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بين يدي الدراسة
سعى االحتالل منذ اللحظة األوىل لوصول أوائل مهاجريه إىل فلسطني ،إىل إفراغها
من سكانها األصيلني أصحاب احلق واألرض ،وقد قاوم الفلسطينيون االحتالل بكل
أدوات فاعلة ومؤثرة .وأمثرت هذه الفاعلية اليت متتع بها اجملتمع
ما ميتلكون من
ٍ

الفلسطيين ،عددًا من األطر واجلمعيات األهلية اليت عملت على سد احلاجات املختلفة
هلذا اجملتمع ،منذ احلكم العثماني ومرو ًرا باالحتاللني الربيطاني والصهيوني.
وألن القدس هي عنوان الصراع مع االحتالل ،ملا تتمتع به من املكانة الدينية والثقافية
والتارخيية ،احتضنت املدينة ثرو ًة من اجلمعيات واملؤسسات األهلية ،شكلت أحد أوجه
املدينة العربية واإلسالمية ،وكونها النموذج املصغر لفلسطني فقد ضمت القدس
ريا بفعل احلاجة اجملتمعية للمدينة .ومنذ احتالل الشطر الشرقي للقدس
ً
تنوعا كب ً
عام  ،1967ومضي االحتالل مبشاريع التهويد والطرد واالستيطان ،استطاع اجملتمع
املقدسي احلفاظ على وجوده عرب مساهمة مؤسساته األهلية اخلاصة .اليت عملت على
التخفيف من وطأة اهليمنة االقتصادية والرتكيبة اخلدمية اإلسرائيلية ،واستطاعت
– أي املؤسسات واجلمعيات  -أن جتعله قاد ًرا على الصمود وإن بصعوبة يف مواجهة

تنازالت
النقص الكبري يف اخلدمات ،واليت ال تقدمها سلطات االحتالل إال مبقابل
ٍ
ريا لسلطة االحتالل ،حماص ًرا بعدد
كبرية يصل املقدسي يف نهايتها ليصبح أس ً
كبري من السياسات تثقله الضرائب وااللتزامات املادية اليت تصب يف خزينة االحتالل
إنسان استطاع االحتالل «تكبيله» وجعله
وحتويله من مشروع صمود ومواجهة ،إىل
ٍ
ً
ربا أو خمتا ًرا -بكل ما يفرضه عليه ويريده بصفته اجلهة القائمة
منضبطا – جم ً
أدوات يثبت املقدسي من خالهلا وجوده يف املدينة وإن
بالق ّوة ،وتصبح هذه التقدميات ٍ

مل يستطع فالطرد خارجها هو مصريه احملتوم.
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أمام هذا الواقع واملسؤولية امللقاة على عاتق املؤسسات األهلية يف املناطق احملتلة ،يف
أراضي الـ  48أو القدس أو حتى يف الضفة الغربية ،وتنوع أشكاهلا واألدوار اليت تقوم فيها
من تقديم للخدمات الصحية والتعليمية واملساعدات اإلغاثية ،ومع تقييد السلطة
الفلسطينية يف القدس بعد اتفاق أوسلو عام  1993تنامى دور املؤسسات األهلية
الفلسطينية لتصبح البديل الوحيد للمواطن الفلسطيين الذي ميكن أن يلجأ إليه
لسد بعض حاجات بقائه وصموده يف مدينته.
هنا جند إجابة أولية نفهم من خالهلا نهج االحتالل جتاه هذه املؤسسات واجلمعيات،
واختاذه نس ًقا قاس ًيا من احلصار والتضييق حبقها واإلغالق التعسفي ،وامتدت خارطة
املالحقة اإلسرائيلية جململ املناطق اليت حيتلها ويستطيع التأثري فيها ،كما وضع عددًا
من املؤسسات الفاعلة خارج فلسطني على الئحة اإلرهاب ،لتصبح عرض ًة للمالحقة فال
تستطيع إمتام أدوارها يف الدعم واملؤازرة ،كما حيول احلظر دون التواصل مع الداخل
الفلسطيين احملتل.
ويف هذه الدراسة سنورد الئحة باملؤسسات اليت تعرضت لإلغالق على يد االحتالل ،مع
تقسيمها على حنو املناطق اليت تنتمي إليها إن كانت يف القدس أو الضفة أو األراضي
احملتلة عام  1948أو اخلارج ،كما سنورد أسباب اإلغالق وأهداف االحتالل الكامنة
خلفه ،وأثر سياسات االحتالل يف اجملتمع الفلسطيين ،مع ختام الدراسة بتوصيات
للجهات الفاعلة واملؤثرة.

6

سياسة االحتالل في حظر وإغالق المؤسسات العاملة للقدس

مؤسسـة القدس الدولية

7

التقرير المعلوماتي 9 /

8

سياسة االحتالل في حظر وإغالق المؤسسات العاملة للقدس

الﺠمعيات األهلية الفلسطينية تاريﺦ من العطاء
متتد جذور اجلمعيات األهلية يف
فلسطني ملرحة احلكم العثماني ،فبعد
إصدار الدستور العثماني اجلديد 1يف
عام  ،1876بدأت تتشكل يف فلسطني
العديد من اجلمعيات األهلية ،تنوعت
مساحات عملها بفعل احلاجات يف
تلك املرحلة ،فأنشئت اجلمعيات
السياسية واخلريية واألدبية ،ومن
أقدم هذه اجملمعيات "مجعية اآلداب
الزاهرة" يف القدس اليت تأسست يف
 ،1898وكان من أبرز أعضائها خليل

خليل السكاكيين

السكاكيين أحد رواد الرتبية والتعليم
واألدب يف فلسطني  .2كما عرفت فلسطني يف العقد األخري من القرن التاسع عشر،
نشاط "اجلمعية األملانية الفلسطينية" اليت عنيت بنشر املباحث املطبوعة ذات العالقة
مبختلف الشؤون الفلسطينية ،كما تأسست يف مدينة يافا عام " 1908مجعية ترقي
اآلداب الوطنية" ،وكان من أهدافها تربية الشبيبة وتهذيبها ،وكانت تصدر نشرة
 1أو ما عرف بالمشروطية األولى التي أعلن عنها السلطان عبد الحميد الثاني بعد توليه عرش السلطنة العثمانية
في  23كانون أول/ديسمبر  ،1876وهو الدرستور األول المكتوب في الدولة انظر:
 علي محمد الصالبي :الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة،ط  ،2001 ،1ص  401وما بعدها.
 أحمد آق كوندوز وسعيد أوزتوك :الدولة العثمانية المجهولة  303سؤال وجواب توضﺢ حقائق غريبة عن الدولةالعثمانية ،وقف البحوث العثمانية ،اسطنبول ،2008 ،ص .430/429
 2أوس داود يعقوب ،خليل السكاكيني – مقال ،مؤسسة القدس للثقافة والتراث2012/1/26 ،
http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=2761
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تتضمن خالصة أعماهلا السنوية.1
ساهمت اجلمعيات األدبية يف هذه
املرحلة املبكرة بإنشاء نهضة ثقافية يف
فلسطني ،ومل تقتصر على العمل الثقايف
والفكري واألدبي فقط ،بل محلت بذور
ومع االحتالل الربيطاني وتصاعد
العمل السياسي ،الذي ساهم يف مواجهة
نشاط احلركة الصهيونية ،ساهمت هذه
اجلمعيات بتشكيل اإلطار السياسي األول
االحتالل الربيطاني واهلجرة اليهودية
"املؤمتر العربي الفلسطيين" ،وبالثورات
يف ما بعد ،وقد برز من هذه اجلمعيات
اليت اندلعت يف وجه االحتالل الربيطاني.
أدباء ومفكرون كبار على الصعيدين
الفلسطيين والعربي ،على غرار خليل
السكاكيين وإسعاف النشاشييب ومجيل اخلالدي وإسحق موسى احلسيين.
استطاعت اجلمعيات الفلسطينية أن
تبين حال ًة من النهوض الفكري واألدبي
والسياسي يف فلسطني ،وضمت يف كنفها
عددًا من املفكرين والكتاب واملثقفني.

عملية نشر الوعي مبضمونها الثقايف والفكري اليت بدأت مع اجلمعيات األدبية ،ساهمت
الح ًقا بتطور أهداف اجلمعيات األهلية ،وبداية ظهور اجلمعيات األهلية ذات األهداف
السياسية وذلك منذ عام  ،1918وهي الفرتة اليت بدأ فيها نشاط احلركة الصهيونية
عقب وصول حاييم وايزمن إىل فلسطني ،2وظهرت على الساحة اجلمعيات اإلسالمية
3
– املسيحية ،اليت عقدت مؤمترها العام حتت اسم «املؤمتر العربي الفلسطيين األول
 1الجمعيات األدبية ،الموسوعة الفلسطينية:

http://goo.gl/ltGVg3

 2هي المرة الثانية التي سافر فيها وايزمن إلى فلسطين عام  ،1918ضمن وفد صهيوني أرسلته الحكومة
البريطانية إلى هناك لدراسة األوضاع على أرض الواقع في ضوء تصريﺢ بلفور ،وفي تلك الزيارة وضع حجر
األساس للجامعة العبرية التي افتتحت بعد ذلك بسبع سنوات عام .1925
http://www.aljazeera.net/specialﬁles/pages/58bb2dc8411-6334-b-81f14960-ea6746d7

 3هي الدورة األولى من المؤتمر التمثلي عقد باسم عرب فلسطين لسبع دورات بين عامي  1919و ،1928أقيمت
هذه الدورة في القدس ما بين  1/27و  2/9من عام  ،1919وقد هدف المؤتمر إلى توحيد الجمعيات في جمعية
واحدة لوضع برنامج عمل وتقديم األهداف الوطنية ليتم تقديمها إلى مؤتمر الصلﺢ في باريس ،وانتخبوا عارف
سا للمؤتمر .الموسوعة الفلسطينية:
بكر الدجاني رئي ً

http://goo.gl/sxtx0P
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تظاهرة ضد اهلجرة اليهودية يف مدينة يافا

«يف  1919/1/27وأذاع املؤمتر وثيقة دعيت «امليثاق الوطين الفلسطيين ،»1كما شاركت
هذه اجلمعيات يف تسيري املظاهرات املناهضة لالحتالل الربيطاني ،ال سيما املظاهرات
يف القدس وعموم املدن الفلسطينية يف  ،1920/4/4واليت مهدت إلطالق ثورة عام .1920
ساهمت نكبة  1948بالقضاء على هذه اجلمعيات أو احل ّد من فاعليتها بشكل كبري،
نتيج ًة لتصدُّغ اجملتمع الفلسطيين الذي عانى من التهجري القسري داخل وخارج
فلسطني ،ومع ذلك ظهر عد ٌد من اجلمعيات بعد النكبة مثل «رابطة املناضل اجلريح»
و«دار الفتاة الالجئة» و«دار الطفل العربي» و«مجعية الدراسات العربية» ،2وقد عنيت
ٌ
ميثاق قومي تض ّمن رفض وعد بلفور والهجرة الصهيونية واالنتداب البريطاني وطالب باالستقالل التام
 1هو
ضمن الوحدة العربية ،وأرسل المؤتمر وفدًا إلى مؤتمر باريس وآخر إلى دمشق .الموسوعة الفلسطينية:
http://goo.gl/XwQWPK

ثان /يناير .2011
 2محطات من تاريخ الجمعيات األهلية – مقال ،السفير الفلسطيني ،كانون ٍ

http://palestine.assaﬁr.com/Article.aspx?ChannelID=8&ArticleID=1779&ref=Edition
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إخراج الفلسطينيني من ديارهم عام 1948

هذه اجلمعيات بعالج املصابني واملشوهني وتأهيل الفتيات املشردات وتقديم املعونات
الغذائية العاجلة ّ
لالجئني ،وتوعية الشعب الفلسطيين وإبراز جرائم االحتالل ،إضاف ًة
إىل املهام التقليدية واملتصلة بالظروف اليت عاشها الشعب الفلسطيين.
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مل تكن النكبة الضربة األوىل والوحيدة للجمعيات
األهلية ،بل كان احتالل القدس بالكامل عام

1967

ضربة جديدة للمجتمع الفلسطيين ،ولكن ردة فعل هذه
املؤسسات كانت خمتلفة ،واستطاعت إطالق احلالة
النضالية يف وجه االحتالل بشكل سريع جدًا ،فشاركت
فيها عرب البيانات واملظاهرات واإلضرابات والعصيان
املدني .وعلى رأس هذه املؤسسات املقدسية :أمانة
القدس ،والغرفة التجارية ،وشركة كهرباء القدس،
ومستشفى املقاصد ،واملدارس بطالبها ومعلميها،
واجلمعيات اخلريية ،واملؤسسات املهنية الوطنية،
واهليئة اإلسالمية العليا اليت قامت يف  24متوز /يوليو
 .1967هذه املواجهة املباشرة مع االحتالل ،استطاع من
خالهلا اجملتمع أن حيافظ على املؤسسات العربية يف
القدس اجتماعي ًة كانت أو اقتصادية وثقافية ،وأهم
هذه املكتسبات احلفاظ على مناهج التدريس العربية،
واإلبقاء على مستشفى املقاصد وشركة كهرباء
حمافظة القدس ،ومتابعة اهليئة اإلسالمية العليا
عملها يف النضال الوطين ومواجهة االحتالل.1

 1عصام نصار (محرر) ،القدس تاريخ المستقبل ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،رام ﷲ ،ط  ،2010 ،1ص .412-411
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أدوار المؤسسات الفلسطينية
جاء قرار االحتالل حظر احلركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيين يف ،2015/11/17
ً
فصال جديدًا من استهداف االحتالل للبنية
وإغالق  20مؤسسة تابعة هلا ،ليشكل
اجملتمعية الفلسطينية ،فإضافة إىل هذا التصويب املتعمد على مكون أساسي من
الشعب الفلسطيين ،فإن االحتالل يهدف إىل احل ّد من املساحة اليت تستطيع هذه
املؤسسات العمل فيها ،وتعطيل أدوارها املتنوعة بتنوع األغراض اليت أنشئت ألجلها،
ً
وصوال للدفاع عن األسرى
فمن التقدميات االجتماعية واخلريية واالهتمام باملقدسات
يف السجون اإلسرائيلية وغريها ،تشكل هذه املؤسسات مروحة واسعة من األعمال اليت
استطاعت تثبيت حالة الصمود الفلسطيين داخل القدس وخارجها ،ودفع االهتمام
اجلماهريي بقضايا املقدسات وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك .تنوع األدوار الكبري
هو نتيجة حتمية للحاجات املتزايدة للمجتمع الفلسطيين الرازح
حتت االحتالل ،واحملروم من أبسط حقوقه ومقومات عيشه ،ويف ما

يأتي ٌ
عرض ألبرز أدوار هذه املؤسسات:

يشكل استهداف املؤسسات األهلية الفلسطينية استهدا ًفا للبنية
واضحا على شرحية واسعة تستفيد من
اجملتمعية ،وتصوي ًبا
ً
خدمات هذه املؤسسات.
أضاف ًة لدورها الكبري يف محاية املقدسات وكشف جرائم االحتالل
وتبيت الفلسطيين داخل القدس وخارجها ،جعل من أدوار املؤسسات
واضحا أمام االحتالل لينفذ سياسات التهويد
الفلسطينية عائ ًقا
ً
اليت يرمي هلا.

