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 كلمة
 معالي الدكتور محمد اشتية

 عن دولة فلسطين المحافظ
 )األصل عربي(

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 معالي األخوات واألخوة المحافظون، والحضور الكرام؛
 معالي األخ رئيس مجلس المحافظين؛

 ؛معالي األخ الفاضل الدكتور أحمد محمد علي

جلمهورية إندونيسيا رئيسًا وحكومة وشعبًا على حسن باسم فلسطني، أوجه عظيم شكري وامتناين 
 االستقبال وبشاشة الرتحيب.

ان اجتماعنا هذا، يؤرخ لفصل هام من تاريخ البنك اإلسالمي للتنمية قاده الدكتور أمحد حممد علي حبكمة 
لبنك يف عاماً، منذ التأسيس واالنطالقة والعطاء وترسيخ مقعد ا 43القبطان وجرأة الشجعان وعلى مدار 
 مصاف املؤسسات الدولية الناجحة.

وهلذا، فإن شكرنا ملعايل الدكتور على خدمته من أجل األمة اإلسالمية والعربية، يأيت يف صلب املكان 
ولفتة الزمان. والشكر اخلاص له ملا قدمه من أجل فلسطني. وإذا كان الرئيس حممود عباس، رئيس دولة 

نه يستحق أوالً، وألن القدس كانت أمانة يف عنقه ثانياً. واليوم حنرتم فلسطني، قد وشحه بوسام القدس فأل
ونتمىن له الصحة والعافية. ونرحب برتشيح اململكة العربية السعودية ملعايل قرار الدكتور بالرغبة بالتقاعد، 

مت لفلسطني، لقد أدار البنك اإلسالمي للتنمية أمول الصناديق العربية اليت قد األخ الدكتور بندر احلجار.
وهي مشكورة، مبا أصاب كل مناحي احلياة االقتصادية باملنفعة، وقّدم البنك من مقدراته مساعدات 
للقدس وغزة وبقية األراضي الفلسطينية. ولكن رغم جهد املاحنني العرب والدوليني والبنك اإلسالمي وغريه 

عاماً على  22ال زال يف بدايته رغم مرور من مؤسسات وصناديق مالية عربية ودولية، إال أن مسار التنمية 
تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بسبب جرف االحتالل وإجراءاته املدمرة لنتائج التنمية الوطنية 

، والبطالة وصلت يف العام %41يف فلسطني. فال زالت نسبة الفقر مرتفعة، فهي يف قطاع غزة أكثر من 
 أيضاً.  %28لغربية بلغت البطالة . ويف الضفة ا%39املاضي حوايل 

إجراءات إدخال مواد البناء وبطء متويل وال زالت عملية إعادة إعمار غزة يف املرحلة األوىل أيضًا بسبب 
من تلك األموال. والزالت  %30املاحنني. فمن املبالغ اليت مت التعهد هبا إلعمار غزة مل يصل إال حوايل 
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من املياه ملوثة وغري صاحلة للشرب.  %95ساعات يومياً، وأن  8صل إال الكهرباء اليت تغذي البيوت ال ت
 م.2007وحصار غزة مستمر منذ عام 

كما تراجع جممل مسامهة قطاعي الزراعة والصناعة يف الناتج احمللي اإلمجايل بشكل كبري يف جممل األراضي 
يف عام  %5االحتالل إىل يف بداية سنوات  %40الفلسطينية، حيث تراجعت مسامهة الزراعة من 

 م.2015
مليون دوالر سنوياً بسبب عدم السيطرة على احلدود الفلسطينية.  500وخيسر االقتصاد الفلسطيين حوايل 

من  %60حبسب البنك الدويل فإن منع الفلسطينيني من استثمار املناطق املسماة )ج( واليت تشكل و 
مليار دوالر. وكل هذا يربهن على أن  4ة تصل إىل مساحة األراضي الفلسطينية يؤدي إىل خسارة سنوي

إسرائيل تنتهج سياسة مربجمة للدمار واإلحلاق والضم وقضم األرض وطرد أهلها منها وحتويلهم إىل أيدي 
 عاملة رخيصة يف خدمة اقتصادها. 

