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الســالم االقـتـصـاديّ

مقدمة
ّ
بعــد تع ُّثــر عمل ّيــة الســام ،وفشــل المفاوضــات الفلســطين ّية – اإلســرائيل ّية المباشــرة وبرعايــة أمريك ّيــة ـفـي كام ــپ ديڤيــد عــام
ـل دائــم للصــراع ،جــرى تح ـ ّول دراماتيكــيّ ـفـي البيئــة اإلســتراتيج ّية للسياســة األمريك ّيــة ـفـي رؤيتهــا
 2000ـفـي
التوصــل إ ـلـى حـ ّ
ّ

لتســوية الصــراع ،بحيــث أصبــح مشــروع الســام االقتصــاديّ هــو المك ـ ّون األساســيّ والوحيــد ـفـي صيــغ التســوية األمريك ّيــة

اإلســرائيل ّية المطروحــة للتســوية.

و ـفـي ضــوء هــذا التح ـ ّول ،ق ـ ّررت اإلدارة األمريك ّيــة الحال ّيــة برئاســة دونالــد ترامــپ تب ّنــي مقار بــة جديــدة تحـ ّ
ـث الطرفيــن
الفلســطينيّ واإلســرائيليّ ع ـلـى الجلــوس ع ـلـى طاولــة المفاوضــات ـفـي إطــار مــا بــات ُيعــرف ب ِ ـ "صفقــة القــرن" التــي تنــدرج ـفـي

ســياق الســام االقتصــاديّ.

وتنطلــق المقار بــة األمريك ّيــة الجديــدة مــن تط ـ ّور العالقــات األمريك ّيــة – اإلســرائيل ّية التــي ت ّتجــه نحــو توافــق تــا ّم ع ـلـى مســار

ـل الدولتيــن باعتبــاره خيــا ًرا غيــر واقعــيّ ـفـي هــذه المرحلــة،
جديــد للتســوية السياس ـ ّية ،ومقار بــة جديــدة تبتعــد عــن خيــار حـ ّ
جــه نحــو مشــروع الســام االقتصــاديّ ،النخفــاض تكلفتــه االقتصاديّــة بالنســبة إلســرائيل والواليــات الم ّتحــدة األمريك ّيــة
والتو ّ

ـل السياســيّ ،وتنامــي الحاجــة الفلســطين ّية إ ـلـى اقتصــاد قــويّ َوفــق رؤيــة إســرائيل والواليــات الم ّتحــدة،
مقارنــة بتكلفــة الحـ ّ

بعــد النتائــج والتبعــات التــي شــهدتها األراضــي الفلســطين ّية والمنطقــة العرب ّيــة منــذ انخــراط الجانــب الفلســطينيّ ـفـي عمل ّيــة
دافعــا قويًّــا ل َت َب ّنــي هــذه المقار بــة.
التســوية ،وكذلــك حالــة الضعــف العر ـبـيّ وهــو مــا يش ـك ّل
ً
ـفـي هــذا اإلطــار ،تســتعرض الورقــة جــذور ودوافــع الســام االقتصــاديّ ،و ُتس ـلِّط الضــوء ع ـلـى مشــاريع التســوية المطروحــة
والمغلّفــة بغــاف اقتصــاديّ ،والوقــوف ع ـلـى تداعياتهــا.

األول
المحور ّ

االقتصادي :الجذور والدوافع
السالم
ّ
االقتصادي
أو ًل :مفهوم السالم
ّ
ّ
ُيعتبــر الســام االقتصــاديّ أحــد الحلــول المقترحــة لتســوية وإنهــاء الصــراع العر ـبـيّ – اإلســرائيليّ ،وهــو يرتكــز ارتــكازًا رئيسـ ًّيا ع ـلـى

بنــاء عالقــات مــن التبــادل التجــاريّ واالقتصــاديّ بيــن الــدول العرب ّيــة وإســرائيل ،إ ـلـى جانــب بنــاء عالقات تجار يّــة واقتصاديّة بين
إســرائيل والض ّفــة الغرب ّيــة و ِقطــاع غ ـزّة ،تكــون مم ـ ًّرا لتســوية سياس ـ ّية مســتقبل ّية بيــن الجانبيــن اإلســرائيليّ والفلســطينيّ،

ع ـلـى أســاس مبــدأ األمــن مقابــل الرخــاء االقتصــاديّ ،مــن منطلــق حاجــة الجانــب اإلســرائيليّ لألمــن والهــدوء ،وحاجــة الجانــب
الفلســطينيّ للرخــاء االقتصــاديّ.

1

ـل السياســيّ لتســوية وإنهــاء الصــراع الفلســطينيّ –
وبالتال ــي يمكــن تعريــف الســام االقتصـ
ـادي بأنّــه اســتبدال مبــدأ الحـ ّ
ّ

اإلســرائيليّ القائــم ع ـلـى أســاس األرض مقابــل الســام ،والــذي بموجبــه جــرى التوقيــع ع ـلـى اتّفــاق الســام بيــن ّ
منظمــة التحر يــر

ـل االقتصــاديّ القائــم ع ـلـى أســاس األمــن مقابــل الرخــاء االقتصــاديّ "الســام االقتصــاديّ".
الفلســطين ّية وإســرائيل بمبــدأ الحـ ّ

 .1الفاضــي ،جمــال" .)2019( .تداعيــات مفهــوم الســام االقتصــاديّ ع ـلـى مســتقبل القض ّيــة الفلســطين ّية" .لــدى :ياســمين ،العابــدي( .محـ ّررة) .أثــر الســام االقتصــاديّ ع ـلـى

ـرائيلي .برليــن :المركــز الديمقراطــيّ العر ـبـيّ للدراســات اإلســتراتيج ّية والسياسـ ّية واالقتصاديّــة .ص .179
ـي – اإلسـ
ّ
الصــراع العر ـب ّ
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االقتصادي
ثانيا :جذور السالم
ّ
ً
فكــرة الســام االقتصــاديّ هــي فكــرة إســرائيل ّية قديمــة ،كان قــد طرحهــا أبــرز قيــادات حــزب العمــل ـفـي إســرائيل ،شــمعون
ﭘيــرس ،ـفـي كتابــه "الشــرق األوســط الجديــد" عــام  ،1993الــذي طــرح فيــه رؤ يــة إســرائيل للســام االقتصــاديّ القائمــة ع ـلـى

أن إســرائيل تمتلــك مــن اإلمكان ّيــات مــا يؤ ّهلهــا لطــرح نفســها شــريكًا
فكــرة الســيطرة ع ـلـى الشــرق األوســط مــن خــال اعتقــاده ّ

اقتصاديًّــا لــدول المنطقــة وجــزء مــن العالقــات االقتصاديّــة فيهــا ،وقــد حــاول ﭘيــرس ـفـي كتابــه أن يــوازي بيــن الوصــول إ ـلـى

اتّفاقــات سياسـ ّية واقتصاديّــة ع ـلـى نحـ ٍو مقبــول إ ـلـى حـ ّد مــا ،لك ّنــه هــو وحز بــه لــم يكونــا جاه َز ْيــن لدفــع االســتحقاق السياســيّ
2
المطلــوب عرب ًّيــا وفلســطين ًّيا ـفـي تلــك الحقبــة.
عمــا طرحــه ﭘيــرس ،يتم ّثــل
وقــد طــرح رئيــس الــوزراء اإلســرائيليّ بنياميــن نتنياهــو أفــكا ًرا للســام االقتصــاديّ بمنظــور مختلــف ّ
ـفـي االعتــراف بيهوديّــة الدولــة مقابــل تســهيالت اقتصاديّــة للجانــب الفلســطينيّ دون إقامــة دولــة فلســطين ّية وبقــاء الوضــع

للتوصــل إ ـلـى ســام اقتصــاديّ وانفتــاح اقتصــاديّ مــع بعــض
القائــم ع ـلـى مــا هــو عليــه ،بالتــوازي مــع الرغبــة اإلســرائيل ّية
ّ

أن ﭘيــرس ونتنياهــو ع ّبــرا عــن الســام
الــدول العرب ّيــة وتحقيــق الرفاه َيــة واالزدهــار واألمــن لشــعوب المنطقــة .وع ـلـى الرغــم مــن ّ
ـإن ًّ
َ
كل مــن المنظو َر ْيــن يســتهدف ـفـي ظاهــره األشــمل الســيطر َة اإلســرائيل ّية ع ـلـى الوطــن
االقتصــاديّ بمنظو َر ْيــن
مختلف ْيــن ،فـ ّ
العر ـبـيّ والتحكّـ َـم بمفاتيحــه األساس ـ ّية.

