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 تقدیر موقف

 نیسان/ إبریل –التصعید المحتمل في رمضان 

 سیناریوھات قلقة

 عرابيساري 

 مقدمة: حركة ما بین التصعیدین

لفلسطینیة، األوساط اببریل/ نیسان، باحتماالت التصعید في رمضان القادم، المزامن إل ت تنحصر التوقعاال

 ا في األوساطالمذكورة، أكثر حضورً  د یكون التقدیر بخصوص احتماالت التصعید في الفترةإذ ق

ھذه التوقعات التي تتداولھا أوساط فلسطینیة اإلسرائیلیة، السیما العسكریة واألمنیة منھا، مما یعني أن 

 تخلو من الرغبویة أو التوجس.

سیاسیة وأمنیة وعسكریة واسعة،  قد تجاوزت المخاوف اإلسرائیلیة، األحادیث اإلعالمیة، إلى خطواتل

ر لبید وزیر یائی في التاسع من آذار/ مارس، التقى فقدالحدود الفلسطینیة إلى اإلقلیم والعالم،  ت منانتقل

وذلك بعد ، iخارجیة االحتالل، حسین الشیخ وزیر الشؤون المدنیة وعضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر

الموقع اإللكتروني لصحیفة "یدعوت نشره وكان تقریر  ،iiفي كانون الثاني/ ینایراجتماع سابق بینھما كان 

 رئیسةسھ على رأبأوساط أمنیة إسرائیلیة ، قد تحدث عن لقاء سري جمع الشیخ ت)(واي ن أحرنوت"

مكتب وزیر األمن اإلسرائیلي، معیان إسرائیلي، ومنسق أعمال الحكومة اإلسرائیلیة في األراضي 

 .iiiالفلسطینیة المحتلة، غسان علیان

/ مایو أیارعات لتنفصل عن سلسلة االجتماعات التي تلت معركة "سیف القدس" في لم تكن ھذه االجتما

الماضي، والتي نشطت بعدھا الزیارات الدولیة ذات الطابع السیاسي واألمني لكل من السلطة الفلسطینیة 

، ivالماضيأواخر أیار/ مایو أنتوني بلینكن لرام هللا وزیر الخارجیة األمریكي  زیارةودولة االحتالل، ك

 رامل عمرو ھادي اإلسرائیلي الفلسطیني الملف عن والمسؤول األمریكي الخارجیة وزیر مساعدوزیارة 

 لمقر بیرنز ویلیام) 	(CIA األمریكیة المركزیة المخابرات مدیرزیارة  و v،2021 یولیو/ تموز في هللا

 الخارجیة البریطانیة االستخبارات مدیروزیارة  vi،2021 أغسطس/ آب في هللا رام في السلطة رئاسة

(MI6) مور ریتشارد،vii  ثم اللقاء المطول بین الرئیس محمود عباس ووزیر الحرب اإلسرائیلي جانتس

وفي السیاق نفسھ كانت  .ixثم لقاء آخر في منزل جانتس نھایة العام الماضي، viiiفي آب/ أغسطس الماضي

واالجتماع الثالثي في  x،2021 أغسطس/ آب في هللا لرام كامل عباس المصریة المخابرات مدیر زیارة
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 هللا بدع األردني والملك عباس، محمود والفلسطیني السیسي، الفتاح عبد المصري الرئیس بینالقاھرة 

 .xiالثاني

لم تكن ھذه الحركة المكثفة، إال وعیًا بما تمثلھ أحداث القدس المتدحرجة العام الماضي (باب العمود، الشیخ 

الحدث، ب اقتحام األقصى)، وصوالً لمعركة "سیف القدس"، وااللتحام الشعبي الفلسطیني الواسعجراج، 

وعلى النحو الذي ، 1948بما یشمل الضفّة الغربیة، وقطاع غّزة، وشرقي القدس، واألراضي المحتلة عام 

ل المقاومة ھیر حو، وإعادة التفاف الجماحضور اإلعالمي والسیاسي للقضیة الفلسطینیة من جدیدارتفع بال

، مع توسع مظاھر التضامن معھا واإلدانة لالحتالل اإلسرائیلي، واإلحراج العمیق الفلسطینیة ورموزھا

 بت بھ موجة التطبیع العربیة األخیرة.یالذي أص

وال یمكن والحالة ھذه فصل االتصاالت األمنیة والسیاسیة الجاریة، عن تلك التي تلت معركة "سیف 

وأرادت حینھا، االعتبار من الحدث، بمحاولة منعھ مجددًا، من خالل تقویة السلطة الفلسطینیة القدس"، 

، وھو األمر الذي استثمرتھ السلطة بدورھا إلثبات أھمیتھا للرعاة اإلقلیمیین والدولیین، مع اقتصادیًا

ذات  مجمل اللقاءات في سیاق ذلك االستثمار، لتكون توظیف أزماتھا االقتصادیة المتراكمة والمتتابعة

 .، وھو ما انعكس في مجمل التوسع في التعاطي األمني مع الفعالیات الوطنیةxiiطبیعة أمنیة واقتصادیة

دون أن یقتصر األمر على ذلك، فمن المتوقع أن تكون ترتیبات المرحلة القادمة فیما یخص حركة فتح 

 ،ات صلة عضویة بالمشھد األمني واالجتماعي، السیما وھي ذفي تلك اللقاءات وقیادة السلطة حاضرة بقّوة

 فأي فراغ، أو فوضى، من شأنھ أن ینعكس على مستوى االشتباك مع االحتالل اإلسرائیلي.

