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حكومة بِِنْت - َلـپـيد والموقف من المناطق المستعمرة سنة 1967

مقّدمة 

تهدف هذه المقالة إلى تحليل الخطوط العريضة للحكومة اإلســرائيلّية بقيادة نفتالي بِِنت ويَئير َلـپـــيد، وتَصوُّرهما 
لمســتقبل العاقــة مــع المناطــق المســتعَمرة ســنة 1967، ومــن خــال التعــرُّض لمفهــوم »تقليــص الصــراع« الــذي 
يتبّنــاه بِِنــت، ومفهــوم »االقتصــاد مقابــل األمــن« الــذي يتبّنــاه َلـپـــيد. تجــادل المقالــة بــأّن حكومــة بِِنــت - َلـپـــيد ال 
تســعى إلــى حــّل الصــراع، وإنّمــا إلــى تســكينه وإدارتــه، مــن خــال انتهــاج سياســة »تقليــص الصــراع« المبنّيــة علــى 

تحســين األحــوال االقتصاديـّـة فــي مناطــق الســلطة الفلســطينّية مقابــل الهــدوء األمنــيّ. 

تجاهلــت حكومــة بِِنــت - َلـپـــيد ـفـي خطوطهــا العريضــة وجــود الســلطة الفلســطينّية، حيــث تنعــدم اإلشــارة إليهــا، 
بــل حّتــى العملّيــة الســلمّية ُيشــار إليهــا إشــارة عابــرة بـِــ »المحافظــة علــى األمــن بالســعي إلــى الســام ومــن خــال 
تقويــة وزارة الخارجّيــة«؛1 وهــذا يعنــي ضمًنــا عــدَم إيــاء المفاوضــات مــع منّظمــة التحريــر الفلســطينّية )م.ت.ف( 
أو الســلطة أيّ اهتمــام، والتركيــَز علــى بنــاء عاقــات مــع الــدول العربّيــة علــى أســاس تحقيــق األمــن لدولــة إســرائيل، 
ال عـلـى أســاس تحقيــق الســام. ودفًعــا للعتــب، نجــد إشــارة خجولــة إـلـى العملّيــة الســلمّية ـفـي االتّفاقّيــة الثنائّيــة 
ــة  ــن »يوَجــد مســتقَبل« َو »ميرِْتــس«، التــي تنــّص علــى االمتنــاع عــن اتّخــاذ خطــوات أحاديّ المعقــودة بيــن الحزبَْي
الجانــب ـفـي مــا يتعلّــق بالمســار السياســيّ.2 ُيســتنتج مــن هــذا البنــد وجــود حاجــة إـلـى التنســيق مــع الســلطة 
الفلســطينّية فــي أيّ حــّل سياســيّ ُيطــَرح، وعــدم القيــام بخطــوات أحاديـّـة الجانــب، كتنفيــذ عملّيــة الضــّم علــى ســبيل 
المثــال، لكــن يجــب األخــذ باالعتبــار أّن هــذا البنــد ال يعّبــر عــن خطــوط الحكومــة العريضــة أو ســائر أحــزاب االئتــاف، 
بــل إّن حــزب »ميرِْتــس« يناقــض نفســه بدعمــه لاســتيطان عْبــر موافقتــه علــى البنــد )22( مــن الخطــوط العريضــة 

للحكومــة، الــذي ينــّص علــى توفيــر دعــم لجامعــة مســتوطنة أريئيــل الـــُمقامة فــي مناطــق عــام 1967. 

كثــر  فــي االتّفاقّيــات الثنائّيــة بيــن أحــزاب االئتــاف الحكومــيّ، يبــرز االهتمــام بالمناطــق المصنَّفــة )ج( التــي تشــكّل أ
مــن 60% مــن أراضــي الضّفــة الغربّيــة. نجــد ذلــك ـفـي االتّفاقّيــات الموقَّعــة مــع »يمينــا«،3 َو »أمــل جديــد«،4 َو 
»أزرق أبيــض«،5 َو »إســرائيل بيتنــا«،6 ـفـي نــّص موّحــد يحــّث »عـلـى المحاَفظــة عـلـى المصالــح اإلســرائيلّية ـفـي 
مناطــق )ج(، وبالتالــي يخّصــص لمكتــب اإلدارة المدنّيــة فــي وزارة الدفــاع المــوارد الالزمــة لضبــط خروقــات البنــاء 
والســيطرة »غيــر القانونّيــة« عـلـى األرض ـفـي مناطــق )ج(«. وهــذا يؤّشــر عـلـى توجُّهــات الحكومــة الحالّيــة تجــاه 
مناطــق )ج(. عــاوة علــى ذلــك، نجــد توجًُّهــا إلــى تعزيــز االســتيطان، الــذي بطبيعــة الحــال ســيتركّز فــي مناطــق )ج(. 
ــرُِد ذلــك فــي البنــد )35( مــن االتّفــاق مــع حــزب »أمــل جديــد«، وذلــك مــن خــال إنشــاء طــرق فــي الضّفــة الغربّيــة  يَ
يكــون هدفهــا المضَمــر خدمــة المســتوطنين، وفــي البنــد )37(، الــذي ينــّص علــى وضــع خّطــة »وطنّيــة« للحفــاظ علــى 
المواقــع »األثريـّـة« -وتلــك إشــارة ضمنّيــة إلــى ضــّم بعــض مناطــق )ج(، التــي تقــع فيهــا المواقــع األثريـّـة المقصــودة. 

يؤّشــر االهتمــام بمناطــق )ج( علــى توّجهــات الحكومــة، التــي عّبــر عنهــا بِِنــت الحًقــا، بالســعي إلــى »تقليــص الصــراع«؛ 
فمــا المقصــود بهــذا التعبيــر؟ لكــن قبــل ذلــك، ســنتعرّف علــى وجهــة نظــر بِِنــت تجــاه المناطــق المحتلـّـة ســنة 1967 

مــن خــال االّطــاع علــى الخّطــة التــي أعلــن عنهــا ســنة 2012.

