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 مقدمة
 

ث  حتى الربع الثال    ملحوظاً ، ثم عاد ليشهد انفراجاً    1996في أزمة واضحة بداية العام      قتصاد الفلسطيني   مر اال 

 داخل الخـط األخضـر وداخـل األراضـي          نمو ملحوظ في العمالة،    في    ذلك أساساً   وتمثل 2000من العام   

 على تطور االقتصـاد الفلسـطيني    للوقوفهاماً وغني عن القول أن العمالة تعتبر مؤشراً      . الفلسطينية المحتلة 

 مـن   األول خالل النصف    )%11(إلى   1996في العام   ) %25( فقد انخفض معدل البطالة القياسية من        ونموه،

  *.2000العام 

 

ـ    خالل انتفاضة األقصى     اإلسرائيليةلالعتداءات  تمثلت اآلثار السريعة    ومع اندالع االنتفاضة     ال بفقـدان العم

ارتفـع معـدل    و ، عامل فرص عملهـم    )100,000( فقد حوالي    إذ،  إسرائيلالفلسطينيين ألماكن عملهم داخل     

كثير من   ناهيك عن فقدان     ،)%30 ( ما يقارب  إلى) %11 ( من لالنتفاضةولى  األيام  البطالة الرئيسي خالل األ   

نشطة المحلية الناجمة عن القيود المفروضة       بسبب تعطل األ    ألعمالهم داخل األراضي الفلسطينية    العملالعمال  

إلى مـا   ية   رفع معدالت البطالة في األرض الفلسطين      إلىدى كل ذلك    أ . لألفراد وللبضائع  على الحركة والتنقل  

 1.من القوى العاملة) %40(يزيد عن 

 

 قامت  كافة المناحي االقتصادية، حيث    سلبياً على    راضي الفلسطينية تأثيراً  أل تجاه ا  اإلسرائيليةأثرت السياسات   

، إسرائيل بفرض قيود مشددة على حركة األفراد والبضائع بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة               

. باإلضافة إلى تعطل حركة التبادل التجاري الفلسطيني مع العـالم الخـارجي           . إسرائيلو وبين تلك األراضي  

لمنع وصول المواد الخـام     وكان  األمر الذي أدى إلى تضرر كافة القطاعات االقتصادية بشكل مباشر وكبير،            

 انخفـاض   لبالغ في ، األثر ا  ومستلزمات اإلنتاج، وعدم تمكن العمالة الفلسطينية من الوصول إلى أماكن عملها          

 يصارع من أجـل     اقتصاد الفلسطيني يتحول إلى     االقتصادالقدرة اإلنتاجية بطاقتها المعتادة، األمر الذي جعل        

 . البقاء

 

 ،اإلنتاجيـة نشـطة    األ ر في تدهو  رئيسياً، سبباً   الحدودو  المعابر لقيود المفروضة على الحركة وإغالق    شكلت ا 

 وأصـحاب  مدى القصير انخفاض دخل المزارعين والتجار     تصادية في ال  وتوزيع البضائع وشملت الخسائر االق    

ـ ا عملهـم ونشـاطهم داخـل األر       أماكن إلى الوصول   واالعمال الذين لم يستطيع   و ،األعمال   الفلسـطينية  يض

 ،الصـناعة  تضـم الزراعـة،       التـي  ةاالقتصادينشطة  مجموعة واسعة من األ   وانعكس ذلك على     .وإسرائيل

 .والمواصالت والخدمات بما فيها تلك المتعلقة بالسياحة) الداخلية والخارجية( ة، والتجاراإلنشاءات

 

                                                 
 .تعني نسبة قياسية تؤخذ من طبقة معينة فقط من المجتمع وال تؤخذ من آافة المجتمعالبطالة القياسية  *
 اإلسرائيلية آثار المواجهات والقيود التي فرضتها السلطات األوسط حوللخاص لعملية السالم في الشرق  المتحدة ااألمممنسق  تقرير مكتب -1 

 .2000 نوفمبر 26 إلى سبتمبر 28 السلطة الفلسطينية خالل الفترة من أراضيعلى 



 3

ساسي وجوهري ألي اقتصاد فعـال، وهـو        أقل داخل الحدود متطلب     حرية حركة الناس والسلع، على األ     إن  

 الجديد الذي يحاول التطور وترسيخ نفسه على خلفيـة التبعيـة التـي               الفلسطيني كذلك بوجه خاص لالقتصاد   

  2.السنوات الطويلة لالحتاللوجدتها أ

 

ساهم التأثير المتداخل والمتراكم المترتب عن التقييدات على حركة البضائع من معبر كارني وعلـى دخـول                 

 الحاد الذي طرأ منذ بداية االنتفاضة علـى نسـب البطالـة             االرتفاع بصورة مباشرة في     إسرائيل، إلىالعمال  

 نسـبة   إلـى ، تصـل    2000انت نسبة البطالة عشية االنتفاضة في أيلـول         ففي حين ك  . والفقر في قطاع غزة   

 )115.000( حـوالي    )%39.4( نسبة   إلى 2004 شخص، فقد وصلت في نهاية العام        )71.000 ()26.9%(

 من سـكان القطـاع، أي مـا يسـاوي    ) %77.3(إلى  2004ووصلت نسبة الفقراء في نهاية العام    . *شخص

وطبقـاً للبحـث    . قبل اندالع االنتفاضـة   ) %42 ( حوالي إلى نسبة تصل    شخص، وهذا مقابل  ) 1.033.500(

من سكان القطاع، والذين يشكلون أكثر      % 23 الفلسطيني والبنك الدولي، فإن حوالي       اإلحصاءالخاص بمكتب   

شيكل شـهرياً   ) 205( خط البقاء والصمود     إلى، وال يصلون    "الفقر المدقع " نسمة، يعانون من     )323.000 (من

  3. حتى بعد الحصول على المعوناتللفرد،
 

غالقـات المتكـررة     واإل اإلجراءات في معبر كارني وأثر تلك       اإلسرائيلية اإلجراءاتهذا التقرير يستعرض    

  .، والزراعةاإلنشاءات الصناعة، الخارجية،للمعبر على األوضاع االقتصادية للقطاع، المتمثلة في التجارة 

                                                 
 .MDE 15/001/2003 : وثيقةرقم العمر عدس :  وإعدادةاإلسرائيلي، ترجمالعيش في ظل الحصار ، تقرير منظمة العفو الدولية  2
 شـيكل  1.850عرف مركز اإلحصاء الفلسطيني العائالت الفقيرة بأنها العائالت المكونة من بالغين وأربعة أوالد وتقل مصروفاتها الشهرية عن                   *

 .في الشهر) صاف(
3 http://www.btselem.org/Download/200503_Gaza_Prison_Abstract_Arabic.doc 
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 اع غزةواقع المعابر التجارية في قط* 

اري، معبر رفح التج كارني، معبر نحل عوز، /معبر المنطار(  معابر رئيسية وهي   خمسةيوجد في قطاع غزة     

 .)يرزإ/ معبر صوفا، ومعبر بيت حانون

 . قعان في محافظة غزة شرق مدينة غزة، ويربطان قطاع غزة مع اسرائيلمعبر كارني ومعبر نحل عوز ي -

