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أنتج هذا املستند من قبل مجعية "چيشاه – مسلك" ،يف إطار مبادرة الرشاكة
ّ
العامة لملساعدات اإلنسان ّية التابعة
مايل من قبل اإلدارة
مع غزة ،وبدمع
ّ

لملفوض ّية األوروب ّية  .DG ECHO -املواقف الواردة فيه ال تعرب بأي حال عن
املواقف الرمس ّية لملفوض ّية األوروب ّية.

هاتف03-6244120 :
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مقدمة

مدخل معبر كرم أبو سالم .تصوير" :چيشاه – مسلك"

معرب كرم أبو سامل هو املعرب التجاري األسايس يف قطاع غزة ،واملعرب الوحيد مع إرسائيل ،وهو مبثابة رشيان احلياة بالنسبة

لساكن قطاع غزة .يف لك يوم تدخل إىل غزة مائت الشاحنات اليت محتل منتجات أساسية ،مواد خام للصناعة ،معدات طبية،
منتجات غذائية ،موايش ،فواكه ،وقود ،مواد بناء وغريها .وفق معطيات اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيين يتضح أن قمية

البضائع اليت يمت رشاهئا من ولكاء أو رشاكت إرسائيل ّية (باإلجنلزيية) تشلك أكرث من  80%من مجمل قمية السلع اليت تدخل إىل
غزة عرب املعرب .يعمتد املزارعون ،أحصاب املصانع والتجار يف غزة (والذين يش ّغ لون اآلالف من العامل يف القطاع) عىل معرب كرم

ً
وأيض ا لدول اخلارج .السيطرة
أبو سامل لتسويق بضائعهم ،خاصة اىل األسواق الطبيعة بالنسبة هلم :الضفة الغربية ،وإرسائيل
عىل املعرب ،عىل بنيته التحتية ،وعل لك ما ينقل من خالله – مك ومىت – يف لكا االجتاهني ،يه باألساس بيد إرسائيل.

تعمتد ورقة املعلومات هذه عىل عدة سنوات من متابعة النشاط يف معرب كرم أبو سامل ،عىل حتليل مسار نقل البضائع عربه،

وعىل دراسة حم ّدثة حول الظروف يف املعرب والرسوم اليت يمت جبايهتا فيه .نرشنا عىل مدار السنوات املاضية دراسات حول
التقيدات املفروضة عىل احلركة والتنقل وتأثريها عىل القطاعات اإلنتاج ّية يف قطاع غزة ،مكا نقوم بنرش حتديث حول هذه املواضيع

بشلك متواصل .يف ورقة املعلومات هذه ،حناول تقدير التاكليف النابعة من كون معرب كرم أبو سامل هو املعرب التجاري الوحيد
ّ
ّ
اإلشاكيل ،الواقع يف نقطة المتاس اجلنوبية
اجلغرايف
الذي يربط غزة مع الضفة الغربية وإرسائيل ،والصعوبات النامجة من موقعه

القصوى بني غزة وإرسائيل ،البعيدة عن املراكز الصناع ّية والتجار ّية .وباإلضافة إىل تناول البىن التحتية الناقصة يف املعرب ،تتناول
هذه الورقة التاكليف النامجة عن السياسة اإلرسائيلية فميا يتعلق مبراقبة عبور البضائع واملصادقة علهيا.
يمشل ملخص هذه الورقة اقرتاحات معل ّية لتحسني الظروف ،وعىل رأهسا املطالبة فتح معابر جتار ّية إضاف ّية .عالوة عىل ذلكّ ،
مثة
احلس اسة لتغ يرّ ات الطقس.
رضورة إلجراء حتسينات يف املعرب نفسه ،مثل غرف للتخزين والتربيد ،ومناطق محم ّية لتفريغ السلع
ّ
مكا من اجلدير تعديل الطريقة املع ّق دة املستخدمة لنقل البضائع داخل املعرب ،والمساح بنقل احلاويات .عىل ضوء التجارب
السباقة ،حن ّذر من اغالق املعرب كإجراء عقايب.

