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مقدمه 
نبـرد سـیف القـدس در دهـم مـاه مـه سـال 2021 آغـاز شـد و 12 روزه بعـد از آن در 21 همـان مـاه بـا 230 شـهید 
کـه بیشـتر آنهـا کـودک و زن بودنـد خاتمـه یافـت. ایـن نبـرد را می تـوان یکـی از مهـم تریـن رویداد هـای جبهه ی 
مقاومـت در دو دهـه اخیـر دانسـت. جنگـی کـه به اذعـان تمـام کارشناسـان نظامی و رسـانه های صهیونیسـتی با 
پیـروزی مقاومـت خاتمـه پذیرفـت و رژیـم صهیونیسـتی بدون دسـتیابی بـه هیچ هدفـی مجبور بـه پذیرش آتش 
بـس یـک طرفـه شـد. ایـن جنـگ کـه بـه نوبـه ی خـود بـی بدیـل بـود و توانایی هـای جدیـد مقاومـت را بـه رخ 
صهیونیسـت ها می کشـید، کفـه معادلـه نظامـی و سیاسـی را بـه سـمت جبهـه ی مقاومت سـنگین کـرد. جنگی که 
نسـبت به جنگ های گذشـته مقاومت فلسـطین گسـتره ی محیطی بیشـتری را شـامل می شـد و ابعاد گسـترده ای 
از بحـر تـا نهـر در سـرزمین های اشـغالی را در بـر می گرفت و نمونه درخشـانی در همکاری تمام فلسـطینیان سـاکن 

در سـرزمین های اشـغالی بـود. 

در ایـن مطلـب تـاش می شـود ابتـدا چگونگـی و علـت شـروع جنـگ بیـان شـود و بعـد از آن  ابعـاد سیاسـی و 
بسـترهایی کـه باعـث بـه وجـود آمدن این جنگ شـد را از دو دیدگاه فلسـطینی و اسـرائیلی برسـی کرده و سـپس 

نتیجـه  و پیامدهـای سیاسـی آن را بیـان کنیم.
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علت و چرایی شکل گیری جنگ سیف القدس
پـس از آنکـه رژیـم صهیونیسـتی بـه دلیـل سیاسـت های نئولیبرالیسـتی نتانیاهـو )نخسـت وزیـر وقـت رژیـم 
صهیونیسـتی( دچـار بحران اقتصادی شـد، در اثر آن طبقه متوسـط و ضعیف جامعه فشـار اقتصـادی زیادی متحمل 
شـد کـه در اثـر آن اعتراضـات ضـد دولتی گسـترده ای از جانـب خود صهیونیسـت ها شـکل گرفت. ایـن اعتراضات 
روز بـه روز بـا آشـکارتر شـدن فسـاد های نتانیاهـو شـعله ورتـر می شـد کـه نتیجـه ای جز کاهـش اقبـال عمومی به 
دولـت نتانیاهـو نداشـت. ایـن کاهـش اقبـال عمومی باعث شـد تـا احزاب مخالـف لیکود قـدرت بیشـتری بگیرند 
امـا نـه بـه گونـه ای کـه بتوانند محبوبیتی بیشـتر از لیکود کسـب کننـد. در نتیجه هیـچ حزبی نتوانسـت حد نصاب 
کرسـی برای تشـکیل دولت را کسـب کند.  این عامل باعث شـد نظام سیاسـی رژیم صهیونیسـتی دچار بن بسـت 

سیاسـی شـود کـه در تاریخ ایـن رژیم بی سـابقه بوده اسـت. 

پـس از برگـزاری 3 انتخـاب پیاپـی، بحـران همه گیـری )اپیدمـی( بیمـاری کرونا بـه آن افزوده شـد. در این شـرایط 
و بـرای کنتـرل بحـران بیمـاری کرونـا، نتانیاهـو  و رقیـب او بنـی گانتـص  تصمیم گرفتند دولت چرخشـی تشـکیل 
دهنـد تـا بتواننـد بـر بحران هـای پیـش آمـده تسـلت یابند. امـا بعد از گذشـت نزدیـک به یک سـال و نیـم از آغاز 
بـه کار کابینـه ائتافـی نتانیاهو-گانتـص، بـا کارشـکنی نتانیاهـو ایـن ائتـاف شکسـت خـورد و باعـث شـد بحران 
سیاسـی ادامـه پیـدا کنـد و انتخابـات رژیم صهیونیسـتی بـه دور چهـارم برسـد )משבר הקורונה – כשמגפה פוגשת 

משבר פוליטי, 2020(.

طوالنـی شـدن بحران سیاسـی رژیم صهیونیسـتی همزمان شـد با آغاز آمادگی گروه های فلسـطینی بـرای انتخابات. 
انتخاباتـی کـه بـه دلیـل کارشـکنی محمـود عبـاس، رئیس تشـکیات خودگـردان تاکنـون به تعویـق افتـاده و رژیم 
صهیونیسـتی از بیـم بـه قدرت رسـیدن حمـاس همـواره از موضع تشـکیات خودگـردان حمایت کرده و بـا دخالت 

در انتخابـات در آن کارشـکنی می کند.

در این دوره نیز رژیم صهیونیسـتی با کارشـکنی و بازداشـت افراد حماس در کرانه باختری و تهدید به بازداشـت های 
گسـترده، باعـث شـد ایـن انتخابـات نیـز به سـمت لغـو شـدن حرکت کنـد. این حرکـت رژیـم صهیونیسـتی باعث 

خشـم و درگیـر شـدن گروه های مقاومـت همچون حماس با رژیم صهیونیسـتی شـد. 

از ایـن رو نیروهـای مقاومـت کـه از کارشـکنی های رژیم صهیونیسـتی و تشـکیات خودگردان فلسـطین به سـطوح 
آمدنـد، تـاش کردنـد بـا ایجـاد اعتراض و درگیـری در کرانـه باختری و داخل سـرزمین هـای اشـغالی )اراضی 48(، 

رژیـم صهیونیسـتی را مجبـور بـه عقب نشـینی از مواضع خـود کنند.

ایـن دو رونـد فلسـطینی – اسـرائیلی کـه هـر کـدام در راه طی کردن مسـیر خود بودند، در مسـئله شـیخ جـراح  به 
یکدیگر گـره خوردند. 

در همیـن ایـام نتانیاهـو کـه در انتخابات دور چهارم 30 کرسـی را کسـب کرده بود نتوانسـت با احـزاب دیگر ائتاف 
کنـد و فرصـت الزم بـرای تشـکیل دولـت را از دسـت داد و یائیـر الپیـد رهبـر حـزب یش عتیـد و رقیـب وی مامور 
تشـکیل دولـت شـد. در نتیجـه نتانیاهـو نیـز بـرای آنکـه بتوانـد رای و نظـر مـردم و گروه هـای راسـتگرا را به خود 
جلـب کنـد و همچنیـن در رونـد تشـکیل دولت توسـط الپید اختـال ایجاد کنـد و گروه هـای راسـتگرا مخالف خود 
همچـون حـزب یمینـا بـه رهبـری نفتالـی بنت و حـزب تیکوا خدشـا به رهبـری گیدئـون سـعر را از الپیـد دور کند، 
بدیـن منظـور بـه صهیونیسـت های افراطـی نظیـر بـن گویـر و اسـموتریچ کـه از رهبـران گروه هـای کاهانیسـت و 
نماینـده کنسـت رژیـم صهیونیسـتی بودند، میـدان داد تـا علیه اعـراب اقدامات رادیـکال انجام دهنـد و به محات 

آنهـا حملـه کننـد )אז מה יוציא את נתניהו מהזירה? רק עסקה עם מנדלבליט, 2021(.  

