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تفاصيل الخطة

ملاذا ال ت ُؤخذ الخطة عرب ًيا ودول ًيا بجدية؟
خالصة
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مقدمة
عقدت الواليات املتحدة األمريكية ورشة عمل يف العاصمة البحرينية ،املنامة ،بعنوان« :السالم من أجل
االزدهار ،الخطة االقتصادية :رؤية جديدة للشعب الفلسطيني»((( ،يف الفرتة  26 - 25حزيران /يونيو ،2019
فضل عن إرسائيل واألردن ولبنان ومرص.
ً
بهدف مناقشة التنمية االقتصادية يف األرايض الفلسطينية املحتلة،
وتدعو الخطة األمريكية إىل تأمني استثامرات بقيمة أكرث من خمسني مليار دوالر عىل مدى عرش سنوات،
تقدمها دول عربية وأجنبية ،ومنظامت دولية ،ورشكات تجارية من القطاع الخاص .افتتح الورشة مستشار
الرئيس األمرييك وصهره جاريد كوشرن ،وحرض أعاملها ممثلون عن  39دولة ،من بينها دول عربية .كام حرض
فضل عن رجال أعامل وممثيل رشكات تجارية واستثامرية دولية.
ً
رئيسا صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،
وغاب الفلسطينيون عنها ألنها ليست ورشة اقتصادية بريئة ،بل هي جزء من تصور يُ ِح ُّل االقتصاد مكان الحقوق
ول قضية فلسطني إىل مشاريع اقتصادية واستثامرية ال أكرث؛ إذ مل ترش الخطة
السياسية املرشوعة ،ويح ّ
إىل القضايا املركزية للرصاع كالدولة والسيادة والالجئني والقدس واملستوطنات والحدود.

تفاصيل الخطة
تقع الخطة املسامة «السالم من أجل االزدهار» يف  40صفحة ،وتقوم عىل ثالث مبادرات أساسية ،هي:
إطالق طاقات االقتصاد الفلسطيني ،ومتكني الشعب الفلسطيني ،وتعزيز الحوكمة فلسطين ًيا .وتهدف
الخطة عمليًا إىل جمع أكرث من خمسني مليار دوالر خالل السنوات العرش املقبلة ،لتمويل مجموعة كبرية
من املشاريع التي تهدف إىل «تغيري الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل جذري» .وتزعم الخطة أنه يف حال
تطبيقها فإنها ستخلق أكرث من مليون فرصة عمل للشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة خالل
العقد املقبل ،وستضاعف الناتج املحيل اإلجاميل للفلسطينيني ،وتخفض البطالة إىل ما دون  10يف املئة
مقارنة بـ  30يف املئة اآلن ،كام أنها ستخفض نسبة الفقر بينهم بنسبة  50يف املئة((( .وتشري الخطة إىل
أن املال الذي سيتم جمعه سيوضع يف «صندوق جديد يديره بنك تنمية متعدد الجنسيات» ،سينفق عىل
املشاريع عرب استثامرات عامة مبارشة واستثامرات تجارية خاصة ،وقروض ميرسة .وبحسب الخطة ،فإن إدارة
الصندوق ستعمل مع «البلدان املستفيدة لوضع الخطوط العريضة لإلرشادات السنوية لالستثامر ،واألهداف
اإلمنائية ،واإلصالحات الحكومية التي ستدعم تنفيذ املرشوعات يف املجاالت املحددة» .كام توضح الخطة أنه
«سيتم توزيع املنح والقروض امليرسة وغري ذلك من الدعم عىل املرشوعات التي تفي باملعايري املحددة
(((
من خالل عملية مبسطة تضمن املرونة واملحاسبة».
