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2 حزيران/ يونيو 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب املعايل والسعادة من الدول الصديقة والشقيقة،

أصحاب السعادة رؤساء وممثيل الصناديق والهيئات املالية العربية واإلسالمية والدولية،

أصحاب السامحة والنيافة رجال الدين األفاضل،

السيدات والسادة رجال األعامل،

ضيوفنا الكرام..

ليست هذه املرة األوىل التي امتزج بها الدم العريب اإلسالمي العاملي مع الدم الفلسطيني يف مسرية 
النضال الطويلة للشعب الفلسطيني التي استغرقت القرن العرشين ومطلع القرن الواحد والعرشين، 
وقافلة الحرية ليست هي أول املحاوالت الجادة لدعم الشعب الفلسطيني ولكرس الحصار عنه ولن 
تكون األخرية، ولذلك لن تذهب هذه الدماء الزكية التي سالت قبل يومني من الشهداء والجرحى 

هدراً فهوالء هم شهداؤنا ونعزي أنفسنا بشهادتهم.

الفلسطينية، ألن هذه عملية  الجنسية  اليوم  الحرية” من  وسيحمل كل من ساهم يف “أسطول 
رشف شارك فيها العامل أجمع.
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العقبات  الحرية” ألن وصولكم إىل هنا نضال، ونعرف  بـ“مؤمتر  نوافق عىل تسمية هذا املؤمتر 
التي وقفت يف طريقكم والتي وضعوها من أجل أن ينعونا من عقد املؤمتر، وإذا كانت قافلة الحرية 
لكرس  تأيت  هنا  الحرية  قافلة  فإن  الفلسطيني  الشعب  عن  الحصار  كرس  أجل  من  الغرب  من  تأيت 

الحصار عن اقتصاد الشعب الفلسطيني.

إن  الحرية.  قافلة  إرسائيل  هاجمت  عندما  دولة  إرهاب  إىل  املاضية  األيام  خالل  شعبنا  تعرض 
شعبنا والعامل بأرسه اليوم يواجه هذا اإلرهاب ويرفض استمراره. وإذا كان العامل قد شاهد اإلرهاب 
القتل  من خالل  اإلرهاب  يومية عىل  أمثلة  نشاهد  فلسطيني  فنحن كشعب  أبرياء،  متطوعني  ضد 
مدننا  وحول  غزة  حول  والحصار  األرايض  ومصادرة  بيوتهم  من  املواطنني  وطرد  والجدار  والحواجز 
محارصة  وغزة  محارصة  القدس  العزل.  بجدران  املطوقة  الرشيف  القدس  حول  وباألساس  وقرانا 
والخليل ممزقة، وبيت لحم معزولة وأراضينا منهوبة.. ونسأل العامل إىل متى يستمر ذلك؟ يحق لنا 
الكبري:– متى سينتهي هذا الطغيان واالحتالل؟ ومتى تحرتم إرسائيل قواعد  اليوم أن نسأل السؤال 

الرشعية الدولية؟ حتى يتوقف سفك الدماء ويحل السالم الحقيقي.

املؤسسات  وجميع  الدويل  األمن  مجلس  مسئولية  وهذه  حقيقية،  دولية  بحامية  نطالب  إننا 
لرفع  يكون هنالك موقف عريب ودويل موحد،  أن  الدولية. ويجب  الرباعية  اللجنة  فيها  الدولية مبا 
نتائجها إىل مجلس  تُرفع  املتحدة  العام لألمم  الحصار عن غزة، ولجنة تحقيق دولية يشكلها األمني 

األمن التخاذ قرار ملزم وواضح يحمي شعبنا وحقوقه، ويرفع الحصار عنه.

ال  وأن  واقعة،  إىل حقيقة  األخري  األمن  مجلس  بيان  يتحول  يطمح ألن  الفلسطيني  الشعب  إن 
يكون طفرة من أجل امتصاص الغضب.

