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والتي اتخذت أشكال عدة من رمي ، عمليات املقاومة يفيواجه الكيان املؤقت يف السنوات األخ�ة موجات تصعيد 

العرشات  قتلت والتي ،سك�ال اتاملتوفرة إىل عبوات مزروعة إىل رضب باألسلحةحجارة إىل عمليات دهس ثم قتل 

املؤسسة االمنية  فو حتى ضباط. وأمام هذا الواقع املتدهور تقأ و جنود أ من اإلرسائيلي� سواء كانوا مستوطن� 

تابعة ألي من الفصائل الفلسطينية والتي تتخذ القرار الغ� يد عىل مستوى العمليات الفردية أمام واقع جد ـعاجزة

فمن الصعب  .عملية تعّقبها أو حتى معرفة مخططاتها وتوقع رّدات فعلهاما يصّعب  ،باملواجهة واملبادرة من ذاتها

جًدا الحصول عىل معلومات مسبقة �كن أن تساعد عىل إحباط هذه العمليات قبل تنفيذها، بخالف العمليات 

 فصائل معروفة.التي تنفذها خاليا تنتمي إىل 

التي من شأنها أن تؤجج  ،ارات ملواجهة هذه العملياتوكان الكابينت اإلرسائييل الجديد قد اتخذ مجموعة من القر 

، وقد تسمح بانفجار مواجهة شاملة يف جميع ساحات الوضع القائم يف فلسط� ال سي� الضفة الغربية، القدس وغزة

 . ومن ب� هذه القرارات:الوجود الفلسطيني

 إغالق وتدم� منازل منفذي العمليات واعتقال عائالتهم. -1

البناء يف املستوطنات اليهودية يف القدس والضفة وترشيع البؤر االستيطانية التي دشنها زيادة وت�ة  -2

 املستوطنون من دون إذن حكومة االحتالل وجيشه.

 .متك� املزيد من املستوطن� من حمل السالح -3

 التضييق عىل االرسى الفلسطيني� ال سي� األمني� منهم. -4

املواطنة واإلقامة من كل فلسطيني من سكان القدس والداخل سن قانون يسمح مبصادرة حقوق  -5

 .الفلسطيني يف حال شارك يف عملية للمقاومة

 .مخارج قانونية تسمح بطرد عائالت منفذي العمليات من الضفة الغربية إىل قطاع غزة توف�عن البحث  -6

العمل عىل و  من خالل اقتطاع مساحات واسعة من أرايض النقب عرب التشج�، 48 ياستهداف فلسطيني -7

 .االعرتاف بالشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات الفلسطينية يف الضفة الغربية إلغاء

ا أمام مثل هذه الخطوات التي من شأنها أن تضاعف عمليات القمع والجرائم التي يرتكبه ،إال أن العدو اإلرسائييل

يف مناطق ذات موقع جغرايف  نيال سيّ� أولئك املوجود االحتالل، يساهم يف تعاظم الدافعية لدى الشباب الفلسطيني

وعليه،  .تنفيذ عمليات بشكل يغّ� واقع املواجهةو ، لالنض�م إىل دائرة الفعل املقاومحساس وثقل د�غرايف كب�، 

 .سيناريوهات عدة يتّوقع أن ينتهجها الكيان املؤقت ملواجهة مثل هذه العمليات
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 هناك سيناريوهات أربعة يتوقع عىل حكومة نتنياهو انتهاجها ملواجهة عمليات املقاومة، أال وهي:

 السيطرة عىل الضفة. -1

 .استعادة دور السلطة الفلسطينية -2

 .املواجهة يف غزة -3

 .تفكيك الحكومة الحالية والذهاب نحو حكومة توافقية -4

 

 السيناريو األول: السيطرة عىل الضفة

نهج أكرث رصامة تجاه الحقوق الفلسطينية، ويف  ىيف ظل حكومة متطرفة تنتهج سياسة القضم والتوسع، وتتبن

إىل حقوق اليهود الحرصية يف جميع األرايض الفلسطينية، ال  ة فيهشار تم اإل  نتنياهو الذيالربنامج السيايس لحكومة 

سيمّهد لضمها يف  مامن الخطوات املتوقع عىل االحتالل تطبيقها، األخ�ة السيطرة عىل  تصبحسي� الضفة الغربية، 

، يف ظل تركيبة حكومية إرسائيلية تعترب األكرث وحشية وغطرسة وعنرصية وفاشية ضد الشعب نهاية املطاف

 لتجفيف البنية التحتية لشباب الضفة املقاوم�. الفلسطيني، ومخططاتها

 :الدوافع 

 .يف املنطقة الكيان املؤقتاألزمة التي تسيطر عىل الصهيونية الدينية حول الرؤية والطبيعة النهائية لوجود  -1

 الفشل يف وضع حد لعمليات املقاومة. -2

االنقسامات والرصاعات الداخلية غ� املسبوقة. وبالتايل، توحيد املوقف اإلرسائييل والجبهة الداخلية اإلرسائيلية  -3

 وزيادة حالة العداء مع الشعب الفلسطيني.

، أمثال سموتريتش وبن غف�عقلية أعضاء الحكومة املتطرف� الذين يطمحون لتكريس الضم وتوسيع االستيطان  -4

، واالتفاقات االئتالفية التي تشكلت الحكومة اإلرسائيلية عىل أساسها، يدفع والذين تم منحهم صالحيات واسعة

 عالقة نتنياهو مع رشكائه).زعزعة الختيار مثل هذا السيناريو منًعا لتدهور وضع الحكومة (

ـ الحكومة  سكمت -5 يف جميع مناطق أرض إرسائيل"، أي تطبيق قانون االحتالل الحق الحرصي الذي ال جدال فيه “ب

 يف الضفة الغربية، ونقل صالحيات إدارتها من وزارة الحرب إىل وزارة مدنية يفيض إىل حصول الضم الفعيل.

