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مقدمة:

بعد مرور حو�› �صهر ون�ص∞ على وق∞ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة، و�لذي 

 Ωيو وملدة  �ل�صيخ،   Ωرش� منتجع  يف  ≥د  عمُ  ،2009/1/18-2008/12/27 �لفرتة  طيلة  �متد 

و�حد، موD“ر �إعادة �إعمار قطا´ غزة، وذلك بتاريخ 2009/3/2. �صار∑ يف �ملوD“ر نëو 

70 دولة و16 منظمة �إقليمية ودولية، وموD�ص�صات �لتمويل �لدولية، كاالأمانة �لعامة لالأ· 

 çدëأ�صار �ل�صفري �صليمان عو�د �ملت� �ملتëدة و�÷امعة �لعربية و�لبنك �لدو›. وعلى ما 

و�÷امعة  �الأوروبي،  و�ال–اد  وaرن�صا،  �ملتëدة،  ”�الأ·  aاإن  �مل�رشية،  �لرFا�صة   ºبا�ص

.
�لعربية، و�ل�صعودية، و�إيطاليا، هº رعاة �ملوD“ر“1

جل�صات¬،  رFا�صة  لها   âعطي
مُ
�أ a≥د  للموD“ر،  �مل�صيفة  �لدولة  هي  م�رش  �أن  وباعتبار 

 Öلل�صع �مل�صاعد�ت  تن�صي≤  ÷نة  رFي�صة  ب�صفتها  وذلك   ،èويÔل� مع  بالتناوب  ولكن 

 âر وكان“Dعليها �ملو Ωي≥ة �لوحيدة �لتي قاKلفل�صطيني منذ �أن بد�أ عمل تلك �للجنة. �لو�

�لفل�صطينية لالإنعا�ص  �لوطنية  ”�ÿطة   âهذ�، كان Úëملان� �لبåë يف موD“ر  على طاولة 

وR�رة  قبل  من  عّدت 
مُ
”�أ و�لتي   ،“2010-2009  Úللعام غزة  يف  �الإعمار  و�إعادة  �ملبكر، 

وكاالت  ومن  �لرFي�صية،  �لفل�صطينية  �لوR�ر�ت  جميع  من   ºبدع �لفل�صطينية  �لتîطي§ 

 Öهو ح�ص Ωما ت≥د .
�الأ· �ملتëدة، و�÷ماعة �الأوروبية، و�لبنك �لدو›، و�رشكاء �آخرين“2

�صمري عبد �ˆ، وRير �لتîطي§ و�لعمل �لفل�صطيني، يف م≥ابلة مع وكالة �الأنباء و�ملعلومات 

لفنا من جمل�ص �لوRر�ء �لفل�صطيني ل≥يادة  ”كمُ  :k �أي�صا �لفل�صطينية )وaا(، و�لتي قال aيها 

�إعد�د هذ√ �ÿطة. وقمنا بهذ� �لعمل بالتعاون مع كل موD�ص�صات �الأ· �ملتëدة  وتن�صي≤ 

ذ�ت �ل�صلة، وبالتعاون مع �لبنك �لدو›، و�ال–اد �الأوروبي، وكل �لدول �لتي لها وجود 

 .
قوى يف �لعمل �لتنموي �لفل�صطيني“3

باحfl åت�ص يف �ل�صوDون �القت�صادية و�ل�صيا�صية، بريوت.
*
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مو�ق∞  �العتبار   Úبع �أخذت   âكان و�حدة،  بورقة  �ملوD“ر  �كتفاء  هذ�  يف�رش  ورمبا 

هي  �إ‰ا  �ملوVصوعة،  �ÿطة  aاإن  ل¬،  �مل�صار  وباملعنى  �ملذكورة.  �لدولية  �الأطر�±  جميع 

 íال �صّك �أن ذلك من .§≤a طي§ �لفل�صطينيةîرة �لت�Rخطة و âولي�ص ،k خطة هوDالء جميعا

�لورقة م�صد�قية �إVصاaية لدى �ملوD“رين يف �رشΩ �ل�صيخ الإعادة �إعمار �ل≥طا´. 

اأوًل: تفاوت تقدjر اأVصرار العدوان بÚ حكومتي فياVس 

وهنية:

 ºال�ص� باخت�صار  وذلك  د�ر �◊ديå ويدور حول ”موD“ر �إعادة �إعمار قطا´ غزة“، 

[قطا´]  �إعمار  ”�ملوD“ر �لدو› لدعº �القت�صاد �لفل�صطيني الإعادة  �لكامل للموD“ر وهو 

 ºدع وهو   ،Ωعا �صّ≤   ;Ú≤ص� من   Öمرك عنو�ن   Ωأما� aنëن  �إلي¬،  �مل�صار  وباملعنى  غزة“. 

�القت�صاد �لفل�صطيني ككل، و�ص≤ خا�ص ب¨زة. كانâ ترجمة ذلك طلÿ� Öطة 2.8 مليار 

52% من �إجما› �ملبل≠،  1.45 مليار دوالر، �أي نëو  دوالر من �ملانÚë، موRعة بو�قع: 

”لتمويل �لعجز يف �الإنفا¥ �÷اري يف مو�Rنة �ل�صلطة للعاΩ 2009“، و1.326 مليار دوالر، 
بكر، و�إعادة �إعمار ما دمر√ �لعدو�ن  �أي حو�› 47% من �إجما› �ملبل≠ لبنامè �إنعا�ص ممُ

.
�الأخري على غزة، يمُنفذ على مدى �صنتي 42010-2009

مبل≠  توRيع   ”ّ �أن¬  �أي  �الإعمار،  �إعادة  �أمو�ل  �إنفا¥  جماالت  �ÿطة   âëّصVو

”مع   k Œاوبا وذلك  وfiددة،  تف�صيلية  �رش±  باأوج¬  ربط¬  وجرى   k مليار�  1.326 �ل` 

ت≥دير�ت لالحتياجات يف �ل≥طاعات �ملîتلفة، مبنية على م�صوì ميد�نية نفذتها موD�ص�صات 

 Åمالج توaري  �إ¤:  �الإنفا¥  عناوين  تت�صع  �ÿطة،   ≥aوو  .
متî�ص�صة“5 ودولية  fiلية 

�مليا√  و�صبكات  �الآبار   ìو�إ�صال �لكهرباء،  �صبكة   ìو�إ�صال  ،ºلهRمنا دمرت  ملن  موDقتة 

و�ل�رش± �ل�صëي، و�إعادة �إعمار �مل�صاجد و�لكناF�ص و�ملر�كز �لã≥اaية و�ملو�قع �لرت�Kية، 

 Ëوت≥د  ،k جزFيا دمُمرت   kمنزال  11,514  ºوترمي  ،k كليا دمُمرت   kمنزال  4,036 بناء  و�إعادة 

�إعانات �إيجارية الأ�صëاب هذ√ �ملناRل �إ¤ حÚ �النتهاء من �إعمارها، و�إعادة تاأهيل �لطر¥ 

و�÷�صور، وتعوي�ص �ملز�رعÚ عن خ�صاFرهº، و�إعادة تاأهيل و�إعمار �ملن�صاآت �ل�صناعية 

.
6
و�لتجارية و�ÿدمية �ملت�رشرة... �إلخ

حكومة  يف  �لتîطي§  وR�رة  وVصعتها  �لتي  �ÿطة  ت≥دير�ت  aاإن  �أ�صلفنا،  ما  وعلى 

�إعمار  الإعادة  دوالر  مليار   1.326 منها  دوالر،  مليار   2.8 تبل≠  aياVص   Ωصال� �لدكتور 
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قطا´ غزة. �أما �لدكتور يو�ص∞ �ملن�صي وRير �الأ�ص¨ال و�لعدل يف حكومة �ل�صيد �إ�صماعيل 

�أي  2.215 مليار دوالر،  �إعمار قطا´ غزة تكل∞  �إعادة  �إن  k ي≥ول aي¬  هنية، a≥دΩ ت≥دير�

 Ωبزيادة 889 مليون دوالر عن قيمة �إعادة �الإعمار كما قدمتها خطة حكومة �لدكتور �صال

aياVص، و�لبال¨ة 1.326 مليار دوالر. �لفار¥ �لكبري �مل�صار �إلي¬ هو ح�صيلة aو�ر¥ ت≥دير 

.
7
Úتلفتîمل� Úهت÷� Úلبنود �لتف�صيلية ب�

 k وعلى �صبيل �ملãال، aاإن¬ يف حÚ –دد ورقة حكومة aياVص عدد �ملناRل �ملدمرة كليا

ت�صليëها  �أو  بناFها  �إعادة  كلفة  وت≥در   ،kمنزال  15,550 ب`   k جزFيا �ملت�رشرة  �أو 

 Ö20 �أل∞ وحدة �صكنية، تتطل مليون دوالر، aاإن ورقة حكومة هنية ت≥درها ب`   348 ب` 

عملية �إعادة �إعمارها 850 مليون دوالر، وتعطي �مل≥ارنات �الإVصاaية �لتفاوت �مل�صار �إلي¬ 

aياVص  حكومة  ت≥دير  من   %167 هنية  حكومة  ت≥دير  بل≠  �إجمالية،  وكë�صيلة  نف�ص¬. 

لكلفة �الأVرش�ر، وبالتا› �ملبال≠ �ملطلوبة الإعادة �إعمار قطا´ غزة. ال يفوتنا �لتنوي¬ هنا �إ¤ 

k من Vصîامة ت≥دير حكومة هنية يعود �إ¤ �أن¬ �حت�صÖ 100 مليون دوالر الإعادة  �أن جزء�

بناء �ملطار و�مليناء، يف حÚ ⁄ تفعل حكومة aياVص ذلك، باعتبار �أن ق�صية �ملطار و�مليناء 

لي�صâ من منتجات �◊رب �الأخرية �لتي وقعâ على قطا´ غزة.

