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م2222-6-61 التاريخ:  

 نائب رئيس مركز الناطور للدراسات، باحث مختص في الشؤون السياسية -اعداد د. يوسف يونس 

 -امللخص  -

مخططاتها نفٌذ تتواصل اسرائٌل سعٌها الدإوب ل

وقطاع غزة، بعٌدا غربٌة الضفة ال لقة بمستقبلمتعالتٌجٌة استراال

 .اٌهلمتفق عال عملٌة التسوٌةسس او ،الشرعٌة الدولٌةت اراقرعن 

من الضفة الغربٌة، المحور االول فً تحركاتها، وتمثل 

بالتزامن مع تصعٌد  االستٌطانٌة، من المشارٌعخالل تنفٌذ مزٌد 

المستوطنٌن من الهجمات االرهابٌة على المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن، 

مصادرة ب لالحتالا لدولةما ٌسمح  وقراهم،والتً تهدف لدفعهم لترك منازلهم  ،وقوات االحتالل

، ودٌمغرافٌا   جغرافٌا   الواقع،وتغٌٌر االمر  المستوطنٌن،وجلب المزٌد من المزٌد من االرضً 

 .حل الدولتٌنالفلسطٌنٌة وٌنهً ة لدوالم ادون قٌ لٌحو ام

من خالل قطاع غزة المحور الثانً فً مخططات اسرائٌل إلنهاء حل الدولتٌن  ٌمثلو

تطوٌر االنقسام لوفق مفهوم "االمن االقتصادي"، ، قطاع غزةوالضفة الغربٌة بٌن الفصل 

  السٌاسً، نحو "االنفصال الكٌانً"، وتدمٌر الوحدة الكٌانٌة الفلسطٌنٌة.

تً البٌة االٌجات امإشرالرغم من الى لانه عالتقدٌرات االستخبارٌة االسرائٌلٌة ر شٌوت

ك لت عدم صحةخرى تإكد ا تراشمإك ان هناال اتٌجً، االستراالمنً اوضع الى تحسن التشٌر 

غربٌة الضفة الجعل االوضاع فً تالمٌدانٌة، العوامل ى حد كبٌر، فال –ة لئامتفالت اتقدٌرال

قطاع غزة تتراوح ما بٌن احتماالت المواجهة الحتمٌة، والمواجهة المستبعدة، وفق العدٌد من و

 العوامل التً ال ٌجب اغفالها فً المرحلة القادمة.

ان  انلواحوولقد اعتمدنا فً تقدٌر الموقف المرفق على تقدٌرات استخبارٌة اسرائٌلٌة، 

 خالل التعرفنقدم صورة واضحة عن المخططات االسرائٌلٌة فً االراضً الفلسطٌنٌة، من 

على الوضع المٌدانً، وصراعات النفوذ فً الضفة الغربٌة، ومحاولة اسرائٌل استغاللها بما 

ستراتٌجٌة. ثم نستعر  الموقف فً قطاع غزة للتعرف على الصراعات ٌخدم اهدافها اال

 الى استعرا  االحتماالت المستقبلٌة.   واالستراتٌجٌات المتعرضة، وصوال  
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 :يتجه للتصعيد الوضع الميداني

نجحت فً تحسٌن الوضع الفلسطٌنٌة ضً االرافً جٌش االحتالل أن سٌاساته ٌزعم 

ُتظهر البٌانات أطول فترة هدوء عملٌاتً فً األشهر حٌث األمنً االستراتٌجً االسرائٌلً، 

 22أطلقت خمسة صوارٌخ، وبالمقارنة تم إطالق ، فعلى جبهة قطاع غزة الستة االخٌرة

ا بعد حرب  ا بعد حرب  66وتم إطالق  ،2114صاروخ   196وتم إطالق  ،2112صاروخ 

ا بعد حرب  فً على الرغم ان البٌانات تشٌر الى ارتفاع وفً الضفة الغربٌة، و. 2119صاروخ 

