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 كيم فان دير بورغت وهشام عواد 

 
  خياط. ميرا :بالتلخيص تقام التي الباحثة إسم

 

سطين مع ل تاريخ فلفلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وتحل   الجوانب القانونية لعملية انضمامتناقش هذه المقالة 

في المنظمة العالمية  عضوية ت فلسطين المعاررة للحوول عل  م خلفية حول محاوالتقد  النظام التجاري الدولي، كما 

ختتم وأخيرا ، ت   ؛الخارجيةبالمجاال ت المتعلقة بسياسا ت فلسطين التجارية  مرورا  نضمام لها، ، وتستعرض طرق االالتجارية

 . من التوريا ت لعدداتبان المقالة بتقديم الك

غير عضو  إلعتماد فلسطين كدولة 2012عام  لمن تشرين الثاني ل 29مم المتحدة في كان لقرار الجمعية العامة لأل

يجابيا  عل  الوعيد إأثيرا  تدول،  4دول وامتنع عن التوويت  9ه ضدولة وعار 139 هأيد والذيمراقب في األمم المتحدة، 

ة والنقلة النوعي األمم المتحدة، لدىفي كافة المراسال ت والمراجع الرسمية  "دولة فلسطين"استخدام ب الدولي ينعكس

ستقالل في محاولتهم للورول لإل الفلسطينيونالمنتظرة لهذا الخطوة، والتي اع تبر ت عتبة مستقبلية يقف عل  نوابها 

ومن هنا،  عالقا ت اقتوادية مع دول العالم.بوورة أساسية بناء وتقوية  ، والذي يتطل بقتواديزدهار االاالواإلعتراف و

تفضيلية مع الدول المجاورة أو مع دول تجارية يمكن دمج فلسطين في المجتمع التجاري الدولي من خالل تطوير اتفاقا ت 

فلسطين في المجتمع التجاري الدولي عل  أساس غير  تحقيق انخراط رديقة أخرى عل  أساس ثنائي أو إقليمي. كما يمكن 

 يسية التي تتعامل في التجارة الدولية. نضمام إل  منظمة التجارة العالمية بوفتها المنظمة الرئمن خالل اإلتفضيلي، وذلك 

ة من خالل استعراض لمحة تاريخية عن محاولة فلسطين لإلنضمام إل  منظمة التجار ةالمقال الكاتبانيستفتح  

زئت إل  قسمين، تناول القسم األول الحقبة بين اإلنتداب البريطاني واتفاقية أوسلو، أما القسم الثاني  فقد العالمية، والتي ج 

أسس النظام التجاري الدولي،  اتبانفي القسم األول، أوضح الك راكش.إل  اتفاقية م وروال   ق إل  ما بعد اتفاقية أوسلوتطر  

في أعقاب الحرب في محاولة تأسيس منظمة تجارية دولية كمنظمة متخووة تابعة لألمم المتحدة  والذي جاء أروله

 ، وقد1947عام  ذروتها في مؤتمر هافانابلغت المفاوضا ت الخارة بإنشاء منظمة التجارة الدولية  وقد .العالمية الثانية

في  فيه دعوة جميع أعضاء األمم المتحدة تم   كمانا لتأسيس منظمة التجارة الدولية. مع ميثاق هافااإلجراءا ت  وتخل  

لمنظمة التجارة الدولية تورية إل  المجلس االقتوادي واالجتماعي التابع  ،، وقدمت لجنة األمم المتحدة المؤقتةالمؤتمر

لديها مولحة تامة في  اللجنة المؤقتة أن   في حال رأ ت وذلك ،عضاء في األمم المتحدةغير أة دول لألمم المتحدة لدعو

 ا  المتحدة، والتي كانت مسؤولة دولي، من قبل حكومة المملكة 1948إل   1923من وكانت فلسطين ممثلة  .التجارة العالمية
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، باإلضافة إل  مؤتمر هافانافمثلت الممكلة المتحدة فلسطين في عدة محافل دولية منها عن فلسطين في ظل عوبة األمم، 

، وبالتي قبلت المملكة المتحدة ببروتوكول )الجا ت( االتفاقية العامة للتعريفا ت الجمركية والتجارةتمثيلها لفلسطين في 

