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السياسة التجارية الفلسطينية وعالقتها مع إرسائيل

رائد محمد حلس*

مقدمة

تعترب السياسة التجارية املحرك الرئييس لعجلة أي تطور اقتصادي, وتهدف إىل تحقيق استقالل أي 

قرار سواء أكان سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً, حيث يبنى عىل السياسة التجارية النظام االقتصادي 

الذي ستسري عليه الدولة, ويعد ذلك توجهاً نحو االعتامد عىل الذات واالستقالل االقتصادي وبناء 

املحلية  والسياسية  االقتصادية  التقلبات  أمام  الصمود  تستطيع  ليك  القوية  االقتصادية  القاعدة 

والعاملية.

إال أن السياسة التجارية الفلسطينية خضعت للسياسات واألوامر العسكرية اإلرسائيلية, منذ احتالل 

األرايض الفلسطينية عام 1967, حيث أنشأت إرسائيل آليات أدت إىل ربط االقتصاد الفلسطيني 

باقتصادها.

وقد متثل أبرز تلك اآلليات يف اإلجراءات التي شكلت مجتمعة ما يشار إليه مبا يسمى باسم شبه 

االتحاد الجمريك, والتي من خاللها كانت إرسائيل تسمح بحركة السلع واليد العاملة بني االقتصادين 

يف إطار من القيود غري املتبادلة, حيث كانت الصادرات والواردات الفلسطينية تخضع إلجراءات 

وقيود معقدة, كام أن شهادات االسترياد والتصدير متنح من خالل األوامر العسكرية, باإلضافة إىل 

فرض حدود عىل أنواع وكميات املواد الخام املسموح بدخولها إىل الضفة الغربية وقطاع غزة.

هذه اإلجراءات والتدابري مقرتنة مبصادرة املوارد الطبيعية الفلسطينية أدت فعلياً إىل فرض حدود 

العمل  وسوق  اإلنتاج  يف  هيكلية  واختالالت  تشوهات  حدوث  وإىل  االقتصاد  تنمية  آفاق  عىل 

* باحث يف الشؤون االقتصادية، غــزة – فلسطـني
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املفروضة  التبعية  والعرض والطلب, إضافة إىل نشوء عالقات تجارية غري متكافئة عززت عالقة 

عىل االقتصاد الفلسطيني.

ومع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994, وبالرغم من االتفاقيات املتعددة وخاصة اتفاق 

باريس االقتصادي, إال أن املامرسات اإلرسائيلية التي متثلت مبصادرة األرايض وتجريف املساحات 

يف  اليومية  للحياة  البارزة  السامت  تشكل  ظلت  واإلغالق,  والحصار  املنشآت,  وتدمري  الزراعية, 

األرايض الفلسطينية منذ العام 1994 وحتى اآلن.

التجارية  السياسة  ومستقبل  الفلسطينية  والتجارية  االقتصادية  السياسات  استعراض  ييل  وفيام 

الفلسطينية مع إرسائيل.

أوالً: السياسات االقتصادية الفلسطينية

االقتصادي  النشاط  عىل  للتأثري  فاعلة  أدوات  متتلك  أنها  يف  االقتصادية  السياسة  أهمية  تكمن 

وتوجيهه, ومن ثم فإن أمامها أعباء كثرية يف الحالة الفلسطينية نتيجة لحجم املشاكل واالختالالت 

الهيكلية التي يعاين منها االقتصاد الفلسطيني بعد سنوات طويلة وقاسية من االحتالل والسيطرة, 

ويف هذا اإلطار ال بد من التأكيد عىل أهمية صياغة السياسات االقتصادية الفلسطينية مبا يتالءم 

مع الهدف االسرتاتيجي األول للدولة الفلسطينية, وهو إعادة بناء القطاعات والهياكل االقتصادية 

اإلرسائييل  لالقتصاد  التبعية   من  التدريجي  التخلص  يضمن  ومبا  اإلرسائيلية  السيطرة  عن  بعيداً 

وعدم االعتامد عىل املنح واملساعدات الخارجية يف املدى الطويل, يف نفس الوقت الذي تستهدف 

الفلسطينية  الدولة  النامية. وستكون  الدول  لتحقيقها معظم  التي تسعى  املحورية  فيه األهداف 

أجدر بتحقيق تلك األهداف, مثل السعي لنمط من النمو يتسم بالعدل واملساواة, وتحسني وتنوع 

القدرات اإلنتاجية والوطنية, والرتكيز عىل التنمية البرشية املصحوبة بتوافر عمل الئق للجميع)1(.