القاء زجاجة  1122حادثة رشق حجارة،  5532وقع  ، فقد2121الهجمات خالل عدد 

تم تسجٌل مقتل إسرائٌلٌٌن فقط، ال انه إ ،عملٌة طعن 11إطالق نار، و حادثة  61مولوتوف، 

 11 ،2116فً  21 ،2116فً  16 ،2115فً  21 ،2114إسرائٌلٌا فً  21، قُتل قارنةبالمو

 . (1) م2121، وإسرائٌلً واحد فً  2119خمسة فً  ،2111فً 

العملٌات الحالٌة الى موجة "تصعٌد تطور ن تأاالسرائٌلٌة ستخبارٌة االدوائر الوتستبعد 

 ،عملٌة 31أقل من مراحل سابقة تجاوزت فٌها ٌة الحالالعملٌات ارقام ن اصة واخ ،”عملٌاتً

همٌة ا الغفاال ٌجب و واسعة،إضافة الى العملٌات الحالٌة ال تترافق مع احتجاجات جماهٌرٌة 

 التنسٌق االمنً مع اجهزة االمن الفلسطٌنٌة. 

على الوضع المٌدانً فً الخٌرة ابرزت تخوفات من تؤثٌرات معركة غزة  لبامقالوفً 

مواجهة فً مسلّحة الخالٌا المزٌد من اللتكوٌن " حافزٌة"العززت  وأنهاخاصة ، الغربٌةالضفة 

وتتخوف أجهزة االمن اإلسرائٌلٌة من احتماالت وقوع عملٌات جدٌدة فً الفترة  .االحتاللقوات 

التً قد تدفع  والطبٌعة الفردٌة ،القادمة، فً ضوء التقارب الزمانً والمكانً للعملٌات االخٌرة

الذي ٌجعل  "العنصر الدٌنً"ال ٌمكن اغفال اضافة الى انه  لمحاكاة هذا النمط من العملٌات.

  (.2)لتنفٌذ المزٌد من العملٌات بإرة توتر" دائمة تدفع “القدس 

 وتشكل العملٌات الفردٌة مشكلة لألجهزة األمنٌة االسرائٌلٌة، خاصة وان إحباط عملٌات

من هذا النوع مهمة بالغة الصعوبة مقارنة بالعملٌات التً تخطط لها تنظٌمات؛ بسبب صعوبة 

التعّرف على نٌة شخص ما قّرر تنفٌذ عملٌة، فً حٌن أّن فرص أن تحصل أجهزة االمن 

 (. 3اإلسرائٌلٌة على معلومات حول نواٌا التنظٌمات أكبر، مما ٌسهل مهمة إحباطها )
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  ع النفوذ:الضفة الغربية وصرا

 عنصرا   ٌشكل الغربٌة،عنف المستوطنٌن ضد المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن فً الضفة صبح ا

ٌدفع باتجاه المزٌد من المواجهات مع قد باتجاه تقوٌ  االستقرار فً الضفة الغربٌة، و مإثرا  

لعجزها  قوات االحتالل، وٌعر  السلطة الفلسطٌنٌة للمزٌد من االحراج امام المواطنٌن نظرا  

فً المناطق الواقعة تحت مسإولٌتها، كما انه ٌضعف قدرتها على  عن الدفاع عنهم، خاصة  

  (.4منٌة االسرائٌلٌة )جهزة األمنً مع األتبرٌر التنسٌق األ

ع فً االوضاحماس قررت استخدام حركة تشٌر التقدٌرات االستخبارٌة االسرائٌلٌة ان و

المقاومة “استراتٌجٌة حركة الأهدافها فً غزة، وتبنت قٌادة  الضفة الغربٌة كرافعة لتعزٌز

فً قطاع غزة، وتخفٌف الحصار ، والتً فً جوهرها محاولة للحفاظ على الهدوء ” المزدوجة

وإعادة اإلعمار، وتحسٌن الوضع اإلنسانً، بالتزامن مع تطوٌر البنٌة التحتٌة للحركة فً الضفة 