1. موقع الكنيست. )2021، 11 حزيران(. الخطوط العريضة لسياسات الحكومة، البند 6. ]بالعبريّة[ 

2. موقع الكنيست. )2021، 11 حزيران(. االتّفاق بين كتلة »يِْش َعتيد« وكتلة »ميرِْتس«، البند 14. ]بالعبريّة[ 

3. موقع الكنيست. )2021، 11 حزيران(. االتّفاق بين كتلة »يِش َعتيد« وكتلة »يمينا«، البند 29. ]بالعبريّة[ 

4. موقع الكنيست. )2021، 11 حزيران(. االتّفاق بين كتلة »يِش َعتيد« وكتلة »تكـڤـاه حدشاه«، البند 34. ]بالعبريّة[ 

5. موقع الكنيست. )2021، 11 حزيران(. االتّفاق بين كتلة »يِش َعتيد« وكتلة »كاحول الڤـان«، البند 33. ]بالعبريّة[ 

6. موقع الكنيست. )2021، 11 حزيران(. االتّفاق بين كتلة »يِش َعتيد« وكتلة »يِسرائيل بِيتينو«، البند 23. ]بالعبريّة[ 

https://bit.ly/35xfYd0
https://bit.ly/35xfYd0
https://main.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA36-Meretz.pdf
https://main.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA36-Meretz.pdf
https://main.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA36-Yemina.pdf
https://main.knesset.gov.il/mk/government/Documents/CA36-Yemina.pdf
https://bit.ly/2TK4Bfa
https://bit.ly/2TK4Bfa
https://bit.ly/3cP5ERG
https://bit.ly/3cP5ERG
https://bit.ly/35yicZR
https://bit.ly/35yicZR
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خّطة التهدئة:

عــرض بِِنــت ســنة 2012 تصــوُّره للحــّل السياســيّ مــع الفلســطينّيين تحــت مســّمى »خّطــة التهدئــة« المبنّيــة 
عـلـى فكــرة إدارة الصــراع والحــّل المؤّقــت، وضــّم مناطــق )ج( ـفـي الضّفــة الغربّيــة،7 بالتزامــن مــع منــح الجنســّية 
اإلســرائيلّية للســكّان الفلســطينّيين الذيــن فيهــا، مــع إعطــاء حكــم ذاتــيّ للســلطة، شــريطة عــدم الســماح أليّ الجــئ 
فلســطينيّ بالعــودة، ال إلــى مناطــق الـــ48 وال إلــى مناطــق الســلطة.8 معنــى هــذا تأبــــيُد وضــِع الســلطة الفلســطينّية 
ــل للحــّل النهائــيّ الــذي يتضّمــن إقامــة  ــا، إلــى حيــن التوصُّ الحالــيِّ، الــذي كان مــن المفتــرَض أن يكــون وضًعــا مؤّقًت

دولــة. 

يحاجــج مهّنــد مصطفــى9 بــأّن خلفّيــة خّطــة بِِنــت نابعــة مــن اليــأس مــن القــدرة علــى تهجيــر الفلســطينّيين، ومــن 
رفــض فكــرة الضــّم الكامــل للضّفــة الغربّيــة، وبالتالــي جــّدد بِِنــت الخطــاب اليمينــيّ مــن خــال القبــول بنتائــج اتّفــاق 
أوســلو عـلـى أرض الواقــع )دون التقــّدم بهــذا االتّفــاق خطــوة إـلـى األمــام(، والتــي يمكــن القــول إنّهــا تتلخّــص بمــا 
يـلـي: إقامــة الســلطة الفلســطينّية؛ تقســيم الضّفــة الغربّيــة إـلـى ثــاث مناطــق )أ؛ ب؛ ج(، وتحــّول هــذا التقســيم 
إلــى واقــع سياســيّ وجغرافــيّ؛ الفصــل الجغرافــيّ والسياســيّ بيــن الضّفــة الغربّيــة وِقطــاع غــزّة. وألّن نتائــج أوســلو 
أصبحــت واقًعــا ال يمكــن إلغــاؤه، فقــد عمــَد بِِنــت ـفـي »خّطــة التهدئــة« إـلـى مــا يـلـي: قبــول نتائــج أوســلو؛ تجديــد 
الخطــاب اليمينــيّ؛ تبنــي جــزء مــن مقــوالت اليســار ـفـي تســوية الصــراع )المقولــة الديمـچـــرافّية(. ومــن ثَــّم ُتعَتبــر 
ْيــن؛ إّمــا إقامــة دولــة  خّطــة بِِنــت جديــدة ـفـي داخــل اليميــن، فالحلــول المطروحــة ســابًقا كانــت تتــراوح بيــن خياَر
فلســطينّية عـلـى أرض الضّفــة الغربّيــة، وإّمــا ضــّم الســكّان، ومعظــم الجمهــور اإلســرائيليّ يفهــم صعوبــة تطبيــق 
الحلَّْيــن، ولذلــك يقــف بِِنــت فــي المنتصــف بالتعامــل مــع أهــّم نتائــج أوســلو عْبــر ضــّم مناطــق )ج( بخطــوة أحاديّــة 
الجانــب، وفــي الوقــت نفســه يجــري منــح الجنســّية للفلســطينّيين فــي مناطــق )ج( )علــى العكــس مــن نتنياهــو الــذي 
يرفــض ذلــك(. تنــّص خّطــة بِِنــت علــى االعتــراف بالســلطة الفلســطينّية كحكــم ذاتــيّ »االعتــراف بالســلطة كمــا هــي 
يّــة، مــع تحســين الوضــع االقتصــاديّ وإزالــة الحواجــز، ويجــب أن  اآلن«، عـلـى أن ُيســَمح »للعرـبـيّ« بالتحــّرك بحّر
تكــون هنالــك عاقــات اقتصاديـّـة كاملــة بيــن إســرائيل والســلطة؛ إذ إّن »التعــاون االقتصــاديّ ســيخلق التعايــش«. 
يضــاف إلــى ذلــك رفــض عــودة أيّ الجــئ إلــى مناطــق الســلطة، مــع اســتمرار الســيطرة األمنّيــة علــى الضّفــة. وفــي البنــد 
الســادس مــن الخّطــة، يشــير إلــى تثبيــت الفصــل بيــن الضّفــة وِقطــاع غــزّة )بخــاف فكــرة الممــّر اآلمــن(؛ فهــو ينــادي 

بوجــوب تعزيــز هــذا الفصــل، ألّن الربــط ســيؤّدي إلــى تغلغــل مشــاكل غــزّة فــي الضّفــة.

