إعادة اإلعمار ،البناء والتنمية :أين الخلل؟
دمارا وخرابًا حبجم غري مسبوق .بعد انتهاءها اجتمع يف القاهرة
تركت العملية العسكرية اإلسرائيلية األخرية" ،اجلرف الصامد" ،يف قطاع غزة ً
ُملثل ن ن مخس ن دولة م دول العامل ،وأنربوا ن استعدادهم للتربع مببل قدر  3.5مليار دوالر إلنادة إنمار ما ُدمر (باإلضافة إىل مبل قدر
 1.5مليار دوالر كدنم نام مليزانية السلطة الفلسطينية) .قادة املنظومة األمنية يف إسرائيل وشخصيات رفيعة م أوساط القيادة السياسية
اإلسرائيلية أنربوا ن رؤيتهم بأن إنمار قطاع غزة خيدم املصاحل اإلسرائيلية ،ون دنمهم له نلنًا.
لك بعد مرور سنت ن منذ ذلك الوقت ،ورغم النوايا احلسنة لدى الدول املاحنة ،ورغم انالن اسرائيل ن استعدادها إتاحة جهود اإلنمار،
ورغم كميات مواد البناء اليت تدخل ناد ًة إىل قطاع غزة نرب معرب كرم أبو سامل ،إال أن "اإلنمار" املنتظر ال زال بعيد املنال .مبوجب املعطيات
ُ
اليت نشرهتا هيئة املؤسسات اليت يقودها اجمللس النروجيي لالجئ ن ،واليت تقوم مبراقبة نملية اإلنمار ( ،)Shelter Clusterفإن ندد الوحدات
السكنية اليت متت إنادة بناءها م جديد بلغت  1,181وحدة فقط ،م أصل  11ألف وحدة دمرت بالكامل خالل العملية السكرية،
باإلضافة إىل  3,088وحدة سكنية أخرى طور البناء ،ويتوفر متويل لبناء  1,927وحدات إضافية اليت مل يبدأ إنمارها بعد .بالنسبة للوحدات
األخرى والبال نددها  4,804وحدة ،ال يتوفر اليوم متويل ولذا فإن إنادة إنمارها ال يلوح باألفق.
حىت اليوم ،فقط  %40م املبال اليت مت رصدها لإلنمار يف مؤمتر الدول املاحنة نام  2014وصلت إىل قطاع غزة .هذا األمر ،باإلضافة إىل
العوائق اليت تفرضها إسرائيل ،معيقات تفرضها آلية الرقابة نلى دخول مواد البناء ،االنقسام الفلسطيين ،وانعدام خرائط هيكلية إلنادة إنمار
األحياء اليت ُهدمت ، ،كل ذلك يضع املزيد م العراقيل أمام نملية إنادة إنمار املباين .سنحاول ترتيب األمور ،تقدير اإلجنازات ،اإلشارة إىل
اإلخفاقات واقرتاح تفكري بديل ،الذي م شأنه رمبا التسهيل بتحقيق هذا التحدي الكبري.

الوحدات السكنية التي تضررت جراء العملية العسكرية ،حسب درجة الضرر

11,000

وحدة سكنية ُهدمت كليًا

6,800

وحدة سكنية تضررت
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املعطيات (يف الرسوم البيانيّة األخرى ً
ُ

