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ريادّيو قطاع الصناعات اإلنتاجّية يف غزة 
يتحدثون عن ُمستقبل التجارة مع الضفة الغربية

آذار 2015 ُصِنع يف غزة   |   

مت أخذ املعطيات اليت تشري إىل وضع قطاع الصناعات اإلنتاجية قبل فرض اإلغالق من مركز التجارة الفلسطيين يف قطاع غزة PalTrade ، واالحتاد العام للصناعات الفلسطينية يف قطاع غزة )PFI(. استشارة مهنية : شري حيـڤير، تصممي ورسومات توضيحية : نوعا سيـڤان.



1. مدخل
بعد سبع سنوات من اإلغالق، ويف أعقاب االشتبااكت العنيفة يف صيف 2014، واليت 

حصدت العديد من الضحايا وخلّفت وراءها دمارًا كبريًا، يبدو أن هنالك جهوًدا أولّية ُتبذل 

من أجل إعادة إمعار وتأهيل قطاع غزة اقتصادًيا. مفقابل الزتام العرشات من دول العامل 

بالتربّع مبليارات الدوالرات لصاحل متويل إعادة التأهيل االقتصادي هذا، تأسست آلية 

معل من املُفرتض أن ُتتيح بيع مواد البناء يف قطاع غزة هلدف استيفاء االحتياجات اليت 

تفامقت يف أعقاب العملية العسكرية األخرية "اجلرف الصامد". وقد بدأت إرسائيل، لملرة 

األوىل منذ قرابة السبع سنوات، بالمساح بتسويق ُمنتجات من قطاع غزة يف أسواق 

الضفة الغربية، إضافة إىل إعالهنا عن تهسيالت طفيفة عىل معايري خروج األخشاص 

من قطاع غزة.

تبّي مع مرور الوقت أنه حىت لو اكنت هنالك نوايا طّيبة من وراء اإلعالن عن هذه 

التهسيالت، فإن األمور املطلوبة إلحداث تغيري فعيل ال جتري مكا ينبيغ عىل مجيع 

األصعدة. فآلية العمل اخلاصة اليت أنشئت مؤخرًا لُيتاح وفقها دخول مواد البناء لقطاع 

غزة ُتستخدم فقط لتأهيل منازل الساكن اليت ترضرت بشلك طفيف حىت املتوسط خالل 

العملية العسكرية األخرية؛ ومل يبدأ العمل بعد عىل إعادة إمعار املباين السكنية أو الُبىن 

التحتية املدنية اكلعيادات واملدارس. وال زال التسويق إىل الضفة الغربية حمدوًدا وُمقّيًدا؛ 

 مكا وأن فتح السوق اإلرسائييل أمام املُنتجات الزراعية عىل مدار السنة "السبتية"

ويه السنة اليت ال تحمس فهيا الرشيعة الهيودية بزراعة  [سنة مشيطاة يف العربية – 

األرض، بشلك دوري] من املمكن أن يشري إىل تغيري ما، لكن الطريق ال زالت طويلة أمام 

الوصول إىل رفع مستوى التبادل التجاري، أو إىل وضع آفاًقا واعدة أمام إعادة اإلمعار 

واالزدهار احلقيقيي؛ فال زالت معظم القيود االساسية اليت فرضهتا إرسائيل عىل تنّقل 

الفلسطينيي بي قطاع غزة والضفة الغربية عىل حاهلا.

قبل العملية العسكرية "اجلرف الصامد"، وقبل اإلعالن عن التهسيالت املتعلقة بتسويق 

املبارشة يف إجراء  البضائع من قطاع غزة، اكنت قد اعزتمت مجعية "چيشاه–مسلك" 

حبث يف أوساط أحصاب املهن الريادّية يف قطاع الصناعات االنتاجية املُختلفة يف 

القطاع، للتعرّف عىل اإلماكنيات املتوفرة لدهيم بلك ما يتعلق بالتسويق إىل الضفة 

الغربية، وللتعرف عىل املصاعب اليت تقف عائًقا يف طريقهم، وعىل اإلماكنيات الاكمنة 

يف القطاعات اليت يعملون هبا، إضافة إىل مطوحاهتم وآماهلم املستقبلية. وأيًضا 

إلدراك األرضار االقتصادية اليت احدثهتا سياسة الفصل بي قطاع غزة والضفة الغربية، 

وحماولة فهم وتقّص األمور املطلوبة إلصالحها.

سري البحث مكا اكن ُمطط، وقد متت  لقد أفسدت العملية العسكرية "اجلرف الصامد" 

اللقاءات مضن مجموعات البحث البؤرية فقط يف اخلريف الذي تىل العملية العسكرية. 

حبيث مت إقامة مخس مجموعات بؤرية، وانتسب إىل لك مجموعة ممثلون عن لك واحد 

قطاع صناعة األثاث، قطاع تصنيع األغذية، القطاع الزرايع، قطاع  من القطاعات املختلفة: 

األنجسة واملالبس، وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT(. ُيّثل لك قطاع ثقافات 

اقتصادية ُمتلفة، مجهورًا ُمتلًفا من العاملي، إضافة إىل اخلربات والتحديات املتنوّعة. 

أما القامس املشرتك بيهنم مجيًعا فهو احلاجة إىل اخلروج إىل ما هو خارج حدود القطاع 

هبدف إعادة تأهيل جماالت معلهم اقتصادًيا، إىل تطويرها، إصالحها، وإىل إمناهئا.

لقد أرّضت سنوات الفصل واالنقطاع السبع عن الضفة الغربية بشلك ماّس باالقتصاد 

يف قطاع غزة، وبإماكنيات االستقرار والمنو لرّواد االمعال هناك. وحىت فميا لو اكنت 

إرسائيل قد أزالت هنائًيا القيود املفروضة عىل التنّقل من قطاع غزة وإليه، اكن هؤالء 

التجار ليقفون أمام عوائق صعبة وجدّية ُمتعلقة بأسواق الضفة الغربية )وإرسائيل( 

اليت تغريت، واحتياجاهتا اليت متت تلبيهتا من مصادر أخرى، إضافة إىل منظومة 

العالقات اليت تتطلب تأهياًل وتطويرًا وجهوًدا هتدف إىل امتالك املعرفة والثقة. ولكن 

هذا مل حيصل، فإن البوابات لتلك الفرص مل ُتْفَتح بال رقابة والزالت التقييدات املفروضة 

عىل التنّقل قامئة. إن التصارحي اليت تتيح التسويق حُتدد مكيات البضائع اليت يكن 

أمنية، مهنية، وإجرائية.  إرساهلا إىل الضفة، ويه ختضع أيضا الشرتاطات ُمتلفة – 

فليس ُمتاًحا مجليع القطاعات الصناعية تسويق ُمنتجاهتا يف الضفة الغربية، مكا وال 

ُيَنح ترصحي بالتسويق مجليع املُنتجات أيًضا للقطاعات املمسوح هلا بالتسويق. إن 

الطريق ال زالت طويلة، مفن خالل اللقاءات اليت أُجريت يف إطار البحث برز هنم كبري 

لدى املُشاركي للعب دور يف المنو االقتصادي الذي سيجلب عائدات كبرية، وخاصة يف 

جمال التشغيل، وبناء عالقات معل وعالقات خشصية، إضافة إىل إتاحة الفرص للتطّور 

ويه مجيعها أمور ختضع للتقييدات املفروضة عىل حرية التنّقل. والمنو – 

فميا ييل، ُنفّصل ونعرض رؤى املُشرتكي ومفاهميهم ملا هو رضوري هلم من أجل زيادة 

اماكنياهتم اإلنتاجية واالقتصادية إىل احلد األقىص وتوسعة آفاق أهدافهم عندما تتوفر 

هلم الظروف الدامعة. هنالك ظروف خاصة لقطاعات صناعية معينة، وهناك ظروف كثرية 
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خالل اللقاءات اليت أُجريت يف إطار البحث برز هنم كبري لدى املُشاركي للعب دور يف المنو االقتصادي. صيادون يف قطاع غزة.

إيان دمحم تصوير: 



اخرى مشرتكة بيهنم. مقنا برتتيب املُعطيات حبيث تنطبق أيًضا عىل لك قطاع صنايع، 

إىل جانب املصاعب اليت يتوّجب حلها ويه اليت تثقل اكهل بعض القطاعات. إن 

املعلومات، خاصة المكية مهنا، اليت برزت من خالل النقاشات ال متثل مصدرًا ملعلومات 

احصائية جامعة وشاملة. ورمغ ذلك، ومكا هو احلال يف لك حبث َنويع، بسبب تعريف 

املشاركي يف لك مجموعة باعتبارمه رياديي يف جماالهتم، فإن تقديراهتم يه ذات قمية.

إن تنّقل األخشاص مهم للك القطاعات الصناعية املذكورة، وذلك لغرض التعرّف عىل 

السوق، والتعرف عىل التجار احملليي للك سوق، ومن أجل بناء العالقات، واستمكال 

التدريبات املهنية، وعرض املنتوجات، واالتاكء االقتصادي أيًضا عىل أبناء العائلة يف حال 

تواجدمه يف الضفة الغربية. إن قطاع األثاث، والقطاع الزرايع، وتصنيع األغذية، وقطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يواجهون حتديات الدخول جُمدًدا إىل السوق يف الضفة 

الغربية؛ أما املُتحّدثي من قطاع األنجسة واملالبس فإهنم يشعرون بأهنم يستطيعون 

العودة بدون جمهود؛ املزارعي من جههتم ُمرتبطي بشلك ماس بوجود ظروف ختزين 

أفضل يف املعابر؛ ومجيعهم مرتبطون بفتح معرب البضائع بشلك ُمسمتر، وذلك إلدارة 

رشاكهتم مبهنية متّكهنم من التخطيط، التخزين، واالستمثار.

