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ــرة، التي  فــي الشــتاء الــذي تــا العملية العســكرية الُمدمِّ
اندلعــت فــي صيــف 2014 فــي قطــاع غــّزة، عقدنا جلســات 
ــات  ــة قطاع ــن خمس ــتوى ع ــي المس ــن رفيع ــع ممثلي م
إنتاجيــة فــي قطــاع غــّزة. جــاء ذلــك عقــب إعــان إســرائيل 
بأنهــا وللمــرة األولــى منــذ فرضهــا لإلغــاق علــى قطــاع 
ــات  ــويق منتج ــتتيح تس ــام 2007، س ــف ع ــي صي ــزة ف غ
ــرائيل  ــي إس ــا، ف ــة، والحًق ــة الغربي ــي الضّف ــزة ف ــن غ م
أيًضــا. أردنــا، بشــكل أساســّي، أن نستفســر مــن الصناعييــن 
والتجــار مــن غــزة حــول اإلمكانيــات والفــرص القائمــة 
ــر  ــي تزده ــوب لك ــا المطل ــم م ــم منه ــم. أن نفه أمامه
مصالحهــم حيــن تنفتــح أمامهــم أســواقهم الطبيعيــة، 
ــا أن نســمع عــن  ــة وإســرائيل. أردن ــة الغربي أي فــي الضّف
احتمــاالت النمــو فــي فــرص العمــل وفــي المعرفــة 
المهنيــة وفــي المدخــوالت المادّيــة. وقــد قمنــا بتلخيص 
نتائــج تلــك الدراســة فــي التقريــر "صنــع فــي غــّزة".

فــي تلــك الفتــرة بــدا وكأن دول العالــم قــد تجّنــدت 
لغــرض اإلســهام فــي إنعــاش اقتصــاد غــزة. وقــد أبــدى 
واألمنيــة  السياســية  المؤسســتين  فــي  مســؤولون 
ــبعة  ــد س ــه. بع ــذا التوّج ــاند ه ــا ُتس ــرائيلّية مواقًف اإلس
أعــوام مــن اإلغــاق، تــم فتــح بوابــة معبــر كــرم أبــو 
ــروج  ــر خ ــد أم ــم يع ــزة، ول ــن غ ــة م ــة الخارج ــالم للحرك س
ــه إلــى دول  ــزر اليســير الموّج البضائــع مقتصــًرا علــى الّن
الخــارج، وقــد بــدأت البضائــع المنتجــة فــي غــزة باالنطاق 
ــا. حالــة التفــاؤل التــي ســادت  إلــى أهــداٍف قريبــٍة جغرافيًّ

آنــذاك لــدى األشــخاص الذيــن ُقمنــا باســتطاع رأيهــم 
بــأن  تــام  إدراك  رافقهــا  معهــم،  المقابــات  وإجــراء 
تطّورهــم مرتبــط، بشــكل كبيــر، بقدرتهــم علــى الخــروج 
ــة  ــن الضّف ــي كل م ــواق ف ــى األس ــا، إل ــول، فعلًي والوص

وإســرائيل. 

خالهمــا  قمنــا  وقــد  الحيــن.  ذلــك  منــذ  عامــان  مــّر 
ــر حــول القــرارات اإلســرائيلّية  بالمراقبــة وبإصــدار التقاري
المختلفــة، التــي أدت إلــى تقنيــن التســويق، وتحديــد 
أنــواع البضائــع واأليــام التــي يســمح خالهــا بتســويق 
هــذه البضائــع. وقــد ســرى العــام 2016 تحــت غيــوم 
الوســم المســّمى "المنــع األمنــي"  الــذي حــّل علــى 
الكثيريــن مــن ضمــن الفئــات القليلــة مــن االشــخاص 
فــي غــزة التــي ُيســَمح لهــا أصــًا بالخــروج مــن أراضــي 
القطــاع، بمــا يشــمل )ولربمــا بالتحديــد( التجــار ورجــال 
األعمــال. فمــن ُيفــَرض عليــه َوســم المنــع األمنــي فأنــه 
بذلــك يفقــد حّقــه فــي التنّقــل، وتصبــح تجارتــه وأعمالــه 
فــي خطــر، كمــا وتتدهــور أماكــن العمــل المرتبطــة 
ــة  ــي نهاي ــع، ف ــَح الوض ــذا أصب ــة. هك ــه التجاري بمصالح
العــام 2016: نســب البطالــة فــي غــّزة بارتفــاع ُمســتمر، 
وضــع البنــى التحتيــة فــي تدهــور، واالقتصــاد بمجملــه ال 

يشــهد، بالمطلــق، انطاًقــا.

وقــد عدنــا وأجرينــا لقــاءات مــع ُممثليــن عــن ثاثــة مــن 
القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة التــي قمنــا بإجــراء مســح 

ُمنتجات غّزة،
بعد مـرور عاَمين

عاَمين بعد العملية العسكرية على قطاع غزة، والحديث حول إعادة االعمار والتسهيالت 
اإلسرائيلية، ُعدنا مرة اخرى للتواصل مع ممثلي قطاعات تجارية ُكّنا قد تواصلنا معهم قبل 

عاَمين. هم يحدثوننا اليوم عن التغييرات التي طرأت منذ ذلك الوقت، وتلك التي لم تطرأ 
بعد، وما هي العقبات التي تقف أمام ازدهار اقتصاد قطاع غزة
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حولهــا فــي نهايــة العــام 2014، وذلــك لكــي نســمع 
منهــم حــول مــا بقــي مــن تفاؤلهــم الحــذر آنــذاك. 
والمابــس،  االنســجة  صناعــة  الزراعيــة،  المنتجــات  إن 
منتجــات  هــي  غــزة،  فــي  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
معروفــة بجودتهــا. وكان مــن المتوقــع أن يشــكل فتــح 
األبــواب أمامهــا لحظــة مفصليــة. وقــد اتضــح بــأن ذلــك 
ــو  ــا ه ــن، وكم ــه، ولك ــى حال ــل عل ــد ظ ــذر ق ــاؤل الح التف
حــال ذلــك التفــاؤل، فــإن ســائر التحديــات التــي كانــت 
ســائدة آنــذاك قــد ظّلــت علــى حالهــا هــي األخــرى. 
تلــك  فــي  طرحــت  التــي  الرئيســية  النقــاط  تلّخصــت 

اللقــاءات بالتالــي:

امــام 	  والمعيقــات  اإلســرائيلية  الحظــر  أوامــر  رفــع 
تنّقــل األشــخاص والبضائــع هــي أمــٌر أساســي وليــس 

ــه. ــن دون ــادي م ــو االقتص ــق النم ــكان تحقي باإلم

كان العــام 2016 أحــد أصعــب األعــوام فــي مجــال حرية 	 
ــة  ــادرات االقتصادي ــاب المب ــّزة، وأصح ــار غ ــل لتّج التنق

فيهــا، ورجــال أعمالهــا.

ال يــزال معبــر كــرم أبــو ســالم يفتقــر للســقائف التــي 	 
ــات  ــى المنتج ــاظ عل ــي الحف ــهم ف ــأنها أن تس ــن ش م

ــة الطقــس. الزراعيــة مــن أضــرار حال

ارتفــاع 	  تحــدي  بخصــوص  اإلســرائيلية  التقييــدات 
البضائــع علــى منّصــات النقــل الخشــبية )مشــطاح( 
)والتــي تحــدد االرتفــاع األقصــى لــكل منصــة خشــبية 
بـــ 1.2 متــًرا للبضاعــة غيــر الزراعيــة( تجعــل تكلفــة نقل 

ــًة. ــر كلف ــع أكث البضائ

ــويقه 	  ــزال تس ــزة ال ي ــي غ ــي ف ــاج الزراع ــم اإلنت معظ
محظــوًرا فــي الســوق اإلســرائيلّية، وال ينبــع هــذا 
الحظــر مــن اعتبــارات صّحيــة. ورغــم أن تســويق هــذه 
البضائــع فــي أســواق الضّفــة الغربيــة ُمتــاح لكــن 

وفــق قائمــة محــدودة.

قائمــة المنتجــات التــي تعتبرهــا إســرائيل "ثنائيــة 	 
نمــّو  إمكانيــات  إجهــاض  إلــى  تــؤدي  االســتخدام" 
ــتمرار  ــة اس ــق إمكاني ــاك، وتعي ــة هن ــح التجاري المصال

عملهــا كمــا ينبغــي.

