
نظرة عامة

دأَب عدٌد 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” الذي استحدثه 

املؤرخ اإلرسائييل ميخا غودمان يف عام 2018 والذي يويص بإدارة “الرصاع 

بحيث ال يرقى إىل درجة الحرب، مع تحسني حياة السكان الفلسطينيني.” 

تهدف هذه املقاربة التي تُعدُّ نسخًة منقحة من منوذج “السالم 

االقتصادي” الذي تبناه بنيامني نتنياهو إىل ترسيخ االحتالل العسكري 

اإلرسائييل للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية من جهة ومنع الوصول 

اىل واقع الدولة الواحدة. وبخالف اسرتاتيجية “السالم االقتصادي”، فإن 

مقاربة “تقليص الرصاع” مصممة لتقليل “موجات اإلرهاب واالشتباكات 

العنيفة” الفلسطينية من خالل توسيع مزعوم لحريات الفلسطينيني ضمن 

نظام الفصل العنرصي اإلرسائييل.

تبني هذه الورقة السياساتية العلة الكامنة يف مقاربة “تقليص الرصاع” 

اإلرسائيلية والتغريات السياساتية التي تنطوي عليها. وتبحث يف القرارات 

االقتصادية الجديدة التي اتخذتها الحكومة اإلرسائيلية تجاه الضفة 

الغربية وغزة، وتبني تداعياتها الخطرية املحتملة عىل الفلسطينيني. 

وتحاجج بأن األجندات اإلرسائيلية 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.1

تبيان مفهوم “تقليص الرصاع”

استحدث غودمان مفهوم “تقليص الرصاع” كحل للخالف املتنامي بني ما 

يسمى اليسار اإلرسائييل الداعي إىل إنهاء االحتالل اإلرسائييل درًءا لواقع 

الفصل العنرصي القائم عىل الدولة الواحدة، واليمني اإلرسائييل املعارض 

ألي انسحاب إرسائييل من األرايض املحتلة عام 1967. 

1. قام املؤلف بجميع الرتجامت عن املصادر العربية الواردة يف هذه الورقة السياساتية.

وال بد من النظر إىل هذه املقاربة عىل أنها نسخة جديدة من سالفتها 

خت  اسرتاتيجية “إدارة الرصاع” من خالل “السالم االقتصادي.” فقد رسَّ

السياسات التي ُوضعت من خالل اجندة “السالم اإلقتصادي” التبعية 

االقتصادية الفلسطينية للنظام اإلرسائييل، ويف نفس الوقت مل تتواىن عن 

استخدام األساليب العسكرية القمعية ضد الفلسطينيني. 

عىل النقيض من ذلك، يَفرتض نهج “تقليص الرصاع” أن أدوات القمع 

اإلرسائيلية تتسبب يف احتكاكات يومية “ال داعي لها” تزيد احتامالت 

تنامي “املظامل” فلسطينية، وتؤدي بالتايل إىل اشتباكات عنيفة. ومبوجب 

هذه االسرتاتيجية، ال يحتاج النظام اإلرسائييل إىل تفكيك احتالله، وإمنا 

إىل إدارته عىل نحو مختلف وأقل قمًعا يف ظاهره. وهكذا، فإن مقاربة 

“تقليص الرصاع” تخلَّت متاًما عن كل مناقشة جادة لحل الدولتني.

لقد استُحدثت سياسات “السالم االقتصادي” لزيادة االعتامد االقتصادي 

الفلسطيني عىل إرسائيل تحت غطاء الدولتني إليجاد رشيحٍة من املجتمع 

الفلسطيني متواطئٍة مع استمرار الوضع الراهن. واألهم من ذلك هو أن 

هذه السياسات أوجدت نخبًة اقتصادية فلسطينية ِمطواعة عملت مبوازاة 

سلطات االحتالل اإلرسائييل من أجل قمع الشارع الفلسطيني املاُمنع 

قمًعا عنيًفا. ومل يتضمن نهج “السالم االقتصادي” بنوًدا لتخفيف معاناة 

الفلسطينيني تحت االحتالل العسكري اإلرسائييل. 