ھا، لجملة عوامل یأتي ذكرعلیھ فإّن االستعداد األمني والسیاسي في المؤسسة اإلسرائیلي، ھو المتوقع، و

مستویات أمنیة مباشرة مع الوالیات المتحدة األمریكیة،  یق علىنسومن صور ھذا االستعداد العملي، الت

 مكتب ئیسرلیلتقي آذار/ مارس  13في  لواشنطن بار رونین اإلسرائیلي الشاباك رئیسزیارة كما في 

لتصعید في لتكون احتماالت ا، السیبراني الدفاع في كبار ومسؤولین راي، كریستوفر الفدرالي التحقیقات

ھذه اللقاءات، بحسب األوساط اإلعالمیة اإلسرائیلیة، وذلك نیسان/ إبریل مما ھو مطروح في  -رمضان

 .وسط تحذریات متعددة صدرت عن جیش االحتالل وجھاز "الشاباك"

حفًزا ت في حین تخشى بعض األوساط السیاسیة اإلسرائیلیة، من أن تخلق ھذه التحذریات في المقابلو

ضان مالتصعید في رمنع  ، فإّن المستوى السیاسي اإلسرائیلي بنفسھ ینشط صراحة لمحاولةxiiiفلسطینیzا

القادم، ویسعى للتنسیق مع القوى اإلقلیمیة، ودفعھا لممارسة نفوذھا على ھذا الصعید، كما في زیارة وزیر 

ائھ بالملك األردني عبد هللا الثاني، والتي ، ولقآذار/ مارس 10في  یائیر لبید لألردن الخارجیة اإلسرائیلي

 التي الفترة في خاصة التفاھم، وتعزیز التوتر لتھدئة امعً  العمل ضرورة على اتفقنا"قال فیھا (أي البید): 
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وقد تبع ھذه الزیارة تقاریر إسرائیلیة تتحدث عن زیارة للمك  ،xiv"الفصح وعید رمضان شھر تسبق

أوساط إعالمیة  زعمتكما  xv،األردني إلى رام هللا للمساھمة في منع التصعید المحتمل في رمضان القادم

التحضیر للقاء یجمع بین وزیر األمن الداخلي اإلسرائیلي عومیر باریلف وبین الرئیس الفلسطیني إسرائیلیة 

أن لقاء قد عقد بالفعل، بحسب تسریبات اإلعالم ، بید xviعباس لمنعد التصعید في رمضانمحمود 

وزیر األمن الداخلي اإلسرائیلي عومیر باریلف وبین وزیر الشؤون المدنیة في السلطة اإلسرائیلي، بین 

 .xviiفسھاالمصادر نلالستعداد لشھر رمضان القادم، بحسب وكان االجتماع مقرًرا ، الفلسطینیة حسین الشیخ

 عن المخاوف اإلسرائیلیة:

 یمكن الحدیث عن خمس جھات تأتي منھا المخاوف اإلسرائیلیة:

، وما كشفت عنھ من ممكنات اقتراب العھد بأحداث أیار/ مایو (معركة سیف القدس) الماضیة -األولى

 ز نسبي لدى الجماھیر،التصعید العالیة، بالدالالت السیاسیة الھائلة لذلك، وأھمھا حصول عملیة تجاو

واالنحسار الكبیر في شعبیة السلطة الفلسطینیة، لصالح االنحیاز لعملیات الھندسة التي مورست علیھا، 

 الظاھر لخیار المقاومة الفلسطینیة، وھو األمر الذي تجلى فعلیًا في ھتاف الجماھیر للمقاومة الفلسطینیة

. فاالتساع 1948یة، وحتى في األراضي المحتلة عام في كل مكان، في القدس، والضفة الغربورموزھا، 

 ، واتصال العھد بھا یمكن أن یفضي إلى تجدیدھا.في الحركة الجماھیریة، یعني أنھا لم تكن عابرة

مثلت معركة "سیف القدس" رافعة تعبویة للجماھیر، دفعت بحركة كفاحیة مستمّرة لم تتوقف،  -الثانیة

إحصائیات جیش االحتالل نفسھا، فإّن أعمال المقاومة فبحسب ، 2014منذ العام  تندرج في سلسلة الھبّات

 حجارة، رشق حادثة 5532 فقد وقع (بحسب إحصائیاتھ)،، 2021في الضفة الغربیة تصاعدت في العام 

بالرغم من كون عدد العملیات  	.xviiiطعن عملیة 18 و نار، إطالق ھجوم 61و مولوتوف، زجاجة 1022و

عن السنوات األربع التي سبقتھا، فإّن عدد القتلى اإلسرائیلیین ھو األقل، األمر الذي  2021ي ھو األعلى ف

