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قطر وتركیا نموذجاً ..الدعم اإلقلیمي لقطاع غزة
عدنان أبو عامر.د

مةدقم
شهد قطاع غزة منذ فرض الحصار اإلسرائیلي علیه حراكًا إقلیمیًا ودولیًا ملحوظًا لتقدیم الدعم 
للسـكان المحاصـرین، لكــن مـا بــدا الفتـًا لالنتبــاه أكثـر مــن سـواه حضــور عـدد مــن الـدول والكیانــات 

كیا وقطر ومالیزیا والمنظمات اإلقلیمیة والعربیة واإلسالمیة، لم تكن بـذلك الحضـور السیاسیة، كتر 
قبل حصار غزة، وتحدیـدًا أكثـر قبیـل سـیطرة حركـة حمـاس علـى القطـاع، مـا قـد یسـمح بـالقول أن 

الـذي " المـال السیاسـي"إلى هذا الحد، ویمكن اعتبارها جـزًء مـن " بریئة"الدعم والمساعدات لم تكن 
.ذلك الدعم الغربي واألمریكي المقدم للسلطة الفلسطینیة في الضفة الغربیةیوازیه

: الورقة البحثیة التالیة ستسعى لإلجابة عن جملة من األسئلة المشروعة، ومنها
ما حجم الدعم المقدم من تلك الدول والكیانات، بعیدًا عن لغة األرقام الدقیقة؟-1
هـــا المســـاعدات فـــي غـــزة، وتبیـــان مـــدى حاجـــة طبیعـــة المجـــاالت والقطاعـــات التـــي تقـــدم ل-2

القطاع لها؟
ــــوذ -3 ــــك المســــاعدات، ومــــدى اتســــاع قطــــاع غــــزة للنف ــــدالالت السیاســــیة والدبلوماســــیة لتل ال

اإلقلیمي متعدد المشارب الفكریة واإلستراتیجیة؟

 ًأوجه الدعم: أوال
علـى یلشـهر ونصـف علـى وقـف حـرب إسـرائبعد مرور تشیر المعطیات االقتصادیة إلى أنه 

یـوم واحـد، ، ُعقد في منتجع شرم الشـیخ ل17/1/2009–27/12/2008بین یومي قطاع غزة، 
إقلیمیــةمنظمــة 16دولــة و70ةشــاركبم،2/3/2009بتــاریخ مــؤتمر إعــادة إعمــار قطــاع غــزة، 

)1(.الدوليمؤسسات التمویل الدولیة، كاألمانة العامة لألمم المتحدة والجامعة العربیة والبنك و 
لى جانب هذا المؤتمر، فقـد تقـدم عـدد مـن المؤسسـات الداعمـة، العربیـة واإلقلیمیـة والدولیـة، وإ 

لتقــدیم الــدعم والتمویــل إلعمــار غــزة، ومحاولــة تعــویض الخســائر الناجمــة عــن هــذا الحصــار، لكــن 
تفــاوت تقــدیر أضــرار العــدوان اإلســرائیلي علــى أهــم مــا واجــه هــذه المؤسســات مــن عقبــات تمثــل ب

.غزة ورام اهللابین حكومتي قطاع غزة
أوجه نحو المساعدات والدعم المالي لقطاع غزة، ذهبتأموال ومع ذلك، فقد بات واضحًا أن 

الحتیاجــات فــي القطاعــات المختلفــة، مبنیــة علــى اتجاوبــًا مــع تقــدیرات صــرف تفصــیلیة ومحــددة، 

.بريوت-ورقة مقدمة ملركز الزيتونة،القتصاد السياسي ملشروع إعادة إعمار قطاع غزةا،حسني أبو النمل.د) 1
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تتسـع اوین اإلنفـاق عنـ، مـا یعنـي أن)2("مسوح میدانیة نفذتها مؤسسات محلیـة ودولیـة متخصصـة
: لتشمل
مؤقتة لمن دمرت منازلهم، مالجئتوفیر -1
وشبكات المیاه والصرف الصحي، ،اآلبارو إصالح شبكة الكهرباء، -2
والمواقع التراثیة، ،والمراكز الثقافیةدور العبادة،إعادة إعمار -3
مرت جزئیًا،منزًال دُ 11514منزًال ُدمرت كلیًا، وترمیم 4036وترمیم ما یقرب من بناء -4
تقدیم إعانات إیجاریة ألصحاب المنازل إلى حین االنتهاء من إعمارها، -5
، المدمرةإعادة تأهیل الطرق والجسور-6
تعویض المزارعین عن خسائرهم، -7
)3(.إلخ... اریة والخدمیة المتضررة إعادة تأهیل وٕاعمار المنشآت الصناعیة والتج-8

