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 أوراق تحلیلیة

 ألعمال المقاومة 1قراءة في اإلحصاءات اإلسرائیلیة

 2022النصف األول من العام 

 ساري عرابي

 مدخل

 نظرة عامة..

فة في الضت النسبي السائد في منسوب أعمال المقاومة ایونیو الثبشھر حزیران/  كّرسی

األمن العام الصھیوني ، وذلك بحسب إحصائیات جھاز 2022منذ مطلع العام  والقدس الغربیة

من  ٪16وذلك بنسبة عمالً مقاوًما نوعیXا (ال تشمل إلقاء الحجارة)  141بواقع " "الشاباك

وعلى نحو متقارب مع الشھرین ، مجموع أعمل المقاومة طوال النصف األول من ھذا العام

لقفزة ا شھر نیسان/ إبریل،، وذلك في حین مثل الثاني شباط/ فبرایر والثالث آذار/ مارس

الكبیرة في اتساع أعمال المقاومة، اتصاالً بشھر رمضان الذي زامن نیسان/ إبریل، وحالة 

التحفز الكبیرة التي واكبت تزامن األعیاد الیھودیة مع الشھر الكریم، وما اتصل بذلك من 

، وھو ما یعني أن تقارب حزیران/ الصھیونیة الماقتحامات المسجد األقصى، ومسیرة األع

و مع الشھرین الثاني والثالث، یفید الثبات النسبي في أعمال المقاومة في الضفة الغربیة یونی

 .عمالً مقاوًما فحسب 19والقدس، بل وحتى الشھر الخامس زاد على السادس بـ 

 

 

																																																													
الفارق كبیر بین مجمل  أعمال المقاومة، إذ في عدّ  بوصفھا مصادر موثوقة، بل بوصفھا مصادر الحدّ األدنى. ال تعتمد المصادر اإلسرائیلیة 1

شاباك" تساب أعمال المقاومة وتحدید ماھیتھا، بینما "ال، كما أن المصادر الفلسطینیة تتباین معاییرھا بشدّة في احالمصادر الفلسطینیة واإلسرائیلیة
 ثمّ  ، ومنبات في صفوف االحتاللأوقعت إصا إذا یحتسب أعماالً محددة قابلة لإلحصاء على نحو ثابت، وال یحتسب أعمال الرشق بالحجارة إال

 ھذه الحیثیة. أي من حیثیة كونھ الحدّ األدنى.اإلسرائیلي یتأتى من  شرفالمؤ
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 بحسب الشھور. 2022حالة المقاومة في النصف األول من عام الشكل التالي یوضح  •

 

 

 الخسائر اإلسرائیلیة

افات بلغت بحسب االعتر بالنسبة للخسائر اإلسرائیلیة طوال النصف األول من السنة، فقد

ا. في سلسلة عملیات نوعیة في أشھر آذار/ مارس، جریحً  50و  صھیونیXاقتیالً  19 اإلسرائیلیة

وإبریل/ نیسان، وأیار/ مایو، وذلك على النحو التالي، فیما تعلق بالعملیات التي أدت إلى قتلى 

 ي ھذه الشھور:ف

 آذار/ مارس •
	في الثاني والعشرین من الشھر. ،قتلى في عملیة طعن ودعس في بئر السبع 4 -

	قتیالن في عملیة إطالق نار في الخضیرة وقعت في السابع والعشرین من الشھر. -

	.في التاسع والعشرین من الشھرقتلى في عملیة إطالق نار في "بني براك" وقعت  5 -

141, الشھر األول
 ,12%

الثانيالشھر ,	187,	
16%

190, الشھر الثالث
 ,16%

269, الشھر الرابع
 ,23%

الخامسالشھر ,	208,	
17%

السادسالشھر ,	189,	
16%

2022أعمال المقاومة في النصف األول من سنة 

الشھر األول

الشھر الثاني

الشھر الثالث

الشھر الرابع

الشھر الخامس

الشھر السادس
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اف إلیھا ، في العملیات المذكورة أعاله، یضجریًحا في ھذا الشھر 27یضاف إلى ذلك  -

وواحدة دعس، وقعت في مدینة القدس، وبلدة حزما،  منھا طعن 7عملیات أخرى،  8

	وبلدة السیلة الحارثة، وراس العمود بالقدس.

	

	نیسان/ إبریل •

	قعت في السابع من الشھر.وأبیب"  ي "تلقتلى في عملیة إطالق نار ف 3 -

في عملیة إطالق نار قرب مستوطنة "آرائیل" شمالي الضفة الغربیة وقعت في قتیل  -

	التاسع والعشرین من الشھر.

عملیات طعن في جریًحا، في العملیات المذكورة أعاله، وفي  11یضاف إلى ذلك  -

	الخلیل وعسقالن وحیفا، وفي إطالق نار عند "قبر یوسف" في نابلس.

