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 في تعزيز  
ً
يسعى مركز رؤية للتنمية السياسية أن يكون مرجعية مختصة في قضايا التنمية السياسية وصناعة القرار، ومساهما

لقدرات واإلمكانيات السياسية لدى األفراد  ويسعى املركز إلى تنمية ا ،قيم الديمقراطية والتعددية واالعتدال والتسامح

والجماعات واألحزاب في املنطقة، بما يخدم بناء مجتمعات ودول مدنية وديمقراطية قائمة على مبادئ حق تقرير املصير  

السيما الشعب   ،بما يساعد على نبذ العنف والتطرف، واملساهمة في إنجاز الشعوب لحقوقها السياسية واملدنيةو والحرية، 

 .الفلسطيني

يهدف املركز إلى مساعدة الكفاءات العلمية والبحثية في مجال العلوم اإلنسانية في تطوير مهاراتها وتنميتها، وتوفير الدعم  

ويسعى إلى فهم قضايا   ،السياس ي واألكاديمي للفلسطينيين، ورعاية الطاقات الثقافية، وتنمية املهارات السياسية لدى الشباب

 املجتمع املدني، وتمكين املرأة من خالل أدوات البحث العلمي في الحقول االجتماعية واإلنسانية والسياسية. 
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 مقدمة

مؤخرا، عادت إلى الواجهة القضييييييييييياة القدامة الجدادع، ولف مقانية القبليييييييييييناجاا ،      ارل ، لبمج جات 
المج وجات ، أصييييييدرت الالومة القبلييييييناجاة  راررا  مجم اليييييي اراد  ي  2020اإللييييييرا اباةط عف منبم اليا  

ا عبى  رار وزير الارب اإللرا ابف جاق الف  اجات،  مجم  صدار  ي    آجذاك  الزراعاة اإللرا اباة، وذلك ردر
المج وجات القبليييييييييناجاة إلى الخار ، عدا ع  و ه الييييييييي ارادلا ماباراط أعادت لذن القضييييييييياة إلى ا ذلا ، 

اا جاجار عبى  ارلات  "إلييييييييرا ا " أمواة المقاصيييييييية، ااجما اا جزت 2015الامالت ال ف جرت عف عا   
ااجما لددت  ا  ناع روا ب ألييير الايييهدا، مجها،   2018عبليييناجاة لالجضيييما  ا قا اات دولاة، وعف عا   

 ورّد اللبنة عباها  رع  ال ال  أمواة المقاصة إا لامبة دو  أي ا  ناعط

المقانية عف الخار  عقط، دو   اقاقها  لما أعادت لذن القضييييييييييياة الجقال القدا  اوة لييييييييييي ب ججا  امبة
لججا  مماث  عف الداخ  القبلييناجف، عمج جات اييرلات إلييرا اباة، مث  اييرلة  جوعا عبى ليي ا  المثاة، ما 

  زاة  غزو ا لواق القبلناجاة، ر   وجود  دا  مابف لها، لارلات الججادي والج ريجفط 

ج جات اإللييييرا اباة،  ما عاها مج جات المليييي ونجات، م   جا ل لذن الور ة ملييييملة مقانية القبلييييناجاا  لبم
الزاوي ا  القيياجوجايية واا  صييييييييييييييياداييةط  ييدرط الور يية مييدو إمليياجايية إ نيياة اإلنييار القيياجوجف الجييا   لبيال يية 
اا  صييييييييييييياداة مم ااا الة، والمو ه القاجوجف الدولف م  للذا امالت و رارات عبليييييييييييييناجاة عف ضيييييييييييييو، 

ع  ا نر القياجوجاية ا خروط عف الجياجيب اا  صييييييييييييييادي،  جيا ل الور ية الجيدوو اا قيا ايات الم  يادلية، عيدا 
جما  ا م  واإلملاجاة اا  صياداة لمث  لذن الامالت، عف    أ  اا  صياد القبليناجف لاط ملي قالر  ذا إ، وا 

ل  لال  صييياد اإلليييرا ابف  ايييل  أو  مخر، ا لييياما وأ  اليمبة الم داولة عف الليييوق القبليييناجف، لف الايييا
 اإللرا ابفط
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 لمحة عن ممارسة المقاطعة االقتصادية في السياق الدولي

عبى أجهييا عييي  إرادي ونوعف، لالم جيياع ع  ال ييياميي  مم جهيية مييا عبى مخ به  ُامل   يريه المقييانييية
المقانية إلى إاداث ضرر ا  صادي  الجهة المقاَنية م  أج  ال اثار الصيد، وم  نرف واادط و هدف  

عبى لييييييييييييييبولهياط و يد    البجو، إلى المقيانيية عف الييدايد م  الاياات مابايرا ودولايرا، مثي  امبية المقيانييات 
ال ف   يت ارلة الاقوق المدجاة لبلييييود عف الوااات الم ادع، عف خمليييياجاات وليييي اجاات القر  الماضييييف، 

المقيانيية الاهوداية لبمج جيات الجيازيية عف أورو يا عف ثالثاجايات القر  المياضييييييييييييييفط عقف المثياة ا وة،  و  بهيا
اجنبقيت اليدعوات لمقيانيية ايييييييييييييي لية الاياعالت عف ميداجية موج غومري عف وااية أا ياميا ا مريلاية، وذليك إثر 

قيدلا عف الااعبة نبب ليييييييادع  اضيييييييا، م  الليييييييادع "روزا  ارلط" ذات ا صيييييييوة اإلعريقاة، أ   قو  م  م
ا عباإ عف القاجو ، إا أ  اللييييييادع  ارلط رعضييييييتط  ل جبط ملاجها لكوجها  اضييييييا،، ولا  لذا مجصييييييوصيييييير

أله راكب م  أصيوة   40ولاجت لذن الاادثة ايراراعر ل د، امبة مقانية، ام دت عف أرجا، المداجة ل ايم  
وال ف أليييقرت ع  امالت مقانية أخرو، إعريقاة، ل  ليييم عاما  يد و ؤجن اجنال ة ارلة الاقوق المدجاة، 

