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 :مقدمة
 

وحياولون تفسريه يف  ،" معيناا يلتقط كثري من الدارسني جلوالت الصراع العريب الصهيوين "حدثا 
ضوء اللحظة اآلنية وبشكل معزول عن االجتاه التارخيي للظاهرة اليت تنتمي هلا تلك اللحظة 

 سالقد سيفففي معركة  .واحلدث
 ،)مسَّاها الصهاينة حارس األسوار(
جند الرتكيز على موضوع السعي 

ينة أحياء مد حدأالصهيوين لتهجري 
و أالقدس وهو حي الشيخ جراح، 

الرتكيز على االنتهاك االستيطاين 
 لصهيوينا تغييب جوهر الصراع أال وهو "االستعمار االستيطاين . غري أنه ال جيبماكن املقدسةلأل

ىل جعل املنطقة العربية من أعلى مناطق العامل يف مؤشرات عدم إوالذي أدى  ،يف فلسطني"
غري  أم ،(أعوام 4.5 كل  تتكرر مبعدل)ابحلروب واليت  االستقرار السياسي سواء بطريقة مباشرة

روب سباب كل من هذه احلأخل. وعند حتليل .إاالغتياالت.. وأعرب العمليات اخلاطفة  مباشرة

                                                           

خبري يف الدراسات املستقبلية واالستشرافية، أستاذ يف قسم العلوم السياسية يف جامعة الريموك يف األردن  *
ل  أمناء جم سابق يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضوسابقاا، حاصل على درجة الدكتوراه يف 

وجامعة إربد األهلية، واملركز الوطين حلقوق اإلنسان وديوان املظامل، واجملل  األعلى جامعة الزيتونة يف األردن، 
 كتاابا، يرتكز معظمها يف الدراسات املستقبلية من الناحيتني النظرية والتطبيقية، وُنشر له  37. ألَّف لإلعالم
حّكمة. 120 حنو

ُ
 حبثاا يف اجملالت العلمية امل
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الصراع  ن جوالتإر الصراع الكامن بكيفية أو أخرى، وعليه ف" فجَّ سنجد "حدثا ، 1948 سنةمنذ 
 .الل، وهو االحتاجتثاث سبب هذا الصراع التارخيي ىل حنيإستتواصل  1948املستمرة منذ 
جزء من ظاهرة االستعمار وحمكومة بقوانينها، فالتاريخ  "سرائيل"إ ىل أنإشارة ويكفي اإل
 ،رات )استيطانية وغري استيطانية(كانت مستعم  دولة مستقلة حالياا  62 ىل أنإاملعاصر يشري 

انية ن املستعمرات االستيطأىل إومن الضروري هنا التنبيه  1.انلت استقالهلا خالل القرن العشرينو 
 ة املستوطننيعلى من نسبأ فيها صلينياليت انلت استقالهلا هي اليت بقيت نسبة السكان األ

 فلسطني التارخيية يف حالياا  ن عدد الفلسطينينيأ تبنيىل فلسطني، يإرة ذا نقلنا الظاهإ، فالغرابء
 "،سرائيلإـ"كرب لزق األأربع مليون نسمة عن جمموع عدد اليهود فيها، وهذا هو امل نحوبيزيد 

رايف أحياء ومدن و أاح، وما قد حيدث يف وهو التفسري األعمق ملا جرى يف حي الشيخ جر 
 فلسطينية أخرى.
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 القدس والجتاه التارخيي للصراع: سيفمعركة  :أولا 
 

ى النحو القدس جبوانبها املختلفة ابالجتاه التارخيي للصراع عل سيفميكن ربط تداعيات معركة 
 التايل:

 موضوع القدس: .1
 

 Donald Trump السابق دوانلد ترامب مريكي الذي اختذه الرئي القرار األ على الرغم من
أاير/ يف  ونفذه فعلياا ، 2017ديسمرب كانون األول/ ىل القدس يف  إبنقل سفارة الوالايت املتحدة 

بيب أيف تل  88منها  ،سفارة 90هي  "سرائيل"إجنبية يف ، إال أن عدد السفارات األ2018يو ما
إلدارة ىل ذلك أن اإضفنا أفإذا  ،)للوالايت املتحدة وكوسوفو( وسفاراتن يف القدس فقط

