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لا  إوتوقف المفاوضات التي كانت جارية في القاارر  لتتولا   وقف إطالق النار األخيربعد انهيار 
مااا القاااد  محاولااة ايتيااا  القا ااد محمااد الضاايف وايتيااا   ال ااة قاا  اتفاااق تهد ااة طوياا  األمااد  

رد تاكماا  رناا  حاجاة لتبحاي فاي السايناريورات المحتمتاة ؛لاديا القساا ا العسكرييا في كتا    ز
 .أدناه

 

 استمرار المقاومة بما يشبه حرب استنزاف ضد إسرائيل :السيناريو األول

طالقذساصوو سىيوذ اوولسلهذسا وول يذ اع يوولذووولذ و وويذووويذإيقوو هذاوولسذساروويعلىي ذتموورذسروواوىسىذساوقل ووو ذ وو
إلج ووولىذم  وووو ذعاعيووولا ذتمووورذا ووو  ذساوطلاووو ذذ؛لذوووويذ وووالذ  ذسا ووو  ذ  ذ  ذو وووليسعطالا وووذعوميووول سا

ذ.طالقذرىسحذسألرىىس ذسا مرطيعي ذ  اهذساعد سيذ ىفعذسامصلىذ سإلتولىذ ذ

سااعع ذسإلروىسليم ذ ساالالفول ذسااو ذارواعىذدسالو ذذجىسءش ذو ل  ل ذساقلاىلذيطىحذالسذساريعلىي ذفولذ
ذهرع ذ  ذطىهذا ىضذشى ط اللىج لذم  ذسااليلىس ذسإلرىسليمي ذإاسءذسامى ،ذ ذسام  و ذسإلرىسليمي ذ

ذ س و ف ذظ ذتودهذمروهذساموى ذ شو  ذ،ذسامى ذتمرذطل ا ذساو ل  ل ف ذساا ذتجاذتيذفى  لذ
 ووعذ يذساوقل وو ذذ، ذسإل لدلذسا شىي ذ ساجىسلهذ ودذسإلعرولعي   لاى هذويذتوميذ.ويذساطىفييذ  اصلا ذ

ساواوثمو ذ إ وعلهذساوقل وو ذ  روىذإىسدا ولذ تاا ولذتويذذسهذإروىسلي ذوويذساعود سيسراطلت ذإفشول ذ اود
فشول ذساوصولام ذسا طعيو  ساصوو دذسألروط ى ذ ساوقل وو ذسا لروم ذسااو ذذإاورذجلعو ذ،سامل ع ذساشع ي ذ س 

،ذتمووورذساا دلووو ا ووولذو سفقذاوووهذاووواو يذوووويذامقيوووقذ اووودسف لذا ووو إالذ ع ووولذذ،  ووود ذإروووىسلي ذالروووللىذفلدمووو 
ذ.ارذسا لقذط ي ذسألودإو ل  ل ذاما ص ذذ سادال  ذف 

ياي ذسراعاسهذإرىسلي ذوويذالوال ذفوىضذاودىذوويذساشوم ذ،ذألعهذ ثىذاموقل و  يذالسذساريعلىي ذوعلر ذإ
وو،ذتموورذج  ا وولذسادسالميوو  وععووهذ ساا ديوودذذاوولاسذرووامل  ذإرووىسلي ذ؛لذفوو ذورووا طعل ذ ووالهذ ووالالص ص 

 وى ل ذا يو ذاودفعذسا مروطيعيييذذها جيو لتاولدذاليلىذسامى ذسا ىي ذ سمواال ذاطولغذ وال،ذ ساشوى غذفو ذ
إروىسلي ذفو ذذعج اولسذاوهذ س ذذ.اورذطل او ذساو ل  ول ذ ا و  ذساشوى طذسإلروىسليمي إإليقلهذسامى ذ ساع دلذ

ذ.ا ريعذسامى الا ذإارذسالراعاسهذرمى ذ اهذ



س ايل ذساقلدلذساثالث ذ عدذ دىذإرىسليم ذ لراالدسهذساا دلو ذذتق ذلالص ص ذ،ذ ويذساصع ذتمرذساوقل و
ارذساو ل  ل ذا و ذ يذامقويذساعود ذإاق  ذساع دلذ يذذ،ساعومي ذ اومل ا ذس ايل ذسا يهذهامام يىذا ل

وولذذووويذساصووع  ذذ.جوواءذو ووهذوع وولذتموورذسألاوو ذاق وو  ذساشووى طذسا مرووطيعي ذ  ذسلذيجعمووهذوروواعد ذدىر وو  ي  
ذ.د يذسعاقلهذفمرطيع ذ  ذ ت دذ امقيقذ  ذ  ذجاءذويذساوطلا ذسا مرطيعي ويذسذف ى ذساع دلذ

