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فلسطين ومنظمة التجارة العالمية :الخطوات القانونية لالنضمام
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كيم فان دير بورغت وهشام عواد
إسم الباحثة التي قامت بالتلخيص :ميرا خياط.
تناقش هذه المقالة الجوانب القانونية لعملية انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ،وتحلل تاريخ فلسطين مع
النظام التجاري الدولي ،كما تقدم خلفية حول محاوال ت فلسطين المعاررة للحوول عل عضوية في المنظمة العالمية
التجارية ،وتستعرض طرق االنضمام لها ،مرورا بالمجاال ت المتعلقة بسياسا ت فلسطين التجارية الخارجية؛ وأخيرا ،تختتم
المقالة بتقديم الكاتبان لعدد من التوريا ت.
كان لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في  29من تشرين الثاني للعام  2012إلعتماد فلسطين كدولة عضو غير
مراقب في األمم المتحدة ،والذي أيده  139دولة وعارضه  9دول وامتنع عن التوويت  4دول ،تأثيرا إيجابيا عل الوعيد
الدولي ينعكس باستخدام "دولة فلسطين" في كافة المراسال ت والمراجع الرسمية لدى األمم المتحدة ،والنقلة النوعية
المنتظرة لهذا الخطوة ،والتي اعتبر ت عتبة مستقبلية يقف عل نوابها الفلسطينيون في محاولتهم للورول لإلستقالل
واإلعتراف واالزدهار االقتوادي ،والذي يتطلب بوورة أساسية بناء وتقوية عالقا ت اقتوادية مع دول العالم .ومن هنا،
يمكن دمج فلسطين في المجتمع التجاري الدولي من خالل تطوير اتفاقا ت تجارية تفضيلية مع الدول المجاورة أو مع دول
رديقة أخرى عل أساس ثنائي أو إقليمي .كما يمكن تحقيق انخراط فلسطين في المجتمع التجاري الدولي عل أساس غير
تفضيلي ،وذلك من خالل اإلنضمام إل منظمة التجارة العالمية بوفتها المنظمة الرئيسية التي تتعامل في التجارة الدولية.
يستفتح الكاتبان المقالة من خالل استعراض لمحة تاريخية عن محاولة فلسطين لإلنضمام إل منظمة التجارة
العالمية ،والتي جزئت إل قسمين ،تناول القسم األول الحقبة بين اإلنتداب البريطاني واتفاقية أوسلو ،أما القسم الثاني فقد
تطرق إل ما بعد اتفاقية أوسلو وروال إل اتفاقية مراكش .في القسم األول ،أوضح الكاتبان أسس النظام التجاري الدولي،
والذي جاء أروله في محاولة تأسيس منظمة تجارية دولية كمنظمة متخووة تابعة لألمم المتحدة في أعقاب الحرب
العالمية الثانية .وقد بلغت المفاوضا ت الخارة بإنشاء منظمة التجارة الدولية ذروتها في مؤتمر هافانا عام  ،1947وقد
خلوت اإلجراءا ت مع ميثاق هافانا لتأسيس منظمة التجارة الدولية .كما تم فيه دعوة جميع أعضاء األمم المتحدة في
المؤتمر ،وقدمت لجنة األمم المتحدة المؤقتة ،لمنظمة التجارة الدولية تورية إل المجلس االقتوادي واالجتماعي التابع
