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ت�صدت �رش�ئح �ملجتمع �ملقد�صي لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، منذ �ليوم �الأول لالحتالل يف 

1967/6/5. وقد غلب على هذه �ل�رش�ئح �ل�ّصفة �لر�صمية و�ملوؤ�ص�صاتية، �أكرث من كونها 

جماهريية و�صعبية، وذلك ر�جع �إىل كون �ملدينة كانت تعي�ص �صنو�ت من �ل�صدمة و�لعزلة 

عربيتني  عا�صمتني  �أهم  �الإ�رش�ئيليني  ق�صف  �ل�صدمة  من  و�صاعف  �لعام،  و�لرت�جع 

�إقليميتني، �لقاهرة ودم�صق، ما �أدى �إىل مزيد من �الإحباط.

�لهيئات  من  عدد  من  رئي�صي  ب�صكل  �لقد�ص  �حتالل  عقب  �ملقاومة  �رش�ئح  تكونت 

�إنقاذ  وجلنة  �لعليا،  �الإ�صالمية  و�لهيئة  �لوطنية،  �لتوجيه  جلنة  �أهمها:  و�ملوؤ�ص�صات، 

�لقد�ص، �إ�صافة �إىل �ملوؤ�ص�صات �لوطنية �لعاملة وقادة �لف�صائل �لفل�صطينية.

�ملقاومة  يف  �الإ�صهام  �ملقد�صي  �ملجتمع  �رش�ئح  دفعت  �لتي  �الأ�صباب  من  �لكثري  هناك 

�لذي  ذ�ته  �لوقت  يف  للمقاومة  فقرياً  عمود�ً  �ل�رش�ئح  هذه  وت�صكل  �الحتالل.  ورف�ص 

عامة،  �جلماهريية  �لهبات  يف  و��صحاً  بد�  كما  لها.  �ل�صعبية  �حلا�صنة  مقام  فيه  تقوم 

دعمها  حيث  من  �ل�صعبية  �حلا�صنة  مفهوم  �أن  �إال  خ�صو�صاً.  �لثالث  �النتفا�صات  ويف 

للمقاومة، تاأثر ن�صبياً خالل �لعقدين �ملا�صيني )1994–2014( نتيجة �النق�صام يف �ل�صارع 

�لفل�صطيني منذ �ل�رشوع يف تنفيذ �لت�صويات �ل�صلمية.

وقد �صملت �رش�ئح �ملقاومة كافة طو�ئف �ملجتمع �ملقد�صي، حتى غدت �ل�رش�ئح ت�صّمى 

مب�صّميات �صيا�صة، ف�صارك �أطفال �حلجارة، و�صباب �لقوى �ل�صاربة، �أو �ل�صو�عد �لر�مية، 

و�صارك �لرجال يف جلان �لتكافل �الجتماعي و�الإ�صالح و�لتموين، و�نخرط �لعمال يف �للجان 

�لعمالية، �أما �لتجار فقد �أ�صهمو� يف �للجان �لتجارية و�صكاوى �لتحكيم، �إ�صافة �إىل دورهم 

يف �جلهاد  على  �حل�ص  يف  درو�صهم  و�ملنظرون  �لدعاة  وخ�ّص�ص  �لطارئ.  �ملايل  �لدعم   يف 

�صبيل �هلل، و�لن�صال �مل�صتمر يف مقاومة �الحتالل. كذلك �صاركت �لن�صاء يف �أدو�ر �صبيهة 

�ملظاهر�ت  يف  م�صاركتهن  جانب  فاإىل  �لن�صوية،  و�للجان  �لن�صائية  �الحتاد�ت  خالل  من 

�النتفا�صة  وفعاليات  �ملحتاجني  على  �لغذ�ئية  �ملو�د  توزيع  يف  �أ�صهمن  فقد  و�مل�صري�ت، 

 .
1
�ملختلفة. و�صاركت معظم �الحتاد�ت �ملهنية و�لنقابية و�لعمالية باأ�صاليب �صتى

كمال عالونة، مرجع �شابق.  
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كذلك ��صتمرت �رشيحة �لنخبة من �ملقد�صيني �ملبعدين يف ن�صالها �ملقاوم و�ملد�فع عن 

مدينة �لقد�ص من خالل �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �ملختلفة، �بتد�ًء باملوؤمتر �الإ�صالمي �لعاملي 

عّمان،  �إىل  الحقاً  �نتقلت  ثّم  �لكويت،  ومركزها  �لقد�ص  ندوة  وكذلك  �الأردن،  ومركزه 

 .
2
وكذلك جلنة �لقد�ص �لتي �أن�صاأت يف �إطار منظمة �ملوؤمتر �الإ�صالمي

اأواًل: املوؤ�ض�ضات الفل�ضطينية يف مدينة القد�س:

مل  قا�صية  ظروف  يف  �ختالفها،  على  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  تعمل 

تتوقف منذ �حتالل �ملدينة �صنة 1967. فاملوؤ�ص�صات على تنّوعها م�صتهدفة ومالحقة من 

قبل �صلطات �الحتالل، وقلما ت�صمح لها �ل�صلطات بالنمّو و�لتطّور. وقد تعر�صت �لعديد 

�إ�رش�ئيلية،  باأو�مر ع�صكرية وق�صائية  �لطوعي و�لق�رشي  �ملوؤ�ص�صات لالإغالق  من هذه 

�أو بامل�صادرة �أو �ملالحقة �ل�رشيبية �مل�صتمرة، �أو مالحقة �أع�صائها باالعتقال �أو �الإبعاد. 

قو�ت  وجه  يف  و�ملقاوم  �ملد�فع  موقع  يف  نف�صها  �ملقد�صية  �ملوؤ�ص�صات  هذه  وجدت  وقد 

�الحتالل، مّما ��صطر �لعديد منها �إىل نقل مقاّرها خارج مدينة �لقد�ص حفاظاً منها على 

مو��صلة دورها �ملقاوم.

�ملجتمع  �حتياجات  بقدر  �لقد�ص  مدينة  يف  �لعاملة  �ملقد�صية  �ملوؤ�ص�صات  تنوعت  وقد 

موؤ�ص�صات  هناك  �ملتعددة،  وجمعياته  �خلا�ص  �لقطاع  موؤ�ص�صات  عن  فعدى  �ملقد�صي، 

و�ملقد�صات  �لوقف  موؤ�ص�صات  فمنها  �ملقد�صية.  �حلياة  مناحي  كل  يف  �لعام  �لقطاع 

و�ملوؤ�ص�صات  و�لثقافية،  و�لتعليمية  �ل�صحية  �ملوؤ�ص�صات  ومنها  و�مل�صيحية،  �الإ�صالمية 

�خلا�صة،  �الحتياجات  وذوي  �مل�صنني  ترعى  �لتي  وتلك  و�لطفولة،  و�الأمومة  �لن�صائية 

و�لهيئات  �جلمعيات  �إىل  �إ�صافة  و�لريا�صية،  �ل�صبابية  و�ملوؤ�ص�صات  �لنو�دي  وكذلك 

�خلريية، و�لنقابات، و�الحتاد�ت، و�لرو�بط، وموؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان، وغري ذلك. 

و�الأر��صي  و�ملمتلكات  �حلقوق  عن  بالدفاع  تعنى  وجلان  هيئات  برزت  كذلك 

و�لعقار�ت �لفل�صطينية، يف معظم �أحياء �ملدينة وقر�ها. كما تخ�ّص�صت بع�ص �جلمعيات 

�لفل�صطيني،  �لد�خل  يف  وقر�ها  مدنها  عن  و�لنازحة  �ملهجرة  �لعو�ئل  �صوؤون  برعاية 

منذ  �لقد�ص  مدينة  يف  و�صكنت  �أقامت  �لتي  �لعربية  �جلاليات  ترعى  �أخرى  وجمعيات 

ع�رش�ت ومئات �ل�صنني، و�صارت جزء�ً �أ�صيالً منها.

�أحمد �صدقي �لدجاين، اخلطر يتهدد بيت املقد�س، �ص 106.  
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وقد �صهدت �صنو�ت ما بعد توقيع �تفاقية �أو�صلو و�النتفا�صة �لثانية )1994–2005( 

نزوح  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  �الحتالل  �إغالق 

�لعديد من هذه �ملوؤ�ص�صات خارج �ملدينة. وقد ��صتغلت �صلطات �الحتالل �صعف �ل�صلطة 

�لفل�صطينية و�لتز�مها مبا ن�صت عليه �تفاقية �أو�صلو من تاأجيل �لبحث يف م�صاألة �لقد�ص 

�ملقد�صية  باملوؤ�ص�صات  باال�صتفر�د  �الحتالل  �صلطات  فقامت  �لنهائية،  �ملفاو�صات  �إىل 

ب�صكل غري م�صبوق.

