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غزة  ...2014انتصار الصمود

نبيل قسيس*
ما بعد العدوان على غزة

شن

اجليش اإلسرائيلي بدءاً من  8تموز  ،2014 /عدوان ًا على قطاع غزة اتخذ
شكل عملية عسكرية متدحرجة 1استمرت واحداً وخمسين يوم ًا ،وأحدثت
قدراً غير مسبوق من القتل والتدمير ،وخصوص ًا بين املدنيين واألهداف املدنية .ومل
يكن هذا العدوان على غزة فقط ،بل كان يف الواقع على جميع األراضي الفلسطينية،
وبدأ حتديداً يف الضفة الغربية ،ويف هذه احلقيقة مغزى يساعد يف فهم أعمق ألهداف
العدوان .فاستغالل احلكومة اليمينية يف إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو حلادثة
اختفاء املستوطنين الثالثة يف  12حزيران  /يونيو  2014يف منطقة اخلليل،
والتعتيم على مصيرهم ألكثر من  18يوم ًا من أجل إيجاد الذريعة لشن حملة واسعة
من االعتقاالت والقتل والتدمير يف معظم أنحاء الضفة الغربية ،والعملية العسكرية
ال عن طريقة تعامل تلك احلكومة مع الوضع،
الواسعة التي تبعتها يف قطاع غزة ،فض ً
وتنامي نشاطات االستيطان وبناء املستعمرات وتعزيز بنيتها التحتية ،إجراءات كلها
مثلت بدايات ملا كان سيأتي بعدها ،وبالتايل يجب أن تؤخذ يف االعتبار يف أي قراءة
للعدوان على غزة وتبعاته السياسية واالقتصادية.
من ناحية ُأخرى ،أصبح املوقف املنحاز إىل إسرائيل من طرف جهات دولية مؤثرة
(وال سيما املسؤولين يف الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا واألمم املتحدة)
أكثر سفوراً حين اعتبرت تلك اجلهات ما قامت به إسرائيل من عدوان دفاع ًا عن النفس
مارسته بحق ،ولو بمبالغة ،ر ّداً على قيام "حماس" بإطالق صواريخها على "جتمعات
سكانية مدنية إسرائيلية ".وتذهب جهات دولية لتؤكد أن "حماس" بادرت إىل افتعال
املواجهة التي بدأت يف الضفة الغربية نتيجة ضغوط يف قطاع غزة مل تعد قادرة على
احتمالها ،سواء بسبب احلصار ،أو لعدم قدرتها على تأمين رواتب املوظفين الذين
ع ّينتهم بعد االنقسام يف احلكومة ورواتب عناصر يف األجهزة األمنية .أي أن املشكلة
* مدير معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني ("ماس") ،وأستاذ الفيزياء ورئيس جامعة بير زيت ووزير
يف السلطة الوطنية الفلسطينية سابقاً.

امللف

التي بدأت "حماس" تعانيها بعد إزاحة حكم اإلخوان املسلمين يف مصر ،وما تبعها من
إغالق لألنفاق عبر احلدود مع مصر ،والتي شكلت الوريد لتغذية اقتصاد غزة ،مل تصبح
أقل حدة مع تأليف حكومة الوفاق الوطني ،وإنما تفاقمت ،األمر الذي دعا "حماس" ،بحسب
ادعاء تلك اجلهات ،إىل حتريك الوضع بالطريقة التي تمت .كما تشكلت حماور عربية ـ
ال عربية متنفذة (مصر
إقليمية لها مواقف متعارضة من العدوان على غزة ،وأحدها يضم دو ً
والسعودية) يبدو أنها غير معنية بأن تخرج "حماس" وهي مسجلة ملصلحتها نقاط ًا من
املواجهة الدامية التي وقعت ،وأنها ـ وإن كانت ال تنحي بالالئمة جهاراً على "حماس"
كالبادئة باملواجهة املسلحة ـ غير معنية باملبادرة إىل حتريك اجملتمع الدويل ضد العدوان
اإلسرائيلي.