تصوير حفريات إسرائيلية
16
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1
1

فضح ممارسات االحتالل ال يقف عند املقدسات أو يف حاالت الغليان الشعيب
يف القدس وفلسطني ،حيث تقوم بعض هذه املؤسسات برصد االنتهاكات
اإلسرائيلية حلقوق اإلنسان يف القدس واملناطق الفلسطينية ،اليت تشمل
احلرمان من املسكن واحلياة وضعف البنى التحتية إضاف ًة لسياسات
االحتالل إلحداث التغيري الدميوغرايف ملصلحته ،واتباع وسائل حترم السكان
من حقهم يف العيش عرب هدم املنازل وطرد السكان من مناطقهم وقراهم
ملصلحة دعم االستيطان ،وعلى رأس هذه املؤسسات املعنية بذلك مجعية
الدراسات العربية ومركز أحباث األراضي يف اجلمعية.

استطاعت املؤسسات األهلية إزعاج االحتالل بل إنهاكه يف أكثر من
صعيد ،وساهمت يف فضح االنتهاكات املتكررة اليت ميارسها االحتالل

2

حبق املقدسات ،فقد استطاعت
الكشف عن العديد من احلفريات
اإلسرائيلية

التهويدية

أسفل

املسجد األقصى ويف حميطه .هذه
املتابعات اإلعالمية ورصد الوقائع
بدقة ونقلها للرأي العام احمللي
والعاملي ،قام بها عدد من املؤسسات
الفلسطينية كمؤسسة األقصى
للوقف والرتاث ومؤسسة عمارة
األقصى ومركز شؤون القدس

ة أسفل األقصى

واألقصى «كيوبرس» ،يف مواكبة
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لألحداث الدائرة يف املسجد األقصى من االقتحامات وحماوالت التدنيس،
كما عملت على نقل حيثيات اهلبات الشعبية وعلى رأسها انتفاضة القدس
مستفيد ًة من تطور وسائل التواصل االجتماعي ،لفضح األفعال اإلجرامية

للمحتل اإلسرائيلي مما دفع حنو مزيد من ثقافة املواجهة والتصدي.

3

العمل على احلشد الشعيب واجلماهريي لقضايا القدس واملسجد األقصى،
خصوصا يف الداخل الفلسطيين احملتل عام  ،1948فاستطاعت مروحة
ً
املؤسسات العاملة للقدس حشد فلسطينيي الداخل خلف هذه القضية
األساسية ،كما رفعت حدود الدعم املادي واملعنوي هلذه القضايا ،وال
ميكن إغفال الدور الكبري املساهم يف الرباط يف املسجد األقصى عرب شد
الرحال الذي استطاع تغذية املسجد األقصى باملصلني واملرابطني يف الفرتات

فعالية "األقصى يف خطر" السنوية يف األراضي احملتلة عام 1948
18
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ّ
كح َملة
الصباحية خاص ًة،
واستغل فلسطينيو الداخل وضعهم القانوني َ
هوية إسرائيلية ليبنوا جسو ًرا للتواصل والدعم مع القدس واألقصى
كون هذا الوضع جيعل وصوهلم إىل القدس واألقصى أسهل من غريهم
من الفلسطينيني .1فقامت السلطات اإلسرائيلية بالعمل على إغالق هذه
املؤسسات على مدار السنوات املاضية ،ومن أهم املؤسسات األهلية اليت أغلقها
االحتالل وقامت جبهود مميزة لنصرة القدس واملسجد األقصى« :مؤسسة
األقصى إلعمار املقدسات اإلسالمية ،ومؤسسة األقصى للوقف والرتاث،
ومؤسسة مسلمات من أجل األقصى ،ومؤسسة عمارة األقصى ،ومؤسسة
القدس للتنمية ،ومؤسسة البيارق» .2هذا الدور املؤثر والفاعل يف رفع الوعي
بقضايا القدس واملقدسات ،شكل رافعة مهمة لدعم األقصى من حيث قدرة
فلسطينيي الـ  48األكرب على إعماره والعمل ضمن املساحة املتاحة هلم.
هذا احلشد املادي واملعنوي للقضايا امللحة يف فلسطني ،دفع بشكل أو بآخر
للحد من التهويد الديين أو تأخريه ،فوقوف املرابطني واملرابطات يف وجه
مشاريع تقسيم األقصى زمان ًيا ومكان ًيا ،أغاظ سلطات االحتالل اليت أصدرت

4

قرارها يف  2015/9/8عرب وزير اجليش حينذاك موشيه يعلون باعتبار ما
أمساه «تنظيمي املرابطني واملرابطات» جمموعة خارجة عن القانون ،وقد
ساهمت املؤسسات األهلية يف دعم الرباط عرب دعم حلقات العلم وتعليم
القرآن الكريم يف املسجد األقصى ،وإطالق مشاريع عدة على رأسها «قوافل
البيارق» ومصاطب العلم».
 1مؤسسة القدس الدولية ،ورقة معلومات "استهداف المؤسسات الفلسطينية الداعمة للقدس :سياسة إسرائيلية
لالستفراد بالقدس والمقدسيين والمقدسات" ،بيروت ،قسم األبحاث والمعلومات .2015/11/19
 2رائد صالح ،مقال :هل يُنكر أحد هذه البصمات للحركة اإلسالمية؟ بصمتها في نصرة القدس والمسجد األقصى،
موقع فلسطينيو 2016/1/1 ،48
http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=1205706#.V2JmgLsrLcc
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5

احملافظة على الطابع الديين للمناطق احملتلة وعلى رأسها القدس ،من
خالل التوعية الدينية واملناشط ،واالهتمام باملقدسات واحملافظة عليها
والبحث عن مساجد القرى املهجرة بعد االحتالل ،والعمل على ترميمها
وإعادة فتحها للصالة أو على األقل جعلها متاحف للمحافظة على قدسية

ترميم مسجد ظاهر العمر التارخيي يف مدينة عكا

كنس ،1كما استطاع عد ٌد من
املكان بعد حتويل االحتالل لعد ٍد منها إىل
ٍ
املؤسسات األهلية بالتعاون مع املد الشعيب يف القدس أو األراضي احملتلة
عام  1948ترميم وإعمار عدد من أبنية ومصليات وساحات املسجد األقصى،
حيث جنحت يف ترميم املُصلى املرواني واألقصى القديم وفتح بوابات املُصلى
املرواني العمالقة وبناء محامات ومتوضآت عند باب األسباط وباب حطة
وباب اجمللس وباب فيصل ،كما قامت بتزويدها بأعمدة كهربائية ومدرجات
توصل إليها بسهولة.2
 1ميرفت عوف ،مقابلة صحيفة مع الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية ،مجلة الفرقان الكويتية،
http://www.al-forqan.net/articles/1715.html . 2012/1/2

2رائد صالح ،مقال :هل يُنكر أحد هذه البصمات للحركة اإلسالمية.
20
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6

احلفاظ على األرض وتطويرها وإثبات ملكيتها ،وهي من األهداف املهمة اليت
غابت عن القدس بعد إغالق «مركز أحباث األراضي» يف مجعية الدراسات
العربية ،حيث عمل املركز على محاية حق اإلنسان الفلسطيين يف البناء
والسكن ومتلك األرض ،كحقوق أساسية لإلنسان مطل ًقا ،كما تعمل على
مهما يف
محاية املزارع الفلسطيين وتطوير خرباته الزراعية ،كونه عنص ًرا ً
اجملتمع الفلسطيين ،ومن جهة متسك املزارع بأرضه كمصدر رزق وحياة
وعدم تسريبها للسلطات اإلسرائيلية أو املستوطنني.

دعم العمل النقابي الفلسطيين وتنظيمه يف أطر جامعة ملختلف اجلمعيات

7

خصوصا يف املناطق الواقعة حتت االحتالل حبيث أصبحت تشكل
والبيئات،
ً
ً
جمال للعمل والتحرك يف وجه االحتالل باإلضرابات
هذه األطر النقابية
العامة وغريها يف بعض مفاصل الصراع.

8

مع تطور الصراع مع االحتالل تطور البعد اإلغاثي والتقدميات العينية
املختلفة ،اليت تشمل اإليواء والطعام واإلغاثة العاجلة ،كما تشمل جوانب
االستشفاء والطبابة واملساعدات الصحية لألطفال وكبار السن ،وقد
أشرفت اجلمعيات اخلريية على هذه اجلهود وأسست عددًا من املستشفيات
واملستوصفات اخلريية اليت قدمت خدماتها للمحتاجني ،وهي جوانب حرم
االحتالل منها سكان املناطق احملتلة على وجه اخلصوص ،أو مل تتطور يف
املناطق األخرى إال بعد سنوات طويلة.
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9

االهتمام بشؤون األسرى يف سجون االحتالل اإلسرائيلي ،واليت تشمل رعاية
شؤون األسرى داخل السجون واملعتقالت ومراكز التوقيف والتحقيق،
ومتابعة قضايا األسرى واألسريات من اجلوانب القانونية والقضائية ،والعمل
على نشر قضايا األسرى أمام الرأي العام وتسليط الضوء على االنتهاكات
الكبرية اليت متارس حبقهم ،ومساندة عوائل األسرى وأطفاهلم من النواحي
االجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية وتقديم العون املادي هلم.

1

كما تعمل هذه املؤسسات على مساندة األسرى احملررين إلعادة اخنراطهم
يف اجملتمع الفلسطيين وإجياد فرص عمل مناسبة هلم.

إشعال شعلة احلرية لألسرى للعام  2016يف القدس

ومن احلاجات األساسية للمجتمع الفلسطيين بعد االحتالل إجياد بدائل
آمنة لتعليم الناشئة ،فقد أولت املؤسسات األهلية عناي ًة بالتعليم ،ومت

افتتاح العديد من رياض األطفال واملدارس بإشراف هذه اجلمعيات اليت

قدمت خدماتها يف جمال التعليم والتغذية الصحية أو األلعاب الالمنهجية
 1عبلة محمود أبو علبة ،المنظمات األهلية الفلسطينية ،المكتب الدولي للجمعيات الخيرية واإلنسانية.
22
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أو عرب كفالة ُّ
ّراسية وتدريب
الطالب احملتاجني ،إضاف ًة لتوفري املِنح الد َّ
املدرسني واإلداريني .ويتعدى اهتمام هذه اجلمعيات جانب التعليم ،حيث
تتسع مروحة االهتمام إلجياد حماضن بديلة لألطفال والشباب تضمن
استيعاب الناشئة ،عرب تنظيم األنشطة الرياضية واملخيمات الصيفية،
إضاف ًة للنشرات واجلهود التوعوية ملواجهة املشاكل اليت تطال الشباب
خاص ًة ،وأهمها املخدرات والتسرب املدرسي.

11

مع اجتثاث االحتالل ألي حالة متثل اجملتمع الفلسطيين ،استطاعت اجلمعيات
األهلية أن حتافظ على الوجود السياسي للفلسطينيني يف املناطق احملتلة،
كما شكلت هذه اجلمعيات احللقة األوىل حلالة التصدي واملواجهة واإلطار
التنظيمي املوجود بشكل علين لتنظيم أي فعالية يف وجه االحتالل ،ومع أن
كبري يف القدس بفعل سياسات اإلغالق املتتالية أو
هذا الدور قد تضاءل بشكل
ٍ
ضعف اإلمكانيات ،ولكنه ما زال موجودًا يف املناطق احملتلة عام .1948

شهد اجملتمع الفلسطيين إغراق االحتالل له باآلفات االجتماعية ال سيما
املخدرات ،1وحتاول اجلمعيات األهلية مواجهة انتشارها خاصة بني الشباب

12

وصغار السن ،فتنشط اجلمعيات بنشر برامج التوعية مبخاطر املخدرات،
إضاف ًة إلنشاء مراكز العالج لتستوعب أعداد املدمنني الكبرية.