147,500
وحدة سكنية تضررت
بشكل طفيف

أضرار العملية العسكرية واآللية التي أقيمت في أعقابها
مع انتهاء العملية العسكرية اإلسرائيلية ،هناية صيف نام  ،2014أقيم طاقم مشرتك لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وكالة األمم املتحدة لغوث
وتشغيل الالجئ ن الفلسطيني ن (األونروا) ولوزارة االشغال العامة واإلسكان الفلسطينية يف قطاع غزة ،وذلك لتقييم وتوثيق األضرار اليت حلقت
باملباين والبىن التحتية .مبوجب معطيات الطاقم ،أسفرت العملية العسكرية ن تدمري  11ألف وحدة سكنية ،و 6,800وحدة سكنية تضررت
بشكل بال وأصبحت غري صاحلة للسك  5,700 ،وحدة سكنية تضررت بشكل كبري و 147,500وحدة سكنية تضررت بشكل طفيف.
األضرار للبىن التحتية كانت هائلة .مبوجب وزارة االشغال العامة واإلسكان الفلسطينية ،مت احلاق الضرر يف  75كيلومرت م الطُرقات .كما
قُدرت األضرار اليت حلقت البُىن التحتية للميا والكهرباء بأكلثر م  90مليون دوالر .مبوجب معطيات وزارة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة،
تضررت خالل العملية العسكرية اإلسرائيلية  236مدرسة حكومة وخاصة 91 ،مدرسة تابعة لألونروا 12 ،مؤسسة للتعليم العايل ،و199
روضة أطفال 5,153 .منشأة اقتصادية وجتارية ومصانع م قطانات خمتلفة تضررت مبستويات خمتلفة.
اسرائيل اشرتطت موافقتها نلى إتاحة دخول مواد البناء لقطاع غزة بإقامة أداة للرقابة الفردية ،اليت ُمتكنها م املصادقة ُمسب ًقا (أو ندم املصادقة)
ُ
ُ
نلى كل مبىن جديد ،املصادقة نلى ختصيص ما يلزم م مواد إلقامته ،نلى معايري احلراسة يف املخازن اليت ستوضع هبا مواد البناء ،املصادقة
ُ
مسب ًقا نلى اجلهات املشاركة بكل مرحلة م مراحل التخطيط والتنفيذ ،والتجار املسموح هلم بشراء وتسويق مواد البناء يف غزة .يف شهر تشري
ُ
األول م العام  2014بدأ العمل وفق اآللية املذكورة .نمليًا ،خالل أقل م سنت ن ،أصبح كل ما يتعلق بالبناء والبُىن التحتية يف غزة ير نرب
هذ اآللية (كما أن البضائع غري املتعلقة بالبناء ختضع لعملية رقابة شبيهة) .السلطة الفلسطينية أتاحت إقامة هذ اآللية ،وتعمل كحلقة وصل
مع سكان القطاع ،بينما األمم املتحدة تقوم بتيسري ومراقبة نشاط ونمل اآللية نلى أرض الواقع.

التق ّدم في عملية إعادة إعمار الوحدات السكنية التي د ّمرت كليًا جراء
العملية العسكرية
الوحدات السكنية اليت انتهت انادة إنمارها
الوحدات السكنية طور البناء
الوحدات السكنية اليت يتوفر متويل إلنادة إنمارها
الوحدات السكنية اليت مل تنته نملية إنمارها ،ليست طور البناء وال يتوفر متويل
إلنادة إنمارها

11%
44%

28%
17%

وزارة االشغال العامة واإلسكان الفلسطينية أقامت ُممع بأمساء األشخاص الذي تضرروا نتيجة العملية العسكرية ،والذي يستحقون منحة ترميم
أو إنادة إنمار .حسب تقدير الضرر ،مت حتديد كميات مواد البناء اليت يستحقها كل ُمتضرر .كما مت إنشاء آلية فحص ،اليت م شأهنا مراقبة
املراحل املختلفة يف نملية البناء والتأ ّكد م التناسب ب ن وترية البناء ودخول املواد لقطاع غزة .يف األشهر األوىل لعمل اآللية مت توجيه كافة املوارد
إلصالح األضرار اجلزئية ،وهي مرحلة مل تنته بعد.
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حىت شهر حزيران  ،2015كان هنالك خالف ب ن إسرائيل والفلسطيني ن حول املعادلة اليت مبوجبها سيتم حساب كميات مواد البناء املطلوبة
إلنادة إنمار الوحدات السكنية اليت ُدمرت بالكامل .يف  24حزيران  ،2015أنل وزير اإلسكان ُمفيد احلساينة ن بداية املرحلة اللثانية م
نملية إنمار غزة ،وهي مرحلة بناء الوحدات السكنية اليت ُدمرت بالكامل .ويعين ذلك ،أنه حىت ذلك الوقت مل يبدأ بناء أي م الوحدات
السكنية اليت ُدمرت.
مبوجب معطيات  ،Shelter Clusterحىت هناية شهر متوز 81,311 ،وحدة سكنية م الوحدات اليت هدمت أو تضررت بشكل جزئي مت
إصالحها ،و 25,744وحدة سكنية طور اإلنمار أو حصلت نلى متويل .بقيّة الوحدات السكنية ،63,945 ،مل يتم الشروع بإصالحها ومل
حتصل نلى أي متويل بعد .مجعية "ﭼيشا -مسلك" نلمت م وزارة الرتبية والتعليم يف قطاع غزة بأن كافة األضرار اجلزئية يف املدارس مت
إصالحها ،وأن املدارس اخلمس اليت ُدمرت بالكامل ،طور البناء.