أصحــاب المبــادرات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 	 
ــى  ــف إل ــرون بأس ــزة ينظ ــاع غ ــي قط ــك" ف "هاي-تي
كيفيــة خســرانهم لمناقصــات كان مــن الممكــن أن 
يفــوزوا بهــا، وانتقالهــا إلــى أيــاٍد أخــرى، وذلــك بســبب 
عــدم قدرتهــم علــى الخــروج مــن القطــاع واســتعراض 

ــة. ــتوياتهم العالي ــم ومس قدراته

قطاع تكنولوجيا   
المعلومات واالتصاالت

الصامــد"،  "الجــرف  العســكرية  العمليــة  نهايــة  بعــد 
التقينــا بســبعة مــن أصحــاب شــركات عاملــة فــي مجــال 
تكنولوجيــا المعلومــات فــي قطــاع غــّزة، وقــد قــّدر 
ــات  ــن المنتج ــة م ــو 15 بالمئ ــون نح ــم يبيع ــك بأنه أولئ
والخدمــات التــي يوفرونهــا فــي الضّفــة الغربيــة. ورغــم 
ــا  ــل تعلًق ــاع أق ــذا القط ــدو أن ه ــى يب ــة األول ــه للوهل أن
بتنّقــل األشــخاص، وأنــه بإمكانــه التغلــب علــى الحواجــز 
وأوامــر الحظــر اإلســرائيلية عبــر اســتخدام االتصــاالت 
اإللكترونيــة، إال أن التقييــدات اإلســرائيلية المفروضــة 
ــواقهم  ــتبدال أس ــى اس ــم إل ــد اضطرته ــل ق ــى التنّق عل
داخــل الضّفــة الغربيــة بأوروبــا وبالــدول العربيــة، ألن 
ســفرهم، فــي أفضــل الحــاالت كان ُمتاًحــا عبــر معبــر 

ــح. رف

وقــد قــّدر المشــاركون انــه وفــي حــال أتيحــت لهــم 
ولموّظفيهــم إمكانيــة الســفر إلــى الضّفــة الغربيــة، 
ــي  ــى 40 ف ــن 30 إل ــا بي ــويق م ــم تس ــيكون بإمكانه س
بالضفــة– وهــذا  مــن منتجاتهــم وخدماتهــم  المئــة 
مضاعفــة  علــى  قادريــن  ســيكونون  بأنهــم  يعنــي 
ــّدر  ــد ق ــك، فق ــب ذل ــى جان ــك. إل ــم هنال ــبة مبيعاته نس
المشــاركون بــأن الشــركات فــي غــزة قــادرة علــى توفيــر 
ــات  ــودة المنتج ــادل ج ــودة تع ــتويات ج ــات ذات مس منتج
التــي تعرضهــا شــركات مــن الضّفــة الغربيــة، بأســعار 
أكثــر انخفاًضــا، وذلــك بســبب َكــون األيــدي العاملــة فــي 

ــة. ــل كلف ــزة أق غ

لــم تحــَظ صناعــة التكنولوجيــا واالتصــاالت فــي غــّزة 
ــة التــي حظيــت بهــا صناعــات أخــرى  بالتســهيات القليل
ــرف  ــرائيلية "الج ــكرية اإلس ــة العس ــاء العملي ــد انج بع
الصامــد". فقــد خلقــت التقييــدات التــي تفرضها إســرائيل 
ــم  ــا، ول ــزة، رادًع ــن غ ــع م ــخاص والبضائ ــل األش ــى تنّق عل
يعــد زبائــن مــن الضّفــة الغربيــة يتوجهــون إلــى مــزودي 
الخدمــات مــن غــزة لغــرض تلّقــي الخدمــات. إن قــدرة 
الموظفيــن علــى التنّقــل، وبالــذات رفيعــي الشــأن منهم 
التجــارّي،  القطــاع  فــي هــذا  العاملــون  يشــهد  كمــا 
ــاكل  ــول للمش ــراح حل ــن اقت ــوا م ــي يتمكن ــة لك ضروري
ــم،  ــراء خدماته ــون بش ــن يقوم ــدى م ــأ ل ــد تنش ــي ق الت
إلــى جانــب ضــرورة مشــاركتهم فــي "َمشــهد" عالــم 
صناعــة التكنولوجيــا الفائقــة والتكنولوجيــا بشــكل عــام 
ــر  ــن غي ــه م ــرائيل. إن ــة وإس ــة الغربي ــن الضّف ــي كل م ف
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الكافــي أن توقــع الشــركات فــي غــزة علــى مشــاريع 
جديــدة، بــل مــن المهــم الخــروج أيًضــا مــن أجــل ُمتابعــة 
ــي كل  ــات ف ــا المعلوم ــاع تكنولوجي ــي قط ــورات ف التط
مــن الضّفــة وإســرائيل، ولكــي يتمّكنــوا مــن اقتــراح 

ــدة. ــركات لجدي ــى ش ــم عل خدماته

هــذا القطــاع الصناعــي هــو قطــاع شــديد الحساســية 
لموضــوع تزويــد الكهربــاء غيــر المنتظــم فــي غــّزة. 
ــة  ــدات حيوي ــول مع ــر دخ ــوم بحظ ــرائيل تق ــا وأن إس كم
ــتخدام"  ــة االس ــات "ثنائي ــا ُمنتج ــي تعتبره ــزة، الت ــى غ إل
ــذا  ــي ه ــة ف ــركات العامل ــن الش ــب ع ــا تحج ــذا، فإنه وب
القطــاع فــي غــزة آفــاق التطــور وزيــادة نطــاق األعمــال 

ــا. ــي توفره ــات الت والخدم

غــزة  فــي   )Unit One( وان  يونيــت  شــركة  أقيمــت 
2005، وتختــص هــذه الشــركة بتطويــر البرامــج  عــام 
والتطبيقــات الخاصــة بخدمــات مختلفــة، كمــا وأنهــا 
تقــدم خدمــات تلقيــم المعطيــات )حوســبة معلومــات 
ــات(، وتقــّدم دورات تأهيــل مهنــي. وقــد قامــت  ومعطي
الشــركة، مــن ضمــن مــا قامــت بــه، بتطويــر منظومــات 
العامــة  الهيئــة  بعمــل  خاًصــا  وتطبيًقــا  ُمحوســبة 
للشــؤون المدنيــة الفلســطينية فــي غــّزة، يتيــح ألصحــاب 
ســير  متابعــة  الهيئــة  لهــذه  المختلفــة  التوّجهــات 

طلباتهــم. معالجــة 

ــو  ــد أب ــن وأحم ــعدي ُلُظ ــن س ــركة كل م ــذه الش ــر ه يدي
ــون  ــس وثاث ــر خم ــن العم ــان م ــا يبلغ ــعبان، وكاهم ش
عاًمــا. وقــد كانــوا حتــى وقــت قريــب يشــّغلون نحــو 110 
75 موّظفــة )تعملــن  موظفيــن علــى النحــو التالــي: 
بشــكل أساســي فــي مجــال تلقيــم المحتــوى. ويختلــف 
عددهــن بحســب المرحلــة وبحســب ضغــط العمــل(، إلــى 

ــت. ــكل ثاب ــن بش ــا موظفي ــب 35 مهندًس جان

العــام األّول. يقــول ســعدي لظــن: "شــعرنا، بعــد الحــرب، 
بتحّســنات هاّمــة فــي مــا يخــص تنّقــل الموظفيــن لدينــا. 
ا، علــى تصريــح مّدته ثاثة أشــهر  فقــد حصلــت أنــا شــخصيًّ
ــاح األمــر لــي  ــده بشــكل تلقائــي. لقــد أت وكان يتــم تجدي
ولشــريكي الخــروج إلــى كل مــن إســرائيل والضّفة بشــكل 
ثابــت. قمــت بإجــراء اجتماعــات كثيــرة وجًهــا لوجــه، مــع 
زمــاء مــن شــركات فــي الضّفــة الغربيــة وفــي إســرائيل 
أيضــًا، كشــركتي "إنتــل" و"مايكروســوفت". وإلــى جانــب 
ذلــك، فقــد ســافرت إلــى األردن إلجــراء لقــاءات تجاريــة. إن 
حريــة التنّقــل النســبية هــذه قــد شــّكلت رافعــة هاّمــة 

لــي مــن أجــل عقــد الصفقــات بشــكل ســريع".

"خــال العــام األول بعــد انقضــاء الحــرب، قمــت بعقــد 
الغربيــة،  صفقــات مــع خمــس شــركات فــي الضّفــة 
كمــا وعقــدت، للمــرة األولــى، ثاثــة صفقــات أخــرى 
فــي إســرائيل، وذلــك فــي مجــال تزويــد خدمــات تصميــم 
ورقابــة علــى العمــل. فعلــى ســبيل المثــال، عملــت مــع 
شــركة فــي غربــي القــدس تقــّدم خدماتهــا فــي مجــال 
واإلمــارات  دبــي  مــن  كل  فــي  للبورصــات  االتصــاالت 
األولــى  للمــرة  مًعــا  َخِبرنــا  وقــد  المتحــدة،  العربيــة 
بتزويــد  قمنــا  كمــا  البرمجــة.  خدمــات  تزويــد  تجربــة 
ــة  ــي الضّف ــركات ف ــح ش ــي، لصال ــزود خارج ــا كم خدماتن
الغربيــة. حصــل اثنــان مــن موّظفــّي علــى تصاريــح خــروج 
وانطلقــا لالتقــاء بممثلــي الشــركات التــي عملنــا معهــا 
فــي الضّفــة الغربيــة. لقــد أتــاح األمــر للشــركات هنالــك 
ــوم  ــذي نق ــل ال ــى العم ــرب عل ــن ق ــاع ع ــة االط إمكاني

ــه". ب

"قمــُت، خــال تلــك الفتــرة، بتجنيــد ثمانيــة موظفيــن 
جــدد للعمــل فــي هــذه المشــاريع، تقديراتــي تشــير 
ازداد بنحــو ثاثيــن  إلــى أن حجــم عمــل الشــركة قــد 
بالمئــة بســبب هــذه الصفقــات. كان بإمكانــي أن أســافر 
ــدي  ــرت ل ــد توف ــدا، وق ــى هولن ــر إل ــى األردن وأن أطي إل
أســتعرض  وان  مؤتمــرات،  فــي  المشــاركة  إمكانيــة 
مجــال  حــول  معلومــات  وتوفيــر  شــركتنا،  خدمــات 
ــراء  ــى خب ــد أت ــاع. لق ــي القط ــات ف ــا المعلوم تكنولوجي
مــن  مستشــارين  برفقــة  القطــاع  إلــى  هولنديــون 
الحكومــة الهولنديــة، وقــد زاروا مكاتبنــا ورأوا الخدمــات 

التــي نقــوم بتقديمهــا".