رصّح املشرتكون خالل اللقاءات اليت أجريناها بأهنم حيتاجون إىل ما هو أكرث من 

جُمرّد ترصحي لنقل البضائع عرب املعرب من أجل أن يقرتب التبادل التجاري بي املناطق 

الفلسطينية من حتقيق إماكنياته. إن القيود املفروضة عىل خروج األخشاص من القطاع، 

  ،)ICT( عىل سبيل املثال، تقّيد املُبادرين يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

فهم ورمًغا عن املتوّقع، ال يستطيعون االكتفاء بإدارة عالقاهتم مع زبائهنم او نظراهئم 

عرب االنرتنت. حيث أهنم أيضا حباجة لمُلشاركة يف الدوائر االجمتاعية اليت يمت اختاذ 

القرارات فهيا، هذه الدوائر اليت ختلق عالقات خشصية وتستغل فرًصا اقتصادية 

ساحنة. إن هذه احلاجات معقولة جًدا، وإن املصلحة الاكمنة يف االستجابة هلا يه أيضا 

ُمشرتكة للك َمن له عالقة بتخطيط مستقبل املنطقة. وقبل لك هذا وذاك، فإن إعادة تأهيل 

اقتصاد القطاع، ومعه اقتصاد املناطق الفلسطينية هو مضان من أجل خلق استقرار 

يف املنطقة لكها. ولذا، فإنه ُيشلّك أساًسا للك حل مستدام.

2. املُمزيات اخلاصة بقطاع غّزة
إن هدف هذا البحث هو حفص اإلماكنيات االقتصادية الاكمنة يف القطاعات الصناعية 

واالنتاجّية الرائدة يف قطاع غزة، ومبا انه مت المساح بتسويق جزء من البضائع من 

القطاع إىل الضفة الغربية، يفحص البحث ايًضا العوائق اليت ُتقلل من فرص حتقق 

هذه اإلماكنيات. ومع هذا، فإن البحث يربز بضعة نقاط ُمتعلقة بالتأثري طويل األمد 

لإلغالق عىل اقتصاد القطاع، ومن مضنه احلاجة إىل احلسم يف االختيار ما بي 

التضامن االجمتايع )يف بناء العالقات التجارية بي شطري األرايض الفلسطينية 

وبي القرار االقتصادي البحت، وخصائص األرضار طويلة األمد اليت تنطبق  احمُلتلة( 

عىل مجيع القطاعات االنتاجية يف غزة.

من املهم التذكري ببضعة نقاط حامسة عىل املستوى االقتصادي:

· وزن العالقات غري الرمسية ·

نتيجة لإلغالق املتواصل والنعدام الثبات االقتصادي، تربز األمهية الكربى للعالقات 

ار األثاث يف قطاع غزة، عىل سبيل املثال،  الخشصية يف جمال التجارة. حيث يشري جُتّ

وكنتيجة لإلغالقات املتكررة ملعرب كرم أبو سامل إىل أهنم ُيفّضلون العمل مع جتار 

يعرفوهنم أصاًل يف الضفة الغربية، حبيث توجد بيهنم عالقات تواصل وثقة.

· احلذر الفائض عن حّده، والنامج عن التجارب السابقة ·

إن كون التهسيالت احلالية اليت ُتطّبق عىل تنّقل األفراد والبضائع قابلة لإللغاء يف أي 

وقت، فإن إماكنية عودة إرسائيل إلعادة فرض التقييدات اليت اكنت يف املايض عىل 

التجارة موجودة دوًما يف ويع التجار وساكن قطاع غزة. فوفًقا ألقوال جُماهد السويس، 

وهو صاحب مصنع ومعرض لألثاث، فإنه ينوي ختصيص قرابة الـ 10 باملئة عىل األقل 

من املبيعات لصاحل السوق احمليل يف قطاع غزة، حىت لو اكنت لديه الفرصة جلين 

األرباح العالية يف األسواق اإلرسائيلية والضفة الغربية. حيث اعتاد يف السابق أن ُيصّدر 

لك ُمنتجاته إىل خارج القطاع، أما حيمنا مت فرض اإلغالق فقد اضطر إىل التعرّف عىل 

يقول السويس.  السوق احمليل يف قطاع غزة من جديد. "لن نقع يف نفس اخلطأ ثانية" 

وبلكامت أخرى، فإن االسرتاتيجية التجارية لقسم من املصانع تمكن يف التأقمل مع 

إماكنية إعادة فرض اإلغالق من جديد.

· حصة األرباح الصغرية وعالقهتا بالدور املُجمتيع ·

يبدو بأن املعضلة األساسية اليت تشغل رجال األمعال املُشاركي يف املجموعات البؤرية 

من مجيع القطاعات االنتاجية، ليست بالرضورة الرحب الصايف. إن حصة األرباح من 

املنتجات قد تكون ضئيلة لدرجة أن ارتفاع مصاريف النقل قد تليغ اجلدوى االقتصادية 

ألسواق اكملة، خاصة حي يكون سعر سوق املُنَتج يف قطاع غزة )كيلو البندورة عىل 

سبيل املثال(، قريًبا أصاًل من تلكفة انتاجه هناك. إن العديد من القامئي عىل املصاحل 

ال يسألون أنفهسم  إذا ما اكن من املفضل االستمثار يف تطوير خط انتايج جديد، أو 

كيف يكن االستمثار يف تسويق ُمنتج قامئ، بل يف كيفية تفادي إقالة املزيد من العامل، 

وكيف يستطيعون ادخال عائًدا مادًيا اكفًيا هبدف تغطية تلكفة االنتاج والنقل. 

قال املستمثرون يف قطاع األنجسة واملالبس، عىل سبيل املثال، بأهنم ال يقومون بإصالح 

ماكنات اخلياطة املعّطلة، نظرًا للقدرة اإلنتاجية املُنخفضة لدهيم يف املصانع، ولكون جزء 

كبري من املاكنات ال ُتَشغَّل أصاًل منذ فرض اإلغالق، فإن العامل وبلك بساطة يرتكون 

املاكنة املعّطلة ويستخدمون اخرى صاحلة بداًل من تصليح تلك اليت تعّطلت. ويف هذه 

األثناء، تترضر القدرات الصناعية يف قطاع غزة عىل املدى الطويل. رشاكت أخرى قد 

تقوم ببيع املاكنات والبحث عن طرق بديلة لتغيري جمال معلها، لكنه ومن خالل النقاش 

يف مجموعات البحث، يظهر أن العديد من رجال األمعال يف قطاع غزة ال يرون أنفهسم 

مُكستمثرين حفسب، بل جكزء من مجُمل املجمتع، وباعتبارمه يتحملون أيًضا مسؤولية 

توفري فرص وأماكن معل لعاّمهلم.

قطاع الزراعة

اخلضار، التوت، الورود، 
واألمساك

قطاع األنجسة واملالبس

 مالبس نسائية، مالبس
لألطفال، والرجال

قطاع األثاث

غرف النوم، الصالونات، غرف 
الطعام، الطاوالت والكرايس

قطاع تصنيع األغذية

األغذية املُعلبة، احللويات، 
ُمسلّيات، والبوظة

قطاع تكنولوجيا املعلومات 
ICT – واالتصاالت

الربجميات، األجهزة، وتقدمي 
االستشارة

القطاعات الصناعية املُشاركة يف البحث
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3. اإلماكنيات القامئة
اشرتك يف لك مجموعة حبث بؤرية ما بي األربعة إىل مثانية مُمثلي عن لك قطاع صنايع، 

وقد وصفوا، من مضن ما وصفوه، كيف يرون إجيابيات وإماكنيات رشاكهتم يف لك ما 

يتعلق بالتجارة مع الضفة الغربية. ونعرض فميا ييل تلخيص خاص بلك قطاع صنايع.

القطاع الزرايع

ُمتخصص يف جمال التسويق الزرايع يف  اشرتك يف مجموعة البحث مثانية أفراد: 

األسواق اخلارجية لقطاع غزة، مخسة أفراد من امجلعيات والتعاونيات الزراعية وتاجران 

ُمستقاّلن.

أثناء فرتة اإلغالق عىل قطاع غزة: يقوم مزارعو القطاع بزراعة معظم أنواع اخلضار بمكيات 

تكيف االسهتالك الذايت )لساكن قطاع غزة(. بيمنا يمت استرياد معظم الفواكه من أسواق 

خارجية، خاصة األسواق االرسائيلية. وصّدر قطاع غزة يف الفرتة ما بي العام 2008 

وحىت 2014، فقط 2,898 طّنا من اخلضار والفواكه، أي متوسط  32 طّنا يف الهشر، 

ُصدِّر معمظهم اىل األسواق يف العامل اخلاريج.

خالل الفرتة اليت سبقت وضع اإلغالق: قام املشرتكون من أعضاء مجموعة البحث يف 

املايض بتسويق ما بي 10 إىل 30 باملئة من حماصيلهم إىل الضفة الغربية. ووفًقا 

ملعطيات وزارة الزراعة اإلرسائيلية، فقد باع املزارعون من قطاع غزة قبل اإلغالق ما معّدله 

2,000 طّنا من الفواكه واخلرضوات هشرًيا يف إرسائيل، مقابل 608 طّنا هشرًيا يف 

الضفة الغربية.