3

ولــم يكــن الترويــج للســام االقتصــاديّ يقتصــر ع ـلـى إســرائيل فقــط؛ فقــد ر ّوجــت الواليــات الم ّتحــدة األمريك ّيــة ـفـي عهــد الرئيــس

بــاراك أوبامــا للســام االقتصــاديّ ،مــن خــال مــا طرحــه وز يــر خارج ّيتــه مــن أفــكار عــام  ،2013تمركــزت ـفـي تحســين الوضــع
االقتصــاديّ ـفـي األراضــي الفلســطين ّية وتحقيــق تق ـدُّم اقتصــاديّ مــن خــال تجنيــد جميــع القــدرات لتوفيــر الدعــم مــن ِقبــل

أن
الجهــات المانحــة
والمؤسســات الدول ّيــة التنمويّــة ،ابتغــا َء خلــق أجــواء تفيــد ـفـي إحــراز تق ـدُّم ـفـي القنــاة السياس ـ ّية ،باعتبــار ّ
ّ
أن اإلدارة
االنتعــاش االقتصــاديّ ســوف يســاعد ـفـي خلــق أجــواء ثقــة بيــن الجان َب ْيــن الفلســطينيّ واإلســرائيليّ .وهــذا يعنــي ّ

األمريك ّيــة تتب ّنــى بصــورة أو بأخــرى أفــكار نتنياهــو التــي طرحهــا قبــل ســنوات ،والتــي تضمــن الســام االقتصــاديّ بيــن الشــع َب ْين
4
ـل السياســيّ.
متجاهل ـ ًة
تمامــا الحـ ّ
ً
المشــكلة هنــا ليســت ـفـي المنافــع والمكاســب التــي ســتعود ع ـلـى الفلســطين ّيين ج ـ ّراء قبولهــم أو انخراطهــم ـفـي مشــروع

الســام االقتصــاديّ الــذي ســوف يجلــب التنميــة االقتصاديّــة واالزدهــار ،حســب مــا تــر ّوج لــه إســرائيل والواليــات الم ّتحــدة

أن الترويــج لتحقيــق تنميــة اقتصاديّــة ودعــم االقتصــاد لصالــح إحــراز تق ـدُّم ـفـي المحادثــات
األمريك ّيــة .المشــكلة تكمــن ـفـي ّ

ـأن بقــاء الوضــع ع ـلـى مــا هــو عليــه دون تحقيــق
السياسـ ّية وتحقيــق الســام أثبــت فشــله ،لوجــود قناعــة فلســطين ّية راســخة بـ ّ
كل المحــاوالت اإلســرائيل ّية واألمريك ّيــة لتمر يــر حلــول
ـل سياســيّ شــامل للقض ّيــة الفلســطين ّية لــن ُي ْفضــي إ ـلـى ســامّ ،
وأن ّ
حـ ّ

اقتصاديّــة لتحســين الوضــع االقتصــاديّ وتحقيــق التنميــة االقتصاديّــة ـفـي إطــار مشــروع الســام االقتصــاديّ ُر ِفــض فلســطين ًّيا،

ألن المطلــوب هــو إنهــا ُء االحتــال ال تحقيـ ُـق تنميــة اقتصاديّــة تطيــل أمــد االحتــال وتض ـ ّر بالحقــوق السياس ـ ّية والقانون ّيــة
ّ

للشــعب الفلســطينيّ.

ً
االقتصادي
ومبررات تبني مشروع السالم
ثالثا :دوافع
ّ
ّ
تعتمــد المقار بــة األمريك ّيــة الجديــدة الســام االقتصــاديّ لتســوية الصــراع العر ـبـيّ – اإلســرائيليّ ع ـلـى عــدد مــن األســباب التــي

ـل االقتصــاديّ بالنســبة إلســرائيل والواليــات الم ّتحــدة
أهمهــا :انخفــاض تكلفــة الحـ ّ
تدفعهــا لتب ّنــي هــذه المقار بــة والترويــج لهــاّ ،
ـل السياســيّ ،وتنامــي الحاجــة الفلســطين ّية القتصــاد قــويّ َوفــق رؤيــة إســرائيل والواليــات
األمريك ّيــة مقارنــة بتكلفــة الحـ ّ

 .2أبو حبلة ،علي .)2019( .السالم االقتصاديّ م ّرة أخرى ومضمونه الشرق األوسط الجديد .الدستور.
خطة كيري االقتصاديّة :وقائع مضادّة .الجزيرة.
تموز) .السالم االقتصاديّ اإلسرائيليّ ّ
 .3سعد الدين ،ناديةّ 7 ،2013( .
 .4أبو عامر ،عدنان 18 ،2018( .كانون الثاني) .السالم االقتصاديّ بين إسرائيل والفلسطين ّيين .د .عدنان أبو عامر.
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الســالم االقـتـصـاديّ

الم ّتحــدة بعــد النتائــج والتبعــات التــي شــهدتها فلســطين والمنطقــة العرب ّيــة منــذ انخــراط الجانــب الفلســطينيّ ـفـي عمل ّيــة

وبخاصــة بعــد تراجــع الموضــوع الفلســطينيّ لــدى بعــض الــدول العرب ّيــة
التســوية ،وكذلــك اســتغالل ضعــف الحالــة العرب ّيــة،
ّ
أمــام مواجهــة الخطــر اإليرا ـنـيّ واإلرهــاب ،ويمكــن تفصيــل تلــك الدوافــع ع ـلـى النحــو اآل ـتـي:
االقتصادي
الحل
1.1انخفاض تكلفة
ّ
ّ
ـل االقتصــاديّ بالنســبة إلســرائيل والواليــات الم ّتحــدة األمريك ّيــة خيــا ًرا إســتراتيج ًّيا نتيجــة انخفــاض تكلفــة
ُيعتبــر خيــار الحـ ّ
أن تمويــل معظــم المبــادرات والمشــاريع االقتصاديّــة التــي ُطرِحــت
ـل السياســيّ ،وال سـ ّيما ّ
ـل االقتصــاديّ مقا َرنـ ًة بالحـ ّ
الحـ ّ

والخطــة االقتصاديّــة األمريك ّيــة :الســام مــن أجــل االزدهــار 2019
(خطــة كيــري االقتصاديّــة ،2013
لتســوية الصــراع
ّ
ّ

الشـ ّـق االقتصــاديّ مــن صفقــة القــرن) تعتمــد اعتمــادًا رئيس ـ ًّيا ع ـلـى ال ــمِ نَح والمســاعدات الخارج ّيــة (مــن دول الخليــج
ـاص ،وهــذا مــا تســعى إســرائيل إ ـلـى تحقيقــه؛ أي إدارة الصــراع بـ ً
ـل
ـدل مــن حـ ّ
العر ـبـيّ واالتّحــاد األورو ـبـيّ) ورأس المــال الخـ ّ
الصــراع ،وبــدون تكلفــة سياسـ ّية تتعلّــق بالقضايــا الرئيسـ ّية والمتعلّقــة ب ِ ـ "مصيــر القــدس وعــودة الالجئيــن واالســتيطان

والحــدود والميــاه" ،و ـفـي الوقــت ذاتــه ضمــان انفتــاح مــع الــدول العرب ّيــة وإقامــة عالقــات اقتصاديّــة ودبلوماسـ ّية مــع الــدول
العرب ّيــة.
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2.2الحاجة الفلسطين ّية لتقوية االقتصاد وعدم االنهيار

بعــد انخــراط الجانــب الفلســطينيّ ـفـي عمل ّيــة الســام التــي بموجبهــا أ ُ ّسســت الســلطة الوطن ّيــة الفلســطين ّية عــام ،1994
وتس ـلّمت زمــام األمــور ـفـي األراضــي الفلســطين ّيةُ ،
المؤسســات الفلســطين ّية ،واجهــت هــذه
وش ـرِع ـفـي عمل ّيــة بنــاء
ّ
المؤسســات العديــد مــن القيــود التــي اســتم ّرت إســرائيل ـفـي فرضهــا خــال المرحلــة االنتقال ّيــة ،وكذلــك لــم تســتطع
ّ

الســلطة الفلســطين ّية صياغــة برنامــج وطنــيّ وشــامل لإلصــاح والتنميــة ـفـي هــذه المرحلــة ،و ُي ْعــزى الســبب ـفـي ذلــك
ً
طبقــا التّفاق ّيــات المرحلــة االنتقال ّيــة (اتّفاق ّيــة أوســلو
ـف بالتزاماتهــا
ـفـي جــزء منــه إ ـلـى السياســات اإلســرائيل ّية التــي لــم تَـ ِ
وملحقهــا بروتوكــول بار يــس االقتصــاديّ) ،و ُيعــزى الجــزء اآلخــر إ ـلـى الضعــف الهيك ـلـيّ الــذي اتّســمت بــه الســلطة
الفلســطين ّية ،وعــدم وجــود رؤيــة م ّتســقة ،وهــو مــا يعكــس إ ـلـى حـ ّد بعيــد أوجــه القصــور الذا ـتـيّ الــذي اتّســمت بــه اتّفاق ّيــات
6
المرحلــة االنتقال ّيــة.

