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وثيقة رقم 224:

استمرار  حول  ميتشل  وجورج  عريقات  لصائب  مشرتك  صحفي  مؤمتر 
املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية224

30 أيلول/ سبتمب 2010

قال رئيس دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات: “نحن لسنا 

الحكومة  واستمرارها هي  املفاوضات  مفاتيح هذه  يلك  ومن  واستمرارها،  املبارشة  املحادثات  ضد 

اإلرسائيلية”.

وأضاف يف مؤمتر صحفي مشرتك مع املبعوث األمرييك لعملية السالم يف الرشق األوسط السناتور 

جورج ميتشل، بعيد لقائه مع الرئيس محمود عباس، يف مقر الرئاسة يف مدينة رام الله، اليوم، “طالبنا 

الحكومة اإلرسائيلية مراراً وتكراراً بوقف النشاطات االستيطانية مبا فيها النمو الطبيعي إلعطاء عملية 

السالم الفرصة التي تستحق”.

وأكد أن موقف الرئيس محمود عباس معروف وعب عنه يف رسائل خطية للرئيس أوباما ولالتحاد 

األوريب وروسيا واألمم املتحدة، وكان واضحاً يف خطابه يف الجمعية العامة لألمم املتحدة.

من جهود يف هذا  أوباما  الرئيس  إدارة  به  تقوم  ما  عالياً  ونثمن  للسالم  نسعى  “نحن  وأضاف: 

ما  بتحقيق  إرسائيل  إلزام  من  الدويل  واملجتمع  األمريكية  اإلدارة  تتمكن  أن  أمله  عن  معرباً  املجال، 

عليها من التزامات خاصة يف مجال وقف النشاطات االستيطانية حتى تعطى عملية السالم الفرصة 

التي تستحق”.

ووصف عريقات لقاء الرئيس باملبعوث األمرييك باملعمق، مؤكداً أن املحادثات مع الجانب األمرييك 

مستمرة.

األخري  يعقد  أن  بعد  الجمعة  يوم غد  ميتشل ستستكمل  السناتور  املحادثات مع  أن  إىل  ولفت 

لقاءاته مع الجانب اإلرسائييل الليلة وغداً.

يبقى  األوسط  الرشق  يف  الدائم  للحل  أوباما  الرئيس  “رؤية  إن  ميتشل،  السيناتور  قال  بدوره، 

هدفنا األول، وهذا يعني أن يصل الطرفان الفلسطيني واإلرسائييل إىل اتفاق عىل قاعدة حل الدولتني، 

تعيشان بسالم وازدهار جنباً إىل جنب”.

يف  طبيعية  عالقات  وبناء  اتفاق  إىل  وإرسائيل  ولبنان  سوريا  توصل  يعني  أيضاً  “هذا  وأضاف: 

املنطقة”.

وتابع: “ندرك أن هنالك عقبات كثرية أمام عملية السالم من بينها بعض من يريد لعملية السالم 

أن تفشل، بل ويقوم باستخدام العنف ملنعها من النجاح”.

وقال: “نحن مرصون يف االستمرار إليجاد قاعدة مشرتكة بني األطراف من أجل استمرار املفاوضات 

املبارشة بطريقة نتمنى أن توصل إىل اتفاق”.
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ولشعوب  املتحدة  وللواليات  واإلرسائييل،  الفلسطيني  للشعبني  مهم  بأنه  نعتقد  “نحن  وأضاف: 
العامل أن يتم حل هذا النزاع، وأن السالم واالزدهار وحكم الذات والكرامة تكون متوفرة للجميع يف 

املنطقة”.

وثيقة رقم 225:

الدويل، يف جامعة  املؤمتر  فيليبو جراندي يف  العام لألونروا  املفوض  كلمة 
بريزيت، حول تأثريات الحصار عىل سكان قطاع غزة225 ]مقتطفات[ 

1 ترشين األول/ أكتوبر 2010

أشكرك سيدي الرئيس عىل مالحظاتك الدافئة؛ كام وأشكر أيضاً جامعة بريزيت، ومعهد إبراهيم 
أبو لغد للدراسات الدولية والبوفيسور هيكوك عىل دعوتهم لألونروا بتقديم الكلمة االفتتاحية يف 

هذا املؤمتر الدويل الهام. ).....( 

إن غزة لديها طابعها املتميز، وهو طابع تشكل من سنوات عديدة يف عيون الرصاع. ويف الوقت 
الفلسطيني. ويف  للشعب  بعد  تتحقق  مل  التي  والتطلعات  املعاناة  تجسد  أصبحت غزة  فقد  نفسه، 
الوقت الذي تكرست فيه أزمة بعد أخرى حول غزة، فإن صورتها كمكان بائس وخطري قد تعززت إىل 
درجة أن العديدين يتبنون، بوعي أو بدون وعي، الخطاب الفج والذي يسعى لتبير استبعاد غزة 
بوصفها مكاناً دون متناول الخالص والحل. وكام يصف عنوان مؤمترنا هذا، فإن غزة وسكانها بالنسبة 

لكثري من بلدان العامل تعيش بشكل كبري “عىل الهامش”.

والوضع الحايل يتناسب مع القالب الذهني املفروض. إن التخفيف األخري الذي طرأ عىل القيود 
الفوائد لسكان غزة،  به وجلب بعض  مرحباً  يعد تطوراً  االستهالكية  البضائع  استرياد  املفروضة عىل 
درجة  إىل  يصل  ال  وأنه  القطاعات  ببعض  محدود  الرسمي  االقتصاد  تعزيز  يف  دوره  أن  ولو  حتى 
بشأن  الثاين 2005  املوقعة يف ترشين  االتفاقية  عليها يف  املنصوص  البضائع واألشخاص  تدفق  حرية 
العزلة.  من  قاسية  ظروف  من  يعانون  يزالون  ال  الفلسطينيني  معظم  إن  والتحرك.  الحركة  حرية 
والقليل منهم، إن كان يوجد أحداً منهم باألساس، قادرون عىل تجنب آثار الخدمات العامة املشلولة 
هناك  أن  البديهي  من  إنه  النزاع.  جراء  والنفسية  الجسدية  والتهديدات  املنهار  الرسمي  واالقتصاد 
إىل  إضافة  الغربية  الضفة  عىل  العامل، وتحديداً  لفتح غزة عىل  وأكرث جرأة  إضافية  حاجة إلجراءات 
إحياء  إعادة  عىل  فيه  العمل  يتم  الذي  الوقت  يف  وذلك  فلسطينية  دولة  لتشكيل  الرشقية  القدس 

اقتصادها ووضع سكانها عىل طريق االنتعاش.

ويعد إغالق حدود غزة السبب املبارش وراء الفقر املسترشي؛ فمع وجود ما يزيد عن 60% من 
الغزيني يعيشون دون مستوى خط الفقر، وحوايل 40% منهم عاطلون عن العمل ومثانني باملئة منهم 
يعتمدون عىل املساعدات الغذائية. ومع ذلك فأنتم تعلمون أن اإلحصائيات ال تروي القصة الكاملة 

لشعب تبدو أحالمه وآماله قد تأجلت لوقت آخر.

إننا يف األونروا نرى آثار مأساة غزة عن كثب. ففي الشهر املايض فحسب كان قياسنا ملعدل الفقر 
املدقع يتجاوز 30% بني الطالب يف أكرث من 100 مدرسة من مدارسنا التي يبلغ عددها 221 مدرسة. 