ایـن گـروه هـا بـه رهبـری بن گویـر و اسـموتریچ و با پشـتیبانی پلیـس رژیم صهیونیسـتی و بـه بهانه حکـم تخلیه 
دادگاه رژیـم صهیونیسـتی در مـاه مبـارک رمضـان بـه محله ی شـیخ جـراح در بیت المقـدس هجوم بردنـد و تاش 
داشـتند مـردم ایـن محـل را از خانـه و کاشـانه خـود آواره کننـد. امـا ایـن عمـل صهیونیسـت ها بـا مقاومت جدی 

اهالـی محلـه شـیخ جـراح مواجـه شـد )פינוי המשפחות משייח ג’ראח: העליון מציע פשרה, 2021(. 
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ایـن مقاومـت سـبب درگیری هـای گسـترده در قـدس اشـغالی شـد. اهالـی شـیخ جـراح با اسـتفاده از شـبکه های 
مجـازی توانسـتند همراهـی بسـیاری از فلسـطینیان سـاکن کرانه باختـری و اعراب 48 را بدسـت آورند بـه گونه ای 
کـه بسـیاری از نماینـدگان لیسـت مشـترک )حزب عربـی کنسـت( در حمایت از اهالی شـیخ جراح وارد عمل شـدند 
و حتـی در اجتماعـات آنهـا شـرکت کردنـد. همچنین با اسـتفاده از شـبکه های اجتماعی موفق شـدند صـدای برحق 
خـود را بـه گـوش جهانیـان برسـانند. ایـن همراهـی فلسـطینیان بـا گروه هـای مقاومـت و همچنین مصمـم بودند 
صهیونیسـت های تنـدرو در اشـغال محلـه شـیخ جراح باعث شـد دامنـه درگیری ها گسـترش یابـد )המערכה שלא 

נגמרה: זירת הרשתות החברתיות ב״שומר החומות״, 2021(.

افزایـش و طوالنی تـر شـدن درگیری هـا ایـن فرصـت را بـه حمـاس و دیگـر گروه  هـای مقاومـت داد تـا بتواننـد بر 
رژیـم صهیونیسـتی کـه در متزلـزل تریـن حالـت سیاسـی خود بود، فشـار آورنـد. بدین منظـور گروه هـای مقاومت 
در جمعـه مـاه مبـارک رمضـان فراخـوان تظاهـرات در مسـجد االقصـی را دادنـد. تخمیـن زده شـد حـدود 70 هزار 
فلسـطینی در ایـن راهپیمایـی شـرکت کردنـد )לאחר 15 שנה, מאבק התושבים בשייח ג’ראח נגד פינויים הפך לסמל 

כלל פלסטיני, 2021(. 

امـا رژیـم صهیونیسـتی همچنـان بـه اقدامـات خصمانـه خـود ادامـه داد و در همیـن راسـتا پلیـس ایـن رژیـم بـه 
سـرکوب گسـترده مـردم محله شـیخ جـراح  پرداخـت. این درگیری هـا ادامه پیـدا کرد تـا اینکه ابوعبیده )سـخنگوی 
حمـاس( اعـام کـرد که رژیم صهیونیسـتی تا سـاعت 18، 10 مه فرصت دارد شـیخ جـراح را تخلیـه و خانه های مردم 
را بـه سـاکنان اصلـی اش پـس دهد، همچنیـن نوار صوتـی محمد ضیـف از فرماندهان نظامی حماس منتشـر شـد 
کـه از تمامـی فلسـطینیان بـرای مبـارزه بـا رژیـم صهیونیسـتی دعوت کـرد و رژیـم صهیونیسـتی را تهدید بـه اقدام 

متقابـل کرد.

در نهایـت بـا عـدم توجـه رژیـم صهیونیسـتی بـه هشـدارهای گروه هـای مقاومـت، ایـن گروه هـا در راس سـاعت 
18:07 10 مـه، 7 فرونـد موشـک بـه مناطـق یهـودی نشـین بیت المقدس شـلیک کردند )سـاکنان این مناطـق عمدتا 
صهیونیسـت هـا تنـدرو بودند(. بعد از آن سـخنگو گروه های مقاومت رسـما بـا خواندن بیانه ای، عملیـات گروه های 
مقاومـت موسـوم بـه  سـیف القـدس را اعـام کـرد. بـا آغاز ایـن عملیـات ، جنـگ 12 روزه رسـما آغاز شـد )מטחים 

כבדים נורו מעזה; חמאס: המטרה - בסיסי חיל האוויר, 2021(.

ابعاد  و بسترهای سیاسی شکل گیری جنگ 12 روزه از منظر رژیم صهیونیستی: 
جنـگ سـیف القـدس توانسـت تاثیـر گسـترده ای بر جهت گیری سیاسـی رژیـم صهیونیسـتی بگذارد بـه گونه ای که 
در پایـان ایـن جنـگ، نفتالـی بنـت رهبـر حـزب یمینا تنها با 7 کرسـی توانسـت سـکان نخسـت وزیری را بدسـت 
گیـرد و بـه نخسـت وزیـری بنیامیـن نتانیاهو با 30 کرسـی، کـه طوالنی تریـن دوره نخسـت وزیـری در تاریخ رژیم 
صهیونیسـتی بـود، پایـان دهـد.  امـا زمینه هـای شـروع ایـن جنگ و ابعـاد و اثـرات سیاسـی آن، ریشـه در بحران 
سیاسـی طوالنـی رژیم صهیونیسـتی دارد. بحرانی کـه با ظهور و پیدایش نئولیبرالیسـم در رژیم صهیونیسـتی با روی 

کار آمـدن بنیامیـن نتانیاهـو آغاز و روز به روز شـعله ورتر شـد.

سیاست های نئولیبرال، سیاست های بحران زا
بنیامیـن نتانیاهـو رهبـر حـزب راسـتگرای لیکـود که در تاریـخ ۱ آوریل ۲۰۰۹ ریاسـت کابینـه رژیم صهیونیسـتی را بر 
عهـده گرفـت ازهمـان ابتـدا شـروع کار خـود سیاسـت های نئولیبـرال را دنبـال می کـرد، سیاسـت هایی که توسـط 

نخبـگان مکتـب جهانـی شـدن طـرح ریزی شـده بود .

سیاست های نئولیبرالیسم داری ۴ مولفه مهم هستند که عبارت است:
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1. رهـا کـردن شـرکت های آزاد یـا شـرکت های خصوصـی از هـر محدودیتـی کـه توسـط دولـت وضع شـده باشـد. 
مانـع زدایـی بـرای ایجـاد آزادی بیشـتر بـرای تجـارت جهانی و سـرمایه گـذاری، کـه این اقدامـات بـدون توجه به 
 The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic( آسـیب های اجتماعـی انجـام می شـود

.)of Competition, 2014

2. دیـدن تمامـی مسـائل سیاسـی، اقتصـای، اجتماعـی و فرهنگـی از عینـک اقتصـادی. از نـگاه نئولیبرالیسـم بهتر 
اسـت همـه ی ابعـاد رفتـار انسـانی را اقتصـادی پنداشـت و فضاهای سیاسـی و فرهنگـی را حول بازار سـامان داد 

.)The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition, 2014(

3. نئولیبرالیسـم رقابـت را مهـم تریـن و بـا ارزش تریـن خصیصـه می دانـد ودلیل آن را این مسـئله عنـوان می کند: 
The Limits of Neo- )کـه در فرایندهـای رقابتـی می تـوان مشـخص کرد که چه کسـی و چه چیزی بـا ارزش اسـت 