Kاfيًا: اBليات ال�صلطة لتحوjل اأموال اإعادة اإعمار غزة: 

�الأVرش�ر،  ت≥دير  على   Úص�aملتنا�  Úلفل�صطيني�  Úaلطر�  Úب �ÿال±  ي≥ت�رش   ⁄

وبالتا› �ملبال≠ �ملطلوبة الإعادة �الإعمار، بل �متد �إ¤ �أح≥ية وم�رشوعية �أي من حكومتي 

aياVص وهنية يف ح�صور موD“ر �إعادة �إعمار قطا´ غزة يف �رشΩ �ل�صيخ، وتل≥ي �مل�صاعد�ت 

 ،k مبكر� �ملذكورين   Úaلطر�  Úب �ل�صجال  بد�أ  �الإعمار.  على  �الإ�رش�±  وبالتا›  �ملمنوحة، 

وذلك يف 2009/1/21، حيå �رشì �أ�صامة حمد�ن، �لناط≤ با�صº حركة حما�ص قاFالk: ”�إذ� 

�لدبابة �الإ�رش�Fيلية، aاإن¬ لن يعود  [قطا´] غزة عب  �إ¤  �لبع�ص قد a�صل يف �لعودة  كان 

 k على Xهر خالطة �إ�صمنâ �أو �أطنان من حديد �الإعمار، aالنا�ص لن تن�صى ملن وق∞ �صامتا

.
aيهº �أKناء �لعدو�ن“8

من جانÖ �آخر، وa�صالk عن موق∞ حكومة aياVص �لتي ترى نف�صها �لطر± �ملîول 

”�أمو�ل  �أن  ر�أت  �مل�صاعد�ت  ب�صاأن  ≥رuرة  ممُ دولية  جهة  غري  aاإن  �الإعمار،  �أمو�ل   Ωصتال��

، وذلك على ما �رشì ب¬ �ملمãل �الأعلى لل�صيا�صة �ÿارجية 
غزة �صتمëُول عب �ل�صلطة“9
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و�أVصا±  غزة.  موD“ر  ع≥د  قبل   Javier Solana �صوالنا  خاaيري  �الأوروبي  �ال–اد  يف 

�صوالنا: ”ال د�عي للبåë عن �آلية �أخرى تتو¤ �إعادة �إعمار قطا´ غزة بديالk عن �ل�صلطة 

 Ωباملعنى نف�ص¬ ◊�صا åر مع حدي“Dتز�من هذ� �ل≥ول �ل�صاب≤ على ع≥د �ملو .
�لفل�صطينية“10

�ل�صيخ   Ωرش� ملوD“ر  �مل�صار∑  �لرFي�ص  �مل�رشية،  �ÿارجية  وR�رة   ºبا�ص �لناط≤  Rكي 

�إعادة  �آليات جديدة لتمويل عمليات  �إن�صاء   ºّلن يت” الإعادة �إعمار قطا´ غزة، حيå قال: 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  خالل  من   ºّصيت� �الأمو�ل  Vصخ  ”�إن  Rكي:  و�أVصا±   .
غزة“11 �إعمار 

�أو بالتن�صي≤ معها يف �إطار –≥ي≤ �الأهد�± �لتي وVصعتها �ل�صلطة باالتفا¥ مع �الأطر�± 

 .
�ملانëة“12

 Ωالآليات �لتي ت�صمنتها خطة حكومة �صال� íر �الأمور ل�صال“Dملو� ºد ح�ص≤a ومن هنا

aمن  �الأمو�ل.   ºت�صل ب�صاأن  حذر  عن  طر±  غري   íص�aو�أ للموD“ر.  قدمتها  �لتي  aياVص 

، وذلك 
حديå مل�صوDول يف �لبنك �لدو› عن ”�آلية ل�صمان عدΩ و�صول �الأمو�ل ◊ما�ص“13

يف ت�رشيí قبل يوΩ و�حد من �ملوD“ر وخالل Rيارت¬ ل≥طا´ غزة، �إ¤ هيالري كلينتون 

Hillary Clinton، وRيرة �ÿارجية �الأمريكية �لتي قالâ: ”عملنا مع �ل�صلطة �لفل�صطينية 

لتãبيâ �ل�صمانات �لتي تكفل ��صتîد�Ω “ويلنا حيå يجÖ �أن ال ت�صل يف نهاية �ملطا± �إ¤ 

.
�الأيدي �ÿطاأ“14

WلÑات  من   %186 ت�صاوي   Úحfاملا تÈعات  Kالثًا: 

خطة ال�صلطة: 

بناء على ما �صب≤ a≥د ح�صº �أمر �أحد KالKة عناوين �أ�صا�صية �هتº بها �ملوD“ر، ونعني 

�آلية ت�صلº �الأمو�ل، وتكري�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية باعتبارها �لطر± �ملمُعتمد لذلك. وين≥لنا 

 Ωلتي طلبتها خطة حكومة �صال� باملبال≠  �لãاÊ، وهو �ÿا�ص   ºمله� �لعنو�ن  �إ¤   Ωما ت≥د

 ≥aقيمة �ملبال≠ �لتي تعهد بها �مل�صاركون، و â2.8 مليار دوالر. و�صل aياVص، و�لبال¨ة 

�لبيان �ÿتامي للموD“ر، 4.481 مليار دوالر )�نظر �÷دول(، �أي بزيادة 60% عما طلبت¬ 

 .
15

�ÿطة �لفل�صطينية. ت�صاوي �لزيادة �مل�صار لها 1.681 مليار دوالر

 âاقa” باأنها  �لتبعات  تلك  �مل�رشي،  �ÿارجية  وRير  �ل¨ي§،  �أبو  �أحمد  و�ص∞  و�إذ 

، aاإن¬ �أVصا± يف موD“ر �صëفي ع≥د√ بعد �نتهاء �ملوD“ر قاFالk: ”�إذ� ما �أVصفنا 
�لتوقعات“16

لهذ� �لرقº �ملبال≠ �لتي �أعادت بع�ص �لدول �لتعبري عنها وتاأكيدها �ال�صتمر�ر يف –ملها يف 
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 .
هذ� �ل�صدد، ي�صل �ملبل≠ �إ¤ 5.2 مليار دوالر، وهو مبل≠ ŒاوR �لكãري من ح�صاباتنا“17

 %186 Ωر قد“Dير �أبو �ل¨ي§، يعني �أن �ملوRالأخري و�الأكب �لذي �أعلن¬ �لو� ºعتماد �لرق�

�لزيادة  ت�صاوي  aياVص.   Ωصال� حكومة  بها   âت≥دم �لتي  �الأ�صلية  �ÿطة  يف   Öل طمُ ‡ا 

 kملذكورة 2.4 مليار دوالر، تمُ�صا± ملبل≠ 2.8 مليار دوالر هي قيمة �ملبل≠ �ملطلوب �أ�صال�

يف �ÿطة �لفل�صطينية.

IزZ ´اإعمار قطا IOر اإعا“Dمو ‘ Úëتع¡دات املان

املبل≠ باملليون Oولر ا÷¡ة املانëة

1,000�ململكة �لعربية �ل�صعودية

900�لواليات �ملتëدة

554�ملفوVصية �الأوروبية

300�ليابان

250قطر

200�÷ز�Fر
*
â200�لكوي

174�الإمار�ت �لعربية �ملتëدة

100�إيطاليا

50تركيا

753باقي �÷هات

4,481املéمو´

 على مدى �ل�صنو�ت �ÿم�صة �مل≥بلة.
*

تع¡دات املانÚë ‘ موD“ر اإعاIO اإعمار قطا´ ZزI (باملليون Oولر)

 :   
1,000

900 :  

:  
554

300 :
250 :

200 :
200 :  

174 :
100 :

50 :
753 :  
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�أو �القت�صادية  �أن �ملبال≠ �ملمنوحة توRعâ على �لدول و�لتكتالت �ل�صيا�صية  يالحظ 

83% من �ملبال≠ �ملمنوحة هي من ع�رشة  �أي  3.728 مليار دوالر،  �أن  �إ¤  �ملهمة، وي�صار 

�أطر�±. وaيما لو ��صتãنينا �÷ز�Fر وتركيا، aاإن ما تب≥ى من دول و�إ�صهاΩ كان من جمل�ص 

�أن رو�صيا  . ويذكر 
18

و�ليابان �ملتëدة  �الأوروبي و�لواليات  �لتعاون �ÿليجي و�ال–اد 

⁄ ت�صهº مببال≠ ن≥دية، بل �أعلنa â≥§ عن تبعات عينية. �أما �ل�صa Úلº ت�صجل و�صاFل 

�للون  ط¨يان  على  �لتاأكيد  �الأخرية  �ملالحظة  وغرVص  يذكر.   k ماليا  k ح�صور� لها   Ωالإعال�

علن 
مُ
�أ مع¬،   k و�ن�صجاما  Ωت≥د عما   kصال�a �ملمنوحة.  �ملبال≠  على   k ت≥ريبا �لو�حد  �ل�صيا�صي 

عن �إطار خما�صي ملتابعة �أعمال موD“ر �رشΩ �ل�صيخ، ي�صº �أع�صاء ÷نة متابعة موD“ر 

 âصيفV
مُ
باري�ص، وهa :ºرن�صا، و�لÔويè، و�للجنة �لرباعية، و�ملفوVصية �الأوروبية، وقد �أ

وبهذ√  �مل�صاعد�ت،  لتن�صي≤  �لدولية  �للجنة  رFا�صة  موقع   èويÔل� و–تل   .
19

م�رش  ºله

عطي للÔويè موقع �لرFي�ص �مل�صار∑ مل�رش ملوD“ر �رشΩ �ل�صيخ. ال يفوتنا تذكري 
مُ
�ل�صفة �أ

k بعا�صمتها.  �ل≥ارÇ، �أن دولة �لÔويè كانâ عر�ب �تفا¥ �أو�صلو، و�لذي �صمي تيمنا

لإعادة  ال�صابقة  الوعود   çرj ïال�صي رابعًا: موؤ“ر �صرم 

اإعمار غزة: 

تكررت منذ بد�أ �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على قطا´ غزة يف 2008/12/27، �لوعود �لر�صمية 

باالإ�صهاΩ يف �إعادة �إعمار√. �أولها كانâ من �أمري قطر، حمد بن خليفة �آل KاÊ، �لذي �أعلن 

عن ��صتعد�د√ لت≥دË مبل≠ 250 مليون دوالر كاإ�صهاΩ باإعادة �إعمار قطا´ غزة. كان ذلك 

�لوعد يف ذروة �لعدو�ن �الإ�رش�Fيلي، وaور تدمري جمموعة كبرية من �ملباÊ، و�ملجمعات 

�ل�صعودي، عبد  �لعاهل  �أعلن عنها  �لتي  تلك  �لوعود aهي  �أكب  �أما  �ل≥طا´.  �◊كومية يف 

�إعمار قطا´ غزة، وذلك خالل  k مبليار دوالر الإعادة  �ˆ بن عبد �لعزيز، حيå قدΩ وعد�

 k وعود� �ملذكورة  �ل≥مة  و�صهدت   .2009/1/19 يف  ع≥دت  �لتي  �القت�صادية،   âلكوي� قمة 

200 مليون دوالر، ومن �÷ز�Fر  لل≥مة، ب≥يمة  �مل�صيفة  �لدولة   ،âلكوي� بتبعات من 

�لباقي،  و�أما  200 مليون دوالر تبعات من �◊كومة،  مليون دوالر، منها   300 ب≥يمة 

 Ωر �رش“Dعبارة عن تبعات �صعبية، كما �أعلن. وجرى تاأكيد كل هذ√ �اللتز�مات يف موa

k، هو �أن �اللتز�مات �ملذكورة �أ�صبâë ذ�ت  k وتبدالk نوعيا �ل�صيخ. حمل ذلك معنى fiدد�

طبيعة دولية، وتمُدaع وa≤ �الآلية �لتي �عتمدها موD“ر �رشΩ �ل�صيخ لتل≥ي وتوجي¬ �أمو�ل 
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�ملانÚë. وعلى ما هو معلن، aلي�ص من تبعات مالية ر�صمية �أخرى ذ�ت قيمة وfl�ص�صة 

الإعادة �إعمار غزة وجرى Vصîها مبا�رشة �إ¤ هنا∑.

