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  انالمرآز الفلسطيني لحقوق اإلنس

  
 مـن قبــل  1995تأسـس فـي إبريـل    . مرآـز قـانوني فلـسطيني مـستقل ال يـستهدف الـربح، مقــره مدينـة غـزة        

ويعمـل المرآـز علـى      .  مجموعة من المحامين والناشطين المهتمين بأوضـاع حقـوق اإلنـسان فـي قطـاع غـزة                
دني فــي حمايــة واحتــرام حقــوق اإلنــسان ودعــم ســيادة القــانون وتنميــة مؤســسات ديمقراطيــة ومجتمــع مــ 

فلسطين طبقًا للمعايير والممارسات المقبولة دوليـًا، آمـا يعمـل علـى مـساندة حقـوق الـشعب الفلـسطيني                     
  .التي يقرها القانون الدولي

  
يتمتع المرآز الفلسطيني لحقـوق اإلنـسان بـصفة استـشارية خاصـة لـدى المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي           

 لهـا سـمعة     ليـة  دو وائز اإلنسان، حصل المرآز على جـ      ميدان حقوق وتقديرًا لجهوده في    .  التابع لألمم المتحدة  
  :مرموقة، وهم

  ).فرنسا (1996جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق اإلنسان للعام  �
 ).النمسا (2002جائزة برونو آرايسكي لإلنجازات المتميزة في ميدان حقوق اإلنسان للعام  �
  .     )بريطانيا( 2003للعام ) UNAIS(دة  المتحاألممجائزة منظمة الخدمات الدولية لرابطة  �
  

وتربط المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان شـبكة عالقـات واسـعة مـع منظمـات حقـوق اإلنـسان وغيرهـا مـن           
لحقـوق اإلنـسان،    وعربيـة    منظمات دولية    أربعوهو عضو في    .  ة أنحاء العالم  منظمات المجتمع المدني في آاف    

  :الدولية، وهي آل منلها حضورها وفاعليتها على الساحة 
  

  لجنة الحقوقيين الدولية) 1(
منظمة دولية غير حكومية مقرها جنيف في سويسرا، تكرس جهودها لتعزيز ومراقبة مبدأ سـيادة القـانون                 

وتتمتــع المنظمــة بالــصفة االستــشارية فــي آــل مــن  .  والحمايــة القانونيــة لحقــوق اإلنــسان فــي العــالم
خـاص بـاألمم المتحـدة، منظمـة اليونـسكو والمجلـس األوروبـي، ولهـا                المجلس االقتصادي واالجتماعي ال   

  .العديد من الفروع في أآثر من ستين بلدًا في العالم
  
  
  الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ) 2(

منظمة دولية غير حكومية مقرها باريس، تكرس نفسها للدفاع عن حقوق اإلنسان فـي العـالم آمـا هـي                    
 وتضم  1922تأسست الفيدرالية الدولية في العام      . 1948لمي لحقوق اإلنسان لعام     معرفة في اإلعالن العا   

  . منظمة في جميع أنحاء العالم89في عضويتها 
  
  
  الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان) 3(

شـبكة مـن منظمـات حقـوق اإلنـسان واألفـراد مــن الـشرق األوسـط وشـمال أفريقيـا واالتحـاد األوروبــي،            
وتهدف الشبكة إلى المساهمة فـي حمايـة مبـادئ حقـوق اإلنـسان بموجـب                .  1997تأسست في العام    

  .1995إعالن برشلونة في العام 
  

  
  )أيالك(مجموعة المساعدة القانونية الدولية ) 4(

وتضم في عـضويتها أآثـر    .  م األجسام القانونية الدولية، وتعنى بالتدريب القضائي والقانوني       واحدة من أه  
نقابة المحامين األمريكيـة؛ اتحـاد المحـامين العـرب؛          :  منظمة قانونية مرموقة في العالم، من بينها       30من  

 .مجلس نقابة المحامين إلنجلترا وويلز
  
  المنظمة العربية لحقوق اإلنسان) 5(

 آمنظمــة غيــر حكوميــة تهــدف إلــى العمــل علــى احتــرام وتعزيــز حقــوق اإلنــسان   1983ت عــام تأســس
والشعوب والحريات األساسية في الوطن العربي لجميـع المـواطنين واألشـخاص الموجـودين علـى أرضـه                 

ة وقعـت المنظمـة اتفاقيـ     .  طبقًا لما تضمنته اإلعالنات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقـوق اإلنـسان           
 .، وانتقل مقرها من ليماسول في قبرص إلى القاهرة2000مقر مع جمهورية مصر العربية في مايو 
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  ملخص التقرير

  
ى قطاع غزة،                            ي اإلسرائيلي فرضه عل يرصد هذا التقرير أثر سياسة الحصار واإلغالق الشامل، الذي أحكمت سلطات االحتالل الحرب

رة        ويتناول انعكاسات تلك السياسة على القطاعات االقتصا      .  على اقتصاد القطاع خالل عام آامل      دية المختلفة في القطاع، وذلك خالل الفت
اعي ضد                 .  14/6/2008 وحتى   15/6/2007من   اب الجم ويستعرض التقرير حجم التدمير الشامل والمنظم الذي أفضت إليه سياسة العق

ا                        ين صفوف الع ة ب ر والبطال دًا من الفق شهم، وخلفت مزي سبب   السكان المدنيين في قطاع غزة، الذين يحاربون في وسائل عي ه، ب ملين في
صادرات                                  واردات وال دفق الحر لل ع الت ابر ومن اجم عن استمرار إغالق المع صادية، والن ة مرافق القطاعات االقت ام لكاف التوقف شبه الت

  :وقد خلص التقرير إلى النتائج التالية.  الغزية من السلع والبضائع، بما في ذلك المواد األولية ونصف المصنعة
  
ذ              شكل قرار سلطات اال    • و    حتالل الحربي اإلسرائيلي القاضي بإحكام وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، من /  منتصف يوني

 .2000سبتمبر / ، ضربة قاضية القتصاد قطاع غزة، والذي يتعرض للتدمير المستمر منذ أيلول 2007حزيران 
ة لقطاعات        أحكمت السلطات الحربية المحتلة الخنق االقتصادي ومنعت على مدار العام دخ         • ام الالزم واد الخ ات من الم ة آمي ول أي

اء  شاءات والبن اع اإلن صيد أو قط ة وال صناعة، الزراع ة   .  ال المواد الغذائي اع ب داد القط ى إم ة عل ابر التجاري ل المع صر عم واقت
 .األساسية فقط، وفي نطاق محدود ال يلبي الحد األدنى من احتياجات السكان المدنيين

ات              ولم تسمح السلطات ال    • صدير آمي ضائع المنتجة في القطاع، باستثناء ت ة سلعة من الب صدير أي سها، بت محتلة، خالل الفترة نف
 .من المحصولين المعدين للتصدير% 10محدودة جدا من الزهور و التوت األرضي لم تتجاوز 

ى سكان القطاع                  • ة ال تفي           وبالتزامن مع إحكام وتشديد الحصار قلصت سلطات االحتالل واردات الوقود إل ة للغاي ات متدني ى آمي إل
سكان    سبتها   .  بأدنى احتياجات ال د بلغت ن زين  : وق سوالر  %6.5البن من احتياجات القطاع    % 37.6، وغاز الطهي   %23.1، ال

 .اليومية
ا لنحو                                • ة التي آانت تمنحه ضفة الغربي صاريح دخول إسرائيل وال اء سلطات االحتالل ت تعرض تجار القطاع النتكاسة جراء إلغ

 . تاجر من تجار القطاع، ما حرمهم من ممارسة أعمالهم التجارية ومتابعة مصالحهم التجارية خارج القطاع1000
د نحو         1000 ألغت السلطات المحتلة في منتصف العام الماضي التصاريح التي آانت منحتها لنحو              •  تاجر من القطاع، وأصدرت بع

ين            لكبار تجار القطاع، و    BCM بطاقة جديدة    200شهرين   ة التجار ب ل وحرآ ى تنق ترافق ذلك مع ازدياد العراقيل المفروضة عل
وجراء اآلليات الجديدة والقيود بالغة التعقيد، لم يتجاوز عدد التجار، والذين سمحت السلطات المحتلة لهم بالسفر          .  غزة والخارج 

 . تاجرًا يوميًا فقط20، "ايريز" عبر معبر بيت حانون 
ا             ،  21/6/2007آي للقطاع بتاريخ    منذ إلغاء الكود الجمر    • ى قطاع غزة، بم واردة إل ضائع ال ة الب منعت سلطات االحتالل إدخال آاف

ـ                              سلع األساسية، وحددتها ب ات محدودة من ال دخول آمي ا سمحت ب  أصناف   9في ذلك المواد الخام الالزمة لمصانع القطاع، فيم
 . ومشتقاتها

صناع • شآت ال ة المن ى إغالق آاف ك إل د أدى ذل ا لحقت خسائر فادحة بمزارعي وق ا خارج قطاع غزة، آم سوق إنتاجه ي ت ية الت
 .وصيادي القطاع

ى             1500ما تزال سلطات االحتالل تحتجز نحو        •  حاوية لتجار القطاع في الموانئ والمخازن اإلسرائيلية، وتحتوي هذه الحاويات عل
 . عدة أشهربضائع ومواد خام يحتاجها قطاع غزة، وهي غير موجودة في القطاع منذ

ر     • اء والتعمي شاءات والبن ك   . أدى منع دخول مواد البناء، بما فيها مواد الحصمة، الحديد واالسمنت إلى انهيار قطاع اإلن وجراء ذل
ى      120انخفض عدد شرآات المقاوالت العاملة في قطاع غزة من           سريح نحو        .   شرآات فقط    5 شرآة إل ى ت ك إل  42,000أدى ذل

 .فروع هذا القطاععامًال يعملون في آافة 
ام، نحو                       • ه خالل ع شائية المرتبطة ب صناعات اإلن اوالت، وال شاء والمق الي خسائر قطاع اإلن ون دوالر 58بلغ إجم وتوقف  .   ملي

 . مليون دوالر240العمل في مشاريع بناء وتطوير بنى تحتية بقيمة 
ع           مليون دوالر، بسبب توقف    110بلغت خسائر قطاع الصناعات الخشبية واألثاث        •  الورش عن اإلنتاج لعدم توفر المواد الخام ومن

ا صدير منتجاته ى إغالق نحو .  ت ك إل د أدى ذل سريح نحو 600وق م ت ا ت اث، فيم ا، 6600 ورشة ومصنع لألث املين فيه  من الع
 .خصوصا بعد نفاذ المواد الخام من القطاع ، ومنع استيراد بديال عنها

ن    • د ع ا يزي ة م اع الزراع سائر قط ت خ ا بلغ ول    100 آم ع دخ اتهم، ومن صدير منتج ن ت زارعين م ع الم سبب من ون دوالر ب  ملي
 .المستلزمات الالزمة للقطاع الزراعي

سريح نحو            624تعرض قطاع الخياطة لشلل آلي، وأغلقت        • م ت ا، وت ه     25000 مؤسسة أبوابه ون في انوا يعمل امًال آ ووصلت  .   ع
 .ر خالل العام مليون دوال30خسائر هذا القطاع جراء الحصار أآثر من 

ة      % 95توقف نشاط أآثر من      • من الورش والمنشات العاملة في قطاع الصناعات المعدنية بشكل آلي، فيما تقلصت الطاقة اإلنتاجي
اطلين عن                 6000وفقد نحو   %.  40منها إلى اقل من     % 5لنحو   ى صفوف الع شآت وانضموا إل  عامًال أماآن عملهم في تلك المن
 .العمل
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ا        تعرض قطاع الصنا   • ى                24عات الغذائية لخسائر بلغت قيمته ذا القطاع عل ة في ه درة المصانع العامل ون دوالر نتيجة عدم ق  ملي

الغ عددها       56وترتب على ذلك إغالق .  تصدير منتجاتها إلى الضفة الغربية   اقي المصانع الب  20 مصنعًا، وتم تقليص العمل في ب
 . عامًال فيه فرص عملهم2500 عامًال من بين نحو 1900قد نحو وف.  من طاقتها اإلنتاجية% 30مصنعًا إلى اقل من 

ك نقص شديد في احتياجات أسواق قطاع                 • تعرض مربو الدواجن والماشية إلى خسائر فادحة بسبب إغالق المعابر، ونجم عن ذل
 %.100وفي المقابل ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن إلى أآثر من .  غزة

ة         • سياحة والفندق ذي ضرب القطاع الموسم الماضي              تعرض قطاع ال ساد ال سبة إشغال    .  لخسائر فادحة نتيجة الك دنت ن  423وت
ذا القطاع      500 فندق سياحي إلى الصفر، وأدى ذلك إلى آساد في نشاط المطاعم، وانضمام نحو    12غرفة في    املين في ه  من الع

 . مليون دوالر44آما توقف العمل في مشاريع سياحية بقيمة .  إلى صفوف العاطلين عن العمل
ذها              • ة التي تنف ال التجاري ة األعم سبب توقف آاف ون دوالر، ب بلغت خسائر مكاتب الحج والسياحة خالل العام الماضي أآثر من ملي

ل من             . هذه الشرآات  واقتصر نشاطها على موسم الحج الذي تعتبر عائداته الربحية متواضعة، وقد بلغت خالل الموسم الماضي اق
 .اتمن المصروف% 25

ان نحو      • ى حرم صيد     3500أدى الحصار البحري المفروض على بحر غزة وتقليص الوقود إل ة ال وأدى .   صياد من ممارسة مهن
 .نقص المعدات والتجهيزات الالزمة للصيد إلى توقفهم آليًا عن العمل لفترات طويلة

امالت      % 40أدى الحصار المالي والتجاري  إلى تقليص عمل المؤسسات المالية إلى أقل من               • من طاقتها واقتصر عملها على المع
  . الداخلية، وتوقفت عن أداء مهامها الرئيسية التي تحقق لها األرباح الحقيقية

صادية                          • ة االقت ى مجمل البني ا عل ة ترآت آثاره ار    .  تعرضت المشاريع االستثمارية في قطاع غزة النتكاسة قوي ك اآلث دت تل وامت
ون دوالر في   250ة، وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة المشاريع االستثمارية، والتي بلغت نحو    لتطال معظم المشاريع االستثماري     ملي

 . ماليين دوالر بعد إحكام وتشديد الحصار10 إلى اقل من 2005العام 
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  اقتصاد يتدهور وحصار مستمر: تمهيد

  
حكم على قطاع غزة، والمتمثل بإغالق آافة المعابر التجارية،         يعيش االقتصاد الفلسطيني أزمة متفاقمة جراء استمرار فرض الحصار الم         

ك           .  2007يونيو  / ومعابر األفراد، منذ نحو عام آامل، وتحديدا في منتصف حزيران          ذ ذل غير أن استهداف االقتصاد الفلسطيني لم يبدأ من
رًا لإلجراءات                    دفا مباش ان ه دا في قطاع غزة، آ سطيني، وتحدي ذ تفجر انتفاضة        التاريخ، فاالقتصاد الفل سفية خاصة من  اإلسرائيلية التع

بتمبر  ي س نقلهم  .  2000األقصى ف ة ت سطينيين وحري دنيين الفل تهدفت  الم ودًا اس ة قي سلطات المحتل ة بفرض ال ك المرحل زت تل د تمي وق
ة، وعر               .  وحرآتهم ة شبه مغلق ضائع     فقد سعت إلى إبقاء آافة المعابر الخاصة بتنقل األشخاص، والمعابر التجاري راد والب ة األف قلت حرآ

ا استمرت في العمل                        وقطعت أوصال المدن، وترتب على ذلك تدهورا طال آافة قطاعات االقتصاد الفلسطيني، وأصابها بالضعف، لكنه
  .  2005المحدود حتى نهاية العام 

  
  خطوات متدحرجة: صار اقتصاد القطاعح
  

ام  ة الع ي بداي اس باألغل 2006وف ة حم وز حرآ داة ف ة   ، وغ شكيلها للحكوم سطيني، وت شريعي الفل س الت ات المجل ي انتخاب ة ف ة النيابي بي
سطينية                ة الفل ة االحتالل التعامل مع الحكوم العاشرة، بدأت األوضاع االقتصادية بالتدهور من جديد، وبوتيرة أسرع، نتيجة رفض حكوم

ا شدد             ستحقة، آم ابر قطاع غزة، وفرضت           التي شكلتها حرآة حماس، واحتجاز الضرائب الفلسطينية الم ة االحتالل إغالق مع ت حكوم
سطينية،          .  قيودا جديدة على حرآة األفراد والبضائع، من والى قطاع غزة          ة الفل آما ساهم رفض المجتمع الدولي أيضًا التعامل مع الحكوم

ذاك     سطيني آن صاد الفل دهور االقت ي ت سطينية ف سلطة الفل ة لل ة المقدم ساعدات المالي ف الم د.  ووق اء  وق ن الوف ا ع ى عجزه ك إل  أدى ذل
ر                            ام، والتي تعتب سديد رواتب موظفي القطاع الع ى ت ا عل بالتزاماتها المالية تجاه القطاع المصرفي، والقطاع الخاص، عالوة عن عجزه

  .  المصدر األساسي للدخل في القطاع، ومّسيرة لعجلة اقتصاده
  

اريخ    وقد انعكست هذه اإلجراءات مجتمعة، إضافة إلى تشديد إ     ابر القطاع بت سطينية      25/6/200غالق مع ة الفل ذ المقاوم اب تنفي ، في أعق
ام                               واد الخ ستهلكين، ونقص في الم دى الم ى تراجع الطلب ل ك إل صاد القطاع، وأدى ذل ك    .  لعملية آرم أبو سالم، سلبًا على اقت وجراء ذل

 احتياجات السوق الفلسطينية الداخلية، وتوقف التصدير لألسواق  تراجعت إنتاجية المشاريع االقتصادية بشكل عام، لعدم قدرتها على تلبية         
شغيل                   .  الخارجية وقد أدى ذلك إلى تراجع العوائد المادية، والسيولة لدى أصحاب المشاريع، خصوصا من العملة الصعبة، ما دفعهم إلى ت

  .  المشاريع بنسب متفاوتةمنشاتهم الصناعية بطاقة إنتاجية محدودة، واالستغناء عن األيدي العاملة في هذه 
  

صادية لقطاع غزة، الستمرار نفس اإلجراءات               2007ولم يغير تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة في مارس             األوضاع االقت
ة                    ذلك، استمرت أز      .  التي تستهدف اقتصاده، من تضييق على التجار، ومقاطعة متبعة ضده، سواء آانت إسرائيلية، أو دولي ة  ونتيجة ل م

ا عن العمل                 تثمارية، وتوقفه شاريع االس صادية، والم ر من المؤسسات االقت القطاعات االقتصادية بالتصاعد، ما أدى إلى تعطل عدد آبي
ى ى الحد األدن ا إل ة إنتاجه ا، وطاق اقي المؤسسات ساعات عمله ا خفضت ب ا، فيم ا آلي ها، .  توقف شاريع إفالس د من الم ا أعلنت العدي آم

  .سواقوانسحابها من األ
  

ل           ل مصانعهم، وتحوي ى نق وقد عمل بعض أصحاب المشاريع االقتصادية الكبيرة، خصوصًا تلك العاملة في مجالي األثاث والمالبس، عل
  .  استثماراتهم إلى دول أخرى مجاورة

  
    وتقنين تدفق السلع في أضيق نطاقالتجاريةتام للمعابر إغالق 

  
له،             ، وفي أعقاب سيطرة حر    2007ومنذ حزيران    آة حماس على قطاع غزة، توالت الضربات الموجهة إلى اقتصاد قطاع غزة بهدف ش

ه                     ا ل ي آفلته تماما آتوالي الضربات الموجهة إلى اإلنسان، وسلبته آافة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، الت
ة، ذات ال  دات الدولي ات والمعاه ق واالتفاقي ة المواثي سانآاف وق اإلن اريخ  .  صلة بحق داخلي بت سطيني ال ال الفل ال االقتت صاعد أعم ع ت فم

اريخ            10/6/2007 ى القطاع بت ة حماس عل ، أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي معابر قطاع غزة إغالقًا تاما، وفي أعقاب سيطرة حرآ
ك ال              15/6/2007 سير          ، أحكمت سلطات االحتالل إغالق وحصار القطاع، ومنعت بموجب ذل ة ل واد الالزم ة الم دفق الحر واآلمن لكاف ت

ى                                ام، عالوة عل واد الخ واع الم ة أن ات، وآاف رول والمحروق دادات البت تثمارية في قطاع غزة، آإم ة واالس صناعية واإلنتاجي العمليات ال
 من القطاع، بمن فيهم أولئك الذين        آما منعت خروج أي مدني فلسطيني       .رساالت األدوية والغذاء الالزم لتلبية احتياجات السكان المدنيين       

يحتاجون عالجا في الخارج، أو الطالب الملتحقين في جامعات أجنبية، أو المواطنين الفلسطينيين المقيمين في دول أخرى، وملتزمين في           
  . أيام سمحت السلطات اإلسرائيلية بمرور السلع األساسية إلى قطاع غزة بكميات محدودة10وبعد نحو .  العمل بها
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  الضربة القاضية القتصاد مترنح: إلغاء الكود الجمرآي

  
الكود الجمرآي لقطاع غزة                  21/6/2007وبتاريخ   اف التعامل ب رار        .  ، أصدرت الحكومة اإلسرائيلية قرارًا يقضي بإيق ذا الق اقم ه د ف وق

ي توقفت ع                      اد عدد المصانع الت ر في ازدي ى حد آبي ة    األوضاع االقتصادية في القطاع، وساهم إل ا اإلنتاجي ل، أو خفضت طاقته .  ن العم
تيراد والتصدير، التجارة          ( وبموجب هذا القرار حرم تجار القطاع من االستيراد والتصدير عبر الموانئ اإلسرائيلية               د لالس بيلهم الوحي س