إٌران وحزب هللا، من أجل تكثٌف العملٌات ضد إسرائٌل ، ما الغربٌة وجنوب لبنان ، بمساعدة 

ٌّمكن الحركة من تعزٌز شرعٌتها السٌاسٌة وترسٌخ مكانتها فً قٌادة النضال الوطنً 

الفلسطٌنً، ما سٌساهم فً تقوٌ  شرعٌة السلطة الفلسطٌنٌة، من خالل تصعٌد المواجهات فً 

  (.5نٌن الفلسطٌنٌٌن )الضفة الغربٌة بٌن الجٌش االسرائٌلً والمواط

تحتٌة لحركة حماس فً كشف عن بنٌة العن  أعلنقد جهاز الشاباك االسرائٌلً، ن اكو

أدار عملٌة التجنٌد والتموٌل والذي الضفة الغربٌة خططت لتنفٌذ عملٌات ضد اهداف اسرائٌلٌة، 

ي نائب رئٌس الحركة، وزكرٌا نجٌب من القدس، وتم تجنٌد نشطاء فً حماس رصالح العارو

من  أكثرمن الخلٌل وجنٌن ورام هللا، وتم ضبط وسائل قتالٌة واحزمة ناسفة واموال. وتم اعتقال 

سنة، من نشطاء  36من مناطق مختلفة فً الضفة، ومنهم حجازي القواسمً،  خمسٌن ناشطا  

رات بتهمة التخطٌط لعملٌات، ٌرتبط مع محمود القواسمً الذي ابعد حماس الخلٌل، اعتقل عدة م

  (.6فً صفقة شالٌط الى غزة وٌعمل من هناك على تحرٌك نشاط التنظٌم فً الضفة )

أن ٌكون ه اتجابلغربٌة الضفة اع فً اصرالر امس لتحوٌجاهدة ل لئٌاسراوتسعى 

 ا، مالحتاللت جٌش اى قولمرتبة عالمنٌة لتخفٌف االعباء اال فلسطٌنً – فلسطٌنًصراع 

فً  ةاإلستراتٌجٌا ومشارٌعها هتاططمخوتنفٌذ  تمرٌرلة حالمسا اهلوٌوفر  ،لئٌاسراعد اٌس

 ضفة الغربٌة.ال
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 الهدوء الخادع في قطاع غزة:

فً  "حافة الهاوية"،حركة حماس لجؤت الى سٌاسة الى أن التقدٌرات االسرائٌلٌة تشٌر 

ادارتها للصراع مع اسرائٌل ، بإطالق المزٌد من التهدٌدات، بإمكانٌة التوجه الى مواجهة 

الى تقدٌراتها  وذلك استنادا  عسكرٌة جدٌدة ، فً ضوء االزمة االنسانٌة الحادة فً قطاع غزة، 

 ن الحكومة االسرائٌلٌة تخشى المواجهة العسكرٌة القادمة ، العتبارات تتعلقأالتً تعتقد 

بوضعها الداخلً وهشاشة االئتالف الحكومً ، وموقف االدارة االمرٌكٌة المعار  للتصعٌد 

قلٌمٌة والدولٌة ، عادة ترتٌب العدٌد من الملفات اإلفً المنطقة ، والذي ٌتعار  مع توجهاتها إل

 (.6ستراتٌجٌة للوالٌات المتحدة )وفق المصالح اإل

االسرائٌلٌة أن الهدوء الحالً فً قطاع غزة "خادع"، منٌة جهزة األولذلك ترى األ

همها التوتر فً السجون، وبطء عملٌة اعادة أتحت ضغط العدٌد من العوامل تقع فحركة حماس 

وتفشً  ،والمشاكل الحٌاتٌة فً قطاع غزة، سواء على صعٌد أزمة الكهرباء ،اعمار غزة

معادلة جدٌدة فً مفاوضات  ئٌل فر سرااالى معارضة الحركة لمحاوالت  ضافة  إالكورونا. 

