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مقدمة:

من  ونصف  بعد عامني  األوسط،  الشرق  للسالم يف  األمريكية خّطتها  اإلدارة  أطلقت 
التسريبات املتكررة حول مالمح وعناصر »صفقة القرن«، والتي متثل الشق االقتصادي 
يونيو  حزيران   26-25 يومي  البحرين  يف  انعقدت  عمل  ورشة  يف  القرن،  صفقة  من 
دولة   39 مبشاركة  االقتصادية،  للخطة  االقتصادية  اجلوانب  خاللها  عرضت   ،2019
السلطة  قاطعت  حني  يف  واألردن،  ومصر  والسعودية  البحرين،  املضيفة  الدولة  منها 

الفلسطينية تلك الورشة.

وتعتبر هذه الورشة التي انعقدت حتت عنوان »السالم من أجل االزدهار” املرة األولى 
يتم  أنه لم  انتظارها، بشكل علني، علماً  التي طال  التي يعرض فيها جزء من اخلطة 
حتديد موعد للكشف عن الشق السياسي منها، والذي من املستبعد أن ينّص على قيام 

دولة فلسطينية مستقلة. 

تتضمن الدراسة احلالية املالمح الرئيسية للخطة االقتصادية وعناصرها، وتقدم قراءة 
وتستعرض  أبعادها،  وتناقش  اخلطة  احتوتها  التي  والتفاصيل  لألهداف  اقتصادية 
املوقف الفلسطيني من اخلطة وتقترح مجموعة من اخليارات الفلسطينية للحفاظ على 

املشروع الوطني الفلسطيني

اخلطة االقتصادية األمريكية من السالم إىل 
اإلزدهار: التفاصيل واألبعاد

* باحث ومختص يف الشأن االقتصادي-غزة

رائد حممد حلس * 
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أواًل: سياق اخلطة االقتصادية األمريكية 

تندرج اخلطة االقتصادية األمريكية يف سياق فكرة احلل االقتصادي للصراع الفلسطيني 
- اإلسرائيلي “السالم االقتصادي«  وهي ليست فكرة أمريكية باألساس؛ بل هي إعادة 
إحياء لفكرة قدمية كان قد طرحها »شمعون بيريز« عام 1993 يف كتابه »مشروع الشرق 
األوسط اجلديد« والذي دعا فيه إلى جمع دول املنطقة يف سوق مشتركة، وإلى دمج 
إسرائيل فيها بعد إعادة تشكيل جديد لهذه املنطقة1،  وكذلك يوسي بيلني الذي وضع 
بيرس  مشروع  فيه  تبنى   ،1993 عام  أواخر  يف  األوسط«  للشرق  رؤية  بعنوان  كراساً 
رسمياً، وطرحه كموّجه للسياسة اإلسرائيلية اخلاصة بالعالقات اإلقليمية يف احملادثات 

املتعددة األطراف املتفرعة من مؤمتر مدريد.2

التي  االقتصادية  والقمم  املؤمترات  من  العديد  خالل  لتطرح  الفكرة  هذه  امتدت  ثّم 
التي  األربعة  االقتصادية  القمم  مؤمترات  وهي   ،)1997-1994( الفترة  خالل  ُعقدت 
البيضاء )املغرب( 1994، وعمان )األردن( 1995، والقاهرة )مصر(  الدار  انعقدت يف 
1996، والدوحة )قطر( 1997، لتكرس سياسة جديدة يف العالقات بني الدول العربية 
و)إسرائيل(، بتشجيع و دعم من الواليات املتحدة األمريكية، التي اعتبرت أن هذه القمم 
رديفاً اقتصادياً داعماً ملسيرة السالم يف املنطقة، إلعادة ترتيب الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وفق املصالح األمريكية واإلسرائيلية. ولتحل املصالح االقتصادية املتشابكة مع 
دول املنطقة، محل احلروب والصراعات، وبهدف دمج )إسرائيل( يف منظومة دول الشرق 
األوسط، على حساب النظام اإلقليمي العربي، وربطها مبشاريع اقتصادية مشتركة مع 

الدول العربية، دعماً لعملية السالم.3

اخلطة  عن  اإلعالن  سبقت  التي  األمريكية  والقرارات  اإلجراءات  ثانيًا: 
االقتصادية

كشفت اإلدارة األمريكّية اجلديدة، عقب وصول ترامب إلى سّدة  احلكم عام 2017، 
والاّلجئني  والقدس  الفلسطينّية  القضّية  توّجهات غير مألوفة بشأن مواقفها من  عن 
واالستيطان، متاهت إلى حّد الّتطابق مع التوّجهات اإلسرائيلّية ورؤيتها حلل الصراع 
التوّجهات،  لهذه  لالنصياع  الفلسطينّية  القيادة  لرفض  وكنتيجة  عقود،  منذ  الّدائر 
اتخذت اإلدارة األمريكّية قرارات خطيرة اعتبر البعض أنها تهدف إلى تصفية القضية 
الفلسطينية، من خالل فرض وقائع جديدة على األرض ملصلحة االحتالل اإلسرائيلي، 
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واعتبر البعض اآلخر أن هذه اإلجراءات جزًءا ال يتجزأ من »صفقة القرن«، أو مقدمات 
لها، وفيما يلي أبرز تلك اإلجراءات:

مصري مدينة القدس. 1
اعترفت إدارة ترامب يف ديسمبر/ كانون األول 2017 مبدينة القدس موحدة بقسميها 
الشرقي والغربي عاصمة إلسرائيل، وقامت بالفعل بنقل سفارتها إلى املدينة، يف مايو/أيار 
2018 بهدف حسم مصيرها قبل أية مفاوضات مستقبلية مع تأكيد السيادة اإلسرائيلية 
على كامل املدينة بال منازع، وقد أشارت بعض التسريبات اإلعالمية اإلسرائيلية إلى أن 
اخلطة األميركية للحل تقوم على تقسيم مدينة القدس مع احتفاظ إسرائيل بالسيادة 
القدمية  البلدة  يشمل  مبا  الشرقية  القدس  من  األجزاء  وبعض  الغربية  القدس  على 
واألردن، ورمبا دوالً  والفلسطينيني  إدارة مشتركة تضم إسرائيل،  ومحيطها مع وجود 
الفلسطينيني  منح  إلى  تطمح  األميركية  اخلطة  فإن  القدس،  مدينة  من  وبدالً  أخرى، 
املسجد  عن  كيلومترين  فقط  الغربية  حدودها  تبعد  التي  ديس،  أبو  بلدة  يف  عاصمة 