يف  �ملبال¨ة  جر�ء   Åخاط �نطبا´  لتبديد  Vرشورة  Kمة  �لن≥طة،  لهذ√  تناولنا   Ωختا يف 

وبكلمة  �الآخر.  �لبع�ص  دور  على   ºلتعتي� م≥ابل   Úëملان� بع�ص   Ωإ�صها� على  �لرتكيز 

fiددة، كان وRن �لدول �ل¨ربية يف ت≥رير �÷انÖ �ل�صيا�صي و�الإجر�Fي �أكب من �إ�صهامها 

بالتبعات �ملالية، على عك�ص �لدول �لعربية �لتي �أ�صهمâ يف �ملال �أكÌ ‡ا �أعطي لها من 

وغريها  �ملتëدة،  �لواليات  م≥ا�صات  على   âكان �لتي  و�الآليات،  �ل�صيا�صة  ت≥رير  يف  دور 

من �أطر�± �لرباعية ومن يف �صفهº. ل≥د توRعâ �ملبال≠ �ملمنوحة كما �أ�صلفنا على �لدول 

�أكب �ملانÚë كانâ �ململكة  �أن  �أو �القت�صادية �ملهمة، وهو ما يفيد  و�لتكتالت �ل�صيا�صية 

 âدة. �أما قطر و�لكويëلواليات �ملت� Ωما يزيد على �إ�صها âلعربية �ل�صعودية، �لتي قدم�

�لتي حظيâ على كلمة �صيا�صية عالية  �إيطاليا   Ωإ�صها� و�÷ز�Fر a≥دمâ كل منها Vصع∞ 

وم�صموعة.

يف حÚ قدمâ �ملفوVصية �الأوروبية، با�صº كل دول �ملجموعة �الأوروبية، بالرغº من 

وaرن�صا،  و�أملانيا،  بريطانيا،  باأهمية   kدوال �صفوaها  يف   ºّت�ص و�لتي  دولها،   ºمعظ Kر�ء 

حو�›  �إال  ي�صاوي  ال  �ملبل≠  ذلك  aاإن  دوالر،  مليون   554 و�إ�صبانيا،  وهولند�،  و�إيطاليا، 

Vصع∞ �إ�صهاΩ قطر �أو ن�ص∞ �إ�صهاΩ �ل�صعودية، ولكن يف �ل�صيا�صة كان حّظ ودور �أوروبا 

غرVص  �الأمريكي.  عن   kصال�a �الإيطا›،  ومع¬  �لفرن�صي  �◊�صور  عب   ،k وحا�صما  k م≥رر�

�ل≥وة  –ويل  كيفية  حول  ين≥طع  ال  �أن   Öيج �لذي  للن≥ا�ص  �العتبار  �إعادة  �لن≥طة  هذ√ 

�القت�صادية �لعربية �إ¤ قوة �صيا�صية ت≥رر لنف�صها ما تفعل، ال �أن تكون رهينة قر�ر�ت 

�الآخرين. 

اأfف�صهم  مل�صاعدة  Ñjادرون  الفل�صطينيون  خام�صًا: 

 :ïل موؤ“ر �صرم ال�صيÑق

م≥ت�صيات  لكن  غزة“،  قطا´  �إعمار  ”�إعادة  هو  و�لذي  �ل�صيا¥،  عن   êخرو دون 

�الإن�صا± تفرVص �الإ�صارة �إ¤ �أن م�صاعدة �لفل�صطينيÚ الأنف�صهº ⁄ تنتظر �أو تتاأخر، ولو 

يف حدود قدر�تهº �لتي قد تكفي لالإغاKة �لعاجلة و�ملوDقتة، لكنها غري كاaية من قريÖ وال 

بعيد الإعادة �الإعمار. وعلى ما هو معرو±، �بتد�أت �الآليات �الجتماعية �لت≥ليدية بالعمل 
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و�لفعل �لت�صامني �لت≥ليدي، كاأن ي�صتوعÖ �الأهل �أو �÷ري�ن ويëت�صنو� �ملت�رشرين ما 

�أمكنهº ذلك. �أما على �ل�صعيد �لر�صمي a≥د �أعلنâ حكومة �إ�صماعيل هنية، على ل�صان طاهر 

 1,400 )حو�›  يورو  �أل∞  �رش±  قررت  �◊كومة  �أن  با�صمها،  �لر�صمي  �لناط≤  �لنونو 

يî�ص  وaيما   .íجري لكل  دوالر(   700 )حو�›  يورو  و500  �صهيد،  �أ�رشة  لكل  دوالر( 

�أ�صëاب �ملناRل �ملدمرة، �أوVصí �لنونو �أن �◊كومة قررت �لبدء يف ت≥دË م�صاعد�ت �إيو�ء 

�أنها �صت≥وΩ ب�رش±  �إ¤   k �أو ت�رشرت، م�صري� �لتي تهدمâ مناRلها  �الأ�رش  عاجلة الإيو�ء 

يورو  و�ألفي  منزل¬،   Ωتهد �أ�رشة  رب  لكل  دوالر(   5,625 )حو�›  يورو  �آال±  �أربعة 

k ل�صبكة �الإ�صالΩ �ليوΩ يف  k. كان ذلك وa≥ا )حو�› 2,800 دوالر( ملن ت�رشر منزل¬ جزFيا

�إجما› �مل�صاعد�ت حتى �لتاريخ �ملذكور ما  2009/1/24. وبناءk على �مل�صدر نف�ص¬، بل≠ 

k عن �ملناRل �ملهدمة. يرت�وì بÚ 35 و40 مليون دوالر، دمaُعâ لالإيو�ء ولي�صâ تعوي�صا

علن عن �رتفا´ �لتعوي�صات 
مُ
k مل�صادر �الأخبار بتاريخ 2009/2/14، �أ k، و��صتناد� الح≥ا

k مل�صادر �أخرى،  �مل≥دمة �إ¤ 55 مليون دوالر وa≤ بع�ص �مل�صادر، و52 مليون دوالر وa≥ا

هي قيمة �الإغاKة �لعاجلة �مل≥دمة من حكومة �إ�صماعيل هنية حتى تاريî¬. يعود �رتفا´ 

�الأرقاΩ �إ¤ �ت�صا´ نطا¥ �مل�صمولÚ باالإغاKة، a�صالk عن Rيادة ن�صيÖ ما قدΩ للمت�رشر 

بد�أت قبل  �الإعمار و�الإغاKة  �أن جهود  �أعلنâ حكومة �صالa ΩياVص  ناحيتها  �لو�حد. من 

موD“ر �رشΩ �ل�صيخ. a≥د �أ�صار aياVص يف �ÿطة �لتي قدمها للموD“ر �ملذكور �أن حكومت¬ 

دوالر  مليون  و11   ºلهRمنا دمُمرت  ملن  موDقتة   Åمالج لتوaري  دوالر  مليون   50  âقدم

الإ�صالì �صبكة �لكهرباء و�صتة ماليÚ دوالر الإ�صالì �الآبار و�صبكات �مليا√ و�ل�رش± 

�ل�صëي. 

تاريخ  ويف  �الإ�رش�Fيلي،  �لعدو�ن  �نتهاء  على  �صهور  KالKة  حو�›  مرور  بعد 

 âبي” كالتا›:  غزة  من  لها   k –≥ي≥ا �لفل�صطينية   Ωالأيا� جريدة   âعنون  ،2009/4/12

 çيمات �الإيو�ء“. –دfl ون �÷دد ي�صتعدون ل≥�صاء �صي∞ طويل د�خلÄالهيا: �لالج

k، ي�صكن معظمهfl ºيمات  �ألفا  ÚKالK دد يزيد على÷� ÚÄعدد �لالج” �أن  �لتë≥ي≤ عن 

k لهº بال≥رب من مناط≤ �صكناهº، حيå يرتكز هوDالء يف مناط≤ �رش¥  قيمâ خ�صي�صا
مُ
�أ

 ºلهRالهيا“. كان عدد �لذين دمر �لعدو�ن منا âمدينتي غزة وجباليا وغرب مدينة بي

k وa≤ ت≥دير �صالa ΩياVص �لذي قدم¬ �إ¤ موD“ر �رشΩ �ل�صيخ. وهذ� يعني �أن¬  k 50 �ألفا كليا

í �أن¬  sيمُرج k k، ومن تب≥ى �أقاΩ يف �ÿياΩ. يعك�ص ما ت≥دΩ عجز� 20 �ألفا ⁄ يتºّ �إيو�ء �صوى 

k لالكتظا® �ل�صكاÊ يف �ل≥طا´  يعود للن≥�ص يف �ملباÊ �لفارغة �ملعروVصة لالإيجار، نظر�
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وaاF�ص �لطلÖ على �مل�صاكن حتى قبل �لعدو�ن. ومب≥د�ر ما يوD�رش ما �صب≤ على جهود 

aاإن¬ يوDكد على �◊اجة   ،Úملنكوب� �لعدو�ن و�إغاKة   èFنتا aل�صطينية مبذولة ال�صتيعاب 

�ملا�صة ÷هود �ÿارê وم�صاعدت¬ يف �إعادة �إعمار قطا´ غزة. 

�صاد�صًا: هل �صتتكرر وعود اإعمار fهر الÑارد ‘ غزة? 

جمع  �ل�صيخ   Ωرش� موD“ر  باأن  �ل≥اFل  �ÿب   Ωالإعال� و�صاFل  عناوين  �حتل  ل≥د 

 ºإذ نرجو �أن ترتج�  !§≤a أن �ملبل≠ �ملطلوب كان 2.8 مليار دوالر� مليار دوالر، مع   5.2

 Ωأ�صد من عد�  k k، وتîوaا k �صديد� �لفعل، ولكن وقاFع �الأمور تفرVص حذر� �لوعود يف حيز 

جملة  �إ¤  ن�صري  �ل�صيا¥،  هذ�  ويف  �آخر.  �أو  طر±  من  �الأقل،  على   k جزFيا �أو   k كليا �لوaاء، 

م�صاFل منها، �أن �ملبل≠ �الإVصايف �لذي –دç عن¬ �لوRير �أحمد �أبو �ل¨ي§ ⁄ يرد يف �لبيان 

�ÿتامي �لذي �قت�رش على ذكر 4.481 مليار دوالر، ‡ا يعني عدΩ وجود �لتز�Ω ر�صمي 

وموK≤ باملبل≠ �الإVصايف، �لذي يرaع �ملبل≠ �الإجما› �إ¤ 5.2 مليار دوالر. 

