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تقديــم:
يف  التنموية  الظاهرة  حتليل  تستهدُف  اليت  البديلة؛  التنمية  دراسات  ضمن  والتنمية«؛  التمويل  »دراسة  الكتاب؛  هذا  يأتي 
بامتياز إىل مقوالت  تأثريه وفعله، ولكنه منحاز  تبدو »حمايد« يف  الذي  التنموي  العمل  فلسطني احملتلة، عرب تفكيك أشكال 
ومواطنيه  اجلنوب  جمتمعات  استباحة  يف  الدولية  والكيانات  الكربى  الشركات  عبادة حق  تسبح يف  اليت  اجلديدة  الليربالية 
املباشر  العسكري  االحتالل  حتت  بصفته  معزواًل  ليس  الفلسطيين  اجملتمع  املال.  رأس  وتراكم  الربح  من  املزيد  يف  طمعاً 
املال  الرأس  من  عضوياً  واملرتبط  احمللي  املال  رأس  عرب  استباحة  مزودج؛  التأثري  أن  بل  الليربالي،  النسق  هذا  تأثريات  عن 
العاملي من ناحية، واستباحة االستعمار ومؤسساته وشركاته، اليت تنهب بشكل منتظم ودوري املوارد الفلسطينية املختلفة. 
االقتصاد، التنمية، التمويل السياسي هي أدوات العصر ما بعد احلداثة، وتتظافر مع أداة من »العهد القديم« تتمثل يف االحتالل 

الكولونيالي.

املرصد )مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية( ينطلق من أن اهليمنة واالستغالل بأدواتها العاملية تعمل على اجملتمعات 
املقهورة بنفس الطريقة، لذا فإن أدوات التحليل والنقد، واستكشاف البدائل جيب أن يكون منطلقاً من نفس األسس؛ أي 
وبنى  مؤسسات  مع  بضراوة  تشتبك  الوطين  التحرر  فمعركة  وإنسانية،  وطنية  قيم  إىل حتقيق  يسعى  تضامين مجاعي،  عمل  
التقاط هذا  تركيبتها وآليات عملها، وبراجمها املختلفة، لذا جيب  يتبني من  ما  العاملية، وهذا  اهليمنة  االقتصادية والسياسية 
التشابك، من أجل نقده وإلغاء تأثريه. يتم هذا عرب إنتاج ممارسات بديلة تعود باجملتمع الفلسطيين إىل أصالته اليت سعت دوماً 
لالعتماد على  الذات، ومواجهة االستعمار، ولكي يتم تطوير هذه املمارسات يتحتم على القوى احلية هلذا اجملتمع أن تكون 

جزءاً من بنية أكرب تسعى للعدالة وتناهض االستغالل والفقر.

يأتي أهمية هذا الكتاب، من أنه حيتوي على ثالثة دراسات تنموية، تسعى لتفكيك أدوات خمتلفة من االستغالل واهليمنة، ومتد 
فكرة حنو بناء البديل، الذي أصبح وجوده ضرورة ال حتتمل الرتف يف احلالة الفلسطينية.

الدراسة األوىل:
ومقابلة  املالية،  البنوك  بيانات  حتليل  خالل  من  سعت  حيث  االجتماعية«،  واملسؤولية  »البنوك  وبعنوان  الرياحي،  إياد  ملعدها 
والريفية،  اجملتمعية  التنمية  حتقيق  حنو  ينحى  االجتماعية،  للمسؤولية  لصندوق  تصور  وضع  إىل  البنوك  هذه  يف  املسؤولني 
املسؤولية  إطار  يف  ألنشطة  البنوك  دعم  صور  من  خمتارة  »مناذج«  تناول  مت  هذا  ولتوضيح  والبطالة.  الفقر  من  خيفف  مبا 

العمل اجلدي. أنها تغرق يف اإلعالمية والدعائية على حساب  لتبني  االجتماعية، 

الدراسة الثانية:
ملعدها حتسني عليان وبعنوان » املياه يف األرض الفلسطينية احملتلة: شركات إسرائيلية تنهب وممّول أجنيب يساند « تتبعت قطاع 
املياه يف األرض الفلسطينية احملتلة عام 1967، وكيف يتم نهب هذا القطاع من قبل مؤسسات االحتالل، ويدفع مقابل هذا 

النهب الفلسطينيون املقابل املالي، العطش وقلة املياه للزراعة والشرب.
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توضح الدراسة كيف أن املمولني من خالل مشاريعهم لقطاع املياه، ساندوا دوماً توجه االحتالل بالسيطرة على املوارد املائية، 
ودفعوا باجتاه استدامة هذه السيطرة والنهب، وعندما عملوا على مشاريع، توجهت إلعادة تكرير املياه، ومد األنابيب، ومل 

يساندوا أي مشروع للوصول إىل املياه اجلوفية يف حالة الضفة الغربية.

الدراسة الثالثة:
 ملعدها فراس جابر وبعنوان »قيود الليربالية: انضمام فلسطني إىل منظمة التجارة العاملية« سعت إىل حتليل اآلثار احملتملة هلذا االنضمام 
الفلسطيين  االقتصاد  يف  وأساسية  مهمة  قطاعات  عدة  على  الفلسطينية،  السلطة  قوتها  وبكل  إليه  تسعى  الذي  املفرتض 
الدواء، ومآالت تأثري االنضمام على اجملتمع الفلسطيين، الذي يكبل باتفاقية باريس االقتصادية، ويراد له  كالزراعة وصناعة 
مزيداً من التكبيل عرب »قبول« لشروط هذه املنظمة، اليت تدير لعبة التجارة يف العامل ملصلحة القوى الكربى والدول املتقدمة. 
الدراسة خيارات أخرى ملنظمات عربية وإقليمية  وتبني  املنظمة،  املضمار توضح دور هذه  والعربية يف هذا  العاملية  التجارب 

تقوم على أسس أكثر عادلة وإنصاف ميكن للسلطة إن أرادت أن تنضم هلا.



البنوك واملسؤولية االجتماعية

 

  
 إيـاد الـريـاحــي
باحث ميداني : شادي جردات
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ملخص تنفيذي:
إنشاء صندوق وطين للمسؤولية االجتماعية ينقذ آالف العائالت من الفقر:

إن وجود صندوق وطين للمسؤولية االجتماعية، والذي من املمكن أن تساهم فيه البنوك والشركات اخلاصة، ويسخر يف جمال 
التنمية الريفية واجملتمعية حبيث يغطي اجملاالت اليت يتجنبها املاحنني أو تعجز احلكومة عنها نتيجة »سوء التخطيط« أو القدرة على 
التقرير يف بعض اجملاالت التنموية. خيرج ذلك مفهوم املسؤولية االجتماعية من إطارها التجاري واإلعالمي بالرتويج للمساهمني 

فقط.

إن وجود صندوق للتنمية اجملتمعية يساهم القطاع اخلاص به بنسبة 10% من األرباح سيسهم ذلك يف توفري 50 مليون سنوياً. 
وإذا ما مت ترويج هذا املفهوم ليشمل الشركات غري املسجلة يف سوق فلسطني واليت يصطلح على تسميتها بالعمل العائلي، فإن 

ذلك سيضيف إىل هذا الصندوق ما ال يقل عن 20 مليون دوالر أخرى يف السنوات الالحقة. 

إن تطور موجودات البنوك العاملة منتصف عام 2012 إىل ما يقارب إىل أكثر من 9 مليار دوالر أمريكي. علماً أن ودائع البنوك 
السنوات  أكثر من 60% يف  الودائع والذي تضاعف  التطور احلاصل على  تقريباً، هذا  مليار دوالر  عام 2000 كانت 3.5 

السابقة، كان جيب أن يعكس نفسه بشكل أكرب يف جمال املسؤولية االجتماعية.

الشرق األوسط   HSBC بنك  الوحيد وهو  البنك األجنيب  بأقل األضرار،  العاملية  الفلسطينية ختطي األزمة  البنوك  استطاعت 
احملدود الذي يعمل يف األراضي الفلسطينية سجل خسائر متتالية طوال األعوام املاضية حيث بلغت خسارة البنك عام 2012 
الفلسطينية.  األراضي  للبنوك يف  أرباح كبرية  اليت حتقق  االئتمانية  التسهيالت  إىل  يلجأ  مل  البنك  أن  ويتضح   .)-473.099(
وباستثناء بعض البنوك الفلسطينية اليت هلا إيداعات يف اخلارج، فإن تأثريات األزمة املالية العاملية على اجلهاز املصريف الفلسطيين 
حمدودة جداً. والسبب يف أن البنوك احمللية استطاعت جتاوز األزمة ألن اجلهاز املصريف معزول. ووصلت التسهيالت االئتمانية 

للبنوك 3.8 مليار دوالر يف الربع الثالث من العام 2012.

احملددات  من  الكثري  من  الربامج  تلك  تتخلص  أن  جيب  الفلسطيين  الواقع  يف  جدوى  االجتماعية  املسؤولية  لربامج  ولتصبح 
واإلجراءات، حيث أن برامج البنوك ختلو من أي دعم ملشاريع هلا عالقة بالقضايا الوطنية العامة. وتركيز البنوك أكثر على جمال 
الدعاية، وامليل إىل برامج الرعايات سواء للمهرجانات الرياضية أو االفطارات..اخل، وأحياناً ينشأ تعارض أو تبادل يف املصاحل، 
ففي الوقت الذي مت التربع فيه لبناء جامع يف ضاحية سكنية جديدة حتت بند املسؤولية االجتماعية فإن البنك كان يهدف من ذلك 
حتصيل اتفاقيات متويل ترفع من نسبته يف السوق احمللي، ومن جانب أخر يكون البنك قد تربع فعلياً ألحد املساهمني الرئيسني يف 

نفس البنك.

العاملي الفجوة متسعة أكثر بني الدور الذي تلعبه العديد من الشركات وبني براجمها الدعائية يف جمال املسؤولية  على املستوى 
االجتماعية. هذا الوضع مشابه متاماً عندما تقوم شركات التبغ بالتربع ملرضى السرطان لتحسني صورتها يف اجملتمع، ويغيب أن 
تلك الشركات تعترب منتجاتها مسبباً ومساهماً فعلياً يف انتشار هذا املرض. كأن تقوم شركات النفط بتمويل برامج البيئة، ودعم 
بعض املبادرات احمللية يف مناطق نفوذها لتصبح مقبولة أكثر للسكان احملليني ولتغطية عمليات االستغالل والفساد والنهب املنظم 
ماكدونالد وكوكاكوال  املثال متول  فعلى سبيل  بها شركات األغذية،  تقوم  اليت  املبادرات  العديد من  نرى  الشعوب.  لثروات 
األنشطة اجملتمعية، واليت ترتافق مع ترويج منتجاتها، ويف مقابل ذلك تدفع على سبيل املثال حكومة الواليات املتحدة عشرات 
مليارات الدوالرات ملعاجلة األمراض الناجتة عن السمنة، واليت تعترب كوكاكوال وماكدونالد من الشركات اليت يشار إليها أساساً 

بتغري منط الغذاء الذي يساهم بارتفاع نسبة البدانة.
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 مقدمة منهجية:  
تساهم يف  تنموية  بدائل  إىل طرح  االجتماعية واالقتصادية  السياسات  تأتي ضمن عمل مرصد  واليت  الدراسة  هدفت هذه 
والبطالة يف  الفقر  فعلي يف احلد من  بدائل وطنية تساهم بشكل  اخلارجية، وخلق  املساعدات  برامج  تقليل االعتمادية على 

الفلسطيين. اجملتمع 

يف أثناء اإلعداد هلذه الدراسة وبالرغم من أن األسئلة اليت تطرحها عامة يف كثري من جوانبها، إال أن إجراء املقابلة مل حيظى 
التشاور، لكن األجوبة كانت متحفظة يف  بنفسه بعد  يعبئها  البنوك، فيما عدد أخر منها طلب أن  العديد من  بالرتحاب من 
مقتضبة ومتحفظة. إضافة إىل  أيضاً  اليت قدمت كانت  املقابلة. كما أن اإلجابات  اليت تضمنتها استمارة  90% من األسئلة 
بنوك  حالة  ويف  عديدة،  أليام  امتدت  مماطالت  وبعد  مسبق  بشكل  األسئلة  تدرس  أن  طلبت  اليت  البنوك  بعض  هناك  ذلك 
العديد  أنه قد مت االتصال وإرسال  املقابلة دون توضيح األسباب. كما  ابلغ املرصد برفض إجراء  أخرى ألسابيع، وبعدها 

بالقول أن كل شيء موجود يف تقاريرها. البنوك واليت اكتفت  من الرسائل الرمسية من أجل إجراء مقابلة مع مجعية 

اخلريية  املؤسسات  بعض  حسابات  بإغالق  فلسطني  يف  العاملة  الكبرية  البنوك  أحد  قيام  مع  للدراسة  اإلعداد  ترافق 
شبكة  حسابات  إغالق  إىل  إضافة  الزراعة  جمال  يف  تعمل  وأخرى  األسرى،  عن  الدفاع  جمال  يف  العاملة  واملؤسسات 
اليت  املؤسسات  ملفاتها. معظم  قبل سلطات االحتالل ومصادرة  املؤسسات من  تلك  اقتحام  األهلية، سبق ذلك  املنظمات 
البنك  نفاه  ما  وهذا  البنكية.  حساباتهم  بإغالق  البنك  وخطوة  االقتحام  هذا  بني  رابط  هناك  أن  إىل  أشارت  مقابلتها  متت 

املؤسسات.  لتلك  منطقي ومقنع  تفسري  أي  يقدم  مل  البنك  لكن  املاضية.  الشهور  طيلة 

إىل  املقابلة  استمارة  حول  بدوره  والذي  فلسطني،  يف  العربي  البنك  مقر  بهما  راجعنا  االستنتاج  وكذلك  املثارة  األسئلة 
الفرع اإلقليمي يف عمان، وبعد طول انتظار رفض البنك إجراء املقابلة سواء بالشق الذي يتعلق باملسؤولية االجتماعية أو 
باالنتقادات اليت وجهتها املؤسسات اليت مت إلغاء حساباتها. وبعيداً عن املقابلة والبحث واحلق يف اإلطالع على املعلومات، 

السياسية واحلزبية!! املرصد  البحث عن خلفية  البنك من أجل  بتكليف موظف يف  البنك يف خطوة غري مسبوقة  ذهب 

شكلت التقارير الصادرة عن مجعية البنوك الفلسطينية ألعوام خمتلفة مادة عوضت عن العديد من املقابالت وغطت الكثري 
تلك  تغطيها  اليت  واجملاالت  االجتماعية  املسؤولية  يف  املساهمة  نسبة  جوانب  يف  حتديداً  الدراسة،  تطرحها  اليت  األسئلة  من 
التربعات، إضافة إىل صايف املوجودات واألرباح للبنوك العاملة يف فلسطني. وساهمت كعامل مهم يف الوصول إىل العديد 
باالنتقادات  رأيها  إبداء  أو  البيانات،  لتلك  البنوك  تفسري  الغائب  أن  إال  الدراسة،  هذه  إليها  اليت سعت  االستنتاجات  من 

البنوك. متوهلا  اليت  للربامج  املوجهة 

إىل  تطلبت اإلشارة  املوضوعية  أن  إال  بنوك  أو مهامجة  أخر  لبنك دون  الرتويج  العناوين  الكثري من  الدراسة يف  فيما جتنبت 
البنك باالسم، وذلك ألن البيانات اليت قامت الدراسة بتحليلها هي باألساس صادرة عن مجعية البنوك، واليت تعترب مدافعة 

املصريف يف فلسطني.  اجلهاز  باسم مصاحل  ومتحدثة 

أنشطة خاصة وعلى مراكز ومجعيات  البنوك تركز على  أن  للبنوك كان مالحظاً  تقارير املسؤولية االجتماعية  أثناء مراجعة 
بالعامل  للبنوك  االجتماعية  املسؤولية  تأثر  مدى  وهو  الدراسة،  هذه  يف  أخر  بعد  حتليل  إىل  البحث  فريق  دفع  مما  حمددة، 
نتيجة  االجتماعية  املسؤولية  بربامج  مشلها  وعدم  مؤسسات  على  حتفظ  أي  البنوك  لدى  كان  وإن  واألمين.  السياسي 

السابقة. االعتبارات 
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البنوك العاملة يف فلسطني:
بنكاً، عملت ضمن شبكة  اثنيت عشرة   1967 سنة  اإلسرائيلي  االحتالل  الغربية عشية  الضفة  يف  العاملة  البنوك  عدد  بلغ 
فروع بلغ عددها 39 فرعاً منها 32 فرعاً يف احملافظات الشمالية وسبعة أفرع يف حمافظات غزة. وبفعل اإلجراءات العسكرية 
عام  البنوك  فروع  مجيع  أغلقت  أن  إىل  عليه،  السيطرة  وإحكام  وتقييده  املصريف  العمل  حتجيم  إىل  أدت  االحتالل  لسلطة 
العمل  اإلسرائيلية  البنوك  واحتكرت  اإلسرائيلي.  املركزي  البنك  يف  خاص  حساب  إىل  أرصدتها  مجيع  وحولت   ،1967
القاهرة-عمان يف  بإعادة فتح بنك فلسطني يف قطاع غزة، وإعادة فتح بنك  العام 1981  املصريف يف فلسطني، ومسحت يف 

الضفة الغربية عام 1986 . 

منذ العام 1994 شهدت الضفة الغربية وقطاع غزة تزايداً ملحوظاً يف نسبة البنوك من حيث افتتاح بنوك جديدة أو افتتاح 
فروع يف مدن أخرى، وأكثر من فرع يف نفس املدينة، إضافًة إىل صرافات السحب اآللي يف األماكن العامة. يعمل حالياً يف 
الضفة الغربية وقطاع غزة 18 بنكاً، منها 8 بنوك حملية و9 بنوك عربية وبنك أجنيب واحد، وتبلغ الفروع واملكاتب 226 
موزعًة على مناطق خمتلفة، بينما اقرتب عدد املوظفني من 5000 اآلف موظف تشغل البنوك احمللية نصفهم. عدد البنوك 
التجارية 16 بنكاً منهم بنكان يعتربان ضمن البنوك اإلسالمية. وتشري التقديرات الصادرة عن مجعية البنوك أن هناك فرعاً 

لكل 19 ألف مواطن، وصرافا ألياً لكل 11 ألف مواطن.

وتطورت موجودات البنوك العاملة منتصف عام 2012 إىل ما يقارب إىل أكثر من 9 مليار دوالر أمريكي . علماً أن ودائع 
البنوك عام 2000 كانت 3.5 مليار دوالر تقريباً  . هذا التطور احلاصل على الودائع بتزايد أكثر من 60% يف السنوات 
إىل  البنوك  موجودات  ارتفاع  إىل   2012 العام  من  الثالث  الربع  يف  البنوك  عن مجعية  الصادرة  التقارير  واشارت  السابقة. 
9.3 مليار. وودائع العمالء إىل 7.2 مليار$ بينما أشار التقرير ذاته إىل أن التسهيالت االئتمانية بلغت 3.8 مليار دوالر 

امريكي كما يبينها اجلدول أدناه.

1

2

3

4

1.  احلاج، طارق. اآلثار احملتملة للتطورات احمللية على البنوك الفلسطينية يف الضفة الغربية. جملة جامعة بيت حلم، العدد 23/ 2004.
2. مجعية البنوك. البنوك يف فلسطني. العدد 52/ كانون أول 2012.

3. املصدر السابق.
4. احلاج، مصدر سبق ذكره.

5. مجعية البنوك يف فلسطني. املؤشر املصريف/ الربع الثالث 2012.

5
أهم مؤشرات القطاع املصريف للربع الثالث/ 2012

ارتفاع صايف املوجودات بـ 248 مليون دوالر )3%( لتصل إىل 9.3 مليار دوالر 
ارتفاع املوجودات السائلة بـ 302 مليون دوالر )8%( لتصل إىل 4.2 مليار دوالر 

اخنفاض صايف التسهيالت االئتمانية بـ 27 مليون دوالر )1%( لتصل إىل 3.8 مليار دوالر 
ارتفاع استثمارات البنوك بـ 595 ألف دوالر )0.4%( لتصل إىل 145 مليون دوالر 

ارتفاع ودائع العمالء بـ 289 مليون دوالر )4%( لتصل إىل 7.2 مليار دوالر 
اخنفاض ودائع البنوك وسلطة النقد بـ 81 مليون دوالر )14%( لتصل إىل 501 مليون دوالر 

ارتفاع حقوق امللكية بـ 28 مليون دوالر )2%( لتصل إىل 1.2 مليار دوالر 
ارتفاع األرباح الربعية بـ 6 مليون دوالر )27%( لتصل إىل 30 مليون دوالر 

اخنفاض شيكات املقاصة بـ 72 مليون دوالر )3%( لتصل إىل 2.3 مليار دوالر 
اخنفاض الشيكات املرجتعة بـ 4 مليون دوالر )2%( لتصل إىل 158 مليون دوالر 

اخنفاض احلواالت اخلارجية الواردة بـ 228 مليون دوالر )14%( لتصل إىل 1.4 مليار دوالر 
اخنفاض احلواالت اخلارجية الصادرة بـ 110 مليون دوالر )9%( لتصل إىل 1.1 مليار دوالر 

اخنفاض احلواالت الداخلية بـ 205 مليون دوالر )14%( لتصل إىل 1.3 مليار دوالر 



11

العام 2008 واليت أدت إىل إغالق اآلالف من  باملصارف األوروبية واألمريكية منذ  العاملية اليت عصفت  تنعكس األزمة  مل 
املصارف يف العامل، مما دفع العديد من احلكومات إىل ضخ أموال طائلة فيها، إضافة إىل الكثري من إجراءات التقشف وخفض 
أن  أو على األقل  نتيجة لذلك  بنك واحد يف فلسطني  يقفل  فلم  الفلسطينية،  البنوك  القضايا االجتماعية، على  اإلنفاق على 

يسجل تراجع أو خسائر كبرية يف حجم األرباح.

 رئيس جملس إدارة البنك اإلسالمي حممد زكارنة اعترب أن وضع البنوك يف األراضي الفلسطينية ممتاز وأفضل بكثري من دول 
جماورة، وال يوجد بنوك حتقق عوائد ربح مثلنا، وأن أفضل حمفظة ائتمانية يف الوطن العربي موجودة يف فلسطني، وأكثر بنوك 
انضباطاً يف قواعد احلوكمة واملعايري الدولية هي البنوك الفلسطينية، يف بالد أخرى البنوك لديها سيولة فائضة وتريد زبائن، 

أما هنا فالسوق ناشئ ونشيط .

البنك األجنيب الوحيد وهو بنك HSBC الشرق األوسط احملدود الذي يعمل يف األراضي الفلسطينية سجل خسائر متتالية 
طوال األعوام املاضية حيث بلغت خسارة البنك عام 2012 )473.099- (.  ويتضح أن البنك مل يلجأ إىل التسهيالت 
يف  إيداعات  هلا  اليت  الفلسطينية  البنوك  بعض  وباستثناء  الفلسطينية.  األراضي  يف  للبنوك  كبرية  أرباح  حتقق  اليت  االئتمانية 
البنوك  أن  والسبب يف  الفلسطيين حمدودة جداً،  املصريف  اجلهاز  على  العاملية  املالية  األزمة  فتأثريات  عام  بشكل  أما  اخلارج، 
املصريف  واجلهاز  االقتصاد  ارتباط  أن  أي  معزول،  واالقتصاد  معزول  املصريف  اجلهاز  ألن  األزمة  جتاوز  استطاعت  احمللية 
ما محى  هذا  وإيداعاً..  استثماراً  عاملية  أنشطة  اخنراطه يف  وعدم  املصريف  اجلهاز  عزل  السبب  هلذا  عاملياً ضعيف،  الفلسطيين 
اجلهاز املصريف.  ويف ذروة األزمة املالية سجلت الكثري من البنوك يف فلسطني أرباحاً عالية وصلت إىل حدود 90 مليون $ 

للبنك العربي، و37 مليون$ لبنك فلسطني كما يبني اجلدول أدناه:

جدول رقم )1( الربح قبل الضريبة للبنوك عام 2010:

الفلسطينية: العاملية والبنوك  األزمة 

6

7

8

يرى سام حبور أن هذا نتيجة ارتباط االقتصاد الفلسطيين مع املاحنني، فنحن لسنا اقتصاد طبيعي لدينا استثمارات يف اخلارج 
 »NGOs« ال  مؤسسات  من  فكثري  أنفسهم،  املاحنني  دول  على  أثر  املالية  األزمة  فتأثري  العاملية،  األسواق  مع  ومربوطني 
اليت تعتمد على مصادر التمويل من دول أوروبا عندما حدثت األزمة املالية حدث لديها اخنفاض على املنح املقدمة للقطاع 
األهلي اليت تأتي من أوروبا، فهو تأثري ثانوي وليس مباشر كما حدث يف دول أوروبا وبنوك أمريكا ، األزمة أجربت العديد 
من املؤسسات االسبانية على سبيل املثال إىل إغالق أبوابها يف فلسطني نتيجة لالزمة املالية يف اسبانيا، مما أثر ذلك على متويل 

	10

6. وكالة معاً اإلخبارية. د. زكارنة: خرج من جنني بيد فارغة وعاد مليونريا وعّمر قصور وثقة األمراء. )تاريخ الدخول: 2013/8/28(. الرابط االلكرتوني:
       

7. مجعية البنوك يف فلسطني. الوضع املالي للبنوك 2012.
8. مقابلة نصر عبد الكريم، خبري اقتصادي، حزيران 2013. رام اهلل.

9. مجعية البنوك يف فلسطني. الوضع املالي للبنوك 2011.
10. مقابلة سام حبور، خبري اقتصادي، نيسان 2013. رام اهلل.

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=624664

9

العربي البنك 
بنك فلسطني م.ع.م	
بنك القاهرة عمان 	

بند القدس	    
بنك األردن                                               
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل     

البنك األهلي األردني            
الفلسطيين    البنك اإلسالمي 

الفلسطيين بنك االستثمار 

البنك التجاري األردني
الفلسطيين التجاري  البنك 

البنك العقاري املصري العربي	
بنك االحتاد 	

بنك الرفاه لتمويل املشاريع الصغرية
الفلسطيين لالستثمار العربي  البنك 

بنك HSBC الشرق األوسط احملدود
البنك األردني الكوييت	    

البنك اإلسالمي العربي	

92.238.144
37.732.105  
13.359.615
6.354.155
5.580.700
4.391.051
4.336.071
2.491.526
2.339.065

2.208.819
2.156.322
1.075.388

753.629
211.087
102.966

)567.238(
)640.086(

)2.183.313(
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املسؤولية االجتماعية خلفية عامة
. دعم التنمية أم حتسني صورة الشركات:

املالي  الدعم  تراجع  أن  يبدو  فيما  طويلة.  لسنوات  شراكة  عالقات  بها  تربطها  واليت  الفلسطينية،  املؤسسات  من  العديد 
للحكومة الفلسطينية له أبعاد سياسية، وحتديداً بعد االنقسام وتوقف العديد من دول اخلليج عن دعم السلطة الفلسطينية؟

»اقرتح األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف عنان ألول مرة االتفاق العاملي يف خطابه أمام املنتدى االقتصادي العاملي الذي 
العاملي يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك  التنفيذية لالتفاق  الثاني 1999، وقد مت إطالق املرحلة  يناير/ كانون  عقد يف 31 
يف 26 يوليو / متوز 2000. وطالب األمني العام قادة األعمال باالنضمام إىل املبادرة الدولية - االتفاق العاملي - اليت جتمع 
العشرة يف جماالت حقوق اإلنسان والعمل  املبادئ  العمل واجملتمع املدني لدعم  املتحدة ومنظمات  الشركات بهيئات األمم 
والبيئة. ويسعى االتفاق العاملي، من خالل قوة العمل اجلماعي، إىل تعزيز مواطنة الشركات حبيث ميكن لقطاع األعمال أن 
أطراف  مع  بالشراكة   - اخلاص  القطاع  يساهم  أن  ميكن  الطريقة،  وبهذه  العوملة.  حتديات  مواجهة  يف  احلل  من  جزءاً  يصبح 
العامل  مناطق  الشركات من خمتلف  اليوم مئات من  أكثر استدامة ومشولية. وتشارك  اقتصاد عاملي  قيام  - يف  اجتماعية أخرى 
موظفوه  ويتحلى  العام،  األمني  من  مباشرة  مبادرة  يعترب  الذي  العاملي  االتفاق  يف  املدني  واجملتمع  الدولية  العمل  ومنظمات 
وعملياته بالبساطة واملرونة. إن االتفاق العاملي هو عبارة عن مبادرة طوعية لتعزيز مواطنة الشركات من خالل حتقيق هدفني:

أواًل: جعل االتفاق العاملي ومبادئه جزءاً من إسرتاتيجية القطاع العام وعملياته.

ثانياً: تيسري التعاون فيما بني أصحاب املصاحل الرئيسيني وتعزيز الشراكات دعماً ألهداف األمم املتحدة. وال يعترب االتفاق 
العاملي أداة تنظيمية فهو ال »ينظم« أو يفرض أو يقيس سلوكيات أو أعمال الشركات، بل أنه يستند إىل املساءلة العامة 

3.094.523.746

1.653.960.732

772.302.066

7

467.680.177

1.208.465.719

 720.173.048

263.896.709

157.335.309

288.376.020

2.532.079.862

1.296.568.931

624.483.025

484.902.172

338.071.339

220.189.296

194.339.762

80.170.244

68.217.608

54.578.746

849

1.061

573

338

448

24

46

21

14

21

56.061.652

33.980.673

11.766.272

5.720.092

4.581.794

69

87

44

27

29

اسم البنك

اسم البنك

العربي البنك 

العربي البنك 

بنك القاهرة عمان

بنك القاهرة عمان

بنك األردن

بنك األردن

بنك القدس

بنك القدس

بنك فلسطني م.ع.م

بنك فلسطني م.ع.م

صايف املوجودات

صايف الربح

صايف التسهيالت االئتمانية 

املوظفني

ودائع العمالء

عدد الفروع واملكاتب

امللكية حقوق 

عدد أجهزة
الصراف اآللي

11. مجعية البنوك يف فلسطني. الوضع املالي للبنوك 2011.

جدول رقم ) 2( أهم 5 بنوك عاملة يف مناطق السلطة :
11
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والشفافية واملصلحة الذاتية املتنورة للشركات ومنظمات العمل للشروع يف إجراءات هامة وتبادهلا سعياً إىل حتقيق املبادئ
اليت يقوم عليها االتفاق العاملي. 

وقد حدث تطور آخر على االتفاق العاملي وذلك خالل قمة القادة بتاريخ 26 يونيو/ حزيران 2004، عندما تعهد عدد من 
رؤساء العمل حول العامل بالتزامهم حملاربة الفساد. ونتيجة لذلك االلتزام مت إضافة مبدأ عاشر إىل مبادئ االتفاق العاملي ونصه 

كالتالي »جيب أن تعمل مؤسسة العمل على حماربة الفساد بكافة أشكاله مبا يف ذلك االبتزاز والرشوة«. 

لكن ما زالت الفجوة متسعة أكثر بني الدور الذي تلعبه العديد من الشركات على املستوى العاملي وبني براجمها الدعائية يف 
جمال املسؤولية االجتماعية. هذا الوضع مشابه متاماً عندما تقوم شركات التبغ بالتربع ملرضى السرطان لتحسني صورتها يف 
املرض. وتقوم شركات  انتشار هذا  فعلياً يف  تعترب منتجاتها مسبباً ومساهماً  الشركات  أن تلك  النقاش  اجملتمع، ويغيب عن 
ولتغطية  احملليني  للسكان  أكثر  مقبولة  لتصبح  نفوذها  مناطق  يف  احمللية  املبادرات  بعض  ودعم  البيئة،  برامج  بتمويل  النفط 
عمليات االستغالل والفساد والنهب املنظم لثروات الشعوب. ونرى العديد من املبادرات اليت تقوم بها شركات األغذية، 
فعلى سبيل املثال متول ماكدونالد وكوكاكوال األنشطة اجملتمعية واليت ترتافق مع ترويج منتجاتها، لكن يف مقابل ذلك تدفع 
تعترب  واليت  السمنة،  عن  الناجتة  األمراض  ملعاجلة  الدوالرات  مليارات  عشرات  املتحدة  الواليات  حكومة  املثال  سبيل  على 

كوكاكوال وماكدونالد من الشركات اليت يشار إليها بتغري منط الغذاء الذي يساهم بارتفاع نسبة البدانة.

