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 تل أبيب – األمن القوميمعهد أبحاث 

 لعبة الحرب: 

 فخ الضم ومخرج الطوارئ 

الحدث: رئيس الوزراء يعلن تطبيق السيادة على غالف القدس، والنتيجة: أبو مازن 

وإطالق   والسامرة،  يهودا  في  عنف  حوادث  وتسجيل  فلسطينية،  دولة  قيام  يعلن 

لفحص أبعاد صواريخ من غزة والمجتمع الدولي يدين بشدة. محاكاة أجراها المعهد  

 والنتائج أمامكم –الضم 

 )**( ونوعا شوسترمانأودي ديكل 

 

تطبيق  آثار  لفحص  حرب صممت  لعبة  القومي  األمن  دراسات  معهد  أجرى 

السيادة )الضم( على األراضي في يهودا والسامرة. بعد قرار الحكومة اإلسرائيلية 

، أعلن  بحجم محدود ،القدسغالف الكتل االستيطانية في منطقة على سيادة التطبيق 

. لم  1967مة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام  رئيس السلطة الفلسطينية إقا 

المتحدة الواليات  باستثناء  السيادة،  بتطبيق  العالم  دول  اعترفت  تعترف  حين  في   ،

تم تسجيل سلسلة من األحداث المتصاعدة  وعلى الفور  فلسطينية.  ال دولة  المعظمها ب

  ، وحتى خارجها. ي الساحة اإلسرائيلية الفلسطينيةف

الأعادت عملي إلى  ة  الفلسطينية  تمكنت  ، بعد أن  المسرحمركز  ضم المشكلة 

 هامشالقضية الفلسطينية إلى    من دفع النقاش حولإسرائيل على مدى العقد الماضي  

السيطرة على الحوادث   فقدان  المتصاعدة، جدول األعمال اإلقليمي والدولي. تطور 

بشأن  اللجنة الرباعية  الذي عرضته  مخطط  ل مختلف الجهات ذات الصلة لالمتثال لدفع  

ا المفاوضات    وإعالنلضم  تعليق  طاولة  إلى  والعودة  الفلسطينية    مع اعتبار الدولة 

، أن األحداث  ، كما في الواقعواتضح في اللعبة.  أحد المرجعيات  مخطط الرئيس ترامب

اإلسرائيلية  االستراتيجية  تحدد  التي  هي  خالو.  التكتيكية  االتجاه  هذا  توضيح  ل  تم 

، ال يأخذ صير المدىأن عملية صنع القرار في إسرائيل تعكس تفكيًرا قوبيّن  اللعبة  

االعتبار   المباشرة    كافةفي  الدرامية،  العواقب  للتدابير  المباشرة  تغير وغير  التي 
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، ولكن من  تم العثور على مخرج من الفخ،  د المقبولة للعبة. في لعبة الحربالقواع

 .أيًضا النتيجة ستكون متاحة وعملية في الواقعالمشكوك فيه أن هذه 

 فيما يلي وصف للعبة الحرب واألفكار المكتسبة خاللها:

 

 ضم غالف القدس –خريطة السيناريو 

 قصة الفعل 

، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي  2020  يوليو   28في  

أبيض، بتطبيق السيادة   –أزرق  عن نيته اتخاذ قرار حكومي، بموافقة زعماء حزب  

-1،  قدس. تشمل المنطقة معاليه أدوميماإلسرائيلية على الكتل االستيطانية في غالف ال

E زئيف جفعات  وبيتار  ،  عتصيون  غوش  أعلن  ،  التالي،  اليوم  وفي  رئيس  عيليت. 

فلسطينية    ةالفلسطينيالسلطة   دولة  إقامة  عن  مؤتمر صحفي  في  عباس  على  محمود 

، وحث المجتمع الدولي على االعتراف بها في أقرب وقت ممكن.  1967حدود عام  

نتقادات علنية شديدة من جانب الفلسطينيين  تعرضه ال  على خلفيةهذا اإلعالن    جاءو

الغليان في  من  يحذرون  بسبب فشله في إحباط الضم. مسؤولو المخابرات اإلسرائيلية  

)يقصدون التنظيم    خاليا التنظيم  قوةز  ، وتعزضد السلطة الفلسطينية  الشارع الفلسطيني
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"فتح"(  لحركة  من المسلح  تقريبًا  بالكامل  الفلسطينية  األمن  قوات  اختفت  حين  في   ،