نحن لن نرىض أن تكون عملية السالم وسيلة للتهرب من السالم واستحقاقاته. وأول الخطوات 
عىل طريق السالم هي الوقف التام والشامل لالستيطان بدون رشوط ورفع الحصار عن غزة والقدس، 

وعن جميع مدننا وقرانا، وااللتزام مبرجعية السالم.

يقولون عادة ال نريد رشوط مسبقة، وخاصة فيام يتعلق بوقف االستيطان، مطاب لن ]مطالبنا[ 
خاصة  الطريق،  خارطة  خطة  ويف  الدولية  الرشعية  قرارات  يف  وردت  كونها  مسبقة  رشوط  ليست 
مواضيع إلزام إرسائيل بشكل ال لبس فيه بوقف كل النشاطات االستيطانية مبا فيها النمو الطبيعي، 
وعندما كرر أوباما هذا مل يكرره من فراغ بل قرأه من خطة خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس 
األمن والتي قبلت بها إرسائيل وكذلك هناك اتفاقات بيننا وبينهم منذ أكرث من 15 عاماً تقول بأنه ال 
يجوز ألي طرف بأعامل أحادية من شأنها أن تجحف بنتائج مفاوضات املرحلة النهائية واالستيطان، 
وهذا عمل أحادي يجحف بنتائج املفاوضات وعندما نطالب بوقف االستيطان ال نضع رشوط مسبقة 

ألننا تعودنا من أجهزة اإلعالم اإلرسائيلية أن تكرر هذه املقولة ويصدقها البعض.

أعب عن التقدير الكبري ملرص الشقيقة لقرارها بفتح معب رفح، وكذلك التقدير لرتكيا الصديقة عىل 
مواقفها ولجميع الدول التي وقفت ضد اإلرهاب الذي تعرضت له قافلة الحرية.

ألول مرة تنتقد معظم دول العامل وكذلك الصحافة اإلرسائيلية هذا املوقف الوحيش الذي قامت 
فيه هذه  ينتقد  مشهور  لصحفي  أو حديث  مقال  من  تخلو صحيفة  ال  إرسائيل، حيث  حكومة  به 
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العملية البشعة، أرجو أن تكون إرسائيل قد اتعظت وأن تعود إىل رشدها وأن تقبل مبسرية السالم 
ومسرية الدولتني دولة فلسطني إىل جانب دولة إرسائيل.

أمتنى أن يكون الرد الفلسطيني املبارش عىل املجزرة هو إعادة الوحدة واملصالحة الوطنية، وهذا 
الرد أفعل من كل أشكال الشجب واالستنكار واإلدانة.

وال أعتقد أن هناك فرصة أهم وأكب من هذه الفرصة نحن مفرقون وهناك انقسام فلسطيني، 
الفلسطينية  القيادة  قرار يف  اتخذنا  وباألمس  نستغلها  أن  علينا  أنفسنا؟ وهذه فرصة  نوحد  ملاذا ال 
أن نرسل وفداً عىل أعىل املستويات إىل غزة، وطلبنا من منيب املرصي باعتباره ذهب أكرث من مرة 
وحاول ولن يكل من أجل أن يقود وفداً فلسطينياً إىل غزة، وأرجو أال تكون األخبار التي سمعتها حول 
رفضهم استقبال الوفد صحيحة، وإن كان ذلك قد حصل فعاًل فهذا عيب ألن الوفد أساساً سيذهب 
إىل بلده وليس بحاجة إىل ترصيح وال موافقة، تعالوا إىل كلمة سواء إىل الوقوف بجانب بعضنا البعض 
والسري يف مسريتنا إىل النهاية حتى بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، سنستمر بالدعوة من 
أجل املصالحة الوطنية الفلسطينية، والوقت ليس وقت التحفظات أو التساؤالت، الوطن أكب بكثري 

من هذه التحفظات. 

