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 ملخص:
اآلليات والبرامج التي انتهجها االتحاد األوروبي في دعم فلسطين  العالقات التجارية الفلسطينية األوروبية والتعرف على واقع تبيانلى تهدف هذه الدراسة إ        

طبيعة على القطاعات واألنشطة االقتصادية واإلنتاجية وبالتالي االطالع على حجم الدعم التجاري األوروبي لفلسطين من خالل التعرف على سلوك و  ذلك وأثر
صوصية فلسطين عن باقي األوروبية الفلسطينية وأهم البنود التي شملتها وما خ االقتصادية تطورها. كما سيتم دراسة واقع الشراكةمدى و  بين الطريفينالعالقات 

 الدول المتوسطية.
مع االتحاد األوروبي خالل الفترة من عام  الخارجية التجارة طرأت على التي المتغيرات أبرز تحليل في الوصفي المنهج أسلوب استخدام تمولتحقيق أغراض الدراسة 

 .السابقة واألدبيات األفكار بكل الدراسة إلثراء هذا المجال في الصادرة واإلحصاءات والتقارير الدراسات بأحدث حيث تم االستعانة .2014حتى عام  1994
أنه في الفترة التي كان فيها معدل التبادل التجاري في أحسن أحواله جاء ذلك في ظل توفر األجواء وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها؛         

وما تكبده االقتصاد  المستمرةمن تحسن أداء الدعم التجاري األوروبي، إال أن الحصار واالعتداءات اإلسرائيلية  المناسبة والتفاؤل السياسي، ويتبين أنه بالرغم
خطوط وآليات اتفاقيات و  ما تم االستفادة منه منوحسب ما تم استكشافه يتبين أن الفلسطيني من خسائر قد يفسر التباطؤ الواضح في معدالت النمو االقتصادي. 

وذلك بسبب اإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية خاصة ما يتعلق بتقييد النشاط التجاري  ال زال دون المستوى المطلوب األوروبية الفلسطينيةالتعاون والجوار والشراكة 
 .ة األوروبيةالفلسطيني ةاالقتصادي العالقات ال يتالءم مع الفرضية القائلة بأن اتفاقية الشراكة األوروبية الفلسطينية هي المؤثر الوحيد فيوهذا 

 الكلمات المفتاحية:
الدعم األوروبي – الشراكة األوروبية الفلسطينية –الحصار اإلسرائيلي  -االتحاد األوروبي  –السلطة الفلسطينية  –العالقات التجارية الفلسطينية األوروبية   

 

Palestinian European Trade Relations "Reality of Partnership" 

Akram Fares abu Jamee 

Abstract:  
This study aims at unveiling the reality of Palestinian-European trade relations and at identifying the mechanisms 

and programs pursued by the European Union to support Palestinian territories. This research studies the impact on economic 

sectors, productive activities and the access to European trade support for Palestinians by identifying the behavior and the 

nature of relations between the two sides and the extent of its development. The study revealed the reality of the Palestinian 

European Economic Partnership and the most important items that express the priority given to Palestine.  

The research manipulates the descriptive analysis approach, it shows the size and nature of changes in the foreign Palestinian 

trade with the European Union during the period from 1994 until 2014. It makes use of the latest studies, ideas, previous 

literature analysis, reports and statistics issued in this area to enrich the study. 
The study revealed some significant findings: the period in which commercial exchange rate is at best came in line with the 

availability of an appropriate atmosphere and political optimism. Despite the improved performance of the European support, 
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the Israeli siege and enormous losses of the Palestinian economy might explain the noticeable deceleration in the economic 

growth rates of the last years. 

The results unveiled also that the agreements, lines of donations, mechanisms of cooperation, the European Neighbourhood 

agreement. are still below the required level due to the Israeli arbitrary measures, particularly with regard to restricted 

commercial activity. And this is not consistent with the hypothesis that the Palestinian-European partnership agreement is the 

only influential item in Palestinian-European economic relations. 

Keywords: Palestinian-European trade relations – Palestinian Authority – European Union – Israeli siege - Palestinian-

European partnership - European support. 

 مقدمة
كان دفع السلطة  ماو الدول فهي أحد أهم مكونات الناتج المحلي تعتبر التجارة الخارجية ركيزة مهمة الستنهاض 

ال هدفا وطنيا طموحا للتخلص ولو بشكل محدود من دائها التجاري إلتحسين أباتجاه عقد اتفاقات دولية واقليمية  الفلسطينية
وروبية فكان من ضمن هذه االتفاقات اتفاقية الشراكة األ ،سرائيلياإل االحتاللدولة االرتباط التجاري الشبه تام مع براثم 

وما تالها من تفاهمات، والتي يعتبرها البعض مفصال مهما في تحسين األداء  1997العام التي تم توقيعها الفلسطينية 
أن  األخيراألوروبي حيث يعتبر  اداالتححيث جاءت في سياق اعتبارات اقليمية ودولية وفي مقدمتها  الفلسطينيالتجاري 

 إيجاد في دعمه لفلسطين يرتكز بشكل أساسي على أهمية تقوية كيان السلطة الفلسطينية في الصمود من خالل اإلسهام

 مبدأ التبادل التجاري وخاصة فتح األسواق األوروبية للصادرات الفلسطينية ضمن المناسبة لتشجيع واإلجراءات السياسات

 يحقق بما التجاري الميزان في الخلل لغرض تصحيح الفلسطينية والتنموية ماشى ذلك مع السياسيات االقتصاديةالتعاون ليت

 إلسرائيل.  االقتصادية التخلص من التبعية
لمساعدات والتي اات األوروبية المتتالية لبرنامج في سياق اآللي لقد جاءت االتفاقات التجارية األوربية الفلسطينية

شملت مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والتي هدفت إلى تحقيق تحسن ملموس وسريع في األوضاع المعيشية 
تأثرت قد  االتفاقات والمساعداتللفلسطينيين إال أنه وحسب دراسات عدة أجريت في هذا السياق، خلصت إلى أن هذه 

كما أن أثر الدعم التجاري األوروبي كان من الممكن أن يكون عملية السلمية. بشكل كبير بالتطورات السياسية وظروف ال
فعالية مميزة على عدة صعد اقتصادية وتمكين المجتمع الفلسطيني لوال العوائق والظروف القائمة باألراضي الفلسطينية  ذو

اإلدارية منها أو اإلجرائية باإلضافة إلى السياسات التعسفية اإلسرائيلية من حصار وا غالق للمعابر وتدمير للبنى التحتية 
 د االقتصاد الفلسطيني أكبر قدر من الخسائر.وتجريف لألراضي بذرائع أمنية ما كب

 أهمية الدراسة: 
ح الدور الذي لعبه االتحاد األوروبي من خالل برامج الدعم والشراكة ومدى التأثير يتتمثل أهمية الدراسة في توض

ي كيفية االستفادة على أداء االقتصاد الفلسطيني ودعم قطاعاته المختلفة تقدم الدراسة خطوطا استرشاديه لصانعي القرار ف
القصوى من االتفاقيات الخارجية المبرمة مع السلطة الوطنية، كما وتساهم هذه الدراسة في إثراء الدراسات االقتصادية 

 العلمية المتعلقة بالعالقات التجارية الفلسطينية األوروبية.
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 : أهداف الدراسة
بية طبيعة العالقة االقتصادية الفلسطينية األورو على ضوء أهمية الدراسة فإن البحث يهدف إلى التعرف على 

دراسة تأثير و  األوروبيةالتي حالت دون االستفادة من االمتيازات التجارية تحديد المعيقات ومراحل تطورها، باإلضافة إلى 
وروبية بالمناخ االطالع على مدى تأثر مسار المساعدات األ وبالتاليى التنمية في األراضي الفلسطينية الدعم األوروبي عل

 القائم في فلسطين.جرائي واإلالسياسي 
 ستة أقسام مرتبة كالتالي: سيتم تناول موضوع البحث من خالل تقسيمه إلى  هيكل الدراسة:

مع المجموعات الدولية بما  التجارة الخارجيةحجم بما يشمل التعرف على  الواقع التجاري في فلسطينالقسم األول يتناول 
وأهم البنود األوروبية الفلسطينية  االقتصادية الشراكة واقعوالذي سيتم فيه استعراض القسم الثاني  يليهوروبي، االتحاد األ فيها

التي شملتها وخصوصية فلسطين عن باقي الدول المتوسطية، وسنعمل من خالل القسم الثالث إلى التعرف على طبيعة 
التجاري الفلسطيني مع االتحاد الميزان  واقع حيث استعراضالدعم التجاري األوروبي لألراضي الفلسطينية ليأتي القسم الرابع 

لى االتحاد األوروبي، هذا وسيخصص القسم الخامس الستعراض  حجمتقييم  وبالتاليوروبي األ الصادرات والواردات من وا 
القسم السادس حيث االمتيازات التجارية األوروبية ومدى تأثرها بالتداخالت االقتصادية الفلسطينية اإلسرائيلية، ليأتي ختاما 

 خاتمة البحث مشتملة على أهم النتائج والتوصيات.
  الفلسطينيالتجاري  الواقع

 في العجز تفاقم في أساسي سبب إلى الصادرات للواردات العالية النسبة جانب إلى الخارج على االنفتاح يعتبر

جراءات االحتالل تراجع القطاع تواجه العوائق التي وعكست التجاري الفلسطيني، الميزان وبالتالي  اإلنتاجية القدرة الخاص وا 
(. 12،ص2012)األونكتاد،لصادراتووجهة ل للواردات كمصدر إلسرائيل األراضي الفلسطينيةتبعية ل نظًرا الصادرات ضعف

في ى االستيراد وخصوًصا من إسرائيل واالعتماد المفرط علضعف هيكل الصادرات  إلى التجاري كما يدل ارتفاع العجز
فكلما ارتفعت نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي . (16،ص2005غياب سياسة اقتصادية واضحة)زعرب،ظل 

