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حول "تقليص مساحة الصراع":
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خليل الشقاقي
اشري خلذب لعملئسس ع ذيف أرذ لألرم لزاا ة  ،أاوول (س امرب)  2021يلعووم لحلملاهم لعيت لساخ رهذ إىل أنه ا فك حجم
لزأزق لعذ جت لعيولم لعطويلسنسم نطيهذ سه لعسو يثوم لةسذفلت لعيت متاوعهذ ذأليضذل لع لخوسم أياممل  ،لع لجع يال ا ي
أن هنذك إرعذنسم حأسأسم  ،ظل لعوضع لعملله سجمللس لناخذابت عذرم أي رهذحلم أي سح لس لنلالثم لثاهذدام امذ أن
لعلالثم رع إسمللئسل سا أى أملليح رعذهنذ عوى لز ى لزنظوف حىت بل لناأذل فائسم لعوزفلس  ،لالئاالق لحلعوري لسسمللئسوي
لعملله عسذئري ع س إن ر لزنا لن ث فة لالئاالق لعملله بملائسم نطاذيل بسنست .أي أ لئاالق آخمل ث أييت بل  .عوى لع خول
 ،عموسم أطذيضسم جذد ش ه رنل رم امذ إن لجملامع لع ييل .يعوى فأسه لعوالايت لزاا ة .ال مياوك لعملؤاي يال لسفلدة لعيسذسسم
عوأسذ ب يف ااجذيز رذ اطلوه لآلن ر إدلفة عألزرم بشعل مينع حهول لنطجذف ياضم ع ح يس أوسري جوهمل عوى لعلالثم
لعطويلسنسم-لسسمللئسوسم يعلل لأليضذل لسثوسمسم لعلملبسم يلهنسذف لسمجذل لعلملا لعملمسي حول لزيأعم لعطويلسنسم أيضح دعسل عوى
ضسق لأل ق لزاذح أرذ لعلملق لعطويلسب
هل ايمح هذل لعيسذق لزاشذئم عولملق لعطويلسب ابع اث ع ب لئل أاجذيز لعيلي عواطذظ عوى لعوضع لعملله ؟ ي ،حذعم
لالعاأذد بوجود إرعذنسم عذعك .رذ هي هذ لع لئل؟ هل ميع زذ ايمى مبطهو "أأوسص ريذحم لعهمللل" .يهو هن انذد به
بلض ثذدة لالئاالق لعملله  ،إسمللئسل .أن اشعل إطذفل عانظسم لعلالثم لعطويلسنسم-لالسمللئسوسم عوى لز ى لعأهري حىت  ،ظل
لساممللف لعاوث  ،لعلموسم لعيسذسسم؟ ا ق هذ لعوفثم عو اث  ،لعيسذسم لعطويلسنسم لعمللهنم .يخذ م امذ عرب عنهذ خلذب
لعملئسس ع ذيف أرذ لألرم لزاا ة ختوص لعوفثم عالساناذج أبنه فلم يجود لع لئل إن لعيولم لعطويلسنسم .نظملل عوأمللفلت لعيت
لختذاذ خالل لعينولت لعأوسوم لزذضسم يأوك لعيت لختذاذ خالل لألشهمل لعيام لزذضسم .عسيت ثذدفة لعسو عوى أ ب أ رنهذ.
يأن أ ضل رذ ميع أوثله خالل لعينم أي لعينا لعأذدرا هو أن أنجح هذ لعيولم  ،لعاأثوم رع لعوضع لعملله  .فلم ال
ريذيئه ععنهذ أشري أاضذ ةلوفة لالجنمللق لعطويلسب يلع ييل يفلس رطهو "أأوسص ريذحم لعهمللل" زذ عذعك ر أثمل ر رمل
بلس لز ى عوى رياأ ل حل لع يعا

سياسة الرئيس عباس املعلنة:

أا لعملئسس ع ذيف  ،خلذبه أرذ ل ملسم لعلذرم عألرم لزاا ة ثنذعاه أن "سسذسذت لجملامع لع ييل يهسئذت لألرم لزاا ة ث
شوت مجسلهذ حىت لآلن"  ،حل لعهمللل أي إعلل إسمللئسل ابعأذنون لع ييل عع  .ي ،أنذثض يلضح رع هذ لحلأسأم .لعيت هي
حمل إمجذل ويلسب دلخوي .عذد لعملئسس عسنا أن لعيولم لعطويلسنسم سااوجه حملعمم لعل ل لع يعسم" الختذ ثمللف حول شملعسم
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يجود لالحاالل عوى أفض ديعم ويل  .يلزينيعسذت لز أ م عوى لألرم لزاا ة يديل لعلذمل إزلس عك" ي ،أنذثض لري رطهو
أضذق لعملئسس ثنذعاه أبنه "سوق ااوجر عوى ل مسع لعاأس بناذئ رذ سسه ف ع لحملعمم هبذل لعه د .ذالسالمذف يلألابفاذا
حمظوفلن  ،لعأذنون لع ييل .يمهذ جمللئم جير رولجهاهذ يرنظورم جير أطعسعهذ" 1إن ر لزنا أن لعملئسس ا فك هذل لعانذثض