الَمنع األمني أعاق النهضة االقتصادية 
"فــي أيــار 2016، شــعرنا بتراجــع كبيــر، وذلــك نتيجــة 
سياســات المنــع األمنــي التــي اتخذتهــا إســرائيل. طلبــي 
أمنيــة".  لـ"أســباب  بالرفــض  قوبــل  التصريــح  لتجديــد 
ورغــم ذلــك، فقــد تــم اســتدعائي لمقابلــة أمنّيــة، وفــي 
أعقابهــا تــم رفضــي أمنًيــا للمــرة الثانيــة. وهــذا مــا 
حصــل أيًضــا مــع شــريكي ومــع موظفــي الشــركة الذيــن 
ــا  ــد عدن ــروج. لق ــح خ ــى تصاري ــي عل ــي الماض ــوا ف حصل

مجــدًدا إلــى إدارة أعمالنــا عبــر الهاتــف".

"هنالــك فــارق عظيــم بيــن إجــراء الصفقــات عبــر الهاتــف 
وبيــن اللقــاءات التــي تتــم بشــكل شــخصي وجًهــا لوجــه. 
انطباعــات  تكويــن  باإلمــكان  العمــل  لقــاءات  ففــي 
تزيــد  أمــور  الجســد، وهــي  للغــة  واالنتبــاه  شــخصية 
بأننــي قــادر  اآلخــر  الطــرف  إقنــاع  مــن فرصــي فــي 
ــده بمــا يحتاجــه. إن الشــركات  علــى تنفيــذ العمــل وتزوي
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ــل  ــًدا بالعم ــة ج ــال، معنّي ــبيل المث ــى س ــرائيلّية، عل اإلس
مــع شــركات مــن غــّزة، وذلــك بســبب جــودة العمــل 
ــائدة،  ــة الس ــبب الحال ــن، وبس ــة، ولك ــة المنخفض والكلف
الضفــة  بيــن  مــا  النســبية  التنّقــل  ســهولة  وبســبب 
ــع  ــل م ــركات العم ــذه الش ــل ه ــرائيل، تفّض ــة وإس الغربي
ــس  ــركات الخم ــن الش ــة م ــيء. ثاث ــم كل ش ــة رغ الضّف
التــي نعمــل معهــا فــي الضّفــة تبيــع فــي إســرائيل 

ــا". ــا به ــن بتزويده ــا نح ــات قمن خدم

ــب  ــى جان ــوم بتشــغيل 35 موظفــة ففقــط إل "نقــوم الي
المهندســين الثاثيــن الدائميــن. إن هــذا االنخفــاض فــي 
التشــغيل هــو نتيجــة مباشــرة لسياســة المنــع األمنــي 
اإلســرائيلي ولعــدم قــدرة شــركتنا علــى إيفــاد ممثليــن 

وعقــد صفقــات بســبب أوامــر المنــع هــذه".

المــواد "ثنائيــة االســتخدام". "فــي بدايــة العــام، 
ــدات  ــة التقيي ــر مــن ناحي ــاق بشــكل كبي ــم تشــديد الخن ت
ــزة  ــات وأجه ــول منتج ــى دخ ــة عل ــرائيلّية المفروض اإلس
ــر  ــد وتائ ــع تصاع ــا. وم ــي عملن ــتخدمها ف ــة نس إلكتروني
عملنــا.  مــكان  توســيع  فــي  بالتفكيــر  بدأنــا  العمــل، 
ولهــذا الغــرض كنــا بحاجــة لجهــازي "ســويتش" مــن 
ــي  ــا ف ــا له ــك فرًع ــي تمل ــكو" الت ــركة "سيس ــاج ش إنت
إســرائيل. قدمنــا طلًبــا لشــراء تلــك األجهــزة التــي تجعــل 
الشــبكة تعمــل بشــكل أكثــر ساســًة. وقــد قمنــا بإرســال 
ــا  ــيتم تركيبه ــي س ــن الت ــزة ولألماك ــذه األجه ــور له ص
فيهــا للســلطات اإلســرائيلية المختصــة. وقــد تلقينــا رًدا 
قبــل أســبوعين فقــط، وكان الــرد ســلبًيا. كان هــذا رّدا 
علــى طلــب تقّدمنــا بــه إلــى اإلســرائيلّيين قبــل نحــو عــام 

ــف". ونص

أجهــزة  بســائر  يتعلــق  فيمــا  أيًضــا  حصــل  مــا  "هــذا 
االتصــاالت، بــل وحّتــى الكوابــل، التــي يحظــر دخولهــا 
لشــركات االتصــاالت. نحــن نســتخدم كوابــل تأتينــا عبــر 
الكوابــل  هــذه  مــن  متــر  كل  كلفــة  وتبلــغ  األنفــاق، 
ــة  ــادل خمس ــعر يع ــذا الس ــد. ه ــر الواح ــيكل للمت 15 ش
إســرائيل،  مــن  نشــتريه  الــذي  الكابــل  ثمــن  أضعــاف 
ناهيــك عــن جودتــه شــديدة االنخفــاض. هــذه األمــور 
تعّطــل عملنــا. فــي هــذه اللحظــة، علــى ســبيل المثــال، 
الشــبكة  علــى  عملنــا  إيقــاف  إلــى  مضطــرون  نحــن 
ــدم  ــبب ع ــط، وبس ــاد الضغ ــبب ازدي ــزة بس ــاء األجه وإطف
ــموح  ــر المس ــن غي ــه م ــع ألن ــين الوض ــى تحس ــا عل قدرتن
لنــا إدخــال األجهــزة المطلوبــة لذلــك. هــذا األمــر يتســبب 
لنــا فــي خســائر، ألننــا نضطــر إلــى وقــف العمــل لســاعة 
أو ســاعتين، وأن نوقــف عمــل الموظفيــن، وال ننهــي 

ــليم  ــوم بتس ــا ال نق ــدد. وحينم ــت المح ــي الوق ــل ف العم
العمــل فــي موعــده فإننــا لــن نتمكــن مــن دفــع رواتــب 

جميــع الموظفيــن فــي موعدهــا".

"خــال شــهر تمــوز الماضــي،  االرتهــان للكهربــاء. 
بلغــت الكلفــة التــي دفعتهــا لكــي أحصــل علــى تزويــد 
نســتخدمهما  اللتيــن  للشــّقتين  بالكهربــاء  منتظــم 
للعمــل، بمــا يشــمل شــراء الوقــود الثنيــن مــن الموّلدات، 
600 دوالًرا فــي الشــهر. هــذا يعنــي بــأن كلفــة الكهربــاء 
قــد باتــت أعلــى مــن كلفــة اســتئجار المكاتــب نفســها، 
وهــذه كارثــة اقتصاديــة. إن انقطــاع الكهربــاء يؤثــر علــى 
ســير العمــل، كمــا أن االتصــال باألنترنــت، بالطبــع، متعّلــق 
بالكهربــاء، هــذا إلــى جانــب احتمــال وقــوع أضــرار لقدرتنــا 

علــى تخزيــن المعطيــات".

الوضــع القائــم اليــوم. "عدنــا، عملًيــا، إلــى الوضــع 
ــل  ــن العم ــرب. ال يمك ــدالع الح ــل ان ــا قب ــذي كان قائًم ال
فــي  إســرائيل.  تفرضهــا  التــي  التقييــدات  فــي ظــل 
حالــة كهــذه مــا مــن أحــد، خــارج غــّزة، ســيأخذنا فــي 
يعتمــد  المعلومــات  تكنولوجيــا  ســوق  إن  حســاباته. 
ــات  ــرض الخدم ــى ع ــرات وعل ــي المؤتم ــور ف ــى الحض عل
وإجــراء الصفقــات وجًهــا لوجــه. الحديــث هنــا يــدور حــول 
ســوق دوليــة لدينــا فيهــا عاقــات مــع مــزودي خدمــات 
ــم  ــزة لديه ــارج غ ــم خ ــن ه ــع م ــم. جمي ــاء العال ــن أرج م
إمكانيــة الســفر، ودعــوة الخبــراء لزيارتهــم، والمشــاركة 
فــي المؤتمــرات؛ إن كنــت أنــا ال أســتطيع المشــاركة فــي 
ــد". ــل جدي ــب عم ــن جل ــن م ــن أتمك ــي ل ــر فإنن ــذا األم ه

قطاع النسيج والمابس

ســمحت إســرائيل، بعــد العمليــة العســكرية "الجــرف 
غــزة  بضائــع معينــة مــن قطــاع  بتســويق  الصامــد"، 
فــي أســواق الضّفــة الغربيــة، ومــن ضمنهــا النســيج 
ــام 2014،  ــن الع ــي م ــرين ثان ــهر تش ــي ش ــس. ف والماب
مــن  بالمابــس  المحملــة  األولــى  الشــاحنة  انطلقــت 
قطــاع غــّزة إلــى الضّفــة. وفــي آذار مــن العــام التالــي تــم 
ــع مــن غــزة فــي  الســماح بتســويق محــدود جــدا للبضائ