وتقتيض السياسات االقتصادية أن تستجيب ألولويات التنمية املطلوبة, نظراً لضخامة حجم األعباء 

واألهداف املطلوب تحقيقها وتتمثل هذه األولويات يف املحاور التالية)2(:

1. توسيع القاعدة اإلنتاجية وتحسينها عىل نحو يؤدي إىل زيادة توظيف اليد العاملة الفلسطينية 

يف اإلنتاج املحيل.

2. توفري جزء مهم من الدخل القومي يك تتمكن االدخارات الوطنية من الحلول محل املساعدات 

الخارجية يف متويل االستثامرات الالزمة الستمرار النمو.

السياسة التجارية الفلسطينية وعالقتها مع إرسائيل
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3. تصدير جزء مهم من اإلنتاج الوطني يك تتمكن  الصادرات من الحلول محل املساعدات الخارجية 

بالتدريج يف توفري العملة الصعبة الرضورية لتمويل االسترياد املطلوب الستمرار النمو.

وقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ سياساتها االقتصادية عىل مجموعة من اإلجراءات, أهمها)3(:

1. بناء عدد من املؤسسات اإلدارية الالزمة لخدمة التنمية االقتصادية.

2. تبني النظام االقتصادي الحر مع العامل الخارجي.

3. إصدار مجموعة من األنظمة اإلدارية والقوانني االقتصادية أهمها قانون تشجيع االستثامر الفلسطيني.

4. تشجيع مبدأ الخصخصة وإعطاء القطاع الخاص الدور األساس يف التنمية االقتصادية.

5. إنشاء سلطة النقد الفلسطينية التي ترشف عىل القطاع املرصيف يف األرايض الفلسطينية.

ثانياً: السياسة التجارية الفلسطينية

تسعى السياسة التجارية عادة، للمساهمة يف تحقيق األهداف العامة للسياسة االقتصادية والتي 

تشكل انعكاساً كامالً ألهداف وتوجهات الخطط التنموية, وعليه فإن السياسة التجارية الفلسطينية 

التي  التشوهات  التدريجي عىل  القضاء  العامة من خالل  االقتصادية  تسعى إىل تحقيق األهداف 

خلفها النظام التجاري الحايل, والتوجه نحو نظام تجاري يلبي املصالح الوطنية للشعب الفلسطيني 

وينسجم ويتالءم مع النظام التجاري العاملي, وتتمثل أهداف السياسة التجارية الفلسطينية فيام 

ييل)4(:

¿ تقليص االعتامد عىل االقتصاد اإلرسائييل وصوالً إىل فك التبعية واالرتباط القرسي.
¿ تطوير العالقات االقتصادية مع العامل العريب وفق نظرية متكاملة وشاملة.

¿ تنويع الرشكاء التجاريني وزيادة عددهم مبا ينسجم مع القدرات التنافسية لالقتصاد الفلسطيني واحتياجاته.
¿ إزالة كافة القيود والعوائق التجارية وغري التجارية التي تحد من اندماج االقتصاد الفلسطيني  

إقليمياً وعاملياً.

¿ تخفيف العجز الكبري يف امليزان التجاري السلعي إىل مستويات آمنه وصوالً إىل التخلص النهايئ منه.
¿ تعزيز قدرة االقتصاد الفلسطيني عىل التصدير وزيادة معدالت النمو للصادرات الفلسطينية.

وال بد من اإلشارة إىل أن السياسة التجارية الفلسطينية ترتكز إىل برتوكول باريس االقتصادي, فقد 

حدد هذا االتفاق اإلجراءات واألنظمة االقتصادية بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل, وتتلخص أهم 

رائد محمد حلس
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النقاط املتعلقة بالعالقات التجارية الفلسطينية فيام ييل )5(:

أساس  عىل  قيود  بدون  الخارجية  لألسواق  الفلسطينية  والزراعية  الصناعية  املنتجات  تصدير   .1

شهادة املنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.