تقليص الصراع: 

انتشــر اســتخدام التعبيــر »تقليــص الصــراع« بعدمــا نّظــر لــه الكاتــب ميخائيــل چـــودمان، الــذي يجــادل أّن المناطــق 
المســتعَمرة ســنة 1967 بمثابــة ِمصَيــدة، إذ ال تســتطيع إســرائيل ضّمهــا خشــية اختــال التــوازن الديمـچـــرافيّ، 
وكذلــك ال تســتطيع االنســحاب منهــا خشــية عـلـى أمنهــا، ولذلــك يَكُمــن الحــّل ـفـي »تقليــص الصــراع«. عّبــر عــن 
ذلــك بقولــه: »كلّمــا قمنــا بتخفيــض حجــم الســيطرة علــى الفلســطينّيين بهــذا نقــوم بتقليــص االحتــال. االنســحاب 

7. تمتــّد مناطــق )ج( علــى 62% مــن أراضــي الضّفــة الغربّيــة، وتخضــع بموجــب اتّفــاق أوســلو للســيطرة اإلســرائيلّية علــى نحــٍو كامــل. يعيــش فيهــا 150 ألــف فلســطينيّ، 

َو 325 ألــف مســتوطن إســرائيليّ، فــي 235 مســتوطنة وبــؤرة اســتيطانّية. لاســتزادة انظــروا: ، أزوالي، مــوران. )2012، 23 شــباط(. مبــادرة بِِنــت: ضــّم 60% مــن األرض، َو 

يّــة[.  2% مــن الفلســطينّيين. واينــت. ]بالعبر

8. المصدر السابق.

92021. المركز الفلسطينيّ للدراسات اإلسرائيلّية مدار ]madarcenter@[. )ا         ، 19 آب(. تسجيل ندوة تقليص الصراع 18 8 2021 )ڤـيديو(. يوتيوب. 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4193652,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=ewRvzCWwRdc
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يّــة، وعــن الحركــة، ســوف  اإلســرائيليّ المباشــر مــن الحيــاة اليومّيــة للســكّان الفلســطينّيين، ورفــع القيــود عــن الحّر
يقلّــص حجــم الســيطرة واالحتــال اإلســرائيليّ للســكّان الفلســطينّيين ]...[ هــذه الخطــط ال تنهــي االحتــال إنّمــا 
تســهم فــي تقليصــه، وتقليــص الســيطرة علــى الســكّان المدنّييــن، وال تســهم فــي التوّصــل لحــّل نهائــيّ، إنّمــا لتحقيــق 

أمــن وجــوديّ«.10

وضــع چـــودمان ثمانــي نقــاط لتحقيــق نمــوذج تقليــص الصــراع تقــود إلــى التحــوُّل مــن عملّيــة »الضــّم الزاحــف« إلــى 
»االنفصــال الزاحــف«، بــدون وجــود اتّفــاق أو إخــاء للمســتوطنات أو تقســيم للقــدس، فهــذه الخطــوات الثماـنـي 
ال تــؤّدي إلــى »حــّل الدولتيــن«، لكّنهــا فــي الواقــع تخلــق حالــة دولتيــن. الغــرض مــن هــذه الخطــوات ليــس القضــاء 
ُلــُه مــن صــراع بيــن دولــة ورعاياهــا إلــى صــراع بيــن دولــة وجيرانهــا. فــي  علــى الصــراع، بــل تغييــر طبيعــة الصــراع. ُتحوِّ
المحّصلــة، هــذه خّطــة تزيــل الخطــر الديمـچـــرافيّ دون أن يــزداد الخطــر األمنــيّ،11 وهــي تتضّمــن الخطــوات التاليــة:

»كّل شيء يتدّفق«:1. 

يســتند هــذا البنــد إـلـى خّطــة وَضَعهــا قســم التخطيــط ـفـي الجيــش اإلســرائيليّ تحمــل االســم نفســه )»كّل شــيء 
يتدّفــق«(، ترمــي إـلـى خلــق تســهيل التنقــل الفلســطينيّ بيــن المناطــق المصنَّفــة إـلـى )أ( َو )ب(، والربــط بينهــا، 
ــر تمهيــد الطــرق المتجــاوزة للمســتوطنات. يتضّمــن ذلــك إنشــاَء الجســور  ــة عْب وذلــك باســتخدام حلــول تكنولوجّي
وَحْفــَر األنفــاق، بحيــث ال يؤثّــر تنفيــذ هــذه الحلــول عـلـى مســتوى األمــن اإلســرائيليّ. ومــن ثَــّم ينــدرج هــذا البنــد 
ضمــن سلســلة مــن اإلجــراءات التــي يمكــن اتّخاذهــا إلزالــة الخطــر الديمـچـــرافيّ، دون دفــع التكلفــة السياســّية إلخــاء 

التجّمعــات االســتيطانّية وتقســيم القــدس.12

توسيع أرض الحكم الذاتّي:. 	

يســتند چـــودمان إلــى وثيقــة »األمــن أّواًل« التــي قّدمهــا أعضــاء منّظمــة »قــادة ألمــن إســرائيل«، لمعالجــة مشــكلة 
ــة األرض التــي ُيســمح فيهــا بالبنــاء، ويطــرح حــاًّ  النمــّو الســكّانيّ الفلســطينيّ فــي مناطــق العــام 1967، ومحدوديّ
ــع منطقــة الحكــم  لذلــك عْبــر نقــل إســرائيل لنســبة قليلــة مــن المنطقــة )ج( إلــى الســلطة الفلســطينّية، وبالتالــي ُتَوسَّ

ــع.13  الذاتــيّ وُتَحــّل هــذه المشــكلة وُيســَمح للفلســطينّيين بالتطــوُّر والتوسُّ

توسيع إمكانّية السفر إلى الخارج:. 	

يعانــي الفلســطينّيون عنــد ســفرهم، وذلــك لعــدم ســيطرتهم علــى الحــدود وعــدم وجــود مطــار خــاّص بهــم. الســماح 
لهم بإنشاء مطار قد يعرّض األمن اإلسرائيليّ للخطر، ومن ثَّم يقترح چـــودمان اتّخاَذ إجراءات من شأنها أن تقلّل 
كثيــًرا مــن وقــت االنتظــار عـلـى الجســور األردنّيــة، عْبــر اســتخدام الوســائل التكنولوجّيــة، والســماَح للفلســطينّيين 
ــوريون، بواســطة حافــات مباشــرة )بعــد إجــراء تفتيــش أمنــيّ للــركّاب( ســتربط الضّفــة  ــر مطــار بِــْن چـ بالســفر عْب

الغربّيــة بالمطــار.14

10. چـودمان، ميخائيل. )2021(. مصيدة 67: الخالفات الفكريّة التي تقف خلف االنقسام السياسّي في إسرائيل )ترجمة الهدهد(. دار النشر ْدڤـير. ص 65.