التـي تـرى لطة الفلسـطینیة فـي الضـفة الغربیـةالسـمن جانب آخر، وفضًال عن موقف حكومـة 
ُمقـِررة بشـأن المسـاعدات إقلیمیـةجهة أكثر مننفسها الطرف المخول استالم أموال اإلعمار، فإن 

ال داعـي للبحـث ، وأنـه )4(الفلسـطینیة فـي الضـفة الغربیـةأموال غزة سُتحول عبر السلطة"رأت أن 
طق حسـام زكـي النـاوهـو مـا صـرح بـه،عـن السـلطةقطاع غزة بـدیالً تمویلعن آلیة أخرى تتولى 

ویــل عملیــات إعــادة إعمــار لــن یــتم إنشــاء آلیــات جدیــدة لتم: هلــو قبباســم وزارة الخارجیــة المصــریة،
أو بالتنسیق معها في إطار تحقیق األهداف التي ،ٕان ضخ األموال سیتم من خالل السلطةة، و غز 

.المانحةاألطرافوضعتها باالتفاق مع 
ة لضـمان عـدم وصـول األمـوال آلیـ"فـي البنـك الـدولي عـن مسئولذیر واضح من قبل في تحو 

عملنــا مــع الســلطة : "، وزیــرة الخارجیــة األمریكیــة التــي قالــت"هــیالري كلینتــون"مــا أكدتــه ، "لحمــاس
نهایــة الفلســطینیة لتثبیــت الضــمانات التــي تكفــل اســتخدام تمویلنــا حیــث یجــب، وأن ال تصــل فــي

)5(."ي الخطأالمطاف إلى األید
التأكیــد علــى طغیــان اللــون السیاســي إلــى األولــي للــدعم المقــدم لقطــاع غــزة،ویشــیر الحصــر 

فضـًال عمـا ، وهي الداعمـة لحركـة حمـاس وحكومتهـا فـي غـزة،حد تقریبًا على المبالغ الممنوحةالوا
ذ بدأ العدوان تكررت من،غزةإلعادة إعمار قدمت سابقة اً وعودمع العلم أن وانسجامًا معه، ،تقدم
أولهـــا كانـــت مـــن أمیـــر قطـــر، الـــذي أعلـــن رســـمیة كانـــت أو شـــعبیة،، 27/12/2008فـــي یهـــا عل

كان ذلك في ذروة العدوان اإلسرائیلي، وفور تدمیر مجموعـة و ،ملیون دوالر250استعداده لتقدیم 

.2/3/2009جريدة األيام، )2
.22/1/2009الشرق األوسط، جريدة )3
.1/3/2009، قدسجريدة ال)4
.3/3/2010،اجلزيرة نت)5
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حیـث قـدم ،العاهـل السـعوديهأعلنـفمـاأمـا أكبـر الوعـود ،كبیرة من المباني والمجمعات الحكومیة
وعـودًا شـهدت و ،19/1/2009خالل قمة الكویت االقتصادیة التي عقـدت فـي وعدًا بملیار دوالر

مــــن ملیــــون دوالر، 300ملیــــون دوالر، ومــــن الجزائــــر بقیمــــة 200بقیمــــة بتبرعــــات مــــن الكویــــت
.تبرعات شعبیةو الحكومة

ء المبالغـة فـي التركیـز تبدیـد انطبـاع خـاطئ جـرامن المهم اإلشارة في هذه الورقة إلـى ضـرورة 
وبكلمــة محــددة، كــان وزن ، ابــل التعتــیم علــى دور الــبعض اآلخــرمق،علــى إســهام بعــض المــانحین

ها بالتبرعــات المالیــة، علــى الــدول فــي تقریــر الجانــب السیاســي واإلجرائــي أكبــر مــن إســهامبعــض 
یاســـة التـــي أســـهمت فـــي المـــال أكثـــر ممـــا أعطـــي لهـــا مـــن دور فـــي تقریـــر السأخـــرى دول عكـــس 

، السیاســیة أو االقتصــادیة الهامــةقــد توزعــت المبــالغ الممنوحــة علــى الــدول والتكــتالتو واآللیــات، 
ال ینقطــع حــول كیفیــة تحویــل قــاش الــذي یجــب أهــذه النقطــة إعــادة االعتبــار للنمــن إبــراز غــرض وال