مدينة  يف  �لعاملة  �الأجنبية  �ملوؤ�ص�صات  قطاع  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت   ِ ت�صتثن ومل 

�لقد�ص، حيث كان �آب/ �أغ�صط�ص �صنة 2009 منعطفاً يف م�صرية �لعمل �ملوؤ�ص�صي يف �ملدينة، 

�إذ �رشعت وز�رة �لد�خلية �الإ�رش�ئيلية بتطبيق �إجر�ء�ت م�صتحدثة، ملنح تاأ�صري�ت عمل 

�ملنظمات  يف  �لعاملني  ذلك  يف  مبا  �لغربية،  �ل�صفة  يف  يعملون  �لذين  �الأجانب  للمو�طنني 

.
3
�لدولية. مّم دفع هذه �ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات لنقل مقاّرها �إىل خارج �ملدينة

�مل�صيفة  —�لدولة  �لرنويج  حلكومة  تعهدت  قد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  وكانت 

�ملوؤرخ  �لقد�ص، ففي خطابه  �لفل�صطينية يف مدينة  �ملوؤ�ص�صات  �أو�صلو— حماية  التفاقية 

�الإ�رش�ئيلي:  Shimon Peres وزير �خلارجية  1993/10/11، �رشح �صمعون برييز  يف 

“جميع �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية يف �لقد�ص، مبا يف ذلك �ملوؤ�ص�صات �القت�صادية و�الجتماعية 
و�لتعليمية و�لثقافية و�حلرم �ل�رشيف و�ملو�قع �الإ�صالمية، توؤدي وظائف مهمة بالن�صبة 

�أننا لن نعيق ن�صاطاتها، بل على �لعك�ص،  �أحتاج للتاأكيد على  لل�صكان �لفل�صطينيني. وال 

.
�صوف ن�صجع هذه �ملوؤ�ص�صات على �إجناز �ملهمات �ملناطة بها”4

اإغالق املوؤ�ش�شات املقد�شية:

�صدرت قر�ر�ت �الحتالل باإغالق ع�رش�ت �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية يف مدينة �لقد�ص، 

�أ�صهر  بني  �لفرت�ت  هذه  وتر�وحت  عديدة،  فرت�ت  بع�صها  �إغالق  �الحتالل  ومّدد 

�ملثبت   )14( رقم  �جلدول  وي�صري  �لتو�يل،  على  تتجدد  �الأحيان  �أغلب  ويف  �أعو�م،  وعدة 

وحتى  1967 �صنة  منذ  لالإغالق  تعر�صت  �لتي  �ملوؤ�ص�صات  �إىل  �لكتاب  مالحق   �صمن 

�صنة 2015.

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �للجنة �لتنفيذية، د�ئرة �صوؤون �لقد�ص، مرجع �شابق، �ص 51.  
3

حنان ع�رش�وي، �تفاق �أو�صلو ترك �ملقد�صيني حتت رحمة �إ�رش�ئيل، �صبكة قد�ص �الإخبارية، 2015/2/7.  
4
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كما ي�صري �جلدول رقم )14( �إىل �حلقائق �لتالية:

�أغلقت �صلطات �الحتالل يف �لفرتة 1967–2015، 78 موؤ�ص�صة جمتمعية تابعة للقطاعني   •

�لفرتة  يف  موؤ�ص�صة  و13   ،1987–1967 �لفرتة  يف  موؤ�ص�صة   18 منها  و�لعام.  �خلا�ص 

1988– 2000، و47 موؤ�ص�صة يف �لفرتة 2001–2015.

منها  موؤ�ص�صة،   34 �الإغالقات  هذه  من  و�لبلدية  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  ن�صيب  كان   •

�الإغالقات هذه  من  �خلا�ص  �لقطاع  ن�صيب  كان  كما  وطبية.  �صحية  موؤ�ص�صات   7 

44 موؤ�ص�صة يف خمتلف �ملجاالت، منها 8 موؤ�ص�صات �إعالمية.

1988 يف �النتفا�صة �الأوىل باإغالق �صلطات �الحتالل خلم�ص موؤ�ص�صات  �متازت �صنة   •

�أو�صلو  �أي عقب توقيع �تفاقية   ،1995 �إغالق �صّت موؤ�ص�صات �صنة  مقد�صية، بينما مّت 

ب�صنتني.

مقد�صية، موؤ�ص�صة   20 �إغالق   )2004–2000( �لثانية  �النتفا�صة  �صهدت  كذلك   • 

12 موؤ�ص�صة منها يف �لعام �الأول لالنتفا�صة، و5 يف �لعام �لثاين، و3 موؤ�ص�صات يف �لعام 

�لر�بع.

2006–2015، مبعدل ثالث  �لفرتة  27 موؤ�ص�صة مقد�صية يف  �أغلقت �صلطات �الحتالل   •

موؤ�ص�صات �صنوياً.

على ر�أ�ص �ملوؤ�ص�صات �لتي �أغلقها �الحتالل: موؤ�ص�صة بيت �ل�رشق )�الأوريانت هاو�ص(،   •

و�لغرفة �لتجارية �ل�صناعية �لعربية، و�ملركز �لفل�صطيني لتطوير �مل�صاريع �ل�صغرية، 

�ملجتمع،  تطوير  وموؤ�ص�صة  �لفل�صطيني،  �الأ�صري  ونادي  �لعربية،  �لدر��صات  وجمعية 

وموؤ�ص�صة �لرفادة ل�صوؤون �مل�صجد �الأق�صى، ومكاتب موؤ�ص�صة عمارة �مل�صجد �الأق�صى 

و�ملقد�صات وموؤ�ص�صة �لقد�ص للتنمية.

ثانيًا: احلركات ال�ضيا�ضية يف مدينة القد�س:

تعدُّ �حلركات و�لف�صائل �لفل�صطينية يف مدينة �لقد�ص عماد �لعمل �ملقاوم لالحتالل. 

�أ�صيالً من ن�صيج  وتكت�صب هذه �حلركات و�لف�صائل وجودها و�رشعيتها كونها جزء�ً 

�ملجتمع �ملقد�صي، وكونها ذ�ت تاريخ مقاوم لالحتالل و�أجهزته �ملختلفة.

�لفل�صطينية  و�لف�صائل  للحركات  باالأ�صا�ص  �ملقد�صية  و�لف�صائل  �حلركات  وتنتمي 

بالرغم  وذلك  و�لتاأييد،  �لدعم  �أ�صكال  من  ��صتطاعت  ما  �لعادة  يف  منها  وتتلقى  �الأم، 
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�الحتالل  �صيا�صة  من  وبالرغم  وحظرها.  �لعالقة  هذه  منع  يف  �الحتالل  حماوالت  من 

للف�صائل، فقد و�صمت حكومات �الحتالل بع�ص هذه  �لدور �حلقيقي  بالت�صوي�ص على 

�ل�صلمية،  �لت�صوية  م�رشوع  خالل  من  بع�صها  حتييد  وحاولت  بـ“�الإرهاب”،  �لف�صائل 

بينما تركت �لبع�ص �الآخر ين�صغل يف موؤ�ص�صات تابعة للمنظمات غري �حلكومية، وذلك 

بالتعاون مع �الحتاد �الأوروبي )European Union )EU �أو بع�ص �لدول �مل�صاركة فيه.

مناذج عن احلركات ال�شيا�شية املقد�شية:

�لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  و�جلماعات  �حلركات  من  �لعديد  �ملقد�صية  �ل�صاحة  يف  يعمل 

ويغلب على عمل هذه �حلركات �لنزعة �ل�صيا�صية، وتعدُّ هذه �حلركات و�جلماعات �متد�د�ً 

�ل�صيا�صية  �حلركات  من  �أربع  تعدُّ  كما  عموماً،  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  �الأم  للحركات 

و�جلبهة  فتح،  حركات:  وهي  �ملدينة  يف  موؤ�ص�صي  تو�جد  ذ�ت  م.ت.ف  حتت  �ملن�صوية 

�ل�صعبية، و�جلبهة �لديوقر�طية، و�حلزب �ل�صيوعي. ثم هناك تو�جد موؤ�ص�صي حلركة 

�جلهاد  وحركة  �الإ�صالمي  �لتحرير  حلزب  موؤ�ص�صي  غري  تو�جد  �إىل  �إ�صافة  حما�ص، 

�الإ�صالمي.

1. حركة التحرير الوطني الفل�شطيني )فتح(:

تلتزم حركة فتح يف مدينة �لقد�ص بالنهج �ل�صيا�صي و�لفكري للحركة �الأم بقيادة �للجنة 

�ملركزية للحركة، و�لتي يرجع بد�يات تاأ�صي�صها �إىل �أو�خر �صنة 1957. وقد �أدت �حلرب 

�لتي �صنتها �لقو�ت �الإ�رش�ئيلية �صنة 1967 و�حتلت خاللها باقي �الأر��صي �لفل�صطينية، 

�إىل تاأييد �آالف �لفل�صطينيني حلركة فتح و�الن�صو�ء حتت لو�ئها و�لتدرب يف مع�صكر�تها.