ا ال تريد قراطية احلالية أوحت يف عدد من بياانهتا من الرائسة واخلارجية أبهنو الدميمريكية األ
 ىلإول حت القدسيعين أن موضوع  هذاف ،القدسشرقي ديد موقف واض  هلا من موضوع حت
قصى، األ قدس والشيخ جراح واملسجدة احلالية يف الوهو ما ميكن تعزيزه ابهلبّ  2،"ملتبسة" لةأمس

 ،ىل القدسإبيب أوحت برغبتها يف نقل سفاراهتا من تل أوتعميق الرتدد لدى بعض الدول اليت 
عادت أينما ورومانيا، ب ،ومولدافيا ،وهنغاراي ،وغواتيماال ،وهندوراس ،مث تراجعت مثل الربازيل
 3بيب بعد شهور قليلة من نقلها للقدس.أىل تل إغواتيماال سفارهتا 
شتباكات فهذه اال .صاهبا التشكيكأ "سرائيلـ"إن اعتبار القدس عاصمة موحدة لأذلك يعين 
فاالت ىل مدينة القدس ذاهتا مرتافقة مع التوجه الحتإووصول الصواريخ الفلسطينية  ،داخل القدس

جتعل من اعتبار القدس عاصمة موحدة ، 1967 سنةبذكرى استكمال احتالهلا للقدس  "سرائيل"إ
طار إياسية يف كمسلمة سمن اجملتمع الدويل   ومل يتم التعامل معه ،حوله جدل كبري مراا " أسرائيلـ"إل

من  لالحقةا منثر هذا التشكيك يف مداوالت جمل  األآوقد تظهر  .الصراع العريب الصهيوين
ب غلأففي الوقت الذي تلتزم فيه  4.حول موضوع القدس ةتشتت املواقف الدولية الفاعلخالل 

ن الوالايت املتحدة ال إ، ف1967 سنةراضي احملتلة من األ القدس جزءاا شرقي دول العامل ابعتبار 
مريكية سفارة األلعادة اإبتلتزم وال  ،لة فلسطني املقرتحةالقدس عاصمة لدو  دوال تع تلتزم بذلك،
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أنتوين ريكي موزير اخلارجية األ كما يتض  من بياانت ،ىل تل أبيبإ
غري أن من  5.يف مناسبات عدة Blinken Antony ن بلينك

يف  ،دون مبالغة يف دالالت ذلك ،الضروري التنبه لبعض التغري
مر أ قراطي احلاكم يف الوالايت املتحدة، وهوو توجهات احلزب الدمي

ن م سرائيلية تستشعره وتبدي قلقاا اإلالنخب الفكرية  بدأت
والذي  ،تداعياته املستقبلية يف حالة تواصل هذا االجتاه الفرعي

، لدولتنيا سيتمحور يف خامتة املطاف على قضية حلّ نه أيبدو 
ة اليت مستفيدة من البيئة السياسيجتاوزها  "سرائيلحاولت "إ والذي

 6."صفقة القرن" صنعها ترامب يف
 
 : 1948سرائيلية بدور فلسطيين الصدمة اإل .2
 

صى من قبل قشكلت املظاهرات واالعتصامات واملشاركة الشعبية يف التوجه حنو املسجد األ
، ظاهرة صدمت أغلب اخلرباء والقيادات السياسية الصهيونية 1948 سنةراضي احملتلة فلسطيين األ

بل  7،من حرب أهلية Reuven Rivlin ريفلنيرؤوفني سرائيلي ىل احلد الذي حذر معه الرئي  اإلإ
 ،وارعوانتشار واسع للشرطة يف الش "،سرائيل"إفرض حظر التجول على مدن يف  مر حدّ بلغ األ

ية" ىل وصف ما جيري يف هذه املدن أبنه "جبهة مواجهة ثنإعالم الغربية مما دفع بعض وسائل اإل
ىل الرتابط إسرائيليني وقد تنبه عدد من الباحثني االجتماعيني اإل 8.ىل جانب املواجهة مع غزةإ

