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  أرشيفات بيت الشرق املنهوبة
   (افتتاحية)

  
، أغارت الشرطة 2001آب/ أغسطس  10الصباح األوىل من يوم  يف ساعات

اإلسرائيلية على بيت الشرق فأغلقت مكاتبه، إىل جانب تسع مؤسسات فلسطينية 
أُخرى يف القدس الشرقية، كرد انتقامي على هجوم استشهادي فلسطيني يف اليوم 

  إسرائيلياً. 15عن مقتل السابق أسفر 
اعتُبر هذا العمل، حملياً ودولياً على السواء، بمثابة تصعيد إسرائيلي للصراع 

أشد عنفاً من قصف املدن الفلسطينية، بل حتى من اغتيال الشخصيات العسكرية 
  والسياسية يف مناطق السلطة الفلسطينية، وذلك لسبب وجيه.

حيد للمؤسسات السياسية الفلسطينية شكّل بيت الشرق التمثيل الرئيسي والو
يف املدينة، حتى هذا الصيف. وبهذه الصفة، كان يحظى باعتراف كل القوى الدولية 

. كما أن احلكومة 1991التي لها عالقة بمفاوضات السالم منذ مؤتمر مدريد يف سنة 
اإلسرائيلية تعهدت باحترام هذه الشرعية يف خطاب الضمانات الذي أرسله وزير 

ارجية اإلسرائيلي آنذاك، شمعون بيرس، إىل نظيره النرويجي الراحل، يوهان اخل
  .1993تشرين األول/ أكتوبر  11يورغن هولست، يف 

طمأن شمعون بيرس، متحدثاً باسم احلكومة اإلسرائيلية، العامل إىل أن 
حكومته تشدد على "األهمية العظيمة" للمؤسسات الفلسطينية يف القدس الشرقية وأن 

نشاطها." وهذه التطمينات، على غرار أحكام اتفاقات أوسلو،  إسرائيل] لن تعوق"[
  ملزِمة بموجب القانون الدويل لكل احلكومات اإلسرائيلية التالية.

لذلك عندما حاولت حكومة الليكود، برئاسة نتنياهو، إغالق بيت الشرق قبل 
سرائيل بأن مثل هذا اإلجراء بضعة أعوام، ذكّرت الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي إ

يشكل خرقاً ألحكام اتفاقات أوسلو. وترتّب على ذلك إحجام احلكومة اإلسرائيلية عن 
تنفيذ تهديداتها بالتدخل يف األنشطة الفلسطينية يف املدينة. لكن يبدو أن مثل هذه 
االحتجاجات كان له وقع أقل على حكومة شارون وحلفائه يف حزب العمل. بل إن 

، يبدو غافالً عن 1993نفسه، الذي يشغل املنصب نفسه الذي كان يشغله سنة  بيرس
.   دوره يف انتهاك هذه االتفاقات املوقَّعة دولياً
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ال شك يف أن السلطة الوطنية الفلسطينية أدت دوراً قصير النظر يف استمرار 
ن م إغالق بيت الشرق بتأخير تعيين خليفة لفيصل احلسيني، املسؤول عن ملف القدس

منظمة التحرير الفلسطينية، بعد وفاته املفاجئة هذا الصيف. ومن املثير للدهشة أن 
االحتجاجات احلالية، الفلسطينية والدولية على السواء، ركزت بصورة رئيسية على 
االنتهاك السياسي والدبلوماسي لبيت الشرق، وأهملت أعمال القرصنة التي اشتملت 

تعوض وغيرها من املوجودات الثمينة األُخرى، وهي  على نقل وثائق البحث التي ال
  مواد ال صلة لها بوضع القدس السياسي وال باألمن اإلسرائيلي تأكيداً.

ضمت املواد التي صادرتها احلكومة اإلسرائيلية مقتنيات شخصية، ومعلومات 
. 1991سرية تتعلق بمسألة القدس، ومستندات ترجع إىل مؤتمر مدريد الذي عقد سنة 

بل إن مكتب الراحل فيصل احلسيني أفرغ بشكل كامل. وحتتوي األرشيفات التي 
صودرت بذريعة "األمن" على وثائق كثيرة وملفات تعتبر مكمّلة الستراتيجيات التنمية 

  املستقبلية للقدس الشرقية، وتساعد املفاوضين الفلسطينيين.
وة ال يغير واقع أن إن إصرار احلكومة اإلسرائيلية املتعجرف على استخدام الق

مدينة مقسَّمة يخدم بيت الشرق ومؤسسات منظمة  1967القدس أصبحت منذ سنة 
التحرير الفلسطينية األُخرى سكانها الفلسطينيين يف الغالب. لكن على الرغم من أن 

اإلدانة االبتدائية حملاولة شارون األخيرة إلغاء وجود السلطة الفلسطينية يف القدس 
واسع، فإن االحتجاجات اجلماهيرية مل تعُد سوى ذكرى بعيدة، بعد  سمعت على نطاق

  نحو شهر على االستيالء اإلسرائيلي.
ما هي أهمية هذا النهب، بصرف النظر عن النظريات السياسية الكثيرة 

املطروحة التي تقف خلف مناورة شارون؟ إن مساهمة عصام نصار يف هذا العدد 
على جمموعة الصور الفوتوغرافية جلمعية الدراسات (أنظر أدناه) التي تلقي الضوء 

العربية املوجودة يف مبنى بيت الشرق تقدم إجابة جزئية. فهذه اجملموعة التي نُهبت 
أيضاً من بيت الشرق تمثل سجالً فريداً للعالقات اإلثنوغرافية بين سكان القدس يف 

تثير الغضب على  القرنين التاسع عشر والعشرين. وعلى الرغم من أن سرقتها لن
األرجح ما دام الناس يجهلون أهميتها، أو حتى وجودها، فإنها أرشيف قيِّم ال يمكن 

  تعويضه.
ال يسع املرء أن يغفل عن سجل إسرائيل مع الوثائق املسروقة. ففي أثناء حرب 

، نهبت ميليشيا الهاغاناه عدة جمموعات خاصة من الكتب واخملطوطات، ومل 1948
). وكثير من هذه John Rose, Armenians of Jerusalem 1995 ,ن:تُعَد قط (قار
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، وصل يف النهاية إىل اجملموعات، بما يف ذلك األوراق اخلاصة خلليل السكاكيني
  اجلامعة العبرية.
، عندما غادرت منظمة التحرير الفلسطينية بيروت، صادرت 1982ويف سنة 

للمنظمة بأكمله، وكان يتألف من  القوات اإلسرائيلية أرشيف مركز األبحاث التابع
جملد بالعربية والعبرية واإلنكليزية، ويشكل مستودعاً للتراث التاريخي  25,000نحو 

، ونتيجة الضغوط 1983والسياسي والثقايف الفلسطيني. وبعد عامين، يف سنة 
الدولية، أعاد اإلسرائيليون اجملموعة األرشيفية، باستثناء جمموعة األفالم، إىل 

  لسطينيين الذين نقلوها بعد ذلك إىل قبرص.الف
إن نهب األرشيفات الوطنية ليس ظاهرة جديدة، وقد وقعت أعمال مشابهة، وإن 

كانت على نطاق أوسع، على مرّ التاريخ، بما يف ذلك خالل كثير من حروب القرن 
العشرين. لكن ثمة اختالفان مهمان يف هذه احلالة: وقع هذا النهب على الرغم من 

جود اتفاق موقع بين اجلانبين املتقابلين، ووقع حتت ظروف االحتالل العسكري ال و
 احلرب.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


