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العالم

فلسطين
وسط معطيات التراجع افتتحت  4منشآت سياحية كبيرة بين  2007ــ ( !2015آي بي ايه)

االقتصادية في غزة .عدد كبير من المصانع
نال الحصار اإلسرائيلي من مختلف القطاعات
ً
أغلق أبوابه ،ومنيت شركات المقاوالت بخسائر كبيرة ٌ .وأكبر المتضررين هو قطاع السياحة
والعمل الفندقي .وألن معطف النجاة الوحيد معلق بعودة المعابر إلى العمل بصورة
طبيعية ،فاألمل في انتعاش هذا المجال ،يبقى رهين المجهول

غزة:
فنادق
ّ

ضرائب مربعة و«سويتس» بال نزالء
غزة ــ يوسف فارس
دخـلـنــا ف ـنــدق «فـلـسـطــن» امل ـق ــام على
س ــاح ــل ب ـحــر غ ـ ــزة .لـ ـ ْـم يــاق ـنــا مــوظــف
االستقبال باالبتسامة العريضة التي
م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ــوزع ـه ــا ال ـعــام ـلــون
فــي الفندقة واملــرافــق السياحية .يبدو
أن عـبــد ال ـلــه ،يعلم سـلـفــا ،بــأنـنــا لسنا
نــزالء .أســاســا ،من أيــن سيأتي ّ
السياح
ومعبر رفح مغلق منذ سنوات والوفود
األجنبية التي تدخل املدينة من معبر
بيت حانون الرابط بني غزة وإسرائيل،
تعرف طريقًا آخر إلى غير فندقه؟
حــالــة ف ـنــدق «ف ـل ـس ـطــن» ،الـ ــذي أنـشــئ
ع ــام  ،1995يـمـكــن قــراء ت ـهــا م ــن صــوت
الـنــرجـيـلــة الـ ــذي يـكـســر ه ـ ــدوءه ال ـتــام.
وحدهم أصحاب الفندق يجلسون في
قــاعــة اسـتـقـبــال الـ ـ ـ ـ ّ
ـزوار .هـنــا يستذكر
عبد الله كيف كــان الـنــزالء فــي املاضي
يتزاحمون في القاعة ،تلك األيــام التي
ك ــان ــت ف ـي ـهــا غـ ــرف ال ـف ـن ــدق الـخـمـســن
محجوزة طــوال الصيف ،وعــدد فنادق
القطاع ال يتجاوز الخمسة.
وفيما يـحــرق مــا تبقى مــن سيجارته،
يواصل حديثه إلــى «األخـبــار»« ،عشنا
بني عام  1996إلى  1999سنوات عز لن
تتكرر» .ويشير إلى مطعم الفندق ،الذي
ي ـقــود إل ـيــه درج داخ ـل ــي تـمــأ جــدرانــه
املـشـغــوالت التراثية ،فمن السهل على
الـغـبــار املـتــراكــم على أثــاثــه ،أن يخبرك
بأن مـ ّـدة إغالقه تتجاوز عمر الحصار
املفروض على غزة منذ .2007
يستذكر صــاحــب الـفـنــدق خ ــال جولة
بني الغرف املهجورة ،كيف كــان فندقه
ً
عامرًا بالحياة ،قائال إنه «في السنوات
التي تلت مجيء السلطة إلــى غــزة عام
 ،1994ك ــان الـ ّـس ـيــاح يــدخـلــون باملئات
ً
يوميًا عبر مـطــار رف ــح ال ــدول ــي ،فضال
عن زيارة أهل الضفة وفلسطينيي الـ48
ألقربائهم دوما من معبر بيت حانون...
كانت ّ
أسرة الغرف موضبة جيدًا ،وكان
يقوم على نظافة الفندق وخدمة النزالء
ً
أكثر من عشرين عامال» .ويتابع« :كان

