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تصعيد العنف اإلسرائيلي والخيارات الفلسطينية  

الفلسطينيني  ضد  اإلرسائييل  العنف  وترية  تصاعد  كان 
مع مستهل عام 2023، احتامًل مرجًحا، بعد ما كشفت 
عنه نتائج انتخابات الكينيست الـ25 من فوز املتطرفني 
بنيامني  حكومة  وتشكيل  والديني  اليميني  املعسكر  يف 
وقومًيا  دينًيا  تطرًفا  األكثر  تعد  والتي  السادسة،  نتنياهو 
وليس  قاطًعا  دليًل  ذلك  ليعد  إرسائيل،  دولة  تاريخ  يف 
مقبلة  باتت  الفلسطينية  القضية  أن  عىل  مؤرًشا  فقط 
بأنامطه  العنف  تصعيد  حيث  من  جسيمة،  حتديات  عىل 
تبقى  ما  عىل  القضاء  مع  الستيطان،  وكذلك  املختلفة، 
من مسار حل الدولتني، خاصة مع مساعي حتويل  كامل 
الديني  اليمني  عليه  يطلق  ما  إىل  الفلسطينية  األرايض 

والقومي اإلرسائييل »أرض إرسائيل«. 
خميم  باقتحام   2023 عام  نتنياهو  حكومة  استهلت  فقد 
جنني، يف 26 يناير 2023، والذي أدى إىل اتساع نطاق 
املواجهات التي امتدت إىل القدس؛ حيث تم تنفيذ عدة 
عمليات طعن ودهس يف املدينة، كان آخرها عمليتا طعن 
من  فلسطينيان  فتيان  بتنفيذمها  قام  الرشقية،  القدس  يف 
خميم شعفاط للجئني، يف 13 فرباير اجلاري، وأسفرتا عن 
مقتل جندي إرسائييل وإصابة مستوطن. وكان قد سبقتهام 
 ،2023 فرباير   10 يف  فلسطيني  نفذها  دهس  عملية 
أسفرت عن مقتل مستوطنني وإصابة ستة آخرين، قرب 
مستوطنة راموت شاميل املدينة املقدسة؛ رًدا عىل املجزرة 
التي ارتكبها اجليش اإلرسائييل يف خميم عقبة جرب يف أرحيا 
بعد تسعة أيام من حصار مدينة أرحيا بالضفة الغربية يف 
6 فرباير 2023 والتي أسفرت عن استشهاد 5 مواطنني. 
تفرض تلك التطورات التي تعصف بالقضية الفلسطينية 
عمليات  وخصوصية  طبيعة  حول  عديدة  تساؤلت 
الفلسطيني   Z اجليل  يقودها  والتي  الفردية،  املقاومة 
املقاوم عىل النحو الذي يثبت فشل تكتيك »كي الوعي« 
الذي انتهجته إرسائيل ضد الشعب الفلسطيني لردعهم 
اإلرسائيلية  األمنية  األجهزة  تراها  وملاذا  املقاومة،  عن 
من  العديد  تشكيل  مع  خاصة  أولوية،  ذات  هتديدات 
السلطة  قرار  توظيف  يمكن  وهل  املسلحة؟،  الكتائب 
ليصبح  إرسائيل  مع  األمني  التنسيق  بوقف  الفلسطينية 

املرشوع  حلامية  عاجلة،  شاملة  وطنية  لرؤية  قاطرة 
احلقائق  فرض  ملخططات  والتصدي  الفلسطيني، 

واحللول اإلرسائيلية عىل األرض؟. 

اجليل  z  الفلسطيني ومغزى العمليات الفردية

املسلحة،  الكتائب  بروز ظاهرة  ثمة عوامل دفعت نحو 
جديد  جيل  يقودها  بات  التي  الفردية  والعمليات 
أعامرهم  تتجاوز  ل  والتي  والفتيان،  الشباب  من 
العرشينيات؛ حيث تأيت يف مقدمتها غياب عملية سياسية 
واحد  طرف  من  السلطة  ومتسك  الحتلل،  تنهي 
باتفاق أوسلو، الذي تسبب يف فصل املناطق الفلسطينية 
ومدهنم  وقراهم  الفلسطينيني  وعزل  تواصلها،  وعدم 
جممل  مع  بل  فقط  غزة  مع  ليس  البعض،  بعضهم  عن 
من  الشباب  حرمان  عن  فضًل  الغربية.  الضفة  أرايض 
ممارسة العملية الديمقراطية، بفعل استمرار جتميد قرار 
التوافق  تم  والتي   ،2021 عام  منذ  النتخابات  إجراء 
الوحدة  وحتقيق  النقسام  إلهناء  خياًرا  جعلها  عىل 
الوطنية. ومن ثم أدى ذلك إىل متركز عملية صنع القرار 
الفلسطيني بأكمله يف يد السلطة الفلسطينية، مع هتميش 
ورفض  جامع،  وإطار  كمرجعية  التحرير  منظمة  دور 

