
  
  الطاقم الفني التابع للبنك الدولي 

   ٢٠٠٧آذار 
  
  

   :بدائل محتملة أمام التجارة الفلسطينية
  

  تطوير معبر رفح التجاري 
  
  

  

  
    

       )   
  

تنفيذي   ملخص
  
  

بداية شهر كانون أول مـن      ) بما فيها الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية     ( لقد اتفقت كافة األطراف      :أوالً
 االقتصاد الفلسطيني والذي يتطلب تفكيك نظام اإلغالق الحالي وفـي نفـس              على ضرورة إحياء   ٢٠٠٤عام  

وقد لعب البنك الدولي منذ ذلك الحين دورا رياديا فـي تـوفير   . الوقت وجوب معالجة اإلغالق من عدة زوايا     
يل تحليل ومقترحات متوازنة اعتمادا على خبرات البنك الدولي الواسعة في كافة أنحاء العالم في مجال تـسه                

وفـي ظـل    . الفلسطيني-التجارة باإلضافة إلى واقعية هذه التحاليل والمقترحات في إطار الوضع اإلسرائيلي          
المناخ الحالي الذي يتصف بالمواجهة والمخاطر المتزايدة، تصاعدت القيود على حرية الحركة والتنقل فيمـا               

سـتقرار االقتـصاد الفلـسطيني واألمـن        لكن العالقة ما بين إنعاش وا     . تراجعت موجة تخفيف القيود السابقة    
تهدف هذه الورقة إلى . اإلسرائيلي تبقى قائمة وغير قابلة للجدل و تعتبر بالغة األهمية لصالح وخير المجتمعين

استكشاف حاجة وقابلية فتح مسارات تجارية بديلة لالقتصاد الفلسطيني لتتعدى المسارات التي تسيطر عليهـا               
تحليل الجدوى االقتصادية واللوجيستية والسياسية الستخدام معبر رفح الحدودي فـي           الحكومة اإلسرائيلية مع    

  .  غزة كممر ومعبر تجاري جديد لنقل الصادارت الفلسطينية عبر مصر
  

 يعتقد البنك الدولي أن استخدام رفح كمعبر تجاري لشحن البضائع من غزة إلى محطة حاويات الـشحن                 :ثانياً
 قبل القطاع الخاص بشكل فعال على مدخل قناة السويس ومطار القـاهرة الـدولي،               المصرية، والتي تدار من   

يمكن أن يوفر عمليات نقل تجاري تنافسية من ناحية األداء وبتكلفة تعادل بشكل عام أو تقل عن التكلفة لـدى                    
اتفاقيـة والجدير بالذكر أن األسس القانونية الستخدام رفح منصوص عليها فـي          . موانئ ومطارات إسرائيلية  

والتنقل التي وافقت عليها الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية والواليات المتحـدة والتـي تـسمح             العبور
النقل بالعبورتحديدا باستخدام رفح للصادرات بشكل فوري، باإلضافة إلى          تنظيم دول) الترانزيتاتفاقية بين

و   العربية إن تشغيل هـذا    . طينية معفاة من رسوم الجمارك عبر مصر      التي تسمح بعبور البضائع الفلس    الجامعة
نسبيا لضمان وجود سلسلة تزويد آمنة على معبـر          وبسيطة   المعبر تجاريا يتطلب إجراءات وترتيبات مباشرة     

رفح، ويتم االتفاق على بروتوكوالت العبور بين الحكومتين الفلسطينية والمصرية بدعم من مراقبي الحـدود               
  . اجدين في رفح حاليااألوروبيين المتو

  
 ونظرا ألهميته القصوى سيوفر هذا المعبر التجاري إلى الفلسطينيين مساراً ومعبراً مباشراً إلى منطقـة                :ثالثاً

بالنظر إلى  . الخليج وأوروبا والتي تعتبر األسواق المحتملة األكثر إدراراً للربح بالنسبة للصادرات الفلسطينية           
، وفي ظل بنية التكلفة العالية نسبياً فـي الـضفة           ٢٠٠٠ت الفلسطينية منذ عام     االنكماش الواضح في الصادرا   

الغربية وغزة وفي ضوء الطبيعة التنافسية للتجارة العالمية، فإن السبيل الوحيد للمنتجـين الفلـسطينيين هـو                 
ـ               ي توفرهـا   الوصول بشكل مباشر إلى هذه األسواق واالستفادة القصوى من االتفاقيات التجارية الكريمـة الت

أوروبا وجامعة الدول العربية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لكي يستطيع المنتج الفلسطيني انتـزاع القيمـة                 
  .المضافة في سبيل نمو االقتصاد حتى لو أصبحت اإلجراءات على الحدود مع إسرائيل أكثر فعالية وشفافية
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 عبر مصر فوائد قصيرة وطويلـة األمـد لـصالح            يتوقع أيضا أن توفر عملية تطوير المعبر التجاري        :رابعاً

فعلى المدى القصير سيؤدي ذلك إلى تزايد الطلب على الشاحنات وخدمات نقل وتحميـل              . االقتصاد المصري 
ومن خالل تطوير هذا المعبر التجاري سـتولد الخـدمات التجاريـة            . أخرى لتقديم الخدمات للشحنات العابرة    

ي شمالي سيناء بما يتضمن إمكانية نشاطات إنتاج وعمليات مشتركة على           نشاطات أخرى مرتبطة باالقتصاد ف    
  .هذا المعبر

  
 إن فتح معبر رفح يعتبر عملية مكملة للجهود المستمرة لتحسين المعابر الحدودية مع إسرائيل، خاصة                :خامساً

ـ               . على معبر كارني   ى معبـر   إن وجود معبر تجاري فعال في رفح يضمن إلى حد ما تسريع التحـسينات عل
ويمكن حينئذ للمنتجـين    . كارني حيث سيبرز كمنافس لكسر االحتكار الذي سيطر على عملية العبور الحدودية           

في قطاع غزة أن يختاروا استخدام أي معبر اعتماداً على احتياجات السوق أو كاستجابة إلغالق مؤقت لمعبر                 
ر من االقتصاد في غزة والمنتجون في الـضفة         ويعتبر اقتصاد الضفة الغربية أكب    . بسبب تهديدات أمنية محددة   

إن وجود معبر وممر تجـاري فعـال   . الغربية هم بحاجة أيضاً إلى مساراً ومعبراً مباشراً إلى السوق العالمي          
وموثوق به عبر األردن سيوفر مزايا مشابهة من ناحية حرية الوصول المباشر إلى السوق الخـارجي مـن                   

ة يتوجب البدء في إحداث تقدم على صعيد الميناء والمطار الفلسطينيين كما هو              وبنفس الطريق  1.الضفة الغربية 
  .   المعابر لتوفير بدائل أخرى للوصول إلى أسواق دول الطرف الثالث مذكور في اتفاقية

  
 ويقترح أن تسير عملية تطوير معبر رفح ضمن مراحل لتبدأ مباشرة في ترتيبات خاصـة لعمليـات                  :سادساً

 ومن ثم يمكن بدء العمليات الفعلية وبعد ذلك يمكن توسيع هذه النشاطات عندما يـتم مأسـسة                  شحن توضيحية 
وستسير البنى التحتية وعمليات البناء الضرورية بسرعة لـدعم اإلجـراءات           . وتحسين األنظمة واإلجراءات  

.  لعبـور الـصادرات  في البداية، يمكن استخدام رفح فقط. المتفق عليها ولتلبية الطلب بشكل مناسب عند نموه  
وتتعلق هذه العمليات بقضايا أمنية محدودة جداً وال تؤثر على االتحاد شبه الجمركي الحالي بين الضفة الغربية                 

وقد عبر مراقبو االتحاد األوروبي المستقلون على معبر رفح عن . وغزة وإسرائيل كما جسدتها اتفاقيات أوسلو
وقد أشارت الـسلطات    . ي تفويض فريق الطرف الثالث الخاص بهم      استعدادهم لتضمين التعامل مع البضائع ف     

  . الفلسطينية) الترانزيت(المصرية إلى دعمها لتجارة العبور 
  

 يعتمد نجاح معبر رفح على إقامة ترتيبات وإجراءات يمكن أن تتجاوب مع مكـامن القلـق األمنـي                   :سابعاً
 تكون موائمة ومركزة حول تسهيل التجارة الفعالة        واالقتصادي المشروعة لتخفيف المخاطر، إال أنها يجب أن       

وتتوفر خبرات كافية إلرساء أفضل الترتيبات الدولية وهناك استعداد مـن قبـل البنـك الـدولي                 . والموثوقة
ويجب استعادة واحترام عملية إعـادة      . والمفوضية األوروبية، ضمن أطراف أخرى، للمساعدة في هذا المجال        

 للمسافرين ويتوجب العودة إلى العمليات االعتيادية والموثوقة على المعبـر كمـا             فتح معبر رفح بشكل فوري    
ويجب . ٢٠٠٦ إلى حزيران ٢٠٠٥نصت عليه اتفاقية المعابر وكما تم ممارسته في الفترة ما بين تشرين ثاني 

محافظة على  أن يكون المعبر الحدودي منطقة خالية من النزاع حيث تقر كافة األطراف في المنطقة بأهمية ال               
ين الفلسطيني والمصري ولمصلحة الـشعب فـي        دمعبر تجاري يتمتع بالثقة وخال من الفساد لصالح اإلقتصا        

  .          قطاع غزة
  

) ٢التجارة الفلسطينية مقابل خلفية توسع التجارة العالميـة         ) ١:  تغطي هذه الورقة أربع قضايا رئيسية      :ثامناً
إقامة عمليات وبروتوكوالت العبور على معبر رفح ) ٣دام البوابات المصرية الترتيبات واألداء التجاري باستخ

تشتمل الورقة على أراء وتغذية راجعة تم توفرها إلى معـدي           . االستنتاجات والخطوات الالحقة  ) ٤الحدودي  
 عقدت  التقرير من خالل مجموعة من المحاضرات والنقاشات للمفاهيم األساسية المتعلقة بتأسيس المعبر والتي            

مع مجموعة متنوعة من األطراف من القطاع الخاص والحكومة والجهات المانحة في الضفة الغربية وقطـاع          
  . ٢٠٠٧غزة وإسرائيل في شهري كانون ثاني وآذار 

                                                 
لضمان نجاح معبر تجاري أردني من الضروري أن تقوم إسرائيل بمراجعة سياسة القيود الحاليـة المفروضـة علـى الـشعب              1

الفلسطيني ومنعهم من الوصول إلى غور األردن الن ذلك سيضفي مزيدا من الشك وعدم الوضوح فيما يتعلق بالوصول إلى ممر                    
  .  العبور األردني
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I التجارة الفلسطينية مقابل خلفية توسع التجارة العالمية  
  
  

موارد حيث يتمتع شعبها بمستوى تعليمي جيد لكن         تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة دولة صغيرة وقليلة ال         -١
وبذلك ستبقى هذه المنطقة معتمدة على المحافظة على اقتصاد تجاري          . نسبة النمو الطبيعي تتزايد بشكل سريع     

تاريخيا، شكلت تجارة البضائع والخدمات وتصدير العمالـة إلـى إسـرائيل       . مفتوح كأساس للنمو االقتصادي   
مـن  % ٩٠إلى  % ٨٥وتشكل التجارة ما يقرب من      .  إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني    المصادر الرئيسية لنمو  

فيمـا يـشكل    % ٧٠استيراد البضائع والخدمات ما يقرب من        يمثل    حيث –إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني     
، دخلـت   2وطبقا لبروتوكول بـاريس   . من إجمالي الناتج المحلي   % ٢٠الى  % ١٥تصدير البضائع والخدمات    

ضفة الغربية وقطاع غزة في اتحاد شبه جمركي مع إسرائيل لينظم سياساتها التجارية مع الموافقة علـى أن                  ال
والجـدير  . تقوم إسرائيل بجمع كافة الضرائب والرسوم الجمركية على التجارة بالنيابة عن السلطة الفلسطينية            

إسرائيل حيث تقوم األخيـرة أيـضا   من الواردات والصادرات تأتي من أو عبر % ٩٠أن ما يزيد عن  بالذكر
  .         بالسيطرة الكاملة على حركة تنقل الناس والبضائع من والى الضفة الغربية وقطاع غزة