ــا. ــيج أيًض ــمل النس ــا يش ــرائيل، بم إس

شــارك أربعــة مــن المنتجيــن الذيــن كان عملهــم بشــكل 
ــي  ــرائيل، ف ــع إلس ــويق البضائ ــال تس ــي مج ــي ف أساس
المجموعــة البؤريــة التــي عقدناهــا قبــل عاميــن. وحيــن 
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عدنــا للتواصــل معهــم اليــوم، اتضــح لنــا بــأن أحــد هــؤالء 
ــا  ــرائيل، أم ــي إس ــحنات ف ــة ش ــويق بضع ــام بتس ــد ق ق
اآلخــرون فلــم يتــح لهــم األمــر مطلًقــا. وقــد تحّدثنــا، بنــاًء 
ــه  ــذي يســوق بضاعت ــن ال ــك، مــع أحــد الصناعيي ــى ذل عل
فــي الضّفــة، رغــم عــدم مشــاركته فــي المجموعــة 

ــن. ــل عامي ــا قب ــي عقدناه ــة الت البؤري

ثــاث  حوالــي  تســويقها.  يتــم  التــي  الكمّيــات 
ــي  ــة ف ــة الغربي ــاه الضّف ــّزة باتج ــن غ ــرج م ــاحنات تخ ش
كل شــهر. لــم تتحقــق خــال العامــان الماضيــان توّقعــات 
ــن قــّدروا فــي العــام 2014  ــا، الذي المشــاركين فــي بحثن
بأنهــم ســيكونون قادريــن علــى تصديــر نحــو 30 شــاحنة 
ــأن عــدد  مــن األنســجة والمابــس شــهرًيا. هــذا يعنــي ب
الشــاحنات التــي تخــرج اليــوم مــن القطــاع تعــادل نحــو 10 

ــار. ــه التّج ــا توّقع ــة مم بالمئ

بحســب تصريــح رئيــس اتحــاد صناعــة األنســجة والمابــس 
ــذا  ــول ه ــل مدخ ــإن مجم ــتاذ، ف ــير األس ــّزة، تيس ــي غ ف
القطــاع التجــاري قــد بلــغ فــي العــام 2016 نحــو 8 ماييــن 
شــاقل، وهــو مــا يشــكل ارتفاًعــا بنحــو 60 بالمئــة مقارنة 
مــع العــام 2015. وبحســب أقوالــه، فــإن هنالــك نحــو 
ــن  ــة م ــى الضّف ــا إل ــويق منتجاته ــوم بتس ــركة تق 26 ش
ضمــن الشــركات الـــ160 المســجلة فــي االتحــاد، عــدا عــن 
ــرائيل. إن  ــي إس ــا ف ــويق بضائعه ــوم بتس ــركة تق 18 ش
التســويق فــي إســرائيل ال يظهــر فــي اإلحصائيــات التــي 
ــر  ــر معب ــرائيل عب ــى إس ــاحنات إل ــروج الش ــى خ ــير ال تش
ــر  ــدار فواتي ــكلة إص ــبب مش ــك بس ــالم، وذل ــو س ــرم أب ك
ــة أواًل،  ــى الضّف ــرج إل ــاحنات تخ ــإن الش ــذا ف ــة، ول المقاص
حيــث يتــم اســتكمال جميــع المعامــات الضريبيــة هنالك، 

ومــن ثــم تواصــل البضائــع طريقهــا باتجــاه إســرائيل.

ــاع  ــي قط ــل ف ــام 2000 َعم ــي الع ــن. ف ــدد العاملي ع
األنســجة 37 ألــف عامــًا؛ أمــا فــي العــام 2005 فقــد 
عمــل فــي ذلــك القطــاع نحــو 25 ألــف. وتشــير تقديــرات 
اتحــاد صناعــة النســيج والمابــس فــي قطــاع غــزة أن عدد 
العامليــن فــي هــذا القطــاع الصناعــي خــال العــام 2015 
قــد راوح الـــثاثة آالف عامــًا، وشــكل ارتفاًعــا مقارنــة مــع 
ــارب  ــا ُيق ــاع م ــذا القط ــي ه ــل ف ــث عم ــام 2014 حي الع
ــة  . وقــد ارتفــع عــدد هــؤالء اليــوم  2,500 عامــل وعامل
إلــى خمســة آالف عاما، أي ما نســبته نحــو 20 في المئة 
مــن عــدد العامليــن فــي هــذا القطــاع فــي العــام 2005. 

ــل أن  ــن أج ــم وم ــن، فإنه ــل عامي ــار قب ــار التج ــا أش وكم
ــة  ــة انتاجي ــى طاق ــودة إل ــويق والع ــن التس ــوا م يتمكن

ــة  ــة االنتاجي ــن الطاق ــة م ــن 50-40 بالمئ ــا بي ــراوح م تت
فــي فتــرة الــذروة التــي شــهدها هــذا القطــاع، فعليهــم 
ــة، وأن  ــي الضّف ــوق ف ــى الس ــد عل ــن جدي ــوا م أن يتعرف
يجــددوا عاقاتهــم مــع التجــار هنالــك. ليــس مــن الســهل 
التعــرف علــى الســوق بعــد ســنوات طويلــة ُمنعــوا فيهــا 
مــن إقامــة عاقــات تجاريــة. إن التاجــر يقــوم بإرســال مــا 
بيــن 500 إلــى 1,000 قطعــة فــي الطلبيــة الواحــدة، 
وفــي هــذه الحالــة فإنــه مــن غيــر المربــح لــه أن يمــّول 
تكلفــة النقــل لوحــده. إن نقــل الحمــوالت عبــر الشــاحنات 
مــن المخــزن فــي غــّزة وصــوال إلــى حاجــز ترقوميــا قــرب 
ــذا فــإن تجــار  الخليــل يكلــف أكثــر مــن 3,000 شــيكل، ول
غــّزة يقومــون بتجميــع نقلياتهــم ومــن ثــم يتقاســمون 

ــة. ــر الكلفــة العالي ــذا يقومــون بتوفي نفقاتهــا، وب

هــذه الحالــة قــد تتغيــر لألســوأ بعــد ســحب إســرائيل آالف 
التصاريــح الخاصــة بالتجــار. ويشــير رئيــس االتحــاد، تيســير 
ــرة قــد شــهدت محــاوالت  ــرة األخي ــى أن الفت األســتاذ، إل
ــل  ــن أج ــرائيل م ــي إس ــن ف ــع ممثلي ــاء م ــاد لالتق االتح
تحســين حالــة التســويق وتعزيــز العاقــات التجاريــة، لكــن 
ــا، فــإن هــذه  ــم يعــودوا يملكــون تصاريًح ألن تجــار غــّزة ل
ــويق  ــإن التس ــه ف ــاء علي ــا، وبن ــم إلغاؤه ــد ت ــاءات ق اللق

إلــى إســرائيل ســيتأثر بشــكل كبيــر.

نأمل أن نسّوق في إسرائيل أيًضا  
ماجــد زّقــوت، هــو صاحــب شــركة الماجــد إلنتــاج المابس 
الجاهــزة، التــي تنتــج بنطلونــات ومنتجــات الجينــز، مابس 
ــد  ــدى ماج ــل ل ــاء. يعم ــرعية للنس ــس ش ــال، وماب األطف
75 عامــا: "نحــن نبيــع فــي الضّفــة مابًســا شــرعية، 
الجابيــب، منــذ ُســمح لنــا بتســويق بضائعنــا فــي الضّفــة. 
الوضــع االقتصــادي هنالــك ســيئ أيًضــا، ولكننــا رغــم ذلك 
ــويق  ــوم بتس ــن نق ــدة، ونح ــات جدي ــر عاق ــا بتطوي نجحن
ــرة". ــات صغي ــك بكمي ــم ذل ــو ت ــى ل ــك، حت ــا هنال بضائعن

ــه وكنتيجــة لقيامــه بتســويق بضائعــه  يقــول زقــوت بأن
للضّفــة، ارتفــع انتــاج شــركته وكذلــك عــدد العامليــن 
ــة،  ــي الضّف ــع ف ــويق البضائ ــماح بتس ــل الس ــا. فقب فيه
عمــل فــي شــركته مــا بيــن 50 إلــى 60 عامــا وعاملــة. 
ويصــل منســوب المبيعــات فــي الضّفــة اليــوم إلــى مبلــغ 
يتــراوح مــا بيــن 100 إلــى 200 ألــف شــيكل فــي الشــهر 
الواحــد، وذلــك بحســب الموســم وحالــة الطلــب، هــذه 
أرقــام ليســت ملحوظــة، لكنهــا ال تــزال أفضــل مــن عــدم 
ــي  ــرى ف ــه ي ــذا فإن ــوت، وهك ــول زق ــا، يق ــع مطلًق البي