خلفية
بدأت إرسائيل بتشغيل معرب كرم أبو سامل ألول مرة يف العام  ،2005إلتاحة دخول املساعدات اإلنسان ّية إىل قطاع غ زّة .منذ هشر
حزيران  ،2007بدأت إرسائيل بعمل ّية إغالق (باالجنلزيية) ثالثة من بني أربعة معابر جتار ّية مع قطاع غ زّة :يف العام نفسه أغلقت

الرئييس (حىت العام  2011اسمتر تشغيل حزام
التجاري
إرسائيل معرب اكرين مشال قطاع غ زّة ،والذي اكن حىت تلك الفرتة املعرب
ّ
ّ
نقل احلبوب واألعالف)؛ ويف عام  2008أغلقت إرسائيل معرب صوفا لنقل مواد البناء إىل قطاع غزة؛ ويف العام  2010أغلقت معرب
مفتوح ا ،والذي مل خُي صص أص لاً مكعرب حرصي لنقل البضائع
ناحال عوز لنقل الوقود وغاز الطهي .فقط معرب كرم أبو سامل ظل
ً
من واىل القطاع.

1

منذ شباط  2018يعمل معرب جتاري صغري ،ويف اجتاه واحد
فقط ،بني مرص وقطاع غزة ،معرب صالح الدين .حيث تقوم

رشكة خاصة يف قطاع غ زّة ورشكة خاصة يف مرص بإدارة

معل ّية نقل البضائع هناك ،حتت رقابة اجليش املرصي وسلطة
محاس يف قطاع غ زّة .عرب هذا املعرب يمت نقل السلع من مرص
إىل قطاع غ زّة فقط وبمك ّي ات حمدودة ،وال يوجد فيه بىن حتت ّية

ربا جتار ًي ا بالاكمل .مفعرب صالح الدين ال
تأهله بأن يكون مع ً
يو ّف ر معظم االحتياجات الرضور ّية لساكن قطاع غزة ،والذين
أسايس مع إرسائيل ومع الشق الثاين من
يتعاملون بشلك
ّ
املناطق الفلسطين ّية ،الضفة الغرب ّية.

اإلسرائيلي من المعبر .تصوير" :چيشاه – مسلك"
رافعات شوك ّية في الجانب
ّ

حركة البضائع يف املعرب
ّ
اإلرسائييل عىل قطاع غ زّة عام  2007وحىت أحداث أسطول (باإلجنلزيية)
دخول البضائع إىل قطاع غ ّزة  //منذ تشديد اإلغالق
احلر ّية عام  ،2010حظرت إرسائيل دخول قامئة طويلة من السلع املدن ّية إىل القطاع ،ومن مضهنا مواد البناء ،مواد خام للصناعة
رمسي،
والبىن التحت ّية ،وكذلك الكزبرة وورق التواليت وألعاب األطفال والشوكوالتة .يف الواقع ،اكنت هناك قامئة مل يمت نرشها بشلك
ّ
تتضمن املواد املمسوح دخوهلا إىل قطاع غ زّة – فميا اكنت بق ّية السلع حمظورة .يف أعقاب االنتقادات العلن ّية هلذه السياسة،
ّ
اإلرسائييل املص ّغ ر للشؤون األمن ّية السياس ّية يف حزيران  ،2010خطة من ست نقاط (باالجنلزيية) ،اكن
أصدر املجلس الوزاري

الغرض املعلن مهنا هو "تهسيل" دخول السلع املدن ّية إىل قطاع غ زّة .منذ ذلك احلني مت تنفيذ أمعال توسيع وتطوير يف معرب كرم
أبو سامل ،حبيث ميكنه اليوم أن يستوعب  1,000شاحنة يوم ًي ا (ال تمشل شاحنات الوقود).
حال ًي ا تحمس إرسائيل ملعظم السلع بالدخول ،ولكهنا تق ّي د للغاية ،إىل حد احلظر ،دخول املواد اليت تعتربها "مزدوجة االستخدام"،
أي املنتجات واملواد املدن ّية اليت ميكن ،يف نظرها ،استخدامها ً
أيض ا ألغراض عسكر ّية .تمشل هذه القامئة عنارص أساسية ج دًا

للصناعة ،والبناء واالحتياجات املدن ّية األخرى ،مكا أهنا ضباب ّية ومتغ يرّ ة ويمت تطبيقها بشلك ضبايب :رمس ًي ا ليس هناك حظر عىل
دخول تلك املواد ،لكن ال يمت املصادقة عىل دخول معمظها .يف ترشين أول  ،2014يف أعقاب العملية العسكر ّية "اجلرف الصامد"،
أقميت آلية إعادة إمعار غزة ( )GRMاملشرتكة بني إرسائيل والسلطة الفلسطين ّية ،حتت إرشاف األمم املتحدة.