لألمم المتحدة لدعوة دول غير أعضاء في األمم المتحدة ،وذلك في حال رأ ت اللجنة المؤقتة أن لديها مولحة تامة في
التجارة العالمية .وكانت فلسطين ممثلة من  1923إل  ،1948من قبل حكومة المملكة المتحدة ،والتي كانت مسؤولة دوليا
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عن فلسطين في ظل عوبة األمم ،فمثلت الممكلة المتحدة فلسطين في عدة محافل دولية منها مؤتمر هافانا ،باإلضافة إل
تمثيلها لفلسطين في االتفاقية العامة للتعريفا ت الجمركية والتجارة (الجا ت) ،وبالتي قبلت المملكة المتحدة ببروتوكول
التطبيق المؤقت الذي عمل عل تفعيل االتفاقية في  20مارس .1948
لقد كان إلنسحاب اإلنتداب البريطان في عام  1948من فلسطين أثرا عل الوضع القانوني لفلسطين في اتفاقية
(الجا ت) .إال أن اإلنسحاب ال يعني إلغاء اإللتزاما ت القانونية الواقعة عل فلسطين ،لذلك ،كانت هناك طريقتان قانونيتان
لتحديد الوضع .تتمثل الطريقة األول  ،في اعتبار أن إسرائيل هي الدولة الخلف إللتزاما ت فلسطين في اتفاقية (الجا ت)،
وهو ما تلق الرفض من قبل األطراف المتعاقدة ألن قانون خالفة الدول في ذلك الوقت لم يكن واضحا بشأن هذه النقطة،
وألن إسرائيل لم تشر إل استعدادها لإللتزام بذلك ،إنما في الواقع ،ررحت إسرائيل بأنها ال تعتبر نفسها ملزمة بما قامت
به المملكة المتحدة بوفتها السلطة اإللزامية لفلسطين .ثم الحظت األطراف المتعاقدة أن قرار المملكة المتحدة بإنهاء
االنتداب يجب أن يفسر من ناحية اتفاقية (الجا ت) كطلب لإلنسحاب من االتفاقية بموجب المادة السابعة والعشرون ،وهذا
يعني أن إلتزاما ت فلسطين قد انقضت ،وأنه يمكن التراجع عن إلتزاماتهم اتجاه فلسطين عل شرط أن يتم إخطار جميع
المتعاقدين اآلخرين ،وعند تقديم الطلب ،تتم مشاورا ت مع األطراف المتعاقدة التي لها مولحة جوهرية في المنتج .ولم تسع
فلسطين بعد ذلك إلعادة طلب اإلنضمام إل هذه االتفاقية ،إنما سلطت الضوء عل اإلنضمام إل منظمة التجارة العالمية.
وعليه ،أد ت سيطرة اإلنتداب البريطاني إل أن ثالثة واليا ت تقدمت بطلب للتوقيع عل اتفاقية (الجا ت) ،وفي
النهاية منظمة التجارة العالمية ،كانت أولها إسرائيل ،والتي أربحت طرفا متعاقدا في االتفاقية عام  ،1962واألردن التي
أربحت عضوا في منظمة التجارة العالمية في  11أبريل  ،2000وفلسطين والتي كما سبق االشارة إليه ،مع انقضاء الحقبة
البريطانية انقض وضع فلسطين في اإلتفاقية.
أما القسم الثاني والذي تطرق فيه الكاتبان إل ما بعد اتفاقية أوسلو حت اتفاقية مراكش ،فعقب الحرب عام
 ،1967لم تفرض إسرائيل سيطرتها عل األراضي وحسب ،إنما تؤكد المقالة فرض هيمنتها عل السياسا ت التجارية ،فقد
كانت إسرائيل تسيطر عل جميع الواردا ت والوادرا ت ،وأعاقت النشاط التجاري لتجنب المنافسة مع شركاتها الخارة.
