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 1967ظلت القدس في وعي الفلسطينين وضميرھم منذ االيام االولى لالحتالل اإلسرائيلي عام 
 –واالقتصادية واالجتماعية و الثقافية والصحية عاصمة لفلسطين، ومركزاً لحياتھم السياسية 

عبر الفلسطينيون في القدس عن ذاتھم فقد  ،في ظل غياب حكومة وبلدية تمثلھم خاصة
 ،مقاومتھم لالحتالل عبر تأسيس مجموعة من المؤسسات الوطنية واالھلية لترفع صوتھمو

اال ان سلطات االحتالل الحقت الفلسطينين المقدسين في ارضھم ودينھم  ،وتنقل ھمھم وشكواھم
فخاضت ھجمة ضروس الغالق كل صوت ينادي الحياتية، وقدسھم ولم تسلم حتى مؤسساتھم 

ختمت بحق القدس بالحرية، واخرست كل قلم حاول ان يكتب حرفا في سبيل فضح ممارساتھم، و
في  ،رائحة قدسيتھابازقة القدس وتعبق وتكبر االحمر باب كل مؤسسة تعيش بين بالشمع 

اسالمي واحالل مخططاتھم الصھيونية ووكل ما ھو عربي  ،محاولة لطمس كل ما ھو مقدسي
  .الرامية للسيطرة على البالد وطرد اھلھا

  

، ودور المؤسسات عندما استشعر االحتالل االسرائيلي ابعاد ما يجري على االرض في القدسو
ودعم صموده في مواجھة القرارات االسرائيلية  رضه،أية في تجذر المقدسي باالھلية المقدس

إغالق ثالث  ". عوزي النداو" 1999عام  الداخلية االسرائيليقرر وزير  التعسفية بحقه، 
مؤسسات في بيت الشرق ، لكنھا عادت وفتحت ابوابھا بعد قرار المحكمة العليا االسرائيلية، 

 فقامت بإغالق سبع عادت حكومة االحتالل الكرة مرة ثانية  2001من اب  عاشروفي ال
وبأمر من وزير الداخلية في حكومة شارون عوزي النداو،  مؤسسات فلسطينية في القدس،

بيت الشرق والغرفة التجارية وجمعية الدراسات ھاجمت قوة كبيرة مما يسمى بحرس الحدود 
بعدما قامت المخابرات غالقھا واحتاللھا في فجر ذاك اليوم قرار االعربية، ونفّذ مئات الجنود 

  .االسرائيلية باالستيالء على كافة محتوياتھا، واالعتداء على من كان فيھا
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وما تالھا والتي  2002و 2001  اال ان الھجمة الشرسة التي طالت المؤسسات المقدسية عامي
جمة امنية سياسية على مؤسسات صحبھا رحيل فارس القدس فيصل الحسيني وما اعقبه من ھ

، والھجمة على الوثائق على المؤسسات الخدماتية في القدسالقدس، ھي الھجمة األشد 
أثناء احتالل ) نظمة التحرير الفلسطينيةم(واالرشيف الفلسطيني بعد السطو على أسرار أرشيف 

واالستيالء وسرقة عشرات آالف الوثائق الفلسطينية من المكتبات  ،1982بيروت عام 
مكتبي قديم في المكتبة  كما شھد على ذلك   ،1948والمؤسسات والبيوت في غرب القدس عام 

كتاب عربي من بيوت   30,000الوطنية اإلسرائيلية عن استيالء المنظمات اليھودية على
 .ربيةومكتبات ومؤسسات فلسطينية في القدس الغ



 

4 

  :ومن ابرز المؤسسات المقدسية التي تم اغالقھا

  بيت الشرق

 

ھو المقر غير الرسمي لمنظمة : االورينت ھاوس و المعروف باسمبيت الشرق 
، وأصبح مقرا للوفد 1994في القدس، أسسه الراحل فيصل الحسيني عام  الفلسطينيةالتحرير