األقصى.4

مدار  على  إسرائيل  به  قامت  ما  مع  القدس  مدينة  مصير  حول  التسريبات  وتتطابق 
أكثر من خمسة عقود من احتاللها للمدينة سواء فيما يتعلق باالستيطان أو سياسات 
التهويد، حيث احتلت إسرائيل يف عام 1948 ما مجمله 48% من مساحة مدينة القدس، 
والتي أصبح يطلق عليها القدس الغربية، وأعلنتها عاصمة لها، وخضع القسم الشرقي 
من املدينة، والذي يضم املدينة القدمية وما حتتويه من أماكن مقدسة، مثل: املسجد 
األقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق، حلكم األردن حتى قامت إسرائيل باحتالله يف 
5 يونيو/حزيران 1967، ومنذ ذلك احلني، اتبعت إسرائيل استراتيجية ممنهجة ترتكز 
على محورين أساسيني وذلك من أجل تهويد املدينة وتثبيت السيادة اإلسرائيلية عليها.

عرقلة عمل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا( ونشاطها. 2
اتهمت إدارة ترامب وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني - األونروا بأنها مؤسسة 
إدامة أزمة الالجئني عن طريق  »معيبة بشكل ال ميكن إصالحه« 5، وأنها تعمل على 
توفير اخلدمات األساسية لهم بدالً من العمل على إعادة توطينهم بشكل دائم يف مكان 
من  داخلية مسربة  إلكترونية  بريد  رسائل  ففي  تستضيفهم.  التي  الدول  أي يف  آخر، 
جاريد كوشنر إلى زميله، جيسون غرينبالت، ظهرت نية اإلدارة األميركية بالعمل على 

بذل مجهودات لعرقلة عمل األونروا ونشاطاتها. 6
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عن  وذلك   2018 عام  يف  بالفعل  ذلك  بتطبيق  األميركية  املتحدة  الواليات  بدأت  وقد 
طريق قطع مساعداتها املالية للوكالة؛ حيث سحبت الواليات املتحدة 300 مليون دوالر 
للوكالة ووضع نشاطاتها يف  أزمة مالية غير مسبوقة  من قيمة متويلها وهو ما سبب 
كافة أقاليم العمليات يف دائرة اخلطر، لوال املساعدات الطارئة التي استطاعت الوكالة 

جتنيدها. 

األول يف  املساهم  تعتبر  كانت  األمريكية، على مدى عقود،  املتحدة  الواليات  أّن  يذكر 
موازنة األونروا، بنسبة تصل نحو 30%؛ حيث بلغت مساهمتها يف العام 2017 حوالي 
350 مليون دوالر، تراجعت يف العام 2018 إلى 65 مليون دوالر فقط. وقد تسبب هذا 
القرار مبفاقمة األزمة املالية التي كانت تعاني منها وكالة »أونروا« أصاًل؛ وهو ما دفعها 
إلى اتخاذ قرارات عدة أدت إلى تقليص خدماتها يف مخيمات الالجئني الفلسطينيني، 
والتي تشتمل خدمات قطاعات التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة واخلدمات االجتماعية 

والبنية التحتية وحتسني املخيمات واحلماية واإلقراض الصغير.7

لم تكتف الواليات املتحدة بوقف متويل وكالة األونروا، بل تعمل -وبالتعاون مع إسرائيل- 
على تفكيكها ونقل صالحياتها لهيئات أممية أخرى وذلك عن طريق إعادة تعريف من 
األونروا  وكالة  واإلسرائيلي،  األميركي  الطرفان،  يتهم  حيث  الفلسطيني،  الالجئ  هو 
طريق  عن  وذلك  وأسبابه  بالصراع  املتعلقة  روايتهم  إدامة  يف  الفلسطينيني  مبساعدة 
توريث مكانة الالجئ لنسل الالجئني، حتى أولئك الذين يتمتعون بجنسية دول أخرى 
وهو ما أدى إلى مضاعفة أعداد الالجئني أكثر من مرة خالل العقود املاضية، فقد مت 
الالجئني  جميع  أن  تعتبر  وهي  الفلسطينيني حصراً  الالجئني  األونروا خلدمة  إنشاء 
وأحفادهم يندرجون ضمن إطار اختصاصاتها ومسؤوليتها القانونية، وهذا بالتحديد ما 

حتاول تل أبيب وواشنطن تغييره حالّياً.

وقف الدعم األمريكي املايل املباشر للفلسطينيني. 3
توقف  األمريكية،  املتحدة  الواليات  إدارة  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  تولي  منذ 
القيادة  على  الضغط  بهدف  للفلسطينيني  املوجه  املباشر  املالي  األمريكي  الدعم 
الفلسطينية للقبول بصفقة القرن، حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي 
آب  أغسطس/   2 بتاريخ  اهلل  رام  مدينة  يف  عقد  مؤمتر صحفي  خالل  اهلل،  احلمد 
2018، »أن اإلدارة األمريكية قررت وقف كل املساعدات املقدمة للفلسطينيني، ويشمل 
ذلك القرار املساعدات املباشرة للخزينة وغير املباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية 

حتتية ومشاريع تنموية«. 8
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اخلارجّية  الّسياسة  برامج  ضمن  الّثنائّية  املساعدات  جميع  الوقف  قرار  شمل  كما 
وزارة اخلارجّية،  وخاّصًة  األمريكّية  الهيئات احلكومّية  من  تنفقها عدد  اّلتي  واألمنّية 
األمريكّية  الوكالة  تقّدمها  اّلتي  الّثنائّية  والّتنموّية  اإلنسانّية  املساعدات  جميع  وكذلك 

.)USAID( للّتنمية الّدولّية

يجدر اإلشارة هنا أّن البيانات املنشورة على املوقع االلكتروني للوكالة األمريكّية للّتنمّية 
يف  يتراجع  بدأ  للفلسطينيني  املوجه  األمريكي  الدعم  بأّن  تشير   )USAID( الّدولّية 
مختلف قنواته منذ مطلع العام 2017؛ وشرعت اإلدارة األمريكية بإعادة توجيه ماليني 
الدوالرات كانت مخصصة ملساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع يف 