لتربط ھي بدورھا، بین العام ، 2014أن ھذه السنة، تندرج في الحالة الكفاحیة المفتوحة منذ العام یعني 

تشرین الثاني/ نوفمبر الماضي رصد بدفع من "معركة سیف القدس"، ففي شھر 2022وبین العام  2021

 ھجمات"االحتالل عشر عملیات وصفھا بالكبیرة إلى جانب العملیات الصغیرة، وصنف ھذه العملیات إلى 

 وعملیات نار، إطالق عملیاتو ،حماس أو ،اإلسالمي الجھاد حركة في أعضاء أو ،منفردة ذئاب ھاتنفذ

مصادرة كان من صوره االحتالل بتحفز أمني عال  وھو ما قابلھ جیش .xix"وطعن ،حجارة وإلقاء س،عد

 .xxفلسطینیًا 2288 واعتقال ،أسلحة مصانع تسعة ریدمتو ،بندقیة 397 و شیكل، 11386.270
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ارتفاًعا في أعمال المقاومة في  "الشاباك اإلسرائیلي"یرصد جھاز  -وفي اتصال بین العامین-من جھتھ 

 فقد بلغت أعمالوعلى نحو یتركز في الضفة الغربیة، وبصورة متصاعدة،  2022الربع األول من سنة 

عمالً في الضفة  171عمالً مقاوًما منھا  187 "الشاباك"بحسب إحصاءات المقاومة في شباط/ فبرایر 

عمالً في  116بینما كانت في الشھر الذي سبقھ عمالً في القدس وعمل واحد في قطاع غّزة،  15الغربیة و

، وھي أرقام أعلى مما كانت علیھ في xxiعمالً في القدس دون وجود أحداث في قطاع غزة 25الضفة و

عید تصثمة حالة  مما یعني أن، شھري تشرین الثاني/ نوفمبر وكانون األول/ دیسمبر من العام الماضي

 موجودة أساًسا.

برایر)، وشباط/ فبحسب تصنیف جھاز الشاباك، فإن العملیات كانت في الشھرین (كانون الثاني/ ینایر 

 على النحو التالي:

عملیات إطالق نیران،  6عملیة إضرام نیران،  11عملیة دعس،  1عملیة طعن،  1كانون الثاني/ ینایر: 

 زجاجة حارقة. 101عبوة أنبوبیة،  17

 .xxiiزجاجة حارقة 136عبوة أنبوبیة،  29عملیة إطالق نیران،  14إضرام نیران،  5شباط/ فبرایر: 

تشیر ھذه اإلحصائیات إلى التصاعد في العمل النوعي، وذلك دون احتساب حوادث الرشق بالحجارة، 

، فقد لطعنوالذي تجددت فیھ عملیات ا، xxiiiأن تزید ھذه األرقام مع نھایة شھر آذار/ مارس، ومن المتوقع

بئر السبع نفذھا فلسطیني من النقب وأدت كانت في  آخرھا، xxivعملیات 7آذار/ مارس  22بلغت حتى 

وھو األمر الذي  أعداد الشھداء.، وزیادة في xxviعملیات إطالق النارفضالً عن ، xxvإسرائیلیین 4لمقتل 

 xxvii.2022، أخذت تتكرس أكثر ھذا العام 2014یعني أن ثمة حالة مقاومة مستمرة منذ العام 

 ذا االنحسارھ ویمكن تلخیص .انحسار شعبیة السلطة الفلسطینیة، مما ینم عن حالة استیاء واسعة -الثالثة

تراجع وتوسع استنادھا للقوة األمنیة، وبھ الجماھیر،  دُ عِ السیاسي، ومن ثم فال أفق تَ  السلطة في فشل مشروع

لى تغطیة عفقد باتت السلطة الفلسطینیة غیر قادرة قدراتھا االقتصادیة بما یقلص من شبكتھا الزبائنیة، 

ر عن ، وذلك بحسب تقریر صاداالقتصاد في حاسمة باستثمارات القیام فضالً عنالحد األدنى من نفقاتھا، 

من xxix %75قد دفعت السلطة و، xxviiiاألوسط الشرق في السالم لعملیة الخاص المتحدة األمم منسق مكتب

، xxxiى رواتب شباط/ فبرایر، حتxxxمنھا بعد ذلك %80وظلت تدفع  2021تشرین الثاني/ نوفمبر  رواتب

باإلضافة إلى تنامي  ،xxxiiازدادت اتساًعا بعد الحرب الروسیة/ األوكرانیةوذلك بالتزامن مع موجة غالء 

المخاوف من ترتیبات المرحلة  تضاف إلى أن وھي معطیات یمكن، xxxiiiالتقاریر المختلفةالفساد بحسب 

من ثم یمكن والسیما بعد إلغاء قیادة السلطة لالنتخابات التشریعیة،  حركة فتح والسلطة،قیادة في  القادمة
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ما مع ، السیاالنحسار أن ینعكس في زیادة الشرائح المنخرطة في المواجھة ضد االحتالل اإلسرائیلي لھذا