قادت حركة فتح م�صرية �لن�صال �لفل�صطيني و�لتعبئة �ل�صعبية يف مدينة �لقد�ص، من 

من  �لعديد  �إىل  �إ�صافة  �ل�رشق،  بيت  �أهمها  و�الأهلية  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات  من  عدد  خالل 

�إ�صهامات  للحركة  كان  كما  �ملختلفة.  و�الجتماعية  �القت�صادية  و�لن�صاطات  �لفعاليات 

مهمة يف �النتفا�صة �الأوىل. �إال �أن �لتاأييد �ل�صعبي للحركة يف �ملدينة تر�جع نتيجة تاأييدها 

التفاقية �أو�صلو �صنة 1993، و�صاعف يف هذ� �لرت�جع �صيا�صة �الحتالل يف �إغالق �لعديد 

من �ملوؤ�ص�صات �لفل�صطينية، و�لتي كان للحركة �لن�صيب �الأكب منها.

�عتمدت حركة فتح خيار �ملقاومة �ل�صعبية �ل�صلمية، منذ توقيعها على �تفاقية �أو�صلو، 

وترى �لفل�صطينية.  �لدولة  الإقامة  �أوحد�ً  طريقاً  �لثنائية  �ملفاو�صات  كذلك   و�عتمدت 

حركة فتح يف �ملقاومة �ل�صعبية خيار�ً �أكرث جدوى يف ظّل �لظروف �لدولية �لر�هنة، فيما 
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ما يز�ل عدد من م�صوؤويل �حلركة يوؤكدون �أن �حلركة ما تز�ل حتتفظ بحق ��صتخد�مها 

.
5
للخيار �مل�صلح، كخيار �أقرته �ملو�ثيق �لدولية لل�صعوب �لر�زحة حتت �الحتالل

2. اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني:

تلتزم �جلبهة �ل�صعبية يف مدينة �لقد�ص بالنهج �ل�صيا�صي و�لفكري للحركة �الأم بقيادة 

 ،1967/12/11 �ل�صعبية يف  �للجنة �ملركزية للجبهة، وقد مّت �الإعالن عن تاأ�صي�ص �جلبهة 

تز�مناً مع حماولتها �لقيام بعملية ع�صكرية يف مطار بن غوريون يف مدينة �للد. وبالرغم 

�أن  �إال  �لع�صكريني،  عنا�رشها  من   54 و�عتقل  بالف�صل  باءت  �لع�صكرية  �لعملية  �أن  من 

طائر�ت  على  هجوم  �أو  خطف  عملية   12 تنفيذ  من  �لتايل  �لعقد  خالل  متكنت  �جلبهة 

�إ�رش�ئيلية و�أجنبية.

وقد تبنت �جلبهة �ل�صعبية يف فل�صطني، �لكفاح �مل�صلح كخيار وحيد لتحرير فل�صطني، 

�لقرن �لع�رشين،  �ل�صبعينيات من  �لقد�ص على تاأييد و��صع يف �صنو�ت  وحازت يف مدينة 

ن�صاطها  �أعادت  �أنها  �إال  مو�صوعية،  و�أخرى  ذ�تية  الأ�صباب  �لتاأييد  يف  تر�جع  ح�صل  ثم 

وفعالياتها من خالل �مل�صاركة يف �النتفا�صة �الأوىل.

�عتمدت �جلبهة �ل�صعبية موقع �ملعار�صة يف �أعقاب توقيع �تفاقية �أو�صلو، ونحت فيما 

بعد منحى �لعمل �الجتماعي و�لتطوعي من خالل �ملنظمات غري �حلكومية و�ملوؤ�ص�صات 

 .
6
�الأهلية

3. حزب ال�شعب الفل�شطيني )ح�شف(:

يعدُّ حزب �ل�صعب �لفل�صطيني �أقدم �حلركات �ملن�صوية حتت م.ت.ف تاأ�صي�صاً، حيث 

“�لعمال  من  جمموعة  �إىل  بد�ياته  وترجع  �لفل�صطيني”،  �ل�صيوعي  “�حلزب  ُيدعى  كان 

�لثوريني �ليهود” يف �صنة 1919 وحتت ��صم “حزب �لعمال �ال�صرت�كي يف فل�صطني”. �إال 

�أنه يف �صنة 1923 �أعلن �إد�نته لل�صهيونية، وعن ��صتعد�ده لدعم �حلركة �لقومية �لعربية 

.
7
يف ن�صالها �لتحرري

فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
5

�صل�صلة تقرير معلومات )26(، �ص 46. 

الدرا�شات  جملة  ومنظمات،”  ووقائع  تو�ريخ  �ملعا�رشة:  �لفل�صطينية  �لوطنية  “�حلركة  فخر،  �أبو  �صقر   
6

الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �ملجلد 22، �لعدد 87، 2011، �ص 81، �نظر:

http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/37914

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=bPqV5ma75485433936abPqV5m :وكالة وفا، 2006/2/9، �نظر  
7
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ويعرف �حلزب نف�صه �ليوم على �أنه “حزب مارك�صي لينيني ينا�صل يف �صبيل �لق�صاء 

على �ال�صتعمار و�ل�صهيونية، ومن �أجل حترير �لوطن و�لق�صاء على �لبطالة و�لتخلف، 

.
ومن �أجل بناء �ال�صرت�كية �لعلمية، وهو حزب هدفه �لتغري �لثوري”8

 وعمل خالل �النتفا�صة �الأوىل )1987–2000(، �صمن �لقيادة �لوطنية �ملوحدة )ق.و.م(،

�حلزب  �أكد  وقد  �لفل�صطينية.  �لتحرير  منظمة  يف  �ملن�صوية  �ملنظمات  �صائر  ت�صم  �لتي 

�صهدت  �لتي  �ل�صعبية،  �ملقاومة  الأ�صاليب  ممار�صته  خالل  من  �ال�صرت�تيجية  هذه  على 

بت�صييد  �الحتالل  و��صتمر�ر  �لعازل  �لعن�رشي  �جلد�ر  بناء  �صّد  متو�لية،  �حتجاجات 

�مل�صتوطنات على �الأر��صي �لفل�صطينية.

4. اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�شطني:

مّت �الإعالن عن تاأ�صي�ص �جلبهة �لديوقر�طية يف 1969/1/28، على �إثر خالف د�خل 

جلهازها  ت�صكيلها  وعقب   ،1968 �صنة  من  �أبريل  ني�صان/  يف  �ل�صعبية  �جلبهة  موؤمتر 

من  �ل�صبعينيات  �أو��صط  �جلريئة  �لعمليات  من  عدد�ً  �جلبهة  نفذت  �خلا�ص  �لع�صكري 

�لقرن �لع�رشين، ثم حدث �نخفا�ص كبري يف م�صتوى �لعمليات، �إىل �أن ��صتعادت �حلركة 

�صيئاً من ن�صاطها يف �النتفا�صة �لثانية يف �لفرتة 2000–2004.

�ل�صعبية  �جلماهريية  �لتعبئة  عب  �مل�صلح،  �لكفاح  �لديوقر�طية  �جلبهة  تتبنى 

وهي  �الأحياء،  بع�ص  يف  �لقد�ص  مدينة  يف  جزئي  تاأييد  على  �جلبهة  وح�صلت  و�لتنظيم. 

.
9
ت�صارك يف �لفعاليات �لوطنية �لعامة من خالل بع�ص عنا�رشها �لقيادية

5. حركة املقاومة الإ�شالمية حما�س:

تلتزم حركة حما�ص يف مدينة �لقد�ص بالنهج �ل�صيا�صي و�لفكري للحركة �الأم بقيادة 

جمل�ص �صورى �حلركة، وقد �نبثقت �حلركة عن جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني �لفل�صطينية، 

تاأ�صي�ص  ويرجع  �الأوىل،  �النتفا�صة  يف  �مل�صارك  و�لع�صكري  �ل�صيا�صي  �جل�صم  لتكون 

 ،1988/8/18 يف  �خلا�ص  ميثاقها  عن  و�أعلنت   ،
101987 �صنة  �أو�خر  �إىل  حما�ص  حركة 

http://pallcp.ps/Pages/about :موقع �حلزب �ل�صيوعي �لفل�صطيني، �نظر  
8

�صقر �أبو فخر، مرجع �شابق، �ص 84.  
9

�لقيق باإطالق خمت�رش  �الأ�صتاذ �ملقد�صي ح�صن  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص قد و�فق على �قرت�ح  وكان �ملكتب   
10

“حما�ص” على �حلركة.
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�لتحق  فل�صطني. وقد  لتحرير  �مل�صلح خيار�ً وحيد�ً  �مليثاق �جلهاد و�لكفاح  و�عتمدت يف 

عدد من �ملقد�صيني �ملوؤيدين للحركة بجهازها �لع�صكري كتائب عز �لدين �لق�ّصام، وقامو� 

بعمليات ع�صكرية د�خل �ملدينة وخارجها.

�أدو�تها  �لقد�ص بيئة مو�صوعية �صجعتها يف تطوير  �صادفت حركة حما�ص يف مدينة 

و�أجهزتها �ملختلفة يف وقت ق�صري ن�صبياً، و��صتثمرت تو�جدها يف �مل�صاجد وخ�صو�صاً 

�حلركة  لوحقت  وقد  و�جلامعات.  �ملد�ر�ص  يف  كذلك  ون�صطت  �ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد 

�لثانية كغريها  �إبان �النتفا�صة  �لع�رشين، وكذلك  �لقرن  �لت�صعينيات من  خالل �صنو�ت 

من �حلركات �لوطنية يف �ملدينة، فاعتقل عنا�رشها و�أغلق �لعديد من موؤ�ص�صاتها. 