 .يقعان في محافظة رفح، شمال مدينة رفحف،  صوفامعبرو معبر رفح التجاري، أما -

 .يرز، يقع في محافظة شمال غزة ، ويربط بين قطاع غزة واسرائيلإ /عبر بيت حانون م و -

مـن وإلـى    ) الصادرات والواردات ( يعتبر معبر كارني المعبر الرئيسي الذي يستوعب عمليا معظم البضائع         

 عملية تصدير البضائع إلى خارج القطاع، حيث قلـت           خالله تم من ت قطاع غزة، كما أنه المعبر الوحيد الذي      

 ، خاصة معبر ايرز الذي كـان يحتـل          28/9/2000أهمية المعابر األخرى بعد اندالع انتفاضة األقصى في         

 .أهمية كبيرة في السابق

ز، و  إيـر   معبر  خالل  من  واالستيراد  عملية التصدير  بإيقاف  خالل انتفاضة األقصى قراراً    إسرائيلأصدرت  

  .تحويلها إلى معبر كارني

لوقـود، ومعبـر     السـتيراد ا   أما باقي المعابر فهي تختص في أعمال محددة، فمعبر نحل عوز مخصص فقط            

 ،معبر رفح التجاري مخصص لعملية االستيراد من الخـارج        ولحصمة،  ا  لمواد البناء السيما   صوفا مخصص 

 4. العام للوارداتاإلجمالي من )%15 ( حيث تبلغ حجم الواردات من خاللهعن طريق مصر

 

  خلفية عن معبر كارني* 

 السلطة الوطنيـة    تأسيس بعد   إنشاؤه تم   ،تقريباًيقع معبر كارني في شرق مدينة غزة، وهو يتوسط قطاع غزة            

 .وإسرائيل مع االتفاقية االقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية نية، تماشياًالفلسطي

 عند   محدود المساحة  كانحيث   ، أراضي فلسطينية  على مقام    دونم )100 ( بنحو  اآلن عبر كارني تقدر مساحة م  

 مما  ، وأصبح يستوعب كميات أكبر من البضائع      ،، ولكن فيما بعد تم تطويره من قبل الجانب اإلسرائيلي         إنشائه

 .5 من وإلى القطاع للتبادل التجاريكان عليه في السابق خاصة وأنه المعبر الوحيد

، وذلك في الوضع الطبيعي، لكـن منـذ         ، وحتى الساعة العاشرة ليالً     يعمل المعبر من الساعة الثامنة صباحاً     

  6. أو جزئياًمن خالل إغالقه كلياً العمل داخل المعبر إجراءات تمس اإلسرائيلي الجانب اتخذبداية االنتفاضة 

 

  العمل في معبر كارنيإجراءات* 

 خانـة ،    )34 (، إذ يحتوي المعبر على نحو      من خالل خانات   معبر كارني صدير في   تتم عمليات االستيراد والت   

المخصصـة  ) صفر( المخصصة للحصمة والخانة  ) 30( كل خانة مخصصة لنشاط تجاري محدد، وتعد الخانة       

.  أكبر الخانات على االطـالق     ،) الحديد والمواسير وغيرها   مثل(للمعادن التي يبلغ طولها أكثر من ثالثة أمتار       

ال إ، ومعرش للبضائع الصادرة والواردة، بينما ال يحتوي المعبـر           للحاوياتويحتوي المعبر على خانة واحدة      

  7.على ممر واحد للشاحنات الداخلة والخارجة، وال يوجد مواقف للشاحنات في هذا المعبر

                                                 
 .5/6/2005مع إسماعيل لبد، منسق بحوث اقتصادية واجتماعية، أونسكو، بتاريخ  مقابلة  4
 .10/6/2005مقابلة مع ناصر بدوي، مدير معبر كارني في وزارة االقتصاد الوطني بتاريخ  5
 .المصدر السابق 6
 .ارة االقتصاد الوطنيمحمد الراعي، تقييم أداء المعابر في قطاع غزة و إمكانية تطويرها، دراسة غير منشورة، وز  7
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انة األسمنت ألن    وخاصة خ  ،ن الجانب االسرائيلي ال يشغل سوى أربع خانات بشكل مستمر         إضافة إلى ذلك فإ   

نها تعمل بصورة متقطعة، ويرجع ذلـك       إ أما باقي الخانات ف    ،الشركة المستوردة لألسمنت هي شركة حكومية     

خراج البضائع، إذ ال تزيد أعـداد       إدخال و إإلى الجانب االسرائيلي الذي يتحكم بالبوابات االلكترونية الخاصة ب        

نها ال تزيد عن    إشاحنة، أما الشاحنات الصادرة ف    ) 300-200( عن   الشاحنات الواردة والتي يتم إدخالها يومياً     

 حسب ما كان جـاٍر      شاحنة يوميا ) 1000(، في حين أنه من المفروض أن يتم إدخال          شاحنة يومياً ) 40-50(

  8.العمل به قبل انتفاضة األقصى

 وهـذا يرجـع     تفاضـة،  مع أدائه قبل االن     قياساً ،مما سبق يتضح أن أداء معبر كارني التجاري يعتبر ضعيفاً         

 والجزئية لهذا المعبر من قبـل       الغالقات الكلية وكذلك ا  ،باألساس لالجراءات االسرائيلية المطبقة على المعبر     

 بالتجهيزات داخل الجانب الفلسطيني، والذي      الجانب االسرائيلي، يضاف إلى ذلك العديد من الجوانب الخاصة        

 الجانـب   فيتجاوز هذه المشاكل    على  لي أيضا، الذي ال يساعد       إلى الجانب االسرائي   فيهايعود أغلب القصور    

 . من المعبرالفلسطيني

 

  األمنيةاإلجراءات* 

، فجميع الصادرات والواردات البد أن تخضع لفحص أمني دقيق مـن            أما فيما يخص الفحص األمني للبضائع     

زين للفحص األمني مع جنزيـر       يوجد جها   من خالل أجهزة متطورة وذات تقنية عالية       اإلسرائيليقبل الجانب   

 . مليون دوالر)2,5(للسحب في الجانب االسرائيلي، كانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد اشترتهما بقيمة 

 مؤخرا ببناء جدار أسمنتي مرتفع يفصل ما بين الجانب الفلسطيني والجانب االسرائيلي علـى               إسرائيلقامت  

 القطاع من اسرائيل خلف هذا الجدار، ومن ثم يتم فـتح البوابـات              المعبر، ويتم افراغ الشاحنات الواردة الى     

استالم البضائع الـواردة إليـه وبـنفس        بااللكترونية، أو ما يعرف بالخانات من أجل قيام الجانب الفلسطيني           

 9.الطريقة تتم عملية التصدير إلى اسرائيل أو الضفة الغربية

 تصدر من جهاز األمن الوطني، فالتاجر يحصـل علـى           التصاريح وطرق الحصول عليها فهي    وفيما يتعلق ب  

 وبعدها  كد من دقة أوراقه الثبوتية أمنياً،      يتم التحري عنه، والتأ    ،)السجل التجاري (التصريح بعد أن يسجل في      

  10.يتم إستخراج البطاقة الخاصة به بالشكل القانوني الذي يحدده الجانب اإلسرائيلي

 

 معوقات العمل في معبر كارني* 

، صاريح الممنوحة للتجـار والشـاحنات  بالت ءاً سير عمل المعبر، بدمأما تعدد المعوقات والعراقيل االسرائيلية  ت

