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الخلفية

بعــد عــام ونصــف مــن توقيــع مــا يعــرف باالتفاقيــات اإلبراهيميــة، تعمــل إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة )خاصــة دولــة اإلمارات 
المتحــدة والبحريــن والمغــرب(، علــى تطويــر عالقاتهــم االقتصاديــة والعســكرية. علــى مــدار الثمانيــة عشــر شــهرا الماضية، وســعت 
إســرائيل عالقاتهــا التجاريــة بشــكل كبيــر مــع بعضهــا، بينمــا عــززت أيضــا التعــاون فــي قطاعــي التكنولوجيــا العســكرية واألمــن 
الســيبراني، بمــا يتجــاوز »التطبيــع الدبلوماســي« االعتيــادي باتجــاه »شــراكة اســتراتيجية« مــن شــأنها تغييــر التوازنــات التاريخيــة 
فــي المنطقــة. أخيــرا صادقــت حكومــة االحتــالل الشــهر الماضــي علــى تســريع تنفيــذ مشــروع »بوابــة األردن« للمنطقــة الصناعيــة 
المشــتركة بيــن عمّــان وتــل أبيــب. صــرح وزيــر التعــاون اإلقليمــي اإلســرائيلي عيســاوي فريــج، فــي وســائل إعــالم عبريــة أن هــذا 
المشــروع ســيحوّل مينــاء حيفــا إلــى مينــاء رئيســي فــي المنطقــة. أمضــت الواليــات المتحــدة عقــودا فــي المســاعدة فــي التوســط 

فــي تحالفــات جديــدة بيــن إســرائيل والــدول العربيــة. وهــا هــي واشــنطن تشــهد اآلن تحــوالت عميقــة فــي الشــرق األوســط. 

أصــدر معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( قبــل عــدة أشــهر »تقريــر آفــاق التنميــة فــي فلســطين« تنــاول 
ــوق  ــق الحق ــجعة لتحقي ــر مش ــة غي ــة ودولي ــية إقليمي ــة سياس ــياق بيئ ــي س ــة ف ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــل التحدي ــه مجم في
الفلســطينية المشــروعة، وقــدم التقريــر تحليــاًل للســيناريوهات السياســية المحتملــة التــي مــن شــأنها إعاقــة أو تســريع عمليــة 
التحــول االقتصــادي واالجتماعــي والديمقراطــي الفلســطينيين، بمــا فيهــا التوجــه نحــو التعبئــة الجمعيــة الفلســطينية الواســعة 
المطالبــة بالحقــوق الجماعيــة والفرديــة المتنكــر لهــا. مــن وجهــة نظــر فلســطينية، هنــاك أيضــًا ســيناريو ال يمكــن إغفالــه نظــرًا 
لتزايــد انشــغال المانحيــن فــي قضايــا تعتبرهــا أهــم وأقــرب، والتحــوالت فــي المشــهد السياســي اإلقليمــي، يتصــف هنــا »بالتحول 

مــن المعونــات إلــى االســتثمار« كاســتراتيجية للحفــاظ علــى ســبل العيــش الفلســطينية فــي غيــاب حــل سياســي عــادل. 

التحدي

ــتركة  ــطينية مش ــرائيلية فلس ــطة إس ــر أنش ــتثمارات لتطوي ــاعدات واالس ــتخدام المس ــألة اس ــت مس ــض الوق ــذ بع ــت من نوقش
باعتبارهــا اســتراتيجية »لبنــاء الثقــة« يمكــن أن تقلــل مــن احتمــال وقــوع أعمــال عنــف. كمــا أنهــا اســتراتيجية أقــل كلفــة للحفاظ 
علــى ســبل العيــش الفلســطينية مقارنــة باالســتراتيجية التــي تعتمــد علــى المســاعدات فقــط. تنســجم هــذه التوجــه مــع التراجــع 
عــن المســاعدات اإلنمائيــة الرســمية التــي تتحــدى بشــكل متزايــد مبــادئ وإطــار العالقــات االقتصاديــة التقليديــة بيــن الشــمال 
والجنــوب فــي مرحلــة مــا بعــد االســتعمار. فــي هــذا الســياق، ســعت »االتفاقــات اإلبراهيميــة « لعــام 2020 إلــى تطبيــع العالقــات 
ــج  ــد مــن احتمــال االســتثمار فــي إســرائيل و/أو فلســطين مــن جانــب دول الخلي ــا يزي ــة، مم ــدان عربي ــن إســرائيل وعــدة بل بي

العربيــة وغيرهــا. مــن الــدول التــي لــم تكــن لديهــا أيــة عالقــات علنيــة مــع دولــة إســرائيل منــذ إقامتهــا فــي 1948.