�صاركت حركة حما�ص يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �صنة 2006، وفاز 

.
11

مر�صحوها عن مدينة �لقد�ص بكافة �ملقاعد �الأربعة �ملخ�ّص�صة للم�صلمني

6. حزب التحرير الإ�شالمي:

تاأ�ص�ص حزب �لتحرير يف مدينة �لقد�ص �صنة 1952، ويرى �حلزب �أولوية �لعمل على 

�إقامة �خلالفة �الإ�صالمية �جلامعة لكافة �مل�صلمني، وهي مبثابة “�لق�صية �ملركزية �الأوىل 

لدى �حلزب”، ويعتمد �حلزب على “�لدعوة �إىل �أفكار �الإ�صالم، ون�رش �لوعي �ل�صيا�صي، 

.
وخماطبة �أويل �الأمر و�مل�صوؤولني بوجوب �حلكم باالإ�صالم”12

وال يجيز �حلزب ��صتعمال �لقوة يف ن�رش �أفكاره �أو �لو�صول �إىل �أهد�فه، كما ال يجيز 

�لقد�ص  مدينة  �أو  فل�صطني  لتحرير  �ل�صالح  ��صتعمال  �أو  �ملقاومة،  يف  �جلماعي  �لعمل 

لالحتالل  �حلزب  �صباب  مقاومة  �أغلب  فاإن  لذ�  �الإ�صالمية.  �خلالفة  كيان  �إقامة  قبل 

�ملقاوم  �لفردي  �لعمل  �حلزب  ويجيز  و�خلطاب.  و�لبيان  �لكلمة  على  قائمة  �الإ�رش�ئيلي 

 يف �لت�صدي لالحتالل. وال يحر�ص �حلزب على بناء موؤ�ص�صات �أو جمعيات خدماتية من

.
13

�أي نوع

يف   ”،2012–2006 و�ل�صيا�صة  �الأيديولوجيا  يف  در��صة  �حلكم:  يف  “حما�ص  �صوبكي،  وبالل  ح�صني  �إ�صتياق   
11

حم�صن حممد �صالح )حمرر(، حركة املقاومة الإ�شالمية )حما�س(: درا�شات يف الفكر والتجربة )بريوت: 

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2014(.

http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/index :نظر: موقع حزب �لتحرير، يف�  
12

�ملرجع نف�صه.  
13
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7. حركة اجلهاد الإ�شالمي:

�ل�صيا�صي و�لفكري للحركة  �لقد�ص بالنهج  �الإ�صالمي يف مدينة  تلتزم حركة �جلهاد 

من  �ل�صبعينيات  �أو�خر  �لقد�ص  مدينة  �صهدت  وقد  �حلركة،  �صورى  جمل�ص  بقيادة  �الأم 

يف  طبيباً  ي�صغل  كان  حيث  للحركة،  �ل�صقاقي  فتحي  �لدكتور  تاأ�صي�ص  �لع�رشين  �لقرن 

مدينة �لقد�ص.

و�أدى غلبة �لعمل �لع�صكري على نهج �حلركة و�أ�صاليبها �إىل �نح�صار عملها �ملوؤ�ص�صي 

�أهد�ف  �صّد  �مل�صلح  �خليار  فل�صطني  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  وتتبنى  �ملدينة.  د�خل 

وم�صالح �لكيان �الإ�رش�ئيلي، كخيار وحيد لتحرير فل�صطني. �إال �أنها �عتمدت �صيئاً ف�صيئاً 

و�العت�صامات  كاملظاهر�ت  بر�جمها،  يف  عنفية  �لال  �الأ�صاليب  �مل�صلح  �لعمل  �إىل  �إ�صافة 

و�ملن�صور�ت و�الإ�رش�بات.

وال ترف�ص �حلركة �ملقاومة �ل�صعبية من حيث �ملبد�أ، غري �أنها ترف�ص �عتمادها كخيار 

�إىل  �أقرب  �ل�صعبية  �ملقاومة  من  �جلهاد  موقف  �إن  �لقول  يكن  وبالتايل   ،
14

��صرت�تيجي

موقف حركة حما�ص منه �إىل �حلركات �ل�صيا�صية �الأخرى.

ثالثًا: ال�ضارع املقد�ضي:

ما  هو  �لفل�صطيني،  و�ل�صعب  �لق�صية  جتاه  بامل�صوؤولية  و�ل�صعور  �لوطني  �النتماء 

يدفع �ل�صارع �ملقد�صي �إىل �لعمل و�لن�صال يف �لدفاع عن �ملدينة. وهذ� ما يوؤدي يف �لعادة 

�أي�صاً �إىل �ملبادر�ت �لفردية لكثري من �ملجاهدين و�ملنا�صلني �ملقد�صيني، �لذين عملو� بعيد�ً 

�لدكتور  �ملقد�صي  �الجتماعي  �لعمل  عميد  كتب  وقد  و�لتنظيمات.  �الأحز�ب  مركزية  عن 

معتدٍ  كّل  �أمام  للوقوف  يهّب  من  �أّول  هم  �ملقد�صيني  من  “�لب�صطاء  يقول:  �خلطيب  �أمني 

وينتزعون  �ملتزعمون  ياأتي  �لعا�صفة  تهد�أ  �أن  وبعد  �لقدية،  �لبلدة  يف  مقّد�صاتنا  على 

عن �لذود  �صبيل  يف  بدمه  �صحى  قد  بع�صهم  يكون  �لذين  �لب�صطاء  هوؤالء  عن   �الأ�صو�ء 

.
مقد�صاتنا”15

فل�شطني،  يف  ال�شعبية  املقاومة  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   - و�ملعلومات  �الأر�صيف  ق�صم   
14

�صل�صلة تقرير معلومات )26(، �ص 49. 

مرو�ن �لبغوثي و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 174.  
15
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1. فعاليات ال�شارع املقد�شي:

منا�صبات  يف  و�عت�صامات  باحتجاجات  للقيام  يتنادى  �أن  �ملقد�صي  �ل�صارع  �عتاد 

�الإ�رش�ئيلية.  و�النتهاكات  لالعتد�ء�ت  وت�صدياً  �حلقوق  عن  دفاعاً  طارئة،  و�أخرى  وطنية 

وبالرغم من بط�ص قو�ت �الحتالل لهذه �العت�صامات ومالحقته الأفر�دها، �إال �أن �ل�صارع 

وقفات  على  �ملقد�صي  �ل�صارع  حافظ  وقد  و�إقامتها.  عقدها  عن  يتوقف  مل  �ملقد�صي 

�ملتعلقة  �الأليمة  �الأحد�ث  ذكرى  ويف  و�لدينية،  �لوطنية  �ملنا�صبات  يف  متكّررة  وم�صري�ت 

يف  �لقد�ص  �حتالل  ذكرى  ذلك:  ومن  خ�صو�صاً.  �ملقد�صي  �أو  عامة  �لفل�صطيني  بال�صاأن 

 حزير�ن/ يونيو 1967، وحرق �مل�صجد �الأق�صى �صنة 1969، ويوم �الأر�ص �صنة 1976،

 ،1990 �صنة  �الأق�صى  ومذبحة   ،1982 �صنة  بريوت  من  �لفل�صطينية  �ملقاومة  وخروج 

وذكرى توقيع �تفاقية �أو�صلو �صنة 1993، وغريها. وكانت تعقد هذه �لوقفات و�مل�صري�ت 

يف مركز �ملدينة �أو �أمام �لقن�صليات و�ملوؤ�ص�ص�صات �لدولية.

�ل�صبابي،  �ملقد�صي  �ل�صارع  قبل  من  ن�صطة  حركة  �الأخرية  �ل�صنو�ت  �صهدت  وقد 

خ�صو�صاً فيما يتعلق مبقاومة �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �مل�صرية �لتعليمية و�لثقافية 

وعروبة �ملدينة، كما �صهدت �صنة 2015 حتديد�ً م�صري�ت ووقفات �حتجاجية �صبه يومية، 

�ملبارك،  �الأق�صى  �مل�صجد  لباحات  و�مل�صتوطنني  �الحتالل  �صلطات  باقتحامات  تنديد�ً 

�أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  منذ  �ملحتجزة  �ملقد�صيني  �ل�صهد�ء  جثامني  با�صتعادة  وللمطالبة 

ب�صيا�صة  وتنديد�ً  �ل�صهد�ء،  �ملقاومني  بيوت  هدم  �صيا�صة  على  �حتجاجاً  وكذلك   ،2015

�أقيمت  وقد  مد�خلها.  يف  �الإ�صمنتية  �ملكعبات  و�صع  خالل  من  �ملقد�صية  �الأحياء  ح�صار 

�ملكب، و�ل�صيخ جر�ح،  �أحياء جبل  �لعمود، ويف  باب  �مل�صري�ت و�لوقفات يف �صاحة  هذه 

و�لعي�صوية، و�لطور، وغريها. 

