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عملية «إلعاد» بين استهداف السنوار وسقوط حكومة بينيت

عىل الرغم من األجواء االحتفالية اإلرسائيلية التي
صاحبت ذكرى إعالن الدولة يف اخلامس من مايو ،وفق ًا
للتقويم العربي 1،فض ً
ال عن القيود والتجهيزات األمنية
اإلرسائيلية يف ظل توقع التصعيد املصاحب لتطورات
معركة األقىص وذكرى النكبة الفلسطينية ،إىل جانب
إغالق الضفة الغربية ومعابر غزة وزيادة عدد القوات
اإلرسائيلية 2،عىل الرغم من كل هذه األوضاع حدثت
عملية فردية جديدة يف مدينة «إلعاد» الواقعة رشق تل
أبيب يف اليوم نفسه بام طرح العديد من التساؤالت حول
التحديات األمنية وردود الفعل اإلرسائيلية.
كام طرحت العملية تساؤالت علنية يف الداخل
اإلرسائييل حول قدرة االئتالف احلكومي برئاسة نفتايل
بينيت عىل البقاء ،والردود املحتملة من قبل بينيت من
أجل حتقيق نرص يف مواجهة العمليات الفلسطينية
الفردية التي حدثت خالل العام اجلاري (،)٢٠٢٢
واالنعكاسات املمكنة يف ظل املطالبة اإلرسائيلية بالرد
عرب شن حرب جديدة عىل قطاع غزة واستهداف قادة
الفصائل الفلسطينية ،وخاصة حييى السنوار ،رئيس
حركة املقاومة اإلسالمية محاس يف قطاع غزة ،وصالح
العاروري رئيس احلركة يف الضفة الغربية.

وزاد من التحديات األمنية التي كان عىل إرسائيل
التعامل معها يف الساعات األوىل بعد العملية قدرة
املنفذين عىل الوصول إىل موقع تنفيذ العملية واهلروب
بعد التسبب يف قتل وإصابة عدة مستوطنني عرب
استخدام «بلطة» وسالح ناري رغم كل القيود األمنية،
واستمرار عملية البحث عنهم حتى إلقاء القبض عىل
املنفذين املحتملني يف الثامن من مايو اجلاري بعد أكثر
من  ٦٠ساعة من املطاردة وعىل مسافة غري بعيدة من
موقع العملية بكل ما تثريه من حتديات أمنية 3.وظهر
واضح ًا ارتفاع صوت اليمني اإلرسائييل املتطرف وسط
حضور عضو الكنيست إيتامر بن غفري ،واهلتافات التي
حرصت عىل تذكري بينيت من موقع العملية بام تعرض
له إسحق رابني ،يف إشارة إىل اغتيال رابني يف نوفمرب
من عام  ١٩٩٥بعد توقيع اتفاقيات السالم مع الرئيس
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الفلسطيني السابق يارس عرفات .باإلضافة إىل انتقاد
االئتالف احلكومي والتعامل مع التنوع داخله بوصفه
نقطة الضعف التي تقيد من قدرة احلكومة عىل الرد،
مع حديث مصادر مقربة من بينيت عن تزايد فرص
سقوط االئتالف ،واحتامل حدوث ذلك يف غضون
شهر أو أقل من عملية «إلعاد» 4،وهي التصورات التي
تتوقف بدورها عىل التطورات التالية للعملية ،وطريقة
التعامل مع التحديات التي أفرزهتا ،وما يرتتب عليها من
تطورات ما بني التصعيد بصوره والتهدئة بدرجاهتا.
ووسط كل ما حييط باملشهد من تعقيدات سامهت عملية
«إلعاد» والسياق الذي أحاط هبا ،وخاصة مفارقة عيد
االستقالل اإلرسائييل والنكبة الفلسطينية ،يف طرح
قضايا العودة وسط مطالبة البعض داخل فلسطني
بعدم استخدام االسم اإلرسائييل للمنطقة التي وقعت
فيها العملية واستخدام «املزيرعة» بوصفها اسم
هجر أهلها إىل املخيامت .ومل يقف
القرية الفلسطينية ا ُمل َّ
اجلدل عند حدود املسميات املستخدمة ،والقدرة عىل
فرض التسمية الفلسطينية يف وقت يستخدم اإلعالم
الفلسطيني نفسه األسامء اإلرسائيلية ،وامتد اجلدل إىل
أسباب العملية والتي تتجاوز يف أمهيتها عملية «إلعاد»
إىل غريها من العمليات ،كام تتجاوز حلظة حدوث
العملية إىل التعامل مع األسباب بطرق حقيقية.

