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 مقدمة   )أ

  االتفاق  ،1993، ابتداء بإعالن المبادئ في العام  يسرائيلاإلو   يفلسطينال  إن منظومة االتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين الجانبين
ــادي لعام  ــرائيلية المرحلية   واالتفاقية ،1994االقتصـ ــطينية اإلسـ ــلو("اتفاقيات    اتفاقيات  من  الحقه وما 1995  لعامالفلسـ ال   ،")أوسـ

، كونها مؤقتة ومرحلية ودون تعدو عن كونها التزامات غير قابلة لتحقيق المصــــالح الوطنية والســــياســــية واالقتصــــادية الفلســــطينية
 المرحلية  باالتفاقية الملحقو   ،(كما يعرف باالتفاق االقتصــادي)  "االقتصــادية  العالقات"بروتوكول   يقوم .ســقف الســيادة الفلســطينية

  نطاق على المســتقل الفلســطيني  االقتصــادي  الســياســاتي الحيزوتحديد  الجانبين  بين االقتصــادية  العالقة  يمتنظعلى  ،1995  لعام
ــيق ــنوات  ٥(  االنتقالية الفترة خاللوذلك  ضـ ــداد  ظل  فيو  .)سـ ــية  اآلفاقانسـ ــياسـ ــلو  إطارب المحددة السـ كل ما   ومع ،اتفاقيات أوسـ

من ســـريانه   ســـنة 25بعد   وخاصـــة  ،في تصـــميمه الفلســـطينية  االقتصـــادية للتنمية ضـــارة  آثار  من االقتصـــادي  االتفاقحملته قيود 
وفي    .تماماً  اســتبداله أو  تعديله، أو  االتفاق،بمراجعة  تطالب   أصــوات  تعالتاإلســرائيلي، الطرف من قبل  الجانب  حاديأوتطبيقه  

 دون ولكن"االنفكاك االقتصـادي" عن إسـرائيل،  دعت صـراحة الى قرارات تبنى المجلس المركزي الفلسـطيني 2017آب من عام  
  1.تحديد الجوانب المتعلقة باالنفكاك أوبرنامج قطاعي وزمني    سواء من خالل تنفيذ ذلك،   إنجاز  كيفيةتحديد 

في شـــهر   الفلســـطيني دنيةموزير الشـــؤون ال أعلن ومداه،برنامج االنفكاك االقتصـــادي    تفاصـــيلتتضـــح  أن وٕالى المرحلة، هذه  في
الجانب اإلســرائيلي  أن ألموال المقاصــة،  احتجازها إشــكالية  حلالتفاهمات الجديدة مع إســرائيل بخصــوص  ضــمن ،2019أيلول 

طار اللجان الفنية المتفرعة عن اللجنة إفي   االقتصـــادي  التفاقفي ابنود معينة  بشـــأن تعديل دراســـة مطالب فلســـطينية  وافق على 
النظر عن مدى    بغض 2.ســـــــــــنوات عدةاجتماعاتها ألول مرة منذ  2019ول أانون  التي عقدت في ك ،االقتصـــــــــــادية المشـــــــــــتركة

تتطلب تعديالت في شـــــــــروط العالقة    ،غيرهامع مطالب فلســـــــــطينية مالية أو تجارية أو  للتعاملاالســـــــــتعداد اإلســـــــــرائيلي الفعلي 
ــادية،   ــائل بالدرجة األولى على   تعتمد  التعديل  إمكانية  فإناالقتصــــــ  الرؤية  كانت  مهماالقانونية المتاحة لذلك. بعبارة أخرى،  الوســــــ

  إلىتجارة حرة أو وصــــــوًال   منطقة إلىمرورًا بتحويله    من تحســــــين شــــــروط االتحاد الجمركي  –المســــــتقبلية  الفلســــــطينية واألهداف
ــال ــترك  الجمركي الغالف عن  االنفصـ ــاء المشـ ــطيني  تجاري  نظام  وٕانشـ ــتقل،  فلسـ ــطيني يجب    فإن  3مسـ ــتند   أنالخيار الفلسـ  إلىيسـ
ــتراتيجيةإ و  أســـــــس ــليمة  قانونية ســـــ ــتراتيجي  اإل التحدي إلى نتطرقال   الورقة، هذه  فيوواقعية.    ســـــ ــتبدالفي   الكامنســـــ االتحاد   اســـــ

 تعديلالمختلفة ل  القانونية والمداخل الطرق  نستعرض  بل  ،)منفصل  تجاري  نظامبديل (تجارة حرة أو   تجاريالجمركي القائم بنظام  
  تعديلهاوالتي من شـــأن  االســـتعمارية،  االقتصـــادية التبعية فلســـطين على  تفرض التي االقتصـــادي  االتفاقالبنود في   تلكأو تغيير  

  .والمستقل المنتجالتوجه الحالي نحو االنفكاك االقتصادي التدريجي وتقوية أسس االقتصاد الفلسطيني   تعزيز
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لما هو جديد في التوجهات االقتصــادية التي تقتضــيها  )  ماس( الفلســطيني  االقتصــادية  الســياســات  أبحاث  معهد   لمتابعة  اســتكماال
مســــت الواقع االقتصــــادي والتجاري الحالي وأثرت عليه  التداعيات اقتصــــادية وتجارية   أوات رســــمية  ، ســــواء كانت توجهالمرحلة

