها ببضع أعوام، اتخذه الوفد 

الفلسطيني مقرًا له أثناء مؤمتر مدريد للسالم املنعقد يف 1991، واستُخدم يف أحياٍن 

كثرية يف عقد التسعينات الستضافة الديبلوماسيني األجانب. وعندئذ كان بيت الرشق قد 

غدا رمزًا لصمود الفلسطينيني يف املدينة.

ويف 10 آب/أغسطس 2001، داهمت القوات اإلرسائيلية بيت الرشق ونهبت محتوياته 

من وثائق ومواد مؤرشفة، وأغلقت مكاتب املؤسسة. ومل تكن تلك املامرسُة جديدًة عىل 

القدس وال عىل املدن األخرى. فكثريًا ما تداهم القوات املسلحة اإلرسائيلية املؤسسات 

الفلسطينية وتنهبها، كام فعلت يف املكتبات الخاصة والعامة يف القدس الغربية يف 1948 

وحتى مركز األبحاث الفلسطيني يف بريوت سنة 1982. غري أن إغالَق بيت الرشق يف 

2001 كان حدثًا بارزًا بوجه خاص ألن جميع األطراف املشاركة يف عملية أوسلو للسالم 

اعرتفت به كمقر ملنظمة التحرير الفلسطينية، كام اعرتفت بالقدس الرشقية عاصمًة 

رشعية للدولة الفلسطينية املستقبلية. وكان إغالقه بدايَة حقبٍة جديدة من انحسار 

الوجود السيايس الفلسطيني يف املدينة، حيث دأب النظام اإلرسائييل، منذئذ، عىل منع 

املؤسسات السياسية الفلسطينية من مامرسة نشاطها يف القدس.

تعرضت املؤسسات الثقافية الفلسطينية أيًضا العتداءات وإغالقات كثرية. ومنها عىل 

سبيل املثال املرسح الوطني الفلسطيني )الحكوايت( الذي ظل منذ تأسيسه يف 1984 

يقاوم الرقابة والتهديدات بإغالقه، حيث ُمنعت أنشطته يف أكرث من 35 مناسبة منذ 

افتتاحه، مبا يف ذلك يف 2008 حني سعى املرسح إىل استضافة مهرجان قُبيل اختيار 

القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009. ويف 2015، أطلق املرسح مناشدًة عامة بعد 

دت حسابه  تلقي تهديدات من سلطة إنفاذ القانون والتحصيل اإلرسائيلية التي جمَّ

دت مبصادرة مبناه. وقد تذرَّعت السلطات اإلرسائيلية برتاكم مبالغ طائلة  املرصيف وهدَّ

عىل املرسح لحساب البلدية ورشكة الكهرباء ومؤسسة التأمني الوطني، لكن دون أن 

تُعلِّق عىل عدم رشعية وجود تلك املؤسسات أصاًل يف القدس الرشقية. وال يزال املرسح 

يواجه تهديًدا وشيًكا باإلغالق حتى يومنا هذا.

أغلق النظام اإلرسائييل 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. ومنذ إقرار قانون “مكافحة اإلرهاب” يف الكنيست يف 2016، مارست 

السلطات اإلرسائيلية قمًعا أشدَّ وأوسع نطاقًا عىل املؤسسات الفلسطينية ومنظامت 

م، بحسب  املجتمع املدين. يحتوي القانون عىل بنود من قانون الطوارئ، وهو ُمصمَّ

منظمة عدالة الحقوقية غري الحكومية، “لقمع نضال املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل 

]ويف القدس الرشقية[ وقمع أنشطتهم السياسية الداعمة للفلسطينيني الرازحني تحت 

االحتالل يف الضفة الغربية وقطاع غزة.” يتيح هذا القانون للدولة استخداَم “األدلة 

الرسية” عىل نطاق واسع يف محاكمة املتهمني، ويجعل الردَّ الوايف عىل تلك التهم أمرًا 

ع القانون أيًضا تعريف “النشاط اإلرهايب” ليشمل “التعبري العلني عن دعم  صعبًا. ويوسِّ

املنظامت اإلرهابية أو التعاطف معها.” أي أنه يحظر التعبري السيايس الفلسطيني مبا أن 