.)liberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition, 2014

4. حـذف مفهـوم نفـع عمومـی وجایگزیـن آن بـا مفهوم مسـئولیت فـردی. ایـن مولفه ها باعث می شـود کـه طبقه 
متوسـط که پیشـران توسـعه ی هر کشـوری اسـت تضعیف شـود و جمعیـت این طبقه به سـمت طبقـات ضعیف تر 
منتقـل شـود و طبقـه فقیـر نیز به دلیـل عدم اعتقاد دولت هـای نئولیبرال بـه حمایت های اقتصادی از آن، بیشـترین 
 The Limits of( فشـار را تحمـل کنـد و در نتیجـه سیاسـت های آزاد اقتصـادی تنها طبقـه ثروتمند فربه تـر می شـود

.)Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition, 2014

در نتیجـه ایـن سیاسـت ها، یـک طبقـه کوچـک ثروتمنـد فربـه و یـک طبقـه بـزرگ فقیـر زیـر فشـار های سـنگین 
اقتصـادی ایجـاد می شـود و طبقـه متوسـط به شـدت ضعیف شـده و در اثـر آن به دلیـل افزایش اختـاف درآمد ها 
فاصلـه طبقاتـی بـه شـدت افزایـش می یابـد ایـن اتفـاق در طبقـه متوسـط و فقیـر جامعـه احسـاس نارضایتـی و 
تبعیـض ایجـاد می کنـد. کـه در اثـر ایجـاد ایـن احسـاس، گروه هـا و جنبش هـای معتـرض بـه وضعیـت فعلـی و 
دولـت ایجـاد می شـود کـه به دنبـال مقابله و مبـارزه با سیاسـت های دولت و افراد نئولیبرال و سـرمایه دار هسـتند 
کـه مقصـر وضعیـت وخیـم خـود می داننـد. بسـیاری ایـن پدیـده را کـه در بسـیاری از نقاط جهـان دیده می شـود 
پدیـده جهانـی شـدن از پاییـن می نامند. پدیـده ای که برخاف برقـراری نظم اقتصادی و سیاسـی نئولیبـرال تحمیل 
شـده توسـط نخبـگان جهانـی شـدن، شـیفته همپوشـی مبـارزه و مقاومـت در جمـع همبودهـای به حاشـیه رانده 
شـده جنبـش هـای اجتماعـی و کارگری، جنبش هـای اجتماعی طرفدار محیط زیسـت و بسـیار دیگر اسـت )جهانی 

شـدن از پایین, 1394(. 

اثرات نئولیبرالیسم بر رژیم صهیونیستی
رژیـم صهیونیسـتی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نشـد. با به اجـرا در آمـدن نئولیبرالیسـم قیمـت مسـکن و کاالهای 
اساسـی زندگـی به شـدت افزایـش یافت، افزایـش تعدیل نیـرو و افزایش جمعیت بـی کاران جامعه، ضعیف شـدن 
نظـام سـامت و افزایـش هزینه های درمـان، ضعیف و کاهـش نهادهای حمایتـی نظیر هیسـتادروت، عدم حمایت 
از دهک هـای پاییـن جامعـه و رهـا کـردن آنهـا، ارزش گـذاری شـهروندان )حتـی شـهروندان یهـودی( بـر اسـاس 
سرمایه هایشـان، افـت خدمـات عمومـی، افـت خدمـات زیـر بنایـی، تبعیـض و..... همـه ی ایـن عوامـل دسـت به 
دسـت هـم داد تـا طبقـه متوسـط و فقیـر جامعه زیر شـدید ترین فشـار اقتصـادی قرار گرفتـه و طبقه فقیـر جامعه 
روز بـه بـه روز بزرگ تـر شـود و فاصلـه طبقاتی به صـورت چشـمگیری افزایش پیدا کند و احسـاس تبعیض و فشـار 
روانـی جزئـی از زندگـی اسـرائیلی شـود. ایـن نتایـج باعث شـد تـا گروه هـا و جنبش ها متعـدد اجتماعـی، کارگری 
و دانشـجویی مخالـف و معتـرض دولـت کـه مخالـف رویکرد آن هسـتند، شـکل گیـرد تا رژیـم صهیونیسـتی نیز از 

جنبش هـای اعتراضـی و مقاومـت در مقابـل نئولیبرالیسـم بی بهـره نماند. 

رژیم صهیونیستی گرفتار در بحران سیاسیت های نئولیبرال نتانیاهو
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اولیـن هسـته شـکل گیـری ایـن سـنخ از اعتراضـات و جنبش هـای مقاومـت اجتماعی-کارگـری در ژوئیه سـال2011 
شـکل گرفـت، زمانـی کـه در در ابتـدا گروه هـا و جنبش هـای کارگـری و دانشـجویی در اعتـراض بـه گرانی مسـکن 
تجمـع خـود را آغـاز و صدهـا هـزار نفـر در میـدان روچیلـد تـل آویـو اردو کشـی خیابانـی کـرده و با چـادر زدن در 
آن اعتـراض خـود را آغـاز کردنـد. اگرچـه دامنـه اعتراضـات در نهایـت بـا حضـور لیدرهـای سیاسـی ایـن جریانات 
همچـون یائیـر الپیـد در کابینه تشـکیل شـده توسـط نتانیاهـو در آن سـال ها و همچنین نبـود نقطه اشـتراک بین 
همـه گروه هـای اجتماعـی و سیاسـی کاهـش و در آخـر در سـال ۲۰۱۲ آتش اعتراضـات فرو نشسـت )עשור למחאה 

החברתית- האם מחאות הן כלי אפקטיבי?, 2021(.

ایـن اعتراضـات را می تـوان آغـازی بـر مقاومـت بخشـی از جامعـه رژیـم صهیونیسـتی در مقابـل سیاسـت های 
نئولیبرالیسـم دانسـت. امـا نتانیاهـو تاش داشـت سیاسـت های نئولیبرال مدنظر خـود را همچنان پیگیـری کند که 
ایـن عاملـی بـرای ازسـرگیری اختـاف بـا گروه هـای میانـه و چپ شـد. بـه گونه ای کـه یائیر الپیـد یکـی از رهبران 
مخالـف نتانیاهـو و وزیـر وقـت دارائـی کـه در نتیجـه اعتراض ها توانسـته بـود در کابینه حضـور پیدا کنـد، به دلیل 

اختافـات گسـترده بـا نتانیاهو بر سـر مسـائل اقتصـادی و سیاسـی از کابینه اسـتعفا داد. 

حرکت هـای سیاسـی از ایـن دسـت باعـث نشـد نتانیاهـو از سیاسـت های نئولیبرال خود دسـت بکشـد و با همان 
شـتاب اولیـه همـان سیاسـت ها را دنبـال می کـرد بـا ایـن تفـاوت کـه هرچـه زمان به سـمت جلـو می رفت فشـار 
اقتصـادی بـر طبقـه متوسـط و فقیـر جامعه رژیم صهیونیسـتی افزایش بیشـتری می یافـت و همچنیـن در مقابله با 
جبهـه مقاومت شکسـت های بیشـتری کسـب می کرد )شکسـت سـنگین در جبه ی غزه، رسـیدن نیروهـای جمهوری 
اسـامی بـه مرزهای رژیم صهیونیسـتی و احسـاس خطر جـدی جامعه اسـرائیل از حضور ایـران در مرزهایش(. این 

عوامـل باعـث شـد جرقه اعتراضـات جدید از فوریه سـال ۲۰۱۸ آغاز شـود.