ة توق                )الخارجية ا   ، وهو ما أدى إلى التوقف الكلي عن استيراد المنتجات األجنبية، وتصدير المنتجات المحلي ا تام ك        .  ف ى ذل د ترتب عل وق
د أدت                    الم، وق ان في الع سبوقة في أي مك ر م ستويات غي ى م نفاذ معظم أنواع البضائع من القطاع، وارتفاع  سقف أسعار المتوفر منها إل

ة  هذه األسباب مجتمعة إلى توقف العديد من المصانع عن العمل، خاصة مع نفاذ المواد الخام، أو ارتفاع أسعارها، بحيث أص                بحت العملي
  .اإلنتاجية غير مجدية اقتصاديا

   
رة للتجار،                  صاد القطاع، خسارة آبي ة القت ة ضربة قاضية موجه ر بمثاب ذي اعتب ود الجمرآي لقطاع غزة، وال وقد الحق قرار إلغاء الك

انو                وانئ، أوممن آ ذه الم ى ه ا إل ضائع في طريقه وانئ اإلسرائيلية، أو ب ضائع في الم م ب ى شراء     خصوصًا من آانت له دوا عل د تعاق ا ق
رار،                      .  بضائع أجنبية من الخارج    ذ إصدار الق وانئ اإلسرائيلية، من وقد احتجزت آل البضائع المستوردة على آود غزة الجمرآي في الم

تناسب  وفي حاالت قليلة تمكن بعض التجار على مدى العام المنصرم، من بيع بضائع لتجار في الضفة الغربية، بأسعار ال ت         .  وحتى اآلن 
ا                 .  وتكلفتها الحقيقية  رة منه ات آبي ى تلف آمي ضائع إل ا الب ي احتجزت فيه ا       .  آما أدى طول المدة الت ي سمح فيه ة الت وفي الحاالت القليل

ام                         واد الخ ضائع والم ة الب ع تكلف ا رف ة، وهو م ضفة الغربي بدخول السلع األساسية إلى القطاع، اضطر التجار لالستيراد عن طريق آود ال
رار   .   آبيرة، نتيجة دخولها الضفة الغربية، واجتيازها عشرات الحواجز اإلسرائيلية، حيث تلف جزء آبير منها   لدرجة ذا الق وقد أصاب ه

واق           ى األس دود إل صدير المح ف الت ا توق اع، فيم اجر القط ن مت ضائع م ذت الب ث نف ي، حي شكل آل زة ب اع غ ي قط ة ف ة التجاري الحرآ
  .ربية، نظرًا لتوقف منشات القطاع الصناعي عن التصنيع لنفاذ المواد الخاماإلسرائيلية، وأسواق الضفة الغ

  
وقد آان لهذا القرار، باإلضافة إلى إجراءات الخنق االقتصادي واالجتماعي على سكان القطاع، التي ترتبت على قرار اعتبار قطاع غزة     

ل،            ،  اثر آبير في تدمير مكونات االقتصا       19/09/2007آيان معادي بتاريخ     د المحلي للقطاع، التي باتت معظم قطاعاته متوقفة عن العم
  :وقد شهد القطاع جراء ذلك.  بسبب التوقف المستمر لحرآة الصادرات والواردات من وإلى القطاع

  
  .شلل آامل أصاب الحرآة التجارية في قطاع غزة

  
 . توقف آلي لمعظم المنشات الصناعية، وتقليص العمل في باقي المنشات

  
ة آالخضار                     حظ ة، والزراعي تيكية، الغذائي ا واألدوات البالس اث والموبيلي صناعية، آاألث صادرات ال ر آلي لصادرات القطاع، وخاصة ال

 .والفواآه والورد
  

 .نفاذ المواد الخام الالزمة للعديد من اإلعمال الصناعية والزراعية في قطاع غزة
  .ات الزراعية، ومنع دخول مواد ضرورية ألعمال الزراعةشلل آامل في قطاع الزراعة بسبب وقف تصدير المنتج -
ًا أن نحو                  - ية، علم سلع األساس واع محددة من ال ى أن صارها عل واردات القطاع، واقت من احتياجات أسواق    % 90توقف شبه آامل ل

 .القطاع تعتمد على االستيراد من الخارج
شم - ي ت سانية، الت واد اإلن د الم م سماح سلطات االحتالل بتوري ا آانت رغ ر أنه ة، غي ستلزمات الطبي ة والم ة واألدوي واد الغذائي ل الم

 .محدودة وتواجه إجراءات معقدة، ما اثر على جودتها، وعرضها للتلف في بعض األحيان، وترافق ذلك مع ارتفاع في أسعارها
ل سوى            - ًا، وبحيث ال تمث وع      تكريس واقع توريد تلك المواد اإلنسانية بكميات وأصناف محصورة تمام الزم لتجنب وق ى ال الحد األدن

 .آارثة إنسانية بين السكان
  

املين في                         دان آالف الع ا، نتيجة لفق وترتب على تردي األوضاع االقتصادية في قطاع غزة، فقدان آالف العائالت الفلسطينية مصدر دخله
اطل          ى صفوف الع م، وانضمامهم إل اآن عمله سبة     .  ين عن العمل  القطاعات االقتصادية المختلفة في قطاع غزة أم ك ارتفعت ن وجراء ذل

ى    ة           .  1ً %52العائالت الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر إل ام لكاف شلل شبه الت ة عن ال ة، والناجم ل زادت معدالت البطال وفي المقاب
  ين في معظم القطاعات وبات العديد من العامل.  2بين القوى البشرية العاملة في القطاع% 45القطاعات االقتصادية، إلى أآثر من 

  
  

                                                           
 .ئين الفلسطينيين وفقًا لتقديرات وآالة غوث وتشغيل الالج- 1
  . وفقا لنفس المصادر السابقة- 2
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ا، نظرا                       ة والصحية منه االقتصادية غير قادرين على تأمين احتياجاتهم وأفراد أسرهم لالحتياجات األساسية الضرورية، وخاصة الغذائي
  .لتدني أجورهم، بسبب الخسائر التي يعاني منها مشغليهم

  
ضائع      ومن ناحية ثانية، عانى سكان القطاع، وال يزالون، من ارتفاع آبي           سلع والب دادات ال ر في إم ر في أسعار السلع، نظرًا للنقص الخطي

سلع                   .  الضرورية، وخاصة السلع الغذائية واألدوية، ونفاذ العديد منها        ا في أسعار بعض ال ر ارتفاع ا التقري ي يغطيه وقد سجلت الفترة الت
  .  قبلإلى أآثر من خمسة أضعاف السعر الطبيعي، وبشكل لم تشهده أسواق القطاع من 

  
  مسيرة عام من اإلغالق المشدد: المعابر التجارية لقطاع غزة

  
اب                      5يوجد في قطاع غزة      ذ سياسة العق أداة لتنفي ستخدمها آ ة، وت  معابر تجارية، تسيطر عليها سلطات االحتالل اإلسرائيلي سيطرة آامل

ا     .  الجماعي ضد سكان القطاع    ى قط ل فرض الحصار عل و    وقد آان عمل هذه المعابر قب بعض الوضوح،    2007ع غزة في يوني سم ب  يت
واد                 " آارني"فمعبر المنطار    هو المعبر التجاري الرئيسي، ومعبر ناحل عوز مخصص لتوريد الوقود، ومعبر صوفا مخصص إلدخال م

ى أن    "آيرم شالوم"البناء والحصمة إلى قطاع غزة، بينما لم يكن معبر آرم أبو سالم          ان اقرب إل ة    ، مجهزًا للعمل، وآ يكون نقطة مراقب
شغيله    2005عسكرية، ومعبر رفح التجاري لم يعمل نهائيًا برغم نص تفاهمات المعابر الموقعة في نوفمبر                ى ت شديد      .   عل ام وت د إحك وبع

ة         ًا،       .  الحصار على القطاع، أغلقت سلطات االحتالل جميع معابر قطاع غزة بشكل آلي ولفترات طويل شغيل بعضها جزئي دأت في ت م ب ث
د   9دثت تغييرًا في آلية عملها، ليتسنى إدخال آميات محدودة من السلع األساسية، والتي حددتها بـ    وأح ا بع  مواد فقط ومشتقاتها، زادت فيم

ى  صل إل دريجيا لت لعة12ت ار .  3 س ر المنط ارني" معب دة،    " آ ام متباع ى أي ًا عل تح جزئي اع، وف ام صادرات القط ا أم ا آلي ق إغالق أغل
ى القطاع          ولساعات محدودة    ط إل الوقود، ولكن                      .  ، إلدخال القمح واألعالف فق د قطاع غزة ب ر ناحل عوز لتوري ا استمر عمل معب بينم

ط إلدخال                .  بوتيرة بطيئة إلدخال آميات مقلصة     ستعمل فق ى القطاع، وي اء إل واد البن ًا إلدخال الحصمة وم معبر صوفا لم يعد يعمل نهائي
ات محدودة من المساعدات                  األصناف التي تسمح سلطات االحتالل       ين، وآمي إلى قطاع غزة، خصوصًا المواد الغذائية لصالح تجار محلي

الم       .  اإلنسانية المقدمة لسكان القطاع    الوم   " أما معبر آرم أبو س رم ش ر صوفا، حيث                   "آي د إغالق معب ساعات محدودة، عن شغله ل تم ت ، ف
م     سمح بدخول المساعدات اإلنسانية المقدمة إلى القطاع، بين       ًا، ول ابر مغلق ة المع ما بقي معبر رفح التجاري، الذي لم يتم تشغيله وفقا التفاقي

  .   يحدث أي تغيير بخصوصه
  

  "آارني" معبر المنطار 
  

ة                              واردات التجاري صادرات وال ة ال ة غزة، وهو مخصص لحرآ ع شرق مدين سي في قطاع غزة، ويق ر التجاري الرئي د  .  وهو المعب وق
رة اإلغالق بصورة مضطردة         عمدت سلطات االحتالل     دت وتي ة، وتزاي رات متفرق إلى إغالق المعبر منذ بداية انتفاضة األقصى على فت

ت رور الوق ع م ام .  م ي الع شهد   2006فف ان ي ر آ ي للمعب تح الجزئ ام الف ي أي بقته، وف ي س وام الت اق األع ررا ف ا متك ر إغالق هد المعب  ش
ام       .  طاع أو تصديرها للخارج   إجراءات  معقدة لتوريد البضائع إلى أسواق الق        ا، أي    152، 2006وقد أغلق المعبر في الع ا آلي ا إغالق  يوم

ذلك يكون عدد      .  من أيام العام  % 58.4 يوما، أي بنسبة     213من إجمالي أيام العام، وفتح جزئيا خالل نفس العام          % 41.6بنسبه بلغت    وب
  .  جميع األعوام السابقة، ومنذ إقامته اإلغالق في قد فاق أيام 2006أيام إغالق المعبر في العام 

  
اريخ    2007واستمر عمل المعبر على نفس الوتيرة في النصف األول من عام       ا بت ا آلي ام صادرات   13/6/2007، إلى أن أغلق إغالق ، أم

ة                   دودة وساعات محدودة إلدخال سلع معين ام مع د شكل   .  وواردات القطاع من السلع التجارية، باستثناء فتحه ألي ذه    وق ر به إغالق المعب
ه        .  الصورة أعلى نسبة إغالق منذ إقامته وتشغيله، سواء آليًا أو جزئياً        ي ل ام اإلغالق الكل غ عدد أي د بل ام اإلغالق     309فق ام، وعدد أي  أي

ي  ًا56الجزئ د بلغت  .   يوم ي ق ام اإلغالق الكل سبة أي ون ن ذلك تك ام % 84.6وب ام الع دد أي الي ع ن إجم س2007م ا بلغت ن ام ، فيم بة أي
فقد سمحت السلطات الحربية المحتلة بتشغيل المعبر بوتيرة عالية خالل النصف األول           .  من إجمالي عدد األيام   % 15.4اإلغالق الجزئي   

ام  ن الع ران    2007م صف حزي د من ا بع ه آلي ت إغالق ا أحكم ر أنه ح     / ، غي ن القم دودة م ات مح رور آمي وى بم سمح س م ت و، ول يوني
  . واألعالف

                                                           
ام،           :  حددت سلطات االحتالل المواد التي يسمح بدخولها إلى القطاع بتسعة مواد أساسية هي              - 3 ام، زيت الطع ح الطع شتقاته، األرز، مل سكر، الحليب وم دقيق، ال ال

  . عالف ومواد التنظيف، األالفواآهالمجمدات، األدوية والمستلزمات الطبية، ثم سمحت بدخول 
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  "آارني" يبين فروق العمل قبل وبعد تشديد إغالق معبر المنطار  )  1 (جدول 

  
  أيام فتح المعبر  أيام اإلغالق الجزئي  أيام اإلغالق الكلي  عدد األيام  الفترة

1/1-12/6/2007  164) 100(%  23)14(%  16)9,75(%  125)76,25          (%
13/6-31/12/2007 202)100(%  165)81.7(%  37) 18.3( %  00)00( %  
1/1-12/6/2008  164)100(%  130)79(%  34) 20(%  00)00(%  

  
  "آارني" يوضح فروق العمل قبل وبعد تشديد إغالق معبر المنطار   )1( شكل 
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أيام اإلغالق الكلي أيام اإلغالق الجزئي أيام فتح المعبر
  

  
 منذ تشديد إغالق المعابر ، وحتى إصدار هذا التقرير استمر إغالق المعبر، وسمح بفتحه وفق اآللية المتبعة2008ومنذ بداية العام الحالي    

فقد بلغ عدد أيام اإلغالق الكلي    .   إلدخال آميات محدودة من القمح واألعالف      محدودة،، أي فتحه أليام معدودة ولساعات       2007في يونيو   
 نسبة أيام اإلغالق     أي بلغت .   يوماً 34 يوما، فيما فتح جزئيا لمدة       130، وحتى نهاية حزيران من نفس العام        2008للمعبر منذ بداية العام     

  %.21من إجمالي أيام الفترة، فيما بلغت نسبة أيام اإلغالق الجزئي % 79الكلي 
  

سمح سوى بمرور واردات                     وخالل الفترة التي سمحت    م ت ساعات محدودة، ل ر ل شغيل المعب  سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي فيها بت
دنيين                وقد أدى ذلك، و   .  من حبوب القمح، الدقيق واألعالف     سكان الم اة ال .  ال يزال، إلى شل الحرآة التجارية في قطاع غزة، مثلما شل حي

رة     .وال يزال القطاع بأآمله يتعرض إلى أزمة إنسانية واقتصادية، يخشى من نتائجها على حياة سكانها        ة خطي ضًا أزم  وقد شهد القطاع أي
دقيق،         نتيجة لنفاذ المواد الخام الالزمة لتشغيل مصانع القطاع، عال         ان، ال وة على النقص الخطير في المواد الغذائية األساسية، خاصة األلب

  .  األدوية وبودرة حليب األطفال، ما أثار أزمة لدى السكان خلفت أعباًء إضافية عليهم
  

ار               اء وقطع غي زة   آما اختفت من أسواق القطاع مئات السلع والبضائع األخرى، الالزمة في آافة القطاعات، آمواد البن سيارات واألجه  ال
ساد               .  االلكترونية وقطع غيارها، واألخشاب واألثاث     ود والك ة من الرآ ى حال ه    .  ونتيجة لذلك تعرضت أسواق القطاع إل وفي الوقت ذات

ود، والمالبس            شهد قطاع غزة موجة خيالية من ارتفاع األسعار، وصلت إلى خمسة أضعاف لبعض أنواع السلع، آمواد البناء، أنواع الوق
ر                        .  بأنواعها ى حد غي ى القطاع إل ا إل ات محدودة منه آما ارتفعت أيضًا أسعار السلع األساسية، التي تسمح سلطات االحتالل بإدخال آمي

  .  مسبوق، نظرًا لقلة المعروض منها، وزيادة الطلب عليها
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  معبر ناحل عوز

  
از             ود والغ د استخدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلية           يقع المعبر المخصص لواردات القطاع من المحروقات والوق ة غزة، وق شرق مدين

ضها عدة مرات                ه، وتخفي ة عمل المعبر للضغط على السكان المدنيين في قطاع غزة منذ بداية انتفاضة األقصى، وعمدت إلى تقليص طاق
رة إغال       .  على مدى سنوات االنتفاضة    سطينية العاشرة ازدادت وتي ة الفل ه      ومنذ تشكيل حماس الحكوم ام إغالق ر، ووصل عدد أي ق المعب

ام      .  من أيام العام  % 17.8 يوما إغالقا آليا، بنسبة مئوية       65 إلى   2006خالل العام    ى  2007وارتفع عدد أيام إغالق المعبر في الع  92 إل
م في   غي .2008من أيام العام، واستمر عمله على نفس الوتيرة خالل النصف األول من العام           % 25,2يوما أي ما نسبته      ر أن العامل المه

د لجأت سلطات االحتالل     .  هذا المعبر هو طاقة عمله، وآميات الوقود التي تسمح سلطات االحتالل بدخولها من خالله إلى قطاع غزة           فق
ى الق                            دخولها إل سمح ب ي ت ود الت ات الوق ى أن غدت آمي دريجيًا، إل طاع، ال   الحربي اإلسرائيلي إلى تقليص آميات الوقود الواردة للقطاع ت

  . تلبي الحد األدنى من احتياجات السكان
  

ه،                       25/7/2007وبتاريخ   واردة إلي ود ال دادت الوق ، وفي إطار فرض سلطات االحتالل قيودا جديدة إلحكام حصار قطاع غزة، قلصت ام
وا        .والتي لم تكن تلبي الحد األدنى من احتياجات سكان القطاع      ومي ل دل الي ان المع رار آ ذ الق ل تنفي سوالر      فقب ادة ال ردات القطاع من م

ى   333.000 صل إل ا لت واردات منه رار انخفضت ال ق الق د تطبي ر، وبع اض بلغت  170.000 لت سبة انخف ط، أي بن ر فق ا  %. 49 لت آم
ل انخفضت     %.40 لتر، أي بنسبة انخفاض بلغت 46.000 لتر يوميًا إلى   76.000انخفضت واردات القطاع من البنزين من         وفي المقاب

ا  %18.6 لتر، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 366.000 لتر يوميًا إلى 450.000ات محطة توليد الكهرباء من وقود الطاقة من    وارد ، فيم
  %.27زادت واردات القطاع من الغاز بنسبة 

  
ا لتص             24/1/2008وبتاريخ   ى القطاع يومي دخولها إل سمح ب ي ت ات الت ات المحروق  12.000بح  قلصت سلطات االحتالل مرة أخرى آمي

سبة           197.000فقط من احتياجات القطاع، و     % 10لترًا من البنزين، أي بنسبة       سوالر، أي بن رًا من ال ه،     % 56 لت ًا   255من احتياجات  طن
سبة    از، أي بن ه و  % 72من الغ ة 386.000من احتياجات ود لمحطة الطاق ى من االحتياجات     . وق ي الحد األدن ات ال تلب ذه الكمي  والن ه

  . كان القطاع، بدأت بعض محطات الوقود وتعبئة الغاز في إغالق أبوابها أمام المواطنيناألساسية لس

 عقدت المحكمة 27/1/2008ولم تدخر سلطات االحتالل اإلسرائيلي جهدًا في تنفيذ قراراتها الجائرة ضد سكان القطاع المدنيين، فبتاريخ 
لذي آانت قد رفعته منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية والفلسطينية إلصدار أمر العليا اإلسرائيلية جلسة استماع على خلفية االلتماس، ا

 وقد رآز رد سلطات االحتالل في المداخلة التي تقدم فيها  .احترازي يمنع تلك السلطات من تقليص تزويد القطاع بالوقود والكهرباء
، وفي سابقة خطيرة، صادقت المحكمة العليا 30/01/2008ريخ محاميها على الجوانب األمنية، وتجاهلت االحتياجات اإلنسانية، وبتا

 وقد  .اإلسرائيلية على قرار سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، بتقليص إمدادات القطاع من الوقود والمحروقات والطاقة الكهربائية
نفيذية ضد السكان المدنيين في القطاع، ورغم جاء هذا القرار ليضفي شرعية قانونية، ويضفي غطاًء على ممارسات السلطات المحتلة الت

 وقد جاء هذا القرار ليرفض االلتماس، والذي آانت  .تناقضه الواضح مع قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
ة قرارها بتقليص إمدادات القطاع بالوقود منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية والفلسطينية قد تقدمت به لمنع تنفيذ السلطات الحربية المحتل

   .28/11/20074والكهرباء بتاريخ 

  

                                                           
  .29/11/2008 لمزيد من المعلومات حول الموضوع ارجع لبيان المرآز بتاريخ - 4
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  التقليص التدريجي لكميات الوقود الواردة للقطاع خالل عام من الحصار ) 2( جدول 

  
  )طن( غاز  سوالر  بنزين  تاريخ التقليص

  350  350,000  120,000  االحتياجات اليومية
ورادات المحروقات قبل 

25/10/2007  
76,000  330,000  350  

نسبة الواردات إلى االحتياجات 
  اليومية 

63.4%  94.3%  100%  

واردات المحروقات بعد 
25/10/2007  

46,000  170,000  255  

نسبة الواردات إلى االحتياجات 
  اليومية

38.4%  48.6%  72.9%  

للواردات خالل  المعدل اليومي
  2007نوفمبر 

25,000  90,000  100  

ات إلى االحتياجات نسبة الوارد
  اليومية

20.9%  25.8%  28.6%  

المعدل اليومي للواردات خالل 
  2008النصف األول 

7,800  80,700  131,6  

نسبة الواردات إلى االحتياجات 
  اليومية

6.5%  23.1%  37.6%  

  
  يوضح التقليص التدريجي لكميات الوقود الواردة للقطاع خالل عام من الحصار )2( شكل 
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بنزين سوالر غاز( طن)
  

  
ي                                    وتسبب ت  رة الت دة مرات خالل الفت ود في القطاع لع ات من معظم محطات الوق اذ المحروق واردة القطاع في نف ود ال قليص آميات الوق

ة،        .  يغطيها التقرير  ا اإلنتاجي ي تعمل بجزء محدود من طاقته وادي ذلك إلى شل عجلة االقتصاد في قطاع غزة، حيث توقفت المصانع الت
ا      .  قتصر عمل المحالت التجارية على ساعات النهار      وتوقفت المخابز عن العمل، وا     سير، م سيارات عن ال ات وال آما توقفت آالف المرآب