 1وديع عواودة ،آفة المخدرات تستفحل في القدس ،الجزيرة نت 2009/12/6
http://goo.gl/l7S579
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13

يضاف إىل ما سبق عد ٌد من املهام اليت تغطي جوانب أخرى من حاجات
اجملتمع الفلسطيين وهي:

ندوة عن اعتقاالت األطفال يف القدس

العناية بالشؤون الثقافية ،وتعزيز ارتباط الفلسطيين بأرضه وعروبته.
رعاية األيتام وأسر الشهداء وتقديم الدعم املادي واملعنوي هلم.
دعم الصناعات احمللية ،وإجياد أرضية اقتصادية ال تتعلق باالحتالل
عرب تشجيع االستثمار احمللي.
رعاية األمومة عرب تقديم برامج الرعاية الصحية والتثقيفية للنساء
قبل وبعد الوالدة ،إضاف ًة لتقديم خدمات طبية لألطفال حديثي
الوالدة.
االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة ،عرب تأمني مستلزمات خاصة
بهم ،وتنظيم برامج التأهيل املهين واملعريف.
االهتمام بالطبيعة والبيئة.
24
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تشغيل الالجئني الفلسطينيني ،عرب تأمني فرص عمل لليد العاملة
الفلسطينية ،يف خميمات اللجوء داخل األراضي الفلسطينية.
احملافظة على الرتاث الفسطيين وما يتصل به من عادات وتقاليد
وإرث شعيب وثقايف.
تأهيل الكوادر يف اجملتمع الفلسطيين القابع حتت االحتالل ،ما يف
ذلك صناعة الرموز يف إطار املواجهة.
العمل على تعزيز احلياة الثقافية ،وما يتصل بذلك من احلفاظ على
اللغة العربية وآدابها وإصدار األحباث املتعلقة بالشأن الفلسطيين
االجتماعي أو السياسي واألمين.
الصحي،
إعمار وبناء وترميم املنازل ،ومد أنابيب مياه الشرب والصرف
ّ
وجتهيز املنازل مبصادر
الـــــــ ــطاقة البديـ ـلـ ــة
وتسخني املياه على
الطاقة الشمسية.

ترميم منازل يف مدينة القدس
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تسييج مقابر ومدارس ورياض األطفال.
تقديم املساعدات العينية لطالب املدارس ،من حقائب مدرسية
وقرطاسية وكتب.
شق الطرق وإقامة اجلسور األمسنتية ،يف القرى والبلدات اليت ال
تعرتف بها سلطات االحتالل.
وخصوصا يف منطقة النقب احملتلة.
بناء املساجد
ً
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انتهاكات االحتالل للمؤسسات
الفلسطينية قبل اإلغالق النهائي
اقتحام المقرات
بشكل متكرر

مصادرة األوراق
والوثائق الخاصة
بالمؤسسة
عزل القدس
عن محيطها
الفلسطيني

التدقيق الدائم
باألصول المالية
وتجفيف منابع
التمويل

مالحقة الموظفين
والمسؤولين
تجديد
قرارات اإلغالق
بشكل متكرر حتى
عدة سنوات

منع
المؤسسة من فتح
بديل للمقر
مقر
ٍ
المغلق

منع
إقامة الفعاليات
الجماهيرية

إغالق المؤسسات
لفترات محددة بين
شهر وسنة

تلف وتخريب
مقتنيات وأثاث
المؤسسات
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انتهاكات تتعرض لها المؤسسات الفلسطينية قبل اإلغالق
النهائي
ال ميثل اإلغالق النهائي للمؤسسات األهلية الفلسطينية سوى قمة املمارسات اإلسرائيلية
حبقها ،حيث يسبق اإلغالق اعتداءات متتالية وحماوالت متكررة لعرقلة عملها والتدخل
فيها ،وتأتي هذه املمارسات يف إطار حصار االحتالل للفلسطيين ،وليجفف أحد روافد
الدعم واملؤزارة للمجتمع املستنزف ،مما ينعكس سل ًبا على هذا اجملتمع وتفاقم حاجاته
الوجودية واإلنسانية ،ويف ما يأتي رص ٌد ألبرز االنتهاكات اليت تتعرض هلا املؤسسات
األهلية الفلسطينية.
حاول االحتالل أن يضع يديه على
كل ما يتعلق باجملتمع الفلسطيين،
فمع نكبة عام  1948سرقت املنظمات
اليهودية املسلحة عشرات اآلالف من
الوثائق ،كما استولت على أكثر
من ثالثني ألف كتاب من املنازل
ومكتبات املؤسسات الفلسطينية يف
الشطر الغربي من القدس ،1ومل تقف

تتعرض املؤسسات الفلسطينية العتداءات
كثرية ،وحماوالت ممتالية من قبل االحتالل
لعرقلة عملها والتدخل يف مسريتها.
فمنذ احتالل فلسطني ،بدأ احملتل بطمس
كل ما ميت لإلنسان الفلسطيين بصلة،
فصادر ذاكرته املكتوية من كتب ووثائق،
ثم أمعن يف حصار املتنفس األول للمجتمع
يف حماولة لضرب إحدى وسائل الصمود.
فعانت املؤسسات من املداهمة والرقابة املالية
واعتقال كوادرها واإلغالق ألوقات حمددة،
وغريها من االنتهاكات واالعتداءات.

اعتداءات االحتالل تلك عند العبث
 1مقال :أطروحة دكتوراة :إسرائيل سرقت عشرات آالف الكتب الفلسطينية لمكتبتها "الوطنية" ،وكالة فلسطين
اليوم اإلخبارية2012/3/7 ،
https://paltoday.ps/ar/post/154466
مصطفى مصطفى ،الصهاينة يسرقون حتى الكتب ،صحيفة األخبار اللبنانية 19 ،كانون ثان 2013
http://al-akhbar.com/node/175800
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يف أرشيف احملكمة الشرعية يف القدس ،أو سرقة مكتبة وأرشيف مركز األحباث يف بريوت
عام  ،1982بل تأتي مع حصار اإلنسان الفلسطيين ،فيحاول االحتالل مصادرة ذاكرته
وسجالته احملكية ،كما تصور لنا مدى االستهداف الذي أرادته سلطات االحتالل ألي
حالة ثقافية أو علمية أو حبثية ممكنة .ويضاف إىل ذلك مع اشتداد محالت التهويد
واألسرلة ،مصادرة منازل الفلسطينيني أو هدمها حبجج عدم الرتخيص ،والسيطرة
على عقارات الفلسطينيني لتشكيل حزم وكتل استيطانية يف املناطق العربية ،مع
اهلجمة املتنامية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية وأهمها املسجد األقصى املبارك.

1

يدهم جنود االحتالل املؤسسات األهلية بشكل متكرر ،وإضاف ًة القتحام هذه
املقرات ،يتم التعامل بعنف مع املوظفني واملوجودين ،كما يتم مصادرة
الوثائق العائدة للمؤسسة من لوائح وأمساء وأوراق مالية ،كما تتم مصادرة

مصادرة موجودات من إحدى املؤسسات املغلقة
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األجهزة اإللكرتونية 1واحلواسيب احملمولة ،وال يتم إعادتها حيث ميتنع
جهاز املخابرات اإلسرائيلي عن إعادة املواد واحملتويات اليت استوىل عليها
أثناء املداهمات ،فهو حيتجزها حبجة التدقيق فيها وتفتيشها ،إ ّ
ال أنها تبقى
نظريًا غري مصادرة لعدم وجود قرار رمسي بذلك .كما حياول عناصر
االحتالل خالل البحث والتفتيش ،تلف وختريب ما ميكنهم من مقتنيات
ضرر ممكن باملؤسسة.
وأثاث ،إلحلاق أكرب ٍ
وال تقف املالحقة عند املؤسسات مبا متثل من هيئة اعتبارية ،بل تطال
املالحقة املوظفني واملسؤولني على خلفية األعمال اليت يشرفون عليها،
وتقوم سلطات االحتالل بتهديد العاملني باالعتقال واإليذاء النفسي ،كما
بشكل دائم ومشابه القتحام املؤسسات ،إضاف ًة الستدعائهم
تقتحم منازهلم
ٍ
للتحقيق ووضعهم رهن االعتقال اإلداري ألوقات طويلة.

3

2

ومن أهم ما حتاصر به سلطات االحتالل املؤسسات األهلية اجلوانب املالية،
فيدقق االحتالل بأصوهلا املالية ،ومينع التمويل عرب طرق غري مباشرة،
خصوصا إن كانت عربية وإسالمية ،ويستخدم
فيالحق مصادر التمويل
ً
االحتالل نفوذه العاملي بواسطة الواليات املتحدة ملراقبة أي متويل خارجي
ميكن أن يصل للقدس ،2لتكون ذريع ًة ملنع النشاط ووقف العمل ،كما يقوم
صارما على أي أموال
نظاما رقاب ًيا
بتجميد احلسابات املصرفية ويفرض
ً
ً
ميكن أن تدخل للمناطق احملتلة ،مما يفاقم مشاكل شح املوارد املالية
املوجودة ً
أصل.

 1مؤسسة األقصى للوقف والتراث :إغالق مؤسسة عمارة األقصى لن يثنينا عن نصرة أقصانا ،فلسطينيو ،48
2014/3/9
http://pls48.net/?mod=articles&ID=1186866#.VzL064QrLcc

 2استهداف مؤسسات القدس إلخماد دعمها لصمود المظلومين ،المنظمة العربية لحقوق اإلنسان في بريطانيا

http://goo.gl/AvbwBT
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ُّ
تدخل السلطة الفلسطينية يف عمل اجلمعيات ،فقد كان موقف السلطة
مزامحا هلا وبدي ً
ال
سلب ًيا ومرتابًا من املؤسسات األهلية ،ورأت فيها يف البداية
ً
حال من األحوال نظرة تكامل ،مما ساهم بتشتيت
عنها ،ومل تكن النظرة يف ٍ
اجلهود ،وأضيفت السلطة كعقبة جديدة تضاف ملصاعب وعقبات االحتالل
وذرائعه اليت يستمدها من اتفاقات أوسلو وما تالها ،مما ح ّد بشكل أكرب من

4

قدرتها إن مل جيعلها عاجزة عن القيام بدورها.1

5

وجود االحتالل حبد ذاته يعرقل طبيعة دور وعمل املؤسسات األهلية ،ويشكل
قادر
خرقه حلقوق اإلنسان الفردية واجلماعية عنص ًرا طاردًا للقيام بأي دور ٍ
على سد احلاجات اجملتمعية للسكان الفلسطينيني ،كما كان النتشار
البؤر االستيطانية يف القدس والضفة وعمليات جتريد السكان من منازهلم
وأراضيهم وبناء جدار الفصل ،األثر البالغ يف عزل القدس عن حميطها

جدار الفصل
 1القدس تاريخ المستقبل ،ص .413
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وتوسيع اهلوة مع احمليط ،مما دفع هذه املؤسسات حنو التقوقع داخل حدود

بلدية االحتالل يف القدس وأحيا ًنا يف نطاق األحياء واملناطق العربية ،األمر
الذي ح ّد من مساحة تأثريها وعملها ،وهو ما مل تستطع حتمله عد ٌد من هذه
املؤسسات فاضطرت للهجرة خارج القدس والتوجه حنو مدن الضفة الغربية.1
تصدر
قرارات

االحتالل

سلطات
اإلغالق

املؤقت

6

فتمنع عمل املؤسسة لفرتات
قصرية «يوم أو عدة أيام»،

ومتتد أحيا ًنا ملد ٍد زمنية

أكرب

تصل

إىل

شهر

2

وستة أشهر أو حتى سنة
كاملة.
قرار متديد إغالق مؤسسة عمارة األقصى ملدة عام

7

أوامر اإلغالق املؤقتة قابلة للتجديد بأوامر من األجهزة األمنية ووزراء
االحتالل وال تسنتد إىل أحكام قضائية ،فيتم غال ًبا جتديد اإلغالق بشكل
مباشر وتلقائي لعدة سنوات ،تصل أحيا ًنا حتى  5أو  10سنوات وأكثر.

 1إغالق المؤسسات المقدسية محاولة للتفرد باإلنسان المقدسي وتفريغ القدس ،إسالم تايمز2011/10/27 ،
http://goo.gl/xESbVa

2سلطات االحتالل تمدد إغالق أربع مؤسسات مقدسية وتغلق مداخلها بالشمع األحمر ،وكالة وفا.
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8

منع إقامة الفعاليات اجلماهريية.
بديل للمقر املغلق.
منع املؤسسة من فتح مقر ٍ

9

سحب الرتاخيص واإلغالق النهائي سوا ًء كانت املؤسسة ثقاف ّية أو إعالم ّية ،دينية أو

اقتصادية ،أو ح ّتى رياضية ،هو اإلجراء النهائي من قبل االحتالل الذي يوقف مسرية
عمل هذه املؤسسات ،وسوف نتناول يف ما يأتي املسوغات واألطر القانونية اليت يعتمد
عليها االحتالل يف إصدار قرارات اإلغالق هذه.

أحد عناصر شرطة االحتالل يعلق قرار إغالق مؤسسة مقدسية
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ح ــول قان ــون الط ــوارئ ومس ــوغات االحت ــال القانوني ــة إلغ ــاق
المؤسس ــات العامل ــة للق ــدس
يُعرف القانون بأنه األداة احلاكمة يف الدول ،وهي اليت تنظم حدود العالقة بني الناس
واملنظمات والدولة ،وهو املعيار األساس الذي تطبقه الدول لضمان قيم العدل واملساواة
بني رعاياها .ولكنه يف دولة االحتالل اإلسرائيلي يصبح األداة الطيعة يف يد السلطات
لتمرير سياساتها االحتاللية ،واإلمعان يف حصار الفئات املغلوبة واملضطهدة ،وعلى هذا
متضي «إسرائيل» اليت شيدت أركان دولتها وحكمها ،على سياسات تهجري وطرد وهدم
منازل الفلسطينيني ،ولكنها تتخذ القانون ذريع ًة وغطا ًء تتلطى خلفه ،فـ «قوننة» هذه
التدابري هي جزء من عملية التربير أمام الرأي العام احمللي والعاملي ،وخطوة ال بد منها
من قبل االحتالل ،لكي ال يكشف عن وجهه األكثر بشاع ًة.
وبالنظر إىل غالبية قرارات إغالق املؤسسات األهلية الفلسطينية وتلك العاملة
للقدس ،جند أنها ترتكز على مضامني «قانون الطوارئ» لعام  ،1945وألن اإلعالن عن
مثل هذه القوانني تأتي ضمن حاالت غري عادية فإن االحتالل يستفيد من بنوده على
مدار السنوات املاضية.

