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  مـــــــــــــتقدي
 

 

ًلطالما تضمنت خطة المعهد البحثية بحوثا متخصصة في القطاع التجاري، كونها تشكل 
في . إحدى القطاعات الرئيسية لبحوث السياسات التي يضطلع المعهد بإعدادها منذ إنشائه

 باإلعداد إلطالق )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ، شرع 2015ربيع 
رنامج دراسات تؤسس إلعداد سياسة تجارية مستقلة لفلسطين عسى أن يتم تطبيقها عند تهيؤ ب

يتضمن هذا البرنامج، كما تصورناه، إعداد سلسلة من ثماني دراسات، . ًالفرصة لذلك سياسيا
ومن هنا، . وهو لذلك برنامج مركب صعب تنفيذه دون تأمين الدعم والمصادر الالزمة لذلك

لحصول على تأييد وزارة االقتصاد الوطني للبرنامج، وحصل عليه، مما شجعه سعى المعهد ل
ًعلى المضي قدما في جهوده لتأمين المصادر الالزمة، األمر الذي كان دوما وسيظل مهمة 

مراجعة وتقييم خيارات السياسة التجارية "وقد شكلت أولى الدراسات في البرنامج، وهي . صعبة
لبنات بناء "ألساس في هذا المسعى، وسيتوج البرنامج بدراسة حجر ا" الخارجية لفلسطين

 ". النظام التجاري والجمركي السيادي لفلسطين
  

ً شركتان فلسطينيتان رائدتان اهتماما بتحديد النظام التجاري أبدتكان من حسن الطالع أن لقد 
اد هذه الدراسة األنسب لدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وعرضتا تقديم تمويل جزئي إلعد

 (BoP) وبنك فلسطين المحدود(CCC)  كال الشركتين، شركة اتحاد المقاولين. من قبل ماس
صندوق النقد "وبتوفر تمويل جزئي لهذا البحث من . ألنشطته وبحوثه ومن الداعمين للمعهد

 األقصى، قدم بنك فلسطين منحة مكملة"  صندوق- من خالل البنك اإلسالمي للتنمية " العربي
أتاحت للمعهد الشروع بتنفيذ الدراسة األولى، وكلف بها الدكتور صبحي سمور، الذي كان في 
حينه قد انضم حديثا لفريق باحثي المعهد، فجاء بهذا العمل المتقن الذي نقدمه للقارئ في هذا 

 . المجلد
  

ون هذا نحن على ثقة أن جميع المهتمين بموضوع خيارات السياسة التجارية الفلسطينية سيجد
ًالعمل مفيدا وممتعا للقارئ فهو يوفر المراجعة الشاملة التي أراد ماس انجازها لتكون نقطة . ً

ٕانطالق وأساس لوضع نظام جمركي فلسطيني في الوقت المناسب، وانني باسم المعهد، أشكر 
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ية المؤلف وأهنئه على هذا العمل، كما أتقدم بالشكر لكال المقيمين على مالحظاتهما التفصيل
كما نعرب عن امتناننا بشكل خاص لبنك فلسطين والبنك . وعلى اهتمامهما الشديد بالدراسة

 .اإلسالمي للتنمية على تمويل هذه الدراسة
 
  

  نبيل قسيس. د

  امـــــر العـــيـالمد
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  الملخص التنفيذي

  

 

 نطاق واسع كما تم من الصعوبة بمكان أن نجد قطاعا في االقتصاد الفلسطيني تم بحثه على
النظام التجاري القائم السؤال ما إذا كان . بحث مشاكل وآفاق أداء السياسة التجارية الفلسطينية

 هو أفضل خيار متاح، شريطة أن يكون -"االتحاد الجمركي مع إسرائيل"  بشكل أساسي–
 نحو نظام ن يتجهأباإلمكان تطبيقه بالكامل، أم إذا كان من األفضل لالقتصاد الفلسطيني 

تجاري مختلف، جرى تناوله في العديد من األبحاث من زوايا مختلفة وضمن فرضيات سياسية 
  .بحاث عن نتائج مختلفة ومتناقضةلذا، ليس من الغريب أن تسفر هذه األ. واقتصادية مختلفة

 