بمن بدأ املواجهة العسكرية،
ّ
وبغض النظر عن أي من التحليلين أقرب إىل الدقة فيما يتعلق َ
فإن املواجهة حدثت ،واملوقف الدويل الذي نشأ بشأن كيفية التعامل مع نتائجها ،مل يكن
ليسمح بأن تخرج "حماس" أكثر قوة ،وذلك بالتزامن مع نشوء وضع ملتبس برزت فيه قوى
جديدة يف املنطقة ،جمرد وجودها يطرح أسئلة عن حقيقة ما يحدث يف املنطقة وإىل أين
هي ذاهبة .وينعكس هذا املوقف بالضرورة وبقوة على اجلهود الدولية والعربية ،وحتى
الفلسطينية املتعلقة باإلغاثة واملساعدات اإلنسانية وإعادة اإلعمار ،وبالتأكيد أيض ًا ما
ومن يشرف
يتعلق بدعم التنمية االقتصادية والبرامج التطويرية ،مثل :ما هي آلية التنفيذَ ،
على ذلك ،وماذا سيكون دور قطاع غزة يف الفترة املقبلة سياسي ًا واقتصادي ًا؟ وما هي حدود
إعادة اإلعمار والتنمية االقتصادية التي يمكن أن يدعمها أو يسمح بها جمتمع دويل منحاز
إىل إسرائيل ،وضمن أي فهم للمسار السياسي الذي أصبحت إسرائيل تتحكم فيه وحدها؟
إن الدول املعنية بتوفير الدعم املايل الالزم إلعادة إعمار قطاع غزة خاصة ،وللتنمية
الفلسطينية عامة ،معنية أيض ًا بأن تقوم بهذه العملية السلطة الوطنية الفلسطينية املعترف
بها دولي ًا ،وهي بالتأكيد غير معنية بأن تترك قيادة العملية لـ "حماس" ،وإن كانت ،العتبارات
لغض الطرف عن مشاركة احلركة يف تنفيذ برامج اإلغاثة اإلنسانية يف
عملية ،مستعدة
ّ
قطاع غزة .وكي يكون هذا ممكن ًا ،فإنه يصبح من الضروري تمكين حكومة الوفاق الوطني.
وهنا تترابط األمور بشكل منطقي وبسيط يف الوقت نفسه ،إىل درجة قد تعكس تبسيط ًا
يف الطرح ،إ ّ
ال إنه يجب عدم اخللط بين سهولة توصيف املشكلة ،والقدرة على حلها ،فاملشكلة
صعبة ومعقدة إىل درجة ربما يستحيل معها إيجاد حلول لها .فوفق ًا ملا يظهر من مواقف
معلنة من األطراف املعنية ،فلسطيني ًا وعربي ًا ودولي ًا ،فإن تمكين حكومة الوفاق الوطني
يحتاج نفسه إىل وفاق واتفاق بين قوى منظمة التحرير ويف مقدمها "فتح" ،وبين "حماس"،
بما يفضي إىل إنهاء االنقسام اإلداري بين الضفة الغربية وقطاع غزة .وللوصول إىل هذا
املبتغى ،يجب حل العديد من املسائل التي فرضها االنقسام يف غزة ،وأحدها قيام "حماس"
بتوظيف عشرات اآلالف من مؤيديها يف جهاز اخلدمة املدنية ويف األجهزة األمنية ،وذلك يف
الوقت الذي استمرت احلكومة الفلسطينية يف دفع رواتب موظفيها واملنتسبين إىل أجهزتها
األمنية يف غزة حتى وإن كانوا قد توقفوا عن العمل و"لزموا بيوتهم" .ومن غير الواقعي
ملن وظفتهم يف أجهزة احلكومة واألمن يف غزة،
افتراض ،أو توقّع أن تدير"حماس" ظهرها َ
وبالتايل فإن حل مشكلة هؤالء ـ وهي مشكلة رواتب بالدرجة األوىل ـ شرط ضروري ،وإن
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كان ليس كافي ًا ،ذلك بأن هناك مشكالت ُأخرى تقف عائق ًا أمام إجناز مصاحلة حقيقية
وإنهاء اإلنقسام وتمكين حكومة الوفاق الوطني ،وبالتايل الشروع يف برنامج إعادة اإلعمار.