ال ـجــو مـعـطـرًا دائـ ـم ــا ..ال تـقـلــق ل ــم تكن
لتشم رائحة الرطوبة».
ّ
لكن األم ــور أخــذت تـتــدرج بالسوء إلى
ُ ّ ُّ
ّ
أن سرح كل عمال َالفندق ،وأغلق املطعم
ن ـهــائ ـيــا ،ولـ ــم ي ـب ــق م ــرف ــق م ــن الـف ـنــدق
املوزعة في طبقاته السبعة يعمل سوى
صــالــة األف ـ ــراح ،الـتــي يـســدد مدخولها
النفقات الشهرية مــن ضــرائــب ووقــود
وخدمات!
حال «فلسطني» ليس األسوأ بني مباني
غزة السياحية ،فهو على األقل مفتوح،
في حني أغلقت أكثر من عشرين منشأة
سياحية أبوابها نهائيًا منذ .2007
يشرح املدير العام للسياحة الداخلية
في وزارة السياحة واآلثار ،رزق الحلو،
أن ق ــراب ــة  25م ـن ـشــأة أخـ ــرى ك ــان ــت قد
أغلقت أبوابها خالل انتفاضة األقصى
ال ـث ــان ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن  45م ـن ـشــأة
سياحية من أصــل  120أغلقت كليًا مذ
بــدأت االنتفاضة ،خاصة عقب إخفاق
مفاوضات كامب ديفيد في .2000
امل ـف ــاج ــئ ،أنـ ــه وسـ ــط هـ ــذه امل ـع ـط ـيــات،
افتتحت أربــع منشآت سياحية كبيرة
تـ ـق ــدم خ ــدم ــة امل ـب ـي ــت فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة بــن
عامي  2007ـ  !2015ولعل فندق املشتل
(امل ـ ـعـ ــروف ســاب ـقــا بــاملــوف ـي ـن ـب ـيــك) هو
األفخم من ناحية االمتيازات واملساحة،
ووف ــق املـعــايـيــر املـحـلـيــة ،يصنف بأنه
الوحيد الذي يستحق وسام النجمات
الخمس من بني  13أخرى ،استمرت في
تقديم خدماتها.
وب ــرغ ــم م ــا أث ـ ــاره اف ـت ـتــاح ال ـف ـنــدق عــام
 2011من جدل ،بدءًا من تسميته ،مرورًا
بالجدوى االقتصادية من افتتاحه في
منطقة استثمارية يصفها املختصون
بــأنـهــا منطقة «رمـ ــال مـتـحــركــة» ،فإنه
ّ
شكل واجـهــة سياحية مهمة للمدينة.
لكن ،هل اسمه املشتل أم «املوفينبيك»؟
ي ـف ـيــد أحـ ــد امل ـط ـل ـعــن ب ــأن ــه ف ــي ،1998
بدأت شركة «املوفينبيك» السويسرية،
ص ــاح ـب ــة س ـل ـس ـلــة الـ ـفـ ـن ــادق ال ـش ـه ـيــرة
فــي الـشــرق األوس ــط ،بناء الفندق وفق
ّ
معاييرها ،وملــا بــدأ الــوضــع السياسي

بالتقلب مع انتفاضة األقصى ،توقفت
أعمال البناء حتى .2005
وب ـعــد س ـي ـطــرة حــركــة «حـ ـم ــاس» على
القطاع فــي  ،2007وصلت الشركة إلى
ق ـنــاعــة بــان ـت ـفــاء الـ ـق ــدرة ع ـلــى اف ـت ـتــاح

أغلقت أكثر من
 20منشأة سياحية أبوابها
نهائيًا منذ 2007
الفندق وفق املعايير الدولية ،فلم يكن
ً
م ــن املـنـطــق ف ـعــا أن يتقبل واق ــع غــزة
االج ـت ـمــاعــي «املـ ـح ــاف ــظ» ،والـسـيــاســي
امل ـش ـت ـع ــل وس ـ ــط أح ـ ـ ـ ــداث االن ـت ـف ــاض ــة
والحروب املتتابعة ،وجود االمتيازات

ال ـخــاصــة ب ــ«ال ـخ ـمــس ن ـج ــوم» ،خاصة
ت ـقــديــم امل ـش ــروب ــات ال ــروح ـي ــة وتــوفـيــر
املسابح املختلطة .لذلك عرضته الشركة
للبيع وهــو قيد اإلنـشــاء ،وبثمن زهيد
مـ ـق ــارن ــة ب ـح ـج ـم ــه ،ف ــاشـ ـت ــرت ــه ش ــرك ــة
«باديكو» القابضة ،التي يترأسها رجل
األع ـم ــال الفلسطيني امل ـع ــروف منيب
املصري.
مشكلة «املشتل» كما يوضحها املدير
املــالــي واإلداري للفندق ،عدلي الحلو،
لـيـســت مـقـتـصــرة عـلــى واقـ ــع الـحـصــار
املـ ـف ــروض ع ـلــى ال ـق ـط ــاع ،ب ــل ب ــدراس ــة
ال ـج ــدوى ،خــاصــة أن مــا خـطــط لــه عــام
ُ 1995بـنــي بـكـفــاءة فندقية وبمعايير
دولـيــة عالية ،محتويًا على  220غرفة
للنزالء ،إضافة إلــى صالة أفــراح وعدد
من قاعات الورش واالجتماعات.

