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السياسة التجارية الفلسطينية: واقع وآفاق

رائد محمد حّلس*     

تعتبر السياسة التجارية احملرك الرئيسي لعجلة أي تطور اقتصادي، وتهدف إلى 
ــاً أو عسكرياً، حيث يبنى  ــالل أي قرار سواء كان سياسياً أو اقتصادي ــق استق حتقي
على السياسة التجارية النظام االقتصادي الذي ستسير عليه الدولة، ويعد ذلك 
ــاً نحو االعتماد على الذات واالستقالل االقتصادي وبناء القاعدة االقتصادية  توجه
ــة والسياسية واحمللية  ــود أمام التقلبات االقتصادي ــة لكي تستطيع الصم القوي

والعاملية.
إال أن السياسة التجارية الفلسطينية خضعت للسياسات واألوامر العسكرية 
ــة، منذ احتالل األراضي الفلسطينية عام 1967، حيث أنشأت إسرائيل  اإلسرائيلي

آليات أدت إلى ربط االقتصاد الفلسطيني باقتصادها.
ــي اإلجراءات التي شكلت مجتمعة ما يشار إليه أو  ــد متثل أبرز تلك اآلليات ف وق
ــن خاللها كانت إسرائيل تسمح  ــا يسمى باسم شبه االحتاد اجلمركي، والتي م م
ــود غير املتبادلة،  ــة بني االقتصادين في إطار من القي ــة السلع واليد العامل بحرك
حيث كانت الصادرات والواردات الفلسطينية تخضع إلجراءات وقيود معقدة، كما 
ــالل األوامر العسكرية، باإلضافة إلى  ــادات االستيراد والتصدير متنح من خ أن شه
ــرض حدود على أنواع وكميات املواد اخلام املسموح بدخولها إلى الضفة الغربية  ف

وقطاع غزة.
ــة الفلسطينية أدت  ــر مقترنة مبصادرة املوارد الطبيعي ــذه اإلجراءات والتدابي ه
ــدود على آفاق تنمية االقتصاد وإلى حدوث تشوهات واختالالت  فعلياً إلى فرض ح
ــى نشوء عالقات  ــل والعرض والطلب، إضافة إل ــي اإلنتاج وسوق العم ــة ف هيكلي

جتارية غير متكافئة عززت عالقة التبعية املفروضة على االقتصاد الفلسطيني.
ــع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، وبالرغم من االتفاقيات  وم
ــات اإلسرائيلية التي  ــادي، إال أن املمارس ــس االقتص ــاق باري ــددة وخاصة اتف املتع
ــات الزراعية، وتدمير املنشآت، واحلصار  متثلت في مصادرة األراضي وجتريف املساح

*  باحث في الشؤون االقتصادية، غـــــزة – فلسطــــني.
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واإلغالق، ظلت تشكل السمات البارزة للحياة اليومية في األراضي الفلسطينية 
منذ العام 1994 وحتى اآلن.

وفيما يلي استعراض السياسات االقتصادية والتجارية الفلسطينية ومستقبل 
السياسة التجارية الفلسطينية مع إسرائيل.

