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 تقاریر

 2022أیار/ مایو الدخول إلى 

 العدوان والمقاومةبین  مسار المواجھة
 فضل عرابي

 مركز القدس للدراسات -خاص

 

 .. تسلسل األحداثالمقدمة

ا خطابً  2022نیسان/ إبریل  30ألقى رئیس حركة حماس في قطاع غزة یحیى السنوار، السبت 
 لقدسا معركة  أن سیفمؤكدًا ن معركة القدس لن تنتھي بانتھاء شھر رمضان بل ستبدأ، إفیھ  قال

	".لن یغمد حتى التحریر والعودة"العام الماضي  "إسرائیل"األخیرة مع 

ن فلسطینیان عملیة اإبریل، نفذ شاب /نیسان 29وقبل خطاب السنوار بیوم، وتحدیدًا في یوم الجمعة 
المقامة على أراضي بلدة سلفیت شمالي الضفة  "أرییل"س مستوطنة إطالق نار أدت لمقتل حار

 .الغربیة

مایو تجددت اقتحامات المستوطنین للمسجد األقصى المبارك، تحت حراسة قوات  /أیار 5وفي 
االحتالل، التي اعتدت على المرابطین في المسجد بإطالق الرصاص والقنابل، واعتقلت عددًا 

 منھم.

قریة  في مستوطنة "إلعاد" المقامة على أراضين فلسطینیین عملیة فدائیة اشابوفي نفس الیوم نفذ 
 آخرین. 4مستوطنین وإصابة  3، أسفرت من مقتل 1948المزیرعة الفلسطینیة المھجرة عام 

مایو أعدمت قوات االحتالل مراسلة قناة الجزیرة الفضائیة شیرین  /أیار 11وفي یوم األربعاء 
تھا برصاصة في الرأس أثناء تغطیتھا اقتحام مخیم جنین شمالي الضفة بعدما أصابأبو عاقلة 

، وتنصلت من المسؤولیة قبل أن تعود الحقًا وتتراجع عن روایتھا األولى التي قالت فیھا الغربیة
 تستبعد نھا الإرصاص المقاومة الفلسطینیة، ثم عادت لتقول ن الرصاصة التي أصابتھا كانت من إ

 ھا.وحدة المستعربین في جیش االحتالل (دوفدوفان) عن اغتیالعناصر من مسؤولیة 

منازل بالقذائف،  ةمایو اقتحمت قوات االحتالل مخیم جنین ودمرت خمس /أیار 13وفي یوم الجمعة 
فلسطینیًا برصاص قوات االحتالل،  13واعتقلت المطارد محمود الدبعي، وخالل االقتحام أصیب 

 خالل االشتباك المسلح مع المقاومة. " الخاصةضباط وحدة "الیمامكما قتل أحد 

لألحداث، وتحلیلھا من خالل آراء مجموعة من الخبراء في  شامالً  افي ھذا التقریر نقدم عرضً 
 الشأن الفلسطیني.

 خطاب السنوار
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ا قال فیھ نیسان/ إبریل خطابً  30ألقى رئیس حركة حماس في قطاع غزة یحیى السنوار، السبت 
ألخیرة ا القدس معركة  أن سیفن معركة القدس لن تنتھي بانتھاء شھر رمضان بل ستبدأ، مؤكدًا إ

	".لن یغمد حتى التحریر والعودة"العام الماضي  "إسرائیل"مع 

من و .أقول للعالم أجمع وإسرائیل إن استباحة األقصى وقبة الصخرة ممنوع أن یتكرروأضاف: "
فھو قد أخذ بنفسھ قراًرا باستباحة آالف الكُنس والمعابد الیھودیة  یأخذ القرار بتكرار ھذه الصورة

	."في العالم أجمع

المعركة  نفضل أّال تتحول"واستطرد  "دینیة إقلیمیة االمساس باألقصى والقدس یعني حربً : "وتابع
ن نبخل لإلى دینیة، لكن إذا أراد قادة االحتالل فنحن لھا وقد قبلنا التحدي، وعند مقدساتنا ودیننا 

 "بشيء ولن نتردد في اتخاذ القرار، ولیكن الثمن ما یكون

صاروخا وھي الرشقة الصاروخیة األولى في أّول  1111وكشف عن أن المقاومة في غزة أعدت 
مواجھة قادمة لھا، رابًطا بین عدد صواریخ ھذه الرشقة وتاریخ وفاة الرئیس الفلسطیني الراحل 

سطیني لضرورة مقاومة االحتالل بما یتوفر لدیھم من أدوات ودعا الشباب الفل، یاسر عرفات
 قتالیة.

أعلن السنوار أن استعدادات ومشاورات تجري لتشغیل الخط البحري لقطاع غزة بالتنسیق مع و
	."كسر الحصار بشكل كامل عن القطاع" بھدف "محور القدس"

بأننا سنبیض السجون من كل  اا قاطعً أخذنا قرارً : "وبشأن ملف األسرى في سجون االحتالل، قال
 1".األسرى الفلسطینیین والعرب ولن یطول ذلك

 رفع سقف خطاب المقاومة •

في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة الخلیل، بالل 
 یليئالشوبكي: خطاب السنوار ھو تعبیر عن أن المقاومة رفعت سقف خطابھا تجاه االحتالل اإلسرا

، فلقد كانت معركة سیف القدس معركة فاصلة لیس فقط على مستوى 2021مایو  /بعد أحداث أیار
مستوى قدرة المقاومة الفلسطینیة على فرض أنماط جدیدة  على تحرك الشارع الفلسطیني، وإنما