االماكنيات الاكمنة: قّدر املشاركون أنه ويف ظروف طبيعية، فإن قطاع غزة قادر عىل تسويق 

قرابة 200 شاحنة ُملة باحملاصيل الزراعية هشرًيا إىل الضفة الغربية، ويه متثل ما نسبته 

تقريًبا 30 باملئة من مجمل املنتوج الزرايع. وقد قّدر أحد املشاركي بأنه باإلماكن أن يرحب 

التجار ما قميته 7 مليون شيلك يف املومس من تسويق التوت األريض يف الضفة الغربية.

اإلجيابيات: تنوّع احملاصيل الزراعية – فبسبب الطقس والرتبة يف قطاع غزة، يكن 

لملزارعي زراعة ُمنتجات وحماصيل يصعب زراعهتا يف الضفة الغربية.

"َطلَب أحد التجار يف الضفة الغربية مين بأن أقوم بزراعة اجلزر من أجله. خاصة اجلزر 

األمحر، وذلك كون هذا النوع من اجلزر ال يكن زراعته يف الضفة الغربية بسبب خصائص 

الرتبة وحالة الطقس. إن خسائر اجلزر أيًضا قليلة ألنه قادر عىل محّتل ظروف النقل. 

إنه ُمنتج مطلوب بمكيات كبرية يف الضفة الغربية، ودومًنا مزروًعا واحًدا من اجلزر قد 

ينتج ما بي 5 إىل 6 أطنان".

منذ العام 2007، اجتاز العديد من املُزارعي يف قطاع غزة  األيدي العاملة املاهرة – 

تأهياًل بمتويل جزيئ من حكومة هولندا، جكزء من مرشوع ُخّصَص لتطوير الزراعة يف 

القطاع وتطوير العالقات التجارية بي القطاع وأوروبا. وقد تلىق العديد من املزارعي 

الذين مت تأهيلهم هشادة Global G.a.p، وهو معيار دويل للجودة الزراعية، أما املُنتجات 

ويه يف األساس التوت األريض، الفلفل، بندورة شريي، التوابل،  اليت قاموا بزراعهتا – 

فقد بيعت يف العامل اخلاريج. واألزهار – 

املصاعب واملُعيقات: فرض التقييدات عىل التنّقل؛ النشاط غري املنتظم لعمل املعابر؛ إجراءات النقل غري الواحضة يف معرب كرم أبو سامل، ما قد يؤدي 
عىل الشاحنات؛ املنافسة مع منتوجات الضفة الغربية  ترضر احملاصيل؛ رسوم املعرب، وبضمهنا حتديد ارتفاع املنصات اخلشبية الناقلة )املشتاحمي( 

واملنتوجات اإلرسائيلية املُباعة يف الضفة؛ واحلاجة إىل التعرف عىل سوق الضفة من جديد.
اإلجيابيات: قدرة قطاع غزة عىل زراعة حماصيل زراعية ال يكن زراعهتا يف الضفة الغربية؛ األيدي العاملة املاهرة؛ األسعار املُنافسة.

اإلماكنيات الاكمنة: يقّدر املشاركون بأن قرابة %30 من إنتاج القطاع سيمت بيعه يف الضفة الغربية.
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مقنا يف السنوات املاضية بالرتكزي عىل زراعة التوت 
األريض هبدف التصدير للعامل اخلاريج. حنن نتوقع هذا 

املومس، زراعة 500 دومًنا من التوت. لقد تعّطلت معلية 
 الزراعة بسبب العملية العسكرية يف الصيف األخري،

وهذا يعين تصديرًا أقل وأرباًحا أقل. إنين أظن اآلن بأنه 
باإلماكن بيع 300 طّنا إىل الضفة الغربية. لك طن بـ 5,000 

شيلك. وهذا يعين قرابة الـ 1.5 مليون شيلك

تلىق العديد من املزارعي الذين مت تأهيلهم هشادة .Global G.a.p، وهو معيار دويل للجودة الزراعية. زراعة الزهور يف القطاع.

إيان دمحم تصوير: 

القطاع الزرايع



إن تلكفة االنتاج يف قطاع غزة أقل من مثيلهتا يف إرسائيل، ويؤمن  األسعار املُناِفسة – 

املشاركون يف مجموعة البحث بأنه، ورمغ التلكفة العالية جًدا لعملية النقل يف هذه 

املرحلة، فإهنم ال يزالون قادرون عىل بيع أسواق الضفة بضائًعا بسعر ُمنافس. وقد قّدر 

أحد املشاركي يف املجموعة بأن بيع التوت األريض لألسواق األوروبية سيكون ُمرحبا أكرث 

يف بداية املومس، أما البيع للضفة أو إلرسائيل، ويه األسواق اليت تكون لكفة النقل إلهيا 

منخفضة بشلك بّي، فإن تسويق احملاصيل إلهيا سيكون أكرث رحبّية يف منتصف وآخر 

املومس، حي يبدأ سعر التوت األريض باالخنفاض.

"مقنا، يف السنوات املاضية، بالرتكزي عىل زراعة التوت األريض هبدف تصديره للعامل 

اخلاريج. حنن نتوقع هذا املومس، زراعة 500 دومًنا من التوت. لقد تأخرت معلية الزراعة 

بسبب العملية العسكرية األخرية، مما يعين تصديرًا أقل وأرباًحا أقل. إنين أظن اآلن بأنه 

باإلماكن بيع 300 طّنا إىل الضفة الغربية، لك طن مببلغ 5,000 شيلك، وهذا يعين قرابة 

الـ 1.5 مليون شيلك."

الفرصة الاكمنة يف زيادة تنوّع أصناف احملاصيل املزروعة – يف حي أعرب املشاركون يف 

مجموعة البحث عن قلقهم النابع من احلاجة إىل التعرّف من جديد عىل األسواق يف الضفة 

الغربية، وعىل الُفرص واملصاعب يف هذا األمر، اّدىع البعض بأن هنالك فرصة اكمنة يف 

ذلك. قد يجشع التعرف عىل احتياجات أسواق الضفة الغربية زراعة حماصيل جديدة يف 

قطاع غزة، وذلك سيحّسن قدرة هذا القطاع االنتايج عىل بيع حماصيله يف أسواق جديدة.

قطاع صناعة األنجسة واملالبس 

اشرتك يف مجموعة البحث أربعة من أحصاب كبار الرشاكت إلنتاج املالبس.

أثناء فرتة اإلغالق عىل قطاع غزة: اخنفض عدد العاملي يف املصاحل التابعة لمُلشاركي 

يف مجموعة البحث بنسبة 85 باملئة منذ فرض اإلغالق عىل قطاع غزة يف عام 2007، وتعمل 

منذ ذلك احلي هذه الرشاكت مع طاقة انتاجية ال تزيد عن 25 باملئة من طاقهتا االنتاجية 

عشية فرض اإلغالق.

خالل الفرتة اليت سبقت وضع اإلغالق: ُقّدر عدد العاملي يف هذا القطاع اإلنتايج عام 

2005 حبوايل 25 ألف عامل وعاملة، ويف العام 2000 حبوايل 37 ألًفا.

الفرصة الاكمنة املُقّدرة: رمغ أن صناعة األنجسة اكنت قد سّوقت يف السابق ُمنتجاهتا 

باألساس إىل األسواق االرسائيلية، إال أن توفري إماكنية التسويق إىل الضفة الغربية ال زالت 

قادرة عىل إنعاش هذا القطاع الصنايع. قّدر املشاركون بأن التسويق إىل الضفة قادر 

عىل مساعدهتم يف الوصول إىل قدرة إنتاجية ترتاوح ما بي 40 إىل 50 باملئة من القدرة 

اليت اكنت علهيا عشية فرض اإلغالق. وقد قّدر رئيس قطاع صناعة األنجسة واملالبس بأن 

رشاكت املالبس يف قطاع غزة قادرة عىل تسويق قرابة 30 شاحنة من املالبس إىل الضفة 

الغربية بشلك هشري. وقد قّدر املشاركون بأهنم سيمتكنون من بيع مالبس األوالد، مالبس 

النساء، بناطيل اجليزن، والبدالت الرجالية إىل أسواق الضفة.

التىق أحد كبار التجار يف اخلليل مندوب من مصنعنا، وقام األخري بعرض بعض 

المناذج هيلع لرييه ما الذي بإماكننا انتاجه يف غزة. محّتس التاجر جًدا، وذلك ألن هذه 

املوديالت مل ُتسّوق بعد، حىت يف إرسائيل

*تغيط هذه املعطيات الرشاكت اليت شارك مُمثلوها يف املجموعة البؤرية

املصاعب واملُعيقات: التقييدات املفروضة عىل التنّقل؛ احلاجة إىل 
التعرّف من جديد عىل السوق يف الضفة الغربية وإىل بناء وتمنية 

العالقات التجارية معه.
اإلجيابيات: قوة عاملة كفؤة؛ ُمنتجات ذات جودة عالية؛ أسعار 

ُمناِفسة؛ القدرة عىل تلبية حاجة السوق يف وقت قصري.
اإلماكنية الاكمنة: يكن أن يسامه التسويق إىل الضفة الغربية 

من رفع الطاقة االنتاجية بنسبة ترتاوح ما بي %40 إىل 50%.

