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 جمعية "چيشاه-مسلك" تتقدم بجزيل الشكر للمانحين الذين بفضل دعمهم تمّكنت من إصدار هذا النشر. لقائمة المانحين الكاملة لجمعية

http://gisha.org/ar/about/institutional-donors :چيشاه-مسلك"، زوروا موقعنا"

كتابة: آية زيناتي، نوَعم َربينوِڤتش

إجراء المقابالت في قطاع غزة: نور سويركي

الرسمة على الغالف: نوَعم َربينوِڤتش

تصميم: نوعا سيـڤـان



النوع  منظور  من  الفرص،  في  المساواة  بأن  االفتراض  الممكن  من 

سياسات  عن  المسؤولين  أعين  نصب  أبًدا  تكن  لم  )الجندر(،  االجتماعي 

إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة. فالتصريح الذي تم اإلعالن عنه بعد انتهاء 

والذي سمح   ،2014 العام  نهاية  في  الصامد"،  "الجرف  العسكرية  العملية 

التصريح  وكذلك  الغربية،  الضفة  في  غزة  قطاع  من  البضائع  بتسويق 

ا أيًضا  الذي أتاَح تسويق الباذنجان والبندورة من غزة إلى إسرائيل، والحًق

تسويق منتجات النسيج واألثاث، وخردة الحديد، ساهمت بشكل أساسي 

التكاليف  تحّمل  على  القادرين  غزة  قطاع  من  األفراد  مصالح  تعزيز  في 

العالية لنقل البضائع. رجال األعمال والتجار القادرون على استغالل فرصة 

إتاحة تسويق البضائع، أولئك الذين تفتح نشاطاتهم االقتصادية العشرات 

من أماكن العمل أمام الكثيرين في القطاع، هم األكثر ثباتًا وقدرة، واألكثر 

العظمى  القيمة  تنفي  ال  الحقيقة  رجال. هذه  القطاع. وهم  في  نخبوية 

الكامنة في فتح سوق الضفة الغربية أمام هؤالء التجار، وال تنفي التأثير 

اإليجابي لتسويق البضائع على اقتصاد غزة، إال أننا نتساءل: وماذا عن آالف 

على  والقادرات  القادرين  غير  من  كثيرات،  نساء  ومن ضمنهم  األشخاص، 

تحّمل تكلفة نقل البضائع - أصحاب المصالح التجارية الصغيرة، مثاًل، غير 

القادرين على االستفادة من ثمار تغيير السياسات؟

تّدعي إسرائيل أيًضا أنه بقدرتها معرفة وتحديد ما هو األفضل القتصاد 

من  كل  في  غزة  من  البضائع  بتسويق  السماح  قررت  فحين  غزة.  قطاع 

إسرائيل والضفة الغربية، قامت أيًضا بتحديد نوع البضائع التي باإلمكان 

تسويقها، ونصبت نفسها باعتبارها الجهة العاملة والمسؤولة عن تخطيط 

المناطق  في  اإلسرائيلية  الحكومة  أعمال  ُمنسق  غزة.  اقتصاد  وإدارة 

التي توّجه  ا بأنه ومن ضمن االعتبارات  اعترف سابًق الفلسطينية كان قد 

ات اإلنتاج، والعرض والطلب في األسواق  عمله، يقف أيًضا اعتبار "إمكانيّ

ذات العالقة – بما معناه سوق المنشأ من جهة، وسوق الهدف التي فيها 

باع الُمنتجات من جهة أخرى". أي أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في  ستُ

المناطق تّدعي بأنها وقبل إصدارها قرارًا بشأن منع أو السماح ببيع بضائع 

لألسواق  اقتصادي  مسح  بإجراء  تقوم  الغربية،  الضفة  في  غزة  قطاع  من 

القطاع  في  المنِتج  ولقدرة  ا،  اقتصاديً البضائع،  نجاح  وآلفاق  الضفة،  في 

على تحقيق األهداف التي وضعها لنفسه. إن كان منسق أعمال الحكومة 

اإلسرائيلية في المناطق يرى أنه من المسموح له إدارة اقتصاد غزة، فهل ال 

يتوّجب عليه التصريح برأيه حول األبعاد واإلسقاطات االجتماعية المترتبة 

على سياساته هذه؟

ظلّت الشروط الستغالل فرص التسويق في الضفة وفي إسرائيل أصعب 

مما ينبغي بالنسبة للكثيرين. فاالشتراطات المفروضة على نقل البضائع، 

وتكاليف النقل، والحاجة إلى التواجد الفعلي في الضفة الغربية من أجل 

نة، كل هذا يحصر إمكانية التسويق  دفع الضريبة المتعلقة بصفقات ُمعيّ

بالنسبة للبعض، ويحجبها عن الكثيرين اآلخرين. إن النساء، اللواتي يِملن 

إلى العمل في مؤسسات المجتمع المدني، وفي قطاع الخدمات العامة أو 

إلى إدارة األعمال التجارية الصغيرة، ال يستوفين المعايير اإلسرائيلية من 
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تصوير: إيمان محمد

ات في غزة. ُمعّدل البطالة في أوساط النساء يبلغ %65.3. طالبات في إحدى الكليّ
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النساء  أما  البضائع.  الحصول على تصاريح خروج وتصاريح لتسويق  أجل 

اللواتي بحوزتهن تصاريح تجار، فهن يشكلن فقط ما نسبته اثنان بالمئة 

 2,438 أصل  تاجرة من   53( بالتنّقل  لهم  يُسمح  الذين  التجار  من مجمل 

المناطق  في  اإلسرائيلية  الحكومة  أعمال  ُمنّسق  رد  بحسب  تصريًحا، 

في  المعلومات  حرية  قانون  إلى  والمستند  تلقيناه،  الذي  الطلب  على 

تتمحور  التي  السياسات  تغيير  فإن  عليه،  وبناًء  أول 2016(.  تشرين  شهر 

حول البضائع وحدها، من دون إجراء تغييرات جوهرية في ما يخص تنّقل 

الكثيرين، ومن  وتمنع  العمل  كبيرة من سوق  تتجاوز شريحة  األشخاص، 

وفرص  الوظيفي  التأهيل  إمكانيات  من  النساء،  أساسي  بشكل  ضمنهم 

التطور المهني.