أوالً: السياسات االقتصادية الفلسطينية
ــة للتأثير  ــك أدوات فاعل ــا متتل ــة في أنه ــة االقتصادي ــة السياس ــن أهمي  تكم
ــاء كثيرة في احلالة  ــه، ومن ثم فإن أمامها أعب ــى النشاط االقتصادي وتوجيه عل
ــي يعاني منها  ــل واالختالالت الهيكلية الت ــة نتيجة حلجم املشاك الفلسطيني
ــالل والسيطرة،  ــة وقاسية من االحت ــد سنوات طويل ــاد الفلسطيني بع االقتص
ــات االقتصادية  ــى أهمية صياغة السياس ــد من التأكيد عل ــي هذا اإلطار ال ب وف
ــة مبا يتالءم مع الهدف االستراتيجي األول للدولة الفلسطينية، وهو  الفلسطيني
ــة بعيداً عن السيطرة اإلسرائيلية ومبا  ــادة بناء القطاعات والهياكل االقتصادي إع
ــاد اإلسرائيلي وعدم االعتماد  ــن التخلص التدريجي من التبعية مع االقتص يضم
على املنح واملساعدات اخلارجية في املدى الطويل، في نفس الوقت الذي تستهدف 
ــدول النامية، وستكون  ــى لتحقيقها معظم ال ــداف احملورية التي تسع فيه األه
ــك األهداف، مثل السعي لنمط من النمو  ــة الفلسطينية أجدر بتحقيق تل الدول
ــة والوطنية، والتركيز  ــني وتنوع القدرات اإلنتاجي ــم بالعدل واملساواة، وحتس يتس

على التنمية البشرية املصحوبة بتوافر عمل الئق للجميع1.
وتقتضي السياسات االقتصادية أن تستجيب ألولويات التنمية املطلوبة، نظراً 
ــذه األولويات في  ــداف املطلوب حتقيقها وتتمثل ه ــة حجم األعباء واأله لضخام

احملاور التالية2:
ــؤدي إلى زيادة توظيف اليد . 1 ــع القاعدة اإلنتاجية وحتسينها على نحو ي توسي

العاملة الفلسطينية في اإلنتاج احمللي.
توفير جزء مهم من الدخل القومي كي تتمكن االدخارات الوطنية من احللول . 2

محل املساعدات اخلارجية في متويل االستثمارات الالزمة الستمرار النمو.
ــاج الوطني كي تتمكن الصادرات من احللول محل . 3 تصدير جزء مهم من اإلنت

ــة لتمويل  ــة الصعبة الضروري ــي توفير العمل ــة بالتدريج ف ــدات اخلارجي املساع
االستيراد املطلوب الستمرار النمو.

ــذ سياساتها االقتصادية  ــة الفلسطينية لتنفي ــد عملت السلطة الوطني وق
على مجموعة من اإلجراءات، أهمها3:

بناء عدد من املؤسسات اإلدارية الالزمة خلدمة التنمية االقتصادية.. 1
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تبني النظام االقتصادي احلر مع العالم اخلارجي.. 2
ــة أهمها قانون . 3 ــة والقوانني االقتصادي ــن األنظمة اإلداري ــدار مجموعة م إص

تشجيع االستثمار الفلسطيني.
ــة وإعطاء القطاع اخلاص الدور األساس في التنمية . 4 تشجيع مبدأ اخلصخص

االقتصادية.
ــى القطاع املصرفي في . 5 ــد الفلسطينية التي تشرف عل ــاء سلطة النق إنش

األراضي الفلسطينية.

ثانياً: السياسة التجارية الفلسطينية
ــداف العامة  ــي حتقيق األه ــادة، للمساهمة ف ــة التجارية ع ــى السياس  تسع
ــالً ألهداف وتوجهات اخلطط  ــة االقتصادية والتي تشكل انعكاساً كام للسياس
التنموية، وعليه فإن السياسة التجارية الفلسطينية تسعى إلى حتقيق األهداف 
ــات التي خلفها  ــاء التدريجي على التشوه ــة من خالل القض ــة العام االقتصادي
ــام التجاري احلالي، والتوجه نحو نظام جتاري يلبي املصالح الوطنية للشعب  النظ
ــي، وتتمثل أهداف  ــاري العامل ــع النظام التج ــم ويتالءم م ــي وينسج الفلسطين

السياسة التجارية الفلسطينية فيما يلي4:-
	 ــص االعتماد على االقتصاد اإلسرائيلي وصوالً إلى فك التبعية واالرتباط تقلي

القسري.
	.تطوير العالقات االقتصادية مع العالم العربي وفق نظرية متكاملة وشاملة
	 ــادة عددهم مبا ينسجم مع القدرات التنافسية تنويع الشركاء التجاريني وزي

