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 تقليــص الصــراع يرتكــز عىل مبدأ 
“الفصل بدون االنســحاب”

أعــادت المرحلــة األوليــة فــي عمليــة أوســلو تنظيــَم االحتــال 
مباشــرة،  وغيــر  مباشــرة  ســيطرة  مناطــق  إىل   اإلســرائيلي 
غيــر  ألجــل  احتالهــا  عــى  بالمحافظــة  إلســرائيل  ســمح   ممــا 
فكــرة  تقتــرح  أساســي،  وبشــكل  منخفضــة.  وبكلفــة   مســّمى 

تقليص الصراع تمديد هذا المبدأ وصواًل إىل خاتمته المنطقية.

تقليــص الصــراع يحجب واقــع الدولة الواحدة 
لقــد أنشــأ ترســيخ حكــم إســرائيل الدائــم عــى األراضــي المحتلــة 
 “واقــع الدولــة الواحــدة”. تزعــم فكــرة تقليــص الصــراع أّنهــا تطرح 
تنــوي  وهــي  فعلّيتيــن  دولَتيــن  عــن  عوضــًا  الدولتيــن”   “واقــع 
دولــة  إقامــة  دون  الحــؤول  تداعيــات  مــن  إســرائيل   إعتــاق 

فلسطينية سيادية.

عالمات الفصــل العنصري
ي  لعنصــر ا لفصــل  ا منطــق  ع  لصــرا ا تقليــص  كــي   يحا
يــة  لجهو ا للجيــوب  تشــكيله  حيــث  مــن  يقيــا  فر أ جنــوب   فــي 
عطــاء  إ منهــا  لهــدف  ا ن  كا لتــي  وا  ، نات” نتوســتا لبا ا “ و   أ
يــل  وتحو يقيــا  فر إ فــي جنــوب  للســود  لمصيــر  ا يــر  تقر  صــورة 
تحــت  لنــاس  ا كل  ه  تجــا دية  لســيا ا لحكومــة  ا  مســؤولية 

ســيطرتها الفعالة.

 الفلسطينيون هم متلّقون 
هامدون للسياسة اإلسرائيلية 

الجهتيــن،  بيــن  الطاغيــة  الديناميــة  األمــر  هــذا  يعكــس   فيمــا 
المطــاف  نهايــة  فــي  الفلســطيني  الرضــوخ  غيــاُب   ســيمنع 
الصــراع  وإدامــة  أهدافهــا  تحقيــق  مــن  الصــراع  تقليــص   فكــرة 

إىل أجل غير مسمى.
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ــة ُتعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤّسســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق األوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــّرًا لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  األوســط  الشــرق  مجلــس  ُيعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهّميــة الســتقالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا اإلصــدار وغيــره 
)أو مؤّلفيهــا(  لمؤّلفهــا  الدوليــة  للشــؤون  األوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   وال تعكــس بالضــرورة اآلراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين اآلخرين فيها والجهات التابعة لها.



المقّدمة

حيــن أّدت “حكومــة التغييــر” اإلســرائيلية اليميــن الدســتورية 
ــي بينيــت  ــوزراء حينهــا نفتال ــد رئيــس ال ــو 2021، تعّه فــي يوني
المســار  ســيغّير  بأّنــه  الكنيســت  أو  اإلســرائيلي  للبرلمــان 
لألراضــي  اإلســرائيلي  العســكري  االحتــال  فــي  المعتمــد 
وتقليــص  االحتــكاك  مــن  “الحــّد  خــال  مــن  الفلســطينية 
الصــراع”.1 وكان اختيــار هــذه الكلمــات مهمــًا نظــرًا إىل أّنهــا 
عــى  أّججــت  التــي  السياســات  معادلــة  إىل  بالمباشــر  تشــير 
النقاشــات  مــن  الكثيــر  الماضيــة  القليلــة  الســنوات  مــدى 
فــي إســرائيل والكثيــر مــن االنتبــاه فــي الخــارج. وقــد طــرح 
السياســي  الفيلســوف  مــّرة  ألّول  الصــراع”  “تقليــص  فكــرة 
اإلســرائيلي ميــكا غودمــان فــي كتــاب أصــدره فــي العــام 2017 
سلســلة  فــي  والحقــًا   ،)Catch-67( “كاتــش-67”  بعنــوان 
ــي تقــول  ــة الت ــرة عــى الحّج ــز هــذه الفك ــاالت. وترتك مــن المق
حيــاة  عــى  ســيطرتها  مــن  الحــّد  إســرائيل  عــى  ينبغــي  إّنــه 
الفلســطينيين مــن خــال سلســلة مــن الخطــوات التــي ترســم 
مســارًا واضحــًا يبتعــد عــن محاولــة حــّل الصــراع الفلســطيني 
اإلســرائيلي بشــكل كامــل أو عــن إدارتــه إىل أجــٍل غيــر مســّمى. 
ويقــول غودمــان إّنــه عبــر اعتمــاد هــذا النهــج، بإمــكان فكــرة 

تقليــص الصــراع أن تغّيــر طبيعــة الصــراع بحــّد ذاتــه.

ــه  ــار حكومــة بينيــت بعــد عــام مــن تولي وعــى الرغــم مــن انهي
أساســيين2  ووزراء  الــوزراء  رئيــس  تبّنــي  أّن  إاّل  الســلطة، 
مفهــوم تقليــص الصــراع قــد أخــرج برنامــج جودمــان مــن عالــم 
وفــي  السياســات.  كأجنــدة  ثقــًا  وأكســبه  المجــّردة  األفــكار 
حيــن أّن تطبيــق بينيــت لفكــرة تقليــص الصــراع عندمــا كان 
فــي الســلطة جــاء متفاوتــًا، إاّل أّن تأييــد هــذا المفهــوم عــى 
أعــى المســتويات الحكوميــة وصــداه الدولــي الناشــئ جعلــه 
يوضــح  وكمــا  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  أعمــق.  دراســة  يســتحق 
تقليــص  مفهــوم  وراء  الكامنــة  األفــكار  فــإّن  الموجــز،  هــذا 
الواقــع  أرض  عــى  إســرائيل  ترجمتهــا  قــد  كانــت  الصــراع 
لســنوات عديــدة قبــل حكومــة بينيــت، وكان لهــا دور أساســي 
الفلســطينية  األراضــي  داخــل  الحالــي  الواقــع  تشــكيل  فــي 
المحتّلــة، وستســتمّر عــى األرجــح فــي التأثيــر فــي السياســات 

عــى مــدى الســنوات المقبلــة.