 .ألعمال المقاومة 2022التصاعد الملحوظ في مطلع العام 

بالرغم مما یراه االحتالل اإلسرائیلي إنجاًزا على مستوى جبھة المقاومة في غزة، من حیث  -الرابعة

 ،xxxivبالمقارنة مع وضع جبھة غزة من بعد الحروب السابقة"معركة سیف القدس"، الھدوء من بعد انتھاء 

اط خر، وال تستند إلى تفاھمات صلبة، فضالً عن كون انفإّن التھدئة مع المقاومة في غّزة تبقى ھشة

، وھو ما یعني احتماالت أن المقاومة في أحداث رمضان الماضي، اتصلت بجملة وقائع في مدینة القدس

. یتسم ھذا العامل xxxvعلى الخط دافعًا لدخول المقاومةفي رمضان في القدس  قادمة أي مواجھاتتشكل 

أثیر مزدوج ت، ذات المرتبط بجملة حسابات بالجھوزیة الدائمة، ویتعلق بالدرجة األولى بقرار قیادة المقاومة

 مواجھة لخلق فرص لرفعكالحصار في قطاع غّزة، المستمّر الذي من جھة قد یشكل دافعًا لالنخراط في ال

الحصار وتحسین بیئة المقاومة، ومن جھة قد یكون كابًحا حین دراسة ھذه الفرص جدّیzا وأخذ العوامل 

قاومة الم ، مما یعني أن دخولوكذلك الظرف االجتماعي داخل قطاع غّزةاإلقلیمیة والدولیة بعین االعتبار، 

 .منھ نتیجة لتدحرج ضاغط متعلق بقرار واع أكثرعلى الخط  المسلحة من غزة

 22حتى  أبریل /نیسان 16فصح الیھودي من لأھمھا تزامن عید اواستمرار عوامل التثویر،  -الخامسة

مما قد یجعل المسجد األقصى من جدید عامل المواجھة األھم، في من الشھر نفسھ، مع شھر رمضان، 

 بحمایة الحكومة اإلسرائیلیة، التي باتت تدفع نحو حال اندفعت میلیشیات المستوطنین القتحام المسجد،

م ، في سیاسة لم تكف عنھا منذ العاتكریس الوجود الیھودي في المسجد األقصى أثناء الشعائر اإلسالمیة

، بدعوى االحتفال بیوم رمضان 28 مع بالتزامن ،2019 الثاني من حزیران/ یونیو اقتحامكما في ، 2019

 مع بالتزامن ،"المعبد خراب" ذكرى بمناسبة 2019 آب/ أغسطس 11 قتحاما، و"توحید شطري القدس"

 رمضان، 28 مع بالتزامن ،2021 أیار/ مایو 10 في االقتحام محاولةو ،األضحى عید من األول الیوم

 شھر من الثامن مع بالتزامن ،2021 تموز/ یولیو 18 في" المعبد خراب" ذكرى بمناسبة األقصى اقتحامو

 .xxxviبیومین األضحى عید قبل الحجة ذي

آذار/  25في  ًراالذي كان مقرإضراب األسرى الجماعي عن الطعام، من عوامل التثویر المحتملة كذلك، 

، xxxviiiضرابجدّد األسرى قرار اإلضراب بعدما ظھرت أنباء تفید تعلیقھم اإلوذلك في حال ، xxxviiمارس

على أیة حال فإّن التصعید داخل سجون االحتالل حدث مفتوح بدوره، كما أن اعتداءات المستوطنین و

التوسع االستیطاني في بنیتھ التحتیة، إلى االعتداء المباشر على الحیاة والممتلكات، وباإلضافة تجاوزت 

قى بالفعل في رمضان فإّن عوامل التثویر ھذه قد تتالإلى أنماط المقاومة الحاضرة بین یدي رمضان، 

 القادم.
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 عن اإلجراءات اإلسرائیلیة:

والتوسع  لالستعمار الذي تمثلھ "إسرائیل" على النفي ةالجوھرانی بنیةال قیامتتمثل المعضلة اإلسرائیلیة، في 

، في حین أنھا في الوقت نفسھ تسعى لمحاصرة أي احتمال للتصعید، ال بالتفوق األمني وتكریس الوقائع

مة "التحسینات االقتصادیة" والتي تحتل درجة متقدواالستخباراتي الكاسح فحسب، بل بإجراءات من قبیل 

الفلسطینیین  لفي لقاءات المسؤولین اإلسرائیلیین بمسؤولي السلطة الفلسطینیة، ومن ذلك زیادة أعداد العما

، لشراء الھدوء بھذا النوع xxxixومحاولة نقل ھذه التجربة إلى قطاع غّزة، 1948في األراضي المحتلة عام 

تزید من ل من الرشى االقتصادیة، والتي تخاطب المسؤولیة السلطویة الفلسطینیة والمجتمع في وقت واحد

ظ ، وإن كانت تحتفة عموًما، المتبعة في الضفةكما أن اإلجراءات األمنی ،قدرتھا على تقیید إرادة المواجھة

بطابع العقاب الجماعي، كما ھو في البنیة األمنیة االستیطانیة (من حواجز دائمة، وسیاسات فصل..)، فإنّھا 

ون دمج الجماھیر شعوریًا بالحدث في الوقت نفسھ، تسعى إلى الفعل الموضعي، والمؤقت، بما یحول د

 النضالي.

