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 المقدمة

 غالبیتھم بریل،إ \نیسان 14-1خالل أسبوعین من  18منھم 	فلسطینیًا، 47استشھد  منذ بدایة العام
منح بالثامن من الشھر ذاتھ  في نیتبیفتالي رئیس حكومة االحتالل نا بعد تصریحات استشھدو

	1 لشن حرب بال ھوادة على ما وصفھ باإلرھاب. تفویض للجیش

الذین قضوا برصاص  اشھیدً  47من بین الـقد كان ف لحقوق اإلنسان مرصد األورومتوسطيلل وفقًاو
أضعاف الفلسطینیین الذین  5الفتًا إلى أن ھذا العدد یمثل قرابة ، أطفال وامرأتان 8جیش االحتالل 

 2شھداء.  10في الفترة نفسھا من العام الماضي، والذي بلغ  جیش االحتاللبرصاص  استشھدوا

وفي سیاق سیاساتھا االستعماریة، بھدف فرض وقائع جدیدة على األرض، من خالل تغییر الواقع 
، كثفت سلطات االحتالل ومنذ مطلع ھذا العام تنفیذ مدینة القدسالجغرافي والدیموغرافي ل

لزماني ا المقدسة، وعملت جاھدة على تحقیق التقاسم مخططاتھا االستیطانیة والتھویدیة في المدینة
 والمكاني للمسجد األقصى المبارك.

وخالل شھر رمضان المبارك وفي سعیھا لتحقیق التقاسم الزماني والمكاني للمسجد األقصى 
ي على المصلین والمعتكفین ف ءالمبارك، كثفت قوات االحتالل من اقتحاماتھا للمسجد، واالعتدا

 \نیسان 15الموافق  ة من شھر رمضانداخلھ، وكانت ذروة ھذه االعتداءات في الجمعة الثانی
ومنذ مطلع العام  3آخرون".  400فلسطینیًا، واعتقل  150بریل الجاري، حیث "أصیب أكثر من إ

	4. فلسطینیًا 2140 نحو الجاري اعتقلت قوات االحتالل

في المقابل، شھد ھذا العام ارتفاًعا ملحوًظا في عملیات المقاومة النوعیة، وخسائر االحتالل في 
فبالنظر إلى معدل العملیات فإن أول ثالثة "، 1948الضفة الغربیة والقدس والداخل المحتل عام 

 5 ."2021أشھر من ھذا العام تعادل معدل العملیات السنوي في األعوام السابقة، عدا عام 

 4تنفیذ  جرىبریل ذروة عملیات المقاومة، إذ إ \نیسان 7مارس و \آذار 22وشكلت الفترة ما بین 
	6إسرائیلیًا.  13عملیات، أسفرت عن مقتل 

 مسار انتھاكات االحتالل

	انتھاكات االحتالل

ألول الربع ارصد مركز القدس للدراسات، انتھاكات االحتالل المتعددة ضد الفلسطینیین خالل 
 1147والتي بلغت  مارس) \ینایر، وحتى نھایة آذار \(الفترة من بدایة كانون ثاني ،2022لعام 
نفذه االحتالل ومستوطنوه ضد الفلسطینیین وممتلكاتھم، والتي اشتملت على الحواجز  اانتھاكً 

الدائمة وما یتبعھا من تقطیع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكریة الطیارة، وإغالق طرق 
	ومصادرة أراٍض، وسرقة أموال خاصة، وغیر ذلك من االنتھاكات.	رئیسة وحیویة وقرى،

منشأة قائمة، من بینھا  139المنشآت، فقد ھدمت ھدم تالل سیاساتھا في واصلت سلطات االحكما 
منازل أسرى وشھداء، في إطار سیاسات العقاب الجماعي التي ینتھجھا االحتالل، في مختلف 
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فبرایر،  \منشأة في شباط 57و	7ینایر،  \منشأة في كانون الثاني 44، إذ ھدمت محافظات الوطن
 9. مارس \منشأة في آذار 38و 8

منذ بدایة العام وحتى 	،أطفال وامرأتان 8برصاص جیش االحتالل منھم  فلسطینیًا 47فیما استشھد 
	.بریل الجاريإ \نیسان 14

عملیات إعدام  8تسجیل ما ال یقل عن لحقوق اإلنسان فقد تم  مرصد األورومتوسطيلل وفقًاو
ا جمیع الضحای االحتالل بذریعة االشتباه أو محاولة تنفیذ عملیة طعن، إذ ترك جیش ،میداني

ینزفون حتى الموت بعد إطالق النار علیھم، ولم یقدم لھم أي إسعاف، في مخالفة فاضحة لقواعد 
	القانون الدولي اإلنساني.

 6وجنین، وأشخاص في عملیتي اغتیال (إعدام خارج نطاق القانون) في نابلس  6 واستشھد
	10. الضفة الغربیة لمدن حتاللآخرون خالل اشتباكات مسلحة رافقت اقتحام قوات اال

أوضح المرصد األورومتوسطي أن تفویض المستوى السیاسي الرسمي اإلسرائیلي للجیش و
 دون أي قوات االحتاللإلطالق ید الطریق  مھد "حریة كاملة لدحر اإلرھاب"واألمن للعمل بـ

رى وبلدات وفي مدن وق، مبرر لقتل المدنیین الفلسطینیین والتنكیل بھم على الحواجز العسكریة
	.والقدس الضفة الغربیة،

تي حوادث قتل الفلسطینیین، وخصوًصا تلك العن مسؤولیة الالمستوى السیاسي اإلسرائیلي  محمًال 
	.جنود االحتالل تھدید لحیاةراح ضحیتھا نساء وأطفال عزل قتلوا بدم بارد دون أن یشكلوا أي 

الفلسطینیین في العام الجاري، بالتعلیمات الجدیدة لسیاسة إطالق ل زیادة أعمال قت المرصد وربط
، والتي منحت الضوء 2021 دیسمبر \كانون أول 20النار التي أقرھا الجیش اإلسرائیلي في 

ارة ینیین من ملقي الحجاألخضر للجنود في الضفة الغربیة لفتح النار على الشبان الفلسط
 ذي قال إنّ النفتالي بنیت  رئیس الحكومة اإلسرائیلیةوھو ما لقي ترحیبًا من  والزجاجات الحارقة.

	"ستسمح للجنود بالدفاع عن أنفسھم".ھذه التعدیالت 

الفعل ب دائًما ن سیاسة إطالق النار التي ینتھجھا الجیش اإلسرائیلي كانتفإ المرصد، بحسبو
ال ودون توفر مبدأ الضرورة والتناسب؛ إ ،فلسطینیین دون أي مبرر ًرا ما أفضت لقتلوكثی ،مرنة

أن التعلیمات الجدیدة جعلت من الضغط على الزناد مسألة ھیّنة على الجنود، في ظل وجود قرار 
	رسمي داعم وإجراءات تحمیھم من أي مساءلة.

 5 نایری \يفي كانون ثان استشھد، إذ تیجة لذلك، شھدت عملیات القتل زیادة الفتة خالل العامون
فلسطینیًا، في  18ارتفع العدد إلى  مارس \آذار فلسطینیین، وفي 6 فبرایر \شباط فلسطینیین، وفي

 .11بریلإ \یوًما فقط من شھر نیسان 14فلسطینیًا في  18 استشھدحین 

تي المدنیین، یأ التمادي اإلسرائیلي في استخدام القوة الممیتة ضد"على أن المرصد، شدد قد و
كنتیجة حتمیة لغیاب المساءلة الداخلیة في إسرائیل من جھة، ونتیجة لسیاسة المجتمع الدولي من 

	."جھة أخرى، والذي یسمح إلسرائیل في كل مرة باإلفالت من العقاب
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آلیات وھیئات األمم المتحدة المعنیة بالتحرك العاجل لحمایة المدنیین في األراضي  ودعا
ة، واتخاذ خطوات جادة لضمان المساءلة عن جرائم القتل المروعة التي تقترف الفلسطینی
	12ضدھم.