يرّكــز هــذا الموجــز عــى تركيبــة تقليــص الصــراع وتداعياتــه عــى 
الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي، عوضــًا عــن قــراءة غودمــان 
للمجتمــع والسياســة اإلســرائيليين، مــن خــال دراســة فعاليــة 
الفلســطينيين،  دور  إىل  باإلضافــة  تحّوليــة،  كرؤيــة  االقتــراح 
أو غيــاب دورهــم باألحــرى. ويبّيــن الموجــز أّنــه وراء الواجهــة 
أّنهــا  تّدعــي  التــي  الصــراع،  تقليــص  لفكــرة  ظاهريــًا  الامعــة 
ُصّمــم  درجاتهــا”،  أعــى  إىل  الفلســطينية  الحّريــة  “ســترفع 
الفلســطينيين  بيــن  بالفصــل  الوهــم  ليوّلــد  االقتــراح  هــذا 
واإلســرائيليين عــى أراٍض ال نيــة إلســرائيل بمغادرتهــا فعليــًا، 

وذلــك مــن أجــل حمايــة إســرائيل مــن التداعيــات المترّتبــة 
عــى حكمهــا المســتمّر للفلســطينيين. وتقــوم فكــرة تقليــص 
الصــراع بذلــك مــن خــال دعــم مبــدأ الفصــل بــدون االنســحاب 
الــذي ُوضــع فــي خــال المرحلــة االنتقاليــة التفاقيــة أوســلو، 
مــن أجــل حجــب “واقــع الدولــة الواحــدة” الــذي بــرز نتيجــة 
ــة الغربيــة وحؤولهــا  نشــاطات إســرائيل االســتيطانية فــي الضّف

دون الوصــول إىل حــّل الدّولتيــن.

ويلّخــص الجــزء األول مــن هــذا الموجــز اقتــراح تقليــص الصــراع 
الثانــي  التــي طرحهــا غودمــان، فيمــا يحّلــل الجــزء  ومزاعمــه 
االقتــراح نظريــًا وتطبيقيــًا، فيــرى فــي فكــرة تقليــص الصــراع 
امتــدادًا إلطــار الفصــل بــدون االنســحاب. ويحــّدد الجــزء الثالــث 
موقــع الفلســطينيين إزاء تقليــص الصــراع، وال ســّيما كمتلّقيــن 
كان  إذا  عّمــا  ويتســاءل  اإلســرائيلية،  للسياســات  هامديــن 
ــق أهدافــه مــن دون مشــاركة  تقليــص الصــراع قــادرًا عــى تحقي

أو دعــم فلســطيني.

1. تقليص الصراع: المفهوم

أّواًل، مــن المهــم أن يــدرك القــارئ أّن غودمــان منخــرط فــي حــوار 
داخلــي إســرائيلي، وأّن فكــرة تقليــص الصــراع كانــت موّجهــة إىل 
ــًا، فكــرة تقليــص  ــة. فظاهري ــه فــي البداي جمهــور إســرائيلي، أقّل
الصــراع موضوعــة فــي إطــاٍر يطرحهــا كاقتــراح للتخفيــف مــن 
ين فــي إســرائيل،  االســتقطاب بيــن اليميــن واليســار السياســيَّ
فهــذا االســتقطاب بــرأي غودمــان قــد وّلــد حالــة مــن الشــلل 
ــة “ذي  الُمنهــك، إذ كتــب غودمــان فــي مقالــة نشــرها فــي مجّل
أتانتيــك” فــي العــام 2019: “االلتبــاس السياســي هــو التوافــق 

ــد فــي إســرائيل”.3 السياســي الجدي

ويّدعــي غودمــان أّنــه فــي قلــب هــذا االلتبــاس تكمــن حقيقــة أّنــه 
ال يمكــن إيجــاد حــّل للصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي، وُيعــزى 
ذلــك فــي جــزء كبيــر منــه إىل أّنــه ســيتطّلب مــن اإلســرائيليين 
التصالــَح مــع معضلــة أساســية مرتبطــة بعاقــة دولتهــم باألراضــي 
المحتّلــة. فبحســب غودمــان، “إن بقيــت إســرائيل فــي األراضــي 
المحتّلــة، فســوف ُتعــّرض مســتقبلها للخطر. لكــن إن خرجت من 
األراضــي المحتّلــة، فســوف تعــّرض مســتقبلها للخطــر أيضــًا”،4 أو، 
بعبــارة أخــرى، “ســيعّرض االنســحاب مــن األراضــي المحتّلــة أمــن 
]األســرائيليين[ القومــي للخطــر، لكــّن ضــّم األراضــي المحتّلــة 
ســيعّرض أكثرّيتهــم القوميــة للخطــر”،5 وذلــك عبــر ضــّم الماييــن 

مــن المواطنيــن غيــر اليهــود إىل الكيــان اإلســرائيلي السياســي.

ين اإلســرائيليين بيــن  ومــع انقســام اليميــن واليســار السياســيَّ
هَذيــن البرنامَجيــن السياســيين، يحــاول غودمــان إبــراز “التوافــق 
الخفــي” فــي السياســة اإلســرائيلية، وهــو عبــارة عــن مقاربــة 
تمتنــع عــن القيــام بــأّي خطــوات أو القيــام بــأّي ضــرر، وبموجبــه ال 
تنســحب إســرائيل مــن الضّفــة الغربيــة وال تضّمهــا رســميًا. عوضــًا 
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عــن ذلــك، يقــول إّن إســرائيل تســتفيد إىل أقصــى الحــدود عبــر 
“تقليــص الصــراع” مــن خــال سلســلة مــن اإلجــراءات األحاديــة 
)يقتــرح غودمــان ثمانيــة إجــراءات( تهــدف إىل الحــّد مــن قبضــة 
التنميــة  تحفيــز  وإىل  الفلســطينيين  عــى  الســلطوية  إســرائيل 