األضرار في قطاع الصناعة وعملية اإلعمار
مصنعا وورشات صنانية ُمنتجة ،منها 213
م ضم  5,153املباين التجارية والصنانية اليت تضررت خالل العملية العسكرية ،كان ً 562
ُدمرت بالكامل .املبال اليت ُخصصت إلنمار املصاحل التجارية والصنانية كانت قليلة نسبيًا ملجمل التمويل .الفريق الوطين لإلنمار (التابع
ُ
للسلطة الفلسطينية) ،أبل مجعية "ﭼيشا -مسلك" بأن املبل الذي ُخصص حىت اليوم إلنمار الصنانات يُقدر بقرابة  25مليون دوالر
(باألساس م املنح القطرية والكويتية) .مت رصد معظم هذا املبل إلنمار وتعويض  3,200م أصحاب مصاحل اليت تضررت بشكل طفيف.
الفريق الوطين قدر الضرر يف هذا اجملال بقرابة  150مليون دوالر.
رغم الضائقة االقتصادية ،كلثريون م أصحاب املصانع اوجدوا طرقًا للعودة لإلنتاج ،حىت وإن كان ذلك بشكل جزئي .رئيس االحتاد العام
للصنانات الفلسطينية يف غزة ،أبل مجعية "ﭼيشا -مسلك" أنه يُقدر بأن  %80م املصانع اليت تضررت خالل العملية العسكرية نادت
لإلنتاج ،بقدر ما .مبوجب االحتاد ،جزء أصحاب مصانع نقلوا ما تبقى م فحوى مصانعهم اليت قُصفت إىل مبان يف مناطق صنانية أخرى،
اليت مل تتضرر ،أو أهنم جنحوا برتميم جزئي لقدرهتم اإلنتاجية بواسطة استخدام املواد املتوفرة يف السوق يف قطاع غزة .يف بعض القطانات
الصنانية كقطاع الصنانات الغذائية وقطاع الصنانات اخلشبية كان باإلمكان استرياد خطوط إنتاج جديدة بدل تلك اليت ُدمرت ،لك يف
قطانات صنانية أخرى كالصنانات اإلنشائية ،اهلندسية واملعدنية ،كان أصعب بكلثري احلصول نلى تصريح إسرائيلي إلدخال قطع غيار وخطوط
إنتاج جديدة.

التقدم في عملية إصالح الوحدات السكنية التي تضررت خالل "الجرف الصامد"
الوحدات السكنية اليت أُصلحت
الوحدات السكنية اليت يتم العمل نلى إصالحها أو يتوفر متويل لذلك
الوحدات السكنية اليت مل جير إصالحها وال يتوفر متويل لذلك
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15%
37%

48%

باإلضافة ،كانت هنالك جهات أخرى ساندت يف جهود إنمار الصنانات يف قطاع غزة .نلى سبيل امللثال ،وكالة التنمية الربيطانية ساندت
مصانع م تلك اليت تضررت خالل العملية العسكرية بالعودة لإلنتاج ،باألساس بواسطة مسامهة يف ترميم خطوط اإلنتاج يف هذ املصانع ن
طريق متويل  %75م الضرر ،حىت مبل أقصا  35ألف دوالر .ونلمت مجعية "ﭼيشا -مسلك" م الوكالة أهنا قدمت مساندات لقرابة
مصنعا ،وبل إمجايل املساندات اليت قدمتها قرابة  3مليون دوالر.
ً 260

