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النتائج والتو�ضيات

النتائج والتو�صيات

�لفرتة يف  �لقد�ص  مدينة  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة  حول  �لدر��صة  هذه  �إمتام   مع 

1987–2015، خل�صنا �إىل نتائج عديدة �أهمها:

مقاومة  يف  تاأثري�ً  �الأكرث  �لو�صيلة  هي  �الأحيان،  معظم  يف  �ل�صلمية  �ل�صعبية  �ملقاومة   .1

�الحتالل، ب�رشط توفر �حلا�صنة �الأ�صيلة �ملتمثلة بالقيادة �جلماعية �ملركزية �ملوؤمنة 

بجدوى �ملقاومة، �إ�صافة �إىل �لتو�فق �ل�صعبي �لعري�ص. �أما �ملقاومة �مل�صلحة، وبالرغم 

يبقى  مردودها  �أن  �إال  �لدولية،  �لقو�نني  وتكفله  للفل�صطينيني  خال�ص  حّق  �أنها  من 

مهدد�ً بال�صياع يف غياب �ل�رشعية �لدولية �لعادلة و�لتو�زن �الإيجابي للقوى �ملهيمنة، 

وكذلك يف غياب ��صتثمار حكيم من قبل �لقادة �لفل�صطينيني.

�لقمع  من  مرت�كمة  عقود  من  بالرغم  �أد�ئها  من  تطور  �لفل�صطينية  �ملقاومة  تز�ل  ما   .2

و�لعنف و�لتطهري �لعرقي، و�أثبت �لعامل �لديني �ملتمثل يف �النتماء للتيار �الإ�صالمي، 

قدرة متميزة ومناف�صة يف حتري�ص �لفل�صطينيني �صّد �الحتالل.

يف  �ملحتل،  مو�جهة  يف  و�صمودهم  ثباتهم  كذلك  �ملقد�صيني،  لدى  �لتحّمل  �رّش  يكمن   .3

�لدور  يف  و��صحاً  هذ�  ويبدو  مبدينتهم،  و�عتز�زهم  للت�صحية  �ملقد�صيني  ��صتعد�د 

�ملقاوم لالأجيال �لنا�صئة، �لتي ورثت هذ� �ل�صمود و�العتز�ز من �الآباء و�الأمهات.

مدينة  بخ�صو�ص  �أو�صلو  �تفاقية  يف  عليه  �التفاق  مّت  مبا  �الحتالل  �صلطات  تلتزم  مل   .4

و��صتطاعت  و�حد.  طرف  من  �ملدينة  �رشقي  �حتاللية  باإجر�ء�ت  وقامت  �لقد�ص، 

�أّي مقاومة  �ل�صلطات بلوغ م�صتوى متقدم يف تهويد قطاعات عديدة. وذلك يف غياب 

�إ�صناد  ر�صمية فاعلة من قبل �لعرب و�لفل�صطينيني، ويف �نعد�م �أي جهود حقيقية يف 

�ملقد�صيني يف جماالت �حلياة �ملختلفة.

بلغ جمموع �لعمليات �لع�صكرية �لفل�صطينية يف مدينة �لقد�ص يف �لفرتة 1987–2015،   .5

��صت�صهادية،  وعمليات  نا�صف،  وتفجري  نار،  �إطالق  بني  ما  م�صلحة،  عملية   201

وخطف للجنود، �إ�صافة �إىل 62 عملية دع�ص وطعن. وقد �أدت هذه �لعمليات مبجملها 

يف �أثناء تنفيذها �إىل ��صت�صهاد 224 فل�صطينياً و�إ�صابة �الآالف بجروح.



274

املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س

ما تز�ل 33% من عمليات �ملقاومة �صّد �الحتالل يف مدينة �لقد�ص جمهولة من حيث   .6

جهة �لتنفيذ، وذلك ب�صبب �حتياطات �ملقاومة �الأمنية، وتق�صري �جلهات ذ�ت �لعالقة 

يف حتديث �لبيانات �ملتعلقة باملقاومة.

متثلت خ�صائر �الحتالل �لع�صكرية )يف �لفرتة 1987–2015(، نتيجة عمليات �ملقاومة،   .7

بازدياد �لنفقات �لع�صكرية ما يقرب من 6.5 مليون دوالر �صنوياً. وبلغ عدد �لقتلى 

و�جلرحى من �الإ�رش�ئيليني يف �لفرتة نف�صها، 1,387 قتيالً و7,050 جريحاً.