وكل  يوم  كل  ويتأمل  يعاين  رسالة شعب  أحمل  وأنا  أوباما  الرئيس  وألتقي  واشنطن  إىل  سأتوجه 
ساعة.. إن رسالتي هي أن كل األطراف تحتاج اليوم إىل قرارات شجاعة تغري وجه املنطقة وليس إىل 
شعبنا هو  عن  ظلمه  ورفع  االحتالل  إنهاء  قرار  إن  واآلالم.  املعاناة  تنهي  ال  وجزئية  فرعية  قرارات 
السبيل األوحد لتحويل املنطقة من منطقة إرهاب ومجازر وحشية وحصار لشعبنا وأحقاد وكراهية، 

إىل منطقة سالم.

تعالوا نحول هذه املنطقة إىل بناء من خالل مؤمترات كهذه، وذلك من خالل السالم الذي يتيح 
الفرصة لكل العامل أن يشارك بعملية السالم، هناك كثري من الوفود ترددت أن تأيت إىل هنا ألنها ال 
تريد أن تقف عند الحدود وتتعامل مع جندي إرسائييل، نريد أن تأيت هذه الوفود وكل العامل مبنتهى 

الحرية لنبني معاً هذا الوطن الذي نريده أن ينتقل من األحقاد إىل السالم.

ونتيجة للجرية النكراء التي ارتكبتها القوات اإلرسائيلية بحق قافلة الحرية الدولية التي جاءت 
وإصابة  استشهاد تسعة عرشة متضامناً  إىل  أدى  املفروض عىل قطاع غزة مام  الظامل  الحصار  لكرس 
العرشات فإنني قررت وأوعزت بإلغاء احتفاليات، نحن يف حالة حداد وأعلنا الحداد 3 أيام وحالة أمل 

وال نريد احتفاليات مؤمترنا هذا كافة وتستمر أعامل املؤمتر كام هي.

األخوات واإلخوة،

نجتمع اليوم يف مدينة بيت لحم مهد املسيح عليه السالم، وتوأم عاصمتنا األبدية القدس الرشيف 
الثاين لالستثامر، وكلنا أمٌل  نبينا محمد عليه الصالة والسالم، مبناسبة انطالق مؤمتر فلسطني  مرسى 
أن يجلب معه الخري لوطننا وشعبنا، وأن يسهم يف إعطاء دفعة قوية لالقتصاد الفلسطيني تضاف إىل 
الغربية، والذي وصلت نسبته  الثالث املاضية يف الضفة  النمو امللحوظ الذي شهده خالل السنوات 

إىل 8% خالل العام 2009.
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التي  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  انتهجتها  حكيمة  لسياسات  نتيجة  النمو  هذا  جاء  لقد 
العام، إذا مل يكن هناك أمن لن يكون  القانون، وتحافظ عىل األمن  تعمل عىل فرض مبدأ سيادة 
هناك اقتصاد وال تنمية ولذلك بدأنا فوراً، بتطبيق خطة اإلصالح املؤسسايت والقانوين واالقتصادي 
الفلسطيني، ونحّفز مبادراته يف مختلف املجاالت  القطاع الخاص  لنؤسس لنهج تشاريك ندعم فيه 

والقطاعات.

إن نجاحنا يف تحقيق إنجازات متواصلة عىل مختلف األصعدة، وتحديداً عىل الصعيدين األمني 
واالقتصادي، عىل الرغم من الوضع االستثنايئ، الذي يفرضه االحتالل علينا، وتعمل من خالله مؤسساتنا 
العامة، ومؤسساتنا االقتصادية، لهو دليٌل عىل عمق تجذرنا يف هذه األرض، وعىل أننا شعٌب يرص عىل 

البقاء والحياة، وعىل تذليل الصعاب من أجل الصمود.

ونقول  منها  نخرج  لن  بلدنا  يف  متجذرون  هنا  نحن  وطردوا  وذبحوا  قتلوا  ومهام  فعلو  مهام 
لآلخرين تعالوا معنا.