مفص لة الستخدام املواد اليت تحمس بدخوهلا إىل قطاع غزة ،وباألساس املزيد من السيطرة
متنح هذه اآلل ّية إرسائيل إماكن ّية مراقبة
ّ
داخل قطاع غ زّة .بعد أكرث من مخس سنوات من إقامة تلك اآلل ّية ،يوجد عىل موقع اآلل ّية رصد ألكرث من  15,000سلعة ،اليت

تعتربها "مزدوجة االستخدام" ،واليت طلبت جهات خمتلفة دخوهلا إىل غ زّة ،مبا يف ذلك معدات طب ّية ،معدات اتصاالت والواح
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خشب .النقص يف هذه السلع يتسبب

بإعاقة آفاق التمنية االقتصاد ّية لقطاع

غ زّة .معل ًّي ا ،تتيح هذه اآلل ّية إلرسائيل
سيطرة أوسع عىل النشاطات املدن ّية يف

القطاع .قامئة املواد "مزدوجة االستخدام"

بزتايد مسمتر ،واإلعاقات واالرضار والنقص
يف املعدات واملواد الرضورية النامجة عهنا

تلحق أرضا ًرا بدخول املساعدات احليو ّية
االقتصادي .من بني
وكذلك بالتطوير
ّ
القطاعات اليت ترضرت بشلك ملحوظ،

مها قطاع الزراعة والصيد وذلك بسبب
الصعوبات بدخول األمسدة ومعدات

رضور ّية للصيد .اإلرضار هبذان القطاعان
ً
أيض ا بنسب البطالة
احليويان ،ينعكس

بوابة صالح الدين .تصويرOCHA :

املرتفعة يف قطاع غزة واليت تعترب من
األعىل يف العامل (باالجنلزيية).

خروج البضائع من قطاع غ ّزة  //يف النصف األول من العام  2007مت بيع حنو  85%من البضائع الصادرة من قطاع غ زّة

يف إرسائيل والضفة الغرب ّية .مع سيطرة محاس يف عىل قطاع غ زّة يف حزيران  ،2007منعت إرسائيل لك ًي ا تسويق البضائع

من القطاع إىل الضفة وإرسائيل ،وحمست بتصدير حمدود فقط لملنتجات الزراع ّية إىل أوروبا ،وذلك يف إطار مبادرة من حكومة
االقتصادي يف القطاع ،واهنيار
هولندا لدمع غ زّة .اغالق األسواق الطبيع ّية أمام بضائع غ زّة ،ش كلّ أحد العوامل الرئيس ّية للتدهور
ّ
العديد من املصاحل التجار ّية والبطالة املتفشية ،األمر الذي أدى بدوره إىل تعميق االعمتاد عىل املساعدات اإلنسان ّية.

ّ
الهشري
اإلرسائييل عىل القطاع يف حزيران  2007وحىت ترشين أول  ،2014خرجت حنو  14شاحنة باملعدل
منذ تشديد اإلغالق
ّ

من قطاع غزة إىل اخلارج ،معمظها محملة باملنتجات الزراع ّية ،وهو ما يشلك  1%فقط من معدل الشاحنات التجار ّية الصادرة
من القطاع عش ّية اإلغالق .يف  6ترشين ثاين  ،2014حمست إرسائيل ألول مرة منذ اإلغالق عىل عودة التسويق املنتظم للبضائع
من قطاع غزة إىل الضفة الغربية .يف البداية مسح بتسويق املنتجات الزراع ّية فقط ،والح ًق ا مت المساح بتسويق منتجات صناعات
النسيج واألثاث .يف عام  2019خرجت من معرب كرم أبو سامل  262شاحنة بضائع باملعدل يف الهشر .التقييدات اليت ال تزال

االقتصادي ،وبالتايل متنع حدوث تطور
قامئة عىل تسويق منتجات من غ زّة ،باألساس للضفة وإرسائيل ،ال تزال تعيق النشاط
ّ
جوهري يف القطاع.
اقتصادي
ّ
ّ

الهشري
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املسافة من معرب كرم أبو