  
 ولسوء الحظ فان دوامة العنف واالغالقات التي سيطرت على المنطقة في بداية االنتفاضـة الثانيـة أدت                  -٢

ار والغموض والى ارتفاع في التكلفة والى نظام مقيد لنقل          بشكل تدريجي ومضطرد الى مزيد من عدم االستقر       
وباستثناء بعض النمـو    . ٢٠٠٠الحموالت عبر الحدود األمر الذي ساهم في هبوط كبير في التجارة منذ عام              

وبـالنظر الـى    ). ١أنظر الرسم البياني رقـم      ( استمر الهبوط الى وقتنا الحاضر       ٢٠٠٤الذي حصل في عام     
 ٢٠٠٦بوقة من اإلغالق التي أثرت على قطاع غزة منذ شهر كانون الثـاني مـن عـام                  المعدالت غير المس  

باإلضافة الى الهبوط االقتصادي الناتج عن احتجاز العائدات الضريبية وتوقف المساعدات من الجهات المانحة              
ع اتفاقيـات   التي ترافقت مع انتخاب حكومة حماس، هبطت الصادرات الفلسطينية الى أدنى معدالتها منذ توقي             

  . ١٩٩٤أوسلو في عام 
  

إجمالي الناتج المحلي والصادرات الفلسطينية، بالمليون دوالر أمريكي
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- تيبات االقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ويشكل جزء من االتفاقية االنتقالية اإلسرائيلية بروتوكول باريس يضع التر 2

  ". اتفاقيات أوسلو" وصارت تعرف باسم ١٩٩٤الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع غزة التي وقعت في عام 
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 وعند النظر الى التجارة الفلسطينية من زاوية عالمية فان فترة الهبوط في التجارة الفلسطينية تعتبر مقلقـة           -٣
أقـل مـن    % ٣٠ بنسبة قريبة من     ٢٠٠٦ففي حين تناقصت قيمة الصادرات الفلسطينية في عام         . بشكل أكبر 

، نمت تجارة   ١٩٩٩اقل من أعلى مستوى سجل في عام        % ٤٦م والى نسبة    المستوى المسجل قبل عشرة أعوا    
 لزيادة التنافسية ودخول اًونظر. باألرقام الحقيقية خالل األعوام العشرة األخيرة% ٤،٢البضائع العالمية بمعدل 

ليين تجار جدد الى األسواق وحدوث تحسينات على العمليات اللوجيستية فانه من الصعب على المصدرين الحا              
يتم حاليا شحن المنتجـات المـصنعة       . االعتماد على العالقات واألسواق التجارية التي استمرت لسنين طويلة        

ومـن خـالل سـقوط الحـواجز        . 3والزراعية واألشجار المثمرة والزهور إلى أسواق من مسافات أكثر بعدا         
ن تسيطر على حصة مهمـة مـن        التجارية، استطاعت الواردات من منتجي البضائع ذات األسعار المتدنية أ         

لذلك تم وضع االقتصاد الفلسطيني تدريجيا      . السوق المخصصة إلى المنتجين المحليين، بما يشمل الدول النامية        
  .          متخلفا وراء االقتصاديات التجارية األخرى

  
بضائع الفلسطينية  وبالمصطلحات االقتصادية فان القيود المفروضة على حركة وتنقل الشعب الفلسطيني وال           -٤

نتيجة نظام اإلغالق رفعت تكاليف التعامالت التجارية كما خلقت حالة من عدم اليقـين وغيـاب االسـتقرار                  
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن القيـود المفروضـة علـى            . والفعالية األمر الذي أعاق النمو واالستثمار     

صف مستوى الهبوط فـي إجمـالي النـاتج المحلـي      الحركة والوصول الى األسواق أدت الى ما يقرب من ن         
وبالرغم من وعي المنشاّت التجارية الفلسطينية للحاجة إلى االسـتثمار فـي            . الفلسطيني في األعوام األخيرة   

مشاريعهم من أجل رفع اإلنتاجية وتحسين جودة المنتج إال أنهم لن يقوموا بذلك في ظل القيود المفروضة على                  
وقـد  . المحلية وألغراض التصدير التي ترفع من مستوى المخاطر على االسـتثمارات          الوصول إلى األسواق    

 حيث أظهرت الدراسة انه في      4جاء تأكيد ذلك في دراسة حديثة حول المناخ االستثماري من قبل البنك الدولي            
 من المصدرين في غزة في المجال الصناعي حرية الحركة والوصول الى          % ٨٣ صنف أكثر من     ٢٠٠٥العام  

وال يستطيع المـستثمرون مـن القطـاع        . 5األسواق من بين أهم ثالث معيقات تواجه نمو مشاريعهم التجارية         
 إال إذا حـصل     التحسينات المستدامة الخاص أو الجهات المانحة عمل الكثير لدعم القطاع الخاص الذي سيوفر            

حالي من القيود على الحركة والوصول      تقدم في تخفيف حالة عدم اليقين وغياب الفعالية المتأصلة في النظام ال           
  . الى األسواق

  
 ٢٠٠٥ لقد تأثر االقتصاد تحديدا في قطاع غزة، منذ رحيل إسرائيل عن المستوطنات في آب مـن عـام                    -٥

وباستثناء االسمنت والحصمة، يوجد لـسكان قطـاع        . بسبب انكماش الفرص للوصول الى األسواق الخارجية      
المنطار الحدودي لتصدير واستيراد كافـة البـضائع        /قط على معبر كارني   غزة نقطة دخول وخروج واحدة ف     

  . 6 مليون نسمة١،٥الضرورية الستدامة اقتصاد ما يقرب من 
  
فقد تم إغالق المعبر لمعظـم      .  ومن وجهة نظر تجارية فان األوضاع التشغيلية لمعبر كارني غير مقبولة           -٦

 كان تشغيله غير منتظم حيث كانت ساعات التشغيل غير           وحتى عندما كان مفتوحا فقد     ٢٠٠٦الوقت في عام    
ففي حين دعت اتفاقية المعابر     . دقيقة ومتباينة باإلضافة إلى إجراءات فحص غير فعالة مع نقص في الشفافية           

                                                 
وسط تنافس حاليا في أسواق الجملة األوروبية المتخصصة  على سبيل المثال المنتجات من أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق األ 3

  .  في األغذية
  . ٢٠٠٧ أنظر دراسة تقييم المناخ االستثماري في الضفة الغربية وقطاع غزة، البنك الدولي، آذار  4

ثر تقييدا من أية  أك٢٠٠٦وإذا ما تم سؤالهم اليوم حيث يواجهون سياسات إغالق في العام . ٢٠٠٥ غطت الدراسة الفترة لغاية  5
فترة مضت منذ بداية االنتفاضة الثانية، يمكن االفتراض بأن كل مصنع، خاصة في قطاع غزة، سيصنف هذا الموضوع على انـه            

  .  المعيق الرئيسي
- يتم عادة نقل الحصمة والرمل والحجارة بين إسرائيل وغزة على معبر صوفا الواقعة على الطرف الجنوبي من حدود غـزة  6
على الحدود الشمالية   (بالرغم من أن إسرائيل قامت ببناء مرفق كبير لمرور الناس بين غزة وإسرائيل على معبر ايريز                 . ئيلإسرا
، فقد استمر إغالق هذا الممر لمدة قاربت العام أمام الجميع باستثناء األفراد الـدوليين، ومـسؤولي الحكومـة ذوي       )إسرائيل-غزة

ن رجال األعمال والتجار الذين حصلوا على تصاريح خاصة من الحكومة اإلسرائيلية والذين يـتم               المناصب العليا، وعدد محدود م    
وقد تم نقل الصالحيات في رفح الواقعة بين جنوبي غزة ومـصر إلـى              . تنسيق سفرهم مسبقا مع السلطات العسكرية على الممر       

وبخالف المعبر بين الضفة الغربية وقطـاع       . ٢٠٠٥ام  السيطرة الفلسطينية مع وجود طرف ثالث للمراقبة في تشرين ثاني من ع           
لكن عمليا قامـت    . غزة وإسرائيل، ال يوجد أحكام في اتفاقية المعابر تنص على السماح إلسرائيل بإغالق المعبر بين غزة ومصر                

  .     بإمالء فتح وإغالق معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة و مصر٢٠٠٦إسرائيل منذ حزيران 
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 شـاحنة فـي     ١٥٠الستمرار تشغيل المحطة الحدودية والى رفع عدد شاحنات التصدير اليومية من غزة إلى              
، واقع الحال يـشير     ٢٠٠٦ شاحنة بحلول أواخر     ٤٠٠ ولتصل إلى    ٢٠٠٦الثاني من عام    اليوم بحلول كانون    
ولغاية أواخر شهر كانون الثاني، ارتفع المعدل إلى        . ٢٠٠٦ شاحنة في اليوم في العام       ٢٠إلى مرور ما معدله     

اتفاقية المعـابر   من الرقم الذي تم االلتزام به في إطار         % ١١، لكن يبقى الرقم في إطار       7 شاحنة في اليوم   ٤٦
 ). ٢انظر الرسم البياني رقم (

معدل حركة الشاحنات على معبر كارني : منذ عام  1994 
لغاية الوقت الحاضر
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 لقد بدأت العديد من اإلجراءات والكثير من تصاميم البنى التحتية على معبر كارني من زاويـة أمنيـة أو                    -٧

لكن يبدو أن بعض هذه الممارسات واإلجراءات تحصل تحديـدا          . 8كاستجابة إلى تهديدات محددة على المعبر     
وقد كتب البنك الدولي وآخـرون      . جز غير خاضعة للتعرفة من أجل الحد من التجارة        كشكل من أشكال الحوا   

العديد من األوراق حول عمل معبر كارني حيث توثق هذه األوراق االغالقات المتكررة والمطولة والتـصميم      
عالن عن   واالستخدام غير الفعال للمعدات الموجودة باإلضافة إلى نقص في معايير الخدمات وغياب اإل             ئالسي

وقد عمل المنسق األمني األمريكي بشكل نـشط        . 9اإلجراءات والرسوم وعدم تلبية أهداف األداء المتفق عليها       
، لكن القضايا الرئيـسية المتعلقـة بالعمليـات         10لمعالجة مكامن القلق األمني اإلسرائيلي في موضوع المعبر       

نتيجة كانت أن المعبر يعاني من تكاليف إضافية        وال. واإلجراءات على معبر كارني لم يحدث عليها أي تغيير        
إضافة إلى ذلك، وكما هو متوقع فعندما ال        . وعملية معالجة المعلومات غير فعالة وهناك نقص في المصداقية        

يتم تلبية الطلب وفي ظل عدم وجود بديل لحركة تنقل البضائع لمجمل السكان في غزة، أصبح معبر كـارني                   
كبير مع وجود دفعات لنقل البضائع من والى الجانب اإلسرائيلي من الحدود بقيمـة              جاذبا لفساد على مستوى     

ويحول هذا الفساد المعبر إلى موقع      .  دوالر أمريكي لكل شاحنة    ٦،٠٠٠ دوالر أمريكي و   ٢،٠٠٠تتراوح بين   
  . غير آمن بشكل متزايد

 
أنظر إلـى الموقـع   . ليومية لتدفق التجارة عبر معبر كارني توفره مؤسسة بالتريد في إطار منحة من قبل البنك الدولي الرقابة ا 7

   org.paltrade.wwwااللكتروني لمؤسسة بالتريد لمزيد من المعلومات 
 عندما قلم مسلحون بالوصول إلى الجدار مـن الجانـب   ٢٠٠٥اني من عام  تعرض المعبر إلى هجوم مميت واحد في كانون الث 8

الفلسطيني واستخدموا متفجرات إلحداث ثغرة في الجدار مما تسبب بقتل عدة عمال على الجانب اإلسرائيلي وقتل المسلحون مـن                   
 معبر كارني من خالل اختبـائهم       وكانت هناك أيضا حادثة أخرى حيث استطاع مسلحون أن يمروا عبر          . قبل الجنود اإلسرائيليين  

  . في حاوية فارغة ووصلوا إلى ميناء أشدود حيث قتلوا هناك عدداً من العمال
  .    أنظر الموقع االلكتروني للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة لمزيد من المعلومات 9