سرائيلي سياسي اإلومها: التمييز يف االقتصاد ال "سرائيل"إعدين يف بنية اجملتمع العريب يف بني بُ 
و أم املدنية و منظماهتأحزاهبم أمبجتمعهم الفلسطيين ككل من خالل واستمرار ارتباطهم  ،ضدهم
وىل، لة األعمق مما يبدو للوهأور سيكون له تداعيات اسرتاتيجية ن هذا التطأويبدو  9خل،.إ..خنبهم

هيونية سابقة مع السلطات الصعن تيار اترخيي توضحه مواجهات  فهذا التطور لي  منفصالا 
، والذي حتول ملناسبة سنوية حيييها الفلسطينيون يف كل 1976 سنةرض" برزها "يوم األألعل 

 نكنيأنتوين بل
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  "سرائيل"إا الشعب الفلسطيين وتنظر هلجغرافيا تشكل عنصر تعميق لوحدة  صبحتأاملناطق، و 
 10.كظاهرة مقلقة وتعبري عن الرتابط الفلسطيين

 
 ىل وسيط:إمن طرف يف الصراع الرمسي  التحول العريب .3
 

ني الطرف ب ىل وسيطإمن طرف يف الصراع  التدرجييالتحول العريب  ست معركة القدسكرَّ 
قدرته يف  كثر منألكن قدرة هذا الوسيط على الضغط على املقاومة  سرائيلي،الفلسطيين واإل
 ططراف العربية النشطة يف حماوالت التوسفاأل ،ىل تسويةإللوصول  "سرائيل"إالضغط على 
 كشفت ،مريكي من وراء الستارأو بطلب أمن اتساع دائرة الصراع  خوفاا  مصر وقطر خصوصاا 

من النواحي ) للضغط على الطرف الفلسطيين امكانياهتإ بلوماسية عن توظيفينشاطاهتا الد يف
، وهو ما يعين "ائيلسر "إمن القدرة على الضغط على  املادية واجليوسياسية واللوجستية( أكثر كثرياا 

 11.هي تعبري عن تكري  هلذا التحول ،كانت  أايا ، وساطاهتان نتائج أ

 عرتفدول ت ؛جمموعات ىل ثالثإن الدول العربية انقسمت أ وتكشف معركة سيف القدس
هما م" رائيلس"إخطوات عملية ضد  أيّ وليست على استعداد الختاذ " سرائيلبـ"إ كامالا   اعرتافاا 
 واليت ،Proxy Diplomacy بلوماسية ابإلانبةيالقتال، ودول تعمل يف نطاق الد ت حدةتصاعد
ن الوالايت املتحدة تكلف هذه الدول العربية ابلتواصل مع خصوم واشنطن يف املنطقة لنقل أتعين 
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اعدات هنا تقدم بعض املسإمريكية هلم، ولكي تؤدي هذه الدول هذه الوظيفة فوجهة النظر األ
ما اجملموعة الثالثة فهي أ 12.ىل قدر من بناء الثقة معهمإللوصول  يف املنطقة سعياا مريكا أخلصوم 

 .الةفعّ  جراءاتييدها للمقاومة الفلسطينية دون إاليت أبقت أت
 
 تنامي التعاطف الدويل مع الفلسطينيني: .4
 

يف التقارير  راراا مىل عدد كبري من استطالعات الرأي العام الدويل واليت دللنا عليها إدون العودة 
تسق مع توجه ت واجهةن اجلولة احلالية من املإمركز الزيتونة، فالدورية الصادرة عن  االسرتاتيجية
وىل(، وقد كشفت هذه )االنتفاضة األ 1987منذ  للحقوق الفلسطينية ييدهيتنامى يف أت

قراطي احلاكم يف و ميالدوساط احلزب أللفلسطينيني يف  "النسيب" ييدأاالستطالعات عن تزايد الت
مريكي ي العام األأولدى الر  ،واشنطن

دولة  14ييد ن أتأكما   13،بشكل عام
يف جمل  األمن الدويل لبيان  عضواا 
مريكا وحدها يؤشر على هذا أعارضته 

ضفنا لذلك أذا إف 14.التغري النسيب
انتقادات بعض املنظمات الدولية املعنية 

 15يل.يتبني لنا عودة املوضوع الفلسطيين لتصدر املشهد الدو  ،عالميو ابلشأن اإلأنسان حبقوق اإل
ن أن جوهر الصراع يف املنطقة هو املوضوع الفلسطيين، و أفكرة أحيت املواجهة ن أذلك يعين 