 األمنية التي تتبعها وتمس جوهر التجارة الفلسطينية، وانتهاء بالتحكم المطلق في إغـالق              باإلجراءات مروراً

 .ئما باألوضاع السياسية السائدة في الواقعتبطة داروذلك تحت شعار الدواعي األمنية، الم .وفتح المعبر

والتي تؤدي في كثير من األحيـان         المشكلة الكبرى في عمل وانتظام معبر كارني،       اإلسرائيليةتمثل العراقيل   

 :إلى شل حركة العمل فيه، وأهم األسباب التي تؤدي إلى عرقلة العمل في المعبر تتمثل في

 .ئيلي للمعبراالغالقات المتكررة من الجانب االسرا -1

                                                 
 . المصدر السابق 8
 .مقابلة مع ناصر بدوي، مرجع سابق 9

 .مقابلة مع ناصر بدوي، مرجع سابق 10
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 البضائع الفلسطينية بالشكل الكافي، وعدم إدخال البضائع الواردة إلى قطاع غزة من             استقبالعدم   -2

لى تكبـد   إالضفة الغربية وإسرائيل، مما يترتب عن ذلك النقص الحاد في بعض السلع، باإلضافة              

 .ة الواحدةشيكل نقلة السيار) 15000(التجار أجرة نقل عالية تصل في بعض األحيان إلى 

 .النقص الحاد فى القوى البشرية من الجانب اإلسرائيلي -3

ساعات مـع العلـم أن      ) 5( تحديد عدد ساعات العمل اليومية، حيث ال تتجاوز في بعض األحيان           -4

 . وحتى الساعة العاشرة ليالًساعات العمل المقررة داخل المعبر من الساعة الثامنة صباحاً

 .ض البضائع للتلف والفسادعرتي تعيق الحركة التجارية، وتُاإلجراءات األمنية المعقدة ال -5

 .ماكينات الفحص القديمة البالية التي دائماً ما تتعرض للعطل -6

 الذي أثـر مباشـرة       سم 60اعها عن   بحيث ال يزيد ارتف   ) مشطاح(تحديد إرتفاع حاويات البضائع    -7

 11.)سم160( البضائع بحوالييتم تحديد إرتفاع  أن كان في السابق على الحركة التجارية، بعد

ل داخل المعبر،   مأما فيما يتعلق بالتجهيزات الخاصة بالمعبر في الجانب الفلسطيني فهي غير كافية لتسهيل الع             

 -:عاني من نقص في العديد من الجوانب وهيوت

، وهذا الممر غيـر مناسـب       واحد مشترك لدخول وخروج الشاحنات    يحتوي المعبر فقط على ممر       -1

 . رصف وإعادة تأهيلوبحاجة إلى

 الشاحنات داخل المعبر، حيث تنتظر الشاحنات خارج المعبر أمـام الممـر             النتظارال توجد أماكن     -2

ضافة إلى إعاقة الشاحنات الخارجـة مـن        إلالرئيس للمعبر، الذي يخلق ازدحام وفوضى كبيرين با       

 .المعبر

ا المعبر علـى معـرش كبيـر         حيث يحتوي هذ   معبر مالئم لتخزين البضائع،   ال لال يوجد مكان داخ    -3

جـراءات  إ غير مؤهل لحماية البضائع من التلف، إضافة إلى اتباع           ه لكن ،للبضائع الصادرة والواردة  

بدائية ويدوية في مراقبة البضائع عن طريق الفحص الظاهري رغم كونها غير كافية للتأكـد مـن                 

 .سالمة محتوياتها

 وتأخير البضائع الخاصـة     ،يؤدي إلى إعاقة العمل   وجود بوابة مشتركة لخانتي الكونتينر والحصمة        -4

 .غالق وإيقاف خانة الكونتينر عند إدخال الحصمة وتفريغهاإبالتجار، وذلك نتيجة 

عدم جاهزية الخانة الخاصة بالحديد والمعادن والمواسير التي يتجاوز طولها ثالثة أمتار والمعروفـة         -5

دونم، وذلك من حيث البنية التحتيـة الالزمـة         ) 20(والتي تقدر مساحتها بنحو     ) صفر(بالخانة رقم   

 حيث أنها منطقة ترابية ويرفض الجانب االسرائيلي إدخال البضائع إلى هذه الخانة             ،للتفريغ والتحميل 

إال بشكل قليل، ويطالب السلطة الفلسطينية بالقيام بأعمال الرصف والبنية التحتيـة الخاصـة بهـا،                

 .الخانة عن الحدود الشرقية للمعبرسمنتي يعزل هذه أإضافة إلى بناء 

تشغيل بعض الخانات في المعبر بحيث تستعمل هذه الخانات ألكثر من نشاط تجاري، األمر الـذي                 -6

 . المعبرليؤدي إلى تداخل األعمال داخ

 المعبر، األمر الذي يؤدي إلى زيادة االجراءات الروتينيـة          لعدم وجود مختبر لفحص العينات داخ      -7

  12.مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى ن معاملتهم تتحول بشكل كاملرهاق التجار ألإو

                                                 
 .  12/6/2005مقابلة مع محمود فرج، مدير معبر كارني في قطاع غزة، بتاريخ  11
 .محمد الراعي، مرجع سابق 12
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 أثر إغالق معبر كارني على األوضاع االقتصادية واالجتماعية داخل قطاع غزة* 

 حصاراً علـى األراضـي      28/9/2000فرضت قوات االحتالل االسرائيلي، منذ اندالع انتفاضة األقصى في          

 على األوضاع االقتصـادية  التجارة واألشخاص، األمر الذي انعكس سلباً الفلسطينية، مما أدى إلى تقييد حركة       

 جديدة أثرت بشكل مباشر على مجمل تلك        إجراءات باتخاذ   إسرائيلحيث قامت    .واالجتماعية داخل قطاع غزة   

 خاصـة   ، عملية التصدير من خالل معبر كارني عملية مكلفة ومرهقة للتجار الفلسطينيين           األوضاع، فأصبحت 

 وتعتبـر هـذه     .التي تسبب الكثير من المتاعب والخسائر للتجار       *) ظهر إلىمن ظهر   (عملية التي تسمى    في ال 

ن أ ألنه هو الذي يتحمل تكلفة الرسوم والضرائب، باإلضـافة إلـى             ،الطريقة مكلفة خاصة للطرف الفلسطيني    

عود كل النتائج السلبية جراء تلك      قيمة البضائع نفسها تتأتر بذلك سلبياً جراء عمليات النقل والتخزين، وبذلك ت           

 13.العمليات على عاتق المستهلك بالدرجة األولى

كانت خاللها تخرج السـيارات      والتي   )باب إلى باب  (  من الطريقة السابقة   لقد تم اللجوء إلى هذه الطريقة بدالً      

 . وبالعكسالغربية أو الضفة وتصل إلى ميناء اسدود) غزة(حملة بالبضائع مباشرة من المصدروالشاحنات الم

 معظم   ويستوعب عملياً   يعتبر المعبر الوحيد للتصدير،    خرى فهو وبالنسبة للفرق بين معبر كارني والمعابر األ      

التي تدخل وتخرج من قطاع غزة، كما أنه المعبر الوحيد الذي تتم من خالله              ) الصادرات والواردات (البضائع  