يتكون بيت الشرق . الفلسطيني لمحادثات السالم إضافة إلى طاقم المفاوضات المتعددة األطراف
من عدد من الدوائر واألقسام التي تعمل على مساعدة المواطنين الفلسطينيين في القدس في 

جتماعية واالقتصادية كذلك متابعة المؤسسات االقتصادية والثقافية إحقاق حقوقھم القانونية واال
  .والتعليمية والصحية واالجتماعية وغيرھا التي تعمل في مدينة القدس

يقوم بيت الشرق باالتصال والتنسيق والتعاون مع الھيئات والبعثات والممثليات الدبلوماسية 
يت الشرق وجميع المؤسسات التابعة بقرار من أغلقت سلطات االحتالل مقر ب. المحلية والدولية

  .10/8/2001في ". عوزي النداو" وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
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  :يضم بيت الشرق

ويقوم باالتصال والتنسيق مع جھات محلية وخارجية حول قضايا : مكتب فيصل الحسيني -
دات المالية والعينية اإلسرائيلي بخصوص مدينة القدس، وتقديم المساع –النزاع الفلسطيني 

للحاالت االجتماعية المعوزة وللمتضررين من سياسة ھدم البيوت، وتوفير الدفاع القانوني فيما 
  .يتعلق بالدفاع عن السكن وحماية الممتلكات واالعتقال وسحب الھويات للمقدسيين

باب، والمكتب دائرة العالقات السياسية والدولية، ودائرة الشؤون العامة، ودائرة تنمية الش -
السكن واإلقامة والھوية، ودائرة  –الصحفي واإلعالمي، ومركز الحقوق المدنية االجتماعية 

  .إغاثة القدس، ودائرة شؤون األسرى والمحررين، ودائرة الترميم وقسم األمن والحراسة

  جمعية الدراسات العربية 

، لتعنى بالدراسات 1980منظمة أھلية غير ربحية وغير حكومية، تأسست في القدس عام  وھي
واألبحاث والتوثيق والمعلومات وھي متخصصة في قضية فلسطين أرضاً وشعباً، وفي شؤون 

تم إغالق الجمعية بقرار  .اإلسرائيلي، واألمة العربية، والشرق األوسط –الصراع العربي 
  .10/08/2001يخ عسكري إسرائيلي بتار

  :أنشطة الجمعية

  .جمع وتوثيق البيانات والوثائق الصادرة على ارض فلسطين     -1

  .االنتھاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في القدس والمناطق الفلسطينية األخرى توثيق      -2

دراسات عن االستيطان اإلسرائيلي في المناطق المحتلة واألراضي المصادرة اجراء      -3
  .ودراسة االوضاع االجتماعية فيھاوالقدس 

  .مشروع البنية التحتية للبلدة القديمة في القدس     -4

  .األمالك العربية بالقدس ةمشروع فھرس    -5

 

  :نادي األسير الفلسطيني
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شعبية مستقلة تعنى بشؤون األسرى الفلسطينيين والعرب في جمعية إنسانية اجتماعية وھو 
، وكانت قد 27/9/1993تأسست الجمعية في . السجون والمعتقالت ومراكز التحقيق اإلسرائيلية

تبلورت فكرة إنشائھا داخل السجون من قبل األسرى أنفسھم من منطلق الشعور بالحاجة إلى 
  .10/08/2001تم إغالقه بتاريخ  .وذويھممؤسسة شعبية تشكل عنواناً لرعاية األسرى 

  :أھداف الجمعية

  .رعاية شؤون األسرى داخل السجون والمعتقالت ومراكز التوقيف والتحقيق اإلسرائيلية -1

  .مساندة األسرى المحررين ومساعدتھم في التأھيل المجتمعي -2

  .لصحية والتعليميةمساندة ذوي األسرى وأطفالھم من النواحي االجتماعية واالقتصادية وا -3

  .المتابعة القانونية والقضائية لملفات األسرى واألسيرات في المحاكم اإلسرائيلية -4

إثارة الرأي العام حول االنتھاكات اإلسرائيلية التي ترتكب بحق األسرى على المستويين  -5
  .المحلي والدولي

