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 أحداث املسجد األقصى واحلالة الكفاحية

 حتليل السيناريوهات وتوّقع املسارات 

 *ساري عرايب 

 

 : ملخص
 

فرضية  من  انطالقاً  والقدس،  الغربية  الضفة  الكفاحية يف  احلالة  الورقة يف جمر�ت  تقرأ هذه 
تذهب إىل أّن مثّة حالة كفاحية مستمرّة يف هذه الساحة، تكّرست أكثر من بعد أحداث أ�ر/  

"معركة سيف القدس"، وهي بدورها حلقة من سلسلة متجّددة من اهلّبات، منذ    2021مايو  
 . 2015دس" يف تشرين األول/ أكتوبر "هّبة الق

ويف املقابل تالحظ الورقة، ضعفاً ظاهراً يف استثمار اهلبّات املتجّددة، وحتّلل أسباب ذلك، مع  
عن احتماالت مواجهة واسعة، قد    2022الرتكيز على التوقعات اليت تصاعدت منذ مطلع سنة  

واالقتحامات االستيطانية للمسجد يدفع حنوها تزامن "عيد الفصح اليهودي" مع شهر رمضان، 
 أثناء هذه الفرتة. يف األقصى

 
العربية كاتب وابحث يف الدراسات الفلسطينية، وقضا� الفكر اإلسالمي. حاصل على ماجستري يف الدراسات    *

 املعاصرة من جامعة بريزيت، فلسطني.
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تعاجل الورقة السيناريوهات اليت كانت متوقعة قبل الوصول لوقت احلدث، وتلّخصها يف ثالثة  
سيناريوهات؛ األّول التصعيد الواسع، والثاين التصعيد احملدود املتدحرج، والثالث التصعيد العابر. 

وهات ّخلصت عناصر التثوير اليت كان من شأ�ا أن تدفع حنو التصعيد،  يوملناقشة هذه السينار 
وّخلصت وسائل االحتالل وأدواته قي احتواء التصعيد قبل حصوله، ومن مثّ عاجلت مشكالت  

السينار  ابلفعل،  يهذه  موجودة  حالة كفاحية  يالحظ  رابعاً،  سيناريوهاً  مقرتحة  الثالثة،  وهات 
الظروف املرّكبة، السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية يف الضفة. هذه تتكّيف مع جممل  

امللخص، ولكّنها ال حتظى ابملالحظة   املذكورة يف مطلع هذا  الكفاحية تتصل ابلفرضية  احلالة 
 الكافية، وتعاين من ضعف واضح �جم عن افتقارها للجهوزية التنظيمية. 

متعلقة ابلسلطة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية،  وعلى ضوء ذلك تقّدم الورقة توصيات  
ال سّيما فصائل املقاومة، وتوصيات أخرى ذات صلة ابجملتمع الفلسطيين، وما مورس عليه  

القدس، وما  مبا فيها    الغربية   من عمليات هندسة وجتريف، وبكوادر فصائل املقاومة يف الضفة 
 ميارس عليها من عمليات استنزاف مستمّرة. 

 

 :لمدخ
 

مبكراً   االستعداد  يف  اإلسرائيلي  االحتالل  بدأ 
وذلك  رمضان،  شهر  يف  التصعيد  الحتماالت 
جوهر�ً لتزامن الشهر الكرمي مع األعياد اليهودية،  
وال سّيما عيد الفصح اليهودي، والذي وافق األ�م  

، وهي األ�م اليت توافق  2022/ 4/ 22إىل    15من  
ىل حرص االحتالل على تكريس الوقائع االستعمارية  ، وابلنظر إهـ1443رمضان    21إىل    14من  

فإنّه كان متوقّعاً   القدمية ويف املسجد األقصى،  البلدة  القدس عموماً، وعلى حنو أخّص يف  يف 
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ابلفعل،   الذي جرى  األمر  وهو  الفرتة.  األقصى خالل هذه  للمسجد  يومية  اقتحامات  تنظيم 
 ذكور. وعلى حنو متصاعد، طوال أسبوع العيد اليهودي امل

ميكن احلديث عن الوقائع االستعمارية، املتعلقة ابملسجد األقصى من حيثيتني؛ األوىل، تطبيع  
تطبيع   والثانية  املاضية،  العشر  السنوات  طوال  تكّرس  الذي  األمر  وهو  اليومية،  االقتحامات 

، ويف 2019االقتحامات يف أثناء املناسبات اإلسالمية، وهو األمر الذي أخذ يتكّرس منذ سنة  
، يف  هـ1442  رمضان  28الذي وافق    2021حني جنح املرابطون املعتكفون يف صّد اقتحام سنة  

بـ"معركة سيف القدس"، فإّن االحتالل،   سياق سلسلة أحداث، تطّورت فيما ُعِرف فلسطينّياً 
الفلسطينيني، ضمن سياساته املدجمة متعددة األدوات، واليت من ضمنها التحايل على إجنازات  

والعودة الستئناف السياسات االستعمارية بعد امتصاص الصدمة أو استيعاب اهلّبة الفلسطينية، 
مل يكن ليرتاجع عّما أجنزه من قبل، وهو ما كان يعين عودته يف رمضان هذه السنة للدفع حنو  

 ة. هذه االقتحامات، وإن كان ذلك ألسباب قد تكون متباينة داخل األوساط الصهيوني
املسجد  القتسام  الدينية  الدوافع  على  اإلمجاع  إىل  الصهيوين  الوسط  يفتقد  حني  ويف  إنه، 
األقصى مع املسلمني، أو االخنراط يف مشاريع بناء معبد يهودي داخله، أو مكانه، فإّن املؤسسة  

العام يف  الصهيونية، مبستوييها السياسي واألمين، تصّر على فرض اهليمنة اإلسرائيلية على اجملال  
القدس، حّىت يف أصغر تفاصيله، ومن ذلك فرض السيادة اإلسرائيلية على املسجد األقصى وجماله 
احليوي، بينما تتنامى قوى الصهيونية الدينية، واجلماعات الكهانية، وتلك اليت تقوم على مشروع 

اجملتمع   يف  اليهودي،  املعبد  بناء 
اإلسرائيلي، ويف أوساطه السياسية، ليس  

من حيث حضورها العددي اآلخذ   فقط
منذ   اإلسرائيلي،  الكنيست  يف  ابلتزايد 

يف  2003سنة   الدائم  ووجودها   ،
سنة   منذ  اإلسرائيلية    2013احلكومات 
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ابلتزامن مع بلورة سياسات اقتحام املسجد األقصى وتكثيفها، ولكن أيضاً من حيث أثرها البالغ  
جتاوزه على  القادرة  غري  الرمسية،  السياسات  التحالفات  يف  سياق  يف  ملراعاهتا،  املضطرة  أو  ا، 

 السياسية، مما يعين ز�دة مؤكدة يف نفوذها خالل املرحلة القادمة.