	

	أیار/ مایو •

	في مستوطنة "إلعاد" في الخامس من الشھر. قتلى في عملیة طعن 3 -

	قتیل في عملیة إطالق نار في قریة برقین، في الثالث عشر من الشھر. -

عملیة طعن في باب  يجرحى في العملیات المذكورة أعاله، وف 6یضاف إلى ذلك  -

	العمود بالقدس، ورشق حجارة في حوارة بنابلس.

، انة دعس وعملیة إشعال نیریجریح في الشھر األول في عمل 2بقیة شھور السنة، فـ  اأم

 ."قبر یوسف"جرحى في عملیة إطالق نار في  3ووجریح في الشھر الثاني أصیب بحجر، 

 

 ظروف العملیات المؤثّرة

یعني ذلك أن شھر آذار/ مارس یمثل ذروة العمل المقاوم النوعي، من حیث النتائج، ومن 

عملیة مؤثّرة)، وإن لم یكن األعلى من حیث عدد أعمال  11حیث عدد العملیات النوعیة (

إلى التصاعد الكبیر في أعداد أعمال  أنھ كان بوابة المقاومة، وھو ما یمكن أن یفھم منھ
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بریل، باإلضافة إلى الظرف الموضوعي سابق الذكر، حول تزامن إالمقاومة في شھر نیسان/ 

 رمضان ومع األعیاد الیھودیة. نیسان/ إبریل مع

بحسب شھور  2022الشكل التالي یوضح الخسائر اإلسرائیلیة في النصف األول من عام 

 السنة، وذلك بعد جمع الجرحى إلى القتلى.

 

/ مارس، وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن من خسائر اإلسرائیلیین وقعت في آذار ٪55یتضح أن 

نفذھما فلسطینیون من الداخل المحتل عام  داخل المحتلوقعتا في ال عملیتین في ھذا الشھر

، كما أن ثالث عملیات أخرى نفذت في الداخل المحتل نفذھا فلسطینیون من الضفة 1948

أیار/  يالغربیة، واحدة في آذار/ مارس، واألخریان، واحدة في نیسان/ إبریل، وواحدة ف

 قتیالً. 19ن أصل قتیالً، م 17عملیات نوعیة، بواقع  5مایو، مما یعني 

یمكن أن یفھم من ذلك أن إغالق "الفتحات" التي كان یتسلل منھا المنفذون إلى الداخل المحتل، 

ساھم في الحدّ من ھذا النوع من العملیات، كما أنھ ال یمكن التصّور بوقوع ھذه العملیات 

على نحو مطرد، وأما داخل الضفة الغربیة، فقد أفضت عملیتان فقط لسقوط قتلى صھاینة، 

رب مستوطنة "آرائیل" نفذھا شابان من قریة قراوة بني حسن، واألخرى كانت اشتباًكا واحدة ق

مسلًحا في قریة برقین قرب جنین سقط فیھا ضابط صھیوني. وعلى ذلك یالحظ أن الخسائر 

3% 1% 

55% 22% 

15% 

4% 

بحسب شھور السنة،  2022الخسائر اإلسرائیلیة في النصف األول من عام 
وذلك بعد جمع الجرحى إلى القتلى

الشھر األول الشھر الثاني الشھر لثالث الشھر  الرابع الشھر الخامس الشھر السادس
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اإلسرائیلیة المعلن عنھا في حزیران/ یونیو اقتصرت على إصابات في اشتباك مسلح في 

اق یأنھا خسائر أوقعھا الفلسطینیون في جنود االحتالل في س "قبر یوسف" بنابلس، بمعنى

 دفاعي.

 

 إحصاءات العمل النوعي

، 2022بالنظر إلى العملیات النوعیة التي أعلن عنھا االحتالل في النصف األول من العام 

 فإنھا كانت على النحو التالي:

	عملیة طعن. 15 -

	عملیة دعس. 2 -

	ران.یعملیة إشعال ن 72 -

	الق نار.عملیة إط 74 -

	عبوة أنبوبیة (كوع). 170 -

	زجاجة حارقة (مولوتوف). 817 -

	

15, 1% 2, 0% 
72, 6% 

74, 7% 

170, 15% 

817, 71% 

2022نسب أعمال المقومة في النصف األول من العام 

طعن

دعس

إشعال نیران

إطالق نار

عبوة أنبوبیة

زجاجة حارقة
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وحین قراءة الرقم الكبیر نسبیXا في عدد األكواع والزجاجات الحارقة، فإنھ یمكن استنتاج 

الدور المؤثّر لألجیال الجدیدة في االشتباك مع االحتالل، فھذه أدواتھا التقلیدیة المتاحة، مما 

العدد  خذ ھذانبغي أییعني إمكانیة التأثیر األكبر بامتالك األدوات األفضل، وفي الوقت نفسھ، 

في سیاقین، األول اقتحامات االحتالل للمدن، إذ ال یملك الفلسطینیون فرصة االشتباك الیومي 

مع قوات االحتالل كما كان في االنتفاضة األولى، والثاني محاوالت الشبان جر جنود 

االحتالل لالشتباك، سواء بإشعال اإلطارات قبالة الشوارع االلتفافیة وإلقاء الحجارة على 