  .السجون نشر وتوثيق التراث الفكري والثقافي واإلبداعي لألسرى داخل -6

رى ويذكر مدير نادي االسير قدورة فارس بأن نادي االسير ھو مؤسسة شعبية تتابع قضايا االس
اضافة الى احياءھا في الوعي الجماھيري وتمارس جميعة  وتحاول ابرازھا كقضية سياسية

ة نادي االسير اعمالھا من خالل مكاتبھا المنتشرة في الضفة وفيما يتعلق بمقرالجمعية في مدني
وحتى يومنا ھذا حيث اقدمت سلطات االحتالل على اغالق  1998القدس فقد تم اغالقة منذ العام 

مقر النادي عدة مرات في مدينة القدس اال ان المرة االخيرة كانت حتى اشعار اخر، ويضيف 
قدورة فارس ان سلطات االحتالل تعامل اسرى مدينة القدس معاملة السجناء اإلسرائيليين 
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ً فال يقبل إدخالھم في أّي صفقٍة الجنائي ين، ويعتبر سجنھم واألحكام الصادرة بحقھم شأناً داخليّا
لتبادل األسرى، وال يعطيھم حقوق أسرى الحرب، وفي نفس الوقت ال يعاملھم كبقيّة الّسجناء 
اإلسرائيليين وال يعطيھم حتّى نصف الحقوق التي يمنحھا لمواطنيه، بل يتعامل معھم بنفس 

ليب الوحشيّة والالإنسانيّة التي يعامل بھا بقيّة األسرى الفلسطينيين، فھم بذلك محرومون األسا
من حّق المعاملة الدستوريّة التي يحصل عليھا الّسجناء اإلسرائيليّون، ومن جھة أخرى 

 .محرومون من امتياز األسرى الفلسطينيين باإلفراج عنھم في أّي عمليّة تبادل

  :جمعية الدراسات العربية –المعلومات الجغرافية دائرة الخرائط ونظم 

  

سكان وملكية  –خرائط  –نسان اإلمؤسسة أھلية غير ربحية تعنى في مجال حقوق  وھي
  .10/08/2001تم إغالق الجمعية بقرار إسرائيلي بتاريخ . األراضي

  :أھداف المؤسسة

  .الدفاع عن الھوية المقدسية    -1

  .الحفاظ على األرض  -2

  .توفير السكن المالئم للفلسطينيين في القدس  -3

  .توفير المعلومات الفنية حول ملكية األرض  -4

  :جمعية الدراسات العربية –مركز أبحاث األراضي 
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لتابعة لجمعية كأحد المراكز ا 1986تأسس مركز أبحاث األراضي في القدس عام 
حكومية وغير ربحية، مركز حقوق ھو مؤسسة فلسطينية مستقلة، غير و الدراسات العربية،

والحق في السكن المالئم بالمعنى المجتمعي لألرض  ،إنسان يعنى بالحق في ملكية األرض
، ومركز أبحاث األراضي عضو في -ھابيتات  –والسكن التي اقرھا مؤتمر الموئل الثاني 

القدس العربية تغطي نشاطاته كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيھا  ،االئتالف الدولي للسكن
، تم إغالق المركز بقرار عسكري إسرائيلي بتاريخ 2002وقطاع غزة قبل اجتياحه عام 

08/02/2002.  

  :أھداف المركز

  .حماية وتطوير األرض الفلسطينية -

  .حماية حق اإلنسان الفلسطيني في البناء والسكن وتملك األرض  -

  .الزراعيةوتطوير الخبرات   حماية الزراعة الفلسطينية -

  .إجراء الدراسات والبحوث وإصدار النشرات المتعلقة باألرض والزراعة والتدريب -
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الربط الكامل شكالً ومضموناً بين القدس العربية وبقية أجزاء األراضي الفلسطينية المحتلة  -
  .باعتبار القدس جزءاً ال يتجزأ من الضفة الغربية 1967عام 