رژیم صهیونیستی غرق در فساد 
عـاوه بـر عوامـل گفتـه شـده فسـاد های نتانیاهـو )نخسـت وزیر وقـت رژیـم صهیونیسـتی( نیـز عاملی بـر بحران 

سیاسـی بـود. فسـاد های وی را اگـر بخواهیـم بـه صـورت مختصـر بیـان کنیـم به شـرح زیر اسـت: 

نتانیاهـو از سـال ۲۰۱۳ تاکنـون بـه چندین فسـاد اقتصادی متهم شـده اسـت همچـون پرونـده 1000،2000،4000  که 
در خصـوص اخـذ و پرداخت رشـوه و رانت اقتصادی و فسـاد اسـت. امـا بارزترین پرونده وی، پرونده ۳۰۰۰ موسـوم 
بـه ماجـرای زیردریایی ها اسـت کـه مربوط به خریـد زیردریایی های دلفیـن از آلمان  اسـت )פרשת הצוללות עוברת 
מבדיקה לחקירה, נתניהו אינו חשוד, 2017( کـه در آن نتانیاهـو بـه پولشـویی، اخـذ و پرداخـت رشـوه و فسـاد متهم 
اسـت. ایـن پرونـده باعـث شـد از تابسـتان ۲۰۱۹ اعتراضات به شـکل جدی تری پیگیـری شـود )ראיון בלעדי “נתניהו 

חייב להיחקר בפרשת הצוללות”, 2019(.

افزایش تنش های داخلی بی سابقه در رژیم صهیونیستی
امـا آغـاز اصلـی تنش ها در سـرزمین های اشـغالی و شـروع بحران داخلی ناشـی از انباشـت فشـار روانـی در جامعه 
صهیونیسـتی از تاریـخ 19 مـارس 2020 پـس از انتخابـات کنسـت بیسـت وسـوم آغاز شـد. در ابتـدا معترضان برای 
اعتـراض مقابـل کنسـت رژیـم صهیونیسـتی و بعدها عـاوه برآن در میـدان رابین و میدان هابیما هرشـنبه شـب ها 
در تقاطـع بالفـور و رابیـن )مقر نخسـت وزیری در رژیم صهیونیسـتی( تجمـع می کردنـد )אלפים בהפגנה נגד נתניהו 

בת”א: “תתפטר”, 2019(. 

شـهرهایی کـه  اعتراضـات در آن برقـرار و از کانون هـای اصلـی  بحرانـی محسـوب می شـد عبـارت بـود از:  تل آویو 
–عفـوال – ایلـت – روش پینـا – حیفا– کفر قاسـم – بئر شـوع – هود هاشـارون – ناهاریا-اللـد )מאות מפגינים מול 
בתיהם של גנץ, אדלשטיין וארדן: “רומסים את הדמוקרטיה”, 2020(. ایـن اعتراضـات جنبـه بیـن المللـی نیـز پیـدا کرد 
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و در برخـی کشـورها نیـز ایـن اعتراضات شـکل گرفـت که این کشـور ها عبارت انـد از: آلمان در شـهر برلیـن، ایاالت 
متحـده آمریـکا در شـهرهای سانفرانسیسـکو و نیویـورک، انگلسـتان در شـهر لنـدن )ניו יורק, לונדון וסן פרנסיסקו: 

ההפגנות נגד נתניהו מתרחבות אל מעבר לים , 2020(. 

متعرضـان عـاوه بـر حضـور در میادیـن، تقاطـع، خیابان هـا و پل هـا که در برخـی از روزها بـه 1219 نقطه در سراسـر 
رژیـم صهیونیسـتی می رسـید، مقابـل خانـه مسـئوالن کشـوری و لشـگری رژیم صهیونیسـتی بـرای اعتـراض تجمع 
می کردنـد. ایـن تجمعـات مقابـل خانه  بنی گانتـص وزیر جنگ و وزیر دادگسـتری و معاون نخسـت وزیری)سـابق(، 
یوئـل ادلشـتاین وزیـر بهداشت)سـابق(، گیدعـون سـعر رهبـر حـزب تیکـوا خدشـا و وزیـر آمـوزش و وزیـر کشـور 
)سـابق(، گابـی اشـکنازی وزیـر خارجـه )سـابق(، امیـر اوخانا وزیر امنیت اسـرائیل )سـابق(، گیـاد آردن سـفیر رژیم 
صهیونیسـتی در سـازمان ملـل و آمریـکا، رئـم شـفا نماینـده فعلـی حـزب کارگـر و نماینده سـابق حزب آبی وسـفید 
در کنسـت انجـام می شـد )מאות מפגינים מול בתיהם של גנץ, אדלשטיין וארדן: “רומסים את הדמוקרטיה”, 2020( . 

شخصیت نتانیاهو، عاملی برای گسست سیاسی
در ایـن زمـان کـه فضای سیاسـی رژیـم صهیونیسـتی در وضعیـت شـکننده  و بحرانی قرار داشـت، خود شـخصیت 
نتانیاهـو نیـز بـر تشـدید ایـن بحـران موثر بـود. شـخصیت خـود رای و دیکتاتـور مآبانـه وی و عدم بها بـه دیگران 
و دخالت هـای غیـر قانونـی و بـی راه و غیـر مرتبط خانـواده وی در امـور حکومتی و اجرایی، باعث شـد بسـیاری از 

اطرافیـان وی از او دور شـوند.

گیدئـون سـعر کـه از اعضـای بلنـد پایـه حزب لیکـود بود با چنـدی دیگر از اعضـای حزب لیکـود )برخی از ایـن افراد 
از وزرای بلنـد پایـه رژیـم صهیونیسـتی و جزئی از شـخصیت های برجسـته راسـتگرای این رژیم بودنـد( از حزب جدا 
شـدند و حـزب جدیـدی بـه نـام تیکـوا خدشـا را ایجاد کردنـد و یا ایلت شـاکد )مسـئول دفتـر نتانیاهـو( و نفتالی 
بنـت )نخسـت وزیـر کنونـی رژیم صهیونیسـتی( از حـزب لیکود جدا شـدند و حزب یمینـا را ایجاد کردنـد و یا حزب 
اسـرائیل بیـت نـو )حزبی اسـت کـه توسـط صهیونیسـت های روس زبان ایجاد شـد و بیشـتر روس  زبانـان جامعه 
رای آن را شـکل می دهنـد( کـه رهبـری آن را لیبرمـن  برعهـده دارد و از متحدیـن لیکـود به شـمار می رفـت به حزب 
مخالـف لیکـود تبدیـل شـد، بـه گونـه ای عـدم همراهـی آن باعث شـد حـزب لیکـود در ایجـاد ائتاف با مشـکات 

روبه رو شـود. فراوانی 

همـه ایـن عوامـل باعـث شـد نظام سیاسـی رژیـم صهیونیسـتی در متزلزل تریـن دوره تاریخـی خود قرارگیـرد. این 
شـرایط عاملی شـد تا جناح راسـت رژیم صهیونیسـتی به خصوص صهیونیسـت های تندرو در حالت انزوا سیاسـی 
قـرار گیرنـد و عمـا قـدرت را از دسـت داده ببیننـد. بـه همیـن منظـور گروه های تندرو دسـت بـه اقدامـات رادیکال 
علیـه اعـراب زدنـد تـا دوباره بتواننـد جناح چپ سیاسـی در رژیم صهیونیسـتی را تحت فشـار قرار دهنـد و آن ها را 
از ائتـاف بـا احـزاب عربـی دور کننـد تا الپیـد  و گروهای چپ گـرا دیگر و احزاب میانـه گرا با یکدیگـر دچار اختاف 

شـوند )48% מהציבור תומכים בממשלה בתמיכה מבחוץ של המפלגות הערביות, 2021(.