ومن بین  فلسطینیًا، 2140نحو  لاعتقلت قوات االحتال بریل،إ \نیسان 15وحتى  ومنذ مطلع العام
تركزت عملیات االعتقال في القدس، "و إمرأة 35طفل، وأكثر من  200المعتقلین أكثر من 

انتھاكات جسیمة بحق المعتقلین وعائالتھم، حیث سجلت العدید من الشھادات التي رافقھا وجنین، 
ما عملت ك كیلیة الثابتة التي تنفذھا سلطات االحتالل،نعكست جملة من الجرائم والسیاسات الت

على تطویر المزید من أدوات التنكیل، وتعمق انتھاكاتھا  سلطات االحتالل وبأجھزتھا المختلفة،
بنیة العنف الھادفة إلى سلب األسیر الفلسطیني فاعلیتھ وحقوقھ اإلنسانیة، وفرض مزید من  عبر

	.ة"السیطرة والرقاب

بحق معتقلین، 	أمر اعتقال إداري 400ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت سلطات االحتالل نحو 
 \شھر آذارغالبیتھم أسرى سابقون تعرضوا لالعتقال مرات عدیدة، وكانت أعلى نسبة خالل 

 13أمًرا. 195، حیث بلغت مارس الماضي

 في شھر نیسان/ إبریل مشاھد من سلوك قوات االحتالل األمني في الضفة الغربیة

 أبریل: حملة اعتقاالت تركزت في الخلیل \نیسان 25 •

بینھم  غربیةا من مدن الضفة المواطنً  12أبریل  \نیسان 25ثنین اعتقلت قوات االحتالل فجر اال
	قیادیان ومحررون.

إن قوات االحتالل اعتقلت القیادي في حركة حمـاس المحرر الشیخ فكتب إعالم األسرى لم ووفقًا
خضر الحروب من منزلھ في دورا جنوب الخلیل، والمحرر الشیخ إسماعیل حسین الحروب 

لساعات ا بعد احتجازھم والمحرر توفیق الحروب من دیر سامت، وتم اإلفراج عنھم جمیعً 
	والتحقیق المیداني معھم.

القیادي في حركة الجھـاد اإلسالمي المحرر خلیل  ت قوات االحتاللوفي إذنا غرب الخلیل اعتقل
محمد الخاروف، فیما احتجزت الشاب إیاد العواودة شقیق األسیر المضرب عن الطعام خلیل 

	العواودة.

مرشد زعاقیق وأبناءه المحررین محمد  ت قوات االحتاللوفي بلدة بیت أمر شمال الخلیل اعتقل
	.ومھند ومجدي بعد مداھمة منزلھم

والمطارد أمجد ، تم اعتقال األسیر المحرر سلیم أبو الرب من قریة مسلیةوفي مدینة جنین، 
 والشابین وائل سبتة وإسماعیل محیسن من بلدة العیساویة شرق القدس.، الداموني من بلدة قباطیة

14 

	اشتباكات في جنین •
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وتزامنت االعتقاالت مع مواجھات عنیفة اندلعت في بلدة قباطیة جنوب جنین رشق خاللھا الشبان 
وتمكن مقاومون من إطالق النار صوب آلیات االحتالل التي ، قوات االحتالل بوابل من الحجارة

	اقتحمت البلدة وخاصة في المنطقة الشرقیة.

صة على أسطح المنازل في بلدة قباطیة وجبل وأفاد شھود عیان بأن قوات االحتالل نصبت القنا"
وأضافوا أن قوات خاصة داھمت عدة منازل في البلدة، وأجرت فیھا عملیات تفتیش  الداموني.

 15". وتخریب في ممتلكات المواطنین

	نیسان أبریل: شھید في جنین خالل اشتباك مع االحتالل 27 •

آخرون، برصاص قوات االحتالل، فجر یوم وأصیب ثالثة عاًما)  18الشاب أحمد مساد ( استشھد
 اقتحام قوات االحتالل لمدینة جنین ومخیمھا.بعد  أبریل \نیسان 27 األربعاء

ا، ونفذت ا عسكریً جیبً  70محاور بأكثر من  5اقتحمت مخیم جنین من وكانت قوات االحتالل قد 
	لمقاومین.اواندلعت اشتباكات عنیفة بین جیش االحتالل و عملیات مداھمة واعتقال،

 4منھم  منذ بدایة العام الجاري، شھیدًا، 50لـ الشھداء الفلسطینیین برصاص االحتالللیرتفع عدد 
 27أبریل ولغایة  \كما وصل عدد الشھداء منذ بدایة شھر نیسانمن الداخل الفلسطیني المحتل، 

 16قضوا برصاص قوات االحتالل.شھیدًا  21منھ لـ

	احدفلسطینیًا في یوم و 18اعتقال  •

حملة اعتقاالت  أبریل، خالل \نیسان 27فجر یوم األربعاء فلسطینیًا  18قوات االحتالل  اعتقلت
	.الغربیةالضفة مختلفة من في مدن شنتھا واسعة 

واعتقلت األسیر المحرر عاصم  مكتب إعالم األسرى إن قوات االحتالل داھمت مخیم جنینوأفاد 
، حیث تاجمال أبو الھیجا المحكوم بالسجن المؤبد تسع مرنجل القیادي األسیر الشیخ  ،أبو الھیجا

المحرر یزن مرعي من المخیم،  اعتقلتعلى عاصم بوحشیة وتفجیر أبواب المنزل، كما  اعتدت
	والمحررین یاسر أبو الرب والشیخ عالء أبو الرب وعالء حنایشة من بلدة قباطیة جنوب جنین.

والمحرر القیادي في  ،المحرر عصام ریان من بلدة بیت دقو شمال غرب القدس اعتقلت كما 
 والمحرر محمد غیظان ،حركة الجھاد اإلسالمي ریاض أبو صفیة من بلدة بیت سیرا غرب رام هللا

والشابین عمار وبراء حمایل من بلدة بیتا جنوب ، ونجلھ عبد العزیز من قریة قبیا غرب رام هللا
	نابلس.

وولید أبو  ،المحرر محمد زھیر أبو حفیظة من عالر قرب طولكرم ملة االعتقاالت،وطالت ح
ومصطفى غنیمات من صوریف، والشابین  ،تركي ونجلھ محمد من خربة قلقس قرب الخلیل

	17 إسماعیل سنقرط ویزن حمدان محمود، ومحمد الشیخ علي من القدس.

 في تحلیل السلوك األمني لالحتالل

 لیست منوطة بمدى زمني اعتداءات االحتالل •



	 9	

لالستشارات یبوس  ؤسسةمفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال الباحث في 
ان اعتداءات االحتالل المتواصلة على الفلسطینیین 	سلیمان بشارات:، والدراسات االستراتیجیة

 ینما وجدأوھو إفراز لحالة وجود احتالل،  بمدى زمني، فما یجري ةمنوط تلیس منذ بدایة العام،
االحتالل وجدت االعتداءات، وبالتالي ھذا األمر لیس باألمر الجدید وإنما ھو قائم منذ قیام 

 .االحتالل

قد تتنوع أصناف االعتداءات أو اشكالھا وأنماطھا وحجمھا، وھذا قد یرتبط ببعض ویضیف: 
ثیر اطھا بسیاسات التأالعوامل أو المحددات سواء بعض المناسبات الدینیة، أو المعتقدات، أو ارتب

بالمنحنى الیمیني المتطرف الذي بات  اعلى األرض بھدف خلق واقع جدید، إضافة الرتباطھ أیضً 
حت حیث أصب ،یتعزز أكثر فأكثر داخل المجتمع اإلسرائیلي ومؤسستھ وفي مقدمتھا الحكومة

 اخرى أقل تنفیذً ن األطراف األأھذا ال یعني والقوى الیمینة المتطرفة ھي صاحبة دفة الحكم، 
لالعتداءات، ولكن ربما شكل االعتداءات یختلف باختالف المعتقدات والمنطلقات الفكریة 

 18 للجماعات الیھودیة المختلفة.