ويف حني أن منوذج “تقليص الرصاع” يواصل انتهاج سياسات اقتصادية 

مامثلة، فإنه يقرتح ُسباًل ميكن من خاللها االعرتاف “برغبة الشارع 

الفلسطيني يف نيل حقوقه املدنية الكاملة” دون أن تُضطَر إرسائيل إىل 

إنهاء احتاللها، ودون االعرتاف بحدود ذات سيادة فلسطينية. وعليه، 

فإن توفري تسهيالت اقتصادية للفلسطينيني، ومنحهم حريًة أكرب يف 

التنقل داخل الضفة الغربية والوصول إىل العامل الخارجي، هو جزء 

من اسرتاتيجية إرسائيلية أشمل تهدف إىل الحّد من التظلامت املنبثقة 

من االحتالل من أجل إدامته. ويستند هذا إىل االفرتاض العنرصي بأن 

الفلسطينيني سوف يرضخون لالحتالل االستعامري االستيطاين اإلرسائييل 

فت آليات القمع وأُخفيت أكرث. إذا ُخفِّ

مارس 2023

تقليص الرصاع: بيان العلة يف اسرتاتيجية إرسائيل الجديدة
وليد َحّباس

موجز سياساتي
C

ontact@
A

l-Shabaka.org
w

w
w

.A
l-Shabaka.org

1

https://www.nytimes.com/2021/09/30/world/middleeast/israel-bennett-palestinians-shrinking.html
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://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2022/11/special-publication-101122.pdf
https://paxvoorvrede.nl/media/download/analysing-israels-economic-policy-towards-palestine-2012.pdf
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://www.nytimes.com/2021/09/30/world/middleeast/israel-bennett-palestinians-shrinking.html
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2022/11/special-publication-101122.pdf
https://al-shabaka.org/scenario-matrix-2/
https://www.nytimes.com/2022/11/09/world/middleeast/israel-left-netanyahu.html
https://www.mei.edu/publications/economic-peace-west-bank-and-fayyad-plan-are-they-working
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a5%d8%b1%d8%ab-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3/
https://al-shabaka.org/profiles/%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%b3/


تفرتض مقاربة “تقليص الرصاع” يف جوهرها افرتاًضا خاطئًا بأن املقاومة 

الفلسطينية هي مقاومة ال سياسية وال عالقة لها بالنضال من أجل التحرر 

من الفصل العنرصي واالحتالل اإلرسائيليني، وإمنا تعتقد بأن معظم 

املواجهات العنيفة بني الفلسطينيني واإلرسائيليني تنبع من الظروف املريرة 

التي يعيشها الفلسطينيون. وهكذا تفرتض املقاربة بأن االحتالل اإلرسائييل 

ليس هو ما يُديم الرصاع، وإمنا الطريقة التي يُدار بها من خالل القمع 

العلني للفلسطينيني. وعليه، فإن إعادة صياغة االحتالل لجعل الحياة 

“أسهل” عىل الفلسطينيني قد يؤدي إىل “تقليص الرصاع” - مع ضامن 

استمرار االحتالل. 

عىل الرغم من محاوالت غودمان لجرس الهوة بني مكونات الطيف السيايس 

اإلرسائييل من خالل هذه املقاربة، إال أن “اليسار” اإلرسائييل آخذ بالتاليش 

برسعة، وميكن القول إن القيادة اإلرسائيلية الحالية باتت منقسمة بني 

اليمني الرباغاميت واليمني املتطرف، وكالهام يرفض املفاوضات السياسية 

وإقامة الدولة الفلسطينية. لذا، فإن أي إجراءات إرسائيلية جديدة “لتقليص 

الرصاع” - من خالل تخفيف األساليب العسكرية القمعية أو زيادة فرص 

الفلسطينيني االقتصادية - هي بالرضورة وسيلة إلدامة الوضع الراهن 

لالحتالل اإلرسائييل يف الضفة الغربية وغزة.

وهم الحرية 

أطلقت مجموعٌة من الطالب والسياسيني اإلرسائيليني الشباب “مبادرة 

تقليص الرصاع” يف عام 2019 بناًء عىل توصيات غودمان الثامن من أجل 

“تحسني” حياة الفلسطينيني مبا ينفع إرسائيل. ومنذ ذلك الحني، شارك 

أعضاء املبادرة يف معظم جلسات الكنيست التي ناقشت أمور تتعلق 

باالقتصاد الفلسطيني واملنطقة )ج( من الضفة الغربية وغزة. وتتجىل 

مقاربة “تقليص الرصاع” يف الربنامج االنتخايب لحزب األمل الجديد، وقد 

دافع عنها اليميني نفتايل بينيت )عن حزب ميينا السابق( وما يُسمى 

بالوسطي يائري لبيد )زعيم حزب “يوجد مستقبل”( عىل حد سواء.