األخوات واإلخوة،

جميع  تخطي  هو  تحقيقه،  من  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  متكنت  الذي  الرئيس  اإلنجاز  إن 
للسري يف عملية  األمريكية  املساعي  الدولية، ويف مقدمتها  الجهود  أمام  الطريق  لتسهيل  الصعوبات 
مختلف  من  ومساندة  وبدعم  أوباما،  الرئيس  وإدارة  الرباعية،  اللجنة  عليها  ترشف  التي  السالم 
املجموعات الدولية دون استثناء، ومبشاركه فعالة من قبل األشقاء العرب عب قرارات القمم العربية، 

وآخرها قمة رست، ولجنة املتابعة العربية.

منذ سنه أو أكرث هناك مشاركة عربية فعالة والبعض كان يتساءل أين القرار الفلسطيني املستقل 
قرارنا مستقل فعاًل ولكن ليس عىل األشقاء ألن القضية الفلسطينة متشابكة إىل درجة أن الجميع له 
مصلحة وله رأي وله موقف ومستقبله مرتبط بالحل، إن تحدثنا عن الالجئني فكثري من الدول العربية 
لها مصلحة يف حل هذه املشكلة والحدود واألمن والقدس وجميع العرب واملسلمني واملسيحيني يف 

العامل لهم مصحلة يف الحل.

يف  وكذلك  واملعاناة،  املصاعب  تحمل  يشاركوننا  الذين  العرب  األشقاء  إىل  بالشكر  أتوجه  وهنا 
تحمِل املسؤولية عن توفري رشوط نجاح عملية السالم، كام أتوجه بالشكر والتقدير لجميع األطراف 
الدولية، وللرئيس باراك أوباما شخصياً، الذي عملت إدارته وبدعم دويل شامل منذ األيام األوىل للدفع 

قدماً إىل األمام بالعملية السياسة.

إن العقبة التي تعرتض تحقيق تقدم جوهري ال تزال موجودة، وتتمثل يف الخطط اإلرسائيلية يف 
القدس  إن  نقول  لدولة إرسائيل ونحن  أبدية  املوحدة عاصمة  القدس  أن  الرشقية، يعتبون  القدس 
الرشقية هي أرض محتلة وهي جزء من الدولة الفلسطينية العتيدة بل هي عاصمة الدولة الفلسطينية 
املقبلة وهذه املقولة بدأ العامل كله يفهمها وينظرون إليها بجدية ونذكر بيان االتحاد األورويب يف 8 ديسمب 
املايض عندما تكلم عن أن القدس الرشقية أرض محتلة، ونحن نطالب أن القدس هي عاصمة لدولة 
فلسطني وهي أرض محتلة، أما أن تكون عاصمة أبدية إلرسائيل فهذا ال نقبل به والعامل لن يقبل به 

أفدح  يلحق  املحتلة األخرى، ويف مواصلة حصار قطاع غزة، وهو حصار ظامل  الفلسطينية  واألرايض 
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األرضار املادية واملعنوية بشعبنا، إضافة إىل االنتهاكات التي يعاين منها املواطن الفلسطيني يومياً، كل 

يوم هناك اجتياحات بدون أي سبب حتى يذكرونا أنهم يحتلونا وأنهم موجودون بسبب جدار الفصل 

العنرصي، الذي يلف حول األرايض الفلسطينية وبني عىل أرايض فلسطينية، ويبنوه يف أرضنا ويقولون 

من أجل األمن هذا غري مقبول من قبلنا وسبق أن قال بوش إن هذا الحائط الذي يسمى األفعى يف 

ُتفرض عىل  التي  اإلرسائيلية  والقيود  والحواجز،  الفلسطينية  الدولة  إقامة  يلغي  الفلسطينية  األرض 

حركة التنقل وتؤثر سلباً عىل جميع مناحي الحياة.