ة قـرارات ال أن تكـون رهینـإلـى قـوة سیاسـیة تقـرر لنفسـها مـا تفعـل، لـبعض الـدولالقوة االقتصادیة 
.اآلخرین

صــرف ألـف یــورو لكــل أســرة حمــاس فـي غــزة أعلنــت حكومــة الـداخلي،علـى الصــعید الرســمي 
تقدیم مساعدات إیواء عاجلة إلیواء األسـر التـي بالبدءكما قررت،یورو لكل جریح500و،شهید

ألفـي یــورو لمــنیــورو لكــل رب أسـرة تهــدم منزلــه، و آالف4تهـدمت منازلهــا أو تضــررت، بصـرف 
ملیــون دوالر، ُدفعــت 40-35مــا یتــراوح بــین بلــغ إجمــالي المســاعدات كمــا،تضــرر منزلــه جزئیــاً 

)6(.ولیست تعویضًا عن المنازل المهدمة،لإلیواء
ملیـــون دوالر، هــــي قیمــــة اإلغاثــــة 55ُأعلــــن عــــن ارتفـــاع التعویضــــات المقدمــــة إلــــى الحقـــًا،و 

رقـام إلـى اتسـاع نطـاق المشـمولین باإلغاثـة، یعـود ارتفـاع األو حماس،العاجلة المقدمة من حكومة 
أن جهـود اإلعمـار رام اهللاأعلنـت حكومـة فیمـا ،یادة نصـیب مـا قـدم للمتضـرر الواحـدفضًال عن ز 

ملیــون دوالر 11و،ملیــون دوالر لتــوفیر مالجــئ مؤقتــة لمــن ُدمــرت منــازلهم50كلفتهــاواالغاثــة 
.آلبار وشبكات المیاه والصرف الصحيمالیین دوالر إلصالح ا6و،إلصالح شبكة الكهرباء

 ًنماذج من المساعدات: ثانیا :
توزعــت المبــالغ الممنوحــة علــى الــدول والتكــتالت السیاســیة أو االقتصــادیة الهامــة، وفیمــا یلــي 

:توزعت على النحو التاليالتيالمشاریعبأبرز ترتیب 

.24/1/2009احلياة اللندنية، ) 6
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لتعـاون مـع وكالـة با" فزعـة أهـل قطـر"من المشاریع، أهمها مشروع اً عددنفذت قطر -1
األجهــــــزة و تزویــــــد وزارة الصــــــحة بســــــیارات اإلســــــعاف، و الغــــــوث الدولیــــــة األونــــــروا، 

اتالتـــــدخل الســـــریع لمســـــاعدة االنتعـــــاش المبكـــــر للقطاعـــــو والمســـــتلزمات الطارئـــــة، 
تـرمیم وٕاصـالح و اإلسكان الطـارئ للمسـاكن المـدمرة بـالحرب، و ةاالقتصادیو ةالزراعی

خدمـــة وتزویــد مرافــق ال،وٕازالــة األنقــاض،الصــحیةاألضــرار فــي المــدارس والمرافــق
تقدیم وجبات غذائیة لألسـر و حملة العزة ألهل غزة، و ، باألجهزة والمعدات الضروریة
عـــن مشــاریع الــدعم العاجــل للمتضــررین مـــن فضــالً ،القاطنــة فــي مخیمــات اإلیــواء

ألضـاحي وا،وحملة غـزة التعلیمیـة،وٕافطار الصائم وزكاة الفطر واألضاحي،الحرب
. المعلبة وبرنامج الكفاالت

شــــاركت قطــــر بــــدعم وتمویــــل عربــــي، عــــددا مــــن المؤسســــات الصــــحیة، افتــــتح فــــي غــــزة كمـــا 
الموجــه ، وســط إشــادة كبیــرة بالــدعم القطــري اومؤسســاتها الخیریــة بــدعم عــدة أقســام كاملــة فیهــ

، حیـث غـزةللقطاع الصحي الذي یعاني صعوبات كبیرة نتیجة استمرار الحصار المشدد على
ــــك المرافــــق الصــــحیة  أمــــراض الجهــــاز الهضــــمي :عــــدة أقســــام، أهمهــــاةالتخصصــــیتضــــم تل

.أمراض الدم واألورامو العنایة المركزة و ،القلب واألعصابو الكلى و الصدریة و 
بدعم 2011مالیزیا مشروع رمضان الخیري لعام –اختتمت مؤسسة أمان فلسطین -2