ً
أول :ما هو قانون الطوارئ  ،1945وما هي جذوره؟
بعد إخضاع فلسطني لالحتالل الربيطاني يف  24تشرين أول/أكتوبر  ،1917أنشأ
الربيطانيون إدارة عسكريّة حلكم البالد ،وقد قامت بفتح أبواب فلسطني للهجرة
اليهودية ،وتسهيل استيالء اليهود على أراضي فلسطني ،1ومن ثم قامت السلطات
ثان/ديسمرب عام  .1917ولتطبيق
احلاكمة بإعالن األحكام العرف ّية يف شهر كانون ٍ
بريطانيا والقضية الفلسطينية ،الموسوعة الفلسطينية
/http://goo.gl/zCGnLA
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هذه األحكام العرفية مت إنشاء احملاكم العسكرية اليت كانت تنظر يف قضايا
وخمالفات األهالي جتاه السلطة ،حيث نظرت يف جممل القضايا السياسية يف حينه.

جنود بريطانيون يف القدس

ومع تتابع الثورات الفلسطينية وأبرزها ثورة  ،1936أصدرت سلطات االحتالل
الربيطاني قانون تنظيم احملاكم العسكرية عام  ،1937واليت وصلت صالحياتها
حل ّد إصدار أحكام اإلعدام ،ثم استبدل هذا النظام بقانون الطوارئ لعام  1939الذي
استكمل بقانون الدفاع (الطوارئ) لعام  ،1945وقد ساوى القانون بني من يرتكب
اجلرمية ومن كان يريد ارتكابها ،والعقوبة يف احلالتني هي واحدة بني احلبس املؤبد
واإلعدام ،وتضمن احلق للقائد العسكري بأن يتهم أي شخص ،وإضافة التهم له ولو من
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غري دليل ،1وامتد تطبيق قوانني الطوارئ على اختالف مسمياتها طيلة فرتة االحتالل
الربيطاني لفلسطني.
ورثت «إسرائيل» هذه القوانني من بريطانيا ،ويعتمد االحتالل اإلسرائيلي على قانون
الطوارئ منذ عام  ،1948وقد رفض الكنيسـت مجيـع حماوالت إبطال أنظمة الطوارئ
يف إسرائيل و/أو اسـتبداهلا بتشريعـات تنظم جمال عملهـا .وبقيت هذه األنظمة غري
خاضعة للرقابة الدسـتوريّة اليت متارسـها احملكمة العليا اإلسرائيلية ،ويف العام 1992

الكنيست اإلسرائيلي
 1إبراهيم الزاملي :فلسطين في التقارير البريطانية من عام  1917حتى عام  ،1947دار ابن رشد ،القاهرة ،ط
 ،2016 ،1ص .97
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ُعدِّل «قانون أسـاس :احلكومة» الذي ُس َّن عـام  ،1968حبيث مت ختويل احلكومـة اإلعـالن
كحد أقـصى ،إال أ ّنه ومنذ ذلك احلني
عن حالة طوارئ يف «إسرائيل» لسـنة واحدة
ٍّ
أصبح الكنيست يعلن عن حالة الطوارئ ّ
كل سنة بنا ًء على طلب احلكومة ،دون أن تقدم

األخرية أي مسـوغات وجيهة لتمديد حالة الطوارئ.1

رفض للقانون من قبل أوساط قضائية ومدنية ،وعلى رأسها «مجع ّية
ومع تشكل حالة ٍ
حقوق املواطن يف إسرائيل» ،إضاف ًة لتصاعد الرفض الدولي لقوانني الطوارئ بشكل عام،
قانون جديد خيتص بهذه األمور ،وقد
أصبح املش ّرع اإلسرائيلي حباجة جدية إىل وضع
ٍ
مسي قانون مكافحة اإلرهاب وبدئ العمل عليه يف عام  ،2011وهو مستن ٌد إىل قانوني
اإلرهاب لعام  1948والطوارئ لعام  ،1945فخرج -حبسب القراءة القانونية– أسوأ من
القانونني م ًعا ،وقد ص ّوت عليه الكنيسيت بالقراءة األوىل يف  2015/9/2وينتظر املراحل
التالية إلقراره بشكل نهائي.

ثان ًيا :استخدام االحتالل لقانون الطوارئ

يعترب «قانون الطوارئ» من أكثر القوانني طواعي ًة بني يدي االحتالل ،ومن ناحية
تصنيف قانون الطوارئ حبسب القانون املعاصر ،فإنه ال حيفظ احلقوق واحلريات،
وال يراعي صفات القوانني بشكل عام ،فقد استخدمه االحتالل الربيطاني إبان
احلرب العاملية الثانية لضمان اضطهاد الفلسطينيني الرافضني لالحتالل واحلركة
الصهيونية .2وبعد النكبة استخدم االحتالل األوامر والقوانني العسكريّة ،ل ُيغلق املناطق
الفلسطين ّية وجيعلها مناطق عسكريّة ،وبذلك منع الفلسطينيني املهجرين من العودة
إىل قراهم وبلداتهم.
 1نديم روحانا وأريج صباغ خوري (محرران) ،الفلسطينيون في إسرائيل قراءات في التاريخ والسياسة والمجتمع،
مدى الكرمل  -المركز العربي للدراسات االجتماعية التطبيقية ،حيفا – فلسطين ،2011 ،ص .73 - 63
 2عمر خمايسي :حول اإلعالن عن حظر الحركة اإلسالمية بفلسطين ،الجزيرة نت 2016/1/13
http://goo.gl/DWsIui
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ويستند

االحتالل

إىل

«قانون الطوارئ» لين ّفذ
سياسات التهويد واألسرلة،

استخداما
فهو األكثر
ً
ليغطي به جممل قراراته
التعسفية حبق السكان
الفلسطينيني ،وأنظمة هذا
القانون سارية املفعول يف
الضفة الغربية حتى اليوم،
وهي املواد اليت حتظر على
الناشطني من دخول القدس
أو االقرتاب من املسجد
األقصى املبارك .1كما
يعتمد عليها هلدم منازل

الشيخ رائد صالح حيمل قرار جتديد منعه من دخول القدس واألقصى

ّ
القسري
منفذي عمليات االنتفاضات واهل ّبات الشعبية األخرية ،2وتنفيذ حاالت اإلبعاد
عن القدس خاص ًة واملناطق احملتلة األخرى ،كما استخدمه االحتالل حلظر عمل
القنوات الفضائية يف الضفة الغربية والقدس ومنع دخول مراسليها ،كما يقف هذا
 1المحامي حسين أبو حسين  -استعمال قانون الطوارئ في إسرائيل ،مداخلة ضمن مؤتمر أكاديمي حول "حظر
الحركة االسالمية ومستقبل العمل السياسي العربي" ،تنظيم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ،2016/1/9 ،فيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=3TI4U9w8w-c

 2قانون الطوارئ البريطاني سالح "إسرائيل" لهدم منازل فلسطينيين نفذوا عمليات ،وكالة فلسطين اليوم اإلخبارية
 1آذار /مارس 2014
https://paltoday.ps/ar/post/222564
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القانون خلف مصادرة أراضي وأمالك الفلسطينيني وقانون أمالك الغائبني.1
ويضاف إىل ذلك ممارسات واعتداءات أخرى ،منها االعتقال اإلداري من دون حماكمة
خصوصا لألطفال ،واإلقامة اجلربية يف منطقة حمددة دون
وأدلة ،واحلبس املنزلي
ً
غريها ،2ومنع دخول منطقة معينة ،ومنع الشخصيات واألفراد من مغادرة البالد،
ووضع اليد على األموال ومصادرتها وغريها ،وبالطبع قرارات إغالق املؤسسات األهلية
ٌ
إجراءات إداريّة من جانب واحد ،والقانون ال حيدد عدد مرات
الفلسطينية .وهي
استعماهلا.
وعندما ال جيد االحتالل بغيته يف قانون الطوارئ ،فإن قرار اإلغالق يستند إىل القانون
اإلسرائيلي أحيا ًنا ،أو إىل األوامر العسكرية من قادة املنطقة العسكريني وهي إحدى
الصالحيات املمنوحة من قانون الطوارئ ،أو إىل قوانني البلديات يف املنطاق احملتلة،
وإىل جملة األحكام والقوانني العثمانية إن وجد فيها ضالته ،حيث إن قانون الطوارئ
ً
مكمل هلا:
وحبسب الفقرة اخلامسة منه ال ينتقص من القوانني األخرى ،بل يعترب
(املادة  :5مع مراعاة أحكام هذا النظام ،تعترب أحكام هذا النظام واحلقوق والصالحيات
املخولة فيه ،مضافة إىل أية أحكام أو حقوق أو صالحيات أخرى خمولة يف أي تشريع
آخر ،ال منتقصة منها).
من هنا يستفيد االحتالل من قانون الطورئ ومن اإلجراءات اإلدارية والقانونية
املختلفة ،من أجل إغالق أي باب لعودة املؤسسات للعمل من جديد.
 1لينا الطبال :مصادرة األراضي واالستيالء على الممتلكات :قانون أمالك الغائبين وسياسة "إسرائيل" في تشريع
سلب األمالك العربية في فلسطين ،المركز اللبناني لألبحاث واالستشارات 21 ،تموز /يوليو 2010
http://www.center-lcrc.com/index.php?s=4&id=2047

 2عمر خمايسي ،مرجع سابق.
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ثال ًثا :قانون الطوارئ ومن يصدر قرارات احلظر

ُتغلق املؤسسات األهلية الفلسطينية
باالستناد إىل قانون الطوارئ ،فال حتتوي
هذه القرارات على بعد قانوني وقضائي،
فقرارات اإلغالق ال تسنتد إىل القوانني
اإلدارية العادية ،على غرار قانون العقوبات
وقانون مكافحة اإلرهاب وتبييض األموال
وما إىل ذلك ،ألنها حتتاج إىل قرائن
وأدلة واضحة يتم عرضها أمام القضاء،
باإلضافة حلاجتها إىل متهمني قاموا
بارتكاب التهم بأشخاصهم .وألن األدوار
اليت متارسها املؤسسات األهلية جابهت
قرار حظر احلركة اإلسالمية واملؤسسات التابعة
األسس اليت حياول االحتالل فرضها على
هلا ،بتوقيع وزير اجليش حينها موشيه يعالون
خمالفات حقيقية للقوانني املرعية يف دولة
اجملتمع الفلسطيين ،ومبا أنها مل ترتكب
ٍ
تهم توجه للمؤسسات ،لذا يلجأ
االحتالل ،مع عجز األجهزة األمنية عن إثبات أي ٍ
االحتالل لقانون الطوارئ فيصدر وزير األمن القرار حبظر منظمة معينة ،وبالتالي
تصبح خارجة عن القانون وبصبح التعامل معها غري قانوني ،ويضع أعضاؤها حتت
املساءلة القانونية.1

 1المحامي عمر خمايسي" -القانون وتطبيقاته في سياق الحركة اإلسالمية" وتجربته مع القضاء اإلسرائيلي مداخلة
ضمن مؤتمر أكاديمي حول "حظر الحركة االسالمية ومستقبل العمل السياسي العربي" ،تنظيم لجنة المتابعة العليا
للجماهير العربية ،2016/1/9 ،فيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=kCRE1XK0Irg
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هذا االستدعاء الدائم لقانون الطوارئ ،ينفي وجود أي مربرات قانونية إلغالق
املؤسسات ،فغالب قرارات اإلغالق تصدر عن دوائر السلطة التنفيذية لدى االحتالل،
فتحمل القرارات توقيع مدير عام الشرطة اإلسرائيلية ،أو أحد مسؤولي جهاز املخابرات

يف املنطقة اليت تقع فيها املؤسسة ،وأحيا ًنا يكون القرار صاد ًرا عن وزير الداخلية أو

الدفاع أو األمن الداخلي ،وعاد ًة ما تضطر السلطة اإلسرائيلية ملواجهة القضاء يف حال
توجهت الضحية الفلسطينية له بالتماس أو استئناف ،ويف حال أرادت صبغ قرارها
بالصبغة القضائية.1