النظام اإلرسائييل يعّد األحزاب السياسية الفلسطينية منظامٍت إرهابيًة.
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“وترقى هذه اإلجراءات وغريها إىل سياسة 
ممنهجة ومنظمة تهدف إىل إجبار أكرب عدد 
من الفلسطينيني عىل الخروج من القدس 
وإبقاء الباقني يف جيوٍب حرضية تخضع 

لسيطرة ُمحكَمة.”

http://www.addameer.org/prisoner/salah-hammouri
http://www.addameer.org/prisoner/salah-hammouri
https://www.grassrootsalquds.net/jerusalem-daily-life-aspects/planning-and-settlements
https://www.grassrootsalquds.net/jerusalem-daily-life-aspects/planning-and-settlements
https://www.btselem.org/separation_barrier
https://www.btselem.org/separation_barrier
http://www.alhaq.org/publications/8169.html
http://www.alhaq.org/publications/8169.html
https://thearabweekly.com/how-palestinian-art-evolved-under-siege
http://www.orienthouse.org/about/history.html
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=2102&CategoryId=4
http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=2102&CategoryId=4
https://abirkopty.wordpress.com/2015/11/26/israel-to-shut-down-the-only-palestinian-theatre-in-jerusalem/
https://abirkopty.wordpress.com/2015/11/26/israel-to-shut-down-the-only-palestinian-theatre-in-jerusalem/
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
https://www.adalah.org/en/content/view/8834
https://www.adalah.org/en/content/view/8834


موجز سياساتي

قة جديدة هجمة منسَّ

تُعدُّ الهجامت املذكورة أعاله عىل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى ومركز 

يبوس الثقايف وشبكة فنون القدس )شفق( جزًءا ال يتجزأ من املسعى اإلرسائييل 

الرامي إىل تعطيل الحياة السياسية والثقافية الفلسطينية يف القدس. ومن ناحية 

قة تهدف إىل تشويه سمعة املنظامت  أخرى، فإنها متثل جهوًدا جديدة ومنسَّ

الحقوقية واألهلية الفلسطينية وتدمريها، وال سيام تلك التي تحصل عىل متويل 

دويل. وتقود هذه الجهود بشكل رئييس منظمُة مونيرت، التابعة للحكومة اإلرسائيلية 

رغم ادعائها بأنها غري حكومية، حيث تنسق حمالتها التشهريية مع وزارة الشؤون 

االسرتاتيجية اإلرسائيلية، التي يرتأسها منذ 2015 جلعاد إردان، السيايس الذي ظل 

يسعى إىل تقييد حرية الفلسطينيني يف التعبري، ويشنَّ حربًا شعواء عىل حركة 

املقاطعة ومنارصيها مباليني الدوالرات وبالتنسيق مع جهاز االستخبارات اإلرسائييل 

- املوساد.

بدأت منظمة مونيرت كمنظمٍة هامشية ال يأخذ أحٌد تقاريرها املغلوطة وغري 

املدروسة عىل َمحَمل الجد. وكانت تُركِّز جهودها عىل تصيُّد املدافعني عن حقوق 

اإلنسان واالفرتاء عليهم، كام فعلت مع عمر شاكر مدير مكتب منظمة هيومن 

رايتس ووتش يف فلسطني الذي طُرد يف النهاية من البالد يف عام ٢٠١٩ بعد معركة 

قضائية طويلة القت اهتامًما دوليا. غري أن عملها أصبح أكرث عدوانية وتنسيًقا منذ 

العام 2015 عىل أقل تقدير، وصارت تستهدف قطع التمويل الدويل عن املنظامت 

الفلسطينية إلجبارها عىل اإلغالق. وتُحقق هدفها هذا من خالل طريقتني تتبعهام يف 

الهجوم عىل املنظامت والشخصيات الفلسطينية.

تتمثل الطريقة األوىل يف اتهام هؤالء بدعم حركة املقاطعة أو العمل لديها، يف ظل 

الجهود املتنامية لتجريم حركة املقاطعة يف أوروبا والواليات املتحدة بالرغم من 

وجود هيئات قانونية عديدة مثل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تؤكد عىل 