عدد العامل قبل فرض اإلغالق عام 2007: 

عدد العامل يف هشر ترشين أول 2014:

390
55-86%
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تعمل الرشاكت يف هذا القطاع منذ فرض اإلغالق مع طاقة انتاجية ال تزيد عن 25 باملئة من طاقهتا االنتاجية عشية فرض اإلغالق. ورشة خياطة يف غزة – 

مجعية "چيشاه-مسلك" تصوير: 

التىق أحد كبار التجار يف اخلليل مندوب من مصنعنا، وقام 
األخري بعرض بعض المناذج هيلع لرييه ما الذي بإماكننا 

انتاجه يف غزة. محّتس التاجر جًدا، وذلك ألن هذه املوديالت مل 
ُتسّوق بعد، حىت يف إرسائيل

قطاع صناعة األنجسة واملالبس



اإلجيابيات: جودة عالية لمُلنتج – معلت يف السابق العديد من رشاكت األنجسة واملالبس يف 

قطاع غزة مع رشاكت ارسائيلية. يف سنوات المثانينات والتسعينات قامت هذه الرشاكت 

بتنفيذ أشغال خياطة لصاحل رشاكت إرسائيلية ملقاسات وموديالت حسب الطلب، مع 

العمل أنه منذ العام 2000، معظم املصاحل اليت شارك مُمثلوها يف مجموعة البحث اكنت 

قد قامت أيًضا بإنتاج موديالت من تصامميها اخلاصة. وبذلك كسبت هذه الرشاكت 

املعرفة واخلربة، اليت أعطهتا أسبقّية وتفوًقا عىل الرشاكت املوجودة يف الضفة الغربية، 

وأتاحت هلا أيًضا التنافس مع رشاكت تركية وصينية دخلت إىل السوق منذ خروج 

رشاكت قطاع غزة منه.

رمًغا عن جودة املنتج العالية وكفاءة األيدي العاملة، فإن أسعار  األسعار املنافسة – 

البضائع املُنَتجة يف قطاع غزة ال زالت رخيصة ُمقارنة بأسواق أخرى يف العامل، ومهنا 

أسواق إرسائيل والضفة الغربية.

القرب اجلغرايف – ال َتبعد املسافة بي قطاع غزة والضفة الغربية عن كيلومرتات معدودة. وقد 

آمن املشاركون يف مجموعة البحث بأن لكفة النقل املُنخفضة نسبًيا بي شطري األرايض 

الفلسطينية، سُتضاف إىل قدرهتم عىل تلبية الطلبيات يف وقت قصري نسبًيا، إذا ما قورن 

باألسواق األبعد. وكنا قد مسعنا جتارًا من الضفة الغربية يقولون أنه، ومن ناحية منالية 

الوصول، فإن الصي أقرب إلهيم بكثري مقارنة بقطاع غزة. أي أنه حي يدور احلديث عن تنّقل 

التجار، جيب التذكري بأنه ينبيغ أيًضا تأمي دخول التجار من الضفة الغربية إىل قطاع غزة.

وفًقا ألقوال أحد املشاركي يف املجموعة، "إن التجار [يف الضفة الغربية] يشرتون 

منتجات باملفرق من إرسائيل، فإذا عرضنا حنن علهيم أسعارًا أفضل، قد يصبحون بذلك 

"مليونريات". هنالك جتار من الضفة الغربية ال يرغبون باالسترياد من الصي، ومه معتادون 

عىل رشاء بضائعهم من سوريا، وبإماكننا حنن اآلن توفري بديل، ألننا أكرث ُقرًبا، مما يعين 

مصاريف نقل أقل".

االهمتام الكبري من ِقبل أسواق الضفة الغربية – أفاد العديد من املشاركي يف مجموعة 

البحث بأنه بعد ُمعاينة جتار الضفة الغربية لمناذج من بضائعهم، فإهنم قد أبدوا اهمتاًما 

ومحاًسا لرشاهئا. "أحد كبار التجار يف اخلليل اكن قد التىق مندوب من مصنعنا، وقام 

األخري بعرض بعض المناذج هيلع لرييه ما الذي بإماكننا انتاجه يف غزة. محّتس التاجر 

جًدا، وذلك ألن هذه املوديالت مل ُتسّوق بعد، حىت يف إرسائيل. إن رشكتنا قامئة يف السوق 

منذ 15 عاًما، قبل العام 2007، عندما كنا نسّوق إىل إرسائيل، مقنا بتصممي املالبس 

بأنفسنا، ومل نكتِف بإجراء أمعال اخلياطة حفسب".

قطاع صناعة األثاث

اشرتك يف مجموعة البحث هذه أربعة من أحصاب املصاحل التجارية يف قطاع صناعة 

االثاث، إضافة إىل رئيس القطاع. وُتنِتج هذه الرشاكت أثاًثا لغرف النوم، الصالونات، 

غرف الطعام، الطاوالت والكرايس.

أثناء فرتة اإلغالق عىل قطاع غزة: اخنفضت يف عام 2007، مع فرض اإلغالق عىل قطاع 

غزة، القدرة اإلنتاجية لرشاكت املشاركي يف مجموعة البحث اىل ما بي 10 إىل 30 باملئة 

مما اكنت هيلع يف السابق. وقد اخنفض عدد العاملي يف هذه الرشاكت إىل قرابة الـ 

 .80%

خالل الفرتة اليت سبقت وضع اإلغالق: معلت يف عام 2005 يف قطاع غزة قرابة 600 

مصنع وورشة، واليت شّغلت ما يزيد عن 5،500 عاماًل وعاملة. ويف ذات العام مت تقدير 

عائد املبيعات السنوي يف هذا القطاع االنتايج مبا يزيد عن 55 مليون دوالرًا. وقد مت 

تسويق قرابة 33 باملئة من املُنتجات يف إرسائيل أو يف أسواق أخرى عرب إرسائيل، فميا 

مت تسويق حنو 15 باملئة من املُنتجات يف الضفة الغربية. أما بايق املُنتجات فقد بيعت 

حملًيا يف قطاع غزة. وقد ختصص قرابة 67 باملئة من أحصاب الورشات يف األثاث 

املزنيل، 21 باملئة يف األثاث املكتيب، و12 باملئة يف الصناعات املُتعلقة بالبناء )إطارات 

األبواب، األبواب وما إىل ذلك(. 

الفرصة الاكمنة املُقدَّرة: ساد اتفاق بي املشاركي يف مجموعة البحث مفاده بأن َفتح أسواق 

الضفة الغربية أمام األثاث من قطاع غزة قادر عىل اإلهسام يف إنعاش هذا القطاع االنتايج 

بشلك مملوس، رمغ أن لك ُمشارك قد قّدر مدى تأثري هكذا خطوة عىل مصلحته بشلك 

خاص بنسبة متلفة. فقّدر السيد حُمسن الَسيح بأنه إذا ما أُتيح له التسويق يف 

الضفة الغربية، فإنه سيكون قادرًا عىل العودة إىل طاقة اإلنتاج الاكملة وبيع ما بي مثانية 

إىل عرشة شاحنات من األثاث بشلك هَشري. وُتشلّك الطاقة االنتاجية لرشكة الَسيح 

اليوم حوايل %15 مما اكنت هيلع عشية فرض اإلغالق، نظرًا لكون الضفة الغربية ُتعترب 

السوق املركزية لرشكته. فميا أشار مشارَكي اثني آخرين إىل أن السوق األسايس يف 

املايض بالنسبة هلم اكن السوق االرسائييل، وال زالوا يأملون بأن يمت رفع احلظر عىل بيع 

ُمنتجاهتم يف إرسائيل. ومع هذا، فقد رصّح املشاركون بأن التسويق إىل الضفة الغربية 

سزييد بأضعاف من طاقة رشاكهتم اإلنتاجية، وسيرتّتب علهيم زيادة عدد العاملي مبا 

يقارب الـ 50 باملئة. وتشري تقديراهتم بأهنم سيكونون قادرين عىل تسويق شاحنتي إىل 
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280
49-83%

ال زالوا يأملون بأن يمت رفع احلظر املفروض عىل تسويق بضائعهم من قطاع غزة إىل إرسائيل. متجر أثاث يف غزة – 
مجعية "چيشاه-مسلك" تصوير: 

إذا استطعنا تسويق بضائعنا يف إرسائيل أو الضفة الغربية، 
فستتوفر ُفرص لتشغيل مجيع املصانع والرشاكت يف قطاع 

غزة. وبذلك ستحصل رشاكت حملّية أخرى، تعترب غزة سوقها 
الرئيسية، عىل فرصة أكرب لتسويق ُمنتجاهتا داخل القطاع

*تغيط هذه املعطيات الرشاكت اليت شارك مُمثلوها يف املجموعة البؤرية

املصاعب واملُعيقات: إجراءات النقل غري الواحضة يف معرب كرم أبو سامل، ما قد يؤدي ترضر 

املُنتجات؛ تلكفة النقل يف املعرب، والنشاط غري املنتظم لعمل املعابر؛ املنافسة مع منتوجات الضفة 

الغربية واملنتوجات اإلرسائيلية املُباعة يف الضفة؛ واحلاجة إىل التعرف عىل سوق الضفة من جديد.

اإلجيابيات: تنوّع أكرب يف أنواع املُنتجات مقارنة مع الفرتة اليت سبقت فرض اإلغالق عام 2007.