ــي. ــة لديهــم وتحســين قدرتهــم عــى الحكــم الذات االقتصادي

ــات  ــاَء شــبكة مــن الطرق ــة بن ــن هــذه الخطــوات الثماني وتتضّم
المناطــق  بذلــك  رابطــًة  الغربيــة،  الضّفــة  فــي  للفلســطينيين 
شــبه  الســيطرة  تحــت  تقــع  التــي  المنفصلــة  المحصــورة 
التــي  األراضــي  وتوســيع  الفلســطينية،  للســلطة  المســتقّلة 
تديرهــا الســلطة الفلســطينية بشــكل طفيــف ومنــح المزيــد مــن 
األراضــي للتنميــة الصناعيــة، والتخفيــف مــن القيــود المفروضــة 
ــر الحــدود مــع األردن  عــى الفلســطينيين للســفر إىل الخــارج عب
تراخيــص  مــن  أكبــر  عــدد  وإصــدار  الدولــي،  إســرائيل  ومطــار 
التصديــر  فــي  أكبــر  إســرائيل، وتوفيــر ســهولة  العمــل داخــل 
واالســتيراد، وتعديــل االتفاقيــة التــي تحكــم العاقــة االقتصاديــة 
بيــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية، ووقــف بناء المســتوطنات 

الرئيســية. االســتيطانية  المجّمعــات  خــارج 

ويقــول غودمــان إّن هــذه الخطــوات، في حال تطبيقها، ســتحظى 
بأثــر تحّولــي فــي طبيعــة الصــراع ألّن األراضــي الفلســطينية لــن 
تعــود ضعيفــة ومجــّزأة، بــل ســتصبح “كيانــًا سياســيًا مســتقًا 
ومتجــاورًا مفتوحــًا عــى العالــم”. بنــاء عــى ذلــك، تتــّم “إعــادة 
ترتيــب الصــراع كخــاف بيــن جاَريــن عوضــًا عــن خــاٍف بيــن 

حاكــم وأتبــاع لــه”.

هــذه  تعريــض  عــدم  عــى  وللحــرص  المســألة،  فــي  والمهــّم 
أيضــًا  غودمــان  يقــول  للخطــر،  اإلســرائيلي  األمــَن  الخطــوات 
ووكاالت  واألمنيــة  العســكرية  المؤّسســات  عــى  ينبغــي  إّنــه 
األراضــي  داخــل  العمــل  متابعــة  اإلســرائيلية  االســتخبارات 
عبــر  الفكــرة  هــذه  ويوّضــح  مســّمى،  غيــر  أجــل  إىل  المحتّلــة 

مبــادئ: خمســة 

 ســتتابع المخابــرات اإلســرائيلية العمل . 1
فــي أجــزاء الضّفــة الغربية كافة.

سيتابع الجيش اإلسرائيلي إجراء ماحقات واعتقاالت . 2
في كّل أجزاء المنطقة المستقّلة الفلسطينية.

 ســُتبقي إســرائيل عى قّوة عســكرية دائمة . 	
فــي غور األردن.

 ســيبقى المجــال الجّوي تحت الســيطرة . 	
اإلســرائيلية الكاملة.

 ســتبقى شــبكات االّتصاالت تحت الســيطرة . 	
اإلســرائيلية الكاملة.6

تشــّكل هــذه الخطــوات والمبــادئ، معــًا، معادلــة “ثمانيــة زائــد 
خمســة” التــي هــي فحــوى مفهــوم تقليــص الصــراع.

2. تقليص الصراع: الواقع

ــه مفهــوم تقليــص الصــراع  ــذي يتعــّرض ل ــر شــيوعًا ال ــاد األكث االنتق
أّنــه مجــّرد إعــادة تســمية لسياســات أخــرى فاشــلة أو غيــر  هــو 
التــي عرضهــا  قــة، وال ســّيما سياســة “الســام االقتصــادي”  مطبَّ
 رئيــس الــوزراء الســابق بنياميــن نتنياهــو، فضــًا عــن خطــط مشــابهة 
فــي  اإلســرائيلي  العســكري  االحتــال  بدايــة  منــذ  تظهــر   أخــذت 
رفــع  إىل  االقتراحــات  هــذه  تهــدف  وعمومــًا،   7 .1967 العــام 
مســتويات معيشــة الفلســطينيين مــن خــال التنميــة االقتصاديــة 
مــع تفــادي تحقيــق أّي تقــّدم فــي المســائل السياســية أو إنهــاء 
االحتــال العســكري اإلســرائيلي للضّفــة الغربيــة وقطــاع غــّزة الــذي 
بــدأ منــذ 		 ســنة. ويشــّكك النّقــاد عمومــًا بفعاليــة هــذه المقاربــة 
ألّنهــا ترتكــز عــى افتراَضيــن غيــر ُمقنعيــن: )1( أّن الفلســطينيين 
ســيكونون أكثــر قابليــة للتغاضــي عــن الغيــاب الجوهــري الذيــن 
ــّم منحهــم  يعانونــه فــي الحقــوق السياســية واإلنســانية فــي حــال ت
هــذه  إىل  الوصــول  يمكــن  أّنــه  و)2(  أفضــل  اقتصاديــة  أوضاعــًا 

ــنة مــن دون إنهــاء االحتــال. األوضــاع المحسَّ

الصــراع هــذه  النواحــي، يشــبه مفهــوم تقليــص  الكثيــر مــن  فــي 
المقاربــة بالفعــل، نظــرًا إىل وضعــه فــي إطــار يصــّوره كبديــل عــن 
العمــل السياســي الحاســم لــدى الجهــة اإلســرائيلية وإىل ارتــكازه 
الفلســطينية  االقتصاديــة  والفــرص  التنّقــل  حّريــة  توســيع  عــى 
مــن دون إنهــاء االحتــال أو وقــف التوّســع االســتيطاني. بيــد أّن 
التاريــخ قــد برهــن عــى أّن االحتــال اإلســرائيلي ال يتوافــق مــع 
التنميــة االقتصاديــة الفلســطينية وأّن إنشــاء احتــال غيــر ضــار أمــر 
مســتحيل ألّن حرمــان شــعب مــن حّقــه بتقريــر مصيــره يتطّلــب 

قمعــًا شــبه مســتمّر، ال بــل قمعــًا متزايــدًا.8

وبالفعــل، يتجاهــل غودمــان فكــرة أّن شــبكة االســتخبارات التــي 
ــة لألمــن اإلســرائيلي ناتجــة عــن اســتغال انعــدام  يعتبرهــا ضروري
الجماعيــة  االعتقــاالت  نظــام  خــال  مــن  الفلســطيني  األمــن 
ع9 والمراقبــة التطّفليــة10 والعقــاب الجماعــي11  والتعذيــب الُمشــّر
للحصــول  المحتّلــة  الســلطة  عــى  الفلســطينيين  اعتمــاد  وابتــزاز 
عــى الضروريــات األساســية. بالتالــي، مــن دون حقــوق أو حمايــات 
للجيــش  المســتمّر  الوجــود  يضمــن  االقتــراح،  يمنحهــا  إضافيــة 
واألجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية فــي حيــاة الفلســطينيين اســتمرار 
مــن  التخفيــف  إمكانيــة  مــن  ويحــّد  يواجهونــه  الــذي  القمــع 
االحتــكاك.12 وهــذا األمــر وحــده كفيــل بدحــض مزاعــم غودمــان 
بــأّن تقليــص الصــراع قــادر عــى تحويــل العاقــة بيــن الفلســطينيين 

واإلســرائيليين إىل عاقــة بيــن جــاٍر وجــاره.