يخ فمن خالل التأر. الدراسة الحالية حول السياسة التجارية الفلسطينية هي األولى من نوعها
الفكري الذي يوثق تأطير وتطور البحوث المتعلقة بالسياسات التجارية، تقدم الدراسة خريطة 

 الخلط في حاول تصويبإصالح السياسات التجارية وتالمتوفرة حول تضاريس البحوث ب
وتقوم . الذي أوجدته التوصيات السياساتية المتضاربة، المستمدة من هذه البحوث المفاهيم

مراجعة شاملة وتقييم نقدي ألبحاث مجموعة واسعة من المؤلفين من خالل إجراء الدراسة بذلك 
ًبهذا تشكل الدراسة مرجعا يمكن االنطالق منه . والمؤسسات على مدى العقود الثالثة الماضية

لمواصلة البحث المتعلق بالسياسات التجارية واالستعانة به كدليل يسترشد به صانعوا 
  .صياغة السياسات التجاريةوي العالقة بالسياسات الفلسطينية وذ

  

تقوم الدراسة بتحليل أربعة بدائل ممكنة ألطر السياسة التجارية التي سادت في التحليالت 
  : مراجعتهاتموالمقترحات التي جاءت بها الدراسات التي 

  

اتفاقيات أوسلو، بروتوكول العالقات االقتصادية بين إسرائيل  اإلطار الحالي الذي أرسته -
إلتحاد جمركي أحادي الجانب خيار واحد ومنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يطرح 

 ؛)2الفصل (
 ؛)3الفصل (من االتحاد الجمركي مع إسرائيل  محسنةعملية و صيغة -
 ؛ و،)4الفصل (منطقة تجارة حرة مع إسرائيل بصيغ مختلطة مختلفة  -



 2 

كالدولة األولى   "سياسة تجارية غير تمييزية على أساس التعامل مع كل شريك -
 ).5الفصل " ( most-favored nationبالرعاية

 

من خالل عرضها لألدبيات التي حللت المزايا والمثالب المقارنة  لهذه الخيارات، وكيف يمكن 
  :ان تطبق في السياق الفلسطيني، تستكشف الدراسة جميع أبعاد الجدل القائم، وبخاصة

  

لكل خيار من خيارات السياسة التجارية وأثرها على ًالمزايا المقارنة المتوقعة نظريا  -
االقتصاد الفلسطيني وتقييمها، وخاصة من حيث تأثيرها النسبي على خلق التجارة 

 . وتحويل التجارة، باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل المؤسسات وديناميكيات السوق
للسياسة "المفضل العوامل السياسية التي شكلت وغيرت من التوجه نحو ما يعتبر النظام  -

الموقف التفاوضي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو : ، سواء كانت"التجارية الفلسطينية
اإلسرائيلي المشتركة، أو -المصالح األمنية اإلسرائيلية، أو مبادرات بناء السالم الفلسطيني

 تفضيل المنظمات الدولية لصيغة معينة للعالقة بين التجارة والتنمية؛ و،
 التعارض للترتيبات البديلة الحالية أو المقترحة مع التوأمة الحتمية بين أوتوافق درجة ال -

 .السيادة الفلسطينية والتنمية
  

 جملة األبحاث التي تم استعراضها، والتي تزعم أنها تهدف إلى إصالح أنتظهر الدراسة 
 أوتدريجية  اتمقترحات لتحسين: السياسة التجارية الفلسطينية، تسير ضمن ثالثة مسارات

في إطار السياسة التجارية الحالية؛ ) هنا وهناكقد يعتبرها البعض تغييرات شكلية (مجزئة 
تقييمات للسياسة التجارية األمثل على أساس النظريات واالفتراضات االقتصادية العديدة التي 

خذت هذه ُكثيرا ما تستخلص من القيود في العالم الحقيقي وعلى أرض الواقع؛ والبحوث التي أ
القيود بعين االعتبار على افتراض أن على االقتصاد الفلسطيني إما أن يرسم مستقبله بوجود 

على الرغم من جميع المنهجيات لألبحاث السابقة . هذه القيود أو يحاول ان يحرر نفسه منها
خيارات للسياسة التجارية الفلسطينية، إال أن معظم هذه التحليالت فشلت في ربط إليجاد 