10اســتفاد أكثــر مــن ، حیــث طــاع غــزةقســخي مــن الشــعب المــالیزي فــي مخیمــات 
27عبالشــــراكة مــــنفــــذت و أســــرة مــــن ســــكان المنــــاطق المهمشــــة والحدودیــــة، آالف 

حلویـات البتوزیـع ت مؤسسة محلیة مشروعي السـلة الغذائیـة ووجبـات اإلفطـار، وقامـ
.العید ألطفال معهد األمل لألیتامكسوة و ،على الجرحى والمعاقین

، ومنهــا فــي غــزة لتقــدیم المســاعدات ألهــالي القطــاعإغاثیــةمؤسســات اتركیــافتتحــت -3
فــي خطــوة ، التركــي، وجمعیــة اإلغاثــة التركیــةالهــالل األحمــر و ،"یــاردم إلــي"مؤسســة 
المحاصرین منذ لسكان القطاعتقدیم المزید من المساعدات اإلغاثیة التركیةتهدف ل

اریعها وكشـفت المؤسسـة أن أولـى مشـ، 2007حماس علیه فـي یونیـو سیطرة حركة 
العائالت التركیة المیسورة مع نظیرتها الفقیرة في غزة، من سیكون عبارة عن مؤاخاة

ف علــى تعزیــز دعمهــا اإلغــاثي و عكــ، والوالتواصــل االجتمــاعيخــالل الــدعم المــالي
بــــدأ تنفیــــذه مــــع بدایــــة الحــــرب الــــذي " األخــــتالعائلــــة"مشــــروع عبــــر, لســــكان غــــزة

ومواجهـة ،والتخفیـف عـن معانـاتهم، األهـاليلـدعم صـمود، اإلسرائیلیة علـى القطـاع
قامــت ، و كافــة جمیــع منــاحي القطــاعوتــدمیر طــال مــا یقــوم بــه االحــتالل مــن بطــش
البحــــث عــــن أنصــــار مــــن أوروبــــا بغــــزة، وشــــرعت لبتوصــــیل المســــاعدات اإلنســــانیة 

.وتركیا
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ملیـون 1.5، تلبیـة الحتیاجـاتطبیـةالمساعدات المن نطناألیصكما تقوم المؤسسات التركیة بتو 
ل الــدم والمضــادات الحیویــة امصــأتتشــكل المســاعدة الطبیــة علــى و هــم ســكان القطــاع، فلســطیني
)7(.ا لتداویهمهیلإاتها لنقل الفلسطینیین المصابین تواصل تركیا مبادر ت، كماوالمسكنا

دول الخلــیج العربــي ومســلمي المنظمــات اإلســالمیة العربیــة والعالمیــة، الســیما وزعتــ-4
أهــل الخیــر فــي قطــر ، ومــن یوصــفون بالتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمیناو ،أوروبــا

، فرنســا وبریطانیــاوالكویــت واإلمــارات والســعودیة والبحــرین وســلطنة عمــان ومســلمي 
فـي قطـاع غـزة مسـاعدات نقدیـة مـن أمـوال الزكـاة والصـدقات علـى عبر وسطاء لهم 

خاصــة ،ة والصــدقاتاألســر المعــوزة مــن الفئــات التــي تنطبــق علــیهم مصــارف الزكــا
، وطــالب الجامعــاتالفقــراء والمســاكین واألیتــام واألرامــل والمعــاقین وجرحــى الحــرب 

وتنفیذ مخیمات ،ودعم األسر الفقیرة والمستشفیات،مشاریع اإلغاثةإلى جانب تنفیذ
بنــاء المســاجد ومراكــز تحفــیظ و ،وتســییر قوافــل الخیــر،إیــواء المتضــررین والمشــردین

وتنفیـذ ،آلبار وٕانشاء المراكز الحرفیـة والتعلیمیـة والطبیـة واالجتماعیـةوحفر ا، القرآن
.والتنمویةالمشاریع الموسمیة

تضمنت المسـاعدات الخیریـة والمادیـة لقطـاع غـزة مـن تلـك الـدول والمنظمـات القیـام -5
علــىعالطــواال، القطــاععلــىحصــار والحــرب الآثــارلتفقــد بزیــارات تضــامنیة إلیــه، 

. هبحقتلالتياألضرار
شـــكل أســـطول الحریـــة الـــذي كـــان یفتـــرض الوصـــول إلـــى شـــواطئ قطـــاع غـــزة، ذروة -6

