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 دســــقـــــال
الوقائع امليدانية يف القدس احملتلة وفلسطني  سيف القدس؛ ما العمل؟معركة ما بعد 

 وخيارات مواكبتها والبناء عليها احملتملةوآفاق التطور 
 1زايد احبيص

 :ملخص
 
 

تنطلق الورقة من قراءة مشهد هّبات 
القدس اخلمس، ومعركة سيف القدس، 
والضفة الغربية بتعقيداهتا، والداخل 

، وغزة إىل استنتاج تسعة 1948احملتل 
عناصر دافعة حنو املواجهة؛ ثالثة مركزية 
هي املواجهة على األقصى، والشيخ 

جراح، وحراك األسرى املتصاعد، وستة مساندة هي حماولة هتجري سلوان، وجمازر اهلدم يف القدس، 
املنفلت يف  الحوالدفاع عن اهلوية يف مواجهة يهودية الدولة، واحلراك ضّد انتشار اجلرمية، والس

الداخل احملتل، ومواجهة االستيطان، واملواجهة على املقدس يف نقاط أخرى يف الضفة الغربية، 
واستمرار احلصار، وأتخري إعادة اإلعمار يف غزة؛ تقابلها حالة هشاشة غري مسبوقة صهيونياً، 

شعيب وللمؤثرين األصغر لوسياقات إقليمية ودولية تعزز حالة الفراغ وتتيح مساحة استثنائية للفعل ا
حجماً. يف احملصلة، ترى الورقة أن عناصر الدفع يف مثل هذا الفراغ، وعناصر السكون واحلفاظ 
على احلالة الراهنة اليت تقابلها ستكون حمصلتها مواجهة حتمية، تتفاوت بني مبكرة يف شهر 

                                                           

ابحث متخصص يف شؤون القدس، حائز على شهادة املاجستري يف العلوم السياسية من اجلامعة األردنية، ويواصل دراسة  1
، وشغل 2112-2114 دولية يف الفرتةالدكتوراه يف اجلامعة ذاهتا. َعِمَل رئيساً لقسم اإلعالم واألحباث يف مؤسسة القدس ال

، وهو حالياً ابحث متعاون معها. يكتب مبحث القدس واملقدسات 2111-2118موقع املدير التنفيذي فيها يف الفرتة 
 .2119يف التقرير االسرتاتيجي الفلسطيين مع مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات منذ سنة 
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 ى يف رمضانخلفية العدوان على األقص، أو متوسطة على 2121كانون األول/ ديسمرب 
وهي األكثر احتماالً، أو متأخرة يف أيلول/ سبتمرب أو تشرين األول/  2122نيسان/ أبريل  - ه1443
. وانطالقاً من ذلك تقرتح الورقة خطوط سياسات للبناء على عناصر القوة، والذهاب 2122ر أكتوب

ات تفصيلية حبسب خبريطة سياسإىل مواجهة معززة ابالستعداد املسبق يف بيئة مواتية، ومن مث ختتتم 
  ظروف البيئات اجلغرافية.

 
 :مقدمة

 

بعد مرور مخسة أشهر على وقف إطالق النار يف معركة سيف القدس، اليت سبقتها مخس 
هّبات شعبية متتالية، ما يزال املشهد يف القدس مشتعاًل ومتحركاً، إذ إن الوضع الذي نتج عن 
املعركة غري مسبوق: أن يبتلع الصهاينة الرتاجعات املتتالية، ويتلقون ضرابت صاروخية على طول 

، ومع ذلك يتجنبون الدخول يف حرب برية، وحيافظون على معركة 1948فيا احملتلة سنة اجلغرا
ابلنقاط مع حماولة صناعة انتصار تعبوي وإعالمي، واحلضور القوي للتضامن الشعيب العريب 
والدويل الواسع مبا فرض عزلة املوقف السياسي الصهيوين يف الشيخ جراح؛ كل هذه مؤشرات 

دو أن كل األطراف تستكشفه، وال يبدو أن أي طرٍف حىت اآلن متكن من على وضع مستجد يب
بلورة رؤية واضحة للمضي فيه وجره لصاحله، وهو ما حيمل يف طياته فرصة مهمة إذا ما ابدرت 
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م املقاومة الفلسطينية إىل تطوير املشهد لصاحلها. والورقة احلالية حتاول عرب عناوينها الثمانية؛ تقيي
  مي اقرتاحات حمددة تسمح ابملبادرة وجر املشهد يف اجتاه يرجح كفة املقاومة.املشهد، وتقد

 
 :كيف تبلور الفعل املقاوم يف معركة سيف القدسأواًل:  

 

شكلت القدس جبهة احلركة والفعل منذ منتصف االنتفاضة األوىل، بدءًا من جمزرة األقصى 
، لكنها كانت يف تلك 2111، مث انتفاضة األقصى سنة 1996، مروراً هببة النفق سنة 1991سنة 

احملطات قادرة على تفجري املشهد الفلسطيين أبسره، وهو ما تغري بعد انتفاضة األقصى، وابلذات 
 مع بدء جتربة دايتون وصياغة "الفلسطيين اجلديد".  2112بدءاً من سنة 

بقيت القدس بوابة التفجري األساسية نتيجة مشروع إحالٍل 
ديين صهيوين يصطدم أبقدس املقدسات اإلسالمية، املسجد 
األقصى املبارك، وستبقى كذلك ما بقيت هذه املعادلة، لكنها ما 

كانت تذهب إىل هّبات حملية   Keith Daytonبعد كيث دايتون 
 هي الضفة طبيعية اليتال تتخطى حدودها، فال تلتقطها حاضنتها ال

، 1948الغربية، وال تتمكن من عبور احلدود إىل الداخل احملتل سنة 
وتبقى املقاومة يف غزة الساحة الوحيدة اليت حتاول االلتحام هبا أحياانً، 

مث يف  2114وهذا ما جرت عليه األمور يف هبّة أبو خضري سنة 
استجاب أفراد مبادرون من الضفة والداخل حيث —2111 سنةانتفاضة القدس )هبّة السكاكني( 

، وهبّة ابب 2112سنة مث يف هّبة ابب األسباط —احملتل لكن القدس بقيت ساحة الفعل املركزية
نتهي حمدودة اهلدف، ت . طوال تلك احملطات كانت القدس خترج إىل هبّات مؤقتة2119سنة الرمحة 

، ومنع 2111ل منع التقسيم الزماين يف مع حتقيق أهدافها اليت هي يف الغالب أهداف منع مث
، ومنع 2119، ومنع التقسيم املكاين انطالقًا من ابب الرمحة يف 2112البواابت اإللكرتونية يف 
 .2121إغالق ابب العامود يف 

 كيث دايتون
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، وما بدأ فعالً  2121بدءاً من الفجر العظيم يف كانون الثاين/ يناير  بدأت هذه املعادلة ابلتغرير
أخذ يتحول إىل فعل فلسطيين وعريب  2119دًة يف اخلليل يف تشرين الثاين/ نوفمرب مبادرًة حمدو 

، لكن هذا 2121وإسالمي جامع مع انتقاله إىل املسجد األقصى املبارك يف كانون الثاين/ يناير 
 19-الفعل اجلامع مل يكتب له أن يستمر، وقطعته إجراءات مكافحة جائحة كوروان )كوفيد