ة          ا من                             .أدى إلى شلل حرآة المواصالت الخاصة والعام سبب نقص مخزونه ا ب ل من طاقته اء تعمل بأق د الكهرب زال محطة تولي ا ت  وم
از، خال             .  الوقود دادات القطاع من الغ ع                      آما أدى تقليص إم ة والتوزي ر في محطات التعبئ ى نقص آبي ر، إل ا التقري ي يغطيه رة الت . ل الفت

ي     زة ال تلب ت قطاع غ ي دخل از الت ات الغ ث أن آمي از، حي ار دخول الغ ي المحطات بانتظ ة ف ك االسطوانات الفارغ راء ذل وتكدست ج
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الهم        . االحتياجات األساسية للسكان   ة         وقد اضطر موزعي الغاز إلى التوقف عن أعم از في محطات التعبئ اذ مخزون الغ ام، لنف معظم األي
ام للحصول                  .  والتوزيع الرئيسية  وقد خلف ذلك، وال يزال معاناة شديدة للسكان، حيث يضطرهم ذلك إلى الوقوف في طوابير طويلة عدة أي

  ).نصف اسطوانة عادية( آيلو جرام من الغاز 6على 
  

غ نحو     جدير بالذآر أن االحتياجات اليومية الالزم      ًا،     350000ة لسكان القطاع من المحروقات والغاز تبل سوالر يومي ر من ال  120000 لت
ق شرآة       وقد آانت   . طن من الغاز المنزلي يومياً     350لتر من البنزين يوميًا و        المحروقات والغاز المنزلي، الواردة إلى القطاع عن طري

  . ياجات السكان الحيوية تلبي احت25/10/2007دور ألون اإلسرائيلية قبل تاريخ 
  

  معبر صوفا التجاري
  

ران          . يقع شرقي مدينة رفح، وهو مخصص لتزويد القطاع بمادة الحصمة ومواد البناء            ذ منتصف حزي ر من ا     2007أغلق المعب ا آلي ، إغالق
    .ية أمام واردات القطاع من الحصمة ومواد البناء، فيما فتح جزئيا لمدة إلدخال المساعدات والمعونات الغذائ

  
اريخ  ن    15/6/2007فبت ة م اع أي آمي دخل القط م ي وم ل ك الي ذ ذل ادة الحصمة، ومن اع بم د القط د المخصص لتزوي ر الوحي ق المعب ، أغل

ة               .  الحصمة أو مواد البناء    . ويتم فتح هذا المعبر جزئيا إلدخال المساعدات والمعونات الغذائية، والسلع األساسية، خصوصا الدقيق و األدوي
   ).آارني(بأن هذه المواد آانت تدخل في العادة من معبر المنطارعلمًا 

  
ذ عشرات                           ا أعاق تنفي ل، م شكل آام ادة االسمنت من أسواق القطاع ب ية، وخاصة م اء األساس واد البن اذ م ى نف ر إل وقد أدى إغالق المعب

ا عن              .شائية ومشاريع اإلسكان   فيما توقف العمل في العديد من المشاريع اإلن         .المشاريع االقتصادية، والتطويرية   ا تام ك توقف د خلف ذل  وق
ل  % 40العمل في تلك القطاعات، وتعطل آالف العاملين فيها، ما رفع نسبة العاطلين عن العمل، والمرتفعة أصًال، والتي آانت تتجاوز                       قب

    .5تشديد إجراءات حصار القطاع
  

  التجاري" آرم أبو سالم" معبر آيرم شالوم 
  

سبب                               يستخدم المع  ين، ب ة لتجار القطاع المحلي سلع الغذائي ر إلدخال ال ستخدم المعب ا ي ى قطاع غزة، آم سانية إل بر إلدخال المساعدات اإلن
د لقطاع غزة المنطار  ر المنطار التجاري الوحي تمرار إغالق المعب ارني"اس ادة  ".آ رائيلية قامت بمحاوالت ج  سلطات االحتالل اإلس

ر المنطار   " آيرم شالوم" ى استخدام معبر آرم أبو سالم إلجبار الجانب الفلسطيني عل   ارني " بديال عن معب ضائع    " آ التجاري، إلدخال الب
ك                     والمساعدات اإلنسانية   إلى قطاع غزة، وسعت حثيثا إلى استخدامه بديال عن معبر رفح إلدخال العالقين على الجانب المصري منه، وذل

  .  المتمثلة بتشديد إغالق المعبرينعبر الضغوط المتواصلة على سكان القطاع و
  

ا،               ا آلي ر المنطار إغالق وفي إطار تشديد القيود على قطاع غزة، وتكريس االعتماد على معبر آرم أبو سالم، أغلقت سلطات االحتالل معب
  .، وصوفا"آيرم شالوم"وسمحت بإدخال المواد األساسية إلى القطاع عن طريق معبري  آرم أبو سالم 

  
" ت االحتالل اإلسرائيلي استخدام المعبر لتصدير بضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية عوضا عن معبر آارني      منعت سلطا 

ولم تسمح سوى بتصدير آميات محدودة من إنتاج القطاع من التوت األرضي            .  الذي آان منفذا رئيسيا ووحيدا لصادرات القطاع      " المنطار
ة   والزهور، المخصصة للتصدير ل      سلطات                      .  ألسواق األوروبي دوها، جراء رفض ال ي تكب ر الخسائر الت ى اث د اضطر المزارعون عل وق

ر                          ى المعب ا عل ا الحتجازه م تصديرها قلت جودته المحتلة تصدير آل آميات اإلنتاج، إلى وقف التصدير خاصة أن الكمية المحدودة التي ت
 .  6لمعبر بصورة جيدةلساعات عديدة وسط ظروف غير مالئمة، نظرا لعدم تجهيز ا

  
جدير بالذآر أن معبر آرم أبو سالم غير مجهز لألغراض التجارية، وقد تعرضت البضائع الواردة أو الصادرة منه إلى التلف في آثير من           
ر           ي معب وفر ف ي تت ة الت زات الالزم ى التجهي وى عل ث ال يحت م، حي ر مالئ و غي واء، وه شمس واله ها لل سبب تعرض ان، ب األحي

وال توجد في المعبر ساحات مغطاة تحفظ البضائع، وسعته محدودة جدًا وال تكتفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات                  ).  آارني(المنطار
  . شاحنة بضائع قبل تشديد الحصار على القطاع450التي آانت تصل نحو 

                                                           
 . تقديرات المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان- 5
سطيني   "تأثير سياسة الحصار على صادرات قطاع غزة من التوت األرضي والزهور       "  لمزيد من التفاصيل طالع تقرير       - 6 سان، مارس    ، المرآز الفل وق اإلن لحق

2008.  
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  ثر الحصار وإغالق المعابر على األداء االقتصادي في قطاع غزةأ

  
 الخدماتالتجارة وقطاع 

  
واردات من                    صادرات وال ة ال ى حرآ ي فرضت عل ود الت ة، والقي أدت القيود التي استهدفت التجار ورجال األعمال في قطاع غزة من ناحي

  :وفيما يلي عرضًا ألثرها.  والى قطاع غزة من ناحية ثانية، إلى تدهور النشاط التجاري في القطاع بشكل غير مسبوق
  

 لتجار و رجال األعمالالقيود اإلسرائيلية على ا
  

انهم من                زيين، وحرم ال الغ استهدفت سلطات االحتالل اإلسرائيلية القطاع التجاري الفلسطيني من خالل تقييد حرآة التجار و رجال األعم
ة              وازمهم التجاري اتهم أو شراء ل ع منتج ار               .  مغادرة القطاع بهدف بي سياق أوقفت سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتب ذا ال وم     وفي ه ا من ي

آما ألغت في نفس الوقت    .   إصدار التصاريح  التجارية الخاصة التي تتيح لتجار القطاع الدخول إلى إسرائيل والضفة الغربية    1/5/2007
ل، وآانت سارية المفعول             ذا اإلجراء نحو        .  التصاريح التي آانت قد أصدرتها من قب اجر  1000وحرمت سلطات االحتالل بموجب ه  ت

ة       غزي من مواصل   شرآات اإلسرائيلية                .  ة أعمالهم التجارية المرتبطة بإسرائيل والضفة الغربي ستحقاتهم من ال تيفاء م ا حرمتهم من اس آم
  لعدد محدود   b.m.cوعوضا عن تلك التصاريح، بدأت سلطات االحتالل بإصدار بطاقة جديدة أطلقت عليها اسم .   وتجار الضفة الغربية

ى أن ال      200وز  جدا من آبار التجار، ال يتجا      دًا، عل دة ج  تاجرًا، وسمحت لحاملي هذه البطاقة دخول إسرائيل وفق آليات جديدة  وقيود معق
  .  تاجرًا يوميًا في أحسن األحوال20، متى آان مفتوحًا أمامهم، "ايريز" يتجاوز عدد من يجتازون منهم معبر بيت حانون 

  
ا ى تجار القط دة المفروضة عل ود الجدي ة ومن ضمن القي ة العمل بالبطاق ع بداي التزامن م ي شرعت سلطات االحتالل بفرضها ب ع، والت

ات       .  الجديدة، منعهم من التنقل بين إسرائيل والضفة الغربية      ضًا من حمل أي متعلق وا أي آما منعوا منعا آليًا من المبيت في إسرائيل، ومنع
  . والحاجات الشخصيةتتعلق بالعمل، خالل تنقالتهم، آعينات العمل، األموال، البضائع

  
ا في                    ساري منه ي أوقفت إصدارها، وألغت العمل في ال ة الت جدير بالذآر أن السلطات اإلسرائيلية قد شرعت بإصدار التصاريح التجاري

ام        1267وأصدرت منها في ذلك العام      .  2006العام   ام،            1098، أصدرت    2007 تصريحًا، وفي الع ع األول من الع  تصريحًا خالل الرب
  . 2007فت آليا عن إصدار التصاريح في بداية شهر مايو وتوق

  
  القيود اإلسرائيلية على حرآة البضائع

  
د                      بالتزامن مع إغالق آافة المعابر التجارية فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلية قيودًا مشددة على حرآة البضائع من وإلى قطاع غزة، فق

صة،            منعت سلطات االحتالل تصدير أي منتج من منتجات      ات مقل ط، وبكمي واردات األساسية فق دخول ال ا سمحت ب ًا، فيم ا بات  القطاع منع
ستلزمات           :  أصناف فقط، وهي   9وحددتها بـ    ة والم دات، األدوي ام، المجم ام، زيت الطع الدقيق، السكر، الحليب ومشتقاته، األرز، ملح الطع

  . الطبية
   

ي       وقد أدت هذه القيود إلى شل الحرآة التجارية لقطاع غ      صادية األخرى، الت ة القطاعات االقت زة شًال آليًا، وانعكس هذا الشلل ليصيب آاف
ادة،         شغيل بصورة ح دنى حجم الت تأثرت سلبًا نتيجة القيود المفروضة على الواردات، آما ارتفع مستوى األسعار إلى حد غير مسبوق، وت

ة ألحق     .  ينية، والبضائع الجاهزة التي ال تصنع في القطاعوتسبب ذلك أيضًا في نفاذ المواد الخام الالزمة للصناعات الفلسط          ة ثاني من ناحي
قرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمنع تصدير منتجات قطاع غزة إلى الخارج ضررًا فادحًا بالتجار وأصحاب المصانع، خاصة المصانع         

ة                  ضفة الغربي سوق اإلسرائيلية، أو سوق ال صًا لل ضائع           التي تنتج  بضائع مصنعة خصي ى تكدس الب ك في خسارتهم، وأدى إل سبب ذل ، وت
  .وترتب على ذلك إغالق أو تخفيض القدرة اإلنتاجية لمعظم مصانع القطاع.  المعدة للتصدير في المخازن، وتلف جزء منها

  
ة                   ة الخارجي ة التجاري د آان   .  يشار إلى أن الميزان التجاري لقطاع غزة آان يعاني خلال آبيرا قبل شل الحرآ ت صادرات قطاع غزة ال      فق

صادرات             .  من قيمة صادراته  %  20تتجاوز   ة ال د بلغت قيم سطيني فق از المرآزي لإلحصاء الفل ون دوالر 534نحو  ووفقا للجه في    ملي
ون دوالر   3479، وبلغت الواردات    2006العام   ى                .   ملي ذي فرض عل ر أن اإلغالق ال ًا، غي ر تاريخي زان التجاري الكبي ورغم عجز المي
ر                        القط د احدث اختالًال غي ى القطاع، ق دخولها إل سلع المسموح ب ى ال ود مشددة عل ضائع من قطاع غزة، وفرض قي اع، ومنع تصدير الب

  .مسبوق في اقتصاد قطاع غزة
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  : آانت آالتالي2007ووفقا لتوثيق المرآز فان صادرات وواردات القطاع، منذ تشديد إغالق المعابر في حزيران 

  الصادرات
  

طات االحتالل اإلسرائيلي حظرًا شامال على تصدير آافة أنواع المنتجات المصنعة في قطاع غزة إلى الخارج، بما في ذلك إلى            فرضت سل 
ران              ة لقطاع غزة في  حزي ابر التجاري شديد إغالق المع ذ ت ك من و  / الضفة الغربية وإسرائيل، وذل ر المنطار     .   2007يوني ان معب د آ وق

ابر              ، مخصصًا لتصدير    "آارني" البضائع التي تصنع في قطاع غزة إلى العالم الخارجي وآانت التجارة مع إسرائيل قبل تشديد إغالق المع
ى  ستحوذ عل ة % 80ت سطينية الخارجي ارة الفل م التج ن حج رائيل  .  م ى إس صدرة إل ضائع الم سبة الب غ ن صادرات % 90وتبل م ال ن حج م

  .  الفلسطينية
  

سطيني ل   ز الفل ق المرآ ًا لتوثي ار   ووفق ر المنط ان معب سان، ف وق اإلن ارني" حق ضائع    " آ ن الب صادرات م واردات وال ه ال ي وج ق ف أغل
دة       295، لمدة 2008 / 6 / 12، وحتى  13/6/2008والمنتجات من وإلى قطاع غزة، منذ        ًا لم تح جزئي ا ف ا، فيم ًا،  71 يومًا إغالقا آلي  يوم

    . من المنتجات الغزية إلى إسرائيل أو الضفة الغربية والخارجحظرت خاللها سلطات االحتالل اإلسرائيلي خروج الصادرات
  

ا اإلسرائيلية، وهي                          ة العلي دخل المحكم د ت وت األرضي، بع واستثنت سلطات االحتالل من هذا الحظر آمية محدودة جدًا من الزهور والت
ة            ون زهرة      5على وجه التحديد، وفقا لمصادر في الجمعية التعاونية الزراعي ة المنتجة     % 8.5(  ملي ون   60من أصل نحو       ) من الكمي  ملي
وت ارضي        109 ، و 25/4/2008 ، ولغاية    15/11/2007زهرة آان مقررا تصديرها إلى الدول األوربية، خالل الفترة من             7.2(  طن ت

نفس ال   .  2007/2008 طن آان من المقرر تصديرها في الموسم الحالي        1500من أصل   ) من الكمية المنتجة  %  ا ل م    ووفق ه ت مصادر فان
م يصدر                         ) مليون زهرة  55(إتالف باقي آمية الزهور      ذي ل وت األرضي ال سبة للت ا بالن ة، أم رة طويل  1391( بعد حفظها في الثالجات فت

ة                       ) طن دة طويل ه في الثالجات لم ذ   .فقد تم بيع جزء منه بسعر متدني في سوق قطاع غزة، وتعرض جزء آخر للتلف جراء تخزين  ومن
   .، توقف تصدير الزهور18/1/2008االحتالل معبر آارم أبو سالم بتاريخ إغالق قوات 
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  يوضح نسبة الصادرات بالنسبة للمنتجات من التوت األرضي والزهور ) 3( شكل 
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توت أرضيزهور

الكمية الممنوعة للتصدير ما تم تصديرة
  

  
ة       ضفة الغربي وق ال ى س ضائعها عل سويق ب ي ت د ف ت تعتم ي آان ك الت ورش، خصوصا تل ل وال صانع و المعام انى أصحاب الم ذلك ع آ

  .ئيل، جراء منعهم من تصدير منتجاتهم، وتعرض معظمهم إلى خسارة آبيرة، أدت إلى إغالق معظم هذه المنشاتوإسرا
  

  :وأفاد السيد غازي مشتهى، رئيس مجلس إدارة شرآة إلنتاج األسكمو، باحث المرآز بما يلي
  

صدير     .   عامالً 60لها حوالي   ، ويعمل في المصنع التابع      1975تعمل الشرآة في إنتاج وصناعة البوظة، منذ عام         "  شرآة بت وتقوم ال
ذ     2007واستمر هذا الحال حتى يونيو .   سيارة شهريًا12من منتجاتها إلى الضفة الغربية بواقع        % 70 ابر، ومن ، حيث أغلقت المع

تمكن من است                                  م ن ذلك ل ضفة، آ ى ال ضائعنا المنتجة في القطاع إل ة من ب صدير أي آمي ام   ذلك التاريخ لم نتمكن من ت واد الخ يراد الم
صنيع            اج،         .  الخاصة بعملية اإلنتاج مثل ورق التغليف والتعبئة والكرتون والمواد الخاصة بالت اليف اإلنت اع تك ى ارتف ك إل د أدى ذل و ق

واد بديل            ى استخدام م ة أو تبعا الرتفاع أسعار المواد الخام، فقد ارتفع سعر الكرتون إلى الضعف هذا في حال توفره، وقد اضطررنا إل
  .وحاليًا نقوم بشراء الكرتون الخاص بالفاآهة والخضار ونعيد استخدامه. استرجاع الكرتون المباع

د                            د في العوائ شرآة تعتم ان ال ا ب ا في قطاع غزة بصورة حصرية، علم سويق منتجاتن بفقداننا لسوق الضفة الغربية اضطررنا إلى ت
ر            الربحية التي آانت تعود عليها، البضائع التي تصدر          ة اآب د ربحي ة، حيث تحقق عوائ اع سعر          .  للضفة الغربي ال تب ى سبيل المث فعل

ي غزة ب  شتوي ف ة ال اع ب 9آرتون ة فتب ضفة الغربي ي ال ا ف ا . شيكل12 شواآل، أم ار   آم رر للتي اع المتك ضًا من االنقط اني أي نع
اع أسعاره ود وارتف ائي، ونقص الوق ا. الكهرب ي الع دنا خسائر فادحة ف د تكب ا ق ران اإلسرائيلي 2006م وآن اب قصف الطي ي أعق  ف

ام           اء في الع د الكهرب شكل                 2006لمحطة تولي ة ب ة الكهربي ى الطاق د عل ا، وتعتم ع منتجاتن ي تبي اء عن المحالت الت ، وانقطاع الكهرب
ك نحو .  متواصل راء ذل د بلغت خسائرنا ج شر600وق ى ال ضائعنا إل ة ب ال التجاري اد أصحاب المح ث أع د أن  ألف دوالر، حي آة بع

ة  ة البديل الزم للطاق ود ال اء، ونقص الوق اع الكهرب تمرار انقط سبب اس ف، ب ا. تعرضت للتل ار . إلين اع التي اني من انقط زال نع ا ن وم
  . الكهربائي، ما يجعلنا نعتمد على السوالر في تشغيل بويلرات التعقيم الخاصة بصناعة البوظة

ا          لترًا من ال   20000 – 17000نحتاج شهريًا إلى     ا نحتفظ به ي آن ات الت اد الكمي سوالر، ولم نحصل سوى على آمية قليلة جدًا،بعد نف
ة  .  نشهد اآلن ذروة موسم البوظة، ونحن بحاجة إلى التيار الكهربائي لمواصلة العمل في المصنع      .  للطوارئ إن هذه الظروف مجتمع

  ".ق20ȸȕ  ƂǙ 2ȥ ȸȕ Ȕ اإلنǪاǱيǦ للǵ ȜȺȎȶيǬ اƳفȸȵ ǨȒ أثرت على الطاقة
  

  الواردات
  

اريخ            21/6/2007منذ إلغاء الكود الجمرآي لقطاع غزة بتاريخ         ا بت ا معادي ار القطاع آيان ، أغلقت سلطات االحتالل      19/9/2007، واعتب
ى القطاع             ام إل ك ال    .  اإلسرائيلي آافة معابر القطاع، ومنعت دخول آافة أنواع البضائع والسلع والمنتجات والمواد الخ تثنت من ذل سلع واس

  .األساسية فقط، مع تقليص آميتها إلى أدنى حد، وال يغطي احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة
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واد              60ووفقا لما سبق، سمحت سلطات االحتالل بإدخال         ا من الم ية، معظمه المواد األساس ة ب ى القطاع محمل ًا آحد أقصى إل  شاحنة يومي
دا          .  الغذائية، عبر معابر غير مجهزة لنقل البضائع    ضائع، ع رة من الب ات آبي ى تلف آمي ق أدى إل يش دقي وقد تعرضت هذه الشاحنات لتفت
رة،                  .  عن التأخير غير المبرر في إدخالها إلى القطاع        وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار هذه السلع على المستهلك في قطاع غزة بصورة آبي

  .7وصلت إلى عدة أضعاف في أوقات مختلفة

تزال آميات آبيرة من البضائع التي يملكها تجار القطاع محتجزة في الموانئ اإلسرائيلية، وتقدر مصادر الغرفة على صعيد متصل، ما 
وآانت هذه البضائع قد تم شراؤها من دول مختلفة، واستوردها تجار القطاع قبل .  حاوية1500التجارية عدد الحاويات المحتجزة بنحو 
.  غير انه ومع إصدار القرار منعت هذه البضائع من دخول القطاع.  اء الكود الجمرآي لقطاع غزةإصدار السلطات اإلسرائيلية قرار إلغ