 أو عرقلة حركة العمل      أو كلياً  ا فإن إغالق هذا المعبر جزئياً     من هن . عملية تصدير البضائع إلى خارج القطاع     

 .بداخله لها آثارها السلبية على األوضاع داخل القطاع

ننا نستعرض عدد أيام االغالق والفتح الكلـي        إوللوقوف على حقيقة االجراءات االسرائيلية في معبر كارني ف        

 . مركز الميزان إلحصائيات، وفقاً السنواتوالجزئي للمعبر مقسمة حسب

 

  *عدد أيام اإلغالق والفتح لمعبر المنطار كارني مقسمة حسب السنوات

 )2000( 

 عدد األيام حالة المعبر

 8 مغلق

 74 مفتوح جزئياً

 82 المجموع
 

)2001( 

 عدد األيام حالة المعبر

 25 مغلق

 288 مفتوح جزئياً

                                                 
 .تحميلها في شاحنات من الجانب اآلخر بعد فحصها األمني وهذا يسبب تلف وأضرار للبضائعمن ظهر إلى ظهر يعني إفراغ الشاحنات وفحصها وإعادة  *

 .مقابلة مع  إسماعيل لبد، مرجع سابق 13 

 
 فقط منذ بدء 2000مالحظة على عدد األيام مخصوم منها أيام االجازات ويوم السبت من كل أسبوع، واأليام الخاصة بعام  *

  .29/9/2000االنتفاضة بتاريخ 
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 عدد األيام حالة المعبر

 313 المجموع

 

)2002( 

 عدد األيام حالة المعبر

 20 مغلق

 293 مفتوح جزئياً

 313 المجموع

 

)2003( 

 عدد األيام حالة المعبر

 42 مغلق

 195 مفتوح

 75 مفتوح جزئياً

 312 المجموع

 

 )2004( 

 عدد األيام حالة المعبر

 46 مغلق

 257 مفتوح

 10 مفتوح جزئياً

 313 جموعالم

 

 30/6/2005 وحتى 1/1/2005

 عدد األيام حالة المعبر

 25 مغلق

 124 مفتوح

 6 مفتوح جزئيا

 155 المجموع
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لى القطـاع خـالل عـام       إلتشابه الكبير فى عدد الشاحنات التي تم إدخالها         اير ذكره في هذا السياق      دومن الج 

يضاً في األيام الطارئة التي يتم فيها إغالق المعابر بشكل كامـل            والتشابه أ ) 2004 ،2003،  2002،  2001(

مير االقتصاد الفلسـطيني يـتم تطبيقهـا علـى أرض           د تهدف إلى ت   وهذا يعني بوجود خطة إسرائيلية مسبقة     

  14.الواقع

 

 التجارة الخارجية* 

ـ   و يمثل هف ،يلعب قطاع التجارة دوراً رئيسياً في االقتصاد الفلسطيني        م فـي تسـويق المنـتج        العامل األه

دوراً مهماً في   لها  تتحكم في السلع الواردة والصادرة من وإلى األراضي الفلسطينية، و         التجارة   و ،الفلسطيني

 الركيزة األساسية التي تساعد في      تعتبر مع كافة الدول والتكتالت االقتصادية، كما         التجارية توطيد العالقات 

 ارتفعت مؤشرات النشاط التجاري كلما كان الدافع أكبر للعـاملين            وكلما ،تنمية اإلنتاج الزراعي والصناعي   

 ممـا يحـدث     ،لزيادة اإلنتاج في قطاعـاتهم     المستثمرون   وتساهم في سعي  . في قطاعي الصناعة والزراعة   

والقيـام بإقامـة     ، ويشجع رؤوس األموال الخارجية لالسـتثمار      ،عملية تنموية في شتى قطاعات االقتصاد     

واء كانت صناعية أو زراعية، يتم من خاللها استيعاب عدداً كبيراً مـن العـاملين ممـا             س ،مشاريع تجارية 

 .يساهم في حل مشكلة البطالة أيضاً

، حيـث أدى     المتكررة لمعبر كارني   اإلسرائيليةغالقات  التأثر قطاع التجارة الخارجية بصورة كبيرة نتيجة ا       

 .ءذلك إلى تراجع قيمة الواردات والصادرات على حد سوا

 

  على التجارة الخارجيةاإلغالقأثر * 

يرز، وقامت بتحويل حركة    إمع اندالع االنتفاضة فرضت اسرائيل حظراً على نقل البضائع عن طريق حاجز             

ومعنى هذا  .  معبر كارني  إلى المستوردةلى جانب الغالبية العظمى من البضائع       إالبضائع الصادرة من القطاع،     

يقاف عمـل   إ للتجارة الخارجية في قطاع غزة في كل فرصة تقرر فيها اسرائيل             القرار هو الشلل شبه المطلق    

لى قطاع غزة   إ ذلك، فإن اإلجراءات واألساليب الخاصة بفحص ونقل البضائع من و          إلىضافة  إ. معبر كارني 

 ُيقلِّص من قدرة المنتجين الفلسطينيين على الوفاء بجدول زمني معقول، حتى عندما ال يكون معبـر كـارني                 

 . إن بعض هذه األساليب واإلجراءات غير معقولة وتمس دونما حاجة بحركة التجارة.  كلياًمغلقاً

خضاعها لفحص أمني يؤدي الى الحاق الضرر بالبضائع، حيث يـتم فحـص معظـم               إويتم تفكيك البضائع و   

 .  هدفها األخيرالبضائع الداخلة الى غزة أو أصلها من غزة أكثر من مرة واحدة حتى تصل هذه البضائع الى

سرائيل بخصوص نقل البضائع، يجد المنتجون الفلسطينيون صـعوبة         إونتيجة لتشكيلة المعوقات التي تضعها      

في المنافسة مع المنتجين اآلخرين على الزبائن الحاليين وزبائن آخرين من ذوي القدرة، األمر الذي أدى الى                 

  15.انخفاض حاد في حجم النشاط االقتصادي

 حجـم الـواردات      التجارة الخارجية إذ انعكس علـى      اً سلبياً مباشراً على حركة     أثر  كارني  معبر قإلغالكان  

، الذي يستعرض حركة الصـادرات والـواردات        والصادرات، ويمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول التالي       

 :ألربعة أعوام متتالية

 16 قيمة الواردات والصادرات من خالل معبر كارنيإجمالي
                                                 

 .مقابلة مع ناصر بدوي، مرجع سابق 14
15 http://www.btselem.org/Download/200503_Gaza_Prison_Abstract_Arabic.doc 
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 م2002 -م 1999

 القيمة باأللف دوالر

 الواردات السنة
التراجع في 

 قيمة الواردات
 الصادرات

التراجع في قمة 

 الصادرات

 العجز

 التجاري
1999 473.698  41.760  - 431.938 
2000 459.527 - 3% 59.017 - 41.3% - 400.510 
2001 234.716 - 48.9% 37.502 - 36.4% - 197.214 
2002 200.003 - 14.8% 26.929 - 28% - 173.074 

 بالمقارنة مـع    2001/2002واقع الجدول نجد أن حجم الصادرات والواردات تراجع بشكل كبير في عام             من  

 علـى حركـة    ، حيث بدأت االغالقات االسرائيلية المتكررة لمعبر كارني تنعكس سـلباً         1999/2000 عامي