جهة  من  املمولة  األنشطة  بطبيعة  يتعلق  االجتماعية  املسؤولية  برامج  لتطوير  والداعني  الشركات  تواجهه  الذي  والسؤال 
الفكرة أن  املدارس فكانت  التربع لطالب  أرادت شركة كوكاكوال  املثال  لتلك احلمالت. على سبيل  التجارية  واألهداف 
يلبس الطالب شنطة وتي شريت وطاقية بلون علبة الكوكاكوال األمحر وحتمل شعار الشركة، فهذا التربع ال ميكن إدراجه 
الشارع  األطفال يف  بها  يتنقل  نفسها  للشركة  ما هو دعاية  بقدر  التنمية  املساهمات يف عملية  أو ضمن  التعليم  ضمن دعم 
حجم  بنفس  أحياناً  االحتفال  أو  للمهرجان  اإلعالمية  الدعاية  تفوق  حيث  مدرائها  وصورة  البنوك  شعارات  أو  واملدرسة. 

التربع املرصود لنشاط اجلمعية اخلريية أو النادي..اخل.

وليس  اخلاص  والقطاع  الشركات  قبل  من  االلتزام  إطار  يف  تندرج  واليت  االجتماعية  املسؤولية  أن  رأي  هناك  يكون  وقد 
اإللزام، وبالتالي ميكن لتلك الشركات صرف أمواهلا بالطريقة اليت ترغب فيها. لكن املسؤولية االجتماعية للشركات جاءت 
أرباحها  تعزيز  إىل  إضافة  اخلاص،  والقطاع  الشركات  تكسبه  وما  االقتصادية  أدوارها  من  العديد  عن  الدولة  لتخلي  نتيجة 
الناجتة عن ملئ الفراغ الناجم عن ختلي الدولة عن هذه املسؤوليات، حيث جيب أن تصبح يف إطار خطة تنموية واضحة ومتفق 
عليها، وخترج من إطار االلتزام إىل اإللزام. وكما أشرنا سابقاً أن ختلي الشركات والبنوك وجتنبها متويل الكثري من األنشطة 
اليت هلا عالقة بالقضايا الوطنية أو معاجلة بعض اآلثار االقتصادية والسياسية املرتبطة مباشرة باالحتالل، يعين ذلك ختلي تلك 

البنوك بشكل تلقائي عن معاجلة الكثري من القضايا املهمة والضرورية. 

أن  ُيظهر  ألعضائها  االجتماعي  الدور  حول  للمساءلة  آلية  تشكل  واليت  البنوك  مجعية  عن  الصادرة  التقارير  فإن  بالتالي 
املتوقع يف هذا اجملال، إضافة إىل أن جماالت صرفها تركز على ما جيلب  العاملة يف فلسطني ما زالت تصرف أقل من  البنوك 
الدعاية والرتويج للبنك. حيث أن هناك القليل من املشاريع اليت متوهلا البنوك ميكن تصنيفها كقضايا تنموية مهمة. إن نظام 
احلوافز القائم من قبل احلكومة للعديد من الشركات جيب أن يتضمن إلزاماً بتمويل أو عمل تلك الشركات لتحقيق أهداف 
لتحسني  الشركات  إليه  تسعى  ما  هو  االجتماعية  املسؤولية  ألنشطة  اإلعالمي  املردود  سيبقى  ذلك  دون  حمددة،  اجتماعية 

صورتها يف اجملتمع الذي تعمل به.

إن مفهوم املسؤولية اإلجتماعية يتجاوز حدود العمل اخلريي ويتعداه إىل معان أمشل وأكثر عمقاً لتحقيق التنمية االقتصادية 
وضع  خالل  من  وذلك  احمليطة،  والبيئة  واجملتمع  بالعمالة  االهتمام  على  حتث  اليت  املبادئ  ترسيخ  خالل  من  واالجتماعية 

التشريعات وسن القوانني املنظمة يف جمال املسئولية االجتماعية للشركات والعمل على تطبيقها. ولقد بادرت احلكومة 

http://www.csrkuwait.com/AboutCSR.aspx :12. املسؤولية االجتماعية للشركات. نبذة عن املسؤولية االجتماعية. الرابط االلكرتوني
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املصرية بتقديم مزايا للمشاركة اجملتمعية، وعلى سبيل املثال، فإن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي تبنته احلكومة 
يف إطار اإلصالح االقتصادي، كانت له أبعاد اجتماعية هامة، منها استبعاد التربعات واإلعانات من الوعاء اخلاضع للضريبة، 
وكذلك  املشهرة،  املصرية  األهلية  واملؤسسات  للجمعيات  بتقدميها  الشركات  تقوم  اليت  واإلعانات  التربعات  أمثلتها  ومن 
مجيع ما مينح لدور العلم واملستشفيات اخلاضعة لإلشراف احلكومي ومؤسسات البحث العلمي، وذلك مبا ال جياوز  10% من 
الربح الصايف السنوي للشركة املاحنة، كما تقضي مبادئ املواطنة حبصول أفراد اجملتمع على حقوقهم العادلة والواجبة، فإنها 
تقضي كذلك بقيامهم بأداء واجباتهم، ومن هذا املنطلق فإن ممارسة الشركة ملبادئ املسؤولية االجتماعية هو جزء ال يتجزأ 
مناخاً  يتوفر هلا  أن  الشركات  فإن عليها واجبات والتزامات، فمن حق  الشركات حقوق،  أن هلذه  املواطنة، فكما  مبدأ  من 
وأن  االقتصادي،  النشاط  أطراف  بني  واملساواة  العدالة  قوانني حتقق  الدولة  هلا  توفر  أن  ومن حقها  واإلنتاج،  للعمل  صحياً 
توفر هلا أيضاً بنية أساسية مالئمة، وأن حتمي حقوقها من املمارسات غري القانونية . ويف الواقع الفلسطيين قدمت الشركات 
أو  الرحيان  لضاحية  وروضة  مسجد  ببناء  كالتربع  أخرى،  خاص  قطاع  شركات  أو  ملؤسسات حكومية  مباشرة  مساهمات 
أو  مهرجانات  رعاية  بند  تذهب حتت  التربعات  اغلب  أن  فيما  لبنان،  يف  الفلسطينيني  الطلبة  لتعليم  الرئيس  لدعم صندوق 
مباريات رياضية أو حفالت إفطار مجاعية ...اخل، فعلى سبيل املثال وقع البنك اإلسالمي العربي وشركة »الرحيان« لالستثمار 
العقاري عام 2011 اتفاقية تتيح متوياًل من البنك للراغبني بشراء وحدات سكنية يف الضواحي اليت تبنيها شركة »الرحيان« 
يف حمافظات خمتلفة من الضفة الغربية. وأشار البنك يف تصريح صحفي له أن هذه االتفاقية األوىل من نوعها يف جمال التمويل 
اإلسالمي، ويشمل التمويل الذي سيتيحه البنك شراء وحدات سكنية يف ضاحية »الرحيان« مشال رام اهلل، وضاحية »اجلنان« 
جنوب جنني، وكذلك املشاريع اليت تعتزم »الرحيان« بناءها يف حمافظات أخرى، وأوهلا ضاحية يف اخلليل جيري اإلعداد للبدء 

بتنفيذها خالل األشهر القادمة .
 

وقال الصعيدي: التمويل مبوجب االتفاقية يقوم على اإلجيار الذي ينتهي بالتمليك، أما خبصوص الزبائن الذين دفعوا الدفعة 
األوىل فهناك آلية خاصة، وتصل نسبة التمويل إىل 85% ويف بعض احلاالت قد تصل إىل 100% بعد أخذ املوافقات الالزمة 
من اجلهات الرقابية ذات االختصاص، ويذكر أن صندوق الزكاة التابع للبنك اإلسالمي العربي تربع يف وقت سابق بكلفة 

بناء مسجد وروضة أطفال يف ضاحية الرحيان. 

لبناء  فيه  التربع  مت  الذي  الوقت  . يف  تتجاوز %8  ال  زالت حمدودة  ما  فلسطني  اإلسالمي يف  التمويل  أن حصة  إىل  اإلشارة 
اجلامع حتت إطار املسؤولية االجتماعية فإن البنك كان يهدف من ذلك احلصول على اتفاقية متويل إسالمي ترفع من نسبته يف 
السوق احمللية. ومن جانب أخر يكون البنك قد تربع فعلياً ألحد املساهمني الرئيسني يف نفس البنك وهو صندوق االستثمار 
الفلسطيين صاحب مشروع ضاحية الرحيان. حيث أن مشروع ضاحية الرحيان جيري تنفيذه من قبل جمموعة عمار العقارية، 
اجملمع  يف  مسجد  وجود  مسألة  الصندوق  وطرح  العقاري،  القطاع  يف  الفلسطيين  االستثمار  لصندوق  االستثماري  الذراع 
السكين اجلديد كنوع من التسويق وجللب املشرتين، فيما سوق البنك هذا التربع حتت إطار بند املسؤولية االجتماعية، لكن 
يبدو أن هذا البند هو وفر استفادة فقط لكال الطرفني، وليس اجملتمع بشكل عام، إذا ما أخذنا أن تلك األموال اليت مت التربع 

فيها حتت بند املسؤولية االجتماعية تعفى من الضرائب.

عدم نضوج مفهوم املسؤولية االجتماعية يف فلسطني إضافة إىل عدم وجود منهجية مناسبة للتعامل مع هذا األمر وتطويره، 
إذ أن 98% من جمموع الشركات املسجلة يف األراضي الفلسطينية هي شركات عائلية مقابل 60 شركة من نوع الشركات 
املساهمة العامة ومن ضمنها 36 شركة مدرجة يف سوق األوراق املالية، وبالتالي فإن هناك تدني يف عدد الشركات الكبرية 

اليت ميكنها أن متارس املسؤولية االجتماعية مبفهومها الواسع . لكن ال يبدو أن ذلك هو العائق الوحيد حيث أن الشركات 

13. عيسى، فؤاد. املسئولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف مصر دراسة حالة تطبيقية لقياس وتقييم املسئولية االجتماعية للشركات. موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي. 2010. متوفر الكرتونياً:
         

14. البنك العربي اإلسالمي. البنك اإلسالمي العربي يوقع اتفاقية متويل مع شركة الرحيان لالستثمار العقاري.  )تاريخ الدخول: 2013/9/5(. الرابط االلكرتوني:
        

15.  املصدر السابق.
16.   بكدار. جيب مأسسة املسؤولية االجتماعية للشركات بصندوق حيكمه قانون. الرابط االلكرتوني:

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/05/2010/

49=http://www.aibnk.com/index.php?page=news&pid 

 http://www.pecdar.ps/etemplate.php?id=765
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بعيدة  واضحة  أهداف  اجتماعية ضمن  مسؤولية  برامج  يف  التزامها  وأن  الفلسطيين،  السوق  يف  عالية  أرباحاً  حتقق  املسجلة 
عن تعارض أو تبادل املصاحل كما حيدث أحياناً يف تلك الشركات، سيرتك العديد من اآلثار االجيابية ويقلل من نسبة الربامج 

املعتمدة على التمويل اخلارجي أو تلك الربامج واملشاريع اليت يتجنبها املاحنون عادة.

أن  أو  املسؤولية االجتماعية،  باب  بها ويدرج ذلك يف  العديد من األنشطة اخلاصة  تنفذ هي  أن  إما  البنوك  أن  كان واضحاً 
تعمل مع مؤسسات ليس هلا أي عالقة بأي جانب سياسي. أكثر األنشطة اليت ترفض البنوك متويل أنشطتها هو املتعلق باملسائل 
قائد  أو  أسري  أو  لشهيد  اسم  املؤسسة  أو  اجلمعية  اسم  حيمل  ال  أن  على  شروطاً  البنوك  تضع  وأحياناً  والسياسية،  الوطنية 
وطين عام...اخل. هذا ما قاله احد املدراء الفرعني يف احد البنوك الفلسطينية. وتعزز هذه الوجهة طبيعة املؤسسات والربامج 
بالنظر إىل قائمة املشاريع اليت مت متويلها ضمن باب املسؤولية االجتماعية ال يوجد أي نشاط ذات طبيعة  أنه  املمولة، حيث 
سياسية أو وطنية وال وجود ألي مؤسسة تعمل مع األسرى أو الشهداء أو حتى حتمل أمسائهم. ويتضح من الدعم اخلجول 
فقد ساهمت  املستوطنات،  العمل يف  بدائل عن  توفري  إىل  والذي هدف  الوطين،  الكرامة  البنوك يف دعم صندوق  من  لعدد 
5 بنوك مببلغ مل يتجاوز ال 55 ألف دوالر فيما استنكفت غالبية البنوك األخرى عن دعم هذا الصندوق كما يبني اجلدول 

أدناه:

وهذا يظهر إىل حد كبري ختوف البنوك حتى يف قضايا مثل االستيطان اليت تعترب خمالفة لكل القوانني الدولية، لكن البنوك قررت 
العاملية،  املصريف  العمل  وقوانني  تتوافق  ال  لالستيطان  املناهضة  األنشطة  واعتبار  الصندوق.  هذا  دعم  عن  بنفسها  تنأى  أن 
االقتصادية،  الدورة  يف  اجيابياً  سيظهر  كان  الوطنية  الصناعات  إنتاج  وتعزيز  املستوطنات  منتجات  مقاطعة  أن  من  بالرغم 
وبالتالي سيكون له العديد من االنعكاسات االجيابية على عمل البنوك إال أن األخرية مل ترى فيه ذلك. سلطة النقد اعتربت أن 
أنشطة املسؤولية االجتماعية للمصارف ليس هلا عالقة باألمور السياسية وال األمنية حيث أن اجلهاز املصريف كاماًل ال يتدخل 
مبثل هذه األمور اليت هي ليست من اختصاصه أو جماالت عمله، حيث تراعي املصارف أن تكون أنشطتها يف إطار املسؤولية 

اجملتمعية يف مشاريع التنمية املستدامة مثل الصحة والتعليم والرياضة والبيئة إىل غري ذلك من القطاعات االقتصادية .

فيما تطبق البنوك إجراءات أمنية وإدارية صارمة على زبائنها وتعامالتها تشمل أحياناً معلومات ال تتعلق بعملية فتح حساب 
بنكي، على سبيل املثال أن توجه أي مواطن لفتح حساب له يف أي بنك فعليه أن جييب أن كان له أو ألحد شركائه قريب يعترب 
شخصية سياسية أو عسكرية أو عنوان عمله وقيمة راتبه ومسماه الوظيفي، ونوع السكن الذي يتواجد فيه أن كان ملك أو 
مستأجر، وعدد أطفاله واسم أمه، وإن كان ميلك سيارة أو ال ميلك، حيث ال يبدو أهمية تلك األسئلة وعالقتها املباشرة برغبة 
املتحدة.  الواليات  يدفع ضرائب حلكومة  كان  أن  األمريكية  اجلنسية  حباملي  اخلاصة  األسئلة  عن  عدا  بفتح حساب  مواطن 
وال يفهم السبب احلقيقي وراء السؤال فقط عن حاملي اجلنسية األمريكية أو وضع أسئلة خاصة بهم دون غريهم من حاملي 
اجلنسيات األخرى، لكن تلك البنوك تعترب قالع حمصنة إذا ما أراد احد االستفسار حول التقارير الصادرة عنها أو الربامج 

اليت متوهلا. هذه اإلجراءات اليت تطلبها البنوك حتيل مسؤوليتها إىل سلطة النقد واليت يقول مدير العالقات العامة فيها 

جدول رقم )3( مساهمة البنوك املساهمة يف صندوق الكرامة الوطين

17. مقابلة علي فرعون، مدير عالقات اجلمهور وانضباط السوق يف سلطة النقد الفلسطينية. 2013/6/4. رام اهلل.
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»تطلب سلطة النقد من املصارف يف تعليماتها االلتزام مببادئ »اعرف عميلك« املعمول بها دولياً، وهذه املبادئ تفرض على 
البيانات املقدمة للمصرف ونزاهة ومصداقية  املصارف التعرف على العميل فاتح احلساب بشكل أوسع للتحقق من سالمة 
العميل اجلديد، حيث أن العالقة الثنائية بني الطرفني قد تتوسع إىل جمال االستثمار والتسهيالت، وبالتالي ترتفع درجة خماطر 
العالقة مع العميل يف عدم االلتزام باملبادئ املشار إليها، وهذه املبادئ تهدف إىل احلفاظ على أموال املودعني وأصول املصرف 
وجتنيبه من أية خماطر حمتملة. وعليه فإن سلطة النقد ال تتدخل نهائياً يف قرار املصرف بفتح حساب للعميل من عدمه، حيث 

أن ذلك قرار مصريف حبت، وال تتدخل بالسؤال عن ممتلكات العميل حيث أن ذلك ليس من اختصاصها« .

بنكي  افتتاح حساب  يريدون  مبن  خاصة  ليست  اإلجراءات  هذه  أن  أي  السابقني،ـ  العمالء  أيضاً  البيانات مشل  استحداث 
جديد، حيث أفاد العديد من العمالء أن البنك حرمهم من التصرف يف حسابه سواء بإجراء سحب أو إيداع إال باستحداث 
سلطة  من  خاصة  طلب  هذا  أن  قالت  البنوك  بعض  للعمالء،  ومقنعة  واضحة  أسباب  إبداء  دون  اجلديدة،  البيانات  قائمة 
النقد وال عالقة هلا به. ويقول املواطن توجهت البنك لسحب مبلغ نقدي من البنك وهو جزء من راتيب الذي يتم حتويله من 
بياناتي. وتوجهت إىل مكتب أخر يف نفس  يتوجب علي أوالً حتديث  أنه  يقول لي  باملوظف  تفاجئت  البنك  مكان عملي إىل 
البنك وتسمت االستمارة اخلاصة بتحديث البيانات وتفاجئت من طبيعة األسئلة اليت حتتويها االستمارة فقررت عدم تعبئتها 

واجتهت مباشرة إىل مدير الفرع والذي اخربني أنه ليس بإمكاني التصرف حبسابي ما مل أجيب عن تلك األسئلة !! 

من  العديد  العملية  تلك  خالل  وداهمت  اهلل،  رام  مدينة  االحتالل  جنود  من  قوة  اقتحمت   2012 ديسمرب  أيلول/  يف 
تتلقى  املؤسسات  تلك  أن  علماً  حمتوياتها.  من  العديد  وصادت  خمتلفة  قطاعات  يف  الناشطة  الفلسطينية  األهلية  املؤسسات 

متوياًل أوروبياً، بل أن بعض هذا التمويل يقدم بشكل مباشر من حكومات أوروبية.

البنك،  البنكية يف  العربي تلك املؤسسات إخطارات بضرورة إغالق حساباتهم  البنك  العملية سلم  يف األيام اليت تلت تلك 
وبالرغم من دخول جمالس إدارات تلك املؤسسات يف مفاوضات مع البنك إال أن األخري أصر على إغالق تلك احلسابات 
وهذا ما حصل. ويعترب حمللون أن هذا اإلجراء له عالقة بالقضايا املرفوعة على البنك يف نيويورك.. واليت هلا عالقة باإلرهاب 
ومتويل »اإلرهاب« وتسهيل »اإلرهاب«.  حيث أصبح البنك العربي ميارس ضبطاً ذاتياً أكثر من أي بنك أخر.. وبالتالي هو 
يتحاشى املقاضاة من جديد، لكي ال خيسر رأس ماله كله وحقوق املساهمني.. وبالتالي فاالعتقاد أن البنك العربي قد تصرف 
إغالق حساباتها هي مؤسسات  مت  اليت  فاملؤسسات  أخرى  ناحية  من  لكن  نفسه،  اخلطر عن  درء  يريد  أنه  اعتبار  على  ذاتياً 

وطنية ومعروفة ومرخصة قانونياً.. وال جيب دجمها حتت التعريف األمريكي. 

بالعودة إىل تقارير مجعية البنوك الفلسطينية الصادرة يف السنوات األخرية ظل بنك فلسطني صاحب املساهمة األعلى يف برامج 
املسؤولية االجتماعية، وتشري تقارير البنك نفسه إىل أن نسبة مساهمته بلغت نسبة 5% من األرباح، وأعلن »بنك فلسطني« 
عن تقدميه حوالي 1.912.000 دوالر أمريكي ضمن مساهمته مبجال املسؤولية االجتماعية خالل العام 2012، أي ما 
البنوك املساهمة  املرتبة األوىل كأكرب  التوالي على  الثالث على  للعام  البنك  البنك الصافية، ليحتل  الـ 5% من أرباح  يقارب 
باملشاريع التنموية واخلريية بكافة جماالتها بني البنوك الفلسطينية عن العام املاضي . ويثار التساؤل حول البنك العربي والذي 
البنك  الفلسطيين حيث ساهم  السوق  اليت حيصل عليها يف  األرباح  إىل حجم  إضافة  التواجد،  ناحية  البنك األكرب من  يعترب 
مببلغ 256.524. وال يعرف أن كان كل هذا املبلغ قد أنفق يف داخل فلسطني أم خارجها. وبالنظر إىل بنك القدس الذي 
بلغت مساهمته 196.471 ألف $ وزعت على 85 مؤسسة مبعنى أن كل مؤسسة حصلت على ما يقارب 2000$، وهذا 

يؤشر اىل طبيعة الربامج واجلدوى التنموية ويربز اجلانب الدعائي للبنك.

18.  مقابلة فرعون، سبق ذكرها. 
19.   مقابلة )أ.ع(. حزيران 2013. رام اهلل.

20.   نصر عبد الكريم، سبق ذكرها.
21.   دنيا الوطن. مليونا دوالر مساهمات »بنك فلسطني« لدعم أنشطة املسؤولية االجتماعية للعام 2012. الرابط االلكرتوني: 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/413101/09/07/2013.html
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. املساهمة يف برنامج املسؤولية االجتماعية:
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مل  جمتمعة  بنوك  لست  الفعلية  املساهمة  أن  حيث  البنوك،  لبعض  جدا  متواضعة  املساهمات  أن  أعاله  اجلدول  من  ويتضح 
يتجاوز مائة وعشرة اآلالف دوالر أمريكي. وهناك بنوك مل تدفع فلساً واحداً لربنامج املسؤولية االجتماعية، وتلك البنوك 

هي - البنك التجاري األردني م.ع.م وبنك االحتاد والبنك األردني الكوييت.

جدول رقم )4( ترتيب البنوك حسب قيمة املساهمة يف مسرية الدور االجتماعي

جدول رقم )5( جماالت البنوك يف مسرية الدور االجتماعي 2012

22.  مجعية البنوك يف فلسطني. الدور االجتماعي للبنوك: شركاء على اخلري. 2012.

22

عدد املؤسسات الشريكة $البنك قيمةاملساهمة 

 110	                           1.867.003	 فلسطني م.ع.م
 30	                             526.227	  اإلسالمي العربي
 14	                             256.524	 العربي
 85                        	 196.471	 القدس
 15	                              89.090	 الفلسطيين اإلسالمي 
 10	                              59.764	 الفلسطيين التجاري 
 18                        	 49.302	 القاهرة عمان
 10          	               46.904	 األردن
 25         	                40.421	 اإلسكان للتجارة والتمويل
  6              	                21.400	  األهلي األردني
  4               	                20.000	 HSBC الشرق األوسط احملدود
  5               	               15.598	 الفلسطيين االستثمار 
  5                	               14.000	 الرفاه لتمويل املشاريع الصغرية
  2	                              7.000	 العقاري املصري العربي
339           	             3.209.705	 اإلمجالي

عدد املؤسسات الشريكة مبلغ املساهمة $اجملال 

لتنمية 	                                                        675.215	                  80 ا
التعليم                                                            600.536	                  105
اإلغاثة                                                            497.263                      	     37
الثقافة 	                                                       403.506	                   62
الرياضة	                                                       330.046                               49
الصحة	                                                       293.340	                   22
الطفولة 	                                                       257.755	                   35
البيئة	                                                       129.613	                   13
ذوي االحتياجات اخلاصة	                            49.751	                  30

أخرى	                                                          6.731	                                   3

اجملموع	                                                     3.243.755	                   436
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صندوق وطين للمسؤولية االجتماعية ... فكرة ممكنة

خـامتـة:

23. مقابلة عبد احلكيم عليان. آب 2013. رام اهلل. 

إن اقرتاح أن يكون هناك تشكيل صندوق للمسؤولية االجتماعية يعمل حتت إشراف القطاع اخلاص واألفراد املساهمني بهذا 
الصندوق، ويكون مبين على أسس إسرتاتيجية واضحة، ألنه ال يوجد حمددات لربامج املسؤولية االجتماعية القائمة حالياً، 
وجيب أن يكون هنالك حمددات واضحة من خالل هذا الصندوق، أين ستصرف هذه األموال، وبهدف الوصول إىل التنمية 
املستدامة وخدمة اجملتمع حبيث تسعى بالنهاية إىل التقليل من البطالة والفقر. حيث أن إقامة إفطار مجاعي ورعاية مهرجانات 
رياضة ال تساهم يف حل مشكالت الفقر والبطالة يف اجملتمع. إن إخراج املسؤولية االجتماعية من دائرة الرعاية واملهرجانات 

إىل متويل خطة تنموية تساهم يف حل مشاكل العاطلني عن العمل هو املدخل الصحيح ملسؤولية اجتماعية حتظى بالتقدير .

املصريف  اجلهاز  داخل  من  وأحياناً  وباحثني  خمتصني،  من  االنتقادات  من  متعددة  أشكال  تواجه  اخلاصة  والشركات  البنوك 
نفسه، حول دورها يف جمال املسؤولية االجتماعية سواء من ناحية الدور واألموال املرصودة هلذا اجلانب. إضافة إىل استخدام 
اجملتمع  يف  بهدف حتسني صورتها  لنفسها  للرتويج  عادة  البنوك  تستخدمها  اليت  الوسائل  من  كواحدة  االجتماعية  املسؤولية 

أرباحها املستقبلية. وزيادة 

نفسها  الربامج  صعيد  على  حتدي  من  أكثر  يواجه  االجتماعية  املسؤولية  برامج  خالل  من  للشركات  الذاتي  الرتويج  لكن 
وجدواها التنموية، وثانياً حجم القروض اليت اقرتبت من ال4 مليار دوالر، حيث تتهم البنوك أنها أغرقت الناس بالقروض، 
وشكلت فوائد تلك القروض الربح األساسي للبنوك. والقضية األخرى مستوى اإلجراءات األمنية اليت تتخذها البنوك واليت 
ال تناسب الواقع الفلسطيين بدءاً بإغالق بعض احلسابات جلمعيات خريية إىل منع إيداع أي مبلغ يف حساب بنكي ما مل تربطه 
باملودع صله قرابة من الدرجة األوىل، إىل قضية الرواتب وعالقة البنوك بها حتديداً عندما يقوم البنك باقتطاع قسط القرض 
عندما ال يتوفر سوى نصف الرواتب، مما جعلها تكسب سخط نقابة العاملني يف القطاع العام. هذه اإلجراءات وغريها تؤثر 
سلباً على صورة البنوك يف اجملتمع، وحتد من تأثري الدعاية املرتافقة مع برامج املسؤولية االجتماعية. مما جيعل البحث عن طرق 
أن  يعقل  فال  الفلسطيين،  الشعب  واقع  مع  يتالءم  مبا  العاملية  املصرفية  القيود  مع  التعامل  أوهلا  الصورة  تلك  لتحسني  أخرى 
تقوم سلطات االحتالل باقتحام مقر مؤسسة ما ليعترب ذلك سبباً كافياً إلغالق حساباتها البنكية. وتوجيه اإلقراض للمشاريع 

اإلنتاجية والصناعية بفوائد أقل.

إضافة إىل ذلك فإن نسبة التربع اليت حتددها البنوك هي غري كافية، وغري متالئمة مع حجم األرباح، وتلجأ البنوك عادة إىل 
النسبة احملددة ب 2%، ودون ذلك أحياناً، فيما أن بنك واحد يدفع أكثر من النصف. حيث أعلن بنك فلسطني انه خصص 

مبلغ مليون وتسعمائة ألف دوالر لربامج املسؤولية خالل العام 2013. 

إن رفع مساهمة البنوك إىل 10% من األرباح واستثمارها يف جمال املسؤولية االجتماعية سريفع مساهمة البنوك من اقل من 
كالصحة  القطاعات  من  العديد  يف  إجياباً  التأثري  رقم سيساهم يف  وهذا  سنوياً،  مليون دوالر  ال15  إىل حوالي  مليون   3.5
والتعليم حتديداً. إضافة إىل األموال اليت من املمكن أن يوفرها التزام شركات كربى أخرى مثل شركات املقاوالت وشركات 
التامني واالتصاالت اليت  تناما كثرياً »معارض السيارات«، ويف قطاع شركات  القطاع الذي  الوكاالت الضخمة، وحتديداً 

تتحقق أرباحاً جيدة يف السوق الفلسطيين، والذي من املمكن أن يوفر لصندوق وطين أكثر من 50 مليون دوالر أمريكي 

23
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البيان إىل رئيس جملس اإلدارة صبيح املصري قوله »إنه رغم االخنفاض يف صايف األرباح، إال أن اجملموعة وشركاتها  نسب 
يف  املساهمة  جانب  إىل  خاص،  بشكل  فلسطني  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  يف  باالستثمار  دوماً  ملتزمة 
القطاعات األخرى بشكل عام، ملا له من دور أساسي يف إنعاش االقتصاد الفلسطيين واملساهمة يف تطوير مؤسسات الدولة 

والنهوض مبكانتها . وحققت شركة باديكو القابضة حققت العام املاضي أرباحا مبقدار 20.04 مليون دوالر .

وبالنظر إىل إفصاح الشركات املدرجة عن البيانات املالية السنوية املدققة، 2012 مع نهاية آذار املاضي، والبالغ عددها 48 
شركة، تشري إىل أن صايف أرباح الشركات املدرجة للعام 2012 بعد الضريبة، قد بلغ 187.623.001 دوالر أمريكي، 
يف حني بلغت للشركات نفسها يف العام 2011 حوالي 201.763.217 دوالر باخنفاض بلغت نسبته 7.01%. يذكر أن 

الشركات الثالثة والثالثني احملققة ألرباح قد بلغت أرباحها 222.690.690 دوالراً .

وإذا ما مت ترويج هذا املفهوم ليشمل الشركات غري املسجلة يف سوق فلسطني واليت يصطلح على تسميتها بالعمل العائلي، 
فإن ذلك سيضيف إىل هذا الصندوق ما ال يقل عن ال20 مليون دوالر أخرى يف السنوات الالحقة.

سنوي إذا ما نظرنا على سبيل املثال إىل بيانات شركة االتصاالت الفلسطينية »حيث أعلنت جمموعة االتصاالت الفلسطينية 
أنها حققت رحباً صافياً بعد الضريبة مبقدار 63 مليون دينار يف األشهر التسعة األوىل من العام احلالي، باخنفاض بنسبة %12 
مقارنة مع الفرتة املقابلة من العام املاضي. يف حني بلغ جمموع األرباح قبل الضريبة 80 مليون دينار أردني يف الربع الثالث، 

مرتفعاً بنسبة 2.7% من 78 مليون دينار عن العام املاضي . 

