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تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة 
على  التركيز  تأسيسه  منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام 
تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد 

إلى حتقيق هذا  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة  واملؤمترات  الندوات 
الغرض.يعتمد املركز في بحوثه ونشاطه الفكري أسلوب العرض املوضوعي املوثّق 

للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث العلمي املتبعة في 
واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم 
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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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ــث  ــت وغي ــو ليفي ــامي وماثي ــا أهرونه ــع آن ــي م ــي افتراض ــدى سياس ــنطن منت ــد واش ــد معه ــان/أبريل، عق ــي 5 نيس ف

العمــري. أهرونهــامي هــي مراســلة للشــؤون العســكرية والدفاعيــة لصحيفــة »جيروزاليــم بوســت«. ليفيــت هــو زميــل 

»فرومــر- ويكســلر« ومديــر برنامــج »راينهــارد لالســتخبارات ومكافحــة اإلرهــاب« فــي املعهــد. والعمــري هــو زميــل أقــدم 

فــي املعهــد ومستشــار ســابق لفريــق التفــاوض الفلســطيني فــي الفتــرة 2001-1999. يناقــش اخلبــراء الثالثــة مخاطــر 

تصعيــد »العنــف« علــى األرض، وردود فعــل إســرائيل وتهديــد تنظيــم داعــش والــدور اإليرانــي فــي تأجيــج التوتــرات. 

جتنّب التصعيد

تــرى أهرونهــامي بأنــه رغــم تصاعــد التوتــرات وازديــاد التواجــد األمنــي فــي إســرائيل والضفــة الغربيــة خــالل األســابيع 

ــي  ــالمي ف ــاد اإلس ــة اجله ــدد حرك ــم ته ــرائيل، ول ــى إس ــف عل ــالق القذائ ــاس بإط ــدد حم ــم ته ــة، ل ــة املاضي القليل

ــارة  ــى زي ــود عل ــل« بعــض عناصرهــا. ومــن جهتهــا؛ امتنعــت إســرائيل عــن فــرض قي فلســطني باالنتقــام بعــد »مقت

الفلســطينيني للحــرم الشــريف. ومــن الواضــح أن أيــاً مــن الطرفــني ال يريــد تكــرار النــزاع العســكري الــذي دار فــي أيــار/

مايــو 2021. وعلــى الرغــم مــن أن الشــهر احلالــي ســيكون شــديد التوتــر، فمــن احملتمــل أن يتالشــى الضغــط مــع اقتــراب 

نهايــة شــهر رمضــان.

ــزاع  ــن الن ــوع م ــك الن ــوب ذل ــب نش ــى جتن ــاس إل ــه حم ــعت في ــذي س ــت ال ــي الوق ــه ف ــت بأن ــرى ليفي ــل، ي ــي املقاب ف

ــن  ــداً ع ــف أب ــم تتوق ــا ل ــي، إاّل أنه ــو املاض ــي أيار/ماي ــزة ف ــي غ ــا ف ــاح معقله ــذي اجت ــاق ال ــع النط ــكري الواس العس

االســتعداد »للعنــف« فــي إســرائيل والضفــة الغربيــة. فكانــت تزيــد باســتمرار حتريضهــا علــى »واتســاب« و«تلغــرام« 

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــي اجلماع ــاس ه ــات أن حم ــذه التطبيق ــتخدمي ه ــن مس ــد م ــى العدي ــث ادّع ــرى، حي ــات أخ ومنص

ــطينيني. ــن الفلس ــاع ع ــّدم للدف تتق

كمــا يحاجــج العمــري بــأّن الوضــع ال يــزال متقلبــاً، وقــد ينشــب بســهولة نــزاع جديــد بســبب اإلجــراءات التــي تنفذهــا 

ــي  ــل حركَت ــتمرة داخ ــة املس ــامات الداخلي ــتوطنني، وأدت االنقس ــف املس ــة أو عن ــر األمني ــادة التدابي ــل زي ــرائيل مث إس

حمــاس وفتــح إلــى تعزيــز حالــة عــدم اليقــني.

تهديد داعش

ــذار  ــرس إن ــة ج ــرة مبثاب ــي اخلضي ــارس ف ــي 27 آذار/م ــش« ف ــم »داع ــذه تنظي ــذي نف ــوم ال ــامي، كان الهج ــا ألهرونه وفق

ملســؤولي األمــن اإلســرائيليني. ففــي الســابق؛ كانــوا يركــزون علــى اجلانــب اإلجرامــي للعنــف نظــراً للعــدد الكبيــر مــن 

البنــادق واجلرائــم املتزايــدة فــي األحيــاء العربيــة، لذلــك تراجــع تهديــد تنظيــم »داعــش« إلــى أســفل ســّلم أولوياتهــم. 

وقــد ارتكــب جهــاز األمــن العــام اإلســرائيلي »الشــاباك« والشــرطة خطــأً، إذ لــم يــدركا بشــكل كاف خطــر إيديولوجيــة 

ــي مت  ــة فــي املناطــق الت ــر القانوني ــرة مــن األســلحة غي ــات الكبي ــى الكمي ــة إل ــة اإلســالمية« باإلضاف ــم »الدول تنظي



لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف كــز األبحــاث ا  مخرجــات مرا

التخلــي عنهــا أساســاً، وبــدأت الشــرطة تفهــم اآلن خطــورة الوضــع وتقــوم بقمــع تهريــب األســلحة مــن األردن ولبنــان 

وســيناء. 