على  المفروضة  والتقييدات  اإلسرائيلي  اإلغالق  من  عقد  طبع  لقد 

على  بصمته  دوري،  بشكل  شنها  يتم  التي  العسكرية  والعمليات  التنّقل 

سوق العمل في قطاع غزة. فأكثر من 70 في المئة من السكان يحتاجون 

إلى مساعدات إنسانية، فيما 47 في المئة من السكان يعانون من نقص في 

األمن الغذائي. فمؤشرات البطالة ارتفعت بشكل حاد خالل العقد الماضي، 

وتبلغ ُمعّدالتها اليوم 34.4 في المئة في أوساط الرجال و65.3 في المئة 

في أوساط النساء )وذلك مقابل 35.2 في المئة في العام 2005(. وإلى جانب 

في  المتوفرة  العمل  أماكن  عدد  في  والمستمر  الملحوظ  االنخفاض  ذلك 

قطاع غزة، فقد طرأ ارتفاع حاد بلغ أكثر من 200 في المئة – في عدد النساء 

الت للعمل والباحثات عن وظائف عمل )من ُمعّدل 9.1 في المئة في  المؤَهَّ

العام 2005 إلى 21.7 في المئة في الربع الثاني من العام 2016(. إن الوظائف 

المعدودة المتوفرة في القطاع، ُمتاحة للرجال في أغلب الحاالت. أما قبل 

فرض اإلغالق اإلسرائيلي، فقد كان هنالك الكثير من الرجال الذين يعملون 

في إسرائيل. وبسبب عدم سماح إسرائيل اليوم للعمال من غزة بالعمل في 

إسرائيل، فإن هؤالء يضطرون إلى البحث عن عمل داخل قطاع غزة، وهذا ما 

يقلل بشكل أكبر عدد الوظائف المتاحة أمام النساء.

إن هذه الحالة، التي تدخل فيها النساء من ذوات التأهيل العلمي إلى 

الوظائف  أعداد  فيه  الذي  الوقت  ذات  ا عن وظائف في  بحثً العمل  سوق 

لدى  خصوصا  اإلشكالية،  شديدة  حالة  هي  االنخفاض،  في  آخذ  المتوفرة 

معرفة بأن الكثير من النساء يجدن أنفسهّن مسؤوالت وحيدات عن إعالة 

عائالتهن، في أعقاب وفاة أزواجهن في العمليات العسكرية التي اندلعت 

خالل العقد الماضي، أو فقدانهم لقدرتهم على العمل، أو بسبب كونهم 

حاالت  هنالك  فإن  لألمر،  وكنتيجة  اإلسرائيلية.  السجون  في  مسجونين 

متزايدة من النساء اللواتي يضطررن للخروج إلى العمل في مجاالت كانت 

المصارف،  كقطاع  واضح،  بشكل  الرجال  على  مقتصرة  الماضي  في  تعد 

االستثمارات، واإلدارة.

التنّقل تؤثر على جميع شرائح  المفروضة على  التقييدات اإلسرائيلية 

يأخذ  النساء  تأثيرها على  أن  إال  سكان قطاع غزة، رجاال، ونساء، وأطفاال. 

التوظيف،  لدى  عليهّن  الرجال  تفضيل  بسبب  خاص  بشكل  خطيرًا  بُعًدا 

إن  فيه.  والتقدم  العمل  إلى سوق  الدخول  في  األولى  المصاعب  وبسبب 

التقرير قد  إنجاز هذا  لغرض  بإجراء مقابالت معهّن  قمنا  اللواتي  النساء 

ميزة  تطوير  من  تمنعهن  التنّقل  على  المفروضة  التقييدات  بأن  شهدن 

تنافسية ألنهّن غير قادرات على الخروج من غزة لكي يحصلن على األدوات 

والتأهيل المناسب، وهي أمور مطلوبة وغير متوفرة في القطاع. ♦

تصوير: إيمان محمد

طالبات في غزة. الطموح موجود، ولكن الفرص َمعدومة.

http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/answer_merchant_permits_20.10.16.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ22016E.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ22016E.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ22016E.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_LFSQ22016E.pdf


د. ريهام الوحيدي – استشارة مهنية

تصف الدكتورة ريهام الوحيدي، وهي مؤِسسة ومديرة شريكة في شركة 

موجودة في غزة تقّدم استشارات لشركات ومؤسسات، الوضع الذي فيه جزء 

َملين في الضفة الغربية والعالم  كبير من الُمحادثات بينها وبين زبائن ُمحتَ

ينشغل في موضوع التصاريح وفي فرص موظفي الشركة في الحصول على 

عمل.  اتفاقيات  إلى  والتوصل  وااللتقاء  القدوم  من  يتمكنوا  لكي  تصريح 

بالتعاطي  يبتدئ  المحتملين  الزبائن  مع  أولي  اتصال  أي  فإن  عليه،  بناًء 

مع العقبات الكامنة في وجه العمل المشترك، وذلك بدال من التركيز في 

مفاوضات على جودة  نجري  ال  "نحن  االستشارات:  خدمات وقدرات شركة 

وتنّقلك  في ضمان خروجك  أمامك  التي  المؤسسة  قدرة  بل حول  العمل، 

على  الحصول  عدم  فرص  إن  الوحيدي.  تقول  منك"،  المطلوب  تنّفذ  لكي 

تصاريح يتسبب لشركة االستشارات في تضييع فرص عمل كثيرة: "ما من 

شركة أو جمعية َمعنية بالمخاطرة واالستثمار بالعمل مع شركة في غزة 

فقدان  إن  معروفة".  غير  القطاع  من  بالخروج  موظفيها  فرص  تَُعّد  التي 

موظفين  توظيف  من  الوحيدي  تمنع  المالية،  واألرباح  التجارية  الفرص 

آخرين، وبشكل أساسي من توظيف موظفات، فالوحيدي ملتزمة بأن تكون 

نسبة خمسين في المئة على األقل من طاقمها من النساء.

في شهر آذار 2016، تمت دعوة الوحيدي إللقاء محاضرة حول االقتصاد 

من  تصريح  على  تحصل  لم  أنها  إال  ُعمان،  في  مؤتمر  في  الفلسطيني 

دة، بداًل من دعوة رجل، من أجل  السلطات اإلسرائيلية. "حين تتم دعوة سيّ

إلقاء محاضرة في حدث بهذا الحجم للحديث حول اقتصاد فلسطين، فإن 

األمر يعّد إنجازًا. كان بإمكاني تحطيم المسلّمات واآلراء المسبقة عن غزة، 

إال أنني لم أحصل على تصريح". تشعر الوحيدي بأن السلطات اإلسرائيلية 

ومتغيرة  واضحة  غير  إدارية  وإجراءات  أوامر  وبحسب  بتعّسف،  تتصرف 

من حالة إلى أخرى. إن انعدام اليقين فيما يتعلق بموضوع الحصول على 

ا أيًضا على التطور المهني والشخصي لموظفي الشركة:  تصاريح يؤثر سلبً

التفكير  على  قدراتنا  ا،  عمليً هي،  االستشارّي،  القطاع  في  منتجاتنا،  "إن 

االقتصادي الخاص بنا"، تقول الوحيدي، "فتطوير المهارات والخبرات لدينا 

التعرف على األشخاص، وكذلك  بالحصول على أعمال وبإمكانيات  متعلق 

على األسواق، والمجاالت التجارية الجديدة. إن قدرة الشركة على التطور 

ومواءمة نفسها لما يحدث في السوق، من دون القدرة على التعرّف على 

السوق ودراسته، هو أمر مستحيل تقريبا".