مقرتحات جتديدها لتكون قاطرة للعمل الوطني. 
العنف،  لتصاعد  ونتيجة  اإلرسائييل،  الصعيد  وعىل 
محاية  أي   توافر  دون  املستوطنني  جيش  وتسليح 
جيل  لدى  الوعي  إحياء  يف  ذلك  ساهم  للفلسطينيني، 
أوسلو  عن  بديلة  حلول  عن  البحث  أجل  من  الشباب 
ذلك  أثبت  وقد  ُكلفة.  أكثر  كانت  وإن  حتى  للتحرر، 
إرسائيل  اتبعته  الذي  الوعي«،  »كي  خمطط  فشل  اجليل 
إلهناء الفعل املقاوم يف الضفة الغربية، ليثبت أن الوعي 
»السلم  مقاربة  فشل  أثبت  كام  باملقاومة،  زاخًرا  مازال 
العمرية  الفئات  اهتامم  حتويل  ومساعي  القتصادي«، 
مما ساهم يف  اهتامم معييش،  إىل  اهتامم وطني  الشابة من 

خلخلة معادلة بقاء الحتلل وتعميقه. 
مايو 2021  اندلعت يف  التي  الكرامة«  »هّبة  وقد كانت 
العائلت  بإجلء  إرسائيل  اّتذته  الذي  القرار  عقب 
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الرشقية،  القدس  يف  جراح  الشيخ  حي  من  الفلسطينية 
من  القدس«،  »سيف  معركة  إثرها  عىل  اشتعلت  والتي 
ضمن املحفزات التي أدت إىل هنوض الفعل املقاوم هلذا 
اجليل، والذي قرر تشكيل مجاعات مسلحة، لُتعد  بمثابة  
»كتيبة  نمط  عىل  إرسائيل  مع  املواجهة  يف  نوعية  نقلة 
 ،2021 سبتمرب  يف  تأسيسها  عن  ُأعلن  التي  جنني«، 

وذلك يف أعقاب عملية »نفق احلرية«1. 

التنكيل  ازداد  كلام  أنه  أيًضا  اجليل  هذا  أثبت  وقد 
اإلرسائييل ومساحة التضييق الحتليل، يصبح أكثر قوة 
املقاومة والتضحية، مثلام حدث مع  وصموًدا ورغبة يف 
شهر  يف  إرسائيل  شنتها  التي  األمواج«،  »كارس  عملية 
الغربية،  الضفة  يف  املقاومة  عىل  للقضاء   2022 مارس 
والتي جاءت بنتائج عكسية، وسامهت يف ظهور »عرين 
األسود« يف شهر سبتمرب 2022، وكان من بينهم عنارص 
من كتائب شهداء األقىص، وكان ذلك ملمًحا مهاًم ألن 
مقاتيل فتح شكلوا رقاًم مهاًم يف معادلة املقاومة املسلحة؛ 
رفًضا لنهج السلطة، والتنسيق األمني مع إرسائيل. وقد 
الفصائلية  نبذ  عىل  املسلحة  اجلامعات  تلك  حرصت 
والنقسام والتوحد يف إطار املقاومة، وعدم الشتباك مع 
أجهزة األمن الفلسطينية للحفاظ عليها، وأن ل يتحول 
أهدافها،  تشتيت  وعدم  داخيل،  فلسطيني  إىل  القتتال 

والرتكيز فقط عىل مواجهة الحتلل.