 

 :عوامل التصعيد املرصودة 
 

لقد كان متوقعاً ابلنظر إىل ذلك إنفاذ اقتحامات املسجد األقصى خالل شهر رمضان، ويف  
دفع   ما  وهو  اليهودي،  العيد  أسبوع  املكّثف الحتماالت فرتة  لالستعداد  اإلسرائيلية  األوساط 

املؤسسة اإلسرائيلية على مجلة عوامل   النامجة عن هذه االقتحامات، وقد كانت عني  التصعيد 
 أخرى، ميكن إمجاهلا فيما يلي:

قرب العهد من أحداث أ�ر/  أوًال:  
القدس)،    2021مايو   سيف  (معركة 

السياق  يف  مهماً  حتّوالً  مثّلت  واليت 
الكفاحي الفلسطيين، يف حدود الضفة 
املستوى   وعلى  والقدس،  الغربية 

الفلسطيين العام، فاملسافة الزمنية الفاصلة بني احلدث املتوّقع وبني احلدث املاضي، هي أقّل من 
التع رفع  يف  األحداث  لتلك  الشديدة  وللفاعلية  اإلحساس  عام،  وتكثيف  الفلسطينية،  بئة 

استمرار   اإلسرائيلية،  املؤسسة  تتوقع  أن  بداهة  الفارق، كان  الفعل وصناعة  الفلسطيين إبمكان 
 املفاعيل التعبوية لتلك األحداث يف الوسط الفلسطيين.

ابلقدس عموماً، واملسجد األقصى خصوصاً (أحداث    2021ارتباط أحداث أ�ر/ مايو  اثنياً:  
لعمود، وحّي الشيخ جراح، واقتحام املسجد األقصى يف أثناء رمضان، ومسرية األعالم يف اابب 

رمضان   متوقعة يف  اليت كانت  األحداث  وارتباط  أبريل    - هـ  1443القدس)،  ،  2022نيسان/ 
  ابملسجد األقصى خصوصاً، وال سّيما توقعات اقتحامه يف أثناء عيد الفصح املتزامن مع رمضان.



          مر�ز الز�تونة للدراسات واالستشارات           6        

رصد التصاعد الفعلي يف العمل املقاوم املنطلق من الضفة الغربية والقدس، على حنو   اثلثاً:
، مما يعين أن تلك األحداث مل تستمر يف حدود املفاعيل 2021متصل عضو�ً أبحداث أ�ر/ مايو  

و ما  التعبوية فحسب، بل وأيضاً يف أمناط املقاومة العملية املتصاعدة من جهيت الكّم والنوع، وه
رصدته األجهزة العسكرية واالستخباراتية اإلسرائيلية املتعددة، واليت الحظت يف الربع األول من 

تصاعداً كّمياً يف أعمال املقاومة يف الضفة الغربية والقدس، مبا يزيد على ما كانت    2022سنة  
ة يف إجياد هذه  هي السنة املركزي   2021، ابلرغم من كون سنة  2021عليه يف الربع األخري من سنة  

الكفاحي اآلخذة ابلظهور، كانت يف طور   التمرد  أن حالة  يعين  الذي  األمر  التحّوالت، وهو 
مالحظ من الثبات، أو االستعصاء على الرجوع إىل اخللف، مما يزيد من احتماالت تعاظمها يف  

 حال حصلت مواجهات متصلة ابقتحام املسجد األقصى.

مل املقاوم يف الضفة الغربية والقدس؛ تصاعد إىل تطّور نوعّي،  التطور الكّمي يف الع  رابعاً:
سواء يف مستوى العمليات اليت شهدها شهرا آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، بني يدي رمضان، مما  
الغربية،   املقاوم يف الضفة  العمل  تنوع أمناط  يشري إىل حتفز متبادل، فلسطيين إسرائيلي، أم يف 

نطقة جنني على وجه اخلصوص، بدت قادرة على الثبات النسيب يف  وبروز ظاهرة تنظيمية يف م
وجه محالت التفكيك، خبالف كل احملاوالت التنظيمية طوال السنوات املاضية، اليت بدت أشبه  

 ابلطارئة سريعة التالشي. 

، هي بدورها مرتبطة بتحّوالت ما بعد 2021هذه التحّوالت بعد أحداث أ�ر/ مايو    خامساً:
، واليت انعكست يف الضفة الغربية والقدس يف "هّبة القدس" اليت بدأت مطلع  2014حرب سنة  

، مث أخذت تعيد إنتاج نفسها، يف سلسلة هّبات اتلية، كلها مرتبطة  2015تشرين األول/ أكتوبر  
،  2019، وهّبة مصلى ابب الرمحة  2017ابملسجد األقصى، أو مبجاله احليوي (هّبة ابب األسباط  

)، وبني هذه اهلّبات، سلسلة من العمليات املتنوعة، وعودة ظاهرة  2021وأخرياً هّبة أ�ر/ مايو  
املطاردين، ابإلضافة لنقاط اثبتة من املقاومة الشعبية (جبل صبيح يف قرية بيتا مثًال)، وهو األمر  
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الفلسطيين  اجملتمع  هندسة  سياسات  أن  يعين  الفلسطيين الذي  ابالنقسام  يسمى  ما  بعد  من   
 ) آخذة ابلتآكل. 2007(

آتكل   سادساً: يالحظ كذلك  التآكل،  سياق  يف 
شرعية السلطة الفلسطينية، النتهاء مشروعها السياسي،  
وإغالقها اجملال أمام التداول السياسي واالحتكام الشعيب، 

الذي  سّيما بعد إلغائها االنتخاابت العامة، وهو األمر    وال
جنني  املسلحة يف  املقاومة  ظاهرة  استعصاء  يف  انعكس 
العلنية   املظاهر  بعض  يف  ذلك  من  وأقّل  السلطة،  على 
تالحقها   مظاهر  وهي  الفلسطينية،  التنظيمات  ألنصار 
السلطة، كرفع أعالم حركة محاس. ميكن القول إّن أمهّية  

وحتيي وهندسته  اجملتمع  لضبط  املركزي  موقعها  تكمن يف  ترتاجع  السلطة  ما  فبقدر  اجلماهري،  د 
هيمنتها يتصاعد العمل املقاوم، وذلك ابإلضافة إىل موقعها املركزي يف تصّورات االحتالل املختلفة  
حول كيفيات املعاجلة الشاملة ملستو�ت االحتكاك ابلفلسطينيني ابلضفة الغربية. ولذلك تكثّفت 

، وقد جتّلى ذلك يف سلسلة  2021ر/ مايو  حماوالت االحتالل لتعزيز موقع السلطة بعد أحداث أ�
غرض إحراز ترتيبات اقتصادية وإدارية وأمنية، تعزز من باللقاءات رفيعة املستوى بني الطرفني،  

 موقع السلطة، وتكبح استمرار التصعيد.