 بسبب مسائل أمنية على الجانب الفلسطيني من الحدود بما  ادعت الحكومة اإلسرائيلية أنها ال تستطيع إبقاء معبر كارني مفتوحا 10
ولذلك عمل المنسق األمني األمريكي مع الحكومة الفلسطينية في موضوع التحسينات           . المشتبه بها ونشاطات أخرى   األنفاق  يتضمن  

  .العبور من غزةالمادية وتحسين اإلجراءات وفي مجال إدارة تقنيات المخاطر المتعلقة باألشخاص الذين يسمح لهم ب
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يون تحديات وتكاليف إضافية في      وبمعزل عن المشاكل الموجودة على المعبر، يواجه المصدرون الفلسطين         -٨

وألن التجار والشركات الفلسطينية تواجه مشاكل كبيرة لدى محاولة الوصول إلى           . نقل بضائعهم عبر إسرائيل   
إسرائيل أو الموانئ اإلسرائيلية بشكل مباشر فإنهم يضطرون إلى التوجه إلـى وسـطاء ومـزودي خـدمات                 

في الماضي ربما كانت هذه العالقات ايجابيـة مـن ناحيـة            . إسرائيليين لتسهيل حركة الواردات والصادرات    
توسيع التجارة اإلسرائيلية والفلسطينية لكنها اآلن أوقعت االقتصاد الفلسطيني إلى حد كبير ليـصبح عرضـة                
لتغييرات في السياسات اإلسرائيلية ونظام الحدود وبدون التنوع الضروري للمنافسة فـي النظـام التجـاري                

فالتغييرات األخيرة التي أدخلت على ميناء أشدود على سبيل المثال تنص على أن البـضائع               . ثالعالمي الحدي 
 ساعة وتعتبر هذه اإلعاقة كافية فـي كثيـر مـن            ٤٨اآلتية من األراضي الفلسطينية ستبقى في الميناء لمدة         

منـع الـشحنات الجويـة      وت.  مما يسبب بأن تبقى في الميناء لعدة أيام إضافية         –األحيان لتفويت رحلة بحرية     
للبضائع القادمة من الضفة الغربية وقطاع غزة من وضعها في الخطوط الجوية للمسافرين لتنطلق من مطـار                 
بن غوريون مما يحد من القدرات المتوفرة ووفرة الخدمات لبضائع ذات قيمة عالية معتمدة بشكل كبير علـى                  

يم المناخ االستثماري ال تتمتع الـشركات الفلـسطينية         إضافة إلى ذلك، وكما ذكر في تقرير تقي       . عامل الوقت 
وبالمعدل، فان مصنعا أو    . بكثير من الطمأنينة والتأكيد على التخليص الجمركي للبضائع المستوردة في الميناء          

شركة في الضفة الغربية تحتاج إلى عشرة أيام تقريبا للتخليص الجمركي والى ثالثين يوما لمصنع في قطـاع                  
تحتاج إلى ما يقرب من ثالثين يوما للبضائع الواجب إيصالها إلى الضفة الغربية والى ستين يوما                غزة وربما   

وبالمقارنة يتم تخليص البضائع المستوردة من قبل الـشركات اإلسـرائيلية           . إليصال البضائع إلى قطاع غزة    
شاّت التجارية الفلسطينية وفي ظل هذه الدرجة من الغموض وعدم اليقين يفرض على المن. خالل يوم أو يومين

  . إبقاء كميات كبيرة من المدخالت المستوردة جاهزة ومتوفرة مما يجعل المنتج النهائي أكثر تكلفة وأقل منافسة
  
 وبقدر الصعوبات المتعلقة بنظام الحدود تواجه الشركات الفلسطينية تغييرات على صعيد األسـواق التـي                -٩

وكما تم شرحه بإسهاب في تقييم المناخ االسـتثماري، إن          .  الفلسطينية تؤثر بشكل سلبي على أداء الصادرات     
التجارة الفلسطينية مرتبطة بشكل كبير مع االقتصاد اإلسرائيلي خالل األربعين عاما الماضية حيث تطـورت               
 المصانع الفلسطينية من خالل بضائع معتمدة على العمالة إلى حد كبير وذات قيمة مضافة متدنية كانت تبـاع                 

لكن عندما تطور االقتصاد اإلسـرائيلي وحـين        . في ما كان يعرف بسوق المستهلك اإلسرائيلي شديد الحماية        
انتقل المنتجون اإلسرائيليون إلى إنتاج بضائع وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى، اضطرت إسرائيل إلى إنقاص               

وبذلك جاء التنـاقص    . يمة العالية مستوى الحماية إلى سوقها المحلي من أجل كسب أسواق لصادراتها ذات الق           
في الحماية ليعني أن البضائع الفلسطينية التي كانت تتمتع بسوق محمي في إسرائيل والضفة الغربية وقطـاع                 

. غزة أصبحت تواجه منافسة من دول أخرى مثل تركيا، والصين وفيتنام التي تنتج بضائع مشابهة بتكلفة أقل                
فلسطين منها في إسرائيل بسبب األجور الفلسطينية األقل إلى حد كبير، إال            في حين أن تكاليف اإلنتاج أقل في        

  .                 أن األجور الفلسطينية عالية جدا أمام المنافسة العالمية في مجال المالبس واألحذية ذات األسعار المتدنية
  
 ففي حين ستستمر الدول التـي تتمتـع   . لكن الميزة التنافسية لم تعد تعتمد فقط على اإلنتاج بتكلفة متدنية          -١٠

بتكاليف عمالة متدنية باستدراج عمليات تصنيع بالوكالة، إال أن التكاليف المتدنية ال تستطيع لوحدها أن تحافظ                
وبشكل متزايد وتحديدا بالنسبة الى البضائع ذات القيمـة األعلـى، يـتم             . على األسواق في االقتصاد العالمي    

يزودون البضائع بأسلوب ذو مصداقية وضمن      لتوقع، فالمصدرون الناجحون هم الذين      التركيز على إمكانيات ا   
وينطبق ذلك تحديدا على المنتجين الصغار الذين يضطرون الى المنافسة في األسواق المحدودة             . توقيت مالئم 

اء في وجـه    اإلقليمية من خالل توفير منتج ذا جودة وخدمة أفضل الى المشترين لكي يستطيعوا الصمود والبق              
  . المنتجين الكبار في الصين والهند

  
 تعتبر عملية تزويد البضائع أو الخدمات بشكل موثوق وضمن الوقت المحدد أمرا هاما لنوع المنتجـات                 -١١

فالملبوسات التي تباع الـى المتـاجر الكبيـرة وسلـسلة           . التي يمكن إنتاجها في الضفة الغربية وقطاع غزة       
في الوقـت   "عمليات نقل ولوجيستيات تجارية موثوقة لتزويد المنتجات أو البضائع          الموزعين الوطنية تتطلب    

متواصلة من أجل   " عملية تبريد "ومن ناحية الفواكه والخضار الطازجة فانه يتوجب نقلها من خالل           ". المناسب
ب والزهور الطازجة فاألعشا. الوصول الى المعيار المطلوب للمنتج ذات القيمة العالية التابع لالتحاد األوروبي

والتي تم تصديرها بشكل ناجح من الضفة الغربية وإسرائيل في الماضي تعتبر من المنتجات األكثر حـساسية                 
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من ناحية إيصالها في الوقت المناسب حيث يجب أن تصل الى أسواقها من مخازن التغليف خـالل يـوم أو                    
اث مزيدا من الضغوط لتلبية وإيصال منتجـاتهم        ويواجه المنتجون للصادرات األقل حساسية مثل األث      . يومين

ففي أسواق التصدير عالية المنافسة يتوقـع أن  . خالل فترات زمنية محددة من أجل اللحاق بالمنافسين الدوليين        
ويـدفع  . 11%٩٥عـن   ) إيصال المنتج في الوقت المناسب وفـي حالـة جيـدة          (تزيد مستويات تلبية الطلب     

  . ة على التسليم المتأخر أو الشحنات التالفةالمصدرون أثمانا باهظة كعقوب
  
 ومن أجل تلبية طلب تسليم المنتج بشكل أكثر ثقة وفي فترة أسرع، يتوجب علـى المـصدرين تطـوير     -١٢

سالسل تزويد بديلة واستخدام مسارات تجارية متعددة من أجل تلبية مختلف المتطلبات من المشترين من ناحية                
ف االعتيادية يستفيد المصدرون من المسارات األكثر فعالية واألقل تكلفة من أجل            وفي الظرو . التكلفة والوقت 

تزويد المنتج ضمن البرنامج الزمني االعتيادي لكنهم مستعدون أيضا تحمل تكاليف أعلى ومسارات أسرع في               
. ت الشحن بعض األحيان عند وجود إعاقات غير متوقعة في اإلنتاج أو أحداث أخرى قد تؤدي إلى تفويت أوقا                

ويعتبر ذلك ضروريا بالنسبة إلى استيراد المدخالت الضرورية إلنتاج الصادرات باإلضافة إلى شحن المنـتج               
وقد كان موضوع تطوير مسارات بديلة قضية هامة في الدول المحاطة باليابسة من كافة األطراف أو                . النهائي

ردات بسبب تطورات معينة في دول مجاورة أو        التي ال يوجد لديها موانئ حيث يسهل إعاقة الصادرات والوا         
وفي حالة الضفة الغربية وقطاع غزة فان كافـة هـذه           . بسبب تصرفات السلطات الحدودية الوطنية المختلفة     

  .المشاكل جدية
  
غير  يوجد أسواق محتملة مربحة      ، وفي حال استطاع المنتجون الفلسطينيون ضمان الوصول إلى زبائنهم         -١٣

 و قـدرة    بترتيبات تجارية كريمـة مـع االتحـاد األوروبـي         ع الضفة الغربية وقطاع غزة      تمت إن. إسرائيل
على البيع بشكل مباشر إلى     تهم   قدر  سيعزز من  "قواعد المنشأ  "بأنظمةخاصة  تحسينات  الفلسطينيين على عمل    

ينية بحريـة العبـور     تتمتع البضائع الفلسط  الحرة  منطقة التجارة العربية     اتفاقية   إطارففي  . الزبائن في أوروبا  
مركز بيـريس ومؤسـسة بالتريـد،       أعدها  وطبقا لدراسة حديثة    . بدون رسوم جمركية إلى هذا السوق الناشئ      

 ويتوقع أن تصل إلى     ٢٠٠٥ مليار دوالر أمريكي في عام       ١٧٠في تلك المنطقة إلى     وصلت واردات البضائع    
تمر بشكل شـبه كامـل عبـر        ة الفلسطينية   وبما أن التجار  . ٢٠١٥12 مليار دوالر أمريكي بحلول عام       ٥٠٠

لكن بوجود مسارات تجارية    . إسرائيل، لم يتمكن المصدرون الفلسطينيون من استغالل هذا السوق بشكل كاف          
 يسمح   جيد بحيث  أن تكون في وضع    ، بدءا بالبضائع مثل المحاصيل واألثاث     ،بديلة يمكن للمنتجات الفلسطينية   
  . والمربحلها باختراق هذا السوق الناشئ 

  
فقـدان  ) ٢غياب اليقين والفعالية في نقل البضائع عبر الحدود مع إسـرائيل            )١: ولألسباب الثالثة اآلتية   -١٤

 أعلى   في الضفة الغربية و قطاع غزة      نتاجاإل تكلفة   حيثبعض األسواق اإلسرائيلية إلى واردات أكثر تنافسية        
 كمـا    وفي حالة جيدة   المنتجات في الوقت المناسب    ى تزويد الحاجة ال ) ٣نسبيا مقارنة بالدول النامية األخرى      
طرق جديدة للقيام   إلى البحث عن    ، تحتاج المصانع والشركات الفلسطينية      تتطلب المنافسة في االقتصاد العالمي    

تطلب االنتقال إلى إنتاج بضائع وخدمات ذات قيمـة أعلـى وضـرورة             ت  كل هذه األسباب   .بأعمالها التجارية 
الناتجـة عـن وجـود وسـيط،        و  العالية األسواق النهائية بشكل مباشر من أجل تجنب التكاليف       الوصول إلى   

