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  تنفيذي موجز    
ــة تناولــت   ــشأن الدراســية احللق ــدمي ب ــساعدة تق ــشعب إىل امل ــسطيين ال ــذا الفل ــام ه  الع
 واسـتعرض  .غـزة  وقطـاع  الغربية الضفة يف اإلسرائيلي لالحتالل واإلنسانية االقتصادية التبعات

 كيلـومتر،  ٧٠٠ طولـه  يبلـغ  الـذي  الفـصل  وجدار املستوطنات، أن تبني دامغة أدلة املشاركون
 املـوارد  إىل الوصـول  إمكانيـة  وتقييد األراضي، ومصادرة والتدمري، القسري التهجري وعمليات
 وتقييـد  الـشرقية،  القدس يف ذلك يف مبا الغربية، الضفة يف الفلسطينيني حركة وعرقلة الطبيعية،
 مـن  الفلـسطينيني  حرمـان  يف تـسببت  غـزة،  علـى  املفـروض  واحلصار امليت، البحر إىل الوصول
 التكلفــة قــدرت ،٢٠١٠ عــام ويف .علــيهم النمــو فــرص تفويــت ويف كــبرية دخــل مــصادر
 هائلـة  نـسبة  يعـادل  مـا  أو دوالر، باليـني  ٧ بنحـو  الفلسطيين االقتصاد على لالحتالل اإلمجالية
  .املقّدر الفلسطيين اإلمجايل احمللي الناتج جمموع من املائة يف ٨٤,٩ قدرها

 تلحقهـا  اليت واالقتصادية االجتماعية األضرار هذه توثيق أمهية على املشاركون وشدد  
 أخـرى  تكـاليف  حـساب  ضـرورة  إىل مـشريين  الفلـسطيين،  بالشعب باالحتالل القائمة السلطة
 احملتلــة األراضــي اســتخدام وتكلفــة الفلــسطينيني، علــى املفروضــة لغرامــاتا تكلفــة مثــل أيــضا

 التــدهور وتكلفــة اإلســرائيلية، الــسجون يف الفلــسطينيني املعــتقلني عــن والتعــويض واســتغالهلا،
 بعــض  أكــد فقــد هــام،  كليهمــا احلقــوق ورّد التعــويض أن علــى  اجلميــع اتفــق وإذ .البيئــي

 علـى  أصـحاهبا  إىل إعادهتـا  مـن  بـد  ال األرض ألن ساسـي أ أمـر  احلقـوق  رد أن علـى  املشاركني
 آخـرون  وذهـب  .الحقـة  مرحلـة  يف التعويـضات  مبسألة االهتمام ميكن حني يف األولوية، سبيل
 عليهـا،  احلـصول  وطلـب  التعويـضات  تقيـيم  أجـل  من االحتالل انتهاء حني إىل االنتظار أن إىل

 عنـد  اإلسـرائيلي،  واجملتمـع  اإلسـرائيلية  احلكومـة  تـدرك  أن جيـب  وأنه عكسية نتائج له ستكون
  .تبعات عليها تترتب تصرفاهتما أن الفلسطينيني، السكان إزاء السياسات وضع

 مــن للتخفيــف جهــود مــن الدوليــة نميــةوالت املعونــة وكــاالت تبذلــه مــا مناقــشة وعنــد  
 املعونـة  إن اءاخلـرب  وقـال  .والتنميـة  االحـتالل  بني اجلمع إىل سبيل ال أنه ذُكر االحتالل، تبعات

 عادلـة،  سـلمية  تـسوية  عـن  البحـث  جمـال  يف واضـحة  سياسـية  خبطـة  تقترن مل ما نفعا ديجت لن
 فقـط  التركيـز  هلـم  ينبغـي  ال املـاحنني  أن املـشاركون  وذكـر  .الـدويل  القـانون  أسـاس  علـى  قائمة
 تكــاليف مــن األكــرب اجلــزء دفــع يف واالســتمرار املعونــة، لتــوفري والفنيــة التنفيذيــة املــسائل علــى

 الـسياسية  املـسألة  ومعاجلـة  مواجهـة  هلـم  ينبغـي  ولكـن  .باالحتالل القائمة السلطة إىل االحتالل
 يف تنفـذ  الـيت  واملـدمرة  املـشروعة  غري للسياسات للتصدي السبل أفضل حبث يف املتمثلة الصعبة
 املـاحنني  قبـل  من حاليا املعتمدة السياسات يف النظر إعادة من بد وال .احملتلة الفلسطينية األرض
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 مـن  الفلـسطيين  للـشعب  املـساعدة  وتقـدمي  واإلمنائيـة  الـسياسية  املـستلزمات  بـني  اجلمع يتم حىت
  .املستقلة دولته إقامة أجل

 تعـين  دوالر باليـني  ٧ بــ  املقـدرة  لالحتالل السنوية التكلفة أنّ إىل املشاركون وخلُص  
 علـى  ليعـّول  الكافيـة  املاليـة  ملـوارد ا االحـتالل،  انتـهى  إذا الفلـسطيين،  الـشعب  لدى سيكون أنه
 .قويــة مؤســسات ومتتلــك البقــاء مقومــات هلــا تتــوفر دولــة إطــار يف بنفــسه شــؤونه ويــدير ذاتــه
ــضمان أخــرى وســائل عــن البحــث إطــار ويف ــدرة ل ــة ق ــسطني دول ــدة فل ــى العتي ــصمود عل  ال

 وغـزة،  لغربيـة ا الـضفة  بـني  ثابتـة  صـلة  إقامـة  أمهيـة  علـى  املـشاركون  شدد واجتماعيا، اقتصاديا
ــة ــق وإزال ــة، احلركــة وجــه مــن العوائ ــادة التجاري ــصاد إنعــاش وإع ــشرقية والقــدس غــزة اقت  ال
 يف جديـد  مـن  الفلـسطيين  االقتـصاد  إدمـاج  عـن  فـضال  الوطين، لالقتصاد األوسع الدائرة ضمن
  .املنطقة اقتصاد

  
  مقدمة  - أوال  

 الدراسـية  املتحـدة  األمـم  حلقـة  ٢٠١٢ فربايـر /شـباط  ٧ و ٦ يومي القاهرة يف ُعقدت  - ١
 الـشعب  مبمارسـة  املعنيـة  اللجنـة  برعايـة  وذلـك  الفلـسطيين،  الـشعب  إىل املـساعدة  بتقدمي بشأن

 ألحكـام  ووفقـا  ،)“اللجنـة ” بــ  يلـي  فيمـا  إليهـا  املشار( للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين
 .٢٠١١ وفمربنــ/الثــاين تــشرين ٣٠ يف الــصادرين ٦٦/١٥ و ٦٦/١٤ العامــة اجلمعيــة قــراري
 لـألرض  اإلسـرائيلي  االحـتالل  السـتمرار  االقتـصادية  التكلفـة ” الدراسية احللقة موضوع وكان

  .“هاآثار من التخفيف إىل الرامية والدولية واإلقليمية احمللية اجلهود الفلسطينية؛
ــة ومثــل  - ٢ ــالو الــسالم عبــد يــضم وفــد الدراســية احللقــة يف اللجن  رئــيس ،)الــسنغال( دي

 منــصور  وريــاض  ،)كوبــا ( موســكريا  يسنــوني  وبيــدرو  ؛)أفغانــستان ( تــنني  وظــاهر  اللجنــة؛ 
  .ختامية وجلسة عامة جلسات وثالث افتتاحية جلسة الدراسية احللقة ومشلت ).فلسطني(
 باعتبـاره  اإلسـرائيلي  االحـتالل ” :التاليـة  األساسـية  املواضـيع  العامة اجللسات وتناولت  - ٣
 ؛“غــزة وقطــاع الغربيــة الــضفة يف عيــةواالجتما االقتـصادية  نميــةالت حتقيــق أمــام الكــربى عقبـة ال
ــد” و  التحــضري مبــوازاة االحــتالل تكلفــة عــن التعــويض” و ؛“االحــتالل تكلفــة حجــم حتدي

  .“املستدامة والتنمية والسيادة لالستقالل
ــدمت  - ٤ ــة يف وقُـ ــية احللقـ ــروض الدراسـ ــن عـ ــبريا ١٤ مـ ــهم خـ ــرباء منـ ــسطينيون خـ  فلـ

 حكوميـة  منظمـات  ٥ و فلسطني وعن حكومة، ٥٢ عن ممثلون فيها شارك وقد .وإسرائيليون
   املــدين  اجملتمــع منظمــات  مــن منظمــة ١٨ و املتحــدة  األمــم هيئــات مــن  هيئــة ١٢ و دوليــة

  .الناس عامة من وأفراد خاصون وضيوف اإلعالم، وسائل من ٣١ و
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 )األول املرفـق  بـاره باعت طيـه  املـدرج ( الدراسـية  احللقة نتائج عن ةسالرئا موجز وصدر  - ٥
ــد ــرة بع ــزة فت ــن وجي ــام م ــة اختت ــا، احللق ــه االطــالع وميكــن أعماهل ــع يف علي ــروين املوق  اإللكت

ــشعبة ــوق لــ ــسطينيني، حقــ ــة الفلــ ــة التابعــ ــة لألمانــ ــم العامــ ــدة، لألمــ ــى املتحــ ــوان علــ  العنــ
www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm.  

  
  االفتتاحية اجللسة  - ثانيا  

 اخلارجيــة وزارة يف أول وكيــل ،اهللا فــتح أمحــد تــاله ببيــان الدراســية احللقــة افُتتحــت  - ٦
 الفلـسطيين  الـشعب  حلقـوق  الثابـت  حكومتـه  دعـم  جمـددا  أكـد  الـذي  العربيـة،  مصر جلمهورية
 إىل االنتبـاه  اسـترعى  وإذ .الوحـدة  اسـتعادة و االحـتالل  وإهنـاء  العـادل  الـسالم  حتقيق إىل اهلادفة
 العــريب، الــشعيب احلــراك مــن يتجــزأ ال جــزء اجلديــدة مــصر إن قــال األخــرية، املــصرية الثــورة
 أن أضـاف و .األساسـية  والقـيم  باملبـادئ  التقيـد  إىل دعوهتـا  يف الشعبية احلركات لسائر ومنوذج
 تقـيم  الـيت  األسس ووضعت اإلنسان، قحقو واحترام والتقدم للدميقراطية املسار رمست الثورة
 تتجـاوب  أنو الـتغري  هـذا  تعي أن جيب إسرائيل إن وقال .العامل دول ببقية عالقتها مصر عليها
 يف حـدث  الـذي  التحـول  مـع  تـام  بشكل التكيف األطراف مجيع وعلى .له تتصدى أن ال معه

  .التغيري هذا قبول أساس على والتصرف للمنطقة، السياسية اخلريطة
 يف املطــاف هنايــة يف املنطقــة يف التغــيري يــصب أن يف أملــه عــن اهللا فــتح الــسيد وأعــرب  - ٧

 ولـيس  االفتراضـات  أسـوأ  سـيناريو  هـو  البديل ألن املشروعة، وقضيته الفلسطيين الشعب صاحل
 علـى  إن قـال  هـذا،  االفتراضـات  أسـوأ  سـيناريو  جتنـب  أجل ومن .اختياره بلد أي مصلحة من

 مـن  فبـدال  .هنائيـة  تـسوية  إىل التوصـل  وهـو  أال العـام،  هذا حامسا قرارا يتخذ أن الدويل اجملتمع
 يف اجلهـود  هـذه  مجيع دمج من بد ال فردية، ومبادرات أطر يف الفرص وإضاعة اجلهود، تكرار
 هنـائي  حـل  إىل حمددة، نتيجة إىل يؤدي دويل مؤمتر أو اجتماع شكل يف خيرج شامل هنج إطار

 مـن  ال األخـرى،  األطـراف  مجيـع  بـه  وتقبـل  العربيـة  املنطقـة  شـعوب  تدعمه الفلسطيين للشعب
 متحـدثا  جديـد،  من اهللا فتح السيد وأكد .اجلميع مصلحة أجل من بل منها كل مصلحة أجل
 اسـتعادة  إن وقـال  الفلسطيين، للشعب احلركة دعم االحنياز، عدم حلركة املصرية الرئاسة باسم
  .األولويات من هي املشروعة حقوقه

 الــشرق يف الــسالم لعمليــة املتحــدة لألمــم اخلــاص املنــسق نائــب ،غــيالرد ماكــسويل  - ٨
 األرض يف اإلنــسانية للــشؤون املتحــدة األمــم ومنــسق املقــيم املتحــدة األمــم ومنــسق األوســط

ــسطينية ــة، الفل ــام األمــني ســمبا متحــدثا احملتل ــم الع ــان املتحــدة لألم ــون - كــي ب ــال :م  إن ق
 الوضـع  وإن هلـا،  التـصدي  جيـب  الفلـسطينيني  حيـاة  على اخلناق يقتض اليت االحتالل إجراءات
 املـستوطنات،  مـسألة  أن إىل وأشـار  .واملعاناة الرتاع استمرار إال يضمن وال مقبول غري الراهن

http://www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm�
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 بعـد  بـالطبع  هلـا  التفـاوض،  طريـق  عـن  حـل  إىل التوصـل  احتماالت وتعرقل مشروعة غري وهي
 واملــوارد األراضــي إىل الفلــسطيين الــشعب وصــول علــى مــشددة قيــودا وتفــرض اقتــصادي
 أخـرى  هائلـة  عقبـة  هـي  التنقـل  حريـة  علـى  املفروضـة  اإلسـرائيلية  القيـود  أن وأضاف .الطبيعية
  .اقتصاديا الصمود على الغربية الضفة يف الفلسطينيني قدرة أمام
 إغـالق  بـشأن  فورية إجراءات اختاذ إىل ذلك، إىل باإلضافة دعا، العام األمني إن وقال  - ٩

 للمعـابر  الكامـل  الفـتح  أن وأضـاف  ).٢٠٠٩( ١٨٦٠ األمـن  جملـس  قرار مع متشيا غزة قطاع
 وكفيــل غــزة يف االقتــصادي االنتعــاش لتحقيــق يــويح أمــر هــو البنــاء مــواد الســترياد الــشرعية
 عنــصر وهــي الــصادرات، وأمــا .إليهــا احلاجــة تــشتد الــيت اإلعمــار إعــادة أنــشطة تنفيــذ بإتاحــة
 التحـويالت  ذلـك  يف مبا واسع، نطاق على باستئنافها ُيسمح أن فينبغي اقتصاد، أي يف أساسي

 الكفيلـة  العامـة،  الـسياسة  يف التغـيريات  هـذه  مجيـع  أن إىل وأشـار  .وإسـرائيل  الغربيـة  الضفة إىل
 الواجبـة  املراعـاة  مع تنفيذها ميكن العاديني، غزة سكان من العديد حياة يف كبري فرق بإحداث

 الفلـسطينية،  للـسلطة  اهلـشة  املاليـة  احلالـة  إىل إشارة ويف .إلسرائيل املشروعة نيةاألم للمخاوف
ــال ــسيد إن ق ــان ال ــشدد ب  املــثري التقــدم تعــوق أن ميكــن املــستمر القــصور عمليــات أن علــى ي

 إىل ٢٠١٢ لعـام  تربعـاهتم  تقـدمي  إىل املـاحنني  ويـدعو  الفلـسطينية،  املؤسسات بناء يف لإلعجاب
  .ممكن وقت أسرع يف ةالفلسطيني السلطة
 بــدء ولــده الــذي الــزخم أن يف يأمــل يــزال ال العــام األمــني أن املتحــدث وأضــاف  - ١٠

 هنايــة يف ســيؤدي الفلــسطيين اإلســرائيلي الــرتاع طــريف بــني ٢٠١٢ عــام يف املباشــرة احملادثــات
 اتفـاق  وإىل واألمـن،  األراضـي  بـشأن  شاملة مقترحات إىل تستند جدية مفاوضات إىل املطاف
 ببنـاء  قامـت  الفلـسطينية  الـسلطة  أن وذكـر  .العام هناية قبل دولتني وجود أساس على حل على

 األوان أنو املـستقبل،  يف فلـسطينية  دولـة  وإقامـة  فاعلـة  دميقراطيـة  لنـشوء  الضرورية املؤسسات
 يف حامســة مــسامهة تقــدم أن ســرائيلإل ميكــن حيــث احملــرز، التقــدم هــذا مــن لالنطــالق نآ قــد

 .دولــتني إقامــة أجــل مــن حــل إىل بالتفــاوض للتوصــل الــسبيل ومتهيــد اإلجنــازات هــذه ترســيخ
 بـذل  وعلـى  اسـتفزازي،  عمـل  بـأي  القيـام  عـن  االمتنـاع  على الطرفني العام األمني حيث لذلك

 إهنــاء إىل يــؤدي ممــا النــهائي، بالوضــع املتعلقــة املــسائل مجيــع حــل أجــل مــن جهــدمها قــصارى
 جنـب  إىل جنبـا  تعـيش  البقـاء،  مبقومـات  تتمتع ودميقراطية مستقلة فلسطينية دولة وإقامة الرتاع
  .للدولتني عاصمة فيها القدس وتكون وأمان بسالم إسرائيل مع
 غــري حلقوقــه الفلــسطيين الــشعب مبمارســة املعنيــة اللجنــة رئــيس ،ديــالو الــسالم عبــد  - ١١

ــة ــا :للتـــصرف القابلـ ــيري إىل دعـ ــة” تغـ ــة حـــساب طريقـ ــل التكلفـ ــدة مقابـ ــا الفائـ  يتـــصل فيمـ
 الـصعيد  علـى  املعونـة  متلقـي  قائمة رأس على بارزة مكانة حتتل فلسطني إن وقال .“باالحتالل
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 حيـرم  طويلـة  لعقود ظل الذي اإلسرائيلي االحتالل نري حتت ترزح أهنا هو وحيد لسبب العاملي
 كـر وذ .والفـرص  واألسـواق  الطبيعيـة  واملـوارد  واالسـتثمارات  األرض مـن  الفلسطيين االقتصاد

 إنـه  حيـث  منـه  االسـتفادة  مـن  الفلـسطينيون  ُيمنـع  الغربيـة  الـضفة  مـن  املائة يف ٤٠ من أكثر أن
 نـسبة  الفصل جدار يبتلع أن املنتظر من وأن إسرائيلي؛ مستوطن مليون نصف احتياجات خيدم

 قـد  الـسكان  وطـرد  املـساكن  هـدم  عمليـات  وأن األراضـي؛  تلك من املائة يف ٩ قدرها إضافية
 بنــسبة ارتفــع قــد املــستوطنون يرتكبــها الــيت التخريــب وأعمــال اجلــرائم معــدل أنو تــضاعفت؛

 بنـاء  إعـادة  يعـوق  ممـا  احليويـة  ووارداهتـا  غـزة  صـادرات  متنع إسرائيل أن وأضاف .املائة يف ٤٠
 إنـه  وقـال  .القيـود  وفـرض  األراضـي  جتزئة آفة من تعاين الغربية الضفة وأن املنهار؛ غزة اقتصاد
 الــسالم بعمليــة تنــهض أن هلــا ُيتوقــع الــيت - الدوليــة املــساعدات ُتنفــق مــا لبــاغا لــذلك، نتيجــة
 وسـد  اإلنـسانية،  األزمـة  وطـأة  من التخفيف أجل من - لالستقالل الفلسطيين االقتصاد وهتيئ
  .االحتالل عن الناجم الضرر وإصالح امليزانية، ثغرات
 الفلـسطينيني  حركـة  يشل ئقاعا يشكل اهلش االقتصادي الوضع أن ديالو السيد وأكد  - ١٢
 جتـين  نفـسه،  الوقـت  ويف .االحـتالل  مـن  التحرر صعوبة من يزيد مما الدبلوماسية، الساحة على

 رخيـصة  وعمالـة  مكبلـة  سـوق  االسـتعماري  ملـشروعها  تتوفر حيث االحتالل مثار كل إسرائيل
ــة ومــوارد ــى .وأراض طبيعي ــرغم وعل ــن ال ــك، م ــف ذل ــرائيل تق ــأى يف إس ــن من ــالي ع  فالتك

 دواعــي مــن أن املتحــدث وأضــاف .املاحنــة واجلهــات الفلــسطينيون يتحملــها الــيت االقتــصادية
 املبــادرات وتــشكل .لــه للتــصدي وســعيها املــأزق خطــورة الفلــسطينية القيــادة إدراك التفــاؤل
 فيمـا  اخلارجيـة  املـساعدة  عـن  االسـتغناء  حنـو  خطـوة  احملليـة  اإليـرادات  زيادة إىل الرامية األخرية
  .بامليزانية يتعلق
 إن بــل للفلــسطينيني؛ املقدمــة اعدةاملــس أمهيــة تراجــع يعــين ال هــذا إن قــائال واســتطرد  - ١٣

 فهــو املطلــوب املــساعدة نــوع وأمــا .التنــامي يف ذلــك مــن النقــيض علــى آخــذة االحتياجــات
 مزامحتـه،  مـن  بـدال  اخلـاص  االسـتثمار  وحفـز  الـذات،  على االعتماد بتشجيع الكفيلة املساعدة

 .ةيويـ ح بأمهيـة  يتسم املاحنة اجلهات جانب من أكيدة التزامات قطع وإن .الفلسطينيني نيومتك
 تــدابري مفعــول وإبطــال تــام، بــشكل غــزة عــن احلــصار رفــع ضــرورة إىل ديــالو الــسيد وأشــار

 وينبغــي .االســتيطان أنــشطة جلميــع الكامــل الوقــف ذلــك يف مبــا الغربيــة، الــضفة يف االحــتالل
 حـث  نفـسه،  الوقـت  ويف .إسـرائيل  قبـل  من السياسي التالعب من فلسطينيةال اإليرادات محاية

ــات املتحــدث ــى املاحنــة اجله ــدم عل ــل ع ــا حتوي ــى اهتمامه ــسخاء االســتجابة وعل ــداء إىل ب  الن
 األمـم  وكالة عن الصادر الطوارئ نداء وإىل غيالرد، السيد أطلقه الذي ٢٠١٢ لعام اإلنساين
  ).أونروا( األدىن الشرق يف الفلسطينيني الالجئني وتشغيل إلغاثة املتحدة
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 بالنيابـة  متحـدثا  الفلـسطينية،  للسلطة اإلدارية والتنمية التخطيط وزير ،اجلرباوي علي  - ١٤
 االقتـصادية  التكـاليف  حـساب  إمكانية عن تساءل :عباس حممود الفلسطينية السلطة رئيس عن

 اإلنـسانية  للمحنـة  االقتصادية فةالتكل حساب إمكانية وعن منها؛ شعبها مانرحب أمة الغتصاب
 يعـيش  فلـسطينيا  مواطنـا  وباعتبـاره  .سـنة  ٤٤ منذ االحتالل حتت يرزحون ضحايا يعيشها اليت
 إنـه  وقـال  .التكلفـة  هـذه  حـساب  كيفيـة  عـن  تـساءل  عـشرة،  الثالثـة  سن منذ االحتالل ظل يف

 االقتــصادية فـة التكل تتجــاوز املـسألة  ولكــن احلـسابات،  هــذه إجـراء  فلــسطيين كـل  علــى يـتعني 
  .األخرى التكاليف ومجيع
 يكتفـي  أن ال احلـق  هـذا  ميـارس  أن الـدويل  اجملتمـع  علـى  أن اجلربـاوي  الـسيد  وأضاف  - ١٥

 اسـتمرار  أن إىل وأشـار  .االحـتالل  إلهنـاء  فعلية خطوات اختاذ عليه وجيب عنه؛ احلديث مبجرد
 العـامل  علـى  ويـتعني  .وخمجـل  مؤسـف  أمـر  والعـشرين  احلادي القرن بداية يف واالحتالل اهليمنة
 لــتمكني الــسرعة وجــه علــى بإهنائــه الكفيلــة والوســائل الــسبل ومناقــشة لالحــتالل حــد وضــع
 حبريـة  العـيش  أي - والطبيعية والسياسية اإلنسانية حقوقه أبسط ممارسة من الفلسطيين الشعب
  .سيادة وذات مستقلة دولة يف وكرامة

 شـهدها  اليت الرئيسية التطورات كلمته يف جلرباويا السيد خلص ذلك، إىل وباإلضافة  - ١٦
 .قولـه  حـد  علـى  القادمـة،  للـسنوات  املنطقـة  سياسـة  سـتحدد  والـيت  املاضـية  الـسنة  العريب العامل

 علــى احلــصول أجــل مــن املاضــي العــام يف الفلــسطينيون اختــذها الــيت اخلطــوات عــن وحتــدث
ــة عــضوية  إىل تتــرجم مل األســف، مــع اخلطــوات، تلــك أن وأضــاف املتحــدة، األمــم يف كامل
 بــصفة واالعتــراف .فلــسطني دولــة علــى املتحــدة لألمــم التــابع األمــن جملــس قبــل مــن مــصادقة
 معـني  مـستوى  إىل حىت حيتاج ال االحتالل وإهناء فنية، ال سياسية عملية األساس يف هو الدولة
 تـرك  يف نيـة  اللاالحـت  قـوات  لـدى  تكـن  مل ما نتيجة إىل تؤدي لن املساعي أن إال التطور؛ من

 رمـزي؛  عمـل  جمـرد  الفلسطينية بالدولة االعتراف ليس نفسه، الوقت ويف .جمراها تأخذ األمور
 مـن  جـزءا  تـشكل  الـيت  الـدويل  والقـانون  اإلنـسان  حقـوق  انتـهاكات  مجيـع  ُينهي أن شأنه فمن

 وخلُـــص .والقـــدس وغـــزة الغربيـــة الـــضفة يف ذلـــك يف مبـــا احملتلـــة، األرض يف اليوميـــة احليـــاة
 دولـتني،  وجـود  علـى  قـائم  حـل  عـن  البحـث  يف جـادا  اجلميـع  كان إذا أنه إىل اجلرباوي السيد
 شـكل  هـو  الوضـع  هـذا  إن .وجـيم  وبـاء  ألـف  املناطق إىل الفلسطينية األراضي جتزئة إهناء جيب
 هـي  مـا  الفلـسطينيون  األطفـال  يعـرف  أن قـط  ينبغـي  وال العنـصري؛  الفصل أشكال من جديد
  .فلسطني دولة فقط يعرفوا أن بل وجيم، وباء ألف املناطق
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 لتحقيق الالزمة األساسية العناصر عن فلسطني ممثل حتدث ذلك، تلت اليت املناقشة ويف  - ١٧
 النــاس حركــة وحريـة  الطبيعيــة، مبــواردهم الكامـل  الفلــسطينيني حتكّــم ومنـها  االقتــصادي، النمـو 
 .لالسـتثمار  املالئـم  املنـاخ  بتـوفري  كفيل ذلك أن وذكر .والصادرات الواردات سيما وال والسلع
 .مـستدامة  واقتـصادية  اجتماعية تنمية أي لتحقيق أيضا ضروري السياسي االستقرار أن وأضاف
  .الفلسطيين للشعب تعود وأراض مائية موارد يستخدمون املستوطنني أن إىل وأشار
 يتوانـوا  أال ينبغـي  األمـن،  جملـس  أعـضاء  سيما وال الدويل، اجملتمع إن قال :تركيا ممثل  - ١٨
 املفاوضــات بــأن اعتقــاده عــن وأعــرب .فلــسطينية دولــة إقامــة إىل املــشروعة الــدعوة تأييــد عــن

ــتم أن ينبغــي الفلــسطينية اإلســرائيلية  الوقــت يف كــذلك لــيس واألمــر - املــساواة قــدم علــى ت
ــراهن ــا - الـ ــم ودعـ ــدة األمـ ــطالع إىل املتحـ ــدور االضـ ــم بـ ــصحيح يف حاسـ ــذا تـ ــع هـ  الوضـ

 الدولـة  ملؤسـسات  الـدعم  تقـدمي  مواصلة األثناء، هذه يف الضروري، من إن وقال .توازنامل غري
 الــسلطة رئــيس علــى أثــىن كمــا .اجملــال هــذا يف تركيــا جهــود بإجيــاز واســتعرض الفلــسطينية،
  .الوطنية املصاحلة سبيل يف املبذولة جلهودمها محاس وقيادة عباس حممود الفلسطينية

 أهنـا  إال املتحدة، األمم من بقرار أُنشئت إسرائيل بأن العربية لدولا جامعة ممثل وذكّر  - ١٩
 تنفيـذ  علـى  حثهـا  مـسؤولية  الـدويل  اجملتمـع  علـى  تقـع  وبالتـايل،  .املنظمـة  هذه قرارات حتترم ال

ــرارات ــصلة ذات القـ ــع الـ ــد ووضـ ــة حـ ــدم حللقـ ــ اهلـ ــة دمريوالتـ ــار .املفرغـ ــضا وأشـ  أن إىل أيـ
  .باهظة بأسعار اإلسرائيليني من والكهرباء اءامل شراء إىل مضطرون الفلسطينيني

 إن وقــال .يطـاق  ال الـذي  واإلنـساين  االقتـصادي  املـأزق  علـى  شـدد  :إندونيـسيا  ممثـل   - ٢٠
 املستـشفيات  تزال ال حيث غزة، يف الالزمة الشاملة اإلعمار إعادة املستحيل من جيعل احلصار

ــشركات ــدارس وال ــصل جــدار وإن .أنقاضــا وامل ــزء الف ــن ج ــاتال م ــة عقب ــيت املادي ــضعها ال  ت
 يف ســيما وال تــصاريح، علــى للحــصول املفروضــة املعقــدة الــشروط حــال هــي كمــا إســرائيل،
 يف اإلنــساين الوضــع بزيــادة تكتــف مل جمتمعــةً، التطــورات، وهــذه .وحميطهــا الــشرقية القــدس
 شــركات اســتمرت وقــد .أشــكاله بــأعمق البــؤس بــذور زرعــت إهنــا بــل ســوءا، احملتلــة األرض

 .األمــل وخيبــة البطالــة تفــاقم إىل يــؤدي ممــا ســريعة، بــوترية أبواهبــا إغــالق يف اخلــاص لقطــاعا
 الدولـة،  بنـاء  إلعـادة  التـارخيي  برنـاجمهم  تنفيـذ  الفلـسطينيون  واصل ذلك، كل من الرغم وعلى
  .بشدة فيه عليهم الثناء ينبغي أمر وهو
 الدوليـة  القواعـد  انتهاك يف رائيلإس استمرار إىل أشار :اإلسالمي التعاون منظمة ممثل  - ٢١

 مواصـلة  خـالل  مـن  دولـتني  وجود أساس على قائم حل حتقيق إىل الرامية اجلهود مجيع وعرقلة
 وعزهلـا  القدس هتويد وحتاول املقدسة املواقع هتاجم االحتالل قوات إن وقال .املستوطنات بناء
 احلـصار  لرفـع  إسـرائيل  علـى  لـضغط ا إىل الدويل اجملتمع املتحدث ودعا .احملتلة األرض بقية عن
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 ملــساعدة املاحنــة اجلهــات وعلــى الطبيــة، واملــستلزمات البنــاء مــواد مبــرور والــسماح غــزة عــن
 اجملتمـع  وعلـى  مضى، وقت أي من إحلاحا أكثر أصبح قد الوضع أن وأضاف .احملاصر القطاع
 احلـل  غيـاب  إن القـائ  وخـتم  .ودائـم  عـادل  حل إجياد عن املباشرة املسؤولية يتحمل أن الدويل
  .للخطر الدوليني واألمن السلم ويعرض املنطقة يف االستقرار زعزعة إىل سيؤدي