إن المعايير الصارمة التي تفرضها إسرائيل فيما يتعلق بمن يُعتبر تاجرًا 

ومسموًحا له بالتقّدم الستصدار تصريح تاجر، ال تعترف بشركة االستشارات 

تصدير  أو  االستيراد  في  يتخصص  ال  عملها  ألن  وذلك  ذاتها،  بالوحيدي  أو 

عمل  هو  عملي  "إن  تاجر.  تصريح  على  للحصول  شرط  وهو   – البضائع 

االقتصادي.  القطاع  إلى  وأنتسب  فواتير  بإصدار  أقوم  إنني  ا.  تماًم تجاري 

إلى  بالحاجة  وال  بعملنا  تعترف  ال  اإلسرائيلية  السلطات  بأن  نشعر  نحن 

منحنا تصاريًحا". إن االقتصاد الُمزدهر والقادر على االستدامة يرتكز على 

تشكيلة واسعة من األعمال التجارية، سواء كانت تلك المتعلقة بالتجارة أم 

تلك المتعلقة بتوفير الخدمات، إال أن إسرائيل تقتصر منح تصاريح التجار 

فحسب،  البضائع  تصدير  أو  باستيراد  يقومون  الذين  األعمال  رجال  على 

وهي بذلك تحجب عن الكثير من سيدات ورجال األعمال اآلخرين في غزة 

إمكانيات تطوير نشاطهم واإلسهام في بناء اقتصاد غزة.

ُسهى خضر – خدمات بنكّية

اإلسرائيلية  االقتصادية  النظرة  بسبب  بالغضب  تشعر  أيضا  خضر  ُسهى 

دة للتطوير االقتصادي وللتجارة. لقد بدأت خضر طريقها  محدودة األفق والمقيِّ

التابع  الزبائن  خدمة  قسم  في   ،1994 العام  في  ة  البنكيّ الخدمات  عالم  في 

لبنك فلسطين. وبعد فترة وجيزة من الزمن، تمت ترقيتها لتصبح مديرة قسم 

ا أصبحت مديرة قسم العالقات العامة والتسويق،  يً الزبائن المهمين VIP، وتال

وإدارة قسم االئتمان، وفي نهاية المطاف أنيط بها إدارة قسم التطوير التابع 

ا في بنك فلسطين، انتقلت خضر إلى العمل في البورصة  للبنك. بعد 15 عاًم

الفلسطينية، وهي اليوم مديرة منطقة غزة في بنك القدس.

بين األعوام 2010 و2015، حيث عملت خضر في بنك القدس، كانت تحصل 

على تصريح يتم تجديده مرة كل ثالثة شهور. وفي شهر نيسان 2016، وبعد 

ا بخصوصها من  ا لتجديد التصريح، بلغها بأن هنالك منًعا أمنيً أن أرسلت طلبً

شؤون  تطوير  على  قادرة  غير  اآلن  وهي  شهرا.   12 مدته  اإلسرائيلي،  الجانب 

البنك أمام اإلدارة العامة وأمام أعضاء اللجنة اإلدارية الكبار، وذلك ألن جميع 
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ُسهى خضر، ُمديرة منطقة قطاع غزة في بنك القدس

للتغييرات  السياسة اإلسرائيلية وفًقا  ينبغي أن تتغير 
يعملن  نساء  وجود  بحقيقة  االعتراف  ينبغي  الراهنة. 
األسواق  في  البضائع  يع  بَ خالل  من  التجارة،  في 
يقمن  ال  لكّنهن  شركات  يدرن  واللواتي  المحلية، 
أبو سالم.  البضائع عبر معبر كرم  أو تصدير  باستيراد 

)ُسهى خضر(



اللقاءات معهم تتم في الضفة الغربية. وباعتبارها مديرة اإلقليم، فإن خضر لن 

تتمكن من المشاركة في عمليات التخطيط االستراتيجي المتعلقة بالبنك، وال 

من التأثير على المسائل التمويلية المتعلقة بالبنك الذي تعمل فيه.

البنك  مدراء وموظفي  الكثير من  تلقى  تقول خضر،  األخيرة،  الفترة  خالل 

أخباًرا عن فرض إسرائيل للمنع األمني عليهم. "إن مصير البنك بأسره يتعرض 

للتهديد بشكل قطعي"، تقول خضر. " كيف سنتمكن من إدارة البنك وشؤونه 

القطاع،  من  الخروج  بإمكاننا  يكون  ال  حين  زبائننا،  أمام  خصًوصا  المالية، 

القرارات؟".  اتخاذ  عمليات  في  والمشاركة  الضفة،  في  شركائنا  مع  والتشاور 

وعلى ضوء التقييدات اإلسرائيلية المفروضة على التنّقل وعدم منح التصاريح 

تأهيلية  عمليات  تأجيل  أو  إلغاء  تم  فقد  غزة،  في  البنوك  وموظفي  لمدراء 

كثيرة ونشاطات مخصصة لتطوير المدراء. "خالل العام 2015، لم نواجه مشاكل 

متعلقة بالحصول على تصاريح، أما في هذا العام 2016 فإننا نعاني من األمر، 

دورات  يجتازوا  أن  عليهم  يجب  وعمال  مدراء  هنالك  ا.  سلبً علينا  يؤثر  وهو 

تأهيلية بشكل ثابت من أجل مواصلة التقّدم وتحسين األداء".