قانونية املقاطعة كشكٍل من أشكال التعبري السيايس. أّما الطريقة الثانية فتتمثل يف 

اتهام املنظامت أو األفراد “باالنتامء إىل منظامت إرهابية” أو “متويل اإلرهاب.” غري 

أن تقريرًا ملجموعة عمل السياسات، املؤلفة من أكادمييني وصحفيني ودبلوماسيني 

سابقني إرسائيليني مؤيدين لحل الدولتني، يبني أن منظمة مونيرت ال تقدم أدلًة تدعم 

هذه التهمة التي ال تفتؤ تقذف بها املنظامت واألفراد. فقد راجعت مجموعة عمل 

السياسات منشورات منظمة مونيرت وخلصت يف تقريرها – والذي عنوانه الفرعي هو 

“تشويه سمعة املنظامت الحقوقية التي تنتقد االحتالل اإلرسائييل” – إىل أن:

األساليُب التي تستخدمها منظمة مونيرت بعيدٌة كل البعد عن التحقيقات 

الشاملة التي تضطلع بها املنظامت الحقوقية واألهلية التي تهاجمها. ويبدو 

أن منشوراتها تستند كثريًا إىل معلومات منتقاة من شبكة اإلنرتنت وأصداء 

االدعاءات التي تُطلقها املصادر اإلرسائيلية الرسمية. فضاًل عىل أنها تركز 

منشوراتها انتقائيًا عىل تفنيد املالحظات واالستنتاجات التي تنرشها املنظامت 

املستهدفة.

بعبارة أخرى، عىل الرغم من االتهامات التي تكيلها منظمة مونيرت ُمفرتاة، وتشهريية، 

وال أساس لها، وال يدعمها سوى بحث هزيل، إال أن الكثريين يف املجتمع الدويل باتوا، 

عىل نحو مستَغرب، يأخذون هذه املنظمة عىل َمحمل الجد، األمر الذي له تداعيات 

سلبية عىل املجتمع املدين الفلسطيني، حيث تؤدي البيئة التي خلقته حملة التشويه 

املتنامية هذه إىل تقليص التمويل، ويف بعض الحاالت إىل قطعه وسحبه نهائيًا. 

ويف اآلونة األخرية، مثاًل، أبلَغ االتحاد األورويب شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية 

بأنه سيطبق بنًدا يُلزم جميع الرشكاء بعدم التعامل مع أي جهة مشمولة يف قامئة 

عقوبات االتحاد األورويب، مام تسبب يف تخيش البعض أن يؤدي ذلك إيل االضطرار 

إىل فحص املوظفني العاملني لديهم، واملتعاقدين معهم، واملستفيدين من املساعدات، 

كرشٍط للحصول عىل التمويل. تشمل قامئة العقوبات الجهات الخاضعة للعقوبات 

وكذلك املنظامت واألفراد املصنفني كإرهابيني. وتشمل القامئة معظم األحزاب 

السياسية الفلسطينية، مبا فيها حامس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني. ومع أن 

قامئة العقوبات ال تشمل أفراًدا فلسطينيني حتى اآلن، إال أن ذلك قد يتغري مستقباًل 

مع ازدياد الضغط الذي متارسه إرسائيل واملنظامت من قبيل منظمة مونيرت.

تنظر غالبية املجتمع الدويل إىل معظم األحزاب السياسية الفلسطينية، باسثتناء 

فتح، كمنظامت إرهابية، واألدهى أنها تُسلِّم يف معظم األحيان بالتعريف اإلرسائييل 

الفضفاض ملصطلح “االنتامء”. ومنذ العام 1967، اعتقل النظام العسكري اإلرسائييل 

800,000 فلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، أي ما يُعادل %20 من العدد 

الُكيل لسكان األرض املحتلة. ويُحاكم الكثري من هؤالء عىل أساس “االنتامء” أمام 

املحاكم العسكرية اإلرسائيلية التي تبلغ نسبة اإلدانة فيها %99. تستطيع إرسائيل 

معاقبة الفلسطينيني عىل أي نشاط سيايس من خالل أوامرها العسكرية التي 

تربرها بحجة حامية األمن. ومبوجب تلك األوامر، حظرت إرسائيل االحتجاجات 

واالجتامعات السياسية التي يحرضها أكرث من عرشة اشخاص، كام حظرت نرش 

ه إرسائيل االتهامات أيًضا للفلسطينيني “باالنتامء”  املقاالت والصور السياسية. توجِّ

إىل جامعات سياسية مصنفة لديها كمنظامت إرهابية. وبالتايل، فإن مشاركة تعليق 

منشور عىل إحدى وسائل التواصل االجتامعي أو حتى تقديم القهوة لعضو يف إحدى 

املنظامت املحظورة قد يندرج تحت تعريف “االنتامء”.

