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 السيناريوهات اإلسرائيلية احملتملة جتاه قطاع غزة 

 1عد�ن عبد الرمحن أبو عامرد. 

 

 : ملخص
 

األخري اإلسرائيلي  العدوان  انتهاء  (آب/    عقب 
االحتالل    على غزة  ) 2022أغسطس   أمساه  الذي 

ظهرت مجلة  "الفجر الصادق"، واستمر ثالثة أ�م،  
قراءات إسرائيلية حول السياسة املثلى جتاه القطاع  

، ووضع  2008حالة االستنزاف القائمة منذ    يف ظلّ 
اب واجلنراالت مجلة سيناريوهات عدد من كبار الكتّ 

،  2022 بعد انتخاابت تشرين الثاين/ نوفمرب  حمتملة قد تتخذها احلكومة القادمة، إذا ما قامت فعالً 
   .جتاه القطاع

يف احلسم العسكري الكامل مع القطاع من خالل االجتياح    السيناريوهات اإلسرائيليةتركزت أوىل
ا فيه من كلفة بشرية وسياسية ابهظة، واثنيها خطة سياسية تشمل التوصل  على الرغم ممالشامل له،  

ىل هدنة طويلة املدى، مع حتسينات اقتصادية إابلتوصل  املسيطرة على غزة،  ىل تفامهات مع محاس،  إ
يف حالة االستنزاف و"جز العشب" من جولة إىل أخرى، ورابعها اجلمع    ومعيشية، واثلثها االستمرار 

 2.الثاين والثالث السيناريوهنيبني 

 
جامعة  أستاذ العلوم السياسية يف جامعة األمة، قطاع غزة، فلسطني. حاصل على شهادة الدكتوراه يف التاريخ السياسي من   1

دمشق. متخصص يف الدراسات اإلسرائيلية. نشر عدداً من الكتب حول السياسة الفلسطينية املعاصرة والصراع العريب 
اإلسرائيلي. يعمل ابحثاً ومرتمجاً لدى عدد من املراكز البحثية العربية والغربية. ويكتب بصفة دورية يف عدد من الصحف  

 واجملالت العربية.
 ، انظر: 15/8/2022ن، امالحظات على احلرب األخرية على غزة، موقع نيوز و  غادي خيتمان، مخس 2

https://www.news1.co.il/Archive/0026-D-156042-00.html   (ابلعربية) 

https://www.news1.co.il/Archive/0026-D-156042-00.html
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التقدير الذي تطرحه هذه السطور يسعى الستعراض هذه اخليارات اإلسرائيلية، وما اجلديد فيها،  
ار األطراف الفاعلة  وتوقيت طرحها هذه األ�م ابلذات، ومدى فرص وخماطر جناح كل واحد منها، وأدو 

 . يف إجناح أي منها أو إفشاله
 

 : مقدمة: غزة يف املنظور اإلسرائيلي 
 

، وعرضه  كم  41يظهر قطاع غزة على شكل شريط ضيق على الساحل اجلنويب من فلسطني، طوله  
مليون فلسطيين،    2.2، يقطن فيه  كم  15-5يرتاوح بني  

، مبا  2كم  360، وتبلغ مساحته  1948أغلبهم من الجئي  
و1.33يساوي   الكاملة،  فلسطني  من  من %6   %

الغربية الضفة  مع  املفرتضة  الفلسطينية  الدولة  ،  مساحة 
اإلسرائيلي يف   االحتالل  احتله جيش    1967/ 6/ 5وقد 

الغربية  جبانب   القدس،  و الضفة  حكمه  و شرقي  فرض 
  لكامل على مجيع أوجه حياة اجملتمع اب   سيطر و العسكري،  

، بعد  2005الغّزي، حىت انسحب منه يف أيلول/ سبتمرب  
 عاماً.   38مضي قرابة  

حول مستقبل العالقة مع   برزت آراء إسرائيلية عديدةعاماً،    55يف هذه الفرتة الزمنية اليت جتاوزت  
فال يوجد فيها جبل مسيطر    ؛ذات قيمة تذكر  أراضٍ   هاأنه ال يوجد في  وكان من بينها من يقول  3غزة.

سرتاتيجية، أو نقطة رقابة ملتابعة حتركات جيوش معادية، وليس لليهود فيها  على حميطها من الناحية اال 
ن اليهود حباجة هلذه  ن مِ أي وشائج وصالت اترخيية، وحسب قول أحد الصحفيني اإلسرائيليني: "مَ 

 . ية؟ وما الذي يساوي فيها حياة رجل يهودي واحد؟"الرمال يف غزة، بكل ما فيها من كراه

 
 ، انظر:20/6/2021معهد القدس لالسرتاتيجية واألمن، موقع واضح وحاسم ملشكلة غزة،  يعكوب عميدرور، ال حلّ  3

https://jiss.org.il/he/amidror-there-is-no-clear-cut-solution-for-gaza   (ابلعربية) 

https://jiss.org.il/he/amidror-there-is-no-clear-cut-solution-for-gaza/
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لكبري   إن  شيف   ني اإلسرائيلي   ني العسكري   ني احمللل حىت  املواقف    Zeev Schiff  زئيف  أمجل 
 : إن   اإلسرائيلية من غزة بقوله 