النظر  إعادةموضـــــــــوع  المعهد يبقى على رأس جدول أعمال (مثل احتجاز أموال المقاصـــــــــة، واحتجاز البضـــــــــائع الفلســـــــــطينية)، 
التدريجي. لذلك تأتي هذه الورقة لتناقش هذا الموضــــــــــوع االنفكاك  وكيفية تحقيق  بالعالقات االقتصــــــــــادية والتجارية مع إســــــــــرائيل 

  والسبل القانونية المتاحة كحلقة أولى من حلقات االنفكاك التدريجي. االقتصادي  تفاقاالمن   انطالقاً 

 1994 لعام االقتصادي االتفاق   لىعامة ع  لمحة )ب

  على للتعديل،  قابلة  تكون قد  والتي  االتفاق،  في المواد  تشــمل وثالث قوائم ســلعية. بنداً عشــر  إحدى  االقتصــادي  االتفاق يتضــمن
  :يلي  ما

  وأهدافه وآفاقه  االتفاق): إطار عمل 1( مادة
  ): اللجنة االقتصادية المشتركة2( مادة
  ): سياسة وضرائب االستيراد 3( مادة
  والنقدية المالية المسائل):  4( مادة
  المباشرة الضرائب):  5( مادة
  المحلي  اإلنتاج على المباشرة غير الضرائب):  6( مادة
  العمل):  7( مادة
  الزراعة):  8( مادة
  الصناعة):  9( مادة
  السياحة):  10( مادة
  التأمين  قضايا):  11( مادة

ــادي االتـفاق في توجـد  ال يتضــــــــــــــح، كمـا   االتـفاقعـند الحـاق  ولكن النزاعـات، حـل يخص فيمـا بنود  أو نصــــــــــــــوص أـية االقتصــــــــــــ
ف بعض التفاصـيل  يوأضـ  المباشـرة، الضـرائب حول والسـابعة الخامسـة المادتين تلعدّ  ،1995  عامل المرحلية  التفاقيةل  االقتصـادي

  ،1998 لعام  "واي ريفير"  اتفاقية  أما  % بدل خدمات مقاصـة.3ومنها اقتطاع نسـبة   الفلسـطينية،  المقاصـة أموال  المتعلقة بتحويل
  .تخزين  مستودعات  توفيرو   ،)2) و (أ.1(أ.  القوائم وتوسيعالشراء،   ضريبة  في  تتمثل مواد   أضافت  فقد 

ــمنت  .بين الجانبين الثنائي  التفاوض بشـــــــــــرط ولكن التعديل  إمكانية على  "ريفير  واي"  اتفاقيةو  ملحق االتفاقية المرحلية يدل   تضـــــــــ
  تسـويتهامسـألة خالفية ال يمكن    أية تحويليجيز   ،"نزاعاتالخالفات وال  ة"تسـوي حول صـريحاً ) نصـًا  21االتفاقية المرحلية (المادة 

يتم االتفاق عليها بين    خالفات لتسـوية"آلية   إلى  التي ال يمكن حلها بالتفاوض  االتفاقية  بموجب أنشـئت  التي المشـتركة  األطر  في
واألمنية    االقتصـــــــــــــاديةالفلســـــــــــــطينية من مختلف جوانب االتفاقية المرحلية ( الشـــــــــــــكاوىتعدد وتزايد  رغمالطرفين" (انظر أدناه). 

وفي كل األحوال، اعتقد الجانب الفلســــــــطيني بأن    ال أن الجانب الفلســــــــطيني امتنع عن المطالبة بإيجاد آلية للتحكيم.إ ،)والمدنية
  بات ،االنتفاضـة الثانية. مع اندالع ومحسـنة جديدة شـروط  حققسـت التي نصـت عليها االتفاقية المرحلية، وضـات الوضـع الدائممفا
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  بأن لالعتقاد أسـس  أيةيكن هناك   لم. بالتالي،  الجانب أحاديمع جميع جوانب العالقة   تعامله وأصـبح اً عدائيالموقف اإلسـرائيلي 
  .بالتفاوضوغالبًا باإلمالء وليس من جانب واحد التحكيم بينما تستطيع التحكم باألمور   إلىإسرائيل قد توافق على اللجوء 

   الفلسطيني لواقعوا االقتصادي االتفاق  )ج

ــاكل   أنبدو ي ،األولىللوهلة  ــادي  االتفاقمشــــ على   ســــــطحي  االعتقاد  هذا  مثلحل النزاع، إال أن   آليات انعدامفي   تكمن  االقتصــــ
 أو النزاع حل  آليات  توافرت لو  حتى.  مرحلية  اتفاقيات اإلســــرائيلياالتفاق وجميع االتفاقيات الموقعة مع الجانب   هذا كون  ضــــوء

ــاد   احتياجات ذلك يضـــمن  فهل  التحكيم، ــير للمرحلة االنتقالية  على علمًا أنه و  البعيد؟ المدى على الفلســـطيني االقتصـ المدى القصـ
  االتفاق أهدافبحســــــــب    االقتصــــــــادي، الصــــــــعيد  على الفلســــــــطينية المصــــــــالح  خاللها  يحققوالمؤقتة التي كان من المفترض أن 

. من هذا المنطلق، الفلســـــــطيني لالقتصـــــــاد مزايا    وفيرت  االتفاق هذا  بإمكانكان   هبأن  تبين مؤشـــــــرات  فهناك ،المعلنة االقتصـــــــادي
  .التساؤالتمن   عدد على   اإلجابة اولةمحتجدر  