  
  العامة اجللسات  - اثالث  
  األوىل العامة اجللسة  - ألف  

 واالقتـصادية  االجتماعية التنمية حتقيق أمام الكربى العقبة باعتباره سرائيليإلا االحتالل    
  غزة وقطاع الغربية الضفة يف
 الـسياسات  ثـار آ” :التاليـة  الفرعيـة  املواضـيع  األوىل العامـة  اجللـسة  يف املتكلمون تناول  - ٢٢

 املفروضـة  القيود :الغربية الضفة يف واالجتماعية االقتصادية احلالة على اإلسرائيلية واملمارسات
 القـدس  يف املنـازل  هـدم  وعمليـات  املمتلكـات  مـن  والتجريـد  التـشريد  والـدخول؛  احلركة على
 علـــى االحـــتالل آثـــار” ؛“املـــستوطنني لعنـــف االقتـــصادية اآلثـــار - يمجـــ واملنطقـــة لـــشرقيةا

 واالقتـصادية  االجتماعيـة  اآلثار” ؛“الغربية الضفة يف مؤخراً حتققت اليت االقتصادية اإلجنازات
 ملمارسـة  وسـيلة  بوصـفها  األحاديـة  االقتـصادية  التـدابري ” ؛“غزة قطاع على املفروض للحصار
  .“احملتلة الفلسطينية األرض يف واالقتصادي السياسي لقسرا اإلكراه
 .“املتحـدة  األمـم  منظـور ” مـن  احلالـة  عـن  سـريعة  حملة غايالرد ماكسويل السيد وقدم  - ٢٣

 يف واالقتــصادي االجتمــاعي الــصعيد علــى جيــري ملــا كــثرية حتلــيالت تتــوافر ال أنــه إىل وأشــار
 تعمـل  للمنظمـة  تابعـاً  كيانـاً  ٢٤ أو ٢٣ حنـو  وجـود  مـن  الـرغم  علـى  الغربيـة  الـضفة  أو القدس
 عــدداً نــشرت بــاالحتالل القائمــة الــسلطة أن للعيــان والبــارز .احملتلــة الفلــسطينية األرض لــدعم
 وثيقـة  صـلة  ويف .الغربيـة  الضفة يف اإلسرائيليني احلدود شرطة وعناصر اجلنود من كبرياً إضافياً
 الــضفة مــساحة مــن املائــة يف ٦٢ يلحــوا تــضم الــيت يمجــ املنطقــة يف األراضــي ختــضع بــذلك،
 املــستوطنات إن وقــال .“واضــحاً” وجــوداً فيهــا تبقــي الــيت إلســرائيل التامــة للــسيطرة الغربيــة
 حمكمـة  أعلنـت  وقـد  .“دعابـة  مبثابـة  وليـست  بالفعـل  قائمـة  وهـي ” ؛“كبرية مدن” عن عبارة
 جـدار  يكـون  بـأن  حكمـاً  وأصـدرت  نفـسها،  عـن  الـدفاع  سـرائيل إ حـق  مـن  أن الدولية العدل
 أطــول احلــايل اجلــدار جيعــل ممــا كيلــومتر، ٤٠٠ يعــادل مــا أي األخــضر، اخلــط بطــول الفــصل
 الفلـسطينيني  املـزارعني  الفـصل  هذا أجرب ولقد .احلكم هذا عليه نص مما كيلومتر ٣٠٠ مبسافة
 حقـوهلم  إىل الـذهاب  أجـل  مـن  املعـرب  الجتيـاز  صباحاً اخلامسة الساعة الصف يف الوقوف على

 إىل للعـودة  الظهـر  بعـد  اخلامسة الساعة أخرى مرة الصف يف الوقوف على مث الزيتون، لقطف
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 اآلالف، مئــات عــددهم فيبلــغ اإلســرائيلية األراضــي يف تجــزوناحمل الفلــسطينيون أمــا .منــازهلم
 اآلثـار  أكثـر  ومـن  .مأسـاوي  حنـو  علـى  احلـاالت،  بعض يف تدهور،بال آخذ معيشتهم ومستوى
 بـشكل  واعتـدائهم  اإلسـرائيليني  املـستوطنني  عنـف  لالسـتهجان  مـدعاة  احلالـة  ههذ على املترتبة

ــى أساســي ــم عل ــسطينيني جرياهن ــا .الفل ــسبة أم ــزارعني إىل بالن ــسطينيني، امل ــد الفل ــمِّمت فق  ُس
 هـذه  مـن  كـل  قيمـة  إن غـايالرد  الـسيد  وقال ؛٢٠١١ عام قطعت أو زيتون شجرة ١٠ ٠٠٠

  .دوالر مبليون قيمتها تقدر خسائر عن رأسف مما دوالر، ١ ٠٠٠ تفوق األشجار
 أنـه  غـايالرد  الـسيد  وأضـاف  االحتالل؛ حتت ترزح غزة أن أيضاً املتحدة األمم وتعترب  - ٢٤
 إسـرائيلي  عـسكري  وجود هناك يعد مل وأنه ٢٠٠٥ عام غادروها املستوطنني أن الصحيح من
 البحريـة  يـرى  أن البحـر،  إىل وينظـر  الـشاطئ  علـى  يقـف  حـني  املـرء،  بوسـع  أن إال ،فيهـا  دائم

 صـناعة  البحريـة  املالحـة  علـى  املفروضـة  القيـود  دمـرت  وقـد  .أميـال  ثالثـة  بعد على اإلسرائيلية
 بانتظـام  النفاثـة  طائراهتـا  وختترق اجلوي، اجملال على متاماً إسرائيل وتسيطر .احمللية األمساك صيد
 غــزة إن النــاس ويقــول .هلــا ةالتابعــ طيــار بــال والطــائرات املناطيــد فوقهــا وحتــوم غــزة، أجــواء

 بكـل  يـستطيعون  ال غـزة  سـكان  مـن  فالعديد .ذلك على يوافق وهو “الطلق اهلواء يف سجن”
 الـذي  األمـر  مناطقهمـا،  أوصـال  تقطـع  مـن  الغربيـة  والـضفة  غـزة  وتعـاين  .منها اخلروج بساطة
 املفـروض  اراحلـص  رفـع  إىل ودعـا  .للدولـة  واالقتـصادية  االجتماعيـة  التنميـة  كـبري  حـد  إىل يعيق
 األمنيــة، بـشواغلها  هتــتم سـرائيل إ حكومــة ودعـوا  التجــارة؛ تـدفق  تعيقــوا ال” وقـال  غــزة علـى 
  .“]غزة[ سجنها إىل بساطة بكل تعمدوا ال إمنا
ــرر  - ٢٥ ــسيد وكـ ــايالرد الـ ــام يف غـ ــه ختـ ــأن مداخلتـ ــم بـ ــدة األمـ ــام تـــشري املتحـ  إىل بانتظـ
 اقتــصادية مأ سياســية أكانــت ســواء ،شــؤوهنم تــدبري علــى قــادرين مــن أكثــر الفلــسطينيني نأ
 والقــدرة واإلبــداع التعلــيم مــن عــال مبــستوى يتمتعــون الفلــسطينيني أن وأوضــح .اجتماعيــة مأ

 والــسبب .أمــورهم بزمــام إمــساكهم دون حيــول وجيــه ســبب مــن ومــا املــشاريع، تنظــيم علــى
  .االحتالل هو ذلك دون حيول الذي الوحيد
ــال  - ٢٦ ــسيد وقـ ــدي ،بولـــوك ألكـــس الـ ــل برنـــامج رمـ ــالغ التمويـ ــصغر البـ  وكالـــة يف الـ
 االحـتالل  إن )أونـروا ( األدىن الـشرق  يف الفلـسطينيني  الالجـئني  وتـشغيل  إلغاثـة  املتحـدة  األمم
 عمليـة  أوجـدت  وقـد  .الفلـسطيين  االقتـصاد  انطالقـة  لعرقلـة  ،سـنة  ٢٠ طـوال  سعى،يـ  بـرح  ما

 الــشعب إىل بالنــسبة املــشهد غــيريت إىل أدى ممــا إجيــايب، تغــيري إلحــداث مؤاتيــة ظروفــاً أوســلو
 التـرابط  مـن  عالقـة  نفسه الوقت يف أوجدت أوسلو عملية ولكن .غزة يف سيما ال الفلسطيين،
ــة عالقــة شــكل اختــذت ،العــضوي ــسلطة بــني ثالثي  وإســرائيل، املــاحنني وجمتمــع الفلــسطينية ال
ــةامل يف ٣٥ أن النتيجــة فكانــت .العالقــة تلــك يف الثقــل مركــز ســرائيلإ وتــشكل  مــن فقــط ائ
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 لـسيطرة  فيخـضع  ،البـاقي  أما احمللية؛ اإليرادات من يتتأ ٢٠١١ عام الفلسطينية السلطة ميزانية
 القائمــة الــسلطة عــن األعبــاء أوســلو هيكليــة خففــت وفيمــا ولــذلك، .اإلســرائيلية الــسلطات
  .املاحنني جمتمع إىل الواقع يف التكاليف عبء انتقل كبري، حد إىل باالحتالل

 والزراعــة والتجــارة الــصناعة ممارســة واصــلوا الفلــسطينيني أن بولــوك الــسيد ضــافوأ  - ٢٧
 االحـتالل،  ظـل  يف تتحقق أن ميكن ال التنمية أن إال .يعيشوهنا اليت التبعية حالة من الرغم على
 علـى  يهـيمن  واالحـتالل  تـصاريح؛  علـى  احلـصول  يـستلزم  شـيء  بـأي  فالقيـام  .فقـط  التبعية بل

 وذكـر  .“الـدوام  علـى  األربـاح  حتقيـق ” االحـتالل  اسـتطاع  الواقـع،  ويف .احليـاة  جوانب مجيع
 ،١٩٦٧ عـام  والقـدس  الغربية والضفة لغزة إسرائيل احتالل من األوىل املرحلة ذلك على مثاالً
 بـصفتهم  إسـرائيل  يف الفلـسطينيني  العمـال  من هائلة أعداداً الفور على سرائيلإ استوعبت حني
ــأدارت” - عاملــة قــوة  يف اســتمرارها مــع تكــاليف، أي تتكبــد أن دون االحــتالل يلإســرائ ف
  .“الفلسطينية الصناعة تنمية عرقلة
 بعمليـة  مرتبطـة  اهلـشاشة  بالغـة  حالـة  تعـيش  الفلـسطينية  الـسلطة  إن بولوك السيد وقال  - ٢٨

 األمـر  كبري، بنفوذ سرائيلإ تتمتع ما وغالباً .الفلسطينيني لصاحل دائماً ليست معقدة دبلوماسية
 اجلوانـب  ومـن  .األوقـات  مـن  وقـت  أي يف الفلـسطينية  الـسلطة  تعطيـل  بوسـعها  أنه يعين الذي

 بليـون  يتجاوز امليزانية يف كبرياً عجزاً تواجه كانت الفلسطينية السلطة أن الوضع هلذا األخرى
 حتـسينات  إدخـال  الفلـسطينية  للـسلطة  أتـاح  ممـا  ه،معظم املاحنني جمتمع توىل وقد .سنوياً دوالر
 عالقـة  تلـك  ولكـن  .وغـزة  الغربيـة  الـضفة  أحنـاء  مجيـع  يف الفلسطينيني السكان حياة على ئلةها

 اليــوم تعــيش الفلــسطينية فالــسلطة ولــذا، .االســتراتيجية الــسياسات بــتغري تــتغري قــد دبلوماســية
  .الغربية احلكومات إزاء واحد اجتاه ذات تبعية عالقة
 الــشؤون لتنــسيق املتحــدة األمــم تــبمك رئــيس ،راجاســينغام رامــش الــسيد ونــاقش  - ٢٩

 .الغربيــة والــضفة غــزة يف لالحــتالل اإلنــسانية اآلثــار احملتلــة، الفلــسطينية األرض يف اإلنــسانية
ــال ــع احمللــي الفلــسطيين اجملتمــع إن وق ــة واإلرادة زواحلــواف والتنظــيم بالقــدرة يتمت  أرضــه لتنمي
 إطــار يف الــدويل القــانون هاكاتانتــ مــن الناشــئة احلالــة أن وأضــاف .ومــستقلة كاملــة بــصورة
 غـري ” اإلسـرائيلية  الـسياسات  آثـار  راجاسـينغام  الـسيد  وأوضـح  .املشكلة جوهر متثل االحتالل
 .الفلـسطينيني  على هائلة وإدارية مادية قيوداً قال، كما تفرض، اليت وحبراً وبراً جواً “القانونية
 أكثـر  إىل أيـضاً  تعـود  قيـوداً  مثة نوأ التسعينات، مطلع منذ قائمة اإلغالق سياسات أن والحظ

 علـى  قـادر  غـري  العـادي  الغـزاوي  املـواطن  أن غـزة  يف القيـود  هـذه  صـرامة  وتعـين  .سنة ٢٠ من
 جـرف  غـزة  إىل الـدخول  علـى  املفروضة اإلسرائيلية القيود تومشل .أسرته إعالة أو هنفس إعالة
 مـن  املائـة  يف ٣٥ وجيعـل  هنـاك  احليـاة  علـى  حـادة  بـصورة  يـؤثر  ممـا  كيلومتر، ١,٥ تبلغ مسافة
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 العـسكرية  العمليـات  أن إىل نظـراً  للزراعـة  متاحـة  غـري  للزراعـة  كبري حد إىل الصاحلة األراضي
  .باألرض بتسويتها قامت
 ضـرب  إىل أدت إهنـا  راجاسـينغام  الـسيد  فقـال  حبـراً،  املفروضة بالقيود يتعلق ما يف أما  - ٣٠

 علـى  االعتمـاد  إىل هبـم  دفـع  ممـا  للغزاويني، دالوحي الغذاء مصدر تلويثو األمساك صيد صناعة
 تــزال ال ،٢٠١٠ عــام يف احلــصار لتخفيــف تــدابري اختــاذ مــن الــرغم وعلــى .الغذائيــة املعونــات
 بالــدخول الــواردات مــن فقــط املائــة يف ٤٠ لنــسبة الــسماح إىل نظــراً ،“للغايــة هــشة” احلالــة
 علـى  واقتـصارها  - األدىن حـدها  يف التصدير حركة إبقاء وإىل ،٢٠٠٧ عام مبستويات مقارنة
 احتياجاهتــا معظــم تلبيــة مــن غــزة تــتمكن مل ولــذلك، .أوروبــا إىل الزراعيــة املنتجــات تــصدير
 كــذلك، مترديــة العاملــة القــوة حالــة إن وقــال .الــتعمري وإعــادة التحتيــة الــبىن جمــال يف اإلمنائيــة

 حنـو  وهنـاك  .احملتلـة  األرض سـائر  عـن  معزولـة  غـزة  تـزال  وال .والالجئني الشباب بني سيما ال
 غـزة؛  مـع  احلـدود  علـى  احملتلـة  الفلـسطينية  واألرض مـصر  بـني  قانوين غري نفق ٣٠٠ إىل ٢٠٠
 األنفــاق هــذه أن كمــا األنفــاق هــذه ســلوك لــدى الــسالمة بــشأن حقيقيــة خمــاوف مثــة أن إال
  .احلدودية املعابر فتح إعادة عن األحوال من حال بأي تعوض ال

 مــن املائــة يف ٦٠ علــى الغربيــة الــضفة يف يــؤثر االحــتالل إن راجاســينغام الــسيد وقــال  - ٣١
 اجلانـب  علـى  املائـة  يف ٢٠ بنـسبة  زاد اجلديـدة  املستوطنات عدد وأن جيم، املنطقة يف السكان
 مـن  أكثـر  ويوجـد  .الفـصل  دارجلـ  “اخلطـأ  اجلانـب ” علـى  يعـين  ممـا  املقـرر،  املسار من الشرقي
 حــاالت وشــهدت .الــشرقية القــدس ذلــك يف مبــا لغربيــة،ا الــضفة يف مــستوطن مليــون نــصف
 العـام  خـالل  املائـة  يف ٨٠ بنـسبة  زيـادة  املنـازل  هدم عمليات بسبب لألطفال القسري التشريد
 املخصــصة املنــاطق يف العــام هــذا اهلــدم عمليــات مــن املائــة يف ٦٠ مــن أكثــر وحــصل املاضــي،

 خبـدمات  يتعلـق  مـا  يف تفـضيلية  عاملـة م مـن  اإلسـرائيلية  املـستوطنات  واستفادت .للمستوطنات
 أكثـر  هنـاك  كـان  ،٢٠١١ عـام  هنايـة  وحبلـول  .األخـرى  واخلـدمات  نوالقان وإنفاذ املياه توزيع
ــام عــائق ٥٠٠ مــن ــسطينيني تنقــل حركــة أم ــضفة يف الفل ــة، ال ــة باســتثناء الغربي ــل مدين  .اخللي

 فلـسطيين  ٢٠٠ ٠٠٠ وحنـ  واضـطر  .واخلنـادق  واحلـواجز  الترابيـة  ترواسال العوائق تلك ومشلت
ــسارات ســلوك إىل ــة، م ــا بديل ــل مم ــسافة جيع ــرات خبمــس أطــول امل ــدارس إىل لوصــوهلم م  امل

 حيـث  الـشرقية،  القـدس  يف كـذلك  سـيئة  احلالة وكانت .أقارهبم وزيارة أعماهلم إىل والذهاب
 كـل و املـساحة،  مـن  املائـة  يف ١٣ سـوى  الفلـسطينيون  هبـا  يقـوم  الـيت  البنـاء  أعمـال  أمام يبق مل

 عمليـات  خلطـر  معرضـني  فلـسطيين  ٩٠ ٠٠٠ يلحوا وهناك .بالفعل مشغولة فيها مربعة بوصة
 سياسـات  علـى  إغاثـة  مـشروع  ١٥٠ لتنفيـذ  ٢٠١٢ عـام  املوحـد  النـداء  ويشهد .منازهلم هدم

  .وتدابريه االحتالل
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 هللا رام يف الفلـسطيين  التجارة مركز يف التنفيذيني املوظفني كبرية ،طه حنان وتطرقت  - ٣٢
 الـضرر  يلحـق  الـذي  األمـر  غـزة،  يف للفلـسطينيني  منافـذ  وجـود  بعدم املتعلقة النقطة إىل وغزة،
 يف بـدأ  غـزة  علـى  املفـروض  املـشدد  احلـصار  أن ومع .الدولية والتجارة والزراعة األمساك بصيد

 قبـل  صـارمة  لقيـود  ختـضعان  الـدخول  وإمكانية التجارة أن ذكرت فقد ،٢٠٠٧ يونيه/حزيران
 أي حاليـاً  يوجد ال تفاهم، مذكرات وتوقيع مؤقتة اتفاقات إبرام من الرغم وعلى .ثريبك ذلك
 واحملطـات  .واألشـخاص  واملركبـات  البـضائع  ملـرور  غـزة  وقطـاع  الغربيـة  الـضفة  بـني  آمن معرب

 األشــخاص لعبــور تــستخدم كانــت والــيت وإســرائيل، غــزة بــني احلــدود علــى املوجــودة الــست
  .إليها الوصول يتعذر أو حالياً مغلقة الغربية، لضفةوا إسرائيل بني والبضائع

 مـن  املائـة  يف ٣٨ أن إىل تـشري  نتـائج  مـن  مركزهـا  إليـه  توصـل  مـا  طـه  السيدة وعرضت  - ٣٣
 نـصفهم  مـن  أكثـر  وأن العمـل،  عـن  عاطلون منهم املائة يف ٢٦ وأن الفقر، يف يعيشون الغزاويني
 أن كمـا  .املعونـة  يتلقـون  منـهم  املائـة  يف ٧٥ نمـ  أكثر وأن ،“الغذائي األمن انعدام” من يعانون

 واخلـدمات  التحتيـة  الـبىن  نوعيـة  تـدهور  من يعانون وهم أسرهم إعالة على قادرين غري الغزاويني
ــة ــرغم وعلــى .احليوي ــدابري اختــاذ مــن ال ــران يف احلــصار لتخفيــف ت ــه/حزي ــزال ال ،٢٠١٠ يوني  ت
 حركـة  تـزال  وال ،٢٠٠٧ عـام  يف الـسابقة  امبـستوياهت  مقارنـة  املائـة  يف ٤٠ بنـسبة  أقـل  الواردات
 ميكــن وال .أوروبــا إىل الزراعيــة املنتجــات تــصدير علــى وتقتــصر مــشددة لقيــود ختــضع التــصدير
 يـزال  وال الغربيـة،  والـضفة  إسـرائيل  يف التقليدية أسواقها إىل الوصول غزة يف التجارية للمشاريع
 إىل باإلضـافة  اإلسـرائيلية،  الـسلطات  إن قالتو .بشدة مقيداً والبحرية الربية الطرق إىل الوصول
ــة املــشاريع مــن فقــط حمــدود عــدد علــى وافقــت ذلــك،  واخلــدمات اإلســكان حتــسني إىل الرامي
ــة ــذ ويواجــه غــزة، يف احليوي ــل يف نقــصاً املوافقــة علــى حــصلت الــيت املــشاريع تلــك تنفي  التموي
  .البضائع عبورل وحيد ممر فتح بسبب القدرات يف وقصوراً

 يف خــسائر وقــوع إىل القيــود هــذه لتطبيــق الــسعي أثنــاء املــسلحة االشــتباكات وأدت  - ٣٤
 أثنـاء  حبيـاهتم  األطفـال،  مـن  العديـد  ومنـهم  األشـخاص،  آالف وجيـازف  املـدنيني،  بني األرواح
ــا البــضائع هتريــب  عمليــات خلفــت وقــد .مــصر مــع احلــدود حتــت ةمتــدامل األنفــاق عــرب يومي
 التيـار  انقطـاع  وأدى الكهربائيـة؛  الطاقـة  وإنتـاج  بامليـاه  اإلمـداد  علـى  كـبرياً  أثـراً  أيضاً اإلغالق

 إىل وضـخها  امليـاه  توزيـع  تقـويض  إىل املولـدات  لتـشغيل  الـديزل  وقـود  تـوافر  وعدم الكهربائي
 التجـارة  أمـام  احلـواجز  إزالـة  طـه  الـسيدة  قدمتـها  الـيت  التوصيات ومن .املعيشية األسر خزانات
ــضائع دخــول حبريــة والــسماح ســواق؛ألا ودخــول  التحتيــة الــبىن وتنــشيط واألشــخاص؛ الب
 فـتح  وإعـادة  الغربيـة؛  الـضفة  اقتـصاد  مـع  غـزة  اقتـصاد  إدماج وإعادة غزة؛ يف اخلاص والقطاع
  .غزة منتجات أمام اإلسرائيلية السوق
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ــال  - ٣٥ ــسيد وق ــسق ،اخلفيــف حممــود ال ــة الوحــدة من ــدمي املعني ــساعدة بتق ــشعب إىل امل  ال
ــة للتجــارة املتحــدة األمــم مــؤمتر يف الفلــسطيين ــاد( والتنمي ــد إن ،)األونكت ــادي الفــصل تزاي  امل
 الــوطين االقتــصاد تنميــة يقيــد احملتلــة الفلــسطينية األرض ســائر عــن الــشرقية للقــدس والــسكاين
 أمـور  علـى  يتوقـف  مـستقبالً  مـستقلة  فلـسطني  دولة استمرار فإمكانية .كبري بشكل الفلسطيين

 بـأن  لـه  والـسماح  نطاقـاً  األوسـع  الـوطين  االقتـصاد  يف الـشرقية  القـدس  داقتصا دمج إعادة منها
 اجملـزأ  االقتـصاد  تأهيـل  إعادة وتستدعي .التارخيي احملوري االقتصادي بدوره جديد من يضطلع
 القادمـة  الـسنوات  يف والدوليـة  الوطنيـة  للجهـود  اًكـبري  اًتـضافر  هيكلتـه  وإعـادة  الشرقية للقدس
 واألسـواق  والعمالـة  التجـارة  إدمـاج  طريـق  عـن  الفلـسطينية  باألرض داالقتصا هذا ربط إلعادة
  .أفضل حنو على املالية
 الفلـسطينيون  منـه  يعـاين  الـذي  املايل االستقرار لعدم آخر رئيسياً مصدراً أن إىل وأشار  - ٣٦

 والتخلـــيص الــضرائب  تــسوية  مــن  املتأتيــة  اإليـــرادات علــى  ســرائيلية إلا الــسيطرة  يف متجــذر 
 مــن املائــة يف ٧٠ إىل ٦٠ متثـل  وهــي الفلـسطينية،  الــسلطة عـن  بالنيابــة حتـصلها  يتالــ اجلمركـي 
 علــى الــضرائب أيــضاً حتــصِّل الفلــسطينية الــسلطة كانــت ولــو .الفلــسطينية اإليــرادات إمجــايل

 للـسلطة  موجهـة  أهنا على تصنف ال اليت البضائع وهي - “املباشرة غري بالواردات” يعرف ما
 تزيـــد أن ألمكنـــها - الفلـــسطينية األرض يف بيعهـــا وتعيـــد ســـرائيلإ وتـــستوردها الفلـــسطينية
 احمللــي النــاتج مــن املائــة يف ٨ مــن أكثــر أي - دوالر مليــون ٥٠٠ مبقــدار التخلــيص إيــرادات
 ثلـث  غطـت  اإلضـافية  اإليـرادات  هـذه  ولكانـت  .العامة اإليرادات من املائة يف ٢٥ و اإلمجايل
 بتحـصيل  املتعلـق  الترتيـب  يف النظـر  إعادة لذلك يتعني إنه وقال .٢٠٠٨ عام امليزانية يف العجز

  .الطرفني بني املعلومات تكافؤ عدم مشكلة على للتغلب حالياً القائم ومقاصتها اإليرادات
ــال  - ٣٧ ــسيد وق ــف ال ــة اخلــسائر إن اخلفي ــاتج يف املتراكم ــي الن ــيت اإلمجــايل احملل ــدها ال  تكب

ــ الـــسياسات بـــسبب الفلـــسطيين االقتـــصاد ــامي بـــني رائيليةاإلسـ  بلغـــت ،٢٠٠٥ و ٢٠٠٠ عـ
 الفلـسطيين  االقتـصاد  حجم ضعف أي دوالر، باليني ٨,٤ األونكتاد لتقديرات ووفقاً باإلمجال

 .٢٠٠٥ عـام  اسـتحدث  ممـا  أكثـر  الوظـائف  مـن  االقتـصاد  هذا خسر الواقع، ويف .١٩٩٩ عام
 اخلـسائر  وقـدرت  الغربيـة،  الـضفة  يف الزراعيـة  األراضـي  مخـس  خبـسارة  الفـصل  حـاجز  وتسبب

 ديــسمرب/األول كــانون يف غــزة علــى رائيليةســإلا العــسكرية احلملــة بــسبب احلاصــلة االقتــصادية
  .تقريباً مرات بثالث غزة اقتصاد حجم يعادل ما أي - دوالر باليني ٤ بنحو ٢٠٠٨
 “اآلمــن املــرور” عــن املتكلمــون حتــدث ذلــك، أعقبــت الــيت احليويــة املناقــشة وأثنــاء  - ٣٨

 بكـرم  يتعلـق  ال األمـر  أن أحـدهم  وأكد .خمتلفة اتفاقات يف سرائيلإ به تعهدت التزاماً هباعتبار
 اجلديـد  احلـدودي  املعـرب  إن املـتكلم  وقـال  .سـنة  ١٥ قبـل  تنفيـذه  موعد فات بالتزام بل أخالق
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 حتـاول  وإسـرائيل  .جزيـرة  إىل غـزة  قطـاع  حـول  وقـد  إسـرائيل  يف بـل  غـزة  داخـل  فعلياً يقع ال
 اجلــيش لــسيطرة ختــضع جزيــرة إنــشاء أو األخــرى املعــابر مجيــع وإغــالق واحــد معــرب فــتح إمــا
 .الــصادرات أو للــواردات كممــر واحــد جــسر أو ســريع طريــق ســوى تــضم وال ســرائيلي،إلا

 عليـه  يطلـق ” املنطقـة  هـذه  يف يتحـرك  شـيء  وأي للقيـود؛  غزة من املائة يف ٢٤ خيضع وحالياً،
 القبــول علــى فلــسطني إرغــام عــدم إىل املتحــدة ماألمــ ودعيــت .“يــدمر أو يقتــل أو الرصــاص
 هـي  واحلـدود  واألمـن  وامليـاه  القـدس  إن املناقـشون  وقال .إسرائيل مع ثنائية مفاوضات خبوض
  .ثنائية مسائل وليست إقليمية مسائل
 اجملتمـع  عن الصادرة البيانات فيه ستتحول الذي املوعد عن فلسطني عن ممثل وتساءل  - ٣٩

 املـشارك  هـذا  وحـثَّ  .أفعـال  إىل سـرائيل إ ترتكبـها  الـيت  واالنتـهاكات  ءاتاإلسـا  بشأن الدويل
  .الراهن الوضع ومواجهة باملسؤولية االضطالع على املتحدة األمم
 القـانون  يف أسـتاذاً  بـصفته  للغايـة،  عليـه  الـصعب  من نهإ املناقشة يف آخر مشارك وقال  - ٤٠

ــة كــونت بــأن إلســرائيل ُيــسمح كيــف لطالبــه يــشرح أن الــدويل،  .القــانون عــن خارجــة دول
 يف إسـرائيل  تنتهكـه  الـذي  األساسـي  الـدويل  القـانون  املتحـدة  األمم حتترم بأن أمله عن وأعرب
 الدوليـة  اجلنائيـة  احملكمـة  بـأن  يـسمع  مل أنـه  الحـظ  كمـا  .سـواء  حـد  على والسلم احلرب زمن

  .ذلك سبب عن وتساءل سرائيلإ حبق إجراء أي اختذت
 .الفلـسطيين  الـشعب  لتدمري وسيلة يعدم مل اإلسرائيلي االحتالل إن آخر مشارك وقال  - ٤١

 جـــراء والفقــر  البطالــة  تفــشي  بــسبب  الــدوالرات  ماليــني  الفلــسطيين  االقتــصاد  خــسر  وقــد 
ــة ســيادة بــشأن ختوفــه عــن وأعــرب .االحــتالل  مواردهــا اســتنفاد إزاء مــستقبالً فلــسطني دول
  .االحتالل بسبب الطبيعية

 الـدويل  القـانون  إن فقـال  لإلحبـاط  تدعو اليت اجلوانب هذه على يالردغا السيد وعلق  - ٤٢
 يعتمـد  وذلـك  كـذلك،  يكـون  أن املتحـدة  األمـم  يف األعـضاء  الـدول  تريده ما بقدر فقط قوي
 بـبعض  القيـام  بوسـعهم ” املدنيـة  اخلدمـة  مـوظفي  إن وقـال  .األمـن  وجملـس  العامـة  اجلمعية على

 إرغـــام بوســـعهم لـــيس أن املؤكـــد ومـــن .“خـــرىأ بـــأمور القيـــام بوســـعهم ولـــيس األمـــور؛
 هـو  بـه  القيـام  املدنيـة  اخلدمـة  مـوظفي  بوسـع  ومـا  .حاليـاً  بـه  تقـوم  ال مبا القيام على احلكومات

 بـشأن  برأيـه  يـديل  مـا  غالبـاً  العـام  األمـني  إن وقـال  .واإلدانـة  واإلبـالغ  والرصد واملعاينة املراقبة
 املـستوطنات  عـن  لبنـان  يف وجـوده  لـدى  ُسـئل  رية،األخـ  اآلونـة  ويف .احملتلـة  الفلسطينية األرض
 :غـايالرد  وقـال  .قانونيـة  غـري  قدميـة،  وأ جديـدة  كانت سواء املستوطنات، أن ببساطة فأجاب