غزة  يف  للغاية  املعقدة  املشاكل  قنبلة    أ�ا   إحدى 
بشرية موقوتة، حىت لو مل تكن أسباب فلسطينية وطنية،  
االحتالل،   من  التحرر  يف  السكان  من  شديدة  ورغبة 

ألسباب  لكن   القنبلة،  هذه  فيها  تنفجر  حلظة  ستأيت 
املتداعية،   التحتية  والبنية  واقتصادية،    مما دميوغرافية 

لكي   فيه  نتوسل  يوم  علينا  سيأيت  أنه  لنتيجة  أوصلين 
 له. ا أحد ما، هذا القطاع مبشاك �خذ من 

وقد زادت النقاشات اإلسرائيلية يف طرح مسألة مستقبل العالقة مع غزة منذ أن فازت حركة محاس  
يناير   الثاين/  يف كانون  التشريعية  االنتخاابت  مث  2006يف  القطاع،  على  اإلسرائيلي  احلصار  وبدء   ،

 . 2022، وانتهت يف صيف  2006الدخول يف سلسلة عدوا�ت إسرائيلية على غزة، بدأت يف صيف  
البحثية اإلسرائيلية عقب كل عدوان يشنه جيش االحتالل على   كعادهتا، تعكف املؤسسات 

ملستخلصة منه، ودأبت على طرح  الفلسطينيني، على دراسة وقائعه، وأسبابه ونتائجه، والدروس ا 
السؤال القدمي اجلديد عن مستقبل العالقة اإلسرائيلية مع غزة، وطرح اخليارات والسيناريوهات اليت  

 قد تسهم يف جمملها بتخّلص "إسرائيل" من هذا العبء األمين والعسكري املسمى غزة. 

 

 : خيارات حمتملة
 

تظهر احلاجة اإلسرائيلية اليت تزداد إحلاحاً يوماً بعد يوم حول دراسة النموذج األكثر تفضيًال،  
أو األقل كلفة، مع استمرار حالة االستنزاف االستخباري والعمليايت اليت يواجهها جيش االحتالل  

فيها حىت يتم  ، أنه ما إن تنتهي حرب  2006جتاه غزة، على اعتبار أن الوضع القائم فيها منذ سنة  

 زئيف شيف
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االستعداد خلوض احلرب التالية، وسط هتديدات وحتد�ت أمنية وعسكرية حتيط بدولة االحتالل  
 4أكثر خطورة وأثقل كلفة من غزة، مما قد يشغلها عن التحضر هلا، واالستعداد ملواجهتها. 

وعقد الندوات  وقد شهدت السنوات املاضية صدور العديد من الدراسات اإلسرائيلية ونشر املقاالت   
اليت انشغلت كلها ابحلديث عن مستقبل العالقة مع غزة، وقدمت لكل سيناريو سلبياته وإجيابياته،  
دوافعه وكواحبه، وفرص جناحه أو فشله، وكان الفتاً عدم قدرة هذه األوساط اإلسرائيلية على ترجيح أي  

ألن "إسرائيل" مل تعد الفاعل الوحيد  من السيناريوهات هو أكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع، نظراً 
منها، ال سّيما   أكثر  املبادرة  زمام  وامتالكهم  الالعبني،  تزايد  الفلسطينية داخل غزة، مع  الساحة  يف 

 محاس، اليت تسيطر على القطاع، وحتوز على قدرات وإمكانيات سياسية وعسكرية وازنة. 
 

 : السيناريو األول: احلسم العسكري
 

االحتالل من هذا السيناريو املكلِّف والقاسي من فرضية مفادها أن االستمرار بصيغة جولة  ينطلق  
تتلوها جولة، وعملية تتبعها عملية، قد يستمر سنوات وعقوداً قادمة، وهذا األمر له تبعاته بعيدة املدى  

 5تالية: على الدولة (الكيان الصهيوين)، مما يدفع ابجتاه تبين مثل هذا اخليار لألسباب ال
التخلص من حالة استنزاف اجليش بني كل جولة   .1

وأخرى، ألن خوض أي مواجهة عسكرية ما يف  
القطاع، صغرية كانت أم كبرية، طويلة أم خاطفة،  
تتطلب من اجليش االستعداد القتايل الكايف قبلها 
اجلبهة  حتصني  إىل  ابإلضافة  عديدة،  أبشهر 

 
 ، انظر:4/8/2022، يديعوت أحرونوتصحيفة هوشاع، أين اختفى الردع أمام غزة، يوسي ي 4

https://www.ynet.co.il/news/article/s111e3iut5 (ابلعربية) 
 ، انظر: 2022/ 14/8إسرائيل ديفينس، موقع رونني إيتسيك، اجليش اإلسرائيلي بىن نفسه لسيناريوهات صعبة،  5

https://www.israeldefense.co.il/node/55470   (ابلعربية) 

https://www.ynet.co.il/news/article/s111e3iut5
https://www.israeldefense.co.il/node/55470
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القذائف الصاروخية الفلسطينية، بعد أن ابتت  الداخلية مبزيد من اإلجراءات اليت حتميها من خطر  
 مد�هتا متس العمق اإلسرائيلي، مبا يف ذلك املدن الشمالية. 