لقد سعينا وبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، املمثل الرشعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، إىل 

واملجتمعية  الحكومية  ومؤسساتنا  شعبنا  تؤهل  التي  الذاتية،  الرشوط  لتوفري  الالزمة  الخطط  وضع 

لقيام دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية.

عىل  حثيث  بشكل  نعمل  فإننا  املستقلة،  دولتنا  إلقامة  الجهد  كل  فيه  نبذل  الذي  الوقت  ويف 

مواصلة واستكامل عملية البناء الداخيل، وإرساء البنى التحتية لدولتنا العتيدة، ويتم هذا بالتكامل 

ويف  املختلفة،  املدين  املجتمع  ومؤسسات  الخاص،  القطاع  دور  وبني  وحكومتنا،  سلطتنا  دور  بني 

هذا اإلطار، ال بد من التنويه بأن خطتنا لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية املستقلة تحقق تقدماً 

وإنجازاتٍ هامًة عىل األرض، بفضل مساندة املجتمع الفلسطيني بكل قطاعاته لهذه الخطة، وبفعل 

الصلة،  ذات  املختصة  املؤسسات  وكذلك  والصديقة،  الشقيقة  الدول  به  تقوم  الذي  الهام  الدور 

ولتشجيع  املؤسسات،  لبناء  والرضورية  املالمئة  األمنية  الرشوط  توفري  إىل  متتد  التي  الخطة  هذه 

وتحقيق  القانون،  وسيادة  النظام  وفرض  ملواطنينا،  واألمان  األمن  ضامن  عب  االقتصادية،  التنمية 

أقىص درجات الشفافية واملسؤولية يف مامرسات مؤسساتنا جميعها دون استثناء، مبا فيها املؤسسة 

تأمني  القادمة، عىل  املستقلة  فلسطني  دولة  مؤسسات  لبناء  إطار خطتنا  يف  نعمل  وكذلك  األمنية. 

شة  ومهمَّ محرومة  كانت  التي  املناطق  وبخاصة  الفلسطينية  املناطق  لجميع  العاجلة  االحتياجات 

يف املايض.

هناك من املناطق الفلسطينية كانت تسمى املهمشة، اآلن نحن اقتحمنا مختلف هذه املناطق 

والحكومة تبني يف كل مكان تجد أنه من الرضوري البناء فيه من أجل رفع مستوى هذه املناطق.

والتخطيط  االقتصادي،  بالعمل  السياسية  جهودنا  فيها  ندمج  كبرية،  بناء  عملية  خضم  يف  إننا 

الفلسطينية، كل  املناطق  ليشمل جميع  األمنية،  املؤسسة  اإلداري، وتوسيع دور  والتنظيم  التنموي، 

ذلك يف إطار حامية القانون والنظام العام، وتعزيز سلطة القضاء كسلطة مستقلة وذات دور هام 

يف عملية التنمية.

وإدراكاً منا ألهمية وحدتنا الوطنية، فإننا نتابع بشكل حثيث ملف املصالحة الوطنية الفلسطينية، 

الذي ترعاه الشقيقة جمهورية مرص العربية بتأييد عريب واسع، يعني مرص مل تتنبَّ هذا األمر وحدها 

وصدر يف أيام العدوان عىل غزة قرار من مجلس األمن يتعلق بالعدوان ويشري بدور مرص من أجل 

املصالحة ونحن ال نختار، لكن نعرف أن مرص لها دور هام جداً، وتقود عملية مصالحة وهي والتي 

أنجزت الخطة ولكن مع األسف مل يوقعوا ونحن وقعنا عليها وعندما يبرون أن الضغط األمرييك عىل 
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أبو مازن هو الذي ينع املصالحة ونحن وقعنا يف ضغط أمرييك، فلامذا ال توقع أنت. ومن عىل منصة 

هذا املؤمتر أكرر الدعوة لجميع األطراف الفلسطينية، من أجل وضع التحفظات واالعرتاضات جانباً 

بنود وثيقة املصالحة املرصية، مؤكدين مجدداً  نحو تطبيق  وكذلك املخاوف غري املبرة، للسري معاً 

هنا أمامكم، وكام كررنا ذلك من قبل مراراً استعدادنا للجلوس معاً بقلب مفتوح بعد توقيع الوثيقة 

املرصية، لبحث كل تحفظ أو اعرتاض أو تخوف.