يرى بنك القدس، كما هو حال الكثير من البنوك األخرى، في النساء جمهور 

هدف هام آخذ في النمو واالزدهار. ويقترح البنك على النساء دعًما وامتيازات 

ببيع  بدأت  سيدة  حال  هو  كما  التجارية،  أعمالهن  تطوير  من  يتمكّن  لكي 

ر عملها لكي تفتتح  الحلويات التي تصنعها بنفسها لألقارب والجيران، وتَطوَّ

سوبر ماركت. هذا، وتشير خضر إلى أنه قد صار باإلمكان اإلشارة إلى ارتفاع في 

دمج النساء في سوق العمل وفي الفرص المفتوحة أمام النساء اللواتي بادرن 

اإلغالق،  قبل  كّن،  النساء  من  العديد  صغيرة.  تجارية  أعمال  أو  مشاريع  إلى 

البضائع  يأخذن  كّن  إسرائيل، حيث  في  البضائع  لبيع  أو  العمل  إلى  يخرجن 

كأحمال شخصية عبر معبر إيرز. هؤالء النساء كّن أكثر استقالاًل اقتصاديا ولم 

أو  المدني  المجتمع  مؤسسات  من  اآلتي  التمويل  أو  القروض  على  يعتمدن 

البنوك.

للتغييرات  ا  وفًق اإلسرائيلية  السياسة  ر  تتغيّ أن  "ينبغي  تقول سهى خضر: 

الراهنة. ينبغي االعتراف بحقيقة وجود نساء يعملن في التجارة، من خالل بيع 

البضائع في األسواق المحلية، واللواتي يدرن شركات لكّنهن ال يقمن باستيراد 

تجارية  تصاريح  إصدار  يتوجب  سالم.  أبو  كرم  معبر  عبر  البضائع  تصدير  أو 

لتلك النساء أيًضا وينبغي السماح لهن بالخروج إلى األسواق األخرى، وااللتقاء 

األسواق  زيادة قطاعات  إمكانية  توفير  إلى  إضافة  وتاجرات خارج غزة،  بتّجار 

العاملة، ومنح أعمالهن التجارية فرًصا للنجاح واالزدهار."

مها أبو سيدو – تسويق وتصميم ُمنتجات التطريز

خالل السنوات األخيرة، وبسبب التقييدات اإلسرائيلية المفروضة على تنّقل 

النساء من وإلى قطاع غزة، فإن عددا متزايدا من النساء يتّجهن إلى تسويق 

جزءا  إن  بل  اإلنترنت،  عبر  التطريز  منتجات  أو  اإلكسسوارات  من  منتجاتهن 

منهن قد أصبحن تاجرات ُمسجالت في وزارة االقتصاد الفلسطيني وفي الغرفة 

التجارية في غزة. هؤالء النساء يرسلن بضائعهن مع تجار أو معارف خارجين 

شركات  عبر  منتجاتهن  بإرسال  تقمن  الحاالت  من  العديد  وفي  القطاع،  من 

بريدية خاصة، ذات تكلفة عالية وبمشاركة جزئية من زبائنهن. مها أبو سيدو، 

والتي   .2010 العام  منذ  اإلنترنت  عبر  التطريز  منتجات  بتسويق  تقوم  التي 

كانت تعمل قبل ذلك كمديرة مركز التعليم المستمر في جامعة األقصى وفي 

شركة جّوال للهواتف الخليوية في قسم تكنولوجيا المعلومات. بدأت عملية 

تسويق منتجات التطريز الخاصة بها كمبادرة صغيرة عبر الفيسبوك. واليوم، 

ُمستضَعفة،  سكانية  شرائح  من  غالبيتهن  سيدة،  خمسين  سيدو  أبو  تشّغل 

اللواتي  النساء  إن عدد  الوحيد.  المجال مصدر رزقهّن  ويعّد عملهن في هذا 

قامت أبو سيدو بتوظيفهن قد تزايد بشكل حثيث منذ العام 2011، وتنضّم، 

تقريبا في كل شهر، سيدة جديدة إلى العمل.

سيدو.  أبو  تقول  غزة"،  من  والخروج  التنّقل  على  لقدرتي  أهمية  "هنالك 

القدس، وفي دول  الضفة، في  تُقام في  التي  المعارض  "أتشّوق للمشاركة في 

الخارج. أرغب في توسيع العمل التجاري، وفي الوصول إلى المزيد من الزبائن، 

وفي التعرف على المزيد من األسواق، وفي تعزيز تجربتي، كما أنني راغبة، 

الزبائن،  أمام  إدارة األمور  م: في معرفة كيف يمكن  التعلّ بشكل أساسّي، في 

حاجات  تلبية  من  أتمكن  لكي  معينة  أماكن  في  الدارجة  الموضات  هي  ما 

الزبائن. إن العالقة التجارية عن قرب ستكون أكثر نجاًحا من العالقة عن بعد. 

لربما أتمكن من تحقيق حلمي وإنجاز معرض للمالبس التي أقوم بتطريزها 

وتصميمها، وإقامة شبكة أو فتح فرع في قطر، وهي الدولة التي أملك فيها 

تُعلّق أبو سيدو أهمية كبرى للعالقة مع زميالتها  الزبائن."  العدد األكبر من 

في الضفة الغربية: "إن النساء في الضفة لديهن الفرصة في التعرّف على عدد 

أكبر من الزبائن األفراد والزبائن التجاريين، ولديهن خبرات أكثر، وعالقتنا بهّن 

ستضيف المزيد إلى خبراتنا، حيث سنتعلم طرائق عمل مختلفة وسيتمكن 

ا من دعم الطرف اآلخر". كل طرف مّن

تتحدث أبو سيدو عن العديد من الفرص التي فوتتها بسبب عدم تمكنها 

من الحصول على تصريح خروج. ففي واحدة من الحاالت، شاركت أبو سيدو 

في دورة تأهيلية أجراها مجلس الشاحنين الفلسطيني في قطاع غزة للنساء 

اللواتي يدرن أعمال تجارية ُمستقلة، حيث تم إرشادهن في عمليات اإلدارة 

المفترض  كان من  الدورة،  إطار هذه  والنقل. وفي  التصدير  وإمكانية  المالية 

بأن يزرن ميناء أشدود لكي تتعلّمن عن تصدير البضائع. لقد قّدمت 15 سيدة 

طلبات للمشاركة في هذه الجولة، وقد تم رفض طلباتهن جميعها.