COVID-19) وما محلته من منٍع للتجمعات ُوظِّف خصيصًا ضّد تطور الفعل الشعيب ،

 ه1442 رمضان للتجمع يفواستعاد النَفس مع أول فرصة  نفاسُتؤ الفلسطيين، لكنه مل يلبث أن 
، ومتكن يف هذه املرة على مدى هبّات متتالية من اخلروج من حمليته املقدسية 2121يف سنة 

 .2111نة سليتحول إىل حدث جامع عابر للجغرافيا الفلسطينية هو األكرب واألوسع منذ انتفاضة 
يف احملصلة إذاً؛ حتتفظ القدس مبوقعها كصاعق للتحرك الشعيب مدفوع حبرب اإلحالل الديين 
اليت يشنها االحتالل على األقصى، واإلحالل الدميوجرايف الذي كان الشيخ جراح عنوانه وتدخل 

عاماً من استعادة القدرة على  14معه سلوان إىل الواجهة هذه األايم، مع متكنها ألول مرة منذ 
تفجري فعٍل جامع عابر للجغرافيا بعد عقد ونصف من استعصائه، وتضامٍن دويٍل واسع يستعيد 
موجات االنتفاضات السابقة على الرغم من التطبيع العريب، وهذه الفرص الثالثة هي ما ينبغي 
البناء عليه واملضي به إىل األمام: قدرة القدس على تفجري الفعل الشعيب، والفعل اجلامع العابر 

 للتقسيمات االستعمارية، والتفاعل الدويل الواسع.
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أما عناصر معادلة الردع املشاركة اليت بدأت تتبلور عرب اهلّبات املتتالية واكتملت مع معركة 
مة ، والتحرك اجلماهريي، والتفاعل اخلارجي، واخنراط املقاو سيف القدس فهي: العمليات الفردية

 املسلحة. 

والعناصر الثالثة األوىل تتحرك بنضوج ظروفها فقط، وال توجد إرادة فلسطينية سياسية قادرة 
على استحضارها، ويبقى العنصر األخري وحده حتت إرادة القرار السياسي لقيادة املقاومة، وهو 

 لتكّيف القيادي:ما يتطلب نوعني من ا
 

 االنتقال من اسرتاتيجية التحكم ابلفعل املقاوم إىل حماولة إنضاج من السيطرة إىل املواكبة: .1
 ظروفه مث مواكبته.

حبيث تتمكن قوى املقاومة من إدخال الفعل الفردي أساساً  حماولة امتالك عناصر أكثر: .2
 والتحرك اجلماهريي والتفاعل اخلارجي إىل حّد ما إىل خانة القرار واإلرادة، ولو نسبياً.

 
 :املشهد امليداين يف القدس ما بعد املعركةاثنياً: 

 

 تدفع حنو االشتعال يف القدس أربعة عناصر نشطة على الشكل اآليت:
  :املسجد األقصى املبارك .1

 

وهو عنصر االشتعال املركزي، واشتعاله حمكوم يف الغالب مبعادلة االقتحامات الصهيونية يف 
مواسم األعياد الدينية اليهودية أو القومية الصهيونية، خصوصًا مع تبين االحتالل ألجندة 
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التأسيس املعنوي للهيكل اليت حياول عربها فرض الطقوس التوراتية الكاملة يف األقصى، مع 
احتمالية حمدودة للجوء احلكومة اإلسرائيلية إىل مبادرات عدوانية جتاه األقصى يف أوقاٍت بعيدة 

 .12/2/2119عن تلك األعياد، كما سبق أن حصل يف هّبة ابب الرمحة يف 
 
 

 املرتقبة للتصعيد خالل املرحلة املقبلة اثنان مها:املواسم القريبة 
 

 

 العدوان املتوقع خالله التاريخ املوسم

 عيد األنوار )احلانوكاه(

28/11-4/12/2121: 
مع هناية هذا العيد ينتهي التزامن 

ان السابق بني رمضاهلجري  -العربي 
واألضحى  وذكرى توحيد القدس
 وذكرى "خراب املعبد".

 ان إىلدسيكون على إدخال الشمعالرتكيز فيه  .1
 .األقصى

 الرقص على أبواب األقصى ويف داخل البلدة القدمية. .2

احتمالية إعادة فتح املعركة على ابب العامود وابب  .3
 األسباط ابعتبارها حيزاً عاماً للمتطرفني الصهاينة.

م عظّ تعلى هذا العيد، وأن يتوقع أن تركز مجاعات املعبد 
 اد.أشهر خالية من األعي ستة وسطمكانته لكونه أييت 

 عيد الفصح العربي

16-22/4/2122 
 هـ(1443رمضان  21-11)املوافق 

بدءًا من هذه النقطة يبدأ تزامن 
عربي جديد مدته سنتان،  -هجري 

يتناظر فيهما الفصح العربي أبايمه 
 شهر يف ه1443 السبعة مع رمضان

مث آذار/ مارس  نيسان/ أبريل
خراب املعبد" مع  امليالدي، و"ذكرى

اتسوعاء يف شهر آب/ أغسطس مث 
أيلول/ سبتمرب امليالدي، ورأس السنة 
العربية مع املولد النبوي يف شهر 
تشرين األول/ أكتوبر مث أيلول/ 

 سبتمرب امليالدي.

حماولة ذبح قرابن حيواين يف األقصى، إبدخال املذبح  .1
احلجري عند جهته الشرقية، وهو حلم قدمي جلماعات 

، وهلا سياق 2112عبد وضعت برانجماً عملياً له يف امل
، ومتكنت 2116سنوي متصاعد يف حماولة فرضه منذ 

من أدائه على درجات القصور األموية جنوب 
، وحاولت هتريب قرابهنا احليواين 2118األقصى يف 
، ومن املمكن أن تسعى لتحقيق 2121لألقصى يف 

 الل يفهذا الذبح "خلسة" بتواطؤ من شرطة االحت
2122. 

 نفخ البوق يف األقصى. .2

 االقتحام أبعداد كبرية. .3

 أداء الطقوس اجلماعية العلنية يف األقصى.  .4
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يف احملصلة، يوضح اجلدول أعاله أن األقصى سيكون عنواانً ساخناً يدفع حنو املواجهة على 
العربي السابق قد وضع يوم عيد واحد يف  -مدى الشهور القادمة، وإذا كان التناظر اهلجري 

رمضان هو ذكرى احتالل القدس، فإن التناظر اجلديد يضع سبعة أايٍم كاملة يف رمضان هي لعيد 
أحد أعياد احلج، وأول األعياد بعد موسم االنقطاع الطويل، ولذلك فهو مرشح ألن يكون  الفصح

، 2121 نيسان/ أبريل –ه 1442مواجهات رمضان عنوان انطالٍق حنو مواجهة شاملة أوسع من 
وهذا يفرض ضرورة االستعداد شعبياً ملواجهة واسعة يف القدس، وضرورة مواكبتها اخلارجية، واستعداد 

ا إىل صياغة معادلة ردٍع يف القدس عنواهن املقاومة املبكر ملعركة بكامل اإلمكاانت، بعد أن ابدرت
 املسجد األقصى وحّي الشيخ جراح، فعدوان االحتالل يف هذه األايم سيجعلها مضطرًة إىل الرد.