11. چـودمان، ميخا. )2019، 18 آذار(. ثماني خطوات لتقليص الصراع. مجلّة ليبرال. ]بالعبريّة[ 

12. المصدر السابق.

13. المصدر السابق

14. المصدر السابق.

file:///C:\Users\USER1\Downloads\مجلّة%20ليبرال
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‘‘

زيادة إصدار تصاريح العمل في إسرائيل:. 	

يــادة عــدد  ز الغربّيــة، مــن خــال  الضّفــة  ـفـي  للفلســطينّيين  الوضــع االقتصــاديّ  إـلـى تحســين  البنــد  يهــدف هــذا 
الفلســطينّيين الحاصليــن علــى تصاريــح للعمــل فــي إســرائيل، ورفــع العــدد إلــى 400 ألــف تصريــح بــداًل مــن 100 

ــا ـفـي إســرائيل، وهــذا األمــر ســيصّب الكثيــر مــن األمــوال ـفـي الســوق الفلســطينيّ.15 ألــف لمــن يعملــون حاليًّ

تخصيص أراٍض للتطوير والمساحات الصناعّية:. 	

ــط إســتراتيجيّ  ُوِضــَع هــذا البنــد باالســتناد إلــى خّطــة وضعهــا معهــد دراســات األمــن القومــيّ تحمــل العنــوان: »مخطَّ
للســاحة اإلســرائيلّية الفلســطينّية«، تقــوم علــى تخصيــص أجــزاء مــن المنطقــة )ج( لصالــح الســلطة الفلســطينّية 
لَتكـُـون مناطــق صناعّيــة. بموجــب هــذه الخّطــة، ســيكون فــي اإلمــكان تشــجيع االســتثمار الدولــيّ والتنميــة فــي مناطــق 

السلطة.16

الربط البّرّي والبحرّي للسلع الفلسطينّية:. 6

 Door( »يبنــي چـــودمان هــذا البنــد علــى خّطــة وضعهــا الجيــش اإلســرائيليّ تحمــل العنــوان: »مــن البــاب إلــى البــاب
to Door(. تنــّص الخّطــة علــى بنــاء ســكّة حديديّــة تربــط بيــن شــمال الضّفــة وحيفــا، وإنشــاء معبــر فلســطينيّ فــي 
ــا بواســطة الجيــش، وبالتالــي ســُتنَقل البضائــع بســهولة مــن الضّفــة الغربّيــة  خليــج حيفــا، مــع اإلشــراف عليــه أمنيًّ

إلــى موانــئ أشــدود وحيفــا، ومــن هنــاك إلــى جميــع أنحــاء العالــم.17

السعي إلى تحقيق االستقالل االقتصادّي الكامل:. 7

ينــّص هــذا البنــد علــى تعديــل پـــروتوكول باريــس االقتصــاديّ، بحيــث يقلـّـص اعتمــاد اقتصــاد الســلطة الفلســطينّية 
عـلـى إســرائيل، وذلــك باالســتناد إـلـى خّطــة وَضَعهــا معهــد دراســات األمــن القومــيّ، تتعلّــق بإعطــاء شــكل مــن 

االســتقالّية ـفـي نظــام الضرائــب والجمــارك، وكذلــك الصــادرات والــواردات.

االعتراف بفلسطين ال بحدودها:. 	

يقتــرح چـــودمان التوّقــف عــن محاربــة الجهــود الدبلوماســّية التــي تقــوم بهــا الســلطة الفلســطينّية للحصــول علــى 
اعتــراف دولــيّ باســتقالها، واالنضمــام إليهــا بــداًل مــن ذلــك، بحيــث تعتــرف إســرائيل بفلســطين ال بحدودهــا. وبالتالــي 
لــن ُتصنَّــف إســرائيل علــى أنّهــا مخترِقــة للحــدود، أثنــاء وجودهــا فــي مناطــق )ج(، ألنـّـه ليــس ثّمــة حــدودٌ معتــرٌَف بهــا 

لـــِ »دولــة« فلســطين.

ينــادي چـــودمان بعــدم تكــرار خطــأ التخلـّـي عــن الِبنــى االســتخباراتّية وشــبكات العمــاء علــى نحــِو مــا حصــل عنــد 
االنســحاب مــن ِقطــاع غــزّة عــام 2005، ولــذا أَدَرَج مبــادئ أمنّيــة خمســة فــي خّطتــه، ترتبــط بالنقــاط الثمانــي الســابق 
ذكرهــا، بغيــة ضمــان األمــن اإلســرائيليّ، وهــي كالتالــي: أّواًل: سيســتمّر جهــاز األمــن العــاّم )الشــاباك( واالســتخبارات 
اإلســرائيلّية فــي العمــل فــي جميــع أنحــاء الضّفــة الغربّيــة. ثانًيــا: ســيواصل الجيــش اإلســرائيليّ مطــاردة الفلســطينيّ 

15. المصدر السابق.

16. چـودمان، ميخائيل. )2021(. مصدر سابق. 

17. المصدر السابق.
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ـفـي مناطــق الســلطة وكّل المناطــق الفلســطينّية المحتلّــة. ثالًثــا: ســيبقى الوجــود العســكريّ اإلســرائيليّ الدائــم 
فــي وادي األردن. رابًعــا: ســيبقى المجــال الجــّويّ تحــت الســيطرة اإلســرائيلّية الكاملــة. خامًســا: ســيبقى الفضــاء 

الكهرومغناطيســيّ تحــت الســيطرة اإلســرائيلّية الكاملــة.18

قــد يظــّن البعــض للوهلــة األولــى أّن خّطــة النقــاط الثمانــي التــي وضعهــا چـــودمان هــي طــرح جديــد، لكــن هــي فــي 
حقيقــة األمــر تكــرار وإعــادة صياغــة لخطــط قديمــة لــم تــَر النــور، ســواء ـفـي ذلــك الخطــُط التــي وضعهــا الجيــش 
كــُز األبحــاث كمعهــد األمــن القومــيّ. األهــّم مــن هــذا أّن األســاس الــذي تقــوم عليــه خّطتــه هــو الســام  أَْم مرا
االقتصــاديّ،19 ذاك الــذي ســبق أن بّشــر بــه »الرعــاة« الدولّيــون لعملّيــة الســام، ليصطــدم الجميــع فيمــا بعــد 
بالعوائــق التــي وضعتهــا منظومــة االســتعمار االســتيطانيّ اإلســرائيلّية ـفـي وجــه جميــع الخطــط، التــي قــد توّفــر 

فرصــة لانعتــاق مــن التبعّيــة االقتصاديّــة إلســرائيل.