وتتبنى الخطة مقاربة إقليمية تقوم عىل التعاون والتكامل ،ويف بعض الحاالت ،االندماج االقتصادي بني
وكل من األردن ولبنان ومرص ،أي
ٍّ
املناطق الفلسطينية املحتلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وإرسائيل،
إنها خطة إلرساء بنية تحتية للتطبيع بني دول عربية وإرسائيل .ومبوجب الخطة ،ستساهم الدول املانحة
واملستثمرون بأكرث من  50مليار دوالر لتنمية املنطقة ،منها  28مليا ًرا يف الضفة والقطاع ،و 7.5مليارات
لألردن ،و 9مليارات ملرص ،و 6مليارات للبنان .وتغطي الخطة املصوغة بلغة الرشكات االستشارية ،بعناوينها
عا مختلفًا ،كتحسني مستوى التعليم الفلسطيني،
عا ،وتطرح نحو  179مرشو ً
الثالثة الرئيسة نحو خمسني موضو ً
1 The White House, “Peace to Prosperity: The Economic Plan: A New Vision For The Palestinian People,” June 22, 2019, accessed on 1/7/2019, at:
https://bit.ly/2WWYl4w
2 Steve Holland & Matt Spetalnick, “Factbox: U.S. plan for Palestinian economy envisions $50 billion investment,” Reuters, 22/6/2019, accessed on 1/7/2019,
at: https://reut.rs/326HcVh
3 “Peace to Prosperity,” p. 6.
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وتطوير البنية التحتية فلسطينيًا ،وتقوية شبكة الكهرباء يف قطاع غزة وتحلية املياه ،وتعزيز شبكات
فضل عن القطاعات الصحية والزراعية والصناعية والسياحية ،وتسهيل عبور الفلسطينيني وعبور
ً
االتصاالت،
صادراتهم إىل الدول املحيطة ،كام أنها تخصص  5مليارات دوالر لربط الضفة الغربية وقطاع غزة عرب شبكة
طرق ورمبا سكة حديد .وكل هذا من دون التشاور مع العرب أو الفلسطينيني .أي إنه حتى من الناحية
االقتصادية ،فإنها خطة وصائية تتعامل مع العرب والفلسطينيني باعتبارهم قارصين.
واستنادًا إىل كوشرن ومساعديه ،فإنهم يطمحون إىل أن يكون تقسيم رأس املال بالطريقة التالية15 :
مليار دوالر تأيت عىل شكل منح ،و 25مليار دوالر عىل شكل قروض ،ونحو  11مليار دوالر من القطاع الخاص.
عا لألردن.
عا للضفة الغربية وقطاع غزة .و 15مرشو ً
عا ،فتتوزع عىل النحو التايل 147 :مرشو ً
أما الـ  179مرشو ً
و 12ملرص .و 5للبنان .وسيتم تخصيص عرشات املاليني من الدوالرات لعدة مشاريع تهدف إىل توثيق الروابط
بني قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء املرصية من خالل الخدمات والبنية التحتية والتجارة .كام سيتم تحديث
خطوط الكهرباء من مرص إىل القطاع وإعادة تأهيلها لزيادة قوتها .وتقرتح الخطة أيضً ا «دعم توسيع
املوانئ وحوافز العمل للمركز التجاري املرصي بالقرب من قناة السويس» ،وكذلك تطوير منشآت سيناء
السياحية بالقرب من البحر األحمر.
تهدف الخطة ،كام يتضح ،إىل تحقيق اندماج إقليمي عىل صعيد البنى التحتية ،مبا يف ذلك مجاالت
ن التعاون والتكامل االقتصاديني
الطاقة واملياه ،وعىل مستوى التجارة البينية واالستثامرات والسياحة .لك ّ
م فإن الخطة تدعو إىل تطوير املعابر الحدودية بني
ال ميكن أن يتحققا من دون حدود مفتوحة ،ومن ث َّ
املناطق الفلسطينية وإرسائيل والدول العربية املجاورة ،عىل أساس أن يكون املرور لألشخاص والبضائع
ً
عربها
«سهل وآم ًنا»((( ،من دون أن تحدد من ستكون له السيطرة عىل املعابر الحدودية .علمً أن إرسائيل
تسيطر حال ًيا عىل كل املعابر الواقعة يف الضفة الغربية ،وعىل تلك التي بينها وبني قطاع غزة.
تدعو الخطة أيضً ا إىل تطوير إمكانية استغالل املصادر الطبيعية يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،مبا
فيها األحجار والرخام واملواد الهيدروكربونية ،واحتياطيات املوارد الطبيعية الرئيسة ،مثل حقل الغاز
الطبيعي البحري يف غزة ،وحقول النفط ،واملحاجر يف الضفة الغربية .كام ستقدم مساعدة تقنية لوضع
إطار تنظيمي الستغالل املوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك املوارد املشرتكة عىل طول املناطق الحدودية(((.