و��صتدر�كات  مالحظات  و�لوعود،   Ωالأرقا� Kنايا  يف  ‚د،  aاإننا   ،Ωت≥د عما   kصال�a

 â≤◊أ�  âلكوي� دولة  aاإن  �◊�رش،  ال  �ملãال  �صبيل  aعلى  �لتوق∞.  بع�ص  منا   ≥ّëت�صت

مبل≠  �أن  يفيد  م�صب≤  بتëفظ  غزة  قطا´  الإعمار  دوالر  مليون   200 مبل≠  بدaع  �لتز�مها 

�لتب´ �صو± يدaع على مدى خم�صة �أعو�Ω، ‡ا يعني �أن �ملبل≠ �لذي �صيدaع على مدى 

�ÿطة �ملوVصوعة ل�صنتي 2009-2010 هو 80 مليون دوالر a≥§، �أي بو�قع ق�صطÚ من 

�أ�صل خم�صة �أق�صا• على خم�صة �أعو�Ω وR´ عليها �ملبل≠ �الإجما›.

 âاإنها وبعد �أن �أعلنa ،دة �الأمريكيةëيرة خارجية �لواليات �ملتRأما هيالري كلينتون و�

600 مليون  900 مليون دوالر، وذلك بو�قع  �أي  يف �ملوD“ر قيمة ما �صت≥دم¬ من منëة، 

دوالر لدعº ميز�نية �ل�صلطة �لفل�صطينية، و300 مليون دوالر، �أي Kلå �ملبل≠ a≥§، الإعادة 

�إعمار قطا´ غزة، aاإنها ��صتدركâ �الأمر قاFلة باأن �أمر مبل≠ �ملنëة �صريaع للكو‚ر�ص من 

k من تاأخري �أو رa�ص كلي �أو تîفي�ص للمبل≠ �أو  �أجل �ملو�a≥ة، مع ما قد يëتمل¬ �الأمر جديا

ت�صديد ��صرت�طات¬ �ل�صيا�صية. 

�ل�صيد aوD�د �ل�صنيورة رFي�ص �لوRر�ء �للبناÊ كان يف موD“ر �رشΩ �ل�صيخ الإعادة �إعمار 

�أن¬  �إ¤   ºعنايتك  âألف�” �أVصا±  ولكن¬  دوالر،  مليون  يبل≠  بتب´  وعد   åحي غزة،  قطا´ 

�إعمار flيº نهر �لبارد، �لذي ⁄ تكتمل  �إعادة  k م�صوDوليات  �أي�صا �أمامنا يف لبنان  ال تز�ل 
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لالنطال¥  للم�صاعدة  بëاجة  وهو  ب�صاأن¬،  و�ل�صدي≥ة  �ل�ص≥ي≥ة  �لدول  من  �مل�صاعد�ت 

k“. وللتذكري aاإنs معار∑ نهر �لبارد بد�أت يف �أيار/ مايو 2007، وع≥د  و�إعادة بناF¬ جمدد�

من �أجل¬ موD“ر �إعادة �إعمار يف �ل�رش�ي �◊كومي ببريوت يف �أيلول/ �صبتمب 2007. كما 

�الإعمار  الإعادة   Öطل å2008، حي يونيو  �إعمار√ يف حزير�ن/  الإعادة  aيينا  ع≥د موD“ر 

122 مليون دوالر، ولكن ما دaع منها  450 مليون دوالر بينما وعد �ملوD“رون ب`  مبل≠ 

aعالk حتى 2009/4/7 ⁄ يتعّد 52 مليون دوالر. وعلى �لرغº من ذلك a≥د �حتفل بوVصع 

حجر �الأ�صا�ص الإعادة �إعمار√ يف 2009/3/9. و�ل¨رVص ‡ا ت≥دΩ تذكر �أمãولة ما حدç يف 

م�صاألة نهر �لبارد ر�جÚ �أن ال يتكرر يف قطا´ غزة.

ال ت≥ع �أمãولة ما حدç ويëدç يف نهر �لبارد، من حيå عدΩ �لوaاء بالوعود، يف نطا¥ 

�ملجتمع  “ويل   Ωعد ور�ء   Öل�صب� �أنها  نظن  �لتي  �لعليا،  �ل�صيا�صة  نطا¥  يف  بل  �الأخال¥ 

�ملانëون  �لتي قدمها  �لوعود  �إخفاء ذلك بدليل تو�Vصع   ºّلبارد. ⁄ يت� �إعمار نهر  �لدو› 

k باملبال≠ �ملطلوبة، و�ملبال≠ �ملدaوعة يف Vصوء �ملبال≠ �لتي وعد بها. ال  يف موD“ر aيينا قيا�صا

 Úودولي Úليfi اب �ملال و�ل≥ر�ر منëة �صيا�صية الأ�صëلو قلنا �أن ال م�صل k ‚اR± كãري�

�أو �صو�√، aمن �صاأن ذلك  �أو تãبيŒ âمع aل�صطيني Vصºî، كنهر �لبارد  �إعمار  �إعادة  يف 

k بذريعة ن≥�ص  k. وبناءk علي¬ aاإن �إعادة �إعمار �ملîيº جزFيا �أن ي�صّعÖ �أمر ت�صفيت¬ الح≥ا

 êارÿ الآن، �أو يهاجرون� ºه åالأمو�ل يبدد ما تب≥ى من �صكان¬ �لذين �صي�صت≥رون حي�

k عند ��صت�رش�±  لبنان. وبناء على ما ت≥دa Ωاإن �ل�صوD�ل �ل�صيا�صي يجÖ �أن يب≥ى حاVرش�

�أمر �إعمار غزة، بكلمة �أخرى، تتوق∞ �الأمور على وجود �أو عدΩ وجود م�صلëة �صيا�صية 

للدول �ملانëة بتنفيذ وعود �الإعمار. 

 :ïروحات ال�صيا�صية ‘ موؤ“ر �صرم ال�صيWصابعًا: الأ�

�لعنو�ن �لãالå و�الأخري، �لذي ال بّد من تناول¬ يف هذ� �ملجال، هو �لعنو�ن �ل�صيا�صي 

�لعاΩ �لذي خيº على موD“ر �رشΩ �ل�صيخ، و�لذي ‚د√ aيما ت�صمنت¬ كلمات بع�ص �لوaود 

�مل�صاركة من �أمور �صيا�صية. ل≥د �أكد �لرFي�ص �مل�رشي ح�صني مبار∑ يف خطاب¬ �الaتتاحي 

للموD“ر، aيما �أكد، على: Vرشورة و�أولوية �لتهدFة �لفل�صطينية - �الإ�رش�Fيلية و�مل�صا◊ة 

على  �الإ�رش�±  تتو¤  وطني،  وaا¥  حكومة  ”ت�صكيل  وعلى  �لفل�صطينية،   - �لفل�صطينية 

�إعادة �الإعمار، وبالتن�صي≤ مع �ل�صلطة �لفل�صطينية، وت�صمن و�صول aو�Fدها لل�صعÖ يف 

�لرFي�ص  �لف�صاFل“. ودعا  �ملالية ك¨ناºF حرب وتناأى عن  تتعامل مع مو�ردها  غزة وال 
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k �إ¤ �إيجاد ”�آلية دولية –ظى بã≥ة �ملانÚë، تتو¤ تل≥ي م�صاهماتهº وتوجهها  مبار∑ �أي�صا

لعملية �إعادة �الإعمار يف �إطار من �ل�صفاaية و�ملëا�صبة“، وكذلك ”تفعيل دور �الأ· �ملتëدة 

 k كمظلة ÷هود �إعادة �الإعمار، و–≥ي≤ �لتن�صي≤ بÚ وكاالتها ذ�ت �ل�صلة“. كما �أكد �أخري�

.
على ”�أن �الأولوية �لرFي�صية �الآن هي �لتو�صل التفا¥ �لتهدFة“20

غزة  قطا´  يف  �ملعابر   íتa ”�إعادة  �صاركوRي،  نيكوال  �لفرن�صي،  �لرFي�ص  ر�أى  ول≥د 

 íأن تفت� Öذ� �صماو�ت مفتوحة“، وبالتا› ”يج k �أولوية“، و”�أن¬ يجÖ �أال تكون غزة �صجنا

�إ�رش�Fيل �ملعابر“ مع قطا´ غزة، و�أكد يف �لوقâ نف�ص¬ على �أن¬ ”ال توجد حلول ع�صكرية 

k على �أن ”�لعاΩ 2009 يجÖ �أن يكون عاΩ �ل�صالΩ“. كما ��صتطرد �لرFي�ص  يف غزة“، م�صدد�

 Ωأن بالد√ �صت≥د�” �إ�رش�Fيل“. و�أVصا±  �ل�صيا�صي مع  �إال �◊ّل  ”ال حّل   :kالFلفرن�صي قا�

�مل�صاعدة ◊كومة �لرFي�ص fiمود عبا�ص للم�صاهمة يف م�صاعدة �ملت�رشرين“.

Silvio Berlusconi �إ¤ خطة   Êر�ء �الإيطا› �صيلفيو برل�صكوRي�ص �لوFول≥د دعا ر

k على �جتما´ جمموعة �لدول  مار�صال لبناء �القت�صاد �لفل�صطيني، و�أن¬ �صيطرحها الح≥ا

جهة.  من  هذ�  �لكبى،  �ل�صناعية   Êماãل� �لدول  �جتما´  على  وكذلك  �لكبى،   18 �ل` 

 Úب  Ωصال� مفاوVصات  ��صت�صاaة  تكالي∞  كاaة  �إيطاليا  “ويل   Êبرل�صكو عرVص  كما 

�لفل�صطينيÚ و�الإ�رش�FيليÚ من جهة Kانية.

�لواليات  ”�إن  للموD“رين   âال≤a �الأمريكية  �ÿارجية  وRيرة  كلينتون،  هيالري  �أما 

 Úلدولت� �إ�رش�Fيل وجري�نها... و�صنعمل بن�صا• على حّل   Úب Ωدة ملتزمة بال�صالëملت�

�لوRر�ء  ورFي�ص  عبا�ص،  fiمود  �لرFي�ص  بجهود  كلينتون  �أ�صادت  �أن  وبعد  لل�رش�´“. 