 في بعض العبارات التي وردت في الخطاب. في العالقة مع االحتالل، وشھدنا ذلك

جمل، ال أرى أن الحالة النضالیة التي تعیشھا األراضي الفلسطینیة مرتبطة بھذا وأضاف: "بالم
لھذا الخطاب على  اجوھریً  االخطاب، ھي سابقة لھ، وقد تستمر بعده، وال أظن أن ھناك تأثیرً 

مجریات األمور، بل أرى أن الكثیر مما ورد في ھذا الخطاب دعائي، وكان بحاجة لدراسة أكبر، 
ھدید خصوًصا التبعض العبارات التي ال أظن أن فیھا منفعة للفلسطینیین، و وردت فیھفقد 

باستھداف أماكن مقدسة للیھود في فلسطین وخارجھا، فھذا لیس خطاب المقاومة الفلسطینیة بكافة 
فصائلھا بما فیھا حماس على مدار عقود من عملھا، وبالتالي فإن االرتجال غیر مطلوب في مثل 

	2یحتاج للمراجعة".وھذه الخطابات، 

 ردع متبادل •

من جانبھ، وفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال المختص في الشأن اإلسرائیلي، 
ن خطاب السنوار یعكس صورة الردع المتبادل، "والتي باتت تمیل لجھة المقاومة إمعتصم سمارة: 

 أكثر منھا لجھة االحتالل".

لمقاومة في الضفة، كانت میزتھ أنھ ألول مرة ربط وأضاف: توقیت الخطاب مع حدوث عملیات ا
 عمبأن جبھة المقاومة متناغمة، خاصة  اشعورً أوجد الساحات الفلسطینیة ببعضھا البعض، و
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جماع حول شخصیة السنوار من قبل الشباب الفلسطیني، الذین باتوا ینظرون حدوث نوع من اإل
 3إلیھ على أنھ رمز.

 التعامل بالمثل •

باحة أن تھدید السنوار باستیرى الباحث في جمعیة الدراسات العربیة في القدس، مازن الجعبري، 
والمعابد الیھودیة في العالم أجمع یأتي في سیاق التعامل بالمثل، فاالحتالل یعتدي على  الكُنس

السنوار  دأقدس مكان دیني في فلسطین، وھو من أقدس األماكن الدینة للمسلمین، وبالتالي فإن تھدی
جاء لیحذر من مغبة استمرار االعتداءات على األقصى، وھو ما قد یؤدي لحرب دینیة، واستھداف 

 األماكن المقدسة للیھود مقابل استھدافھم األقصى.

ویضیف في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات": أھم ما ورد في خطاب السنوار ھو كشفھ 
األولى التي أعدتھا المقاومة إلطالقھا في حال حدوث  بأنھ عدد صواریخ الرشقة 1111سر الرقم 

یدلل على الجاھزیة العالیة للمقاومة، والتي سبق أن أثبتتھا مواجھة جدیدة مع االحتالل، وھو ما 
حالة من الخوف والرعب في األوساط اإلسرائیلیة، في معركة سیف القدس الماضیة، كما أوجد 

المتطرف والمستوطنین أنھم السبب في حدوث عملیات  وجعل الشارع اإلسرائیلي یتھم الیمین
المقاومة األخیرة خاصة عملیة "إلعاد" وأنھم قد یتسببون في حرب جدیدة مع المقاومة في غزة، 

 4وھو أكبر تخوف لدى االحتالل.

 خطاب وطني شامل •

في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" یقول الباحث في مؤسسة "یبوس" لالستشارات 
راسات االستراتیجیة: أن فصائل المقاومة في قطاع غزة بدأت تفرض دوًرا سیادیًا لھ تأثیره والد

، وأخذ خارج حدود قطاع غزة منذ معركة سیف القدس، وخطاب السنوار كان خطابًا وطنیًا شامًال 
دة امنحنیات متعددة في الطرح، في مقابل ضعف القیادة السیاسیة الفلسطینیة في الضفة، وتحدیدًا قی

فتح والسلطة، وبالتالي فإن خطاب السنوار بھذا المستوى یغطي ھذا الفراغ، ویعزز من شخصیة 
وحضور فصائل المقاومة وتحدیدًا حركة حماس في مفھوم العمل السیاسي ككل، وتصدر المشھد 

 الفلسطیني.

مع  يوأكد بشارات على أھمیة المضامین التي وردت في خطاب السنوار، حیث أصبح نوع التحد
االحتالل أكبر وأعمق، وأن المقاومة الفلسطینیة، وتحدیدًا حركة حماس، بدأت تضع خطوط مختلفة 

 5للمواجھة المقبلة.

 تجدد اقتحامات المسجد األقصى
 المبارك، تحت ، اقتحامات المستوطنین للمسجد األقصىالجاري أیار/ مایو 5تجددت یوم الخمیس 

 ".74حراسة قوات االحتالل، بالتزامن مع ما تسمیھ "إسرائیل یوم االستقالل الـ

 بإطالق قنابل الصوتواعتدت قوات االحتالل على المصلین والمرابطین في المسجد األقصى، 
والغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحاصرت الشبان داخل المصلى القبلي، ما أدى 

 6شابًا من ساحات المسجد األقصى. 50شخًصا، كما اعتقلت قوات االحتالل  21إلصابة 

"وأظھرت مقاطع فیدیو على منصات التواصل االجتماعي جنود االحتالل وھم یعتدون على نساء 
ومسنین في المسجد األقصى ومحیطھ، كما اعتدوا على فرنسیة من أصل جزائري وأبعدوھا عن 

 7الحرم القدسي".
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قوات االحتالل زجاج منبر صالح الدین التاریخي داخل المصلى القبلي في المسجد كما حطمت "
 8".االقصى، وأغلقت أبوابھ بالسالسل الحدیدیة

طریقة اإلرباك الصوتي التي ابتكرھا  لالقتحام من خاللالشبان في المسجد األقصى  وتصدى
وأناشید وطنیة تدعو ، وإشعال صوت صافرات اإلنذار ،المتعكفون وھي بالضرب على األبواب

وخطابات للناطق باسم كتائب القسام أبو عبیدة، وكذلك خطاب  ،إلى شدّالرحال للمسجد األقصى
 السنوار األخیر والذي ھدد فیھ من استمرار اقتحام المسجد األقصى.

