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النتائج والتو�صيات
مع �إمتام هذه الدرا�سة حول املقاومة الفل�سطينية يف مدينة القد�س يف الفرتة
 ،2015–1987خل�صنا �إىل نتائج عديدة �أهمها:
	.1املقاومة ال�شعبية ال�سلمية يف معظم الأحيان ،هي الو�سيلة الأكرث ت�أثريا ً يف مقاومة
االحتالل ،ب�رشط توفر احلا�ضنة الأ�صيلة املتمثلة بالقيادة اجلماعية املركزية امل�ؤمنة
بجدوى املقاومة� ،إ�ضافة �إىل التوافق ال�شعبي العري�ض� .أما املقاومة امل�سلحة ،وبالرغم
من �أنها حقّ خال�ص للفل�سطينيني وتكفله القوانني الدولية� ،إال �أن مردودها يبقى
مهددا ً بال�ضياع يف غياب ال�رشعية الدولية العادلة والتوازن الإيجابي للقوى املهيمنة،
وكذلك يف غياب ا�ستثمار حكيم من قبل القادة الفل�سطينيني.
 .2ما تزال املقاومة الفل�سطينية تطور من �أدائها بالرغم من عقود مرتاكمة من القمع
والعنف والتطهري العرقي ،و�أثبت العامل الديني املتمثل يف االنتماء للتيار الإ�سالمي،
قدرة متميزة ومناف�سة يف حتري�ض الفل�سطينيني �ض ّد االحتالل.
رس التح ّمل لدى املقد�سيني ،كذلك ثباتهم و�صمودهم يف مواجهة املحتل ،يف
 .3يكمن � ّ
ا�ستعداد املقد�سيني للت�ضحية واعتزازهم مبدينتهم ،ويبدو هذا وا�ضحا ً يف الدور
املقاوم للأجيال النا�شئة ،التي ورثت هذا ال�صمود واالعتزاز من الآباء والأمهات.
 .4مل تلتزم �سلطات االحتالل مبا ّ
مت االتفاق عليه يف اتفاقية �أو�سلو بخ�صو�ص مدينة
القد�س ،وقامت ب�إجراءات احتاللية �رشقي املدينة من طرف واحد .وا�ستطاعت
ال�سلطات بلوغ م�ستوى متقدم يف تهويد قطاعات عديدة .وذلك يف غياب � ّأي مقاومة
ر�سمية فاعلة من قبل العرب والفل�سطينيني ،ويف انعدام �أي جهود حقيقية يف �إ�سناد
املقد�سيني يف جماالت احلياة املختلفة.
 .5بلغ جمموع العمليات الع�سكرية الفل�سطينية يف مدينة القد�س يف الفرتة ،2015–1987
 201عملية م�سلحة ،ما بني �إطالق نار ،وتفجري نا�سف ،وعمليات ا�ست�شهادية،
وخطف للجنود� ،إ�ضافة �إىل  62عملية دع�س وطعن .وقد �أدت هذه العمليات مبجملها
يف �أثناء تنفيذها �إىل ا�ست�شهاد  224فل�سطينيا ً و�إ�صابة الآالف بجروح.
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املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س
 .6ما تزال  %33من عمليات املقاومة �ض ّد االحتالل يف مدينة القد�س جمهولة من حيث
جهة التنفيذ ،وذلك ب�سبب احتياطات املقاومة الأمنية ،وتق�صري اجلهات ذات العالقة
يف حتديث البيانات املتعلقة باملقاومة.
 .7متثلت خ�سائر االحتالل الع�سكرية (يف الفرتة  ،)2015–1987نتيجة عمليات املقاومة،
بازدياد النفقات الع�سكرية ما يقرب من  6.5مليون دوالر �سنوياً .وبلغ عدد القتلى
واجلرحى من الإ�رسائيليني يف الفرتة نف�سها 1,387 ،قتيالً و 7,050جريحاً.
واعتمادا ً على ما �سبق ف�إين �أرى من واجبي �أن �أو�صي النخبة الوطنية املقد�سية،
�إ�ضافة �إىل املهتمني بال�ش�أن املقد�سي من ال�سيا�سيني والأكادمييني� ،أن ي�أخذوا باالعتبار
ال�رضورات التالية:
 .1بذل اجلهود الالزمة يف ت�شكيل مرجعية وطنية مركزية قابلة لال�ستمرار يف العمل
امليداين ،يف �سبيل توحيد اجلهد الوطني يف مقاومة االحتالل.
 .2تطوير املراكز البحثية املتخ�ص�صة يف ال�ش�أن املقد�سي ،من �أجل توثيق خا�ص ب�أعمال
املقاومة يف املدينة ،وم�ستقل عن باقي القطاعات البحثية العامة.
	.3اال�ستمرار يف العناية مب�ساكن املقد�سيني وترميم بيوتاتهم ،حيث تع ُّد امل�ساكن املوئل
الأول يف املرابطة والثبات ،ودعم املهددة بيوتهم من قبل االحتالل وامل�ستوطنني.
 .4تكثيف اجلهد يف بناء الوعي الوطني ،و�إ�شاعة ثقافة التكافل والت�ضامن مع �أ�صحاب
الت�ضحيات واخل�سائر الناجتة عن املقاومة.
	.5العمل على �أولوية جتديد بناء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،على قاعدة وطنية،
ومبيزانيات م�ستقلة ،مهمتها رفد القيادة الفل�سطينية بالدرا�سات واملقرتحات.
 .6درا�سة جدوى الت�أثري الإعالمي يف ال�رصاع ،وكذلك �شبكات التوا�صل االجتماعي،
و�أ�ساليب حركة املقاطعة املحلية والدولية على ال�رصاع مع االحتالل.