بيــد أّن تقليــص الصــراع أخطــر بكثيــر مــن مجــّرد إعــادة تســمية 
تخّطــي  فبحّجــة  لمصداقّيتهــا.  فاقــدة  أو  باليــة  ألفــكار  ســطحية 
تجمــع  إســرائيل،  فــي  واليســار  اليميــن  بيــن  االســتقطاب 
عــن  لانفصــال  الديمغرافــي  التعليــَل  الصــراع  تقليــص  فكــرة 
الدولَتيــن مــع الحّجــة األمنيــة  الــذي يدعــم مبــدأ  الفلســطينيين 
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التــي ترغــم إســرائيل عــى الحفــاظ عــى ســيطرتها عــى األراضــي 
التوليفــة،  هــذه  خــال  فمــن  مســّمى.  غيــر  أجــل  إىل  المحتّلــة 
يعطــي غودمــان ســببًا وخّطــة لنظــام مــن الســيطرة اإلســرائيلية 
يطــرح  أّنــه  ذلــك  مــن  واألهــّم  الفلســطينيين.  عــى  المســتمّرة 
هــذه الفكــرة مــع الزعــم أيضــًا بــأّن كياَنيــن سياســيين منفصليــن 
قــادران عــى التواجــد فــي ظــّل حكومــة ســيادية واحــدة، ُمســقطًا 
بذلــك مســؤوليات الحكومــة الحاكمــة إزاء كّل الشــعب الخاضــع 
ــّم التغاضــي بالكامــل عــن  ــك، يت ــاء عــى ذل ــة. بن لســيطرتها الفعلي
الحقــوق الفلســطينية الفرديــة والجماعيــة، فيمــا يتــّم اســتخدام 
ــف  مخفِّ كعامــل  الفلســطينيين  معيشــة  تحســين  عــى  التركيــز 

مصيرهــم. بتقريــر  حّقهــم  مــن  لحرمانهــم 

أ( تقليص الصراع عىل أرض الواقع

بتعابيــر عمليــة، ُيعتبــر مفهــوم تقليــص الصــراع تمديــدًا للهيكليــات 
إىل  وصــواًل  المحتّلــة  األراضــي  فــي  اإلســرائيلي  للحكــم  الراهنــة 
خواتيمهــا المنطقيــة. فبيــن عاَمــي 	199 و	199، تــّم تأســيس 
هــذه الهيكليــات كجــزء مــن اتفاقيــات أوســلو، وكان الهــدف أن 
تكــون مؤّقتــة إىل أن يتــّم التفــاوض عــى حــّل نهائــي فــي غضــون 
حكومــة  إنشــاء  الهيكليــات  هــذه  وتشــمل  ســنوات.13  خمــس 
الســلطة الفلســطينية شــبه المســتقّلة، وبروتوكــوالت باريــس التــي 
تحكــم العاقــة االقتصاديــة بيــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية، 
ومناطــق الصاحيــات )منطقــة أ وب وج( التــي تقّســم الســيطرة 
اإلداريــة واألمنيــة عــى الضّفــة الغربيــة وقطــاع غــّزة. بيــد أّنــه عندمــا 
انهــارت عمليــة الســام فــي العــام 2000 )لكــن بــدون التخّلــي 
هيكليــات  المؤّقتــة  الهيكليــات  هــذه  أصبحــت  بالكامــل(  عنهــا 
الضيــاع  مــن  حالــة  فــي  الفلســطينيين  وأوقعــت  فعليــًا،  دائمــة 
بالســيطرة  إســرائيل  احتفظــت  الواقــع،  أرض  فعــى  اإلداري.14 
التامــة عــى كامــل األراضــي الفلســطينية المحتّلــة، لكّنهــا نقلــت 
الفلســطينية  الســلطة  إىل  محتّلــة  كســلطة  اإلداريــة  موجباتهــا 
الفلســطيني والمجتمــع  الضرائــب  الماليــة إىل دافــع  والتكاليــف 
الدولــي المانــح. بالتالــي، كســبت إســرائيل احتــااًل ال تترّتــب عليــه 
قــرارات ملموســة  ُيذكــر يدفعهــا الّتخــاذ  بــدون ضغــط  أّي كلفــة 
حــول مســتقبل هــذا االحتــال فــي األراضــي المحتّلــة.15 عــاوة عــى 
ذلــك، تحتفــظ إســرائيل بصاحيــة كاملــة عــى أكثــر مــن 60 فــي 
المئــة مــن الضّفــة الغربيــة، مســتفيدة بذلــك مــن قــدرة وصــول ال 
قيــود عليهــا إىل األراضــي والمــوارد لنشــاطات االســتيطان المدنــي 
زاد حجمهــا ســتة إىل ســبعة أضعــاف منــذ  التــي  الشــرعية  غيــر 

توقيــع اتفاقيــات أوســلو.16

إّن الطابــع المؤاتــي لهــذا الوضــع الراهــن إلســرائيل يمنحهــا حافــزًا 
كبيــرًا لإلبقــاء عليــه ألطــول فتــرة ممكنــة. وتقتــرح فكــرة تقليــص 
الصــراع أّنــه فــي حــال اختبــر الفلســطينيون احتــااًل غيــر مباشــر 
فــي مناطقهــم كافــة، كمــا هــو الحــال فــي رام اهلل أو فــي المناطــق 
المنفصلــة الرئيســية التــي تقــع تحــت إدارة الســلطة الفلســطينية، 

فســيرضون بحضــور إســرائيل الدائــم فــي الكواليــس.