أماكن أخرى حول العالم، حتى توقف هذا الدعم بشكل كامل خالل العام 2018. 9

وقد بلغ حجم املساعدات األمريكية التي قطعت عن الشعب الفلسطيني نحو 844 مليون 
دوالر خالل العام 2018، ومبا يشمل املدارس واملستشفيات والبنى التحتية. 10

دعم االستيطان. 4
عدم  جتاه  موحًدا  موقًفا  اإلسرائيلية  واحلكومة  احلالية  األميركية  اإلدارة  تقاسمت 
باراك  الرئيس،  إدارة  عكس  فعلى  الغربية،  الضفة  يف  االستيطاني  التوسع  معارضة 
أوباما، الذي سمح يف آخر أيام إدارته بإصدار قرار يطالب اسرائيل بوقف االستيطان 
بتأييد 14 دولة من الدول األعضاء يف مجلس األمن مع امتناع الواليات املتحدة  فوراً 
عن التصويت للمرة األولى منذ 1979، وبالتالي لم تعد اإلدارة األميركية احلالية ترى 
يف االستيطان عقبة تقف أمام استئناف املفاوضات الثنائية ما بني اجلانبني الفلسطيني 
واإلسرائيلي؛ حيث يُعتبر سفير ترامب لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، من أبرز داعمي 

االستيطان يف األراضي الفلسطينية. 

وقد أظهرت التسريبات التي سبقت االعالن عن اخلطة االقتصادية يف البحرين واملتعلقة 
الرؤية األميركية تقوم على تقسيم املستوطنات إلى ثالث مجموعات؛  باالستيطان أن 
إليها،  إسرائيل  ستضمها  والتي  الكبرى  االستيطانية  الكتل  األولى  املجموعة  تشمل 
والثانية هي املستوطنات النائية التي لن يُسمح لها بالتوسع، والثالثة هي املستوطنات 
العشوائية التي سيتوجب إخالؤها، ولكن، من الناحية العملية، يبدو أن إسرائيل تتجه 
إلى ضم مناطق أوسع من املستوطنات حتت سيادتها وليس فقط املستوطنات الكبرى. 11

حيث أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو بتاريخ 11 يوليو / متوز 2017 بأن 
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سياسة حكومته جتاه الضفة الغربية تستند إلى أن هذه األرض »جزء من بلدنا ووطنا 
إسرائيل«، »وسوف نستمر يف تطوير وبناء هذه املنطقة )تكثيف االستيطان االستعماري(، 
ويف أي تسوية مستقبلية لن يتم اقتالع أي مستوطنة أو إخالء أي مستوطن من منزله، 
وسواء أكان هناك اتفاق أو لم يكن فإن األراضي الواقعة غربي نهر األردن مبا يف ذلك 

غور األردن ستكون حتت السيطرة اإلسرائيلية«.12

كما أظهرت نتائج االنتخابات اإلسرائيلية التي أُجريت يف 9 أبريل/نيسان 2019، فوزاً 
واضحاً لقوى اليمني واليمني املتطرف والتي وضعت على رأس جدول أعمالها مخططات 

لضم الضفة الغربية -أو أجزاء واسعة منها- حتت السيادة اإلسرائيلية. 13

إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن. 5
اّتخذت اإلدارة األمريكية يف 10 أيلول سبتمبر 2018 قراراً بإغالق مكتب البعثة العامة 
»هيذر  األمريكية  اخلارجية  باسم  الناطقة  أعلنت  حيث  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة 
نوريت«: أن الواليات املتحدة قررت، وبعد مراجعة متأنية، إغالق أبواب البعثة العامة 
ملنظمة التحرير الفلسطينية، وأضافت: »هذا القرار يتطابق أيًضا مع مخاوف اإلدارة 
والكونغرس من احملاوالت الفلسطينية الرامية إلى إجراء حتقيق يف إسرائيل من قبل 

احملكمة اجلنائية الدولية”. 14

ويعتقد على نطاق واسع أن اإلدارة األمريكية  سعت من خالل اإلجراءات التي سبقت االعالن 
عن تفاصيل وبنود اخلطة االقتصادية إلى فرض وقائع جديدة على األرض، متهيداً لإلعالن 
عن »صفقة القرن«، ومترير أهدافها السياسية من الصفقة التي باتت واضحة، واملتمثلة 
يف التخلي األميركي عن حل الدولتني، باعتبار أّن هذا احلل لم يعد هو األساس للتسوية 
املستقبلية، وإخراج قضية القدس من املفاوضات باعتبارها عاصمة لدولة إسرائيل حسب 
تعد  لم  املستوطنات  أّن  وكذلك  الفلسطينيني،  الالجئني  والقضاء على حق عودة  زعمها، 
تشكل عقبة يف وجه السالم، وبالتالي تفتح املجال لتطبيق السيادة اإلسرائيلية على الكتل 
واإلسرائيلي  الفلسطيني  الطرفني  يساعد  مما  الغربية،  الضفة  يف  الكبرى  االستيطانية 
للتوصل إلى إنهاء الصراع والقبول بصفقة القرن وفق الرؤية األمريكية، ويف حقيقة األمر 
أي  تؤيد االحتالل اإلسرائيلي وتدفن  بذلك  اإلدارة األمريكية  للفلسطينيني فإن  بالنسبة 
عملية تسوية سلمية مستقبلية، وتنتقل من دور الراعي لتسوية الصراع إلى دور الشريك 

واحلليف مع االحتالل املعادي للشعب الفلسطيني وقيادته.
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ثالثًا: املالمح الرئيسية للخطة االقتصادية األمريكية

إنهاء الصراع، بل زادت  لم تعمل إسرائيل على  الزمان  على مدى عقدين ونصف من 
من شروطها التفاوضية ملنع الوصول إلى أّية تسوية، وكانت بداية املراوغة اإلسرائيلية 
اإلسرائيلية  االشتراطات  وباتت  النهائي،  احلل  ملفاوضات  الرئيسة  القضايا  بتأجيلها 
مستمرة مبطالبة الفلسطينيني بتنازالت جديدة قبل البدء بأّية عملية تفاوض ثنائية أو 
بـ »يهودية الدولة اإلسرائيلية«، ومن ثم إبقاء الضفة  برعاية دولية، فطلبت االعتراف 

الغربية حتت السيادة اإلسرائيلية.