حكومة غزة ال ترحم ...ماليًا
يجد أصحاب الفنادق أنفسهم في صراع مع الجهات الحكومية التي تراكم
الضرائب عليهم بالتصاعد .ويفيد عدد من أصحاب الفنادق بأن قيمة
الضرائب الثابتة تضاعفت مؤخرًا وبصورة غير
متناسبة مع مستوى ال ــواردات .فقد ُرفعت قيمة
ضريبة رخصة السياحة إلى  1200دوالر سنويًا،
ف ــي ح ــن كــانــت تـبـلــغ قـيـمـتـهــا  800دوالر خــال
السنوات املاضية.
ّأم ــا ضريبة النظافة السنوية ،فبلغت ثــاثــة آالف
دوالر ،واس ـت ـجــد عـلـيـهــا ضــري ـبــة ال ـت ـطــويــر الـتــي
طلبتها بـلــديــة غ ــزة مــن بـعــض الـفـنــادق وتـتـجــاوز
ً
 80ألف دوالر سنويًا ،فضال عن ستة آالف دوالر
طلبها الدفاع املدني أيضًا من أصحاب الفنادق.
بــاإلضــافــة إل ــى م ــا س ـبــق ،تــوجــد حــزمــة ضــرائــب
األمالك والدخل والقيمة املضافة املرتبطة بمستوى
ُ
الدخل .ويؤكد أصحاب الفنادق أن جزءًا كبيرًا من هذه الضرائب تدفع بال
مقابل يعود على فنادقهم.