التي باتت توضها اجلامعات  باإلضافة إىل الشتباكات 
أصبحت  فقد  اإلرسائيلية،  األمن  قوات  مع  املسلحة 
املقاوم  الفعل  مشهد  يف  مهاًم  ملمًحا  الفردية  العمليات 
اإلرسائيلية  األمنية  األجهزة  ُتعدها  والتي  الفلسطيني، 
القومي  األمن  يواجهها  التي  التحديات  أخطر  من 
العمليات  تلك  منفذي  غالبية  وأن  خاصة  اإلرسائييل، 
ليس لدهيم سوابق أمنية ول يتبعون ألي تنظيامت، ومن 
ثم عدم قدرة املؤسسات األمنية عىل التنبؤ هبا أو مواجهة 

أغلبيتها. 

من  اآلخر  البعض  يكون  ألن  احتامل  هناك  ذلك،  ومع 
ل  أن  تفضل  بتنظيامت  فعلًيا  مرتبطني  املقاومني  هؤلء 

تعلن عن تبني هذه العمليات كتكتيك إلرباك وتضليل 
القوات اإلرسائيلية2، حتى ل تصبح عنارصها معرضة 
تنظيم  جتاه  إرسائيل  فعلت  مثلام  والتصفية  للستهداف 
اجلهاد اإلسلمي، نتيجة انتامء بعض عنارصها للكتائب 
يف  صارت  حيث  وغريها؛  ونابلس،  جنني  يف  املسلحة 
قادهتا،  اغتيال  خلل  من  اإلرسائييل،  الستهداف  دائرة 
ضد  عشب«  »جز  عملية  إرسائيل  شن  يف  سبًبا  وكانت 
اجلهاد يف قطاع غزة دون محاس يف عام 2022، أطلقت 
إرسائيل  تفعل  وكام  الصادق«،  »الفجر  عملية  عليها 
العديد  تنظيم »عرين األسود«، من خلل تصفية  حيال 

من قياداته، واعتقال البعض اآلخر.  
ومن أبرز ملمح تطور الفعل املقاوم الذي مل يعد وسيلة 
للتحرر بل إحدى وسائل الدفاع عن النفس، هو انتشاره 
جغرافًيا، فلم يعد مقترًصا عىل جنني ونابلس، بل امتد إىل 
العديد من املدن الفلسطينية، واألهم أن القدس- قلب 
أبرز  من  فكان  للمواجهة؛  ساحة  أصبحت   - الرصاع 
التي  تلك  القدس  نفذت رشقي  التي  الفردية  العمليات 
يناير 2023، من قبل خريي علقم )21  وقعت يف 27 
عاًما(، والتي أدت إىل مقتل سبعة إرسائيليني وجرح نحو 
عرشة آخرين؛ وذلك رًدا عىل اقتحام القوات اإلرسائيلية 

خميم جنني واغتيال عرشة من أبنائه يف 26 يناير 2023.
تلك  من  واضًحا  بات  الستنتاج  أن  من  الرغم  وعىل 
بأن  املسلحة،  اجلامعات  واشتباكات  الفردية،  العمليات 
عملية  أمام  األفق  وانسداد  اإلرسائييل  العنف  تصعيد 
السلم لن يزيد الشعب الفلسطيني إل صموًدا وتعزيًزا 
تدرك  ل  احلالية  اليمينة  احلكومة  إن  إل  املقاوم،  للعمل 
العسكري.  تفوقها  مستغلة  والعنف،  القوة  لغة  إل 
الوعود  تنفيذ  اختبار  أمام  لذلك، بات الئتلف احلاكم 
من  الفلسطيني  الشعب  باستهداف  فرشع  النتخابية، 
يد  وإطلق  أراضيهم،  من  والتهجري  الرتحيل  خلل 
الرتخيص، فضًل  املباين بحجة عدم  املستوطنني، وهدم 
عن تصديق الكنيست يف 15 فرباير 2023 بشكل هنائي 
عىل مرشوع قانون سحب »املواطنة« أو »اإلقامة« والذي 
تلقوا  أرسى  من  اجلنسية  أو  املواطنة  بسحب  يقيض 
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عمليات  ونفذوا  الفلسطينية،  السلطة  من  تعويضات 
فدائية، وإبعادهم إىل الضفة الغربية أو إىل قطاع غزة. 