طرق لتلبية التزامات العقود التجارية من ناحية تزويد وإيصال         باإلضافة إلى ضمان حصول المصدرين على       
ضفة الغربيـة    يتوجب على ال   ، ذلك  تحقيق ومن أجل . المنتج في الوقت المحدد على أساس السعر المتفق عليه        

وقطاع غزة أن تتمتع بمعابر تجارية تنافسية وموثوقة تستطيع أن توفر حرية وصول مباشـر إلـى أسـواقها       
  . التقليدية والجديدة

  
  

II معابر المصريةلوجيستيات واألداء التجاري باستخدام الال  
                                                 

التشبيه األقرب لهذا الوضع يتمثل .  يصعب في بعض األحيان وضع تبعات التباينات في األداء في التجارة في نصابها الصحيح 11
ومن الـصعب   . يقدم الوجبة  في مطعم يقوم بتقديم الوجبة في فترة زمنية تتراوح بين عشرة دقائق وساعتين وفي بعض األحيان ال                

في حال لم يتمكن المصدر أن يعطي تأكيد حول وقت التسليم سيطلب من المـورد أن                . ى مطعم كهذا عامال ومفتوحا    التوقع أن يبق  
  . يقبل بهذا المقترح المفتوح

  .  من قبل مركز بيريس للسالم ومؤسسة بالتريد٢٠٠٦كانون أول " القدرات غير المستغلة" أنظر  12
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اتفاقيـة  وكمـا نـصت      ن قطاع غزة  عاالنفصال اإلسرائيلية   عملية  بعد  ،  ٢٠٠٥  للعام في تشرين ثاني   -١٥

 غزة ومصر إلى السلطة الفلسطينية مع وجود طـرف           قطاع بين جنوب  معبر رفح تشغيل   تم تحويل    ،المعابر
 باإلضافة إلى الفحص والتدقيق عبر تشغيل كاميرات الدائرة          ببعثة المراقبين من االتحاد األوروبي     ثالث ممثالً 

قد كانت تجربة رفح كمعبر حدودي للمسافرين ايجابية جدا إلى          ل. التلفزيونية المغلقة من قبل األمن اإلسرائيلي     
أن تم تشويشها بسبب قيام مسلحين فلسطينيين باختطاف جندي إسرائيلي قرب الحدود مـع غـزة ممـا أدى                   

شكل أداء المعبر تحـسنا كبيـرا       أما في الفترة ما قبل اإلغالق،       . بالحكومة اإلسرائيلية إلى إغالق معبر رفح     
 كان هنالك تنسيق مناسب بين الجمارك     ف. 13 الفترة التي كان المعبر فيها تحت السيطرة اإلسرائيلية        بالمقارنة مع 

 ونجحت قوات األمن الفلسطينية المتواجدة على المعبر ودائرة الجمارك التابعة للـسلطة             الفلسطينية والمصرية 
البـضائع الموجـودة فـي حقائـب         الذي يزود بالمعلومات عن   الفلسطينية بإدخال نظام الجمارك االلكتروني      

من االتحاد  وقد ضمن وجود المراقبين     . 14) التابع لألمم المتحدة   ++ASYCUDAباستخدام نظام   (المسافرين  
  على معبر أبو سـالم      الدائرة التلفزيونية المغلقة المشغلة من قبل أجهزة األمن اإلسرائيلية         األوروبي وكاميرات 

حـول أمـن    جل تهدئة مكامن القلق اإلسرائيلية والفلسطينية الشرعية        تشغيل المعبر بشكل مناسب وآمن من أ      
وحقائب السفر وتلبية كافة    ومن ناحية أداء تفتيش دقيق وفعال للمسافرين        . المعبر والبضائع واألفراد العابرين   

  . 15معبر رفح يصنف من أفضل المعابر للمسافرينإن المطالب قال الخبراء 
  
ئي نقطة البداية الطبيعية لتطوير معبر تجاري جديـد عبـر رفـح للـصادرات                النجاح المبد   هذا  يوفر -١٦

  : الفلسطينية لألسباب الرئيسية التالية
  

االتفاقيات السياسية التي تركز على توسيع معبر رفح من مجرد معبر للمسافرين إلـى معبـر للمـسافرين                  * 
 منذ شهر تشرين    أي(للصادرات بشكل فوري      المعبر استخداماتفاقية المعابر   ؤمن  تو. موجودة ومقرة والبضائع  

 منذ شهر كـانون أول      أي(ويسمح الستخدام المعبر للواردات بعد تقييم تشغيل المعبر لمدة عام           ،  )٢٠٠٥ثاني  
بين دول الجامعـة    ) الترانزيت( توفر اتفاقية تنظيم النقل بالعبور       ومن ناحية نقل البضائع عبر مصر     . )٢٠٠٦

ة البضائع الفلسطينية غير خاضعة للرسوم عبر مصر نحـو الـشحن مـن مـوانئ                العربية نقطة بداية لحرك   
   . يةومطارات مصر

  
. قيد جمركي إلى الـدول الثالثـة      ضمن  يمكن عبورها   يمكن البدء في توجه مرحلي بدءا بالصادرات التي         * 

. بروتوكول باريسولن يكون لها تبعات على وستسير هذه الحركة بمعزل عن أية قضايا أمنية تتعلق بإسرائيل 
ضمن إجـراءات بـسيطة نـسبيا    ومصر ويمكن ترتيب الحركة بشكل مباشر بين الضفة الغربية وقطاع غزة   

وقد أعربت بعثة المراقبين التابعة لالتحاد األوروبي على        . لضمان عدم وجود تسريب إلى االقتصاد المصري      
ولدى إقرار ووضع هذه   . مرور البضائع شمل  تعن استعدادها لتوسيع عمليات المراقبة الخاصة بها ل       معبر رفح   

مسار الترانزيت بشكل منظم إلى حد ما يمكن توسـيع هـذه الترتيبـات               تشغيل لدىاإلجراءات موقع التنفيذ و   
     . لتحسين الفعالية ومن ثم السماح بمرور الواردات

  
 مصر عند مـصب قنـاة       إن المعبر التجاري من رفح إلى موانئ      فوكما سيتم شرحه في الفقرات الالحقة،       * 

 الدولي وعبر خليج العقبـة إلـى دول          القاهرة الى مطار و) محطة حاويات الشحن الجديدة   يشمل  بما  (السويس  
 من ناحية الوقت واألداء والتكلفة للوصول إلـى      للمصدرين الفلسطينيين  الخليج يوفر عمليات لوجيستية تنافسية    

  .   األسواق الرئيسية
  

                                                 
، عرف معبر رفح باالغالقات المرتبطة بـدواع أمنيـة وبـالطوابير    ٢٠٠٥أيلول / قبل االنسحاب اإلسرائيلي من غزة في آب 13

وقد أدى ذلك إلى فترات انتظار طويلة عندما اضـطر مئـات            . الطويلة وبضعف حالة االتصاالت والتنسيق مع الجانب المصري       
ومنذ تـسلم الـسلطة الفلـسطينية    .  إلى غزةالفلسطينيين العالقين على الجانب المصري إلى االنتظار أليام وأسابيع للعبور والعودة  

  .   السيطرة عليه أصبح معبر رفح مفتوحا وأصبحت ساعات العمل به منتظمة ووفر قدرات لعبور كافة المسافرين
  .  دولة في العالم٨٠ يتم استخدامه حاليا في أكثر من  14
اقات ضئيلة ولبى المعبر في السابق المطالب بـشكل         من المسافرين العابرين معبر رفح وتعتبر اإلع      % ١٠٠ يتم فحص وتدقيق     15

  . كامل
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المسار التجاري عبر مصر مزايا على المديين القصير والبعيد بالنسبة          تطوير  عملية  ويتوقع أيضا أن توفر     * 
على المدى القصير سيكون هناك تزايد في الطلب على الـشاحنات وخـدمات نقـل               ف. إلى االقتصاد المصري  

في حين ستكون أحجام الصادرات المبدئية ضـئيلة نـسبيا لكنهـا            . ولوجيستيات أخرى لخدمة شحنات العبور    
وخـالل عمليـة تطـوير     . ستنمو تدريجيا ليتم استكمالها بأحجام واردات أكبر بكثير لضخها إلى اقتصاد غزة           

ويتوقع أن يؤدي ذلـك     . المعبر التجاري ستولد النشاطات التجارية نشاطات اقتصادية تكميلية في شمالي سيناء          
أخـرى   ونشاطات تحويليـة     ةج مشترك إلى حجم كبير من التجارة الثنائية مما سيؤدي بدوره إلى نشاطات إنتا           

    .  على المعبر
  

لن يستبعد هذا النشاط مبادرات أخرى للتعامل مع القيود المفروضة على حركة التنقل، بما يتضمن الجهود                * 
. عبر إسرائيل باإلضافة إلى القيود الداخلية والخارجية في الضفة الغربية         /المبذولة حاليا لتحسين المسارات إلى    

يمكن تبنيه لفتح معابر أخـرى       اًكس من ذلك، ففي حال نجاح هذه التجربة سيوفر معبر رفح نموذج           وعلى الع 
  . ةالذي يعتبر ضروريا لنمو االقتصاد في الضفة الغربيو من الضفة الغربية يأردن-بما فيه مسار فلسطيني

  
 
 
 

  اً، وجواً، بحربراً: نظام النقل التجاري
  
البضائع بسرعة وعلـى نحـو موثـوق    نقل والنمو على المقدرة في ستمرار  تعتمد قابلية معبر رفح لال     – ١٧

البوابة المالئمة بدرجـة    المعبر أو    اختياروسيعتمد  . المصريةمعابر  وبتكلفة منخفضة ما بين غزة ومختلف ال      
النقل  نماذج ١ويقدم الجدول رقم . الضرورية إليصالهاكبيرة على نوع السلعة واألهمية النسبية للوقت والتكلفة 

  . من غزة عبر مصرالمصدرة  للمنتجاتوالبوابات التي من المرجح أن تستخدم 
  

  النقلنماذج : نظام النقل التجاري/ ١الجدول رقم 
  

  الجو  البحر  البر   للتصديرالمنتج
    √ √  البرتقال

 √    √  التوت األرضي
    √ √  البندورة
 √      األعشاب
  √      القرنفل
  √  √    المالبس
    √ √  األثاث

    √    البضائع الجلدية
  
الى الموانىء المصرية عند مـصب قنـاة        ) ا: البضائع عبر كل طريق   نقل   كيفية   ١ يظهر الشكل رقم     – ١٨

المرور إلى خليج العقبة وو) ٣في منطقة العريش، محلي الطار والى الم(إلى مطار القاهرة الدولي ) ٢السويس 
  .دول الخليجفي األخيرة إلى وجهاتها 

  
  البديلةمسارات ال: ١قم الشكل ر
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ويتكون الطريق  . ةمواصالت جيد حلقة  رفح عبر سيناء الى القاهرة      ن  توفر الطريق م  :  شبكات الطرق  - ١٩

ت مع حركـة مواصـال    بعض المقاطع األوسع    مع  ) مسربين في كل اتجاه   (من أربعة مسارب    بشكل أساسي   
على طول هذه الطريق ويمكن نسبيا يل من البلدات وهناك القل. نسبيا إلى حين وصوله لضواحي القاهرةضئيلة 

 كلم في الساعة باستثناء الكيلومترات األخيرة التي تقترب من المطار الدولي عند             ٨٠للشاحنات السير بسرعة    
. والطريق ما بين رفح وقناة السويس هي جديدة نسبيا ومجمل طولها بحالـة جيـدة              . الطرف الشرقي للقاهرة  

لوقـت التحميـل، فـيمكن      بما يسمح أيضا    منطق،  تدخل في حدود ال   لى الميناء والمطار    وطالما أن المسافة ا   
والمسافات أوقات السفر   . وم واحد خالل ي المطار  /للشاحنة من مصر حمل شحنة في رفح وتسليمها إلى الميناء         