لجماھيري الجماعي في سبيل خدمة األرض والزراعة، والتركيز السعي إلعادة روح العمل ا    -
  .على الدور البارز للمرأة في ھذه المجاالت األساسية

  المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع الصغيرة

بتمويل من االتحاد  1995مؤسسة أھلية غير ربحية غير حكومية، تأسس عام وھو 
لضفة الغربية وقطاع غزة، بمبادرة من شخصيات األوروبي لدعم المنظمات غير الحكومية في ا

ومشاريع الديمقراطية وحقوق  ،يدعم المركز مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة .فلسطينية
مشروعاً تنموياً في قطاع التعليم والصحة والثقافة  50اإلنسان، ودعم المركز بنجاح أكثر من 

والبيئة والزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشاريع التعليم والخدمات االجتماعية في 
.القدس
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  :الغرفة التجارية الصناعية العربية

  10/08/2001، وأغلقھا االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 1936سست سنة مؤسسة أھلية تأ وھي

  :أھداف المؤسسة

  .الدفاع عن مصالح أعضاء الغرفة -1

  .تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي في مدينة القدس -2

  .مساعدة األعضاء في حل مشاكلھم -3

  .ارية والخدماتالصناعية التج –تطوير اقتصاد مدينة القدس في القطاعات السياحية  -4

  .تطوير وتحسين وزيادة الخدمات المقدمة لألعضاء -5

  

ان الغرفة التجارية قائمة " وقال عزام ابو السعود المدير التنفيذي للغرفة التجارية 
منذ االنتداب البريطاني وھي مؤسسة خاصة تمثل وتدافع عن حقوق القطاع الخاص  وال تتبع 

مويل تكتفي فقط باشتراكات االعضاء ، اضاف ابو السعود ان الي جھة حكومية ، وھي ذاتية الت
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حيث تم اغالق المكتب االول بحجة ان الغرفة تعمل   8/9/2001قرار االغالق جاء بتاريخ 
ومنذ ذلك الوقت وھيه تقوم  1936بصورة غير قانونية على الرغم من الغرفة قائمة منذ العام 

انه وفي بنود خارطة الطريق قد ورد فيھا بند واضح بأعمالھا بصورة قانونية والمثير باالمر 
ينص على فتح المؤسسات المقدسية المغلقة اال ان السلطات االسرائيلية تتنصل من ھذه 
االستحقاقات واالتفاقيات وتعمل على تمديد قرار االغالق كل ستة شھور  وتقوم الغرفة التجارية 

  .ھا من خالل مكتبھا في بلدة الرامبتقديم خدمات

  اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية

 ، تم إغالقھا في1989، تأسست سنة اقتصادية –قطاع خاص  –مؤسسة أھلية  وھي
05/06/2002.  

  :أھداف المؤسسة

  .مأسسة عمل الغرف وتطوير قدراتھا وكوادرھا البشرية  -1

خالل الشراكة مع مؤسسات المجتمع العمل على خلق بيئة اقتصادية واستثمارية مالئمة من   -2
  .المدني والقطاع الخاص

  .تمثيل الغرف والقطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً وتعزيز شبكة العالقات الدولية  -3

  المنتدى الثقافي 

، تعنى بالجوانب 2000مؤسسة أھلية غير ربحية اجتماعية ثقافية تأسست سنة وھو 
  .4/2/2008أغلق أكثر من مرة كان آخرھا . في المجتمع المحلي الثقافية والتربوية والتعليمية

  :أھداف المؤسسة

  .تفعيل دور الشباب في المنطقة لخدمة أبنائھا عن طريق نشر الوعي الثقافي بكافة اشكاله -1

االھتمام بالمؤسسات التعليمية في المنطقة ومتابعة شؤون الطلبة مع اإلدارات والھيئات  -2
واألھالي والتعاون مع ھذه الجھات لحل المشاكل والمساعدة الجادة لرفع مستوى التدريسية 