 ،سسذساه لزلونم عع هذل لعانذثض سسخاطي إ ل أدفانذ أن لعيسذسم لعطلوسم عويولم عسيت لالعامذد عوى لجملامع لع ييل يلألرم
لزاا ة سهنذس لالحاالل يلمنذ لالعامذد عوسهمذ سدلفة لعهمللل يرنع لعا هوف  ،لعوضع لعملله إن ممذ ال شك سه أن لعملئسس يبأسم
لعنخ م لعيسذسسم لعطويلسنسم عويولم لعطويلسنسم ا فاون أن أ ضل رذ ميع أوثله ر حمعمم لعل ل لع يعسم هو لناهذف رلنو
اضذق زذ حتأسأه سذبأذً خبهوص ج لف لعطهل  ،عذ  2004ياذن عك لعأمللف لالساشذف لعذ أ فأه لحملعمم ث
أا آنذلك أن عوى إسمللئسل لعاوث ع بنذس ل لف يأن يثسأم جنس لعمللبلم أيمل عوى لزنذطق لعطويلسنسم لحملاوم  2مل أاوث
إسمللئسل ع بنذس ل لف يع جتذهل لعاللرذاذ لعولفدة  ،يثسأم جنس لعمللبلم لرذ ابعني م عوشعوى لعطويلسنسم لزأ رم عوماعمم
لاذ  ،أاوول (س امرب)  2018ض لعوالايت لزاا ة بشأن نأل سطذفاذ عوأ يف .إن لحملعمم مل أأم حىت لآلن إب لف أ
بسذن أي أوضسح خبهوص روثطهذ فلم رمليف ثالس سنولت عوى أوك لعشعوى ميع ابعل ع عومنظمذت لع يعسم .مبذ  ،عك
حمعمم ل نذايت لع يعسم لعيت أنظمل هي لألخملى  ،شعذيى ويلسنسم رال دة .أن أيذهم  ،أللال لحلملب لع بوورذسسم لعيت
أأودهذ لعيولم لعطويلسنسم ض إسمللئسل .عع ر لةلأ ثسذيف لعنجذح  ،هذ لحلملب أبا مل ر لحلطذظ عوى لعوضع لعملله
هو ع جيرب إسمللئسل عوى إهنذس لحاالهلذ يع جيربهذ عوى يث لالساسلذن أي حىت يث ه لع سوت بل ع جيربهذ عوى لعلودة
علذيعم لزطذيضذت
ثذ لعملئسس ع ذيف  ،خلذبه أاضذ ابعلودة زوضول اذن ث ألملق عه رمللفلً خالل لعينولت لعلشمل لزذضسم يهو ختسري إسمللئسل ب
حل لع يعا يحل لع يعم لعولح ة مل اه د لعملئسس هذ لزملة ابعاخوي ع حل لع يعا  .عوى لعلعس أا لعاللره بذعك لحلل
ععنه  ،لعوثت لأه أأمص ديف لحملول لعيسذسي عسنأل فسذعاه سسمللئسل أبن لعوضع لعملله لحلذيل هو "أعملاس يلثع لع يعم
لعلنهملام لعولح ة" يأن "شل نذ لعطويلسب يلعلذمل أبسمل ع اأ ل بذعك .يساطملض لزللسذت يلعالوفلت عوى لألفض لحلأوق
لعيسذسسم لععذروم يلزايذيام عوجمسع عوى أفض ويل لعاذفخيسم ، .ديعم يلح ة" ا فك لعملئسس أن لعااوسل لعيسذسي عسس
ب االً ع نع لعأمللف يأن لالساممللف  ،أ ب حل لع يعا ر لعلملق لعطويلسب  ،ظل أتاس هو نطيه أبنه ال رياأ ل هلذل
لحلل إمنذ هو ختوي ع ديف لعأسذد  ،نع لعيسذسم .إ ال جيوز عولملق لعطويلسب لالساممللف  ،أ ب حل لع يعا إال إ ل
اذن املى  ،حل لع يعم لعولح ة ا ا لً جوهملايً زهذحله لحلسوام عع لعملئسس  ،حتوسوه لعيسذسي عملض فأايً رلذايذً إ زح إىل
أن ديعم يلح ة حبأوق رايذيام هي رهوام ويلسنسم عوسذ ر ومذ هو حل لع يعا ر لعولضح إ لً هنذ أن سسذسم لعملئسس
ع ذيف عسيت سوى لحلطذظ عوى لعوضع لعملله  .أ لعاميك حبل لع يعا فلم لسااذعم حتأسأه يلعاوواح حبل لع يعم لعولح ة ،
لساممللف عواملب لع بوورذسسم ض لعيسذسم لسسمللئسوسم هب ق لسبلذس ر عموسم لعايذفل حنو "أعملاس يلثع لع يعم لعلنهملام
لعولح ة"
أخريلً .عوح لعملئسس باوسري سوم لالع لق إبسمللئسل عن رذ أيذسل "زذ ل ا أى لالع لق إبسمللئسل ثذئمذً عوى أسذيف ح يد لعلذ
 "1967ياذن ث ل عك ث أشذف سرعذنسم عودة لعشلر لعطويلسب "حلل ايان إىل ثمللف لعاأيسم فثم  181عولذ .1947
