
ملخص سياساتي

إصالح أنظمة االستيراد والتسويق في إسرائيل 
وآثارها المحتملة على االقتصاد الفلسطيني

ــة الفلســطيني )مــاس( بشــكل دوري مجموعــة مــن الدراســات  يصــدر معهــد أبحــاث السياســات االقتصادي
ــنوية  ــلة س ــن سلس ــرة ضم ــن األوراق المختص ــة م ــى مجموع ــة ال ــة، باإلضاف ــة المفصل ــة والعلمي التطبيقي
ــاع  ــور وصن ــم الجمه ــة ته ــاد اقتصادي ــة ذات أبع ــات حيوي ــاول موضوع ــتديرة تتن ــة المس ــات الطاول لجلس
القــرار. لتعميــم وتعظيــم االســتفادة مــن هــذه السلســلة ينشــر هــذا الملخــص السياســاتي ألبــرز توصيــات 
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ــة  ــة الحكومي ــان الموازن ــة لبي ــراءة الثالث ــرين أول 2021، الق ــاح 4 تش ــة صب ــة ماراثوني ــر جلس ــرائيلي، إث ــت اإلس ــرّ الكنيس أق
للعــام 2022. ويشــتمل بيــان الموازنــة الســنوية لحكومــة إســرائيل علــى وثيقتيــن؛ األولــى هــي الموازنــة التــي تحتــوي علــى 
ــرف باســم  ــي تع ــة، والت ــام. الوثيقــة الثاني ــال الع ــة خ ــرادات ونفقــات كل مؤسســة وهيئــة حكومي ــن إي جــداول مفصلــة ع
»قانــون التســويات« )Arrangements Bill(، تشــتمل علــى اإلجــراءات والتعديــات المؤسســاتية الضروريــة لتحقــق جــداول 
اإليــرادات واإلنفــاق الــواردة فــي الموازنــة. ويمثــل قانــون التســويات أكثــر الوثائــق داللــة علــى الخيــارات واألولويــات االقتصاديــة 

ــا.  ــرة حكمه ــي ســوف تعتمدهــا الحكومــة خــال فت ــة الت واالجتماعي

احتــوى قانــون التســويات للعــام 2022 علــى مــا يمكــن اعتبــاره أهــم إصاحــات اقتصادية/اجتماعيــة وإجرائيــة تشــهدها إســرائيل 
منــذ ثاثــة عقــود. ال بــل أن بعــض المعلقيــن اإلســرائيليين ذكــروا أنهــم لــم يتوقعــوا أن يتــم تبنــي مثــل هــذه التعديــات فــي 
النظــم واإلجــراءات خــال حياتهــم. ونظــرا ألهميــة هــذه اإلجــراءات وانعكاســاتها علــى االقتصــاد الفلســطيني ســوف نســعى هنــا 

إلــى تقديــم عــرض ســريع لهــا وإلــى إلقــاء نظــرة عامــة علــى آثارهــا المتوقعــة علــى اقتصــاد الضفــة والقطــاع.  

• تصاريح ذبائح وطعام الكوشر	
خضــع إصــدار الوثائــق التــي تثبــت أن الطعــام )المحلــي والمســتورد( وأماكــن بيــع المأكــوالت والمطاعــم تفــي بمتطلبــات 
الشــريعة اليهوديــة إلــى احتــكار مــن قبــل جهــة حاخاميــة واحــدة منــذ قيــام إســرائيل. ولقــد دعمــت األحــزاب الدينيــة فــي 
ــاءت  ــي ج ــات الت ــي التعدي ــوبيات. ترم ــاد والمحس ــرع بالفس ــق والمت ــام المغل ــذا النظ ــتمرار ه ــة اس ــات الماضي كل الحكوم
فــي برنامــج الحكومــة الجديــدة إلــى إعــادة هيكلــة النظــام والقضــاء علــى احتــكار الحاخاميــة لــه عبــر تخصيصــه. إذ ســيتم 
الســماح للشــركات الخاصــة بإصــدار تصاريــح الكوشــر علــى ضــوء المعاييــر العامــة التــي ســتضعها الحاخاميــة الحكوميــة. 
وعلــى ضــوء هــذه المعاييــر العامــة يتوجــب علــى كل شــركة خاصــة اإلعــان عــن المعاييــر المفصلــة لشــهادات الكوشــر التــي 
تصدرهــا. ويمكــن للشــركات إصــدار شــهادات بمعاييــر دينيــة أقــل تشــددا حالمــا تتمكــن مــن الحصــول علــى موافقــة ثاثــة 
ــة المتعلقــة  ــار درجــة صرامــة الشــعائر الديني مــن حاخامــات البلديــات. ويتيــح هــذا النظــام للمنتجيــن والمســتهلكين اختي
ــة المطــاف، نجــاح أو فشــل  ــا. أي أن المســتهلكين أنفســهم ســوف يقــررون فــي نهاي ــزام به ــون االلت ــي يرغب بالطعــام الت