بدیـن منظـور گروه هـای کاهانیسـت بـه رهبـری اسـموتریچ و بـن گویـر بـا کمک پلیـس این رژیـم به محله شـیخ 
جـراح واقـع در قـدس اشـغالی حملـه کردنـد تـا مـردم و سـاکنان فلسـطینی آنجـا را از خانه و کاشـانه خـود خارج 
کننـد کـه بـا مقاومت تاریخی فلسـطینیان سـاکن در شـیخ جراح مواجه شـدند. ایـن مقاومت همراه با همبسـتگی 
سراسـری فلسـطینیان روبه رو شـد. مقاومت فلسـطینیان بعد از گذشـت چند روز در سراسـر فلسـطین گسترده شد. 
مقاومتـی کـه گسـتردگی آن از کرانـه باختـری تـا نـوار غـزه تـا سـرزمین های 48 بود کـه به نوبـه خود اولیـن باری 
بـود کـه ایـن اتفـاق در سـرزمین های اشـغالی رخ مـی داد )תיעוד משייח ג’ראח: רכב הוצת - יהודים מחפים אחד על 

השני עם אקדחים שלופים, 2021(. 

بـا گسـترش حجـم درگیـری و خشـونت بعـد از چنـد روز، ایـن درگیر هـا تبدیـل بـه یـک جنـگ تمـام اعیار شـد که 
گروه هـای مقاومـت آن را “سـیف القـدس”) شمشـیر قـدس( نـام گـذاری کردند.
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امـا آنچـه در ایـن جنـگ اهمیـت دارد، ایـن اسـت کـه نتانیاهـو در ایـن جنـگ نتوانسـت همراهـی افـکار عمومی  
صهیونیسـت ها را بـا خـود همـراه کنـد  به گونـه ای که نزدیـک به نیمـی از صهیونیسـت ها معتقد بودنـد وی جنگ 
را بـرای رسـیدن بـه اهـداف سیاسـی و شـخصی خـود بـه راه انداخـت. در نظرسـنجی انجـام شـده توسـط مرکـز 
صهیونیسـتی IDI  کـه یکـی از نظرسـنجی معتبـر از نـگاه صهیونیسـت ها در مـورد جنـگ سـیف القـدس اسـت در 
خصـوص دیـدگاه اقشـار مختلـف در رژیـم صهیونیسـت و دیگاه آنـان در مـورد جنگ 12 روزه منتشـر شـده، در این 

خصـوص به شـرح زیر اسـت:

     

ایـن نمـودار که توسـط مرکز IDI طراحی شـده نشـان می دهـد در کل جامعه رژیم صهیونیسـتی )مجمـوع اعراب 48 
و یهودیـان( 45 درصـد معتقـد هسـتند بنیامیـن نتانیاهـو این جنگ را برای رسـیدن به منافع شـخصی خـود ایجاد 

کـرد )و همچنیـن به خاطر رسـیدن به منافع شـخصی و سیاسـی خود باعث شکسـت رژیم صهیونیسـتی شـد(.

شرح ریز این جامعه آماری به شرح زیر است: 

در کل جامعـه رژیـم صهیونیسـتی 41 درصـد )کـه از ایـن میـزان حـدود 23 درصد از یهودیان راسـت گـرا، 56 درصد 
از یهودیـان میانـه، 87 درصـد از یهودیـان چـپ گـرا هسـتند( اعتقـاد داشـتند کـه نتانیاهو برای رسـیدن بـه منافع 
شـخصی و سیاسـی خـود ایـن جنگ را آغاز کرد و در آن شکسـت خـورد )מה חושב הציבור הישראלי על ניהול מבצע 
שומר החומות?, 2021(. 63 درصـد از اعـراب  سـاکن در سـرزمین های اشـغالی نیـز )اعـراب 48( بر ایـن اعتقاد بودند 
)מה חושב הציבור הישראלי על ניהול מבצע שומר החומות?, 2021( که به نوبه ی خود جالب و حائز اهمیت اسـت و 
نشـان می دهـد سیاسـت های کابینـه وی در خصـوص جذب این اعـراب و دورکردن آنهـا از آرمان آزادسـازی قدس، 

شکسـت خورده است. 

ایـن آمـار نشـان می دهـد نتانیاهـو و دیگـر همراهـان وی بـا ایجـاد ناآرامـی و نفـرت پراکنـی علیه فلسـطینیان و 
تحریـک گروه هـای مقاومـت در غـزه )بـه تعبیرگروه هـای مقاومـت، بـازی با آتـش( نتوانسـتند همراهـی حداکثری 
جامعـه را بدسـت آورنـد و حتـی برخـی از راسـتگرایان در رژیـم صهیونیسـتی نیز نتانیاهـو را آغاز کننـده جنگ برای 
رسـیدن بـه منافع شـخصی اش می دانسـتند که ایـن نتیجه، خاف همـه اهداف و مقاصد سیاسـی بود کـه نتانیاهو 
و کابینـه ی وقـت رژیم صهیونیسـتی قصد رسـیدن بـه آن را داشـتند )כל מי שחי בעזה יודע: המלחמה האחרונה רק 

חיזקה את חמאס, 2021(.

شرح نمود در متن زیر آورده شده است 
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در ادامـه درگیری هـا نتنهـا صهیونیسـت ها همـراه بـا دولـت نتانیاهـو نشـدند بلکـه روز بـه روز انتقـادات علیه وی 
 .)2021 ממוגנים,  לחדרים  פונו  המשכן  באי  הופסקו,  בכנסת  הדיונים  ירושלים:  לעבר  הירי  רקע  )על  یافـت  افزایـش 
شـهرک نشـینان شـهرک های اسـقان و اشـدود )که آمـاج حمات مقاومت قـرار داشـتند( نتانیاهو را فـردی دروغگو 
و فریبـکار خطـاب می کردنـد و بـا ناکارآمـد دانسـتند گنبـد آهنیـن، در مصاحبـه بـا شـبکه های رژیـم صهیونیسـتی 
اقدامـات نتانیاهـو را بـی ثمـر دانسـته و اظهـار داشـتند وی تنهـا وعده هـای دروغ بـه آنهـا داده و هیـچ اقـدام 
موثـری در جهـت مقابلـه بـا موشـک های گروه هـای مقاومـت نکـرده و اقدامـات وی تنهـا جنبـه تبلیغاتـی داشـته 
اسـت )n12, 2021(. ایـن انتقـادات تنهـا در ایـن سـطوح باقـی نماند و بسـیاری از فرماندهان و افسـران بازنشسـته 
رژیـم صهیونیسـتی انتقـادات گسـترده ای علیـه نتانیاهـو داشـتند بـرای مثال یائیـر گـوالن از فرماندهـان رده باالی 
بازنشسـته ارتـش رژیم صهیونیسـتی که در رده هـای مختلف فرماندهی قرار داشـته، در اظهاراتـی در خصوص جنگ 
12 روزه، تنـش  و درگیری هـا بـا اعـراب کرانـه باختـری را ناشـی از اقدامـات از پیـش طراحـی شـده نتانیاهـو بـرای 

اهـداف انتخاباتی دانسـت. 

در نتیجـه ایـن هجمـه و فشـار افـکار عمومی، رژیم صهیونیسـتی مجبور شـد با پذیرش شکسـت و عقب نشـینی از 
مواضـع خود در مسـئله ی شـیخ جـراح، آتش بـس یک طرفه اعـام کند. 

اما این شکسـت به همین جا محدود نشـد. بعد از شکسـت درجنگ، تغییر دولت به مطالبه بیشـتر صهیونیسـت ها 
تبدیـل شـد. احزابـی کـه نتانیاهـو تـاش داشـت از ائتـاف با رغیـب خـود یائیر الپیـد دور کنـد و به همیـن دلیل 
جنـگ خونیـن 12 روزه را بـه راه انداخـت، بـه ائتـاف نزدیک تـر شـدند و در نهایـت الپیـد توانسـت ائتـاف خود را 
تشـکیل دهـد. نتیجـه که پایـان دهنده بیـش از یک دهه حکومـت نتانیاهو و شکسـت از گروه هـای مقاومت بود. 
بـازی بـا آتشـی کـه در نهایت خود نتانیاهـو و در ادامه رژیم صهیونیسـتی را در آن سـوزاند )אז מה יוציא את נתניהו 

מהזירה? רק עסקה עם מנדלבליט, 2021(.