وقد أدى منع دخولها إلى قطاع غزة، واحتجازها لفترة طويلة إلى تلف آميات آبيرة منها، لبقائها فترة طويلة تحت أشعة الشمس، 
يع بعض بضائعهم المحتجزة إلى تجار من الضفة الغربية بأسعار متدنية، وقد تمكن بعض التجار من ب.  والنتهاء صالحية استخدامها

  .وبأقل من تكلفتها، خشية من تلفها

" المنطار" جدير بالذآر أن المواد الغذائية األساسية التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى القطاع، والتي آانت تدخل إليه عبر معبر آارني 
غير المجهزين الستقبال واردات القطاع، خاصة الغذائية " آيرم شالوم" ري صوفا وآرم أبو سالم بشكل رئيسي، قد تم تحويلها إلى معب

المجهز الستقبال معظم واردات وصادرات القطاع ، إال لتوريد آميات محدودة من " آارني" ولم تسمح باستخدام معبر المنطار .  منها
  .ي أصاب المنظومة االقتصادية في قطاع غزةحبوب القمح، الدقيق واألعالف الذي ما أدى إلى شلل آل

باحث المرآز التقى احد التجار من أصحاب البضائع المحتجزة، جراء قرار إلغاء الكود الجمرآي لقطاع غزة، وقد فضل التاجر البالغ 
وقد أفاد لباحث المرآز بما .   عاما20 أفراد، ويعمل تاجرًا منذ نحو 8 عامًا عدم ذآر اسمه، وهو متزوج، ويعيل أسرة من 45من العمر 

  : يلي

ي للعمل                 20أعمل في التجارة العامة منذ نحو       "  عام، وأقوم باستيراد الشوادر والشواالت الفارغة من الصين، وأملك شرآة خاصة ب
راض           1996في عام   .  في هذا المجال   ى االقت ك ال ر ذل ى اث راس، واضطررت عل ، توسعت أعمالي، وافتتحت محل للشرآة في سوق ف

تم        . من األونروا عدة مرات على مدار نحو عشر سنوات   ادة قروض صغيرة ي ررة، وهي ع د المق وقمت بتسديد القروض في المواعي
و                 .  تسديدها خالل فترة وجيزة    غ   2007وقد آان أخر قرض حصلت عليه من األونروا قبل أحداث غزة المؤسفة في يوني  7000، بمبل

  .  دوالر15000ردتها، ووصلت في  حاوية إلى ميناء أسدود في نفس الشهر، وتبلغ تكلفتها دوالر أميرآي، لتغطية ثمن بضاعة استو
ضائع من الخارج،                                   د أن اشتريت الب ذي صدر بع ود الجمرآي لقطاع غزة، وال اء الك رار سلطات االحتالل اإلسرائيلية بإلغ ونظرًا لق

ة          وتحديدًا عند وصولها إلى ميناء أسدود، لم استطيع تخليصها، وإدخ          سديد القرض المستحق للوآال ا، وت م  .  الها إلى القطاع لبيعه ول
غ                     سوق بمبل ائن في ال ى زب م            80,500أتمكن إلى اآلن من تسديده، علما بان لي مستحقات عل ة، ول ى صورة شيكات راجع  شيكل عل

ين              ردي أوضاع  التجار المحلي ضائع الموجودة في م             .  أتمكن من تحصيلها، لت ة الب ذت آاف د أن نف ي وبع م أتمكن من شراء        .  حل ول
بضائع جديدة أو تخليص بضائعي المستوردة المحتجزة في الميناء اإلسرائيلي توقفت الحرآة التجارية في محلي، وأصبح فتح المحل                  

غ     .  2007يمثل خسارة بالنسبة لي، ولذلك قمت بإغالق المحل منذ شهر نوفمبر       صاحب المحل بمبل دين ل ي،   4000وأنا م ار أردن  دين
د سددت حوالي             .   أتمكن من تسديدها، لتدني دخلي جراء تدهور األوضاع االقتصادية         لم ة، فق  دوالر  3500أما بالنسبة لقرض الوآال

ى                      ادر عل ر ق امين الماضيين أصبحت غي ا خالل الع من قيمة القرض، وأنا ملتزم بتسديد الباقي، ولكن بسبب الظروف التي مررت به
  .   وآالة الغوث لي العذر في تأخير سداد األقساطالوفاء بالتزاماتي، وقد التمست

وال استطيع حاليا .  لقد تحولت حياتنا إلى مأساة، وأصبحت أسرتي تعاني لعدم قدرتي على توفير الحد األدنى من احتياجاتها األساسية      
ات          وفير ا                .  توفير مصاريف دراسة اثنين من أبنائي في الجامع إنني أجد صعوبة في ت ك، ف دا عن ذل ام      ع الحتياجات األساسية آالطع

أصبحت أفكر بالهجرة، والبحث عن مكان آخر للعيش فيه، فانا أريد أن اعمل، ال أريد العيش على المساعدات،  . والدواء ألفراد العائلة  
  ".لكن التفكير في الهجرة أصبح أيضًا غير ممكن، ألننا مسجونين في قطاع غزة

  
ويعمل في صناعة تشكيل الرخام , عامًا، متزوج، ويقطن مدينة غزة، صاحب احد مصانع الرخام     38, أما المواطن سعيد محمود المدهون    

  :  عامًا، فقد أفاد باحث المرآز بما يلي25والجرانيت منذ حوالي 
  

ا              "  ي تتبعه رة، نتيجة سياسة الحصار اإلغالق الت ل آبي نتكبد نحن المستوردون وأصحاب المصانع منذ عامين مصاريف شحن ونق
اء            2500ويكلف شحن الحاوية الواحدة من المصدر إلى ميناء أسدود مبلغ           .  حكومة اإلسرائيلية ال ا من المين ا يكلف نقله  دوالر، بينم

ا                   .   دوالر 5000إلى غزة مبلغ     ى آاهلن ل عل ا يثق اء وغزة، وهو م ين المين سبيًا ب صغيرة ن وهي تكاليف باهظة جدًا قياسا بالمسافة ال
آما نتكبد تسديد رسوم أرضيات وأجرة تخزين الحاويات في مخازن الميناء، حال احتجازها .   على المستهلكين آتجار، ويرفع األسعار  

 شيكل للحاوية 1000وأحيانًا نضطر إلى تفريغ تلك البضائع في مخازن قريبة من الميناء بكلفة     .  من قبل سلطات الموانئ اإلسرائيلية    
  .الموانئالواحدة، لتحاشي دفع مبالغ اآبر لسلطة 

                                                           
ظاهرة ارتفاع األسعار في قطاع غزة، المرآز الفلسطيني "  لمزيد من التفاصيل حول ظاهرة ارتفاع األسعار في قطاع غزة خالل تلك الفترة، ارجع إلى تقرير - 7

 .2008لحقوق اإلنسان، يوليو 
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ونظرًا الرتفاع تكلفة احتجاز هذه البضائع .   احتجزت لنا أربع حاويات في ميناء أسدود لمدة شهر2007منذ إغالق المعابر في يونيو  
في مخازن الميناء، قمنا بنقلها وتخزينها في الضفة الغربية لدى إحدى الشرآات الصديقة آي نتجنب تسديد رسوم األرضيات ورسوم   

ـ       .   الميناء التخزين في  ات ب ك الحاوي ة تل غ قيم ة تحصيل            50وتبل دم إمكاني ة، لع ضفة الغربي ا في ال تمكن من بيعه م ن  ألف دوالر، ول
سويقها       .  ثمنها، خاصة في ظل القيود المفروضة على التحويالت المالية من والى قطاع غزة      رة في ت دنا خسائر آبي ذلك تكب ونتيجة ل

و أن سلطات االحتالل                     يحدث ذلك في وقت يعاني فيه     . هناك ا، ول سوق متعطشة لمثله ضائع، وال ك الب  من القطاع نقص شديد في تل
  . سمحت بدخولها إلى القطاع، لكنا حققنا أرباح آبيرة

ومع .  لقد أدى عدم إدخال البضائع إلى القطاع إلى نفاذ المخزون االحتياطي لدينا في المصنع، ما أدى إلى توقف حرآة الشراء والبيع      
ك  ى      ذل درتنا عل ه، اضعف ق و علي ا ه ى م ال عل تمرار الح ر أن اس هور، غي ة ش دة ثالث ال لم ور العم سديد أج ي ت صنع ف تمر الم اس

  .  من عمال المصنع، بعد أن ضاقت فينا السبل، ولألسف هم اآلن عاطلون عن العمل10وقمنا بتسريح .  االستمرار في ذلك
  .  ألف دوالر50ل ديوننا المستحقة في السوق، والتي تبلغ ونظرًا لألوضاع الحالية لم نتمكن من تحصيل آام

ى               أثر المصنع بالقصف اإلسرائيلي لمبن ابر، ت ة المع وعالوة على ما تعرضنا له نتيجة الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة، وإغالق آاف
  . وزارة الداخلية المجاور له،  وقد أدى ذلك الى أضرار في سطح المصنع

ال وعدم                                  أن حالة التدهور التي    ل رأس الم رًا لتآآ ارثي، نظ شكل آ ى مستقبل القطاع الخاص ب ؤثر عل صاد قطاع غزة ت ا اقت  يمر به
  ".استثماره لما يزيد عن سنتين

 من آبار المستوردين في قطاع غزة رفعوا قضية لدى المحكمة العليا اإلسرائيلية من 70ووفقا لمصادر الغرفة التجارية الفلسطينية فإن 
وقد اضطر المستوردين إلى رفع هذه .   التجارية، وذلك في محاولة منهم إلدخال بضائعهم المحتجزة منذ عام إلى قطاع غزةخالل الغرفة

 حاوية محتجزة في مخازن إسرائيلية خاصة بالقرب من الموانئ 1500القضية بعد طالت مدة احتجاز بضائعهم التي تقدر بنحو 
  .ذه البضائع إلى التلف نتيجة سوء التخزين، أو انتهاء تاريخ صالحية االستخداموقد تعرض جزء آبير من ه.  اإلسرائيلية

  قطاع شرآات ومحطات توزيع الوقود والغاز

تعرض هذا القطاع االقتصادي الهام إلى خسائر فادحة أصابته بالشلل شبه التام، حيث اضطرت آافة الشرآات العاملة، ومحطات توزيع 
وقد مثل قرار سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بتقليص .  وابها في وجه المرآبات العامة والخاصةالوقود والغاز إلى إغالق أب

آميات الوقود والغاز التي آانت تورد إليها، ووقف توريدها آليًا في أحيان أخرى، أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظاللها على هذا القطاع 
 ومحطة لتوزيع الغاز والمحروقات، والتي تنتشر في آافة محافظات القطاع عن العمل آليًا  شرآة145فقد توقفت نحو .  االقتصادي الهام

لفترة تزيد عن أربعة شهور بشكل آلي، وذلك نظرًا لتوقف الضخ الكلي  لتوريدات الوقود والغاز إلى القطاع، أو بسبب محدودية وشح 
  .  موزعًا في قطاع غزة400المنزلي، والذين يقدرون بأآثر من آما تكبد موزعو الغاز .  تلك الكميات التي أصبحت تصل إليه

ووفقا للسيد محمود الشوا، رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود والمحروقات والغاز في قطاع غزة، فقد توقفت آافة محطات وشرآات 
عن اضطرار أصحابها إلى إغالق توزيع البترول والغاز في قطاع غزة لفترات طويلة، تكبدت خاللها خسائر وأضرار فادحة، نجمت 

 من الموظفين والعاملين في تلك الشرآات 2000وأضاف أن نحو .  تلك المحطات لفترات طويلة بلغت نحو أربعة شهور في مجملها
 إلى وأضاف أنه نظرًا الستمرار النقص الخطير في إمدادات البترول والغاز.  ومحطات التوزيع قد توقفوا عن العمل خالل تلك الفترات

وال تزال تلك .   مليون شيكًال خالل عام من الحصار40أسواق القطاع،  فقد بلغت الخسائر اإلجمالية لتلك الشرآات والمحطات نحو 
من طاقة العمل اليومية بسبب العراقيل والصعوبات الناجمة عن نقص إمدادات الوقود والغاز % 20الشرآات والمحطات تعمل بنحو 

  .ى أسواق القطاعالتي تورد حاليًا إل

 مليون لترًا من المحروقات قبل قرار السلطات 15ويضيف السيد الشوا أن إمدادات القطاع الشهرية من الوقود آانت تصل إلى نحو 
  مليون لترًا من3وقد انخفضت تلك اإلمدادات لتصل إلى أقل من .  2007المحتلة تقليص إمداداتها إلى القطاع في نهاية أآتوبر من العام 

وقد تكبدت شرآات الوقود والغاز خسائر إضافية اضطرت إلى تحملها جراء قرار تقليص اإلمدادات، خاصة وأنها .  الوقود حاليًا
استمرت في تحمل آافة المصاريف الثابتة إلدارة وتشغيل أعمالها، بما في ذلك رواتب وأجور الموظفين والعاملين فيها، بدالت اإليجار، 

قبل تأسيس السلطة الوطنية % 22وقد انخفض هامش الربح المحدد لشرآات الوقود والغاز من .  ألخرىمصاريف والمصاريف ا
فقط بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية % 5بعد تأسيسها، واستمر هذا االنخفاض ليصل إلى % 12 إلى 1994الفلسطينية في العام 

 .2006الفلسطينية العاشرة في العام 
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  المؤسسات الماليةالقطاع المصرفي و

أدى الحصار المالي المفروض على قطاع غزة منذ نحو عام، وإجراءات سلطات االحتالل التعسفية، وقطع البنوك اإلسرائيلية لتعامالتها 
ة مع البنوك الفلسطينية إلى تراجع أداء القطاع المصرفي، وتسبب في اقتصار عمل المؤسسات المالية، خاصة البنوك، على عمليات مالي

آما أدى ذلك إلى عجز البنوك عن أداء مهامها تجاه العمالء، نظرا لعدم قدرة هذه المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها المالية، في .  محدودة
  .ظل القيود المفروضة على حرآة نقل األموال من والى قطاع غزة

لم الخارجي إلى الفروع في غزة، وذلك بسبب فرض السلطات وقد تعطل نقل األموال من مقرات البنوك الرئيسية في الضفة الغربية والعا
آذلك توقفت عمليات نقل الشيكات، واالعتمادات المستندية، التي تفتح لتسهيل التجارة الدولية، خاصة .  المحتلة حظرا على نقلها

ستندية منذ إلغاء الكود الجمرآي لقطاع االستيراد، وتحقق عوائد ربحية للبنوك، وقد توقفت البنوك عن وظيفتها في منح االعتمادات الم
آما توقفت جراء نقص السيولة النقدية في البنوك الكفاالت .  غزة، حيث توقف تجار القطاع عن االستيراد التي يحتاج لتلك االعتمادات

 وذلك بعد توقفها عن منح ،%80الخاصة بالمشاريع، وانخفضت التسهيالت االئتمانية التي تقدمها البنوك العاملة في قطاع غزة بحوالي 
واقتصر عمل البنوك .  التسهيالت لموظفي السلطة الفلسطينية، وتقليص عملية منح التسهيالت إلى أدنى حد ممكن، وفي حاالت محدودة

  .من طاقة عملها% 40على أنشطة السحب واإليداع و التحويل، وأصبحت البنوك تعمل بأقل من 

ة في بنك فلسطين، أفاد باحث المرآز، أن القطاع المصرفي والبنوك العاملة، آسائر القطاعات مدير العالقات العام, عمرو السراج
  :وقد انعكس ذلك من خالل.  2007االقتصادية في قطاع غزة، تأثرت سلبًا جراء اإلغالق الكامل للمعابر منذ يونيو 

 . فقط، نظرًا لإلجراءات والفحوصات األمنية في المعابرتأخير تسليم البريد الخاص بالبنك لمدة أسبوع بعد أن آانت تستغرق يومين •
عدم إدخال العمالت إلى قطاع غزة حيث لم تدخل عمالت جديدة من الشيكل أو الدوالر، ويتم إدخال آمية محدودة من الدوالر   •

 الدوالر والدينار، بسبب بواسطة وآالة غوث الالجئين فقط، وذلك لتأمين رواتبها وقد احدث ذلك عجزًا في العمالت األجنبية من
 .ارتفاع الطلب عليها

اضطرار البنك إلى تخفيض ساعات العمل في بعض الفروع في قطاع غزة نظرًا النقطاع التيار الكهربائي، واستنفاذ آميات الوقود  •
 المولد بشكل آامل في في حين يتم تشغيل, ففي حال انقطاع التيار يتم تشغيل المولد لمدة ساعة في تلك الفروع.  ألآثر من شهرين
 .المقر الرئيسي

حدوث تأخير في تنفيذ الحواالت المالية وتحصيل الشيكات، حيث آانت تتم خالل أسبوع، واليوم يتم انجازها خالل شهر بسبب  •
 .اإلغالق

 10التجار من أدى شلل الحرآة التجارية وتوقف تنفيذ المشاريع في قطاع غزة إلى تراجع فتح االعتمادات المستندية الخاصة ب •
 .آما تراجع عدد الكفاالت البنكية الخاصة بالمقاولين بنفس المستوى.  طلبات إلى طلب واحد يوميًا

ال يمكن للبنك صرف الدوالر بنفس السعر في السوق حيث يلتزم بالسعر الذي ُيباع في البورصة، بينما يرتفع سعر الدوالر في  •
 .محالت الصرافة نظرا لزيادة الطلب علية

 تصريحًا آان 12 تصاريح من أصل 10بسبب اإلغالق لم يتم تجديد التصاريح الخاصة بطاقم العمل في البنك حيث انتهت صالحية و •
 .يتم تجديدها من قبل السلطات المحتلة

  قطاع السياحة والفندقة

، غير أن الحصار وإغالق المعابر 2000أيلول / بالرغم من حالة الرآود التي أصابت القطاع السياحي منذ بداية األقصى في سبتمبر
 فندقا سياحيا في قطاع 12فقد تدنت نسبة إشغال .  المشدد منذ عام قد أدى إلى شلل هذا القطاع شلال آليا، أدى إلى توقف االستثمار فيه

يتهم فيه، وحرمان  غرفة مجهزة، إلى الصفر نتيجة إغالق المعابر، وتشديد إجراءات دخول األجانب إلى القطاع ومب423غزة، تحتوي 
وقد انعكس ذلك .  الفلسطينيين المغتربين في الخارج من الدخول إلى قطاع غزة، وتوقف السياحة الداخلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

  .   من العاملين فيها إلى صفوف العاطلين عن العمل500 مطعمًا سياحيًا، وأغلقت غالبيتها أبوابها، وانضم نحو 25سلبا على 

ا توقف العمل في عدة مشروعات سياحية، آان قد شرع في إنشائها قبل فرض الحصار على القطاع، وتدهور العمل في السياحة، آم
  .ومنع دخول مواد البناء األساسية الالزمة إلتمام هذه المشروعات

وقد أوقفت .   مليون دوالر35ارها  غرفة سياحية، بتكلفة مقد250فقد توقف العمل في مشروع إنشاء فندق الموفمبيك، المصمم ليضم 
شرآة المشتل للمشروعات السياحية، التي تنفذ هذا المشروع، العمل فيه، نتيجة إغالق المعابر، وأرجأت افتتاحه، الذي آان مقررا في 
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مرحلة األولى من  موظفًا في ال300جدير بالذآر أن الفندق آان سيشغل أآثر من .  ، حتى تكتمل التجهيزات النهائية2006نهاية عام 
  .افتتاحه

 مليون 9 شاليه على شاطئ بحر شمال غزة، والذي تقدر تكلفته بـ 160آذلك توقف العمل في مشروع الشاليهات، والذي يتكون من 
  .وآان من المنتظر أن يشغل هذا المشروع عشرات العاملين واإلداريين.  دوالر

  الحج والعمرةالسياحة والسفر وشؤون شرآات 

.   شرآة، وتعمل في ميدان تسجيل الحجاج والمعتمرين وخدمات السياحة والسفر69د الشرآات المرخصة من الجهات الرسمية تبلغ عد
يعتاش أصحاب هذه الشرآات من ما يحققونه من أرباح خالل عملهم في المجاالت سابقة الذآر، حيث آفلت لهم في األعوام السابقة 

ريف أعمالهم المكتبية، والذي قدرتها جمعية أصحاب شرآات الحج والعمرة الفلسطينية نحو احتياجاتهم المعيشية األسرية، ومصا
  . دينار سنويا لكل شرآة12000

وتسبب الحصار المفروض على القطاع، وإغالق المعابر، وتدهور األوضاع االقتصادية في خسارة آبيرة لهذه الشرآات، جراء توقف 
آذلك أدى .   هذه الشرآات عن استخراج تأشيرات السفر، وتوقفت بالتالي عن استخراج تذاآر السفرفقد توقفت.  معظم أنشطتها التجارية

إغالق المعابر الخاصة بحرآة األفراد، وسفرهم إلى الخارج على عمل هذه الشرآات، ولم تتمكن جراء ذلك من تنظيم الرحالت الدينية 
  .   فقط2007 عن عام على نشاط تنظيم موسم الحج في نهاية العام الماضي واقتصر عمل هذه الشرآات منذ ما يزيد.  ألداء العمرة

 دينار، وفي العام 168.000 بلغت 2006ووفقا إلفادة عوض أبو مذآور فإن الشرآات العاملة في هذا المجال حققت أرباحًا في العام 
لشرآات مصاريف خالل العامين الماضيين بقيمة وفي المقابل تكلفت هذه ا.   دينارا162.000 تراجعت أرباح الشرآات لتصل 2007

للعامين  % 75.3و  % 74.1وبذلك يبلغ حجم خسارة هذه الشرآات . 2007 دينارا لعام 655.650، و 2006 دينارا لعام 649.650
  . الماضيين على التوالي

العام لشرآة مصر للطيران، أفادت لباحث التي تعمل في شرآة وآالة زعترة للسياحة والسفر، الوآيل , السيدة عبير عبد اهللا عياد
  : المرآز بما يلي

ذاآر         .  ، ولدينا مكاتب في الضفة الغربية والقدس       1995تعمل شرآتنا في األراضي الفلسطينية منذ عام        "  ع ت شرآة بحجز وبي تقوم ال
ران ى شرآة مصر للطي ام .   سفر عل ي الع ة االنتفاضة ف ذ بداي ه ع200ومن شاآل تواج دة م دأت ع ابر، ، ب ا إغالق المع ا، أهمه ملن

