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 "االقتصادية التفاقية باريس نقدية مراجعة"

  
 الرحيم عبد، القادر الحسيني عبد، قسيس نبيل، الجرباوي تفيدةحليلة،  سمير ):مع حفظ األلقاب(الحضور 

رزق  ،مدني مدمح، يوسفحاتم ، المصري هاني، طهبوب ناصر، عبداهللا سمير، خوري زاهي، ملوح
  .حنان عشراوي، ليلي فيضي ،نوفل الحفيظ عبد نمورة،

 
  .، جوهرة بكرُمظفر، بيسان أبو رقطي روال ":مفتاح"طاقم 

  
  :مقدمة

  
 نيسان في إسرائيل وحكومة الفلسطينية التحرير منظمة بين الموقعة االقتصادية باريس اتفاقية شكلت

 لفترة محدودة لتكون ،وإسرائيل الفلسطينية الوطنية السلطة نبي والتجارية االقتصادية العالقة أساس 1994
 السلطة جاهزية وتحضير تمكين من ،االنتقالية المرحلة في باألساس تهدف وآانت ،سنوات 5 مدتها انتقالية
 ضمن وذلك ،االقتصاديين والنمو البناء في تساعد بيئة وخلق ،مستقلة مؤسسات إنشاء من الفلسطينية الوطنية
 المستقلة الدولة مؤسسة إلدارة الجاهزية لتحقيق اإلسرائيلي الجمرآيو الضريبيو التجاريو النقدي فالغال
 .االنتقالية الفترة انتهاء بعد ما

  
 الفترة ومع انتهاء ،الواقع أرض على االستيطاني التوسعة اإلسرائيلية التي تواصل ي ظل السياسوف
 قد الوقت أن الفلسطينية القيادةأوساط في  ترى ،أوسلو التفاقات ملحقًا التي ُتعتبر تغطيها االتفاقية التي الزمنية
 بنودها أهم على الضوء وتسليط نقديًا قراءتهاهذه الجلسة ل "مفتاح"خصصت  لذا .االتفاقية هذه لمراجعة حان

صة تقديم طلب وخا الفلسطينية الساحة على المستجدات ظل في ودوليًا وإسرائيليًا فلسطينيًا أبعادها في والبحث
 الواقع أرض على تنفيذها وتداعيات االتفاقية تقييم إعادة من ثم، ولالعتراف بدولة فلسطين في األمم المتحدة

إذا آان  ،باريس اتفاقية" إلغاء" حتى أو" تعديل" ب عنين ماذاالمرحلة؟ و هذه في مراجعتها المجدي من وهل
  ذلك مطروحًا أو ممكنًا؟

 
 باريس اتفاق تم البحث في ثحي، توقيعهابت آالظروف التي والالتفاقية و عرضًاوقدم سمير حليلة 

واستعان  ًاانتقالي ًااتفاقناقش  الذي قريع أحمد برئاسة اقتصادي فريق قبل من ،في ذلك الوقت بالتفصيل
 .ومصر األردن مثل خارجية بخبرات

 
 الجمارك مثل العملية المسائل نوقشت ،أوسلو اتفاقات على التوقيع قبل جرت التي باحثاتالم خاللو
. واألردن ومصر لبنان في المرآزية البنوكالعربي و ، وتمت استشارة البنكذلك إلى وما والتأمين والضرائب

، المحدودة الفلسطينيلخبرة الجانب  نظرًا استكشافياً، شهرين مدى على ،المناقشات من األول الجزءفيما آان 
  .1994شباط /فبراير المباحثات الحقيقة بدأت فيلذا ف

 
 إعالن من آجزء اقتصادي اتفاق إلى للتوصل الفلسطينية الخيارات حول ترآز النقاش في حينهو
، والضرائب االستيراد والتصدير مثل :القضايا جملة من مناقشة تمتحيث . االستقاللية من إطار في المبادئ
 الفلسطينية السوق فتح تم طالما الفلسطينية لمنتجاتا أمام اإلسرائيلية السوق لفتحإسرائيل على استعداد  وآانت
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 الفلسطينيين بين وحدالم الجمرآي الغالف على النهاية في االتفاق وتم. اإلسرائيلية المنتجاتأمام 
الحقة، ألن  مرحلة في بشأنها فقد اتفق على التفاوض العملة أما مسألة .مع قوائم استثناء محددة واإلسرائيليين

  .الرمزي السيادي اهودور اإلسرائيلية العملة على السلبي اتأثيره بسببها تإسرائيل عارض
  

 اآمي لتوسيع الصالحيات تدريجيًا،النهج التر الفلسطينيون اتخذ ،اتفاقًا مرحليًااالتفاق آان  أنوبما 
 ،المتبادل التأمينآ: القضايا من العديدمناقشة حيث تمت  ،ضمن شروط وحدالم الجمرآي الغالف وجاء