 10و 9كما اقتحم مئات المستوطنین المسجد األقصى المبارك أیام االثنین والثالثاء والخمیس 
 مایو الجاري. \أیار 12و

 طابع مختلف لالقتحامات •

، امختلفً  اأخذت اقتحامات المسجد األقصى طابعً  2021مایو  /أیار منذیعتقد بالل الشوبكي أنھ و
"فكانت االقتحامات األخیرة حذرة ومتوجسة ولھا ضوابط معینة، فلقد رأینا كیف سحبت الشرطة 

تغییر المسار داخل باحات المسجد األقصى،   اإلسرائیلیة األعالم من أیدي المستوطنین، وتم
فحكومة إسرائیل وجدت نفسھا في مأزق، فھي ال ترید أن تستفز الفلسطینیین بشكل كبیر قد یؤدى 

، ھموفتح جبھة واسعة مع الفلسطینیین في كافة أماكن 2021إلى إعادة إنتاج ما حصل في أیار 
ئیلي، وتحدیدًا الیمین المتطرف، وبالتالي فھي وفي المقابل ال ترید خسارة إسناد الشارع اإلسرا

تصاعد األحداث بشكل یؤدي تحاول أن تجد مخرًجا لھا تسمح من خاللھ باالقتحامات، وتمنع 
 9لحدوث مواجھة جدیدة مع الفلسطینیین، خصوًصا بعد تھدید المقاومة من قطاع غزة".

 الخروج من عنق الزجاجة •

حكومة االحتالل نجحت في الخروج من عنق الزجاجة في ن إمعتصم سمارة  قالمن جانبھ، 
موضوع اقتحامات األقصى سواء في شھر رمضان المبارك أو بعده واستطاعت إلى حد ما تجنب 
تفجیر األوضاع والتصادم مع الفلسطینیین بشكل یؤدي لمواجھة واسعة، وفي ذات الوقت أن 

 ترضي الیمین المتطرف.

تالل ستستمر في سیاسة االقتحام الحذرة للمسجد األقصى، من وأضاف: "أعتقد أن حكومة االح
خالل توقیت االقتحام في ساعات الصباح الباكرة فترة الضحى وقبل صالة الظھر بوقت، وھي 

ن من الفلسطینیین في المسجد، لیكون االقتحام بمثابة تأكید أالفترة التي ال یكون فیھا عدد كبیر 
وا، وفي نفس الوقت ال یحدث مواجھات مع ؤدخول متى شااألقصى تحت سیطرتھم ویمكنھم ال

الفلسطینیین، خاصة أن رئیس الحكومة ھو شخص یمیني متطرف كان یدعوا القتحام األقصى، 
	10ویعتقد أن األقصى لھم".

 فرض التقسیم الزماني والمكاني بالقوة •

ض بھدف فر تأتيأن اقتحامات المسجد األقصى المبارك المستمرة، فقد رأى مازن الجعبري،  أما
 /أیار 5 یوم الخمیسالتقسیم الزماني والمكاني للمسجد األقصى بالقوة، مشبًھا االقتحام الذي حصل 

عدد اإلصابات واالعتقاالت كانت أقل ما حدث في الجمعة الثانیة من شھر رمضان، لكن بمایو 
لمسجد كان أقل، وأوضح أنھ تم منع المصلین من دخول المسجد وأداء الفلسطینیین في ا ألن عدد

مایو الجاري، فھناك قرار متخذ من  /أیار 9و 8حد واالثنین صالتي الفجر والظھر في یومي األ
قبل حكومة االحتالل باستمرار االقتحامات مھما حدث، فقد سبق لرئیس حكومة االحتالل نفتالي 

 11حتالل ھي صاحبة السیادة على المسجد األقصى المبارك.بینیت أن صرح بأن دولة اال
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 عملیات المقاومة
 "أرئیل"عملیة  •

وطنة مست حارسفلسطینیان النار، صوب  شابانأطلق إبریل الماضي  /نیسان 29في یوم الجمعة 
 .لھشمالي الضفة الغربیة، ما أسفر عن مقتالمقامة على أراضي بلدة سلفیت "أرئیل" 

ن ببندقیة آلیة رشاشة من إطالق النار صوب حارس أمن ان مسلحافلسطینن اوتمكن مقاوم
 12قبل انسحابھما من المكان بسالم. من النقطة صفر،لمستوطنة ا

 إبریل الماضي أعلنت قوات االحتالل اعتقال منفذي العملیة، /نیسان 30لكن وفي الیوم التالي 
من  "أرئیل" اعتقال منفذي عملیة تمكنت منقوات االحتالل عبریة إن  وسائل إعالم  وقالت

وأشارت إلى أنھ جرى العثور بحوزتھم على السالح الذي ، قریة قراوة بني حسانمنازلھم في 
	.نفذت بھ العملیة

 20( عاًما) واآلخر یوسف عاصي19وأشارت إلى أنھ تبین أن أحدھما یدعى یحیى مرعي (
 13عاًما).

مایو  /أیار 2 ثنینیوم االلحركة "حماس"،  عسكريالعلنت كتائب عز الدین القسام، الجناح الحقًا أ
	.العملیة ، مسؤولیتھا عنالجاري

: "نعلن مسؤولیتنا الكاملة عن عملیة محافظة سلفیت البطولیة التي نفذھا وجاء في بیان "القسام"
	غتصبة من أرض فلسطین".یل المئمجاھدونا لیل الجمعة الماضیة فیما یسمى مستوطنة أر

ا على عدوان االحتالل الھمجي الغاشم على المسجد األقصى "العملیة جاءت ردً  وتابع البیان: 
 14المبارك وعلى المصلین في ساحاتھ في عنجھیة وصلف لم یحسب العدو عواقبھ بعد".

