
دأَب عدٌد متناٍم من املسؤولني اإلرسائيليني منذ عام 2021 عىل اقرتاح سياسات جديدة إلدارة احتاللهم يف الضفة الغربية، مبا فيها القدس الرشقية، وغزة. وهذه السياسات 

متجذرة يف مفهوم “تقليص الرصاع” الجديد الذي استحدثه املؤرخ اإلرسائييل ميكا غودمان يف 2018 كحٍل للخالف املتنامي بني ما يسمى اليسار اإلرسائييل واليمني اإلرسائييل 

عىل ما ينبغي فعله إزاء االحتالل العسكري.  

تفرتض هذه املقاربة، التي تُعدُّ نسخًة منقحة من منوذج “السالم االقتصادي” الذي تبناه بنيامني نتنياهو، أن أدوات القمع اإلرسائيلية تتسبب يف احتكاكات يومية “ال داعي 

لها” تزيد احتامالت حدوث “موجات من األعامل اإلرهابية واالشتباكات العنيفة” الفلسطينية. وهكذا فإن إرسائيل ليست مضطرة إىل تفكيك احتاللها وإمنا إىل إدارته بطريقة 

مختلفة وأقل قمًعا يف ظاهرها من خالل منح الفلسطينيني حريًة أكرب يف الحركة والتنقل داخل الضفة الغربية وزيادة فرصهم االقتصادية مع إرسائيل. وهكذا، فإن مقاربة 

“تقليص الرصاع” تخلَّت متاًما عن كل مناقشة جادة لحل الدولتني، وتسعى عوًضا عن ذلك إىل ترسيخ االحتالل العسكري اإلرسائييل للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية أو 

إرساء واقع الدولة الواحدة.

تُبني هذه الورقة السياساتية العلَّة الكامنة يف مقاربِة “تقليص الرصاع” اإلرسائيلية والسياسات االقتصادية التي تنطوي عليها. وتُحاّج بأن املقرتحات التي ال ترقى إىل مستوى 

التفكيك الكامل ألنظمة الفصل العنرصي واالحتالل واالستعامر االستيطاين اإلرسائيلية لن تُفيض إىل تحسني حياة الفلسطينيني ولن تضمن رضاهم بالوضَع الراهن.

مت مقاربة غودمان الهادفة إىل “تقليص الرصاع” من أجل متكني  دأَب النظام اإلرسائييل عىل تسخري االقتصاد للسيطرة عىل الفلسطينيني واسكاتهم. ويف هذا السياق، ُصمِّ

مراجعة بروتوكول باريس االقتصادي لعام 1994، مبا يف ذلك من خالل التعاون االقتصادي بني الفلسطينيني والنظام اإلرسائييل. وهي تقرتح أيًضا تسهيالت اقتصادية إضافية 

تهدف إىل ضامن اإلذعان السيايس الفلسطيني. وعىل سبيل املثال، يؤيد غودمان تخصيَص أراٍض إضافية تدريجيًا يف املنطقة )ج( للتعاون االقتصادي الفلسطيني اإلرسائييل، مبا 

يف ذلك االستثامر األجنبي واملدن الصناعية اإلضافية التي ستبقى يف حال إنشائها تحت السيطرة اإلرسائيلية.  

يدعو غودمان كذلك إىل إنشاء طرق لوجستية “آمنة” داخل الضفة الغربية لتسهيل عملية نقل البضائع الفلسطينية إىل األسواق اإلرسائيلية - مبوجب ما يُسمى سياسة “من 

الباب إىل الباب” - وبالتايل حفز املزيد من التجار الفلسطينيني عىل السعي من أجل إبرام اتفاقات اقتصادية مع النظام اإلرسائييل. ويدعو أيًضا إىل زيادة عدد الفلسطينيني 

العاملني يف أرايض 1948 وتنويعهم، مبا يف ذلك من غزة. ويف حني أن هاتني السياستني قد تبدوان مفيدتان للفلسطينيني، إال أنهام ترسخان الترشذم الجغرايف واالقتصادي 

الفلسطيني، واالعتامد االقتصادي عىل إرسائيل، ضمن حالٍة من الرتاجع الدائم يف التنمية. 

يَفرتض مفهوم “تقليص الرصاع” يف جوهره أنَّ سلسلًة من التحوالت، االقتصادية يف املقام األول، يف السياسة اإلرسائيلية تجاه الضفة الغربية وغزة ستقيض عىل الظروف التي 

تحفز “االشتباكات” بني الفلسطينيني وقوات االحتالل اإلرسائييل. ومن خالل التخفيف من حدة معاناة الفلسطينيني اليومية، يصبح االحتالل العسكري اإلرسائييل أكرث قابلية 

لإلدارة واالستدامة. أي أن مسألة تقرير املصري الفلسطيني من خالل إقامة الدولة تصبح مسألًة الغية، وهو ما سيعفي القادة اإلرسائيليني، عىل اختالف انتامءاتهم السياسية، 

من السؤال الدائم عامَّ يجب فعله حيال الفلسطينيني. 