في العام 2016، وبشكل استثنائي، نجحت أبو سيدو بالخروج حين قام كل 

من بنك فلسطين والوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID بتقديم طلب 

باسمها للمشاركة في برنامج خاص لسيدات األعمال في رام الله. "أبلغ من العمر 

غزة،  من  فيها  التي خرجت  والوحيدة  األولى  المرة  هذه  كانت  وقد  عاما،   35

والتقيت فيها لوقت محدد بعالم آخر وبنساء أخريات." بعد تلك المرة، حاولت 

الهيئات  عبر  إضافية  مرات  في  تصاريح  الستصدار  بطلبات  التقدم  سيدو  أبو 

الدولية، إال أن طلبها قد قوبل بالرفض في المرة تلو األخرى. "ال زلت أتساءل، 

وافقوا على خروجي ذات مرة، فلماذا ال يمكنهم المصادقة على طلبي مجددا؟".
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أبلغ من العمر 35 عاًما، وقد كانت هذه المرة األولى 
فيها  والتقيت  غزة،  من  فيها  خرجت  التي  والوحيدة 
لوقت محدد بعالم آخر وبنساء أخريات )مها المصري(



أبو سيدو بشراء األقمشة من خارج غزة عبر تجار يحملون تصاريح  تقوم 

تجارية، وهم بهذا قادرين على الخروج والدخول من وإلى القطاع. أبو سيدو 

الممكن استيراد  البضائع ألنه من غير  غير قادرة، بشكل رسمي، على إدخال 

وبناًء  التجارية.  البريد  خدمات  غياب  ظل  في  وهذا  رخيصة،  بأسعار  بضائع 

ملتوية  طريق  عن  لها  الضرورية  الخام  المواد  على  سيدو  أبو  تحصل  عليه، 

ثم  ومن  األردن،  إلى  تصل  لكي  بضاعتها  على  بالتوصية  تقوم  فهي  ومعقدة: 

الغربية وتطلب منهم بأن يقوموا، لدى عودتهم  تتوجه إلى تجار من الضفة 

إلى  األقمشة  تصل  وحين  طلبيتها،  بجلب  األردن  من  التجارية  سفراتهم  من 

إلى  معهم  جلبها  تعرفهم  الذين  األعمال  رجال  من  سيدو  أبو  تطلب  الضفة، 

القطاع. هكذا تقوم أبو سيدو أيضا بإرسال بضائعها إلى زبائنها خارج القطاع. 

رغم أنها في العام 2016، وفي أعقاب التزايد الكبير في سحب تصاريح التجار 

في أعقاب المنع األمني، تجد صعوبة في إدخال المواد الخام وإرسال الطلبيات 

إلى الزبائن. في إطار المشروع الذي تشارك فيه أبو سيدو عبر اتحاد سيدات 

على  الحصول  في  االمكانية  لديهن  كانت  إن  التأكد  االتحاد  يحاول  األعمال، 

الذي يتم فيه  الحالي  الوضع  البضائع بكميات محدودة. إن  تصاريح الستيراد 

ا من قبل إسرائيل، وبذا يتم منعهم  سحب تصاريح تجار كبار، ويتم منعهم أمنيً

من الخروج، يردع ويحبط أبو سيدو. "إن كان تجاٌر كهؤالء، ممن اعتادوا على 

بأنني مهددة  أشعر  فإنني  أمنية،  تم منعهم ألسباب  قد  دائم  الخروج بشكل 

أكثر، خصوصا على ضوء كوني ال زلت في بداية طريقي فحسب".

هبة التميمي – مجال تكنولوجيا المعلومات )الهاي-تك(

ال تستبدل إمكانيات التسويق عبر اإلنترنت وتطّور قطاع التقنيات الفائقة 

يتم  الذي  فالعمل  بأنفسهم،  التنّقل  إلى  المجاالت  في هذه  العاملين  حاجة 

وهذه  شخصية،  عالقات  وتطوير  خلق  على  يعتمد  اإلنترنت  عبر  إجراؤه 

العالقات ال يمكن أن تظل افتراضية فحسب. لقد تقّدمت هبة التميمي، وهي 

مرات  عدة  في   ،Unit One المعلومات  تكنولوجيا  شركة  في  شريكة  مديرة 

وقد  القطاع.  من  الخروج  من  تتمكن  لكي  تاجرة  تصريح  الستصدار  بطلبات 

تم رفض طلباتها، بل ولم يتم الرد على طلباتها أصال في عدة حاالت. وكنتيجة 

أو  المؤتمرات  من  العديد  حضور  إمكانية  التميمي  عن  ُحِجبَت  فقد  لذلك، 

التواجد في اجتماعات عمل كثيرة. "هنالك فارق محسوس حين تقوم سيدة 

عد وبين أن تقوم بلقائهم وجها لوجه"، وهو ما يتيح  باالتصال بزبائنها عن بُ

العمل.  وتنفيذ  المشروع  إدارة  عن  المسؤولة  على شخصية  التعرف  للزبائن 

أمامهم،  وتكون  زبائنها  على  وتتعرف  وظيفتها،  في  سيدة  تتقدم  "حين 

ا من  وتشجعهم على االستثمار في مشاريع أخرى، فإن األمر يعّد إنجازا شخصيً
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Unit One هبة التميمي، مديرة شريكة في شركة تكنولوجيا المعلومات

مشاريع  في  االستثمار  على  وتشجعهم  أمامهم،  وتكون  زبائنها  على  وتتعرف  وظيفتها،  في  سيدة  تتقدم  حين 
ا من ناحيتي. بيد أن تنفيذ هذه المهمات يتم، بشكل عام، على يد رجال. إن  أخرى، فإن األمر يعّد إنجازا شخصًي

ا. )هبة التميمي( الحق في أن تكوني سيدة أعمال من غزة هو حق غير مفهوم ضمًن



ناحيتي. بيد أن تنفيذ هذه المهمات يتم، بشكل عام، على يد رجال. إن الحق 

ا. إنني بحاجة إلى  في أن تكوني سيدة أعمال من غزة هو حق غير مفهوم ضمًن

العمل بكّد لتحقيق هذا األمر ألنني ال أستطيع الخروج من غزة. فلماذا يكون 

غالبية التجار الذين يخرجون من غزة رجاال، في وقت تحاول فيه الكثير من 

النساء الحصول على الموافقات وتصاريح تجار، إال أن طلباتهن تقابل على يد 

إسرائيل بالرفض".

مها المصري – القطاع الثالث

ة التي  منذ نحو العقد من الزمن، تدير مها المصري جمعية المرأة الريفيّ

تقّدم العون للنساء العامالت في مجال الزراعة. وبحسب أقوال المصري، فإن 

الكثير من تلك النساء ال يحصلن على أجور مقابل عملهن، والكثيرات منهّن 

مساعدة  هو  الجمعية  هدف  إن  يمتلكنها.  أراض  في  مستقل  بشكل  يعملن 

هذه الشريحة النساء في تحقيق استقاللهّن االقتصادي.

لضربات  الزراعة  قطاع  تعرّض  الصامد"  "الجرف  العسكرية  العملية  خالل 

فقدت  وقد  تدميرها،  تم  والمحاصيل  الزراعية  األراضي  من  فالكثير  قاسية. 