ويف حني تعاملت الفصائل الفلسطينية مع العملية بوصفها
جزء ًا من الرد الفلسطيني عىل التصعيد اإلرسائييل يف
املسجد األقىص بصفة خاصة ،واستمرار خيار املقاومة
يف مواجهة السياسات اإلرسائيلية بصفة عامة ،تعاملت
إرسائيل مع العملية بوصفها نتاج ًا ملا أطلق عليه خطاب
التحريض ضدها وخاصة خالل شهر رمضان 5.واتسق
التفسري اإلرسائييل مع احلديث الرسمي عن عدم تغيري
السياسات اإلرسائيلية يف املسجد األقىص ،والربط بني
اقتحام اجلنود للمسجد واحلديث عن وجود عنارص
فلسطينية تستخدم العنف وتعيق املسلمني عن أداء
شعائرهم الدينية .ويف قلب حديث التحريض وضع
خطاب السنوار بمناسبة يوم القدس العاملي ،الذي يتم

دراسات

االحتفال به يف اجلمعة األخرية من شهر رمضان ،املوافق
 ٢٩أبريل املايض ،عىل قمة أسباب العملية ،ووضع
السنوار عىل قائمة بنك األهداف اإلرسائيلية سواء يف
حرب جديدة ضد القطاع أو بشكل منفصل.
العمليات الفردية الفلسطينية ..حتديات التنفيذ واملواجهة
يطلق عىل تلك النوعية من العمليات اسم العمليات
الفدائية فلسطيني ًا واإلرهابية إرسائيلي ًا ،ومع اختالف
املعنى الذي حتمله تلك التسميات ،واتساقها مع اإلطار
الذي ترتبط به ،تظل طبيعة تلك العمليات واحدة،
والتحديات التي تفرضها واضحة ،وصعوبة املواجهة
مشرتكة مع غريها من العمليات الفردية .ومن أجل
التجاوز عن اجلدل الذي حييط بالعديد من التسميات
التي تستخدم لإلشارة إىل هذا النوع من العملية،
يف سياق املشهد الفلسطيني -اإلرسائييل وخارجه،
مثل مفهوم الذئاب املنفردة ،يتم استخدام مصطلح
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العمليات الفردية لإلشارة إىل هذا النوع من العمليات.
وتتميز تلك العمليات بقيام فرد واحد أو عدد حمدود
بتنفيذها .ويتم تنفيذ العمليات بشكل فردي ال يرتبط
عادة بتنظيامت ،أو فصائل يف احلالة الفلسطينية .ويف حالة
ارتباط املنفذ أو املنفذين بتنظيامت أو فصائل فلسطينية،
يتم التخطيط والتنفيذ بشكل منفصل وبعيد ًا عن تلك
التنظيامت والفصائل.
ويف ظل الطبيعة الفردية للتخطيط والتنفيد ،وتنوع
األسلحة املستخدمة ،يصعب الكشف عن تلك
العمليات قبل حدوثها ،ويظل املنفذ خارج دائرة الشك
والرصد واملراقبة إىل درجة كبرية ،وتزيد التحديات
مع عدم وجود شكوك أمنية سابقة حتيط باملنفذ ،أو
عدم وجود انتامء مع الفصائل والتنسيق مع عنارصها.
ورغم حدوث جتاوزات سمحت لعنارص تم الربط بينها
وبني تنظيم «داعش» بتنفيذ عمليات فردية يف إرسائيل،
مثل عملية اخلضرية 7وعملية بئر السبع 8،وتبني محاس
املسئولية عن عملية سلفيت (أرئيل) 9،تظل عملية
التخطيط والتنفيذ للعمليات الفردية يف نطاق ضيق مما

يصعب الربط بشكل مسبق بني املنفذ والعملية .ويتضح
هذا يف عملية بئر السبع التي اعتقل منفذها ،حممد أبو
القيعان ،ووضع يف السجن ملدة أربع سنوات بسبب
تشكيل خلية لتنظيم «داعش» بغرض السفر إىل سوريا،
وبعد العملية أكدت تقارير املخابرات اإلرسائيلية أهنا
مل تالحظ تغيري ًا يف موقفه يف الشهور السابقة عىل تنفيذ
العملية ،بام يشري إىل الصعوبات املتعلقة بالتعرف عىل
تفاصيل تلك العمليات.