ولقد كان هذا الوضع بمثابة إختالل للتوازن التجاري الرئيسي في االقتواد الفلسطيني .في العام  ،1994تم توقيع
بروتوكول باريس ،والذي يتعل ق في العالقا ت االقتوادية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب اتفاق
أوسلو .تشير المقالة إل أن بروتوكول باريس كان بمثابة إضفاء الطابع الرسمي عل االقتواد الفلسطيني عل األرض،
وتحريك عملية انتقال السيطرة إل الفلسطينيين ،والتي تم تنفيذها عل مرحلتين ،المرحلة األول كانت اتفاقية غزة-أريحا
في  4أيار لعام  ،1994والتي حققت استقالل الفلسطينيين التجاري داخل حدود االتفاق في المنطقتين اللتان تمثالن المعبر
الحدودي الرئيسي مع مور واألردن .أما المرحلة الثانية ،فقد تمثلت في اتفاقية أوسلو الثانية .وعل

الرغم من أن

بروتوكول باريس كان ترتيب مؤقت لمدة خمس سنوا ت ،يهدف إل السماح للسلطة الفلسطينية بإعداد شؤونها االقتوادية،
ومع ذلك ،تشير المقالة إل أنه لم يتم تنفيذ بروتوكول باريس بشكل كامل ولم يتم إحراز أي تقدم ملموس عقب الفترة
اإلنتقالية التي انتهت في عام .1999
تنتقل المقالة بعد ذلك الستعراض إنضمام فلسطين إل منظمة التجارة العالمية ،والتي تمثلت من منظور الكاتبين
بمرحلتين .األول هي الحوول عل وضع “المراقب” في المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ،ففي عام  ،1997أبد ت
السلطة الفلسطينية إهتماما باإلنضمام إل النظام التجاري الدولي للمرة األول  ،وفي تشرين األول لعام  ،2000أعربت
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فلسطين رسمياأ عن رغبتها في اإلنضمام إل منظمة التجارة العالمية ،كما حضر ت السلطة الفلسطينية اإلجتماع الوزاري
للمنظمة في هونغ كونغ في كانون األول للعام  ،2005وتم تقديم طلب رسمي لوضع فلسطين كمراقب في تشرين األول
 2009وذلك بعد إجتماع مسؤولين فلسطينيين بممثلي أعضاء المنظمة في أيلول  2009في جنيف ،بما في ذلك ممثلين عن
الواليا ت المتحدة واالتحاد األوروبي ،والوين واليابان.
لم يحشد طلب فلسطين ألن توبح عضوا مراقبا الدعم الالزم لتحقيق ذلك ،عل الرغم من حقيقة أن اتفاق
مراكش --المنشئ لمنظمة التجارة العالمية -يقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية فقط .وبشكل متوقع،
رفضت إسرائيل والواليا ت المتحدة الطلب .ومع ذلك ،تم إعادة تقديم طلب للحوول عل وضع مراقب في المنظمة في
نيسان للعام  ،2010عل أمل الموافقة عليه في اجتماع المجلس العام في أيار من ذا ت العام .و تشير المقالة في هذا الودد
أنه وألسباب لم يورح عنها ،لم يتم تضمين الطلب في جدول أعمال االجتماع ،ولعلها أسباب سياسية ،كون منظمة التجارة
العالمية تعرف بكونها منظمة قائمة عل القواعد ،إال أن عملية االنضمام هي عملية سياسية بطبيعتها .يؤكد الكاتبان أنه عل
الرغم من أن الحوول عل رفة المراقب هي خطوة أساسية لإلنضمام إل منظمة التجارة العالمية ،إال أن النجاح في هذه
الخطوة يعتمد ،وألسباب متعلقة بالسياسة ،عل اآللية والطرق المختارة لإلنضمام إل المنظمة.
أما المرحلة الثانية التي تناولتها المقالة في ردد إنضمام فلسطين إل منظمة التجارة العالمية هي اإلنضمام
كعضو  ،والذي يمكن أن يتم من خالل أن تكون الدولة من األعضاء األرليين في المنظمة ،أو عضوا منتسبا في منظمة
التجارة العالمية ،وهو ما كانت تسع فلسطين إل تحقيقه .وفي هذا الودد ،يستعرض الكاتبان إجراءا ت اإلنضمام إل
منظمة التجارة العالمية ،والتي يتعين فيها عل األعضاء الجديد قبول جميع قواعد اتفاقا ت جولة أوروغواي .عليه سعت
فلسطين لإلنضمام إل منظمة التجارة العالمية بموجب المادة الثانية عشر من اتفاق مراكش ،والتي تنص عل

أنه "أليّّ

الاّفيّإدارةّعالقاتهّالتجاريةّالخارجيةّوالوسائلّاألخرىّالمنصوصّعليهاّفيّ
لاّذاتيّا اّكام ّ
دولةّأوّإقليمّجمركيّمنفصلّيملكّاستقال ّ
هذاّالتفاقّوفيّالتفاقاتّالتجاريةّمتعددةّاألطرافّأنّينضمّإلىّهذاّالتفاقّبالشروطّالتيّيتفقّعليهاّبينهّوبينّالمنظمةّ،ويسريّ

هذاّاإلنضمامّعلىّهذاّالتفاقّوعلىّالتفاقاتّالتجاريةّمتعددةّاألطرافّالملحقةّبه" .تؤكد المقالة أنه يتمخض عن هذه المادة
العديد من اإلشكاليا ت ،فال تضع هذه المادة معايير قانونية لعملية اإلنضمام ،كما أنه ال تنص عل أيت قواعد أو نووص
من أجل التفاوض عل اإلنضمام ،وال تشير إل أي شروط يمكن االتفاق عليها بين مقدم الطلب وأعضاء المنظمة ،كما
يؤكد الكاتبان أن هناك تفاوض عل شروط بين مقدم الطلب واألعضاء من خالل محادثا ت ثنائية ،مما ينجم عنه اختالف
في كل عملية إنضمام .عالوة عل ذلك ،ليس لدى منظمة التجارة العالمية قواعد واضحة لعضوية ولسياق اإلجراءا ت.