سامل حىت مدينة غزة 40 :مك

معرب ترقوميا
غزّة

الضفة الغرب ّية

املسافة من معرب كرم
أبو سامل حىت معرب

232

ترقوميا 105 :مك

مرص

كرم أبو سامل

البعد عن املراكز الساكن ّية واملناطق الصناع ّية
حىت حزيران  ،2007غالب ّية البضائع من وإىل قطاع غزة اكنت متر عرب معرب اكرين ،الواقع عىل بعد حنو  5كيلومرتات من مركز
مدينة غ زّة .املسافة الكبرية بني معرب كرم أبو سامل ومراكز التجارة والصناعة يف قطاع غ زّة ،واملوانئ البحر ّية ،ومصايف البرتول

واملراكز الصناع ّية يف إرسائيل ،وكذلك عن املعابر التجار ّية يف الضفة الغرب ّية ،أدى إىل ارتفاع هائل يف تاكليف نقل البضائع من
وإىل قطاع غ زّة .يبعد معرب كرم أبو سامل حنو  40كيلوم ً
رتا عن مركز مدينة غ زّة ،ويه املنطقة ذات الكثافة الساكن ّية األعىل يف

قطاع غ زّة ،وتقع فهيا معظم املصانع واملخازن التجار ّية .من احملادثات اليت أجرهتا مجعية "ﭼيشاه – مسلك" مؤخ ًرا مع أحصاب
رشاكت النقل اخلاصة يف قطاع غ زّة ،يتضح أن حنو  60-65%من البضائع اليت تدخل من معرب كرم أبو سامل تصل إىل مدينة

غ زّة .وفق تقديرات مركز التجارة الفلسطيين  -بالرتيد ومجع ّية أحصاب رشاكت النقل اخلاصة يف غ زّة ،فإن تلكفة نقل البضائع
إىل غ زّة عن طريق معرب كرم أبو سامل ارتفعت بأكرث من  50%من تلكفة النقل عن طريق معرب اكرين.

يقع معرب كرم أبو سامل يف أقىص شارع  ،232وهو عبارة عن شارع ضيق ومعطوب ذو مسلك واحد يف لك اجتاه ،تآلك حتت

ً
باهظ ا يف
جعالت مائت الشاحنات اليت متر هيلع يوم ًي ا .احلركة البطيئة والبىن التحت ّية غري املالمئة جبت عىل مر السنني مث ًن ا
أجساد وأرواح ساكن املنطقة .يف هشر أيار  ،2016وحتت ضغط ساكن البلدات اإلرسائيل ّية املجاورة للسياج الفاصل مع غ زّة،
ّ
صباح ا ومن الساعة الثالثة
اإلرسائييل عن تقييد حركة الشاحنات من الساعة السابعة وحىت التاسعة
أعلن وزير املواصالت
ً

عرصا .يف  15ترشين ثاين  2018دخل القرار حيزّ التنفيذ (بالعربية) ،ولكن بشلك مقلص أكرث .اليوم يمت تقييد
وحىت اخلامسة
ً

صباح ا ،ومن الساعة  15:30وحىت
حركة الشاحنات يف الشوارع املؤدية إىل معرب كرم أبو سامل من الساعة  7:30وحىت 9:00
ً
عرصا.
16:30
ً
"احلل" الذي تقرتحه وزارة املواصالت اإلرسائيل ّية ال يشلك هتر ًب ا من تنفيذ األمور الرضور ّية حفسب – ترممي الشارع وفتح معابر

بضائع إضاف ّية مشال قطاع غ زّة – بل خيلق خماوف بشأن مشالك يف تزويد السلع الطازجة لقطاع غزة ،وصعوبات يف التسويق
ّ
اإلرسائييل والفلسطيينّ .مفؤخ ًرا مت
الف ّع ال من غزة ،وذلك عالوة عىل ارتفاع كبري بالتاكليف مجليع أحصاب الشأن ،يف اجلانبني

اإلعالن (بالعربية) بأنه مت مجتيد خمطط ترممي الشارع الذي طرح جكزء من قرار احلكومة (بالعربية) إلعادة إمعار غالف غزة .هنالك