راب ًعا :ذرائع االحتالل القانونية إلغالق املؤسسات
حتتوي املادة الثانية من قانون الطوارئ على تفسري لعبارة «املصاحل الضرورية» ،وهي
حبسب قانون الطوارئ( :املصاحل الضرورية لتأمني السالمة العامة ،أو الدفاع عن
فلسطني ،أو لصيانة النظام العام ،أو املؤن ،وأية مصاحل ضرورية حلياة السكان) ،2هذه
املصاحل الضرورية هي املظلة اليت تشكل الغطاء األمثل لالحتالل ليربر أي إغالق
للمؤسسات الفلسطينية يف القدس أو العاملة ألجل القدس.
تعليالت خمتلفة ،فهي أحيا ًنا حلماية اجلمهور من
فتتضمن القرارات اإلسرائيلية
ٍ
املؤسسة بادعاء َّ
أن نشاطها خط ٌر عليه ،أو يأتي القرار على ذكر متويل املؤسسة ،فهي
حتصل على متويلها إما من حركة محاس أو من منظمة التحرير الفلسطينية أو من
جهات خارجية وضعها االحتالل على لوائح اإلرهاب واحلظر املالي .أو بادعاء االرتباط
مع السلطة الوطنية الفلسطينية ،على الرغم من أن وجود بعض هذه املؤسسات اليت
 1القدس تاريخ المستقبل ،ص.417
 2نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة  ،1945قانون بال حدود

http://nolegalfrontiers.org/military-orders/mil02?lang=ar
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أغلقت كان ساب ًقا لوجود السلطة الفلسطينية أو االحتالل ذاته .1كما تغلق املؤسسات
حبجة العمل ملصلحة منظمة إرهابية – حبسب زعم االحتالل -كحركة محاس.
وجتدر اإلشارة إىل أن الفصل السابع من قانون الطوارئ ُخصص بشكل كامل
للجمعيات «غري املشروعة»ّ ،
وبي القانون البنود اليت جتعل اجلمعيات غري مشروعة
وهي حبسب نص القانون:
املادة  284تعين عبارة «مجعية غري مشروعة» الواردة يف هذا الفصل من النظام أي
مجاعة من الناس ،مسجلة أو غري مسجلة ،مهما كان االسم الذي تعرف به (ان كان
هلا اسم) من حني آلخر:
(أ) تنشط أو حترض أو تشجع بنظامها األساسي أو مبا تقوم به من الدعاية أو بغري
ذلك ،على ارتكاب أي فعل من األفعال غري املشروعة التالية:
 -1قلب دستور فلسطني أو حكومة فلسطني بالقوة أو العنف
 -2كره أو ازدراء حكومة جاللته يف اململكة املتحدة أو حكومة فلسطني أو املندوب
السامي بصفته الرمسية ،أو التحريض على عدم الوالء ألي منهم.
 -3ختريب أو إتالف أموال حكومة جاللته يف اململكة املتحدة أو حكومة فلسطني أو
اإلضرار بها.
 -4ارتكاب أفعال اإلرهاب ضد موظفي حكومة جاللته يف اململكة املتحدة أو ضد
املندوب السامي أو ضد موظفي حكومة فلسطني.
 1القدس تاريخ المستقبل ،ص .409
 2نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة  ،1945قانون بال حدود.

http://nolegalfrontiers.org/military-orders/mil02?lang=ar
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كما تتضمن املادة  85من القانون بنود جتريم األشخاص العاملني يف هذه اجلمعيات،
ويصل األمر بأن يتعرض الشخص للمساءلة يف حال ضبط يف حيازته (أي كتاب أو
حساب أو جملة دورية أو منشور أو إعالن أو جريدة أو أي مستند آخر أو أية نقود أو شعار

أو أموال) ،فيصبح مدا ًنا ،وتصل عقوبته للسجن عشر سنوات مع الغرامة.

وهذه البنود الفضفاضة والصالحيات املطلقة للقيادة العسكرية ،تعطي مساحة واسعة
لالحتالل للعمل على حظر وإغالق املؤسسات الفلسطينية ،كما يصبح القانون جمرد
الزمة مكملة للقرار ،واملربر األساس املضمر داخل هذه القرارات ليس بقانوني ،بل هو
عنصري جتاه الفلسطينيني ،بادعاء املؤسسات األمنية اإلسرائيلية أن هذه املؤسسات
تقوم بنشاطات معادية «إلسرائيل» وتهدد أمنها.
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أهـــداف االحتـــال مـــن إغـــاق
المؤسس ــات األهلي ــة الفلس ــطينية

القضاء على
أي حالة قادرة على
دعم وإسناد المجتمع
المقدسي

تحييد
جزء مهم من
منظومة مواجهة
التهويد واألسرلة التي
تستهدف
القدس
تكميم
األصوات التي
فضحت اعتداءاته
بحق السكان واألرض
والمقدسات

فتح المجال
للمؤسسات االجتماعية
اإلسرائيلية ،واختراق
طبقات معينة من
المجتمع

تجريم النضال
السياسي الفلسطيني
الشرعي

طمس
الهوية الفلسطينية،
واالنتماء
لفلسطين

ربط القضية
الفلسطينية
باإلرهاب

تشويه العمل النضالي
وما يحمل من مضامين
اجتماعية وتنموية
واقتصادية

سحب التأييد
والتضامن الدولي
المتنامي للشعب
الفلسطيني

المس
ّ
بالنشطاء السياسيين،
وتجريمهم داخل
وخارج فلسطين
المحتلة
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أهداف االحتالل من إغالق المؤسسات األهلية الفلسطينية
انطال ًقا من املروحة الواسعة لعمل املؤسسات األهلية الفلسطينية وتلك العاملة
للقدس ،واألدوار الكبرية اليت استطاعت أن تقوم بها يف جمتمع قابع حتت االحتالل،
نورد أهم األهداف الكامنة وراء سياسة االحتالل يف استهداف هذه املؤسسات ،وحماوالته
احلثيثة لعرقلة عملها وإغالقها.
مهما يف
فكون املؤسسات الفلسطينية جز ًءا ً
مواجهة سياسات التهويد وأسرلة» اجملتمع
الفلسطيين ،كان االستهداف اإلسرائيلي
هلا على هذا املستوى من الضغط ،فاالحتالل
يسعى لطمس أي حالة قادرة على دعم وإسناد
اجملتمع املقدسي ليقف مبقومات ذاتية ال
ترتبط مبنظومة االحتالل االجتماعية
صوت
واالقتصادية ،كما يريد أن يكمم أي
ٍ

تواجه املؤسسات الفلسطينية العاملة
ألجل القدس سياسات التهويد و
"األسرلة" ،وتقوم بفضح االحتالل عرب
مجيع الوسائل املتاحة.
ويسعى االحتالل إلقصاء هذه
املؤسسات عن الصراع الدائر يف القدس،
وإضعاف أي جهة أو حالة قادرة على
إسناد اجملتمع املقدسي ،وإجياد شبكات
أمان جزئية للفلسطينيني.

استطاع فضح االعتداءات حبق السكان
خصوصا قدرة املؤسسات األهلية اإلعالمية اليت استفادت من ثورة املعلومات
واملقدسات،1
ً
واإلنرتنت ،وإيصاهلا األحداث املستجدة وجرائم االحتالل حبق الفلسطينيني للرأي العام

ريا.
العربي والعاملي ،بشكل أكثر انتشا ًرا وتأث ً

 4 1دوافع وراء حظر االحتالل للحركة اإلسالمية ،المركز الفلسطيني لإلعالم2015/11/18 ،
https://goo.gl/HLMlGF
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مضي االحتالل يف مشروع التهويد ،يقضي
بإفراغ املناطق األساسية كالقدس من
الفلسطينيني ،فيقوم بطرد املقدسيني
وحرمانهم من منازهلم عرب اهلدم
واملصادرة وغريها ،وحتييد املؤسسات
الفلسطينية واملؤسسات العاملة ألجل
القدس عن هذا الصراع يريح االحتالل
من عامل داعم ،استطاع إجياد البدائل –
ولو كانت حمدودة – للسكان مما عرقل
سياسات االحتالل هذه ،وساهم بتثبيت
الفلسطينيني ،مباشرة عرب تأمني السكن

منوذج من املناهج اإلسرائيلية اليت جيرب الطالب
الفلسطينيون على دراستها

هلم أو إعادة إعمار منازهلم املهدمة ،أو بشكل غري مباشر عرب تأمني فرص العمل واملنح
االجتماعية.
حتييد اجملهر الذي يربز اعتداءات االحتالل ،يأتي مع هدف آخر ال يقل خطور ًة عن ما
سبق ،وهو حمو أي انتماء لفلسطني ،وهو االنتماء الذي يولد النقمة على االحتالل
وعدم القبول به كأمر واقع وحمتوم .ومن أهم أشكال طمس اهلوية الفلسطينية ،تدخل
االحتالل بالتعليم ومن ثم إشرافه عليه بشكل متدرج مع اإلقصاء الدائم للمؤسسات
األهلية ،عرب املنح املالية للمدارس وفرض مناهج التعليم اإلسرائيلية ،وفرض القيود املالية
ً
وصوال لإلغالق ،مما يسهم يف عزل النشء الفلسطيين عن ركيزة أساسية يف تنمية الروح

ً
مقبوال وليس سلطة مغتصبة.
الوطنية ،والدفع حنو تشكيل جيل يرى االحتالل أم ًرا
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إقصاء وطرد اجلمعيات األهلية من احلياة االجتماعية يف املناطق احملتلة ،يتزامن
خصوصا تلك اليت تعنى بالعمل
مع فتح اجملال للمؤسسات االجتماعية اإلسرائيلية،
ً
على املشاكل االجتماعية ،مما يصب يف خانة إذابة اهلوية الفلسطينية ،كما ال ختفى
املخاطر األخرى من اخرتاق االحتالل لفئات اجتماعية معوزة ،وجتنيد املخربين من
الشبان الفلسطينيني ،حيث يتم تفريغ املناطق الفلسطينية من املؤسسات الوطنية
النظيفة حلساب املؤسسات الصهيونية اليت حتاول أن تتغلغل يف اجملتمع املقدسي وتكون
مرجعية خدماتية لإلنسان الفلسطيين ،أو تدفع لتكون املؤسسات الغربية اليت حتمل
ً
أجندات مبهمة
ملجأ له ،لتخدم يف نهاية املطاف االحتالل 1عرب التغريب الذي تنشره.
ويضاف إىل ما سبق تصويب االحتالل على العمل اجملتمعي العام ،والذي حيمل
الطابع السياسي الرافض لسياسات االحتالل ،وهي حماولة واضح ٌة من قبل السلطات
اإلسرائيلية لتجريم النضال السياسي الشرعي وربط القضية الفلسطينية باإلرهاب،
احتجاج سياسي يقابله االحتالل بالئح ٍة اتهامية ولصق باإلرهاب ،وهي حماولة
فأي
ٍ

لتشويه العمل النضالي الشعيب وما حيمل من مضامني اجتماعية وتنموية واقتصادية.

كما يسعى االحتالل بذلك لسحب التأييد والتضامن الدولي املتنامي للشعب
باملس بالنشطاء السياسيني ،وجترميهم داخل وخارج فلسطني
الفلسطيين ،مما يسمح ّ
احملتلة ،فيصبح االستهداف هو للحياة العامة واحلركات والكتل السياسية ومؤسسات
اجملتمع املدني وكل العاملني للقضية الفلسطينية ،ليصلوا لنتيج ٍة بأن النضال

الفلسطيين هو نضال جم ّرم.2

 1إغالق المؤسسات المقدسية محاولة للتفرد باإلنسان المقدسي وتفريغ القدس ،مرجع سابق.
 2المحامي عمر خمايسي" -القانون وتطبيقاته في سياق الحركة اإلسالمية" وتجربته مع القضاء اإلسرائيلي.
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ومن شواهد ذلك عندما أعادت املخابرات اإلسرائيلية إغالق بيت الشرق بكامله يف
ٌ
تطبيق
 ،2001/8/10ص ّرح وزير األمن الداخلي حينها «عوزي النداو» بأن قرار اإلغالق
للقانون ،وكان مما قاله« :من اللحظة اليت نبدأ بتطبيق القانون يف القدس ومنع
رفع األعالم الفلسطينية وإقامة املسريات يف شوارع املدينة سيكون بإمكاننا احلد من
اإلرهاب» .ومما يعزز هذا االستهداف السياسي بأن أمساء اجلمعيات اليت تورد يف
قرارات اإلغالق تكتب بطريقة خاطئة ،أو يتضمن القرار إيراد أي أمساء معروفة يف
مواجهة االحتالل ،فعندما مت إغالق مؤسسة شعاع النسوية تضمن القرار ذكر أمساء
لنسا ٍء مقدسيات ،مع أنهن ال يعملن يف اجلمعية.

بيت الشرق أشهر املؤسسات الفلسطينية اليت أغلقها االحتالل
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المؤسسات الفلسطينية التي أغلقها االحتالل

مدينة القدس احملتلة:1
اسم املؤسسة

الرقم

التاريخ

1967/6/29

1

بلدية القدس  -أمانة العاصمة – “ ،البلدة القدمية”

2

احملاكم العربية ( مجيع احملاكم)

1967

3

املصارف واملؤسسات املالية

1967

4

بريد القدس (أصبح مرك ًزا للشرطة اإلسرائيلية)،
"شارع صالح الدين"

1967

5

املستشفى احلكومي "حي الشيخ جراح"

1967

6

مستشفى سبافورد لألطفال

1970

7

الصحة العامة "حي باب الساهرة"
مكاتب مديرية ِّ

1973

8

دائرة الشؤون االجتماعية

9

السل
مركز مكافحة ِّ

1979

10

صحيفة البشري

1980

1973/5/16

 1مؤسسات فلسطينية أغلقها االحتالل اإلسرائيلي في القدس منذ عام  1967وحتى  ،2014وكالة «وفا»:
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9327

قائمة بأسماء المؤسسات الفلسطينية التي أغلقها االحتالل ،مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية،
.2012/4/16
http://goo.gl/MIpQ0l
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11

مكتب القدس للرتمجة واخلدمات الصحفية (جملة العودة)

12

جملة الشراع

13

مستشفى اهلوسبيس "البلدة القدمية  -طريق اآلالم"

1985/5/10

14

مكتب املنار للصحافة واإلعالم والنشر

1985/9/9

15

بنك الدم

16

صحيفة امليثاق "شارع أبو عبيدة بن اجلراح"

17

جملة العهد "شارع أبو عبيدة بن اجلراح"

1986

18

الدرب

1986

19

 31مدرسة إعدادية وثانوية خاصة

1988

20

مجعية الدراسات العربية

21

جممع النقابات املهنيني "بيت حنينا"

1988/8/25

22

احتاد اجلمعيات اخلريية "وادي اجلوز  -شارع اليعقوبي"

1988/8/28

23

جملة العودة – عربي /إجنليزي

1988/9/30

24

جملس اإلسكان الفلسطيين "الشيخ جراح"