اإلماكنيات الاكمنة: قد يزيد التسويق إىل الضفة الغربية من الطاقة االنتاجية مبا نسبته 30% 

حىت %40، ومن املمكن أن يصل حىت %100 وفق تقديرات إحدى الرشاكت؛ دخول رشاكت جديدة 

إىل السوق احمليل يف قطاع غزة نتيجة تركزي الرشاكت القامئة عىل السوق يف الضفة الغربية.

عدد العامل قبل فرض اإلغالق عام 2007: 

عدد العامل يف هشر ترشين أول 2014:

قطاع صناعة األثاث



مخسة شاحنات هشرًيا يف الضفة الغربية. وقد تراوح تقدير املُشاركي يف مجموعة البحث 

انه سيكون باستطاعهتم بيع ما بي 15 إىل 20 شاحنة هشرًيا يف الضفة الغربية. ومردود 

رحبي قد يرتاوح ما بي 1.5 إىل 2.3 مليون شيلك.

وفًقا ألقوال أحد املُشاركي، "إذا استطعنا تسويق بضائعنا يف إرسائيل أو الضفة 

الغربية، فستتوفر ُفرص لتشغيل مجيع املصانع والرشاكت يف قطاع غزة. وبذلك 

ستحصل رشاكت حملّية أخرى، تعترب غزة سوقها الرئيسية، عىل فرصة أكرب لتسويق 

ُمنتجاهتا داخل القطاع".

اإلجيابيات: أيٍد عاملة ذات خربة – أّكد املشاركون يف مجموعة البحث بأن العاملي مضن 

هذا القطاع االنتايج يف قطاع غزة مه أكرث خربة من العاملي يف نفس املجال يف الضفة 

الغربية. رمغ أن التجار يف الضفة الغربية قد اضطروا إىل العثور عىل بدائل ملُنتجات 

أو عرب  قطاع غزة، سواء اكن ذلك عرب الرشاء من ُمسّوقي خارجيي )مبا يمشل إرسائيل( 

تطويرمه هلذا القطاع االنتايج يف الضفة، إال أهنم مل يمتكنوا من احلصول عىل ُمنتجات 

ُتضايه جودة املُنتجات اليت متتاز هبا رشاكت األثاث يف قطاع غزة.

اّدىع املشاركون بأن أسعار البضائع املُنَتجة يف قطاع غزة ال زالت  أسعار ُمناِفسة – 

أكرث اخنفاًضا ُمقارنًة مع نفس البضائع يف أسواق اخرى.

وافق مجيع املشاركي بأن احلاجة إىل بيع ُمنتجاهتم يف  تنوّع املُنتجات والسلع – 

قطاع غزة وحدها أثناء األغالق قد دفعهم إىل زيادة تنوّع املُنتجات اليت يعرضوهنا عىل 

املُسهتلك هناك. فصاحب املصنع الذي ختصص يف السابق يف إنتاج غرف النوم 

وحدها، ينتج اليوم أيًضا أثاث غرف الطعام والصالونات، وذلك ليك يمتكن من الصمود 

يف املنافسة الكربى عىل السوق الصغري يف قطاع غزة. ولذا، فقد أصبح لدى املُنتجي 

يف قطاع غزة ُقدرة عىل عرض تشكيلة أوسع من املنتوجات للتجار يف الضفة الغربية.

قطاع تصنيع األغذية

يتلك املشاركون األربعة يف مجموعة البحث هذه مصانًعا إلنتاج األغذية املُصّنعة، 

ويعملون يف جمال إنتاج األغذية املعلّبة )رب البندورة، امحلص، الفول، الفاصولياء، 

والصلصات(، إضافة إىل احللويات، املسلّيات، والبوظة.

أثناء فرتة اإلغالق عىل قطاع غزة: ترتاوح الطاقة اإلنتاجية اليت يعمل هبا أحصاب املصانع 

الذين شاركوا يف مجموعة البحث ما بي 20 إىل 40 باملئة من طاقهتم االنتاجية الاكملة، 

ويشّغلون قرابة 550 عاماًل حفسب. ووفًقا لتقديرات املُشاركي، فإن السوق يف قطاع غزة 

ال يكنه استيعاب أكرث من 25 إىل 30 باملئة من مجُمل الطاقة اإلنتاجية اليت اكنت هيلع 

عشية فرض اإلغالق.

يف الفرتة اليت سبقت وضع اإلغالق: اكن يف عام 2005 يف قطاع غزة قرابة املئة رشكة 

يف جمال تصنيع األغذية )ال يمشل املخابز(، وقد شّغلت هذه الرشاكت آنذاك قرابة 2500 

عاماًل، حبيث خرجت يف املعّدل الهشري 155 شاحنة ُملة بالبضائع عرب معرب اكرين. 

أما عشية فرض اإلغالق، فشّغلت الرشاكت املُشاركة يف مجموعة البحث سويًة قرابة الـ 

1,670 عاماًل، وقد شلّكت الضفة الغربية السوق الرئييس ملُنتجاهتم. وقد باعت رشكتان 

من مضن الرشاكت املُشاركة، وفًقا لتقديراهتا، قرابة الـ 90 باملئة من ُمنتجاهتا يف 

الضفة الغربية. فميا باعت الرشكتان األخريات ما نسبته 50–60 باملئة من إنتاجها يف 

الضفة الغربية.

اإلماكنيات الاكمنة: قّدر املشاركون يف مجموعة البحث بأنه مع فتح سوق الضفة الغربية 

ملُنتجات قطاع غزة، فإهنم سيمتكنون من بيع حىت 60 باملئة من منتوجاهتم هناك. وقد قّدروا 

بأن املبيعات يف الضفة الغربية ستساعدمه يف زيادة طاقهتم اإلنتاجية إىل نسبة ترتاوح 

ما بي 70 حىت 90 باملئة مما اكنت هيلع عشية اإلغالق.
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قّدر أحصاب املصانع بأن احلفاظ عىل العالقات التجارية مع املصاحل يف الضفة الغربية سُيهسل علهيم العودة إىل األسواق هناك. مصنع لتصنيع األغذية – 

مجعية "چيشاه-مسلك" تصوير: 

املصاعب واملُعيقات: فرض التقييدات عىل التنّقل؛ احلاجة إىل التعرّف من جديد عىل أسواق 

الضفة وتطوير العالقات معها؛ رسوم املعرب وحتديد ارتفاع املنصات اخلشبية الناقلة )املشتاحمي( عىل 

الشاحنات؛ عدم وضوح إجراءات النقل يف معرب كرم أبو سامل ما قد يؤدي إىل إحلاق الرضر بالبضائع.

اإلجيابيات: العالقات القامئة مع األسواق يف الضفة الغربية، ويه ما قد تهّسل العودة إىل السوق؛ 

األسعار املنافسة؛ املنتجات ذات اجلودة العالية.

اإلماكنيات الاكمنة: قد يزيد التسويق إىل الضفة الغربية من الطاقة االنتاجية مبا نسبته %70 حىت 

*تغيط هذه املعطيات الرشاكت اليت شارك مُمثلوها يف املجموعة البؤرية%90. وسيمت تسويق حنو ما نسبته %60 من املُنتجات إىل الضفة الغربية.

1,672
570-66%

عدد العامل قبل فرض اإلغالق عام 2007: 

عدد العامل يف هشر ترشين أول 2014:

قطاع تصنيع األغذية



اإلجيابيات: احلفاظ عىل العالقات مع الضفة - يوجد مجليع الرشاكت اليت شارك 

ممثلوها يف مجموعة البحث ولكاء يف الضفة الغربية. حتتفظ بعض الرشاكت مهنا 

مبخازن يف الضفة الغربية ويه عىل عالقات مع جتار هناك. وقد قّدروا بأن احلفاظ 

عىل العالقات التجارية سُيهسل علهيم العودة إىل أسواق الضفة. مكا ورصّح أحد 

املشاركي بأن مبيعات رشكته ارتفعت بشلك سنوي يف الفرتة اليت معلت فهيا بالضفة 

الغربية. ووفًقا لتقديراته، فإن هذه إشارة إىل جناح العالمة التجارية لرشكته يف الضفة 

الغربية وأهنا قد أحسنت الوصول إىل أذواق الزبائن واملُسهتلكي يف املنطقة. وقد قّدر 

بأن لديه فرصة جيدة لتسويق منتجه من جديد بالضفة الغربية.

قّدر مجيع املشاركي بأنه ورمغ جودة منتجاهتم، فإن  األسعار املناِفسة وجودة املُنتج – 

 لكفة العملية االنتاجية الرخيصة يف قطاع غزة تسامه أيًضا يف خلق الفجوة

[لصاحلهم] يف األسعار ما بي ُمنتجاهتم ومنتجات الضفة الغربية وإرسائيل.

)ICT( قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

اشرتك يف مجموعة البحث املُتعلقة هبذا القطاع الصنايع سبعة من أحصاب الرشاكت 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أثناء فرتة اإلغالق عىل قطاع غزة: بسبب كون قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

غري ُمقيَّد باحلواجز واملعابر، استطاعت الرشاكت يف هذا القطاع، اىل حد ما، بناء 

 عالقات معل يف الضفة الغربية، وذلك ألن جزء من التحديثات، املالمئات واملبيعات

يف هذا املجال يكن هلا أن تمت عن ُبعد )عرب االنرتنت(. وقّدر بعض املشاركي 

مبيعاهتم يف الضفة الغربية مبا يقارب الـ 15 يف املئة، فميا قال آخرون بأنه وبسبب 

القيود املفروضة عىل تنّقل األخشاص، فقد استبدلوا أسواق الضفة بأسواق أوروبا 

والدول العربية.