تهدف التوصيات األربع األوىل من توصيات غودمان إىل زيادة الشعور 

بالحرية لدى الفلسطينيني تحت االحتالل. أوالً، يدعو غودمان إىل وضع 

خطة عسكرية إرسائيلية لربط جميع الكانتونات الفلسطينية يف املنطقتني 

)أ( و )ب( بطرق جديدة. 

2. يُستبعد جًدا أن تستمر مقرتحات التوسع يف بناء مساكن الفلسطينيني يف ظل النظام اإلرسائييل الجديد. 

ويقوم اقرتاحه هذا عىل حقيقة أن محدودية التنقل داخل الضفة الغربية 

تجعل حياة الفلسطينيني صعبة وعسرية ألنهم يواجهون عىل الدوام نقاط 

التفتيش اإلرسائيلية واملستوطنات والدوريات العسكرية وحواجز الطرق. 

ولذا فإن خلق طرق متصلة وأكرث كفاءًة يف االستخدام ومقترصة عىل 

استخدام الفلسطينيني من شأنها أن تُخفي البنية التحتية لالحتالل، وهو ما 

سيمنح الفلسطينيني شعوًرا بأن االحتالل قد اختفى بطريقة ما.

يقرتح غودمان أيًضا نقَل أجزاء من املنطقة )ج( إىل املنطقة )أ( لتمكني 

الفلسطينيني من توسيع مساكنهم حسب الحاجة. غري أن ذلك ال يعني 

انسحابًا إرسائيليًا تدريجيًا من املنطقة )ج(، بل يعني أن إرسائيل مستعدة 

لنقل أجزاء محدودة من املنطقة )ج( إىل الفلسطينيني ألنها مجاورة لقراهم 

وال تصلح للتوسع االستيطاين. 

فضاًل عىل أن الفلسطينيني يدركون برسعة أن هذه البادرات غالبًا ما 

ترتبط بالتوسع االستيطاين اإلرسائييل. فقد وافقت الحكومة اإلرسائيلية يف 

2021، وألول مرة منذ 20 عاًما، عىل بناء ما يزيد عىل 1,000 وحدة سكنية 

للفلسطينيني يف املنطقة )ج( بعد أيام فقط من موافقتها عىل بناء 2,200 

وحدة استيطانية إرسائيلية يف املنطقة )ج( أيًضا. وهكذا ميكن القول إن 

نقل أي جزء من املنطقة )ج( إىل املنطقة )أ( لبناء مساكن للفلسطينيني، 

يف حال ترافق مع توسيع االستيطان اإلرسائييل، من شأنه أن يعزز املقاومة 

الفلسطينية.2 

تقتيض اسرتاتيجية “تقليص الرصاع” تسهيل اتصال الفلسطينيني بالعامل 

الخارجي. ولهذه الغاية، يقرتح غودمان منح الفلسطينيني حرية الوصول 

إىل املطارات اإلرسائيلية. وقد أخذ النظام اإلرسائييل خطوًة يف هذا االتجاه 

يف عام 2022، حيث سَمَح للفلسطينيني من الضفة الغربية بالسفر عرب 

مطار رامون الواقع يف جنوب النقب. ويف حني أن هذه الخطوة تبدو 

مفيدًة يف ظاهرها، إال أنها ال تؤدي إال إىل زيادة السيطرة اإلرسائيلية عىل 

الفلسطينيني، حيث إن الوصول إىل مطار رامون يقتيض من الفلسطينيني 

استخدام البنية التحتية للمواصالت اإلرسائيلية، األمر الذي يدفع النظام 

اإلرسائييل إىل زيادة آليات املراقبة املستخدمة لديه.