بعـد از تشـکیل ائتـاف، بـر خـاف تصـورات به جـای یائیر الپیـد رهبـر ائتاف، نفتالـی بنت رهبـر حزب یمینـا تنها 
با 7 کرسـی توانسـت عنوان نخسـت وزیـری را کسـب کنـد ) )ממשלת ישראל ה--36 פוטנציאל להחזרת הנורמליות, 
2021, 2021(. پدیـده ای کـه نشـان دهنـده شکسـت سـاختار سیاسـی رژیم صهیونیسـتی بعد از جنگ سـیف القدس 
اسـت. اتفاقـی کـه نشـان می دهد سـاختار سیاسـی رژیم صهیونیسـتی در مواجـه با گروه هـای مقاومـت روبه زوال 
رفتـه اسـت و بـه دلیـل مقاومـت و ایسـتادگی فلسـطینیان بـه خصـوص در این چند سـال اخیر سـاختار سیاسـی 
رژیـم صهیونیسـتی در ضعیـف تریـن حالـت خود قـرار گرفته اسـت و دیگر ایـن نظـام زوال یافته توانایـی مقابله با 
گروه هـای مقاومـت را نـدارد و بیـش از هـر زمـان دیگر به نابـودی نزدیـک اسـت )ממשלת ישראל ה--36 פוטנציאל 

להחזרת הנורמליות, 2021(.   

ابعاد و بسترهای سیاسی شکل گیری جنگ 12 روزه از منظر فلسطین:
آن چیـزی کـه ایـن جنـگ را از دیگـر جنگ هـای قبلـی گروه هـای مقاومـت بـا رژیـم صهیونیسـتی متمایـز و داری 
اهمیـت می کنـد حضـور هماهنگـی همـه گروه های مسـلح مقاومت در یـک عملیات مشـترک برای به عقـب راندن 
رژیـم صهیونیسـتی از محلـه شـیخ جـراح در قدس اشـغالی وتاش بـرای تحت تسـلط گرفتن بخش هایـی از کرانه 
باختری و همچنین شـرکت تمامی مردم فلسـطین از فلسـطینیان سـاکن غزه و کرانه باختری تا فلسـطینیان سـاکن 
در سـرزمین ها اشـغالی 48 )این فلسـطینیان به اعراب 48 معروف هسـتند( در مبارزه با رژیم صهیونیسـتی در عمق 
سـرزمین های اشـغالی با تمامی ابزار های در دسـت اسـت. حضور حداکثری فلسـطینیان به خصوص اعراب سـاکن 
در مناطـق تحـت سـلطه کامـل رژیـم صهیونیسـتی باعث شـگفتی و وحشـت تمامی مسـئوالن رژیم صهیونیسـتی 
شـد، بـه گونـه ای کـه ریولیـن رئیـس وقـت رژیـم صهیونیسـتی در صحبت هـای خـود در مصاحبـه بـا رسـانه های 
اسـرائیلی حضـور فلسـطینیان در خیابان هـا و درگیری هـای آنـان با ارتـش این رژیم را بسـیار خطرناک تـر از عملیات 
گروه هـای مقاومـت دانسـت. اتفاقاتـی کـه تحوالت مقاومـت در سـرزمین های اشـغالی را وارد مرحلـه جدیدی کرد 

.)n12, 2021(
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این موفقیت بی نظیر و چشـمگیر در همراه کردن حداکثری فلسـطینیان در مبارزه با اسـرائیل و پشـتیبانی گسـترده 
مردمـی و همچنیـن تـاش بـرای مقابلـه بـا رژیـم صهیونیسـتی در کرانـه باختـری و سـرزمین های 48 را می تـوان 
یکـی از بزرگتریـن پیروزی هـای جبهـه ی مقاومـت در عرصه سیاسـی دانسـت که ریشـه در عوامل مختلف و سـیری 

از حـوادث دارد کـه در ادامـه بیـان آن می پردازیم.

درگیری فتح و حماس بر سر انتخابات فلسطین 
شـروع ایـن درگیـر بـه سـال 2006 بـر می گـردد، زمانی کـه حماس تصمیـم گرفت بـدون به رسـمیت شـناختن رژیم 
صهیونیسـتی، در انتخابات فلسـطین شـرکت کند و با مشـارکت خود در آن توانسـت در آن سـال بیشـترین کرسـی 
را نسـبت بـه احـزاب دیگـر شـرکت کننـده در در انتخابـات کسـب کند )حمـاس توانسـت 42 درصد از کرسـی ها را 
کسـب کنـد( امـا با کارشـکنی های فتح و رژیم صهیونیسـتی، حماس در تشـکیل کابینـه ناموفق بـود و در هر مرحله 
 palestinian( مواجـه می شـد )حمـاس بـا کارشـکنی محمـود عباس )رئیـس تشـکیات خودگـردان و جنبش فتـح

 .)Election, 2006

ایـن کارشـکنی ها بـه گونـه ای بـود که عمـا اسـماعیل هنیه )دبیـر کل جنبـش حماس( در تشـکیل کابینه شکسـت 
خـورد تـا اینکه در سـال 2009 محمود عبـاس در اقدامی دیکتورگونه و کارشـکنانه و در همراهی با رژیم صهیونیسـتی 
انتخابـات را یـک طرفـه لغـو کـرد کـه ایـن اقـدام فتح موجب خشـم فلسـطینیان سـاکن در نـوار غزه و حتـی کرانه 
باختـری شـد  )palestinian Election, 2006(. محمـود عبـاس حتـی در خیانـت بـه فلسـطین و مـردم آن بـه ایـن 
حـد نیـز اکتفـا نکـرد و در جنـگ 22 روزه بـه کمک سـازمان های اطاعاتـی رژیم صهیونیسـتی رفت و بـه تهیه بانک 
 Israeli offensive seeks ‘new security reality’ in(  اهـداف بـرای حمات هوایـی رژیم صهیونیسـتی کمـک کـرد

.)Gaza, 2009

درگیری هـای حمـاس و دیگـر گروه هـای مقاومـت تنهـا بـه ایـن جنـگ محـدود نشـد. فتـح بعـد از آن و در تمامی 
سـال ها در صـدد تسـلط بـر نـوار غـزه و از بیـن بـردن  و سـرکوب تمـام گروه هـای مقاومـت بـا همـکاری رژیـم 
صهیونیسـتی بـود. در نتیجـه ایـن اقدامـات اقبـال عمومـی بـه فتـح از سـال 2006 بـه بعد، بـه علـت همکاری های 
گسـترده بـا رژیـم صهیونیسـتی بـر علیـه فلسـطینیان و سـرکوب آنـان روبـه کاهش بـود و ایـن کاهش بـه گونه ای 
بـود کـه در سـال های 2020 ایـن جنبـش نتنهـا محبوبیتـی میـان فلسـطینیان نداشـت بلکـه عمـوم جامعه نسـبت 
بـه آن نفـرت داشـتند و فتـح تنهـا با کمـک رژیم صهیونیسـتی و کشـتار و بازداشـت های گسـترده توانسـته بود در 
کرانـه باختـری حضـور داشـته باشـد. اعضـای فتـح کـه بـه ایـن نکتـه پی بـرده بودنـد در تـاش بودند بـا حمایت 
رژیـم صهیونیسـتی انتخابـات را بعـد از چندیـن سـال کارشـکنی دوبـاره بـه راه بیاندازنـد و زمانش را بـا هماهنگی 
رژیـم صیهونیسـتی انتخـاب کردنـد. گروه هـای مقاومت )بـه جز جهاد اسـامی( از آن اسـتقبال کردند و قـرار بود در 
سـال 2021 انتخابـات برگـزار شـود کـه ایـن بـار نیز یـک جانبه و بـدون ارائه هیـچ گونه دلیلـی برای لغـو، فتح زمان 
انتخابـات را بـه زمانی نامعلـوم موکول کـرد )אבו מאזן הכריז על דחיית הבחירות: לא נקיים אותן בלי ירושלים, 2021(. 
ایـن اقـدام مشـترک فتـح و رژیم صهیونیسـتی باعث خشـم مردم فلسـطین و گروه هـای مقاومت شـد )כל מי שחי 

בעזה יודע: המלחמה האחרונה רק חיזקה את חמאס, 2021(. 