قلب حساابت سابعاً:   غزّة، يف  قطاع  املسّلحة يف  املقاومة  بنية  العام، ستكون  املشهد  يف 
االحتالل، فقد كان تدخلها يف أحداث أ�ر/ مايو احلدث األبرز، الذي أعطى تلك األحداث  
زمخها، وعّمق من مفاعيلها يف املشهد الفلسطيين، وابلرغم من حالة اهلدوء اليت طبعت املوقف  
الفعل  يومّية  القدس"، يف مقابل  "معركة سيف  انتهاء  بعد  واملقاومة يف غزّة من  بني االحتالل 

  ضايل يف الضفة الغربية، فإّن التهدئة اليت يستند إليها هذا اهلدوء تبقى هّشة يف كّل األحوال.الن
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داخل   اثمناً: املتجدد  التوتر  مثل  أخرى،  عوامل  العوامل،  تلك  إىل  يضاف  أن  ميكن  كان 
السرتجاع   الطعام  عن  إضراب كبري  يف  للدخول  تتأهب  األسرية  احلركة  وقد كانت  السجون، 

ات اليت سحبتها منها إدارة السجون خالل السنوات املاضية، وخصوصاً بعد "عملية نفق  اإلجناز 
الكبري من سجن جلبوع) يف  (اهلروب  احلرية" 

سبتمرب   يف  2021أيلول/  املوقف  أّن  ، كما 
سنة   احملتّل  لعمق    1948الداخل  قلقاً،  يبقى 

حضور الداخل احملتّل يف أحداث أ�ر/ مايو،  
اال سياسات  التشريد  واستمرار  يف  حتالل 

والتجريف، كما يف النقب، وسوى ذلك من سياسات هتدف إىل تفكيك اجملتمع الفلسطيين يف  
اللتني  2022السبع واخلضرية (آذار/ مارس  بئر  الداخل، وميكن على حنو ما إدراج عمليَيت    ،(

 تل.نفذمها فلسطينيون من الداخل احملتّل، يف املخاوف اإلسرائيلية جتاه الداخل احمل

 

 :كيفيات االشتغال املُسَبق لالحتالل على تفكيك عوامل التصعيد
 

تزامن عيد   اإلسرائيلي، يف  تثري خماوف االحتالل  اليت كانت  التفجري،  اختزال عوامل  ميكن 
الفصح اليهودي مع رمضان وما سوف يتخلله من اقتحامات للمسجد األقصى، وتصاعد حالة  

واليت تشري إىل أتهب فلسطيين، وهو ما بدا مؤكداً اتلياً، يف عمليتني  املقاومة يف الضفة والقدس  
انطلقتا من قرية يعبد يف جنني، ومن خميم جنني، إىل قلب تل أبيب يف آذار/ مارس ونيسان/  
التصعيد،  بّد لالحتالل االشتغال على تفكيك عوامل  أبريل على حنو متتال. ومن مثّ كان ال 

، وهو تكريس وقائعه االستعمارية ولكن دون أن تفضي إىل تصعيد  مبكراً، لتحقيق هدف مزدوج
 تصعب السيطرة عليه.
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وإجرائية   وأمنية  ديبلوماسية  متداخلة،  سياسات  جمموعة  االحتالل  انتهج  ذلك،  ألجل 

، للسيطرة على املشهد حني دخول شهر رمضان، وذلك  2022ودعائية، منذ مطلع سنة  

 على النحو التايل: 

، يف مستو�ت عالية (وزير اخلارجية، وزير الدفاع، رئيس  أوًال: محلة لقاءات سياسية، مكثفة
لة)، أبرزها مع امللك األردين، والذي بدوره زار رام هللا يف السياق نفسه، ومع قيادات من  الدو 

السلطة الفلسطينية. هذه األطراف (األردن والسلطة) أكثر األطراف الرمسية يف اإلقليم العريب قدرة 
ن املسجد على التأثري على املوقف يف القدس، سواء من خالل إدارة األوقاف األردنية املسؤولة ع

املرتبطني  الكوادر  خالل  من  أم  األقصى، 
إىل  النفاذ  قدرة على  ميلكون  والذين  ابلسلطة 
اجلماهري للقيام بدور معاكس خليار املواجهة.  
يف السياق نفسه، ميكن القول إّن لرتكيا كذلك 
االستبعاد   عدم  يقتضي  مما  القدس،  يف  نفوذاً 

عى االحتالل لالستفادة منه من خالل اللقاءات الكامل لدور حمتمل على هذا الصعيد؛ ولذلك س
األخرية مع األتراك. وينبغي القول، واحلالة هذه، إّن هذه احلركة احملمومة متصلة ابحلركة اليت تلت 

 معركة سيف القدس مباشرة، مما يعين أن املوقف أصالً مل يهدأ بعد تلك املعركة. 

 اثنياً: ترتيبات أمنية يف حقول متعددة، منها: 

األمنية .1 (الشاابك)  اللقاءات  اإلسرائيلي  العام  األمن  جهاز  رئيس  ز�رة  يف   Israel، كما 

Security Agency—ISA (Shabak)   رونني ابرRonen Bar    للوال�ت املتحدة، ولقائه
كريستوفر  FBI( Federal Bureau of Investigationمكتب التحقيقات الفدرالية (مبدير  

، وكذلك اللقاءات ذات الطبع األمين  2022، يف آذار/ مارس  Christopher Wray  راي
   مع مستو�ت يف السلطة الفلسطينية، وذلك يف ضوء ما تكّشف يف الصحافة اإلسرائيلية.
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والعسكرية .2 األمنية  رسالة  التعزيزات  عنه  ما كشفت  وهو   ،
 Aviقائد فرقة الضفة الغربية يف اجليش اإلسرائيلي آيف بلوت  