أخريًا، يقرتح غودمان توصيًة تناقض توجهات الحكومات اإلرسائيلية بحيث 

تدعَم إرسائيُل الجهوَد الدبلوماسية الفلسطينية لنيل االعرتاف الدويل بدولة 

فلسطني، ولكن دون االعرتاف بحدود تلك الدولة. ويف حني أن االعرتاف 

بالدولة من شأنه أن “يعزز إحساس الفلسطينيني بالحرية واالستقالل”، 

يوضح غودمان أن عدم االعرتاف بالحدود من شأنه أن يسهل عمل قوات 

االحتالل اإلرسائييل يف الضفة الغربية، بحيث ال تُعدُّ االقتحامات اإلرسائيلية 

انتهاكات ألراض سيادية - وهو عنرص مهم من مقرتحه األصيل باللغة 

العربية ُحذف من الرتجمة اإلنجليزية. 
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“تفرتض مقاربة ‘تقليص الرصاع’ يف جوهرها افرتاًضا 
خاطئًا بأن املقاومة الفلسطينية هي مقاومة ال 

سياسية وال عالقة لها بالنضال من أجل التحرر من 
الفصل العنرصي واالحتالل اإلرسائيليني.”
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وبغض النظر عن ذلك، فإن من غري املرجح أن تدعم إرسائيل الدولة 

الفلسطينية مهام كان النظام اإلرسائييل الحاكم، وال سيام يف ظل 

الحكومة االئتالفية اإلرسائيلية اليمينية املتطرفة الجديدة. 

العنارص االقتصادية يف مقاربة “تقليص الرصاع”

دأَب النظاُم اإلرسائييل عىل تسخري االقتصاد للسيطرة عىل الفلسطينيني 

واسكاتهم. وهذا ما ينص عليه بروتوكول باريس االقتصادي لعام 1994، 

وهو اتفاق مربم بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية يوحي بوجود 

استقالل اقتصادي فلسطيني بينام يجعل الفلسطينيني معتمدين 

اقتصاديًا عىل النظام اإلرسائييل. فعىل مدار السنوات الخمس املاضية، 

اقترَص كلُّ ما فعلته القيادة اإلرسائيلية عىل تطوير منوذج نتنياهو 

“للسالم االقتصادي” الذي يقع مبارشًة ضمن إطار بروتوكول باريس 

االقتصادي. 

إن أي سياسات اقتصادية إرسائيلية جديدة متنح التجار والعامل 

الفلسطينيني فرًصا للتنقل والتعاون مع إرسائيل من أجل رفع مستوى 

معيشتهم عىل حد زعمها - وبالتايل “تقليص الرصاع” - هي يف أساسها 

خاطئة وغري منطقية، وال بد من فهمها عىل أنها وسيلة لرتسيخ الترشذم 

الجغرايف واالقتصادي الفلسطيني، واالعتامد االقتصادي عىل إرسائيل، 

ضمن حالة من االفقار التنموي.

موقف غودمان من العالقات االقتصادية

مت مقاربة غودمان الهادفة إىل “تقليص الرصاع” من أجل متكني  ُصمِّ

مراجعة بروتوكول باريس االقتصادي، مبا يف ذلك من خالل التعاون 

االقتصادي بني الفلسطينيني والنظام اإلرسائييل. ويف إطار هذه املقاربة، 

حرَض رئيُس الوزراء اإلرسائييل السابق يائري لبيد ورئيس الوزراء 

الفلسطيني محمد اشتية اجتامًعا يف أيلول/سبتمرب 2022 برعاية وزارة 

الخارجية الرنويجية بهدف تعزيز جهود إقامة الدولة الفلسطينية. ويف 

وقت الحق، اقرتحت لجنة االتصال الخاصة إعادة هيكلة العالقات املالية 

بني الفلسطينيني واإلرسائيليني، وكذلك إحياء اللجنة االقتصادية املشرتكة، 

دت عقب اندالع االنتفاضة الثانية. غري أن هذين االقرتاحني  التي ُجمِّ

مل يرتجام عملياً لغاية اآلن، ومن املرجح أن يتم التخيل عنهام متاًما يف 

حكومة نتنياهو السادسة. 

يقرتح غودمان أيًضا تسهيالت اقتصادية إضافية - بناًء عىل التغيريات 

السياساتية التي أوىص بها معهد دراسات األمن القومي - تهدف إىل 

ضامن اذعان الفلسطينيني سياسيًا. فهو يؤيد، مثاًل، 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. 

ستُضاف هذه املشاريع إذا أُنشئت إىل املشاريع القامئة، مثل مدينة بيت 

لحم الصناعية متعددة التخصصات ومدينة أريحا الزراعية الصناعية، 

وهي مشاريع مل ينجح يف تحقيق أهدافها املتمثلة يف دعم النمو 

االقتصادي الفلسطيني. يعتمد مقرتح غودمان عىل االستثامر األجنبي - 

وهو مبثابة تذكري مهم بأن “تقليص الرصاع” يخدم أيًضا مصالح أصحاب 

مصلحة آخرين خارج فلسطني املستعمرة.