مر لي  أن حماولة هتميش املوضوع الفلسطيين أوهو ما يعين  ،مر جوهريأحل هذا الصراع هو 
 ا.الرتويج هليت حاولت جهات خمتلفة ابلبساطة ال
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 مأزق التطبيع: .5
 

شعوب العربية مام شعوهبا والأوضعت االشتباكات املدنية والعسكرية دول التطبيع موضع احلرج 
وهو  ،، وحماوالهتا املساواة بني طريف الصراعوهو ما اتض  يف بياانهتا اخلجولة جداا  ،بشكل عام

مر الواض  بشكل جلي يف بيان دولة األ
 رتانتظمارات العربية املتحدة، بينما اإل

البحرين املوقف السعودي لتنسج على 
ردود الفعل الشعبية  وقد دلت 16.منواله

 سالمية على اهلوة العميقة بنيالعربية واإل
دارات العربية الرمسية وبني توجهات اإل

جية على املدى تين له خطورة اسرتاأسرائيلية مر تدرك القيادة اإلأطموحات الشعوب العربية، وهو 
( تشري دةالتطبيع العربية )القدمية واجلدي نظمةأل لكن مراقبة البياانت الرمسية العربية 17،البعيد

لوية تعلو واالعرتاف هبا أو " سرائيل"إالتشبث ابلعالقة مع  ترى ن هذه الدولأىل إبشكل قاطع 
" سرائيلإ"هنا متشبثة ابلعالقة مع أو احلقوق الفلسطينية، و أقصى واملقدسات على موضوع األ
 نظومة القيمن مأ ىلإويعود ذلك  ة.ة القيم الدينية والقومية العربيذلك عمق منظوم حىت لو م ّ 

لدى النظم السياسية يف العامل العريب هي يف جعل أولوية النظام السياسي تعلو على أولوية الدولة 
لنظام السياسي، من اأمسالية الغربية هي خري ضمان أللر ن العالقة مع املنظومة اأواجملتمع، وهي ترى 
 حد اجلسور الرئيسية لضمان تلك العالقة. أهي " سرائيل"إوأن العالقة مع 

 
 البعد الديين يف الصراع: .6
 

ن تداعيات هذا م  للصراع خوفاا عد الديينحياء البُ إنظمة السياسية العربية على عدم تعمل األ
يف  طنيةالو  بعد جوالت الصراع مع احلركات الدينية خصوصاا وضاعها الداخلية أحياء على اإل
ة ن التطبيع من انحية وخنق احلركات الدينية من انحيألذا ليست مصادفة  ،كثر من دولة عربيةأ
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ذي تطبق نه يف الوقت الأىل جنب خالل العشرية املاضية، لكن املفارقة هي إ ثنية سارا جنباا 
للوجدان  لى الغارباحلبل ع" سرائيل"إترخي  ،على الوجدان الديين جملتمعاهتا خلنقهالدول العربية 

 ه.الديين اليهودي وتعزز 
وملا كانت حركة محاس واجلهاد 

 جاذابا  سالمي متثالن منوذجاا اإل
من  اا ري تعبو  ،من انحية للوجدان العريب
 ديين واسع يف عن تيار انحية ثنية

نه تعزيز أظمة على نمكاسب يتم النظر له من زاوية األ أين جناحهما يف حتقيق إاجملتمع العريب، ف
 18لنموذج ال تريده وتتوج  منه خيفة.

 
 تنامي اخلربة التقنية والتكتيكية لقدرات املقاومة العسكرية: .7
 

ن قدرة املقاومة من الناحية العسكرية حتسنت أ يف معركة سيف القدس على تدل املواجهة
، لكن يناا ه ي ن مثن املواجهة لأال ينفي  لكن ذلك ،سرائيليوبشهادة الطرف اإل واض بقدر 

عالم الصهيوين يدل بشكل متابعة اإل
 هناك النفسي"واض  على نوع من "اإل

نه سرائيلي الذي يشعر أبللمجتمع اإل
ذ هنا وهناك من يومياا  يعرف اشتباكاا 
مع تزايد  خصوصاا ، عاماا  54أكثر من 