َدّون  الصراع،  تسوية  إلى  الوصول  على  اإلسرائيلي  اجلانب  رغبة  عدم  على  وللتأكيد 
أحد مهندسي اتفاق أوسلو رون بونداك، املدير اإلداري ملركز بيرس للسالم، عن فشل 
أوسلو قائاًل: »إن فترة حكم بنيامني نتنياهو )1996-1999( لم تكن معنية بالتوصل إلى 
أيهود  اآلمال من سياسة حكومة  وتبددت  الدولية،  القرارات  أساس  اتفاق سالم على 
باراك )1999-2001( التي تلت نتنياهو، إذ استمر توسيع املستوطنات واحلواجز، وكل 
ذلك يؤدي إلى استنتاج عدم رغبة إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق عادل يؤدي إلى إنهاء 

االحتالل”. 15

ومنذ ذلك الوقت عملت اآللة اإلعالمية اإلسرائيلية واألمريكية على ترويج فكرة احلل 
التي  األمريكية  االقتصادية  وقد جاءت اخلطة  السياسي،  من احلل  بدالً  االقتصادي، 

قدمها كوشنير يف ورشة املنامة يف سياق الترويج للحل االقتصادي.

حيث أعلن كوشنير تفاصيل اخلطة االقتصادية األمريكية يف ورشة البحرين حتت عنوان 
»السالم من أجل االزدهار” وهي رؤية لتمكني الشعب الفلسطيني وبناء املجتمع، وكذلك 
رؤية جديدة للشعب الفلسطيني والشرق األوسط الكبير، والتي تهدف الى متكني الشعب 

الفلسطيني من بناء مستقبل أفضل له وألبنائه.
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وفيما يلي تفاصيل اخلطة وأهم بنودها:

الرؤية. 1
حتويل شكل وحتسني حياة الفلسطينيني وشعبه من خالل إطالق العنان للنمو االقتصادي، 

وإطالق العنان لإلمكانات البشرية، وتعزيز احلكم الفلسطيني بعد اتفاق السالم.
رؤية من أجل الفلسطينيني واملنطقة: اقتصاد مزدهر ومتكامل، شعب متمكن ومزدهر، 

حكومة خاضعة للمساءلة ورشيقة.

املبادرات. 2
 تتألف اخلطة من ثالث مبادرات تدعم الركائز املتميزة للمجتمع الفلسطيني: االقتصاد، 

الشعب، احلكومة. 16 

للفلسطينيني من خالل تطوير  االقتصادية  العنان لإلمكانيات  املبادرة األولى: ستطلق 
حقوق امللكية والعقود، وسيادة القانون، وتدابير مكافحة الفساد، واألسواق املالية، والهيكل 
الضريبي املؤيد للنمو، ومشروع تعرفة منخفضة الذي يقلل احلواجز التجارية، وتتصور 
هذه املبادرة إصالحات سياسية مقرونة باستثمارات إستراتيجية للبنية التحتية التي من 
شأنها حتسني بيئة األعمال وحتفيز منو القطاع اخلاص: املستشفيات واملدارس واملنازل 
واألعمال التجارية سيتاح لها الوصول إلى خدمات الكهرباء واملياه النظيفة واخلدمات 
إلى  اجلديدة  االستثمارات  من  الدوالرات  مليارات  وستتدفق  بأسعار ممكنة،  الرقمية 
الوصول لرؤوس  إمكانية  التجارية  للشركات  قطاعات مختلفة من االقتصاد، وسيكون 
األموال وسيتم ربط الضفة الغربية وغزة بالشركاء التجاريني الرئيسيني مبا فيها مصر 
وإسرائيل واألردن ولبنان، وميكن للنمو االقتصادي الناجت عن ذلك أن ينهي أزمة البطالة 

احلالية ويحول الضفة الغربية وغزة إلى مركز غني بفرص العمل.

فرص  خالل  من  طموحاته  حتقيق  من  الفلسطيني  الشعب  ستمكن  الثانية:  املبادرة 
تعليمية محلية جديدة قائمة على معطيات تعليمية ومعتمدة على نتائج، وتوسيع برامج 
التعليم من خالل شبكة االنترنت، وزيادة التدريب املهني والتقني وفتح آفاق التبادالت 
الدولية، وكذلك فإن هذه املبادرة ستعزز وتوسع مجموعة متنوعة من البرامج التي تسهم 
بشكل مباشر يف رفاهية الشعب الفلسطيني وتضمن متكن الطالب من حتقيق أهدافهم 

األكادميية واالستعداد لالنضمام للقوى العاملة.
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وبنفس القدر من األهمية سيتسنى احلصول على الرعاية الصحية اجليدة بشكل واسع، 
حيث سيتم جتهيز املستشفيات والعيادات الفلسطينية بأحدث التقنيات ومعدات الرعاية 
والترويحية  الثقافية  لألنشطة  اجلديدة  الفرص  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  الصحية، 
الثقافية  واملؤسسات  باحلدائق  بداية  الفلسطيني  الشعب  معيشة  جودة  من  ستحسن 
ومروراً باملرافق الرياضية واملكتبات، كل هذه املشاريع ستساهم يف حتسني احلياة العامة 

يف جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة.