ال سّيما    6ما ترتكه هذه اجلوالت العسكرية املتقطعة من فقدان االستقرار السياسي واحلزيب واحلكومي، .2
على مثل هذه العمليات، يف هذه احلالة    يف األوضاع اليت ال يتوفر فيها إمجاع أو توافق إسرائيلي واسع

قد ينهار االئتالف احلكومي لعدم اقتناع خمتلف مكو�ته احلزبية ابحلرب من جهة، أو تنجح املعارضة  
حبجب الثقة عن احلكومة يف الكنيست لرتوجيها أن هذه العملية العسكرية أو تلك إمنا متت ألغراض 

 للخطر.حزبية وانتخابية، وقد عّرضت أمن الدولة 

عن   .3 االنشغال  يعين  غزة،  جبهة  خطورة  على  الدائم  الرتكيز 
حميطة بدولة االحتالل  حتد�ت وهتديدات قد تكون أكثر أمهية  

وقوته   هللا  وحزب  النووي،  وبر�جمها  إيران  سواء  اإلقليم،  يف 
الغربية   والضفة  غري املتوقعة. وعلى الرغم   ومفاجآهتا املتنامية، 

، وجهات Amanمن أن شعبة االستخبارات العسكرية (أمان)  
تقدير املوقف يف دولة االحتالل دأبت على نشر ما تقول أ�ا 
خريطة التهديدات احمليطة هبا ترتكز يف هذه التهديدات األربع، 

مما جيعل من غري املنطقي،   7لكنها تضع غزة يف املرتبة األخرية، 
من وجهة النظر اإلسرائيلية، أن هتدر الدولة إمكانياهتا العسكرية وجهودها السياسية أمام هتديد ال  

 حيتل أولوية متقدمة على سواه. 

 
 ، انظر:7/8/2022، يديعوت أحرونوتنداف آ�ل، أتثري احلرب يف غزة على السياسة اإلسرائيلية الداخلية،  6

https://www.ynet.co.il/news/article/rk73gcn6q  (ابلعربية) 
ليف  7 إيران  -اتل  من  اجلديدإرام،  األركان  رئيس  تواجه  اليت  التحد�ت  أهم  هذه  هللا:  حزب  صحيفةىل  ،  معاريف  ، 

 (ابلعربية)  https://www.maariv.co.il/journalists/Article-939931، انظر: 19/8/2022

شعبة االستخبارات 
 العسكرية (أمان)

https://www.ynet.co.il/news/article/rk73gcn6q
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يف الوقت ذاته، ال ختفي األوساط العسكرية واألمنية اإلسرائيلية اليت تروج هلذا اخليار أنه حيمل بني  
وموانع عديدة، ال تشجع دوائر صنع القرار يف تل أبيب على الذهاب حنوه، على الرغم طياته كوابح  

 من قناعتها به، ومن أمهها: 

فطاملا أن احلديث يدور عن حسم عسكري،   األمثان البشرية املتوقع أن تدفعها دولة االحتالل: .1
اع، وبلغة أكثر وضوحاً إعادة احتالل  إذاً ميكن ترمجته ابللغة العملياتية البحتة أبنه اجتياح كامل للقط

، مع العلم أن هذا االنسحاب ّمت وفق 2005له، بعد االنسحاب منه يف مثل هذه األ�م من سنة  
خطة إسرائيلية تسعى لالنفصال عن الفلسطينيني ضمن توجه اسرتاتيجي بعيد املدى، لكن أحد  

رية اليت كان يدفعها االحتالل يف غزة، أهم روافعه كانت إلقناع اإلسرائيليني به هي اخلسائر البش 
واحلديث يدور عن مرحلة تعود إىل قرابة عشرين عاماً، مما جيعل اإلسرائيليني يهربون من التفكري يف  

 8"كابوس" العودة إىل غزة، ولو بشكل مؤقت لـ"تطهريها" من قوى املقاومة املسلحة فيها. 

اجلنود      عودة  أن  سرّاً  يعد  مل 
اإلسرائيليني من أرض املعركة إىل  
أبيب  تل  مقابر  يف  الدفن 
بداية   هو  السوداء  ابلتوابيت 
قائمة،   حكومة  ألي  النهاية 

بعودة   احلال  كان  لو  فكيف 
غزة   قناعة أبن يف  على  اإلسرائيليني  أن  االجتياح، خصوصاً  تنفيذ  ّمت  إذا  اآلالف،  ورمبا  املئات، 

اإلسرائيليني وجهاً لوجه، ألنه يف هذه احلالة سيتم حتييد سالح  مقاتلني ينتظرون االشتباك مع اجلنود  
 اجلو بعد أن تصبح املسافة الفاصلة بني اجلانبني هي صفر، وصفر فقط! 

إّن عدم وجود توافق من اآلن على فرضية احلسم العسكري أو االجتياح الشامل    الضغط الداخلي:  .2
وا السياسية  للمعارضة  اجملال  سيفسح  اإلعالم،  للقطاع،  ووسائل  والقانونية  احلقوقية  ملؤسسات 

 
موقع مركز    ،)88سلسلة ترمجات الزيتونة (  "العسكرية،حساسية اجملتمع اإلسرائيلي لقتلى احلروب وأثرها على القرارات  " 8

 https://www.alzaytouna.net انظر:، 2022/ 28/2، الزيتونة للدراسات واالستشارات، بريوت

 

https://www.alzaytouna.net/
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ابإلضافة للمنتد�ت البحثية والدراسية، ابملطالبة فور عودة أوائل اجلنود قتلى وجرحى، بوقف ما قد  
الداخلية   اجلبهة  يف  تصدّع  بداية حدوث  يعين  الذي  األمر  غزة،  أمام  عدمية  وحلوالً  عبثاً  يرونه 

لف احلكومة واجليش، وتشكل هلما جداراً استناد�ً يدفع هبما اىل  اإلسرائيلية اليت ينبغي أن تقف خ
 األمام الستكمال هذه املهمة. 