قانون  سن  ومساعي  باألرسى،  التنكيل  عن  فضًل  هذا 
حيث  الغتيالت؛  تصعيد  إىل  باإلضافة  إلعدامهم3. 
أن   2023 فرباير   14 يف  الفلسطينية،  الصحة  أعلنت 
إىل  وصلوا  اجلاري  العام  بداية  منذ  الشهداء  حصيلة 
50 شهيًدا )4 شهداء برصاص املستوطنني(، بينهم 10 

أطفال وسيدة مسّنة، وأسري يف السجون اإلرسائيلية. 
نتنياهو خللط  كام طال التصعيد قطاع غزة يف حماولة من 
نحو  الداخلية  والضغوط  األزمات  لرتحيل  األوراق 
بالصرب  غزة  يف  الفصائل  التزام  من  الرغم  وعىل  غزة. 
السرتاتيجي ملنع اندلع حرب يفرض توقيتها نتنياهو، 
فإهنا حريصة يف الوقت نفسه عىل تثبيت قواعد الشتباك 
من   ،2021 يف  القدس«  »سيف  عملية  فرضتها  التي 
خلل اللتزام بتكريس وحدة املصري الفلسطيني ووحدة 
اإلرسائييل  التصعيد  عىل  الرد  عرب  مواجهته،  ساحات 

وفًقا لضوابط موضوعية وحساب التكاليف.  

تكثيف االستيطان والضم الصامت

احلكومة  قبل  من  املتواصل  التصعيد  إىل  باإلضافة 
هدفان  هناك  الفلسطيني،  الشعب  ضد  اإلرسائيلية 
رئيسيان جاءت تلك احلكومة لتحقيقهام: أوهلام، تكثيف 
املخططات  من  باملزيد  الدفع   خلل  من  االستيطان، 
وتم  سبق  قد  استيطانية  بؤر  إقامة  وإعادة  الستيطانية، 
إخلؤها يف املايض. وباإلطلع عىل نصوص التفاقيات 
فقد  وتوسع(  )رشعنة  الستيطان  تقر  والتي  الئتلفية، 
اليهودي  الشعب  بحق  تقر  تفصيلية  بنود  عىل  اشتلمت 
فيها  بام  الفلسطينية،  األرض  أنحاء  مجيع  يف  حرصًيا 
الضفة الغربية والقدس، عىل النحو الذي يقتيض رشعنة 
لذلك  وتنفيًذا  فيها،  والتوسع  الستيطانية  البؤر  مجيع 
للشئون  املصغر  اإلرسائييل  الوزاري  املجلس  قام  البند 
 2023 فرباير   12 يف  )الكابينيت(،  واألمنية  السياسية 
يف  عشوائية  استيطانية  بؤر   9 رشعنة  عىل  بالتصديق 
الضفة الغربية، باإلضافة إىل املصادقة عىل خمططات لبناء 

آلف الوحدات الستيطانية اجلديدة، وتبني خطة وزير 
األمن القومي، إيتامر بن غفري، بتصعيد عمليات الرشطة 

اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني يف القدس.

 وعىل الصعيد ذاته، أقر الكنيست يف 15 فرباير 2023، 
للمستوطنني  يسمح  قانون  مرشوع  األوىل،  بالقراءة 
بالعودة إىل 4 مستوطنات يف شامل الضفة الغربية جرى 
إخلؤها يف إطار خطة النفصال عن قطاع غزة وشامل 
الضفة الغربية يف عام 2005، وهي، »غانيم«، و»كاديم«، 

و»حوميش«، و»سانور«. 

وعىل الرغم من التقدم يف خمططات ومشاريع الستيطان، 
وإرضاء نتنياهو حللفائه يف الئتلف، إل أن هناك ملفات 
يف  تفجريها  عدم  يف  بحقه  نتنياهو  حيتفظ  سخونة  أكثر 
إرجاء  مقدمتها  يف  يأيت  إلغاءها(،  )دون  الراهن  الوقت 
هدم قرية اخلان األمحر، الواقعة عىل بعد 15 كم رشقي 
بإخلء  غفري  بن  تعهد  من  الرغم  فعىل  املحتلة.  القدس 
يف  ذلك  يتسبب  أن  خيشى  نتنياهو  أن  إل  األمحر،  اخلان 
خروج األمور عن السيطرة، خاصة وأن القرية صارت 
مقًرا ملئات الناشطني الفلسطينيني واملتضامنني األجانب، 
القرية  إخلء  ملحاولت  مرة  من  أكثر  تصدوا  الذين 
وهدمها. وتأيت أمهية قرية اخلان األمحر يف كوهنا من ضمن 
 »E1« مرشوع  لتنفيذ  إرسائيل  تستهدفها  التي  األرايض 
ممتدة  دونم  ألف   12 عىل  للسيطرة  اهلادف  الستيطاين، 
وتفريغ  امليت،  البحر  حتى  الرشقية  القدس  أرايض  من 
املنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مرشوع فصل 

جنوب الضفة عن وسطها4. 

