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  منظمة التحرير الفلسطينيةيف  حديث صحايف ملدير الدائرة االقتصادية

  االقتصادية  التي قطعتها املفاوضاتبشأن املراحل 
  ]مقتطفات[ .الفلسطينية ـ اإلسرائيلية

  
  

  [.......]  
  هناك من يتهمك بأنك ربطت االقتصاد الفلسطيني بدورة االقتصاد اإلسرائيلي؟ ■  
خمسة وزراء يف إسرائيل يعارضون كل ما يجري يف هذه املفاوضات من بينهم  يكفي أن تعرف أن □  

هناك فهم عند عدد كبير أن هناك سوقاً إسرائيلية وسوقًا . وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة ووزير املواصالت
إن . ذلك فلسطينية، وفهمنا أن هذه سوق فلسطينية وأرض فلسطينية وسلطة فلسطينية حتدد مصاحلها وفق

حتى اآلن . اإلسرائيليين يعتقدون بأنهم يدفعون لنا مكرمات، يف حين أن كل ما نأخذه هو بمثابة استعادة حلقنا
وال يهمني أي . يف الطريق الصحيح الستعادة هذا االقتصاد الفلسطيني لكي نستطيع أن نديره نحن بأنفسنا نعمل

  .رائيلي، فكيف نربطه به؟ وليس العكسإن اقتصادنا هو من ضمن االقتصاد اإلس. كالم آخر
يف موضوع التجارة . عندما نأخذ سلطة إدارة ترخيص البنوك كفلسطينيين، فهذا يعني أننا نفك ارتباطنا  

طرحوا حرية تنقل . طرحوا جتارة حرة فرفضنا. طرح اإلسرائيليون يف البداية فكرة واحدة جمركية فرفضنا
وهذه الصيغة التي اتفقنا عليها يف النهاية هي حرية . ملرحلة تقتضي ذلكالبضائع فلم نقبل بذلك ألن طبيعة ا

إن احملاصيل الزراعية الفلسطينية احملرومة تماماً . تنقل البضائع ما بين الطرفين، لقد أمنت حرية تنقل البضائع
ية مستباحة ألية يف حين كانت السوق الفلسطين. من دخول السوق اإلسرائيلية أصبح من حقها أن تدخل هذه السوق

ألف طن من اخلضر  75إن هذا إجناز كبير سيقدره مزارعونا الذين كانوا يتلفون سنوياً . سلعة زراعية إسرائيلية
ونقل يل عن وزير الزراعة اإلسرائيلي قوله إن هذا . ألف طن من الفاكهة لعدم وجود أسواق تستوعبها 80وحوايل 

  .سرائيلياالتفاق سيقضي على اإلنتاج الزراعي اإل
إن طبيعة عملية الربط التجاري أخذت فلسفة جديدة، استندت على قاعدة التعامل باملثل واملساواة،   

لقد تم اإلقرار للمرة األوىل بحق الفلسطينيين يف أن يصدروا ويستوردوا من السوق . واالحترام املتبادل والتكافؤ
. بحت هناك للمرة األوىل تعرفة ودفتر جمركي فلسطينيانوبالتايل أص. العربية بالرسوم اجلمركية التي يحددونها

صحيح أن هذا األمر يقتصر على عدد من السلع باملطلق، لكنه يغطي غالبية السلع التي تنتج عربياً وحتى دولياً، 
  .وبالتايل شكل هذا مكسباً كبيراً جداً

  
ائيلية عليا تراقب وتسيطر على عندما تتكلم على بضائع حمددة، هذا يعني أنه ال تزال هناك يد إسر ■  
  نشاطكم؟

  .ما زال وسيبقى عدد من األصناف والسلع التي ال يمكن أن ننفرد بتحديدها □  
  [.......]  

  
  يقولون إن إسرائيل تتحكم بكل املسائل األساسية واملهمة؟" فتح"زمالء لك يف اللجنة املركزية حلركة  ■  
إنه حتكم مطلق، اآلن استعدنا استعادة . 1967منذ العام إنهم يتحكمون اليوم بكل شيء اقتصادي،  □  

القضية الثانية هي أننا اخترقنا احلاجز اجلمركي الكثيف والقوي املقام حول . كاملة حركة املال والنقد والبنوك

                                                 
 أبو عالء(يع أحمد قر.( 

 "وزير وقّع أبو عالء و 29/4/1994وبتاريخ . وقد أجرى احلديث زكي شهاب. 40ـ  38، ص 2/5/1994، 118، العدد )لندن" (الوسط
 .شوحاط، يف باريس اتفاقاً يحدد العالقات االقتصادية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيلاملال اإلسرائيلي، أبراهام 
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إن  .األرض احملتلة بتعرفة جمركية وقوائم ورسوم وسياسة استيراد وتصدير عربية فلسطينية وإسالمية وعاملية
  .ا حققنا يف مفاوضاتنا ستلمس آثاره يف األشهر املقبلة حين تبدأ حركة االستيراد الفلسطينيةم