25. املصدر السابق.
26. وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية – وفا. باديكو القابضة' تقر توزيع األرباح على املساهمني بنسبة 5% . الرابط االلكرتوني: 

27. القدس - دوت كوم. 187 مليونا أرباح الشركات يف بورصة فلسطني. 3 أبريل 2013. الرابط االلكرتوني: 
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=153730

http://www.alquds.com/news/article/view/id/428252

25

27
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24. جريدة األيام. مليون دينار صايف أرباح شركة االتصاالت الفلسطينية يف األشهر التسعة األوىل من العام. 25 تشرين األول 2012. الرابط االلكرتوني:  
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=202395&date=2012/25/10
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التوصيات: 

والدعاية. الرعاية  دائرة  االجتماعية وإخراجها من  املسؤولية  مفهوم  الوعي حول  •  نشر 

للشركات. االجتماعية  املسؤولية  •  فحص 

املودعني وجهات أخرى ذات عالقة. بإشراف  للمسؤولية االجتماعية  •  تأسيس صندوق وطين 

والذي يسوق على الشركات  بني  املصاحل  تبادل  رقابة جمتمعية على  االجتماعية ووجود  املسؤولية  برامج  وتقييم  •  متابعة 

    أنه خدمة للناس.

االجتماعية. املسؤولية  لربامج  •  صياغة مدونة سلوك أخالقي 

ما أخذنا بعني إذا  اجتاه اجملتمع  فعالية ومسؤولية  أكثر  لتصبح  البنوك  أرباح  املساهمة بدل 2% إىل 10% من  •  رفع نسبة 

    االعتبار أن 90% من األرباح هي من السوق احمللي، وليس نتيجة الستثمارات خارجية.

الصعبة وفرص    العملة  وتوفري  املنتجة،  للقطاعات  توجيه  مع  االستثمار  املعايري وتشجع  وأنظمة حتدد  تعليمات  •  وجود 

    عمل للحد من البطالة.    
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املياه يف األرض الفلسطينية احملتلة:
شركات إسرائيلية تنهب وممّول

أجنيب يساند

حتسيــن عــليـان
باحث ميداني : شادي جرادات



مقدمة:

أنها تسرق  إىل  فباإلضافة  الغربية وقطاع غزة.  الضفة  احتالل  االسرائيلية من  والشركات  اإلسرائيلي  االحتالل  تستفيد دولة 
الكثري من موارد اإلقليم احملتل، فإنها تستفيد أيضاً بشكل كبري من التمويل األجنيب املقدم للفلسطينيني، بشكل مباشر أو غري 
مباشر. فمنذ احتالهلا للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، مل حترتم »إسرائيل« القانون الدولي على األصعدة كافة، ومنها 
على صعيد استغالل املوارد الطبيعية مبا يعود بالنفع على سكان الضفة وغزة. فإسرائيل تسرق األرض ومواردها، وتسرق موارد 

البحر امليت والبحر املتوسط، وتسرق املياه. 

باإلضافة إىل أنها جتين األرباح وتعتاش على االحتالل، فإن الشركات اإلسرائيلية تلعب دوراً يف استدامة االحتالل؛ ويساعدها 
يف ذلك السياسات التمويلية للدول »املاحنة«، حيث أن هذه الدول تراعي مصلحة »إسرائيل« يف مجيع األموال احملسوبة على 
الشعب الفلسطيين، ومنها األموال اليت من املفرتض أن ختدم قطاع املياه يف األرض الفلسطينية احملتلة. فالدول املاحنة تتعامل مع 
مسألة املياه يف األرض احملتلة من منظور سياسي وإنساني وليس حقوقي. فهي تريد للفلسطينيني أن يتزودوا ببعض املياه ولكن 
دون إغضاب إسرائيل، أو دون أن يتناقض ذلك مع أجندة إسرائيل. فمن بني مجيع الدول اليت تقدم أموااًل لقطاع املياه يف الضفة، 

ال جند أية دولة مستعدة لدعم مشروع إقامة أنبوب ينقل املياه من مشال الضفة الغربية إىل جنوبها.  

ستتناول هذه الورقة البحثية الكيفية اليت تستفيد بها شركة ميكوروت اإلسرائيلية من مياه الفلسطينيني، والفائدة اليت تعود بها ما 
تسمى باملساعدات األجنبية للفلسطينيني على هذه الشركة اليت تنسجم سياساتها أساساً مع سياسات دولة االحتالل.  

إلعداد هذه الورقة مت اتباع منهجية خمتلطة قوامها مقابالت معمقة مع خرباء يف جمال املياه، ومسؤولني يف جمالس قروية يف منطقة  
“C” اليت تتلقى مياهها من شركة ميكوروت اإلسرائيلية بشكل مباشر. كما متت مراجعة مقاالت وكتب ذات صلة.

1

1. مقابلة مع عبد الرمحن التميمي، مدير عام جمموعة اهليدرولوجيني الفلسطينيني، 19/10/2013، رام اهلل.
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إسرائيل هي املستفيد من األموال املقدمة للفلسطينيني
تتلقى مؤسسات األرض الفلسطينية احملتلة متوياًل من سبع جهات رئيسية هي: الدول العربية، واالحتاد األوروبي، ودول أوروبية، 
والدولي  األمريكي  املالي  الدعم  استثنينا  ما  وإذا  أخرى.  دول  إىل  باإلضافة  واليابان،  املتحدة،  واألمم  املتحدة،  والواليات 
إلسرائيل، يعتقد أن حجم ما يقدم للفلسطينيني من أموال من أعلى نسب التمويل اليت تتلقاها دول العامل الثالث.  وحبلول عام 
2002، يقّدر أن حصة الفرد مما تلقته األرض الفلسطينية احملتلة من أموال هو األعلى بني دول العامل الثالث منذ احلرب العاملية 

الثانية.  

وعلى الرغم من االدعاء بأن هذه األموال تذهب خلدمة التنمية يف األرض الفلسطينية احملتلة، إال أن الواقع على األرض يثبت 
عكس ذلك، حيث أن الكثري من األموال احملسوبة على الفلسطينيني ختدم باحملصلة النهائية االحتالل اإلسرائيلي والشركات 
اإلسرائيلية بشكل مباشر أو غري مباشر.  فوفقاً لألمم املتحدة فإن 45% من األموال احملسوبة على الفلسطينيني تستفيد منها 
إسرائيل . كما كشفت وثيقة للحكومة الكندية نهاية عام 2012 أن كندا دفعت ماليني الدوالرات للسلطة الفلسطينية من 
أجل محاية مصاحل إسرائيل، حيث أن األخرية تضغط على الوكالة الكندية للتنمية الدولية )سيدا(، بعد أن كانت حكومة احملافظني 
قد هددت بوقف مبلغ 300 ألف دوالر تعهدت بها للسلطة الفلسطينية بسبب قيام الفلسطينيني بالذهاب لألمم املتحدة من 
أجل احلصول على العضوية.  وقد كان هدف تلك األموال تدريب قّوات األمن الفلسطينية للحفاظ على أمن إسرائيل، وهذا 
يتضح من تصريح للكولونيل رون أليسون، أحد مساعدي اجلنرال دايتون، أدىل به لصحيفة كندية قال فيه أن فريق دايتون كان 
يعمل على تعزيز األمن يف الضفة الغربية من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل. وعالوة على ذلك، فقد كشفت الوثيقة أن هناك 
بناء األجهزة األمنية الفلسطينية حلماية السلطة الفلسطينية من غضب شعيب ناجم عن تراخي السلطة  تبذل من أجل  جهوداً 
الفلسطينية يف مواجهة االستيطان االسرائيلي.  ويف هذا ما يشري إىل تواطؤ من قبل كندا لتوفري أجواء مالئمة الستمرار االستيطان 

االسرائيلي يف األرض الفلسطينية احملتلة، وبالتالي استدامة االحتالل. 

باإلضافة لذلك فإن الشركات اإلسرائيلية تستفيد من األموال احملسوبة على الفلسطينيني، كما ستبني هذه الورقة الدراسية. 
جرائم  تعترب  ممارسات  يف  األحيان  من  كثري  تكون ضالعة يف  األموال  هذه  من  تستفيد  اليت  الشركات  فإن  ذلك  من  واألسوأ 
خطرية مبوجب القانون الدولي. فشركة »دور« للمحروقات، على سبيل املثال، حتتفظ بشبكة من حمطات التزود بالوقود يف 
الغربية احملتلة، ومت -مع ذلك- منحها عام 2008 مبلغ 97 مليون يورو من قبل املفوضية  املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة 

األوروبية لتزويد قطاع غزة بالوقود.  

تتناغم مع موقف  املستفيد من خطوة كهذه هم فلسطينيو قطاع غزة، ولكن سياسة هذه الشركة  للوهلة األوىل أن  يبدو  قد 
احلكومة اإلسرائيلية، حيث أنها توقف تزويد القطاع بالوقود عندما تقرر احلكومة اإلسرائيلية ذلك،  وهي بذلك شريكة فيما 

قد يكّيف على أنه عقاب مجاعي متارسه حكومة إسرائيل ضد سكان غزة املدنيني.
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السنة

كمية املياه املشرتاه/
مليون مرت مكعب/سنة

2008

52.7

2010

60.3

2007

49.6

2009

57.4

2011

56.9

شركة ميكوروت تنهب مياه الفلسطينيني وأمواهلم:

وعلى الرغم من أن البعض حياجج بأن املردود املادي ملا تبيعه شركة ميكوروت اإلسرائيلية من مياه للفلسطينيني ليس كبريًا،  
وال يقارن حبجم تكلفة االحتالل، إال أن هذا املردود، وبغض النظر عن حجمه، يساهم يف األرباح اليت جتنيها الشركة. باإلضافة 
املائية.  الغربية وقطاع غزة هي أصاًل مياه مسلوبة من ثرواتهم  تبيعها ميكوروت للفلسطينيني يف الضفة  املياه اليت  لذلك، فإن 
بالنفع فقط على شركة ميكوروت لوحدها، بل إن شركات إسرائيلية أخرى تستفيد  كما أن الفائدة من قطاع املياه ال تعود 
من مشرتيات ومستلزمات بناء البنية التحتية للمياه من أنابيب ومضخات وغريها، ذلك أن هذه املستلزمات يتم شراؤها من 

»إسرائيل« مباشرة أو عن طريقها. 

باإلضافة لذلك فإن شركة ميكوروت ال تتحمل أية نفقات تتعلق بصيانة شبكة املياه يف الضفة الغربية، حتى يف القرى الواقعة يف 
منطقة “C” اليت ختضع لالحتالل اإلسرائيلي املباشر، حيث تبيع الشركة املياه للفلسطينيني وتقبض مثنًا صافيًا هلا، وترتك مسؤولية 
صيانة الشبكات ومتديدها للفلسطينيني أنفسهم، وهذا حبد ذاته يوفر على الشركة مبالغ طائلة. فوفقاً ملقابالت أجريت مع بعض 
املسؤولني يف جمالس قروية يف منطقة “C” تبني أن اجملالس تعني فنيني للصيانة. فإذا أخذنا باحلساب أن كل جملس قروي يف قرى 
الضفة الغربية البالغ عددها حوالي 400 قرية يعني فنياً واحداً لصيانة الشبكة يف القرية بأجر شهري يساوي 2000 شيقل، فإن 

تعترب الضفة الغربية احملتلة خّزان مياه فلسطني االنتدابية، حيث أنها غنية باملياه اجلوفية على الرغم من قلة املياه اجلارية.  ومنذ 
احتالهلا للضفة الغربية وقطاع غزة أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عدداً من األوامر العسكرية، تفرض مبوجبها سيطرتها 
على مصادر املياه يف األرض الفلسطينية احملتلة. فقد أصدر عوزي نركيس، قائد قوات جيش االحتالل يف الضفة الغربية، بتاريخ 
15 آب/أغسطس 1967، أمراً عسكرياً حيمل رقم 92 يضع مسؤولية كل ما يتعلق باملياه من استخراج، وبيع وتوزيع وغريها 
يف يد شخص يعينه. هذا يعين أن كل ما يتعلق باملياه أصبح حتت سيطرة سلطات االحتالل. وال يزال هذا األمر سارياً حتى اليوم. 

املائية املتجددة يف فلسطني. وتقدر املياه يف هذه املصادر حبوالي 750  تسيطر دولة االحتالل اإلسرائيلي على غالبية املصادر 
مليون مرت مكعب سنوياً. كما تسيطر إسرائيل على نهر األردن وطربيّة، باإلضافة إىل مصادر مياه البحر امليت واملياه اليت تعتربها 
حصة هلا يف األحواض املائية غري املشرتكة، واملياه غري التقليدية )املعاجلة ومياه التحلية(، وال حيصل الفلسطينيون إال على حوالي 
110 مليون مرت مكعب، مع العلم أن حصتهم وفقاً التفاقية أوسلو من األحواض اجلوفية الثالثة هي 118 مليون مرت مكعب، 

وكان من املفرتض أن تصل هذه الكمية إىل 200 مليون مرت مكعب حبلول العام 2000 لو مت تنفيذ االتفاقية املرحلية. 

يعتمد الفلسطينيون يف الضفة الغربية وغزة يف غالبية استخداماتهم املائية على إسرائيل، ذلك إن دولة االحتالل تسيطر على 
غالبية مصادر املياه يف فلسطني كما ذكر أعاله. فمعظم القرى الواقعة يف املنطقة املصنفة على أنها منطقة “C” وفًقا التفاقية أوسلو 
تشرتي مياهها مباشرة من شركة ميكوروت اإلسرائيلية بشكل أساسي،  وحتى املدن والقرى الواقعة يف منطقة »A«، فتأخذ 
غالبية مياهها من شركة ميكوروت. يشرتي الفلسطينيون اآلن حوالي 57 مليون مرت مكعب من املياه من شركة ميكوروت لسد 
بعض احتياجاتهم املائية. وإذا نظرنا إىل اجلدول أدناه الذي يببني كميات املياه اليت اشرتاها الفلسطينيون من هذه الشركة بني 

عامي 2001- 2007 نالحظ أن هذه الكمية يف تزايد، وهذا يعين أن مردود الشركة املادي يف ارتفاع مستمر:
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10. كلمنس مسرمشد، آخر شفة، روزا لوكسمربغ، صفحة 4.
11. بيان صحفي صادر عن جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيين، وسلطة املياه الفلسطينية بتاريخ 2013/3/21، مبناسبة اليوم العاملي للمياه. متوفر على الرابط التالي:

wversion=Staging&3265=mid&735=lang=ar&ItemID&512=default.aspx?tabID/512/http://www.pcbs.gov.ps/site       
      متت زيارة املوقع بتاريخ 2013/11/3

12. مقابلة مع التميمي، مصدر سابق.
13. مقابلة مع كليمنس مسرمشد، خبري يف جمال املياه، 2013/9/17، رام اهلل.

14. مقابلة مع التميمي، مصدر سابق.

- املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، نقاًل عن سلطة املياه الفلسطينية، 2012. نظام معلومات املياه. رام اهلل – فلسطني.
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. كيف تستفيد شركة ميكوروت من األموال احملسوبة على الشعب الفلسطيين 
باإلضافة إىل أنها تبيع الفلسطينيني مياهاً مسروقة أصاًل من الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن شركة ميكوروت تبيع هذه املياه دون 
أن تتحمل أية تكاليف تتعلق بتمديد الشبكات أو صيانتها. ويف هذه احلالة فإن أرباح الشركة تكون أكثر مما لو حتملت تلك 
التكاليف. أضف إىل ذلك أن الشبكة يف بعض املواقع غري صاحلة لتزويد املياه، حيث أن الشبكة مهرتئة، ما يزيد من نسبة الفاقد 
دون أن تكون الشركة مسؤولة عنه. فهي تشرتط أن تتلقى مثن املياه اليت تضخ من املصدر، وليس املياه اليت يستهلكها السكان 
على أرض الواقع. ويف الوقت ذاته فإن دولة االحتالل اإلسرائيلي ال تسمح للفلسطينيني بالسيطرة على مصادر مياههم، حبيث 

يستفيد الفلسطينيون من مياههم بشكل كامل يف استخداماتهم اليومية.

تستفيد الشركة بشكل آخر من األموال اليت تقدمها جهات دولية للفلسطينيني. فهي تبيع املياه للفلسطينيني عرب شبكات بناها 
الفلسطينيون أصاًل بتمويل ذاتي أو باالستفادة من أموال التمويل األجنيب احملسوبة على الفلسطينيني، حيث أن جزء من األموال 
اليت تقدمها ما تسمى بالدول املاحنة للفلسطينيني يتم ختصيصه إلنشاء شبكات املياه يف الضفة الغربية وغزة. ويف كلتا احلالتني )أي 
البناء أو الرتميم( فإن دولة االحتالل اإلسرائيلي وشركة ميكوروت مل تسهما بشيء. ففي الكثري من القرى اليت تشرتي مياهها 
بشكل مباشر من شركة ميكوروت جند أن الشبكة بنيت يف األساس بتمويل ذاتي، حيث قام سكان القرى أنفسهم يف حاالت 
بتغطية التكلفة، ويف هذه احلاالت مت بناء الشبكات حتت إشراف اجمللس القروي، وهو الذي يقوم بتنسيق تزويد املياه للسكان. 
ويف حاالت أخرى متت تغطية تكلفة جزء كبري من بناء الشبكات وصيانتها من أموال الدعم اخلارجي املخصصة للفلسطينيني.  
ومن امللفت للنظر أن شروط التمويل األجنيب للفلسطينيني حتى اآلن مل تضع حداً ملسألة حتكم إسرائيل باملياه الفلسطينية، ومل 
تساعد الفلسطينيني يف السيطرة على مصادر املياه يف الضفة الغربية، ومتويل مشاريع ملساعدة الفلسطينيني يف حفر آبار مياه داخل 
الضفة الغربية يستفيد منها الفلسطينيون، حبيث يستغنون عن شراء املياه من شركة ميكوروت، لسد حاجاتهم من مياه اآلبار. 
ولتربير عدم تنفيذها هلكذا مشاريع تتذرع الدول املاحنة بأن هذه القضية سياسية وجيب تركها للفلسطينيني واإلسرائيليني حللها 
ضمن مفاوضات الوضع النهائي. فأملانيا على سبيل املثال ترفض تنفيذ مشاريع متّكن الفلسطينيني من الوصول للمياه اجلوفية 
يف الضفة الغربية، وتكتفي بتمويل مشاريع تتعلق برتميم شبكات املياه وحتديثها، ألن ذلك ال يتطلب إذناً إجرائياً  من إسرائيل.  
وهذا يعين، وفًقا للخبري كليمنس مسرمشد، أن أملانيا تريد أن حتافظ على حصة املياه احلالية بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، وهي 

90% لإلسرائيليني و 10% للفلسطينيني تقريباً .    

باإلضافة ملشاريع ترميم الشبكات فإن املمولني ميّولون مشاريع تنقية املياه العادمة، أو ما يسمى املصادر غري التقليدية للمياه، 
ومشاريع حتلية مياه البحر. وجيد هذا األمر دعماً من قبل بعض الدول مثل أملانيا، حيث تعتقد أن على الفلسطينيني أن يعملوا 
على تنقية املياه العادمة من أجل استخدامها يف ري املزروعات، وهذا يصب يف مصلحة إسرائيل، وحيرم الفلسطينيني من املياه 

النقية النظيفة، ذلك أن غالبية املياه النقية ستبقى خمصصة لإلسرائيليني. 

ومن امللفت للنظر أيضاً أن اإلسرائيليني بدأوا مطالبة الفلسطينيني بتنقية املياه منذ توقيع اتفاق أوسلو، يف حني مل تقم إسرائيل 

اجملالس القروية تصرف حوالي مليون شيقل شهريًا كأجور لفنيي الصيانة، عدا عن تكلفة قطع الصيانة نفسها. بالطبع فإن هذا 
الرقم يف مستوياته الدنيا، ذلك أن اجملالس يف كثري من األحيان توظف أكثر من شخص واحد للقيام بأعمال الصيانة. 

كما أن شركة ميكوروت تقبض مثن املياه اليت تضخها من املصدر إىل اجملالس البلدية، وليس مثن ما يصل للمنازل الفلسطينية، 
حيث أن ما يصل للمنازل يف كثري من احلاالت أقل مما ابتاعه اجمللس، ذلك أن جزًءا منه يفقد، وخصوصاً يف القرى اليت ال زالت 
فيها الشبكة قدمية ومهرتئة وتسرب املياه. يضاف إىل ذلك أن بعض القرى اليت تتلقى مياهها من شركة ميكوروت مباشرة قد يتم 

16وصلها بعدادات دفع مسبق، ما يشري إىل النمط الرحبي والتجاري البحت الذي تتعامل على أساسه هذه الشركة.   
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15. تستند هذه املعلومات إىل مقابالت أجريت مع مسؤولني يف جملس قروي كفر الديك قضاء سلفيت، وجملس قروي دير استيا قضاء سلفيت، وجملس قروي قراوة بين حسان  قضاء سلفيت خالل شهر آب/أغسطس 2013. 
16. مقابلة مع املهندس حممد مصلح، املدير التنفيذي لدائرة املياه والصرف الصحي يف قرى مشال غرب القدس. 2013/9/16.

1727. مقابلة مع كليمنس، مصدر سابق.
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18. مقابلة مع كليمنس، مصدر سابق.
19. سلطة املياه الفلسطينية، املوقع اإللكرتوني، متت زيارته بتاريخ 2013/11/7.

20. حتقيق أجراه مرصد السياسات االقتصادية واالجتماعية وتلفزيون وطن، ميكن الوصول للتحقيق عرب الرابط التالي: http://wwvv.wattan.tv/ar/tv/77411.html  متت زيارة املوقع بتاريخ 203/11/3.
21. مقابلة مع التميمي، مصدر سابق.

22. جملة آفاق البيئة والتنمية، االحتالل اإلسرائيلي يقيم خطاً جلمع املياه العادمة من مستعمرة »أرئيل« واملستعمرات الواقعة يف حميطها وبعض قرى سلفيت ونقلها إىل داخل »إسرائيل« ملعاجلته، متوفرة على الرابط التالي: 
       http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue53/topic9.php  متت زيارة املوقع بتاريخ 2013/11/3.

بتنقية املياه قبل ذلك،  ويتساوق معهم يف ذلك ممّولون أجانب. فعلى سيبل املثال جند أن املؤسسة النمساوية للتنمية كانت أّول 
من مّول إنشاء حمطة حتلية ملياه البحر يف قطاع غزة. كما أنها متّول حاليًا أربعة مشاريع بقيمة 3،836،535 يورو لتنمية املصادر 
غري التقليدية للمياه.  كما صرفت الوكالة الفرنسية للتنمية 100 مليون يورو على قطاع املياه والشبكات الصحية منذ عام 
1998، 68% منها على قطاع املياه يف جنني وطوباس وبيت حلم، وجزء لتنقية املياه العادمة لالستخدامات الزراعية. ويف بعض 
احلاالت جند أن هناك حمطات تنقية مقامة يف الضفة الغربية تستفيد منها املستوطنات، أي أن مياه املستوطنات العادمة يتم تكريرها 
يف احملطات على حساب الفلسطينيني. وبكلمات أخرى فإن على الفلسطينيني أن يسدوا العجز الوهمي يف كميات املياه وذلك 
بتنقية املياه العادمة اليت تنتجونها وتنتجها بعض املستوطنات واستخدامها يف الزراعة. ومن األمثلة على هذه احملطات احملطة املقامة 

يف منطقة واد العني يف البرية واليت مت متويلها من قبل بنك التنمية األملاني.  

للشعب  السيادية  باحلقوق  األمر  يتعلق  عندما  حتى  السياسة  تغليب  على  للحفاظ  املمّولني  لدى  واضح  توجه  إىل  هذا  يشري 
الفلسطيين. ومبا أن إسرائيل تسيطر كذلك على قطاع حتلية املياه، فقد جيوز لنا أن نتساءل ملصلحة من يتم تشجيع مشاريع حتلية 
املياه والرتويج هلا، ومن سيستفيد منها اقتصادياً كذلك. فوفقاً لرأي اخلرباء فإن قطاع املياه يف فلسطني وحتديداً مشاريع حتلية 
املياه، تعترب متهيداً لتمكني الشركات اإلسرائيلية الرائدة يف جمال حتلية املياه من االستفادة اقتصادياً من هذه املشاريع.  وبهذا 
يكون النفع للشركات اإلسرائيلية على أكثر من صعيد. باإلضافة لذلك، فإن استخدام الفلسطينيني للمياه العادمة املعاجلة يف 

قطاع الزارعة سيسد العجز الناجم عن قيام إسرائيل بسرقة املياه العذبة من األرض احملتلة، وهذا ما تقوم إسرائيل بتشجيعه. 
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أكثر من نصف مليار دوالر وال بئر ارتوازية واحدة:
على الرغم من أن مئات ماليني الدوالرات صرفت على قطاع املياه يف الضفة الغربية وقطاع غزة، مل يصرف أي شيء على حفر 

آبار ارتوازية متهد لتمكني الفلسطينيني من السيطرة على مياههم وإنهاء سلب املياه الفلسطينية الذي متارسه إسرائيل.

يبني اجلدول التالي جهات مّولت ومتّول قطاع املياه يف األرض الفلسطينية احملتلة واملبالغ اليت صرفت:

الوكالة الفرنسية للتنمية            68 مليون يورو                 2013-1998	

اللجنة الدولية للصليب األمحر   8.3 مليون دوالر               2012-2006	

ايطاليا                                     حوالي 25 مليون يورو       2009-2012	  جزء من هذا املبلغ خصص لرتكيب
                                                                                                                   مضخات مياه

اليابان                                     32 مليون دوالر تقريبًا       2006-2016    جزء من هذا املبلغ استغل يف بناء حمطة معاجلة
                                                                                                                      املياه العادمة وبناء القدرات للعاملني يف جمال املياه

مكتب املمثلية التشيكية            525 ألف دوالر               2014-2011	

االحتاد األوروبي                       15 مليون يورو                 2011-2016      مت ختصيص 66 مليون يورو من قبل االحتاد
                                                                                                                   لتنفيذ مشاريع تتعلق باملياه والصرف الصحي،

                                                                                                                   وإدارة املخلفات الصلبة. 

فنلندا                                      7.8 مليون يورو              2010-2013       استهدفت املشاريع حتسني شبكة املياه يف مثاني
                                                                                                                  قرى تقع مشال غرب القدس.

اجلهة املمّولة	              حجم التمويل 	      الفرتة الزمنية	  مالحظات



29 23. مقابلة مع التميمي، مصدر سابق.
24. فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشيد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، 2004.

يدرك اجلميع أن قرار حفر آبار يف الضفة الغربية هو قرار سياسي يرتبط مبوافقة إسرائيل وفقاً التفاقية أوسلو، ولكن عدم احلفر 
له طابع سياسي أيضاً، ذلك أن التمويل األجنيب جيب أن يساهم يف إنهاء االحتالل ومتكني الشعب الفلسطيين من ممارسة حقه يف 
تقرير املصري ومن ممارسة سيطرته على موارده املائية بالسيطرة عليها واالستفادة منها ووقف سياسة السلب اليت متارسها شركة 

ميكوروت مدعومة بالسياسات اإلسرائيلية الرامية إىل استمرار االحتالل والسيطرة على املوارد الطبيعية. 

باإلضافة لذلك، فإن إسرائيل تستفيد بشكل آخر من التمويل املخصص لقطاع املياه يف األرض الفلسطينية احملتلة، حيث أن 
غالبية املعدات الالزمة للبنية التحتية اخلاصة بشبكات املياه يتم شراؤها من إسرائيل، أو على األقل عن طريق إسرائيل. فاألنابيب 
تأتي من إسرائيل أو عن طريقها، واملضخات كذلك، عدا عن أن بعض هذه اللوازم تصنّع يف مستوطنات إسرائيلية يف الضفة 

الغربية.  

تعترب الضفة الغربية وقطاع غزة إقليماً حمتاًل ينطبق عليه القانون اإلنساني الدولي متمثاًل باتفاقية الهاي لعام 1907، واتفاقيات 
جنيف بشكل أساسي، وهذه االتفاقيات تعترب إىل حد كبري جزء من القانون الدولي العريف امللزم جلميع الدول مبا فيها دولة 
االحتالل اإلسرائيلي. وقد مت التأكيد على ذلك يف أكثر من مناسبة من قبل اجملتمع الدولي، ويف قرارات األمم املتحدة، وحمكمة 

العدل الدولية كذلك. كما ينطبق القانون الدولي حلقوق اإلنسان على ذات اإلقليم

باإلضافة لذلك فإن حالة االحتالل احلربي مبوجب القانون الدولي حالة مؤقتة، متارس فيها دولة االحتالل إدارة انتقالية لإلقليم 
احملتل إىل أن ينتهي االحتالل، ومبا أن حالة االحتالل احلربي هي حالة مؤقتة فال جيوز لدولة االحتالل أن متارس أية حقوق سيادية 

على اإلقليم، ذلك أن السيادة تبقى يف يد الشعب احملتل. وبذلك ال جيوز لدولة االحتالل اإلسرائيلي أن متارس سيادة على

التحليل القانوني
. حق االنتفاع

23

24

) مت استقاء املعلومات الواردة يف اجلدول من املادة املتوفرة عن املاحنني على املوقع اإللكرتوني اخلاص بسلطة املياه الفلسطينية( 

هولندا                                    املبلغ غري متوفر

النرويج	                             املبلغ غري متوفر

اسبانيا	                             حوالي 5 مليون يورو           2006-2012     جزء من هذا املبلغ مت ختصيصه ملشاريع
                                                                                                                  الصرف الصحي

السويد	                             أكثر من 18 مليون دوالر

البنك الدولي                          حوالي 100 مليون دوالر    منذ عام 2005     غالبية هذه األموال مت ختصيصها ملشاريع
                                                                                                                   الصرف الصحي

األمم املتحدة                           املبلغ اإلمجالي غري متوفر                                    املشاريع تركز على الصرف الصحي
                                                                                                                   وحتلية مياه البحر.

الواليات املتحدة	             املبلغ غري متوفر

أملانيا                                      حوالي 207 مليون يورو	                                  يتم حاليًا تنفيذ مشاريع شبكات مياه
                                                                                                                  وصرف صحي بهذه املوازنة.

اجلهة املمّولة	              حجم التمويل 	      الفرتة الزمنية	  مالحظات
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املمتلكات واملوارد،  إدارة هذه  املياه وغريها، ويقتصر دورها على  مثل  احملتل  اإلقليم  املنقولة يف  املنقولة وغري  العامة  امللكيات 
وميكن هلا االنتفاع من املوارد وفًقا لقواعد االنتفاع فقط. فاملادة 55 من اتفاقية الهاي اخلاصة باحرتام أعراف وقوانني احلرب 
العمومية  واملباني  املؤسسات  من  ومنتفع  إداري  مسؤول  سوى  »نفسها  تعترب  ال  االحتالل  دولة  أن  تنص   1907 لعام  الربية 
والغابات واألراضي الزراعية اليت متلكها الدولة املعادية واليت توجد يف البلد الواقع حتت االحتالل. وينبغي عليها صيانة باطن هذه 

املمتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد االنتفاع.«

وعلى الرغم من أن دولة االحتالل جيوز هلا االنتفاع مبوارد اإلقليم احملتل، ال جيوز أن يؤدي االنتفاع إىل عوائد اقتصادية لدولة 
االحتالل وسكانها. ويف حالة إسرائيل فإن استغالهلا للمياه الفلسطينية يتعدى االنتفاع ويصل إىل ممارسة سيطرة كاملة وانتفاع 
من غالبية املياه املتوفرة يف اإلقليم احملتل مبا يعود بالنفع االقتصادي على شركة ميكوروت اإلسرائيلية. فهذه الشركة تبيع املياه 
املسروقة أصاًل من اإلقليم احملتل لسكان اإلقليم أنفسهم وملواطين إسرائيل أيضاً. باإلضافة لذلك فإن النفع مل يعد مرتبط بالطبيعة 
النفع املادي فحسب،  املبدأ، ولكنها مستمرة على مدى عقود من االحتالل. ال يقتصر األمر على  املؤقتة لالحتالل من حيث 
فشركة ميكوروت، اليت تنفذ سياسة حكومة االحتالل اإلسرائيلية، ال تزّود الفلسطينيني حباجاتهم من املياه بشكل كامل، وجند 
املنزلية وخصوصاً يف فصل  احتياجاتهم  تكفي لسد  املياه ال  من  بكمية حمدودة  تزويدهم  نتيجة  يعانون  احملتل  اإلقليم  أن سكان 
الصيف، على الرغم من أن هذه املياه هي مياههم وجيب أن ميّكنوا من السيطرة عليها واستخدام ما يكفيهم منها، دون أن يكون 

هلذا طابع جتاري.

