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 م 2022- 11-23التاريخ: 

 المتطرف ومستقبل الوضع الفلسطيني يسرائيلإلصعود اليمين ا

 حتماالتإسيناريوهات و

 ادارة مركز الناطور للدراسات . يوسف يونس، باحث متخصص في الشؤون السياسية ونائب رئيس مجلس داعداد  

 مقدمة : 

الصورة  بينما   • االخيرة  االسرائيلية  االنتخابات  نتائج  أظهرت 

المنحرف نحو اليمين العنصري،  االسرائيلي  الحقيقية للمجتمع  

القومي   واليمين  المتدينون  حققه  الذي  الفوز  في  انعكس  ما 

ان  المتطرف،     معضلة   ستواجه  القادمة   اليمينية   الحكومة اال 

  إلقامة   توجهاتها  ظل  في   الغربية،   الضفة   في   الهدوء  فرض 

  جيش   وممارسات   الفلسطينية   االراضي  وضم  يهوديةال  دولةال

س،  ينوالمستوطن   االحتالل  االحتكاك”  والتي  “مساحة  وستجعلنا  عنفوالتزيد  أبواب  ،  على 

 . 1967مرحلة هي األخطر منذ احتالل عام  

  اليمينية   االسرائيلية  الحكومة  من  المحتملة  الضغوط   أن   من  اسرائيلية  استخبارية  مصادر  وتحذر •

احتالل    تؤدي  قد   الفلسطينية،  السلطة  على   القادمة اعادة    "حل   نهاءاو  ،الغربيةالضفة  الى 

الى    "،الدولتين  االسرائيلية  ترى    ولذلك.  " واحدةالدولة  "الحل  واالنزالق  االمنية  االجهزة 

يتطلب تقليص نشاطات  مع االجهزة االمنية الفلسطينية، والذي     عودة التنسيق االمنيبضرورة  

  . شمال الضفة  ألجهزة األمنية الفلسطينية فيوتوسيع هامش عمل افي الضفة،  االحتالل  جيش  

يؤكد   ما  االمنية  وهو  االجهزة  لدى  مفضال  خيارا  يبدو  ال  الفلسطينية  السلطة  انهيار  ان 

هو االمر الذي يتطلب مبادرات سياسية تستجيب للمطالب الوطنية الفلسطينية  االسرائيلية، و

 . االسرائيلية القادمةوهو ما يتعارض مع التوجهات اليمينية المتطرفة القطاب الحكومة 

قراءة اتجاهات االوضاع في ضوء هذا التعقيد والتشابك،  وسنركز في التقرير المرفق على   •

االوضاعمن خالل   رئيسية التجاهات  السيناريوهات  ،  االطالع على محددات  الى  وصوال 

موجة   اتجاهات  جهة  من   ، الفلسطيني  الصعيد  على  سواء   ، المقبلة  المرحلة  في  المحتملة 

الشاملة. وعلى  ال االنتفاضة  احتمال  او  قريبا  الحالية  الموجة  انتهاء  بين  ما  الحالية،  تصعيد 

الصعيد االسرائيلي من جهة طبيعة العمليات العسكرية المتوقعة ، سواء عملية عسكرية شاملة  

  او استمرار نمط العمليات المكثفة القائمة حاليا. 
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   :موجة التصعيد الحاليةاحصاءات 

  منذ   وقع حيث  في الضفة الغربية،  المقاومة  عمليات    في تشهد موجة التصعيد الحالية زيادة   •

 تل ق    ناسفة،  عبوات   إلقاء  258و   نار   إطالق و  طعن   عملية  140  م(2022)  الحالية   السنة  بداية

  2019ثالثة، وفي    تل ق    2020إسرائيليا، وفي    21  تل ق    2021سنة    بينما  . اسرائيليا    29  خاللها

"  29  تلق    2015، وفي  17  تلق    2016، وفي  18  تلق    2017، وفي  16  تلق    2018، وفي  12  تلق  

  مقارنة  %  30بحسب رئيس الشاباك رؤوبين بار، زادت عمليات إطالق النار بنسبة  و  (.1)

ومصادرة  هجوما     130إحباط  و،  فلسطينيا    2000اعتقال أكثر من  بالرغم من  بالعام الماضي،  

 (. 2) في الضفة وغزة   شهيدا   200بلغ عدد الشهداء   حيث   ،قطعة سالح 300

 

  الرقم   هوو   ،2202  سنة   بداية   منذ   الغربية   الضفة  في  فلسطينيا    170  استشهد   المقابل  وفي •

 . (3)  2015 العام  منذ  األعلى 

 

 
 م 2022-11-16يديعوت احرونوت   - 1
 13-09-2022مهند عبد الحميد: بين “كاسر األمواج” وكاسر العجز، صحيفة االيام  - 2
 2022/ 14/9 هآرتس-فلسطينيا  في الضفة منذ بداية السنة   81: الجيش اإلسرائيلي قتل شيزاف هاجر - 3
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 :   تداعيات التصعيد

المجتمع  في الضفة الغربية  في سياق ارتفاع مؤّشرات التطّرف في    يسرائيلاإلتصعيد  اليأتي   •

ل،  االسرائيلي االفق السياسي واستمرار االحتالل االسرائيلي  الفلسطينية،  ألراضي  وانغالق 

كلف”؟   تحويل االحتالل من  لرغبة فلسطينية  وظهور   (.  4) الى احتالل "مكلف"احتالل “غير م 

لشعور بالتحدي لدى الفلسطينيين، والقناعة بجدوى النضال  دى إلى تعزيز دافعية اأما  وهو  

  – خلق تحدي استخباري    والذي بدوره  عمال المقاومة المسلحة،أالى ارتفاع    ىد أا  ممالمسلح،  

قوات االحتالل الى عمق المناطق الفلسطينية والذي أ صبح  دخول    ات عملياتي يتمثل في صعوب

من  تنفيذها  التي يتم  "الفردية"،  نمط العمليات  دي ل الى صعوبة التص  ضافة  إ،  محفوفا بالمخاطر

   (.5)  ي تنظيم أال تنتمي الى عسكرية  مجموعات و أراد أفبل ق  

  موجة   تخفيض   في   الفلسطينية   المناطق   في   االسرائيلي   االحتالل   جيش   عمليات   نجحت   بينما و •

  إطالق   عمليات   ارتفاع   إلى   وأدت   االشتباك،  قواعد   غيرت   ها أن  إال   إسرائيل،   داخل   العمليات 

فرض  ما    ،لالشتباك  الفلسطينيين  ةهوزيج  ورفعت   المستوطنات؛و   االحتالل  قوات   ضد   النار

   (.6)   في المناطق الفلسطينيةنشاطاتها زيادة  قوات االحتالل على 

فقد  و • االسرائيلية  االستخبارية  التقديرات  التصعيد  جاءت  وفق  غرق  موجة  لتجسد  الحالية 

"إسرائيل   استراتيجيفي  البدائل  "فخ  وتقل  التحديات  تزداد  حيث  تهديدات التطور  ت و، 

احتمال  ستراتيجية،  اال تزايد  الغربية  مع  الضفة  في  واسعة  انحاء  الى  التصعيد  ما  ،  امتداد 

المشكلة  حيث ستكون  ،  التورط في الضفة الغربيةوزيادة نشاطات قوات االحتالل،  سيتطلب  

يتطلب أن  انهيار السلطة الفلسطينية، ما  احتماالت  ، وانما  ليست التهديدات األمنية، المركزية