يخلــق هــذا الســيناريو مخاطــر جديــدة للفلســطينيين، ال بــد مــن التعامــل معها بمــا يحولهــا للمصلحة الفلســطينية. فاالســتثمارات 
فــي مناطــق معزولــة تشــكل مخاطــر مــن خــالل إضعــاف فــرص العمــل الجماعــي والحــد مــن القــوة النســبية للمنظمــات 
الفلســطينية. لكــن هــذه االســتثمارات يمكــن أن تخلــق أيضــًا فرصــًا إلقامــة روابــط خلفيــة وأماميــة يمكنهــا، إذا اســتغلت بطريقــة 
ســليمة، أن تعــزز القــوة التنظيميــة الفلســطينية وتقــوي المطالبــات بالحقــوق والقــدرات الفرديــة. كمــا أن اســتغالل هــذه الفــرص 
ــح  ــي يرج ــة الت ــتثمارات المحتمل ــط باالس ــي ترتب ــدرات الت ــارات والق ــي المه ــتثمار ف ــة لالس ــات بحكم ــتخدام المعون ــب اس يتطل
قدومهــا، مــع عــدم الســماح لقــوى الســوق ورأس المــال بإمــالء النتاجــات السياســية. إن مــدى قــدرة الفلســطينيين علــى اســتغالل 
مثــل هــذه الفــرص المحتملــة مــع تخفيــف المخاطــر ســيحدد فرصهــم فــي المســاومة الفعالــة علــى الحقــوق الفرديــة والوطنيــة.

قبــل »هبــة الوحــدة« العــام 2021 التــي شــاركت فيهــا كافــة فئــات الشــعب الفلســطيني، لــم تكــن الخيــارات التــي تــم تقييمهــا 
ــاه  ــة تج ــة العدائي ــة األمريكي ــن السياس ــنوات م ــع س ــر أرب ــن تأثي ــم يك ــدي، ول ــكل ج ــة بش ــة مطروح ــاق التنمي ــر آف ــي تقري ف
فلســطين قــد انقلــب بعــد. لقــد حاولــت إدارة ترامــب كســر الجمــود فــي مفاوضــات الســالم فــي الشــرق األوســط، والــذي عزتــه 
إلــى تعنــت الفلســطينيين وعــدم رغبتهــم فــي التوصــل إلــى حــل وســط. قبــل ترامــب تمامــًا موقــف الصقــور اإلســرائيليين مثــل 
نتنياهــو، الذيــن ســعوا منــذ فتــرة طويلــة إلــى اســتبدال شــعار »األرض مقابــل الســالم « بشــعار »الســالم مقابــل الســالم« األقــل 
إشــكالية بكثيــر. جــادل البعــض فــي أنــه ليــس لــدى الفلســطينيين الكثيــر ليكســبوه مــن خــالل التمســك بإقامــة الدولــة علــى 
أراض متصلــة جغرافيــًا، وهــو مــا لــم يعــد معروضــًا علــى أي حــال. بــل ســوف يكســبون المزيــد مــن خــالل الدخــول فــي تبــادالت 

اقتصاديــة مــع إســرائيل والعالــم الخارجــي، مــع التمتــع بحكــم ذاتــي محــدود فــي مناطــق متفرقــة.
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لحــث الفلســطينيين علــى قبــول النمــوذج الجديــد، ســعت إدارة ترامــب إلــى تطبيــع العالقــات بيــن إســرائيل وعــدة دول عربيــة. 
كان مــن المتوقــع أن يــؤدي التطبيــع إلــى الضغــط علــى الفلســطينيين »مــن الخــارج إلــى الداخــل«، علــى افتــراض أن قدرتهــم 
علــى المســاومة مــع إســرائيل ســتنخفض أكثــر بســبب انخفــاض الدعــم المقــدم مــن البلــدان العربيــة. وهــو مــا تجلــى بوضــوح 
ــة  ــنوات القليل ــي الس ــطينية ف ــة الفلس ــلطة الوطني ــى الس ــة إل ــمية العربي ــاعدات الرس ــم المس ــي حج ــاد ف ــاض الح ــي االنخف ف
األخيــرة. كمــا أنــه يتــم الترويــج أن هــذا التوجــه ســيخلق فرصــًا لالســتفادة مــن االســتثمارات العربيــة- اإلســرائيلية المشــتركة 
التــي قــد تعقــب ذلــك، وقــد يميــل المزيــد مــن الفلســطينيين رواد المشــاريع إلــى االســتفادة مــن هــذه االســتثمارات إذا قبلــوا 
ــر  ــي األكث ــدة ه ــة المتح ــارات العربي ــت اإلم ــب، كان ــركها ترام ــي أش ــة الت ــدول العربي ــن ال ــن بي ــالم. م ــدة للس ــروط الجدي بالش
أهميــة، نظــرًا لمواردهــا االقتصاديــة ورغبتهــا الخاصــة فــي االنخــراط فــي اســتثمارات مشــتركة مــع إســرائيل مــن أجــل الوصــول 

إلــى التكنولوجيــات التــي يمكــن أن تمنحهــا ميــزة فــي منافســتها اإلقليميــة مــع إيــران.