االقتصاد لالنكشاف ما يجعله عرضة للتقلبات الخارجية فنجد أن نسبة التجارة الخارجية مع إسرائيل اإلجمالي كلما تعرض 
بمواد البناء خاصة ما يتعلق االقتصاد الفلسطيني على إسرائيل وباعتماد  مدى يبرزما  طاغية على التجارة الخارجية

، ثم األردن، ثم باقي الدول العربية ثم المجموعة األمريكية والدول ةاألوروبي المجموعةديد وخالفه تليها حالسمنت و كاإل
 (. 13، ص2001األسيوية)عبد الرازق وآخرون، 

 بالمليون دوالر امريكي  2014للعام  على المستوى الدولي مقارنة بإسرائيل : إجمالي قيمة الصادرات والواردات الفلسطينية(1)جدول 
 حجم التبادل التجاري صافي الميزان التجاري إجمالي قيمة الصادرات إجمالي قيمة الواردات المؤشرات 

 6,626,916 - 4,939,482 943,717 5,683,199 التبادل التجاري مع العالم

 4,750 - 3,167 792 3,958 التبادل التجاري مع اسرائيل

 ، احصاءات التجارة الخارجية. رام هللا ـ فلسطين2016على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  مستنداالمصدر: إعداد الباحث 

 التجارة إجمالي % من72 نسبته ما 2014 عام في شكلت إسرائيل التجارة معأن  يظهر (1الجدول رقم )وحسب 

 التجاري العجز من الصادرات الفلسطينية وبذلك يكون %84 تستوعب ما نسبته اإلسرائيلية األسواق نجد أن، فالفلسطينية

اإلجمالي، وبالتالي احتمالية التأثر الكبير  المحلي الناتج من %30العجز اإلجمالي  من %65إسرائيل  مع الفلسطيني
مليار  5حوالي  2014عام  الفلسطينية هذا وقد بلغ إجمالي الواردات. التجارية واإلجراءات اإلسرائيليةبالدورات والتقلبات 

 نفس العام. منمليون دوالر أمريكي  943.7 في حين بلغت الصادراتمليون دوالر أمريكي  683و
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حتى العام  1996ويجدر اإلشارة هنا إلى أن العجز المتراكم في الميزان التجاري الفلسطيني بلغ منذ العام 
(،  من ناحية أخرى فقد شكلت 2013)غضية،(1)ارًا مع "إسرائيل" وحدهاملي 25مليار دوالر، منها  38، حوالي 2012

الضرائب والرسوم الجمركية على التجارة الخارجية من مجموع اإليرادات العامة خالل الفترة  –مساهمة اإليرادات الخارجية 
نب اإليرادات العامة في % سنويًا، مما يشير إلى زيادة االعتماد على االستيراد في دعم جا70( حوالي 1997-2010)

 (. 30،ص2006الموازنة والتي يعاد استخدامها لتمويل الواردات )الصوراني،

 األوروبية الفلسطينية االقتصادية الشراكة واقع
بوضع سياسات تهدف إلى إعطاء مفهوم األوروبي ظهر مفهوم المتوسطية في بداية السبعينات حيث قام االتحاد 

هذه السياسات هو خلق منطقة آمنة ومستقرة  أولوياتأهم  فكانالبحر األبيض المتوسط، وشرق شامل للدول الواقعة جنوب 
توقيع بعض  1976حتى  1972من عام الفترة الممتدة  فشهدتإضافة إلى كيفية ضمان وصول النفط والغاز إلى أوروبا، 

بدأ مرحلة التعاون في العديد من مجاالت التجارة والمنتجات الزراعية والمنتجات النصف مصنعة إضافة  لنةً االتفاقيات مع
وعند التطرق إلى دراسة واقع الشراكة  (.295، ص2013)العرباوي،الطرفينإلى التحويالت المالية والقروض بين 

 االقتصادية األوروبية ال بد من الوقوف على بعض المفاهيم ذات العالقة؛ 

  :مفاهيم التعاون، الشراكة واالندماج .1

نقصد بالتعاون تكاثف الدول المعنية للعمل على حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية  مفهوم التعاون:
قافية واإلنسانية وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس ليأتي في سياق أهداف أو مقاصد األمم. كما نقصد به والث

)عربي، فات الموجودة بين دولتين أو أكثراالرتباط والتنسيق في ميدان معين أو في مجاالت متعددة، لغرض تقليص االختال
2013.)  

األداة التي من خاللها يتم الربط بين الدول عن طريق إبرام اتفاقيات دولية تتعلق بالتبادل  تلكيقصد بها  مفهوم الشراكة:
تنفيذ سياسات األطراف من أجل تحقيق درجة مالئمة تسمح بالدخول  التجاري، االقتصادي، الثقافي والعلمي، وتهدف إلى

(. ويعتبر 2013)عربي، حة وتحقيق المصالح المشتركةالمتافي التكامل والعمل المشترك على استغالل اإلمكانيات والموارد 
بالصيغة اآلتية "نظام يجمع المتعاملين االقتصاديين  1987مفهوم الشراكة مفهوما حديثا لم يظهر إال في سنة 

واالجتماعيين"، وفي مجال العالقات الدولية فإن أصل استعمال كلمة شراكة تم ألول مرة من طرف مؤتمر األمم المتحدة 
 .(47،ص2011)زكري،تفي نهاية الثمانينا تجارة والتنميةلل

يعتبر من أعلى مراحل عملية التكامل وآخرها، و يقصد بها قدرة أي مجموعة كانت أن تأكد عزمها حول :  مفهوم االندماج
ومتقدم من التالحم تقليص كل الفوارق واالختالفات البينية، وتوحيد جهودها من أجل تجسيد الصالح العام في مستوى عالي 

بين الدول األعضاء، لتشكيل جهاز مركزي واحد تسلم له السيادة المطلقة وله شخصيته المعنوية الجديدة. ليتبع بإجراءات 
إعادة الهيكلة السياسية والقانونية للنظام العام، لتنحصر وتتوحد بموجبه إرادات الدول في وحدة واحدة يمكن أن تصل إلى 

ري في كل المجاالت والقطاعات؛ االقتصادية، السياسية، االجتماعية، الثقافية والعسكرية)عربي، توحد سياسي ودستو 
2013.) 

                                                           
بتقديم وأوصت دراسة أعدتها جمعية االقتصاديين الفلسطينيين بتكليف من مؤسسة "فريدريش ناومان" األلمانية" وعرضت نتائجها في ندوة بالبيرة،  جاء ذلك في 1

حدهما فلسطيني أ اقتصاديينكيانين بين  إذ أنه تم، ""غير منطقي والذي اعتبرته اتفاقا ضد الخروقات اإلسرائيلية لـ"بروتوكول باريس الدولي شكوى إلى مجلس األمن
مليار دوالر، إضافة الى الفوارق الكبيرة بين  216مليارات دوالر سنويًا، واقتصاد إسرائيلي قوي حجمه  10ضعيف جدًا ال يتجاوز حجم الناتج المحلي اإلجمالي فيه 

 http://www.alzaytouna.net/permalink/46463.html,7/7/2013 للمزيد من االطالع أنظر الموقع اإللكتروني: ."هيكلي االقتصادين
 

http://www.alzaytouna.net/permalink/46463.html
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سياق أنه يأتي في نظريا وضع فلسطين  أن يصنفويرى الباحث أنه وبناء على المفاهيم السابقة من الممكن 
هو ما بين مرحلتي التعاون والشراكة، يختلف فاألمر فواقع حال  على ةالحالة المعبرة أكثر والمرتكز مرحلة الشراكة، أما 

النشاطات التي تصب في معالجة القضايا الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية طبيعة  التعاونمفهوم من يستدل ف
اكة فقد جاء إبرام والثقافية واإلنسانية وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية في األراضي الفلسطينية، أما ما يتعلق بالشر 

منعطفا مهما على مستوى العالقات  1997الجانبين األوروبي والفلسطيني على إتفاقية الشراكة األوروبية المتوسطية عام 
الثنائية وهو بمثابة دفعة قانونية وركيزة اقتصادية مهمة تطمح للمساهمة في تحسين الواقع االقتصادي الفلسطيني وتنمية 

ولكن يبقى ذلك مرهونا بالمناخ السياسي واألمني القائم على األرض والذي ساهم في تحجيم هذه القطاعات المختلفة 
ولالطالع أكثر على ما تم التوصل إليه من بنود وامتيازات اتفاقية الشراكة المبرمة ال بد من إعطاء نبذة  االتفاقية وبنودها.

مؤتمر برشلونة من المحاور التي ارتكز عليها ومثلت عن مسار العالقات األوروبية المتوسطية وما تمخض عنه في 
 األرضية التي استند عليها في ابرام االتفاقيات الثنائية بين االتحاد األوروبي مع دول جنوب وشرق المتوسط. 