وقــد اعتمــدت الســلطة الوطن ّيــة الفلســطين ّية خــال المرحلــة االنتقال ّيــة كثيـ َر اعتمــا ٍد ع ـلـى ال ــمِ نَح والمســاعدات الخارج ّيــة
أن رؤية وأ َ ِجنْدة الجهات المانحة
في بناء
المؤسسات االقتصاديّة الفلسطين ّية وفي تمويل الخطط والبرامج التنمو يّةّ ،إل ّ
ّ
المؤسس ـ ّية االقتصاديّــة الفلســطين ّية الضعيفــة أصـ ًـا ،وق ّيــدت نطــاق إعــداد إســتراتيج ّية
أثقلــت ع ـلـى كاهــل القــدرات
ّ

ـل اتّســاع نطــاق طلبــات وشــروط الجهــات
وسياســة للتنميــة الوطن ّيــة ،وهــو مــا أدّى إ ـلـى غيــاب هــدف واضــح للتنميــة ـفـي ظـ ّ

المانحــة ،وكذلــك الضغــط الــذي تفرضــه السياســات واإلجــراءات اإلســرائيل ّية القمع ّيــة التــي اســتم ّرت ـفـي تلــك المرحلــة،
خاصــة لسياســات تفتقــد غال ًبــا لالســتدامة.
والتــي أدّت إ ـلـى تب ّنــي الســلطة الفلســطين ّية بدائــل ّ
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ونتيجــة لذلــك تأثّــر االقتصــاد الفلســطينيّ ـفـي تلــك المرحلــة تأثّـ ًرا شــديدًا وأضعفــت قدرتهــا ع ـلـى تحقيــق تنميــة اقتصاديّــة
ومســتدامة ،وقــد واصلــت إســرائيل سياســاتها وممارســاتها االحتالل ّيــة بعــد المرحلــة االنتقال ّيــة ،والتــي تم ّثلــت ـفـي مصــادرة

األراضــي ،واالســتيطان ،والحصــار واإلغــاق ،وتقييــد حركــة األشــخاص والســلع داخــل المناطــق الفلســطين ّية ومــع العالــم

المحصلــة النهائ ّيــة إ ـلـى تعطيــل عمل ّيــة اإلصــاح
ـن الحــروب المتك ـ ّررة ع ـلـى ِقطــاع غ ـزّة ،التــي أدّت ـفـي
الخارجــيّ ،وشـ ّ
ّ
االقتصــاديّ وإعــادة الهيكلــة ،وعرقلــة النم ـ ّو االقتصــاديّ ،وكذلــك تدهــور األوضــاع االقتصاديّــة واالجتماع ّيــة ـفـي األراضــي
 .5البابا ،جمال 29 ،2019( .تشرين الثاني) .مقابلة شخص ّية.
ّ
ظل االحتالل .ص .11
الفلسطيني :وضع سياسات االقتصاد
 .6مؤتمر األمم المتّحدة للتجارة والتنمية – األونكتاد .)2012( .االقتصاد
ي والتجارة في ّ
الكل ّ
ّ
 .7المصدر السابق.
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أوراق فلسطين ّية 6

الفلســطين ّية ،وهــذا أفضــى بطبيعــة الحــال إ ـلـى ز يــادة الحاجــة الفلســطين ّية لتقويــة اقتصادهــا ،وهــو مــا دفــع بالواليــات
الم ّتحــدة األمريك ّيــة وإســرائيل إ ـلـى اســتخدام هــذه الحاجــة كوســيلة ضغــط ع ـلـى الجانــب الفلســطينيّ للقبــول بمشــروع

الســام االقتصــاديّ.

أن الحاجــة الفلســطين ّية لتقو يــة االقتصــاد تشـك ّل فرصــة لقبــول الجانــب
وتعتقــد الواليــات الم ّتحــدة األمريك ّيــة وإســرائيل ّ
كل مــا ُطـر ِ َح مــن
الفلســطينيّ بالســام االقتصــاديّ لتســوية الصــراع بديـ ًـا لمشــروع الســام الشــامل .ومــا يؤكّــد ذلــك ّ
أن ّ

مبــادرات ومشــاريع لتســوية الصــراع ـفـي الســنوات األخيــرة لــم تكــن ســوى مبــادرات ومشــاريع اقتصاديّــة ـفـي إطــار الســام

ـل السياســيّ لتســوية وإنهــاء الصــراع.
االقتصــاديّ متجاهلــة
تمامــا الحـ ّ
ً
3.3ضعف الحالة العرب ّية

دافعــا قويًّــا لتمر يــر تســوية الصــراع العر ـبـيّ – اإلســرائيليّ ،بمــا فيهــا
ش ـك ّلت حالــة الضعــف لــدى بعــض الــدول العرب ّيــة
ً

أهمهــا:
القض ّيــة الفلســطين ّية عبــر مشــروع الســام االقتصــاديّ ،حيــث يعــود ضعــف الحالــة العرب ّيــة لعــدد مــن األســباب ّ
.أتدميــر بعــض الــدول العرب ّيــة :تع ّرضــت بعــض الــدول العرب ّيــة للتدميــر الفع ـلـيّ ،وألســباب ش ـتّى بــد ًءا مــن العــراق إ ـلـى
ســوريا وليبيــا واليمــن ،فضـ ًـا عــن مشــكالت كبيــرة ـفـي دول عرب ّيــة أخــرى ،األمــر الــذي أدّى إ ـلـى ضعــف الحالــة العرب ّيــة،
وذاك مــا انعكــس بطبيعــة الحــال ســلب ًّيا ع ـلـى كيف ّيــة تعامــل الــدول العرب ّيــة مــع الواقــع العر ـبـيّ والقض ّيــة الفلســطين ّية.
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.بالتح ـ ّول اإلقليمــيّ :ويتم ّثــل ذاك ـفـي اســتغالل حالــة عــدم االســتقرار السياســيّ واألمنــيّ ـفـي المنطقــة العرب ّيــة (نم ـ ّو
وبــروز ظاهــرة اإلرهــاب وارتباطهــا بالت ّيــارات اإلســام ّية "-الجماعــات المتط ّرفــة") ،بعــد ثــورات مــا يسـ ّ
ـمى بالربيــع العر ـبـيّ

ـفـي تبنّيهــا خطابًــا مغاي ـ ًرا للتعامــل مــع القض ّيــة الفلســطين ّية النابــع مــن تغ ُّيــرات البيئــة اإلقليم ّيــة ع ـلـى أســاس ّ
أن أيّ
ـل اإلقليمــيّ مــع الــدول العرب ّيــة ،أي جــزء مــن تســوية
تســوية للصــراع مــع الفلســطين ّيين يجــب أن يكــون ع ْبــر ب ّوابــة الحـ ّ

ـل المســألة الفلســطين ّية تقــوم ع ـلـى أســاس مبــدأ التطبيــع مــع الــدول العرب ّيــة وكمدخــل لتســوية
عرب ّيــة تســهم ـفـي حـ ّ
القض ّيــة الفلســطين ّية.
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وبخاصــة.تالقلــق العر ـبـيّ مــن إ يــران :ويتم ّثــل ـفـي اســتغالل حالــة القلــق العميــق التــي تولّــدت لــدى بعــض الــدول العرب ّيــة
ّ
دول الخليــج العر ـبـيّ -مــن التمـدّد اإليرا ـنـيّ ـفـي المنطقــة وبســط نفوذهــا ،ـفـي طــرح إســرائيل كحليــف إســتراتيجيّ للعــرب

ـفـي مواجهــة إ يــران ،وهــو مــا يقتضــي -بموجــب هــذا الخيــار -إيجــاد صيغــة أو حـ ّ
ـل للصــراع ع ْبر مشــروع الســام االقتصاديّ
ـل الدولتيــن القائــم ع ـلـى قــرارات الشــرع ّية الدول ّيــة ،ويرتكــز ع ـلـى مشــاركة العــرب سياسـ ًّيا وجغراف ًّيــا
يكــون بديـ ًـا عــن حـ ّ
10
تحمــل تكاليــف القض ّيــة الفلســطين ّية.
ـفـي
ُّ

إن الواليــات الم ّتحــدة األمريك ّيــة حاولــت االســتفادة مــن تعظيــم هــذه الدوافــع لتمر يــر
وبنــا ًء ع ـلـى مــا ســبق ،يمكــن القــول ّ
ـل السياســيّ والشــامل لتســوية الصــراع ع ْبــر طــرح مشــروع ســام
مقاربتهــا الجديــدة للتســوية ،وذلــك مــن خــال القفــز عــن الحـ ّ

اقتصــاديّ يرتكــز ع ـلـى تقديــم تســهيالت وتحســينات اقتصاديّــة ويضمــن عــدم وجــود دولــة فلســطين ّية ع ـلـى حــدود الرابــع مــن
حز يــران عــام  ،1967ويضمــن إقامــة عالقــات اقتصاديّــة وسياسـ ّية بيــن إســرائيل والــدول العرب ّيــة.