 .التجارة الخارجية لقطاع غزة

 وزاد مـن    ،ني لفترات طويلة وبشكل متواصل الى انخفاض حجم التجارة الخارجية         غالق معبر كار  إلقد أدى   

يصالها إ الفلسطينيين من توزيع منتجاتهم و      في منع   الحصار اإلسرائيلي  تسبب كما .العجز التجاري لقطاع غزة   

مصـانع  ال تسبب ذلك في دفع كثير من         نقص في االحتياجات،   إلى مما أدى  المحلية والخارجية،    األسواق إلى

سوق بفعل الخسائر التي تكبدتها، وتكاليف الشحن والنقل التي تزايدت بصـورة            الوالمزارع على الخروج من     

 17.سواق التصديرأهائلة، وفقدان 

  2001/2004والجدول التالي يوضح حجم التجارة الخارجية والعجز التجاري لقطاع غزة من 

 2001/200418 من حجم التجارة الخارجية والعجز التجاري لقطاع غزة

 القيمة باأللف دوالر

 السنة
 قيمة إجمالي

 الواردات

التراجع في 

 قيمة الواردات

 قيمة إجمالي

 الصادرات

التراجع في 

 قيمة الصادرات

 العجز

 التجاري
2001 437.879  17.508  - 420.371 
2002 421.262 - 3.8% 12.513 - 28.5% - 408.749 
2003 470.1 11.6% 29.6 136.5% - 440.5 
2004 542.809 15.5% 28.46 3.8% - 514.349 

 2003/2004ي قيمة الواردات والصادرات خالل عـامي        جمالإيتبين من الجدول السابق، أن هناك زيادة في         

 فـي معبـر    ،2004لى االستقرار النسبي الذي تخلل العـام        إ ويرجع ذلك    ،2001/2002بالمقارنة مع عامي    

 على حجم الصادرات والـواردات فـي عـامي          إيجاباً مما انعكس    ، المعبر كلياً  ، حيث زادت أيام فتح    كارني

2003/2004.19  

                                                                                                                                            
 .تم احتساب األرقام بواسطة الباحث، من واقع احصاءات التجارة الخارجية،  الجهاز المركزي لالحصاء في سنوات مختلفة، رام اهللا، فلسطين  16
 MDE 15/001/2003 رقم الوثيقة عمر عدس ، وإعدادة، ترجماإلسرائيليالعيش في ظل الحصار ، فو الدوليةتقرير منظمة الع 17
 . تم احتساب األرقام بواسطة الباحث، من واقع تقارير دائرة التجارة الخارجية، وزارة االقتصاد الوطني18
 .السنواتراجع جدول عدد أيام اإلغالق والفتح لمعبر المنطار كارني مقسمة حسب  19
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  بنسـبة  2001/2002أما عن العجز التجاري فبالرغم من انخفاض حجم العجز في الميزان التجاري من عام               

كلية التـي   وهذا يؤكد التشوهات الهي    .*2004-2002خالل العامين   ) %25,8 ( أنه ارتفع بنسبة   إال،  )2,8%(

 .  واعتماده على اسرائيل في تلبية احتياجاته االستهالكية،يعاني منها اقتصاد قطاع غزة

أهم ما يمكن قوله عن حالة التجارة الخارجية لقطاع غزة، أن هناك العديد من المشاكل التي تعترضها نتيجـة                   

.  يتم فيها إغالق المعبر بشكل كامل      اإلغالقات المتكررة، خاصة وأن هناك تشابه في عدد األيام الطارئة التي          

وهذا يدلل على وجود خطة مسبقة يتم تطبيقها على أرض الواقع وذلك إلضعاف االقتصاد الفلسطيني وتجويع                

 إلى أن هناك سياسة إسرائيلية متبعة في االستيراد والتصدير تـنعكس سـلبا              الشعب الفلسطيني، هذا باإلضافة   

 .على حالة التجارة الخارجية

تتمتع الواردات من داخل اسرائيل بتسهيالت أكثر من الواردات من الضفة الغربية، فالفواكه على سبيل               حيث  

 داخـل   معوقات إلى  ة ودون أي   دخولها بكل سهولة   إجراءات يتم تسهيل    إسرائيلالمثال التي تستورد من داخل      

جـراءات  إاألراضي الفلسطينية وبجميع أنواعها، في حين أن الواردات من داخل الضفة الغربية تتعرض الى               

 . وهذا من شأنه أن يعرضها للتلف والفساد) فحص وتدقيق أمني(اإلسرائيلي أمنية مطولة من الجانب 

) 300-200(يـة مقارنـة مـع       شاحنات من الضفة الغرب   ) 5( ال يتم السماح بدخول سوى    وعلى سبيل المثال    

أما الصادرات فتواجهها العديد من المشاكل والعراقيـل، حيـث يبلـغ            ،  شاحنة من اسرائيل والعالم الخارجي    

 وفي الوضع الطبيعي كان     اإلسرائيليةجراءات   أنه قبل اإل   علماً،  شاحنة يومياً ) 50-40(اجمالي الصادرات من    

اإلسرائيلية المبرمجة إلضعاف اإلقتصاد الفلسـطيني تحـول         ولكن السياسة    .شاحنة) 300-200( يرديتم تص 

  20.دون ذلك

 

  الصناعة قطاعغالق علىأثر اإل* 

%) 17.4 ( بحوالي حيث ساهم قطاع الصناعة   أحد أهم القطاعات اإلنتاجية في فلسطين،       يعتبر قطاع الصناعة    

، 2003حتى عام    تفاضة األقصى خالل سنوات ان   ضت هذه المساهمة   المحلي، انخف  في الناتج المحلي اإلجمالي   

 .21.)%12(إلى حوالي 

أثرت اإلغالقات المتكررة للمعابر الفلسطينية بشكل عام و معبر كارني بشكل خاص تأثيراً سلبياً واضحاً على                

 إذ يتم توريد وتصدير المواد الخام       الفلسطينية، حيث يعتبر المعبر المتنفس الوحيد للصناعات        الصناعة،قطاع  

  22.تاج المنتجات الصناعية عن طريق المعابر والتي بدونها ال يمكن إنتاج أي من هذه الصناعاتالخاصة بإن

 علـى    كليـاً  اعتمادا التي تعتمد في عملية تصنيعها       المنتجاتعلى صعيد الصناعات المعدنية هناك العديد من        

قطـاع غـزة واإلغالقـات       ثم تعاد مرة أخرى إلى       ،الجانب اإلسرائيلي، حيث يتم تصديرها للطالء المعدني      

 .  المتكررة للمعبر كفيلة بتوقف مثل هذه الصناعات، وهذا ما يسبب خسائر فادحة لهذا القطاع

بصناعة النسيج والخياطة، حيث أدت إلى إغالق العديد من المصانع، خاصـة وأن مـا                كما مست االغالقات  

طاع الخياطة قبل االنتفاضة يسـتوعب      منها تعمل من خالل شركات إسرائيلية، وقد كان ق        ) %87 (يقارب من 

  .23.آالف عامل) 10 ( ألف عامل أما اآلن فإن عدد العاملين في هذا القطاع ال يتجاوز)30(أكثر من 

                                                 
*
 .تم احتساب األرقام بواسطة الباحث، من واقع تقارير دائرة التجارة الخارجية، المرجع السابق 
 .مقابلة مع ناصر بدوي، مرجع سابق 20
 .15/7/2005وزير الصناعة مقابلة مع جريدة األيام بتاريخ  21
 .4/6/2005عمرو حمد، مدير االتحاد العام للصناعات،   مقابلة مع22