 

 :األهداف 

 .القضاء عىل البنية التحتية للمقاومة يف الضفة الغربية -1

 وتفككها. الحكومةوفاء نتنياهو بوعوده لالئتالف خشية من انزالق  -2

 حالة حسم الرصاع يف الضفة الغربية.ترسيع  وأ تعجيل  -3

 

  :العوامل املساعدة 

 املوجودة ال تعني لهم القوان�فدولة من النيل إىل الفرات وحكم الهاالخاه، بهم ئ وزع��املستوطن طموح -1

 تتناىف مع أوامر التوراة.و عل�نية التي يرونها 

 صالحيات واسعة يف الضفة تعزز عملية االستيطان والضم.منح بن غف� وسموتريتش  -2

 واالحتاللية. ، تسعى نحو مزيد من التصعيد إلشباع رغباتها االستيطانيةوجود حكومة �ينية األكرث تطرفًا -3
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  :العوامل الكابحة 

 نتيجة "كارس األمواج". استنزاف القوات اإلرسائيلية يف الضفة -

وقد تدخل يف مواجهة، إىل جانب احت�ل حصول حركة لن تقف غزة مكتوفة االيدي املقاومة الفلسطينية  -

 ، خصوصاً مع التضييق عىل فلسطينيي الداخل.1948احتجاجية واسعة يف مناطق 

التي يسعى نتنياهو الضغط األم�يك والغريب كذلك الدول املطبعة الذي من شأنه أن يعّقد عملية التطبيع  -

 لتوسيعها.

 .اإلرسائيلية-قة األم�كية تأزم العال  -

 تنفيذ العمليات. سهولةو  سهولة وصول الفلسطيني إىل الكث� من املستوطنات -

 تنظيم فعيل أو وجود تخطيط طويل املدى، ما يعّقد املسألة عىل اإلرسائييل.عدم حاجة املقاومة الفردية ل -

 بالقوة.ترّسخ واقع لدى الفلسطيني� يف الضفة أن املواجهة ال تكون إال  -

 مواجهة جيل جديد ال يخاف املوت. -

 الوساطة والضغط املرصي لعدم الذهاب إىل تصعيد، كذلك ضغط أرد�. -

 

  :التكاليف 

 تصعيد مستمر دون عودة للهدوء. -

 .ولألسلحةوالحاجة لتعزيز قّوات الرشطة ارتفاع حّدة املواجهات وبالتايل مزيد من االستنزاف للقوات  -

 وقتىل نتيجة االعتداء عىل املستوطن� والجنود.خسائر برشية من جرحى   -

الحاجة ألموال تستوعب عملية التوسع والضم يف ظل أزمة إقتصادية صعبة يعيشها الكيان املؤقت ال سي�  -

 .بعد أزمة كورونا ك� ووصول الحكومة الجديدة بإصالحاتها القضائية

، عىل مختلف تكاليف االحتالل مواجهات عىل مختلف الجبهات ومبختلف الطرق والوسائل تضاعف -

 املستويات.

 

  :املخاطر 

 مواجهة مفتوحة ب� الطرف�. -

 وخسارة دعمها يف املوضوع اإليرا�. زعزعة العالقة مع الواليات املتحدة االم�كية -

 تصاعد عمليات الطعن والدهس. -

، يف حال تدحرج املنطقة كلّهااتّساع نطاق أع�ل العنف ووت�تها، وتداعياتها الوخيمة عىل أمن واستقرار  -

 املواجهة.

 

 اإلمكانية والرتجيح 

من الشخصيات، فالحالة يف الضفة الغربية تش� إىل  مالضفة الغربية ليست ك� يحلم بن غف� ونتنياهو وال غ�ه

انتشار كب� يف الفكر املقاوم، وحاضنة فكرية مهمة، هذه الحاضنة باتت تفّرخ حالة من املقاومة خارج إطار املتوقع 

 ، لكن له إيجابية يفةإن كان هناك حالة من الضغط عىل الفلسطيني ومن التهويد واملصادرة املستمر و إرسائيليًا. 
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من يقوم بالعمليات هم ليسوا ممن يقوم و وضع الفلسطيني يف السياق الصحيح، الذي �ّهد ملواجهة مفتوحة. 

الشاباك مبتابعتهم والكيان يحاول حرص الحالة يف مناطق معينة إال أن الواقع ان الحالة موزعة من ش�ل الضفة إىل 

 ناريو.يف وجهها للتوجه نحو هكذا سيجنوبها، ما يزيد املعضالت 

 

يف استطالع للرأي، ضّم مجموعة من الخرباء واملختص� يف الشأن اإلرسائييل،  الرتجيح لهذا السيناريو،معدل كان و 

 عىل الشكل التايل:

 الرتجيحات املئوية الخرباء 

 %20 حر�ة حماس عضو ق�ادة إقل�م قطاع غزة في، عيل العاموديأ.  1

 %10 مختص بالشأن الفلسطيني واإلرسائييل ،ماجد �ر الزبدةأ.  2

 %2 د. يف الدراسات االرسائيلية واإلقليمية، سعيد بشارات 3

 %45 عضو املكتب السيايس لحركة أبناء البلد، غباريةإ رجا أ.  4

 %0 بالشأن الفلسطيني واإلرسائييل مختص، السيدمحمد أ.  5

 %50 ح�س عن مدينة القدسالناطق باسم حركة ، محمد إبراهيم ح�دهأ.  6

 %30 ، باحث يف الشأن اإلرسائييلمؤمن مقدادأ.  7

 %50 يف الشأن السيايس اإلرسائييل باحث، نائل عبد الهاديأ.  8

 %30 الصهيو�  بالشأن ومهتممدير شبكة غزة برس اإلعالمية  ،أم� أحمد خلف الله باحثال  9

 %0 مختص بالشأن الصهيو�كاتب ومحلل سيايس ، محمود مرداويأ.  10

 %75 العزيز صالحه عبد الصحفي الفلسطيني 11

 %15 ، مختص بالشأن اإلرسائييلرمضان النبيهأ.  12

 %60 ، مختص بالشأن اإلرسائييلجربيل إس�عيل جربيل جربيلأ.  13

 %20 أ. محمد عالن دراغمة، مختص بالشأن اإلرسائييل 14
 %90 يف الشأن اإلرسائييل، باحث ومختص عادل شديدأ.  15
 %30 أ. ع�د أبو عواد، محلل سيايس ومختص يف الشأن اإلرسائييل 16
 %10 أ. نهرو جمهور، املحلل السيايس املختص بالشأن اإلرسائييل 17
 %10 أ. طارق الحلييس، املختص بالشأن اإلرسائييل 18
 %10 أ. عبد النارص عيىس، باحث ومختص بالشأن اإلرسائييل 19
 %40 د. مأمون عامر أبو عامر، أستاذ جامعي ومتخصص بالشأن اإلرسائييل 20