لعذ اللي ديعم ويل  %44ر لألفض .يهي ضل ريذحم لألفض لعأذئمم عوى ح يد لعلذ  "1967ال اوج ،
 1لقراءة النص الكامل لخطاب الرئيس عباس ،أنظر :خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ
 | 2011/9/23مركز المعلومات الوطني الفلسطيني)(wafa.ps
 2للمزيد من المعلومات حول قرار المحكة تجاه الجدار وغيره من أمور تتعلق باالحتالل ،انظرLatest developments | Legal :
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory | International Court of Justice
)(icj-cij.org
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هذ لعهسوم لعيت طملحهذ لعملئسس رذ اشري عيار لالع لق إبسمللئسل ا يعم .يحىت عو ثذ لعملئسس إببالغ إسمللئسل فمسسذً بأمللف
اهذل إن عك ال اوري شسئذً ر لعوضع لعأذنوين لعملله لزالوق ابالع لق لزا ذدل ب رنظمم لعااملامل يلسمللئسل عع ابعل ع عو
حهل هذل لعاوسري  ،سوم لالع لق .يهو أرمل ريا ل متذرذ .إن عك سسضس ع نم ج ا ة  ،لحلملب لع بوورذسسم لعيت أ املهذ
لعيولم لعطويلسنسم ض إسمللئسل ععنه ع انثمل  ،ط سلم لعلالثذت لعأذئمم ب لعلمل مبذ  ،عك لالساممللف  ،لعانيسق لألرب
يلز ين

"تقليص مساحة الصراع" :سياسة االئتالف احلكومي اإلسرائيلي الراهن

أشعل لعيسذسم لسسمللئسوسم لعمللهنم جتذ لزيأعم لعطويلسنسم لساممللفلً عويسذسم لعسمسنسم لعيذبأم رع ث ف بيسط ر لعال ال أنلو
هذ لعيسذسم عوى عنذ مل ثالس أشعل عوى رذ ا ي لحل لألثهى ر لعاول ق ب أطمللق لالئاالق لحلذام لعملله  .يأشمل
لزوث ر حل لع يعا يريذف لزطذيضذت لعيسذسي .يلعاأ  ،لذل لالساسلذن .يلع اث  ،ر ذدفلت لسالذدة لع أم أرذ
ابعني م عألذل للة ابعذلت ال ا ي أن هنذك أوسريلً رولى  ،سسذسم نانسذهو لعيذبأم لعيت ألمل عوى لساممللف لحلهذف
يلسلالق .يلساممللف لالنأيذ  .رع رنع محذيف ر لعو ول عوضع أشعل سه ا ا لً عيعملايً حأسأسذً سسمللئسل .يعع ب ين
لعاه ا حبهول أزرم إنيذنسم أي لعاه ا إبسأذط سسلملة محذيف أي ث فاذ عوى ض ط لألروف لألرنسم يلز نسم  ،ثلذل للة
حتت ضوط أرملاعي ش ا أعو نانسذهو عطظسذً ث وعه حل لع يعا ي عك  ،خلذب جذرلم ابف إاالن  ،عذ  2009عع
فئسس لعوزفلس لحلذيل امل ض مللحم يعونذ هذل لحلل رنا ل عأذع أه يحوطذئه  ،لعسم أنه أا مل أش دل ر نانسذهو اذعك .ابعمللم
ر دخول حعورم نانسذهو سذبأذً  ،رطذيضذت بملعذام أرملاعسم  ،عذري  2014-2013عواو ل عايوام دلئمم عوهمللل إن
لحلعورم لعمللهنم أمل ض ل وويف عوى طذيعم لزطذيضذت رع لعلملق لعطويلسب
أرذ ابعني م عالساسلذن إن لالئاالق لحلذام ثذدف عوى رذ ا ي عوى لزشي خبلى بلسئم ، .رشذفاع لساسلذنسم ا رية هلذ لعأ فة
عن لاامذهلذ عوى إعوذس لزيذف لعيسذسي لعاطذيضي حول حل لع يعا م الً .ب أت لسدلفة لز نسم رلوع هذل لعشهمل لالسامذل
عالع لضذت عوى لع نذس  ،رنلأم أ  )E-1 ) 1 -لعولثلم ب لعأ يف يأفحيذ .يهي رملحوم هذرم  ،لزمللحل لألخرية ر عموسم
لعاخلسط ث ل إعلذس لزول أم لعنهذئسم عوى لع نذس يطملح لعللذسلت  3أأيم هذ لزياوطنم .إن ثذرت .لعضطم لعوملبسم إىل ثيم
رلليع مشذيل يجنوا .يأللل لعأ يف ع لعضطم لعوملبسم .يجتلل ر لزيااسل جلل لعأ يف لعشملثسم عذ مم عو يعم لعطويلسنسم
اذعك ب أت إسمللئسل خالل لعشهملا لزذضس  ،لعااضري عو س بلموسم لعاخلسط ع نذس رياوطنم ا رية مشذيل لعأ يف  ،روثع
