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 عاجزة «إسرائيل»ارتفاع قياسي بعمليات المقاومة في الضفة لهذا العام.. و

 عياد اليهوديةجهود دولية الحتواء التصعيد خالل األ

  

لضفة اسمه ا يام كابوسا  الكيان الغاصب يعيشون هذه األ قادة نبأليس من قبيل المبالغة القول 
ستعر طق الحدودية المحاذية للضفة، يبموازاة رفع االحتالل حالة التأهب في المنا هنإإذ  الغربية.

يد حول تصاعد المقاومة الفلسطينية لالحتالل في الضفة الغربية، وتتزا «إسرائيل» الجدل في
حكومة األصوات التي باتت تسخر من فكرة إدارة الصراع، أو خفض ألسن لهبه، وسط حيرة 

 اقي".بحملة ثانية من عملية "السور الو  أو تقومص المداهمات واالعتقاالت أن تقل  الكيان بين 

يرة الشهور األخ خاللالضفة الغربية المحتلة  فيخلفية ازدياد استخدام السالح  يأتي ذلك على
التي  جريئة الخرها العملية آفي محاور الطرق، و  ،ضد قوات الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين

، عبر 2022يلول أ 14في  ،من بلدة كفر دان ،د وعبد الرحمن عابدنفذها الشاب ان أحم
ن في مدينة جنين، ونْصب كمين لقو ة إسرائيلية هناك، وا اك الشتباقتحامهما حاجز الجلمة المحصَّ

معها لساعات، هرعت على وْقعه مروحيات عسكرية وسيارات إسعاف عديدة إلى المكان إلجالء 
ذا العدو بمقتل أحد ضب اطه ويتكت م على عدد المصابين. وفي هالمصابين، قبل أن يعترف جيش 

العبرية أن "المقاِوَمين عابد أطلقا النار صوب « يديعوت أحرونوت»السياق، ذكرت صحيفة 
نا من قْتل ضابط". 5الجنود عن بعد   أمتار، وتمك 

 
  التفاصيلليكم إاالستخبارات الصهيونية لألوضاع في الضفة الغربية؟ و تقويم وما ه

  

فهي جاءت بعد أقل  من  ؛ال تنفصل عملية الجلمة عن الوضع المتوت ر في عموم الضفة الغربية
أيلول الجاري، بصْليات من  20في  ،ساعة على استهداف الحاجز نفسه صباح الثالثا 24

ة العسكري قرب مدينة الرصاص تسب بت بإصابة آليات لجيش االحتالل، واستهداف حاجز صر  
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فضال  عن  ؛النقطة العسكرية الُمقامة على جبل جرزيم في نابلس -س، وأيضا  حاجز حوارة نابل
 إصابة مستوِطنة إثر رشقها بالحجارة قرب قرية حارس في محافظة قلقيلية.

ُتسع ر العملية األحدث هواجس سلطات االحتالل األمنية قبيل األعياد اليهودية، في ضوء و  
محتل  عمليات فدائية جديدة، ليس في الضفة فقط وإن ما في الداخل الاإلنذارات الساخنة بوقوع 

 أيضا  

 رونين بار، في مؤتمر ،شار رئيس المخابرات اإلسرائيلية العامة )الشاباك(أوفي هذا السياق،  
 130في جامعة ريخمان، أنه وقع حتى اآلن أكثر من  ،سبتمبر 2022أيلول  11د في ُعقِ 

، 2021حادثة في سنة  98ل ارتفاعا  حادا ، مقارنة  بـ قة، ما يشك  هجوم إطالق نار في المنط
 .2020حادثة إطالق نار خالل  19و

ي معان كثر من ذلك، تسود داخل األوساط اإلسرائيلية المختلفة حالة من الحيرة والتساؤالت عنوأ
مور ب من مواجهة الواقع وتسمية األوسط محاوالت كثيرة للتهر   ،األحداث وعن مستقبلها