 عملیة "إلعاد" •

عملیة فدائیة في مستوطنة "إلعاد" المقاومة على أراضي  وأیار/ مای 5نفّد فلسطینیان یوم الخمیس 
، آخرین 4مستوطنین وإصابة  3، أسفرت من مقتل 1948قریة المزیرعة الفلسطینیة المھجرة عام 

عاًما، وصبحي أبو  19وكانت مخابرات االحتالل قد أعلنت عن أسماء المنفذین "أسعد الرفاعي 
الشابان طلیقین حتى صباح  مانة قضاء جنین، وقد ظلعاًما" وقالت إنھما من قریة ر 20شقیر 
	أیار/ مایو، حیث أعلن االحتالل عن اعتقالھما. 8األحد 

وعقب العملیة، تابع اإلعالم اإلسرائیلي نشر خطاب السنوار الذي حث فیھ الشبان في الضفة 
"إلعاد"، وقد بضرورة مقاومة االحتالل ولو بالساطور، وھي األداة التي استخدمھا منفذو عملیة 

	نظمت حملة تحریض كبیرة ضد السنوار، وتصاعدت المطالبات باغتیالھ.

الالفت في عملیة "إلعاد" أن المنفذین لیس لھما أّي ملف أمني سابق لدى االحتالل، وھما في بدایة 
لشھود عیان من المستوطنین فإن ا ووفقً ، ، یعمالن في مجال الكھرباءاالعشرینیات من عمرھم
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من الذي كان حاضًرا وقت العملیة لم یستطع أن یطلق النار على المنفذین نتیجة خوفھ ما رجل األ
 أدى إلى قتلھ. 

وكان مستوطنو "إلعاد" قد نظموا احتجاجات في المستوطنة، متھمین المستوطنین الذین اقتحموا 
لمزید من ا المسجد األقصى صبیحة ذلك الیوم بالتسبب بھذه العملیة وأن استمرار اقتحامھ یعني

	الموت للمستوطنین.

وكانت صحیفة "دیعوت أحرنوت" اإلسرائیلیة قد ذكرت أن أحد منفذي عملیة "إلعاد"، قد ترك 
أحداث المسجد األقصى ھي سبب خروجھ وصدیقھ لتنفیذ العملیة، كما أضافت  وصیة یذكر فیھا أن

 15الصحیفة أن ھذا أیضا كان الدافع لمنفذي عملیة "أریئیل".

 الة جدیدةلیست ح •

ة الجدیدة ن ھذه العملیات لیست بالحالإبالل الشوبكي أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة الخلیل، یقول 
في السیاق الفلسطیني، فقد شھدنا على مدار عقود عملیات فردیة، غیر مرتبطة بقرار تنظیمي، أو 

ت، وزیادة عدد ھذه العملیا ابسلسلة من العمل التنظیمي، لكننا شھدنا في السنوات األخیرة تنامیً 
عن بدائل للعمل التنظیمي الممنھج، والمبني على وھو نوع من التعبیر عن بحث الفلسطینیین 

 قرارات فصائلیة.

ویضیف: ما یمكن قراءتھ من حدوث مثل ھذه العملیات الفردیة واستمرارھا ھو أن السیاسات 
ضفة الغربیة، وتحدیدًا في أخر عقدین من األمنیة اإلسرائیلیة التي مورست على مدار عقود في ال

عمل مكثف الجتثاث البنى التنظیمیة لفصائل المقاومة لم یحبط عزیمة الفلسطینیین، وأن الرسالة 
األھم لھذه العملیات ھي أن النضال الفلسطیني ضد االحتالل مسألة حتمیة، لكن شكل ھذا النضال 

 یدان.قد یختلف من صورة إلى أخرى تبعًا لتطورات الم

 1948ویتابع: النضال ضد االحتالل وجد ولم ینقطع منذ وجد االحتالل على ھذه األرض عام 
وما قبلھا، وبالتالي ال یمكن النظر للعملیات الفردیة على أنھا انبعاث للنضال الفلسطیني من جدید، 

السابق،  يألن النضال الفلسطیني لم ینقطع، وإنما ھي تجدد لبعض الصور النضالیة التي كانت ف
لكنھا أخذت طابعًا جدیدًا ربما نتیجة لظروف المرحلة، والرسالة األخرى، ھي أن المناضل 
الفلسطیني لم یعد ینتظر قدوم االحتالل إلى المناطق التي یتواجد فیھا، ولم تعد نقاط التماس 

ة حلواالحتكاك ھي البؤرة التي یمكن أن یمارس فیھا النضال الفلسطیني، وھي عودة إلى مر
لى التأثیر ات كانت الفصائل الفلسطینیة قادرة عیات، ولكن بصورة مختلفة، ففي التسعینیالتسعین

نقل  على ان المناضل الفلسطیني أصبح قادرً مجرى الحیاة الیومیة للمجتمع اإلسرائیلي، واآل
 1948.16المواجھة إلى الساحة األخطر من وجھة نظر المحتل، وھي األراضي المحتلة عام 

	فشل مضاعف لالحتالل •

یوضح المختص في الشأن اإلسرائیلي، معصم سمارة، أن ھذه العملیات تعبر عن فشل مضاعف 
 .لالحتالل وأجھزتھ األمنیة
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أوًال: فشل استخباراتي في توقع حدوث العملیات، ومن الذین یمكن أن ینفذوھا، السیما أنھا عملیات 
وال یخضعون ألوامر تنظیمیة، ویقومون بھذه فردیة، ینفذھا أشخاص ال ینتمون ألي تنظیم، 

العملیات نتیجة الغضب الفلسطیني الشدید من اعتداءات االحتالل، وبالتالي من الصعب على 
 .االحتالل توقعھم

اختراق المنظومة األمنیة، رغم تعزیز جیش االحتالل ن في وثانیًا: الفشل األمني، حیث نجح المنفذ
بست كتائب، باإلضافة لمجموعة من اإلجراءات المشددة من تواجده على طول خطوط التماس 

 المراقبة والمتابعة.