املبادرة الثالثة: ستعمل على تعزيز احلوكمة الفلسطينية وحتسني قدرة القطاع العام على 
خدمة مواطنيه ومتكني منو القطاع اخلاص، وستدعم هذه املبادرة القطاع الفلسطيني 
العام يف إجراء التحسينات واإلصالحات الالزمة لتحقيق النجاح االقتصادي على املدى 
الطويل وااللتزام بالتمسك بحقوق امللكية، وحتسني اإلطار القانوني والتنظيمي لألعمال 
أسواق  وتطوير  للتنفيذ،  وقابل  النمو  نحو  موجه  ضريبي  هيكل  واعتماد  التجارية، 
فرع  شأن  ومن  املباشر،  األجنبي  واالستثمار  الصادرات  زيادة  إلى  ستؤدي  رأسمالية 
قضائي عادل ومستقل أن يكفل حماية البيئة املواتية للنمو ويساهم يف ازدهار املجتمع 
املدني، باإلضافة إلى النظم والسياسات اجلديدة ستساعد على تعزيز شفافية احلكومة 
وقابلية خضوعها للمسائلة، وسيعمل الشركاء الدوليون على القضاء على اعتماد القطاع 
العام الفلسطيني على اجلهات الواهبة ووضع الفلسطينيني على مسار حتقيق االستدامة 
املالية على املدى الطويل، وسيجري حتديث املؤسسات وجعلها أكثر كفاءة لتيسير تقدمي 

اخلدمات األساسية للمواطنني بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

من  إلى عهد جديد  الطريق  أن متهد  الفلسطينيني  القادة  وبدعم  املبادرة  لهذه  ميكن 
احلرية وإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني وأن تطفي طابعاً تأسيسياً على السياسات 

الالزمة للنجاح يف التحول االقتصادي. 17 

األهداف . 3
وعلى مدى عشر سنوات  رئيسية،  أهداف  أربع  األمريكية  االقتصادية  حددت اخلطة 

وهي:18
- مضاعفة الناجت احمللي االجمالي الفلسطيني

- توفير أكثر من مليون فرصة عمل يف الضفة الغربية وغزة
- خفض معدل البطالة الى ما يقارب أرقام أحادية

- خفض معدل الفقر الفلسطيني بنسبة %50
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املشاريع ومصادر التمويل. 4

املشاريع  من  الثالثة رصدت اخلطة عدداً  املبادرات  وتنفيذ  الرؤية واألهداف  لتحقيق 
بلغت نحو 213 مشروعاً، منها 32 مشروعاً لدول اجلوار الثالث )مصر واألردن ولبنان( 

والباقي )181( مشروعاً يف الضفة الغربية وغزة.

وتستهدف اخلطة جمع 50.670 مليار دوالر، ستوزع على النحو اآلتي:
 الضفة الغربية وقطاع غزة 181 مشروع بقيمة 27.813 مليار دوالر. «
 مصر 12 مشروع بقيمة 9.167 مليار دوالر. «
 األردن 15 مشروع بقيمة 7.365 مليار دوالر. «
 لبنان 5 مشاريع بقيمة 6.325 مليار دوالر. «

ويعتمد متويل اخلطة على ثالث مصاد للتمويل وفقًا ملا يلي:
 13.380 مليار دوالر منح ومساعدات. «
25.685 مليار دوالر قروضاً مدعومة. «
11.6 مليار دوالر من القطاع اخلاص. «

رابعًا: قراءة يف تفاصيل اخلطة االقتصادية األمريكية

لم تناقش اخلطة حقوق الفلسطينيني باالستقالل وزوال االحتالل وعودة الالجئني، بل 
عرضت »فرصاً وأنشطة ثقافية جديدة« من أجل إعادة حتسني نوعية احلياة للشعب 

الفلسطيني، كأن مشكلتهم بسبب ثقافتهم.

لن  وبالتالي  األمنية،  األوضاع  استقرار  القادمة  العشر  السنوات  تفترض اخلطة خالل 
حتدث انتفاضات وال اضطرابات وال حروب وهي السمة املميزة لهذه املنطقة، مما يعني 
أن كل املشاريع التي طرحت يف اخلطة لن يكتب لها النجاح عند اندالع احلروب او حدوث 
انتفاضة، وعليه فهي ليست أكثر من بيع للوهم ويف أحسن األحوال بيع السمك يف البحر.

استخدم كوشنير يف خطابه يف ورشة البحرين أثناء عرض اخلطة االقتصادية مصطلح 
ولم  املتدهور،  االقتصادي  الوضع  لتبرير   ،)Disturbance( واالضطرابات  القالقل 
االحتالل  ليس  املتدهور  االقتصادي  الوضع  عن  املسؤول  أن  أي  االحتالل  يستخدم 



97دراسات ومقـــاالت

واالستيطان والتطهير العرقي ومصادرة األرضي وسرقة األرض واملياه واملوارد الطبيعية 
والشواطئ واالغالق واحلصار وغيرها من اجلرائم التي ترتكبها إسرائيل، بل القالئل 
يف  نفسه  عن  للدفاع  الفلسطيني  الشعب  بها  يقوم  التي  تعبيره  واالضطرابات حسب 

مواجهة االحتالل وجرائمه.

هدفت اخلطة إلى مضاعفة الناجت احمللي اإلجمالي دون أن توضح أن مضاعفة الناجت 
احمللي سيكون باألسعار اجلارية أو الثابتة؟ وبالتالي فقد أغفلت عن عمد نسبة التضخم 
التي ستسود يف الضفة الغربية والقطاع جراء زيادة كمية عرض النقود باألرقام التي 

ستضخ لتنفيذ املشاريع اخلاصة باملبادرات الثالثة.

وتخفيض  أحادية  معدالت  إلى  لتصل  البطالة  معدالت  تخفيض  إلى  اخلطة  هدفت 
معدالت الفقر بنسبة 50% وتوفير مليون فرصة عمل، مما يشير إلى أن هذه األهداف 
غير واقعية وتفتقد للمهنية، خاصة وأن توفير مليون فرصة عمل )يعني إعالة خمسة 
ماليني أسرة بافتراض أن العامل يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد( وهذا الرقم قريب 
جداً من إجمالي عدد السكان الفلسطينيني يف الضفة والقطاع واملقدر بنحو 5.8 مليون 

نسمة، فالبطالة والفقر يف هذه احلالة ستتالشى وليس فقط ستنخفض.

اجلزء األكبر من متويل اخلطة عبارة قروض بفوائد بنسبة )51%( من املبلغ االجمالي يليه 
املنح واملساعدات بنسبة )26%( دون حتديد حصة كل دولة، ومن ثم القطاع اخلاص بنسبة 
)23%(، وهذا يعني أن فلسطني ومصر واألردن ولبنان ستزداد مديونيتها للعالم اخلارجي 
بنسبة القروض مما سيترتب عليها زيادة عبء خدمة الدين وبالتالي ارهاق املوازنات العامة.