يدعو غودمان كذلك إىل إنشاء طرق لوجستية “آمنة” داخل الضفة 

الغربية لتسهيل عملية نقل البضائع الفلسطينية إىل األسواق اإلرسائيلية، 

وبالتايل تحفيز املزيد من التجار الفلسطينيني عىل املشاركة والعمل 

مع النظام اإلرسائييل. وهو يدعو أيًضا إىل زيادة العامل الفلسطينيني 

يف أرايض 1948 وتنويعهم. وبينام قد تبدو هاتان السياستان مفيدتان 

للفلسطينيني، إال أنهام تزيدان من إخضاعهم االقتصادي:

استحداث طرق لوجستية “آمنة”

عملت اإلدارة املدنية اإلرسائيلية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

واللجنة الرباعية إىل جانب العديد من كبار املنتجني الفلسطينيني، منذ 

عام 2018، عىل إرساء منوذج جديد لتصدير البضائع الفلسطينية إىل 

األسواق اإلرسائيلية من خالل متكني الشاحنات اإلرسائيلية من دخول 

املنطقة )أ( وتحميل البضائع مبارشة من أبواب املصانع الفلسطينية. 

يخترص هذا النموذج الجديد املسمى “من الباب إىل الباب” الوقَت 

املستغرق يف نقل املنتجات إىل حٍد كبري ويُبسط عملية إدخال البضائع 

الفلسطينية إىل األسواق اإلرسائيلية.

يُروَّج هذا النموذج عىل أنه مفيٌد ماليًا لكبار املنتجني الفلسطينيني 

حيث سيُمكِّنهم من زيادة اإلنتاج وزيادة أرباحهم بعد االمتثال للرشوط 

اإلرسائيلية. غري أنه يتطلب مقتضيات أمنية عديدة من الفلسطينيني: 

1( يجب عىل املصانع الفلسطينية إقامة حواجز إسمنتية وسياج سليك 

مزوَّد بنظام إنذار متصل مبارشة مبكتب عسكري إرسائييل عند أقرب 

بني من قبل  بوابة تجارية، 2( ويجب عىل املوظفني الفلسطينيني، املدرَّ

الجيش اإلرسائييل، تحميل البضائع الفلسطينية ورفع تقارير يومية إىل 

املرشفني العسكريني اإلرسائيليني، 3( ويجب أن يكون يف كل شاحنة نظام 

تتبع “جي يب إس” يسمح للعسكريني اإلرسائيليني مبراقبة الشحنات أثناء 

سريها عىل الطريق عرب الضفة الغربية.
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“إرسائيل متارس املكر والتغرير لتضمن الضم 
الفعيل للمراكز املهمة لإلنتاج االقتصادي 
الفلسطيني، ولتضمَن إسكات املعارضة 

الفلسطينية من خالل الحوافز االقتصادية.”