 %30 املعّدل:
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 لسيناريو الثا�: استعادة دور السلطة الفلسطينيةا

نحو انهيار السلطة الفلسطينية يف ظل زيادة وت�ة العمليات الفردية، تشّكل قرارات الحكومة اإلرسائيلية الدافع 

والتي �كن مع الوقت أن تتوسع لتشمل املزيد من املناطق التي قد تخرج من تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، 

عدو ما سيوقع العدو تحت مسؤوليات أكرب تضعه أمام تبعات اقتصادية وأمنية خط�ة. وبالتايل، من مصلحة ال

لسلطة الفلسطينية وتعزيز دورها ك� وإعادة التنسيق معها، وهذا ما يحّفزه الحليف األم�يك ا سيطرةالحفاظ عىل 

إىل تجفيف بيئة املقاومة  أمنية تهدفطلب وزير خارجيتها من محمود عباس بتطبيق خطة  حيث، ويدعو لرتسيخه

 .يف جن� ونابلس باستخدام القوة

 :الدوافع 

االم�يك لتعزيز التنسيق مع السلطة، يف املقابل تعزز بدورها من عملية التطبيع مع باقي الدول الضغط  -

 العربية ال سي� السعودية.

ضغط خارجي عريب وغريب للحفاظ عىل الوضع الراهن يف املسجد االقىص ك� والهدوء يف الضفة الغربية  -

 والقدس.

 ربية.تأث� غيابها يف املشهد األمني يف الضفة الغ -

 زيادة تكلفة العمل األمني وإمكان زيادة العمل املقاوم يف الضفة. -

  :األهداف 

 تعزيز التنسيق الذي من شأنه استهداف بيئات املقاومة. -

 منها. االقتصاديةتخفيف األعباء عن الحكومة اإلرسائيلية ال سي�  -

  .املناورات والتدريباتتقليص األعباء عىل الجيش اإلرسائييل م� يسمح له بالتفرغ إلجراء   -

 ، عرب التمييز في� بينها.الداخلية تعزيز االنقسام ب� الجبهات الفلسطينية -

 .تحس� قدرة حكومة اليم� املتطرف عىل تنفيذ برنامجها يف أقل مستوى من امل�نعة الفلسطينية -

 .للمستوطنات تحس� البيئة األمنية يف الضفة الغربية بشكل كب�، وضمن ذلك البيئة األمنية  -

 .متك� إرسائيل من االستعداد ملواجهة عىل جبهات أخرى وضمن ذلك نقل القوات إليها  -

 

  :العوامل املساعدة 

 .خطة فينزل األمنية الستعادة السيطرة األمنية عىل جن� ونابلس -

العدو ضعف السلطة الفلسطينية، وغياب الدعم الداخيل لعباس، ما يدفعها للعودة إىل التنسيق مع  -

 والتمسك بدورها.
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  :العوامل الكابحة 

 فشل السلطة يف املراحل السابقة يف منع حصول العمليات ضد املستوطن� وجنود العدو. -

عدم وجود كيان فلسطيني سيايس ممثّل عىل وضع هدف أسايس قائم عىل  أطراف الحكومة الجديدةعمل  -

 إىل عزلهم والتعامل معهم كتجّمعات برشية بال حقوق وبال أرض. باإلضافة للفلسطيني�،

 خطوات اليم� املتطرف لضم الضفة الغربية. -

 .العقوبات التي فرضتها الحكومة والتي طالت بعض قيادات السلطة الفلسطينية -

 املزايا وسحبالدفع نحو تحجيم السلطة ومنعها من أّي تحركات عىل املستوى الدويل ضد دولة االحتالل،  -

 واقتطاع األموال، وإدخالها يف أزمات متتالية.)، VIP( تصاريحالشخصية لقادة السلطة، وخصوصاً 

 تراجع يف مكانة السلطة الشعبية داخل الضفة الغربية. -

 ، والتوجه للتقدم بقرار ضد الكيان املؤقت يف مجلس األمن. لسلطة يف املحاكم الدوليةاتحرك  -

 

 :التكاليف 

واألعباء املالية التي سوف يدفعها الكيان لتعزيز دور السلطة والتسهيالت مزيد من املساعدات االقتصادية  -

 وتقويتها. 

 �كن أن تساهم الدول الغربية ودول التطبيع يف تغطية التكاليف.  -

 

  :اإلمكانية والرتجيح 

إال أن التوجه العام يقود نحو االصطدام  ،هناك حاجة لدى الكيان املؤقت لتعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية

ة، وبالتايل ال يشكل التنسيق ، فالحكومة تتجه نحو مسارات غ� منطقية وغ� عقالنيومزيد من العنف والدموية

املزيد من العنف يف الداخل اإلرسائييل واملزيد من نحو فهي تتوجه  ملثل هذه الرتكيبة الحكومية أهمية كب�ة

 الفلسطيني�.االصطدام مع 
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 بلغ معّدل ترجيحات هذا السيناريو وفق استطالع الرأي:

 الرتجيحات املئوية الخرباء 

 %20 عيل العاموديأ.  1

 %20 ماجد �ر الزبدةأ.  2

 %50 سعيد بشاراتد.  3

 %62 رجا غباريةأ.  4

 %60 محمد السيدأ.  5

 %60 محمد إبراهيم ح�دهأ.  6

 %50 مقدادمؤمن أ.  7

 %30 نائل عبد الهاديأ.  8

 %50 أم� أحمد خلف اللهأ.  9

 %20 محمود مرداويأ.  10

 %20 عبد العزيز صالحهأ.  11

 %50 رمضان النبيهأ.  12

 %20 جربيل إس�عيل جربيل جربيلأ.  13

 %0 أ. محمد عالن دراغمة 14
 %30 عادل شديدأ.  15
 %50 أ. ع�د ابو عواد 16
 %10 أ. نهرو جمهور 17
 %10 أ. طارق الحلييس 18
 %15 النارص عيىس دأ. عب 19
 %35 د. مأمون عامر أبو عامر 20

 %33املعّدل: 
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 السيناريو الثالث: املواجهة يف غزة

تصاعدت يف الفرتة األخ�ة التقديرات التي تش� إىل احت�لية اندالع املواجهات عىل عدة جبهات ال سي� يف قطاع 