  . ٢في الجدول رقم جودة موالتوضيحية 

  دوديمسافات الطرق واألوقات من معبر رفح الح: ٢الجدول رقم 
  الميناء  

محطة حاويات (
  )الشحن الجديدة

  المطار
مطار القاهرة (

  )الدولي

 اإلماراتالى   نويبع
  العربية المتحدة

  ٣٥٠  ٣٥٥  ٢٣٥  )كلم(المسافة 
  )تقريبا(

٣٠٠٠  
  )تقريبا(

الزمن التقريبـي   
  )أيام( ٥ - ٤  ٦ – ٥  ٨ – ٦  ٤ – ٣  )ساعات(

  تقديرات طاقم البنك الدولي: المصدر
  
الركـاب  ب على متن طائرات خاصـة    قدرة كبيرة للشحن    ب مطار القاهرة الدولي  يتمتع   :ابط الجوية الرو – ٢٠

ن على العمل فـي     ان قادر افلديه مدرج . الفلسطينية) الترانزيت(العبور   تجارة   والبضائع مما يسهل تعامله مع    
 ألف ٢٠٠ تقريباسافر و  ماليين م  ١٠فيه حاليا حوالي    مسافرين  ويبلغ مستوى حركة ال   . جميع الظروف الجوية  

الـذي مـن    و،  أبيبيساوي تقريبا حركة السير في مطار بن غوريون في تل           هو  طن من الشحن في العام، و     
وإضافة إلى ذلك، لدى مطار القاهرة محطة جديدة للشحن قيد البنـاء            . خالله يجري الشحن الجوي الفلسطيني    

وهناك رابـط جيـد مـع       . لنمو في الشحن الجوي   المجال ل بما يفسح    القطاع الخاص     قبل  من اسيجري تشغيله 
وأخيرا يمكن التوقع بأن ال     . األسواق الخليجية وبشكل متكرر إلى    وصول مباشر   حرية  أوروبا واألهم من ذلك     

  . يكون هناك منع في نقل الشحن الفلسطيني في طائرات الركاب من القاهرة كما هو الحال في تل أبيب
  
، ولـه   يتم استخدام هذا المطار بشكل نـادر      .  كلم من رفح   ٤٠ على بعد     يقع مطار صغير في العريش     – ٢١

كانت شركة  فقد  وفي حين ال يوجد فيه تشغيل منتظم،        .  متر وهناك محطة ركاب صغيرة     ٣٠٠٠مدرج بطول   
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العمل في مطار غزة من قبـل        إيقافتم   أنالطيران الفلسطينية تستخدم ذلك المطار للرحالت إلى األردن بعد          
وبإمكان مطار العريش التعامل مع عمليـات الـشحن الجـوي           .  خالل االنتفاضة الثانية   اإلسرائيليةالحكومة  

مـن  المجمعة   للشحنات الكبيرة    ؛ فعلى سبيل المثال، يمكن استخدامه      ذلك  تطلبت ظروف السوق   إذاالمستأجرة  
  .ستئجار رحالتال الترتيبيمكن حيث التوت األرضي للبيع في أسواق الخليج 

  
وتعمـل  . عمليات مينائهـا  من ناحية جودة    ملموسة   في السنوات األخيرة قامت مصر بخطوات        :البحر – ٢٢

عند الطرف الشمالي لقناة السويس كمحاور للنقل من سفينة ألخرى لجميـع خطـوط             الشحن  محطات حاويات   
لمحطات نقطـة   وعلى وجه الخصوص، توفر هذه ا     . واآلسيويةالشحن التي تخدم التجارة األوروبية والخليجية       

  .  وآسياأوروبا الرئيسي ما بين شحن خدمات ال خطومن شرقي المتوسط الى/الىتنتقل النقل للحاويات التي 
  
 من قبل القطـاع الخـاص وتقـدم         هاليتشغ  هي أحدث محطة حيث يتم     محطة حاويات الشحن الجديدة    – ٢٣

 يوجد لهذه المحطـة وحاليا  . Maersk and CMA-CGM أكبر ثالثة خطوط حاويات،  الثنتين منخدماتها
ومع انه يعمل ألكثر من عام، غير انه        .  الشحنات إلدارةحديثه   هكتار ومعدات    ٨٠ ته مراس ومخزن سع   ةأربع

 –وحدة شحن    مليون   ٢,٥لتعامل مع    في العام وسيكون له قدرة ل      - 16TEU - حدة شحن تجاوز عتبة مليون و   
TEU-       ة  كرار رحالت   وهكذا، فهو يوفر قدرة متفوقة وت     . في العام في إطار خطط التوسع الحاليةالـى  بحري

  .أوروبا والخليج واألسواق اآلسيوية
  

  أداء اللوجستيات والتكلفة
  
 اإلسرائيلية توفر البوابات المصرية خدمة تنافسية مقارنة مع الموانىء والمطارات           ، وكما وصف أعاله   – ٢٤

 كانـت   إذاومع هذا، فمن المهم أيضا تحديد فيمـا         . ءةوالكفاالخدمة  جودة   و  مع أسواق أخرى   من حيث الربط  
بـة لتلبيـة احتياجـات    والطرق عبر رفح توفر بديال تنافسيا من حيث الزمن للسوق، التكلفة والجـدارة المطل    

النسبة للصادرات الزراعية القابلة للتلف السريع، سيكون من المهم أن يوفر معبر التجارة             فب. القتصاد العالمي ا
للبضائع التي تصدر حاليا    بالنسبة   األهمية النسبية لهذه العوامل      ن ع ٣الجدول رقم   يتحدث  و. آمنةد  سلسلة تبري 
  . من غزة

  متطلبات خدمة اللوجستيات: ٣الجدول رقم 

   للتصديرالمنتج
المطلوب الوقت 

  تكلفة النقل  للتسويق
  ضبط الحرارة

على الحفاظ (
  )التبريدسلسلة 

  ثقة المصدر

  √ √ √√ √  البرتقال

  √√  √√  √  √√  التوت األرضي

  √√  √√  √√  √  البندورة

  √√√  √√√    √√√  األعشاب

    √ √√  √  القرنفل

 √√  ال ينطبق  √  √√  المالبس
  √  ال ينطبق  √√  √  األثاث

  √  ال ينطبق  √√  √  البضائع الجلدية
  

ابات مصر  وبفمع أن المسافة ما بين غزة الى        ،  ٤ كما هو موضح في الجدول رقم        : الوقت الى الميناء   - ٢٥
هي اكبر بكثير من المسافة إلى ميناء أشدود أو إلى مطار تل أبيب، من المرجح أن يكون المرور عبر مصر                    

                                                 
16  TEU قدما مع الوحدات المعادلة٢٠ يعادل – هو المقياس المعياري للشحن .  
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 تكاليف العمالـة الرخيـصة      بسببمساو أو أقل تكلفة وهذا ناجم عن التكلفة األقل للنقل بالشاحنات المصرية             
 لنقـل   اإلسرائيلية من قبل الحكومة     اإلسرائيلية المخولة  حنالعدد المحدود لشركات الش    ونتيجة   واألكثر تنافسية 

ـ   معبـر    التقديرات بـأن     شيرجدير بالذكر أنه في الوقت الراهن ت      الو.  كارني  والى البضائع من  وفر يرفـح س
 حاليا  التي تصل وكارني من حيث التكاليف وبضمنها الدفعات غير الرسمية         بالمقارنة مع معبر    هائلة  ادخارات  
معبر على  وستكلف الرحلة المشابهة    .  كلم إلى ميناء أشدود    ٤٠بمسافة  لرحلة  $ ٦٠٠٠ الى   $٢٠٠٠في حدود   

ومع هذا وطالما أن تكلفة كارني قد تضخمت من         . 17محطة حاويات الشحن الجديدة   من رفح الى    $ ٤٥٠رفح  
، فمن المهم جـدا     للنجاح عملياً لغرض تقييم قابلية معبر رفح      وخالل المستويات العالية للدفعات غير الرسمية،       

وعلى المدى البعيد، . الستخدام كال الطرق التجارية) أي بدون الدفعات غير الرسمية(اعتبار التكاليف المتوقعة    
  . اً تنافسياًالطريق عبر رفح خيارسيبقى  الدفعات غير الرسمية بشكل كبير، حتى لو تم تخفيض

 
  أسعار الشحن الدالة على النقل البري: ٤الجدول رقم 

غرب /  شرق –رفح    مطار القاهرة–رفح   الطريق
  سعيد

   أشدود–كارني 

  محور العجلة الثابت  الحاويات البحرية  شاحنات التبريد  المركبة
  )٢٠ – ٢ (٤٠  )٢٠ – ٢ (٤٠   طنا١٠ – ٥  الشحن

بالــدوالر (الــسعر 
  ) األمريكي

  *$٤٥٠  $٤٥٠  للشاحنة/ $ ٥٠٠

 في   التي يتم دفعها    الدخول والرسوم األخرى غير الرسمية     أولوية باستثناء الرسوم المرتبطة بالحصول على    *
  $٦٠٠٠ – ٢٠٠٠كارني والتي تقدر حاليا عند حوالي 

  )تقديرات البنك الدوليالى استنادا (
  
والتي يمكن أن تفسد بـسرعة، يـشكل        ذات القيمة العالية     بالنسبة للبضائع الزراعية     : الوقت الى السوق   -٢٦

 وبـدون ذلـك تفقـد       ،ىأهمية كبر   في معظم الحاالت   التبريدوالمحافظة على سلسلة    الوصول للسوق بسرعة    
في  زهورولقد ثبت أن ذلك يشكل أحد أكبر المشاكل لمزارعي التوت األرضي وال           . البضائع الكثير من قيمتها   

 مـرور ومع عدم وجود قدرة لضمان      . لعبور معبر كارني  الالزم  وقت  الغزة بخاصة مع انعدام وضوح      قطاع  
  كوسـيط  اإلسرائيلية، يعتمد المنتجون الفلسطينيون بشكل كامل على الشركات         إسرائيل خارجالبضائع للزبائن   
 أن اإلسـرائيليين  للوسـطاء ذه الترتيبات بالنـسبة     هخالل  ليس مستغربا   و.  وشحن بضائعهم  لتسويق وتغليف 

 أو اإلسـرائيليين المزودين  عندما يكون هناك إغراق في العرض من        من قطاع غزة    يرفضوا اخذ الصادرات    
فـي  ومع االفتقاد ألي بديل للصادرات، فهذا يترك المنتجـين          . عندما تكون األسعار اقل في األسواق النهائية      

يتطلب جداول    والذي كما أن الكساء باهظ الثمن    . تلف بسرعة تي يمكن أن    ت ال هماتلمنتجبدون سوق   قطاع غزة   
  .  التسليم في الوقت المحدد ضرورةحيث من  مماثلةيخلق تحديات زمنية للتسليم،

  
استخدام الـرحالت الجويـة     عبر  الشرق األوسط   /رابط جيد مع األسواق األوروبية والخليجية     بوجود   و – ٢٧

من العريش، يمكن لمعبر رفح التسليم عبـر  الرحالت من مطار القاهرة الدولي، أو خدمات استئجار        المجدولة  
 من حيث كل مـن الوقـت        ٥وكما هو موضح في الجدول رقم       . ن المواقع  يومين للكثير م   أويوم  خالل  الجو  

  مصر  توفر  لذلك وباإلضافة. والتكلفة، فان الخدمات عبر مصر يمكن مقارنتها مع تلك المتوفرة عبر إسرائيل           
  .خدمات مباشرة ألسواق الخليج

  
 
 

  *توضيحيةمقارنة الشحن الجوي، األسعار ال: ٥الجدول رقم 
  )ت البنك الدولياستنادا لتقديرا(

                                                 
إذا كانت تلـك  " ةالدفعات غيرا لرسمي"طريق عبر مصر، فمن الصعب مقارنة األسعار المتضمنة لـ حاليا  طالما انه ال يوجد  17

ولكن بالتعلم من الدروس في معبر كارني، سيكون من المهم التقليل من أي فرصـة               . الفلسطينية/ لمصرية  ستحدث على الحدود ا   
  .للفساد عبر نظام فعال وشفاف لحركة المرور كما هو موضح في القسم الثالث
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  القاهرة الدولي  بن غوريون   كليوغرامدوالر لكل
  $١,٤٠ – ١,٢٥  $١,٢٢ -$ ١,١٨  لندن
  $١,٧٠ – ١,٥٠  **ال ينطبق  دبي