  
  من سيتوىل استيفاء الرسوم اجلمركية؟ ■  
  .كل البضائع الفلسطينية ستدفع رسومها إىل السلطة الفلسطينية □  

  
  ماذا على الصعيد الصناعي؟ ■  
أن نرخص للمصانع التي نرى أنها مفيدة القتصادنا إن من حقنا تطوير الصناعة الفلسطينية و □  

يف النهاية يحدد كل طرف حركة البضائع وفق . ومستقبلنا، وأن نخطط لها ونحدد لها معاييرنا ومواصفاتها
يف  17ا ضريبة القيمة املضافة، فإن إسرائيل حتددها بـ أمّ. الضرائب املباشرة استعيدت كاملة. قوانينه اخلاصة

دولة يف العامل  120وهناك  .يف املئة 15حين قلنا إن الضريبة املضافة الفلسطينية ستكون بنسبة املئة، يف 
يف املئة، األمر الذي  2ويف إطار عملية التمايز حققنا الضريبة اخملفضة بنسبة . شرّعت استخدام هذه الضريبة

  .يوفر فارقاً يف أسعار السلع بين السوق الفلسطينية والسوق اإلسرائيلية
  

  تداولة بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وأريحا؟ما هي العملة امل ■  
  .الدينار األردين والشيكل واجلنيه املصري وكل العمالت الصعبة □  

  
  إىل متى سيستمر هذا الوضع؟ وهل ستصدرون عملة فلسطينية؟ ■  
لوحيدة خالل املرحلة يف املرحلة االنتقالية حتى لو أصدرنا عملة فلسطينية لن تكون العملة ا □  
  .االنتقالية

  
  ماذا عن اتفاقكم مع إسرائيل على وجود احتياط فلسطيني مايل يف البنك املركزي اإلسرائيلي؟ ■  
ال أريد أن أعلق على أخبار أكل . إنها إحدى الصيغ التي طرحها اإلسرائيليون ورفضناها رفضاً قاطعاً □  

إصدار جنيه فلسطيني مشابه للجنيه االسكتلندي بتغطية إسرائيلية كما  لقد طرح اإلسرائيليون علينا. عليها الزمن
قلنا لهم حين سنصدر عملة ستكون . هي التغطية الذهبية البريطانية للجنيه االسكتلندي، فرفضنا هذا العرض

  .مستقلة تصدرها السلطة الفلسطينية ومؤسسة النقد الفلسطينية وتغطيانها بالطريقة املناسبة
  

  بة إىل البنوك، قلت إنه ستكون هناك سيطرة فلسطينية كاملة، ماذا يعني ذلك؟بالنس ■  
ولذا علينا يف املرحلة املقبلة أن نتفاهم مع إخواننا يف . كل ما يتعلق بها أصبح من مسؤولياتنا □  

ذه العملية يف وستعمل اللجنة األردنية ـ الفلسطينية على تنظيم ه. املوضوع نحن نحتاج إىل األردن يف هذا. األردن
  .إن ما أخذناه من اإلسرائيليين سنتعاون مع األردنيين على تنظيمه. املرحلة االنتقالية

  
لكن األردن يعتبر أن االتفاقات الفلسطينية االقتصادية مع إسرائيل تمت على حسابه وعلى حساب  ■  

  دول عربية أُخرى؟
ين بالتشاور مع األردن وبما يخدم مصاحلنا نحن نعيد تنظيم شؤوننا بعد استعادتها من اإلسرائيلي □  

  .املشتركة، نحن نعتبر أن ما حصلنا عليه هو إعادة حق فلسطيني إىل دائرته العربية
  

  األردن يرى أن التفاهم الفلسطيني معه سيأتي بعد االنتهاء من اإلسرائيليين؟ ■  
ا يتعلق باملوضوع نحن ننسق مع األردن يف شكل دائم من خالل رسميين وخبراء يف كل م □  

  .االقتصادي
  

ما دمتم على هذا القدر الكبير من التفاهم مع اإلسرائيليين ملاذا أخرت املنظمة توقيع اتفاقها  ■  
  االقتصادي؟
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كان ثمة . كانت هناك بعض املشاكل يف الصياغة والبنود وكان هناك بعض املفاهيم غير الواضحة □  
وأصبح اإلسرائيليون . وأصررنا على أن يكون عملة متداولة. لة أم رسميةخالف مثالً هل يكون الشيكل عملة متداو

وهناك . متداوالن بين أيدي العرب يف الضفة الغربية وقطاع غزة هناك مليارا شيكل. أقرب إىل املوافقة على ذلك
مليون دوالر،  وجممل الناجت القومي، حوايل ثمانمئة. عدد من العمال العرب يف إسرائيل ويتقاضى راتبه بالشيكل

ومع إغالق الضفة وغزة تتراجع هذه النسبة، لكن هذا الوضع ال يعني أننا قادرون على التخلص . يدفع بالشيكل
خالل املرحلة املقبلة سنعمل على تنظيم عملية النقد وفق مصاحلنا ووفق خطتنا، سنحدد ماهية العملة . منه بقرار

  .التي ستكون متداولة
  [.......]  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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