 .1948مارس  20في التطبيق المؤقت الذي عمل عل  تفعيل االتفاقية 

فلسطين في اتفاقية الوضع القانوني لمن فلسطين أثرا  عل   1948نتداب البريطان في عام اإلنسحاب إلكان  لقد 

 قانونيتان طريقتانهناك  تلذلك، كان،  الواقعة عل  فلسطين ةالقانونيلتزاما ت اإل لغاءال يعني إنسحاب إلا أن   إال   .()الجا ت

)الجا ت(، ة ياتفاقلتزاما ت فلسطين في إسرائيل هي الدولة الخلف إل عتبار أن  تتمثل الطريقة األول ، في ا .لتحديد الوضع

 ،بشأن هذه النقطة ا  الدول في ذلك الوقت لم يكن واضح قانون خالفة من قبل األطراف المتعاقدة ألن    الرفض وهو ما تلق  

قامت بما بأنها ال تعتبر نفسها ملزمة  سرائيلإحت رر  في الواقع،  ، إنمالتزام بذلكشر إل  استعدادها لإلإسرائيل لم ت   وألن  

بإنهاء قرار المملكة المتحدة  الحظت األطراف المتعاقدة أن   بوفتها السلطة اإللزامية لفلسطين. ثم  المملكة المتحدة  به

هذا ، ونوبموجب المادة السابعة والعشر يةتفاقاالنسحاب من كطلب لإل (الجا ت)ر من ناحية اتفاقية يجب أن يفس   االنتداب

تجاه فلسطين عل  شرط أن يتم إخطار جميع التزاماتهم إالتراجع عن ه يمكن لتزاما ت فلسطين قد انقضت، وأن  إ يعني أن  

ولم تسع المنتج. مع األطراف المتعاقدة التي لها مولحة جوهرية في مشاورا ت تم ت، تقديم الطلبالمتعاقدين اآلخرين، وعند 

 إل  منظمة التجارة العالمية. نضمام إلاطت الضوء عل  ما سل  تفاقية، إن  طلب اإلنضمام إل  هذه االعادة إلفلسطين بعد ذلك 

وفي  (،الجا ت)تقدمت بطلب للتوقيع عل  اتفاقية نتداب البريطاني إل  أن ثالثة واليا ت سيطرة اإل  تأدوعليه،  

واألردن التي  ،1962عام تفاقية االفي  ا  متعاقد ا  أربحت طرف ، والتيإسرائيلأولها النهاية منظمة التجارة العالمية، كانت 

انقضاء الحقبة مع  االشارة إليه،سبق كما ، وفلسطين والتي 2000أبريل  11في منظمة التجارة العالمية في  ا  عضو تأربح

 .اإلتفاقية فلسطين فيوضع انقض   البريطانية

فعقب الحرب عام  اتفاقية مراكش، حت ما بعد اتفاقية أوسلو إل   اتبانالك فيه تطرق والذي أما القسم الثاني 

، فقد فرض هيمنتها عل  السياسا ت التجارية المقالة تؤكد، لم تفرض إسرائيل سيطرتها عل  األراضي وحسب، إنما 1967

إسرائيل تسيطر عل  جميع الواردا ت والوادرا ت، وأعاقت النشاط التجاري لتجنب المنافسة مع شركاتها الخارة. كانت 

توقيع  تم  ، 1994عام الفي  التجاري الرئيسي في االقتواد الفلسطيني. للتوازنختالل إكان هذا الوضع بمثابة  ولقد

ق في العالقا ت االقتوادية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية  في أعقاب اتفاق بروتوكول باريس، والذي  يتعل  

ي عل  االقتواد الفلسطيني عل  األرض، أوسلو. تشير المقالة إل  أن بروتوكول باريس كان بمثابة إضفاء الطابع الرسم

أريحا -لمرحلة األول  كانت اتفاقية غزةمرحلتين، اعل  وتحريك عملية انتقال السيطرة إل  الفلسطينيين، والتي تم تنفيذها 

المعبر  تمثالن اللتان المنطقتيناستقالل الفلسطينيين التجاري داخل حدود االتفاق في ت حقق التي، و1994أيار لعام  4في 

وعل  الرغم من أن  في اتفاقية أوسلو الثانية. تمثلت ، فقدالمرحلة الثانية . أماالحدودي الرئيسي مع مور واألردن

يهدف إل  السماح للسلطة الفلسطينية بإعداد شؤونها االقتوادية،  ،بروتوكول باريس كان ترتيب مؤقت لمدة خمس سنوا ت