 المسلحة. للعصاباتفي الضفة الغربية وأخلت الساحة  مدنيةالمناطق ال

 يوليو، تم تسجيل سلسلة من األحداث المتفجرة: 30ابتداء من 

وكوخاف  ▪ بساجوت  بين  تلة  على  الفلسطينيين  الفتيان  من  مجموعة  استولت 

يعقوب وأعلنت على مواقع التواصل االجتماعي عن إقامة بلدة جديدة في دولة 

غرد   السيادة.  ذات  السلطة الفلسطين  بأن  الفلسطينية  السلطة  باسم  متحدث 

اإلس الجيش  أن  من  للتأكد  الوطني  األمن  قوات  سترسل  ال  الفلسطينية  رائيلي 

على أراض فلسطينية    التي أقيمت  )الفلسطينية(  البؤرة االستيطانيةيحاول إخالء  

 خاصة.

في سلسلة من األحداث وحملة من قبل    ى األولالخطوة  االستيالء على التل هو   ▪

لسلطة  ال المنطقة  الفلسطينية  إنCتحرير  إطارها  في  تم  والتي  بؤر ،  شاء 

أخرى فلسطينية  مبان،  استيطانية  الحقي  تضم  وقت  وفي  وضع ،  مؤقتة.    تم 

"األراضي إلى  دخول  الأنحاء الضفة الغربية ترحب ب  مختلف في  وأعالم  الفتات  

التي طرق  العلى طول  لقوات األمن الوطني    تنظيم دورياتالفلسطينية" وتم  

 . تخدم الفلسطينيين

بؤرة فلسطينية  الوصول إلى    تحاولسيارة مع فريق من المراسلين األجانب   ▪

اشتبهوا بأن المقصود عملية  ،  يجيش اإلسرائيلالحاجز حزما. جنود    تخترقاو

، الذي تم نقله إلى مستشفى لنار على السيارة وأصابوا المصورا  دهس، وأطلقوا

 في رام هللا.

باتجاه   ▪ غزة  قطاع  من  خمسة صواريخ  لم  أطلقت  حماس  غزة.  بلدات غالف 

ي يحاول التصعيد. وفي  الجهاد اإلسالمي هو الذ، ويبدو أن  تتحمل المسؤولية

إسرائيلية في طريقها إلى  ، ورد تقرير عن إطالق النار على سيارة  الوقت نفسه

 ، فقتل والد األسرة وأصيب طفالن كانا في السيارة.بيت إيل

مئات الفلسطينيين انطلقوا في مسيرة على الطريق المؤدي من أريحا إلى جسر   ▪

طريق   ويغلقون  Leaving the Ghetto of Jerichoاللنبي، تحت شعار:  

 غور. ال

يوم ▪ يفيد    2  ظهر  تقريًرا  اإلسرائيلية  الشرطة  تلقت  آثار   باختفاءأغسطس، 

وتبين من تعقب  فو دوتان.  سافرا في المساء السابق لزيارة م  نيإسرائيليمواطنين  
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جنين.   منطقة  في  مؤخًرا  تواجدا  أنهما  الخلوية  أيهواتفهما  تعلن  منظمة   ةلم 

، ال يوجد  لةمسؤوليتها عن الحادث ولم يعرف بعد ما حدث لهما. في هذه المرح

 األمن الفلسطينية.  اتتنسيق أمني بين إسرائيل وقو

اح القوات األجنبية طلباً من سالح الجو األردني بالسمفي  تصالاالتلقت وحدة  ▪

ملك األردن إلى رام هللا للقاء الرئيس الفلسطيني عباس.   لمروحية الملكية بنقلل

، يعتزمان حضور جامعة الدول العربيةاألمين العام لو،  ويسود التقدير بأن الملك 

إسرائيل صادقت على رحلة مروحية الملك،  فلسطينية.  الدولة  الإقامة    مراسم

. الملك وصل إلى رام اإلعالن عن قيام الدولةمراسم الملك شريطة أال يحضر 

إلى جانب  القدس على رأس مسيرة  نحو  الثاني من أغسطس، وسار  في  هللا 

واألمين العام لجامعة الدول العربية. وزير الخارجية الروسي سيرجي    عباس 

التدهور  دعا  الفروف   وقف  إلى  والفلسطينيين  األطراف إسرائيل  إلى    ودعا 

الرباعية في موسكو لمناقشة آثار الضم والعودة السريعة  اجتماع طارئ للجنة  

 للعملية السياسية.