 مسار العالقات األوروبية المتوسطية ومؤتمر برشلونة:  .2
لمناقشة القضايا االقتصادية بينما وجدته دول جنوب  مناسبال القالبوروبية األنظر الالحوار من وجهة  أُعتبر

شهدت  فقدوشرق المتوسط وخاصة الدول العربية مدخال لمناقشة األمور السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، 
، 1963المنطقة األورومتوسطية اتفاقيات تعاون جزئية تم أبرامها على مر عقود سابقة، كان أهمها: مع تركيا في العام 

من ناحية أخرى، دفع انضمام و . 1973األوروبي في العام  –، والحوار العربي1973، وقبرص 1972ومالطا في العام 
لور إال في ولم تبدأ فكرة الشراكة األورومتوسطية بالتب وفد العربي مقياسا مهما للتفاوض،منظمة التحرير الفلسطينية إلى ال

سبانيا، وثيقة سميت " بالسياسة المتوسطية االتحاد األوروبي عندما أصدر 1992عام  يطاليا وا  ، تحت تأثير فرنسا وا 
المتجددة " التي شملت جوانب عديدة من التعاون المالي ودعم اإلصالحات البنيوية لدول جنوب البحر األبيض المتوسط 

صالح اقتصاديين)تركماني،   (. 2004والبدء بسياسة انفتاح وا 
والعالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بين االتحاد األوروبي وشركائه وفي إطار جامع للتفاهمات 

المؤتمر األورومتوسطي الذي يعتبر نقطة  1995نوفمبر العام  28-27المتوسطيين انعقد في مدينة برشلونة يومي 
لسطينية، لبنان، مالطا، الجزائر، مصر، قبرص، األردن، السلطة الف: ضملي (2)االنطالق لمسار الشراكة األورومتوسطية

المؤتمر على ثالث محاور أساسية ترَجمت ارتكز  حيث(. 114،ص2012يا، إسرائيل)بهلولي،المغرب، سوريا، تونس، ترك
 :CANNES,1995(3))أهمية الشراكة بين طرفي الحوض المتوسط وهي كاآلتي ) 

  

                                                           
 تبر منطقةن مفهوم المتوسطية الذي استعمل من خالل هذه الشراكة لم يخضع إلى المعيار الجغرافي للمنطقة فاستبعاد دولة متوسطية كليبيا، والتي تعمن الواضح أ 2

ول الخليج بحجة انتمائها إستراتيجية بالنسبة إلى االتحاد األوروبي، وضم دولة مثل األردن وهي ال تطل أبدا على البحر األبيض المتوسط، في الوقت الذي تستبعد د
، وعن إمكانية 2004قية في مايو إلى منطقة غير متوسطية، الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن هوية المشروع أيضا بانضمام األعضاء العشرة من أوروبا الشر 

متوسطية المنعقدة على إثر إعالن برشلونة تتم بين طرفين، ضفة شمالية وأخرى جنوبية، لكن –انضمام دول أخرى، والظاهر في هذا المؤتمر أن الشراكة األورو
سرائيل تتميز خرى يصعب تصنيفها مثل تركيا، إسرائيل قبرص ومالطا، خاصة تركيأحقيقة األمر أنها تضم دوال  بعالقات إقليمية خاصة مع الدول العربية،  انا وا 

 العربية للحكم على نجاحها أو فشلها.–اإلسرائيلية والعالقات التركية–متوسطية مرهونة وبدرجة كبيرة بمدى تحسين العالقات العربية–وكأن الشراكة األورو
 (309، ص2013)العرباوي،

 :1995يونيو  27و  26 بية في مدينة كان بفرنسا الفترة؛و بير على استنتاجات الجلسة األور اعتمد هذا الجزء من الدراسة بشكل ك 3
PRESIDENCY CONCLUSIONS,  CANNES EUROPEAN COUNCIL, 26 and 27 JUNE 1995 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00211-C.EN5.htm 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/00211-C.EN5.htm
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 المشاركة السياسية واألمنية  1.2

رساء سيادة القانون، والتي تشكل عناصر االستقرار لمنطقة البحر األبيض  وتشمل احترام الحريات األساسية وا 
المتوسط كله واعتماد بعض المبادئ المقبولة للجميع والتي سوف تضمن استقرار المنطقة والعالقات بين الدول، وتشمل هذه 

 أخذ بعين االعتبار الخصائص الثقافية الُمحددة للمنطقة. المبادرة حوارا مع دول جنوب وشرق المتوسط، وسوف ت
 االقتصادية والمالية  المشاركة 2.2

الهدف منها هو بناء منطقة ازدهار مشترك ضمن خطة عمل تحدد اإلطار واألولويات والترتيبات للشراكة وكان 
لاللتزامات الناشئة عن منظمة التجارة من أجل إنشاء منطقة اقتصادية أورومتوسطية على أساس التجارة الحرة وفقا 

 العالمية، وتلزم الشركاء النظر في اآلثار المترتبة على إنشاء منطقة التجارة الحرة وكذلك تطوير مجاالت التنمية االقتصادية
وسط ال يمكن والموارد والبنية التحتية. وفي هذا السياق، أكد االتحاد األوروبي أن المساعدات إلى منطقة البحر األبيض المت

أن تكون بديال عن بذل جهود كبيرة من قبل البلدان المعنية لتحسين أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية، فالتحديث 
االقتصادي المطلوب يحتاج إلى زيادة كبيرة من التعاون المالي، لتعزيز القوى االقتصادية المحلية للدفع باتجاه إحداث تنمية 

 اية، سيتم التشديد بشكل خاص على االستثمار في القطاع الخاص، كعامل قوي لتطوير المنطقة.مستدامة. وتحقيقا لهذه الغ
 المشاركة الثقافية واالنسانية 2.2

الغرض من هذه المشاركة هو تشجيع التبادالت بين المجتمعات المدنية، على أساس التعاون الالمركزي، وكان 
واالجتهاد لتحقيق مزيدا  ،واإلعالم، وجماعات السكان المهاجرين والصحة والتركيز على التعليم والتدريب والشباب والثقافة

من التعاون في مجال الشؤون الداخلية والعدل، مع العمل على وجه الخصوص لمكافحة االتجار بالمخدرات واإلرهاب 
 والجريمة الدولية. 

بناء على ما سبق، يتبين أن اتفاقية الشراكة األوروبية المتوسطية ليست مجرد اتفاقيات اقتصادية فحسب، فبالرغم 
إطالق حوار  سعت إلى االتفاقياتهذه من أن معظم ردود األفعال عليها اقتصر على تناول البعد االقتصادي، إال أن 

القتصادي والنقدي، ووضع ضوابط لحركة المعامالت وتبادل السلع سياسي بين األطراف المعنية وتحديد أشكال التعاون ا
والخدمات ورؤوس األموال، وكذلك التعاون في مجاالت أخرى عديدة ومتنوعة مثل: غسيل األموال، ومكافحة المخدرات، 

والتي أدرجت بنصها  ومكافحة اإلرهاب، والتعاون اإلقليمي، والهجرة، والبيئة. فقد نصت المادة األولى من اتفاقية الشراكة
 (:4، ص2004)نافعة، التاليةاألهداف  تقريبا في كل االتفاقات التي وّقعت مع الدول العربية على

  توفير إطار مالئم لحوار سياسي. - 1
  التحرير المطرد للتجارة في السلع والخدمات ورؤوس األموال.  - 2
  تدعيم وتنمية عالقات اقتصادية واجتماعية متوازنة. - 3
  المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية. - 4
  تشجيع التعاون اإلقليمي من أجل ترسيخ التعايش السلمي واالستقرار االقتصادي والسياسي. - 5
 التعاون في المجاالت األخرى ذات االهتمام المشترك.  - 6

% 2وتجدر االشارة إلى أنه رغم اهتمام االتحاد األوروبي بدول الجنوب نجد أن االستثمارات األوروبية لم تتجاوز 
كما أن  1995عام ولم تتغير مدة الخمس سنوات منذ من جملة استثماراته في العالم، وتعتبر هذه النسبة منخفضة جدا 

% من واردتها 46% من صادرات الدول العربية كان يقابلها 25ا فإن المبادالت التجارية بين دول التكتل لم تتطور كثير 
على  2000التي تأتي من دول االتحاد األوروبي، وقد ركز المجتمعون في القمة الصناعية األوروبية المتوسطية العام 

رساء مبدأ التوازن ا القتصادي بين ضفتي أهمية اإلصالحات االقتصادية في دول جنوب المتوسط كأرضية لنجاح الشراكة وا 
(، 2، ص2000)نوفل،ت التشريعية والتخفيف من الحواجزالمتوسط باإلضافة إلى التبادل الحر والتصحيح الهيكلي للمؤسسا
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فمن ناحية تعتبر الشراكة األوروبية المتوسطية خطوة هامة وضرورية في طريق تنمية وتوطيد أواصر العالقات العربية 
حقيق المصالح العربية المشتركة والتأكيد على وجود عالقة وثيقة بين نجاح العملية السلمية في ومن ناحية أخرى تاألوروبية 

الشرق األوسط ونجاح عملية برشلونه نظرا للعالقة الوثيقة بين تحقيق السالم واألمن واالستقرار في حوض البحر األبيض 
اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية)عبد هللا، األهرام المتوسط وتحقيق السالم العادل والشامل في إطار الصراع العربي 

 (.1/4/2002الرقمي،

 اتفاقية الشراكة األوروبية الفلسطينية للمرحلة االنتقالية .2
 خاللها من بمبادرة دعت األوروبية المجموعة قامت جاء توقيع السلطة الوطنية الفلسطينية على اتفاقية الشراكة بعد أن

 إلى فلسطين النضمام فلسطيني أوروبي حوار إلى بدء الفلسطينية التحرير منظمة ممثلها عبر الفلسطينية الوطنية السلطة

إلى اتفاق وصف  1996المتوسطية ليتوصل خالله الطرفان األوروبي والفلسطيني في نهاية العام  األوروبية الشراكة عملية
 هو كما 2010عام  تحقيقها يتم المتوسط شاطئي على حرة تجارة منطقة إقامة حول إعالن برشلونة أساس بالمرحلي على

 األوروبي االتحاد بين المبرمة ما االتفاقية بقانونية ورغم تشكيك إسرائيل .(1، ص2000لها)وزارة االقتصاد الوطني، مخطط

 اتفاقيات في الدخول من الفلسطينية ةيمنع السلط والذي اتفاق أوسلو ال تنسجم مع بحجة أنها 1997 التحرير عام ومنظمة

ومعروفه)بني فضل،  واضحة جغرافية بوالية يتمتعان كيانين أو دولتين بين تعقد الشراكة الموقعة اتفاقية وأن مستقلة، تجارية
(، إال أنه نجد أن أهم ما يميز هذه االتفاقية أنها تعاملت مع السلطة الفلسطينية معاملة المثل كأي دولة 173، ص 2009