ام   .  وخصوصًا معبر رفح، واضطرار المسافرين إلى إرجاع التذاآر للشرآة بعد حجزها      و      2006وفي الع رم أب ة آ اب عملي ، وفي أعق
مر سالم الذي اختطف فيها الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط، فقد انخفضت مبيعاتنا من التذاآر إلى النصف، بسبب اإلغالق شبه المست            

ًا،                     .  لمعبر رفح الحدودي   ا شلًال تام ل عملن د ُش أما منذ أحداث االقتتال الداخلي في الصيف الماضي، وإغالق معبر رفح إغالقًا آليا، فق
  .حيث توقف سفر الطالب وأصحاب اإلقامة، ولم يعتمر الراغبين في العمرة، وهي الشرائح التي نستفيد منها

ات، و   4 موظفين، من بينهم   8آان يعمل في الشرآة عدد       سبب توقف        2 موظفي مبيع شرآة، وب دير لل دققي حسابات، ومراسل وم  م
دم وجود           ضًا، واستقال أحد المحاسبين، لع عمل الشرآة تم تقليص رواتب موظفي المبيعات إلى النصف، وتقليص ساعات دوامهم أي

  .، إذا ما استمر هذا الوضع على ما هو عليهوالعدد المتبقي يمكن أن يتقلص. عمل له
وا               . من عملينا في السابق   % 2اليوم يقتصر عملنا على نسبة       أن يتحمل وم بتحذيرهم ب يأتينا مسافرون يريدون حجز تذاآر سفر، ونق

ا     95المسئولية في حال عدم تمكنهم من السفر حيث يتحمل المسافر نسبة     ذآرة في حال إرجاعه ة الت د  .   من قيم ذا الوضع   وق أدى ه
  ". للȊركȵȿ ǦواȺǪȾǱا ملȎاǢȝ كǩ Ž ǥƘǤاƙȵ الȺفقاǧ الȾȊرǦɅ للǢǪȮȶإلى ضعف الموقف المالي

  
 قطاع البناء واإلنشاءات

 20.000 عامًال، فيما يعمل فيه نحو 30,000يعتبر هذا القطاع أهم أعمدة االقتصاد الفلسطيني، وحجم العمالة المباشرة فيه تقدر بنحو 
.  من حجم العمالة في القطاع، وهي أعلى نسبة عمالة في القطاعات االقتصادية المختلفة% 22 غير مباشر، وهو ما يمثل عامل بشكل

وتعتمد معظم مشاريع قطاع البناء واإلنشاءات بشكل أساسي على مواد البناء، .  من إجمالي الدخل القومي% 26ويساهم هذا القطاع بـ 
وتتحكم السلطات الحربية المحتلة في قرار ".    المنطار" يل أو عبرها عن طريق معبري صوفا وآارني والتي يتم استيرادها من إسرائ

تدفق الواردات من المواد الخاصة بهذا القطاع بشكل آلي، بما في ذلك وقف توريد آافة االحتياجات اليومية الالزمة لمشاريع اإلسكان، 
   .  البناء واإلنشاءات المختلفة في قطاع غزة

ونتيجة لذلك .  ، جراء سياسة الحصار وإغالق المعابر2000وقد تعرض هذا القطاع لخسائر فادحة منذ بداية انتفاضة األقصى في عام 
شهدت نشاطات هذا القطاع تناقصًا مطردًا، إلى أن توقفت تمامًا، مع تشديد الحصار على قطاع غزة، في أعقاب تشديد إغالق القطاع في 
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وأدى ذلك إلى خسائر فادحة أصابت هذا القطاع، وتراجعت قيمة نشاطاته السنوية إلى أدنى مستوى بعد أن .  2007يونيو / حزيران 
  .  2000 مليون دوالر حتى عام 200آانت شكل متوسط قيمة نشاطاته السنوية نحو 

وقد .  واد البناء إلى قطاع غزة، وبشكل تاموصوفا إلى وقف التدفق الحر لم" آارني " فقد أدى إحكام اإلغالق المستمر لمعبري المنطار 
عانت أسواق القطاع من نفاذ آامل لكافة المواد الالزمة للبناء واإلنشاءات آمواد الحصمة، األسمنت، الحديد الخاص بالبناء وآافة مواد 

ها على تنفيذ مشاريع البناء أدى ذلك إلى توقف العشرات من شرآات المقاوالت الغزية بسبب عدم مقدرت.  البناء األخرى المساعدة
وجراء ذلك تكبدت تلك .  2007يونيو من العام /  حزيران15واإلنشاءات التي آانت قد بدأت العمل فيها قبل إحكام وتشديد الحصار في 

ت جزائية الشرآات خسائر فادحة، خاصة وأنها آانت قد تعاقدت على تنفيذ تلك المشاريع في مواعيد محددة، والتزمت بالخضوع لعقوبا
  .في حال تأخير تنفيذ هذه المشروعات

 دوالر، لتصل إلى 2,880,000ووفقًا التحاد المقاولين الفلسطينيين فقد بلغت الخسائر الشهرية، والناتجة عن توقف هذه المشروعات، 
  آما تكبد ذات القطاع خسائر . دوالرًا أمريكيًا خالل عام من وقف توريد قطاع غزة بالمواد الالزمة للبناء واإلنشاءات34,560,000

 دوالر، وخسائر ناجمة عن ارتفاع أسعار مواد البناء وصلت إلى 2.500.000إدارية أخرى، وتأمينات فوائد بنكية وصلت إلى 
  . دوالر21.600.000

  آشف المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها شرآات المقاوالت و توقف العمل فيها ) 3( جدول 
  

 قيمة المشروع اسم المؤسسة الرقم
 95.181.133 الوآالة 1
 7.200.000 وزارة التربية و التعليم 2
 3.469.032 الجامعة اإلسالمية 3
 1.390.258 سلطة المياه 4
 21.205.866 بلدية غزة 5
6 UNDP 21.205.866 
 3.230.385  وزارة األشغال 7
 9.000.000 وزارة الصحة 8
 8.200.000 البلديات األخرى في قطاع غزة 9

 12.000.000 وزارات ومؤسسات رسمية أخرى 10
 5.500.000 مؤسسات دولية أخرى 11
 9.500.000 جمعيات أهلية 12
 9.700.000 شرآات محلية 13
 49.300.000 مشاريع أهالي خاصة 14
 240.012.140 اإلجمالي 

البنية التحتية التي توقف العمل فيها، نتيجة نفاذ مواد البناء، قد آما هو مبين في الجدول أعاله، فان مشاريع البناء والتطوير ومشاريع 
وقد توقفت جميع مشاريع البناء و التطوير التي تنفذها االونروا، والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد .   مليون دوالر240.012.140بلغت 
وتقدر تكلفة .  ة الذي يعاني من البطالة والفقر ألف شخص ، والتي تمثل أحد أهم مصادر الحيوية لفرص العمل في قطاع غز121عن 

المشاريع التي توقف العمل فيها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من االسمنت والحديد والحصمة، وآما هو موضح في الجدول 
  . 8 مليون دوالر95السابق، بنحو 

  

 خسائر قطاعات اتحاد الصناعات اإلنشائية الفلسطيني ) 4( جدول 
                                                           

  .صادرة عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين المعلومات حول المشاريع المتوقفة، وخسائر قطاع اإلنشاءات - 8
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عدد  صناعة اإلنشائيةال

 المصانع
عدد 
 العمال

اإلنتاج 
اليومي 
 بالمتر

إجمالي سعر 
المتر 

 بالدوالر

نسبة 
تسريح 
 العمال

إجمالي الخسائر 
 بالدوالر

 2100000 %100 35000 6000 350 12 قطاع البالط
 11565420 %100 192757 3750 1000 30 قطاع الباطون

 13200000 %100 220000 625000 1250 250 قطاع البلوك
قطاع الرخام 

 )الخليلي (
145 800 5800 87000 95% 5220000 

قطاع الرخام  
 )لجرانيت(

145 800 1450 87000 95% 5220000 

 240000 %98 1000 000 100 4 قطاع الزفتة

  :ذا القطاع، ونتج عن ذلك اإلنشاءات والمقاوالت، لحق الضرر بالصناعات اإلنشائية المساندة لهأصاب قطاعونتيجة للشلل الذي 

 .  شرآة مقاوالت45إغالق  .1
 . شرآات أخرى إلى دول مجاورة9هجرة  .2
 .  مصانع منتجة لمواد اإلنشاء8إغالق  .3
 .  مصانع أخرى3هجرة  .4

 من الموظفين 4000وترتب على ذلك االستغناء عن معظم العاملين في قطاع اإلنشاء والمقاوالت، فقد استغنت الشرآات عن نحو 
وبلغت الخسائر الناتجة عن .   من ذوي الخبرات الفنية آالمهندسين، الفنيين واإلداريين المختصين1500لين فيها، من بينهم نحو والعام

 دوالر شهريًا، ويضاف إليها الخسائر الناجمة عن احتجاز 120.000التآآل في قيم الموجودات والمعدات، بسبب توقف األعمال، نحو 
  .ع اإلنشاءات بسبب تكلفة التخزين اإلضافي، وتآآل الجودةالبضائع المستوردة لقطا

  : السيد صالح محمد الحايك، نائب مدير مصنع الحايك للبالط، أفاد لباحث المرآز بما يلي

وتقدر الطاقة اإلنتاجية لكل مصنع  .   عامًال في مصنعين إلنتاج البالط، أحدهما في غزة واآلخر في بيت حانون 30يعمل في شرآتنا    " 
 ألف 20، أي نحو 2007من اإلنتاج إلى الضفة الغربية حتى يونيو     % 90 متر مربع من البالط يوميًا، حيث آنا ُنصدر          1000منهما بـ   

ارني       ر، حيث استلمنا آخر                        .  مترًا مربعًا شهريًا عبر معبر آ ر نفس المعب اج عب ة لإلنت ام الالزم واد الخ ستورد الم ا ن ل آن وفي المقاب
ام      2007ط في شهر يناير من العام    شحنة من حصمة البال    و من نفس الع ذ يوني ام من ذ  .  ، ولم نتمكن من استيراد باقي المواد الخ ومن

ا                    ايلون إلين ام األخرى آالن واد الخ سريح        .  ذلك التاريخ توقف العمل في المصنع، وذلك لعدم توريد األسمنت والم ى ت د اضطررنا إل وق
ات                عامًال من عمالنا، وهم اآلن عاطلين ع       23 ة، ويعتاشون من آوبون ات االغاثي دى المؤسسات والهيئ ن العمل يبحثون عن فرص ل

  . المساعدات الغذائية
ة،                            ا التجاري سيير أعمالن ى ت درتنا عل ا أعاق ق ة م ضفة الغربي ى ال وقد امتنعت السلطات اإلسرائيلية عن إصدار تصاريح المرور لنا إل

ام        وآان آ.  وأدى ذلك إلى إغالق المصنعين آلياً     سمبر من الع ه في شهر دي ، حيث ال أزال عاجزًا عن    2006خر تصريح حصلت علي
ي تصل نحو                         ة، والت ضفة الغربي ا في ال ة من زبائنن الي        .   ألف شيكالً    150متابعة تحصيل مستحقاتنا المالي ك الوضع الم دد ذل ويته

سي    ام        .  ئةللشرآة ويجعلها عرضة لخطر اإلغالق النهائي في حال استمرت هذه األوضاع ال ذ الع شرآة خسائر فادحة من دت ال د تكب لق
تخدام     2000 ى اس رائيل واضطرارنا إل ى إس اع إل يارات القط ول س ع دخ سبب من ضعف ب ى ال ا إل ل منتجاتن ة نق ت تكلف ث ارتفع ، حي

  ."السيارات اإلسرائيلية

.   عامًال50 من المهندسين والفنيين، ونحو  موظفًا13 موظفًا وعامًال، من بينهم 60يعمل في شرآة الشياح للبناء واإلعمار أآثر من 
وقد تأثرت .  وتنفذ الشرآة العديد من مشاريع البناء ومشاريع تعبيد الطرق، وتعتمد على استيراد المواد الخام الالزمة من إسرائيل

تيراد المواد الخام الشرآة بشكل آبير وتكبدت خسائر فادحة بسبب الحصار الشامل المفروض على القطاع، وعدم مقدرتها على اس
، وهو صاحب الشرآة باحث  عاما51وأفاد السيد احمد عبد اهللا الشياح، .  الالزمة لتنفيذ العديد من المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها

زمة لها منذ المرآز أن عددًا من المشاريع التي فازت الشرآة بعقود تنفيذها قد توقفت آليًا عن العمل بسبب منع دخول المواد الخام الال
  : وأضاف أن هذه المشاريع هي.  نحو عام
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 3، وقد عمل فيه عدد من اآلليات، وهي ) حتى المجمع االيطالي–المنطقة الممتدة من مفترق الوحدة : ( مشروع تعبيد شارع النصر •
وقد بدأ العمل في المشروع .   عامًال35 مهندسين ورسامين و9 حفارات، باإلضافة إلى طاقم فني مكون من 3 شاحنات و 4آباشات، 

غير أن إغالق المعابر ووقف توريد المواد الالزمة عبرها أدى إلى .  ، وآان يفترض إنجازه في عشرة أشهر28/5/2007بتاريخ 
وقد اضطررنا إلى تسريح آافة العمال .  2007 /15/8توقفه بعد أقل من شهر ونصف من تاريخ بدء التنفيذ، وتحديدًا بتاريخ 

 . فيه، فيما تخفيض رواتب العاملين في الطاقم الفني إلى النصف تقريبًاالعاملين
، وقد عمل فيه عدد من اآلليات، ) الهيونداي، وحتى مفترق التوام –المنطقة الممتدة من مفترق الكرامة ( مشروع تعبيد شارع التوام  •

وقد بدأت الشرآة العمل فيه  فور .   عامًال25مين و مهندسين ورسا5 شاحنات وحفار، وطاقمًا فنيًا مكونًا من 3 آباشات، 3وهي 
غير أن وزارة الحكم المحلي أبلغت الشرآة بسحب .  تكليفها بذلك، وقامت بتنفيذ أعمال البنية التحتية الالزمة، وأعمال التسوية

 ذلك إلى توقف العمل أدى.   الممولة التمويل المخصص للمشروع، بعد فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعيOSAIPمؤسسة 
فيه، غير أنه وتسهيال على حرآة المواطنين في الشارع، الذي لم ينجز الحد األدنى من أعمال تعبيده، قامت الشرآة بتعبيده بطبقة 

وآانت تلك المشاريع التي .  بسكورس وطبقة أولي من الباطون للرصيف والجزيرة علي عاتقها أمًال في أن يتم استكمال المشروع
  . فرد 400فت تعيل  نحو توق

 شهور مضت، لم يتم تنفيذ أي إعمال، وقد توجه صاحبها إلي اتحاد المقاولين للتدخل لدي الجانب اإلسرائيلي إلدخال المواد 9ومنذ  •
قد و.  الالزمة إلتمام المشاريع، غير أن سلطات االحتالل ما زالت مصرة على معاقبة الشعب الفلسطيني بسبب اختياراته السياسية

 دينارًا أردنيًا 51.000 دينارًا أردنيًا، ومطالبة مالية أخرى بقيمة 46.000قدمت الشرآة مستخلصًا ماليًا باألعمال التي نفذتها بقيمة 
 .آتعويض عن األعمال، غير أنها لم تحصل أي منها

 :9يبين احتياجات القطاع من مواد البناء ) 5( جدول 
 

 طن/ االحتياجات السنوية طن/ االحتياجات الشهرية  نط/ االحتياجات اليومية  المواد م

 1095000 90000 3000 االسمنت 1
 730000 60000 2000 الحديد 2
 912500 75000 2500 الحصمة 3

 
 :10، و حتى إصدار هذا التقرير2005الكميات الواردة إلى القطاع منذ عام  ) 6( جدول 
  

 طن / 2008 طن/2007 طن / 2006 طن / 2005 المواد  م
 00 140415 496355 405039 اسمنت سيلو 1
 00 58880 94920 178520 اسمنت معبأ 2
 00 27880 33400 63560 حديد 3
 00 756000 00 00 حصمة 4

  

                                                           
 .2008 تم الحصول على المعلومات الواردة في الجدول حول احتياجات قطاع غزة من مواد البناء من وزارة االقتصاد الوطني في شهر مارس - 9

 . 2008 االقتصاد الوطني خالل شهر مارس  تم الحصول على المعلومات الواردة في الجدول لكميات مواد البناء الواردة إلى القطاع من وزارة- 10
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  2008، وحتى 2005لكميات الواردة إلى القطاع منذ عام  ) 4( شكل توضيحي 
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اء عواد شمالي، وهي متخصصة في استيراد جميع مواد البناء، وتنفذ مشاريع  رئيس مجلس إدارة شرآة أبن هاني عواد شمالي،السيد
 شاحنة 20 آباشات و 3وتضم الشرآة مصنعًا للباطون الجاهز، وتمتلك .   موظفًا بين عمال وسائقين30مباني وطرق، ويعمل فيها نحو 

  :قد أفاد باحث المرآز بما يليو.  وقد نفذت الشرآة عدة طرق في منطقة الزيتون ومدينة غزة.  لنقل الباطون

ًا، إال                  "  ة أحيان رات طويل رغم استمرارها لفت ررة، وب قبل أحداث االقتتال الداخلي الصيف الماضي آنا نعاني من اغالقات جزئية متك
واد   فقد شلت حرآتنا بالكامل، نت2007أما بعد إغالق معابر القطاع في يونيو .  أننا آنا نتمكن من االستمرار في العمل       يجة احتجاز الم

ون دوالر  70000وتشمل  .  الخام الالزمة لتسيير أعمالنا    .   طنًا من مادتي الحصمة والبيس آورس في معبر آارني، وتقدر قيمتها بملي
ى قرض             وقد أدى عدم تمكننا من إدخالها إلى الحد من من قدرتنا على تسديد التزاماتنا، واضطررنا إلى اللجوء إلى البنك للحصول عل

ى                           .  مالي لتسديد بعض االلتزامات الملحة       اظ عل ا والحف سديد جزء آخر من ديونن شرآة لت ع شاحنتين من شاحنات ال ا ببي ذلك قمن آ
سوق  ي ال صداقيتنا ف و     .  م ة نح واطنين، والبالغ ار والم ى التج ا عل صيل ديونن ن تح تمكن م م ن اع  2ول سبب األوض يكل ب ون ش  ملي

املين           6 سائقين و    10إلى تسريح   آما اضطررنا   .  االقتصادية المتردية  ضًال عن تقليص رواتب الع شرآة، ف  عمال من العاملين في ال
ذ            .  الباقين إلى النصف فقط، لعدم وجود دخل مالي للشرآة         ويقتصر عمل الشرآة حاليًا على نقل النفايات بالتعاون مع بلدية غزة، ومن

تمكن من ال             م ن ود ل ضاً   شهر مايو الماضي، وبسبب أزمة نقص الوق ذلك أي ام ب غ       .  قي ة بمبل ى البلدي ا مستحقات عل  40000وتوجد لن
  ".دوالر لم تسددها لنا البلدية منذ أربعة أشهر، بسبب الضائقة المالية التي تمر بها، وبالتالي لم نتمكن من التسديد لمحطات الوقود

خصصة في مجال الطرق، المباني والبنية التحتية، وهي شرآة مقاوالت مت,  نائب مدير شرآة أسوار بابلالمقاول حسن احمد الخريبي،
وقد أفاد باحث المرآز أن آافة المشروعات التي تنفذها .   عمال10 مهندسين ومساحين و 6 موظفًا وعامًال، من بينهم 16ويعمل فيها 

  :لمشاريع التي توقف العمل فيها هيشرآته قد توقفت تمامًا منذ ما يزيد عن عام، وذلك بسبب نفاذ المواد الالزمة لتنفيذ المشاريع، وا

تم التوقف عن العمل، ولم نتسلم .  منه% 35 ، تم تطوير USAID 880.000مشروع تطوير شارع أبو بكر النصيرات بتمويل من  •
  .أي جزء من مستحقاتنا نتيجة لفسخ العقد

تم فسخ العقد وإلغاء %.  70بة التنفيذ  نس22/2/2007 مدينة غزة تم البدء بتنفيذ المشروع في –مشروع تطوير شوارع داخلية  •
 .الكفالة األولي، المتضمنة تنفيذ آامل المشروع، وتم تقديم آفالة جديدة عن األعمال المنفذة 

 عامل، أصبحوا جميعًا عاطلين عن العمل، وقد تمت مخاطبة اتحاد الصناعات 60عمل في مشروعي النصيرات ومدينة غزة نحو  •
 .ت أو معاونات لهم دون جدوى اإلنسانية لتأمين مساعدا

 .تم توجيه خطابات لوزارة الحكم المحلي في رام اهللا،  ومكتب رئيس الوزراء دون جدوى بخصوص المستحقات أو دفع تعويضات •
من قيمة المبالغ  % 15نواجه أزمة مالية لعدم دفع مستحقات المشاريع إضافة إلي تدهور سعر صرف الدوالر حيث خسرنا حوالي  •

 .قةالمستح
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 دوالر، وفي العادة تشكل لجان 500.000تكبدت شرآتنا لوحدها، نتيجة إغالق المعابر وارتفاع األسعار خسائر بلغت قيمتها نحو  •
 .لتدقيق الخسائر، وتوصي بدفع تعويضات، غير أننا في النهاية ال نحصل علي أي شئ

 11يبين عدد شرآات المقاوالت والعاملين فيها ) 7( جدول 
  

  إلى اآلن-2008يناير  2007ديسمبر  2007نوفمبر  2007أآتوبر  2007سبتمبر  20007يوليو 2007يو يون الشهر