أستاذ اإلعالم في جامعة بیرزیت، الدكتور نشأت األقطش، وفي حدیث خاص لـ"مركز  ذھببدوره 
 ت قوات االحتالل على الفلسطینیین، فمنذ العامأنھ ال یوجد جدید في اعتداءا إلى القدس للدراسات"

و"إسرائیل" تقتحم المدن الفلسطینیة وتقتل الفلسطینیین، ولكن ما حدث ھو ارتفاع وتیرة  1967
ولم ولن تتوقف  1936االعتداءات خالل الفترة الماضیة، لكن جرائم "إسرائیل" بدأت منذ العام 

	. ، على حدّ قولھملھ بشكل كائإال بالقضاء على االحتالل وعمال

تقوم سلطات االحتالل بعملیة جس نبض، من خالل القیام باعتداء ما  2015وأضاف: منذ العام 
بین فترة وأخرى، لیعرفوا ھل تعب الفلسطینیین، أم ال زال لدیھم نفس للمقاومة، لكننا وصلنا اآلن 

ي طان، ومصادرة األراضإلى مرحلة لم یعد فیھا لدى الفلسطیني ما یخسره، في ظل تغول االستی
 19بشكل یومي، وتھوید القدس. 

 الستعادة ثقة الشارع اإلسرائیليمحاولة  •

البرامج في المركز الفلسطیني ألبحاث السیاسات والدراسات االستراتیجیة من جانبھ، قال مدیر 
 ان ھناك منحى متصاعدً إ، في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" "مسارات" خلیل شاھین

المدركة -حكومة بینت  ، من خاللھ،في سیاسة االعتداءات اإلسرائیلیة على الفلسطینیین، تحاول
لضعفھا الشدید، وأنھا في مھب الریح، في ظل االنشقاقات في صفوفھا، والمرشحة للتزاید خالل 

ن خالل م . تحاول ذلكاستعادة ثقة الشارع اإلسرائیلي بھا -الفترة المقبلة، وھو ما قد یعني سقوطھا
التصعید مع الفلسطینیین، ومراكمة بعض اإلنجازات في الملف األمني، في ظل تصاعد اإلخفاقات 

المنظومة األمنیة اإلسرائیلیة، على خلفیة عملیات المقاومة األخیرة في الداخل التي منیت بھا 
ول علي الحصالمحتل، واتھامھا من قبل المعارضة الیمینیة بزعامة بنیمین نیتنیاھو بالفشل في 

	معلومات مسبقة عن إمكانیة تنفیذ ھذه العملیات.

وأضاف: في ظل ھذه اإلخفاقات حاولت حكومة بینت التعویض من خالل الذھاب إلى التصعید 
مع الفلسطینیین، كما شاھدنا في مدینة جنین، والتھدید بعملیة سور واقي على مقاس محافظة جنین، 

، أو عملیات سور واقي، وتقسیم الضفة الغربیة إلى أجزاء وتمتد إلى مدن شمال الضفة الغربیة
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، لكن دون عملیات 2002منعزلة، فیما یشبھ عملیة السور الواقي الشاملة التي نفذھا االحتالل عام 
وبالتتالي، لكن ذلك  ةاجتیاح كاملة لكافة مدن الضفة، وإنما من خالل اقتحام كل مدینة على حد

ة، ولذلك ال یرجح أن تقدم حكومة االحتالل على ھذه الخطة حالیًا، جوبھ بمقاومة فلسطینیة عنیف
 خوفًا من تسجیل المزید من اإلخفاقات. 

وتابع: حاولت حكومة االحتالل خالل الفترة الماضیة أن تظھر بأن المشكلة ھي جنین، بسبب 
إشارة إلى أن  يانتشار المقاومین المسلحین الفلسطینیین فیھا، وأطلق علیھا اسم "عش الدبابیر" ف

المشكلة تكمن فیھا، في محاولة خبیثة، كان الھدف منھا ھو التغطیة على ما تحضر لھ دولة 
في القدس، بالسماح للمتطرفین الیھود بتنفیذ مخططھم القائم على المزید من االقتحامات االحتالل 

المخطط بعدما  للمسجد األقصى المبارك، وصوًال إلى تقدیم القرابین، لكنھا تراجعت عن ھذا
أدركت أن الشعب الفلسطیني لن یسمح بحدوث ھذا األمر، السیما وأن فصائل المقاومة الفلسطینیة 

 20ال یمكن تجاوزھا، وإال ستدخل في مواجھة عسكریة مع االحتالل.  احمرً  احددت خطوطً 

	سیاسة أمنیة مركبة •

للدراسات"، أّن سیاسات  وذلك في حین یرى الكاتب والباحث ساري عرابي، مدیر "مركز القدس
االحتالل األمنیة مركبة، تسعى لفرض أھدافھا االستعماریة، كتكریس االقتحامات للمسجد 
األقصى، وتفكیك مظاھر المقاومة، ولكن بأقّل قدر من التصعید، ولذلك فھي تلجأ إلى العمل األمني 

الز خم، أو أن یساھم الموضعي، دون أن تتوسع على النحو الشامل الذي من شأنھ أن یزید من 
في دمج شرائح وفاعلین آخرین فیما یسمیھ الحالة الكفاحیة، ودون أن تتطور إجراءاتھ األمنیة إلى 
ما یمكن أن یستدعي مواجھة أوسع تضرب المشاریع الجاریة في المنطقة، والسیما المشاریع 

تبناه ص الصراع" الذي تالتطبیعیة، ویربط عرابي في رأیھ، ھذه السیاسة األمنیة، بمفھوم "تقلی
حكومة نفتالي بنت، مع إبقائھ العوامل الداخلیة اإلسرائیلیة حاضرة في صیاغة السیاسات األمنیة 
لھذه الحكومة، كضعف الطبیعة االئتالفیة للحكومة، وتربص تیار بنیامین نتنیاھو بھا، والنفوذ 

 .21المتصاعد لجماعات المعبد خصوًصا، والصھیونیة الدینیة عموًما

 اقتحامات المسجد األقصى المباركمسار 

 االقتحامات

جاري العام الخالل الربع األول من  المسجد األقصى المبارك موااقتح الذین المستوطنین بلغ عدد
أبریل الجاري  \نیسان 21- 14في الفترة ما بین عدد المقتحمین فیما بلغ  22مستوطنًا، 10161
 23 بعید الفصح الیھودي. االحتفالبحجة  ،3670

وفي سعیھا لتحقیق التقاسم الزماني والمكاني للمسجد األقصى المبارك، كثفت قوات االحتالل من 
شھر  في الجمعة الثانیة منفاقتحاماتھا للمسجد، واالعتداء على المصلین والمعتكفین في داخلھ، 

 ة الفجر المصلى القبلياقتحمت قوات االحتالل، بعد صال بریلأنیسان/  15الموافق رمضان 
واعتدت على المصلین والمعتكفین بالضرب المبرح بالھراوات والقنابل الصوتیة والسامة، في 
محاولة لتفریغ المصلى من المعتكفین، كما واعتدت على الطواقم الطبیة والصحفیة العاملة في 

	المكان.
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حالة  450عتقال ألكثر من ووصلت حاالت اال	نفذت قوات االحتالل عملیات اعتقال واسعةوقد 
وكانت طواقم الھالل األحمر قد أعلنت  ،ى اإلفراج عن أكثرھم الحقًا، جربینھم أطفال 24 اعتقال،

إصابة، من بینھا إصابات بالرصاص المطاط وقنابل الصوت  200عن تعاملھا مع أكثر من 
 25 واالختناق بقنابل الغاز.