طالق النار ٌشمل مسإولٌة كاملة لحماس عن كل السالح التهدئة تتمثل فً وقف طوٌل المدى إل

جل أعمال المقاومة فً الضفة وشرق القدس من أالذي ٌوجد فً قطاع غزة، والتوقف عن 

  (.1عمار قطاع غزة )إضمان 

مام التقدم فً أ ا  عائق ى طرٌق مسدودٌشكل وصول مفاوضات صفقة تبادل األسرى إلو

لدٌها توجهات وحركة حماس  .غزةقطاع ر امإعالقضاٌا اإلنسانٌة فً قطاع غزة وإعادة 

صفقة تبادل االسرى كرافعة سٌاسٌة وأمنٌة لتعزٌز الهدوء على حدود قطاع غزة  ستغاللال

تسعى الى "تهدئة حٌث وتحسٌن الوضع اإلنسانً، دون االلتزام بهدنة طوٌلة األمد مع إسرائٌل، 

 (. 9نشاطاتها فً الضفة الغربٌة ) استئناف، تساعدها على ، فً قطاع غزةقصٌرة المدى"

عن جهود التنظٌمات فً قطاع غزة إلصالح البنٌة سرائٌلٌة إمنٌة أوكشفت مصادر 

تسعى لتطوٌر منظومة والتحتٌة العسكرٌة والتً تضررت فً حرب الصٌف الماضً، 

الصوارٌخ والطائرات بدون طٌار والقدرات البحرٌة وشبكة االنفاق. وتوفرت لدٌهم معلومات 

ات التنسٌق العسكري بٌن الطرَفٌن، عن اجتماعات بٌن كتائب القسام وسراٌا القدس، لبحث آلٌ

وتعزٌز إمكانات المقاومة، وأهمٌة عمل الغرفة المشتركة، وتطوٌر قدرات المقاومة وتحقٌق نقلة 
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صاروخ فً الرشقة الواحدة،  211نوعٌة فً إطالق الصوارٌخ، بما ٌجعلها ُتطلق أكثر من 

ٌّرة والحرب اإللكترونٌة وتحسٌن قدراتها فً مجال دّقة الصوارٌخ، وتطوٌر الطائرات المُ  س

لتعطٌل عملٌات الجٌش اإلسرائٌلً ونظام القبة الحدٌدٌة، وإدخال السٌارات المفّخخة لتفجٌر 

 الجدار األمنً واختراق الحدود، لتنفٌذ عملٌات خطف إسرائٌلٌٌن.

 الصراعات االقليمية:غزة و

بعملٌة  مكانٌة للدفع قدما  ا أنه ال توجد حالٌا   "جو باٌدناألمرٌكً "ادارة الرئٌس تعتبر 

راضً الفلسطٌنٌة، بدعم سٌاسٌة شاملة، لكن هناك ضرورة لتحسٌن الوضع االقتصادي فً اال

جهات عربٌة ودولٌة، ثم مفاوضات تبادل أسرى، بهدف الوصول إلى تهدئة طوٌلة األمد، 

حدة ستكون ن الوالٌات المتإوالشروع بعملٌة إعادة إعمار للقطاع. وحسب مصادر دبلوماسٌة ف

النار طوٌل المدى ترافقه ضمانات  إطالقعادة اعمار غزة مقابل اتفاق لوقف مستعدة للتبرع إل

 (.11ٌقوم أي طرف بؤي عمل ٌمكن أن ٌمس بنتائج اعادة االعمار ) ؤالب

وفق معادلة  قواعد عمل جدٌدة بٌن مصر وقطاع غزة،جاء التحرك المصري لدراسة و

فً المشهد القائم بٌن قطاع غزة واسرائٌل،  ٌة  أكثر شمول ا  لٌصبح بعد"األمن مقابل اإلعمار"، 

 لتثبٌت معادلة البناء االقتصادي لمنع أي تدهور أمنً، وربط مصالح سكان قطاع غزة مباشرة  