مــا یمثلــه بمــن علــى متنــه مــن المســاعدات والــدعم الموجــه نحــو القطــاع، ذلــك أنــه ب
دولة یعبر عن وجود وقفـة كبیـرة مـن قبـل تلـك الـدول،50المتضامنین القادمین من 

ا تعد الجهة األساسیة وراء الدعوة لفـك أن تركیمع العلم ومؤسساتها غیر الحكومیة،
)8(.من أجل ذلكتقود تحركات إستراتیجیة في المنطقة ، و الحصار عن غزة

سـاهمت الكویــت بمســاعدات وازنــة فــي قطــاع غــزة، مــن خــالل حكومتهــا ومؤسســاتها -7
التـــي قـــدمت مســـاهمات الفتـــة فـــي ملـــف جمعیـــة الرحمـــة العالمیـــة، الخیریـــة، الســـیما 

.بعد الحرباً یاني المتضررة جزئیم وتأهیل المبتدع
غـزة مجموعـة فـيبواسـطة البنـك اإلسـالمي للتنمیـة منظمة المؤتمر اإلسالمي نفذت -8

تهــــدف نوعیــــة، إســــتراتیجیةمشــــروعات بكونهــــا ، اتســــمتمــــن المشــــروعات الممولــــة
یتجـــاوز مرحلـــة تلقـــى لوتهیئـــة منـــاطق إقامتـــه، ، عـــادة تأهیـــل اإلنســـان الفلســـطینيإل

.2010-2009تقرير صادر عن اهلالل األمحر الرتكي لعام ) 7
.18/11/2010قناة اجلزيرة، ) 8
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المشــروعات االقتصــادیة الصــغیرة للنســاء ، ومنهــا ت إلــى االكتفــاء واإلنتــاجالمســاعدا
وتقــدیم القــرض الحســن، التــي تعــد حاجــة ملحــة وحقیقیــة للنســاء والشــباب فــي غــزة، 

.دمجهم وٕاشراكهم في عملیة التنمیة بشكل كاملل
اجهــــــة جدیــــــدة فــــــي توجیــــــه الــــــدعم ، و "االتحــــــاد العــــــالمي لعلمــــــاء المســــــلمین"شــــــكل -9

ت لقطــاع غــزة، وهــو إطــار یجمــع عــددًا كبیــرًا مــن العلمــاء ورجــال الــدین، والمســاعدا
برئاسـة الشــیخ یوسـف القرضــاوي، ومقـره األساســي فــي قطـر، لكنــه یمتلـك شــبكة مــن 

فــي منظمــات المجتمــع المــدني مــع عــدد كبیــر مــنالترتیبــات والتنســیقات العالقــات و 
ظمـــات األمـــم المتحـــدة منالعدیـــد مـــن دول العـــالم العربـــي واإلســـالمي، بمـــا فـــي ذلـــك 

ـــات اإلغاثـــة اإلنســـانیة العالمیـــةهو  ـــة األوربیـــة لفـــك وال، یئ تنســـیق مـــع الحملـــة العالمی
)9(.هولندا وبریطانیاتابعة لها في مؤسسات الوال،الحصار

اتصــاالت مــن خــالل مــن المــواد التــي یحتاجهــا أهــل غــزة، وقــد أرســل االتحــاد آالف األطنــان 
التعــرف علــى أكثــر المــواد و لقطــاع المحاصــر، للمســموح بإدخالهــا مكثفــة تــتم للتعــرف علــى المــواد ا

.حاجة لدى أهل غزة
الدالالت السیاسیة للدعم: اً لثثا

سیاسـیة لمـا یؤكد ما تقدم أن الدول المانحة لیست جمعیات خیریة، بل هـي مصـالح ووظـائف 
اظیفتهــــوظیفــــة سیاســــیة محــــددة تســــبق و الهــــةسیاســــیأمــــوال مــــا یعنــــي أنهــــا،تقدمــــه مــــن أمــــوال

یسكیـــافیلي ولـــیسیاســـة، كمـــا تمـــارس فعـــًال هـــي فعـــل من المـــا یعنـــي أ،االقتصـــادیة واالجتماعیـــة
.أخالقي، رغم كل إدعاءات السیاسیین بأنها غیر ذلك

:ضوء ما تقدم، باستنتاج فرضیتینویمكن المجازفة في
،موبین إطارها السیاسي الناظ،وآلیات تقدیمها،استحالة الفصل بین المساعدات-1
ودعم ،بتبرعات سخیة إلعادة إعمار غزةور كي تقدم الدول المانحة وعوداً من وجه األم-2