 

 :حي الشيخ جراح .2
 

املقاومة، وهو ما جيعلها ملتزمة كان هتجري حي الشيخ جراح العنوان األول النطالق إنذار 
مبنع هتجريه، إال أن املفتاح األساسي هلذا املنع هو يف استدامة احلراك امليداين يف احلي، والرتكيز 

 اإلعالمي عليه، والتضامن الدويل معه، مع بقاء هتديد املقاومة عنصر ردٍع ماثل.
جري، وحماولة بقدرته على تنفيذ التهانتقل االحتالل يف الشيخ جراح من اسرتاتيجية الثقة 

تصوير قضية الشيخ جراح ابعتباره قضية حقوقية حتلها احملاكم يف إطار "السيادة" الصهيونية، إىل 
حصار احلي والضغط على أهله لدفعهم للهجرة الطوعية، وهو يعين على مستوى الوعي الرتاجع 

ي، ما لقضية من امللعب الصهيوين الداخلإىل اإلقرار بعدم القدرة على التهجري بقرار، وخروج ا
 يضطر احلكومة الصهيونية لرمي كل ثقلها يف مواجهة أهل احلي.
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اليوم يسعى االحتالل إىل جّر أهل الشيخ جراح إىل تسوية منفردة عرب احملاكم، بشكل يفقد 
لضرورة القدس قيمتها النضالية كقضية عاملية، ويفرغ كل التضحيات من معناها، وهذا يستدعي اب

متابعة وقائع احلي عن كثب ومنع االستفراد أبهله، ومواصلة دعمهم وإسناد حراكهم شعبياً 
 وإعالمياً وسياسياً، وإبقائهم ضمن اهتمام املقاومة يف حساابت التهدئة والتصعيد.

 

 :سلوان. 3
 

تشكل سلوان مركز مشروعات التهجري اجلماعي الصهيونية إلفساح مساحة للمستوطنني 
يف حميط املسجد األقصى املبارك يف نقطة يرون أهنا تشكل امتدادًا حيواًي للحي اليهودي 

جنويب البلدة القدمية، وميكن ربطها بال 
عوائق بغريب القدس من اجلهة اجلنوبية عرب 

عالية السكانية ال جبل صهيون. لكن الكثافة
جتعل  ،ألفًا من السكان( 18ألهلها )حنو 

حتقيق هذا التهجري أمراً أقرب إىل املستحيل، 
وجتعل من سلوان ساحة مثالية إلشعال 
املواجهة الشعبية كلما متادى االحتالل يف 

 مشروعاته لتهجريها.
األحياء املهددة ابلتهجري يف سلوان على 

األقصى هي: حي وادي حلوة، البستان، بطن اهلوى، وادي الرتتيب حبسب القرب من 
الراببة، وادي ايصول مث عني اللوزة. التحدي األبرز يف سلوان هو توحيد اجلهد، وتقليل 
التنافس البيين بني األحياء إلبراز قضية كل منها كقضية منفصلة، والسعي للتعامل مع األحياء 

ن مع عليها كل أهايل سلوان: وهي البستان وبطكمقدمة جبهة جيت  ،األهم واألقرب للتهجري
  اهلوى حتديداً، وهي مؤهلة سكانياً وجغرافياً للعب هذا الدور.

 

حفرايت سلطات االحتالل على 
 سلوان مدخل بلدة
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 :هدم البيوت واهلدم الذايت. 4
 

على مدى السنوات املاضية، أطلق االحتالل محلة مسعورة لتكثيف اهلدم، فشهد خميم شعفاط 
، مث شهد وادي احلمص شرق صور ابهر جمزرة أكرب يف متوز/ 2118جمزرة هدم يف آذار/ مارس 

، ونسبة اهلدم الذايت آخذة ابلتصاعد حىت ابتت تشكل أكثر من ثلثي البيوت 2119يوليو 
 املهدومة، مبا حتمله من آاثر نفسية مدمرة على أصحاب تلك البيوت. 

 بضرورة وقفومعركة سيف القدس بدأت األصوات تتعاىل  ه1442 مواجهات رمضانمع 
اهلدم الذايت، والعودة إىل حتدي االحتالل؛ فليُقم هو ابملهمة القذرة وليفعلها حتت وابل احلجارة 
والرفض، وقد تعزز ذلك مع حتدي أهايل حي البستان إلنذارات اهلدم. وهذا امللف مرشح ألن 

يكون عنوان حتدٍّ ومواجهة تفتح ابب 
العصيان املدين يف القدس على مصراعيه، 
وال بّد من البناء عليه وتطويره ابعتباره 
مقدمة للوصول ابلقدس إىل سقف 

 العصيان املدين يف املواجهة القادمة.
 

 :1491 سنةاملشهد يف األراضي احملتلة اثلثاً: 
 

يواجه اجملتمع الفلسطيين يف األراضي احملتلة ثالثة حتدايت مركزية، ميكن القول إهنا تشكل 
 السياق السياسي فيه:

 مبا يعنيه من إهناء للمساحة الصغرية من اخلصوصية العربية اليت كانت حتدي يهودية الدولة: .1
تسمح ببيع وهم املواطنة للفلسطينيني، ومبا يرتكه من آاثر شاملة على اللغة والدِّين والثقافة 
واحلضور والتوظيف، وهي اجتاهات تدفع الفلسطينيني حنو سؤال اهلوية أكثر، وحنو تبين 

جلانب الدفاعي عنها، وهو ما جيعلهم أبعد عن خيار "االخنراط اجملتمعي" حتت سقف الدولة ا
 الصهيونية. 
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ال بّد أن يلحظ هنا أن التكّيف الفلسطيين أيخذ شكل التوجه حنو مساحات معيشية حمددة      
عل جي مهجورة صهيونياً: حنو القطاع الطيب، وقطاع اإلنشاءات، وقطاع املطاعم، وهو اجتاه

اإلضراب والعصيان املدين العريب ذا أثر قادر على تعطيل هذه القطاعات يف حال اللجوء 
الشامل إليه، وأن التوزيع الدميوجرايف يبقي 
التفوق الدميوجرايف الصهيوين يف مشال 
فلسطني احملتلة هشاً، وهي نقطة ضعف 
جيب العمل عليها واالستثمار فيها، بل 

يتحول   لبنان أنميكن للجوء الفلسطيين يف
إىل أداة فعالة لتعميق األزمة، وهو أمر يتطلب 

 مزيداً من التفكري والتجربة.

م والذي يهدف لنزع امللكيات من الفلسطينيني وحتديده حتدي التهجري الداخلي واهلدم: .2
ابحلد األدىن من املساحة، ودفعهم الستخدام جوازات السفر اإلسرائيلية كأداة هجرة حول 

تحقق حىت وهو رهان مل ي ،مبا تتيحه هلم من آفاق حبسب الرهان اليميين الصهيوين العامل،
اآلن. لقد كان هذا اهلدم والتهجري أساساً مهماً حلراك بدو صحراء بئر السبع، ولدفع قطاع 

 منهم من زاوية التجنيد يف اجليش الصهيوين إىل زاوية استعادة اهلوية حتت وطأة التهديد.