بضم    بتمرير قرار حكومي يقضيرئيس الوزراء نتنياهو  قام  ،  أغسطس  3في   ▪

الكتل في غالف القدس. وسرع القرار وزاد من حدة األحداث على األرض: 

في    لىسقوط قتو  ،على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة  اضطرابات

  ين فلسطينيشبان  استيالء    -  الحرم القدسيفي    اضطرابات  ؛الجانب الفلسطيني

باب وت  على  هناك الرحمة  شابيحصنهم  مقتل  مع  ،  مواجهة  في  فلسطينيين  ن 

، بما في ذلك إصابات نف في جميع أنحاء يهودا والسامرة؛ تصاعد العالشرطة

اإلسرائيلية   للمركبات  الطرقمتعددة  على  قتالوحد،  المسافرة  بين    وث 

والمستوطنين   طرف   –الفلسطينيين  كل  يحاول  التالل  ا  فيما  على  لسيطرة 

على  ؛ استمرار إطالق الصواريخ وقذائف الهاون  Cالمنطقة    المسيطرة على

، وبعد ذلك جرت عملية الحرم اإلبراهيميتحتية في  فجير بنية  ؛ تغالف غزة

ال" إحراق  –  "ثمنبطاقة  خاللها  الخليل.    تم  في  الجيش   طُلبمسجد  من 

االحتياطاإلسرائيلي   قوات  أصوات،  تجنيد  بين  مالحتجاج  اال  وعلت  تزايد 

 ماذا؟" المجندين: "على 

الفلسطينية  إلى   يتسع  األحداثنطاق   الساحة  العالمإيران  تستغل  :  خارج   تركيز 

  نسحاب في المائة واال   20على الساحة الفلسطينية وتعلن عن تخصيب اليورانيوم بنسبة  

  نظيم مظاهرة احتجاج ثالثة صواريخ من منطقة صيدا وت   إطالق.  NPTمن معاهدة  

ن  و الفلسطيني  ن العنف الذي يمارسه الشباتشجع  تركيا    أفيفيم؛على السياج بالقرب من  
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ساحل قطاع غزة.  إلى المنطقة المقابلة ل  حربية سفن  وترسل ثالث    في الحرم القدسي،

إسرائيل  تجري   مع  السالم  اتفاقية  بإلغاء  تطالب  عمان  في  حاشدة  وعدم  مظاهرات 

إلى تجميد عالقات  يضطر  إغالق السفارة األردنية في إسرائيل. الملك عبد هللا  ب  االكتفاء

 . اإلسرائيلية في عمانالسالم بالكامل والمطالبة بإخالء السفارة 

أغسطس، في مؤتمر الرباعية في موسكو، تم اتخاذ قرار   4في    :البحث عن مخرج

ب من إسرائيل تعليق  لعودة إلى طاولة المفاوضات على الفور. يُطلليدعو األطراف  

عن إعالن االستقالل. وبحسب    تراجعالسلطة الفلسطينية بال  تُطالب، وإجراءات الضم

عاممفاوضات  ال ستستمر  ،  القرار  الط لمدة  يوافق  لم  ما  ووفقًا  ،  تمديدها.  على  رفان 

عن  خالل المفاوضات  االمتناع  ، وان بالعمل وفقًا التفاقيات أوسلو ، سيتعهد الطرفللقرار 

ستجري المفاوضات دون    جراءات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على تنفيذ حل الدولتين.اإل

مسبقة العربية  ،شروط  السالم  مبادرة  أساس  ترامب على  للرئيس  السالم  وخطة   ،

الصلة.   ذات  السابقة  الدولية  األطراف  تتجاوب  والقرارات  اللجنة    معجميع  قرار 

 .نتشارالرباعية كآلية لوقف التصعيد وإعادة اال

 الالعبون والمنطق الذي وجه تحركاتهم 

، أعطت إدارة ترامب فرصة استراتيجية لتطبيق  : في رأيهائيليةاإلسراالحكومة  

للعالم ذلك، التوضيح    إطاروفي  ،  ى المناطق التي تعتبر حيوية لهاالسيادة اإلسرائيلية عل