 لدخول والفلسطينية اإلسرائيلية منتجاتلل سمحبحيث ُي واحدة سوقوإيجاد ، والزراعة ،والصناعة، والسياحة
. ثالث طرف مع، والتجارة الخارجية المباشرة وغير المباشرة الضرائبو، بحرية البعض بعضهم أراضي
فيما استثني ، اإلسرائيلية مواصفاتلل خاضع الجمرآيغالف ال ضمن المنتجات إدخال فإن، ذلك على وعالوة

 العبور نقاط خالل منالفلسطيني  الشعب الحتياجات وفقًا كميات محددةب ستدخل التي السلع قوائممن ذلك 
إال بشكل  لكن ذلك لم يحدث ،أشهر ستة آل قوائمال واتفق على إعادة مراجعة هذه. اإلسرائيلية الدولية أو
  .محدود

   
 أخرى  فرق بدأتولكن  ، (JEC)االتفاق على لإلشراف المشترآة االقتصادية اللجنة إنشاء تموقد 

، إضافة للجنة الشؤون المدنية التي ناقشت بالتوازي متخصصة وزارات من على القضايا االقتصادية تعمل
هناك فصل ما بين اللجنة آان مأسسة االنفصال حيث ما أدى إلى  .عددًا من القضايا االقتصادية أيضًا

  .من جهة أخرى والحكومة والوزارات واألجهزة األمنية من جهة  (JEC)االقتصادية
  

في إحدى الجلسات  أولمرت إيهودوُسئل . جهت االتفاقية بكثير من االنتقاداتُوو ،1999 عام بعد
قضايا الحل  حل يتم أن قبل جديد اقتصادي اتفاق حول التفاوض الفلسطينيين على يجب لماذا ،التفاوضية
   .لخإ ،القدس ،الحدود: النهائي

 
 :النقاش

 
وما إذا آان ذلك سيخدم  الحالي اشكله فياالتفاقية  لتغيير سانحة فرصة وجود إمكانية نوقشت

 جميعلى عدم وجود مرجعية ثابتة تلزم ع ،الحضور من العديد اتفقفيما . الفلسطينيين في الوقت الراهن
  .بالقرارات االقتصادية المتفق عليها جهاتال
 

 ما فقط للفلسطينيين واقدم اإلسرائيليين نأل ،البدايةمنصفة منذ  لم تكنأن االتفاقية  إلى وتمت اإلشارة
 طوال الفترة الماضية تخلوا عن الفلسطينيين أنآما . ثالث طرف قبل من التحكيم واورفضهم به، " واسمح"

االتفاقية  تإذ تحدث رسميةلا فلسطينيةال عملةال موضوع على سبيل المثال ،حقوقهم التي ضمنتها االتفاقية بعض
وعدم استغالل  ،بينما استخدمت السلطة عمليًا عملة الشيكل باألساس ،استخدام ثالث عمالت متداولةعن 

  .المستوردة لبعض السلعالكوتا 
 

متوائمة  غيرتي آانت أيضًا وال ،قوائم السلع االستثنائية الواردةوهي  تفاقيةاال في أخرى مشكلة ثمة
في آل األحوال آان و .ع االحتياجات الحقيقية للفلسطينيين، حيث ُوضعت القوائم فيها بشكل غير مدروسم
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 الواردات ثلثي ،المثال سبيل على. الهامش الُمعطى لهم من ستفيدواي لم أنهمباالنتقاد الموجه للفلسطينيين 
  .إسرائيل من اليوم هي الفلسطينية

 
 باالستيراد تسمح لم إسرائيل أن، منها حقيقة تفاقيةلال مجحفةال نبالجوابأمثلة أخرى على  ستشهدوُا

تم  ،األحوال جميع فيو. معها دبلوماسية عالقات تقيم ال أنها بحجة واإلسالمية العربية بعض الدول من
   .كآذلم تعد صالحة هي ، ألنها تشكل جزءًا من اتفاقية لاليوم للحياة قابلة تعد لم تفاقيةاال أن على اإلجماع

  
وقد ُأثير نقاش حول جدوى طرح أي نوع من االتفاقات االقتصادية القابلة للحياة والمتكافئة في حين 
أن الفلسطينيين مازالوا يعيشون تحت حكم االحتالل، نظرًا إلى أن سلطات االحتالل تتحكم بكل شيء وتتخذ 

. ، والضريبة، وما إلى ذلكقرارات أحادية الجانب، وتتحكم في الصادرات والواردات، وفي الجمارك
إمكانية  دراسةوفي هذا السياق تم  ،فاالتفاقيات المعمول بها ينبغي أن تكون قابلة للتطبيق بين دولة وأخرى
  .على ضوء التطورات الراهنة وقف العمل بكل االلتزامات السياسية واألمنية واالقتصادية مع إسرائيل

 
اتفاقية باريس االقتصادية وأي اتفاق أضحت  ،2002عام الفلسطينية  ألراضيلإسرائيل  اجتياح ومع

المطلوب هو ف .في آامل قواه االحتاللوبقي  تفاقية انتهىلال الزمني الجدولف. سياسي مجرد حبر على ورق
دخل بسهولة إلينا بينما فالسلع اإلسرائيلية ت .الفلسطينية عالقة متكافئة اإلسرائيليةجعل العالقة االقتصادية 