وبعــد معاينــة أدّق لمعادلــة تقليــص الصــراع يصبــح هــذا األمــر جليــًا. 
عــى ســبيل المثــال، الخطــوة األوىل التــي يقترحهــا غودمــان فــي 
مقالتــه التــي نشــرها فــي العــام 2019 فــي صحيفــة “ذي أتانتيــك” 
أهــّم  بيــن  تربــط  الغربيــة  الضّفــة  فــي  بنــاء شــبكة طرقــات  هــي 
المــدن الفلســطينية.17 فتحــت عنــوان “إبقــاء التدّفــق مســتمّرًا” 
أطلقهــا  خّطــة  تدويــر  غودمــان  يعيــد   ،)Keep It Flowing(
يتدّفــق”  شــيء  “كّل  بعنــوان   200	 عــام  اإلســرائيلي  الجيــش 
)Everything Flows(، وبموجبهــا تكــون المناطــق المنفصلــة 
الفلســطينية متّصلــة ببعضهــا بشــبكة طرقــات خاّصــة بهــا لتحقيــق 

“التجــاور فــي النقــل” عوضــًا عــن التجــاور فــي األراضــي.18

بيــد أن غودمــان ال يذكــر أّن شــبكة طرقــات كهــذه قائمــة أصــًا. فمــع 
ــر، باتــت قــدرة وصــول  ــد عــدد المســتوطنين اليهــود بشــكل كبي تزاي
الفلســطينيين إىل هــذه الطرقــات مقّيــدًة وحّريــُة تنّقاتهــم ممنوعــًة. 
وفــي الســنوات الماضيــة، ســبق أن باشــرت إســرائيل ببنــاء بنيــة 
تحتيــة بديلــة تضــّم تقاطعــات وطرقــات جانبية وأنفاقًا للفلســطينيين 
ضمــن خّطــة تعــرف باســم “نســيج الحيــاة”،19 ويتمحــور هدفهــا حــول 
إنتــاج فصــل ممنَهــج بيــن شــعَبين يعيشــان عــى رقعــة األرض ذاتهــا.

أدنــى  بدرجــة  تتعــارض  طرقــات  شــبكة  إســرائيل  تبنــي  بالتالــي، 
تحتيــة- بنيــة  تركيــب شــبكة  مــع نشــاطها االســتعماري.20 فعبــر 
والفلســطينيين  اإلســرائيليين  وســع  فــي  أخــرى،  فــوق  مكانيــة 
احتــال المســاحة الجغرافيــة ذاتهــا مــن دون االلتقــاء أبــدًا ضمــن 
ــر  ــذا يســتطيع اإلســرائيليون المتابعــة بتطوي ــا. ل ــا ذاته الطوبوغرافي
مســتعمراتهم مــن دون تعريــض حّريــة تنّقلهــم أو أمنهــم للخطــر.21 
و“يعطــي هــذا الفصــل قــوى األمــن اإلســرائيلية قــدرة أفضــل عــى 
تقييــد حركــة الفلســطينيين، عندمــا تدعــو الحاجــة، مــن دون عرقلــة 
تنّقــل المســتوطنين واإلســرائيليين اآلخريــن الذيــن يقــودون عــى 

طرقــات الضّفــة الغربيــة”.22

وينطبــق هــذا المنطــق عــى معادلــة تقليــص الصــراع بأكملهــا، التــي 
تقتــرح أيضــًا زيــادة الســهولة فــي خــروج الفلســطينيين مــن البــاد 
منفصلــة  نقــل  بحافــات  الفلســطينيون  يحظــى  وأن  األردن  عبــر 
وآمنــة فــي مطــار بــن غوريــون فــي إســرائيل.23 وهــذه البنيــة التحتيــة 
قــدرة وصــول  فــي  تغييــر مجــٍد  بــأي  تترافــق  التــي ال  المنفصلــة 
الفلســطينيين إىل باقــي المنطقــة اإلســرائيلية الفلســطينية تعنــي 
أّن الفلســطينيين سيعيشــون مســّيجين فــي الداخــل ويخرجــون مــن 

البــاد عبــر قنــوات محــّددة.

الدولتيــن”،  “واقــع  ذلــك  يشــّكل  تفكيــر غودمــان،  لكــن بحســب 
مــع أّنــه ال يشــّكل دولتيــن فعلّيَتيــن، ويحــّول الفلســطينيين مــن 
هــذا  وتحقيــق  إلســرائيل.  جيــران  إىل  اإلســرائيلي  للحكــم  أتبــاع 
األمــر أساســي للمنطــق الكامــن فــي مفهــوم تقليــص الصــراع، ألّن 
إســرائيل تحــرم الفلســطينيين مــن نيــل دولــة خاّصــة بهــم لكّنهــا 
أيضــًا ال ترغــب فــي منــح الحقــوق المدنيــة والسياســية للماييــن من 
الفلســطينيين العديمــي الجنســية الذيــن يعيشــون داخــل حــدود 
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تخضــع لســيطرة إســرائيلية. فمــن وجهــة نظــرة قانونيــة دوليــة، مــن 
ضمنهــا المعاهــدات التــي صادقــت عليهــا الحكومــة اإلســرائيلية، 
تقــع عــى كاهــل إســرائيل مســؤولية تأميــن هــذه الحقــوق.24 بالتالي، 
عبــر تخصيــص كيــان سياســي فلســطيني عــى أرض منفصلــة، أو 
عــى أرخبيــل مــن األراضــي، يأمــل غودمــان أن تتمّكــن إســرائيل مــن 

ــم. تفــادي َتِبعــات الحكــم الدائ

المعتمــدة  الحّجــة  التفكيــر  فــي  األســلوب  هــذا  ويحاكــي 
العنصــري،  الفصــل  أيــام  أفريقيــا  جنــوب  فــي  للبانتوســتانات 
بتقريــر  الفلســطينية  المطالــب  تحويــل  محاولــة  عبــر  وذلــك 
المصيــر والحكــم الذاتــي إىل سلســلة مــن الجيــوب الجهويــة غيــر 
الســيادية. لكــن كمــا هــو الحــال فــي جنــوب أفريقيــا، اعتمــاد هــذه 
الكيانــات الجهويــة عــى الحكومــة المهيمنــة يجعلهــا غيــر متوافقــة 
الحقيقيــة حّتــى. ولهــذا  أو االســتقالية  مــع مفاهيــم االســتقال 
الســبب لــم تعتــرف األكثريــة الســاحقة فــي المجتمــع الدولــي يومــًا 
باســتقال البانتوســتانات25 ورفضــت المزاعــَم اإلســرائيلية بأّنهــا لــم 

