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 م2019-8-5التاريخ : 

 التوجهات االسرائيلية المحتملة في االراضي الفلسطينية 

 22مع اقتراب انتخابات الكنيست الـ

  -تقدير موقف  -

 

 بقلم : الدكتور يوسف يونس )نائب رئيس مركز الناطور للدراسات واالبحاث( 

 

 مقدمة : 

، يزداد  2019مع اقتراب انتخابات الكنيست المبكرة في سبتمبر / ايلول 

الموقف توترا في الشرق االوسط ، بصورة عامة ، وفي االراضي الفلسطينية بصورة 

لتعزيز موقفه في ضوء العديد من ات في تحقيق انجازنتنياهو في ضوء رغبة خاصة. 

و على صعيد أ واتهاماته بالفساد يالصعيد القانونالمشاكل التي يواجهها سواء على 

في بادرة لم تشهدها ،21اعقاب انتخابات الكنيست الـ  فشله في تشكيل الحكومة في

 اسرائيل من قبل ، تؤكد فشله السياسي.

ما جعله يفاضل مريكية،من اإلدارة األ مدعوما  ات نتنياهو،االراضي الفلسطينية محور اهتماموتشكل 

و تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة ى صعيد ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها،أ،علخطواته القادمةما بين 

 معارضيه.ضده ، حسب االتهامات التي يكررها لمفقودتعيد الردع االسرائيلي ا

 ياليوم أمام مرحلة سياسية جديدة فمن الواضح أننا  في ضوء التحركات األمريكية في المنطقة، و

اإلقليم مضمونها صفقة إقليمية أمريكية إسرائيلية؛ تريد إسرائيل من خاللها استثمار إنجازاتها المحققة على 

حجر  ةقطاع غز، يعتبر تفاق سياسي دائم ومحمي بضمانات دوليةاض فى تثبيت مضمون ما هو قائم فى األر

سعة وشاملة تضمن تمرير تلك عملية عسكرية واما بين التوجهات طار، وتتراوح في هذا اإلالزاوية 

 عملية استخبارية وعسكرية مكثفة.او المخططات االستراتيجية ، 

في ضوء اإلجراءات والقوانين التي قائمة صبحت حقيقة نجد أن مشاريع ضم الضفة أ وعلى األخر

في  ومع المخططات اإلستراتيجية لقوى اليمين اإلسرائيلي.  ا  متناسبالوضع قرتها حكومة نتنياهو لتجعل أ

ن هناك الضفة الغربية"، نجد أتجاه "ضم ضوء التحذيرات اإلستخبارية واألمنية اإلسرائيلية من اإلندفاع بإ

و ضم ضم المناطق "ج" أو ضم مناطق مستوطنات القدس أ"تعديالت طرأت ومقترحات المفاضلة ما بين 

 ستراتيجية .اإلمخاطر الكثير من الجنب المستوطنات ، لت

قة القرن" التي يبات التي تجري لتمرير ما يسمى "صفتعن التر قليمي بعيدا  المشهد اإلوال يبدو 

سرائيلية يمينية واضحة غير متيقن لطبيعة يهات إمريكية ، الذي يتحرك وفق توجيروج لها فريق اإلدارة األ

في المنطقة ، مما يجعلنا  كثر خطورةهو ما سيدفع بإتجاه أو،والدينية والسياسيةالصراع وتداخالته التاريخية 

الصراعات بعتبارات تتعلق ضاع في المنطقة وليس تسويتها ، إلونعتقد أن هذه اإلدارة معنية بتفجير األ

الشرق االوسط ن منطقة ئم، ويبدو أستقرار النظام العالمي القالتي وصلت الى مراحل متقدمة تهدد االدولية ا

 .الدوليةوضاع "صاعق" تفجير األ ستكون
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 سرائيليةفي المخططات اإل: قطاع غزة  والا أ

 

ا  –أ   :  إسرائيليا

  وهنا كان الفخ ، معاديا   اعتبرته كيانا  وتفاقات سياسية، تتعامل مع قطاع غزة كمنطقة تخضع إلاسرائيل لم تعد

ة وإسرائيل؛ وليس بين شعب العالقة السياسية بين طرفين هما غزتحول إلى تغيير فى لي يسرائيلالسياسى اإل

إلى قضية منفصلة  ةعبر تحويل غز وسياسيا   وقوة احتالل، ودعمت إسرائيل هذا المفهوم عسكريا   يفلسطين

تخضع  ةأصبحت غزو، "اإلنسانية"أصبح للقطاع قضاياه الخاصة و القضية الفلسطينية،عن مجريات  ا  تمام

ضمن معادلة الوضع القائم،ستمرار ا،وليست سياسية،لضمان تصادية وعسكريةائيلية اقسراإلجراءات 

 ."الردع العسكرى"

 نهاك المتدرج" لحركة حماس، المصحوب بـ"تكتيك االستدراج الناعم" للحركة تكتيك "االيفضل نتنياهو و

)« الهدوء مقابل الغذاء والكهرباء»ومعادلة « التهدأة»إلى مربعات 
1
"الهدوء" على  اختار نتنياهوولذلك  .(

بتأييد رؤساء االجهزة االمنية الذين يعتقدون بأنه  وجاء قراره مدعوما  حرب" في غزة في الفترة الماضية، ال"

نه ال يوجد اضطرار استراتيجي لهذا الخيار في المرحلة أ واعتبرواال يوجد مبرر لشن حرب في غزة، 

ئيلية متفق عليها للتعامل مع قطاع غزة تحت حكم حماس ضمن استراتيجية اسرامر مرتبط بفاأل. الحالية

تجنب الخوض في القضايا السياسية يعتمد على  ،محددات واضحة؛ وثمة هامش سياسي للحكومات المتعاقبة 

على تقديم بعض "التسهيالت االنسانية"، بالتنسيق مع جهات عربية ودولية، بغرض المناورة التركيز فقط و

) زاز "حماس" ومنع تحقيقها لمكاسب جوهرية في هذه المرحلةوكسب الوقت وابت
2
، فإسرائيل تريد إدامة (

االنقسام، وصوال الى تهدئة طويلة األمد، وفق الشروط االسرائيلية ، ولذلك تسود تهدئة تتأرجح، ومفتوحة 

 على احتمال شن عدوان جديد لتحقيق هدنة طويلة األمد، وفق التصورات االسرائيلية. 

  تستهدف قطاع غّزة، ” ُمؤّكدة“جاه عمليٍّة عسكريٍّة تإب نزوعا   ديجومن يُتابع تحليالت الِجنراالت اإلسرائيليين

فقد صرح نتنياهو: إن "الجيش اإلسرائيلي ينتظر مني ضوءا  أخضر لتنفيذ عملية عسكرية في غزة ستؤلم 

ته ملتزمة بالتهدئة طالما التزمت بها حماس حركة حماس إذا لم تلتزم بالتهدئة"، وفق تعبيره. وأكد أن حكوم

والفصائل في قطاع غزة. وأضاف نتنياهو أن "عمليات تصفية رموز اإلرهاب في غزة لم ولن تتوقف 

تخاذ س بالتصعيد في الجنوب، سيدفعني إلوستكون جزءا  من أي عملية عسكرية في غزة"، واستمرار حما

 قرار جريء لتحقيق األهداف كاملة. 

ا فل –ب   : سطينيا

"حماس" للتوصل إلى هدنة طويلة األمد مع اسرائيل، وهو الخيار الحالي لحماس في حال استمرار تسعى -

تضطر لدفع ثمن انسداد أفق المصالحة، تحقق من خاللها هدف االحتفاظ بسلطتها في غزة، من دون أن 

. هذا الخيار يصطدم بالعديد من العقبات، في مقدمتها رفض إسرائيل لفكرة الهدنة طويلة االعتراف بإسرائيل

األمد، وربط تقديم التسهيالت لقطاع غزة بحل مشكلة جنودها المحتجزين لدى الحركة، ووقف تطوير 

ن حتى وإن كا يءلة أن تحصل من اسرائيل على أى شتدرك حركة حماس استحاولذلك القدرات العسكرية. 

غطاء عربي أو إقليمي أو دولي،  يبأ ية من الحركة؛ التى ال تتمتع نساني بدون انتزاع تنازالت سياسإمطلب 

 وحالة المراوحة الحالية التى وصلت لها تفاهمات التهدئة هى أبلغ دليل على هذا الواقع.

                                                           
1
 م.201٨-11-1٤، بقلم عريب الرنتاوي في المسار ذاته بين فصلين - 

- 
2
 10/7/2019العالقة بين تحديد موقع أنفاق حماس والترتيبات االسرائيلية ، موقع المونيتور، شلومي الدار  
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بدائل أخرى، إلى جانب باتت حركة حماس ال تمتلك الكثير من الخيارات، ولذلك ستلجأ الحركة حماس إلى و -

"مسيرة العودة"، للضغط على الجانب اإلسرائيلي لتقديم تنازالت، مثل نقل المقاومة الى الضفة الغربية، 

ومواصلة إطالق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، والتصعيد العسكري المحسوب، بحيث ال تدفع 

) وى في المعركة البريةبسبب عدم توازن الق األمور نحو مواجهة عسكرية شاملة
3
). 