25

دائرة اإلحصاء الفلسطيين

1982/9/13
1983

1985
1986/8/6

1988/7/31
ومت جتديد إغالقها يف
2001/8/10

1995/7/10
ومت جتديد اإلغالق يف
2008/7/3
1995/7/10
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26

املركز اجلغرايف الفلسطيين

1995/8/25

27

املؤسسة الفلسطينية للتدريب املهين

1995/8/25

28

دائرة الشباب والرياضة

1995/8/25

29

مركز الصحة الفلسطيين

30

دائرة تنمية الشباب

1997

31

رابطة أندية القدس

1997

32

مكتب جامعة القدس "شارع نور الدين"

2001

33

بيت الشرق"شارع أبو عبيدة بن اجلراح"

2001/8/10

34

دائرة اخلرائط ونظم املعلومات  -مجعية الدراسات العربية

2001/8/10

35

مركز أحباث األراضي -مجعية الدراسات العربية

2001/8/10

36

مكتب املؤسسات الوطنية "شارع نور الدين"

2001/8/10

37

الغرفة التجارية الصناعية العربية "شارع نور الدين"

2001/8/10

38

نادي األسري الفلسطيين "شارع أبو عبيدة بن اجلراح"

2001/8/10

39

مركز القدس للتخطيط  -مجعية الدراسات العربية" ،شارع
املسعودية"

2001/8/10

1995/8/28
أعيد فتحه يف
 1995/9/1مع التعهد
بقطع العالقة مع
السلطة الفلسطينية

مؤسسـة القدس الدولية 51

التقرير المعلوماتي 9 /

52

40

دائرة األسرى واملعتقلني "شارع املسعودية"

2001/8/10

41

دائرة اخلدمات االجتماعية "شارع املسعودية"

2001/8/10

42

مكتب مؤسسة التعاون

43

مركز تطوير املشاريع الصغرية "وادي اجلوز"

2002/2/8

44

اجمللس األعلى للسياحة "وادي اجلوز"

2002/2/8

45

إدارة جامعة القدس "شارع نور الدين"

2002/5/10

46

احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية" ،باب
الساهرة  -شارع الرشيد"

2002/6/5

47

نادي اخلرجيني العرب "الشيخ جراح"

2004/4/4

48

مجعية الرعاية للمرأة العربية "شارع األصفهاني"

2004/4/5

49

مجعية أصدقاء اإلمارات "العيزرية"

50

مجعية الرفادة لرعاية شؤون املسجد األقصى "شارع ابن
بطوطة"

2006/1/15

51

جلنة زكاة العيزرية "العيزرية"

2006/5/31

52

مركز الدراسات القطاعية "بيت حنينا"

2006/7/7

53

مركز اإلخاء اإلسالمي املسيحي "املصرارة"

54

مجعية املنتدى الثقايف "صور باهر"

55

جلنة زكاة الرام "الرام"

2001

2004

2006
2007/4/15
مت جتديد اإلغالق يف
2008/2/5
2008/2/4
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56

مؤسسة أسرانا

2008/4/22

57

مركز صامد للتثقيف اجملتمعي "البلدة القدمية
 -شارع الواد"

2008/5/1

58

مؤسسة "اقرأ" لرعاية الكتاب والسنة" ،شارع ابن بطوطة"

2008/12/16

59

جلنة زكاة صور باهر "صور باهر"

2009/1/18

60

مركز زيد بن ثابت "صور باهر"

2009/2/2

61

املنتدى الثقايف صور باهر "صور باهر"

2009/2/28

62

دار احلديث "صور باهر"

2009/2/28

63

مركز نضال للعمل اجملتمعي "البلدة القدمية  -شارع
احلسبة"

2009/7/9

64

مسرح احلكواتي للرتاث والفنون "شارع أبو عبيدة بن اجلراح"

2011/4/26

65

جلنة الرتاث املقدسية

2011/5/22

66

مقر مدرسة أمحد سامح اخلالدي "وادي اجلوز"

2011/9/4

67

مجعية شعاع النسوية "شعفاط"

68

مؤسسة القدس للتنمية "بيت حنينا"

69

مؤسسة ساعد "كفر عقب"

2011/10/25
أغلقت يف
2011/10/25
ثم أعيد إغالقها يف
2013/11/7
وأغلقت نهائ ًيا يف
2014/6/25
2011/10/25
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70

عمل بال حدود "كفر عقب"

71

نادي إسالمي سلوان

72

مجعية سلوان اخلريية "حي رأس العمود"

73

مكتب مؤسسة عمارة األقصى واملقدسات "شارع صالح الدين"

74

نادي جبل الزيتون "الطور"

75

مركز يبوس الثقايف "شارع الزهراء"

2014/3/27

76

مؤسسة "النماء" للخدمات النسوية "بيت صفافا"

2014/6/19

77

مجيعة الزكاة والصدقات "صور باهر"

2014/6/19

78

احتاد جلان العمل الصحي "شعفاط"

2015/5/6

79

مؤسسة ساعد لالستشارات الرتبوية

2016/8/7

2011/10/25
2012/2/28
2012/11/24
2013/11/7
2014/2/6
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األراضي احملتلة عام :1 1948
نتيجة لعدم وجود مصدر جململ املؤسسات اليت أغلقتها السلطات اإلسرائيلية ،يف
املناطق احملتلة عام  ،1948فإننا نكتفي بذكر أبرز املؤسسات املُغلقة:
الرقم

التاريخ

اسم املؤسسة

1

مجعية النقاء اإلسالمية النسائية " بيت حلم"

2006/3/16

2

جلنة زكاة اخلضر " بيت حلم"

2006/7/4

3

مؤسسة عمارة األقصى واملقدسات "مدينة الناصرة"

2014/9/3

4

احلركة اإلسالمية (اجلناح الشمالي) يف األراضي احملتلة
عام 1948

2015/11/17

5

أبطال األقصى "مدينة الناصرة"

2015/11/17

6

مؤسسة مسلمات من أجل األقصى "مدينة الناصرة"

2015/11/17

7

مؤسسة الفجر للثقافة واألدب "مدينة الناصرة"

2015/11/17

8

مؤسسة األقصى للوقف والرتاث

2015/11/17

9

مؤسسة « اقرأ» لدعم التعليم يف اجملتمع العربي " مدينة أم
الفحم  -حي الباطن"

2015/11/17

10

مؤسسة البيارق

2015/11/17

11

مؤسسة حراء لتحفيظ القرآن الكريم

2015/11/17

 1نص قرار حظر «الحركة اإلسالمية» ...والمؤسسات ،موقع عرب 2015/11/17 ،48

http://goo.gl/dsGvKW
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12

صندوق اإلسراء لإلغاثة والتنمية

2015/11/17

13

صحيفة صوت احلق واحلرية

2015/11/17

14

مؤسسة النقب لألرض واإلنسان "النقب"

2015/11/17

15

 – Qpressكيوبرس "موقع الكرتوني"

2015/11/17

16

فلسطينيو " 48موقع الكرتوني"

2015/11/17

17

مجعية املسرى

2015/11/17

18

اجلمعية اإلسالمية -كفركنا.

2015/11/17

19

الرابطة اإلسالمية القطرية

2015/11/17

20

مجعية يافا اإلسالمية "مدينة يافا"

2015/11/17

21

مؤسسة البالغ للنشر

2015/11/17

22

مجعية رباط القدس

2015/11/17

23

مجعية النور

2015/11/17

24

مجعية اإلسراء

2015/11/17

25

بيارق احلرم

2015/11/17

26

مجعية التكافل اإلسالمية

2015/11/17

27

جلنة اإلغاثة اإلنسانية للعون "مدينة الناصرة"

2015/11/17
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28

مجعية اقرأ

2015/11/17

29

مؤسسة يوسف الصديق لرعاية األسرى "مدينة أم الفحم"

2016/2/18

30

الصدقة اجلارية "مدينة الناصرة"

2016/2/18

31

زهرة الكرمل "مدينة حيفا"

2016/2/18

من املؤسسات واهليئات اليت أغلقها االحتالل يف الضفة الغربية :1
الرقم

اسم املؤسسة

1

اجلمعية اخلريية اإلسالمية" ،مدينة اخلليل"
قرار باإلغالق ومصادرة املباني التابعة للمؤسسة

2

مجعية الشبان املسلمني" ،مدينة اخلليل"
قرار باإلغالق ومصادرة املباني التابعة للمؤسسة

التاريخ

2008/2/26
أغلقت بشكل نهائي يف
2014/6/20
2008/2/26
أغلقت بشكل نهائي يف
2014/6/20

 1إغالق مباني ومصادرة ممتلكات جمعيتين خيريتين تعمالن في الخليل بصورة قانونية مرخصة،

MONITORING ISRAELI COLONIZATION ACTIVITIES in the Palestinian Territories،
2008/3/26
http://www.poica.org/index.php?topmenuitem
شهيد واعتقاالت وإغالق جمعيات بالخليل ،صوت الشعب2014/6/20 ،
http://shaabradio.ps/ar//index.php?ajax=preview&id=333
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مؤسسات عاملة للقدس من خارج فلسطني ،حظرها االحتالل أو وضعها على
لوائح اإلرهاب:1
الرقم

التاريخ

اسم املؤسسة

أعلنت يف 1996/3/14
منظمة خارجة عن
القانون
ويف 1998/1/17
كمنظمة إرهابية

1

مؤسسة األرض املقدسة للرعاية والتنمية
الواليات املتحدة األمريكية -أغلقت يف 2001/11/4

2

جلنة اإلغاثة (اإلنقاذ) اإلسالمية

1996/3/17

3

جملة فلسطني املسلمة

1997/6/5

4

الصندوق الفلسطيين لإلغاثة والتنمية انرتبال
بريطانيا  -لندن

1997/6/5

5

صندوق األقصى

1998/1/17

6

اللجنة اخلريية ملناصرة فلسطني  - CBSPفرنسا

1998/1/17

7

بيت املال الفلسطيين العربي املساهمة العامة م.ض

1998/5/20

8

اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية  -الكويت

2002/2/25

9

الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
األمانة العامة الرياض – اململكة العربية السعودية

2002/2/25

10

مؤسسة ( IRFANعرفان)  -كندا

2004/12/30

 1قائمة الجمعيات التي أُعلنت كجمعيات غير مسموحة في إسرائيل ،قانون بال حدود:

http://nolegalfrontiers.org/military-orders/mil08?lang=ar
http://goo.gl/ilwQLx
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11

مؤسسة إسراء  -روتردام  -هولندا

2007/5/3

12

اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيين

2008/5/26

13

هيئة اإلغاثة اإلسالمية  -اململكة العربية السعودية

2008/5/26

14

صندوق إعانة املرضى  -الكويت

2008/5/26

15

مؤسسة مكة املكرمة اخلريية  -اململكة العربية السعودية

2008/5/26

16

الرمحة العاملية  -الكويت

2008/5/26

17

بيت الزكاة  -الكويت

2008/5/26

18

جلنة فلسطني اخلريية  -الكويت

2008/5/26

19
20
21
23
24

مؤسسة الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
دبي -اإلمارات العربية املتحدة
مجعية الفجرية اخلريية
الفجرية  -اإلمارات العربية املتحدة
بيت الشارقة اخلريي
الشارقة  -اإلمارات العربية املتحدة
هيئة اهلالل األمحر اإلماراتي
اإلمارات العربية املتحدة
مجعية اإلصالح  -جلنة االعمال اخلريية
البحرين

2008/5/26
2008/5/26
2008/5/26
2008/5/26
2008/5/26

25

اجلمعية اإلسالمية البحرين

2008/5/26

26

مؤسسة الشيخ عيد بن حممد آل ثاني اخلريية
الدوحة  -قطر

2008/5/26
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27

مجعية قطر اخلريية

2008/5/26

28

اللجنة القطرية املشرتكة لإلغاثة يف فلسطني  -قطر

2008/5/26

29

مجعية األقصى اخلريية
صنعاء -اليمن

2008/5/26

30

مجعية أنصار اخلريية  -السودان

2008/5/26

31
32
33
34
35
36
37
38

60

منظمة الدعوة اإلسالمية
اخلرطوم  -السودان
حركة التوحيد واإلصالح
الرباط  -املغرب
التوحيد واإلصالح  -اجلزائر
جلنة زكاة املناصرة اإلسالمية للشعب الفلسطيين
عمان  -األردن
ائتالف اخلري يف لبنان -صندوق الزكاة يف لبنان  -دار
الفتوى
بريوت  -لبنان
اجمللس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة
القاهرة  -مصر
جلنة اإلغاثة والطوارىء  -احتاد األطباء العرب
القاهرة  -مصر
مجعية اإلصالح االجتماعي اخلريية
اليمن

2008/5/26
2008/5/26
2008/5/26
2008/5/26
2008/5/26
2008/5/26
2008/5/26
2008/5/26

39

هيئة األعمال اخلريية Human Appeal-
International
عجمان – اإلمارات العربية املتحدة  /بريطانيا  /أسرتاليا

2008/5/26

40

مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية  -بريطانيا

2008/5/26

41

 Muslim Handsاأليادي املسلمة
لندن  -بريطانيا

2008/5/26
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42

العون اإلسالمي الربيطاني
لندن  -بريطانيا

2008/5/26

43

مؤسسة سنابل األقصى اخلريية -السويد

2008/5/26

44

مؤسسة أبرياء  -النرويج

2008/5/26

45

مجعية إغاثة فلسطني  -سويسرا

2008/5/26

46

صندوق فلسطني  -النمسا

2008/5/26

47

مؤسسة األقصى  -جنوب افريقيا

2008/5/26

48
49
50

مؤسسة اإلغاثة واملساعدات االنسانية ()ihh
تركيا
مؤسسة القدس الدولية وفروعها
املركز الرئيس بريوت – لبنان
مركز العودة الفلسطيين
لندن  -بريطانيا