لالقتصاد الفلسطيني واحتياجاته.
	 ــد من اندماج ــر التجارية التي حت ــود والعوائق التجارية وغي ــة كافة القي إزال

االقتصاد الفلسطيني  إقليمياً وعاملياً.
	 ًتخفيف العجز الكبير في امليزان التجاري السلعي إلى مستويات آمنة وصوال

إلى التخلص النهائي منه.
	 ــدالت النمو ــر وزيادة مع ــي على التصدي ــاد الفلسطين ــدرة االقتص ــز ق تعزي

للصادرات الفلسطينية.
ــة التجارية الفلسطينية ترتكز إلى برتوكول  ــد من اإلشارة إلى أن السياس وال ب
ــة االقتصادية بني  ــراءات واألنظم ــذا االتفاق اإلج ــادي، فقد حدد ه ــس االقتص باري
ــة بالعالقات  ــص أهم النقاط املتعلق ــة وإسرائيل، وتتلخ ــة الفلسطيني السلط

التجارية الفلسطينية فيما يلي5:
ــة الفلسطينية لألسواق اخلارجية بدون . 1 تصدير املنتجات الصناعية والزراعي
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قيود على أساس شهادة املنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية.
ــارك والضرائب والرسوم األخرى . 2 ــواردات الفلسطينية ملعدالت اجلم تخضع ال

اإلسرائيلية وكما تلتزم السلطة بسياسة االستيراد اإلسرائيلية وإجراءاتها.
يحق للسلطة الفلسطينية استخدام كافة نقاط العبور مع اخلارج. . 3
ــن للسلطة الفلسطينية تشجيع وتعزيز الصناعة بطرق مختلفة مثل . 4 ميك

تقدمي املنح والقروض ومساعدة البحث والتطوير واملزايا الضريبية املباشرة.
ــواءم مع بروتوكول . 5 ــة الفلسطينية إبرام اتفاقيات جتارية مبا يت ــق للسلط يح

باريس االقتصادي.
ــم إسرائيل عالقات . 6 ــدان التي ال تقي ــة باالستيراد من البل ــح للسلط ال يسم

دبلوماسية معها.
تتم مراجعة التقديرات والبنود املتفق عليها كل ستة أشهر من قبل اللجنة . 7

االقتصادية املشتركة وفق احلاجات واملعلومات املتوفرة بشأن املؤشرات االقتصادية 
واالجتماعية ذات العالقة.

تلتزم السلطة الفلسطينية مبعدل ضريبة القيمة املضافة في إسرائيل مع . 8
إمكانية تخفيضها بنقطتني مئويتني فقط.

ــد تقييم العالقة القائمة بني االقتصاد الفلسطيني واالقتصاد اإلسرائيلي  وعن
ــة التنفيذ جند أن بنود االتفاق هي إجرائية تتعلق بتسيير  بعد دخول االتفاق مرحل
ــة، حيث إن  ــة اإلسرائيلي ــه، وال يضر باملصلح ــذي توافق علي ــاري ال ــادل التج التب
ــل استخفت ببنود االتفاق كافة، وفسرتها مبا يحلو لها وتصرفت في كثير  إسرائي
من األحيان دون أي اعتبار لالتفاق، واستغلت الثغرات التي تضمنها االتفاق بصورة 
مضرة بالتجارة الفلسطينية بشكل خاص واالقتصاد الفلسطيني بشكل عام، 
ــع األردن ومصر مكنها  ــر الفلسطينية واحلدود م ــرة إسرائيل على  املعاب فسيط
ــراداً، األمر الذي حد  ــة تصديراً واستي ــارة اخلارجية الفلسطيني ــن تعطيل التج م
ــة سياسات جتارية  ــة الفلسطينية بصياغ ــام السلطة الوطني ــن إمكانية قي م

مستقلة6.