م ملموس عقب الفترة تقد   تنفيذ بروتوكول باريس بشكل كامل ولم يتم إحراز أي   ومع ذلك، تشير المقالة إل  أنه لم يتم

 .1999نتقالية التي انتهت في عام اإل

 

 اتبيننضمام فلسطين إل  منظمة التجارة العالمية، والتي تمثلت من منظور الكإستعراض التنتقل المقالة بعد ذلك  

، أبد ت 1997م عا ، ففيفي المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ”المراقب“الحوول عل  وضع األول  هي  .بمرحلتين

، أعربت 2000لعام  تشرين األول وفي، نضمام إل  النظام التجاري الدولي للمرة األول باإل هتماما  إالسلطة الفلسطينية 
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جتماع الوزاري الفلسطينية اإلحضر ت السلطة  كما نضمام إل  منظمة التجارة العالمية،عن رغبتها في اإل أافلسطين رسمي

 تشرين األولفي فلسطين كمراقب وتم تقديم طلب رسمي لوضع ، 2005 عاملل كانون األولهونغ كونغ في للمنظمة في 

عن  ممثلينفي جنيف، بما في ذلك  2009 أيلولبممثلي أعضاء المنظمة في  فلسطينيين مسؤولينجتماع إبعد وذلك  2009

 والوين واليابان.، واالتحاد األوروبيالواليا ت المتحدة 

ل  الرغم من حقيقة أن اتفاق عذلك، الدعم الالزم لتحقيق  مراقبا   توبح عضوا   فلسطين ألن طلبلم يحشد  

بشكل متوقع، و. فقط أعضاء منظمة التجارة العالميةثلثي  يقتضي موافقة أغلبية -المنشئ لمنظمة التجارة العالمية--مراكش 

في المنظمة لحوول عل  وضع مراقب في لإعادة تقديم طلب  تم  . ومع ذلك، الطلب والواليا ت المتحدةرفضت إسرائيل 

في هذا الودد  تشير المقالة و .أيار من ذا ت العام، عل  أمل الموافقة عليه في اجتماع المجلس العام في 2010 عاملنيسان ل

منظمة التجارة لعلها أسباب سياسية، كون و، يتم تضمين الطلب في جدول أعمال االجتماع ، لملم يورح عنها ألسباب  و أنه

عل  ه أن   اتبانالك يؤك دبطبيعتها.  سياسية   عملية االنضمام هي عملية   أن   إال  بكونها منظمة قائمة عل  القواعد، عرف ت  العالمية 

النجاح في هذه  أن   إل  منظمة التجارة العالمية، إال   نضماملإل أساسيةخطوة  هي مراقبرفة العل  الحوول  الرغم من أن  

 ة. إل  المنظمنضمام إللالمختارة والطرق  اآللية، عل  ألسباب متعلقة بالسياسةوالخطوة يعتمد، 

نضمام اإلمة التجارة العالمية هي ظنضمام فلسطين إل  منة التي تناولتها المقالة في ردد إا المرحلة الثانيأم   

في منظمة  ا  منتسب ا  عضو، والذي يمكن أن يتم من خالل أن تكون الدولة من األعضاء األرليين في المنظمة، أو كعضو

جراءا ت اإلنضمام إل  إ اتبانوفي هذا الودد، يستعرض الك .ما كانت تسع  فلسطين إل  تحقيقه وهو، التجارة العالمية

سعت  عليه .الجديد قبول جميع قواعد اتفاقا ت جولة أوروغواي ألعضاءاعل  فيها يتعين والتي منظمة التجارة العالمية، 

ّأليّ "أن ه  ، والتي تنص عل من اتفاق مراكش عالمية بموجب المادة الثانية عشرنضمام إل  منظمة التجارة اللإلفلسطين 

اّّدولةّأوّإقليمّجمركيّمنفصلّيملكّاستقاللاّ فيّإدارةّعالقاتهّالتجاريةّالخارجيةّوالوسائلّاألخرىّالمنصوصّعليهاّفيّّكامالاّّذاتيا

بينهّوبينّالمنظمة،ّويسريّهذاّالتفاقّوفيّالتفاقاتّالتجاريةّمتعددةّاألطرافّأنّينضمّإلىّهذاّالتفاقّبالشروطّالتيّيتفقّعليهاّ