الكثير من النساء أماكن عملهن. وبحسب معطيات الجهاز المركزي لإلحصاء 

الزراعة في  اللواتي عملن في مجال  العامالت  النساء  الفلسطيني، فإن نسبة 

مقابل 26.7% ممن عملن  بلغ 2.8%، وذلك  قد  العام 2016  الثاني من  الربع 

في الربع الثاني من العام 2014، قبل العملية العسكرية األخيرة. وقد تحدثت 

زراعية،  مناطق  ستة  تأهيل  عمليات  إطاره  في  تتم  مشروع  حول  المصري 

ومن ضمنها منطقة خزاعة التي تم تدميرها بشكل تام أثناء الحرب، وهو ما 

سيوفر فرص عمل لـ200 رجل وامرأة. وخالل مرحلة تخطيط المشروع، ذهبت 

الممكن  من  يكن  "لم  الدمار:  لمرأى  وفوجئوا  خزاعة  إلى  وطاقمها  المصري 

تأهيل  إعادة  إن  مأهولة".  كانت  التي  واألراضي  الزراعية  األراضي  بين  التمييز 

األراضي الزراعية يترافق مع المخاطر ويتطلب عمال مكثفا مع العائالت التي 

من  تجعل  الظروف  هذه  "إن  المباني.  حطام  بين  الخيام،  في  هنالك  عاشت 

الصعب علينا تخطيط العمل وتنفيذه. إننا ال نعمل في ظروف اعتيادية في 

غزة، ورغم ذلك فإن هنالك نجاحات."

فالمواهب،  المصري.  تقول  كثيرة،  غزة  في  المتحققة  غير  اإلمكانيات  إن 

والدافعية، والقدرة على القيادة موجودة بوفرة، وما ينقص الكثير من النساء 

مجاالت  في  التأهيل  عبر  أيضا  اكتسابها  يتم  التي  الخبرة  وهي  الخبرة،  هو 

كالزراعة، تحضير المأكوالت وغيرها. إن التقييدات اإلسرائيلية المفروضة على 

التنّقل تمنع النساء من بيع منتجاتهن من مأكوالت، معجنات، أو العسل على 

مضاعفة  إمكانية  عنهن  وتحجب  كما  إسرائيل،  أو  الضفة  في  المثال،  سبيل 

كسب  من  النساء  تتمكن  لكي  يكفي  ال  وحده  غزة  في  السوق  إن  أرباحهن. 

الرزق من بيع هذه المنتجات. نوًعا ما، لم تخرج أبًدا في العقد الماضي بضائع 
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النساء والعمل
شّكلت النساء، حتى العام 2016، 49% من مجمل السكان في قطاع غزة، هذا 

رقم يزيد قليال عن 910،000 نسمة. إن اإلغالق اإلسرائيلي يتسبب بآثار بعيدة 

اإلسرائيلية  التقييدات  بإسقاطات  يشعرن  والنساء  غزة،  اقتصاد  على  المدى 

المفروضة على حرية التنّقل بشكل خاص بأنفسهن.

في العام 2005، قبل فرض اإلغالق، بلغ ُمعّدل البطالة في صفوف النساء   ●
في قطاع غزة 35.2%. أما اليوم، فإن ُمعّدل البطالة في أوساط النساء في غزة 

يبلغ 65.3%، وذلك مقابل 34.4% في أوساط الرجال.

انخفض ُمعّدل النساء الُمشاركات في القوى العاملة والعامالت في قطاع   ●
الزراعة والصيد، وهما مجاالن تعرّضا للضرر الكبير في أعقاب اإلغالق، من %36 

في العام 2007، إلى 2.8% فحسب في العام 2016.

ُمعّدل البطالة لدى النساء اللواتي أتممن أكثر من 13 سنة دراسية ارتفع   ●
بنسبة 38% بين األعوام 2005 حتى 2015.

النساء  أوساط  في  البطالة  ُمعّدل  ارتفع   ،2015 والعام   2005 العام  بين   ●
اللواتي حصلن على لقب أكاديمي في مجال التربية من 37.3% إلى %68.7. 

أما ُمعّدل البطالة في أوساط النساء الحاصالت على ألقاب أكاديمية في مجال 

العلوم االجتماعية والسلوكية فقد ارتفع من 44% إلى %75.5.

الكثير من الرجال في قطاع غزة يعملون في وظائف يعد الراتب فيها   ●
إلى  يملن  اللواتي  النساء  مقابل  وذلك  والبناء،  كالسمكرة  نسبيا،  منخفضا 

العمل في مؤسسات المجتمع المدني، حيث الرواتب أعلى. وبناء عليه، فإن 

الثاني من  الراتب اليومي للنساء في غزة أعلى من راتب الرجال؛ ففي الربع 

العام 2016، بلغ الراتب اليومي للنساء 75.7 شيكل، مقابل راتب الرجال الذي 

بلغ 59.2 شيكل.

تعد التقييدات اإلسرائيلية المفروضة على التنّقل من ضمن العوائق المركزية 

ا: التي تعيق تقّدم النساء الساعيات إلى التطور مهنيً

وظائف  في  يعملن  العاملة  القوى  في  الُمشاركات  النساء  من   %85  ●
الضيقة  المعايير  بحسب  وظائف،  وهي  والتمريض،  كالتعليم  خدماتية، 

اإلسرائيلية، ال تستحق العامالت فيها حق التقدم الستصدار تصاريح خروج من 

أجل العثور على فرص عمل مهنية.

من أصل 350 تصريحا ممنوحا لكبار التجار، وهي تصاريح تتيح لحامليها   ●
ميزات وتسهيالت في مجال الخروج من غزة من أجل تحقيق الفرص المهنية 

سحب  تم  وقد  نساء.  تحملها  فقط  تصاريح  أربعة  هنالك  فإن  والتجارية، 

تصريحين من هذه التصاريح األربعة بادعاء وجود "خطر أمني"، وبذا، فإنه ومن 

أصل نحو سبعين تصريحا ساري المفعول اليوم، فإن هنالك تصريحين اثنين 

فقط تملكها نساء. إن المعايير التي حددتها إسرائيل ال تظهر فيها فئة تتيح 

المساحة  وهي  المدني،  المجتمع  مؤسسات  في  العاملين  الموظفين  خروج 

التي تميل النساء إلى العمل فيها بأعداد أعلى، إلتاحة المجال أمامهن من أجل 

حضور المؤتمرات، لقاءات العمل، ودورات االستكمال المهني، وهو ما يحّد من 

قدراتهن على التطور في مجاالت عملهّن. ♦

تصوير: إيمان محمد

ي غزة.
ت ف

طالبا

نحن نلحظ انخفاًضا في ُمعّدالت النساء العامالت في 
مجال الزراعة، حتى في أوساط النساء اللواتي يمتلكن 

أراض )مهى المصري(



النساء  قدرة  بسبب عدم  نساء في غزة، وذلك  يد  إنتاجها على  تم  ومنتجات 

المنِتجات اقتصاديا على نقل بضائعهن إلى خارج غزة.

