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ت�صدت �رشائح املجتمع املقد�سي لالحتالل الإ�رسائيلي ،منذ اليوم الأول لالحتالل يف
ال�صفة الر�سمية وامل�ؤ�س�ساتية� ،أكرث من كونها
 .1967/6/5وقد غلب على هذه ال�رشائح ّ
جماهريية و�شعبية ،وذلك راجع �إىل كون املدينة كانت تعي�ش �سنوات من ال�صدمة والعزلة
والرتاجع العام ،و�ضاعف من ال�صدمة ق�صف الإ�رسائيليني �أهم عا�صمتني عربيتني
�إقليميتني ،القاهرة ودم�شق ،ما �أدى �إىل مزيد من الإحباط.
تكونت �رشائح املقاومة عقب احتالل القد�س ب�شكل رئي�سي من عدد من الهيئات
وامل�ؤ�س�سات� ،أهمها :جلنة التوجيه الوطنية ،والهيئة الإ�سالمية العليا ،وجلنة �إنقاذ
القد�س� ،إ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات الوطنية العاملة وقادة الف�صائل الفل�سطينية.
هناك الكثري من الأ�سباب التي دفعت �رشائح املجتمع املقد�سي الإ�سهام يف املقاومة
ورف�ض االحتالل .وت�شكل هذه ال�رشائح عمودا ً فقريا ً للمقاومة يف الوقت ذاته الذي
تقوم فيه مقام احلا�ضنة ال�شعبية لها .كما بدا وا�ضحا ً يف الهبات اجلماهريية عامة،
ويف االنتفا�ضات الثالث خ�صو�صاً� .إال �أن مفهوم احلا�ضنة ال�شعبية من حيث دعمها
للمقاومة ،ت�أثر ن�سبيا ً خالل العقدين املا�ضيني ( )2014–1994نتيجة االنق�سام يف ال�شارع
الفل�سطيني منذ ال�رشوع يف تنفيذ الت�سويات ال�سلمية.
وقد �شملت �رشائح املقاومة كافة طوائف املجتمع املقد�سي ،حتى غدت ال�رشائح ت�س ّمى
مب�س ّميات �سيا�سة ،ف�شارك �أطفال احلجارة ،و�شباب القوى ال�ضاربة� ،أو ال�سواعد الرامية،
و�شارك الرجال يف جلان التكافل االجتماعي والإ�صالح والتموين ،وانخرط العمال يف اللجان
العمالية� ،أما التجار فقد �أ�سهموا يف اللجان التجارية و�شكاوى التحكيم� ،إ�ضافة �إىل دورهم
وخ�ص�ص الدعاة واملنظرون درو�سهم يف احل�ض على اجلهاد يف
يف الدعم املايل الطارئ.
ّ
�سبيل اهلل ،والن�ضال امل�ستمر يف مقاومة االحتالل .كذلك �شاركت الن�ساء يف �أدوار �شبيهة
من خالل االحتادات الن�سائية واللجان الن�سوية ،ف�إىل جانب م�شاركتهن يف املظاهرات
وامل�سريات ،فقد �أ�سهمن يف توزيع املواد الغذائية على املحتاجني وفعاليات االنتفا�ضة
املختلفة .و�شاركت معظم االحتادات املهنية والنقابية والعمالية ب�أ�ساليب �شتى.1
1
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كذلك ا�ستمرت �رشيحة النخبة من املقد�سيني املبعدين يف ن�ضالها املقاوم واملدافع عن
مدينة القد�س من خالل امل�ؤمترات والندوات املختلفة ،ابتدا ًء بامل�ؤمتر الإ�سالمي العاملي
ومركزه الأردن ،وكذلك ندوة القد�س ومركزها الكويت ،ث ّم انتقلت الحقا ً �إىل ع ّمان،
وكذلك جلنة القد�س التي �أن�ش�أت يف �إطار منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.2

�أو ًال :امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية يف مدينة القد�س:
تعمل امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية يف مدينة القد�س على اختالفها ،يف ظروف قا�سية مل
تتوقف منذ احتالل املدينة �سنة  .1967فامل�ؤ�س�سات على تن ّوعها م�ستهدفة ومالحقة من
قبل �سلطات االحتالل ،وقلما ت�سمح لها ال�سلطات بالنم ّو والتط ّور .وقد تعر�ضت العديد
من هذه امل�ؤ�س�سات للإغالق الطوعي والق�رسي ب�أوامر ع�سكرية وق�ضائية �إ�رسائيلية،
�أو بامل�صادرة �أو املالحقة ال�رضيبية امل�ستمرة� ،أو مالحقة �أع�ضائها باالعتقال �أو الإبعاد.
وقد وجدت هذه امل�ؤ�س�سات املقد�سية نف�سها يف موقع املدافع واملقاوم يف وجه قوات
مما ا�ضطر العديد منها �إىل نقل مقا ّرها خارج مدينة القد�س حفاظا ً منها على
االحتاللّ ،
موا�صلة دورها املقاوم.
وقد تنوعت امل�ؤ�س�سات املقد�سية العاملة يف مدينة القد�س بقدر احتياجات املجتمع
املقد�سي ،فعدى عن م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وجمعياته املتعددة ،هناك م�ؤ�س�سات
القطاع العام يف كل مناحي احلياة املقد�سية .فمنها م�ؤ�س�سات الوقف واملقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية ،ومنها امل�ؤ�س�سات ال�صحية والتعليمية والثقافية ،وامل�ؤ�س�سات
الن�سائية والأمومة والطفولة ،وتلك التي ترعى امل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة،
وكذلك النوادي وامل�ؤ�س�سات ال�شبابية والريا�ضية� ،إ�ضافة �إىل اجلمعيات والهيئات
اخلريية ،والنقابات ،واالحتادات ،والروابط ،وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان ،وغري ذلك.
كذلك برزت هيئات وجلان تعنى بالدفاع عن احلقوق واملمتلكات والأرا�ضي
تخ�ص�صت بع�ض اجلمعيات
والعقارات الفل�سطينية ،يف معظم �أحياء املدينة وقراها .كما
ّ
برعاية �ش�ؤون العوائل املهجرة والنازحة عن مدنها وقراها يف الداخل الفل�سطيني،
وجمعيات �أخرى ترعى اجلاليات العربية التي �أقامت و�سكنت يف مدينة القد�س منذ
ع�رشات ومئات ال�سنني ،و�صارت جزءا ً �أ�صيالً منها.
2
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وقد �شهدت �سنوات ما بعد توقيع اتفاقية �أو�سلو واالنتفا�ضة الثانية ()2005–1994
�إغالق االحتالل العديد من امل�ؤ�س�سات الوطنية الفل�سطينية ،الأمر الذي �أدى �إىل نزوح
العديد من هذه امل�ؤ�س�سات خارج املدينة .وقد ا�ستغلت �سلطات االحتالل �ضعف ال�سلطة
الفل�سطينية والتزامها مبا ن�صت عليه اتفاقية �أو�سلو من ت�أجيل البحث يف م�س�ألة القد�س
�إىل املفاو�ضات النهائية ،فقامت �سلطات االحتالل باال�ستفراد بامل�ؤ�س�سات املقد�سية
ب�شكل غري م�سبوق.
ومل ت�ستثن ِ االعتداءات الإ�رسائيلية قطاع امل�ؤ�س�سات الأجنبية العاملة يف مدينة
القد�س ،حيث كان �آب� /أغ�سط�س �سنة  2009منعطفا ً يف م�سرية العمل امل�ؤ�س�سي يف املدينة،
�إذ �رشعت وزارة الداخلية الإ�رسائيلية بتطبيق �إجراءات م�ستحدثة ،ملنح ت�أ�شريات عمل
للمواطنني الأجانب الذين يعملون يف ال�ضفة الغربية ،مبا يف ذلك العاملني يف املنظمات
مم دفع هذه امل�ؤ�س�سات واملنظمات لنقل مقا ّرها �إىل خارج املدينة.3
الدوليةّ .
وكانت احلكومة الإ�رسائيلية قد تعهدت حلكومة الرنويج —الدولة امل�ضيفة
التفاقية �أو�سلو— حماية امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية يف مدينة القد�س ،ففي خطابه امل�ؤرخ
يف � ،1993/10/11رصح �شمعون برييز  Shimon Peresوزير اخلارجية الإ�رسائيلي:
“جميع امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية يف القد�س ،مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واالجتماعية
والتعليمية والثقافية واحلرم ال�رشيف واملواقع الإ�سالمية ،ت�ؤدي وظائف مهمة بالن�سبة
لل�سكان الفل�سطينيني .وال �أحتاج للت�أكيد على �أننا لن نعيق ن�شاطاتها ،بل على العك�س،
�سوف ن�شجع هذه امل�ؤ�س�سات على �إجناز املهمات املناطة بها”.4