 12

 24 2003 – 1999جدول يوضح مؤشرات قطاع الصناعة في الفترة ما بين 

 باأللف دوالر القيمة

  المضافةالقيمة حجم االنتاج عدد المشتغلينعدد المؤسسات السنة

تكوين لا

الرأسمالي 

 الثابتاإلجمالي
1999 4.102 21.100 376.678.6 198.098.4 3.409.8 
2000 3.892 23.462 362.356.7 160.577.9 1.974.6 
2001 3.975 19.775 242.305.6 85.558.8 41.9 
2002 3.842 19.426 206.393.7 73.219.3 941.9 
2003 3.748 19.854 248.339.1 123.724.8 407.5 

بعد عرض المؤشرات العامة لقطاع الصناعة في قطاع غزة، من خالل الجدول السـابق يتضـح أن هنـاك                   

  .غزة في قطاع الصناعة في قطاع اً واضحاً هيكلياً وضعفاً كبيراًتراجع

 .ألقصىويرجع ذلك إلى الدمار الذي لحق باإلقتصاد الفلسطيني ومنها قطاع الصناعة منذ إندالع انتفاضة ا

 مـن الخـارج أو      المستوردةو ساهم إغالق معبر كارني في النقص الشديد في المواد الخام الالزمة للصناعة              

إسرائيل في التراجع الكبير في اإلنتاج الصناعي، باإلضافة إلى المواد الخام المستوردة والتي لم يتم تخليصها                

يترتب عليه دفع أموال عـن كـل يـوم           لية لها، مما  من الموانئ اإلسرائيلية بسبب احتجاز السلطات اإلسرائي      

 اإلسـرائيلية إلى دفع بدل رسوم تأخير وبدل تخزين داخل المـوانئ           ون   الفلسطيني التجار حيث يضطر    .تأخير

، واإلجراءات األمنية المتبعة، األمر الذي يؤدي إلى رفع أسعار تلك            لمعبر كارني  اإلسرائيليةنتيجة االغالقات   

  . المواد

 : إجمال أسباب التراجع في المؤشرات العامة لقطاع الصناعة منذ إندالع انتفاضة األقصى بالتاليويمكن

إغالق المعابر، خاصة معبر كارني الذي أصبح المعبر الرئيسي لإلستيراد والتصدير مما أدي إلـى                -1

 .صديرعدم السماح بدخول المواد الخام، وعدم السماح بخروج المواد المصنعة للت

 .المناطق الصناعية المشتركة إغالق  -2

 .25 منشأة صناعية)413(تدمير العديد من المصانع، حيث تم تدمير  -3

 .نتيجة لكل ما سبق حصل تراجع كبير في مؤشرات قطاع الصناعة في قطاع غزة

 كسنة أساس، حيث    1999 عنه في عام     2003م  للعا في هذه المؤشرات      أن هناك تراجعا   السابقيظهر الجدول   

، القيمـة   )%34-(اإلنتـاج   ، حجـم    )%6-(، عدد المشتغلين  )%8,6- ( إلى  الصناعية المؤسساتتراجع عدد   

 .26)%88-( ، التكوين الرأسمالي االجمالي الثابت )%73,5- (المضافة

 

 اإلنشاءات على قطاع اإلغالقأثر * 

 معبـر كـارني     ة فـي  بع من أكثر القطاعات المتضررة جراء السياسة اإلسرائيلية المت        اإلنشاءاتيعتبر قطاع   

فاغالق المعبر لفترات طويلة، يعني عدم دخول مواد البناء األساسية الى القطاع طوال فترة اإلغـالق، فـي                  

                                                                                                                                            
 .ة مع عمرو حمد، مرجع سابقمقابل 23
 .، رام اهللا، فلسطين2003 -1999 لإلحصاء، إحصاءات المسح الصناعي من ىالجهاز المركز 24
 .2005 إدارة التنمية الصناعية، وزارة االقتصاد الوطني،  25
 .حصاء، مرجع سابق، الجهاز المركزي لال2003-1999 تم احتساب األرقام بواسطة الباحث من واقع احصاءات المسح الصناعي  26
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 يجعـل   األمر الذي  .الوقت الذي يكون فيه المقاول بصدد إنجاز مشروعه الملزم بتسليمه في الموعد المحدد له             

 .2005 ،إدارة التنمية الصناعية، وزارة االقتصاد الوطني  نظراً لعدم توفرمن الوفاء بااللتزام مهمة مستحيلة،

 في الظروف العادية عندما يكون المعبـر         يتم إدخالها   التي أن مواد البناء  بالرغم من    ،مواد البناء الالزمة لذلك   

  27.التأخير، مما يؤدي إلى تحمل المقاول خسارة قليلة الكمية ،مفتوحاً

 :اع االنشاءات على النحو التاليويمكن توضيح خسائر المقاولين في قط

 ممـا يسـبب خسـارة        من سعر السلعة األصـلي     )%40-30( إرتفاع أسعار مواد البناء بنسبة ال تقل عن        -

 . اإلنشاءاتالمقاولين وشركات 

 والمقاولون على االنتهاء من مشاريعهم في الوقت المحدد وااللتزام بالجداول           اإلنشاءاتعدم قدرة شركات     -

  28.الزمنية

 المعابر الفلسطينية بشكل كبير على االستمرار في العديد من مشاريع           فيأثرت العراقيل اإلسرائيلية المستمرة     

البنية التحتية والبناء، سواء المشاريع القائمة عليها البلديات أو وزارة األشغال العامة واالسكان، خاصة معبـر        

 البسـكورس، البوتـومين،     ( مثـل  شاريع البنية التحتية  كارني الذي يتم من خالله استيراد المواد األساسية لم        

 ).لخإ...التسليحسمنت، حديد األ

في عرقلة العديد من المشاريع التـي تتبناهـا وزارة األشـغال العامـة               غالقات المستمرة للمعبر  الساهمت ا 

مواد البنـاء    كميات كبيرة من     إلىفهي تحتاج    واإلسكان، حيث توجد مشاريع تعتزم وزارة االسكان إنشاءها،       

نشاء هذه المشاريع خاصة، وأن هذه المواد       إتعرقل االستمرار في     من حين آلخر، ولكن عملية إغالق المعابر      

 بلغ حجم العطل والتأخير في البدء واتمام المشـاريع لـدى وزارة األشـغال العامـة                 29.تستورد من الخارج  

 . سينا، وأبو بكر الصديق في رفحبناحدث في شارعي  أضعاف وقته الحقيقي، مثلما) 3(واإلسكان 

وهناك مشاريع تم توقفهـا     . وحدة سكنية في رفح   ) 20(إنشاء   يوم في مشروع     )132 (كما حدث تأخير بمعدل   

 30.اإلسرائيليةلفترات ما بين شهرين وثالث شهور بسبب االغالقات 

عديـدة  إلسـرائيلية بمشـاكل    فقد تسببت اإلغالقـات ا ، على المشاريع التي تنفذها البلديات     اإلغالق ركما يؤث 

 . المشاريعازجالن نقص المواد الالزمة ةالمشاريع نتيج بلدية غزة أهمها عرقلة سير هذه لمشاريع