Bluth    دعا فيها  2022لقادته العسكريني يف شباط/ فرباير ،
الحتماالت  استعداداً  والعسكرية  األمنية  اجلهوزية  لتعزيز 
دولة  أعلنت  فقد  حال،  أّي  وعلى  رمضان.  يف  التصعيد 

الغربية، مسّتها "كاسر األمواج" االحتالل عن محلة يف   الضفة 
ونيسان/    2022بعد سلسلة العمليات يف شهَري آذار/ مارس  

 . 2022أبريل 

املوضعية .3 اإلجراءات  هذه   تكثيف  تركزت  وقد  احملتمل.  التصعيد  يف  الفاعلني  إلضعاف 
اإلقامة  وفرض  احملتملني،  للنشطاء  اإلداري  االعتقال  دائرة  بتوسيع  القدس،  يف  اإلجراءات 
القول إن محالت االعتقال   البعض من املدينة املقدسة. ميكن  اجلربية على بعضهم، وإبعاد 

 نفسها.  والتصفية يف الضفة الغربية، جتري يف الدائرة

، حىت  ُتضبط اإلجراءات املوضعية، بتقليص الدائرة الظاهرة من الفعل األمين والعسكري .4
ال يؤدي اتساع هذه اإلجراءات إىل املزيد من الزخم للحالة الكفاحية اجلارية يف القدس والضفة 

وره  الغربية، أو إىل إضعاف السلطة الفلسطينية أكثر، ولذلك فإّن االحتالل مل يكّثف من حض
على احلواجز، ومل يصّعب من حركة الفلسطينيني الداخلية يف الضفة الغربية فوق املعتاد منه،  
ابستثناء عقوابت ذات طابع مجاعي على جنني، أخذ سريعاً ابلرتاجع عنها. وميكن القول إّن  
ا  هذه السياسة املوضعية اليت تقصد إىل حتقيق الغرض األمين دون إجياد زخم معاٍد، هتدف فيم

االقتصادي"  "السالم  سياسات  على  واحلفاظ  اجتماعياً،  املقاومني  عزل  إىل  إليه  هتدف 
 و"تقليص الصراع". 

وميكن هنا الوقوف على سلسلة إجراءات دفع   اثلثاً: ما يسميه االحتالل "نزع فتيل التوتر"، 
اإلسرائيلية   حنوها االحتالل لتخفيف عوامل التفجري قدر اإلمكان، وهي: جتميد احملكمة العليا

 آيف بلوت
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قرار إجالء أربع عائالت مقدسية عن حّي الشيخ جراح، وامتناع الشرطة اإلسرائيلية عن نصب 
احلواجز احلديدية يف ساحة ابب العمود، واالتفاق مع احلركة األسرية على اتفاق تستجيب فيه  

ام عن مصلحة سجون االحتالل ملطالب احلركة األسرية مقابل االمتناع عن خوض اإلضراب الع
الطعام، والدفع حنو تسهيالت اقتصادية لقطاع غزة لز�دة حساابت املقاومة، وذلك من خالل 
األيدي العاملة املستجّدة من داخل القطاع إىل الداخل احملتل، وما يتصل حبركة اإلعمار وإدخال  
قطر ومصر، وميكن أن تندرج يف ذلك رسائل  األموال من خالل الدول اإلقليمية، وخصوصاً 

 التهدئة اليت أرسلتها حكومة االحتالل لقيادة املقاومة يف القطاع عرب الوسطاء اإلقليميني.

 
 : كيفيات اشتغال االحتالل التنفيذي يف أثناء االقتحامات

 

منذ مطلع سنة   احلقول،  متعدد  االشتغال  ذلك  بدا  2022بعد   ،
االحتالل وكأنه أكثر اطمئنا�ً إلمكانياته يف حتقيق هدفه املزدوج (إنفاذ 
االقتحامات يف رمضان دون تصعيد يتجاوز السيطرة)، خبالف ما كان  
عليه احلال يف معركة سيف القدس اليت فاجأت حينها حكومة بنيامني 

، ومن مثّ اعتمد االحتالل اخلطوات  Benjamin Netanyahuنتنياهو  
   التالية إلنفاذ االقتحام:

 بنيامني نتنياهو
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إدارة    أوًال: منع  مستغالً  رمضان،  من  الثاين  النصف  يف  واالعتكاف،  الرابط  حركة  إرابك 
األوقاف االعتكاف يف غري العشر األواخر من رمضان، وإجياد حالة استياء من مواجهة "تشوش  

ذة يف املشهد على الصالة وشّد الرحال إىل املسجد" من خالل شخصيات حتسب على قوى �ف
بعيد  املتصلة  االقتحامات  بكون  التذكري  جيدر  وهنا  الفلسطينية.  والسلطة  املقدسي، كاألردن 

. يف هذه اخلطوة، ينبغي التذكري 2022نيسان/ أبريل    22إىل    15الفصح ستنحصر يف الفرتة بني  
ل حظر  بسياسات االحتالل طويلة األمد يف تفكيك حركة الرابط طوال السنوات املاضية (مث

اإلسالمية  العلم،   -  احلركة  مصاطب  وحظر  الصلة،  ذات  مؤسساهتا  وحظر  الشمايل،  اجلناح 
واإلبعاد املتجدد للمرابطني عن املسجد األقصى، واستنزافهم ابملتابعة واالعتقال واإلقامة اجلربية 

مسجد والتهديدات االقتصادية،...)، وغري بعيد عن ذلك التحوالت يف سياسة إدارة األوقاف لل 
األقصى، سواء يف سياسات التوظيف حلراس املسجد األقصى، أم مستو�ت تدخل احلراس حني  

 حصول االقتحام. 

يف السياق نفسه، َضّيق االحتالل من قدرة الفلسطينيني، يف الضفة الغربية، بل والقدس،    اثنياً: 
على الوصول إىل املسجد األقصى، يف تلك الفرتة املذكورة، واستغّل ضعف احلشد يف الفرتة الصباحية،  

للمسجد    إلخالء املسجد األقصى من املرابطني واملعتكفني، من أجل تسهيل عملية اقتحام املستوطنني 
األقصى خالل هذه الفرتة، وهو األمر الذي ّمت طوال فرتة عيد الفصح، وعلى حنو متصاعد يف أعداد  

 رمضان.   19يف    1,180رمضان، إىل    16مستوطن يف    545املقتحمني، من  
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استخدم االحتالل ما ميكن تسميته "خديعة االستجابة للضغوط، وتكتيك اخلطوط    اثلثاً:
االحتالل أنه سيتوقف عن السماح ابقتحام املسجد األقصى منذ يوم  احلمراء"، فقد أعلن  

اليهودية داخل املسجد، ومنع مسرية    22 القرابني  نيسان/ أبريل، كما أنه لن يسمح بذبح 
األعالم اليت نظمها مستوطنون حمتجون على قذف الفلسطينيني ابحلجارة حلافالهتم اليت تقّلهم  

 إىل حائط الرباق أو القتحام املسجد األقصى. 