 ا ع ولذذ،رو ل ذإعرولعي د يذسا ولقذألوويذا ودلل ذيا ويذالسذساريعلىي ذإو لعي ذمص  ذا دل ذ  ذ ولذ
ووويذاوورذا دلو ذوويذجلعوو ذ سمودذإيذدتو سذ ذ عوولسذ اىسءذإروىسليميفذ.عى و ذاالع يوولىذفو ذ  ذامظو وا قورذ
اوورذد يذو ساجلعوو ذذتموورذ روول ذ يذتوودهذسااوواسه،ذتووولىاروو يال ذإعروولعي ذ فيووولذيالوو ذسإل ل  وول ،ذ س 

ذ.ف ذساىد ا ىذإلرىسلي ذشىتي ذد اي ذذي فىسا مرطيع ذ

ذ
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ه،ذورولمل ذ سروع ذوعوامى ذسا ىي ذ سارع ذالماال ذاطولغذ والذ  ذيا ويذالسذساريعلىي ذساع دلذإارذس
 سااروميهذ لاشووى طذذطوالقذساصو سىيوإدفع ولذإليقوولهذ ذ جيوهذ وى  ذالصووو ذاموقل وو ذ ىدت ولذاوويذ جو ذ
ذ.سإلرىسليمي 

،ذ ا  ودذالرووللىذفلدموو جووياذسالموواال ذذ ولسا ىيوو ذسااوو ذجى ذساعوميو لذ عوودذاولسذساروويعلىي ذوروا عدذإرووىسليمي ذ
ساا صووي ذإاوورذدفووعذىلووي ذايلوو ذ ى ووليذجووياذسالموواال ذساوول ذذ،ذسألوووىاووهذياقوودهذإالذوروولف ذاميموو وووعذ عووهذ
تعلصىذ ارىي هذجاولغذسا ل يع ذسإلرىسليم ذسال ذسا و ذ ولذظ ىذف ذساوم ىذساورى ذال)امم  و ذ

 عودهذساودال  ذفو ذذ(فو ذسام  وو ذساولييذيطولا  يذ لامروهذساعرو ى ذهموىس ذالصو وإلذوقى  ذويذعاعيلا 
إ وولف ذ.ذإروىسلي ذالالهذساقامورذ ساجىمور،ذإلذرووا  دذىسلي ألع ولذرووا  يذط يمو ذ و م و ذإلروذ،موى ذ ىيو 
ا وووولذاوووودستيل ذ اليووووو ذععاقوووودذ يذاوووولسذساروووويعلىي ذورووووا عدذأليذإتوووولدلذسموووواال ذ ووووالذرووووا  يذذ،إاوووورذلاووووس
 ااسيدذساوقلطع ذا لذذتمرذإرىسلي ساد اي ذلذفيولذياعمقذ  ىضذساعاا ذالص ص ذ،ذتى ي ذ د اي فمرطيعي ذ ذ

ذ. سماول ذفىضذساعق  ل ذتمي ل



ج ووىذساقيوولدلذسا مرووطيعي ذتموورذساالووللذي ووالذاوودذاطوولغذتوولدلذسموواال ذإذساشووى غذفوو ذمووى ذ ىيوو ذ  وودهذيإ
الذا سجهذالطىذسارق طذشع ي لذاىسىس ذالذااس ذااجع ذساالللال ارذوم و ذساجعليل ذإسالع ولهذذ:وع لذ، س 

ذ،وعوو سااعروويقذسأل اووهذ،ذ ذاوورذسعا ل وو إذ سروواوىسىذ اصوولتدذساوقل ووو ذساشووع ي ذسااوو ذاوودذاصوو ذ،ساد ايوو 
 فوىضذساعق  ول ذتمي ولذجوىسءذجىسلو وولذذاورذوقلطعا ولذ والمقا ولإ ساودت لذذ، روم ذسالتاوىسهذ إروىسلي 

ذإ وولف ذإاوورذاشوو ي ذاجعوو ذامقيووقذد ايوو ذ و جوو ذاووىسىذووويذوجموو ذمقوو قذسإلعروولي،ذ،ساروول ق ذ ساالمقوو 
مرو ذذالالهذشو يدذاورذتشوىلإتولدلذسمواال ذ والذيو ويذ يذاصو ذإ يذالروللىذسا مروطيعيييذوويذذالريول