كام يؤدي كل من تنوع السالح املستخدم وطبيعة وأماكن
تواجد العنارص املستهدفة إىل توسيع نطاق العمليات،
ومعها صعوبة الرصد واملكافحة األمنية االستباقية.
ويف هذا السياق ،تنوعت األسلحة املستخدمة فلسطيني ًا
وشملت أدوات مثل السكاكني يف عمليات الطعن،
والسيارات يف عمليات الدهس ،واألسلحة النارية ،إىل
جانب البلطة التي استخدمت يف عملية إلعاد التي قام هبا
منفذان استخدم أحدمها بلطة ومحل اآلخر سالح ًا ناري ًا.
ويؤدي تنوع األسلحة إىل حتول كل فلسطيني إىل متهم
حمتمل من وجهة نظر إرسائيل ،وهو األمر الذي يسهل
معه تصعيد العنف ضد الفلسطينيني بعد تلك العمليات
كام حدث بعد عملية «إلعاد» حيث تم استهداف
فلسطينيني وسيارات فلسطينية من قبل املستوطنني يف
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عدة مواقع يف الضفة الغربية.

بدورهم ،يتنوع املنفذون ما بني عنارص من عرب الداخل
والضفة الغربية وهو األمر الذي يوسع دائرة املنفذين
املحتملني ويعمق إشكاليات الداخل اإلرسائييل وواقع
فلسطينيى  ،٤٨ويزيد من التعقد استهداف املستوطنني
واجلنود عرب تلك العمليات ،ومع انتشار تلك العنارص
بني املستوطنات القائمة والبؤر االستيطانية ونقاط
التفتيش وغريها ،تتنوع مناطق االستهداف .ومن خالل
تلك العوامل ،يتوقف اختيار السالح واملوقع عىل
املنفذ أو املنفذين ،وهو ما يرتبط أحيان ًا بتنوع األسلحة
املستخدمة ،حيث تبدأ العملية بوصفها عملية دهس أو
طعن قبل أن تتحول إىل عملية إطالق نار بعد احلصول
عىل سالح من اجلنود املستهدفني.
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وتعقد التفاصيل السابقة مشهد الرصد واملكافحة األمنية،
وهلذا يصعب أن يساهم الرد العسكري واألمني ،بام فيه
استهداف قطاع غزة باسم الرد عىل حتريض السنوار ،أو
استهداف جنني عىل أساس الشك يف أن منفذي عملية
«إلعاد» من املدينة ،يف مواجهة تلك العمليات .كام
تؤدي الردود األمنية والعقابية يف زيادة الغضب وفرص
التصعيد ومنها سياسة هدم منازل املنفذين أو املنفذين
املحتملني للعمليات ،والتي تؤدي لالشتباك مع عائالت
املنفذ واملجتمع املحيط كام حدث يف خميم جنني بعد
عملية تل أبيب التي قام هبا رعد حازم 11.كام تم الربط
بني عملية تل أبيب والتصعيد السابق عليها يف خميم
جنني والذي تسبب يف اغتيال جمموعة من عنارص حركة
اجلهاد اإلسالمي يف املخيم ،واعتربت العملية رد ًا عىل
التصعيد يف املخيم رغم عدم ارتباط منفذ عملية تل أبيب
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بالفصائل ،وفق ًا للتقارير األمنية اإلرسائيلية.

ورغم أن العمليات الفردية الفلسطينية التي شهدها
العام اجلاري ( )٢٠٢٢يف إرسائيل ليست األوىل،
وسبقتها موجات سابقة من عمليات الطعن أو الدهس،
إال أن العمليات التي حدثت خالل الفرتة ما بني ٢٢
مارس الفائت و ٦مايو اجلاري ،والتي أسفرت عن
سقوط  ١٨إرسائيلي ًا ،بينهم رشطيني من العرب يف
إرسائيل وأوكرانيني 13،وعدد من اإلصابات ،متيزت
عىل صعيد أماكن حدوث تلك العمليات ،والسياق
األمني الذي أحاط هبا ،وقدرة املنفذ عىل الوصول
إىل املوقع املستهدف ،أو الوصول إىل والفرار من تلك
املواقع املهمة ،كام يظهر من جدول رقم ( .)١كام اعتربت
العمليات األخرية من قبل وسائل اإلعالم اإلرسائيلية
«األسوأ» منذ موجة عمليات الطعن والدهس التي
بدأت يف  ٢٠١٥واستمرت ملدة وصلت إىل  ٦أشهر
ً 14
تقريبا.