يعترب احلق يف تقرير املصري مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام وحق من حقوق اإلنسان كذلك. فهو منصوص عليه يف ميثاق األمم 
املتحدة  ويف العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 a norm of(  باإلضافة لذلك فإن احلق يف تقرير املصري يصنف على أنه من بني القواعد القانونية اآلمرة يف القانون الدولي .
jus cogens( الذي يستوجب حتركاً من قبل مجيع الدول من أجل متكني الفلسطينيني من ممارسته وفًقا للمبدأ املعروف باسم 
احلجة على الكل )erga omnes obligatio(. وبكلمات أخرى فإن مجيع الدول ملزمة مبوجب القانون الدولي أن تتخذ من 
اإلجراءات ما ميّكن الشعب الفلسطيين من ممارسة حقه يف تقرير املصري، وقد يشمل ذلك عدم القيام بأي شيء من شأنه أن يساعد 
الفلسطيين، مبا فيها حقه يف سيادته  انتهاك للحقوق السيادية للشعب  دولة االحتالل أو يطيل أمد احتالهلا، وحماسبتها على أي 

الدائمة على موارده الطبيعية. 

للشعب الفلسطيين حق يف تقرير املصري، وهو حق معرتف به من قبل اجملتمع الدولي، حيث أن األمم املتحدة أكدت عليه يف الكثري 
من قراراتها الصادرة منذ عام 1948، وغالباً ما ربطت اجلمعية العامة لألمم املتحدة حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري حبقه 
يف السيادة الدائمة على موارده الطبيعية. ولكن قيام إسرائيل باستنزاف موارد اإلقليم احملتل والسيطرة عليها قد يهدد إمكانية 
ممارسة حق تقرير املصري بشكل عام والذي تعترب إقامة الدولة املستقلة على اإلقليم احملتل جزء منه. أضف إىل ذلك أن هذا يعترب 
إنكاراً لواحد من احلقوق األساسية حلقوق اإلنسان، حيث كانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف إعالن منح االستقالل للبلدان 
والشعوب املستعمرة لعام 1960 قد أكدت »أن إخضاع الشعوب الستعباد األجنيب وسيطرته واستغالله يشكل إنكاراً حلقوق 
اإلنسان األساسية. كما جاء يف منت املادة األوىل من العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان أن »جلميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها 
اخلاصة، التصرف احلر بثرواتها ومواردها الطبيعية دومنا إخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي 

القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدولي. وال جيوز يف أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة.«

. احلق يف تقرير املصري

2526

28

27

25. جاء يف املادة األوىل من ميثاق األمم املتحدة أن من بني املقاصد اليت أنشئت من أجلها هذه املؤسسة الدولية »إمناء العالقات الودية بني األمم على أساس احرتام املبدأ الذي يقضي بالتسوية يف احلقوق بني الشعوب وبأن يكون لكل منها 
       تقرير مصريها، وكذلك اختاذ التدابري األخرى املالئمة لتعزيز السلم العام.«

26. تنص الفقرة األوىل من املادة األوىل من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن »جلميع الشعوب حق تقرير مصريها بنفسها. وهى مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي 
       واالجتماعي والثقايف«

27. تكرر نص الفقرة األوىل من املادة األوىل من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف الفقرة األوىل من املادة األوىل من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
28. أنظر املادة األوىل من إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة لعام 1960
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حيظر القانون الدولي اإلنساني الدولي السلب، فاملادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن »السلب حمظور، وكانت اتفاقية 
الهاي لعام 1907 يف مادتها 47 قد نصت على هذا احلظر، حيث نصت هذه املادة على حظر السلب »حظراً تامًا«. وأمام هذا 
احلظر فإن األطراف السامية املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تتعهد مبنعه والقيام بكل اخلطوات الضرورية لوقفه.  واحلظر هنا 

خيص امللكيات اخلاصة والعامة يف إقليم طرف من أطراف النزاع ويف إقليم حمتل. 

يعترب االستيطان الذي متارسه دولة االحتالل اإلسرائيلي يف الضفة الغربية غري قانوني مبوجب القانون اإلنساني الدولي، حيث حتظر 
املادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على دولة االحتالل »أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها املدنيني إىل األراضي اليت حتتلها«. 
ومبوجب نظام روما األساسي املنشئ للمحكمة اجلناية الدولية فإن االستيطان يعترب حرب، حيث تنص املادة 8)ب( )8(  من النظام 
» أن قيام دولة االحتالل على حنو مباشر أو غري مباشر . بنقل أجزاء من سكانها املدنيني إىل األرض اليت حتتلها، أو أبعاد أو نقل كل 
سكان األرض احملتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها « يعترب جرمية حرب. ويف الوقت الذي تعلم فيه اجلهات الدولية 
املمّولة ملشاريع شبكات املياه يف الضفة أن بعض هذه الشبكات تفيد االستيطان فإنها ال تتخذ إجراءات عملية حلصر الفائدة على 
الفلسطينيني، علماً أن هذا قد يرتتب عليها مسؤولية مبوجب القانون الدولي، ذلك أن على هذه الدول أن تتخذ من اإلجراءات ما 
يساعد على لتفكيك االستيطان بوصفه جرمية حرب، وليس املساعدة يف استدامته. باإلضافة لذلك فإن هذه الدول تعلم أن شركة 

ميكوروت تستفيد من هذه الشبكات، على الرغم من أنها وضعت أساساً لفائدة الفلسطينيني

.  السلب 

.  التمويل األجنيب واالستيطان 

30

29

29. ICRC Commentary on the Fourth Geneva Convention
30. املصدر السابق.
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 اخلالصة: 
يتضح مما سبق أن مياه الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية احملتلة تسرق من قبل شركة ميكوروت اإلسرائيلية اليت تنفذ السياسات 
بأسعار  الغربية وقطاع غزة  الضفة  للفلسطينيني يف  تباع  املسروقة  املياه  فإن ذات  الوقت  باملياه، ويف ذات  املتعلقة  اإلسرائيلية 
أعلى مما تباع للمستوطنني اللذين يعترب وجودهم على األرض الفلسطينية غري قانوني، بل ويشكل جرمية حرب مبوجب القانون 
الدولي. باإلضافة لذلك فإن، مئات ماليني الدوالرات تصرف على قطاع املياه يف األرض الفلسطينية احملتلة من قبل ممّولني أجانب 
وتستفيد منها شركة ميكوروت وإسرائيل بشكل مباشر أو غري مباشر. وتكون هذه الفائدة إما بإعفاء إسرائيلي من مسؤولياتها 
القانونية بتزويد سكان األرض احملتلة باملياه وإقامة البنية التحتية الالزمة لذلك، وصيانتها، أو عن جين األرباح نتيجة بيع املياه 
املسروقة للفلسطينيني. وبذلك يصبح االحتالل بالنسبة لشركة ميكوروت مشروعاً مرحباً، جتين منه أرباحاً، دون أن تتكلف بأية 

مصروفات. 

يتعلق األمر  يتمثل يف حرصهم على احلفاظ على مصاحل إسرائيل عندما  املمولني األجانب  من قبل  يتبني أن هناك تواطؤاً  كما 
بتوزيع املياه بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، ذلك أنهم مل يقوموا بأي شيء من شأنه ممارسة ضغط على إسرائيل، الدولة القائمة 
باالحتالل، لتمكني الفلسطينيني من السيطرة على مصادر املياه يف األرض الفلسطينية احملتلة، واقتصر الدعم فقط على اجلوانب 
الفنية املتعلقة بتزويد املياه. فعلى سبيل املثال، مل يصرف أي من أموال ما يسمى بالدعم األجنيب على حفر آبار ارتوازية يستفيد 
منها الفلسطينيون بشكل مباشر لتخفيف االعتماد بشكل تدرجيي على شركة ميكوروت، والبدء بالتحضري لبناء دولة فلسطينية 

مستقلة تسيطر على مواردها الطبيعية.

باإلضافة لذلك فإن املمّولني وإسرائيل يشجعون قيام الفلسطينيني بتكرير املياه العادمة يف لالستفادة منها يف الزراعة يف األرض 
احملتلة. يبدو هذا االقرتاح جيًدا يف ظاهره، ألنه حيافظ على البيئة )وهذا صحيح(، ولكنه يف جوهره يهدف إىل سد العجز الوهمي 
يف املياه على حساب حصة الفلسطينيني من املياه النظيفة، لإلبقاء على النسبة احلالية لتوزيع املياه بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 

وهي 90% لإلسرائيليني و 10% للفلسطينيني.  
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املراجع واملصادر
- مراجع ومصادر عربية:

2-  مقابالت

3-  مواقع إلكرتونية

4-  اتفاقيات دولية

5-  مصادر أخرى

1-  تقارير
تقرير التنمية البشرية لفلسطني، برنامج دراسات التنمية، جامعة بري زيت، 2004

كلمنس مسرمشد، آخر شفة، روزا لوكسمربغ

مقابلة مع عبد الرمحن التميمي، مدير عام جمموعة اهليدرولوجيني الفلسطينيني، 2013/10/19، رام اهلل.
مقابلة مع كليمنس مسرمشد، خبري يف جمال املياه، 2013/9/17، رام اهلل.

مقابلة مع حممد مصلح، املدير التنفيذي لدائرة املياه والصرف الصحي يف قرى مشال غرب القدس. 2013/9/16.
مقابالت مع مسؤولني يف جملس قروي كفر الديك قضاء سلفيت، وجملس قروي دير استيا قضاء سلفيت، وجملس قروي قراوة 

بين حسان قضاء سلفيت خالل شهر آب/اغسطس

)http://wattan.tv/ar/tv ( املوقع اإللكرتوني لتلفزيون وطن
 )http://www.pcbs.gov.ps ( املوقع اإللكرتوني اخلاص جبهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيين

 )http://www.pwa.ps ( املوقع اإللكرتوني اخلاص بسلطة املياه الفلسطينية

ميثاق األمم املتحدة
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966

العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966
إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة لعام 1960

اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب لعام 1949
نظام روما األساسي للمحكمة اجلناية الدولية 

اتفاقية الهاي اخلاصة باحرتام أعراف وقوانني احلرب الربية لعام 1907 

حتقيق أجراه مرصد السياسات االقتصادية واالجتماعية وتلفزيون وطن
جملة آفاق البيئة والتنمية، االحتالل اإلسرائيلي يقيم خطاً جلمع املياه العادمة من مستعمرة »أرئيل« واملستعمرات الواقعة يف 

حميطها وبعض قرى سلفيت ونقلها إىل داخل »إسرائيل« ملعاجلته،
فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشيد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، 2004.
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مقدمة:
االقتصاد الفلسطيين خضع تارخيياً لسيطرة االستعمار العسكري املباشر، األمر الذي عنى أن فائض القيمة االقتصادي خضع 
بعد  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  أحلقت  اليت  العربية  األنظمة  مع  احلال حتى  هذا  واستمر  واملستعمر،  االستعمار  خلدمة  دوماً 
ومن  بالقوة  عمل  حيث  وطورها،  االستعمارية  اآلليات  نفس  أستخدم  الصهيوني  االحتالل  لسيطرتها.   1948 عام  نكبة 
وراء  السبب  وكان  قواه،  على  ذاتياً  واالعتماد  التطور  يستطيع  ال  وتابع  مشوه  اقتصاد  إنتاج  على  العسكري  القمع  خالل 
هذا السلوك واضحاً متمثاًل يف أن أي اقتصاد قوي سوف يساند احلركة الوطنية الفلسطينية اليت تتطلع للتحرر واالستقالل 

وحملاربة االحتالل.

على  عمل  بل  الفلسطيين،  والتنموي  االقتصادي  التطور  احتجاز  مسار  عن  حيد  مل   1994 عام  الفلسطينية  السلطة  تأسيس 
عملت  مؤقتة(  أنها  وقعتها  اليت  للقيادة  )خيل  واقتصادية  سياسية  اتفاقيات  خالل  من  فلسطينية  مبوافقة  مرة  وألول  تكبيله، 
اقتصاد صغري حجماً،  األساسية  بسماته  الفلسطيين  االقتصاد  أن  الفلسطيين. ورغم  االقتصاد  احتجاز وتشويه  استدامة  على 
إال أنه كان حيتوي على أنوية أساسية ميكن البناء عليها، وهي الزراعة والصناعة والسياحة، إال أن االحتالل واالتفاقيات اليت 
حركة  املباشرة  غري  واملزايا  املباشر  بالتشغيل  تدعم  أن  وإمكانية  وصالبتها،  لقدرتها  القطاعات  هذه  همشت  قد  معه  وقعت 
التحرر الوطين، هذا التهميش الذي صاغ دورة تعيد إنتاج اقتصاد تابع لالحتالل من ناحية، ومشوه من حيث تركيبته حيث 
يعتمد بشكل هائل على اخلدمات واالستهالك من ناحية أخرى، مما أدى إىل إغراق اجملتمع الفلسطيين يف عادات استهالكية 

ال يستطيع اجملتمع بأكمله حتمل مثنها على املدى املتوسط والطويل.

الفلسطينية  النخب  ساهمت  وقد  ومشوهاً،  ومقيداً  مكباًل  واقتصاده  الفلسطيين  اجملتمع  احتجزا  الليربالية  والعوملة  االحتالل 
السياسية واالقتصادية املتنفذة يف إبقاءه كذلك، سعياً لتحقيق أهدافها ومصاحلها، وحيثما تتقاطع مع مصاحل خنب االحتالل، 
أدوات  عدة  ميتلك  االحتالل  أن  ومبا  الفلسطيين.  اجملتمع  حساب  على  لو  حتى  للتحالف  سعت  الغربية  الرأمسالية  والبنية 
إنتاج مؤسسات  منها هي  األدوات وتستخدمها، وجزء  متتلك هذه  الليربالية  فإن  العسكرية،  القوة  ومنها  واهليمنة  للسيطرة 
منتظم  استغالل  إنتاج  مع  وعميق  عضوي  بشكل  ترتبط  أنها  إال  العاملي،  اإلطار  يف  لوحدها  تعمل  مستقلة  أنها  على  تظهر 
وسياسي  واجتماعي  اقتصادي  استغالل  أدوات  إال  هي  ما  »حمايدة«  تبدو  اليت  املؤسسات  هذه  النامية.  والدول  للجنوب 

لشعوب اجلنوب، ومنظمة التجارة العاملية تبدو »خالبة« إال أنها أثارها عميقة كما ستحاول هذه الدراسة تبيانه.

اقتصاد  من  انتقلت  أنها  أي  احلر،  السوق  مبادئ  على  استندت  األساسي  قانونها  صياغة  معرض  يف  الفلسطينية  السلطة 
»مؤسسة صامد« وأدبيات اقتصاد الصمود اليت روج هلا االقتصادي يوسف صايغ استجابة لطلب منظمة التحرير، لتدفن هذه 
االتفاقيات  الفلسطيين مبزيد من  اجملتمع  إنهاك  الصمود، وختوض يف غمار  تعتمد على أسس  اليت  االقتصادية  االسرتاتيجيات 
العاملية  التجارة  منظمة  يف  متمثل  أخر  معرتك  دخول  وزر  االحتالل،  حتت  يرزح  ما  جمتمعاً  ولتحمل  الحتالل،  مع  املكبلة 
النامية، دون أن تأخذ باالعتبار جتارب من سبقوها واألمثان االجتماعية واالقتصادية اهلائلة  واشرتاطاتها القاسية على الدول 
اليت رضخوا هلا، واليت ترى بقرب شديد يف حالة تونس ومصر وغريها من الدول العربية اليت سعت بكل احلرص على إرضاء 

مؤسسات الليربالية العاملية دون أي حتفظ من طرفها.

1. للمزيد أنظر/ي: جابر، فراس. خصخصة فلسطني. ضمن وهم التنمية: يف نقد اخلطاب التنموي الفلسطيين. مركز بيسان للبحوث واإلمناء. 2010.
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 World( العاملية  التجارة  منظمة  وهي  اجلديدة،  الليربالية  سياق  يف  املهمة  املؤسسات  إحدى  لتحليل  الدراسة  هذه  تنحى 
تعمل  اليت  واهليئات  العضوية،  شروط  وأهم  فيه،  جاءت  اليت  السياق  حتليل  خالل  من   ،)Trade Organization
بداخلها، مع إضاءة على أهم النقد العاملي على هذه املنظمة وآليات عملها، الصراعات اليت خاضتها بعض الدول دفاعاً عن 
حقوق مواطنيها الصحية واالجتماعية، بعض التجارب العربية، وأخرياً حتليل لواقع انضمام السلطة الفلسطينية هلذه املنظمة، 

واآلثار احملتملة على قطاعي الزراعة واألدوية ملا هلما من تأثري كبري على اجملتمع الفلسطيين وأمنه.

استندت الدراسة منهجياً على حتليل األدبيات، والدراسات األجنبية والعربية، وبعض الدراسات الفلسطينية القليلة املتوفرة 
اقتصادية فلسطينية و«إسرائيلية« تساعد على حتليل اآلثار احملتملة وفقاً  بأرقام وإحصائيات  حول املوضوع، ومت االستئناس 
للخلل البنيوي الذي يعمل حالياً ضمنه االقتصاد الفلسطيين، وسعت الدراسة إىل تقديم توصيات عامة ومفصلة يف نهايتها.



 منظمة التجارة العاملية، شر ال بد منه؟
فلسطني  وجود  ترسيخ  أجل  من  املختلفة  الدولية  املنظمات  من  لعدد  االنضمام  أجل  من  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تروج 
عضوية  على  املوافقة  متت  والحقاً  والثقافة(،  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  )منظمة  لليونسكو  كان  األول  االنضمام  كدولة. 
املنظمات، ومن ضمنها  لعدد آخر من هذه  االنضمام  املتحدة. كما جتري حماوالت  األمم  فلسطني بصفة دولة غري عضو يف 
منظمة التجارة العاملية )WTO(، رغم أنها ال تصنف كمنظمة أممية إذ ال تضم يف عضويتها كافة الدول املوجودة يف األمم 

املتحدة وال تتبع لألخرية.

حتاول السلطة االنضمام ملنظمة التجارة العاملية بصفة مراقب أواًل، والحقاً بعضوية كاملة. وتسعى السلطة منذ عام 1997 
لالنضمام إىل هذه املنظمة، إال أن مساعيها وجهودها ترتبط بأمرين أساسيني؛ األول: االحتاد اجلمركي مع دولة االحتالل من 
التجارية احلرة  بند االتفاقيات  املنظمة. »إسرائيل« حتت  باريس، والثاني: شروط ومتطلبات االنضمام هلذه  برتوكول  خالل 
تصنف العالقة مع السلطة الفلسطينية على أنها )احتاد مجركي(،  األمر الذي يعين تأثر الفلسطينيني بشكل شبه كامل بقرارات 
دولة االحتالل االقتصادية. وتشري قائمة االتفاقيات التجارية لدولة االحتالل أن اتفاق باريس املوقع يف 29 نيسان 1994، 
 )B( وكذلك القائمة ،)A2(و )A1( والذي مينح الفلسطينيني فقط وضع سياسة جتارية ومجركية مستقلة يف حالة القائمتني
بشكل غري حمدد على الكميات ولكن بشرط أن تتوافق مع املواصفات اإلسرائيلية.  ويشري نفس هذا االتفاق إىل أن التبادل 
ختضع  ال  أي  حملية،  جتارة  تعترب  بل  دولية  جتارة  أساس  على  معه  التعامل  يتم  ال  الفلسطينية  والسلطة  االحتالل  بني  التجاري 

لقواعد وشروط منظمة التجارة العاملية أو غريها من االتفاقيات. 

من  كبرية  جمموعة  وحددت  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  لنظام  الناشئة  األساسية  االقتصادية  اللبنة  االتفاقية  هذه  وضعت 
االقتصادي  بالنظام  للسلطة  التابع  االقتصادي  النظام  إحلاق  استتبعت  ولكنها  واملمنوعات،  واملسموحات  اإلجراءات 
والشحن،  االسترياد  وأماكن  املتبعة،  واملقاييس  واملواصفات  واجلمارك،  الضرائب،  حيث  من  واحلديث،  القوي  اإلسرائيلي 
هذا،  إىل  باإلضافة  املمنوعة.  وتلك  وتصديرها  باستريادها  املسموح  واملنتجات  املواد  وأنواع  واجلمارك،  الضرائب  ونسب 
حددت اتفاقية باريس املواصفات األمريكية واألوروبية السائدة يف السوق اإلسرائيلية كأساس للتعامل مع املنتجات املستوردة 
للسوق الفلسطينية. كما حددت النظام املالي املتاح ضمن السوق الفلسطينية، وذلك بإنشاء »سلطة نقدية« أو سلطة النقد 
احلالية، وقد مت حتديد إطار عملها يف جمموعة من البنود الواردة يف هذه االتفاقية على أساس مبادئ السوق احلر والتعامالت 
بالعمل داخل مناطق السلطة. كما ثبتت االتفاقية الشيكل عملًة رئيسًة داخل  للبنوك اإلسرائيلية  العاملية، كما مسحت  املالية 
بنك  أنها أوكلت  الودائع، واألخطر من ذلك  العمولة على  بالشيكل، وحددت نسب  الودائع  الفلسطينية، وربطت  السوق 
على  السلطة،  مناطق  داخل  للشيكل  مركزي  كبنك  سيتصرف  حبيث  الشيكل،  بعملة  الودائع  إدارة  مسؤولية  »إسرائيل« 
أقل  بسقف  املضافة،  القيمة  ومنها ضريبة  الضرائب،  االتفاقية  الفلسطينية. حددت  النقد  قبل سلطة  من  بسيطة  إدارة  أساس 
الفلسطينية داخل إسرائيل واملستوطنات مسموحة،  العمالة  1-2% عن نسب الضريبة يف »إسرائيل«، وأبقت االتفاقية على 
املؤسسات  لصاحل  االقتطاعات  نسب  حددت  كما  الضمان،  وخمصصات  والتقاعد  الضرائب  على  التحويل  نسب  وحددت 
االتفاقية  هذه  أن  والغريب  إسرائيل.  داخل  الفلسطينيني  للعمال  إدارية  أو  صحية  خدمات  تقدميها  أساس  على  اإلسرائيلية 

تعاملت مع املستوطنات كمناطق قانونية، وعليه يسمح جبباية الضرائب على العمال الفلسطينيني لصاحل السلطة فيها. 

استمرار  تغذية  لصاحل  فوائده  امتصاص  على  باستمرار  تعمل  احتاللية  اقتصادية  سيطرة  حتت  يقع  الفلسطيين  االقتصاد 
حجماً  الثاني  الفلسطيين  السوق  زال  فما  بالعامل،  احتالل  أرخص  بأنه  الفلسطينيني  السياسيني  بعض  وصفه  حتى  االحتالل، 
من حيث استهالك املنتجات اإلسرائيلية. وجود االحتالل مل مينع معظم أباطرة القطاع اخلاص الفلسطيين من تطوير عالقات 
وإنشاء  واألعمال،  املال  وأباطرة  اإلسرائيلية  الشركات  وكذلك  االحتالل،  حكومة  ممثلي  مع  واقتصادية  سياسية  شراكة 
منتديات ومؤسسات وحوارات منتظمة، هذا الواقع االقتصادي الذي نرتبط فيه كفلسطينيني بشكل شبه كامل مع اقتصاد 

2. World Trade Origination )WTO(. Trade Policy Review. Report by the Secretariat- ISRAEL. 2012
3.  اتفاقية باريس االقتصادية. 1994.

4.  جابر، فراس، مرجع سبق ذكره.
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االحتالل، ال نية للسلطة لفكه أو التخفيف منه، وما اخلطاب حول االنضمام ملنظمة التجارة العاملية إال يف إطار حتقيق مصاحل 
اليت  الفلسطينية  االجتماعية  الشرائح  بعض  وعلى  الصناعات،  بعض  على  أمثانه ستكون كبرية  ولكن  النخب،  لبعض  إضافية 
تعتمد يف رزقها على هذه الصناعات. كما أن التجارة حبد ذاتها ليست هدفاً، فهي وسيلة من الوسائل املختلفة لتحقيق التنمية 
اليت تسعى لتحسني حياة البشر، وتوفري مقومات حياة الئقة للمجتمعات بشكل عادل. ولكن االقتصاد الفلسطيين ال يرتكز 
اآلن على حتقيق احلياة الالئقة ومنها األمن الغذائي، حيث أن نسبة االكتفاء الذاتي ال تتعدى 10% مما يعين أننا نستورد %90 
من احتياجاتنا من احلبوب، إضافة إىل عجز يف كلٍّ من الزيوت واللحوم احلمراء حيث ال تتجاوز نسبة االكتفاء الذاتي منهما 
الـ 20% و 45% على التوالي. وخالل عام 2010 كانت الصادرات الفلسطينية جمتمعة من األغذية واحليوانات احلية حوالي 
80 مليون دوالر أمريكي، أما الواردات من نفس األغذية واحليوانات احلية فبلغت حوالي 691 مليون دوالر، بعجز مقداره 

611 مليون دوالر أمريكي. 

والبضائع  األموال  أمام  األسواق  فتح  لتعزيز  وتسعى  العوملة  رحم  من  خرجت  اليت   WTO منظمة  أن  املهمة  األمور  من 
يف  تعتمد  ألسواقها،  الكربى  الرأمسالية  الشركات  اكتساح  أمام  اجلنوب(  دول  )وحتديداً  الدول  قيود  وختفيف  واخلدمات، 
نظامها على اإلمجاع يف التصويت؛ مما يعين أن »إسرائيل« والواليات املتحدة األمريكية وكندا، جيب أن تصوت باملوافقة على 
باملوافقة، حيق للدولة العضو أن تدخل مبفاوضات  عضوية السلطة الوطنية حتت اسم فلسطني كعضو مراقب. وحتى تصوت 
االقتصادي  اجملال  يف  مقيدة غالباً  املفاوضات طلبات  نتيجة هذه  باالنضمام، وقد تكون  الراغبة  الدولة  ثالثية..اخل مع  ثنائية/ 
»حتييد«  إىل  السلطة  سعي  يؤكد  السلطة  يف  السابق  االقتصاد  وزير  ولكن  باالنضمام،  الراغبة  الدولة  من  والتجاري  واملالي 
االحتالل« ويؤكد أبو لبدة: »حنن نتفاوض مع اجلانب اإلسرائيلي بشكل مباشر وغري مباشر الستكمال االنضمام 
وننتظر بأن تقبل إسرائيل بانضمامنا للمنظمة أو أن ال تعرتض، أما أن تصوت باإلجياب أو أن متتنع عن التصويت 
العاملية،  التجارة  منظمة  أروقة  يف  اإلسرائيلي  اجلانب  مع  سياسية  معركة  فتح  لتجنب  الطرق  بكل  نسعى  وحنن 

وموقفنا يف ذلك واضح متاما وأبلغنا ذلك لألمريكان وملنظمة التجارة العاملية وحتى إلسرائيل .

إىل  مراقب  كعضو  فلسطني  انضمام  ملف  حتضري  على  عملها  استمرار  االقتصاد  وزارة  خالل  من  تعلن  الفلسطينية  السلطة 
منظمة التجارة العاملية. وقد أعلن وزير االقتصاد جواد ناجي، أن فلسطني ستشارك يف أعمال اجمللس الوزاري ملنظمة التجارة 
العاملية املنوي عقده نهاية العام اجلاري، بصفة مراقب. وذلك خالل لقائه مدير عام منظمة التجارة العاملية »باسكال المي«، 
التجاري  النظام  من  لتصبح جزء  العاملية  التجارة  منظمة  متطلبات وشروط  اجناز  طريق  على  كبرياً  قطعت شوطاً  فلسطني  أن 
بيئة  وحتسني  والتجارية  االقتصادية  والسياسات  القانوني  اجملال  يف  تطور  إحداث  من  املاضية  الفرتة  خالل  ومتكنت  العاملي، 
مشلت  الوزير،  عنها  حتدث  اليت  اإلجراءات  الفلسطينية.   واحلاجة  العاملية،  التجارة  منظمة  متطلبات  مع  يتواءم  مبا  األعمال 
تأسيس فريقني، وطين وفين لتجهيز ملف انضمام السلطة كعضو مراقب، إضافة إىل جتهيز مسودات لبعض القوانني اجلديدة 
القطاع اخلاص  تريد( مع  )بال  الفلسطيين  التجارة  نقاش من خالل مركز  تتالئم مع شروط االنضمام، وإجراء  أن  اليت جيب 
والغرف التجارية حول مزايا االنضمام من خالل مشاريع أمريكية وأوروبية. هذه اإلجراءات مل تنعكس لغاية اآلن على واقع 
الفلسطينية بشروط االنضمام اليت تتمخض عن العضوية  التزام السلطة  الفلسطيين، حيث أن ذلك يتم مبجرد  حياة اإلنسان 

)يف حال متت املوافقة(.

النقطة األساسية اليت تذكرها السلطة يف معرض تهيئة الرأي العام أن انضمام فلسطني ملثل هذا احملفل سيكون مكسباً سياسياً، 
القدرات  وبناء  االقتصادية  الناحية  من  العاملية  التجارة  ملنظمة  االنضمام  مزايا  من  ستستفيد  –السلطة-  أنها  الثاني  والسبب 
)تنظيم التجارة، السياسات التجارية، املوائمة القانونية، بناء الفرق التفاوضية(، وحتى تقديم الشكاوى حول سياسة اإلغراق 
اليت متنع تطور الصناعات الفلسطينية اليت متارسها »إسرائيل«. السبب نفسه مت الرتويج له يف معرض تربير وتسويق عضوية 
وبعد شهور  الدولي،  القانون  تنتهك  احتالل  أنها ستساعد على حماسبة »إسرائيل« كدولة  املتحدة، حيث  األمم  فلسطني يف 
قليلة، حتول هذا النصر »املفرتض« إىل أمر صعب نتاج اإلجراءات »املعقدة واملكلفة« من ناحية، وجتدد املفاوضات السياسية 
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5.   صحيفة احلياة اجلديدة. الطريق الطويل.. فلسطني ومنظمة التجارة العاملية. )تاريخ الدخول: 2013/9/1(. الرابط االلكرتوني:

6.  وكالة وطن لألنباء. فلسطني تشارك باملؤمتر الوزاري للتجارة العاملية بصفة مراقب. 2013/2/12. الرابط االلكرتوني: 
http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=148263&cid=2352
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ناهيك عن شروط  السلبية،  التأثريات  تغفل ذكر  السلطة  أن  الفلسطينية »باحملاسبة«. كما  القيادة  لطموح  اليت وضعت حداً 
االنضمام، ومدة املفاوضات الطويلة واملكلفة فنياً ومالياً، ومدى جهوزية السلطة فنياً للتعامل مع ملف استغرق روسيا عشرين 
الصني مخسة عشر عاماً. ومل حيدد أي مستوى من مسؤولي  االنضمام، واستغرق  قبول  أجل  احلثيثة من  املفاوضات  من  عاماً 
السلطة ما هو دور دولة االحتالل املباشر وغري املباشر يف التأثري على هذا امللف بصفتها عضواً يف هذه املنظمة؟ وكذلك من  
أمامها  الفرص  بالربتوكول االقتصادي سيمنعها و/أو سيغلق  التزام فلسطني  أن  القائم؟ وهل هذا يعين  خالل واقع االحتالل 
لالنضمام للمنظمة من خالل احلد من قدرتها على تلبية اشرتاطات االنضمام للمنظمة؟؟ حيث ما زالت هذه األسئلة حباجة 

جلدال على املستوى السياسي، القانوني، وكذلك تأثري األمر الواقع نفسه.