 وأضــاف ،“نــتكلم ولكننــا يــدعمنا، جــيش لــدينا لــيس املتحــدة، األمــم يف مــوظفني بــصفتنا”
 إنـه  قـائالً  واختـتم  .“كـبري  حـد  إىل” العمليـة  تلـك  مـن  جـزءاً  تـشكل  الدراسـية  احللقـة  هذه أن
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 مثـة  ولكـن  املنتـدى،  هـذا  لعقـد  يدعو ما مثة كان ملا قائمة واملستوطنات االنتهاكات تكن مل لو
  .الراهن الوقت يف ذلك إىل يدعو ما
  

  الثانية العامة اجللسة  - باء  
  االحتالل تكلفة حجم حتديد    

 :الغربيــة الــضفة” :التاليــة الفرعيــة املواضـيع  الثانيــة العامــة اجللــسة يف املتكلمــون تنـاول   - ٤٣
 تعتــرض الــيت العقبــاتو والتــصدير، االســترياد علــى املفروضــة القيــود نتيجــة املتكبــدة اخلــسائر
 املـشروع  تكـاليف ” و ؛“الفـصل  جـدار  تـأثري ” و .“العاملـة  ديالو للبضائع االقتصادية احلركة

 بـسبب  اإليـرادات  سائرخ” و ؛“غزة قطاع على املفروض احلصار تكاليف” و ؛“االستيطاين
  .“هلا واستغالهلا احملتلة الفلسطينية األرض يف الطبيعية املوارد على إسرائيل سيطرة
 ومقـره  “أريـج ” القـدس  - التطبيقيـة  األحبـاث  عهـد مل العـام  ديراملـ  ،إسـحق  جـاد  وقال  - ٤٤
 مــسائل حــول املفــاوض الفلــسطيين للفريــق مستــشار منــصب حاليــا يــشغل والــذي حلــم، بيــت
 االسـتعماري  لتوجها” تعكس اليت الفلسطيين الشعب على املفروضة القيود إن النهائي، الوضع
 الرئيــسية العقبـات  تـشكّل  ،١٩٦٧ عـام  يف االحـتالل  بدايــة منـذ  واملطبقـة  ،“إلسـرائيل  الثابـت 
ــة حتقيــق إمكانيــات عــوقت الــيت ــسياسات وهتــدف .فلــسطني يف املــستدامة االقتــصادية التنمي  ال

 املعدنيـة،  واملوارد واملاء األرض تشمل اليت الفلسطينية، الطبيعية املوارد استغالل إىل اإلسرائيلية
 اإلســرائيلية قــاتعوامل مــن جمموعــة يف الــسياسات هــذه ومتثلــت االقتــصادية، ملــصاحلها حتقيقــا
 إنتـاج  وتطـور  منـو  دون حالـت  والـيت  التحتيـة،  والبنيـة  واملواصـالت  اجلمركيـة  بالرسـوم  املتعلقة

 حاليـا،  ُشـددت  القيـود  تلك إن قائال وتابع .املنافسة على ينقادر نييفلسطين ماتخد قطاع أو
 االقتـصاد  حلجـم  تقريبـا  مـساوية  ،٢٠١٠ عـام  لتقـديرات  وفقـا  عنـها،  النامجـة  اخلـسائر  فكانت

ــه الفلــسطيين ــة اخلــسائر وبلغــت .برمت ــة الكلي  عــن النامجــة الفلــسطيين لالقتــصاد للقيــاس القابل
 بالنـاتج  قياسـا  اخلـسائر  وهـذه  دوالر باليـني  ٦,٨٩٧ حواىل ٢٠١٠ لعام اإلسرائيلي حتاللاال

 مـن  املائـة  يف ٨٤,٩ بنـسبة  تقـدر  حيـث  للغاية جسيمة تعترب لفلسطني التقديري اإلمجايل احمللي
  .٢٠١٠ لعام التقديري الفلسطيين اإلمجايل احمللي الناتج
 لكـان  اإلسـرائيلي،  لالحـتالل  خاضـعني  يكونوا مل لو الفلسطينيني فإن أخرى، وبعبارة  - ٤٥

 الفلـسطيين  االقتـصاد  ُيبقـي  ال االحـتالل  إن وقـال  .احلـايل  حجمـه  يضـعف  الفلـسطيين  االقتصاد
 طريـق  عـن  الفلـسطيين  املـايل  نالتـواز  حتقيـق  أيـضا  قويعـ  ولكنه فحسب، احلجم صغري اقتصادا
 حتــصيل يف الكفــاءة بلــوغ دون احليلولــة طريــق عــن مباشــر، بــشكل ســواء :مداخيلــه مــن احلــد

 احلـدود  علـى  الفلـسطينية  الـسلطة  عمـل  علـى  املفـروض  احلظر إىل أساسا تعزى اليتو الضرائب
 الفلــسطيين، االقتــصاد حجــم تقلــيص يف اإلمعــان طريــق عــن مباشــر، غــري بــشكل أو الدوليــة؛
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 معـه  تنتفـي  كـبريا  فائـضا  الـسلطة  حلقّقـت  االحـتالل،  ولـوال  .الـضريبية  إيراداتـه  قاعدة وبالتايل،
 املاليـة  النفقات توسيع على قادرة لكانتو املاحنة، اجلهات تقدمها اليت املساعدات إىل تهاحاج

  .واالقتصادية االجتماعية التنمية من مزيد حتقيق حلفز كبريا توسيعا
 عالقـة  أي هلـا  لـيس  االحـتالل  عـن  النامجـة  تكاليفال غالبية أن إسحاق السيد والحظ  - ٤٦

 مـن  ملـنعهم  الفلـسطينيني  علـى  املفروضـة  املـشّددة  القيـود  عن امجةن هي وإمنا األمنية، باملخاوف
 علـى  يربـو  مـا  اخلـسائر  وتبلـغ  .منها الكثري إسرائيل تستغل اليت الطبيعية، مواردهم إىل الوصول
 سـواء  اإلمجـايل،  احمللـي  النـاتج  مـن  متامـا  املائـة  يف ٥٦ نـسبته  مـا  أي سـنويا،  دوالر باليني ٤,٥

ــ عائــدات فقــدان بــسبب  الــيت القيــود لــوال حتقيقهــا املمكــن مــن كــان الــيت املاضــي يف اجاإلنت
 منــع  عــن النــاجم  اخلــام املــواد  تكــاليف ارتفــاع  بــسبب أو اإلســرائيلي،  االحــتالل يفرضــها

 الـيت  غـزة،  حـصار  عـن  الناجتـة  الـضخمة  التكـاليف  وبـّين  .مـواردهم  اسـتغالل  مـن  الفلسطينيني
 ذلـك  يف مبـا  اإلسرائيلي، االحتالل يفرضها اليت حتصى وال ُتَعدُّ ال اليت القيود عن نامجة هااعترب

 مـن  الـشركاء  مـع  الفلـسطينية  التجارة وحتديدا الفلسطينية التجارة لقطاع الكامل شبه اإلغالق
 البحريـة،  املـوارد  علـى  احلـصول  فـرص  وحمدوديـة  الكهربـاء،  إنتـاج  وانقطـاع  اإلسرائيليني، غري

 اخلـسائر  تقـديرات  ضـخامة  رغم على أنه إسحاق يدالس ويعتقد .التحتية البىن قصف ومواصلة
 عـن  النامجـة  احلقيقيـة  خلـسائر ا مـن  أقـلَّ  التقـديرات  ذههـ  كـون ت أن املرجح من فإن ،قدمها اليت

  .البيانات حمدودية بسبب الفلسطيين، االقتصاد على االحتالل
ــال  - ٤٧ ــز االقتــصادي باحــثال ،هيفــر شــري وق ــة املعلومــات مبرك  ،القــدس ومقــره البديل
ــ يف  األراضـــي مـــصادرة إن ســـكايب، برنـــامج عـــرب الدراســـية احللقـــة إطـــار يف ألقاهـــا ةكلمـ

 ،األرض مـن  شاسـعة  مـساحات  علـى  الزيتـون  أشـجار  واقـتالع  املائيـة  املـوارد  علـى  واالستيالء
ــسطيين الزراعــي القطــاع شــلل إىل أدت ــذي ،الفل ــه ال ال ــا ميكن ــة حالي  االحتياجــات حــىت تلبي

 ضـخ  أجـل  مـن  الزراعيـة  املنتجـات  تـصدير  عـن  ناهيـك  ،وحَدهم سطينينيالفل للسكان الغذائية
 القطــاعني إن وقــال .إليهــا احلاجــة أمــّس يف هــي الــيت الفلــسطيين االقتــصاد يف األجنبيــة العملــة

 سياسـات  تنفـذ  إسـرائيل  ألن ،الركـود  مـن  يعانيان يزاالن ال أيضا الفلسطينيَّني واملايل الصناعي
 علــى كــبريا اعتمــادا الفلــسطينيني اعتمــاد النتيجــة فكانــت .رمهــاتطو ملنــع حتــصى وال تعــد ال

 مــشددة لقيــود الفلــسطيين التجــاري القطــاع خيــضعو .القطــاعني ذينــك يف اإلســرائيلية الــسوق
 بـضخامة  يتعلق ال املطروح سؤالال إن وقال .االنتقال على قيود من إسرائيل تفرضه ما بسبب

 قياســها كيفيــة معرفــة يف بــل ،الفلــسطيين لالقتــصاد ياإلســرائيل االحــتالل ســببها الــيت األضــرار
  .صحيح بشكل
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 يــصاحبه أن جيــب إســرائيل تلحقــه الــذي للــضرر حــساب أي أن هيفــر الــسيد ويــرى  - ٤٨
ــالتعويض للمطالبـــة وسياســـي قـــانوين جهـــد  االحـــتالل إن وقـــال .الـــضحايا علـــى كامـــلال بـ

 الـضرر  مـدى  قيـاس  إىل تـدفع  يتالـ  األسـباب  وأن كـبري،  حد إىل سياسية مسألة هو اإلسرائيلي
 إســرائيلف .فحــسب أكــادميي فــضول مــن تنبــع ال الفلــسطيين بالــشعب إســرائيل تلحقــه الــذي
 املعاقبـة  مـن  بـد  ال أنـه  وأكّـد  .أضـرار  مـن  هبـم  تلحقـه  عما الفلسطينيني بتعويض أخالقيا ملزمة
 يــستحقون الــضحايا وأن االحــتالل، حتــت الــواقعني الــسكان حبــق ترتكــب الــيت اجلــرائم علــى

  .تعويضات على احلصول
 نتـائج  إىل يـؤدي  قـد  االحـتالل  زوال حـىت  بـالتعويض  واملطالبـة  التقييم انتظار إن وقال  - ٤٩

 احلكومـة  فعلـى  .مـستمرا  االحتالل دام ما التراكم يف يستمر الضرر أن من الرغم على عكسية
 إجـراءات  مـن  ويتخذانه سياسات نم يتبعانه عّما املترتبة العواقب يعيا أن اإلسرائيليَّني واجملتمع

 عنـد  األضـرار  عـن  مـستقبال  التعويـضات  دفـع  االعتبـار  يف يـضعا  وأن الفلـسطيين،  الـشعب  حبق
 املــواطنني بــأن اإلدراك إن هيفــر الــسيد وقــال .الفلــسطينيني الــسكان جتــاه الــسياسات صــياغة

 يعجــل قــد لاالحــتال يلحقهــا الــيت اخلــسائر عــن تعويــضات دفــع علــيهم ســيتعني اإلســرائيليني
ــه، يف ــؤدي، أو إهنائـ ــى يـ ــل، علـ ــد إىل األقـ ــن احلـ ــدد مـ ــم عـ ــداءات وحجـ ــات االعتـ  والعقوبـ

 تــشكّل، بــالتعويض املطالبــة إن بــالقول واختــتم .الفلــسطيين الــشعب علــى اإلســرائيلية والقيــود
 االلتـزام  على وجيربها هلا جماورة بلدان احتالل عن البلدان مجيع يردع رادعا ذلك، على عالوة

  .الدويل لقانونبا
ــاقش  - ٥٠ ـــزاعات املتــصلة والقــضايا الناشــئة القــضايا قــسم رئــيُس ،العلمــي طــارق ون  بالن

ــة ــصادية باللجنـ ــة االقتـ ــريب واالجتماعيـ ــيا لغـ ــكوا( آسـ ــريوت، يف )اإلسـ ــار بـ ــصادية اآلثـ  االقتـ
ــة ــة إىل واالنتقــال اإلســرائيلي لالحــتالل واالجتماعي ــة إقام ــستقلة فلــسطني دول  إىل وأشــار .امل

 األرض يف العاملـة  املتحـدة  األمـم  وكـاالت  خمتلـف  مـن  ُجمعت أوردها اليت البيانات معظم أن
 .فيهـا  اإلداريـة  والتنميـة  التخطـيط  ووزارة الفلـسطينية  الـسلطة  مـن  وكـذلك  احملتلة، الفلسطينية

 الـشعب  هايعيـش  الـيت  واإلنـسانية  االقتـصادية  - االجتماعيـة  للمحنـة  الرئيـسي  الـسبب  إن وقال
 سلـسلة  يف جتـسد  لالحـتالل  نظامـا  إسـرائيل  وضـعت  فقد .اإلسرائيلي االحتالل هو طيينالفلس
 واالعتقـاالت  للقـوة  املفـرط  االسـتخدام  ذلـك  يف مبـا  دوليـا،  واحملرمـة  املـشروعة  غري التدابري من

  .السكان وتشريد واملنازل املباين وهدم واملمتلكات األراضي ومصادرة
 التــشريد حــاالت عــدد إىل الــشرقية، القــدس يف للوضــع توثيقــه لــدى باملثــل، وأشــار  - ٥١

 مـن  يقـرب  مـا  فـإن  ذلـك،  وبنتيجـة  ؛فيهـا  البنـاء  على الفلسطينيني قدرة على املفروضة والقيود
ــسطيين ٦٠ ٠٠٠ ــصبحوا ألن معرضــون فل ــال ي ــأوى ب ــت ويف .م ــسه، الوق ــجل نف  وجــود ُس
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 األرض يف نيةاســتيطا بــؤرة ١٠٠ و مــستوطنة ١٤٤ يف مــستوطن ٥١٧ ٠٠٠ مــن يقــرب مــا
 اإلسـرائيلية  املـستوطنات  سـكان  منـو  معـدل  وارتفـع  .٢٠١٠ عام منتصف يف احملتلة الفلسطينية

 معـدل  أن إىل وأشـار  .١٩٩٢ عـام  منـذ  نيالضعف على يربو ما إىل احملتلة الفلسطينية األرض يف
 البنـاء  معـدل  يضـعف  ،٢٠١١ عـام  يف بلـغ،  احملتلـة  األرض يف اإلسـرائيلية  املـستوطنات  يف البناء
 واعتـداءاهتم  املـستوطنني  عنـف  تزايـد  يف يتمثل القلق على يبعث اجتاه ويالَحظ .إسرائيل داخل
 ٢٠١٠ عـام  يف االعتـداءات  تلـك  تزاد الواقـع،  ويف .وحماصـيلهم  الفلـسطينيني  ممتلكـات  على
  .ةوالتعليمي الطبية املرافق على االعتداءات ذلك يف مبا سبقه، الذي العام عن الضعفني بنسبة
 مـن  ألكثـر  مقطوعني كانوا واقتصاد، كمجتمع الفلسطينيني، أن هي احلقيقة إن وقال  - ٥٢
 شـريان ” تـأمني  إىل يـسعوا  أن الطبيعـي  فمـن  ولـذلك  اجملـاورة،  العربيـة  البلدان عن عقود أربعة

ــرأي .املنطقــة يف “حيــوي ــه يف الفلــسطيين لــشعبل داعــم العــام وال  الــدعم أن حــني ويف .حمنت
 للبلــدان ميكــن فإنــه سياســية، العتبــارات ختــضع مــا غالبــا املاحنــة اجلهــات عداتومــسا الــدويل
 وأبـرز،  .“سياسـية  شـروط  دون من” الدعم هذا تقدمي اخلاص والقطاع املدين واجملتمع العربية

 دور عـــن فـــضال اخلـــاص، القطـــاع مـــع والـــشراكات املـــدين اجملتمـــع أمهيـــة الـــسياق، هـــذا يف
 وتعهـدها  إلقامتـها  منـابر  وتـوفري  الـشراكات،  تلـك  لتشجيع - اجاإلدم إعادة يف املتحدة األمم

  .التأسيسية واملشاريع األويل التمويل بعض توفري مع بالرعاية،
 القــانوين املركــز - )هنــج( “غيــشا” مجعيــة يف حبــوث مــديرة ،جّبــور إميــان وركــزت  - ٥٣

 تنقـل  علـى  فروضـة امل القيـود  تـأثري  علـى  مالحظاهتـا  ،أبيـب  تل ومقره احلركة حرية عن للدفاع
 واستعرضــت .الفلــسطيين الــشعب صــمود علــى أمثلــة وأبــرزت غــزة، يف واألشــخاص الــسلع
 عـامي  بـني  الغربيـة  الـضفة و لغـزة  تـصاريح ال مبـنح  املتعلقـة  اإلسرائيلية السياساتو املنطقة تاريخ
 علـــــى واعتمـــــادا تطـــــورا أكثـــــر اإلســـــرائيلي االقتـــــصاد أن إىل مـــــشرية ،١٩٩١ و ١٩٧٢

 عـل جي مـا  وهـذا  .الزراعـة  علـى  معظمـه  يف يعتمـد  الفلسطيين االقتصاد أن حني يف ،التكنولوجيا
 علــى إســرائيل سيطرةلــ نظــرا وخــصوصا ،صــعبة مــسألة اإلســرائيلي االقتــصاد مــع تكاملــه مــن

 تـصاريح  حـىت  ،التـصاريح  مجيـع  إسـرائيل  ألغـت  ،األوىل االنتفاضـة  بعـد و .الفلـسطيين  االقتصاد
 سـبتمرب /أيلـول  يفو .غـزة  يف الـضعف  مـن  فـاقم و كـبريا،  ارتفاعـا  ةالبطال معدل فارتفع ،العمال
 تقلــيصب إســرائيل قامــت مث .عديــدة قيــود عليهــا طُبقــتو معاديــا كيانــا غــزة أُعلنــت ،٢٠٠٧
 وعرضــت .الــسكان رمــق لــسد يكفــي يكــاد ال مبــا والــسماح ،غــزة قطــاع إىل الــسلع دخــول
 الـسلع و القمـح  كميـة ل مركزها عليها لحص اليت اإلسرائيلية احلسابات من بعضا جّبور السيدة
  .ونزاويالغ يستهلكها اليت األخرى
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 والــــسلع األســــلحة القيــــود مشلــــت ،٢٠١٠ يوليــــه/متــــوز منــــذ أنــــه إىل وأشــــارت  - ٥٤
 واحلديـــد واإلمسنـــت كاحلـــصى البنـــاء، مـــواد غـــزة إىل وأُدخلـــت .املـــزدوج االســـتخدام ذات

 علــى تقتــصر “أخــرى ألغــراض اســتخدامها ميكــن” ســلع هــي املــواد تلــك ولكــن والــصلب،
 أيـضا  حتـدد  اليت هي اإلسرائيلية واللوائح .إسرائيل عليها وافقت اليت الدولية املنظمات مشاريع
 بـــسياسات وصـــفته مـــا إطـــار يف مبغادرهتـــا، لـــه يـــسمح ومـــن غـــزة بـــدخول لـــه يـــسمح مـــن

 إىل جحيتــا لــشخص باملغــادرة ُيــسمح أالّ ميكــن إنــه املثــال، ســبيل علــى وقالــت، .“عــشوائية”
 احلـدود،  عبـور  األسـرة  ألفـراد  ميكـن  وال .املوت على يشرف أن بعد له يسمح مث طيب، عالج
 عـن  الغربيـة  الـضفة  لفـصل  مبحـاوالت  أيـضا  إسرائيل وقامت .جنازة حضور وسعهم يف ولكن
 .الفنـون  جمـال  يف للعـاملني  ذلـك  ميكن ال حني يف غزة، مغادرة القدم كرة لالعيب وميكن .غزة

ــصا وُتمــنح ــشرط األعمــال، لرجــال التنقــل ريحت ــوا أن ب ــصادي ثقــل ذوي يكون  وشــهرة، اقت
 يكــون أن جيــب غــزة مغــادرهتم وراء الــسبب أن مــؤداه الــذي املنطــق مــع يتعــارض مــا وهــذا

  .األحوال مجيع يف باإلبعاد، دائما فمهددون غزة سكان وأما .زاويالغ االقتصاد مساعدة
 ،سـنويا  االقتـصادية  التكلفة احتساب على ملتكلمنيا أحد حثّ ،تلت اليت املناقشة يفو  - ٥٥
 احتـساب  أيـضا  جيـب  إنه وقال .املعابر وإغالق السياحة من الدخل خسارة أيضا تشمل حبيث
 عــن النــاجم البيئــة تــدهور االعتبــار يف األخــذب اقتــراح قُــدمو .اهلــدم وعمليــات تــدمريال تكلفــة

 .امليــاه يف امللوحــة نــسبةل ارتفــاعو ارلآلبــ نــضوب مــن يرافقــه مــا مــع ،اإلســرائيلية الــسياسات
 وضــعل مقارنـة  جيـري  عامـل  فريــق إنـشاء ب املتحـدة  األمـم  تقـوم  بــأن أُشـري  ،ذلـك  علـى  وعـالوة 
 األمـن  جملـس  مـن  توصـيات  ويلـتمس  احلـايل  وضـعه  مـع  ١٩٦٧ عـام  قبـل  الفلـسطيين  االقتصاد

 علـى  ُشـدد و .حـتالل اال خـسائر  عـن  الفلـسطيين  الـشعب  تعويض سبل بشأن العامة اجلمعية أو
 الـصعيد  علـى  التكلفـة  هـي  مـا  :التايل السؤال املشاركني على طُرحو قضية،لل السياسية األبعاد
 ،االحـتالل  كلفـة  عـن  دراسـات  بإجراء حاليا تقوم املتحدة األمم إن آخر متكلم وقال الدويل؟

 شـامل  جـرد  بإعـداد  تقـوم  أن ميكـن  آليـة  لوضـع  مبـادرة  املنظمـة  تطرح أن ضرورة إىل يشري مما
  .التكلفة لتلك
ــك، علــى وردا  - ٥٦ ــال ذل ــاد ق ــ إســحاق ج ــد جــرى هإن ــبع حجــم حتدي ــن س  اخلــسائر م
 ألهنـا  حجمهـا،  ليحدَِّد كان فما قانوين غري األراضي، مصادرة مثل بعضها، ولكن ،“الثماين”

 عــن التعــويض طلــب وميكــن .ُتحتــسب ال وبالتــايل الــدويل القــانون يف وباطلــة ملغــاة ببــساطة
 األراضـي  ُتـردّ  أن جيـب  إذ التعـويض؛  ال اإلعـادة  هو فاملطلوب .إعادهتا بعد األراضي استخدام

 كلفــة مناقــشة يف الــسياحة جمــال يف الــضائعة الفــرص تــدَرج أن علــى ووافــق .أصــحاهبا إىل
 ،“الـثمن  رخـيص  احـتالل  مثـار  جتـين ” إسـرائيل  أن للعـامل  اإلظهـار  مـن  بـد  ال وقـال  .االحتالل
  .“طويلة لفترة حتته سنعيش فإننا وإالّ مكلفا تاللاالح جعل علينا” مضيفا
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 يـشكّل  التعويض، دون من احلقوق در على التركيز اقتصار أن يرى هيفر شري أن بيد   - ٥٧
 جــراء مــن الفلــسطينينيب حلقــت الــيت واألضــرار .“االحــتالل مواصــلة علــى إلســرائيل حــافزا”

 وهـذه  .“النقـاش  مـن  ُيـسحب  أالّ غـي ينب” التعويض فإن وعليه، .“تتراكم تزال ال” االحتالل
 .اإلسـرائيليَّني  واجملتمـع  احلكومـة  علـى  ضـغط  ممارسـة  بواسـطتها  ميكن اليت الوسائل إحدى هي
 .تعويـضات  دفـع  مـن  هلـا  بـد  فـال  الفلـسطيين،  الـشعب  جتـاه  مسؤوليتها إسرائيل تتحمل مل وإن

 التـزام  وجود على ائيلإسر على األخرى احلكومات تفرضها اليت االقتصادية العقوبات وتربهن
  .إلسرائيل مكلفا االحتالل جيعل بالفعل وهذا الدويل؛ بالقانون النطاق واسع

  
  الثالثة العامة اجللسة  - جيم  

  املستدامة والتنمية سيادةوال لالستقالل التحضري مبوازاة االحتالل تكلفة عن تعويضال    
 الــيت التحــديات” :التاليــة الفرعيــة يعاملواضــ الثالثــة العامــة اجللــسة يف املتكلمــون تنــاول  - ٥٨

 مــن الفلــسطينيني مطالــب” و ،“املــساعدة بــرامج تنفيــذ يف للمــاحنني الــدويل اجملتمــع يواجههــا
 النـاتج  االقتـصادي  التعـويض  يف املتحدة األمم جتربة من االستفادة - باالحتالل القائمة السلطة

 واحتاللـه  للكويـت  العراقـي  الغـزو  نعـ  النامجـة  اخلسائر عن التعويض قضية خربة( احلروب عن
ــا ــاد” و ؛“)هل ــوازن إجي ــني ت ــضاء ب ــدرجيي الق ــى الت ــاد عل ــى االعتم ــساعدات عل ــة امل  اخلارجي

  .“واإلنساين اإلمنائي نياجملال يف الدولية املساعدة استمرار وضرورة
 اإلســالمي البنــك يف االســتئمان صــناديق إدارة يف املــشاريع مــديُر مهيــار، عمــر وقــال  - ٥٩
 مـن  ولكـن  .“شـيء  أي عن النظر بغّض” الفلسطيين الشعب مبساعدة ملتزم البنك إن نمية،للت

 “ُيـذكر  ال” أُنفـق  الـذي  املبلـغ  كـان  غزة، يف للمشاريع املعتمد دوالر مليون ٣٠٠ مبلغ أصل
 التحـديات  مـن  الـرغم  على أنه وأضاف .اللوجستية والقيود املواد على املفروضة القيود بسبب

ــدة ــيت العدي ــا ال ــك يواجهه ــه يف البن ــنحن” عمل ــي ف ــل نبق ــا األم ــوس يف حّي ــن ،“النف  أجــل م
ــةال” ،فلــسطني ــه إىل وأشــار .“عــضوال دول ــدان خصــصت غــزة، يف احلــرب بعــد أن  جملــس بل
 للتنفيـــذ زمـــين جبـــدول اإلعمـــار، إلعـــادة دوالر بليـــون ١,٦ مبلـــغ الـــستة اخلليجـــي التعـــاون
 مبلــغ فمــن .“القليــل أقــلّ إال ُينجــز مل” ســنوات، ثــالث بعــد وحاليــا، .ســنوات مخــس مدتــه
 لبنــاء دوالر مليــون ٦١ منــها صصختــ غــزة، يف ملــشاريع املخــصص دوالر مليــون ٣٠٠ الـــ

ــكنية، وحـــدات ــزال ال ولكـــن سـ ــام يف يعيـــشون أشـــخاص يـ ــل، .اخليـ ــغ ُخـــصص وباملثـ  مبلـ
ــة يف ٨٠ ولكــن واملختــربات، واجلامعــات للمــدارس دوالر مليــون ٣٨  غــزة مــدارس مــن املائ
 الـذي  الـصحي،  القطـاع  بنـاء  إعـادة  علـى  جاريـا  العمـل  زاليـ  وال .الفتـرتني  نظـام  وفـق  ستدّر

  .العامة األشغال قطاع خيص فيما األمر وكذلك بالغة، أضرار به حلقت
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 علــى املــدمرة، الطــرق وإلصــالح .املــواد يف شــديد نقــص مــن تعــاين غــزة أن وأضــاف  - ٦٠
 مـواد  عن االستعاضة يف ،ةاملتداخل اللبنات ستخداما مثل املبتكرة، األفكار تساعد املثال، سبيل
 خيـص  فيمـا  أمـا  .األمسـاك  ومـصايد  الزراعـي  القطـاع  يف مماثلـة  حـاالت  وتوجـد  .احملظورة البناء

 الـشبكة  لـربط  دوالر مليـون  ٥٠ البنـك  وخـصص  .لغـزة  “كـبرية  كارثـة ” متثل فإهنا الكهرباء،
 القيـود  بـسبب  ذلـك  مـن  شـيء  يتحقـق  مل ولكـنْ  ،٢٠٠٧ عـام  يف مصر مع غزة يف الكهربائية

 وقامـت  تـدهورا،  غـزة  يف احلاليـة  الشبكة حالة تتزايد نفسه، الوقت ويف .إسرائيل تفرضها اليت
 حــني يف جديــدة، آالت إدخــال ميكــن ال وكــذلك .مــرات عــدة بقــصفها اإلســرائيلية القــوات

  .ليةالتحوي الصناعة بقطاع بالغا ضررا يلحق القدمية اآلالت على االعتماد أن
 لربنـامج  التـابع  اإلقليمـي  بـاملركز  بـرامج  منسق/مدير نائب ،بريويت .د جيفري وقال  - ٦١
 تكلفـة  تعـويض  عمليـة  تواجههـا  الـيت  للتحـديات  دراسـته  يف القـاهرة،  يف اإلمنائي املتحدة األمم

 أجـل  إىل النـهائي  الوضـع  على تفاقالا تأجيل إىل أدى الذي السالم، عملية تعثُر نّإ االحتالل،
 وأمـواال  واسـعا  جمـاال ” إلسـرائيل  تتـيح  الـيت  املاحنـة  هاتاجل سياسات إليه َتأُضيف مسمى، غري

 واسـتغالل  الفلـسطينية  األرض من شاسعة مساحات ضم ذلك يف مبا مطاحمها، لتحقيق “وفرية
  .الطبيعية املوارد من كبرية كميات

 الــسياسات ملعاجلــة بلالــس أفــضل مــسألة تتنــاول أن املاحنــة الوكــاالت علــى إن وقــال  - ٦٢
 مفهومــا يكــون أن مــن بــد وال .احملتلــة الفلــسطينية األرض يف املطّبقــة املــشروعة وغــري املــدمرة
 احلقيقيـة  التنميـة  أن إدراك مـن  للمـاحنني  بد وال االحتالل؛ ظل يف حقيقية تنمية حتقيق استحالة

 يقـوم  الـيت  األخرى واملوارد األراضي قضايا تعالَج مل ما تتحقق لن احملتلة الفلسطينية األرض يف
 اقتراهنـا  عنـد  إال أثـر  مـن  للمعونـة  يكون ولن .ودائم عادل بشكل جدية معاجلةً االقتصاد عليها
 .الـدويل  القانون أساس على عادلة، سلمية تسوية إىل للتوصل السعي يف ةواضح ةسياسي خبطة
 سياسـي،  اسـتقطاب  ةحالـ  يعيـشون  االحـتالل  حتـت  الواقعـون  الفلـسطينيون  دام مـا  أيـضا  وقال
 ذلـك  مـن  جـزءا  تكـون  أن املاحنـة  للجهات ينبغي فال ،رئيسي بشكل حزبية اصطفافات ضمن
 ولكنـه  .مـستحقيها  حتديـد  أو املعونـة  توزيـع  كيفيـة  حتديـد  يف يـدخل  بـأن  لـه  تـسمحَ  أو النـزاع
 يـتم  مل مـا  ومـستدامة  حقيقيـة  تنميـة  قيـام  ميكـن  ال” أنـه  هـي  الرئيـسية  النقطة إن قائال استدرك