الكاملة  اسرائيل  تحمل  ت الغربية ، والسكللالمسؤولية  الفلسطينيين في الضفة  دارة  عودة إلان 

يعني مزيدا  من التشابك  ، ما  م1994شؤون  االراضي الفلسطينية وفق نموذج ما قبل عام  

 (. 7التقدم نحو واقع "الدولة الواحدة" ) والتداخل بين الجماعتين السكانيتين،  وتعميق    واالندماج

  شديدة التعقيد في العالقة مع الفلسطينيين، وتحذر الجهات االستخبارية االسرائيلية من ازمة   •

،  عنهم  التحديات الكامنة في االنفصالوتخشى  فهي ال تريد أن تتحكم مباشرة بالفلسطينيين،  

خيار “الحل  ومن هذا المنطلق جاء  لمنع الدولة ثنائية القومية.  ويعتبرونه خيارا استراتيجيا  

سكانية،  السماح  والقتصادي”،  ا منعزالت  في  الفلسطينيين  شؤون  بإدارة  فلسطينية  لقيادات 

 
 م 0222-9-22أنطوان شلحت: األوضاع في الضفة الغربية وما تبثه من رسائل سياسية، العربي الجديد  - 4
 8/9/2022    ( INSS ): االفتقار الحوكمة يلتقي االفتقار إلى المبادرة السياسية، 90د. كوبي ميخائيل: الهجوم على الطريق  - 5
 9/2022/ 30يوآف ليمور: خطر مشاركة أبناء األجهزة األمنية الفلسطينية في المواجهات، إسرائيل اليوم   - 6
 22-09- 2022عاموس جلعاد وميخائيل ميلشتاين: التداخل بين اسرائيل والضفة يهدد مستقبل الدولة اليهودية، يديعوت  - 7
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وتوسيع صالحيات هذه اإلدارة مع “تكريس” الهدوء التام، من دون الوصول إلى مفهوم الدولة  

 (.  8)  المستقلة

الضفة   • في  الجيش  نشاطات  تقليص  االوساط  هذه  ووتقترح  للسلطة  الغربية  الدعم  زيادة 

ألجهزتها  الف والسماح  سيطرتها، إل األمنية  لسطينية  فرض  يتطلب    عادة  الذي  االمر  وهو 

، وهو االمر الذي يبدو مستبعدا في  (9مبادرات سياسية تستجيب للمطالب الوطنية الفلسطينية ) 

 المتطرفة التي افرزتها االنتخابات االسرائيلية االخيرة. السياسات اإلسرائيلية  ضوء 

ا • اتجاهات  محددات ولقراءة  على  االطالع  يجب  والتشابك،  التعقيد  هذا  في ضوء  الوضاع 

   : أهمهارئيسية التجاهات االوضاع  

 نتائج االنتخابات االسرائيلية:    - 1

نتائج االنتخابات االسرائيلية االخيرة الصورة الحقيقية للمجتمع اليهودي المنحرف   • أظهرت 

نحو اليمين العنصري، ما انعكس في الفوز الذي حققه المتدينون واليمين القومي المتطرف،  

  12مقعدا ، فهناك في المعارضة    64القوة الحقيقية لليمين اإلسرائيلي أكبر من  واصبحت  

أفيغدور ليبرمان اليميني      فقد فاز حزب إسرائيل بيتنا بزعامة  ،لّون يمينية عن نتنياهونائبا ال يق

وحزب    آخرين في حزبي يوجد مستقبل   يونوهناك ستة نواب يمين   ،المتطرف، بستة مقاعد 

  76عدد أعضاء الكنيست المحسوبين على معسكر اليمين هو  ما يعني أن    إسرائيل الرسمية

   (.10مين في المجتمع اإلسرائيلي تصل إلى أكثر من الثلثين ) نائبا، أي أن قّوة الي

وعلى الرغم من الصورة االيجابية التي تمنح نتنياهو هوامش واسعة لتشكيل حكومة تحظى   •

بتحالف قوي في الكنيست، اال ان المشاورات االئتالفية اظهرت عدم دقة تلك التقديرات، حيث  

نتنياهو صعوبات كبيرة،   "يواجه  السياسيفخ سياسي تجعله مقبال على  يهدد مستقبله  قد   "  ،

الضغط المتوقع من  و،  "اتفاقات إبراهيم"  و   فرضية “تقليص النزاع” خيار  بين  حيث يقف ما  

   .اإلدارة األميركية 

وا بضم  يطالبحيث  تصعيدية باتجاه الفلسطينيين،  ال  ةالديني   ةالصهيوني وال يجب اغفال توجهات   •

الغربية   الوزارات اإلسرائيلية  والضفة  إلى  المدنية لالحتالل، وتحويل مهامها  اإلدارة  إلغاء 

المحتلة السيادة على األراضي  البناء  و  ، المعنية، في سبيل بسط  الموافقة على خطط  حصر 

وقف البناء والزراعة للفلسطينيين  ، و االستيطاني بالمستوى السياسي وإلغاء دور وزارة الدفاع

ن  و وغض النظر عن قيام المستوطن،  اطق “ج”، وشرعنة البؤر االستيطانية غير القانونية في من

 
 29-09-2022االيام   عبد المجيد سويلم: نزيف الدم الفلسطيني في جنين! - 8
 13/9/2022عاموس هرئيل: إسرائيل تفكر في الحد من أنشطتها في الضفة الغربية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، هآرتس  - 9

 م 2022-11-10جمال زحالقة: أربع مالحظات حول االنتخابات اإلسرائيلية ،  القدس العربي  - 10
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على   إلقامة  الراضي  األباالستيالء  رخص  إعطاء  جديدة،  استيطانية  بؤر  وإقامة  فلسطينية 

مزارع ومنشآت يهودية خاصة فوق األراضي الفلسطينية، وتشجيع عنف المستوطنين ضد  

 . المزيد من األراضي العربية ومصادرة ة التحتية للمستوطنات توسيع البنيوالفلسطينيين،  

،  عنفوالتزيد “مساحة االحتكاك”  سالتوجهات  هذه  وتتخوف التقديرات االستخبارية من ان   •

  الحكومة   تواجه ، حيث س 1967على أبواب مرحلة هي األخطر منذ احتالل عام  وستجعلنا  

  دولة ال  قامةإل  توجهاتها  ظل  في  الغربية،  الضفة   في  الهدوء  فرض   معضلة   القادمة  اليمينية

  االحتالل   جيش   يمارسها   التي   والجرائم   والممارسات   الفلسطينية   االراضي   وضم   يهودية ال

  الحكومة   انفالت   على  كبير  تأثير   لها   سيكون  والتي  المرتقبة   الدولية  الفعل   وردود   ،والمستوطنين

 اسرائيل.  تاريخ   في يمينية  االكثر

 الفلسطينية:  ةالسلط موقف   – 2

  عن   المسؤولية   الفلسطينية   السلطة   تحميل  اسرائيل  تحاول   الحالية،   التصعيد   موجة  بداية   منذ  •

  تحقيق  في  الفشل   بسبب   ، تهاسيطر  تراجع   بحجة   الغربية،   الضفة  في   االوضاع   تصعيد 

  خالفة   على  الداخلية   الصراعات و  ،االقتصادية  واألزمة   ،الفلسطيني  للشعب   الوطنية   الطموحات 

 (. 11)  الفلسطينية  المدن  في االستقرار حالة في سلبا  انعكست  التيو  عباس،  الرئيس

