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موجز تنفيذي

أكرموا الضحايا: 
تجنبوا أخطاء الاضي في إعادة بناء غزة

عمر شعبانكتبه موقف في قضية 

٢۰۱٤آب/أغسطس 

.لللطل ع على الورقة كاملةً أو تيميلها انقر هنا

الرب الراهنة أكثر قسوةً من سابقاتهاد

تُعتبر الرب السرائيلية الراهنة على قطا ع غزة، وهي الرب الثالثة في غضون السنوات السبع لكم حركة حيماس، أسوأ من الربي السابقتي لرتفا ع عدد

الشهداء الذين قضوا في هذه الرب، وتراكم الدمار، وكون الظروف القتصادية والتجتيماعية والسياسية التي ير فيها القطا ع هي السوأ منذ عقود.

. وتدهور الوضع في غزة بسبب إقدام2007تعاني غزة بسبب الصار السرائيلي الذي خُفَّفَ مرةً واحدةً فقط منذ فُرِض على القطا ع في يونيو/حزيران 

مصر على تدمير معظم النفاق، ماّا حرمَ حكومة حيماس من مصدرٍ حيوي للدخل وتوريد الواد الام والبضائع.

حققت حكومة الوفاق الولطني حديثة العهد إنازات متواضعة من حيث تلبية الحتياتجات الفورية لقطا ع غزة. ويُعزى السبب إتجيمالً إلى رفض إسرائيلَ

العترافَ بهذه الكومة ومنع وزرائها من التنقل بحرية بي قطا ع غزة والضفة الغربية.

تقييم الضرار الولي

 منزلٍ تدميرًا تجزئيًا بحيث بات غير صالحٍ للسكن. وهناك أحياءٌ سكنية كذلك دُمّرت عن بكرة7900 منزلٍ تدميرًا كليًا، وتدمير 8800 تدمير.1

أبيها.

 من السكان على ترك منازلهم ولن يكون بوسعهم العودة إليها لنها باتت غير صالة للسكن. نسيمة475000  ما يقارب إتجبار .2

تدمير مخازن الوقود الصناعي الصص لطة التوليد الوحيدة في قطا ع غزة ماّا أوقَف العيمل في الطة. وانخفض حجم واردات الكهرباء من.3
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إسرائيل انخفاضًا كبيرًا بسبب تدمير الطوط الناقلة.

 العشرات من آبار الياه ومحطات الصرف الصحي، ماّا يهدد بحدوث كارثة بيئية وصحية في قطا ع غزة.تدمير.4

تدمير عشرات الصانع والنشآت التجارية، وتريَف آلف الدونات الزراعية والبيوت البلستيكية..5

تعرّض الكثير من الباني الكومية للدمار، إضافةً إلى تلَف وثائق وأوراق وسجلت رسيمية..6

تنب أخطاء الاضي

تتوقَف لطبيعة تجهود إعادة العيمار وحجيمها وفاعليتها على بنود اتفاق وقَف إلطلق النار. ويتيمثل النهج الصحيح في الزاوتجة الناتجحة بي تجهود إعادة

البناء، والترميم، والبناء، والتنيمية.

يتيمثل الطأ الكبر الذي وقعت فيه الهات الانحة في الاضي في استبعاد مثلي من قطا ع غزة وحركة حيماس من عيملية إعادة العيمار. 

 عن حجم البالغ التييثير التساؤلتالوضع الزري الذي تعيشه غزةَ اليوم، حيث ل يزال البشر والجر يعانون من الضرار التي سببتها تلك الرب، 

استُليمت، إنْ استليمت أصلً، وعن أوتجه إنفاقها. ول بد من لطرح هذه التساؤلت اليوم.

ل تتوقع حركة حيماس دعوتها إلى مؤتر الانحي القبل، ولكن هناك مؤسسات وأصوات أخرى من غزة يكن أن تشارك. ومع ذلك، فإن إشراك حيماس في

عيملية إعادة العيمار أمرٌ أساسي كي تتيمكن السلطة الفلسطينية من الشراف على عيملية إعادة العيمار بوتجه كافٍ وواف.

الحتياتجات الغاثية والتنيموية الطارئة

إصلح شبكات الياه والكهرباء..1

 ميجاوات.120إصلح خطوط الكهرباء التي تلب الكهرباء من إسرائيل، والسعي لزيادة الواردات الالية البالغة .2

الستيراد والتصنيع اللي للف الكرفانات الاهزة للسكن من أتجل تسكي آلف العائلت التي فقدت منازلها أثناء الرب، وتفعيل النشاط.3

القتصادي. وينبغي أن يشتيمل هذا التجراء على تقدي مساعدات نقدية لبعض تلك العائلت لغرض استئجار وحدات سكنية.

دعم القطا ع الصحي من أتجل معالة آلف الرحى الذين خلفتهم الرب..4
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تكثيَف وتطوير خدمات الدعم النفسي للعناية بعشرات آلف الوالطني، ول سييما اللطفال، الذين تعرضوا لصدمات نفسية..5

ينبغي للجهود النائية، في الدى التوسط، أن تركز على ما يلي:

تنفيذ مشاريع كثيفة اليد العاملة في مجالت السكان والبنية التحتية والزراعة والثروة السيمكية با يعيمل على خلق فرص عيمل سريعًا لتعزيز.1

النشاط القتصادي.

إصلح الراضي الزراعية في النالطق الدودية بهدف خلق فرص العيمل وتوفير الغذاء اللزم للنسان واليوان..2

تنظيَف بعض منالطق الدمار لتيمكي السر من العودة إلى منازلها، إنْ كانت صالة للسكن، ليلولة دون حدوث مكاره صحية في تلك النالطق.3

التي دمرت في اليام الولى للحرب وبقيت على حالها.

تكنيس الشورا ع وإزالة الركام من الشوار ع والؤسسات العامة با يساعد في خلق فرص عيمل تجديدة ويعزز النشاط القتصادي ويكافح حالة.4

العوز والفقر.

سُبل إحياء غزة

يجب على التيمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لرفع الصار عن قطا ع غزة إذا ما أراد إناح عيملية إعادة العيمار واستيمرارها على الدى البعيد.

يجب أن تكون عيملية إعادة العيمار عيمليةً ولطنيةً ل دولية، ول بد أن يحصل التيمع الفلسطيني على القدر الكبر من حصة التيمويل التوقع.

التنسيقُ ضروري، ول سييما بي حيملت الغاثة وتجيمع الموال اللية والقلييمية والدولية التنوعة العاملة لصالح غزة، وفييما بي الهات العاملة على

الرض. ول بد من إرساء آلية شفافة لراقبة هذه التبرعات ومتابعتها وتوتجيه الستحقي إلى كيفية الستفادة منها.

يكن دعوة فلسطيني الشتات لليمساهيمة بالال والبرة، المر الذي من شأنه أيضًا أن يعزز عيملية الصالة بي حيماس وفتح.

 مليارات دولر. ويكن للسلطة الفلسطينية أن تطلق برامج للرهن العقاري8 الودائع التراكيمة لدى القطا ع البنكي في الرض الفلسطينية التلة تبلغ

بهدف توظيَف هذه الودائع ومعالة أزمة السكن.

يكن توظيَف آليات الستثيمار وأدواته العروفة دوليًا من قبيل الفرانشيز والشراكات الستراتيجية والشاريع الشتركة، ول سييما في مجال الطاقة

والكهرباء وبناء اليناء والطار ومشروعات التنيمية القلييمية.
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"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهيمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

في تقرير الصير، وذلك ضيمن إلطار القانون الدولي وحقوق النسان. يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

الطروحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كيمصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي: 
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