 املتعلقـة  القـرارات  علـى  والـسيطرة  الـسيادة  حتقيق من الفلسطيين الشعب وميكََّن االحتالل إهناء
 .“إقامته إىل يسعى الذي اجملتمع ونوع موارده، واستغالل مبستقبله،

 جنيـف،  يف للتعويـضات  املتحـدة  األمـم  للجنـة  التنفيذي الرئيس ،قزازي جمتىب وناقش  - ٦٣
 املطالبــات ســياق يف مفيــدة تكــون قــد الــيت املاضــية العــشرين لــسنواتا مــن املــستفادة الـدروس 
 فرعيـة  هيئـة  وهـي  التعويـضات،  جلنـة  بـه  قامت ما التحديد، وجه على فاستعرض، .الفلسطينية
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 باحلالـة  اخلـاص  )١٩٩١( ٦٨٧ القرار مبوجب أُنشئت املتحدة، لألمم التابع األمن جمللس تابعة
 وأشـار  .“النـار  إطـالق  وقـف  قـرار ” باسـم  رمسـي  غري لبشك املعروف والكويت، العراق بني

 أن علـى  التأكيـد  ذلـك  يف مبا بالتعويض، تتعلق أحكام عدة يتضمن النص أن إىل قزازي السيد
 ذلـك  يف مبـا  مباشـرين،  ضـرر  أو خـسارة  أي عن الدويل، القانون مبوجب ،“مسؤول” العراق
ــا أذى مـــن ملنظمـــاتا أو املـــواطنني أو باحلكومـــات يلحـــق مـــا أو البيئـــي الـــضرر  يتعلـــق فيمـ
  .الكويت بغزو
 وصــفو .ودفعهــا هــاجتهيزو املطالبــات تلقــي يف كانــت اللجنــة واليــة أن وأوضــح  - ٦٤

 متويــل علــى يــنص للتعويــضات صــندوق مبوجبــه أنــشئ آخــر قــرار اعتمــاد إىل أشــارو هيكلــها،
 مــن كثــرأ مــن مطالبــة مليــون ٢,٧ اللجنــة وتلقــت .العراقــي الــنفط عائــدات مــن التعويــضات

 والــشركات ألفــرادا مــن فئــات احلكومــات، جانــب إىل أيــضا، املطــالبني مــنو .حكومــة ١٠٠
 عـن  املـسؤول  ومـن  الوفاة، أو باإلصابة املتعلقة املطالبة مثل املطالبات، أنواع وبّين .واملنظمات

 اءإحيـ ” إىل سـتؤدي  احملتلـة  الفلـسطينية  ضاألر حالـة  يف ُتنَشأ جلنة أي إن وقال .التعويض دفع
 مــع للتعامــل سـليم  إداري هيكــل إجيـاد  اهليئــة، هـذه  إنــشاء قبـل  املهــم، فمـن  وبالتــايل، ،“آمـال 

  .رفعها قبل املطالبات
 علـى  بالقـاهرة،  العربيـة  الـدول  جامعـة  يف االقتـصادي  اخلـبري  ،مشالـة  أبـو  نّواف ووافق  - ٦٥

 هـذا  أن وعلـى  رائيلياإلسـ  االحـتالل  لكلفـة  والقاطع الفعلي التحديد بإمكانية االدعاء استحالة
 متثّـل  فاملعانـاة  .احملتلـة  الفلـسطينية  األرض يف التكـاليف  تلـك  تعـاظم  عـن  املسؤول هو االحتالل
 علــى املــشيدة اإلســرائيلية املــستوطنات قيــام أن كمــا الفلــسطيين؛ الــشعب أبنــاء يعانيهــا كارثــة

 الفلـسطيين  املـزارع  ضأر اجتـاه  يف املعاجلـة  غـري  العادمـة  مياههـا  بتصريف ،الفلسطينية األراضي
 علـى  إسـرائيل  تـستويل  ،الفلـسطينية  ياهامل من كوب مائة كل ومن .هتصور ميكن ال أمٌر وأبنائه
 املمارســـات، لتلـــك يتـــصدى أن أمجـــع العـــامل علـــى وجيـــب .كارثـــة ميثـــل وهـــذا كوبـــاً؛ ٨٥
  .اإلنذار “أجراس يدق” وأن
 كــثريا اإلحــصاءات أن اســيةالدر احللقــة يف نظــره لفــت أن ســبق إنــه قــائال واســتطرد  - ٦٦
 أن الفلـسطيين  االقتـصاد  أوضـاع  لتحليـل  تتعـرض  دوليـة  جهـة  لكـل  يود وأنه مضللة، تكون ما

 أمهيـة  علـى  وشـدد  .وأسـبابه  التراجع “مدى” على تؤكّد وأن للتدهور احلقيقية األسباب ترى
 قـد  ولكنـه  ،ةتـصادي اق تنميـة  دليـل  هـو  اإلمجايل احمللي الناتج لقيمة منو كل ليس أنه إىل اإلشارة
 يعكـس  ال الفلـسطيين،  التجـاري  امليزان حتسن أن كما .الدولية املساعدات لتدفق نتيجة يكون
 أن يعلـم  واجلميـع  .احلـصار  ختفيـف  عن ناجم لعله بل الفلسطيين، اإلنتاج قطاعات حتسن فعليا

 .التنميـة  حتقيـق  إىل يـسعى  صـغري  اقتـصاد  يأل حتمـي  أمـر  هو اخلارجية األسواق على االنفتاح
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 أدوات مــن هامــة أداة وهــ الفلــسطيين لــشعبا إىل املــساعدات توقــف أن مــن القلــق عــن وعّبــر
 القتـــصادا ملـــساعدة الواقـــع، ويف ،احملتلـــة الفلـــسطيين األرض اقتـــصاد حلـــصر الـــدويل اجملتمـــع

 الدوليــة، للمــساعدات احلاجــة زادت اإلســرائيلية القيــود زادت كلمــا أيــضا وقــال .اإلســرائيلي
 وأكّـد  .الدوليـة  للمـساعدات  االحتياج مستوى تراجع اإلسرائيلية القيود حدة تراجعت وكلما

ــشعب أن ــتج، شــعب الفلــسطيين ال ــاء شــعب وهــو من  تعــرض الــذي ،فالفلــسطيين .وتعمــري بن
 تعمــري إعــادة يف بالــشروع يقــوم كــان اإلســرائيلي، االحــتالل قــوات مــن العــسكري للعــدوان

 صــدارة يف يكــون أن يــسعده ال الفلــسطيين الــشعب أن علــى وأكّــد .العــدوان ذلــك دمــره مــا
 قيــود رفــعل” و مــؤات، منــاخ ضــمن للعمــل فرصــة إىل فقــط يتطلــع بــل ،املــساعدات متلقــي

  .“عنه االحتالل
  

  اخلتامية اجللسة  - رابعا  
 ىلـد  الـدائم  مـصر  ثـل ومم اخلارجيـة  الـشؤون  وزيـر  مساعد ،الوهاب عبد عفيفي قال  - ٦٧

 لتؤكــد جــاءت الدراســية احللقــة هــذه يف املــشاركة وحجــم نوعيــة نإ ،العربيــة الــدول جامعــة
ــام ــع اهتم ــدويل اجملتم ــدعم ال ــود ب ــم جه ــل املتحــدة األم ــع للتعام ــصادية االنعكاســات م  االقت

ــة ــسكان أوضــاع علــى اإلســرائيلي لالحــتالل واالجتماعي ــدنيني ال ــضفة يف امل ــة ال  وغــزة الغربي
 عــدم حلركــة كرئيــسة مــصر، أن إىل شــاروأ .الفلــسطيين الــشعب علــى آثــاره مــن والتخفيــف
 الدوليـة،  احملافـل  خمتلـف  يف هبـا  وتـدفع  خاصـا،  اهتماما بفلسطني املتعلقة القضايا تويل االحنياز،
 املـشاركني  مـداخالت  أن ورأى .الفلـسطيين  للـشعب  املـشروعة  احلقـوق  اسـتعادة  جلهود دعما
 قابــل اقتــصادي نظــام إقامــة ىلإ باحلاجــة الــدويل الــوعي مــن لتعــزز جــاءت الدراســية احللقــة يف

  .منسق دويل جهد عرب الفلسطينية األرض يف للحياة
 يف التارخييــة والــتغريات ينــاير/الثــاين كــانون ٢٥ ثــورة إن الوهــاب عبــد الــسيد وقــال  - ٦٨

 القابلــة غــري الفلــسطينية احلقــوق اســتعادة ملــساعي وقــوة زمخــا لتعطــي جــاءت العربيــة املنطقــة
 سياســـاهتا وتغـــيري أمهيتـــها إدراك علـــى إســـرائيل حتمـــل أن بجيـــ تطـــورات وهـــي .للتـــصرف

 مـصر  أن وأضـاف  .الشتات ودول وغزة الغربية الضفة يف الفلسطينيني حقوق إعادة يضمن مبا
 بإهنـاء  والتزامها استعادهتا، أجل من والعمل الفلسطينيني حقوق نصرة يف الثابت موقفها تؤكد

 عــن وأعـرب  .الفلــسطيين الـصف  لوحــدة تؤسـس  فلــسطينية وطنيـة  مــصاحلة وحتقيـق  االحـتالل 
   .السامي هدفها حتقيق أجل من الدراسية للحلقة مصر دعم
 املوضـوع  باختيارهـا  الفلـسطيين،  الـشعب  حبقوق املعنية اللجنة إن منصور السيد وقال  - ٦٩

 سـنويا  دوالر باليـني  ٧ البالغـة  االحـتالل  تكلفة أنّ تثبت أن أرادت الدراسية، للحلقة الرئيسي
 مـن  ومتكننـا  أنفـسنا  حكـم ” الفلـسطيين  للـشعب  املبلـغ  هـذا  تـاح أل االحـتالل،  أُهني لو أنه تعين
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 اسـتفادة  يعـين  فهـذا  دوالر، باليـني  ٧ يكلـف  االحتالل كان وإذا .“البلد شؤون إلدارة أموال
 املاليـة  املـوارد  لـديهم  سـيكون  بـل  أساسـه؛  مـن  االحـتالل  أُهنـي  لـو  املبلـغ  هـذا  مـن  الفلسطينيني

 إقامـة  علـى  قـادرين  سـيكونون  فـإهنم  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .أنفسهم على االعتماد طيعونويست
 أعـضاء  ثلثـي  دعمبـ  يتمتعـون  وألهنم هبم، خاصة مؤسسات لديهم ألن وقوية للحياة قابلة دولة

ــة  الفلــسطيين للــشعب حيــاة مــن زءاجــ االحــتالل لــيس” وقــال .املتحــدة لألمــم العامــة اجلمعي
  .“األبد إىل
ــابع  - ٧٠ ــسيد وت ــصور ال ــول من ــه الق ــثري توجــد بأن ــن الك ــرق م ــسرد الط ــصة ل ــشعب ق  ال

 الكــبري اإلقبــال ويــدل .االحــتالل نتيجــة الفلــسطيين باالقتــصاد حلــق الــذي والتــدمري الفلــسطيين
 العـريب  العـامل  يف حتـدث  الـيت  الكـثرية  األمـور  رغـم  أنـه  على الدراسية احللقة على رفيع ستوىمب

 االجتمـاع  أن وأكّـد  .األمهيـة  من كبري قدر على الفلسطينية القضية تزال ال العاملي، واالقتصاد
 “دويل كمجتمـع  قويـة  رسـالة  إليـصال ” فرصـة  وألهنـا  التارخييـة،  العالقـة  بسبب مصر يف ُعقد

 الـشعب  علـى  املفـروض  األخالقـي  وغـري  القـانوين  وغـري  اجلـائر  احلصار هلذا حد وضع بضرورة
 وواضــحة قويــة رســالة توصــل الدراســية واحللقــة غــزة بوابــة هــي فمــصر .غــزة يف الفلــسطيين

  .احلصار إلهناء
 سـيلتقي  وفيهـا  ،٢٠١١ مـايو /أيـار  ٤ يف أيـضا  مـصر  يف أُبـرم  املـصاحلة  اتفاق إن وقال  - ٧١

 منظمــة يف يةالفلــسطين الفــصائل مجيــع مبوجبــه تــشكّل اتفــاق إلبــرام أخــرى مــرة قريبــا القــادة
 يف والبـدء  غـزة،  إعمـار  وإعـادة  لالنتخابات عدادلإل “تكنوقراط كومةح” الفلسطينية التحرير
 وأضـاف  .السياسي والنظام الفلسطيين الوطن “جناحي” بني املنطقي غري لالنقسام حد وضع
 الفلـسطيين  الـشعب  أن إىل مجيعهـا  أشـارت  بلـدا  ١٣٢ فلـسطني  بدولـة  اعترف اآلن، حىت أنه،
 دولـة  ولكـن  منـوا،  البلـدان  أقل من بلدا تكون لن فلسطني إن وقال .نفسه حلكم استعداد على

  .الدخل متوسط بلد بإمكانات
 لقـانون ل إسـرائيل  جتاهـل  إىل يعـود  ذلـك  أن ورأى “االحـتالل؟  يستمر ملاذا” وتساءل  - ٧٢

 علـى  الفلـسطينيون  يعكـف  األثنـاء،  هذه ويف .قوي بلد من هبا حتظى اليت احلماية إىلو الدويل،
 اســتراتيجية وتطبيــق بعــضا، بعــضهم مــع والتعامــل احلــصار، وإهنــاء الفلــسطيين، البيــت توحيــد
 الالزمـة،  اإلضـافية  األدوات وبكافـة  فلـسطينية،  الدولـة  إلقامة املتحدة األمم إىل للتوجه جديدة
  .عام بوجه بقضيتهم والنهوض القانوين، اجملال يف حقوقهم عن والدفاع

 هــذه خــالل مــن ت،أراد اللجنــة بــأن اللجنــة، رئــيس ،ديــالو الــسيد قــال اخلتــام، يفو  - ٧٣
 يكلــف أنــه وتــبني ؛“كــبرية تكلفــة” وأهنــا تكلفــة، لالحــتالل أن توضــح أن الدراســية، احللقــة
 االجتماعيـة  والتنميـة  االقتـصاد  علـى  سـلبا  يؤثر وهو الفلسطيين، للشعب مدمر إنه بل ال الكثري
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 تترتــب ومــا ياإلســرائيل االحــتالل إن وقــال .الفلــسطينيني ملاليــني اليوميــة واحليــاة واالقتــصادية
 األمـوال  ألن نظـرا  الـدويل،  اجملتمـع  علـى  تكـاليف  أيـضا  له لفلسطينيني بالنسبة تبعات من عليه

 اإلسـرائيلية  الـسياسات  عـن  النامجـة  األضـرار  مـن  للتخفيـف  كمـساعدات  ختـصص  اليت النفيسة
 وجـود  أسـاس  علـى  القائم احلل لتحقيق الوقت أن وأوضح .التنمية لتعزيز توجه أن ميكن كان

 حتقيـق  الفلـسطيين  لشعبل يتيح مما شروط دون يزول أن جيب االحتالل وأن .ينفد بدأ دولتني
 ذلـك  يف مبـا  ١٩٦٧ عـام  لـت احُت الـيت  الفلـسطينية  األرض كامـل  علـى  فلـسطني  دولة استقالل
 .املــصري تقريــر حــق ذلــك يف مبــا للتــصرف، القابلــة غــري حقوقــه وممارســة الــشرقية القــدس
 إىل يـستند  دولـتني  وجود أساس على القائم لاحل أن تؤمن اللجنة إن ائالق ديالو السيد واختتم
 ومبـادرة  الرباعيـة،  اجملموعـة  وضـعتها  الـيت  الطريـق  وخريطـة  ،الـصلة  ذات األمن جملس قرارات
  .العربية السالم
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  األول املرفق
  الرئاسة موجز    

 الدوليـة  ملنظمـات وا احلكومـات  ممثلـي  ليـومني  دامـت  الـيت  الدراسية احللقة هذه مجعت  - ١
 واستعرضــت .اإلعــالم ووســائط املــدين اجملتمــع ومنظمــات ووكاالهتــا املتحــدة األمــم وهيئــات
 االقتـصادية  االجتماعية األوضاع على اإلسرائيلية واملمارسات السياسات تأثري الدراسية احللقة
 االحـتالل  جـة نتي الفلـسطينيون  يتكبـدها  اليت التكلفة يف ونظرت غزة؛ وقطاع الغربية الضفة يف

ــرائيلي ــات خمتلـــف يف اإلسـ ــصاد؛ قطاعـ ــبل إىل وتطرقـــت االقتـ ــاظ سـ ــى احلفـ ــازاتاإل علـ  جنـ
  .الفلسطينية الدولة بناء برنامج تنفيذ أعقاب يف األخرية اآلونة يف حتققت اليت االقتصادية

 املنطقــة، يف حــدثت الــيت التارخييــة التغــيريات إىل املــضيف، البلــد مــصر، ممثــل وأشــار  - ٢
 الفلـسطيين،  الـشعب  صـاحل  يف املطـاف  هناية يف التطورات هذه تصب أن يف األمل عن فأعرب
 املــدين اجملتمــع أمهيــة إىل وأشــار .اجلديــدة احلقــائق مــع بــالتكيف إســرائيل قيــام ضــرورة وأكــد
ــأثريه ــد وت ــرارات صــنع يف املتزاي ــسياسية، الق ــا ال ــع ودع ــدويل اجملتم ــرار اختــاذ إىل ال  حاســم ق

  .للرتاع هنائية تسوية إىل صلالتو يف للمساعدة
 الـيت  التكلفـة  ارتفـاع  إىل ،بامسـه  ألقيـت  رسـالة  يف املتحـدة،  لألمـم  العـام  األمني وأشار  - ٣

 االقتـصادي  البعـد  إىل وأشـار  ينتهي، أن إىل داعيا االحتالل، نتيجة الفلسطيين الشعب يتكبدها
 وصـول  إمكانيـة  بـشدة  قيـدت  يتالـ  هلـا،  التابعـة  األساسـية  واهلياكـل  القانونية غري للمستوطنات

 غـزة  نع للحصار كامل رفع إىل أيضا ودعا .الطبيعية واملوارد األراضي إىل الفلسطيين الشعب
 مـن  الـذي  الوحيـد  هـو  الـسياسي  احلـل  أن على وشدد االقتصادي، انتعاشها أمام اجملال لُيفسح
  .املستدام االقتصادي النمو يتيح أن شأنه
 للتـصرف  القابلـة  غـري  حلقوقـه  الفلـسطيين  الـشعب  مبمارسـة  نيـة املع اللجنة رئيس وعدد  - ٤

 الغربيـة  الضفة أراضي من املائة يف ٤٠ من أكثر أن قبيل من االحتالل، لتأثري املختلفة اجلوانب
ــى حمظــور ــسطينيني، عل ــصف الحتياجــات خدمــة الفل ــستوطن مليــون ن ــرائيلي؛ م  وتوقــع إس

 عمليـات  زيـادة و األراضـي؛  تلـك  مـن  املائـة  يف ٩ قـدرها  إضـافية  نـسبة  الفـصل  جـدار  يبتلع أن
 وأعمـال  اجلـرائم  معـدل  وارتفـاع  الـضعفني؛  بنـسبة  ٢٠١١ عـام  خـالل  واإلخـالء  املنـازل  هدم

 إســرائيل متنــع ذلــك، إىل وباإلضــافة .املائــة يف ٤٠ بنــسبة املــستوطنون يرتكبــها الــيت التخريــب
 الــضفة تعــاين كمــاو املنــهار، اقتــصادها بنــاء إعــادة يعــوق ممــا ووارداهتــا، غــزة صــادرات تــدفق
 إهـدار  يـشمل  النطـاق  واسـع  اقتـصاديا  ضـررا  االحـتالل  ويـسبب  .القيـود و التـشرذم  من الغربية
 علــى الفلــسطينيني اعتمــاد االحــتالل ويعمــق .البيئــي والتــدهور الطبيعيــة املــوارد وهنــب النــواتج
  .افعهمن جتين إسرائيل أن حني يف الدبلوماسية، الساحة يف ويعوقهم املعونات
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 الـذات،  علـى  االعتمـاد  علـى  تـشجع  “ذكـاء  أكثـر  مـساعدة ” إىل احلاجة على وشدد  - ٥
 جانـب  مـن  املعـزز  التعـاون  إن وقـال  .الفلـسطينيني  متكني إىل وتؤدي اخلاص، االستثمار وحتفز

 والتنميـة  التخطـيط  وزيـر  وتكلـم  .املـسعى  هـذا  جنـاح  يف أساسـيا  عـامال  سيكون املاحنة اجلهات
 إنــسانية حنــةمب التــسبب تــشمل االحــتالل تكلفــة أن فأكــد الفلــسطينية الــسلطة باســم اإلداريــة
 إن الرئيـسي  عرضـه  يف الـوزير  وقـال  .األخـرى  التكـاليف  ومجيـع  االقتـصادية  التكلفـة  وتتجاوز

 مبلـغ  وهـو  ،٢٠١٠ عام يف دوالر باليني ٧ الفلسطيين االقتصاد كلفت اإلسرائيلية اإلجراءات
 علــى املفروضــة الثقيلــة القيــود نتيجــة ذلــك وجــاء .الــسنوي مجــايلاإل احمللــي ناجتــه مــن قريــب

 واحتياطــاهتم وأراضــيهم ميـاههم  ذلــك يف مبــا الطبيعيـة،  مــواردهم إىل الوصــول يف الفلـسطينيني 
 هجومـا  كونـه  عـن  فـضال  أخـرى،  رئيسية تكلفة غزة حصار وميثل .الطبيعي والغاز املعادن من

  .املدنيني السكان على قاسيا
 مـن  اإلسـرائيلية  الـشركات  تـورده  ملـا  فيها املبالغ التكاليف من األخرى اخلسائر وتنشأ  - ٦

 منــاطق يف اســتيطان خلطــط اإلســرائيلية احلكومــة تــروج ذلــك، إىل وباإلضــافة .وكهربــاء ميــاه
 عـن  الـوزير  وأعـرب  .للحيـاة  قابلـة  فلـسطينية  دولـة  تـشكيل  منـع  شأنه من ما وهو استراتيجية،

 الفلـسطيين  للـشعب  املـشروعة  بـاحلقوق  الواسـع  الـدويل  االعتراف من الرغم على أنه من أسفه
 شـدد  اخلتـام،  ويف .دولـة  بقيـام  بعـد  يتـرجم  مل ذلك فإن الذايت، للحكم الشعب هذا واستعداد

 عـام  يف فلـسطني  بدولـة  االعتـراف  علـى  جهـودهم  تركيـز  يف سيـستمرون  الفلسطينيني أن على
  .األخرى املتحدة األمم تهيئا أو األمن جملس خالل من سواء ،٢٠١٢

 عـن  سـريعة  حملـة  وكياناهتـا  املتحـدة  األمـم  هيئـات  ممثلـو  قـدم  العامـة،  اجللسات وخالل  - ٧
 الغربيـة  والـضفة  غـزة  يف لالحـتالل  اإلنـساين  التـأثري  وكـان  .“املتحـدة  األمم منظار” من احلالة
ــاةا يف أثــرت الــيت غــزة، يف الوصــول علــى املفروضــة القيــود بــسبب وذلــك هــائال، ــاك حلي  هن

ــتو ــة يف ٣٥ حول ــن املائ ــصاحلة األراضــي م ــة كــبري حــد إىل ال  متاحــة غــري أراض إىل للزراع
 األمسـاك  صـيد  صـناعة  يف شـديد  تـدهور  إىل البحر يف املفروضة القيود أدت غزة، ويف .للزراعة
 .الغذائيـة  املعونـة  علـى  يعتمـدون  جعلـهم  ما وهو غزة، لسكان الرئيسي الغذاء مصدر وتلويث
 غـري  احلالـة  ظلـت  ،٢٠١٠ عـام  يف احلـصار  حدة لتخفيف املتخذة اإلجراءات من الرغم وعلى

 لعــام الــواردات مــستويات مــن املائــة يف ٤٠ نــسبةب إال بــدخول يــسمح مل حيــث مــستقرة،
 معظـم  تلبيـة  مـن  تـتمكن  مل غـزة  فـإن  وبالتـايل  .حـدودها  أدىن يف الـصادرات  وكانت ،٢٠٠٧

 القــدس فيهــا مبــا الغربيــة، الــضفة ويف .فيهــا البنــاء وإعــادة األساســية اهلياكــل تنميــة احتياجــات
 امتـد  الـذي  الفاصـل  واجلدار املستوطنات، جراء من كبريا تأثريا السكان حياة تأثرت الشرقية،

 األراضـي،  ومـصادرة  املنـازل،  وهـدم  القـسري  التـشريد  وعمليـات  كيلـومتر،  ٧٠٠ طـول  على
 آمـن  ممـر  وجـود  عـدم  جراء من احلالة تفاقمت وقد .الفلسطينيني حركة تعترض اليت والعقبات
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 عـائق  متثـل  وكـذلك  .واألشـخاص  واملركبـات  البـضائع  حلركـة  غـزة  وقطـاع  الغربية الضفة بني
 عـن  الـشرقية  للقـدس  والـدميغرايف  املـادي  الفـصل  تزايـد  يف الفلـسطيين  االقتصاد تنمية أمام كبري
  .احملتلة الفلسطينية األرض بقية
 بالفلـسطينيني  الالحـق  للـضرر  الكمـي  القيـاس  على بعدئذ تمامهماه املشاركون وركز  - ٨
 - التطبيقيــة البحــوث معهــد مــدير وقــدم .االقتــصاد قطاعــات خمتلــف يف االحــتالل جــراء مــن

 الـــوطين االقتـــصاد وزارة مـــع بالتعـــاون نـــشرت الـــيت الدراســـة نتـــائج اســـحق جـــاد القـــدس،
 .٢٠١٠ لعــام التكــاليف هلــذه هجيــةمن كميــة تقــديرات لتقــدمي حماولــة أول وهــي الفلــسطينية،

 الكلـي  املـستوى  علـى  حمسوبة ،٢٠١٢ عام يف غزة على احلصار تكلفة بلغت للدراسة، ووفقا
 النـاتج  مـن  املائـة  يف ٢٣,٥( دوالر بليـون  ١,٩ احلـصار،  قبـل  غـزة  باقتـصاد  املقارنة خالل من

 يف مبـا  إسـرائيل،  ضـها تفر الـيت  القيـود  مـن  عـدد  عـن  اخلسارة هذه جنمت وقد ).اإلمجايل احمللي
ــك ــالق ذل ــواب إغ ــبه األب ــل ش ــة، لتجــارةا وجــه يف الكام ــسبب الدولي ــل يف والت ــاج تعطي  إنت

  .األساسية اهلياكل قصف واستمرار البحر، موارد إىل الوصول إمكانية وحمدودية الكهرباء،
 رةقـد  مـن  املائـة  يف ١٠ مـن  إال يـستفيدون  ال الفلـسطينيني  أن لـوحظ  امليـاه،  جمال ويف  - ٩

 علـى  كاملـة  سـيطرة  تـسيطر  إسـرائيل  أن حـني  يف الغربيـة،  للـضفة  املائي للنظام السنوية التغذية
ــستودعات ــاه م ــة املي ــضفة يف اجلوفي ــة ال ــك، إىل وباإلضــافة .الغربي ــت ذل ــرط إســرائيل كان  تف
 تبيـع  وكانـت  اجلوفيـة،  امليـاه  احتياطيـات  اسـترتاف  يف تـسبب  ممـا  املياه، استخراج يف باستمرار

 املاضـيني،  العقـدين  مـدى  علـى  الفلـسطينية  اآلبـار  نـصف  جـف  وقـد  .للفلـسطينيني  بعدئذ اهاملي
 الفلـسطينيون،  اسـتهلكها  الـيت  امليـاه  كميـة  أضـعاف  سـبعة  اإلسرائيليون استهلك املتوسط، ويف
  .للمياه مثنا املستوطنون دفعه ما أضعاف مخسة الفلسطينيون دفع حني يف
 ميـاه  مـن  مكعـب  متر مليون ٤٠ حنو اإلسرائيلية طناتاملستو ألقت أخرى، جهة ومن  - ١٠

 اجملـارير  ميـاه  من لتر مليون ٦٠ ووصل الفلسطينية، األرض يف سنويا الصلبة والنفايات اجملاري
 عـن  جنـم  وقد .يوميا الشرب مياه مصادر أو البحر أو األرض إىل جزئيا املعاجلة أو املعاجلة غري
 أي مباشـرة،  خـسائر  :الفلـسطيين  لالقتـصاد  اخلـسائر  مـن  نانوع املياه موارد إىل الوصول تقييد
 يف ٠,٦( دوالر مليـون  ٥١,٩ تبلـغ  وهـي  املـستهلكة،  امليـاه  تكـاليف  ارتفـاع  عـن  الناجتـة  تلك
ــن املائــة ــاتج م ــي الن ــشمل مباشــرة غــري وخــسائر ،)اإلمجــايل احملل ــاج ت ــضائع الزراعــي اإلنت  ال

 املائـة  يف ٢٣,٤( دوالر بليـون  ١,٩ تبلـغ  وهي هامليا نوعية رداءة عن الناجتة الصحية واملشاكل
  ).اإلمجايل احمللي الناتج من



 -31- 12-34244
 
 

ــود وأدت  - ١١ ــة القيـ ــى املفروضـ ــة علـ ــول إمكانيـ ــوارد إىل الوصـ ــة املـ ــان إىل الطبيعيـ  حرمـ
 البحـر  مـن  واملعـادن  األمـالح  باسـتخراج  املرتبطـة  إليـرادات ا من هائلة مصادر من الفلسطينيني

 املتـوافرة  واحلجـارة  احلصى من الكثري وبتعدين الفلسطينيني؛ على احمظور يزال ال الذي امليت،
ــة املنطقــة يف الغــاز حقــول وبفــتح معظمهــا؛ إســرائيل تــستغل والــيت الغربيــة، الــضفة يف  البحري

 احمللــي النــاتج مــن املائــة يف ٢٢,٦( دوالر بليــون ١,٨٣ التكــاليف هــذه وبلغــت .لغــزة املقابلــة
 ســياحة صــناعة تطــوير امليــت البحــر إىل الوصــول إمكانيــة عــدم جيعــل وباملثــل، ).اإلمجــايل
 يـسبب  مـا  وهـو  مـستحيال،  أمـرا  فلـسطني  شـواطئ  طـول  علـى  عاليـة  إمكانـات  ذات فلسطينية
  ).اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف ١,٨( سنويا دوالر مليون ١٤٣,٥ قدرها خسارة
 إن حيـــث الكهربـــاء تكلفـــة االحـــتالل يفرضـــها الـــيت األخـــرى اخلـــسائر ومشلـــت  - ١٢

 توليـــد علـــى املفروضـــة القيـــود بـــسبب اإلســـرائيلية اإلمـــدادات علـــى يعتمـــدون الفلـــسطينيني
ــاء، ــة يف ٥,٤( دوالر مليــون ٤٤٠,٨ بلغــت وقــد الكهرب  ؛)اإلمجــايل احمللــي النــاتج مــن املائ
 نمليـو  ٢٨٨ بلغـت  الـيت و الدولية، التجارة على املفروضة القيود جراء من املتكبدة والتكاليف

 تعــوق الــيت بــاحلواجز املرتبطــة والتكــاليف ؛)اإلمجــايل احمللــي النــاتج مــن املائــة يف ٣,٥( دوالر
 يف ٢,٣( دوالر مليـون  ١٨٤,٥ بلغـت  الـيت  الغربيـة،  الضفة ضمن واألشخاص البضائع حركة
 األشـــجار اقـــتالع ســـيما وال املنتجـــة، األصـــول وتـــدمري ؛)اإلمجـــايل احمللـــي النـــاتج مـــن املائـــة

