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التجارة البينية العربية الفل�سطينية...
مهند حامد

حدثت تغريات جذرية يف جمال التبادل التجاري 
العربي-الفل�ضطيني خالل العقود املا�ضية. فمنذ 
االحتالل االإ�رسائيلي، عانى االقت�ضاد الفل�ضطيني 
على  مبا�رس  ب�ضكل  اأثرت  جوهرية،  ت�ضوهات 
التجارة اخلارجية الفل�ضطينية. وقد كان من اأهم 
االإ�رسائيلية  ال�ضيطرة  فر�ض  هو  الت�ضوهات  هذه 
الكاملة على املعابر الفل�ضطينية، وحتكمها الكامل 
بتنقل االأ�ضخا�ض والب�ضائع. وباملقابل، فتحت 
اإ�رسائيل احلدود ب�ضكل حر بينها وبني االأرا�ضي 
االإ�رسائيلية  الب�ضائع  دخول  اأمام  الفل�ضطينية، 
املحروقات  فيها  مبا  ـ  اإ�رسائيل  من  القادمة  اأو 
املنتجات  بدخول  �ضمح  كما  ـ  اخلام  واملواد 
ولكن  االإ�رسائيلية،  االأ�ضواق  اإىل  الفل�ضطينية 
باملوا�ضفات  معظمها  يتعلق  معينة،  قيود  �ضمن 
فقد  متوقع،  هو  وكما  ال�ضحية.  واالعتبارات 
التجارة  حجم  تقلي�ض  االإجراءات  هذه  عن  جنم 
الفل�ضطينية مع الدول العربية، والتي مل تزد عن 
الفل�ضطينية  للتجارة  االإجمالية  القيمة  من   10%
مع  التجارة  حجم  كان  وباملقابل  اخلارجية، 

اجلانب االإ�رسائيلي يرتاوح بني 90%-85%.
التبعية  قواعد  االإ�رسائيلية  ال�ضيطرة  ر�ضخت 
وكان  الفل�ضطيني،  االقت�ضاد  على  االقت�ضادية 
للتخفيف  واإ�ضالمية  عربية  حماوالت  هنالك 

ممنهجة  تكن  مل  املحاوالت  هذه  لكن  ذلك،  من 
اأمام  الفل�ضطيني  االقت�ضاد  �ضمود  يعزز  ب�ضكل 
التجارة  تاأثرت  فقد  االإ�رسائيلية.  االإجراءات 
للمقاطعة  كنتيجة  كبري  ب�ضكل  العربية  الدول  مع 
جنم  والتي  اإ�رسائيل،  على  املفرو�ضة  العربية 
دخول  على  املقاطعة  فر�ض  الواقع  يف  عنها 
العربية،  االأ�ضواق  اإىل  الفل�ضطينية  املنتجات 
على  تعتمد  الفل�ضطينية  الب�ضائع  اأن  اأ�ضا�ض  على 
عرب  م�ضتوردة  اأنها  اأو  اإ�رسائيلية،  خام  مواد 
اإ�رسائيل، مما ي�ضكل دعًما غري مبا�رس لالقت�ضاد 
كان  فقد  لذلك  باالإ�ضافة  ولكن  االإ�رسائيلي. 
�ضعف تناف�ضية املنتجات الفل�ضطينية معوًقا هاًما 
فمن  الفل�ضطينية،  التجارة اخلارجية  تطور  اأمام 
املعروف باأن تكلفة املواد اخلام واملحروقات 
اأعلى  هي  فل�ضطني  يف  وال�ضحن  النقل  وتكاليف 
العربية،  الدول  ال�ضائدة يف  بكثري من املعدالت 
مع  باملقارنة  اأقل  االإنتاجية  م�ضتويات  اأن  كما 

املعايري الدولية.
بداأت مرحلة جديدة للتجارة الفل�ضطينية-العربية 
وباري�ض   )1993( اأو�ضلو  اتفاقيتي  توقيع  بعد 
مرجعية  باري�ض  اتفاق  �ضكل  بحيث   ،)1994(
االأخرى.  لالتفاقيات  كبرًيا  وحمدًدا  اأ�ضا�ضية 
فل�ضطينية-عربية  تعاون  اتفاقيات  قامت  وبذلك 

بني �سندان املقاطعة العربية.. ومطرقة احل�سار الإ�سرائيلي
باحث يف 

معهد �أبحاث 
�ل�سيا�سات 
�القت�سادية 
�لفل�سطيني.