بينما تعمل إسرائيل بنشاط على الحاجز األرضي الكبير وتواصل حركة حماس استعداداتها للمعركة الشاملة،  -

النفاق االستراتيجي لسحب سالح اعلى حدود قطاع غزة واستكملت بالفعل بناء أكثر من نصف المشروع، 

جديدة ، منها القذائف المضادة للدروع. كما تخطط تطور أسلحة حماس حركة فإن ولذلك من حركة حماس،

وهي مروحيات الهجومية على طول الحدود،حماس لمهاجمة أهداف مدنية وعسكرية عن طريق مئات ال

عبارة عن مركبات جوية صغيرة بدون طيار تحلق على ارتفاعات منخفضة يصعب تحديد موقعها بالرادار. 

بتت فعاليتها ، وقاذفات متعددة البراميل للتغلب على القبة الحديدية. اضافة الى تطوير مدى الصواريخ التي أث

أثارت االختبارات التي كانت في إطار تطوير قدراتها العسكرية، وكثفت كتائب القسام اختباراتها الصاروخية

) حالة من الخوف بين اإلسرائيليين األكبر في األشهر األخيرة من حيث أعداد الصواريخ ونطاقاتها
٤
). 

عالقاتها مع ايران من خالل زيارات ت اعادوحداث اختراق في تحالفاتها االقليمية إواستطاعت حماس  -

بين الجانبين قيادات حركة حماس وعلى رأسها صالح العاروري والذي استطاع ازالة الجمود في العالقات 

يرانية لتشكيل الجبهة ه الخطوة متناسقة مع التوجهات اإلزمة السورية ، وجاءت هذوالذي استمر منذ األ

وجاءت تصريحات الجنوبية في موازاة الجبهة الشمالية واللتان تشكالن ضغطا استراتيجيا على اسرائيل. 

قادة الفصائل الفلسطينية مندفعة باتجاه تأكيد التحالف مع ايران في مواجهة الواليات المتحدة وجاء في هذا 

إن ما حدث من ” الميادين“في ُمقابلٍة مع ” الجهاد اإلسالمي“االطار تصريح زياد النخالة، أمين عام حركة 

ُمواجهات في قطاع غّزة خالل الفترة الماضية هو ُمناورة بالذّخيرة الحيّة، استعداد ا للمعركِة الُكبرى التي 

” )نراها آتية  ال محالة هذا الّصيف
5

ع نحن في جبهة واحدة م (. وكذلك تصريحات العاروري التي قال فيها :

) ميركية والصهيونيةيران في مواجهة المؤامرات األإ
6

.) 

 سيناريوهات مستقبلية :

 : عملية عسكرية واسعة : االول  سيناريوال –أ 

تجاه حتمية المواجهة الشاملة إزة بين تهدئة وخرق وتصعيد يدفع بفى قطاع غ ياستمرار المشهد الحال -

، إلخضاع قطاع غزةجيش اإلسرائيلي،من قبل قيادة ال بين الجانبين والتي باتت أحد الخيارات المطروحة

من خالل عملية عسكرية )
7

 سرائيلية في هذا االتجاه، اهمها : هناك العديد من الستعدادات الو( ، 

، تحسب ا لتصعيد على الجبهتين الشمالية والجنوبية، تستدعي يش اإلسرائيلي مناوراته العسكريةكثّف الج .1

-7-31. وانهى الجيش االسرائيلي في البري لتحقيق أهداف عسكرية تكتيكيةالزّج بالقوات للقتال 

وهي عبارة زية لمعركة ُمحتملَة في قطاع غزة،م خطة "الفصول االربعة" التدريبية لتعزيز الجاه2019

العدو، حباط وتدمير قدرات إإنجازات عسكرية هامة بوقت قصير،و عن خطة تشغيلية تهدف لتحقيق

وتوسيع الفجوة بين إنجازات الجيش مقابل العدو. وترتكز على تعاون كافة شكل كبير،وتعزيز الدفاع ب

                                                           
 - 

3
 1٤/7/2019أين تتجه السلطة وحماس واسرائيل ؟، تمارا حداد  
٤
 12/7/2019الصواريخ؟ ، أحمد أبو عامر ، موقع المونيتور ما هي رسائل حماس في رفع وتيرة اختبارات  - 
5
 م2019-5-7مقابلة مع قناة الميادين زياد النخالة ،  - 
6
 م2019-7-23وكالة انباء فارس  - 
7
 مصدر سابق.أين تتجه السلطة وحماس واسرائيل ؟،  - 
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، وتنظيم شبكات ستخبارات والوحدات الميدانية ك األهداف وتعزيز التعاون بين اإلالجهات وتوسيع بن

ة وتدريبات مكثفة وجهود لوجستية واسعة. إضافة لذلك، يتم تنفيذ خطة لتنظيم حمايالحماية المنطقة،

منطقة غالف غزة وذلك لمالءمة منطقة الغالف للتهديدات الُمحتملة، وإقامة بطاريات ترابية ضد إطالق 

) الصواريخ المضادة للدروع، وحماية المحاور والطرقات
٨
) . 

لمعلومات التي نشرها ي سيناريو في حالة تدهور الوضع مع قطاع غزة، وبحسب ايستعد الجيش أل .2

ستخالص العبر ومن بينها عزل مناطق بعينها مستقبال ، حال وجود مؤشرات على عمليات إالجيش تقرر 

، والنظر إلى اليوم  محتملة، مع وجوب النظر بشكل معمق في أي خيار هجومي تجاه القطاع مستقبال 

 ىجرأمشكلة كبيرة جد ا السرائيل. كما التالي ألي اجتياح للقطاع، خاصة وأن مليوني إنسان سيخلقون 

حتماالت إلمناطق المحيطة بقطاع غزة في ظل خالء المستوطنين من اإالجيش االسرائيلي تدريبات على 

الحرب الشاملة وتعرض تلك المناطق لهجمات من داخل قطاع غزة )
9

العبرية عن  12(. ونقلت القناة 

وابق العليا من خشية تعرض الطديروت خالل أي تصعيد قادم يستعدادت إلخالء المباني العالية في سإ

) هذه المباني لخطر النيران المباشرة من غزة
10
). 

تم نشر لواء جوالني على حدود قطاع غزة بدال  من لواء ناحال العسكري، يذكر أن "لواء جوالني"  .3

في إسرائيل وهو لواء مشاة ضمن الجيش اإلسرائيلي، أحد ألوية ما تسمى  1يعرف أيضا باللواء رقم 

) بـ"النخبة"
11

.) 

شهدت الحدود بين قطاع غزة والجيش اإلسرائيلي مؤخرا  إقامة سواتر رملية عالية تمنع المقاتلين  .٤

ستهداف الفصائل إالمعلومات حول قواته، وخشية من  الفلسطينيين من رؤية تحركات الجيش، وجمع

الفلسطينية آللياته )
12

.) 

 

 عوامل تعزز هذا السيناريو : 

يلول ستكون في غاية الخطورة والحساسية وقد تنزلق أانتخابات سبتمبر/لقادمة حتى موعد الفترة ا .1

) و الجنوبية أحرب على احدى الجبهات الشمالية  االمور باتجاه مواجهة او
13

.) 

يهدد مخططاتها تجاه قطاع غزة  استراتيجيا   يران بمثابة خطرا  إسرائيل التحالف بين حماس واعتبرت إ .2

تشكيل التصورات االسرائيلية تجاه  على اعادة كبيرا   ولذلك يمكن القول ان هذه الخطوة سيكون لها تأثيرا  

حركة حماس في قطاع غزة، ويسرع من احتماالت المواجهة الشاملة بين الجانبين. وفي ضوء االفق 

قرب أصبحت أجهة ن هذه المواأي كال  الجانبين ، يبدو تواصلة فستعدادات العسكرية المالمسدود ، واإل

 الكثيرين. همما يتصور

تركت أثارا عميقة على الرأي العام اإلسرائيلي، منية المتوترة في منطقة "غالف غزة" وضاع األاأل .3

ثغرات في قدرة الردع ن هناك أعتبار إ، بالمناطق التي تحتضن قواعد اليمين والليكودتلك ي خاصة ف

أن لنتنياهو وجهت اتهامات ولثقة بالمنظومة األمنية والسياسية في إسرائيل. اوفقدانهم االسرائيلية 

                                                           
٨
 م2019-7-31اذاعة الجيش االسرائيلي  - 
9
 م2019-7-31فرقة غزة الجنرال جدعون آليستم ، قناة الجيش  نائب قائد اللواء الجنوبي في - 

10
  2019-7-31، 12القناة العبرية  - 

11
 م2019-7-٨متان تسوري، يديعوت أحرونوت  - 

12
 مصدر سابق.،  12القناة العبرية  - 

13
 م2019-7-29هل يفعلها نتنياهو ، بن كاسبيت، موقع المونيتور  - 
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تعميق الفصل بين غزة والضفة، أعطى بحجة التصعيد، واالستمرار في مسار التهدئة،  توجهات لعدم

كومة االسرائيلية الحالية أمام وهو ما وضع الح. ماس لفرض معادالت عسكرية وسياسيةالفرصة لح

 .خيار ضرورة استعادة الردع المفقود في غزة

، في ضوء تراجع حظوظه في  ةقد يتوجه إلى التصعيد، بهدف تأجيل انتخابات الكنيست القادمنتنياهو  .٤

المخاوف بأن يتجه نحو تشكيل الحكومة المقبلة ، والتي كشفت عنها استطالعات الرأي ، وهو ما يعزز 

التصعيد العسكري، بهدف خلق حالة طوارئ يصعب من خاللها إجراء االنتخابات، لكي يحرج خصومه 

 .السياسيين عن المطالبة بإجرائها في موعدها المحدد أو يبرر الدعوة لتشكيل حكومة طوارئ

 

 عوائق امام هذا السيناريو : 

يتعارض هذا السيناريو مع االعتبارات األمنية التي تتحدث عن عدم وجود بديل يضبط االوضاع في  -

ن مواجهة بهذا الشكل ستدخل اسرائيل في اضطرابات أما بعد إنهاء حكم حماس وقطاع غزة في مرحلة 

في قطاع  نهيار حكم حماسإ. وتتخوف إسرائيل من ان أمنية لسنوات ستخسر خاللها الكثير من ابناءها

غزة سيؤدي الى انتشار الجماعات التكفيرية والتي سيكون خطرها اكبر بكثير من حركة حماس على 

ع مجموعات أخرى في شمال لتحام تلك المجموعات مإلمنطقة وخاصة في ضوء احتماالت إسرائيل وا

العالم بصورة لى إمكانية التخوف من تصبح تلك المنطقة جاذبة لعناصر تكفيرية من إضافة إسيناء ، 

وضاع في شمال سيناء ويوجه ضربة قوية للجهود األوهو ما سيشكل خطرا على استقرار خطيرة. 