یتوقـــع الحصـــول علــى نتـــائج سیاســـیة ســخیة فیمـــا یتعلـــق بــلالفلســـطینیة، الحكومـــةمالیــة 
. بالرؤیة والممارسة العملیة

اإلعانات، سعت الدول الداعمة لغزة، السیما قطر وتركیا، لتسهیل إجراءات تحویل أموال -3
.في ضوء الحظر الدولي المفروض على آلیة التحویالت للقطاع

فــتح المجــال أمــام طلبــة قطــاع غــزة للحصــول علــى مــنح دراســیة للتعلــیم العــالي والدراســات -4
.العلیا في الجامعات التركیة والمالیزیة

.13/9/2010األهرام القاهرية، ) 9
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شــرم الشــیخ إلعــادةمــؤتمر عــن ومتهــا كاســتبعاد حوربمــا هــذا مــا دفــع بحمــاس ألن تــرى فــي 
ال غنـى عـن ، رغـم تأكیـدها أنـه"نیة، وتسییسًا للمؤتمر اإلنسانيانحیازًا ألطراف فلسطیإعمار غزة 

ة، معتبــر رام اهللالعنــوان الخطــأ حــین دعــا حكومــة لفــي اإلعمــار، مؤكــدًا أن المــؤتمر توجــه لهــادور 
."مثل الغالبیة بالمجلس التشریعيأنها لیست الحكومة التي تمثل العنوان الصحیح، وت

لیســت عملیـــة أكثــر مــن ذلـــك، فــإن تمویـــل قطــاع غـــزة، والمســاعدات المقدمـــة للســكان هنـــاك، 
عملیة سیاسیة ومنظمة تتم وفقًا لمیزان إنها ،إنسانیة وأخالقیة یقوم بها فاعلو خیر ال یبتغون شیئاً 

ومقــدار أوراق الضــغط والصــمود التــي یمتلكهــا كــل طــرف فــي لعبــة عــض األصــابع ،القــوى القــائم
)10.(لكل طرف أوراقه وأهدافه،بادلة، یشارك فیها أكثر من فریق دولي وعربي وفلسطینيالمت

ومع ذلك، فإن قراءة فاحصة لطبیعة وحجـم وأوجـه الـدعم اإلقلیمـي المقـدم لقطـاع غـزة 
:، یشیر إلى الدالالت التالیة2011-2006بین عامي 

المقدمــة لــه، الســیما تركیــا وقطــر، دعــم غــزة مالیــًا وٕانســانیًا، مــنح الــدول لــیس مــن شــك فــي أن -1
أن تحركاتهـا تجـاه ، مـا یعنـي ًا في منطقة الشرق األوسط بشـكل جلـيالعبًا رئیسفرصة ألن تكون 

لـم یـأت ولیـد اللحظـة، وال انفعـاًال عاطفیـًا، بـل وموقفهـا المعـادي منـهي للقطـاع،سرائیلالحصار اإل
لمنطقة، ورأت أن حصار غزة هو ظالم تجاه الهاجاء في تسلسل منطقي یعبر عن سیاسة جدیدة 

.سیاسیاً " توظیفه"، ومع ذلك فال بأس من مشروعیة قانونیة أو أخالقیةلال یستند 
رفــع الحصــار عــن غــزة ل، لــم تقــم بواجبهــا ودورهــا واألنظمــة الرســمیةكثیــر مــن الــدول العربیــة-2

تج عنـه تأسـیس منظمـات بدا أكثر فاعلیـة، ألنـه نـهابشكل نهائي، في حین أن الموقف الشعبي فی
.ةغز نعأو أسطول الحریة لكسر الحصار ،وتسییر قوافل شریان الحیاة،متخصصة

ســواء فــي إطــار مــن رفــع الحصــار عــن غــزة، توجهــًا جدیــدًا ة والقطریــةقــف التركیــاعكــس المو ت-3
.أو في إطار التضامن مع الشعب الفلسطیني،البحث عن دور إقلیمي أو دولي جدید

ـــین موقـــف الحكـــومةحظـــمال-4 ـــة والقطریـــة،ثمـــة تطـــابق تـــام ب تجـــاه فیهمـــا، والشـــعب تین التركی
مـــاأنها فـــي غیـــر مناســـبةأعلنـــزعمـــاء الـــدولتین مـــع العلـــم أن ،القضـــیة الفلســـطینیة وحصـــار غـــزة