كام  اإلرسائيلية  األخرى  والرسوم  والرضائب  الجامرك  ملعدالت  الفلسطينية  الواردات  تخضع   .2

تلتزم السلطة بسياسة االسترياد اإلرسائيلية وإجراءاتها.

3. يحق للسلطة الفلسطينية استخدام كافة نقاط العبور مع الخارج. 

4. ميكن للسلطة الفلسطينية تشجيع وتعزيز الصناعة بطرق مختلفة مثل تقديم املنح والقروض 

ومساعدة البحث والتطوير واملزايا الرضيبية املبارشة.

5. يحق للسلطة الفلسطينية إبرام اتفاقيات تجارية مبا يتواءم مع بروتوكول باريس االقتصادي.

6. ال يسمح للسلطة باالسترياد من البلدان التي ال تقيم إرسائيل عالقات دبلوماسية معها.

7. يتم مراجعة التقديرات والبنود املتفق عليها كل ستة أشهر من قبل اللجنة االقتصادية املشرتكة 

وفق الحاجات واملعلومات املتوفرة بشأن املؤرشات االقتصادية واالجتامعية ذات العالقة.

8. تلتزم السلطة الفلسطينية مبعدل رضيبة القيمة املضافة يف إرسائيل مع إمكانية تخفيضها بنقطتني 

مئويتني فقط.

االتفاق  دخول  بعد  اإلرسائييل  واالقتصاد  الفلسطيني  االقتصاد  بني  القامئة  العالقة  تقييم  وعند 

مرحلة التنفيذ نجد أن بنود االتفاق هي إجرائية تتعلق  بتسيري التبادل التجاري الذي توافق عليه, 

وال يرض باملصلحة اإلرسائيلية, حيث أن إرسائيل استخفت ببنود االتفاق كافة, وفرستها مبا يحلو 

لها وترصفت يف كثري من األحيان دون أي اعتبار لالتفاق, واستغلت الثغرات التي تضمنها االتفاق 

فسيطرة  عام,  بشكل  الفلسطيني  واالقتصاد  خاص  بشكل  الفلسطينية  بالتجارة  مرضة  بصورة 

إرسائيل عىل  املعابر الفلسطينية والحدود مع األردن ومرص مكنها من تعطيل التجارة الخارجية 

الفلسطينية تصديراً واسترياداً, األمر الذي حد من إمكانية قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بصياغة 

سياسات تجارية مستقلة)6(.

 

ثالثاً: السياسة التجارية الفلسطينية وعالقتها مع إرسائيل

منذ االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية يف العام 1967, طبقت إرسائيل نظام االتحاد الجمريك 

السياسة التجارية الفلسطينية وعالقتها مع إرسائيل
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أحادي الجانب عىل األرايض الفلسطينية املحتلة, ما أدى إىل إخضاع االقتصاد الفلسطيني وتوجيهه 

لخدمة أهداف السياسات االقتصادية والتجارية اإلرسائيلية, وقد استهدفت تلك السياسات  خالل 

عقد السبعينات والثامنينات إعادة هيكلة االقتصاد اإلرسائييل بالرتكيز عىل جانب العرض بشكل 

بهدف  األمرييك,  الدوالر  مقابل  اإلرسائيلية  للعملة  الرصف  سعر  تخفيض  عىل  فعمدت  رئيس, 

دعم الصادرات وضبط الواردات بشكل عام, وذلك من أجل الحد من العجز يف امليزان التجاري 

التنافسية  القدرة  لتعزيز  املحيل  لإلنتاج  الحامية  انتهجت سياسة  الوقت  اإلرسائييل)7(, ويف ذات 

يف األسواق الخارجية من خالل تقديم الدعم الفني واملايل للقطاعات اإلنتاجية, وذلك باستخدام 

رسوم جمركية حامئية  فرض  إىل  باإلضافة  الواردات,  عىل  ومعقدة  صارمة  وصحية  فنية  معايري 

امليزة  تحقيق سياساتها يف  أجل  تجارية, ومن  باتفاقات  ترتبط معها  التي ال  الدول  واردات  عىل 

التي تتقاىض أجراً  الفلسطينية  التصديرية استعانت بالعاملة  التكاليف للمنتجات  النسبية بتقليل 

لزيادة  الفلسطيني  االقتصاد  يف  الباطن  من  التعاقد  أنشطة  عىل  شجعت  كذلك  )رخيصاً(,  قليالً 

صادراتها إىل السوق األمريكية)8(.