رلذف ثون اي يحوعه .ب فل ني يلعأ يف .حتاو عوى أيلم آالق يح ة سعنسم  4ي ،جنوب لعأ يف أثملت نم ختلسط
 3للتفاصيل ،أنظر القدس الدنيوية:
“Dangerous Developments towards Construction in E-1,” October 11, 2021: https://t-j.org.il/2021/10/11/dangerousdevelopments-towards-construction-in-e-1/
 4حول التطورات المتعلقة بمتوطنة قلنديا أو عطاروت ،انظر:
Peace Now, “The plan for 9,000 units in Atarot south of Ramallah is promoted,” 08.8.21:
https://peacenow.org.il/en/the-plan-for-9000-units-in-atarot-south-of-ramallah-is-promoted
 Aljazeera, “New Israeli plan a ‘dangerous blow to the two-state solution’,” 17 Aug 2021:وانظر أيضا:
وانظر أيضاhttps://www.aljazeera.com/news/2021/8/17/new-israeli-plan-a-final-nail-in-coffin-of-two-state-solution, :
Daoud Kuttab, “Another push to make Qalandia Airport a Jewish settlement,” al-Monitor, February 26, 2020:
https://www.al-monitor.com/originals/2020/02/israel-plan-settlement-qalandia-airport-jerusalem-palestine.html
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إسمللئسوسم  ،رناه هذل لعشهمل خللذً عو ع ابع نذس آلالق لعوح لت لعيعنسم  ،رياوطنم جطلذت مهاويف .لعيت سا ىن عوى
أفلض رهذدفة ر شملل ذت يبست طذ ذً يأشعل روثلذً عذزالً ب لعأ يف لعشملثسم يبست حلم ياذنت لحلعورم لسسمللئسوسم ث
5
أثملت  ،أشملا اثين (نو مرب)  2020لع س ابعللذسلت عو نذس  ،أوك لزنلأم
ي ،لعأ يف لعشملثسم أاأ خلط لع نذس لالساسلذين سمذ الملق مبياوطنم "يلد لعيسوعون" لعيت ساأذ عوى ريذحم  250أع
ر رملبع  ،ثور يلد ل وز يسسند بنذؤهذ هل رنشآت جتذفام ال أأل ع رذئا مياوعهذ سعذن ويلسنسون ر أبنذس لز انم.
ياذن ث أيوسمهم إخلذفلت إبخالس لزنلأم  ،رناه عذ  62020اذعك .ال أللل ثضسم أ اذب لع سوت لعطويلسنس
لزه دا ابعلملد  ،لعشسخ جمللح عذعأم  ،لحملذام ب ين حيم ابناظذف أيوام ب لزياوطن يأ اذب لع سوت أمللم هذ
لعايوام أ اذب لع سوت ابالع لق أبهنم ال ميوعون هذ لزنذزل رأذبل لعيمذح هلم ابع أذس سهذ حىت ح أخريلً اشعل ثمللف
حمعمم لعهوح لسسمللئسوسم  ،لعيذديف ر هذل لعشهمل ابعيمذح عوسهود ابعهالة لعهذرام  ،لحلمل لعشملا أوريلً لري ري وق ،
لعلالثذت لعطويلسنسم-لسسمللئسوسم رنذ لالحاالل لسسمللئسوي يابعمللم ر أن لعأمللف لعالحق ر لحملعمم لزملالام .بل اور ر
ثمللف حمعمم لعهوح .أبلل ثمللف حمعمم لعهوح هذل إن يف عك لعأمللف اشري بوضوح إىل لعاآال لعا فجيي لحلذ ل عوى
لعهسوم لزلملي م "ابعوضع لعملله " لعيت مسات ب فجم ر لالساأمللف لهلش  ،لعلالثذت لعطويلسنسم-لعسهودام  ،رنلأم لحلمل
7
لعشملا  .يث اند هذل لعاآال إىل أشعسل بنفة لنطجذف ثذدرم
عع  ،لعوثت لعذ مل اع راذحذً عولمل لعطويلسب يلسسمللئسوي لع اث  ،ثضذاي حسذأسم هذرم لت رولى أالوق ابعوضع
لالثاهذد يلالجامذعي يلحلسذة لعسورسم عوطويلسنس إن فئسس لعوزفلس لسسمللئسوي بسنست أعو أن سسمللئسل يلعيولم لعطويلسنسم
رهوام رش ام بااي أيضذل يظمليق حسذة لعطويلسنس يث لجامع يزامل لع ذل لسسمللئسوي بسب لذناس رع لعملئسس
لعطويلسب  ،شهمل آب (لليلس)  2021عو اث  ،إجمللسلت ع نذس لع أم ب لعلمل هب ق أأوام لالثاهذد لعطويلسب.
