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«سيناريوهات في الساحة اإلسرائيلية الفلسطينية»
ألودى ديكل وكوبى ميخال
أميرة سامي *
يأ ِتي كتاب "سيناريوهات البحث في الساحة اإلسرائيلية الفلسطينية :التحديات اإلستراتيجية الممكنة واالستجابات المحتملة"
لفحص ستة سيناريوهات ُمحتملة في ساحة الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني ،في سياق الجمود السياسي ،أال وهو عدم إحراز
تقدم في العملية السياسية نحو تسوية الدولتين ،واآلثار والتهديدات والتحديات اإلستراتيجية؛ انطالقا من هذه السيناريوهات
المحتملة التي يفرضها ُّ
كل سيناريو على التنفيذ المستقبلي للحل السياسي بين
إلسرائيل؛ في محاولة لتقييم اآلثار والتحديات ُ
إسرائيل والفلسطينيين.

تت�ض َّمن هذه الدرا�سة ثالثة �أه��داف؛ على النحو
التايل:
 -1ر�سم خرائط وحتليل التحديات الإ�سرتاتيجية
لإ�سرائيل يف �ساحة ال�صراع الفل�سطيني ،وتناول
�ستة ��س�ي�ن��اري��وه��ات حمتملة ُت�شكل امل��واج�ه��ة بني
بدائل لإ�سرائيل والأو��ض��اع الأ�سا�سية املحتملة يف
ال�ساحة الفل�سطينية وعلى ال�ساحتني الإقليمية
والدولية.
 -2ف �ح ����ص اال� �س �ت �ج ��اب ��ات ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة-الأم �ن �ي��ة
الإ�سرائيلية لل�سيناريوهات و�آثارها.
 -3عر�ض �أهمية التحديات وط��رق التعامل معها
حول جدوى حتقيق حل الدولتني.
ت���ض� َّم��ن امل �� �ش��روع عِ � ��دة ور�� ��ش َّ
مت ��ت ف�ي�ه��ا �صياغة
منهجية البحث؛ مت اختيار ال�سيناريوهات التمثيلية
لالختبار؛ كما مت تخطيط ال�ت�ه��دي��دات املختلفة
وفح�ص ا�ستجابات الأمن وفقًا لذلك .و�إ�ضافة �إىل
ذلك� ،أجريت العديد من عمليات املحاكاة لدرا�سة
الآث� ��ار امل�ترت�ب��ة ع�ل��ى ال���س�ي�ن��اري��وه��ات ،ق� � َّدم فريق
البحث نتائج التحليل والأفكار لفريق من اخلرباء
اخلارجيني؛ مبا يف ذلك �أولئك الذين يعملون يف
نظام الأمن ال�سيا�سي للتعليق .كما مت عر�ض ر�ؤى
من الدرا�سة على امل�سئولني الفل�سطينيني ،لتلقي
ردود الفعل ودرا�سة جدوى التنفيذ.
ر َّكزت الدرا�سة على عر�ض التحديات الإ�سرتاتيجية
لإ�سرائيل يف ٍّ
كل من ال�سيناريوهات ويف خ�صائ�ص
اال�ستجابة الإ�سرائيلية املحتملة للتحديات .تعر�ض
هذه الوثيقة نتائج البحوث التي �أجريت يف معهد
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درا�سات الأمن القومي من �أجل فح�ص التهديدات
والتحديات الأمنية والإ�سرتاتيجية التي تواجه
�إ�سرائيل فيما يتعلق ب�سل�سلة من ال�سيناريوهات
املحتملة يف �ساحة ال�صراع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني.
رك��زت ال��درا��س��ة على عر�ض خ�صائ�ص اال�ستجابة
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة امل�ح�ت�م�ل��ة ل�ل�ت�ح��دي��ات وال �ت �ه��دي��دات
الكامنة يف كل �سيناريو ،مع الأخ��ذ بعني االعتبار
حدود اال�ستجابة والآثار املرتتبة عليها.