ــر الترويــج لهــا، وباركــت إدارة الرئيــس األميركــي  كانــت النتيجــة فــي آواخــر العــام 2020 هــي االتفاقــات اإلبراهيميــة التــي كث
بايــدن المضــي قدمــًا فــي توســيع دائرتهــا فــي اجتمــاع فــي النقــب العــام 2021. كشــفت االتفاقــات عــن تغييــرات فــي المصالــح 
والتصــورات األساســية، ســواًء فــي إســرائيل أو فــي العديــد مــن البلــدان المهمــة التــي تقــدم الدعــم الخارجــي للفلســطينيين. مــع 
ذلــك، فــإن الدوافــع الكامنــة وراء االتفاقــات قــد تؤثــر علــى كيفيــة تطــور المعونــة واالســتثمارات فــي المســتقبل. تشــمل هــذه 
الدوافــع التصــور الســائد فــي بعــض الــدول العربيــة والخليجيــة بــأن التطبيــع سيســمح لهــا بتحقيــق أهدافهــا الوطنيــة بدعــم مــن 
الواليــات المتحــدة، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى التكنولوجيــات اإلســرائيلية، وتحســين قدرتهــا علــى مواجهــة إيــران، أو أهــداف 

أخــرى. هــذه الحســابات المحــددة ذاتهــا قــد تتغيــر بمــرور الوقــت.

لكــن باإلضافــة إلــى ذلــك، كانــت االتفاقــات مدفوعــة بتصــور متزايــد داخــل الواليــات المتحــدة بــأن عمليــة الســالم قــد وصلــت 
إلــى طريــق مســدود. لــم يكــن هــذا التصــور خاطئــًا وهــو يتماشــى مــع تحليلنــا لتوزيــع القــوة علــى أرض الواقــع. لكــن التصــور مع 
ذلــك مخطــئ فــي االعتقــاد بأنــه إذا كان مــن الممكــن ممارســة المزيــد مــن الضغــوط علــى الفلســطينيين لقبــول دولــة افتراضيــة 
»ذات حــدود مؤقتــة« وحقــوق محــدودة، فــإن هــذه االســتراتيجية ســتكون مســتدامة بــكل األحــوال. الواقــع أن فلســطين جديــرة 
باإلشــارة بحــق لكــون الرئيــس عبــاس هــو الزعيــم العربــي الوحيــد الــذي قــاوم علنــًا، ولســنوات، عقيــدة ترامــب ودفــع الثمــن. 
مــع ذلــك، ونظــرًا لمــأزق عمليــة أوســلو، مــن المفهــوم رؤيــة واشــنطن بــأن المســاعدات األمريكيــة لفلســطين مرتفعــة بشــكل 
غيــر مبــرر بالنظــر إلــى قلــة مــا حققتــه. فــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه الواليــات المتحــدة مطالــب بزيــادة االســتثمار المحلــي فــي 
التصنيــع والبنيــة األساســية، وتواجــه تحديــات مــن الصيــن، تــزداد صعوبــة تبريــر المســاعدات المقدمــة لعمليــة الســالم التــي ال 
تقــود إلــى أي مــكان. نفــس هــذا التطــور جــاري فــي بروكســيل حيــث يتوجــه االتحــاد األوروبــي إلــى تحويــل المزيــد مــن معونتهــا 
ــة عــدم  ــدن الحالي ــي )القــروض(، وليــس مــن المســتغرب أن يظهــر أيضــًا فــي إدارة باي ــل االئتمان ــة لفلســطين للتموي اإلنمائي
الرغبــة فــي االنخــراط أو االلتــزام بــرأس مــال سياســي أو مــوارد دبلوماســية كبيــرة لصالــح عمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط.