دخول مواد اإلعمار إلى قطاع غزة
منذ هناية العملية العسكرية اإلسرائيلية وحىت هناية حزيران  ،2016دخل إىل قطاع غزة قرابة  915ألف ط م االمسنت ،قرابة  126ألف ط
م احلديد وقرابة  4مالي ن ط م احلصمة ،وهذا جزء صغري فقط م الكمية اليت حيتاجها قطاع غزة ،يف حال أخذنا بع ن االنتبار االحتياج
وتردي البُىن التحتية .املواد اليت دخلت غزة ُمعدة لبناء وحدات سكنية ،شوارع ،مبان
املرتاكم ألنداد هائلة م الوحدات السكنية ،املباين العامةّ ،
ُ
صنانية وبُىن حتتية .يف شهر تشري أول  ،2015رفعت إسرائيل احلظر املفروض نلى دخول احلصمة ،ومل تعد تُقيد دخوهلا إىل القطاع.
مبوجب معطيات التقديرات اليت نشرها ( )Shelter Clusterيف هناية  ،2014يتطلب إصالح أضرار العملية العسكرية  1.6مليون طنًا م
االمسنت واحلديد ،ولسد النقص يف الوحدات السكنية هنالك حاجة حلوايل  6.4مليون طنًا م احلديد واالمسنت.
يضا للبناء اجلديد ،جزء منها بتمويل جهات دولية ،وجزء
مواد البناء اليت دخلت إىل القطاع ُمعدة إلصالح أضرار العملية العسكرية األخرية وأ ً
بتمويل خاص .مبوجب ما يظهر يف موقع االنرتنت التابع آللية إنمار قطاع غزة( ،صحيح لتاريخ  24حزيران  ،)2016م أصل 8,683
وحدة سكنية حصلت نلى كافة أو جزء م مواد البناء الالزمة 3,698 ،تُعترب إنادة إنمار لوحدات ُدمرت خالل "اجلرف الصامد"،
و 4,994وحدة جديدة ليست متعلقة بأضرار العملية العسكرية .كذلك بالنسبة للمشاريع الواردة نلى املوقع :م أصل قرابة ألف مشروع،
ُ %44مولة م قبل جهة دولية والبقية مولة م مصادر خاصة (يف الغالب ليست متعلقة بأضرار احلرب) .جهات فلسطينية ُمطلعة نلى نملية
اإلنمار قالت جلمعية "ﭼيشا -مسلك" أن قرابة  %45م مواد البناء اليت دخلت نرب اآللية ُخمصصة إلصالح أضرار العملية العسكرية .هذا
أيضا نلى الرغبة والقدرة نلى سد
املعطى يشري ليس فقط إىل احلاجة الكبرية لسد النقص املرتاكم يف الوحدات السكنية لدى غري املتضرري  ،بل ً
ُ
ُ
ُ
جزء منها اليوم مباشرة يف حال توفر مواد البناء.
أيضا وقف دخوله للمؤسسات الدولية
يف  3نيسان ،أنل ُمنسق أنمال احلكومة يف املناطق ن وقف دخول اإلمسنت ،بدايةً بشكل ُكلّي ،أي ً
تسرب االمسنت إىل السوق السوداء يف غزة .هذا املنع
اليت تبىن مشاريع يف القطاع ،والح ًقا فقط للسوق اخلاص ،وذلك يف أنقاب أنباء ن ّ
يوما ،وجاء بعد أشهر مت خالهلا تقليص كبري يف دخول االمسنت للقطاع .وقد أدى ذلك إىل وقف شبه كامل ألنمال البناء يف
استمر ً 50
القطاع ،إىل أضرار ماديّة وإىل ارتفاع بنسبة البطالة يف غزة .ومع أنه مت رفع املنع اإلسرائيلي نلى دخول االمسنت قبل شهري ّ ،إال أنه وحىت اليوم
ليس بإمكان مصانع البلوك – والذي يُعترب مركب أساسي يف البناء – احلصول نلى االمسنت نرب اآللية .جزء م هذ املصانع يقوم بتصنيع
البلوك للمستهلك ن أو املقاول ن الذي بإمكاهنم شراء اإلمسنت لدى املوزن ن ،أو أي شخص اخر لديه القدرة للحصول نلى امسنت .هذ
العملية ترفع التكاليف وتبطئ وترية البناء .إضافة إىل ذلك ،فإن كميات االمسنت اليت دخلت القطاع بعد إزالة املنع اإلسرائيلي ،أقل حبوايل
 %15مقارنةً مع املع ّدل الشهري يف الربع األول م العام اجلاري .ن ّدة جهات أشارت إىل أن إسرائيل يف الواقع حددت حصة تصل إىل حوايل
ُ
4

يتع ن نلى الفلسطيني ن اختاذ خطوات لضمان أن
 90شاحنة م االمسنت يوميًا .ونتيجة املنافسة املوجودة اليوم نلى مواد البناء يف قطاع غزةّ ،
ما ال يقل ن نصف املواد املوجودة يف السوق ستُخصص إلنادة إنمار أضرار احلرب.
أيضا تقييدات أخرى تعيق نملية اإلنمار.
يوما نلى دخول االمسنت نلى قطاع غزة لرمبا األكلثر
وضوحاّ ،إال ان هناك ً
ً
إن املنع الذي دام ً 50
املوردي واملقاول ن املؤهل ن للعمل يف إنادة االنمار يف إطار اآللية ،التقييدات املفروضة نلى دخول كميات االمسنت اليومية
فالعدد احملدود م ّ
ُ
وقوائم املواد ثنائية االستخدام اليت حددهتا إسرائيل ،هي كلها أملثلة نلى ذلك.