عقــب رحيــل الرئيــس ياســر عرفــات، تعّهــدت الــدول المانحــة بتوفيــر فــرص عمــل للشــباب، حّتــى ال تتســّبب 
البطالــة ـفـي »تطرّفهــم«، وذلــك باالســتناد إـلـى أساَســْين: فتــح االقتصــاد أمــام التجــارة، والحــّث عـلـى االســتثمار. 
ضمــن هــذا المنطــق التشــغيليّ، بــدأ البنــك الدوـلـيّ ـفـي دراســة كيفّيــة تحقيــق »العمالــة المســتدامة«، وـفـي مــا 
ــة لنقــل الســلع والعمالــة، أصــدر البنــك الدولــيّ عــام 2005  ــق بفتــح اقتصــاد األراضــي الفلســطينّية المحتلّ يتعلّ
سلســلة مــن األوراق الفّنّيــة التــي تستكشــف أبعــاد الحركــة واألمــن، وشــملت هــذه األوراق كيفّيــة تحويــل نظــام 
»ظهــر إلــى ظهــر« لحركــة البضائــع الــذي تفرضــه إســرائيل علــى الشــاحنين الفلســطينّيين باســتخدام شــاحنتين، 
إـلـى سياســة »مــن البــاب إـلـى البــاب« باســتخدام شــاحنة واحــدة، وإمكانّيــة إقامــة خــّط للســكّة الحديديّــة يربــط 

بيــن المنطقتيــن.20

يمكننــا االّدعــاء، بنــاء عـلـى خّطــة چـــودمان لتقليــص الصــراع، أّن الهــدف منهــا االنفصــال السياســيّ عــن ســكّان 
الضّفــة الغربّيــة، مــع إبقــاء التبعّيــة االقتصاديـّـة التــي ترّســخت بواســطة پـــروتوكول باريــس االقتصــاديّ، والحفــاظ 
علــى الســيطرة األمنّيــة اإلســرائيلّية، فالمقصــود مــن الخّطــة تحســين شــروط حيــاة ســكّان الضّفــة الغربّيــة، وإدارة 
يّــة الحاكمــة لتصرّفــات االســتعمار االســتيطانيّ  ـفـي النظر اًل  الصــراع دون حلّــه، وإن كانــت الخّطــة تتضّمــن تحــوُّ
ــا اليميــن اإلســرائيليّ، إـلـى »االنفصــال الزاحــف« الــذي  اإلســرائيليّ، مــن »الضــّم الزاحــف« التــي رّوج لهــا تاريخيًّ

ــرافيّ مــع المحافظــة علــى األمــن. يضمــن التخلُّــص مــن الخطــر الديمـچـ

ــودمان لتقليــص الصــراع صــدى فــي الســاحة اإلســرائيلّية، فقــد اســتخدم المصطلــَح حــزُب »أمــل  لقيــت خّطــة چـ
جديــد« )برئاســة چـِــدعون ســاَعر المنشــّق عــن الليكــود، والشــريك ـفـي االئتــاف الحكومــيّ الحاـلـيّ( ـفـي برنامجــه 
االنتخابــيّ، لتوصيــف سياســته تجــاه الصــراع مــع الفلســطينّيين، تحــت عنــوان »أمــل سياســيّ _ أمنــيّ«: »علــى 
الرغــم مــن أنّــه ـفـي المســتقبل المنظــور لــن تكــون هنــاك تســوية دائمــة مــن شــأنها إنهــاء الصــراع اإلســرائيليّ 
الفلســطينيّ، ـفـي اإلمــكان تنفيــذ إجــراءات سياســّية لـــِ »تقليــص الصــراع«، دون المســاس بأمــن إســرائيل. هــذه 
إجــراءات تخــدم المصلحــة اإلســرائيلّية عـلـى المســتويَين األمنــيّ واإلنســانيّ: تحســين ظــروف المعابــر الحدوديّــة 
للعامليــن مــن خــال تقنّيــات جديــدة، وترشــيد نظــام التشــغيل الفلســطينيّ فــي إســرائيل، وتنظيــم ِقطــاع الكهربــاء 

والطاقــة، وترشــيد الــواردات والصــادرات الفلســطينّية وغيــر ذلــك«.21

18. المصدر السابق.

19. يجــادل وليــد حّبــاس بــأّن مفهــوم الســام االقتصــاديّ الــذي يســتند إليــه »تقليــص الصــراع« ال يرمــي إلــى تحقيــق حــّل الدولتيــن علــى نحــِو مــا كان مطروًحــا فــي مــا ســبق، 

ــاس، وليــد. )2021(. فــي مفهــوم تقليــص  ــة تحقيــق حــّل الدولتيــن، ولذلــك كان اللجــوء إلــى الســام االقتصــاديّ لتخفيــف حــّدة الصــراع )حّب وإنّمــا ينطلــق مــن عــدم إمكانّي

الصــراع... الخلفّيــة، الغايــات، والمــآالت. رام هللا: مركــز مــدار. ص 23(.

20. Haddad, Toufic. )2016(. Palestine Ltd.: Neoliberalism and nationalism in the Occupied Territory. London: I.B. Taurus. P. 217.