یــدعم فهــو همــن یدعمــأن إســرائیل تعتبــر مشــكلة ن لكــ،الشــعب الفلســطیني فــي غــزةكــل اندعمیــ
غـزة عـن طریـق االنتخابـات، و حماس وصلت إلى السلطة فـي الضـفة أنبوالدولتان تقران،حماس

)11(.حكومة شرعیةوندعمإنهم یف،هااذلك فهي حكومة شرعیة، حتى لو دعمول
قطــر ولعـل ذلـك مـا دفـع بالقیـادات السیاسـیة والحزبیــة الفلسـطینیة فـي غـزة، للتأكیـد علـى شـكر 

وحكومـة وشـعبًا ومؤسسـات خیریـة قیـادةوباقي الدول المساهمة في رفع الحصار عن غزة، وتركیا 

.23/4/2009،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات) 10
.27/8/2011العرب القطرية، ) 11
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ـــاتالقیــادقطــاع غــزة، وأن علــى جهودهــا فــي دعــم  إال تتــرك مكانــاً ملــ،"الحكیمــة"التــي وصــفوها بـ
لهــا دور مهــم وممیــز فــي التخفیــف عــن فیهــابصــماتها الخیــرة فیــه، والجمعیــات الخیریــة تضــعو و 
.من وطأة الحصارالفلسطینيشعبال

إن : مـدلول فـي غایـة األهمیـة حـین قـالفـي إشـارة لهـاكومة حماس في حین ألمح وزیر في ح
، وأن "بـال اشـتراطات"الدعم القطري لقطاع غزة وللشعب الفلسطیني مستمر دون توقف، وٕانه دعم 

للشــعب الفلســطیني وللمشــاریع اإلنســانیة والخیریــة فــي الــداعم السیاســي والمــادي دائمــاً قطــر تشــكل 
.فیهالحیاةمشددًا أنهك كل مناحي قطاع غزة الذي یعاني حصاراً 

یقفوا و ن یكونوا أول مساهم في مشاریعنا الخیریة، عودونا ألن یاألشقاء القطریوأشاروا إلى أن
الخیري على المشاریع الصحیة فحسب، بل یتعداه إلى كل ما یحتاجـه همدعمجانبنا، وال یقتصرب

الـدعم القطـري لقطـاع غـزة دلیـل ، وأن همفي غزة تحدیدًا في ظل الحصـار المفـروض علـیالشعب 
.ة القطریین أمیرًا وحكومة وشعباً حكمة وعظمعلى 
االستنتاجات والتوصیات

أن الدعم المالي والمساعدات االقتصادیة المقدمة لقطاع غزة، من قبـل الـداعمین بات واضحًا 
دولیــة والعالمیــة، اإلقلیمیــین، الســیما قطــر وتركیــا، تحظــى بنصــیب وافــر مــن مجمــل المســاعدات ال

األمر الذي یعتبر من جهة بوابة أساسیة ومجدیة في التخفیف من آثار الحصار اإلسرائیلي، ومن 
جهة أخـرى نافـذة سیاسـیة لهـؤالء الـداعمین نحـو بقعـة جغرافیـة لهـا دالالت ال تجهلهـا عـین صـناع 

.القرار في المنطقة
ات بتقـدیم جملـة مـن التوصـیات الهامـة ولذلك، فإن هذه الورقة تختم استعراضها لهـذه المسـاعد

:ذات العالقة، ومن أهمها
فتح المجال لتنمیة وزیادة هذه المساعدات، على اختالف مجاالتها وفي جمیـع األصـعدة، -1

بما یحقق تنمیة حقیقیة في قطاع غزة، وتخفیفًا جادًا من تبعات الحصار،
لـــم تشـــملها فـــي الســـنوات توجیـــه هـــذه المســـاعدات اإلقلیمیـــة نحـــو مجـــاالت ومرافـــق أخـــرى -2

السابقة، بحیث یتم توسیع رقعة المستفیدین منها، سكانًا كانوا أو بنى أو قطاعات،
الحــرص قــدر اإلمكــان علــى أن یكــون للمســتفیدین مــن هــذه المســاعدات فــي قطــاع غــزة، -3

سواء كانوا من المواطنین العادیین أو الجهات الرسـمیة والمنظمـات غیـر  الحكومیـة، دور 
ي اختیـــار القطاعـــات المحـــددة لهـــذه المســـاعدات، وعـــدم االكتفـــاء بـــدور المتلقـــي ومجـــال فـــ

كمـــا درجـــت علیـــه العـــادة فـــي الســـنوات الســـابقة مـــن خـــالل التجربـــة مـــع الســـلطة " الســـلبي"
.الفلسطینیة والمانحین الدولیین