�لتي  �ل�صمانات   âبيãلت �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع   âعمل” �أنها  �إ¤  �أ�صارت  aياVص،   Ωصال�

�الأيدي  �ملطا± يف  نهاية  [ي≥ع] يف  �أن ال ي�صل   Öيج åحي ،§≤a ويلنا“ Ω�دîصت�� تكفل 

.
�ÿطاأ“21

بعدما �أ�صار �الأمÚ �لعاΩ لالأ· �ملتëدة، بان كي مون، �إ¤ �أن �ملوD“ر هو لبåë �القت�صاد 

 Ωأ�صا�ص هو �ل�صال� �إ¤   êتاëأن ذلك ي� �إ¤  �إعمار غزة، نب¬ �ملوD“رين  �لفل�صطيني، و�إعادة 

�لبد�ية  �ملتëدة بو�صف¬  لالأ·  �القت�صادي و�الجتماعي  �لدور  �لد�ºF. و�صدد على حفظ 

 Ωصمان عدV Úملعابر، وب� íدعوت¬ لفت Úن بان كي مون بR�يف �إعمار قطا´ غزة، كما و

لل�صلطة  �ملوD“ر  �أهمية م�صاندة   k �أي�صا �أعلن  �أ�صلëة غري �رشعية ل≥طا´ غزة. وقد  دخول 

�لفل�صطينية، وم�صاعي �مل�صا◊ة، و�لوحدة �لفل�صطينية –â رعاية م�رش. 
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خطاب¬  يف  عبا�ص  fiمود  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رFي�ص  �أكد  �ل�صيخ   Ωرش� موD“ر  ويف 

باملوD“ر على ”�أن جهود �الإعمار و�لتنمية �صتب≥ى قا�رشة وعاجزة ومهددة يف Xّل غياب 

 èFو�ر [�لفل�صطيني] بنتا◊� êرîّل �ل�صيا�صي“، وقال ”�إننا نبذل كل جهد ‡كن لكي ي◊�

بااللتز�مات   Ωوتلتز  Ωرت– وطني  وaا¥  حكومة  ت�صكيل   Ωأما� �لطري≤   íتفت �إيجابية... 

�لوطنية و�لدولية، وتدير �صوDون �لوطن، وتعّد الإجر�ء �النتîابات �لرFا�صية و�لت�رشيعية 

يف موعدها �ملëدد يف كانون �لãاÊ [يناير] �مل≥بل“. و�أVصا± رFي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية:

�أن �ملجتمع �لدو› ينتظر، ويطالÖ باأن توDكد �◊كومة �الإ�رش�Fيلية �÷ديدة 

�لتز�مها بëّل �لدولتÚ و�التفاقات �ملوقعة... �إننا نرى Vرشورة �لتëر∑ �ل�رشيع 

يف هذ� �ملجال من قبل �إد�رة �لرFي�ص بار�∑ �أوباما، وب≥ية �أطر�± �للجنة �لرباعية، 

�الإ�رش�Fيلي  �الحتالل  �إنهاء  �أجل  من   ،Ωل�صال� عملية  الإحياء  كاaة;  �لعا⁄  ودول 

دولة   Ωقيا �أجل  ومن   ،1967  Ωلعا�  âحتل� �لتي  �لفل�صطينية  �الأر�Vصي  ÷ميع 

 Öجان �إ¤   Ωب�صال تعي�ص  كي  �ل�رشقية،  �ل≥د�ص  وعا�صمتها  �مل�صت≥لة   Úل�صطa

�إ�رش�Fيل.

”�الأ�ص≥اء  �ل�صعودي،  �ÿارجية  وRير  �لفي�صل،  �صعود  �الأمري  دعا  جهت¬  ومن 

�لوaا¥  �لوطنية، وحماية   íمل�صال�  Öلد�خلية، وت¨لي� �حتو�ء �ÿالaات  �إ¤   Úلفل�صطيني�

�لوطني، و�للجوء �إ¤ �◊و�ر ◊ّل �ÿالaات“، كما �أعرب عن دعº جهود م�رش على هذ� 

�ل�صعيد. ومن ناحية Kانية �صدد على �أن ”�إعادة �الإعمار لن تكون جمدية ومفيدة يف Xّل 

�aت≥اد �الأمن و�ال�صت≥ر�ر، و�أن¬ من غري �مل≥بول �أو �ملع≥ول �أن يتºّ �الإعمار وتاأتي �إ�رش�Fيل 

�لتبعات  �إ�رش�Fيل  بتëميل  �لدو›  ”�ملجتمع   Öطال ولذ�،   .“k ركاما و–يل¬  بمُني  ما  لتدمري 

غزة  وVصع  و�ص∞   åحي مزدوجة“،  مبعايري  �لنظر   Ωوعد لعدو�نها،  و�ملالية  �ل≥انونية 

.
باأن¬ ”كارKة �إن�صانية“22

 :kالFا√ نف�ص¬ قاŒللجامعة �لعربية، يف �ال Ωلعا� Úعمرو مو�صى، �الأم çوكان �أن –د

�◊جة  و”�إن  �صيا�صية“،  كارKة  هو  �لدو›  بال≥انون   Ω�اللتز� من  �إ�رش�Fيل  �إعفاء  ”�إن 
k، هي  k، وكل �صجرة �إ‰ا تظلل aد�Fيا �الإ�رش�Fيلية �ل�ص≥يمة باأن كل مبنى �إ‰ا يîفي �إرهابيا

.
حجة مرaوVصة وكاذبة“23

�أما وRير خارجية �الإمار�ت �لعربية �ملتëدة �ل�صيخ عبد �ˆ بن R�يد �آل نهيان، a≥د �أكد 

يف كلمت¬ على ”دعº بالد√ لل�صعÖ �لفل�صطيني وق�صيت¬ �لعادلة، ول�رشعية �لرFي�ص fiمود 
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عبا�ص، ومنظمة �لتëرير، باعتبارها �ملمãل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعÖ �لفل�صطيني“. ومن 

ناحية �أخرى قال ”نãمن �÷هود �مل�رشية �÷ادة يف مبادرتها للتهدFة و�ل�صعي للº �ل�صمل 

.
�لفل�صطيني“24

ل≥د عرVصنا يف �لف≥ر�ت �ل�صاب≥ة الأبرR ما ورد على ل�صان خطباء موD“ر �رشΩ �ل�صيخ 

 k ملî�صا يلي  aيما   Ωون≥د مهمة.  وaكرية  �صيا�صية  �أمور  من  غزة  قطا´  �إعمار  الإعادة 

�لتهدFة  وهي:   ºبر�أيه وم�صلمات  Vرشور�ت  من  �ÿطباء  علي¬  ت≥اطع  ما   Rالأبر

�لفل�صطينية; و�آلية دولية –ظى  �لفل�صطينية -  �الإ�رش�Fيلية; و�مل�صا◊ة   - �لفل�صطينية 

بã≥ة �ملانÚë تتو¤ تل≥ي �إ�صهاماتهº; وال توجد حلول ع�صكرية يف غزة; وال حّل �إال �◊ّل 

�ل�صيا�صي مع ”�إ�رش�Fيل“; ودعº حكومة �لرFي�ص fiمود عبا�ص و�رشعيتها; ودعº حّل 

رعاية   ºودع غزة;  ل≥طا´  �رشعية  غري  �أ�صلëة  دخول   Ωعد وVصمان  لل�رش�´;   Úلدولت�

 Ωرت– aل�صطيني  وطني  وaا¥  حكومة  وت�صكيل  و�لتهدFة;  و�مل�صا◊ة  للëو�ر  م�رش 

 Ωإن ما ت≥د� �اللتز�مات �لوطنية و�لدولية; و�إقامة دولة aل�صطينية. ومن ناaل �ل≥ول هنا 

من �آر�ء و�أaكار هي �الأحمال �ل�صيا�صية لبنامè �إعادة �إعمار قطا´ غزة. 

Kامنًا: الÑيان اخلتامي ملوؤ“ر اإعادة اإعمار غزة: 

بعد ديباجة �aتتاحية تتëدç عن ع≥د �ملوD“ر مببادرة من م�رش وبرFا�صتها، تر�a≥ها 

م�صاركة مع �لÔويè، ورد يف �لبيان �ÿتامي ما يلي:

 âبيãلتو�صل حتى �الآن �إ¤ �تفا¥ حول ت� Ωلعد ºأعرب �مل�صاركون عن قل≥ه�

 âبيãلت �ملتو��صلة  �مل�رشية  للجهود   ºدعمه عن  �أعربو�  كما  غزة،  يف  �لتهدFة 

على  �مل�صاركون  �أكد  �الأمد.  طويلة  تهدFة  ولتë≥ي≤  �لنار  الإطال¥  �له�ص  �لوق∞ 

�أهمية –≥ي≤ �مل�صا◊ة �لوطنية �لفل�صطينية... و�أعربو� عن دعمهº للجهود �لتي 

تبذلها م�رش يف هذ� �ل�صاأن... و�عتبو� �أن –≥ي≤ �مل�صا◊ة و�لتهدFة، متطلبان 

Vرشوريان الإ‚اì جهود �إعادة �الإعمار.

k ال يتجز�أ من �الأرVص �لفل�صطينية  كما �صّدد �مل�صاركون على �أن ”قطا´ غزة يعّد جزء�

ورّحبو�   ،“kم�صت≥بال �لفل�صطينية  �لدولة  عليها   Ωصت≥ا� �لتي   1967  Ωعا  âحتل� �لتي 

 Öلل�صع �لفورية  �الإن�صانية  لالحتياجات  �لدو›  �ملجتمع   Öجان من   ∞ãملك� ”بالتجاوب 
�مل�صاركون  و�أكد  �لع�صكرية...  �لعد�Fية  �الأعمال  aيها   âت�صبب �لتي  غزة  يف  �لفل�صطيني 
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على �◊اجة �إ¤ �أن يكون Vصّخ هذ√ �مل�صاعد�ت وa≤ �ملبادÇ �الإن�صانية �لرFي�صية من عد�لة 

ونز�هة ووa≤ �ال�صت≥اللية �لعملياتية“.

و�أVصا± �لبيان: 

و�إعادة  �ملبكرة  لالإغاKة  �لوطنية  �لفل�صطينية  باÿطة  �مل�صاركون   Öرح

 âصVباالأولويات �لتي عر íصV�طة �صرتتب§ ب�صكل وÿ� الإعمار... كما �أكدو� �أن�

باري�ص  موD“ر  يف  �إطالقها   ”ّ �لتي  و�لتنمية،   ìلالإ�صال �لفل�صطينية  �ÿطة  يف 

�أن �ÿطة  2007، و�صّددو� على  �الأول/ دي�صمب  �لذي ع≥د يف كانون   Úëللمان

لال�صتجابة   Úëو�ملان �لدو›  �ملجتمع  وجهود  مو�رد  ◊�صد  �الأ�صا�ص  �صتمãل 

 .2010-2009 لعامي  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  �لتي عرVصتها  لالحتياجات 

 ...Úمل≥بل�  Úللعام دوالر  مليار   4.481 مببل≠  �مل�صاركون  تعهد  �ل¨رVص  ولهذ� 

ح�صاب  خالل  من  للîطة   ºم�صاعد�ته Vصّخ  يف   ºنيته عن  �مل�صاركون  و�أعرب 

�ÿز�نة �ملوحد، وكذلك من خالل �الآليات و�ل�صنادي≤ �لدولية و�الإقليمية �ل≥اFمة 

بالفعل.