جدول رقم ( :)١العمليات الفردية التي نفذت بين مارس ومايو ٢٠٢٢
عدد المنفذين

السالح
المستخدم

اسم العملية

التاريخ

الموقع

 .١بئر السبع

 ٢٢مارس

بئر السبع

 ١من فلسطينيي
٤٨
كان يعمل
دهس وطعن
مدرساً ويقيم في
قرية حورة في
النقب.

٤

 .٢الخضيرة

 ٢٧مارس

مدينة
الخضيرة-
شمال تل
أبيب

 ٢من فلسطينيي
 ٤٨من سكان
سالح ناري
أم الفحم داخل
الخط األخضر.

٢

4
املوقع االليكتروني https://acpss.ahram.org.eg :

الضحايا

اإلصابات

٢

١٢

معلومات أخرى
·اعتقل المنفذ بسبب نيته تشكيل خلية إرهابية
تنضم إلى «داعش» في سوريا.
·أكدت الشرطة اإلسرائيلية عدم تسجيل تغيير في
مواقف منفذ العملية خالل الشهور السابقة عليها.
·اعتبرت العملية الحدث األكثر دموية منذ عام
 ٢٠١٦حينما فتح فلسطيني النار في سوق
بمدينة تل أبيب مما أدى إلى مقتل  ٤وإصابة
 ١٦آخرين.
·قتل المنفذ خالل العملية.
·ارتبطت العملية بتصاعد خطاب المستوطنين
ضد النقب والمطالبة بترحيل العرب منه.
·حدثت العملية في الذكرى العشرين لعملية تفجير
فندق باراك التي قتل فيها  ٣٠إسرائيلياً وأصيب
نحو  ١٤٠آحرين ،وهي العملية التى بدأت بعدها
عملية الدرع الواقي في الضفة الغربية وانتهت
بمحاصرة ياسر عرفات في مقر المقاطعة.
·تم الربط بين المنفذين و”داعش”.
·كان أحد المنفذين تحت المراقبة بعد اإلفراج عنه
من السجون بعد محاولته االنضمام إلى “داعش”
في سوريا.
·أعلن تنظيم “داعش” مسئوليته عن العملية.
· قتل المنفذان خالل العملية.

دراسات

اسم العملية

التاريخ

الموقع

 .٣بني براك

 ٢٩مارس

حي بني
براك -تل
أبيب

 .٤تل أبيب
(ديزنغوف)

 ٧أبريل

شارع
ديزنجوف
وسط تل
أبيب

.٥سلفيت
(أرئيل)

 ٢٩أبريل

مدخل
مستوطنة
أرئيل قرب
سلفيت-
شمال غرب
مدينة نابلس.

 .٦إلعاد

 ٥مايو

مدينة إلعاد-
شرق تل
أبيب

عدد المنفذين

السالح
المستخدم

 ١من قرية يعبد
في محافظة
سالح ناري
جنين-شمال
الضفة الغربية.

 ١من مخيم
جنين.

سالح ناري

الضحايا

٥

٣

اإلصابات

٦

٩

معلومات أخرى
·بني براك واحدة من أكثر مناطق إسرائبل كثافة
سكانية بالنسبة لليهود األرثوذكس.
· ٢من الضحايا مستوطنين قدما من أوكرانيا
خالل الحرب الروسية -األوكرانية.
·قتل المنفذ خالل العملية.
·والد منفذ العملية أسير محرر وعقيد في جهاز
األمن الوطني الفلسطيني.
·تمثلت أهميتها في موقع العملية ،وهروب المنفذ
من موقع التنفيذ ،وأنها حدثت بعد إعالن عملية
“كاسر األمواج” لمواجهة العمليات الفردية من
قبل إسرائيل.
·قتل المنفذ في حيفا بعد عملية بحث استمرت عدة
ساعات ،وبعد االشتباك مع الجنود اإلسرائيليين.

سالح ناري

١

-

·أعلنت إسرائيل في  ٣٠أبريل  ٢٠٢٢إلقاء
القبض على المنفذين ومصادرة أسلحتهم في
محافظة سلفيت.
·أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري
لحركة حماس مسئوليتها عن العملية ،واعتبرتها
رداً على العدوان اإلسرائيلي على المسجد
األقصى.