يستعرض الكاتبان الحالتين التي يمكن لفلسطين اإلنضمام من خاللهما إل المنظمة ،والتي بناءا عليه يتم تقديم
تورية في نهاية المقالة ،فتتمثل حالتي االنضمام وفقا للمادة ( )12في إنضمامها كدولة ،أو إقليم جمركي منفول يملك
استقالال ذاتيا كامال .بالنسبة للحالة األول  ،والتي تتمثل في إنضمام فلسطين كدولة ،تتناول المقالة في هذا الجزء حوول
فلسطين عل رفة دولة مراقبة غير عضو في األمم المتحدة ،وتبعيا ت حوولها عل هذه الوفة من ناحية وجوب إتباع
المادة ( )2/12في هذه الحالة لإلنضمام ،والتي تنص عل أنه "ّيتخذّالمؤتمرّالوزاريّوقراراتّاإلنضمامّ،ويوافقّعلىّشروطّ

اتفاقّالنضمامّبأغلبيةّثلثيّأعضاءّالمنظمة" .يذكر الكاتبان في هذا الجزء احتمالية نجاح اتخاذ هذه الطريق مسلكا لإلنضمام،
وهنا تم التركيز عل إسرائيل ،واألدوار التي لعبتها وموالحها التي تقتضي بالمعارضة عل دخول فلسطين إل المنظمة.
إال أن المعارضة ال تبدي نفعا نظرا لشروط اتفاق اإلنضمام والمتمثل في موافقة أغلبية الثلثين .وبعد النظر في حقيقة رنع
القرار لإلنضمام ،انبثق الفيتو لألعضاء في المنظمة لمنع أي دولة تحاول اإلنضمام .وفي هذا الودد ،يبدي الكاتبان نظرتهم
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حول اتباع هذه الطريقة ،فبالنظر إل إستمرار إسرائيل في إحتاللها ألرض فلسطين ،لن يكون من الواقعي توقع أن ترضخ
إسرائيل إلنضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية كدولة ذا ت سيادة.
أما الحالة الثانية ،وهي إمكانية إنضمام فلسطين إل منظمة التجارة العالمية ،بحيث تملك إستقالال ذاتيا كامال
في إدارة عالقاته التجارية الخارجية والوسائل األخرى المنووص عليها في هذا االتفاق وفي االتفاقا ت التجارية متعددة
األطراف .ونظرا لواقع رنع القرار في منظمة التجارة العالمية ،فمن المحتمل أن تسع فلسطين إل اإلنضمام لمنظمة
التجارة العالمية كإقليم جمركي منفول .يشرح الكاتبان في هذا الودد أن اختيار هذا المسار يساهم في تجنب أي نقاش
حول الوضع القانوني النهائي ألراضيها بالتوافق مع اتفاقيا ت أوسلو ،كما أن هذا يجعل العملية أقل تسييسا .وفي معرض
إثبا ت أن فلسطين من الناحية القانونية وألغراض تحقيق عضوية منظمة التجارة العالمية من خالل الحالة الثانية ،هي إقليم
جمركي منفول يملك إستقالال ذاتيا كامال في إدارة عالقاته التجارية الخارجية والوسائل األخرى المنووص عليها في هذا
االتفاق وفي االتفاقا ت التجارية متعددة األطراف ،تتعمق المقالة في تفاريل ذلك.