. وٌهدف التحرك بالبعد األمنً، بحٌث ٌصبح كسر معادلة "األمن مقابل اإلعمار" أكثر تعقٌدا  

ن تربط ما بٌن مستقبل قطاع أرقلة التوجهات االسرائٌلٌة التً تحاول المصري بهذه الطرٌقة لع

غزة والتسهٌالت التً تقوم بتقدٌمها لسكان قطاع غزة، والتً تحمل فً طٌاتها مظهر خطر 

 (.11سٌاسً، ٌكرس البعد االنفصالً )

 وفلسطٌنٌة،قلٌمٌة اطراف أوٌواجه هذا التحرك المصري اتهامات واعتراضات من 

لخدمة السٌاسة  ن ٌكون ملف غزة تحت اشراف القاهرة بمفردهاألى إأن مصر تسعى ترى 

خرى أاالمرٌكٌة فً المنطقة التً تحاول تقلٌل االعباء االقلٌمٌة لصالح انشغاالتها فً ملفات 

هذه االعتراضات ٌقف وراءها أن نه من الواضح أال إ .همٌة وسخونة فً المرحلة الحالٌةأكثر أ

لعرقلة الدور  قوٌة   ٌة تحاول عرقلة التوجهات المصرٌة، وتبذل ضغوطا  صراعات اقلٌم

لى إلمصالح اسرائٌل، بهدف عرقلة محاوالت مصر للتوصل  تهامه بالتباطإ خدمة  االمصري، و

 طراف. وضاع فً قطاع غزة بما ال ٌتناسب مع مصالح تلك األاأل تهدئة
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 احتماالت مستقبلية:

ر  الواقع من خالل أإلنهاء حل الدولتٌن على تٌجً االستراتسعى اسرائٌل لترسٌخ مشروعها 

 :قطاع غزةو الضفة الغربٌةرئٌسٌٌن فً محورٌن 

 ضم الضفة الغربٌة، وتنفٌذ مخطط مشروع القدس  تاططمخفً تنفٌذ  لٌتمث االولمحور ال

لى إ% من مساحة الضفة الغربٌة والذي ٌفصل شمالها عن جنوبها، وٌهدف 11الكبرى على 

لتهوٌد المدٌنة بالكامل، وتقسٌم الضفة  "متروبولٌتان القدس"ما ٌسمى بتطوٌق القدس الشرقٌة 

 طئاجع خرا)رعاقة تواصلها اإلقلٌمً ومحاصرة المدن الفلسطٌنٌة بالمستوطنات إالغربٌة و

   (.12)قدس( ال لثالثة حوالق اوطاأل

  كشفت حكومة إسرائٌل عن مخططاتها لضم المناطق المصنفة )ج(،  2121وفً مطلع سنة

طار خطة إلى السٌادة اإلسرائٌلٌة فً إ% من مساحة الضفة الغربٌة 61والتً تمثل 

ومن  .مستوطنزٌادة عدد المستوطنٌن الٌهود فً الضفة الغربٌة إلى ملٌون استراتٌجٌة ل

أقره  ن قداكفً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة  ستٌطاناالشرعنة نون اقالجدٌر بالذكر أن 

مصادرة أراضً لتكثٌف ، 2116فبراٌر سنة  / شباط 6سرائٌلً بتارٌخ الكنٌست اال

 راضٌهم.أ، ما سٌإدي الى تهجٌرهم من الفلسطٌنٌٌن

  تصاعد عنف المستوطنٌن ضد المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن فً استغالل وتسعى اسرائٌل من خالل

لتمرٌر المخططات االسرائٌلٌة لتهجٌر المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن وخاصة من الضفة الغربٌة، 

ن أ، والتً ٌعانً أهلها من االجراءات االسرائٌلٌة، التً ٌمكن (المنطقة ج)القرى الواقعة فً 

 ٌتم اعتبارها اجراءات عقابٌة ضد السكان.