�إغالق امل�ؤ�س�سات املقد�سية:
�صدرت قرارات االحتالل ب�إغالق ع�رشات امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية يف مدينة القد�س،
وم ّدد االحتالل �إغالق بع�ضها فرتات عديدة ،وتراوحت هذه الفرتات بني �أ�شهر
وعدة �أعوام ،ويف �أغلب الأحيان تتجدد على التوايل ،وي�شري اجلدول رقم ( )14املثبت
�ضمن مالحق الكتاب �إىل امل�ؤ�س�سات التي تعر�ضت للإغالق منذ �سنة  1967وحتى
�سنة .2015
3
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كما ي�شري اجلدول رقم (� )14إىل احلقائق التالية:
• �أغلقت �سلطات االحتالل يف الفرتة  78 ،2015–1967م�ؤ�س�سة جمتمعية تابعة للقطاعني
اخلا�ص والعام .منها  18م�ؤ�س�سة يف الفرتة  ،1987–1967و 13م�ؤ�س�سة يف الفرتة
 ،2000 –1988و 47م�ؤ�س�سة يف الفرتة .2015–2001
• كان ن�صيب امل�ؤ�س�سات الر�سمية والبلدية من هذه الإغالقات  34م�ؤ�س�سة ،منها
 7م�ؤ�س�سات �صحية وطبية .كما كان ن�صيب القطاع اخلا�ص من هذه الإغالقات
 44م�ؤ�س�سة يف خمتلف املجاالت ،منها  8م�ؤ�س�سات �إعالمية.
•	امتازت �سنة  1988يف االنتفا�ضة الأوىل ب�إغالق �سلطات االحتالل خلم�س م�ؤ�س�سات
مقد�سية ،بينما ّ
�ست م�ؤ�س�سات �سنة � ،1995أي عقب توقيع اتفاقية �أو�سلو
مت �إغالق ّ
ب�سنتني.
• كذلك �شهدت االنتفا�ضة الثانية (� )2004–2000إغالق  20م�ؤ�س�سة مقد�سية،
 12م�ؤ�س�سة منها يف العام الأول لالنتفا�ضة ،و 5يف العام الثاين ،و 3م�ؤ�س�سات يف العام
الرابع.
• �أغلقت �سلطات االحتالل  27م�ؤ�س�سة مقد�سية يف الفرتة  ،2015–2006مبعدل ثالث
م�ؤ�س�سات �سنوياً.
• على ر�أ�س امل�ؤ�س�سات التي �أغلقها االحتالل :م�ؤ�س�سة بيت ال�رشق (الأوريانت هاو�س)،
والغرفة التجارية ال�صناعية العربية ،واملركز الفل�سطيني لتطوير امل�شاريع ال�صغرية،
وجمعية الدرا�سات العربية ،ونادي الأ�سري الفل�سطيني ،وم�ؤ�س�سة تطوير املجتمع،
وم�ؤ�س�سة الرفادة ل�ش�ؤون امل�سجد الأق�صى ،ومكاتب م�ؤ�س�سة عمارة امل�سجد الأق�صى
واملقد�سات وم�ؤ�س�سة القد�س للتنمية.

ثاني ًا :احلركات ال�سيا�سية يف مدينة القد�س:
تع ُّد احلركات والف�صائل الفل�سطينية يف مدينة القد�س عماد العمل املقاوم لالحتالل.
وتكت�سب هذه احلركات والف�صائل وجودها و�رشعيتها كونها جزءا ً �أ�صيالً من ن�سيج
املجتمع املقد�سي ،وكونها ذات تاريخ مقاوم لالحتالل و�أجهزته املختلفة.
وتنتمي احلركات والف�صائل املقد�سية بالأ�سا�س للحركات والف�صائل الفل�سطينية
الأم ،وتتلقى منها يف العادة ما ا�ستطاعت من �أ�شكال الدعم والت�أييد ،وذلك بالرغم
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من حماوالت االحتالل يف منع هذه العالقة وحظرها .وبالرغم من �سيا�سة االحتالل
بالت�شوي�ش على الدور احلقيقي للف�صائل ،فقد و�صمت حكومات االحتالل بع�ض هذه
الف�صائل بـ“الإرهاب” ،وحاولت حتييد بع�ضها من خالل م�رشوع الت�سوية ال�سلمية،
بينما تركت البع�ض الآخر ين�شغل يف م�ؤ�س�سات تابعة للمنظمات غري احلكومية ،وذلك
بالتعاون مع االحتاد الأوروبي )� European Union (EUأو بع�ض الدول امل�شاركة فيه.

مناذج عن احلركات ال�سيا�سية املقد�سية:
يعمل يف ال�ساحة املقد�سية العديد من احلركات واجلماعات ال�سيا�سية الفل�سطينية،
ويغلب على عمل هذه احلركات النزعة ال�سيا�سية ،وتع ُّد هذه احلركات واجلماعات امتدادا ً
للحركات الأم يف ال�ساحة الفل�سطينية عموماً ،كما تع ُّد �أربع من احلركات ال�سيا�سية
املن�ضوية حتت م.ت.ف ذات تواجد م�ؤ�س�سي يف املدينة وهي حركات :فتح ،واجلبهة
ال�شعبية ،واجلبهة الدميوقراطية ،واحلزب ال�شيوعي .ثم هناك تواجد م�ؤ�س�سي حلركة
حما�س� ،إ�ضافة �إىل تواجد غري م�ؤ�س�سي حلزب التحرير الإ�سالمي وحركة اجلهاد
الإ�سالمي.