تمّر جميع الطرود والرزم التي يتم نقلها من وإلى قطاع غزة، عبر أية وسيلة، 

بذات الفحوصات الدقيقة، كما يتم إخضاعها للفحص باستخدام األشعة. وقد أدى 

التجميد المؤقت الذي حصل في صيف العام 2016 لنقل الطرود البريدية إلى 

القطاع، بادعاء أن جهات إرهابية تقوم باستغالل البريد لتهريب مواد ممنوعة، 

إلى إثارة األسئلة حول األسباب الدافعة التخاذ إسرائيل هذا القرار، والذي يبدو 

االنتباه  إثارة  أمنية، وإلى  استجابة لحاجة  بالضرورة  بأنه خطوة عقابية وليس 

ق بالبريد في صفوف أصحاب المصالح التجارية الصغيرة، ومن  أيًضا لحجم التعلّ

ضمنهم الكثير من النساء اللواتي ال يستطعن نقل بضائعهن بوسائل أخرى. هذا 

األمنية في إسرائيل حول  المستويات  السائد لدى  الخطاب  األمر ال يتسق مع 

غير  والعوائق  الموانع  وإزالة  انتعاش قطاع غزة،  إلى مساعدة  الداعية  الحاجة 

الضرورية.

"نحن نلحظ انخفاضا في ُمعّدالت النساء العامالت في مجال الزراعة، حتى في 

أوساط النساء اللواتي تمتلكن أراض"، تقول المصري ُملّخصًة. "في أعقاب فرض 

اإلغالق اإلسرائيلي فإن الكثير من النساء يتركن هذا القطاع ألن العمل فيه قد 

ا، إن العمل في األرض هو عمل شاق، والمداخيل ال تبرره". توقف عن كونه ُمربًح

الدكتورة صباح العويسي – مجال التربية والتعليم

بعد مسيرة مهنية مثمرة في مجال التربية والتعليم، تشغل اليوم  صباح 

العويسي، وهي حاملة لشهادة الدكتوراه في علم النفس، منصب رئيسة مجلس 

اإلدارة لشبكة حضانات أطفال ومدرسة خاصة في غزة. أقامت العويسي في عام 

2004 مركز لتدريس علم الحاسوب وتعليم الدروس الخصوصية لطالب المدارس. 

وفي العام 2007، أنشأت روضة األطفال والمدرسة، وَسعت للبحث عن معلمات 

وحاضنات تمتلكن خبرة ال تقل عن سنتين. وبحسب أقوالها، فقد تلقت عددا 

ممن  أو  فحسب  معدودة  لشهور  خبرة  لديهن  نساء  من  التوجهات  من  كبيرا 

يفتقرن للخبرة بشكل تام، واللواتي رغم عدم مواءمتهن، قد قدموا ترشيحاتهن 

للوظيفة، إن هذا دليل على وجود الحاجة، وعلى الرغبة القوية التي ال تقل عنها، 

لدى الكثير من النساء في العمل.

إن الحضانات والمدارس الخاصة توفر خدمات ضرورية، وخصوصا على ضوء 

خروج النساء للعمل والحاجة للعثور على حلول لالعتناء باألطفال. إال أن قدرة 

حضانات األطفال على كسب الرزق قد انخفضت خالل سنوات اإلغالق: فراتب 

الحاضنة التي تعمل نحو سبع ساعات في اليوم قد بلغ 500 شيكل في الشهر، 

إلى 1000 شيكل في  يرتفع  أن  ثالثة شهور  بعد عمل يستمر  للراتب  ويمكن 

الشهر. ورغم ظروف العمل والراتب المنخفض، فإن الندرة في الوظائف المتاحة 

للنساء في غزة، إلى جانب الوضع االقتصادي الصعب، يدفعان الكثير من النساء، 

مجال  في  جامعية  ألقاب  ذوات  أو  أكاديمية،  ألقاب  على  حاصالت  فيهن  بما 

الهندسة، للتوجه إلى العويسي بحثا عن عمل، أي عمٍل كان.

تقول العويسي بأن حضانات األطفال لم تكن منتشرة في غزة حتى وقت 

قريب، وبأنه كان باإلمكان توظيف عمال ذوي خبرة مناسبة للعناية باألطفال، 

وبناء عليه فقد صدر القرار بإرسال 15 حاضنة ومعلمة الجتياز دورات تأهيلية 

في الضفة الغربية. ورغم ذلك، وعلى ضوء مصاعب الحصول من إسرائيل على 

على  االعتماد  على  العويسي  اضطرت  فقد  العامالت،  لطاقم  خروج  تصاريح 

الدورات التأهيلية التي أجريت في غزة من قبل ممرضات، والتي بطبيعة الحال 

التربوي لجيل األطفال، أو  تركّزت على مجال العناية والصحة، ال على المجال 

العناية باألوالد.

التربية  مجال  في  للعامالت  المخصصة  واإلرشادية  التأهيلية  الدورات  تعد 

أمورا شديدة الضرورة، كما تقول العويسي. فتراكم الخبرة والمعرفة والمهارات 

تعامل مع  تعليمية جديدة، طرائق  والتعرف على مضامين وطرائق  التربوية، 

التالميذ، التعرف على أدوات تعليمية إلكترونية وانترنتية، كل هذه هي أمور 

ضرورية ومصيرية من أجل تطوير قدرات المعلمين ومن أجل تحسين نوعية 

التعليم الذي يتلقاه التالميذ. ورغم ذلك، فإن المعلمات في قطاع غزة في الغالب 

التأهيلية  الدورات  في  المشاركة  على  قادرات  وغير  تصاريح  على  يحصلن  ال 

واإلرشادية التي تقيمها وزارة التربية والتعليم في رام الله. وفي مرحلة ما، تعترف 

العويسي، بعد أن قوبلن بالرفض تلو اآلخر، فقد توقفت المعلمات عن تقديم 

الطلبات.

