غزة باألرقام
خروج البضائع
جدا
تسمح إسرائيل منذ تشرين الثاين عام  2014بتسويق حمدود من البضائع املختلفة من قطاع غزة يف الضفة الغربية ،كما وتسمح بتسويق حمدود ً

ملنتجات من القطاع يف إسرائيل منذ آذار  .2015التصدير من غزة لدول العامل اخلارجي مسموح ،امنا الطلب عليه ضئيل .ش ّكل المعدل الشهري
ُ
للشاحنات اليت غادرت قطاع غزة إىل الوجهات املختلفة يف النصف األول من العام اجلاري حوايل  %25فقط من المعدل الشهري خلروج الشاحنات
يف العام  ،2007قبل فرض اإلغالق اإلسرائيلي.

تسويق بضائع من غزة حسب الوجهة
عدد الشاحنات ،النصف األول 2017
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خروج شاحنات البضائع من غزة في السنة األخيرة
عدد الشاحنات حسب وجهة التسويق
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ُمعظم البضائع اخلارجة من القطاع هي ُمنتجات

زراعية .إسرائيل هي اليت حتدد أي أنواع خضروات

483

سوق خارج غزة وأي أنواع ممنوعة من التسويق.
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واخلردة.
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تصدير لدول العامل

أيضا إىل إسرائيل،
إىل الضفة الغربية .وبتسويق حمدود ً
يقتصر على الباذجنان ،الطماطم ،األثاث ،األنسجة

69

24 19

باإلضافة ،تسمح إسرائيل بتسويق األنسجة واألثاث

تسويق إلسرائيل

تسويق للضفة الغربية

دخول البضائع إلى قطاع غزة
خالل النصف األول من عام  2017دخلت شهريًا حوايل  9،542شاحنة بضائع يف املعدل عرب معرب كرم أبو سامل (ال يشمل ذلك شاحنات

الوقود) .أكثر من نصف الشاحنات اليت دخلت كانت شاحنات حتمل "مواد بناء أساسيّة" ،أي حصى ،أمسنت وحديد.

دخول شاحنات البضائع عبر معبر كرم أبو سالم
الربع من السنة
عدد الشاحنات ،حسب ُ
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دخول مواد البناء
منذ أيلول  2014وحىت هناية النصف األول للعام  ،2017دخل قطاع غزة ما ُُممله  584،836،8طنًا من مواد البناء" .آلية تنسيق دخول مواد

البناء للقطاع" ،GRM ،تأسست بعد انتهاء العملية العسكرية صيف ( 2014اجلرف الصامد) ،وذلك حسب طلب إسرائيل .تقريبًا ،كل مواد
تأخر
البناء اليوم تدخل إىل القطاع عرب هذه اآللية .اهنا آلية ُمع ّقدة ،عملية اختاذ القرارات فيها غري ش ّفافة والكثري من املشاريع املُتعلّقة هبا ال زالت يف ّ
ملحوظ .يف أواخر العام  ،2015مت إخراج احلصى من قائمة املواد "ثنائيّة االستخدام" ،ويتم دخوله اليوم بدون تقييدات ومن دون عالقة آللية
التنسيق .كميّة صغرية من مواد البناء تدخل بني الفرتة واألخرى عرب معرب رفح من مصر .وكما هو ُمالحظ يف الرسم البياين أعالهُ ،معظم االرتفاع يف
دخول البضائع الذي مت تسجيله منذ هناية العام  2014نابع من دخول كميات مواد البناء عرب اآللية ،وليس من دخول البضائع األخرى (اليت بقيت

وترية دخوهلا على حاهلا دون تغيري ملحوظ).

تن ّقل األشخاص عبر معبر إيرز
تقيّد إسرائيل خروج الفلسطينيني من قطاع غزة عرب معرب إيرز وحتصره يف ثالث فئات فقط :التجار ،املرضى واملرافقني واحلاالت اإلنسانية احلرجة .يف

املجمل ،مت تسجيل ما مع ّدله حوايل  12ألف حالة خروج شهرية للفلسطينيني خالل عام  ،2016أي أقل من  %2.5من عدد حاالت اخلروج
ً
الشهرية اليت ُس ِّجلَت خالل العام  ،2000قبل اندالع االنتفاضة الثانية .أما يف النصف األول من عام  ،2017فاخنفض ُمع ّدل حاالت اخلروج

الشهري حبوايل  %48ووصل إىل  6،302حالة خروج شهرية.