  $٢,٢٠ – ١,٧٥  $٢,٠٠ -$ ١,٧٥  سنغافورة
شركات الـشحن   يجري التفاوض على التكاليف مع      حيث  فقط   لغرض التوضيح األسعار  : مالحظة* 
  ..الخ, المختارةمسارات كمية الشحن، والتعتمد على التي و

   غير ممكنةإسرائيلالرحالت المباشرة لبلدان الخليج من ** 
  

الـشحن البـري    منح   ذات الحساسية األقل من ناحية الوقت، ي       للمنتجات بالنسبة   : والبري ي النقل البحر  – ٢٨
، ٦في الجدول رقـم     ي الجدول   وكما هو موضح ف   . والبحري توفير كبير في التكلفة مقارنة مع الشحن الجوي        

وفر خيـارات تنافـسية     ي والطرق البرية الى الخليج،       محطة حاويات الشحن الجديدة    فان معبر رفح باستخدام   
يمكـن   –توضيحية  وتستند التقديرات على وقت الشحن وأسعار الشحن ال       . مصداقيةكبيرة من حيث التكلفة وال    

، والحيـز المتـوفر للبـضائع   ، المـستخدمة طرق العلى  العادة  في  تعتمد أنهاحيث  التكاليف الحقيقية   اختالف  
  من حيث الوقت والتكلفة    اإلضافية المتطلبات    الى ذلك فان   باإلضافة. لشاحنين الكبار، الخ  باواألسعار الخاصة   

للـصادرات   سـاعة  ٤٨، وبضمنها فترة احتجاز لمدة     اإلسرائيليةللتعامل مع البضائع الفلسطينية في الموانىء       
لكنها تميل الى زيادة زمـن الـشحن للبـضائع الفلـسطينية          ٦ في جدول    شمولة في أشدود، غير م    طينيةالفلس

  .اإلسرائيلية باستخدام المعابر

  *لشحن البحريل  توضيحيةأسعار: ٦الجدول رقم 

  )استنادا لتقديرات البنك الدولي(

 - محطة حاويات الشحن الجديدة  
   سعيدبور

  اشدود/ حيفا 

      سنغافورة

  ١٥ – ١٤  ١٢ – ٩  )األيام(لزمن ا

 وحدة  /كيياألمرالسعر الدوالر 
  الشحن

٥١٥  $٥٣٥$  

      روتردام

  ٩  ٩  )األيام(الزمن 

 وحدة  /كيياألمرالسعر الدوالر 
  $٨٠٢  $٦٧٠ الشحن

      )دبي(جبل علي 

   **٨- ٦  ٤ – ٣  )األيام(الزمن 

 وحدة  /األمريكيالسعر الدوالر 
  $١١٢٦  $٩٧٠ الشحن

 طالما أن تكاليف الشحن تختلف اعتمادا على الشحنة، وكميـة البـضائع   فقط توضيحيةاألسعار : ظةمالح* 
  .. كان لسفينة محددة حجرة خلفية فارغة، الخإذاالجاري التعامل معها، وفيما 
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وعليه يقدر الوقت استنادا الى الحاجة لنقـل        .  الى دول الخليج غير ممكنة     إسرائيلالشحنات المباشرة من    ** 
  . الى دولة ثالثة للشحن الى الخليجاإلسرائيليةخرى مرسلة من الموانىء  إلى أالبضائع من سفينة

مقارنـة بـالطرق      وقابل للنجاح عمليـاً    معبر رفح خيارا تنافسيا   يعتبر  ألداء  ناحية ا  وباختصار، ومن    – ٢٩
 توفير خدمات مباشرة     من حيث  ةإضافيميزة  عبر الجو هناك    ف. المتوفرة حاليا للمصدرين الفلسطينيين   التجارية  

الشحن بمن خالل السماح    رحالت أكثر تكرار     الى توفيره    إضافةالى الخليج وبقية المناطق في الشرق األوسط        
شحن البحري، يوفر معبر رفح خدمات مقارنة من حيث الزمن والتكلفـة            من ناحية ال  و. على طائرات الركاب  

 يقدم الـشحن البحـري    واألكثر أهمية،   .  أسرع الى الخليج   ةوخدم  أقل إلى أوروبا، وزمن أسرع آلسيا وتكلفة     
وفي البر، يوفر معبر رفـح      .  في خطوط الشحن ومشغلي المحطات     وخيار أكبر لجميع الوجهات   أكثر  خدمات  
 المسافة من رفح الـى      رغم أن ،  وأخيرا.  أيام ٥ – ٤ البضائع مباشرة الى دول الخليج خالل        حن لش اإلمكانية

عندما مصداقية  وأكثر خدمة مقارنة  أن يمنح معبر رفح   ، يتوقع اإلسرائيليةرية ابعد من البوابات     البوابات المص 
إقامة طريق عبـور    موضوع  ويبقى بعدها   .  البوابات د عن واإلجراءاتيتم األخذ في االعتبار المعبر الحدودي       

   .وهذا ما سيجري شرحه في القسم الثالث أدناه. كفوء من الحدود الى البوابات

 
IIIعمليات المعبر الحدودي وبروتوكوالت العبور   

  
 معبـر حـدودي فعالـة       اتمن الضروري إيجاد عملي   للنجاح،   من أجل إنشاء ممر عبور في رفح قابل          -٣٠

حكم حركة البضائع  ت نسبيا ما بين مصر والضفة الغربية وقطاع غزة بحيث           ة وشفاف ة عبور سهل  توبروتوكوال
وفي المجمل، يجب أن ترتكز هذه العمليات على مجموعـة بـسيطة مـن              . مصريةالفلسطينية إلى البوابات ال   

أن يجـري الفحـص   ) ii(الترتيبات القائمة على معبر رفح مع معاهدة كيوتو المعدلة      أن تتماشى   ) i: (المبادئ
لبة المطا) iii(آمنة  والحدودي ومعامالت الوثائق كعملية تفتيش في محطة واحدة من أجل ضمان معاملة فعالة              

تم ختمها  حالما ي عدم إجراء تفتيشات إضافية للبضاعة      ) iv(اإلضافي لعبور البضائع    توثيق  بالحد األدنى من ال   
  . دناه سيجري وصف كل من هذه المفاهيم بتفاصيل أوفى أ18.على الحدود

  
  عمليات مقترحة على المعبر الحدودي

  
 نجاحقابل لل  خيار اقتصادي    وفير ت  بالشاحنات مصري ال نقلله يمكن ل  نأ باعتبار:  عملية التفريغ والتحميل   -٣١
ـ  ةاإلسـرائيلي مخاوف األمنيـة     المصرية، وباألخذ بالحسبان ال    بواباتالبضائع إلى ال  نقل  ل  بحركـة   ة والمتعلق

الحـدود  تحميل البضائع على    و فعال لتفريغ الشاحنات الفلسطينية عبر معبر رفح، يقترح إقامة ترتيب رصيف          
من وتتحرك إلى منطقة تحميل     اآل من شاحنات مصرية تدخل إلى معبر رفح         ذا الترتيب  يتشكل ه  وقد.  رفح في

 إلى داخل شـاحنات أو مقطـورات مـصرية          تفريغ وتحميل  عبر رصيف    يتم نقل البضائع الفلسطينية   حيث  
عمليـة تفتـيش    إجـراء ويمكن .  وتشغيل الرافعاتشحنةاللتعامل مع  لالفلسطينية  خدم العمالة   ستوست. مختومة

التحميل من الشاحنة الفلـسطينية إلـى الـشاحنة         التفريغ و نقل البضائع عبر رصيف      عند بشكل مرئي    شحنةلا
، فيمكن أن يجري تحـسينها لكـي تـوفر         ينأمتعة المسافر للتعامل مع   قائمة   ال أما الترتيبات األمنية  . المصرية

 الـدائرة   اد األوروبي وكـاميرات   وهذا يشمل تواجد مراقبي اإلتح    . مراقبة وأمن مناسبين على حركة البضائع     
 سالم، باإلضافة أيضا إلـى      أبو  على مقربة من كرم    ةالعاملومع األمن اإلسرائيلي    تبطة  المرالتلفزيونية المغلقة   

الجمارك الفلسطينيين أن يكونوا متواجدين كما هو الحـال         موظفي  يمكن ل . تواجد الحرس الرئاسي الفلسطيني   
  .ين وذلك بمصادقة الحكومة المصريةالجمارك المصريموظفي بالنسبة ل

  
التحميل بالرغم من أنه يمكن تجهيز أرصفة بسيطة        التفريغ و  يمكن أن تبدأ العمليات ما قبل بناء أرصفة          -٣٢

 اة مغط نشأةمقد تم بناء    التجارة، يجب أن يكون     حركة  ومع الوصول إلى الحد األدنى من       . في غضون أسابيع  
كما يمكن بنـاء منـشأة      . لي لمعبر رفح الحدودي حيزا واسعا لهذه المنشآت       يوفر الشكل الحا  . العبورلرصيف  

مع ماشى  لكي تت سلسلة تبريد    ومبردة لمعالجة البضائع الزراعية التي بحاجة إلى أن تبقى في            ةمنفصلة، مغطا 

                                                 
 . مع السماح العادي لتفتيشات عشوائية وتفتيشات على أساس نشاطات استخبارية موثوق بها 18
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في إن حركة البضائع في حاويات أو من خالل تبادل لمقطورات قد تأتي             . مقاييس أعلى ولحفظ جودة البضائع    
 نسبيا، فيجب المضي بها قدما فقط بصورة منسقة وبناء قد يتم بسرعةوبما أن بناء منشآت مناسبة . وقت الحق

على تجنب بعـض المـشاكل      ذلك  سيساعد  و. على اإلجراءات والعمليات المتفق عليها ولدى نمو طلب السوق        
  .دية أخرىالتي نشهدها على معابر حدوكميم وتكنولوجيا غير مناسبة االمتعلقة بتص

  
من أجل ضمان الفاعلية وتقليص فرص الدفعات غيـر         :  مصرية مشتركة  -إجراءات جمركية فلسطينية   -٣٣

فسيجري فحص  . كافة الفحوصات الجمركية في رفح خالل عملية التفريغ والتحميل        التعامل مع   الرسمية، سيتم   
إجراء يتم وقد . ت الفلسطينية والمصريةبشكل مرئي لدى تحرك البضائع ما بين الشاحنا  التفتيشسيتموالوثائق 

على تشخيص خطر أو في حاالت جرى فيها مالحظة أمـر           اعتمادا   أساس عشوائي تفتيش إضافي فقط على     
وسيتم عندها ختم الشاحنة المصرية كما سيتم استصدار تأشـيرة نقـل            .  االعتيادية  الفحص شاذ خالل عمليات  

) الجمـارك قيـد   بناء على   (رسوم الجمركية   بر مصر بدون دفع ال    ستنقل البضائع الفلسطينية ع   . عبور مناسبة 
بين دول الجامعة العربيـة     ) الترانزيت(وذلك على أساس االتفاقات القائمة بما فيها اتفاقية تنظيم النقل بالعبور            

ة وكذلك اتفاقية التجارة الحرة بين دول الجامعة العربية حيث تعتبر كل من مصر ومنظمة التحرير الفلـسطيني                
  . فيهاأطرافا 

  
من المقترح أن يتم التفاوض حول بروتوكول عبور منفصل مـا بـين مـصر               : حركة البضائع العابرة   -٣٤

على البضائع في   جمركي  ضمان بسيط لتغطية االلتزام ال    نظام  والضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث يشمل على        
 على  19لتوفير مثل هذا الضمان    )TIR(لي  نظام العبور الجمركي الدو   لقد عمل   . حال فشل خروجها من البالد    

.  نجاحه كان محدودا في الـشرق األوسـط        أنإال  الوسطى  نحو جيد في أوروبا كما يزداد استخدامه في آسيا          
 والذي يفتـرض أن يكـون       "أداءقيد  ب"لتوفير سائقي الشاحنات المصرية     نظام  بالرغم من ذلك، ما زال يوجد       

. ، المعروض من قبل القطاع الخاص، يعتبر باهظ الثمن نـسبيا          قيدأن هذا ال  تتمثل الصعوبة الوحيدة في     . كافيا
 فـي   المساعدة جهات المانحة لل  حيث يمكن   وذلك لتقليص التكاليف   قيدباإلمكان التفكير بآلية بديلة لتوفير هذا ال      