 بلغـت  ذلـك،  إىل وباإلضافة ).اإلمجايل احمللي الناتج من املائة يف ١,٧ أي دوالر ونملي ١٣٨(
 غـري  املاليـة  التكـاليف  أن حـني  يف سنويا دوالر ماليني ٤٠٦ لالحتالل املباشرة املالية التكاليف
 اســتطاعت الــيت االحــتالل تكلفــة بلغــت اجملمــوع، ويف .ســنويا بليــون ١,٣٨٩ بلغــت املباشــرة

 مـن  املائـة  يف ٨٤,٩ ميثـل  ما وهو ،٢٠١٠ عام يف دوالر باليني ٦,٨٩٧ قياسها ةالدراس هذه
  .اإلمجايل احمللي الناتج
 نقـص  مثـة  يكون أن املرجح فمن املقدرة، اخلسائر ضخامة من الرغم على أنه ولوحظ  - ١٣

 ألنــه الفلــسطيين، االقتــصاد علــى االحــتالل يفرضــها الــيت احلقيقيــة التكــاليف تقــدير يف شــديد
ــاس املمكــن مــن يكــن مل ــع قي ــة، التكــاليف مجي ــدم نظــرا املختلف ــات وجــود لع  والحــظ .بيان

 الـيت  الغرامات تشمل اليت األخرى، للتكاليف كمية تقديرات وضع أيضا ينبغي أنه املشاركون
 عــن والتعــويض تــسترد؛ عنــدما األرض اســتخدام عــن والتعــويض الفلــسطينيني؛ علــى تفــرض
  .الفلسطينية املمتلكات تدمري عن والتعويض اإلسرائيلية؛ جونالس يف الفلسطينيني السجناء

 بـاالحتالل  القائمـة  الـسلطة  تلحقهـا  الـيت  األضـرار  توثيـق  أمهيـة  على املشاركون واتفق  - ١٤
 مـن  يعمـل  عـامال  فريقـا  املتحـدة  األمـم  ئتنـش  أن بـضرورة  مقتـرح  وقـدم  .الفلـسطيين  بالشعب
 إصــدار إىل ويــسعى االحــتالل ظــل يف لفلــسطيينا باالقتــصاد حلقــت الــيت اخلــسائر حتديــد أجــل
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 .الفلـــسطيين الـــشعب تعـــويض ســـبل بـــشأن العامـــة اجلمعيـــة أو األمـــن جملـــس مـــن توصـــيات
 النامجـة  األضـرار  حـصر  ميكنـها  آليـة  وضـع  املتحـدة  لألمـم  ينبغي أنه إىل أشري مماثل، سياق ويف

 منــذ يوثــق، الــذي لألضــرار املتحــدة األمــم ســجل إىل أشــري الــصدد، هــذا ويف .شــامل بــشكل
 ينبغـي  والـذي  احملتلـة،  الفلـسطينية  األرض يف اجلـدار  تـشييد  عـن  النامجـة  األضـرار  ،٢٠٠٧ عام
 آليـــة مـــن جـــزءا املتحـــدة، األمـــم وخـــارج داخـــل أخـــرى وحـــدات نـــباج إىل يـــشكل، أن

  .املقترحة التنسيق
 وافـق  ميـع اجل أن حـني  ففـي  .احلقوق ورد التعويض بقضييت يتعلق فيما اآلراء وتباينت  - ١٥
 ألن أساســي وقاحلقــ رد أن علــى الــبعض شــدد ســواء، حــد علــى هامتــان القــضيتني أن علــى

 وقـت  يف التعـويض  قـضية  مـع  التعامـل  جيـري  أن ميكن وأنه أصحاهبا، إىل تعاد أن جيب األرض
 كـرادع  التعويـضات  علـى  اآلن بالفعـل  التركيـز  جيـري  أن املهـم  مـن  أنـه  آخـرون  ورأى .الحق
  .االستغالل من باملزيد باالحتالل قائمةال السلطة لقيام
 مـن  املـستفادة  الـدروس  بعض للتعويضات املتحدة األمم للجنة التنفيذي املدير وعرض  - ١٦
 اإلقـرار  ومـع  .هلـا  واحتاللـه  للكويـت  العـراق  غـزو  عـن  النامجـة  اخلـسائر  عـن  التعويـضات  حالة

ــالكثري ــن ب ــات م ــني االختالف ــد احلــالتني، ب ــدروس تكــون ق ــ ال ــدة ةالتالي ــرتاع ســياق يف مفي  ال
 وأنـواع  التعـويض؛  عـن  املـسؤولة  للهيئة واضحة والية حتديد ضرورة :الفلسطيين - اإلسرائيلي
 التعــويض؛  علــى  للحــصول  املؤهلــة  املطالبــات  لتحديــد  الالحقــة  اخلــسارة  أو الواقــع  الــضرر
  .التعويض تغطيةل الالزمة األموال ومصدر مطالبة؛ لتقدمي الالزمة واألهلية القانونية؛ واألسس

 تكلفـة  مـن  التخفيـف  يف الدوليـة  املاحنـة  اجلهات دور كذلك الدراسية احللقة وناقشت  - ١٧
 ظروفـا  أوجـدت  قـد  أوسـلو  عمليـة  أن حـني  يف أنـه  املـشاركون  الحـظ  البداية، ويف .االحتالل

 أيـضا  أزالـت  فقـد  الفـرص،  وإجيـاد  األساسية هياكلهم حتسني للفلسطينيني أتاحت للتغيري هامة
 إىل التكـاليف  مـن  األكـرب  اجلـزء  نقـل  جـرى  حيـث  االحـتالل،  سـلطات  كاهـل  عـن  كبريا عبئا

 واجلهـات  الفلـسطينية  الـسلطة  بـني  ثالثيـة  عالقـة  شـكل  يف تبعية، صلة ونشأت .املاحنة اجلهات
 أجــل مــن املاحنــة اجلهــات سياســات يف رياتيتغــ إدخــال يــتعني أنــه ولــوحظ .وإســرائيل املاحنــة
 اجلهـات  تبـذل  مل اخلـصوص،  وجه وعلى .الواقع أرض على حقيقي تأثري تللمبادرا يكون أن

  .واإلمنائي السياسي السياقني بني للربط منسقة جهودا املاحنة
 علــى براجمهــا مركــزة الــصعبة، الــسياسية القــضايا معاجلــة عــن املاحنــة اجلهــات نــأتو  - ١٨

 دولتـه  إقامـة  يف الفلـسطيين  لشعبا مساعدة حنو مبادراهتا هيتوج ينبغي حني يف التقنية، القضايا
 تـــصميم وجـــرى وأولويـــاهتم، الفلـــسطينيني الحتياجـــات فهـــم عـــدم هنـــاك وكـــان .املـــستقلة
 جلنـة  بتـشكيل  الفلسطينيني قيام بضرورة مقترح وقدم .اإلسرائيلية االحتياجات لتلبية املبادرات
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 كانـت  إذا ملـا  وياسـن  استعراضـا  وجتـري  األولويـات  وحتـدد  الدولية املعونات إدارة على تشرف
  .ختففها أو الداخلي الرتاع حدة تفاقم املاحنة الوكاالت فرادى
 لدولـة  واالقتـصادية  االجتماعيـة  البقـاء  مقومـات  ضمان سبل يف أيضا املشاركون وحبث  - ١٩

 األولويـات  وذكـروا  وغـزة  الغربية الضفة بني صلة وجود أمهية على وشددوا .املستقبلية فلسطني
 الوصـول  حبرية والسماح األسواق؛ إىل والدخول التجارة أمام من احلواجز زالةإ :الصدد هذا يف
 اقتـصاد  دمـج  وإعـادة  غـزة؛  يف اخلـاص  والقطـاع  األساسـية  اهلياكـل  وإنعاش والناس؛ البضائع إىل
 أيـضا  وتتوقـف  .غـزة  منتجـات  أمـام  اإلسـرائيلية  الـسوق  فتح وإعادة الغربية؛ الضفة باقتصاد غزة

 االقتــصاد يف الــشرقية القــدس اقتــصاد دمــج إعــادة علــى املــستقبلية فلــسطني دولــة بقــاء مقومــات
 .املاليــة والـسوق  العمــل وسـوق  التجــارة بـني  التكامــل حتـسني  خــالل مـن  نطاقــا األوسـع  الـوطين 
  .حيوياً أمرا املنطقة اقتصاد يف الفلسطيين االقتصاد دمج إعادة تعد وكذلك

 التجاريـة  واألعمـال  التنميـة  جمـايل  يف وإقامتـها  العالقـات  تأسـيس  إعادة إىل حاجة ومثة  - ٢٠
 يف خـصوصا  العـربيني،  اخلـاص  والقطـاع  املدين اجملتمع مع ذلك يف مبا كلها، العربية املنطقة مع
 التعـاون  شـأن  ومن .املنطقة أحناء مجيع يف املدين للمجتمع املتجدد والدور العربية الصحوة ظل
 والتمويـل،  اإلقليميـة،  واملـشاريع  الـدعوة،  جهـود  لتنـسيق  الفـرص  يتـيح  أن العرب الشركاء مع

 ذلـك  يف مبـا  القطاعات، من العديد يف احملتلة، الفلسطينية األرض يف االستثمار فرص عن فضال
 وتـوفري  الـشراكات  تشجيع خالل من املساعدة تقدمي املتحدة األمم وبوسع .والزراعة السياحة
  .للمشاريع األويل مويلالت بعض توفري مع ورعايتها، إلقامتها املنابر
 الـسنوية  التكلفـة  أن إىل املتحـدة  األمـم  لدى لفلسطني الدائم املراقب أشار اخلتام، ويف  - ٢١
 بوســع أنــه تعــين دوالر باليــني ٧ بـــ واملقــدرة االحــتالل جــراء مــن الفلــسطينيون يتكبــدها الــيت

 لالقتـــصاد ستدامةاملـــ التنميـــة حتقيـــق يـــضمنوا أن االحـــتالل، توقـــف إذا الحقـــا، الفلـــسطينيني
 اعتـرب و .مـستقلة  دولـة  إلقامـة  الفلسطيين االستعداد على آخر دليال بالتايل يضيفوا وأن الوطين،
 التطـورات  مـن  العديـد  من الرغم على أنه إىل إشارة الدراسية احللقة يف املرتفعة املشاركة نسبة
ــامل يف ــريب الع ــصاد الع ــاملي، واالقت ــزال ال الع ــضية ت ــسطينية الق  أعمــال جــدول صــدارة يف الفل

  .املنطقة شعوبو الدولية احلكومية واملنظمات احلكومات
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  الثاين املرفق
  املشاركني قائمة    
 املتكلمون    

  والرتاعات الناشئة القضايا قسم رئيس  علمي طارق السيد
  آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية املتحدة األمم جلنة

  بريوت
  اإلدارية والتنمية التخطيط وزير  اجلرباوي علي السيد سعادة

  الفلسطينية السلطة
  اهللا رام

  الفلسطيين لشعبا ىلإ املساعدة تقدمي وحدة منسق،  اخلفيف حممود السيد
  والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر
  جنيف

 يف الــسالم لعمليــة اخلــاص املتحــدة األمــم منــسق نائــب  غايالرد ماكسويل السيد
ــشرق ــط الـ ــسق األوسـ ــم ومنـ ــدة األمـ ــشطة املتحـ  لألنـ
  احملتلة الفلسطينية األرض يف واإلمنائية اإلنسانية
  القدس

  البديلة املعلومات مركز اقتصادي، باحث  هيفر شري السيد
  القدس

  التطبيقية األحباث معهد العام، املدير  إسحاق جاد السيد
  حلم بيت

 عللـدفا  القـانوين  املركـز  - ”مـسلك “ األحباث، مديرة  جبور إميان السيدة
  احلركة حرية عن
  أبيب تل

  للتعويضات املتحدة األمم جلنة التنفيذي، الرئيس  قزازي جمتيب السيد
  جنيف

ــدير  مهيار عمر السيد ــات، مــ ــناديق إدارة احلافظــ ــان صــ ــك االئتمــ  البنــ
  للتنمية اإلسالمي

  جدة
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ــامج مــدير  بولوك ألكس السيد ــل برن ــصغرية، املــشاريع متوي ــة ال  األمــم وكال
 يف الفلــــسطينيني الالجـــئني  وتـــشغيل  إلغاثـــة  املتحـــدة 
  األدىن الشرق
  القدس

  الربامج منسق/املدير نائب  بريويت .د جيفري السيد
  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
  القاهرة اإلقليمي، املركز

 الـشؤون  لتنـسيق  املتحـدة  األمـم  مكتـب  املكتـب،  مدير  راجاسينغام راميش السيد
  تلةاحمل الفلسطينية األرض اإلنسانية،
  القدس

  اقتصادي خبري  مشالة أبو نواف السيد
  العربية الدول جامعة
  القاهرة

  التنفيذية الرئيسة  طه حنان السيدة
  الفلسطيين التجارة مركز
      وغزة اهللا رام

 للتصرف القابلة غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبمارسة املعنية اللجنة وفد    

  املتحدة األمم لدى للسنغال دائمال املمثل  ديالو السالم عبد السيد سعادة
  الوفد ورئيس اللجنة رئيس

  املتحدة األمم لدى ألفغانستان الدائم املمثل  تانني زاهر السيد سعادة
  اللجنة رئيس نائب

ــعادة ــسيد ســ ــدرو الــ ــونيي بيــ  سنــ
  موسكريا

  املتحدة األمم لدى لكوبا الدائم املمثل
  اللجنة رئيس نائب

  املتحدة األمم لدى لفلسطني الدائم اقباملر  منصور رياض السيد سعادة
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 العام األمني ممثل    

ــسيد ــسويل الــ  ماكــ
  غايالرد

 يف الـسالم  لعمليـة  اخلـاص  املتحـدة  األمـم  منسق نائب
 لألنـــشطة املتحـــدة األمـــم ومنـــسق األوســـط الـــشرق
  احملتلة الفلسطينية األرض يف واإلمنائية اإلنسانية
      القدس

  احلكومات
  أول سكرتري ديرغاتشيف، فالدميري السيد  الروسي االحتاد

  ثالث سكرتري سيتشيف، أليكسي السيد
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري الالييف، عبد شاهني السيد سعادة  أذربيجان
  أول سكرتري حاجييف، حكمت السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري ،كاباغلي لويس السيد سعادة  األرجنتني
  مفوض وزير بروفن، .إ ِخرمان السيد
  أول سكرتري سادفوتشي، دييغو السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  باألعمال قائم العموش، صدقي السيد  األردن
  ثانية سكرترية الزبدة، مسر السيدة
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة
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  السفري لكونيان،ِم أرِمن السيد سعادة  أرمينيا
  أول سكرتري هوفهانيسيان، أرتاك السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري نور، أمحد نصري السيد سعادة  أفغانستان
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري جونسون، إدوين السيد سعادة  إكوادور
  وزير باليس، فابيان السيد

  العربية مصر وريةمجه يف السفارة
  القاهرة

  أول مستشار ريِفنشتول، ميخائيل السيد  أملانيا
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

 الـسفري،  الـسويدي،  حممد سلطان حممد السيد سعادة  املتحدة العربية اإلمارات
  اخلارجية وزارة األوسط، الشرق إدارة رئيس
  ظيب أبو

  مفوض وزير عبود، بن حممد اهللا عبد السيد
  أول سكرتري عوضني، بن حممد هاين السيد
 امللحـق  دائـم،  باحـث  اخلـالق،  عبـد  علـي  خالد السيد
  السياسية باملعلومات املكلف
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة
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  البعثة رئيس نائب الزمان، بدر برهان السيد  إندونيسيا
  أول سكرتري سرييغار، توماس السيد
  ثالثة سكرترية ديوي، كوسوما داليا السيدة
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري يوفرياس، اسإسبينو أغُستني السيد سعادة  أوروغواي
ــسيد ــيزار الــ ــواريز ســ ــا، دي ســ ــكرتري ليمــ  أول ســ

  ومستشار
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  ثان سكرتري املطوع، نوار السيد  البحرين
  مستشار احملرقي، غسان السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

 شــؤون يف مستــشار الــسعدي، احلميــد عبــد الــسيد  الربازيل
  واالستثمار للتجارة الترويج
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  مستشار روتشا، دا بينتو دوارتو السيد  الربتغال
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  ثانية سكرترية دبروين، لوت السيدة  بلجيكا
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة
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  السفري بوشتا، بيوتر السيد سعادة  بولندا
  االقتصادي القسم رئيس ريبالسكي، مارسني السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

ــا ــة( بوليفيـــ ــددة - مجهوريـــ  املتعـــ
  )القوميات

  باألعمال القائم ،.ز اسالب راؤول السيد
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  األوسط الشرق إدارة رئيس ديزدار، كان السيد  تركيا
  أنقرة اخلارجية، وزارة
  أول مستشار كايا، أسيب السيد
  ثالث سكرتري ماماشلي، أوغوجان السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  ثالث سكرتري كوبيكي، روبرت السيد  التشيكية اجلمهورية
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  مستشار وزير بوتش، دافيد السيد  الدومينيكية اجلمهورية
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  مستشار رايلي، فيليب السيد  أفريقيا جنوب
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  مستشار مريلوي، نيكوالي دالسي  رومانيا
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة
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  مستشار وزير موتوال، .ب إلياد السيد  زامبيا
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  أوىل سكرترية املنصور، َنتاليا السيدة  سلوفينيا
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  أول سكرتري تشيو، ثوينأن جيكوب السيد  سنغافورة
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  مستشار ندياي، أمادو السيد  السنغال
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري صوفيا، غيغر أليكس السيد سعادة  شيلي
  ثان سكرتري سيسترناس، آرايا ألفونسو دييغو السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري بيِسنيش، دراغان السيد سعادة  صربيا
  البعثة رئيس نائب ميتروفيتش، مريوسالف السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري آيغوه، سونغ السيد سعادة  الصني
  ثانية سكرترية يوشياو، لوه السيدة
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة
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  ملحق راضي، قاسم مصطفى السيد  العراق
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

ــسيد  غواتيماال ــو الــ ــشي، سرودريغــــي دانيلــ  قــــائمال ماركوتــ
  بالنيابة باألعمال
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  امللحق لونغ، بودوان السيد  فرنسا
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري كريستوبال،.س كالرو لسيدا سعادة  الفلبني
  ثالثة سكرترية الكاي، .د كريوبني السيدة
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري كارازو، .ر فيكتور السيد سعادة  )البوليفارية - مجهورية( فرتويال
  مستشار ميخياس، .خ سيسار السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  اخلارجية وزارة يف مستشار مايكل، ميكاليس سيدال  قربص
 ،صـــحايف  مستـــشار  كـــوزوبيس، أنـــدرياس  الـــسيد
   واإلعالم الصحافة مكتب
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة
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  ثان سكرتري احلمادي، الرمحن عبد السيد  قطر
  نيويورك املتحدة، األمم لدى الدائمة البعثة
  ثالث تريسكر املعاودة، سيار جاسم السيد

  العربية، مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري يافورسكي، داركو السيد سعادة  كرواتيا
 ونائبـــة مستـــشارة وزيـــرة بـــاريتش، ريليكـــا الـــسيدة
  العربية مصر مجهورية يف السفارة البعثة، رئيس
  القاهرة

  السفري فرياس، فايالن أوتو السيد سعادة  كوبا
  لعربيةا مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  باألعمال قائمة ،غومسان روسيو السيدة  كولومبيا
  متدرب ،سلوبي مانويل خوان السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  مستشار محد، فهد حممد السيد  الكويت
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  جتاري ملحق نغيغه، كاروالين السيدة  كينيا
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة
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 إدارة أول، سـكرتري  الـدايب،  علـي  حممد مبارك السيد  ليبيا
  العربية الشؤون
 إدارة ثـان،  سـكرتري  شرفد، .م .م الباسط عبد السيد

  الدولية املنظمات
  اخلارجية وزارة

  طرابلس
  مستشار سو، ساليف السيد  مايل

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  وزير مستشار حممد، أنور شايفول السيد  يزيامال
  مستشار مجيل، ُنزْيهان إزوان ُمهد السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  أول وكيل اهللا، فتح أمحد السيد سعادة  مصر
ــر مــساعد الوهــاب، عبــد عفيفــي الــسيد ســعادة  وزي
  العربية الدول جامعة لدى الدائم واملمثل اخلارجية
ــسيدا ســعادة ــر مــساعد نائــب الدســوقى، هبــاء ل  وزي
  فلسطني لشؤون اخلارجية
  املتحدة األمم شؤون مدير الشربيين، َعمر السيد
 الــشؤون شــعبة ثالثــة، ســكرترية هيكــل، دينــا اآلنــسة

  الفلسطينية
 األمــم ،الــشؤون شــعبة امللحــق، منيــب، أمحــد الــسيد
   املتحدة
  اخلارجية وزارة
  القاهرة
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  مستشار نطار،بوق حممد السيد  املغرب
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

 أول، سـكرتري  البرا، ميندوسا أنطونيو خوسيه السيد  املكسيك
  الديوان رئيس
  ثالث سكرتري فالديز، .إ نورييغا أليخاندرو السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  السفري فكيم، مجيل السيد سعادة  موريشيوس
  أول سكرتري سومورو، .ن .م السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

  مستشار وزير جونيور، نونيس ميغيل جوزيه السيد  موزامبيق
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

ــسيد  اهلند ــيس نائــب هباتاشــارجي، .س ال ــة رئ ــر/البعث  وزي
  مفوض
  ثان سكرتري سلفاراج، بيجاي السيد

  العربية مصر ريةمجهو يف السفارة
  القاهرة

  مفوض وزير موسى، صاحل علي السيد  اليمن
  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

 نائـب  أول، مستـشار  كوتيـديس،  .ك أندريس السيد  اليونان
  رئيس

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة
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 العامـة  اجلمعيـة  تدورا يف مراقـب  بـصفة  للمـشاركة  دائمـة  دعـوة  تلقـت  الـيت  الكيانات    
  املقر يف دائمة مراقبة بعثات هلا واليت وأعماهلا
 والتنميـة  التخطيط وزير اجلرباوي، علي السيد سعادة  فلسطني

  الفلسطينية السلطة اإلدارية،
  اهللا رام

 واملمثــل فلــسطني ســفري الفــرا، بركــات الــسيد ســعادة
  العربية الدول جامعة لدى لفلسطني الدائم
  أول مستشار طب،ح أبو بشري السيد
  أول مستشار سيدو، أبو وفيق السيد
  ةمستشار اهلدمي، ميساء السيدة
  مستشار خالد، حممد السيد
  مستشار طوقان، حسام السيد
  أول سكرتري الطيب، تامر السيد
  يةثان ةسكرتري األخرس، ةآسي السيدة
  ثان سكرتري موسى، أمحد السيد
  إدارة موظف فانوس، طارق السيد
  إدارة موظف التاري، هيثم السيد
  إدارة موظف سلطان، ممدوح السيد
  إدارة موظف التلويل، سليم السيد
  إدارة موظفة فانوس، رمي السيدة
  إدارة موظف حممود، عصمت السيد
  إدارة موظف الناجي، ناجي السيد
  إدارة موظفة اللودي، هنى السيدة
  إدارة موظف سلطان، أبو هايل السيد
  إدارة ظفمو ال،هش أبو حممد السيد
  واإلعالم الصحافة إدارة شاهني، راغب السيد



 -46- 12-34244
 
 

  واإلعالم الصحافة إدارة سيدو، أبو معني السيد
  واإلعالم الصحافة إدارة بسيسو، سلسبيل السيدة
  واإلعالم الصحافة إدارة جودة، مدحم السيد
  مستشار الدسوقي، هباء السيد

  العربية مصر مجهورية يف السفارة
  القاهرة

    
 الدولية احلكومية تاملنظما    

  سياسي مستشار غروندبِرغ، هانس السيد  األورويب االحتاد
  العربية مصر مجهورية لدى املعتمد الوفد
  اجليزة

ــسيد  للتنمية اإلسالمي البنك ــر الـ ــدير مهيـــار، عمـ ــات مـ  إدارة املاليـــة، احلافظـ
  االئتمان صناديق
  جدة

 لقطـاع  املـساعد  العام األمني صبيح، حممد السيد سعادة  العربية الدول جامعة
  احملتلة العربية واألراضي فلسطني
  مفوض وزير الكرمي، عبد فارس السيد
  اقتصادي خبري مشالة، أبو نواف السيد
  القاهرة

  السفري كمال، مصطفى حممد السيد سعادة  االحنياز عدم حركة
  القاهرة

  دياب بكر مسري السيد سعادة  اإلسالمي التعاون منظمة
  فلسطني لشؤون ملساعدا العام األمني
  جدة
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 اجلمعيـة  دورات يف مراقـب  بـصفة  للمـشاركة  دائمة دعوة تلقت اليت األخرى الكيانات    
  املقر يف دائمة مراقبة بعثات هلا واليت وأعماهلا العامة

  
  الرئيس نائب ريبو، تيريي السيد   األمحر لصليبل الدولية لجنةال

  القاهرة
    

 وهيئاهتا هتاووكاال املتحدة األمم أجهزة    

 االقتـــصادية املتحـــدة األمـــم جلنـــة
  آسيا لغريب واالجتماعية

 الناشـــئة القـــضايا قـــسم رئـــيس علمـــي، طـــارق الـــسيد
  والرتاعات
  بريوت

  الربنامج عمليات موظف إيِتل، توين السيد  والزراعة األغذية منظمة
  القاهرة

 التـابع  ئـق الال العمل فريق مدير القريويت، يوسف السيد  الدويل العمل مكتب
  بالقاهرة أفريقيا لشمال الدولية العمل منظمة كتبمل

  القاهرة
 لتنــــسيق املتحــــدة األمــــم مكتــــب
  اإلنسانية الشؤون

 األرض املكتـــب، رئـــيس راجيـــسانغام، رامـــيش الـــسيد
  احملتلة الفلسطينية

  القدس
  التنفيذي الرئيس قزازي، جمتىب السيد  للتعويضات املتحدة األمم جلنة

  جنيف
ــؤمتر ــم مــ ــدة األمــ ــارة املتحــ  للتجــ
  والتنمية

 املـساعدة  تقـدمي  وحـدة  املنـسق،  اخلفيـف،  حممود السيد
  الفلسطيين لشعبا ىلإ

  جنيف
  الربامج منسق/املدير نائب بريويت، .د جيفري السيد  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

  اإلقليمي املركز
  القاهرة
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  املعاونة االتصال موظفة وس،نوميك كريستني السيدة  للبيئة املتحدة األمم برنامج
  العربية الدول جبامعة االتصال مكتب
  القاهرة

ــية ــم مفوضـ ــدة األمـ ــشؤون املتحـ  لـ
  الالجئني

 القـانوين  التدريب معاوين كبرية الشهاوي، رشا السيدة
  لالجئني
  القاهرة

  املديرة مطر، خولة ةالسيد  لإلعالم املتحدة األمم مركز
  املديرة نائب دبايب، فتحي السيد
  املكتبة وأمينة الفريق مساعد حلمي، هنال السيدة
  القاهرة

 إلغاثـــــة املتحـــــدة األمـــــم وكالـــــة
 يف الفلــسطينيني الالجــئني وتــشغيل
  األدىن الشرق

  الصغرية املشاريع متويل برنامج مدير بولوك، ألكس
  القدس
  االتصال مكتب رئيسة الكرايشة، عبري السيدة
  القاهرة

ــب ــسق مكتــ ــم منــ  املتحــــدة األمــ
  اصاخل

 املتحـدة  األمـم  منـسق  نائـب  غـايالرد،  ماكسويل السيد
 األمـم  ومنسق األوسط الشرق يف السالم لعملية اخلاص

ــدة ــشطة املتحـــ ــسانية لألنـــ ــة اإلنـــ  األرض يف واإلمنائيـــ
  احملتلة الفلسطينية

  القدس
    

 املدين اجملتمع منظمات    

ــة ــضامن منظمــ ــني التــ ــشعوب بــ  الــ
  واآلسيوية األفريقية

  الدائمة األمانة عضو كمال، دسعي السيد سعادة
  فلسطني إدارة سكرترية، شحاتة، نرمني السيدة
  القاهرة

 ملـــصادر  الفلـــسطيين املركـــز /بـــديل
  والالجئني املواطنة حقوق

  املديرة درويش، .و جنوى السيدة
 املـصادر  وحـدة  منـسق  العـزة،  أمحـد  حممـد  نـضال  السيد

  القانوين واإلسناد والبحث
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  حلم بيت
ــةا األحبــاث مركــز ــة يف لتطبيقي  التربي
  والتعليم

  باحثة/مشاريع منسقة اهللا، عبد مها السيدة
  اهللا رام

  املشاريع مسؤول جيوفييت، سيموين السيد  Cités Unies France رابطة
  باريس

  باحث الشقاقي، إبراهيم السيد  دياكونيا
  القدس

  مطر سيد طلعت السيد  الفلسطينيني للفنانني العام االحتاد
  القاهرة

  عمر حممد موسى شادي السيد الفلسطينيني للحقوقيني العام الحتادا
  أبوفول حسني عادل السيد
  القاهرة

  الرئيسة دجان، حممد عبلة السيدة  الفلسطينيات للنساء العام االحتاد
  الرئيسة نائبة اآلغا، سعيد أمل السيدة
  الصندوق أمينة نوفل، شادية السيدة
  الداخلية عالقاتال دائرة العبادلة، منال السيدة
  الثقافية اللجنة الكفوش، صباح السيدة
  القاهرة

  منسق شيشال، جوزيف السيد  للموئل الدويل التحالف
  الربامج مدير وهبة، ربيع السيد
  اجليزة

ــة ــرائيلية اللجنـ ــضة اإلسـ ــدم املناهـ  هلـ
  أرحيا/البيوت
  أرحيا مجعية

 الدعوة مسؤولة غولدشتاين، - غودفري أجنيال السيدة
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  احلملة منسق قطيفان، .م .س حممد السيد  فلسطني - املهاجرة الرسائل محلة
  اخلارجية العالقات منسق مرجتى، .س .م غازي السيد
  غزة

  العالقات موظف مجعة، رزق السيد  الفلسطيين العمال احتاد
  إعالمي موظف النمولني، ناصر عيد السيد
  القاهرة

 مبـادرة  - الفلـسطيين  الـسالم  حتالف
  جنيف

  العام املدير فقهاء، .ف نضال دالسي
  اإلدارة جملس رئيس نائب عابد، مسيح السيد
  اهللا رام

ــة ــسطيين األمحــر اهلــالل مجعي  - الفل
  القاهرة

  العام األمني عرفات، طارق السيد
 نائبـة  العامـة،  العالقـات  قسم رئيسة عارف، مي السيدة
  العام األمني
  القاهرة

  الرئيس اجلمايل، .هـ حممود السيد  حدود بدون فلسطينيون
  عرمانة صفوت السيد
  مدريد

ــة ــن احلرك ــوق أجــل م ــشعب حق  ال
ــسطيين ــسالم الفلـــ ــشرق يف والـــ  الـــ

  األوسط

  الدولية العالقات أمني ركريا،ِس سيالس السيد
  اإلدارة جملس عضو سيداروس، يوسف عادل السيد
  لشبونة

  العام األمني إدِلنغر، فريتز السيد  العربية النمساوية العالقات مجعية
  فيينا

  فلسطني ممثل إقناييب، .م .أ حممد السيد  العمال لنقابات العاملي االحتاد
  العربية القضايا بشأن مستشار