 ؟الفلسطيني لواقعمع ا  ناسببشكل يت  ، في حينه،االقتصادي االتفاقصيغ   هل .1

  الفلســـــــطينية، الســـــــلطة  على والقيود  العامة  المعايير ليحدد  1995  العام  فيوتعديله األول  1994 لعام  االقتصـــــــادي  االتفاق  جاء
ــادية التبعية  عالقة من  االنفكاك أو  التفاوض إعادة  في الخوضلكن  ــه يتال  االقتصـ ــادي  االتفاق  اكرسـ   في  التفكير يتطلب  االقتصـ
البد من الحرص   هنا، .الراهن واالحتياجات التنموية البعيدة الفلســــــطيني للواقع  مناســــــبة  كانت إذا  وما االقتصــــــادي  االتفاق قواعد 

  يتواءم  بما وتطويره  االقتصـادي االتفاق بنود   في التعديل  وموضـوع  بطبيعته،  سـياسـي وهو  االنفكاك،على عدم الخلط بين موضـوع  
  .1994  العام منذ  المنصرمة السنوات  مدار على وتطوراته الفلسطيني االقتصاد   احتياجات  مع

  الفلسطيني؟  االقتصادي للواقع  ةمناسب  االتفاق ومبدأ وبنود   بنيانهل  .2

  :التاليةباإليجاب، لالعتبارات   1994في  الجواب من الجانب النظري ربما كان  

i. اتحـاداتفـاقيـة تجـارة حرة أو  تيّ . بعـد مراجعـة فكر جمركي اتحـاد  هو 1994 فيالجـانبين  بينعليـه  المتفقالتوجـه  كـان 
 الفلســطينيين  تشــغيل  في أفضــليةأفضــل أداة تمنح   أنه  باعتبارجمركي   اتحاد  شــبهالتوصــل إلى إبرام اتفاق    تم  جمركي،

 .و"شراء الوقت" لوضع أسس االقتصاد الفلسطيني المستقل إسرائيل،في  
ii. بيالنســـ   واالمتياز  قربهاضـــوء على  الفلســـطينية  للصـــادراتأحســـن فرصـــة   اإلســـرائيلية الســـوقللتصـــدير، كانت   بالنســـبة 

 .العربية للدول التصديرصعوبات  بالمقارنة مع  
iii. لالستيراد  الدولي التمويل ومتطلبات  مشاكلتواجه   ال  فهي سرائيل،إ  من فلسطين  مشتريات  معظم دامت  ما. 
iv. ــتيعاب  مجاالً   وفرتبحيث   الفلســــطيني  اإلنتاج لســــوق  ثابتة  تجارية  منظومةســــرائيلية الســــوق اإل شــــكلت   من  الفائض  الســ

 .فلسطين لسوق الزراعية  للمنتوجات  االحتياجات  في  العجز  توفير أو الفلسطيني الزراعي المنتوج
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  الفلســطيني االقتصــاد  مصــلحة  في  يصــبعلى ما تقدم أن االتفاق بشــكله المرحلي وغاياته األولية كان في بعض الجوانب   يترتب
  .أدناه المبينة المواضيع حولهناك عدة إشكاليات   أنولكن تبين من خالل التطبيق  ،آنذاك

 ؟اليوم  االقتصادي  االتفاقالتي تواجه الجانب الفلسطيني في   اإلشكالياتهي    ما .3

i. ومواصـــفات، وصـــحة جراءاتإ و  وضـــرائب  جمارك من ســـرائيليةاإل التجارية  بالســـياســـات الســـلطة  تلتزم :واالســـتيراد  التجارة  
 استيراد بعض السلع.سرائيلية، والمنع من  تباع القيود اإلإ وسياسات حظر االستيراد، و 

ii. اً هامشــــ اه بنســــب الضــــرائب غير المباشــــرة، وأعط الجانب الفلســــطيني  حد االتفاق من تحكم :والشــــؤون المالية الضــــرائب  
 الخاصـة البيانات إسـرائيل  تحتكر  بحيث  المعلومات، تبادل  وكيفية الضـرائب أموال جمع  آليهكما قيد االتفاق   .جداً   اً ضـيق

  يتم ): كانجواألراضـــــي في مناطق ( التجاريةعلى المعامالت   الضـــــرائب .الســـــوقين  بين يةالتجار  والتدفقات  بالضـــــرائب
 .2000  عام بعد   لكن ذلك توقف الفلسطينية السلطة إلى هذه الضرائب تحويل

iii.   الســـــــــوق إلى الواردات على  خدمات بدل% 3اقتطاع   علىرســـــــــوم تحصـــــــــيل أموال المقاصـــــــــة: نصـــــــــت اتفاقية باريس  
  نسبة  وهي.  سرائيليةاإل السوق  من االستيراد  على  تفرض  الآللنسبة في حجم التجارة، و   وفقاً   تكون أناألصل   .الفلسطينية

 .الدولي البنك  تقرير  بين  كما التجارة  حجم  بحسب  األلف  في  6  تتجاوز  الآ ويجب  بها  مبالغ
iv. ــريبة ــافة القيمة  ضـــ ــكلتين، األهناك :  المضـــ ــياع    بحيثمنها   اإليرادات جمع  في ولىمشـــ نتيجة رفض   لإليراداتهناك ضـــ