حلول أخرى ملشلكة ازدحام الشاحنات عىل شارع  ،232واليت ال متس بزتويد البضائع ملليوينّ نمسة يف قطاع غ زّة.
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فتح معابر جتار ّية مشال قطاع غزة ،وهو أقرب بكثري لملناطق الصناعية يف قطاع غزة وإرسائيل ،وللضفة الغرب ّية وميناء أشدود،
سوف يؤدي إىل خفض كبري بتاكليف النقل الباهظة عرب معرب كرم أبو سامل ،ويزيد من جناعة نقل البضائع من وإىل قطاع غ زّة،
ّ
اإلرسائييل يف حينه عن خمطط لفتح
وسيحد من ضغط الشاحنات عىل شارع  .232يف العام  2016أعلن (بالعربية) وزير األمن
معرب مشال قطاع غ زّة ،وقد بدأت إرسائيل بالبحث عن متويل (باالجنلزيية) لذلك ،لكن يف الواقع مل حيدث شي ئاً .

مبىن املعرب ،قدرته عىل استيعاب البضائع وطريقة نقلها
يعمل املعرب أيام األحد حىت امخليس ،وأحيانً أيام امجلعة ً
أيض ا (لنقل الوقود خاصة) .يبدأ دخول الشاحنات إىل اجلانب

صباح ا ولغاية الساعة  .15:00يسمتر نقل البضائع إىل اجلانب الفلسطيين حىت حلول الظالم.
اإلرسائييل من الساعة السادسة
ً
مت ختطيط املعرب ،إقامته وتشغيله بطريقة تستطيع إرسائيل من خالهلا ان متنع مع دًا أي لقاء مبارش بني الشاحنات اإلرسائيلية

والشاحنات الفلسطينية.

ّ
ميتد املعرب عىل مساحة  600دو ً
اإلرسائييل هنالك 11
من ا 200 :من الناحية الفلسطين ّية ،و  400من الناحية اإلرسائيل ّية .يف اجلانب

جحرة ،مساحة لك واحدة مهنا حنو عرشة دومنات .بعض احلجرات خمصص ألنواع معينة من السلع ،مثل احلىص ،بضائع عىل

منصات متنقلة ،وموايش .بإماكن لك جحرة أن تستوعب يف الوقت نفسه  17حىت  25شاحنة .الشاحنات اليت تدخل احلجرات
فوري .الح ًق ا تدخل إىل احلجرات رافعات شوكية وشاحنات (معقمة) خاصة تعمل داخل املعرب فقط ،واليت تنقل
تفرغ البضائع بشلك
ّ
البضائع إىل اجلانب الفلسطيينّ .بعد أن تقوم الشاحنات املعقمة بتفريغ البضائع وخترج من القسم ،تدخل الشاحنات الفلسطين ّية،

ويمت محتيل البضائع علهيا وتبارش طريقها إىل أهدافها يف قطاع غ زّة .تسمتر هذه العمل ّية يف املعرب مبعدل حنو  45دقيقة.
يف العام  2019دخلت املعرب  415شاحنة بضائع و -20شاحنة وقود باملعدل يوم ًي ا.
اليوم يوجد يف معرب كرم أبو سامل جهازا حفص باألشعة السينية للحاويات ،تربعت هبام حكومة هولندا .واهلدف مهنام هو

مسح حاويات اكملة دون احلاجة إىل تفريغ محولهتا .رمغ ذلك ،مل يمت استخدام هذه الطريقة باملرة ،حيث يمت تفريع امحلولة حىت

لو مت إجراء مسح للشاحنة .قرار إجراء مسح أشعة للشاحنات يمت وفق اعتبارات املوظفني اإلرسائيليني يف املعرب .حنو  15%من

الشاحنات الداخلة من إرسائيل إىل قطاع غ زّة ختضع لملسح ،ويمت حفص مجيع البضائع اخلارجة من قطاع غ زّة بواسطة اجلهاز،
هذا باإلضافة إىل حفوصات أخرى.

ال توجد يف املعرب خزانات لتخزين الوقود ،لذلك يتطلب نقل الوقود تواجد شاحنة إرسائيل ّية وأخرى فلسطين ّية يف الوقت نفسه،

األمر الذي يبطء اإلجراءات وهيدر الوقت الكثري من أجل التنسيق .باإلضافة ،معل ّية نقل الوقود من شاحنة إىل أخرى ال يحمس
بإجراء قياس دقيق لمكية الوقود اليت يمت نقلها .ويفيد التجار الفلسطينيني عن آالف اللرتات املفقودة ،واليت ترتامك عىل شلك
خسائر تبلغ مائت آالف الشواقل اليت يضطرون إىل محتلها لك هشر.