2. مبادرات ال�شارع املقد�شي الفردية:

�ملظاهر�ت  كافة  يف  وجماعات،  فر�دى  �ملقد�صيني  م�صاركة  على  �ملفهوم  هذ�  ينطبق 

مبادر�ت  يف  تتبلور  ثم  �الحتالل،  قو�ت  مع  �صد�مات  �إىل  تتطّور  �لتي  و�الحتجاجات 

 فد�ئية فردية، وحدثت هذه �لظو�هر يف �أحد�ث م�صهورة، بدء�ً باأحد�ث �النتفا�صة �الأوىل

�صنة  �لنفق  هبة  ثم   ،1990 �صنة  �الأق�صى  مذبحة  على  �الحتجاج  ثم   ،1987 �صنة 

�لزعيمني  ال�صت�صهاد  و��صتنكار�ً   ،2000 �صنة  �لثانية  �النتفا�صة  �أحد�ث  وكذلك   ،1996

2004، ثم �حتجاجاً و��صتنكار�ً للعدو�ن  �لفل�صطينيني �أحمد يا�صني ويا�رش عرفات �صنة 

�الإ�رش�ئيلي �ملتكّرر على قطاع غزة، يف �صنو�ت 2008 و2012 و2014. 
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وقد �أ�صار تقرير موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية �إىل �حلر�ك �ل�صعبي يف �لقد�ص، �لذي تطور 

ب�صكل ملحوظ مع بد�ية �النتفا�صة �لثالثة يف متوز/ يوليو من �صنة 2014، حيث �أربكت 

�ملبادر�ت �لفردية �ملقد�صية �صلطات �الحتالل �لذي عمل من جهته على �النق�صا�ص على 

. وتنظر �أجهزة �الحتالل �إىل مبادر�ت �ملقاومة �لفردية 
16

هذ� �حلر�ك وحماولة تقوي�صه

قا�صية،  �أحكاماً  �ملبادر�ت  �أ�صحاب هذه  بالغة، و�تخذت حماكم �الحتالل �صّد  بخطورة 

بهدف ردعها ول�صعوبة تقديرها م�صبقاً من قبل �أجهزة �الأمن، ولكونها لي�صت جزء�ً من 

.
17

�لتنظيمات �ملعروفة بالعموم لهذه �الأجهزة

�إيقافه، و�أقرت م�صادر  �لفردية خطٌر ال يكن  �ملبادر�ت  �أن  و�عرتف قادة �الحتالل 

بف�صل   ،2014 �صنة  و�ال  موقع  وكذلك  ومعاريف  �أحرنوت  يديعوت  ك�صحيفتي  عبية 

.
18

جهود �أجهزة �الأمن �الإ�رش�ئيلية بوقف �لعمليات �لفردية

رابعًا: امل�ضيحيون املقد�ضيون:

بلغ  بينما  تقدير.  �أعلى  يف  فل�صطيني  م�صيحي  �آالف  ت�صعة  �ليوم  �لقد�ص  يف  يعي�ص 

لها  تعر�ص  �لتي  �لهجمة  مدى  على  يدل  وهذ�   ،1947 �صنة  م�صيحي  �ألف   27 عددهم 

�مل�صيحيون �ملقد�صيون من قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، مما ت�صبب بهجرة �الآالف منهم �إىل 

. وما تز�ل �ملخططات �الإ�رش�ئيلية ت�صتهدف 
19

�ل�صتات �إىل  �أخرى  �لغربية و�آالف  �ل�صفة 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  عدَّت  حيث  وممتلكاتهم،  وموؤ�ص�صاتهم  �ملقد�صيني  �مل�صيحيني 

�لديانتني  بني  هو  �لقائم  �ل�رش�ع  �أن  �أعلنت  �أن  منذ  هام�صياً  وجود�ً  �مل�صيحي  �لوجود 

.
20

�ليهودية و�الإ�صالمية

 ”،2014 �أول/ دي�صمب  �إىل كانون  �أكتوبر  �أول/  )4( من ت�رشين  �لقد�ص  “تقرير حال  ه�صام يعقوب )حمرر(،   
16

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، موقع مدينة �لقد�ص.

مرو�ن �لبغوثي و�آخرون، مرجع �شابق، �ص 41.  
17

عبد �لقادر عقل، ملاذ� ال ينجح �ل�صاباك يف �إحباط �لعمليات �لفردية، �صبكة قد�ص �الإخبارية، 2016/1/16.  
18

جمال خ�رش، مرجع �صابق، �ص 18.  
19

نقوال نا�رش، �لقد�ص و�لفاتيكان و�الحتالل، موقع دنيا �لوطن، 2012/1/7، �نظر:   
20

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/01/07/247768.html
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وحتتل مدينة �لقد�ص عند �مل�صيحيني �ملقد�صيني �أهمية كبرية، وقد �أ�صار �لباحث �صابقاً 

�إىل مالمح هذه �الأهمية دينياً وجغر�فياً وتاريخياً.

1. موقف امل�شيحيني املقد�شيني من الحتالل الإ�رضائيلي:

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  من  �ملوقف  يف  �ملقد�صيني  �إخو�نهم  مع  �مل�صيحيون  يتفق 

 للمدينة �ملقد�صة. ويخت�رش هذ� �ملوقف رئي�ص �الحتاد �للوثري �لعاملي �ملطر�ن �ملقد�صي

منيب يونان بقوله: 

�ل�صعب  �صّد  عنف  �أنه  على  ذ�ته  بحّد  �الحتالل  �إىل  تنظر  �لكني�صة  �إن 

�لفل�صطيني، �لعنف �لذي يتخذ �أ�صكاالً عّدة، هناك �لعنف �جل�صدي �ليومي �لذي 

�لق�صف  يقولون،  كما  �لنظام-  على  -للحفاظ  �الإ�رش�ئيليون  �جلنود  يرتكبه 

�الحتالل  جنود  يذل  عندما  �لعاطفي  �لعنف  هناك  و�ل�رشب،  �لنار  و�إطالق 

يومياً �لرجال و�لن�صاء عند نقاط �لتفتي�ص، و�إجبارهم على �لركوع على ركبهم 

و�صتمهم بكلمات كره، وجتريدهم من كر�متهم �الإن�صانية، وهناك �أعمال عنف 

�إرهابية من �إ�رش�ئيل، مثال ذلك عندما ق�صفت طائر�ت �لهليكوبرت �الإ�رش�ئيلية 

�لعنف  وهناك  نف�صية،  م�صاكل  من  يعانون  �الأطفال  وتركت  جاال،  بيت  بلدة 

و�إجبارهم  �أعمالهم،  �إىل  �لذهاب  من  �لنا�ص  ينع  �لذي  كاالإغالق  �القت�صادي، 

على �لعي�ص مبتو�صط دوالرين يف �ليوم، وهناك عنف �لكلمة، فكل يوم ت�صور 

�مل�صاكل، و�أنه  �إثارة  يريد فقط  �لفل�صطيني �صعباً عنيفاً  �ل�صعب  و�صائل �الإعالم 

�صعب ير�صل �أبناءه �إىل �ملوت. وي�صّور �إىل �لعامل �أنه �صعب �إرهابي، وال ي�صور 

�أنه �صعب ينا�صل من �أجل حريته، �إن �أولئك �لذين ي�صيئون ��صتخد�م �لكلمات، 

.
21

يجب �أي�صاً �أن يكونو� م�صئولني عن �لعنف

كذلك عرف عن �ملطر�ن �ملقد�صي عطا �هلل حنّا و�صوح خطاباته �لوطنية و�رش�حتها 

�صد �الحتالل.

2. مقاومة امل�شيحيني لالحتالل الإ�رضائيلي:

�ل�صخ�صيات  ثبات  يف  �لقد�ص  مدينة  يف  لالحتالل  �مل�صيحيني  مقاومة  ترتكز 

�مل�صيحية �ملوؤ�ص�صات  �صمود  ويف  لالحتالل،  �لر�ف�ص  موقفها  على  �مل�صيحية   �ملقد�صية 

مازن قم�صية، مرجع �صابق، �ص 40.  
21
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بحقها  و�لتم�صك  و�ل�صحية،  و�لتعليمية  و�لثقافية  �لدينية  وخ�صو�صاً  تنوعها،  على 

�لقد�ص  مدينة  يف  م�صريها  تقرير  يف  كذلك  وحقها  وموؤ�ص�صاتها،  وعقار�تها  �أمالكها  يف 

�ملحتلة. كما يقف �مل�صيحيون يف مقاومتهم لالحتالل جنباً �إىل جنب �إخو�نهم �ملقد�صيني، 

�صمن �لهيئات �لقيادية �ملختلفة، مبا يف ذلك �لهيئات �ل�صيا�صية. و�صمن قيادة �لعديد من 

�جلمعيات و�ملوؤ�ص�صات و�للجان �ملختلفة.