حاجة ومســتوى    معنســبتها بالقياس    ارتفاع  في  تتمثلعن الصــفقات التجارية. والمشــكلة الثانية    معلومات إعطاءإســرائيل 
ال تنخفض نســــــــبة الضــــــــريبة عن نقطتين مئويتين مقارنة بضــــــــريبة القيمة المضــــــــافة  آذ يجب  إاالقتصــــــــاد الفلســــــــطيني، 

 .اإلسرائيلية
v. الغاز على والرســـوم الصـــحي، العالج  تكاليف وبدلالخروج عبر جســـر الملك حســـين،  ورســـومير المباشـــرة، غ الضـــرائب  

دون مبرر    دوالراً   40  إلى  اً دوالر   26: وهنا إسرائيل ال تلتزم بمعادلة اقتسام رسوم المغادرة، وقد قامت برفعها من  والبترول
  إلى  باإلضــافةللتدقيق على تكاليف العالج الصــحي،  آليةالخزينة الفلســطينية، كما أنه ال توجد  إلىودون تحويل الزيادة 

  حسب الفلسطينية السلطة إلىال تحول   ،مثل ضريبة الشراء  مباشـرة، غير  ضـرائب  وهناك. والبترول الغاز  أسـعار  احتكار
 .االتفاق  عليه  نص الذي  النهائي االستهالك مبدأ

vi. تشــغيل عند   االقتصــادي االتفاق  أحكام ســرائيلياإل  الجانب مراعاة عدم بالعمل  العالقة تذا شــكالياتاإل  بين  فمن العمل؛  
  لي بتشــغ الرغبة عند  ســرائيليينإ أو  فلســطينيين  ســماســرة مع  بالترتيب  ســرائيلياإل المشــغل  يقوم  حيث الفلســطينيين؛ العمال
  تتوافر الذين بالعمال  لربطهم الفلســــطينية العمل لوزارة التابعة التشــــغيل  مكاتب إلى اللجوء عن عوضــــاً   فلســــطينيين عمال
  .العمل وزارة لدى  تتوافر التي  البيانات قاعدة  من المطلوبة العمل  مهارات لديهم

vii. عملة فلســـطينية، وفي   بإصـــدارســـرائيلية، وال يســـمح  الســـياســـة النقدية اإلب  الرتباطهامقيدة بشـــكل كامل    :النقدية الســـياســـة
 .إسرائيل إلىنفس الوقت ال يتم تصدير فائض الشيكل 

viii. ــفافية دون ودون وجه حق من عائدات المقاصـــة الفلســـطينية الجانب أحادية ســـرائيليةاإل  االقتطاعات ــبة  في  شـ  أو المحاسـ
 . والمالي  المحاسبي والتدقيق  الحقيقية  التقاص  مبالغ عن  اإلفصاح

ix. من بين إشــكاليات االتفاق االقتصــادي في هذا المضــمار اســتمرار ســيطرة  :التأمين  وقضــايا حةوالســيا والصــناعة الزراعة
سـرائيل لشـركات  إسـرائيلية؛ وعدم سـماح  إسـرائيل على المواقع األثرية في األراضـي الفلسـطينية وتسـويقها على أنها مواقع  إ
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ســــــــــرائيل لقيود على إدخال المنتوجات الزراعية إســــــــــرائيلية؛ فرض  النقل الســــــــــياحي الفلســــــــــطيني من دخول المناطق اإل
ســـــرائيل وٕاخضـــــاعها للتفتيش واالنتظار على الحواجز مما يؤدي إلى تلفها ويكبد الفلســـــطينيين خســـــائر  إالفلســـــطينية إلى 

ــندوق التأمين الفلســـــــطيني للمســـــــؤولية التأمينية عن الحوادث التي تقع في مناطق (ج) على الرغم من   جمة؛ تحميل صـــــ
 رائيل الفعلية عليها.سإسيطرة 

x. الفلســــــــــــطينية للســــــــــــلطة يوجد   وال ســــــــــــرائيليةاإل  للوالية  خاضــــــــــــعة(ج)    مناطق  فإن ،المرحلية  االتفاقية وفق  (ج): مناطق  
.  سـرائيليةاإل المدنية لإلدارة  خاضـعة  جميعها المثال سـبيل على  البناء  وتراخيص األراضـي  ملكية فأوراق  فيها؛  صـالحيات

  التـفاوض إعـادة  يتم التي الجواـنبضــــــــــــــمن  الجـاـنب هـذا يجـب طرح وانتـقالـية، مرحلـية التـفاهـمات هـذه لكون ونظراً  وعلـيه،
  (ج).    مناطق  في الفلسطيني للجانب  الصالحيات  بعض  إلتاحة عليها

 المذكورة أعاله تعديل االتفاق أم تبني اتفاق جديد؟  اإلشكاليات  تقتضي هل .4

  عناصر دعمعن   حازوان بنوده من  األدنى الحد  تطبيق  فيفشل   هولكن الجمركي، االتحاد   مبادئ  إلرساءاالقتصادي    االتفاق  جاء
  كون  متاحة ليســــت قلةالمســــتحيث أن الســــياســــات المالية والتجارية واالقتصــــادية الفلســــطينية  ؛الناجح  الجمركي االتحاد   ومكونات
ــرائيل التبعية ــبه  إلسـ ــكاليات   وجود تقدم    مما  يتضـــح  كاملة.  شـ ــادي،  االتفاق  تنفيذ   فيالعديد من اإلشـ ــؤال ه  االقتصـ : لو كان  ووالسـ