 .1حركة التحرير الوطني الفل�سطيني (فتح):
تلتزم حركة فتح يف مدينة القد�س بالنهج ال�سيا�سي والفكري للحركة الأم بقيادة اللجنة
املركزية للحركة ،والتي يرجع بدايات ت�أ�سي�سها �إىل �أواخر �سنة  .1957وقد �أدت احلرب
التي �شنتها القوات الإ�رسائيلية �سنة  1967واحتلت خاللها باقي الأرا�ضي الفل�سطينية،
�إىل ت�أييد �آالف الفل�سطينيني حلركة فتح واالن�ضواء حتت لوائها والتدرب يف مع�سكراتها.
قادت حركة فتح م�سرية الن�ضال الفل�سطيني والتعبئة ال�شعبية يف مدينة القد�س ،من
خالل عدد من امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية �أهمها بيت ال�رشق� ،إ�ضافة �إىل العديد من
الفعاليات والن�شاطات االقت�صادية واالجتماعية املختلفة .كما كان للحركة �إ�سهامات
مهمة يف االنتفا�ضة الأوىل� .إال �أن الت�أييد ال�شعبي للحركة يف املدينة تراجع نتيجة ت�أييدها
التفاقية �أو�سلو �سنة  ،1993و�ضاعف يف هذا الرتاجع �سيا�سة االحتالل يف �إغالق العديد
من امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،والتي كان للحركة الن�صيب الأكرب منها.
اعتمدت حركة فتح خيار املقاومة ال�شعبية ال�سلمية ،منذ توقيعها على اتفاقية �أو�سلو،
واعتمدت كذلك املفاو�ضات الثنائية طريقا ً �أوحدا ً لإقامة الدولة الفل�سطينية .وترى
حركة فتح يف املقاومة ال�شعبية خيارا ً �أكرث جدوى يف ظ ّل الظروف الدولية الراهنة ،فيما
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ما يزال عدد من م�س�ؤويل احلركة ي�ؤكدون �أن احلركة ما تزال حتتفظ بحق ا�ستخدامها
للخيار امل�سلح ،كخيار �أقرته املواثيق الدولية لل�شعوب الرازحة حتت االحتالل.5

 .2اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني:
تلتزم اجلبهة ال�شعبية يف مدينة القد�س بالنهج ال�سيا�سي والفكري للحركة الأم بقيادة
اللجنة املركزية للجبهة ،وقد ّ
مت الإعالن عن ت�أ�سي�س اجلبهة ال�شعبية يف ،1967/12/11
تزامنا ً مع حماولتها القيام بعملية ع�سكرية يف مطار بن غوريون يف مدينة اللد .وبالرغم
من �أن العملية الع�سكرية باءت بالف�شل واعتقل  54من عنا�رصها الع�سكريني� ،إال �أن
اجلبهة متكنت خالل العقد التايل من تنفيذ  12عملية خطف �أو هجوم على طائرات
�إ�رسائيلية و�أجنبية.
وقد تبنت اجلبهة ال�شعبية يف فل�سطني ،الكفاح امل�سلح كخيار وحيد لتحرير فل�سطني،
وحازت يف مدينة القد�س على ت�أييد وا�سع يف �سنوات ال�سبعينيات من القرن الع�رشين،
ثم ح�صل تراجع يف الت�أييد لأ�سباب ذاتية و�أخرى مو�ضوعية� ،إال �أنها �أعادت ن�شاطها
وفعالياتها من خالل امل�شاركة يف االنتفا�ضة الأوىل.
اعتمدت اجلبهة ال�شعبية موقع املعار�ضة يف �أعقاب توقيع اتفاقية �أو�سلو ،ونحت فيما
بعد منحى العمل االجتماعي والتطوعي من خالل املنظمات غري احلكومية وامل�ؤ�س�سات
الأهلية.6

 .3حزب ال�شعب الفل�سطيني (ح�شف):
يع ُّد حزب ال�شعب الفل�سطيني �أقدم احلركات املن�ضوية حتت م.ت.ف ت�أ�سي�ساً ،حيث
كان ُيدعى “احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني” ،وترجع بداياته �إىل جمموعة من “العمال
الثوريني اليهود” يف �سنة  1919وحتت ا�سم “حزب العمال اال�شرتاكي يف فل�سطني”� .إال
�أنه يف �سنة � 1923أعلن �إدانته لل�صهيونية ،وعن ا�ستعداده لدعم احلركة القومية العربية
يف ن�ضالها التحرري.7
5

ق�سم الأر�شيف واملعلومات  -مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،املقاومة ال�شعبية يف فل�سطني،
�سل�سلة تقرير معلومات (� ،)26ص .46

6

�صقر �أبو فخر“ ،احلركة الوطنية الفل�سطينية املعا�رصة :تواريخ ووقائع ومنظمات ”،جملة الدرا�سات
الفل�سطينية ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت ،املجلد  ،22العدد � ،2011 ،87ص  ،81انظر:

7

وكالة وفا ،2006/2/9 ،انظرhttp://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=bPqV5ma75485433936abPqV5m :

http://www.palestine-studies.org/ar/mdf/abstract/37914
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ويعرف احلزب نف�سه اليوم على �أنه “حزب مارك�سي لينيني ينا�ضل يف �سبيل الق�ضاء
على اال�ستعمار وال�صهيونية ،ومن �أجل حترير الوطن والق�ضاء على البطالة والتخلف،
ومن �أجل بناء اال�شرتاكية العلمية ،وهو حزب هدفه التغري الثوري”.8
وعمل خالل االنتفا�ضة الأوىل (� ،)2000–1987ضمن القيادة الوطنية املوحدة (ق.و.م)،
التي ت�ضم �سائر املنظمات املن�ضوية يف منظمة التحرير الفل�سطينية .وقد �أكد احلزب
على هذه اال�سرتاتيجية من خالل ممار�سته لأ�ساليب املقاومة ال�شعبية ،التي �شهدت
احتجاجات متوالية� ،ض ّد بناء اجلدار العن�رصي العازل وا�ستمرار االحتالل بت�شييد
امل�ستوطنات على الأرا�ضي الفل�سطينية.

 .4اجلبهة الدميوقراطية لتحرير فل�سطني:
ّ
مت الإعالن عن ت�أ�سي�س اجلبهة الدميوقراطية يف  ،1969/1/28على �إثر خالف داخل
م�ؤمتر اجلبهة ال�شعبية يف ني�سان� /أبريل من �سنة  ،1968وعقب ت�شكيلها جلهازها
الع�سكري اخلا�ص نفذت اجلبهة عددا ً من العمليات اجلريئة �أوا�سط ال�سبعينيات من
القرن الع�رشين ،ثم حدث انخفا�ض كبري يف م�ستوى العمليات� ،إىل �أن ا�ستعادت احلركة
�شيئا ً من ن�شاطها يف االنتفا�ضة الثانية يف الفرتة .2004–2000
تتبنى اجلبهة الدميوقراطية الكفاح امل�سلح ،عرب التعبئة اجلماهريية ال�شعبية
والتنظيم .وح�صلت اجلبهة على ت�أييد جزئي يف مدينة القد�س يف بع�ض الأحياء ،وهي
ت�شارك يف الفعاليات الوطنية العامة من خالل بع�ض عنا�رصها القيادية.9

 .5حركة املقاومة الإ�سالمية حما�س:
تلتزم حركة حما�س يف مدينة القد�س بالنهج ال�سيا�سي والفكري للحركة الأم بقيادة
جمل�س �شورى احلركة ،وقد انبثقت احلركة عن جماعة الإخوان امل�سلمني الفل�سطينية،
لتكون اجل�سم ال�سيا�سي والع�سكري امل�شارك يف االنتفا�ضة الأوىل ،ويرجع ت�أ�سي�س
حركة حما�س �إىل �أواخر �سنة  ،101987و�أعلنت عن ميثاقها اخلا�ص يف ،1988/8/18
8

موقع احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني ،انظرhttp://pallcp.ps/Pages/about :

9

�صقر �أبو فخر ،مرجع �سابق� ،ص .84

10

وكان املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س قد وافق على اقرتاح الأ�ستاذ املقد�سي ح�سن القيق ب�إطالق خمت�رص
“حما�س” على احلركة.
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واعتمدت يف امليثاق اجلهاد والكفاح امل�سلح خيارا ً وحيدا ً لتحرير فل�سطني .وقد التحق
الق�سام ،وقاموا
عدد من املقد�سيني امل�ؤيدين للحركة بجهازها الع�سكري كتائب عز الدين ّ
بعمليات ع�سكرية داخل املدينة وخارجها.
�صادفت حركة حما�س يف مدينة القد�س بيئة مو�ضوعية �شجعتها يف تطوير �أدواتها
و�أجهزتها املختلفة يف وقت ق�صري ن�سبياً ،وا�ستثمرت تواجدها يف امل�ساجد وخ�صو�صا ً
امل�سجد الأق�صى املبارك ،ون�شطت كذلك يف املدار�س واجلامعات .وقد لوحقت احلركة
خالل �سنوات الت�سعينيات من القرن الع�رشين ،وكذلك �إبان االنتفا�ضة الثانية كغريها
من احلركات الوطنية يف املدينة ،فاعتقل عنا�رصها و�أغلق العديد من م�ؤ�س�ساتها.
�شاركت حركة حما�س يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني �سنة  ،2006وفاز
املخ�ص�صة للم�سلمني.11
مر�شحوها عن مدينة القد�س بكافة املقاعد الأربعة
ّ

