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 ورقة تحلیلیة

 قراءة في اإلحصائیات اإلسرائیلیة ألعمال المقاومة

	2022 إبریل/ نیسان
 ساري عرابي

 مركز القدس -خاص

تصاعدت أعمال المقاومة في شھر نیسان/ إبریل، بحسب إحصائیات جھاز األمن العام اإلسرائیلي 
المقاوم، من ساحة الضفّة الغربیة، الذي ، في تكریس لتصاعد العمل 1عمالً مقاوًما 268"الشاباك"، إلى 

)، والذي ظّل یتصاعد منذ مطلع العام 2021یتّصل عضویًا بـ "معركة سیف القدس"، (أحداث أیار/ مایو 
من الضفّة الغربیة  في نسیان/ إبریل من ھذا العام ، حیث انطلق2022دخوالً إلى شھر أیار/ مایو  2022

 أعمال مقاومة. 9عمالً، ومن قطع غّزة  42القدس والداخل المحتل  ومنعمالً مقاوًما،  217ما مجموعھ 

 إبريل /في نيسان يوضّح نسب أعمال المقاومة بين الجغرافيات الفلسطينية )1(نموذج 

 

مة فقد ارتفعت أعمال المقاوبالمقارنة بین الشھور األربعة المنصرمة من ھذا العام، تتضح حالة التصاعد 
، وذلك 2مارس /في آذار 190إلى في شھر شباط/ فبرایر،  187إلى  141بالترتیب من الشھر األول من 

مثّل حالة متصاعدة حین ربطھ  2022حوادث الرشق بالحجارة. كما أّن ھذا الثلث من العام دون احتساب 
مركزیة معركة جھة ومستواھا وأنماطھا بالنظر إلى الذي كان محوریkا في تحوالت الموا 2021بآخر العام 

 .القدس" یف"س

 

																																																													
1 .Israel	Shabak	website,	https://bit.ly/3MWrG4I 

 . المصدر السابق.2

الضفة لغربیة
81%

القدس والداخل لمحتل
16%

قطاع غّزة
3%

إبریل/ اننسب أعمال المقاومة بین الجغرافیات الفلسطینیة في نیس
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 2022أعمال المقاومة بين شهور الثلث األول من سنة  يوضّح تصاعد )2(نموذج 

 

 

 2022و 2021بین  §

، بلغت أعمال المقاومة في نیسان/ 2021بالنظر إلى اإلحصائیات نفسھا، یُالحظ أنھ قبل أحداث أیار/ مایو 
، وھو ما 3في غّزة 26في القدس، و 24و، الغربیة منھا من الضفة 80عمالً،  130 العام نفسھإبریل من 

، وتوسط الفعل المقاوم في الضفّة الغربیة، كان یُظھر مركزیة القدس في الحدث، وتوتر المشھد في غّزة
ور نسبي مي، مع حضوذلك بالقیاس إلى الموقف بعد ذلك، إذ باتت الضفّة الغربیة مركز الفعل المقاوم الیو

 ما مجموعھ إلى 2021، وقد جاء التطور الكبیر، مع أیار/ مایو وھدوء في الموقف في قطاع غّزةللقدس، 
في األحداث، وكان نصیب جلّھا منطلقة من قطاع غّزة، بحكم تدخل المقاومة ، من أعمال المقاومة 2805

 .4عمالً مقاوًما 414الضفّة الغربیة من ھذه األعمال 

كان ، / یونیوعمالً في حزیران 185بعد انتھاء المعركة، عادت أعمال المقاومة إلى مستواھا السابق، 
 142بینما بلغت في تموز/ یولیو عمالً منھا، نظًرا الستمرار ذیول أحداث أیار/ مایو،  37لقطاع غّزة 

یعني أن اآلثار التعبویة  ، وھو ما5في القدس، وواحد في غّزة 44ومنھا في الضفّة الغربیة،  97عمالً، 
تعید إنتاج نفسھا في أوقات الحقة، ولیس بالضرورة باتصال مباشر بالحدث نفسھ، ، "سیف القدس"لمعركة 

آب/  -تموز/ یولیووھو ما یذكر في انعكاس حرب "العصف المأكول" (العدوان الكبیر على قطاع غّزة 
أي بعد أكثر من عام، مما یوجب ، 2015ل/ أكتوبر في تشرین األو )، في "ھبة القدس"2014 أغسطس