عل الرغم من أن عبارة "إستقالال ذاتيا كامال في إدارة عالقاته التجارية الخارجية "هي عبارة لم يتم تعريفها
في إطار منظمة التجارة العالمية  ،إال أنها تعني أن هذه المنطقة يجب أن تكون قادرة عل تحديد سياستها الخارة من حيث
السلع والخدما ت وكذلك حقوق الملكية الفكرية للحد الالزم والمطلوب لإلمتثال التفاقية منظمة التجارة العالمية ،وال تعني
استقاللية كاملة .لذلك ،يجب أن تكون اإلستقاللية الكاملة ذاتية تغطي جميع جوانب السلع والخدما ت المنعكسة في
االمتيازا ت والعروض واإللتزاما ت التي يقبلها العضو المنضم .تشدد المقالة أنه تكمن أسس السياسة التجارية الخارجية في
الشؤون التجارية المحلية ،فمنظمة التجارة العالمية تتطلب جعل النظام القانوني الخاص لمقدم طلب اإلنضمام يتوافق مع
تلك المنووص عليها في اتفاقيا ت منظمة التجارة العالمية .وعليه ،تناول الكاتبان في قسمين منفولين اختواص السلطة
الفلسطينية عل الشؤون االقتوادية الداخلية ،وتم تحليل اختواص السلطة الفلسطينية عل سياستها التجارية الخارجية.
فيما يتعلق باختواص السلطة الفلسطينية عل

الشؤون االقتوادية الداخلية ،تشير المقالة أن منظمة التجارة

العالمية تتطلب وجود درجة من اإلستقاللية في الشؤون الداخلية لدى األعضاء المنضمين ،والسيما فيما يتعلق بالبضائع
والخدما ت والتجارة .بعد توقيع اتفاقية أوسلو الثانية ،تولت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن معظم القضايا االقتوادية
داخل المنطقتين  Aو  Bفي األراضي الفلسطينية ،فاستخدمت هذه المسؤولية لسن العديد من القوانين المتعلقة بالقطاع
التجاري والمالي مع حررها عل التأكد من أن تطويرها متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية .وقد تم إعداد عدد من
التشريعا ت ،مثل القانون التجاري الفلسطيني وغيره ،وتم تشكل هذه القوانين كجزء من الجهود المتضافرة التي بذلتها
السلطة الفلسطينية إلنشاء إطار قانوني القتواد السوق ،لديه أبعاد وتطلعا ت دولية ،منها قانون رقم ( )1لسنة  1998بشأن
تشجيع االستثمار في فلسطين ،وقانون رقم ( )10لسنة 1998م بشأن المدن والمناطق الوناعية الحرة ،وقانون الموارف
رقم ( )2لسنة 2002م وغيرها .كما سنّت ّالسلطة ّالفلسطينيةّقانون ّسلطةّالنقد ّالفلسطينية ّلعام ّّ،1997والتي ّتعمل ّكمصرفّ
مركزيّوتتمتّعّبالسلطةّوالمسؤولياتّلتنظيمّوتنفيذّالسياساتّالنقديةّ.وبالتاليّ،فإنّهاّتعملّكمستشارّاقتصاديّللسلطةّالفلسطينيةّ
وهيّمسؤولةّعنّالترخيصّوالمراقبةّوالتفتيشّعلىّالبنوكّوإدارةّصرفّالعمالتّاألجنبيةّوالمعامالتّبالعملةّاألجنبيةّ،كماّلديهاّ
السلطةّوالمسؤولياتّللتنظيمّواإلشرافّعلىّاألنشطةّفيّاألراضيّالفلسطينيةّ،بماّفي ّذلكّترخيصّمؤسساتّسوقّرأسّالمالّ،
وشركاتّالتمويل ّوصناديق ّالستثمارّ .ومعّذلكّ ،يؤكد ّالكاتبان ّأن ّقدرتها ّفي ّالعملّكبنك ّمركزي ّمقيدة ّبسبب ّعدمّوجود ّعملةّ
فلسطينية.