 ٢يشتبه أنهما بلطة وسالح
ناري
من مدينة جنين.

٣

٤

·تم الربط إسرائيلياً بين العملية وخطاب السنوار
في االحتفال بيوم القدس العالمي ،وسياسة
العاروري ،وتحول السنوار والعاروري إلى
قائمة األهداف المطلوبة.
·استمرت عملية البحث وسط حديث متزايد عن
تواجدهم في الداخل ،ومخاوف من تنفيذ المزيد
من العمليات أو الهروب من نطاق العملية.
·أعلنت إسرائيل إلقاء القبض على المنفذين
المحتملين في  ٨مايو .٢٠٢٢
·ربطت وصية وتصريحات أحد المنفذين
المحتملين بين العملية والممارسات اإلسرائيلية
في المسجد األقصى خالل شهر رمضان.

٢

* تم إعداد اجلدول من عدة مصادر بواسطة الباحثة.
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عملية «إلعاد» بين استهداف السنوار وسقوط حكومة بينيت

وتتوقف املواجهة بدورها عىل إدراك األسباب العميقة
لتلك العمليات ،والتعامل مع السياق العام الذي حييط
باملشهد الفلسطيني ،وجتفيف األسباب .ويف حني ربطت
بعض األصوات يف إرسائيل بني العمليات التي حدثت
يف شهر مارس وحتى عملية تل أبيب والقيود التي
فرضتها إرسائيل عىل حتركات الفلسطينيني قبيل شهر
رمضان ،تستمر الرؤية اإلرسائيلية الرسمية يف تغييب
األسباب احلقيقية ،والتعامل مع التطورات من مدخل
أمني وعسكري يؤدي إىل زيادة فرص التصعيد وتآكل
املزيد من أرايض الدولة الفلسطينية املنتظرة ،وزيادة
التصعيد الناتج عن االستيطان.
فرص التصعيد من السنوار إلى «إلعاد» والعكس
شهدت إرسائيل العديد من العمليات الفردية الفلسطينية
خالل حكومة بينيت ،وهلذا يمثل الرتكيز عىل حديث
السنوار بصفة خاصة عىل هامش عملية «إلعاد» ،وحتويله
إىل هدف ملموس فرصة مهمة حلكومة بينيت لتحويل
االهتامم من مواجهة مفتوحة إىل مواجهة جمسدة يف
شخص وعنوان .كام تسمح تلك الرؤية بتحميل أطراف
أخرى املسئولية عن الوضع احلايل وهو ما يفرس ما طرحه
حزب يمينا ،حزب بينت ،عىل موقعه بسؤال «من الغبي
الذي أفرج عن السنوار؟» 15،مستهدف ًا رئيس الوزراء
السابق بنيامني نتنياهو الذي متت صفقة تبادل األرسى،
املعروفة باسم صفقة شاليط أو صفقة وفاء األحرار،
والتي خرج خالهلا السنوار ،خالل وجوده يف السلطة.
وهبذا ،فإن كانت موجة العمليات الفردية التي شهدهتا
إرسائيل خالل األشهر األخرية ،وتلك التي سبقتها بعد
حرب غزة الرابعة يف مايو من العام الفائت ( ،)٢٠٢١قد
متت خالل حكومة بينيت ،فإن تركيز االهتامم عرب عملية
«إلعاد» نحو السنوار ومن أخرجه من السجن يساهم يف
حتديد مادي للهدف ،وتغيري للمسئولية.
ومع ما متثله تلك الرؤية من جتسيد للمشكلة التي تواجه
التعامل مع العمليات الفردية ،وحقيقة غياب كيان
مسئول يمكن استهدافه ،أو مطالب يمكن التفاوض
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حوهلا ،أو مكان يمكن توجيه رضبات مادية له من أجل
استيعاب الغضب ،وما حتمله من طبيعة استشهادية
(انتحارية) ،فإن جتسيد تلك التحديات يف شخص
السنوار يساهم يف حتديد هدف مادي ،كام يساهم يف
الربط بني حرية السنوار ،املسئول وفق ًا لتلك الرؤية
اإلرسائيلية عن خطاب التحريض وعملية «إلعاد»،
وصفقة شاليط ،وبالتايل الرتكيز عىل نتنياهو بوصفه
املسئول عن أصل املشكلة املتمثلة يف حترير السنوار،
واستدعاء نتنياهو إىل املشهد يف صورة املهاجم لالئتالف
القائم واملدافع عن سياساته 16.ورغم ما حيققه مثل هذا
التوظيف من مكاسب حمتملة يف املدى القصري عىل
الصعيد اإلرسائييل ،فإن استخدام تلك الرؤية والتوظيف
املتزايد ملسئولية السنوار حول األوضاع األمنية القائمة
يرتتب عليها جمموعة من التحديات احلقيقية يف اللحظة
واملستقبل.