فلسطینیًا  40أبریل الجاري أصیب  \نیسان 22وفي الجمعة الثالثة من شھر رمضان الموافق 
 26برصاص قوات االحتالل التي اقتحمت باحات المسجد األقصى. 

على  بالضرب، اإلرباك الصوتيلالقتحامات عن طریق في المسجد األقصى  رابطونالم وتصدى
 ،د وطنیة تدعو إلى شد الرحال لألقصىوأناشی ،األبواب وإشعال صوت صافرات اإلنذار

القسام أبو عبیدة، باإلضافة إلى ردم طریق المستوطنین المقتحمین كتائب وخطابات للناطق باسم 
	.بالحجارة والعوائق المختلفة

 بریل،إنیسان/  20یوم األربعاء  ھا المستوطنونشرطة االحتالل مسیرة األعالم التي نظم ومنعت
 ذیراتحفي المسجد األقصى، بعد ت قرابینالذبح  باإلضافة لمنعھا ،عامودمن الوصول إلى باب ال

سجد ذبح القرابین في الم وأ ،من وصول مسیرة األعالم لباب العمود المقاومة الفلسطینیةفصائل 
	األقصى.

خالل مرورھا منھ نحو كنیسة  ،أغلقت قوات االحتالل باب الحدید في وجھ الطائفة المسیحیة كما 
بالتوجھ من  ینفلبریل، وطالبت المحتإنیسان/  23"سبت النور" یوم السبت بـ لالحتفالالقیامة 

	دون إبداء األسباب.، أبواب أخرى

األمر الذي عدتھ الفصائل الفلسطینیة، تعدیًا واضًحا وصریًحا من االحتالل على حریة العبادة 
 للمسلمین والمسیحیین في القدس على حد سواء.

 تحلیل االقتحامات

 حالة من التوغل والتوحش •

قال الكاتب والمحلل السیاسي، راسم عبیدات: "منذ  في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات"
بدایة العام الجاري تشھد مدینة القدس حالة من التغول والتوحش من قبل االحتالل تجاه المقدسیین، 

عملیة اعتقال  329عملیة اعتقال في مدینة القدس، منھا  1100إذ نفذت قوات االحتالل أكثر من 
ومؤخًرا اعتقلت قوات االحتالل أكثر رقم غیر مسبوق، مارس الماضي، وھو  \خالل شھر آذار

السیما بعد عملیات المقاومة األربعة التي نفذت في وحولتھم لالعتقال اإلداري، مقدسي  250من 
 ".بریلإ \مارس، وبدایة نیسان \الداخل المحتل أواخر آذار

من خالل حملة  إعالمیةعلى نشر بروباغندا  االحتالل حكومةقبل شھر رمضان عملت وتابع: 
من الخداع والتضلیل بأنھ لن یكون ھناك تصعید واقتحامات لألقصى خالل شھر رمضان المبارك، 
وأنھا أجرت اتصاالت مع دول التطبیع العربي واإلدارة األمریكیة من أجل العمل بشكل مشترك 

جماعات لللنجد ھذه الحكومة تعمل على التصعید من خالل السماح  ،على تخفیف "مستوى العنف"
، وترافقھا في ھذه االقتحامات قوات االحتالل، حیث التلمودیة والتوراتیة باقتحام المسجد األقصى
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جراء  امعتكفً  150بغ التصعید ذروتھ في الجمعة الثانیة لشھر رمضان من خالل إصابة أكثر من 
 نیسدباإلضافة لتبطریقة وحشیة، 		آخرین 400اعتقال ما یزید عن واعتداء قوات االحتالل علیھم، 

 المسجد القبلي، وتكسیر وتحطیم األبواب، والثریات التاریخیة واألثریة داخل المسجد األقصى.

ویرى عبیدات أن ھذه االقتحامات كانت بمثابة جس نبض بناًء علیھا تحدد سلطات االحتالل ما 
لك ك، أو تؤجل ذستفعلھ الحقًا، ھل ستسمح بإدخال القرابین إلى ساحات المسجد األقصى المبار

ة بالحلقة المقدسیت مصطدمؤقتًا إلى أن تصبح الظروف مھیئة أكثر للقیام بذلك، خاصة أنھ ا
الصلبة، باإلضافة للتھدیدات التي أطلقھا قادة الفصائل الفلسطینیة وأجنحتھا العسكریة من  قطاع 
غزة بأنھا ستتدخل عسكریًا في حال حدوث ذلك، وھو ما كان ینذر بتفجر األوضاع على شكل 

على نحو  "2دس ة سیف القمعرك"انتفاضة شعبیة قد تطال كل مساحة فلسطین التاریخیة، وربما 
دخال القرابین، إأوسع وأشمل من معركة القدس الماضیة، ما أجبر حكومة االحتالل على منع 

	ووقف اقتحامات المسجد األقصى في األیام األخیرة من شھر رمضان.

وختم: لكن الجمعیات التلمودیة والتوراتیة لن تھدأ وستواصل سعیھا من أجل فرض سیطرتھا على 
والتي تعیش أزمة سیاسیة عمیقة، تدرك بأن  ،المترنحة بینت حكومة، ولمباركالمسجد األقصى ا

في  ھا، بل أصبحت مقررةبفي المجتمع اإلسرائیلي، أصبحت قوة كبیرة ال یستھان ھذه الجماعات 
بعدما غادرت األحزاب التاریخیة المسرح وتالشى بعضھا، كنتاج لموت  ،حكومة االحتاللسیاسة 

	27. حتاللالسیاسة في دولة اال

	أما التقسیم الزماني فمستمر إحباط قربان الفصح .. •

مدیر المركز الفلسطیني ألبحاث السیاسات  قال"مركز القدس للدراسات" في حدیث خاص لـ
یبدو ھناك تفاھم ضمني على التعایش مع : والدراسات االستراتیجیة "مسارات" ھاني المصري

سلطات االحتالل التي ترید االستمرار في فرض  ھي التصعید الحالي، والمسؤول عنھ أساًسا
التقسیم الزماني الذي فرضتھ منذ سنوات، مع إصرار ھذه المرة على إبعاد المعتكفین عند اقتحام 

، على غرار ما حدث في الحرم اإلبراھیمي، إلى أن المكانيالیھود لألقصى، وصوًال إلى التقسیم 
	زعوم، إلى جانب األقصى، أو على أنقاضھ.یتم في المستقبل بناء "ھیكل سلیمان" الم

في أحد األیام ونرى أن التقسیم الزماني والمكاني  ستیقظیجب عدم إسقاط احتمال أن نوأضاف: 
قد تم تكریسھ، فإشاعة األجواء عن العزم على تقدیم القرابین حینًا، ونفیھا أو منعھا حینًا آخر 

یانًا وأح مئاتال یقتحمحیث  ،ن تقسیم زمانيیحرف األنظار عما یجري على األرض منذ سنوات م
األقصى في الفترة من ما بعد صالة الفجر إلى صالة الظھر بشكل  المستوطنین المسجد اآلالف من

وقد أصبح اقتحام األقصى مكتسبًا ال یجري النقاش حولھ، في حین أن منعھ ھو معیار 	،یومي
	فرض اإلرادة الفلسطینیة على إرادة االحتالل.

نعم، لقد استطاع المرابطون وعشرات اآلالف من المصلین أن یمنعوا ترسیم التقسیم بع: ویتا
الزماني والمكاني وتقدیم القرابین، ولذلك ھناك إصرار على منع االعتكاف طوال الیوم، أو حتى 
من صالة الفجر حتى صالة الظھر، وھو الوقت الذي تتم فیھ االقتحامات الیھودیة، ولكن 

وحدھم، ال یستطیعون منع اقتحام المستوطنین لألقصى. لذا، من المبكر إعالن المرابطون، 
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االنتصار الذي لن یتحقق إال بوضع ھدف إفشال التقسیم الزماني والمكاني على رأس األھداف، 
	28 وتجنید كل الجھود والنضاالت في مختلف األماكن لتحقیقھ.