السياسة التجارية بشكل منهجي باألهداف التنموية الشاملة أو بالسيادة االقتصادية أو 
 تالفي العديد إلىالفصل الختامي للدراسة عدة توصيات تهدف يتناول . باالستقالل السياسي

لسياسات التجارية في المستقبل، سواء أكانت منهجية، نظرية أو من المثالب في بحوث ا
  .سياسية
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عند مراجعة األدبيات، تتفق الدراسة مع الموقف السائد بان نظام االتحاد الجمركي مع إسرائيل 
التحديات االقتصادية الفلسطينية في لمواجهة  إما فشل في تحقيق ما وعد به أو أنه غير مؤهل

ترى الدراسة أن العديد من المقترحات إلصالح االتحاد الجمركي ). 2ل الفص(المقام األول 
ظلت مؤثرة، خاصة مع كل هذه التدابير لبناء الثقة التي تحظى برعاية دولية تهدف إلى كسر 

ال يوجد أساس كاف  في مراجعتها لهذه المقترحات، وجدت الدراسة أنه. الجمود الدبلوماسي
 عليه لمعالجة التحديات الهيكلية لالقتصاد الفلسطيني تستطيع هذه المقترحات أن تبني

، أكثر )بأشكال متعددة( منطقة للتجارة الحرة مع إسرائيلإقامة ويعد خيار ). 3الفصل (
التي تم نقاشها باستفاضة، مع بعض التعديالت التي تفيد اإلقرار بضرورة إعادة بناء  الخيارات

ب التجاري من شأنه أن يلبي العديد من المطالب برغم ان هذا الترتي. االقتصاد الفلسطيني
التي عبر عنها المفاوضون الفلسطينيون على مدى العقود الثالثة الماضية، إال انه قد ال يكون 

 أوجه القصور الهيكلية لالقتصاد إلى ما نظرنا إذااإلطار السياسي التجاري األنسب 
اما خيار ). 4الفصل (تب عن عملية تنفيذه الفلسطيني والى التكاليف العالية التي يمكن أن تتر

السياسة التجارية غير التمييزية، وهو اقل الخيارات المبحوثة نسبيا، فيمكن أن يشكل تحوال 
وقد قيمت بعض الدراسات التجريبية هذا . جذريا في العالقات التجارية الحالية مع إسرائيل

ن اآلراء منقسمة بخصوص السؤال الخيار على انه األفضل من بين جميع الخيارات، إال ا
تطبيقها، مما يدعو إلى إجراء المزيد من البحوث  الجمركية الواجب حول هيكلية التعرفة

  ).5الفصل (التجريبية في قطاعات محددة 
  

 انه في واقع إالبرغم انه من المفيد النظر إلصالح السياسة التجارية من منظور نظري بحت، 
 السياسة التجارية متعددة األطراف واإلقليمية، نجد ان النتائج العالم المعقد حيث مفاوضات

وهذا ينطبق على السياق .  التجارةحويلتحركها المصالح السياسية ال مفاهيم الكفاءة وخلق أو ت
 ترتيب تجاري قد ينتج عنه نتائج سياسية سيئة من أفضلالفلسطيني بشكل خاص، حيث حتى 

هذه الدراسة التوصل إلى حكم نهائي حول أفضل مخطط ال تحاول . وجهة نظر الفلسطينيين
شكل النسخة المعدلة منه، لما قد يكون أفضل خيار مستقبلي لضمان مصالح  أوأساسي، 

  . التنمية االقتصادية اإلستراتيجية الفلسطينية
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إال أنها تظهر مدى سوء اإلطار التجاري الحالي مقارنة بالخيارات األخرى المطروحة، وكيف 
اإلسرائيلي ستكون غير كافية على –تى نسخة محسنة من االتحاد الجمركي الفلسطيني أن ح

 في النمو وإلنهاء اتجاه االعتماد المضر على إسرائيل الذي ما زال  األرجح للحد من للتقلب
فهناك ارتباط ال مناص منه بين . يسيطر على آفاق اقتصاد األراضي الفلسطينية المحتلة