��صتÄنا±  �لفل�صطينيÚ و�الإ�رش�FيليÚ ب�رشعة   Ωيف قيا ºأمله� ”عن  �مل�صاركون  وعب 

حّل  وتنفيذ  �لفل�صطينية  �الأر�Vصي  �حتالل  �إنهاء  بهد±  بينهما،  جادة   Ωصال� fiادKات 

.
25“Úلدولت�

تا�صعًا: �صîاء ‘ القت�صاد واملال j�صتدرê �صîاء ‘ 

الفكر وال�صيا�صة: 

�لتي  �الأaكار  �أو  �لعناوين  من  جملة  �ملوD“ر  عن  �صدر  �لذي  �ÿتامي  �لبيان  يعك�ص 

وردت على ل�صان �ملعنيÚ باإعادة �الإعمار، �صو�ء تلك �لتي قيلâ قبل �ملوD“ر �أΩ تلك �لتي 

�الإجر�Fية  �ل�صاملة،  �الaتتاحية  �لكلمة   k �أل≥يâ خالل¬، وخ�صو�صا �لتي   Öطÿ� ت�صمنتها

و�ال�صرت�طية، للرFي�ص �مل�رشي. وغرVص �مل≥ارنة هنا هو �إعادة �لتاأكيد على جدية �الإعد�د 

�إ¤ �صيا�صة  �الإ�صارة  �ل�صيا¥، يكن  �إلي¬. ويف هذ�   Úي�صيFلر� �ملبادرين  قpبل  للموD“ر من 

 Úمة قر�ر�ت ترب§ ب≥وة بRهي رa ،ر هي وحدة ال تتجز�أ“Dإن قر�ر�ت �ملو� åمة، حيRلر�

�مل�صاعد�ت ”�ل�صîية“ وبfi Úدد�تها �لتنظيمية و�الإد�رية، �أي �آليات �ملتابعة و�الإ�رش�± 

على تنفيذها، وبÚ �لنو�ºX �ل�صيا�صية، و�الأطر �لفكرية لها.
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 ،íم�صال �إ¤  ت�صعى  و�إ‰ا  خريية،  جمعيات  “ãل  ال  �ملانëة  �لدول  �أن   Ωت≥د ما  يوDكد 

ووXاF∞ �صيا�صية م≥ابل ما ت≥دم¬ من �أمو�ل. وباملعنى �مل�صار ل¬، aاإن موD“ر �رشΩ �ل�صيخ، 

k �إ¤ �لكلمات �لتي �أل≥يa âي¬ و�لبيان �ÿتامي �لذي �صدر عن¬، هو موD“ر �صيا�صي  ��صتناد�

ل¬ وXيفة �صيا�صية fiددة ت�صب≤ وXيفت¬ �القت�صادية و�الجتماعية. ويكن �ملجاaRة يف 

و�آليات  �مل�صاعد�ت   Úب �لف�صل  ��صتëالة  �أوالهما:   ;ÚصيتVرa  êبا�صتنتا  ،Ωت≥د ما  Vصوء 

 kk ت≥ديها وبÚ �إطارها �ل�صيا�صي �لناºX. �أما �لãانية: aهي �أن¬ كي ت≥دΩ �لدول �ملانëة وعود�

بتبعات �صîية الإعادة �إعمار غزة ودعº مالية �ل�صلطة �لفل�صطينية، aاإن¬ يتوقع �◊�صول 

�ل�رش�´  ◊ّل  �لعملية  و�ملمار�صة  بالروDية  يتعل≤  aيما  �صîية  �صيا�صية   èFنتا على 

 .k �لعربي - �الإ�رش�Fيلي �أي�صا

بناء على ذلك، aاإن موD“ر �رشΩ �ل�صيخ �أكÌ جدية، �صو�ء aيما قدΩ من دعº �قت�صادي 

�أa Ωيما يريد√ من Kمن �صيا�صي لذلك، من �أن يو�ص∞ ب`”�مل�رشحية“ على حد قول fiمد 

نز�ل ع�صو �ملكتÖ �ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص، يف تعلي≤ ل¬ مبا�رشة بعد �نتهاء �أعمال �ملوD“ر، 

و�لذي قال aي¬: ”�إن معيار ‚اح¬ [�ملوD“ر] ال ي≥ا�ص مب�صاركة 87 دولة، ولكن بكيفية 

�إي�صال �مل�صاعد�ت �إ¤ غزة“. وR�د قاFالk: ”ال يكن الأحد �إجر�ء �أي عملية الإعادة �الإعمار 

هذ�  كان  هنية“.  �إ�صماعيل  برFا�صة  غزة  قطا´  يف  �لفل�صطينية  �◊كومة  مع   ≥a�بالتو �إال 

�ل≥ول لنز�ل على �أرVصية �أن¬ ”من غري �÷اFز ت�صيي�ص ق�صية �إعادة �إعمار [قطا´] غزة، 

 âوربطها باعرت�± حما�ص ب�رشو• �للجنة �لرباعية“، وذلك على ما ن�صبت¬ �÷زيرة.ن

�إ¤ نز�ل، �لذي دعا، وa≤ �مل�صدر نف�ص¬، �إ¤ ”عدΩ �بتز�R حما�ص بهذ� �ل�صدد“، �أي �إعادة 

.
26

�إعمار قطا´ غزة

ي≥ع يف �صيا¥ حديå نز�ل نف�ص¬، ت�رشيí يو�ص∞ رRقة، �مل�صت�صار �ل�صيا�صي لرFي�ص 

k الأطر�±  �Rياëر �ن“Dكومة �إ�صماعيل هنية، �لذي ر�أى يف ��صتبعاد حركة حما�ص عن �ملو◊�

. وبعد رa�ص¬ ت�صيي�ص �ملوD“ر �أوVصí رRقة �أن¬ 
27

Êر �الإن�صا“Dللمو k aل�صطينية، وت�صيي�صا

�أن �ملوD“ر توج¬ �إ¤ �لعنو�ن �ÿطاأ   k �الإعمار، موDكد� ”ال غنى عن دور ◊كومة حما�ص يف 
لي�صâ �◊كومة  �أنها   k برFا�صة �صالa ΩياVص، معتب� �الأعمال  حÚ دعا حكومة ت�رشي∞ 

. كذلك �أوVصí رRقة 
�لتي “ãل �لعنو�ن �ل�صëيí، و“ãل �ل¨البية باملجل�ص �لت�رشيعي“28

و�لنز�هة،  بال�صفاaية  تتميز  دولية  جهة  �الإعمار  على  ”ت�رش±  �أن  تتمنى  حكومت¬  �أن 

يف  تت�صار∑  وعربية  دولية  جهات  [عب]  �أو  م�صتë≥يها،  �إ¤  �الإعمار  �أمو�ل   Öتذه �أن  �أو 

.
�الإعمار“29
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اأم  اأخالقية  اإf�صاfية  الإعمار:  اإعادة  عملية  عا�صرًا: 

�صيا�صية ميكافيلية?: 

�الإعمار  �لناط≤ با�صº حركة حما�ص، على رa�ص ت�صيي�ص عملية   ،Ωي برهوRوa أكد�

ح�صاب  على  ت�صيي�صها  ونرa�ص  و�أخالقية،  �إن�صانية  �الإعمار  �إعادة  [عملية]  ”�إن   :kالFقا

 íن�صم لن  �الإ�رش�Fيلي  �الحتالل   ¬≤≤ëي  ⁄ ما  ”�أن   k موDكد� �مل�رشوعة“،  وح≥وق¬  �صعبنا 

ورRقة  نز�ل  �لãالKة،   ÚولDمل�صو� ت�رشيëات   ºتتناغ  .
�ل�صيا�صية“30 بالطر¥  بتë≥ي≥¬ 

وبرهوΩ، وتعك�ص �لن�ص≤ �لعاÿ Ωطاب قادة حما�ص Œا√ خط§ �إعمار قطا´ غزة، مبا يف 

ذلك موD“ر �رشΩ �ل�صيخ. 

�إن �ل�صوD�ل �لذي يطرì نف�ص¬، يف Vصوء ما عرVصنا ل¬ عن موD“ر �رشΩ �ل�صيخ وردود 

aعل حركة حما�ص علي¬، هو: هل كان موD“ر �رشΩ �ل�صيخ م�رشحية، كما قال fiمد نز�ل، 

ويعر±   k جد�  k من�ص≥ا  kعمال R�ل  وما  كان  �أن¬   Ωأ� حما�ص،  ◊ركة  �ل�صيا�صي   Öملكت� ع�صو 

k، وعلى نëو fiدد ودقي≤، طبيعة �مل�صكلة �ملطروحة، وما �لذي يريدون¬ من  منظمو√ جيد�

�ملوD“ر? �أما �ل�صوD�ل �لãاa Êهو: هل عملية �الإعمار �إن�صانية و�أخالقية، وبالتا› مرaوVص 

ت�صيي�صها، �أو ��صتîد�مها البتز�R حما�ص، كما قال aوRي برهوΩ، �لناط≤ با�صº حما�ص، 

�أ�صëابها  k، وال يîجل  �الأو¤ و�الأخرية، عملية �صيا�صية و�Vصëة جد� �أنها وبالدرجة   Ωأ�

 ،åل �◊ديfi اإن �ل�صيا�صةa ،من ذلك Ìمن �الإعالن عن طبيعتها �ل�صيا�صية هذ√? و�الأك

ووa≤ ما تدل �ملمار�صة، هي aعل م�صلëي كي ال ن≥ول، وال تعوRنا �ل≥درة على برهان 

ذلك، �إن �ل�صيا�صة، كما “ار�ص aعالk، هي aعل ميكاaيلي وغري �أخالقي، رغº كل �إدعاء�ت 

�ل�صيا�صيÚ باأنها غري ذلك.

�لذي  �لعدو�ن  �أن  من  �ل�صيا�صة،  ال�أخالقية  عن   åحدي من   Ωت≥د ما  على  �أدل  ولي�ص 

 k �صامتا Xهر√  يدر   ⁄ ومن  وب�رش√.  �لعا⁄  �صمع   â–  ºّيت كان   ،k يوما  22 طيلة  ��صتمر 

�إذ� كان موق∞  بتو�طوD، برر �لعدو�ن وكان ينتظر Kمار√ �ل�صيا�صية. aعلى �صبيل �ملãال، 

k يف تبني¬ للعدو�ن، aاإن بار�∑ �أوباما ⁄ ينب�ص ببنâ �صفة،  k ومعروaا بو�ص و�إد�رت¬ و�Vصëا

k الإي≥ا± �لعدو�ن، �إال حÚ �صار Kمة �حتمال باأن ي¨طي �لدΩ �ملتدa≤ من  و⁄ يëر∑ �صاكنا

.kي�صاFغزة على �ل�صورة �ملرجوة الحتفاالت �أمريكا بتن�صيب¬ ر ìجر
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حادي ع�صر: حركة حما�س واإعادة اإعمار غزة: 

من j†ص¨§ عل≈ من?:

�إن عملية �إعادة �الإعمار لي�صâ عملية �إن�صانية و�أخالقية تعمل على تنفيذها موD�ص�صات 

�أور�¥  �ل≥اºF وم≥د�ر  �ل≥وى  مليز�ن   k تتºّ وa≥ا �صيا�صية منظمة،  و�إ‰ا هي عملية  خريية، 

�ل�ص¨§ و�ل�صمود �لتي يتلكها كل طر± يف لعبة ع�ّص �الأ�صابع �ملتبادلة، و�لتي ي�صار∑ 

aيها �أكÌ من aري≤ دو›، وعربي، وaل�صطيني، و�إ�رش�Fيلي. من �لبديهي �أن لكل طر± 

غزة،  قطا´  يف  �ل�صلطة  “لك  حما�ص،  حركة  aاإن  هوDالء،  Vصمن  ومن   ،¬a�و�أهد �أور�ق¬ 

 Rالإ‚ا� و�رش±  �رشعية  �إ¤  �إVصاaة  fi≥≥ة،  و�نتîابية  قانونية  �رشعية  عن   kصال�a هذ� 

 Öل�صع� Rإ‚ا� k و�ل�صمود يف قطا´ غزة �لذي �صجل لها، دون �أن ن�ص≥§ ح≥ي≥ة �أن¬ �أي�صا

�لفل�صطيني يف قطا´ غزة بكل قو�√.