من  العديد  قبل  من  املنحازة  العاملية  التجارة  منظمة  وإجراءات  ممارسات  على  واهلجوم  النقد  فيه  يتزايد  الذي  الوقت  هذا يف 
اجلهات والدول. على سبيل املثال، وصف فريق حبثي تابع لألمم املتحدة منظمة التجارة العاملية )WTO( بأنها »كابوس« 
يقض مضاجع الدول النامية، وطالب بوجوب إخضاع ممارسات وأعمال هذه املنظمة للتدقيق من جانب األمم املتحدة. وشن 
حلقوق  املراقبة  الفرعية  اللجان  إحدى  حبضور  األسبوع  هذا  نتائجها  عرضت  حبثية،  دراسة  بإجراء  تكليفه  مت  الذي  الفريق 
عادلة. وطالب  منحازة وغري  »افرتاضات مجيعها  إىل  املستندة  احلرة  التجارة  بقواعد  يسمى  ما  على  شديداً  اإلنسان، هجوماً 
الفريق بإعداد دراسة مستقلة وموضوعية لنظام حترير التجارة بكامله، مشككاً ومتسائاًل عما إذا كان هذا النظام موجهاً حنو 

املصاحل املشرتكة »للدول الفقرية والدول الغنية على حد سواء أم ال«.  

تقرتح منظمة التجارة تعديالت على التشريعات والقوانني لتتالئم مع شروط االنضمام، وهو ما يّشكل مساً بسيادة الدولة يف 
بعض اجلوانب، وهذا من املآخذ األخرى على املنظمة من حيث الشروط املفروضة على الدول الراغبة باالنضمام لعضويتها، 
حيث ُيشرتط أن تكون الدولة الراغبة باالنضمام إىل عضوية WTO عضواً يف األمم املتحدة، وعليها االلتزام بكل االتفاقيات 
العضوية  وتسبق   .1995 عام   WTO العاملية  التجارة  منظمة  إىل  الغات   حتولت  أن  إىل   1947 عام  منذ  إبرامها  مت  اليت 
التجارة  فيها حتديد جماالت حترير  يتم  أعاله(،  العضوية )كما ذكرنا  الراغبة يف  والدولة  املنظمة  بني  مفاوضات شاقة وطويلة 
اليت تلتزم بها الدولة، وذلك وفقاً ملستوى النمو االقتصادي هلذه الدولة، كما إن االنضمام للمنظمة ال يعين التطبيق الفوري 
لكل االتفاقيات، وإمنا يتم ذلك تدرجيياً على أن ال تزيد فرتة التطبيق عن املدة احملددة واليت ال تزيد عن عشر سنوات.  وتقوم 
الدول الراغبة باالنضمام بتقديم ملف كامل عن القوانني والتشريعات والضرائب واجلمارك ووضع الدولة ال بد لفلسطني 
أن تعيد النظر يف بعض السياسات املتعلقة بنظامها التجاري حتى تكون جاهزة للحصول على موافقة كل دولة عضو 
على دخوهلا، واملوافقة هنا ليست فقط سياسية، فمن حق أي دولة عضو يف منظمة التجارة العاملية أن تراجع املنظومة 
على  الشروط  أو  االستفسارات  أو  التحفظات  وتضع  الفلسطيين  التجاري  بالنظام  املتعلقة  والسياساتية  التشريعية 

االنضمام واليت جيب على فلسطني أن تتوافق معها .

بنيت عليها هذه  اليت  لألسس  كبرياً  نقداً  املتحدة،  االقتصادي واالجتماعي لألمم  أممية أخرى، هي اجمللس  هيئة  وقد وجهت 
املنظمة، وذلك يف الدورة احلادية واخلمسني اليت تناولت أعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1999، نورد 
لتفاوت  التفاوضي املالئم نظراً  املنتدى  الدولية  التجارة  إذا كانت منظمة  منه ما يلي: »وتبقى مع ذلك تساؤالت مهمة عما 
يواكبها من  التصديق عليها، وما  فور  املنظمة  اإللزامية جلميع معاهدات هذه  الصبغة  التفاوضية لألعضاء، وتلقائية  القدرات 
بها  ابتلت  اليت  الرئيسية  املشاكل  أحد  من  أيضاً  هي  العاملية  التجارة  منظمة  وتعاني  االمتثال.  عدم  حالة  يف  القاسية  التدابري 
عملية االتفاق املتعدد األطراف املتعلق باالستثمارات يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وهو عدم وجود إطار  

إلدخال اجملتمع املدني ومشاركة األطراف الثالثة األخرى يف مداوالتها. وأخرياً، فعلى الرغم من أن الفريق العامل قضى بأن
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7. جريدة الدستور األردنية. شؤون اقتصادية يف الصحافة العاملية: »WTO« كابوس يقض مضاجع الدول النامية. )تاريخ الدخول: 2013/12/1(. متوفر الكرتونياً.
8. الغات )GATT( هي )االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة( هدفها املعلن هو تنظيم التجارة العاملية وحتريرها من القيود اجلمركية. وذلك وفق مبادئ هذه االتفاقية اليت تأسست يف مؤمتر دولي عقد يف جنيف عام 1947، وبدأت أمانتها العمل يف  
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10.  صحيفة احلياة اجلديدة. الطريق الطويل.. فلسطني ومنظمة التجارة العاملية. مصدر سبق ذكره.
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ما هي منظمة التجارة العاملية )WTO(؟ 
انسياب  األساسية هي ضمان  مهمتها  مدينة جنيف يف سويسرا،  مقرها  عاملية  منظمة  هي   )WTO( العاملية  التجارة  منظمة 
التجارة بأكرب قدر من السالسة واليسر واحلرية وهي املنظمة العاملية الوحيدة املختصة بالقوانني الدولية املعنية بالتجارة ما بني 

األمم. تضم منظمة التجارة العاملية 159 عضواً من دول العامل حتى آذار 2013.

أي مناقشات حول اتفاقيات االستثمار داخل منظمة التجارة العاملية جيب أن تأخذ يف االعتبار »األثر اإلمنائي«، فإن ذلك ال 
يؤكد بأي حال من األحوال بأن وجهة النظر املعتمدة ستكون حساسة للحقوق«. 

املتوازنة  التنمية  عملية  على  املختلفة  وتداعياتها  واالستثمار،  املالية  األسواق  التمويل،  التجارة،  مسائل  لكل  املوجه  النقد 
والعادلة داخل اجملتمع الواحد، بل وداخل جمموعة البلدان النامية ما زال قائماً، وتعززه النتائج الكارثية لألزمة املالية العاملية 
اليت شهدتها الدول املتطورة، واليت أدت إىل سلسلة أزمات اقتصادية ومالية عاملية، مازالت بعض الدول ترزح حتت وطأتها، 
التجارة  مسألة  تقم  مل  وإذا  املتقدمة.  للدول  التصدير  على  الدول  قدرة  الخنفاض  مباشر  كنتاج  النمو  نسبة  اخنفضت  حيث 
أوكسفام:  أعدته  تقرير  يف  ورد  كما  والظلم  الفقر  من  املزيد  فستنتج  عادلة،  أسس  على  الواسع  مبعناها  التجاري  والتبادل 
املعد  لإلنتاج  وميكن  تدمريها.  على  بالقدرة  تتمتع  كما  املعيشة؛  أسباب  ودعم  الفرص  خلق  على  بالقدرة  التجارة  »تتمتع 
بيئياً  دماراً  أيضاً  قد يسبب  أنه  لتنميتها. غري  الفقرية  البلدان  اليت حتتاجها  والعمالة والقطع األجنيب  الدخل  يولد  أن  للتصدير 
وانعدام سبل كسب الرزق أو قد يؤدي إىل مستويات غري مقبولة من االستغالل. ويعتمد األثر البشري املرتتب على التجارة 
على كيفية إنتاج السلع، ومن يسيطر على اإلنتاج والتسويق، وكيفية توزيع الثروة املتولدة عن ذلك، والشروط اليت تتاجر 
البلدان مبوجبها. وتؤثر طريقة إدارة نظام التبادل التجاري الدولي على مجيع هذه اجملاالت بصورة حامسة« . فيما يقدم ماندل 
نقداً أكثر جذرية، حيث يرى أن األسس تكمن أن نظام التبادل التجاري نفسه خمتل ومصمم حبيث تستفيد منه الدول املتقدمة 
حنو  على  املستعمرة  وشبه  املستعمرة  البلدان  حتديث  كبح  جرى  الرأمسالية،  السيطرة  ظل  »يف  النامية  الدول  حساب  على 
مزدوج. فمن جهة، فرضت عليها البلدان االمربيالية اقتصاداً مكماًل القتصادها، وحصرتها يف إنتاج املواد األولية واملنتجات 
الزراعية وتصديرها، وكانا يف الغالب زراعة أحادية وإنتاجاً أحاديًا. وتوجد أسعار تلك املنتجات حتت سيطرة تامة لألسواق 
إفالس صغار  إىل  تدرجييا  ذلك  يفضي  عنيفة.  لتقلبات  املعرضة  الكربى،  والبنوك  الكربى  الرتوستات  بها  تتحكم  اليت  العاملية 

املنتجني، وإىل بؤس وبطالة مزمنة. ومن مثة ضيق السوق الداخلية يف تلك البلدان، ما خيلق عقبة إضافية أمام التصنيع.« 

األزمات املالية اليت مر بها العامل منذ عام 2008 نتاج األزمة املالية اليت تفجرت يف الواليات املتحدة األمريكية عقب انهيار 
قطاع الرهن العقاري، ومن ثم البنوك الكربى، وأدت إىل سلسلة تأثريات على الدول املتقدمة )مثل اليونان، ايطاليا، أسبانيا(، 
تفضل  حيث  التجاري،  والتبادل  التصدير  على  باألساس  تعتمد  اليت  النامية  الدول  اقتصادات  على  سلباً  لتؤثر  وتدحرجت 
الدول الصناعية واملتقدمة محاية صناعاتها والزراعة من خالل تدابري محائية حتى لو أدت إىل إنتاج املزيد من الفقر يف الدول 
تأثري األزمة  بعنوان  Yılmaz Akyüz يف مقالة  الباحث  الدول. أورد  النامية من خالل خفض وتقليل االسترياد من هذه 
وغرب  ووسط  أفريقيا  ضربت  االسترياد  يف  ختفيضات  هناك  »حصلت  يلي:  ما  التجارية  واالختالالت  التجارة  على  العاملية 
الدول  الصادرات من بعض  باملائة من  املتينة، حيث أن أكثر من 50  التجارية  العالقات  أوروبا بشكل خاص وقاسي بسبب 
بعض دول  من  باملائة  أوروبا، وحوالي 35  إىل  تذهب  إفريقيا  وبعض دول مشال  األوروبية  والدول  األوروبي  االحتاد  خارج 
جنوب الصحراء الكربى وروسيا أيضاً. وتقدر اآلثار املباشرة لتخفيضات الصادرات يف منطقة اليورو خالل 2012-2011 
الربازيل  يف  و0.3  والصني  اهلند  يف  و0.5  وروسيا،  أفريقيا  جنوب  يف   0.8 كالتالي:  النمو  نسبة  خفض  يف  تساهم  اليت 
النامية يف جنوب الصحراء الكربى اليت تعتمد بكثافة على التصدير إىل أوروبا وهي  واندونيسيا. وتأثرت العديد من الدول 

تشمل ساحل العاج وموزمبيق ونيجرييا واليت تبلغ صادراتها إىل أوروبا بني 10 و17 باملائة من الناتج اإلمجالي احمللي .

11. أونيانغو، أولوكا وديبيكا أوداغاما. حقوق اإلنسان باعتبارها اهلدف الرئيسي للسياسات واملمارسات التجارية واالستثمارية واملالية على الصعيد الدولي. ورقة عمل مقدمة يف جلنة حقوق اإلنسان عماًل بقرار اللجنة الفرعية 12/1989.
        اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة. 1999.

12. انظر/ي: )Kevin Watkins. The Oxfam Poverty Report. 1995( يف: أونيانغو، أولوكا وديبيكا أوداغاما. حقوق اإلنسان باعتبارها اهلدف الرئيسي للسياسات واملمارسات التجارية واالستثمارية واملالية على الصعيد
       الدولي. ورقة عمل مقدمة يف جلنة حقوق اإلنسان عماًل بقرار اللجنة الفرعية 12/1989. اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة. 1999.

http://fr.almounadil-a.info/spip.php?article1964 :13. املناضل-ة. استجالء أبعاد عالقات الشمال/اجلنوب أسس تضامن بني املواطنني/آت. 2010/9/9. الرابط االلكرتوني
14.  Akyüz .Yılmaz. Impact of Global Crisis on Trade and Trade Imbalances. SouthViews. No. 98. South Centre. 20 December 2013

15. للمزيد أنظر/ي ملحق )1( املرفق بهذه الدراسة.
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العاملية  املنظمات  أصغر  من  واحدة  وهي  األوراغوي  مفاوضات  جولة  عقب   1995 عام  العاملية يف  التجارة  منظمة  أنشئت 
عمراً حيث أن منظمة التجارة العاملية هي خليفة االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )اجلات( واليت أنشئت يف أعقاب احلرب 
العاملية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العاملية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد األطراف الذي مت وضعه يف 

األصل حتت اجلات قد بلغ أكثر من مخس ومخسني عاماً. 

تغطي املنظمة بأحكامها واتفاقياتها جماالت وأنشطة كثرية ومتنوعة وهي: جتارة السلع وعددها )7177( سلعة وحتكمها اتفاقية 
الـ )GATT94(، وجتارة اخلدمات وتشمل 12 قطاعاً رئيسياً و155 قطاعاً فرعياً وحتكمها اتفاقية الـ )GATS(، وحقوق 
 .)TRIPS( الـ  اتفاقية  من خالل  احلقوق  بهذه  متعلقة  رئيسية  اتفاقيات  أربع  إىل  باإلحالة  بالتجارة  املتصلة  الفكرية  امللكية 
متعددة  اتفاقية   )28( وأهمها  تفاهم،  ومذكرة  وملحق  ومبدأ  اتفاقية   60 من  أكثر  على  للمنظمة  األساسي  النظام  وحيتوي 
النباتية،  والصحة  الصحة  التجارة،  أمام  الفنية  العوائق  واملالبس،  املنسوجات  الزراعة،  السلع:  جمال  )يف  تشمل:  األطراف 
الفحص قبل الشحن، شهادات املنشأ، تراخيــص االسترياد، اإلجراءات الوقائــية اخلاصة، مكافحة اإلغراق، التجارة، ويف 

جمال اخلدمات )6 اتفاقيات(، وكذلك جمال حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة وغريها .

العاملية  املنظمات  أصغر  من  واحدة  وهي  األوراغوي  مفاوضات  جولة  عقب   1995 عام  العاملية يف  التجارة  منظمة  أنشئت 
عمراً حيث أن منظمة التجارة العاملية هي خليفة االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )اجلات( واليت أنشئت يف أعقاب احلرب 
العاملية الثانية، وبالرغم من أن منظمة التجارة العاملية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد األطراف الذي مت وضعه يف 

األصل حتت اجلات قد بلغ أكثر من مخس ومخسني عاماً. 

تغطي املنظمة بأحكامها واتفاقياتها جماالت وأنشطة كثرية ومتنوعة وهي: جتارة السلع وعددها )7177( سلعة وحتكمها اتفاقية 
الـ )GATT94(، وجتارة اخلدمات وتشمل 12 قطاعاً رئيسياً و155 قطاعاً فرعياً وحتكمها اتفاقية الـ )GATS(، وحقوق 
 .)TRIPS( الـ  اتفاقية  من خالل  احلقوق  بهذه  متعلقة  رئيسية  اتفاقيات  أربع  إىل  باإلحالة  بالتجارة  املتصلة  الفكرية  امللكية 
متعددة  اتفاقية   )28( وأهمها  تفاهم،  ومذكرة  وملحق  ومبدأ  اتفاقية   60 من  أكثر  على  للمنظمة  األساسي  النظام  وحيتوي 
النباتية،  والصحة  الصحة  التجارة،  أمام  الفنية  العوائق  واملالبس،  املنسوجات  الزراعة،  السلع:  جمال  )يف  تشمل:  األطراف 
الفحص قبل الشحن، شهادات املنشأ، تراخيــص االسترياد، اإلجراءات الوقائــية اخلاصة، مكافحة اإلغراق، التجارة، ويف 

جمال اخلدمات )6 اتفاقيات(، وكذلك جمال حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة وغريها .

.  هيئة تسوية النزاعات/ منظمة التجارة:
أو جلنة  هيئة  وتتخصص كل   ،)1( رقم  ملحق  )أنظر/ي(  هيئات وجلان  العاملية عدة  التجارة  منظمة  داخل 
منظمة  يف  األعضاء  الدول  عليها  وافقت  اليت  الفكرية  امللكية  التفاقية  فتتبع  اهليئة  هذه  أما  معني،  بقطاع 
حقوق  حول  النزاعات  خلفية  على  األعضاء  الدول  بني  املنازعات  يف  بالفصل  وختتص  العاملية،  التجارة 

الدول، سياسات اإلغراق، سياسات احلماية ودعم الصادرات وغريها.

املادتني 22، و23 من  تطبيق  منها  الفقرة األوىل  فأوجبت  املنازعات،  قواعد تسوية  الرتبس  اتفاقية  املادة )64( من  تناولت 
التفاهم  ما جاء يف مذكرة  الدول األعضاء حبسب  بني  تنشب  اليت  املنازعات  املشاورات وتسوية  اتفاقية جات 1994 على 
تبدأ باملشاورات، ثم  املنازعات بثالثة مراحل متدرجة  املنازعات، ما مل ينص على خالف ذلك يف االتفاقية. متر  بشأن تسوية 
تشكيل فريق التحكيم، ثم االستئناف. وقد حددت مذكرة التفاهم لكل مرحلة منها فرتة زمنية معينة ومرنة يف ذات الوقت، 
أن موافقة  املنازعات، حيث  تعرقل إجراءات تسوية  أن  يعد ألي دولة  املنازعات يف مدة قصرية نسبياً. ومل  مبا يضمن تسوية 
نتائج  من  بها  جاء  وما  التحكيم  فرق  لتقارير  اعتماده  وكذلك  التحكيم،  فرق  تشكيل  طلبات  على  املنازعات  تسوية  جهاز 

وتوصيات، باإلضافة إىل تقارير جهاز االستئناف الدائم تتم تلقائياً ما مل يقرر جهاز تسوية املنازعات بإمجاع اآلراء عدم 

16. World Trade Organization )WTO(. Who is the WTO?. )Entry date: 15/12/2013(. Link: http://www.wto.org/english/thewto_e/thewto_e.htm
http://www.almoslim.net/documents/tegarh.doc  :17.   الناصر، إبراهيم. منظمة التجارة العاملية وآثارها الثقافية وموقف اململكة فيها. د.ت. الرابط االلكرتوني
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الليربالية اجلديدة والتبادل التجاري واالستثمار:
تعتمد الليربالية اجلديدة على عدة أسس تتضمن، ختلي الدولة عن دورها االقتصادي إىل احلد األدنى واملقتصر على اجلانب 
تنقل  والعمالة،  االستثمار  للقوميات،  العابرة  التجارة  أمام  احلدود  فتح  ومنها  احلرة  املنافسة  اخلصخصة،  للسوق،  التنظيمي 
العمالة  تغزو األسواق من خالل استغالل  أن  الضخمة  املتقدمة وشركاتها  للدول  املال والبضائع والسلع، حبيث ميكن  رأس 
الرخيصة )يف مقابل وضع قيود على حركة العمال من دول اجلنوب لدول الشمال(، وتصدير البضائع واملنتجات، واالستفادة 
من املزايا القانونية والبيئية املرنة اليت توفرها دول العامل الثالث من أجل جلب االستثمار والتقنيات املختلفة، إضافة إىل وجود 
املتجاوز  بالعمل  العاملية  للمبادرات  والسماح  االقتصاد،  عن  القومية  الدول  قبضة  أي ختفيف  املستغلة،  الطبيعية غري  املوارد 
الرأمسالية الكربى تعمل على  العاملية والشركات  للحدود، وجيادل هاردت ونيجري يف كتابهما اإلمرباطورية: أن املنظمات 
ومكاتب  أدوات  جمرد  إىل  القومية  الدول  حتويل  يف  تنجح  تكاد  إنها  السكانية.  والكتل  األقاليم  من  سالسل  وتشغيل  »بناء 
اللربلة  املتوجه حنو  السياق  هذا  ولكن   ، بإطالقها  تقوم  اليت  والسكان  والرساميل  السلع  تدفق  مهمة تسجيل حركات  تتوىل 
وتشكيل  –االجتماعي  االقتصادي  التوجه  هذا  ملخاطر  التنبيه  من  أخرى  أممية  مؤسسات  مينع  مل  معومل  إطار  يف  واخلصخصة 
معارضة من الداخل، وحماولة التخفيف/ أو التغيري من االجتاهات االقتصادية واملالية السائدة، على سبيل املثال ورد يف تقرير 
بالرخاء االقتصادي  التجارة  انتشار  الليربالي يربط  السياسي  أنه: »لطاملا ظل االقتصاد  للتجارة والتنمية  املتحدة  ملؤمتر األمم 
واحلرية الشخصية واحلد من تعسف الدولة يف ممارسة صالحياتها. وقدمت النظرية الكالسيكية اجلديدة اليت انبثقت عن هذا 
االقتصاد وصفاً رياضياً معرباً عن الكيفية اليت ميكن بها ألسواق السلع واألصول وعوامل اإلنتاج غري اخلاضعة ألي قيود أن 
ما  العاملية. وكثرياً  الندرة  بأوضاع  النسبية  األسعار  ربط  الكلي عن طريق  االقتصاد  يف  واستقراراً  الكفاءة  حتقق مكاسب يف 

ذهب دعاة العوملة الليربالية اجلديدة إىل أن هذه القوى، مقرتنة باإلجنازات احملققة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، 
ما برحت تدفع االقتصاد العاملي يف اجتاه عامل بال حدود، وأنه ينبغي لصانعي السياسات، خصوصاً يف البلدان النامية،

اعتمادها. ينشأ جهاز تسوية املنازعات، ليدير القواعد واإلجراءات، وكذلك املشاورات وأحكام تسوية املنازعات الواردة 
يف االتفاقات املشمولة، ما مل يكن هناك نص آخر يف اتفاق مشمول. لذلك يتمتع اجلهاز بسلطة إنشاء فرق التحكيم، واعتماد 
تقارير جهاز االستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات، والرتخيص بتعليق التنازالت وغريها من االلتزامات اليت تربم 

مبوجب االتفاقات املشمولة. 

هناك عوائق أخرى، ال تتيح جلميع الدول األعضاء الوصول إىل هيئة تسوية النزاعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية، باإلضافة 
تتم  اليت  املنازعات  اعتبارات حقوق اإلنسان يف  اهليئة، وعدم وجود  الوصول هلذه  اليت ترتتب على  املالية  التكلفة  إىل عنصر 
فإن  باألعلى  األدوية(  قسم  )أنظر/ي  الشهرية  األدوية  قضية  عدا  وما  األعضاء،  الدول  على  املرتتبة  االلتزامات  أسس  على 

االعتبارات التجارية واخلاضعة هليمنة الواليات املتحدة األمريكية تغطى بشكل كبري على أجندة هذه املنظمة وهيئاتها.

كما أن غياب اخلربة السياسية والقانونية واإلمكانيات للدول النامية قد تؤدي إىل خسارتها أمام اهليئة: فيما يتعلق بالنزاع بني 
الدوائية والكيميائية، أصدرت  املنتجات  قيام األخرية حبماية براءات االخرتاع يف جمال  الواليات املتحدة واهلند بسبب عدم 
جلنة تسوية النزاع قرارها ضد اإلجراءات اهلندية وتأييد احلكم من جانب جلنة النقض وقامت اهلند بتعديل اإلجراءات املتبعة 
يف هذا الصدد حتى تتفق مع ما جاء بالقرارـ النزاع بني الواليات املتحدة وإندونيسيا بسبب قيام األخرية باختاذ إجراءات تدعم 
صناعة السيارات على حنو ال يتفق مع اتفاقيات منظمة التجارة العاملية قررت جلنة تسوية النزاع عدم أحقية إندونيسيا يف اختاذ 
هذه اإلجراءات وقد ألغت إندونيسيا اإلجراءات حمل النزاع عقب صدور احلكم. يتضح مما سبق أن يف إمكان الدول النامية 
اإلفادة من آلية فض املنازعات مبنظمة التجارة العاملية إذا امتلكت القدرة على استخدامها واستطاعت تفهم اتفاقات املنظمة 
بشكل متعمق، ورغم ذلك فإن دراسات عديدة كشفت أن آلية فض املنازعات ال تزال حباجة إىل إصالحات راديكالية حتى 

تصل إىل معدل احلياد واملوضوعية املرجوة يف املنظمة. 

19.  فوزي، سامح. الدول النامية ونظام فض املنازعات فى منظمة التجارة العاملية. األهرام الرقمي. )تاريخ الدخول: 2013/11/20(. الرابط االلكرتوني:
4998=eid&220905=http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial        

20. هاردت، مايكل وأنطونيو نيغري. اإلمرباطورية: إمرباطورية العوملة اجلديدة. الرياض: مكتبة العبيكان. 2002. ص 66.
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 أال يقاوموا هذا التحول احلاسم: فالواقع أن املنطق االقتصادي التقليدي يوحي بأن البلدان النامية ستكون الفائزة الرئيسية 
ومتواتر  مستمر  بشكل  تضمن  للعبة حبيث  قواعداً  اليت وضعت  النظرية  هذه   . له«  الذي ال حدود  األرحب  »العامل  هذا  يف 
نسيب  بشكل  وتسمح  بداخلها،  املوجودة  الثروات  من  لالستفادة  الثالث  بالعامل  اخلاصة  تلك  هي  املفتوحة  احلدود  تكون  أن 
إىل عمالة مكثفة  اليت حتتاج  تلك  واملتوسط، وحتديداً  البسيط  التكنولوجي  املستوى  والسلع واخلدمات ذات  البضائع  مبرور 
ورخيصة، وتسبب أضرار بيئية واجتماعية ال ترغب بها الدول املتقدمة، ولكي تضمن الدول املتقدمة استمرار ذلك مت إجياد 
اقتصادياتها،  فتح األسواق وحترير  النامي من أجل  العامل  التفاوض مع دول  إدارة  العاملية كجسم مركزي يف  التجارة  منظمة 
وخفض اجلمارك والدعم »إن القوى الصناعية واملالية الكربى تنتج ليس السلع والبضائع فقط، بل والكيانات الذاتية أيضاً. 
إنها تنتج ذاتيات متثيلية يف قلب السياق السياسي-احليوي ، هذه األجسام اليت مساها هاردت ونيغريي »ذاتيات متثيلية« هي 
انعكاس لعمل هذا النظام الرأمسالي، وكيف يعيد إنتاج ذاته بأشكال مباشرة وغري مباشرة، حبيث يصبح الدخول إىل أحد هذه 

املنظمات دخوالً للمجال السياسي هلذه القوى، وخضوعاً هلا.

رغم هذا ال تزال املؤسسات الدولية تعمل على تبين عدد كبرياً من دول العامل الثالث سياسات ليربالية أكثر انفتاحاً فيما مسي 
»بتوافق واشنطن ، مع العلم أن سياسات التقشف اليت اتبعتها الدول املتطورة، إضافة إىل األزمة املالية العاملية قد حد باألساس 
)الربازيل  الربيكس  منطقة  يف  االقتصادي  النمو  تراجع  إىل  إضافة  املتقدمة،  الدول  باجتاه  الثالث  العامل  من  البضائع  تدفق  من 

وروسيا، اهلند والصني وجنوب أفريقيا( وأمريكا الالتينية .

خمتلفة  قيوداً  تضع  تزال  ال  أنها  إال  االستثمار  أمام  األبواب  وفتح  واألموال  التجارة،  لتحرير  تروج  املتقدمة  الدول  أن  ومع 
والتنمية  للتجارة  املتحدة  الوطين. حيث حدد مؤمتر األمم  اقتصادها  ملصلحة  تؤثر على االستثمارات اخلارجية وفقاً  ومتباينة 
الكثري  حتاول  العاملي  االقتصاد  يف  البطيئة  التحسينات  ظل  »يف  االستثمار:  على  خمتلفة  دول  فرضتها  قيود  عدة  )األونكتاد( 
من الدول جذب املستثمرين األجانب من خالل حتسني شروط الدخول ومعاهدات املستثمرين املؤسسني وتسويق وتسهيل 
االستثمار، ولكن بالنظر إىل تطوير سياسات االستثمار طوال العام 2013 من كانون الثاني حتى تشرين األول ميكن مالحظة 

ارتفاع عام يف حصة السياسات املتعلقة باستثمار أكثر تنظيمي أو تقيدي«.

1-  الدخول/ تأسيس االستثمار: تبنت إحدى عشرة دولة تدابري سياسات جديدة )كندا، الصني، غانا، اليونان، اهلند،            
      مجهورية كوريا، الكويت، املكسيك، بامنا، الفلبني، السويد( فيما يتعلق بدخول املستثمرين األجانب وبشكل عام قامت

     بتخفيف القيود املفروضة على امللكية األجنبية أو فرص فتح استثمارات جديدة، ويف ظل وجود قيود جديدة على
     االستثمار فإن )االستثمارات األجنبية اجلديدة( ارتبطت بصناعات خمتلفة مثل التعدين وخدمات املساعدة البحرية. 

2-  معاهدة التشغيل لالستثمار: اختذت مخس دول تدابري إجرائية )بوليفيا، اإلكوادور، فرنسا، اليونان، اهلند( مع مراعاة 
     ملعاهدة املستثمرين بعد التأسيس يف الدولة املستضيفة، وبعض هذه التدابري تهدف إىل تعزيز سيطرة الدولة يف بعض  

     الصناعات.

3-  تسويق وتسهيل االستثمار: اختذت أثنتا عشرة دولة )بوروندي، كوبا، الدامنرك، أملانيا، اندونيسيا، »إسرائيل«، كوريا،
      املوزمبيق، الربتغال، جنوب السودان، الفيتنام( تدابري فيما يتعلق بتسويق وتسهيل االستثمار، وقد خفضت الدول إما 

معدل ضريبة الدخل أو قامت بإنشاء مناطق صناعية أو تسهيل إجراءات التسجيل. 

وقد مت حتديد مشاكل ومعوقات وإجراءات االستثمار لعام 2013 

21. األمم املتحدة. تقرير األمني العام لألونكتاد املقدم إىل األونكتاد الثالث عشر. العوملة اليت تقودها التنمية: حنو مسارات إمنائية مستدامة وشاملة. 2011. ص 14.
22. هاردت، ونيغري. مصدر سابق، ص 66

23.  تعبري »توافق واشنطن« هو من بنات أفكار االقتصادي األمريكي جون ويليامسون، وأطلقه عام 1990 عند وصفه حلزمة السياسات واإلجراءات اليت وضعها صندوق النقد ودعمتها وزارة املالية األمريكية بهدف إصالح األوضاع االقتصادية
        واملالية يف دول أمريكا الالتينية يف أعقاب أزمة املديونية اخلارجية العاملية اليت فجرتها املكسيك عام 1982 بإعالنها عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها املالية. ويتكون »توافق واشنطن« من إجراءات وسياسات هادفة إىل إصالح املالية العامة برتشيد 
       اإلنفاق وتعبئة اإليرادات وإصالح النظام الضرييب، وحترير التجارة اخلارجية، وتدفقات رأس املال بشقيه القريب األجل املوجه إىل أسواق األوراق املالية والبعيد األجل املستهدف االستثمار املباشر، وختصيص املشاريع العامة يف ظل أسعار صرف 
       تنافسية. وفوق هذا كله ال بد من ضمان حقوق امللكية واحملافظة عليها. وهذه اإلجراءات و السياسات اليت مسيت بـ »توافق واشنطن« تندرج حتت ثالثة مبادئ أساسية هي استقرار االقتصاد الكلي، وتنافس األسواق، وانفتاح التجارة اخلارجية 

       واالستثمار األجنيب املباشر. جريدة احلياة. حتديات اإلصالح االقتصادي بعد فشل »توافق واشنطن«. )تاريخ الدخول: 2013/12/14(. متوفر الكرتونياً.
.Khor. Martin. Economic Trouble in the South. Southviews. No. 92. South Centre. 17 December 2013:24.  للمزيد أنظر/ي

25.  United Nations UNCTIAD. Investment Policy Monitor. n. 11. November 2013.
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الدول العربية ومنظمة التجارة العاملية:
اجلات،  حول  ومعاهدات  اتفاقيات  هناك  أن  ناهيك  تأسيسها،  منذ  العاملية  التجارة  ملنظمة  باالنضمام  العربية  الدول  بدأت 
الربع األول  تاريخ االنضمام وذلك حتى  العضوية،  املنظمة، نوع  العربية األعضاء يف  الدول  التالي  عدد  ويوضح اجلدول 

من عام 2013.