لقد أبدت دولة قطر استعدادها لتمويل دفع رواتب املنتسبين إىل "حماس" يف أجهزة
السلطة الواحدة لثالثة أشهر ،لكن هذا ال يحل املشكلة ،فاألمر يحتاج إىل حل مستدام .ومن
املعلوم أن خزينة احلكومة الفلسطينية تعاين عجزاً مزمن ًا ،وهي تعتمد على اجلهات املانحة
ال يف تغطية العجز سنوي ًا وبشق األنفس .لذا ،فإنه من غير
العربية والدولية اعتماداً كام ً
الواقعي أيض ًا االفتراض ،أو توقع أن تقوم الدول الغربية والعربية التي تمول العجز يف
امليزانية بتمويل عجز إضايف دائم ناجم عن استيعاب احلكومة املركزية ملوظفي "حماس"
ال ،عالوة على مآخذ تلك الدول املانحة على
يف أجهزتها املدنية واألمنية املتضخمة أص ً
"حماس" .ولهذا ،فإن مشكلة استيعاب الفائض االضايف من املوظفين ،إىل جانب فائض
قديم أثقل على امليزانية واستعصى تقليصه على اجلهود السابقة كافة 2،ستكون العقبة التي
يمكن أن تتحطم عليها جهود تمكين حكومة الوفاق الوطني ،وبالتايل عملية إعادة إعمار
ال عن تنميته ضمن خطة تنمية وطنية تشمل جميع األرض الفلسطينية
قطاع غزة ،فض ً
احملتلة بما فيها القدس الشرقية .ولن تكون هذه املرة األوىل التي ال تثمر فيها الن ّيات التي
ُيعرب عنها املانحون ،والتعهدات التي يعلنونها يف مؤتمراتهم التي تلي كل عملية عسكرية
يف املنطقة .فما العمل إذاً؟
على الصعيد السياسي :كان يجب التعامل مع احلرب األخيرة على غزة من منطلق أنها
عدوان على الشعب الفلسطيني كله ،وأن الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني شهداء ودماراً،
ال ،يجب أن يكون يف مقابل مردود سياسي ملموس ،وذي مغزى ،يقود إىل إنهاء
ودم ًا وما ً
ُ
االحتالل الذي طال كثيراً ،وليس يف مقابل أمور مطلبية خاصة بقطاع غزة كالتي أعلنت مع
وقف إطالق النار ،والتي مل يتحقق أي منها ،على أهميتها .فالثمن ُدفع ،واملقابل يجب أ ّ
ال
يكون تعويض ًا فقط .التعويض ،وهو حق ،يستطيع االنتظار ،وكان يمكن غض النظر تمام ًا عن
موضوع إعادة اإلعمار يف الوقت الراهن ،من دون إهمال جهود اإلغاثة اإلنسانية ،والتركيز
على حترك رئيسي سياسي يحكمه حتدي االحتالل والقناعة بأنه ال يمكن االستمرار يف
العيش يف ظله بأي صيغة .ويمكن أن يسرد املرء هنا اخلطوات الكثيرة التي يمكن اتخاذها
على صعيد التعبئة الداخلية وتغيير صيغة العالقة مع االحتالل ،من تعاون وتنسيق إىل
صيغة املواجهة مع عدو حمتل لألرض الفلسطينية بكاملها ،وبالطرق املتاحة كلها ،بما
فيها مقاطعة املنتوجات اإلسرائيلية ،والعمل بجدية على نقل ملف القضية إىل األمم
املتحدة ،واستخدام جميع األدوات التي يتيحها االعتراف الدويل بدولة فلسطين على حدود
الرابع من حزيران  /يونيو  ،1967ووقف املفاوضات الثنائية مع إسرائيل بشكل ال يحتمل
التأويل ،والعمل على تفعيل القرارات الدولية واالستفادة من الرأي االستشاري حملكمة العدل
الدولية ،وكذلك إمكان مقاضاة مرتكبي جرائم احلرب من إسرائيليين وغيرهم أمام حمكمة
اجلنايات الدولية ،واالنضمام إىل جميع املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يتيحها الوضع
اجلديد لدولة فلسطين كدولة معترف بها وتتمتع بصفة مراقب غير عضو يف األمم املتحدة،
وهذا كله بجانب إذكاء احلملة الدولية ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات من مؤسساتها
وفرض العقوبات عليها.