هنا ميكن أن نستذكر حركة "أمهات ابلسواد"، و"األمهات األربع"، و"طيارون ضّد القتل" وغريها    
اإلسرائيلي يف جنوب من التجمعات اليت ظهرت سابقاً يف ذروة انتفاضَيت احلجارة واألقصى والوجود  
 لبنان، احتجاجاً على تورط دولة االحتالل يف املستنَقعني الفلسطيين واللبناين. 

كان واضحاً أن أحد مفاتيح جناح خطة االنسحاب اإلسرائيلي من غزة   الضغوط الدولية اخلارجية: .3
متثل مبا حظيت به من دعم دويل وإسناد أمريكي، سواء للتخفيف من حدة دعم هذه الدول آلخر 
بني   السياسية  العملية  استئناف  حنو  الطريق  يعّبد  قد  ذلك  أن  ابعتبار  أم  العامل،  يف  االحتالالت 

واإلسرائيل  الدولتني،  الفلسطينيني  حّل  طريق  على  يني 
دولية  معارضات  ظهور  ابلضرورة  يعين  الذي  األمر 
النطاق، مبا يف ذلك، وهذا غري مستبعد، من  واسعة 
اإلدارة األمريكية، ألنه قد يعين عودة اىل التاريخ أكثر  
من مخسني عاماً اىل الوراء، حني ّمت احتالل القطاع يف 

 . 1967حرب سنة  
ظى به دولة االحتالل من توسع يف عالقاهتا اإلقليمية، خصوصاً بعد اتفاقيات  اليوم، ويف ظّل ما حت

التطبيع، والدولية، سواء ابستئناف جملس الشراكة مع االحتاد األورويب، أم ترميم العالقة مع دول كانت 
رة  إىل عهد قريب مناصرة للقضية الفلسطينية مثل الصني واهلند، سيكون صعباً على "إسرائيل" املخاط

 هبذه العالقات أمام قرار عسكري ال تعرف مآالته بدقة.  
هنا يبدو االستدراك مهماً، فاإلسرائيليون يتحدثون بصوت عاٍل نسبياً عن ضرورة اقتالع هذه الشوكة  
يف خاصرهتم اجلنوبية املسماة غزة، وحتديداً املقاومة املسلحة فيها، صحيح أن الكلفة البشرية ابهظة،  

  1982كرية قد تكون فوق احتمال الرأي العام اإلسرائيلي، لكن سيناريو اجتياح بريوت واخلسائر العس 
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ما زال ماثالً أمام اإلسرائيليني، ويستشهدون به بني حني وآخر ألنه خّلصهم من كابوس منظمة التحرير  
 الفلسطينية، وأراح املستوطنني يف كر�ت مشونة واجلليل من قذائف الكاتيوشا. 

، لكن دوائر التخطيط العسكري 2022وغزة    1982وف قد تكون خمتلفة بني بريوت  صحيح أن الظر 
اإلسرائيلي قد يكون يف أدراجها خطة قتالية من هذا النوع، وبتفاصيل التفاصيل، ابنتظار استدعائها  

 من املستوى السياسي. 
 

 : السيناريو الثاين: تسوية مقابل اهلدوء
 

تسوية ما، أّ�ً كان شكلها أو امسها، مع القوة املسيطرة على غزة، وهي  يتمثل هذا السيناريو يف إجناز  
حركة محاس، وحيمل يف طياته التوصل إىل هدوء أمين يف القطاع ميتد إىل مخس أو عشر سنوات، مقابل 
تقدمي مجلة تسهيالت اقتصادية ومعيشية للقطاع احملاصر، واحلقيقة أن هذه التسوية، بغض النظر عن 

ذي قد أتيت ضمنه، استحوذت على نقاشات ومداوالت إسرائيلية عديدة، ال سّيما وأ�ا أتيت  اإلطار ال
متزامنة مع دعوات "السالم االقتصادي" الذي جيري تطبيقه يف الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية 

  9واالحتالل، دون اإلقرار مبسماه احلقيقي.
واحلوافز اليت تدفع االحتالل الستنساخ هذا النموذج يف غزة، على الرغم  هناك العديد من الدوافع  

 من اختالف الظروف يف بعض املناحي عن الضفة الغربية، ومن هذه الدوافع: 
احلصول على هدوء أمين لعدة سنوات مل يتحقق منذ  .1

األقصى  انتفاضة  اندلعت  الزمن، حني  من  عقدين 
، وزادت حدة التوتر والتصعيد مع 2000أواخر سنة  

غزة بُعيد االنسحاب منها، مث سيطرة محاس عليها،  
تعين  اإلسرائيليني  عند  غزة  مفردة  أصبحت  حيث 

 
 ، انظر:18/8/2022، 12القناة موقع أسباب للقلق بعد انتهاء حرب غزة األخرية،  7عاموس �دلني،  9

https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q3/Article-aadef7ba4868281027.htm?sCh=5fdf43ad8d 
df07110&pId=173113834&partner=lobby  (ابلعربية) 

https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q3/Article-aadef7ba4868281027.htm?sCh=5fdf43ad8d%20df07110&pId=173113834&partner=lobby
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q3/Article-aadef7ba4868281027.htm?sCh=5fdf43ad8d%20df07110&pId=173113834&partner=lobby
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رق والدموع"، مما سيجعل من مثل هذه التسوية، يف حال  العنف والصواريخ واملالجئ و"الدم والع
 10حتققت، فرصة اللتقاط األنفاس لدى االحتالل. 