   . ال تدخل وال تسوق بسهولة في السوق اإلسرائيلية بضائعنا
  

تمت اإلشارة إلى أن بعد أن حولت إسرائيل اقتصادها إلى اقتصاد تكنولوجي إلكتروني متطور، و
أنها لم تعد تريد الفلسطينيين آشريك اقتصادي وبالتالي ال تريد تقديم أي  2002أعلنت في عام إسرائيل 

بدًال من الغرب  )لدول العربيةأي ل( لشرقنحو ا تحويلهم إلى اقتصاد ينظرا تريد ألنه .تسهيالت اقتصادية لهم
لكن في -. المستوى المعيشي للفلسطينيين خفض أجل من) نولوجيًا وصناعيًاكتوالدول المتطورة  إسرائيل(

 .-الفوائدبعض  تحقيقعمل الكثير و تكنولوجي يمكنظل تقدم 
  

 :التوصيات
 

مع وزارات وهيئات  مستقل بشكل تعمل التي واللجان العالقات شبكة يمتقي إلعادة حاجة هناك .1
  .دون إطار رسمي موحد ينظم العملية إسرائيلية رسمية

 ،الخاص والقطاع الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسسات بين العالقة تعزز داخليه إجراءات تنظيم .2
 فيه لما ،الفلسطيني الخاص القطاع مع رالمباش بالتعامل اإلسرائيلي للجانب مفتوحًا الباب ترك وعدم
  . ابينه الثقة وعدم اإلرباك من جو وخلق الفلسطينية للمؤسسات إضعاف من

، تفاقاال تنفيذ، قادرة على التوسط لالدولية األطراف تآان إذا ما ومعرفة االقتصادي الوضع تقييم .3
 في تكمن المشكلة أن خاصة .ينهائال حللل لتوصلإلى حين ا مع اإلسرائيليين التفاوض من بدًال

 تعديل إلى يحتاج وهذا ،االقتصادي باريس برتوآول تطبيق في إسرائيل وضعتها التي اآلليات
 باب فتح دون باريس برتوآول عليها نص التي والمبادئ الدولية المعايير مع لتتناسب اآلليات

 .معها المفاوضات



[ عامة سياسات جلسة ]  2011 نوفمبر /لثانياتشرين  2

 

4 

 

على  إسرائيل" موافقة" دون انتظار ،الفلسطيني قتصاداال تعزيز بهدف ،االتفاقية عربيًا نطاق توسيع .4
 االستثمار، والضريبي االزدواج أخرى، ومنع بلدان مع ثنائية اتفاقات الدخول فيوسياستنا التجارية، 

  .المشترك
آفاق  ات، والدخول فيالحصول على ما يناسبنا من واردحرية التحرك، من أجل  عن البحث .5

نفسها عنا بجدار  عزلتات ويأخلت باالتفاق قد إسرائيل أن بما ثالث طرف معأخرى  اقتصادية
   .فاصل، األمر الذي يحول دون تبادل السلع معها

بما فيها تجميد  االتفاقية انتهاآات بشأن ومالحقتها قضائيًا إسرائيل ضد قانونية خطوات اتخاذ .6
 والتعاون التنمية نظمةوم العالمية الجمارك ومنظمة، ، عبر منظمة التجارة العالميةاألموال

 الجنايات محكمة فيها بما واإلسرائيلية، الدولية والمحاآم الدولية التحكيم ومؤسسات ،االقتصادي
 .اليونسكو لمنظمة فلسطين انضمام بعد اصةخ الدولية

اعتبار أن إسرائيل  ،المثال سبيل على ،بالتزاماتها الوفاء على إسرائيل إلجبار األطراف الدوليةض ح .7
 .الجمرآية للسلطة عائداتال تحويل وقف خالل من علنت الحربأ

 من مفاوضات غير مجدية، وذلك في الدخول دون من االقتصادي االستقرار لتحقيق سبل إيجاد .8
وخلق الحدود االفتراضية آطريقة للتحكم ، الثالثة واألطراف الدولية المنظمات مع العالقات: خالل
 القطاع عالقة وتعزيزالحدود،  على الفعلي الحاجة للتواجد ، دونواإليرادات جماركتجارة والبال

  .معامالته إلنهاء اإلسرائيلي للجانب اللجوء دون الفلسطينية بمؤسساته الخاص
ة يالحكوم المؤسسات مطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية إعادة لملمة وضبط العالقات بين .9

 .الموضوعومراجعة آلية الرقابة على هذا  ،وإسرائيل
حول اتفاقية  المفاوضات معها، وعدم فتح باب من توقيع االتفاقيات سرائيل بدًالمع إتنظيم العالقات  .10

  .الراهن باريس، وخاصة في ضوء االستعصاء السياسي
 االقتصادية، العالقات ذلك في بما الثنائية، القضايا تشمل أن ينبغي ال النهائي الوضع مفاوضات نإ .11

 .لدولة دولة أساس على المبني التفاوض قاعدة توفر لحين تترك نأ ينبغي والتي
 
  

**************  
 
  