عادا إلى منازلھم، ومنفذي  وأضاف: رغم كل ذلك حدثت العملیتان، بل إن منفذي عملیة "أرئیل"
عملیة "إلعاد" استمرت مطاردتھم لفترة قیاسیة، بالنظر البتعادھم عن مكان الحدث، مبینًا أن 

ك بین العملیتین ھو أن المنفذین شبان صغار السن، تصرفوا بشكل فردي، وذھبوا العامل المشتر
 ذین نفذا عملیة "إلعاد" عمال فیھا لفترة قبل تنفیذلن الین الشابإھا جیدًا، حیث نإلى أماكن یعرفو

 نھم.ن ھذه المنطقة جیدًا لقربھا من مكان سكایعرف ایل" كانئذین نفذا عملیة "أرلن الیالعملیة، والشاب

سمارة أنھ من المستحیل إیقاف حدوث ھذه العملیات، ألنھا تحدث بشكل فردي، وستستمر  رأىو
 17طالما استمرت اعتداءات االحتالل على الشعب الفلسطیني.

یتفق الباحث في مؤسسة "یبوس" لالستشارات والدراسات االستراتیجیة، سلیمان بشارات، مع 
ألمنیة لالحتالل في وقف عملیات المقاومة، ویضیف: معتصم سمارة فیما یخص فشل المنظومة ا

الحالة النضالیة في الضفة بدأت تستعید بعًضا من قوتھا وحیویتھا، فرغم أن العملیات ال تزال 
فردیة، لم تصل لتكون عملیات منظمة، لكنھا تستلھم التجارب السابقة، وتحاكي العملیات الناجحة 

 لدى االحتالل.األخیرة، وھو ما بات یشكل ھاجس خوف 

ملیات من الع وأكبر لمنفذي العملیات، حیث بات یخرج منفذ اجغرافیً  ااتساعً ویتابع: بدأنا نشھد 
أكثر من بقعة فلسطینیة، وھو ما یزید قلق االحتالل، فعملیة "أرئیل" نفذھا شابان من قروه بني 
حسان، وعملیة "إلعاد" نفذھا شابان من رمانة، وھذا تطور في عدد المنفذین، حیث لم یكن منفذ 

 رع اإلسرائیلي، وداخلن أوجدتا حالة من الجدل في الشااواحد لكل عملیة، وإنما منفذان، والعملیت
الجماعات الدینیة الیھودیة المتطرفة، وتحدیدًا عملیة "إلعاد" التي أحدثت خلخلة في وجھات النظر 
داخل الشارع اإلسرائیلي، حیث بدأت بعض الجماعات مثل الحرادیم في اتھام المتطرفین ومن 

 18.یقتحمون المسجد األقصى بأنھم ھم سبب حدوث ھذه العملیة

	حذرالقسام ی

عقب موجة التھدید والتحریض التي شنھا اإلعالم اإلسرائیلي ضد رئیس حركة حماس في قطاع 
غزة یحیى السنوار وتحمیلھ مسؤولیة عملیة "إلعاد"، قال الناطق باسم كتائب القسام مساء السبت 

ء خطاب جاو .أیار/ مایو، أبو عبیدة: إن المساس بالسنوار والتفكیر باغتیالھ، یعني حدوث زلزال 7
القسام كالتالي: "في ضوء تھدیدات العدو الجبان.. فإننا نحذّر وننذر العدّو وقیادتھ الفاشلة بأن 
المساس باألخ المجاھد القائد یحیى السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة ھو إیذاٌن بزلزاٍل في المنطقة 

بما سیشاھده العدو، وسیكون  وبرٍدّ غیر مسبوق، وستكون معركة سیف القدس حدثًا عادی�ا مقارنةً 
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من یأخذ ھذا القرار قد كتب فصالً كارثی�ا في تاریخ الكیان وارتكب حماقةً سیدفع ثمنھا غالیًا بالدم 
 19".والدمار

 استبعاد أن تقدم حومة االحتالل على اغتیال السنوار •

ل: الرئیس ثیوضح بالل الشوبكي أنھ سبق لسلطات االحتالل اغتیال شخصیات فلسطینیة بارزة، م
الشیخ أحمد یاسین والدكتور عبد العزیز الرنتیسي وأبو علي مصطفى والرئیس یاسر عرفات 

فبالتالي من حیث المبدأ یمكن أن تقدم "الذي تم تسمیمھ" والكثیر من الشخصیات األخرى، 
 ن"إسرائیل" على تنفیذ عملیة اغتیال، لكن الحكومة الحالیة أضعف من أن تقدم على فعل یمكن أ

یجبرھا على مواجھة مع قطاع غزة، وھذا ال یعني أن قادة المقاومة الفلسطینیة في غزة تعمل في 
مأمن، وال یمكن أن تتعرض ألي شكل من أشكال األذى، لكن المسألة مؤقتة ومرتبطة بأن حكومة 

 االحتالل الحالیة تعاني من عدم االستقرار، بسبب فقدانھا لألغلبیة في الكنیست.

