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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(
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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.
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أن  علينا  يتحتم  والفلسطينيني.  اإلرسائيليني  بني  أي  الشعبني  بني  السالم  يعني  الدائم  السالم  إن 
نتعلم كيفية التعايش والتجاُور. غري أن أي سالم إمنا يبدأ مع الزعامء.

أيها الرئيس عباس ]رئيس السلطة الفلسطينية[، إنك رشييك يف السالم. ومن الواجب علينا – مبعاونة 
ليس  اليهودي  الشعب  إن  بداية جديدة.  ومننحهام  شعبْينا  بني  املؤمل  النزاع  ننهي  أن   – أصدقائنا 
غريباً عن وطن أسالفه وأرض أجداده لكننا ندرك حقيقة وجود شعب آخر يشاركنا هذه األرض. 
وأمن  بسالم  العيش  الشعبنْي من  كال  تأريخي يّكن  بحثاً عن حل وسط  اليوم  هنا  إىل  لقد جئت 

وكرامة.

كنت قد ترافعت من أجل إرسائيل طيلة حيايت لكنني مل آِت إىل هنا اليوم لطرح الحجج بل جئت 
من أجل صنع السالم. مل آتِ إىل هنا للمشاركة يف “لعبة تبادل االتهامات” التي يخرس من يفوز بها 
أيضاً، حيث يخرس الجميع يف حال غياب السالم، بل جئت لتحقيق السالم الذي سيعود علينا جميعاً 
بالفائدة املستدامة. إنني مل آِت إىل هنا بحثاً عن مبرات أو لغرض تقديها بل جئت بحثاً عن الحلول. 

وأعرف تأريخ نزاعنا والتضحيات التي ُقدمت خالله.

إنني أعي األمل الذي انتاب عائالت كثرية للغاية كونها قد فقدت أعّز أحّبتها. وقد ُقتل أمس أربعة 
من اإلرسائيليني وبينهم امرأة حامل وكذلك امرأة أخرى وهي أم لستة أوالد بصورة عنيفة عىل أيدي 
تعاىل عن  الله  بحمد  يسفر  مل  آخر  إرهايب  اعتداء  إال  ليس  ساعتنْي  قبل  وقع  كام  إرهابيني وحوش. 
سقوط قتىل. إنني لن أسمح لإلرهابيني بأن يعرتضوا طريقنا نحو السالم لكن هذه األحداث تؤكد مرة 

أخرى وجوب أن يرتكز السالم عىل األمن.

إنني مستعد للسري عىل درب السالم كونني أعلم مغزى السالم بالنسبة ألوالدنا وأحفادنا. أعلم 
بأن السالم سيبرّش بانطالقة جديدة قد تفسح املجال أمام فرص منقطعة النظري بالنسبة لإلرسائيليني 
العامل  والفلسطينيني وجميع شعوب منطقتنا وما يتعداها حيث أعتقد بأن هذا السالم سيؤثر عىل 
الفلسطينيتني ويف ربوع  الله وجنني  الهدوء يف مدينَتيْ رام  إنني أشاهد ما أحدثته فرتة من  أجمع. 
الضفة الغربية من طفرة اقتصادية. إن السالم الحقيقي قد يجعل هذه الطفرة عهداً مستداماً من 

التقدم واألمل.

إذا عملنا معاً فإننا سنستطيع االستفادة من الفوائد الجمة التي يتحىّل بها موقعنا املميز تحت 
الشمس. إننا نشكل نقطة التقاطع بني ثالث قاّرات وملتقى للتأريخ واملستقبل عىل حد سواء. ويكن 
مجاالت  يف  استثنائية  فرص  إليجاد  شعبْينا  ومواهب  ومناخنا  وثقافتنا  وتأريخنا  جغرافيتنا  توظيف 
السياحة والتجارة والصناعة والطاقة واملياه وغريها كثرياً. غري أن السالم يجب أن يكون محمياً من 
إننا نريد أن  الغربية؛  الصواريخ عىل أجواء الضفة  أبراج السكن وليس  إننا نريد أن تهيمن  أعدائه. 

تنساب طرقات الضفة الغربية أمام التجارة وليس أمام اإلرهابيني.