 ایـن اقدامـات باعـث شـد گروه هـا مقاومت برای تسـلط بر کرانه باختـری به رویکردهـا مسـلحانه روی بیاورند و به 
دنبـال فرصتـی برای اقدام علیه رژیم صهیونیسـتی در سراسـر کرانه باختـری باشـند )לקחים עיקריים לאחר המערכה 

האחרונה מול עזה, 2021(.

طرح معامله قرن
طـرح معاملـه ی قـرن کـه توسـط دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـور وقت ایـاالت متحـده و بـا حمایت کامـل احزاب 
آمریکایـی و موافقـت صهیونیسـت ها و بـدون حضور حتی یک فلسـطینی در تمام مراحل آن، مطـرح و تاش برای 
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اجـرای آن شـد را می تـوان تیـر خاصـی بـر پیکر نیمـه جان اسـلو و راهـکار دو دولـت و همچنین تمامـی مذاکرات 
صلـح دانسـت. طرحـی کـه بـه دنبال خلـع سـاح گروه هـای مقاومـت، محاصره ی کامـل فلسـطین و قطـع ارتباط 

.)The ‘Deal of the Century’: What are its key points?, 2020( زمینـی آنهـا بـا دیگـر کشـورهای عربـی بـود

ایـن طـرح را می تـوان نقـض آشـکار اسـلو دانسـت زیـرا درتوافـق اسـلو )کـه در آن توافـق نیـز حقوق فلسـطینیان 
پایمـال شـد( قـرار بـر ایـن بـود کـه کرانـه ی باختـری متعلـق بـه فلسـطینیان و ایاالت متحـده نیـز ضامن بـه اجرا 
درآمـدن آن باشـد. حـال خـود ایـاالت متحـده بـا عنـوان ضامـن اجرای اسـلو و رژیـم صهیونیسـتی به عنـوان یک 
 Trump’s( طـرف دیگـر قـرارداد اسـلو، قـراردادی کـه خود بـه ملت فلسـطین تحمیـل کـرده بودند را نقـض کردنـد
Middle East peace plan: ‘Deal of the century’ is huge gamble, 2020(. این اتفاق باعث شـد مردم فلسـطین 
و افـرادی کـه بـه مذاکـره بـا رژیم صهیونیسـتی امید داشـتند به رویکـرد مقاومـت روی بیاورند و از جنبـش فتح که 
بـه دنبـال مذاکـرات بـود روی برگرداننـد. بعـد از بیان ایـن طرح در واشـنگتن که حتی یک فلسـطینی در آن جلسـه 
حضـور نداشـت باعـث شـد افزایش خشـم و نفرت فلسـطینیان و گرایـش جوانان بـه گروهای مقاومـت و افزایش 
تصاعدی ایده مقاومت در برابر رژیم صهیونیسـتی در فلسـطینیان به خصوص در قشـر جوانان شـود )דיווח: “עסקת 

המאה” - בלי מדינה פלסטינית, 2019(.

بازداشت و کشتار وسیع فلسطینیان در کرانه باختری 
از دیگـر عواملـی کـه باعـث گرایـش فلسـطینیان )بـه خصـوص جوانـان( بـه گروه هـای مقاومـت و روی آوردن بـه 

درگیـری بـا صهیونیسـت ها شـد، کشـتار و بازداشـت کـودکان و جوانـان در کرانـه باختـری اسـت. 

ایـن دسـت از اقدامـات در در سـال 2021 شـدت بیشـتری پیـدا کـرد بـه گونـه ای کـه در چند مـاه ابتدائی سـال )تا 
آغـاز حـوادث شـیخ جـراح( 40 تـن از فلسـطینیان شـامل کـودکان و نوجوانـان و پرسـتاران در اقدامـات خشـن و 
تیراندازی هـای صهیونیسـت ها شـهید شـدند. نکتـه قابـل توجـه، ایـن اسـت کـه این آمـار تنهـا مربوط بـه افرادی 
اسـت کـه هیـچ سـابقه اقدامی علیـه صهیونیسـت ها نداشـتند و در برخی مـوارد بسـیار کوچک بودند و عدد سـن 
آنهـا از تعـداد انگشـتان دسـت عبـور نمی کـرد. افـرادی جـز این آمار هسـتند که زمانی که شـهید شـدند کـه تنها به 
قصـد بـازی یـا خرید از خانه بیـرون آمده بودند و با گلوله صهیونیسـت ها شـهید شـدند )מת מפצעיו צעיר פלסטיני 

שנורה אתמול ליד המאחז אביתר; צה”ל: השליך חפץ שהתפוצץ, 2021(. 

یـا در اقدامـی دیگـر کـه زمان وقـوع آن نزدیک به شـروع عملیات سـیف القدس بـود و بازتاب فراوانی در رسـانه ها 
داشـت، نیروهـای ارتـش رژیـم صهیونیسـتی 5 کـودک خردسـال را تنهـا بـه اتهـام ورود به بـاغ یک صهیونیسـت 

بازداشـت کردنـد )חמישה ילדים יצאו לקטוף צמחים. הם חזרו הביתה בלילה, אחרי שעות במעצר, 2021(. 

ایـن تندروی هـا و اقدامـات خصمانـه صهیونیسـت ها بـر علیه فلسـطینیان باعث افزایش خشـم و درگیـری در کرانه 
باختـری شـد و جوانـان فلسـطینی را نسـبت به اقدام علیه صهیونیسـت ها ترغیـب می کرد و میزان نفـرت از آنان را 
در میـان فلسـطینیان افزایـش مـی داد چنان که قبل از حوادث شـیخ جـراح، اعتراضات و تضاهرات های گسـترده ای 
در کرانـه باختـری شـکل می گرفـت و همچنیـن جمعیت هـای فراوانـی برای تشـیع شـهدا جمع می شـدند که باعث 

درگیـری چنـد هفتـه ای در کرانه باختری می شـد.

نفرت حداکثری فلسطینیان بسترساز شروع درگیری های گسترده
از  نفـرت  آسـتانه  بردنـد،  یـورش  بـه شـیخ جـراح  کـه صهیونیسـت ها  زمانـی  گفتـه شـده  نتیجـه مطالـب  در 
صهیونیسـت ها و تمایـل درگیـری با رژیم صهیونیسـتی در میـان جوانان فلسـطینی به حداکثر خود رسـید و با ورود 
صهیونیسـت ها بـه منطقـه شـیخ جراح در قدس اشـغالی، درگیری های گسـترده  و سـنگینی میان صهیونیسـت ها و 

جوانـان فلسـطینی اتفـاق افتـاد و مـردم آن منطقـه مقاومـت تاریخـی و دور از انتظـاری از خـود نشـان دادند.
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امـا دامنـه درگیـری بـه همـان شـیخ جراح محـدود نشـد. با انتشـار اخبـار مقاومت مـردم شـیخ جراح بسـیاری از 
فلسـطینیان  سـاکن در کرانـه باختـری بـه کمـک مـردم شـیخ جـراح شـتافتند از جمله اعـراب سـاکن در مناطق 48 

هماننـد حیفـا تـاش کردنـد بـه مقاومـت مردمی در شـیخ جـراح بپیوندد.