	األقصى والقیامة رموز تتحدى السیادة اإلسرائیلیّة •

وائق قرار اإلسرائیلي بفرض قیود وعرشید، فیرى أن الاأما الكاتب والمحلل السیاسي، سلیمان أبو 
إلضافة با على وصول الفلسطینیین إلى كنیسة القیامة للمشاركة في احتفاالت سبت النور،

لمسجد اقتحامات واالنتھاكات واالعتداءات المتواصلة على المصلین من ِقبل قوات االحتالل في لال
رسم صورة واضحة عن العدوان اإلسرائیلي المتأصل على حریة العبادة والمعتقد، ت، األقصى

ومحاوالت النیل من الرموز الدینیة والتاریخیة والحضاریة للقدس، بوصفھا العاصمة الروحیة 
	والسیاسیة للفلسطینیین، وِقبلة العرب والمسلمین األولى.

األقصى أطماع دینیة تبدأ في التقسیم المكاني والزماني، وتنتھي في  "إسرائیلـ"إذا كان لیضیف: و
للروایة التوراتیة التي جرى توظیفھا في خدمة األھداف  ابإحالل الھیكل المزعوم مكانھ، تأكیدً 

 ااالستعماریة الصھیونیة في فلسطین؛ فإن تھمیش المعالم الدینیة المسیحیة وتقزیمھا، یندرج أیضً 
ي یسعى إلى إعادة كتابة التاریخ، ورسم الجغرافیا بواسطة تغییر الواقع، ضمن ھذا المخطط الذ

	وتكریس الھیمنة السیاسیة الشاملة علیھا.

إلى تغییر المعالم الدینیة للمدینة المقدسة، بما یتالءم مع مخطط تھمیش  "إسرائیل"تسعى یتابع: و
عملیة االقتالع واإلحالل التي  المسیحي، واختالق معالم دینیة یھودیة، عبر -طابعھا اإلسالمي 

تمت ممارستھا ضد اإلنسان الفلسطیني، وجرى سحبھا على الكثیر من األمكنة التاریخیة والدینیة، 
	.سجد األقصىالماإلبراھیمي في الخلیل، ویُصار إلى تنفیذھا بخطى حثیثة في  مسجدوفي مقدمتھا ال

ت أو مئات من المتطرفین یخطئ من یظن أن الموضوع یقتصر على بضع عشرایواصل: و
المتدینین الیھود، الذین یبتزون "الدولة" و"الحكومة" و"الشرطة" و"الجیش"، ألن الحقیقة ھي أن 
كل مؤسسات الدولة الیھودیة تلك، تستعمل ھذه المجموعات كرأس حربة لتحقیق ھذا الھدف الذي 

 29. یةر "طبعتھا" الدینیة الحالیندرج على رأس األجندة الصھیونیة العلمانیة التقلیدیة، قبل صدو

 سیاسات اقتحام المسجد األقصى •

وفي رأیھ، یذھب الكاتب والباحث ساري عرابي، مدیر "مركز القدس للدراسات"، إلى أنھ وفي 
اإلسرائیلي إلى اإلجماع على بناء معبد یھودي داخل حین یفتقد الوسط السیاسي واالجتماعي 

فإنھ یتوفر على إجماع لفرض السیادة اإلسرائیلیة على المسجد المسجد األقصى، أو على أنقاضھ، 
 األقصى.

وفي السیاق نفسھ، یرى عرابي، أن الحكومات اإلسرائیلیة ال تتراجع عن الوقائع االستعماریة 
التي تكرسھا، وإنما تثبّتھا وتسعى إلى استثمارھا والبناء علیھا، وإن اضطرت للتراجع فإنھا تعود 

إنجازات الفلسطیینین واستئناف مخططاتھا االستعماریة، ولذلك یرى أنھا لم تكن للتحایل على 
لتتراجع عن اقتحامات المسجد األقصى، بعدما طبّعت االقتحامات الیومیة، ثّم أخذت تطبّع 
االقتحامات أثناء المناسبات اإلسالمیة، ولذلك استعدّت مبكًرا بحملة دبلوماسیة وتجھیزات أمنیة 

 اریة وحملة دعائیة.وإجراءات إد
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وال یستبعد عرابي، أن رفع عنوان ذبح القرابین، كان من أجل تعلیق الفلسطینیین بھدف غیر ھدف 
االقتحامات، والمتصاص التأھب الفلسطیني، وإلظھار االستجابة للضغوط الدولیة واإلقلیمیة، 

 ت الذي تعیّنواألمر نفسھ بخصوص توقف االقتحامات في العشر األواخر من رمضان، فالوق
رمضان، بینما مسیرة اإلعالم كانت مسیرة طارئة  21رمضان وحتى  14لالقتحامات كان من 

نظمت رد�ا على رشق حافالت المستوطنین بالحجارة، بینما كانت مسیرة األعالم الصھیونیة العام 
سب حالماضي في سیاق االحتفال بما یسمیھ الصھاینة "ذكرى توحید شطري القدس"، وبھذا، ب

	.30عرابي، یكون االحتالل قد مّرر االقتحامات بتصعید أقّل مما توقعھ كثیرون

 مسار المقاومة

 عملیات نوعیة للمقاومة •

أظھر تقریر نشره مركز المعلومات الفلسطیني "ُمعطى"، تصاعد أعمال المقاومة النوعیة، خالل 
، وازدیاد 2021لسابقة، عدا عام الربع األول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من األعوام ا

ارتفعت عملیات إطالق النار تجاه  فقد، سععملیات المقاومة المسلحة مقابل عملیات الطعن والد
عملیة خالل  51مقابل ، عملیة خالل األشھر الثالثة األولى من العام الجاري 132االحتالل إلى 

	.2021عام  191، و2020عام  29، و2019خالل عام  38و ،2018عام 

) 97( 2020)، وعام 166( 2019عملیة مؤثرة، وعام  186تنفیذ المقاومة لـ  2018وشھد عام 
عملیات  308إلى  2021غالق العام بسبب جائحة كورونا، قبل أن تصعد عام عملیة حیث اإل

	عملیة في الشھور الثالثة األولى من ھذا العام. 165	بالنظر لھبة القدس، ووصلت إلى

من كل عام من األعوام الخمسة  الشھور الثالثة األولىوبالنظر إلى معدل العملیات المؤثرة خالل 
 77، و2020خالل  24، و2019خالل  42و ،2018عملیة عام  47 سجلفقد محل المقارنة، 

 .خالل األشھر الثالثة األولى من العام الجاري 165، بینما وصل إلى 2021خالل 

قتیًال،  12	من العام الجارياألولى الل من ھذه العملیات خالل الشھور الثالثة قتلى االحتوبلغ عدد 
 .2021قتلى في  4، و2020قتلى في  3، و2019قتلى في عام  5و 2018عام  قتیًال  13مقابل 

م األولى من عا الثالثة الشھورخالل أن معدل خسائر االحتالل، بما یشمل القتلى والجرحى،  كما
، وتقترب من )10( العام الماضي نفس الفترة من بقلیل عن خسائره خالل تزید  )16( 2022

	31 ).140( )2020، 2019، 2018(نفس الفترة من األعوام مجموع خسائره خالل 

 2022أعمال المقاومة النوعیة خالل الربع األول من عام  •
v 132  عملیة إطالق نار 
v 13 عملیة طعن ومحاولة طعن 
v 4 سعس ومحاولة دععملیات د 
v 16 عملیات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة 

 عملیة. 165مجموع ال 
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جرحى، لیبلغ مجموع الخسائر في صفوف  104و اإسرائیلیً  قتیالً  12وأسفرت ھذه العملیات عن 
	32. 116االحتالل 