اييييمبت اييييرلات  مارط اليجصييييرية ضييييد ذوي ا صييييوة اإلعريقاة، وصييييوار إلى ااع راف الرلييييمف  اقوق 
 ا مريلاا  م  أصوة إعريقاة،  ال  م لاو مم ال ا  و ارل ط

عمجيييذ أواخر أميييا عبى الصيييييييييييييييايييد اليييدولف، عليييا  مثييياة ججوب إعريقايييا لو ا  رز عف القر  المجصيييييييييييييير ط 
الخملييييييييياجاات، اجنبقت عدع امالت، أايييييييييهرلا ارلة مجالضييييييييية ا  ار هااد عف  ريناجاا، ال ف لدعت إلى 
مقانية الج ا  اليجصيييييييييييري الذي لا  ادار ججوب إعريقاا آجذاكط والييييييييييي ناعت لذن الامالت ااج قاة إلى 

( عا  1761  مرير القرار ر   ) المليي وو الدولف عف الليي اجاات، اا   امت الجمياة الياّمة لام  الم ادع
، والذي أليييط لججة مجالضييية ا  ار هاادط والييي مرت الامالت  ال وليييم عف الاج  والمنالب، ا ى 1962

 1اجضيمت لها الوااات الم ادع ا مريلاة عف مج صيه الثماجاجاات،  ليا ها الي ثمارا ها عف ججوب اعريقااط
جها، ج ا  القصيي  اليجصييري عف ججوب  واج هت لذن الامالت مم وصييوة الراا  جابلييو  ماجداال لبال ، وا 

 إعريقااط

(، أ رز أمثبة BDSوعف و  جا الاالف،  ي  ر امبة المقانية وليييييييييييييياب االيييييييييييييي ثمارات وعر  اليقو ات )
لمج مم المدجف امالت المقانية والييييييييييية ااج اييييييييييار، ااث اجنبقت الامبة   عال  م ات مؤلييييييييييلييييييييييات ا

،  مقانية "إليييييييييرا ا "، والدعوع إلى المايييييييييارلة عف المقانية عبى جمام ا صييييييييييدع،  القبليييييييييناجف ع  ال دة
د بوماليييارا وا  صيييادارا وعليييلريرا وأكادامارا وثقاعاراط وليييرعا  ما اج ايييرت الامبة عف أورو ا وأمريلا الايييمالاة 

https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Boycott
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نر، و صيييييّجه امبة المقانية لخنر ألييييياليييييف  ايييييل  مبقت لبج ر، مما جي  "إليييييرا ا "  دّق جا وط الخ
  ير  لإط و د اققت الامبة ججااات م قاو ة عف عدع مجااتط عيبى الصييييييييياد اا  صييييييييادي،  ليييييييي  ت 
الامبة  مقانية عدد م  المجالط والاييييرلات اليالماة، لب ضييييا م والاييييرلات اإللييييرا اباة، و ضييييغو  ل ارع 

عيا    -أايد أك ر خزاجيات ال قلار ا مريلاية- و يّدر مرلز راجيد عبى الاييييييييييييييرليات ال ف   ييامي  مم ااا الةط 
، أجإ إ  الييييي مرت امبة المقانية لياييييير ليييييجوات  ادمة، ع جها ليييييوف   لييييي ب  خليييييارع اا  صييييياد 2015

م  ألماة ذلك، عبى اع  ار أ  الجا ن المابف   ب   ال ي  مباار دوار أمريلفط ولك    47اإللرا ابف ليييييييييييييي 
مباار دوار، وأ  أي خلارات، وا   لاجت ل ارع، إا   390،  بغ اوالف 2019اإلجمالف ليييييييييي "إلرا ا " عا   

ا خناررا عبى "إلرا ا "ط إا أ  مقاربة ما اجري مم امبة المقان ية الججوب إعريقاة، أو أجها ا  ال   هدادر
امبة المقانية ال ف راعقت ارلة الاقوق المدجاة عف الوااات الم ادع،  ايار إلى أ  لذن الامالت   وليم 

 مث  لرع الثبن الم دارجةط 

اييداث لّزع عف وعف  ولييي  ا لمايية االيييييييييييييي را اجايية لهييذن الامبيية ومييا اراعقهييا، لف ا ثر اإلعالمف لهييا، وا 
مايييييييييييروع االييييييييييي يماري وااا الة اإلليييييييييييرا ابف وج ا  ا  ار ااد المقرو  عبى الاييييييييييييوب اوة اقاقة ال

القبلييناجاا ط عقد ججات "إلييرا ا " لييا قا عف  لييويا رواا ها المارعة ع  الصييراع إلى اليال  الغربف، لك  
امبة المقانية الاو  ُ ادث لزاٍت م كررع عف وعف الايييييييييييييييوب الغرباة، و جي  م  اييييييييييييييرعاة الماييييييييييييييروع 

ري و"إلييييرا ا " عبى الماكط وُاي  ر لذا اليام ، المارك ا لييييالييييف اليييي مرار الامبة و وليييييها االيييي يما
، ل ادث أثررا عبى الصياد الد بومالف واا  صادي واليللري، لما لا  الااة عف ججوب إعريقااط  مل ق الر

، المراح الر الف ا مريلف اللا ا، ااجما وعد  صريح  ارجف لاجدرزوعف لذا اللااق،  جدر اإلاارع إلى  
اقاف لاعة الملياعدات اليليلرية ال ف  قدمها الوااات الم ادع   قر  عقو ات ا  صياداة عبى "إليرا ا "، وا 

 عف اج هاكها لبقاجو  الدولفطلها، نالما ال مرت 

ور   أ  المقيانيية لف جز، م  مميارليييييييييييييية اا ال ي ار ع  الرأي، الملقوة دليييييييييييييي ورييرا عف مخ به دوة  
اا ااد ا وروبف وأمريلا الاييييييييييمالاة، إا أ  لذن الامالت  واجإ مااوات لالع دا، عبى لذا الاا،  قي  