الثالث من شهر رمضان الذي سيتزامن معه عيد الفصح اليهودي، الذي عادة ما يقوم خالله  األسبوعيف غزة، خاصة 

 مل يف طياتها فتيل املواجهة.، والتي قد تحآالف املستوطن� باقتحام املسجد األقىص

ارتكاب خطوات بتعّهد الويف ظل حكومة نتنياهو املتطرفة التي تضم أمثال إيت�ر بن غف�، الذي مل يتوقف عن 

ك� ومطالباته بالرد عىل استفزازية للفلسطيني�، وخصوًصا في� يتعلّق باملسجد األقىص أو باألرسى الفلسطيني�، 

�كن أن يدفع ورشكاؤه بنتنياهو لالنزالق نحو خيارات تصعيدية. وتكرث العمليات الفلسطينية والصواريخ بالتصعيد، 

الترصيحات اإلرسائيلية التي ترّوج إىل حجم التطور الذي وصلت إليه املقاومة يف غزة وحجم األسلحة التي حصلت 

عىل الجبهة  وضعال أجيجىل تإ�كن أن يلجأ االحتالل  ذالقطاع، إ د سياسة التحريض ضد ىل اعت�إ، باإلضافة عليها

األجواء يف الداخل يد الفلسطينية يف قطاع غزة من خالل جوالت تصعيدية، كل� شعر الكيان املؤقت بحاجته إىل ترب

 تنفيس الضغط.و 

ال سي� تثبيت معادلة وحدة الساحات، من املتوقع أن تلقي األحداث والتوترات والعمليات يف الضفة الغربية ومع 

، يف حال ارتكب االحتالل املزيد من املجازر أو ما �ّس بالوضع بظاللها عىل قطاع غزة جن� ونابلس ك� القدس

والتوسع االستيطا�، األمر الذي سيدفع قطاع غزة الراهن يف املسجد األقىص، أو تطبيق سياسات التهج� والضم 

 .للخروج عن صمته

  :الدوافع 

 الفشل األمني يف التصدي لعمليات املقاومة الفردية. -1

 ارتفاع حجم الخسائر البرشية اإلرسائيلية.تصاعد العمليات الفردية و  -2

 الصواريخ الفلسطينية التي تطلق من غزة. -3

 غزة عن منارصة الضفة الغربية يف حال بدء مرشوع السيطرة عليها.الحاجة لكبح اندفاعة الفصائل يف  -4

  إيجاد بديل عن املواجهة يف الضفة والتي قد تؤدي إىل زيادة الجدال مع الواليات املتحدة ودول التطبيع. -5

 

  :األهداف 

 الداخلية عرب التصعيد العسكري. ، وتصديره لألزماتهروب نتنياهو من مآزقه الداخلية -1

 األزمات الداخلية.حرف األنظار عن  -2

 توجيه رضبات قاسية للمقاومة ال سي� مواقعها العسكرية ومراكز تصنيع األسلحة. -3

 ، ومنع استقرار معادلة وحدة الساحات. تغي� قواعد االشتباك -4

 

  :العوامل املساعدة 

ما يرجح موافقة الواليات املتحدة عىل خوض أيام قتالية يف غزة قبل الدخول يف  انشغال دويل يف أوكرانيا -

 .مواجهة الضفة الغربية أو كبديل عنها

 .يف الضفة تصاعد عمليات املقاومة -

 إطالق الصواريخ من غزة. -

 وجود توجه �يني متطرف غ� عقال�. -
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  :العوامل الكابحة 

 يف غزة.تطور قدرات املقاومة الفلسطينية ال سي�  -

 ومفاجآت املقاومة غ� املتوقعة. افتقار العدو ملعلومات حول القدرات الحقيقية للمقاومة يف غزة -

 ضغط دويل ملنع التصعيد يف ظل االنشغال بالحرب األوكرانية. -

 .يف املناطق الداخلية التي قد تتعرض للقصف إىل الشارع (مظاهرات)معارضة داخلية عنيفة والخروج  -

 والضغط املرصي لعدم الذهاب إىل تصعيد.الوساطة  -

 

 :التكاليف 

 والعسكرية. املزيد من الخسائر املادية واالقتصادية والبرشية -

 

  :املخاطر 

 يف حال استمرارها ملدة طويلة وتوسعها وارتكاب املجازر.  امتداد املعركة لجبهات أخرىاحت�ل  -

 واحت�ل حصول عمليات متتابعة يف الضفة بالتزامن مع العدوان عىل غزة. وحدة الساحات الفلسطينية -

 ك� حصل يف معركة سيف القدس. 1948احت�ل حصول حركة احتجاجية واسعة يف مناطق  -

، فاملقاومة رسائيلية مبئات الصواريخرضب االستقرار واالمن االرسائييل عرب استهداف املستوطنات واملدن اإل  -

 للعدوان عىل غزة. للتصديستكون باملرصاد 

 

  :اإلمكانية والرتجيح 

يف حكومة متطرفة تعا� من انقسامات داخلية، وتواجه مظاهرات واحتجاجات وجود يف ظل تصاعد العمليات، و 

ويف ظل سياسات التنكيل والتهويد اإلرسائييل بترصيحات تحمل عناوين "حرب أهلية" و"اقتتال داخيل"، الشارع 

للجوء عاٍل هناك احت�ل سفك الدماء الفلسطينية، االستمرار يف اإلضافة إىل بلضم التي يسعى الكيان النتهاجها وا

الضغط عىل و املتطرفة  اتالكيان ملثل هذا السيناريو خاصة يف الفرتة املقبلة مع اقرتاب شهر رمضان ويف ظل السياس

جل توحيد الداخل ولردع عمليات املقاومة أ نتنياهو، فتكون غزة هي الساحة التي يلجأ األخ� للتصعيد فيها من 

، يف ظل عجز الكيان عن املواجهة أمام أيام قاسية وساخنة جًدا ةالفلسطيني ساحةالضع و ، و وبالتايل، تصدير االزمة

 عىل الساحة الش�لية ك� الساحات األخرى.
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 وكانت ترجيحات االستطالع عىل الشكل التايل:

 الرتجيحات املئوية الخرباء 

 %20 عيل العاموديأ.  1

 %60 ماجد �ر الزبدةأ.  2

 %80 سعيد بشاراتد.  3

 %90 رجا غباريةأ.  4

 %50 محمد السيدأ.  5

 %40 محمد إبراهيم ح�دهأ.  6

 %75 مؤمن مقدادأ.  7

 %70 الهادينائل عبد أ.  8

 %70 أم� أحمد خلف اللهأ.  9

 %50 محمود مرداويأ.  10

 %75 عبد العزيز صالحهأ.  11

 %20 رمضان النبيهأ.  12

 %80 جربيل إس�عيل جربيل جربيلأ.  13

 %50 أ. محمد عالن دراغمة 14
 %70 عادل شديدأ.  15
 %50 أ. ع�د أبو عواد 16
 %40 أ. نهرو جمهور 17
 %40 طارق الحلييسأ.  18
 %25 أ. عبد النارص عيىس 19
 %30 د. مأمون عامر أبو عامر 20

 %54املعّدل: 
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 السيناريو الرابع: تفكيك الحكومة الحالية والذهاب نحو حكومة توافقية

إرسائيل عىل عتبة انهيار قانو� وانفجار، وفق ما وصف به الرئيس اإلرسائييل املشهد السيايس يف الكيان املؤقت. 

التمرد التي تزداد وت�تها ومستوياتها وآخرها دعوات  يهودية تتزايد وتعززها حاالتفالتحذيرات من حرب أهلية 

 إىليواجه الكيان املؤقت، باإلضافة لعسكرية. وبالتايل، أطلقها مسؤولون عسكريون إىل عدم االلتحاق بالخدمة ا

، وخاصة في� يتعلق باإلصالحات القانونية التي انقسام داخيل وصدع مجتمعيغضب و موجة العمليات الفردية، 

رسمها ليف�، ما سيدفع بالعديد من الجهات للضغط نحو إسقاط هذه الحكومة ال سي� تلك الخارجية، األمر الذي 

  جديدة.توافقية فع نحو إعادة انتخاب حكومة إرسائيلية قد يد

 :الدوافع 

 .وتزايد حدة الرتاشق اإلعالمي حّدة االنقسام الداخيل اإلرسائييل -

 سيطرة املتدين� املتطرف� عىل الحكومة والقرارات السياسية. -

 اتخاذ الحكومة قرارات من شأنها تأجيج الوضع وزعزعة االمن القومي اإلرسائييل. -

 "غف�ـ "بن تويل شخصيات، يوجد يف سجالتها جرائم وتهم، مواقع مهمة يف الحكومة الجديدة ك -

 ."سموتريتش"و

 د�قراطية" الكيان املؤقت.“بـ اإلصالحات القضائية التي متّس  -

 .األمر الذي يش� إىل اهتزاز البنية السياسية للكيان زعزعة مكانة املحكمة العليا -

 لتحويل أموالها إىل خارج الكيان املؤقت.لجوء رشكات كب�ة  -

 

 :األهداف 

 ح�ية "الد�قراطية" اإلرسائيلية. -

 الحفاظ عىل وحدة الجيش وقوته. -

 .للبنية السياسية الحفاظ عىل وضع مستقر -

 .من خالل تهدئة التوتر الداخيل وتخفيف الضغط عىل الفلسطيني� تعزيز مسار التطبيع -

 

  :العوامل املساعدة 

 ، وخروج املظاهرات التي تطالب بإسقاط الحكومة ومحاكمة الفاشي�.حدة االحتجاجات الداخليةارتفاع  -

وجود رشيحة كب�ة من اليهود ممن يشعرون حقيقة بأن ما حدث يف االنتخابات االخ�ة هو فوز لليم�  -

 خسارة للمعارضة بل خسارة لكل الدولة.يكن لكن مل 

 .األزمات املتالحقةالحالية نحو  وجود شعور بانزالق الدولة بحكومتها -

 .يف الكيان بالتزامن مع أزمة رشكات الهاي تك تراجع األمان االستث�ري -

 تراجع مستوى الدعم الدويل مقارنة بالحكومات السابقة. -

رغبة أم�كية يف تهدئة االوضاع ويف التعامل مع حكومة أكرث "د�قراطية" يف ظل معارضتها لوجود شخصيات  -

 الحكومة.متطرفة يف 

 .اليهودية الخشية من إراقة الدماء -
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 استغالل الفلسطيني� االنقسام الداخيل لتعزيز عمليات املقاومة. -

 استث�ر محور املقاومة االنقسامات الداخلية لتوجيه رضبات موجعة للعدو. -

بن غف� لها الخالف ب� ب� غف� واألجهزة األمنية حول كيفية اتخاذ القرارات، وقلق األجهزة من توريط  -

 يف مسارات حرجة.

 

  :العوامل الكابحة 

 رضب الثقة بنتائج االنتخابات والتشكيك بصحة العملية االنتخابية. -

 ، ومحاولته تخفيف الضغط الخارجي عىل الحكومة.امتالك نتنياهو أوراق التصعيد السيايس والعسكري -

 ممثليه من الحكومة. خوف نتنياهو من حصول مواجهات مع اليم� املتطرف يف حال إخراج -

 

 :التكاليف 

 اضطرار نتنياهو إىل إرضاء اليم� املتطرف بتقد�ات وتسهيالت مالية وقانونية.  -

 

  :املخاطر 

 احت�ل عدم قدرة نتنياهو عىل تشكيل حكومة جديدة.  -

 احت�ل تشكيل حكومة جديدة لكنها مرتنحة وقابلة للتفكك يف أي لحظة. -

 ، وكبح التطرف اليميني يف الشارع.ية" قد تتطلب إراقة الدماءالـ"الد�قراطىل الحالة إالعودة  -

، وكل طرف �كنه ووصوله لحافة عدم قدرة أي من الطرف� عىل التواصل مع اآلخر تعزيز االنقسام الداخيل -

 االعتداء عىل الطرف اآلخر.

 

  :اإلمكانية والرتجيح 

استعداد ليف� للتفاوض عىل بعض اإلصالحات القضائية، تش� إىل محاولة نتنياهو لتخفيف الضغط الخارجي إن 

عىل حكومته. والخالفات يف داخل الحكومة هي خالفات يف وجهات النظر، لكن لن يجازف الوزراء املتطرفون أمثال 

سعوا لسنوات من اجل تحقيقه،  االئتالف حل�ً االتجاه كون  تغي�بن غف� وسموتريتش باتجاه إسقاط الحكومة او 

ورمبا لن يتكرر، وهم عملًيا عىل األرض يحققون بعض املكاسب خاصة في� يتعلق باتجاه رشعنة املستوطنات 

آراء املتخصص� وبالتايل، وبحسب القراءات و  وباتجاه السيطرة عىل املزيد من االرايض الفلسطينية يف الضفة الغربية.