إقامة منطقة ُمظ ّللة لتفريغ البضائع
نقل البضائع يف معرب كرم أبو سامل يمت يف منطقة مفتوحة ،مكشوفة حتت المساء .لذلك تتعرض البضائع ألرضار الطبيعة -

المشس واملطر والربد واحلر .يف العام  2019شلكت املنتجات الزراعية  %84من صادرات البضائع إىل الضفة الغرب ّية واخلارج

ريا ما
وإرسائيل .تعرض املنتجات الزراع ّي ة هلذه الظروف ميكن أن يتسبب يف فقدان جودهتا وبالتايل قميهتا .عىل سبيل املثال ،كث ً
األريض يف أهشر الشتاء إىل أشعة المشس املتواصلة أو للربد ،األمطار والغبارً .
ّ
أيض ا البضائع اليت تدخل
تتعرض حشنات التوت
ريا ما تكون جودهتا لدى الوصول إىل أسواق غزة أقل مما اكنت هيلع عند املغادرة.
إىل قطاع غزة تترضر خالل معلية النقل وكث ً

منذ عدة سنوات جتري نقاشات حول بناء مناطق مظ لّ لة عىل جانيب املعرب .رمغ أنه ،بطبيعة احلال ،ينبيغ عىل إرسائيل اليت تدير

املعرب االهمتام ببناء العرائش ،فإن الهشور والسنوات متيض ،ورمغ تعهد إرسائيل (بالعربية) ببناء العرائش يف املعرب حىت هناية اذار

 ،2018مل يمت حىت اآلن بناء عرائش يف اجلانب الفلسطيين محلاية املنتجات الزراع ّية من أرضار الطقس.
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ّ
اإلرسائييل والفلسطيين
مشغلوا املعرب يف اجلانب
ّ
اإلرسائييل لملعرب هناك أربعة موظفني تابعني لسلطة املعابر من
يف اجلانب
لاً
قبل وزارة األمن اإلرسائيل ّية ،و  60عام أخرين أجريين من تابعني لرشكة

صعوبات أخرى يف املعرب
● ال توجد يف معرب كرم أبو سامل آلية لنقل
ّ
اإلرسائييل
الفواتري واملستندات من اجلانب
إىل الفلسطينيني .وفق الطريقة املتبعة

أمنية إرسائيل ّية خاصة "شيلغ لڤان" (ثلج أبيض) (بالعربية) .وكيل من قبل
سلطة املعابر يف وزارة األمن اإلرسائيل ّية يقوم بعمليات النقل داخل املعرب ،يه

واملستندات األخرى عىل البضائع اليت يمت

ُي دار اجلانب الفلسطيين من معرب كرم أبو سامل من قبل رشكة نقليات

املعرب .ويف الواقع يمت فقدان العديد من

رشكة ن .جان (بالعربية).

جندهتا رشكة ن .جان (بالعربية) ،أبناء سعدي حشيرب ،ويه املسؤولة عن نقل

البضائع ،باستثناء احلىص والوقود .رشكة جورج عقل يه املسؤولة عن نقل

احلىص .أما املسؤول عن نقل الوقود يف اجلانب الفلسطيين فهم موظفو

سلطة الوقود التابعة للسلطة الفلسطين ّية .ويف املجمل يعمل يف املعرب بضع
مائت من العامل اإلرسائيليني والفلسطينيني.

حال ًي ا ،يقوم السائقون بالصاق الفواتري
حشهنا وتفريغها يف مناطق خمتلفة يف

املستندات ويه ال تصل إىل غايهتا .كذلك
ال توجد متابعة رمسية للوثائق اليت يمت

نقلها وما إذا اكنت قد وصلت إىل هدفها.