 السادة الحضور؛
ورغم كل ذلك حناول جاهدين ختفيف آثار االحتالل وعذاباته عن شعبنا عرب عملية إغاثة وتغطية 
احتياجات أساسية وإنسانية وإعادة إعمار، وأحيانًا نصل إىل اجناز مشاريع تنموية تشكل فرقًا نوعيًا يف 

به الفلسطينيني املقاتلني من أجل نفيسة الفائزة جبائزة البنك، منوذج يعتز  السيدة الفلسطينينيحياة املواطنني 
العيش الكرمي. وتأيت تنمية األراضي الفلسطينية يف إطار سياسي يهدف إىل اهناء االحتالل وإقامة دولة 

 فلسطني احملتلة وعاصمتها القدس الشريف.
ة إجناز ويف إطار عملية التنمية اليت تديرها، فإننا نواجه جمموعة حتديات تؤثر على مسار التنمية وإمكاني

 تنمية مستدامة فاعلة ذات أثر. وأهم هذه التحديات: 
عملية إعادة اإلعمار بسبب احلصار اإلسرائيلي وبطئ  تدهور األوضاع يف قطاع غزة وبطئ (1

كم، أي 364مليون فلسطيين يعيشوا على ما مساحته  1،8أموال املاحنني. وتضم غزة اليوم 
 3،8م/ 2050سكان قطاع غزة عام  . وسيكون عدد2آالف إنسان كم 5بواقع حوايل 

مليون إنسان، الناس تزيد واألرض ثابتة. ورغم ذلك جاهدين لتحضري غزة إىل مرحلة 
 جديدة.

تراجع معدالت النمو االقتصادي يف األراضي الفلسطينية مما جيعل االقتصاد الوطين عاجزاً  (2
ية سيصبح عدد عن خلق فرص عمل مبا ينسجم مع النمو السكاين. ويف فلسطني التارخي

حيتاج إىل . وهذا األمر %47من السكان، وعدد اليهود  %53م 2020الفلسطينيني يف 
 مواجهة حقيقية يف املصادر الطبيعية واملقدرات الوطنية.
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يف  %54معدالت البطالة املرتفعة جدًا وخاصة بني الشباب، حيث تصل إىل ما نسبته  (3
حلالة الفلسطينية أن مشاركة املرأة فقط سنة. والغريب يف ا 29-19الفئة العمرية بني 

 ، فكلما زاد تعليمها قلة فرصتها للعمل.19%
تراجع أموال املاحنني املخصصة لفلسطني بسبب انسداد األفق السياسي وبروز حاجات  (4

ومستجدات أخرى يف اإلقليم مثل احلروب الدائرة واألزمات وخاصة أزمة الالجئني وغريه. 
 م املركزية عرباً ومسلمني.ولكن تبقى فلسطني قضيتك

استمرار إسرائيل يف برناجمها االستعماري الرامي إىل مصادرة املزيد من األراضي من أجل  (5
املزيد من املستعمرات مما أدى ارتفاع عدد املستعمرين اليهود يف األراضي الفلسطينية ليصل 

وقطع األشجار  ألف مستعمر، وميارسون العنف والتخريب وسرقة األرض واملياه 651إىل 
 وغريها. 

آالف  6يف ظل هذه التحديات ويف ثناياها العديد من القضايا األخرى اليت ال تقل أمهية فهناك أكثر من 
معتقل يف سجون االحتالل معظمهم من الشباب وبعظهم من األطفال. وهناك هدم البيوت، وسياسة 

قبل املستعمرين الذين يدعون إلقامة اهليكل  قصى منالقتل بدم بارد، واهلجمات املتكررة على املسجد األ
األول مكان املسجد األقصى. يف موازاة ذلك، هناك أيضًا انشغال املنطقة باملستجدات واملآسي واآلالم 
اليت تعيشها بعض دولنا العربية، وانشغال أوروبا بأزمة الالجئني، وانشغال واشنطن باالنتخابات الرئاسية 

 هذا العام.
لوضع ذهبنا لألمم املتحدة وإىل العامل ملواجهة إسرائيل دوليًا مبوازاة مواجهتها ميدانياً، وقبل يف ظل هذا ا

يومني أقرت اليونسكو أن احلائط الغريب للمسجد األقصى هو حائط الرباق وليس حائط اهليكل كما 
وهنا، فإننا نعول كثرياً  تدعي إسرائيل. ودعمنا املبادرة الفرنسية الرامية لعقد مؤمتر دويل من أجل فلسطني.