ــركته. ــورا لش ــنا وتط ــر تحس األم
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ــة  ــي الضّف ــًيا ف ــًا رئيس ــع وكي ــد م ــركة الماج ــل ش تعم
الغربيــة، حيــث يقــوم ببيــع المنتجــات إلــى عــدة شــركات 
هنالــك. وتقــوم الشــركة، تبًعــا لذلــك، ببيــع مــا بيــن 1,500 
ــويق  ــاءات. إن تس ــن العب ــا م ــة، أغلبه ــى 2,000 قطع إل
بنطلونــات ومنتجــات الجينــز، المخصص لتاميــذ المدارس 
ــا. ويقــول زقــوت بأنــه وقبــل  لــم ينجــح كمــا كان متوقًع
فــرض إســرائيل لإلغــاق، كانــت بنطلونــات ومنتجــات 
الجينــز هــي الســبب األساســي لنجاحــه فــي الضّفــة. لقــد 
كان لديهــم هنالــك ســوًقا واســعة جــًدا، مــن الخليــل إلــى 
جنيــن، وقــد كانــت تجارتــه فــي غــّزة حتــى العــام 2,000 
ــة. ــه للضّف ــويق بضائع ــه بتس ــبب قيام ــرت بس ــد ازده ق

20 صندوًقــا  بترتيــب  التجــار  يقــوم  النقــل.  طريقــة 
خشــبية  منصــة  كل  علــى  المابــس  مــن  كرتونًيــا 
)مشــطاح(، يوضــح لنــا زّقــوت. وفــي كل صنــدوق كرتونــي 
18 عبــاءة صيفيــة.  تدخــل عشــرة عبــاءات شــتوية أو 
ــغ كلفــة المنصــة الخشــبية الواحــدة )مشــطاح( نحــو  تبل
ــاق  ــرض اإلغ ــل ف ــل قب ــة النق ــت كلف ــيكل. وكان 400 ش
ــا،  ــك، أساًس ــم تكــن هنال ــر، كمــا ل اإلســرائيلي أقــل بكثي

ــذاك. ــد آن ــبق ومعّق ــيق مس ــراء تنس ــى إج ــة إل حاج

ــذه  ــي ه ــا، ف ــويق بضائعه ــد بتس ــركة الماج ــوم ش ال تق
ــه  ــس لدي ــه لي ــوت بأن ــول زق ــرائيل. يق ــى إس ــة، إل المرحل
شــبكة العاقــات المطلوبــة، وهــو يصــب جهــوًدا تجاريــة 
وشــخصية مــن أجــل العثــور علــى شــركات مناســبة فــي 
إســرائيل لغــرض التســويق لهــا، وذلك مــن خــال اللقاءات 
واالجتماعــات التــي تتــم عبــر وســاطة االتحــادات فــي كل 
ــوت  ــز زق ــة، يرّك ــذه المرحل ــي ه ــرائيل. ف ــّزة وإس ــن غ م
جهــوده علــى مســألة اســتمرار التســويق إلــى الضّفــة، 

حيــث توجــد شــبكة عاقاتــه.

شــنب  أبــو  مصنــع  صاحــب  شــنب،  أبــو  محمــد 
للمنســوجات، والــذي شــغل فــي الســابق منصــب رئيــس 
اتحــاد صناعــات النســيج فــي غــّزة، كان يعمــل لديــه، فــي 
ــإن  ــول، ف ــا يق ــوم، كم ــا الي ــال. أم ــرة ُعّم ــي، عش الماض
ــوى  ــه القص ــن قدرت ــة م ــغ 10 بالمائ ــه يبل ــاج مصنع انت
ــوق  ــى الس ــه عل ــنب اهتمام ــو ش ــز أب ــاج. يرّك ــى اإلنت عل
فمعظــم  للغايــة.  صعــب  "الوضــع  أن  إال  اإلســرائيلّية، 
إننــا، ســوًيا،  المصانــع والمنتجيــن ال يعملــون تقريبــا. 
نســّوق مــا ال يزيــد علــى شــاحنة واحــدة أو اثنتيــن علــى 

الحــد اأٌلقصــى شــهريا".

اخبرنــا أبــو شــنب قبــل عــدة شــهور عندمــا اجرينــا معــه 
المقابلــة، بأنــه لــم يبــدأ بعــد فــي إنتــاج بضائــع مخصصــة 

ــتاء  ــدأ الش ــم يب ــدوى. "ل ــن ج ــا م ــه م ــتاء، ألن ــل الش لفص
ــك  ــيكون هنال ــح إن كان س ــر الواض ــن غي ــزال م ــد وال ي بع
طلــب علــى البضائــع". "حيــن يكــون وضــع الســوق صعًبــا"، 
يقــول أبــو شــنب، "فــإن عليــك أال تخاطــر وأال تنتــج بضائًعــا 

ال تــدري إن كانــت ســتباع".

إلــى  "إن فتــرات رمضــان، واألعيــاد، وموســم العــودة 
المــدارس هــي فتــرات مــن المفتــرض أن تكــون مواســم 
جيــدة للبيــع. لــم يحــدث األمــر هــذا العــام. لــم يكــن لــدي 
يــوم واحــد عملــت فيــه بأقصــى طاقتــي اإلنتاجيــة أو 
بشــكل متواصــل. ليــس هنالــك طلــب علــى البضائــع، 
ــك  ــر أعمال ــا أن تزده ــع فيه ــي تتوق ــرات الت ــي الفت وف

ــا". ــذواًل، وقلًق ــًا، مخ ــك عاط ــد نفس ــك تج فإن

المنــع األمنــي. "ينبغــي علــى التجــار مــن غــزة أن 
للعمــل  اإلســرائيلّيين  والتجــار  الضّفــة  تجــار  يشــجعوا 
ــّوقون  ــا يس ــزة مكاًن ــار غ ــدى تج ــون ل ــي يك ــم لك معه
ــك  ــًدا، وذل ــا ج ــات صعًب ــد ب ــع ق ــإن الوض ــا اآلن ف ــه، أم إلي
بشــكل خــاص بســبب أوامــر المنــع األمنــي التــي تفــرض 
علــى التجــار، إلــى جانــب ســحب تصاريــح التجــار. إن خــروج 
ــم،  ــتمرار عمله ــل اس ــن أج ــروري م ــر ض ــو أم ــار ه التج
ومــن أجــل إجــراء لقــاءات مــع زمائهــم وبهــدف تشــجيع 

ــات". ــد الصفق ــع وعق البي

كمــا جــاء قبــل عاميــن فــي المجموعــة البؤريــة، فــإن أبــو 
شــنب أيًضــا يشــهد علــى أن النــاس فــي الضّفــة يميــزون 
البضاعــة القادمــة مــن غــّزة؛ جودتهــا أعلــى مــن جــودة 
البضائــع اآلتيــة مــن تركيــا والصيــن، اللتــان ســيطرتا علــى 

الســوق فــي فتــرة غيــاب المنتــج مــن غــزة.

يقــوم أبــو شــنب أيًضــا بتســويق بضائعــه إلــى إســرائيل. 
وحســب قولــه، فــإن التجــار اإلســرائيلّيين معنييــن بشــراء 
البضائــع منــه ولكنهــم قلقــون مــن أن يتدهــور الوضــع 
األمنــي وأن يؤثــر، بذلــك، علــى تدّفــق البضائــع. وقــد 
قــام خــال هــذا العــام بتزويــد يهــود متدينيــن بالبضائــع: 

ــة، ربطــات عنــق، وكلســات لألطفــال. قبعــات ديني

فــي أعقــاب المشــاكل التــي اعتــرت التســويق المباشــر 
إلــى إســرائيل، وتلــك المتعلقــة بإصــدار فواتيــر ضريبيــة، 
ــهري  ــن ش ــة. وبي ــي الضّف ــا ف ــنب مصنًع ــو ش ــح أب افتت
شــباط حتــى حزيــران مــن العــام 2016 قــام بتســويق 
ــنب  ــو ش ــي أب ــرائيل. ويدع ــى إس ــك إل ــن هنال ــه م بضائع
بــأن العمــال فــي الضّفــة أقــل خبــرة وأقــل مهنّيــة مــن 
ــم  ــإن أجوره ــك، ف ــب ذل ــى جان ــّزة، وإل ــي غ ــم ف نظرائه
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أكثــر ارتفاًعــا. وقــد اتضــح بــأن مشــروعه فــي الضّفــة غيــر 
ــذا قــام بإغاقــه. ــح ول ُمرب

قطاع الزراعة

التقينــا قبــل عاميــن، فــي إطــار المجموعــة البؤريــة 
الزراعــة فــي  البحثّيــة، بثمانيــة ممثليــن عــن قطــاع 
ــن  ــار ومزارعي ــة تج ــؤالء خمس ــن ه ــن ضم ــّزة، وكان م غ
تابعيــن لجمعيــات ولتعاونيــات زراعيــة، إلــى جانــب اثنيــن 
مــن التجــار المســتقلين ومختــص فــي مجــال التســويق 
الزراعــي فــي االســواق الخارجيــة لقطــاع غــزة. وقــّدر 
هــؤالء آنــذاك بأنــه في حــال إزالــة التقييــدات اإلســرائيلية 
المفروضــة علــى التســويق مــن غــزة إلــى الضّفــة، فإنــه 
ســيكون باإلمــكان فــي كل شــهر تســويق 200 شــاحنة 
محملــة بالمنتجــات الزراعيــة إلــى الضّفــة، أي مــا نســبته 