أما يف مجال متكني الشعب الفلسطيني ،فإن الخطة تدعو إىل إطالق «اإلمكانات الهائلة للشعب
الفلسطيني» ،وذلك من خالل تجويد التعليم ،وتعزيز برامج تنمية القوى العاملة ،وتحسني قطاع الرعاية
الصحية ،وكذلك نوعية حياة الفلسطينيني ،وذلك عرب االستثامر يف املؤسسات الثقافية وتقديم دعم
مايل للفنانني واملوسيقيني الفلسطينيني((( ،وغري ذلك .ويف ما يتصل بتعزيز الحوكمة فلسطين ًيا،
فذلك يكون عرب تشجيع القطاع العام الفلسطيني عىل توفري الخدمات واإلدارة الالزمة لتحقيق مستقبل
أفضل للشعب الفلسطيني؛ ما سيؤدي إىل منو الوظائف وازدهار الشعب واقتصاده .وهذا يتطلب تعزيز
بيئة االستثامر ،من خالل حامية حقوق امللكية الخاصة ،وتقديم ضامنات ضد الفساد ،وطأمنة رأس املال
واملستثمرين عرب قوانني وإجراءات ناظمة وفعالة .كام تدعو الخطة إىل بناء املؤسسات الفلسطينية،
مثل تعزيز استقاللية القضاء الذي سيقدم ضامنة لالستثامر واملستثمرين ،وكذلك إفساح املجال
ملنظامت املجتمع املدين(((.
4 Ibid., p. 12.
5 Ibid., p. 17.
6 Ibid., p. 20.
7 Ibid., p. 30.
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وليا بجدية؟
ملاذا ال تُؤخذ الخطة عرب ًيا ود ً
فضل عن القيادات الفلسطينية الخطة بجدية لألسباب التالية:
ً
مل تأخذ دول العامل والدول العربية
أولً  :إحالل االقتصاد مكان قضايا الرصاع املختلف عليها .وتعلل إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب ذلك بأن
الوضع يف إرسائيل ال يسمح بطرح الشق السيايس للخطة ،بعد أن فشل بنيامني نتنياهو يف تشكيل ائتالف
حكومي ،وبعد قراريه حل الكنيست والدعوة إىل انتخابات جديدة يف أيلول /سبتمرب  .2019لكن الواقع أن هذه
هي الخطة .فكوشرن وفريقه يعتقدون أن الحل هو تسليم العرب بالوضع القائم ورشعنته ،وأنه يكفي تغيري
الواقع االقتصادي للشعب الفلسطيني ليك يكون راض ًيا ،يف حني تتم تصفية حقوقه السياسية عىل األرض.
ثان ًيا :إهامل اإلشارة إىل حل الدولتني ،والذي ترفض إدارة ترامب االلتزام به ،بل ذهب كوشرن إىل أبعد من ذلك،
إرسائيل بحل الدولتني ،مقابل تطبيع عريب
َ
بتأكيده أن بالده ال تعت ّد مببادرة السالم العربية ( ،)2002التي تطالب
شامل معها .وبحسب كوشرن فإن مبادرة السالم العربية «مل توصل إىل السالم املنشود بني الفلسطينيني
جه اللوم إىل املبادرة وليس إىل الرفض اإلرسائييل لها .وجاء ترصيح كوشرن يف
واإلرسائيليني»((( ،أي إنه و ّ
معرض تعليقه عىل إعالن السفري األمرييك لدى إرسائيل ،ديفيد فريدمان ،أن من حق إرسائيل ضم أجزاء من
الضفة الغربية .وبحسب كوشرن «إن كان من املمكن التوصل إىل اتفاق ،فإنه لن يكون عىل غرار مبادرة السالم
العربية .بل سيكون يف منطقة وسط بني مبادرة السالم العربية وبني املوقف اإلرسائييل»((( .ويعني هذا
املوقف أن إدارة ترامب ،وإن مل تعلن عن الشق السيايس لخطتها ،فهي ماضية يف تنفيذها عىل األرض،
ع ِّر ُ
ف الرصاع ،وتدخل ضمن ما يعرف بـ «قضايا الحل
من خالل حسم مصري القضايا الجوهرية واملركزية التي تُ َ
النهايئ» ،مثل القدس والالجئني والسيادة والحدود ،يف ما يوهم املجتمع الدويل والعرب بانتظار خطة
تنفذ يف الواقع .ويرى ترامب أنه بهذه الطريقة إمنا يزيل عقبات من طريق املفاوضات ،ففي معرض تفسريه
ملسألة اعرتافه بالقدس عاصمة إلرسائيل ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2017ونقل السفارة األمريكية إليها يف
أيار /مايو  ،2018قال« :كان شيئًا جيدًا قمت به ،ذلك أننا أزلنا هذه العقبة من عىل طاولة املفاوضات»( .((1ويف
آب /أغسطس  ،2018قرر ترامب حسم موضوع حق العودة عندما قرر وقف التمويل األمرييك كليًا عن وكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) ،حتى تقوم بإعادة تعريف
صفة الالجئ؛ ما يتيح إسقاط هذه الصفة عن ماليني الفلسطينيني ،عىل أساس أن ذلك يزيل «عقبة» أخرى
عىل طاولة املفاوضات الفلسطينية  -اإلرسائيلية( .((1ويقوم سفريه يف إرسائيل اآلن بتهيئة األرضية لضم
إرسائيل (املنطقة ج) من الضفة الغربية ،والتي متثل قرابة  60يف املئة من مساحتها ،مبا فيها غور األردن.