ثالثاً: السياسة التجارية الفلسطينية وعالقتها مع إسرائيل
ــام 1967، طبقت  ــي الع ــي الفلسطينية ف ــي لألراض ــالل اإلسرائيل ــذ االحت من
ــى األراضي الفلسطينية احملتلة،  ــل نظام االحتاد اجلمركي أحادي اجلانب عل إسرائي
ــة أهداف السياسات  ــاد الفلسطيني وتوجيهه خلدم ــا أدى إلى إخضاع االقتص م
ــت تلك السياسات  خالل عقد  ــة والتجارية اإلسرائيلية، وقد استهدف االقتصادي
ــاد اإلسرائيلي بالتركيز على جانب  ــات والثمانينات إعادة هيكلة االقتص السبعين
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ــرف للعملة اإلسرائيلية  ــل رئيس، فعمدت إلى تخفيض سعر الص العرض بشك
ــل الدوالر األمريكي، بهدف دعم الصادرات وضبط الواردات بشكل عام، وذلك  مقاب
ــن أجل احلد من العجز في امليزان التجاري اإلسرائيلي7، وفي ذات الوقت انتهجت  م
ــة احلماية لإلنتاج احمللي لتعزيز القدرة التنافسية في األسواق اخلارجية من  سياس
ــة، وذلك باستخدام معايير  ــدمي الدعم الفني واملالي للقطاعات اإلنتاجي خالل تق
ــدة على الواردات، باإلضافة إلى فرض رسوم جمركية  فنية وصحية صارمة ومعق
ــى واردات الدول التي ال ترتبط معها باتفاقيات جتارية، ومن أجل حتقيق  حمائية عل
سياساتها في امليزة النسبية بتقليل التكاليف للمنتجات التصديرية استعانت 
ــة الرخيصة(، كذلك  ــراً قليالً )العمال ــة التي تتقاضى أج ــة الفلسطيني بالعمال
ــاد الفلسطيني لزيادة  ــي االقتص ــد من الباطن ف ــى أنشطة التعاق ــت عل شجع

صادراتها إلى السوق األمريكية8.
ــر جتارتها اخلارجية  ــن التسعينات بتحري ــل  في النصف الثاني م ــدأت إسرائي وب
ــة، فقامت بخفض معدالت  ــار منظمة التجارة العاملي ــاء بالتزاماتها في إط للوف
ــم واإلحلاق القسري  ــواردات تدريجياً، وبفعل واقع الض ــة اجلمركية على ال التعرف
ــت السياسات التجارية  ــوق اإلسرائيلية انعكس ــوق الفلسطينية إلى الس للس
ــارة الفلسطينية بشكل خاص، واالقتصاد  اإلسرائيلية بصورة سلبية على التج
الفلسطيني بشكل عام، حيث وصلت الصناعة اإلسرائيلية إلى مرحلة متقدمة 
ــع األجنبية، وكان ذلك  ــع منافسة الواردات من السل ــن اجلودة والتطور تستطي م
ــدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، األمر الذي وضع  على حساب تراجع الق
االقتصاد الفلسطيني املشوه في حالة غير متكافئة لم يستعد لها وال تتوفر له 

إمكانات فعلية لدرء انعكاساتها السلبية9.
ــاع التجارة اخلارجية الفلسطينية خضع ألحكام السياسة التجارية  إن أداء قط
ــت انعكاساً تلقائياً  ــة التجارية الفلسطينية كان ــة، كما أن السياس اإلسرائيلي

للسياسة التجارية اإلسرائيلية، وأسهم في ذلك عدة عوامل أهمها10:-
ــة االنتقالية وفقاً . 1 ــالل املرحل ــم والذي استمر خ ــاد اجلمركي القائ ــع االحت واق