االستجابة السياساتية

ــة  ــن، وخاص ــن الغربيي ــح أن المانحي ــن المرج ــة، فم ــدان المتقدم ــل البل ــة داخ ــوارد المحلي ــى الم ــدة عل ــة المتزاي ــرًا للمنافس نظ
ــم  ــك أنه ــي ذل ــطين، يعن ــي فلس ــت. ف ــرور الوق ــة بم ــة الحقيقي ــاعدات بالقيم ــض المس ــي خف ــيرغبون ف ــدة، س ــات المتح الوالي
ســيميلون إلــى دعــم تدفقــات االســتثمار كآليــة بديلــة لتمويــل ســبل كســب العيــش الفلســطينية، ولــو للحــد مــن االعتمــاد علــى 
التدفــق الدائــم للمســاعدات. قــد طــرح مفهــوم »مــا بعــد المعونــة« بالفعــل فــي الســياق الفلســطيني فــي العقــد الماضــي، وكثيــرًا 
مــا يشــار إلــى »إعيــاء المانحيــن« فــي الســياق الفلســطيني )مــع أنــه نــادرًا مــا يتــم االعتــراف بالجانــب الفلســطيني مــن إعيــاء 
المانحيــن(. بهــذا المعنــى،  تشــير االتفاقــات اإلبراهيميــة إلــى ديناميــات أعمــق يحتــاج الفلســطينيون إلــى أخذهــا فــي االعتبــار 
أثنــاء نضالهــم مــن أجــل حقوقهــم. إذا أصبحــت االســتثمارات أكثــر أهميــة كوســيلة لدعــم ســبل العيــش، ســيكون مــن المهــم 
ــجيع  ــتثمارات، وتش ــذه االس ــة به ــتثمار المرتبط ــل واالس ــرص العم ــن ف ــطينيين م ــن الفلس ــاق م ــع نط ــتفيد أوس ــان أن يس ضم
الروابــط الخلفيــة واألماميــة فــي مناطــق االســتثمار. هــذا ليــس فقــط لتعزيــز فــرص العمــل والرفــاه، بــل أيضــًا لضمــان أن تتعــزز 

القــوة التنظيميــة الفلســطينية بــداًل مــن أن تتقلــص نتيجــة لهــذه االســتثمارات.

دون وجــود اســتراتيجية فلســطينية نشــطة لتطويــر روابــط خلفيــة وأماميــة مــع االســتثمارات المحتملــة، مــن المرجــح أن تكــون 
النتيجــة إنشــاء جيــوب للنشــاط تزيــد مــن عزلــة الفلســطينيين وتقســيمهم. إذا حــدث ذلــك، فــإن االســتثمارات الخارجيــة التــي 
ــب  ــل إدارة المطال ــطينيين وتجع ــي للفلس ــل الجماع ــف العم ــد تضع ــة ق ــوق االجتماعي ــاب الس ــى حس ــرة عل ــوق الح ــي الس تحاب
الفلســطينية بالحقــوق أقــل إلحاحــًا. فــي الواقــع، ســتكون النتيجــة توزيعــًا أكثــر ســلبية للقــوة بيــن اإلســرائيليين والفلســطينيين 

مــن خــالل زيــادة تفتيــت الروابــط بيــن مصالــح األعمــال الفلســطينية.
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ــق  ــى مناط ــددة إل ــتثمارات مح ــق اس ــول تدف ــع وص ــن توق ــطينية م ــات الفلس ــت المؤسس ــك، إذا تمكن ــن ذل ــض م ــى النقي عل
ــى  ــر المهــارات وبرامــج التدريــب عل ــة عــن طريــق التخطيــط لتطوي ــة واألمامي محــددة واتخــاذ خطــوات لدعــم الروابــط الخلفي
تنظيــم المشــاريع، فقــد تكــون النتيجــة عكــس ذلــك تمامــًا. يمكــن لالســتثمارات الخارجيــة عندئــذ أن تدفــع إلــى إنشــاء اقتصــاد 
فلســطيني أكثــر تكامــاًل وأن تعــزز قــدرة المســاومة لــدى مصالــح األعمــال والقــوى العاملــة والمنظمــات السياســية الفلســطينية. 

فــي إطــار التحضيــر لهــذه الفــرص، يمكــن للمعونــة أن تــؤدي دورًا حاســمًا فــي تيســير تنميــة المهــارات الفلســطينية وقــدرات 
ــن  ــددة م ــواع مح ــع أن ــة م ــة واألمامي ــط الخلفي ــة الرواب ــرص إقام ــي ف ــادة ف ــى زي ــق أقص ــة لتحقي ــاريع المطلوب ــم المش تنظي
ــبل  ــوق وس ــة الحق ــن لتقوي ــة الداعمي ــركاء التنمي ــطينية وش ــات الفلس ــم للمؤسس ــن المه ــيكون م ــة. س ــتثمارات الخارجي االس
العيــش الفلســطينية أن يرصــدوا وضــع خطــط االســتثمار الناشــئة ويخططــوا لضمــان دعمهــا للتطلعــات الفلســطينية للحقــوق 

بــداًل مــن تقييدهــا لهــا.