2008/5/26
2009/5/5
2010/5/12

51

اجلمعيه الرتكيه للتضامن مع الشعب الفلسطيين – فيدار
تركيا

2010/5/31

52

هيئة تنسيق ودعم االنتفاضة

2012/2/12

53

ائتالف العدل

2012/2/12

54

مؤسسة معاناة األسر الفلسطينية واللبنانية

2012/2/12

55
56

صندوق الدعم اإلنساني الركي التابع ملنظمة IHH
تركيا
هيئة اإلغاثة اإلسالمية  -العاملية
IR- Islamic Relief Worldwide
بريطانيا

2012/2/12
2014/6/19
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أثـــر إغـــاق المؤسســـات
ف ــي الواق ــع الفلس ــطيني

على صعيد
المجتمع

منع المرأة
الفلسطينية من
ميدان مهم للتدريب
والتزود بالخبرات
والعمل

حرمان آالف
األيتام من التقديمات
االجتماعية

حرمان المرضى
بأمراض مستعصية
من التغطية المالية
لنفقات
عالجهم
تقليل
خسارة عشرات
فرص الشباب
آالف األسر المعوزة
الفلسطيني من
للتقديمات االجتماعية
متابعة الدراسة
الضرورية
الجامعية

دفع الفلسطيينين
للخدمات الصحية
المقدمة من قبل
االحتالل

62

استهداف
العمل النسائي
الفلسطيني

زيادة نسب
البطالة في المجتمع
الفلسطيني
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فقدان األقصى
لعشرات المرابطين
والمرابطات

على صعيد
المقدسات

تحييد خط الدفاع
األول عن األقصى

تثبيت
موطئ قدم لليهود
في األقصى بشكل
رسمي
التأثير
في المواكبة اإلعالمية
الميدانية والمعاينة
المباشرة لما
يجري في
األقصى
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أثر إغالق المؤسسات في الواقع الفلسطيني
األدوار اجلليلة اليت تقوم بها املؤسسات واهليئات العاملة للقدس يف داخل املدينة أو
خارجها ،تشري إىل الفجوة الكبرية اليت ترتكها هذه املؤسسات بعد حظرها وإغالقها
وعرقلة عملها ،وبذلك ينجح االحتالل باالستفراد بالفلسطيين وإطاره اجملتمعي.
ومبا أن تاريخ إغالق املؤسسات العاملة للقدس يعود لسنوات عدة ،فآثار اإلغالق موجودة
ظاهرة ،وهي أصناف خمتلفة تشكل صورة املعاناة اليت يتكبدها الفلسطيين حتت
االحتالل.

على صعيد اجملتمع
شكل حظر احلركة اإلسالمية وإغالق  20مؤسسة تابعة هلا ،آخر حلقات مسلسل
إغالق وحظر املؤسسات الفلسطينية ،وقد كان هلذا القرار تداعيات كربى على

اجملتمع الفلسطيين ،خاص ًة يف املناطق

احملتلة عام  1948ويف القدس ،فال ميكن
تناول هذا القرار من قبل االحتالل مبنأى
عن التقدميات االجتماعية املختلفة اليت
تقدمها احلركة عرب خمتلف املؤسسات
اليت تديرها .فقد عملت احلركة
العصامي»
اإلسالمية على إنشاء «اجملتمع
ّ
وهي الفكرة اليت طرحها الشيخ رائد
صالح بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية
الثانية عام  ،2000يف إطار تأمني اجملتمع
64

شكلت املؤسسات العاملة للقدس عرب
تقدمياتها االجتماعية ،وحماولة
احتضان اجملتمع الفلسطيين يف
القدس ،نس ًقا من بناء القدرات الذاتية.
واستطاعت هذه املؤسسات على
الرغم من احلاجات الكبرية جملتمع
كامل ،إنشاء حاضنة جمتمعية،
ليستطيع الفرد واجملتمع على حد
سواء االعتماد على نفسه بعيدًا من
حماوالت االحتالل إعادته ملنظوماته
وما يرتتب على ذلك من خماطر.
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ين احتياجاته الذاتية ،لتش ّكل ً
الفلسطي ّ
العامة اليت تقدمها دولة
بديل من اخلدمات
ّ
االحتالل ،من ذلك تقديم املساعدة الفوري ّة للمحتاجني والفقراء ،ومساعدة األيتام،
مؤسسات تربويّة ابتدا ًء
وتقديم الدعم الشامل للطلبة اجلامعيني ،ويضاف إليها إقامة ّ
من مرحلة الطفولة املبكرة وغري ذلك الكثري.
حاولت املؤسسات العاملة للقدس إنشاء حاضنة جمتمعية ،تساهم يف مساندة اجملتمع
العصامي» إحدى هذه
الفلسطيين الذي يعاني من االحتالل ،وشكلت مبادرة «اجملتمع
ّ

مؤسساته ووجوده إدارة مستقلة بعيدًا عن االحتالل،
احملاوالت لبلورة جمتمع يدير ّ

ضمن سريورة العمل اخلدماتي .وقد ساهمت املؤسسات األهلية العاملة للقدس على
إجياد احل ّد األدنى من االعتماد على الذات على املستويني االجتماعي واالقتصادي
وما يتفرع عنهما من حاجات وخدمات خمتلفة ،تتصل مباشرة باحلياة اليومية
للمجتمع املقدسي؛ األمر الذي أتاح حتر ًرا جزئ ًيا من الضغوط اليت متارسها السلطات
اإلسرائيل ّية على اجملتمع والفرد.1
كما تشكل هذه االسرتاجتية االجتماعية ،مواجه ًة واضحة للتمييز العنصري الذي
منوذجا لتهميش
متارسه دولة االحتالل ،حيث شكلت «دولة الرفاه» اإلسرائيلية
ً
الفلسطينيني ،عرب تقسيم هرمي للعطاءات والتغطية االجتماعية ،والتمييز املؤسسي
الذي يستثين الفلسطينيني منه ،ففي تقرير لـ «مراقب الدولة» يف «إسرائيل» ُنشر عام

 ،2014كشف عن وجود ما يزيد على تسعمائة ألف (مواطن) فقري بينهم  306آالف
طفل ال يتناولون الطعام طيلة يوم كامل أو يضطرون لتقليص طعامهم األساسي ،ما

 1جدل العدد  ،26مقال :مستقبل المجتمع العصامي بعد حظر الحركة اإلسالمية ،رنا إسعيد ،مدى الكرمل ،آذار/
مارس .2016
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حوهلا من «دولة رفاه» إىل دولة تضم مئات آالف اجلوعى حبسب التقرير ،وتفيد املصادر
ّ
بأن حوالي  % 60من هؤالء الفقراء من فلسطيين الداخل
احملتل.1
إ ًذا ُحيدث غياب املؤسسات الفلسطينية ً
وخصوصا لدى
فراغا اجتماع ًيا للفلسطينيني،
ً
الشرائح األشد فق ًرا ،وهذه بعض اآلثار املباشرة لغيات هذه املؤسسات عن ساحة العمل
اجملتمعي:

1

حرمان آالف األيتام من التقدميات االجتماعية ،ومع غياب املعلومة الدقيقة
جململ عدد األيتام ا ّلذين تضرروا على مدى السنوات املاضية من غياب
املؤسسات الراعية ،نأخذ ً
مثاال عن حجم عمل «اجلمعية اخلريية اإلسالمية»

اليت أغلقها االحتالل يف اخلليل ،واليت وصل عدد األيتام املستفيدين من

وقفة جملموعة من األيتام احملرومني من خمصصاتهم بعد حظر مؤسسات احلركة اإلسالمية

 1وديع عواودة ،إسرائيل من "دولة رفاه" لمليون جائع ،الجزيرة نت 2014/4/9
http://goo.gl/oiVG4h
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1
مثال آخر يصل عدد األيتام يف
املساعدات أكثر من ستة آالف يتيم  ،ويف ٍ

الداخل الفلسطيين الذين حرموا من تقدميات «مؤسسة اإلغاثة اإلنسانية»
لـ  23ألف طفل يتيم.2
خسارة عشرات آالف األسر املعوزة للتقدميات االجتماعية الضرورية ومن
العيش الكريم ،وهي من أكرب الشرائح املتضررة بفعل إغالق املؤسسات
الفلسطينية ،فهي تعيش حيا ًة قاسية من الفقر ،نتيج ًة لسياسات اإلفقار

2

اليت يعتمدها االحتالل .ومما يظهر ضخامة هذه الشرحية أن املستفيدين
من مجعيات اخلليل املغلقة يقدر حبوالي أربعني ألف فلسطيين يستفيدون

مظاهرة منددة حبظرة جلنة اإلغاثة اإلنسانية للعون يف كفركنا

 1عوض الرجوب ،إغالق الجمعيات يهدد حقوق فقراء فلسطين ،الجزيرة نت 2014/6/26
http://goo.gl/vedkEi
 2االحتالل يعاقب  23ألف طفل فلسطيني يتيم ،قدس برس:2016/1/23 ،
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=14840
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بشكل دائم ،عدا عن اآلالف من األسر اليت تستفيد من التقدميات يف شهر
بشكل كبري .ويصل عدد األسر اليت
رمضان املبارك مما يزيد هذا العدد
ٍ
كانت تقدم هلا مساعدات عينية ومادية من قبل املؤسسات األهلية يف
ّ
احملتل
األراضي احملتلة عام  ،1948ألكثر من  50ألف أسرة يف الداخل

ً
ومناطق الضفة الغربية
وصول لقطاع غزة.1

3

دفع الفلسطيينني للخدمات الصحية املقدمة من قبل االحتالل واليت
ّ
مادي كبري ،أو عرب إدخال الفلسطينيني ملنظومة
ال ُتقدم إال مبقابل

التأمينات الصحية االجتماعية املقدمة من قبل االحتالل ،واليت تتطلب
ً
شروطا وإجراءات كثرية ومضنية ،وما تلبث أن تصبح أدا ًة يف يد االحتالل
لزيادة احلصار على املقدسيني خاصة .فعلى سبيل املثال كان «احتاد جلان
العمل الصحي» يف القدس ،يقوم بإدارة برنامج الصحة املدرسية ويعمل على
تقديم اخلدمات الصحية ألكثر من  62مدرسة مقدس ّية ،ويستفيد من هذه
اخلدمات املقدمة عشرات اآلالف من الطالب واهليئات التدريسية وأولياء
األمور ،2كما يساهم عد ٌد من هذه املؤسسات بتأمني التغطية املالية لنفقات
عالج املرضى الفقراء يف املستشفيات اإلسرائيلية ،حيث ليس من املمكن
مشاف متخصصة ميتلكها االحتالل.
تقديم العالج هلم ،إال يف
ٍ
زيادة نسب البطالة يف اجملتمع الفلسطيين ،حيث يقوم بإدارة وتشغيل هذه
املؤسسات عشرات املوظفني ،الذين وجدوا أنفسهم من غري عمل بشكل
 1االحتالل يعاقب  23ألف طفل فلسطيني يتيم ،مرجع سابق.
 2االئتالف األهلي بالقدس يدين إغالق إتحاد لجان العمل الصحي ،فلسطينيو 2015/5/10 ،48
http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=1197685
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مفاج� ،مما يفاقم عليهم األعباء االجتماعية واحلياتية ،وتصل بعض
األرقام غري الرمسية بعديد هؤالء املوظفني ألكثر من  4آالف موظف
وموظفة ،1يف خمتلف اجملاالت والتخصصات.

5

استهداف العمل النسائي الفلسطيين ،حيث تشكل النساء أط ًرا فاعلة يف
جممل املؤسسات الفلسطينية املغلقة ،أو تقوم النساء باإلدارة واإلشراف على
عد ٍد من املؤسسات اليت تعنى بالقضايا النسائ ّية ،على تنوعها إعالم ّية كانت

أو صحية أو ثقافية ،مما حيرم املرأة الفلسطينية من ميدان مهم للتدريب
والتزود باخلربات ،إضاف ًة للجوانب احلياتية اجملتمعيةّ ،
فهن إما موظفات يف
هذه املؤسسات أو مستفيدات منها ومن تقدمياتها.