 .6نظرة أكثر عمقًا في محاولة إدراك التحوالت الجاریة في بطن األحداث والوقائع

																																																													
3.	Israel	Shabak	website,	https://bit.ly/3N1Ri00	 

 . المصدر السابق.4
 . المصدر السابق.5
كون ما یجري حالة كفاحیة مستمرة مدفوعة بجملة عوامل، . ثمة العدید من األوراق والمقاالت التي كتبھا الباحث في التنظیر لھذه الفكرة، وھي 6

، موقع فارقاً؟ 2014 عام جعل الذي ما"، من بین تلك األوراق، ھذه المقالة: ساري عرابي، 2014كان من أضخمھا "حرب العصف المأكول 
 https://bit.ly/38czrVv، 2022 فبرایرشباط/  16متراس، 

18% 

24% 

24% 

34% 

إبریل/ تصاعد أعمال المقاومة في نیسان

ینایر/ كانون الثاني

فبرایر/ شباط

مارس/ آذار

إبریل/ نیسان
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فقد تجدّد التصاعد في شھر آب/  2021وفي حین أّن قطاع غّزة شھد عمالً مقاوًما واحدًا في تموز/ یولیو 
، وھو ما انحسر الحقًا في شھر أیلول/ "السیاج الحدودي"عودة الفعالیات قرب ما یُسّمى أغسطس مع 

استثمار نتائج "معركة ، وتوقف مع شھر تشرین األول/ أكتوبر، األمر الذي یشیر إلى محاولة 7سبتمبر
لم یستمّر لفترة طویلة، والمالحظ في الشھور  ماسیف القدس" باألدوات الشعبیة من داخل قطاع غّزة، وھو 

والذي  ،غربیةفي الضفّة ال عركة "سیف القدس" التصاعد الكبیر في شھر أیلول/ سبتمبرألربعة التي تلت ما
منھا  199، عمالً  251وبلغت أعمال المقاومة فیھ عملیتي طعن، وعملیة دعس وعملیة إطالق نار،  شھد

	8في الضفّة الغربیة وحدھا.

 2022سیاقات التصعید في  §

التصعید الذي فحسب، مما یعني أّن  عمالً مقاوًما 131دیسمبر بـ شھر كان األول/ في  2021انتھى العام 
سیاقات إضافیة یمكن  ، إال أنّھ كانت لھ2021وإن كان مرتبًطا بالتفاعالت في العام  2022بدأ مطلع العام 

 إجمالھا فیما یلي:

	.2015السیاق العام من تفاعالت المقاومة منذ العام 	.１
	فسھا من جدید في مدى زمنّي آخر.إعادة معركة "سیف القدس" إنتاج ن	.２
التي سبقت ورافقت وتلت الحدیث عن استعداد المجموعات  تأھباقتراب شھر رمضان، وحالة ال	.３

	االستیطانیة القتحام المسجد األقصى أثناء الشھر الكریم لتزامنھ مع "عید الفصح الیھودي".
تماعیة واجة، التي أعادت إنتاج نفسھا في منطقة جنین، ووفّرت بیئة نفسیة محالة المقاومة المنظّ 	.４

	وثقافیة ساھمت في تطویر حالة المقاومة العاّمة من جدید.
ومن  ،فالتراكمیة باتصال أعمال المقاومة یساھم من جھة في زیادتھا، التراكمیة واإللھام والتولید	.５

یة، بینما تدفع األعمال النوعیة لخلق حالة من في توفیر فرص أكبر ألعمال أكثر نوعأخرى جھة 
	اإللھام لتكرارھا.

وذلك دون إھمال بعض العوامل السیاسیة واالجتماعیة، والتي من أھمھا تآكل مكانة السلطة 	.６
	الفلسطینیة في المجتمع الفلسطیني، ومن ثم تراجع آثار سیاسات الھندسة االجتماعیة.