ما بعد العدوان على غزة

امللف

مثل هذا النهج السياسي أجدى من نهج إعادة إعمار سيتبعها ال حمالة عدوان جديد
وقتل وتدمير جديدان ،وأي حماولة إعادة إعمار جديدة ستكون حمكومة بالفشل الذي القته
حماوالت سابقة ،ذلك بأن استمرار االحتالل هو عدوان سافر ال يمكن التعامل معه كحالة
طبيعية ،أو مع مقاومته كعمل يسوغ ممارسة حق "الدفاع عن النفس" من طرف معت ٍد ممعن
يف عدوانه .إن فهم السياق السياسي للوضع القائم ضروري للتقويم الصحيح إلمكان
وجدوى إطالق عملية إعادة إعمار تتعامل مع آثار العدوان.
على الصعيد االقتصادي التنموي :يجب النظر إىل العدوان اإلسرائيلي األخير كحلقة يف
سلسة اعتداءات ،والفترة التي تلته كاستمرار للفترات التي تلت اعتداءات سابقة ،وخصوص ًا
العدوانين اإلسرائيليين يف سنة  ،2009 / 2008ويف سنة  ،2012من حيث تراكم آثارها
وعدم معاجلتها بشكل جذري .فمن املعلوم أن أغلبية تعهدات املانحين يف مؤتمر إعادة
إعمار غزة الذي ُعقد يف شرم الشيخ بعد عدوان  2009 / 2008بقيت حبراً على ورق،
وتم إحباط اجلدي منها بإجراءات إحكام احلصار ،واختراع مصطلح "املواد املزدوجة
كمسوغ دائم ملنع إعادة اإلعمار ،األمر الذي أوجد جواً يفرض
االستعمال" واستخدامه
ّ
االستعداد للمواجهة املقبلة.
هناك كثير من املواد املكتوبة بشأن جدوى وإمكان وعبثية التنمية حتت االحتالل ،لكننا
لن ندخل يف هذه اإلشكالية هنا ،بل سنفترض أن إعادة اإلعمار والتنمية ممكنة من حيث
املبدأ .أي ،لو وضعنا املعوقات التي أقامها االحتالل جانب ًا ،فهل سيكون يف اإلمكان صوغ
وتنفيذ برنامج إعادة إعمار وتنمية لقطاع غزة يتعامل مع اآلثار املتراكمة لالعتداءات
اإلسرائيلية ،وينهض باالقتصاد هناك يداً بيد مع االقتصاد يف الضفة الغربية نحو اقتصاد
موحد للدولة الواحدة املستقلة ذات السيادة؟
وسيكتب كثير عن آثار العدوان األخير ،وستتفاوت األرقام عن تقدير اخلسائر
لقد ُكتب
ُ
وحاجات اإلغاثة اإلنسانية ،وكذلك األمر فيما يختص بخطط التعايف وإعادة التأهيل،
وإعادة اإلعمار ،ثم التنمية ،وتداخل هذه املراحل وكيفية ،أو الطريقة األفضل ،إلدارة عملية
تنفيذها .وسنفترض هنا أن األرقام أصبح موثوق ًا بها ،وحاجات تنفيذ هذاالبرنامج (على
مراحل) قد تم توفيرها ،وإذ ذاك نطرح السؤال عن الطريقة األفضل لتنفيذ برنامج إعادة
اإلعمار ،وما إذا كان هناك معوقات ُأخرى تمنع تنفيذ خطة تنمية متوازنة بعد عملية إعادة
اإلعمار أو بموازاتها.