وبدأت إرسائيل  يف النصف الثاين من التسعينات بتحرير تجارتها الخارجية للوفاء بالتزاماتها يف إطار 

منظمة التجارة العاملية, فقامت بخفض معدالت التعرفة الجمركية عىل الواردات تدريجياً, وبفعل 

السياسات  انعكست  اإلرسائيلية  السوق  إىل  الفلسطينية  للسوق  القرسي  واإللحاق  الضم  واقع 

الفلسطيني  الفلسطينية بشكل خاص, واالقتصاد  التجارة  التجارية اإلرسائيلية بصورة سلبية عىل 

الجودة والتطور تستطيع  الصناعة اإلرسائيلية إىل مرحلة متقدمة من  بشكل عام, حيث وصلت 

منافسة الواردات من السلع األجنبية, وكان ذلك عىل حساب تراجع القدرة التنافسية للمنتجات 

الفلسطينية, األمر الذي وضع االقتصاد الفلسطيني املشوه يف حالة غري متكافئة مل يستعد لها وال 

تتوفر له إمكانات فعلية لدرء انعكاساتها السلبية)9(.

إن أداء قطاع التجارة الخارجية الفلسطينية خضع إلحكام السياسة التجارية اإلرسائيلية, كام أن 

السياسة التجارية الفلسطينية كانت انعكاساً تلقائياً للسياسة التجارية اإلرسائيلية, وأسهم يف ذلك 

عدة عوامل أهمها)10(:-

1. واقع االتحاد الجمريك القائم والذي استمر خالل املرحلة االنتقالية وفقاً للربوتوكول االقتصادي 

للسياسة  أسرية  الفلسطينية  الجمركية  السياسة  إبقاء  إىل  ذلك  أدى  فقد  اإلرسائييل,  الفلسطيني- 

الجمركية اإلرسائيلية, حيث مل تعط هامشاً للسلطة الفلسطينية بانتهاج سياسة جمركية بالزيادة يف 

حدود 5% من قيمة التجارة الخارجية بشكل عام)11(.

رائد محمد حلس
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2. استمرار السيطرة عىل املعابر واملنافذ الفلسطينية مع العامل الخارجي خالل املرحلة االنتقالية 

وبعدها من خالل تحكمها بالحركة عربها, األمر الذي أدى إىل تعميق االعتامد الفلسطيني عىل 

إرسائيل يف استخدام خدمات البنى التحتية مثل مرافق الشحن, والنقل, واالسترياد والتصدير.

املياه  التحكم باملقدرات اإلنتاجية والتصديرية من خالل تحكم إرسائيل مبصادر  3. االستمرار يف 

وفرض القيود عىل استخدام األرايض الزراعية يف املناطق املفتوحة وفرض القيود عىل استرياد السلع 

الوسيطة يف اإلنتاج الصناعي.

خدمات  مثل  لتطويرها  الفلسطينية  املحاوالت  وإعاقة  األساسية  الخدمات  تطوير  يف  التحكم   .4

القيود اإلدارية واألمنية  الرئيسية, وذلك من خالل فرض  الكهرباء, واملياه, واالتصاالت, والطرق 

عىل استرياد مدخالت هذه الخدمات ومن أجل إجبار الفلسطينيني عىل االستمرار يف الحصول عىل 

هذه الخدمات من الجانب اإلرسائييل بشكل مبارش ومستمر.