كذلك كان للموؤ�ص�صات �لدينية �مل�صيحية، موقفها �لو��صح و�لثابت من كافة �العتد�ء�ت 

عامة.  و�لفل�صطينيني  فل�صطني  وبحق  خ�صو�صاً،  و�ملقد�صيني  �لقد�ص  بحق  �الإ�رش�ئيلية 

�الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  من  باملوقف  و�نتهاًء   ،1948 �صنة  �الحتالل  من  مبوقفهم  بدء�ً 

و�قتحامات �مل�صتوطنني للم�صجد �الأق�صى �ملبارك �صنة 2015. حيث �أ�صدر �مل�صيحيون 

“وثيقة كايرو�ص فل�صطني - وقفة حق”، وفيها بيان �ملوقف �مل�صيحي �لفل�صطيني �ل�رشيح 
من جممل �لق�صايا �ملُلحة، و�ملوقف من �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية على �لفل�صطينيني. كذلك 

�ملدينة  تهويد  ملقاومة  فل�صطني  وم�صيحيي  �لعامل  م�صيحيي  دعوة  �لوثيقة  ت�صمنت 

.
22

�ملقد�صة

مدينة  عن  �لدفاع  يف  فد�ئيني  ملنا�صلني  المعة  م�صيحية  �أ�صماًء  �لفل�صطينيون  ويذكر 

�لروم  كني�صة  مطر�ن  �الأ�صل،  �ل�صوري  كابوت�صي  هيالريون  �ملطر�ن  مثل  �لقد�ص، 

�لكاثوليك �ملقد�صية �صنة 1965. وكذلك �ل�صائق �ليافاوي جون جالل �ملكنى باأبي جورج، 

�لذي نفذ �إحدى �لعمليات �ال�صت�صهادية �الأوىل يف �لع�رش �حلديث، حيث ��صتدعاه �صابط 

�النتد�ب �لبيطاين لنقل ع�رش�ت �جلنود �الإجنليز يف حافلته �لفل�صطينية، بهدف �إخماد 

�إحدى جيوب �لثورة �لفل�صطينية بالقرب من مدينة نابل�ص �صنة 1936، وقد �أمر �ل�صابط 

�لبيطاين �ل�صائق �لفل�صطيني �أن يحمل �جلنود �الإجنليز يف حافلته، منطلقاً من �ملع�صكر 

�الإجنليزي يف قرية بري نباال �صمال �لقد�ص متجهاً �إىل نابل�ص، عب طريق جبلي �آمن ويخلو 

�صارت  �إن  وما  �لقد�ص،  �رشقي  �الأحمر  و�خلان  حزما  قرية  بني  �ملقاومة،  جيوب  من 

بحافلته  ينحرف  �أن  جالل  جون  �ل�صائق  قّرر  حتى  �جلبلي،  �لطريق  و�صط  يف  �حلافلة 

بـ“طريق �ل�صارع يدعى  بات  �الإجنليز. حيث  بنف�صه ويقتل �جلنود  �لو�دي م�صحياً   �إىل 

.
23

�أبو جورج” ن�صبة �إليه

Site of kairos Palestine, http://www.kairospalestine.ps/  
22

يون�ص �لعموري، ما بني جون جالل و�لطريق �إىل �لقد�ص، القد�س، 2016/1/21.  
23
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خام�ضًا: االأطفال املقد�ضيون:

�الأطفال �ملقد�صيون هم جزء مهم و�أ�صيل يف م�صرية �ملقاومة �صّد �الحتالل، وبح�صب 

�إىل  �ل�صكان  �لذي يق�صم  )�لعمر  �لو�صيط  �لعمر  �لفل�صطيني، فاإن  بيانات مركز �الإح�صاء 

جمموعتني مت�صاويتني من ناحية �لعدد، �أي �أن ن�صف عدد �ل�صكان �أ�صغر من هذ� �لعمر 

و�لن�صف �لثاين �أكب منه( يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بلغ 19.8 عاماً يف �صنة 2015؛ 

. وبالرغم من �أن ن�صبة �لفقر 
24

بو�قع 20.9 عاماً يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �أبناء �لقد�ص

�الأطفال  �أن  �إال   ،%75 �أعلى  �الأطفال  بني  وهي   ،%65 جد�ً  عالية  �ملقد�صيني  �أو�صاط  يف 

�أن  �إىل  �لدر��صات  �إحدى  �أ�صارت  �صيا�صياً وثقافياً متميزين. وقد  ُيبدون وعياً  �ملقد�صيني 

عددهم و�لبالغ  �الحتالل  �صجون  فى  �ملعتقلني  �لفل�صطينيني  �الأطفال  ثلث  من  يقرب   ما 

200 طفلٍ، هم من مدينة �لقد�ص، و�أن بع�صهم مل يتجاوز عمره �لـ 13 عاماً. ويعي�ص �لطفل 

�ملقد�صي �ملقاوم، و�لذي �صبق �أن �عتقل، حياة �لتحدي جمرد ح�صوله على بطاقة �الإقامة 

�ل�صخ�صية عند بلوغه 15 عاماً ون�صف، �إذ تعدُّ موؤ�ص�صات �الحتالل �عتقال �لطفل �صابقة 

و“نقطة �صود�ء” يف ملفه �الأمني، قد حترمه من جتديد هويته بعد مرور ع�رشة �أعو�م، 

حيث ت�صرتط د�خلية �الحتالل �إثبات ح�صن �صلوك من �رشطة �الحتالل، و�لتي تقت�صي 

توجيهاتها يف حال وجود �أي بند يتناق�ص مع مطالب �لد�خلية، حرمانه من �حل�صول على 

.
25

�لهوية

1. معاناة الأطفال املقد�شيني:

غالباً ما تنتهك �حلقوق �الأ�صا�صية لالأطفال �ملعتقلني، فيقتادون من منازلهم يف �صاعات 

متاأخرة من �لليل، ويحرم �أغلبهم من مر�فقة �أولياء �أمورهم يف �أثناء �لتحقيق، كما يتعر�ص 

�صلطات  فيه  تفرج  �لذي  �لوقت  ويف  �لنف�صي.  و�ل�صغط  �جل�صدي  لالعتد�ء  معظمهم 

�الحتالل عن معظم هوؤالء �الأطفال، �إال �أن حمنتهم وعذ�بات �أهاليهم تبد�أ يف �للحظة �لتي 

تفرج فيه �ل�صلطات عنهم حتى �نتهاء �الإجر�ء�ت �لق�صائية ب�رشوط بالغة �لق�صوة، حيث 

وبدل  �لو�حد،  �لعام  تتجاوز  قد  عديدة  الأ�صهر  �ملنزيل”  “�حلب�ص  �ملحاكم  عليهم  تفر�ص 

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، الفل�شطينيون يف نهاية عام 2015 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء   
24

http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2176.pdf :لفل�صطيني، كانون �الأول/ دي�صمب 2015(، �نظر�

 ،2015/12/31 للدر��صات،  فل�صطني  �أ�رشى  مركز  موقع  طفل،   1930 بينهم   2015 خالل  �عتقال  حالة   6600  
25

www.asrapal.net/ :نظر�
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حا�رش  على  ينعك�ص  �إيجابياً  �إجر�ًء  �ملنزيل  �حلب�ص  من  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  جتعل  �أن 

�لطفل وم�صتقبله، تبالغ بالتقييد�ت و�ل�رشوط �الأمنية و�ملالية، �إىل حالة جتعل فيها �ملنزل 

و�صاكنيه يف �صيق وعذ�ب �صديدين. �الأمر �لذي يت�صبب باأمر��ص نف�صية للطفل، وتعطيل 

ملجرى �حلياة و�لعمل الأولياء �الأمور. ثم تبد�أ عقب �نتهاء مدة �حلب�ص �ملنزيل مرحلة �إعادة 

.
26

تاأهيل �لطفل للعودة �إىل �حلياة �لعامة، و�إىل ��صتئناف در��صته وتعليمه

قو�ت  �أيدي  على  و�ملعاناة  �لتعذيب  �أ�صكال  لكافة  �ملقد�صيون  �الأطفال  تعر�ص  وقد 

�أفر�د  �أحد  �أو  ذويهم  �أحد  �عتقال  لهم  ي�صببه  �لذي  �لعذ�ب  عن  عد�  فاالأطفال  �الحتالل، 

�إال  و�الأمر��ص،  و�لفقر  للبوؤ�ص  وتعري�صهم  وت�رشيدهم  بيوتهم  هدم  وكذلك  عائالتهم، 

�العتقال  �أو  بال�رشب  �الحتالل،  قو�ت  �أيدي  على  �ملبا�رش  �لتعذيب  من  ي�صلمو�  مل  �أنهم 

�أو �الإبعاد عن بيوتهم و�أحيائهم، �إ�صافة �إىل ما يتعر�صون له على �أيدي �مل�صتوطنني من 

.
27

�خلطف و�حلرق و�لتنكيل

نقلت  قد   ،Breaking the Silence �الإ�رش�ئيلية  �ل�ّصمت”  “ك�رش  منظمة  وكانت 

�أو�ئل ت�رشين �الأول/ �أكتوبر من �صنة 2015، �عرت�فات جنود وجمند�ت �إ�رش�ئيليني �أّدو� 