 رهابية التكفيرية في المنطقة.ء وجهود القضاء على التنظيمات اإلمن في شمال سينارض األالمصرية لف

القرن" وتشكيل مريكية في المنطقة لتمرير "صفقة دارة األا السيناريو يتعارض مع توجهات اإلهذ -

االسرائيلية ، لمواجهة الخطر  ، عنوانه الرئيسي مرحلة جديدة من العالقات العربيةقليمي جديدإتحالف 

يراني ، فالحرب المدمرة التي قد تشنها اسرائيل على قطاع غزة ، ستكون بالتأكيد عائقا أمام تلك اإل

لخلق بيئة معادية تحركات خطيرة  طار يالحظ مؤخرا  مريكية، وفي هذا اإلستراتيجية األالتوجهات اإل

صبحت أى مواقع التواصل االجتماعي التي العرب ، وخاصة دول الخليج ، وذلك علوبين الفلسطينيين 

لمطالبة بتحطيم الجدار ات مؤتمر المنامة اجمخرولعل  خيرة.في الفترة األظاهرة خطيرة موجهة 

وإقناع اسرائيل للعرب انها ستشن  وإقليميا   عربيا   يواقع مرض إلى، وتغير واقع غزة ياالستاتيك

العدوان على غزة كجزء من  الصراع اإلقليمي مع إيران عبر تقليم مخالبها فى المنطقة )
1٤

.) 

 سيكون بهدف القضاء عليها، ولهذاغزة فصائل الُمقاومة أّن أّي عدوان إسرائيلّي جديد على قطاع تدرك  -

ا وتستخدم ُكل ما لديها من أسلحٍة دون تردّد، وخاّصة  الّصواريخ بأبعاِدها وأحجامه،ستُقاتل بشراسة

فد من قيادة حركة ستقبال وإثناء أ شارت تصريحات المرشد على خامنئي مؤخرا  أتجاه كافّة ، وفي هذا اإل

هدافها في أاصابة ى صواريخ دقيقة قادرة على لى حصول المقاومة في غزة علإحماس في طهران 

قدام عادة حساباته بدقة قبل اإلاسرائيلي الى مر الذي يدفع الجانب االوهو األالعمق االسرائيلي بدقة. 

 على عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة .

  

                                                           
1٤

 1٤/7/2019على غزة، ناصر اسماعيل اليافاوي حرب جديدة تلوح في األفق  - 
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 الشاملة:  ةتوقيت العملية العسكري 

 قبل االنتخابات االسرائيلية : االحتمال االول :  - 1

أجرى و، جل إعادة تأهيل الردع اإلسرائيليعمق قطاع غزة من أستبادر اسرائيل لتنفيذ هجوم واسع في  -

، "الكابينيت"رئيس الوزراء نتنياهو بالفعل العديد من المناقشات حول القضية في مجلس الوزراء األمني 

(
15

رب الى الحرب من التسوية، سرائيل باتت أقاسياسية، والمناورات العسكرية أن وتؤكد التصريحات ال، ( 

، وتتيح الظروف السياسية اإلقليمية والدولية إلسرائيل، شن حربا جديدة على غزة، لن تجد من يعارضها

 وهناك العديد من العوامل التي تدعم هذا االتجاه: 

صطفاف في زدياد وتيرة اإلإمع ، تقوية حظوظه ته في ، ورغبنتخابات المقبلةفي اإلخوف نتنياهو من الفشل  .1

 .، وفشل اليمين في تشكيل تحالف مشتركالساحة السياسية اإلسرائيلية عقب عودة باراك للحلبة السياسية

لى إر الوقت، وكثافة التهديدات، ادى استمرار التهديدات المتبادلة بين الفصائل في غزة و إسرائيل، ومع مرو .2

عى لتحريك المياه هديد ال يجدي نفعا، والكل سيستآكل منظومة الردع المتبادل بينهم، لدرجة سيصبح بها الت

 ، وممارسة الضغط على الطرف اآلخر. هالراكدة من طرف

 

 االحتمال الثاني : بعد االنتخابات االسرائيلية :  – 1

على تطبيق المراوغة وعدم الموافقة إسرائيل ، ستواصل في حال انتهاء االنتخابات، وتشكيل الحكومة الجديدة -

، لمساومة الفصائل على نزع ومن المتوقع أن تزيد الخناققطاع غزة،ولن تسمح للتخفيف عن التفاهمات،

عادة الجنود بدون شروط، )إالسالح، و
16

الى المبادرة على تنفيذ عملية عسكرية واسعة في عمق  (، وصوال  

 هذا االحتمال : ويعزز قطاع غزة ، 

                                                           
15

 11/7/2019 –حماس تخشى مفاجأة إسرائيلية، بقلم يوني بن مناحيم  - 
16

-7-10السيناريوهات المتوقعة لقطاع غزة حتى نهاية العام، حماس ما بين التهديد والتصعيد، نائل عبد الهادي ، عكا للشؤون اإلسرائيلية  - 

 .م2019
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خاصة القادمة نتخابات قبل اإلعملية عسكرية لى إ مكانية مبادرة اسرائيلإاعتبارات لوجستية تحول دون  .1

واء على صعيد الجبهة في ضوء عدم توفر الوقت المناسب للتجهيز لعملية عسكرية من هذا النوع ، س

 مر الذي يتطلب فترة من الوقت ليست بالقصيرة.لى صعيد الساحة الدولية ، وهو األو عأالداخلية ،

نفاق على حدود قطاع التحت ارضي المضاد لألالجدار انشاء تمام إتمكن الجيش االسرائيلي من عدم  .2

نتهاء ن اسرائيل تسابق الزمن لالأبالرغم من  ،ن% من مساحته حتى األ 60حوالي غزة والذي تم انجاز 

، المقاومة الفلسطينية في قطاع غزةستراتيجي الذي تبنته نفاق اإلنشاء هذا الجدار لنزع سالح األإمن 

واستطاعت اسرائيل بالفعل الكشف عن العديد من انفاق ، الماليين من الدوالراتوتكلف عشرات 

)المقاومة وتدميرها 
17
) . 

 

 :وجولة تصعيد مكثفة ومحدودة : عملية استخباراتية )اغتيال(الثانيالسيناريو  -ب 

او  الخارج سيناريو يقوم على فرضية تنفيذ اسرائيل عملية اغتيال الحد قيادات الفصائل الفلسطينية في -

لحركة نائب رئيس المكتب السياسي )من صالح العاروري  ، وهنا يقع على راس القائمة ، كال  الداخل

وزياد النخالة األمين شراف على توجيه العمليات ضدها في الضفة الغربية. الذي تتهمه إسرائيل باإلو،(حماس

سرائيلية بتنفيذ وقامت المخابرات اإل، قطاع غزةحد قيادات المقاومة في أاو ، العام لحركة الجهاد اإلسالمي 

 .في المرحلة الحاليةالمحتمل مر عديدة وفي مراحل تاريخية مختلفة،وهو األعمليات اغتيال مشابهة مرات 

هذه ن أقيادات المقاومة في الخارج حيث  قوى يتركز على شخصيات منحتمال األن اإلإوفق التقديرات فو

مت ن تإن العملية ، أعتبار إناجم عن تجاوز الوساطة المصرية باسرائيل الحرج الن تجنب أمكانها إالخطوة ب

دراجه إن الرد المتوقع لحركة حماس يمكن أكما  .تفاق وقف إطالق النارستكون خارج النطاق الجغرافي إل

  نها ستكون محدودة وباإلمكان السيطرة عليها.أ"رد الفعل" أي في إطار سياسة 

طاع غزة من خالل رشقات السيناريو فان اسرائيل تستعد لرد فعل من التنظيمات الفلسطينية في قووفق هذا  -

لى إبيب،وهو ما سيؤدي أستهداف،وخاصة تل تجاه اسرائيل،ولن تكون مدن المركز بعيدة عن اإلإصاروخية ب

 . غزةحتالل قطاع اومركز للتنظيمات الفلسطينية دون ستهداف مباشر إقيام اسرائيل بالرد ب

طار تركز على تفعيل كثافة نارية غير مسبوقة، ن استعدادات اسرائيلية في هذا اإلع تم الكشف مؤخرا   -

من خالل الدمج في عمل مختلف  وإيصال قوات برية إسرائيلية إلى حدود القطاع في مراحل القتال األولى،

حتياط، بهدف المس بصورة ستخبارات وقوات اإلها: البرية والبحرية والجوية واإلالقوات وتخصصات

، سواء على صعيد البنية يقاع خسائر فادحة في قدراتها العسكرية إة بقدرات التنظيمات الفلسطينية وجوهري

 و المقاتلين.أالتحتية 

همها أالمتوقعة في المواجهة القادمة و يجاد حلول للمشاكل الميدانيةإلسعيه الجيش االسرائيلي ويواصل  -

لة ، كما سيواجه وصواريخ الكورنيت؛ التي استثمرت فيها التنظيمات إمكانيات قتالية هائالعبوات الناسفة 

ة الجيش االسرائيلي الطائرات المسيرة بدون طيار التي يفترض أن تشغلها حماس بكثافة في المواجهة القادم

وحدة خاصة لمواجهة فرقة غزة في قيادة المنطقة الجنوبية ، ولذلك شكلت سيما تلك المحملة بالمتفجرات ال

تلفة وتزويد الجيش بالمعلومات طائرات حماس المسيرة مما يتطلب العمل بالوسائل التكنولوجية المخ

في مواجهة الجيش لهذا التهديد ) ستخبارية المناسبة وقد شهدت الشهور األخيرة تقدما ملحوظا  اإل
1٨

.) 