21. الموقع الرسميّ لحزب »أمل جديد«. البرنامج االنتخابيّ: أمل جديد، أمل سياسيّ - أمنيّ، البند 2. ]بالعبريّة[ 
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موقف ِبِنت من مناطق 1967:

ال يقتصــر تبّنــي مفهــوم »تقليــص الصــراع« علــى حــزب »أمــل جديــد«، فقــد أعلــن بِِنــت بعــد تولّيــه رئاســة الحكومــة 
عــن الخطــوط العريضــة لسياســته تجــاه مناطــق عــام 67، والنابعــة مــن مفهــوم تقليــص الصــراع، معّبــًرا عــن ذلــك 
بقولــه: »الهــدوء األمنــيّ وانشــغال الفلســطينّيين بالشــؤون المدنّيــة ســيؤّديان إلــى تطــّورات فــي المجــال االقتصــاديّ، 
وتقليــل االحتــكاك مــع الجيــش اإلســرائيليّ، وإلــى تقليــص الصــراع«.22 وكان بِِنــت قــد ســبق لــه التعليــق علــى كتــاب 
چـــودمان »مصيــدة 67« علــى صفحتــه بالفيســبوك بقولــه إنـّـه قــد ال يّتفــق مــع كّل مــا جــاء فيــه »إاّل أنـّـه ُيَعــّد عمــًا 

المًعــا ومثيــًرا للنقــاش البّنــاء«.23 

كـّـد بِِنــت علــى رؤيتــه ُقَبْيــل لقائــه مــع الرئيــس األميركــيّ جــو بايــدن. فعلــى هامــش لقــاء صحفــيّ عقــده مــع صحيفــة  أ
كّد على نّيته تعزيز االســتيطان في مناطق 1967، معّبًرا عن ذلك بقوله: »ســتواصل إســرائيل  »نيويورك تايمز«، أ
سياســة النمــّو الطبيعــيّ«، مؤكِّــًدا علــى عــدم إمكانّيــة حــّل الصــراع، أو إحــداث اختراقــات علــى المســتويَْين السياســيّ 
والتفاوضــيّ، مصرًّحــا: »هــذه الحكومــة ســتحّقق اختراقــات دراماتيكّيــة فــي االقتصــاد ]...[ هــذه الحكومــة لــن تضــّم 
مناطــق فلســطينّية مــن جهــة، ولــن تشــكّل دولــة فلســطينّية مــن جهــة أخــرى ]...[ كّل مــا أفعلــه اآلن هــو إيجــاد حــّل 
وســط، كيــف يمكننــا التركيــز علــى مــا نّتفــق عليــه«.24 تشــير تصريحــات بِِنــت إلــى عــدم نّيتــه تنفيــذ خّطــة الضــّم، لكــن 
فــي الوقــت ذاتــه سُيفشــل أيّ محاولــة إلقامــة دولــة فلســطينّية، فــي إشــارة ضمنّيــة إلــى عــدم موافقتــه علــى االنســحاب 
ــا علــى تحســين شــروط الحيــاة اليومّيــة فــي مناطــق  مــن مناطــق عــام 67، وإلــى أّن اهتمــام حكومتــه ســيكون ُمْنَصبًّ

عــام 67.

عــرض بِِنــت رؤيتــه بصــورة واضحــة عـلـى هامــش لقائــه بالصحافــة اإلســرائيلّية بمناســبة األعيــاد. فعندمــا ُســِئل 
عــن تصــوُّره للعاقــة مــع الســلطة الفلســطينّية، وعــن كيفّيــة تفســيره وجــود موقَفْيــن متناقَضْيــن مــن العاقــة 
يــر الدفــاع بِِنــي چـــانتس الــذي التقــى أبــا  مــع رئيــس الســلطة الفلســطينّية محمــود عّبــاس )أبــو مــازن(، موقــِف وز
يــر الدفــاع علــى الرغــم مــن أنّنــا  مــازن، وموقِفــِه الشــخصيّ، عنــدذاك أجــاب: »ســأخبرك بتصــوُّري. إنـّـه يختلــف عــن وز
ا فــي  نعمــل بانســجام. أنــا أعــارض قيــام دولــة فلســطينّية. أعتقــد أنـّـه مــن الخطــأ الفــادح اســتيراد النمــوذج الفاشــل جــدًّ
حمــاس غــزّة التــي تطلــق صواريــخ علينــا ونجعــل يهــودا والســامرة شــيًئا كهــذا ]....[ تصــوُّري للســلطة الفلســطينّية 
هــو أنّهــا ســلطة فاشــلة، لكــن هــذا هــو الموجــود«. وعنــد ســؤاله عّمــا إذا كان يــرى أّن أبــا مــازن شــريك فــي المفاوضــات 
وعملّيــة الســام، قــال: »اتركــوا التعريفــات. هــل يعتقــد أحــد أّن هنــاك فرصــة لتحقيــق اختــراق؟ ال أحــد يصــّدق ذلــك. 
ال أســتطيع أن أحمــل موقًفــا كموقــف باْيــِدن والسيســي ]وكان قــد التقــى بهمــا قبــل اللقــاء الصحفــيّ[، لكّننــي 
أؤمــن بشــّدة بالعملّيــات الميدانّيــة -وال ســّيما فــي الجانَبْيــن التجــاريّ واالقتصــاديّ- باعتبارهــا عامــل اســتقرار. هــل 

يحــّل كّل المشــاكل فــي العالــم؟ ال. ]...[ البوصلــة فــي الجانَبْيــن االقتصــاديّ والمدنــيّ«.25

باالســتناد إلــى مــا ســبق، يمكننــا القــول إّن الهــدف األساســيّ للخطــط اإلســرائيلّية هــو المحاَفظــة علــى الوضــع القائــم، 
الــذي يمكــن أن نطلــق عليــه الوضــع »الذهبــيّ« لاحتــال، الــذي ال يحّمــل دولــة إســرائيل أيّ كلفــة، وتضطلــع فيــه 
ُه بأســباب  الســلطة الفلســطينّية بعــبء إدارة الســكّان، وكــي ُيضَمــن اســتمرار هــذا الوضــع »الذهبــيّ« يجــب َمــدُّ
والحياـتـيّ.  المســتويَْين االقتصــاديّ  َو »تحســينات« عـلـى  القــّوة واالســتمراريّة، وذلــك عْبــر تقديــم »تســهيات« 

22. حّباس، وليد. مصدر سابق. 

23. المصدر السابق.

24. Kingsley, Patrick, & Kershner, Isabel. )2021, August 24(. New Israeli leader backs hard line on Iran but softer tone with U.S. The New York Times. 