يـ ـش ــرح ال ـح ـل ــو أن ـ ــه ُ
«وض ـ ـعـ ــت دراس ـ ــة
ال ـج ــدوى ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مـعـطـيــات مــا بعد
أوس ـ ـ ـلـ ـ ــو ،كـ ـح ــري ــة الـ ـح ــرك ــة وال ـت ـن ـق ــل
لــأفــراد ون ـشــاط السياحة الخارجية؛
آن ــذاك كانت غــزة مفتوحة على العالم،
ومطارها وميناؤها كــذلــك ،وممراتها
آم ـن ــة ...كــل ذل ــك ق ـ ّـدم معطيات مخالفة
عن الواقع الــذي افتتح فيه الفندق عام
 .»2011ويضيف« :انتظر املستثمرون
م ـ ّـدة طويلة كــي تتحسن األوض ــاع في
غ ــزة ،لـكــن اس ـت ـمــرار إغ ــاق امل ـكــان كــان
يعني استمرار الخسارة».
ُ
واملفارقة هنا أن خسارة الفندق مغلقًا
تبلغ  350ألــف دوالر سنويًا ،فــي حني
تبلغ خـســارة افتتاحه  350ألــف دوالر
سـنــويــا أي ـضــا! يـشــرح الـحـلــو أن هناك
نفقات ثابتة يحتاجها املكان ،مثل طاقم
ً
الحراسة ،والوقود الالزم لإلضاءة ليال
ملنع السرقة ،إضافة إلى الضرائب التي
تـتـلـقــاهــا الـحـكــومــة وال ـب ـلــديــات (جــرت
مـضــاعـفـتـهــا) ،كـمــا يــدفــع املـبـلــغ نفسه
ّ
الحالية،
كخسائر فــي حــالــة التشغيل
ألن واردات املكان ال تكاد تغطي كلفته
التشغيلية!
يشار إلــى أنــه في مطلع العام املاضي،
اشتكت «الهيئة الفلسطينية للمطاعم
والفنادق» في غزة ،مضاعفة البلديات
الـ ـض ــرائ ــب املـ ـف ــروض ــة ع ـل ـي ـه ــم ،كــرفــع
ض ــري ـب ــة ال ـ ـحـ ــرف ال ـس ـن ــوي ــة مـ ــن 700
إلــى  4000شيكل ،ورف ــع قيمة ضريبة
ً
النظافة الشهرية مــن  120شيكال إلى
ً
 1200شيكل ( 100دوالر =  380شيكال).
فما العبرة من افتتاحه إذًا؟ يجيب الحلو
أن «بقاء املكان مغلقًا يعني استمرارية
تآكل أثاثه وتلفه دون جــدوى ،وأيضًا
استمرارية الخسارة ،فالعمل على أي
حال أفضل الحلول السيئة ...قد تؤسس
هــذه الـفـتــرة ملستقبل جيد للفندق إذا
م ــا تـغـيــرت ال ـظ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة ...من
يدري؟».
ويـعـمــل ف ــي (امل ـش ـتــل) حــالـيــا أك ـثــر من
مئة موظف ،بمتوسط راتب  550دوالرًا
أميركيًا ،وتبلغ النفقات الشهرية أكثر
من مئة ألــف دوالر ،موزعة بني رواتــب
املوظفني والتكاليف التشغيلية ،التي
يستهلك منها الــوقــود ال ــازم لتشغيل
مولدات الفندق ما نسبته  %30وحده.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،يـ ــؤكـ ــد الـ ـحـ ـل ــو أن
«امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة أض ـح ــت
إلزامية بعدما شرع الفندق في العمل،
ألن تشغيل األيــدي العاملة التي تعيل
ع ـ ـشـ ــرات األس ـ ـ ــر وس ـ ــط ح ــال ــة ال ــرك ــود
والبطالة ،هو أحــد األه ــداف األساسية
التي تشكل دافعًا لالستمرار ،بالرغم من
أن مجموع خسارة الفندق منذ تشغيله
ب ـل ـغــت س ـتــة م ــاي ــن دوالر ،وواردات
ال ـف ـنــدق الـشـهــريــة ال تـتـخـطــى  80ألــف
دوالر في أفضل األحوال؛ إحدى أهدافنا
أي ـض ــا امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى امل ـك ــان بــرونـقــه
الجميل ،واملحافظة على تشغيله بأقل
خسائر ممكنة».
ما هي الحلول املطروحة للخروج من
هــذا النفق؟ يــرى وكيل وزارة السياحة
واآلث ـ ـ ـ ـ ــار ،م ـح ـم ــد خـ ـل ــة ،أن ال ـس ـيــاحــة
ً
الــداخـلـيــة «يـمـكــن أن تشكل ح ــا جيدًا
يساهم في تحريك الركود الذي تعيشه
املنشآت السياحية» .ويضيف أن هناك
الكثير من املنشآت استطاعت التأقلم
مع واقــع الحصار ،فيما رفضت أخرى
النزول إلى متوسط الدخل العام للفرد.
ّ
لكن املــديــر املــالــي لفندق «املـشـتــل» أكــد
أن النفقات املرتفعة للخدمة الفندقية
تشكل حــاج ـزًا أم ــام إمكانية تخفيض
سعر الخدمة ،ألن الـنــزول بسعر حجز
ال ـغــرفــة ع ــن  80دوالرًا لـلـيـلــة ال ــواح ــدة
يعني االستمرار في مضاعفة الخسارة.
وبرغم موافقة الخبير االقتصادي ماهر
الطباع ،لرأي خلة ،يضيف أن «السياحة
الداخلية يمكنها املساهمة في تحسني
أوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ق ـ ـسـ ــم م ـ ـعـ ــن مـ ـ ــن املـ ـنـ ـش ــآت
ال ـس ـي ــاح ـي ــة ك ــامل ـط ــاع ــم وامل ـن ـت ـج ـع ــات
السياحية ،لكن فـنــادق املبيت يتوقف
ّ
ويبي الطباع
حلها على فتح املعابر».
ّ
أن ن ـ ــزالء فـ ـن ــادق امل ـب ـيــت ه ــم ال ـســيــاح
والــوفــود اآلتـيــة مــن ال ـخــارج ،وال يمكن
أن تستهوي هذه الفنادق سكان القطاع
امل ـح ـل ـيــن ،ن ـظ ـرًا إل ــى م ـســاحــة الـقـطــاع
ً
الضيقة أوال ،وغـيــاب سياحة داخلية
تـتـطـلــب امل ـب ـي ــت ،إض ــاف ــة إلـ ــى الــوضــع
االقتصادي للسكان ،الذي يقيس فكرة
السياحة بسقف الدخل املتدني.