1. العراق
2. اجلزائر
3. لبنان 

4. ليبيا
5. السودان

6. سوريا

1. البحرين 7. اليمن
2. مصر 

3. الكويت
4. موريتانيا

5. املغرب
6. جيبوتي

7. تونس
8. قطر

9. اإلمارات
10. األردن
11. عمان

12. السعودية

1995
1995
1995
1995
1995
1995

1995
1996
1996
2000
2000
2005

الدول             تاريخ االنضمام      الدول بوضع مراقبالدول            تاريخ االنضمام      الدول بوضع مراقب

االقتصادية  األزمات  ظل  ففي  املضيفة،  الدولة  يف  االستثمار  استبقاء  احلكومات  حتاول  واسرتجاعه:  االستثمار  استبقاء    -4
تنتهي  ال  أن  على  حريصة  أصبحت  بل  الداخل  إىل  املباشر  األجنيب  االستثمار  جلب  يف  مهتمة  عديدة  دول  تعد  مل  والبطالة 
االستثمارات املوجودة باألساس. وحالياً أصبحت احلكومات حتث باجتاه إعادة املستثمرين احملليني استثماراتهم من اخلارج. 

 
يالئم  مبا  وتطويره  احمللي  االقتصاد  وضع  بتصحيح  تهتم  اليت  املتقدمة  الدول  معظم  لدى  العاملي  التوجه  التدابري  هذه  تعكس 
قطاعات  يف  االستثمار  تقيد  لسياسات  تطبيق  خالل  من  وذلك  األجنيب،  االستثمار  جبلب  االهتمام  من  أكثر  الدولة  أجندة 
ينطبق على  الصناعات، اسرتجاع االستثمار(. وهذا  بعض  الدول على  تعزيز سيطرة  )االستثمار يف صناعات حمددة،  حمددة 
دولة االحتالل، حيث يفرض القانون اإلسرائيلي متطلبات اجلنسية واملواطنة على أعضاء جملس اإلدارة وغريهم من املوظفني 
وإنتاج  اإلسرائيلية  اجلوية  )اخلطوط  املختصة  اجلهة  وموافقة  أمنية  موافقات  قضايا  احلاالت  معظم  يف  تشمل  واليت  املهمني، 
الكهرباء، واإلرسال والتوزيع، وعمليات الغاز الطبيعي، واخلطوط احمللية الثابتة والراديو واهلاتف املتنقل وخدمات االتصال 
الدولي والتلفاز والقمر االصطناعي وأسالك البث وشركات الدفاع(. وبالنسبة خلدمات االتصال للخطوط الثابتة احمللية فإن 
75% من أعضاء جملس اإلدارة جيب أن يكونوا مواطنني إسرائيليني أما بالنسبة خلدمات االتصاالت العاملية واهلواتف املتنقلة، 

جيب أن تكون األغلبية مواطنني إسرائيليني.  

إتاحة اجملال للمستثمرين األجانب لالستثمار يف كل القطاعات االقتصادية ما مل يكن  السلطة الفلسطينية بدورها نزعت إىل 
حمظوراً بقانون خاص، أي أن األصل هو إباحة االستثمار يف أي جمال، وقد أعطى قانون تشجيع االستثمار الفلسطيين حوافز 
تشجيعية وإعفاءات يف معظم القطاعات تقريباً )ما عدا النفط، تصنيع املهمالت، الكهرباء، اإلذاعة والتلفزيون، االتصاالت 

السلكية والالسلكية، الصناعات اجلوية وصناعات األسلحة( ، هذه القطاعات هي أما حمتكرة، أو أنها غري قائمة أصاًل!

من  جمموعة  أن  بل  واضحة،  غري  العاملية  التجارة  منظمة  عضوية  من  العربية  للدول  والتجارية  االقتصادية  االستفادة  حجم 
الدراسات والتقارير تتحدث عن اآلثار السلبية االقتصادية واالجتماعية والسياسية لالنضمام، واخلسارة يف قطاعات إنتاجية 
ارتفاع  بسبب  سنوياً  دوالر  بليون   2.6 خلسارة  معرض  العربي  الصحية  الرعاية  قطاع  أن  سليمان  دراسة  وحتدد  وصحية، 

أسعار املواد الغذائية، وزيادة املنافسة يف قطاع املنسوجات واملالبس وارتفاع أسعار املواد املصنعة )حيث ترتبط هذه

26. United Nations UNCTIAD. Investment Policy Monitor. n. 11. November 2013
27. World Trade Origination )WTO(. Trade Policy Review. Report by the Secretariat- ISRAEL. 2012

http://www.pic-palestine.ps/userfiles/file/pdfs/invest_rule_a.pdf   :28. السلطة الوطنية الفلسطينية. قانون االستثمار الفلسطيين. 19998. الرابط االلكرتوني
29. World Trade Organization )WTO(. Members and Observers. )Entry date: 15/12/2013(. Link:  http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
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سنوياً.   مليون دوالر  قد خيسر حوالي 900  العربي  الزراعة  قطاع  أن  الدراسة  مباشرة(، وحتدد  اإلنسان  بصحة  القطاعات 
النفط والغاز ومشتقاته، وهو سلعة ليست حباجة ألية  الدول طابعها نفطي، ومعظم صادراتها من  من  ناهيك أن عدداً كبرياً 

اتفاقيات.

جمتمعات  كونها  من  أكثر  استهالكية  جمتمعات  اللبناني،  اجملتمع  ومن ضمنها  العربية،  اجملتمعات  أن  التحليالت  إحدى  تشري 
منها،  الكبري  العدد  وقع  وقد  األوروبي،  االحتاد  مع  بالتجارة  مرتبطة  مجيعها  فإن  وبالتالي  االقتصادية.  الناحية  من  إنتاجية 
خصوصاً تلك الواقعة على ضفاف املتوسط، اتفاقات لتحرير التجارة معها، ولبنان هو احد تلك البلدان العربية اليت وقعت 
اتفاق شراكة أوروبية تقضي بالسماح بالدخول احلر للبضائع واملنتجات األوروبية إىل أسواقها. وإذ تأمل لبنان أنه يستطيع 
بواسطة هذه الشراكة تسويق منتجاته الزراعية وبعض املنتجات الغذائية املصنعة إىل األسواق األوروبية، سرعان ما اصطدم 
الدول األوروبية،  اللبنانية غري مقبولة من قبل بعض  السلع  الكثري من  اليت جعلت  املرتفعة اجلودة  باملعايري األوروبية  التطبيق 
وباملقابل مت إغراق السوق اللبنانية بالبضائع األوروبية اجليدة اليت ال تستطيع السلع اللبنانية املشابهة منافستها، ليس من ناحية 
اجلودة فقط، بل من ناحية األسعار املتقاربة، بعد إضافة القيمة املضافة إليها. كما أن األمر اآلخر احلاصل بالنسبة للصناعات 

التحويلية اليت ال تستطيع منافسة السلع الصينية الرخيصة .

أما يف حالة ُعمان اليت انضمت ملنظمة التجارة العاملية عام 2000 أي أنه قد مضى على انضمامها 13 عاماً، فإن اقتصادها 
يتمتع  العمانية،  وهو قطاع  ثلثي الصادرات  النفط ومشتقاته أكثر من  النفط، ويشكل  الناتج من  الدخل  قائم على  بالكامل 
مبيزة تصديرية عالية ال جتعله حباجة إىل منظمة التجارة لفتح األسواق، حيث أن الدول الصناعية تعتمد يف صناعاتها وتقدمها 

على الوقود من نفط وغاز.

إذ  إذ مل يزد عن %10،  البيين،  التجاري  التبادل  العربية كثرياً يف زيادة  الدول  العربية احلرة  التجارة  مل يساعد وجود منطقة 
أن الدول العربية ما زالت تعرقل املضي قدماً بإنشائها، نتاج وجود خالفات سياسية أثرت على التعاون االقتصادي العربي، 
النقدي،  التحويل  تعقيدات  إىل  إضافة  الكافية،  بالدرجة  متطور  البيين مكلف وغري  العربي  التجاري  النقل  أن  أيضاً  ويساهم 
وإجراءات اجلمارك والتصدير. بينما شهدت التبادالت التجارية مع العامل ومناطق خمتلفة منواً مطرداً، حيث جند أن األوروبيني 
التجاري وغريه،  بالتبادل  ثنائية وإقليمية، إضافة إىل متويل ودعم املشاريع اخلاص  اتفاقيات  واألمريكيني يعملون على توقيع 
إضافة إىل الضغط على احلكومات العربية من أجل رفع احلواجز وفتح األسواق. ومل تستفد فلسطني يف هذه احلالة كثرياً من 
ينعكس  مبا  املختلفة  واخلدمات  والبضائع  السلع  تصدير  حيث  من  هلا  العربية  الدول  توفرها  أن  ميكن  اليت  التفضيلية  املعاملة 
قد  انفتاح إضايف  ملتاعب  التعرض اإلضايف  بدل  اإلنتاجية  البنية  تعزيز  ناحية، ويساهم يف  الفلسطيين من  االقتصاد  على  إجياباً 
يؤذي قطاعات إنتاجية مهمة من ناحية أخرى، وأهم األسباب سيطرة االحتالل على كافة املعابر مبا ميكنه من فتحها وإغالقها 
وحتديد ماذا يدخل أو خيرج منها، إضافة إىل أن إجراءات التفتيش نفسها والشحن تؤدي إىل زيادة التكلفة، وتفضيل الدول 

العربية التعامل التجاري مع الغرب.

الليربالية اجلديدة هلا منظورها وضغوطها وأساليب عملها، ويبدو أن الدول العربية ختضع هلذه الضغوط اليت متارسها الدول 
الصناعية واملتقدمة من أجل فتح أسواقها بشكل أوسع، واخلضوع لشروط الليربالية اجلديدة؛ األمر الذي على اجملتمعات أن 
تتحمل مثنه، ويتم هذا وفق عدة آليات، منها ارتباط النخب السياسية واالقتصادية بالغرب، ما يعين من تبعية كاملة بالرؤية 
يكن  مل  إن  الداخل،  العربية من  السياسات  التأثري على  تعمل على  إىل وجود مؤسسات سياسية واقتصادية  والتفكري، إضافة 
بناء كامل هلذه السياسات. وبنظرة حتليلية، جند أن جزءاً من الثورات يف املنطقة قامت على أسس اجتماعية واقتصادية، لذا 
النقد،  الدولي، صندوق  )البنك  الليربالية  ترعى  اليت  املختلفة  الدولية  واملنظمات  الثورات  أسس  بني  ما  التناقض حتمي  فإن 
بنك االستثمار األوروبي، ومنظمة التجارة العاملية...اخل(. ولكن احلكومات ال تزال تصر على االستمرار يف نهج اقتصادي 
مدمر داخليًا، ويدفع مثنه اجلميع. بينما، على اجلهة األخرى، تستفيد الشركات العابرة والدول املتقدمة من أنها قد تطورت 

30. سليمان، بلعور. التكامل االقتصادي العربي وحتديات املنظمة العاملية للتجارة. جملة الباحث. عدد 6/ 2008، ص 55-67.
31. شباني، بسمة. محلة ملناهضة استغالل الشركات الكربى للدول. جريدة السفري. )تاريخ الدخول: 20/12/2013(. الرابط االلكرتوني:

http://www.assafir.com/WeeklyArticle.aspx?EditionId=2652&WeeklyArticleId=115384&ChannelId=14878&Author= %D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-
%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A#.UsK7_liIrIV    
32. Index Mundi. )Entry date 5/12/2013(. Link: http://www.indexmundi.com/trade/exports/?country=om 
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االنضمام عملية 
*  قدم األردن طلب االنضمام إىل اتفاقية اجلات يف العام 1994 ثم مت حتويل طلبه إىل طلب انضمام إىل منظمة التجارة العاملية  
يف العام 1995، وبدأت عملية االنضمام بتشكيل جمموعة عمل يف إطار املنظمة تشمل الدول األعضاء الراغبني بالتفاوض 

مع األردن على انضمامه ومشلت )30( دولة.
العامة وتلك  التجارية  السياسات  التجارة اخلارجية والسياسات االقتصادية األردنية شاماًل  تقريراً عن نظام  *  قدم األردن 

اخلاصة بقطاعات الصناعة والزراعة واخلدمات.

االنضمام  عملية 
*  مت حبث التقرير على جوالت متعددة من خالل جمموعة العمل وتسلم األردن حوالي )1000( استفسار بشأن التقرير من 
قبل األعضاء املهتمني، ومت إعداد اإلجابات بشأنها بالتعاون مع املؤسسات احلكومية والوزارات املعنية، وقدم األردن عرضاً 
تفاوضياً يف جمال التخفيضات اجلمركية، وقدم كذلك عرضاً تفاوضياً يف جمال حترير القطاعات اخلدمية، إضافة إىل جدول يبني 

الدعم احمللي املقدم لقطاع الزراعة.
*  عقدت عدة جوالت تفاوضية ثنائية ومتعددة األطراف، ومتثلت املفاوضات املتعددة اإلطراف باملناقشات يف إطار جمموعة 

العمل. مشلت املفاوضات الثنائية )14( دولة.
*  تناولت املفاوضات جماالت التخفيضات اجلمركية وحترير قطاعات اخلدمات وجماالت محاية حقوق امللكية الفكرية 

واملواصفات القياسية والتدابري الصحية وإجراءات االسترياد والتصدير وغريها. 
*  انتهت عملية التفاوض يف أواخر العام 1999، وافق اجمللس العام باملنظمة على انضمام األردن بتاريخ 1999/12/17، 
تلى ذلك عرض بروتوكول انضمام األردن على الربملان األردني ومتت املصادقة على قانون انضمام األردن إىل منظمة التجارة 

النامية، ومنها  بانفتاح مشروط، أما الدول  لدرجة كبرية من ناحية معرفية، تكنولوجية، اقتصادية، مؤسساتية لدرجة تسمح 
الدول العربية فهي مل تتطور للدرجة اليت تسمح هلا حتى بالصمود أمام الشروط املفروضة واليت تتطور باستمرار، منتجًة املزيد 
من الفقر والبطالة والكوارث االجتماعية، نتاج عدم املساواة واملشاكل البنيوية االقتصادية وغياب العدالة، ونرى أحد هذه 
األمثلة لالنفتاح دون التطور الكايف يف قطاع األدوية »صناعة األدوية يف العامل العربي اليت هي يف حقيقتها من أصل أجنيب، 
أن  إما  التالي،  اخليار  أمام  العاملية  التجارة  منظمة  األعضاء يف  العربية  الدول  العاملية ستكون  للمبادالت  اجلديد  التنظيم  حتت 
تدفع تعويضات مستمرة للشركات صاحبة براءة االخرتاع أو تتوقف عن اإلنتاج. يقود احلل األول إىل ارتفاع أسعار األدوية 
عند االستهالك ويفضي احلل الثاني إىل تبعية العامل العربي شبه الكلية للسوق اخلارجية. وجتدر اإلشارة إىل أن العرب استهلكوا 
أدوية قيمتها 3480 مليون دوالر عام 1997. يف اجتماع وزراء الصحة العرب املنعقد بدمشق يف مارس 1998 ومن قبله 
بفرتة وجيزة اجتماع احتاد الصيادلة واألطباء العرب أكد اجلميع على خطورة التحديات اليت تواجه صناعة الدواء يف الدول 

العربية بسبب النظام التجاري العاملي اجلديد. 

شروط االنضمام قد تستدعي إجياد قوانني ونظم غري متوفرة يف الدول اليت ترغب بالتفاوض، ومن خالل دراسة حالة انضمام 
األردن إىل منظمة التجارة العاملية، جند أن هناك الكثري مما مت فرضه يف جمال استحداث قوانني )استحداث تسع قوانني، إضافة 
إىل رزمة قوانني محاية امللكية الفكرية( وما زال كل تطور داخل منظمة التجارة أو اتفاقية جديدة، يفرض على األردن العمل 
الكاملة  األجنبية  بامللكية  والسماح  املهمة  القطاعات  لبعض  كامل  وحترير  اجلمارك،  وختفيض  التشريعية،  بيئته  موائمة  على 
النقال، البحث والتطوير( إضافة إىل أنها عملية طويلة ومضنية حيث استغرقت  )التعليم، املستشفيات، االتصاالت واهلاتف 

األردن حوالي مخس سنوات.

33

34 . دراسة حالة األردن :

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/f7d5ce12-6870-4108-b1bf-5cd8f21d5ae7 :33. نعوش، صباح. العرب ومنظمة التجارة العاملية. اجلزيرة.نت. )تاريخ الدخول: 1/10/2013(. الرابط االلكرتوني
www.mit.gov.jo :34. وزارة الصناعة والتجارة. مادة عرض لزياد جرادات: انضمام األردن إىل منظمة التجارة العاملية. )تاريخ الدخول: 5/9/2013(. الرابط االلكرتوني
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العاملية والذي نشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 2000/2/24.
التجارة  منظمة  متطلبات  مع  لتتوافق  األخر  بعضها  واستحداث  التشريعات  من  تعديل عدد كبري  االنضمام  عملية  رافق    *

العاملية، مثل:
 - قانون اجلمارك - قانون الزراعة  - قانون املواصفات واملقاييس

 - قانون ضريبة املبيعات - قانون االسترياد والتصدير - قانون الوكالء والوسطاء التجاريني
 - قانون الصحة العامة/ قانون الغذاء - نظام تشجيع استثمارات غري األردنيني - قانون محاية اإلنتاج الوطين

*  إضافة إىل رزمة قوانني متعلقة حبماية امللكية الفكرية

من األمثلة على االلتزامات الواردة يف تقرير جمموعة العمل:
*  الفقرة )58(: االلتزام بعدم فرض أية ضرائب أو رسوم أخرى على املستوردات باستثناء الرسوم اجلمركية وأية رسوم 
أية رسوم أو ضرائب أخرى تطبق وتستوفى بعد االنضمام جيب إن تكون متوافقة  أخرى مستوفاة مقابل خدمة مؤداه، وان 

مع قواعد املنظمة. 
بإلغاء برنامج دعم الصادرات اخلاص بإعفاء اإلرباح الصافية املتحققة من التصدير من ضريبة  *  الفقرة )126(: االلتزام 
الدخل ودعم الفائدة املمنوحة على القروض لتشجيع الصادرات من خالل برنامج البنك املركزي اخلاص بدعم الصادرات 

حبلول 2002/12/13.
يبدأ  حيث  حمددة،  سقوف  عند  وربطها  انتقالية  فرتات  على  والزراعية  الصناعية  السلع  على  اجلمركية  الرسوم  ختفيض    *
التخفيض اجلمركي حيث مت ربط  السلع من  استثناء بعض  التخفيض. ومت  فيها  اليت سيتم  السنة  التخفيض يف شهر آذار من 
مثل  الزراعية  السلع  وبعض  الكهربائية  األدوات  وبعض  السيارات  مثل  السلع  من  لعدد   %30 على  اجلمركية  السقوف 
البندورة واخليار والزيتون وغريها، وكذلك األمر بالنسبة للكحول والسجائر والتبغ اليت مت ربط السقوف اجلمركية هلا عند 

200% و%150. 

اجلمركية: التنازالت 
*  السقوف اجلمركية اليت مت الربط عندها هي نفس الرسوم اجلمركية املطبقة، ويستثنى من ذلك بعض السلع الزراعية اليت 
مت ربط الرسوم اجلمركية فيها بنسب أعلى من تلك املطبقة يف أشهر معينة من السنة تصل يف حدها األعلى إىل 50%، وذلك 

لتوفري محاية لتلك السلع يف مواسم إنتاجها كما هو احلال يف بعض احلمضيات والعنب والثوم والتني وغريها. 
*  بشكل عام، مت ربط السقوف اجلمركية على صفر%، 5%، 10%، 20% )على فرتة انتقالية مدتها 10 سنوات(

الكيماوية،  املواد  الزراعية،  اآلالت  الطبية،  املعدات  قطاعية:  مبادرة   13 أصل  من  قطاعية  مبادرات   3 إىل  االنضمام    *
.ITA واالنضمام إىل اتفاقية تكنولوجيا املعلومات

حترير جتارة اخلدمات:
*  وضع األردن التزامات لتحرير التجارة يف اخلدمات يف )109( قطاع خدمي من أصل )156( قطاع وفقاً لتصنيف األمم 

العاملية، أهمها: التجارة  املتحدة/منظمة 
واملعاملة  الوزراء  جملس  موافقة  واشرتاط  أدنى،  كحد  أردني  دينار  ب)50،000(  األجنبية  االستثمارات  قيمة  حتديد    *
املؤقتة لألفراد  بالدخول واإلقامة  العقارات واألراضي، واشرتاط فحص احلاجة االقتصادية للسماح  باملثل لشراء واستئجار 

األجانب.
وبكامل  فيها  األجنيب  باالستثمار  والسماح   2005 العام  من  ابتداء  النقال  واهلاتف  األساسية  االتصاالت  قطاع  حترير    *

األجنيب.  للمستثمر  امللكية 
يف  وذلك  األجنيب،  للمستثمر  امللكية  وبكامل  فيها  األجنيب  باالستثمار  السماح  خالل  من  القطاعات  من  عدد  حترير    *
قطاعات مثل خدمات احلاسوب واالستشارات اإلدارية وحبث السوق والتعبئة والبحث والتطوير والفنادق وشركات توريد
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والفيديو  السينما  أفالم  وإنتاج  االنرتنت  مزودي  وشركات  املالية  اخلدمات  وشركات  التأمني  وشركات  واملصارف  الطعام 
ودور السينما وغريها.

والتأهيل  الرعاية  ودور  واملستشفيات  والتعليم   )courier( السريع  الربيد  خدمات  يف  األجنيب  باالستثمار  السماح    *
واملختربات الطبية وحبد أعلى مللكية املستثمر األجنيب 51%، على أن يسمح بكامل امللكية يف العام 2004.

مع  املشاركة  واشرتاط  باألردنيني،  املهن  بعض  مزاولة  حصر  وكذلك  القطاعات  بعض  يف  باألردنيني  االستثمار  حصر    *
أردني وحبد أعلى 50% مللكية املستثمر األجنيب يف عدد من القطاعات مثل اخلدمات اهلندسية واملقاوالت والتوزيع والتأجري 

واملطاعم واملقاهي ووكاالت السياحة والسفر والنقل البحري واجلوي.

تدير السلطة الفلسطينية من خالل وزارة االقتصاد الوطين الفريق الوطين والفريق الفين لالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية 
املشاورات واملفاوضات، وهناك عدة مشاريع ممولة )مشروع تطوير املناخ االستثماري املمول من الوكالة األمريكية للتنمية، 
التنافسية وتنويع التجارة املمول من االحتاد األوروبي( من أجل مساندة جهد السلطة يف االنضمام.  ومشروع تعزيز القدرة 
العام اجلاري عن أهمية تطوير قطاع اخلدمات )يصل حجمه إىل  الوطين خالل عدة مناسبات خالل  وحتدث وزير االقتصاد 
أجل  من  اإلمجالي  احمللي  الناتج  يف  مساهم  قطاع  أكرب  بصفته  احلكومي(،  التوظيف  ويشمل  اإلمجالي  احمللي  الناتج  من   %57
مساعدته يف التصدير، وحيدد قطاعات تكنولوجيا املعلومات والسياحة واخلدمات املصرفية واملالية واخلدمات املساندة يف إطار 
االقتصاد الفلسطيين. حيدد الوزير ناجي أنه جيب العمل على مواءمة هذه التشريعات والقوانني لتخدم توفري املتطلبات الالزمة 

والضرورية ملتطلبات منظمة التجارة وتسهيل اخنراط فلسطني يف النظام التجاري العاملي. 

ال تأخذ رؤية الوزير بعني االعتبار كون اجمللس التشريعي معطل أصاًل، مع وجود االنقسام السياسي بني الضفة الغربية وقطاع 
تتعارض مع  أن ال  القوانني والتشريعات جيب  أن مواءمة  ليس مبذواًل يف قطاع غزة، واألهم  أن هذا اجلهد  إىل  غزة، إضافة 
برتوكول باريس، صاحب اليد العليا واألساسية يف تقرير أي شأن اقتصادي فلسطيين، كما ال يذكر تأثري االنضمام على باقي 

القطاعات، وخاصَة اإلنتاجية منها.

وقعت السلطة الفلسطينية عدداً من االتفاقيات والرتتيبات التجارية مع دول العامل، حيث تستفيد السلطة من ترتيبات التجارة 
احلرة مع الواليات املتحدة األمريكية وكندا، وتقيم اتفاقيات جتارية مع االحتاد األوروبي ودول أفتا  )سويسرا، ليختنشتاين، 
ويعود   ، واالتفاقيات  الرتتيبات  من هذه  واقتصادياً  تستفد جتارياً  مل  ولكنها  واألردن،  النرويج( ومع روسيا ومصر  أيسلندا، 
للفلسطينية، تكلفة الشحن والتصدير وعوائقه، إضافة إىل  اليومية  ذلك إىل وجود االحتالل وحتكمه يف كافة تفاصيل احلياة 
أن التبادل التجاري مع االحتالل أسهل فهو ال يتطلب الكثري من اإلجراءات، حيث »يساعد« التعاقد من الباطن على إجياد 
اجلهات  خمتلف  ترى  اإلسرائيلية.   السوق  داخل  تباع  اليت  السلع  لبعض  أولي  تصنيع  على  تعمل  رخيصة  فلسطينية  عمالة 
الرمسية الفلسطينية والقطاع اخلاص أن االنضمام ملنظمة التجارة العاملية سيعمل على تطوير التجارة والتبادل مع دول العامل، 
املرتكز  السياسي  احلديث  عدا  ما  دقيقة،  وإحصائيات  أرقام  تورد  العملية  للفوائد  تقديرية  دراسة  أي  توجد  ال  هذا  ومع 
يتجاهل وجود  الذي  قد أصبحت »دولة«. هذا اخلطاب  فلسطني  أن  واقع  لتعزيز  الدولية  للمنظمات  االنضمام  أهمية  على 
الرد  »أنه  الصمود  اقتصاد  تعزيز  يف  تساعد  أن  وميكن  مهمة،  واقتصادية  جتارية  مستويات  على  ودولية  إقليمية  مؤسسات 
يلجأون إىل إسرتاتيجيات  الفلسطينيني  املختلفة، واليت »جعلت  الفلسطيين على االحتالل اإلسرائيلي وإجراءاته  االقتصادي 
األرياف،  أو  املدن  الصغري جداً، سواء يف  وأحياناً  الصغري،  واخلدمي  اإلنتاجي  القطاع  إىل  أغلبها  تستند يف  اقتصادية  تنموية 
باعتبارها أكثر مالءمة للتنمية املقاومة، أو التنمية حتت القيود. أما الشكل األبرز هلذا التوجه االقتصادي، فقد متثل باملشاريع 
العائلية الصغرية أو االقتصاد املنزلي. وعليه، ميكن حتديد اقتصاد الصمود على أنه البنية االقتصادية -االجتماعية اليت سادت 
داخل اجملتمع الفلسطيين فرتة االحتالل كرد على إجراءاته، وحماولة لالحتفاظ »باستقالل اقتصادي« حتت االحتالل، حبيث 

فلسطني واالنضمام ملنظمة التجارة العاملية:

http://wattan.tv/ar/news/28030.html :35. وكالة وطن لألنباء. ناجي: تقوية قطاع جتارة اخلدمات بوابة إىل انضمام فلسطني للمنظمات التجارة الدولية. 18/2/2013. الرابط االلكرتوني
 EFTA. Link: http://www.efta.int :36. للمزيد أنظر/ي

37. عبد الرمحن، عزمي وعبد اهلل دراغمة. منظمة التجارة العاملية WTO والواقع الفلسطيين. إدارة السياسات والتخطيط يف وزارة االقتصاد الوطين. كانون أول 2003.

35
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37
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ترويج لليربالية ومعارضة:
تعمل  اليت  املال  برأس  عضوياً  املرتبطة  األجسام  من  عدد  فهناك  احلر،  السوق  مبادئ  وحدها  تتبنى  ال  الفلسطينية  السلطة 
تريد(:  )بال  الفلسطيين  التجارة  الفلسطينية، ومنها مركز  التنمية  أجندة عملها على مستوى صناعة سياسات  أجل دفع  من 
املؤسسات  خرية  من  تعتربه  واليت  الفلسطينية  واملؤسسات  الشركات  من  العديد  ميثلون  الفلسطيين  التجارة  مركز  »أعضاء 
االقتصادية... وحيث أن مركز التجارة الفلسطيين من املؤسسات الرائدة يف فلسطني واملتخصصة يف تنمية وترويج التجارة 
وتعمل على الصعيد الوطين وتساهم عمليا يف تنمية وتطوير اقتصاد فلسطيين قادر ومنفتح على العامل االقتصادي وفق قانون 
الفلسطيين  اخلاص  القطاع  مؤسسات  من  هامة  مؤسسة  تريد  بال  فان  وكذلك  التنمية،  أساس  املنافسة  يعتمد  الذي  السوق 
أن هذه  املنافسة، وتروج  التجارة،  ترويج  احلر،  السوق  تعزيز:  إىل  تعريفها  فهي تسعى حسب   ، الربح   إىل  تهدف  واليت ال 
األسس هي الطريق لتحقيق التنمية، ولكنها ال تشري إىل أن تولي القطاع اخلاص ملهام التنمية منذ سنوات طويلة مل يؤِد إال إىل 
مزيد من الفقر والبطالة نتاج رغبته باالحتكار وحتقيق الربح، وبناء الشراكات مع رجال أعمال إسرائيليني من دون االكرتاث 

الوطين. باالقتصاد 

تعمل  اليت  األدوات  إحدى  هي  تريد  وبال  والتجارية،  االقتصادية  ملصاحله  وفقاً  ويتأطر  يتشكل  الفلسطيين  اخلاص  القطاع 
بقيادة  التجارة  مركز  ويقوم  بل  العاملية،  التجارة  منظمة  إىل  الفلسطينية  السلطة  انضمام  تتضمن  اليت  األجندة،  هذه  لتحقيق 
الفلسطينية ضمن مشروع  األعمال  »بالنسبة ملؤسسات  العاملية«  التجارة  إىل »منظمة  فلسطني  انضمام  أهمية  ملناقشة  اجلهد 
على  املرتتبة  واآلثار  األطراف  متعدد  التجاري  للنظام  االنضمام  وفوائد  بآليات  العالقة  اخلاص وذوي  للقطاع  التوعية  زيادة 
ذلك«، املمول من الوكالة األمريكية للتنمية )USAID( من خالل مشروع »حتسني املناخ االستثماري .  وكذلك مشروع 

تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة، الذي يدعمه االحتاد األوروبي وينفذ بنجاح بالشراكة مع وزارة االقتصاد الوطين 

مشلت مجلة املنشآت اإلنتاجية واالقتصادية الصغرية واملتوسطة .