ين يف وهي أداة حمورية يف تفتيت اجملتمع الفلسطي ونشر السالح املنفلت:حتدي اجلرمية  .3
الداخل احملتل، ويف نشر النزاعات العشائرية والثأر، ويف تصفية النخبة احلية هلذا اجملتمع. إال 
أن االستخدام املفرط لسالح اجلرمية يف هذا االجتاه كشف وجود أصابع صهيونية منظمة من 

فٍز ري لعنف املستعمر ابعتباره أصل العنف يف توجيه شباب معبٍأ ومتحخلفه، وأسهم التنظ
إلطالق حراٍك واسع يف مواجهة شرطة االحتالل، يتهمها صراحة أبهنا أصل هذا العنف وسببه 
عرب احلراك الفحماوي املوحد وشعاره "الشرطة أصل الورطة"، وهذا االجتاه مستمر بعد سيف 

 د لتجدد احلراك الشعيب ملواجهته.  القدس بل آخذ ابلتصاعد ما ميه
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أتيت هذه العناصر يف جمتمع شهد صحوة دينية وقومية واسعة، وعملت فيه أطياف القوميني 
وأبناء البلد مث احلركة اإلسالمية على مدى عقود إلحياء وعيه اهلواييت، ويف إطار اخنراط قطاٍع 

الرحال، واحتكاكهم بشرطة االحتالل بوجهها واسع منه يف معركة القدس من خالل الرابط وشّد 
احلقيقي يف القدس، فباتت هذه الثالثة أعاله تدفع حنو خيار إحياء اهلوية واستعادة االنتماء 
الفلسطيين يف جمتمع أتثرت قطاعات واسعة منه مبشاريع إحيائية قومية وإسالمية عميقة، وهي 

 الل، وتبين خيار التحرر، وتراجع مساحاتآخذة ابلدفع حنو خيار القطيعة اجلذرية مع االحت
االخنراط، وتراجع خطاب انتزاع احلقوق من داخل الدولة وعرب النظام، وعزل "عرب الكنيست" 

 أكثر، خصوصاً بعد تدجينهم وإدخاهلم إىل لعبة التحالفات الصهيونية.
هيأة م يف احملصلة، فإن مناطق املثلث واجلليل وقطاع عريض من صحراء بئر السبع ابتت

الستعادة االخنراط يف نضال حترري مع الضفة الغربية وغزة، وما ينقصها فعاًل هو طرح اخلطاب 
السياسي املناسب الستيعاهبا. وهو ما يتطلب مّد جسور جديدة مع مجاهري الداخل، وختصيص 
 إعالم تعبوي هلم، وتعزيز اخنراطهم يف حراك مجاهريي مناصر للقدس ومناهض لقبضة االحتالل

 يف خمتلف اجملاالت.
 

 
 :: املشهد يف الضفة الغربيةرابعاً 

 

وحىت  2111متكنت السلطة الفلسطينية من حتييد الضفة الغربية عن مشهد املقاومة منذ سنة 
عاماً، من خالل أداتني مركزيتني؛ األوىل هي هيكلة مصاحل قطاع عريض  16اآلن، على مدى 

من الناس لتتوافق مع مصاحل السلطة من خالل مشروع بناء الدولة الذي تبناه سالم فياض ورامي 
احلمد هللا مث حممد اشتية، وإن بوجه أكثر "فتحاوية": قطاع عريض من املوظفني، قطاع خاص 
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لف الرواتب مبختخدمايت، جيش من متلقي 
أنواعهم، تقدم هلم قروض استهالكية كثيفة 
 بضماانت قروض أمريكية للبنوك لتتوسع يف

هزة جاألاإلقراض. أما األداة الثانية فكانت 
: أجهزة قائمة على جيل شاب، األمنية

تُغسل أدمغتهم وُيشرَّبون عقيدة أمنية ترى 
د اليت شهدت انتفاضة األقصى إىل التقاعيف املقاومة عدوها األوحد، مع حتويل كل القيادات 

 ملنع توريث ثقافتهم، وتوظيف الكثافة البشرية يف األطراف، قرى جنني واخلليل، يف القطاع األمين
مبا يضمن والءهم وجيعلهم سيفًا ُمسلَّطًا على املراكز املدنية؛ يف استنساخ لتجربة الدولة العربية 

 احلديثة يف خمتلف أقطارها املشرقية.
هذا املشهد القامت حافظ على حياد الضفة يف حمطات فارقة منذ اختطاف املستوطنني يف 

، وعملية مفرتق مادما يف انبلس بعد إحراق عائلة الدوابشة، واالقتحامات 2114اخلليل يف 
الصهيونية املتكررة لتصفية املقاومني مثل ابسل األعرج، وحممد الفقيه، وأمحد نصر جرار؛ وعلى 

احلروب على غزة، وعلى الرغم من هّبات القدس املتتالية، يف أطول سباٍت وتراجٍع  الرغم من
كانت أكثر حيوية، إذ شهدت نشأة   1982-1962يفرض على الضفة يف اترخيها، فحىت الفرتة 

 عمل فدائي مركز، وجماهبًة شعبية ملشروع روابط القرى.
 ة:ركز، حتت ثالثة عناوين مهماليوم تشهد الضفة حالة تغري بطيء من األطراف إىل امل

من خالل انطالق الفجر العظيم من املسجد اإلبراهيمي يف اخلليل،  املواجهة على املقدس: .1
 ه1442 ات رمضانهبّ والتفاعل مع الفجر العظيم عرب الضفة الغربية أبسرها، مث التفاعل مع 

يف القدس ومعركة سيف القدس على احلواجز ونقاط االشتباك، وهو مرشح للتطور يف قرب 
يوسف يف انبلس، ومسجد بالل بن رابح يف بيت حلم، ويف نقاط أخرى رديفة كذلك، لكن 

  يبقى مركزه الذي ينتظر اإلحياء هو املسجد اإلبراهيمي وشارع الشهداء يف اخلليل.
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 وتلعب قرى انبلس ورام هللا الدور احملوري فيه، مثل بيتا يف جبل العرمة مث مواجهة االستيطان: .2
جبل صبيح من بعده، ومثل النيب صاحل يف مواجهة اجلدار، ومثل سلواد اليت حتمل ثقافة مقاومة 
عريقة تورثها من جيل إىل جيل، وهي نقاط تنتظر االستثمار واالحتضان أبدواٍت جديدة تتناسب 

ل الفردي املبادر، والروح اجلماعية العفوية حني تنطلق إىل الثورة. والواضح أن مع طبيعة الفع
االحتالل متنبه خلطورة احتضان هذه النماذج ولذلك يتعمد رفع مثنها البشري، كما يف بيتا اليت 

 ارتقى فيها مثانية شهداء على مدى مخسة أشهر من احلراك.
أدت إضراابت األسرى املعتقلني إدارايً إىل إحياء الوعي القيمي اجلمعي  تفجر قضية األسرى: .3

يف مواجهة الوعي النفعي الفردي الذي تنشره السلطة الفلسطينية، إبضراابت سامر العيساوي، 
والشيخ خضر عدانن، وحممد القيق وصواًل إىل مقداد القوامسي وكايد الفسفوس، وهي ما تزال 