اعتقاد اإلسرائيليني أن عودة االنتعاش االقتصادي إىل غزة بعد طول حصار ومعا�ة، قد يسهم يف  .2
انصرافهم إىل حتقيق تطلعاهتم وأحالمهم ابتعاد الفلسطينيني رويداً رويداً عن مسار املقاومة، بداعي  

الشخصية، مع أن ذلك مل يتحقق فعالً يف الضفة الغربية، فاملقاومة مستمرة فيها على الرغم من 
توافد عشرات آالف العمال الفلسطينيني للعمل لدى املشغلني اإلسرائيليني يف الداخل احملتل، مع  

اإلسرائيليني أن  على ع  11العلم  اليت شنها  عّولوا كثرياً  األخرية  املعركة  املباشر يف  اخنراط محاس  دم 
بزعم أن احلركة "ابت   القناعات اجلديدة لدى محاس،  االحتالل على غزة، ابعتبارها واحدة من 

 12لديها ما ختسره" يف ظّل سلسلة التسهيالت املعيشية املقدمة إىل سكان غزة.

عادي له يف املنطقة، وحتديداً إيران وحلفاؤها. وابلرغم  حماولة االحتالل "سلخ" قطاع غزة عن احملور امل .3
من أن املقاومة ترتبط بعالقات وثيقة إبيران، لكنها يف الوقت ذاته تؤكد أن قرارها وطين فلسطيين  
مستقل، وأ�ا ليست يف جيب أحد من دول اإلقليم، ومع ذلك تتطلع "إسرائيل" ألن تسهم هذه 

اليت قد يطول أمدها يف   أو التهدئة  إيران يف حال تعرضت هي  إخراج قطاع غزة من حساابت 
 13حلفاؤها هلجوم إسرائيلي ما.

على املدى البعيد، قد يقدم هذا السيناريو للحلبة السياسية اإلسرائيلية بعمومها، ميينها ويسارها   .4
مثل هذه   الفلسطينيني، ألنه يف  مع  الدولتني  الدائم حبل  تذكريها  النجاة من  ووسطها، طوق 

 
 ، انظر:8/5/2022ال، اموسي راز، ال معىن لعملية يف غزة، وال مناص من احلوار مع محاس، موقع و  10

https://news.walla.co.il/item/3504789  (ابلعربية) 
 ، انظر:8/2022/ 17كاسنيا سيفاتلوفا، محاس من التطرف إىل الرباغماتية، هذا ال يعين أ�ا هدأت، موقع زمن إسرائيل،  11

https://www.zman.co.il/333486/popup /  (ابلعربية) 
 ، انظر:16/8/2022ال، اتعاظم للقوة، و مائري بن شبات، التحدي أمام غزة: هدوء بدون  12

https://news.walla.co.il/item/3524616  (ابلعربية) 
 ، انظر:25/12/2021ال، اأمري بوخبوط، كيف تتحضر محاس ملفاجأة إسرائيل يف احلرب القادمة، و  13

https://news.walla.co.il/item/3477349  (ابلعربية) 

https://news.walla.co.il/item/3504789
https://www.zman.co.il/333486/popup/
https://news.walla.co.il/item/3524616
https://news.walla.co.il/item/3477349
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من  احلالة سيصبح للفلسطينيني كيا�ن سياسيان، أحدمها حتكمه السلطة الفلسطينية فيما تبقى  
الضفة الغربية، واثنيهما تسيطر عليه محاس يف قطاع غزة، ويف هذه احلالة قد تتحرر "إسرائيل"  

 ىل طاولة املفاوضات مع الفلسطينيني.  إ من الضغوط الدولية اليت تطالبها ابلعودة  

ريق  يف املقابل، وعلى الرغم مما قد يتاح أمام هذا السيناريو من فرص جناح، لكن هناك ألغاماً يف الط
تعرتض حتقيقه، مصدرها اجلانبان الفلسطيين واإلسرائيلي، ورمبا اإلقليمي أيضاً، احمليط هبما، على النحو  

 التايل:
مهما حاول االحتالل تغليف مثل هذه التسوية ابملسائل االقتصادية واملعيشية واملطلبية، فإنه   .1

يعين يف سطره األخري إقراراً واعرتافاً إسرائيلياً ال ختطئه العني بسيطرة محاس على غزة، مبا حيمله  
لياً ذريعاً  ذلك من دالالت سياسية وعسكرية وحكومية، أي أنه يعين أكثر وضوحاً فشًال إسرائي 

بكل خمططات اإلقصاء والعزل واإلجهاض الذي مارسته دولة االحتالل على محاس طوال أكثر  
، ومعها العديد من الدول العربية  2006من ستة عشر عاماً منذ فوزها يف االنتخاابت التشريعية  

الرغم مما  والقوى الدولية، ويف مثل هذه احلالة ستجد محاس نفسها أ�ا يف موقع املنتصر، على  
واجهته من سياسات قاسية ضربت يف عصب قوهتا وإدارهتا للشأن العام يف غزة، بل وآكلت  

 من شعبيتها يف الكثري من األحيان.  