تعمل العويسي في هذه األيام على إقامة مركز تجميلي، إلى جانب منتجع 

صحي وحمام تركي. ولكي تتمكن من إدخال المعدات المطلوبة، بما فيها معدات 

ليزر لم تصدر الموافقة على إدخالها بعد، فقد قامت العويسي بتسجيل شركة 

تجارية على اسمها. ومن المتوقع أن يتم افتتاح المركز خالل الشهور القريبة، هذا 

في حال تم السماح بإدخال المعدات من دون تأجيل من قبل الطرف اإلسرائيلي. 

وفي هذه األيام، تقوم العويسي بتأهيل طاقم المعالجات بالتدليك، رغم أنها قد 

فضلت تأهيل طاقمها خارج غزة، إال أنها كانت تعرف مسبقا بأن االحتمال األكبر 

بأن األمر لن يكون متاحا بسبب المصاعب الكامنة في مجال استصدار التصاريح. 

"ال يوجد مكان تجاري شبيه لمركزنا في غزة" تقول العويسي. ♦
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د. صباح العويسي، رئيسة مجلس اإلدارة لشبكة حضانات أطفال ومدرسة خاصة في غزة

يحصلن  ال  الغالب  في  غزة  قطاع  في  المعلمات  إن 
على تصاريح وغير قادرات على المشاركة في الدورات 
التربية  وزارة  تقيمها  التي  واإلرشادية  التأهيلية 

والتعليم في رام الله. )صباح العويسي(



لقد نجحت النساء اللواتي قمنا بإجراء مقابالت معهّن في إطار هذا التقرير 

اآلراء  على  التغلب  في  نجحن  كما  عليها،  التغلب  وفي  المعوقات  تحدي  في 

المسبقة، والتقييدات والمصاعب االجتماعية، إال أنهّن يستصعبن تحقيق انطالقة 

الختراق التقييدات التي تفرضها إسرائيل على التنّقل. وهو أمر يؤثر على تقّدمهن 

المهني إلى جانب تأثيره على إمكانية تطوير اقتصاد قطاع غزة والدفع به قدما.

على  محصورًا  غزة  قطاع  وإلى  من   ،2007 العام  منذ  األشخاص،  تنّقل  يعد 

فيه  يتم  استثنائية، ففي وقت  إنسانية  إسرائيل حاالت  تعتبرها  التي  الحاالت 

تقييد نقل البضائع من وإلى قطاع غزة على يد إسرائيل أيضا، وهو ما أدى إلى 

االنهيار شبه التام لالقتصاد في غزة، وإلى ُمعّدالت البطالة التي تعد من األكثر 

ق المتزايد بالمساعدات اإلنسانية. إن واحدة  ارتفاعا في العالم، إضافة إلى التعلّ

من االستثناءات القليلة في هذا اإلغالق اإلسرائيلي المفروض متمثلة في منح 

عدد مقلّص من رجال األعمال إمكانية الخروج من القطاع بهدف استيراد وتسويق 

البضائع خارجه. إال أن النساء، اللواتي يملن إلى العمل في مؤسسات المجتمع 

المدني، وفي فروع الخدمة العامة أو إدارة األعمال التجارية الصغيرة، ال يندرجن 

تحت المعايير اإلسرائيلية المتعلقة بالحصول على تصاريح الخروج وتسويق 

البضائع.

نتيجة لألمر، فإن النساء اللواتي عملن في السابق، أو قمن ببيع منتوجاتهن 

النساء جزًء  خارج غزة، يجدن أنفسهن من دون عمل أو مصدر للرزق. تشّكل 

ا من مجمل القوى العاملة الصحية والمزدهرة، كما لديهن فرًصا عظيمة  بنيويً

في اإلسهام في الدفع قدما باقتصاد قطاع غزة وتطويره.

االنتعاش  بأن  إسرائيل  في  واألمنية  السياسية  النخب  من  الكثير  تدعي 

االقتصادي في غزة سيؤدي أيضا إلى ضمان األمن في المنطقة. إن فرض التقييدات 

على التنّقل، وخصوصا تلك المتعلقة بسيدات األعمال وممن تعملن في مجال 

أنها  كما  اإلسرائيلية،  األمنية  المصلحة  مع  ساطع  بشكل  تتعارض  التجارة، 

تمنع تحقق االستقرار، التطور، النمو، والحياة بكرامة لمجمل سكان قطاع غزة 

والمنطقة بأسرها، نساء ورجاال على حد سواء.

توصيات

في ظل انعدام إمكانية تنّقل لألشخاص، بما فيهم النساء، ألهداف التجارة واألعمال بين غزة والضفة الغربية، وبين غزة والعالم، فما من فرصة أمام   

تأهيل وتطوير االقتصاد، هذا التأهيل الذي يعد طريقا رئيسية من أجل مستقبل مستقر للمنطقة بأسرها. على إسرائيل أن تعترف باالحتياجات الشرعية 

لسيدات األعمال، والتاجرات، والعامالت في مؤسسات المجتمع المدني في غزة، وأن تفسح المجال أمامهن للسفر إلى دول الخارج والتنّقل بين األراضي 

الفلسطينية )تحت الفحص األمني الشخصي(.

إن االقتصاد القادر على العمل، والمزدهر، يستند إلى تشكيلة واسعة   

من األعمال، سواء كانت تلك األعمال المتعلقة بالتجارة أو تلك المتعلقة 

بتقديم الخدمات، وإلى جانبها أيضا األعمال التجارية الصغيرة ومؤسسات 

المجتمع المدني. على إسرائيل أن تزيد من مرونة المعايير التي تفرضها 

من أجل إصدار تصاريح الخروج أيضا للنساء العامالت في المجاالت التي 

ال تندرج ضمن إطار استيراد وتصدير البضائع، وبذا، تتيح لهن الدفع قدما 

بنشاطاتهن وتسهم في تطوير اقتصاد غزة.

على إسرائيل أن تحسن من الظروف السائدة في معبر كرم أبو سالم   

وأن تقوم بفتح معبر بضائع إضافي في منطقة معبر إيرز شمالي قطاع 

غزة، وذلك من أجل التسهيل وتخفيف كلفة نقل البضائع إلى غزة ومنها، 

وبذا فإنها ستتيح لعدد أوسع من التجار وأصحاب المصالح التجارية لبيع 

بضائعهم في كل من الضفة الغربية وإسرائيل. وإلى جانب ذلك، فإن على 

إسرائيل أن تتيح نقل البضائع المحمولة شخصيا، وعدم وقف نقل الطرود 

البريدية.

على  المفروض  اإلسرائيلي  اإلغالق  إلنهاء  الوقت  حان  عام،  وبشكل   

قطاع غزة. ♦
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تلخيص

تصوير: كارل شمبري

طفالت يغرسن شجرة في غزة.
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