https://www.aljazeera.com/news/2022/12/29/who-are-the-ministers-leading-israels-new-far-right-government
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://unctad.org/system/files/information-document/ParisProtocol_en.pdf
https://unctad.org/system/files/information-document/ParisProtocol_en.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b3/
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%83%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b3/
https://www.madarcenter.org/المشهد-الإسرائيلي/تقارير،-وثائق،-تغطيات-خاصة/8976-إحياء-اللجنة-الاقتصادية-المشتركة-هل-يستكمل-بينيت-مشروع-نتنياهو-حول-السلام-الاقتصادي؟
https://www.madarcenter.org/المشهد-الإسرائيلي/تقارير،-وثائق،-تغطيات-خاصة/8976-إحياء-اللجنة-الاقتصادية-المشتركة-هل-يستكمل-بينيت-مشروع-نتنياهو-حول-السلام-الاقتصادي؟
https://www.madarcenter.org/المشهد-الإسرائيلي/تقارير،-وثائق،-تغطيات-خاصة/10514-ماذا-وراء-إنشاء-بنك-إسرائيلي-جديد-لتنظيم-العلاقة-مع-سلطة-النقد-الفلسطينية؟
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.regjeringen.no/contentassets/2235a5ea31fc4b80882fe5bad2f43d4f/ahlc220922_chairsummary.pdf
https://www.madarcenter.org/المشهد-الإسرائيلي/تقارير،-وثائق،-تغطيات-خاصة/10514-ماذا-وراء-إنشاء-بنك-إسرائيلي-جديد-لتنظيم-العلاقة-مع-سلطة-النقد-الفلسطينية؟
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/chairs-summary-ministerial-meeting-ad-hoc-liaison-committee
https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2019/03/MitveENG_e.pdf
http://www.bmipbethlehem.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HP8KPijCEFE&ab_channel=PrimeMinister'sOfficeofJapan
http://www.bmipbethlehem.com/
https://www.madarcenter.org/المشهد-الإسرائيلي/تقارير،-وثائق،-تغطيات-خاصة/10542-هل-عودة-العلاقات-الاقتصادية-الإسرائيلية-التركية-تمرّ-من-خلال-الفلسطينيين؟-حول-مطار-رامون-والمنطقة-الصناعية-المشتركة-في-جنين
https://www.madarcenter.org/المشهد-الإسرائيلي/تقارير،-وثائق،-تغطيات-خاصة/10542-هل-عودة-العلاقات-الاقتصادية-الإسرائيلية-التركية-تمرّ-من-خلال-الفلسطينيين؟-حول-مطار-رامون-والمنطقة-الصناعية-المشتركة-في-جنين
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00113921211024695
https://www.facebook.com/COGAT.ARABIC/videos/1047716302276297/
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رشكة فلسطينية من الخليل ورام الله ونابلس.3 وبلغ إجاميل الشحنات 

املرسلة مبوجب هذه الطريقة 61,880 شحنة بني آذار/مارس 2018 وأيلول/

سبتمرب 2022، مام قلل التكاليف اللوجستية بنحو 8.6 مليون دوالر. وكام 

هي الحال مع منوذج “السالم االقتصادي”، يضمن هذا الرتتيب فصل جزء 

رين الفلسطينيني الذين  من كبار املنتجني الفلسطينيني عن سائر املُصدِّ

يعانون نتيجة لذلك. بل إن سلطات االحتالل اإلرسائييل تتطلب من 

الفلسطينيني الذين يشاركون يف منوذج من الباب إىل الباب أن يتجاوز حجم 

تجارتهم مع إرسائيل 10 ماليني شيكل سنويًا - وهو مستوى ال يبلغه سوى 

عدٍد قليل جًدا من الفلسطينيني.

باإلضافة إىل تنامي فجوة األجور بني الفلسطينيني عرب منطقة جغرافية 

مجزأة، تتيح سياسة من الباب إىل الباب مزيًدا من التعدي اإلرسائييل عىل 

األرايض الفلسطينية ومراقبة حياتهم اليومية. فبموجبها يستطيع النظام 

اإلرسائييل أن يتسلََّل إىل مواقع اإلنتاج الفلسطينية يف املنطقة )أ(، حيث 

توجد املصانع، كلام ارتأى ذلك. 

3. يجدر الذكر أن بعض الرأسامليني الفلسطينيني اختاروا املشاركة يف منوذج “من الباب إىل الباب”.

4. يعرض موقع الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني البيانات املتاحة منذ 1994 فقط. ويف سبيل الحصول عىل بيانات الفرتة الواقعة بني عامي 1967 و 1993، رجع الكاتب إىل تقارير الجهاز املركزي السنوية وإىل كتاب 

ليىل فرسخ املعنون Palestinian Labour Migration to Israel: Labour, Land and Occupation )أوكسفورد: روتليدج، 2005(.

تراقب إرسائيل أيًضا مواقع اإلنتاج هذه، باإلضافة إىل الطرق اللوجستية 

“اآلمنة” املخصصة للشحنات املرسلة مبوجب منوذج من الباب إىل الباب، 

ع كثريًا نظام مراقبتها القمعي الذي يستهدف الفلسطينيني.  وبالتايل تُوسِّ

وعالوًة عىل ذلك، تكثف قوات االحتالل اإلرسائييل عمليات التدقيق 

األمني كجزء من نظام منح التصاريح، مام يضمن ترويض عدد متزايد من 

الفلسطينيني سياسيًا لقاء الحفاظ عىل تصاريح عملهم وسبل عيشهم. تشري 

هذه السياسات مجتمعًة إىل أن إرسائيل متارس املكر والتغرير لتضمن الضم 

الفعيل للمراكز املهمة لإلنتاج االقتصادي الفلسطيني، ولتضمَن إسكات 

املعارضة الفلسطينية من خالل الحوافز االقتصادية.