تصاريــح الكوشــر التــي تصــدر عــن الجهــات المختلفــة.

• تحرير المنتجات الزراعية	
مــن المعلــوم أن القطــاع الزراعــي فــي إســرائيل يتمتــع تاريخيــا بدرجــة عاليــة مــن الحمايــة. وتتنــوع أشــكال الحمايــة، بــدءا 
ــة )مثــل البيــض(، مــرورا بالحظــر الكامــل الســتيراد منتجــات  ــة العاليــة علــى المســتوردات  الزراعي مــن التعرفــة الجمركي
معينــة خــال فتــرات موســمية محــددة )مثــل بعــض أنــواع التــوت البــري وفاكهــة النكتاريــن(، وانتهــاًء بتطبيــق نظــام الكوتــا 
علــى زراعــة معظــم المنتجــات المحليــة )مثــل األفــوكادو(. وعلــى الرغــم مــن أن الهــدف المعلــن لهــذه اإلجــراءات هــو ضمــان 
دخــل مرتفــع للمزارعيــن إال أن الغايــات األمنيــة لضمــان توفــر إنتــاج محلــي للغــذاء واســتغال األراضــي لعبــت دورا مهمــا فــي 
اســتمرار تطبيــق الحمايــة والدعــم منــذ قيــام الدولــة. وتتضمــن اإلجــراءات المســتجدة تقليــص عــدد المنتجــات التــي تخضــع 
زراعتهــا إلــى الكوتــا، إلــى جانــب إجــراءات أكثــر أهميــة تتمثــل فــي تخفيــض كبيــر ومتــدرج فــي التعرفــة الجمركيــة علــى 
المســتوردات الزراعيــة خــال فتــرة 5 ســنوات. وينــص القانــون علــى إلغــاء آنــي للتعرفــة الجمركيــة على عــدد مــن المنتجات، 
مــن بينهــا البيــض واألفــوكادو واألنانــاس والثــوم والبــازالء والفــول والتمــر والخرشــوف. ترمــي هذه اإلجــراءات إلى الســيطرة 
علــى ارتفــاع أســعار الخضــروات والفاكهــة فــي الســوق اإلســرائيلية، والتــي بلغــت %80 خــال الســنوات األخيــرة تبعــا لوزيــر 
الزراعــة. ومــن المتوقــع أن يحقــق المســتهلكون توفيــرا فــي ســلة مشــترياتهم مــن الخضــروات والفاكهــة بقيمــة 2.7 مليــار 
شــيكل ســنويا نتيجــة برنامــج اإلصــاح هــذا )840 شــيكل لــكل عائلــة بالســنة()1(. ولتعويــض المزارعيــن عــن خســارتهم 
ينــص القانــون علــى توفيــر برنامــج دعــم مباشــر لهــم علــى أســاس المســاحة المزروعــة )تعويــض بقيمــة 100 شــيكل 
لــكل دونــم بالســنة، أي مــا يعــادل 420 مليــون شــيكل مقابــل مســاحة األرض المزروعــة والتــي تبلــغ 4.2 مليــون دونــم(. 
هــذا إلــى جانــب تعويــض لمنتجــي البيــض، الــذي يتوقــع أن تنخفــض أســعاره بمقــدار %25، مــع أولويــة لمزارعــي منطقــة 
ــن، واســتثمار 2  ــى االســتثمار الرأســمالي للمزارعي ــة عل ــل فــي الشــمال. ويتضمــن البرنامــج أيضــا ســماحات ضريبي الجلي
ــدات  ــف والمبي ــى العل ــة عل ــة الجمركي ــاء التعرف ــؤدي إلغ ــة فــي الزراعــة والصناعــة. وســوف ي ــع اإلنتاجي ــار شــيكل لرف ملي

وغيرهــا مــن المدخــات إلــى تقليــص تكاليــف اإلنتــاج الزراعيــة وتعويــض جزئــي للمزارعيــن. 

