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تقرير حول إعادة إعامر غزة والتعهدات الدولية يف مؤمتر القاهرة

رائد محمد حّلس *

يتجدد احلديث عن إعادة إعمار قطاع غزة غداة كل عدوان إسرائيلي على القطاع، 
ورغم أن آثار االعتداءات الس��ابقة لم تعالج بعد بش��كل نهائ��ي، إال أن اآلثار التي 
ترتب��ت على الع��دوان األخير في متوز )يولي��و( 2014، كانت كارثي��ة بكل ما تعنيه 
الكلمة من التدمير الواس��ع واخل��راب العميق، ليس فقط للمنازل واملؤسس��ات، 
ب��ل للبنى التحتية، والنس��يج االجتماعي والهي��اكل االقتصادي��ة، وآمال الناس 
وأحالمهم وس��بل معاشهم، بل وأماكن س��كناهم وما حتمله من ذكريات احلياة 

وتفاصيلها اليومية التي أصبحت جزءاً من التاريخ.
لقد وظفت قضية اإلعمار وبشكل واضح لالستخدام السياسي من قبل جميع 
األط��راف الدولية واإلقليمي��ة واحمللية، حيث تضمن البي��ان اخلتامي ملؤمتر القاهرة 

اشتراطات سياسية واضحة لتدفق الدعم والبدء بعملية إعادة اإلعمار.
م��ن هنا فإن هذا التقرير يس��لط الضوء عل��ى مؤمتر خطة إع��ادة اإلعمار الذي 
عق��د في القاهرة في 12 تش��رين األول )أكتوبر( 2014 والتعهدات الدولية ومن ثم 

متطلبات إعادة اإلعمار.

أواًل: خطة إعادة اإلعمار
قام��ت احلكومة الفلس��طينية، عبر اللجن��ة الوزارية املش��تركة إلغاثة وإعادة 
إعمار غزة، وبالتعاون مع عدد من املنظمات والهيئات الدولية، بوضع جرد باخلسائر 
املادي��ة الت��ي أصابت قطاع غزة إبان العدوان اإلس��رائيلي األخي��ر، وعلى ضوء ذلك 

قامت بصياغة خطة تهدف إلى إعادة إعمار القطاع.
ومت تق��دمي هذه اخلطة إلى املؤمتر الدولي لدعم إعمار غزة، الذي عقد في القاهرة 
ف��ي 12 تش��رين األول )أكتوبر( 2014، ويتكون هذا البرنامج م��ن ثالث مراحل: يبدأ 
 ،)Early recovery( ثم مرحل��ة اإلنعاش املبك��ر ،)Relief( مبرحل��ة اإلغاثة األولي��ة
وأخيرًا مرحل��ة إعادة اإلعمار والبن��اء )Reconstruction(، وميتد هذا البرنامج على 

أفق السنوات 2017-2014.
وزعت اخلطة اخلسائر ومتطلبات إعادة اإلعمار على أربعة قطاعات رئيسية: 

*  باح��ث وكات��ب في الش��ؤون االقتصادية، عضو املنت��دى الدولي: منت��دى »أكادمييون من أجل 
السالم وحقوق اإلنسان« - فلسطني



160

القط��اع االجتماع��ي، وقطاع البني��ة التحتي��ة، والقطاع االقتص��ادي، وقطاع 
احلوكمة.

ومت تفصيل اخلس��ائر ومتطلبات إعادة البناء حتت عدد من العناوين الفرعية في 
كل قط��اع من القطاع��ات األربعة املذكورة، ووصلت تقدي��رات الكلفة اإلجمالية 
لبرنامج إعادة اإلعمار إلى ما يزيد عن 4 مليار دوالر، هذا املبلغ الضخم يعادل أكثر 
من ثلث الناجت احمللي اإلجمالي لألراضي الفلس��طينية، كم��ا يعادل ثالثة أضعاف 
املبلغ الذي طلبته السلطة الوطنية إلعادة اإلعمار إثر العدوان اإلسرائيلي السابق 

على قطاع غزة في 2008.
يت��وزع املبلغ اإلجمالي املطل��وب على القطاعات األربعة بنس��بة 17% للقطاع 
االجتماع��ي، 47% لقط��اع البنية التحتية )خصص اجلزء األكب��ر منها إلعادة بناء 
وتأهيل املس��اكن املدمرة(، 31% للقطاع االقتصادي، وأخيرًا 15% لقطاع احلوكمة، 
وإلى جانب هذا املبلغ اخملصص لإلغاثة واإلنعاش وإعادة اإلعمار خالل الفترة )2014-