  .المدارس في القرية

  .إصدار النشرات الثقافية في كافة المجاالت -3

التعاون مع باقي المؤسسات في المنطقة وترسيخ االحترام المتبادل بين الجمعية وباقي  -4
  .المؤسسات

لمنطقة التي أصبحت تشكل مصدر قلق ألھالي المنطقة اھر السلبية في اوتشخيص الظ -5
  .ومحاولة طرح الحلول العملية لعالج ھذه الظواھر
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التعاون مع ذوي االختصاص والخبرة لحل بعض المشاكل ولعقد الندوات والمحاضرات في  -6
  .مختلف المجاالت

  .العمل على إنشاء مكتبة عامة في المنطقة لخدمة أبنائھا-7

  .ق مالي خاص بالجمعية لتنفيذ أھدافھاإنشاء صندو -8

كان  مؤسسة مقدسية، 26 الى عددھا وصلالتي  وحول المؤسسات المقدسية المغلقة
باعية الذي عقد من قبل االتحاد األوروبي وروسيا في اجتماع الرفي االونة االخيرة  ھناك طرح

بيت بحيث طالبوا الرباعية بالضغط على اسرائيل باعادة فتح   13/1/2010 في بروكسل بتاريخ
. لمفاوضاتالعودة الى طاولة االجانب الفلسطيني ومؤسسات مقدسية أخرى لتشجيع  الشرق

ان :"يقول احمد الويضي مسؤول وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية  وبھذا الخصوص
المقدسية ووضع مرجعية واضحة  الرئيس يشترط ايقاف االستيطان واعادة فتح المؤسسات

للتفاوض السياسي ونحن في الوقت نفسه ندعم ونثمن جھود االتحاد االوروبي والرباعية 
   ."الدولية في مبادراته تجاه القدس

  اغالق المؤسسات على مدينة القدس والمقدسات إسقاطات

وسكانھا بوتيرة كبيرة، لتلتھم كل االنتھاكات واالعتداءات االسرائيلية على مدينة القدس تتسارع 
االحتالل نفذھا ما يخص الفلسطيني ويحمل اسمه وتاريخه، ومن ابرز المخططات التي 

ده للقدس ھو اصدار اوامر قضائية بإغالق المؤسسات المقدسية حيث ياالسرائيلي في عملية تھو
للمواطنين المقدسيين  ھذه المؤسسات التي تُعنى بتقديم الخدمات المختلفة  اثرت عملية اغالق

شرائح فئات المجتمع المقدسي ،  جميعتضررت منه بحيث ،  على سكان القدس كافة بشكل كبير
له مغزى سياسي يھدف الى تكريس النھج   ولعل القرار االسرائيلي بإغالق ھذه المؤسسات

ت المقدسية اغالق المؤسساو  ،االحتاللي بتھويد المدينة المقدسة وكافة قطاعاتھا وُمقدراتھا
يعني اغالق ملف القدس وحسمه لصالح االحتالل، و يؤكد على عدم جدية سلطات االحتالل في 

ايضاً تكريس  ، واالغالق يعني 67التوصل الى سالم حقيقي من خالل التفاوض على حدود 
ومتاعب    فضال عما يسببه من ضرر بالغ للسكان المقدسيين السرائيل،احتالل القدس وضمھا 

لتوجة الى مقراتھا اء اضافية حيث يضطر اھالي القدس حين مراجعة ھذه المؤسسات واعبا
البديلة في الضفة الغربية مما يشكل عبء مادي وعب اجتماعي من خالل سياسة االحتالل 

بإنشاء   بتغريب ھذه المؤسسات عن المدينة االم، وفي الوقت نفسه تقوم سلطات اإلحتالل
فلسطينية المغلقة مثل لجنة اإلصالح المركزي و الشرطة مؤسسات موازية للمؤسسات ال

 . الجماھيرية وغيرھا كبديل للمؤسسات الفلسطينية المغلقة 

وقال حاتم عبد القادرمسؤول ملف القدس في حديثه للجزيرة نت إن وقف الدعم المالي لتلك 
المؤسسات من قبل السلطة كان إشعارا ورسالة بإغالقھا، مؤكدا أن ما بقى منھا ال يعتمد على 