	أبرز عملیات المقاومة •

سلسلة من عملیات الطعن أبریل تنفیذ  \نیسان 15مارس وحتى  \آذار 22شھدت الفترة من 
وإطالق نار أدت إلى مقتل مستوطنین إسرائیلیین، سواء في الضفة الغربیة المحتلة أو داخل 

 .48أراضي 

v 2 مارس: إصابة إسرائیلي في عملیة طعن قرب بلدة حزما في ضواحي القدس \آذار 
	.المحتلة

v 3 مارس: إصابة إسرائیلي في عملیة طعن قرب بلدة حزما في ضواحي القدس \آذار 
	.المحتلة

v 6 إصابة شرطیین إسرائیلیین عند باب األسباط في القدس المحتلة.مارس:  \آذار	
v 7 مارس: إصابة شرطیین إسرائیلیین في عملیة طعن في المسجد األقصى. \آذار	
v 8 مارس: إصابة جندیین إسرائیلیین في عملیة دعس قرب السیلة الحارثیة. \آذار	
v 19 في القدس المحتلة.إصابة إسرائیلي في عملیة طعن مارس:  \آذار	
v 20 مارس: إصابات في صفوف جنود االحتالل في عملیة طعن في بلدة راس  \آذار

	العمود بالقدس المحتلة.
v 22 في بئر السبع محمد غالب أبو القیعانس نفذھا عأسفرت عملیة طعن ودمارس:  \آذار 

منفذ العملیة عقب إطالق سائق حافلة النار علیھ وقد استشھد  33إسرائیلیین، 4عن مقتل 
 .1948بئر السبع المحتلة عام  ةمدینوسط 

v 27 1948المحتلة عام  وقع إطالق نار في مدینة الخضیرة جنوب حیفامارس:  \آذار ،
، ، وقتل فیھ جندیان إسرائیلیان1948من أم الفحم المحتلة عام  خالد وأیمن اغباریةنفذه 

	34، كما استشھد منفذي العملیة. رونآخ شخًصا 12وأصیب 
v 29 إسرائیلیین وأصیب آخرون بجراح في عملیة إطالق نار نفذھا  5قتل مارس:  \آذار

بني "بلدتي في  1948الداخل المحتل عام في  ، من بلدة یعبد قرب جنین،ضیاء حمارشة
ق طال، كما استشھد منفذ العملیة إثر إ"تل أبیب"القریبتین من  "مات غان"ور "باراك

 35شرطة االحتالل النار علیھ. 
v 31 عملیة طعن على متن حافلة قرب مفترق  نضال جمعة جعافرةنفذ مارس:  \آذار

، قبل أن یستشھد مستوطنین أحدھم جروحھ خطیرة 4فجرح ، غوش عتصیونمستوطنة 
	36برصاص أحد المستوطنین. 

v 7 إطالق نار نفذھا رعد آخرون، في عملیة  15إسرائیلیین وأصیب  3أبریل: قتل  \نیسان
بعد ساعات طویلة، ورغم انتشار القوات حازم، في شارع "دیزنقوف" بتل أبیب."و

الخاصة والجیش اإلسرائیلي في شوارع "تل أبیب" استطاع االختفاء عن أعینھم، لیخوض 
 37 ."اشتباكا مسلًحا قرب أحد المساجد في یافا المحتلة لیرتقي شھیدًا
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v 15 تاة تبلغ ف،  نفذتھا إسرائیلي، في عملیة طعن، في مدینة حیفاأُصیب أبریل:  \نیسان
	38. عاًما 15من العمر 

 تحلیل مسار المقاومة

	ھشاشة المنظومة األمنیة اإلسرائیلیة •

المختص في الشأن اإلسرائیلي، عصمت  قالفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" 
كان ھناك شعور لدى اإلسرائیلیین بأن ھذه العملیات ستحدث، في ظل وجواد حالة من  منصور،

الغلیان واالحتقان، وأرضیة خصبة لتنفیذ العملیات، حیث جاءت عملیة النقب في وقت تعمل فیھ 
سلطات االحتالل على اقتالع سكان النقب، وإعدام شاب فلسطیني بدم بارد من قبل وحدة خاصة 

 ل، ونجاح عملیة النقب كان حافًزا لآلخرین الذین لدیھم النیة بتنفیذ عملیات لتنفیذھا.لجیش االحتال

وأضاف: صحیح أن األسباب الكامنة وراء تنفیذ العملیات ھي ممارسات سلطات االحتالل، 
وقوانینھا العنصریة، وإعداماتھا المیدانیة للفلسطینیین، وجرائمھا الیومیة المختلفة، ولكن نجاح 

تنفیذ سلسلة من العملیات، التي تكللت بالنجاح، رغم االستعدادات النقب كان ھو الدافع ل عملیة
 األمنیة اإلسرائیلیة.

أتت في ذروة االستنفار األمني اإلسرائیلي، وحالة التأھب،  العملیات التي من سلسلةوتابع: وھذه ال 
لي، قدت ثقة الجمھور اإلسرائییضاعف الشعور بالفشل لدى األجھزة األمنیة اإلسرائیلیة، التي ف

ن یعیشون حالة من انعدام األمن الشخصي، خاصة مع فقدانھم الثقة بالمنظومة وكما بات اإلسرائیلی
، ونجاح العملیات، یجب ھشاشة المنظومة األمنیة اإلسرائیلیةاألمنیة، لكن وعلى الرغم من ظھور 

رائیلیة، لكن ما حدث یؤكد أنھ مھما امتلكت أن ال نستھین بالقدرات التي تمتلكھا أجھزة األمن اإلس
قوات االحتالل من إمكانیات، سیكون ھناك ثغرة سیستغلھا أحد الفلسطینیین، وینجح في تنفیذ 

 عملیة.

 سقوط فرضیة الحل األمني •

فشل وانھیار فرضیة الحل األمني بأنھ یمكن السیطرة على الشعب الفلسطیني، وأكد منصور على 
، والقتل والعملیات وإنھاء حركة مقاومتھ من خالل األمن والقوة العسكریةوقمعھ وردعھ 

حتالل ، وحكومة االسقط عبر سلسلة العملیات التي ضربت الكیان حل األمنيھذا الاالستباقیة، ف
وأجھزتھا األمنیة تعرف ذلك جیدًا، وتدرك أن الحل األمني ال یمكن أن یؤدي للحل الذي یرجونھ، 

ال تملك مشروًعا سیاسیًا، ومنقسمة على نفسھا وضعیفة، ال تملك أي خیار مة ولكن ھذه الحكو
سوى الحل األمني، ألن البدیل عن الحل األمني في ظل عدم وجود مشروع سیاسي ھو أن تعلن 

 إفالسھا.

ي تلكرة الكمن یتلقى ا، ولة االحتالل باتت تتخبط وتتصرف بشكل یجعلھا تراوح المكاند وتابع:
	د إلیھ.ضربھا وترت

 أن "إسرائیل" اعتقدتإلى وحول دالالت نشر قوات خاصة إسرائیلیة من النخبة في الداخل، أشار 
 ً كتائب في الضفة، وانتشار وحدات  8أنھ من خالل نشر قوات على "الخط األخضر"، وأیضا
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یر غ النخبة في المدن اإلسرائیلیة یمكنھا أن تتجنب ھذه العملیات أو تمنعھا، لكن اتضح أن ذلك
	39 	ممكن.

 اھتزاز نظریة الردع اإلسرائیلیة  •

من جانبھ، وفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" اعتبر ھاني المصري، أن عملیات 
المقاومة التي نفذت في الداخل المحتل ھزت نظریة الردع اإلسرائیلیة، وأثبتت عدم فاعلیة 

جدارھم األمني، وفي جدار الفصل  مخططات وإجراءات االحتالل األمنیة، وأن ھناك ثغرات في
 40العنصري، یمكن أن یستغلھا الفلسطینیین لتنفیذ عملیات نوعیة. 