 :إن أهم المشاكل الناجمة عن إغالق المعابر تتمثل في

  من المـواد األساسـية المسـتخدمة فـي    )%90( في حالة اإلغالق الكلي للمعبر فهذا يعني أن أكثر من    :أوالً

 . على المشاريع بتوقفها لمدة زمنية غير محددةمشاريع البلدية لن تدخل إلى القطاع، مما ينعكس سلباً

 المواد الالزمة للمشاريع بصورة كافية مما يؤدي إلـى          إدخال يتم   النه  إ في حالة اإلغالق الجزئي للمعبر ف      :ثانياً

 . تأخير اتمام المشاريع

 اإلغالق لفترات طويلة، و أحياناً ترتفع       إذا استمر ع أسعار مواد البناء خاصة       إن اإلغالق يتسبب في إرتفا     :ثالثاً

 مع التكلفـة الجديـدة      بقدرته على التعامل   مما يزيد التكلفة على المقاول، ويمس        لى الضعف، إاألسعار  

                                                 
 .4/6/2005مقابلة مع محمد توفيق اليازجي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال األعمال بتاريخ  27

 
 .7/6/2005 عضو مجلس إدارة إتحاد المقاولين، بتاريخ زمقابلة مع تيسير عزي 28
 .13/6/2005مقابلة مع حسن شاهين، مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم بوزارة اإلسكان، بتاريخ  29
 .16/6/2005مقابلة مع فخري مهدي، نائب مدير عام اإلشراف والمتابعة، وزارة األشغال العامة واإلسكان، 30
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 من  عدم القدرة على اإلستمرار في تنفيذ المشروع      من جهة، و  لى خسارة المقاول    إلألسعار، وهذا يؤدي    

 .جهة أخرى

 يقع تأثير اإلغالق السلبي على العمال حيث ترتبط مشاريع البلدية عادة بالمقاول والذي يعمل مع فريـق                  :رابعاً

  حيث يتم االستغناء عن هؤالء العمال نتيجة توقف تلك المشـاريع،           من العمال حسب حجم المشروع،    

  31. داخل المجتمع الفلسطيني، ويزيد من نسبة البطالةؤثر على حياتهم المعيشيةاألمر الذي ي

 وندرة وجودها دفع بالمقاولين إلى استبدالها بمعدات أقل جـودة           متفاوتة،إن ازدياد أسعار المواد الخام وبنسب       

 32.وال تعطي نفس الكفاءة

كمشاريع إصالحات الطرق، والمجاري    (البنية التحتية   ب تلك المتعلقة  المشاريع خاصة يتسبب توقف العمل في     

 . على حقوق المواطنمما ينعكس سلباً .حركة المواطن اليوميةفي عرقلة ) وغيرها

كما أن تراكم المواد األولية للمشاريع على المعابر يؤثر على أسعار نقل هذه المواد وبالتالي إرتفـاع أسـعار                   

اء أو عـدم    يقاف البن إ األسعار يؤدي بالمواطنين إلى      ارتفاعومن جهة أخرى فان     . النقل يرفع من تكلفة المواد    

  33.التفكير في البناء أصالً

تمام المشروعات، بل يؤثر كذلك على عالقة المقاولين مع الجهـات       إإن إغالق المعبر ال يؤثر فقط في تعطيل         

من القـوى العاملـة     ) %12 (القائمة على المشاريع وعلى العمال الذين يتأثرون بشكل مباشر من ذلك، إذ أن            

 34.لي يترتب على توقف دخول مواد البناء إلى توقف العمال عن العمل وبالتا،تعمل في مجال البناء

هذا من جانب ومن جانب آخر عدم القدرة في بعض األحيان الوصول إلى أرض المشـروع الـذي تكـون                    

 فهي غالباً ما تكون مناطق تمـاس        ،الجهات المعنية بصدد إنشاءه خاصة مشاريع إعادة إعمار البيوت المهدمة         

 .كفار داروم، ورفح المتاخمة لمناطق التماسسرائيلي مثل المغراقة، لجانب اإلمع ا

 حيث خشي الكثيـر     ،وخير مثال على ذلك المباني التي هدمت على أيدي اإلحتالل بالقرب من منطقة الزهراء             

 مما ترتب عليه تعطيل المشاريع لفترات طويلة، وعـدم          ،من العمال العمل فيها لقربها من القوات اإلسرائيلية       

     35.إنجازها في المواعيد المحددة

 

   على القطاع الزراعياإلغالقأثر * 

 الذي يعد من القطاعـات       إلى تدمير القطاع الزراعي    االنتفاضة اندالع ومنذ   اإلسرائيلي االحتالل قواتعمدت  

ـ       مهماً  أساساً  قطاع الزراعة  يمثلو .اإلنتاجية الهامة إلى جانب قطاع الصناعة       ي،طيني فـي االقتصـاد الفلس

أعمال التجريف الواسعة، وشق الطرق اإلستيطانية على حساب األراضي         وتمثلت االعتداءات االسرائيلية في     

 والمعدات واآلالت الزراعية   جوفية، وإتالف خطوط وشبكات الري    الزراعية، وقامت بتدمير عشرات اآلبار ال     

ن خسائر جسيمة وفقدان آالف األشـخاص       وتدمير مزارع الدواجن والحيوانات، مما أدى إلى تكبيد المزارعي        

 .لمصدر رزقهم الوحيد

                                                 
 .2/7/2005مقابلة مع محمد أكرم حلس، مدير عام بلدية غزة، بتاريخ  31
 .فخري مهدي، مرجع سابق  مقابلة مع32
 .19/6/2005خ مقابلة مع داوود أحمد، مدير دائرة اإلشراف، بتاري 33
 .مقابلة مع إسماعيل لبد، مرجع سابق 34
 . حسن شاهين، مرجع سابق 35
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 وحتى اآلن خسائر كبيرة سواء      االنتفاضةونتيجة لهذه اإلجراءات اإلسرائيلية لحق بالقطاع الزراعي منذ بداية          

  36.مليون دوالر) 1400 (تجاوزت مباشرة،مباشرة منها أو غير 

 واألدوية في حركة المعبر، وعدم توفير األسمدة والمبيدات         كما أثر اإلغالق لفترات طويلة على عدم االنتظام       

 . مما أدى إلى وجود نقص في اإلنتاج الزراعي كماً ونوعاً،زمة للزراعةالال

غالق معبر كارني واالجراءات االسرائيلية المعرقلة فيه األثر المباشر في إضعاف هذا القطاع وبالتالي              كان إل 

 ،الف العمال الذين يعملون في قطاع الزراعة ألعمالهم       آر ذلك على فقدان     ث أث  حي األسر،المساس بدخل آالف    

 والجدول التالي يوضح األضرار والخسائر التي تعرض لها         . للخارج الصادرات الفلسطينية وانعكس ذلك على    

  .2005القطاع الزراعي نتيجة الممارسات االسرائيلية منذ بداية االنتفاضة وحتى نهاية الربع األول من عام 

 

 األضرار والخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي

 37 31/3/2005 -28/9/2000 من الفترة

 دوالراأللف القيمة ب

 قيمة األضرار رارــاألض التصنيف

 348984748 تجريف األشجار والمحاصيل وتدمير المنشأت الزراعية أوالً

 األراضـي    القدرة على زراعة   مقيمة فاقد اإلنتاج الزراعي لعد     ثانياً

المجرفة والمحاصيل الحقلية وعدم التمكن من خدمـة ورعايـة          

 المزروعات 

67.190.000 

 16.115.184 خسائر قطاع الزيتون وتلف وسرقة محاصيل زراعية  ثالثاً

 152.585.454 تدني أسعار المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية  رابعاً