ن المطالبات التي ظھرت من بعض شخصیات الیمین في "إسرائیل" باغتیال السنوار "نوع إ قائالً 
من أنواع التعطش لسفك الدم الفلسطیني، لدرجة الوصول إلى استفتاء الجمھور اإلسرائیلي عبر 
الشاشات اإلسرائیلیة باغتیال شخصیة ما، وھذه سابقة لم نشھد لھا مثیل في أي دولة، وفي أي 

لتالي فإن اغتیال أي شخصیة فلسطینیة أمر مطروح دائًما، لكنھ مرتبط بقدرة حكومة وباكیان، 
 20االحتالل على تحمل تبعات ھذا القرار".

 االحتالل ناقش مطوًال اغتیال السنوار •

اغتیال السنوار بعد خطابھ األخیر،  ن سلطات االحتالل ناقشت مطوالً إیقول معتصم سمارة: 
المحرض األساسي علیھا، لكن المؤسسة األمنیة ممثلة  حیث عدّوهخاصة بعد تنفیذ عملیة "إلعاد" 

رفضت ذلك، خوفًا من الدخول في حرب حقیقیة مع المقاومة في  "الشاباك"بجیش االحتالل و
	21قطاع غزة، والتي قد تمتد إلى الضفة المشتعلة من األساس.

 مطالبات من الشارع وخوف من الحكومة •

یوضح مازن الجعبري أن الشارع اإلسرائیلي بات یشعر بالخوف من المقاومة في قطاع غزة، 
ویدرك كما تدرك حكومتھ أن المقاومة صادقة في أقوالھا، وبأنھا إذا قالت فعلت، لذلك كانت ھناك 

ر الحكومة الحالیة لن تقدم على ھذا األممطالبات كبیرة وتحریض كبیر على اغتیال السنوار، لكن 
 ألنھا ال ترید الدخول في مغامرات عسكریة، بسبب ضعفھا الشدید.

مؤكدًا أن كل عملیات االغتیال التي نفذھا االحتالل لم تنجح في تحقیق أھدافھا، ولم تستطع وقف 
 اومة، في ظل ھشاشةالمقاومة، باإلضافة إلى أنھم باتوا یخشون الدخول في مواجھة مسلحة مع المق

 22الجبھة الداخلیة لالحتالل، وضعف الحكومة، وافتقادھا لألغلبیة في الكنیست.

	اغتیال شرین أبو عاقلة
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.. مراسلة قناة الجزیرة 2022أیار/ مایو  11أعدمت قوات االحتالل اإلسرائیلي صباح األربعاء 
جنین  اء تغطیتھا اقتحام مخیمالفضائیة شرین أبو عاقلة، بعدما أصابتھا برصاصة في الرأس أثن

	شمالي الضفة الغربیة.

وقد أعلنت شبكة الجزیرة اإلعالمیة عن اغتیال مراسلتھا في بیان لھا قالت فیھ: "في جریمة قتل 
مفجعة تخرق القوانین واألعراف الدولیة أقدمت قوات االحتالل اإلسرائیلي وبدم بارد على اغتیال 

	مراسلتنا شیرین أبو عاقلة".

نت الشبكة "ھذه الجریمة البشعة التي یراد من خاللھا منع اإلعالم من أداء رسالتھ" وأضافت: ودا
	"نحمل الحكومة اإلسرائیلیة وقوات االحتالل مسؤولیة مقتل الزمیلة الراحلة شیرین".

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات االحتالل اإلسرائیلي لتعمدھا استھداف وقتل 
	23زمیلة شیرین أبو عاقلة.ال

من جھتھ، قال مدیر دائرة الطب العدلي في جامعة النجاح ریان العلي إن المرحلة األولى من 
تشریح جثمان الشھیدة شیرین أبو عاقلة انتھت، مشیًرا إلى أن العملیة ستستكمل لمحاولة إیجاد أي 

	أدلة یمكن ربطھا بالجھة المسؤولة عن استشھادھا.

اصة التي أصابت شیرین أبو عاقلة كانت قاتلة وبشكل مباشر في الرأس، وأنھ ال وأكد أن الرص
یوجد أي دلیل على أن إطالق النار كان من مسافة تقل عن متر، موضًحا أنھ تم التحفظ على 

	24مقذوف مشوه وتتم اآلن دراستھ مخبریًا.

فارق الحیاة األذن لت وفي تفاصیل ما حدث فقد أصیبت شرین أبو عاقلة  بالرصاص الحي في أسفل
	على الفور، ومنعت قوات االحتالل طواقم اإلسعاف من الوصول إلیھا لعالجھا.

	االحتالل یتنصل من المسؤولیة •

رفض رئیس وزراء حكومة االحتالل نفتالي بینیت تحمیل قواتھ مسؤولیة قتل شیرین أبو عاقلة، 
	ذا الشأن ال أساس لھا.وقال إن اتھامات رئیس السلطة الفلسطینیة لـ"إسرائیل" بھ

ا لمعطیاتھ فإن ھناك احتماًال لیس بقلیل بأن مسلحین فلسطینیین أطلقوا النیران بشكل وأضاف: "وفقً 
عشوائي وتسببوا في المصرع المؤسف للصحفیة. وأشار إلى أن إسرائیل دعت الفلسطینیین إلى 

ین الحقیقة، غیر أن الفلسطینیتحقیق مشترك بناًء على المعلومات الموثقة من أجل التوصل إلى 
	25یرفضون ذلك حتى اللحظة". حسب قولھ.