ّاإل ّالتفاقّوعلىّالتفاقاتّالتجاريةّمتعددةّاألطهذا ه يتمخض عن هذه المادة المقالة أن   تؤك د. "رافّالملحقةّبهنضمامّعلىّهذا

د أو نووص قواع ت  نص عل  أي  تكما أنه ال ، نضماممعايير قانونية لعملية اإلهذه المادة ال تضع ف العديد من اإلشكاليا ت،

كما أعضاء المنظمة، شير إل  أي شروط يمكن االتفاق عليها بين مقدم الطلب وتنضمام، وال من أجل التفاوض عل  اإل

ا ينجم عنه اختالف مم   ،حادثا ت ثنائيةمن خالل مفاوض عل  شروط بين مقدم الطلب واألعضاء ت هناك أن   اتبانالك يؤك د

 . سياق اإلجراءا تول ليس لدى منظمة التجارة العالمية قواعد واضحة لعضويةنضمام. عالوة عل  ذلك، إكل عملية  في

والتي بناءا  عليه يتم تقديم التي يمكن لفلسطين اإلنضمام من خاللهما إل  المنظمة،  ن  يالحالت اتبان  يستعرض الك 

كدولة، أو إقليم جمركي منفول يملك نضمامها إ( في 12للمادة ) وفقا  نضمام الاتورية في نهاية المقالة، فتتمثل حالتي 

نضمام فلسطين كدولة، تتناول المقالة في هذا الجزء حوول إللحالة األول ، والتي تتمثل في  كامال . بالنسبة استقالال  ذاتيا  

تباع إفلسطين عل  رفة دولة مراقبة غير عضو في األمم المتحدة، وتبعيا ت حوولها عل  هذه الوفة من ناحية وجوب 

وافقّعلىّشروطّنضمام،ّوييتخذّالمؤتمرّالوزاريّوقراراتّاإل"ّ عل  أن ه ، والتي تنص  نضمامإلل( في هذه الحالة 12/2المادة )

، نضمامإلل مسلكا   قالطريفي هذا الجزء احتمالية نجاح اتخاذ هذه  اتبانيذكر الك ."اتفاقّالنضمامّبأغلبيةّثلثيّأعضاءّالمنظمة

 .التركيز عل  إسرائيل، واألدوار التي لعبتها وموالحها التي تقتضي بالمعارضة عل  دخول فلسطين إل  المنظمة وهنا تم  

بعد النظر في حقيقة رنع و .لشروط اتفاق اإلنضمام والمتمثل في موافقة أغلبية الثلثين المعارضة ال تبدي نفعا  نظرا   أن   إال  

نظرتهم  الكاتبانوفي هذا الودد، يبدي أي دولة تحاول اإلنضمام. في المنظمة لمنع ، انبثق الفيتو لألعضاء نضمامإللالقرار 
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ع أن ترضخ حتاللها ألرض فلسطين، لن يكون من الواقعي توق  إستمرار إسرائيل في إالنظر إل  فب حول اتباع هذه الطريقة،

 فلسطين لمنظمة التجارة العالمية كدولة ذا ت سيادة.نضمام إل سرائيلإ

كامال  ستقالال  ذاتيا  إملك بحيث ت  ،فلسطين إل  منظمة التجارة العالميةنضمام إمكانية إا الحالة الثانية، وهي أم   

دة في إدارة عالقاته التجارية الخارجية والوسائل األخرى المنووص عليها في هذا االتفاق وفي االتفاقا ت التجارية متعد  

نضمام لمنظمة ن المحتمل أن تسع  فلسطين إل  اإلونظرا  لواقع رنع القرار في منظمة التجارة العالمية، فماألطراف. 