  اليمينية   االسرائيلية  الحكومة  من  المحتملة  الضغوط   أن   من  اسرائيلية  استخبارية  مصادر  وتحذر •

  األبعاد،   متعدد   " استراتيجي   خطر "  أمام  إسرائيل   تجعل  قد   الفلسطينية،   السلطة   على   القادمة

احتالل    سيؤدي  حيث  اعادة  الى  الفلسطينية  السلطة    المسؤولية   نقل و   ، الغربيةالضفة  انهيار 

  المنظومات   تشكيل  سيتطلب   ما  ،االسرائيلية  السلطات   إلى   الفلسطينيين  ماليين   عن  المدنية

اإلطار الذي يفصل    ازالة  يعني   ما  ،الفلسطينيين   السكان   شؤون   الدارة  الالزمة  البيروقراطية

.  "واحدةالدولة  "الواقع  واالنزالق الى    "، الدولتين  "حل ، وانهاء  بين المجموعتين السكانيتين 

لمواجهة التهديدات االمنية في الضفة الغربية،  اآلالف من الجنود  وسيتطلب هذا الوضع تجنيد  

   (.12) في ضوء التهديدات االقليمية  في وقت حرج و

بقاء  التحذيرات  تشير    وبينما  • اهمية  الى  الفلسطينيةاالستخبارية االسرائيلية  لتجنب  السلطة   ،

انه االجهزة االمنية االسرائيلية   الذكر، اال  أن  ترى  التداعيات االستراتيجية المحتملة سابقة 

التنس االمني  يعودة  جيش  ق  نشاطات  تقليص  المجال  االحتالل  يتطلب  وافساح  الضفة  في 

الفلسطينية،  لأل االمنية    مصلحة   عن   يدور  الحديث   أن  من  الرغم   وعلى  انه  خاصةجهزة 

 
 05-10-2022 العبرية 12 القناة: اللهب المتصاعد في الضفة: الواقع والتداعيات ،  أفنطال  وأودي يادلين عاموس - 11
 م 2022- 11-7ديات أمنية، إسرائيل اليوم اللواء احتياط تمير هايمن : الحكومة اإلسرائيلية الجديدة: رزمة تح - 12
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  عندماف  العملياتي،  الصعيد   على  يبدو،  مما  أكثر   مرّكبة  المهمة  نا   اال  فلسطينية،  –  إسرائيلية 

  يزيد   ما   فلسطينيين،   مواطنين   قتل   الى  تؤدي   الفلسطينية   المدن   داخل  بمهام   االحتالل  قوات   تقوم 

 (. 13)  الفلسطينية  األمن أجهزة مل ع  صعوبة  من

االسرائيلية  و • االمنية  االجهزة  بمجال  اتوصيات  طرحت  الفلسطينية  األمنية  لألجهزة  لسماح 

الفلسطينية   المناطق  في  االحتالل  جيش  عمليات  واقتصار  الضفة،  شمال  في  للعمل  أوسع 

المأهولة والمكتظة بالسكان في حالة وجود إنذار فوري عن تنفيذ عمليات، “قنابل موقوتة”،  

تؤدي الى انضمام  والتي  ية ،  واالمتناع عن تشديد اإلجراءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغرب 

العنف.  دائرة  إلى  الفلسطينيين  من  ان  و  المزيد  االسرائيلية  يبدو  االمنية  عن  تغفل  االجهزة 

سيكون بامكانها  خطورة واهمية انغالق االفق السياسي، معتقدة ان طرح حلول "تكتيكية"،  

 . حل المشكلة االستراتيجية القائمة في الضفة الغربية 

ل ان انهيار السلطة الفلسطينية ال يبدو خيارا مفضال لدى االجهزة االمنية  ولذلك يمكن القو •

هو  االسرائيلية، والتي ترى بضرورة عودة االجهزة االمنية الفلسطينية الى التنسيق االمني، و 

وهو ما يتعارض  االمر الذي يتطلب مبادرات سياسية تستجيب للمطالب الوطنية الفلسطينية  

 (. 14) قطاب الحكومة االسرائيلية القادمة الالمتطرفة  مع التوجهات اليمينية

 المسلحة:  الفلسطينية المجموعات تأثير   – 3

في شمال الضفة الغربية مجموعات مسلحة تضم عشرات المسلحين، تنسب  ظهرت مؤخرا   •

النار    يهم إل إطالق  عمليات  والمستوطنينمعظم  االحتالل  قوات  غير  ،  ضد  منتمين  افرادها 

فصائل فلسطينية  على الرغم من ان  ،  ال يمكن اعتبارهم تنظيم بالمفهوم التقليديو للفصائل،  

اال ان هذه المجموعات الزالت  الظاهرة، للتغطية على غيابها وقصورها،  تلك  استثمار  حاولت  

القضية الفلسطينية،  ب تراجع االهتمام العالمي  على    "رد فعل "جاءت  ، فقد    " حالة تحد  "أقرب إلى  

الفصائل  و ،  االسرائيليالتصعيد  و فاعلية  السياسي،  التقليدية، وتراجع  االفق  وجرائم  انغالق 

 (.  15الصراعات الداخلية الفلسطينية ) و  والمستوطنين،  قوات االحتالل

تعميم فكرة التشكيالت العابرة للفصائل، وتقديم نمط نضالي  وتواجه هذه الظاهرة القدرة على   •

لم تبلور  و(.  16) والعسكرية    المقاومة الشعبية المواءمة بين  جديد يجسد الوحدة الوطنية، ويعتمد  

رؤية جديدة وقيادة وبرنامج، اضافة الى عدم الخبرة السياسية، ولذلك فهي  تلك المجموعات  

 
 مصدر سابق : أفنطال  وأودي يادلين عاموس - 13
 مصدر سابق عاموس هرئيل:  - 14
 م 2022- 11-2عبد الغني سالمة: عن العرين، والتنظيمات المسلّحة، صحيفة االيام  - 15
 المصدر السابق  - 16
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وال تزال الفكرة القائدة غائبة، وهي محلية أكثر ما هي وطنية    ،غير منسجمة في الطروحات 

عامة، على الرغم من تمددها إلى مناطق عدة، وحصولها على الحاضنة الشعبية. ولكنها تفتقر  

 (. 17)  قيادية والتنظيمية والبرامجية واإلمكانات إلى الحاضنة الفكرية وال

ال تتيح خوض حرب عصابات، فهي  التي  الجغرافية  طبيعة الضفة الغربية  ال يجب اغفال  و •

منطقة جغرافية محدودة، مكتظة بالسكان، مدنها صغيرة وليس فيها أنفاق تحت األرض، وال  

تضم كهوفا  وأماكن لالنتشار    شاسعة، وال غابات كثيفة، وال جبال ممتدة  ي توجد بها صحار

اضافة  وتخضع الحتالل عسكري مباشر،    ،واالختباء، وليس لها حدود مفتوحة مع دول الجوار

المجموعات المسلحة، ضمن محيط جغرافي ضيق، وبقدرات عسكرية محدودة، الى ان عمل  

 (. 18المستوطنين ) تعمل بنمط دفاعي ضد االجتياحات اإلسرائيلية، وضد اعتداءات 

  قوات   من  مؤخرا  المجموعات   تلك  لها   تعرضت   التي  المؤثرة  الضربات   من   الرغم  وعلى  •

  لألجهزة   أنفسهم   االخر  البعض   وتسليم   المجموعات   تلك  عناصر  من  العديد   اغتيال و  االحتالل،