25. ُشْمِفْلبي، أطيلة. )2021، 14 أيلول(. بِِنت: »ال معنى للقاء أبي مازن. چـانتس طلب مّني وقًتا طويًا، لذلك وافقت عليه«. وايِنت. ]بالعبريّة[

https://nyti.ms/3ydqG4B
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كمؤّشــر إضافــيّ علــى ذلــك، يمكننــا االستشــهاد بمــا صــّرح بــه بِِنــت للصحافــة اإلســرائيلّية بعــدم موافقتــه علــى إجــراء 
مفاوضــات سياســّية مــع الفلســطينّيين ورفضــه لفكــرة قيــام دولــة فلســطينّية.26 يبــّدد بِِنــت بتصريحاتــه الوهــَم 
ــه لــدى بعــض الــوزراء فــي هــذه الحكومــة إلــى اســتئناف عملّيــة الســام؛ فعلــى  الــذي يــرّوج لــه البعــض بوجــود توجُّ
نحــٍو واضــح يصــّرح بِِنــت بــأّن لقــاءات بعــض الــوزراء اإلســرائيلّيين بمســؤولين ـفـي الســلطة هــي لقــاءات فرديّــة، 
هدفهــا تحســين الوضــع االقتصــاديّ للســلطة للمحاَفظــة علــى وجودهــا، وذلــك ابتغــاَء خدمــة أمــن إســرائيل، ال ابتغــاَء 

التمهيــد لعملّيــة سياســّية.

الموقف من ِقطاع غّزة:
عّبــر َلـپـــيد عــن رؤيتــه للتعامــل مــع ِقطــاع غــزّة فــي مبــادرة أطلقهــا علــى هامش مؤتمر »هرتســليا« المتعّدد المجاالت، 
بتاريــخ 2021/9/12. ينطلــق َلـپـــيد فــي رؤيتــه مــن األســاس نفســه، وهــو »تقليــص الصــراع«، وإن كان ال يصــّرح بهــذا 
علــى نحــٍو مباشــر. يّدعــي َلـپـــيد أّن جديــد خّطتــه يتمّثــل فــي تغييــر النظريـّـة التــي يجــري فيهــا التعامــل مــع ِقطــاع غــزّة 
والمقاومــة، مــن »اإلعمــار مقابــل نــزع الســاح« إلــى »االقتصــاد مقابــل األمــن«. يوّضــح َلـپـــيد أّن الهــدف مــن الخّطــة 
يّيــن أّن حمــاس وفصائــل المقاومــة هــم العائــق أمــام عيشــهم »حيــاة طبيعّيــة«،  إيصــال رســالة للمواطنيــن الغّز
ًدا عـلـى أّن مبادرتــه ال تعنــي إجــراء مفاوضــات مباشــرة مــع حمــاس، فالســلطة الفلســطينّية هــي الكيــان  مشــدِّ
الممثِّــل للفلســطينّيين وســتعمل إســرائيل علــى تقويتهــا. يشــير َلـپـــيد إلــى أّن إســرائيل لــن تســتند فــي حمايــة أمنهــا 
ــة الحركــة للجيــش فــي ممارســة مــا يــراه مناســًبا لضمــان أمــن إســرائيل.  يّ علــى أيّ طــرف، وأّن الخّطــة تتضّمــن حّر
ــذان عـلـى مــدار ســنوات طويلــة، ويكــون تنفيذهــا مشــروًطا باســتمرار حالــة  تتكــّون خّطــة َلـپـــيد مــن مرحلتيــن ُتنفَّ
ذ  »الهــدوء«، فــأيّ تصعيــد أمنــيّ مــن ِقَبــل المقاومــة ســيقابله وقــف العمــل بالخّطــة. ـفـي المرحلــة األوـلـى، ســينفَّ
ــة مــن كهربــاء ومــاء وغــاز وصّحــة ومواصــات، وذلــك  »إعمــار إنســانيّ« لِقطــاع غــزّة، يتضّمــن إصــاَح البْنيــة التحتّي
مقابــل التــزام حمــاس بهــدوء طويــل األمــد، وضمــان عــدم التهريــب بواســطة منظومــِة مراَقبــٍة تْشــرف عليهــا الســلطة 
الفلســطينّية. إذا نجحــت المرحلــة األولــى، تبــدأ المرحلــة الثانيــة التــي تتضّمــن ســيطرة كاملــة للســلطة الفلســطينّية 
عـلـى ِقطــاع غــزّة مــع التــزام حمــاس بشــروط الرباعّيــة، مقابــل تحســين الوضــع االقتصــاديّ، بحيــث ُينَشــأ مينــاء 
بحــريّ، وُيربَــط ِقطــاع غــزّة بالضّفــة، وُيســَمح باالســتثمار األجنبــيّ عْبــر قيــام مناطــق صناعّيــة فــي إيــرز. علــى الرغــم 
مــن إعــان َلـپـــيد تأييــده لحــّل الدولَتْيــن، فإنـّـه يقــول علــى نحــٍو واضــح: »الظــروف السياســّية فــي إســرائيل، وكذلــك فــي 

الســلطة الفلســطينّية، ال تســمح بالتقــّدم فــي المســار السياســيّ فــي الوقــت الحالــيّ«.27

ــه مباشــرة إلــى  ــيد تحــوُّاًل فــي التوجُّهــات اإلســرائيلّية )بعــد اليــأس مــن نــزع ســاح المقاومــة(، بالتوجُّ ُتظِهــر خّطــة َلـپـ
الهــدف مــن جميــع اإلجــراءات اإلســرائيلّية وهــو »األمــن«، وعــدم التعرقــل باشــتراط نــزع الســاح الــذي فشــلت 
الوضــع  لــدى إســرائيل مــن تحســين  الســابقة، وـفـي ســبيل ذلــك ال مانــع  الســنوات  ـفـي تحقيقــه عْبــر  إســرائيل 
االقتصــاديّ فــي ِقطــاع غــزّة، وإْن تســبََّب ذلــك فــي تعزيــز شــعبّية حمــاس وتراُجــع شــعبّية الســلطة الفلســطينّية. فمــن 
ــُخ االنقســام. فعندمــا يتوافــر مســتوى  ــُق »األمــن«، وترسِّ خــال هــذه الخّطــة تضــرب عصفوريــن بحجــر واحــد: تحقِّ
معيشــيّ جّيــد للســكّان ـفـي ِقطــاع غــزّة، ســتقّل الدافعّيــة لــدى حمــاس إلنهــاء االنقســام، وهــو )إنهــاء االنقســام( 
مــا يتخلّلــه تقديــم تنــازالت للســلطة بوصفهــا الجهــة األكثــر قــدرة عـلـى تخفيــف الحصــار، بحكــم اتّفاقّياتهــا مــع 

اإلســرائيلّيين وتقبُّلهــا مــن المجتمــع الدوـلـيّ والقــوى اإلقليمّيــة -وعـلـى رأســها مصــر.