اإلليييرا اباة عف  بك الدوة، مث   رار ال رلما  ا لماجف )ال وجدلييي اب(،  ربط امبة مقانية  ضيييغط البوباات 
"إلييييييييييرا ا "  مياداع الليييييييييياماةط لك  لذا ا مر ا اغار م  علرع أ  المقانية، ولف عي  نوعف ولييييييييييبمف، 

  مخ به ا ليالاب ملقولة دلي وريرا عف أ بب دليا ار اليال ، ومجها القاجو  ا لياليف اإلليرا ابف، ايمجها ايم
الليييييييبماة عف ال ي ار ع  الرأيط ولي   رار المالمة اليباا ال ريناجاة الم يبا    ناة مجم جايييييييانات امبة 

https://www.jpost.com/Business-and-Innovation/Study-Peace-would-boost-Israels-economy-123b-by-2024-405393
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/01/26/how-much-does-bds-threaten-israels-economy/
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-is-beating-bds-at-the-cost-of-its-own-democracy-1.6762211
https://www.timesofisrael.com/bernie-sanders-says-he-would-absolutely-mull-cutting-aid-to-leverage-israel/
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ط أما الججا  ا ك ر وا ل    دليييييي ورية  بك المااوات الراماة لجزع الاييييييرعاة عجإعد المقانية، ااييييييار إلى 
(، والذي أدا  2020اوجاو    11 هذا الخصييييييييييور علا   رار المالمة ا وروباة لاقوق اإلجلييييييييييا  مؤخرار )

 لييي ب دعو ه    2013عرجليييا  اج هاك ارية ال ي ار عجدما  امت  مااكمة جااييينا  مؤيدا  لقبلييينا  عا   
مقانية مج جات ملي وردع م  إليرا ا ، ااث اع  رت عرجليا ااجها أ  لذا القي  الذي  ا   إ الجاينا،  إلى

امث  جوعا م  ال مااز، لك  المالمة ا وروباة لاقوق اإلجلييييا ، وال ف ايد المها مبزما لك  دوة اا ااد 
ليياالييف والكقااف وي يبا  ملييملة ا وروبف، رأت  م  عي  المقانية والدعوع لها "اجدر  عف إنار ال ي ار ال

وأ نبت  ال الف اإلداجة القرجلييييياة لبجاييييينا،، وأكدت ايييييرعاة امالت المقانية مر  نة  المصيييييباة اليامة"، 
 إللرا ا ط

 

 تصادية بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"األطر القانونية الناظمة للعالقات االق

،    1993مم  و ام  قالمات أوليييييييييبو  ا   اادع مج مة ال ارير القبليييييييييناجاة والالومة اإلليييييييييرا اباة عا   
عف ميا ُعرف   1994ال وصيييييييييييييي  إلى عيدد م  ال قيالميات اوة اليال يات اا  صيييييييييييييياداية،   بورت عف الييا  

ليال ات اا  صييييييياداة، والذي لا  مباقا ا قاق  زع أريااط عف  ا قا اة  اريط، أو  رو ولوة  اريط اوة ا
لييييييييييييييجوات لما      5ا ليييييييييييييياط، لا  م  المق ر  أ   غنف ع رع ال رو ولوة، الق رع ااج قالاة ال ف مد ها 

اا قاق  ا  النرعا ، ولك  مم ال يثر الم كرر ليمباة اللييييييييييال ، اليييييييييي مر ال رو ولوة عف  جليييييييييياا اليال ة 
 اا  صاداةط 

ا  م  أ رز   يات ال رو ولوة،   ياة اا  صيييييييياد القبلييييييييناجف لال  صيييييييياد اإللييييييييرا ابف، م  خالة ا ااد ل
 ايييييرف عباإ "إليييييرا ا "، و ال الف ا قى اا  صييييياد القبليييييناجف  ا يرا لمليييييرا ابف عف  يامال إ مم  2جمرلف

ولاجت المجاات الليييت الر الييية ال ف الخار ، دو  لييياادع ذا اة  خولإ  ج ا  عال ا إ اا  صييياداة  مقردنط 
: الجمارك، والضييييرا ب، واليمالة، والزراعة، والصييييجاعة، والليييياااةط لما    اا قاق عبى ج مها ال رو ولوة

ا القبليييييناجاةط أما  ايييييم  الج ا  الضيييييري ف أ  الو  الايييييال  اإلليييييرا ابف، لو اليمبة الم داولة عف المجان
والجمرلف، عقد أ ر ال رو ولوة الج ا  الذي لا  لييييييييياريرا إ ا  ع رع الال  اليليييييييييلري اإلليييييييييرا ابف لبضيييييييييقة 
والقناع      ملاط اللبنة، أو ما لا  المى  ييييييي "اإلدارع المدجاة اإللرا اباة"، مم  ي  ال يداالت، مجها 

الجمارك، ولك  رييها ليايود لبقبليناجاا ، ا لبخزيجة اإلليرا اباة لما لا  أ  "إليرا ا " لي لي مر عف جمم  

https://www.middleeastmonitor.com/20200429-uk-supreme-court-rules-against-government-attempt-to-curb-bds/
https://www.middleeastmonitor.com/20200429-uk-supreme-court-rules-against-government-attempt-to-curb-bds/
https://www.middleeastmonitor.com/20200429-uk-supreme-court-rules-against-government-attempt-to-curb-bds/
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202756%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-202756%22]}
https://gisha.org/en-blog/2012/09/13/will-we-always-have-paris/
https://gisha.org/en-blog/2012/09/13/will-we-always-have-paris/
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عباإ الااة، و يدلا  قو  الليييييييييبنة  جمم الضيييييييييرا بط وعاما ا يبا  ضيييييييييري ة القامة المضييييييييياعة، ع   عبى 
 القبلناجاا  أ  اب زموا  الجل ة ال ف  قرضها "إلرا ا "ط 