  من   الكثير  سيحاول  قتاليا”   و“إرثا  نموذجا  ستشكل  الظاهرة  هذه  ان  اال  الفلسطينية،  األمنية

   الفلسطيني.  الواقع  من  اإلحباط  ظل في  خصوصا  به، االقتداء الغربية الضفة  في  النشطاء

 سيناريوهاٌت محتملةٌ 

 خيارات فلسطينية: أوال: 

االوضاع في الضفة الغربية، حيث تشير    ئة تهد أخفقت العمليات العسكرية اإلسرائيلية، في   •

وتصاعد   والمستوطنين  االحتالل  قوات  ممارسات  بين  الترابط  الى  المعطيات  من  الكثير 

الفلسطينية،   الطابع  المقاومة  نشاطاتها  على  يغلب  كان  التي  المسلحة  المجموعات  وبرزت 

البدايةالدفاع في  اقتحام  ي  ألي  للتصدي  المبادرة  إلى  انتقلت  أن  إلى  االحتالل  من  ،  قوات 

   حد احتمالين:أوتتوقع التقديرات ان الموجة الحالية من التصعيد تقف امام  ، والمستوطنين

 : موجة تصعيد مؤقتةول: االحتمال ال 

أن   • الرأي  انصار هذا  المقاومة  يرى  ،  سريعاإلى ذروتها، وستنحسر  وصلت  الحالية  موجة 

،  وال يوجد لها عمق عربي وإقليمي ودولي  ،وقياديةال توجد حاضنة فكرية وسياسية  خاصة انه  

اضافة الى ان الظاهرة عفوية وفردية، على الرغم من وجود أعضاء من الفصائل ولكنهم ال  

   (. 19)  يعتبرون فصائلهم مرجعية لهم، وال يوجد لها بنية فكرية وال تنظيمية

 
 25-10-2022هاني المصري: ال تحّملوا عرين األسود فوق طاقتها، مركز مسارات   - 17
 المصدر السابق  - 18
 2022- 10-11هاني المصري: آفاق المقاومة في شمال الضفة، مركز مسارات   - 19
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على استهداف  االحتالل    وتفتقد هذه المجموعات الخبرة العسكرية واالمنية، ما ساعد قوات  •

واعادت بعض التقديرات ان ذلك يعود ايضا    ،الكثير من قيادات وعناصر تلك المجموعات 

طبيعة  التي تغلب على تحركات افراد تلك المجموعات، وال يجب اغفال ال  نيةلالعالى الصبغة  

والتكنولوجية؛  الطبوغرافية،   االستخبارية  العدو  قوات  وإمكانات  ساعدت  عوامل  وجميعها 

 . االحتالل على توجيه العديد من الضربات المؤثرة للمجموعات المسلحة الفلسطينية 

ان   • الى  تقديرات  الموجة  تطور  استمرار  عدم  وتشير  يأتي في ضوء عدم وجود رؤية  تلك 

واإلستراتيجي  الوطنية  المؤسسة  تأثير  استنزف  وغياب  حيث  االنقسام؛  جراء  الموحدة،  ات 

يجعل طابع المقاومة فردي ا ومحلي ا وموسمي ا، ويغلب  ما  الطاقات الفلسطينية في صراع داخلي،  

 .  (20)  أهم األسباب التي تحول دون التحول إلى انتفاضة شاملةمن  وهو  عليها ردود األفعال،  

الموجة من التصعيد مشابهة للعديد من الموجات السابقة  اال انه ال يبدو مستبعدا ان تكون هذه  •

التي شهدتها الضفة الغربية والقدس والتي ستستمر ايمانا بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة  

االحتالل   اجراءات  تصاعد  مع  التصعيدية  الموجات  وطبيعة  شكل  وسيتطور  االحتالل. 

 وممارساته بحق الشعب الفلسطيني. 

 النتفاضة الثالثة:ااالحتمال الثاني: 

استراتيجيا   أصدرت   • تحذيرا   االسرائيلية  من  مناالستخبارات  سنوات  عدة  تطور  احتمال  ذ 

الغربية  التصعيد   الضفة  الشاملةفي  االنتفاضة  مرحلة  االسرائيلية  ،  الى  الحكومات  وظلت 

اليميني   االنزياح  بسبب  التحذيرات،  تلك  تتجاهل  اإلسرائيلي في  المتعاقبة  والذي  المجتمع   ،

 .  (21)  يتحكم بصورة كبيرة في توجيه السياسات االسرائيلية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني 

لثة باتت خيارا حتميا لطرد  يتعزز اقتناع الكثير من الفلسطينيين أن االنتفاضة الثافي المقابل  و •

الشاملة، سواء    االحتالل، بحيث يترافق الكفاح السياسي والدبلوماسي مع المواجهات الشعبية

االنتفاضة األولى، أي شعبية وسلمية، حتى تحظى بالتعاطف الرسمي والشعبي  غرار  على  

تجبره على  مكانها أن  إوفق معادلة "االحتالل المكلف"، والتي بأن تكون مسلحة،  أو  الدولي،  

 (. 22)  وتطلعاته الى الحرية واالستقالل  الفلسطينيالشعب الرضوخ إلرادة 

 

  

 
 المصدر السابق  - 20
 4/9/2022ع ذلك، هآرتس عاموس هرئيل: الضفة الغربية في طريقها إلى االشتعال والحكومة ال تعمل على من - 21
 14-10-2022رجب أبو سرية: بواكير االنتفاضة الثالثة، صحيفة االيام  - 22
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 :  االحتمالاسباب تعزز هذا 

وضاع، خاصة  األتفجير  دورا هاما في  االسرائيلية المتطرفة المقبلة  جهات الحكومة  ستلعب تو .1

اليتمار بن  حيث سيسمح  سيكون مرتبطا بموضوع "ضم المناطق”،  ة نتنياهو  حكومان بقاء  

التي يتبناها،    ، غفير وبتسلئيل سموتريتش بتسريع خطوات معاكسة لفرضية “تقليص النزاع”

عنف المستوطنين  والتغاضي عن  : توسيع المستوطنات، والبؤر االستيطانية غير القانونية،  مثل

هذه    ،، وشق شبكة طرق سريعة للمستوطنات المعزولةيأراضومصادرة  ضد الفلسطينيين،  

 (. 23) وصوال الى انفجار االوضاع  التصعيد على نقاط االحتكاك الى ستؤدي الخطوات 

اقتحامات جيش   .2 تصاعد  األفق  في ظل  وانسداد  النار،   إطالق  وارتفاع عمليات  االحتالل، 

الثالثة،  تظهر    ،السياسي االنتفاضة  انطالق  المقاومة كإرهاصات جدية على  والتي  عمليات 

تجري بمبادرات فردية، حيث يقود المواجهة مقاومين فلسطينيين، في العشرينيات من العمر،  

ح كما  الفلسطينية،  بالتنظيمات  لهم  عالقة  عفوية  ال  بدأت  التي  األولى،  االنتفاضة  في  دث 

 (.  24الحاجة لتطور المقاومة واستمرارها ) فرضت وشعبية، سرعان ما 

% من مجموع الشعب الفلسطيني،  64الذي يشكل ما نسبته    ،لجيل الفلسطيني الجديد تمرد  ا .3

على الواقع المأساوي الذي صنعه االحتالل، وعجز السلطة الناجم عن االختالالت في عالقاتها  

األجيالوبالمجتمع،   عن  المنعزلة  الفئوية  وبنيتها  التنظيمات  الى  التمرد  هذا    ،عجز  تحول 

 (.25مجموعات تحظى بتعاطف وتأييد شعبي ) مقاومة مسلحة تطورت من عمليات فردية الى  

 : االحتمالعوامل تتعارض مع هذا 

قطاعات جماهيرية   .1 تنضم  لم  ثالثة، حيث  انتفاضة  إلى مستوى  االن  لم يصل حتى  الوضع 

باستثناء   المسلحة،  المجموعات  ودعم  االحتالل،  جيش  لمواجهة  تشييع  مواسعة  ظاهرات 

لعرقلة   واسعة  جماهيرية  مشاركات  توجد  وال  للمناطق  اقتحامات  الشهداء،  االحتالل  قوات 

الفلسطينية، وهو االمر الذي من المفترض ان يشكل عائقا كبيرا امام تلك القوات اثناء تنفيذها  

 عملياتها الهجومية ضد المجموعات المسلحة. 