 ويعزز هذا السيناريو العوامل التالية :  -

                                                           
17

 مصدر سابق.تحديد موقع أنفاق حماس والترتيبات االسرائيلية ،  العالقة بين - 
1٨

 م2019-٨-٤معاريف  –هدف الحرب القادمة على غزة، طال ليف رام  - 
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إليراني في تخلص مما يسمونه الخط ابال، وسيسمح سرائيلإالخليج أمام تح آفاق دول هذا الخيار سيف .1

 .مان سياسيةثوضع الفلسطيني على حاله المنقسم،ولن يعطي حماس أية أوسيبقى الالمقاومة الفلسطينية،

ائب القسام في قطاع غزة غتيال بعض قادة كتإحباط محاولة إلى التي أشارت مؤخرا  إمعلومات ال .2

 .ستخباريةإمن داخل قطاع غزة عن طريق عملية من قادة المقاومة  ختطاف عددا  إحاولة وم

بصورة يومية  جواء قطاع غزةأسرائيلية في مكثفة التي تقوم بها الطائرات اإلستطالع العمليات اإل .3

شخاص ائرات المتخصصة في التجسس على األستخدام نوعيات جديدة من الطإوعلى مدار الساعة ب

ستطالع مجهزة بالصواريخ المضادة خرى من الطائرات في عمليات اإلأنوعيات ماكن ودخول واأل

 غتيال .فراد والتي تستخدم في عمليات اإللال

وعدم تقديم أية تنازالت سياسية وضاع الفلسطينية على حالها،ستمرار بقاء األإوهذا السيناريو يعني  .٤

حماس وسكان غزة والمجتمع سانية التي تطالب بها لحركة حماس في غزة واالكتفاء بالتسهيالت اإلن

بحجة سرائيلية الخليجية،لتطبيع العالقات اإل ن يشكل مدخال  أمكانه إن هذا الخيار بأالدولي،كما 

  .نسانيةزمة اإلتجاوز األ في  المساعدة

عتماد على تنفيذ عملية بدون اإل؛  ةمعادلة الردع مع غز عادةستإسرائيل على وهذا السيناريو يساعد إ .5

زل من لمدنيين العفي صفوف امجازرها رتكابها واسعة في عمق قطاع غزة تؤدي الى إعسكرية 

 جدا   ومركزا   عمل عسكري إسرائيلى من المرجح أن يكون موجها   يسكان القطاع ؛ وعليه فإن أ

 ياضحة ال تقبل اللبس فسال رسالة ويكون من شأنه إر جدا   وثمينا   مفصليا   عسكريا   ستهدف هدفا  وي

فى تغيير قواعد  مستقبال   ةن باهظ من كل من يفكر فى قطاع غزقدرة إسرائيل وعزمها على جبي ثم

األساس تبدو ضربة ضرورية إلسرائيل ومبرمجة ضمن  يسياسية القائمة؛ وضربة كتلك هى فاللعبة ال

 مراحل تسوية األمر الواقع القائمة. 

 ( :1خريطة رقم )

 ايالند بشأن مستقبل قطاع غزة خطة غيورا
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الغربية الضفةضم مشاريع مستقبل انيا : ث  

بؤرة  220، إضافة إلى 2019مستوطنة حتى بداية العام  19٨بلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية  -

ألف ا في القدس الشرقية المحتلة ) 31٨ألف مستوطن، منهم  ٨2٤استيطانية، يقطنها حوالي 
19

(، والعمل 

آالف  7، إضافة إلى طرح حكومة االحتالل حوالي عدد إلى مليون مستوطن خالل عامينعلى رفع الجار 

وزير اإلسكان . كما جاء إعالن يوآف غاالنت،201٨مستوطنة خالل العام  67وحدة استيطانية في 

الل ، ليكشف عن نية حكومته بناء مليون وحدة استيطانية جديدة خ2017اإلسرائيلي، في نهاية العام 

ا إلى أن نسبة  % منها ستقام في مدينة القدس)30-20السنوات العشرين المقبلة، مشير 
20

.) 

 االنتشار الجغرافي للمستوطنات، يعتمد على تقسيم الضفة الى أربع مناطق :  -

مستوطن،  5٤00ردن وشاطئ البحر الميت. يسكن هذه المنطقة حوالي يشمل القطاع الشرقي،غور األ .1

نطقة القطاع تحت نفوذ المجالس تقع بقية مستثناء جيب اريحا،إكيبوتسات وقرى صغيرة. بعظمهم في م

ليون دونم. وجود هذه المستوطنات م 1.2والتي تضم أكثر من قليمية: عربوت هيردين و مجيلوت،اإل

 رض والمياه.الفلسطينيي نتيجية حرمانهم من األقتصادي إلمكانيات التطور اإلى تقليص إدى أ

ظهر الجبل" في قمم سلسلة الجبال، حيث تم بناء معظم المستوطنات بمبادرة منظمة غوش امونيم قطاع " .2

سلة، مستوطن. ينتشر جزء من المستوطنات على شكل سل 3٤000ويسكن في هذه المستوطنات حوالي 

ي الذي يصل شمال حيث يعد هذا الشارع كمحور المواصالت الرئيس،60ممتدة على طول شارع رقم 

لفلسطينيين على هذا المحور. احرية تنقل من حد ليسرائيلي بفرض قيود بجنوبها. ويقوم الجيش اإل الضفة

 تمنع هذه المستوطنات، التطور المدني للمدن الفلسطينية )الخليل، رام هللا، نابلس وجنين(.و

لى إ. قرب مستوطنات هذه المنطقة،  كم 10-20قطاع التالل الغربية يمتد على مساحة عرضها من  .3

. وفي المقابل تمس  سرائيليينسرائيل،حّولها لمناطق مفضلة من اإلإخضر ومراكز المدن في الخط األ

راضي لقرى الفلسطينية، بسبب مصادرة األقتصادي للبلدان وامكانية التطوير المدني واإلإالمستوطنات ب

وسلو، أتفاقيات إلسلطة الفلسطينية الصالحيات ضمن وبعد تسلم اضافة لذلك،. باإلخيرةذه األمن حول ه

". تحاط هذه الجيوب أق "ب" وبعض الجيوب مصنفة مناطق "جيب مصنفة مناط 50كثر من أنتج عنها 

طع سرائيلية كاملة. فوجود المستوطنات يقإبمناطق "ج" التي بقيت تحت سيطرة تجاهات من جميع اإل

 لبلدات والمدن الفلسطينية الممتدة على طول هذا القطاع.قليمي بين القرى، امتداد اإلوصال اإلأ

لى مدينة القدس إعلن ضمها ألتي تم بناءها في المنطقة والتي المستوطنات ايتضمن موتروبوليس القدس، .٤

ا. يسكن هذه يضا  المسنوطنات التي تخضع لنفوذ القدس وضواحيهأحياء وتضم وباتت تسمى باإل

ق مستوطن. بناء المستوطنات في شر 2٤٨000لمستوطنين، حوالي كبر من االمستوطنات العدد األ

فصلت مناطق نفوذ مستوطنات  راضي فلسطينية ذات ملكية خاصة.القدس كان تطلب مصادرة واسعة أل

ات "غوش ومنعت التطور المدني لبيت لحم لوجود مستوطنلى منطقتين،إالقدس،الضفة الغربية 

 ت الفلسطينية حولها.يضا  عن بقية البلداأعتسيون" وفصلها 
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جاد إسحاق وسهيل خليلية، منظومة االستيطان اإلسرائيلي: أبعادها وآلية مواجهتها، في: مجموعة مؤلفين، كتاب المؤتمر السنوي الثامن  - 

، )المركز الفلسطيني لألبحاث والسياسات والدراسات 1نهوض وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، ط نحو خطة“

 .٤5(، ص 201٨االستراتيجية )مسارات(، البيرة، 
20

 2017ديسمبر/كانون األول  25مخطط إسرائيلي لمليون وحدة استيطانية بالضفة، الجزيرة نت،  - 
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 االهمية االستراتيجية للضفة الغربية : 