تقوم مقاربة غودمان عىل مغالطة مفادها بأن الفلسطينيني سيكونون أقلَّ رغبًة يف املقاومة إذا اقتنعوا بأنهم قادرون عىل االستمتاع بالحياة يف ظل االحتالل االستعامري 

االستيطاين الدائم من خالل تقليل القيود املفروضة عىل التنقل ومنحهم املزيد من فرص التعاون االقتصادي مع النظام اإلرسائييل. وهذا افرتاٌض مشوٌه وعنرصي، قائٌم عىل 

التصور الصهيوين القديم الخاطئ بأن الفلسطينيني غوغائيون عنيفون وغري سياسيني - وليسوا شعبًا يطالب بتقرير املصري - ميكن اسكاتهم إذا ُمنحوا االمتيازات املزعومة.  

لقد انتقضت بعض جوانب مقاربة “تقليص الرصاع” بفوز حكومة نتنياهو االئتالفية اليمينية املتطرفة يف كانون األول/ديسمرب 2022. فمن ناحية، أدى تزايد القمع اإلرسائييل 

العنيف تجاه املقاومة الفلسطينية، وال سيام يف شامل الضفة الغربية، إىل تقويض خطة القضاء عىل اآلليات التي تولِّد االشتباكات. ومن ناحية أخرى، يُستبعُد أن ينصاَع 

ُح أن تستمَر  تحالُف نتنياهو املتطرف، الذي يدفع أكرث باتجاه تجريد الفلسطينيني وترشيدهم، ملقرتحات بينيت ولبيد املفرَتض بها أن “تقلص الرصاع.” ومع ذلك، يُرجَّ

اإلجراءات االقتصادية النافذة منذ 2021 يف تشكيل العالقات االقتصادية الفلسطينية اإلرسائيلية يف السنوات املقبلة.  

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

تقليص الرصاع: بيان العلة يف اسرتاتيجية إرسائيل الجديدة
 وليد َحّباس

https://www.nytimes.com/2021/09/30/world/middleeast/israel-bennett-palestinians-shrinking.html
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/04/eight-steps-shrink-israeli-palestinian-conflict/585964/
https://paxvoorvrede.nl/media/download/analysing-israels-economic-policy-towards-palestine-2012.pdf
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2022/11/special-publication-101122.pdf
https://al-shabaka.org/scenario-matrix-2/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a/
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2019/03/MitveENG_e.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00113921211024695
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00113921211024695
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%85%d8%b1-e1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/
https://www.madarcenter.org/المشهد-الإسرائيلي/تقارير،-وثائق،-تغطيات-خاصة/10514-ماذا-وراء-إنشاء-بنك-إسرائيلي-جديد-لتنظيم-العلاقة-مع-سلطة-النقد-الفلسطينية؟
https://www.madarcenter.org/images/awraq_new/awraq_pdf/awraq-75.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/20221220-the-lions-den-is-not-a-fleeting-phenomenon-an-armed-uprising-looms/
https://www.aljazeera.com/news/2023/1/31/palestinians-in-khan-al-ahmar-stand-ground-amid-displacement-plan
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2023/02/Habbas_PolicyBrief_Ar_March2023.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
https://al-shabaka.org/ar/author/walid-habbas/


ويف حني أن الحكومة االئتالفية اإلرسائيلية الجديدة مل تضع سياساتها االقتصادية تجاه الضفة الغربية وغزة بعد، فإن التزامها السافر برتسيخ االحتالل سيزيد حتاًم من معاناة 

الفلسطينيني، الذين لن يقبلوا أبًدا بهذا الواقع، حتى لو دفَع واضعوا السياسات اإلرسائيليون باتجاه اتخاذ تدابري تهدف إىل “تحسني” حياة الفلسطينيني من خالل زيادة 

مشاركتهم يف سوق العمل اإلرسائيلية، أو تيسري تنقلهم داخل الضفة الغربية. وطاملا استمَر واقع االستعامر االستيطاين اإلرسائييل والفصل العنرصي واالحتالل، فإن املقاومة 

الفلسطينية سوف تستمر.
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https://www.aljazeera.com/news/2023/1/17/three-weeks-in-israeli-government-pushes-far-right-agenda
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