كاملة وقعت على اتفاقية الشراكة، ليلقي ذلك بظالله على سياسة االتحاد األوروبي فيما بعد في  متوسطية أخرى ذات سيادة
قرارات عملية داعمة للفلسطينيين أهمها قرار منع استيراد منتجات المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي الضفة 

إسرائيل تمتعت بوضع خاص دون غيرها من الدول (. في المقابل نجد أن 43، ص2002الغربية وقطاع غزة)عبد الرازق،
المتوسطية خاصة فيما يتعلق بالعالقات االقتصادية مع االتحاد األوروبي، فإسرائيل ترتبط باتفاقية منطقة التجارة الحرة منذ 

ت سخية بعد فترة انتقالية اكتسبت خاللها الصادرات اإلسرائيلية بتفضيال 1989وفعلت بشكل كامل العام  1975العام 
ومميزة حيث أن االتفاقية تؤمن دخوال وتبادال حرا للمنتجات الصناعية بين الطرفين على أساس تماثلي في حين تم معاملة 

، 2000المنتجات الزراعية من حيث األساس مثلها مثل الصادرات الزراعية الواردة من الدول المتوسطية األخرى)كنفاني، 
 (. 4ص

 (4):اتفاقية الشراكة األوروبية الفلسطينيةأهم مالمح وبنود  1.2
االتفاقية األوروبية الفلسطينية من ست أقسام وثالث مالحق وثالث بروتوكوالت وعشرة إعالنات، كما  تكونت

 األوروبية المجموعة ويشمل الجزء األساسي من االتفاقية والذي يتعلق بترتيبات التجارة الحرة والتعاون المالي على قيام

يتم بموجبها السماح  2010 عام نهاية تتعدى ال انتقالية فترة تدريجيا خالل الحرة للتجارة منطقة بإنشاء الفلسطينية ةوالسلط
 إجراءات أو أية جمركية رسوم بدون غزة الغربية وقطاع الضفة ومنشأها األوروبية المجموعة تستوردها التي البضائع بإدخال

 البنود التالية:األثر. وذلك حسب  نفس لها يكون أخرى
 يمنحها الطرفان إضافية امتيازات بشأن تقرر أن الفلسطينية والسلطة األوروبية المجموعة من المشتركة للجنة يمكن -

 .متبادل أساس على البعض لبعضهما

                                                           

وبية ومنظمة التحرير ور وروبية المتوسطية االنتقالية للتجارة والتعاون بين المجموعة األاعتمد هذا الجزء من الدراسة على ملخص اتفاقية الشراكة األ4 
 .الفلسطينية الصناعية الزراعية الغرف التجارية اتحادنظر موقع أالفلسطينية 

chambers.org/Portals/0/Agreement/2.pdf-www.pal 

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pal-chambers.org%2F&ei=DvjxUuX6J4uThgf_ooCQBA&usg=AFQjCNEoOC7_1yl2uyawN8FM46JvVpbWAA&bvm=bv.60799247,d.ZG4
http://www.pal-chambers.org/Portals/0/Agreement/2.pdf
http://www.pal-chambers.org/Portals/0/Agreement/2.pdf
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 خالف المنتجات غزة وقطاع الغربية والضفة األوروبية المجموعة منشأها صناعية منتجات على االتفاقية تنطبق -

 ويجوز 2 قائمة 9 ملحق األوروبية، انظر المجموعة إنشاء بموجبها تم التي للمعاهدة 2 قائمة 9 ملحق في المدونة

 طيلة 2 قائمة 9 ملحق في الواردة المذكورة المنتجات على جمركية رسوم تحصيل في تستمر أن الفلسطينية للسلطة

  /1.1996/7في بها المعمول الرسوم تلك من أعلى تكون ال أن بشرط األثر نفس لها رسوم أية أو االتفاقية مدة
 منشأها المنتجات التي على السوقية القيمة من  25%عن تزيد ال ضرائبية رسوما تفرض أن الفلسطينية للسلطة يجوز -

 إلغاء ويتم غزة، وقطاع الضفة الغربية إلى استيرادها يتم والتي 3 قائمة 10 ملحق في المذكورة األوروبية المجموعة في

 المدة تمدد لم ما االتفاقية، مفعول من سريان سنوات خمس مرور بعد آليا تلغى حتى وبالتدريج نسبيا الرسوم هذه

 اإلجمالي من 15% عن المستوردة للسلع القيمة الكلية تجاوز عدم وبشرط أطول، مدة المشكلة اللجنة من بتفويض

  .متوفر إحصاءات ضوء على المنصرم العام خالل األوروبيالمنشأ  ذات الصناعية المنتجات من للواردات الكلي
 غزة وقطاع الغربية الضفة إلى الواردات على تنطبق والتي األثر نفس لها أخرى رسوم وأية الجمركية الرسوم إلغاء -

 (.9،10في الملحقين ) المذكورة المنتجات خالف األوروبية المجموعة ومنشأها
 إذا زراعي مصنفة كعنصر زراعية الصناعية منتجات المنتجات على بالحفاظ ستمرت أن األوروبية المجموعة تستطيع -

 غزة. وقطاع الغربية الضفة في منشأها كان

 السمكية الزراعة والمنتجات مجال في تدريجيا لتجاربهم أكبر تحرير على الفلسطينية والسلطة األوروبية المجموعة تعمل -

 .الطرفين لصالح

 الواردة ( للترتيبات1،2) رقم بروتوكول قوائم في والمدونة الفلسطيني أو األوروبي المنشأ ذات الزراعية المنتجات تخضع -

 الطرفين. من استيرادها لدى البروتوكول في

 على العمليات األثر نفس لها أخرى إجراءات أية إدخال أو الواردات على بالكمية تتعلق جديدة قيود إدخال يتم لن -

 .غزة وقطاع الغربية والضفة األوروبية المجموعة بين التجارية

 مباشر التمييز بشكل على تعتمد أن شأنها من داخلية مالية طبيعة ذات ممارسة أو إجراء أي اتخاذ عن األطراف تحجم -

 . الثاني الطرف أراضي في منشأها مشابهة ومنتجات طرف منتجات بين مباشر غير أو

 حرة مناطق تجارية أو جمركية اتحادات إلقامة بترتيبات يتعلق فيما المشتركة اللجنة داخل األطراف بين التشاور يجري -

 لالتحاد منتمياً  كان وخاصة إذا ثالثة بلدان مع بهم الخاصة التجارية بسياستهم متعلقة أخرى رئيسة مواضيع بشأن أو

 . األوروبي

 أساس على الموجودة البضائع أو والصادرات الواردات على القيود أو الحظر يمنع ما االتفاقية في يوجد هذا وال

 الثروة حماية ومن النباتات أو والحيوانات اإلنسان صحة وحياة حماية من العام األمن أو العامة، السياسة العامة، اآلداب

 بالذهب تتعلق لوائح من أو والتجارية والصناعية الفكرية الملكية ومن حماية أثرية، أو تاريخية قيمة لها التي الوطنية

 .األطراف بين التجارة على مقنع قيد أو العشوائي للتمييز وسيلة يشكال القيود لن تلك أو الحظر وهذا والفضة،

 بيئة الصناعة وخلق وتنويع لتحديث جهودها في الفلسطينية السلطة دعم إلى الطرفين بين الصناعي التعاون كما ويهدف

الطرفيين. والعمل  من االقتصاديين العاملين بين التعاون خالل تسهيل من وذلك الصناعي وللنمو الخاص للقطاع مناسبة
 سياسات ودعم الصناعة وتحديثها ولتطوير مفتوح اقتصاد في والمنافسة الصناعية بالسياسة الخاص التعاون على تسهيل

 الصناعة وتطوير يفيد بما التكنولوجيا، ونقل واالبتكار والتطوير البحث وتعزيز الخارجية والمعابر والصادرات اإلنتاج تنويع

 الصناعة لمصلحة المخاطر ذات المالية التسهيالت إلى الوصول شأنها وتسهيل ورفع للصناعة المطلوبة البشرية المصادر

للمنتجات  بالنسبة الجمركي لإلعفاء متبادلة معاملة والتعاون التجارة حول المرحلية الشراكة اتفاقية الفلسطينية. هذا وتمنح



  

9 

 

 المستوردة يمنح المنتجات األوروبي االتحاد فإن الزراعية، بالمنتجات يتعلق فيما أما ،(5)المنشأ بقواعد تلتزم التي الصناعية

 الزراعية المنتجات على الشيء نفسه المخفضة، ويسري التعريفة أو الجمركي االعفاء معاملة الحصص نظام ضمن

 (2013,حرة. معاملة المنتج تمنح التي المنشأ شهادة تدعي غزة وقطاع الغربية الضفة إلى األوروبي االتحاد من المستوردة
(European, Commission  ويمكن القول أن اتفاقية الشراكة األوروبية الفلسطينية قد توافقت مع معظم المعايير الدولية

(، كما أنها جاءت متناغمة مع بداية المرحلة االنتقالية والتي تميزت بتوقيع السلطة الفلسطينية 32، ص2005)الجعفري،
العديد من االتفاقيات االقتصادية مع بعض الدول من بينها؛ الواليات المتحدة األمريكية ودول اإلفتا، وكان قد سبقها بالطبع 

  (.69ص، 2006)الصوراني،1994اتفاقية باريس االقتصادية عام 

توقيع فلسطين على اتفاقية الشراكة لم يكن ذا جدوى كبيرة رغم  فيوفي المحصلة يجد بعض الخبراء والمحللين 
في السعر فقط، مر ال يمكن حصره إال أن األالتي منحت للمنتج الفلسطيني الذي يتمتع بميزات تنافسية جيدة  االمتيازات