فل�صطني
قضايا اإلصالح



37 مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

تاأثر �لتبادل 
�لتجاري 
�لفل�سطيني 
مع �لدول 
�لعربية ب�سكل 
كبري كنتيجة 
للمقاطعة 
�لعربية 
�ملفرو�سة 
على �إ�رس�ئيل، 
و�لتي جنم 
عنها يف 
�لو�قع فر�ض 
�ملقاطعة على 
�ملنتجات 
�لفل�سطينية.

وتون�ض  واالأردن  م�رس  مع  قامت  التي  كتلك 
هنالك  اأ�ضبح  الفرتة،  تلك  نف�ض  ويف  وغريها. 
الفل�ضطيني  ال�رساع  انتهاء  بقرب  عام  انطباع 
بعقد  عربية  دول  قامت  وبذلك  االإ�رسائيلي، 
اأ�ضعف  مما  اإ�رسائيل،  مع  اقت�ضادية  اتفاقيات 
على  العربية  املقاطعة  فاعلية  مبا�رس  ب�ضكل غري 

اإ�رسائيل.
العربية  احلرة  التجارة  منطقة  اتفاقية  ت�ضكل 
الفل�ضطينية  العالقات  يف  اأ�ضا�ضًيا  اإطاًرا  الكربى 
التجارية  العالقات  عانت  فقد  العربية. 
ب�ضقف  حمكومة  كونها  من  الفل�ضطينية-العربية 
اأن  ذلك  اإىل  اأ�ضف  االقت�ضادي،  باري�ض  اتفاق 
اإ�ضرتاتيجية  اأ�ض�ض  على  تنب  مل  االتفاقيات  هذه 
املوقعة  االتفاقيات  ارتكزت  فقد  مو�ضوعية، 
كهدف  احلر  التجاري  بالتبادل  االلتزام  على 
القوائم  مبداأ  اعتمدت  كبداية  ولكنها  م�ضتقبلي، 
والر�ضوم  اجلمارك  من  املعفاة  ال�ضلعية 
اعتمدت  كما  املماثل،  االأثر  ذات  وال�رسائب 
ال�ضلع  تبادل  جمال  يف  الزراعية  الرزنامة  مبداأ 
ترتيبات  االتفاقيات  ت�ضمنت  وقد  الزراعية. 
اآليات عبور  النقل والرتانزيت حددت  يف جمال 
وال�ضاحنات  االأردن،  اإىل  الفل�ضطينية  ال�ضاحنات 
االأردنية اإىل االأرا�ضي الفل�ضطينية، مع ما يلحق 

ذلك من تفتي�ض اأمني ومرافقة اأمنية، واإجراءات 
تتعلق بتجارة الرتانزيت ـ عرب االأردن ـ مع دول 
ا على اعتماد  عربية اأخرى. وقد مت االتفاق اأي�ضً
االآخر،  لدى  طرف  لكل  ومقايي�ض  موا�ضفات 

وا�ضت�ضدار وثائق و�ضهادات من�ضاأ ر�ضمية. 
ـ على  الفل�ضطيني واالأردين  ـ  الطرفان  اتفق  وقد 
التجارية،  واملراكز  املعار�ض  اإقامة  ت�ضجيع 
للتعاون  بروتوكواًل  ا  اأي�ضً اجلانبان  ووقع 
االتفاق،  م�ضمون  ويف  عام.  ب�ضكل  الزراعي 
يف  املطبقة  ـ  املبيعات  �رسيبة  االأردن  احت�ضب 
بعد  امل�ضتوردة  الفل�ضطينية  ال�ضلع  على  ـ  االأردن 
اإ�ضافة ال�رسائب اجلمركية اإىل قيمتها )حتى واإن 

كانت معفاة من اجلمارك(.
الدول  متنح  مل  التعقيدات،  من  لكثري  ونتيجة 
الدولة  معاملة  الفل�ضطينية  ال�ضادرات  العربية 
لل�ضلع،  الوطنية  املعاملة  اأو  بالرعاية  االأوىل 
ين�ض  االأردين  امل�رسي  االتفاق  كان  بينما 
اأن  كما  الطرفني.  ل�ضلع  الوطنية  املعاملة  على 
املعلومات  تبادل  مبادئ  ت�ضمل  مل  االتفاقيات 
وح�ضن النية يف التف�ضري والتماثلية واال�ضتثناءات، 
ومل تتطرق للمعلومات واالإجراءات وال للمعاملة 
باملثل، ومل تت�ضمن اأية ا�ضتثناءات اأو امتيازات 

خا�ضة بالطرف الفل�ضطيني.