أو  الضيقة  املصالح  جميع  عىل  تسمو  أن  يجب  شعبنا  ووحدة  الفلسطيني،  الوطن  وحدة  إن 

االعتبارات الفئوية، وأال تخضع مصالح شعبنا ألي تدخالت إقليمية من أي جهة كانت.

األخوات واإلخوة،

لقد كان القطاع الخاص الفلسطيني وال يزال، عنرصاً أساسياً من عنارص نجاحنا االقتصادي، كام 

أنه أحد أهم مقومات صمودنا، فهو يتاز بالقدرة عىل التكيف والتأقلم مع مختلف التحوالت ويف 

أصعب الظروف، وهو قادر عىل النهوض كلام تعرض لظروف صعبة، وهو صاحب الدور الريادي يف 

عملية التنمية االقتصادية واملجتمعية.

الذي  الدعم  له كل  أن نقدم  نأُل جهداً يف بذل كل ما هو مستطاع من أجل  فإننا مل ولن  لذا، 

ملا ينص عليه قانوننا األسايس، بحيث يقوم  إىل مبادئ االقتصاد الحر، ووفقاً  يحتاجه، وذلك استناداً 

القطاع الخاص بالدور الرئيس يف عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية، يف حني يقوم القطاع العام 

بدور املنظم واملحفز له، مبا يضمن منوه وتطوره وازدهاره.

وقد عملنا والتزمنا بتقديم التسهيالت، واتخاذ اإلجراءات اإلصالحية الهادفة إىل تهيئة بيئة مناسبة 

القوانني املنظمة له، من أجل تشجيع املستثمرين  ومشجعة وجاذبة وحامية لالستثامر، مبا يف ذلك 

الفلسطيني  االقتصاد  بأن  قناعتنا  من  منطلقني  فيها،  واالستثامر  فلسطني  إىل  للقدوم  وأجانب،  عرباً 

فسوقنا  والتطور،  النمو  عىل  وقادراً  واعداً  اقتصاداً  يكون  ألن  تؤهله  قوة  ونقاط  مبيزاتٍ،  يتمتع 

الفلسطينية تتوفر فيها فرص استثامرية واقتصادية متنوعة، وغري مستغلة بالكامل، فلنكتشفها سوياً 

ولنساهم معاً يف بناء دولة فلسطينية عرصية قادرة عىل الحياة، وتحافظ يف الوقت ذاته عىل موروثها 

التاريخي والحضاري.

السيدات والسادة الحضور،

أجل  من  بذلنا  وقد  ومستقر،  جيد  واقتصادي  أمني  لدينا وضع  نعم،  واعتزاز،  ثقة  وبكل  أقول 

أفضل،  ومستقباًل  واعدة،  واستثامرية  اقتصادية  آفاقاً  فتح  مام  ومخلصة،  حثيثة  جهوداً  تحقيقه 

فالطموح الفلسطيني كبري، ال تقف الحواجز دونه، وال َتُفتُّ يف عضده مامرسات االحتالل وقسوته، 

وقائم  العامل،  عىل  ومنفتح  قوي  مستقل  اقتصاد  إىل  للوصول  األمام،  إىل  طريقنا  يف  ماضون  ونحن 

عىل أسس مستدامة، ومعتمد عىل مواردنا الذاتية، يحقق العيش الكريم لكل فرد من أبناء شعبنا، 

ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة عىل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الرشقية.
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العامل  يف  واملسيحيني  املسلمني  فجميع  الدينية  السياحة  لدينا  االستقالل  إىل  الوصول  متكنا  لو 
يأتون إىل هنا يقدسون ويصلون هنا ويتباركون هنا، وبالتايل لو حصل هذا سيكون قطاع السياحة 
حجر الزاوية يف اقتصادنا الفلسطيني، لكنهم ال يريدون ذلك وينعون حصوله، ونحن مرصون عىل 

فعل ذلك.