واإلثبات    سياسية اللتسوية  لأي مخطط    إطارأن هناك مناطق لن تتخلى عنها إسرائيل في  

  طمح . تخيار الفيتو من أيديهمللفلسطينيين بأن الوقت ال يلعب في صالحهم، وانتزاع  

تطبيق السيادة. مع نشر قرار إسرائيل إلى تحقيق المصالحة اإلقليمية والدولية مع عملية  

حداث والمسارعة األ  احتواء، تبنت الحكومة اإلسرائيلية استراتيجية تهدف إلى  الضم

، مع التركيز على مكافحة اإلرهاب )باإلضافة  غليتوقع أن تي التي    –  ألرضتهدئة اإلى  

إلى وقف االستفزازات المحتملة من قبل المستوطنين اليهود(. دعت الحكومة إلى بدء 

  مستويات ، ركزت الى أساس خطة ترامب. في الوقت نفسهمحادثات مع الفلسطينيين عل

يجية والدبلوماسية مع األردن ومصر ودول المهنية على الحفاظ على العالقات االسترات

 الخليج.

فشلها في إحباط الضم، على خلفية استمرار النيل من شرعيتها،   السلطة الفلسطينية:

تسمح  ، دفع السلطة إلى البحث عن منصة جديدة  بسبب استمرار الركود السياسيأيًضا  

السلطة ب رئيس  دولي.  باعتراف  تحظى  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  هدف  تحقيق 

عباس   طريقالفلسطينية  على    –عرفات    تبنى  السيطرة  دون  النهاية  حتى  المضي 
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وإلغاء  األحداث إسرائيل،  عن  واالنفصال  م،  االتفاقيات  نفسه  الوقت    ة حاولوفي 

ى االنتخابات  الوقت حتاطلة في  المميعتزم  وهو  االقتراب من حماس والجهاد اإلسالمي.  

تغيير  2020في نوفمبر  ،  الرئاسية األمريكية لذلك،   في واشنطن.  اإلدارة، على أمل 

 العاليحتكاك  اال  ومواصلةفإن الطريق الذي تم اختياره هو التمرد الشعبي غير المسلح،  

الفلسطينية محدود  صندوقمع قوات األمن اإلسرائيلية. اتضح أن     –   أدوات السلطة 

أقل بشكل  الكالم وب ها  ونالدول العربية بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام يدعم

كوسيلة لتغيير    تم تحديدهالذي    ،؛ التنظيمكما تم تقليص التبرعات بشكل كبير،  العمل في  

تتآمر ، لكنها في الوقت نفسه يخضع لسيطرتها. حماس تتعاون ظاهرياقواعد اللعبة ال 

لدعوة للمشاركة  بشكل واسع وكبير ل . أما الشارع الفلسطيني فلم يستجب  على السلطة

 .تمرد الشعبيفي ال

هو إحباط خطة  و  –   السلطة الفلسطينية  ها يشبه هدف هدف  :حماس في قطاع غزة

ترامب"   وإزالة "خطة  ذلك الضم  الدولي. ومع  األعمال  فإن  عن جدول  ، الضمنية  ، 

حماس فرصة لتحسين مكانتها في الساحة الفلسطينية  ، يمنح بشكل خاص إذا تم تنفيذهو

فشل المسار السياسي للسلطة الفلسطينية. حماس ال    ضوء، في  لطريق المقاومة  ةكقائد

، ألن ذلك سيضر بالمنافع الكامنة في  ع في معادلة التصعيد في قطاع غزةتريد أن تق

لتصعيد في الضفة  ، فإن اتحويالت األموال من قطر. ومع ذلك التسوية مع إسرائيل و

فتح.   وحركة  الفلسطينية  السلطة  لقيادة  كبديل  نفسها  بوضع  للمنظمة  سيسمح  الغربية 

تشجيع اإلرهاب والعنف في يهودا والسامرة مع الحفاظ على    الذلك، اختارت قيادته

قطاع غزة. ويستند هذا أيًضا إلى التقييم    منمنخفض من الهجمات اإلرهابية    مستوى

،  عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزةرائيل ليست مهتمة بشن حملة  الذي يفيد بأن إس

 لذلك سيكون ردها على الهجمات محدودًا. 