2017( طلبت الس��لطة الفلس��طينية من اجملتمع الدولي دعم املوازنة احلكومية 
مببلغ 4.5 ملي��ار دوالر خالل ذات الفترة )2014-2017(، أي أن إجمالي املبلغ املطلوب 

بات 8.5 مليار دوالر.
عرضت اخلطة في صندوق منفصل بعنوان التنمية من أجل املستقبل، وأشارت 
في��ه إلى أن االحتياجات التنموي��ة على املدى البعيد تقدر بحوال��ي 7 مليار دوالر، 
وتش��مل امليناء واملطار ومحطة لتحلية املياه على نطاق واسع، وخط ناقل للمياه 
من الشمال للجنوب، ومحطات ملعاجلة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى بناء 75 
ألف وحدة س��كنية وأكثر من 270 مدرس��ة ومستش��فيني، لكنها لم تدرج هذه 

املبالغ واملشاريع ضمن اخلطة.
م��ن خالل قراءة تفاصيل اخلطة وموازنتها ورغم ش��موليتها لكافة القطاعات، 
ميك��ن القول أنه من الصع��ب اعتبارها خطة تنموية، ولكن م��ن املمكن اعتبارها 
ج��زءاً مهماً ومطلوباً من خطة تنموية، وذلك بس��بب أن حج��م املبلغ املرصود ال 
يكفي لتغطية تكاليف عملية تنموية ش��املة، وقد أكدت اخلطة ذلك بحديثها 

عن التنمية من أجل املستقبل واألموال الالزمة لذلك.

ثانًيا: التعهدات الدولية في مؤمتر القاهرة
أبدى اجملتمع الدولي استجابة محدودة للمطالب املادية للحكومة الفلسطينية، 
وتعه��دت الدول واملنظمات املش��اركة ف��ي مؤمتر القاهرة )51 دول��ة وهيئة دولية: 
انظ��ر اجلدول رقم “1”( بتوفير مبلغ 5.4 مليار دوالر لتمويل برنامج إعادة إعمار غزة، 
خص��ص نصفها فقط إلعادة اإلعمار بنحو 2.7 ملي��ار دوالر، وعليه فإن التعهدات 
الدولي��ة ل��م تغط تكاليف برنامج إع��ادة اإلعمار والتي ق��درت 8.5 مليار دوالر، أي 
نح��و 3 مليار دوالر أقل من تكاليف برنامج إعادة اإلعمار ودعم املوازنة خالل الفترة 
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)2014-2017(، وهو ما يتناقض مع اخلطة ومع واقع اخلس��ائر والتدمير، إذ أن املبلغ 
ال��ذي تعهدت ب��ه الدول في املؤمت��ر ال يكفي إلع��ادة إعمار املنازل املدم��رة والبنى 

التحتية بكل أنواعها.

جدول )1(: إجمالي تعهدات متويل برنامج إعادة إعمار غزة في مؤمتر القاهرة
12 تشرين أول )أكتوبر( 2014

ألف دوالرالدولةألف دوالرالدولة

2،220بولندا362،44327النرويج1

32البرتغال596،51728االحتاد األوروبي2

130هنغاريا50،66029فرنسا3

44سلوفاكيا62،90030إيطاليا4

7،920بلجيكا414،00031الواليات املتحدة5

8،800النمسا228،00032هولندا6

190سلوفينيا200،00033الكويت7

جمهورية 300،00034السويد8
التشيك

3،750

اإلمارات العربية 9
املتحدة

50رومانيا200،00035

1،000،000قطر9،90036روسيا االحتادية10

103،000السودان63،30037أملانيا11

61،400اجلزائر200،00038اليابان12

6،500البحرين45،59039إسبانيا13

2،100األرجنتني32،00040اململكة املتحدة14

1،000جنوب أفريقيا200،00041تركيا15

100سنغافورا13،43042كندا16

1،600الصني35،15043أستراليا17

4،000الهند500،00044السعودية18

5،000البرازيل1،20045كرواتيا19
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1،000اندونيسيا1،26646اليونان20

130،000سويسرا186،17447الدمنارك21

250تشيلي37،74048لوكسمبورج22

12،000كوريا اجلنوبية6349بلغاريا23

62،000البنك الدولي1،01350أستونيا24

بنك االستثمار 3،16651إيرلندا25
األوروبي

69،656

5،400،000اجملموع الكلي29،570فنلندا26
املصدر: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني - ماس وآخرون )2014(، 

املراقب االقتصادي واالجتماعي، العدد 38، رام اهلل، ص6. 