ــاج غــّزة الزراعــي. ــة مــن إنت نحــو 30 فــي المئ

فــي بدايــة شــهر تشــرين ثانــي 2014، انطلقــت الشــاحنة 
ــد  ــة، وق ــى الضّف ــّزة إل ــن غ ــار، م ــة بالخي ــى، محمل األول
كانــت هــذه هــي اإلرســالية األولــى بعــد مضــي ســبعة 
أنــواع  إن  الشــامل.  اإلســرائيلي  الحظــر  مــن  أعــوام 
المنتجــات الزراعيــة التــي باإلمــكان تســويقها مــن غــّزة 
إلــى الضّفــة محــدودة، وبعضهــا موســمي، كالملفــوف 
والقرنبيــط، والتــي تعــّد فرصــة تســويقها قصــر جــًدا. 
ويتــم تســويق المنتجــات الزراعيــة إلــى الضّفــة فــي أيــام 
ُمحــددة فحســب: أيــام األحــد، الثاثــاء، والخميــس. وفــي 
يــوم خــروج المنتجــات الزراعيــة، يتــم إجــراء فحوصــات 
ــة  ــوزارة الزراع ــون ل ــون تابع ــا موظف ــوم به ــة يق مخبري
اإلســرائيلّية علــى معبــر كــرم أبــو ســالم، وهــذا إلــى 
جانــب الفحوصــات الروتينيــة للبضائــع الداخلــة والخارجــة، 

ــاعة. ــو س ــع نح ــص البضائ ــة فح ــتمر عملي وتس

الكمّيــات التــي يتم تســويقها. بلغ المعدل الشــهري 
ــم تســويقها مــن  ــة التــي يت لشــاحنات المنتجــات الزراعي
ــي 2014  ــرين ثان ــهر تش ــن ش ــدًء م ــة ب ــى الضّف ــزة إل غ
وحتــى شــهر تشــرين ثانــي 2016: 67 شــاحنة، وهــي ثلــث 
الكميــة التــي توقعهــا التجــار. فــي شــهر آذار مــن العــام 
2015 ُســمح بتســويق البنــدورة والباذنجــان مــن غــزة في 
إســرائيل، وذلــك بســبب حلــول الســنة الســبتّية اليهوديــة 
ــة  ــة أو زراع ــة، حراث ــر فاح ــي ُتحظ ــميطاه، والت ــنة ش )س
النبــات، مــّرة كل ســبع ســنوات فــي األراضــي المقدســة 
كمــا تحددهــا الشــريعة اليهودّيــة، حيــث يمكــن، بحســب 

الشــريعة، أكل الخضــار والفواكــه المزروعــة فــي الحقول 
ــار المقدســة(، وقــد تــم  التابعــة لغيــر اليهــود خــارج الّدي
ــدورة  ــغ 250 طــن مــن البن ــر حصــة شــهرية تبل األمــر عب
اإلشــارة  المهــم  ومــن  للباذنجــان.  شــهري  طــن  و50 
ــة  ــع الزراعي ــويق البضائ ــماح بتس ــم الس ــن ت ــه حي ــى أن إل
فــي إســرائيل، فقــد طولــب التجــار مــن غــزة بإرســال 
عينــات عــن منتجاتهــم الزراعيــة مــن أجــل فحصهــا فــي 
إســرائيل، وقــد ُســِمح مــن ضمــن تلــك المنتجــات وقتــذاك 
ــم أن  ــك رغ ــب. وذل ــان فحس ــدورة والباذنج ــويق البن بتس
التجــار قــد دفعــوا مــا يزيــد علــى 25 ألــف شــيكل كرســوم 
للفحوصــات، ولــم يتلــّق التجــار أبــًدا نتائــج تلــك الفحــوص. 
منــذ شــهر آذار 2015 وحتــى شــهر تشــرين ثانــي 2016، 
 24 نحــو  الشــهري،  بالمعــدل  إســرائيل،  إلــى  خرجــت 
شــاحنة محّملــة بالبنــدورة والباذنجــان: 250 طنــا مــن 
ــة  ــهر معين ــي أش ــان. ف ــن الباذنج ــا م ــدورة و47 طن البن
خرجــت كميــات أعلــى مــن الحصــة الرســمية. فــي كانــون 
األول 2016 اشــار منســق اعمــال الحكومــة اإلســرائيلية 
ــة "چيشاه-مســلك"  فــي المناطــق فــي رد وصــل جمعي
بــأن الحصــة الشــهرية لتســويق منتجــات زراعيــة مــن 
ــد  ــن، دون تحدي ــى 400 ط ــت ال ــرائيل ارتفع ــى اس ــزة ال غ
الحصــة حســب نوعيــة المنتــج. فــي شــهر كانــون الثانــي 
ــة  ــي حال ــات ف ــع االذون ــّدث "لوض ــد ومح ــراء جدي ــَر اج ُنش
فــي  المذكــورة  التغييــرات  يحتــوي  الــذي  االغــاق" 

ــراءات.  اإلج

المجموعــات  إطــار  فــي  عاميــن،  قبــل  التّجــار،  طــرح 
فــي  تطبيقهــا  يســاعد  قــد  هامــة،  نقطــة  البؤريــة، 
تخفيــض كلفــة نقــل البضائــع: إزالــة التقييــد اإلســرائيلي 
الــذي َيفــرض بــأن يكــون ارتفــاع البضائــع المحملــة علــى 
المنصــة الخشــبية )مشــطاح( 1.2 متــًرا، وهــو مــا تســبب 
ــة  ــن تكلف ــا م ــع أيًض ــنوات، ورف ــة س ــار طيل ــد التّج بتقيي
ــماح  ــرار بالس ــدر الق ــباط 2016 ص ــهر ش ــي ش ــل. ف النق
لتجــار المنتجــات الزراعيــة بتحميــل البضائــع حتــى ارتفــاع 
1.50 متــًرا علــى كل منّصــة، وهــو مــا أدى إلــى تخفيــض 
كلفــة النقــل بشــكل كبيــر. وقــد تمّثــل تخفيــف آخــر 
ــل  ــع داخ ــل  البضائ ــب بنق ــاء المطل ــي إلغ ــدات ف للتقيي

ــط. ــة فق ــاحنات مغلق ش

إن معبــر كــرم أبــو ســالم ليــس ُمظلــًا، وهــو مــا ُيعــّرض 
الحارقــة، وقــد  الزراعيــة لألمطــار والشــمس  البضائــع 
حــدث أكثــر مــرة أن فســدت البضائــع جــراء ذلــك، وكل 
مــا حصــل عليــه التاجــر حينهــا هــو فقــط رســالة تعلمــه 
ــا  ــالها لوجهته ــم إرس ــم يت ــدت ول ــد فس ــه ق ــأن بضائع ب
ــب التجــار مــن غــزة فــي عــدة مــرات  الُمقــررة. وقــد طل
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إقامــة منطقــة مغطــاة داخــل المعبــر، بيــد أن األمــر لــم 
ــوم. ــى الي ــذ حت ينّف

ــا  ــر هن ــم أن نذك ــن المه ــي. م ــوت األرض ــويق الت تس
بأنــه وبعــد شــهرين مــن تســويق البضائــع إلــى الضّفــة، 
فقــد تــّم حظــر تســويق التــوت األرضــي طيلة العــام 2015 
ــي  ــول الزراع ــذا المحص ــرب ه ــاء تس ــبب ادع ــره، بس بأس
إلــى إســرائيل عبــر الضّفــة. وفقــط فــي كانــون ثانــي مــن 
العــام 2016 ســمح بإعــادة تســويق التــوت األرضــي الــى 
الضفــة، بحّصــة تبلــغ حتــى 150 طّنــا فــي الشــهر الواحــد، 
خــال يوميــن فــي األســبوع فحســب )بــدال مــن ثاثــة أيــام، 
بحســب اإلجــراء اإلداري اإلســرائيلي الــذي ينّظــم تســويق 
ــركة  ــر ش ــة(، وعب ــة الغربي ــي الضّف ــة ف ــع الزراعي البضائ
تســويق فلســطينية مــن الضّفــة، التــي التزمــت بفــرض 
رقابــة لمنــع تســّرب المنتــج إلــى إســرائيل. وعلــى أعتــاب 
العــام 2017، تــم إلغــاء هــذا التقييــد المتعلــق بــكل مــن 

الكّميــة ومــن وجــود شــركة وســيطة.

إبراهيــم بشــير، هــو صاحــب شــركة البشــير للتجــارة، 
ــن  ــه م ــار والفواك ــر الخض ــتيراد وتصدي ــاوالت، واس والمق
ديــر البلــح، وهــي شــركة تأسســت فــي العــام 1995. 
ــر  ــويق وتصدي ــي تس ــي ف ــكل أساس ــركته بش ــل ش تعم
الفواكــه والخضــار مــن غــّزة إلــى الضّفــة، وإســرائيل، 
ودول الخــارج، إلــى جانــب اســتيراد الفواكــه مــن إســرائيل. 
إلــى   10 بيــن  شــركته  فــي  العامليــن  عــدد  ويتــراوح 
15 عامــا، بحســب وتيــرة العمــل. ويتحــدث بشــير عــن 

العقبــات التــي تعتــرض عملــه التجــاري:

البضائــع  بتســويق  الســماح  تــّم  "منــذ  بشــير:  يقــول 
الزراعيــة إلــى الضّفــة قبــل عاميــن، إلــى جانــب الســماح 
ــرائيل،  ــى إس ــع إل ــن البضائ ــدودة م ــواع مح ــويق أن بتس
بضائــع مختلفــة مــن  تســويق  نجحــت شــركتي فــي 
ــى إســرائيل أيضــًا.  ــة وإل ــى الضّف ــة إل المنتوجــات الزراعي
لــم نحقــق األهــداف التــي طمحنــا إلــى تحقيقهــا قبــل 
بالمئــة   60 نحــو  تحقيــق  فــي  نجحنــا  لكننــا  عاميــن، 
ــال  ــي مج ــدة ف ــاق جدي ــت آف ــد انفتح ــا. لق ــن توقعاتن م
التســويق الزراعــي. فأنــا، علــى ســبيل المثــال، علــى 
مشــارف إنهــاء إقامــة بــّراد لتخزيــن المنتجــات الزراعيــة، 
ــي  ــل مع ــاء. ويعم ــة لإلنم ــة األميركي ــن الوكال ــم م بدع
ــن  ــن المزارعي ــل م ــع المحاصي ــال لجم ــرة عم ــوم عش الي
وتجهيزهــا للتســويق والتصديــر. كمــا أن هنالــك انتعــاش 
ــق  ــم تحقي ــم يت ــو ل ــى ل ــهم، حت ــن أنفس ــدى المزارعي ل

تطلعاتنــا جميعهــا".