  . هذا األمر
  
العـابرة ولكـن مـع       وفيما يخص األمن، على بروتوكول العبور أن يوفر مراقبة على حركة البضائع              -٣٥

سيتم توفير الخط األول من األمن خالل عملية التفريغ والتحميـل           أوالً،  . الفحصالحاجة إلى الحد األدنى من      
سـلطة  بإشراف إضافي من قبل     ووالتي تملي بتسليم الشحنة من المصدر الفلسطيني إلى سائق شاحنة مستقل            

 الـشاحنة  هـا ثانيا، بما أن المسافة التي تحتاج   . بر رفح الجمارك ومراقبي االتحاد األوروبي المستقلين على مع      
وهـذا سـيعني    .  محدد للحركة  يزمنمتطلب  للوصول إلى الميناء أو المطار هي قصيرة نسبيا، فيمكن وضع           

محدد تقوم خالله بالوصول إلى الميناء أو المطار لحظة خروجها من الجانـب             وقت  عمليا بأنه سيتاح للشاحنة     
تبين عدم لمـس أو اللعـب       في حال وصول الشاحنة في الوقت المخصص، و       . لحدوديالمصري لمعبر رفح ا   

 لكافـة   إجـراءه  الفحص األمني العادي الذي قد يـتم         لختم، فلن يجري تفتيش الشاحنة عند وصولها باستثناء       با
حظة في حال مال  . الشحنات على البوابة مثل فحص دقيق عادي لحاويات في الميناء أو المطار ما قبل التحميل              

مفتشي الجمارك المصريين بأن الشاحنة قد وصلت بختم مكسور أو ما بعد الوقت المخصص، فـستكون لهـم           
أو قافلـة   أو  ، لن يكون هنالك حاجة إلى جهاز الكتروني مكلف،          النظاموفي إطار هذا    . حرية تفتيش البضاعة  

  .مرافقةنظام 
 

  .إجراءات استخبارية ذكية لسلسلة تزويد آمنة
  

                                                 
يقوم النقل أو المؤسسات التجاريـة المحليـة        .  هو برنامج ضمان لشاحنات تحمل شحنة في إطار قيد جمركي          TIR ال   إن نظام  19

ويجري استصدار تأشيرة عبور دولية لكل شاحنة لكي . بترتيب تغطية الضمان والذي يتم تنسيقه في ما بعد عبر اتحاد النقل الدولي        
وفي حالة عدم خروج البضاعة من البالد، أو أنه ال يتم تخليصها جمركيا على              . الوزنيتم إبرازها على الحدود إلى جانب فاتورة        

نقطة داخل البالد، يتم عندها دفع الجمارك والضرائب المفروضة على البضاعة المفقودة الى الجمارك بواسطة الضمان الذي قامت             
عادة الكمية من قبل الضامن في الـبالد التـي أصـدرت            المؤسسة التجارية بترتيبه في البالد حيث ضاعت البضاعة، كما يتم است          

  .    في تركيا، لبنان، سوريا واألردنTIRتستخدم  تأشيرة عبور دولية في نظام  . الضمان
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رفح التجاري فرصة لوضع الترتيبات األفضل فيما يخص التسهيالت التجارية مـن أجـل              معبر   يوفر   -٣٦
.  إسرائيل-تجنب اإلجراءات المعقدة وتاريخ من المواجهة التي عكرت حركة الناس والبضائع على حدود غزة

ـ            قرة والعاملة   إن هذه الترتيبات، الم    تخدام تحليـل   على نحو جيد في العديد من الدول، سوف ترتكز علـى اس
. ماديالوصول إلى الحد األدنى من التفتيش ال      مع  من أجل الوصول إلى أقصى مستوى من الفحص         للتهديدات  

وبحيث يتالءم ذلك   نظور  على أساس الخطر الم   والشاحنين  يميز ما بين الشحنات     نظام   تأسيسوسيتضمن ذلك   
 عـشوائية بـدل     عمليات تفتيش  الخطر    على أساس   المبني سيوفر الفحص . مع المستوى المطلوب من التفتيش    

على اإلجـراءات أن    و.  العينات المأخوذة   بحيت يتالئم مع    منخفض بمعدلولكن    والمتميزة التفتيشات التعسفية 
فـتح وتـشغيل    كما يجب تحديد سـاعات      . لكي تلزم الشاحنات بالمتطلبات    عنها   اإلعالنتكون شفافة وأن يتم     

  . ة غير الرسمياترامها وذلك للحد من فرصة الدفعنشرها واحتأن يتم والرسوم والمعبر 
  
القطاع الخاص، بما فيه من مستخدمي المرافق وأولئك ممن يزودون الخدمات، في العمليـة              يجب دمج    -٣٧

  :تضمن التاليوهذا سي. معبراألمنية وعمليات ال
  

لمصدرين الذين ينتسبون   سوف يتم تكليف هؤالء ا    . ةمنآلاالتزويد  كبير من المصدرين في سلسلة      عدد  دمج  * 
بشكل تطوعي في بروتوكوالت أمنية معينة في مصانعهم وفي ترتيباتهم المتعلقة بالشحن كمشغلين اقتصاديين              

  . مرخصين، وسيحظون في المقابل على حركة أفضل وأسرع عبر المعبر الحدودي
التابعة للقطاع الخـاص،     يمكن للمؤسسات الصناعية     مشغلين اقتصاديين مرخصين،  ك  دورهم باإلضافة إلى * 

 وذلك مـن    بمبادرة أوسع والتي تلعب دوراً هاماً في الصناعات التصديرية المركزية في قطاع غزة، أن تقوم              
  .ر بشكل فعال لكافة المصدرينعبوانين العبور المتعلقة بالتجارة من أجل ضمان عمل المق تطبيق خالل ضمان

ى المعبر الحدودي تستوجب التعاقد مع أطراف خارجية باستخدام عل القواعد المقرة إطار إن العمليات خارج* 
 لتجميـع   عقود عطاء تنافسية وشفافة للتعامل مع الشحنة، ولعمليات أخرى مثل مناطق تخزين باردة، مخازن             

  . وغيرهاالبضائع
ربيـة  يتوجب فرض آلية فعالة لحل النزاع بما في ذلك القطاع الخاص وممثلين عن الحكومة من الضفة الغ                * 

 غيـر   ات بل أنها ستحد من فرص الـدفع       ةلن يترتب على ذلك فقط إدارة أفضل للمنشأ       . وقطاع غزة ومصر  
  . وممارسات الفسادةالرسمي

  
   رفح التجاريعبرم إقامةلدى التحديات 

  
ر رفح، هنالك تحديات هامة يجب التغلب عليها مـن أجـل            عب بم ة المتمثل ةالواضحفرصة   بالرغم من ال   -٣٨

  . تجاري فاعل وموثوقضمان مسار
  

ر رفح يتفادى بعضا من أكثر القضايا األمنية الواضحة والمتعلقة بالحركـة            عببالرغم من أن م   : األمن •
االعتبـارات   أن تأخذ بالحـسبان       على معبر رفح يجب    اإلجراءات األمنية  أن   إالعلى معبر كارني،    

لمصرية التخفيف من القلق اإلسرائيلي     يفترض من استخدام الشاحنات ا    . األمنية اإلسرائيلية والمصرية  
ر إلتاحة االسـتيراد،    عبتوسيع الم لحين  و. المتعلق بحركة الشاحنات من غزة ذهابا وإيابا عبر المعبر        

لمـصر  يمكن أن يكون    لكن  و. كون هنالك إال القليل من القلق اإلسرائيلي المتعلق بتجارة العبور         يفلن  
لعمليـات علـى رفـح      خـاص الـى ا    اهتمام  ايالء  ي يجب   بالتالوأمنية واقتصادية أخرى    اعتبارات  
 ضـمان مالءمـة      يجـب   العبور من أجل تقليص المخاطر، ولكن وفي الوقت ذاتـه          توبروتوكوال

 الفلـسطيني والمـصري     يناإلجراءات وتسهيل التجارة نظرا للفوائد االقتصادية الهامة جدا لالقتصاد        
  بالبدء السريع  إن إتباع توجه مرحلي سيسمح    . ل وفعا ر تجاري يعمل على نحو جيد     عبوالمترتبة عن م  

  . عمليات صغيرة بينما يتم وضع اإلجراءات للعمليات الموسعةل
رفـح  معبـر   يترتب على ذلك أن تهدف الترتيبات واإلجراءات على         : إعادة إنشاء عمليات اعتيادية    •

يس من أجل تحقيق    إلى تحقيق األمن للمعبر الحدودي والعبور اآلمن للناس والبضائع ول         بشكل خاص   
إن إعادة افتتاح معبـر رفـح علـى الفـور أمـام             . اإلسرائيلية/ المصرية/ األمن للحدود الفلسطينية  

المسافرين وإعادة العمليات االعتيادية والموثوقة كما نصت عليه اتفاقية المعابر وكما تم ممارسته في              
فهي توجب  . إعادتها واحترامها ، يجب أن يتم     ٢٠٠٦ إلى حزيران    ٢٠٠٥الفترة ما بين تشرين ثاني      
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كما يجب أن   . قضايا سياسية أخرى  في  ضغط  ورقة  ر رفح ك  عبمشغيل  كافة األطراف تجنب استخدام ت    
يكون المعبر الحدودي منطقة خالية من النزاع حيث تقر كافة األطراف في المنطقة بأهمية المحافظة               

صاد الفلسطيني والمـصري ولمـصلحة      ر تجاري يتمتع بالثقة وخال من الفساد لصالح االقت        عبعلى م 
 . السكان في غزة

منظـور تـاريخي إحـدى      من  كانت الجمارك المصرية    : بروتوكول العبور الخاصة ب األمور العملية    •
داخل الدولة إلى توضيح    العبور  فتحتاج قوانين   . الوكاالت األكثر صعوبة من حيث الشفافية والنجاعة      

ومع هذا، وفي السنوات األخيرة، جرى      .  كيوتو المعدلة   على معاهدة  اموقعطرفا  كما أن مصر ليست     
الجمارك وقد تم تحقيق تقـدم      عزيز سلطة   وتحديث  بذل جهد متفق عليه من قبل السلطات المصرية لت        

مـن شـأن    .  نموذجا مـشجعا   سخنةوالعاملة في ميناء ال   الفعالة والحديثة جدا    المنشآت  وتوفر  . معين
ة الغربية وقطاع غزة أن يسمح بابتكار بروتوكول عبور بسيط          االلتزام الكافي من جانب مصر والضف     

 يجلب هـذا البروتوكـول       بحيث  الدولية األفضل  اتالممارس باالستعانة واالستفادة من     شفاف وفعال و
فسيحصل الفلسطينيين على إمكانية وصول بكلفة منخفضة وموثوق بها إلى          . االقتصادينالفائدة على   

) الشحن، عمليات الميناء والمطار، والصناعات الداعمة(لخاص المصري األسواق، وسيستفيد القطاع ا   
 .للوارداتوأخيرا كمزودين ادرات من حركة البضائع الفلسطينية أوال كص

منتجاته وتـسويقه   عدل من   سوف يتوجب على القطاع الفلسطيني الخاص أن ي       : تطوير أسواق جديدة   •
، سيترتب على ذلك تغيير هـام فـي         Iي القسم   وكما هو مفسر ف   . من أجل إيجاد وتزويد زبائن جدد     

ن في توفير القنوات الرئيسية ألسواق خـارج        ي إسرائيلي وسطاء و شركاء  ممارسات الماضي حين قام     
أو مـع   / وبدل ذلك، سيحتاج المنتجون الفلسطينيون إلى البحث عن زبائن بشكل مباشـر و            . إسرائيل

المطلوب بشرط أن يبقـيهم منافـسين فـي         البضائع بالسعر    إيصالشركاء مصريين جدد، وضمان     
 . االقتصاد العالمي

 
  :توجه مرحلي

  
ر رفح بتوجه مرحلي بدءا بعمليات محدودة للشاحنات        عب نظرا لهذه التحديات، يقترح بأن يجري تطوير م        -٣٩
  . واإلجراءاتنظمةتوسيع هذه النشاطات مع تحسن األمن ثم و
  