خاصة وب، (6)السوق األوروبية وزنا ملموسا قياسا بحجم شكل تالمنتجات الفلسطينية لن  كما أن ولكن في الجودة والنوعية
على مستوى التصديرية والذي يعتبر وزنه النسبي صغيرا  في الحصةقطاع الزراعة في فلسطين هو المساهم األكبر  أن
. ومن زاوية (23/11/2011االقتصادية، )موسى، الحياة كبيرة الضافة اإليضيف  الوبالتالي الفلسطيني لناتج اإلجمالي ا

االتفاقية أمام االقتصاد الفلسطيني النفتاحه أمام األسواق العالمية وتنوع الشركاء ذهبت آراء أخرى  إلى أهمية هذه أخرى 
 (.32، ص2005)الجعفري،وهات االقتصادية للوضع الفلسطينيالتجاريين خارج الستار اإلسرائيلي رغم االقرار بالتش

الباحث أنه مما ال شك فيه أن اتفاقيات الشراكة التي تم إبرامها بين االتحاد األوروبي وبعض الدول ويرى 
المتوسطية ومن بينها فلسطين، رغم اختالف هذه االتفاقات من حيث الشكل والمضمون لكل دولة عن األخرى من حيث 

ال أنه يأخذ عليها أنها أعطت االتحاد األوروبي إيلية، ستهدفة، واالمتيازات التفضمستوى وحجم الدعم المقدم والقطاعات الم
فرصة لينفرد بتحديد حجم وطبيعة الدعم والمعونة وتوقيت صرفها متى يشاء أو حتى تجميدها، لتجعل من الدول الشريكة 

 مجرد متلق للمساعدات لحاجتها لها وال تملك حتى الحق في تعديل شروطها أو قيمتها.

 األوروبي لفلسطين بين الواقع والشراكةالدعم التجاري 
الشريك التجاري  تعتبر التجارة الخارجية أحد الموارد الرئيسة المهمة للدول المتوسطية حيث يعد االتحاد األوروبي

.  وبالرغم من تواتر الحديث على تخفيض الحواجز Enpi-Info, 2013))(7)السلع والخدمات  الرئيسي لها في تجارة
أما الجانب  ،للتجارة فإن الجانب األكثر أهمية في التحرير اإلقليمي للمبادالت قد يتمثل في تنشيط االستثمارالمعرقلة 

اإليجابي الذي قد يستفيد منه المستثمر المحلي فيتمثل في اختالف كلف عوامل اإلنتاج )مثال األجور المتدنية( في المنطقة 

                                                           
 آلياً  عليه الحصول تم المنتج يكن لم إذا .الضفة الغربية في مزروع(  أو )مستخرج كليا عليه الحصول تم قد المنتج يكون أن يجب األوروبية، المنشأ لقواعد وفقا 5

 كالتالي: محددة. وفق طرق ومحددة كافية ومعالجات لتحويالت المنشأ ذات غير المواد تخضع أن يجب ثالث(، طرف )مصدره
 أن يخضع المنتج إلى تغيير  في تصنيف التعريفة الجمركية وفقا لقوائم تحويل معرفة مسبقا. -

ي الضفة الغربية وقطاع غزة ، االتحاد األوروبي ويمكن القول أن الغسيل والتعبئة والتجميع البسيط لألجزاء تعتبر أن يخضع المنتج إلى عمليات محددة تتم ف -
 تحويالت ومعالجات غير كافية الستخدام مواد أو منتجات غير ذات منشأ.

اد كمدخالت ذات منشأ في صنع منتج جديد يسري الشيء نفسه في حال استخدام مواد منشأها االتحاد األوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة تعتبر هذه المو  -
ذات منشأ يجب  على المنتجات الفلسطينية المستخدمة كمدخالت في االتحاد األوروبي من أجل ايجاد القواعد المطبقة على منتج محدد عند استخدام مواد غير

 تج المعني عند القيام باالستفسارات.خانات من النظام الموحد للمن 6على المنتج االشارة إلى رمز مكون من 
 .23/11/2011خ لقاء جريدة الحياة االقتصادية الفلسطينية مع د. احمد مجدالني وزير العمل القائم بأعمال وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية، بتاري 6
 info.eu/index.php-http://enpiأنظر موقع الشراكة والجوار األوروبي على الرابط    7
 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://enpi-info.eu/index.php
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كما أن المستثمرين من بلدان أخرى سيجدون حوافز  ،إلجراءات التمييزواختيار االستثمار في بلد شريك دون التعرض 
 (. 4، ص2009إضافية في انفتاح األسواق اإلقليمية لترويج البضائع المصنعة)المركز اإلسالمي لتنمية التجارة،

المنطقة  ن تجارة% م50أما على صعيد العالقات التجارية بين االتحاد األوروبي والشركاء المتوسطيين نجد أن أكثر من 
االتحاد األوروبي تسهيالت تعفي الواردات  %، ويقدم70مع االتحاد األوروبي وتتجاوز نسبة الصادرات لبعض الشركاء  تتم

الصناعية من الدول المتوسطية من الرسوم الجمركية فيما تعمل البلدان الشريكة في الوقت نفسه على إلغاء الرسوم بشكل 
أحد األهداف الرئيسة   2010منطقة التبادل التجاري الحر في  صناعية من االتحاد. ويمثل قيامتدرجي إزاء الواردات ال

وكذلك في ما بين بلدان الضفة للشراكة بما يضمن أكبر قدر من التبادل الحر بين االتحاد األوروبي والمنطقة المتوسطية 
وتشير  ،مطردا االجنوبية لحوض البحر األبيض المتوسط. وسجلت العالقات األوروبية المتوسطية في مجال التجارة نمو 

% نسبة 4في مقابل  2000% منذ العام 10بأن الصادرات المتوسطية إلى السوق األوروبية ارتفعت بنسبة  اإلحصاءات
مليار يورو في  127بلغ إجمالي المبادالت مع االتحاد األوروبي قيمة كما زيادة الواردات من االتحاد في الفترة نفسها، 

وهذا ما دفع بعض الخبراء  .(Enpi-Info, 2013)لالتحاد% من إجمالي التجارة الخارجية 5، أي ما يمثل نسبة 2007
االقتصاديين إلى إظهار مخاوفهم في أن استبدال االتفاقيات السابقة التي تشمل امتيازات غير تبادلية باتفاقيات تجارة حرة 

 (. 20، ص2000)كنفاني،تبادلية جديدة قد ينتج عنه تدهور في أحوال الدول المتوسطية على األقل في المدى القصير
وعلى نطاق فلسطين نجد أن تدفق المساعدات األوروبية عبر القنوات واآلليات المحددة وضمن البرامج المتنوعة 

العالقات التجارية الفلسطينية األوروبية تطورا ملحوظا إثر التوقيع على اتفاقية التعاون والتجارة حيث تطور حجم  تشهد
( وألكثر من سبعة أضعاف خالل األعوام 1998-1997الضعف ما بين العامين ) الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا إلى

نتيجة الظروف  2007حتى منتصف العام  2006( لتتأثر العالقات التجارية بين الطرفين مع بداية العام 2002-2005)
تجاري  صغر شريكوتعد السلطة الوطنية أ(. 1، ص2010)عبد الكريم، بعد االنتخابات والتي سادت آنذاكالسياسية 

بالسوق األوروبية والتي تعتبر سوقا كبيرة جدا مع حجم استهالك هائل )موسى،  لالتحاد األوروبي في المنطقة إذا ما قورنت
في إعطاء فرصة لالقتصاد الفلسطيني في فتح األوروبي وقد أسهم االتفاق الفلسطيني  (.23/11/2011الحياة االقتصادية، 

إلى المستوى لم يرقى التبادل التجاري  رغم أن هذااألسواق األوروبية أمام المنتجات الفلسطينية المعفاة من الرسوم، 
 المطلوب وقد يعزى ذلك إلى عدم تطرق االتفاق إلى استخدام االتحاد األوروبي نفوذه لدى دولة االحتالل بضرورة توفير

الواردات  وحيث أن .(43، ص2002)عبد الرازق، الضمانات الالزمة لتدفق السلع بين الطرفين األوروبي والفلسطيني
السلعية الفلسطينية كانت تمر عبر الوسيط االسرائيلي صاحب الوكالة وبالتالي تعود عليه الفائدة األكبر بحكم وكالته 

ا منذ تنفيذ بروتوكول باريس االقتصادي، حيث سمح للشركات ر نسبيً الواقع قد تغينجد أن  كذلكوسيطرته على األرض، 
المحلية الحصول على وكاالت مستقلة في ظل عدم عدالة وحرية العمل يضاف لذلك االحتكارات على بعض السلع 

  (.75-72،ص2006االستراتيجية)الصوراني، 
واالتحاد األوروبي، إال أنه كان هناك  الوطنيةوبالرغم من تواضع حجم التبادل التجاري الحالي بين السلطة 
في ستراسبورغ بفرنسا على اتفاق يعفي  2010ارتياحا فلسطينيا بمصادقة البرلمان األوروبي أواخر أيلول من العام 

الفلسطينية إلى دول االتحاد من الرسوم حيث تسمح االتفاقية بتصدير المنتجات الزراعية والسمكية  الصادرات الغذائية
)موسى، واستثمارية مهمة  الفلسطينية إلى االتحاد األوروبي مباشرة ما يمنحها أكثر من مدلول أساسي وتبعات اقتصادية

ففي خطوة لتعزيز وتشجيع الواردات الفلسطينية أعلن االتحاد األوروبي في  (.23/11/2011الحياة االقتصادية، 
واردات المنتجات الزراعية واألسماك الفلسطينية لمدة تصل إلى  ، أنه سيقوم بإلغاء الرسوم الجمركية على22/12/2010

 عشر سنوات في خطوة تهدف لدعم االقتصاد الفلسطيني. 