ذ. عضذسااقديىس 

ولذ سذ  رومطا لذفو ذ والذوروا عد ذذ"موول "و وى  ذال وي ذاوذه ولذيجع ذسماال ذاطلغذ الذ  ذا جيو يذي  
 اطووعذساطىيووقذتموورذايوولهذد اوو ذذ،إرووىسلي ذاىيوودذو سصووم ذالطا وولذ  صوو ذاطوولغذ ووالذتوويذسا وو  ذسا ى يوو 

 و ذ ذوولذيع  و ذ يذالذاق و ذرومط  ثوىذو لسذ وع  ذإ  ذذ"موول "لسذرقط ذرومط ذإ االشرذ،ذفمرطيعي 
لسذفعموو ذلاووسذرووا قدذووولذا قوورذا وولذووويذشووىتي ذإألع وولذ،ذمي ووولايذ يذاعوو دذتموورذظ ووىذساوود ل ل ذسإلرووىسلي

ذهالووىذووولذاىيوودالذ اوو ،ذاطوولغذ ووالإاوورذ اوولسذيععوو ذتوو دلذسالموواال ذساو لشووىذذ ع وو لذشووع  ذ وصوودساي ،
اروودذسا ووىسذذساوول ذريعشوو ذ عوودذذ"مووول "لذووويذ ثووىذاطىف وو إرووىسلي ذالشووي ذووويذاقوودهذفصوولل ذ وجو توول ذ

ذذ.  ذولاي  تدهذاقدهذرمط ذذ"مول "سع يلىذرمط ذ

 ا  ذا  يذساعع سيذذ،ا وليذسراوىسىذسالعقرلهذسا مرطيع ذ"مول "ارذسراوىسىذرمط ذإرىسلي ذ ملج ذإ
ذووي"ذاود ءذوقل و ذاود ء"ساورؤ  ذتيذ وليذسالراوىسىذ لا لقذساا دلو ذووعذإروىسلي ذسااو ذاىيودذوعلداو ذ

ذ.ساااسول ذريلري ،ذ اللص ذويذد يذالىى سرامقلال ذد يذساااسول ذ  ذ

ذ

 اللجوء إلى مجلس األمن: ناريو الثالثيالس

اولسذسارويعلىي ذذه روياقد.ذإصدسىذاوىسىذومواهيق هذالسذساريعلىي ذتمرذسامج ءذإارذوجم ذسألويذويذ ج ذ
اووورذإاما صوو ذذاىتلاووولذوصووىساىسويووو ذالرووالعلهذساو ل  وول ذسااوورذ  ثووىذفوو ذموول ذتووودهذعجوولحذساج وو دذ

ذ.مارذيعج ذهارذا   ذساطىفييذاإار ي ،ذ ا ذ ملج ذ



سذياموووود ذتوووويذسرووووالعلهذساو ل  وووول ذسا مرووووطيعي ذلسذا ووووويذ عوووود ذإإرووووىسلي ذالذا  وووو ذاوووولسذساروووويعلىي ذ
سألاولعيوو ذسا ىعرووي ذ) ووولذجوولءذفوو ذساو وولدىلذ،ذ76ذسإلرووىسليمي ذإلالووو ذد اوو ذفمرووطيعي ذتموورذ روول ذموود د

 ألع وولذيو وويذ يذاقيوودذيوودذإرووىسلي ذفوو ذشوويذتوود سيذ  ذاع يوولذس ايوولال ذ  ذجلىيوو ذساام وويى،ذذ(عجميايوو سإل
 وووعذلاووس،ذالذيو وويذإرووقلطذاوولسذساروويعلىي ذفوو ذظوو ذسألع وولءذتوويذورووعرذذ.سجايلموول ذ  ذفووىضذمصوولى

ذ. ويى  ذااقديهذوقاىحذإارذوجم ذسألويذادذيقاى ذ  ثىذويذساو اهذسإلرىسليم 

ذيروووو ل  ذذ،وووويذيرووول  ذ يع ووولذ  وووييذسالمووواال اوووىسىذوووويذوجمووو ذسأل  ذذ وووولذ يذساوقل وووو ذاوووام ظذتمووور
دالوول ذإرووىسلي ذفوو ذإتووول ذساعدسليوو ذ  ذووويذالووال ذساموودي ذتوويذسألالالفوولذامقوولع يذساوود ا ،ذذ"سإلىاوول "و وو

لذفيولذياعمقذ  ا ذساوعل ىذ اصديىذ سرايىسدذسا  للعذ سإلتوولىذ ووى ىذسألفوىسدذلال  وذ،سااىاي ل ذساالمق 
يل  وو  ى ووطذسااقوودهذ شووى طذااعمووقذ وو دسءذساروومط ذذ، ذساموو لوو فصوو ذساق ووليلذتوويذ ع وو لذساوو عضذ اجاذذ،ل س 