• إصاح جذري في شروط المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة	
ــا  ــراءات تطبيقه ــة، وإج ــات الصارم ــروط المواصف ــتخدم ش ــرائيل تس ــن أن إس ــة م ــارة العالمي ــة التج ــّكت منظم ــا ش لطالم

هناك إجراءات متعددة أخرى منها وضع ضريبة عالية على المشروبات التي تحتوي على السكر )لمحاربة استفحال مرض السكري( وعلى األدوات البالستيكية المستخدمة لمرة واحدة مما سيؤدي إلى   (((
مضاعفة سعرها الحالي. 
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المعقــدة، كأداة حمائيــة لمنتجاتهــا المحليــة وتمييزيــة ضــد المســتوردات مــن الخــارج. إذ يتوجــب علــى كافــة المســتوردات 
ــية  ــات قياس ــي بمواصف ــات، أن تف ــرة والمفروش ــن الكبي ــاء بالمكائ ــتهاك وانته ــات االس ــة ومنتج ــن األدوات الدقيق ــدءا م ب
وصحيــة فريــدة خاصــة بهــذه الدولــة الصغيــرة. وكان مكتــب المقاييــس يشــترط أن يتــم فحــص المنتجــات فــي الموانــئ 
ــا  ــل فحصه ــئ قب ــي الموان ــة ف ــابيع طويل ــات أس ــر الحاوي ــا تنتظ ــا م ــحنها. وغالب ــف ش ــل تكالي ــد تحم ــتيرادها وبع ــد اس بع
مــن مكتــب المقاييــس وإنهــاء إجــراءات االســتيراد العويصــة والمكلفــة. وكل هــذا كان ينعكــس طبعــا علــى األســعار التــي 
ــاء  ــى إلغ ــد عل ــون الجدي ــي. ينــص القان ــكا واإلتحــاد األوروب ــعار فــي أمري ــط مــن األس ــى بالمتوس هــي فــي إســرائيل أعل
كافــة معامــات مكتــب المقاييــس علــى الغالبيــة العظمــى مــن المنتجــات، واإلقــرار أوتوماتيكيــا بــأن البضائــع التــي تفــي 
ــيتم  ــبقة. وس ــص مس ــى تراخي ــة إل ــا دون الحاج ــتيرادها تلقائي ــن اس ــة يمك ــة أو األمريكي ــروط األوروبي ــس والش بالمقايي
ــق  ــان تطبي ــع لضم ــات البي ــى مح ــة عل ــة مفاجئ ــام رقاب ــئ بنظ ــي الموان ــة ف ــص والمطابق ــام الفح ــن نظ ــتعاضة ع االس
المعاييــر الصحيــة ومعاييــر الســامة مــع إمكانيــة فــرض غرامــات علــى المخالفيــن. وتتوقــع وزارة الماليــة أن يــؤدي هــذا 
ــا والواليــات المتحــدة.  اإلصــاح إلــى انخفــاض أســعار المســتوردات فــي إســرائيل إلــى المســتوى التــي هــي عليــه فــي أوروب

االنعكاسات المحتملة لإلجراءات الجديدة على اقتصاد الضفة والقطاع

ــاد  ــبه اإلتح ــا يش ــه بم ــرا الرتباط ــطيني نظ ــاد الفلس ــى االقتص ــة عل ــة ومتنوع ــات مهم ــتجدة انعكاس ــراءات المس ــيكون لإلج س
ــرة. ــرى خاس ــة وأخ ــراف رابح ــات أط ــذه االنعكاس ــن ه ــيتولد ع ــرائيلي. وس ــاد اإلس ــع االقتص ــي م الجمرك

• مكاسب للمستهلكين	
فــي حــال انتقــل االنخفــاض فــي أســعار المــواد الغذائيــة فــي إســرائيل إلــى الضفــة والقطــاع فــإن المســتهلك الفلســطيني 
ســوف يحقــق مكاســب. ال بــل أن مكاســب المســتهلكين فــي الضفــة، وفــي قطــاع غــزة بشــكل خــاص، يمكــن أن تكــون أكبــر 
مــن مكاســب المســتهلك اإلســرائيلي نظــرا ألن حصــة المــواد الغذائيــة فــي ســلة االســتهاك فــي الضفــة الغربيــة تبلــغ 28% 

وفــي قطــاع غــزة %33 مقارنــة مــع %18 فقــط فــي إســرائيل.