من  2022عد الكبیر في أعمال المقاومة في شھر آذار/ مارس ، یتضح التصاحین مالحظة ھذه العوامل
كان من بینھما عملیتان انطلقتا من فلسطینیین من الداخل وذلك بتسجیل عشر عملیات نوعیة، حیث النوع، 
"بني براك" قرب "تل أبیب"، باإلضافة ، وثالثة انطلقت من بلدة یعبد في جنین إلى 1948المحتل عام 

التي تركزت في منطقة القدس، باإلضافة إلى عملیة دعس قرب بلدة السیلة  عملیات الطعنلعدد آخر من 
 .9الحارثیة في جنین

ما یمكن استنتاجھ في المعطیات المباشرة في تصاعد أعمال المقاومة في شھر آذار/ مارس، ھو االقتراب 
خل المحتل تین اللتین وقعتا في الداالعملیأثر ومن شھر رمضان، ومن ثمّ التحفز الفلسطیني في ھذا السیاق، 

تجلت في  ؛یعني أنھما مثلتا حالة إلھام)، مما آذار/ مارس 27 ، والخضیرةآذار/ مارس 22 (بئر السبع
بلدة یعبد قرب جنین إلى "بني براك"، وأوقعت التي انطلت من  آذار/ مارس) 29( عملیة ضیاء حمارشة

																																																													
مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون ، )2021 سبتمبر/أیلول( العاشر الحالة تقریر|  المحتلة الفلسطینیة األرض في التصعید لحالة االستجابة. 7

 https://bit.ly/3wd5HQm، 2021تشرین األول/ أكتوبر  14األرض الفلسطینیة المحتلة،  -اإلنسانیة
8 Israel	Shabak	webs,	https://bit.ly/3MZgbcH	

.. والقدس الغربیة الضفة: فضل عرابي، 2022حول أحداث الثلث األول من العام  للدراسات . انظر التقریر الموسع الذي أعدّه مركز القدس9
مركز القدس للدراسات، ، 2022نیسان/ إبریل  29، والتحلیل یاقالس.. التحدیات وتصاعد المقاومة تصاعد: 2022 العام من األول الربع

https://bit.ly/390I3hZ 
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من مخیم في التي انطلقت  نیسان/ إبریل) 7( رعد حازموعملیة آخرین بجروح،  10خمسة قتلى وأصابت 
 "تل أبیب" وأدت إلى مقتل ثالثة وإصابة ستة آخرین. إلى قلب جنین، 

، من حیث الكّم تصاعد العمل المقاومفي عمالً مقاوًما، مما یمثل ذروة  268بـ انتھى بذلك نیسان/ إبریل، 
ستة عملیات نوعیة، بحسب البیانات ، ومن حیث النوع، فقد شھد الشھر 2021منذ نھایة أحداث أیار/ مایو 

نیسان/ إبریل، وعملیة مستوطنة آرائیل التي نفذھا  7كان أبرزھا عملیة الشھید رعد حازم في اإلسرائیلیة، 
ن/ إبریل، والتي أدت إلي مقتل حارس أمن نیسا 29شابان من قریة قراوة بني حسان قرب سلفیت في 

عدد من عملیات جریًحا في  11قتلى إسرائیلیین، و 4وكانت حصیلة العملیات في ھذا الشھر إسرائیلي، 
 الطعن وإطالق النار األخرى.

مانة رنفذھا شابان من قریة  بعملیة نوعیة في الخامس منھ، بدأ شھر أیار/ مایو،على نحو متصل بذلك، 
جرى  .ن، في مستوطنة "إلعاد" المقامة على أنقاض قریة المزیرعة في الداخل الفلسطیني المحتلّ غرب جنی

بالتزامن مع سلسلة حوادث أفضت إلى وقوع شھداء في عدد من بعد مطاردة ثالثة أیام،  المنفّذین اعتقال
كما أّن ھذه العملیة، لم  ،10مناطق الضفّة الغربیة، بما یمكن إدراجھ في حالة التأھب والفعل المقاوم القائمة

 .11یتھفي وص ةتكن منفصلة عّما یمثّلھ المسجد األقصى من دافع تثویر، كما ذكر ذلك أحد منفذي العملی

یلي، س، ویزداد تصاعدًا، وبین استنفار أمني إسرائز فلسطیني یتكرّ التأھب في المشھد متبادل، ما بین تحفّ 
، نصفھا اعتقاالت من داخل المسجد األقصى أثناء 12لة اعتقالحا 880بلغت نتائجھ في شھر نیسان/ إبریل 