واجهت املؤسسات الثقافية الثالث يف القدس الرشقية تهمة “التهرب الرضيبي 

واالحتيال” يف بادئ األمر، ثم تبنيَّ الحًقا أن اعتقال مديريها كان بتهمة متويل 

منظامت إرهابية. ومن الواضح أن منظمة مونيرت قد لعبت دوًرا يف صدور هذه 

االتهامات من خالل تقاريرها وافرتاءاتها املستمرة عىل تلك املنظامت. وبالرغم من 

إطالق رساح املديرين الثالثة، إال أن االتهامات ال تزال قامئة. فضاًل عىل الوصمة التي 

التصقت بهم بسبب اتهامهم بدعم منظامت إرهابية، والتي قد يكون لها تداعيات 

مرضة يف بيئة تشهد تراجًعا يف التمويل الدويل املرشوط أصاًل، وتزايًدا يف القيود التي 

يفرضها النظام اإلرسائييل.

توصيات سياساتية

فيام ييل بضعة مقرتحات ملقاومة تدمري املؤسسات الثقافية والسياسية الفلسطينية 

يف القدس يف ظل هذا الوضع الصعب واملقلق:

ينبغي للفلسطينيني، يف الشتات وعىل أرض فلسطني التاريخية، أن يُشددوا عىل 	 

أهمية املحافظة عىل املؤسسات واملنظامت الفلسطينية يف القدس. وينبغي أن 

ينطوي ذلك عىل الدعم املايل وبذل جهود التضامن املتواصلة والفعالة.
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“أغلق النظام اإلرسائييل منذ العام 2000 ما يزيد 
عىل 42 مؤسسة فلسطينية يف القدس الرشقية 
بحججٍ مختلفة تراوحت بني االنتامء السيايس 
»غري املرشوع« وبني التخلُّف عن دفع الفواتري.”

http://policyworkinggroup.org.il/report_en.pdf
http://policyworkinggroup.org.il/report_en.pdf
https://www.haaretz.com/opinion/editorial/.premium-israel-s-ministry-of-strategic-harm-1.7363931
https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/25/335964
https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/25/335964
https://al-shabaka.org/op-eds/the-right-to-boycott-bds-israel-and-the-echr/
http://policyworkinggroup.org.il/report_en.pdf
http://policyworkinggroup.org.il/report_en.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/commentaries/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad/
https://www.addameer.org/files/Palestinian%20Political%20Prisoners%20in%20Israeli%20Prisons%20(General%20Briefing%20January%202014).pdf
https://www.addameer.org/files/Palestinian%20Political%20Prisoners%20in%20Israeli%20Prisons%20(General%20Briefing%20January%202014).pdf
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-yabous-edward-said-centre-east-jerusalem-stormed
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-yabous-edward-said-centre-east-jerusalem-stormed


ينبغي للفلسطينيني يف الضفة الغربية مقاومة إجراءات السلطة الفلسطينية 	 

التي تُضِعف مكانة القدس كعاصمة فلسطني، حيث تُركِّز استثامراتها يف رام الله 

باعتبارها املركز اإلداري لفلسطني. وعليهم التحرك بجد لنبذ 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. 

وينبغي فعل ذلك كعمٍل مضاد لعجز املجتمع الدويل، وتواطئه يف بعض الحاالت، 

فيام يتعلق برتسيخ السيطرة اإلرسائيلية عىل القدس.

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.

ال ينبغي للجهات الحكومية الثالثة أن تتخَذ منظمة مونيرت أو وزارة الشؤون 	 

االسرتاتيجية اإلرسائيلية مصدًرا رشعيًا للمعلومات املتعلقة بالفلسطينيني 

واملنظامت الفلسطينية. وينبغي أيًضا أن تصنِّف منظمة مونيرت علًنا كذراع 

فعيل للدولة اإلرسائيلية ينفذ أجندة مكرسة لشيطنة 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 

م تحديًدا الستهداف أي فلسطيني. تعريف “االنتامء” الفضفاض ُصمِّ
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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://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/
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يارا هواري هي الزميلة السياساتية الرئيسية للشبكة يف فلسطني. نالت درجة 

الدكتوراه يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت، حيث درَّست مساقات 

مختلفة لطالب مرحلة البكالوريوس، وال تزال زميلة بحثية فخرية يف الجامعة.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/