ِّل الضفة أ -  هداف التالية : حتالل، لتحقيق األقتصادية لإلإستراتيجية أمنية وعسكرية وإهمية تشك 

عسكرات وقواعد ووضع مة،إيجاد قطاعين أمنيين على طول الحدود الشرقية والغربية للضفة الغربي .1

وضمان ى محاور الطرق الرئيسية العرضية،لحماية المستوطنات،والسيطرة علجوية ونقاط مراقبة،

سرعة التحرك في حالة وجود تهديدات عسكرية من الشرق، وقطع التواصل الطبيعي بين الفلسطينيين، 

 .وفرض حصار سريع ومحكم عليهم عند الضرورة

 .ن، وكرني شمرون، وكريات سيفرالمحافظة على كتل المستوطنات أريئيل، ومعاليه أدوميم، وغوش عتصيو .2

 .فرض وقائع تستطيع إسرائيل من خاللها تحويل القدس الكبرى لواقع ملموس .3

والسيطرة على أحواض المياه الرئيسية خاصة الحوض تية اإلسرائيلية بالضفة الغربية،ربط البنى التح .٤

 3٤0إسرائيل منه وتضخ % من مياهه تأتي منها،70في الضفة الغربية،)يقع ثلث الحوض ،الغربي

 مليون متر مكعب سنويا(. 20مليون متر مكعب سنويا، أما الفلسطينيون فيضخون منه 

وإنشاء طرق لوصل المستوطنات الرئيسية بتل المستوطنات اإلسرائيلية ببعضها،ومن ثم بإسرائيل، ربط .5

 .أبيب والقدس، وفرض حالة طبيعية من الحصار على التجمعات العربية الفلسطينية

وإلغاء الخط األخضر كحدود لتوصل لحل نهائي مع الفلسطينيين،ق حقائق على األرض تمنع اخل .6

 .مستقبلية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

 

  : الغربية الضفة لضم سرائيليةاإل التوجهات

سرائيلية في الضفة الغربية،ويعتقد دعاة ضم الضفة الغربية تتزايد األصوات التي تنادي بتطبيق السيادة اإل -

رض أنهاء حل الدولتين وتحقيق حلم إفرصة سياسية تاريخية تساعد على  ن الوضع الراهنأسرائيل إلى إ

ربعة ألى: ضعف العالم العربي الذي شهد وة ثالث خواص خارجية إلسرائيل: األسرائيل الكاملة، على خلفيإ

سالم السياسي. والثانية ضعف يراني وتهديد اإلمام التهديد اإلأسرائيل إجب التعاون مع توصعبة وتحروب،

نقسام المدمر ما بين سرائيل واإلإوالعالم العربي لخطوات فعالة ضد الفلسطينيين في تجنيد المجتمع الدولي 

مريكية التي تجري دارة األت سيطرة حماس. والثالثة سياسة اإلالضفة الغربية وقطاع غزة الواقعة تح

سرائيلي يفيد فريدمان وبمساعدة السفير اإلمريكي في القدس دعلى يد رؤية مسيحانية للسفير األ صياغتها

سرائيل الى موضوع حزبي )إالقات ما بين الواليات المتحدة وذان حوال منظومة العلرون ديرمر، وال
21

.) 

” طناتالمستو“يش( المطالبة بضم غالبية وليس آخر الدعوات تلك التي قدمها عضو الكنيست )يوآف ك -

القريبة من بعضها بمسافة حتى كيلومتر واحد. وفي ” المستوطنات”و” ستيطانيةاإل“بالضفة بما فيها الكتل 

حتالل حتلة، ومصادرة اإلالسياق، تظهر في الصورة مسألة هدم الخان األحمر، البوابة الشرقية للقدس الم

األمر الذي يعني فصل شمال الضفة لتجمعات البدوية في بادية القدس،بقية ا للسيطرة على ألراضيه، تمهيدا  

عن جنوبها، وإحكام السيطرة على القدس الشرقية )
22

. ) 
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 17/10/201٨ –شاؤول اريئيلي  بقلم  –هآرتس ، ”ضم رفاهي“رتيب لماذا ال، يمكن ت - 
22

 201٨-9-3اسعد عبد الرحمن ، ؟”الضفة“مقابل التهام ” القطاع“إسرائيل: دولة في  - 
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 ( :2خريطة )

 مستوطنات الضفة الغربية
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 ( : 3)رقم خريطة 

 حواض المياه في الضفة الغربية :أ
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 سرائيلية لضم الضفة الغربية : اإلجراءات اإل -

مكانية حقيقية لقيام دولة فلسطينية إمنع كل لسرائيل في خريطة الضفة الغربية،االتغييرات التي قامت به  -

 ، اتخذت عدة محاور : مستقلة ضمن حق تقرير المصير

 المحور القانوني : :  والا أ

ستيطاني في الضفة الغربية والذي خلق اء قانوني لمشروعها اإلساليب قضائية لمنح غطأستعملت اسرائيل إ -

لتي فيها تحدد حقوق االنسان حسب وا،قامت جهازيين قضائيين منفصلينأ، حيث العنصرينظام الفصل 

الف الدونمات من الفلسطينيين، أتم سلب وبموجبه ،م التفرقة العنصرية )االبرتهايد(نظانتمائه القومي،إ

يتمتعون بجميع الحقوق المعطاة لمواطني  مكانة مفضلة حول المستوطنين لذويتو، لصالح المستوطنات

حتالل تشير إلى فرضها وإجراءات عدة من قِبَْل حكومة اإلتُِّخذَْت قرارات إو اسرائيل، وحقوق اضافية. 

 تدريجي ا للسيادة على أجزاء من الضفة، عبر قرارات حكومية، وتشريعات برلمانية. 

منع »، بالقراءتين الثانية والثالثة، نّص القانون على «القدس الموحدة»قانون أقّر  قانون القدس الموحدة :  - 1

ويوّسع ،أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس، إال بعد موافقة ثلثي أعضاء الكنيست

ى في خطوة تهدف إلستيطانية تقع جنوب القدس وشرقها، إالحيات بلدية القدس لتشمل كتال  من صالقانون 

قل مخيم شعفاط لالجئين وكفر عقب،اللتين تقعان يتيح القانون نخفض نسبة الفلسطينيين في القدس، حيث 

) ألف فلسطيني من المدينة 150قارب يعني طرد ما يما ،خلف جدار الفصل،إلى مجلس إقليمي جديد
23
) . 

يين أصبح أكبر من عدد اليهود في ( أن عدد الفلسطين201٨اإلحصاءات في العام ) شارتأ قانون القومية :  2

ن الهدف المركزي للحركة أسرائيل،حيث ادى الى ردود فعل سلبية في أرض فلسطين التاريخية،مما أ

ير قانون القومية الذي يرسخ هدف لى تمرإ؛ فبادرت قوى اليمين في الكنيست الصهيونية إقامة دولة لليهود

الطريق القانونية لتقدم سريع في يمهد واعدة لتفضيل اليهود يجاد القإهدف ستاوالذي قامة "دولة اليهود"،إ

تجاه إعطاء شرعية قانونية لتطبيق مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة بواسطة استمرار التوسيع إ

) فلسطينيةللدولة الوالترسيخ للمستوطنات من أجل أن تخلق بهذا حقيقة تصفية كل إمكانية 
2٤

.) 

قرار ، وتم استيطانية المستوطنات والبؤر اإلفي توسع الشرعنة عمليات لى إوالذي يهدف قانون التسوية :  3

بمصادرة واستخدام أراٍض فلسطينية خاصة من اسرائيل نّص على حق والذي  ،2017في شباط القانون 

أصحابها، لشرعنة البؤر االستيطانية التي ساهمت الحكومة اإلسرائيلية في إقامتها. وينص القانون على 

تجمعا   16ا المستوطنات. إقرار القانون شرع الفلسطينيين الذين يثبتون ملكية األرض المقامة عليهتعويض 

) فلسطينية خاصةستيطانية، ُمقامة على أراٍض ايا ، إضافة إلى أربعة آالف وحدة ستيطانا
25

.) 

لدفعه لضم الكتل نتنياهو،يمينية،ابتزاز واصلت األحزاب ال  :سرائيلية على المستوطناتقانون السيادة اإل ٤

ألف  300والتي يعيش فيها نحو % من مساحة الضفة، 60االستيطانية والمناطق )ج(، التي تشِكّل أكثر من 

مقابل توفير الحصانة القانونية. وصادقت اللجنة المركزيّة لحزب الليكود بتاريخ ألف.  ٤00نحو وفلسطيني، 

على المستوطنات. وتقدم يوآف كيش، عضو ” ئيليةالسيادة اإلسرا“على قرار بفرض  31/12/2017

بالمشروع أعاله من أجل التصويت عليه  201٨الكنيست اإلسرائيلي عن الليكود، في أواخر كانون األول 

بحجة وجود تفاهمات مع واشنطن بهذا الشأن.  12/2/201٨في نتنياهو من في الكنيست، لكنه أعيق بقرار 
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 ، مصدر سابق.فن السيطرة على الضفة والقدس - 
2٤

 10/10/201٨ – نيفين ابو رحمون  بقلم  –هآرتس قانون القومية يمهد الطريق لضم المناطق،  - 
25

 ، مصدر سابق فن السيطرة على الضفة والقدس  - 
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، المستوطناتعالن السيادة االسرائيلية على إبنه سيقوم أعلن نتنياهو أ في خطوة كشفت حقيقة توجهاتهو

)تدريجيًّا، وبالتنسيق مع الواليات المتحدة األميركية
26

اسة لمعهد أبحاث األمن القومي درووفق  (،

) "ضم"ال، وفرض السيادة يعني " فرض للسيادة"تطبيق القانون اإلسرائيلي هو “سرائيلي، فإن اإل
27
).  