 جراءات االحتاللٌة واعتداءات المستوطنٌن ضد المواطنٌن وبات ٌشكل تصاعد اإل

باتجاه تقوٌ  االستقرار فً الضفة الغربٌة،  مإثرا   عنصرا  الفلسطٌنٌٌن فً الضفة الغربٌة، 

وٌعر  السلطة الفلسطٌنٌة  فع باتجاه المزٌد من المواجهات مع قوات االحتالل،من خالل الد

فً المناطق  لعجزها عن الدفاع عنهم، خاصة   مام المواطنٌن نظرا  أ حراجللمزٌد من اإل

نتفاضة ثالثة الى إلى تطور موجة العملٌات الحالٌة إالواقعة تحت مسإولٌتها، ما سٌإدي 

 ستشهدها الضفة الغربٌة. 

  الكٌان  لى تدمٌرإ لتوجٌه االنفجار بما ٌتالءم مع مصالحها، وصوال   اجهدهاسرائٌل وتبذل

دارة الشإون الحٌاتٌة للمواطنٌن الفلسطٌنٌٌن فً إالفلسطٌنً، لحساب "كٌان حكم ذاتً" ٌتولى 

 الضفة الغربٌة، عن طرٌق مجالس بلدٌة سٌجري انتخابها بصورة مباشرة من المواطنٌن. 
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 محور قطاع غزة:

 بادرت فقد قطاع غزة المحور الثانً فً مخططات اسرائٌل إلنهاء حل الدولتٌن  ٌمثل

عالن عن خطوات من خالل اإلغزة ، لتغٌٌر سٌاستها فً التعامل مع قطاع  مإخرا  اسرائٌل 

للحفاظ على الهدوء النسبً لى "تحسٌن مستوى المعٌشة اإلنسانٌة لسكان قطاع غزة " إتهدف 

، مستغلة أي عام فً قطاع غزة على حماس للحفاظ على الهدوءر استخدام ضغط والسائد ، 

من" وفق مفهوم عمار مقابل األما ٌرسخ معادلة "اإلاالقتصادٌة ،  –عمق األزمة اإلنسانٌة 

ما ٌعزز مشروعها األساسً فً تطوٌر االنقسام السٌاسً، الذي حققت من االقتصادي"، "األ

من أبعاد مشروعها التهوٌدي، ولذا بدأت العمل لتطوٌر "االنقسام السٌاسً"  ا  من خالله كثٌر

الكٌان الفلسطٌنً الخاص، وتدمٌر الوحدة  نحو "االنفصال الكٌانً"، واعتبار قطاع غزة

  (.13سٌاسً بٌن الضفة وقطاع غزة ) –الكٌانٌة الفلسطٌنٌة، وفصل جغرافً 

 المواجهة مستبعدة: : أوالا 

 االسرائٌلٌة أال تتدحرج التطورات المٌدانٌة فً القدس أو الضفة، إلى عملٌة  ترجح التقدٌرات

 سباب التالٌة:ألل عسكرٌة إسرائٌلٌة ضد غزة

السٌاسة االستراتٌجٌة التً تلتزم بها اسرائٌل فً التعامل مع قطاع غزة تعتمد على مفهوم  .1

لخطة شارون االستراتٌجٌة  ، تنفٌذا  ، لتعزٌز االنقسام وتكرٌس االنفصال"السالم االقتصادي"

 فً الضفة، دون المساس بالقدس. "موسعة بلدٌات"و، ”كٌان غزة“نحو 

انشغال اسرائٌل بؤولوٌات أخرى كالملف النووي اإلٌرانً، والتمركز اإلٌرانً فً سورٌة  .2

 ونقل األسلحة االستراتٌجٌة من إٌران إلى سورٌة، وإٌصالها لـحزب هللا. 

ن ٌسقط نتٌجة لشن حرب على أً االسرائٌلً والذي من الممكن تركٌبة االئتالف الحكوم .3

 الشرٌك فً االئتالف ضد الحكومة. « القائمة العربٌة الموحدة»غزة، ربما فً حال تصوٌت 

النشغالها فً إعادة بناء قوتها التً  عدم رغبة حماس فً التصعٌد فً المرحلة الحالٌة نظرا   .4

 تضررت بفعل الحرب األخٌرة. 