غزة  ب≥طا´  �لعالقة  و�صاحبة  �ملîتلفة  �الأطر�±  من  طر±  �أي  ي�صتطيع  هنا  ومن 

تدaع   ⁄ �إذ�  لل≥طا´  �إعمار  aال  غزة.  �إعمار  عملية  بعرقلة   Ωل≥يا� aي¬،  �الإعمار  و�إعادة 

 íل�صيخ. كذلك ال �إعمار ل¨زة �إذ� ⁄ ت�صم� Ωر �رش“Dون يف موëالأمو�ل �لتي وعد بها �ملان�

 íإذ� ⁄ ت�صم�  k �أي�صا �إعمار ل¨زة  �ل�صلطة يف قطا´ غزة. وال  بذلك حركة حما�ص بو�صفها 

”�إ�رش�Fيل“ بذلك عب aتí �ملعابر على نëو يكفل تدa≤ �ملو�د �لالRمة لالإعمار. وبالتا› 
aاإن كل طر± من �الأطر�± �لãالKة يلك حّ≤ �لفيتو وتîريÖ عملية �إعادة �الإعمار �لتي 

–تاê �إ¤ مو�a≥ة �الأطر�± �لãالKة �مل�صار لها. ⁄ نن�ص دور �ل�صلطة �لفل�صطينية يف عملية 

k خا�صة بها على هذ� �ل�صعيد، بل �إن دورها يف �إعادة  �إعادة �الإعمار، ولكنها ال “لك �أور�قا

�ملذكورة من خالل  �لعملية   ºّتت �أن  �لتي تو�â≤a على  �ملانëة  �لدول  �الإعمار م�صتمد من 

�لدول  و�آليات  �أذر´  من  �لعديد  مع  وبالتعاون  و�أجهزتها،  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �آليات 

�الأنفا¥ لاللتفا± على �◊�صار،  �لبع�ص على  باأن رهان  لل≥ول  �ملانëة. ولعلها منا�صبة 

k لطاقة �الأنفا¥ �ملëدودة، و��صتîد�مها يف  k، وذلك نظر� وتاأمÚ مو�د �الإعمار لي�ص و�قعيا

 íتa صتمر�� لو  �إن¬ حتى  لو قلنا   ±Rأولوية. وال ‚ا�  Ìأك� �أخرى رمبا  تاأمÚ �حتياجات 

�الأنفا¥، وتوaرت �الإمكانات �ملالية aاإنها تب≥ى �أعجز من ��صتيعاب م≥ت�صيات �الإعمار.
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Kاين ع�صر: هل �صتتعرVس حما�س ملناورتي ”الإعياء“ 

و”دع اجلراì تتعفن“?:

�الإعمار  الإعادة  عملية  �أي  �إجر�ء  الأحد  يكن  ”ال  �أن¬  على  حما�ص  حركة  خطاب   Ωقا

�إ�صماعيل هنية“، وa≤ قول  �إال بالتو�a≤ مع �◊كومة �لفل�صطينية يف قطا´ غزة برFا�صة 

�إذ�   k �مل≥رر، وخ�صو�صا �لدور  . هذ� 
31

�ل�صيا�صي ◊ركة حما�ص  Öملكت� fiمد نز�ل ع�صو 

k على حركة حما�ص كما �أ�صلفنا. حيå يكن  k، ب�صاأن �إعادة �الإعمار لي�ص قا�رش� كان �صلبيا

 k �أي�صا ت≥ول  �أن  ”�إ�رش�Fيل“،  وكذلك  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة   k و��صتطر�د� �ملانëة،  للجهات 

ما قالت¬ حما�ص ب�صاأن �ل≥درة على منع �أو ت�صهيل �إعادة �الإعمار. هذ� �لت�صاوي �ل�صلبي 

k بال≠ �الأهمية بينها  �لظاهر يف قدرة �الأطر�± �ملîتلفة على منع �إعادة �الإعمار يîفي تفاوتا

على �صعيد �ل≥درة على –مل مرتتبات �ل�ص¨§ �لهاFل، وع�ّص �الأ�صابع �ملتبادل، وتاأخري 

ما �أمكن من عملية �إعادة �إعمار قطا´ غزة. 

�إن �ل�صوD�ل �◊ا�صº �لذي يطرì نف�ص¬ يف هذ� �ملجال هو: ما �لذي ي�صري ”�إ�رش�Fيل“ �أو 

�لدول �ملانëة aيما لو تاأخرت عملية �إعادة �إعمار قطا´ غزة، خا�صةk �إذ� ما حملâ حما�ص، 

عن حّ≤ �أو باطل، م�صوDولية �لتعطيل? �إن �÷و�ب هو �أن ذلك لن ي�صريها ب�صيء. �أما �الأمر 

k عن قطا´ غزة، حيå ينتظر  k ومعنويا a ،kهي �مل�صوDولة عمليا بالن�صبة ◊ما�ص aمîتل∞ كليا

�لكãري من �ل¨زيÚ عملية �إعادة �الإعمار. وباملعنى �مل�صار �إلي¬، aاإن �لطر± �الآخر هو من 

يتمنى �أن ت≥وΩ حما�ص بعرقلة �إعادة �الإعمار والأطول aرتة، وال مانع من �إل¨اF¬ �إن �أمكن. 

مو�ق∞  على   êالحتجا� لتوليد  منا�صبة  �جتماعية   k Xروaا يوجد  �لذي  هو  وحد√  ذلك  �إن 

حما�ص، ويف مرحلة الح≥ة على وجودها يف �ل�صلطة.

ال ت≥ع �أعباء �ل≥طا´ يف حدود ما خلف¬ �لعدو�ن �الأخري من خ�صاFر مادية ت≥در مبليار�ت 

�لدوالر�ت، وال يف �لعÖء �الجتماعي �لذي خلف¬ وقو´ �آال± �ل�صëايا من �صهد�ء وجرحى 

 âء �لرت�كمي هنا، بل يف �صنو�ت �◊�صار �لطويلة �ل�صاب≥ة، �لتي عطلÖكما ⁄ يبد�أ �لع .§≤a

 ،kالãم �الإ�صكان  �أRمة   âأت�  íصيVوللتو طويلة.   Úل�صن �ملîتلفة  �مل�صاكل  وحّل  �لبناء 

لت�صي∞ وتر�كº ما هو متفاقº �أ�صالk. �إن �لبعد �لرت�كمي لالأRمة لن يتوق∞، ولو للëظة، 

تبل≠  والد�ت  وي�صهد  �ملليون،  ون�ص∞  �ملليون  ي≥ارب  �ل≥طا´  �صكان  aعدد  �لعمل;  عن 

k، وح�صÖ �أقو�ل هماΩ ن�صمان، �لناط≤ با�صº وR�رة �ل�صëة يف  حو�› 50 �أل∞ حالة �صنويا

قطا´ غزة، ويف ت�رشيí ن≥لت¬ �÷زيرة.نâ يف 2009/2/8، بل≠ عدد �ملو�ليد خالل �لفرتة 
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k. ولو �أخذنا  2008/12/27-2009/1/18، �أي aرتة �لعدو�ن، 3,700 مولود، خالل 22 يوما

�لرقº �الأخري كمتو�ص§ عاa ،Ωهذ� يعني �أن عدد �ملو�ليد �ملتوقع خالل �صنة 2009 �صيبل≠ 

.k k ت≥ريبا 61 �ألفا

�لذين  عدد  ت≥دير  من  ويّكننا  �ل�صنوية،  �لعمرية  �لفÄة   ºحج  Ωت≥د ما  لنا   ºير�ص  

�صيبل¨ون �صّن �لزو�ê يف �صنة 2009. وباaرت�Vص �أن عدد هوDالء يبل≠ يف �ملتو�ص§ حو�› 

KناFي،  �أل∞   27.5 حو�›   Ωأما� �أننا  يعني  aهذ�   ،k و�إناKا  k ذكور�  ÚعRمو ن�صمة  �أل∞   55

�أو   ê�لزو� تاأخري  جر�ء  يهب§  �لعدد  ذلك  �أن  �لبديهي  من  fiتملة.   ê�وR حالة  وبالتا› 

�ل�صفر... �إلخ من �الأ�صباب، ولكن مهما هب§ �لرقa ºاإننا نب≥ى �أماΩ عدد كبري من طالبي 

�لزو�ê، وبالتا› �ملëتاجÚ للم�صاكن. 

�لتي ت�صا± للم�صكلة  �لناŒة عن �◊الة �لطبيعية  ما ت≥دΩ يعطي aكرة عن �مل�صكلة 

k. وبهذ� aاإننا ال ‚اR± لو  k �أو جزFيا �الإ�صكانية �لناŒة عن �لعدو�ن وتدمري �ملناRل كليا

قلنا �إن م�صكلة �الإ�صكان �صتت�صاع∞ مع نهاية �لعاΩ، وذلك يف �صل�صلة تر�كمية من �مل�صاكل 

ال تنتهي. 

ت≥ع يف �إطار ما ت≥دΩ ”مناورة �الإعياء“، ل�صاحبها �÷Ô�ل و�ملفكر �لفرن�صي �أندري¬ 

 âو�لتي ذكرها يف كتاب¬ ”مدخل �إ¤ �ال�صرت�تيجية“، و�لتي كان ،André Beaufre رaبو

 çدëتت  .k مهما  k موقعا aي¬  �حتل  قد  بوaر  كان  �لذي  �الأطل�صي  حل∞  K≥اaة  يف  معتمدة 

ما ل�ص¨§ F�Rد، وتبديد طاقات¬، وهو ما ي�صع∞  طر±  تعري�ص  �الإعياء“ عن  ”مناورة 
قدرت¬ على �مل≥اومة. تت�صع �ملناورة �ملذكورة لكل ما يوDدي �إ¤ �إVصعا± قوة �لطر± fiل 

هي  نف�ص¬،  لبوaر  تتعفن“،   ì�ر÷� ”د´  مناورة  هي  �الأ�صو�أ  �ملناورة  ولعل  �ملو�جهة. 