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، والتي تقف شاكيد على   :"ج"سرائيلي على المناطق القانون اإلفرض  5

، "ج"سرائيلية لتشمل مناطق ع الصالحيات القضائية للمحاكم اإلرأسها صادقت على طرح مشروع يوس

حتمالية قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن أنفسهم في ايضعف مما ليص صالحيات محكمة العدل العليا،تقو

) الضفة الغربيةسرائيلية في المحكمة العليا ويعزز السيطرة اإل
2٨
). 

-12في صادق الكنيست اإلسرائيلي،ضم المؤسسات التعليمية في المستوطنات الى مجلس التعليم العالي:  6

سرائيلي على المؤسسات األكاديمية في م بشكل نهائي على مشروع قانون لتطبيق القانون اإل2-201٨

على االسرائيلي قانون التطبيق من خالل فرض السيادة اإلسرائيلية المستوطنات، وذلك في خطوة متقدمة ل

) المستوطناتفي المؤسسات األكاديمية 
29

.) 

 المحور الثاني : االجراءات العملية : 

 دارة المدنية : توسيع صالحيات اإل – 1

موظف ا جديد ا  2٨0بإضافة ، فة عدد موظفي "اإلدارة المدنية"سرائيلية على مضاعاإلصادقت الحكومة  -

رتفاع عدد السكان الفلسطينين اموظف ا فلسطيني ا ، بحجة  150هم في السنوات القادمة، من بين

تفاقية بين إكشف النقاب عن توقيع و. والمستوطنين الذي يقعون في نطاق مسؤولية "اإلدارة المدنية"

مليون  9وزارة المالية اإلسرائيلية و"اإلدارة المدنية"، ستحصل بموجبه الثانية على ميزانيٍة تصل إلى 

منشأة جديدة في الضفة الغربية. وستقوم "اإلدارة المدنية" ببناء قاعدة بياناٍت محوسبٍة،  12شيقل لبناء 

ألف عامل، األمر  100ابة تتضمن أسماء ومهن العمال الذين يملكون تصاريح عمل ويبلغ عددهم قر

ستخدام هذه المعلومات في البحث عن العمال الذي تحتاجتهم، وهو ما إيتيح للشركات اإلسرائيلية  الذي

) ي توريد العمال من الضفة الغربيةسيوفر على تلك الشركات دفع أموال لمقاول
30

.) 

ة المدنية المتعلقة حزب الليكود تقليص صالحيات اإلدار اشترط "تحالف أحزاب اليمين" علىو -

تفاق االئتالفي الذي يتم ين،خالل مفاوضات تشكيل الحكومة،حيث سيتم إدراج ذلك ضمن اإلبالمستوطن

وهذا يعني أن الوزارات ئتالف حكومة بنيامين نتنياهو،إغته بين األحزاب التي ستشارك في صيا

بالمستوطنات بالضفة الغربية،  الحكومية ستتولى بشكل متزايد المسؤولية عن مختلف القضايا المتعلقة

وعبر ذلك سيتم بشكل عملي فرض السيادة اإلسرائيلية بالضفة حتى دون من اإلدارة المدنية، بدال  

عن هذا اإلجراء ) اإلعالن رسميا  
31
). 

كما افتتح ،بالتواصل مع الفلسطينيين،عبر موقع التواصل االجتماعي،دارة المدنيةمسؤول اإلينشط و -

ويحتوي الموقع على قسم يحمل اسم ."إلكترونيا  خاصا  على شبكة اإلنترنت، يحمل اسم "المنسقموقعا  

 ."خدمة الجمهور"، ويستقبل شكاوى وطلبات الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة
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 2019أبريل/ نيسان  ٨نتنياهو يتراجع عن خطته بضم الضفة الغربية ويستبدلها بضم المستوطنات وكالة وطن لألنباء،  - 
27

 م201٨-1-٨ابيب جامعة تل  –INSSبانينا بارونش، معهد ، مناطق الضفةتداعيات تطبيق السيادة اإلسرائيلية على  - 
2٨

 مصدر سابق.قانون القومية يمهد الطريق لضم المناطق،  - 
29

 .201٨-2-12يديعوت احرونوت  - 
30

 م201٨-10-30اسرائيل اليوم  - 
31

 .م2019-5-1٨االذاعة االسرائيلية  - 



  

15 
 

 : السيطرة على المناطق "ج" - 2

مياه والتي تحتوي على خزانات ال، تشكل ثلثي الضفة الغربية،وهي المنطقة األكثر قيمة، "ج"المناطق  -

دد المستوطنات ويبلغ عمن مساحة الضفة، %٤2الجوفية واألراضي الزراعية،والتي تقدّر مساحتها بنحو

ألف مستوطن ) 600ويسكنها بؤرة استيطانية، 100مستوطنة،منها  2٤2فيها 
32
). 

التي ،"ج" لتمنع الفلسطينيين من البناء في مناطقالضفة الغربية في العسكرية تستغّل إسرائيل سيطرتها  -

تفرض إسرائيل هذا قتصادي للفلسطينيين. وات التطوير الحضري والزراعي واإلتشكل متّسع ا إلمكانيّ 

 طالق نار" و"مناطق إ "أراضي مسح" و المنع بواسطة تعريف مساحات شاسعة كـ"أراضي دولة" و

ضّمها إلى نفوذ المستوطنات أو عبر القيود السارية ومن خالل ،"محميّات طبيعية" و"حدائق وطنية"

مليون  2تم ضم حوالي و على األراضي التي احتجزتها إسرائيل بين جدار الفصل والخط األخضر.

ا لم يتم نقلهقليمية،إاراضي دولة تحت نفوذ ستة مجالس  عالنهاإسرائيل عن طريق إستولت عليها ادونم، 

ستعمالها إو يتم أا المستوطنون ردن، يفلحهراضي، خاصة في غور األلمستوطنة معينة. جزء من هذه األ

حتياطي إراضي خالية وتعتبر مخزون أراضي غلبية هذه األأن أال اإسرائيلي.كمناطق تدريب للجيش األ

 مة مناطق صناعية وسياحية جديدة.قالتوسيع المستوطنات وإل

إّما عن طريق الرفض الكلّي لطلبات في تلك المناطق تطبّق إسرائيل سياسة تمنع البناء الفلسطيني و -

تُظهر و ."ج" ترفض المصادقة على خرائط هيكلية لمعظم البلدات الفلسطينية في مناطق، والبناء

ون لمكاتب قدّم الفلسطيني 2016حتى منتصف العام  2000معطيات اإلدارة المدنيّة أنّه بين بداية العام 

 % فقط تّمت المصادقة عليها. ٤طلب ا أي نحو  226فقط ، ستصدار رخص بناءطلب ا إل 5,٤75التخطيط 

على مخطط لبناء م،2019-7-2٨في  سرائيلياإل صادق الكابينيتعلى المناطق ج، تها ولتعزيز سيطر -

وحدة سكنية للفلسطينيين، في خطوة تؤكد من خاللها  700و، مستوطناتالوحدة سكنية في  6000

 للسلطة الفلسطينية.صالحية  ادة على هذه المناطق، وانهاء ايةالحكومة االسرائيلية انها صاحبة السي

 

 :القدس الكبرى  – توسيع مناطق متروبوليس القدس -3

سرائيليين المنفصل لإلة حزما والزعيم للسفر فتتاح الشارع في شمال شرقي القدس بين منطقإ -

لضم. هذا الشارع استهدف تمهيد والفلسطينيين  جاء ضمن سياسة حكومة نتنياهو لتشجيع خطوات ا

، لخلق تواصل بين معاليه ادوميم والقدس. وسيسهل على ″1إي“رض لبناء حي مبسيرت ادوميم األ

ي يصعب حركة الزعيم الذزالة حاجز الى القدس، وسيمكن من إن مستوطنات متيه بنيامين الوصول سكا

قتراح ضم إوتطبيق ” ز متروبول القدس الكبرىتعزي“لى إلى القدس. وسيؤدي إسكان معاليه ادوميم 

وهو مدعوم رض اسرائيل الكاملة،أعضاء الكنيست في لوبي أادوميم ومحيطها،الذي قدم من قبل  معاليه

يمين ن فتح الشارع سيشجع حكومة الأ نيت واييلت شكيد على رأسهم. كمامن وزراء كثيرين، ونفتالي بي

لى الضم بواسطة قانون فضاء إ” الضم الزاحف“نتقال من خرى واإلأالمستقبلية على الخطو خطوة 

) معاليه ادوميم
33
). 