 

 المقاطعة واالنفكاك من إسرائيلمدى قدرة االقتصاد الفلسطيني على 

، عبى ا  اع لييياالييية ُ قضيييف 1967دأ ت ليييبنات ااا الة اإلليييرا ابف مجذ اا اللها ل ا ف عبلييينا  عا   
إلى إخضييياع اليال ات اا  صييياداة الليييا دع عف الضيييقة الغرباة و ناع  زع، لال  صييياد اإلليييرا ابف،  ااث 

ع القبليناجاا ، إلى جاجب الوليا   اليليلرية وا مجاة اليه  عباها الي خدا  ور ة اا  صياد لوليابة إلخضيا
واللييييييييياالييييييييياةط ومجذ  و ام  رو ولوة  اريط، ججح ااا الة عف  اوير  ر  ال رو ولوة م  ا قاق جا   
لبيال ات اا  صيييييياداة لق رع اج قالاة، إلى  رو ولوة ماييييييرع  لليييييياالييييييات  لييييييبط ا  صييييييادي مارلييييييها عبى 

 اج ها، اليمر ااع راضف لال قاقط  القبلناجاا  عبى مدو عقدا ،  يد 

إضيياعة إلى ذلك،  يدو ال رو ولوة مهمة  ج ا  اليال ات اا  صيياداة  ا  ا راضييف القبلييناجاة وااا الة 
اإلليرا ابف إلى عر  ايل  اليال ات اا  صياداة الليا د داخ  ا راضيف القبليناجاةط عقد  نى ال رو ولوة 

ليييات اا  صييياداة وال جارية، والضيييرا ب، وليييااليييات االييي اراد، وال جوك الكثار م  الجواجب الم يبقة  اللييياا
وال مما ، والزراعة والماان، والنا ة وال  روةط وعبى الر   م  أ  اا قاق أ ر   ي  الاقوق اا  صييييييييييياداة 
جاييا، لييبنة الجقد، إا  ا ليياليياة لبقبلييناجاا ، لقر  الضييرا ب الم ااييرع، وال  ادة ال جاري مم الخار ، وا 
ا مايييييييييددع عبى إدارع اا  صييييييييياد القبليييييييييناجف داخبارا، و ايييييييييل  خار عاما ا يبا  ميدات  أجإ عرَ   اودر
الضرا ب و اصابها، والجمارك، واليمبة الماباة، واللانرع عبى مجانا الي ور، والموارد الن اياةط إضاعة 

ل ف لا  اق ر  أ   يالن ، وا2000إلى ذلك، ومجذ  اا  ااا الة   ينا  أعماة البججة المايييييييييييي رلة عا   
اليوا ا وااجاراعيات عف  ن اا ال رو ولوة، لّرط  يذليك ال ال  ا ايادي الجياجيب  ياليال يات اا  صيييييييييييييياداية 
 ا  النرعا ط وج اجة لذلك، عايي  ال رو ولوة عف  الييا  ا وضيياع اا  صيياداة عف ا راضييف القبلييناجاة، 

 بف، وم  ال لبط اا  صادي لالا الةط   وعزز م  ال  ياة القبلناجاة لال  صاد اإللرا ا

وقبل مناقشةةة مدى قدرة االقتصةةاد الفلسةةطيني على االنعتاق من قيد التالعية لالقتصةةاد اإلسةةرائيلي  ال بد 
من عرض أبرز مظاهر هذه التالعية  والتي تمثل معاناة يومية للفلسةةةةطينيين  ت إةةةةاا إلى معاناته  من 

 االحتالل نفسه.
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عر   رو ولوة  اريط اا  صيادي عبى الليبنة الونجاة القبليناجاة، مجموعة م   في الإةرائب: •
، وال ف 3القاود وال ر ا ات عاما اخر جلييب و اصييا  الضييرا ب، وخاصيية الضييرا ب  ار الم ااييرع

% م  إجمالف إارادات اللييييييييييبنةط عن قا لب رو ولوة،  قو  لييييييييييبنات ااا الة 80 قوق جليييييييييي  ها  
الليييبنة الونجاة القبليييناجاة،  ج ااة الضيييرا ب المقروضييية عبى االييي اراد، اإلليييرا ابف، وجاا ة ع   

وضيييري ة القامة المضييياعة، وضيييري ة الايييرا،، إضييياعة إلى ضيييري ة الدخ  المقروضييية عبى اليامبا  
والمليييييي ونجات اإللييييييرا اباة، ث   قو    اوي  لذن   1948القبلييييييناجاا  عف ا راضييييييف الما بة عا   

ط و يد آلاة عر  و اصييييا  الضييييرا ب لذن، م  أ رز جقا  ضيييييه الضييييرا ب وعا آلاة المقاصيييية
ال رو ولوة، وال ف او قها ااا الة عف إخضييياع اا  صييياد القبليييناجف، والييي غالة مواردن الذا اةط 
عم  جهة، ليييمح ال رو ولوة لبليييبنة القبليييناجاة  هامل ضييياا عقط عف عر  ميدات ضيييري اة 

اجما ربط أل  لذن الميدات   بك المقروضييييييية عف ملييييييي قبة   جاليييييييب مم درجة  نور اا  صييييييياد،  
اا  صيياد اإللييرا ابف، ااث ا هر لذا جبارا عف ضييري ة االيي اراد وضييري ة القامة المضيياعةط وم  
جهة ثاجاة،  ليمح لذن اللاة   ليرب جز، ل ار م  الضيرا ب القبليناجاة إلى الليبنات اإلليرا اباة 

لمليي وردع م  الخار  إلى المجانا القبلييناجاة، عبى ع ر عدع نرق، لي  أ رزلا إدخاة ال ضييا م ا
أجها  ضييييا م إلييييرا اباة المجاييييم، و ال الف عد  اليييي اقا ها لضييييري ة االيييي اراد، ولذلك إخقا، عوا ار 
المقاصية الخاصية  ضيري ة القامة المضياعة ع  الليبنة القبليناجاةط و د  ّدر مؤ مر ا م  الم ادع 