يف الفرتة اليت سبقت وضع اإلغالق: رمغ أن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قد 

تطور يف قطاع غزة يف السنوات األخرية، إال أن بعض أحصاب الرشاكت املُشاركي يف 

مجموعة البحث اكنوا قد معلوا يف هذا املجال أيًضا قبل فرض اإلغالق. إحدى الرشاكت 

املُشاركة يف البحث اكنت قد زّودت الضفة الغربية بالعتاد )Hardware(، بيمنا معلت 

رشاكت أخرى مع زبائن ُمتلفة يف الضفة الغربية.

اإلماكنيات الاكمنة: قّدر املشاركون يف مجموعة البحث بأنه إذا أتيحت هلم ولعاملهيم فرصة 

اخلروج إىل الضفة الغربية، فإهنم سيمتكنون هنالك من بيع ما نسبته 30 إىل 40 باملئة 

من ُمنتجاهتم وخدماهتم. وقد رصّح أحد املُشاركي يف البحث بأنه يبيع 15 باملئة من 

ُمنتجاته إىل سوق الضفة، ورمغ هذا، فلو أتيحت له الفرصة للخروج فعلًيا من قطاع غزة 

إىل الضفة ومقابلة األخشاص هناك، فإنه سيمتكن من ُمضاعفة مبيعاته.

أشار السيد أرشف اليازوري، صاحب رشكة vision plus، واليت ُتقّدم خدمات استشارة 

وتأهيل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إضافة إىل ُمشارك آخر من مجموعة 

البحث، إىل أن التجارة بي قطاع غزة والضفة الغربية سمتكهنم من حتسي هذا القطاع 

يف لكتا املنطقتي:

"سيؤدي اللقاء من دون وسائط بي خرباء من قطاع غزة والضفة الغربية إىل قفزة يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات يف فلسطي، وسيبين جسورًا من أجل فهم البيئة اليت يعمل هبا 

هذا القطاع يف لك منطقة مهنام. هنالك اماكنيات وخرباء ومهنيي يف الضفة والقطاع، 

واملعرفة واخلربة بي املنطقتي". وهنالك قمية ُعليا يف اللقاء ما بي "األدمغة" 

اإلجيابيات: ُمنتجات ذات جودة عالية – قّدر املشاركون بأنه ورمغ وضع اإلغالق املفروض، فإن 

رشاكت قطاع غزة قادرة عىل تزويد السوق مُبنتج يضايه يف جودته الرشاكت املُنافسة يف 

الضفة الغربية.

أسعار منافسة: كون معلية اإلنتاج يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أرخص يف 

قطاع غزة مهنا يف الضفة الغربية، فاأليدي العاملة أرخص، والرشاكت يف القطاع قادرة 

عىل عرض أسعار أرخص من الرشاكت املُامثلة يف الضفة وعىل منافسهتا يف النجاح 

يف األسواق هنالك.
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Vision Plus Company .ّقدروا أنه إذا أتيحت هلم فرصة اخلروج إىل الضفة الغربية، فإهنم سيمتكنون هنالك من بيع ما نسبته 30 إىل 40 باملئة من ُمنتجاهتم وخدماهتم

مجعية "چيشاه-مسلك" تصوير: 

سيؤدي اللقاء من دون وسائط بني خرباء من قطاع غزة والضفة 
الغربية إىل قفزة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف فلسطني، وسيبين جسورًا من أجل فهم البيئة اليت 
يعمل هبا هذا القطاع يف لك منطقة. هنالك اماكنيات وخرباء 
واملعرفة  ومهنيني هنا وهناك، وهنالك قوة يف لقاء "األدمغة" 

واخلربة بني املنطقتني

املصاعب واملُعيقات: القيود املفروضة عىل التنّقل؛ احلاجة إىل التعرف من جديد عىل السوق يف الضفة الغربية وتطوير عالقات جتارية هناك.
اإلماكنيات الاكمنة: قرابة %30 حىت %40 من مجمل اإلنتاج/اخلدمات سيمت بيعه يف الضفة الغربية.

 ICT – قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت



4. املصاعب واملُعيقات
إىل جانب اإلجيابيات واإلماكنيات القامئة، هنالك أيًضا مصاعب مملوسة، وعىل رأهسا 

القيود اليت يفرضها ُمنسق أمعال احلكومة اإلرسائيلية يف املناطق عىل تنّقل األخشاص 

وعىل نقل البضائع. إليمك بعًضا من املصاعب اليت ذكرها املُشاركون يف مجموعات البحث.

نقل البضائع عرب املعابر:

ينبيغ أن متر البضائع اليت ُتنَقل من قطاع غزة إىل الضفة الغربية عرب معربين 

أوهلام معرب كرم أبو سامل، الواقع عىل حدود إرسائيل – قطاع غزة، وذلك  إرسائيليي: 

هبدف اخلروج من أحد طريف األرايض الفلسطينية. إضافة إىل أحد املعابر بي إرسائيل 

والضفة الغربية، هبدف دخول الشطر اآلخر من األرايض الفلسطينية. وقد قال ممثلو معظم 

القطاعات الصناعية بأن معلية نقل البضائع بطيئة، غري واحضة، باهظة، وتشلك حتدًيا 

حقيقًيا أمام رحبّية تسويق البضائع خارج قطاع غزة.

هكذا، عىل سبيل املثال، تفرض آلية العمل يف معرب كرم أبو سامل إنزال ومحتيل البضائع 

لة بسبب ظروف  ثالث مرّات، يف مناطق غري ُمظللة، هذا من شانه أن يرض بالبضائع احمُلمَّ

الطقس. وقد رّكز مشاركو مجموعة البحث اخلاصة باملُزارعي عىل هذه املشلكة بشلك 

خاص. "كنا نبيع السباخن أيًضا للضفة الغربية"، قال أحد املُشاركي يف املجموعة، "كّنا 

نقوم برتتيبه عىل املنصات اخلشبية الناقلة ونغلّفه بالنايلون. أما اليوم فيقولون لنا ’جربوا 

فقط تسويق البضائع اليت يكن هلا أن تتحمل ظروف املعرب والنقل’. إن 80 باملئة من 

زراعة امللفوف والقرنبيط، عىل سبيل املثال، بيعت يف الضفة الغربية سابًقا. أما اليوم مفن 

الصعب إرسال هذه احملاصيل الزراعية إىل املعرب حتت المشس وظروف الطقس". حفسب 

أقوال املُزارعي "يرتبط األمر بوجود العديد من املعابر. إن معرب كرم أبو سامل غري مظلل، 

وهذا يؤثر عىل اخلرضوات. من الصعب تسويق بضاعة كهذه اليوم، ألهنا لن تصمد يف 

ظروف كظروف املعرب، إىل جانب إنزال ومحتيل البضائع عّدة مرات، هذا إضافة إىل [وجود] 

معرب آخر يف الضفة الغربية وهو معرب قلنديا أو ترقوميا".

قال املشاركون من قطاع األثاث بأن تزنيل ومحتيل البضائع املتكرر يف معرب كرم أبو سامل 

يزيد من خطر اإلرضار بالبضائع. فأحد املشاركي ذكر بأنه قد أخرج أثاًثا إىل األردن، 

وأصيبت لك البضائع باخلدوش واألرضار يف املعرب. هنالك شاكوى مشاهبة باإلماكن 

مساعها من مُمثيل قطاع تصنيع األغذية، حيث قال املشاركون بأن جودة املُنتجات تتأثر 

بشلك كبري بسبب تعطيل العمل يف املعرب أو وقت االنتظار هناك. وتكررت يف املجموعات 

البؤرية الثالث شاكوى متعلقة بالتلكفة العالية لنقل البضائع. 

تصنيع األغذية األثاث |  القطاع الزرايع |  قطاعات تواجه املُعيقات املذكورة: 

طول ارتفاع املنّصات اخلشبية الناقلة )املشتاحمي(:

إحدى الرشوط اليت تفرضها إرسائيل عىل نقل البضائع يف معرب كرم أبو سامل يه 

حبيث ال يزيد ارتفاع البضائع  ترتيب البضائع عىل منصات نقل خشبية )مشتاحمي( 

عن مرت واحد، بادعاء أن هذا األمر رضوري من أجل الفحص األمين. وألنه من غري 

املُمكن تكديس هذه املنّصات اخلشبية فوق بعضها البعض، فإن مكية البضائع اليت من 

املمكن محتيلها عىل لك شاحنة تقل، وهو ما جيرب التجار مثاًل عىل دفع لكفة شاحنتي 

محتالن بضاعة اكن من املمكن محتيلها عىل شاحنة واحدة. وُيضاف إىل ذلك لكفة النقل 

يف معرب كرم أبو سامل، ويه لكفة عالية مقارنة مثال مبا اكنت هيلع التلكفة يف معرب 

للك شاحنة خترج  اكرين، وتصل إىل حوايل 1200 شيلك )أنظروا الصورة التوضيحية( 

من القطاع.