 

                                                           
32

 12/2/201٤، ريتشارد فولك، 1967تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام  - 
33

 17/1/2019شاؤول اريئيلي ، هآرتس  بقلم  –خطة اخرى في طريق ضم معاليه ادوميم،  - 
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(:4)رقم خريطة   

 في الضفة الغربية"المناطق ج" 
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 ( : 5خريطة رقم )

 منطقة القدس الكبري 
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 حتماالت: إو ضم الضفة الغربية : سيناريوهات

  سرائيلية جزاء منها،والتصريحات اإلأو أ، ضم الضفة الغربيةجراءات العملية لاإلرتفاع وتيرة إفي ضوء

يمكن ،تلك المخططاتوجود عن بنيامين نتنياهو  اتتأكيدومع مريكية المؤكدة لتلك التوجهات،واأل

 حتماالت الثالثة التالية : تتمحور في اإلتصور خطط الضم 

 بما سرائيلية بصورة رسمية،الى السيادة اإلضم المناطق المصنفة "ج" عالن عن اإل األول :حتمال اإل

الحكم الذاتي الفلسطيني أ و ب مناطق بقاء إسرائيلية،ولى السيادة اإلإيضمن ضم جميع المستوطنات 

 :  ةالتاليحتمال في ضوء العوامل ،ويتعزز هذا اإلتحت المسؤولية المدنية للسلطة الفلسطينية

ستراتيجي لضمها إلى السيادة إيقف من ورائها توجه "ج"،سياسة الحكومة اإلسرائيلية في مناطق  .1

عزيز الوجود وتلقانونيّة الدائمة لهذه المنطقة،نشاء الظروف التي تحدّد المكانة اإن خالل مسرائيلية،اإل

ويتعزز  و تغييره.أسرائيلية على موارد المنطقة،لخلق واقع دائم يصعب تجاوزه اليهودي والسيطرة اإل

حتالل اإل اإلداري الممنهج التي تمارسها سلطات -في ضوء عمليات التطهير العرقي هذا التوجه 

)في المناطق "ج"  عداد المستوطنينأينيين،وزيادة عداد الفلسطأسرائيلي، ومع تراجع اإل
3٤
). 

مريكية المنحازة قرب للتطبيق في المرحلة الحالية،في ضوء تلك المواقف األحتمال األيعتبر هذا اإل .2

لى "المناطق سرائيلية عادة اإلعالن السيإلى تمرير قرار فرض وإن يبادر نتنياهو أ،من المتوقع سرائيلإل

ن هذا القرار يتوافق مع تصوراتها لمنح أمريكية، التي تعتبر دارة األج"، بدعم واضح من اإل

 الفلسطينيين "الحكم الذاتي" على ما تبقى من مناطق الضفة الغربية )المناطق أ و ب(. 

ة اإلسرائيلية من األحزاب اليمينة لى السيادمارس على نتنياهو لضم المناطق ج إالضغوط الكبيرة التي ت .3

عالن السيادة اليهودية على ما تسمى على طريق إوالمستوطنين واألحزاب الدينية بإعتبارها خطوة 

 يهودا والسامرة.

وضم ضم المستوطنات الشرقية عالن إلى توسيع متروبوليس القدس بإسرائيل إتبادر  الثاني :حتمال اإل -

  .ستيطانية الكبيرة وبعض الكتل المعزولةالكتل اإل

ستيطانية والمستوطنات بما فيها الكتل اإلالغربية الضفة في ضم غالبية المستوطنات  الثالث :حتمال اإل -

 القريبة من بعضها بمسافة حتى كيلومتر واحد.

 سرائيلي سابقين في الجيش اإليمينيين وساط قادة أفي  كبيرا   حتمالين الثاني والثالث يجدان دعما  كال اإل

عدد ممكن ستيالء على أكبر مساحة ممكنة من األرض مع أقل ن كال الخيارين سيضمنان اإلأبرون يعت

ستعداد لتغيير القدس،وصوال  إلى اإل ويفضلون البدء بضم مستوطناتمن السكان الفلسطينيين،

أن يؤدي خشية خالية أو قليلة السكان من الضفة،لضم قانوني ألجزاء واسعة ودراماتيكي،وبشكل متدرج،

من خالل زيادة عدد الفلسطينيين في بلة الديمغرافية في وجه إسرائيل،ننفجار القإالضم مع السكان إلى 

  سرائيل.أكبر من اليهود بمعدالت متزايدة،بما يهدد الطابَع اليهودي إلإسرائيل ليكون 

 وتعريض حياة اإلسرائيليين للخطر، لى إشعال المناطق الفلسطينية،إسيؤدي المناطق ج،ضم ن خاصة أ

مليون  2.6برعاية شؤون  ألنه يعني القيامتخشى أن يتحقق؛ اإلسرائيلية كابوسا  وسيشكل ألجهزة األمن 

وتحويلها مع مرور مغامرة بمستقبل الدولة اليهودية،والمليار شيكل، 52كلفة سنوية حوالي بتفلسطيني،

 عاما   71ما يعني القضاء على المشروع الصهيوني الذي نجح قبل ت إلى دولة واحدة بأقلية يهودية،الوق
                                                           

 - 
3٤

 .1٨/٤/2019ضم الضفة الغربية قد يزود نتنياهو بمفتاح لحل متاعبه القانونية، جوناثان كوك، كاونتربنتش  



  

19 
 

”. )بإقامة دولة إسرائيل
35

حذر الرئيس السابق لجهاز األمن العام اإلسرائيلي . ومن الجدير بالذكر فقد ( 

)الشاباك(، يورام كوهين، من مخطط ضم "المنطقة ج" في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، ضم 

هذه المنطقة إلسرائيل سيقود إلى "حمام دم ال ضرورة له )
36
). 

  التي سيحصل عليها نتنياهو في  همستكون الهدية األوتمرير أي من االحتماالت الثالثة السابقة

نها ستمنحه أسرائيلية القادمة،خاصة ووالتي ستدعم موقفه المهزوز في االنتخابات اإلنتخابات القادمة،اال

باتوا يشكلون  الذينعامة،والمستوطنين،بصورة خاصة،بصورة صوات والمعسكر اليميني،أالمزيد من 

 قوة انتخابية ال يستهان بها في اسرائيل.

 

 : مخططات االسرائيليةالتداعيات 

المفهوم االستراتيجي االسرائيلي في إدارة  التطورات األخيرة في الضفة الغربية تضع تساؤالت أمام نجاعة .1

، الذي تحت رعايته يتم التوسع االستيطاني، ” الوضع الراهن“، واالعتماد على "سياسي أفق"النزاع دون 

لمعيشة للسكان الحياة اتحسين شروط  المرتكز إلى سياسة ، تهيئة الظروف القانونية لضم مناطق في الضفةو

 الحفاظ على الهدوء االمني دون تحديد اهداف سياسية واضحة.  لضمانالفلسطينيين، 

سيصبحون حيث المناطق، تلك على الضفة الغربية ستؤثر على الفلسطينيين في االسرائيلية تطبيق السيادة   .2

وهو ما يتعارض مع المواطنة اإلسرائيلية، ، بما فيها مقيمين دائمين في إسرائيل، ويتمتعون بجميع الحقوق 

مخططات اليمين القامة الدولة اليهودية ويجعل اسرائيل في مواجهة مع المشكلة الديمغرافية. وفي حالة 

رفض منحهم كامل حقوق المواطنة فان هذه الخطوة ستشكل ضربة لصورة الدولة الديمقراطية التي طالما 

جتمع وتخلق مسار تصادم داخل المنصري عالفصل الروجت لها اسرائيل في العالم وستتعزز صورة نظام 

من المتوقع ان تشهد اضطرابات سياسية، امنية، اجتماعية، اقتصادية وقانونية من شأنها ان . واإلسرائيلي

) كية  في بنية المجتمع االسرائيليتقود الى عملية تغيير تاريخية ودراماتي
37

 ). 

وسيؤدي الى موجة جديدة من أن تطلعاتهم الوطنية، الفلسطينيين بشلدى شعور باليأس هذه الخطوة ستتعزز ال .3

االراضي الفلسطينية، في  توسيع نشاطاته فياالسرائيلي مضطرا لالجيش ، وسيكون العنف تستمر لسنوات

وفي حالة اقدام الفلسطينيين على خطوة حل . ضوء وقف الفلسطينيين لكافة اشكال التعاون االمني مع اسرائيل

إسرائيل اآلثار االقتصادية الكبيرة المتمثلة في توفير كامل الحتياجات حوالي تحمل ست، السلطة الفلسطينية

  مليون مواطن فلسطيني. 2,5

قوض عالقات يسوخيار حل الدولتين، وسينهي الضم سيقضي على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية  .٤

لعالقات ة وستشكل ضرب، أخرىعربية ول مع دلتقرب محاوالت االسالم مع مصر واألردن، وسيُصعب 

)مصالحها االقتصادية، العلمية والثقافية وتهديد ل، اسرايئل الخارجية
3٨
). 