قضية  حسم  حماولة  خلل  من  وذلك  الضم؛  وثانيهام، 
صفقة  جوهر  كانت  -التي  الغربية  الضفة  أرايض  ضم 
هلا،  للتصدي  فلسطينًيا  صموًدا  قبل  من  ولقت  القرن، 
السابق  األمريكي  الرئيس  إدارة  وقت  دولًيا  ورفًضا 
يتم  جديد  تكتيك  خلل  من  وذلك  ترامب-  دونالد 
تسويقه بعبارات خمتلفة أقل حدة من الضم، مثل »فرض 
السيادة«، عىل عكس حماولت الضم السابقة؛ خشية من 

ردود الفعل الدولية.
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 ويتضح من قراءة بنود التفاقيات الئتلفية أهنا تضمنت 
مع  الغربية،  الضفة  عىل  اإلرسائيلية  السيادة«  »فرض 
النص عىل أن تطبيق اخلطة سيأخذ يف العتبار »املصالح 
الوطنية والدولية إلرسائيل«. كذلك يأيت الضم يف سياق 
»تغيريات إدارية«؛ لذلك شّكل موضوع »اإلدارة املدنية« 
بموجبه  انضم  الذي  الئتليف  التفاق  بنود  أبرز  أحد 
وحصل  نتنياهو،  حكومة  إىل  الدينية  الصهيونية  حزب 
يف  وزير  منصب  عىل  سموتريتش  بتسلئيل  بمقتضاه 
وزارة الدفاع بصلحيات واسعة، وذلك باإلرشاف عىل 
اإلدارة املدنية بالضفة الغربية بام يسمح له بتسيري شئون 
املالية،  وزير  منصب  توليه  إىل  باإلضافة  الستيطان، 

بالتناوب. 

ويستهدف سموتريتش من وراء رغبته يف انتزاع السيطرة 
عىل الشئون املدنية يف الضفة الغربية من اجليش اإلرسائييل 
تنفيذ برناجمه، الذي يركز يف هناية األمر عىل »ضم الضفة 
ناخبيه  أمام  سموتريتش  تعهد  حيث  بأكملها«،  الغربية 
بتفكيك  الدينية  والصهيونية  املستوطنني  من  ومنارصيه 
تص  دللت  من  ذلك  حيمله  وما  املدنية،  اإلدارة 
الستيطان، والضم؛ حيث يستهدف من إغلق اإلدارة 
ذات  احلكومية  الوزارات  إىل  الصلحيات  ونقل  املدنية 
حياة  تسهيل  سموتريتش  يدعي  كام  فقط  ليس  العلقة، 
املستوطنني، وحتسني اخلدمة احلكومية التي من املفرتض 
يتمتعون  الدولة، خاصة وأن املستوطنني  أن توفرها هلم 
اخلط  داخل  املوجودة  تلك  تفوق  مدنية  بامتيازات 
الرفاهية،  السكن، وخدمات  أسعار  األخرض من حيث 
إن  بل  وغريها،  الرضيبية  والتسهيلت  التحتية  والبنية 
إدارة حياة  أيديولوجي، وهو  اهلدف من ذلك سيايس- 
سكان املناطق »ج« من قبل احلكومة اإلرسائيلية بشكل 
ضاًم  يعني  بام  عسكرية،  إدارة  قبل  من  وليس  مبارش، 
يرتافق  مل  لو  حتى  »ج«،  املناطق  لسكان  وإدارًيا  قانونًيا 
يتعلق  ما  لألرايض، كام حدث يف  قانوين  األمر مع ضم 
بالقدس بعد 1967 بام يعني توسيع املرشوع الستيطاين 
للضفة  القانوين  الفعيل  الضم  نحو  والنطلق  برسعة، 

الغربية5. 