• خسائر للمزارعين	
ــى انخفــاض أســعارها  ــاح الســوق اإلســرائيلية أمــام اســتيراد الخضــروات والفاكهــة والبيــض مــن الخــارج إل ســيؤدي انفت
وإلــى منافســة قويــة للمنتجــات الفلســطينية فــي كل مــن الســوق اإلســرائيلية والســوق المحليــة. وعلــى عكــس الحــال فــي 
ــن الفلســطينيين برنامــج مســاعدات متكامــل لتعويــض خســارتهم. ولكــن هــذه الخســائر  ــر للمزارعي ــن يتوف إســرائيل ل
يمكــن أن تعــوض جزئيــا نتيجــة عامليــن، أولهمــا االنخفــاض المتوقــع فــي أثمــان العلــف والمبيــدات وغيرهــا مــن المدخــات 
الزراعيــة المســتوردة، وثانيهمــا اعتمــاد إســرائيل للمواصفــات األوروبيــة وهــو ما يمكــن أن يســاعد المزارعين الفلســطينيين 

علــى تســويق المزيــد مــن منتجاتهــم فــي الســوق اإلســرائيلية.

• احتماالت مفتوحة أمام المنتجات الفلسطينية األخرى	
ســتواجه المنتجــات الفلســطينية منافســة أعلــى وانخفاضــا فــي األســعار فــي كل مــن الســوق المحليــة والســوق اإلســرائيلية. 
ــا،  ــس إيجابي ــن أن تنعك ــات، يمك ــدات والمدخ ــا للمع ــارج، خصوص ــن الخ ــتيراد م ــى االس ــة عل ــهيات المتوقع ــن التس ولك
وبشــكل جزئــي فقــط، علــى تكاليــف وتقنيــات اإلنتــاج. أيضــا يتوقــع أن يــؤدي تخفيــف شــروط طعــام الكوشــر إلــى خلــق 

فــرص جديــدة أمــام الصناعــات الغذائيــة الفلســطينية فــي الســوق اإلســرائيلي.

• تقليص عجز الميزان التجاري مع إسرائيل	
يمكــن أن ينتــج عــن تســهيل عمليــات االســتيراد مــن الخــارج وتبنــي المواصفــات األوروبيــة انخفــاض فــي اســتيراد الضفــة 
والقطــاع مــن إســرائيل مقابــل ارتفــاع فــي المســتوردات المباشــرة مــن الخــارج. وهــذا ســوف ينعكــس فــي تخفيــض عجــز 
الميــزان التجــاري مــع إســرائيل. كمــا أن فتــح المجــال أمــام االســتيراد مــن مصــادر متنوعــة يمكــن أن يخفــض مــن أســعار 

المســتوردات وينعكــس بشــكل إيجابــي علــى الميــزان التجــاري الكلــي لفلســطين.

ــن  ــات والمنتجي ــاه المنتج ــرائيل تج ــتطبقها إس ــي س ــة الت ــات الفعلي ــام السياس ــة أم ــاالت مفتوح ــذه االحتم ــى كل ه ــن تبق ولك
ــى  الفلســطينيين. إذ أن االســتمرار فــي الفحــص والتفتيــش األمنــي للمســتوردات والصــادرات الفلســطينية ســوف يقضــي عل
جــزء كبيــر مــن اآلثــار اإليجابيــة المحتملــة لإلجــراءات الجديــدة. ويكفــي أن نشــير هنــا إلــى القــرار اإلســرائيلي األخيــر الــذي ينــص 
علــى أن تصديــر المنتجــات الزراعيــة الفلســطينية للســوق اإلســرائيلية يجــب أن يتــم مــن قبــل مســوّق معتمــد مســجل لــدى 
ــد  ــزن تبري ــى مخ ــواردة إل ــال المنتوجات ال ــرائيلي إدخ ــوق اإلس ــى المس ــب عل ــرائيليتين. ويتوج ــة اإلس ــي الصحة والزراع وزارت
ــيتم  ــة س ــي بالمعايير الازم ــات ال تف ــن أن المنتوج ــال تبي ــي ح ــول. وف ــودة المحص ــى مختبر ج ــالها إل ــا وإرس ــة منه ــذ عين ألخ
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إرجــاع المنتوجــات إلــى المــزارع أو إتافهــا. هــذا فــي الواقــع يعنــي تطبيــق  النظــام القديــم للمقاييــس الــذي تفاخــر الحكومــة 
اإلســرائيلية بأنهــا قضــت عليــه. 