التنبيه إىل جمموعة لبيان وسائل االحتالل   يف هذا األسلوب حتديدًا، جيدر  النقاط،  من 

الناعمة يف التحايل على حتّفز الفلسطينيني، وإعادة سلب إجنازاهتم منهم، وذلك ابلتنبيه إىل  

 ما يلي: 
،  2022  كانت املخاوف اليت حيّذر منها الفلسطينيون، بل واليت أبداها اإلسرائيليون منذ مطلع سنة  .1

رمضان من السنة املاضية كان صّد االقتحام    28(يف    هي تلك املتعلقة ابقتحام املسجد األقصى 
مركز�ً يف احلدث)، ومل يكن ذبح القرابني حاضراً بقّوة التحذير من االقتحامات، األمر الذي قد  

عن  أن    يكشف  ابدعاء  املواجهة،  شجرة  عن  الفلسطينيني  إلنزال  سّلماً  القرابني  استغالل 
االحتالل استجاب لتهديداهتم، مبنع ذبح القرابني، وهو ما يشي على حنو ما، بتسليم فلسطيين  
ضمّين بصعوبة منع االقتحامات، أو الذهاب حنو مواجهة موّسعة، بقرار من املقاومة يف غزة،  

 .ملنع االقتحامات 
ليس من عادة االحتالل الدفع حنو االقتحامات يف العشر األواخر من رمضان، إال يف حاالت   .2

�درة جداً، وقد كان معلوماً سلفاً أّن االقتحامات سترتّكز يف فرتة عيد الفصح السابق على 
العشر األواخر، مما يعين أن اإلعالن عن وقف االقتحامات يف العشر األواخر مل يكن أكثر 

الفلسطينيني، من   حتّفز  ولتنفيس  والدولية،  اإلقليمية  للضغوط  ابالستجابة  لالدعاء  خديعة 
 إبظهار املوقف وكأّن االحتالل خضع هلم يف �اية األمر.

إّن مسرية األعالم اليت تصّدت هلا الشرطة اإلسرائيلية، خمتلفة عن مسرية األعالم اليت كانت   .3
مسرية مركزية من ضمن فعاليات ما ُيسمى "بعيد  ، فتلك كانت  2021جزءاً من أحداث سنة  
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طارئة،   مسرية  اإلسرائيلية كانت  الشرطة  هلا  تصّدت  اليت  املسرية  بينما  القدس"،  توحيد 
 مستعجلة التنظيم، احتجاجاً على رشق حافالت املستوطنني ابحلجارة. 

 
 :خالصات إنفاذ اقتحام املسجد األقصى يف رمضان

 

بتلك االستعدادات املبكرة املكثفة،  
املركبة من   التنفيذية  السياسات  وهبذه 
الدعائية،   واخلديعة  األمنية  املبادرة 
ميكن القول إّن االحتالل فرض عملية  
االقتحام للمسجد األقصى، أبقّل قدر 
الذي   فالتصعيد  التصعيد،  من  ممكن 

شهر آذار/ مارس ومطلع نيسان/  رافق عملية االقتحام كان أقّل من األحداث اليت شهدها  
جممل اهلّبات اليت جتددت     ، وأقل ابلتأكيد من معركة سيف القدس، بل ومن 2022أبريل  

 . 2015منذ سنة  
لقد استثمر االحتالل سياساته طويلة األمد يف إضعاف حركة الرابط وتفكيكها وصوالً إىل  

اإلسالمية، كما   املناسبات  األقصى يف  املسجد  اقتحام  احلالة  تكريس  مواءمة  عدم  استثمر يف 
اإلقليمية للفلسطينيني، وثقل حساابت املقاومة يف غزّة ابلنسبة للظرف اإلقليمي والبنية التحتية  
يف القطاع وضرورات احلاضنة االجتماعية، مما دفع املقاومة يف غزّة للتمسك خبطوط محراء (ذبح  

 قصى.القرابني ومسرية األعالم) ليس منها اقتحام املسجد األ
كما أّن االحتالل، الذي استعّد جيداً هلذه اللحظة، استفاد من ضعف اجلهوزية التنظيمية يف  
القدس والضفة الغربية، فاهلّبات الشعبية قصرية النفس، والدوافع الذاتية يف املواجهة يصعب أن 

حمدودية   إىل  مطمئناً  االحتالل  مثّ كان  ومن  ومستمّر،  راسخ  مجاعي  جهد  يف  القدرة  تتضافر 
التنظيمية على تنظيم حالة رابط اثبتة يف غري أوقات الذروة ومن املقدسيني حتديداً (صّد اعتكاف  
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واجلهوزية  هـ1442رمضان    28 الضفة)،  لفلسطينيي  وحبضور كثيف  الذروة،  أوقات  يف  ، كان 
الظاهرة احملصورة التنظيمية يف الضفة الغربية ليست أحسن حاالً مما هي عليه يف القدس، ابستثناء  

حالياً يف جنني، كما أّن االحتالل كان مطمئناً إىل موقف السلطة الفلسطينية غري املرّحب بفكرة 
املواجهة، واليت مل يتجاوز موقفها تصرحيات مألوفة بال انعكاس يف الواقع، كما أن حركة فتح مل  

 تحام للمسجد األقصى. تنظّم فعاليات شعبية واسعة يف الضفة الغربية تنسجم ومستوى االق

 

 : حتليل السيناريوهات اليت كانت متوقعة
 

اليهودي، ومترير االقتحام طوال فرتة  الفصح  انتهاء عيد  بعد  ابلنظر إىل خالصة األحداث 
العيد، فإنه ميكن القول إّن التوقعات بتصعيد كبري قد ابتت خلف احلدث، مع كون احتماالت  

 ف قلقاً، ال سّيما يف الضفة الغربية.جتّدد التصعيد قائمة ما دام املوق
الورقة اقرتاحاً   لقد كانت السيناريوهات املتوقعة، لالقتحام، منحصرة يف ثالثة. ستقّدم هذه 
آخر، ميكن عّده سيناريوهاً رابعاً، خمتلفاً عن الدائرة اليت جتري فيها السيناريوهات الثالثة، واليت  

 هي:

وابلرغم من املخاوف اليت أبداها اإلسرائيليون وحالة التأّهب    أوًال: التصعيد الشامل والواسع،
واملتبادلة منذ مطلع سنة   األقل رجحا�ً، ألسباب سبق  2022املتصاعدة  السيناريو  فإّن هذا   ،

   ذكرها، وميكن تكثيفها فيما يلي:

حمدوداً، : فتآكل هيمنة السلطة، ما زال  موقف السلطة الفلسطينية املناوئ لفكرة املواجهة .1
التارخيية   التجربة  وموقف السلطة احملّلية شرط موضوعي حاسم يف تطّور اهلّبات كما أثبتت 

 (انعدام السلطة احمللية يف االنتفاضة األوىل، وموقفها اإلجيايب نسبياً يف االنتفاضة الثانية). 