مؤسسة الدراسات الفلسطين ّية .ص .21
 .8القدوة ،ناصر .)2019( .القض ّية الفلسطين ّية والحالة العرب ّية .مجلّة الدراسات الفلسطين ّية ،العدد  .120بيروت:
ّ
 .9مصطفــى ،مه ّنــد ،2016( .أيلــول) .إســرائيل والبيئــة اإلقليم ّيــة :التح ـ ّوالت اإلســتراتيج ّية والمســألة الفلســطين ّية .رام هللا :المركــز الفلســطينيّ ألبحــاث السياســات
والدراســات اإلســتراتيج ّية – مســارات .ص .76
 .10أبــو كر يــم ،منصــور" .)2019( .الحـ ّ
ـل اإلقليمــيّ مــن منظــور األحــزاب اإلســرائيل ّية ـفـي ضــوء التحـ ّوالت اإلقليم ّيــة" .لــدى :ياســمين ،العابــدي( .محـ ّررة) .أثــر الســام االقتصــاديّ
ـرائيلي .برلين :المركز الديمقراطيّ العربيّ للدراســات اإلســتراتيج ّية والسياسـ ّية واالقتصاديّة .ص .139
ي – اإلسـ
ّ
على الصراع العرب ّ
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الســالم االقـتـصـاديّ

المحور الثاني

االقتصادي
مشاريع السالم
ّ
بعــد أن تع ّثــرت عمل ّيــة الســام وفشــلها ـفـي
ـل سياســيّ للقض ّيــة الفلســطين ّية ،وفشــل مفاوضــات الحـ ّ
التوصــل إ ـلـى حـ ّ
ّ
ـل النها ـئـيّ
ـفـي كام ــپ ديڤيــد عــام  2000ـفـي عهــد الرئيــس األمريكــيّ بيــل كلينتــون ،تدحرجــت المحــاوالت األمريك ّيــة بيــن الم ـ ّد والجــزر

إن معظــم المبــادرات األمريك ّيــة التــي طرحتهــا لتســوية
ـل االقتصــاديّ ،إذ ّ
وتعـدّدت منافذهــا ،ولكــن ـفـي اتّجــاه واحــد ،وهــو الحـ ّ
الصــراع منــذ العــام  2000ح ّتــى الوقــت الراهــن مــا هــي ّإل خطــط ومبــادرات ومشــاريع اقتصاديّــة بحتــة ،نوردهــا ـفـي مــا ي ـلـي:
أو ًلّ :
االقتصادية
خطة كيري
ّ
ّ
ـل السياســيّ الشــامل ،قدّمهــا جــون كيــري وز يــر الخارج ّيــة
هــي مبــادرة أمريك ّيــة تطــرح معالجــات اقتصاديّــة بديلــة عــن الحـ ّ

فعال ّيــات المنتــدى االقتصــاديّ العالمــيّ للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الــذي ُعقِ ــد ع ـلـى شــواطئ
األمريكــيّ  ،وذلــك خــال ّ
البحــر الم ّيــت ـفـي األردن ـفـي شــهر أ يّــار عــام  ،2013وسـلّمها رســم ًّيا للســلطة الفلســطين ّية ـفـي شــهر أيلــول عــام  ،2013وتنــدرج

ـفـي إطــار بنــاء الثقــة مــن أجــل تهيئــة أجــواء مواتيــة لبــدء المفاوضــات واســتمرارها ،وهــي تأ ـتـي ً
أيضــا بعــد نجــاح كيــري ـفـي الشــروع

ـفـي المفاوضــات مــع عــدم وقــف االســتيطان تماه ًيــا مــع الشــروط اإلســرائيل ّية ورؤيتهــا الرافضــة إلقامــة دولــة فلســطين ّية ع ـلـى
حــدود عــام  ،1967وعاصمتهــا القــدس ،والســيطرة ع ـلـى منطقــة األغــوار ،وفزّاعــة االعتــراف بالدولــة اليهوديّــة.

11

أن الهــدف األساســيّ لهــا هــو تحفيــز التغ ّيــرات والتح ـ ُّوالت وتســارعها ـفـي االقتصــاد الفلســطينيّ ،فهــي ترمــي
ب ّينــت
الخطــة ّ
ّ

كل األراضــي الفلســطين ّية ،مــن خــال ضـ ّ
ـخ أربعــة مليــارات دوالر خــال
إ ـلـى تحفيــز مع ـدّالت النم ـ ّو االقتصــاديّ وشــمولها ّ

ً
تخفيضــا شــديدًا ،وز يــادة مســتوى دخــل األســرة الفلســطين ّية ع ـلـى نحـ ٍو ملمــوس،
ثــاث ســنوات ،لتخفيــض معـدّالت البطالــة
وتحقيــق ز يــادة كبيــرة ـفـي التد ّفقــات االســتثمار يّة الداخل ّيــة والخارج ّيــة ،وتخفيــض اعتمــاد الســلطة الفلســطين ّية ـفـي موازنتهــا
ع ـلـى المســاعدات الخارج ّيــة.
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الخطــة أيّ نجــاح ،بــل بــاءت بفشــل ذر يــع ،لمناقضتهــا للوقائــع القائمــة ولمعطيــات ومنطــق األحــداث الجار يــة ،وال
لــم تلـ َـق هــذه
ّ
سـ ّيما المتعلّــق منهــا بمجر يــات المفاوضــات الفلســطين ّية  -اإلســرائيل ّية ،ومــا آلــت إليــه ،وتحديـدًا لــم تضمــن وقــف االســتيطان
ولــو مؤ ّق ًتــا ،وال تهيئــة األجــواء إلقامــة الدولــة الفلســطين ّية المســتقلّة ،فضـ ًـا عــن وضــع القــدس النها ـئـيّ الــذي ترفــض إســرائيل

الخطــة يعتمــد ع ـلـى الجانــب اإلســرائيليّ ،ويم ّثــل رك ًنــا أساسـ ًّيا ـفـي ذلــك،
أن تنفيــذ
طرحــه ع ـلـى طاولــة المفاوضــات ،إ ـلـى جانــب ّ
ّ
حيــث افترضــت موافقــة إســرائيل ع ـلـى عناصــر
الخطــة واســتعدادها لتوفيــر التســهيالت المطلوبــة لتنفيذهــا 13،وقــد أوضــح
ّ
حــا (هكــذا وردت ـفـي
خطــة كيــري االقتصاديّــة ســيتطلّب
ـال لــه حــول الموضــوع ّ
التزامــا جل ًّيــا واض ً
"أن تطبيــق ّ
ً
طو ـنـي بليــر ـفـي مقـ ٍ

األصــل) ال غبــار عليــه مــن ِقبــل حكومــة إســرائيل ،فلســف ًة ومضمونًــا ،وســيعتمد نجاحهــا بشــكل محتــوم ع ـلـى تطبيــق إجــراءات

إســرائيل ّية تســهيل ّية ع ـلـى نطــاق كبيــر جـدًّا ،بحيــث ال تز يــل فقــط العوائــق الما ّديّــة أمــام تطبيقهــا ،بــل تكســر الحواجــز النفسـ ّية
ككل".
أمــام المشـك ِّكين ـفـي إمكان ّيــة نجاحهــا أو نجــاح العمل ّيــة السياسـ ّية
ّ
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خطــة كيــري االقتصاديّــة :األهــداف ،المضاميــن واألبعــاد .قــراءات إســتراتيج ّية ،الســنة  ،7العــدد  .13غـزّةّ :
منظمــة التحر يــر الفلســطين ّية،
 .11العجلــة ،مــازن 20 ،2014( .آذار)ّ .