وعىل الرغم من دعم نتنياهو للستيطان، وكذلك الضم، 
إل أن ما خيص تفكيك اإلدارة املدنية صار إحدى نقاط 
احلكومي  والئتلف  سموتريتش،  الوزير  بني  اخللف 
األمنية  الدوائر  تعارض  حيث  نتنياهو؛  يرتأسه  الذي 
اإلرسائيلية مثل )اجليش واملخابرات( إىل جانب أحزاب 
املدنية،  اإلدارة  تفكيك  الليكود،  مثل  أساسية  سياسية 
ورغبة  واألمنية،  العسكرية  تداعياته  خيص  فيام  خاصة 
الستيطاين  البناء  بني  التوازن  من  حالة  إجياد  يف  نتنياهو 
الدولية6، خاصة  الضم، وعلقات إرسائيل  والرغبة يف 
فإن  ذلك،  ومع  أبراهام.  اتفاقات  استئناف  يف  الرغبة 
يدفعه  لن  احلاكم  التئلف  متاسك  عىل  نتنياهو  حرص 
سوف  بل  وسموتريتش،  غفري،  بن  مع  الصطدام  نحو 
يمنحهام كل ما يريدونه يف الضفة والقدس ولكن بشكل 
ليسوا  كبرية  أثامن  دفع  جتنب  عىل  منه  حرًصا  تدرجيي، 
أو  ثالثة،  انتفاضة  أو  السلطة،  جاهزين هلا حالًيا كاهنيار 

حرب مع غزة. 

ما املطلوب فلسطينًيا؟

إىل جانب التصعيد اإلرسائييل املتواصل ضد كل ما هو 
السلطة  كذلك  واجهت  فقد  وأرًضا(  )شعًبا،  فلسطيني 
احلكومة  أقرت  حينام  عديدة،  ضغوًطا  الفلسطينية 
اإلجراءات  من  عدًدا  يناير2023   6 يف  اإلرسائيلية 
الدولية  املؤسسات  إىل  توجهها  بسبب  ضدها؛  العقابية 
القضية،  لتدويل  مساعيها  وردع  إرسائيل،  مللحقة 
فلسطني؛  لدولة  الكاملة  العضوية  عىل  واحلصول 
من  دولر(  مليون   39( حتويل  مقدمتها:  يف  تأيت  حيث 
السلطة إىل عائلت إرسائيليني قتلوا يف عمليات  أموال 
الفلسطينية  فلسطينية، فضًل عن خصم دفعات السلطة 
بناء  الشهداء يف 2022، وجتميد  إىل األرسى وعائلت 
الفلسطينيني يف املناطق »ج«، إىل جانب سحب تصاريح 
الفلسطينيني، لتقييد حركتهم خارج  VIP من املسئولني 

حدود عام 1967. 

التساؤل:  إًذا  التصعيد اإلرسائييل، يمكن  يف ضوء ذلك 
التنسيق  بوقف  الفلسطينية  الرئاسة  قرار  ُيعد  هل 
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عىل  رًدا  2023؛  يناير   26 يف  إرسائيل،  مع  األمني 
عملية  وشن  جنني،  خميم  اإلرسائيلية  القوات  اقتحام 
عسكرية واسعة قتلت خلهلا 10 فلسطينيني، وأصابت 
العرشات، جزًءا من اسرتاتيجية وطنية شاملة، أم ُيعد رد 
فعل وقتًيا لحتواء غضب اجلامهري، والتخفيف من حدة 

النتقادات املوجهة للسلطة الفلسطيينة؟.

وقف  عن  اإلعلن  من  الرغم  عىل  إنه  القول  يمكن   
بل  ينعكس سلًبا عىل إرسائيل،  مل  فإنه  التنسيق األمني، 
إهنا وظفته لصاحلها من خلل استباحة املدن والشعب 
األمن  أجهزة  قبل  من  توظيفه  يتم  مل  كام  الفلسطيني، 
اللحظة  وحتى  الفلسطيني.  الشعب  حلامية  الفلسطينية، 
والعتقال،  القتل  متارس  إرسائيل  مازالت  الراهنة، 
واملدامهات، وصارت املدن واملخيامت والضفة الغربية 
من  جعلت  رشسة،  إرسائيلية  أمنية  قبضة  داخل  كلها 
فقط  وليس  العمرية  فئاته  بكافة  الفلسطيني  الشعب 
مع  خاصة  والتصفية،  الستهداف  دائرة  يف  املقاومني 
الفلسطيني  الغضب  مع  اإلرسائيلية  احلكومة  تعاطي 
اإلرسائيلية  احلكومة  قررت  كام  القوة.  من  باملزيد 
لوحدة  التابعة  الحتياط  قوات  يف  رسايا  ثلث  نقل 
الرشقية، وأرسلت70% من  القدس  إىل  حرس احلدود 

الوحدات القتالية يف اجليش إىل الضفة الغربية7. 