وقد تراجع االحتالل عن روایتھ في وقت الحق، على لسان  المتحدث باسم جیش االحتالل، ران 
كوخاف، الذي قال إنھم یجرون "تحقیقًا في ھذا األمر من الناحیتین العملیاتیة والمھنیة" وإنھم 

	26.أّن االستھداف من جنودھم سیعتذرون في حال تبیّن

	منظمة إسرائیلیة تكشف زیف روایة االحتالل •
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كشفت منظمة بتسیلم غیر الحكومیة (المركز اإلسرائیلي للمعلومات عن حقوق اإلنسان في 
األراضي المحتلة) أن الفیدیو الذي نشره جیش االحتالل، وادعى أنھ إلطالق نار من طرف 

	وراء مقتل الصحفیة شیرین أبو عاقلة. فلسطیني، ال یمكن أن یكون السبب

"ووثق باحث إسرائیلي بالفیدیو المكان الذي تم فیھ تصویر المقطع الذي بثھ جیش االحتالل وأعاد 
نشره رئیس الوزراء اإلسرائیلي نفتالي بینیت، مدعیًا أنھ قد یكون الرصاص الذي قتل مراسلة 

متر عن المكان الذي أصیبت فیھ أبو عاقلة في  300الجزیرة. وتبین أن ذلك الموقع یبعد أكثر من 
مخیم جنین المزدحم بالمباني المتالصقة، وال یمكن من ذلك الموقع الوارد في الفیدیو رؤیة المكان 
الذي قتلت فیھ أبو عاقلة ما لم یتمكن الرصاص الفلسطیني (المزعوم) من االلتفاف حول المنعطفات 

	27والمباني وتسلق الساللم".

شفت صحیفة ھآرتس اإلسرائیلیة في ساعات متأخرة من مساء األربعاء عن تفاصیل تحقیق كالحقًا 
للجیش اإلسرائیلي ال یستبعد مسؤولیة عناصر من وحدة المستعربین في جیش االحتالل 

	(دوفدوفان) عن اغتیال مراسلة الجزیرة الزمیلة شیرین أبو عاقلة.

للجیش اإلسرائیلي أقر بأن عناصر من وحدة  اا أولی� وذكرت الصحیفة اإلسرائیلیة أن فحصً 
"دوفدوفان" في الجیش اإلسرائیلي أطلقوا الرصاص في مخیم جنین باتجاه المنطقة الشمالیة، حیث 

	28تواجدت شیرین أبو عاقلة والفرق الصحفیة.

قد حاول  ،، أفیخاي أدرعي، في تغریدة عبر تویترحتالل اإلسرائیليالمتحدث باسم جیش اال وكان
"خلص التحقیق المرحلي الذي قدم إلى رئیس األركان الجنرال (أفیف)  عمیة على الجریمة بقولھ:الت

كوخافي إلى أنھ ال یمكن تحدید مصدر إطالق النار الذي أصاب شیرین أبو عاقلة وأدى إلى 
 29.مقتلھا"

 دفن جثمان أبو عاقلة وسط تضییقات من قوات االحتالل •

ووري جثمان شیرین أبو عاقلة الثرى في مقبرة جبل صھیون في باب الخلیل بمدینة القدس 
 وسط حضور حشد كبیر من المشیعین مسلمینمایو الجاري  /أیار 13یوم الجمعة المحتلة، 

  ومسیحیین.

 33 بالضرب بالھراوات ما أدى إلصابةتشییع العلى المشاركین في  االحتاللواعتدت قوات 
 منھم إلى مستشفى المقاصد لتلقي العالج بحسب الھالل األحمر. 6نقل  ا،مواطنً 

شابًا  15كما شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت خالل وعقب انتھاء مراسم التشییع، لتعتقل 
	30وفتاة.

واشترطت قوات االحتالل نقل جثمان شیرین عبر سیارة وقامت بنزع العلم الفلسطیني عنھا "
	31."ن اللحاق بجثمان الراحلةومنعت الفلسطینیین م

 اغتیال واضح •
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یؤكد أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة الخلیل، بالل الشوبكي، أن ما حدث ھو عملیة اغتیال 
واضحة لصحفیة فلسطینیة لھا دور وطني على مدار سنوات طویلة، والمسألة ال تقتصر على 

حالة تعطش دائم لدى االحتالل إلراقة ما ھي جزء من بردع الصحفیین ومحاولة إخفاء الحقاق، ور
 32الدم الفلسطیني، ونوع من أنواع االنتقام.

 احتالل یمتھن الكذب •

یقول المختص في الشأن اإلسرائیلي، معتصم سمارة، حول تعدد روایات االحتالل عن اغتیال 
 منشرین أبو عاقلة، أن االحتالل عودنا على الكذب في كل األحداث، ویحاول جرنا إلى نقاش 

ن ول الصحفیقتلماذا ال یُ "علیھم بشكل جید قائًال:  ردّ  اإسرائیلیً  االمجرم الحقیقي، لكن ھناك صحفیً 
حفي فلم یسبق أن قتل أي ص ؟ن ھم من أطلق النار على شیرینون إذا كان الفلسطینیواإلسرائیلی

 األحداث".إسرائیلي، طوال فترات الصراع، رغم تواجدھم الدائم مع الجیش، وتغطیة 

ویؤكد سمارة أن من اغتال شرین ھو قناص إسرائیلي محترف ومتمرس، في محاولة الغتیال 
 33الحقیقة في جنین، ألنھم یریدوا إخافة الصحفیین، ومنعھم من نقل حقیقة ما یجري للعالم".

 عدام متعمدإ •

یرین اغتیال شیعتقد الباحث في جمعیة الدراسات العربیة في القدس، مازن الجعبري، أن عملیة 
أبو عاقلة كانت متعمدة، الھدف منھا دب الرعب في قلوب الصحفیین، ومحاولة الغتیال الحقیقة، 

 ووقف التغطیة الصحفیة لجرائم االحتالل، خاصة أنھم یعدون لھجوم واسع على جنین.