 .6حزب التحرير الإ�سالمي:
ت�أ�س�س حزب التحرير يف مدينة القد�س �سنة  ،1952ويرى احلزب �أولوية العمل على
�إقامة اخلالفة الإ�سالمية اجلامعة لكافة امل�سلمني ،وهي مبثابة “الق�ضية املركزية الأوىل
لدى احلزب” ،ويعتمد احلزب على “الدعوة �إىل �أفكار الإ�سالم ،ون�رش الوعي ال�سيا�سي،
وخماطبة �أويل الأمر وامل�س�ؤولني بوجوب احلكم بالإ�سالم”.12
وال يجيز احلزب ا�ستعمال القوة يف ن�رش �أفكاره �أو الو�صول �إىل �أهدافه ،كما ال يجيز
العمل اجلماعي يف املقاومة� ،أو ا�ستعمال ال�سالح لتحرير فل�سطني �أو مدينة القد�س
قبل �إقامة كيان اخلالفة الإ�سالمية .لذا ف�إن �أغلب مقاومة �شباب احلزب لالحتالل
الإ�رسائيلي قائمة على الكلمة والبيان واخلطاب .ويجيز احلزب العمل الفردي املقاوم
يف الت�صدي لالحتالل .وال يحر�ص احلزب على بناء م�ؤ�س�سات �أو جمعيات خدماتية من
�أي نوع.13

11

�إ�شتياق ح�سني وبالل �شوبكي“ ،حما�س يف احلكم :درا�سة يف الأيديولوجيا وال�سيا�سة  ”،2012–2006يف
حم�سن حممد �صالح (حمرر) ،حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) :درا�سات يف الفكر والتجربة (بريوت:
مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.)2014 ،

	12انظر :موقع حزب التحرير ،يفhttp://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/index :

	13املرجع نف�سه.
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 .7حركة اجلهاد الإ�سالمي:
تلتزم حركة اجلهاد الإ�سالمي يف مدينة القد�س بالنهج ال�سيا�سي والفكري للحركة
الأم بقيادة جمل�س �شورى احلركة ،وقد �شهدت مدينة القد�س �أواخر ال�سبعينيات من
القرن الع�رشين ت�أ�سي�س الدكتور فتحي ال�شقاقي للحركة ،حيث كان ي�شغل طبيبا ً يف
مدينة القد�س.
و�أدى غلبة العمل الع�سكري على نهج احلركة و�أ�ساليبها �إىل انح�سار عملها امل�ؤ�س�سي
داخل املدينة .وتتبنى حركة اجلهاد الإ�سالمي يف فل�سطني اخليار امل�سلح �ض ّد �أهداف
وم�صالح الكيان الإ�رسائيلي ،كخيار وحيد لتحرير فل�سطني� .إال �أنها اعتمدت �شيئا ً ف�شيئا ً
�إ�ضافة �إىل العمل امل�سلح الأ�ساليب الال عنفية يف براجمها ،كاملظاهرات واالعت�صامات
واملن�شورات والإ�رضابات.
وال ترف�ض احلركة املقاومة ال�شعبية من حيث املبد�أ ،غري �أنها ترف�ض اعتمادها كخيار
ا�سرتاتيجي ،14وبالتايل ميكن القول �إن موقف اجلهاد من املقاومة ال�شعبية �أقرب �إىل
موقف حركة حما�س منه �إىل احلركات ال�سيا�سية الأخرى.

ثالث ًا :ال�شارع املقد�سي:
االنتماء الوطني وال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه الق�ضية وال�شعب الفل�سطيني ،هو ما
يدفع ال�شارع املقد�سي �إىل العمل والن�ضال يف الدفاع عن املدينة .وهذا ما ي�ؤدي يف العادة
�أي�ضا ً �إىل املبادرات الفردية لكثري من املجاهدين واملنا�ضلني املقد�سيني ،الذين عملوا بعيدا ً
عن مركزية الأحزاب والتنظيمات .وقد كتب عميد العمل االجتماعي املقد�سي الدكتور
يهب للوقوف �أمام ك ّل معتد ٍ
�أمني اخلطيب يقول“ :الب�سطاء من املقد�سيني هم �أ ّول من ّ
على مق ّد�ساتنا يف البلدة القدمية ،وبعد �أن تهد�أ العا�صفة ي�أتي املتزعمون وينتزعون
الأ�ضواء عن ه�ؤالء الب�سطاء الذين يكون بع�ضهم قد �ضحى بدمه يف �سبيل الذود عن
مقد�ساتنا”.15
14

ق�سم الأر�شيف واملعلومات  -مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،املقاومة ال�شعبية يف فل�سطني،
�سل�سلة تقرير معلومات (� ،)26ص .49

15

مروان الربغوثي و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص .174
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 .1فعاليات ال�شارع املقد�سي:
اعتاد ال�شارع املقد�سي �أن يتنادى للقيام باحتجاجات واعت�صامات يف منا�سبات
وطنية و�أخرى طارئة ،دفاعا ً عن احلقوق وت�صديا ً لالعتداءات واالنتهاكات الإ�رسائيلية.
وبالرغم من بط�ش قوات االحتالل لهذه االعت�صامات ومالحقته لأفرادها� ،إال �أن ال�شارع
املقد�سي مل يتوقف عن عقدها و�إقامتها .وقد حافظ ال�شارع املقد�سي على وقفات
وم�سريات متك ّررة يف املنا�سبات الوطنية والدينية ،ويف ذكرى الأحداث الأليمة املتعلقة
بال�ش�أن الفل�سطيني عامة �أو املقد�سي خ�صو�صاً .ومن ذلك :ذكرى احتالل القد�س يف
حزيران /يونيو  ،1967وحرق امل�سجد الأق�صى �سنة  ،1969ويوم الأر�ض �سنة ،1976
وخروج املقاومة الفل�سطينية من بريوت �سنة  ،1982ومذبحة الأق�صى �سنة ،1990
وذكرى توقيع اتفاقية �أو�سلو �سنة  ،1993وغريها .وكانت تعقد هذه الوقفات وامل�سريات
يف مركز املدينة �أو �أمام القن�صليات وامل�ؤ�س�س�سات الدولية.
وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية حركة ن�شطة من قبل ال�شارع املقد�سي ال�شبابي،
خ�صو�صا ً فيما يتعلق مبقاومة االعتداءات الإ�رسائيلية على امل�سرية التعليمية والثقافية
وعروبة املدينة ،كما �شهدت �سنة  2015حتديدا ً م�سريات ووقفات احتجاجية �شبه يومية،
تنديدا ً باقتحامات �سلطات االحتالل وامل�ستوطنني لباحات امل�سجد الأق�صى املبارك،
وللمطالبة با�ستعادة جثامني ال�شهداء املقد�سيني املحتجزة منذ ت�رشين الأول� /أكتوبر
 ،2015وكذلك احتجاجا ً على �سيا�سة هدم بيوت املقاومني ال�شهداء ،وتنديدا ً ب�سيا�سة
ح�صار الأحياء املقد�سية من خالل و�ضع املكعبات الإ�سمنتية يف مداخلها .وقد �أقيمت
هذه امل�سريات والوقفات يف �ساحة باب العمود ،ويف �أحياء جبل املكرب ،وال�شيخ جراح،
والعي�سوية ،والطور ،وغريها.