تعــد تحتــّل قطــاع غــّزة مثــًا.26

ومــع أّن غودمــان يســتثني عمــدًا غــّزة مــن اقتــراح تقليــص الصــراع، 
منطقــة  كّل  تحويــل  الحقيقــي،  بالمعنــى  إســرائيل،  ســتحاول 
منفصلــة معزولــة فــي الضّفــة الغربيــة إىل نســخة مصّغــرة عــن قطــاع 
غــّزة الســاحلي المحاَصــر، يربــط بينهــا مزيــج مــن البنــى التحتيــة 
المخّصصــة للنقــل. وكمــا هــو الحــال مــع غــّزة، يعتقــد غودمــان أّن 
إســرائيل ســتكون قــد غســلت يديهــا مــن تحّمــل المســؤولية،27 مــع 
أّن األمــم المّتحــدة28 والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة29 قــد رفضتــا 

ــة. هــذه الحّج

ب( ما الداعي لتغيير الوضع أصاًل؟

مــع أّن الوضــع الراهــن مــؤاٍت إلســرائيل فهــو عــى الرغــم مــن 
ذلــك يبقــى فــي أصلــه غيــر مســتقّر. ففــي ظــّل الظــروف الراهنــة، 
هــذا  مــن  أساســي  مكــّون  هــي  التــي  الفلســطينية،  الســلطة 
ويراهــا  لهــا  ماليــة  مــاءة  وال  شــعبية  وغيــر  النمــوذج، ضعيفــة 
زد  شــرعية.  غيــر  أّنهــا  عــى  متزايــد  بشــكل  ذاتــه  بحــّد  شــعبها 
عســكريًا  احتــااًل  الفلســطينيون  يختبــر  ال  فيمــا  أّنــه  ذلــك  عــى 
اإلســرائيلية  التوّغــات  أّن  )مــع  الكبــرى  مدنهــم  فــي  مباشــرًا 
العســكرية تطيــح بهــذه الفكــرة بشــكل منتظــم(، تتاشــى واجهــة 
االســتقالية مــع تفاعــل النــاس مباشــرة مــع الجيــش اإلســرائيلي 
يــة تنّقلهــم.  التــي تعرقــل حّر والمســتوطنات والعوائــق الكثيــرة 
ويقــّوض  للفلســطينيين  للغايــة  ومهيــن  محبــط  الواقــع  وهــذا 
مــن  كبيــرًا  قــدرًا  ويســبب  كبيــر  بشــكل  االقتصاديــة  التنميــة 

إســرائيل. مــع  االحتــكاك 

الصــراع  تقليــص  مفهــوم  قلــب  فــي  يكمــن  ذلــك،  عــى  عــاوة 
هــدٌف أكثــر شــناعة يطيــح بــأّي مكاســب يتــّم نيلهــا مــن الحــّد 
لــم  أوســلو  عمــل  فإطــار  األمــد.  القصيــرة  االحتــكاكات  مــن 

بــكّل  ترتيبــه  أعــاد  بــل  المناطــق مطوقــة  داخــل  االحتــال  ينــِه 
الســلطة  الدولــة اإلســرائيلية  تبقــى  ذلــك،  عــى  بنــاء  بســاطة.30 
ومــا  الكنيســت  فــي  تتــّم  القــرارات  اّتخــاذ  فعمليــة  العليــا، 
الســلطة  إدارة  تحــت  الفلســطينيين  حيــاة  ُيملــي  الجيــش  زال 
الفلســطينية. ولهــذا الســبب مــا زالــت محكمــة العــدل الدوليــة 
والمجتمــع الدولــي بشــكل أوســع يعّرفــون الوجــود اإلســرائيلي 
ــه  ــد أّن ــه احتــال عســكري.31 بي فــي األراضــي الفلســطينية عــى أّن
ــة غيــر قابلــة للتغييــر. فلــم يمــّر عــى  ــار هــذه الحال ال ينبغــي اعتب
االحتــال 		 ســنة فحســب، بــل هــو قائــم بالتــرادف مــع نشــاط 
اندثــار  مــع  بالتالــي،  أيضــًا.  غيــر شــرعي  اســتعماري  اســتيطاني 
اإلســرائيلي  الحكــم  يبــدو  الدولتيــن،  حــّل  إىل  الوصــول  فرصــة 
ــذي  ــة الواحــدة، ال ــد وصــُف واقــع الدول ــّم بشــكل متزاي دائمــًا ويت
فيــه تهيمــن مجموعــة إثنيــة قوميــة واحــدة بنيويــًا عــى مجموعــة 

بأّنــه فصــل عنصــري.32  أخــرى، 

االنهيــار  أي  الحالــي،  النظــام  فــي  هــذه  الثاثــة  الضعــف  ونقــاط 
المحتمــل للســلطة الفلســطينية واالحتــكاك مــع الجيــش ومشــاريِع 
االســتيطان والتأييــد المتعاظــم للمزاعــم بــأّن النظــام الراهــن نظــام 
قــد  الصــراع  تقليــص  فكــرة  أّن  يبــدو  مــا  هــي  عنصــري،33  فصــل 
ُصّممــت لمعالجتــه. ويأمــل مؤّيدوهــا بشــكل واضــح أّن اإلجمــاع 
ال  احتــاٍل  أمــام  المجــال  سيفســح  اإلســرائيلي  االحتــال  عــى 
تتحّمــل فيــه إســرائيل أّي مســؤولية تجــاه الفلســطينيين ضمــن 