�ملقد�صية،  �لوطنية  �لنخبة  �أو�صي  �أن  و�جبي  من  �أرى  فاإين  �صبق  ما  على  و�عتماد�ً 

�إ�صافة �إىل �ملهتمني بال�صاأن �ملقد�صي من �ل�صيا�صيني و�الأكادييني، �أن ياأخذو� باالعتبار 

�ل�رشور�ت �لتالية:

�لعمل  يف  لال�صتمر�ر  قابلة  مركزية  وطنية  مرجعية  ت�صكيل  يف  �لالزمة  �جلهود  بذل   .1

�مليد�ين، يف �صبيل توحيد �جلهد �لوطني يف مقاومة �الحتالل. 

تطوير �ملر�كز �لبحثية �ملتخ�ص�صة يف �ل�صاأن �ملقد�صي، من �أجل توثيق خا�ص باأعمال   .2

�ملقاومة يف �ملدينة، وم�صتقل عن باقي �لقطاعات �لبحثية �لعامة.

�ال�صتمر�ر يف �لعناية مب�صاكن �ملقد�صيني وترميم بيوتاتهم، حيث تعدُّ �مل�صاكن �ملوئل   .3

�الأول يف �ملر�بطة و�لثبات، ودعم �ملهددة بيوتهم من قبل �الحتالل و�مل�صتوطنني.

تكثيف �جلهد يف بناء �لوعي �لوطني، و�إ�صاعة ثقافة �لتكافل و�لت�صامن مع �أ�صحاب   .4

�لت�صحيات و�خل�صائر �لناجتة عن �ملقاومة.

وطنية،  قاعدة  على  �ملدين،  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  بناء  جتديد  �أولوية  على  �لعمل   .5

ومبيز�نيات م�صتقلة، مهمتها رفد �لقيادة �لفل�صطينية بالدر��صات و�ملقرتحات.

�الجتماعي،  �لتو��صل  �صبكات  وكذلك  �ل�رش�ع،  يف  �الإعالمي  �لتاأثري  جدوى  در��صة   .6

و�أ�صاليب حركة �ملقاطعة �ملحلية و�لدولية على �ل�رش�ع مع �الحتالل.

�إ�صاعة �لثقافة �لعربية �الإ�صالمية �ملحافظة، فهي مادة �لرو�ية �لفل�صطينية �الأ�صيلة،   .7

يف مقابل �لرو�ية �الإ�رش�ئيلية �لباطلة.

�لرتكيز على حمورية ومكانة �لقد�ص و�مل�صجد �الأق�صى يف �ل�رش�ع، وعلى وحدوية   .8

�النتماء �لوطني يف �لدفاع عن �ملدينة و�صكانها.

�إعطاء �خلطاب �ملقد�صي �ملوجه للر�أي �لعام �ملحلي و�لدويل حجمه �لطبيعي، وت�صخري   .9

�أغلب �جلهد يف �لبناء �لوطني �لد�خلي.
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اخلامتة

اخلامتة

�ل�صيا�صية،  �أهميتها  ب�صبب  كبرية  مكانة  �لفل�صطينيني  لدى  �لقد�ص  مدينة  حتتل 

و�حل�صارية، و�لدينية، و�لتاريخية، و�الأثرية، �الأمر �لذي يف�رش ت�صحياتهم �لكبرية يف 

�صبيل �لدفاع عنها جيالً بعد جيل.

وقد �صهدت م�صرية مقاومة �لفل�صطينيني لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، موجات متتابعة من 

�لهبات و�النتفا�صات �ملتالحقة، غلب عليها �الأ�صلوب �ل�صعبي �ل�صلمي، و�متازت بطول 

�العت�صام،  من  يلو�  ومل  و�ل�صغار،  و�لن�صاء  �لكبار  فيها  و�صارك  و�لتحّدي،  �لنف�ص 

و�الحتجاج، و�ملر�بطة يف �خليام، وحتّمل �مل�صاق و�الآالم.