 .2مبادرات ال�شارع املقد�سي الفردية:
ينطبق هذا املفهوم على م�شاركة املقد�سيني فرادى وجماعات ،يف كافة املظاهرات
واالحتجاجات التي تتط ّور �إىل �صدامات مع قوات االحتالل ،ثم تتبلور يف مبادرات
فدائية فردية ،وحدثت هذه الظواهر يف �أحداث م�شهورة ،بدءا ً ب�أحداث االنتفا�ضة الأوىل
�سنة  ،1987ثم االحتجاج على مذبحة الأق�صى �سنة  ،1990ثم هبة النفق �سنة
 ،1996وكذلك �أحداث االنتفا�ضة الثانية �سنة  ،2000وا�ستنكارا ً ال�ست�شهاد الزعيمني
الفل�سطينيني �أحمد يا�سني ويا�رس عرفات �سنة  ،2004ثم احتجاجا ً وا�ستنكارا ً للعدوان
الإ�رسائيلي املتك ّرر على قطاع غزة ،يف �سنوات  2008و 2012و.2014
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وقد �أ�شار تقرير م�ؤ�س�سة القد�س الدولية �إىل احلراك ال�شعبي يف القد�س ،الذي تطور
ب�شكل ملحوظ مع بداية االنتفا�ضة الثالثة يف متوز /يوليو من �سنة  ،2014حيث �أربكت
املبادرات الفردية املقد�سية �سلطات االحتالل الذي عمل من جهته على االنق�ضا�ض على
هذا احلراك وحماولة تقوي�ضه .16وتنظر �أجهزة االحتالل �إىل مبادرات املقاومة الفردية
بخطورة بالغة ،واتخذت حماكم االحتالل �ض ّد �أ�صحاب هذه املبادرات �أحكاما ً قا�سية،
بهدف ردعها ول�صعوبة تقديرها م�سبقا ً من قبل �أجهزة الأمن ،ولكونها لي�ست جزءا ً من
التنظيمات املعروفة بالعموم لهذه الأجهزة.17
واعرتف قادة االحتالل �أن املبادرات الفردية خط ٌر ال ميكن �إيقافه ،و�أقرت م�صادر
عربية ك�صحيفتي يديعوت �أحرنوت ومعاريف وكذلك موقع واال �سنة  ،2014بف�شل
جهود �أجهزة الأمن الإ�رسائيلية بوقف العمليات الفردية.18

رابع ًا :امل�سيحيون املقد�سيون:
يعي�ش يف القد�س اليوم ت�سعة �آالف م�سيحي فل�سطيني يف �أعلى تقدير .بينما بلغ
عددهم � 27ألف م�سيحي �سنة  ،1947وهذا يدل على مدى الهجمة التي تعر�ض لها
امل�سيحيون املقد�سيون من قبل االحتالل الإ�رسائيلي ،مما ت�سبب بهجرة الآالف منهم �إىل
ال�ضفة الغربية و�آالف �أخرى �إىل ال�شتات .19وما تزال املخططات الإ�رسائيلية ت�ستهدف
امل�سيحيني املقد�سيني وم�ؤ�س�ساتهم وممتلكاتهم ،حيث ع َّدت ال�سلطات الإ�رسائيلية
الوجود امل�سيحي وجودا ً هام�شيا ً منذ �أن �أعلنت �أن ال�رصاع القائم هو بني الديانتني
اليهودية والإ�سالمية.20

16

ه�شام يعقوب (حمرر)“ ،تقرير حال القد�س ( )4من ت�رشين �أول� /أكتوبر �إىل كانون �أول /دي�سمرب ”،2014
م�ؤ�س�سة القد�س الدولية ،موقع مدينة القد�س.

17

مروان الربغوثي و�آخرون ،مرجع �سابق� ،ص .41

18

عبد القادر عقل ،ملاذا ال ينجح ال�شاباك يف �إحباط العمليات الفردية� ،شبكة قد�س الإخبارية.2016/1/16 ،

19

جمال خ�رض ،مرجع �سابق� ،ص .18

20

نقوال نا�رص ،القد�س والفاتيكان واالحتالل ،موقع دنيا الوطن ،2012/1/7 ،انظر:

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2012/01/07/247768.html
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وحتتل مدينة القد�س عند امل�سيحيني املقد�سيني �أهمية كبرية ،وقد �أ�شار الباحث �سابقا ً
�إىل مالمح هذه الأهمية دينيا ً وجغرافيا ً وتاريخياً.

 .1موقف امل�سيحيني املقد�سيني من االحتالل الإ�رسائيلي:
يتفق امل�سيحيون مع �إخوانهم املقد�سيني يف املوقف من االحتالل الإ�رسائيلي
للمدينة املقد�سة .ويخت�رص هذا املوقف رئي�س االحتاد اللوثري العاملي املطران املقد�سي
منيب يونان بقوله:
�إن الكني�سة تنظر �إىل االحتالل بح ّد ذاته على �أنه عنف �ض ّد ال�شعب
الفل�سطيني ،العنف الذي يتخذ �أ�شكاالً ع ّدة ،هناك العنف اجل�سدي اليومي الذي
يرتكبه اجلنود الإ�رسائيليون -للحفاظ على النظام -كما يقولون ،الق�صف
و�إطالق النار وال�رضب ،هناك العنف العاطفي عندما يذل جنود االحتالل
يوميا ً الرجال والن�ساء عند نقاط التفتي�ش ،و�إجبارهم على الركوع على ركبهم
و�شتمهم بكلمات كره ،وجتريدهم من كرامتهم الإن�سانية ،وهناك �أعمال عنف
�إرهابية من �إ�رسائيل ،مثال ذلك عندما ق�صفت طائرات الهليكوبرت الإ�رسائيلية
بلدة بيت جاال ،وتركت الأطفال يعانون من م�شاكل نف�سية ،وهناك العنف
االقت�صادي ،كالإغالق الذي مينع النا�س من الذهاب �إىل �أعمالهم ،و�إجبارهم
على العي�ش مبتو�سط دوالرين يف اليوم ،وهناك عنف الكلمة ،فكل يوم ت�صور
و�سائل الإعالم ال�شعب الفل�سطيني �شعبا ً عنيفا ً يريد فقط �إثارة امل�شاكل ،و�أنه
�شعب ير�سل �أبناءه �إىل املوت .وي�ص ّور �إىل العامل �أنه �شعب �إرهابي ،وال ي�صور
�أنه �شعب ينا�ضل من �أجل حريته� ،إن �أولئك الذين ي�سيئون ا�ستخدام الكلمات،
يجب �أي�ضا ً �أن يكونوا م�سئولني عن العنف.21

كذلك عرف عن املطران املقد�سي عطا اهلل حنّا و�ضوح خطاباته الوطنية و�رصاحتها
�ضد االحتالل.