نقاش  ب أي  ساهم في تجن  اختيار هذا المسار ي   ن في هذا الودد أن  ا. يشرح الكاتبمنفولكإقليم جمركي التجارة العالمية 

وفي معرض . ا  هذا يجعل العملية أقل تسييس حول الوضع القانوني النهائي ألراضيها بالتوافق مع اتفاقيا ت أوسلو، كما أن  

إقليم ، هي من خالل الحالة الثانية التجارة العالميةعضوية منظمة تحقيق من الناحية القانونية وألغراض فلسطين  إثبا ت أن  

ستقالال  ذاتيا  كامال  في إدارة عالقاته التجارية الخارجية والوسائل األخرى المنووص عليها في هذا إجمركي منفول يملك 

  ق المقالة في تفاريل ذلك. تتعم  االتفاق وفي االتفاقا ت التجارية متعددة األطراف، 

هي عبارة لم يتم تعريفها "ستقالال  ذاتيا  كامال  في إدارة عالقاته التجارية الخارجية إعبارة " أن  عل  الرغم من  

ة من حيث هذه المنطقة يجب أن تكون قادرة عل  تحديد سياستها الخار   ها تعني أن  أن   إال  إطار منظمة التجارة العالمية ، في 

عني تال ، ومنظمة التجارة العالمية ةمتثال التفاقيلإل والمطلوب الالزم للحد  السلع والخدما ت وكذلك حقوق الملكية الفكرية 

نعكسة في ي جميع جوانب السلع والخدما ت المة تغط  ستقاللية الكاملة ذاتي  اإلكون ت. لذلك، يجب أن استقاللية كاملة

س السياسة التجارية الخارجية في أسكمن ته د المقالة أن  تشد   لتزاما ت التي يقبلها العضو المنضم.االمتيازا ت والعروض واإل

لمقدم طلب اإلنضمام يتوافق مع طلب جعل النظام القانوني الخاص تتمنظمة التجارة العالمية ، فالشؤون التجارية المحلية

السلطة وعليه، تناول الكاتبان في قسمين منفولين اختواص اتفاقيا ت منظمة التجارة العالمية. تلك المنووص عليها في 

 السلطة الفلسطينية عل  سياستها التجارية الخارجية. تحليل اختواص ، وتم  فلسطينية عل  الشؤون االقتوادية الداخليةال

منظمة التجارة  الداخلية، تشير المقالة أن  قتوادية الافيما يتعلق باختواص السلطة الفلسطينية عل  الشؤون  

، والسيما فيما يتعلق بالبضائع األعضاء المنضمين لدى الشؤون الداخليةدرجة من اإلستقاللية في  ب وجودالعالمية تتطل  

ت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن معظم القضايا االقتوادية تول  بعد توقيع اتفاقية أوسلو الثانية،  .والخدما ت والتجارة

لسن العديد من القوانين المتعلقة بالقطاع  المسؤوليةهذه ستخدمت ا، ففي األراضي الفلسطينية Bو  Aداخل المنطقتين 

إعداد عدد من  وقد تم   منظمة التجارة العالمية.متوافق مع قواعد رها يتطو د من أن  عل  التأك  مع حررها  التجاري والمالي

 بذلتهامن الجهود المتضافرة التي  كجزءل هذه القوانين تشك   القانون التجاري الفلسطيني وغيره، وتم  ، مثل التشريعا ت

بشأن  1998( لسنة 1، منها قانون رقم )دولية لديه أبعاد وتطلعا ت ،السلطة الفلسطينية إلنشاء إطار قانوني القتواد السوق

قانون الموارف و، الوناعية الحرةم بشأن المدن والمناطق 1998( لسنة 10قانون رقم )وفي فلسطين، ستثمار الاتشجيع 

ّسن ّكما . م وغيرها2002( لسنة 2رقم ) ّلعام ّالفلسطينية ّالنقد ّالفلسطينيةّقانونّسلطة تعملّكمصرفّ،ّوالتي1997ّتّالسلطة

ّوبالتاليعّبالسلطةّوالمسؤولياتّلتنظيمّوتمركزيّوتتمت ّ ّالسياساتّالنقدية. ّفإن ّنفيذ ،ّ الفلسطينيةّتعملّكمستشارّاقتصاديّللسلطةّها

لديهاّّبيةّوالمعامالتّبالعملةّاألجنبية،ّكماوهيّمسؤولةّعنّالترخيصّوالمراقبةّوالتفتيشّعلىّالبنوكّوإدارةّصرفّالعمالتّاألجن

،ّذلكّترخيصّمؤسساتّسوقّرأسّالمالّ،ّبماّفيفيّاألراضيّالفلسطينيةتنظيمّواإلشرافّعلىّاألنشطةّلالسلطةّوالمسؤولياتّل

ّومعّذلكمويلّووشركاتّالت ّ،ّصناديقّالستثمار. ّبسببّعدمّوجودّعملةّفيّّقدرتهانّأنّالكاتبايؤك د العملّكبنكّمركزيّمقيدة

 فلسطينية.