اليوم  يرتتب  قد  الذي  للثمن  كايف  وحتليل  دراية  دون  الدولية،  اهليئات  يف  للعضوية  يسعى  السلطة-  خطاب  –أي  ولكنه 
معظم  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  الفلسطينية.  واالقتصادية  التجارية  البنية  مالئمة  القادمة، وكذلك  األجيال  على  املستقبل  ويف 
صادرات املناطق الفلسطينية احملتلة عام 1967 تذهب إىل األسواق اإلسرائيلية، وقد بلغت الواردات الفلسطينية من اخلارج 
مبا فيها »إسرائيل« 3958.5 مليون دوالر، أما الصادرات الفلسطينية فبلغت 575.5 مليون دوالر ليصل العجز التجاري 
الكرامة  معرب  من  والباقي  »إسرائيل«،  خالل  من  الفلسطينية  الصادرات  من   %86.2 وتذهب  دوالر،  مليون   3383 إىل 
واملنطار. ويستورد الفلسطينيون من دولة االحتالل ما نسبته 72.5% وبقيمة 2873.5 مليون دوالر، ونصدر هلا ما نسبته 
هو  االحتالل  دولة  مع  التجاري  التبادل  أن  أي   . دوالر  مليون   488.5 وبقيمة  الفلسطينية  الصادرات  جمموع  من   %85
أنه  االحتالل، كما  بالكامل القتصاد  تابع  الفلسطيين  االقتصاد  أن  يعين  للحجم، وهذا  قياساً  قليل  فهو  الباقي  أما  األساسي، 
اقتصاد مشوه، وفرض مزيد من الشروط )اليت ستأتي مع االنضمام ملنظمة التجارة العاملية( سيزيد هذا االقتصاد تشوهاً. حيث 
مهمة  التوريد  الوطين، وسياسة  للمنتج  أفضلية  تعطي  ال  أن  احلكومية  املناقصات  السلطة يف  على  للمنظمة  االنضمام  يفرض 
للجهات احلكومية  السلع والبضائع واخلدمات  توريد  إنتاجية وتطويرها من خالل  الدول لدعم قطاعات  الكثري من  جداً يف 

ومؤسساتها املختلفة، وهذا يعين أن التنافس سيتم بني املنتج الوطين واألجنيب دون أي أفضلية للوطين.

جتبيها  اليت  احلكومية  العائدات  تراجع  ومنها  ومالية،  اقتصادية  مشاكل  الفلسطينية  السلطة  ومنها  النامية،  الدول  وتواجه 
الشروط  وتطبيق  التجارة  ملنظمة  االنضمام  بعد  األجنبية  والبضائع  السلع  اجلمارك على  اإلجباري على  التخفيض  من خالل 

واالتفاقيات.

38. جابر، فراس، مصدر سبق ذكره.
39. اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين. إحصاءات التجارة اخلارجية املرصودة - السلع واخلدمات، 2010: نتائج أساسية. 2012.

http://www.paltrade.org/en/membership/brief-ar.php :40. مركز التجارة الفلسطيين – بال تريد. نشرة تعريفية حول بال تريد. )تاريخ الدخول: 10/10/2013(. الرابط االلكرتوني
http://www.wattan.tv/ar/tv/77560.html     :41. وكالة أنباء وطن. خبري اقتصادي: االنضمام لـمنظمة التجارة العاملية ينهي تبعية االقتصاد الوطين لالحتالل. 25/5/2013. الرابط االلكرتوني
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األمريكي  والدعم  تريد،  بال  ونفوذ  قوة  أمام  يقارن  ال  أنه  كما  معطل،  ولكنه  العادلة،  للتجارة  فلسطيين  ائتالف  يوجد 
واألوروبي والرمسي هلا، كما أن أنشطة االئتالف/ الشبكة قد تضاءلت يف السنوات األخرية بشكل ملحوظ، وهذا يعين غياب 
طرح بديل جمتمعي اقتصادي عقالني وعادل أمام الشروط املكلفة ملنظمة التجارة احلرة. لكن هناك حماوالت فردية يف هذا 
اإلطار، منها اجلمعية الفلسطينية للتجارة العادلة ، حيث أسسها ناصر أبو فرحة، وتتكون من 1700 مزارع/ة صغري يف جمال 
إنتاج زيت الزيتون، العسل، الطحينية... اخل، وقد أسس أيضاً كنعان للتجارة العادلة، وهي شبكة لتسويق زيت الزيتون يف 

الواليات املتحدة و12 دولة أوروبية، وقد بلغت قيمة صادراتها 8 مليون دوالر أمريكي .

الدولية  املنظمة  أهمها  ومن   ، العادلة  للتجارة  تدعو  ائتالف وشبكة  من  أكثر  هناك  أن  عاملياً، حيث  تشكلت  أخرى  جتارب 
للتجارة العادلة )WFTO(، وتقوم على مبادئ:

 )1( خلق فرص للمنتجني احملرومني اقتصادياً، بهدف إزالة الفقر

هناك تكتالت وحماوالت أخرى مهمة يف جمال ختفيف سيطرة الدول املتقدمة على دول اجلنوب، ومنها تعزيز التبادل التجاري 
والتعاون االقتصادي بني دول اجلنوب، إضافة إىل تعزيز التبادل التجاري العربي ككل، أو من خالل تكتل دول من منطقة 

املغرب العربي، حيث ما زالت هناك حماوالت من أجل تطوير التعاون االقتصادي.

املقاربة اليت تتبعها منظمة التجارة العاملية ويروج هلا مركز التجارة الفلسطيين ال يوضح كيفية ضمان أن »التنمية« ستكون 
عادلة ومنصفة على مستوى اجملتمعات، حبيث تفيد الطبقات احملرومة، ومع كافة النقد املوجود عليها عاملياً وعربياً وفلسطينياً، 
ووجود بدائل جتارية تقوم على أسس ومبادئ عادلة حترتم حق الدول يف صيانة معيشة مواطنيها وسيادتها، تتبني من خالل 
استعراض مبادئ التجارة العادلة التفصيلية يتضح حجم املفارقة األساسية اليت تنطلق منها كل جهة يف الدعوة لتبين طروحاتها، 
البؤس  إال  ينتج  لن  الليربالية  من  مزيداً  أن  العقد األخري،  الفلسطينية يف  التنمية  متابعة وحتليل خطط  يتأكد من خالل  ولكن 

والظلم االجتماعي داخل اجملتمع الفلسطيين.

التجارة  ومركز  االقتصاد  وزارة  املشاريع  هذه  حتت  وعقدت  ونصف.   عام  منذ  تريد«  »بال  الفلسطيين  التجارة  ومركز 
الفلسطيين عشرات اللقاءات مع التجار واالقتصاديني والغرف التجارية، وحتى مع الباحثني االقتصاديني للرتويج لالنضمام 
جبهة  لتشكيل  التحرك  على  األهلية  واملنظمات  والنقابات  األحزاب  تعمل  مل  املقابلة  اجلهة  وعلى  العاملية،  التجارة  ملنظمة 

معارضة، أو حتى نقاش وحتليل املوضوع من أجل تبيان نتائجه.

http://wattan.tv/ar/news/28030.html  :42. وكالة أنباء وطن.. ناجي: تقوية قطاع جتارة اخلدمات بوابة إىل انضمام فلسطني للمنظمات التجارة الدولية. 18/2/2013. الرابط االلكرتوني
43. / Foodspring. Meet the Producer: Dr. Nasser Abufarha. )Entry date: 22/12/2013(. Link:  http://foodspring.com/content/dr-nasser-abufarha
44.   Canaan Fair Trade. Link: http://www.canaanfairtrade.com/trade-exhibits.php

 ،/http://www.fairtradeprinciples.org :مبادئ التجارة العادلة  ،/http://www.fairtraderesource.org/learn-up/faq :45.  للمزيد أنظر/ي: مركز موارد التجارة العادلة
./http://www.wfto.com :واملنظمة العاملية للتجارة العادلة         

46.  عوض، طالب. عدالة النظام التجاري الدولي املعاصر والبدائل املتاحة أمام الدول النامية. املرصد االقتصادي: اجلامعة األردنية. متوفر الكرتونياً.
47.  معهد أحباث السياسات االقتصادية – ماس. جلسة طاولة مستديرة: فلسطني ومنظمة التجارة العاملية. 2012.
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)2( الشفافية واملسؤولية، بهدف التعامل بعدالة واحرتام مع الشركاء التجاريني
)3( بناء القدرات واإلمكانات

)4( تشجيع التجارة العادلة
)5( دفع السعر العادل

)6( العدالة النوعية وحرية االختيار السياسي
)7( ظروف العمل، تعين بيئة عمل صحية وآمنة، وأجور منصفة

)8( عمالة األطفال واإلكراه
)9( البيئة: تشجيع ممارسات اإلنتاج الصديقة للبيئة

)10( العالقات التجارية على أسس عادلة .
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مساوئ االنضمام:
النقد املوجه من قبل بعض اخلرباء االقتصاديني ملساعي االنضمام، هو أن قواعد املنظمة تطبق بالفعل داخل 
األراضي الفلسطينية وذلك حبكم العالقات مع دول أعضاء مثل »إسرائيل« واألردن، ولكنها ال تستفيد 
الداعي  ما  وعليه  الفلسطينية،   األسواق  محاية  خالهلا  من  تستطيع  اليت  املمنوحة  التجارية  التسهيالت  من 
لالنضمام وفرض املزيد من الشروط والصعوبات على االقتصاد الفلسطيين املتهالك؟ فيما يلي حتليل خمتصر 

لآلثار املرتتبة على االنضمام على قطاعات الزراعة والتجارة وامللكية الفكرية وقطاع األدوية.

.  قطاع الزراعة والثروة احليوانية:
مثلت الزراعة تارخيياً يف فلسطني، ويف الضفة الغربية وقطاع غزة جزءاً مهماً من الناتج احمللي، وتشغيل اليد العاملة، إضافة 

إىل أهميتها يف حتقيق األمن الغذائي، ويف احملافظة على األرض واالرتباط فيها كقيمة إنتاجية ووطنية.

تراجع الزراعة نتاج سياسات وممارسات االحتالل اليت عملت دوماً على مصادرة وجتريف األراضي وخلع األشجار املثمرة، 
وبناء جدار الفصل العنصري، وتشييد املستوطنات. وجاءت سياسات السلطة مبزيد من الضرر على الزراعة عرب سياسات 
حابت االستثمار والتجارة والبناء على حساب الزراعة كقطاع إنتاجي مهم، ومل ختصص له يف أي خطة تنموية أكثر من %1، 
بينما حظي األمن ب 40% من موازنات السلطة، كما أنها وافقت على برتوكول باريس الذي وضع قيوداً كبرياً على تطور 
للمنتجات  بتبادل حر  االتفاقية، حيث مسح  هو )51( يف  الزراعة  بند خطري خيص  االتفاقية  تضمنت  فقد  الزراعي.  القطاع 
الزراعية  اإلنتاجية  املاكينة  من  الفلسطينية  األسواق  محاية  من  السلطة  منع  ما  اجلانبني،  بني  أو مجارك  دون ضرائب  الزراعية 
الفلسطينيني  للمزارعني  محاية  توفري  عدم  وبالتالي  الفلسطينية،  األراضي  على  باألساس  واملقامة  لالحتالل،  التابعة  الكبرية 
ومنتجاتهم، واستباحة السوق الفلسطينية من قبل املنتجات الزراعية، ما أثر بشكل كبري على هذا القطاع الكبري واحليوي، 
أنها  على  األرض  إىل  النظر  وميكن  فلسطينية.  بأخرى  اإلسرائيلية  املنتجات  استبدال  يف  ويساهم  خيدم  مبا  تطوره،  من  ومنع 
سلعة سياسية، وبالتالي مت التنازل عن األرض واملياه كسلع سياسية، أو بأفضل األحوال إضعافها كجزء من شروط االحتالل، 
الصمود، وذلك العتماد عدد كبري  يشكله كعماد القتصاد  مبا  مقارنة  الفلسطيين ضعيفاً  الزراعي  القطاع  أصبح  فق  وعليه 
ومنع تطور ونشوء قطاع زراعي  أيضاً  ما عطَّل  بأرضهم،  الزراعي واحليواني وارتباطهم  اإلنتاج  الفلسطينية على  من األسر 

إنتاجي منظم وقوي. 

عاملياً، مت التفاوض على اتفاق الزراعة ملنظمة التجارة العاملية يف 1986-1994 خالل جولة أوروغواي كخطوة أوىل هامة 
حنو املنافسة أكثر عداًل يف هذا القطاع. اتفقت حكومات الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية على حتسني الوصول إىل 
األسواق وخفض الدعم احلكومي املشوه للقطاع الزراعي، والذي يبلغ 7 بليون دوالر يف حالة الواليات املتحدة األمريكية . 
وقد مت االتفاق على تطبيق االتفاق على مراحل، تشمل أكثر من ست سنوات من عام 1995 للدول املتطورة )10 سنوات 

بالنسبة للبلدان النامية(. وتشرف جلنة الزراعة على تنفيذ االتفاق. 

تتوجه املنظمة يف عملها على االتفاقيات املخصصة للزراعة حنو ثالث قضايا، األوىل: خفض أو إلغاء الدعم احلكومي املقدم 
الزراعية، والثالثة: خفض  املنتجات  املفروضة على استرياد  التعرفة اجلمركية  إلغاء  أو  الزراعية، والثانية: ختفيض  للمنتجات 
تأجيل ملدة أربع سنوات  اندونيسيا على  بالي/  الزراعية. واُتفق يف االجتماع األخري يف جزيرة  للمنتجات  التصديري  الدعم 
فقط أي منازعات من قبل الدول حول امللكية العامة لألسهم يف القطاع الزراعي املوجهة من أجل احلفاظ على األمن الغذائي،  

48. جابر، فراس، مصدر سابق.
49. املركز الدولي للتجارة والتنمية املستدامة. اليوم الثالث لالجتماع الوزاري املصغر ملنظمة التجارة العاملية: سبع دول جتتمع بشكل مكثف. )تاريخ الدخول: 22/12/2013(. الرابط االلكرتوني:

http://ictsd.org/i/wto/wto-mini-mc-geneva-2008/arabicupdates/14453/        
50. World Trade Organization )WTO(. Agriculture. )Entry date: 19/12/2013(. Link: http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agric_e.htm
51. South Centre. WTO’S MC9: Summary of issues. )Entry date: 19/12/2013(. Link
          http://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/12/AN_MC9_1_WTOs-MC9-Summary-of-Issues_EN.pdf

48

49

50

51



53

الزراعية(: 73.3% على الواردات  تفرضه كجمارك على  أن  ما ميكن  أقصى  القصوى )أي  الزراعية  •  التعرفة اجلمركية 
     الواردات الزراعية.

تفرضه كجمارك على هذه  أن  ما ميكن  أقصى  )أي  القصوى  الصيد  السمك ومنتجات  •  التعرفة اجلمركية على صيد 
    املنتجات(: %55.

تقرير عام 2012(: %24.5. )املطبقة واحملتسبة على أساس  الزراعية  الواردات  •  التعرفة اجلمركية على 
تقرير عام 2012(: أساس  )املطبقة واحملتسبة على  والغابات  السمك  الصيد، صيد  الزراعة،  •  التعرفة اجلمركية على 

.%29.6     
األلبان: %109.9. منتجات  •  التعرفة اجلمركية على 

العالقة: %42.3 واملنتجات ذات  احلية  احليوانات  •  التعرفة اجلمركية على 
الزيت ومنتجاته: %6.6. الدهون،  النباتات،  •  التعرفة اجلمركية على زيوت 

الرسوم اجلمركية لالحتالل تبني أن لديه قوائم »خمتلطة« أي أنه يستطيع التالعب يف وضع وتصنيف البضائع/ السلع ووضعها 
يف خانة تعرفة مجركية أعلى إذا أراد، لذلك أبدت منظمة التجارة العاملية حتفظاً على نزاهة وشفافية القوائم.

نالحظ من الرسوم/ التعرفة اجلمركية أنها مرتفعة بشكل كبري على املنتجات احليوانية والزراعية مما يشكل محاية للمنتجات 
الزراعية من املنافسة اخلارجية )إال تلك املنافسة مع املنتجات اإلسرائيلية(، وهي ستكون أعلى مما ميكن للسلطة الفلسطينية أن 
تفرضه يف حالة دخوهلا املباشر ملفاوضات االنضمام )يف حال فك الغالف اجلمركي مع دولة االحتالل كفرضية(، حيث سيتاح 
اجلمركية  التعرفة  ختفيض  أهمها  ومن  واحليوانية،  الزراعية  املنتجات  على  حمددة  شروط  فرض  )األعضاء(  الدول  من  لعدد 

إلتاحة اجملال لسلعها العبور للسوق الفلسطينية.

التنافسية للبضائع والسلع واملنتجات الزراعية واحليوانية الفلسطينية يف األسواق العاملية،  القضية األخرى املهمة هي القدرة 
حيث أنه ال يوجد اكتفاء ذاتي فلسطيين من هذه السلع. وفقاً ملسح نفذه اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين تبني أن 1.6 
مليون فلسطيين أي ما نسبته 34% من األسر الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة قد عانوا خالل عام 2012 من انعدام 
األمن الغذائي ، فيما يقول مدير يف وزارة الزراعة يف حمافظة جنني أن الفلسطينيني يستوردون معظم القمح الذي يستهلكونه 
»ال يتعدى معدل اإلنتاج السنوي من حمصول القمح يف فلسطني 40 ألف طن، تزرع على ما مساحته 200 ألف دومن مبعدل 
إنتاج 150-200 كغم / دومن، وبذلك تكون نسبة االكتفاء الذاتي ال تتعدى 10% ما يعين أننا نستورد 90% من احتياجنا 
من احلبوب، حبسب تقديرات إحصائية اقتصادية.  إضافة إىل عجز يف إنتاج كّل من الزيوت واللحوم احلمراء حيث ال تتجاوز 

نسبة االكتفاء الذاتي منهما الـ 20% و 45% على التوالي.  

يتبقى إذاً التعرفة اجلمركية، ومبا أن اتفاق باريس االقتصادي يوحد الغالف والتعرفة اجلمركية فإن السلطة الفلسطينية تستفيد 
أصاًل من التزام االحتالل بتعرفة عالية نسبياً ضمن التزاماتها يف منظمة التجارة العاملية وهي :

وبعد أربع سنوات ستكون حالة الدول النامية )واملفرتض أن تكون الحقاً فلسطني منها( يف وضع ال ميكنها من استخدام هذه 
اآللية احلمائية )رفع/ زيادة الدعم املقدم للزراعة من أجل األمن الغذائي(، وإال ستجد نفسها معرضة للنزاع والدعوى يف آلية 

للمنظمة. التابعة  املنازعات  تسوية 

لتعويض  صندوق  إلنشاء  حماوالت  هناك  بل  الزراعي،  للقطاع  منظم  دعم  اآلن  حتى  يوجد  ال  الفلسطينية،  السلطة  حالة  يف 
املزارعني يف حالة الكوارث، كما ال يوجد أي نوع من الدعم التصديري للمنتجات الزراعية من خالل وزارة الزراعة أو أي 
التنموية  السياسات  يرتكز على  للتصدير، وذلك  قنوات  املتاح هو دعم خربات وفتح  الفلسطينية،  االقتصادية  الكيانات  من 

اليت لطاملا همشت قطاع الزراعة، وركزت على اخلدمات والقطاعات املالية.
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يقتصر  وال  األساسية.  املنتجات  من  املستهلكني  من  الطلب  تلبية  على  الفلسطينية  السوق  قدرة  يف  يف  عجزاً  لدينا  أن  أي 
الضرر على ما تقدم، حيث أن الواقع املالي للسلطة الفلسطينية كذلك يساهم يف زيادة سوء واقع األمن الغذائي ومستويات 
االكتفاء الذاتي حتى يف حالة رغبتنا باالسترياد من اخلارج كما يتم اآلن »نسبة عائدات التصدير من السلع واخلدمات املنفقة 
على الواردات الغذائية واحليوانات احلية تبلغ 85.8%، أي أن مجيع صادراتنا ال تكفي لسداد فاتورة غذائنا املستورد، وال 
حتسب كميات املساعدات الغذائية من وكاالت األمم املتحدة واملاحنني ضمن هذه الفاتورة، وتبلغ نسبة دقيق القمح املقدمة 
العام 2007،  املقدمة كمساعدات غذائية يف  الغذائية  املواد  الفلسطينية 78.8% من جممل  مساعدات غذائية يف األراضي 
وهو مؤشر على انعدام اإلنتاج احمللي لسلعة القمح الرئيسة يف األمن الغذائي. خالل عام 2010 كانت الصادرات الفلسطينية 
احلية  واحليوانات  األغذية  نفس  من  الواردات  أما  أمريكي،  دوالر  مليون   80 احلية حوالي  واحليوانات  األغذية  من  جمتمعة 

فبلغت حوالي 691 مليون دوالر، بعجز مقداره 611 مليون دوالر أمريكي.
  

ما نصدره يف  لدينا أصاًل  أنه ال يوجد  يعين  الذاتي فقط، بل  الغذائي واالكتفاء  انعدام األمن  الكبري ال يعين فقط  العجز  هذا 
الغذائية واحليوانية. ويف حال توفر ما سنصدره للدول املتقدمة فأنه سيخضع ملنافسة شرسة مع املنتجات احمللية  جمال السلع 
املوضوع: »يالحظ  هلذا  املتحدة  األمم  أشارت  وقد  مزارعيها،  وتدعم  اآلن محاية مجركية  تفرض حتى  اليت  البلدان  تلك  يف 
تأخر قطاع الزراعة عن قطاع الصناعة التحويلية يف عملية وضع الضوابط املتعددة األطراف ويف خفض احلواجز اجلمركية 
وغري اجلمركية، وأنه نظراً إىل كون معظم فقراء العامل يكسبون رزقهم من الزراعة، فإن مصادر رزق العديد منهم ومستويات 
إعانات  مستويات  الرتفاع  نتيجة  الزراعية  املنتجات  وجتارة  اإلنتاج  يف  احلادة  االختالالت  خلطر  بشدة  معرضة  معيشتهم 
تلك  متارسها  اليت  احلماية  وسياسة  النمو  متقدمة  عديدة  بلدان  تقدمهما  اللذين  بالتجارة  املخل  الداخلي  والدعم  التصدير 
البلدان.  ومن الواضح أن هذه الدول الصناعية املتقدمة اليت أسست لفكرة التجارة احلرة من خالل اتفاقية )الغات( وبالتالي 
ملنظمة التجارة العاملية هي اليت ختالف الشروط واألسس اليت أقامتها عليها، من خالل محايتها املفرطة للقطاع الزراعي مبا ال 
مقارنة  احملدود  الزراعي  مبحصوهلا  فلسطني  أمام  يكون  لن  وعليه  الواسع.  الزراعي  التجاري  بالتبادل  النامية  للدول  يسمح 
بدول زراعية كبرية أي فرصة لالستفادة من االنضمام ملنظمة التجارة العاملية، كما أن حجم اإلنتاج الزراعي املعد للتصدير 
اجلمركية  التعرفة  ختفيض  أمام  الباب  فتح  فإن  وأخرياً  املستوردة،  واحليوانية  الزراعية  املنتجات  حبجم  مقارنة  حمدود  نفسه 
السوق  إغراق  نتيجة  اإلنتاجية،  والقدرة  للمزارعني  كبرية  خسارة  إىل  يؤدي  قد  االحتالل  دولة  تفرضها  اليت  نسبياً  العالية 
أن هناك خطر من عدم متكن  إنتاجها حملياً، كما  متوفرة من خالل  اآلن  الفلسطيين مبنتجات مستوردة أرخص سعراً، وهي 
الفالح من إعادة زراعة البذور التقليدية اليت ينتجها، واضطراره شراء بذور حمسنة جينياً تضّر باالقتصاد والصحة واألرض.

.  امللكية الفكرية وقطاع األدوية:
بدأت الصناعة الدوائية يف الضفة الغربية وقطاع غزة منذ السبعينيات، وتغطي حالياً ما نسبته 55% من االحتياجات الدوائية 
يف فلسطني، ورغم هذا إال أن االحتالل يضع العوائق أمام تطور الصناعة الدوائية الفلسطينية )فلسطني بريزيت، القدس، دار 
ُيسمح لألراضي  أن  اإلسرائيليّة على  الّصحة  تصّر وزارة  الشرق األوسط(. حيث تصر  بيت جاال لألدوية، جاما،  الشفاء، 
الفلسطينيّة احملتلّة باسترياد تلك األدوية املسّجلة يف إسرائيل فقط، وبهذا فإنّها تسد الطريق أمام املنتجات الدوائية العربيّة. 
كما أن الشركات اإلسرائيلية الكبرية تبيع منتجاتها يف السوق الفلسطينية دون مجارك أو تعديل.  وتوفر الصناعة الدوائية 
أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وتستحوذ على ما نسبته 50 و55% من حجم السوق الفلسطيين، وهناك 1100 منتج 
دوائي حملي بأشكال صيدالنية خمتلفة، أما حجم سوق هذه الصناعة فيقدر حبوالي 100 و120 مليون دوالر سنويا، وتصدر 

إىل عدد من الدول العربية منها األردن، واجلزائر، وقطر، وأملانيا.  

الصناعة الدوائية عاملياً اآلن ترتبط باتفاقية محاية امللكية الفكرية، حتت بند »براءات االخرتاع« حيث حيق للشركة أن تسجل 
اخرتاعها للدواء، حبيث يصبح حممياً ملدة عشرين عاماً، ومينع تطويره أو نسخه من قبل أي شركة أو دولة إال بأذن الشركة 
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اتفاقية محاية امللكية الفكرية تشمل :
-   براءات االخرتاع.

-   حقوق املؤلف واحلقوق املرتبطة بها.
-   العالمات التجارية.
-   النماذج الصناعية.

-   تصاميم املخططات للدوائر املتكاملة.
-   املعلومات السرية مبا يف ذلك األسرار التجارية.
-   املؤشرات اجلغرافية مبا يف ذلك دالالت املنشأ.

تنص اتفاقية الرتبيس يف جمال األدوية وصناعتها على محاية امللكية الفكرية للمنتجات وبراءات االخرتاع اليت تشمل األدوية، 
األمان  توافر  من  التأكد  بغرض  األدوية  صناعة  شركات  مبعرفة  جتري  اليت  التجارب  ونتائج  االختبارات  بيانات  أن  يف حني 
القوانني  وتشرتط  طويلة.  سنوات  وتستغرق  شاقة  وجهوداً  طائلة  مبالغاً  تكلف  السوق  يف  طرحه  قبل  الدواء  يف  والفاعلية 
السائدة فـي معظـم الـدول، للحصول على ترخيص بتسويق الدواء أو تسجيله من اجلهة احلكومية املعنية )وزارة الصحة أو 
ما مياثلها(، تقديم بيانات االختبارات ونتائج التجارب اليت أجريت على الدواء املطلوب الرتخيص بتسويقه أو تسجيله للجهة 
احلكومية املعنية للتأكد من األمان والفاعلية. ومل تكن قوانني الدول النامية تضع-قبل اتفاقية الرتبس– أي قيود متنع االستفادة 
من املعلومات املتعلقة ببيانات االختبارات ونتائج التجارب اليت تقدم من شركات األدوية الكربى إىل اجلهة احلكومية املعنية 
للحصول على ترخيص بتسويق األدوية. وكان هذا الوضع يتفق مع مصلحة شركات األدوية الوطنية يف الدول النامية ألن 
يف  مستفيدة  السوق،  يف  وطرحتها  الكربى  األدوية  ابتكرتها شركات  اليت  األدوية  إنتاج  على  أساسية  بصفة  يعتمد  نشاطها 
االختبارات  إلعادة  حاجة  دون  املعنية،  للوزارة  وتقدميها  إجراءها  سبق  اليت  التجارب  ونتائج  االختبارات  بيانات  من  ذلك 

والتجارب على األدوية ذاتها من جديد.  

هناك مادة يف اتفاقية تربس )TRIPS( تعطي الدولة حق استثناء براءات االخرتاع، وتشديد احلماية يف حالة وجوب حالة 
صحية أو حلماية النظام، وهذا يتيح للسلطة تعطيل التزام الصناعة الدوائية الفلسطينية بامللكية الفكرية لبعض أصناف 

التوجه العاملي حلماية امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع أدى إىل توقيع عدد كبري من الدول على اتفاقيات ومعاهدات، وقد 
مت ذلك من خالل إطار أممي يسمى املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، الويبو هي املنتدى العاملي للخدمات والسياسة 
العامة والتعاون واملعلومات يف جمال امللكية الفكرية، والويبو وكالة من وكاالت األمم املتحدة اليت متول نفسها بنفسها ويبلغ 
الفكرية  للملكية  وفعال  متوازن  دولي  نظام  إرساء  ريادي يف  بدور  االضطالُع  ومهمتها  دولة عضوا،   186 أعضائها  عدد 
يشجع االبتكار واإلبداع لفائدة اجلميع. وتدير الويبو عدداً كبرياً من املعاهدات واالتفاقيات حول امللكية الفكرية، ورغم 
تديرها   )TRIPS( تريبس  اتفاق  أو  الفكرية  امللكية  التجارية حلقوق  اجلوانب  االتفاقية حول  أن  إال  أممية  وكالة  تعترب  أنها 
منظمة التجارة العاملية، إال أنه يف عام 1995 بدأت املنظمتان يف العمل على مبادرة من أجل التطبيق املشرتك التفاقية الرتبيس 
وتبليغ القوانني واللوائح وتوفري املساعدة القانونية التقنية والتعاون التقين للبلدان النامية ، إال أن هذا مل مينع أن تنقد األمم 
اتفاقية الرتبيس وشروطها ألنها ال ختضع لالعتبارات واملواثيق املختلفة داخل األمم املتحدة، ومنها حقوق اإلنسان  املتحدة 

بشكل عام، واحلق يف التنمية بشكل خاص. 

املالكة لرباءة االخرتاع مقابل مالي ضخم.

تعمل السلطة الفلسطينية حالياً من خالل الوزارات واملؤسسات املختلفة على جتهيز البيئة التشريعية من أجل االنضمام ملنظمة 
الصناعية،  امللكية  محاية  حول  قانون  إعداد  يف  بالفعل  وبدأت  الفكرية،  امللكية  محاية  اتفاقية  على  والتوقيع  العاملية،  التجارة 
ويف حال االنضمام دون استثناء أو محاية الصناعة الدوائية الفلسطينية وغريها، فأن حجم الضرر على الصناعة نفسها وعلى 

املستهلك الفلسطيين سيكون كبرياً كما سنوضح الحقاً.
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األدوية، أما يف حالة عدم استثنائها فإن الضرر املتوقع سيكون كبرياً ألنه سيفرض على الشركات أ( وقف إنتاج خطوط كاملة
الفكرية لفرتات قد تصل إىل عشرين عاماً ب( دفع مبالغ طائلة  امللكية  اليت هي حممية برباءات اخرتاع وحقوق  الدواء  من 

وهائلة لشركات األدوية العاملية مقابل املوافقة على إنتاج نفس الدواء احملمي برباءة االخرتاع.

يضاف ملا سبق، شرط التزام هذه الشركات بإجراء االختبارات العلمية على املادة الدوائية الفعالة لكل صنف دواء للتأكد من 
سالمة وصحة الدواء، وهي اختبارات مكلفة مادياً بشكل كبري. النتيجة املتحققة هي انهيار كبري يف حجم إنتاج الصناعات  
وتقدر  عاماً.  عشرين  ملدة  االخرتاع  برباءات  حممية  زالت  ما  اليت  األدوية  أسعار  يف  وكبري  مصاحب  ارتفاع  ومع  الدوائية، 
دراسة منشورة على موقع برنامج متويل التجارة العربية حجم االخنفاض يف اإلنتاج الدوائي العربي إىل 40% بعد عدة سنوات 
من االلتزام مع منظمة التجارة وشروطها، وحيث أن تكلفة إنتاج نوع جديد من الدواء تصل إىل 300 مليون دوالر، فإن 

الصناعة الدوائية العربية قد ترتاجع ملدة عشرين عاماً، مع ارتفاع ملحوظ يف أسعار الدواء. 