  أثينا
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 اإلعالم وسائل    

  صحفي وايل، أمحد العريب السيد  للكتَّاب اآلسيوية األفريقية املنظمة
  القاهرة

  صحفي الغين، عبد سامل السيد  األهرام
  القاهرة

  صحفية دياب، هاجر السيدة  املسائي هراماأل
  القاهرة

  صحفي فريد، الناصر عبد السيد  األحرار جريدة
  القاهرة

  صحفية درويش، دينا السيدة  األخبار
  القاهرة

  صحفية حممد، مروة السيدة  الناصري العريب
  القاهرة

  صحفي فتحي، هيثم السيد  البداية
  القاهرة

  مصور الدين، حسام جهاد السيد  احلياة
  القاهرة

  صحفي النور، أبو حممد السيد  املشهد
  القاهرة

  صحفية الدخاخين، فتحية السيدة  اليوم املصري
  القاهرة

  سليم عمرو السيد  اإللكترونية املستقبل صحيفة
  القاهرة

 علـى  والعامل األوسط الشرق موقع
  اإلنترنت شبكة

  حامد الفتاح عبد السيد
  القاهرة
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  صحفي يد،سع أشرف السيد  األهرام
  صحفية محامة، نادين السيدة
  الكوين ندى السيدة
  القاهرة

  الصاوي احلافظ عبد ديسال  Al-Jazeera Net موقع
  القاهرة

 القبطيـــة لـــةاكالو - الغـــد أخبـــار
  املتحدة

  فكري فزيوج سيدال
  القاهرة

  صحفي ،الدين صالح معتز السيد  احلياة
  القاهرة
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	موجز تنفيذي
	تناولت الحلقة الدراسية بشأن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني هذا العام التبعات الاقتصادية والإنسانية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. واستعرض المشاركون أدلة دامغة تبين أن المستوطنات، وجدار الفصل الذي يبلغ طوله 700 كيلومتر، وعمليات التهجير القسري والتدمير، ومصادرة الأراضي، وتقييد إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية، وعرقلة حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، وتقييد الوصول إلى البحر الميت، والحصار المفروض على غزة، تسببت في حرمان الفلسطينيين من مصادر دخل كبيرة وفي تفويت فرص النمو عليهم. وفي عام 2010، قدرت التكلفة الإجمالية للاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني بنحو 7 بلايين دولار، أو ما يعادل نسبة هائلة قدرها 84.9 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني المقدّر.
	وشدد المشاركون على أهمية توثيق هذه الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي تلحقها السلطة القائمة بالاحتلال بالشعب الفلسطيني، مشيرين إلى ضرورة حساب تكاليف أخرى أيضا مثل تكلفة الغرامات المفروضة على الفلسطينيين، وتكلفة استخدام الأراضي المحتلة واستغلالها، والتعويض عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتكلفة التدهور البيئي. وإذ اتفق الجميع على أن التعويض وردّ الحقوق كليهما هام، فقد أكد بعض المشاركين على أن رد الحقوق أمر أساسي لأن الأرض لا بد من إعادتها إلى أصحابها على سبيل الأولوية، في حين يمكن الاهتمام بمسألة التعويضات في مرحلة لاحقة. وذهب آخرون إلى أن الانتظار إلى حين انتهاء الاحتلال من أجل تقييم التعويضات وطلب الحصول عليها، ستكون له نتائج عكسية وأنه يجب أن تدرك الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي، عند وضع السياسات إزاء السكان الفلسطينيين، أن تصرفاتهما تترتب عليها تبعات.
	وعند مناقشة ما تبذله وكالات المعونة والتنمية الدولية من جهود للتخفيف من تبعات الاحتلال، ذُكر أنه لا سبيل إلى الجمع بين الاحتلال والتنمية. وقال الخبراء إن المعونة لن تجدي نفعا ما لم تقترن بخطة سياسية واضحة في مجال البحث عن تسوية سلمية عادلة، قائمة على أساس القانون الدولي. وذكر المشاركون أن المانحين لا ينبغي لهم التركيز فقط على المسائل التنفيذية والفنية لتوفير المعونة، والاستمرار في دفع الجزء الأكبر من تكاليف الاحتلال إلى السلطة القائمة بالاحتلال. ولكن ينبغي لهم مواجهة ومعالجة المسألة السياسية الصعبة المتمثلة في بحث أفضل السبل للتصدي للسياسات غير المشروعة والمدمرة التي تنفذ في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولا بد من إعادة النظر في السياسات المعتمدة حاليا من قبل المانحين حتى يتم الجمع بين المستلزمات السياسية والإنمائية وتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة.
	وخلُص المشاركون إلى أنّ التكلفة السنوية للاحتلال المقدرة بـ 7 بلايين دولار تعني أنه سيكون لدى الشعب الفلسطيني، إذا انتهى الاحتلال، الموارد المالية الكافية ليعوّل على ذاته ويدير شؤونه بنفسه في إطار دولة تتوفر لها مقومات البقاء وتمتلك مؤسسات قوية. وفي إطار البحث عن وسائل أخرى لضمان قدرة دولة فلسطين العتيدة على الصمود اقتصاديا واجتماعيا، شدد المشاركون على أهمية إقامة صلة ثابتة بين الضفة الغربية وغزة، وإزالة العوائق من وجه الحركة التجارية، وإعادة إنعاش اقتصاد غزة والقدس الشرقية ضمن الدائرة الأوسع للاقتصاد الوطني، فضلا عن إدماج الاقتصاد الفلسطيني من جديد في اقتصاد المنطقة.
	أولا - مقدمة
	1 - عُقدت في القاهرة يومي 6 و 7 شباط/فبراير 2012 حلقة الأمم المتحدة الدراسية بشأن بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، وذلك برعاية اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (المشار إليها فيما يلي بـ ”اللجنة“)، ووفقا لأحكام قراري الجمعية العامة 66/14 و 66/15 الصادرين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وكان موضوع الحلقة الدراسية ”التكلفة الاقتصادية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية؛ الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى التخفيف من آثارها“.
	2 - ومثل اللجنة في الحلقة الدراسية وفد يضم عبد السلام ديالو (السنغال)، رئيس اللجنة؛ وظاهر تنين (أفغانستان)؛ وبيدرو نونييس موسكيرا (كوبا)، ورياض منصور (فلسطين). وشملت الحلقة الدراسية جلسة افتتاحية وثلاث جلسات عامة وجلسة ختامية.
	3 - وتناولت الجلسات العامة المواضيع الأساسية التالية: ”الاحتلال الإسرائيلي باعتباره العقبة الكبرى أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة“؛ و ”تحديد حجم تكلفة الاحتلال“؛ و ”التعويض عن تكلفة الاحتلال بموازاة التحضير للاستقلال والسيادة والتنمية المستدامة“.
	4 - وقُدمت في الحلقة الدراسية عروض من 14 خبيرا منهم خبراء فلسطينيون وإسرائيليون. وقد شارك فيها ممثلون عن 52 حكومة، وعن فلسطين و 5 منظمات حكومية دولية و 12 هيئة من هيئات الأمم المتحدة و 18 منظمة من منظمات المجتمع المدني و 31 من وسائل الإعلام، وضيوف خاصون وأفراد من عامة الناس.
	5 - وصدر موجز الرئاسة عن نتائج الحلقة الدراسية (المدرج طيه باعتباره المرفق الأول) بعد فترة وجيزة من اختتام الحلقة أعمالها، ويمكن الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني لشعبة حقوق الفلسطينيين، التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، على العنوان www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm.
	ثانيا - الجلسة الافتتاحية
	6 - افتُتحت الحلقة الدراسية ببيان تلاه أحمد فتح الله، وكيل أول في وزارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، الذي أكد مجددا دعم حكومته الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني الهادفة إلى تحقيق السلام العادل وإنهاء الاحتلال واستعادة الوحدة. وإذ استرعى الانتباه إلى الثورة المصرية الأخيرة، قال إن مصر الجديدة جزء لا يتجزأ من الحراك الشعبي العربي، ونموذج لسائر الحركات الشعبية في دعوتها إلى التقيد بالمبادئ والقيم الأساسية. وأضاف أن الثورة رسمت المسار للديمقراطية والتقدم واحترام حقوق الإنسان، ووضعت الأسس التي تقيم عليها مصر علاقتها ببقية دول العالم. وقال إن إسرائيل يجب أن تعي هذا التغير وأن تتجاوب معه لا أن تتصدى له. وعلى جميع الأطراف التكيف بشكل تام مع التحول الذي حدث في الخريطة السياسية للمنطقة، والتصرف على أساس قبول هذا التغيير.
	7 - وأعرب السيد فتح الله عن أمله في أن يصب التغيير في المنطقة في نهاية المطاف في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة، لأن البديل هو سيناريو أسوأ الافتراضات وليس من مصلحة أي بلد اختياره. ومن أجل تجنب سيناريو أسوأ الافتراضات هذا، قال إن على المجتمع الدولي أن يتخذ قرارا حاسما هذا العام، ألا وهو التوصل إلى تسوية نهائية. فبدلا من تكرار الجهود، وإضاعة الفرص في أطر ومبادرات فردية، لا بد من دمج جميع هذه الجهود في إطار نهج شامل يخرج في شكل اجتماع أو مؤتمر دولي يؤدي إلى نتيجة محددة، إلى حل نهائي للشعب الفلسطيني تدعمه شعوب المنطقة العربية وتقبل به جميع الأطراف الأخرى، لا من أجل مصلحة كل منها بل من أجل مصلحة الجميع. وأكد السيد فتح الله من جديد، متحدثا باسم الرئاسة المصرية لحركة عدم الانحياز، دعم الحركة للشعب الفلسطيني، وقال إن استعادة حقوقه المشروعة هي من الأولويات.
	8 - ماكسويل غيلارد، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، متحدثا باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون: قال إن إجراءات الاحتلال التي تضيق الخناق على حياة الفلسطينيين يجب التصدي لها، وإن الوضع الراهن غير مقبول ولا يضمن إلا استمرار النزاع والمعاناة. وأشار إلى أن مسألة المستوطنات، وهي غير مشروعة وتعرقل احتمالات التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، لها بالطبع بعد اقتصادي وتفرض قيودا مشددة على وصول الشعب الفلسطيني إلى الأراضي والموارد الطبيعية. وأضاف أن القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية التنقل هي عقبة هائلة أخرى أمام قدرة الفلسطينيين في الضفة الغربية على الصمود اقتصاديا.
	9 - وقال إن الأمين العام دعا، بالإضافة إلى ذلك، إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن إغلاق قطاع غزة تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1860 (2009). وأضاف أن الفتح الكامل للمعابر الشرعية لاستيراد مواد البناء هو أمر حيوي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في غزة وكفيل بإتاحة تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار التي تشتد الحاجة إليها. وأما الصادرات، وهي عنصر أساسي في أي اقتصاد، فينبغي أن يُسمح باستئنافها على نطاق واسع، بما في ذلك التحويلات إلى الضفة الغربية وإسرائيل. وأشار إلى أن جميع هذه التغييرات في السياسة العامة، الكفيلة بإحداث فرق كبير في حياة العديد من سكان غزة العاديين، يمكن تنفيذها مع المراعاة الواجبة للمخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. وفي إشارة إلى الحالة المالية الهشة للسلطة الفلسطينية، قال إن السيد بان يشدد على أن عمليات القصور المستمر يمكن أن تعوق التقدم المثير للإعجاب في بناء المؤسسات الفلسطينية، ويدعو المانحين إلى تقديم تبرعاتهم لعام 2012 إلى السلطة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.
	10 - وأضاف المتحدث أن الأمين العام لا يزال يأمل في أن الزخم الذي ولده بدء المحادثات المباشرة في عام 2012 بين طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني سيؤدي في نهاية المطاف إلى مفاوضات جدية تستند إلى مقترحات شاملة بشأن الأراضي والأمن، وإلى اتفاق على حل على أساس وجود دولتين قبل نهاية العام. وذكر أن السلطة الفلسطينية قامت ببناء المؤسسات الضرورية لنشوء ديمقراطية فاعلة وإقامة دولة فلسطينية في المستقبل، وأن الأوان قد آن للانطلاق من هذا التقدم المحرز، حيث يمكن لإسرائيل أن تقدم مساهمة حاسمة في ترسيخ هذه الإنجازات وتمهيد السبيل للتوصل بالتفاوض إلى حل من أجل إقامة دولتين. لذلك يحث الأمين العام الطرفين على الامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي، وعلى بذل قصارى جهدهما من أجل حل جميع المسائل المتعلقة بالوضع النهائي، مما يؤدي إلى إنهاء النزاع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تتمتع بمقومات البقاء، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمان وتكون القدس فيها عاصمة للدولتين.
	11 - عبد السلام ديالو، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: دعا إلى تغيير ”طريقة حساب التكلفة مقابل الفائدة فيما يتصل بالاحتلال“. وقال إن فلسطين تحتل مكانة بارزة على رأس قائمة متلقي المعونة على الصعيد العالمي لسبب وحيد هو أنها ترزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الذي ظل لعقود طويلة يحرم الاقتصاد الفلسطيني من الأرض والاستثمارات والموارد الطبيعية والأسواق والفرص. وذكر أن أكثر من 40 في المائة من الضفة الغربية يُمنع الفلسطينيون من الاستفادة منه حيث إنه يخدم احتياجات نصف مليون مستوطن إسرائيلي؛ وأن من المنتظر أن يبتلع جدار الفصل نسبة إضافية قدرها 9 في المائة من تلك الأراضي؛ وأن عمليات هدم المساكن وطرد السكان قد تضاعفت؛ وأن معدل الجرائم وأعمال التخريب التي يرتكبها المستوطنون قد ارتفع بنسبة 40 في المائة. وأضاف أن إسرائيل تمنع صادرات غزة ووارداتها الحيوية مما يعوق إعادة بناء اقتصاد غزة المنهار؛ وأن الضفة الغربية تعاني من آفة تجزئة الأراضي وفرض القيود. وقال إنه نتيجة لذلك، غالبا ما تُنفق المساعدات الدولية - التي يُتوقع لها أن تنهض بعملية السلام وتهيئ الاقتصاد الفلسطيني للاستقلال - من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، وسد ثغرات الميزانية، وإصلاح الضرر الناجم عن الاحتلال.
	12 - وأكد السيد ديالو أن الوضع الاقتصادي الهش يشكل عائقا يشل حركة الفلسطينيين على الساحة الدبلوماسية، مما يزيد من صعوبة التحرر من الاحتلال. وفي الوقت نفسه، تجني إسرائيل كل ثمار الاحتلال حيث تتوفر لمشروعها الاستعماري سوق مكبلة وعمالة رخيصة وموارد طبيعية وأراض. وعلى الرغم من ذلك، تقف إسرائيل في منأى عن التكاليف الاقتصادية التي يتحملها الفلسطينيون والجهات المانحة. وأضاف المتحدث أن من دواعي التفاؤل إدراك القيادة الفلسطينية خطورة المأزق وسعيها للتصدي له. وتشكل المبادرات الأخيرة الرامية إلى زيادة الإيرادات المحلية خطوة نحو الاستغناء عن المساعدة الخارجية فيما يتعلق بالميزانية.
	13 - واستطرد قائلا إن هذا لا يعني تراجع أهمية المساعدة المقدمة للفلسطينيين؛ بل إن الاحتياجات آخذة على النقيض من ذلك في التنامي. وأما نوع المساعدة المطلوب فهو المساعدة الكفيلة بتشجيع الاعتماد على الذات، وحفز الاستثمار الخاص بدلا من مزاحمته، وتمكين الفلسطينيين. وإن قطع التزامات أكيدة من جانب الجهات المانحة يتسم بأهمية حيوية. وأشار السيد ديالو إلى ضرورة رفع الحصار عن غزة بشكل تام، وإبطال مفعول تدابير الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك الوقف الكامل لجميع أنشطة الاستيطان. وينبغي حماية الإيرادات الفلسطينية من التلاعب السياسي من قبل إسرائيل. وفي الوقت نفسه، حث المتحدث الجهات المانحة على عدم تحويل اهتمامها وعلى الاستجابة بسخاء إلى النداء الإنساني لعام 2012 الذي أطلقه السيد غيلارد، وإلى نداء الطوارئ الصادر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).
	14 - علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية الإدارية للسلطة الفلسطينية، متحدثا بالنيابة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: تساءل عن إمكانية حساب التكاليف الاقتصادية لاغتصاب أمة بحرمان شعبها منها؛ وعن إمكانية حساب التكلفة الاقتصادية للمحنة الإنسانية التي يعيشها ضحايا يرزحون تحت الاحتلال منذ 44 سنة. وباعتباره مواطنا فلسطينيا يعيش في ظل الاحتلال منذ سن الثالثة عشرة، تساءل عن كيفية حساب هذه التكلفة. وقال إنه يتعين على كل فلسطيني إجراء هذه الحسابات، ولكن المسألة تتجاوز التكلفة الاقتصادية وجميع التكاليف الأخرى.
	15 - وأضاف السيد الجرباوي أن على المجتمع الدولي أن يمارس هذا الحق لا أن يكتفي بمجرد الحديث عنه؛ ويجب عليه اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الاحتلال. وأشار إلى أن استمرار الهيمنة والاحتلال في بداية القرن الحادي والعشرين أمر مؤسف ومخجل. ويتعين على العالم وضع حد للاحتلال ومناقشة السبل والوسائل الكفيلة بإنهائه على وجه السرعة لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة أبسط حقوقه الإنسانية والسياسية والطبيعية - أي العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة وذات سيادة.
	16 - وبالإضافة إلى ذلك، لخص السيد الجرباوي في كلمته التطورات الرئيسية التي شهدها العالم العربي السنة الماضية والتي ستحدد سياسة المنطقة للسنوات القادمة، على حد قوله. وتحدث عن الخطوات التي اتخذها الفلسطينيون في العام الماضي من أجل الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وأضاف أن تلك الخطوات، مع الأسف، لم تترجم إلى مصادقة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دولة فلسطين. والاعتراف بصفة الدولة هو في الأساس عملية سياسية لا فنية، وإنهاء الاحتلال لا يحتاج حتى إلى مستوى معين من التطور؛ إلا أن المساعي لن تؤدي إلى نتيجة ما لم تكن لدى قوات الاحتلال نية في ترك الأمور تأخذ مجراها. وفي الوقت نفسه، ليس الاعتراف بالدولة الفلسطينية مجرد عمل رمزي؛ فمن شأنه أن يُنهي جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي تشكل جزءا من الحياة اليومية في الأرض المحتلة، بما في ذلك في الضفة الغربية وغزة والقدس. وخلُص السيد الجرباوي إلى أنه إذا كان الجميع جادا في البحث عن حل قائم على وجود دولتين، يجب إنهاء تجزئة الأراضي الفلسطينية إلى المناطق ألف وباء وجيم. إن هذا الوضع هو شكل جديد من أشكال الفصل العنصري؛ ولا ينبغي قط أن يعرف الأطفال الفلسطينيون ما هي المناطق ألف وباء وجيم، بل أن يعرفوا فقط دولة فلسطين.
	17 - وفي المناقشة التي تلت ذلك، تحدث ممثل فلسطين عن العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي، ومنها تحكّم الفلسطينيين الكامل بمواردهم الطبيعية، وحرية حركة الناس والسلع ولا سيما الواردات والصادرات. وذكر أن ذلك كفيل بتوفير المناخ الملائم للاستثمار. وأضاف أن الاستقرار السياسي ضروري أيضا لتحقيق أي تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة. وأشار إلى أن المستوطنين يستخدمون موارد مائية وأراض تعود للشعب الفلسطيني.
	18 - ممثل تركيا: قال إن المجتمع الدولي، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن، ينبغي ألا يتوانوا عن تأييد الدعوة المشروعة إلى إقامة دولة فلسطينية. وأعرب عن اعتقاده بأن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ينبغي أن تتم على قدم المساواة - والأمر ليس كذلك في الوقت الراهن - ودعا الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدور حاسم في تصحيح هذا الوضع غير المتوازن. وقال إن من الضروري، في هذه الأثناء، مواصلة تقديم الدعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية، واستعرض بإيجاز جهود تركيا في هذا المجال. كما أثنى على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقيادة حماس لجهودهما المبذولة في سبيل المصالحة الوطنية.
	19 - وذكّر ممثل جامعة الدول العربية بأن إسرائيل أُنشئت بقرار من الأمم المتحدة، إلا أنها لا تحترم قرارات هذه المنظمة. وبالتالي، تقع على المجتمع الدولي مسؤولية حثها على تنفيذ القرارات ذات الصلة ووضع حد لحلقة الهدم والتدمير المفرغة. وأشار أيضا إلى أن الفلسطينيين مضطرون إلى شراء الماء والكهرباء من الإسرائيليين بأسعار باهظة.
	20 - ممثل إندونيسيا: شدد على المأزق الاقتصادي والإنساني الذي لا يطاق. وقال إن الحصار يجعل من المستحيل إعادة الإعمار الشاملة اللازمة في غزة، حيث لا تزال المستشفيات والشركات والمدارس أنقاضا. وإن جدار الفصل جزء من العقبات المادية التي تضعها إسرائيل، كما هي حال الشروط المعقدة المفروضة للحصول على تصاريح، ولا سيما في القدس الشرقية ومحيطها. وهذه التطورات، مجتمعةً، لم تكتف بزيادة الوضع الإنساني في الأرض المحتلة سوءا، بل إنها زرعت بذور البؤس بأعمق أشكاله. وقد استمرت شركات القطاع الخاص في إغلاق أبوابها بوتيرة سريعة، مما يؤدي إلى تفاقم البطالة وخيبة الأمل. وعلى الرغم من كل ذلك، واصل الفلسطينيون تنفيذ برنامجهم التاريخي لإعادة بناء الدولة، وهو أمر ينبغي الثناء عليهم فيه بشدة.
	21 - ممثل منظمة التعاون الإسلامي: أشار إلى استمرار إسرائيل في انتهاك القواعد الدولية وعرقلة جميع الجهود الرامية إلى تحقيق حل قائم على أساس وجود دولتين من خلال مواصلة بناء المستوطنات. وقال إن قوات الاحتلال تهاجم المواقع المقدسة وتحاول تهويد القدس وعزلها عن بقية الأرض المحتلة. ودعا المتحدث المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة والسماح بمرور مواد البناء والمستلزمات الطبية، وعلى الجهات المانحة لمساعدة القطاع المحاصر. وأضاف أن الوضع قد أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية المباشرة عن إيجاد حل عادل ودائم. وختم قائلا إن غياب الحل سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
	ثالثا - الجلسات العامة
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	الاحتلال الإسرائيلي باعتباره العقبة الكبرى أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة

	22 - تناول المتكلمون في الجلسة العامة الأولى المواضيع الفرعية التالية: ”آثار السياسات والممارسات الإسرائيلية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية: القيود المفروضة على الحركة والدخول؛ التشريد والتجريد من الممتلكات وعمليات هدم المنازل في القدس الشرقية والمنطقة جيم - الآثار الاقتصادية لعنف المستوطنين“؛ ”آثار الاحتلال على الإنجازات الاقتصادية التي تحققت مؤخراً في الضفة الغربية“؛ ”الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحصار المفروض على قطاع غزة“؛ ”التدابير الاقتصادية الأحادية بوصفها وسيلة لممارسة الإكراه القسر السياسي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة“.
	23 - وقدم السيد ماكسويل غايلارد لمحة سريعة عن الحالة من ”منظور الأمم المتحدة“. وأشار إلى أنه لا تتوافر تحليلات كثيرة لما يجري على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي في القدس أو الضفة الغربية على الرغم من وجود نحو 23 أو 24 كياناً تابعاً للمنظمة تعمل لدعم الأرض الفلسطينية المحتلة. والبارز للعيان أن السلطة القائمة بالاحتلال نشرت عدداً إضافياً كبيراً من الجنود وعناصر شرطة الحدود الإسرائيليين في الضفة الغربية. وفي صلة وثيقة بذلك، تخضع الأراضي في المنطقة جيم التي تضم حوالي 62 في المائة من مساحة الضفة الغربية للسيطرة التامة لإسرائيل التي تبقي فيها وجوداً ”واضحاً“. وقال إن المستوطنات عبارة عن ”مدن كبيرة“؛ ”وهي قائمة بالفعل وليست بمثابة دعابة“. وقد أعلنت محكمة العدل الدولية أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وأصدرت حكماً بأن يكون جدار الفصل بطول الخط الأخضر، أي ما يعادل 400 كيلومتر، مما يجعل الجدار الحالي أطول بمسافة 300 كيلومتر مما نص عليه هذا الحكم. ولقد أجبر هذا الفصل المزارعين الفلسطينيين على الوقوف في الصف الساعة الخامسة صباحاً لاجتياز المعبر من أجل الذهاب إلى حقولهم لقطف الزيتون، ثم على الوقوف في الصف مرة أخرى الساعة الخامسة بعد الظهر للعودة إلى منازلهم. أما الفلسطينيون المحتجزون في الأراضي الإسرائيلية فيبلغ عددهم مئات الآلاف، ومستوى معيشتهم آخذ بالتدهور، في بعض الحالات، على نحو مأساوي. ومن أكثر الآثار المترتبة على هذه الحالة مدعاة للاستهجان عنف المستوطنين الإسرائيليين واعتدائهم بشكل أساسي على جيرانهم الفلسطينيين. أما بالنسبة إلى المزارعين الفلسطينيين، فقد سُمِّمت 000 10 شجرة زيتون أو قطعت عام 2011؛ وقال السيد غايلارد إن قيمة كل من هذه الأشجار تفوق 000 1 دولار، مما أسفر عن خسائر تقدر قيمتها بمليون دولار.
	24 - وتعتبر الأمم المتحدة أيضاً أن غزة ترزح تحت الاحتلال؛ وأضاف السيد غايلارد أنه من الصحيح أن المستوطنين غادروها عام 2005 وأنه لم يعد هناك وجود عسكري إسرائيلي دائم فيها، إلا أن بوسع المرء، حين يقف على الشاطئ وينظر إلى البحر، أن يرى البحرية الإسرائيلية على بعد ثلاثة أميال. وقد دمرت القيود المفروضة على الملاحة البحرية صناعة صيد الأسماك المحلية. وتسيطر إسرائيل تماماً على المجال الجوي، وتخترق طائراتها النفاثة بانتظام أجواء غزة، وتحوم فوقها المناطيد والطائرات بلا طيار التابعة لها. ويقول الناس إن غزة ”سجن في الهواء الطلق“ وهو يوافق على ذلك. فالعديد من سكان غزة لا يستطيعون بكل بساطة الخروج منها. وتعاني غزة والضفة الغربية من تقطع أوصال مناطقهما، الأمر الذي يعيق إلى حد كبير التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. ودعا إلى رفع الحصار المفروض على غزة وقال ”لا تعيقوا تدفق التجارة؛ ودعوا حكومة إسرائيل تهتم بشواغلها الأمنية، إنما لا تعمدوا بكل بساطة إلى سجنها [غزة]“.
	25 - وكرر السيد غايلارد في ختام مداخلته بأن الأمم المتحدة تشير بانتظام إلى أن الفلسطينيين أكثر من قادرين على تدبير شؤونهم، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية. وأوضح أن الفلسطينيين يتمتعون بمستوى عال من التعليم والإبداع والقدرة على تنظيم المشاريع، وما من سبب وجيه يحول دون إمساكهم بزمام أمورهم. والسبب الوحيد الذي يحول دون ذلك هو الاحتلال.
	26 - وقال السيد ألكس بولوك، مدير برنامج التمويل البالغ الصغر في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) إن الاحتلال ما برح يسعى، طوال 20 سنة، لعرقلة انطلاقة الاقتصاد الفلسطيني. وقد أوجدت عملية أوسلو ظروفاً مؤاتية لإحداث تغيير إيجابي، مما أدى إلى تغيير المشهد بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، لا سيما في غزة. ولكن عملية أوسلو أوجدت في الوقت نفسه علاقة من الترابط العضوي، اتخذت شكل علاقة ثلاثية بين السلطة الفلسطينية ومجتمع المانحين وإسرائيل، وتشكل إسرائيل مركز الثقل في تلك العلاقة. فكانت النتيجة أن 35 في المائة فقط من ميزانية السلطة الفلسطينية عام 2011 تأتي من الإيرادات المحلية؛ أما الباقي، فيخضع لسيطرة السلطات الإسرائيلية. ولذلك، وفيما خففت هيكلية أوسلو الأعباء عن السلطة القائمة بالاحتلال إلى حد كبير، انتقل عبء التكاليف في الواقع إلى مجتمع المانحين.
	27 - وأضاف السيد بولوك أن الفلسطينيين واصلوا ممارسة الصناعة والتجارة والزراعة على الرغم من حالة التبعية التي يعيشونها. إلا أن التنمية لا يمكن أن تتحقق في ظل الاحتلال، بل التبعية فقط. فالقيام بأي شيء يستلزم الحصول على تصاريح؛ والاحتلال يهيمن على جميع جوانب الحياة. وفي الواقع، استطاع الاحتلال ”تحقيق الأرباح على الدوام“. وذكر مثالاً على ذلك المرحلة الأولى من احتلال إسرائيل لغزة والضفة الغربية والقدس عام 1967، حين استوعبت إسرائيل على الفور أعداداً هائلة من العمال الفلسطينيين في إسرائيل بصفتهم قوة عاملة - ”فأدارت إسرائيل الاحتلال دون أن تتكبد أي تكاليف، مع استمرارها في عرقلة تنمية الصناعة الفلسطينية“.
	28 - وقال السيد بولوك إن السلطة الفلسطينية تعيش حالة بالغة الهشاشة مرتبطة بعملية دبلوماسية معقدة ليست دائماً لصالح الفلسطينيين. وغالباً ما تتمتع إسرائيل بنفوذ كبير، الأمر الذي يعني أنه بوسعها تعطيل السلطة الفلسطينية في أي وقت من الأوقات. ومن الجوانب الأخرى لهذا الوضع أن السلطة الفلسطينية كانت تواجه عجزاً كبيراً في الميزانية يتجاوز بليون دولار سنوياً. وقد تولى مجتمع المانحين معظمه، مما أتاح للسلطة الفلسطينية إدخال تحسينات هائلة على حياة السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة. ولكن تلك علاقة دبلوماسية قد تتغير بتغير السياسات الاستراتيجية. ولذا، فالسلطة الفلسطينية تعيش اليوم علاقة تبعية ذات اتجاه واحد إزاء الحكومات الغربية.
	29 - وناقش السيد رامش راجاسينغام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الآثار الإنسانية للاحتلال في غزة والضفة الغربية. وقال إن المجتمع الفلسطيني المحلي يتمتع بالقدرة والتنظيم والحوافز والإرادة لتنمية أرضه بصورة كاملة ومستقلة. وأضاف أن الحالة الناشئة من انتهاكات القانون الدولي في إطار الاحتلال تمثل جوهر المشكلة. وأوضح السيد راجاسينغام آثار السياسات الإسرائيلية ”غير القانونية“ جواً وبراً وبحراً التي تفرض، كما قال، قيوداً مادية وإدارية هائلة على الفلسطينيين. ولاحظ أن سياسات الإغلاق قائمة منذ مطلع التسعينات، وأن ثمة قيوداً تعود أيضاً إلى أكثر من 20 سنة. وتعني صرامة هذه القيود في غزة أن المواطن الغزاوي العادي غير قادر على إعالة نفسه أو إعالة أسرته. وشملت القيود الإسرائيلية المفروضة على الدخول إلى غزة جرف مسافة تبلغ 1.5 كيلومتر، مما يؤثر بصورة حادة على الحياة هناك ويجعل 35 في المائة من الأراضي الصالحة إلى حد كبير للزراعة غير متاحة للزراعة نظراً إلى أن العمليات العسكرية قامت بتسويتها بالأرض.
	30 - أما في ما يتعلق بالقيود المفروضة بحراً، فقال السيد راجاسينغام إنها أدت إلى ضرب صناعة صيد الأسماك وتلويث مصدر الغذاء الوحيد للغزاويين، مما دفع بهم إلى الاعتماد على المعونات الغذائية. وعلى الرغم من اتخاذ تدابير لتخفيف الحصار في عام 2010، لا تزال الحالة ”هشة للغاية“، نظراً إلى السماح لنسبة 40 في المائة فقط من الواردات بالدخول مقارنة بمستويات عام 2007، وإلى إبقاء حركة التصدير في حدها الأدنى - واقتصارها على تصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا. ولذلك، لم تتمكن غزة من تلبية معظم احتياجاتها الإنمائية في مجال البنى التحتية وإعادة التعمير. وقال إن حالة القوة العاملة متردية كذلك، لا سيما بين الشباب واللاجئين. ولا تزال غزة معزولة عن سائر الأرض المحتلة. وهناك نحو 200 إلى 300 نفق غير قانوني بين مصر والأرض الفلسطينية المحتلة على الحدود مع غزة؛ إلا أن ثمة مخاوف حقيقية بشأن السلامة لدى سلوك هذه الأنفاق كما أن هذه الأنفاق لا تعوض بأي حال من الأحوال عن إعادة فتح المعابر الحدودية.
	31 - وقال السيد راجاسينغام إن الاحتلال يؤثر في الضفة الغربية على 60 في المائة من السكان في المنطقة جيم، وأن عدد المستوطنات الجديدة زاد بنسبة 20 في المائة على الجانب الشرقي من المسار المقرر، مما يعني على ”الجانب الخطأ“ لجدار الفصل. ويوجد أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وشهدت حالات التشريد القسري للأطفال بسبب عمليات هدم المنازل زيادة بنسبة 80 في المائة خلال العام الماضي، وحصل أكثر من 60 في المائة من عمليات الهدم هذا العام في المناطق المخصصة للمستوطنات. واستفادت المستوطنات الإسرائيلية من معاملة تفضيلية في ما يتعلق بخدمات توزيع المياه وإنفاذ القانون والخدمات الأخرى. وبحلول نهاية عام 2011، كان هناك أكثر من 500 عائق أمام حركة تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، باستثناء مدينة الخليل. وشملت تلك العوائق السواتر الترابية والحواجز والخنادق. واضطر نحو 000 200 فلسطيني إلى سلوك مسارات بديلة، مما يجعل المسافة أطول بخمس مرات لوصولهم إلى المدارس والذهاب إلى أعمالهم وزيارة أقاربهم. وكانت الحالة سيئة كذلك في القدس الشرقية، حيث لم يبق أمام أعمال البناء التي يقوم بها الفلسطينيون سوى 13 في المائة من المساحة، وكل بوصة مربعة فيها مشغولة بالفعل. وهناك حوالي 000 90 فلسطيني معرضين لخطر عمليات هدم منازلهم. ويشهد النداء الموحد عام 2012 لتنفيذ 150 مشروع إغاثة على سياسات الاحتلال وتدابيره.
	32 - وتطرقت حنان طه، كبيرة الموظفين التنفيذيين في مركز التجارة الفلسطيني في رام الله وغزة، إلى النقطة المتعلقة بعدم وجود منافذ للفلسطينيين في غزة، الأمر الذي يلحق الضرر بصيد الأسماك والزراعة والتجارة الدولية. ومع أن الحصار المشدد المفروض على غزة بدأ في حزيران/يونيه 2007، فقد ذكرت أن التجارة وإمكانية الدخول تخضعان لقيود صارمة قبل ذلك بكثير. وعلى الرغم من إبرام اتفاقات مؤقتة وتوقيع مذكرات تفاهم، لا يوجد حالياً أي معبر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة لمرور البضائع والمركبات والأشخاص. والمحطات الست الموجودة على الحدود بين غزة وإسرائيل، والتي كانت تستخدم لعبور الأشخاص والبضائع بين إسرائيل والضفة الغربية، مغلقة حالياً أو يتعذر الوصول إليها.
	33 - وعرضت السيدة طه ما توصل إليه مركزها من نتائج تشير إلى أن 38 في المائة من الغزاويين يعيشون في الفقر، وأن 26 في المائة منهم عاطلون عن العمل، وأن أكثر من نصفهم يعانون من ”انعدام الأمن الغذائي“، وأن أكثر من 75 في المائة منهم يتلقون المعونة. كما أن الغزاويين غير قادرين على إعالة أسرهم وهم يعانون من تدهور نوعية البنى التحتية والخدمات الحيوية. وعلى الرغم من اتخاذ تدابير لتخفيف الحصار في حزيران/يونيه 2010، لا تزال الواردات أقل بنسبة 40 في المائة مقارنة بمستوياتها السابقة في عام 2007، ولا تزال حركة التصدير تخضع لقيود مشددة وتقتصر على تصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا. ولا يمكن للمشاريع التجارية في غزة الوصول إلى أسواقها التقليدية في إسرائيل والضفة الغربية، ولا يزال الوصول إلى الطرق البرية والبحرية مقيداً بشدة. وقالت إن السلطات الإسرائيلية، بالإضافة إلى ذلك، وافقت على عدد محدود فقط من المشاريع الرامية إلى تحسين الإسكان والخدمات الحيوية في غزة، ويواجه تنفيذ تلك المشاريع التي حصلت على الموافقة نقصاً في التمويل وقصوراً في القدرات بسبب فتح ممر وحيد لعبور البضائع.
	34 - وأدت الاشتباكات المسلحة أثناء السعي لتطبيق هذه القيود إلى وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين، ويجازف آلاف الأشخاص، ومنهم العديد من الأطفال، بحياتهم أثناء تهريب البضائع يوميا عبر الأنفاق الممتدة تحت الحدود مع مصر. وقد خلفت عمليات الإغلاق أيضاً أثراً كبيراً على الإمداد بالمياه وإنتاج الطاقة الكهربائية؛ وأدى انقطاع التيار الكهربائي وعدم توافر وقود الديزل لتشغيل المولدات إلى تقويض توزيع المياه وضخها إلى خزانات الأسر المعيشية. ومن التوصيات التي قدمتها السيدة طه إزالة الحواجز أمام التجارة ودخول الأسواق؛ والسماح بحرية دخول البضائع والأشخاص؛ وتنشيط البنى التحتية والقطاع الخاص في غزة؛ وإعادة إدماج اقتصاد غزة مع اقتصاد الضفة الغربية؛ وإعادة فتح السوق الإسرائيلية أمام منتجات غزة.
	35 - وقال السيد محمود الخفيف، منسق الوحدة المعنية بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إن تزايد الفصل المادي والسكاني للقدس الشرقية عن سائر الأرض الفلسطينية المحتلة يقيد تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل كبير. فإمكانية استمرار دولة فلسطين مستقلة مستقبلاً يتوقف على أمور منها إعادة دمج اقتصاد القدس الشرقية في الاقتصاد الوطني الأوسع نطاقاً والسماح له بأن يضطلع من جديد بدوره الاقتصادي المحوري التاريخي. وتستدعي إعادة تأهيل الاقتصاد المجزأ للقدس الشرقية وإعادة هيكلته تضافراً كبيراً للجهود الوطنية والدولية في السنوات القادمة لإعادة ربط هذا الاقتصاد بالأرض الفلسطينية عن طريق إدماج التجارة والعمالة والأسواق المالية على نحو أفضل.
	36 - وأشار إلى أن مصدراً رئيسياً آخر لعدم الاستقرار المالي الذي يعاني منه الفلسطينيون متجذر في السيطرة الإسرائيلية على الإيرادات المتأتية من تسوية الضرائب والتخليص الجمركي التي تحصلها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي تمثل 60 إلى 70 في المائة من إجمالي الإيرادات الفلسطينية. ولو كانت السلطة الفلسطينية تحصِّل أيضاً الضرائب على ما يعرف ”بالواردات غير المباشرة“ - وهي البضائع التي لا تصنف على أنها موجهة للسلطة الفلسطينية وتستوردها إسرائيل وتعيد بيعها في الأرض الفلسطينية - لأمكنها أن تزيد إيرادات التخليص بمقدار 500 مليون دولار - أي أكثر من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 25 في المائة من الإيرادات العامة. ولكانت هذه الإيرادات الإضافية غطت ثلث العجز في الميزانية عام 2008. وقال إنه يتعين لذلك إعادة النظر في الترتيب المتعلق بتحصيل الإيرادات ومقاصتها القائم حالياً للتغلب على مشكلة عدم تكافؤ المعلومات بين الطرفين.
	37 - وقال السيد الخفيف إن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب السياسات الإسرائيلية بين عامي 2000 و 2005، بلغت بالإجمال ووفقاً لتقديرات الأونكتاد 8.4 بلايين دولار، أي ضعف حجم الاقتصاد الفلسطيني عام 1999. وفي الواقع، خسر هذا الاقتصاد من الوظائف أكثر مما استحدث عام 2005. وتسبب حاجز الفصل بخسارة خمس الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، وقدرت الخسائر الاقتصادية الحاصلة بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة في كانون الأول/ديسمبر 2008 بنحو 4 بلايين دولار - أي ما يعادل حجم اقتصاد غزة بثلاث مرات تقريباً.
	38 - وأثناء المناقشة الحيوية التي أعقبت ذلك، تحدث المتكلمون عن ”المرور الآمن“ باعتباره التزاماً تعهدت به إسرائيل في اتفاقات مختلفة. وأكد أحدهم أن الأمر لا يتعلق بكرم أخلاق بل بالتزام فات موعد تنفيذه قبل 15 سنة. وقال المتكلم إن المعبر الحدودي الجديد لا يقع فعلياً داخل غزة بل في إسرائيل وقد حول قطاع غزة إلى جزيرة. وإسرائيل تحاول إما فتح معبر واحد وإغلاق جميع المعابر الأخرى أو إنشاء جزيرة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، ولا تضم سوى طريق سريع أو جسر واحد كممر للواردات أو الصادرات. وحالياً، يخضع 24 في المائة من غزة للقيود؛ وأي شيء يتحرك في هذه المنطقة ”يطلق عليه الرصاص أو يقتل أو يدمر“. ودعيت الأمم المتحدة إلى عدم إرغام فلسطين على القبول بخوض مفاوضات ثنائية مع إسرائيل. وقال المناقشون إن القدس والمياه والأمن والحدود هي مسائل إقليمية وليست مسائل ثنائية.
	39 - وتساءل ممثل عن فلسطين عن الموعد الذي ستتحول فيه البيانات الصادرة عن المجتمع الدولي بشأن الإساءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل إلى أفعال. وحثَّ هذا المشارك الأمم المتحدة على الاضطلاع بالمسؤولية ومواجهة الوضع الراهن.
	40 - وقال مشارك آخر في المناقشة إنه من الصعب عليه للغاية، بصفته أستاذاً في القانون الدولي، أن يشرح لطلابه كيف يُسمح لإسرائيل بأن تكون دولة خارجة عن القانون. وأعرب عن أمله بأن تحترم الأمم المتحدة القانون الدولي الأساسي الذي تنتهكه إسرائيل في زمن الحرب والسلم على حد سواء. كما لاحظ أنه لم يسمع بأن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت أي إجراء بحق إسرائيل وتساءل عن سبب ذلك.
	41 - وقال مشارك آخر إن الاحتلال الإسرائيلي لم يعدم وسيلة لتدمير الشعب الفلسطيني. وقد خسر الاقتصاد الفلسطيني ملايين الدولارات بسبب تفشي البطالة والفقر جراء الاحتلال. وأعرب عن تخوفه بشأن سيادة دولة فلسطين مستقبلاً إزاء استنفاد مواردها الطبيعية بسبب الاحتلال.
	42 - وعلق السيد غايلارد على هذه الجوانب التي تدعو للإحباط فقال إن القانون الدولي قوي فقط بقدر ما تريده الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يكون كذلك، وذلك يعتمد على الجمعية العامة ومجلس الأمن. وقال إن موظفي الخدمة المدنية ”بوسعهم القيام ببعض الأمور؛ وليس بوسعهم القيام بأمور أخرى“. ومن المؤكد أن ليس بوسعهم إرغام الحكومات على القيام بما لا تقوم به حالياً. وما بوسع موظفي الخدمة المدنية القيام به هو المراقبة والمعاينة والرصد والإبلاغ والإدانة. وقال إن الأمين العام غالباً ما يدلي برأيه بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي الآونة الأخيرة، سُئل لدى وجوده في لبنان عن المستوطنات فأجاب ببساطة أن المستوطنات، سواء كانت جديدة أو قديمة، غير قانونية. وقال غايلارد: ”بصفتنا موظفين في الأمم المتحدة، ليس لدينا جيش يدعمنا، ولكننا نتكلم“، وأضاف أن هذه الحلقة الدراسية تشكل جزءاً من تلك العملية ”إلى حد كبير“. واختتم قائلاً إنه لو لم تكن الانتهاكات والمستوطنات قائمة لما كان ثمة ما يدعو لعقد هذا المنتدى، ولكن ثمة ما يدعو إلى ذلك في الوقت الراهن.
	باء - الجلسة العامة الثانية
	تحديد حجم تكلفة الاحتلال

	43 - تناول المتكلمون في الجلسة العامة الثانية المواضيع الفرعية التالية: ”الضفة الغربية: الخسائر المتكبدة نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير، والعقبات التي تعترض الحركة الاقتصادية للبضائع واليد العاملة“. و ”تأثير جدار الفصل“؛ و ”تكاليف المشروع الاستيطاني“؛ و ”تكاليف الحصار المفروض على قطاع غزة“؛ و ”خسائر الإيرادات بسبب سيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة واستغلالها لها“.
	44 - وقال جاد إسحق، المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية - القدس ”أريج“ ومقره بيت لحم، والذي يشغل حاليا منصب مستشار للفريق الفلسطيني المفاوض حول مسائل الوضع النهائي، إن القيود المفروضة على الشعب الفلسطيني التي تعكس ”التوجه الاستعماري الثابت لإسرائيل“، والمطبقة منذ بداية الاحتلال في عام 1967، تشكّل العقبات الرئيسية التي تعوق إمكانيات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين. وتهدف السياسات الإسرائيلية إلى استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، التي تشمل الأرض والماء والموارد المعدنية، تحقيقا لمصالحها الاقتصادية، وتمثلت هذه السياسات في مجموعة من المعوقات الإسرائيلية المتعلقة بالرسوم الجمركية والمواصلات والبنية التحتية، والتي حالت دون نمو وتطور إنتاج أو قطاع خدمات فلسطينيين قادرين على المنافسة. وتابع قائلا إن تلك القيود شُددت حاليا، فكانت الخسائر الناجمة عنها، وفقا لتقديرات عام 2010، مساوية تقريبا لحجم الاقتصاد الفلسطيني برمته. وبلغت الخسائر الكلية القابلة للقياس للاقتصاد الفلسطيني الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي لعام 2010 حوالى 6.897 بلايين دولار وهذه الخسائر قياسا بالناتج المحلي الإجمالي التقديري لفلسطين تعتبر جسيمة للغاية حيث تقدر بنسبة 84.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني التقديري لعام 2010.
	45 - وبعبارة أخرى، فإن الفلسطينيين لو لم يكونوا خاضعين للاحتلال الإسرائيلي، لكان الاقتصاد الفلسطيني ضعفي حجمه الحالي. وقال إن الاحتلال لا يُبقي الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا صغير الحجم فحسب، ولكنه يعوق أيضا تحقيق التوازن المالي الفلسطيني عن طريق الحد من مداخيله: سواء بشكل مباشر، عن طريق الحيلولة دون بلوغ الكفاءة في تحصيل الضرائب والتي تعزى أساسا إلى الحظر المفروض على عمل السلطة الفلسطينية على الحدود الدولية؛ أو بشكل غير مباشر، عن طريق الإمعان في تقليص حجم الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي، قاعدة إيراداته الضريبية. ولولا الاحتلال، لحقّقت السلطة فائضا كبيرا تنتفي معه حاجتها إلى المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة، ولكانت قادرة على توسيع النفقات المالية توسيعا كبيرا لحفز تحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
	46 - ولاحظ السيد إسحاق أن غالبية التكاليف الناجمة عن الاحتلال ليس لها أي علاقة بالمخاوف الأمنية، وإنما هي ناجمة عن القيود المشدّدة المفروضة على الفلسطينيين لمنعهم من الوصول إلى مواردهم الطبيعية، التي تستغل إسرائيل الكثير منها. وتبلغ الخسائر ما يربو على 4.5 بلايين دولار سنويا، أي ما نسبته 56 في المائة تماما من الناتج المحلي الإجمالي، سواء بسبب فقدان عائدات الإنتاج في الماضي التي كان من الممكن تحقيقها لولا القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام الناجم عن منع الفلسطينيين من استغلال مواردهم. وبيّن التكاليف الضخمة الناتجة عن حصار غزة، التي اعتبرها ناجمة عن القيود التي لا تُعَدُّ ولا تحصى التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لقطاع التجارة الفلسطينية وتحديدا التجارة الفلسطينية مع الشركاء من غير الإسرائيليين، وانقطاع إنتاج الكهرباء، ومحدودية فرص الحصول على الموارد البحرية، ومواصلة قصف البنى التحتية. ويعتقد السيد إسحاق أنه على رغم ضخامة تقديرات الخسائر التي قدمها، فإن من المرجح أن تكون هذه التقديرات أقلَّ من الخسائر الحقيقية الناجمة عن الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، بسبب محدودية البيانات.
	47 - وقال شير هيفر، الباحث الاقتصادي بمركز المعلومات البديلة ومقره القدس، في كلمة ألقاها في إطار الحلقة الدراسية عبر برنامج سكايب، إن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الموارد المائية واقتلاع أشجار الزيتون على مساحات شاسعة من الأرض، أدت إلى شلل القطاع الزراعي الفلسطيني، الذي لا يمكنه حاليا تلبية حتى الاحتياجات الغذائية للسكان الفلسطينيين وحدَهم، ناهيك عن تصدير المنتجات الزراعية من أجل ضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد الفلسطيني التي هي في أمسّ الحاجة إليها. وقال إن القطاعين الصناعي والمالي الفلسطينيَّين أيضا لا يزالان يعانيان من الركود، لأن إسرائيل تنفذ سياسات لا تعد ولا تحصى لمنع تطورهما. فكانت النتيجة اعتماد الفلسطينيين اعتمادا كبيرا على السوق الإسرائيلية في ذينك القطاعين. ويخضع القطاع التجاري الفلسطيني لقيود مشددة بسبب ما تفرضه إسرائيل من قيود على الانتقال. وقال إن السؤال المطروح لا يتعلق بضخامة الأضرار التي سببها الاحتلال الإسرائيلي للاقتصاد الفلسطيني، بل في معرفة كيفية قياسها بشكل صحيح.
	48 - ويرى السيد هيفر أن أي حساب للضرر الذي تلحقه إسرائيل يجب أن يصاحبه جهد قانوني وسياسي للمطالبة بالتعويض الكامل على الضحايا. وقال إن الاحتلال الإسرائيلي هو مسألة سياسية إلى حد كبير، وأن الأسباب التي تدفع إلى قياس مدى الضرر الذي تلحقه إسرائيل بالشعب الفلسطيني لا تنبع من فضول أكاديمي فحسب. فإسرائيل ملزمة أخلاقيا بتعويض الفلسطينيين عما تلحقه بهم من أضرار. وأكّد أنه لا بد من المعاقبة على الجرائم التي ترتكب بحق السكان الواقعين تحت الاحتلال، وأن الضحايا يستحقون الحصول على تعويضات.
	49 - وقال إن انتظار التقييم والمطالبة بالتعويض حتى زوال الاحتلال قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الرغم من أن الضرر يستمر في التراكم ما دام الاحتلال مستمرا. فعلى الحكومة والمجتمع الإسرائيليَّين أن يعيا العواقب المترتبة عمّا يتبعانه من سياسات ويتخذانه من إجراءات بحق الشعب الفلسطيني، وأن يضعا في الاعتبار دفع التعويضات مستقبلا عن الأضرار عند صياغة السياسات تجاه السكان الفلسطينيين. وقال السيد هيفر إن الإدراك بأن المواطنين الإسرائيليين سيتعين عليهم دفع تعويضات عن الخسائر التي يلحقها الاحتلال قد يعجل في إنهائه، أو يؤدي، على الأقل، إلى الحد من عدد وحجم الاعتداءات والعقوبات والقيود الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. واختتم بالقول إن المطالبة بالتعويض تشكّل، علاوة على ذلك، رادعا يردع جميع البلدان عن احتلال بلدان مجاورة لها ويجبرها على الالتزام بالقانون الدولي.
	50 - وناقش طارق العلمي، رئيسُ قسم القضايا الناشئة والقضايا المتصلة بالنـزاعات باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيروت، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي والانتقال إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة. وأشار إلى أن معظم البيانات التي أوردها جُمعت من مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك من السلطة الفلسطينية ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية فيها. وقال إن السبب الرئيسي للمحنة الاجتماعية - الاقتصادية والإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي. فقد وضعت إسرائيل نظاما للاحتلال تجسد في سلسلة من التدابير غير المشروعة والمحرمة دوليا، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم المباني والمنازل وتشريد السكان.
	51 - وأشار بالمثل، لدى توثيقه للوضع في القدس الشرقية، إلى عدد حالات التشريد والقيود المفروضة على قدرة الفلسطينيين على البناء فيها؛ وبنتيجة ذلك، فإن ما يقرب من 000 60 فلسطيني معرضون لأن يصبحوا بلا مأوى. وفي الوقت نفسه، سُجل وجود ما يقرب من 000 517 مستوطن في 144 مستوطنة و 100 بؤرة استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة في منتصف عام 2010. وارتفع معدل نمو سكان المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى ما يربو على الضعفين منذ عام 1992. وأشار إلى أن معدل البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة بلغ، في عام 2011، ضعفي معدل البناء داخل إسرائيل. ويلاحَظ اتجاه يبعث على القلق يتمثل في تزايد عنف المستوطنين واعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين ومحاصيلهم. وفي الواقع، زادت تلك الاعتداءات في عام 2010 بنسبة الضعفين عن العام الذي سبقه، بما في ذلك الاعتداءات على المرافق الطبية والتعليمية.
	52 - وقال إن الحقيقة هي أن الفلسطينيين، كمجتمع واقتصاد، كانوا مقطوعين لأكثر من أربعة عقود عن البلدان العربية المجاورة، ولذلك فمن الطبيعي أن يسعوا إلى تأمين ”شريان حيوي“ في المنطقة. والرأي العام داعم للشعب الفلسطيني في محنته. وفي حين أن الدعم الدولي ومساعدات الجهات المانحة غالبا ما تخضع لاعتبارات سياسية، فإنه يمكن للبلدان العربية والمجتمع المدني والقطاع الخاص تقديم هذا الدعم ”من دون شروط سياسية“. وأبرز، في هذا السياق، أهمية المجتمع المدني والشراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن دور الأمم المتحدة في إعادة الإدماج - لتشجيع تلك الشراكات، وتوفير منابر لإقامتها وتعهدها بالرعاية، مع توفير بعض التمويل الأولي والمشاريع التأسيسية.
	53 - وركزت إيمان جبّور، مديرة بحوث في جمعية ”غيشا“ (نهج) - المركز القانوني للدفاع عن حرية الحركة ومقره تل أبيب، ملاحظاتها على تأثير القيود المفروضة على تنقل السلع والأشخاص في غزة، وأبرزت أمثلة على صمود الشعب الفلسطيني. واستعرضت تاريخ المنطقة والسياسات الإسرائيلية المتعلقة بمنح التصاريح لغزة والضفة الغربية بين عامي 1972 و 1991، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي أكثر تطورا واعتمادا على التكنولوجيا، في حين أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد في معظمه على الزراعة. وهذا ما يجعل من تكامله مع الاقتصاد الإسرائيلي مسألة صعبة، وخصوصا نظرا لسيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني. وبعد الانتفاضة الأولى، ألغت إسرائيل جميع التصاريح، حتى تصاريح العمال، فارتفع معدل البطالة ارتفاعا كبيرا، وفاقم من الضعف في غزة. وفي أيلول/سبتمبر 2007، أُعلنت غزة كيانا معاديا وطُبقت عليها قيود عديدة. ثم قامت إسرائيل بتقليص دخول السلع إلى قطاع غزة، والسماح بما لا يكاد يكفي لسد رمق السكان. وعرضت السيدة جبّور بعضا من الحسابات الإسرائيلية التي حصل عليها مركزها لكمية القمح والسلع الأخرى التي يستهلكها الغزاويون.
	54 - وأشارت إلى أنه منذ تموز/يوليه 2010، شملت القيود الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج. وأُدخلت إلى غزة مواد البناء، كالحصى والإسمنت والحديد والصلب، ولكن تلك المواد هي سلع ”يمكن استخدامها لأغراض أخرى“ تقتصر على مشاريع المنظمات الدولية التي وافقت عليها إسرائيل. واللوائح الإسرائيلية هي التي تحدد أيضا من يسمح له بدخول غزة ومن يسمح له بمغادرتها، في إطار ما وصفته بسياسات ”عشوائية“. وقالت، على سبيل المثال، إنه يمكن ألاّ يُسمح بالمغادرة لشخص يحتاج إلى علاج طبي، ثم يسمح له بعد أن يشرف على الموت. ولا يمكن لأفراد الأسرة عبور الحدود، ولكن في وسعهم حضور جنازة. وقامت إسرائيل أيضا بمحاولات لفصل الضفة الغربية عن غزة. ويمكن للاعبي كرة القدم مغادرة غزة، في حين لا يمكن ذلك للعاملين في مجال الفنون. وتُمنح تصاريح التنقل لرجال الأعمال، بشرط أن يكونوا ذوي ثقل اقتصادي وشهرة، وهذا ما يتعارض مع المنطق الذي مؤداه أن السبب وراء مغادرتهم غزة يجب أن يكون مساعدة الاقتصاد الغزاوي. وأما سكان غزة فمهددون دائما بالإبعاد، في جميع الأحوال.
	55 - وفي المناقشة التي تلت، حثّ أحد المتكلمين على احتساب التكلفة الاقتصادية سنويا، بحيث تشمل أيضا خسارة الدخل من السياحة وإغلاق المعابر. وقال إنه يجب أيضا احتساب تكلفة التدمير وعمليات الهدم. وقُدم اقتراح بالأخذ في الاعتبار تدهور البيئة الناجم عن السياسات الإسرائيلية، مع ما يرافقه من نضوب للآبار وارتفاع لنسبة الملوحة في المياه. وعلاوة على ذلك، أُشير بأن تقوم الأمم المتحدة بإنشاء فريق عامل يجري مقارنة لوضع الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 1967 مع وضعه الحالي ويلتمس توصيات من مجلس الأمن أو الجمعية العامة بشأن سبل تعويض الشعب الفلسطيني عن خسائر الاحتلال. وشُدد على الأبعاد السياسية للقضية، وطُرح على المشاركين السؤال التالي: ما هي التكلفة على الصعيد الدولي؟ وقال متكلم آخر إن الأمم المتحدة تقوم حاليا بإجراء دراسات عن كلفة الاحتلال، مما يشير إلى ضرورة أن تطرح المنظمة مبادرة لوضع آلية يمكن أن تقوم بإعداد جرد شامل لتلك التكلفة.
	56 - وردا على ذلك، قال جاد إسحاق إنه جرى تحديد حجم سبع من الخسائر ”الثماني“، ولكن بعضها، مثل مصادرة الأراضي، غير قانوني فما كان ليحدِّدَ حجمها، لأنها ببساطة ملغاة وباطلة في القانون الدولي وبالتالي لا تُحتسب. ويمكن طلب التعويض عن استخدام الأراضي بعد إعادتها. فالمطلوب هو الإعادة لا التعويض؛ إذ يجب أن تُردّ الأراضي إلى أصحابها. ووافق على أن تدرَج الفرص الضائعة في مجال السياحة في مناقشة كلفة الاحتلال. وقال لا بد من الإظهار للعالم أن إسرائيل ”تجني ثمار احتلال رخيص الثمن“، مضيفا ”علينا جعل الاحتلال مكلفا وإلاّ فإننا سنعيش تحته لفترة طويلة“.
	57 -  بيد أن شير هيفر يرى أن اقتصار التركيز على رد الحقوق من دون التعويض، يشكّل ”حافزا لإسرائيل على مواصلة الاحتلال“. والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين من جراء الاحتلال ”لا تزال تتراكم“. وعليه، فإن التعويض ”ينبغي ألاّ يُسحب من النقاش“. وهذه هي إحدى الوسائل التي يمكن بواسطتها ممارسة ضغط على الحكومة والمجتمع الإسرائيليَّين. وإن لم تتحمل إسرائيل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، فلا بد لها من دفع تعويضات. وتبرهن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الحكومات الأخرى على إسرائيل على وجود التزام واسع النطاق بالقانون الدولي؛ وهذا بالفعل يجعل الاحتلال مكلفا لإسرائيل.
	جيم - الجلسة العامة الثالثة
	التعويض عن تكلفة الاحتلال بموازاة التحضير للاستقلال والسيادة والتنمية المستدامة