  هدأالمواجهة. لم ي  لطريق  تيار إسرائيلخانية الضم عن  تعبر  ،  بالنسبة له  :األردن

الضغط في األردن حتى عندما اتضح أن إسرائيل ال تنوي ضم غور األردن. للمملكة 

، وقد يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية إلى جودية في الحفاظ على حل الدولتينمصلحة و

ألردن مصلحة في الحفاظ يملك ا،  ة فلسطينية بديلة. في الوقت نفسه تشجيع رؤيتها كدول

األمني   التعاون  إسعلى  تخفيضهمع  تم  لو  حتى  في  رائيل،  إسرائيل  على  ويعتمد   ،

المياه والطاقة.   ينعكس زعزعة االستقرار في الضفة الغربية    ومن شأنإمدادات  أن 

 الضفة الشرقية لألردن. على

،  بين القدس وواشنطنالمحدود    هانطاقتم تنسيق عملية الضم و:  الواليات المتحدة

  ترامب   خطة  بقاءالخطوة والحفاظ على    تطبيق  ذهبي بينالمسار  ال  في سبيل العثور على
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تطبيق  يؤدي  ، أن  ة ترامب، التي تركز على الحملة الرئاسية. توقعت إدارعلى صلة

في الوقت نفسه إلى الحفاظ على    يسعوال،  للرئيس  إلى تعزيز الدعم اإلنجيليالسيادة  

ل كأساس  ترامب  تحالف    ،فلسطينيةال  –  سرائيليةاإلسياسية  العملية  لمخطط  وصياغة 

دول الخليج ومصر واألردن وإسرائيل. توضح  الواليات المتحدة، يشمل  إقليمي بقيادة  

  يت تثب،  قيادة األمريكية في الشرق األوسط، وفي هذا السياقاللعبة تعزيز ال  ةديناميكي

المرشح الديمقراطي للرئاسة  بث، مب. وعلى غرار اإلدارة الجمهوريةترا خطة صلة

الفلسطينيين   إلى  رسالة  بايدن  جوهرها جو  القاسية  ب  ةتوصيال  في  الفعل  ردود  تجنب 

 وانتظار نتائج االنتخابات الرئاسية. 

البراغماتية: العربية  أنها  جميعت  سع  الدول  على  تصويرها  لتجنب  "  ائنة"خها 

مع إدارة ترامب ومع إسرائيل؛    مباشرة  في مواجهة  ، وتجنب دخولهالقضية الفلسطينيةل

  ترسيخلمن استغالل الفرصة  وإيران  ومنع تركيا  ؛  وتجنب التدهور إلى العنف اإلقليمي

السياسية   إلى تهيئة الظروف الستئناف العملية ت هذه الدولوضعهما اإلقليمي. لقد سع

األقل  الفلسطينية  –  اإلسرائيلية وعلى  بعد    تعليق،  ما  إلى  الوضع  وتجميد  الضم 

ا في  الرئاسية  نفسهاالنتخابات  الوقت  وفي  المتحدة.  عمللواليات  تليين  ع  ت،  لى 

اإلجماع أال تنحرف بشكل كبير عن  من خالل مطالبة عمان ب،  المعارضة األردنية للضم

مراقبة ردود الفعل والتطورات   ومن خالل،  منخفض  على مستوى،  العربي. وكل هذا

تطبيع مع إسرائيل. في الوقت  تعليق التعابير العلنية لل  وفي المقابل  ،في الداخل والخارج

المتحدة  نفسه الواليات  وبين  بينها  االستراتيجي  التنسيق  قنوات  على  الحفاظ  تم   ،

 وإسرائيل.

بصفته حارس بوابة حل الدولتين، كانت هناك ردود فعل حادة    :المجتمع الدولي

على عملية فرض السيادة اإلسرائيلية في الضفة الغربية: تم اتخاذ قرارات اإلدانة في 

الدولية المحافل  إسرائيل  ؛مختلف  مع  واالتفاقيات  االتصاالت  تعليق  تشديد  :  تم  وتم 

تنفيذ االتفاقات مع  لى  الحرص ع، وتم تشديد  المستوطناتمنتجات  وسم  تطبيق   عدم 

دولة باستثناء    ةإسرائيل. لم تعترف أيتي تم ضمها إلى  األطراف النشطة في األراضي ال

، بينما اعترفت دول  ائيلية على األراضي التي تم ضمهاالواليات المتحدة بالسيادة اإلسر

ية في الهاي  الدول  يات محكمة الجناة العامة في  المدعي  وادعتبالدولة الفلسطينية.    كثيرة

 بأن هناك أساًسا لالعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب.