 مخطط، ذا أفضلية، ينقصه االستقالل والسيادة الفلسطينية الكاملة، يحول األفق السياسي وأي
  .دون تحقيق أي من النماذج النظرية للفوائد المتوقعة منها

  
لهذا، يبدو من السابق ألوانه تحديد ما يبدو انه الخيار األمثل على وجه اليقين، فال ينقصنا 

وهو ما قامت به الدراسات التي تمت (قع  لبناء افتراضات سياسية منافية للواأخرىمحاولة 
بيد أنه من الضروري اليوم، وأكثر من أي وقت ). مراجعتها في هذه الدراسة مرارا وتكرارا

بما يتماشى مع مضى، التحرر من القيود التي يفرضها إطار السياسة التجارية الحالي، 
طيني يناضل من أجل تحقيق ، فاالقتصاد الفلسمصالح التنمية الفلسطينية والمطالب السياسية

 أن قيود وشروط مخطط بروتوكول باريس التي تحكم عالقاته إالإمكانياته اإلنتاجية 
  .التجارية مع العالم تمنعه من ذلك

  
التحدي الذي يفرض نفسه اآلن ليس فقط أن نقرر كيف وتحت أي ظروف ينبغي لنا التخلي 

 الذي علينا إتباعه إلصالح سياستنا عن النظام التجاري الحالي، بل هو تحديد االتجاه
التوجه نحو تكامل اقل مع إسرائيل؛ أم التوجه نحو تكامل اكبر مع إسرائيل ضمن : التجارية

شروط تخدم السيادة االقتصادية للشعب الفلسطيني واستقالله السياسي؛ التوجه نحو مزيد من 
ارية انتقائية تستخدم مزايا كل االنفتاح التجاري مع المنطقة وبقية دول العالم أو سياسة تج

 التوجه نحو جعل االتفاقات التجارية المحرك أمٕمن تشجيع الصادرات واحالل الواردات؛ 
الرئيسي للنمو االقتصادي، أو استخدام التجارة، كواحدة ضمن أدوات عدة مستخدمة في بناء 

عي االهتمام العاجل من هذه المسائل تستد. السياسة اإلستراتيجية والتنمية االقتصادية الكلية
إستراتيجية إلصالح سعيهم إليجاد صناع القرار الفلسطيني، الذين لم ينجحوا  حتى اآلن في 

من وضعه ًبدال " وصفة سحرية"السياسات التجارية، ال بل اعتبروا موضوع التجارة بمثابة 
 .ضمن إستراتيجية واسعة النطاق للتنمية االقتصادية
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األنظمة المقترحة لديه إجابة مختلفة حول كيفية مواجهة هذه في حين أن كل من بدائل 
 تعتمد بشكل كبير على التفضيالت السياسية واالفتراضات حول إجاباتالتحديات، وهي 

المستقبلية، إال أن جملة هذه األبحاث تفتقد إلى العمل   الفلسطينية- العالقات اإلسرائيلية طبيعة
. ي لهيكليات التعرفة البديلة التي تتضمنها بدائل األنظمةالتجريبي الذي يدرس األثر االقتصاد

حاليا، حتى نتمكن من تقديم " ماس"هناك حاجة لمثل هذا الجهد، والذي يجري العمل عليه في 
تقييم كمي موثوق لراسمي السياسات في هذا المجال، وحتى تنجلي الخطوط المبهمة الفاصلة 

هذه البحوث يجب ان تستفيد من هذه . جري مناقشتهابين النماذج التي تمزج الخيارات التي ي
المراجعة ومن الدراسات السابقة كنقطة بداية، سواء من حيث التحليل القطاعي الكمي للبيانات 

من حيث الرابط الذي ستسعى إليجاده بين السيادة  أوالتجارية الذي يجب أن تستخدمه، 
زز احتياجات التنمية االقتصادية االقتصادية واالستقالل السياسي وسياسة تجارية تع

ذلك كله ال يخدم تعزيز . االستراتيجية، ونمو القطاع اإلنتاجي وأهداف العدالة االجتماعية
ٕفقط، وانما هو ضروري لضمان تحقيق سليمة ومستندة للمعرفة  عمليات صنع سياسات عامة

  .التنمية االقتصادية التي ينتظرها الشعب الفلسطيني على أفضل وجه
 