من الشھر نفسھ أثناء "عید الفصح  22إلى  15اقتحامات المستوطنین للمسجد في الفترة الواقعة بین 
وباحتساب معتقلي المسجد األقصى تكون ھذه النسبة األعلى في االعتقاالت منذ مطلع العام، الیھودي"، 

االعتقاالت في منطقتي القدس ورام هللا، مما یشیر إلى تعلّقھا بأحداث المسجد األقصى، زت وفي حین تركّ 
أكثرھم من منطقة جنین مما یشیر إلى حالة  13شھیدًا 23فقد بلغ عدد الشھداء الفلسطیین خالل الشھر 

سرائیلي بعد وقد تعّزز االستنفار األمني اإلالعام، مطلع ، وعدد الشھداء ھو األعلى منذ المقاومة ھناك
العملیات النوعیة في آذار/ مارس ومطلع نیسان/ إبریل في حملة "كاسر األمواج" التي تھدف إلى تفكیك 

 ،، وھو ما یعني حالة مركبة من الفعل وردّ الفعل، في صراع إرادتین14موجة العملیات الفردیة المتصاعدة
أن موجة العملیات ستستمر حتى نھایة العام التي تعتقد  تسابق إحداھما الوقت، وھي اإلرادة اإلسرائیلیة

ستمرار في عن فرص أفضل لال حثًاعقبات القائمة بفلسطینیة للتكیف مع البینما تسعى اإلرادة ال 2022،15
 حالة المقاومة الجاریة.

 خالصات

ت في زالحتى الدخول في شھر أیار/ مایو، فإنھ یمكن القول إّن حالة المقاومة في ساحة الضفّة الغربیة ما 
، إال أّن لھا قّوة دافعیة خاّصة 2021بقدر ما ھي متصلة بمعركة "سیف القدس" العام طور التصاعد، و

																																																													
لجزیرة ، موقع االضفة في منزلین ویھدم میدانیة وتصفیات اعتقاالت حملة ویشن قریتھما یقتحم االحتالل.. إلعاد ھجوم منفذي اعتقال عقب. 10

 https://bit.ly/3vXi9VA، 2022أیار/ مایو  9نت، 
، 2022أیار/ مایو  8تي "إلعاد" و"أرائیل": عملیاتنا نصرة للقدس واألقصى، موقع صحیفة القدس المحلیة، منفذ عملی. 11

https://bit.ly/3M2HcMn 
، 2022أیار/ مایو  6، موقع مركز القدس للدراسات، 2022 إبریل/ نیسان شھر في اعتقال حالة 880: 2022 إبریل/ نیسان في االعتقاالت. 12

https://bit.ly/3P9rm4H. 
 ،2022أیار/ مایو  6 ، موقع القدس للدراسات، جنین من غالبیتھم إبریل/ نیسان في شھیداً  23 - 2022 إبریل/ نیسان في الشھداء. 13

https://bit.ly/3wdcSYS 
، 2022نیسان/ إبریل  1، موقع صحیفة الشرق األوسط، طویل لتوتر وتستعد... »األمواج كاسر« عملیة تطلق إسرائیل. 14

https://bit.ly/3N1R4pW 
، 2022أیار/ مایو  6، موقع وكالة فلسطین الیوم، عام طوال ستستمر الحالیة العملیات موجة": إسرائیلیة" تقدیرات. 15

https://bit.ly/3FsoH1g	
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على نحو یزید على ما كان علیھ في العام  2022تتضح بارتفاع أعمال المقاومة في الثلث األول من العام 
ذلك العام، وبالرغم من أن شھر  الذي مثّل ذروة المواجھة في 2021، باستثناء شھر أیار/ مایو 2022

زامن ت(كان التصعید متوقعًا بسبب لم یشھد التصعید الذي كان متوقعًا من كثیرین ؛ 2022نیسان/ إبریل 
 ،)أثناءه شھر رمضان مع عید الفصح الیھودي وإصرار االحتالل على إنفاذ اقتحامات المسجد األقصى

، وھو ما یدعو لالستنتاجات 2021ومة منذ نھایة أیار/ مایو إال أنّھ كان األكثر ارتفاًعا في أعمال المقا
 التالیة:

 ،فإّن حالة المقاومة في الضفّة الغربیة في ظرف تصاعدّي ال تنازليّ  2022حتى مدخل أیار/ مایو  -أوالً 
لكن حتى لو تراجعت األرقام، في المرحلة المقبلة، فلیس لذلك داللة جوھریة، بدلیل أن التصاعد الجاري 

 ،انبعث من بعد تراجع نسبي من بعد نھایة معركة "سیف القدس"، وھو ما یعني أّن ھناك قدًرا من الثبات
 .یأخذ دفعات إضافیة بین فترة وأخرى

قتحامات في مواجھة احالة الكثافة في الثلث األول من ھذا العام، متصلة جوھریkا بالتأھب الفلسطیني  -ثانیًا
بتصاعد العملیات في شھر آذار/ مارس، ونیسان/ إبریل في أولھ وآخره، یتضح ذلك المسجد األقصى، 
أیار/  5، ویتأكد ذلك بوصایا المنفذین للعملیات، كما في عملیة مستوطنة "إلعاد" في ومطلع أیار/ مایو

 .مایو

وى ، وھو ما یستدعي من الق2015یعني ذلك أّن المسجد األقصى عامل التثویر األھّم منذ العام  -ثالثًا
الفلسطینیة، صیاغة برامجھا ومشاریعھا على ضوء ذلك، وبما یعّزز من ھذا العامل، ومن صمود المتصلین 

 بھ، وكذلك تعزیز صمود الفاعلین في ساحة الضفّة الغربیة عموًما، لكونھا الساحة الیومیة لالشتباك.

یعطي ھذه المرحلة (الثلث األول  للعملیات المكثفة والمتواصلة، قدرة إلھام وتولید ودفع، وھو ما -رابعًا
فرصة لمعرفة ومن ثّم یوفّر ذلك  ) خصوصیة إضافیة، المتالكھا عوامل دفع ذاتیة.2022 من العام
 حفاظ على الوتیرة متجددة.التحریك والتثویر والعوامل وصناعة 

، فقد الحدث أو بعدهالمفاعیل التعبویة ال تنتھي بانتھاء الحدث، وإن كانت قد ال تظھر سریعًا مع  -خامًسا
في  2014ھ في وقت الحق. كما ظھرت آثار حرب العام جتبقى المفاعیل عامل دفع وإلھام بما تظھر نتائ

وإن تراجعت وتیرة األعمال المتصلة بھا،  2021، وكما أن معركة "سیف القدس" 2015"ھبة القدس" 
امل التثویر واإللھام، فانعكساھا قد ، وھذا یمكن قولھ بخصوص جمیع عو2022فإنّھا انبعثت مطلع العام 

ال یكون فوریkا أو متصالً، األمر الذي یستدعي دائًما قراءة األحداث في سیاق أوسع، ومشھدیة أعم، 
لى أّي عویتطلب تتبعًا للمعطیات في الواقع، وقدرة على الربط بینھا، وعدم االستعجال في إطالق األحكام 

 ساحة من الساحات.

مستوى الحركة والفعل في ساحة الضفّة الغربیة، عدم التوّرط في مقارنات ال تالحظ ینبغي  -سادًسا
، وھو ما یقتضي مالحظة الحركة والفعل فالشروط الموضوعیة ما تزال غیر متوفرة لھبّة أشمل وأوسع

وفي ھذا السیاق یمكن القول  .16المؤثّر بالنسبة لھذه الظروفومنحھا وزنھا في ضوء الظروف القائمة، 
إّن ساحة الضفّة الغربیة ھي ساحة المواجھة الرئیسة الیومیة، بما یقتضي دعمھا واستثمار الفرص التي 

 تتیحھا اآلن على صعید المواجھة.

																																																													
 كتب الباحث العدید من األوراق حول ھذه الفكرة منھا:. 16
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كن غیر متوقعة، وال یمال یمكن الركون إلى الحالة القائمة، ألّن الدوافع الذاتیة للفعل النضالي  -بعًاسا
ھا على النحو المطلوب في الصراع، وھي في ذاتھا قد تحتاج عوامل دفع وتولید في حال خبّوھا، توظیف

مر الذي یتطلب من فصائل المقاومة إعادة النظر في برامجھا وأدوات عملھا وأسباب ضعفھا حتّى األ
 اللحظة.