یمكن أخذ قرار "المحكمة العلیا اإلسرائیلیة" بتجمید قرار إخالء أربع عائالت  على مستوى القدس،

بوصفھ ، xlفي ملكیة األرض المقامة علیھا المنازل إلى حین البتّ من حي الشیخ جراح بالقدس، فلسطینیة 

ك وكذل القادم،قراًرا أمنیًا، أكثر منھ قضائیًا، ویھدف إلى نزع واحد من أھم عوامل التثویر قبل رمضان 

التابعة لالحتالل امتناع شرطة االحتالل عن وضع حواجز في  "بلدیة القدس"شرطة االحتالل وإعالن 

ما حصل في رمضان الماضي من اشتباكات على إثر ذلك، ولكن لتجنب القادم رمضان في باب العمود 

لمقدسي اساتھا للھمینة على المجال ابالتعاون مع المنظومة األمنیة اإلسرائیلیة، وفي سیاق سی"بلدیة القدس" 

تخطط إلقامة فعالیات ثقافیة باألدوات الناعمة، وضمن سیاسات االلتفاف على إنجازات المقدسیین، 

االعتداء الواسع لشرطة االحتالل على المحتفلین الفلسطینیین وھو ما یفسر ، xliبإشرافھا في باب العمود

تجمعھم الستقبال فرق الكشافة التي تحتفل ، أثناء 2022شباط/ فبرایر  28یوم بذكرى اإلسراء والمعراج 

 .xliiبھذه المناسبة

وعلى أّي حال فقد تحدثت المؤسسة اإلسرائیلیة بالفعل عّما أسمتھ "سلسلة من التنازالت االقتصادیة للسلطة 

ضاع االقتصادیة كما أنھا تراھن على أّن حركة حماس مھتمة بتحسین األو، xliiiالفلسطینیة قبل رمضان"

حّي الشیخ جراح فقط، وإن كان الموقف على نحو قد یحول دون دخولھا في مواجھة ألجل في قطاع غّزة 

لشیخ خفض االستفزاز في حّي اتحدثت عن ضرورة و، قد یتغیر بسبب أحداث في المسجد األقصى تحدیدًا

بمعنى أن ثمة أوساًطا األقصى،  والمسجد قدسإلى ال "تسلل األحداث"بذل الجھد المطلوب لمنع جراح، و
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تنفیذ تدابیر من شأنھا تخفیض احتماالت التصعید في رمضان في المؤسسة اإلسرائیلیة ترى إمكانیة 

 .xlivالقادم

یتضح أن أسالیب نزع التوتر، قد ال تكون فاعلة كافیة، السیما إن دفع االحتالل نحو اقتحام المسجد األقصى 

ضمن سیاسة تطبیع الوجود الیھودي في المسجد حتى أثناء الشعائر اإلسالمیة، فكما سلف، في رمضان، 

فإّن االحتالل یسعى لاللتفاف على أي إنجاز للمقدسیین، إما بالعودة لتكریس ھیمنتھ باألدوات الناعمة، أو 

ت الل عن سیاساالفعل ثم العودة إلیھ في وقت الحق، مما یعني أنھ ال تراجع في منظور االحتبتجمید 

مكن فبعدما تعھا یومیًا، ثم سعى لتطبیعھا أثناء الشعائر اإلسالمیة، اقتحام المسجد األقصى بعدما طبّ 

مما دفع االحتالل  2021و أیار/ مای 10 في الماضي رمضان من 28 الیوم اقتحامالفلسطینیون من إفشال 

في األعیاد  خاصة االقتحامات عادت بعد ذلك،فإّن سیاسات  ،2021 عام خاللا یومً  19 االقتحاماتلتجمید 

یكون النجاح في إفشال اقتحام رمضان العام الماضي مما قد یدفع االحتالل لمحاولة تكریس أن ، xlvالیھودیة

ھو النجاح األخیر فلسطینیzا، لیكون المشھد إزاء معضلة االحتالل ما بین السعي لتكریس الوقائع ونفي 

 صیل وبین سعیھ في الوقت نفسھ لمنع الرد الفلسطیني على سیاساتھ ھذه.الفلسطینیین عن حیزھم األ

 ،بطبیعة االحتالل، ومع استمرار احتمال التصعید قائًما، فإّن االحتالل لن یكتفي بالتأھب االستخباراتي

وبمحاوالت النزع المؤقت لفتیل التوتر، وإنما سوف یستعد على نحو أوسع، لمواجھة قد تتطلب منھ 

 ھاالتي بعث رسالةالوفي ھذا اإلطار جاءت ًرا أمنیًا وعسكریًا أضخم مما كان علیھ العام الماضي، استنفا

یدعوھم فیھا  والتي، العسكریین للقادة بلوت آفي العمید اإلسرائیلي بالجیش الغربیة للضفة فرقة قائد

بكل ما یعنیھ  والعسكري، مما یعني االستعداد األمني xlviداد الحتماالت تصعید واسع في رمضانعلالست