امذ ملح لعوزامل لسسمللئسوي .8يلع س حبل ثضذاي "مل لعشمل" لعلذعأم آلالق ر لعطويلسنس " .يإثمللض لعيولم" لعطويلسنسم
 5للمزيد من التفاصيل حول التطورات األخيرة المتعلقة بهذه المستوطنة ،أنظر:
Middle East Monitor, “Israel approves thousands of illegal settlement homes in East Jerusalem,” October 14, 2021:
https://www.middleeastmonitor.com/20211014-israel-approves-thousands-of-illegal-settlement-homes-in-eastولتفاصيل إضافية حول تطورات األسابيع القليلة الماضية بشأن االستيطان ،أنظرjerusalem/. :
Joseph Krauss, “Israel quietly advances settlements with little US pushback,” Associated Press, October 15, 2021:
Israel quietly advances settlements with little US pushback (apnews.com). See also, Nir Hasson and
Jonathan Lis, “Israel Advances Thousands of Housing Units in East Jerusalem as Biden Remains Silent: The Biden
administration is so far refraining, at least publicly, from pressuring Israel to freeze construction plans beyond the
Green Line,” Haaretz, Oct. 14, 202: Israel advances thousands of housing units in East Jerusalem as Biden remains
silent. On the same subject, see, Ir Amim, Confluence of Major Settlement Advancements in East Jerusalem and
Vicinity Further Imperils Viability of Agreed Political Resolution, 15 October 2021: Confluence of Major
Settlement Advancements in East Jerusalem and Vicinity Further Imperils Viability of Agreed Resolution
)(mailchi.mp
 6للمزيد من التفاصيل حول التطورات األخيرة لمستوطنة وادي السيليكون ،أنظر:
Aaron Boxerman, “As mammoth high-tech hub is eyed for East Jerusalem, will it benefit locals?” Times of Israel, 14
June 2020: https://www.timesofisrael.com/as-mammoth-high-tech-hub-is-eyed-for-east-jerusalem-will-it-benefit, Ir Amim, “Local Planning Committee Advances Controversial "Siliconوانظر أيضا البيان الصادر عن عير عميم ;locals/
Wadi" Plan,” 13 October 2021:
https://mailchi.mp/ir-amim/local-planning-committee-advances-controversial-silicon-wadi-plan
 7للمزيد حول الصالة الصامتة وقراري المحكمتين االسرائيليتين ،أنظر بيان عير عميم:
“Despite District Court Reversal, Lower Court Ruling is a Lethal Blow to Status Quo on Temple Mount/Haram alSharif,” 12 October 2021: https://mailchi.mp/ir-amim/despite-district-court-reversal-lower-court-ruling-is-a-lethalblow-to-status-quo-on-temple-mountharam-al-sharif

 8عوملا ر لعاطذ سل .أنظمل أأملامل "عرب :"48
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نه روسذف شسعل ر أرولل لعضمللئر لعيت جتملهذ إسمللئسل نسذبم ع لعيولم لعطويلسنسم امذ أن أأ رذً ث اعون أحملز عوى
سوم لالأهذالت لةووام  ،روضول ل سل لعمللبع .ي عك إضذ م علايدة أع لد لعلمذل لعلذرو  ،إسمللئسل .ي ،لذل لعيمذح
إب لف فخص عو نذس  ،لزنلأم لزهنطم جسم  ،لعضطم لعوملبسم أن ق هذ لةلولت جتذ لعيولم لعطويلسنسم ممذ أيمسه إسمللئسل
سسذسم أي هن "أأوسص ريذحم لعهمللل" .9يهي لعيسذسم لع اوم زطهو "حل لعهمللل" لعأذئم عوى أسذيف لعاو ل عايوام سسذسسم
سهنذس لالحاالل ياذن فئسس لعوزفلس لسسمللئسوي ث عملض سسذسم حعوراه هذ عوى إدلفة لعملئسس لألرملاعي ابا ن فدلً عوى
10
حمذيالت لسدلفة لألرملاعسم لساعشذق ح يد لةلولت لعيسذسسم لزمعنم  ،ظل حعورم بسنت

معادلة جديدة:

حن إ لً لرذ رلذدعم ج ا ة :لسال لد ويلسب عوأ ول لزنثت ابعوضع لعملله  .يحعورم إسمللئسوسم ج ا ة رايوام مبطهو ا عي
"أأوسص ريذحم لعهمللل" سظهمل أش دل أارب  ،لعلموسم لعيسذسسم يلنطاذحذ أا مل  ،خلولت بنذس لع أم إن ر لعولضح ابعل ع
أن هذ لعيسذسم ال أملضي لعلمل لعطويلسب أي لع ييل .عع أح لً ال ال ض عوسهذ حب لاذ يإمنذ عوى اوهنذ ب االً ع عموسم
سسذسسم حلل لعهمللل يمبذ أن لعوالايت لزاا ة يرلظم لعالع لع يعس الاأ ين أن لعظمليق لعمللهنم لري انضجم عولودة
زطذيضذت سال  .ال اوج  ،لحلأسأم أ رلذفضم حأسأسم عويسذسم لسسمللئسوسم يث ألذطت لسدلفة لألرملاعسم إبجيذبسم جتذ
خلولت بنذس لع أم يشجلت لعلمل عوى لزضي ث رذً هبذ اذعك ألذطى لعلملق لعطويلسب رلهذ بأ ف ر لسجيذبسم إ فأى
سهذ مل م عاللال رعذنم لعيولم لز لجلم ي ،لحلأسأم .إن ل مهوف لعطويلسب نطيه اذن ث أب ى  ،رناه أاوول (س امرب)
أتاس لً ر لأللو سم ( )%56ةلولت بنذس لع أم ر خالل حتي لعظمليق لزلسشسم  ،لعضطم لعوملبسم يثلذل للة .ر ل مل لعشمل
11
أي أو ري أرولل إضذ سم عويولم لعطويلسنسم .يمل ألد ني م ر فأت  ،عك عمالً سو سذً ع %35

https://www.arab48.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%
D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2021/08/30/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%84

 9للمزيد من المعلومات حول هذا النهج ،أنظر المقابلة مع ميكا غودمان ومقابلة بينيت مع صحيفة النيويورك تايمز:
“Philosopher Micah Goodman Is An Unofficial Counsel To Israel's Prime Minister,” Philosopher Micah

Goodman Is An Unofficial Counsel To Israel's Prime Minister : NPR; Israel's Naftali Bennett Backs Hard
انظر أيضا Line on Iran, Softer Tone With U.S. - The New York Times (nytimes.com).