 حتمية: المواجهة الخيار الثاني: ال: ثانياا 

   تقدٌرات مغاٌرة تشٌر إلى عدم استبعاد خٌار مواجهة جدٌدة بٌن إسرائٌل وغزة، بغ

لى إالنظر عن كونها محدودة أو واسعة، فقد تإدي أزمة مستقبلٌة ألحد أطراف المعادلة، 

 الٌة:قلب المعادلة، فً ضوء االعتبارات التوضاع بصورة مفاجئة وتُ انهٌار األ
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عادة تقٌٌم الموقف لمواجهة إل ضرورة  أن هناك المإسسة االستخبارٌة االسرائٌلٌة ترى  .1

لحركة حماس، والتً تفر  تبنً استراتٌجٌة مغاٌرة ” المقاومة المزدوجة“استراتٌجٌة 

خذ زمام المبادرة، فً ألقاء المسإولٌة على كاهل قٌادة حماس فً غزة، وإترتكز على 

مالءمة من الناحٌة االستراتٌجٌة، وإلحاق أضرار بالبنٌة التحتٌة العسكرٌة الوقت األكثر 

 (.14للحركة، حتى لو أدى ذلك إلى توقف جهود التوصل لهدنة طوٌلة )

لٌضٌف لتارٌخه كمحافظ لذلك ، وربما ٌسعى ا  رئٌس الوزراء الحالً لم ٌخ  حربا  سابق .2

لمعارضة بمسإولٌته عن تآكل هٌبة همته ااتن أاصة بعد على قدرة الردع اإلسرائٌلً، خ

تحت ضغط ، الحكومة االسرائٌلٌة الحالٌةوقد تندفع  إسرائٌل بعد صفقة هشام أبو هواش.

 المعارضة، لجولة عسكرٌة جدٌدة مع غزة. انتقادات 

التوتر فً االراضً الفلسطٌنٌة وتصاعد إرهاب المستوطنٌن واستفزازات الجماعات  .3

بل جٌش االحتالل الذي غٌر وقتل المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن من قِ  المتطرفة فً القدس الشرقٌة،

إلطالق على المتظاهرٌن، وكل حادثة ٌمكنها أن تدفع لالشتباك ا أوامر إطالق النار بسماح

 (.15) ا  شعل حربوالمواجهات وقد تُ 

أي حرب قادمة قد ترتبط بالموقف االقلٌمً، فقد تبادر الحكومة االسرائٌلٌة بعملٌة اغتٌال  .4

وقد  كبرى عشٌة االتفاق النووي مع إٌران، لجر المنطقة الى بإرة اشتعال خارج التوقعات.

 .إسرائٌل وتقلٌل تدخلها فً مفاوضات فٌٌنا إلشغالباتجاه التصعٌد فً غزة  إٌرانتدفع 

تضع حٌث التً تتبعها التنظٌمات الفلسطٌنٌة فً اداراتها للصراع،  "حافة الهاوٌة"سٌاسة  .5

عالن إمام أالحكومة االسرائٌلٌة فً موقف حرج أمام المعارضة، وتضع عالمات استفهام 

نها أدعى ا ذيهدافه فً حرب غزة فً الصٌف الماضً، والأالجٌش االسرائٌلً عن تحقٌق 

 (. 16حققت الهدوء لسنوات قادمة )

استمرار تراجع نفوذ السلطة الفلسطٌنٌة فً بع  مناطق الضفة الغربٌة وازدٌاد الفوضى  .6

القٌام بعملٌة عسكرٌة واسعة النطاق فً مناطق التوتر فً  لالحتالاٌفر  على جٌش قد 

لى قطاع غزة ، كما حدث فً حرب إمر الذي قد تمتد ارتداداته الضفة الغربٌة وهو األ

 زمة الشٌخ جراح فً القدس.أعقاب أءت فً الصٌف الماضً ، التً جا
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