 .العتقالا استقبال قوات التعزیز ومعسكرات تجھیز معسكراتو االستعداد بالمناورات، ذلك، بما في ذلك

 المسارات المحتملة:خالصة في 

 :أو متدحرج تصعید مؤقت -أوالً 

سیما مرتبط بالمسجد األقصى تحدیدًا، الیدفع مجمل الظرف العام لالعتقاد بإمكانیة االستجابة لعامل تثویر 

 في: أھمھا یمكن تلخیصمع اجتماع جملة عناصر 

	.استمرار تأثیر معركة سیف القدس -

	.تصاعد أعمال المقاومة في الضفة والقدس مطلع العام الجاري -

	.األحداث في النقب -

	.أوضاع األسرى في السجون -
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	.ھشاشة التھدئة مع المقاومة في غزة -

	.السلطة وتراجع قدراتھا االقتصادیةانحسار شعبیة  -

، والذي قد یكون شرارة مسجد األقصىال حامتزامن األعیاد الیھودیة مع رمضان ومخططات اقت -

	التفجیر.

وامتالك ة، للجھوزی في الساحة الرئیسة لألحداث (القدس والضفة) افتقاد فصائل المقاومةلكن وبالنظر إلى 

من قضیة  بوبسبب موقف السلطة غیر المرحّ ات بأدواتھ الخشنة والناعمة، االحتالل للخبرة في تفكیك الھبّ 

ى بمعنى أن المستو تتطور إلى مواجھة أوسع.دون أن ل ھذه الھبّة إلى حلقة في سلسلة، قد تتحوّ ، المواجھة

 .2021، 2019، 2017 ،2015ات: قد یتراوح في حدود المستویات المتباینة في ھبّ 

العامل ھنا ذاتي صرف، متعلق بحسابات . ةغزة، في التأثیر على مجرى الھبّ  منیدخل عامل المقاومة 

ة، ومن حیث الظرف اإلقلیمي والدولي، ومن حیث المقاومة في غزة، من حیث تأثیر تدخلھا على الھبّ 

 .استعداد بیئة المقاومة في غزة لمواجھة مسلحة

ید المقاومة تعة بالفعل، ثم الذاتي، في حال انفجار الھبّ ة فرصة التمدد من المرجح أن المقاومة قد تعطي للھبّ 

ة. وعلى أي حال قد تأخذ المقاومة بعین االعتبار أن تدخلھا دراسة خیاراتھا، على ضوء الدفع الذاتي للھبّ 

 التمدد األوسع جغرافیًا وإن كان مؤقتًا.ة رمضان الماضي ھو الذي منحھا في ھبّ 

 تصعید شامل وواسع: -ثانیًا

غم من أّن حالة السیولة الضمنیة في الواقع الفلسطیني والمنطقة والعالم، قد تجعل من احتماالت ھذا بالر

ف ھا الموقرة، وأھمّ وط الموضوعیة للشمول والسعة ما تزال غیر متوفّ شرالمسار قائمة في الواقع، فإّن ال

ة، كما أن مفاجآت تبقى محتمل، وإن كانت الاإلیجابي للسلطة الفلسطینیة، وجھوزیة الفصائل الفلسطینیة

وقعات في یجعل التالدیمومة الشعبیة قد تمنح الفصائل الفرصة إلعادة بناء نفسھا، بید أن المعطى الراھن 

 .xlviiھذا االتجاه أكثر تواضعًا، وإن كان ال ینبغي إغفالھا

 قلق:ھدوء تصعید عابر، أو  -ثالثًا

ثنائي، استتمریر شھر رمضان دون حصول تصعید تراھن أوساط في االحتالل اإلسرائیلي، على إمكانیة 

وذلك بتجمید العدید من اإلجراءات التي من شأنھا أن تدفع نحو التصعید، السیما في حي الشیخ جراح 

سیق ركة، والتنرفع مستوى المحفزات االقتصادیة والتسھیالت في الحوساحة باب العمود، والعمل على 

والدفع نحو تكثیف حسابات المقاومة في غزة من خالل مع السلطة الفلسطینیة، وبعض الدول اإلقلیمیة، 
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موقف المؤسسة ح ھو المرجّ  العامل األھمّ البوابة االقتصادیة وتأثیر بعض القوى اإلقلیمیة، بید أّن 

ناء تسعى لالستمرار في سیاسة االقتحام أثالصھیونیة السیاسیة واألمنیة من اقتحام المسجد األقصى، فھل 

ھل یكون و ؟وھل یكون االقتحام في أوقات الذروة وكثافة الوجود الفلسطیني أم ال ؟المناسبات الدینیة أم ال

 ومفرًطا في االستفزاز أم یكون محدودًا لحفظ ماء الوجھ؟ضخًما 

 خاتمة:

ت التصعید في رمضان القادم، وتحدیدًا بسبب المختلفة حول احتماالحاولت ھذه الورقة قراءة التوقعات 

باقتحام المسجد  2019ة االحتالل التي یسعى لتكریسھا منذ العام تزامنھ مع األعیاد الیھودیة، وسیاس

وحضور جملة من عناصر التثویر، مع تصاعد الفعل الكفاحي األقصى أثناء المناسبات اإلسالمیة، 

كما یظھر مطلع ھذا العام، وقوة الرفع المعنوي لمعركة سیف للفلسطینیین في الضفة الغربیة والقدس 

 القدس التي لم تزل حاضرة.