 32.315.000 وانية الخسائر المطردة في الثروة الحي خامساً

 12.955.587 خسائر قطاع الثروة السمكية  سادساً

 32.019.000 رتفاع أسعار األعالفإ سابعاً

 62.668.000 خسائر الصادرات إلسرائيل والخارج  ثامناً

 59.770.000 شل حركة النقل الزراعي  تاسعاً

 331.840.000 خسائر تعطل العمالة الزراعية  عاشراً

الحادي 

 شرع

 61.468.000 خسائر تجريف سطح التربة وتكلفة إعادة تأهيلها 

 1177.910.973 المجموع

يشير الجدول السابق إلى حجم الدمار الذي لحق بالقطاع الزراعي نتيجة لالعتداءات االسرائيلية واالغالقـات               

 . المتكررة لمعبر كارني، الذي يعتبر المنفذ الرئيسي الستيراد وتتصدير البضائع

                                                 
 .9/7/2005وليد عبد ربه، وزير الزراعة، األيام بتاريخ  36
، 31/3/2005 وحتى 28/9/2000التقرير المرحلي للخسائر واألضرار الخاصة بالقطاع الزراعي نتيجة الممارسات اإلسرائيلية عن الفترة من  37

 .10/4/2005، بتاريخ رة الزراعة، اإلدارة العامة للتسويقوزا
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كمـا أدى   . دوالر وهو مبلغ كبير جدا    ) 62.668.000(بلغ حجم خسائر الصادرات السرائيل والخارج حوالي        

، ناهيك عن عدم توفر األعالف في كثير        دوالر) 32.019.000(االغالق إلى ارتفاع أسعار األعالف بحوالي       

ي دفع بالمزارعين إلى تقليص     من األحيان نتيجة للحصار المفروض على مناطق السلطة الفلسطينية، األمر الذ          

ضـافة إلـى نقـص اللقاحـات         باإل ، مما أدى إلى انخفاض أوزانها     ،كمية الغذاء المقدمة للحيوانات والطيور    

ي  خسائر الثروة الحيوانية وحـدها بحـوال       حيث وصلت الضرورية واألدوية البيطرية نتيجة لهذه االغالقات،       

 .دوالر )32.315.000(

أدت بشكل مباشر إلى ضرب المحاصيل الزراعية نظرا لعدم توفر األسمدة الكيماوية،            سرائيلية  جراءات اإل اإل

 الخسارة التي يتكبدونها، إضافة إلى فقدان العاملين فرص العمل الزراعـي،            وضرب قدرة المزارعين في ظل    

  .دوالر) 33.840.000(حيث بلغ حجم خسائر تعطل العمالة الزراعية حوالي 

 جبريل أبـو   وحسب السيد.لى تلف البضائع والمنتجاتإالتي تؤدي   المعبروإغالق قدةالمعجراءات التفتيش إ

  طـن مـن  )2200(للتخطيط واالقتصاد أنه كان من المتوقع هذا الموسم تصدير حوالى  المساعد علي الوكيل

مفاجئ لـم  ال" يرزإ"و األرضي الى دول االتحاد األوروبي، لكن نتيجة اغالق معبري المنطار التجاري، التوت

 38. طن فقط1200يتسن تصدير سوى 

التصدير أدت الى تلف كميات كبيرة من االنتـاج، الـذي يعتبـر مـن      وعرقلة  أن عملية االغالقإلى شارأو

 .التصديرية المهمة، التي تزرع للتصدير أصالً، وليس للتسويق المحلي الزراعية المحاصيل

لزراعي باالضافة إلى تـأخير وصـول بضـائع ومسـتلزمات        دخال المواد األولية الالزمة للقطاع ا     إصعوبة  

 .زراعية

 ومنعهم من تهوية البيـوت      ،عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى مزارعهم، الواقعة بجانب مناطق التماس          

 . مما أدى إلى تلف االنتاج الزراعي،زمةالستيكية ورش المحاصيل الزراعية بالمبيدات واألدوية الالالب

غالقات المتكـررة لمعبـر     سرائيلية واإل  اإل لالعتداءاتغيرها التي تكبدها قطاع الزراعة نتيجة       هذه الخسائر و  

             .  إلى آثار سلبية على االقتصاد ككل، خاصة وأن قطاع الزراعة من القطاعات االنتاجية الهامة، أدتكارني

                                                 
38 http://www.minfo.gov.ps/reports/arabic/25-01-05.htm 
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 ةــخاتم

 

سة العملية تنتهك التزاماتها بموجـب قـانون حقـوق          في القانون، كما في الممار    ” االسرائيلية“ظلت السلطات   

االنسان الدولي والقانون االنساني، تجاه احترام وحماية حقوق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطـاع               

على حركة الناس والسلع في المناطق المحتلة، ال تنتهك         ” اسرائيل“ المفروضة من قبل     الشديدةالقيود  إن  . غزة

خرى للفلسـطينيين   ألركة وحسب، بل انها تخرق حق العمل والحقوق االقتصادية واالجتماعية ا          حق حرية الح  

  39.في المناطق المحتلة

  

 على جهـات عديـدة      ، اإلسرائيلية  واالغالقات  هنا تكمن المحصلة النهائية للمتضررين جراء اإلعتداءات       من

ي تقدر حجم الخسائر لديها بماليـين الـدوالرات،          الت  الفلسطينية أهمها المواطن العادي، باإلضافة الى السلطة     

 . الجهد والوقت منناهيك عن هدر الكثير

السياسـات    مرهون بالوضع السياسـي، وكـل هـذه         في األراضي الفلسطينية المحتلة    االقتصاديإن الوضع   

مير مقومات   وتد  الحياة على الفلسطينيين   تصعيبتهدف إلى    اإلسرائيلية في عملية تأخير البضائع       واإلجراءات

 وتأتي في سياق خطة اسرائيلية مبرمجة للمساس بكافة مناحي حياة الفلسـطينيين، فاسـرائيل لـم                 .اقتصادهم

 .ن وحسب بل مست أيضا ممتلكاتهم وحياتهم اليوميةيتعتدي على أرواح الفلسطيني

 

 وتحسن أداء   لة بحرية الحركة في المناطق المحت     ت كل الحصارات على الفور وسمح      اسرائيل وحتى لو رفعت  

 ، حيـاتهم الطبيعيـة     حتى يتمكن الفلسطينيون من اسـتئناف      ، سنوات عديدة   هذا  فسوف يستغرق  ،معبر كارني 

مر استثمارات طويلة األجل وجهـوداً      ويعيدوا بناء االقتصاد الذي دمرته سنوات الحصار، وسوف يتطلب األ         

ذا إال  إخيرة، ولن تكون هـذه الجهـود ممكنـة          يقاف ارتفاع مستويات الفقر والبطالة في السنوات األ       إلكبيرة  

 . المحتلة الفلسطينيةمن المناطق المعابر وانسحبت الحركة في حرية إسرائيلأعادت 

                                                 
 .، مرجع سبق ذكرهتقرير منظمة العفو الدولية 39
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 التوصيات
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