ورقة معمومات حول
استهداف المؤسسات الفمسطينية الداعمة لمقدس:
سياسة إسرائيمية لالستفراد بالقدس والمقدسيين والمقدسات
إعداد :إدارة األبحاث والمعمومات
مؤسسة القدس الدولية
2015/11/19
لماذا يستهدف االحتالل اإلسرائيمي المؤسسات العاممة من أجل القدس؟
قي
منذ احتالل كامل القدس عام  1967تسعى السمطات اإلسرائيمية إلى تعزيز توحيد شطري المدينة الشر ّ
الموحدة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل" .تعامل االحتالل مع الوجود الفمسطيني
بي في سبيل جعل "القدس
ّ
والغر ّ
ضم ىذا الشطر وتوحيد
قي المحتل عام  67عمى أنو عبء وحجر عثرة أمام مخططات ّ
في شطر القدس الشر ّ
القدس ،فعمل عمى ضرب ىوية الوجود المقدسي ،ور ِ
بط المقدسيين بشكل كامل بمنظومتو االقتصادية
والمعيشية والحياتية المختمفة .وفي ىذه المعركة وقف االحتالل بأجيزتو ومؤسساتو ومخططاتو وميزانياتو
وجيًا لوجو مع المجتمع المقدسي األعزل إال من االنتماء لمدينتو واإليمان بحقو .وبعد اتفاق أوسمو بين
السمطة الفمسطينية واالحتالل اإلسرائيمي عام  1993تعززت لدى المقدسيين قناعة بأنيم وحدىم في ىذه

المعركة التي يخوضيا االحتالل بيدف اقتالعيم وطردىم .يياب السمطة الفمسطينية منذ عام  1993إلى
اليوم عن القدس بحكم أوسمو دفع المقدسيين لمبحث عن مظمة تعوضيم عن ىذا الغياب ،فأسسوا مئات
المؤسسات والجمعيات األىمية التي تنوعت اختصاصاتيا ومجاالت عمميا في محاولة لتشكيل بديل عن الدور
الرسمي الفمسطيني في القدس .وبالفعل ،شكمت ىذه المؤسسات شبو حكومة ظل في القدس ،وبات المقدسيون
يمجأون إلييا في شؤونيم وبات من الصعب تصور المجتمع المقدسي من دون مؤسسات أىمية تدعم صموده
بما تيسر.
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وباإلضافة إلى المؤسسات األىمية داخل القدس تأسست عشرات المؤسسات الداعمة لمقدس ولممقدسيين
والمدافعة عن األقصى في األراضي الفمسطينية المحتمة عام  ،1948واستغ ّل فمسطينيو الداخل وضعيم
جسور لمتواصل والدعم مع القدس واألقصى كون ىذا الوضع يجعل
ًا
القانوني كحممة ىوية إسرائيمية ليبنوا
وصوليم إلى القدس واألقصى أسيل من ييرىم من الفمسطينيين .وشكمت الحركة اإلسالمية عمى مدار عقود

الفمسطيني ،فانبثقت عنيا عشرات
ماضية الجية الرئيسة التي تبنت قضية الدفاع عن األقصى في الداخل
ّ
خصوصا وباقي
المؤسسة والييئات المختصة بنصرة القدس والمسجد األقصى ،واستطاعت الحركة اإلسالمية
ً

عموما تحريك الجماىير الفمسطينية نحو القدس واألقصى ،وترجم
القوى الفمسطينية في الداخل الفمسطيني
ً
شد الرحال ومسيرات البيارق التي يشارك فييا فمسطينيو الداخل بيدف الرباط في
ذلك عمى شكل مسيرات ّ
التجول في أسواق القدس والتبضع منيا والتسوق فييا بيدف دعم اقتصاد
ثم
األقصى واعماره ومن ّ
ّ
المقدسيين.
ىذه المقدمة توضح دور المؤسسات الفمسطينية في القدس واألراضي المحتمة عام  1948في دعم المقدسيين،
وتبين لماذا يستيدف االحتالل ىذه المؤسسات باإليالق
والدفاع عن المقدسات ال سيما المسجد األقصىّ ،
والحظر وفرض الضرائب الباىظة ويير ذلك.