ا. وتدل تقارير هل حىت يف بعض الدول املؤيدة تقليدايا " سرائيللـ"إتراجع أتييد الرأي العام الدويل 
وال  ،زةهو يف مستوطنات غالف غ" سرائيل"إعلى معدل انتحار يف أن أسرائيلية وزارة الصحة اإل

النفسي  هناكنتيجة اإل ،سرائيليونيؤكد علماء النف  اإل كما،  ن ذلك جاء مصادفة بل هواظن أ
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مم بيب يعأك غزة ووصول الصواريخ للقدس وتل ولعل معار  19،واملتواصلالشديد النفسي والقلق 
  .سرائيلي نفسهالكيان اإل "لب"ىل إ "الغالف"هناك من مستوطنات هذا اإل

صوصاا خ للمواجهات السابقة املواجهة قياساا ويف مقارنة ألداء املقاومة القتايل يف هذه 
امعة منية التابع جلسرائيلي للدراسات األشار املعهد القومي اإلأ، 2014و ،2012و، 2008سنة 

 20ىل ما يلي:تل أبيب إ
 .التحسن يف املستوى التقين للصواريخ الفلسطينية يف هذه اجلولة .أ
 .هدافإصابة األحتسن يف مستوى دقة  .ب
 صب  أعلى.ثريها يف حجم اخلسائر أأت .ج

 .لدى التنظيمات الفلسطينية القيادة والسيطرة تحسن يف مستوىال .د
 سالمي.حركة اجلهاد اإلبني حركة محاس و  حتسن واض  يف مستوى التنسيق .ه

 ملراتا ه يفعلى منأ لصواريخ يف "الرشقة الواحدة" خالل معركة سيف القدسعدد اكان  .و
 رابك عمل القبة احلديدية.هبدف إوذلك  ،السابقة
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 ار السلطة الفلسطينية يف رام هللا: و  خ   .8 
 

العجز  احلالية على دلت معركة القدس
يف  طينيةالفلس "مينسلطة التنسيق األلـ" املطلق
، وثبت أن القرار االسرتاتيجي يف رام هللا

ملقاومة محاس وا التوجهات الفلسطينية هو بيد
ذا التحول هلوقد كان رام هللا،  بيد غزة ولي يف 

سلطة ضعاف موقف الإسرائيلي، فقد حذر اخلرباء االسرائيليون من اإلالتفكري أثره على 
ة ما بعد حممود مرحل اآلثر لذلك يف وخصوصاا يف املواجهة يف غزة، الفلسطينية نتيجة العجز 

لسطينية السلطة الفتساعد  سرائيلية طرح مبادراتمن وجهة النظر اإلمر يستوجب عباس، وهو أ
إلسرائيلية إىل ابل تدعو بعض الدراسات  ،ه موقعها يف القرار الفلسطييناستعادة ما تظنعلى 

غربية، والعمل النصار محاس يف الضفة أجهزة السلطة الفلسطينية العتقال ضرورة التعاون مع أ
ات جندة الفلسطينية املستقبلية، كما توصي هذه الدراسضعاف قدرة محاس على حتديد األعلى إ

وترك  ،ينيةيف السلطة الفلسط مع مصر، حمصوراا  خصوصاا االسرتاتيجية بضرورة جعل التفاوض 
 21.جراءات التكتيكية حلماساإل

 
 الصورة املستقبلية:اثنياا: 

 

وترتك  املعركة العسكرية واليت تغطي مجيع فلسطني ،مثة معركتان ترتابط كل منهما ابألخرى
 مستوايت هي: ةكة السياسية اليت تدور على ثالثعر وامل الصراع، تداعيات على جمتمعي طريفَ 

 .طالق النارإجهود دولية منفردة لوقف . 1
 .طالق النارإمم املتحدة لوقف جهود دولية عرب األ. 2
 . الصراعالسياسي يف كل من طريفَ نقاش داخل هيئات صنع القرار . 3
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 على كانت  مريكيةدارة األن اإلأومن الواض  
تواصل مع كل من مصر وقطر لنقل وجهات 

ة بلوماسيينظرها لقيادة محاس عرب ما يسمى د
، ولكنها من جانب Proxy Diplomacy انبةاإل

 22 على: آخر عملت
ا لنوع ذلك يعرضه على الرغم من أن ،من الدويل لوقف القتالأي بيان من جمل  األتعطيل . 1

 .عضاء اجملل أيساندون البيان املقرتح من  عضواا  14ن أل ،مام العاملأ بلوماسيةيلعزلة الدمن ا
شارات عابرة سرائيلية مع إوتربير اهلجمات اإل"، سرائيل"إمن كيد املستمر على التزامها أبالتأ. 2

 عن احلفاظ على املدنيني الفلسطينيني.