 اویضیف: خالل األیام القادمة، وفي ظل الضغوط الكبیرة سیعترف االحتالل بأنھم ھم من قتلو
شیرین عن طریق الخطأ، وھذا واضح من خالل تراجعھم عن الروایة التي أكدوا فیھا أنھا قتلت 
برصاص فلسطیني، وإعالنھم عن فتح تحقیق لمعرفة ما جرى، وإصدار روایات متعددة عن 

 34الحادثة.

 اقتحام جدید لمخیم جنین
 خمسة بالقذائف دمرتومخیم جنین،  مایو  /أیار 13 وم الجمعةیاقتحمت قوات االحتالل صباح 

ن تعتقل نجلھ األسیر السابق محمود المطارد منذ أتعود لعائلة محمد فارس الدبعي، قبل منازل 
 مدة.

وأكد الدبعي أن قوات االحتالل استخدمتھم دروًعا بشریة، ومنعت سیارات اإلسعاف من الوصول 
 إلى المنطقة وعالج والدتھ المریضة.

فلسطینیًا برصاص قوات االحتالل، إصابة أحدھم  13لح مع المقاومة أصیب وخالل اشتباك مس
  35خطرة. 

كما لقي ضابط إسرائیلي من وحدة "الیمام" الخاصة مصرعھ في مستشفى رامبام في مدینة حیفا 
	المحتلة، متأثًرا بجروحھ التي أصیب بھا خالل اقتحام المخیم.
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إنھا "نصبت  لعسكري لحركة "الجھاد اإلسالمي"،قالت "سرایا القدس"، الجناح ا وفي السیاق،
	عدة كمائن لالحتالل، أدى إحداھا لمقتل ضابط وإصابة آخرین، أثناء توغلھا في مخیم جنین".

أن: "قوات االحتالل توغلت في المخیم بھدف اعتقال المجاھد محمود الدبعي، أحد  وجاء في البیان
حاصر العدو منزلھ وأطلق تجاھھ عدة صواریخ مقاتلي كتیبة جنین في سرایا القدس، الذي 

 36وقذائف".

 اعتقال خزان المعلومات •

اعتقال محمود الدبعي، والذي  یعتقد معتصم سمارة أن الھدف األساسي من اقتحام مخیم جنین، ھو
كان ھناك إصرار لدى االحتالل على اعتقالھ ال تصفیتھ، ألنھ ووفقًا لإلعالم العبري یعتبره خزان 

يء شالبشري من أجل اعتقالھ لیس بدرًعا معلومات كتیبة جنین، مضیفًا: أن استخدام والدتھ 
 اعتقال شخص ما وھو على قید الحیاة،الجدید، فھذه سیاسة قدیمة یستعملھا االحتالل، حینما یرید 

 37وال یرید تصفیتھ.

 تفكیك نموذج جنین •

ن إفي مؤسسة "یبوس" لالستشارات والدراسات االستراتیجیة،  الباحث سلیمان بشاراتیقول ا
كبیًرا علیھ، من خالل عمل  ااالحتالل یرید تفكیك نموذج مخیم جنین، ألنھ بات یشكل خطرً 

وعدم تمكنھ من السیطرة علیھ، وھو نفس األمر الذي فشلت السلطة المقاومة فیھ بشكل مریح، 
 الفلسطینیة في تحقیقھ، وخوفًا من أن تسیر باقي مناطق الضفة الغربیة على خطى جنین.

ویضیف: سیحاول االحتالل القضاء على نموذج جنین إما عن طریق االقتحامات المتكررة 
الدبعي، أو من خالل االغتیال والتصفیة، واالحتالل ال واالعتقاالت، كما حدث في اعتقال محمود 

توجد لدیھ أي مشكلة في استخدام الطریقتین، فھي ترید القضاء على نموذج جنین بأي طریقة، 
 لذلك فھي على االستعداد الستخدام أبشع الوسائل لتثیر الرعب لدى الفلسطینیین في كافة المناطق.

القضاء على نموذج جنین، بل أنھ یتعامل معھ بطریقة ستزید ویتابع: لكن االحتالل لن ینجح في 
حالة االحتقان وتعزز روح المقاومة، فھناك جیل شاب جدید أكثر قبوًال للعمل المقاوم من الجیل 
السابق، ال سیما في ظل انغالق األفق السیاسي، وصعوبة الوضع االقتصادي، وتواصل انتھاكات 

 38یزید مخاوف االحتالل من األیام القادمة.ا االحتالل على أرض الواقع، وھو م

 الخاتمة:

تستمر ساحة الضفة الغربیة والقدس في الغلیان منذ بدایة العام، وتتصاعد المواجھة مع قوات 
االحتالل، في ظل الممارسات االستعماریة لسلطات االحتالل، وتواصل اعتداءاتھا على المسجد 

یات المقاومة الفردیة في الضفة، وبرزت تھدیدات تزایدت وتیرة عمل فقد األقصى المبارك،
 المقاومة من غزة بأنھ في حال استمرار الوضع الراھن فإن األوضاع ستنفجر أكثر.

ن على أن حكومة االحتالل تعیش ظروفًا حرجة ال تستطیع من خاللھا اتخاذ وویجمع المراقب
 ألقصى، لكنھا ال ترید الدخول فيقرارات حاسمة، فھي ترید التقسیم الزماني والمكاني للمسجد ا
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مواجھة مع الفلسطینیین، باإلضافة لفشل منظومتھا األمنیة في وقف عملیات المقاومة، أو السیطرة 
 على  مخیم جنین.

ن على أھمیة خطاب السنوار، وما حملھ من مضامین، وإن انتقد بعضھم وكما أكد المراقب
دسة للیھود في فلسطین وخارجھا، واعتبار أن تصریحاتھ بشأن إمكانیة استھداف األماكن المق

 الكثیر مما جاء في الخطاب كان دعائیًا ال أكثر، وبحاجة إلعادة دراسة وتقییم.
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