يف بيئة يراد هلا أن متوت. إىل جانب ذلك، جاءت عملية هروب األسرى  تلعب دور "قرع اخلزان"
الستة من سجن جلبوع لتشكل منوذجاً إجيابياً وجتربة انتصار حني كسروا السجان وخرجوا رغماً 
عنه، وشكلت يف املقابل حالة إدانة جمتمعية للذات بعد أن عجز اجملتمع الفلسطيين عن احتضاهنم 

حماولة االحتالل االنتقام من أسرى اجلهاد اإلسالمي على العملية، وبدء  ألكثر من أايم، ومع
حراٍك واسع لألسرى، ميكن القول أبن قضية األسرى برتاكمها ابتت تشكل دافعاً أساسياً للمواجهة 
يف الضفة الغربية، وينبغي البناء عليها يف الرتميز ويف حراك الشارع ويف استدعاء خمتلف أشكال 

 ملمكنة. املقاومة ا
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يف اإلمجال، لقد أنشأ اتفاق أوسلو 
Oslo Accords  حاجزاً ما بني اجلماهري

واملواجهة، سواء على مستوى احليز 
ة املكاين برتكيز معظم فلسطينيي الضف

يف مراكز مدنية ليست على احتكاك 
مباشر مع االحتالل، أم عرب سياسة 

احة املراكز ، وهذا حوَّل سللسلطة األمنية األجهزةتعميق النفعية الفردية والتنسيق األمين مع 
املدنية يف الضفة الغربية ابستثناء اخلليل أقرب إىل "ساحات تضامن" شبيهة ابلساحة األردنية، 

واملناطق ج ساحات احتكاك مباشر، واخلليل مساحة احتكاك جزئي، وهذا  بينما بقيت القدس
 قعها املعقَّد.عيل الضفة الغربية مبا يتناسب مع وايقتضي تطوير اسرتاتيجية ثالثية األوجه لتف

 
 :املشهد الصهيوين الداخلي: خامساً 

 

يهيمن على املشهد الصهيوين الداخلي اليوم استقطاب سياسي 
بني كتلتني مانعتني ال تسمح كل منهما لألخرى ابحلكم منفردة: 

 Likudالديين، وعلى رأسها الليكود  –كتلة اليمني القومي 
، واحتلت سدة احلكم Benjamin Netanyahuوبنيامني نتنياهو 

عاماً متواصلة، وانضلت نضاالً مريراً ملنع ختليها عن احلكم،  21مدة 
على اجملد الشخصي لقائدها نتنياهو؛ وكتلة من الوسط  وللحفاظ

واليمني العلماين، الذين جيمعهم أمران فقط: نزعتهم حنو علمانية 
  الدولة، وهي مظلة فضفاضة، وعداؤهم الشخصي لبنيامني نتنياهو.

أسفر هذا الصراع الشخصاين عن دفع جزء من كتلة اليمني مؤقتاً حنو املركز إلسقاط نتنياهو، 
انئبًا فقط، وهلا رئيسا وزراء متناظران عمليًا وميكن لكل  61 حكومة تناقضات حتمل أغلبية يف

 بنيامني نتنياهو
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منهما تعطيل اآلخر، وهو ما جيعلها أكثر احلكومات الصهيونية هشاشة، لكن هذه اهلشاشة مل 
توضع على احملك كما جيب حىت اآلن. املفارقة املهمة أن هذه احلكومة يرأسها رئيس أصغر 

ا، حيث مُيثِّل كتلة منشّقة عن اليمني، وهو أقرب من نتنياهو إىل مجاعات اهليكل، ويسعى أحزاهب
ن أنه يقود حكومة مركٍز علمانية، لعله يقنعها بنقل أتييدها م على الرغم منجاداً إىل استمالتها، 

 نتنياهو إليه، فيصبح زعيم اليمني األوحد.
 

اهلشاشة، لكنه مرشَّح للذهاب إىل خطوات حمصلة هذا املشهد؛ ائتالف حكومي شديد 
الية، وهي وصفة تقصر عمر فرتة اهلدوء اهلش احل ،متطرفة ضّد األقصى والقدس يف الوقت عينه

وجتعل املواجهة أقرب، فاحلكومة اهلشة تفيدها املواجهة العسكرية حلشد التأييد خلفها، وهي 
 مهيأة للذهاب إليها سريعاً نتيجة تطرف رئيسها.

 
 :املشهد اإلقليمي والدويلسادساً: 

 

حييط بتطورات املشهد الفلسطيين والصهيوين سياقان إقليميان مها سياق الثورة والثورة املضادة 
وسياق التطبيع، وآخران دوليان مها تراجع نفوذ الوالايت املتحدة وأترجح أولوايت سياساهتا 

دفع يف احملصلة وذهم ببطء، والسياقات األربع تاخلارجية مرتافقاً مع صعود منافسني دوليني يزداد نف
لزايدة مساحات الفراغ والرخاوة يف حميط فلسطني، ما جيعلنا أمام فرصة اترخيية استثنائية للقوى 

 الصغرية كي تصنع أتثرياً مل يكن ليتاح لوال الفراغ.
 

 : سياقان إقليميان
 

وقد شهدت املنطقة املوجة األوىل فقط من الثورات والرد  سياق الثورة والثورة املضادة: .1
عليها، وقد أدت إىل إهناء مركزية دولة ما بعد االستعمار )العربية( كفاعل سياسي، وإعالن 
فشلها على اجلبهات الداخلية واخلارجية مع بقاء مهمة وحيدة عارية هلا هي إجهاض اإلرادة 

لى ن: األوىل تقليل قدرة دولة ما بعد االستعمار عالشعبية. هذا السياق له نتيجتان مهمتا
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التحكم ابملشهد السياسي الفلسطيين، وهو ما يعطي قيادة املقاومة وقيادة السلطة هامشاً 
واسعاً من احلرية، كما أنه يفتح اآلفاق أمام الفعل الشعيب الفلسطيين، والفعل الشعيب العريب 

املناصر له انطالقًا من التحدي العملي 
جراءات املنع والتضييق واحلصار. إل

ودول اخلليج هي االستثناء الوحيد هلذا 
اهلامش حالياً، لكنها لن تلبث أن تنضم 
هلا خالل سنوات، إذ إهنا مرشحة حلراك 

ّعال، قد يتمكن من قلب شروط اللعبة يف البيئة السياسية واملواقف العربية داخلي قوي فَـ 
ثورات . أما النتيجة الثانية فهي ترّقب موجة مقبلة من الوالدولية، وعلى رأسها قضية فلسطني

خالل سنوات ميكن هلا أن تكون أكثر جذرية وأكثر قدرة على اجتثاث ُبىن "الدولة العميقة"، 
 وهو ما سيتيح فرصة جديدة لنجاح الثورات يف احلسم ضّد اإلرادة االستعمارية.