 .2مقاومة امل�سيحيني لالحتالل الإ�رسائيلي:
ترتكز مقاومة امل�سيحيني لالحتالل يف مدينة القد�س يف ثبات ال�شخ�صيات
املقد�سية امل�سيحية على موقفها الراف�ض لالحتالل ،ويف �صمود امل�ؤ�س�سات امل�سيحية
21

مازن قم�صية ،مرجع �سابق� ،ص .40
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على تنوعها ،وخ�صو�صا ً الدينية والثقافية والتعليمية وال�صحية ،والتم�سك بحقها
يف �أمالكها وعقاراتها وم�ؤ�س�ساتها ،وحقها كذلك يف تقرير م�صريها يف مدينة القد�س
املحتلة .كما يقف امل�سيحيون يف مقاومتهم لالحتالل جنبا ً �إىل جنب �إخوانهم املقد�سيني،
�ضمن الهيئات القيادية املختلفة ،مبا يف ذلك الهيئات ال�سيا�سية .و�ضمن قيادة العديد من
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات واللجان املختلفة.
كذلك كان للم�ؤ�س�سات الدينية امل�سيحية ،موقفها الوا�ضح والثابت من كافة االعتداءات
الإ�رسائيلية بحق القد�س واملقد�سيني خ�صو�صاً ،وبحق فل�سطني والفل�سطينيني عامة.
بدءا ً مبوقفهم من االحتالل �سنة  ،1948وانتها ًء باملوقف من االعتداءات الإ�رسائيلية
واقتحامات امل�ستوطنني للم�سجد الأق�صى املبارك �سنة  .2015حيث �أ�صدر امل�سيحيون
“وثيقة كايرو�س فل�سطني  -وقفة حق” ،وفيها بيان املوقف امل�سيحي الفل�سطيني ال�رصيح
من جممل الق�ضايا املُلحة ،واملوقف من االعتداءات الإ�رسائيلية على الفل�سطينيني .كذلك
ت�ضمنت الوثيقة دعوة م�سيحيي العامل وم�سيحيي فل�سطني ملقاومة تهويد املدينة
املقد�سة.22
ويذكر الفل�سطينيون �أ�سما ًء م�سيحية المعة ملنا�ضلني فدائيني يف الدفاع عن مدينة
القد�س ،مثل املطران هيالريون كابوت�شي ال�سوري الأ�صل ،مطران كني�سة الروم
الكاثوليك املقد�سية �سنة  .1965وكذلك ال�سائق اليافاوي جون جالل املكنى ب�أبي جورج،
الذي نفذ �إحدى العمليات اال�ست�شهادية الأوىل يف الع�رص احلديث ،حيث ا�ستدعاه �ضابط
االنتداب الربيطاين لنقل ع�رشات اجلنود الإجنليز يف حافلته الفل�سطينية ،بهدف �إخماد
�إحدى جيوب الثورة الفل�سطينية بالقرب من مدينة نابل�س �سنة  ،1936وقد �أمر ال�ضابط
الربيطاين ال�سائق الفل�سطيني �أن يحمل اجلنود الإجنليز يف حافلته ،منطلقا ً من املع�سكر
الإجنليزي يف قرية بري نباال �شمال القد�س متجها ً �إىل نابل�س ،عرب طريق جبلي �آمن ويخلو
من جيوب املقاومة ،بني قرية حزما واخلان الأحمر �رشقي القد�س ،وما �إن �صارت
احلافلة يف و�سط الطريق اجلبلي ،حتى ق ّرر ال�سائق جون جالل �أن ينحرف بحافلته
�إىل الوادي م�ضحيا ً بنف�سه ويقتل اجلنود الإجنليز .حيث بات ال�شارع يدعى بـ“طريق
�أبو جورج” ن�سبة �إليه.23
22

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

23

يون�س العموري ،ما بني جون جالل والطريق �إىل القد�س ،القد�س.2016/1/21 ،
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خام�س ًا :الأطفال املقد�سيون:
الأطفال املقد�سيون هم جزء مهم و�أ�صيل يف م�سرية املقاومة �ض ّد االحتالل ،وبح�سب
بيانات مركز الإح�صاء الفل�سطيني ،ف�إن العمر الو�سيط (العمر الذي يق�سم ال�سكان �إىل
جمموعتني مت�ساويتني من ناحية العدد� ،أي �أن ن�صف عدد ال�سكان �أ�صغر من هذا العمر
والن�صف الثاين �أكرب منه) يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة بلغ  19.8عاما ً يف �سنة 2015؛
بواقع  20.9عاما ً يف ال�ضفة الغربية مبا فيها �أبناء القد�س .24وبالرغم من �أن ن�سبة الفقر
يف �أو�ساط املقد�سيني عالية جدا ً  ،%65وهي بني الأطفال �أعلى � ،%75إال �أن الأطفال
املقد�سيني ُيبدون وعيا ً �سيا�سيا ً وثقافيا ً متميزين .وقد �أ�شارت �إحدى الدرا�سات �إىل �أن
ما يقرب من ثلث الأطفال الفل�سطينيني املعتقلني فى �سجون االحتالل والبالغ عددهم
 200طفلٍ ،هم من مدينة القد�س ،و�أن بع�ضهم مل يتجاوز عمره الـ  13عاماً .ويعي�ش الطفل
املقد�سي املقاوم ،والذي �سبق �أن اعتقل ،حياة التحدي جمرد ح�صوله على بطاقة الإقامة
ال�شخ�صية عند بلوغه  15عاما ً ون�صف� ،إذ تع ُّد م�ؤ�س�سات االحتالل اعتقال الطفل �سابقة
و“نقطة �سوداء” يف ملفه الأمني ،قد حترمه من جتديد هويته بعد مرور ع�رشة �أعوام،
حيث ت�شرتط داخلية االحتالل �إثبات ح�سن �سلوك من �رشطة االحتالل ،والتي تقت�ضي
توجيهاتها يف حال وجود �أي بند يتناق�ض مع مطالب الداخلية ،حرمانه من احل�صول على
الهوية.25

 .1معاناة الأطفال املقد�سيني:
غالبا ً ما تنتهك احلقوق الأ�سا�سية للأطفال املعتقلني ،فيقتادون من منازلهم يف �ساعات
مت�أخرة من الليل ،ويحرم �أغلبهم من مرافقة �أولياء �أمورهم يف �أثناء التحقيق ،كما يتعر�ض
معظمهم لالعتداء اجل�سدي وال�ضغط النف�سي .ويف الوقت الذي تفرج فيه �سلطات
االحتالل عن معظم ه�ؤالء الأطفال� ،إال �أن حمنتهم وعذابات �أهاليهم تبد�أ يف اللحظة التي
تفرج فيه ال�سلطات عنهم حتى انتهاء الإجراءات الق�ضائية ب�رشوط بالغة الق�سوة ،حيث
تفر�ض عليهم املحاكم “احلب�س املنزيل” لأ�شهر عديدة قد تتجاوز العام الواحد ،وبدل
	24اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،الفل�سطينيون يف نهاية عام ( 2015رام اهلل :اجلهاز املركزي للإح�صاء
الفل�سطيني ،كانون الأول /دي�سمرب  ،)2015انظرhttp://pcbs.gov.ps/Downloads/book2176.pdf :
25