ومن ضمن تلك التحديات حمدودية فرص الربط بني
السنوار أو محاس والعمليات الفردية 17،وما يمكن أن
يرتتب عليها من انعكاسات عىل املستوى اإلرسائييل.
ويف هذا السياق ،يمكن الربط بني عملية «إلعاد» ودعوة
السنوار خالل احتفاالت يوم القدس العاملي ،وقبل أيام
من العملية ،إىل مواصلة اهلجامت عىل اإلرسائيليني بكافة
18
الوسائل ومن بينها «الساطور ...والبلطة والسكني».
وإىل جانب تلك املحدودية التي جتعل «البلطة» هي
الرابط املشرتك بني حديث السنوار وعملية «إلعاد»،
يمكن الربط أيض ًا بني عملية «سلفيت» أو عملية
مستوطنة «أرئيل» ومحاس التي أعلنت مسئوليتها عن
العملية .ولكن خارج عملية «سلفيت» وتوظيف
حديث «البلطة» يف عملية «إلعاد» ال توجد عالقة بني
محاس أو غريها من الفصائل والعمليات الفردية التي
نفذت خالل تلك الفرتة .وهو ما ال يوفر ردود واضحة
عىل النقد الذي تتعرض له احلكومة واملؤسسات األمنية
اإلرسائيلية ،كام ال تساهم يف الرد عىل خطاب التقصري
األمني يف كشف العمليات أو رسعة العثور عىل املنفذين.
من جانب آخر ،يرتتب عىل الربط اإلرسائييل بني

دراسات

العمليات ومحاس ،حتويل شخصيات حمددة يف محاس،
داخل فلسطني وخارجها ،إىل أولوية عىل قائمة بنك
األهداف اإلرسائيلية ،أولوية يصعب التعامل معها
إرسائيلي ًا دون استهداف حقيقي قد ال يبدأ يف صورة
حرب ،ولكن من شأنه أن يقود إليها .ووسط تزايد
املطالبات باستهداف السنوار والعاروري 19،يتم الدفاع
عن رضورة استهداف غزة عرب حرب جديدة ،وتربير
مثل تلك احلرب بوصفها ثمن ًا مطلوب ًا يف مواجهة اخلوف
والقلق وحالة االحباط والغضب اإلرسائييل .ولكن
مثل هذا التصعيد املتمثل يف حرب جديدة عىل غزة
لن يساعد يف هتدئة األوضاع وحتقيق األمن ،وباملقابل
يمكن أن يساعد يف تعظيم فرص التصعيد داخل وخارج
غزة .ورغم تقليل محاس عرب ترصحيات قادهتا من
استعداد إرسائيل لتنفيذ التهديدات القائلة باستهداف
قادة احلركة 20،ال يوجد ما يضمن يف عامل السياسة عدم
حتول تلك التهديدات إىل واقع من أجل أهداف سياسية
إرسائيلية ومكاسب رسيعة.

ومع ما يمثله استهداف قادة الفصائل من خطوط محراء
للفصائل بشكل عام ،وصعوبة فصل قيادة فصيل عن
غريه من الفصائل ،ال يؤدي استهداف الفصائل أو قطاع
غزة إىل القضاء عىل العمليات الفردية ،وال يمنع من
تزايد تلك العمليات يف الضفة الغربية واملدن اإلرسائيلية
من أجل ربط اجلبهات الداخلية ،كام يتم احلديث بشكل
متزايد من قبل الفصائل الفلسطينية عن الثمن الذي
21
سيتم دفعه يف حالة تنفيذ تلك التهديدات عرب الوسطاء
وترصحيات أبو عبيدة ،املتحدث باسم كتائب عز الدين
القسام -اجلناح العسكري حلركة محاس 22.وهبذا ،تطرح
املواجهة العسكرية واألمنية يف الضفة والقطاع بوابة
أخرى للمزيد من التصعيد ،واملشكلة أنه تصعيد مفتوح
يصعب تصور نطاق تطوره.
وعىل صعيد االئتالف ،ويف مواجهة التحديات التي
تواجه بينيت ،تتحول حرب يف غزة أو استهداف تلك
األسامء إىل وسيلة إرسائيلية لتحقيق التوافق املطلوب
داخلي ًا ،واخلروج من مأزق سيايس قائم وقابل للتطور،

