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ویژه شهر قدس بودیم. انجام دو عملیات یتی در کرانه باختری رود اردن بههای امنماه رمضان امسال شاهد تشدید تنش

امنیتی  نداشتند، پیام مهممقاومت وابستگی  های شناخته شدهیک از گروههیچ هایی که بهاستشهادی توسط فلسطینی

نایاب در صحنه  گذشته به یک پدیده در دهه« عملیات استشهادی»ویژه اینکه داشت؛ بهبرقدس دربرای رژیم اشغالگر 

کردند، تسلط باالی اطالعاتی و امنیتی اسرائیل فلسطین احساس می گران حوزهفلسطین مبدل شده بود و همه تحلیل

گونه عملیات ین رژیم، عمالً امکان هران( با او همکاری جناح سازشکار فلسطینی )دستگاه امنیتی تشکیالت خودگرد

 ویژه یا استشهادی را منتفی کرده است. 

 و ساکنان محلهافراطی  این دو عملیات استشهادی، شاهد درگیری و تنش میان شهروندان صهیونیستدر کنار 

های شیخ جراح از خانه های منطقهخواهان اخراج فلسطینیهای افراطی شیخ جراح در شهر قدس بودیم. صهیونیست

ها اسنادی در حالی که فلسطینینشین بوده است؛ درر گذشته یهودیکردند که این منطقه دخود بودند و استدالل می

هایشان را در زمان تسلط دولت اردن بر این منطقه، از اردن خریداری ها و خانهداد، زمیناختیار داشتند که نشان می

ماه  27شیخ جراح و مصادف شدن این ماجرا با روز جهانی قدس و شب  ها علیه ساکنانتاند. خشونت صهیونیسکرده

نشینان به را علیه شهرک های کرانه باختری و شهر قدسمبارک رمضان، وضعیت را کامالً امنیتی کرد و فلسطینی

ح تشدید شد و این موضوع، های افراطی، درگیری در شیخ جرانفع صهیونیستآورد. با ورود پلیس اسرائیل بهخروش در

ها، در روز جهانی قدس و در مسجداالقصی به اوج ها و واکنشالمللی پیدا کرد. این درگیریای و بینانعکاس منطقه

 ها داشت.خود رسید و پلیس اسرائیل نیز برخورد خشنی با فلسطینی

شیخ جراح، اقدام به تعیین  طقهمنهای مقاومت در غزه در حمایت از فلسطینیان شهر قدس و در ادامه، گروه

 ،العجل برای رژیم صهیونیستی جهت خروج از شیخ جراح و توقف خشونت در مسجداالقصی کردند و نهایتاً مقاومتضرب

کار قرار داد. پاسخ متقابل اسرائیل  ویژه در عسقالن، اشدود و بئر السبع را در دستورنشینان بهعلیه شهرک پرتاب موشک

موشک به مناطق مختلف فلسطین اشغالی  2000های مقاومت تاکنون بیش از در غزه شد. گروه موجب بروز جنگ

توجهی های جدید عملیاتی، میزان موفقیت حمالت موشکی مقاومت به شکل قابلاند که با توجه به تاکتیکپرتاب کرده

 ور کرده است.جمله گنبد آهنین عبهای پدافندی رژیم صهیونیستی ازمافزایش یافته و از سیست
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سوی رژیم اسرائیل علیه نوار غزه، مقاومت نیز حمالت خود را در جغرافیای فلسطین اشغالی توسعه داد و با با تشدید حمالت از

سوی حماس و جهاد کیلوگرم از 250کیلومتر و سرجنگی  250هایی با برد آویو را هدف قرار داد. موشکها، تلحجم وسیعی از موشک

 ا با چالش مهمی مواجه کرده است.اسالمی، محاسبات امنیتی قبلی رژیم صهیونیستی ر

 

 ارزيابی و تحلیل

هایی که اعراب ساکن و در واکنشیخ جراح، بروز مجدد جنگ با غزه ش سجداالقصی و محلهالمقدس، مهای اخیر در بیتدر درگیری

محاسبات راهبردی اسرائیل امنیتی فلسطین اشغالی و تغییر در  به این وضعیت داشتند شاهد تحوالت مهمی در معادله 1948مناطق 

 شرح زیر قابل ارزیابی است:این تحوالت به هستیم؛ عمده

عملیاتی خاص است. عدم  کیفیت تحرکات اخیر در کرانه باختری رود اردن، متفاوت از تحرکات سابق و معطوف به نتیجه .1