� .7إ�شاعة الثقافة العربية الإ�سالمية املحافظة ،فهي مادة الرواية الفل�سطينية الأ�صيلة،
يف مقابل الرواية الإ�رسائيلية الباطلة.
	.8الرتكيز على حمورية ومكانة القد�س وامل�سجد الأق�صى يف ال�رصاع ،وعلى وحدوية
االنتماء الوطني يف الدفاع عن املدينة و�سكانها.
� .9إعطاء اخلطاب املقد�سي املوجه للر�أي العام املحلي والدويل حجمه الطبيعي ،وت�سخري
�أغلب اجلهد يف البناء الوطني الداخلي.
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اخلامتة

اخلامتة
حتتل مدينة القد�س لدى الفل�سطينيني مكانة كبرية ب�سبب �أهميتها ال�سيا�سية،
واحل�ضارية ،والدينية ،والتاريخية ،والأثرية ،الأمر الذي يف�رس ت�ضحياتهم الكبرية يف
�سبيل الدفاع عنها جيالً بعد جيل.
وقد �شهدت م�سرية مقاومة الفل�سطينيني لالحتالل الإ�رسائيلي ،موجات متتابعة من
الهبات واالنتفا�ضات املتالحقة ،غلب عليها الأ�سلوب ال�شعبي ال�سلمي ،وامتازت بطول
النف�س والتح ّدي ،و�شارك فيها الكبار والن�ساء وال�صغار ،ومل ميلوا من االعت�صام،
واالحتجاج ،واملرابطة يف اخليام ،وحت ّمل امل�شاق والآالم.
وكانت ال�سنوات التي تلت توقيع اتفاقية �أو�سلو �أ�صعب الفرتات على الفل�سطينيني يف
مدينة القد�س ،يف �أعقاب موافقة ال�سلطة الفل�سطينية على ت�أجيل املباحثات حول املدينة
�إىل املراحل النهائية ،فا�ستغلت قوات االحتالل ذلك و�ضاعفت من ا�ستفرادها باملدينة
و�سكانها ،وبذلت جهودا ً جبارة يف �إمتام حلقات اال�ستيطان يف �سبيل �إكمال تهويد امل�شهد
العمراين واملقد�سات ،وكذلك عزل الأحياء العربية ،و�إفقار �سكانها وطردهم خارج
املدينة .وقد ا�ستخدمت �سلطات االحتالل يف �سبيل ذلك �سيا�سة الأر�ض املحروقة ،و�أع ّدت
املخططات والدرا�سات ونفذتها بحزم وق�سوة ،ف�شملت انتهاكاتها الأوقاف الإ�سالمية
وامل�سيحية واملقد�سات ،وا�ستهدفت حتديدا ً امل�سجد الأق�صى املبارك وحميطه و�أ�سفله،
كما �شملت االعتداءات القطاعات الثقافية والتعليمية والتجارية وال�صحية والأحياء
ال�سكنية .فهدمت البيوت ،و�صادرت الأر�ض والعقارات واملمتلكات ،و�سحبت الإقامات،
وقطعت الو�شائج العائلية ،و�ألغت طلبات جمع ال�شمل ،و�أقامت جدار ال�ضم والتو�سع،
فطردت ع�رشات الآالف خارج املدينة ،وقد رافق هذه االنتهاكات على الدوام اعتقال
الآالف دون متييز بني كبري و�صغري �أو �شيخ وامر�أة.
�إال �أن كل تلك االنتهاكات ،مل تكن حائالً �أمام ا�ستئناف الفل�سطينيني مقاومتهم
وعملياتهم الفدائية ،فا�ستخدموا كافة الو�سائل امل�رشوعة يف التعبري عن رف�ضهم ملخططات
االحتالل و�أهدافه .وق ّدموا �أمثلة بارزة يف م�سرية الن�ضال الفل�سطيني ،وكانوا رافعة
له يف الكثري من املحطات .وبرز ذلك جليا ً يف االنتفا�ضة الثانية ،حيث �سخر املقاومون
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املقاومة الفل�سطينية لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س
املقد�سيون خربتهم يف الواقع الإ�رسائيلي غرب املدينة يف خدمة املقاومة الفل�سطينية
ب�شكل عام .وكان لهذه املقاومة نتائج ملمو�سة يف �إدخال الرعب على املجتمع الإ�رسائيلي،
فازدادت وترية الهجرة اليهودية العك�سية خارج املدينة والأر�ض الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل
اخل�سائر الإ�رسائيلية اجل�سيمة يف القطاعات الأمنية والتجارية وال�سياحية.
وقد عانى الفل�سطينيون من �سلبية القريب والبعيد وكذلك املجتمع الدويل ،فبالرغم
من الإيجابية الكامنة يف بنود القانون الدويل واالتفاقيات الأممية من املوقف من مدينة
القد�س ،وكذلك “الإيجابية النظرية” املتمثلة يف مواقف املجتمع الدويل� ،إال �أن ذلك كله مل
ُيرتجم عمليا ً وواقعا ً ملمو�سا ً يحقق العدل للفل�سطينيني وميكنهم من حتقيق م�صريهم.
بل على العك�س من ذلك ،فقد امتازت �أغلب املواقف الدولية بالكيل مبكيالني ،ففيما �أعربت
هذه املواقف عن “تفهمها” ل�سلوك االحتالل ،فقد بذل املجتمع الدويل جهده يف ال�ضغط
على الفل�سطينيني و�إخ�ضاعهم لإمالءات دولة االحتالل.

276