مركز التخطيط الفلســطينيّ .ص .7

خطــة كيــري االقتصاديّــة :األهــداف ،المضاميــن واألبعــاد .مجلّــة مركــز التخطيــط الفلســطينيّ ،العــدد  .39غ ـزّة :دائــرة العمــل والتخطيــط
 .12العجلــة ،مــازن (ّ .)2013
الفلســطينيّ .ص .165
الفلسطيني :حصار عوامل اإلنتاج .القدس :المجلس االقتصاديّ الفلسطينيّ للتنمية واإلعمار – بكدار .ص .206
محمد( .مح ّرر) .)2017( .االقتصاد
 .13اشت ّية،
ّ
ّ
 .14العجلة ،مازن .)2014( .المصدر السابق .ص .12
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ّ
األمريكية :السالم من أجل االزدهار
االقتصادية
الخطة
ثانيا:
ّ
ّ
ً
خطــة اقتصاديّــة بعنــوان :الســام مــن أجــل االزدهــار "رؤيــة لتمكيــن الشــعب الفلســطينيّ وبنــاء المجتمــع ،وكذلــك رؤيــة
هــي ّ

جديــدة للشــعب الفلســطينيّ والشــرق األوســط الكبيــر ،والتــي تهــدف إ ـلـى تمكيــن الشــعب الفلســطينيّ مــن بنــاء مســتقبل
ـي ال ـ  25وال ـ  26حز يــران عــام  ،2019بدعــوة
أفضــل لــه وألبنائــه"ُ ،ق ّدمــت ـفـي ورشــة عمــل انعقــدت ـفـي البحر يــن ـفـي َ
يومـ ِ
أمريك ّيــة ،وبإشــراف مباشــر مــن جار يــد كوشــنير بوصفــه مستشــار الرئيــس األمريكــيّ.
عامــة عــن ســبل تحقيــق اســتثمارات للفلســطين ّيين ودول الجــوار الثــاث (مصــر واألردن ولبنــان) مــن
تب ّنــت
ّ
الخطــة أفــكا ًرا ّ

خــال ضـ ّ
ـروعا ،منهــا
ـخ  50مليــار دوالر ع ـلـى مــدار عشــر ســنوات ،لتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع االقتصاديّــة بلغــت نحــو  213مشـ ً
ـروعا ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــة وغـزّة وبقيمــة 27.813
ـروعا لــدول الجــوار الثــاث (مصــر واألردن ولبنــان) والبا ـقـي ( )181مشـ ً
 32مشـ ً
مليــار دوالر.
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المحلـيّ اإلجما ـلـيّ الفلســطينيّ؛ توفيــر أ كثــر مــن مليــون فرصــة عمــل
ّـ
الخطــة أربعــة أهــداف رئيسـ ّية :مضاعفــة الناتــج
حـدّدت
ّ
ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــة و ِقطــاع غ ـزّة؛ خفــض مع ـدّل البطالــة إ ـلـى مــا يقــارب
ً
أرقامــا أحاديّــة؛ خفــض مع ـدّل الفقــر الفلســطينيّ
بنســبة .%50
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أن اإلدارة األمريك ّيــة تــرى ـفـي
وع ـلـى الرغــم مــن ّ
ّ
الخطــة فرصــة ســانحة يمكــن مــن خاللهــا تســوية الصــراع العر ـبـيّ – اإلســرائيليّ
قاطـ َـع الجانــب الفلســطينيّ هــذه الورشــة ورفــض م ْ
أن المشــاركة العرب ّيــة والدول ّيــة كانــت
خ َرجاتهــا ،كمــا ّ
مــن ب ّوابــة االقتصــادَ ،
وأن
ـل السياســيّ يم ّثــل األولو يّــة لتســوية الصــراعّ ،
ثمــة شــبه موقــف عر ـبـيّ ودو ـلـيّ يؤكّــد ّ
أن الحـ ّ
باهتــة ـفـي ورشــة البحر يــن ،وكان ّ
ـل الدول َت ْيــن هــو األســاس.
حـ ّ
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ـل ُي َع ـ ّد األكثــر تط ّر ًفــا وراديكال ّيــة
ويعــود الرفــض الفلســطينيّ لهــذه
أهمهــا أنّهــا تطــرح خيــا ًرا للحـ ّ
ّ
الخطــة إ ـلـى ع ـدّة أســبابّ ،

مــن الخطــط األمريك ّيــة الســابقة ،وأنّهــا ال تحمــل أيّ مضمــون سياســيّ ع ـلـى اإلطــاق ،وال تعتــرف بالحقــوق الثابتــة للشــعب

الخطة تسعى إلى تحويل القض ّية الفلسطين ّية
أن
نصت عليه جميع المواثيق واألعراف الدول ّية ،وكذلك ّ
ّ
الفلسطينيّ الذي ّ
إ ـلـى أزمــة إنســان ّية ومعيشـ ّية ُتســقِ ط عــن كاهــل االحتــال اإلســرائيليّ أيّ مســؤول ّية سياسـ ّية أو قانون ّيــة.

ثمــة إجمــاع كامــل مــن ِقبــل القــوى السياس ـ ّية واالقتصاديّــة الفلســطين ّية (القيــادة الفلســطين ّية والفصائــل
لــذا ،كان ّ
الخطــة االقتصاديّــة التــي
ومؤسســات المجتمــع المد ـنـيّ الفلســطينيّ ورجــال األعمــال الفلســطين ّيين) بشــأن
الفلســطين ّية
ّ
ّ
ُعرِضــت ـفـي ورشــة البحر يــن االقتصاديّــة ورفــض ُم ْ
خ َرجاتهــا ورفــض جميــع اإلجــراءات والقــرارات األمريك ّيــة الراميــة إ ـلـى تصفيــة
القض ّيــة الفلســطين ّية ،ع ْبــر ب ّوابــة الســام االقتصــاديّ.
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الخطــة إ ـلـى الدعــم والتأييــد مــن ِقبــل بعــض الــدول العرب ّيــة ،وع ـلـى رأســها
ويســتند الموقــف الفلســطينيّ الرافــض لهــذه
ّ

وتمســك
ُّ
المملكــة العرب ّيــة الســعوديّة وجمهور يّــة مصــر العرب ّيــة والمملكــة األردن ّيــة الهاشــم ّية ،باإلضافــة إ ـلـى الدعــم الدو ـلـيّ

ـل السياســيّ القائــم ع ـلـى مبــدأ األرض مقابــل
خاصــة والتــي ترفــض تغييــر مبــادئ الحـ ّ
غالب ّيــة عظمــى مــن الــدول الكبــرى ّ

ـل االقتصــاديّ "الســام االقتصــاديّ" القائــم ع ـلـى مبــدأ األمــن مقابــل االزدهــار االقتصــاديّ .ع ـلـى ســبيل المثــال
الســام ،بالحـ ّ
الخطــة
ـي .ورقــة مق ّدمــة لورشــة عمــل:
 .15العجلــة ،مــازن .)2019( .قــراءة ـفـي
ّ
ّ
الخطــة االقتصاديّــة األمريك ّيــة "الســام مــن أجــل االزدهــار" مــن منظــور االقتصــاد السياسـ ّ
االقتصاديّــة االمريك ّيــة "الســام مــن أجــل االزدهــار" .غ ـزّة :دائــرة العمــل والتخطيــط الفلســطينيّ.

ـطيني .ورقــة عمــل قدّمهــا ـفـي ورشــة البحر يــن
الخطــة االقتصاديّــة األمريك ّيــة مــن الســام إ ـلـى االزدهــار :رؤ يــة جديــدة للشــعب الفلسـ
 .16كوشــنير ،جار يــد.)2019( .
ّ
ّ
االقتصاديّــة .المنامــة .ص .6
ـل الصــراع لإلســرائيل ّيين وتحويلــه للفلســطين ّيين .منتــدى غ ـزّة للدراســات السياس ـ ّية واإلســتراتيج ّية الحــادي عشــر:
 .17عــزم ،أحمــد جميــل .)2019( .صفقــة القــرن :حـ ّ
مســتقبل ِقطــاع غ ـزّة ـفـي إطــار المشــروع الوطنــيّ األدوار اإلقليم ّيــة والدول ّيــة .غ ـزّة :دائــرة العمــل والتخطيــط الفلســطينيّ .ص .77

ـطيني .ورقــة عمــل مق َّدمــة ـفـي ورشــة :القض ّيــة الفلســطين ّية مــا بيــن وعــد بلفــور وصفقــة
ـي الفلسـ
ّ
ِ .18حلِّــس ،رائــد .)2019( .تداعيــات صفقــة القــرن ع ـلـى المشــروع الوطنـ ّ
مؤسســة ياســر عرفــات.
القــرن .غـزّة:
ّ
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الســالم االقـتـصـاديّ