قرسي  بشكل  إرسائيل  مع  التجارة  عىل  الفلسطينية  األرايض  اعتامد  إىل  أدت  السياسات  هذه   

 )1971-2012( الفرتة  خالل  إرسائيل  من  الفلسطينية  الخارجية  التجارة  بلغت  حيث  ومبارش, 

باملتوسط 81.3% من إجاميل التجارة الخارجية الفلسطينية مع العامل الخارجي)12(.

الخامتة:

التجارية  السياسة  من  جعل  الذي  إرسائيل  عىل  الكيل  شبه  الفلسطينية  التجارة  اعتامد  ظل  يف 

الفلسطينية عبارة عن متغري تابع للسياسة التجارية اإلرسائيلية, وبالتايل بقيت السياسة التجارية 

الرغم من أن  التجارية اإلرسائيلية, وعىل  السياسة  بأي تغيري يف  تتأثر بشكل مبارش  الفلسطينية  

برتوكول باريس االقتصادي تضمن أنه ميكن تعديل أو تغيري بند يف االتفاق من خالل لجنة اقتصادية 

مشرتكة من الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل, إال أن الحكومات اإلرسائيلية املتالحقة تنصلت من 

االتفاقيات وتراجعت عن التزاماتها من خالل الوقائع التي أوجدتها عىل األرض, وبالتايل أصبحت 

بنود االتفاقية االقتصادية كام هي دون تغيري, إذ مل تجتمع اللجنة االقتصادية املشرتكة منذ توقيع 

االتفاق وحتى هذه اللحظة ملناقشة ومراجعة بنود برتوكول باريس االقتصادي األمر الذي يتطلب 

استقاللية  يضمن  آخر  باتفاق  واستبداله  االقتصادي  باريس  بروتوكول  يف  النظر  إعادة  رضورة 

السلطة الفلسطينية الكاملة وسيطرتها عىل سياستها االقتصادية.

باإلضافة إىل أن السلطة الوطنية الفلسطينية مل تحسن استغالل االتفاقات التجارية التي أبرمتها مع 

الدول العربية واالستفادة منها بالشكل املطلوب, للتخلص التدريجي من التبعية االقتصادية إلرسائيل, 
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األردن ومرص  من  كل  مع   الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أبرمتها  التي  التجارية  االتفاقات  بأن  علاًم 

والدول العربية األخرى, من شأنها أن تؤدي إىل تحقيق العديد من املكاسب, أهمها التخلص من التبعية 

االقتصادية إلرسائيل, وانفتاح االقتصاد الفلسطيني عىل االقتصاديات العربية من خالل االستفادة من 

عوامل اإلنتاج املعطلة وخاصة رأس املال والعاملة املعطلة,  وفتح املجال أمام الصادرات الفلسطينية 

للنفاذ إىل األسواق العربية والتي من املمكن أن تؤدي إىل زيادة الصادرات بنسبة كبرية.

أسايس  بشكل  تهدف  فلسطينية,  تجارية  سياسة  لبلورة  التوصيات,  بعض  الباحث  يقرتح  وعليه 

للتخلص من التبعية االقتصادية إلرسائيل, أهمها: 

1. السعي جدياً لتعديل وتطوير اتفاق باريس االقتصادي عرب إعطاء الجانب االقتصادي وتحديداً 

الكاملة بحرية  اتفاقية مستقبلية مع الضامنات  أية  التجارية واملعابر الدولية األولوية يف  الحركة 

حركة البضائع عىل املعابر, وحركة األفراد.

2. تفعيل املشاركة يف منطقة التجارة الحرة العربية الكربى, وتقديم االلتزامات املطلوبة واالستفادة 

من املزايا املمنوحة لفلسطني والدول ذات األوضاع االقتصادية املشابهة.

حرة,  تجارة  منطقة  إىل  للوصول  آفاقاً  تتضمن  ألنها  األورويب  االتحاد  مع  باالتفاقية  االهتامم   .3

وينبغي دراستها وفقاً للتطورات الجارية واملتوقعة وإعادة التفاوض حول بنودها مبا يخدم أهداف 

السياسة التجارية الفلسطينية ووفقاً لتوجهات االتحاد األورويب الداعمة لالقتصاد الفلسطيني.