ثالثًا :ال تأيت الخطة عىل ذكر أسباب ترهل االقتصاد الفلسطيني الذي تزعم أنها تحاول إطالق طاقاته الكامنة،
وال تذكر دور إرسائيل يف تعويق منوه( .((1وال يرد ذكر إرسائيل إال ست مرات يف الخطة ،ويأيت جميعها يف
سياق التعاون واالندماج االقتصادي إقليم ًيا ،مع املناطق الفلسطينية واألردن ولبنان ومرص .مبعنى آخر ،تخلو
الخطة من أي حديث عن مسؤولية إرسائيل يف تكريس الواقع الفلسطيني الصعب سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا،
أو أي عبء يقع عىل عاتقها يف الخطة ،بل تأيت كلها يف سياق االستفادة واالنتفاع من الخطة فقط .ومع أن
الخطة تؤكد رضورة إيجاد تواصل جغرايف بني الضفة الغربية وقطاع غزة ،فإنها ال تشري إىل مسؤولية إرسائيل
" 8كوشرن للجزيرة :ورشة املنامة ناجحة وجهات تدعو لعدم الحضور" ،الجزيرة نت ،2019/6/24 ،شوهد يف  ،2019/7/1يفhttps://bit.ly/2xbOatR :
9

املرجع نفسه.
10 “Trump: Israel will pay 'higher price' for his Jerusalem recognition,” Ynetnews, 22/8/2018, accessed on 1/7/2019, at: https://bit.ly/2TC5mkP

11 Clare Foran & Elise Labott, “US ends all funding to UN agency for Palestinian refugees,” CNN, 1/9/2018, accessed on 1/7/2019, at: ttps://cnn.it/2PW9Hyz
12 Seth J. Frantzman, “Five takeaways from Trump's ‘peace to prosperity’ Palestinian plan,” Jerusalem Post, 25/6/2019, accessed on 1/7/2019, at:
https://bit.ly/2XgFNYg
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يف منع هذا التواصل ،أو عىل األقل اإلشارة إىل دور مستقبيل مفرتض لها إليجاده .ينطبق األمر نفسه عىل
حديث الخطة عن رضورة فتح الحدود واملعابر الخارجية بني الفلسطينيني ،ومحيطهم اإلقليمي لتسهيل
حركتهم وحركة بضائعهم ،حيث ال إشارة إىل مسؤولية إرسائيل عن إغالقها ،أو عىل األقل دورها املفرتض
مستقبل لتغيري السياسات التي
ً
مستقبل يف فتحها .وليس هناك أي دعوة إلرسائيل للقيام باملطلوب منها
ً
أدت إىل الواقع الفلسطيني القائم.
عا :تزين الخطة للفلسطينيني أن الحل هو يف تحقيق ازدهارهم االقتصادي ،من دون التعامل مع جذر
راب ً
قضيتهم وهو االحتالل الكولونيايل .ويقول تقرير صادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية عام ،2017
ما من االحتالل دفعت االقتصاد الفلسطيني إىل التقهقر والفقر» .يف حني خلصت وثيقة
إن «خمسني عا ً
(((1
أوروبية بحثت يف الوضع االقتصادي الفلسطيني يف الفرتة  2020 - 2017إىل أن مستقبله قاتم .
