
يف أعقاب الهجوم اإلرسائييل عىل غزة يف عام 2014 ، شكلت الحكومتان الفلسطينية واإلرسائيلية، وبدعم دويل، ترتيبًا مؤقتًا تم من خالله السامح بدخول كميات كبرية 

من املواد “ذات االستخدام املزدوج” إىل غزة لغرض إعادة اإلعامر. تُعرف هذه اآللية باسم آلية إعادة إعامر غزة )GRM(، ويعتربها كثري من الفلسطينيني فاسدة 

وظاملة، ألنها تضفي الرشعية عىل الحصار اإلرسائييل املفروض عىل غزة منذ عام 2006، وتعيق فعليًا عملية إعادة اإلعامر. متنح GRM إرسائيل الحق يف السيطرة 

الكاملة عىل ما يسمح بدخوله إىل غزة، مبا يف ذلك املواد الالزمة إلعادة اإلعامر.

 

أدت الهجامت اإلرسائيلية املستمرة عىل غزة يف السنوات األخرية، وخاصة الهجوم األخري يف أيار/مايو 2021، إىل تدمري واسع النطاق للموارد املادية، األمر الذي يقوض 

آفاق االنتعاش وإعادة اإلعامر يف القطاع املحارص. مبا أن GRM تكرس حصار النظام اإلرسائييل بشكل أسايس، فإن املطلوب هو آلية إعادة إعامر جديدة.

تستكشف املذكرة السياساتية هذه الشكل الذي يجب أن تبدو عليه خطة إعادة اإلعامر الفلسطينية األكرث قوة وفعالية ومتثياًل. وتقدم توصيات إىل القيادة 

الفلسطينية واملجتمع املدين الفلسطيني، وكذلك إىل مجتمع املانحني الدوليني، حول كيفية تحقيق آلية إعادة إعامر فلسطينية مستقلة.

 

ما تلزمه اآللية الجديدة
 

تقترص GRM عىل إعادة بناء املباين واملرافق العامة، مبا يف ذلك البنية التحتية والطرق، يف سياق 

استعامري. وهي تتشابك مع هياكل وسياسات الليربالية الجديدة عىل نحو يلبي احتياجات النظام 

اإلرسائييل، وبالتايل، يقوض إمكانيات املقاومة. ومن أهداف GRM إخفاء حقيقة أن إعادة اإلعامر 

يجب أن متتد إىل القطاع السيايس بحيث تفرض رشوطا عىل إرسائيل تضغط عليها إلنهاء حصارها 

املستمر لغزة.

يجب أن تعمل آلية إعادة اإلعامر الجديدة عىل تنشيط النضال الوطني الفلسطيني كرشط مسبق إلعادة بناء البنية التحتية الفلسطينية. كام يجب أن يصّمم إلنهاء 

االنقسام السيايس الفلسطيني حتى ال يقترص نطاقه عىل غزة. أي أن اآللية الجديدة يجب أن تضع خطة ملجال سيايس فلسطيني موحد يتحدى تشتيتهم، مام يساهم 

يف تعزيز ثقة الفلسطينيني يف قيادتهم كوسيلة لتحقيق املستقبل السيايس املنشود. وسيستلزم ذلك تشكيل لجنة إرشاف عىل آلية إعادة اإلعامر، لجنة تضم يف عضويتها 

فلسطينيني من خلفيات سياسية واجتامعية متعددة ومن جميع أنحاء فلسطني املستعمرة.

 

التوصيات
 

يجب عىل القيادة الفلسطينية واملجتمع املدين الفلسطيني، وكذلك مجتمع املانحني املشاركني يف GRM، اتباع التوصيات التالية:

 

يجب عىل القيادة الفلسطينية واملجتمع املدين التحرك عىل الصعيدين الوطني والدويل ضد استمرار GRM، واالستفادة من تنامي التضامن الدويل مع القضية 	 

الفلسطينية. يجب أن يتحدثوا علًنا ضد GRM لرفع مستوى الوعي حول كيف أن GRM هي أداة للمستعمر يجب رفضها. هذا مهاًم بشكل خاص للشباب 

الذين هم يف طليعة النضال الفلسطيني الجديد من أجل التحرير.