جل اإلعــام مــرا ًرا
لذلــك ،ال الحصــر ،األميــر الســعوديّ تركــي الفيصــل ،مســؤول االســتخبارات الســعوديّة الســابق ،الــذي س ـ ّ
ً
"أن
تعليقــا ع ـلـى
بشــأنه تصريحــات وأخبــا ًرا ومصافحــات مــع إســرائيل ّيين
الخطــة االقتصاديّــة المق َّدمــة ـفـي البحر يــن ،مــن بينهــاّ :
ّ
تتضمــن دولـ ًة فلســطين ّية ذات ســيادة وقابلــة للحيــاة ،وعاصمتهــا القــدس،
خطــة الســام ـفـي الشــرق األوســط لــن تنجــح مــا لــم
ّ
ّ
19
الخطــة التــي ُطرحــت ـفـي البحر يــن واألفــكار عــن صفقــة القــرن معلّقــة بالهــواء".
وأن
ّ
ّ

المحور الثالث

الفلسطينية
القضية
االقتصادي على
تداعيات السالم
ّ
ّ
ّ
ال
ّ
شك ّ
أن طرح اإلدارة األمريك ّية لمقاربتها الجديدة لتسوية الصراع "صفقة القرن" ،التي تندرج في إطار السالم االقتصاديّ
ـل السياســيّ والشــامل لتســوية الصــراع ،لــه عواقــب مضـ ّرة ع ـلـى القض ّيــة الفلســطين ّية نتيجــة تجاهــل اإلدارة
بمعــزل عــن الحـ ّ
المتعمــد لحقــوق الشــعب الفلســطينيّ وتطلُّعاتــه الوطن ّيــة ،ـفـي بنــاء دولــة فلســطين ّية مســتقلّة ذات ســيادة ع ـلـى
األمريك ّيــة
ّ
ومنصــف لعــودة الالجئيــن الفلســطين ّيين.
ِ
ـل عــادل
حــدود الرابــع مــن حز يــران عــام  1967وعاصمتهــا القــدس ،وضمــان حـ ّ

والخطــة االقتصاديّــة األمريك ّيــة:
(خطــة كيــري االقتصاديّــة
ّ
ّ
ومــن خــال مــا جــرى اســتعراضه مــن مشــاريع الســام االقتصــاديّ

الســام مــن أجــل االزدهــار) يمكــن تلخيــص تداعيــات الســام االقتصــاديّ ع ـلـى القض ّيــة الفلســطين ّية ـفـي النقــاط التاليــة:
أو ًل :مصير القدس
ّ

ـان عــن الشـ ّـق االقتصــاديّ لصفقــة القــرن
ُيعتبــر مصيــر القــدس أخطــر مــا
يتضمنــه مشــروع الســام االقتصــاديّ ،إذ ســبق اإلعـ َ
ّ
اعتـ ُ
حــد ًة بقسـ َـم ْيها الشــرقيّ والغر ـبـيّ عاصمــة إلســرائيل،
ـراف إدارة ترام ــپ ـفـي كانــون األ ّول عــام  2017بمدينــة القــدس مو َّ

وقامــت بالفعــل بنقــل ســفارتها إ ـلـى المدينــة ،ـفـي أ يّــار عــام  ،2018بغيــة حســم مصيرهــا قبــل أ يّــة مفاوضــات مســتقبل ّية مــع
الخطــة
أن
تأكيــد الســيادة اإلســرائيل ّية ع ـلـى كامــل المدينــة بــا منــازع .وقــد أشــارت بعــض التســريبات اإلعالميــة اإلســرائيل ّية إ ـلـى ّ
ّ

ـل تقــوم ع ـلـى تقســيم مدينــة القــدس مــع احتفــاظ إســرائيل بالســيادة ع ـلـى القــدس الغرب ّيــة وبعــض األجــزاء
األمريك ّيــة للحـ ّ

ـم إســرائيل والفلســطين ّيين واألردن،
مــن القــدس الشــرق ّية بمــا يشــمل البلــدة القديمــة ومحيطهــا مــع وجــود إدارة مشــتركة تضـ ّ
دول أخــرى ،وبـ ً
ور بّمــا ً
الخطــة األمريك ّيــة تطمــح إ ـلـى منــح الفلســطين ّيين عاصمــة ـفـي بلــدة أبــو ديــس،
ـإن
ـدل مــن مدينــة القــدس فـ ّ
ّ

التــي تبعــد حدودهــا الغرب ّيــة كيلومتر يــن عــن المســجد األقصــى فقــط.
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ثانيا :دعم االستيطان
ً
تجاهلــت اإلدارة األمريك ّيــة الحال ّيــة قض ّيــة االســتيطان .ليــس هــذا فحســب ،وإنّمــا تقاســمت هــي والحكومــة اإلســرائيل ّية
التوســع االســتيطانيّ ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــة؛ وذلــك ع ـلـى العكــس مــن إدارة الرئيــس
حــد تجــاه عــدم معارضــة
اتّخــاذ موقــف مو ّ
ّ

بــاراك أوبامــا ،الــذي ســمح ـفـي آخــر أ يّــام إدارتــه بإصــدار قــرار يطالــب إســرائيل بوقــف االســتيطان فــو ًرا ،بتأييــد  14دولــة مــن

الــدول األعضــاء ـفـي مجلــس األمــن ،مــع امتنــاع الواليــات الم ّتحــدة عــن التصو يــت للم ـ ّرة األو ـلـى منــذ عــام  .1979وبالتا ـلـي لــم

تعــد اإلدارة األمريك ّيــة الحال ّيــة تــرى ـفـي االســتيطان أيّ مخالفــة للقانــون الدو ـلـيّ أو عقبــة تقــف أمــام اســتئناف المفاوضــات

الثنائ ّيــة بيــن الجانبيــن الفلســطينيّ واإلســرائيليّ وتحقيــق الســام .و ُيعتبــر تصر يــح وز يــر الخارج ّيــة األمريكــيّ بومبيــو ،الصــادر
ً
مطلقــا إ ـلـى االحتــال والداعــم لالســتيطان ،والــذي أشــار فيــه إ ـلـى
ـفـي  ،2019/11/18ترجم ـ ًة لهــذا الموقــف المنحــاز انحيــازًا

أن إقامــة المســتوطنات للمدن ّييــن اإلســرائيل ّيين ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــة ال ُيعتبــر بح ـ ّد ذاتــه
أنّــه "الواليــات الم ّتحــدة خلصــت إ ـلـى ّ
 .19عزم ،أحمد جميل .)2019( .المصدر السابق .ص .77
 .20جرابعة ،محمود 22 ،2019( .أ يّار) .صفقة القرن :السالم بال فلسطين ّيين وبشروط إسرائيل ّية .مركز الجزيرة للدراسات .ص .2
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ً
وأن اعتبــار المســتوطنات المدن ّيــة تخالــف القانــون الدو ـلـيّ أمــر لــم تثبــت نجاعتــه ولــم يســاعد ـفـي
مخالفــا للقانــون الدو ـلـيّّ ،

تحقيــق الســام".

ً
تناقضــا كامـ ًـا مــع قــرار مجلــس األمــن الدو ـلـيّ ذي الرقــم ( ،)2334لســنة  ،2016والــذي صــدر دون
ويتناقــض هــذا الموقــف
اعتــراض مــن اإلدارة األمريك ّيــة ،وأ كّــد ـفـي بنــده األ ّول أنّــه "إقامــة إســرائيل للمســتوطنات ع ـلـى األرض الفلســطين ّية المحتلّــة
عــام  ،1967بمــا فيهــا القــدس الشــرق ّية ،ليــس لــه أيّ قيمــة قانون ّيــة ،ويم ّثــل انتهــاكًا صار ً
خــا للقانــون الدو ـلـيّ وعقبــة ـفـي طر يــق

ـل الدولتيــن وســام عــادل ودائــم وشــامل".
تحقيــق حـ ّ
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أن الرؤية األمريك ّية
وقد أظهرت التسريبات التي سبقت اإلعالن عن
الخط ِة االقتصاديّ ِة في البحرين ،المتعلّق ِة باالستيطانّ ،
ّ
ـتضمها
تقــوم ع ـلـى تقســيم المســتوطنات إ ـلـى ثــاث مجموعــات؛ تشــمل المجموعــة األو ـلـى الكتــل االســتيطان ّية الكبــرى التــي سـ
ّ

بالتوســع ،والثالثــة هــي المســتوطنات العشــوائ ّية
إســرائيل إليهــا ،والثانيــة هــي المســتوطنات النائيــة التــي لــن ُيســمح لهــا
ّ
ـم مناطــق أوســع مــن المســتوطنات تحــت
التــي ســيجب إخالؤهــا .ولكــن مــن الناحيــة العمل ّيــة يبــدو ّ
أن إســرائيل ت ّتجــه إ ـلـى ضـ ّ
ـم المســتوطنات الكبــرى فقــط.
ســيادتها ،ال إ ـلـى ضـ ّ
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أن سياســة حكومتــه تجــاه الض ّفــة
عــاوة ع ـلـى هــذا ،أعلــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيليّ بنياميــن نتنياهــو بتار يــخ ّ 2017/7/11