خامسا :تستعري الخطة مقرتحات سبق أن طُرحت وفشلت .وبحسب املفاوض اإلرسائييل السابق ،شاؤول
ً
محلل يف مؤسسة التعاون االقتصادي ،فإن «معظم الخطط طُرح بالفعل يف
ً
أريييل ،والذي يعمل حاليًا
عهد إدارة أوباما»( .((1كام أن بعض املشاريع التي تقرتحها الخطة ،سبق أن قدمته جهات ،كالبنك الدويل،
واللجنة الرباعية (الواليات املتحدة ،روسيا ،األمم املتحدة ،واالتحاد األورويب) ،ومؤسسة راند(.((1
واألهم من هذا كله؛ أنه سبق أن طرح السلف التاريخي لليكود ،وهو حزب حريوت بقيادة مناحيم بيغن ،أنه
حل إال بقبول العرب باألمر الواقع .وطرح الجناح
ال توجد قضية فلسطينية ،بل رصاع عريب  -إرسائييل فقط ،ال يُ َ
ممثل بشمعون برييز وغريه ،صيغًا ومشاريع من نوع «الرشق األوسط الجديد» وغريه ،للتطبيع من دون
ً
اآلخر،
حل قضية فلسطني ،والنتائج معروفة.

خالصة
ال متلك الخطة التي طرحها كوشرن يف ورشة املنامة أيًا من مقومات النجاح ،وال سيّام أنها تأيت عىل صيغة
رشوة زهيدة وموهومة للفلسطينيني ،مقابل التنازل عن حقوقهم التاريخية والعادلة .ولعل أبلغ دليل عىل
ذلك رفض الفلسطينيني لها ،وكذلك رفض السلطة الفلسطينية املشا َركة يف أعامل ورشة البحرين .كام ميكن
اإلشارة هنا إىل الحضور الدويل الضعيف ألعامل الورشة ،وكذلك مستوى التمثيل املتواضع فيها ،حتى عرب ًيا.
ميض إدارة
عا يف
وإذا كانت بعض الدول العربية ،وتحديدًا السعودية واإلمارات ،حرضتا أعامل الورشة طم ً
ّ
ترامب يف طريق التصعيد مع إيران ،فإنه من املشكوك فيه أن تقدّما األموال الالزمة إلنجاح هذه الخطة،
والتي يبدو أن الجانب األمرييك يراهن عليها .كام تخىش بعض الدول العربية أن يكون حل بعض القضايا عىل
حسابها .فالحديث عن مقاربة إقليمية لحل الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل أثار مخاوف دول مثل األردن ولبنان،
فقد حرض األردن بوفد منخفض املستوى ،بينام رفض لبنان الحضور .وبناء عىل ذلك ،ال يبدو مستغ َربًا أن وزير
الخارجية األمرييك نفسه ،مايك بومبيو ،ال يرى أي إمكانية لنجاح الخطة التي وصفها كوشرن بأنها «فرصة
القرن» .ففي تسجيل مرسب له من لقاء جمعه ،مطلع حزيران /يونيو  ،2019بقادة منظامت يهودية أمريكية
ربا
يف نيويورك ،قال بومبيو إن «صفقة القرن» أحادية الجانب وإن «اإلرسائيليني وحدهم قد يحبونها» .معت ً
أنها قد تكون «غري قابلة للتطبيق» ،وأنها «قد ال تحصل عىل الزخم» املطلوب(.((1
13 Ibid.
 14رامي أيوب ومايان لوبيل ونضال املغريب" ،محتوى قديم يف شكل جديد؟ خطط أمريكا االقتصادية للفلسطينيني تستدعى جهود املايض" ،رويرتز،2019/6/23 ،
شوهد يف  ،2019/7/1يفhttps://bit.ly/2XeqOTA :
15 John Hudson & Loveday Morris, “Exclusive: Pompeo delivers unfiltered view of Trump’s Middle East peace plan in off-the-record meeting,” The
Washington Post, 2/6/2019, accessed on, at: https://wapo.st/2RL4aMN
16 Ibid.
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