 5 5 5 5 7 50 120 الشرآات
 20 40 50 50 70 7000 42000 العاملين

  
  قطاع األثاث والصناعات الخشبية

من إجمالي الصادرات % 50يث يصدر نحو يمثل قطاع األثاث والصناعات الخشبية أآبر الصناعات التصديرية في قطاع غزة، ح
 شاحنة سنويًا، 3000ويصدر هذا القطاع نحو .   عامًال6600 مصنعًا، ويعمل فيها نحو 600ويبلغ عدد المصانع فيه نحو .  الغزية

ليها في أسواق آل وتصنف منتجاته بأنها عالية الجودة، وتمتاز باستمرار الطلب ع.   مليون دوالر سنويًا300وبقيمة إجمالية تصل إلى 
  .  من الضفة الغربية وإسرائيل

تعرض هذا القطاع الصناعي الحيوي، خالل الفترة التي يغطيها التقرير، إلى انتكاسة حقيقية بسبب إحكام وتشديد الحصار المفروض 
عن العمل، وذلك في أعقاب وأدى ذلك إلى توقف آافة مصانعه وورشه آليًا .  أصًال على قطاع غزة، وإغالق آافة المعابر التجارية

وقد تكدست جراء ذلك حمولة نحو .  2007 يونيو 12، ووقف تصدير منتجاته من األثاث والموبيليا، في "آارني"إغالق معبر المنطار 
إلى وقد اضطر أصحاب المصانع وشرآات األثاث .   شاحنة من منتجاته المصنعة والجاهزة للتصدير، ما خلف خسائر مالية فادحة400

فقط من طاقتها % 20البدء في تقليص طاقتها التشغيلية إلى أدني مستوياتها، منذ أن بدأت مزاولة نشاطها الصناعي، حيث وصلت إلى 
حجم من إنتاج هذا القطاع آان موجهًا للتصدير، حيث لم يتعد % 75جدير بالذآر أن نحو .  اإلنتاجية، بسبب توقف تصدير منتجاتها آليًا

وآابد العاملون في هذا القطاع معاناة آبيرة حيث فقدوا فرص عملهم، وقدرتهم .  من إجمالي اإلنتاج% 25لسوق القطاع اإلنتاج الموجه 
 عامًال 5000، حيث فقد أآثر من %80وانخفض عدد العاملين في هذا الميدان الصناعي بنسبة .  على توفير احتياجاتهم وأفراد أسرهم

رت المصانع والورش التي تعمل لصالح سوق القطاع إلى التوقف عن العمل آليًا، وذلك بسبب وفي تطور الحق اضط.  مصادر رزقهم
  . ومنع دخول المواد الخام من األخشاب والمستلزمات الخاصة بالصناعات الخشبية واألثاثإغالق المعابر

 ألف دوالر، وهي ناجمة عن 300القطاع نحو الخسائر اليومية لهذا ووفقا للمعلومات الصادرة عن اتحاد الصناعات الخشبية فقد بلغت 
المواد الخام الخاصة به، فيما ارتفعت قيمة الخسائر اإلجمالية، والتي لحقت بهذا القطاع خالل العام  منع تصدير منتجاته ومنع دخول

الت المستخدمة في وبات يخشي على المعدات واآل.   ماليين دوالر110الماضي بسبب تشديد الحصار على قطاع غزة، إلى أآثر من 
صناعة األثاث والموبيليا من االهتالك، والتلف جراء توقفها الكامل، ما يعني ارتفاع الخسائر المالية ألصحاب المصانع والورش العاملة 

هم وفي تطور خطير بدأ بعض أرباب هذه الصناعة التفكير بترك أعمالهم والهجرة إلى الخارج، أمًال في تعويض خسائر.  في القطاع
  .التي تكبدوها

مدير شرآة للمفروشات، ومتخصصة في صناعة آافة أنواع المفروشات واألثاث المنزلي والمكتبي، خميس فتحي الشوا، وأفاد السيد 
  :وتضم ورشة نجارة ومعرضًا لألثاث، باحث المرآز بما يلي

ام "  ي الع شرآة ف ًا 1990تأسست  ال ا حالي ل فيه امًال30، ويعم صدر وآانت الورش.   ع ضفة % 80ة ت ى أسواق ال ا إل من إنتاجه
ابر القطاع في شهر             .  الغربية وإسرائيل، وبمعدل خمس حاويات شهرياً   ى أن أغلقت سلطات االحتالل مع ذا الوضع إل د استمر ه وق

و  ار  .  2007يوني وازم النج ع دخول األخشاب ول د من شرآة بع ابع لل اث الت ى إغالق معرض األث ك إل راء ذل د اضطررنا ج ى وق ة إل
زة              سبب  .  القطاع، ومع نفاذ آافة المواد األولية من األخشاب ومستلزمات صناعة األثاث أغلقنا منجرة للشرآة في شارع النفق بغ وب

 ألف دوالر، وقد أدى ذلك إلى تعرضنا لخسائر آبيرة، حيث  100اإلغالق أيضًا لم نتمكن من تصدير بضائع آانت معدة للتصدير بقيمة      
ديون  اتراآمت ال ستحقة علين دل .  الم د ارتفعت أسعار األخشاب بمع ب  % 300وق اع، والطل ي أسواق القط شديد ف نقص ال رًا لل نظ

نفس المستوى  550 شيكًال إلى   140فقد ارتفع سعر لوح الخشب من       .  المتزايد عليه  .   شيكًال، فيما ارتفعت المواد المساعدة آالغراء ب
ع    .  منذ أآثر من تسعة أشهر بسبب التوقف الكلي عن العمل        وقد جرى تسريح معظم العاملين في المنجرة         شرآة عن دف وقد عجزت ال

شرآة وعدم         12مكافأة نهاية الخدمة للعديد من العمال، والذين آانوا يعملون فيها منذ أآثر من               الي لل ردي الوضع الم ك لت ًا، وذل  عام
  ".ك لعدم تجديد تصريحي عبر معبر إيريز منذ بداية اإلغالقالقدرة على السفر لتحصيل ديوننا في إسرائيل والضفة الغربية، وذل

                                                           
  .2008 تقرير حول الحرآة التجارية على معابر قطاع غزة، مرآز التجارة الفلسطيني، بال تريد، فبراير - 11
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  12يبين صادرات األثاث والصناعات الخشبية ) 8( جدول 

  
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 00 586 615 1200 534 539 794 990 1287 التصدير الفعلي
  

  بيةيوضح صادرات األثاث والصناعات الخش ): 6( شكل 
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  . نفس المصدر السابق- 12
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  13معابر التجارية على عدد مصانع األثاث، وعدد العاملين فيها يبين اثر التدهور الحصار وإغالق ال): 9( جدول 
  

  

  
  قطاع الزراعة

  
ة،                    ا العالي شتهر بجودته سطينية، والتي ت ة الفل تسبب استمرار إغالق المعابر التجارية، في أضرار فادحة ضربت قطاع المنتجات الزراعي

 .والتزامها بشروط الصحة، ومعايير اإلنتاج الزراعي الدولية
  

ة (  عامل، يعملون آعمالة موسمية 25,000 عامل، إضافة إلى نحو 45,000 في هذا القطاع نحو  يعمل ى      ) مؤقت وبر حت رة من أآت في الفت
  .، وهم عمال باألجرة اليومية، ال يمتلكون أراضي زراعية، أو أي مصادر دخل أخرى)موسم الزراعة( مايو 

  
  حظر تصدير المحاصيل الزراعية جراء إغالق المعابر

  
 طن من     10,000،  )فراولة(  طن توت ارضي     2500 مليون زهرة،    55تقدر الصادرات السنوية الخارجية لقطاع الزراعة الفلسطيني  بـ          

ون دوالر،  93 طن ، بقيمة 235,400صادرات قطاع غزة الزراعية إلى الضفة الغربية نحو    .   من الخضروات  25,000الحمضيات،    ملي
ار: وهي ل ح ار، فلف دورة، خي ة،   بن ح، جواف زر، بل صل، ج ا، ب وف، آوس رة، ملف ا، خس، زه وة، بطاط ا حل ان، فاصوليا، بطاط ، باذنج

و     ( ، بندورة شيري، فليفلة     )الفراولة(  طن من التوت األرضي      53,500أما صادرات قطاع غزة لألسواق األوربية       .  حمضيات ل حل ) فلف
ة بالثالجات   ( بطاطا   ى نحو     ) مخزن وة، باإلضافة إل ا حل ـ         450 بطاط ا ب ة صادرات القطاع ألوروب در قيم ون زهرة، وتق ون  12 ملي  ملي
  .دوالر

  
اتهم، وجراء تعرض محاصيلهم   صدير منتج نهم من ت دم تمك ة ع د المزارعون خسائر فادحة نتيج م الزراعي الماضي تكب خالل الموس

  .لمبيدات والنايلون المستخدم في الدفيئات الزراعيةالزراعية للتلف ، بسبب عدم السماح بدخول األدوية الزراعية واألسمدة والحبوب و ا
  

  التوت األرضي
  

ة  4ويصدر القطاع نحو .  يمتد الموسم الزراعي للتوت األرضي من منتصف نوفمبر، وحتى منتصف فبراير من آل عام          أطنان يوميا طيل
 دوالر للدونم الواحد     3500 دونم بتكلفة    2500ة  وتكبد مزارعو التوت األرضي الذين قاموا بزراع      ).   طن إجمالي الموسم   2300( لموسم  

ة      4500وقد أدى ذلك إلى حرمان .   مليون دوالر10تكبدوا خسائر بقيمة      عامل في مجال زراعة التوت االرضى من تلقي رواتب مجزي
م بتصدير من      4أما مزراعي الزهور فقد بلغت خسائرهم نحو    .  نظير عملهم  سماح له ون دوالر، نتيجة عدم ال م، عمل   500تجات   ملي  دون

  . عامل1000فيها اآثر 
  

  14يبين صادرات التوت األرضي خالل السنوات األخيرة ):  10( جدول 
  

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 العام
 109 1357 2089 1227 1835 1484 1053 1000 800 الصادرات بالطن

  
   بالقدرة التصديريةيوضح صادرات التوت األرضي قياسا ): 7( شكل 

  

                                                           
  . نفس المصدر السابق- 13
  .، مصدر سابق"اع غزة من التوت األرضي والزهورالحصار على صادرات قط" الواردة في الجدول من تقريرعلى المعلومات تم الحصول - 14
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ر من             المزارع نظير رجب العطار،    ذ أآث اً  12 يزرع أرضه بالتوت األرضي من ك     .   عام التوت          15ويمتل م من األرض المزروعة ب  دون

 شيكل، وذلك  بسبب إغالق  150,000أفاد لباحث المرآز أن خسائره في الموسم الزراعي الماضي ُتقدر بنحو            .   األرضي في بيت الهيا   
  : وقد أفاد بما يلي.  معابر وعدم تمكنه من تصدير أي آمية من محصول التوت األرضيال
  

سطينية،  "  اع الزراعة الفل ى من قط ا تبق دمير م و ت زارعين، والهدف من الحصار ه ى الم ًا عل شن حرب ة اإلسرائيلية ت إن الحكوم
اد                إن السماح   .  وبالتالي زيادة اعتماد القطاع على المنتجات اإلسرائيلية       ة ذر الرم وت األرضي آانت بمثاب بتصدير آمية قليلة من الت

رم    , في أحسن األحوال% 9لم نصدر سوى آمية محدودة جدًا ال تتجاوز       .  في العيون  ر آ بل إن جزءًا من هذه الكمية قد تلفت في معب
وم بزراعة األراضي ومن     , نالقد تسممت حيات . ... بسبب االنتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس      ) آيرم شالوم (أبو سالم    حيث نق

ددًا أم ال              . ثم نقوم بإتالف المحاصيل أو نقوم بتصريفها بأسعار بخسة           ضًا       .  ال ادري إن آنت سأقوم بزراعة أرضي مج ك أي  50أمتل
ا              دم توفره ة لع  الحشرات  ستقضي , دونم من األرض مزروعة بالبطاطا، ومن األرجح أال أتمكن من رشها بالمبيدات واألدوية الزراعي

  ".واآلفات الزراعية بال شك على المحصول
  

د غبن    أما   الغ من العمر                  المزارع خال ا، الب دة بيت الهي ة من          38 من سكان بل ل أسرة مكون ا، ويعي وت     8 عام وم بزراعة الت راد، ويق  أف
  : عام، فقد أفاد لباحث المرآز بما يلي20األرضي منذ حوالي 

    
ا نصدر جزءًا           .   العديد من المشاآل والصعوبات، خاصة خالل عمليات التصدير       في المواسم السابقة آنت أواجه      "  ا آن ر أنن ولكن غي

اح              سيط من األرب ذا الموسم، حيث قمت بزراعة                 .  من اإلنتاج بأسعار معقولة تغطي التكاليف، وتعود بجزء ب  8لكن األمر مختلف ه
ل            دونم ال     350دونمات بعد استئجارها من صاحبها مقاب ار لل اج، حيث آنت استعين                  .  واحد  دين صدير اإلنت ى أمل ت دأت العمل عل وب

ذا          .  آما آانت زوجتي وأوالدي الصغار يساعدوني في العمل         .  بحوالي خمسة عمال في فترات مختلفة      اليف الزراعة له د بلغت تك وق
ا من                25الموسم حوالي    ف، بالستيك وغيره واد تغلي دات، سماد، م ين أشتال، مبي ة   .  مستلزمات الزراعة   ألف دوالر ما ب د بداي عن

ى         11/2007موسم التصدير في شهر      ا أدى إل صدير محصولنا، م زارعين من ت  آان معبر المنطار مغلقًا تمامًا، ولم أتمكن، آباقي الم
سعر             .  تلف آميات آبيرة منه    ي ب سوق المحل ع المحصول في ال دًال من     2.5وخوفًا من تلف ما تبقى اضطررت لبي و ب  15 شيكل للكيل

واآلن لم أتمكن من سداد    .   ألف دوالر20ونتيجة لذلك تكبدت خسائر فادحة ُتقدر بحوالي .  شيكل، وهو ثمن الكيلو في حالة تصديره    
 ".  ألف دوالر، وال أدري آيف سأقوم بسدادها15ديوني، والتي تقدر بنحو 

  
  الزهور
  

ى دول             60 مايو، ويصدر القطاع نحو      15 نوفمبر إلى    15 شهور، من    6يمتد الموسم الزراعي للزهور لمدة       ون زهرة في الموسم  إل  ملي
  .االتحاد األوروبي
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  15يبين صادرات الزهور خالل السنوات الثمانية الماضية ): 11( جدول 
  

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 العام
الصادرات 
 بالمليون

55 57 53 49 44 31 26 24 5 

  
  ادرات الزهور قياسا بالقدرة التصديريةيوضح ص ): 8( شكل 
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صيفي،          آذلك تكبد المزارعون خسائر آبيرة جراء منعهم من تصدير منتجاتهم إلى األسواق الخارجية، خاصة مزارعي خضار الموسم ال

ة بأسعار م                    ى عرضها في األسواق المحلي دًا، ال تغطي    مثل الخيار والبندورة والفاصوليا، والتي تسبب منع تصديرها للخارج إل ة ج تدني
  .تكلفتها، وتعرضها للتلف نظرا لكثرة المعروض منها

  
ذ حوالي          - حي المصبح  – عامًا، من سكان رفح      40المزارع زاهر احمد القاضي،      ذا  .    سنوات 5 ، يعمل في زراعة الزهور من زرع ه

دونم الواحد م    .    دونما من الورد من نوع القرنفل  7الموسم حوالي    ة ال وجراء الحصار   .   ألف شيكل إسرائيلي   33ا يقرب من   تبلغ تكلف
ان لزاهر أمل    .   ألف دوالر أمريكي42وإغالق المعابر لم يتمكن من تصدير إنتاجه، حيث  تكبد  خسائر فادحة تصل إلي ما يقرب من      آ

ى بورصة                      دا آبير بنجاح الموسم،  خاصة بعد تشغيل معبر آيرم شالوم، وتصدير آمية محدودة من إنتاجه إل ادة سلطات      .  هولن ولكن إع
م، أنهى األمل لدى زاهر، وعموم المزارعين في نجاح الموسم الزراعي،     2008االحتالل اإلسرائيلي إغالق المعبر في نهاية شهر يناير         

  .وتحقيق أرباح، أو حتى تجنب الخسائر
  

  :ألنصار هذه الحقيقة، لباحث المرآز بما يليحي ا– عامًا، من سكان مدينة رفح 34 وعمره المزارع نشأت مصطفى حجازي،وقد أفاد 
   

ذ حوالي          " ا    10بدأت في زراعة زهور القرنفل م ام      5وقمت بزراعة     .   أعوام تقريب ذا الع دت خسائر فادحة،         .   دونمات ه ولكني تكب
اج   تصل إلي نحو مليون شيكل إسرائيلي، جراء الحصار المفروض علي قطاع غزة وإغالق  معابره، وآنت قد صدرت جزء                   ًا من اإلنت

دة           .  في شهر يناير، وبسعر متدني جداً      آان التصدير عن طريق معبر آريم شالوم جنوب شرق رفح، الذي فتحته سلطات االحتالل  لم
اير             ة شهر ين ذه الزراعة            2008محدودة قبل إعادة إغالقه في نهاي م،  باإلضافة ألسرتي           4، يعمل معي في ه شكل دائ ال ب في  .   عم

صدير الزهور، ازدادت المصاريف                      نهاية المطاف و   ع ت ر ومن ع     .  في أعقاب استمرار سلطات االحتالل في إغالق المعب ذا قمت بخل ل
آما انوي بيع جرار .  الزهور وهي في ذروة إنتاجها، ألنني أصبحت غير قادر على رعايتها، وتحمل تكاليفها، لعدم وجود مصدر دخل    

  ".  الزهور لهذا العام، على الرغم من أن التراآتور مهم جدا في عمليلسداد الديون من جراء آساد موسم " تراآتور"
  

                                                           
  . نفس المصدر السابق- 15
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  16الزراعية األخرىالمنتجات 
  
  الجوافة

  
ة "تكبد مزارعي مواصي خان يونس خسائر آبيرة لمنعهم من تصدير محصول      ة   " الجواف ى األسواق الخارجي د اضطروا جراء    .  إل وق

  . دونم700يذآر أن مساحة األرض الزراعية المزروعة بالجوافة تتجاوز .  ي تكلفتهاذلك إلى بيعها في السوق المحلية بأسعار ال تغط
  

  البندورة الشيري
  

نهم من تصدير            230بقيمة  إلى خسائر قدرت     البندورة الشيري    ومزارعتعرض   دة     ًا طن  700  نحو   ألف دوالر، جراء عدم تمك  آانت مع
ة  ت، وبًا دونم 200وا خالل الموسم الماضي بزراعة    هذا الصنف قد قام  ووآان مزارع .  للتصدير إلى إسرائيل   زراعة  ًا ل دوالر3500كلف

  ).ًاواحدالدفيئة الواحدة تبلغ دونمًا  ( الواحدةالدفيئة
  

  الفلفل الحلو
  

سروا   و خ ل الحل و الفلف صدير  350مزارع ن ت نعهم م راء م ف دوالر، ج واق   1000 أل ى األس صدير إل دة للت ت مع تج آان ن المن  طن م
 250 دوالر، وقد قام مزارعي الفلفل الحلو الموسم الماضي بزراعة  4500وتبلغ تكلفة زراعة الدونم الواحد من الفلفل الحلو  .  األوروبية

  . عامل ومزارع1200دونم، اشتغل في زراعتها نحو 
  

  . مليون دوالر120وبحسب الغرفة التجارية الفلسطينية فان إجمالي خسائر القطاع الزراعي خالل العام الماضي بلغت نحو 
  

                                                           
  .2008 تقرير حول حصار قطاع غزة، الغرفة التجارية الفلسطينية، يونيو - 16
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  منع دخول المستلزمات الزراعية

  
خالل الفترة التي فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي فيها حصارا على قطاع غزة، وأغلقت فيها المعابر التجارية، منعت دخول معظم                   

  : يل، وهي آالتاليالمتطلبات الالزمة للعملية الزراعية، واألدوات الالزمة للزراعة، والتي يتم استيرادها من إسرائ
  
  )عضوية وآيميائية( صلبة السمدة األ
  

  . سوبر فوسفات2,000 طن أسمدة مرآبة، 2,000 طن سلفات امونيوم، 2,600، )شاحم (  طن سماد عضوي 10,000
  

  أسمدة سائلة
  
  . طن آلنيت160 طن سكسترين، 800 طن آورتين، 80 طن ابنيك، 8 طن حامض فسفوريك، 8
  
   تعقيمدات آفات وموادمبي
  

  . طن اديجان80 طن ميتامور، 80، ) نعقم تربة(  طن بروميد ميثيل 250 طن مبيدات حشرية، 400
  

  تقاوي و بذور
  

  . طن بازالء150 طن تقاوي بطاطا، 1000
  

  مستلزمات أخرى
  

  . طن بالستيك300 مليون متر طولي أنابيب ري، 30
  

  مواد تعبئة للمنتجات الزراعية
  

ون تعبئ 1,000,000 ي،   آرت وت ارض شيري،   500,000ة ت ة لل ون تعبئ ل،  300,000 آرت ة فلف ة  1,000,000 آرتون ة تعبئ  آرتون
  . آرتونة بالستيك40,000، ) للخضار( آرتون للسوق المحلي 3,000,000للزهور، 

  
  .لموسم المنصرم مليون دوالر خالل ا100 دوالر يوميا، أي ما يزيد عن 150,000وتقدر إجمالي الخسائر اليومية لقطاع الزراعة 

  
 الثروة الحيوانية والدواجن

  
ا،             أدى إغالق معابر قطاع غزة التجارية، وفرض قيود مشددة ومقننة على توريد األعالف المستورة إلى قطاع غزة، وعدم انتظام دخوله

ا       وترافق ذلك مع تقليص مصانع القطاع الت           .  إلى خسارة آبيرة لحقت بمربي الدواجن والمواشي في قطاع غزة          تج األعالف لطاقته ي تن
  .2007اإلنتاجية، بسبب نفاذ المواد الخام التي تمنع سلطات االحتالل دخولها إلى القطاع منذ يونيو 