وھذا يعني أن وجودھا "دعم السلطة بشكل مباشر وأساسي، وإنما على تمويل أجنبي ودولي 
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وأوضح أن اإلغالق الذي طال ھذه المؤسسات أثر ". باستمرار الدعم األجنبي أصبح مرھونا
لمقدسيين وتلبية احتياجاتھم، وأكد أن ابشكل سلبي على فاعلية تلك المؤسسات وعلى أوضاع 

وجود مؤسسات فلسطينية داخل القدس يعزز سيادة القدس فلسطينيا وعربيا، ويشعر المقدسيين 
  .حراكا مؤسساتيا لديھمباالھتمام بھم، ويخلق 

وشدد عبد القادر على أن إسرائيل تستفيد من إغالق ھذه المؤسسات، وذلك بإحالل مؤسسات 
تقديم دعمھا بستمرار االإسرائيلية مكانھا، ودعا إلى دعم جھود ھذه المؤسسات، حتى تتمكن من 

  ".ر سنوياكل مؤسسات القدس ال تحتاج ألكثر من نصف مليون دوال"للمواطنين، خاصة أن 

أما مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري فأكد أن االحتالل ال يريد 
أصال أي وجود فلسطيني بالقدس، ولذلك يمارس تضييقات شتى أھمھا االستيطان والمصادرة 

عام منذ  تغلقأوأكد أن إسرائيل .واإلبعاد والھدم والتھجير باإلضافة إلى إغالق المؤسسات
أكثر من خمس وعشرين مؤسسة مقدسية، تحت ادعاءات واھية وغير قانونية، وذلك  2001

ال سيما في ظل الحسم األوروبي واألميركي بأن القدس جزء "لتطويق الفلسطينيين داخل القدس 
  ".من إسرائيل

وشدد الحموري على عدم قدرة السلطة الفلسطينية على دعم المؤسسات المقدسية، ألنھا 
وأكد أن ما يأتي من تمويل أجنبي  .وعة من مزاولة أي عمل بالقدس بناء على اتفاقية أوسلوممن

وكل ما نراه من دعم للقدس "للسلطة يكون مشروطا بعدم دعم القدس بسبب الضغط اإلسرائيلي 
وقال إن المطلوب لدعم القدس يفوق طاقة السلطة ويحتاج لتكاتف عربي ".ذر للرماد بالعيون

  .داعيا إلى دعم أي وجود مؤسساتي أو فردي بالقدس للتصدي لالحتالل اإلسرائيليوإسالمي، 

خصيص الجھات اإلسرائيلية تمن  المجتمعي عماد الجاعوني" برج اللقلق"مدير مركز  وحذر 
لمبالغ طائلة لتمويل مؤسسات مقدسية، بغرض سلخھا عن انتمائھا الفلسطيني من ناحية، 

وطالب في ھذا . دماتية بعيداً عن أية أجندة سياسية وطنيةوضمن اقتصارھا على جوانب خ
اإلطار بمحاسبة المؤسسات الفلسطينية التي تتعامل مع التمويل اإلسرائيلي أو المشروط بحسب 

تراخيصھا من الجھات الفلسطينية من ناحية، وكشف مالبسات تعاملھا مع االسرائيلين من ناحية 
  . أخرى

ممارسات وانتھاكات اسرائيلية عدة، فمنھا لا يوميا تتعرض مؤسسات مقدسية يتزايد عددھ
راجية من يدعمھا ويقوي صمودھا، وفي ظل تحركات دولية باتت ھا واخرى تحتضر باغلقت ابوا

في وجه  مؤسساتھم يتجدد االمل بعودة المقدسين لفتح ابواب ،تظھر على استحياء من بعيد
  .االحتالل من جديد

  للدفاع عن حقوق المقدسيين في القدساالئتالف االھلي * 

  الجزيرة نت *
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  امين ابو وردة \شبكة فلسطين االخبارية *
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