ــتها  ــي سياس ــة ف ــات المهم ــذه التعدي ــة ه ــل صياغ ــطينية قب ــلطة الفلس ــع الس ــاورت م ــرائيلية تش ــلطات اإلس ــدو أن الس ال يب
التجاريــة كمــا ينــص بروتوكــول باريــس. ومــن الضــروري اآلن إجــراء دراســات مفصلــة لتقييــم اآلثــار المحتملــة لهــذه اإلجــراءات 
علــى االقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام والقطــاع الزراعــي بشــكل خــاص. وعلــى ضــوء هــذه الدراســات يتوجــب علــى أصحــاب 

القــرار تطبيــق السياســات المائمــة والممكنــة للحــد مــن التبعــات الســلبية للقــرارات اإلســرائيلية األحاديــة. 

توصيات عاجلة 

يمكــن للجانــب الفلســطيني مطالبــة الجانــب اإلســرائيلي الســماح للمنتجيــن الفلســطينيين بتصديــر منتجاتهــم الــى إســرائيل 
وفــق المعاييــر األوروبيــة )بحســب ترتيبــات االســتيراد الجديــدة فــي إســرائيل(، وعــدم تطبيــق معاييــر مزدوجــة )تشــمل كل 

مــن المعاييــر اإلســرائيلية واألوروبيــة( علــى المنتجــات الفلســطينية. 

كمــا يمكــن للدوائــر والــوزارات المختصــة )الماليــة، االقتصــاد، الزراعــة( فــي الســلطة الوطنيــة تكثيــف وتنســيق جهودهــا فــي 
التواصــل مــع الجهــات ذات العاقــة فــي القطــاع الخــاص مــن أجــل التعريــف بتفاصيــل الترتيبــات الجديــدة، وتســهيل عمليــة 
تقليــل االســتيراد المباشــر مــن إســرائيل، واســتبداله باســتيراد مباشــر مــن الخــارج فيمــا يتعلــق بالســلع التــي وافقت إســرائيل 
علــى إعفائهــا مــن المعاييــر اإلســرائيلية )خاصــة المــواد الغذائيــة ومســتحضرات التجميــل(، لمــا لــه مــن دور مهــم فــي تعزيــز 
ــة الســلطة الفلســطينية مــن الدخــل المتأتــي مــن  خطــة الحكومــة لانفــكاك االقتصــادي عــن إســرائيل وأيضــا رفــد خزين
المقاصــة، ألن العوائــد الضريبيــة المتحصلــة مــن االســتيراد مــن الخــارج )جمــارك وضريبــة قيمــة مضافــة( أعلــى مــن العوائــد 

الضريبيــة المتحصلــة عنــد االســتيراد مــن إســرائيل )فقــط ضريبــة القيمــة المضافــة(.

ــر  ــي تعتب ــة الت ــن الفلســطينيين خاصــة فــي شــمال الضفــة الغربي ــز خطــة دعــم للمزارعي ــة تجهي ــات الحكومي ــى الجه ــم عل ث
ــة  ــر نتيج ــكل كبي ــرروا بش ــع ان يتض ــن المتوق ــه م ــث إن ــرائيل، حي ــى إس ــار ال ــات الخض ــر منتج ــي لتصدي ــدر الرئيس المص
لتخفيــض المعاييــر علــى اســتيراد المنتجــات الزراعيــة إلــى إســرائيل مــن الخــارج واالنخفــاض المتوقــع ألســعار الخضــار فــي 

إســرائيل.