لالنقسام   .2 السلبية  التأثيرات  تقتصر  الثالثة،  ال  االنتفاضة  في  غزة  قطاع  مشاركة  عدم  على 

واقتصارها على القدس والضفة الغربية، فاالنقسام ال يقتصر على الجغرافيا فقط، بل يحول  

و »فتح«  وحدة  م»دون  ميدانية  يؤدي  ا  محماس«،  موحدة  قيادة  تشكيل  دون  الحيلولة  الى 

 
 04-11- 2022شاؤول اريئيلي: تفنيد أسطورة تقليص النزاع في ظل غياب عملية سياسية، هآرتس  - 23
 مصدر سابق رجب أبو سرية:  - 24
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ب االختالف الجوهري في رؤية  وسياسية لالنتفاضة الثالثة، والتي هي ضرورية جدا ، بسب

 (.. 26السالح والطابع الرئيسي الذي يجب أن تكون عليه االنتفاضة الثالثة ) 

التحدي الكبير يكمن في االنتشار ليعم مدن وقرى ومخيمات الضفة، وفي ربط المناطق مع   .3

البعض عبر احتجاجات شعبية منظمة ضد االحتالل،   قطع  لبناء قاعدة اجتماعية،  وبعضها 

الطريق على سياسة حصار جنين ونابلس واالستفراد بكل موقع على حدة، وتصفية المقاومين  

 ن المواطنين وعن المواقع األخرى.  تدريجيا  بعد عزلهم ع 

الهدف  .4 تحدد  وإستراتيجيات،  توفر رؤية جديدة،  إلى  بحاجة  الشاملة  االنتفاضة  إلى  التحّول 

(. وفي المشهد الحالي نالحظ  27الوطني، الذي يتطلب تركيز النضال بكل أشكاله لتحقيقه ) 

المباد  وغياب  السياسية  الجدوى  وتغييب  وطنية  اهداف  الى  والبرنامج  االفتقار  السياسة  رة 

ممارسة ضغوط على دولة االحتالل، وتحويل مهمة الخالص من االحتالل إلى  ، والوطني

المهمة   لهذه  الفلسطيني، يسهل دعم األشقاء واألصدقاء  الشعب  يتوحد عليها  مهمة مركزية 

 (. 28ويسهل انتزاع زمام المبادرة من دولة االحتالل ) 

إلى هدف كبير تحققه وقيادة تقودها وجبهة وطنية عريضة    اندالع االنتفاضة الشاملة بحاجة .5

تستند إليها، وعدم اندالع االنتفاضة نتيجة طبيعية للوضع الجديد الناشئ بعد االنقسام وفصل  

ضم القدس،  والضفة عن غزة، واإلمعان من قبل االحتالل في تمزيق أوصال الضفة الغربية،  

بلغ عدد المستوطنين حوالي مليون مستوطن،  وزيادة االستيطان ، حيث  ومصادرة األرض،  

تشرذم الفلسطينيين داخل جدار الفصل وخارجه، وفي ظل عدم  و أصبحوا دولة داخل الدولة،  و

االنخراط في  تجنب حركة حماس و تواجد قوات االحتالل بشكل دائم داخل المدن الفلسطينية، 

 (.29لي على قطاع غزة ) عمليات مسلحة في الضفة، لتجنب شن عدوان عسكري إسرائيتنفيذ  

   إسرائيلية: خيارات ثانيا: 

 االول: عملية عسكرية واسعة: االحتمال 

طالق النار التي تستهدف الجيش والمستوطنين  إفي ضوء التطورات الميدانية وتزايد عمليات   •

شمال  في الضفة الغربية، والضغط الجماهيري والسياسي للقيام بعملية عسكرية واسعة في  

ومع قرب تشكيل الحكومة االسرائيلية اليمينية المتطرفة، تتوقع التقديرات قيام  الضفة الغربية،  

 الضفة الغربية. جيش االحتالل بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال 

 
 مصدر سابق رجب أبو سرية:  - 26
 06-09-2022، مركز مسارات  هاني المصري: انتفاضة من نوع جديد - 27
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   ل: االحتماعوامل تعزز هذا 

حيث  المتوقعة في ظل توجهات الحكومة االسرائيلية المتطرفة القادمة،  دراماتيكية  التطورات  ال .1

  وزيادة   القدسي  الحرم  في  القائم   الوضع   تغيير  محاولة  هي   القادمة  األساسية  التوتر   نقطةستكون  

إلى  الضفة الغربية او اجزاء منها  ضم  واحتماالت اتخاذ قرار  للحرم،  اليهود   اقتحامات   وتيرة 

االسرائيل والةيالسيادة  المواطنين  ستيطانية  الاخطوات  ،  حساب  على  ستكون  التي  الخطيرة 

اجراءات سيكون من شأنها زيادة التوتر واالحتكاك  الفلسطينيين ومصادرة اراضيهم، جميعها  

 .  وصوال الى انفجار االوضاع في وجه االحتالل

التصعيد في  حاليا  تتركز  بينما   .2 العمليات في  شمال الضفةموجة    جنين ، حيث جاءت معظم 

مؤشرات على امكانية انتقال التصعيد الى مناطق اخرى في  ال  العديد منهناك  اال ان  نابلس،  

   . المتواصلة عمليات جيش االحتالل بالرغم من  لغربية والقدس،  الضفة ا

تقديرات استخبارية اسرائيلية ان عملية عسكرية موضعية، مهما كانت ناجحة، ال تحل  تشير   .3

المستقبل في  لها  للتصدي  إسرائيل  ستضطر  التي  الكبرى  من    ،المشكلة  المزيد  قتل  فكلما 

 (. 30)  الفلسطينيين، يتزايد دافع الشبان الفلسطينيين، للقتال ضد إسرائيل

على صعيد    وا الحرب األوكرانية،  الدولية واالقليمية المرتقبة، سواء على صعيد  تطورات  ال .4

اإلقليمية،   أو واسعة  واحتماالت  الملفات  إيران وحلفائها  مع  اندالع حرب محدودة  أو  لبنان 

يستخدم االحتالل أية مشاركة عسكرية فلسطينية  حيث انه قد  هذا تطور ينطوي على محاذير؛  و

 ذريعة لتنفيذ خطوات كبرى في القدس، وضم مناطق من األراضي المصنفة )ج(. 