إعادة إعمار األحياء
أحد التحديات الكبرية اليت تقف أمام نملية إنادة اإلنمار هو بناء األحياء اليت دمرت ،باألساس الشجانية وخزانة .ختطيط واقعي لعمارات
أيضا إصالحات وتغيريات مركبة وتنسيق وتعاون
سكنية وأحياء دمرت بالكامل ،باإلضافة إىل شوارع وبىن حتتية يتطلب ليس فقط متويل كبري ،بل ً
ب ن جهات ليست بالضرورة متناسقة بعملها اليومي (كاملؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية وتلك التابعة حلركة محاس) باإلضافة إىل معيقات
نابعة م مشاكل مبلكية األراضي وتقسيم ورثة .الدول املاحنة ترتدد بتقدمي دنم ملشاريع تقدمها ليس مضمونًا .كذلك األحداث والتطورات
اإلق ليمية خلقت أماك إضافية اليت حتتاج بشكل كبري إىل متويل ودنم :تقليص الدنم أدى إىل إناقة تقدم املشاريع ،اليت بدورها قلصت
احتماالت الدنم ،وهكذا انتجت حلقة مفرغة صعبت م التقدم جهود االنمار.
مع ذلك ،بعض املؤسسات الفانلة يف غزة تفيد ن وجود جتارب ناجحة إلنادة ختطيط حي خزانة ،بالشراكة ب ن وزارة األشغال العامة
واإلسكان ،اجمللس الفلسطيين للتخطيط ،مؤسسات دولية وسكان األحياء .مت إنداد خمططات وقدمت مؤخرا ملصادقة البلدية .كذلك يف حي
جحر الديك يف املنطقة الوسطى مت الشروع بتخطيط مناطقة بالتعاون ب ن هذ األطراف .البناء يف هذ األحياء أقل اكتظاًًا ،ولذلك التقدم
كان أسهل م مناطق كحي الشجانية اليت يصعب إقناع السكان فيها املشاركة يف نملية ختطيط جديدة تتضم التنازل ن جزء م أرضهم.

المواد ثنائية االستخدام
باإلضافة إىل التقييدات الناجتة ن النقص بالتمويل والرقابة املشددة نلى دخول وتوزيع مواد البناء ،التقييدات نلى دخول املواد واملعدات اليت
تعتربها إسرائيل "ثنائية االستخدام" (أغراض مدنية اليت يك استخدامها ألهداف نسكرية; االمسنت وحديد البناء تعترب أيضا مواد ثنائية
االستخدام) تزيد م العقبات أمام جهود البناء واالنمار .فعلى سبيل امللثال ،يوجد اليوم يف غزة نقص كبري خبالطات الباطون ومضخات
الباطون ،وبقطع الغيار هلذ الشاحنات.
مدير احتاد الصنانات اإلنشائية يف القطاع ،قال لـ "ﭼيشا -مسلك" أن قطاع الصنانات اإلنشائية هو أحد القطانات الصنانية الذي تسري
نملية إنادة إنمار ببطئ شديد .منذ انتهاء العملية العسكرية ،مل يسمح بدخول قوالب إلنتاج طوب البناء (البلوك) نلى سبيل امللثال .ليس م
الصعب إدراك مدى أمهية هذ األمور بالنسبة جلهود اإلنمار ،أضاف.
حىت سانة كتابة هذ السطور ،ال زالت إسرائيل تعيق منح تصاريح جديدة لبيع االمسنت للبناء الذايت والستكمال البناء القدمي .مصانع البلوك ال
حتصل نلى االمسنت ،وتقوم بتصنيع البلوك فقط للزبائ الذي بإمكاهنم احلصول نلى امسنت م املزودي واحضار للمصنع.
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الخالصة
منذ مطلع العام أنربنا ن قلقنا م حتول الية إنادة اإلنمار إىل البوابة اليت متر م خالهلا غالبية البضائع غري الغذائية اليت تباع لسكان القطاع.
االلية ،اليت تعرض كأمر واقع ،فشلت يف مهمتها األوىل ،وهي وقف بناء األنفاق .هذا ما يقوله قادة املنظومة األمنية يف إسرائيل .ما تفعله االلية
اليوم هو باألساس ابطاء ورفع تكلفة البناء وباألساس تشكل شهادة حية للسيطرة اإلسرائيلية نلى احلياة اليومية يف قطاع غزة.
نلى كافة األطراف العمل لتوفري كل ما يلزم م أجل إنمار البىن التحية الضرورية ،سد النقص الكبري يف الوحدات السكنية وإلجياد الظروف
الالزمة حلياة اقتصادية واجتمانية سليمة .يف الوقت الذي متلك اسرائيل كافة الوسائل لفحص مجيع البضائع الداخلة إىل القطاع ،نليها االمتناع
ن اخلطوات اليت متس بالعمل الكلثري الذي يقف أمام م يعملون م أجل إنادة اإلنمار مبفهومة الواسع ،متاما كما يتوجب نلى بقية األطراف
أيضا.
الفانلة االمتناع ن ذلك ً
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