و�خلوف  و�لرعب  للمنازل،  �لليلية  و�ملد�همة  �لقمع  عمليات  حول  �لع�صكرية،  خدمتهم 

و�رشقة  �أعينهم،  �أمام  و�أمهاتهم  �آبائهم  �رشب  خالل  من  �الأطفال،  نفو�ص  يف  دّب  �لذي 

حمتويات منازلهم يف �صاعات �لفجر �الأوىل. و�أفاد �أولئك �جلنود باأن كل ما قامو� به كان 

بناء على تعليمات من �ل�صباط �لكبار �مل�صوؤولني عنهم. ويوؤكد ذلك ما �رشحت به وزيرة 

“�إرهابيون وقتلة يف  �إن �الأطفال �لفل�صطينيني  �إيليت �صكيد يف قولها  �لق�صاء �الإ�رش�ئيلي 

.
�مل�صتقبل”28

2. مقاومة الأطفال املقد�شيني:

منها،  �لكبى  �لن�صبة  و�ملظاهر�ت  �مل�صري�ت  �أغلب  يف  �ملقد�صيون  �الأطفال  ي�صكل 

�جلنود  جتاه  �حلجارة  ويلقون  وين�صدون،  ويهتفون  و�الأعالم  �لّر�يات  فريفعون 

�لعجالت  ويحرقون  �جلدر�ن،  على  �ل�صعار�ت  ويكتبون  �الإ�رش�ئيليني،  و�مل�صتوطنني 

ويقذفونها �أمام �ملركبات �لع�صكرية.

فيديو “طفولة �صائعة وقانون غائب”، موؤ�ص�صة �مليثاق حلقوق �الإن�صان، 2015/1/27.  
26

�ملرجع نف�صه.  
27

عادل �صديد، مرجع �شابق.   
28
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�ملبكر،  �ل�صيا�صي  �لوعي  مالمح  �ملقد�صيني  �الأطفال  �صخ�صية  على  تظهر  ما  وعادة 

�أحياء تكرث فيها �عتد�ء�ت قو�ت �الحتالل،  �لذين ترعرعو� يف  �أولئك �الأطفال  خ�صو�صاً 

�أعو�م حتى يدركو� معاين بع�ص �مل�صطلحات  �أعمار بع�صهم تتجاوز �لع�رشة  فال تكاد 

�لفروق  �أو  و�ملخابر�ت،  و�جلنود،  و�مل�صتوطنون،  �مل�صتعربون،  �أمثال:  بينها،  و�لفروق 

�أمثال: �صيارة خمابر�ت، و�صيارة �رشطة مرور، و�جليب  �أنو�ع مركبات �الحتالل،  بني 

�لع�صكري. كذلك ال ين�صى �الأطفال �أ�صماء �ملحققني ورجال �ملخابر�ت و�أ�صكالهم. �أو �أّي 

؟
29

مر�كز �لتحقيق �أ�صو�أ، �أهي �مل�صكوبية، �أم �رشطة �لبيد، �أم مركز �لق�صلة

وقد �أبدى �الأطفال يف دفاعهم عن �مل�صجد �الأق�صى منذ �لتحقو� يف �ملخيمات �ل�صيفية 

�ملعقودة يف �صاحات �مل�صجد �صيف �صنة 2014 دور�ً ملحوظاً. فما �إن ي�رشع �مل�صتوطنون 

باقتحام �مل�صجد حتى ي�صطف �الأطفال �أمامهم بهدف �إعاقتهم و�إ�صماعهم هتافات: “�هلل 

�أكب”، “بالروح بالدم نفديك يا �أق�صى”، وهم يرفعون �مل�صاحف يف وجه �ملقتحمني، ال 

يهابون ع�صكر وال قو�ت جي�ص وال خمابر�ت، بينما يقوم ق�صم �آخر من �الأطفال باإغالق 

�لطريق يف وجه �مل�صتوطنني باحلجارة �أو بحاويات �لنفايات، بهدف �إعاقتهم من �لتقدم 

.
30

يف باحات �مل�صجد و�صاحاته

�ضاد�ضًا: االإعالم املقد�ضي:

يف  مهماً  �لقد�ص، دور�ً  �ملرئي و�مل�صموع و�ملقروء يف مدينة  �لفل�صطيني  �الإعالم  لعب 

�ملعلومة  �إي�صال  يف  دوره  �إىل  باالإ�صافة  عام،  ب�صكل  �ملقد�صي  �ملجتمع  وتثقيف  توجيه 

مبهنية و�أمانة. وذلك يف ظّل غياب �لدور �لف�صائلي �ملركزي يف توجيه �الأحد�ث و�لتاأثري 

�ملبا�رش عليها، فاأ�صهم �الإعالم يف رفع �لروح �ملعنوية، و�صكل و�صيلة �ت�صال وتو��صل 

بني �ملنتف�صني، فمرَّرو� من خالل و�صائل �الت�صال �مل�صاهد �ملُ�صّورة و�ملقاطع �ملُحرِّ�صة 

وبيانات �لتوعية، وكذلك �الإر�صاد�ت �الأمنية و�أبجديات �لعمل �ملقاوم.

وقد ��صتهدفت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي قطاع �الإعالميني �ملقد�صيني مبكر�ً، حيث 

 ،1990–1980 �لفرتة  يف  مقد�صية  �إعالمية  موؤ�ص�صات   ِ ثمان �الحتالل  �صلطات  �أغلقت 

هنادي قو��صمي، ع�صافري �لقد�ص، العربي اجلديد، 2014/9/24.  
29

خالد زبارقة، عني على �لقد�ص: �أطفال �الأق�صى، موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، 2015/8/20.  
30
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حما�رشتها  �إىل  �إ�صافة  و“�لذ�تية”،  �لع�صكرية  بالرقابة  �ملوؤ�ص�صات  باقي  والحقت 

بال�رش�ئب و�لغر�مات. 

�لتحديات  من  بالرغم  �صيء،  فعل  ي�صتطيعون  �أنهم  �ملقد�صيون  �الإعالميون  ويوؤكد 

�لعنيدة للمحتل، وخ�صو�صاً يف مدينة ق�صيتها  �ملقاومة  �أن  و�لعو�ئق، وذلك من منطلق 

عادلة ومليئة باملقد�صات، ت�صنع �أحد�ثاً يومية تفر�ص نف�صها على �لر�أي �لعام، يف ع�رش 

بالقد�ص  يتعلق  وما  جتاوزها،  �ل�صعب  من  يغدو  بحيث  و�لتو��صل،  �الت�صال  ثورة 

.
31ً

و�ملقد�صات يكون حافز�ً �إ�صافيا

1. حتّديات وعوائق اأمام الإعالم املقد�شي:

�مل�صامني و�مل�صطلحات  �إ�صكالية يف  �ملقد�صي عموماً، من  �لفل�صطيني  �الإعالم  يعاين 

�لعام،  �ل�صيا�صي  �لفل�صطيني  �خلطاب  باإ�صكاليات  لتاأثره  وذلك  و�للغوية،  �ل�صيا�صية 

وتناق�صات �مل�صاريع �ل�صيا�صية �لفل�صطينية. فاالإعالم �لفل�صطيني باملجمل، �إعالٌم حزبي 

ف�صائلي يتبنى روؤى و�أفكار �حلزب �أو �جلهة �لتي يتبع لها، ويتقيد باأجندتها وم�صاريعها 

�ل�صيا�صية. لذ� فاإن �ل�صاحة ت�صهد تيارين �إعالميني �أ�صا�صيني، وهما تيار �الإعالم �ملقاوم، 

معلوماتها  �لفل�صطينية  �الإعالم  و�صائل  وتتلقى   .
32

�لت�صوية �أو  �ل�صلطة  �إعالم  وتيار 

�أحد�ث �ملقاومة، من و�صائل �الإعالم �الإ�رش�ئيلية بالدرجة �الأوىل،  �لرئي�صية فيما يخ�ص 

حيث �إن �الأجهزة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية عادة ما تعيق �الإعالميني �لفل�صطينيني من �لو�صول 

�إىل قلب �حلدث.