ــياســــي الراهن  أواالتفاق   ــمحالظرف الســ ــحيح  الممكنهل من  بالتعديل، يســ ــكاليات   جميعتصــ ــاد  يحتاج  هل   أمهذه اإلشــ االقتصــ
 االقتصادية؟ المسائل حول سرائيلإ  معالفلسطيني إلى اتفاق جديد 

  برضـــــا إال  االقتصـــــادي  االتفاقمراجعة أو تعديل   تتم، أن بحســـــب النص التعاقدي التفاقية باريس الناحية القانونية منال يمكن،  
ــاديـة المشــــــــــــــتركـة  هو تعقيـداً . مـا يجعـل األمر أكثر الطرفين واتفـاق الجـانـب  ورفضعقـد اجتمـاعـاتهـا  عنتوقف اللجنـة االقتصــــــــــــ

ــة التعديل وتصــــويب    أخرى؛قنوات اتصــــال  عبر  تقدمعندما    حتىالمطالب الفلســــطينية  تلبيةســــرائيلي اإل األمر الذي يجعل فرصــ
  .شبه معدوم احتماالً  المباشرة  نائيةالثالنزاعات"  تسويةة  "آلينشاء  إمن خالل  أو األمور من خالل اللجنة االقتصادية المشتركة

  االقتصادي؟  االنفكاكلـِ)  تمهيداً (أو   باتجاه تعديالتتتناولها عملية التفاوض حول أن التي يمكن   المواضيع  هي  ما .5

ــادي، وربط ذلك ببرنامج االنفكاك التدريجي، إفي حال   ــة حقيقية لتعديل االتفاق االقتصـ التي يمكن  العاجلة األمور    منتاحة فرصـ
  :يلي  ماوضعها من البداية على جدول األعمال 

i. ســــــــــــرائيل ببنود  إالتزام  وتكفلأي نزاعات بين الطرفين  لحل  )ثالث طرف(  وملزمة واضــــــــــــحةعلى مرجعية    االتفاق
 في حال تعديلها. االقتصادي  االتفاق

ii. الجانب الفلسـطيني   غبإبالسـرائيل إ وٕالزام  األخرى الدول  مع السـلطة  توقعها التي التجارية  االتفاقيات  بتنفيذ  المطالبة
 جراءات االستيراد.إبأي تعديالت في  

iii. لنقد والمطالبة بتمثيل ســـــــلطة النقد ســـــــرائيل من فرض قيود أمنية على حركة المصـــــــارف ونقل اإعلى منع    االتفاق
  بين النقد   بحركةمع بنك إســـــــرائيل فيما يتعلق   ملزمةاتفاقيات   وٕابرام اإلســـــــرائيلية المقاصـــــــة عمليةالفلســـــــطينية في  

 في السوق الفلسطيني. الشيكل  وحيازة تداول  وآثار الطرفين
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iv. ــرائيل إ إلزام ــريبية العائدات بتحويلسـ ــهر  الضـ ــبة العمولة (والتي   ياً شـ ــبة    تحســـبواالتفاق على تخفيض نسـ %  3بنسـ
ــرائب  من%)  1تتعدى   الآ دولية  جهات  اقترحتبينما   ــلها التي والجمارك الضـــــ ــلطة إ  تحصـــــ ــالح الســـــ ــرائيل لصـــــ ســـــ

 الفلسطينية.
v. ــرائيلية   األســــــواق إلى الفلســــــطينيةالزراعية   المنتوجاتآلية لتســــــهيل دخول   تبني  التلف،  من عليها  يحافظ  بمااإلســــ

 .الفلسطينيين المنتجين بمصالح  تمس قد زراعية  لسلع سرائيلإ تصدير  بعدموفرض التزامات 
vi. سـواء فلسـطينيين  ب) و (أمناطق (  في السـير حوادث  في المصـابينالقوانين الفلسـطينية ذات العالقة على  تطبيق (

 سرائيليين.إأو 
vii. سرائيليةاإل األراضي إلى اإلسرائيليالسياحي  النقل وسائلدخول   تيسير. 

  الدولي؟ التحكيم أو 1995  لعام المرحليةسرائيلية الفلسطينية اإل االتفاقية  خاللالنزاعات من   حل ) د

  تعمل اللجنة أن  بحيث اللجنة هذه عمل  وآلية  إنشــاء  بتفاصــيلوجاءت    ،أربع فقرات  فيمن االتفاق االقتصــادي    الثانية المادة  تقع
حل النزاعات  آلية المرحليةاالتفاقية    بينت. حدة على  موضـــــوع ولكل  ثنائي  بشـــــكل  قراراتها وتتخذ  المشـــــترك التعاون  أســـــاس على

في   الواردةحسب اآللية  وذلك  المرحلية  االتفاقية  منال يتجزأ    جزءاً  أصبحاالتفاق   هذا  كون  االقتصادي  االتفاق علىوالتي تنطبق  
  :يلي ام  على المادة هذه  تنص إذ   ؛من االتفاقية المرحلية 21المادة 

ســــــوف يتم تحويل أي خالف يتعلق في تطبيق االتفاقية إلى آلية التنســــــيق والتعاون  . تســــــوية الخالفات والنزاعات
المناســبة التي أقيمت بمقتضــى هذه االتفاقية، ســوف تطبق أحكام المادة الخامســة عشــر من إعالن المبادئ على 

المناســـــبة، خصـــــوصـــــًا النزاعات التي تنشـــــأ من تطبيق أو أي خالف لم يســـــوى من خالل آلية التنســـــيق والتعاون 
تفســـــــــــــير هذه االتفاقية أو أية اتفاقات مرتبطة وتخص المرحلة االنتقالية، يجب أن يتم تســـــــــــــويتها من خالل لجنة 
االرتباط. يمكن حل النزاعات التي ال تســــوى بالمفاوضــــات من خالل آلية لحســــم النزاع يتفق عليها بين الطرفين.  