قيمته " رائيلس"إلـتقدمي سالح على عن موافقتها  ايمأب معركة سيف القدسقبل بدء  عالناإل. 3
هنا مريكية تفسري الكشف عن الصفقة أبوحتاول بعض اجلهات األ .مليون دوالر 735 حنو

 طالق النار.إللموافقة على وقف " سرائيل"إالسرتضاء 

لقرار البيئة السياسية اليت ترتافق مع هذا اطالق النار دون حتديد إعالن وقف إن أذلك يعين 
على الرغم من  ،منل  األجم بلوماسية الدولية اليت ميثلهايانبة على الدبلوماسية اإليلد ميثل انتصاراا 

ربة التارخيية مع للخ انبة استناداا اإل بلوماسيةيطراف دأن توجهات دول اجملل  تبدو متقدمة على أ
  بلوماسية.يهذه الد
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اومة املعارك السابقة بني املق من مراجعة ال بد   ،نارالطالق إوقف اتفاقات  يف وعند النظر
من املؤشرات  عددا  جند حيث  ،2021-2008سرائيلي خالل الفرتة وبني اجليش اإلالفلسطينية 

 ذات الداللة:

 طول الفرتة فرتة القتال السنة
اإلدارة 
 األمريكية

 منط الوساطة
البنود السياسية 
 لوقف إطالق النار

2008-2009 
27/12/2008-

18/1/2009 
 غري واضحة مصرية مجهورية يوما   21

 غري واضحة مصرية دميوقراطية ايمأ 7  14-21/11/2012 2012
 غري واضحة مصرية دميوقراطية يوما   48 8/7-26/8/2014 2014
 غري واضحة مصرية دميوقراطية يوما   11 21/5/2021–10 2021
 

 وهو ،ةقراطيو مريكية الدمياألدارات وقعت يف زمن اإل على قطاع غزة حروب 4صل من أ 3إن . 1
سلوك لفيها تناقض مع االجتاه التارخيي ل قراطيةو ات الدميدار ن املراهنة على اإلأما يعين 

 مريكي.األ

ا انبة اليت جتسدهاإل بلوماسيةيطالق النار متت من خالل دإن مجيع اتفاقات وقف إ. 2
 وسيط. ىلإوتكريس التحول من طرف يف الصراع  ،بلوماسية املصريةيالد

ي وقف أمل يتم ترتيب  عاما ، 13ربعة وخالل مم املتحدة، ففي هذه احلروب األتغييب دور األ. 3
جتاه  "سرائيل"إللموقف العدائي املعروف من  مم املتحدة، نظرا  طالق النار من خالل األإل
 مم املتحدة.األ

نار ق الطالإطار السياسي التفاقات وقف ن اإلإ. 4
أن   ربعة، وهو ما يعيناحلروب األغري واضحة يف 

توفري فرصة لألطراف طالق انر هو إكل وقف 
 فقد ربطت حركات ،للتهيؤ للحرب التالية
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رائيلية جتاه سخري وبني الرتاجع عن السياسات اإلطالق النار األإاملقاومة يف غزة بني وقف 
  مر مل يتضأوهو  ،قصىسرائيلية جتاه املسجد األمنية اإلجراح واملمارسات األقضية الشيخ 

 ن احلرب القادمة هي مسألة وقت ال أكثر.أطالق النار، مما يعين إيف بنود اتفاق وقف 

واء " سي موقف "عمليأ عربية مل تتخذالدول الأغلب  نأكشفت معركة سيف القدس . 5
 غري مباشر ملساندة املقاومة. أمبشكل مباشر 

جتاه  لتقدمي إشارات إجيابية ن صمود املقاومة وأداءها القتايل دفع احلكومة السوريةيبدو أ. 6
 . محاس، بعد أن سبق أن اختذت موقفاا سلبياا جتاهها