توولدلذ عوولءذسألذ، عوواغذرووالحذساوقل ووو   ووولذاالشوورذذع وولق،  ذوعووعذاطوو يىذاوودىسا لذ اعوو يضذالرووللىالذ س 
لذساوقل و ذ ويذومل ال ذ  ذسا اع ذ يع لذ  ذ يع لذ  ييذسارومط ذفو ذظو ذتودهذامقيوقذ مودلذ طعيو ذ ي  

ذ.الىالاجع ذ  ذسا صلل ذاشعىذ يذسارمط ذاوثم لذ الذاراالدهذ دالذ اصلا ذفصي ذ دذذقيقي م

ذ

 لى تسويةإالتوصل : السيناريو الرابع

ووي قوورذ اوورذساا وول ضذإلذ ووداي ذسروواوىسىذساطووىفييذ لااورووسذ لا روولط ذساوصووىي ذ ساعوو دلذاوولسذسارووعلىي ذاللو 
 سااوو ذ مووىا ذذ،ساو ل  وول ذسااوو ذجووى ذفوو ذساقوولاىلإايووهذذ ووولذا صووم ذ،تموورذ روول ذساو وولدىلذساوصووىي 

لذا ووو ذاىسجوووعذعاعيووولا ذفووو ذظووو ذساواسيووودس ذ سا ووو  طل ذسااووو ذياعوووىضذا ووولذوووويذدسالووو ذسام  وووو ذاقووودو ذ
ذ. اللىج ل

روو ل ذ يدي ا جيوو ذ ريلرووي ذووويذالذيىيوودذ  ذا وول ضذو لشووىذ  ذ يووىذألذسإلرووىسليمي ذاعوولسذفوو ذسام  ووو 
 سام  وو ذسإلروىسليمي ذاوهذاعاوىهذ م  وو ذسا فولقذذ،عجولاإتطولءذساوقل وو ذ  ذإ الذذ،"مول "و لشىذوعذ

تطوولءذد ىذماوورذإ اعوولسذ اىسءذالذيىيوود يذ وود ذس يذ ع وولذرا ووطىذاماعلووو ذوع وول،ذيسا فوولقذساوو طع ،ذ ذ
فو ذذ،الوىىذوويذسارويعلىي ال ذسأل  ثىذسماوولال ذ ذلذ ا يذريعلىي ذساار ي ذي قرذوطى م ذذ،  ذولاي ارمط ذ



توودهذوالءووو ذسأل  وولغذساعى يوو ذاموقل ووو ذ توودهذاوو فيىذساعوووقذسإلروواىسايج ذا وولذفوو ذظوو ذاجوولل ذذ وو ء
ساومووول ىذساعى يووو ذ سإلاميويووو ذ ساالصووو و ذسامورووول ي ذساوصوووىي ،ذ تووودهذإعجووولاذ مووودلذ طعيووو ذفمروووطيعي ذ

ذ.مقيقي ذ لاى هذويذسإلعجلاس ذساومو ر ذساا ذامقق ذف ذالسذسالاجله

 يىيودسيذذ،يذساطىفييذا  دسذالرللىذ  يىلذى هذتودهذسااعلرو ذفو ذساالروللى ذ ولذيعااذويذالسذساريعلىي 
لذوعلر  لذا اهذساموى ،ذ ووعذذ،الوىىالوىىذفو ذظو ذصوع   ذسااليولىس ذسأل  الذيىيودسيذاقوديهذالروللىذوالىج 

وقل و ذذيجعمهذ  ثوىذاودىلذتمورذسالماوول تمرذمقذ وظم هذ وراعدذاما مي ذذه يذإيوليذسا مرطيع ذ  ع
ساوقل ووو ذذهيذووولذمققاوووو وويذ يذاامقووقذسااروو ي ذألووويذسااوولاسذذ. ذا وومي ساوروواعدذألسإلرووىسليم ذ يووىذ

 رووووي  يذاووووهذالثوووولىذإروووواىسايجي ذفمرووووطيعي ل،ذ تموووورذصووووعيدذساعالاوووول ذسا مرووووطيعي ذذيو ووووهذجوووودس ذماوووورذس 
سإلرىسليمي ذ ساو سج ل ذساريلري ذ ساعر ىي ذساقلدو ،ذ  ضذساعظىذتيذو و يذ شوى طذ اوهذإطوالقذ