أما فيما يتعلق بتحليل اختواص السلطة الفلسطينية عل سياستها التجارية الخارجية ،يؤكد الكاتبان عل أن
الفلسطينيون من عام  1967إل عام  ، 1994فقدوا كل السيطرة عل السياسا ت والقوانين نتيجة سيطرة إسرائيل عل
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الضفة الغربية والقطاع .ومع ذلك ،كانت هناك نقطة تحول في عام  1994نتيجة بروتوكول باريس ،والذي تم توقيعه كجزء
من اتفاقية أوسلو التي جاء ت بعد اإلنتفاضة األول  .وتشير المقالة إل أهمية البروتوكول المتمثلة في أنه ألول مرة منذ عام
 ،1967أتيحت الفررة للفلسطينيين للتفاوض عل تسوية مؤقتة مع إسرائيل ومع دول أخرى ومنظما ت دولية.
تناولت المقالة وبوورة مفولة ،اآلثار التي ترتبت عل البروتوكول ،حيث يوضح المؤلفان أن لكال الطرفين،
إسرائيل وفلسطين ،اهتماما ت مختلفة من تلك العالقة .بالنسبة لفلسطين ،فإنها اتفاقية تجارة حرة ستضع تأكيدا أكبر عل
إستقاللها ،حيث أنها تعمل عل تطوير سياسة خارجية مستقلة وتعريف حدودها االقتوادية مع إسرائيل ،كما أن بروتوكول
باريس يجسد عالقة جديدة كأن يكتسب فيها الشعب الفلسطيني اعترافا ،متمثال في اعتراف قانوني من قبل إسرائيل بأن
هناك شعبا فلسطينيا يتمتع بحقوق اقتوادية .ويضع هذا البروتوكول األساس لتقوية القاعدة االقتوادية للجانب الفلسطيني
وممارسة حقه في اتخاذ القرارا ت االقتوادية وفق خطة وأولويا ت خارة به .كما يقدم البروتوكول ،انفواال اقتواديا
للفلسطينيين عن إسرائيل ،واعترافا من الطرفين بالعالقا ت االقتوادية والحاجة الجديدة لخلق بيئة اقتوادية أفضل
لشعوبهم .ول فلسطين ،كان البروتوكول هو تمكين السلطة الفلسطينية من وضع األساس لممارسة حقوقها في رنع القرار
االقتوادي ،والذي سيظهر بدوره احترام السلطة الفلسطينية لقواعد ومعايير منظمة التجارة العالمية.
ومع ذلك ،كان إلسرائيل رأي مغاير حيث لن يكون اتفاق التجارة الحرة هو األنسب ،وبالنسبة لها ،هناك ثالثة
عنارر تلعب دورا محوريا في خدمة الغايا ت المبطنة لديها ،األول هو رغبتها في االنفوال عن الشعب الفلسطيني ولكن
دون االنفوال عن موادره الطبيعية ،والثاني هو التوميم عل الحفاظ عل السيطرة عل الحدود الخارجية لألراضي،
والتي تشمل إسرائيل واألراضي الفلسطينية ،والثالثة ،كانت استراتيجية لتجنب تعريف حدودها مع فلسطين.