كرم أبو سالم، معبر سيء للخضار  
"إن الســوق اإلســرائيلّية هــي الســوق األساســية لســّلة 
الخضــار التــي تــزرع فــي غــّزة، وقبــل فــرض اإلغــاق 
بالمئــة مــن   60 اعتدنــا فــي شــركتنا علــى تســويق 
ــع  ــم رف ــا ت ــا، إذا م ــوم أيًض ــرائيل. والي ــي إس ــا ف بضائعن
ــة  ــر ربحي ــّد أكث ــرائيلّية تع ــوق اإلس ــإن الس ــدات، ف التقيي
بالنســبة لــي مــن الســوق فــي الضّفــة. لقــد طلــب التجــار 
اإلســرائيليين منتجــات زراعيــة إضافيــة غيــر البنــدورة 
والباذنجــان، إال أننــي أنــا والتاجــر اإلســرائيلّي ملزميــن 
التصاريــح  ســحب  إن  اإلســرائيلّية.  الحكومــة  بقــرارات 
الخاصــة بالتجــار قــد تحــول إلــى عقبــة كبــرى فــي وجــه 
ــذ  ــروج من ــح خ ــك تصري ــا ال أمل ــرة. أن ــات كبي ــد صفق عق
خمســة شــهور بذريعــة "المنــع األمنــي"، واألمــر يســبب 
ــذا  ــوم ه ــال، أق ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــاكل جّدي ــي مش ل
ــعودية  ــى الس ــى إل ــرة األول ــل للم ــر البص ــوم بتصدي الي
ــى األردن  ــل إل ــتطيع أن أص ــا ال أس ــي. أن ــر أللنب ــر جس عب
ــراءات  ــريع اإلج ــور ولتس ــّدم األم ــى تق ــرف عل ــي أش لك
أمــام جهــات المكــوس والســلطات، ومقابــل التجــار فــي 
األردن، وهــم الذيــن يقومــون بــدور الوســاطة بينــي وبيــن 
ــر  ــك عب ــكل ذل ــام ب ــر للقي ــا مضط ــترية. ان ــة الُمش الجه
الهاتــف. حضــوري هنالــك كان باإلمــكان أن يعــود بفائــدة 
ــمح  ــل ستس ــة التنق ــة. إن حري ــذه العملي ــى ه ــرى عل كب
ــى  ــل إل ــي أن أص ــتتيح ل ــر وس ــركة أكث ــر الش ــي بتطوي ل

ــل". ــرة العم ــن وتي ــّرع م ــن وأن اس ــواق وزبائ أس

معبــر كــرم أبــو ســالم. "هنالــك مشــكلة إضافيــة 
هــي الظــروف الســائدة فــي معبــر كــرم أبــو ســالم. 
فبعــد أن قمنــا بحــل مســألة ارتفــاع المنصــات الخشــبية 
ــة  ــي تغطي ــرى اآلن ه ــكلة الكب ــت المش ــطاح(، بات )المش
المعبــر، خصوًصــا فــي فصــل الشــتاء. لقــد تطلبنــي األمــر 
باألمــس لشــراء غطــاء مــن النايلــون لــكل منصــة خشــبية 
محملــة بالبصــل. إن تغطيــة البضائــع تكلفنــي نحــو 100 
دوالر للشــاحنة الواحــدة، هــذا إلــى جانــب جميــع التكاليف 
العاليــة أصــا المرتبطــة بنقــل البضائــع فــي القطــاع، 
النهائــي  والمــآل  المعبــر  بيــن  ومــا  المعبــر،  داخــل 
للبضائــع. لقــد كان باإلمــكان توفيــر هــذه التكلفــة فيمــا 

ــقوًفا". ــر مس ــو كان المعب ل

"إن فتــح المجــال أمــام التســويق قــد تســبب فــي انتعاش 
معيــن للزراعــة فــي غــّزة. وأنــا أقــّدر بــأن هنالك مســاحات 
ــي  ــة ف ــواع مختلف ــن أن ــروات م ــزارع الخض ــن م ــرى م كب
هــذا الموســم. كنــا نشــتري البصــل، علــى ســبيل المثــال، 
ــي  ــرة ف ــة كبي ــك كمي ــوم فهنال ــا الي ــرائيل، أم ــن إس م
غــّزة وقــد بتنــا نصّدرهــا إلــى دول الخــارج. كمــا أن هنالــك 
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ــات  ــل الدفيئ ــا داخ ــدورة،ـ خصوًص ــن البن ــر م ــات أكب كمي
الزراعيــة. هنالــك أيًضــا الباذنجــان والفلفــل الحلــو بكميات 

مضاعفــة عمــا كان موجــودا فــي الماضــي".

التســويق إلــى إســرائيل. "إن التجــار فــي كل مــن 
ــي  ــد ف ــن جدي ــر م ــدأوا بالتفكي ــد ب ــرائيل ق ــة وإس الضف
طــرأ  شــخصي،  بشــكل  منتجاتــه.  وفــي  غــّزة  قطــاع 
ــذ  ــاري من ــاطي التج ــى نش ــة عل ــبة 40 بالمئ ــاع بنس ارتف
ــادة  ــى زي ــح إل ــد ونطم ــر أبع ــن ننظ ــويق. نح ــح التس فت
ــع  ــال رف ــي ح ــن ف ــر ممك ــة، األم ــل و70 بالمئ ــغ 60 ب تبل
التقييــدات اإلســرائيلية. فــي حــال وتــم توســيع التســويق 
بــأن  بشــكل شــخصي  أتوقــع،  فإننــي  إســرائيل،  إلــى 
أقــوم بتســويق 30 شــاحنة شــهرًيا. أمــا اليــوم فــإن لــدي 
ثمانيــة عمــال وشــاحنتين، وبإمكانــي أن أشــّغل 14 عامــا 

ــة". ــاحنة إضافي ــب ش ــى جان إل

الشــاحنة  كلفــة  فــإن  المســّوقين،  لجميــع  "بالنســبة 
ــو  ــرم أب ــر ك ــى معب ــل إل ــة مــن الحق ــب البضاع ــي تجل الت
ــة  ــيكل ضريب ــب 20 ش ــى جان ــيكل. إل ــغ 650 ش ــالم تبل س
البضاعــة  لتفريــغ  شــيكل   500 الفلســطيني،  للجانــب 
وإعــادة تحميلهــا؛ عــدا عــن 200 شــيكل علــى اســتصدار 
تصاريــح إدخــال إلــى إســرائيل. إن كلفــة كل شــاحنة لنقــل 
ــرائيل  ــة أو إس ــى الضّف ــالم إل ــو س ــرم أب ــن ك ــة م البضاع
تتــراوح مــا بيــن 2,500 حتــى 3,000 شــيكل، مــن ضمنهــا 
700 شــيكل تدفــع كضرائــب، مــن قبــل شــركة النقــل 
إلــى وزارة األمــن اإلســرائيلّية. لقــد طــرأ انخفــاض طفيــف 
ــا  ــبب كونن ــك بس ــرائيل، وذل ــى إس ــل إل ــة النق ــى كلف عل
نعمــل مــع ســائقين معينيــن بشــكل ثابــت، وقــد صــاروا 

ــا". ــر مراعــاة لن أكث

إنعــاش قطــاع الزراعــة. "هنالــك مشــاكل أيضــًا داخــل 
غــّزة. فــوزارة الزراعــة تطالبنــا بدفــع ضريبــة تبلــغ 2.5 
ــى  ــويقه إل ــا بتس ــار قمن ــن الخض ــن م ــى كل ط دوالرا عل
خــارج القطــاع، بأثــر رجعــي، منــذ بــدء التســويق قبــل 

ــن". عامي

"يملؤنــي األمــل، وأنــا متأكــد مــن أننــا قادريــن علــى 
ــا  ــاق. لدين ــرض اإلغ ــل ف ــا قب ــى حالته ــة إل ــادة الزراع إع
اإلمكانيــات والرغبــة باالســتمرار بالتقــدم. لقــد قمــت 
ــة  ــن الضّف ــي كل م ــار ف ــع تج ــي م ــج عاقات ــادة نس بإع
التحســن  والســعودية.  األردن  جانــب  إلــى  وإســرائيل، 
فــي الزراعــة ســيؤثر أيًضــا بشــكل عــام علــى الوضــع 
االقتصــادي فــي القطــاع، والــذي تعــّد الزراعــة إحــدى 
أهــم المهــن فيــه. ســنتمكن مــن جديــد مــن خلــق آالف 

أماكــن العمــل للمزارعيــن العاطليــن عــن العمــل".