 6600حالة اعتقال خالل  2015بينهم  1930طفل ،موقع مركز �أ�رسى فل�سطني للدرا�سات،2015/12/31 ،
انظرwww.asrapal.net/ :
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�أن جتعل ال�سلطات الإ�رسائيلية من احلب�س املنزيل �إجرا ًء �إيجابيا ً ينعك�س على حا�رض
الطفل وم�ستقبله ،تبالغ بالتقييدات وال�رشوط الأمنية واملالية� ،إىل حالة جتعل فيها املنزل
و�ساكنيه يف �ضيق وعذاب �شديدين .الأمر الذي يت�سبب ب�أمرا�ض نف�سية للطفل ،وتعطيل
ملجرى احلياة والعمل لأولياء الأمور .ثم تبد�أ عقب انتهاء مدة احلب�س املنزيل مرحلة �إعادة
ت�أهيل الطفل للعودة �إىل احلياة العامة ،و�إىل ا�ستئناف درا�سته وتعليمه.26
وقد تعر�ض الأطفال املقد�سيون لكافة �أ�شكال التعذيب واملعاناة على �أيدي قوات
االحتالل ،فالأطفال عدا عن العذاب الذي ي�سببه لهم اعتقال �أحد ذويهم �أو �أحد �أفراد
عائالتهم ،وكذلك هدم بيوتهم وت�رشيدهم وتعري�ضهم للب�ؤ�س والفقر والأمرا�ض� ،إال
�أنهم مل ي�سلموا من التعذيب املبا�رش على �أيدي قوات االحتالل ،بال�رضب �أو االعتقال
�أو الإبعاد عن بيوتهم و�أحيائهم� ،إ�ضافة �إىل ما يتعر�ضون له على �أيدي امل�ستوطنني من
اخلطف واحلرق والتنكيل.27
ال�صمت” الإ�رسائيلية  ،Breaking the Silenceقد نقلت
وكانت منظمة “ك�رس ّ
�أوائل ت�رشين الأول� /أكتوبر من �سنة  ،2015اعرتافات جنود وجمندات �إ�رسائيليني �أ ّدوا
خدمتهم الع�سكرية ،حول عمليات القمع واملداهمة الليلية للمنازل ،والرعب واخلوف
دب يف نفو�س الأطفال ،من خالل �رضب �آبائهم و�أمهاتهم �أمام �أعينهم ،و�رسقة
الذي ّ
حمتويات منازلهم يف �ساعات الفجر الأوىل .و�أفاد �أولئك اجلنود ب�أن كل ما قاموا به كان
بناء على تعليمات من ال�ضباط الكبار امل�س�ؤولني عنهم .وي�ؤكد ذلك ما �رصحت به وزيرة
الق�ضاء الإ�رسائيلي �إيليت �شكيد يف قولها �إن الأطفال الفل�سطينيني “�إرهابيون وقتلة يف
امل�ستقبل”.28

 .2مقاومة الأطفال املقد�سيني:
ي�شكل الأطفال املقد�سيون يف �أغلب امل�سريات واملظاهرات الن�سبة الكربى منها،
فريفعون ال ّرايات والأعالم ويهتفون وين�شدون ،ويلقون احلجارة جتاه اجلنود
وامل�ستوطنني الإ�رسائيليني ،ويكتبون ال�شعارات على اجلدران ،ويحرقون العجالت
ويقذفونها �أمام املركبات الع�سكرية.
26

فيديو “طفولة �ضائعة وقانون غائب” ،م�ؤ�س�سة امليثاق حلقوق الإن�سان.2015/1/27 ،

	27املرجع نف�سه.
28
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وعادة ما تظهر على �شخ�صية الأطفال املقد�سيني مالمح الوعي ال�سيا�سي املبكر،
خ�صو�صا ً �أولئك الأطفال الذين ترعرعوا يف �أحياء تكرث فيها اعتداءات قوات االحتالل،
فال تكاد �أعمار بع�ضهم تتجاوز الع�رشة �أعوام حتى يدركوا معاين بع�ض امل�صطلحات
والفروق بينها� ،أمثال :امل�ستعربون ،وامل�ستوطنون ،واجلنود ،واملخابرات� ،أو الفروق
بني �أنواع مركبات االحتالل� ،أمثال� :سيارة خمابرات ،و�سيارة �رشطة مرور ،واجليب
الع�سكري .كذلك ال ين�سى الأطفال �أ�سماء املحققني ورجال املخابرات و�أ�شكالهم� .أو � ّأي
مراكز التحقيق �أ�سو�أ� ،أهي امل�سكوبية� ،أم �رشطة الربيد� ،أم مركز الق�شلة29؟
وقد �أبدى الأطفال يف دفاعهم عن امل�سجد الأق�صى منذ التحقوا يف املخيمات ال�صيفية
املعقودة يف �ساحات امل�سجد �صيف �سنة  2014دورا ً ملحوظاً .فما �إن ي�رشع امل�ستوطنون
باقتحام امل�سجد حتى ي�صطف الأطفال �أمامهم بهدف �إعاقتهم و�إ�سماعهم هتافات“ :اهلل
�أكرب”“ ،بالروح بالدم نفديك يا �أق�صى” ،وهم يرفعون امل�صاحف يف وجه املقتحمني ،ال
يهابون ع�سكر وال قوات جي�ش وال خمابرات ،بينما يقوم ق�سم �آخر من الأطفال ب�إغالق
الطريق يف وجه امل�ستوطنني باحلجارة �أو بحاويات النفايات ،بهدف �إعاقتهم من التقدم
يف باحات امل�سجد و�ساحاته.30

�ساد�س ًا :الإعالم املقد�سي:
لعب الإعالم الفل�سطيني املرئي وامل�سموع واملقروء يف مدينة القد�س ،دورا ً مهما ً يف
توجيه وتثقيف املجتمع املقد�سي ب�شكل عام ،بالإ�ضافة �إىل دوره يف �إي�صال املعلومة
مبهنية و�أمانة .وذلك يف ظ ّل غياب الدور الف�صائلي املركزي يف توجيه الأحداث والت�أثري
املبا�رش عليها ،ف�أ�سهم الإعالم يف رفع الروح املعنوية ،و�شكل و�سيلة ات�صال وتوا�صل
بني املنتف�ضني ،فم َّرروا من خالل و�سائل االت�صال امل�شاهد املُ�ص ّورة واملقاطع املُح ِّر�ضة
وبيانات التوعية ،وكذلك الإر�شادات الأمنية و�أبجديات العمل املقاوم.
وقد ا�ستهدفت قوات االحتالل الإ�رسائيلي قطاع الإعالميني املقد�سيني مبكراً ،حيث
�أغلقت �سلطات االحتالل ثمان ِ م�ؤ�س�سات �إعالمية مقد�سية يف الفرتة ،1990–1980
29

هنادي قوا�سمي ،ع�صافري القد�س ،العربي اجلديد.2014/9/24 ،

30
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والحقت باقي امل�ؤ�س�سات بالرقابة الع�سكرية و“الذاتية”� ،إ�ضافة �إىل حما�رصتها
بال�رضائب والغرامات.
وي�ؤكد الإعالميون املقد�سيون �أنهم ي�ستطيعون فعل �شيء ،بالرغم من التحديات
والعوائق ،وذلك من منطلق �أن املقاومة العنيدة للمحتل ،وخ�صو�صا ً يف مدينة ق�ضيتها
عادلة ومليئة باملقد�سات ،ت�صنع �أحداثا ً يومية تفر�ض نف�سها على الر�أي العام ،يف ع�رص
ثورة االت�صال والتوا�صل ،بحيث يغدو من ال�صعب جتاوزها ،وما يتعلق بالقد�س
واملقد�سات يكون حافزا ً �إ�ضافيا ً.31