فقد  فلسطني،  يف  لالستثامرات  والحامية  األمن  تحقيق  عىل  الوطنية  سلطتنا  قدرة  يف  ولثقتنا 
املستثمرين  من  العديد  ودعونا  الداخل،  يف  استثامراته  تركيز  الفلسطيني  االستثامر  صندوق  واصل 
الفلسطينيني لالستثامر يف فلسطني، وهذا ما حدث، فيمكنكم متابعة الفائدة االقتصادية الكبرية التي 
تحققت بسبب هذه السياسة الجديدة، حيث يجري حالياً إنشاء عدة مشاريع عقارية كبى يف جميع 
أرجاء الوطن، منها ضاحية الريحان وضاحية الجنان والحي الدبلومايس ومدينة روايب ومدينة القمر 
يف أريحا، إضافة إىل اإلنجازات واملشاريع التي تحققها الحكومة وإىل االستثامرات يف مجال الخدمات 
واالتصاالت والصناعة والزراعة والكهرباء واألدوية ناهيك عن برامج االقراض واالستثامر يف الرشكات 

الصغرية واملتوسطة والتي متثل عامد اقتصادنا الوطني.

السيدات والسادة الحضور، ضيوفنا الكرام

ونحن نتحدث عن تلك املشاريع، وعن اآلفاق االقتصادية والتنموية الواعدة يف الضفة الغربية، 
يشاركوننا  الحبيب، بحيث  أهلنا يف قطاع غزة  الفائدة عىل  تعم  أن  أهمية  أؤكد عىل مدى  أن  أود 
نجاحاتنا االقتصادية واالستثامرية، وأن تتاح لهم فرصة إعادة التعمري والبناء، حتى يستطيعوا تلمس 

فوائدها عىل حياتهم اليومية، فهم جزء منا ونحن جزء منهم، ولن نتخىل عنهم يوماً.

كاملة  مسؤولية  مسؤولني  أنفسنا  نعتب  وطنية  كسلطة  نحن  الفرقة  ورغم  االنقسام  ورغم 
عن 1.5 مليون فلسطيني يف غزة ولذلك نخصص 58% من امليزانية العامة لقطاع غزة من أجل رواتب 
املوظفني واملياه والكهرباء وغريها ولن نتوقف ولن نتخىل عن واجبنا ودورنا، وتعرفون أن مؤمتر رشم الشيخ 
بهذه  ونطالب  ونتوحد  املصالحة  تجري  ال  ملاذا  غزة  بناء  إلعادة  دوالر  مليار   4 ]من[  أكرث  خصص 

املليارات لنجعل غزة هاشم جنة عدن عىل أرض الوطن.

مستويات  ارتفعت  كارثية، حيث  نقل  مل  إن  مأساوية،  أوضاعاً  اليوم  يعيشون  غزة  يف  أهلنا  إن 
الفقر بينهم إىل معدالت مخيفة لتصل نسبتها إىل 39% عام 2009، وإذا ما استثنينا املنح واملساعدات 

واإلعانات، وأخذنا بعني االعتبار دخل الفرد فإن معدالت الفقر هذه ستصل إىل %67.