خاتمة
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د إلـى حـد یعتمـفـي غـزة، كمـا نظیـره فـي الضـفة، االقتصـاد الفلسـطیني بقة أن تؤكد القراءة السا
لـیس هـا،السـبل للحـد منعن ما یتطلب البحث بجدیة، اإلقلیمیة واإلسالمیةكبیر على المساعدات 

علیها كلیًا، السیما إذا أدركنـا بصـورة واضـحة أن تلـك المسـاعدات لزهدًا فیها، ولكن خشیة االتكا
غالـب األحیـان، فـيمقدمیها، حتى لو أعلنوا أنها غیر مشروطة، "فخ"للوقوع في قد تشكل مقدمة 

ما قنوات تنمویة حقیقیة في االستثمار في إطار االقتصاد الفلسطیني، وخوفًا من عدم دخولها إلى 
،لعمــل علــى تهیئــة الظــروف لعــودة رؤوس األمــوال المهــاجرةیســتلزم مــن صــناع القــرار فــي غــزة ل

.ةوفتح استثمارات وطنی،ملیار دوالر لتوطینها في البلد األم60المقدرة بنحو 

المساعدات اإلقلیمیة الموجهة لقطاع غزةبعض بملحق إحصائي 
0201لقطاع غزة حتى نهایة المقدمة الكویتیة المعونات -1

أمریكيدوالر3.6یعادل باأللف دینار كویتي، كل دینارالمبالغ

المبلغ الصافيالقطاعالمشروع

الذي تغطیة جزء من تكالیف إزالة آثار الدمار
ياإلسرائیلحل بقطاع غزة من جراء العدوان 

2,900أنشطة وقطاعات أخرى

100الخدمات االجتماعیةالمریض في غزةأصدقاءجمعیة 

50الخدمات االجتماعیةالمعاقین في غزةلتأهیلالجمعیة الوطنیة 
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30الخدمات االجتماعیةفي غزةلألیتاماألملمعهد 

49الخدمات االجتماعیةغزةن االجتماعي فيمركز الزیتو 

60الخدمات االجتماعیةغزةجمعیة الوفاء لرعایة المسنین في

20الخدمات االجتماعیةغزةمركز النمو التربوي لحي التفاح في

59الخدمات االجتماعیةغزةمدرسة النصر اإلسالمیة النموذجیة في

15الخدمات االجتماعیةغزةجمعیة أصدقاء الكفیف في

25الخدمات االجتماعیةجسدیاالجمعیة األهلیة لتنمیة الطفل المعاق

15الخدمات االجتماعیةغزةجمعیة مبرة الرحمة لألطفال في

أطفال الشلللومركز تأهیالطفل تنمیةمركز
(لقطاع غزةالخیریةالهیئة(الدماغي

67الخدمات االجتماعیة

145الخدمات االجتماعیةیونسخان-كلیة العلوم والتكنولوجیا 

150الخدمات االجتماعیةغزةاالتحاد النسائي الفلسطیني في

280الخدمات االجتماعیةالفلسطینیةبناء وحدات سكنیة في مدینة رفح

150الخدمات االجتماعیةغزةالمعوقین في قطاعاألطفالجمعیة رعایة 

غزةوتجهیز مراكز طبیة في قطاعإنشاء
المریض في غزةأصدقاء جمعیة 

100الخدمات االجتماعیة

100الخدمات االجتماعیةغزةدعم جمعیة أصدقاء المریض في

4500التقریبيالمجموع

0201لقطاع غزة حتى نهایة المقدمة القطریةالمعونات -2

مریكياألدوالربالالمبالغ

میزانیة المشروعالمستفیدونروعالمش

دوالرمئات األسرمساعدات غذائیة عاجلة
دوالرقطاع الصحةسیارات إسعافتوفیر 

تقدیم الدعم المالي والنفسي 
للجرحى لمدة ثالث شهور

جریح فلسطینيدوالر

دوالرجریحًا فلسطینیاً أطراف صناعیة وأجهزة 
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تعویضیة
دوالرجریحًا فلسطینیاً عملیات جراحیة لجرحى غزة

،آالف حقیبة صحیة
آالف عدد مطبخیة،
 ،آالف جیركن میاه

خیمة

أسرة متضررةدوالر

مولدات كهربائیة لمستشفیات 
غزة

دوالرقطاع الصحة

دوالرقطاع الصحةمعدات وأجهزة طبیة