فيما يتعلق بالطريقة األفضل ،طرحت جهات متعددة ،وخصوص ًا من القطاع األهلي،
ضرورة إنشاء هيئة خاصة إلعادة اإلعمار .إن فكرة إناطة تنفيذ مشروع إعادة إعمار بهيئة
خاصة أمر معمول به يف دول عدة ،وقد نفذت السلطة الفلسطينية خطة واحدة مثلها على
األقل بنجاح 3،والهدف منها هو التنفيذ بسرعة وبكفاءة تتجاوز البيروقراطية احلكومية يف
عملية التخطيط وشراء املواد واخلدمة ويف تعيين الكادر املؤهل الالزم ،من دون التضحية
بمبادئ الشفافية والنزاهة .وإذا كان هذا هو الدافع ،وليس جتاوز احلكومة حلكم سلبي مسبق
على كفاءتها ،فال بأس من اتباع هذا املنوال ألغراض إعادة االعمار ،شرط عدم إقصاء
احلكومة املركزية ـ حكومة الوفاق الوطني ـ عن هذا العمل ،واضطالعها باإلشراف العام
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على العملية ،وكذلك اضطالع املؤسسات الفلسطينية الرسمية 4،أو فريق مشترك منها مط ّعم
بخبرات من القطاع اخلاص ،بمهمة اإلشراف اإلداري املباشر على عملية البناء .إ ّ
ال إن مثل
هذا العمل سيكون مقتصراً على إعادة اإلعمار وبعض التنمية ،وسيقاس جناحه بمدى قدرته
على استرجاع الوضع السابق لالعتداءات (وليس فقط االعتداء األخير) ،مع بعض اإلضافات
ذات الطابع التنموي ،لكنه لن يكون العمل املطلوب لتنمية قطاع غزة كجزء من عملية تنمية
5
وطنية شاملة تطال جميع األراضي الفلسطينية وال تهمل أي جزء منها.
إن الشروط الالزمة إلعادة اإلعمار يف غزة ،بعيداً عن تلك املتعلقة باملصاحلة الوطنية
وإنهاء االنقسام واضطالع حكومة التوافق الوطني بمهمة اإلشراف العام على عملية إعادة
اإلعمار (والتنمية) ،تتضمن إنهاء احلصار وإزالة املعوقات أمام حرية حركة األشخاص
واملواد من وإىل قطاع غزة ،بما يف ذلك حرية احلركة التجارية ،وتنقّل األفراد بين قطاع
غزة والضفة الغربية ،والتوقف عن استخدام ذريعة االستخدام املزدوج ملنع وصول مواد
ال بمنع االستخدام الذي يضر باألمن
الزمة إلعادة البناء ،ووجود حكومة قوية سيكون كفي ً
والسالمة العامة ويشكل تهديداً لألمن القومي الفلسطيني.
والتوصل إىل تلبية الشروط املذكورة ـ ولنضف إليها مشاريع كبيرة كإعادة إعمار
وتشغيل مطار ياسر عرفات الدويل وإنشاء ميناء بحري عميق يف القطاع ـ ال يعني أن الشروط
الالزمة لتنمية الضفة الغربية ستل ّبى يف الوقت نفسه ،وهي التي تتضمن انتهاء االحتالل
ال الستفادة االقتصاد الفلسطيني من اإلمكانات الضخمة املوجودة
وفتح اجملال كام ً
سمتها إسرائيل "املنطقة ج" التي تشكل خمزون التنمية الفلسطيني يف
يف املناطق التي ّ
جماالت املياه والزراعة والسياحة واملوارد الطبيعية والتوسع العمراين واملواصالت والبنية
التحتية بصورة عامة ،عالوة على كونها تشكل احل ّيز احليوي الالزم لتوسع حدود التجمعات
السكانية احلالية ،والتي أصبحت أشبه باجليتوهات ( ،)Ghettosوما جتلبه معها من مشكالت
اقتصادية واجتماعية.