  ما تقدم، االحت�ل األعىل هو الستمرار هذه الحكومة يف ظل قوان� وإصالحات تعزز بقائها. وبناًء عىل
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 وجاءت الرتجيحات عىل الشكل التايل:

 الرتجيحات املئوية الخرباء 

 %5 عيل العاموديأ.  1

 %10 ماجد �ر الزبدةأ.  2

 %1 سعيد بشاراتد.  3

 %40 رجا غباريةأ.  4

 %10 السيدمحمد أ.  5

 %40 محمد إبراهيم ح�دهأ.  6

 %70 مؤمن مقدادأ.  7

 %20 نائل عبد الهاديأ.  8

 %5 أم� أحمد خلف اللهأ.  9

 %40 محمود مرداويأ.  10

 %40 عبد العزيز صالحهأ.  11

 %15 رمضان النبيهأ.  12

 %20 جربيل إس�عيل جربيل جربيلأ.  13

 %25 أ. محمد عالن دراغمة 14
 %30 أ. عادل شديد 15
 %30 أ. ع�د أبو عواد 16
 - أ. نهرو جمهور 17
 - أ. طارق الحلييس 18
 %10 النارص عيىس دأ. عب 19
 %30 د. مأمون عامر أبو عامر 20

 %24املعّدل: 
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السيطرة عىل الضفة  وعليه، تأيت املواجهة يف غزة، السيناريو األكرث توّقًعا يليه استعادة دور السلطة الفلسطينية، ثم

 وليكون تفكّك الحكومة الحالية الحالية هو السيناريو االقل ترجيًحا.

 

 الرتجيحات املئوية السيناريوهات 

 %30 السيطرة عىل الضفة 1

 %33 استعادة دور السلطة الفلسطينية 2

 %54 املواجهة يف غزة 3

 %24 تفكيك الحكومة الحالية والذهاب نحو حكومة توافقية 4
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 الفصل الثا�

 سيناريو "خيارات حكومة نتنياهو" حولالرأي  تحليل استطالع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

استطالع الرأي الذي ضّم مجموعة من الخرباء واملختص� بالشأن اإلرسائييل، حول السيناريوهات املتوقع  جاءت نتائج

االتجاهات ويف توزيع يف متنوعة عىل حكومة نتنياهو املتطرفة انتهاجها ملواجهة تصاعد وت�ة العمليات املقاومة، 

للزاوية التي يدرس فيها املختص أو الباحث إمكانية  ، ويعود ذلكالرتجيحات عىل السيناريوهات عرب النسب املئوية

حصول السيناريو، آخًذا بع� االعتبار مجموعة من العوامل املساعدة واألخرى الكابحة. ومتثّلت "خيارات حكومة 

 نتنياهو" املتوقعة يف أربعة سيناريوهات:

 السيناريو األول: السيطرة عىل الضفة. -1

 السلطة الفلسطينية.السيناريو الثا�: استعادة دور  -2

 السيناريو الثالث: املواجهة يف غزة. -3

 السيناريو الرابع: تفكيك الحكومة الحالية والذهاب نحو حكومة توافقية. -4

وبالتايل، تّم استخالص مجموعة من املالحظات يف تحليلنا لخيار كل من الباحث� الذين تم استهدافهم يف هذا 

 االستبيان عىل الشكل التايل:

 

 )1السيناريو ( خب�اسم ال
السيطرة عىل 

 الضفة

 )2السيناريو (
استعادة دور 

 السلطة الفلسطينية

 )3السيناريو (
 املواجهة يف غزة

 )4السيناريو (
تفكيك الحكومة 

الحالية وتشكيل 

 حكومة توافقية

 العامودي: أ. عيل

 

20% 20% 20% 5% 

 

قطاع غزة يف حركة ح�س، أي من السيناريوهات األربعة كاألكرث توقًعا، عضو قيادة إقليم  مل يرّجح أ. عىل العامودي،

%، وذلك يف العناوين املتعلقة 20إ�ا عمد لتوزيع النسب نفسها عىل السيناريوهات الثالث األوىل بالتساوي بدرجة 

السيناريوهات الثالث  باعتبار أن هذه ،بالسيطرة عىل الضفة واستعادة دور السلطة الفلسطينية ك� املواجهة يف غزة

وبالتايل، أمام هكذا تشكيلة  مواجهةهي األكرث واقعية للتحقيق وبشكل متساٍو، كون الحكومة الجديدة هي حكومة 

ال بد أن تكون الخيارات التصعيدية هي األكرث ترجيًحا يف ظل الحفاظ عىل تنسيق أمني مع السلطة الفلسطينية 

إال أن النسبة مقارنة بغ�ها من الرتجيحات هي منخفضة، باإلضافة إىل أنه أعطى  لتجنب التوتر مع الواليات املتحدة.

 .مت�سكة بنظره وقادرة عىل الصمود عىل ما يظهر%) لتفكك الحكومة كون هذه الرتكيبة 5الرتجيح األقل (

 

ىل التي منحوها أّما الخرباء والباحثون اآلخرون، فقد تّم تقسيمهم عىل عّدة مجموعات بناًء عىل النسب األع

 للسيناريوهات األكرث ترجيًحا، وذلك عىل الشكل التايل:
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 :(املواجهة يف غزة) املجموعة األوىل: ترجيح السيناريو الثالث •

 

 )1السيناريو ( اسم الخب�
السيطرة عىل 

 الضفة

 )2السيناريو (
استعادة دور 

 السلطة الفلسطينية

 )3السيناريو (
 املواجهة يف غزة

 )4(السيناريو 
تفكيك الحكومة 
الحالية وتشكيل 
 حكومة توافقية

 - %50 %0 %10 جمهور وأ. نهر 

 - %40 %10 %10 الحلييس قأ. طار 

 %25 %40 %10 %20 عالن دراغمة دأ. محم

 %10 %60 %20 %10 �ر الزبدة دأ. ماج

 %10 %25 %15 %10 النارص عيىس دأ. عب

 