ذ.ساعلىذساقلده

ووذ،جوواءذو ووهذووويذوطلا  وولرارووعرذساوقل ووو ذتموورذسألاوو ذاامقيووقذذماوورذامصوو ذسااروو ي  لذفيووولذالص ص 
جواءذوويذوطلا  ولذرارعرذإرىسلي ذتمورذسألاو ذاامقيوقذ ذذ، سإلتولى فا ذساوعل ىذياعمقذ ىفعذسامصلىذ

ذريال ووعفذووولذو  وو غذسألرووىى ذ.هاطوو يىذذعفيووولذياعمووقذ لاويعوولءذ ساوطوولىذ عوواغذرووالحذساوقل ووو ذ  ذوعوو
ذ.جديدلذاو ل  ل ذالمق ذإلاولهذص ق ذا لد ذ رىى

فاوىس ذ اوهذوويذا لذ طو  ذودو ا م ذ  ذيو يذ يذيامققذالسذساريعلىي ذويذالال ذسالا لقذتمرذا دل ذ
اللذساوطلا ذسا مرطيعي ذ  ذجاءذوع لذ   ي ذ د اي ذيىذوقل  ذ ولعل ذوصىي ذ  وذ،سارل ق ذإطالقذساعلى
اي ذعّصهذ ا ذا ذ ذسا لقذسا وليذسامقيق ذألوعىف ذساجويعذ يذف ذ  ءذذ،ف ذ  ذار ي  لالتا لىذ

اويووواسيذساقووو ى،ذوووولذذلذيجوووى ذاط يقوووهذتمووورذسألىضذسعع ووول جيووودذ  ذرووو ء،ذ س ووو ذ  ذ ووولوض،ذأليذوووو
اوودسفعذتوويذع روو لذ و اروو لا لذساوقل ووو ذ يذذهاوو فيىذويوواسيذاوو ىذاروواطيعذفيوويجعوو ذسألوووىذساملرووهذاوو ذ

ذ.  ذسادفلغذسا عل ذإلسذفى  ذتمي لذسامى ذسامى ا لذتمرذساع دلذإارذىذ اد



اعويوقذسا مودلذسا مروطيعي ذا و ذا و يذ مودلذمقيقيو ذا ولذايولدلذ سمودلذ  ىعولو ذف ذالسذسارويلق،ذي ارو ذ
 اويوو ذملرووو ذفوو ذامقيووقذوطلاوو ذساوقل ووو ،ذروو سءذعوو ذذا سرووهذوشوواى  ذ تموورذ روول ذشووىس  ذريلرووي 
ذ.تمي لذ ش  ذ س  ذف ذسالا لقذ  ذاهذيع 

ذ

 وصياتتال

 وووى ىلذسام ووولظذتمووورذ مووودلذسا فووودذسا مروووطيع ذساوشووواىسذتمووورذالتووودلذسااوروووسذ وطلاووو ذساوقل وووو ذذ.أوًل 
ذ.ساوا قذتمي لذ ساوا وع ذف ذساول ىلذساا ريىي ذام ىا ذساوصىي ذف ذصي ا لذسأل ارذ سألاليىل

سإلطووولىذ)سإلروووىسغذفووو ذاجرووويدذ مووودلذ طعيووو ذمقيقيووو ذوووويذالوووال ذاشووو ي ذايووولدلذفمروووطيعي ذ سمووودلذذ. انًياااا
تمرذ رل ذ ىعلو ذساق سرهذساوشاى  ذ شوىس  ذريلروي ،ذ وولذي وويذ يذا و يذسارومط ذ(ذساقيلد ذساوؤا 

ايلدلذاوثو ذ.ذساا ذراامو ذساورؤ اي ذف ذاطلغذ الذ ص ىلذتلو ،ذ تيذإتلدلذسإلتولىذ ص ىلذاللص 
ذ".مول "سا  ذسا مرطيع ذ اي ذومل ا ذا  ذسالعقرلهذ ساصىسغذ ييذرمط ذت ل ذ رمط ذ

تموورذالتوودلذإتطوولءذسأل ا يوو ذاموشووى غذذ(ساموروول ي ذساوصووىي )ساعووو ذتموورذاصوومي ذساعالاوول ذذ. ال ًااا
ذ.سا طع ذسا مرطيع ذتمرذ  ذستا لىذالالى

تمورذساموود دذووويذشووىسهذروطيع ذساوصووى ذتمورذفووا ذوع ووىذىفو ذ سإلساعووو ذووويذ جو ذسالا وولقذسا م.ذبًعاارا
ذ.ساا ذاوث ذساجويعذا  ذ فىسدذسامى ذساىللر ذ و ظ  ذسارمط ذسا سمدل