 نسق اعتیادي للشعوب الواقعة تحت االحتالل •

ضمن حالة النسق االعتیادي للشعوب التي  یرى سلیمان بشارات أن تصاعد عملیات المقاومة یأتي
زوال السبب تزول معھ الظواھر، واستمرار االحتالل بوجوده ومن بتقع تحت االحتالل، وبالتالي 

ویضیف في حدیث خالل االعتداءات الیومیة ھي األخرى تشكل حالة محفزة لعملیات المقاومة، 
عملیات المقاومة األخیرة تأتي نتاج مجموعة من المحددات؛ خاص لـ"مركز القدس للدراسات" أن 

في ام حالة االنغالق الت الثانيوسرائیلیة والمستوطنین، ات اإلیتمثل في استمرار االعتداءاألول 
المتعلق بمنح االحتالل الحقوق للفلسطینیین بالحیاة الكریمة والعیش  ؛األفق السیاسي في شقیھ

نیة األفق السیاسي الداخلي المتعلق بالحالة السیاسیة الفلسطیفي والشق الثاني االنغالق  ،باستقرار
	مقراطیة واالنتخابات التشریعیة.وغیاب الحالة الدی

نموذج المحاكاة، وھنا األمر مرتبط بكسر حاجز الخوف وزیادة جرعة اإلقدام  :لمحدد الثالثا
، أو استلھام تجربة أشخاص تلدى الشباب الفلسطیني محاكاة إما لنموذج عملیات مشابھة حدث

	آخرین.

مقاوم لدى الجیل الشاب الجدید، وھذا ھناك عملیة تراكمیة في الوعي والفكر ال :المحدد الرابع
حیث انخرط الكل الفلسطیني  ،حداث الشیخ جراح العام الماضيأفرازات إاألمر قد یكون نتاج 
وبالتالي تعززت فكرة القدرة على المواجھة ومنع االحتالل من تنفیذ  ،بحالة وطنیة شاملة

 41 مخططاتھ.

 فعل طبیعي على تزاید اعتداءات االحتالل خلیل شاھین، أن ھذه العملیات تأتي ردّ  رأىبدوره 
وھو تطور طبیعي لما شاھدناه خالل السنوات السبع الماضیة من تنفیذ على الفلسطینیین،  الدمویة

 عملیات ذاتیة التخطیط والتنفیذ من قبل فلسطینیین من  الضفة الغربیة.

ًما في األراضي وأضاف في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات": نحن شھدنا تطوًرا مھ
مایو الماضي، فھناك ازدیاد في الوعي الفلسطیني،  \منذ أیار 1948الفلسطینیة المحتلة عام 

ن، خاصة بعد الھجمات العنصریة التي نفذھا ووإدراك لحقیقة أن الفلسطینیین جمیعًا مستھدف
عیدون وعیھم تن فیما یسمى بالمدن المختلطة، "وھو ما جعل الفلسطینیین في الداخل یسوإسرائیلی

بأنھم جزء ال یتجزأ من الشعب الفلسطیني، وأن القدس عاصمة فلسطین بأكملھا ولیست عاصمة 
وھو ما نتج عنھ نھوًضا وطنیًا خالل الفترة الماضیة، أدى إلى تنفیذ أكثر من الضفة الغربیة، 
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اضع لخعملیة من قبل فلسطیني الداخل، فالعالقة التي یجب أن تكون بین المحتل والشعب ا
 لالحتالل عالقة مقاومة، ال عالقة مھادنة".

یستخلص الدروس والعبر من عملیات سابقة وملھمة  اجدیدً  افلسطینیً  وتابع: الجدید أن ھناك جیالً 
لھ، ویسعون إلیقاع خسائر مؤلمة في صفوف االحتالل، من خالل تنفیذھا في قلب مدن االحتالل. 

طیني واألحزاب الفلسطینیة وقیادة السلطة، كلما شاھدنا وكلما زادت الفجوة بین الجمھور الفلس
مزیدًا من المیل لدى الشباب الفلسطیني لمحاولة أخذ زمام األمور بأیدیھم، سواء من خالل تنفیذ 

 42 .عملیات مقاومة مسلحة، أو من خالل أشكال أخرى تغیظ االحتالل

 حلقة في سلسلة أطول •

، أّن ھذه "مركز القدس للدراسات"وذلك في حین یرى الكاتب والباحث، ساري عرابي، مدیر 
، والتي 2014العملیات تأتي في سیاق من الفعل التراكمي اآلخذ في التعّمق منذ حرب العام 

، ثم في سلسلة 2015انعكست رافعة تعبویة ومعنویة للفلسطینیین، تجلّت في "ھبّة القدس" عام 
، حیث یالحظ عرابي أن العمل المقاوم في ساحة 2021و 2019و 2017لتي تجددت في الھبات ا

بما  2014الضفة الغربیة قد انتقل فیھا من حیث الكم والنوع نقلة ظاھرة من بعد حرب العام 
، ثم تكّرست الحالة 2007یختلف عّما كان علیھ الحال منذ ما یسمى االنقسام الفلسطیني في 

، فقد كان للمقاومة في غّزة وأدائھا الملحمي 2021طلح عرابي، بعد العام الكفاحیة، بحسب مص
في الحربین أثًرا حاسًما على جماھیر الفلسطینیین، وذلك باإلضافة لعناصر التثویر المتعددة، 
كالمسجد األقصى، واعتداءات المستوطنین، ودوافع تطویر الحالة الكفاحیة كتآكل شرعیة السلطة 

	43الفلسطینیة.

 رة استشراف للمستقبلنظ

	احتماالت قائمة لمواجھة أوسع •

ثر، الحالة الفلسطینیة تدخل في حالة تأزیم أكسلیمان بشارات: أن یعتقد الباحث في مؤسسة یبوس 
ا في البعد الزماني أو یتحول األمر إلى مواجھة أكبر، ھذا األمر قد یكون قریبً  أن 	وبالتالي ممكن

طبیعة المؤشرات جمیعھا تشیر إلى حتمیة الذھاب لمواجھة مباشرة، یحتاج مزید من الوقت، لكن 
قلیمیة والدولیة وكیف أن العالم أدار الظھر ا مع طبیعة التطورات اإلوھذا األمر ربما یتقاطع أیضً 

	للقضیة الفلسطینیة، وكذلك ازدواجیة المعاییر.

ن الذھاب لخیارات أخرى قد تكومن شأنھ أن یعزز  لقیادة السیاسیة الفلسطینیةاغیاب  ویضیف:
	على شكل مواجھة واسعة.

أن مسألة دخول فصائل المقاومة بغزة على ویتابع في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" 
یصعب علیھا أن  اخط المواجھة أمر ممكن، وھذا نابع من أن المقاومة بغزة وضعت خطوطً 

اومة إلى ذلك المق افةضإبشكل سلبي،  تتراجع عنھا في أي مرحلھ مقبلة، ألن ذلك سوف یحسب
واي تراجع یمكن أن یفقد المواطن الثقة فیھا، ھذه  ،بمثابة أمل للشارع الفلسطیني تبغزة أصبح

ا في مھمً  الحسابات الخاصة بالفصائل الفلسطینیة سواء من حیث اعتبارھا العبً لضافة باإلالعوامل 
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م مع ءة واإلسالمیة یجعلھا تتحرك باتجاه یتناغم ویتواقلیمیامتداداتھا اإلالحالة الفلسطینیة، وكذلك 
	44 ذلك.