كما حصل في   " بترتيب خاص "رفح في البداية إلى أن تجري       ستحتاج التجارة عبر معبر     : ترتيب خاص  -٤٠

 إرسال ثالث شاحنات محملة بالبضائع من غزة عبر معبر رفح إلى المعرض التجـاري               تم حيث   ٢٠٠٦عام  
بما فيها المستويات   (وفي هذه الحالة، بذلت جهود خاصة من قبل السلطات الفلسطينية والمصرية            . في القاهرة 

مراقبي االتحاد األوروبي على معبر رفح وكـذلك        والجمارك في كال البلدين،     ائرتي  دو ،)األعلى من الحكومة  
يمكـن التوقـع بـأن تكـون        .  كما هو مخطط لها    ات الفلسطيني من أجل ضمان عبور الشحن       الخاص القطاع

ـ   . مشابهة من أجل نقل الشحنات القليلة األولى      " خاصةالترتيبات  ال"   عمليـات إيـضاحية    شحناتستوفر هذه ال
 التـزام   تقتصر الترتيبات للمرحلة األولى علـى     .  أكثر  بشكل قصير حركة منظمة  الوقت  ال في   تبعهاوسوف ي 

حكومات الضفة الغربية وقطاع غزة ومصر بدعم تجارة العبور وموافقة مراقبي االتحاد األوروبي المستقلين               
تعطل العمليات االعتيادية وفتح    يجب على إسرائيل أال     . على معبر رفح على مراقبة العمليات على معبر رفح        

لقد عبر عدد كبير من المصدرين في القطاع الخاص، إلى جانب برامج ممولة من قبل مانحين داعمين . المعبر
  . 20لها، عن الرغبة في تمويل شحنات أولية

  
ربيـة   على حكومات الـضفة الغ     ،"للترتيب الخاص " في الوقت ذاته وأثناء االستعداد       :عبور إلى الخارج   -٤١

كمـا يتوجـب    . أعالهوقطاع غزة ومصر أن تتفق على بروتوكول عبور واضح وبحسب الخطوط الموجزة             
السعي للوصول إلى اتفاق مع مراقبي االتحاد األوروبي المستقلين على معبر رفح حول إجراءات التعامل مع                

المفوضية األوروبيـة أو خبـراء      وباإلمكان تزويد المساعدة الفنية من قبل البنك الدولي،         . الشحنة على المعبر  

                                                 
لكل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والحكومة الهولندية مشاريع دعم زراعي مهمة في الضفة الغربية وقطاع غـزة وقـد                     20

 . كما أن حكومة اليابان مشاركة في دعم هام للقطاع. بتهم في دعم عبور البضائع الزراعية عبر ممر رفحعبروا عن رغ
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. يمكن أن تبدأ العمليات سريعا كما يمكن بناء منشأة التفريغ والتحميل بتقدم سـريع             . دوليين كما يتطلب األمر   
  . ستجري التوسعات لتشمل منشآت تحفظ التبريد حين يسوغها الطلب

  
تصدير البضائع، ستستمر معاناة في حين سيحل معبر رفح المشاكل المتعلقة ب: شحنة متجهة نحو الداخل -٤٢

وكما جرى مناقشته فـي القـسم األول،        . استيراد البضائع أمرا مؤكدا   صبح  المنتجين الفلسطينيين في حال لم ي     
طويلة في تخليص بضائعهم  إعاقاتتشير نتائج تقييم المناخ االستثماري إلى أن المنتجين الفلسطينيين يواجهون      

في اللحظـة   . تكاليف باهظة للحفاظ على مستوى مخزون معين      لي تفرض عليهم    من الموانئ اإلسرائيلية وبالتا   
التي سيسمح باستخدامه، يتوجب توسيع معبر رفح للسماح باالستيراد ليكون للمنتجين من غزة مـسارا بـديال                 

ضائع لببالنسبة ل يحصلون من خالله على مدخالت وللمستهلكين الفلسطينيين خيارا أكبر وخيارات تنافسية أكثر             
لطالما سيظل معموال ببروتوكول باريس، وإلى جانب اتفاقية المعابر، من الضروري الوصول إلى             . المستوردة

اتفاقية ما بين حكومات مصر، إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، باإلضافة إلى دعـم مراقبـي االتحـاد                  
وسيكون عندها باإلمكان وضـع     . تيراد أجل فتح معبر رفح أمام االس      ناألوروبي المستقلين على معبر رفح، م     

لمدى القصير، وبناء على شـروط اتفاقيـة المعـابر،          على ا و. بروتوكوالت ومنشآت مناسبة كما هو مطلوب     
المجاور، والذي يخضع للسيطرة اإلسرائيلية، لالستيراد من أو        "  سالم  أبو كرم"سيكون باإلمكان استخدام معبر     
هو متفق عليه في اتفاقية المعابر، سوف يعمـل مـسئولو الجمـارك             وكما  . العبور من خالل مصر إلى غزة     

 علـى    الفلـسطينية  من أجل المساعدة في تطوير القدرة     "  سالم  أبو كرم"الفلسطينية واإلسرائيلية معا على معبر      
  . ستيراد على معبر رفحاالعمليات 

  
طقة تجارة حرة في حال تطـور       ن يتحول إلى من   أل القابليةلمعبر رفح   : منطقة تجارة حرة على الحدود     -٤٣
سيكون لذلك تأثيرا إيجابيا ليس فقط في غزة بـل          . ر التجاري كرابط فعال وموثوق ما بين غزة ومصر        عبالم

ويمكن لمطار العريش عنـدها أن      . ةعمانشآت د الى م حاجة  أن تنمو   على طول الحدود في مصر حيث يمكن        
  . يوفر محورا هاما للتنقل

 
  

IV الحقة استنتاجات وخطوات  
  
في كل اقتصاد مفتوح، يحتاج القطاع الفلسطيني الخاص إلى مسارات تجاريـة بديلـة              صحيح   كما هو    -٤٤

يطالب السوق العالمي بأن    . للوصول بشكل مباشر إلى مستهلكيه من أجل المنافسة بنجاح في االقتصاد العالمي           
لة عدم التأكد والتكاليف المتعلقة بالنظام إن حا. تكفل اإلجراءات إيصال السلعة في الوقت المحدد وبسعر منافس

غزة من المشاركة في السوق العالمية كمـا أن         في قطاع   تستثني معظم المنتجين    " كارني"الحدودي على معبر    
  . لها تأثير مدمر على االقتصاد الفلسطيني

  
 مبـدئي لتجـارة     بشكلللنجاح  ، يوفر معبر رفح التجاري مسارا تجاريا بديال وقابال          أعاله وكما وصف    -٤٥

وهذا ليس بديال عن تجارة محسنة      .  من أجل االستيراد   في نهاية المطاف  العبور من خالل البوابات المصرية و     
 ينمع ومن خالل إسرائيل، غير أن من شأن معبر رفح أن يوفر مسارا بديال أساسيا مع عائدات كبيرة للقطاع                  

جع وآمن للمسافرين لمدة ثمانية أشهر حتى تم إغالقه  لقد عمل المعبر بشكل نا    .  الفلسطيني والمصري  ينالخاص
يجب أن تعاد مأسسة عملية العبور االعتياديـة علـى          . ٢٠٠٦من قبل الحكومة اإلسرائيلية في نهاية حزيران        

لن . الفور للمسافرين بناء على اتفاقية المعابر، ومن ثم توسيع عملياته من أجل السماح لحركة البضائع العابرة               
ألداء وبتكلفة تساوي عامة أو حتى تقل أحيانا عن         من حيث ا  المسار فقط لوجيستيات تجارية منافسة      يوفر هذا   

الموانئ والمطارات اإلسرائيلية، بل أنها ستوفر للفلسطينيين وللمرة األولى، إمكانية وصول مباشرة إلى أوروبا          
ظر إلى التكلفة البنيوية الباهظة نسبيا في       بالن. وللخليج حيث تتواجد األسواق األكثر ربحا للصادرات الفلسطينية       

الضفة الغربية وقطاع غزة والطبيعة التنافسية للتجارة العالمية، حتى ولو أصبح الوصول إلى إسرائيل متاحـا                
أكثر، يمكن تحقيق نسب نمو أعلى إذا استحوذ المنتجون الفلسطينيون على قيمة إضافية أخـرى مـن خـالل                   

التفاقيات التجارية الكريمة الموفرة من قبـل       فادتهم الكاملة من ا   كل مباشر واست  الوصول إلى هذه األسواق بش    
  .     أوروبا والجامعة العربية
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ر رفح الفرصة األوفر للنجاح فيما إذا جرى توسيع عملياته عب نظرا إلى الوضع السياسي الحالي، يوجد لم-٤٦
الحكومة اإلسرائيلية والواليات   و الفلسطينيون   من كل   صادق. التجارة العابرة البدء في تشغيل    على مراحل مع    

، سيحتاج إجـراء    البدايةفي  . دراتاالمتحدة على اتفاقية المعابر التي تسمح بالتشغيل الفوري لمعبر رفح للص          
، أي بانتباه خاص من قبل المسئولين الفلسطينيين والمصريين         "ترتيبات خاصة "معامالت هذه الشحنات بواسطة     

يستطيع ، وربما اتحركة الشحن اليقين  وحالة عدم   "  البيروقراطية اإلجراءات"عكر  تلضمان أال   والقطاع الخاص   
. طين في المنطقة تزويد تمويل إضافي لتكاليف الشحن والمتوقع أن تكون عالية نسبيا في البداية              شنالن  ومانحال

حاد األوروبي المستقلين على    وفي الوقت ذاته، على الحكومات الفلسطينية والمصرية، وإلى جانب مراقبي االت          
معبر رفح، البدء في نقاشات فورية حول العمليات على معبر رفح الحدودي لعبور البضائع من أجل تنظـيم                  

، يجب أن يرتكز ذلك على حركة عبور بـسيطة وآمنـة وباسـتخدام              أعاله وكما هو موضح     .عمليات العبور 
 وبنى تحتية أخرى ناجعة لدعم حركة البـضائع لـيس           إن بناء منشآت التفريغ والتحميل    . الشاحنات المصرية 

بالتعامل ر رفح أيضا    عبومع الوقت، سيقوم م   . بالعملية الطويلة ويمكن البدء بها لدى انتظام اإلجراءات العامة        
  .مستوردةالبضائع مع ال

  
مر مكمـل   ر رفح هو أ   عببل أن م  ". أو/ إما"ر رفح ليس بمفهوم     عب وأخيرا، من المهم التطرق إلى فتح م       -٤٧

مـن المـرجح بـأن      و. كارنيخاصة على معبر    لجهود قائمة من أجل تحسين المعابر الحدودية مع إسرائيل،          
لحدود تم احتكارها رفح تسريع التحسينات على معبر كارني ألنه سيشكل منافسة   فعال على معبر وجوديساعد

ي معبر وذلك بناء علـى احتياجـات        سيتاح للمنتجين من غزة عندها أن يقرروا حول استخدام أ         و. بشكل تام 
إن االقتصاد في الضفة الغربية أكبر منـه        .  يفرضه تهديد أمني معين    السوق أو كرد على إغالقا مؤقتا للمعبر      

 معبر فعال وجود. في قطاع غزة ويحتاج المنتجون هناك أيضا إلى إمكانية وصول مباشرة إلى السوق العالمية     
وفر أفضليات مماثلة إلمكانية الوصول المباشرة إلى السوق من الـضفة           ر تجاري عبر األردن ي    عبوموثوق وم 

فـي إطـار    و منصوص   وعلى نحو مماثل، يجب أن يبدأ التقدم في الميناء والمطار الفلسطيني كما ه            . الغربية
  .  الثالثالطرفاتفاقية المعابر وذلك من أجل توفير بدائل أخرى للوصول إلى أسواق 

  
وصول المباشر إلى السوق، وللخدمات الموثوقة لل تاج المنتجون الفلسطينيون فرصاً وبصياغة مبسطة، يح-٤٨

 النقل من أجل ضمان وصولهم إلى مستهلكيهم والوفاء بالتزاماتهم المنصوص           نماذجوالناجعة وإمكانية اختيار    
  .    دةي بدل وجود بوابة وحة تجاريات بدائل لمسار وجودوهذا يحتم. عليها في العقود

   

 19