وتدل��ل التجارب التاريخية املاضي��ة العديدة، أنه غالًبا ما يكون هناك فارق كبير 
بني املبالغ التي يتم التعهد بها وبني املبالغ التي تسدد فعلًيا، ونظرًا ألن املبالغ التي 
تعهدت الدول بها في مؤمتر القاهرة هي تعهدات ذات دوافع إنس��انية وسياس��ية 
في املقام األول، فإن هناك احتماالً قوياً أن تكون املبالغ التي س��يتم تسديدها أقل 
بش��كل ملحوظ من التعهدات، وعليه يتوجب التعامل بحذر مع هذه التعهدات 
والعم��ل عل��ى توفير خطط إعمار بديل��ة في حال تبني أن التس��ديد الفعلي أقل 

بكثير من التعهدات.

ثالثًا: متطلبات إعادة اإلعمار
حتتاج عملية اإلعمار إلى متطلبات سياسية محددة، والتي ال ميكن بدونها البدء 

بعملية اإلعمار وميكن حصرها في ثالثة متطلبات أساسية، وهي:
1-  حتقي��ق الوح��دة الوطنية بش��كل فعلي وإنه��اء ملف املصاحل��ة، وحل كافة 

املشاكل التي يعاني منها املواطن في غزة، والتركيز على عملية اإلعمار والبناء.
2-  أن يقوم اجملتمع الدولي ومن خالل االلتزام بالقوانني الدولية بتأمني رفع احلصار، 
والضغط على إسرائيل من أجل ذلك، وضمان فتح جميع املعابر كلًيا، وإلغاء كافة 

القيود على تدفق السلع استيرادًا وتصديرًا.
3-  أن يبادر اجملتمع الدولي بتحويل تعهداته بالتمويل والدعم إلى التزامات وتغيرات 
على أرض الواقع، وال بد من إعادة النظر في الش��روط السياس��ية لدخول الدعم 

وإعادة اإلعمار، وأن يتم مراعاة مصالح الفئات املتضررة.
ولك��ن بعد مرور نحو ثمانية أش��هر على وق��ف العدوان، فإن إع��ادة اإلعمار لم 
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تتقدم بخطوات ملموس��ة نحو إعادة بناء فعلية وس��ريعة، تظهر من خالل فتح 
املعاب��ر وتدفق مواد البناء باحلجم املطلوب إلعادة البناء، ويعزى ذلك إلى اس��تمرار 
حالة االنقس��ام على أرض الواقع بالرغم من وجود حكومة التوافق الوطني، حيث 
لم تتمكن حكومة الوفاق من بس��ط صالحياتها بالكام��ل على قطاع غزة األمر 
ال��ذي ترك آثاراً س��لبية على ملف إعادة اإلعم��ار، باإلضافة إلى آلي��ة إدخال مواد 
البناء إلعمار غزة )آلية س��يري كما بات يعرف(، حيث أن إس��رائيل اشترطت فرض 
آلية رقابة صارمة على اس��تعمال مواد البناء )احلصمة واالس��منت واحلديد( التي 
يت��م إدخالها إلى قطاع غزة إلع��ادة إعمار وبناء ما قامت بتدميره خالل اعتداءاتها 
املتكررة، بحجة أن هذه اآللية ضرورية للحيلولة دون اس��تخدام مواد البناء إلعادة 

تشييد األنفاق التي قامت بتدميرها خالل احلرب.
ف��ي اخلتام ميك��ن الق��ول إن متطلبات إع��ادة اإلعم��ار تتطلب أوالً إنه��اء حالة 
االنقسام بش��كل فعلي، ومتكني حكومة الوفاق من بس��ط صالحياتها بالكامل 
على قطاع غزة وتسليمها املعابر، ثانًيا: إعادة النظر في آلية سيرى كونها إمالءات 
إسرائيلية على األمم املتحدة، وتهدف بشكل أساسي إلى مأسسة احلصار، وإطالة 
أمد عملية اإلعمار لس��نوات طويلة، والبحث عن آلية جديدة تتضمن رفع احلصار 
كلي��اً عن قطاع غزة، وأخيرًا القدرة عل��ى توفير خطة بديلة  إلعادة البناء واإلعمار 

في حال عدم التزام الدول بتنفيذ تعهداتها.
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