  

                                                           
35

 .30/5/2019يديعوت أحرونوت ، تامير باردو )رئيس الموساد السابق( ضم الضفة يحقق الكابوس الذي تخشاه إسرائيل، - 
36

 .م2019-٨-1يورام كوهين رئيس الشاباك السابق، مقابلة مع اذاعة الجيش االسرائيلي  - 
37

 مصدر سابق.، ”ضم رفاهي“لماذا ال، يمكن ترتيب  - 
3٨

 مصدر سابق.تداعيات تطبيق السيادة اإلسرائيلية على مناطق الضفة،  - 
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 :والتوصيات التصورات االستراتيجية ثالثا : 

  جناحي الوطني الفلسطيني ، ووفق تقديراتنا فانه الفصل بين ستواصل اسرائيل توجهاتها االستراتيجية باتجاه

التي ذكرناها آنفا ، فاننا نعتقد ان نتنياهو سيبادر الى اتخاذ قرار باعالن ، وفي ضوء العديد من المؤشرات 

رة اواخضاعها بصورة كاملة للقوانين االسرائيلية ، بدعم من االد ضم المستوطنات الى السيادة االسرائيلية

وسيتجنب اتخاذ قرار ضم الضفة الغربية بصورة كاملة او ضم "المناطق ج" ، بناءا على االمريكية ، 

 .هذا القرارتوصيات االجهزة االمنية االسرائيلية لتجنب تداعيات وتأثيرات 

  ستمس بالطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني ما سيعزز من ردود في الضفة الغربية االسرائيلية المخططات

 االوضاع تتزايد احتماالت انفجارسوالفعل االكثر عنفا ردا على محاوالت اسرائيل طمس الهوية الفلسطينية، 

، انسداد توهدم البيو واالعتقاالتلتوسع االستيطاني، بسبب سياسة العقوبات الجماعية وافي الضفة الغربية، 

ولعل اتساع دائرة العنف وعودة ظاهرة العمليات التي يقوم بها أفراد خارج أي سيطرة في . فق السياسياأل

 .يطرة االستخباريةيلغي أي إمكانية للسوالضفة، سيكون واحدا  من التحديات المقلقة إلسرائيل، 

  لوجستية زمنية وتشير الى ان نتنياهو سيكون مضطرا ، بفعل عوامل وعلى صعيد قطاع غزة ، فان تقديراتنا

المصحوب  وميدانية ، لتجنب تنفيذ عملية عسكرية واسعة ، والخيار االكثر احتماال هو "الخيار االستخباري"

 بـ "قوة نارية مكثفة" تستهدف البنية التحتية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة .

 ندرج في ، تحماس حركة سلطة تحت ، بدعم اقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزةات االسرائيلية االدعاء

مشروع ستخدمها نتنياهو لالستفادة من االنقسام الفلسطيني لتمرير ي"الخداع االستراتيجي" التي سياسة اطار 

الحالي )جغرافيا بوضعها ، حيث اشارت دراسات استراتيجية اسرائيلية الى ان غزة ضم الضفة الغربية

قابلة للحياة وان كافة مشاكل هذه المنطقة مرشح لالنفجار في وسكانيا واقتصاديا( غير مؤهلة القامة دولة 

وجه اسرائيل على المدى االستراتيجي، ولذلك فانه وحتى يتحقق سيناريو اقامة الدولة في هذه المنطقة 

الجغرافية الضيقة يجب اجراء بعض التعديالت على ارض الواقع من خالل توسيع قطاع غزة باتجاه شمال 

)سيناء 
39
من الممكن تعتبر اسرائيل ان ، وهو االمر الذي يالقي معارضة مصرية وفلسطينية وعربية ، (

تجاوزها عن طريق الدخول في حرب واسعة مدمرة يكون احد اهم نتائجها اجراء عملية ازاحة سكانية 

 . يجية االسرائيليةوهذا السيناريو يمكن التأكيد انه االقرب للتنفيذ وفق التوجهات االسترات ،وتعديالت جغرافية

  والتي كانت تدعي انها تسعى لتحقيق التسوية في المنطقة اتضح انها تسعى لتفجير التوجهات االمريكية

المنطقة ، فالغطرسة والغرور التي تعمل تميز طريقة هذه االدارة في التعامل مع االزمة االخطر في العالم 

الءم مع منذ سنوات ال تشير الى ان هناك توجه حقيقي للحل وانما التوجه االخطر للتفجير وهو هدف يت

المصالح االستراتيجية االمريكية التي تسعى الى اقحام منطقة الشرق االوسط والخليج في توترات ستنعكس 

سلبا على االمن والسلم الدوليين ، خاصة ان الوضع الجيواستراتيجي للمنطقة يجعلها محور اهتمام اقطاب 

االقتصاد لدولي وسيطرة الركود على نهاية مرحلة استقرار النظام ا، في مؤشر على الصراعات الدولية

 .ي وتصاعد فرص واحتماالت المواجهةالعالم

  وفي المشهد االقليمي، نود لفت انتباه الكثير من المتفائلين في المنطقة بخصوص تحالفات محتملة مع

اسرائيل، فبالرغم من الحديث المتزايد عن تحالفات اقليمية يجري اعادة صياغتها في المنطقة ، تكون 

ت رافضة لالندماج في اسرائيل جزءا منها ، نجد ان جميع المؤشرات من داخل اسرائيل تؤكد انها الزال

                                                           
39

 م2012-11-20كيلو من سيناء لـ"غزة"، هأرتس  600السرية: ضم «يورا إيالندغ»خطة  - 
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المحيط ، باعتبار ان هذا االندماج يتطلب منها تقديم الكثير من التنازالت ، ولذلك فانها تصر على البقاء خلف 

. ولذلك فان اسرائيل ستبادر الى خطوات دراماتيكية سواء في الضفة او في قطاع غزة "الجدار الحديدي"

 جري الحديث عنها.دون النظر الى التحالفات االقليمية التي ي

  استراتيجية الحكومة االسرائيلية ، مدعومة من ادارة ترامب وفريقه االستيطاني، وبناءا على االجراءات على

يطرج "حل الدولتين"، وهو االمر اسقطت من حساباتها ارض الواقع ، والتصريحات المعلنة ، تؤكد انها قد 

 االحتماالت التالية : حول  تمحورت، والتي تساؤوالت حول مستقبل السلطة الفلسطينية

: بقاء السلطة كما هي، مع اجراء بعض التعديالت لجهة اعادة تفعيل منظمة التحرير  االحتمال االول .1

الفلسطينية، واعادة بعض الصالحيات الى المنظمة باعتبارها مصدر السلطة واساس وجودها، مما يفتح 

 قليمية.المجال امام اعادة صياغة طبيعة الصراع مع الجانب االسرائيلي الى ابعاده الدولية والعربية واال

: حل السلطة ردًّا على تنصل إسرائيل من كل التزاماتها وسيرها نحو الضم ألجزاء من  االحتمال الثاني .2

ا على فقدان مبرر وجودها، والمستمد من كونها  على ” مرحلة انتقالية“الضفة الغربية، أو انهيارها احتجاج 

وة يمكن اعتبارها انتحارا سياسيا فلسطينيا تدفع . وهذه الخطحتالل وإقامة الدولة الفلسطينيةطريق إنهاء اال

اسرائيل باتجاهه ، خاصة لجهة انه يتناسب مع المخططات االسرائيلية التي تسعى الى فرض سيناريو الضم 

على اجزاء واسعة من الضفة الغربية وابقاء المناطق االخرى ذات الكثافة السكانية الفلسطينية الكبيرة تحت 

الذاتي الفلسطيني، وهو ما ينهي كل المنجزات التي تم تحقيقها على مدار السنوات سيادة سلطة الحكم 

 الماضية ويفسح الجال لسيادة االدارة المدنية المتحفزة للسيطرة في الضفة الغربية.

قيام منظمة التحرير بإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها وموازنتها  االحتمال الثالث : .3

بالمنظمة، لكي تكون فعال  أداة في يد منظمة التحرير، التي هي األخرى بحاجة إلى إعادة بناء  وعالقتها

 مؤسساتها لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي، وتكون البديل في حال انهارت السلطة.

 يضع عالمات استفهام حول قدرة أي طرف  هد وتداخل االستراتيجي والتكتيكياالضطراب الذي يميز المش

ورغم مظاهر ، "حتمية التطبيق"عني تالمخططات اإلسرائيلية ال فعلى توجيه االوضاع والسيطرة عليها، 

الضعف الفلسطيني، في ظل معادلة دولية واقليمية غير متوازنة، دفعت بالقضية الفلسطينية إلى هامش 

تلكون أوراق قوة بإمكانهم استغاللها لتحسين وضعهم بما يخدم يم األجندة الدولية، اال ان الفلسطينيين

وعلى رأس هذه االوراق الكيان السياسي القائم "السلطة الوطنية الفلسطينية"، والتي  .مصالحهم االستراتيجية

تشكل عنوانا دوليا للشعب الفلسطيني، والذي نعتقد بأهمية بقاءه واستمراره، بالرغم من الدعوات والنصائح 

ن اطراف مختلفة باعالن "حل السلطة"، وهو االمر الذي سيشكل خطوة على طريق تمرير المخططات م

  االسرائيلية لتمرير مشروع الحكم الذاتي، على ما تبقى من الضفة الغربية.

 في الرؤية االستراتيجية، ليس صحيحا التمسك بسياسة الرد وتفضيلها على المبادرة لتصميم واقع اكثر و

، ولذلك فان الجانب الفلسطيني مطالب بالمبادرة الى خطوات ابداعية لمواجهة المخططات استقرارا

فالدوائر االستخبارية واالستراتيجية االسرائيلية اطلقت تحذيرات من خطورة مخططات الحكومة  .االسرائيلية

لمحتملة على اسرائيل. اليمينية االسرائيلية ، ومحور تلك التحذيرات هو "التخوفات االمنية" وانعكاساتها ا

ويمثل ذلك اشارة الى الهامش الذي من الممكن ان يبادر اليه الجانب الفلسطيني. فالمفاضلة بين مفهوم 

"االحتالل المكلف"  و "االحتالل الغير مكلف" تؤرق تلك الدوائر االسرائيلية التي تتعامل بصورة مختلفة 

"التكلفة" هنا ان االمر يعني التوجه الى العمل العسكري ،  عن الحكومة االسرائيلية. وال تعني االشارة الى

 فهناك الكثير من الجوانب التي من الممكن ان تجعل االحتالل االسرائيلي اكثر تكلفة.