وكانت �ل�صنو�ت �لتي تلت توقيع �تفاقية �أو�صلو �أ�صعب �لفرت�ت على �لفل�صطينيني يف 

�ملدينة  �ملباحثات حول  �لفل�صطينية على تاأجيل  �ل�صلطة  �أعقاب مو�فقة  �لقد�ص، يف  مدينة 

باملدينة  ��صتفر�دها  من  و�صاعفت  ذلك  �الحتالل  قو�ت  فا�صتغلت  �لنهائية،  �ملر�حل  �إىل 

و�صكانها، وبذلت جهود�ً جبارة يف �إمتام حلقات �ال�صتيطان يف �صبيل �إكمال تهويد �مل�صهد 

خارج  وطردهم  �صكانها  و�إفقار  �لعربية،  �الأحياء  عزل  وكذلك  و�ملقد�صات،  �لعمر�ين 

�ملدينة. وقد ��صتخدمت �صلطات �الحتالل يف �صبيل ذلك �صيا�صة �الأر�ص �ملحروقة، و�أعّدت 

�الإ�صالمية  �الأوقاف  �نتهاكاتها  �ملخططات و�لدر��صات ونفذتها بحزم وق�صوة، ف�صملت 

و�أ�صفله،  وحميطه  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  حتديد�ً  و��صتهدفت  و�ملقد�صات،  و�مل�صيحية 

و�الأحياء  و�ل�صحية  و�لتجارية  و�لتعليمية  �لثقافية  �لقطاعات  �العتد�ء�ت  �صملت  كما 

�ل�صكنية. فهدمت �لبيوت، و�صادرت �الأر�ص و�لعقار�ت و�ملمتلكات، و�صحبت �الإقامات، 

�ل�صم و�لتو�صع،  �ل�صمل، و�أقامت جد�ر  �لعائلية، و�ألغت طلبات جمع  �لو�صائج  وقطعت 

�عتقال  �لدو�م  على  �النتهاكات  هذه  ر�فق  وقد  �ملدينة،  خارج  �الآالف  ع�رش�ت  فطردت 

�الآالف دون متييز بني كبري و�صغري �أو �صيخ و�مر�أة.

مقاومتهم  �لفل�صطينيني  ��صتئناف  �أمام  حائالً  تكن  مل  �النتهاكات،  تلك  كل  �أن  �إال 

وعملياتهم �لفد�ئية، فا�صتخدمو� كافة �لو�صائل �مل�رشوعة يف �لتعبري عن رف�صهم ملخططات 

ر�فعة  وكانو�  �لفل�صطيني،  �لن�صال  م�صرية  يف  بارزة  �أمثلة  وقّدمو�  و�أهد�فه.  �الحتالل 

�ملقاومون  �صخر  حيث  �لثانية،  �النتفا�صة  يف  جلياً  ذلك  وبرز  �ملحطات.  من  �لكثري  يف  له 
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�لفل�صطينية  �ملقاومة  خدمة  يف  �ملدينة  غرب  �الإ�رش�ئيلي  �لو�قع  يف  خبتهم  �ملقد�صيون 

ب�صكل عام. وكان لهذه �ملقاومة نتائج ملمو�صة يف �إدخال �لرعب على �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، 

فازد�دت وترية �لهجرة �ليهودية �لعك�صية خارج �ملدينة و�الأر�ص �لفل�صطينية، �إ�صافة �إىل 

�خل�صائر �الإ�رش�ئيلية �جل�صيمة يف �لقطاعات �الأمنية و�لتجارية و�ل�صياحية.

وقد عانى �لفل�صطينيون من �صلبية �لقريب و�لبعيد وكذلك �ملجتمع �لدويل، فبالرغم 

من �الإيجابية �لكامنة يف بنود �لقانون �لدويل و�التفاقيات �الأممية من �ملوقف من مدينة 

�لقد�ص، وكذلك “�الإيجابية �لنظرية” �ملتمثلة يف مو�قف �ملجتمع �لدويل، �إال �أن ذلك كله مل 

ُيرتجم عملياً وو�قعاً ملمو�صاً يحقق �لعدل للفل�صطينيني ويكنهم من حتقيق م�صريهم. 

بل على �لعك�ص من ذلك، فقد �متازت �أغلب �ملو�قف �لدولية بالكيل مبكيالني، ففيما �أعربت 

“تفهمها” ل�صلوك �الحتالل، فقد بذل �ملجتمع �لدويل جهده يف �ل�صغط  هذه �ملو�قف عن 

على �لفل�صطينيني و�إخ�صاعهم الإمالء�ت دولة �الحتالل.