وهو ما فقدته   فاهلّبات الشعبية قصرية النفس حباجة الستثمار منظّم،  ضعف البىن التنظيمية: .2
، كما أّن العمليات ذاتية الدافع، وبقدر ما هي مقلقة 2014اهلّبات الشعبية كّلها منذ سنة  

لألمن اإلسرائيلي من حيث صعوبة توقّعها، فإّ�ا لن تكون ابلكثافة املؤثّرة على املدى الكايف  
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للتهديد هبا، ما دامت غري متو  املطلوب، وغري صاحلة  الزخم  قّعة حىت ابلنسبة  زمنياً إلجياد 
للفلسطينيني، فاالحتالل خيشى الفعل املقصود املسّيس القادر على طرح أجندة معلنة وتنفيذ 

 هتديداته يف التوقيتات اليت يضعها، وهذا ال يتوّفر إال يف غزة.

غزة، .3 يف  املقاومة  حساابت  الظرف    ثقل  قراءة  جهة  من 
اإلقليمي والدويل، ومدى القدرة على االستثمار السياسي ألي  
قطاع غزة من حيث   الداخلية يف  والظروف  واسعة،  مواجهة 
بسياسات   ذلك  واتصال  التحتية،  والبنية  االجتماعية  البيئة 
بينيت   نفتايل  حكومة  أخذت  اليت  اهلدوء  مقابل  االقتصاد 

Naftali Bennett  لـ"تقليص ابنتهاجها مفهومه  سياق  يف   ،
اليت  اهلدوء"  مقابل  "اهلدوء  سياسات  خالف  على  الصراع"، 

 كانت تتبناها حكومة بنيامني نتنياهو. 

ال يتوقف عند أحداث املسجد األقصى، بيد   تصعيد حمدود ولكنه متدحرج ومستمر،:  اثنياً 
يف السيناريو السابق، ابلرغم من أّن    رةأّن العوامل املؤثّرة يف هذا السيناريو، هي العوامل ذاهتا املؤثّ 

، إال أّن احلفاظ على  2015اهلّبات الشعبية، قد متضي فرتة إىل األمام، كما يف هّبة القدس سنة  
وترية واحدة من الثبات، مبا قد يقتضي أفعاالً مدروسة ملنع الزخم من االحنسار، حتتاج بدورها إىل 

 أقّل. قوى منظمة، أو معيقات حمّلية 

احلدث، ابحنسار  ينحسر  عابر،  تصعيد  للتصاعد،   اثلثاً:  املوضوعية  الشروط  الفتقاده 
ولالستعداد اجليد متعدد املستو�ت لالحتالل الذي سبق أحداث املسجد األقصى كما سبق  

نيسان/ أبريل)، أن    22نيسان/ أبريل إىل    15عرضه. والذي ظهر، حىت انتهاء الفرتة احلرجة ( 
 تبلغ درجة اهلبّات السابقة، ال موضعياً يف القدس وال على مستوى الضفة أو على األحداث مل

مستو�ت أعم يف فلسطني، كما أّ�ا كانت دون احلالة اليت شّكلتها سلسلة العمليات اليت تكثّفت 
 يف شهر آذار/ مارس، ومطلع نيسان/ أبريل. 

 نفتايل بينيت
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 : يف الضفة الغربية الكفاحيوجهة نظر يف سيناريوهات النمط 
 

التصعيد   الثالثة السابقة، بسؤال واحد، يبحث يف األحداث ما بني  تعلقت السيناريوهات 
استعادة   الذي جتري  أو  الشائع،  السؤال  وهو  االحنسار،  بني  وما  الواسعة،  اهلّبة  يقارب  الذي 

الرتفاع بسقف طرحه، كّلما جتّددت بعض أعمال املقاومة يف الضفة الغربية والقدس، كما أّن ا 
السؤال إىل مستو�ت السؤال عن انتفاضة اثلثة، مبا يستدعيه مفهوم "االنتفاضة" من تصّورات، 
من حيث السعة والعمق والشمول واالستمرارية، دائم احلضور. غري أّن هذه األسئلة يغيب عنها،  

فلسطيين يف الضفة الوعي الكايف ابلشروط املوضوعية، واألثر احلاسم للبنية التحتية للمجتمع ال
 الغربية والقدس يف مستوى النمط الكفاحي فيهما. 

أّن   يلحظ  مقرتحاً،  هذه،  النظر  وجهة  تقّدم 
تقتصر   ال  للفلسطينيني  التارخيية  الكفاحية  األمناط 
الواسعة، أو   على االنتفاضات الشاملة، أو اهلّبات 
داخل   جديد  منوذج  هي  (واليت  الطاحنة  احلروب 

ابلظهور مع تبلور بنية عسكرية    األرض احملتلة أخذ
شبه نظامية للمقاومة يف غزة). إّن التصّور الذي حيصر األمناط املقاومة يف هذه الصور الضخمة،  
يتوّرط يف مقار�ت تقصر عن إدراك التكيفات التارخيية للنضال الفلسطيين مع الظروف املؤثّرة  

ور الضخمة، ويفضي إىل غفلة عن فيه، وعن الشروط املوضوعية الستحداث صورة من تلك الص
 أمناط قد تكون جارية ولكنها ال حتظى ابلتقييم الدقيق والتقدير الكايف. 