وهناك مادة أخرى، وهي مادة رقم 31 من اتفاقية تربس اليت تركت للدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية حرية تقدير 
حاالت منح الرتخيص اإلجباري )استخدام براءة االخرتاع دون موافقة صاحبها( دون التقيد باحلاالت املتقدمة اليت ذكرتها 
املادة 31 يف تربس، إال أن االتفاقية وضعت شروطاً صارمة جيب توافرها ملنح الرتخيص اإلجباري تؤدي إىل عرقلة اللجوء 
إىل الرتخيص اإلجباري، ومن هذه الشروط فقرة )و( فهي تشرتط ملنح الرتخيص اإلجباري أن يكون السبب ألغراض توفري 
التكنولوجية على تصنيع  القدرة  النامية واألقل منواً ال متلك  الدول  الدولة. وملا كانت  االخرتاع يف األسواق احمللية يف تلك 
املنتجات الدوائية املبتكرة فستواجه صعوبة يف االستفادة بشكل فعال من نظام الرتخيص اإلجباري املنصوص عليه يف اتفاقية 
الرتبس، إذ ال معنى ملنح ترخيص إجباري لشركة أو شركات ال متلك القدرة التكنولوجية على تصنيع الدواء املرخص إجبارياً 

بتصنيعه. 

يف هذا اإلطار رفعت شركة األدوية السويسرية العمالقة )نوفارتيس( دعوى ضد احلكومة اهلندية بسبب إنتاج دواء هندي 
حملاربة السرطان بسعر رخيص، وادعت الشركة أن هذا الدواء معدل من النسخة األصلية غالية الثمن اليت أنتجتها الشركة.  
ولكنها عادت  االيدز،  أدوية رخيصة حملاربة  بسبب خططها إلنتاج  أفريقيا  أدوية قضية ضد جنوب  فيما رفعت 39 شركة 
الصراع  هذا  املتحدة،   األمم  وحتى  املدني،  واجملتمع  االجتماعية  للحركات  الكبرية  الضغوط  نتيجة  الدعوى  وأسقطت 
األساسي بني شركات األدوية العمالقة وجنوب أفريقيا - اهلند - الربازيل وانضمام عدد من الدول النامية للمعركة اخلاصة 
من أجل اكتساب احلق بإنتاج أدوية رخيصة ومقلدة ألمراض منتشرة، أدى يف نهاية املطاف إىل استثناء أدوية )االيدز، السل، 

املالريا( لفرتة مؤقتة من براءات االخرتاع )أنظر/ي ملحق )2((.

الفكرية،  امللكية  اتفاقية  تنفيذ وتطوير  املفاوضات حول  ينتٍه إىل اآلن حتى مع جوالت  مل  الفكرية  امللكية  الصراع على  لكن 
أولي  »أنه  إىل  املتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  أشار  حيث  لإلنسان،  األساسية  احلقوق  مع  عالقتها  وحتديداً 
األدوية  على  احلصول  ومسألة  الفكرية،  امللكية  حقوق  بقضية  سياتل  مؤمتر  أعقبت  اليت  السنوات  مدى  على  كبري  اهتمام 
األساسية: واختذت هذه القضية يف مرحلة اإلعداد )جلولة مفاوضات( الدوحة أبعاد العالقة بني الشمال واجلنوب على حنو 
بالتجارة، وخصوصاً قضية ما إذا كانت خمتلف اآلليات من  واضح فيما خيص اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة 
قبيل احلصول على الرتاخيص اإللزامية تعد طرقاً مناسبة ميكن أن تستخدم يف معاجلة األزمة الصحية اليت نشأت عن جائحة 
باختاذ  دعوتها  عززت  حيث  املوقف،  هذا  معارضة  يف  األكرب  الدور  املتحدة  للواليات  وكان  اإليدز.  اإليدز/مرض  فريوس 
امللكية  املتعلق حبقوق  لالتفاق  بالتدابري اإلضافية  ملا يسمى  االمتثال  بلدان على  إجبار عدة  منها  اهلدف  ثنائية كان  إجراءات 
الفكرية املتصلة بالتجارة )TRIPS-plus(. وكانت للدعاوى القضائية اليت رفعتها عدة شركات صيدالنية دولية )وأيدتها 
اليت  والشكوى  أفريقيا،  جنوب  حكومة  اقرتحتها  اليت  االخرتاع  برباءات  املتصلة  القوانني  ضد  املتحدة(  الواليات  حكومة 
قدمتها حكومة الواليات املتحدة ضد الربازيل يف اجمللس املعين باالتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة 
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هل الدواء وحده الذي سيتأثر؟
جيب أن ينتقل النقاش داخل األجسام الطبية والصحية الفلسطينية، واجلامعات الفلسطينية لدراسة اآلثار احملتملة على القطاع 
الصحي والدوائي، وهذا يتطلب أيضاً من الشركات الفلسطينية املنتجة لألدوية البشرية والبيطرية أن ختصص موازنات أعلى 

للبحث والتطوير العلمي من أجل حتقيق اخرتاق يف إنتاج أدوية فلسطينية وتسجيلها، حتى قبل االنضمام هلذه املنظمة.

ما ينطبق على الدواء سينطبق على سلع وبضائع أخرى، منها الكتب املختلفة، واألشرطة الرقمية، واألفالم، واملوسيقى وعدد 
كبري من البضائع والسلع اليت يتم استنساخها دون مراعاة احلقوق الفكرية، مما سيضطر السلطة إىل فرض غرامات وأحكام 
على املخالفني، وإلعطاء مثال توضيحي سيمنع نسخ كتاب أكادميي إذا كان حممياً حبقوق امللكية الفكرية إال مبوافقة الناشر، 
وما يرتتب على املوافقة من ترتيبات مالية، أي أن الطالب لن يتمكنوا من جمرد نسخ الكتب املطلوبة بل شرائها، حيث تشمل 

حقوق املؤلف واحلقوق املرتبطة بها :

-   حقوق النسخ )إعادة استنساخ العمل(.
-   حقوق األداء )أداء العمل أمام اجلمهور مثل املسرحيات واحلفالت املوسيقية(.

-   حقوق التسجيل.
-   حقوق األشرطة السينمائية.

-   حقوق البث اإلذاعي والتلفزيوني.
-   حقوق الرتمجة واالقتباس.

-   برامج احلاسوب وقواعد البيانات.
-   حقوق فناني األداء ومنتجي األسطوانات.

االستعدادات الفلسطينية بدأت بالفعل لتهيئة القضاة واحملامني ، ومجلة القوانني والتشريعات من أجل االنضمام هلذه االتفاقية، 
تناولت  كما  املختلفة  والصناعات  الفلسطيين،  االقتصاد  على  االنضمام  تأثري  حول  وتنموي  جمتمعي  نقاش  أي  وجود  دون 

الدراسة يف حتليلها لقطاعي الزراعة والصناعة الدوائية.

)جملس تريبس(، قد دفعت اجملتمع املدني الدولي إىل اختاذ إجراءات بهذا الصدد. وبعد أن أخذت ترتنّح حتت وطأة الدعاية 
الواليات  حكومة  علقت  حني  يف  الدعوى،  من  لباقة  بكل  الشركات  تلك  انسحبت  اإلجراءات،  هذه  عن  النامجة  السلبية 

املتحدة اإلجراءات اليت اختذتها بشأن شكواها. 

إن محاية براءة االخرتاع لألدوية ملدة عشرين عامًا، يعين عدم قدرة شركات األدوية الفلسطينية على إدخال أي دواء جديد، 
باالستناد  دواء  صنعت  ما  إذا  بالذات  الفلسطينية  احملاكم  يف  قضية  مواجهة  أو  دفعها،  عن  تعجز  طائلة  مبالغ  خالل  من  إال 
للتجارب اليت أجريت عليه يف اخلارج، وستضطر احملاكم الفلسطينية حينها إىل النظر يف هذه القضايا )قد بدأ بالفعل تدريب 
القضاة واحملامني حول املعايري القانونية اخلاصة باالتفاقية(. وهذا يعين أن هذه األدوية ستدخل السوق الفلسطينية من إحدى 
طريقني، إما الشركات اإلسرائيلية أو الشركات العاملية، وباحلالتني فإن الفاتورة الطبية وأسعار الرعاية الطبية بدورها سرتتفع 

بشكل كبري، وتؤثر على صحة املواطنني.
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خامتة:
احلالة الفلسطينية مشبعة بالتناقضات إىل حد الثمالة، وجمرد التفكري باالنضمام ملنظمة التجارة العاملية يزيد مستوًى إضافياً 
اتفاقية  خالل  من  هذا  رسم  وقد  االحتالل،  باقتصاد  وملحق  بنيوياً  مشوه  الفلسطيين  االقتصاد  ناحية  من  إذ  التعقيد؛  من 
باريس إضافة إىل الواقع أننا حتت سيطرة قوة االحتالل، فال سبيل للتحرر االقتصادي إال من خالل التحرر السياسي، ومن 
واالقتصادية  االجتماعية  البنية  إضعاف  تأسيسها عمل على  منذ  السلطة  تبنته  الذي  احلر  السوق  اقتصاد  فأن  أخرى  ناحية 
وتغول  واالقتصادي،  املالي  والفساد  الكربى،  االحتكارات  تراكم  إىل  وأدى  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  للفلسطينيني 
األساسية  واخلدمات  املوظفني  جتاه  بالتزاماتها  الوفاء  على  قادرة  بقيت  السلطة  ولكن  املواطنني،  على  الكبرية  الشركات 
املاحنة  الدول  بتشجيع حاسم من  أدوارها  بعض  السلطة وختليها عن  ليربالية  ليزيد من  فياض  املاحنني. حتى جاء  حبكم دعم 
واملنظمات الكربى ليعلن عن نسخة »متطورة« من االقتصاد تشبه روايات الغاب، وليعلن عن مؤسسات »الدولة« وعن 
للدول  إال حقل جتارب  هو  ما  الفلسطيين  االقتصاد  أن  بسنة  فقط  بعدها  املاحنة  اجلهات  نفس  لتعلن  املرتفع  »النمو«  أرقام 
املاحنة، وتستطيع أن تهجر هذا احلقل متى أرادت، لتجد السلطة نفسها غارقة يف ديون فلكية مقارنة بالناتج احمللي اإلمجالي. 
املنظمة، وجتدد املسعى عدة مرات، وأخرها حديثاً.  التسعينيات إىل هذه  باالنضمام منذ  السلطة  املنحى رغبت  ضمن هذا 
إىل  أخرى  وتارة  واملتطور،  القوي  االحتالل  اقتصاد  إىل  تارة  سيلحق  املشوه  الفلسطيين  االقتصاد  أن  يكرس  املسعى  هذا 

االقتصاد العاملي الذي ختسر فيه اقتصاديات دول نامية بعشرات أضعاف حجم االقتصاد الفلسطيين.

منظمة التجارة العاملية، كغريها من منظمة العوملة الليربالية تسعى إىل فتح أسواق الدول النامية أمام الدول الصناعية املتقدمة 
من أجل استغالهلا، وحتقيق املكاسب االقتصادية واملالية والتجارية على حساب شعوب اجلنوب، وهي يف سعيها هذا تضع 
قلياًل من العسل فوق وجبة السم الكاملة، فبمجرد أن تنضم ستصبح »طيعًا« هلذا النظام التجاري التبادلي املصمم لسحق 
اقتصاديات الدول الصغرية والنامية تدرجيياً، وإذا كانت الصني وروسيا خضعتا ملطالب االنضمام حرصاً على نيل اقتصاد 
البلدين حصة من التجارة العاملية، فإن هذا االنضمام استغرق من عقد ونص إىل عقدين كما يف حالة روسيا، كما أن الفرق 
اجلوهري واألساسي أن التطور التكنولوجي والصناعي والقانوني يسمح هلذه الدول باللعب ضمن شروط منظمة التجارة، 
أن نضيف  بنا  املوارد واملعابر، فكيف  السيطرة على  أدنى أشكال  الفلسطيين- فال منتلك  –واحلديث عن االقتصاد  أما حنن 
قيوداً تعمل على إنتاج املزيد من التخلف االقتصادي والتنموي، وإن مل تطبق اآلن، فهي ستطبق الحقاً، أي أننا نقيد أنفسنا 

بأنفسنا وألجيال عدة.

الليربالية اجلديدة بنسختها اليت تطبق على دول اجلنوب، تعين أن لك حرية اخليار والقرار على مستوى اجملتمعات واألفراد، 
فما هي بالنهاية إال لعبادة حق الفرد يف اختاذ القرار االقتصادي- االجتماعي، ولكن إن رفضت أن تكون داخلها ستعاقب، 
وأن وافقت فيجب عليك إطاعة القوانني واللعب وفقها، هذه اللعبة مصممة من أجل ختسر دول اجلنوب، فما بال السلطة 
أنها ستكون أفضل من أن ختسر، مع أنها صممت هي أيضاً من أجل أن تكون الطرف اخلاسر دائماً يف  الفلسطينية تعتقد 
أي معركة حتى لو كانت وهمية، فالسلطة ختوض هذه املعركة على أرضية الليربالية اجلديدة، وهي نسخة منقحة ومطورة 
من الرأمسالية االستعمارية اليت أنتجت املشروع الصهيوني، والتفكري أننا جيب أن »نشكو« نتاج هذه الرأمسالية ملؤسسة من 

مؤسساتها املتعددة ما هو إال نتاج عقلية مهزوم تربى على »طاعة« املنتصر.

والعربية،  النامية  الدول  جتارب  على  بناء  املتوقعة  واملخاطر  االنضمام  آثار  وحتليل  النقاش  فتح  إىل  هذه  الدراسة  تسعى 
إليها كتعبري سياسي، وكتبادل  كما تريد أن توجه األنظار إىل أن هناك أطر اقتصادية وتكتالت إقليمية نستطيع االنضمام 
اقتصادي قائم على مبادئ أكثر عدالة من منظمة التجارة العاملية، وال تتطلب تنازالت كبرية، وبرغم أننا مكبلني باالحتالل 
وباالتفاقيات اليت وقعتها السلطة بهدف تأسيسها، إال أن هذا ال يعين االندفاع اليائس حنو مزيد من القيود والتكبيل طمعاً 

حبرية زائفة.
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النشر  وجماالت  التعليم،  الصناعة،  الدواء،  الزراعة،  ومنها  االقتصادية،  القطاعات  من  كبري  عدد  على  سيؤثر  االنضمام  إن 
املوارد  وتقليص  الفلسطينية،  اإلنتاجية  الصناعات  من  إضعاف عدد كبري  إىل  التأثري سيؤدي  هذا  اخل،  والنسخ...  والطباعة 
املالية املتاحة اآلن ومستقباًل من خالل اجلمارك واملكوس املختلفة، والتأثري على قدرة الفلسطينيني على وضع قوانني، واألهم 
أن بقاء الفلسطينيني يف إطار اتفاقيات اقتصادية مع االحتالل، ومع هذه املنظمات، وأن نضيف مزيداً من الشروط املختلفة 
اليت تضعها الدول واهليئات املاحنة سيزيد من انكشاف اجملتمع الفلسطيين، ويقلل هوامش حركته، وبدالً من ذلك، علينا أن 
نسعى لبناء اقتصاد إنتاجي، قادر على أن يعزز صمود الفلسطينيني على أرضهم يف إطار معركة التحرر الوطين اليت مل تنتهي، 

للعدالة االجتماعية اليت تستحقها الفئات االجتماعية املسحوقة. ويقيم شأناً 

النضال حنو العدالة االجتماعية واقتصاد الصمود اإلنتاجي جيب أن يكرس كنهج تنموي واضح، هذا النهج الذي يتعارض 
الشعوب  البسيطة، وترتك غالبية  التفات للحقوق اإلنسانية  الربح دون أي  لتحقيق  اليت تسعى  الليربالية اجلديدة  مع مبادئ 
تعاني الويالت، لذا من املهم التنبيه أن مسعى االنضمام جيب أن يتوقف، وأن تعمل القوى السياسية واالجتماعية واليت لديها 
هذا  أن  للدراسة  النهائية  التوصية  تشكل  لذا  العام،  الرأي  أجندة  على  املوضوع  هذا  وضع  على  وتنموية  اجتماعية  برامج 
االنضمام له عواقب ال قدرة للفلسطينيني على حتملها، ولكنها تضيف توصيات أخرى ملن يرى أن نضاله جيب أن يكون يف 

جمال/قطاع معني.
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توصيات:

•   وقف مساعي االنضمام ملنظمة التجارة العاملية إىل حني وجود استقالل سياسي واقتصادي ميكن الفلسطينيني من خالل 
     نقاشات جمتمعية عميقة من حتليل اآلثار املرتتبة على أي خطوة انضمام ملثل هذه املنظمة.

•   تشكيل جلنة حبثية علمية من خمتصني يف اجلامعات واملعاهد ومراكز األحباث الفلسطينية لدراسة اآلثار احملتملة لالنضمام 
     ملنظمة التجارة العاملية بنواحيها السلبية واإلجيابية.

استخدامه(،  يتم  مل  لو  احلمائي )حتى  احلد  الفلسطينية، ورفع  املنتجات  •   استحداث تشريعات وقوانني جديدة حلماية 
     وكذلك صياغة قوانني تستثين جمموعة املنتجات والسلع األساسية لألمن البشري داخل اجملتمع الفلسطيين.

فلسطينية. واقتصادية  إنتاجية  قيمة  من  ملا تشكله  الزراعة واألدوية  قطاعي  على  احملتملة حتديداً  اآلثار  •   فحص وحتليل 
العادلة وحتديداً جتارب جنوب- جنوب، واالنهماك يف  التجارة  مبادئ  القائمة على  التجاري  التبادل  بدائل  •   دراسة 

     التعاون االقتصادي القائم على أساس جنوب- جنوب ألنه يقوم على التضامن والعدالة دون تفضيل ملصلحة دولة كربى   

     على باقي الدول.

القومية   العالقات  واليت حبكم  وتفعيلها،  العربية  الدول  مع  واالقتصادية  التجارية  والرتتيبات  االتفاقيات  من  •   االستفادة 
     ميكن أن تعطي مزايا وتفضيالت خاصة جداً للبضائع والسلع واخلدمات املصدرة من قبل الضفة الغربية وقطاع غزة.

    كما أن هذا الوضع إذا جنح التكتل االقتصادي سيعفى التبادل التجاري البيين جزئياً من شروط منظمة التجارة العاملية.

بأول الفلسطيين أوالً  الفلسطينية من أجل إطالع اجلمهور  التفاوض من قبل السلطة  •   تشكيل خلية/ آلية مراقبة لعملية 
     على نتائج التفاوض، والشروط والتنازالت املطلوبة.

املفاوضات من تقليص هذه احلماية من خالل  أو  املقررة برباءة االخرتاع،  الدوائية من احلماية  •   استبعاد االخرتاعات 
     أجل احلد من سيطرة شركات األدوية العمالقة متعددة القوميات ومغاالتها يف أسعار الدواء.

•   تعزيز االقتصاد الوطين عن طريق التعاونيات واملبادرات التعاونية احمللية، العربية، وحتى مع التجارب الدولية التعاونية.
الفلسطيين. اإلنتاج، واإلبداع  تربط مع احملتل، وتستند على  اليت ال  احمللية  املبادرات  •   دعم 

الدول. العربية واملصرية وباقي  الدول  احمللية مع  املبادرات  •   تعزيز 
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امللحق (1): 
)WTO( اتفاقية اجلات والتطور حنو إنشاء منظمة التجارة العاملية

من  بدءاً  العاملية  التجارة  منظمة  إلنشاء  النهاية  يف  آلت  اليت  التطورات  من  عدًدا   1947 عام  منذ  اجلات  اتفاقية  شهدت 
مفاوضات جنيف عام 1947 وانتهاًء جبولة أورجواي األخرية 15 أبريل 1994 واليت مت االتفاق فيها على إنشاء منظمة 
التجارة العاملية حيث أكدت ذلك الوثيقة اخلتامية للجولة، واليت ورد يف مادتها األوىل أن ممثلي احلكومات واجلماعات األعضاء 
يف جلنة املفاوضات اتفقوا على إنشاء »منظمة التجارة العاملية«. وقد حددت الوثيقة: نطاق عمل املنظمة، ومهامها، وهيكلها 

التنظيمي، وعالقاتها باملنظمات األخرى، وطرق اكتساب العضوية.

وقد مت تنفيذ هذا االتفاق يف يناير 1995 حيث وثقت املنظمة كل اتفاقيات اجلات السابقة.

إن حمور النظام واملعروف بالنظام التجاري املتعدد األطراف هو اتفاقيات منظمة التجارة العاملية واليت وقعتها أغلبية دول العامل 
التجارية وُأقرت من برملان الدول، و تعد تلك االتفاقيات مبثابة األسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية وهي يف أساسها 
عقود تكفل للدول األعضاء حقوقا جتارية هامة كما تلزم احلكومات بأن حتافظ على استمرارية سياساتها التجارية يف إطار 

حدود مقبولة بشكل حيقق مصلحة اجلميع.

 

املبادئ اليت تقوم عليها منظمة التجارة العاملية
تقوم منظمة التجارة العاملية على عدد من املبادئ أهمها:

1. مبدأ عدم التمييز: وينطوي هذا املبدأ على عدم التمييز بني الدول األعضاء يف املنظمة، أو منح رعاية خاصة إلحدى 
الدول على حساب الدول األخرى. حبيث تتساوى كل الدول األعضاء يف اجلات يف ظروف املنافسة باألسواق الدولية، فأي 

ميزة جتارية مينحها بلد لبلد آخر يستفيد منها -دون مطالبة- باقي الدول األعضاء.

لتطبيق  زمنية  فرتة  بالتجارة، ووجود  تتعلق  اليت  واللوائح  واألنظمة  القوانني  نشر  املبدأ  بهذا  يقصد  الشفافية:  مبدأ   .2
القوانني واإلجراءات مبا يتيح للدول القدرة على املواءمة مع هذه القوانني واإلجراءات، باإلضافة إىل إرسال التعليق من هذه 
الدول، وضرورة وجود آلية حلل اخلالف يف القوانني، باإلضافة إىل وجود نقاط استعالم، والغاية من ذلك هو القدرة على 

التنبؤ.

لتنفيذ  املناسب  التفاوضي  اإلطار  هي  العاملية  التجارة  منظمة  اعتبار  يعين  املبدأ  وهذا  التجارية:  املفاوضات  مبدأ   .3
األحكام أو تسوية املنازعات.

4. مبدأ املعاملة التجارية التفضيلية: أي منح الدول النامية عالقات جتارية تفضيلية مع الدول املتقدمة، وذلك بهدف 
دعم خطط الدول النامية يف التنمية االقتصادية وزيادة حصيلتها من العمالت األجنبية.

5. مبدأ التبادلية: يقضي هذا املبدأ بضرورة قيام الدول األعضاء باالتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو ختفيضها، 
غري  أو  اجلمركية  احلواجز  يف  ختفيف  كل  أن  مبعنى  التبادلية؛  أساس  على  تقوم  األطراف  متعددة  مفاوضات  إطار  يف  ولكن 
اجلمركية لدولة ما، ال بد وأن يقابله ختفيف معادل يف القيمة من اجلانب اآلخر حتى تتعادل الفوائد اليت حتصل عليها كل دولة 
إليه املفاوضات يف هذا الصدد، ويصبح ملزًما لكل الدول، وال جيوز بعده إجراء أي تعديل جديد إال مبفاوضات  وما تصل 

جديدة.

71. وزارة االقتصاد الوطين: السلطة الوطنية الفلسطينية. الفريق الوطين والفريق الفين النضمام فلسطني إىل منظمة التجارة العاملية. املوقع االلكرتوني: 
http://wto.ps/index.php/ar/component/content/article.html?id=5       
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أهداف املنظمة .
اهلدف الرئيسي للمنظمة هو حتقيق حرية التجارة الدولية، وذلك بالقضاء على صورة املعاملة التمييزية فيما يتعلق بانسياب 

التجارة الدولية، وإزالة كافة القيود والعوائق واحلواجز اليت من شأنها أن متنع تدفق حركة التجارة عرب الدول. 

-  رفع مستوى املعيشة للدول األعضاء. 
-  السعي حنو حتقيق مستويات التوظف )التشغيل كامل( للدول األعضاء. 

-  تنشيط الطلب الفعال. 
-  رفع مستوى الدخل القومي احلقيقي. 

-  االستغالل األمثل للموارد االقتصادية العاملية. 
-  تشجيع حركة اإلنتاج ورؤوس األموال واالستثمارات. 

-  سهولة الوصول لألسواق ومصادر املوارد األولية. 
-  خفض احلواجز الكمية واجلمركية لزيادة حجم التجارة الدولية. 

-  إقرار املفاوضات كأساس حلل املفاوضات املتعلقة بالتجارة الدولية.

يتم اختاذ القرار يف منظمة التجارة العاملية بصورة منوذجية وذلك بإمجاع الدول األعضاء ويتم التصديق عليه بواسطة برملانات 
الدول األعضاء، وحبال وجود خالفات جتارية بني الدول األعضاء فإنها توجه عن طريق آلية فض املنازعات اخلاصة مبنظمة 
التجارة العاملية حيث يتم من خالل اآللية تفسري االتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان االلتزام بالسياسات التجارية للدول، 
وبهذه الطريقة تنخفض خماطر أن متتد اخلالفات إىل نزاعات سياسية أو عسكرية، إن نظام منظمة التجارة العاملية يزيل أيضاً 

احلواجز األخرى بني األفراد والدول وذلك كنتيجة حتمية خلفض احلواجز التجارية.

 
إن اهلدف األساسي ملنظمة التجارة العاملية هو املساعدة يف سريان وتدفق التجارة بسالسله وبصورة متوقعة وحرية. 

وتقوم املنظمة بذلك عن طريق: 
•  إدارة االتفاقيات اخلاصة بالتجارة. 

•  منتدى للمفاوضات املتعلقة بالتجارة.
•  فض املنازعات املتعلقة بالتجارة. 

•  مراجعة السياسيات املتعلقة بالتجارة. 
•  مساعدة الدول النامية يف املواضيع املتعلقة بالسياسات التجارية من خالل املساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب. 

•  التعاون مع املنظمات الدولية األخرى.

تشمل عضوية منظمة التجارة العاملية على 156 )159 عضواً حتى آذار 2013( عضواً ميثلون أكثر من 90% من التجارة 
العاملية، كما أن 30 آخرون يتفاوضون خبصوص العضوية. يتم اختاذ القرارات بواسطة مجيع األعضاء وتكون باإلمجاع، ويتم 

التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العاملية بواسطة برملانات مجيع الدول األعضاء.
يتشكل هيكل منظمة التجارة الدولية من عدد من األجهزة وهي:-

آلية اختاذ القرار يف املنظمة وحل النزاع:

االختصاص:

اهليكل التنظيمي:

أما األهداف األخرى فتتمثل فيما يلي:
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1. املؤمتر الوزاري: ويتكون من مجيع الدول األعضاء )على مستوى وزراء التجارة اخلارجية( ويعقد اجتماًعا كل عامني. 
ويتمتع بسلطة اختاذ القرارات املتعلقة باتفاقيات حترير التجارة مبا يف ذلك قيود بنود االتفاقية.

2. اجمللس العام: ويتكون من ممثلني من كافة الدول األعضاء، ويتوىل مسئوليات املؤمتر الوزاري فيما بني دورات انعقاده، 
ويقوم بوضع القواعد التنظيمية واللوائح اإلجرائية اخلاصة به وبعمل اللجان املختلفة. كما يتوىل مسئولية وضع الرتتيبات الالزمة 

مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى واليت تضطلع مبسئوليات متداخلة مع تلك اخلاصة مبنظمة التجارة العاملية.

السلع واخلدمات وامللكية  اليت تشمل صالحيته كافة جماالت  الرئيسية  املنازعات: وهو أحد األجهزة  3. جهاز تسوية 
الفكرية بشكل متكامل.

للدول األعضاء وفقا  الدولية  التجارية  السياسات  املسؤولة عن مراجعة  التجارية: وهي  السياسات  آلية مواجهة   .4
للفرتات الزمنية احملددة بنص االتفاق، وترتاوح بني عامني للدول املتقدمة، وأربعة أعوام للدول النامية، وستة أعوام للدول األقل 

منواً.

5. اجملالس النوعية باملنظمة: وهي جملس لشئون جتارة البضائع، وجملس لشئون جتارة اخلدمات وجملس لشئون جوانب 
التجارة املتصلة حبقوق امللكية، وعلى كل جملس من هذه اجملالس أن يشرف على تطبيق االتفاقيات اخلاصة به، وعضوية هذه 

اجملالس، اليت تعقد عند الضرورة، مفتوحة أمام ممثلي الدول األعضاء باملنظمة.

6. أمانة املنظمة: وهي هيئة داخل املنظمة يقوم املدير العام للمنظمة بتعيني موظفيها وحتديد واجباتهم وشروط خدمتهم وفقاً 
لألنظمة اليت يعتمدها اجمللس الوزاري.

أضاف املؤمتر الوزاري األول يف سنغافورة يف 1996 ثالث جمموعات عمل جديدة إىل هذا اهليكل. وختتص بالعالقة بني التجارة 
واالستثمار والتفاعل بني التجارة والسياسات التنافسية والشفافية يف املشرتيات احلكومية. يف االجتماع الوزاري الثاني يف جنيف 
يف 1998 قرر الوزراء أن منظمة التجارة العاملية سوف تدرس أيضاً موضوع التجارة اإللكرتونية وهي املهمة اليت سوف يتم 

تقسيمها بني اجملالس واللجان القائمة.

للمنظمة:  التنظيمي  72اهليكل 

site.iugaza.edu.ps/asamour/files/2011/02/WTO-Overview-IU.ppt :72. اجلامعة اإلسالمية. التجارة الدولية نافذة فلسطني على العامل. )تاريخ الدخول: 1/11/2013(. الرابط االلكرتوني

المؤتمر الوزاري

هيئة استئناف مجموعات تسوية
المنازعات

مجلس التجارة في
الخدمات

لجنة التجارة في الخدمات 
المالية .

اللجنة الخاصة ب:
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كارثة االيدز يف جنوب أفريقيا  

انتشار فريوس اإليدز يف جنوب أفريقيا ونتائج تطبيق اتفاقية الرتبس:
تعد جنوب أفريقيا من أكثر الدول اليت أصيب سكانها بفريوس اإليدز إذ بلغ عدد املرضي فيها املصابني بهذا الفريوس 4.2 
األدوية  شركات  وحتتكرها  اخرتاع  برباءات  باحلماية  مشمولة  الوباء  هذا  لعالج  الالزمة  األدوية  كانت  وملا  مريضاً.  مليون 
الكربى وتبيعها بأسعار مبالغ فيها ليست يف متناول املرضى، فقد أصدر الرئيس نيلسون مانديال يف 12 ديسمرب 1997 قانوناً 
خول مبقتضاه وزير الصحة صالحيات اختاذ تدابري من أجل توفري الدواء بأسعار معقولة تتناسب مع دخل املرضى وقد أجاز هذا 
القانون استرياد األدوية احملمية برباءات اخرتاع إىل جنوب أفريقيا طاملا أنها طرحت مبعرفة الشركات الدوائية صاحبة الرباءات 

يف اخلارج مقررا بذلك مبدأ االسترياد املوازي.

ويف أعقاب ذلك تعرضت حكومة جنوب إفريقيا لضغوط وتهديدات من الدول الكربى بزعامة الواليات املتحدة األمريكية 
لتغيري هذا القانون بزعم أنه يتعارض مع ما تفرضه اتفاقية الرتبس على جنوب أفريقيا من التزامات خاصة املادة 6 من االتفاقية 

اليت حتظر االستنفاد الدولي، غري أن حكومة جنوب أفريقيا مل تستجب هلذه الضغوط والتهديدات.

ويف مارس 2001 أقامت جمموعة من شركات األدوية الكربى بلغ عددها 39 شركة دعوى قضائية ضد حكومة جنوب أفريقيا 
طالبة إلغاء القانون املذكور، بزعم تناقضه مع الدستور، باإلضافة إىل خمالفته ألحكام اتفاقية الرتبس.

ويف ابريل 2001 اضطرت شركات األدوية املذكورة – استجابة للرأي العام- إىل االنسحاب من القضية خشية افتضاح أمرها 
أمام العامل وظهورها بوجه قبيح يكشف تعطشها لتحقيق مكاسب وأرباح طائلة دون تقدير ألي جوانب إنسانية، ولو كانت تلك 

األرباح على حساب أجساد وأرواح املرضى.

ملحق )2( 
73
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