  
آما أدى استخدام .  وقد أدى نقص أعالف الدواجن، ونفاذه عدة مرات خالل العام الماضي إلى نفوق آالف الدواجن في مزارع قطاع غزة               

زارع        أنواع األعالف الرديئ   ا بحسب أصحاب م وق اآلالف منه دواجن، ونف ة، والمخزنة منذ فترة طويلة، إلى تفشي أمراض جديدة في ال
  .من قيمة التكاليف الحقيقية لمزارع الدواجن% 50الدواجن، وهو ما عرضهم لخسائر مادية آبيرة، بلغت أآثر من 

  
واع           آما امتدت أزمة نقص األعالف لتهدد الثروة الحيوانية أيضًا، ف          اذ أن اع أسعارها، ونف ى ارتف ة إل نقص في األعالف الحيواني قد أدى ال

ة في قطاع غزة                 .  وقد انعكس ذلك على أسعار اللحوم في قطاع التي قفزت إلى الضعف           .  بعضها روة الحيواني اج الث ذآر أن إنت جدير بال
  .  رأس شهريًا3000تقدر بـ محدود جدًا، ويغطي اقل من ثلث استهالك قطاع غزة من الثروة الحيوانية التي 
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وقد رافق ارتفاع أسعار األعالف في قطاع غزة، وما تبعها من ارتفاع ألسعار اللحوم، منع سلطات االحتالل استيراد وإدخال الماشية إلى  
ا ي                        .  18/12/2007قطاع غزة منذ     دخول القطاع، وهي آم ات محدودة ب وم سوى لكمي ك الي ذ ذل ي وفق    ولم تسمح سلطات االحتالل من ل

  :توثيق المرآز الفلسطيني لحقوق اإلنسان
  
ع          460، سمحت سلطات االحتالل بإدخال      28/3/2008بتاريخ   • ة شهور من المن د عن ثالث ا يزي د م  رأس ماشية إلى قطاع غزة، بع

 .الكلي
 . رأس ماشية إلى القطاع660، سمحت بإدخال 11/4/2008وبتاريخ  •
  رأسًا من الماشية، وهى آخر آمية سمحت سلطات االحتالل بدخولها  744 بإدخال   ، سمحت سلطات االحتالل   16/5/2008وبتاريخ   •

 .إلى قطاع غزة
  

ر المسبوق ألسعار اللحوم في                             اع غي رة في االرتف ى القطاع بدرجة آبي ع سلطات االحتالل اإلسرائيلي إدخال المواشي إل وقد ساهم من
  . راجع حجم مبيعاتهم من اللحوم، نظرا الرتفاع أسعارها بصورة آبيرة جراء تبالجزارين،وتسبب ذلك في ضرر آبير لحق .  القطاع

  
  الصيد والثروة السمكية

  
ع   .  تعرض قطاع الصيد والثروة السمكية إلى خسائر فادحة جراء الحصار المفروض على قطاع غزة            وفضال عن الحصار البحري، ومن

ل سلطات االحتالل،            ى عمل                     الصيادين من رآوب البحر، ومالحقتهم من قب لبا عل ضا انعكس س ابر أي ري وإغالق المع ان الحصار الب  ف
  . الصيد من خالل تقليص مخصصاتهم من الوقود الالزم لعملهم، ونفاذ األدوات والمعدات الالزمة للصيادين ليتسنى لهم القيام بإعمالهم

  
ون في مهن مرت         2000 صياد، باإلضافة إلى نحو      3500ويعمل في قطاع الصيد      وارب وصيانتها،           عامل يعمل صيد آصناعة الق بطة بال

ل هؤالء نحو           سمة 40.000تجهيز شباك الصيد، صناعة الثلج لحفظ األسماك، وتنظيف األسماك وبيعها، ويعي غ عدد مراآب      . ن ا يبل  آم
ا                     700الصيد   شرة في محافظات قطاع غزة، منه ر وصغير منت ين آبي ا ب رة الحجم  ( مرآب جر   18 مرآب تتفاوت أحجامه  110, )آبي

  ). حسكات( لنشات، أما العدد الباقي فهو عبارة عن قوارب صغيرة 
  

سافة               ا   3فرضت سلطات االحتالل حصارا بحريا مشددا على قطاع غزة، وبموجب هذا الحصار تمنع الصيادين من تجاوز م ال، علم  أمي
ا    .ها لعدم وجود الصخور التي تعتبر مأوى لها       بان هذه المسافة غير صالحة من ناحية فنية لمعيشة األسماك، وال يوجد فيها تجمعات ل                آم

ة                  ر نظيف ا غي ا نظرًا ألنه داءات         .يزيد العمل بالقرب من الشواطئ من تمزق الشبك وتلفه ى االنتهاآات واالعت صيادين إل ا يتعرض ال  آم
 . اإلغراق والتدميرالمتكررة، آإطالق النيران وإصابة الصيادين، تفتيشهم واهانتهم، فيما تتعرض زوارقهم للمصادرة أو

  
م                           ى البحر و ممارسة عمله زول إل ى الن صيادين عل درة ال .  وقد شل قرار سلطات االحتالل بتقليص آمية الوقود الواردة إلى قطاع غزة، ق

تهالك  ويبلغ اس .وتستهلك مراآب الصيد آميات آبيرة من الوقود, ويعتمد الصيادين في رآوب البحر أساسا على الوقود لتشغيل مراآبهم  
ر  ب الج صان400(مرآ و )  ح نش   700 - 600نح تهالك الل ا، واس سوالر يومي ن ال ر م صان110( لت و )  ح ن 400 – 300نح ر م  لت

ا في     500آما يحتاج الصيادون نحو  .   لترا من البنزين يوميا    20نحو  ) الحسكة( السوالر يوميا، وتستهلك قارب الصيد       ة غاز يومي  أنبوب
  .مواسم الصيد

  
د سيد محم وتال ود , زق ات الوق سلطات اإلسرائيلية بتقليص آمي رار ال ر ق زة، تحدث لباحث المرآز عن اث صيادين بغ ة ال يس جمعي  رئ

  :  وأفاد بما يلي . أوضاع الصيادين الواردة إلى القطاع، وانعكاسها على
  

سمب                    "  ود، في دي رول      2007ر  آانت جمعية الصيادين تتسلم قبل صدور قرار تقليص إمدادات قطاع غزة من الوق ة البت  10,  من هيئ
 لتر سوالر، 570تقلصت تلك الكميات إلى , 2008 أما بعد القرار ومنذ شهر يناير  . آالف لتر بنزين يوميا   3آالف لتر سوالر يوميا، و      

ى ع             . لتر بنزين يوميا   140 م  إن االنخفاض الحاد وغير المسبوق في آمية الوقود التي يتسلمها الصيادين انعكس سلبيا عل حيث  , مله
درة           .من احتياجات قطاع الصيد   % 5تشكل تلك الكميات التي نتسلمها نحو        صيادين من      % 90 وقد أدى هذا الوضع إلى عدم ق من ال

وم واحد،                  , النزول إلى البحر   صياد ال تكفي إلبحار ي وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، فالحصة األسبوعية التي يتسلمها ال
ام األسبوع    وبذلك يتعطل عن ا  اقي أي ى حصتهم من              .لعمل ب ر من أسبوع للحصول عل صيادين يضطر لالنتظار أآث ا أن بعض ال  آم

  ".الوقود
  

 لنشًا عن العمل نتيجة عدم قدرة أصحابها على صيانتها للكلفة 12حيث توقف  .اثر إغالق المعابر امتد ليطال آل جزء من عمل الصيادين  
ة  ة صيان    .  العالي د ارتفعت تكلف ي             فق صيادين ف وازم ال دات ول وفر مع دام ت نقص، أو انع ر مسبوق ل ى حد غي صيد إل ة وإصالح زوارق ال

    .البويات، الفلين وغيرها, )الشنابر ( مصابيح اإلضاءة , األسواق، خاصة قطع الغيار
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ة ونتيجة إلغالق المعابر، ومنع إدخال معدات ولوازم الصيد إلى القطاع ارتفعت أسعار معظم المواد الم     بنسب تجاوزت    رتبطة في المهن
ر جالس من          % .  100 ل الفيب ى   3000فقد ارتفع سعر برمي شبك       . شيكل 6000 شيكل إل ع سعر ربطة ال ا ارتف  220من  )  آجم 5( آم

  .علمًا بان اللنش الواحد يحتاج إلى طن من الشبك ويتم تغييره سنويًا مع آل موسم صيد جديد,  شيكل500شيكل إلى 
  

  .   مليون دوالر5د محمد زقوت إلى وجود ديون متراآمة على الصيادين عن ثمن وقود، شبك وعن صيانة زوارقهم بمبلغ وقد أشار السي

ل أسرة من           43 الصياد احمد سليمان احمد الرشيدي،     زوج، ويعي ة غزة، مت شيخ رضوان بمدين راد، 5 عاما، من حي ال اد لباحث     أف  أف
  : المرآز بما يلي

صيد      "  ة ال ذ    اعمل في مهن ا                 28 من ي أتعرض له رغم المضايقات الت ا، ب ي امتلكه ى الحسكة الت ي عل ل أسرتي من عمل ا، وأعي  عام
ي ال تتجاوز                       .آصياد ا، و الت ا اإلبحار فيه د المساحة المسموح لن ال  3 فسلطات االحتالل تقي زوارق     .  أمي ونتعرض لمضايقات من ال

ات اإلسرائيلية، التي تجبرنا على مغادرة البحر في آثير م        ابر           .ن األوق ا آصيادين، وإغالق مع ود لن رار تقليص الوق  ومؤخرا أدى ق
را  20 فالحسكة التي تستهلك    .القطاع، إلى شل قدرتنا على مواصلة عملنا آصيادين، ومس قدرتنا في الحصول على مصدر عيشنا                لت

ا يمكنني من العمل                لتر أسبوع  20 بـ   2008من البنزين يوميا، أصبحت تزود، ومنذ بداية العام الحالي           ود، وهو م يا، نظرا لنفاذ الوق
ام األسبوع  اقي أي ل ب اطلين عن العم صفوف الع ضمامي ل ط أسبوعيا، وان د فق وم واح ا  .ي تنا لعملن ق ممارس ي تعي شاآل الت  من الم

ى  220من آصيادين أيضا، نفاذ أدوات الصيد من األسواق، أو ارتفاع أسعارها عدة أضعاف، فقد ارتفعت سعر ربطة الشبك                   شيكل، إل
ى    9 شيكل، فيما ارتفع سعر مادة الفيبر جالس من           500 ة          . شيكل 30 شيكل إل ى إعال ادر عل ر ق ذه األوضاع أصبحت غي  ونتيجة له

غ            صيادين بمبل ة ال ن لمحطة جمعي ة، حيث أدي اتي المالي ز صيانة    7000أسرتي، عالوة عن عجزي على تسديد التزام  شيكل، ولمرآ
ر          . شيكل ثمن طعم للصيد    2400 شيكل، وبـ    4000محرك الحسكة بـ     ذي يعتب ع ال ي ضياع موسم الربي  إن استمرار هذه األوضاع يعن

  "من أهم مواسم الصيد لصيادي القطاع، واعتمد عليه في تسديد الديون المتراآمة

  : يلي وهو تاجر يعمل في تجارة معدات ولوازم الصيادين، أفاد لباحث المرآز بما السيد محمود العاصي، 

ود الجمرآي الخاص بالقطاع في                          "  اء الك ادي، وإلغ ان مع إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ومنذ إصدارها قرار اعتبار قطاع غزة آي
اء أسدود             ة             .حزيران من العام الماضي، تحتجز حاوية لي في مين واد وشبك صيد، بقيم ى م ة عل وي الحاوي  دوالرا 320,000 وتحت

ا  ى اح .أميرآي د عن   وعالوة عل ا يزي ذ م ة من از الحاوي غ 9تج سديد مبل دين بت إنني م ا 1500 – 1200 شهور، ف  دوالر شهريًا عنه
ادة                    . آأرضيات ورسوم إلدارة الموانئ اإلسرائيلية     ة من م ع آمي إنني اضطررت لبي ونظرا الن بعض المواد تتلف مع طول االنتظار، ف

  ".والر أميرآي خوفًا من انتهاء صالحيتها د9,000الفيبر جالس المحتجزة في الميناء بخسارة تبلغ 
  

بتمبر                         دالع انتفاضة األقصى في س ل ان ا قب ة أوسلو          2000ُيشار إلى أن المسافة التيُ سمح للصيادين العمل فيه ك بحسب اتفاقي  20، وذل
ران      . أميال 10 -12 من   2005ميال، تقلصت بعد ذلك تدريجيا، بحيث وصلت في العام         اب  2006 وفي حزي ة العسكرية   ، وفي أعق  العملي

امًال للبحر               ) آيرم شالوم ( في آرم أبو سالم      ًا آ ث، فرضت سلطات االحتالل إغالق ديين إسرائيليين، واختطاف ثال ل جن التي أدت إلى قت
 أميال، قلصت في أعقاب سيطرة حماس على القطاع         6لعدة شهور، ثم فتحته بشكل جزئي وبالتدريج، وسمحت للصيادين باإلبحار مسافة            

  . أميال فقط3  إلى 2007ي حزيران ف
  

  قطاع الصناعات المعدنية
  

لم يبدأ استهداف قطاع الصناعات المعدنية مع بداية الحصار وإغالق المعابر آباقي القطاعات، وإنما بدأ مبكرًا مع بداية انتفاضة األقصى               
  . األخرىبالقصف المكثف للمنشآت العاملة في الصناعات المعدنية، وتجريف عشرات المنشات

  
سامير،                6000ويعمل في هذا القطاع نحو        عامل، معظمهم يعملون في شرآات وورشات األلمنيوم، المخارط، ورش الحدادة، مصانع الم

  .السلك، سلك الجلي، األثاث المعدني والسخانات الشمسية
  

يا، بسبب إغالق معابر قطاع غزة، ومنع توريد من المنشات العاملة في الصناعات المعدنية عن العمل توقفا آل% 95وقد توقفت أآثر من    
ة                              ة وبتكلف رة طويل ذ فت ة من ام مخزن واد خ ى م دة عل دًا، معتم آافة أنواع المعادن إلى القطاع، فيما تعمل المنشآت الباقية بطاقة منخفضة ج

  .   العاطلين عن العملوترتب على إغالق المنشات انضمام معظم العمال العاملين في هذا القطاع إلى صفوف .  مرتفعة جدًا
  

سنات  دي الح اد حم واطن عم ن   40 ,الم رة م ل أس زوج ويعي ًا، مت ارة   7 عام سنات وأوالده للتج دي الح رآة حم دير ش ك وي راد، يمل  أف
  :  عام، أفاد باحث المرآز بما يلي40والصناعة، العاملة في مجال الحديد واأللمنيوم، وتشكيل جميع األعمال المعدنية منذ حوالي 
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و "  ي يوني ابر ف ذ إغالق المع وات   2007من ر ق سبب حظ صنع، ب شغيل الم ستوردها لت ي ن ام الت ضائعنا الخ ال ب ن إدخ تمكن م م ن   ل
ونعتمد في عملنا على  الحديد المستورد من إسرائيل ومن الخارج    .  االحتالل دخول البضائع الخام الالزمة للصناعات إلى قطاع غزة       

ارني        عبر ميناء أسدود، ويدخل إلى ال      ر آ ام من الخارج عن                      .  قطاع عن طريق معب ل نحو ع ي استوردتها قب ضائعي الت زال ب ا ت وم
ى     14طريق إسرائيل محتجزة في ميناء أسدود، بسبب إلغاء إسرائيل الكود الجمرآي لقطاع غزة، وهي عبارة عن                  وي عل ة تحت  حاوي

الف شيكل شهريًا، رسوم أرضيات ورسوم حجز الحاويات الخاصة    أ 10ويكلفني احتجازها في الميناء اإلسرائيلي      .  بروفيالت ألمنيوم 
ل  شرآات النق د         . ب ال الحدي تص بأعم دة تخ شروعات جدي ذ م ا، وتنفي لة عمله شرآة مواص درة ال دم ق ى ع ع إل ذا الوض د أدى ه وق

ا ن                  ي آن اطي   واأللمنيوم نظرًا لعدم تمكننا من إدخال المواد الخام الالزمة للعمل، ونفاذ المواد الخام الت ا آاحتي م      ".  خزنه ذلك ت ونظرا ل
ام               ذ نحو ع دريجي من ا،                      . وقف العمل في المصنع بشكل ت ام من مخازنن واد الخ اذ آامل الم وفمبر الماضي، ونتيجة لنف ذ شهر ن ومن

  ".، وهم اآلن عاطلون عن العمل25 صرف العمال، البالغ عددهم اضطررنا إلى
  
  صناعة المنسوجات والمالبسقطاع 
  

ى إغالق نحو              أدى اإلغالق  ة، إل ا نحو            624 المستمر لمعابر قطاع غزة التجاري ذه    .   عامل  25000 مصنع خياطة، يعمل فيه وآانت ه
سطينية  % 10، و  % 90المصانع تعتمد في إنتاجها على السوق اإلسرائيلية بنسبة          سوق            .  للسوق الفل ا لل ذه المصانع إنتاجه د أوقفت ه وق

سوق                           اإلسرائيلية بسبب إغالق المعابر الت     ا لل ا أوقفت إنتاجه ى الجانب اإلسرائيلي، فيم ضائع إل د الب ا توري تم عن طريقه جارية، والتي ي
وط بمختلف                                  اج المالبس من األسواق في القطاع، خصوصا األقمشة والخي ة إلنت ستلزمات الخياطة الالزم ة م اذ آاف سبب نف المحلي، ب

 .أنواعها
  

سابقة نحو       وبلغت الخسائر المباشرة لقطاع الخياطة خالل ا         رة ال ود                   20لفت اء العق اج و إلغ ون دوالر نتيجة توقف المصانع عن اإلنت  ملي
ة      10آما تسبب اإلغالق في خسارة أصحاب مصانع الخياطة نحو                .  والصفقات المبرمة إلنتاج المالبس الموسمية     ين دوالر، آقيم  مالي

سوق اإلسر  م الصيف لل زة لموس ة مالبس آانت مجه ون قطع ة لنحو ملي سوق فعلي سويقها بال ة،ائيلية، وال يمكن ت بتها المحلي دم مناس  لع
  . شاحنة سنويا3500ي شار إلى أن القدرة التصديرية لهذا القطاع تقدر بـ . 17لألذواق السائدة في القطاع

  
  :يبين الصادرات الفعلية لقطاع الخياطة والملبوسات قياسا بالقدرة التصديرية ): 12( جدول 

  
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 00 478 532 1500 2100 2400 2200 2300 3500القدرة التصديرية

 %00 %14 %15 %43 %60 %69 %63 %66 %100 النسبة المئوية
  

                                                           
  .2007 تقرير حول خسائر االقتصاد الفلسطيني في محافظات غزة نتيجة إغالق المعابر، وزارة االقتصاد الوطني، نوفمبر، - 17
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  :يوضح الصادرات الفعلية لقطاع الخياطة والملبوسات قياسا بالقدرة التصديرية ): 9( شكل 
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وط،                       ,السيد عزام سعيد حبوب    تيراد الخي سيج واألقمشة واس صناعة الن ك مصنعًا ل ي تمتل عضو مجلس إدارة الشرآة الوطنية للنسيج، الت
  :أفاد لباحث المرآز بما يلي

  
فقد احتجز لنا ثالث حاويات في ميناء المجدل منذ  .  لقد تضررنا بشدة نتيجة إغالق المعابر، وتشديد القيود خالل العامين الماضيين          " 

ة       2007 شهر يونيو  غ        250 ، وتحتوي هذه الحاويات على بضائع بقيم اء مبل ا في مخازن المين ا احتجازه  8000 ألف دوالر، ويكلفن
اء              ضفة                  .  شيكل شهريًا عن آل حاوية، تدفع آرسوم األرضيات في المين ة أخرى في ال ضائع حاوي ى تصريف ب ك إل د اضطرنا ذل وق

ات                 الغربية، ولكننا لم نتمكن من استالم ثمنها، بس        اء الحاوي ا إبق د آثرن ذلك فق ة، ل بب عدم حصولنا على تصاريح لدخول الضفة الغربي
  . الثالثة األخرى مع دفع رسوم األرضيات الشهرية

تالل       لطات االح اء س ة بحسب ادع ارات أمني ة، والعتب واد آيميائي ا م ة أنه ا، بحج ة لعملن ال بعض االصبغة الالزم ع إدخ م من د ت وق
ومنذ تشديد إغالق المعابر في منتصف يونيو من العام الماضي توقف العمل في المصنع، نتيجة عدم                .   سنوات اإلسرائيلية، منذ أربع  

وط  اش والخي ام والقم واد الخ وفر الم أمين   .  ت ي ت ساعدتهم ف م لم ة له الغ مقطوع سديد مب وم بت ل، ونق ال عم دينا ب ال ل وأصبح العم
 عامًال ، يؤدي إلى اهتالك اآلالت الموجودة في  50، ويعمل نحو 1984ي العام  أن توقف العمل في المصنع، الذي تأسس ف       .  معيشتهم

ذ   .  الشرآة، ويحولها إلى آومة من الحديد      ة         11فاآلالت الموجودة لم تعمل من غ قيم ا وصدأها، وتبل سرع في اهتالآه ذا ي  شهرًا، وه
  .  صيانتها عالية جدًا ألف دوالر، وتكاليف 120 ألف دوالر إلى 50الماآينة الواحدة بالشرآة من 

  
ون دوالر،              2006 المصنع آان قد تعرض في العام        يذآر أن   ألضرار آبيرة جراء القصف اإلسرائيلي، وبلغت خسائرنا حينئذ حوالي ملي

  ".  جراء احتراق مخزن للقماش وتدمير آالت بالمصنع
  

  :لة في استيراد المالبس الرجالي، أفاد لباحث المرآز بما يلي احد مالكي شرآة مارشال للجينز والتجارة العامة، العام,السيد محمد مهدي
  