	58 - تناول المتكلمون في الجلسة العامة الثالثة المواضيع الفرعية التالية: ”التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي للمانحين في تنفيذ برامج المساعدة“، و ”مطالب الفلسطينيين من السلطة القائمة بالاحتلال - الاستفادة من تجربة الأمم المتحدة في التعويض الاقتصادي الناتج عن الحروب (خبرة قضية التعويض عن الخسائر الناجمة عن الغزو العراقي للكويت واحتلاله لها)“؛ و ”إيجاد توازن بين القضاء التدريجي على الاعتماد على المساعدات الخارجية وضرورة استمرار المساعدة الدولية في المجالين الإنمائي والإنساني“.
	59 - وقال عمر مهيار، مديرُ المشاريع في إدارة صناديق الاستئمان في البنك الإسلامي للتنمية، إن البنك ملتزم بمساعدة الشعب الفلسطيني ”بغضّ النظر عن أي شيء“. ولكن من أصل مبلغ 300 مليون دولار المعتمد للمشاريع في غزة، كان المبلغ الذي أُنفق ”لا يُذكر“ بسبب القيود المفروضة على المواد والقيود اللوجستية. وأضاف أنه على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها البنك في عمله ”فنحن نبقي الأمل حيّا في النفوس“، من أجل فلسطين، ”الدولة العضو“. وأشار إلى أنه بعد الحرب في غزة، خصصت بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة مبلغ 1.6 بليون دولار لإعادة الإعمار، بجدول زمني للتنفيذ مدته خمس سنوات. وحاليا، بعد ثلاث سنوات، ”لم يُنجز إلا أقلّ القليل“. فمن مبلغ الـ 300 مليون دولار المخصص لمشاريع في غزة، تخصص منها 61 مليون دولار لبناء وحدات سكنية، ولكن لا يزال أشخاص يعيشون في الخيام. وبالمثل، خُصص مبلغ 38 مليون دولار للمدارس والجامعات والمختبرات، ولكن 80 في المائة من مدارس غزة تدرّس وفق نظام الفترتين. ولا يزال العمل جاريا على إعادة بناء القطاع الصحي، الذي لحقت به أضرار بالغة، وكذلك الأمر فيما يخص قطاع الأشغال العامة.
	60 - وأضاف أن غزة تعاني من نقص شديد في المواد. ولإصلاح الطرق المدمرة، على سبيل المثال، تساعد الأفكار المبتكرة، مثل استخدام اللبنات المتداخلة، في الاستعاضة عن مواد البناء المحظورة. وتوجد حالات مماثلة في القطاع الزراعي ومصايد الأسماك. أما فيما يخص الكهرباء، فإنها تمثل ”كارثة كبيرة“ لغزة. وخصص البنك 50 مليون دولار لربط الشبكة الكهربائية في غزة مع مصر في عام 2007، ولكنْ لم يتحقق شيء من ذلك بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل. وفي الوقت نفسه، تتزايد حالة الشبكة الحالية في غزة تدهورا، وقامت القوات الإسرائيلية بقصفها عدة مرات. وكذلك لا يمكن إدخال آلات جديدة، في حين أن الاعتماد على الآلات القديمة يلحق ضررا بالغا بقطاع الصناعة التحويلية.
	61 - وقال جيفري د. بريويت، نائب مدير/منسق برامج بالمركز الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، في دراسته للتحديات التي تواجهها عملية تعويض تكلفة الاحتلال، إنّ تعثُر عملية السلام، الذي أدى إلى تأجيل الاتفاق على الوضع النهائي إلى أجل غير مسمى، أُضيفتَ إليه سياسات الجهات المانحة التي تتيح لإسرائيل ”مجالا واسعا وأموالا وفيرة“ لتحقيق مطامحها، بما في ذلك ضم مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية واستغلال كميات كبيرة من الموارد الطبيعية.
	62 - وقال إن على الوكالات المانحة أن تتناول مسألة أفضل السبل لمعالجة السياسات المدمرة وغير المشروعة المطبّقة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولا بد من أن يكون مفهوما استحالة تحقيق تنمية حقيقية في ظل الاحتلال؛ ولا بد للمانحين من إدراك أن التنمية الحقيقية في الأرض الفلسطينية المحتلة لن تتحقق ما لم تعالَج قضايا الأراضي والموارد الأخرى التي يقوم عليها الاقتصاد معالجةً جدية بشكل عادل ودائم. ولن يكون للمعونة من أثر إلا عند اقترانها بخطة سياسية واضحة في السعي للتوصل إلى تسوية سلمية عادلة، على أساس القانون الدولي. وقال أيضا ما دام الفلسطينيون الواقعون تحت الاحتلال يعيشون حالة استقطاب سياسي، ضمن اصطفافات حزبية بشكل رئيسي، فلا ينبغي للجهات المانحة أن تكون جزءا من ذلك النـزاع أو تسمحَ له بأن يدخل في تحديد كيفية توزيع المعونة أو تحديد مستحقيها. ولكنه استدرك قائلا إن النقطة الرئيسية هي أنه ”لا يمكن قيام تنمية حقيقية ومستدامة ما لم يتم إنهاء الاحتلال ويمكَّنَ الشعب الفلسطيني من تحقيق السيادة والسيطرة على القرارات المتعلقة بمستقبله، واستغلال موارده، ونوع المجتمع الذي يسعى إلى إقامته“.
	63 - وناقش مجتبى قزازي، الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف، الدروس المستفادة من السنوات العشرين الماضية التي قد تكون مفيدة في سياق المطالبات الفلسطينية. فاستعرض، على وجه التحديد، ما قامت به لجنة التعويضات، وهي هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أُنشئت بموجب القرار 687 (1991) الخاص بالحالة بين العراق والكويت، المعروف بشكل غير رسمي باسم ”قرار وقف إطلاق النار“. وأشار السيد قزازي إلى أن النص يتضمن عدة أحكام تتعلق بالتعويض، بما في ذلك التأكيد على أن العراق ”مسؤول“، بموجب القانون الدولي، عن أي خسارة أو ضرر مباشرين، بما في ذلك الضرر البيئي أو ما يلحق بالحكومات أو المواطنين أو المنظمات من أذى فيما يتعلق بغزو الكويت.
	64 - وأوضح أن ولاية اللجنة كانت في تلقي المطالبات وتجهيزها ودفعها. ووصف هيكلها، وأشار إلى اعتماد قرار آخر أنشئ بموجبه صندوق للتعويضات ينص على تمويل التعويضات من عائدات النفط العراقي. وتلقت اللجنة 2.7 مليون مطالبة من أكثر من 100 حكومة. ومن المطالبين أيضا، إلى جانب الحكومات، فئات من الأفراد والشركات والمنظمات. وبيّن أنواع المطالبات، مثل المطالبة المتعلقة بالإصابة أو الوفاة، ومن المسؤول عن دفع التعويض. وقال إن أي لجنة تُنشَأ في حالة الأرض الفلسطينية المحتلة ستؤدي إلى ”إحياء آمال“، وبالتالي، فمن المهم، قبل إنشاء هذه الهيئة، إيجاد هيكل إداري سليم للتعامل مع المطالبات قبل رفعها.
	65 - ووافق نوّاف أبو شمالة، الخبير الاقتصادي في جامعة الدول العربية بالقاهرة، على استحالة الادعاء بإمكانية التحديد الفعلي والقاطع لكلفة الاحتلال الإسرائيلي وعلى أن هذا الاحتلال هو المسؤول عن تعاظم تلك التكاليف في الأرض الفلسطينية المحتلة. فالمعاناة تمثّل كارثة يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني؛ كما أن قيام المستوطنات الإسرائيلية المشيدة على الأراضي الفلسطينية، بتصريف مياهها العادمة غير المعالجة في اتجاه أرض المزارع الفلسطيني وأبنائه أمرٌ لا يمكن تصوره. ومن كل مائة كوب من المياه الفلسطينية، تستولي إسرائيل على 85 كوباً؛ وهذا يمثل كارثة. ويجب على العالم أجمع أن يتصدى لتلك الممارسات، وأن ”يدق أجراس“ الإنذار.
	66 - واستطرد قائلا إنه سبق أن لفت نظره في الحلقة الدراسية أن الإحصاءات كثيرا ما تكون مضللة، وأنه يود لكل جهة دولية تتعرض لتحليل أوضاع الاقتصاد الفلسطيني أن ترى الأسباب الحقيقية للتدهور وأن تؤكّد على ”مدى“ التراجع وأسبابه. وشدد على أهمية الإشارة إلى أنه ليس كل نمو لقيمة الناتج المحلي الإجمالي هو دليل تنمية اقتصادية، ولكنه قد يكون نتيجة لتدفق المساعدات الدولية. كما أن تحسن الميزان التجاري الفلسطيني، لا يعكس فعليا تحسن قطاعات الإنتاج الفلسطيني، بل لعله ناجم عن تخفيف الحصار. والجميع يعلم أن الانفتاح على الأسواق الخارجية هو أمر حتمي لأي اقتصاد صغير يسعى إلى تحقيق التنمية. وعبّر عن القلق من أن توقف المساعدات إلى الشعب الفلسطيني هو أداة هامة من أدوات المجتمع الدولي لحصر اقتصاد الأرض الفلسطيني المحتلة، وفي الواقع، لمساعدة الاقتصاد الإسرائيلي. وقال أيضا كلما زادت القيود الإسرائيلية زادت الحاجة للمساعدات الدولية، وكلما تراجعت حدة القيود الإسرائيلية تراجع مستوى الاحتياج للمساعدات الدولية. وأكّد أن الشعب الفلسطيني شعب منتج، وهو شعب بناء وتعمير. فالفلسطيني، الذي تعرض للعدوان العسكري من قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان يقوم بالشروع في إعادة تعمير ما دمره ذلك العدوان. وأكّد على أن الشعب الفلسطيني لا يسعده أن يكون في صدارة متلقي المساعدات، بل يتطلع فقط إلى فرصة للعمل ضمن مناخ مؤات، و ”لرفع قيود الاحتلال عنه“.
	رابعا - الجلسة الختامية
	67 - قال عفيفي عبد الوهاب، مساعد وزير الشؤون الخارجية وممثل مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن نوعية وحجم المشاركة في هذه الحلقة الدراسية جاءت لتؤكد اهتمام المجتمع الدولي بدعم جهود الأمم المتحدة للتعامل مع الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على أوضاع السكان المدنيين في الضفة الغربية وغزة والتخفيف من آثاره على الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن مصر، كرئيسة لحركة عدم الانحياز، تولي القضايا المتعلقة بفلسطين اهتماما خاصا، وتدفع بها في مختلف المحافل الدولية، دعما لجهود استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورأى أن مداخلات المشاركين في الحلقة الدراسية جاءت لتعزز من الوعي الدولي بالحاجة إلى إقامة نظام اقتصادي قابل للحياة في الأرض الفلسطينية عبر جهد دولي منسق.
	68 - وقال السيد عبد الوهاب إن ثورة 25 كانون الثاني/يناير والتغيرات التاريخية في المنطقة العربية جاءت لتعطي زخما وقوة لمساعي استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. وهي تطورات يجب أن تحمل إسرائيل على إدراك أهميتها وتغيير سياساتها بما يضمن إعادة حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ودول الشتات. وأضاف أن مصر تؤكد موقفها الثابت في نصرة حقوق الفلسطينيين والعمل من أجل استعادتها، والتزامها بإنهاء الاحتلال وتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية تؤسس لوحدة الصف الفلسطيني. وأعرب عن دعم مصر للحلقة الدراسية من أجل تحقيق هدفها السامي. 
	69 - وقال السيد منصور إن اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، باختيارها الموضوع الرئيسي للحلقة الدراسية، أرادت أن تثبت أنّ تكلفة الاحتلال البالغة 7 بلايين دولار سنويا تعني أنه لو أُنهي الاحتلال، لأتاح هذا المبلغ للشعب الفلسطيني ”حكم أنفسنا وتمكننا من أموال لإدارة شؤون البلد“. وإذا كان الاحتلال يكلف 7 بلايين دولار، فهذا يعني استفادة الفلسطينيين من هذا المبلغ لو أُنهي الاحتلال من أساسه؛ بل سيكون لديهم الموارد المالية ويستطيعون الاعتماد على أنفسهم. وعلاوة على ذلك، فإنهم سيكونون قادرين على إقامة دولة قابلة للحياة وقوية لأن لديهم مؤسسات خاصة بهم، ولأنهم يتمتعون بدعم ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ”ليس الاحتلال جزءا من حياة للشعب الفلسطيني إلى الأبد“.
	70 - وتابع السيد منصور القول بأنه توجد الكثير من الطرق لسرد قصة الشعب الفلسطيني والتدمير الذي لحق بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة الاحتلال. ويدل الإقبال الكبير بمستوى رفيع على الحلقة الدراسية على أنه رغم الأمور الكثيرة التي تحدث في العالم العربي والاقتصاد العالمي، لا تزال القضية الفلسطينية على قدر كبير من الأهمية. وأكّد أن الاجتماع عُقد في مصر بسبب العلاقة التاريخية، ولأنها فرصة ”لإيصال رسالة قوية كمجتمع دولي“ بضرورة وضع حد لهذا الحصار الجائر وغير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة. فمصر هي بوابة غزة والحلقة الدراسية توصل رسالة قوية وواضحة لإنهاء الحصار.
	71 - وقال إن اتفاق المصالحة أُبرم في مصر أيضا في 4 أيار/مايو 2011، وفيها سيلتقي القادة قريبا مرة أخرى لإبرام اتفاق تشكّل بموجبه جميع الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية ”حكومة تكنوقراط“ للإعداد للانتخابات وإعادة إعمار غزة، والبدء في وضع حد للانقسام غير المنطقي بين ”جناحي“ الوطن الفلسطيني والنظام السياسي. وأضاف أنه، حتى الآن، اعترف بدولة فلسطين 132 بلدا أشارت جميعها إلى أن الشعب الفلسطيني على استعداد لحكم نفسه. وقال إن فلسطين لن تكون بلدا من أقل البلدان نموا، ولكن دولة بإمكانات بلد متوسط الدخل.
	72 - وتساءل ”لماذا يستمر الاحتلال؟“ ورأى أن ذلك يعود إلى تجاهل إسرائيل للقانون الدولي، وإلى الحماية التي تحظى بها من بلد قوي. وفي هذه الأثناء، يعكف الفلسطينيون على توحيد البيت الفلسطيني، وإنهاء الحصار، والتعامل مع بعضهم بعضا، وتطبيق استراتيجية جديدة للتوجه إلى الأمم المتحدة لإقامة الدولة فلسطينية، وبكافة الأدوات الإضافية اللازمة، والدفاع عن حقوقهم في المجال القانوني، والنهوض بقضيتهم بوجه عام.
	73 - وفي الختام، قال السيد ديالو، رئيس اللجنة، بأن اللجنة أرادت، من خلال هذه الحلقة الدراسية، أن توضح أن للاحتلال تكلفة، وأنها ”تكلفة كبيرة“؛ وتبين أنه يكلف الكثير لا بل إنه مدمر للشعب الفلسطيني، وهو يؤثر سلبا على الاقتصاد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين. وقال إن الاحتلال الإسرائيلي وما تترتب عليه من تبعات بالنسبة لفلسطينيين له أيضا تكاليف على المجتمع الدولي، نظرا لأن الأموال النفيسة التي تخصص كمساعدات للتخفيف من الأضرار الناجمة عن السياسات الإسرائيلية كان يمكن أن توجه لتعزيز التنمية. وأوضح أن الوقت لتحقيق الحل القائم على أساس وجود دولتين بدأ ينفد. وأن الاحتلال يجب أن يزول دون شروط مما يتيح للشعب الفلسطيني تحقيق استقلال دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير. واختتم السيد ديالو قائلا إن اللجنة تؤمن أن الحل القائم على أساس وجود دولتين يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، ومبادرة السلام العربية.
	المرفق الأول
	موجز الرئاسة
	1 - جمعت هذه الحلقة الدراسية التي دامت ليومين ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام. واستعرضت الحلقة الدراسية تأثير السياسات والممارسات الإسرائيلية على الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ونظرت في التكلفة التي يتكبدها الفلسطينيون نتيجة الاحتلال الإسرائيلي في مختلف قطاعات الاقتصاد؛ وتطرقت إلى سبل الحفاظ على الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في الآونة الأخيرة في أعقاب تنفيذ برنامج بناء الدولة الفلسطينية.
	2 - وأشار ممثل مصر، البلد المضيف، إلى التغييرات التاريخية التي حدثت في المنطقة، فأعرب عن الأمل في أن تصب هذه التطورات في نهاية المطاف في صالح الشعب الفلسطيني، وأكد ضرورة قيام إسرائيل بالتكيف مع الحقائق الجديدة. وأشار إلى أهمية المجتمع المدني وتأثيره المتزايد في صنع القرارات السياسية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار حاسم للمساعدة في التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
	3 - وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة ألقيت باسمه، إلى ارتفاع التكلفة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال، داعيا إلى أن ينتهي، وأشار إلى البعد الاقتصادي للمستوطنات غير القانونية والهياكل الأساسية التابعة لها، التي قيدت بشدة إمكانية وصول الشعب الفلسطيني إلى الأراضي والموارد الطبيعية. ودعا أيضا إلى رفع كامل للحصار عن غزة ليُفسح المجال أمام انتعاشها الاقتصادي، وشدد على أن الحل السياسي هو الوحيد الذي من شأنه أن يتيح النمو الاقتصادي المستدام.
	4 - وعدد رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الجوانب المختلفة لتأثير الاحتلال، من قبيل أن أكثر من 40 في المائة من أراضي الضفة الغربية محظور على الفلسطينيين، خدمة لاحتياجات نصف مليون مستوطن إسرائيلي؛ وتوقع أن يبتلع جدار الفصل نسبة إضافية قدرها 9 في المائة من تلك الأراضي؛ وزيادة عمليات هدم المنازل والإخلاء خلال عام 2011 بنسبة الضعفين؛ وارتفاع معدل الجرائم وأعمال التخريب التي يرتكبها المستوطنون بنسبة 40 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، تمنع إسرائيل تدفق صادرات غزة ووارداتها، مما يعوق إعادة بناء اقتصادها المنهار، وكما تعاني الضفة الغربية من التشرذم والقيود. ويسبب الاحتلال ضررا اقتصاديا واسع النطاق يشمل إهدار النواتج ونهب الموارد الطبيعية والتدهور البيئي. ويعمق الاحتلال اعتماد الفلسطينيين على المعونات ويعوقهم في الساحة الدبلوماسية، في حين أن إسرائيل تجني منافعه.
	5 - وشدد على الحاجة إلى ”مساعدة أكثر ذكاء“ تشجع على الاعتماد على الذات، وتحفز الاستثمار الخاص، وتؤدي إلى تمكين الفلسطينيين. وقال إن التعاون المعزز من جانب الجهات المانحة سيكون عاملا أساسيا في نجاح هذا المسعى. وتكلم وزير التخطيط والتنمية الإدارية باسم السلطة الفلسطينية فأكد أن تكلفة الاحتلال تشمل التسبب بمحنة إنسانية وتتجاوز التكلفة الاقتصادية وجميع التكاليف الأخرى. وقال الوزير في عرضه الرئيسي إن الإجراءات الإسرائيلية كلفت الاقتصاد الفلسطيني 7 بلايين دولار في عام 2010، وهو مبلغ قريب من ناتجه المحلي الإجمالي السنوي. وجاء ذلك نتيجة القيود الثقيلة المفروضة على الفلسطينيين في الوصول إلى مواردهم الطبيعية، بما في ذلك مياههم وأراضيهم واحتياطاتهم من المعادن والغاز الطبيعي. ويمثل حصار غزة تكلفة رئيسية أخرى، فضلا عن كونه هجوما قاسيا على السكان المدنيين.
	6 - وتنشأ الخسائر الأخرى من التكاليف المبالغ فيها لما تورده الشركات الإسرائيلية من مياه وكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، تروج الحكومة الإسرائيلية لخطط استيطان في مناطق استراتيجية، وهو ما من شأنه منع تشكيل دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأعرب الوزير عن أسفه من أنه على الرغم من الاعتراف الدولي الواسع بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستعداد هذا الشعب للحكم الذاتي، فإن ذلك لم يترجم بعد بقيام دولة. وفي الختام، شدد على أن الفلسطينيين سيستمرون في تركيز جهودهم على الاعتراف بدولة فلسطين في عام 2012، سواء من خلال مجلس الأمن أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى.
	7 - وخلال الجلسات العامة، قدم ممثلو هيئات الأمم المتحدة وكياناتها لمحة سريعة عن الحالة من ”منظار الأمم المتحدة“. وكان التأثير الإنساني للاحتلال في غزة والضفة الغربية هائلا، وذلك بسبب القيود المفروضة على الوصول في غزة، التي أثرت في الحياة هناك وحولت 35 في المائة من الأراضي الصالحة إلى حد كبير للزراعة إلى أراض غير متاحة للزراعة. وفي غزة، أدت القيود المفروضة في البحر إلى تدهور شديد في صناعة صيد الأسماك وتلويث مصدر الغذاء الرئيسي لسكان غزة، وهو ما جعلهم يعتمدون على المعونة الغذائية. وعلى الرغم من الإجراءات المتخذة لتخفيف حدة الحصار في عام 2010، ظلت الحالة غير مستقرة، حيث لم يسمح بدخول إلا بنسبة 40 في المائة من مستويات الواردات لعام 2007، وكانت الصادرات في أدنى حدودها. وبالتالي فإن غزة لم تتمكن من تلبية معظم احتياجات تنمية الهياكل الأساسية وإعادة البناء فيها. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تأثرت حياة السكان تأثيرا كبيرا من جراء المستوطنات، والجدار الفاصل الذي امتد على طول 700 كيلومتر، وعمليات التشريد القسري وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، والعقبات التي تعترض حركة الفلسطينيين. وقد تفاقمت الحالة من جراء عدم وجود ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة لحركة البضائع والمركبات والأشخاص. وكذلك تمثل عائق كبير أمام تنمية الاقتصاد الفلسطيني في تزايد الفصل المادي والديمغرافي للقدس الشرقية عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
	8 - وركز المشاركون اهتمامهم بعدئذ على القياس الكمي للضرر اللاحق بالفلسطينيين من جراء الاحتلال في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقدم مدير معهد البحوث التطبيقية - القدس، جاد اسحق نتائج الدراسة التي نشرت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، وهي أول محاولة لتقديم تقديرات كمية منهجية لهذه التكاليف لعام 2010. ووفقا للدراسة، بلغت تكلفة الحصار على غزة في عام 2012، محسوبة على المستوى الكلي من خلال المقارنة باقتصاد غزة قبل الحصار، 1.9 بليون دولار (23.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وقد نجمت هذه الخسارة عن عدد من القيود التي تفرضها إسرائيل، بما في ذلك إغلاق الأبواب شبه الكامل في وجه التجارة الدولية، والتسبب في تعطيل إنتاج الكهرباء، ومحدودية إمكانية الوصول إلى موارد البحر، واستمرار قصف الهياكل الأساسية.
	9 - وفي مجال المياه، لوحظ أن الفلسطينيين لا يستفيدون إلا من 10 في المائة من قدرة التغذية السنوية للنظام المائي للضفة الغربية، في حين أن إسرائيل تسيطر سيطرة كاملة على مستودعات المياه الجوفية في الضفة الغربية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت إسرائيل تفرط باستمرار في استخراج المياه، مما تسبب في استنزاف احتياطيات المياه الجوفية، وكانت تبيع المياه بعدئذ للفلسطينيين. وقد جف نصف الآبار الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، وفي المتوسط، استهلك الإسرائيليون سبعة أضعاف كمية المياه التي استهلكها الفلسطينيون، في حين دفع الفلسطينيون خمسة أضعاف ما دفعه المستوطنون ثمنا للمياه.
	10 - ومن جهة أخرى، ألقت المستوطنات الإسرائيلية نحو 40 مليون متر مكعب من مياه المجاري والنفايات الصلبة سنويا في الأرض الفلسطينية، ووصل 60 مليون لتر من مياه المجارير غير المعالجة أو المعالجة جزئيا إلى الأرض أو البحر أو مصادر مياه الشرب يوميا. وقد نجم عن تقييد الوصول إلى موارد المياه نوعان من الخسائر للاقتصاد الفلسطيني: خسائر مباشرة، أي تلك الناتجة عن ارتفاع تكاليف المياه المستهلكة، وهي تبلغ 51.9 مليون دولار (0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وخسائر غير مباشرة تشمل الإنتاج الزراعي الضائع والمشاكل الصحية الناتجة عن رداءة نوعية المياه وهي تبلغ 1.9 بليون دولار (23.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
	11 - وأدت القيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية إلى حرمان الفلسطينيين من مصادر هائلة من الإيرادات المرتبطة باستخراج الأملاح والمعادن من البحر الميت، الذي لا يزال محظورا على الفلسطينيين؛ وبتعدين الكثير من الحصى والحجارة المتوافرة في الضفة الغربية، والتي تستغل إسرائيل معظمها؛ وبفتح حقول الغاز في المنطقة البحرية المقابلة لغزة. وبلغت هذه التكاليف 1.83 بليون دولار (22.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وبالمثل، يجعل عدم إمكانية الوصول إلى البحر الميت تطوير صناعة سياحة فلسطينية ذات إمكانات عالية على طول شواطئ فلسطين أمرا مستحيلا، وهو ما يسبب خسارة قدرها 143.5 مليون دولار سنويا (1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
	12 - وشملت الخسائر الأخرى التي يفرضها الاحتلال تكلفة الكهرباء حيث إن الفلسطينيين يعتمدون على الإمدادات الإسرائيلية بسبب القيود المفروضة على توليد الكهرباء، وقد بلغت 440.8 مليون دولار (5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)؛ والتكاليف المتكبدة من جراء القيود المفروضة على التجارة الدولية، والتي بلغت 288 مليون دولار (3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)؛ والتكاليف المرتبطة بالحواجز التي تعوق حركة البضائع والأشخاص ضمن الضفة الغربية، التي بلغت 184.5 مليون دولار (2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)؛ وتدمير الأصول المنتجة، ولا سيما اقتلاع الأشجار (138 مليون دولار أي 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وبالإضافة إلى ذلك، بلغت التكاليف المالية المباشرة للاحتلال 406 ملايين دولار سنويا في حين أن التكاليف المالية غير المباشرة بلغت 1.389 بليون سنويا. وفي المجموع، بلغت تكلفة الاحتلال التي استطاعت هذه الدراسة قياسها 6.897 بلايين دولار في عام 2010، وهو ما يمثل 84.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
	13 - ولوحظ أنه على الرغم من ضخامة الخسائر المقدرة، فمن المرجح أن يكون ثمة نقص شديد في تقدير التكاليف الحقيقية التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، لأنه لم يكن من الممكن قياس جميع التكاليف المختلفة، نظرا لعدم وجود بيانات. ولاحظ المشاركون أنه ينبغي أيضا وضع تقديرات كمية للتكاليف الأخرى، التي تشمل الغرامات التي تفرض على الفلسطينيين؛ والتعويض عن استخدام الأرض عندما تسترد؛ والتعويض عن السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ والتعويض عن تدمير الممتلكات الفلسطينية.
	14 - واتفق المشاركون على أهمية توثيق الأضرار التي تلحقها السلطة القائمة بالاحتلال بالشعب الفلسطيني. وقدم مقترح بضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة فريقا عاملا يعمل من أجل تحديد الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني في ظل الاحتلال ويسعى إلى إصدار توصيات من مجلس الأمن أو الجمعية العامة بشأن سبل تعويض الشعب الفلسطيني. وفي سياق مماثل، أشير إلى أنه ينبغي للأمم المتحدة وضع آلية يمكنها حصر الأضرار الناجمة بشكل شامل. وفي هذا الصدد، أشير إلى سجل الأمم المتحدة للأضرار الذي يوثق، منذ عام 2007، الأضرار الناجمة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي ينبغي أن يشكل، إلى جانب وحدات أخرى داخل وخارج الأمم المتحدة، جزءا من آلية التنسيق المقترحة.
	15 - وتباينت الآراء فيما يتعلق بقضيتي التعويض ورد الحقوق. ففي حين أن الجميع وافق على أن القضيتين هامتان على حد سواء، شدد البعض على أن رد الحقوق أساسي لأن الأرض يجب أن تعاد إلى أصحابها، وأنه يمكن أن يجري التعامل مع قضية التعويض في وقت لاحق. ورأى آخرون أنه من المهم أن يجري التركيز بالفعل الآن على التعويضات كرادع لقيام السلطة القائمة بالاحتلال بالمزيد من الاستغلال.
	16 - وعرض المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة للتعويضات بعض الدروس المستفادة من حالة التعويضات عن الخسائر الناجمة عن غزو العراق للكويت واحتلاله لها. ومع الإقرار بالكثير من الاختلافات بين الحالتين، قد تكون الدروس التالية مفيدة في سياق النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني: ضرورة تحديد ولاية واضحة للهيئة المسؤولة عن التعويض؛ وأنواع الضرر الواقع أو الخسارة اللاحقة لتحديد المطالبات المؤهلة للحصول على التعويض؛ والأسس القانونية؛ والأهلية اللازمة لتقديم مطالبة؛ ومصدر الأموال اللازمة لتغطية التعويض.
	17 - وناقشت الحلقة الدراسية كذلك دور الجهات المانحة الدولية في التخفيف من تكلفة الاحتلال. وفي البداية، لاحظ المشاركون أنه في حين أن عملية أوسلو قد أوجدت ظروفا هامة للتغيير أتاحت للفلسطينيين تحسين هياكلهم الأساسية وإيجاد الفرص، فقد أزالت أيضا عبئا كبيرا عن كاهل سلطات الاحتلال، حيث جرى نقل الجزء الأكبر من التكاليف إلى الجهات المانحة. ونشأت صلة تبعية، في شكل علاقة ثلاثية بين السلطة الفلسطينية والجهات المانحة وإسرائيل. ولوحظ أنه يتعين إدخال تغييرات في سياسات الجهات المانحة من أجل أن يكون للمبادرات تأثير حقيقي على أرض الواقع. وعلى وجه الخصوص، لم تبذل الجهات المانحة جهودا منسقة للربط بين السياقين السياسي والإنمائي.
	18 - ونأت الجهات المانحة عن معالجة القضايا السياسية الصعبة، مركزة برامجها على القضايا التقنية، في حين ينبغي توجيه مبادراتها نحو مساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وكان هناك عدم فهم لاحتياجات الفلسطينيين وأولوياتهم، وجرى تصميم المبادرات لتلبية الاحتياجات الإسرائيلية. وقدم مقترح بضرورة قيام الفلسطينيين بتشكيل لجنة تشرف على إدارة المعونات الدولية وتحدد الأولويات وتجري استعراضا سنويا لما إذا كانت فرادى الوكالات المانحة تفاقم حدة النزاع الداخلي أو تخففها.
	19 - وبحث المشاركون أيضا في سبل ضمان مقومات البقاء الاجتماعية والاقتصادية لدولة فلسطين المستقبلية. وشددوا على أهمية وجود صلة بين الضفة الغربية وغزة وذكروا الأولويات في هذا الصدد: إزالة الحواجز من أمام التجارة والدخول إلى الأسواق؛ والسماح بحرية الوصول إلى البضائع والناس؛ وإنعاش الهياكل الأساسية والقطاع الخاص في غزة؛ وإعادة دمج اقتصاد غزة باقتصاد الضفة الغربية؛ وإعادة فتح السوق الإسرائيلية أمام منتجات غزة. وتتوقف أيضا مقومات بقاء دولة فلسطين المستقبلية على إعادة دمج اقتصاد القدس الشرقية في الاقتصاد الوطني الأوسع نطاقا من خلال تحسين التكامل بين التجارة وسوق العمل والسوق المالية. وكذلك تعد إعادة دمج الاقتصاد الفلسطيني في اقتصاد المنطقة أمرا حيوياً.
	20 - وثمة حاجة إلى إعادة تأسيس العلاقات وإقامتها في مجالي التنمية والأعمال التجارية مع المنطقة العربية كلها، بما في ذلك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص العربيين، خصوصا في ظل الصحوة العربية والدور المتجدد للمجتمع المدني في جميع أنحاء المنطقة. ومن شأن التعاون مع الشركاء العرب أن يتيح الفرص لتنسيق جهود الدعوة، والمشاريع الإقليمية، والتمويل، فضلا عن فرص الاستثمار في الأرض الفلسطينية المحتلة، في العديد من القطاعات، بما في ذلك السياحة والزراعة. وبوسع الأمم المتحدة تقديم المساعدة من خلال تشجيع الشراكات وتوفير المنابر لإقامتها ورعايتها، مع توفير بعض التمويل الأولي للمشاريع.
	21 - وفي الختام، أشار المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة إلى أن التكلفة السنوية التي يتكبدها الفلسطينيون من جراء الاحتلال والمقدرة بـ 7 بلايين دولار تعني أنه بوسع الفلسطينيين لاحقا، إذا توقف الاحتلال، أن يضمنوا تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وأن يضيفوا بالتالي دليلا آخر على الاستعداد الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة. واعتبر نسبة المشاركة المرتفعة في الحلقة الدراسية إشارة إلى أنه على الرغم من العديد من التطورات في العالم العربي والاقتصاد العالمي، لا تزال القضية الفلسطينية في صدارة جدول أعمال الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وشعوب المنطقة.
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