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/free_trade_area.htm
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من المتوقع أن "في بيان أنه  روجر وايتعلى لسان المتحدث باسمها  المفوضية األوروبية جاء تأكيد وفي ذات السياق
رغم علمنا  "اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل زيادة الصادراتيدعم فتح أسواق االتحاد األوروبي بصورة أكبر 

  "بأن المنشأ الحقيقي للمنتجات يمثل مشكلة محتملة، ولذا سنراقب ذلك عن كثب
لى البضائع إنتجات الفلسطينية فقط، في إشارة بالدرجة األولى إلى دعم المهدف هذا االتفاق وبالتالي نجد أن 

الغذائية المنتجة في المستوطنات اإلسرائيلية، والتي كانت تستفيد في السابق من االمتيازات التي يقدمها االتحاد األوروبي 
 . (22/12/2010)رويترز، للفلسطينيين 

لمالي "تسهيل التجارة الفلسطينية هو عنصر حاسم في عملية بناء الدولة والذي يأتي في سياق الدعم السياسي وا
 "لالتحاد األوروبي، وهذا االتفاق هو تعبير ملموس عن دعمنا"

 (8)كاثرين اشتون  
يتم  التي الصناعات لبعض بتوفير بعض الحماية االتفاقية سمحت هذه وبرأي بعض االقتصاديين الفلسطينيين فقد

 الحماية اختراق من لتمكينها االستثناءات الفلسطينية بعض الزراعية السلع ومنح مؤقت ناشئة ولو بشكل أنها عليها االتفاق

 فرغم صغر حجم القطاع الزراعي وضعف مساهمته في الناتج (.35، ص2003)نصر هللا، للمنتجات الزراعية األوروبية

 جديدة فالمنتجات االتفاقية قد تساهم في تشجيع االستثمار في هذا القطاع وفق أسس القومي اإلجمالي فالمكانة التي تتيحها
خاصة في المجال الزراعي حيث إمكانية توفير  لسطينية تتميز بقدرتها التنافسية العالية في األسواق العالمية عموما،الف

قباال عالميا، وعلى سبيل المثال ال الحصر توفر  خضار شتوية في وقت تشح فيه في أغلب دول االتحاد وتجد تسويقا وا 
  (.23/11/2011الحياة االقتصادية، )موسى، ميزة تنافسية في الزيتون وزيت الزيتون

 الميزان التجاري الفلسطيني مع االتحاد األوروبي .1

يمثل الميزان التجاري الفرق بين  حيثتبرز أهمية التجارة الخارجية في مدى تأثيرها على الناتج المحلي اإلجمالي، 
 – السلعية كاآلتي: )الصادرات التجاري الميزان رصيد قيمة الصادرات وقيمة الواردات من السلع والخدمات. ويظهر

 التجاري( الميزان رصيد = السلعية الواردات
يكون الميزان التجاري فائضا أما اذا كانت الواردات أعلى من  السلعية الواردات تفوق السلعية كانت الصادرات فإذا

تجاري في حالة توازن عندما تتساوى الصادرات ففي هذه الحالة يكون الميزان التجاري في حالة عجز ويكون الميزان ال
الصادرات مع الواردات، وليس من الصحيح القول دائما أنه يجب أن يكون هناك فائضا في الميزان التجاري في صالح 
الدولة أو أن العجز هو في غير صالح الدولة فالمطلوب معرفة األهمية النسبية للميزان التجاري في ميزان الحساب 

 (.69، ص2010)رزق،تي تحقق في ظلها الفائض أو العجزباإلضافة إلى الظروف االقتصادية ال (9)الجاري
  

                                                           
8 European Union opens up its market to Palestinian exports, Brussels, 13 April 2011,  

 en.htm?locale=en-11-release_IP-http://europa.eu/rapid/press_475أنظر الموقع االلكتروني  
 

 خدمة مثل الخدمات من والواردات تتضمن الصادرات والتي المنظورة غير المعامالت رصيد -2 التجاريالميزان  رصيد -1أجزاء: أربع من الحساب هذا يتكون 9

تقدمها  التي سواء واالعانات والمنح الهبات تمثل والتي واحد طرف المعامالت من رصيد  -3 وغيرها، المالية والخدمات والتعليم والتأمين والسياحة واالتصاالت النقل
 الخارج. إلى أو الخارج من محولة كانت سواء عوائد االستثمارات -4 . الخارج من عليها تحصل أو الدولة

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-475_en.htm?locale=en
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 دوالر باأللف (  2014-1996(: الواردات والصادرات السلعية بين فلسطين واالتحاد األوروبي للفترة )1شكل )

2016المصدر: إعداد الباحث معتمدا على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   

 
 الفترة خالل المرصودة السلعية الصادرات قيمة أنالمستند على الجدول الملحق بالدراسة  (1الشكل رقم ) من ويتضح

شهدت الصادرات السلعية إلى االتحاد األوروبي ارتفاعا حيث  دوالر مليون 486و مليار حوالي بلغت( 1996-1999)
% أي أن معدل الزيادة بلغ عشرة أضعاف عما كان عليه عام 1116.7بنسبة نمو وصلت إلى  1997واضحا وكبيرا عام 

الت مليون دوالر وقد يعزى ذلك إلى ما وفرته إتفاقية الشراكة األوروبية الفلسطينية من تسهي 2.981بالغة حوالي  1996
تجارية للفلسطينيين من تخفيض الرسوم الجمركية وتفضيالت المنتجات الزراعية التي كان لها مكانة مميزة في النشاط 

% على التوالي 15% و43.2( بنسب متفاوتة 1999-1998االقتصادي الفلسطيني ليتلو ذلك انخفاضا خالل السنوات )
 الصادرات بعدها لتنخفض دوالر مليون 637و مليار 9 حوالي الواردات بلغت المقابل فيمليون دوالر  1.5بالغة ما مقداره 

% 269.2ما نسبته  2002لتصبح نسبة االرتفاع عام  (2003-2000) للفترة وذلك منهما لكل% 20 بحوالي والواردات
 مليار 7 حوالي إلى والواردات دوالر، مليون 211و مليار حوالي إلى الصادرات لتصل مليون دوالر 9.14حيث بلغت 

 السيطرة يصعب خارجية عوامل إلى الفلسطينية السلعية للصادرات التنافسية القدرة تراجع يعزى وقد دوالر مليون 732و
 وعدم المحلية اإلنتاجية القاعدة وضعف جهة، من واالغالق الحصار ظروف أهمها الفلسطيني االقتصاد في بها والتحكم

 مما والعالمية، اإلقليمية األسواق في أو إسرائيل في سواء جديدة تنافسية أسواق إلىالولوج  من الفلسطينية المنتجات قدرة
 إلى انخفاضها يعزى فقد الواردات صعيد على أما الفلسطينية، الصادرات أداء على الخارجية العوامل تأثير الستمرار يشير

 الفترة خالل اإلجمالي المحلي الناتج إلى السلعية الواردات نسبة بلغت وقد اإلسرائيلي، والحصار اإلغالق سياسات
 وارتفاع المحلي، الطلب بتلبية يتعلق فيما المحلية اإلنتاجية القدرة ضعف عن يعبر ما% 56 حوالي( 2003 –1993)

 نسبة ارتفعت حيث( والحكومي الخاص) لالستهالك الواردات على االعتماد زيادة على عالوة أخرى، جهة من الشرائية القوة
 –1995) الفترة خالل% 60 من ألكثر( 1994 – 1988) الفترة خالل% 40 من لالستهالك السلعية الواردات
 النقد سلطة)2004 عام تقريبا النسبة نفس إلى ،2003 عام% 41 إلى وانخفضت ،(133ص ،2000الجعفري،()1998

 دوالر مليون 527و المليار حد لتصل% 21 بنسبة( 2007-2004) الفترة الصادرات وارتفعت هذا(. 2005 الفلسطينية،
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باستثناء  دوالر مليون 732و مليار 7 حوالي لتبلغ% 43 بنسبة الفترة نفس عن ملحوظ بشكل ارتفعت الواردات نأ لنجد
%، وقد يعزى ذلك إلى الظروف السياسية التي سادت آنذاك 75بنسبة مئوية بلغت حوالي  2006عام  التراجع الكبير

واإلحجام الدولي بما فيه األوروبي عن التعامل مع حكومة تمثلها حركة حماس، لنجد في العام الذي يليه ارتفاعا ملحوظا 
ن دوالر، ويأتي ذلك بعد التحول الواضح في مسار مليو  18% حيث بلغت 519.1ونوعيا في الصادرات الفلسطينية بنسبة 

السياسة األوروبية في سياق القبول الدولي بمبادرة اللجنة الرباعية بالتعامل مع السلطة الفلسطينية ممثلة بمؤسسة الرئاسة 
 نسبته ما إلى (2011-2008) الفترة في االرتفاع نسبة بعدها لتنخفض عبر اآللية الدولية المؤقتة وما تالها من تسهيالت

 نسبة بالغة الفلسطينية للصادرات ملحوظا نموا شهدت التي الفترة وهي دوالر مليون 246و مليار 15 يعادل ما% 38
بما نسبته الصادرات تراجعا واضحا  (2009-2008وقد شهدت الفترة ) .دوالر مليون 372و مليار 2 حوالي أي% 55

والحرب التي شنتها إسرائيل على األراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة % وقد يرجع ذلك إلى الحصار 41% و54.1
 بنسبة 2010عام  في األوروبي دول االتحاد إلى ، لتتعافى بعدها الصادرات2009وبداية عام  2008نهاية عام 

يا في ( تطورا ايجاب2014-2011وتظهر الفترة )كما  دوالر.  مليون 9.9 حيث بلغت 2009عام  مع مقارنة  %110.6
مليون  20لتصل إلى  2011مليون دوالر عام  15حجم التبادل التجاري الفلسطيني األوروبي حيث تطورت الصادرات من 

مليون دوالر وهي أقى  516حوالي  2014مليون دوالر بلغت عام  497دوالر في المقابل نجد أن الواردات بعدما كانت 
 درجة بلغها التبادل التجاري بين الطرفين.