عل  أن  الكاتبان يؤكدتحليل اختواص السلطة الفلسطينية عل  سياستها التجارية الخارجية، ا فيما يتعلق بأم   

قوانين نتيجة سيطرة إسرائيل عل  السياسا ت وال، فقدوا كل السيطرة عل   1994إل  عام  1967من عام  ونالفلسطيني
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توقيعه كجزء  نتيجة بروتوكول باريس، والذي تم   1994هناك نقطة تحول في عام  تومع ذلك، كان .الضفة الغربية والقطاع

عام  منذألول مرة  هإل  أهمية البروتوكول المتمثلة في أن   لمقالةوتشير ا .نتفاضة األول اتفاقية أوسلو التي جاء ت بعد اإل من

  . ومع دول أخرى ومنظما ت دولية، أتيحت الفررة للفلسطينيين للتفاوض عل  تسوية مؤقتة مع إسرائيل 1967

، نيالطرفكال ل أن  ح المؤلفان يوض   حيث ،عل  البروتوكول تترتبآلثار التي ا وبوورة مفولة، تناولت المقالة 

عل  أكبر  ا  ة ستضع تأكيدها اتفاقية تجارة حر  بالنسبة لفلسطين، فإن   .من تلك العالقة اهتماما ت مختلفة ،إسرائيل وفلسطين

بروتوكول  ستقاللها، حيث أنها تعمل عل  تطوير سياسة خارجية مستقلة وتعريف حدودها االقتوادية مع إسرائيل، كما أن  إ

 في اعتراف قانوني من قبل إسرائيل بأن   ال  متمثتسب فيها الشعب الفلسطيني اعتراف ا، ن يكأد عالقة جديدة كباريس يجس  

يتمتع بحقوق اقتوادية. ويضع هذا البروتوكول األساس لتقوية القاعدة االقتوادية للجانب الفلسطيني  ا  فلسطيني ا  هناك شعب

 ا  اقتواديانفواال   م البروتوكول،وممارسة حقه في اتخاذ القرارا ت االقتوادية وفق خطة وأولويا ت خارة به. كما يقد  

لخلق بيئة اقتوادية أفضل  ةاالقتوادية والحاجة الجديدبالعالقا ت ن يالطرففا  من ااعترو سرائيل،للفلسطينيين عن إ

فلسطين، كان البروتوكول هو تمكين السلطة الفلسطينية من وضع األساس لممارسة حقوقها في رنع القرار لولشعوبهم. 

  ظهر بدوره احترام السلطة الفلسطينية لقواعد ومعايير منظمة التجارة العالمية.االقتوادي، والذي سي  

هناك ثالثة وبالنسبة لها، ، التجارة الحرة هو األنسب لن يكون اتفاقكان إلسرائيل رأي مغاير حيث ، ذلكومع  

الشعب الفلسطيني ولكن  عناالنفوال رغبتها في هو األول  نة لديها،را  محوريا  في خدمة الغايا ت المبط  عنارر تلعب دو

 ،ل  الحدود الخارجية لألراضيالتوميم عل  الحفاظ عل  السيطرة عالطبيعية، والثاني هو موادره  عن  االنفوالدون 

     كانت استراتيجية لتجنب تعريف حدودها مع فلسطين. الفلسطينية، والثالثة، واألراضيوالتي تشمل إسرائيل 

 سيطرة عل ت السلطة الفلسطينية في البداية التول  ف، من حيث الجغرافياكان لبروتوكول باريس آثار كذلك  

ومن جهة  ، كما هو محدد في اتفاقية أوسلو.Bو  Aفيما بعد إل  المنطقتين د ت هذه السلطة منطقة أريحا وقطاع غزة، ثم تمد  

، ا فيما يتعلق بالواردا تأم  للسلطة الفلسطينية لتودير منتجاتها الزراعية والوناعية دون قيود.  رالحيةمنح  تم  ، خرىأ

، الثانية من األردن ومور ودول عربية أخرى ا  ف من سلع منتجة محليئة األول  تتأل  ، الفثالث فئا تعل  سلع الاقتور ت ف

، تمتلك السلطة بالنسبة لهذه السلع المدرجة .لدان أخرى، وبةيوردة من الدول العربية، واإلسالمف من السلع المستتتأل  