يل تطبيع وهو مع بنية النظام الرمسي احلا التطبيع مع االحتالل بشكل أقرب إىل التحالف: .2
ال يزيد الصهاينة قوة، لكنه يزيد تلك الكياانت العربية ضعفاً، وقد اخُترب صدق هذه املعادلة 

ه ومعركة سيف القدس، فالوفود األمنية اإلماراتية اليت اقتحمت األقصى 1442يف رمضان 
مل جُتِد نفعًا يف متكني  Hanukkah ت على منصة حائط الرباق يف عيد احلانوكاهواحتفل

االحتالل من إغالق ساحة ابب 
العامود، دع عنك عجزها يف أن متضي 
أبكثر من ذلك. اخلطورة يف هذا التطبيع 
هو جناحه حتت مظلة التجييش الطائفي 
يف حتويل إيران إىل عدو أهم من 

بعض  م"إسرائيل" يف ذهن الكثري من العرب السّنة يف املشرق العريب، وهو خطاب يسه
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املنتمني إىل التيار اإلسالمي يف التمهيد له بكل أسف بتقدميه املفرط للعداء الطائفي على 
 التناقض الرئيسي مع اخلطر املركزي الداهم على أمتنا؛ العدو الصهيوين.

 

 :سياقان دوليان
 

حدة تشهد الوالايت املت الرتاجع األمريكي النسيب وأترجح السياسات األمريكية: .1
تراجعًا ملحوظًا يف إمكاانهتا مبا يسمح مبواصلة لعب دور شرطي العامل، وقدرهتا على حتمل 

أعباء االنتشار العسكري الواسع، 
واجلبهات املفتوحة يف جهات العامل األربع، 
يعززه استقطاب داخلي يتأرجح ما بني 
ميني مجهوري متطرف وحزب دميوقراطي 

ه حنو اليسار، وحنو حقوق آخذ ابلتوج
املهاجرين واألقليات، وهو ما جيعل السياسة اخلارجية تبحر شرقاً ألربع سنوات مث غرابً ألربع 
أخرى، ويرتك دولة عظمى حبجم الوالايت املتحدة أمام معضلة احملصلة الصفرية. هذا السياق 

عن تراجع التفوق  ناتجقد ترتتب عليه ثالث نتائج مهمة: األوىل تراجع التفوق الصهيوين ك
األمريكي وهو النتيجة األبرز واألهم، والثانية تبيّن قطاع عريض من الشباب األمريكي املناصر 
للخطاب احلقوقي موقفاً نقدايً للسياسات الصهيونية ابعتبارها عنصرية، والثالثة العزلة اآلخذة 

ز معظم يهود ، فبينما ينحاابلتوسع ما بني يهود الوالايت املتحدة ويهود الكيان الصهيوين
الوالايت املتحدة حنو اخلطاب اليساري الدميوقراطي الستدامة أفق حضورهم يف النظام 
األمريكي، تنحاز النخبة السياسية اليمينية الصهيونية إىل اليمني املسيحي العنصري املكافئ 

ين وتراجع اإلقبال هيو هلا يف احلزب اجلمهوري، وهو اجتاه ميكن أن ينذر برتاجع دور اللويب الص
 على العمل فيه والتربع له من ِقبل يهود الوالايت املتحدة.
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روسيا اثنياً، متمثالً ابلصني أساساً، وب صعود املنافسني وتطور التحدي للنفوذ األمريكي: .2
وهو ما يتكرس كل عام من خالل احلروب التجارية، واهلجمات السيربانية، واالهتامات املتبادلة 

ابلتدخل يف االنتخاابت والسياسات 
الداخلية، ومبادرة احلزام والطريق الصينية، 
ونزعة الصني املستجدة حنو أتسيس قواعد 

 ارج حدودها، والتنافسعسكرية حبرية هلا خ
الروسي األمريكي يف الصواريخ فائقة السرعة، 

لكن كل هذا ميضي أبطأ من سرعة الرتاجع 
األمريكي، ما جيعل تلك القوى ال متأل كل ما ترتكه الوالايت املتحدة من فراغ. وهذا السياق 

بني الصغار عله نتيجتان مهمتان على فلسطني: األوىل أنه يتيح مساحة من الفراغ ميكن لال
االستفادة منها، خصوصًا وأن فرص التفاهم الصهيوين مع الصينيني والروس تبقى أقل بكثري 
من حالة االحتضان األمريكي املطلق، والثانية أهنا تدفع الوالايت املتحدة للنزوع لتقليل اخنراطها 

لتسوية مع إيران، ا يف منطقتنا والتفرغ أكثر هلذا االستقطاب الدويل املتصاعد، ما يفرض ضرورة
ويعيد تعريف الدور األمريكي يف أمن اخلليج، ويلقي أعباء محاية املنطقة على الصهاينة وهم 

 غري قادرين عليها. 
 

 :: احتماالت تطور املشهد يف األفق املنظورسابعاً 
 

عقدة، ميف الصورة العامة، حنن أمام اجتاهات دفع فلسطينية قوية حنو املواجهة لكن يف بيئة 
وحالة هشاشة صهيونية غري مسبوقة، يف إطار من الفراغ اإلقليمي والدويل، ما جيعل االجتاهات 
الدافعة عنصر احلركة األساس تقابله عناصر سكون ختلو من إرادة دفٍع حقيقية مقابلة، وهذا ما 

ًى زمين ديدعو إىل االستنتاج إىل أن هذه العناصر ستتمكن من دفع املشهد حنو املواجهة يف م
  قصري.
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والشيخ  ،العناصر الدافعة تسعة، تقع يف مركزها ثالثة اجتاهات أساسية دافعة: املسجد األقصى
جراح، وقضية األسرى، تسندها مخسة اجتاهات مواجهة أقل دفعًا هي هتجري سلوان، وجمازر 
اهلدم يف القدس، ومواجهة االستيطان يف الضفة، ويهودية الدولة، واجلرمية، والسالح املنفلت يف 

كن ، ومي، ويضاف إليها استمرار احلصار، وبطء إعادة اإلعمار يف غزة1948األراضي احملتلة سنة 
الوصول إىل شبكة من العناصر الدافعة للمواجهة مشدودة على مركز أساس هو القدس وموزعة 

 على جغرافية فلسطني مبختلف تقسيماهتا االستعمارية.  
يف ظلّ مشهٍد كهذا، فإن املواجهة ليست فقط حمتملة بل مواتية من طرف املقاومة الفلسطينية، 

أن  2111دة من أي مواجهة، وقد أثبتت األحداث منذ فهي ستكون أكثر األطراف استفا
القدس مل خترج إىل مواجهة إال وعادت منها منتصرة، ويف ضوء املعادلة احلالية ال يغدو من املغامرة 
القول أن فرض الرتاجعات على الصهاينة هو النتيجة احلتمية ألّي مواجهة شعبية وعسكرية 

افعة عل العسكري من نقطة اشتعال شعيب أثبت أنه ر خيوضها الشعب الفلسطيين، وأن بدء الف
 مهمة للنجاح وتغيري املعادالت.
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 انطالقاً من ذلك، فإن املواجهة مرشحة وفق أحد السيناريوهات التالية:
 

 :السيناريو األول: االنفجار املبكر
 

خالل موسم "عيد احلانوكاه" أو األنوار العربي،  2121أي يف شهر كانون األول/ ديسمرب 
نتيجة إشعال مشعدان األنوار يف األقصى يف حال حصوله، والعدوان الواسع التايل له، وأي حدث 

ميكن أن يعزز هذا االجتاه. هذا يتطلب  1948مفاجئ يف الضفة الغربية واألرض احملتلة سنة 
عسكرية مؤقتة أو طويلة يف شهر كانون األول/ االستعداد النسيب إلمكانية الذهاب ملواجهة 