ترسيخ التبعية االقتصادية من خالل األيدي العاملة

يف أواخر عام 2016، أصَدَر النظام اإلرسائييل قراًرا يدعو إىل “تعديالت” 

كربى فيام يتعلق بحجم العاملة الفلسطينية املسموح بها يف أرايض 1948، 

وكذلك يف إجراءات إصدار تصاريح العمل. ومنذ ذلك الحني، أصدرت 

الحكومة قرارات عدة لتنفيذ هذه “التعديالت”. نتيجًة لذلك، ارتفع عدد 

العامل الفلسطينيني يف أرايض 1948 من حوايل 110,000 يف عام 2016 إىل 

204,000 يف 2022. وتنسجم هذه الزيادة مع خطوة غودمان الخامسة 

نحو “تقليص الرصاع”: زيادة عدد العامل الفلسطينيني يف سوق العمل 

اإلرسائيلية )بحد أقىص يبلغ 400,000 عامل(.
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“حتى لو دفَع واضعوا السياسات اإلرسائيليون باتجاه 
اتخاذ تدابري تهدف إىل ‘تحسني’ حياة الفلسطينيني…
فإن واقع االستعامر االستيطاين اإلرسائييل والفصل 

العنرصي واالحتالل سيستمر، 
كام ستستمر املقاومة الفلسطينية له.”

الشكل )1(: عدد العامل الفلسطينيني الذين انتقلوا إىل أماكن العمل اإلرسائيلية يف الفرتة 1967-2022. 

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.4

https://www.quartetoffice.org/page.php?id=5f743ey6255678Y5f743e
https://www.quartetoffice.org/page.php?id=5f743ey6255678Y5f743e
https://www.quartetoffice.org/page.php?id=5f743ey6255678Y5f743e
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00113921211024695
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00113921211024695
https://mail.mas.ps/cached_uploads/download/migrated_files/20210104144702-1-1640017578.pdf
https://mail.mas.ps/cached_uploads/download/migrated_files/20210104144702-1-1640017578.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00113921211024695
https://www.mei.edu/publications/nowhere-hide-impact-israels-digital-surveillance-regime-palestinians
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86/
https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2174
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/qouta_palestinian_workers/he/qouta_palestinian_workers07072022.pdf


أصدرت إرسائيل يف آذار/مارس 2022 القرار رقم 1328 الذي يسمح للعامل 

الفلسطينيني من غزة بدخول أرايض 1948 ألول مرة منذ 2006. وبحلول 

د العدد األقىص للعامل الفلسطينيني من غزة  نهاية العام 2022، ُحدِّ

املرصَّحني بـ 20,000 عامل. ويف سياق “تقليص الرصاع”، تحولت مقاربة 

النظام اإلرسائييل تجاه غزة من “الهدوء مقابل الهدوء” إىل “االقتصاد مقابل 

الهدوء،” بحسب يائري البيد، وزير الخارجية آنذاك، الذي قالها رصاحًة يف 

أيلول/سبتمرب 2021. واألهم من ذلك هو أن غزة نفسها مستبعدة متاًما 

من مقرتح غودمان، باستثناء منح الفلسطينيني من غزة فرًصا اقتصادية يف 

أرايض 1948.

ترى السلطات اإلرسائيلية بأن زيادة تدفقات الدخل إىل الضفة الغربية 

وغزة ستُسهم يف النمو االقتصادي الفلسطيني - حيث قُدر يف عام 2021 

أن إجاميل دخل العامل الفلسطينيني يف أرايض 1948 بلغ 5.5 مليار دوالر 

)حوايل %35 من الناتج املحيل اإلجاميل الفلسطيني( - غري أنه ال بد من 

التفريق بني هذا النمو وبني التنمية االقتصادية، وال سيام يف ظل االحتالل 

العسكري املقيِّد والحصار. بل إن زيادة انتقال األيدي العاملة الفلسطينية 

إىل السوق اإلرسائيلية ترسخ باألساس االعتامد الفلسطيني عىل إرسائيل، 

وبالتايل االحتالل اإلرسائييل.