وألن االقتصاد الفلسطيني اقتصاد واحد ،فإن مشروع التنمية االقتصادية يف قطاع
غزة هو مشروع مؤجل إىل أن يصبح يف اإلمكان تنفيذ خطة تنمية وطنية متوازنة يف دولة
فلسطين ككل ،وبخالف ذلك ،سينشأ وضع يجحف بوحدانية ما تبقّى من األرض الفلسطينية
وباملشروع الوطني نفسه .ويأخذنا هذا إىل السؤال عن متطلبات التنمية الوطنية املتوازنة
يف ظل أوضاع سياسية مواتية ،لكن مع الفصل اجلغرايف بين قطاع غزة والضفة الغربية
التي فيها العاصمة ومركز احلكم (القدس الشرقية) .وهنا جند أن التنمية املتوازنة حتتاج
إىل وجود نظام إداري مالئم 6يختلف عن النظام القائم حالي َا ،وعملية تخطيط مصاحبة
وخمتلفة هي األُخرى 7،بحيث يمكن تصميم وتنفيذ خطط التنمية بما يضمن املشاركة
الواسعة واحلقيقية للذين يتأثرون بهذه اخلطط ،وهو األمر الذي يحتاج إىل سياق غير قائم
حالي ًا ،وهو سياق التنمية اإلقليمية .ويمكن أن تبدأ التنمية اإلقليمية بشكل مركزي يف الوقت
احلاضر ،ثم تتجه إىل الالمركزية بالتدريج وعلى مدى فترة زمنية كافية يتم يف أثنائها بناء
القدرات اإلدارية والتخطيطية على الصعيد احمللي ،وتمكين احلكم احمللي وتشجيع اجملتمع
املدين على تنظيم نفسه بنفسه ،يف الوقت الذي ُتستحدث أطر منتخبة على صعيد األقاليم،
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تكون قادرة على قيادة عملية االستفادة من امليزات املقارنة لإلقليم (وهي يف قطاع غزة
وجود املنفذ إىل البحر وإىل العامل ،وتوفر القوى العاملة املدربة واألرض الزراعية اخلصبة
ومقدرات سياحية متعددة) ،وعلى تطوير امليزات التنافسية لإلقليم بما يجعله قادراً على
املنافسة يف السوق وإحراز حصة معتبرة فيه .مثل هذا النظام االداري والتخطيطي سيساعد
يف حل مشكلة االزدواجية يف أجهزة احلكم ،وضعف الكفاءة يف اإلدارة العامة التي كانت
تالحظ يف العالقة بين الضفة والقطاع حتى يف أحسن األحوال .لكن هذه مسألة أُخرى،
َ
وسنعبر هذا اجلسر عندما نصل إليه شرط أن نع ّد العدة لذلك.
ال عما يتصوره البعض عن كنه املطلوب عمله
قد نكون ابتعدنا يف هذه العجالة قلي ً
يف أعقاب العدوان اإلسرائيلي األخير ،لكن علينا أ ّ
ال نغفل الفارق املهم جداً ،وخصوص ًا يف
الوضع الفلسطيني اخلاص ،بين عملية التنمية الوطنية يف األراضي الفلسطينية كلها ،والتي
يتوق إليها الفلسطينيون جميع ًا ،وعملية إعادة إعمار ما دمره االحتالل يف جزء من األرض
الفلسطينية .ويف نهاية املطاف ،فإن نظرنا كفلسطينيين يجب أن يكون مركزاً على هدف
ال .التنمية حتت االحتالل غير ممكنة ،والتعامل مع قطاع غزة كأنه قد جال
إنهاء االحتالل أو ً
عنه االحتالل (وهو مل يفعل كونه يمارس السيطرة على احلدود واألجواء واملياه اإلقليمية
واملنطقة االقتصادية احلصرية) هو خطأ كبير وخطر سياسي ًا ،فاألرض الفلسطينية التي
احتلتها إسرائيل منذ سنة  1967تشكل وحدة جغرافية واحدة ،وهي كلها أرض حمتلة ما
دام جزء منها حتت االحتالل.