ت ة، وتقدیم ما یسمیھا تسھیالیسعى االحتالل لتمریر رمضان، من خالل تجمید بعض اإلجراءات المستفزّ 

ام المسجد ح، إال أن اقتاقتصادیة وأخرى في حركة الفلسطینیین، والتنسیق مع السلطة وبعض قوى اإلقلیم

في ھذا السیاق، ثم یلیھ حسابات المقاومة  وشكلھ، یبقى العامل األھمّ  -إن حصل-األقصى من عدمھ، وتوقیتھ 

 في غزة.

 ةموقف السلطة غیر اإلیجابي تجاه فكرة المواجھة، وعدم جھوزیة التنظیمات اللتقاط الھبّ وبالنظر إلى 

واتساعھا یبقى متواضعًا، مع عدم تغییب المفاجآت في ظرف د الھبة وشمولھا وتطویرھا، فإّن التوقع بتمدّ 

 من السیولة الضمنیة.

i ،تغریدة لحسین الشیخ على موقع تویتر یعلن فیھا لقاءه بلبید .https://bit.ly/3MQgOGl 
ii ،تغریدة سابقة لحسین الشیخ على موقع تویتر .https://bit.ly/3MQ1lGn 
iii. הפלסטינית ברשות בכיר עם נפגשה הביטחון שר של המטה ראש: ברמאללה חשאית פגישה ،ynet، 7/3/2022، 

https://bit.ly/3KPPp5E 
iv .25/5/2021، موقع صحیفة القدس العربي، عباس مع اجتماعا ویبدأ هللا رام یصل بلینكن ،https://bit.ly/3CVEV1E 
v .11/7/2021 العربي، القدس البحث، قضایا أبرز السیاسي والمسار غزة وملف أبیب وتل هللا لرام زیارة یبدأ األمریكیة الخارجیة في مسؤول، 

https://bit.ly/39eFwO0 
vi .مدیر CIA 11/8/2021 اإلخباریة، قدس شبكة السلطة، تقویة لبحث هللا رام في، https://bit.ly/3lzWrQS 
vii .11/8/2021 ، 48عرب هللا، رام في بریطاني – أمیركي وحراك.. وغانتس بینیت یلتقي بیرنز، https://bit.ly/3CptpKJ 
viii .31/8/2021 العربي، القدس ،”غانتس -عباس“ اجتماع ضمن جدیدة تفاھمات عن الكشف، https://bit.ly/3Ck99Kh 
ix .موقع الجزیرة  ،االنقسام یعمق لقاءھما تعتبر وحماس بالضفة األمني التنسیق باستمرار ویتعھد أبیب تل قرب بمنزلھ غانتس مع یجتمع عباس

 https://bit.ly/3JsSkRw، 29/12/2021نت، 
x .18/8/2021 ،48 عرب هللا، رام في المصریة المخابرات وفد یستقبل عباس، https://bit.ly/3Akg5Xo 
xi .2/9/2021 بالعربیة، إن إن سي شبكة موقع القاھرة، في ثالثیة وقمة.. عباس ومحمود عبدهللا الملك یستقبل السیسي، 

https://cnn.it/3hCbAA0 
xii :الخارجي العامل إلى السیاسي الوعد من الفلسطینیة السلطة لدى الشرعیة مرتكزات تحّوالت: علمیة ورقةساري عرابي، . انظر حول ذلك ،

 https://bit.ly/3L1udcK، 11/10/2021مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، 
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xiii .موقع المنطقة في األوضاع حول لواشنطن زیارة من اإلسرائیلي الشاباك رئیس عودة عن الكشف ،I24  ،2022آذار/ مارس  13اإلسرائیلي ،

https://bit.ly/3qmVgaS 
xiv .موقع الفلسطینیة واألراضي القدس في التصعید لبحث عمان في األردني العاھل مع یجتمع اإلسرائیلي الخارجیة وزیر ،i24  ،اإلسرائیلي
10/3/2022 ،https://bit.ly/3L5oqTG 
xv .22/3/2022، موقع قناة مكان اإلسرائیلیة، الموقف تصعید لمنع منھ محاولة في هللا رام الى سیصل األردني الملك: نبأ ،

https://bit.ly/3uqa9Kq	
xvi .15/3/2022، موقع صحیفة القدس المحلیة، رمضان قبل التصعید لمنع عباس سیلتقي بارلیف: تزعم عبریة قناة.. إسرائیلیة خالفات ،

https://bit.ly/3Nd0H5Z 
xvii .23/3/2022 )،7 ערוץاإلسرائیلي (وقع القناة السابعة ، פלסטיני בכיר עם נפגש לב בר: הפיגוע אחרי שעה חצי ،