االمني، واتجاه االوضاع الى االنهيار الشامل ، وانعكاساته المحتملة على  تحسن الوضع  عدم   .5

لقيام بحملة عسكرية واسعة في شمال  جيش االحتالل ليستغلها  ، قد  االستقرار وامن اسرائيل  

 . الغربية  الضفة

التي يقوم بها افراد المجموعات المسلحة لم ترتق بعد الى  معظم عمليات إطالق النار  رغم أن   .6

تسبب  ي عملية واحدة يمكن أن تخلط األوراق تماما واال ان نجاح  ،  مستوى التهديدات الكبيرة

 (.31اع وتنفيذ جيش االحتالل عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة ) باشتعال االوض 

   :االحتمال عوامل ضد هذا 

عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية سيكون لها هدفان مركزيان:  من المفترض ان أي   .1

، وفي  عمليات لتنفيذ    القضاء على قدرة التنظيمات ، وعملياتيةالعمل  الحرية  االمساك بضرورة  

 
 30-09-2022آفي يسسخروف: ثمن العملية اإلسرائيلية في جنين، يديعوت  - 30
 22-09-2022عاموس هرئيل: لم تصل األحداث في الضفة إلى مستوى انتفاضة.. ولكن، هآرتس   - 31
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وتخضع التنظيمات    ،عملياتية في الضفة الغربيةالحركة  الحرية  بإسرائيل  هذه المرحلة تتمتع  

وفيما يتعلق    ، بصورة تساهم في احباط العمليات الفلسطينية  الفلسطينية للرقابة االستخباراتية 

 . األمن اإلسرائيلي ال تؤثر بصورة كبيرة على  ها  إنف "المنفردة"هجمات  لبا

القصوى،  باتجاه منحها فرصة استخدام القوة  االحتالل  بينما تدفع القيادة التكتيكية في جيش   .2

اال ان القيادات العملياتية واالستراتيجية لديها  وتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية،  

ة  وتتفق القيادة السياسية والعسكري  ،المكاسب الخسائر ومغايرة، خصوص من ناحية    ر وجهة نظ

 (.  32)  على أن الثمن في مثل هذه الحملة يفوق المنفعة

ستطلب احتالل عمق المناطق السكانية  خاصة انها  هذا الخيار تستبعده الحكومة االسرائيلية،   .3

نتائج   بدون  يقوم  ،  استراتيجيةالفلسطينية  االحتالل  حيث  المناطق  جيش  عمق  في  بعمليات 

اضافة الى ان هناك الكثير من المختصين  تؤدي الى احباط الكثير من العمليات،  ،  الفلسطينية

 الفلسطينية المكتظة سكانيا. يرون بخطورة بقاء جيش االحتالل لفترة طويلة داخل المناطق 

التخوف من تصعيد غير مسيطر عليه، حيث ان معضلة جيش االحتالل هي في اختيار مستوى   .4

الى  النشاط الهجومي في حملة وا لها مضاعفات تؤدي  الغربية قد تكون  سعة شمال الضفة 

للخسائر  أم تصعيد   المتزايدة  اإلسرائيلية  والحساسية  كاملة.  بصورة  الغربية  الضفة  في  ني 

العسكرية في هذه العمليات، ففي األسابيع األخيرة تتم مهاجمة الحكومة والجيش بسبب تعريض  

 (. 33)  ناطق المأهولة بصورة كثيفة حياة المقاتلين للخطر في عمليات داخل الم

عملية عسكرية واسعة ستؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية وهو ما سينعكس على استقرار   .5

، بصرف  " مصلحة إسرائيلية"بقاء السلطة الفلسطينية  ف المنطقة، واستقرار الوضع االسرائيلي،  

  ، نية تحتية للدولة الفلسطينيةالنظر عن التوجه السياسي اإلسرائيلي: بالنسبة إلى اليسار، هي ب

   وبالنسبة إلى اليمين تجسد الحكم الذاتي كحل مستقر يمنع، ظاهريا ، نشوء دولة ثنائية القومية. 

ولذلك تتوقع التقديرات االستخبارية االسرائيلية    ،، اقليميا ودولياالواقع الجيوسياسي غير مستقر .6

،  ازدياد االنتقادات الدولية والداخليةبية الى  ان تؤدي العملية العسكرية الواسعة في الضفة الغر

الى اجندة االهتمامات  القضية الفلسطينية  ويعيد  شرعية العملية،  يؤدي الى تقويض  يمكن أن  ما  

حدوث مواجهة واسعة في الضفة، يمكن أن  أن  القلق األميركي من  اضافة الى    (.34) الدولية  

لعملية عسكرية من هذا النوع قد  الدول العربية  معارضة  وتؤدي إلى ضعف قيادة السلطة،  

 تؤدي الى موجة تصعيد واسعة سيكون لها انعكاساتها على استقرار المنطقة. 

 
 01-10-2022ضفة، غزة، لبنان، إيران: إسرائيل بحاجة إلى »حساب نفس« أمني، معاريف الون بن دافيد: ال - 32
 2022/ 30/9عاموس هرئيل: إسـرائـيـل عـلـى أعـتـاب حـمـلـة واسـعـة فـي جـنـيـن، هآرتس  - 33
 04-10-2022  العبرية 12اللواء تامير هايمن: ال حاجة إلى عملية سور واق  ثانية في الضفة الغربية، القناة   - 34
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 : المركزة "كاسر االمواج" عسكرية العمليات استمرار ال الثاني: االحتمال 

"  اعتمدت  • تكتيك  االحتالل  المستمر قوات  تحويل    "،اإلنهاك  لمنع  االستباقية  العمليات  عبر 

مكثفة  قوة عسكرية  واستخدام  ، ومحاصرتها مناطقيا ،  "مقاومة شاملة "المقاومة الفلسطينية الى  

ولذلك ال تفضل الجهات    لقضاء عليها، ومنع تبلور هياكل وبنى وقواعد تنظيمية للمقاومة.ل

ال الغربيةالعسكرية  العملية  االستخبارية االسرائيلية خيار  الضفة  ، وتفضل خيار  واسعة في 

مع التركيز على    ، عمق المناطق الفلسطينية، في  "المكثفة" و "الموضعية"عسكرية  ات العمليال

الفلسطينية   المقاومة  افقط،    " اعتقالهم "وليس  "اغتيال" عناصر  على  بهدف    " الردع"لحفاظ 

 (.  35)  للمقاومة"حاضنة" ل المناطق الفلسطينية مناطق  ومنع تحوي

ان   • االسرائيلي  الجيش  في  العليا  القيادات  معركة  وترى  الغربية،  شاملة  خوض  الضفة  في 

و دقيقة،  استراتيجية  حسابات  الجهود  يتطلب  وبذل  الحياة  العملياتية  نسيج  على  المحافظة 

الدفاع عن الطرقات وألمنية الفلسطينية،  المدنية والتنسيق األمني مع القوى ا  –االقتصادية  

، لضمان االستقرار االمني، وهو االمر الذي يعزز وجهة النظر  والمستوطنات وجدار الفصل

   (. 36)  لديهم بضرورة استمرار النمط العملياتي الحالي لقوات الجيش في الضفة الغربية 

الخيار يستند الى ضرورة تعزيز  ووفق تصورات االجهزة االمنية االسرائيلية فان نجاح هذا   •

فان اسرائيل ستكون بحاجة  الوسائل القتالية،  ونظرا لتطور    في االراضي الفلسطينية،  م نشاطاته

االستخبارات الدقيقة، ووسائل القتال المفاجئة، والقدرة على الربط بينهما  للدمج ما بين مهام  

ليات لضمان بقاء وتطور  ما يؤكد على ضرورة هذه العم،  واقع ميداني معادي وصعب في  

 (. 37) في حالة من الجاهزية الدائمة العملياتية ات القدر

يعني   • ما  الضفة  إوهو  في شمال  تكون مركزة  قد  مكثفة  في عمليات  الميدانية  القوات  نهاك 

الغربية حاليا، وهناك احتماالت ان تنتقل الى باقي مناطق الضفة الغربية وهو االمر الذي  

االعباء التي يتحملها الوحدات الميدانية في الجيش واالجهزة االمنية، وهو االمر  سيزيد من  

 الذي يمكن تفاديه من خالل اعادة التنسيق مع االجهزة االمنية الفلسطينية. 