Neri Zilber, “Israel's new plan is to 'shrink,' not solve, the Palestinian conflict. Here's what that looks like
;September 16, 2021: https://edition.cnn.com/2021/09/16/middleeast/israel-palestinian-conflict-cmd-intl/index.html
Meron Rapoport, “The Israeli right tried to manage the conflict. Bennett wants to ‘shrink’ it,” 972mag, August 12, 202:
https://www.972mag.com/bennett-saar-goodman-shrinking-conflict/; Jacob Kornbluh, “How Biden and Bennett will
push the restart button on U.S.-Israel relations,” Forward, August 24, 2021: https://forward.com/news/474570/howbiden-and-bennett-intend-to-push-the-restart-button-on-us-israel/

 10المصدر السابق.
 11أنظر استطالع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أيلول (سبتمبر) :2021
http://www.pcpsr.org/ar/node/859
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هل ااسح لسدفلك لعطويلسب أبن لحلطذظ عوى لعوضع لعملله هو أثهى رذ ميع أوثله يلالسال لد لسسمللئسوي عا ب سوم
"أأوسص ريذحم لعهمللل" خوق ريذف ويلسب-إسمللئسوي خذل ر لعه ل يأا مل لساأمللفلً خالل لعينم أي لعينا لعأذدرا ممذ
شه ان خالل لعينا لزذضسا ؟ يرذ رولى لالساأمللف ثهري لز ى عوى لعالوفلت بلس ة لز ى؟
إن لسجذبم عوى هذل لعينلل ثهري لز ى ث ال أعون ابعضمليفة سو سم فلم يجود عولئق يلضام أرذ عك .إ ث أشعل عولرل
لعش لعطويلسب يضووط لسئاالق لالسمللئسوي عنذ مل لساأمللف ثهري لز ى  ،ظل لزلذدعم ل ا ة م جهم .اشعل لعانذ س
لحلذد ب لعيولم لعطويلسنسم يحملام محذيف عنهمل أوأمل يلساألذب ا ري  ،لعيسذسم لعطويلسنسم يخذ م بل لحلملب لعمللبلم ب
محذيف يإسمللئسل  ،أايف (رذاو) 2021امذ اشعل ضل لعشملعسم يلألدلس لعذ ال رعوانت لعيولم لعطويلسنسم دل لذ هلذ
عولمل عوى أأوسص عك لعنأص عرب اير لعنأذط رأذبل محذيف .إرذ ر خالل حتأسق رعاي ذت عوجمهوف لعطويلسب .حىت
يعو اذن عك اذاتً ر لعلملق لسسمللئسوي .لي ر خالل إدلفة حملب دبوورذسسم يلسلم لعنلذق ض إسمللئسل عع لعيولم
لعطويلسنسم ساج نطيهذ عوى لألفجح لربة عوى لعلمل  ،لزيذفا رلذً :لحلملب لع بوورذسسم يخلولت بنذس لع أم إن هذ
لعناسجم ساعون حمهوم ش ه رنا عوجذن لآلخملا  ،لعيسذسم لسسمللئسوسم :ف ض لزطذيضذت يحل لع يعا يلع س خبلولت
حميوبم  ،رشذفاع لساسلذنسم هلذ لعأ فة عوى حيم رياأ ل حل لع يعا  .امذ أشملان أعال
ابعنظمل إىل سسذساهذ لعمللهنم .ع أعون لعيولم لعطويلسنسم ثذدفة عوى بووفة فديد أا مل ذعوسم  ،رولجهم لحلهذنم لعيت ااماع هبذ
لعوضع لعملله هي ر الً عو أفلدت لساوالل رطهو أي هن "أأوسص ريذحم لعهمللل" يأللال خلولت لع أم عانلوق حنو آ ذق
أا مل لأيذعذً ر خالل لساوالل لعال سع لعلملا رع إسمللئسل ة رم لزهذحل لعطويلسنسم .و اعون هلذ لعأ فة أي لسفلدة لعيسذسسم
عوى لساوالل لأطذثذت لعال سع عو ع ث رذً خبلط ويلسنسم عاللال لعوجود لعطويلسب  ،لعأ يف أي لالسا مذف  ،لزنلأم جسم.