ُمعدل شهري لحاالت الخروج
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التجار هي الفئة األكرب من ناحية حاالت اخلروج للفلسطينيني عرب معرب إيرز ،حوايل  %42من ُممل حاالت اخلروج الشهرية .منذ إغالق معرب
فئة ّ
رفح عام  2013تفاقمت حاجة السكان يف القطاع للخروج عرب معرب إيرز ،والذي بدوره استطاع جزئيًا فقط سد احلاجة عن طريق االرتفاع الذي
اخنفاضا حبوايل  %59على عدد حاالت اخلروج ضمن هذه الفئة
سجله يف حاالت خروج الفلسطينيني عربه .يف النصف األول من عام  ،2017طرأ
ً
ّ

عرب معرب إيرز ( 2،696حالة)ُ ،مقارنةً يف املعدل الشهري للفئة نفسها يف العام املنصرم (.)6،637

أيضا الطالب اجلامعيني ،وحاالت خروج ألشخاص للقاء ذويهم
أيضا حاالت اخلروج باجتاه جسر أللنيب ،من بينهم ً
تضم فئة "آخرون" عرب معرب إيرز ً

يف الضفة الغربية أو إسرائيل يف حاالت وفاة ،مرض خطري ،زفاف أو حاالت إنسانية اخرى مشاهبة ،طلبات خروج اليت يتم رفضها بني الفرتة واألخرى
أو تنتظر وقت طويل ليتم الرد عليها ،كما يف ذلك عائالت االسرى اللوايت يطلنب اخلروج هبدف الزيارات يف السجن ،وكبار املوظفني العاملني يف
السلطة الفلسطينية.

المنع األمني وتصاريح التجار
بادعاء وجود
منذ هناية العام  2015نالحظ موجة ُمقلقة من رفض تصاريح اخلروج عرب معرب إيرز للفئات اآلنف ذكرها من قبل اجلهات اإلسرائيليةّ ،

سمى "املنع األمين" .حسب معطيات وصلتنا من منسق أعمال احلكومة اإلسرائيلية يف املناطق ،متت املوافقة خالل العام اجلاري ،وحىت اآلن ،فقط
ما يُ ّ

على  %46من طلبات احلصول على تصاريح اليت قُ ّدمت ،هذا مقارنةً مع ما نسبته  %80من املوافقة على الطلبات يف عام  .2013وفق مصادرنا

منذ مطلع متّوز  ،2017هنالك  831تصريح تاجر ساري املفعول (إضافة إىل  141تصريح  ،)BMGهذا ُمقارنةً حبوايل  3،600تصريح يف شهر

كانون الثاين عام  ،2016و 1،363تصريح يف مطلع آذار هذا العام.

تصاريح موافق عليها مقابل منوعات أمنية
حصلوا على منع

ضمن الفئة اليت تش ّكل اجلزء األكرب من حاالت اخلروج ،وهي فئة التجار،
اخنفاضا يف
واليت هلا أمهية عالية على تطور ومنو غزة اقتصاديًا ،مت تسجيل
ً
 2013عدد محلة تصاريح التن ّقل ،من  3،181يف كانون الثاين من العام اجلاري،
وحىت  2،438يف شهر أيلول ،هذا وفق املعطيات اليت وصلتنا من منسق

حصلوا على موافقة

أعمال احلكومة يف املناطق .يف شهر آب ،مت رفض  1،130طلب لغرض
 2016التجارة ،هذا مقابل  574مت رفضهم خالل شهر كانون الثاين.
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تن ّقل األشخاص عبر معبر رفح
معرب رفح الذي يف سيطرة مصر ُمغلق طيلة أيام العام منذ منتصف العام  .2013يف األيام القليلة اليت يعمل هبا املعرب (طيلة العام  2015عمل املعرب

يوما للخروج من
يوما طيلة عام  ،2016أما خالل النصف األول من العام  2017فعمل املعرب ملدة ً 11
يوما للخروج من غزة ،وً 42
فقط ً 25
غزة ) ،يتم السماح لفئات حمدودة من األشخاص يف العبور ،مع أفضلية للذين تظهر أمساءهم يف القوائم اليت ترسلها مصر.

ُمع ّدل شهري لحاالت الخروج عبر معبر رفح
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كاملعتاد وتن ّقل عربه حوايل  000،40حالة خروج
ودخول شهرية .أغلق املعرب بعد االنقالب العسكري يف
مصر .األرقام الظاهرة يف الرسم البياين هي أرقام سنوية.
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*يف النصف األول من العام  2013عمل املعرب

*2013

الضغط هنا.