قطاع األثاث قطاع تصنيع األغذية |  القطاع الزرايع |  القطاعات االنتاجية: 

النشاط املنتظم لملعابر:

اشتىك املشاركون املرة تلو األخرى من عدم قدرهتم عىل توّقع إغالق املعرب أو ظروف 

نقل البضائع. إن هذه املشلكة هامة بشلك خاص فميا خيص القطاع الزرايع، حيث 

ينبيغ أن تبىق احملاصيل الزراعية طازجة، حبيث يكن أن يرض أي تأجيل أو تأخري 

يف جودهتا. وقد قال املزارعون خالل مجموعة البحث بأنه ويف الهشور األخرية، مت إرجاع 

بضائع اكن ينبيغ هلا أن خترج من قطاع غزة، لعدة مرات بسبب إغالق املعرب أو بسبب 

قيام جهات يف املعرب مبنع خروج البضائع ألسباب أخرى. "إننا نريد تهسيالت واحضة 

قال أحد املشاركي. "هذه حماصيل زراعية وأسعارها تتغري. إن أسعارها  وغري مرشوطة" 

يف الضفة الغربية أو األردن، يف إرسائيل أو اخلليج، يكن هلا أن تقفز جفأة. إنين 

حباجة إىل حرية مضمونة يف نقل البضائع، حبيث يكنين إذا ما اتصل يب تاجر من 

الضفة الغربية هبدف طلب بضاعة، أن أمتكن من إرساهلا إليه يف وقت قصري. فإذا 

ترامكت املصاعب واملعوقات، لن نمتكن من تصدير البضاعة املناسبة يف الوقت الذي 

يكون فيه سعرها ُمرتفًعا".

وتطرق جتار األثاث مه أيًضا إىل انعدام الرؤية الواحضة اليت تتسبب به معليات إغالق 

املعابر، ما ُيصعب علهيم القيام بالتخطيط عىل املدى البعيد، وما يؤثر أيًضا عىل عالقات 

الثقة بيهنم وبي زبائهنم يف الضفة. "أّدت مشلكة إغالق املعابر إىل نقص دامئ لدى زبائننا 

التجار يف الضفة، وبعد ترامك النقص يف البضاعة لدهيم اضطروا اىل رشاء بضائع من 

مصادر أخرى" رصّح أحد املُشاركي.

قطاع األنجسة واملالبس قطاع تصنيع األغذية |  قطاع األثاث |  القطاع الزرايع |  القطاعات: 

Made in Israel

1m

 نقل البضائع عرب املعابر
معلية نقل البضائع يف املعرب بطيئة، غري واحضة، ُملكفة 

وتشلّك حتدًيا حقيقًيا أمام اجلدوى االقتصادية يف تسويق 
البضائع خارج قطاع غزة.

 الدخول جُمدًدا إىل أسواق الضفة الغربية
هنالك حاجة إىل جتديد العالقات التجارية اليت انقطعت 

نتيجة فرض اإلغالق يف عام 2007، وتوطيد روابط الثقة بي 
التجار يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

 التنافس التجاري مع إرسائيل ودول أخرى
أدى فرض احلظر عىل تسويق ُمنتجات قطاع غزة يف أسواق 
الضفة الغربية إىل نقص يف املُنتجات يف الضفة، والذي مت 

ار ارسائيليي. هؤالء التجار يتلكون  َملئه بعد ذلك عىل يد جُتّ
امتيازات واحضة أمام منافسهيم اجلدد-القداىم من قطاع غزة. 

 تنّقل األخشاص
من دون تنّقل األخشاص بي قطاع غزة والضفة الغربية، 

لن تكون هنالك إماكنية أمام التجار من التعرف عىل سوق 
الضفة الغربية هبدف جتديد العالقات التجارية، احلصول 

عىل التأهل املهين واملبادرة إىل الرشاكة االقتصادية.

 طول ارتفاع املنّصات اخلشبية الناقلة )املشتاحمي(
يؤدي حتديد طول ارتفاع املنّصات اخلشبية )املشتاحمي( 
إىل إجبار التجار مثاًل عىل دفع لكفة شاحنتي محتالن 

بضاعة اكن من املمكن محتيلها عىل شاحنة واحدة.

 النشاط املنتظم لملعابر
ينع النشاط غري املُنتظم لملعابر من التخطيط عىل املدى 
البعيد، مكا ويرض تأجيل النقل أو تأخريه يف املعرب عىل 

جودة احملاصيل الزراعية.
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الدخول جُمدًدا إىل أسواق الضفة الغربية:

انقطع التجار والصناعيي يف قطاع غزة، منذ أواسط عام 2007، عن أسواق الضفة 

الغربية. ومع مرور السنوات، عرث جتار الضفة الغربية عىل بدائل ُمتلفة، سواء اكنت هذه 

البدائل االسترياد من إرسائيل واألسواق األخرى أو من خالل اإلنتاج احمليل. إن بعًضا 

من العالقات التجارية بي قطاع غزة والضفة الغربية لن يمت جتديدها أبًدا، ويتطلب األمر 

وقًتا وجهًدا من أجل توطيد عالقات جتارية جديدة والتعرف عىل السوق من جديد. هكذا 

يه احلال يف قطاع األثاث الذي تطّور يف الضفة الغربية يف السنوات األخرية والذي جيد 

ُمنتجو األثاث يف قطاع غزة صعوبات يف العثور عىل طريقة للعودة إىل األسواق هناك. مع 

ذلك، فإن بعض العالقات التجارية ال زالت قامئة، حبيث ُيشري أحد التجار إىل أن "هنالك 

جتار [يف الضفة الغربية] الذين ينتظرون بفارغ الصرب أن نرسل إلهيم جُمدًدا 90 باملئة من 

ُمنتجاتنا، إنين عىل عالقات وطيدة ودامئة معهم." 

ذكر العاملون يف القطاع الزرايع أيًضا االنقطاع الطويل عن أسواق الضفة الغربية باعتباره 

حتدًيا مهاًم. "منذ العام 2007 وحىت اليوم ال توجد عالقات مع الضفة الغربية واألمور 

قد تغريت منذ ذلك احلي. فقبل العام 2007 اعمتد سوق الضفة الغربية عىل الكثري من 

احملاصيل الزراعية اليت زُرعت يف قطاع غزة، أما بعد فرض اإلغالق فقد تأقمل السوق هناك 

مع غياب حماصيلنا، أو أن املُزارعي يف الضفة الغربية بدأوا بزراعة احملاصيل الناقصة 

بأنفهسم. يف حال حمست إرسائيل لنا جُمدًدا بالتسويق يف الضفة الغربية، فعلينا أن 

نفحص ونتعرف عىل األسواق هنالك من جديد"، يقول السيد مجال أبو النجا، من امجلعية 

الزراعية التعاونية، اليت تقوم بزراعة اخلضار والزهور وتصديرها إىل خارج قطاع غزة .

"هنالك منو كبري يف قطاع زراعة اخلرضوات يف الضفة الغربية ويف زراعة الدفيائت مكا هو 

احلال يف احملاصيل الزراعية اكلفلفل واخليار،" يضيف أحد خرباء التسويق الزرايع. "مقنا 

ببيع فاكهة اجلوافة، عىل سبيل املثال، إىل الضفة الغربية، ولكن يف الهشور األخرية عىل 

سبيل املثال صّدر مزارعو الضفة مكيات كبرية إىل األردن. 160 طّنا يف الهشر املايض".

أما يف قطاع تصنيع األغذية فقد قال املشاركون بأن استعادة ثقة املُسهتلكي مبنتجاهتم 

سيتطلب وقًتا. وقال أحد مُمثيل قطاع تكنولوجيا املعلومات بأن الرشاكت الكربى يف الضفة 

الغربية ال تأخذ سوق قطاع غزة باحلسبان بسبب انعدام الثبات والوضوح يف نشاط املعابر 

خاصة فميا يتعلق بتنقل األفراد. فإن الرشاكت يف الضفة الغربية، عىل سبيل املثال، 

والبنوك ورشاكت االتصاالت الفلسطينية ال تشارك رشاكت تكنولوجيا املعلومات اليت تعمل 

يف قطاع غزة يف ُمناقصاهتا، وهذا بعكس ما اكن هيلع قبل فرض اإلغالق عام 2007.

قطاع  قطاع تصنيع األغذية |  القطاع الزرايع |  قطاع األثاث |  القطاعات الصناعية: 

ICT – تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

التنافس التجاري مع إرسائيل ودول أخرى:

أبدى املزارعون قلقهم وتفاؤهلم يف نفس الوقت فميا يتعلق بالتنافس مع املُنتجات 

اإلرسائيلية. فبعض املزارعي اّدعوا بأن املنافسة مع إرسائيل تقلل من فرص جناحهم 

يف البيع للضفة الغربية، رمغ أهنم قد أملوا بأن سعر البضائع [املُنتجة يف قطاع غزة] 

املُنخفض سيهسل علهيم الدخول من جديد إىل األسواق يف الضفة الغربية. إضافة إىل 

ذلك، فقد مت استيفاء احتياجات أسواق الضفة الغربية اليت تعّذر عىل منتجو قطاع غزة 

ملهئا يف سنوات اإلغالق عن طريق منتجي من الرشق األقىص وتركيا، يف جمال صناعة 

األنجسة واملالبس مثاًل، وكذلك األمر يف قطاع األثاث.