يف مثل هذه التسوية، وعلى الرغم من وجود انسجام كبري يف املواقف اإلسرائيلية وبعض العربية،   .2
التسوية اليت تعين إقراراً بسلطة محاس وسيادهتا، قد ال  خصوصاً املطّبعة منها، لكن مثل هذه  

جتد قبوًال عند الدول العربية اليت �مل االحتالل أن تدعم هذه التسوية مالياً واقتصاد�ً، ألن  
ذلك يعين إسهام هذه الدول، ومن ماهلا وحلمها احلّي، يف إحياء كيان سياسي عملت هي ذاهتا  

ه يف مهده، مما سيضع عراقيل لوجستية ومادية أمام حتقيق هذه  يف سنوات سابقة على قتله ووأد 
   14التسوية، وقد يدفع بـ"إسرائيل" لطلب دعم دويل وعاملي هلا. 

 
 ، انظر:7/8/2022إسرائيل اليوم، موقع ىل مشكلة إقليمية، إدرون ماتسا، لتحويل غزة  14

https://www.israelhayom.co.il/opinions/article/12750907  (ابلعربية) 

https://www.israelhayom.co.il/opinions/article/12750907
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السياسية   .3 احللبة  تعيشها  اليت  الزئبقية  حالة  ظّل  يعرف يف  فال  التسوية،  هذه  مثل  يتم حتقيق  أن  إىل 
كومات اإلسرائيلية القادمة على هذا اخليار، على اعتبار  اإلسرائيلية، وعدم االستقرار، مدى موافقة احل 

أبرمتها   واتفاقات  تعهدات  قادمة  إسرائيلية  حكومة  حترتم  أال  األخرية  السنوات  يف  جرت  العادة  أن 
حكومات سابقة، وابلتايل فقد أتيت أي حكومة الحقة، وتطوي صفحة هذه التفامهات، وتعود إىل  

 نقطة الصفر يف العالقة مع غزة. 

اليت   .4 املواجهة األخرية  فلسطيين داخلي حبت، ظهر يف  هناك كابح 
شهدهتا غزة، ومفاده أن محاس املسيطرة على القطاع، رمبا مل تعد اجلهة  
الوحيدة احلصرية اليت متسك بقرار املواجهة والتهدئة مع االحتالل،  
العسكرية   لألجنحة  املشرتكة  الغرفة  خالل  من  ذلك  ّمت  لو  حىت 

التسوية مع االحتالل  الفلسطين  إبرام  ّمت  أنه يف حال  ية، وهذا يعين 
بوساطات عربية ودولية، بعد إنضاجها داخل الساحة الفلسطينية يف  
غزة، فقد يبدي طرف فلسطيين ما اعرتاضه عليها، وابلتايل يعمل  
بقرار أحادي على إفشاهلا، دون أن تستطيع محاس منعه من ذلك،  

 لفلسطينية يف الضفة الغربية. خشية لتكرار منوذج السلطة ا 

ميكن احلديث بكثري من الثقة أن مثل هذا السيناريو رمبا أخذ طريقه للتنفيذ يف ظّل األوضاع االقتصادية  
الكارثية يف القطاع، وخشية املقاومة من فقدان حاضنتها الشعبية، مما يدفعها للقبول أبي حتسينات معيشية  

ا بوقف قدراهتا العسكرية القتالية، بل تواصلها، دون احلاجة الدورية  مطلبية لسكان القطاع، دون أن يلزمه 
   الستخدامها عند كل حدث. 

 

 : السيناريو الثالث: استمرار االستنزاف
 

غزة  اانسحمنذ   قطاع  من  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  ب  ،2005  سنةب  عدوا�ت ذ  يتنفشرعت 
بعضها حتول إىل حروب  عليه  عسكرية   أسابيمن حني آلخر،  الشهداء   ع، استمرت   وخلفت آالف 
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ديسمرب   األول/  أمهها حرب كانون  اجلرحى،  يناير    -  2008وعشرات آالف  الثاين/  ،  2009كانون 
،  آالف منزل  10  ريدمت و   ،جريحٍ   5,400و ،  فلسطينياً   شهيداً   1,430أسفرت عن  يوماً، و   23واستمرت  

، مث جاءت حرب تشرين الثاين/  آخرين   300، وإصابة  إسرائيلياً   13اعرتف االحتالل مبقتل  فيما  
  ما آخرين، في   1,300، وجرح  فلسطينياً   180  ها استشهد في ، واستمرت مثانية أ�م،  2012نوفمرب  

 . آخرون   625وأصيب    إسرائيلياً   20قتل  
، حرب  2014مث شهد شهرا متوز/ يوليو وآب/ أغسطس  

ألف    11و   شهيداً   2,322أسفرت عن  الواحد ومخسني يوماً، و 
آخرين.    إسرائيلياً   2,522، وأصيب  إسرائيلياً   72قتل  و جريح،  