● تقييد إرسائيل ارتفاع البضائع الصادرة
إىل  1.60مرت ،مبا يف ذلك ارتفاع منصة
النقل نفهسا .حىت هشر شباط  ،2016اكن
االرتفاع املمسوح به هو حىت 1.30مرت .حيد

رسوم ورضائب

تقييد ارتفاع البضائع من مكية البضائع

خبالف معابر البضائع يف الضفة الغرب ّية ،حيث ال يمت جباية أي رسوم
ورضائب ،تعمل وزارة األمن اإلرسائيلية عىل جباية مبلغ بني  250وحىت 700
شيقل عن لك شاحنة إرسائيلية تدخل املعرب .ردًا عىل طلب مبوجب قانون
حر ّية املعلومات تقدمت به مجع ّية "چيشاه – مسلك"  ،أفادت وزارة األمن

(بالعربية) اإلرسائيل ّية أنه خالل العام  2018مت جباية مبلغ  55مليون شاقل
رسوم دخول للشاحنات ملعرب كرم أبو سامل .ويف العام  2017مت جباية مبلع
 75مليون شيقل ،ويف عام  2016مبلغ  82مليون شيقل.

باإلضافة إىل ذلك ،يدفع التجار الفلسطينيون  20شيقال مقابل رسوم دخول
الشاحنة إىل اجلانب الفلسطيينّ من املعرب و  500شيقل رسوم الحشن

والتفريغ للرشكة اليت تدير املعرب .بعض الشاحنات ،اليت تنقل غاز الطهي

ً
أيض ا  10شيقل مقابل استخدام
واحلبوب والفواكه واملالبس املستعملة ،تدفع

اليت ميكن محتيلها عىل شاحنة واحدة،
مما يزيد بشلك كبري من تلكفة النقل.

● انعدام التظليل يف املعرب يشلك عب ئاً

آخر عىل التجار .حيث يتطلب من التجار
الفلسطينيني رشاء غطاء جلزء من البضائع

اليت يمت تصديرها .يفيد جتار من غزة

بأن غطاء البضائع يلكف حنو  100دوالر

للشاحنة .مكا ال يوجد يف معرب كرم أبو

ريا ما حيدث
سامل وحدات ختزين .وكث ً
وألسباب خمتلفة أن ال يحمس اجلانب
ّ
اإلرسائييل للشاحنات من تفريغ محولهتا.
يف مثل هذه احلاالت يضطر التاجر من
غزة الستئجار ماكن للتخزين يف إرسائيل

املزيان .إن الطريقة املعقدة اليت حددهتا إرسائيل لنقل البضائع من اجلانب
ّ
اإلرسائييل إىل اجلانب الفلسطيينّ ،مبا يف ذلك التفريغ والتحميل ،مث

عىل حسابه اخلاص إىل حني احلصول

هذه الطريقة فريدة من نوعها ملعرب كرم أبو سامل.

إىل املعرب ثانية.

التفريغ والتحميل مرة أخرى ،يه السبب الرئييس وراء للتاكليف الباهظة.

عىل املوافقة ،ومن مث دفع تاكليف النقل

تاكليف ورسوم يف معرب كرم أبو سامل ،حسب نوع الشاحنة

 250شيلك
حىص  /شاحنة قالب

 350شيلك
غاز

 400شيلك
شاحنة

 500شيلك
وقود

معلومات من املوقع االلكرتوين هليئة املعابر اإلرسائيل ّيةhttps://www.payments.mod.gov.il/pages/payment/ramim.asp :
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 700شيلك
شاحنة  +عربة

وف ًق ا لبيانات األمم املتحدة ،دخلت قطاع غزة يف عام  2019عن طريق معرب كرم أبو سامل  95,789شاحنة بضائع و  6,102شاحنة

وقود؛ وخرجت منه  3,145شاحنة .ودفع الفلسطين ّي ون عام  2019أكرث من  50مليوم شيقل رسوم تفريغ وحشن البضائع.

ً
أيض ا رضائب مفروضة عىل اجلانب الفلسطيين من املعرب املعروفة بامس رسوم التعلية
باإلضافة إىل تلك التاكليف ،هناك

امجلرك ّية .حيث يق ّدر ممثلو وزارة االقتصاد يف غزة قمية البضائع الواردة ،ومقارنهتا باملبلغ اللوارد يف الفاتورة ،وبناء هيلع

يفرضون رضيبة عىل الفجوة بني املبلغني .باإلضافة إىل ذلك ،كسياسة وقائية (امحلاية) ،تفرض احلكومة يف غزة "رضيبة
تضامن" عىل حنو  100منتج .ترتاوح هذه الرضيبة بني  50شيقل إىل  200شيقل للطن.