فين أن يتفقا على الخضوع للتحكيم من أجل فض النزاعات المتعلقة بالمرحلة االنتقالية، والتي ال يمكن  يمكن للطر 
 .تسويتها بالمصالحة لهذه الغاية، وبناء على اتفاق الطرفين، يمكن تشكيل لجنة تحكيم

  آلية وفق  التفاوض على  تقتصـــــر ياالقتصـــــاد   وباالتفاقموضـــــوع يتعلق بها    أليأن آلية حل النزاع إلى   المادة هذه  أحكام  تشـــــير
ــع  أمر وهذا  التحكيم إلى  يحال الطرفين بين بالتوافقعليها بين الطرفين، هذا وأن أي نزاع ال يتم حله    ُيتفق النزاعات لحل  يخضــــــ

 أو دولي  تحكيم إلى النزاعاتنصــــــوص إلحالة    ةأيب  االقتصــــــادي  االتفاقيأتي    ولم  .تحكيم  لجنة  إنشــــــاء  يتم  حيث الطرفين  التفاق
في سـعيه نحو تعديل اتفاقية  للطرف الفلسـطيني   مانعا  اً قانوني  عائقاً هذه المسـألة  تشـكل  .نزاع أي لحل  ثالث طرف وسـاطة إدخال

آلية حل النزاع أو التحكيم منوطة ومشـــــــروطة باتفاق    بأنورد أعاله   مما  يتبين .باريس دون موافقة إســـــــرائيلية رســـــــمية على ذلك
 الطرفين  بين الحالية العالقة ظل  وفي لية،مثل هذه اآل  بإنشــــــاءالطرف الفلســــــطيني بالمطالبة يقم   ولمالطرفين وهذا لم يتم ســــــابقًا  

الحال أي من االتفاقيات    وبطبيعة  االقتصـــــــــــادي، االتفاقيأتي   ولم هذا  .التحكيم إلى نزاع  أي إحالة المســـــــــــتحيل شـــــــــــبه  من يبدو
  .نزاع أي لحل  ثالث طرف وساطة إدخال أو  دولي  تحكيم إلى النزاعاتأي نصوص إلحالة   على  ،األخرى أو االتفاقية المرحلية
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ــطيني  يبقَ   لم ــلو، أمام الجانب الفلســـ ــمن المنظومة القانونية الموروثة من أوســـ ــعب   إالضـــ ــن النوايا لحل النزاع وهذا أمر صـــ حســـ
ــادي االتـفاقبنود  بتنفـيذ ـفإن اإلمكـانـية الوحـيدة المـتاحـة هي المطـالـبة  وعلـيه الراهن،الوـقت  في عـهتوق   ـبانعـقاد  والمطـالـبة االقتصــــــــــــ

في   السـائدةالقانونية الوحيدة  المرجعية  االقتصـادي االتفاق  عتبرأحال   فيولجانها الفنية،  المشـتركة االقتصـادية اللجنة  اجتماعات
  .سرائيليةاإل الفلسطينية االقتصادية  العالقةحالة 

حل    بنود   من  بأمثلةالتذكير    المفيد   منالتحكيم الدولي،   إلى اللجوءطرفين لكي يتم    أيتفق عليه بين  يما يجب أن    إلى  نظرنا ٕاذاو 
  .1994لعام   سرائيليةاإل-األردنيةالسالم  معاهدةو  1979سرائيلية لعام  اإل-المصرية السالم معاهدةالنزاع في  

 سرائيلية حول حل النزاعات على ما يلي:  اإل-السالم األردنية من معاهدة 29 مادة  تنص

 .تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض .1
  .أية منازعات ال يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم .2

  :يلي  ما علىسرائيلية اإل-المصرية السالم معاهدة  من 7 مادة  تنص  كما

 .تحل الخالفات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة، عن طريق التفاوض  .1
  .إذا لم يتيسر حل هذه الخالفات عن طريق التفاوض، فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم .2

   ؟التحكيم أو النزاع  لحل  آلية وغيابفي ضوء الوضع القائم   متاحةبديلة  قانونية خياراتهل من  )ه

ــوية  آفاقافترض عدم وجود  إذا ــادية   لتســــــ كان   وٕاذاالثنائية،    االتفاقيات  آليات إطارفي   الجانبين بينالخالفات التجارية واالقتصــــــ
 التوجهمع    شــــــــياً اوتمالمرحلية،   االتفاقية  من 21 المادة  تفعيل علىاالتفاق الثنائي    إمكانيةالتحكيم الدولي غير وارد بســــــــبب عدم 

  الشـرعية، غير  ممارسـاتها  لكشـف وأ إسـرائيلعلى  الدبلوماسـي أو  السـياسـي الضـغط  لممارسـة الدولية  للمحافل  لالحتكامالفلسـطيني 
  أيةل ربما أكثر من تكون ملزمة إلســـرائيعلى أن  ،الثنائية  تفاقياتاال  إطاربالخيارات القانونية المتاحة خارج    أيضـــاً التفكير   يجدر