( أن 2الشكل رقم ) من يتضحالفلسطينية اتجاه االتحاد األوروبي والواردات على صعيد التوزيع القطاعي للصادرات أما 
% من 45نسبة المواد الغذائية والحيوانات الحية تحتل أعلى نسبة مقارنة بأنواع الصادرات األخرى، حيت شكلت ما نسبته 

لك صادرات المواد الخام والمواد غير الصالحة لألكل باستثناء الوقود والتي إجمالي الصادرات الفلسطينية، يتلوها بعد ذ
%، لتكون 11%، لتأتي بعدها المواد الكيميائية والمواد ذات الصلة بنسبة 29تشكل نسبتها من إجمالي الصادرات حوالي 

وزعا على كل من السلع والبضائع % م5%، ليكون ما نسبته 9حصة الزيوت والدهون والشموع الحيوانية والنباتية ما نسبة 
 المصنعة المتنوعة واآلالت ومعدات النقل والمعامالت على التوالي.

 بالنسبة المئوية 2014إلى االتحاد األوروبي لعام (: التوزيع القطاعي للصادرات الفلسطينية 2شكل )

 
 EUROSTAT  ،2016المصدر: إعداد الباحث مستندا على بينات المركز االحصائي األوروبي 
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 الواردات السلعية من االتحاد األوروبي .2
حيث بلغت  1996عنها في عام  1997% عام 22.3ارتفعت الواردات الفلسطينية من االتحاد األوروبي بنسبة 

 526% بالغة حوالي 108.3إلى  1999لترتفع النسبة بعد ذلك بشكل واضح عام ( 1رقم ) شكلمليون دوالر  196.594
% عام 43.2مليون دوالر لتكون بذلك أعلى نسبة لحجم الواردات من االتحاد األوروبي لتنخفض بعدها نسبة الواردات ب 

ليون دوالر هذا وقد م 391.6% بالغة حوالي 31بنسبة  2001مليون دوالر، ثم  لترتفع عام  298.7حيث بلغت  2000
( انخفاضا ملموسا مقارنة بباقي السنوات لنجد أن الواردات عاودت االرتفاع في األعوام 2003-2002شهدت األعوام )

 2006% على التوالي، كما نجد أنه وعلى غرار االنخفاض الذي شهده عام 22.2% و 27.4( بنسبة 2004-2005)
جرائية صاحب هذا االنخفاض تراجعا آخر على مستوى  في مجال الصادرات لما شهده هذا العام من ظروف سياسية وا 

 268.873% فقط حيث بلغت 5.1حجم الواردات ولكن ليس بنفس النسبة حيث كانت نسبة االنخفاض في الواردات 
دها مليون دوالر، ليستمر بع 300% لتبلغ قيمة الواردات حوالي 11.3ارتفاعا بنسبة  2007مليون دوالر، ليشهد عام 

 .2012مليون دوالر عام  490.8عند ( مستقرا 2011-2009االرتفاع خالل الفترة التالية )

 بالنسبة المئوية 2014من االتحاد األوروبي للعام (: التوزيع القطاعي للواردات الفلسطينية 2شكل )

 
 EUROSTAT  ،2016المصدر: إعداد الباحث مستندا على بينات المركز االحصائي األوروبي 

 2012وعلى صعيد التوزيع القطاعي للواردات الفلسطينية من االتحاد األوروبي عام  (2الشكل رقم )وحسب 
فنالحظ أن اآلالت والمعدات ووسائل النقل قد طغت على نوعية وطبيعة الواردات الفلسطينية من االتحاد األوروبي لتحتل 

% ثم السلع والبضائع المصنعة 18لصلة بنسبة % من إجمالي الواردات، يتلوها المواد الكيميائية والمواد ذات ا59ما نسبته 
الوقود % على واردات 2%، ليوزع ما نسبته 9% ويأتي بعدها المواد الغذائية والمواد الحية بنسبة 12المتنوعة بنسبة 

 المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات العالقة والمعامالت.
لدول النامية فإن من األسباب الرئيسية في قصور االقتصاديين فيما يتعلق بالتبادل التجاري ل تحليالتوحسب 

الصادرات تعود في أن الكميات المنتجة بهدف التصدير ليست كافية كما أن أسعارها غير تنافسية وليس لديها القدرة على 
على المالءمة والتطوير بما يتماشى مع السوق الدولية، وعلى مستوى الواردات نجد أن هناك اعتماد كبير لهذه الدول 

االستيراد من الخارج بشكل متزايد لدى ليس المطلوب العمل على احالل البدائل فقط بل يجب أن تحوير وموائمة االقتصاد 
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القومي لمواجهة الظروف الخارجية في األسواق العالمية بإجراء تحوالت هيكلية في القطاعات االنتاجية 
 (.275، ص1991واالستثمارية)جيرونيالم، 

 
 التجارية األوروبية ومدى تأثرها بالتداخالت االقتصادية الفلسطينية اإلسرائيليةاالمتيازات 

من مصلحة االقتصاد هي إن التوسع وتطوير العالقات االقتصادية والتجارية الفلسطينية مع دول العالم 
األراضي الفلسطينية، نجد أن الفلسطيني، فعلى صعيد الشراكة األوروبية الفلسطينية وفي ظل الوضع االقتصادي القائم في 

السعي إلى الدفع باتجاه إقرار االتحاد األوروبي بخصوصية االقتصاد الفلسطيني والعمل على منحه امتيازات تفضيلية 
أصبح أولوية لما يعانيه من تشوهات هيكلية كنتيجة للممارسات االسرائيلية على أن تكون فترة السماح لهذه االمتيازات ال 

سنوات باإلضافة الى أهمية العمل على توسيع االستثناءات الممنوحة للسلع الزراعية الفلسطينية باإلضافة تقل عن عشر 
% كضريبة مفروضة لمدة خمس سنوات ليكون الدعم من خالل المنح والدعم 25إلى تطوير القطاع الصناعي خارج إطار 

د األوروبي إلى ممارسة نفوذه لدى اسرائيل خاصة بما التنموي، وأنه لمن الضروري أن يتم السعي في اتجاه دفع االتحا
 (.62،ص2002)عبد الرازق،يتعلق بضمانات حرية التبادل التجاري بين االتحاد األوروبي وفلسطين

ة التنموي الخططأعطاها اتفاق الشراكة األوروبي الفلسطيني من حيث تعامله مع  ورغم بعض االستثناءات التي
المستوردة نجدها  السلع على فرض ضرائب حيث من الممنوحة االمتيازات األوروبية إال أن طينيالفلس لالقتصاد ةالمطلوب
 لتتسرب إلى جمارك بدون األوروبية تدخل إلسرائيل الصناعية فالسلع إسرائيل مع أمام العالقة التجارية المتداخلة تتالشى

إسرائيل على فتح أسواق الضفة والقطاع على مصراعيها عكفت  فقد(، 36، ص2003)نصر هللا، الفلسطينية بحرية السوق
للمنتجات اإلسرائيلية حتى أصبحت ثالث أكبر سوق للمنتجات اإلسرائيلية بعد الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي 

صريف بعض إضافة إلى سياسة الجسور المفتوحة مع األردن باتجاه واحد من قبل السلطات اإلسرائيلية وذلك بهدف ت
المنتجات الفلسطينية إلفساح المجال أمام المنتج اإلسرائيلي من ناحية وتسريب بعض المنتجات اإلسرائيلية إلى األسواق 

إلى السوق اإلسرائيلية فقط لسد النقص في تلك السوق  الفلسطينية العربية من ناحية أخرى. فيما كان دخول المنتجات
فالمنتج اإلسرائيلي مدعوم ويحظى  (.69، ص2006)الصوراني،اإلسرائيلي من المنافسة ة المنتجوبشكل انتقائي بهدف حماي

ط بتسهيالت دولية، مع كلفة إنتاج أقل، كما أنه وبشكل واضح هناك سياسة إسرائيلية رسمية وموقف معلن بدعم النشا
الفلسطينية تعادل ثالث أضعاف كلفتها في في األراضي  (10)ستيطاني فعلى سبيل المثال نجد أن كلفة المياهواالنتاج اإل

 والمدخالت االنتاجية األخرى خاصة المتصلة بالسلع الزراعية تعتبر األقل تكلفة إذا ما استثنينا إسرائيل، وكذلك الكهرباء

وال ينحصر األمر عند هذا الحد فإسرائيل مستمرة في  (.23/11/2011)موسى، الحياة االقتصادية، األيدي العاملة
وذلك بقيامها بتصدير  1995قاتها حتى لنصوص إتفاقية الشراكة التي أبرمتها مع االتحاد األوروبي في نوفمبر خرو 

إلى دول االتحاد على أنها منتجات تم إنتاجها في داخل إسرائيل وذلك بوضع ملصقات  (11)منتجات المستوطنات اإلسرائيلية
  .(10، ص2012)ماس، في األسواق األوروبية تفيد بذلك حيث تحظى هذه المنتجات بمعاملة تفضيلية

                                                           
% من منابع المياه والمياه الجوفية التي تستنزفها إلى داخل اسرائيل ومستوطناتها وتستخدم هذه المياه للتطوير الزراعي في النقب  75تسيطر إسرائيل على نحو  10

  (23/11/2011)موسى، الحياة االقتصادية، ضعف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني.  13اإلسرائيلي في الضفة يستهلك حوالي  وللشرب في تل ابيب، فالمستوطن
من االستفادة من اتفاقية الشراكة األوروبية ليتبلور هذا الموقف في حرمان المستوطنات االسرائيلية من خالل "حاولت المفوضية األوروبية منع خرق االتفاقية  11