بالنسبة األعىل مقارنة مع السيناريوهات  املواجهة يف غزةلجأت هذه املجموعة من الباحث� إىل ترجيح سيناريو 

 اً %، يف ظل مؤرشات عّدة تش� إىل أن التصعيد سيكون حتمي20و 10األخرى التي حصلت عىل معدل يرتواح ب� 

األمر الذي �كن أن يصل إىل ذروته  ،يف الكيان املؤقتعىل األرجح نتيجة تصاعد عمليات املقاومة واالزمات الداخلية 

مع اقرتاب شهر رمضان، يف الوقت الذي يلجأ العدو إىل شتى أشكال االنتهاكات التي �ارسها بحق الشعب الفلسطيني 

ا دون من اعتداءات وتنكيل واعتقاالت وقتل، باإلضافة إىل ان الحكومة الجديدة تستعّد لتنفيذ أكرث السياسات تطرّفً 

أي اعتبار "للمبادئ والقوان�"، ما يش� إىل انفجار يكاد يكون وشيًكا. وتدنّت نسبة الرتجيح للسيناريوهات األخرى 

حاجة نتنياهو واألجهزة األمنية للهروب إىل األمام للخروج من نفق النزاع اليهودي الداخيل، أما في� يخص  بناًء عىل

 .بؤر النزاع لناحية كيفية التعامل مع التهديدات التي متثلها للكيانالسيطرة عىل الضفة، فهي تشكل إحدى 
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 :(املواجهة يف غزة) والثالث(استعادة دور السلطة الفلسطينية) املجموعة الثانية: ترجيح السيناريو الثا�  •

 

 )1السيناريو ( اسم الخب�
السيطرة عىل 

 الضفة

 )2السيناريو (
استعادة دور 

 الفلسطينيةالسلطة 

 )3السيناريو (
 املواجهة يف غزة

 )4السيناريو (
تفكيك الحكومة 
الحالية وتشكيل 
 حكومة توافقية

 %1 %80 %50 %2 أ. سعيد بشارات

 %40 %90 %62 %45 إغبارية اأ. رج

 %4 %70 %50 %30 أ. أم� أحمد خلف الله

 %30 %50 %50 %30 أبو عواد دأ. ع�

 %10 %50 %60 %0 أ. محمد السيد

 

يف  استعادة دور السلطة الفلسطينيةالنسبة األعىل من الرتجيحات، يليه سيناريو املواجهة مع غزة احتل سيناريو 

ترجيحات هذه املجموعة من الخرباء، مع استبعاد خيار السيطرة عىل الضفة وتفكيك الحكومة، نظرًا لصعوبة تحقيق 

أي من الخيارين، باعتبار أن التصعيد هو أكرث الخيارات املمكنة مع تزايد وت�ة عمليات املقاومة، ك� وحكومة 

ا، يف ظل ترصيحات تتحّدث عن احرتاب أهيل وانهيار ممكن أن نتنياهو برتكيبتها املتطرفة التي سوف توّحد داخله

 يولّد عنف داخيل، من خالل اللجوء إىل املواجهة يف غزة لتصدير األزمة. 

الستعادة دور السلطة بالدرجة الثانية، لتجفيف البنية التحتية للمقاومة يف الضفة الغربية، يف ظل ضغط  يأيت السعي

ون األمور والظروف تقود نحو االصطدام، مع وجود وزراء ينقادون خلف جمهورهم، يف أم�يك الستعادة التنسيق، ك

باإلضافة إىل أن إعطاء النسبة املنخفضة للسيطرة عىل الضفة قد . ظل توجههم نحو األيدويوجيا اليمينية املتطرفة

ناريو يف تأجيج العمل املقاوم يكون بناًء عىل الضغط الدويل ال سي� األم�يك يف هذا املوضوع ولدور مثل هكذا سي

  حالة مت�سكة نسبيًا وقادرة عىل الصمود.ومضاعفته، ك� وأن تفكيك الحكومة هو أمر مستبعد كونها متثّل 
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 :(املواجهة يف غزة) والثالث(السيطرة عىل الضفة) املجموعة الثالثة: ترجيح السيناريوه� األول  •

 

 )1السيناريو ( اسم الخب�
السيطرة عىل 

 الضفة

 )2السيناريو (
استعادة دور 

السلطة 
 الفلسطينية

 )3السيناريو (
 املواجهة يف غزة

 )4السيناريو (
تفكيك الحكومة 
الحالية وتشكيل 
 حكومة توافقية

 %30 %70 %30 %90 شديد لأ. عاد 

 %20 %80 %20 %60 إس�عيل لأ. جربي
 %40 %75 %20 %75 العزيز صالحه دأ. عب

 %20 %70 %30 %50 عبد الهادي لنائأ. 

 

، بالتوافق مع املجموعات األخرى. لكن هذه املواجهة يف غزة اختارت هذه املجموعة النسب األعىل أيًضا لسيناريو

 50الـ نسب عالية تراوحت ب�  بالسيطرة عىل الضفةاملجموعة كان الالفت فيها إعطاء السيناريو األول املتعلق 

هي األكرث تطرّفًا والتي ال تعطي أهمية أو اعتبار ألي من السياسات القامئة وهدفها األول  %، يف ظل حكومة90و

واألسايس تكريس العنرصية، وتوسيع سيطرتها عىل كامل األرايض واملزيد من التنكيل واالضطهاد للشعب الفلسطيني 

حة لكل من بن غف� وسموتريتش، بغية طرده وضم أراضيه. ويتكرّس هذا السيناريو من خالل الصالحيات املمنو 

وغ�هم من الوزراء املتطرف�، والتي بدأت معاملها تظهر من خالل اقتحام املسجد االقىص والسعي لتغي� معامله، 

ك� والتضييق عىل االرسى وهدم املنازل واإلرساع إىل رشعنة وبناء املزيد من املستوطنات باإلضافة إىل سلب املزيد 

طينية، وصياغة "إصالحات قضائية" تتناسب مع قراراتها. وبالتايل، هذه الحكومة هي حكومة من االرايض الفلس

دينية �ينية متطرفة هدفها التوسع وبناء دولة لليهود وفق تعاليم التوراة، فتصبح السيطرة عىل الضفة قرارًا ال 

 يحتاج الكث� للتنفيذ.
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 الثا�:املجموعة الرابعة: ترجيح السيناريو  •

 