، وتنظيم متطلبا ت وضريبة الشراء، والرسومالفلسطينية القدرة عل  التحديد والتغيير من وقت آلخر لمعدال ت الجمارك، 

سلطة الفلسطينية، بالنسبة الستيراد هذه المنتجا ت، تحديد ، ال يمكن لليص ومعايير المتطلبا ت. ومع ذلكوإجراءا ت الترخ

لتجنب دخول هذه السلع إل   السوق الفلسطينير ذلك بوورة مشتركة عل  أساس احتياجا ت ، حيث تقر  الكمية بشكل مستقل

عل  الكميا ت لم تكن هناك قيود  ،ها مواد غذائية أساسية وسلع أخرىرفت بأن  . بالنسبة للفئة الثالثة التي و  ةوق اإلسرائيليالس

تحت السيطرة الكاملة إلسرائيل طوال مدة  الفئا تت الواردا ت من أي سلع خارج . وظل  ولكن تخضع للمقاييس اإلسرائيلية

لزم ي  ه ومع ذلك، فإن  . سلطتهاالسلطة الفلسطينية و جزم وضعبروتوكول باريس  المقالة أن تؤكدباختوار،  االتفاق المؤقت.

السلطة الفلسطينية بممارسة سلطة محدودة للغاية من حيث وارداتها. وقد قبلت منظمة التحرير الفلسطينية القيود طواعية 

  .إل  إتمام مفاوضا ت الوضع النهائيهدف يذتها السلطة الفلسطينية عل  أساس أنها تتعلق باتفاق مؤقت ونف  
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 من خالل ة روابط تجارية مع الدول األخرىوقد سعت السلطة الفلسطينية الستخدام سلطتها القضائية إلقام 

 ت فلسطين إل  تحقيقها من خاللها،عواألهداف التي ستفاقيا ت الا ا ت التجارية الثنائية واإلقليمية، فتستعرض المقالةالعالق

تفاقية ال، وا1994مور لعام  ة مع، واتفاقية التجارة الحر  1996لعام ة مع الواليا ت المتحدة التجارة الحر   اتفاقيةمنها 

لينخنشتاين )ايسلندا و EFTA التفاقية بين دولا، و1997لعام  IAA األوروبي بالتعاون مع االتحاد المرحلية للتجارة

 ةالحر   التجارة منطقة اتفاقية في ا  طرف فلسطين أربحت ،2001 عام وفي .منظمة التحرير الفلسطينيةسويسرا( وووالنرويج 

شهر  تركيا مع نتقاليةالا ةالحر   التجارة اتفاقية عل  الفلسطينية التحرير منظمة تعوق   كما .GAFTA الكبرى العربية

 تجارة العالمية حيث أن  مع قانون منظمة ال متزامنةأن تكون في اسطنبول، والتي هدفت بوورة أساسية إل   2004 تموز

برغبة السلطة الفلسطينية في االمتثال لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية  األطراف عل  دراية  وألن  ، فيها تركيا عضو

ة مع عت فلسطين اتفاقية التجارة الحر  وق   2011، في عام وأخيرا   بهدف تشكيل أساس لسياستها التجارية الخارجية.

   .األرجنتين والبرازيل و الباراغواي و األوروغواي و فينزويال() من يضم كلوالذي ميركوسور 

إيرادها سابقا ، والتأثيرا ت التي لعبتها  النقاط التي ورد ت في المقالة، والتي تم   أهم  جمال إبيختتم الكاتبان المقالة  

إل  منظمة نضمام إلامظهرين أهمية ة عل  الوعيد الدولي، إسرائيل لمحاولة حجب فلسطين عل  أن يكون لها منو  

مرورا  بكافة المحاوال ت والطرق التي سلكتها من أجل إيجاد طريق لها يورلها بالنهاية التجارة العالمية بالنسبة فلسطين، 

منظمة التجارة العالمية عن طريق  إل نضمام إلايمكن لفلسطين  هأن   عل  الكاتبان ويؤكد .إل  نيل العضوية في المنظمة

بأن تسع  فلسطين للعضوية عن طريق النهج األخير، وذلك يوريان الكاتبان وكدولة أو كإقليم جمركي منفول،  :نهجين

  .سابقا   تفويلهاإيرادها و لألسباب التي تم  
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