ور َّك� ��ز امل �� �ش��روع ع�ل��ى حت��دي��د ال�ت�ه��دي��دات الأم�ن�ي��ة،
وحت�ل�ي�ل�ه��ا وع ��ر� ��ض الآث� � ��ار ،يف ��س�ت��ة ��س�ي�ن��اري��وه��ات
خمتلفة يف ال���س��اح��ة الفل�سطينية .مل ي�ت��م بحث
�إمكانية تعزيز العمليات �أو الرتتيبات ال�سيا�سية،
ولكن مت حتليل ال�سيناريوهات فقط عندما َّ
مت درا�سة
جدواها وا�ستقرارها وتداعياتها يف �ضوء ال�شروط
الأ�سا�سية املختلفة يف ال�ساحة الفل�سطينية ،على
ال�ساحة الإقليمية ويف ال�ساحة الدولية.
وك ��ان ف��ري��ق ال�ب�ح��ث ع�ل��ى دراي ��ة ب��ال��دي�ن��ام�ي��ات بني
ك ِّل من ال�سيناريوهات ال�ستة واحل��االت الأ�سا�سية،
�إ��ض��اف��ة للعالقة امل�ع�ق��دة فيما بينها� ،إ��ض��اف��ة �إىل
جدوى ال�سيناريوهات والأو�ضاع الأ�سا�سية املحتملة
الأخرى.
كان من امل�ستحيل الإحاطة بهم جمي ًعا ،وحتليل كل
تطور ممكن .ومع ذلك ،ف�إنَّ ال�سيناريوهات التي مت
فح�صها تعك�س جمموعة وا�سعة من االحتماالت،
دون و�ضع الكثري من العبء على القارئ و�صانعي
القرار .و ُت�ؤكد الدرا�سة �صحة بع�ض الأفكار التي مت
�أخذها يف االعتبار قبل البحث� ،أو �إ�ضعاف �أو دح�ض

الأفكار الأخرى ،وت�ساعد على تطوير ر�ؤى جديدة
قد تكون ذات قيمة التخاذ القرار يف امل�ستقبل.
ال�شروط الأ�سا�سية لل�سلطة الفل�سطينية ،والتي
مت فح�ص �سيناريوهاتها �-سلطة عاملة ومتعاونة
م��ع �إ� �س��رائ �ي��ل� ،سلطة م�ع��ادي��ة لإ� �س��رائ �ي��ل� ،سلطة
فا�شلة واختالل وظيفي -قد تتطور من العمليات
الداخلية يف ال�ساحة الفل�سطينية؛ وذلك ا�ستجابة
ل �ل �ع�لاق��ة ب�ي�ن�ه��ا وب �ي�ن ا� �س ��رائ �ي ��ل ،وك ��ذل ��ك ت ��أث�ير
العمليات الإقليمية .يف ظل ظروف معينة ،قد يكون
هناك و�ضع �أ�سا�سي �آخر يكون فيه قطاع غزة كيانًا
ال منف�ص ً
م�ستق ً
ال ع��ن ال�ضفة الغربية وال�سلطة
الفل�سطينية .ال يتم ت�ضمني هذا الو�ضع الأ�سا�سي يف
حتليل احل�سا�سية لل�سيناريوهات .وفيما يتعلق بغزة
يف يناير  ،2018ف�إن املعهد �أعد كتابا حول التحدي
املتمثل يف الأزمة يف قطاع غزة و�سبل التعامل معها
(�أزم��ة قطاع غ��زة  -ا�ستجابة لهذا التحدي ،الذي
ح��رره عنات كورت�س� ،أودي ديكل ،بينيديتا بريتي،
معهد درا�سات الأمن القومي ،تل �أبيب.)2018 ،
ويعتم ُد �سيناريو قيام دولتني ل�شعبني على م�ساعدة
ال��دول العربية الرباجماتية لل�سلطة الفل�سطينية
للعمل بفعالية ،وق��درة �إ�سرائيل على االن��دم��اج يف
ال�شرق الأو�سط ،مع دمج م�صر والأردن ورمبا الدول
العربية الأخ� ��رى يف ال�ترت�ي�ب��ات الأم �ن �ي��ة ،وكذلك
تعزيز التعاون مع الكيان �أو ال��دول��ة الفل�سطينية
على حتقيق التزاماتها الأمنية .ميكن تطبيق واقع
ال��دول �ت�ين �أو ًال يف ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة؛ ح�ي��ث يعتمد
التنفيذ يف غزة على الظروف املتغرية والتحكم فيها.