 )1السيناريو ( اسم الخب�

السيطرة عىل 

 الضفة

 )2السيناريو (

استعادة دور 

السلطة 

 الفلسطينية

 )3السيناريو (

 املواجهة يف غزة

  )4السيناريو (

تفكيك الحكومة 

الحالية وتشكيل 

 حكومة توافقية

 %40 %40 %60 %50 إبراهيم ح�ده دأ. محم

 %15 %20 %50 %15 النبيه نأ. رمضا

 

تضم هذه املجموعة كل من األستاذ محمد ح�ده واألستاذ رمضان النبيه، اللذين رّجحا السيناريو الثا� املعني 

%، بين� 60و 45الـ عىل السيناريوهات الثالث األخرى وتراوحت النسب ب�  باستعادة دور السلطة الفلسطينية،

النسب املرتفعة الستعادة دور السلطة الفلسطينية،  السيناريوهات األخرى حصلت عىل نسب أقل ومتقاربة. وجاءت

ألف)  12يف ظل التحركات األم�كية األخ�ة التي أمثرت خطة "فينزل" والتي تُعنى بإنشاء قوة خاصة من عدة آالف (

ركز من أفراد األمن التابع� للسلطة الفلسطينية، والتي ستخضع للتدريب يف األردن، وتعود إىل الضفة الغربية، وتتم

يف منطقتي نابلس وجن�؛ ملحاربة الج�عات املسلحة، والس�ح للسلطة الفلسطينية الستعادة سيطرتها األمنية يف 

املنطقة، والتي حظيت بتأييد رئيس وكالة املخابرات املركزية وليام ب�نز، ودعم مرص واألردن، وموافقة املؤسسة 

خرى والوساطات التي تعمل عىل عودة الهدوء إىل الساحة الدولية مع األمنية اإلرسائيلية، ك� والتحركات الدولية األ 

، الذي يتوقع أن يشهد تصعيًدا غ� مسبوق يف املواجهة، ويدعم هذه الفرضية كذلك تد� اقرتاب شهر رمضان املبارك

 مستوى املخاطر يف حال انكفاء االحتالل وتويل السلطة دورها املبارش يف امليدان.
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 املجموعة الخامسة: ترجيح السيناريو األول والثا�: •

 

 )1السيناريو ( اسم الخب�
السيطرة عىل 

 الضفة

 )2السيناريو (
استعادة دور 

السلطة 

 الفلسطينية

 )3السيناريو (
 املواجهة يف غزة

 )4السيناريو (
تفكيك الحكومة 

الحالية وتشكيل 

 حكومة توافقية

 %30 %30 %35 %40 د. مأمون عامر أبو عامر

 

استعادة دور هو األكرث ترجيًحا يليه  السيطرة عىل الضفة،وكان الدكتور مأمون عامر، قد اعترب السيناريو األول، 

انطالقًا من أيديولوجية هذه الحكومة اليمينية املتطرفة وعقليتها التوسعية والتي تسعى إىل إلغاء اآلخر السلطة، 

ويل للحفاظ عىل التنسيق مع السلطة الفلسطينية وتعزيز دورها من أجل (الفلسطيني)، باإلضافة إىل السعي الد

الحقة املقاوم� واستهدافهم. ومنح السيناريوه� يف مبها  واالستعانةتخفيف األعباء عن الحكومة اإلرسائيلية ك� 

 % باعتباره� األقل ترجيًحا.30الباقي� نسبة 

 

 :(تفكيك الحكومة الحالية) والرابع(املواجهة يف غزة)  املجموعة السادسة: ترجيح السيناريو الثالث •

 

 )1السيناريو ( اسم الخب�
السيطرة عىل 

 الضفة

 )2السيناريو (
استعادة دور 

 السلطة الفلسطينية

 )3السيناريو (
 املواجهة يف غزة

 )4السيناريو (
تفكيك الحكومة 

الحالية وتشكيل 

 حكومة توافقية

 %70 %75 %50 %30 مقداد نأ. مؤم

 %40 %50 %20 %0 مرداوي دأ. محمو 

 

تفكيك وسيناريو  ملواجهة يف غزةخّصصت هذه املجموعة النسب األعىل لكل من السيناريوه� األخ�ين، سيناريو ا

% وتفكيك 75. اختار الباحث، مؤمن مقداد، ترجيح املواجهة بنسبة الحكومة الحالية والذهاب نحو حكومة توافقية

% لتفكيك الحكومة، 40% للمواجهة و50%، كان األستاذ محمود مرداوي قد خّصص نسبة 70الحكومة بنسبة 

 واختار الطرفان النسب األد� للسيطرة عىل الضفة واستعادة دور السلطة مقارنة مع السيناريوه� اآلخَرين. وعليه،

تأيت نتيجة هذه املجموعة متوازية مع غ�ها من املجموعات التي رّجحت املواجهة يف غزة انطالقًا من األسباب 

واملؤرشات التي تم اإلشارة إليها سابًقا. إال أن الخيار املغاير هو يف ترجيح تفكك الحكومة، باعتبار أن هذه الحكومة 

لبعض قراراتها وسياساتها ك� وبعض وزرائها املتطرف�. باإلضافة  تواجه معارضة من قبل الغرب والواليات املتحدة
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إىل االنقسام الداخيل الذي ضاعفته هذه الحكومة، الذي برز من خالل حرب الترصيحات ب� معسكرين: مع نتنياهو 

ع، بسبب ما وضد نتنياهو، وكرثة الحديث عن الحرب األهلية واالقتتال الداخيل، بعد أن عّمت املظاهرات يف الشوار 

تّدعيه هذه الحكومة من "إصالحات قضائية"، ما سينعكس سلبًا عىل الكيان املؤقت إن كان لجهة تعزيز االنقسام 

ك� األزمات مع الخارج وأزمات اقتصادية وغ�ها، األمر الذي �كن أن يودي بحكومة نتنياهو إىل الهاوية، وبالتايل 

ستقرار الداخيل داخل الكيان يف ظل ما يواجهه من تحديات خارجية. الذهاب نحو حكومة أخرى توافقية تعزز اال 

فهكذا حكومة متطرفة قد ال تصمد كث�ًا ملا تث�ه من مناهضة ب� أطراف عديدة ومتنوعة، وستواجه ضغوط أوروبية 

 أو أمريكية �كن أن تدفع الكنيست إىل حل الحكومة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