يــا. )2022، 27 كانــون الثانــي(. بِِنــت لـــِ »إســرائيل هــذا األســبوع«: »مــا دمــُت أنــا رئيــس الــوزراء فلــن تكــون هنــاك أوســلو، وچـــانتس ولـپـــيد ليــس لديهمــا ســلطة  26. قــور، موْر

التحــرُّك فــي الموضــوع السياســيّ«. إســرائيل اليــوم )»يِْســرائيل َهيــوم«(. ]بالعبريـّـة[. 

27. رَڤـيد، بَراك. )2021، 12 أيلول(. َلـپـيد أعلن عن مبادرة، لكّنه لم يقّدم سياسات جديدة تجاه غزّة. َواّل. ]بالعبريّة[. 

https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/7391399
https://www.israelhayom.co.il/news/politics/article/7391399
https://news.walla.co.il/item/3459620
https://news.walla.co.il/item/3459620
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الخالصة:

باالســتناد إـلـى الخطــوط العريضــة للحكومــة واالتّفاقّيــات الثنائّيــة بيــن أطــراف االئتــاف الحكومــيّ، باإلضافــة إـلـى 
يــر الخارجّيــة َلـپـــيد، يمكننــا القــول إّن هــذه الحكومــة لــن تســعى إلــى اســتئناف  تصريحــات رئيــس الــوزراء بِِنــت ووز
المفاوضــات مــع الفلســطينّيين؛ فرئيــس الحكومــة اإلســرائيلّية ال يــرى فــي الســلطة شــريكًا للســام أو المفاوضــات، 
ولذلــك ســتقتصر العاقــة مــع الســلطة علــى االتّصــاالت المتعلّقــة بتحســين الظــروف المعيشــّية ورفــع المســتوى 
االقتصــاديّ، مقابــل حفــظ األمــن عبــر التنســيق األمنــيّ، دون التطــّرق إلــى الجانــب السياســيّ، أو حــّل الصــراع )بعبــارة 

أخــرى: يكــون العمــل علــى إدارة الصــراع ال حلّــه(.

تدفعنــا تصريحــات بِِنــت ووزراء الحكومــة اإلســرائيلّية إلــى االســتنتاج أّن الحكومــة الحالّيــة معنّيــة باســتمرار الوضــع 
يــز وضــع الســلطة الفلســطينّية عـلـى المســتوى الداخـلـيّ )وعـلـى نحــٍو  القائــم، وكــي يتحّقــق ذلــك ال بــّد مــن تعز
أساســيّ فــي الضّفــة الغربّيــة(، مــن خــال تقديــم بعــض التســهيات الحياتّيــة، أو عْبــر منحهــا المزيــد مــن الصاحَيــات. 
التمثيلّيــة  الهيئــة  الفلســطينّية وقيادتهــا هــي  الســلطة  بِِنــي چـــانتس بقولــه: »إّن  الدفــاع  يــر  كّــد عـلـى ذلــك وز أ

للفلســطينّيين فــي المنطقــة، ونحــن نعمــل علــى تعزيزهــا فــي الضّفــة«.28

تعزيــز وضــع الســلطة والســعي إلــى خلــق حالــة مــن االزدهــار االقتصــاديّ ينبــع مــن إســتراتيجّية اســتعماريّة مبنّيــة 
عـلـى االعتقــاد بــأّن تحســين الوضــع االقتصــاديّ كفيــل بمكافحــة »حــركات التمــرّد«. اســتخدَم هــذه اإلســتراتيجّيَة 
كّــد علــى ذلــك  االســتعماُر البريطانــيّ فــي مصــر،29 وطّبقهــا الحكــم العســكريّ اإلســرائيليّ فــي مناطــق عــام 67، وقــد أ
منّســق مناطــق عــام 67 شــلومو چـَــزيت )1967-1974(، عندمــا أشــار إلــى أّن الحكــم العســكريّ اإلســرائيليّ عمــل 

علــى تحقيــق الرخــاء االقتصــاديّ فــي مناطــق عــام 1967، بغيــة مجابهــة المقاومــة والتمــرّد المســلّح.30

تجّســد سياســات الحكومــة اإلســرائيلّية مفهــوم »تقليــص الصــراع« المَتَمْفِصــل مــع سياســة »االقتصــاد مقابــل 
األمــن«، والمبنــيّ علــى إعطــاء أولويـّـة لتحقيــق األمــن مــن خــال إلهــاء الفلســطينّيين بالشــؤون الحياتّيــة، وتحســين 
الوضــع االقتصــاديّ، وصرفهــم عــن أيّ تطلُّــع وطنــيّ هدُفــُه التحــرُُّر الكامــل مــن الســيطرة اإلســرائيلّية، بحيــث ُتحَصــر 

القضّيــة فــي احتياجــات الســكّان الفلســطينّيين اليومّيــة. 

القائــم عـلـى فكــرة »االقتصــاد مقابــل األمــن«، يســتبطن نظــرة  أّن مفهــوم »تقليــص الصــراع«،  يمكننــا االّدعــاء 
استشــراقّية اســتعائّية؛ فهــو ينطلــق مــن افتــراض ُمفــاُدُه أّن الفلســطينّيين جماعــة مــن »الغرائزيّيــن« الذيــن 
أو  يهتّمــون بتلبيــة احتياجاتهــم اليومّيــة مــن مــأكل وَملبــس، عـلـى حســاب المشــاعر الوطنّيــة بالتحــرُّر الوطنــيّ 

ـع »وطنــيّ«. لهــم ســيجري إســكاتهم وإبعادهــم عــن أيّ تطلُـّ االســتقال، فبمجــرّد توفيــر الرخــاء االقتصــاديّ 

تعزيــز وضــع الســلطة، وتحســين األحــوال االقتصاديـّـة للســلطة الفلســطينّية، ال يعنيــان إطاًقــا التخلـّـَي عــن طمــوح 
منظومــة االســتعمار االســتيطانيّ اإلســرائيليّ إـلـى الســيطرة عـلـى مناطــق عــام 67، وإنّمــا ســتعزّزان االســتيطان ـفـي 
يــادة ســيطرتها علــى المناطــق المصنَّفــة )ج(، وذلــك للحيلولــة دون قيــام  هــذه المناطــق، وســتعمل الحكومــة علــى ز

كيانّيــة فلســطينّية لهــا ســيادة، ولتحقيــق الطمــوح الصهيونــيّ باســتمرار الســيطرة علــى »أرض الميعــاد«. 
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