،  2014وحىت    2007املالحظ ابملقارنة، كما سبقت اإلشارة، بني مرحلتني زمنيتني، األوىل من  
وحىت اآلن، أن الضفة الغربية والقدس، يف هذه املرحلة الثانية، أخذت تستعيد    2014والثانية من  

 حضورها النضايل، وعلى حنو جيعلهما ساحة االشتباك اليومي مع االحتالل، أبدواته املتنوعة. 
تذكر إحصائية جلهاز الشاابك، أّن أعمال املقاومة يف الضفة الغربية والقدس يف شهر آذار/  

عمالً منها يف القدس   29عمالً منها يف الضفة، و  161عمالً مقاوماً؛    190ت بلغ  2022 مارس
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دون احتساب حوادث الرشق ابحلجارة. وحبسب اإلحصائية نفسها ميكن تصنيف هذه األعمال 
عبوة    17عملية إطالق �ر،    14عملية إضرام نريان،    16عمليات طعن، عملية دعس واحدة،    7إىل:  

 قة. زجاجة حار   131أنبوبية،  
أعمال  نفسها،  املقاومة   وذلك يف حني كان عدد  اإلحصائية  يف شباط/    187، حبسب 

، وهو  2021يف كانون األول/ ديسمرب    137، و 2022انون الثاين/ يناير  يف ك   141، و 2022  فرباير 
، وابلصورة اليت جتعل من الضفة الغربية والقدس  2022أمر يؤّكد حالة التصاعد اليت ظهرت مطلع سنة  

 . 2014ساحة مواجهة يومية، ما يعطيها قيمتها، هو تلك املقارنة مع حالة الساحة نفسها قبل سنة  
الفكرة املراد قوهلا، يف هذا التصّور، إّن النضال مل ينحصر اترخيياً يف االنتفاضات الشاملة والواسعة،  
فقد احنسر الفعل املقاوم مثًال بعد استكمال السلطة الفلسطينية دخوهلا األراضي احملتلة يف الضفة  

الغربية وقطاع غزة، يف النصف الثاين من تسعينيات  
ر على عمليات حلركَيت محاس  القرن املاضي، واقتص 

واجلهاد اإلسالمي، احنسرت الحقاً يف السنوات  
يف   النفق  وهّبة  األقصى،  انتفاضة  قبل  األخرية 

سبتمرب   السلطة  1996أيلول/  أسهمت  اليت   ،
 الفلسطينية حينها يف حتريكها. 

سابقة  ما حيصل اآلن يف الضفة الغربية والقدس، يبدو متقّدماً من حيث الكّم، على مراحل  
كانت تنحسر فيها األمناط النضالية الواسعة، مما يعين أّن مثة تكّيفاً يف الشكل املقاوم مع األوضاع  
جتّلى يف  التكّيف  من  الشكل  هذا  الغربية،  الضفة  الراهنة يف  واألمنية  واالقتصادية  االجتماعية 

ليات النوعية، التنظيمية  سلسلة هّبات، تعيد إنتاج نفسها كل سنتني مرّة يف املعدل، مع جتدد العم
أم ذاتية الدافع، وثبات بعض الفعاليات، كما يف بعض فعاليات مواجهة االستيطان، وبروز ظاهرة  
تنظيمية أخرياً يف جنني، ويصاحب ذلك حتّوالت سياسية واجتماعية ترتكز حتديداً يف احنسار  

 لعامة. شرعية السلطة الفلسطينية، وما ينبثق عنها من تراجع يف هيمنتها ا
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 : سيناريو رابع
 

ميكن القّول، إنّه ميكن توّقع سيناريو رابع، وهو استمرار احلالة الكفاحية اجلارية، أبمناطها  
، واليت بدت وكأّ�ا تكّرست مع  2014اليت تعيد إنتاجها طوال السنوات املاضية، منذ سنة  

معركة سيف القدس وبعدها، مع مالحظة مشكلة جوهرية يف هذه احلالة الكفاحية، وهي  
الفاعل  مرصودة، كظروف  ضعف  بعوامل غري  مرهو�ً  احلالة،  تصاعد  مما جيعل  التنظيمية،  ية 

أو   الدافع،  ذاتية  العمليات  أو  األقصى،  واملسجد  القدس  ملفات  ببعض  املتعلقة  التثوير 
النجاحات احملدودة لبعض الظواهر التنظيمية، أو املفاجآت اليت من شأ�ا أن تدفع احلالة  

 . الكفاحية حنو مرحلة جديدة 
للتحّوط حني حتليل هذه   إغفاله، ضروري  ال ميكن  بوصفها عنصراً  املفاجآت  استدعاء 
احلالة ومآالهتا، لكن ال ميكن للتحليل أن يتعلق بعناصر غري مرصودة، ومن ّمث فرصد العناصر  
يشري، إىل منط معقول، وإن مل يكن عايل الوترية، من الفعل النضايل، يتناسب مع الشروط  

 ساحة الضفة والقدس.   املوضوعية يف 
املقاومة يف   تطرأ مع  قد  تدحرج مواجهة  احتماالت  إغفال  أيضاً،  واحلالة هذه  ال ميكن 
قطاع غزة، أو مع اجلبهة الشمالية، ومبا ميكن أن يتحّول إىل رافعة لساحة الضفة والقدس،  

وقا  قدرة  األكثر  الساحة  بوصفها  والقدس،  الضفة  ساحة  على  ابتداء  الرتكيز  أّن  بلية  إال 
الستيعاب مقاومة شعبية متعددة األدوات وتنظيمها وتطويرها، قادرة على االستمرار النسيب،  
دون استنزاف ضخم للبيئة االجتماعية، خبالف احلال يف قطاع غزة الذي احنصرت مقاومته  

تها  نسبياً ابملقاومة املسلحة شبه النظامية املرتبطة بسلطة حمّلية داخل القطاع، مما حيّول مواجه 
مع االحتالل إىل حروب ال حتتمل البيئة االجتماعية واجلغرافيا السياسية لقطاع غزة استمرارها  

 لفرتات طويلة، أو جتّددها يف فرتات قريبة. 
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 :توصيات
 

الفلسطينية للسلطة  الدفع حنو أوًال: ابلنسبة  وارد  الراهنة، يف  السلطة  قيادة  أن  يبدو  : ال 
مواجهة جديّة مع االحتالل ولو كانت حمسوبة للغاية، كما أّن التجربة التارخيية القريبة، تؤّكد هذا 

التصور، فمنذ توقف املفاوضات فعلّياً مع رحيل حكومة إيهود أوملرت  
Ehud Olmert    نتنياهو سنة ت2009وجميء حكومة  مل  قيادة  ،  تخذ 

السلطة الفلسطينية خطوات فعلية وجديّة للخروج من املسار أو للمناورة  
ترامب   إدارة دو�لد  أكثر مع جميء  املؤثّرة من داخله، وهو ما أتّكد 

Donald Trump   مشروع �اية  عن  فعلياً  أعلنت  اليت  وسياساهتا 
الفلسطينية   التسوية، مث سلسلة اهلّبات، اليت كان ميكن هلا أن توفّر للسلطة

السياسي يف سياق   موقعها  ُحتّسن من  ومناورة سياسية،  أدوات ضغط 
 وطين مقبول. 