مل  �لعربية  �لفل�سطينية  �لبينية  �لتجارة 
�الإجمالية للتجارة  �لقيمة  %10 من  تزد عن 
�لفل�سطينية �خلارجية، وباملقابل كان حجم 
�الإ�رس�ئيلي يرت�وح بني  �لتجارة مع �جلانب 

.85%-90%
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يبدو اأن اتفاق باري�ض كان له االأثر االأكرب على 
االتفاقيات الفل�ضطينية مع االأردن وم�رس، نظًرا 
ملا ترتب عن االتفاق من اإجراءات بريوقراطية 
ميكن اأن ت�ضتغل كعوائق غري جمركية. ويالحظ 
اأقل  احلقيقة  يف  هي  االتفاقيات  هذه  باأن 
االتفاق  عليها  ين�ض  التي  احلرة  التجارة  من 
دول  ومع  اجلانبني  بني  االإ�رسائيلي  الفل�ضطيني 
العامل االأخرى التي تقيم عالقات اقت�ضادية مع 
اإ�رسائيل. بل ان االتفاقيات الفل�ضطينية العربية 
اإ�رسائيل  بني  املعقودة  تلك  من  اأقل  حتى  هي 
يف  ت�ضمنت  والتي  العربية،  الدول  وبع�ض 

حمتواها مبداأ الدولة االأوىل بالرعاية.
التجارة  ملنظمة  العربية  الدول  ان�ضمام  اإن 
العاملية ومنطقة التجارة احلرة العربية الكربى 
كثرًيا  زاد  قد  اجلمركية(  غري  القيود  )واإزالة 
من التناف�ض يف اأ�ضواق املنطقة. و ينعك�ض هذا 
التناف�ض ب�ضكل كبري على اإمكانية دخول الب�ضائع 
الفل�ضطينية اإىل االأ�ضواق العربية، بل اأن هنالك 
خماطر كبرية ناجمة عن فتح ال�ضوق الفل�ضطيني 
غالبية  �ضتواجه  حيث  العربية،  املنتجات  اأمام 
املنتجات املحلية مناف�ضة عالية جًدا من الب�ضائع 
العربية االأخرى، مما يهدد القطاعات التجارية 

وال�ضناعية يف االأرا�ضي الفل�ضطيني.   

ح�ضاب  على  مبني  االقت�ضادي  التكامل  اإن 
التكاليف والعوائد. واإذا اجتهت الدول العربية 
ـ مبا فيها فل�ضطني ـ اإىل التكامل االقت�ضادي اأو 
التذكري  يجب  فاإنه  احلر،  التجاري  التعاون 
االقت�ضاد  عانى  املا�ضية  العقود  طوال  باأنه 
عميقة  وت�ضوهات  كثرية  عوائق  من  الفل�ضطيني 
بني  الكبري  للت�ضابه  ونظًرا  مفرطة،  وتبعية 
العربية  واالقت�ضاديات  الفل�ضطيني  االقت�ضاد 
مناف�ضة  الق�ضري  املدى  يف  �ضي�ضكل  ذلك  فاإن 
على  اأما  الفل�ضطينية،  املنتجات  اأمام  عالية 
ا�ضطرابات  �ضيحدث  فاإنه  الطويل،  املدى 