 سمائها، وتجاهل واقع االحتالل المقيت.أب

 على تسمية ما يحدث في أراضي الضفة الغربية «لإسرائي»حتى وإن اختلف المحللون في  ،لكن
فاضة انت بأنهاحة، وال سيما في مناطق الشمال، على خلفية تصاعد االشتباكات والعمليات المسل  
 ، أو فترة تصعيد مرحلية،2000و 1987ضتي جديدة، ثالثة من حيث تسلسلها الزمني بعد انتفا

مور، و غيرها من األأأو موجة عمليات فردية يغذ ي بعضها بعضا ، ثم ما يلبث بريقها أن يخبو، 
ذ فإنهم ال يختلفون على أنه من غير الممكن استمرار الوضع القائم في األراضي المحتلة من

 ى أطيافها.شت  ب، وباألساس من طرف الفلسطينيين وقواهم السياسية على 1967
 

 سرائيلية لما يحدث في الضفة الغربية؟ لنتابع سوًياوماذا تقول القراءات اإل

 س فقطفي الضفة الغربية، بموجب الرؤى اإلسرائيلية، لي المعق دة ن ما يدفع إلى هذه األوضاعإ
 خارج سياسة الحكومة اإلسرائيلية الرامية إلى الحفاظ على الوضع القائم، إنما أيضا  ما يدور

 والفلسطينيين. «إسرائيل»حدود ما يمكن توصيفه بـالعالقات الثنائية بين 
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معهد “"درة عن لجنة أبحاث السياسات في صاوهذا ما أشارت إليه "ورقة سياسات" جديدة  
اموس أبحاث السياسات واإلستراتيجيا" في جامعة رايخمان، التي يترأسها اللواء في االحتياط ع

 جلعاد، وجرى فيها التأكيد، على أن من جملة ما يقف في خلفية األوضاع األخيرة في الضفة
 تجاه إدارة الرئيس إسرائيل، بل أيضا   الغربية، ليس غضب السلطة الفلسطينية الموجه فقط نحو

ولي األمريكي جو بايدن، لعدم قدرتها على إقناع إسرائيل بتغيير سياساتها )وهي عموما  ال ت
وباألساس بشأن كل ما يتعلق بوتيرة نشاط الجيش اإلسرائيلي  ؛القضية الفلسطينية أهمية(

ا باإلضافة إلى الضغوط التي العسكري وخصم األموال التي يتم تحويلها إلى السلطة. هذ
حدة المت تمارسها اإلدارة االمريكية على السلطة الفلسطينية، بهدف التراجع عن خطواتها في األمم

م لللحصول على عضوية كاملة، إلى جانب الشعور بخيبة األمل، ألن زيارة بايدن إلى المنطقة 
 إلى نتائج ُتذكر لمصلحة الفلسطينيين. تؤد  

ون ي لشؤ ن هذا في اللقاءات المتوترة التي أجرتها مساعدة وزير الخارجية األمريكالتعبير ع وتم  
، التي رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاءهاو الشرق األوسط بربارا ليف في رام هللا، 

 بحسب مصادر فلسطينية. 

 
  ؟لمتوترة في الضفةا  ماذا عن موقف الالعبين الفاعلين تجاه األوضاع

 ،فيم(اإلقليمية" )مت عن "المعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية أخيرا  ة سياسات" صادرة لفتت "ورق 
، نوإن بشكل ضم الفلسطيني"، -دما  بـ"السالم اإلسرائيليبشأن الخطاب الدولي المتعلق بالدفع قُ  ي 

إلى أن أحد أسباب عدم إقدام الحكومة اإلسرائيلية الجديدة على ما أسمته "إطالق خطوات 
 زيين،اسية كبيرة وذات أهمية في الموضوع الفلسطيني" يعود إلى أن الالعبين الدوليين المركسي

تدنية وية ممهم الواليات المتحدة، وضعوا الصراع اإلسرائيلي ـــــ الفلسطيني في درجة أولوفي مقد  
 بدون أي اهتمام أو ني ة للتدخل الجاد  في حلبة هذا الصراع.جدا ، وباتوا ال يُ 