ــى إبقاء  ــد أدى ذلك إل ــي، فق ــي- اإلسرائيل ــادي الفلسطين ــول االقتص للبروتوك
السياسة اجلمركية الفلسطينية أسيرة للسياسة اجلمركية اإلسرائيلية، حيث 
ــاج سياسة جمركية بالزيادة في  ــم تعط هامشاً للسلطة الفلسطينية بانته ل

حدود 5% من قيمة التجارة اخلارجية بشكل عام11.
ــع العالم اخلارجي . 2 ــر واملنافذ الفلسطينية م ــرار السيطرة على املعاب استم

ــالل حتكمها باحلركة عبرها، األمر الذي أدى  ــالل املرحلة االنتقالية وبعدها من خ خ
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ــدام خدمات البنى  ــى إسرائيل في استخ ــاد الفلسطيني عل ــى تعميق االعتم إل
التحتية مثل مرافق الشحن، والنقل، واالستيراد والتصدير.

ــن خالل حتكم . 3 ــة والتصديرية م ــم باملقدرات اإلنتاجي ــرار في التحك االستم
ــى استخدام األراضي الزراعية في املناطق  ــل مبصادر املياه وفرض القيود عل إسرائي

املفتوحة وفرض القيود على استيراد السلع الوسيطة في اإلنتاج الصناعي.
ــاوالت الفلسطينية . 4 ــة احمل ــات األساسية وإعاق ــر اخلدم ــم في تطوي التحك

ــرق الرئيسية، وذلك  ــاه، واالتصاالت، والط ــل خدمات الكهرباء، واملي لتطويرها مث
ــى استيراد مدخالت هذه اخلدمات ومن  ــن خالل فرض القيود اإلدارية واألمنية عل م
ــذه اخلدمات من اجلانب  ــني االستمرار في احلصول على ه ــل إجبار الفلسطيني أج

اإلسرائيلي بشكل مباشر ومستمر.
ــى التجارة مع  ــي الفلسطينية عل ــاد األراض ــى اعتم ــات أدت إل ــذه السياس  ه
ــري ومباشر، حيث بلغت التجارة اخلارجية الفلسطينية من  إسرائيل بشكل قس
إسرائيل خالل الفترة )1971-2012( باملتوسط 81.3% من إجمالي التجارة اخلارجية 

الفلسطينية مع العالم اخلارجي21.

اخلامتة:
ــى إسرائيل الذي جعل  ــارة الفلسطينية شبه الكلي عل ــل اعتماد التج في ظ
ــن متغير تابع للسياسة التجارية  ــن السياسة التجارية الفلسطينية عبارة ع م
ــة تتأثر بشكل  ــة الفلسطيني ــت السياسة التجاري ــي بقي ــة، وبالتال اإلسرائيلي
مباشر بأي تغيير في السياسة التجارية اإلسرائيلية، وعلى الرغم من أن برتوكول 
ــل أو تغيير بند في االتفاق من خالل جلنة  ــس االقتصادي تضمن أنه ميكن تعدي باري
ــي، إال أن احلكومات  ــي واإلسرائيل ــني الفلسطين ــة من اجلانب ــة مشترك اقتصادي
ــت عن التزاماتها من خالل  ــة املتالحقة تنصلت من االتفاقيات وتراجع اإلسرائيلي
ــود االتفاقية االقتصادية  ــى األرض، وبالتالي أصبحت بن ــع التي أوجدتها عل الوقائ
ــا هي دون تغيير، إذ لم جتتمع اللجنة االقتصادية املشتركة منذ توقيع االتفاق  كم
ــى هذه اللحظة ملناقشة ومراجعة بنود برتوكول باريس االقتصادي األمر الذي  وحت
ــب ضرورة إعادة النظر في بروتوكول باريس االقتصادي واستبداله باتفاق آخر  يتطل
ــة الكاملة وسيطرتها على سياستها  يضمن استقاللية السلطة الفلسطيني