لمليييربة إلى ليييبنة ااا الة اإلليييرا ابف، والجاجمة ع  خب  آلاات لب جارع وال جماة،  امة ا مواة ا
ط ااييييييييل  لذا 2015مباو  دوار أمريلف عف عا     474المقاصيييييييية وال هرب الجمرلف،  مكثر م   

% م  الجيا ن المابف اإلجميالف 7ط3% م  إجميالف إارادات اللييييييييييييييبنية، وامثي  18الم بغ اوالف 
 4لاراضف القبلناجاة لجقط اليا ط

عبى الر   م   لييويا  رو ولوة  اريط عبى أجإ اييل  م  أاييلاة اا ااد  تجارة الخارجية:في ال •
الجمرلف، إا أ  ااا الة عن  مايييييييييييارلة الجاجب القبليييييييييييناجف عف  اداد ايييييييييييل  لذا اا ااد، 
د  ا قاق النرعا ، وجيبها  واليييييييي مثر  قر  ال يرعة الجمرلاة الموادع، وال ف م  المق ر  أ   ادق

 يرعة اإللييييييرا اباة عف مي   اللييييييبم، مما رعم م   كبقة المج جات القبلييييييناجاة، وأعقدلا مليييييياواة لب
القدرع عبى المجاعليية، ج اجة القجوع الك ارع  ا  اج  ولالباة اا  صييادا  القبلييناجف واإللييرا ابفط 
لى ا راضييييييييف  لما مارط ااا الة الليييييييياالييييييييات ال قااداة لير بة اجلييييييييااب اللييييييييبم واليمالة م  وا 

بليييييناجاة، ع ر اإل الق والاصيييييار الم كررط إضييييياعة إلى ذلك، وبدا م  الليييييما   ارية  جق  الق
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ال ضيييييييييييا م  ا  الضيييييييييييقة الغرباة و ناع  زع، عمد ااا الة إلى القصييييييييييي  الكام   اجهما، وعر   
ط أ قت الليياالييات اإللييرا اباة المج هجة عف المجاة 2007اصيياررا لامالر عبى  ناع  زع مجذ عا   

جة ار  ا  عالاة لب جارع الخارجاة القبليييييناجاة  اا  صييييياد اإلليييييرا ابفط عاليييييب  ااجات ال جاري در 
،  بغت جلييييي ة الواردات والصيييييادرات القبليييييناجاة م  دولة الجهاز المرلزي لماصيييييا، القبليييييناجف

لاهيييا عف عيييا   جميييالف 7ط83% و 3ط55، اوالف 2018ااا الة وا  % م  إجميييالف الواردات وا 
 الصادرات عبى ال والفط 

ارر ااا الة عبى اللييييييييما  ليدد مدروط م  اليماة القبلييييييييناجاا   اليم  داخ   في العمالة: •
ور ، لهدعا  ر الييييييييييا ، ا وة لو االيييييييييي قادع م  اجخقا  أج1948ا راضييييييييييف الما بة مجذ عا   

اليماة القبليييناجاا ، و ال الف  خقا   كالاه المج ن اإلليييرا ابف، والثاجف لو اإل قا، عبى ال ال  
 جز، مه  م  اليمالة القبليييييناجاة، الييييي خدامإ لمداع إضييييياعاة لب ال  عف اا  صييييياد القبليييييناجف، 

عدد وخاصيييية خالة ااج قاضييييات واله ات الاييييي اةط اقدر الجهاز المرلزي لماصييييا، القبلييييناجف  
، ااييييييلبو  اوالف 5ألقرا  133،  اوالف 2019القبلييييييناجاا  اليامبا  عف مجانا ااا الة عف عا   

% 35% م  إجمالف اليامبا  عف الضيييقة الغرباة لجقط اليا ، وُ ايييلّو  ُدخوة لؤا، ما اقارب 18
القوع م  دخوة جمام اليامبا   مجرط  ينف لذن الجليييييي ة المر قية مؤاييييييررا لامرا عبى مدو ار  ا  

الاييييييييرا اة عف ا راضييييييييف القبلييييييييناجاة  اليم  عف ا راضييييييييف الما بة، واج  ااخ الات ال ف م  
 الممل  أ  ال  ها  و ه  اوي  لذن الدخوة إلى اا  صاد القبلناجفط 

 االنفكاك االقتصادي عن االحتالل وأالعاده على االقتصاد الفلسطيني

، لييييييييبلييييييييبة م  اإلجرا،ات عبى نريا ااجقلاك ع  2019ا خذت اللييييييييبنة القبلييييييييناجاة مجذ أواخر عا   
اا  صيييييياد اإللييييييرا ابف، لا  أ رزلا مجم اليييييي اراد اليجوة والموااييييييف م  المربا  اإللييييييرا اباا ، وجق  مبه 
ال اواالت الن اة م  المليي اييقاات اإللييرا اباة إلى المليي اييقاات ا ردجاة والمصييرية، وال و ه ع  اليي اراد 

والخضييار والقواكإ اإللييرا اباةط لما دخبت اللييبنة القبلييناجاة عف مايياورات مم   الماان الميدجاة واليصييا ر
، ل ايث إملياجاية  ورييد مايييييييييييييي قيات جقناية مجهياط عف المقيا ي ، ردت  6عيدد م  اليدوة اليرباية، م   اجهيا اليراق

ومجةم  صيدار لذن ،  7ليبنات ااا الة  و ه إدخاة المج جات الزراعاة القبليناجاة إلى ا ليواق اإلليرا اباة
المج جات ع ر المواجئ اإللييييييرا اباة، ولو القرار الذي ما ل ث ااا الة أ   راجم ع   ن اقإ  يد ضييييييغو  