 : دعم السلطة الفلسطينية والعودة للتنسيق االمني: ثاالحتمال الثال

استمرار    وأن   ،مؤكدا    ليس  طويل  لوقت   االستقرار  حفظ  أن  االخيرة  التصعيد   موجة  أثبت  •

،  والعنفعمليات جيش االحتالل في عمق المناطق الفلسطينية سيؤدي إلى زيادة االحتكاك  

 
 25-10- 2022يوآف ليمور : إسرائيل تعود إلى سياسة التصفيات المركزة، إسرائيل اليوم   - 3535
 مصدر سابق  – اللواء تامير هايمن - 36
 مصدر سابق  –يوآف ليمور  - 37
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ف السلطة الفلسطينية، يخلق معضلة استراتيجية امام اسرائيل تفرض عليها االختيار  اضعإو

السلطةبين   دعم  التنسيق    خيار  واالستقرار وعودة  االمن  لفرض  بمهامها  للقيام  الفلسطينية 

، قد تؤدي  في الضفة الغربيةأو محدودة  ، وخيار تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق  االمني

 انهاء "حل الدولتين".  انهيار السلطة الفلسطينية والى 

أصوات  حيث تعتقد  اإلسرائيلية حول مستقبل السلطة الفلسطينية،  ات  االستخباروتنقسم آراء   •

قليلة أن السلطة لن تنجح في استمرار سيطرتها على الضفة وستنهار قريبا. وفي المقابل ما  

أمريكيا  لتعزيز السلطة يمكن أن   –تعتقد أن جهدا  إسرائيليا  االستخبارية  جهات الزالت معظم 

اللواء اهارون  االستخبارات العسكرية االسرائيلية  د رئيس  تحسين الوضع. ويعتقيؤدي الى  

إلسرائيل مصلحة أمنية في استقرار السلطة الفلسطينية؛ لتخفيض مستوى العنف  ":  حليوة ان 

تحذير  وثيقة "قسم األبحاث في شعبة االستخبارات في جيش االحتالل  ونشر    (. 38في المنطقة ) 

ر الترتيب الهيكلي  يتغيت  احتماالتزايد  من    تتضمن تحذيرات ،  2016عام  في  "  استراتيجية 

،  فقط  خطر موجة عنف أخرى أو انتفاضة ثالثةما سيترتب عليه، ليس  في النظام الفلسطيني،  

 (.  39بصورة ال يعود فيها إلسرائيل عنوان لها للتحدث معه ) الفلسطينية  لسلطة وانما انهيار ا

  في   الفلسطينية   األمن   أجهزة   إلى   االمنية   السيطرة   إسرائيل   نقل   على  االتفاق   امكانية   تصطدم و •

  وغير   منقسم،  اإلسرائيلي   السياسي   النظام  أن  اهمها  التحديات   من   بالعديد   الغربية،  الضفة   شمال

  يفرض   ما  الفلسطيني؛  السياسي  النظام   في   استقرار  وجود   وعدم   بالتوترات؛  ومليء   مستقر 

  واحدة.   دولة   إلى   االنجرار   وتمنع   األمن   تخدم   خطوات   إلى   المبادرة  ضرورة   إسرائيل  على 

  وأمنيا ،   استراتيجيا    المطلوب   على   تتفوق  اإلسرائيلية   للقيادات   السياسية  المصلحة   أن   يبدو و

  المرحلة   في  تصوراتها  لفرض   واالمنية  العسكرية   المؤسسة  امام  المجال  سيفسح  ما  وهو  لذلك،

 .(40)  االستراتيجي  والهدف األمني  االستقرار تضمن مسارات  إلى والمبادرة   المقبلة

  

 
 14/9/2022يوسي يهوشع: رئيس شعبة “أمان” يتحدث عن اليوم التالي البو مازن، يديعوت أحرونوت  - 38
 م2022-9-16عاموس هرئيل: مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية ستجد إسرائيل صعوبة في السيطرة على االوضاع، هآرتس  - 39
 مصدر سابق : أفنطال  وأودي يادلين عاموس - 40
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   : الخالصة

الفلسطينيين،    ت د أممارسات قوات االحتالل والمستوطنين،   • التحدي لدى  دافعية  إلى تعزيز 

وترسيخ مفهوم "االحتالل المكلف"،    االشتباك،  قواعد وتغيير  والقناعة بجدوى النضال المسلح،  

التي المسلحة  المجموعات  ظهرت  هنا  االحتالل  القتحامات  تصدي  ت ومن  للمدن  قوات 

 العديد  اغتيالو  ،موعات المج  تلك  لها  تعرضت   التي   الضربات   من  الرغم   على و   الفلسطينية. 

  من   الكثير   سيحاول   قتاليا”  و“إرثا   نموذجا  تشكل   الزالت   الظاهرة   هذه   ان   اال   ،هاعناصر   من

 . ة المستمر الصراع مراحل في  ،ابه  االقتداء الغربية الضفة  في  النشطاء

على  ستجعلنا    الفلسطينيين،   على   القادمة  اليمينية  االسرائيلية   الحكومة  من  المحتملة  الضغوط •

ة بضم  الديني  ة الصهيوني. حيث ستطالب  1967أبواب مرحلة هي األخطر منذ احتالل عام  

او اجزاء منها، ودعم المشروع االستيطاني، وتغيير الوضع في الحرم القدسي،    الضفة الغربية 

  إسرائيل   جعلى زيادة المواجهات، واحتماالت انهيار السلطة الفلسطينية، ما سي ما سيؤدي ال

   . التقدم نحو واقع "الدولة الواحدة"و الدولتين"  "حل انهاء  في  يتمثل "، استراتيجي خطر "  أمام

“تقليص  فرضية  تمرير  الصهيونية الدينية، من خالل  مطالب  سيسعى نتنياهو لتجاوز تداعيات  و •

االقتصادي”و  النزاع” “الحل  السماح  خيار  على  القائم  شؤون  ،  بإدارة  فلسطينية  لقيادات 

  الذي  االمر وهو . الفلسطينيين في منعزالت سكانية، دون الوصول إلى مفهوم الدولة المستقلة

حالة    ظل   في   مستبعدا   يبدو   الذي   االمر  وهو  ، المشاريع  تلك  لتمرير  فلسطيني  تعاون  يتطلب 

 وف الشعب الفلسطيني. التحدي والمقاومة في صف

نهايتها   • تقترب من  الحالية  التصعيد  ان موجة  الى  تشير  التي  التقديرات  الرغم من  ،  وعلى 

،  عمق عربي وإقليمي ودوليوعدم وجود  حاضنة فكرية وسياسية وقيادية،  بسبب عدم امتالكها  

، وال يجب اغفال  تنظيميةوال يوجد لها بنية فكرية وال  ،  اضافة الى ان الظاهرة عفوية وفردية

عدم وجود رؤية  اضافة الى  وإمكانات العدو االستخبارية والتكنولوجية؛  الطبوغرافية،  طبيعة  ال

االنقسام  الموحدة، جراء  واإلستراتيجيات  الوطنية  المؤسسة  تأثير  انه من غير    .وغياب  اال 

لسابقة التي شهدتها  المستبعد ان تكون هذه الموجة من التصعيد مشابهة للموجات التصعيدية ا

االراضي الفلسطينية، والتي ستستمر ايمانا بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل، والتي  

 ستكون قابلة للتطور مع تصاعد اجراءات االحتالل وممارساته بحق الشعب الفلسطيني. 