الفلســطينية.  الســلطة  نطــاق 

باختصــار، يبــدو أّن المعضلــة الحقيقيــة التــي يجــري العمــل عــى 
حّلهــا ليــس مــا يزعمــه غودمــان بــل هــو طريقــة تفــادي الموجبــات 
الســيادية مــع الحــؤول دون نشــأة دولــة فلســطينية. بنــاء عــى ذلــك، 
أفضــل مــا يمكــن وصــف مفهــوم تقليــص الصــراع بــه هــو أنــه خدعــة 
إلخــراج إســرائيل مــن فــّخ نصبتــه لنفســها عوضــًا عــن كونهــا محاولــة 
حقيقيــة للوصــول إىل نتائــج مرضيــة للجهَتيــن كلتيهمــا. وال يخفــي 
غودمــان هــذا األمــر أيضــًا. ففــي مقالتــه التــي نشــرها فــي العــام 
2019، يخُلــص إىل أّن “هــذه الخطــوات والمبــادئ... تتفــادى الخطــر 
عــى وجــود إســرائيل كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة مــن دون التقليــل 
مــن األمــن اإلســرائيلي. هــذه خّطــة لإلســرائيليين الحائريــن الذيــن 
ال يبحثــون عــن خّطــة لحــّل الصــراع، بــل عــن طريقــة للهــروب مــن 

الفــّخ، ولتحســين حيــاة الفلســطينيين أيضــًا”.34

3. ماذا بشأن المشاركة الفلسطينية؟

صحيــح أّن المشــاركة الفلســطينية ُتعتبــر المحــور األساســي فــي 
اقتــراح تقليــص الصــراع، إاّل أّنهــا ُتعتبــر غيــر ضروريــة فــي عمليــة 
النقــاش والتنفيــذ، ال بــل تــّم تجاهلهــا تمامــًا. عوضــًا عــن ذلــك، 
ُأحيــل الفلســطينيون إىل مجــّرد متلّقيــن هامديــن لـ“حســن النيــة” 
وإغفــال  الُمقتــرح.  مصيرهــم  فــي  رأي  أّي  دون  مــن  اإلســرائيلي 
التمثيــل الفلســطيني ليــس هفــوة ارتكبهــا غودمــان عــى اإلطــاق، 
بــل هــو متمــاٍش مــع الديناميــات السياســية فــي الوقــت الراهــن، 
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التــي فيهــا خســر الفلســطينيون الكثيــر مــن تأثيرهــم المحــدود أصــًا 
دة التــي ترســم معالــم  واألحاديــُة اإلســرائيلية هــي القــوة المحــدِّ

الواقــع عــى األرض.

رباطــة  ســيوّلد  الصــراع  تقليــص  مفهــوم  أّن  التصديــق  يصعــب 
الجــأش الفلســطينية التــي تتطّلبهــا سياســة غودمــان. ومــع أّن 
عــى  ترحيبــًا  غودمــان ســتلقى  يقترحهــا  التــي  الخطــوات  بعــض 
األرجــح لــدى الفلســطينيين، عــى غــرار التحســينات فــي ظــروف 
حياتهــم اليوميــة، مــن الواضــح أّن النّيــة الضمنيــة لهــذا المفهــوم 
وأراضيهــم،  الفلســطينيين  عــى  إســرائيل  قبضــة  إحــكام  هــي 
ياتهــم عــى المــدى الطويــل. فتحرمهــم بذلــك مــن حقوقهــم وحّر

بنــاء عــى ذلــك، رفــض المفّكــرون والمحّللــون الفلســطينيون عمومــًا 
اعتبــار هــذا االقتــراح “إعــادة تعليــب” لسياســات قديمــة ولــم يعيروا 
ــح  ــه مــن المرّج ــر.35 ومــع أّن ــًا ُيذك ــص الصــراع اهتمام ــوم تقلي مفه
أن تميــل الســلطة الفلســطينية إىل العمــل مــع إســرائيل لتحســين 
الفــرص االقتصاديــة وفــرص الحكــم فــي الضّفــة الغربيــة، رفضــت 
تقليــص  الفلســطينية فكــرة  التحريــر  المركزيــة لمنّظمــة  اللجنــة 
يتعاطــون  الذيــن  الكبــار  المســؤولون  وحّتــى  صراحــة،36  الصــراع 
مــع إســرائيل بشــكل يومــي يدركــون أّن العمــل عــى تطبيــق أجنــدة 
كهــذه بشــكل منفصــل عــن التقــّدم فــي المســار السياســي أمــٌر ال 

يمكــن الدفــاع عنــه.

اإلســرائيلي،  الخارجيــة  وزيــر  مــع  مؤخــرًا  جــرت  لقــاءات  وفــي 
الشــيخ،  حســين  المدنيــة  للشــؤون  العامــة  الهيئــة  وزيــر  شــّدد 
وهــو المستشــار األقــرب لرئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود 
عبــاس، عــى أهّميــة وجــود “أفــق دبلوماســي” بيــن اإلســرائيليين 
ــم عــى األمــن واالقتصــاد والمســائل  والفلســطينيين. فقــال: “نتّكل
المدنيــة، لكــن مــن المهــم أن تكــون فــوق كّل مــا نفعلــه مظّلــٌة 

سياســية. فمــن دون ذلــك، ســتكون األمــور صعبــة جــدًا”.37

بيــد أّنــه عبــر التغاضــي عــن التمثيــل الفلســطيني، يتغاضــى غودمــان 
أيضــًا عــن التعقيــد الــذي تّتســم بــه السياســة الفلســطينية، مســتخّفًا 
باســتقرار النظــام السياســي الراهــن. ففــي الوقــت الحاضــر، الكيــان 
نخبــة  عليــه  وتطغــى  ومتجــّزئ  ضعيــف  الفلســطيني  السياســي 
سياســية قمعيــة غيــر منتَخبــة لهــا مصلحــة مكتســبة فــي مســتقبل 
الســلطة الفلســطينية، وهــي بالتالــي ال تتحــّدى إســرائيل أو الوضــع 
الصــراع  تقليــص  فكــرة  وتفتــرض  مجديــة.38  صفــة  بــأّي  الراهــن 
أّن منــح الســلطة الفلســطينية درجــة أكبــر مــن الحّيــز التشــغيلي 
ســيبقيها عائمــة ومســيِطرة عــى الشــعب الفلســطيني إىل أجــل غيــر 
مســّمى. لكــن مــع تراجــع األفــق السياســي لنشــأة دولــة فلســطينية 

تراجعــت شــرعية الســلطة الفلســطينية لــدى الشــعب.

إىل  المحتّلــة  األراضــي  فــي  الفلســطينيين  أكثريــة  تنظــر  واليــوم، 
الســلطة الفلســطينية عــى أّنهــا عــبء، وثلُثهــم فقــط مــا زال يدعــم 
حــّل الدولتيــن كإطــار عمــل لحــّل الصــراع.39 فمــن دون تفويــض 

ــى، قبضــة النخبــة السياســية الراهنــة عــى الســلطة  ديمقراطــي حّت
هّشــة وتواجــه تحّديــًا متزايــدًا مــن شــعٍب متملمــل.