وقد �أ�صار تقرير �أعّده مركز كيوبر�ص، �إىل �صعف �لتغطية �خلا�صة الأحد�ث �النتفا�صة 

�الأنباء  ووكاالت  �ملو�قع  “كبيات  �لتقرير  �أ�صماه  ما  قبل  من  �لقد�ص،  مدينة  يف  �لثالثة 

�لفل�صطينية”، وكذلك “غياب �لقر�ءة �ملُعمقة ملا يعانيه �أهايل �ملدينة، �أو ما ينجزوه فيها”، 

ملنفذي  �مليد�ين  �الإعد�م  �أو  و�لدع�ص،  �لطعن  لعمليات  �الإعالمية  �لتغطية  “ت�صيطر  حيث 

�لتقارير  “تغيب  فيما  و�العتقاالت”،  و�القتحامات  �ملو�جهات  وقائع  وكذلك  �لعمليات، 

.
و�لق�ص�ص �ل�صحفية عن هذه �ملو�قع �الإخبارية”33

�أحمد �صدقي �لدجاين، اخلطر يتهدد بيت املقد�س، �ص 38.  
31

حممد �أبو طربو�ص، بني �ملقاومة و�ل�صلطة: �إطاللة على تفاعل �الإعالم �لفل�صطيني مع �نتفا�صة �لقد�ص، تقرير   
32

�لقد�ص �الإخباري �الأ�صبوعي، عني على �لقد�ص، موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 2015/11/30، �نظر:

alquds-online.org/userfiles/File/weekly_report/20151202_72368.doc

http://bit.ly/2i0Wxye :عا�صمة فل�صطني: �حللقة �الأ�صعف �إعالمياً، كيوبر�ص، 2016/1/22، �نظر  
33
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من تن�رش  ما  ن�صف  يف  تعتمد  �ملحلية،  �الإعالم  و�صائل  �أغلب  �أن  �إىل  �لتقرير   و�أ�صار 

على  �لقد�ص—  ز�وية  عادة  و�مل�صّماة  �ملدينة  الأخبار  �ملخ�ص�صة  نو�فذها  —يف  مو�د 

�لز�وية  ت�صم  كما  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صادر  على  مبنّي  ثلثها  من  و�أقل  �ملحلية،  �مل�صادر 

�خلا�صة،  �لتقارير  �إىل  �لز�وية  تفتقر  فيما  �لفل�صطيني،  بال�صاأن  عالقة  لها  لي�ص  �أخبار�ً 

�ل�صحفية  �لق�ص�ص  بن�رش  �جلديد،  �جليل  من  نا�صطني،  �إعالميني  وجود  من  بالرغم 

�لقد�ص �صو�ء كانت معاناة  �أبناء  لذ� تبقى حكايات  �لقد�ص،  حول ما يدور خلف جدر�ن 

ح�صور  وليبقى  منازلها،  وجدر�ن  �ل�صيقة  �ملدينة  �أزقة  حبي�صة  جناح،  ق�ص�ص  �أم 

 �ملدينة مقت�رش�ً على �ل�صعار�ت �لتي توؤكد �أن �لقد�ص هي جوهر �ل�رش�ع وقلب فل�صطني

.
34

وعا�صمتها

�لقد�ص، وقال  باأنه مهتم ب�صوؤون  �إىل موقع و�صفه  �أ�صار تقرير وكالة كيوبر�ص  كما 

تقارير �صتة   )2015 �صنة  من  �الأخرية  �لثالثة  )�الأ�صهر  �ملذكورة  �لفرتة  خالل  ن�رش   �إنه 

وجر�ئم  �ل�صهد�ء  ق�ص�ص  على  �أ�صا�صي  ب�صكل  تركزت  خا�صة،  �صحفية  وق�ص�ص 

�إىل �رتباط �ملدينة بال�صاأن  �أوعز �لتقرير هذ� �لتق�صري يف و�صائل �الإعالم  �الحتالل. وقد 

ح�صاب  على  �لو�جهة  �إىل  �ملعاناة  بق�ص�ص  يدفع  �لذي  �الأمر  مبا�رش،  ب�صكل  �ل�صيا�صي 

�جلو�نب �الأخرى للحياة، مثل �ملقاومة �ليومية لل�صكان، ووجودهم �الجتماعي، و�صبكات 

�لقر�بة ودورها يف �ملدينة �ملقد�صة، وكيفية �إد�رة �الأحياء ب�صكل �صعبي. فيما يوؤكد �لتقرير 

�أن �ملوؤ�ص�صات �ل�صحفية �لفل�صطينية ال تكافئ �ملر��صلني يف �لقد�ص، وال تهتم بتعيينهم، 

�لتقارير  �أخرى، وال تهتم بن�رش  �إخبارية  �لتي تعرث عليها يف مو�قع  باملو�د  فهي تكتفي 

�ملن�صورة عن  �ملو�د  �ملعلومات يف  �أو م�صادر  �ملر��صلني  �أ�صماء  �خلا�صة بها، حيث غابت 

 .
35

�لقد�ص يف �أغلب هذه �ملو�قع

ور�أت مر�كز در��صية فل�صطينية �أن هناك �رشورة ملحة ل�صياغة روؤية �إعالمية ترتقي 

�إىل “مقام �ال�صت�صهاد” كحدث جلل ومهيب، وهذ� ي�صتدعي من �الإعالميني �لرتوي وعدم 

�الجنر�ر �إىل �ل�صبق �ل�صحفي يف �إعالن �خلب، و�لتاأكد من معرفة �أهل �ل�صهيد، ومر�عاة 

�الأخذ  كذلك  �ملحقق.  عمل  ي�صبه  مبا  �أهله  ��صتنطاق  عن  و�لبعد  �ل�صهيد،  ج�صد  حرمة 

مبفهوم “�الأمن �ملجتمعي و�الإلكرتوين”، و�رشورة وجود حالة من �لتو�زن ما بني نقل 

�ملرجع نف�صه.  
34

عا�صمة فل�صطني: �حللقة �الأ�صعف �إعالمياً، كيوبر�ص، 2016/1/22.  
35
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�لو�قع، وعدم �لوقوع يف فّخ �مل�صهديات �لتي يتم �إخر�جها يف غرف عمليات قو�ت �جلي�ص 

.
36

و�ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية

�أو �نتماء  �أن �الإعالم �ملقاوم لي�ص و�صفاً ملوقف �صيا�صي  �أكدت �ملر�كز �لدر��صية  كما 

ف�صائلي، بل هو ق�صية متعلقة �أ�صا�صاً ببلورة نظرية يف �الإعالم �ملقاوم، بحيث تقدم هذه 

�لعدّو  فهم  على  قادرة  �ال�صتعماري،  �صياقها  يف  �لفل�صطينية  للحالة  ت�صخي�صاً  �لنظرية 

.
37

ومتتلك برنامج عمل ال يعتمد على �ملو�صمية، و�إمنا يقوم على روؤية طويلة �الأمد

2. مقاومة الإعالميني املقد�شيني:

تعاونت �ل�صحافة مع قادة �النتفا�صة �الأوىل �صنة 1987، يف �لتاأثري على �لر�أي �لعام 

�الإعالمي  للخطاب  حقيقي  ماأزق  �إيجاد  �صبيل  يف  �لعادلة،  مطالبها  جانب  �إىل  وك�صبه 

جنود  يد  على  للفل�صطينيني  �لقتل  عمليات  نقل  عب  �لعاملي،  �مل�صتوى  على  �الإ�رش�ئيلي 

�صامري  �إ�صحق  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  قيام  �أعقاب  يف  وذلك  �مل�صتعربني.  ووحد�ت 

Yitzhak Shamir يف 1987/12/15 باإ�صد�ر قر�ر ينع �ل�صحف �لفل�صطينية من تغطية 

.
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�أحد�ث �النتفا�صة �الأوىل

وقد قاوم �لعديد من �الإعالميني �ملقد�صيني جهود �ملوؤ�ص�صة �الإ�رش�ئيلية يف �لتطبيع مع 

من  �لفل�صطينيني.  مع  �رش�عها  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  ت�رشيب  وحماولة  �لفل�صطينيني، 

�إ�رش�ئيلية  لقيام موؤ�ص�صات  �نتقاد�ت  فل�صطينيني من  �إعالميني  ذلك ما �صدر عن بع�ص 

مدعومة �أوروبياً بعقد ندو�ت “م�صبوهة” يف مدينة �لقد�ص، �صارك فيها كتاب و�إعالميون 

لئال  �لفل�صطينيني”،  �ل�صبان  “توعية  �إىل  �لكتاب  هوؤالء  ت�صجيع  �إىل  هدفت  فل�صطينيون، 

بطعن  �صغار  فتيان  قيام  �إىل  �إ�صارة  يف  منها”،  طائل  “ال  مقاومة  عمليات  يف  ينخرطو� 

وخطيئة  وقتلهم،  �لفتية  على  �لنار  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  �إطالق  �إىل  �أدى  ما  م�صتوطنني، 

�تهام  “�الإعالم �ملقاوم” بالتحري�ص، بدل  �ملنتقدين، قيامهم باتهام  �لكتاب بر�أي  هوؤالء 

.
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�الحتالل باالعتد�ء على �لفل�صطينيني

�الإعالمي  �الأد�ء  حول  �أولية  مالحظات  �ملعريف،  و�لتحرر  �ال�صتعمارية  للدر��صات  �حللبي  �صليمان  د�ئرة   
36

�لفل�صطيني خالل �لهبّة �ل�صعبية �لفل�صطينية، 2015/10/20، �نظر:

https://drive.google.com/file/d/0B1BIbjOJSQoaMGdYWjhRSXVVbVE/view

�ملرجع نف�صه.  
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�أحمد فار�ص عودة، مرجع �شابق، �ص 167.  
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م�صطفى �خلو�جا، �أيها �ملغردون خارج �ل�رشب عودو� لر�صدكم، 2015/12/14.  
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