أي حىت إثنذل لحلعورم لسسمللئسوسم ابع لجع ع أ ر خللهذ لالساسلذنسم لحلذمسم لعمللهنم إن أ لسال لد ر لعيولم
لعطويلسنسم عوالذرل إبجيذبسم رع لعال سع لعلملا سسطاح لع ذب أرذ سضذن ر لعال سع رع إسمللئسل .أعون لعيلودام عوى فأسه.
ممذ سسيذهم  ،حتجسم لعأضسم لعطويلسنسم عملبسذً يالا ر لعللعم لعطويلسنسم .امذ سسلا ر علعم لعيولم لعطويلسنسم يثسذداذ.
ير ضل شملعساهذ .يسسللي محذيف ر خالً أاربل عاللال رعذناهذ يثسذداذ عوشلر لعطويلسب ا ال ع لحلملام لعوطنسم
 ،لزأذبل .عو لفلدت لعأسذدة لعطويلسنسم أللال حملهبذ لع بوورذسسم ر خالل ب لئل سومسم زأذيرم لالحاالل .ر ل لساوالل
لعوضر لعشليب لععذر ر أجل أهلس لزأذيرم لعشل سم يإشمللك عشمللت لآلالق ر لز نس لعطويلسنس سهذ .إهنذ ساج
نطيهذ عذجلة ع لعأسذ بذعك نظمللً عوطجوة لهلذئوم لزوجودة حذعسذً ر لنل ل لع أم بسنهذ يب ل مهوف لعطويلسب ي وق ال
عك ساج لزنسيم لألرنسم لعطويلسنسم  ،رشذفام شل سم يلسلم لعنلذق رأ رم عليعملة لزأذيرم .يإاذلانً بطأ لهنذ عويسلملة عوى
لملايت لألروف .يث أاخوق ر حتول لعوضر لعشليب ض إسمللئسل عاه ا دلخوي ض لعيولم نطيهذ
 ،ل ذنر لسسمللئسوي ساعون لعأسذدة لعسمسنسم حتت ضوط ا ري عوملد حبل عوى لةلولت لعطويلسنسم لع بوورذسسم لزلذدام فلم أن
خلذب لعملئسس ع ذيف ث أعلى لحلعورم لسسمللئسوسم سنم اذروم ب ين خلولت دبوورذسسم ضذفة هلذ ععنهذ عوى لألفجح ساعون
ر فام عوضووط لعيت سالمل لعأسذدة لعطويلسنسم  ،ظوهذ يث أ ال فديدهذ عوى لةلولت لع بوورذسسم لعطويلسنسم  ،أيملاع
يأرية لالساسلذن ب الً ر يث خلولت بنذس لع أم يث أالذرل إسمللئسل إبجيذبسم رع أ حتول ويلسب حنو لعلمل  ،لذل بنذس
لع أم ر خالل عموسم لعال سع لعلملا زذ عذعك ر أتثريلت إجيذبسم عوى لعأ ول لعلملا هبذ يأل سع لعلالثذت رلهذ فلم جتمس
لعلموسم لعيومسم يلساممللف ألمسق لالحاالل
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اخلالصة :تقليص أم زايدة مساحة الصراع؟
لب ع لعأول أن لز خل لعوحس عاأوسص ريذحم لعهمللل هو أأوسص ريذحم لالحاالل يلالساسلذن عع لزضمون لسسمللئسوي
هلذل لزطهو سسلمل عوى ععس عك .إ سااأ خلط لع نذس لالساسلذين يسسالمق عوى لثمل لالحاالل يااللز هل أيالسع
لعيولم لعطويلسنسم  ،ظل هذل لعولثع أن أعاطي جبهودهذ لع بوورذسسم لزاولضلم رع لالخنمللط  ،خلولت بنذس لع أم يث ول رذ
أملل إسمللئسل اذاتً راذحذً  ،ظل أيعواياذ  ،لحلطذظ عوى يجودهذ ي ،ظل أيعوايت لحلعورم لسسمللئسوسم  ،لحلطذظ عوى متذسك
لئاال هذ لحلعوري لعملله
إن ر لزملجح أن أعون هذ هي لالً سسذسم لعيولم لعطويلسنسم عوط ة لعأذدرم ثهرية لز ى ذعيولم لري ثذدفة عوى بووفة
روث ويلسب روح ب ين رهذحلم يلناخذابت يأوسري جوهمل  ،نظذرهذ لعيسذسي .ممذ ا اهذ سولم ضلسطم يهشم يال حتظي
ابالح ل لع ييل  ،ظل يضع اهذل ع أ ذدف أ ر لعأوى لع يعسم لعطذعوم عوضوط عوى لعلملق لسسمللئسوي عوث عموسذأه
لالساسلذنسم لعمللهنم أي عأ ول حل لع يعا يلع خول  ،رطذيضذت سسذسسم حلل دلئم عع هذل لعملضوخ ر لعلمل لعطويلسب
يلع ييل عووضع لعملله سسلب حامذً ي ول لأليضذل لعطويلسنسم-لسسمللئسوسم إىل رملحوم لعالعودة عن رذ أ فك اذ م لألطمللق أن
حل لع يعا مل ال ثذئمذ