 دولاةط

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Main_Indicator_For_Trd_A.html
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لى تلك المرتقالة على األمد  الالنظر إلى الخطوات المتخذة حتى اآلن من قبل السةةةةةةةةلطة الفلسةةةةةةةةطينية  وا 
ا أن االنفكاك المخطو  يسةةةةةةتهدا التالعية التجاراة في المقا  األول  على أمل المتوسةةةةةةو  يبدو واإةةةةةةحك

تحقيق اسةتقالل اقتصةادي كامل في المسةتقبل. يبرر هذا التوجه هامل المناورة  الإةيق الطبيعة الحال  
المتةا  في مجةال حراةة اختيةار الشةةةةةةةةةركةاا التجةاراين بنةاا على بروتوكول الةاران. وتبرز هنةا ثال  نقةا  

 ا:رئيسة ال بد من التوقف عنده

لالا الة اإللييييييييييييرا ابف  اريا ااع  عف مجاة القاود واليرا ا  ال جارية ال ف امارلييييييييييييها  ا  الاا   •
والخر لك ح أي جمو ما م  لب جارع القبلييييييناجاة ا جاوز الاد الذي الييييييمح  إ ااا الةط م  لذن 

وما الممارلييات عبى ليي ا  المثاة، اصيير عمباات ال خبار الجمرلف  المخّبصييا  اإللييرا اباا ،  
الييييييييي   يإ لذا م  اضييييييييينرار ال جار القبليييييييييناجاا  لاللييييييييي اراد ع ر ال جار اإلليييييييييرا اباا   ل قادي 
اإلجرا،ات اإلدارية الميقدع وال كالاه المر قية، مما الييييمح   لييييرب جز، لا  م  واردات الجمارك 

لرا ابف إلى الجاجب اإللرا ابفط وم   بك الممارلات أاضا،  هاو ، إ  ل  ال   وانؤ، الجاجب اإل
عف اج قاة ال ضييييا م م  اللييييوق اإللييييرا ابف والمليييي ونجات إلى اللييييوق القبلييييناجف، دو  لييييجدات 
إث ات، مليي غبا  عد  وجود لييانرع عبلييناجاة اقاقاة عبى الميا رط و د  ّدر مؤ مر ا م  الم ادع 

  % م  مجم  الليبم ال ف  دخ30جلي ة لذن ال ضيا م  يييييييييييييييي    2013لب جارع وال جماة الصيادر عا   
اللييوق القبلييناجاةط  لييمح لذن الممارليية  وجود ناه والييم م  المج جات اإللييرا اباة عف اللييوق 

 القبلناجاة  مليار مجاعولة، مقارجة مم اللبم ال ف امل  ال ارادلا م  الخار ط
ا   دو علرع ااجقلاك ال جاري ع  اا  صييييييياد اإلليييييييرا ابف وا ياة إ  ل  اراعقها اجقلاك ا  صيييييييادي  •

ا لام ، و  لذا ا خار  ار ممل  عف ال روف الاالاةط إذ م  الصيب  صور إملاجاة الذلاب  يادر
عف  جوام الايرلا، ال جاريا ، عف الو ت الذي  م جم عاإ ال جوك اإلليرا اباة مجذ ليجوات ع   اوي  
عا   اليمبة م  الاييييال  اإللييييرا ابف لدو ال جوك القبلييييناجاة إلى عمالت أجج اة أخرو امل  أ  

   جوام مصيييادر الوارداتط  المث ،  كّ   مخرجات  رو ولوة  اريط الييي خدا  أدوات اللييياالييية  خد 
المالاة عف مجح الاواعز الضييري اة والجمرلاة، وعر  الميدات الضييري اة المال مة لهالباة ال جارع 
رد  القبلييييناجاة و نورلاط ُاضيييياف إلى ذلك، أ  اللييييانرع القبلييييناجاة المجقوصيييية عبى الادود والموا

 جي  ال ال    دعا اللييييييبم الر اليييييية ال ف اا اجها المج جو  القبلييييييناجاو   اد ااا الة، لالنا ة 
ا عف ا مد المج ورط  والماان والمارو ات، ولو ا مر الذي ا ا دو  غاارن واردر
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 صييييند  اإلجرا،ات القبلييييناجاة الم ق ية عف مجاة ااجقلاك ع  ااا الة  ضيييييه مروجة القاعدع  •
اجاة القبليييناجاة الماباة، وعد   در ها عبى ليييد القجوع الجاجمة ع  إاقاف الييي اراد المج جات اإلج 

ليييييي  اللييييييبنة القبلييييييناجاة  اإللييييييرا اباة ال ف ا وعر  دابها م  مج جات عبلييييييناجاة ماباة، إذ ل  ُ اة
ناجف الي غالة اليداد م  القرر ال ف ليجات لها خالة الق رع الماضياة ل جوام  اعدع اإلج ا  القبلي 

و قوي ها، ع ر  قدا  دع  اقاقف لبمج جا  الماباا ، ولبماياريم الصيغارع والم ولينةط عف المقا  ، 
    خصييار م الغ ل ارع م  الموازجة اللييجواة لدع  اإلجقاق ا مجف والمصييروعات اإلداريةط أعرزت  

ا عبلناجارا ضياقرا، و ار  ادر عبى مواجهة اجقلاك ا  صا  دي ما م طلذن اللاالات ا  صادر

 

 في ظل ذلك  ما إمكانية تعديل بروتوكول الاران أو االنسحاب منه وفق القانون الدولي؟

مجذ  و ايها،  يرضييييييت ا قا اة  اريط اج قادات اذعة، عبلييييييناجاة و ار عبلييييييناجاة  لوجها مجاازع  اييييييل  
، و مجيه  م   جا، ا لط صارخ ليي "إلرا ا "، ولوجها  ؤنر لمج ومة الهامجة اإللرا اباة عبى القبلناجاا 

الالزمة له  م  أج  ممارلييييييييييية اقه  عف  قرير المصيييييييييييار، وذلك عف      ياة اا  صييييييييييياد القبليييييييييييناجف 
ُ إ،  قم  ات الليانرع الم اايرع أو  ار  لمليرا ابف  قي  ا قا اة  اريط، ااث أ  واردا إ وصيادرا إ ومقاصيّ