 

 دروس ورؤى 
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والدولية اإلقليمية  كلتا البيئة  في  أنها  إلصورة    سادت ،  البيئتين  :  على  سرائيل 

اإلقليمي" الالبلطجي  ويال    ذي،  بالمعايير  للعبةلتزم  الدولية  والقواعد  بينما  القوانين   ،

أمريكي  ي بدعم  اللعبةلكامحظى  ديناميكيات  أظهرت  وقد  بايدن    .  انتخاب  تم  إذا  أنه 

الفيتو األمريكي على    حمايةن  عن االعتراف بالضم وربما حتى  ع  تراجع، فقد ي رئيًسا

إلالقرارات   يالمضادة  أن  أيًضا  الممكن  من  األمن.  مجلس  في  بايدن    ضيف سرائيل 

أمريكيًا   ااعترافًا  فلسطيإلى  بدولة  األوروبي  عام  العتراف  حدود  داخل  .  1967نية 

المتحدة  وعندها   الواليات  في  الديمقراطي  والحزب  إسرائيل  بين  العالقات  ستتضرر 

 بشدة. 

الفلسطينية، واتساع المعركة إلى قطاع    – مع اشتداد العنف في الساحة اإلسرائيلية  

ان )من قبل المنظمات الفلسطينية(، أصبح غزة، وكذلك إطالق الصواريخ من جنوب لبن

وجود مصلحة    من عدم  إسرائيل  الواضح  مع  المباشرة  المواجهة  دائرة  في  لالعبين 

في التصعيد إلى صراع واسع النطاق. وقد سارعت هذه    ،والدائرة اإلقليمية األوسع

السلطة الفلسطينية، التي  .  دورانكمخرج من الإلى التمسك بمبادرة الرباعية    جهاتال

ترامب مخطط  بشدة  كأساستقبلته  ،  رفضت  المبادرة  للمفاوضات  اآلن  جانب  إلى   ،

حل  تحقيق وافقت الحكومة اإلسرائيلية على االنضمام إلى عملية تهدف إلى و :العربية

كأساس  في خطة ترامب غير شرعية، قبل بها  ، الذي رأى  المجتمع الدوليو  ؛الدولتين

، ثناء األردنوأعربت الدول العربية البراغماتية، باست  ؛حل الدولتينعلى  مفاوضات  لل

تم االعتراف عليها في المبادرة العربية؛ و  مطالبها المنصوص  خفيف عن استعدادها لت

لرباعية للعملية  من قبل اواسعة  الرعاية  ال، لذلك فقد وافقت على  خطة إدارة ترامبب

 السياسية. 

اإلسرائيلي الدعم  الجمهور  تراجع  مع    لعملية:  ثمنها  الضم  إدانات    –اتضاح 

ثدوليةوضغوط   أعباء  االقتصاد،  يواجه،  قيلة على  في    الذي  العنف  أزمة، وتصاعد 

 حيث،  المأزق السياسي  على النقيض منة.  الساحة الفلسطينية وربما في الساحة الشمالي

الفلسطينيونيُ  الخصوص  ،عتبر  وجه  المسؤولة،  على  الضم  عنه  الجهة  سيؤدي   ،

إسرائيل   اعتبار  إلى  الجانب  على  تصعيد  العن  حصًرا  مسؤولة  اإلسرائيلي األحادي 

 الصراع. حلبة 

الفلسطينية    تواجه و  ة،خطير  ةاستراتيجي  ضائقةالقيادة  استعدادها  بل  أعربت عن 

وال تفككها  إلى  تؤدي  قد  إسرائيل.    اعادة"تخاذ خطوات  إلى  أنالمفاتيح"  أزمة    كما 

  جعلت من الصعب عليها كورونا واألزمة االقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية  ال

،  المعارضالعمل. على الرغم من إحجامه عن العودة إلى طاولة المفاوضات وسلوكه 
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، لكن اقتراح الرباعية منحه  تين المحلية والدوليةعلى الساح  صلتهأدرك عباس أنه يفقد  