هيكلية تتطلب الت�ضليح فيما بعد.
العالقات  تطوير  فاإن  �ضبق،  ما  على  بناء 
العمل  يتطلب  الفل�ضطينية-العربية  التجارية 
امل�ضتوى  على  اأولها  خمتلفة،  اجتاهات  يف 
املحلي الفل�ضطيني، واملتمثل يف رفع االإنتاجية 
الت�ضويقية،  اخلدمات  وتطوير  الفل�ضطينية 
االإنتاجية  القطاعات  يف  اال�ضتثمارات  وزيادة 
�ضلة  من  مهما  جزًءا  ت�ضكل  كانت  التي 
ال�ضادرات الفل�ضطينية، مثل املنتجات الزراعية 
هذه  اأن  كما  الغذائية.  ال�ضناعات  وبع�ض 
الدول  تقدمي معاملة خا�ضة من  تتطلب  العملية 
املبادئ  وتطبيق  الفل�ضطيني،  للطرف  العربية 
التجارية  االتفاقيات  يف  واملعهودة  العامة 
املعاملة  مبداأ  واأهمها  الفل�ضطينية-العربية، 
امتيازات  واإعطاء  واخلدمات،  لل�ضلع  الوطنية 

اأعلى من االمتيازات التقليدية. 
مكاتب  العربية  الدول  تفتتح  اأن  ين�ضح  كما 
جتارية لها يف االأرا�ضي الفل�ضطينية لكي تعزز 
العرب  التجار  وتبقي  التجاري،  التوا�ضل 
والفل�ضطينيني على اطالع بالتطورات التجارية 
املتاحة بني الطرفني )مثاًل من خالل اإطالعهم 
كما  باملناق�ضات(.  اخلا�ضة  االإعالنات  على 
هي  امل�ضرتكة  العربية  املعار�ض  اإقامة  اأن 
التبادل  لتطوير  املهمة  الت�ضويقية  االأدوات  من 

التجاري مع االأرا�ضي الفل�ضطينية. 
اأن  على  التاأكيد  يجب  اآخًرا،  ولي�ض  اأخرًيا 
ترجمة النوايا احل�ضنة اإىل اأفعال واقعية يتطلب 
فمن  ال�ضيا�ضي.  امل�ضتوى  على  اأكرب  تن�ضيًقا 
الوا�ضح باأن رفع درجة التن�ضيق مع امل�ضئولني 
بعقد  العربية  االأطراف  قيام  عند  الفل�ضطينيني 
اأن ي�ضكل رافعة  اإ�رسائيل ميكن  االتفاقيات مع 
الفل�ضطينية  امل�ضالح  بع�ض  لتحقيق  هامة 
اجلوهرية. اإذ ميكن لالأطراف العربية ممار�ضة 
ت�ضحيح  بهدف  اإ�رسائيل  على  التجاري  ال�ضغط 
اإ�رسائيل  بني  القائمة  االقت�ضادية  العالقات 
متيزت  والتي  املحتلة،  الفل�ضطينية  واملناطق 
التع�ضف خالل االأربعني �ضنة  بكثري من مظاهر 

املا�ضية.

�التفاقيات 
�لتجارية 

�لفل�سطينية 
�لعربية هي 
حتى �أقل من 

تلك �ملعقودة 
بني �إ�رس�ئيل 

وبع�ض �لدول 
�لعربية، 

و�لتي ت�سمنت 
يف حمتو�ها 
مبد�أ �لدولة 

�الأوىل 
بالرعاية.

نتيجة لكثري 
من �لتعقيد�ت 

مل متنح 
�لدول �لعربية 

�ل�سادر�ت 
�لفل�سطينية 

معاملة 
�لدولة �الأوىل 

بالرعاية 
�أو �ملعاملة 

�لوطنية 
لل�سلع، ومل 
تت�سمن �أية 
��ستثناء�ت 

�أو �متياز�ت 
خا�سة 

بالطرف 
�لفل�سطيني.

�مل�سئولني  مع  �لتن�سيق  درجة  رفع 
�لفل�سطينيني، عند قيام �الأطر�ف �لعربية 
�أن  ميكن  �إ�رس�ئيل،  مع  �التفاقيات  بعقد 
ي�سكل ر�فعة هامة لتحقيق بع�ض �مل�سالح 

�لفل�سطينية �جلوهرية.

على  �الأكرب  �الأثر  له  كان  باري�ض  �تفاق 
�الأردن  مع  �لفل�سطينية  �التفاقيات 
وم�رس، نظًر� ملا ترتب عن �التفاق من 
ت�ستغل  �أن  ميكن  بريوقر�طية  �إجر�ء�ت 

كعو�ئق غري جمركية.

فل�صطني
قضايا اإلصالح