نوفمرب   الثاين/  تشرين  عدوا�ً  شنت    2019ويف  "إسرائيل" 
، وجرح  فلسطينياً   34استشهاد  استمر عدة أ�م أسفر عن  

  ت عن هاجم االحتالل قطاع غزة يف حرب استمرت عشرة أ�م أسفر   2021. ويف أ�ر/ مايو  آخرين   100
. وأخرياً عدوان آب/  آالف   5  وإصابة   فلسطينياً   250  ، واستشهاد آخرين   330وإصابة    إسرائيلياً   12مقتل  

 15. روح خمتلفة جب   200فلسطينياً، وإصابة    24الذي استمر ثالثة أ�م، وأسفر عن استشهاد    2022أغسطس  
اهلجمات اخلاطفة اليت شنتها طائرات  هذا الرصد اإلحصائي للعدوا�ت اإلسرائيلية ال يتضمن مئات  

االحتالل ومدفعيته وحبريته ابجتاه الفلسطينيني يف القطاع، دون أن متتد أكثر من أربع وعشرين ساعة، 
 مما جيعل هذا السيناريو حيقق لالحتالل مجلة أفضليات عسكرية عملياتية من أمهها: 

ز العشب" اليت تتبعها قوات االحتالل دون  مواصلة استنزاف قوى املقاومة انطالقاً من سياسة "ج  .1
 أن تضطر خلوض حرب شاملة.

 إبقاء املقاومة يف حالة الدفاع عن النفس بدالً من التفكري يف قرارات اهلجوم واملباغتة. .2

 حتويل احلياة يف غزة إىل جحيم ال يطاق، و"تدفيع" الفلسطينيني مثن احتضا�م للمقاومة. .3

 بنظر الرأي العام العاملي على أ�ا نظرية بؤر عسكرية مسلحة يف العامل، ال تستحق الرعاية. إبقاء غزة   .4

 
 https://www.aljazeera.net ، انظر:7/8/2022نت، .اجلزيرةموقع أبرز حروب إسرائيل على قطاع غزة،  15

 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2022/8/7/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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ال تستدعي مثل هذه العمليات ضغوطاً دولية على االحتالل، ال سّيما يف حال ّمت التحضري هلا  .5
   16العسكرية القتالية. جيداً، وعملت ماكنته الديبلوماسية والدعائية جيداً جنباً إىل جنب مع املاكنة  

يف املقابل، فإن استمرار هذا السيناريو ال حيوز على دعم دوائر واسعة يف اختاذ القرار اإلسرائيلي،  
 لعدة أسباب:

ونوعاً:   .1 أيضاً، كماً  االحتالل  تستنزف  فإ�ا  املقاومة،  تستنزف  والعمليات  احلروب  هذه  أن  كما 
 17عسكر�ً، واقتصاد�ً، وبشر�ً. 

مينح املقاومة فرصة جتريب قدراهتا العسكرية اليت مل تعد متس مستوطنات الغالف فقط، بل متس  .2
 عمق الكيان اإلسرائيلي. 

فقدان اإلسرائيليني بني حرب وأخرى لألمن واهلدوء، وتبديد شعارات دولة اليهود وملجئهم ومأواهم  .3
 األخري.

املدني  .4 على  املعتدية  "إسرائيل"  صورة  ني  تسويق 
حمكمة   لدى  القانونية  ملفاهتا  وتراكم  الفلسطينيني، 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم   بتهم  الدولية  اجلنا�ت 

 18ضّد اإلنسانية. 

خالصة هذا السيناريو أنه مرشح لالستمرار بني حني وآخر، ولعله يكون متصّدراً ألجندة القادة  
العسكريني اإلسرائيليني، بعيداً عن خيار احلروب الطاحنة اليت تستمر أسابيع طويلة، أل�م استلهموا  

ولة وقف تنامي قوة حزب هللا  فكرة "املعركة بني احلروب" اليت ينفذو�ا ضّد التواجد اإليراين يف سورية، وحما 

 
 ، انظر:2022/ 6/8، يديعوت أحرونوتميخائيل ميليشتاين، غزة وذاكرة إسرائيل القصرية،  16

https://www.ynet.co.il/news/article/sjnbkooac  (ابلعربية) 
 ، انظر:9/5/2022،  12القناة  موقع ، نري دفوري، ماذا حققت إسرائيل ومحاس من املواجهات العسكرية 17

https://www.mako.co.il/news-military/2022_q2/Article-e4c197d3790a081026.htm  (ابلعربية) 
 ، انظر:5/8/2022يوآف ليمور، هكذا تستعد إسرائيل الستمرار احلرب يف غزة، إسرائيل اليوم،  18

https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/12705029   (ابلعربية) 

 

https://www.ynet.co.il/news/article/sjnbkooac
https://www.mako.co.il/news-military/2022_q2/Article-e4c197d3790a081026.htm
https://www.israelhayom.co.il/news/defense/article/12705029
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العسكرية، أي أ�م "يشنون عشرة هجمات جوية وحبرية وأرضية يف العام الواحد، دون احلاجة إىل شّن حرب  
 19ضارية واحدة كل عشر سنوات". 