 الم اارع لي "إلرا ا "، لما   ا ط

اط، ل    ملا  القبليناجاا  ااجليااب م  ا قا اة  اريطل لمجا ة عبى لذا ال لياؤة،  جا، عبى لذا ا لي 
اج غف الي اضيار  ي  الجصيور القاجوجاة، ال ف  ج   اليال ة القاجوجاة  ا  القوع القا مة  ااا الة، ولف 

ا قا اة   "إليييييرا ا "، وبا  الاييييييب الخاضيييييم لالا الة، ولو الاييييييب لقبليييييناجفط  جر الماّدع الليييييا ية م 
، عبى أجإ  اإلملا  ال وصييييييييييي  1949جاجاه الخاصييييييييييية  امااة الليييييييييييلا  المدجاا  عف االة الارب ليا   

ا قيا ايات خياصييييييييييييييية  ا   وع ااا الة واللييييييييييييييليا  الما با ، نيالميا ل   ج قر ليذن اا قيا ايات م  اقوق 
، أ  ا جازلوا ع  المدجاا ط و ضيييييياه المادع الثامجة، أجإ لاط لااييييييخار الماماا  )أي الايييييييب الما  (

اقو ه  ال ف  كقبها اا قا اة، لييييييييييوا، جز ارا أو لباراط وللذا، وعف ضييييييييييو، الماد ا  المذلور ا ، ع   ا قا اة 
 اريط، المق ر  أ   كو  مؤ  ة ليييييييييييييييييييييخمط لييييييجوات عقط،  ج قر م   درع القبلييييييناجاا  عبى ممارليييييية 

 ل  الن اياةط اقو ه ، ومجها اقه  عف  قرير المصار وعف اإلاراف عبى موارد 
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( و 53، ا  ا  أ  الميياد ا  )1969و ييالج ر لال قييا ايية م  مج ييار ا قييا ايية عااجييا لقيياجو  الميييالييدات ليييا  
ا   وضييييييييو  عبى أجإ لاط لال قا اة أ   ج هك " اعدع آمرع" م   واعد القاجو  64) ( م  ا قا اة عااجا  جصييييييييّ

إليييرا ا  عبى   ليييانرعلإط ومما ا ايييك عاإ، أ   الدولف، ليييوا، لاجت ليييا قة عبى  و ام اا قاق، أو ااقة  
( م  جقط 60موارد القبليييييناجاا  وال ال   ها امث  اج هاكا لقواعد آمرع عف القاجو  الدولفط لما أ  المادع )

اا قا اة،  جر عبى اا أي نرف أ  ا جإ إل ناة اا قا اة، عف ااة جقة  النرف الخر لها  ايييييييييييييل  
ة أكثر م  مرع، و اامها مجذ اليا   جولريط ولجا جليي ذلر اا جاز "   ينا    2000إلييرا ا "  مواة المقاصييّ

ا لال قا اة  اييييل  عم  البججة المؤ  ة ال ا ية لال قا اة، عضييييال ع  عدع اج هاكات أخرو،   وال ف  يجف جقةضيييير
 صارخ م  نرعها،  ما امجح اللبنة إملاجاة ااجلااب م  اا قا اةط

و جدر اإلايارع عف لذا الليااق، إلى أ  ا قا اة  اريط مر  نة  ا قاق أوليبو الذي ُأاية م اج هاكرا، وم  أ رز 
م الر ذلك، القاجو  الذي  لييييييى الالومة اإلليييييرا اباة ل مريرن عف الكجاليييييت، والذي اقضيييييف  ضييييي  أجزا، 

اقود إلى دلا  آخر عبى إملاجاة جق  ل ارع م  الضيقة الغرباة لبلياادع اإلليرا اباةط وعباإ، ع   لذا ا مر  
النرف القبلييييناجف ا قا اة  اريط ذا ها، لييييوا، ع ر ال الا  أو ااجليييياابط أما ع  إجرا،  يداالت عبى 
اا قا اة، ع   لذا عمبارا ا دو م  المل اا ، إذ أ  أي  يدا  عبى اا قا اة ا نّبب مواعقة النرف الخر، 

 ا  لثاررا م  الجقال لبقوة  مجإ ملييييي اا ، خصيييييوصيييييا عف    لذا الو ت ولو "إليييييرا ا "، ولذا أمر ا اا
 الذط  مارط عاإ إلرا ا  أاد أجواع الغنرلةط 

أما فيما يتعلق الالمقاطعة الجزئية للالإةائع اإلسةرائيلية  العيدا عن فكرة االنسةحاب من بروتوكول الاران 
 لرسمي والشعبي.ذاته  فهناك مستويان للنظر إلى هذه المسألة  هما المستوى ا

عبى المليييييييييي وو الرلييييييييييمف، ألزمت ا قا اة  اريط، وال ف    ال لييييييييييويا لها عبى أجها ا ااد جمرلف لجا ، 
،  ااث ا امل  لبليييييبنة عر  ماباةالقبليييييناجاا   ال يام  مم المج جات اإلليييييرا اباة عبى أجها مج جات  

مقاني ها، دو  اا قاق مم النرف ضيييييييرا ب إضييييييياعاة عباها، ولاط   ملاجها الييييييي ثجا، مج جات مياّجة، أو 
الخرط أما عبى الملييييييييييييي وو الايييييييييييييي ف، ع   المقانية، وال روين لها،  مث  جز،ا م  اا ال ي ار الملقوة 
دل وريرا  ي موان ، ولو جز، م  ممارلة الاا عف  قرير المصارط و د لا  لبمج مم المدجف القبلناجف 

(، أو الامالت المابايية الهييادعيية إلخال، BDSقييانييية )أثر ل ار عف لييذا المجيياة، لييييييييييييييوا، ع ر امبيية الم
 اللوق القبلناجاة م  المج جات اإللرا اباةط 
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 الخالصة: بين تكبيل الواقع وأفق االنعتاق