هاست یت یک هدف مشترک برای فلسطینیها به پذیرش این وضعنشینی از وضعیت فعلی شیخ جراح و وادار کردن صهیونیستعقب

 اند. ها را متوقف کردهروند تهاجمی صهیونیست ،که تا حدود زیادی موفقیت حاصل شده و حداقل

های های رسمی فلسطینی، موجب یک درگیری وسیع شد و توانست بین گروهبرای اولین بار تحرکات مردمی خارج از گروه .2

های مقاومت به حمایت از تحرک مردمی جام ایجاد کند. حماس، جهاد اسالمی و سایر گروهفلسطینی نیز بر روی هدف مشترک انس

 به میدان آمدند و فتح نیز مجبور به همراهی شد.

آیند، با تحرکات حساب میاکنون به لحاظ ظاهری شهروندان اسرائیل بهکه هم 1948همراهی اعراب ساکن مناطق  .3

های گذشته است. اعرابی که شریف و در حمایت از مردم غزه، یک اتفاق بسیار نادر در دهههای مستقر در کرانه و قدس فلسطینی

نشینان و پلیس اسرائیل درگیر اند، امروز با تأکید بر هویت فلسطینی خود، با شهرکاسرائیل استحاله شده شد در جامعهاحساس می

شاهد مهمی بر  «شهرک اللد»کنند؛ اتفاقات رژیم صهیونیستی خارج میامنیتی  طور موقت از سیطرهشوند و برخی از مناطق را بهمی

 درآمد. 48این شهرک به کنترل اعراب منطقه  این ماجراست که طی آن،

وکیفی، محاسبات راهبردی رژیم صهیونیستی را تغییر داد. یلحاظ کمّها بهحجم حمالت موشکی مقاومت و تحوالت موشک .4

های کردند، بود و بالعکس چالشها در چند سال اخیر تصویر میسیار فراتر از آنچه صهیونیستمیزان موفقیت حمالت موشکی ب

 تر شد.ویژه گنبد آهنین برجستههای پدافندی بهسامانه

آوری راهبردی مدیریت صحنه غزه و افکار عمومی و عملیات امدادی، تاکنون بسیار خوب و موفق بوده است؛ لذا میزان تاب .5

شود. این وضعیت به حماس اجازه های گذشته ارزیابی میغزه برای مدیریت جنگ فرسایشی علیه رژیم صهیونیستی باالتر از جنگ

 ند.کتحمیل دهد، شروط خود را به طرف صهیونیست می

بس قید و شرط آتشویژه مصر(، حامل فشارهای زیادی علیه مقاومت برای پذیرش بیای )بهمتأسفانه میانجیگران منطقه .6

هستند. تاکنون مقاومت تسلیم این فشارها نشده است ولی، در صورتی که تحرکات دیپلماتیک محور مقاومت و کشورهای همسو، به 

ای و های منطقهمساندازی مکانیامکان تحمیل شرایط دشوار بر حماس بعید نیست. بر این اساس، راهمیزان مطلوبی افزایش نیابد، 

ها در کنترل فشار کشورهای سازشکار عربی المللی مانند سازمان همکاری اسالمی و شورای حقوق بشر، کمک شایانی به فلسطینیبین

 خواهد نمود.
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های گذشته از بار در دههها برای اولینتی بسیار دشوار است و صهیونیستشرایط در صحنه سیاست داخلی رژیم صهیونیس .7

تشکیل یک کابینه ائتالفی عاجز هستند. چهار انتخابات پی در پی، نتوانسته تکلیف دولت را تعیین کند و بعد از ناکامی نتانیاهو در 

روشنی ندارد. لذا به احتمال بسیار زیاد، این پارلمان نیز  اندازتشکیل دولت ائتالفی، تعیین یائیر الپید برای تشکیل دولت نیز چشم

های بست سیاسی در داخل، در درگیریزمانی کمتر از دو سال اعالم خواهد گردید. بن منحل خواهد شد و انتخابات پنجم در فاصله

پایان در صحنه سیاست رج بیکنند با هرج و مهای اشغالی مؤثر بوده است؛ اعراب ساکن این مناطق احساس میداخلی سرزمین

 کنند.تر از پیش، بر هویت فلسطینی خویش تأکید میتر از گذشته است؛ لذا بیشتر و آزادانهداخلی، امکان ابراز وجود برای آنان فراهم

 

 

 

 

 

 
  