إّن ما ُيسمى بـ"االنقسام" الذي دفع قيادة السلطة حنو سياسات أكثر اندفاعاً لالستجابة  
للشروط اخلارجية، واالستناد يف املشروعية إىل الوظيفة السياسية واألمنية املشروطة خارجياً،  

 االنتهاء الفعلي ملشروع التسوية مبا حّول السلطة إىل هدف بال وعد سياسي، وهو ما أنتج  مثّ 
ابلضرورة خنبة متضررة من فكرة املواجهة، جيعل من حماولة الدفع للتغيري من داخل السلطة  
غري جمدية، لكن ذلك ال مينع من التأكيد على أن السلطة بسياساهتا الراهنة عقبة ُكربى أمام  

ّور اهلّبات يف الضفة الغربية، ليس فقط بسبب سياساهتا األمنية، بل بسبب جممل بنيتها  تط 
وما نتج عنها من سياسات اقتصادية واجتماعية تسهم يف حتييد اجلماهري عن القيام بواجبها  

 النضايل. 

 دو�لد ترامب



 21      الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

الفلسطينية: الفصائل  يتضح متاماً، من   اثنياً: 
املتجّددة يف   اهلّبات  التنظيمي يف  مستوى احلضور 
الضفة والقدس، ضعف اجلهوزية التنظيمية، ابلرغم 
من بعض احملاوالت اليت أسهمت يف إذكاء احلالة،  

 أو اليت جرى ضرهبا وتفكيكها سريعاً. 
طبيعة اجملتمع يف    ترجع أزمة الفصائل يف الضفة الغربية، إىل جذور اترخيية بعيدة، من ضمنها

التفكيك  األوىل، وعمليات  االنتفاضة  تتوقف منذ  اليت مل  االستنزاف  الساحة، وعمليات  هذه 
، مث عمليات التجريف من بعد ما يسمى بـ"االنقسام" 2002العميقة مع عملية السور الواقي سنة  

ياسات هندسة  ، واليت كان للسلطة الفلسطينية دور مركزي فيها، وما تبع ذلك من س2007سنة  
اجتماعية عميقة، ومن بعد انتفاضة األقصى طّور االحتالل قدرات أمنية هائلة يف البنية التحتية  

 ذات الصلة أبدوات الضبط والسيطرة واملراقبة، وتبدو كاسحة األثر. 
املراحل، خبالف احلال يف  أنفاسها طوال هذه  املقاومة حتديداً،  الفصائل، فصائل  تلتقط  مل 

حيث استعادت فصائل املقاومة عافيتها فيه بعد انتفاضة األقصى، وطّورت جهوزيتها  قطاع غزة،  
 . 2007، مثّ بعد سنة  2005بعد االنسحاب اإلسرائيلي يف 

ال مينع ذلك من القول؛ إّن الفصائل بدورها مل تتمّكن من تطوير أدوات وطرق عمل هلذه  
وسياسية، وكذلك ألسباب عملياتية،    الساحة، اليت هي أهّم ساحات املقاومة ألسباب موضوعية

فمع التعقيد الذي تعانيه املقاومة يف غزة، تتأكد احلاجة جلبهات إسناد واستنزاف للعدّو إضافية،  
 وجبهات استنزاف ومشاغلة مفتوحة تتخّفف من احلساابت اليت تثقل املقاومة يف القطاع احملاصر. 

من بعد االنقسام دون التمّكن من التعايف،   إّن طول الفرتة، من بعد عملية السور الواقي مث 
واالحتفاظ جبهوزية معقولة ميكن االعتماد عليها يف إرابك حساابت االحتالل أو إسناد مقاومة 
ابتكار   والقدرة على  العملي،  اخليال  إشكالية يف  إىل  قد يشري  الشعبية،  اهلّبات  تطوير  أو  غزة 

اليت   للتحايل على إجراءات االحتالل  أّن  احللول،  ال ميكن إغفال عمقها وقوهتا وتفوقها، إال 
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النجاحات احملدودة، كما يف الظاهرة املستجّدة يف جنني، تشري بدورها إىل أّن تفوق االحتالل  
 ليس حتمي القدرة. 

ال يقتصر األمر على الضفة، فتوسيع جبهات اإلسناد، قد جيد دائرة أخرى من اخليارات خارج 
 ستوجب حيوية أكثر، وختّففاً أكرب من احلذر املفرط والفكر احملافظ. األرض احملتلة، ولكن مبا ي

ال ميكن إنكار أثر سياسات اهلندسة االجتماعية اليت مورست على   اثلثاً: اجملتمع الفلسطيين:
الفلسطينيني خالل السنوات املاضية، وما جنم عن عمليات التجريف والتفكيك وتفريغ الساحة  

طري، ويف املقابل ال ينبغي إنكار ضعف مشاريع تعزيز صمود أهل امليدان،  من منابر التعبئة والتأ
االحتالل،   قدرة  ظّلت  فقد  الكثافة،  أم  الفاعلية،  أم  االستمرارية،  أم  الرؤية،  حيث  من  سواء 
والسلطة كذلك على استنزاف الفاعلني إنسانياً واجتماعياً واقتصاد�ً، عالية للغاية، مما يضعف  

دة للنضال، وهو أمر ظاهر يف فصائل املقاومة اليت تعاين يف قدرهتا على توسيع دائرة  اإلرادة املتجدّ 
االستقطاب التنظيمي مبا يعّوض عن عمليات استنزاف الكوادر التارخيية، كما أ�ا تفتقد الربامج 

 احليوية لتعزيز كوادرها الذي يتعّرضون لالستنزاف. 
عمليات الرابط يف األقصى، وخصوصاً يف أوقات االقتحام  يف السياق نفسه ينبغي القول، إّن  

الصهيوين، وهي غالباً أوقات الضحى، حتتاج تفريغاً، ورعاية، لضمان رابط دائم، غري متضرر من  
عمليات االستنزاف، وغري مستهلك يف البحث عن لقمة العيش، وهو ما ميكن قوله يف جممل  

 ن أشكال النضال املنظم الثابت. عمليات حتصيل اجلهوزية الدائمة ألي شكل م