على املؤسسات املالية العربية واإلسالمية لتبقى السند الداعم للصمود املقام ألهلنا يف القدس وغزة وبقية 
 من دولنا العربية ومؤسساتنا هو أساس هذا الصمود.أحناء األراضي الفلسطينية، ألن ما يقدم 

 السيد الرئيس، األخوات واإلخوة الحضور؛
غزة، هناك احتياج حملطة حتلية مياه البحر من أجل توفري مياه الشرب، والبنك وعد أن يساهم هبذا يف قطاع 

املشروع مع ماحنني آخرين )أوروبا، البنك الدويل(، وهناك برنامج متكني األسر احملتاجة وانتم تسامهون 
 متناهي الصغر. بذلك، وهذا الربنامج يرمز للشراكة يف التنمية، وهو مبين على أساس اإلقراض

وهناك برنامج دعم القدس وانتم مشكورون تسامهون فيه، وهناك إعادة إعمار قطاع غزة وتسامهون فيه 
أيضاً. وهناك مشاريع دعم مناطق )ج( من بىن حتتية مادية واجتماعية ومشاريع زراعية يساهم البنك من 

 خالله يف إجنازها.
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مهها مستشفى أمراض السرطان لوقف التحويالت الطبية واآلن نعمل على إجناز جمموعة مرافق صحية أ
مليون دوالر سنوياً. وقد أبدى البنك مشكوراً اهتماماً  250للخارج واليت تكلف اخلزينة الفلسطينية حوايل 

 300باملسامهة يف متويل هذا املشروع، وقد بدأنا حبملة وطنية يف إجناز هذا املشروع اهلام وهو بتكلفة حوايل 
 والر. مليون د

م، والعبور يف مسارات التنمية 2030إن مسار التنمية البشرية الذي أعلنته األمم املتحدة حىت هناية عام 
املختلفة من التنمية املتوازية، إىل التبعية االقتصادية، وحوارات التنمية حول املركز احمليط، والرتاكم الرأمسايل، 

خرها ما جاء به فوكوياما حول "هناية التاريخ" حيث يقول ومراحل النمو اليت حاول شرحها روستو، وكان آ
أن ال فكر اقتصادي تنموي بعد الليربالية اجلديدة". ان هذا حيتم على البنك اإلسالمي للتنمية تقدمي جهد 
فكري تنموي من أجل حتدي نظرية "فوكوياما" حول هناية التاريخ، وتقدمي منوذج فكري إسالمي تنموي 

ي قادر على تقدمي إجابات حول مشاكل العامل النامي واملتطور، وان يعمم هذا النموذج. ليكون منوذج عامل
 فالتنمية نعم خطط ومتويل ولكن ال بد أن يكون هلا إطار فكري يرسم مسارها ومفكر يضيئ هلا الطريق.

واجهة التطرف األعمى إن التنمية املستدامة وحماربة البطالة والفقر، والفكر املستنري هم السالح احلقيقي يف م
يف عاملنا العريب واإلسالمي اليوم نسبة شباب مرتفعة جداً، ألن الذي يعيشه عاملنا العريب واإلسالمي اليوم. 

جمتمعاتنا جمتمعًا شابة، فالبطالة تكمن فيهم ولكن فيهم أيضًا تكمن الفرصة ألن ذلك يؤهل ويساعد يف 
صة لالستثمارات رخيصة التكلفة وأجور منافسة. والكثافة خلق اقتصاد مبىن على املعرفة. والبطالة فر 

السكانية يف املدن هلا مشاكلها ولكنها أيضاً فرصة من أجل مدينة ناجحة ومتطورة وذات خدمات متميزة. 
أقول هذا مستنداً إىل ما قاله األخ الدكتور أمحد حممد علي يف كلمة االفتتاح حيث ال بد من أن جنعل من 

 وأن حنول التحدي الذي تواجهه دولنا إىل فرصة من أجل غٍد أفضل لشعوبنا.احملنة منحة، 
 وإذا كان الشعب الفلسطيين صغري احلجم فإن صغري العشب ال تثنيه الريح. 

ظاهرين لعدوهم قاهرين ال يضرهم من قال عليه الصالة والسالم: ال تزال طائفة من أميت على احلق 
 الدين.خالفهم وهم يف رباط إىل يوم 

 قالوا: أين هم يا رسول اهلل؟ قال يف بيت املقدس واكناف بيت املقدس.
 وحنن على العهد باقون حىت النصر إن شاء اهلل، وشكراً.

 
 

 