https://bit.ly/36JARFK 
xviii .Attacks	up,	fatalities	down	in	the	West	Bank ,the	jerusalem	post,	10/12/2022,	https://bit.ly/3KWlclp 

xix.المصدر السابق . 
xx.المصدر السابق . 
xxi . ،موقع جھاز الشاباكhttps://bit.ly/3ueXKZM 
xxii السابق.. المصدر 
xxiii.كتب ھذا التقدیر قبل نھایة آذار/ مارس . 
xxiv.بحسب إحصاء الباحث .	
xxv .22/3/2022، موقع الجزیرة نت، السبع بئر في طعن بعملیة إسرائیلیین 4 مقتل ،https://bit.ly/3JGoQzB 
xxvi .18/3/2022، موقع صحیفة األخبار اللبنانیة، االشتباك على ثابتة الضفة: االعتقاالت تُكثّفان هللا ورام أبیب تل ،https://bit.ly/3wj3nZK 
xxvii ،16/2/2022 موقع متراس، ،فارقاً؟ 2014 عام جعل الذي ما. انظر عن ذلك: ساري عرابي ،https://bit.ly/3KYl6cT	
xxviii .11/11/2021، موقع األمم المتحدة، الفلسطیني والمالي االقتصادي للوضع السریع التدھور لمعالجة منسقة استجابة إلى یدعو أممي تقریر ،

https://bit.ly/3ikNZDR	
xxix .4/1/2022، موقع وكالة األناضول، منقوصة موظفیھا رواتب تصرف فلسطین.. الثاني للشھر ،https://bit.ly/37MRAsr 
xxx.وذلك إلى حین كتابة ھذا التقریر . 
xxxi .6/3/2022، موقع وكالة سوا اإلخباریة، شباط شھر عن الموظفین رواتب صرف ونسبة موعد تعلن المالیة وزارة ،

https://bit.ly/3IkDlYo 
xxxii .20/3/2022، موقع وكالة األناضول، األسعار غالء على یحتجون الفلسطینیین مئات.. الضفة ،https://bit.ly/3IqoR9i 
xxxiii .27/12/2021، موقع شبكة قدس، الفلسطینیة السلطة مؤسسات في بالجملة فساد.. 2021 عام ،https://bit.ly/3IvCzaV 
xxxiv . ،مصدر سابقAttacks	up,	fatalities	down	in	the	West	Bank 
xxxv .»18/3/2022 موقع صحیفة األخبار، ،القدس لنصرة متأّھبة المقاومة: االنفالت من یحذّر »الشاباك ،https://bit.ly/3qnGZe2 
xxxvi . ،21/2/2022، موقع متراس، مواجھة؟ أعتاب على األقصى ھل.. رمضان مع" الیھودي الفصح"علي إبراھیم ،

https://bit.ly/3KQD8xQ 
xxxvii .2022آذار/ مارس  16، موقع صحیفة العربي الجدید، مارس 25 في الطعام عن مفتوح إضراب خوض یقررون الفلسطینیون األسرى ،

https://bit.ly/3qks1Fs 
xxxviii .24/3/2022صحیفة العربي الجدید، موقع ، مطالبھم بتلبیة اتفاق انتزاع بعد الطعام عن إضرابھم یخوضوا لن الفلسطینیون األسرى ،

https://bit.ly/357cmls 
xxxix .6/3/2022، موقع صحیفة القدس المحلیة، تصعید أي مع الضیاع خطر یتھدده مؤقت حل …للغزیین العمل تصاریح ،

https://bit.ly/3N6POCE 
xl ."2/3/2022، موقع صحیفة األیام الفلسطینیة، بالملكیة البت حتى جراح الشیخ حي من عائالت إخالء توقف اإلسرائیلیة" العلیا ،

https://bit.ly/3L0LIu4 
xli .שכם בשער גדרות ברמדאן תציב לא המשטרה: שעברה בשנה העימותים בעקבות ،haaretz ،20/2/2022 ،

https://bit.ly/3qnK9hU 
xlii .28/2/2022، صحیفة القدس العربي، العشرات وإصابة المحتلة القدس في الفلسطینیین على وحشیة بطریقة تعتدي االحتالل شرطة ،

https://bit.ly/3qnmkqh 
xliii .מעריב، موقع صحیفة معاریف اإلسرائیلیة ("בגדה פיצוץ סף על לא עדיין אך, מתוח השטח: "הביטחון במערכת בכירים ،(
18/2/2022 ،https://bit.ly/3IA8Mhp	
xliv.المصدر السابق . 
xlv . ،مصدر سابق.مواجھة؟ أعتاب على األقصى ھل.. رمضان مع" الیھودي الفصح"علي إبراھیم ، 
xlvi .موقع القناة السابعة اإلسرائیلي "גפרור רק חסר, קיים כבר הבערה חומר: "ש"איו אוגדת מפקד. להסלמה נערכת ישראל ،
 https://bit.ly/3ulNCyG، 15/2/2022)، 7 ערוץ(

xlvii ،22/3/2022، 21، موقع عربي!أوسع النتفاضة الالزم والشرط الواقع. ساري عرابي ،https://bit.ly/3tzAVRG 