عسس هنذك رطمل ر لعأ ول هبذل لالساناذج .إ إن لالعاأذد أبن أرذ لعأسذدة لعطويلسنسم (لعيت ثس ت نطيهذ ابزولث لزذاوفة
أعال ) ب لئل أخملى هو لملد متنسذت ذفلم اذعك .إن لالعاأذد أبن ل مذهري لعطويلسنسم ع أأ ل رمللمم هبذ لعناسجم هو
أأ امل  ،لري حموم .إ ال أوج ثسذدلت أي حملاذت أي أحللب سسذسسم ثذدفة .أي فلل م ، .ظل لعوضع لعيذئ لعسو عوى لعاأثري
عوى ل مذهري لعطويلسنسم ياير ثأاهذ يطملح ب لئل عويسذسم لعمللهنم عوأسذدة لعطويلسنسم انل ق هذل لعأول عوى ر هو ثذدف
رنهذ .ر ل محذيف يلعأوى لزنا ة زمليلن لعربلوثي .يلري لعأذدف .ر ل ثوى لعسيذف يلعأولئم لالناخذبسم ل ا ة أي مجذعم دحالن
أرذ لجملامع لع ييل و اااملك حبل  ،أ لجتذ إ ل لعاأ بوسذب ملص لعنجذح ععنه ث اااملك  ،حذعم حهول لنطجذف
ويلسب-إسمللئسوي ج ا  .يهو أرمل لري رملجح  ،لعوثت لعملله  .ابسا نذس ث فة محذيف لعلذعسم عوى لزخذطملة ممذ اللسهذ لزلا
ر لزعاي ذت عوى حيذب لعيولم لعطويلسنسم
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حول "تقليص مساحة الصراع":

خطاب الرئيس عباس يف األمم املتحدة والقدرة الفلسطينية على التأقلم مع الوضع الراهن
كانون اثين (يناير) 2021

هذ لعوفثم هي لعيتذبلم ضتم لأليفلق لعيتسذستذأسم لعنأ ام لعيت اهت فهذ لزملال عولذ  2021أانذيل هذ لأليفلق ثضتذاي ستسذستذأسم
دلخوسم يخذفجسم ام لجملامع لعطويلسب ي ذنع لعأمللف
املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية
رنسيم أاذدميسم عومسم حب سم رياأوم لري فحبسم يلري حعورسم أتسس لزملال  ،رلوع عذ  2000امملال رياأل عو اوس لألاذدميسم
يدفلسذت لعيسذسذت لعلذرم اه ق لزملال إىل ألوامل لزلمل م لعطويلسنسم يأأوااهذ  ،لذالت ثالس :لعيسذسذت لعطويلسنسم لع لخوسم؛
يلعااوسل لالس لأسجي يلعيسذسم لةذفجسم؛ يلع اوس لزياسم يلسالالعذت لعملأ لعلذ اأو لزملال ابعل ا ر لعنشذطذت لع ا سم.
رنهذ إع لد لع فلسذت يلألحبذس لألاذدميسم لت لعلالثم ابعيسذسذت لعطويلسنسم لعمللهنم .يإجمللس حبوس رياسم حول لزولث
لعيسذسسم يلالجامذعسم عومجامع لعطويلسب .يأشعسل لموعذت عمل ع فلسم ثضذاي يرشذال أولجه لجملامع لعطويلسب ي ذنع
لعأمللف ييضع حوول هلذ .يعأ لزنمتمللت يلحملذضمللت يلزوجللت لزالوأم بشنين لعيذعم .ينشذطذت أخملى اوال لزملال لعطويلسب
عو اوس ابزوضوعسم يلعنتللهم لعلومسم يالمل عوى أشجسع أطهم أ ضل عوولثع لعطويلسب لع لخوي يعو سئم لع يعسم يبووفأه  ،أجولس
ر حملام لعال ري يأ ذدل لآلفلس
اام لعأسذ ابعنشتذطذت يلألحبذس  ،لزملال ر خالل يح لت ثالثم :يح ة لعيتسذستم لع لخوسم .يح ة لعااوسل لالست لأسجي .ييح ة
لع اث لزيتتاي أأو ه ذ لعوح لت مبمذفستتم أفبلم أنولل ر لعنشتتذطذت :ااذبم لع اوس يلعااوسالت لعيتتسذستتسم .يإجمللس لع اوس
لزيتاسم لعاجملا سم يلستالالعذت لعملأ لعلذ  .يأشتعسل ملق لةربلس يلموعذت لعلمل .يعأ يأنظسم لزنمتمللت يلعوأذسلت أأو هذ
لعوح لت ابع اسل عوى لزي ت تتاج لت  ،لعي ت تتذحم لعطوي ت تتلسنسم يعوى لزوض ت تتوعذت لعي ت تتسذس ت تتسم لت لألمهسم لةذ ت تتم يلعيت حتاذج إىل
لع اث لعلومي يلألاذدميي

لزملال لعطويلسب عو اوس لعيسذسسم يلزياسم
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