جتاهلت اخلطة أّي إشارة مباشرة للسلطة الفلسطينية، ولم تأِت على ذكر أو توصيف 
للكيان الوطني الفلسطيني الشريك يف اخلطة، فلم تظهر كلمة »دولة« سوى يف عبارة 
»الدول املجاورة«، ولم تذكر كلمة »وطني« سوى مّرة واحدة لوصف مصر ولبنان واألردن، 
وهذا يعكس عدم جدية هذه اخلطة وابتعاد أهدافها احلقيقية عن تلك املعلنة، وملّا كان 
وحكومتها  بالسلطة  مباشرة  عالقة  ذات  اخلطة  يف  املدرجة  املشاريع  عشرات  هناك 
ومؤسساتها، فكيف ميكن تنفيذ هذه املشاريع بعيداً عن السلطة الفلسطينية؟ يعزز من 
هذا الشك احلجم الكبير نسبياً من التمويل )27.8 مليار دوالر( لالقتصاد الفلسطيني، 
الصعب حشده  من  والذي  ولبنان،  ومصر  االردن  من  لكل  دوالر  مليار   22.8 وحوالي 
وتوفيره يف ظل الظروف السائدة إقليمياً وعاملياً، فدول العالم تقدم مساعداتها من أجل 

السالم، وهو الغائب الرئيسي يف هذه اخلطة.
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لم تتطرق اخلطة أو تشير ال من قريب أو من بعيد إلى القرارات الدولية كلها واالتفاقيات 
التي مت توقيعها بدءاً من مدريد وأوسلو وباريس وكامب ديفيد وواي ريفر مروراً بالعقبة 
وشرم الشيخ وأنابوليس وكأنها غير موجودة ولم يوقع عليها كل رؤساء وزارات احلكومات 
اإلسرائيلية املتعاقبة مبا فيهم نتنياهو نفسه والعديد من رؤساء العالم ويف مقدمتهم 
قائمة،  وغير  حتدث  لم  وكأنها  كلها  شطبها  يعني  وهذا  األميركية.  املتحدة  الواليات 
وبالتالي تهدف اخلطة إلى دفن وطمس مرحلة كاملة تزيد عن ربع قرن، من خالل وأد 

الشرعية الدولية وجتاهل االتفاقيات املوقعة وكأنها غير موجودة.

له عالقة  السياسي، وجتاهلت كل ما  التنمية االقتصادية واإلطار  فصلت اخلطة بني 
بالسياسة واالستقرار السياسي، وكأّن التنمية االقتصادية ستتحقق يف فراغ، مّما زاد 
السياسي  مستقبلهم  حيال  األمريكية  اإلدارة  نوايا  سوء  يف  الفلسطينيني  شكوك  من 

وتطلعاتهم الوطنية. 

لم تذكر اخلطة وال مرة واحدة أن الضفة الغربية وقطاع غزة حتت االحتالل، ولم تُشر 
على اإلطالق إلى االحتالل االستيطاني والسياسات اإلسرائيلية التي حتول دون جناح 
أمام  ليس عقبة  الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  وكأّن  تنموية،  أي خطط 
ولن يحول دون حتقيقه، وأّن قبول الفلسطينيني ببقاء االحتالل  حتقيق االزدهار أبداً 

سيجلب لهم االزدهار والرفاهية حتت مظلته وحمايته. 

االحتالل  استغالل  وال  الطبيعية  املوارد  ملكية  وال  األرض  ذكر  على  اخلطة  تأِت  لم 
االحتالل وحترير  وزوال  وتسويقها  استخراجها  الطبيعية وحرية  املوارد  فامتالك  لها، 
األرض هي الركائز االساسية للتنمية الفلسطينية املستدامة، وهي التي حتول املجتمع 

الفلسطيني إلى مجتمع مزدهر ومفعم باحليوية.

إن اخلطة االقتصادية األمريكية ال تعد خطة تسوية أصاًل، بل فرض لوجهة نظر مفادها 
بأنه ال توجد قضية وطنية فلسطينية، بل قضايا إنسانية معيشية. إنها أقرب إلى رؤية 
على  القدمية  اإلسرائيلية  النظر  وجهة  بإمالء  السياسية،  للتسوية  اإلسرائيلي  اليمني 

العرب، وجوهرها »السالم االقتصادي« من خالل مجموعة من احملفزات االقتصادية.
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خامسًا: أبعاد اخلطة االقتصادية األمريكية

ال شك أّن طرح اخلطة االقتصادية األمريكية يف ورشة البحرين )الشق االقتصادي لصفقة 
القرن( مبعزل عن الشق السياسي وتأجيل الشق السياسي من صفقة القرن )حصر التركيز 
يف السالم االقتصادي( وما سبق ذلك من إجراءات وقرارات له عواقب مضرة على القضية 
الفلسطينية نتيجة جتاهل اإلدارة األمريكية املتعمد حلقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته 
الوطنية، يف بناء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 

وعاصمتها القدس وضمان حل عادل ومنصف لعودة الالجئني الفلسطينيني.

االعالن عن اخلطة  التي سبقت  والقرارات  اإلجراءات  من  استعراضه  ما مت  ومن خالل 
االقتصادية  اخلطة  أبعاد  تلخيص  ميكن  اخلطة  ومضامني  أهداف  وقراءة  االقتصادية 
األمريكية: السالم من أجل االزدهار )الشق االقتصادي من صفقة القرن( يف النقاط التالية:

فقدان الواليات املتحدة األمريكية لصفة الوسيط العادل يف عملية التسوية. 1
يف  والنزيه  العادل  الوسيط  صفة  ترامب  عهد  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  فقدت 
عملية التسوية نتيجة انحيازها الصارخ ملصلحة إسرائيل والتطابق الكبير بني املقاربة 
األميركية للتسوية وبني توجهات اليمني اإلسرائيلي حول »صفقة القرن« وكذلك نتيجة 
بنس  مايك  األمريكي  الرئيس  نائب  حيث خلص  )إسرائيل(،  من  ترامب  إدارة  موقف 
موقف إدارة ترامب من إسرائيل يف االجتماع السنوي ملا يسمى )املسيحيون املتحدون 
للدفاع عن إسرائيل( يوم 8 يوليو / متوز 2019 قائاًل: »نقف مع إسرائيل بسبب قضيتها 
العادلة، وألن قيمها قيمنا ومعركتها معركتنا، نقف مع إسرائيل ألننا نقف مع الصواب 