ات ُمعلنة من طرف هؤالء الالعبين لممارسة أي تنعدم في الفترة الراهنة أي ني   فة الى ذلك، إضا 
ضغوط على الحكومة اإلسرائيلية، وهم يكتفون بمطالبة إسرائيل بـ"عدم اتخاذ خطوات تصعيدية 



 
30/90/2220  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(216رقم )   
 

 
 

6 
 

 نون إعادة فتحيثم   ، همالسياسي المستقبلي". وبموازاة ذلك أو خطوات من شأنها مس  فرص الحل  
قنوات االتصال والحوار بين مسؤولين رفيعين من الجانبين، وما نجم عن ذلك من خطوات 

، مع التلميح ”محدودة تنطوي على "إجراءات حسن نية اقتصادية ومدنية تجاه السلطة الفلسطينية
 إلى أن هذه اإلجراءات ال تشكل بديال  لعملية تسوية بعيدة المدى للصراع.

ع اه أن المجتممؤد  و الصراع،  م سائد حول الخطاب العالمي الراهن حيالواستشهدت الورقة بتقيي 
يدة الجد اه الحكومة اإلسرائيليةالدولي يجد اآلن صعوبة  جم ة في فهم الموقف الدقيق الذي تتبن  

في الشأن الفلسطيني، وذلك من جر اء وجود تناقضات عميقة بين التصريحات واألفعال التي 
ن في الحكومة تشد  إلى اتجاهات مختلفة، بما يعفي ُمعد ي الورقة م تصدر عن أوساط متعددة

 تحديد هذا الموقف.

عمل حكومة الكيان ، في الموضوع الفلسطيني على وجه التحديد، ال يبدو أن سقف لكن مهال  
ة م  مغاير بشكل كل ي لسقف عمل الحكومات السابقة التي توصف بأنها يمينية صرفة. فث الحالية

منها و ، 1967أخرى تحضر لدى تناول موضوع الضفة الغربية واألراضي المحتلة منذ نقاط عدة 
 ".السؤال: إلى أي مدى استحال االحتالل في هذه األراضي إلى احتالل "مريح" أو "غير ُمكلف

بق لها أن س 2021من هنا، فإن غالبية التحليالت اإلسرائيلية تؤكد أن الهب ة الفلسطينية في أيار 
مة وجعلته يعيش حالة قلق دائم من المقاو  ،في جدار االحتالل في الضفة ا  كبير  با  ثق أحدثت

الالعبين الدوليين وال  لكنها لم تحرك  ؛مضاجعه )الفردية او المنظمة في الضفة( والتي تقض  
ل مكلف الحتالثبتوا إلسرائيل أن اغية أن ُ لذا فإن الفلسطينيين يعيدون الكر ة اآلن، بُ  .اإلقليميين

لليهم، إلها، وأنه كان وال يزال غير مريح بالنسبة  ق ار ستحر الى في المستقبل الى كرة ن وسيتحو 
 المحتلين في الضفة.  جنودهكل 

 
 عياد اليهودية؟ خالل فترة األ األمنية وضاعوما هي التقديرات الصهيونية لأل 

ن األ يات لسبقها وتبعها من عمخيرة في مدينة جنين، وما فاقمت عملية حاجز الجلمة المحصَّ
هواجس سلطات االحتالل األمنية قبيل األعياد  طالق نار على جنود االحتالل ومستوطنيه،إو 
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اليهودية، في ضوء اإلنذارات الساخنة بوقوع عمليات فدائية جديدة، ليس في الضفة فقط وإن ما 
 في الداخل المحتل  أيضا .

يس حكومة العدو، يائير البيد، ورؤساء رئوجاءت واقعة الجلمة بعد ساعات من مشاركة  
بشأن االستعدادات األمنية اإلسرائيلية لعطلة « نقاش تحضيري خاص»األجهزة األمنية، في 

 األعياد، حيث حذ ر رئيس شعبة االستخبارات في جيش االحتالل )أمان(، أهارون حاليفا، من
لة. وبحسب صحيفة "يديعوت احتمال ارتفاع وتيرة العمليات المسل حة خالل الفترة المقب

ي تحذيرا  ملموسا  من وقوع هجمات ف 70فإن ثم ة لدى أجهزة العدو األمنية نحو  ،أحرونوت"
نشر لإسرائيل خالل فترة العطلة، وهو رقم قياسي من اإلنذارات. ولذلك، تخط ط شرطة االحتالل 

 نحو عشرين ألف عنصر شرطة، مع التركيز على القدس والضفة.