اج غف ال مكاد عبى أ  المقانية ال ف امارليييييها القبليييييناجاو  وداعمول ، لف منبب ألييييياليييييف أخال ف م  
ط لك  الاداث لجا ادور اوة المقانية الرلييييييماة، الم مثبة أج  الضييييييغط عبى "إلييييييرا ا " للييييييبنة اا الة

 اللييييييييبنة القبلييييييييناجاة، مم ا خذ  يا  ااع  ار   يات للذا  رار،  اجوجارا وليييييييياالييييييييارا وا  صييييييييادارا، عبى 
 القبلناجاا ط 

 اجوجارا،  دع  لذن الور ة الرأي القا    م  لبقبلييييييييييناجاا  الاا عف ااجلييييييييييااب م  ا قاق  اريط  صييييييييييورع 
جوجاة، و ال الف ااجقلاك ع  "إلييييييييييرا ا " ا  صيييييييييياداراط أما عاما ا يبا  المقانية الجز اة ل ي  المج جات  ا

اي  ر   -(ceteris paribusمم ث ات  ا ف اليوام   بغة اا  صييييييياداا  )- قرار رليييييييمف عبليييييييناجف، ع جإ  
ت القبليييناجاة واإلليييرا اباة دو  ا قاق اج هاكرا ا قا اة  اريط، لوجها ا قا را جمرلارا امجم ال مااز  ا  المج جا

  ينا  عم  البججة   2000مايييييي ركط ولك  مما ا وجب ااج  ان لإ، لو أ  "إلييييييرا ا "، مجذ أ   امت عا   
المؤ  ة ال ا ية لال قا اة، و ار ك ت اليداد م  ااج هاكات ، مما ادع  الرأي القا     ملا  ااجليييييييااب م  

 اا قا اة  ال  لبفط

م  وجهة ج ر ا  صييييياداة، عال ا دو ااجقلاك اا  صيييييادي القبليييييناجف ع  اا  صييييياد اإلليييييرا ابف، وا أما 
ا ى ااجقلاك ال جاري، مملجرا عف الو ت الاالف وعف    الماييييروع الليييياالييييف الرال  الذي    جان اللييييبنة 

لم مثبة  القدرع عبى  و اه القبليناجاةط إذ اق قد اا  صياد القبليناجف  ل  مقومات اللياادع اا  صياداة، وا
الليييييييااليييييييات المالاة، مث  عر  الضيييييييرا ب و اصيييييييابها، ومجح اإلعاجات وال اواالت، وال ال  عف عر  
ونبب اليمبة الونجاة، ل اقاا ا لداف اا  صييياداة المجايييودع، م  ميدات جمو و نالة و ضيييخ  و ارلاط 

ب مقومات دولة ذات ليييييييييياادع، إذ  ر  ط وم  جهة أخرو، ا امل   اقاا الليييييييييياادع اا  صيييييييييياداة مم  اا
الليياادع اا  صيياداة  اييل  ألييالييف،  قدرع الدولة عبى اا كار عر  الضييرا ب و اصييابها، وال ال  الكام  
عف الميا ر الادوداة وملييييييييييييارات ال جارع الداخباة، واللييييييييييييانرع الكامبة عبى الموارد الن اياة، والقدرع عبى 

ّ  ااداث  غاارات م    لذا الجوع، انبب  غارات  جاواة عف الليييييبنة القبليييييناجاة وعف اليال ة الييييي غاللهاط وا 
 القا مة مم ااا الةط 

 لبمة أخرو، ا ا دو م  الممل   اقاا اجقلاك ا  صيييييييييادي عيبف ع  اا  صييييييييياد اإلليييييييييرا ابف  ات  جود 
 أولييبوط رو ولوة  اريطط لذلك، ا امل   صييور  اقاا اليي قالة ا  صييادي اقاقف  اييرو  اا قاق ا  ، 

وعباإ، ا دو مهما لبليييييييبنة القبليييييييناجاة عاما  قلر  ااجقلاك اا  صيييييييادي ع  ااا الة، أ   درط اليودع 
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خنوات إلى الورا،، أي إلى الاالة ال ف الو  عاها الاييييييييييب  ات ااا الة الم ااييييييييير، و اما  إليييييييييرا ا  
اا قا اات ال ف  ك بها عف لذا   المليييؤولاة الكامبة ع  ا  صييياد الليييلا ، أو اليم  عبى ااجقلاك الكبف ع 

اللييييييااقط ولي  خنوع الر اط ع اط ا خارع   عال   وجإ اللييييييبنة لالجلييييييااب م  اا قا اات ااة  امت 
 إلرا ا   المضف  دما عف خنة الض ، امث  اجر ا لاط لذلك، م ى أخذ  يدا عمباارط
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لذا ال اث ج ا  جهد ما رك  ا  ال ااثا  مامد ا لدي والا  عمرا ط ا لدي لو  ااث دل وران عف  *  

عف ألماجاا، وااص  عبى   Ruhrا  صاداات الجزاعات الملباة  جامية  –درالات ال جماة اا  صاداة 
، 2011ألماجاا  ماجل ار ال اوات اا  صاداة عف المجنقة اليرباة م  جامية دماا وجامية ماربورب عف 

و د اارك عف اليداد م  الدرالات وال قارير ال اثاة الميدع م      لججة ا م  الم ادع اا  صاداة  
ط أما عمرا  عهو لا ب وجااط  اجوجف ااص  عبى ماجل ار عف  2016- 2013وااج ماعاة لغرب آلاا 

صات ل ا اة اوة القضااا الم يبقة  القاجو  الدولف اإلجلاجف واقوق اإلجلا ط ولو ال ب  اج  ا  ليدع مج
  القاجو  الدولف واللاالة الدولاة، لما أجإ مؤله ماارك لك اب، ولاقو   جار ل اٍب آخر  ري راط 

 