ضد اخلطأ، مع اخلير ضد الشر، ومع احلرية ضد الطغاة« 19

هذا حرفياً هو موقف إدارة ترامب ترامب من إسرائيل والقضية الفلسطينية كما عبر 
عنه نائب الرئيس األمريكي، وباعتقادي أن هذا وما سبق من إجراءات وقرارات قبل 
السياسية  القوى  وكافة  الفلسطينية  القيادة  صوابية  يؤكد  االقتصادية  اخلطة  طرح 
لورشة  املطلق  برفضها  األعمال(  رجال  وكذلك  الفلسطينية  )الفصائل  واالقتصادية 
البحرين ومقاطعتها ورفض مخرجاتها نتيجة أن اإلدارة األمريكية عزلت نفسها عن أي 

دور شريك أو وسيط يف عملية التسوية وأنها جزء من املشكلة وليس جزءاً من احلل.
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تشجيع الدول العربية للتطبيع والتحالف مع إسرائيل. 2
وجود الورشة على أرض عربية يشجع اإلدارة األمريكية على االستمرار يف طرح مثل 
هذه املشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني، ويشجع االحتالل لالستمرار 
يف عدوانه، كما يؤكد رواية اليمني اإلسرائيلي على أنه ميكنه أن يطبع مع دولة عربية 

بدون أن يقدم لشعبنا حقوقه.

كما أّن هذه الورشة وفرت أرضية جديدة إلعادة تشكيِل حضور »إسرائيل« يف املنطقة، 
استقرار  يف  تُساهم  مركزية  حليفة  وأيضاً  بل  فقط،  طبيعية  جعلها  خالل  من  ليس 
األنظمة العربّية املشاركة وبقائها، وبالتالي فلسطني يف هذه احلالة مجرد منتج عرضي؛ 
اخلطر  العروش يف ظل  على  للحفاظ  السعّي  هذا  سبيل  به يف  التضحية  السهل  من 
اإليراني، وباإلضافة إلى ذلك حاولت اإلدارة األمريكية من خالل الورشة التخلص من 
آخر عقدة تقف حائاًل أمام اندماج »إسرائيل« يف املنطقة، عن طريق نزع كّل مركبات 
االستثمارات  من  باملزيد  حلّها  ميكن  إنسانية  مشكلة  إلى  وحتويله  السياسية  الصراع 
املالية التي تطمح إلى حتسني الوضع االقتصادّي للفلسطينيني، وبالتالي حل أزمتهم. 20

تهديد القيادة الفلسطينية. 3
البحرين  ورشة  خالل  الفلسطينية  للقيادة  مباشراً  تهديداً  األمريكية  اإلدارة  وجهت 
االقتصادية، وهذا ما أعلن عنه كوشنير يف الورشة » يف حال قبول القيادة الفلسطينية 
ملا سوف نطرح فهي قيادة واقعية ومؤهلة لقيادة الشعب الفلسطيني، ويف حال رفضها 
فهي قيادة فاسدة وغير مؤهلة للحكم، متهيداً )لتغيير النظام السياسي الفلسطيني(، أي 
محاولة اسقاط منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني 

والبحث عن قيادة بديلة لتنفيذ صفقة القرن« 21

جتاوز مبادرة السالم العربية. 4
جتاوزت اإلدارة األمريكية بشكل متعمد من خالل طرحها اخلطة االقتصادية يف ورشة 
بيروت  قمة  يف  العربية  الدول  تبنتها  التي  السعودّية  العربية  الّسالم  مبادرة  البحرين 
عام 2002، املبادرة التي لم تعبأ بها »إسرائيل« وأخذت يف فرض املزيد من احلقائق 
على األرض إلقامة نفوذها على كامل فلسطني، حقائق على األرض تنفي أية إمكانية 
لتطبيق مثل هكذا مبادرة،  إذ أن »إسرائيل«  مسحت بشكل نهائي الفكرة القائمة على 
إقامة دولة فلسطينية يف حدود 67، وأخذت يف التوسع يف إقامة املستوطنات يف الضفة 
الغربية بشكل غير مسبوق، بجانب أنها تطمح لضم املناطق »ج« والتي تشّكل ما يزيد 
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»إسرائيل« سيطرتها على  تُعّمق  ذلك،  الغربية. مبوازاة  الضفة  عن 60% من مساحة 
شرقي القدس، وتزيد ربطها بغربي املدينة، مبشاريع اقتصادّية-اجتماعّية ومشاريع بنية 
حتتية وقبضة أمنية مشددة إلى الشمال، مّر االعتراف األميركّي بضم اجلوالن بسهولة 

مفرطة، كل ذلك يثبت أّن حقائق القوة أهّم من حقائق الشرعية. 

أمام هذا املشهد لم يتراجع العرب عن مبادرة الّسالم بل نسوها بكل بساطة، وهم اليوم 
ال يعرضون »مبادرة« على الفلسطينّيني بل يطلبون منهم االستسالم، ألن األولوية اليوم 
اتخذت شكاًل واضحاً بالنسبة لهم؛ رؤية إيران كعدو أساسي، ومصالح تتشكل على وقع 
ثورات الشعوب العربية 2011، إذ بعد ذلك العام بدأت األنظمة اجلمهورية تتهاوى تباعاً 
حتت وطأة املوجات الّشعبية املطالبة بكرامتها، فيما أخذت األنظمة امللكّية على عاتقها 
الثورة املضاّدة ودعمها، وهي نفسها  التصدي لهذا اجلديد؛ تكّفلت امللكيات يف قيادة 
التي تقود اليوم مهمة جعل »إسرائيل« طبيعية، بل وأكثر من ذلك التحالف معها ضّد 

الفلسطينيني وضّد شعوبها أيضاً. 22

سادسًا: املوقف الفلسطيني من اخلطة االقتصادية األمريكية وخيارات 
املواجهة

والفصائل  الفلسطينية  )القيادة  الفلسطينية  واالقتصادّية  السياسّية  القوى  أجمعت 
الفلسطينيني(  األعمال  ورجال  الفلسطيني  املدني  املجتمع  ومؤسسات  الفلسطينية 
على رفض ورشة البحرين االقتصادية ورفض مخرجاتها وكذلك رفض ما سبق ذلك 
وخطاب  االقتصادية  البحرين  ورشة  يف  رأت  حيث  أمريكية،  وقرارات  إجراءات  من 

االستثمارات مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية عبر بوابة السالم االقتصادي(.