التجاري عىل الحساب  4. تبني سياسة تجارية واضحة املعامل, تسهم يف تخفيف أثر عجز امليزان 

الجاري بشكٍل خاص, وعىل ميزان املدفوعات بشكٍل عام.

ذات  إسرتاتيجية  وانتهاج  االقتصادي,  التحرير  تجاه  املراحل  متعاقب  تدريجي  بنهج  األخذ   .5

مسارين بحيث تعمل الصناعات التنافسية املوجهة نحو التصدير عىل أساس مبادئ حرية النشاط 

االقتصادي, وحيث متارس هذه الصناعات نشاطها جنباً إىل جنب مع الصناعات الناشئة أو الصناعات 

اإلسرتاتيجية املحمية.

إلقامة  االقتصادية  املوارد  توجيه  خالل  من  وذلك  الصادرات  تشجيع  سياسة  تبني  رضورة   .6

املنتجني لالستفادة من  الخارجية, وتحفيز  الدخول إىل األسواق  القادرة عىل  اإلنتاجية  الصناعات 

االتفاقيات املوقعة بني الجانب الفلسطيني وعدد من دول العامل.

7. التنسيق مع الدول العربية لفتح أسواقها أمام املنتج الفلسطيني وإمكانية استرياد بعض املواد 

األولية والسلع الوسيطة غري املتوفرة محلياً عرب اتفاقات تفضيلية.

رائد محمد حلس



56

الهوامش:

1. مازن العجلة, االقتصاد السيايس للدولة الفلسطينية, قراءات إسرتاتيجية, مركز التخطيط الفلسطيني, غزة, 2013, 

ص96.

2. فضل النقيب, االقتصاد الفلسطيني يف الضفة والقطاع: مشكالت املرحلة االنتقالية وسياسات املستقبل, مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية, بريوت, 1996, ص107.

3. عبد الحميد شعبان, فاعلية السياسات االقتصادية يف تعزيز تنافسية املنتج الفلسطيني، ورقة بحثية مقدمة إىل 

املؤمتر االقتصادي لجامعة القدس املفتوحة: نحو تعزيز تنافسية املنتجات الفلسطينية, املنعقد يف رام الله،  16 - 17/ 

.2012 /10

4. مازن العجلة, االقتصاد السيايس للدولة الفلسطينية, مرجع سبق ذكره, ص71 - 72.

5. إبراهيم سمور، أثر السياسات التجارية عىل أداء االقتصاد الفلسطيني: دراسة حالة القطاع الصناعي )1994 - 2012(، 

رسالة ماجستري غري منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 2013، ص 86. انظر أيضاً: غازي الصوراين، إمكانية تطبيق سياسة 

إحالل الواردات: الواقع الراهن وآفاق املستقبل، وحدة البحوث التجارية، الجامعة اإلسالمية، غزة، 2004.

6. عمر عبد الرازق, تقييم االتفاقيات االقتصادية والتجارية الفلسطينية الدولية, معهد أبحاث السياسات االقتصادية 

الفلسطيني- ماس, رام الله,, ص14.

7. World Trade Organization )WTO( ,Trade Policy Review: Israel Report,1999.

8. محمود الجعفري ونارص العارضة, السياسات التجارية واملالية الفلسطينية وتأثريها عىل العجز يف امليزان التجاري 

والعجز يف املوازنة, معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(, رام الله, 2002, ص13.

9. محمود الجعفري وآخرون، السياسات التجارية الفلسطينية: البدائل والخيارات املتاحة, مرجع سبق ذكره, ص14-13.

التجارية  السياسات  وآخرون،  الجعفري  محمود   : أيضاً  أنظر   .85-84 ذكره, ص  سبق  مرجع  سمور،  إبراهيم   .10

الفلسطينية: البدائل والخيارات املتاحة، مرجع سبق ذكره، ص17-14.

11. Klein.Y and D. Polisar, Choosing Freedom: Economic Policy for Israel 19972000-, published 

by National Policy Institute-Jerusalem, 1999.

12. إبراهيم سمور, مرجع سبق ذكره, ص85.

السياسة التجارية الفلسطينية وعالقتها مع إرسائيل