ــرائيل في   فكرة  تطرح. وهنا  ثنائية  آلياتأو   اتفاقيات ــدي قانونيًا إلسـ ــاحةالتصـ ــاديةعالقاتها   سـ (اإلقليمية   الدوليةوالتجارية   االقتصـ
  ومنظمةمية، لالدولية (منظمة التجارة العا االقتصـــــــــادية المنظمات  بعض  في عضـــــــــويتها  بموجب القانونية  والتزاماتها) واألوروبية
الخ). يمكن أن تســــــــــــــتند مثل هذه االســــــــــــــتراتيجية    ... بالي،  واتفاقية االقتصــــــــــــــادي،التنمية والتعاون   ومنظمة العالمية، الجـمارك

  من  أخرى ديةاقتصـــــــا  جوانبو  الفلســـــــطينية، التجارة معالقوة القائمة باالحتالل    تعامل أن  مفاده  قانوني أســـــــاس إلىالدبلوماســـــــية 
  .المحافل هذه  في  القانونيةإسرائيل دولة   اللتزاماتانتهاكًا   تشكل  الفلسطيني،  باالقتصاد   تحكمها

 أو  عربية  تجاريةمعاهدات  أو  منظمات إلى  االنضـــــــمام أوفلســـــــطين إبرام عالقات تجارية ثنائية   لدولة  يحقســـــــبيل المثال،  على
  تلكعلى االلتزام بمتطلبات  المقدرة  عدم هويعيق تنفيذها   ما ولكن  منها، بكل الخاصــــــــــة االنضــــــــــمام شــــــــــروطبحســــــــــب    إقليمية،

  :ذكري  فلسطيني تدخلدون أي   المطلقةسرائيلية تحت السيطرة اإل تزال  الكون جميع المسائل التالية  العضوية،أو    االتفاقيات

 .والبحرية والبرية الجوية الموانئالتجاري بواسطة  النقل  عمليات .أ
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 .محدد  نطاق  في إال  تطبق سرائيليةاإل والمقاييس المواصفات . ب
 .والصادرات الواردات  تخليص . ت
 .معها  تجارية  بعالقاتسرائيل إمن دول تتمتع   االستيراد  . ث
 .والضرائب والمكوس الجمارك  جباية . ج
 (ب). و(أ)   وبضائع سلع  قوائماستيراد  إدارة . ح

  منفلسطين  دولةتتمكن   لن الحالية" اللعبة"شروط   أنه بحسب  فهو  شيء، على دلت قد الماضية  25 الـــــــ السنوات   كانت إذا لكن
وهي مسألة    الخلف  إلىوهذا يعود بنا    سرائيلية،إ  بموافقة  إال المطلق  سرائيلياإل  والتحكمالسيطرة   ظل  في  هاليعالقانونية   القيود فك  

  .االتفاق بنود   تعديل على المسبقة سرائيلإ  موافقة

ــ ل  فلسطيني  رسمي توجهحال اعتماد   في بغية تصحيح أوجه الخلل التي   إسرائيل  مع واالقتصادية التجارية  العالقة ملف"تدويل"  ــــــ
  صـــــديقة" مع دول تجارية شـــــراكةتعيق تجارة فلســـــطين الدولية وتحد من حرية قرارها االقتصـــــادي والتنموي، يمكن التفكير ببلورة "

األردن/مصـر/المغرب/السـعودية/غيرها) بصـفتهم أعضـاء في منظمة التجارة العالمية وحتى دون عضـوية فلسـطين في تلك  /تركيا(
المنظمة. يمكن أن تشــــــــكل مثل هذه الشــــــــراكة مدخًال لطرح الملفات الخالفية التي تؤثر ســــــــلبًا على عالقات فلســــــــطين التجارية  

ــرائيل   ،الخارجية ــتحقاق  أماموبالتالي وضــــــع إســــ ــافة   اســــ ــعارها إلىالحفاظ على عالقاتها التجارية مع تلك الدول، باإلضــــ بأن   إشــــ
بالتأكيد. هنا،    تجنبها  تفضـل هي  وٕاعالمية  سـياسـية وتداعيات  عواقب  االقتصـادية العالقة  بتصـحيح الفلسـطينية المطالب لتجاهلها

 لتحريك ملفات طالت المطالبة بمعالجتها.  ياً مجرد التلويح بانتهاج مثل هذه الحملة الدبلوماسية القانونية قد يكون كاف

ــرائيل القانونية في منظمة التجارة العالمية في   إن ــير  اتفاقية  إطارالتزامات إســـــ   تدفقات  بمعاملةتقضـــــــي   2013  لعام التجارة  تيســـــ
ــطينية الخارجية التجارة  تلحق  4.وموثقة  معروفة  القانوني المبدأ لهذا والمتكررة العديدة  انتهاكاتها  بينما  تجارتها،  معاملة  نفس الفلســــ
(مع   إســرائيل مع دبلوماســية  عالقات لديها والتي)  وتركيا واألردن(مصــر  الصــديقة الدول  من عدد   بتجارة أضــراراً االنتهاكات   هذه

  اتالتفــاقيــ  خرقــاً  وتعتبرالعلم أن التجــارة الفلســــــــــــــطينيــة مع االتحــاد األوروبي تتعرض لنفس العقبــات والحواجز غير الجمركيــة، 
ــرائيل ــادية  التجارية إســــ محفل دولي مثل منظمة التجارة   في  هاماً  دوراً  الدول هذه  تلعب أن  يمكن).  االتحاد  ذلك دول مع واالقتصــــ