بناء عليه يتوجب على كل شركات التصدير حيث لوضع حد النتهاك اتفاق الشراكة  2005سرائيلي في وروبي واإلالتوقيع على ترتيبات تقنية بين الجانبين األ
وروبي (/ اتفاق الشراكة بين االتحاد األ5نتاج السلع والرمز البريدي لها. )جلسة طاولة مستديرة )إسرائيلية تقديم جميع البراهين بمنشأ المنتجات من فواتير ومكان اإل

 واسرائيل والخروقات التجارية الخاصة بمنتجات المستوطنات(
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إن الوضع الذي آل إليه االقتصاد الفلسطيني من حيث زيادة درجة اعتماده على االقتصاد اإلسرائيلي أصبح 
بمثابة أداة ضغط في يد إسرائيل، فنجد أن اتفاقية باريس االقتصادية قد أصبحت مرجعا ألي اتفاق مع الدول األخرى بما 

أدى إلى زيادة وتعميق التبعية االقتصادية الفلسطينية حيث بنَي هذا  فيها اتفاقية التعاون والتجارة األوروبي الفلسطيني ما
االتفاق على قاعدة مقلوبة حيث أن الممنوع استيراده هو القاعدة، والمسموح هو االستثناء، حيث حدد المسموح بقوائم السلع 

ساهم االتفاق كما كان متوقعا على كما قيدت القوائم بالكميات حيث يشترط الموافقة المسبقة على تعديلها، بدال من أن ي
إصالح االختالالت في هيكل التجارة الخارجية وأن يؤدي إلى تحسين حجم التبادل التجاري بين فلسطين والدول األخرى 

 (. 2000)الراصد االقتصادي ألداء القطاع الخاص، ديسمبر 

 تسهتدفويرى الباحث أن العجز الحاصل في الميزان التجاري هو نتاج طبيعي عن االختالالت والتشوهات التي 
 وحيثة القطاعات االنتاجية الفلسطينية وبخاصة القطاع الزراعي حيث أن المكون الرئيس لصادراتنا هي المنتجات الزراعي

نجد أن الصورة انعكست كذلك على فديم االمتيازات لهذه المنتجات أن الدعم التجاري األوروبي كان موجها باألساس إلى تق
وارداتنا من االتحاد األوروبي حيث أن معظمها هو من السلع والمواد االستهالكية والكمالية، وليس السلع الوسيطة 

القتصادية إلى األمام، والرأسمالية والتي من الممكن أن تساهم في تحسين وتيرة االستثمارات وبالتالي دفع عجلة التنمية ا
حال من أي ومما ال شك فيه أن المناخ السياسي كان له أثره الواضح على حجم التبادل التجاري كما أنه ال يمكن إغفال ب

األحوال االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية بحق التجارة الخارجية الفلسطينية وأههما التبعية االقتصادية الفلسطينية إلسرائيل 
 ار.والحص

 النتائج والتوصيات
  أوال: النتــائج

رغم أن اتفاقية الشركة األوروبية الفلسطينية قد منحت فلسطين وضعا قانونيا وتجاريا مميًزا، إال أن هناك استفادة  .1
 منقوصة من هذه االتفاقية وذلك بسبب الممارسات التعسفية اإلسرائيلية وبعض االجراءات الداخلية.

التجارية نجد أن حجم التبادل التجاري يشهد تطورا إيجابيا ملحوظا فترات الهدوء واالستقرار على مستوى العالقات  .2
 السياسي واألمني وتراجعا كبيرا وملموسا فترات األزمات السياسية واألمنية.

الواضح أن خطوط وآليات التعاون والجوار والشراكة كان لها أثر واضح في دعم اإلصالحات المالية واإلدارية  .2
 والمجتمعية وأن حصة فلسطين من هذا الدعم يعتبر متقدما مقارنة بباقي الدول المتوسطية األخرى.

أن فلسطين لها ميزة نسبية في بعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون والتوت األرضي والورود والتمور وبعض  .4
 الخضار والفاكهة.

هو رفع وتخفيف قبضة القيود والحواجز اإلسرائيلية وأهمها أن مفتاح تعافي االقتصاد الفلسطيني واستعادة حريته  .5
 المعابر الحدودية ما ينعكس إيجابيا على البيئة االستثمارية والتجارة الخارجية.

يسير في نفس االتجاه مع معدل النمو االقتصادي كانت  التبادل التجاريفي الفترة التي كان معدل الدراسة أنه ظهر ت .6
يكون محدودا في الوقت الذي التبادل التجاري عليها التفاؤل السياسي، في حين نجد أن معدل  األجواء مناسبة ويغلب
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فيه األراضي الفلسطينية حصارا وزيادة وتيرة االعتداءات اإلسرائيلية ما قد يفسر التباطؤ الواضح في معدالت يشهد 
 النمو االقتصادي. 

 ثانيا: التوصيات
ضرورة العمل الجاد لتوحيد وتنسيق الجهود الداخلية وتنظيمها بين المؤسسات الحكومية المعنية بمشاركة المنظمات  .1

لالستفادة المثلى من االتفاقات  الفلسطينيةالمنتجات  غير الحكومية )األهلية( ضمن استراتيجية واضحة لتسويق 
 . المبرمة مع االتحاد األوروبي

من المهم استغالل البرامج والدعم الذي توفره آليات الجوار والشراكة األوروبية للمساهمة أكثر في دفع عجلة  .2
 في فلسطين.االقتصادية االصالح المؤسساتي بما ينسجم مع خطط التنمية 

لدولية لدفع أهمية السعي من خالل أصحاب الشأن من المؤسسات الحكومية أو الغير حكومية والمبادرات الوطنية وا .2
االتحاد األوروبي إلى ممارسة الضغوط الالزمة على دولة االحتالل لمنح وتوفير التسهيالت لإلجراءات والمبادالت 

 التجارية.

العمل على تنظيم نشاط المنتجين والمزارعين الفلسطينيين والمساعدة في توعيتهم وتسويق منتجاتهم من باب دمجهم  .4
تفادة المثلى من االمتيازات األوروبية وال حرج من استصدار دليل وطني من وزارة في االتفاقيات التجارية لالس

 االقتصاد والتجارة بهذا الخصوص.

ضرورة العمل المستمر لتعديل وتحسين المعامالت التفضيلية األوروبية للمنتجات الغذائية والصناعية والزراعية  .5
 المالي لتنمية القطاعات ذات العالقة.الفلسطينية وأن يترافق ذلك مع تقديم الدعم الفني و 

ضرورة العمل الجاد من قبل السلطة الوطنية لتحسين المناخ االستثماري وتوفير البيئة الراعية لمصالح المستثمرين  .6
قرار التشريعات الالزمة لذلك مع توفير الضمانات وتعزيز  مع التأكيد على أهمية دعم االستثمار المحلي والخاص، وا 

 ثمرين في فلسطين.حقوق المست

العمل على توفير قاعدة بيانات محدثة للمنتجين والمستثمرين لتنشيط االستفادة المثلى من االتفاق التجاري األوروبي  .7
الفلسطيني وما تاله من اتفاقات وتفاهمات مع اإليعاز للسفارات الفلسطينية في دول االتحاد األوروبي بتفعيل دور 

 والتسويق للمنتج الوطني والبيئة االستثمارية والسياحية في فلسطين. الملحقيات التجارية للترويج

 المصادر والمراجع
  ،الراصد االقتصادي ألداء تبعية االقتصاد الفلسطيني وسياسة العقوبات االقتصادية اإلسرائيلية وآثارهااتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية الفلسطينية" ،

 .2000ديسمبر  ،القطاع الخاص"
 1997المجموعة األوروبية و م. ت. ف.  المتوسطية االنتقالية للتجارة والتعاون بين -اتفاقية الشراكة األوروبية. 
 2010، 2009)تقارير  المحتلة، األرض الفلسطينية اقتصاد شهدها التي التطورات : الشعب الفلسطيني إلى األونكتاد من المقدمة المساعدة عن األونكتاد، تقرير ،

2011 ،2012) 
  ،1994بروتوكول باريس. 
 فيمنشورة ماجستير  ، رسالةم(2007-م1991دور االتحاد األوروبي في التنمية السياسية تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة )، عصامل حمدان احمد. بني فض 
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  ،2004، تونس، متوسطية وأبعادها أسئلتها(-العرب والشراكات في عالم متغير )الشراكة األوروتركماني. عبد هللا. 
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 "ملحـــــــــــــــــــق"

 دوالر باأللف( 2014-1996التبادل التجاري الفلسطيني مع االتحاد األوروبي للفترة ) 

الصادرات للواردات %نسبة  الواردات الصادرات السنة  صافي الميزان 

1996 0.245 160.751 0.15 -160.506 

1997 2.981 196.594 1.52 -193.613 

1998 1.695 252.544 0.67 -250.849 

1999 1.526 525.984 0.29 -524.458 

2000 1.675 298.736 0.56 -297.061 

2001 2.481 391.572 0.63 -389.091 

2002 9.162 189.467 4.84 -180.305 

2003 7.368 181.768 4.05 -174.4 

2004 7.049 232.004 3.04 -224.955 

2005 11.729 283.463 4.14 -271.734 

2006 2.94 268.873 1.09 -265.933 

2007 18.203 299.259 6.08 -281.056 

2008 8.351 260.92 3.20 -252.569 

2009 4.923 385.413 1.28 -380.49 

2010 10.355 419.159 2.47 -408.804 

2011 15.249 496.836 3.07 -481.587 

2012 15.414 496.422 3.11 -481.008 

2013 13.700 494.240 2.77 -480.540 

2014 20.005 516.116 3.87 -496.111 

أداء االقتصاد  المصدر: إعداد الباحث مستندا على البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات التجارة الخارجية لسنوات متفرقة،
 .2016الفلسطيني، 
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