ــات  ــى ســّلم األولوي ــى أعل ــرة التنظيــم مجــدداً إل ــه حــني دفعــت الهجمــات األخي ــرى ليفيــت بأن مــن جهــة أخــرى، ي

ــى فــي  ــرة، حت ــا الصغي ــني واخلالي ــه مــن الصعــب إيقــاف املهاجمــني الفردي ــة فــي إســرائيل، تبقــى احلقيقــة أن األمني

احلــاالت التــي يكــون فيهــا األفــراد حتــت مراقبــة الدولــة أساســاً. أمــا عــدد مناصــري تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« فــي 

إســرائيل فقليــل نســبياً، لذلــك مــن غيــر الواضــح مــا إذا كان هــذا التهديــد ســيزداد فــي املســتقبل القريــب.

دور إيراني وحماس مقّسمة 

وفقــا ألهرونهــامي، يتكهــن البعــض بــأن إيــران تقــف وراء بعــض الهجمــات األخيــرة. ورمبــا حتــاول »حمــاس« التقــرّب مــن 

إيــران وخالياهــا فــي الضفــة الغربيــة، أو رمبــا تدفعهــا طهــران إلــى تنفيــذ املزيــد مــن الهجمــات خــالل األعيــاد. وهنــاك 

أيضــاً مهاجمــون منفــردون غيــر مرتبطــني بــأي جماعــة أو دولــة، وكالعــادة يشــكل »حــزب اهلل« مصــدر قلــق، لكــن مــن 

غيــر املرجــح أن يهاجــم إســرائيل علــى املــدى القريــب.

مــن جهتــه، يحاجــج ليفيــت بــأّن أحــد العوامــل التــي يجــب أن تأخذهــا الســلطات فــي االعتبــار هــو أن قيــادة »حمــاس« 

ليســت موحــدة، فالرئيــس إســماعيل هنيــة، ومســؤول غــزة يحيــى الســنوار، ونائــب رئيــس املكتــب السياســي صالــح 

العــاروري   مقربــون جــداً مــن إيــران ويعملــون غالبــاً مــع كل مــن »فيلــق القــدس« التابــع لـــ »احلــرس الثــوري اإلســالمي« 

اإليرانــي و»حــزب اهلل«. ومــع ذلــك، يريــد خالــد مشــعل، رئيــس الفــرع اخلارجــي للحركــة، أن تتمســك »حمــاس« بجذورهــا 

ــرى أن مســتقبل احلركــة مرتبــط  ــران التــي يقودهــا الشــيعة، ويرحــب بالدعــم اإليرانــي لكنــه ي الســنية أكثــر مــن إي

بالــدول اخلاضعــة للُحكــم الســني.

ويؤثــر هــذا االنقســام الداخلــي علــى عمليــة صنــع القــرار داخــل »حمــاس« حــول أعمــال »العنــف« بشــكٍل خــاص، ألن 

كالً مــن هــؤالء القــادة ميلــك القــدرة علــى دعــم اخلاليــا »اإلرهابيــة«، فالســنوار هــو األقــرب إلــى »كتائــب الشــهيد عــز 

الديــن القســام«، لكــن العناصــر التابعــة ملشــعل ميكــن أن تشــن هجمــات خاصــة بهــا مــن الضفــة الغربيــة أو لبنــان. 

ويتفــق كل مــن هنيــة والســنوار والعــاروري مــع إيــران علــى ضــرورة تنفيــذ املزيــد مــن العمليــات، لكنهــم يفضلــون إبقــاء 

العنــف محصــوراً فــي الضفــة الغربيــة وإســرائيل، وأحــد أســباب ذلــك هــو أملهــم فــي احلفــاظ علــى تدفــق األمــوال 

القطريــة إلــى غــزة ومتكــني ناخبيهــم مــن االحتفــاظ بوظائفهــم داخــل إســرائيل، لذلــك، فمــن غيــر املرجــح أن يتجــدد 

إطــالق القذائــف مــن غــزة فــي الوقــت احلالــي. لكــن فــي حــال اتســاع نطــاق »العنــف«، يخشــى بعــض اخلبــراء أن تطلــق 

ــني  ــر نشــاطاً فــي مخيمــات الالجئ ــة مــن مشــعل أكث ــت العناصــر املقرب ــث كان ــان، حي ــف مــن لبن »حمــاس« القذائ

الفلســطينيني، وقــد تكــون حريصــة علــى فتــح جبهــة أخــرى وإثبــات نفــوذه.

فــي اخلتــام، يجمــع اخلبــراء الثالثــة علــى أنـّـه رغــم قلــة الدعــم الفلســطيني النتفاضــة شــاملة وللجهــود اإلقليميــة املبذولــة لتجنــب التصعيــد، 

إال أن الوضــع ال يــزال هشــاً، ومــن املمكــن أن يــؤدي االقتصــاد الضعيــف فــي الضفــة الغربيــة وغــزة واليــأس العــام إلــى نشــوب نــزاع أوســع نطاقــاً.