نعود يف نهاية هذه الورقة إىل ما أحملنا إليه يف بدايتها ،ونعني اإلرهاصات بما هو آت.
اإليحاء بحتميات معينة ،وإنما التنبيه فقط إىل ما يمكن أن
ومل يكن القصد من هذا األمر
َ
جراء تفاقم برنامج االستعمار اإلسرائيلي املستمر من دون تراجع أو إبطاء ،وتنامي
يحدث ّ
اليمين يف اجملتمع اإلسرائيلي ،وتواطؤ العامل الغربي فيما يمكن أن يكون دفع ًا يف اجتاه
إنهاء املشروع الوطني الفلسطيني وتطبيق صيغة تكرس الوضع القائم حالي ًا يف أحسن
األحوال ،والذي يتم فيه التعامل مع الفلسطينيين يف أرضهم ووطنهم كأنهم دخالء على
الدولة اخلارجة على القانون الدويل [إسرائيل] ،ويصبح لزام ًا عليهم أن يتفاوضوا معها
تمن عليهم بما تستطيع أو تقبل أن "تتنازل
هي ،وليس مع غيرها أو بمشاركة طرف آخر ،كي ّ
عنه" ضمن صيغة أصلها التوسع وغطاؤها األمن.
لقد آن األوان ،وال سيما بعد الذي حدث يف قطاع غزة ،والذي ال يعدو كونه استمراراً ملا
حدث قبل ذلك يف جميع أماكن صمود الشعب الفلسطيني وقواه املقاومة ،أن يدرك العامل
أن ما بين الفلسطينيين وإسرائيل ليس نزاع ًا يمكن ح ّله بأساليب حل النزاع من مفاوضات،
أو تخفيف حدته بتمويل مشاريع إعمار أو إعادة إعمار وما شابه ،وإنما هو اعتداء كانت
نتيجته سلب حقوق ،ويجب التعامل معه بالطرق الكفيلة بر ّد احلقوق جميعها إىل أصحابها،
وبإعمال القانون الدويل وكل ما يتيحه لتحقيق ذلك .العامل مل يدرك هذا بعد ،وهو متجه إىل
تدفيع الفلسطينيين ثمن ًا سياسي ًا يف مقابل املساعدة يف إعادة اإلعمار .يف مثل هذا الوضع،
نطرح السؤال :هل هذا وقت إعادة إعمار؟
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يف نظرة إىل الوراء ،يبدو أنه كان يتم حتديد اخلطوة العملية العسكرية التالية بناء على
تقويم نتائج وردات الفعل على اخلطوة السابقة.
كان هناك جهود مستمرة لكنها مل تكن جمدية ،وذلك ألسباب ال تختلف كثير ًا عن أسباب
املشكلة اجلديدة اإلضافية.
انظر مشروع "بيت حلم  "2000الذي تم تنفيذه خالل الفترة  1998ـ  ،2001يف الرابط
اإللكتروين التايل:

4

مثالً :وزارة األشغال العامة واجمللس االقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة اإلعمار
(بكدار).
تسميها إسرائيل "املنطقة ج".
مثالً :املناطق التي
ّ
نبيل قسيس" ،بناء الهيكلية اإلدارية املناسبة والفعالة للسلطة الوطنية الفلسطينية
بالرغم من االنفصال اجلغرايف" (رام الله :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
"ماس".)2011 ،
نبيل قسيس" ،نحو ترشيد وزيادة فعالية اجلهد التخطيطي للتنمية يف األرض الفلسطينية
احملتلة" (رام الله :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني "ماس" .)2013 ،وانظر
أيضاً :نبيل قسيس" ،إطار قانوين للتخطيط التنموي الفلسطيني" (رام الله :معهد أبحاث
السياسات االقتصادية الفلسطيني "ماس".)2014 ،
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http://www.moj.gov.ps/official-newspaper/1998/22-3.htm
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