 
 التوصيات:اثلثاا: 

 

طراب حالة االضوهو  خرية،يف هذه املواجهة األ سرائيليمثة عنصر ضاغط على الطرف اإل. 1
ا ملزيد من هوالقلق من توسعها وميل ،يف العالقات الفلسطينية االسرائيلية داخل اخلط األخضر

و أطارات و قأسرائيلية من طريان مدين إصاب مرافق حيوية الذي أ ىل جانب الشللإ العنف،
ن قيادات وهو ما يستدعي م ،الف يف املالجئار ملئات اآلواالستمر  ،واملصانع تعطيل للمدارس

 .ولوية كربىأيالء استمرار التواصل مع هذا القطاع من الشعب الفلسطيين إاملقاومة 
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ضعف أ يتوازى يف مم املتحدة دورا  عطاء األإقليميني والدوليني على العمل مع احللفاء اإل. 2
 خصوصا  ية الدولية، سبلومايانبة إْن مل تتوفر فرصة ترجيح دور الدبلوماسية اإليتحتماال  مع داال

 والوالاي  املتحدة. "سرائيل"إمم املتحدة من لأل ا  شديد أن هناك عداء  

عدو مبا خيدم توسيع دائرة مواجهة ال ،املقاومة حمور العمل على رص الصفوف مع بقية قوى. 3
 .الصهيوين

 بعاد التالية:ن املعركة السياسية بعد وقف القتال ستتمحور تحول األإ. 4

نة هدجلعل اهلدنة "إسرائيل" ستسعى  .أ
 .دائمة

"إسرائيل" على اختاذ إجراءا  ل مستع  .ب
عن  هنا مل ترتاجعلتثبيت االنطباع أب

ة منازل الشيخ جراح واالنتهاك مصادر 
 لألقصى.

 غريمناط املساعدا  املالية و أسرائيلية تحول خال املساعدا  لغزة بشروط إدسيتم ربط إ .ج
ة لتعمل على عرق، وسمهادخاهلا وتوقيتاهتا واجلها  اليت تقداملالية وقوائم املواد املسموح إ

أو جثث  ،سرائيليني األسرىموضوع اجلنود اإل جعليتم سيران وتركياـ و املساعدا  من إ
 من املساوما  يف مرتحلة ما بعد وقف القتال. عند املقاومة يف غزة جزءا   قتالهم،

 ،السرتاتيجيةطرفني فلسطينيني تتباين توجهاهتما ا عامل القوى الدولية الفاعلة معتسيتم   .د
ة دفاملقاومة تسعى لتصليب مقوما  املقاومة بينما تسعى السلطة الفلسطينية للعو 

قيادة على تدعيم املسار الثاين ب"إسرائيل" لالستظالل بشجرة أوسلو اجلافة، وستعمل 
 السلطة الفلسطينية.

ا  جت من القطاع طالق البالوان  احلارقةإو ربط موضوع املظاهرا  "إسرائيل" ستحاول  .ه
 فتح املعابر لدخول املساعدا  للقطاع.وضوع مستوطنا  غالف غزة مب
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ردن األ ية" أبن تقوممشردن خبصوص "الوصاية اهلا"إسرائيل" تفاوضها مع األسرتبط  .و
 ةصانشاطات خ أيقريبة من املقاومة من "إسرائيل" ها تبعاد العناصر اليت تراابس

 قصى.و غريها يف األأابلفعاليات الدينية 

مل املقاوم لتأكيد فعالية الع وثقافياا  اعالمياا  ضرورة استثمار معركة سيف القدس استثماراا . 5
الشعبية  ، وهو ما يؤس  لتوسيع القاعدةذريعاا  بلوماسية أوسلو اليت فشلت فشالا يمقارنة بد

 املساندة للمقاومة.

صدار البياانت إجمال  يف خصوصاا تعزيز وتطوير دور الغرفة املشرتكة لتنظيمات املقاومة يف غزة . 6
ق لذي رافتمويه اال يف ظلّ  أمر حمتمل بدرجة كبرية،وهو ، العسكرية يف حالة جتدد االشتباكات

 طالق النار.شروط وقف إ
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