التي اصبحت    "الثالثة االنتفاضة  وترى تقديرات أخرى ان موجة التصعيد الحالية ستتطور الى " •

إل  الم  االحتالل،  هاء  نحتمية  "االحتالل  معادلة  الحكومة  وفق  توجهات  وستلعب  كلف"، 

نتيجة االنقسام  في تفجير االوضاع، ويواجه هذا الخيار صعوبات    هاما    قبلة دورا  االسرائيلية الم  
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و  لتواجد  العدم  الفلسطيني،  االحتالل  الدائم  الفلسطينية،  في  قوات  قطاعات  واالمدن  متناع 

جماهيرية واسعة عن المشاركة في اعمال المقاومة، التي باتت تقتصر على مجموعات مسلحة  

 . والمقاومة الشعبية في مناطق محدودة من الضفة الغربية

تنفيذ عملية عسكرية واسعة في  احتماالت  عن  اسرائيلية  تتحدث تقديرات استخبارية  وبينما   •

شمال الضفة الغربية، في ضوء التوجهات التصعيدية للحكومة االسرائيلية المقبلة ، واستمرار  

تراجع دور السلطة الفلسطينية، وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية ، بصورة لن تستطيع  

ل للتصدي لها في  حل المشكلة الكبرى التي ستضطر إسرائيالعمليات العسكرية الموضعية  

ان  االن     المستقبل. تعتقد  نوعية  تقديرات مغايرة  المكثفة" يحقق نجاحات  "العمليات  تكتيك 

للتواجد   العالية  التكلفة  ويجنب  الفلسطينية،  العمليات  االحتالل  المتواصل  الحباط  في  لجيش 

يترتب عليه  لفترة طويلة، ما س المزيد من المواجهات سيؤدي إلى المناطق الفلسطينية، والذي  

ويضمن هذا الخيار بقاء السلطة الفلسطينية، وان كانت    .من خسائر بشرية في قوات االحتالل 

   نشوء دولة ثنائية القومية. لمنع  "مصلحة إسرائيلية في اضعف حاالتها ، ولكنها تبقى " 

تفضل    الجهات االستخبارية االسرائيلية، يجعل  ، اقليميا ودولياغير مستقرالالواقع الجيوسياسي   •

مع التركيز على "اغتيال" عناصر    ،عمق المناطق الفلسطينية، في  ات "الموضعية"عمليخيار ال

ومنع تحويل المناطق    "الردع"لحفاظ على  بهدف افقط،    "اعتقالهم "وليس  المقاومة الفلسطينية  

انهاك القوات  انه سيؤدي الى  ويؤخذ على هذا الخيار  للمقاومة.  "حاضنة"  الفلسطينية مناطق  

الميدانية في عمليات مكثفة قد تكون مركزة في شمال الضفة الغربية حاليا ، وهناك احتماالت  

ان تنتقل الى باقي مناطق الضفة الغربية وهو االمر الذي سيزيد من االعباء التي يتحملها  

مكن تفاديه من خالل اعادة  الوحدات الميدانية في الجيش واالجهزة االمنية، وهو االمر الذي ي

 التنسيق مع االجهزة االمنية الفلسطينية. 

يبدو انهيار السلطة الفلسطينية خيارا مفضال لدى االجهزة االمنية االسرائيلية، التي ترى  ال  و •

طرحت االجهزة االمنية  وبضرورة عودة االجهزة االمنية الفلسطينية الى التنسيق االمني ،  

ماح لألجهزة األمنية الفلسطينية بمجال أوسع للعمل في شمال الضفة،  لساتوصيات  االسرائيلية  

المناطق   في  االحتالل  جيش  عمليات  تنفيذ  الفلسطينية  واقتصار  عن  إنذار  وجود  حالة  في 

االمر يتطلب  ان  االجهزة االمنية االسرائيلية عن  . وتغفل  عمليات، وتجنب االحتكاك العنيف

ال للمطالب  الفلسطينية  مبادرات سياسية تستجيب  يتعارض مع  وطنية  انغالق االفق  وهو ما 

 . التوجهات اليمينية المتطرفة للحكومة االسرائيلية القادمة و السياسي 
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 توصيات:  ال

مرحلة فصل  م بداية  2022- 9-22امام االمم المتحدة في  خطاب الرئيس محمود عباس  شكل   •

ات  ومحاصرة مخطط  نتقالية،المرحلة اال  نهاءإ و،  " مع االحتاللرتباطاالفك  لـ"سياسي جديد،  

وانهاء مشروع دولة غزة بصورة نهائية، وإعادة    ، وحكومته اليمينة المتطرفة المقبلة  االحتالل 

من األمين العام لألمم المتحدة وضع خطة إلنهاء    ، من خالل الطلب   رسم مالمح الصراع 

تغيير  و  ، دولية للشعب الفلسطينيتوفير الحماية الو االحتالل وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية،  

  ، الى دولة كاملة العضوية، واستنادا  2012لعام    67/  19صفة “دولة فلسطين” وفق قرار  

قراري   والجغرافي،      ،194  و  181الى  القانوني  اإلطار  تحديد  في  جديدة  سياسية  كنقلة 

 .   (41)  ” 1947، بالعودة لحدود قرار “تقسيم فلسطين 2012يتجاوز حدود قرار 

استراتيجية وطنية لمواجهة االحتالل، متعددة مسارات العمل،  تطوير  تتطلب  هذه التوجهات   •

دفع حركة المواجهة الشعبية اليومية  ، لسياسيا  وثقافيا  واقتصاديا ، بعيدا عن الحسابات الفصائلية

   . الجيوسياسيةنحو ترسيخ فلسطين دولة ونظاما في الخريطة ، في الضفة والقدس

تتطلب    ،من مأزق الوضع الفلسطيني الداخلي وبنيته السياسية والتنظيمية واإلداريةالخروج   •

،  سس ديمقراطية يتضمن البرنامج الوطني الجديد مهمة إعادة بناء المؤسسة الوطنية على أ  أن  

إل فلسطينمؤسسات  انتخابات  جراء  والدعوة  الكامل  وفقا  ،  دولة  النسبي  واعالن  للتمثيل   ،

المركزي   فلسطين "المجلس  دولة  كاملة"برلمان  بصالحيات   ،" عنه  ينبثق  دولة  ،  حكومة 

وضع خطة  ، وصياغة دستور دولة فلسطينوتشكيل اللجان القانونية والسياسية ل  "،فلسطين 

ونإل عمل   االنقسام،  االتحادات  هاء  بناء  عن    ،النقابات والشعبية  والمنظمات  إعادة  بعيدا 

 (. 42)  األزمة الداخليةواالتفاقات السابقة التي عمقت المحاصصة  
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