اســتمّر  الــذي  المانــح  المجتمــع  حــذر  يــزداد  ذلــك،  عــى  عــاوة 
بتمويــل الســلطة الفلســطينية حيــال تحّمــل التكاليــف مــع ســقوط 
الخارجــي  التمويــل  تراجــع  أن  ســبق  وبالفعــل،  الدولتيــن.  حــّل 
ــة عــى مــدى الســنوات  للســلطة الفلســطينية بنســبة 	8 فــي المئ
الثــاث عشــرة الماضيــة، إذ تراجــع مــن 1,2 مليــار دوالر فــي العــام 
2008 إىل مــا يقــارب 	18 مليــون دوالر فــي العــام 2021. 40 وُيعتبــر 
احتمــال أن تســّدد الــدول الخارجيــة الكلفــة الماليــة لمشــروع كهــذا 
ــه فــي أفضــل الحــاالت.41  ــر مســّمى أمــرًا مشــكوكًا في إىل أجــل غي
ــادة خاضعــة،  ــة تقودهــا قي لكــن مــن دون ســلطة فلســطينية عامل
الفرصــة بــأن تتمّكــن فكــرة تقليــص الصــراع مــن منــح إســرائيل مــا 

ــٌة. يعــد بــه غودمــان ضئيل

الخاتمة

تزعــم فكــرة تقليــص الصــراع أّنهــا أجنــدة سياســات تحّوليــة ال تعلــن 
ــاد  ــة الب ــال مقارب عــن توافــق خفــي فــي السياســة اإلســرائيلية حي
ــادة  ــادرة أيضــًا عــى إع ــل هــي ق للمســألة الفلســطينية فحســب، ب
ترتيــب الصــراع ليتحــّول مــن صــراع عدوانــي بيــن أســياد وأتبــاع إىل 
صــراع غيــر ضــاّر بيــن جــاٍر وجــاره. لكــن فــي الواقــع، ســبق أن شــهدنا 
إعــادة ترتيــب للصــراع بشــكل يشــبه العناويــن التــي تقترحهــا فكــرة 
أوســلو  اتفاقيــات  توقيــع  التســعينيات مــع  فــي  الصــراع  تقليــص 
التــي أنشــأت هيكليــات جديــدة وطبقــات مــن االحتــال المباشــر 
وغيــر المباشــر. والمهــّم فــي المســألة أّن تعليــق عمليــة أوســلو 
فــي مرحلتهــا االنتقاليــة أفــرز ديناميــة لّبــت الرغبــات اإلســرائيلية 
مشــروع  بتوســيع  باالســتمرار  المتنافســة،  وحّتــى  المتوافقــة، 
ــة والتخّلــي عــن اإلدارة  االســتيطان الصهيونــي فــي األراضــي المحتّل
الســيطرة  عــى  والمحافظــة  الفلســطينيين  ألكثريــة  المباشــرة 

األمنيــة عــى كامــل منطقــة إســرائيل وفلســطين.

مــن ناحيــة المفهــوم، تنبــع فكــرة تقليــص الصــراع مــن نمــوذج 
الفصــل بــدون االنســحاب هــذا. لكّنهــا تخطــو خطــوة أبعــد عبــر 
والمــكان،  الزمــان  فــي  النمــوذج  هــذا  توســيع  عمليــة  تعليــل 
حــول  الهــدف  ويتمحــور  ودائمــًا.  شــامًا  نموذجــًا  يصبــح  لكــي 
محــروم  شــعب  عــى  الدائــم  الحكــم  فــّخ  مــن  إســرائيل  إنقــاذ 
مــن الحقــوق عبــر إنشــاء “واقــع الدولتيــن” عوضــًا عــن دولَتيــن 
فعلّيتيــن وعبــر حجــب واقــع الدولــة الواحــدة الــذي تبلــور عــى 
الفلســطينيين حــقَّ تقريــر المصيــر  أّن رفــَض منــِح  بيــد  األرض. 
عــى  يحــرص  هــو  بــل  اإلطــاق  عــى  مســتقّرة  نتيجــة  ليــس 
اســتمرار الصــراع وعــى تعزيــز نظــام فصــل عنصــري فريــد مــن 
نوعــه. عــاوة عــى ذلــك، عبــر عــدم األخــذ بعيــن االعتبــار السياســة 
الفلســطينية الداخليــة أو رغبــة جهــات فاعلــة خارجيــة أساســية 
يفشــل  أن  المرّجــح  مــن  أوســلو،  بتمويــل مشــروع  باالســتمرار 

تقليــص الصــراع فــي منــح إســرائيل مــا تعــد بــه.
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نبذة عن المؤّلف

عمــر حســن عبدالرحمــن هــو زميــل فــي مجلــس الشــرق األوســط للشــؤون الدوليــة، وهــو أيضــًا 
كاتــب ومحّلــل سياســي متخّصــص فــي الجيوسياســات اإلقليميــة ومســائل الســام والصراعــات، 
نــادر القبانــي ونهــى  يــوّد المؤلــف أن يشــكر  ويرّكــز بشــكل خــاص عــى فلســطين وإســرائيل. 

أبوالدهــب ونجــاء بــن ميمــون وســاري حنفــي عــى تعليقاتهــم واقتراحاتهــم القّيمــة. 

نبذة عن مجلس الشرق األوسط للشؤون الدولية

بالبحــوث بشــأن  ُتعنــى  ربحّيــة  الدوليــة هــو مؤسســة مســتقّلة غيــر  للشــؤون  الشــرق األوســط  مجلــس 
ــًا بشــأن السياســات  السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــّرًا لهــا. ُيجــري المجلــس بحوث
القضايــا  حــول  السياســات  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  وينخــرط  الحــوار  وجلســات  االجتماعــات  ويعقــد 
ــؤّدي  ــا. وي ــا منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي ــي تواجهه ــة الت ــة االقتصادي الجيوسياســية واالجتماعي
المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــّدم مقاربــات 
إقليمّيــة للقضايــا والسياســات العالميــة ويؤّســس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنّظمــات تنمويــة فــي 

أرجــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.



مجلس الشرق األوسط للشؤون الدولية
الساحة 		، بناية 	6، الخليج الغربي، الدوحة، قطر

www.mecouncil.org