وبسبب .  2003 في تجهيز ملبوسات الجينز لصالح الشرآات اإلسرائيلية، واستمرت آذلك حتى عام      1999عملت الشرآة منذ عام     " 
ة                   شرآات اإلسرائيلية، البالغ ى ال ا عل الغ المستحقة لن ون    1.5االنتفاضة وعدم تسديد المب وفر           ملي ان ي ذي آ دوالر، أغلق المصنع ال

  . عامًال70العمل لـ 
سويق       50 وبعد إغالق المصنع قمنا بالحصول على قرض بقيمة 2004وفي عام   ا محالت لت  ألف دوالر من مؤسسات أخرى، وفتحن

صعوبات        وواصلنا العمل بعد ذلك   , وتمكنا خالل سنة ونصف من تسديد آافة التزاماتنا المالية        .  المالبس المستوردة  رغم من ال  على ال
  .الني آنا نواجهها بسبب إغالق المعابر التجارية المتقطع

 ألف  142فقد احتجز لشرآتنا حاويتين بهما بضائع بقيمة .  توقف عملنا توقفا تاما, ، وإغالق معابر القطاع2007منذ منتصف يونيو  
ة     وما تزال حاوية.  دوالر في أعقاب إلغاء الكود الجمرآي لقطاع غزة     ضائع بقيم وي ب ا     80 أخرى تحت ى يومن  ألف دوالر محتجزة إل

  . ألف دوالر، ولكنها تعرضت للسرقة في طريقها للضفة الغربية62وقد تمكنا من إخراج حاوية ثانية من الميناء، وهي بقيمة .  هذا
ائع المستوردة، وما زلنا عاجزين عن  ألف دوالر للمؤسسات التي اقترضنا منها لتسديد ثمن البض500ويوجد علينا ديون اآلن بقيمة  

ل من خان           % 90وقد اضطررنا بسبب انخفاض حجم المبيعات في المحالت التابعة للشرآة بنسبة            .  تسديدها إلى إغالق محلين في آ
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ـ     .   دوالر عن أجرة آل محل7000يونس ورفح، علمًا بأننا آنا نسدد سنويًا       در ب ه تق  دوالر،  ألف 150وآانت تكلفة تجهيزها في حين
  . أفراد، وتم وقفهم عن العمل7وآان يعمل بها 

ه، من نحو                          ضائع في دم وجود ب ه، لع د انخفضت مبيعات ًا في     20أما المحل الرئيسي في حي الشيخ رضوان بغزة فق  ألف شيكل يومي
سبة   500الظروف الطبيعية إلى اقل   ًا بن ذا المحل       %.  97.5 شيكل، أي تراجع ان يعمل في ه د آ م االستغناء عن     عامالً 17وق  14 ت

ضاعة    4تجدر اإلشارة إلى أن الشرآة آانت تقوم باستيراد   .  منهم، لعدم قدرة الشرآة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم        ات من الب  حاوي
  .شهريًا، وآان يتم تصريفها آلها

  
ام               ,السيد عماد مقداد   شغل    1989 صاحب مصنع خياطة للمالبس الحريمي، تأسس في الع شرآات         عا 120، وي ورد مشغوالته ل ل، وي م

  :أفاد باحث المرآز بما يلي. إسرائيلية
  

ة االنتفاضة            .  تعاني مصانع الخياطة في قطاع غزة منذ فترة طويلة جراء إغالق المعابر           "  ذ بداي ا من دأت تواجهن ة ب المشاآل الحقيقي
ام     ا         2000في الع اريخ عملن ا األسوأ في ت امين الماضيين آان ر أن الع د  .  ، غي ي       فق تعرضنا لمشكالت مستعصية نتيجة اإلغالق الكل

ع   ا بي شط فيه ي ين ك المواسم الخاصة، والت ي ذل ا ف صادية، بم شطتنا االقت ي أصاب أن ساد آل ى آ ك إل د أدى ذل ة، وق ابر التجاري للمع
سب                   .  المالبس ا، ت زة له ب في خسائر فادحة       فمنع تصدير المالبس المصنعة في القطاع إلى الشرآات اإلسرائيلية في المواسم المجه

سويقها في القطاع       .  أصابت شرآاتنا، وتكدست لدينا آميات من المالبس المصنعة لحساب شرآات إسرائيلية       وهي منتجات يصعب ت
ي            سريع ف ر ال سبب التغي رائيلية ب سوق اإلس ي ال ة ف رة الحق ي فت سويقها ف تم ت ن أن ي ة، وال يمك ة العام تالف األذواق والثقاف الخ

شرآات اإلسرائيلية                               وج .  الموديالت ى ال ا عن الخياطة، حيث بلغت مستحقاتي عل تمكن من  تحصيل أجرتن م ن ك ل  ألف   500راء ذل
  .شيكل

ام                     ة الع وانخفضت طاقتنا اإلنتاجية في المصنع تدريجيًا مع ارتفاع وتيرة إغالق المعابر التجارية، فقد انخفضت طاقة المصنع اإلنتاجي
 خفضنا  2007وفي النصف األول من العام .   في تلك الفترة70 إلى 120املين تبعا لذلك من ، وانخفض عدد الع  % 60 بنسبة   2006

سارعة   .   عامل50، وتبعا لذلك انخفض عدد العاملين إلى       %80طاقة عملنا مرة أخرى لتصبح نسبة التخفيض         رارات المت وجراء الق
ابر ال           د توقف                    الهادفة إلى إحكام الحصار، والمتمثلة باستمرار إغالق المع ة منتجات من صناعة القطاع، فق صدير أي ع ت ة ومن تجاري

  .، وتبعا لذلك تم تسريح آافة العاملين في المصنع2007المصنع عن العمل توقفا آليًا في منتصف بداية شهر يوليو 
ى وجه الخصو                            اهلي عل ل آ ا يثق ي، وم ار الخسائر تالحقن ال    غير أن المشكلة لم تنتهي إلى هذا الحد، فما زالت آث ص مستحقات العم

وقد توجهنا آأصحاب مصانع للخياطة    .   ألف شيكل، ونقوم بتأمين بعض المبالغ لهم من فترة إلى أخرى200على المصنع، والبالغة    
وقد اضطررت إلى   .   إلى الحكومة الفلسطينية في رام اهللا وغزة، غير أننا لم نجد آذانا صاغية من احد، ولم يتم التدخل إلنقاذ الموقف                   

  ".فتح ميني مارآت صغير أسفل منزلي لتغطية بعض المصاريف الخاصة بأسرتي
  

  قطاع الصناعات الغذائية 
  

 80ويوجد في القطاع    .  أدى إغالق المعابر التجارية لقطاع غزة إلى توقف، أوتقليص طاقة عمل معظم المصانع الغذائية في قطاع غزة             
ة، في                        عامًال، وتسوق هذه   2500مصنعًا، يعمل فيها نحو      سوق المحلي سطيني في ال ستهلك الفل ة للم واد الغذائي ضائعها من الم  المصانع ب

  . الضفة الغربية وقطاع غزة بأسعار معتدلة
  

ام  الل الع ار    2007خ ر المنط ة معب ة، خاص ابر التجاري رر للمع الق المتك ة لإلغ ارني" ، ونتيج ضائع  " آ صدير الب ع ت اري، ومن التج
ى خ          د اضطر                         المصنوعة في قطاع غزة إل ة، وق ضفة الغربي اتهم في أسواق ال سويق منتج ى ت درة أصحاب المصانع عل ارجه، وعدم ق

ة بنحو         %.  70أصحاب المصانع، جراء إحكام اإلغالق، إلى خفض طاقتهم اإلنتاجية إلى نحو             ضفة الغربي وتقدر صادرات القطاع إلى ال
  .، معظمها من المواد غذائية البسيطة30%

  
ا                  وبرغم ذلك استمر عم    دين إلنتاجه ستهلكين الوحي اتوا الم ونهم ب ر أن   .  ل المصانع بطاقة إنتاجية منخفضة لسد حاجة سكان القطاع، آ غي

ام                      واد الخ تيراد الم ود الجمرآي، حرم أصحاب المصانع من اس اء الك رار إلغ ضًا، وق ام واردات القطاع أي قرار إغالق معابر قطاع، أم
ديهم                 آذلك حرمهم من است   .  الالزمة للصناعة  ى صيانة أو إصالح اآلالت الموجودة ل صناعية أو حت االت ال ك عدد        .  يراد الب ع ذل د رف وق

ي  .  من العاملين في هذا القطاع% 75من المصانع، آذلك تم تسريح % 75المصانع المغلقة إلى أآثر من     واقتصر عمل هذه المصانع، الت
سمح          من قدرتها األسا  % 30باتت تعمل بطاقة إنتاجية ال تتجاوز        ية، والتي ي ام األساس واد الخ ا الم ستخدم فيه ي ت سية، على الصناعات الت
  .بدخولها إلى القطاع بكميات محدودة

  
ة بنحو            ل،          2وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الصناعات الغذائي ون دوالر شهريًا، نتجت عن توقف معظم المصانع عن العم  ملي

صناعات            .  محدودة من المواد المصنعة إلى الضفة الغربية      وعن عدم القدرة على تصدير الكميات ال       ي لحقت بقطاع ال الي الت درت إجم وق
  .  18 مليون دوالر24الغذائية خالل عام آامل من الحصار وإغالق المعابر بنحو 

                                                           
 .2008ر حول حصار قطاع غزة، الغرفة التجارية الفلسطينية، يونيو  تقري- 18
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  يبين وضع قطاع الصناعات الغذائية): 13( جدول 

  
 الوضع البيان م

 80 عدد الشرآات العاملة .1
 2500 األساسيينعدد العاملين  .2
 60 عدد المصانع المغلقة .3
 من العمال% 75 نسبة تسريح العمال .4
من طاقتها اإلنتاجية                  % 40 الطاقة اإلنتاجية للشرآات التي ما زالت تعمل .5
 ر شهريا مليون دوال2 الخسائر الناتجة عن عدم القدرة على التصدير .6

  
  :مدير التسويق بمجموعة اليازجي، العاملة في مجال تعبئة المشروبات الخفيفة، أفاد باحث المرآز بما يلي, السيد عمار أحمد اليازجي

  
و         300آان يعمل في الشرآة نحو      "  ل شهر يوني د عن            2007 عامل، قب اج المصنع يزي ان إنت ه من المشروبات       15، وآ  ألف آرتون

وتيرة                   الغازية، غير أن   نفس ال ى العمل ب شرآة عل درة ال ًا حال دون ق ًا معادي .   تشديد إغالق معابر قطاع غزة، وإعالن قطاع غزة آيان
ام،            واد الخ اذ الم سبب نف اج ب وقد تسبب منع دخول معظم المواد الصناعية، والمواد الخام إلى قطاع غزة إلى توقف المصنع عن اإلنت

  .تي نفذت من المصنع بعد ثالثة تشديد إغالق المعابروخاصة مادة ثاني أآسيد الكربون، ال
ة        .  CO2استمر توقف المصنع عن إنتاج المشروبات الغازية عدة شهور، وبعد ذلك تم إيجاد بديل عن                 ًا بموافق ديل محلي وقد أنتج الب
ايير والمواصفات  ًا للمع ر واإلسالمية وفق امعتي األزه وين وج صحة، ووزارة التم ى اث.  وزارة ال صنع، وعل شغيل الم د ت ك أعي ر ذل

اع     .  وبربع طاقته اإلنتاجية، لعدم وجود مواد خام تكفي لتشغيل المصنع بكامل طاقته          سبب ارتف شرآة، ب آما ارتفعت أسعار منتجات ال
 5 من  لتر2وقد تم وضع تلك األسعار بالتنسيق مع وزارة التموين فقد ارتفع سعر عبوة .   بنسبة ثالثة أضعاف   CO2آلفة إنتاج غاز    

ونظرا لتوقف العمل في إنتاج العبوات البالستيكية غير المتوفرة، وتشغيل خط            .   شيكل 1.5 إلى   1 مل من    330وعبوة  ,  شواآل 7إلى  
  . عامل فقط يعملون70 عامال من عمال المصنع، فيما بقي 230إنتاج واحد، وهو العبوات الزجاجية المرتجعة، فقد تم تسريح 

ة                        وقد تسبب توقف اإلنتاج      ة في المخزن بقيم واد وأغطي ا أدى عدم استغالل م في عدة خطوط إلى خسائر فادحة لحقت بالمصنع، آم
  ".   ألف دوالر، بسبب عدم وجود عبوات لتغطيتها إلى خسائر إضافية لحقت بالشرآة200

  
  غياب فرص االستثمار

  
تثما                شاريع االس ي أصاب الم صاديًا في شلل آل يًا واقت ى       تسبب حصار قطاع سياس ا عل رة، انعكست آثاره رية، وعرضها النتكاسة خطي

  . مجمل الكيان االقتصادي الفلسطيني
  

ل فرض                     وقد أدى غياب أفق النجاح ألي مشروع استثماري إلى إلغاء المشروعات االستثمارية التي آان مقررا إقامتها في قطاع غزة، قب
مشاريع االستثمارية، ونقل بعضها من قطاع غزة إلى دول مجاورة، تتوافر وقد أدى ذلك إلى توقف العمل في العديد من ال    .  الحصار عليه 

سياسي واالقتصادي           تقرار ال ة واالس ة الحرآ ود من اجل جذب                  .  فيها حري ا الجه ضافرت فيه ود عمل عدة سنوات ت ك جه د أنهى ذل وق
شتطتهم ف           ستثمرين األجانب لممارسة ان ى قطاع غزة، وترغيب الم ة إل تثمارات األجنبي ه االس اخ      .  ي تهم في المن ستثمرون ثق د الم د فق وق

ام        248االستثماري الفلسطيني، وانعكس ذلك على انخفاض االستثمار العام من           ون في ع ى    2005 ملي ام       10 إل ين دوالر ع ، 2007 مالي
  %.96أي بتراجع بنسبة 

  
  نهاية اآبر مشروع استثماري : )آارني(منطقة غزة الصناعية

  
ارني " ق المعابر التجارية، خاصة معبر المنطار التجاري         أدى حصار قطاع غزة، وإغال      ي             "آ صناعية، الت ة غزة ال ى إغالق منطق ، إل

ا                   .  تعتبر أهم المشاريع االستثمارية في قطاع غزة       ا أو رحيله ى إغالقه ا إل صناعية إم وقد انتهى حال المصانع التي تتكون منها المنطقة ال
  .  من قطاع غزة إلى الخارج

  
ام         وبلغت تكلفة  يم في الع ة       30، نحو  1999 إنشاء مشروع المنطقة الصناعية الذي أق ه بتكلف ى من ة األول ذت المرحل ون دوالر، نف  18 ملي
شغيل        45ويضم المشروع   .  مليون دوالر  ا دون                   25 مصنعا، واستهدف ت ي حالت دائم ر أن اإلجراءات اإلسرائيلية، الت ل، غي  ألف عام

سنوات الماضية           2500إتمام المشروع، أدت إلى تشغيل نحو        ط خالل ال ط % 10(  عامًال فق ة           ).  فق املين في منطق د انخفض عدد الع وق
شغيلها ة لت ام الالزم واد الخ اذ الم ع نف ي آانت تتوقف عن العمل م دد المصانع الت ا لع تمرار تبع صناعية باس دد .  غزة ال د انخفض ع فق
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ام               1800 إلى نحو    2007العاملين في المنطقة الصناعية في العام         عامل، واستمر انخفاض عدد العاملين ليصل في النصف األول من الع
  . عامل فقط300 إلى نحو 2008

  
  يبين تناقص عدد العاملين في منطقة غزة الصناعية جراء الحصار ): 14( جدول 

  
  2008  2007  2006  العام
  300  1800  2500  العمال

  
  عية جراء الحصاريوضح عدد العاملين في منطقة غزة الصنا ): 10( شكل 
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  الخاتمة

    
صادية                            ار القطاعات االقت ى انهي دة عام آامل إل ام  لم واد الخ ة، وحظر إدخال الم أدى حصار قطاع غزة، وإغالق آافة المعابر التجاري

بعض اآلخر           .  المكونة القتصاد القطاع   ة لل ة اإلنتاجي د خلف  .  وتسبب ذلك في توقف معظمها عن العمل، وتقليص الطاق ك ضررا   وق  ذل
ذاء                            راد أسرهم من خدمات الغ اتهم وأف ى احتياج بالغا أصاب العاملين فيها، حيث فقد اآلالف فرص عملهم، وقدرتهم على الحصول عل

  . وتفشت البطالة والفقر، والتي آانت قد بلغت معدالت آارثية، لتزيد من حالة الحرمان لدى السكان المدنيين.  والدواء
  

تالل  إن الحصار المفروض عل وات االح ا ق ي تقترفه ام الت ال االنتق ة وأعم ات الجماعي ام هو شكل من أشكال العقوب ذ ع ى القطاع من
دولي                 انون ال ًا صارخًا لقواعد الق ذا الحصار انتهاآ شكل ه ة، وي سطينية المحتل اإلسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في األراضي الفل

سان، سيما                       اإلنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة       دولي لحقوق اإلن انون ال دنيين وقت الحرب، ولقواعد الق ة الم  الخاصة بحماي
  .  العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  
  التوصيات

  
  المجتمع الدولي •
  
سياسة الحصار واإلغ        .1 ي اإلسرائيلي لوقف العمل ب في األراضي    القالضغط الدولي الفوري والفاعل على سلطات االحتالل الحرب

 .   الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، وذلك من أجل تسهيل حرآة التجارة الفلسطينية مع العالم الخارجي
ام                     .2 واد الخ دادات الم ابر المخصصة إلم يما المع الضغط على سلطات االحتالل من اجل فتح آافة المعابر التجارية لقطاع غزة، ال س

 .ومواد البناء و الوقود
م المتحدة ومن       بار سلطات االحتالل على االلتزام بالقواعد و    وإج .3 ا األم ي أقرته المبادئ والحقوق االقتصادية األساسية لألشخاص الت

 .أهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ا من االنتهاآات الجسيمة        توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين في ظل استمرار التصعيد ف              .4 ي جرائم الحرب، وغيره

ساني  دولي اإلن انون ال ام (للق ة لع ة جنيف الرابع ددها اتفاقي ا تح دنيين وقت الحرب1949آم ة الم ي تواصل ) الخاصة بحماي ، والت
 .أشكالهاويمثل الحصار المحكم المفروض على قطاع غزة احد أهم سلطات االحتالل اقترافها ضد المدنيين الفلسطينيين، 

 .، وإيقاف النمو المتزايد في معدالت البطالة و الفقرتوفير برامج اغاثية عاجلة إلنقاذ المواطنين المتضررين  .5
 
 السلطة الفلسطينية •
  
ع الحصار عن قطاع                         من العمل الفوري على إعادة اللحمة الوطنية      .1 ود من اجل رف د الجه ة، وتوحي ة الراهن  اجل الخروج من األزم

 .التجارية والمخصصة لعبور لألفراد: ة المعابروفتح آافغزة، 
ة         بذل أقصى الطاقات والجهود      .2 يما البطال ى قطاع غزة، ال س  للتغلب على األضرار الكارثية التي نتجت عن الحصار المفروض عل

 .والفقر
ة إ                       .3 ديم التوصيات الالزم ى تق صادية، والعمل عل ة أداء القطاعات االقت ة لمتابع وم        تشكيل لجنة طوارئ وطني ة لتق ى الجهات المعني ل

  .باتخاذ التدابير الالزمة الجتياز الضائقة التي يمر فيها القطاع
  .تبني سياسات اقتصادية طارئة، وايالء دعم القطاعات االقتصادية األآثر تأثرا بالحصار أهمية خاصة .4
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  الجداول

  
  "رنيآا" يبين فروق العمل قبل وبعد تشديد إغالق معبر المنطار  )  1( جدول 
  يبين التقليص التدريجي لكميات الوقود التي دخلت القطاع خالل عام من الحصار ) 2( جدول 
  آشف المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها شرآات المقاوالت و توقف العمل فيها ) 3( جدول 
 خسائر قطاعات اتحاد الصناعات اإلنشائية الفلسطيني  ) 4( جدول 
 :لقطاع من مواد البناءيبين احتياجات ا ) 5( جدول 
  :، و حتى إصدار هذا التقرير2005الكميات الواردة إلى القطاع منذ عام  ) 6( جدول 
  يبين عدد شرآات المقاوالت والعاملين فيها ) 7( جدول 
  يبين صادرات األثاث والصناعات الخشبية ) 8( جدول 
  ية على عدد مصانع األثاث، وعدد العاملين فيهايبين اثر التدهور الحصار وإغالق المعابر التجار ) : 9( جدول 
  يبين صادرات التوت األرضي خالل السنوات األخيرة ):  10( جدول 
  يبين صادرات الزهور خالل السنوات الثمانية الماضية ): 11( جدول 
  :يبين الصادرات الفعلية لقطاع الخياطة والملبوسات قياسا بالقدرة التصديرية ): 12( جدول 
  يبين وضع قطاع الصناعات الغذائية): 13( جدول 
  يبين تناقص عدد العاملين في منطقة غزة الصناعية جراء الحصار ): 14( جدول 
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  األشكال

  
  "آارني" يوضح فروق العمل قبل وبعد تشديد إغالق معبر المنطار   )1( شكل 
  ل عام من الحصاريوضح التقليص التدريجي لكميات الوقود التي دخلت القطاع خال ) 2( شكل 
  يوضح نسبة الصادرات بالنسبة للمنتجات من التوت األرضي والزهور ) 3( شكل 
  2008، وحتى 2005يوضح آميات مواد البناء الواردة إلى القطاع منذ عام  ) 4( شكل 
  يوضح صادرات األثاث والصناعات الخشبية ): 6( شكل 
  قدرة التصديريةيوضح صادرات التوت األرضي قياسا بال ): 7( شكل 
 ȰȮȉ )8 ( ǦɅرɅǼȎǪال ǥǿǼالقǣ اȅياȩ ǿوȽالز ǧاǿǻاȍ ǴȑوɅ  
  يوضح الصادرات الفعلية لقطاع الخياطة والملبوسات قياسا بالقدرة التصديرية ): 9( شكل 
  يوضح عدد العاملين في منطقة غزة الصناعية جراء الحصار ): 10( شكل 

  