إغالق وحظر مؤسسات القدس واأل ارضي الفمسطينية المحتمة عام :84
في  ،2015/11/17أعمن المجمس الوزاري المصغر (الكابينت) عن مرسوم وقّعو وزير جيش االحتالل
خارجا عن القانون األمر الذي
اتحادا
موشيو يعمون يقضي باعتبار الحركة اإلسالمية –الجناح الشمالي
ً
ً
يترتب عميو جممة من النتائج منيا أن من يتبع ىذا التنظيم أو ينتمي إليو أو يعمل في إطاره يرتكب بذلك

مخــالفة جنائية عقوبتــيا السجن ،باإلضافة إلى إمكانية مصادرة أي أمالك تعود لمحركة .وزعم بيان الحكومة
أ ّن الحركة قادت عمى مدى سنوات حممة من التحريض تحت شعار "األقصى في خطر" متيمة "إسرائيل" –
بالسعي إلى التعرض لألقصى وتغيير الوضع القائم فيو .وقرار حظر الحركة اإلسالمية-الجناح الشمالي ليس
األول وىو يأتي ضمن مسمسل من استيداف مؤسسات أو جيات ،وحتى أفراد ،يضطمعون بدور ريادي
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ومتقدم في الدفاع عن القدس واألقصى والتصدي لمخططات االحتالل التي تستيدف المسجد والمدينة وأىميا.
أن ىذا القرار األخير يذكر بق اررات اإليالق التي اتخذىا االحتالل بحق مؤسسات فمسطينية تعمل في
كما ّ

القدس وذلك منذ استكمل احتالل المدينة عام  ،1967وان د ّل ذلك عمى شيء فيو يظير مدى إصرار
االحتالل عمى كسر أي محاولة لمتصدي لسياساتو ومخططاتو أو تشكيل حالة داعمة لموجود العربي
أن عمميات اإليالق التي طالت مؤسسات القدس كانت تيدف
واإلسالمي األصيل في القدس واألقصى ،كما ّ

عوضا عن ذلك إلى
إلى منع أي وجود لمؤسسات فمسطينية يمكن أن يمجأ إلييا المقدسيون ليضطروا
ً
االعتماد بشكل كامل عمى مؤسسات االحتالل ما يجعميم أسرى ادعاءات السيادة اإلسرائيمية عمى كامل

القدس المحتمة.
ومن أبرز الجيات التي لحقتيا ق اررات الحظر أو اإليالق ،وىي مرتبطة إلى حد كبير بدعم المسجد األقصى
وعمارتو والرباط فيو ،خالل عامي  2014و:2015
ار بإيالق مؤسسة عمارة األقصى والمقدسات
 في  ،2014/9/3أصدر وزير الجيش موشيو يعمون قرًا

بالناصرة وداىمت قوات االحتالل مكاتب المؤسسة وصادرت محتوياتيا من حواسيب وممفات وييرىا.

وعقّبت الناطقة باسم جيش االحتالل عمى القرار بالقول إن "المؤسسة قامت ،بالمشاركة مع حركة
سعيا وراء تعزيز وجود
حماس في منطقة القدس ،بإجراء نشاطات مختمفة في حيز الحرم القدسي ً
المسممين بالحرم ،إضافة إلى مراقبة نشاطات الييود الزائرين وتحركاتيم في المكان ومنع السيطرة

الييودية".
 في  ،2015/1/12أعمن جياز األمن العام (الشاباك) إيالق  3مؤسسات عربية إسالمية في
الناصرة المحتمة ،وكان وزير الجيش موشيو يعمون أعمن حظر المؤسسات الثالث في كانون
أول/ديسمبر  .2014والمؤسسات المحظورة ىي أبطال األقصى ،ومؤسسة مسممات من أجل
األقصى ،ومؤسسة الفجر لمثقافة واألدب .وقالت سمطات االحتالل إن المؤسسات ىذه دفعت أمو ًاال
الستخدام "العنف الشفيي بل والجسدي ضد زوار الحرم القدسي" بيدف "إثارة المشاعر .وترعى
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مؤسسة مسممات من أجل األقصى مجالس عمم النساء ونشاطاتيا ثقافية اجتماعية تسعى إلى تعزيز
الوجود اإلسالمي في المسجد أما مؤسسة أبطال األقصى فيي منظمة إعالمية حرفية وتركز عمى
األحداث في األقصى.
ار اعتبر بموجبو ما أسماه "تنظيمي المرابطين
 في  ،2015/9/8أصدر وزير الجيش موشيو يعمون قرًا
والمرابطات" مجموعة خارجة عن القانون .وكان وزير األمن الداخمي جمعاد أردان أوصى في