يني. هذا باإلضافة إلى ية كممثل وحيد للشعب الفلسطووضع السلطة الفلسطين  سلم إنقاذ

لسلطة امن المانحين الغربيين ودول الخليج القتصاد    اتتجديد المساعد  زيادة فرص

 .المنهار الفلسطينية

*  *  * 

 سة األمنية إلسرائيل على إحباط وعرقلةعلى مدى العقد الماضي، ركزت السيا

الساحة الشمالية. وفي  نفسها في    توطيدلعسكرية وتقدم إيران نحو تحقيق القدرة النووية ا

، تمكنت إسرائيل من دفع النقاش حول القضية الفلسطينية إلى هامش األجندة  الوقت نفسه

المسرح.   صدارة  إلى  الفلسطينية  المشكلة  أعاد  الضم  خيار  لكن  والدولية.  اإلقليمية 

اإلسرائيلي الفلسطيني  الصراع  ب(  الكوروناإيران االهتمام المتجدد )وأزمة    واستغلت

النووي.  ل االتفاق  بموجب  بها  تعهدت  التي  االلتزامات  انتهاك  هذا  وقد  مواصلة  دفع 

اللجنة  ل التطور إسرائيل   ، من  الرباعية للتسوية مع الفلسطينيينالنضمام إلى مخطط 

التكتيكية  ، أن األحداث  رانية. لكنه اتضح خالل ذلك أجل إعادة التركيز على القضية اإلي

وتم توضيح هذا االتجاه خالل لعبة الحرب  تحدد االستراتيجية اإلسرائيلية.    هي التي

في  يأخذ  ال  المدى،  قصير  تفكيًرا  تعكس  إسرائيل  في  القرار  عملية صنع  أن  وبيّن 

االعتبار كافة العواقب المباشرة وغير المباشرة للتدابير الدرامية، التي تغير القواعد 

. في لعبة الحرب، تم العثور على مخرج من الفخ، ولكن من المشكوك  المقبولة للعبة

 فيه أن هذه النتيجة ستكون متاحة وعملية في الواقع أيًضا. 

 -- 

القائم بأعمال رئيس معهد دراسات األمن القومي. انضم العميد أودي ديكل إلى    أودي ديكل:)*(  

ا كبيرا. شغل أودي ديكل منصب رئيس . باعتباره باحث2012معهد دراسات األمن القومي في عام  

المفاوضات مع الفلسطينيين في عهد رئيس الوزراء أولمرت، خالل عملية أنابوليس، وركز خاللها  

عمل الطاقم وأدار لجان المفاوضات. قد شغل ديكل عددا من المناصب في الجيش اإلسرائيلي في 

ا الدولي والتخطيط  العسكري  االستخبارات والتعاون  للشعبة  مجاالت  الستراتيجي، وعمل رئيسا 

االستراتيجية في شعبة التخطيط في هيئة األركان العامة )ويشغل في إطار خدمة االحتياط منصب  

رئيس مركز التخطيط االستراتيجي(. وقبل ذلك شغل منصب رئيس قسم العالقات الخارجية وقائد  

ف البحوث  إدارة  ورئيس  العمليات  فرع  في  الخارجي  االتصال  الجوية.  وحدة  المخابرات  قسم  ي 

وترأس ديكل اللجنة الثالثية لألمم المتحدة ولبنان بعد حرب لبنان الثانية، وترأس اللجان العسكرية  

االستراتيجي   بالتنسيق  المعنية  العمل  مجموعة  رئيس  منصب  أيضا  وشغل  واألردن.  مصر  مع 

األم مفهوم  تحديث  لجنة  في  وشارك  المتحدة،  الواليات  مع  )والتشغيلي  بتركيز 2006ن  وقام   ،)

 .العمل على صياغة استراتيجية الجيش اإلسرائيلي
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شوسترمان:)**(   اإلسرائيلية    نوعا  العالقات  برنامج  ومنسق  المعهد  لمدير  باحث  مساعدة 

من   السياسية،  والعلوم  واالقتصاد  الفلسفة  مواضيع  في  البكالوريوس  شهادة  تحمل  الفلسطينية. 

الجامعة العبرية، وماجستير في العالقات الدولية مع تخصص شرق أوسطي من جامعة نيويورك  

(NYUفي إطار منحة فولبرايت الت )ي تقدمها وزارة الخارجية األمريكية . 