وما يزيد الطني بلة هو أن النظام اإلرسائييل مل يعد مهتاًم فقط بالعاملة 

الفلسطينية متدنية األجور، حيث عمل يف السنوات األخرية عىل تنويع 

القوى العاملة الفلسطينية يف أرايض 1948 لتشمل العاملني يف مجاالت 

التكنولوجيا املتقدمة والطب والهندسة. واستثمر نحو 300 مليون شيكل يف 

تدريب العامل الفلسطينيني عىل مهارات مهنية جديدة. وهكذا فإن زيادة 

عدد العامل الفلسطينيني وتنويعهم ال يُؤدي إال إىل زيادة عدد الفلسطينيني 

املعتمدين اقتصاديًا عىل النظام اإلرسائييل وإىل استدامة الوضع السيايس 

الراهن. 

ملاذا سيفشل “تقليص الرصاع”

يَفرتض مفهوم “تقليص الرصاع” أن سلسلًة من التحوالت - االقتصادية 

تحديًدا - 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 السكان الفلسطينيني.

يكشف إطار عمل “تقليص الرصاع” أن النظام اإلرسائييل سوف يستمر 

يف العمل ملصلحته الخاصة عىل حساب الفلسطينيني، مبا يف ذلك استدامة 

هياكل الفصل العنرصي االستعامري االستيطاين التي تشكل أساس معاناتهم 

املستمرة. بل إن غودمان نفسه يرى بأن “تقليص الرصاع” ال يستلزم اتفاقًا 

رسميًا، أو انسحاب املستوطنني اإلرسائيليني أو املستوطنات من الضفة 

الغربية، أو تقسيم القدس. 

وهكذا فإن خطوات غودمان الثامن مبنية عىل مغالطة مفادها أن 

الفلسطينيني سيكونون أقل 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 والخاطئ بأن الفلسطينيني غوغائيون عنيفون وغري 

سياسيني - وليسوا شعبًا يطالب بتقرير املصري - ميكن إسكاتهم إذا ُمنحوا 

االمتيازات املزعومة. 

لقد تخلخلت بعض جوانب مقاربة “تقليص الرصاع” )املحببة لدى اليمني 

الرباغاميت( بفوز حكومة نتنياهو االئتالفية )اليمني املتطرف( 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 تحالُف نتنياهو املتطرف، الذي يدفع أكرث باتجاه تجريد الفلسطينيني 

وترشيدهم، ملقرتحات بينيت ولبيد املفرَتض بها أن “تقلص الرصاع.” ومع 

ُح أن تستمَر اإلجراءات االقتصادية النافذة منذ 2021 يف تشكيل  ذلك، يُرجَّ

العالقات االقتصادية الفلسطينية اإلرسائيلية يف السنوات املقبلة.

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 مع زيادة التسهيالت االقتصادية. وهذا يعني أنه حتى لو دفَع 

واضعوا السياسات اإلرسائيليون باتجاه اتخاذ تدابري تهدف إىل “تحسني” 

حياة الفلسطينيني من خالل زيادة املشاركة يف سوق العمل اإلرسائيلية، 

أو تيسري التنقل داخل الضفة الغربية، أو تسهيل فرص الوصول إىل العامل 

الخارجي، فإن واقع االستعامر االستيطاين اإلرسائييل والفصل العنرصي 

واالحتالل سيستمر، كام ستستمر املقاومة الفلسطينية له.
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وليد حباس هو باحث رئييس يف املركز الفلسطيني للدارسات اإلرسائيلية 
)مدار(، ومرشح لنيل درجة الدكتوراه يف الجامعة العربية يف القدس. 

يدرس حاليا العالقات االقتصادية ما بني الضفة الغربية وإرسائيل، مع 
الرتكيز عىل أمناط التفاعل املختلفة ما بني الالعبني االقتصاديني يف الضفة 

الغربية وما بني البنية االستعامرية التي تحكم نشاطهم االقتصادي 
)وأهمها نظام الحدود ونظام التصاريح(. حاليا، يقوم بحثه بالرتكيز 

عىل ظواهر التهريب، العاملة، سمرسة التصاريح، الطرق اللوجستية، 
والتدخالت االستعامرية االقتصادية يف الضفة الغربية. 

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري 

ربحية، مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق 

االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار 

القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون 

يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع 

هذه امللخصات السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، 

»شبكة السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل: 

www.al-shabaka.org او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل: 

contact@al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب 

بالرضورة عن رأي املنظمة ككل.
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