قطاع األثاث قطاع األنجسة واملالبس |  القطاع الزرايع |  القطاعات الصناعية: 

تنّقل األخشاص:

يف معظم النقاشات اليت دارت مضن مجموعات البحث مت التأكيد عىل الصعوبة 

املُمتثلة يف خلق ودمع العالقات التجارية، يف ظل التقييدات الصارمة املفروضة عىل تنّقل 

األخشاص بي قطاع غزة والضفة الغربية. وقد قال أحد املُشاركي يف مجموعة البحث 

اخلاصة بقطاع األنجسة واملالبس، بأنه لو اكن قادرًا، لقام بفتح مصنع يف الضفة الغربية 

وجلب إىل هنالك معااًل من قطاع غزة: "لقد جلب اإلغالق املفروض عىل قطاع غزة معاًل أكرث 

مجعية "چيشاه-مسلك"منذ هشر آذار 2015، بدأ أيًضا تسويق البضائع من قطاع غزة إىل إرسائيل وزارة الزراعة االرسائيلية؛ معطيات 2010-2014:  معطيات 2006-2009:  املصدر: 
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احملاصيل الزراعية يف قطاع غزة اليت مت تسويقها وتصديرها خارج القطاع يف الفرتة اليت سبقت فرض اإلغالق وخالهلا )باألطنان(

منذ العام 2007 وحىت اليوم ال توجد عالقات مع الضفة الغربية 
واألمور قد تغريت منذ ذلك احلني. فقبل العام 2007 اعمتد سوق 
الضفة الغربية عىل الكثري من احملاصيل الزراعية اليت زُرعت 

 يف قطاع غزة، أما بعد فرض اإلغالق فقد تأقمل السوق هناك
[يف الضفة الغربية] مع غياب حماصيلنا، أو أن املُزارعني يف 

الضفة الغربية بدأوا بزراعة احملاصيل الناقصة بأنفهسم. يف 
حال حمست إرسائيل لنا جُمدًدا بالتسويق يف الضفة الغربية، 

فعلينا أن نفحص ونتعرف عىل األسواق هنالك من جديد



 للعاملي يف قطاع األنجسة واملالبس يف الضفة الغربية. ولكن بالرمغ من هذا، هنالك

[يف الضفة الغربية] نقص يف القوة العاملة يف هذا القطاع الصنايع حتديًدا. وقد سألين 

أحدمه من الضفة الغربية إذا ما اكن باإلماكن جلب 10,000 عاماًل من قطاع غزة. ال يوجد 

لدهيم ما يكيف من قوى العمل الكفؤة القادرة عىل تغطية حاجات السوق االرسائييل. وقد 

وجدت الرشاكت اإلرسائيلية بدياًل، يمتثل يف الرشاكت املوجودة يف إربد )األردن(، وتركيا 

والصي. أما مّعال هذا القطاع الصنايع يف الضفة الغربية فإهنم ال يلكون القدرة عىل 

تزويد الزبائن بمكيات كبرية من البضائع املطلوبة لالسهتالك يف ارسائيل".

ومع ذلك، فقد مت التشديد بشلك خاص يف أغلب القطاعات الصناعية عىل القيود املفروضة 

عىل تنّقل التجار بي قطاع غزة والضفة الغربية. أعلنت إرسائيل يف هشر شباط 2015 

لت فقط  بأهنا ستحمس لـ 800 تاجر باخلروج يومًيا عرب معرب إيرز، ولكن يف الواقع، ُسّ

350 حالة خروج يومّية لتجار خالل ذلك الهشر. إن أحد الرشوط اإلرسائيلية للحصول عىل 

ترصحي تاجر هو إثبات بأن التاجر من قطاع غزة يقوم باسترياد البضائع لداخل القطاع 

عرب معرب كرم أبو سامل، ويبيع مبا قميته 100 ألف شيلك يف السنة. إن بعض التجار يف 

قطاع غزة ليسوا ُمستوردين، ولكهنم حباجة إىل ترصحي تاجر ليك يبنوا عالقاهتم التجارية 

مع الضفة الغربية وليك يتعرّفوا عىل حاجات السوق هنالك.

رصّح أحد املشاركي من قطاع صناعة األنجسة واملالبس: "بداية، فليفتحوا املعابر، هذه 

يه اخلطوة األوىل. يف حال مت ذلك، سأقوم صباح اليوم التايل بأخذ مناذج عن ُمنتجاتنا 

والسفر إىل الضفة الغربية لفحص حال السوق. ال زالت لدينا، كقطاع صنايع، عالقات 

طّيبة مع نظرائنا يف الضفة الغربية، وكذلك األمر بالنسبة يل كرشكة خاصة، لنا عالقات 

مع جتار هناك." وقد أكد املشاركون يف قطاع صناعة األثاث أن علهيم الوصول إىل الضفة 

الغربية أواًل هبدف إجراء مسح جديد للسوق، وفهم االحتياجات والتعرّف إىل التجار هناك. 

وأكّد املشاركون من قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تنّقلهم بي قطاع غزة والضفة 

الغربية مهم من أجل تطوير قدرة العاملي يف القطاع، ومهم كذلك ألغراض جتارية. متنع 

القيود املفروضة عىل تنّقل األخشاص، عىل حد تعبري املشاركي من قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، من الوصول إىل املُناقصات اليت تعلهنا الرشاكت الكبرية يف الضفة 

الغربية، اكلبنوك ورشاكت االتصاالت، وذلك ُيعيق الطريق أمام خلق رشااكت جتارية بيهنم.

"أريد أن أضع نفيس ماكهنم،" قال السيد مّهام نباهي صاحب رشكة نرباس، "فيف اخلليل 

مثاًل ينظرون اىل عرض العمل الذي أرسله هلم ويقولون ألنفهسم، من هذا؟ من قطاع غزة؟ [....] 

يقول يل، مك هو مجيل أنمك ترسلون إلينا عروض معل، يتصلون ليقولون لنا ’هل أنمت خبري 

يف غزة؟’، يشعرون بالشفقة علينا، هكذا ينظرون إلينا. إهنم يقولون ’العرض جّيد، ولكن 

أعطنا رشيكمك يف الضفة ليك نمتّكن من العمل معه’. ماذا؟ حىت يف دوليت أنا حباجة 

إىل رشيك حميل؟".

أما يف قطاع تصنيع األغذية، فأكد املشاركون عىل احلاجة إىل إتاحة دخول األخشاص إىل 

قطاع غزة. فوفًقا ألقواهلم، مه حباجة لدخول اخلرباء من الضفة الغربية والعامل اخلاريج، 

ومه حباجة إىل ُمهندسي وخرباء أغذية ليك يمتكنوا من حتسي خطوطهم اإلنتاجية 

وُمنتجهم الهنايئ.

القطاعات الصناعية: قطاع صناعة األنجسة واملالبس | قطاع األثاث | قطاع تصنيع األغذية | 

ICT – قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

5. االستنتاج
أردنا، من خالل إمساع األصوات املُختلفة للجهات االنتاجية المطوحة وذوي القدرات يف غزة، 

أن نعرض بعًضا من االحتياجات القامئة لدى الساكن هناك. إنه ملن الصعب تلخيص العربة 

املُستفادة وحرصها يف مجلة أو اثنتي، لكنه من الواحض أنه يف الوقت الذي فيه بعض 

القيود عىل التنّقل بي غزة والضفة تنبع من احتياجات أمنية، تبىق معمظها مبثابة قيود 

عشوائية. ومكا يثبت من مرة إىل أخرى أنه من الهسل إزالة تلك التقييدات وأن ذلك يتطلب 

فقط القليل من اإلرادة. عىل إرسائيل أن تفحص كيف بإماكهنا أن تقلل من تاكليف النقل، 

وأن تضمن نشاًطا منتمًظا لملعابر، وتنّقاًل ُمنتمًظا لألخشاص عىل مستوى عدد العابرين 

وأيًضا عىل مستوى وترية العبور. من دون توفري هذه احلاجيات لساكن قطاع غزة، واليت 

يف ُمعمظها حاجيات أساسية ومفهومة مضًنا، لن يكن حتقيق التطوير االقتصادي هناك.

يبعد قطاع غزة مسافة سفر قصرية عن الضفة الغربية. هذه املسافة بي شطري األرايض 

الفلسطينية احمُلتلة ليست جغرافية وال طبيعية. مفنذ اإلعالن يف إرسائيل عن كون اجلهود 

للفصل بي شطري األرايض الفلسطينية ال ختدم احلاجات األمنية اإلرسائيلية أو السياسية، 

بات من املطلوب أن ُيبذل لك جهد إلزالة العوائق اليت متنع االقتصاد الفلسطيين من 

حتقيق إماكنياته. هذا ما يتوجب فعله، وهذا هو األمر الصحيح واحلكمي. وإىل أن حيدث 

هذا، عىل مجيع املستويات العملية، فستبىق الضفة الغربية أبعد من الصي، يف مفهوم 

التجار واملُنتجي يف قطاع غزة.

معرب كرم 
أبو سامل

نقطة 
البداية

الرشكة يف 
قطاع غزة

معرب ترقوميا

إمجايل 5،320 ش.ج

يف حال اكنت الشاحنة صغرية فإن تاكليف النقل تتغري بالتناسب: 20 ش.ج + 500 ش.ج + 250 ش.ج + 400 ش.ج + 2500 ش.ج وفًقا للك بند. إمجايل 3،670 ش.ج شاحنات إرسائيليةشاحنات تابعة لملعربشاحنات فلسطينية

1،100 ش.ج لنقل البضائع20 ش.ج للسلطات يف قطاع غزة
قوم بتفعيل املعرب

500 ش.ج للرشكة اليت ت

 وزارة األمن االرسائيلية
700 ش.ج لصاحل

3,000 ش.ج لنقل البضائع
اخلروج من 

املعرب
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مك تبلغ تلكفة تسويق بضائع من قطاع غزة يف الضفة الغربية؟