أن هــذه األرض "جــزء مــن بلدنــا ووطننــا إســرائيل [ ]...وســوف نســتم ّر ـفـي تطويــر وبنــاء هــذه المنطقــة
الغرب ّيــة تســتند إ ـلـى ّ

ـم اقتــاع أيّ مســتوطنة أو إخــاء أيّ مســتوطن مــن
[تكثيــف االســتيطان االســتعماريّ] ،و ـفـي أيّ تســوية مســتقبل ّية لــن يتـ ّ
ـإن األراضــي الواقعــة غر ـبـيّ نهــر األردن بمــا ـفـي ذلــك غــور األردن ســتكون تحــت
منزلــه ،وســواء أ كان هنــاك اتّفــاق أو لــم يكــن فـ ّ
الســيطرة اإلســرائيل ّية".
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ً
ّ
للتخلص من ّ
حق العودة
الفلسطينيين (األونروا)
ثالثا :عرقلة عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئين
ّ
مؤسســة "معيبــة بشــكل ال يمكــن
اتّهمــت إدارة ترام ــپ وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطين ّيين (األونــروا) بأنّهــا
ّ
إصالحــه" 24،وأنّهــا تعمــل ع ـلـى إدامــة أزمــة الالجئيــن عــن طر يــق توفيــر الخدمــات األساسـ ّية لهــم بـ ً
ـدل مــن العمــل ع ـلـى إعــادة

توطينهــم ع ـلـى نحـ ٍو دائــم ـفـي مــكان آخــر ،أي ـفـي الــدول التــي تســتضيفهم .ففــي رســائل بر يــد إلكترون ّيــة داخل ّيــة مسـ ّر بة مــن

جار يــد كوشــنير إ ـلـى زميلــه ،جيســون ﭼرينبــات ،ظهــرت ن ّيــة اإلدارة األمريك ّيــة ع ـلـى العمــل ع ـلـى بــذل مجهــودات لعرقلــة عمــل

األونــروا ونشــاطاتها.

25

وقــد بــدأت الواليــات الم ّتحــدة األمريك ّيــة ـفـي تطبيــق هــذا بالفعــل ـفـي عــام  ،2018وذلــك عــن طر يــق قطــع مســاعداتها المال ّيــة

للوكالــة؛ حيــث ســحبت الواليــات الم ّتحــدة  300مليــون دوالر مــن قيمــة تمويلهــا ،وهــو مــا س ـ ّبب أزمــة مال ّيــة غيــر مســبوقة

للوكالــة ووضــع نشــاطاتها ـفـي جميــع أقاليــم العمل ّيــات ـفـي دائــرة الخطــر ،لــوال المســاعدات الطارئــة التــي اســتطاعت الوكالــة

تجنيدهــا.

أن الواليــات الم ّتحــدة األمريك ّيــة ،ع ـلـى مــدى عقــود ،كانــت ُتعتبــر المســاهم األ ّول ـفـي موازنــة األونــروا ،بنســبة
يجــدر بالذكــر ّ

مقدارهــا مــا يقــارب %40؛ فقــد بلغــت مســاهمتها ـفـي العــام  2017نحــو  350مليــون دوالر ،وتراجعــت ـفـي العــام 2018
إ ـلـى  65مليــون دوالر فقــط .وقــد تس ـ ّبب هــذا القــرار ـفـي مفاقمــة األزمــة المال ّيــة التــي كانــت تعا ـنـي منهــا وكالــة "أونــروا"
الدولي وتدمير كامل لفرص السالم .غزّة.
 .21المركز الفلسطينيّ لحقوق اإلنسان .)2019( .تصريحات بومبيو بشأن االستيطان ازدراء للقانون
ّ
 .22جرابعة ،محمود؛ َوبن شطريت ،ليهي 25 ،2019( .نيسان) .االنتخابات اإلسرائيل ّية  :2019التفاعالت الداخل ّية واالنعكاسات الخارج ّية .مركز الجزيرة للدراسات .ص .6
شباط-تموز .2019
ّ
 .23عريقات ،صائب 22 ،2019( .تموز) .ماذا ُطرِح في ورشة عمل المنامة؟ وماذا بعدها؟ دراسة رقم ( )25مقدَّمة إلى المجلس الثوريّ الفلسطينيّ
رام هللا .ص .3

 .24أهرين ،رفائيل 10 ،2018( .تشرين األ ّول) .مدير مكتب األونروا في نيويورك :أدافع عن حقوق الالجئين الفلسطين ّيين واإلسرائيل ّيين سويّة .تايمز أوف إسرائيل.
 .25جرابعة ،محمود .مصدر سابق .ص .4
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الســالم االقـتـصـاديّ

ـت إ ـلـى تقليــص خدماتهــا ـفـي مخ ّيمــات الالجئيــن الفلســطين ّيين ،وتشــمل
أصـ ًـا؛ وهــو مــا دفعهــا إ ـلـى اتّخــاذ قــرارات ع ـدّة أ ْفضـ ْ
ـات االجتماع ّي ـ َة والب ْنيــة التحت ّيــة وتحســين المخ ّيمــات
ح ّيــة واإلغاثــة ،والخدمـ ِ
تلــك خدمـ ِ
ـات قِطاعــات التعليــم والرعايــة الص ّ

والحمايــة واإلقــراض الصغيــر.

26

ـف الواليــات الم ّتحــدة بوقــف تمويــل وكالــة األونــروا ،بــل تعمــل -بالتعــاون مــع إســرائيل -على تفكيكهــا ونقل صالحياتها
لــم تكتـ ِ

لهيئــات أمم ّيــة أخــرى ،ابتغــا َء القضــاء ع ـلـى حـ ّـق العــودة ،وذلــك عــن طر يــق إعــادة تعر يــف مــن هــو الالجــئ الفلســطينيّ ،حيــث
يَ ّتهــم الطرفــان ،األمريكــيّ واإلســرائيليّ ،وكالـ َة األونــروا بمســاعدة الفلســطين ّيين ـفـي إدامــة روايتهــم المتعلّقــة بالصــراع وأســبابه،

وذلــك ع ْبــر تور يــث مكانــة الالجــئ لنســل الالجئيــن ،ح ّتــى أولئــك الذيــن يتم ّتعــون بجنس ـ ّية دول أخــرى؛ وهــو مــا أدّى إ ـلـى
مضاعفــة أعــداد الالجئيــن أ كثــر مــن مـ ّرة خــال العقــود الماضيــة ،فقــد أُنشــئت األونــروا لخدمــة الالجئيــن الفلســطين ّيين حصـ ًرا،
أن جميــع الالجئيــن وأحفادهــم يندرجــون ضمــن إطــار اختصاصاتهــا ومســؤول ّيتها القانون ّيــة ،وهــذا بالتحديــد مــا
وهــي تَعتبــر ّ
تحــاول تــل أبيــب وواشــنطن تغييــره حال ًّيــا.

العربية للتطبيع والتحالف مع إسرائيل
رابعا :تشجيع الدول
ً
ّ
جع اإلدارة األمريك ّيــة ع ـلـى االســتمرار ـفـي طــرح مثــل هــذه المشــاريع التــي تنتقــص
وجــود ورشــة البحر يــن ع ـلـى أرض عرب ّيــة يشـ ّ
جع االحتــال لالســتمرار ـفـي عدوانــه ،كمــا يؤكّــد روا يــة اليميــن اإلســرائيليّ التــي ُمفا ُدهــا
مــن حقــوق الشــعب الفلســطينيّ ،ويشـ ّ
أنّــه يمكنــه أن يط ّبــع مــع دولــة عرب ّيــة بــدون أن يقـدّم للشــعب الفلســطينيّ حقوقــه.