طولـی نکشـید کـه دامنـه درگیری ها در تمامی فلسـطین اشـغالی گسـترده شـد و گروه هـای مقاومت کـه فرصت را 
بـرای ضربـه زدن بـه رژیم صهیونیسـتی در کرانه باختری مناسـب می دیدند به مسـئله شـیخ جـراح ورود کردند و با 
اعـام بیانیـه ای خواسـتار حضور فلسـطینیان در نمـاز جمعه ماه مبارک رمضـان و همچنین دفاع از مسـجد القصی و 
سـاکنین شـیخ جـراح شـدند. در نتیجه ایـن تقاضـای گروه های مقاومت، مسـجد القصـی مملو از جمعیتی شـد که 

بـه دعـوت گروه هـای مقاومـت بـرای حفاظت از مسـجد القصی و حمایت از سـاکنین شـیخ جراح به آنجـا آمدند.

 رسـانه ها جمعیـت حاضـر در مسـجد القصـی را بیـش از 70 هـزار نفـر تخمیـن می زدنـد. جمعیتـی کـه باعـث 
وحشـت و غافلگیـری صهیونیسـت ها شـد. حضـور کـم سـابقه فلسـطینیان در مسـجد القصـی باعـث بهـت زدگی 
تمـام کارشناسـان نظامـی و رسـانه های ایـن رژیـم شـد بگونـه ای کـه بسـیاری از کارشناسـان حضـور ایـن جمعیت 
زیـاد را موفقیـت سیاسـی مهمی بـرای گروه هـای مقاومـت دانسـتند )לאחר 15 שנה, מאבק התושבים בשייח ג’ראח 
נגד פינויים הפך לסמל כלל פלסטיני, 2021(. کارشناسـان ارتـش رژیـم صهیونیسـتی حضـور ایـن جمعیـت و پیـروی 
از خواسـته حمـاس بـرای حضـور در خیابان هـا بـا وجـود همـه ی تهدیـدات را نشـان دهنده اقبـال مـردم و جوانان 
فلسـطینی بـه گروه هـای مقاومـت و مخالفت بـا رویکردهای سـازش طلبانه جنبش فتـح دانسـتند )לאחר 15 שנה, 

מאבק התושבים בשייח ג’ראח נגד פינויים הפך לסמל כלל פלסטיני, 2021(. 

در همیـن ایـام محمـد ضیـف از فرماندهـان نظامـی مقاومـت جوانان فلسـطینی را دعوت بـه حضـور در خیابان ها 
و مبـارزه علیـه رژیـم صهیونیسـتی کـرد همچنیـن یحیی سـینوار از رهبران حمـاس، رژیـم صهیونیسـتی را تهدید به 
حملـه نظامی و موشـک باران سراسـری سـرزمین هـای اشـغالی کـرد )לאחר 15 שנה, מאבק התושבים בשייח ג’ראח 

נגד פינויים הפך לסמל כלל פלסטיני, 2021(.

همیـن پیام هـا کافـی بـود تـا سراسـر رژیـم صهیونیسـتی از بحرتـا نهـر دچـار التهـاب و حضـور جوانـان معتـرض 
فلسـطینی شـود. ایـن درگیری هـا بـا حملـه موشـکی مقاومـت بـه محله های صهیونیسـت نشـین سـاکن در قدس  
شـدت گرفـت و رسـما بـه یـک جنگ تمـام اعیار و وسـیع در تمـام سـرزمین های اشـغالی در ابعاد مختلـف امنیتی، 
نظامـی و......  شـد )کـه در ایـن نوشـتار تنهـا بـه بعـد سیاسـی آن پرداختیم(. امـا نکته ای کـه باید بـه آن بپردازیم 
ایـن اسـت کـه در طـول ایـن جنـگ بسـیاری از شـهر های رژیـم صهیونیسـتی درگیـر جنگ شـدند و حتـی برخی از 
شـهرها سـقوط کردنـد کـه باعـث بهـت تمامی صهیونیسـت های شـد، بـرای مثال یکـی از شـهر هایی کـه کاما به 
دسـت فلسـطینیان افتاد و بسـیار رسـانه ای شـد، شـهر اللد بـود، که ایـن موضوع در تاریـخ مبارزات فلسـطینیان در 

برابـر رژیـم صهیونیسـتی بی ماننـد بود.  

مقاومـت فلسـطین هـر بـا و در هر روز جنگ بـرگ تـازه ای از توانمندی های خود را آشـکار می کرد که ایـن کار باعث 
می شـد جریـان معادلـه نبرد در تمام روز های جنگ توسـط مقاومت فلسـطین تعیین شـود. 

این جنگ در نهایت با آتش بس یک طرفه صهیونیست ها و با پیروزی گروه های مقاومت به پایان رسید.
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نتیجه گیری

با برسـی نبرد سـیف القدس می توان گفت شکسـت رژیم صهیونیسـتی در برابر جریان 
مقاومـت ریشـه در سـاختار پوسـیده و پوشـالی سیاسـی و اختافات و گسسـت های 
سیاسـی و اجتماعـی گسـترده رژیم صهیونیسـتی دارد کـه در این یادداشـت به بخش 

کوچکـی از ابعاد وریشـه های آن پرداختیم. 

شکسـت رژیـم صهیونیسـتی در ایـن جنـگ نشـان دهنـده رونـد صعـودی گروه هـای 
مقاومـت و رونـد نزولـی و روبـه سـقوط رژیـم صهیونیسـتی و گروه های همـراه آن در 
فلسـطین اشـغالی اسـت.  این پیروزی گروه های مقاومت باعث آشـکار شـدن دسـت 
برتر مقاومت در معادالت منطقه و سـاخت سیاسـی مسـتحکم آن و همچنین سـاختار 
پوسـیده و اختافـات عمیـق در سـاختار سیاسـی رژیـم صهیونیسـتی شـد. گروه هـای 
مقاومـت توانسـتند تـوازن قـوا را به نفع خـود تغییر داده و ضربه سـختی به سـاختار 
سیاسـی رژیـم صهیونیسـتی وارد کنـد. امـا آنچـه در ایـن جنـگ آشـکار شـد، اقبـال 
جوانـان فلسـطینی بـه مقاومـت و زنده بـودن روحیه مقاومـت در آن هـا در برابر رژیم 

صهیونیسـتی و روی برگردانـدن از طـرح هـای پوشـالی صلـح ومذاکره غربی اسـت.

و  مقاومـت  گروه هـای  بـه  فلسـطینی  جوانـان  بیشـتر  اقبـال  باعـث  پیـروزی  ایـن 
امیـدواری بـه آزادسـازی کامـل فلسـطین در آینـده نزدیـک شـد. پیـروزی در جنـگ 
باعـث خودبـاوری و اعتمـاد بـه نفـس دوبـاره جوانـان در فلسـطین شـد بـه صورتی 
کـه آنهـا ایـن خودباوری و اعتمـاد به نفـس را از مقاومـت در برابر رژیم صهیونیسـتی 
و گروه هـای مقاومـت می داننـد. همیـن عامـل باعث افزایـش تصاعـدی محبوییت و 
پشـتیبانی مردمی گروه های مقاومت شـده اسـت تـا گروه های مقاومت بـه گروه های 
بـی رقیـب و پیـروز در عرصـه سیاسـی در فلسـطین تبدیل شـود و در معـادالت جدید 

همـواره دسـت برتر نسـبت بـه رژیم صهیونیسـتی داشـته باشـند. 
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