اشتية خالل اجللسة األسبوعية ملجلس  د. محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  أكد  حيث 
البحرين  األمريكية عن عقد ورشة عمل  اإلدارة  أعلنت عنه  ملا  املطلق  » رفضه  الوزراء 
لإلعالن عن الشق االقتصادي من صفقة القرن وشدد، على أن حل القضية الفلسطينية 
سياسي، ويتمثل بإنهاء االحتالل ومتكيننا من السيطرة على مواردنا، وبناء اقتصاد مستقل.

وأضاف أن من يرد حتقيق السالم واالزدهار للشعب الفلسطيني، فعليه أن يدعو إسرائيل 
ومقدراتنا،  الطبيعية  مواردنا  على  واالستيالء  أموالنا  وقرصنة  ارضنا  سرقة  لوقف 
وليفرض عليها انهاء احتاللها ووقف االستيطان والتخلص من تبعاته وفك احلصار عن 

قطاع غزة وااللتزام مبا ميليه القانون الدولي والقرارات الدولية. 23
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وعلى الرغم من االجماع الفلسطيني من كافة القوى والسياسية واالقتصادية لرفض 
ورشة البحرين االقتصادية ومخرجاتها وما سبق ذلك من إجراءات وقرارات أمريكية 
بهدف ابتزاز القيادة الفلسطينية للقبول بصفقة القرن، إال أن الرفض ال يكفي، وبالتالي 
الفلسطينية  تندرج يف سياق اخليارات  التي  اإلجراءات  يتبع ذلك سلسلة من  أن  البد 
ملواجهة املخطط األمريكي – اإلسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وذلك 

للحفاظ على املشروع الوطني الفلسطيني، من خالل ما يلي:

السعي جدياً إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني من خالل امتام ملف املصالة واستعادة . 1
قطاع غزة وإزالة أسباب االنقسام ومعاجلة آثاره الكارثية.

القائم على مبدأ االزدهار مقابل . 2 رفض تسوية الصراع من بوابة احلل االقتصادي 
استمرار االحتالل والتمسك باحلل السياسي القائم على مبدأ األرض مقابل السالم 
والذي يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وجتسيد استقالل دولة فلسطني بعاصمتها 
القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي 

كافة وعلى رأسها قضية الالجئني استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الشرعي . 3 املمثل  الفلسطينية  التحرير  الفلسطينية ومنظمة  القيادة  االلتفاف حول   

جهة  أي  تفويض  وعدم  القرن،  لصفقة  التصدي  يف  الفلسطيني  للشعب  والوحيد 
أخرى بالتفاوض باسم الشعب الفلسطيني.

سلطات . 4 مع  واالقتصادية  واألمنية  السياسية  العالقات  حتديد  يف  الفوري  البدء 
الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  املركزي  املجلس  قرارات  وتنفيذ  )إسرائيل(  االحتالل 
وانفكاك  األمني،  التنسيق  ووقف  إسرائيل،  مع  املوقعة  باالتفاقيات  العمل  )إنهاء 
التبعية مع اقتصاد االحتالل(، على أن يتم ذلك بشكل متدرج وضمن إستراتيجية 
=تكثيف العمل الدبلوماسي للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطني يف األمم 
املتحدة لتوفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني، وزيادة التحرك دوليا يف اجتاه 

احلصول على اعترافات بدولة فلسطني من الدول التي لم تعترف.
مكونات . 5 كل  فيها  يشارك  القرن  لصفقة  للتصدي  دولية  حملة  إطالق  العمل على 

الشعب الفلسطيني والتشبيك مع األحزاب واحلركات والشخصيات العربية والدولية.
العمل على إطالق حملة اعالمية والكترونية ملواجهة التطبيع العربي مع االحتالل، . 6

تخاطب فيها املواطن العربي بأن أي محاولة للتطبيع مع االحتالل يعتبر مبثابة طعنة 
التي  الفلسطينية ومكافأة جلرائم احلرب  الفلسطيني واستباحة للدماء  يف الظهر 

يرتكبها االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
رفض أي تعديل على مبادرة السالم العربية التي تبتنها الدول العربية يف قمة بيروت عام . 7

2002، أو أي تغيير على قرارات القمة العربية التي عقدت يف الظهران – السعودية )قمة 
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القدس( يف عام 2018، وقمة تونس عام 2019، والتي مت االتفاق فيهما على أن املبادرة 
العربية عام 2002 هي األساس يف تسوية الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي.

خامتة:

ما طرح يف اخلطة االقتصادية يف ورشة البحرين وما سبق ذلك من إجراءات وقرارات 
لم يكن يهدف إلى تسوية الصراع بل كان لتمرير األطماع اإلسرائيلية الرامية إلى إقامة 
»بعيداً عن حل  »التطبيع  العربية  الدول  اقتصادية وحتالفات استراتيجية مع  عالقات 

القضية الفلسطينية.

مرفوض  ونهائي  دائم  بشكل  الصراع  إلنهاء  فرصة  أو  خطة  أو  اتفاق  أي  فإن  وعليه 
فلسطينياً إذا لم يحقق املطالب الفلسطينية العادلة واملشروعة املتمثلة يف التوصل إلى 
سالم دائم وشامل يقود إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مطلقة على األرض واملوارد ، 
مبا يف ذلك السيطرة الكاملة على املياه اإلقليمية متضمنة املوانئ واملجال اجلوي متضمناً 
املطارات، وأن يكون عاصمة الدولة القدس الشريف وال بديل غيرها، وأن ال تكون هذه 
الدولة قانونية حتظى باعتراف العالم ومنظماته بل دولة فعلية جتسد على أرض الواقع 
وقادرة على تلبية االحتياجات األساسية والضرورية ملواطنيها، وان تكون حدود الدولة 
على  عادالً  حاًل  الالجئني  مشكلة  وحل   ،1967 حزيران  من  الرابع  حدود  مع  متطابقة 

أساس القرار األممي 194، وحل جميع قضايا الصراع واالتفاق على جميع امللفات.
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