تعفنها،  �نتظار  �إ¤  �ملجتمع،   ìجرو معا÷ة  من   kبدال تدعو،  كونها   ،Rبامتيا ال�أخالقية 

ت¨يبا  �أن  يكن  �إليهما  �مل�صار   Úملناورت� �أن  �أXن  ال   .èFنتا من  ذلك  على   Öيرتت ما  مع 

 Úملناورت� Ω�دîبديهي �أن ��صتa .على �ل�صفة �الأخرى Úال�صرت�تيجي� Úططîعن بال �مل

�لطر±  �إر�دة  ك�رش  بهد±  هو  �إ‰ا  �ل�ص¨§،  ��صرت�تيجيات  من  و�صو�هما   ،Úملذكورت�

�ملتعرVص لهما.

ذ�ت¬  بëد  وم≥�صود   k جد� و��صع  لتدمري  كان  ما  �أن¬  aرVصية  �إ¤  هنا  �الإ�صارة  وŒدر 

 kي�صتدعي الح≥ا ب¬، �صو±   Úملت�صبب� �أن¬، من وجهة نظر  لوال  �أن يëدç يف قطا´ غزة، 

 â– حما�ص   ºحك على  �ل≥�صاء  �أجل  من  هذ�   Ωدîو�صي�صت  ،k جد�  k ومكلفا  k و��صعا  k تعمري�

�إن  �لهد±.  �لع�صكري يف –≥ي≤ ذلك  �لعدو�ن  �أن a�صل  �القت�صادي بعد   ìل�صال� Vص¨§ 
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�إمكانية و�قعية للفرVصية �ملذكورة،  �ل�صوD�ل �لذي يطرì نف�ص¬ و�◊ال هذ√ هو: هل من 

�أΩ �أن �لهد± �ملذكور �نتهى? بناء علي¬: ما هو �لهد± �ال�صرت�تيجي �الآن? هل هو �إعمار 

k، والأي منهما �الأولوية? �إن �÷و�ب �ملبا�رش  قطا´ غزة a≥§ �أΩ �إ�ص≥ا• حكº حما�ص �أي�صا

k، و��صتîد�Ω �إعمار غزة الإ�ص≥ا• حكº حما�ص.  هو �أن¬ ال �صعوبة يف تن�صي≤ �لهدÚa معا

كي∞? عب تطبي≤ مناورتي ”�الإعياء“ و”د´ �÷ر�ì تتعفن“. تطبي≤ ي≥وΩ على قاعدة �أن¬ 

k د�خل كل بيâ يف قطا´ غزة، aلتوجد لها  �إذ� a�صلâ ”�إ�رش�Fيل“ يف مطاردة حما�ص ع�صكريا

م�صكلة �جتماعية يف كل بيâ �إذن.

Kالث ع�صر: ماPا بعد موؤ“ر اإعادة اإعمار غزة?: 

 âلي�ص aرتة  منذ  �إعالمي   èتروي عملية  �أو�صع  و�ص§  غزة  �إعمار  موD“ر  �نتهى  ل≥د 

 kصيء يذكر على �صعيد �الإعمار من �لناحية �لعملية. ما ّ” �أوال� çدëق�صرية، ولكن ⁄ ي

و�أولها  �ملطلوبة  �ل�صيا�صية-  �أد¥  -وبكلمة  �الإجر�Fية  �ال�صرت�طات  مع  �لتعامل  بدء  هو 

�إ‰ا  �ملذكورة  �مل�صا◊ة   Ωلو�جبة الإ“ا� �ل�رشو•  �أن   k �رّش� يعد  �لفل�صطينية. ⁄  �مل�صا◊ة 

ت≥ررها �لواليات �ملتëدة �الأمريكية و�ال–اد �الأوروبي، وتتمëور حول م�صاألة �العرت�± 

aعâ �جتماعات �ل≥اهرة يف �أو��ص§ �آذ�ر/ مار�ص بانتظار عودة  ب`”�إ�رش�Fيل“. من �أجل ذلك رمُ

 ºو��صتطال´ ر�أيه Úدة و�أوروبا، مل≥ابلة �ملعنيëير عمر �صليمان من �صفر√ للواليات �ملتRلو�

�مل�صا◊ة   Ωالإ“ا  Öو�ج �رش•  ”�لتز�Ω“ هي  كلمة  �أن  وهل  �ل�صيا�صية“،  ”�÷ملة  ب�صاأن 

�لفل�صطينية، وت�صكيل حكومة aل�صطينية ال تكون fiل ح�صار وم≥اطعة �لرباعية!?.

�أو�Fل  مع  وذلك  �مل�صا◊ة،  مباحãات  ال�صتÄنا±  �ل≥اهرة  �إ¤  وحما�ص   íتa وaد�  عاد 

عمر  �لوRير  �أن   Öب�صب وخال±  عجل،  على  �جتماعهما  لينف�ص  �أبريل،  ني�صان/  �صهر 

�لواليات  عن¬  تتناRل  ال  ك�رش•   “Ω�لتز�” كلمة   Ω�دîصت�� ب�رشورة  �أبل¨هما  �صليمان 

)�أبو  �أحمد قريع  �الأوروبي، وهو ما ال يو�a≤ علي¬ وaد حما�ص. كان  �ملتëدة، و�ال–اد 

عالء(، رFي�ص وaد aتí ملباحãات �ل≥اهرة، يف غاية �ل�رش�حة و�لوVصوì وهو يتëدç عن 

 Öن�ص ما   Öك`”�لكري�صتال“، ح�ص �صفا±  �عرت�±  �لتبا�ص;  ب`”�إ�رش�Fيل“ دون  �العرت�± 

�إلي¬. وجرى حديå عن �لعودة لالجتما´ يف �أو�خر ني�صان/ �أبريل. �إن قيمة �لتاأجيل ملدة 

�صهر من �لزمن لي�صâ و�حدة بالن�صبة للموD“رين من ناحية، ومنتظري �الإعمار يف �لعر�ء 

ب¨زة من ناحية �أخرى. 
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القت�صاد ال�صيا�صي لإعمار غزة

 íتaحركتي حما�ص و Úل¬ بعد تعلي≤ �جتما´ �ل≥اهرة ب åالأحمد يف حدي� Ω�عز çد–

عن KالKة خيار�ت:

�لتز�Ω حما�ص بال�رشو• �ملذكورة الأن ذلك هو وحد√ �لكفيل برaع �◊�صار.  .1

��صتمر�ر  �إ¤  يوDدي  ما  وهذ�  �ملطلوبة،  �ل�رشو•   Ωتلتز �أن  دون  حكومة  ت�صكيل   .2

�◊�صار، وتو�صيع¬ لي�صمل �ل�صفة. 

�صî�صيات  من  حكومة   ºدع  Ωوتلتز �◊كومة  يف  ت�صار∑  ال  �أن  ◊ما�ص  يكن   .3

ولكنها  �لديباجات،  يف  تîتل∞  قد  الح≥ة  �أو  �صاب≥ة  م≥رتحات  �أي  و�إن   .
32

م�صت≥لة

–اaظ على جوهر �مل≥رتحات �ل�صاب≥ة. 

وهكذ�، aاإن عز�Ω �الأحمد، �لناط≤ با�صº وaد aتí ملوD“ر �مل�صا◊ة، و–V âص¨§ تلبية 

k �إ¤ خ�صارتها. aهي �إما  �ل�رشو• �لدولية، وVصع حما�ص �أماK ΩالKة خيار�ت تف�صي جميعا

�أن ال تتناRل  �لذي بررت ب¬ وجودها و“ايزها، و�إما  �ل�صيا�صي  �أن تتناRل عن موقفها 

وتت�صبÖ يف ��صتمر�ر �◊�صار وتو�صيع¬ ومنع �إعادة �إعمار �ل≥طا´، و�إما �أن تتناRل عن 

بال�رشورة،  عليها   Úصوب�fi يكونو�  لن   ،Úم�صت≥ل حكومة   íل�صال  ºك◊� يف  موقعها 

�أماΩ �حتمال  k. وهكذ� aاإن حما�ص  k و�أوروبيا �أمريكيا  ºعليه k �أن يكون مرVصيا ولكن ال بّد 

�أحد Kالç خ�صار�ت باهظة: �إما خ�صارة جوهر موقفها �ل�صيا�صي، و�إما خ�صارة موقعها 

 “ì�يف �ل�صلطة، و�إما ��صتمر�ر �◊�صار وتاأخر �إعادة �إعمار قطا´ غزة وبالتا› ”تعفن �÷ر

�إ¤ ما �صاء �ˆ.

ونت�صاءل هنا عن خيار بديل ي≥وΩ على a�صل �الإعمار عن �لعملية �ل�صيا�صية، وذلك 

�ل�صيا¥  هذ�  يف  ي≥ع  معرو±.  هو  ما  على  �ل�صيا�صية“،  ”�÷ملة  ع≥بة   RاوŒ �أجل  من 

�صي¨ها،  تعددت  و�إن  aل�صطينية،  حكومة  بت�صكيل  �قرت�حات  عن  �ملتو�تر   åدي◊� ذلك 

هذ�  �ل�صيا�صية.  لل≥�صايا  برناجمها  يتعرVص  وال  �الإعمار،  �إعادة  هي  و�حدة  ملهمة  وذلك 

 ≥a�لعملية. رمبا يو� �إ¤  يفت≥د  �لنظرية، ولكن¬  �لناحية  قاºF من  �ل�صيناريو  �أو  �الحتمال 

�الأمر  ولكن  �الأRمة،  من   êرîكم �ملتناa�صان  �لفل�صطينيان  �لطرaان  �ÿيار  هذ�  على 

�ملوDكد �أن �لواليات �ملتëدة و�ال–اد �الأوروبي، ومن يف موقفهº، لن ي≥دمو� هذ√ �ÿدمة 

�أخل�ص   ،Ωبكل ما ت≥د k �أختº هذ√ �لن≥طة، وربطا �أد¥ ◊ما�ص. و�إذ  للفل�صطينيÚ، وبكلمة 

 k k للفل�صطينيÚ دون Kمن �صيا�صي باهظ جد� �أو �قت�صاد�  kماال Ωولن ي≥د ⁄ k �أحد� �إن   kالFقا

�أن  ن�صينا  �إذ�  �إال  و�لبعيد،   Öل≥ري� �لتاريخ  و�أمãولة  �لتجربة  ت≥ول¬  ما  هذ�  هوDالء.  يدaع¬ 

.∞ãل�صيا�صة �ملمار�صة هي �قت�صاد مك�
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