 2015/8/24باعتبار المرابطين والمرابطات مجموعة خارجة عن القانون ،وقال إن االقتراح حازت
موافقة كل من الشاباك والمستشار القضائي لحكومة االحتالل .وكانت صحيفة "ىآرتس" كشفت في
تشرين ٍ
وفروعا أخرى من و ازرة الجيش اإلسرائيمية
ثان/نوفمبر  2014أن و ازرة األمن الداخمي
ً
سيتقدمون بمشروع قانون لتجريم المرابطين الذين يمنعون دخول الييود إلى األقصى .وىو األمر الذي

ناقشو وزير األمن حينيا يتسحاق أىرونوفيتس مع المستشار القضائي لمحكومة ييودا فينشتاين ،وان
لم يتحقق خالل أيم توليو الو ازرة فإن وزراء الحكومة الالحقة تولوا الموضوع وأوصموه إلى خواتيمو
كجزء من مخططات المؤسسة االحتاللية الستيداف مقومات الصمود في األقصى.
وق اررات الحظر واإليالق ال تقتصر عمى ىذين العامين األخيرين ،كما أنيا ال تقتصر عمى جيات عاممة
في األراضي المحتمة عام  1948فقد قام االحتالل منذ عام  1967بإيالق ما يزيد عمى  100مؤسسة
فمسطينية في القدس منيا مؤسسات صدرت بحقيا ق اررات إيالق متكررة ،ضمن مدد تتراوح بين عدة أيام
أو أشير وصوالً إلى سنة أو أكثر ،ومن ىذه المؤسسات ما ال يزال مغمقًا إلى اليوم.
ولعل من أىم المؤسسات التي طالتيا ق اررات اإليالق بيت الشرق الذي أيمقو االحتالل عام .2001
وكان لبيت الشرق دور ميم في دعم المقدسيين عبر اضطالعو بجممة من النشاطات االجتماعية
أسس  3أقسام ميمة ،وىي دائرة الخرائط واألراضي ،والحقوق المدنية المتعمقة بإلغاء حق
والقانونية ،وقد ّ
اإلقامة (سحب اليويات) ،وقسم ثالث لمتابعة قضايا ىدم المنازل من قبل بمدية االحتالل وترميم البمدة

القديمة.

4

كما أيمق االحتالل ،عمى سبيل المثال ،جمعية الدراسات العربية ( 2001وقبميا عام  ،)1988ونادي
األسير ( ،)2001والغرفة التجارية والصناعية العربية ( ،)2001ومركز أبحاث األراضي (،)2002
ومجمس السِّياحة األعمى ( ،)2002ولجنة الزكاة في العيزرية ( ،)2006ولجنة زكاة الرام (،)2008
ومؤسسة القدس لمتنمية ( )2014-2013-2011وييرىا.
ويمكن استقراء جممة أهداف تقف وراء اتجاه االحتالل إلى ق اررات الحظر واإلغالق ،أهمها:
 .1تحجيم دور فمسطينيي األراضي المحتمة عام  ،1948ومنع تواصميم الوطني والنضالي والجغرافي مع
القــدس والمنــاطق الفمســطينية المختمفــة .وربمــا يكــون ىــذا الق ـرار مقدمــة لق ـ اررات أكثــر تطرفًــا تطــال الوجــود
الفمسطيني في الداخل وربما يكون التيجير والترحيل والخنق من أبرز عناوينيا.
 .2تقييد جيود الدفاع عن القدس واألقصى ،خاصة أن فمسطينيي األ ارضـي المحتمـة عـام  1948يممكـون
ىوية إسرائيمية ما يتيح ليم دخول األقصى بسيولة .وبيذا القرار تطمـح سـمطات االحـتالل إلـى إ ازلـة عقبـة
من أكبر العقبات التي تقف أماميا في طريق فرض التقسيم الزماني والمكاني لممسجد األقصى.
 .3محاولة إجياض انتفاضة القدس من خالل توجيو ضربة لحاضنتيا الفمسطينية ،فقادة الحركة وعمى
ميما
رأسيم رئيسيا الشيخ رائد صالح ونائبو الشيخ كمال الخطيب ش ّكال بخطاباتيم الوطنية
ً
عامال ً
إلشعال االنتفاضة ودفع الشباب الفمسطيني لمدفاع عن قدسو ومقدساتو.

 .4منع الوجود الفمسطيني المؤسساتي في القدس وابقاء االحتالل مرجعية وحيدة لممقدسيين كعنوان
إلخضاعيم لسيادتو وسياساتو.
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