خاصة واستنتاج

التفــاؤل الحــذر واألمــل فــي إعــادة إنعــاش وازدهــار 
ــى  ــن عل ــدم معي ــرأ تق ــد ط ــوًدا. لق ــاد ال زال موج االقتص
ــه،  ــوء فترات ــي أس ــادي ف ــع االقتص ــه الوض ــا كان علي م
حيــن لــم يكــن هنالــك تســويق بالمطلــق للمنتجــات مــن 
ــة  ــي الضّف ــّزة، أي ف ــية لغ ــواق األساس ــي األس ــزة ف غ
ــى اآلن ال  ــدم حت ــأن التق ــا ب ــح أيًض ــن الواض ــرائيل. م وإس
يــزال صغيــًرا وبطيًئــا مقارنــة بالممكــن. ال زال هنالــك 
إمكانيــة للتغييــر، وهــو مرتبــط بشــكل كبيــر بالســلطات 
اإلســرائيلّية: فتــح اإلمكانيــات إلقامــة عاقــات مســتمرة 
مــع األســواق والشــركاء التجارييــن فــي كل مــن الضّفــة 
وإســرائيل؛ وضمــان نّقــل بضائــع المنتجيــن والمســّوقين 
بوتيــرة ثابتــة وسلســة تشــكل شــروًطا مســبقة ضروريــة 

ــاد. ــي لاقتص ــار الحقيق ــور واالزده للتط

ــفي  ــوائي التعس ــتخدام العش ــذا االس ــف ه ــي وق ينبغ
المنــع  أوامــر  فــي  المتمثــل  المســؤولية  وعديــم 
ــال  ــرة خ ــذه الوتي ــتخدامها به ــي أدى اس ــي، والت األمن
العــام 2016 إلــى إلحــاق أضــرار جســيمة بجمهــور التّجــار 
فــي  الجهــات  جميــع  إن  غــّزة.  فــي  األعمــال  ورجــال 
العليــا  السياســية  المســتويات  بمــا يشــمل  إســرائيل، 
ــأن تحســن االقتصــاد  وقمــة الهــرم األمنــي، يعترفــون ب
فــي غــّزة ســيجلب الفائــدة حتــى إلســرائيل نفســها. 
ــور  ــى التط ــة عل ــاملة المفروض ــدات الش ــذه التقيي إن ه
الطبيعــي والصحــي لاقتصــاد منافــي لالتزامــات التــي 
أعلنــت عنهــا إســرائيل، تنتهــك الحــق فــي حريــة التنقــل، 

وتتعــارض مــع مصلحــة ســكان المنطقــة بأكملهــا.
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الدكتــورة ر. هــي مؤسســة شــركة تقــوم بتزويــد خدمــات 
ــّزة.  ــي غ ــة ف ــح تجاري ــات ومصال ــدة جمعي ــارية لع استش
تأســيس شــركة مزدهــرة، فــإن  نجاحهــا فــي  ورغــم 
ــا  ــر أعماله ــا وتطوي ــرة زبائنه ــيع دائ ــى توس ــا عل قدرته
تفرضهــا  التــي  التقييــدات  بســبب  ضيقــة  التجاريــة 
ــا  ــك ألنه ــرة" وذل ــدُّ ر. "تاج ــل. ال ُتَع ــى التنّق ــرائيل عل إس
ــذا فإنهــا  ــى القطــاع، وب ــع مــن أو إل ال تقــوم بنقــل بضائ
غيــر مشــمولة فــي المعاييــر التــي تطلبهــا إســرائيل مــن 
رجــال األعمــال المســتحقين للحصــول علــى تصريــح خــروج 
ــار  ــب التج ــى جان ــمل، إل ــر تش ــذه المعايي ــّزة. إن ه ــن غ م
الذيــن يقومــون بنقــل البضائــع إلــى ومــن القطــاع، عــددا 
ــى  ــتوى، إل ــي المس ــال رفيع ــال األعم ــن رج ــدودا م مح
ــة  ــة بعملي ــرات المتعلق ــى المؤتم ــن إل ــب المدعوي جان
إعــادة إعمــار غــّزة. هــذا هــو كل شــيء. خــال العــام 
الماضــي، تلقــت الدكتــورة ر. دعــوة إللقــاء محاضــرة حول 
ــي  ــده ف ــرى عق ــر ج ــي مؤتم ــطيني ف ــاد الفلس االقتص
ــرات  ــي المؤتم ــاركة ف ــن ألن المش ــان، ولك ــلطنة عم س
المهنيــة مــن هــذا النــوع غيــر مشــمولة ضمــن الفئــات 
الســلطات  رفضــت  فقــد  بالتنقــل،  لهــا  المســموح 
ــت  ــذا، أضاع ــح. هك ــتصدار تصري ــب ر. باس ــرائيلية طل اإلس
ــدة أخــرى، مــن دون ســبب مقنــع. ر. فرصــة مهنيــة فري

كان بــود د. ر. تشــغيل نســاء ومنحهــن الفــرص المهنيــة 
التــي حظيــت بهــا. إن اإلغــاق والتقييــدات الجســيمة 
علــى التنقــل التــي تفرضهــا إســرائيل علــى قطــاع غــزة 
تؤثــر علــى حيــاة مجمــل ســكان القطــاع الذيــن يبلــغ 
عددهــم 2 مليــون نســمة، إال أن وقــع هــذا التأثيــر علــى 
النســاء مــن الناحيتيــن المهنيــة واالقتصاديــة، أكثــر حدة.

منــذ العــام 2007، تــم قصــر حركــة وتنّقــل األشــخاص مــن 
وإلــى قطــاع غــّزة علــى الحــاالت التــي تعتبرهــا إســرائيل 
فيــه  كانــت  وقــت  فــي  اســتثنائية،  إنســانية  حــاالت 
ــي  ــدة ه ــاع مقي ــى القط ــن وإل ــع م ــل البضائ ــة نق حرك
األخــرى مــن قبــل إســرائيل، وهــو مــا أدى إلــى االنهيــار 
شــبه التــام القتصــاد غــّزة، وإلــى نســب بطالــة تعــد مــن 

النساء في 
اقتصاد غّزة

األعلــى فــي العالــم وإلــى االعتمــاد المتصاعــد علــى 
ــي  ــتثناءات الت ــن االس ــدة م ــانية. واح ــاعدات اإلنس المس
فــي هــذا االغــاق هــي منــح إمكانيــة لعــدد مقلــص مــن 
رجــال األعمــال للخــروج مــن القطــاع لكــي يتمكنــوا مــن 
ــي  ــاء، اللوات ــاع. إال أن النس ــارج القط ــع خ ــويق البضائ تس
يعملــن بشــكل خــاص فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
وفــي قطــاع الخدمــات العامــة أو إدارة األعمــال الصغــرى، 
ــى  ــول عل ــرائيلّية للحص ــر اإلس ــن المعايي ــدرج عليه ال تن

ــع. ــويق البضائ ــروج ولتس ــح الخ تصاري

ــل  ــى التنق ــة عل ــرائيلية المفروض ــدات اإلس ــد التقيي تع
مــن ضمــن العوائــق الرئيســية التــي تعتــرض طريــق 

النســاء المعنيــات بالتطــور المهنــي.

مهــن 	  فــي  يعملــن  العامــات  النســاء  مــن   85%  
خدماتيــة، كالتعليــم والتمريــض، والعامــات فــي هــذه 
ــر  ــة، غي ــرائيلّية الضيق ــر اإلس ــب المعايي ــن بحس المه
مســتحقات للحصــول علــى تصريــح خــروج مــن أجــل 

اســتغال الفــرص المهنيــة.

مــن أصــل حصــة تبلــغ 350 تصريحــا تــم إصــداره لكبــار 	 
تســهيات  صاحبهــا  تمنــح  تصاريــح  وهــي  التجــار، 
بالخــروج مــن غــّزة مــن أجــل تحقيــق الفــرص المهنيــة 
ــاء.  ــادرة للنس ــح ص ــة تصاري ــك أربع ــة، هنال واالقتصادي
ومؤخــًرا، تــم ســحب تصريحيــن مــن هــذه التصاريــح 
األربعــة تحــت ذريعــة "الـــَمنع األمنــي". هــذا وأنــه 
مــن أصــل 70 تصريــح ســاريي المفعــول اليــوم، هنــاك 

ــاء. ــتصدارهم لنس ــم اس ــم ت ــن منه ــط اثني فق

التــي حددتهــا إســرائيل، مــا 	  المعاييــر  مــن ضمــن 
مــن فئــة تتيــح خــروج موظفــي مؤسســات المجتمــع 
المدنــي، وهــي األماكــن التــي تميــل النســاء للعمــل 
المؤتمــرات،  أجــل حضــور  مــن  أكبــر  بأعــداد  فيهــا 
ومــن أجــل حضــور لقــاءات العمــل ودورات االســتكمال 
المهنــي، وهــو أمــر يفــرض قيــودا علــى قدرة النســاء 

ــّن. ــاالت عمله ــي مج ــور ف ــي التط ف