كان لبروتوكول باريس آثار كذلك من حيث الجغرافيا ،فتولت السلطة الفلسطينية في البداية السيطرة عل
منطقة أريحا وقطاع غزة ،ثم تمدد ت هذه السلطة فيما بعد إل المنطقتين  Aو  ،Bكما هو محدد في اتفاقية أوسلو .ومن جهة
أخرى ،تم منح رالحية للسلطة الفلسطينية لتودير منتجاتها الزراعية والوناعية دون قيود .أما فيما يتعلق بالواردا ت،
فاقتور ت السلع عل ثالث فئا ت ،الفئة األول تتألف من سلع منتجة محليا من األردن ومور ودول عربية أخرى ،الثانية
تتألف من السلع المستوردة من الدول العربية ،واإلسالمية ،وبلدان أخرى .بالنسبة لهذه السلع المدرجة ،تمتلك السلطة
الفلسطينية القدرة عل التحديد والتغيير من وقت آلخر لمعدال ت الجمارك ،وضريبة الشراء ،والرسوم ،وتنظيم متطلبا ت
وإجراءا ت الترخيص ومعايير المتطلبا ت .ومع ذلك ،ال يمكن للسلطة الفلسطينية ،بالنسبة الستيراد هذه المنتجا ت ،تحديد
الكمية بشكل مستقل ،حيث تقرر ذلك بوورة مشتركة عل أساس احتياجا ت السوق الفلسطيني لتجنب دخول هذه السلع إل
السوق اإلسرائيلية .بالنسبة للفئة الثالثة التي ورفت بأنها مواد غذائية أساسية وسلع أخرى ،لم تكن هناك قيود عل الكميا ت
ولكن تخضع للمقاييس اإلسرائيلية .وظلت الواردا ت من أي سلع خارج الفئا ت تحت السيطرة الكاملة إلسرائيل طوال مدة
االتفاق المؤقت .باختوار ،تؤكد المقالة أن بروتوكول باريس جزم وضع السلطة الفلسطينية وسلطتها .ومع ذلك ،فإنه يلزم
السلطة الفلسطينية بممارسة سلطة محدودة للغاية من حيث وارداتها .وقد قبلت منظمة التحرير الفلسطينية القيود طواعية
ونفذتها السلطة الفلسطينية عل أساس أنها تتعلق باتفاق مؤقت يهدف إل إتمام مفاوضا ت الوضع النهائي.
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وقد سعت السلطة الفلسطينية الستخدام سلطتها القضائية إلقامة روابط تجارية مع الدول األخرى من خالل
العالقا ت التجارية الثنائية واإلقليمية ،فتستعرض المقالة االتفاقيا ت واألهداف التي سعت فلسطين إل تحقيقها من خاللها،
منها اتفاقية التجارة الحرة مع الواليا ت المتحدة لعام  ،1996واتفاقية التجارة الحرة مع مور لعام  ،1994واالتفاقية
المرحلية للتجارة بالتعاون مع االتحاد األوروبي  IAAلعام  ،1997واالتفاقية بين دول ( EFTAايسلندا ولينخنشتاين
والنرويج وسويسرا) ومنظمة التحرير الفلسطينية .وفي عام  ،2001أربحت فلسطين طرفا في اتفاقية منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى  .GAFTAكما وقعت منظمة التحرير الفلسطينية عل اتفاقية التجارة الحرة االنتقالية مع تركيا شهر
تموز  2004في اسطنبول ،والتي هدفت بوورة أساسية إل أن تكون متزامنة مع قانون منظمة التجارة العالمية حيث أن
تركيا عضو فيها ،وألن األطراف عل دراية برغبة السلطة الفلسطينية في االمتثال لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية
بهدف تشكيل أساس لسياستها التجارية الخارجية .وأخيرا ،في عام  2011وقعت فلسطين اتفاقية التجارة الحرة مع
ميركوسور والذي يضم كل من (األرجنتين والبرازيل و الباراغواي و األوروغواي و فينزويال).
يختتم الكاتبان المقالة بإجمال أهم النقاط التي ورد ت في المقالة ،والتي تم إيرادها سابقا ،والتأثيرا ت التي لعبتها
إسرائيل لمحاولة حجب فلسطين عل أن يكون لها منوة عل الوعيد الدولي ،مظهرين أهمية اإلنضمام إل منظمة
التجارة العالمية بالنسبة فلسطين ،مرورا بكافة المحاوال ت والطرق التي سلكتها من أجل إيجاد طريق لها يورلها بالنهاية
إل نيل العضوية في المنظمة .ويؤكد الكاتبان عل أنه يمكن لفلسطين اإلنضمام إل منظمة التجارة العالمية عن طريق
نهجين :كدولة أو كإقليم جمركي منفول ،والكاتبان يوريان بأن تسع فلسطين للعضوية عن طريق النهج األخير ،وذلك
لألسباب التي تم إيرادها وتفويلها سابقا.
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