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� ...إ َّن تدابري فك االرتباط املن�سقة �أو امل�ستقلة� ،سوف
متكن من احلفاظ على امل�صالح احليوية لإ�سرائيل
يف م�أزق يف العملية ال�سيا�سية ،و�سوف تنفي �إمكانية
ا�ستخدام الفل�سطينيني حق النق�ض �ضد وج��ود �أو
ا�ستمرار العملية ال�سيا�سية نف�سها و�إمكانية التدهور
يف و��ض��ع ال��دول��ة ال ��واح ��دة ال ��ذي �سي�ضر بامل�صالح
الإ�سرائيلية احليوية� .سوف َت�سمح �إجراءات الف�صل
الإ�سرائيلية ب��ال�ع��ودة �إىل امل�ف��او��ض��ات م��ن �أج ��ل حل
ال��دول �ت�ين ،ل�ك��ن م��ن ن��اح�ي��ة �أخ � ��رى ،ف��إن�ه��ا تفر�ض
خماطر؛ لأنها قد ت�ضر بو�ضع ال�سلطة الفل�سطينية،
وق ��د تف�سرها ع�ل��ى �أن �ه��ا ت�ه��دف مل��وا��ص�ل��ة االح�ت�لال
بطرق �أخرى .ميكن �أن يكون هذا ال�سيناريو مبثابة
مرحلة انتقالية نحو حل الدولتني؛ وبالتايل يجب
ت�أطريه ،مع الت�أكيد على مبادئ الت�سوية الدائمة.
�سوف تزداد فر�ص جناح ال�سيناريو �إذا كانت ال�سلطة
الفل�سطينية م�ستقرة وتعمل .ويف هذه احلالة ،من
املهم احلفاظ على التمييز بني قطاع غزة وال�ضفة
الغربية حتى ال تقوى حما�س وت�سمح لها بال�سيطرة
على ال�ضفة الغربية �إال يف حالة امل�صاحلة احلقيقية
بني اجلانبني؛ مما ي�ؤدي لعودة ال�سلطة الفل�سطينية
الكاملة لل�سيطرة على قطاع غ��زة وتفكيك اجلهاز
ال�ع���س�ك��ري حل �م��ا���س .و�إخ �� �ض ��اع �آل� � �ي � ��ات�/إدراج �أم ��ن
ال�سلطة ،حتت م�س�ؤوليتها الكاملة.
�سينتج عن �سيناريو ال�ضم الوا�سع النطاق ،والذي من
�ش�أنه �أن يكون �أكرث �شم ً
وال ،يعني االنتقال التدريجي
�إىل واق��ع دول��ة واح��دة و�إحباط �إمكانية حتقيق حل
الدولتني ل�شعبني.
باخت�صار ،تتالقى جميع ال�سيناريوهات يف نهايتني
حمتملتني-دولتني (ال�سيادة الفل�سطينية الكاملة� ،أو
ال�سيادة الفل�سطينية املحدودة)� ،أو دولة واحدة (مع
حقوق مت�ساوية جلميع مواطنيها �أو ب��دون حقوق
م�ت���س��اوي��ة)� .إن ا��س�ت�م��رار ال��و��ض��ع احل� ��ايل ،وك��ذل��ك
�سيناريوهات ال�ضم ،يعني احتمالية عالية لواقع
دولة واحدة ،دون �إعالن نوايا ودون تو�ضيح املعاين.
ويف جميع ال�سيناريوهات با�ستثناء �سيناريو واح��د،
�سيكون لإ�سرائيل م�صلحة حيوية يف وج��ود �سلطة
فل�سطينية م�س�ؤولة وم�ستقرة وعاملة يعمل معها
التعاون الأم�ن��ي على �أ�سا�س امل�صالح املتداخلة �ضد
العنف ،و�سوف ينظر �إىل تعزيز اخل�صائ�ص ال�سيا�سية

لل�سلطة الفل�سطينية على �أنه عامل تقييدي يف هذا
ال�صدد.