التحتية القتصاد فلسطيني قوي يؤسس لدولة  البنية  تتكامل  أن  أنه ال يكن  التأكيد،  أود  وهنا 
تتكامل مساعينا  أن  بينهام، ودون  فيام  اللحمة  الوطن  أن يستعيد جناحا  فلسطينية مستقلة، دون 
الرشعية  مظلة  إىل  القطاع  بإعادة  إال  يتم  ال  وهذا  الوطنية.  وحدتنا  الستعادة  املتواصلة  وجهودنا 
واالستقرار  واألمان  باألمن  وأهلها  غزة  لتنعم  عنه،  الجائر  اإلرسائييل  الحصار  وبرفع  الفلسطينية، 

واالزدهار.

من هنا، فإين أدعوكم، أيها الضيوف األعزاء، ألن تكونوا جزءاً من صمودنا، وجزءاً من إنعتاقنا من 
الوطني، ولنعمل معاً وسوياً من  اقتصادنا  الجاثم عىل أرضنا، وعنرصاً هاماً يف تطوير  هذا االحتالل 
أجل أن نبني عىل هذه األرض وقائع وحقائق، تسهم يف ترسيخ وجود شعبنا عليها، وذلك من خالل 



372

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

استثامرات متنوعة وبرامج ومشاريع مجدية تحقق فوائد اقتصادية لنا ولكم. وهذا بالتأكيد يعكس 
نفسه عىل املنطقة والعامل أيضاً ليسود السالم واالزدهار والرفاه للجميع.

اقتصاد فلسطيني  بناء  أمل مشاركتكم يف  بكم، عىل  لكم، وترحب دوماً  تفتح ذراعيها  فلسطني 
قوي، تشكلون أحد عناوينه.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َورَُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن﴾، صدق الله العظيم.

وفقنا الله جميعاً وسدد خطانا، ونأمل أن نلتقي يف املؤمتر االقتصادي الثالث، وقد قامت الدولة 
الفلسطينية املستقلة لينعم الجميع باألمن والسالم واالستقرار. عند ذلك ستصلون إىل الحدود لتجدوا 
ألنهم  اإلطالق  عىل  آخر  شخص  أي  وليس  استقبالكم  يف  الفلسطيني  والجندي  الفلسطيني  العلم 

سيختفون.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

وثيقة رقم 134:

بان يك مون يطالب “إرسائيل” بتوفري معلومات كاملة ومفصلة عن العملية 
العسكرية ضدّ سفن أسطول الحرية134

2 حزيران/ يونيو 2010

طالب األمني العام، بان يك مون، إرسائيل بتقديم معلومات كاملة ووافية عن العملية العسكرية 
ضد قافلة أسطول الحرية التي كانت متوجهة إىل غزة.

وقال األمني العام للصحفيني باملقر الدائم بنيويورك إنه سيتشاور مع األطراف املعنية حول كيفية 
التحرك قدماً بعد البيان الرئايس ملجلس األمن وقرار مجلس حقوق اإلنسان.

وأشار بان يك مون إىل أنه قد تشاور بالفعل مع املمثلني الدامئني من دول عربية وتركيا وإرسائيل 
باإلضافة إىل أعضاء رئيسيني يف مجلس األمن.

وأعرب األمني العام عن ارتياحه ألن معظم املحتجزين اآلن يف طريقهم إىل بالدهم.

الحادثة تسلط الضوء عىل املشكلة األساسية وهي الحصار املفروض عىل  بان يك مون أن  وأكد 
غزة، وقال األمني العام “إن الحصار غري مجد وغري مستدام وخطأ” ويجب أن يرفع فوراً.

ورداً عىل سؤال حول سفينة أخرى متجهة إىل غزة، قال األمني العام إنه حث كل األطراف عىل 
الترصف بحذر ومسؤولية لتفادي تكرار ما حدث.

وقال األمني العام إن األمم املتحدة مبوافقة املانحني ستقوم بدورها من أجل توصيل مساعدات 
القافلة إىل وجهتها وحث جميع األطراف عىل التحيل باملرونة من أجل ذلك.