املرأة الفلسطينية يف مواجهة االحتالل

 1لم يتوفر إحصا ٌء دقيق ورسمي ،لعدد موظفي الجمعيات األهلية المتضررين من قرارات اإلغالق.
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حرمان الشباب الفلسطيين من متابعة الدراسة اجلامعية ،حيث تقدم عدد
وخصوصا يف التخصصات األكثر
من اجلمعيات املغلقة ،املنح التعليمية
ً

6

ندر ًة واألكثر تكلفة ،كما تقدم بعضها الدورات العلمية ملساعدة الطالب
التغلب على الصعوبات التعليمية ،ومن اجلوانب الدقيقة تأمني بعض
املؤسسات وسائل نقل للطالب – وخاص ًة الفتيات -آمنة وبعيدة عن مضايقات
وخصوصا يف املناطق احملتلة.
املستوطنني
ً

على صعيد املقدسات
تشكل املؤسسات األهلية اليت تهتم باملقدسات وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك،
عقبة أمام االحتالل الساعي لتقسيم املسجد األقصى ،فهي اليت تقف خلف حلقات
العلم وقوافل البيارق اليت تعمر األقصى بعشرات املرابطني واملرابطات ،ومع أن غياب
هذه املؤسسات لن يعين بالضرورة القضاء على حالة الرباط والتصدي يف ساحات
بشكل كبري.
األقصى ،ولكنها ستؤثر فيها
ٍ
فعلى الصعيد اإلعالمي ،أ ّثر إغالق املؤسسات املعنية مبتابعة انتهاكات االحتالل ،وما
يقوم به من تدنيس يف املسجد األقصى وأسفله ،يف املواكبة امليدانية واملعاينة املباشرة
ملا جيري يف األقصى.
صعيد آخر شكل حظر املؤسسات األهلية اليت تدافع عن املقدسات اإلسالمية،
وعلى
ٍ

واليت تتبع مبجملها احلركة اإلسالمية ،حماول ًة من قبل االحتالل لتحييد خط
الدفاع األول عن املسجد األقصى ،خاص ًة بعد منع االحتالل الفلسطينيني من الضفة
وغزة ملدينة القدس احملتلة إال بتصريح ،فأصبح املقدسيون وسكان األراضي احملتلة عام
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حفريات أسفل املسجد االقصى

ويرجح مراقبون بأن يستغل
 ،1948الطوق األول واألخري يف وجه خمططات االحتاللّ .
االحتالل تغييب املؤسسات املعنية باملسجد األقصى ،ليشرع يف تقنني االقتحامات
والصلوات التلمودية يف املسجد األقصى ،ليثبت لليهود موط� قدم فيه بشكل رمسي.1

 1عوض الرجوب ،حظر الحركة اإلسالمية آخر حلقات حصار األقصى ،الجزيرة نت 2015/11/18
http://goo.gl/vedkEi
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التوصيات
أمام احلمالت اليت يشنها االحتالل إلعاقة وإغالق املؤسسات ،وانكشاف خططه الرامية
إلزالة كل عقبة تعيق سياسات التهويد ،ال ب ّد من وضع خطط العمل والدراسات اجلادة،
على املستويات احمللية والدولية والرمسية ملواجهة االحتالل ووضع البدائل اجلادة
الفلسطينية وعلى
للمؤسسات املغلقة ،كما يتوجب على األطراف املؤثرة يف الساحة
َّ
رأسها السلطة الفلسطينية أن تقوم بدورها املطلوب ملواجهة هذا االستفراد السافر،
فهي وقفة مع احلق الفلسطيين واستمرارية بقائه يف جمتمعه .وهذه بعض التوصيات
اإلسرائيلية.
للمؤسسات الفلسطين ّية واجلهات الفاعلة ملواجهة سياسات اإلغالق
َّ

1

سي يف َّ
األهلية الفلسطين ّية،
املنظمات
تطوير
َّ
َّ
اسرتاتيجيات العمل َّ
املؤس ِّ

لتكون على مستوى رفيع من الدقة واإلتقان ،ويتحول االعتماد على
األشخاص بعينهم ،إىل االعتماد على العمل املؤسسي ،وحيوله حلالة
جادة ومنهجية ،مع ضرورة نقل التجربة بني املؤسسات الفلسطينية ،وعدم
جمال َّ
معي ،لتعميم االستفادة قدر اإلمكان.
حصرها يف مؤسسة واحدة ويف
ٍ

ما ينعكس على تسريع عودة العمل بعد إغالق املؤسسة ،إن كانت بأمساء
وعناوين جديدة ،أو بكوادر جديدة لكنها حتمل الرؤى واألهداف نفسها.
حرص املؤسسات واجلمعيات على القاعدة اجلماهرييَّة الصلبة ،والعمل
يب َّ
وخصوصا يف وجه
املؤسسات،
املنظم ،فهي تشكل الدِّر َع
ً
َّ
الشع ّ
األهم هلذه َّ
يب وإن مل
العدوان على القدس واألراضي احملتلة عام  ،1948فاحلراك الشع ّ
سرائيلية ،فإنه قاد ٌر على أقل تقدير االحتجاج
اإل
َّ
يستطع كسر القرارات ٍ

جمتمعية ،عرب الكيانات الشعبية
ورفض هذه القرارات ،وتشكيل شبكة أمان
َّ
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والعائلية واملناطقية لتصبح ً
بديل مر ًنا مع تطور أدوارها للمؤسسات املغلقة
واليت مل يعد باإلمكان إعادة إحيائها بأمساء رمس ّية واضحة.

3

االجتماعية املختلفة
الفعلي واحلقيقي يف هموم القطاعات
االخنراط
َّ
ِّ
والعمل على تلبية احتياجاتها قدر اإلمكان ،وهو ما ينعكس إجيابًا يف تشكيل

وتعزيز القاعدة اجلماهريية الصلبة ،فال يعقل أن تهتم بعض املؤسسات
الفلسطينية جبوانب وقضايا بعيدة عن واقع وهموم اجملتمع ،كما يصبح
العمل على هذه احلاجات بواب ًة مللء الفراغ احلاصل نتيحة غياب الدولة
الراعية حلقوق اجملتمع الفلسطي ّ
ين.
تطوير َّ
املتخصصة أو بني دوائرها
األهلية
املؤسسات
َّ
َّ
التنسيق وتوحيد جهود َّ
العامة ،مما يسمح للمؤسسة املغلقة حتويل مساحة عملها للمؤسسات
َّ
ّ
يقلل من اآلثار اجلانبية املرتتبة على قرارات اإلغالق ،وهو
األخرى ،مما

4

بشكل
ما يستدعي وضع قواعد بيان ّية مشرتكة ،وتوحيد الرؤى واألهداف
ٍ
أكثر عم ًقا وفاعل ّية .مع التأكيد على الصعوبات البالغة لتطبيق مثل هذه
ِّ
والسياسي بني املناطق الفلسطينية
اجلغرايف
السياسات ،نتيجة لالنفصال
ِّ
املختلفة.

5

تعزيز العالقة والتنسيق مع ّ
املنظمات العرب ّية واإلسالمية والدَّولية العاملة
املدني والعمل االجتماعي ،لالستفادة من هذه اخلربات
يف جماالت اجملتمع
ّ

الفلسطينية.
املختلفة ،وتطويرها وفق األولويَّات واحلاجات
َّ
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وضع هذه العالقة املنفتحة مع املؤسسات العاملية يف سياق إعالمي ،عرب تأليب
الرأي العام احلقوقي اإلقليمي والعاملي ،ونشر االنتهاكات اإلسرائيلية
حبق اجملتمع الفلسطيين ومؤسساته الفاعلة ،فلم تغلق املؤسسات األهلية
الفلسطينية مبسوغات قانونية ،بل بقوانني فضفاضة تعود ألكثر من

6

عاما.
ستني ً

7

العمل على مد جسور الرتابط مع املنظمات اإلنسانية العاملية ،املستقلة منها
أو التابعة للمنظمات الدولية كاألمم املتحدة واالحتاد األوروبي ،لتسليط
كنموذج لالضطهاد
الضوء على ما يعاني منه اإلنسان الفلسطيين ،وتقدميه
ٍ
العنصري والثقايف واالقتصادي يف مواجهة التغ ّول اإلسرائيلي ،وعدم حصر
الصراع بالشق السياسي الذي يغلب عليه طابع الشجب واالستنكار والدعوات
الفارغة للحفاظ على حل الدولتني.

حتويل جلنة املتابعة العليا يف األراضي احملتلة عام  1948لتكون رافع ًة للعمل
املؤسسي ،وعدم حصرها باإلطار السياسي والتحركات العامة واجلماهريية،
وذلك عرب ض ّم ممثلني عن املهن «الصناعيني ،املزارعني ،احملامني»...
واملؤسسات املُغلقة ،مما يسمح بتكوين اإلطار القادر على استيعاب املؤسسات
املغلقة ،كما يعمل على إجياد البدائل املناسبة هلا ،وسد الثغرات االجتماعية
الناجتة عن غيابها.

9

74

8

العمل على اخرتاق اجملتمع اإلسرائيلي ،عرب إشراك األطياف واملؤسسات
اليت تدعي مناصرة حقوق اإلنسان يف مواجهة سلطات االحتالل ،إضاف ًة
للشرائح االجتماعية املهمشة من سياسات االحتالل .مما يعزز وقع املطالبات
على الرأي العام احمللي والعاملي .وال بد من التنبه إىل السلبيات احملتملة ملثل
هكذا خطوة قبل التنفيذ.
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ً
جديدا يف وجه املؤسسات األهلية،
على السلطة الفلسطينية أال تشكل عائ ًقا
وأال تتحرك يف املناطق الفلسطينية اليت تسيطر عليها من منطلقات حزبية

10

ويف إطار تصفية حسابات فصائل ّية .كما على السلطة أن تبتعد عن دور
خصوصا يف مدينة القدس احملتلة
املتفرج وأن تقف مع املؤسسات املغلقة
ً
عرب الدعم املادي واحلقوقي ،وعرب املشاركة يف الدعم اإلعالمي وتصعيد
هذه القضايا يف املنظمات الدول ّية اليت تنتمي إليها السلطة.
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ختاما
ً
مع تالحق االعتداءات اليت تستهدف املؤسسات األهلية املقدسية وتلك العاملة
بشكل كبري مع ّ
ملزيد من القوانني
للقدس ،واحنصار أفق عملها
سن وتطبيق االحتالل ٍ
ٍ

العنصرية ،اليت تستهدف اإلنسان واجملتمع ،نرى أن اجملتمع الفلسطيين مير يف سريورة
من التحول العميق ،ورمبا يفضي هذا التحول إىل معرك ٍة يكون فيها وحيدًا أعزل من

مقومات صموده اليت تشكل املؤسسات املقدسية إحدى أهم ركائزها.

تنوع املؤسسات اليت أغلقها االحتالل وحظرها يشري إىل خطة متعمدة لديهّ ،
لشل
وإسكان ومحاية
أي ُمعيل للمقدسيني يف جماالت حياتهم املختلفة من تعليم وصحة
ٍ

للمقدسات وعمل ثقايف واجتماعي وشبابي وحبثي وإعالمي وغري ذلك .وإدراك حجم
اهلجمة اإلسرائيلية على تلك املؤسسات واهليئات يفرض على األخرية حالة من
التكامل واالنصهار اجملتمعي ،فعالقتها مع اجملتمع عالقة ترابط وتكامل ،وهي تأتي
من عمق وكينونة هذا اجملتمع ،وتغطي أبرز جوانب وحاجات هذا اجملتمع .لذا ال ميكن
حبال من األحوال .فكما
لالحتالل أن يقضي على هذه احلالة من املواجهة والتصدي
ٍ

يقوم الشباب املنتفض واملقاومة الفلسطينية مبواجهة االحتالل ميدان ًيا وعسكريًا،
تقوم هذه املؤسسات باجلانب اآلخر من املواجهة ،على الصعد االجتماعية والثقافية
والتوعوية.
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 االئتالف األهلي بالقدس يدين إغالق إحتاد جلان العمل الصحي ،فلسطينيو ،48.2015/5/10

 توفيق حممد ،ملاذا ُحظرت مؤسسة النقب لألرض واإلنسان ،فلسطينيو ،48.2016/1/11
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 حاييم وايزمن ،مقال اجلزيرة نت. حسني أبو حسني  -استعمال قانون الطوارئ يف إسرائيل ،مداخلة ضمن مؤمترأكادميي حول «حظر احلركة االسالمية ومستقبل العمل السياسي العربي»،
تنظيم جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية ،فيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=3TI4U9w8w-c

 رائد صالح ،مقال :هل يُنكر أحد هذه البصمات للحركة اإلسالمية؟ بصمتها يفنصرة القدس واملسجد األقصى ،موقع فلسطينيو .2016/1/1 ،48
 سلطات االحتالل متدد إغالق أربع مؤسسات مقدسية وتغلق مداخلها بالشمعاألمحر ،وكالة وفا.
 -شهيد واعتقاالت وإغالق مجعيات باخلليل ،صوت الشعب2014/6/20 ،

 عمر مخايسي :حول اإلعالن عن حظر احلركة اإلسالمية بفلسطني ،اجلزيرة نت.2016/1/13

 عمر مخايسي« -القانون وتطبيقاته يف سياق احلركة اإلسالمية» وجتربته معالقضاء اإلسرائيلي مداخلة ضمن مؤمتر أكادميي حول «حظر احلركة االسالمية
ومستقبل العمل السياسي العربي» ،تنظيم جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية،
فيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=kCRE1XK0Irg
 -عوض الرجوب ،إغالق اجلمعيات يهدد حقوق فقراء فلسطني ،اجلزيرة نت .2016/6/26

 عوض الرجوب ،حظر احلركة اإلسالمية آخر حلقات حصار األقصى ،اجلزيرة نت.2015/11/18

 قائمة بأمساء املؤسسات الفلسطينية اليت أغلقها االحتالل ،مركز القدس للحقوقاالجتماعية واالقتصادية.2012/4/16 ،
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التقرير المعلوماتي 9 /

 قانون الطوارئ الربيطاني سالح إسرائيل هلدم منازل فلسطينيني نفذوا عمليات،وكالة فلسطني اليوم اإلخبارية  1آذار /مارس .2014
ثان/
 حمطات من تاريخ اجلمعيات األهلية – مقال ،السفري الفلسطيين ،كانون ٍيناير .2011
 مصطفى مصطفى ،الصهاينة يسرقون حتى الكتب ،صحيفة األخبار اللبنانية،كانون ثان .2013

19

 املوسوعة الفلسطينية «نسخة الشبكة العاملية». مؤسسة األقصى للوقف والرتاث :إغالق مؤسسة عمارة األقصى لن يثنينا عن نصرةأقصانا ،فلسطينيو .2014/3/9 ،48
 مؤسسات فلسطينية أغلقها االحتالل اإلسرائيلي يف القدس منذ عام  ،1967وكالة«وفا».
 مريفت عوف ،مقابلة صحيفة مع الشيخ كمال اخلطيب نائب رئيس احلركةاإلسالمية ،جملة الفرقان الكويتية.2012/1/2 ،
 نص قرار حظر «احلركة اإلسالمية» ...واملؤسسات ،موقع عرب .2015/11/17 ،48 نظام الدفاع (الطوارئ) لسنة  ،1945قانون بال حدود. وديع عواودة ،آفة املخدرات تستفحل يف القدس ،اجلزيرة نت .2009/12/6 -وديع عواودة ،إسرائيل من «دولة رفاه» ملليون جائع ،اجلزيرة نت .2014/4/9
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