ـكيل حضــور إســرائيل ـفـي المنطقــة ،ال مــن خــال
فضـ ًـا ّ
عمــا ســبق ِذ ْكــره ،و ّفــرت ورشــة البحر يــن أرض ّيــة جديــدة إلعــادة تشـ ِ
جعلهــا طبيع ّيــة فقــط ،بــل كذلــك حليفــة مركز يّــة ُتســهم ـفـي اســتقرار األنظمــة العرب ّيــة المشــاركة وبقائهــا ،وبالتا ـلـي أصبحــت

القض ّيــة الفلســطين ّية ـفـي هــذه الحالــة مج ـ ّرد من َتــج َع َرضــيّ ،ومــن الســهل التضحيــة بهــا ـفـي ســبيل الســعي للحفــاظ ع ـلـى
ـل الخطــر اإليرا ـنـيّ .باإلضافــة إ ـلـى هــذا ،حاولــت اإلدارة األمريك ّيــة مــن خــال الورشــة التخلّــص مــن آخــر عقــدة تقــف
العــروش ـفـي ظـ ّ

كل مركّبــات الصــراع السياسـ ّية وتحويلــه إ ـلـى مشــكلة إنســان ّية يمكــن
حائـ ًـا أمــام اندمــاج إســرائيل ـفـي المنطقــة ،عــن طر يــق نــزع ّ
27
ـل أزمتهــم.
حلّهــا بالمز يــد مــن االســتثمارات المال ّيــة التــي تطمــح إ ـلـى تحســين الوضــع االقتصــاديّ للفلســطين ّيين ،وبالتا ـلـي حـ ّ
العربية
خامسا :تجاوز مبادرة السالم
ّ
ً
متعمــد خــال
حــا لمبــادرة الســام العرب ّيــة ،حيــث تجــاوزت اإلدارة األمريك ّيــة ع ـلـى نح ـ ٍو
ُيعتبــر الســام االقتصــاديّ تجــا ُوزًا صري ً
ّ
قمــة بيــروت
طرحهــا
ّ
الخطــة االقتصاديّــة ـفـي ورشــة البحر يــن مبــادرة الســام العرب ّيــة الســعوديّة التــي تبنّتهــا الــدول العرب ّيــة ـفـي ّ

عــام  ،2002المبــادرة التــي لــم تعبــأ بهــا إســرائيل وأخــذت ـفـي فــرض المز يــد مــن الحقائــق ع ـلـى األرض إلقامــة نفوذهــا ع ـلـى كامــل
إن إســرائيل مســحت ع ـلـى نحـ ٍو نها ـئـيّ الفكــر َة القائمــة ع ـلـى إقامــة
فلســطين ،حقائــق تنفــي أيّــة إمكان ّيــة لتطبيــق مبــادرة كهــذه؛ إذ ّ

التوســع بإقامــة المســتوطنات ـفـي الض ّفــة الغرب ّيــة ع ـلـى نح ٍو غير مســبوق ،إلى
دولــة فلســطين ّية ـفـي حــدود عــام  ،1967وأخــذت ـفـي
ّ
عمــق
ـم المناطــق "ج" التــي تشـك ّل مــا يز يــد عــن  %60مــن مســاحة الض ّفــة الغرب ّيــة .بمــوازاة ذلــكُ ،ت ِّ
جانــب أنّهــا تطمــح إ ـلـى ضـ ّ

إســرائيل ســيطرتها ع ـلـى شــرقيّ القــدس ،وتز يــد ربطهــا بغر ـبـيّ المدينــة ،بمشــاريع اقتصاديّــة  -اجتماع ّيــة ومشــاريع ب ْنيــة تحت ّيــة
أن حقائــق القـ ّوة
كل ذلــك يثبــت ّ
ـم الجــوالن بســهولة مفرطــةّ .
وقبضــة أمن ّيــة مشـدّدة إ ـلـى الشــمال ،مـ ّر االعتــراف األمريكــيّ بضـ ّ
ـم مــن حقائــق الشــرع ّية.
أهـ ّ

ِ .26حلِّــس ،رائــدَ .)2019( .قطــع المســاعدات األمريك ّيــة عــن الشــعب الفلســطينيّ :التداعيــات وخيــارات المواجهــة .أوراق فلســطين ّية .5 ،حيفــا :مــدى الكرمــل -المركــز

العر ـبـيّ للدراســات االجتماع ّيــة التطبيق ّيــة .ص .9

 .27متراس 26 ،2019( .حزيران) .ورشة البحرين :من التطبيع مع "إسرائيل" إلى التحالف معها .متراس.
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أوراق فلسطين ّية 6

ـكل بســاطة ،وهــم اليــوم ال يعرضــون "مبــادرة" ع ـلـى
حيــال هــذا المشــهد ،لــم يتراجــع العــرب عــن مبــادرة الســام ،بــل نســوها بـ ّ
ألن األولويّــة اليــوم اتّخــذت شـ ً
حــا بالنســبة لهــم :رؤ يــة إ يــران كعــد ّو
الفلســطين ّيين بــل يطلبــون منهــم االستســامّ ،
ـكل واض ً

أساســيّ ،ومصالــح تتشـك ّل ع ـلـى وقــع ثــورات الشــعوب العرب ّيــة 2011؛ إذ بعــد ذلــك العــام بــدأت األنظمــة الجمهور يّــة تتهــاوى
تباعــا تحــت وطــأة الموجــات الشــعب ّية المطالِبــة بكرامتهــا ،فيمــا أخــذت األنظمــة ال ـ َـم َلك ّية ع ـلـى عاتقهــا التصـدّيَ لهــذا الجديــد.
ً
مهمــة جعــل إســرائيل طبيع ّيــة ،بــل أ كثــر
تك ّفلــت ال ـ َـملك ّيات ـفـي قيــادة الثــورة المضــادّة ودعمهــا ،وهــي نفســها التــي تقــود اليــوم
ّ
مــن ذلــك :التحالــف معهــا ضـ ّد الفلســطين ّيين وضـ ّد شــعوبها ً
أيضــا.
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خاتمة
طـ ْرح اإلدارة األمريك ّيــة لمقاربتهــا الجديــدة لتســوية الصــراع ـفـي إطــار مشــروع الســام االقتصــاديّ ،بمعــزل عــن الحـ ّ
ـل السياســيّ
والشــامل لتســوية الصــراع الفلســطينيّ  -اإلســرائيليّ ،هــذا الطــرح لــه تداعيــات خطيــرة ع ـلـى القض ّيــة الفلســطين ّية نتيجــة
المتعمــد لحقــوق الشــعب الفلســطينيّ وتطلّعاتــه الوطن ّيــة ،ـفـي بنــا ِء دولــة فلســطين ّية مســتقلّة
لتجاهــل اإلدارة األمريك ّيــة
َّ
ـل عــادل ومنصــف لعــودة الالجئيــن
ـان حـ ّ
ذات ســيادة ع ـلـى حــدود الرابــع مــن حز يــران عــام  1967وعاصمتهــا القــدس ،وضمـ ِ

الفلســطين ّيين مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى لــم تق ـدّم المقار بــة األمريك ّيــة الجديــدة رؤيــة ِج ّديّــة لحـ ّ
ـل الصــراع الفلســطينيّ
اإلســرائيليّ ،بــل ق ّدمــت محــاوالت أمريك ّيــة إســرائيل ّية لتخديــر الفلســطين ّيين وإلهائهــم عــن األبعــاد السياس ـ ّية ،التــي تفــوق
أن إقامــة الدولــة الفلســطين ّية وتحقيــق
ممــا يعنــي ّ
بكثيــر اآلثــار االقتصاديّــة ،ولــذا فهــي أقــرب إ ـلـى إدامــة الصــراع ال إ ـلـى حلّــهّ ،
ســام عــادل وشــامل ســيبقى بعي ـدًا ج ـدًّا.

الخطــة االقتصاديّــة األمريك ّيــة
خطــة كيــري االقتصاديّــة أو
أضــف إ ـلـى مــا ســلف ّ
ّ
أن مشــاريع الســام االقتصــاديّ -ســواء ـفـي ذلــك ّ

"الشـ ّـق االقتصــاديّ مــن صفقــة القــرن" -هــي محــاوالت أمريك ّيــة إســرائيل ّية لتمر يــر األطمــاع اإلســرائيل ّية إ ـلـى إقامــة عالقــات

ـل وتســوية الصــراع الفلســطينيّ -
اقتصاديّــة وتحالفــات إســتراتيج ّية مــع الــدول العرب ّيــة (التطبيــع) دون
التوصــل إ ـلـى حـ ّ
ّ
اإلســرائيليّ بصــورة نهائ ّيــة.

ثمــة إجمــاع كامــل مــن ِقبــل القــوى السياسـ ّية واالقتصاديّــة الفلســطين ّية (القيــادة الفلســطين ّية والفصائــل الفلســطين ّية
لــذاّ ،
ومؤسســات المجتمــع المد ـنـيّ الفلســطينيّ ورجــال األعمــال الفلســطين ّيين) لرفــض مشــاريع الســام االقتصــاديُّ ،تر ِجــم ع ـلـى
ّ

خطــة كيــري االقتصاديّــة وورشــة البحر يــن االقتصاديّــة ورفــض ُم ْ
خ َرجاتهــا ،ورفــض جميــع اإلجــراءات
أرض الواقــع برفــض ّ

والقــرارات األمريك ّيــة الراميــة إ ـلـى تصفيــة القض ّيــة الفلســطين ّية ،ع ْبــر ب ّوابــة الســام االقتصــاديّ.
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