وجتهيز بينيت لالنتخابات يف حالة سقوط االئتالف.
وال يستبعد استخدام بينيت التهديدات التي توجه له،
واستحضار رابني إىل الواجهة عىل هامش عملية «إلعاد»،
يف املشهد السيايس اإلرسائييل ،واستخدام اللحظة
لتقديم صورة اليميني القادر عىل البقاء يف حكومة
جديدة من خالل املزيد من التشدد يف مواجهة محاس
وغزة .ولكن يظل الثمن الذي يمكن أن يدفع من أجل
حديث البلطة وخطاب التحريض 23الذي تتحدث عنه
العديد من األصوات يف إرسائيل بمثابة املدخل الواضح
إىل حرب غزة اخلامسة صفرية الطابع ،بكل ما حييط هبا
من فرص تصعيد إقليمية .وال تقل املخاطر اإلقليمية يف
حالة قررت إرسائيل الرد عرب استهداف عنارص محاس
خارج فلسطني ،بوصفها أسباب ًا حمتملة لدخول أطراف
إقليمية أخرى ،مثل حزب اهلل ،عىل ساحة املواجهة
وخاصة يف حالة استهداف تلك العنارص يف لبنان بشكل
يعيد خلط األوراق اإلقليمية.
وال يمكن استبعاد تأثري تزايد دور وحضور اليمني
اإلرسائييل املتطرف يف املشهد .وتزداد فرص التأثري
السلبي الناتج من تصاعد تأثري اليمني املتطرف مع ما
يتم من استهداف مستمر لكل ما هو فلسطيني ،وتصاعد
العمليات ضد الفلسطينيني بعد العمليات الفردية أو
القيود التي تفرض عىل املستوطنني ،كام حدث خالل
مسرية األعالم أو حماولة تقديم قرابني يف املسجد
األقىص ،وإمكانية أن تؤدي عمليات املستوطنني إىل
بدء جولة جديدة من التصعيد األكثر عنف ًا يف األقىص
والقدس بام يعيد قواعد االشتباك الداخلية وغزة إىل
املواجهة .كام يستحرض الربط بني عملية «إلعاد» ومدينة
جنني ،فرص التصعيد ضد جنني ودخول خميم جنني عىل
خط املواجهة ومعها غزة .كام تساهم املساحات املتزايدة
التي تتاح لليمني اإلرسائييل واملستوطنني يف املشهد
السيايس اإلرسائييل ،ومطالبات بن غفري ببناء معبد
هيودي داخل املسجد األقىص 24يف ترسيع املواجهات
واختبار قواعد االشتباك اإلقليمية التي أعلنت خالل
االحتفال بيوم القدس العاملي والقائلة بأن حرب يف
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األقىص هي حرب إقليمية تدخل فيها إيران وعنارص
حزب اهلل يف لبنان واحلوثيني يف اليمن عىل خط املواجهة
25
باعتبار أن «القدس هي املحور».

تتزايد فرص التصعيد يف املشهد الفلسطيني -اإلرسائييل،
وتبدو احلرب قادمة ولكنها مؤجلة ويف انتظار احلدث
الذي يمكن أن ينقل التصعيد من مستواه القائم ،القابل
للسيطرة ،إىل مستوى آخر يصعب السيطرة عليه أو
احليلولة دون تطوره إىل مستوى احلرب .ويف حني تتوافر
الرشوط التي يمكن أن تنقل التصعيد من درجة إىل
أخرى ،يظل الرهان عىل قدرة السياسة عىل الوقوف يف
مواجهة فرص التصعيد ،وإعادة قراءة أسباب التصعيد
ومواجهتها ،واحليلولة دون حتول قادة الفصائل وقطاع
غزة إىل ثمن التامسك السيايس للحكومة اإلرسائيلية أو
الوقوف يف مواجهة عودة نتنياهو للسلطة .وكام تعتمد
تلك األبعاد عىل قراءة األطراف املعنية للواقع ،وعدم
تفضيل خيار احلرب يف ظل الظروف اإلقليمية والدولية
القائمة ،يعتمد احتواء خماطر فرص التصعيد الراهنة عىل
إعادة صياغة اخلطاب املستخدم من األطراف املعنية،
وجهود الوساطة من أجل ضبط التفاعالت ،واحلفاظ
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عىل فرص الدولة الفلسطينية والتحرك نحو حتقيق
منجزات حقيقية عىل األرض للجانب الفلسطيني.