وع ل العمليات وأعمال المقاومة، األسبل معد  ج  ن هذه الخطط وضعت بعد أن سألذكر الجدير با
 17عملية إطالق نار، و 16نقاط مواجهة، و 92جديدا ، حيث جرى رصد  الماضي، ارتفاعا  

 تجاه قوات االحتالل. ،في عدة مناطق ،عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة

ر لداخلي اإلسرائيلي عومر بار ليف، خالل جلسة عقدها بحضو ر وزير األمن اوتبعا لذلك، حذ  
ل التصعيد في الضفة الغربية إلى داخ توسعمسؤولين كبار من األجهزة األمنية والشرطة، من 

 .1948القدس واألراضي المحتلة عام 

 أمنية خالل إحاطة ،طار ذاته، تلقى رئيس الحكومة اإلسرائيلية يائير لبيد، قبل أياموفي اإل 
ار زيارته لمقر جهاز "الشاباك" في شمال الضفة الغربية، في أعقاب زيادة عمليات إطالق الن

ي ف"إسرائيل ستستمر  :وقال لبيد واالشتباكات المسلحة بين جيش االحتالل ونشطاء المقاومة.
 .«دع من السلطة الفلسطينية أن تتحمل المسؤولية بشكل جينشاطاتها بالضفة الغربية، ونتوق  

 
 وما هو دور السلطة الفلسطينية؟ 

الزمن الحتواء التصعيد في الضفة الغربية قبيل األعياد اليهودية، ُمراِوحة  بين  «إسرائيل»وُتسابق 
التهديد بشن  عملية عسكرية في الشمال، وتكثيف االجتماعات مع السلطة الفلسطينية وتصعيد 
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بينما المعطيات على األرض تشي بقرب الضغوط عليها للقيام بدورها في مالحقة المقاومين، 
انفجار شامل، خاصة في ظل  الدعوات إلى تنفيذ أكبر اقتحام للمستوطنين في تاريخ المسجد 

 األقصى، وتأدية الصلوات والشعائر التلمودية داخله.

يلول الجاري، مسؤولين أمنيين أ 15جَمع في  كشف اإلعالم العبري عن لقاء سري  قد و  
ؤون ووزير الش« منظ مة التحرير»َنين من كبار مسؤولي السلطة، وهما أمين سر إسرائيليين باث

زة وجرى البحث خالله في سبل تقوية األجه ؛المدنية حسين الشيخ، ورئيس المخابرات ماجد فرج
 .األمنية الفلسطينية ومساعدتها على استعادة سيطرتها

يني فيما دعا الجانب الفلسط األمور من عقالها، وخالل اللقاء، حذ ر الوفد اإلسرائيلي من انفالت 
 وخاصة منطقة نابلس. ،إلى العمل بجدي ة في شمال الضفة

ا يجري، وتحديدا  مشاركة العديد من عناصر األميركي مم   -في ضوء القلق اإلسرائيلي و  
طة سلعناصر أمنية في ال»إن « هآرتس»األجهزة األمنية في تنفيذ عمليات فدائية، قالت صحيفة 

ن يفة أ، مض«الفلسطينية تلق وا تدريبات مؤخرا  في العاصمة األردنية عم ان، تحت إشراف أميركي
حازون ني الذين باتوا هناك قلقا  أمنيا  إسرائيليا  إزاء َتغي ر عقلية أفراد األجهزة األمنية الفلسطينية،»

 «.الحتاللإلى المقاومين في الضفة الغربية، ما شك ل ضعفا  في التنسيق مع ا

  

 قليمية لفرض التهدئة في الضفة؟ مساعي الدولية واإلالوماذا عن 
ة، المساعي الدولية واإلقليمية إلعادة حالة الهدوء إلى المناطق الفلسطيني يام تتواصل هذه األ