االقتصادية.
باإلضافة إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم حتسن استغالل االتفاقات 
ــا بالشكل املطلوب،  ــدول العربية واالستفادة منه ــي أبرمتها مع ال ــة الت التجاري
ــأن االتفاقات  ــل، علًما ب ــة االقتصادية إلسرائي ــن التبعي ــي م ــص التدريج للتخل
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ــة الوطنية الفلسطينية مع كل من األردن ومصر  ــة التي أبرمتها السلط التجاري
والدول العربية األخرى، من شأنها أن تؤدي إلى حتقيق العديد من املكاسب، أهمها 
ــص من التبعية االقتصادية إلسرائيل، وانفتاح االقتصاد الفلسطيني على  التخل
ــة من خالل االستفادة من عوامل اإلنتاج املعطلة وخاصة رأس  االقتصادات العربي
ــة للنفاذ إلى  ــادرات الفلسطيني ــح اجملال أمام الص ــة املعطلة، وفت ــال والعمال امل

األسواق العربية والتي من املمكن أن تؤدي إلى زيادة الصادرات بنسبة كبيرة.
ــة فلسطينية،  ــورة سياسة جتاري ــث بعض التوصيات، لبل ــه يقترح الباح وعلي

تهدف بشكل أساسي للتخلص من التبعية االقتصادية إلسرائيل، أهمها: 
ــر إعطاء اجلانب . 1 ــاق باريس االقتصادي عب ــل وتطوير اتف ــي جدياً لتعدي السع

ــة اتفاقية  ــة األولوية في أي ــة واملعابر الدولي ــداً احلركة التجاري ــادي وحتدي االقتص
مستقبلية مع الضمانات الكاملة بحرية حركة البضائع على املعابر، وحرية األفراد.

تفعيل املشاركة في منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى، وتقدمي االلتزامات . 2
املطلوبة واالستفادة من املزايا املمنوحة لفلسطني والدول ذات األوضاع االقتصادية 

املشابهة.
االهتمام باالتفاقية مع االحتاد األوروبي ألنها تتضمن آفاقاً للوصول إلى منطقة . 3

جتارة حرة، وينبغي دراستها وفقاً للتطورات اجلارية واملتوقعة وإعادة التفاوض حول 
ــا مبا يخدم أهداف السياسة التجارية الفلسطينية ووفقاً لتوجهات االحتاد  بنوده

األوروبي الداعمة لالقتصاد الفلسطيني.
ــر عجز امليزان . 4 ــم، تسهم في تخفيف أث ــة جتارية واضحة املعال ــي سياس تبن

التجاري على احلساب اجلاري بشكٍل خاص، وعلى ميزان املدفوعات بشكٍل عام.
ــادي، وانتهاج . 5 ــاه التحرير االقتص ــب املراحل جت ــي متعاق ــذ بنهج تدريج األخ

ــة املوجهة نحو  ــات التنافسي ــث تعمل الصناع ــن بحي ــة ذات مساري استراتيجي
التصدير على أساس مبادئ حرية النشاط االقتصادي، وحيث متارس هذه الصناعات 
نشاطها جنباً إلى جنب مع الصناعات الناشئة أو الصناعات االستراتيجية احملمية.

ــه املوارد . 6 ــالل توجي ــادرات وذلك من خ ــع الص ــة تشجي ــي سياس ــرورة تبن ض
االقتصادية إلقامة الصناعات اإلنتاجية القادرة على الدخول إلى األسواق اخلارجية، 
ــن االتفاقيات املوقعة بني اجلانب الفلسطيني وعدد  وحتفيز املنتجني لالستفادة م

من دول العالم.
التنسيق مع الدول العربية لفتح أسواقها أمام املنتج الفلسطيني وإمكانية . 7

ــرة محلياً عبر اتفاقات  ــواد األولية والسلع الوسيطة غير املتوف ــراد بعض امل استي
تفضيلية.
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