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كام يعتقد حمدان أن هناك تطوراً غري مسبوق يف واقع السلطة “حيث إن رئيسها سالم فياض 

نفسه  وربط  التسوية  التكنوقراط عاش يف ظل  من  فريق  بناء  لصالح  “فتح”  لتفكيك حركة  يسعى 

باملرشوع اإلرسائييل ومصالحه”.

وأكد أن فياض ال يرغب يف مصالحة تعطل مرشوعه وتوقفه، حيث “إن املصالحة من شأنها أن 

تعيد متوضع القوى الفلسطينية كافة يف سياق خيار الجهاد واملقاومة وهذا ال ينفع هذا الفريق”.

وثيقة رقم 199:

حول  )أونكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  منظمة  تقرير 
االقتصاد الفلسطيني199

31 آب/ أغسطس 2010

أفاد تقرير صادر اليوم عن منظمة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( بأن االقتصاد يف 
األرض الفلسطينية املحتلة شهد منواً طفيفاً العام املايض مع ارتفاع معدالت البطالة واستمرار سياسة 

اإلغالق اإلرسائيلية يف الضفة الغربية والحصار املفروض عىل غزة مام يعيق احتامل النمو االقتصادي.

الناتج  أن  إىل  الفلسطيني،  للشعب  األونكتاد  املقدمة من  املساعدة  السنوي عن  التقرير  ويشري 
املحيل اإلجاميل قفز بنسبة 6.8% عام 2009 إال أن معدل البطالة انخفض بنسبة 1.6% فقط.

كام أن الناتج املحيل اإلجاميل للفرد ظل أدىن بنسبة 30% مام كان عليه قبل 10 سنوات وأن %30 
من القوى العاملة الفلسطينية عاطلة عن العمل.

وأشار التقرير إىل أن مشاكل األمن الغذايئ ال تزال واسعة االنتشار وخطرية بشكل خاص يف غزة 
حيث متس نحو 60% من السكان.

وأكد التقرير أن االقتصاد الفلسطيني ما زال متأثرا بنتائج العملية العسكرية يف غزة عام 2008 
و2009 وتكاليف سياسة اإلغالق التي تنتهجها إرسائيل يف الضفة العربية والحصار املتواصل عىل غزة.

ويف صميم أزمة التنمية الفلسطينية يوجد قطاع سلع قابلة للتداول إال أن قدرته معطلة بسبب 
املنافسة يف استخدام العمالت األجنبية مثل “الشيكل اإلرسائييل والدينار األردين والدوالر األمرييك”، 

وتآكل قاعدة اإلنتاج.

وأضاف التقرير أن إحياء قطاع السلع القابلة للتداول وإعادة بناء الطاقة اإلنتاجية أمران أساسيان 
لتنمية االقتصاد الفلسطيني.

ترفع  إال عندما  تتحقق  لن  االقتصادية  أن جدواه  إال  أمر حيوي  املانحني  أن دعم  التقرير  وأكد 
سياسة اإلغالق وسياسة الحصار.

وأكد التقرير أن التغلب عىل أزمة االقتصاد الفلسطيني وانتشار البطالة وتزايد الفقر ال يكن أن 
يتحقق ما مل ترفع جميع التدابري اإلرسائيلية املقيدة للحركة فالتدابري امللطفة لن تعيد إطالق النمو 

املستدام ولن تشجع التنمية كام أن لدعم املانحني حدوده.
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وأشار التقرير إىل أن ضخ 1.6 مليار دوالر يف شكل معونات من أجل االستثامر العام قد تؤدي إىل 
ارتفاع الناتج املحيل اإلجاميل بنحو 1% يف حالة استمرار سياسة اإلغالق والحصار إال أن نفس املبلغ 
الرفع  العام يف حالة  بنسبة 14% وخلق 80,000 وظيفة يف  الناتج اإلجاميل  أن يؤدي إىل منو  يكن 

الكامل للحصار.

واألونكتاد مكلفة مبساعدة الشعب الفلسطيني للتخفيف من وطأة الظروف االقتصادية العصيبة 
وخلق الظروف املفضية إىل إقامة دولة ذات سيادة وقابلة للحياة.

وثيقة رقم 200:

واستئناف  السالم،  عملية  حول  واشنطن  يف  نتنياهو  بنيامني  كلمة 
املفاوضات200

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(

1 أيلول/ سبتمب 2010

كلمة رئيس الوزراء بنيامني نتانياهو قبيل بدء مأدبة العشاء بحضور الرئيس األمرييك باراك أوباما 
ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس املرصي حسني مبارك والعاهل األردين عبد الله 

الثاين يف البيت األبيض بواشنطن:

أيها السيد الرئيس ]األمرييك[ ومعايل الحضور الكرام، السالم عليكم ]لقد قال رئيس الوزراء هذه 
العبارة باللغات الثالث العبية والعربية واإلنجليزية[،

بني  الدائم  السالم  لتحقيق  املشرتك  مسعانا  إلطالق  اليوم  هنا  الحضور  رسوري  دواعي  ملن  إنه 
اإلرسائيليني والفلسطينيني.

أودّ تقديم الشكر لك، أيها الرئيس أوباما، لسعيك دون كلل الستئناف هذا املجهود نحو السالم. 
كام أرجو أن أشكر وزيرة الخارجية هيالري كلينتون والسيناتور ميتشل ]املبعوث األمرييك إىل الرشق 
األوسط[ والكثري من أعضاء إدارة أوباما وكذلك توين بلري ]موفد الرباعية الدولية يف الرشق األوسط[ 
أرجو  أنني  كام  اليوم.  هنا  معاً  والفلسطينيني  اإلرسائيليني  لجمع  األنفس  بشق  عملوا جميعاً  الذين 
واألمن  السالم  لدفع  املغزى  وذي  املخلص  لدعمهام  الله  عبد  وامللك  مبارك  للرئيس  الشكر  تقديم 

واالستقرار يف منطقتنا. إنني أقدر غاية التقدير حضورهام هنا اليوم.

كنت قد بدأت كالمي بالكلمة العبية “شالوم” التي تعني “السالم”. إن غايتنا ما هي إال تحقيق 
“الشالوم”. إن غايتنا هي بناء السالم اآلمن والدائم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني. إننا ال نبحث عن 
مجرد تحقيق فرتات من الراحة بني الحروب أو املوجات اإلرهابية بل نسعى وراء السالم الذي سينهي 
النزاع بيننا متاماً. إننا نسعى وراء السالم الذي يستمر ألجيال مبعنى جيلنا وجيل أطفالنا والجيل الذي 

يليه. هذا هو السالم الذي ترغب فيه وتتطلع إليه جميع شعوبنا وهو السالم الذي تستحقه.


