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يحصل اإلسرائيليون على  051مليار دوالر ،والفلسطينيون على  21مليار دوالر
بشأن حل الدولتين على مدى العقد المقبل ،هكذا تتوقع دراسة راند
يتوقع أن يكسب االقتصاد اإلسرائيلي أكثر من  051مليار دوالر على مدى السنوات العشر المقبلة في مقابل حل الدولتين،
وهو حل محتمل للصراع الطويل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين والذي يحصل بمقتضاه الفلسطينيون على االستقالل و
تطبيع للعالقات بين اإلسرائيليين وجيرانهم ،وفقًا لدراسة جديدة أع ّدتها مؤسسة راند .أما الفلسطينيون فيحصلون على 21
مليار دوالر أمريكي ،مع ارتفاع متوسط دخل الفرد بنحو  36في المئة.
إن العودة إلى العنف ،على النقيض من ذلك ،ستكون له عواقب اقتصادية سلبية عميقة لكل من الفلسطينيين واإلسرائيليين
على مدى العقد المقبل ،مع اقتصاد إسرائيلي يفقد نحو  521مليار دوالر في الفرص االقتصادية الضائعة .أما الفلسطينيون
فيمكنهم أن يروا هبوط الناتج المحلي اإلجمالي للفرد ،بنسبة تصل إلى  46في المئة في ظل هذا السيناريو.
إن التقديرات جزء من جهد منهجي لتحديد مقدار التكاليف والفوائد االقتصادية واألمنية المحتملة لخمسة عقود مستقبلية بديلة
ضا التكاليف المحتملة التي يتحملها المجتمع الدولي
للصراع بالنسبة لالتجاهات الحالية .ويقدر الباحثون في  DNARأي ً
والنظر في األبعاد غير الملموسة ،مثل المخاطر المتصورة لألمن وتطلعات السيادة ،مما يشير إلى كيفية تأثير هذه العوامل
على مسار الصراع والجهود المبذولة لحله.
“"إننا نأمل أن يسهم تحليلنا وأدواتنا في مساعدة اإلسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع الدولي على فهم أكثر وضوحً ا للتطور
الذي تسير به االتجاهات الحالية والتعرف على تكاليف وفوائد البدائل للدورة الحالية المدمرة من الفعل ورد الفعل والتراخي
عن العمل" ،هكذا يضيف جيم روس أنتوني ،الذي شارك في توجيه الدراسة ومدير المبادرة اإلسرائيلية-الفلسطينية من قبل
راند.
إلى جانب سيناريوهات الدولتين والعودة إلى العنف ،نظرت  DNARإلى ثالثة عقود مستقبلية بديلة إضافية :انسحاب
منسق من جانب واحد من الضفة الغربية من قبل إسرائيل ،وانسحاب غير منسق حيث ال يتعاون الفلسطينيون مع الخطوات
اإلسرائيلية أحادية الجانب ،والمقاومة الال عنفية من قبل الفلسطينيين .وإذا لم يتم تنسيق االنسحاب ،فإن نقل المستوطنين
اإلسرائيليين من الضفة الغربية يفرض تكاليف اقتصادية كبيرة على إسرائيل.
في سيناريو المقاومة الال عنفية يقوم الفلسطينيون باتخاذ إجراءات للضغط االقتصادي والدولي على اإلسرائيليين – وهو
سيناريو يرى بعض المراقبين أنه مكشوف بالفعل .وفي هذه الحالة ،يمكن لإلسرائيليين أن يفقدوا  81مليار دوالر وقد يفقد
الفلسطينيين  05مليار دوالر بالنسبة إلى االتجاهات الحالية .ولكن بالمقارنة مع حل الدولتين ،فالخسائر من سيناريو المقاومة
الال عنفية تصبح أكثر إثارة :حوالي  511مليار دوالر لإلسرائيليين و  01مليار دوالر للفلسطينيين.
إن اآلثار المترتبة على االنسحاب من جانب واحد من قبل المستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية يعتمد إلى حد كبير
على درجة من التنسيق .فإذا كان اإلسرائيليون قادرين على التنسيق مع كل من الفلسطينيين والمجتمع الدولي ،فإن التأثير

الكلي على االقتصاد اإلسرائيلي سيكون ضئيال وسيستفيد االقتصاد الفلسطيني من العوائد االقتصادية مما يقرب من  8مليار
دوالر على مدى  01أعوام من الزمن .ولكن مع عدم وجود التنسيق ،فإن اإلسرائيليين سيخسرون  51مليار دوالر.
"إن حل الدولتين يتيح حتى اآلن أفضل النتائج االقتصادية لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين" ،هكذا صرّح تشارلز ريس,
المشرف المشارك في إعداد الدراسة ونائب رئيس القسم الدولي لدى راند ،وهي منظمة بحثية ال تهدف إلى الربح" .خالل
عقد من الزمن ،يرى اإلسرائيلي العادي ارتفاع دخله بنحو  5,511دوالر ،مقابل  0,111دوالر يتكسبها الفلسطينيون ،وذلك
بالمقارنة مع توقعاتنا لالتجاهات الحالية .ولكن هذا يؤتي أثره فقط بمقدار  2في المئة لكل إسرائيلي ،مقابل  60في المئة
للمتوسط الفلسطيني ،وهذا يعني أن اإلسرائيليين لديهم أقل بكثير وأن الفلسطينيين لديهم أكثر بكثير من الحوافز االقتصادية
للتحرك نحو السالم "
إن حسابات التكاليف والفوائد االقتصادية لكل سيناريو تعتمد على ابتكار يسمى "جداول حساب تكلفة الصراع ”.توفر
الجداول تفاصيل تحليلية دقيقة للتكاليف والفوائد االقتصادية لكل سيناريو ،وتتيح للمستخدمين تغيير االفتراضات من أجل
تحقيق مجموعة كاملة من سيناريوهات السياسة .وفي تحليل كل عقد مستقبلي بديل ،اعتمد الباحثون على سابقة تاريخية،
والبيانات المنشورة والمقابالت مع الخبراء ذوي الصلة باألمر.
تشكل العوامل غير االقتصادية أيضا حواجز قوية في حل هذا المأزق .باإلضافة إلى المخاطر األمنية المتصورة والتطلعات
نحو السيادة ،وهذه تشمل عدم التوازن الكبير للقوة بين إسرائيل والفلسطينيين ،فضال عن عدم وجود توافق سياسي على كال
الجانبين ،ذلك ألن االنقسامات السياسية والدينية العميقة تجعل األمر أكثر صعوبة لكسب التأييد الشعبي لحلول الوسط .وأحد
هذه األصول القوية غير الملموسة هو صراع السرد التاريخي لكل جانب ،حسبما يقول الباحثون .وفي حين أن الروايات
تحمل بعض أوجه التشابه (مشاعر العزلة واإليذاء وعدم الثقة والخيانة) ،إال أنهم في صراع جوهري.
لقد تم استعراض الدراسة في شكل مس ّودة من قبل عشرات الخبراء بما في ذلك اإلسرائيليون والفلسطينيون والمتخصصون
من بلدان أخرى .ومؤلفوهم اآلخرون هم دانيال إيجل ،وكريج بوند ،وأندرو ليبمان ،وجيف مارتيني ،وبرادلي شتاين،
وشيرا إيفرون ،وستيفن سايمون ،ولينزي آير وميري فايانا.
تكرس هذه الدراسة إلى الراحل ديفيد ك .ريتشارد ،صاحب الرؤية السخية ،الذي شاركته في تقديمها زوجته كارول.
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