قربه، واألهم االستعداد امليداين ملواكبته ابلفعل الشعيب ابإلرابك  على الرغم من 2121ديسمرب 
الليلي والبالوانت، مبا يعيد التحام الفعل الغزي مع القدس، ويفوت على احملتل فرصة إعادة 
املقاومة إىل مربع املقايضة على مساحة الصيد والوقود والكهرابء واملنحة القطرية، واالستعداد 

 حداث إعالمياً وتعبوايً ومالياً بكل اإلمكاانت املتوفرة. ملواكبة واسعة لأل
 

 :ه1443 يف رمضانالسيناريو الثاين: معركة واسعة 
 

، انطالقاً من أايم االقتحامات السبعة املرتقبة يف منتصف شهر 2022أي يف شهر نيسان/ أبريل 
منع االقتحامات  Naftali Bennett، اليت سيكون عسرياً جداً على نفتايل بينيت ه1443 رمضان

فيها، وهو املتدين الذي يؤمن هبذا العيد ابعتباره أحد "أعياد 
احلج"، مثل هذا الرتاجع سيكون انتحارًا سياسيًا ابلنسبة له. 
االستباق الصهيوين سيكون من بداية رمضان، وال بّد لالستعداد 

كة االعتكاف املبكر الذي حياول الصهاينة واألوقاف لفتح معر 
معاً حصره ابلعشر األواخر من رمضان. يف حال متكنت مجاعات 
املعبد من هتريب قرابن لألقصى وذحبه فإن االشتعال سيكون شبه 

  مؤكد، وال بّد من التعبئة املسبقة هبذا االجتاه.
 

 

 نفتايل بينيت
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 :استمرار تراكم أسباب االحتقانالسيناريو الثالث: أتجيل املواجهة مع 
 

، ه1443 وهو يتطلب ابلضرورة تفويت فرتة عيد الفصح حبد أدىن من االستفزاز خالل رمضان
لكنها يف هذه احلالة ستعود للتصاعد يف ذكرى يوم توحيد القدس مث خراب املعبد، وصوالً ملوسم 
األعياد الطويل الذي سيتزامن مع ذكرى املولد النبوي الشريف مع هناية أيلول/ سبتمرب ومطلع 

. على مدى سبع سنوات سابقة وقعت فعليًا مخس هبات، 2122تشرين األول/ أكتوبر 
شهراً، واملسافات الفاصلة بينها عمليًا كانت كالتايل: بني األوىل  12ارق بينها متوسط الف

شهراً، وبني الرابعة  12شهراً، وبني الثالثة والرابعة  21شهراً، وبني الثانية والثالثة  11والثانية 
 شهراً )بسبب إجراءات مكافحة كوروان ومنع التجمعات(. 26واخلامسة 

ل/ ستسري على املتوسط احلسايب نفسه، فإن موعدها املقدر هو شهر أيلو  إن كانت اهلّبة التالية
، لكن النتيجة املشرفة واملعنوايت العالية اليت خرجت هبا اجلماهري من اهلّبة األخرية، 2122سبتمرب 

ح أن ه1443 العربي ليتقاطع عيد الفصح العربي مع رمضان -وتغري التناظر اهلجري  ؛ كلها ترجِّ
موسم االشتعال املقبل، وهو مرشح للذهاب إىل  2122املوافق نيسان/ أبريل  ه1443 يكون رمضان

أبعد مما ذهبت إليها اهلبّات واملواجهات احلالية يف حال استمرت الظروف احلالية، أو يف حال انفراط 
عل جي عقد احلكومة الصهيونية احلالية، أو ختلخل قبضة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية، وهو ما

  السيناريو الثاين هو املرجح، وهو ما ستمضي التوصيات يف التعامل معه.
 

 :خطوط عامة للسياسات: اثمناً 
 

ه، 1442التوصية املركزية هي االستعداد املبكر ملواجهة شاملة مشاهبة ملا حصل يف رمضان 
، مع كون املوعد األكثر ترجيحاً هلا هو شهر 2021املوافق لشهَري نيسان/ أبريل وأاير/ مايو 

، يف موسم الفصح العربي، ه1443 رمضان 21-11وحتديدًا ما بني  2122 نيسان/ أبريل
والدفع ابجتاهها والتعبئة هلا، وفعل كل املمكن لتكون اخلليل نقطة اشتعاٍل موازية خالهلا، مع 
ختصيص مساحة جادة من التفكري يف إمكانية استدامتها لعدة أشهر، والسبل الكفيلة بذلك 
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مبا فيها ختفيف العبء عن غزة، أو 
الذهاب لتصعيدات متتالية تليها 
اتفاقات هتدئة هشة ال تلبث أن ُتكسر 
مستفيدة من استمرار الفعل الشعيب، مبا 
جيعلها تنتهي إبجنازاٍت مؤكدة ترتجم 

 جغرافياً يف القدس والضفة الغربية.
أما التوصيات التفصيلية فمنهجيتها األساسية هي البناء على العناصر الدافعة التسعة، 

نضوج ظروف انفجار عفوي وليست عوامل مسيطراً والتعامل معها مع إدراك كوهنا تؤسس ل
  عليها من قبل أي فصيل مقاوم أو حىت فصائل املقاومة جمتمعة:

 

 خط السياسات املقرتح لتفعيله والبناء عليه عنصر الدفع
 عناصر( 3العناصر الدافعة املركزية )

 املواجهة يف األقصى

وضيح التحضري ملواكبة مواسم التصعيد املقبلة ابالستباق ابلتعبئة، وت التعبئة الشعبية:
العدوان الصهيوين املرتقب خالل كل عيد، والتحريض املستمر على التحرك من جهة ودعم 
امليدان من جهة أخرى، ومواكبته حبراك شعيب نشط ابإلرابك والبالوانت على غالف غزة 

 لقدس.س ارتباط الفعل الغزي املقاوم مبختلف أشكاله ابوعرب العامل العريب واإلسالمي لتكري

 الشيخ جراح

أبهل حي الشيخ جراح ميدانياً، ومواكبة كل موعد حمكمة هلم إعالمياً  منع االستفراد
وميدانياً، واحلفاظ على نقل رسائل هتديد حول احلي عرب الوسطاء، وإدخال عناصر جديدة 

 1948ترجح كفتهم أكثر يف املواجهة، مثل: فتح ملف ملكيات الالجئني ما قبل سنة 
لكاذبة حول يف الشيخ جراح، وتفنيد الرواية الصهيونية اانطالقاً مما تفعله احملكمة الصهيونية 

أصل امللكية، وإبطال وثيقة امللكية املزورة يف احملاكم الرتكية، وفتح ابب احلديث عن 
تعويضات سابقة تلقاها املستوطنون عن هذه امللكية املزعومة من أمالك الالجئني 

 الفلسطينيني يف البقعة والطالبية.