يجب عىل القيادة الفلسطينية أن تعمل بنشاط نحو املصالحة الداخلية كجزء من حملتها لزيادة الوعي ضد GRM. تشكل الجبهة السياسية الفلسطينية 	 

املوحدة ضد آلية إعادة اإلعامر االستعامرية منربًا مثاليًا لتعزيز الوحدة عىل املستوى السيايس. وهذا من شأنه أن يسهم يف استعادة ثقة الفلسطينيني يف قيادتهم، 

وبناء الثقة بني مجتمع املانحني حول متويل خطة إعادة اإلعامر التي تم إصالحها بقيادة فلسطينيني موحدين.

إعادة إعامر غزة: نحو آلية مستقلة
طالل أبو ركبة
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مذكرة سياساتية من الشبكة

»يجب أن تعمل آلية إعادة اإلعامر 
الجديدة عىل تنشيط النضال الوطني 
الفلسطيني كرشط مسبق إلعادة بناء 

البنية التحتية الفلسطينية.«

https://grm.report/#/
https://grm.report/#/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bn-treading-water-gaza-reconstruction-mechanism-220321-en.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/6/9/gaza-vicious-circle-war-truce-and-reconstruction
https://www.jadaliyya.com/Details/32264
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/25/in-ravaged-gaza-reconstruction-impeded-by-draining-challenges
https://www.hrw.org/ar/news/2021/07/27/379290
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a3%d9%83%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%a7-%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%81%d9%8a/
https://grm.report/#/
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%aa%d9%8a%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%84/
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/22/palestinian-solidarity-protests-marked-around-the-world
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/22/palestinian-solidarity-protests-marked-around-the-world
https://foreignpolicy.com/2021/05/25/israel-palestine-gaza-sheikh-jarrah-abbas-youth-activists-east-jerusalem-occupation/
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/
https://al-shabaka.org/profiles/%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a9/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
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يجب عىل القيادة الفلسطينية واملجتمع املدين تشكيل مجلس وطني غري حزيب إلعادة اإلعامر، ويتألف من أفراد محرتفني ومتخصصني من جميع أنحاء فلسطني 	 

املستعمرة، لضامن فصل أموال إعادة اإلعامر عن األموال العامة املمنوحة للسلطة الفلسطينية وحكومة حامس. ويجب أن يلعب هذا املجلس دوًرا نشطًا يف 

جميع مراحل عملية إعادة اإلعامر، مبا يف ذلك التصميم والتخطيط والتنفيذ واملراقبة والتقييم.

يجب أن يضمن مجتمع املانحني الدوليني أن متويل اآللية الجديدة ال يتعدى عىل النضال من أجل تقرير املصري للفلسطينيني. ويجب أن يقرنوا هذه املساعدة 	 

بالضغط السيايس، مبا يف ذلك مقاطعة ومعاقبة النظام اإلرسائييل حتى يرفع حصاره عن غزة.

يجب عىل مجتمع املانحني الدوليني إصالح برامج التمويل لتنشيط القطاع االقتصادي الفلسطيني بشكل مبارش، األمر الذي يساعد يف التقليل من اعتامده عىل 	 

النظام اإلرسائييل.

طالل أحمد أبو ركبة هو فلسطيني مقيم يف غزة، وباحث سيايس، حاصل 

عىل درجة الدكتوراة يف العلوم السياسية من جامعة قرطاج تونس، يعمل 

محلال سياسيا، ومديرا لتحرير مجلة تسامح، وعضو الشبكة العربية للتسامح، 

له العديد من األبحاث والدراسات السياسية والقانونية، مدرب مختص 

بالشأن السيايس الفلسطيني، وله العديد من الكتابات حول النظام السيايس 

الفلسطيني، شارك يف العديد من املؤمترات اإلقليمية واملحلية بأوراق عمل 

يف مختلف القضايا السياسية والحقوقية. وهو محلل سيايس لدى العديد من 

القنوات الفضائية املحلية والعربية، كام أنه كاتب لدى العديد من املواقع 

االعالمية والبحثية، مدرب متخصص يف قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 

ومهارات التفكري الناقذ لدى العديد من مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني، 

وناشط مجتمعي يف منارصة قضايا والشباب.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.
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https://bdsmovement.net/ar
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