  :إسرائيل  مع  الموقعة  االتفاقات إلىالعالمية أو ثنائي باالستناد  

  االقتصـادية  الترتيبات  تغييربالعدول عن تمييزها ضـد التجارة الفلسـطينية وب إسـرائيل لمطالبة  اسـتفسـار،  حتى أو  شـكوى،  رفع -
 القائمة؛

 ؛1995لجنة تحكيم بحسب االتفاقية المرحلية لعام    بإنشاءاللجنة االقتصادية المشتركة، أو   بتفعيل المطالبة -
  الخالفات  في للنظرتجارة الدولية) (وهي جهة مختصـــــــــة تديرها غرفة ال الدولية التحكيم  محكمة إلى التوجهإمكانية  دراســـــــــة -

  –التجارية الصـــديقة الشـــركات  -من شـــركائها   ماً مدعو  فلســـطيندولة  طلب  بقبول ســـمحي قد   أنه إال ،الشـــركات  بينالتجارية 
 ("غيابي").  حضوري القراركان   إذا خصوصاً  إلسرائيلملزمة   تكون لن  المحاكم هذه  مثل عن صادرة قرارات  أيةأن  إال

 
ــاقيـــــــة تيســــــــــــــير التجـــــــارة لمنظمـــــــة التجـــــــارة العـــــــالميـــــــة 2015ونكتـــــــاد األ 4 : التزامـــــــات إســــــــــــــرائيـــــــل تجـــــــاه التجـــــــارة الفلســــــــــــــطينيـــــــة."  2013، "اتفـــــ

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2015d2_ar.pdf  
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 الخالصة )و
 .توفرت  حال  في  واألنجع، األسرعهي   به  المتعلقة النزاعات لحل لتعديل االتفاق االقتصادي أو المباشرة  الثنائيةالسبل  إن .1
  وٕاقليميةالعالمية ومن بعدها التفاوض مع دول مجاورة   التجارةمنظمة   مثل  عالميةاالنتظار النضــمام فلســطين لمنظمات  إن .2

ــيادة   يفترض ال  ، و الدوليةمعابرها   أوســـــــــرائيلية الســـــــــتغالل موانئها إموافقة   أو والحدود  المعابر  على نيةالفلســـــــــطيفرض الســـــــ
 .الخطوات هذه لمثلأمام عامل الزمن  الصمود الفلسطيني  االقتصاد   يستطيع

  االتفاق  تعديل أو  بتنفيذ   مطالبتها أو ســــــــرائيلإ مســــــــاءلة  يجعل  والتحكيم النزاعات  حل بخصــــــــوص صــــــــريحة بنود   غياب إن .3
 .مستحيل شبه  للتحكيم دولية  محافل خالل من  االقتصادي

  خالل من،  فلسـطين  مسـاعياالقتصـادي من خالل ضـغط إقليمي ودولي قد يحقق    االتفاقوتعديل   بتنفيذ سـرائيل إمطالبة  إن .4
 .االحتالل  تكلفة  يدفع والذي الدولي الرأي  أمام إحراجها

ينســــجم مع    المحفوف بالمخاطر و ســــرائيل) إالســــياســــي أوًال (وهو مقترح   علىاالقتصــــادي   الشــــق  بتقديم  فلســــطيني  قبول إن .5
 في رفض "السالم االقتصادي". المعلنة الرسميةالفلسطينية  المواقف

عن نموذج االتحاد الجمركي غير المتكافئ  (بعيد   نحو بلورة نظام اقتصـــادي بديل التوجه أوطرف واحد  من  االنفصـــال يعد  .6
  )القانونية الســــياســــاتواالســــتيراد والتصــــدير وغيرها من  والحدود الحد األدنى من الســــيادة على المعابر  يتيحوالمقيد للتنمية،  

 دريجي.وهو االنفكاك الت ي. لذلك يأتي البديل األكثر واقعية في الوقت الحالسياسي  حل دون  واقعي  وغيراليوم  اً مستبعد 

  للنقاش أسئلة

ــادي مرحليا، هل هناك االطبيعة األمر الواقع المتمثلة في التعامل القســـــــــــري مع  ل  بالنظر .1 مكانية قانونية  إتفاق االقتصـــــــــ
 ؟لتحسين أو تغيير هذا االتفاق بما يخدم المصالح الفلسطينية

  فلسطيني  واقتصادي  تجاري  نظام  لبناء  ستراتيجياإل  التوجه  عن  النظر  وبغض  المرحلة،  هذه  في  فلسطينياً   المطلوب  هل .2
 ذلك؟ من أبعد  أو  ،االتفاق  مالمح تعديل أو تطبيق،  تحسين على العمل  مستقل،

ــادي االتفاقآليات    إحياءمحاولة  المجدي  من هل .3 ــية   االقتصــ ــاء المطالبة أوالتفاوضــ   اتفاقية(بحســــب    تحكيم لجنة  بإنشــ
 )؟1995

ــادية مع   هل .4 ــطيني لخوض حملة تدويل األزمة في العالقات االقتصــ ــياســــي ودبلوماســــي وقانوني فلســ ــتعداد ســ هناك اســ
 فلسطين؟  مع االقتصادية  العالقة قواعد   بتغيير  تقبللكي   سرائيلإ على  تأثير  منذلك  عليه  ينطوي  قد   بما االحتالل،

 

  

  