السلطة  عىل  أمريكية  ضغوط  هناك  مازالت  ذلك،  ومع 
اخلارجية  وزير  بخطة  القبول  أجل  من  الفلسطينية 
تتضمن  والتي  التهدئة،  لعودة  بلينكن  أنتوين  األمريكية 
استعادة السيطرة األمنية للسلطة الفلسطينية عىل مدينتي 
فلسطينية خاصة  قوة  تدريب  جنني ونابلس، من خلل 
ونرشها يف املدينتني ملواجهة مقاتيل املقاومة هناك، مقابل 
يف  قتاٍل  جولت  خوض  عن  اإلرسائييل  اجليش  حتييد 
املدينتني  يطال  التنسيق األمني لكي  املحافظتني، وعودة 
يف  وذلك  اخلليل،  مدينة  بينها  من  أخرى  مدًنا  ولحًقا 
املالية  العقوبات  وإلغاء  الرواتب  بعض  حتويل  مقابل 
اإلرسائيلية8؛ أي اللتزام بمقاربة األمن مقابل القتصاد 

دون التعهد بأي أفق سيايس فلسطيني. 

ويمكن القول إنه عىل الرغم من أن قرار وقف التنسيق 
األمني ل يعد األول وقد سبق واتذ املجلسان املركزي 
يف  أمًل  له،  مشاهبة  قرارات   2015 عام  منذ  والوطني 
يتم  كان  ما  رسعان  أنه  إل  أوسلو،  قيود  عن  اخلروج 
واألمريكية،  اإلرسائيلية  للضغوط  نتيجة  عنه،  الرتاجع 
وصعوبة النفكاك القتصادي عن إرسائيل. ومع ذلك، 
فإن تكرر الرتاجع عن قرار التنسيق األمني، وعدم تفعيله 
اللحظة  تلك  يف  الفلسطيني،  الشعب  لصالح  بوضوح 
جديدة  أزمة  يفرض  سوف  القضية،  تاريخ  من  احلرجة 
أمام السلطة، يف وقت ُيعد وجودها متامسكة وقوية مع 
وجود حاضنة شعبية هلا مصلحة حيوية للقضية من أجل 
املأزق  من  واخلروج  الفلسطيني،  البيت  ترتيب  إعادة 

الراهن، وتفعيل املقاومة الرسمية. 

وذلك يطرح بدوره تساؤًل آخر ومفاده: ما هو البديل؟، 
دون  الفلسطيني،  للشعب  احلامية  توفري  يمكن  وكيف 
املساومة عىل احلق الفلسطيني املرشوع يف املقاومة بكافة 

أشكاهلا طاملا مازالت األرايض الفلسطينية حُمتلة؟

وجود  لعدم  ليس  التساؤل  ذلك  عىل  اإلجابة  صعوبة 
حلول، بل لتعدد البدائل، حتى باتت من السهل املمتنع، 
والتي يعيقها فقط توفري اإلرادة الفلسطينية اجلمعية من 
أجل تدشني اسرتاتيجية وطنية شاملة للكل الفلسطيني، 
للفلسطينني،  احلامية  توفري  كيفية  ركائزها  إحدى  تكون 
مع  والوقتية،  املجزئة  الفعل  ردود  إىل  الرهتان  وعدم 
تصويب مسار التفكري السيايس الفلسطيني. فعىل الرغم 
من جتسيد الوحدة الوطنية داخل اجلامعات املسلحة التي 
تشكلت مؤًخرا، إل أن توحد حكومتي رام اهلل وغزة من 
لتعزيز  وحيوي  رضوري  كمطلب  النقسام  إهناء  أجل 
املساعي  رغم  الفلسطيني،  الداخيل  الصمود  عوامل 
واجلهود السابقة والراهنة مل حيدث بعد، ومازال مستبعًدا. 