حة، مع ل  في شمال الضفة الغربية، خشية من اتساع نطاق المواجهات، بما فيها المس خصوصا  
سعة مات وافون تنفيذ اقتحااألعياد اليهودية، والتي ينوي خاللها المستوطنون المتطر  اقتراب حلول 

للمسجد األقصى، والمناطق المحيطة به، وإقامة "طقوس تلمودية"، وسط تحذيرات بأن هذه 
 لهب األوضاع، وتفتح الصراع على مصراعيه.األمور ستُ 

ق األمم المتحدة الخاص لعملية زهم منس  أبر و ولهذه الغاية، أجرى مسؤولون من األمم المتحدة، 
تور وينسالند، اتصاالت عديدة مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي،  السالم في الشرق األوسط
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جريها الوسطاء المصريون، وذلك مع اقتراب موعد العيد اليهودي عالوة عن اتصاالت أخرى يُ 
المستوطنون المتطرفون بإقامة "طقوس  د فيهوائل الشهر المقبل، والذي يهد  أ األول الذي يحل  

تلمودية" في المسجد األقصى، ومنها النفح في "البوق"، والدخول بأعداد كبيرة، لتكون نواة 
 في بدايات شهر أكتوبر. ذ فترة األعياد التي تحل  لهجمات أخرى تنف  

 
   االقصى؟  المسجد سرائيلية لتدنيسالتحضيرات اإل منوما هو موقف المقاومة 

  

الة فصائل المقاومة رس هتوج   قصى،ة العدوانية تجاه األي  الصهيونية والن االستعداداتمقابل هذه 
ت طارت من أن مخط  تحذير شديدة اللهجة إلى االحتالل اإلسرائيلي بشأن المسجد األقصى، وحذ  

ط بالمستوطنين القادمة ستعمل على تسريع االنفجار، وأنها ال تزال تمضي في تطبيق معادلة ر 
 القدس والمسجد األقصى بغزة.

ا سيحدث في المسجد ل الناطق باسم حركة "حماس" محمد حمادة االحتالل المسؤولية عم  وحم  
ي فالقيام به  ومستوطنوهاشفا ان "ما ينوي االحتالل ك األقصى، خالل األعياد اليهودية القادمة، 

ع الل االقتحامات إثبات وقائالمسجد األقصى خطير جدا"، الفتا إلى أن االحتالل يريد من خ
 على رأسها التقسيم الزماني والمكاني.و جديدة، 

   

 الخالصة 

لى ع دا  جدي الكمين الذي نصبه الشهيدان أحمد أيمن عابد، وعبد الرحمن هاني عابد، دليال   ُيعد   
ل عتقاوتيرة العمل المقاوم وحالة االشتباك في الضفة، من دون أن تؤث ر فيه عمليات اال ارتفاع 

لة تآكل قو ة الردع اإلسرائ ؛اليومية واالقتحامات وهدم المنازل  يلية،وهو ما يعني في المحص 
 المقاومة.  أشكال وتنامي شكل جديد من

وعلى هذه الخلفي ة، حذ ر الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، والمدير 
، تمير هايمان، من تصاعد المقاومة في الضفة، قائال : «معهد دراسات األمن القومي»الحالي لـ
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األخطر و القو ة الجديدة الناشئة »، معتبرا  أن «نعم، نحن في طريقنا إلى نوع من العاصفة الكاملة»
هي قو ة من الشباب، على وجه التحديد من فتح وليس الجهاد اإلسالمي أو  ،من وجهة نظري 

الذين خاب أملهم ويحاولون تحسين أوضاعهم من خالل المقاومة العنيفة التي يتم   من حماس،
ر فالجبهة األساسية التي ستؤث ر على االستقرا ،تزخيمها عبر شبكات التواصل االجتماعي. وعليه

لتعبير صحيفة  وفقا   ،قلقة أكثرفي األشهر القريبة القادمة هي الضفة الغربية. هنا األمور مُ 
 هآرتس. 

 