وعلى  خل المدن.این بھا، أو بافتعال المواجھات قرب الحواجز على مدرّ اود االحتالل المجن

من أعمال  ٪7أن عملیات إطالق النار تشكل ما مجموعھ أیة حال فإنھ ال ینبغي إغفال 

المقاومة، كما أّن إصابات جنود االحتالل في شھر حزیران/ یونیو كانت بإطالق نار في 

 وسف" في نابلس.اشتباكات عند "قبر ی

 

 خالصات

، 2022من العام . یمكن الحدیث عن ثبات نسبي في أعمال المقاومة طوال النصف األول 1

، باستثناء شھر أیار/ مایو من 2021بما یفوق ما كان علیھ الحال في النصف األول من العام 

 ة في كل، والذي كان شھر معركة "سیف القدس"، حیث بلغت فیھ أعمال المقاوم2021العام 

عمالً بحسب إحصاءات االحتالل، لتعود في شھر حزران/  592من الضفة الغربیة والقدس 

عمالً، ثم لتتراجع في تموز/ یولیو الذي یلیھ  148) إلى 2021یونیو الذي یلیھ (أي في العام 

 عمالً. 117طس الذي یلیھ إلى م في آب/ أغسثعمالً،  141إلى 

شّكل حالة مقاومة طبیعیة ثابتة تزید على ما كانت علیھ الحالة بذاتھ  2022أن العام ذلك یعني 

وأما من حیث قتلى االحتالل فقد سقط قتالھم  . وذلك من حیث عدد األعمال.2022في العام 

كلھم في شھر أیار/ مایو في سیاق معركة "سیف القدس"  2021في النصف األول من العام 

زاد في عدد القتلى، في سیاق طبیعي من العمل المقاوم  الً، مما یعني أن ھذا العامیقت 15بواقع 

 غیر المرتبط بالحروب أو المعارك الكبرى.
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من حیث نتائج العمل النوعي كانت في آذار/ مارس بفضل سلسلة  2022لعام ا. ذروة 2

عمل ذلك الشھر بال تْ مَ سَ عملیات افتتحھا فلسطینیون من الداخل المحتل، ومثلت حالة إلھام وَ 

شھري نیسان/ إبریل وأیار/ مایو، باالستفادة من قدرة فلسطینیین من  يالنوعي، واستمرت ف

لعملیات ا الضفة الغربیة بالدخول إلى الداخل المحتل، في حین مثل نیسان/ إبریل قفزة في كمّ 

 لتزامنھ مع رمضان واألعیاد الیھودیة.

ا، باإلضافة قات موضوعیة ا. یعني ذلك أن ثمة سی3 Xتساھم في رفع العمل المقاوم نوًعا وكم

عملیات، وھو ما یمكن أن یفھم منھ حتمیة تقلص العملیات لحالة اإللھام والتأثیر والدفع لبعض ال

 خل مع صعوبة التسلل إلى الداخل مع إغالق "الفتحات".االد يالمؤثرة ف

مؤشًرا  2022صف األول من العام . في حین یعطي الثبات النسبي في العمل المقاوم في الن4

على ثبات حالة المقاومة نفسھا على نحو إیجابي، وفي حین یمكن مالحظة األثر اإلیجابي 

ي خلق ف لظاھرة المقامة المسلحة في شمالي الضفة الغربیة (جنین بالدرجة األولى ثم نابلس)

ر، وى الفعل المباش، فإنھ على مستوحشد دعائي للمقاومة ةتعبوی تغذیةحالة رفع معنوي و

تالحظ صعوبة الظروف األمنیة حیث لم تتمكن ھذه الظاھرة من تنفیذ عملیات ھجومیة 

 مؤثّرة، وإنما یقتصر تأثیرھا المباشر على االشتباكات في الوضع الدفاعي.

 ادساكتسبت حتى نھایة الشھر السأن الضفة الغربیة  . تفید األرقام، وحالة الثبات النسبي5

ة أفضل من أّي وقت سابق، یعود الفضل في ذلك إلى معركة "سیف القدس"، حالة تعبوی

وسلسلة العملیات المؤثّرة سابقة الذكر، وحالة المقاومة في شمالي الضفة الغربیة. لكن أعداد 

بحسب إحصاءات مركز  2022شھیدًا في النصف األول من العام  82الشھداء وطبیعتھم (

ارتقوا اغتیاًال أو في سیاق االقتحامات)، تكشف عن آلیات ، والعدید منھم للدراسات القدس

عمل االحتالل، بالمعالجة الجراحیة الجزئیة التدریجیة لتفكیك حالة المقاومة المسلحة في 

شمالّي الضفة دون التورط في فعل واسع من شأنھ یوسع من الحالة نفسھا، مما یحمل ھذه 

	أقل انكشافًا وأكثر قابلیة لالستمرار.طور جدید  الحالة مسؤولیة االنتقال بأنماط عملھا نحو