 حراك األسرى
من خالل مواصلة ترميز األسرى ونضاالهتم، وتوسيع قاعدة احلراك املناصر يد احلراك: تصع

لألسرى املضربني، ومواكبة كل ما تقوم به احلركة األسرية من حتركات بتحركات شعبية 
 مناصرة.
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 عناصر( 6عناصر الدفع املساندة )

 حماولة هتجري سلوان
استثمار الكثافة العددية واملوقع اجلغرايف إلطالق حالة مواجهة شعبية، والسعي توحيد الصف: 

اكم الشعيب يف رأس جبهة تتمثل يف حيي البستان وبطن اهلوى، مع مواكبة مواعيد احمل اجلهدلتوحيد 
 لكل األحياء أبنشطة شعبية ترتكز يف هذين احليني وخيمتهما التضامنية.

 جمازر اهلدم يف القدس
 توظيف كل حاالت اهلدم للتحريض ضّد اهلدم الذايت، وترك الدفع حنو سقف العصيان املدين:

"املهمة القذرة للمحتل"، واالمتناع عن دفع الغرامات والبدالت املرتتبة على قيامه ابهلدم، وصوالً 
 ايتها.بإىل االمتناع اجلمعي عن دفع كل الضرائب والغرامات لبلدية االحتالل، واستهداف أدوات ج

 مقاومة االستيطان

، ويهدد ة بيتابقريأوالً من خالل حراك مناصر مينع االستفراد منع االستفراد وتكرار النموذج: 
بث إىل عنصر غضب حىت يف املراكز املدنية اليت تتحكم هبا السلطة، وترميز التجارب ل بتحورهلا

للبدء  الرتكيز على نقاط حمددة، واستحضار السوابق التارخيية، مع روح استنساخها ونشرها
منها لتكرار التجربة مثل النيب صاحل، وسلواد. واالستثمار أبدوات تيار الوعي وليس أبدوات 

 االتصال التنظيمي.

اجلرمية املُهدَّفة يف الداخل 
 احملتل

 دعم احلراك احملتج على اجلرمية إعالمياً، وتكثيف احلديث عن فوضىتعزيز احلراك الشعيب: 
ح واجلرمية كأداة ُمهدَّفة لتفتيت اجملتمع، وتصعيد سقف العنف الشعيب يف مواجهة شرطة السال

 االحتالل، بشكل حيضر لالنفجار املواكب النفجار القدس املرتقب.

محاية اهلوية يف مواجهة 
 "يهودية الدولة"

 طرح اخلطاب السياسي املناسب الستيعاب اجلماهريتوحيد املشروع حتت سقف التحرر: 
املتزايدة اليت ابتت أقرب إىل خطاب التحرر، ومّد جسور جديدة مع مجاهري الداخل، وختصيص 
إعالم تعبوي هلم، وتعزيز اخنراطهم يف حراك مجاهريي مناصر للقدس، ومناهض لقبضة االحتالل 

 يف خمتلف اجملاالت.

استمرار احلصار وإبطاء 
 اإلعمار

اك االحتالل إعادة املقاومة يف غزة إىل قواعد االشتبحياول منع االجنرار إىل تسوية موضعية: 
 .والتصعيد على أسس غزية حملية، ومنع اتصاهلا مبشهد القدس بكل الوسائل السياسية املمكنة

أحد الدوافع لتفعيل التفاوض على صفقة األسرى، ملنح املقاومة "كعكة بديلة" تنسى  وهذا
ب وقائع األقصى والشيخ جراح كأساس ال يغيهبا القدس. املطلوب احلفاظ على االتصال مع 

 عن مفاوضات التهدئة وهتديدات التصعيد ورسائل الوسطاء، مع توظيف مناورات احملتل ضده.
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 خريطة السياسات حبسب اجلغرافيا

 

 

 تفصيل السياسات املقرتحة اجلغرافيا

 القدس

بة، التحريض املسبق قبل األعياد، والدعوة إىل حراك استباقي، واملواكالتعبئة الشعبية:  .1
 .2122 نيسان/ أبريلمع التسخني للوصول لنقطة انفجار مركزي يف شهر 

حبي الشيخ جراح، وإعادة احتضانه مجاهرياًي وإعالمياً، وعودته ملركز  منع االستفراد .2
 االهتمام السياسي وجزءاً من خطاب املقاومة.

د يف خيمة مركزية للبستان وبطن اهلوى جمتمعني، مع مواكبة مواعيتوحيد جبهة سلوان  .3
 احملاكم لتصعيد احلراك اجلماهريي.

 انطالقاً من جمازر اهلدم.رفع السقف حنو العصيان املدين،  .9

 املناطق ب، ج

 ببيتا حبراك مناصرة واسع. منع االستفراد .1

 يف البؤر املناسبة، مثل النيب صاحل وسلواد. حماولة استنساخ جتربة بيتا .2

 من خالل قرب يوسف مشااًل ومسجد بالل بن الدفع ابجتاه االشتباك على املقدس، .3
 رابح جنوابً.

 اخلليل

عبئة وحتديداً على املسجد اإلبراهيمي، ومزاوجة مسار الت تعزيز االشتباك على املُقدَّس، .1
 لنصرة األقصى بتعبئة لنصرة املسجد اإلبراهيمي.

ل ومنطقة شرق اخلليل عموماً، بشك التعبئة الشعبية لكسر إغالق شارع الشهداء، .2
 يستعيد االشتباك الشعيب الواسع مع االحتالل واملستوطنني.

املراكز املدنية يف 
 الضفة

ما دامت الوقائع قد فرضت التحول إىل التضامن فال مربر للقعود تعزيز الفعل املناصر: 
عنه، وبذل كل املمكن واستعادة احلراك اجلماهريي الداعم الجتاهات الفعل أعاله وتركيزه 

 تلقائياً ستستعديه. فالسلطةضّد احملتل وليس ضّد السلطة. 

 الداخل احملتل 
 1491سنة 

خبطاب يستعيد توحيد السقف حتت مشروع التحرر، ويقدم حالً مّد جسور التواصل  .1
 انجزاً ملعضلة اهلوية.

، وذلك على خلفية نشر اجلرمية والسالح املنفلتتعزيز احلراك ضّد شرطة االحتالل،  .2
وتوظيفه كعنوان تسخني يسمح ابلتأسيس النتفاضة مواكبة النفجار القدس املرتقب يف 

 .أبريلنيسان/ شهر 
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 قطاع غزة

على أساس أولوايت ختفيف احلصار وإعادة اإلعمار منع االجنرار لتسوية موضعية،  .1
 ابعتبارها األسس الوحيدة للتهدئة والتصعيد مع غزة.

منع حتويل التفاوض على صفقة لألسرى بدياًل عن االلتحام يف معركة القدس،  .2
يل واخلطاب السياسي مع تفعابحلفاظ على القدس حاضرة يف التفاوض والرسائل 

 التفاوض على صفقة التبادل.

يف  احلفاظ على خط التسخني الشعيب على السياج انطالقاً مما حيصل التعبئة الشعبية: .3
القدس والضفة الغربية والداخل احملتل، ابعتبار الفعل الشعيب بوابة اللرحمة مع الفعل 

 الشعيب يف كل تلك األجزاء من فلسطني.
بدءاً من اخلارج 

 دول الطوق
حتضان إببقاء الوعي الشعيب مواكباً لتطورات املشهد يف القدس، حتضرياً الالتعبئة الشعبية: 

 .2122 نيسان/ أبريلاالنفجار الشعيب املرتقب يف القدس يف شهر 