اإلغالقات املتكررة خكطوة عقاب ّية
عقايب (باإلضافة إىل إغالق املعرب يف األعياد
يف عام  2018أغلقت إرسائيل ،أو ق ّي دت ،نشاط املعرب ملدة  32يو ًم ا كإجراء
ّ
ّ
واملناسبات اإلرسائيل ّية) ،ويف عام  2019ملدة  14يو ًم ا .أحيا ًن ا يمت تربير التقييدات بأهنا تأيت ردًا عىل إطالق النار العشوايئ من

غزة عىل التجمعات الساكن ّية يف إرسائيل ،وهو حبد ذاته أمر مرفوض وغري قانوينّ ،لكنه غري متعلق بعمل املعرب .إغالق املعرب
لفرتات طويلة مينع دخول اإلمدادات الرضور ّية والوقود .لك إغالق ملعرب كرم أبو سامل يتسبب بأرضار اقتصاد ّية جسمية للصناعات
ّ
اإلرسائييل.
وأحصاب األمعال والتجار واملصانع اليت تاكحف يف ظل اقتصاد يرزح حتت وطأة تقييدات اإلغالق
مجايع،
احلرصي ملليوين إنسان ،نصفهم من األطفال ،هو معلية عقاب
الرئييس للبضائع ،رشيان احلياة شبه
إغالق املعرب
ّ
ّ
ّ
ّ
أخاليق .معليات اإلغالق املتكررة لملعرب ،مبا يف ذلك منع دخول الوقود والسوالر ،ال خيدم االحتياجات األمنية
غري قانوينّ وغري
اإلرسائيل ّية .الغرض من اإلغالق هو إيذاء الساكن املدنيني األبرياء من أجل حتقيق أهداف مرفوضة.

نتاجئ وتوصيات
ّ
اجلغرايف لملعرب والبنية
الرسوم اخلاصة لملعرب ،طريقة التفتيش يف معرب كرم أبو سامل ،والتاكليف الباهظة النامجة عن املوقع
التحت ّية احملدودة يف املعرب نفسه ،تقف عائ ًق ا بني االقتصاد يف قطاع غزة وآفاق التمنية واالزدهار .األمر الرضوري لالقتصاد بشلك
ّ
التجاري بدون قيود ،باستثناء الفحوصات األمن ّية الفرد ّية .إىل
اإلرسائييل عن القطاع وفتح إماكن ّية التداول
فوري هو إلغاء اإلغالق
ّ

أن يمت اإللغاء الاكمل لإلغالق ،باماكن التوصيات التالية حتسني الظروف:
فتح معابر جتار ّية إضاف ّية يف مشال قطاع غ زّة.

عقايب.
مضان العمل املتواصل ملعرب كرم أبو سامل ،واالمتناع عن اغالقه كإجراء
ّ
إلغاء القامئة اخلاصة لملواد املع ّرفة بأهنا “مزدوجة االستخدام”.
احلد من الرسوم والرضائب اخلاصة يف كرم أبو سامل.
إنشاء خزانات للوقود يف منطقة معرب كرم أبو سامل.
بناء مناطق مغطاة يف اجلانب الفلسطيين من املعرب محلاية البضائع من أرضار الطقس (أنظر اإلطار اخلاص).
بناء جحرات تربيد وختزين يف املعرب للبضائع اليت تتطلب الفحص جمددًا ،بدل إعادهتا للوكيل أو ختزيهنا بتلكفة باهظة.
تركيب أجسام إضاءة داخل أقسام املعرب مبا يتيح تشغيله يف الظالم.
إنشاء آلية لنقل الفواتري والوثائق.
إلغاء التقييدات عىل أنواع البضائع ومواعيد النقل.
المساح بنقل احلاويات يف املعرب.
تسيطر إرسائيل عىل العديد من جوانب احلياة يف قطاع غزة ،مبا يف ذلك املسارات التجار ّية .هذه السيطرة امللحوظة تولّ د

املسؤولية جتاه ساكن قطاع غ زّة .يقع عىل إرسائيل واجب العمل من أجل تعزيز احلياة السو ّية يف قطاع غ زّة ،واحرتام حق الساكن
باحلياة الكرمية وكسب لقمة العيش.
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