	من ھبة إلى ھبة من دون تحّولھا إلى انتفاضة •

ة من ھبة إلى ھبة، ومن موجة انتفاضیالفلسطیني ینتقل النضال  من جانبھ، یرى ھاني المصري أن
ودولیة  بیة وإقلیمیةإلى أخرى، ولكنھ لم یرتِق إلى انتفاضة شاملة لعدم وجود أمل كبیر وبیئة عر

فاالنتفاضات یحركھا األمل، وأداتھا الوحدة  ،مناسبة، وعدم إیمان القیادة بالمقاومة واالنتفاضة
الوطنیة، وھي بحاجة إلى قیادة واحدة، وإمكانیات، واالتفاق على أھداف مشتركة، وإلى استخالص 

لى لى نفس النتائج، إضافة إالدروس والعبر من االنتفاضات والثورات السابقة حتى ال تنتھي ا
تشكیل جبھة وطنیة عریضة تضم مختلف ألوان الطیف السیاسي واالجتماعي وكل من یوافق على 
أھدافھا، والجبھة من المفترض أن تمثلھا منظمة التحریر، ولكن تغییبھا وتجمید مؤسساتھا یفرض 

لتحریر، وإعادة بناء حیث یكون على رأس أعمالھا إحیاء منظمة ا ،تشكیل الجبھة من خارجھا
	مؤسساتھا، وتغییر السلطة.

ھذا األمر یتطلب وضع ھدف إنھاء االنقسام واستعادة الوحدة في صدارة األھداف، یضیف: و
وتحقیقھ ممكن إذا تم إدراجھ في سیاق النضال لتحقیق األھداف األخرى الوطنیة والدیمقراطیة، 

لفصائل التي على ما یبدو أن قطاعات واسعة فیھا ه مرھونًا بالحوار واالتفاقات، بین اؤولیس إبقا
لیست من مصلحتھا الوحدة، لذا یمكن أن تتحقق الوحدة على أرض المعركة، ومن خالل الوحدة 

إذ ال یجب تأجیل كل شيء حتى تتحقق الوحدة من فوق،  ،المیدانیة، والعمل من أسفل إلى أعلى
على أساس أن تحقیق أي إنجاز من شأنھ أن یُقّرب الفلسطینیین من تحقیق وحدتھم، القیادیة 

	45 والمؤسسیة والبرامجیة، التي من دونھا ال یمكن تحقیق تحررھم الوطني والدیمقراطي الشامل.

 حالة كفاحیة جاریة •

، مع ھذا الرأي نسبی�ا، إذ یرى أن الشروط "مركز القدس للدراسات"دیر ویتفق، ساري عرابي، م
الموضوعیة النتفاضة واسعة ما تزال مفقودة، وأھمھا موقف السلطة الفلسطینیة التي تبدو مناوئة 
لفكرة المواجھة، السیما بعد أن فقدت المشروع السیاسي، وصارت ھدفًا قائًما في حدّ ذاتھ؛ تتضّرر 

مة من المواجھة، كما أّن ضعف الفصائل الفلسطینیة في الضفّة الغربیة والقدس، وعدم نخبتھ الحاك
جھوزیتھا، وعجزھا عن استعادة عافیتھا، یحول دون القدرة على استثمار الھبّات وتطویرھا 

 شعبیة قصیرة النفس، والعملیات ذاتیة الدافع ال یمكن توظیفھا سیاسی�اودفعھا إلى األمام، فالھبّات ال
ونضالی�ا على نحو كاٍف یخلق زخًما مطلوبًا ما دامت ال تقف خلفھا جھات منظمة قادرة على 

 تنفیذھا في الوقت المطلوب وفق أجندة نضالیة مدروسة.

لكن عرابي في المقابل، یرى أّن ما یجري في الضفّة الغربیة والقدس، حالة كفاحیة مفتوحة 
یاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة المختلفة في الضفة ومستمرة، تتكیف مع الـظروف األمنیة والس

الغربیة والقدس، وھذه الحالة قابلة للتطور واالتساع بحسب عوامل التثویر الثابتة، وبحسب بعض 
المعطیات التي قد تتفاعل فجأة، فالظرف الفلسطیني واإلقلیمي سائل، والھدوء الذي یعتریھ مخادع، 

 .46على حدّ تعبیره
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 شكلة التنظیمجیل جريء.. وم •

ن جیل فلسطیني جريء إلى درجة سوف تصعق االحتالل، وتصیب یعتقد خلیل شاھین أنھ یوجد اآل
وعیھ في مقتل خالل الفترة القادمة، ولذلك یجب أن نتوقع المزید من المجابھة، فالمشروع 
الصھیوني االستیطاني على األرض الفلسطینیة ال یترك مجاًال للفلسطینیین إال االنخراط في 

یمكن أن تتطور أكثر فأكثر، لكن افتقارھا لعنصر التنظیم  عملیات المقاومة متعددة األشكال، والتي
سیاسیة، وتشكیالت عسكریة حاضنة لھا، وقادرة على تمویلھا وتطویرھا بشكل وعدم وجود قیادة 

جید، سوف یبقیھا في طور العملیات الذاتیة، التي تنفذ على فترات متباعدة على عكس ما یحدث 
 لیات مشتركة لتشكیالت مسلحة من فصائل مختلفة، یتوفرفي جنین، حیث یوجد ما یشبھ غرفة عم

 47لھا التدریب ومصادر تمویل معقولة إلى حد ما. 

 ھل یتغیر العالم قریبًا؟ •

إلى مدى أبعد في رأیھ، من بقیة الخبراء،  أستاذ اإلعالم في جامعة بیرزیت، نشأت األقطش، یذھب
الظالم سوف یتغیر، ال نعرف كیف، وال نعرف ھذا العالم  ..نھ "بعد شھور قلیلة من اآلنإ إذ یقول

التفاصیل، ولكن ھناك مؤشرات خطیرة جدًا على أن ھذا العالم سوف یتغیر، وھذا التفرد في 
 السیاسة العالمیة سینتھي، وستتحطم السیطرة على االقتصاد العالمي". 

بیع ل ودول التطوبین أن االجتماعات التي عقدت قبل شھر رمضان بین ممثلین عن دولة االحتال
إنما ھم یجتمعون ألنھم یدركون أن "علن، وأمن التصعید كما  العربي، لم یكن الھدف منھا الحدّ 

نھایة ھذه األنظمة وإسرائیل قد اقتربت، وبالتالي یحاولون إطالة عمر ھذه األنظمة وسیدتھم 
	48. ن"إسرائیل بقدر ما یستطیعو

 الخاتمة 

االحتالل اإلسرائیلي من اعتداءاتھا على الفلسطینیین، في مختلف منذ بدایة العام كثفت قوات 
، من خالل عملیات االغتیال واالعتقال واإلعدام المیداني، باإلضافة لمصادقة سلطات ھمأماكن

االحتالل على عشرات المخططات االستیطانیة في الضفة الغربیة والقدس، وسلب المزید من 
 أراضي الفلسطینیین.

ھد ھذا العام، ازدیادًا مطردًا في عملیات المقاومة النوعیة التي ضربت عمق الكیان في المقابل ش
س وإطالق النار، باإلضافة لالشتباكات المسلحة في مدن عالمحتل، من خالل عملیات الطعن والد

 مختلفة من الضفة الغربیة.

لسطینیین، عید مع الفن بأن حكومة االحتالل برئاسة نافتالي بینت اتجھت نحو التصوویرى المراقب
تراجع شعبیتھا لدى الجمھور اإلسرائیلي، وافتقادھا  لحمایة نفسھا من االنھیار والتالشي، في ظلّ 

، وإن كان یذھب ئتالف المشكل لھاألي مشروع سیاسي، باإلضافة لحدوث انشقاقات داخل اال
 ھة أوسع.بعض المراقبین إلى أّن تصعید االحتالل مدروس بحیث ال یتحّول إلى مواج

ن على أن عملیات المقاومة تأتي رد فعل طبیعي على انتھاكات االحتالل وجرائمھ والمراقب رىوی
التي ال تتوقف، معتقدین أن الساحة مھیئة لحدوث مواجھة أكبر مع االحتالل، في ظل انغالق أي 
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على  ظ، ویالحظ بعضھم وجود حالة كفاحیة أصالً تتصاعد أو تتراجع، لكنھا تحافأفق سیاسي
 وتیرة معقولة تناسب الظروف األمنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة في الضفّة الغربیة.
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