الفلسطينية  النتخابات  إجراء  ورضورة  أمهية  ومع 
التحول  حتقيق  اجتاه  يف  مهمة  خطوة  كوهنا  الشاملة، 
وإهناء  الفلسطينية،  احلالة  يف  املنشود  الديمقراطي 
مع  خاصة  الفلسطينية  املؤسسات  وتوحيد  النقسام، 
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والتمسك  إجرائها،  يف  الفلسطيني  الشعب  غالبية  رغبة 
املؤسسات  رشعية  وجتديد  النقسام،  إلهناء  كخيار  هبا 
العام  للرأي  لستطلع  وفًقا  وذلك  الفلسطينية؛ 
أجراه  الذي  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  الفلسطيني 
املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية، يف الفرتة 
ما بني 7-10 ديسمرب 2022؛ حيث أشارت النتائج إىل 
أن 69% من اآلراء تؤيد إجراء انتخابات عامة جديدة9. 
إل أنه من غري املستبعد أن يعيق إجراءها نفس التحديات 
ويف   ،2021 عام  يف  إجراءها  دون  حالت  التي  السابقة 
يف  إجراءها  وإشكالية  فتح،  حركة  ترشذم  مقدمتها 
القدس دون موافقة إرسائيل، خاصة مع اشتعال ساحات 
املواجهة، وعدم توافر البيئة األمنية اللزمة إلجرائها يف 

الوقت الراهن. 

واألرواح  وتلحقها،  األحداث  تطور  لرسعة  ونظًرا 
البطش  آلة  بواسطة  حلظة  كل  تزهق  التي  الفلسطينية 
بحاجة  الفلسطينية  الساحة  فإن  اإلرسائييل،  العسكري 
إعادة  بينها؛  من  وعاجلة،  ممكنة  خطوات  لتاذ  ماسة 
بناء مؤسسات منظمة التحرير، وتفعليها بصفتها املمثل 
أماكن  كافة  يف  الفلسطيني  للشعب  والوحيد  الرشعي 

تواجده، واندماج الفصائل التي ل زالت خارجها. ويف 
الستيطان  عىل  رًدا  مصريية  قرارات  اتاذ  نفسه  الوقت 
مسارات  عىل  العمل  رضورة  هنا  واملقصود  والضم. 
متعددة عىل نحو متزامن من أجل الضغط عىل إرسائيل، 
حتى ل توظف أي جهود دولية لصاحلها من أجل كسب 

املزيد من الوقت لتنفيذ خمططاهتا عىل األرض.

ختاًما، يمكن القول إنه عىل الرغم من أن التغيري املأمول 
فلسطينية  دولة  وتدشني  الكامل،  التحرر  خيص  فيام 
يتحقق  أن  بالرضورة  ليس  الرشقية،  القدس  عاصمتها 
قريًبا، إل إن تراكم الفعل املقاوم وديموته، مع التمسك 
الدخول  وليس  والتحرر،  الرصاع،  حسم  باسرتاتيجية 
واخليار  السليم،  الطريق  بداية  يعد  إدارته  دوامة  يف 
حتريك  نحو  الدفع  أجل  من  املمكن  السرتاتيجي 
احلقوق الفلسطينية. كام أن تزامن الفعل املقاوم الشعبي 
قبل  من  جادة  خطوات  خلل  من  الرسمية  املقاومة  مع 
الفلسطينية  القضية  تدويل  نحو  الفلسطينية،  السلطة 
والتوجه لألمم املتحدة واملحاكم الدولية، سوف يساهم 

يف مراكمة إنجازات سياسية لصالح القضية. 
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7- قلق غربي واسع إزاء قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة، جريدة الشرق األوسط، 15 فبراير 2023، متاح على الرابط التالي: 

https://bit.ly/3YFS4pN 

8-  السلطة الفلسطينية ترفض تهدئة محصورة باحتياجات إسرائيل األمنية، جريدة الشرق األوسط، 10 فبراير 2022، متاحة على الرابط 

التالي:

https://bit.ly/3EbDNc8   

9- نتائج استطلع الرأي العام رقم )86(، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، متاح على الرابط التالي:

https://pcpsr.org/ar/node/927