وتعلق �أه�م�ي��ة ك�ب�يرة على االت�ف��اق��ات ب�ين �إ�سرائيل
وم�صر والأردن ،وال�ت��ي تدعم اخل�ط��وط العري�ضة
للرتتيبات (حتى لو مل يكن اتفاقا دائما يف املرحلة
الأوىل) ،ويف حالة الأردن ،وا�ستقرار اململكة .ولدول
ال���ش��رق الأو� �س��ط الرباجماتية الأه�م�ي��ة وامل�ساهمة
املمكنة لعزل ال�ساحة الإ�سرائيلية الفل�سطينية عن
الت�أثريات ال�سلبية وامل�ساعدة يف بناء كيان فل�سطيني
فاعل .من املرجح �أن ت ��ؤدي التحركات املنظمة بني
�إ�سرائيل والفل�سطينيني ،ولي�س بال�ضرورة �إىل ت�سوية
دائ�م��ة� ،إىل تو�سيع العالقات بني �إ�سرائيل وال��دول
العربية الأخرى من املع�سكر ال�سني الرباجماتي.
فيما يلي الأف�ك��ار ال�سبعة الرئي�سة يف جم��ال الأم��ن
وامل�ستمدة من البحث املقدم يف هذه الكتاب:
 -1معظم �أنواع التهديدات لأمن �إ�سرائيل موجودة يف
جميع ال�سيناريوهات ،ومبختلف م�ستواياتها.
 -2مطلوب من �إ�سرائيل بناء جمموعة متنوعة من
ال�ق��درات التي توفر احللول ملختلف ال�سيناريوهات
واملحافظة على كفاءتها .وم��ع ذل ��ك ،يجب �أن يتم
ت�ف�ع�ي��ل ال� �ق ��درات مب��زي��ج خم�ت�ل��ف وك �ث��اف��ة ون �ط��اق
خم�ت�ل��ف ،اع �ت �م��ا ًدا ع�ل��ى ال���س�ي�ن��اري��وه��ات وال �ظ��روف
الأ� �س ��ا� �س �ي ��ة ودي �ن��ام �ي��ات �ه��ا وخ �� �ص��ائ ����ص ع�لاق��ات �ه��ا
املتداخلة.
 -3ال توجد فر�صة حقيقية للتح�سني واال�ستقرار
يف الو�ضع الأمني عندما يتم فر�ض و�ضع على �أحد

الطرفني؛ لأن اال�ستقرار �أو التح�سني م�ستحيل دون
مراعاة مل�صالح الطرف الآخر؛ لذلك لن يكون كافياً
ال�سعي �إىل و�ضع نهاية مرغوبة ،بل متهيد الطريق
مل�سار يكون مقب ً
وال (حتى لو كان ذلك يف �صمت)� ،إذا
مل يتفق عليه الطرفان.
� -4إن رحيل الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س عن
ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية وا�ستبداله بزعيم ال
يتبنى مقاومة عبا�س امل�ستمرة ال�ستخدام العنف� ،أو
عدم وج��ود قيادة متفق عليها وانحدار يف �صراعات
ال �� �س �ي �ط��رة ،مي �ك��ن �أن ي� � ��ؤدي �إىل ان �ه �ي��ار ال�سلطة
الفل�سطينية .ونتيجة لذلك ،ف�إن التهديدات الأمنية
التي تواجه �إ�سرائيل قد ت��زداد ب�شكل كبري ،وفر�ص
الرد الع�سكري الإ�سرائيلي الوا�سع على �إعادة احتالل
ال�ضفة الغربية.
 -5ه �ن ��اك م�ق��اي���ض��ة ب�ي�ن م �� �س �ت��وى �أداء ال���س�ل�ط��ة
الفل�سطينية وموقفها من �إ�سرائيل ،ودرج��ة حرية
العمل يف �إ�سرائيل يف �أرا�ضي ال�سلطة من �أجل �إحباط
التهديدات الأمنية.
 -6من املهم �أن نرى وج��ود حالة �سالم كعن�صر من
عنا�صر املفهوم الأمني ووع��ده ،حتى �إذا مل يكن من
املمكن حتديد م�ساهمته املبا�شرة يف هذا ال�سياق.
� -7إن قطاع غزة ُم�شكلة دون حل مثايل؛ وبالتايل
ف ��إن املنطقة -ال �سيما �سيطرة حما�س �أو عنا�صر
متطرفة �أخ��رى فيها -تعترب مف�سدة حمتملة لأي
حت��رك نحو ا�ستقرار ال�ساحة والتقدم نحو اتفاق.
من �أجل تخفيف االجتاهات ال�سلبية يف قطاع غزة،
هناك حاجة جلهد �إقليمي ودويل لتح�سني احلالة
املدنية والبنية التحتية (جهد ي�سمى �إع��ادة ت�أهيل
قطاع غزة).
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