وبشكل عام ،يمكن القول إنه بدون استبعاد التصعيد
األمني والعسكري يصعب استبعاد خيار احلرب ،ومن
خالل التصعيد عرب استهداف قادة محاس أو قطاع
غزة ،يصعب جتنب تفعيل قواعد االشتباك الفلسطينية،
ومن خالل تفعيل تلك القواعد واحتامل استمرار
التصعيد يف املسجد األقىص يصعب جتنب تفعيل قواعد
االشتباك اإلقليمية وهو السيناريو الذي ال يمكن
جتنبه بدون تغيريات حقيقية يف املشهد القائم وواقع
القضية الفلسطينية وفرص التسوية السياسية وتقييد
حتركات اليمني اإلرسائييل واملستوطنني ،والسياسات
االستيطانية .يبدو اإلقليم والعامل يف مواجهة خيار قواعد
سالم إقليمية أو قواعد حرب إقليمية ،ويتقلص اهلامش
بسهولة وسط تنوع أماكن وفرص التصعيد ،ويتوقف
املسار عىل التدخل من أجل منع التصعيد والتعامل مع
األسباب التي تسمح باستمرار مسار التصعيد ومواجهته
عرب املزيد من الرشادة والسياسة.

دراسات

املصادر:
 - 1تم اإلعالن عن إقامة دولة إسرائيل مع نهاية االنتداب البريطاني في الرابع عشر من مايو  ،١٩٤٨الموافق يوم الخامس من مايو وفقاً
للتقويم العبري ،للمزيد عن تفاصيل يوم االستقالل اإلسرائيلي ،أنظر:
“Israel celebrates 74 years of independence,” Israel Ministry of Foreign Affairs, May 4, 2022, available at:
https://www.gov.il/en/departments/news/israel-celebrates-74-years-of-independence-4-may-2022

 - 2أعلن الجيش اإلسرائيلي فرض إغالق شامل على الضفة الغربية ومعابر غزة في الفترة من  ٦ -٣مايو  ٢٠٢٢بمناسبة عيد االستقالل،
باإلضافة إلى اإلعالن عن نشر قوات االحتياط في الضفة الغربية ،للمزيد ،أنظر« :فرض إغالق شامل على الضفة الغربية ومعابر غزة»،
جريدة أخبار اليوم ١ ،مايو  ،٢٠٢٢متاح على الرابط التالي:
فرض-إغالق-شامل-على-الضفة-الغربية-ومعابر-غزةhttps://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3749635/1/
3- Emanuel Fabian, “Palestinian terrorists arrested for deadly Elad axe attack, after 60-hours manhunt,” The
times of Israel, May 8, 2022, available at:
https://www.timesofisrael.com/palestinian-terror-suspects-arrested-for-deadly-elad-axe-attack/
4- Yossi Verter, “Naftali Bennett’s government is fixing for a fall,” Haaretz, May 6, 2022, available at: https://
www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT-bennett-s-government-is-fixing-for-a-fall-1.10782219

 - 5أمال شحادة« ،عملية إلعاد تربك أجهزة األمن اإلسرائيلية ..مواصلة البحث عن منفذي الهجوم وقصف بيت السنوار وعباس يدين
والفصائل الفلسطينية تعتبرها رداً على انتهاكات األقصى »،اندبندنت عربية ٦ ،مايو  ،٢٠٢٢متاح على الرابط التالي:
األخبار/الشرق-األوسط/عملية-إلعاد-تربك-أجهزة-األمنhttps://www.independentarabia.com/node/328616/-
اإلسرائيلية
 - 6تفرض العمليات الفردية العديد من التحديات األمنية على صعيد التعريف والرصد والمواجهة ،للمزيد حول التعريف والتحديات ،أنظر:
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