إن هذا األمر ليس نظرياً بالنسبة لشعبنا. لقد خرجنا من لبنان لنواجه اإلرهاب ثم خرجنا من 
غزة لنواجه اإلرهاب مرة أخرى. إننا نريد أن نضمن عدم تحول املنطقة التي سوف نتنازل عنها إىل 
جاز يل  ما  إذا   – يستهدف  مثلام  إرسائيل  قلب  يستهدف  إيرانية  برعاية  ثالث  مسلح  إرهايب  جيب 

التنويه – كل من يجلس عىل هذا املنب.
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اختبار  صمود  تستطيع  التي  األمنية  التدابري  عنه،  للدفاع  القابل،  السالم  يقتيض  السبب  ولهذا 
كبرية  سواء  كثرية  تحديات  هناك  تكون  بحيث  حتاًم  ستواجهنا  التي  التحديات  من  والعديد  الزمن 
أو صغرية. دعونا ال نصل إىل طريق مسدود بسبب أي خالف بيننا؛ دعونا نحشد شجاعتنا وأفكارنا 

وقراراتنا بهدف التعامل مع القرارات التأريخية التي تنتظرنا.

التي ال  األمور  املشككني هم من  إن  ]األمرييك[،  الرئيس  السيد  أيها  املشككني.  الكثري من  هناك 
نقص فيها وهو ما أصبحت تألفه مثلام يألفه أي منا كونه يحتل موقع القيادة. مثة بالفعل الكثري من 
املشككني وأفرتض وجود الكثري من املبرات للتشكيك، غري أنه ما من شك عندي بأن تحقيق السالم 

لهو أمر ممكن.

من  آالف  قبل  املستقبل.  تغيري  وسعنا  يف  لكن  املايض  محو  علينا  يستحيل  عباس،  الرئيس  أيها 
إشعيا  اليهودي  النبي  حالياً  والفلسطينيون  اإلرسائيليون  يقيم  حيث  التالل  هذه  يف  تنبأ   – السنني 
وأنبياء آخرون من أبناء شعبي مبستقبل من السالم الدائم للبرشية جمعاء. نرجو أن يكون هذا اليوم 

خطوة محظوظة يف مجهودنا املشرتك لتحقيق هذه الرؤية القدية بشأن املستقبل األفضل.

وثيقة رقم 201:

كلمة باراك أوباما يف واشنطن حول عملية السالم، واستئناف املفاوضات201
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طاب وقتكم جميعاً.

عندما تولّيت منصب الرئاسة، أعلنت أن أمريكا صديقة كل دولة وكل شخص ينشد مستقباًل من 
ورصحت  املستقبل.  ذلك  أجل  من  السعي  لتقود  مستعدة  املتحدة  الواليات  وأن  والكرامة،  السالم 
دائم بني  السعي من أجل سالم  بفاعلية ونشاط يف  أن نشارك  بأن سياستنا هي  بداية حكومتي  يف 
إرسائيل والفلسطينيني ومن أجل السالم الشامل بني إرسائيل وكل جريانها العرب. ودعاًم لقيادة وزيرة 
خارجيتي املتميزة هيالري كلينتون عينُت مبعوثاً خاصاً هو أحد أبرع رجال الدولة يف بلدنا السناتور 

السابق جورج متشل يك يوّجه جهودنا.

وكام أعلنت مراراً، إن هدفنا هو التوصل إىل حل الدولتني الذي ينهي النزاع ويكفل حقوق وأمن 
اإلرسائيليني والفلسطينيني عىل السواء. وإننا رغم التحديات الحتمية مل نرتدد أبداً يف سعينا وراء هذا 
الهدف. وقد اجتمعت برئيس الوزراء بنيامني نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يف 

مناسبات عديدة. وبينها قامت الوزيرة كلينتون والسناتور متشل بزيارات ال تعد إىل املنطقة.

وقد اتخذ كل من الحكومة اإلرسائيلية والسلطة الفلسطينية خالل السنة املاضية خطوات هامة 
من  جوالت  عدة  يف  متشل  السناتور  من  وبدعم  والفلسطينيون  اإلرسائيليون  وانخرط  الثقة.  لبناء 
املحادثات املقّربة حتى يف غمرة الظروف الصعبة. ولكننا أوضحنا دوماً أن السبيل الوحيد املؤدي إىل 

السالم الدائم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني هو املحادثات املبارشة بني اإلرسائيليني والفلسطينيني.

وغداً، وبعد ما يقرب من السنتني، سنعيد إطالق تلك املحادثات املبارشة من جديد.