 

 : السيناريو الرابع: التسوية واالستنزاف
 

حني تضيق اخليارات اإلسرائيلية ابجتاه غزة، ميكن اللجوء إىل سياسة الدمج بني اخليارين الثاين  
والثالث، ولعله األكثر ترجيحاً، كونه يوائم بينهما، وحيول دون دفع االحتالل ألمثان ابهظة على  

اإلسرائيلي املفقود حني تندلع أي  أنه ال يوفر األمن  على الرغم من  الصعيَدين البشري والعسكري،  
 20مواجهة عسكرية مع املقاومة يف غزة. 

يف الوقت ذاته، ميكن ذهاب "إسرائيل" إىل هذا اخليار املزدوج ابجلمع بني التسوية االقتصادية  
واملعيشية لغزة، واستمرار استنزاف املقاومة فيها بني حني وآخر، كجزء من سياسة إدارة الصراع مع  

ني وليس حّله، وهو النهج الذي اتبعته احلكومات اإلسرائيلية فور ا�يار مفاوضات كامب  الفلسطيني 
، ووصول االحتالل إىل قناعة أن حّل الصراع يستدعي منه  2000ديفيد بني اجلانبني أواخر سنة  

  تقدمي ما يزعم أ�ا "تنازالت مؤملة"، مما أوجد أرضية متوافق عليها بني خمتلف األوساط السياسية 
 واحلزبية ابتباع هذه السياسة. 

يف الوقت ذاته، يعتقد اإلسرائيليون أن املقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة األيدي إزاء هذا  
السيناريو، طاملا أنه ال يلزمها بشيء، أي أنه إذا قدَّم االحتالل ما يدعي أ�ا تسهيالت معيشية  

ية أو مراكمة قدراهتا التسلحية، ويف الوقت  لسكان غزة دون تعهد املقاومة بوقف أنشطتها العسكر 

 
 ، انظر:8/2022/ 11نداف هعتسين، تغيري كل املعادالت يف غزة، إسرائيل اليوم،  19

https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/12855515   (ابلعربية) 
 ، انظر:7/8/2022،  12القناة موقع عراد نري، مطلوب صيغة جديدة حتول دون انتقالنا من جولة اىل جولة،  20

https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q3/Article-adb77f183677281026.htm?sCh=5fdf43ad8           
df07110&pId=173113834&partner=lobby  (ابلعربية) 

https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/12855515
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q3/Article-adb77f183677281026.htm?sCh=5fdf43ad8%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20df07110&pId=173113834&partner=lobby
https://www.mako.co.il/news-columns/2022_q3/Article-adb77f183677281026.htm?sCh=5fdf43ad8%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20df07110&pId=173113834&partner=lobby
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تقابله ابستنزاف مضاد،   أن  املتوقع  إليه االحتالل ضدها، من  الذي يسعى  ذاته فإن االستنزاف 
 21وحينها سيعود اجلانبان إىل احلالة ذاهتا من املواجهة غري املتوقفة. 

تدعي من اجلانبني التعهد أبي  ذلك، فإنه قد يكون اخليار األكثر ترجيحاً كونه ال يس على الرغم من  
التزامات خطية أو مكتوبة، بل يبقي أيديهما طليقة جتاه الطرف اآلخر، دون أن تتوفر ضما�ت أبال تنزلق  

 األمور جمدداً إىل اخليار األول الذي ختشاه كل األطراف، وتبتعد عنه قدر اإلمكان.  

 

 : خامتة 
 

اخليارات األربعة الوحيدة املتاحة بني يدي صناع القرار اإلسرائيلي  ال يزعم كاتب هذه السطور أن هذه  
جتاه غزة، فقد تكون هناك سيناريوهات واحتماالت أخرى، لكن هذه الورقة اجتهدت يف تلخيص أهم  

 اخليارات، واستعراض دوافعها وكواحبها، وترجيح أي منها األكثر احتمالية للتنفيذ. 
صاحبة اليد الطليقة يف غزة، فاملقاومة ابتت هلا يد طوىل يف تطور األوضاع  يف املقابل، مل تعد "إسرائيل"  

فيها، واإلسرائيليون يدركون أن أي خيار من الواردة أعاله سيكون له أتثرياته املباشرة على اجلبهة الداخلية  
ية يف أي  اإلسرائيلية، وهو أمر �خذونه بعني االعتبار، بعد أن حتولت هذه اجلبهة إىل نقطة ضعف مصري 

 استعدادات يتحضر هلا جيش االحتالل لشّن أي عدوان على غزة. 
اخلالصة أن قادم األ�م قد ال حيمل يف طياته خياراً واحداً مباشراً وفور�ً لتطبيقه على غزة، لكن رمبا جيمع  
أو يراوح االحتالل بني بعض هذه اخليارات، ريثما تتوفر الظروف امليدانية يف غزة ولدى االحتالل للشروع  

ة انتخابية حامية الوطيس رمبا تنتهي أو ال  يف خيار أساسي حمدد، مع أن ما تعيشه دولة االحتالل من محل 
، جيعلها تدير األوضاع يف غزة مؤقتاً بصيغة "املياومة" بدالً من الذهاب إىل  2022يف تشرين الثاين/ نوفمرب  

   خيارات اسرتاتيجية حامسة. 

 
 ، انظر:7/8/2022، يديعوت أحرونوتعوفر شيلح، ما زلنا مل نبتكر سياسة جديدة جتاه غزة،  21

https://www.ynet.co.il/news/article/hjghjc3t5  (ابلعربية) 

https://www.ynet.co.il/news/article/hjghjc3t5
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