 .1حتدّيات وعوائق �أمام الإعالم املقد�سي:
يعاين الإعالم الفل�سطيني املقد�سي عموماً ،من �إ�شكالية يف امل�ضامني وامل�صطلحات
ال�سيا�سية واللغوية ،وذلك لت�أثره ب�إ�شكاليات اخلطاب الفل�سطيني ال�سيا�سي العام،
وتناق�ضات امل�شاريع ال�سيا�سية الفل�سطينية .فالإعالم الفل�سطيني باملجمل� ،إعال ٌم حزبي
ف�صائلي يتبنى ر�ؤى و�أفكار احلزب �أو اجلهة التي يتبع لها ،ويتقيد ب�أجندتها وم�شاريعها
ال�سيا�سية .لذا ف�إن ال�ساحة ت�شهد تيارين �إعالميني �أ�سا�سيني ،وهما تيار الإعالم املقاوم،
وتيار �إعالم ال�سلطة �أو الت�سوية .32وتتلقى و�سائل الإعالم الفل�سطينية معلوماتها
الرئي�سية فيما يخ�ص �أحداث املقاومة ،من و�سائل الإعالم الإ�رسائيلية بالدرجة الأوىل،
حيث �إن الأجهزة الأمنية الإ�رسائيلية عادة ما تعيق الإعالميني الفل�سطينيني من الو�صول
�إىل قلب احلدث.
وقد �أ�شار تقرير �أع ّده مركز كيوبر�س� ،إىل �ضعف التغطية اخلا�صة لأحداث االنتفا�ضة
الثالثة يف مدينة القد�س ،من قبل ما �أ�سماه التقرير “كربيات املواقع ووكاالت الأنباء
الفل�سطينية” ،وكذلك “غياب القراءة املُعمقة ملا يعانيه �أهايل املدينة� ،أو ما ينجزوه فيها”،
حيث “ت�سيطر التغطية الإعالمية لعمليات الطعن والدع�س� ،أو الإعدام امليداين ملنفذي
العمليات ،وكذلك وقائع املواجهات واالقتحامات واالعتقاالت” ،فيما “تغيب التقارير
والق�ص�ص ال�صحفية عن هذه املواقع الإخبارية”.33
31

�أحمد �صدقي الدجاين ،اخلطر يتهدد بيت املقد�س� ،ص .38
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املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س
و�أ�شار التقرير �إىل �أن �أغلب و�سائل الإعالم املحلية ،تعتمد يف ن�صف ما تن�رش من
مواد —يف نوافذها املخ�ص�صة لأخبار املدينة وامل�س ّماة عادة زاوية القد�س— على
مبني على امل�صادر الإ�رسائيلية ،كما ت�ضم الزاوية
امل�صادر املحلية ،و�أقل من ثلثها
ّ
�أخبارا ً لي�س لها عالقة بال�ش�أن الفل�سطيني ،فيما تفتقر الزاوية �إىل التقارير اخلا�صة،
بالرغم من وجود �إعالميني نا�شطني ،من اجليل اجلديد ،بن�رش الق�ص�ص ال�صحفية
حول ما يدور خلف جدران القد�س ،لذا تبقى حكايات �أبناء القد�س �سواء كانت معاناة
�أم ق�ص�ص جناح ،حبي�سة �أزقة املدينة ال�ضيقة وجدران منازلها ،وليبقى ح�ضور
املدينة مقت�رصا ً على ال�شعارات التي ت�ؤكد �أن القد�س هي جوهر ال�رصاع وقلب فل�سطني
وعا�صمتها.34
كما �أ�شار تقرير وكالة كيوبر�س �إىل موقع و�صفه ب�أنه مهتم ب�ش�ؤون القد�س ،وقال
�إنه ن�رش خالل الفرتة املذكورة (الأ�شهر الثالثة الأخرية من �سنة � )2015ستة تقارير
وق�ص�ص �صحفية خا�صة ،تركزت ب�شكل �أ�سا�سي على ق�ص�ص ال�شهداء وجرائم
االحتالل .وقد �أوعز التقرير هذا التق�صري يف و�سائل الإعالم �إىل ارتباط املدينة بال�ش�أن
ال�سيا�سي ب�شكل مبا�رش ،الأمر الذي يدفع بق�ص�ص املعاناة �إىل الواجهة على ح�ساب
اجلوانب الأخرى للحياة ،مثل املقاومة اليومية لل�سكان ،ووجودهم االجتماعي ،و�شبكات
القرابة ودورها يف املدينة املقد�سة ،وكيفية �إدارة الأحياء ب�شكل �شعبي .فيما ي�ؤكد التقرير
�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحفية الفل�سطينية ال تكافئ املرا�سلني يف القد�س ،وال تهتم بتعيينهم،
فهي تكتفي باملواد التي تعرث عليها يف مواقع �إخبارية �أخرى ،وال تهتم بن�رش التقارير
اخلا�صة بها ،حيث غابت �أ�سماء املرا�سلني �أو م�صادر املعلومات يف املواد املن�شورة عن
القد�س يف �أغلب هذه املواقع.35
ور�أت مراكز درا�سية فل�سطينية �أن هناك �رضورة ملحة ل�صياغة ر�ؤية �إعالمية ترتقي
�إىل “مقام اال�ست�شهاد” كحدث جلل ومهيب ،وهذا ي�ستدعي من الإعالميني الرتوي وعدم
االجنرار �إىل ال�سبق ال�صحفي يف �إعالن اخلرب ،والت�أكد من معرفة �أهل ال�شهيد ،ومراعاة
حرمة ج�سد ال�شهيد ،والبعد عن ا�ستنطاق �أهله مبا ي�شبه عمل املحقق .كذلك الأخذ
مبفهوم “الأمن املجتمعي والإلكرتوين” ،و�رضورة وجود حالة من التوازن ما بني نقل
	34املرجع نف�سه.
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الواقع ،وعدم الوقوع يف ّ
فخ امل�شهديات التي يتم �إخراجها يف غرف عمليات قوات اجلي�ش
واملخابرات الإ�رسائيلية.36
كما �أكدت املراكز الدرا�سية �أن الإعالم املقاوم لي�س و�صفا ً ملوقف �سيا�سي �أو انتماء
ف�صائلي ،بل هو ق�ضية متعلقة �أ�سا�سا ً ببلورة نظرية يف الإعالم املقاوم ،بحيث تقدم هذه
النظرية ت�شخي�صا ً للحالة الفل�سطينية يف �سياقها اال�ستعماري ،قادرة على فهم العد ّو
ومتتلك برنامج عمل ال يعتمد على املو�سمية ،و�إمنا يقوم على ر�ؤية طويلة الأمد.37

 .2مقاومة الإعالميني املقد�سيني:
تعاونت ال�صحافة مع قادة االنتفا�ضة الأوىل �سنة  ،1987يف الت�أثري على الر�أي العام
وك�سبه �إىل جانب مطالبها العادلة ،يف �سبيل �إيجاد م�أزق حقيقي للخطاب الإعالمي
الإ�رسائيلي على امل�ستوى العاملي ،عرب نقل عمليات القتل للفل�سطينيني على يد جنود
ووحدات امل�ستعربني .وذلك يف �أعقاب قيام رئي�س حكومة االحتالل �إ�سحق �شامري
 Yitzhak Shamirيف  1987/12/15ب�إ�صدار قرار مينع ال�صحف الفل�سطينية من تغطية
�أحداث االنتفا�ضة الأوىل.38
وقد قاوم العديد من الإعالميني املقد�سيني جهود امل�ؤ�س�سة الإ�رسائيلية يف التطبيع مع
الفل�سطينيني ،وحماولة ت�رسيب الرواية الإ�رسائيلية يف �رصاعها مع الفل�سطينيني .من
ذلك ما �صدر عن بع�ض �إعالميني فل�سطينيني من انتقادات لقيام م�ؤ�س�سات �إ�رسائيلية
مدعومة �أوروبيا ً بعقد ندوات “م�شبوهة” يف مدينة القد�س� ،شارك فيها كتاب و�إعالميون
فل�سطينيون ،هدفت �إىل ت�شجيع ه�ؤالء الكتاب �إىل “توعية ال�شبان الفل�سطينيني” ،لئال
ينخرطوا يف عمليات مقاومة “ال طائل منها” ،يف �إ�شارة �إىل قيام فتيان �صغار بطعن
م�ستوطنني ،ما �أدى �إىل �إطالق ال�رشطة الإ�رسائيلية النار على الفتية وقتلهم ،وخطيئة
ه�ؤالء الكتاب بر�أي املنتقدين ،قيامهم باتهام “الإعالم املقاوم” بالتحري�ض ،بدل اتهام
االحتالل باالعتداء على الفل�سطينيني.39
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