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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
                    زياد العذاري  معالي األخ الفاضل

 س مجلس املحافظينرئي

 معالي األخ الفاضل د. بندر بن محمد حجار
 اإلسالمي للتنمية، رئيس مجموعة البنك

 أصحاب املعالي املحافظين واملحافظين املناوبين

 األخوات واالخوة الحضور الكرام

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

وحكومته  س باجي قائد السبس يفخامة الرئيأوجه شكري وتقديري واحترامي باسم فلسطين إلى 
الرشيدة وطاقم البنك على تسهيالت الحضور وبشاشة الترحيب وحفاوة االستقبال.  ويسعدنا في 

معالي األخ رئيس البنك قد بدأت تتضح لترسم شخصية  إصبعهذا االجتماع أن نرى بصمات 
مركزية الهادفة إلى القضاء جديدة للبنك، من بنك التنمية إلى بنك التنمويين ومن املركزية إلى الال 

رض وليس فقط نجاز على األ ويض الصالحيات بما يحقق ال فوت املحتقنهالزجاجات  اعناقعلى 
الصرف.  واملقياس  الىمن التعهد إلى االلتزام ، املشاريع تمر بعدة مراحلاتفاقيات على الورق.  ان 

ء قراركم بإعادة هيكلية البنك .  ومن أجل كل ذلك جاالحقيقي هو الصرف ألنه مرتبط بالنجاز
إزاحة الستائر عن الشبابيك.  تهانينا على حتى بما يخدم التوجه الجديد بشفافية مطلقة شملت 

 تطوير املؤسسة بما يخدم النجاز.

مناخ دولي مليء ان البنك يعمل في أرى فإنني الذي بدأتموه،  ومن أجل استكمال الجهد
وبالتالي  .التي سوف تزداد حدة في املستقبلناقضات والشكوك بالتحديات، والتغيير السريع والت

رة على مواجهة ما غير قادأصبحت القديمة القائمة على املساعدات فقط فإن نماذج التنمية 
 يحمله املستقبل. 
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 :األخوات واإلخوة الحضور 

غيير للتال يوجد طريق سريع أو خارطة طريق للتقدم ولكن هناك حاجة لسبل متعددة ومتنوعة 
دعمها بطرق جديدة من  يتم قادرة على التكيف واالستجابة للسياقات واالحتياجات واألولويات

 التفكير والعمل والتعاون.

والعمل على الدمج بين  ،إنني أدعو البنك إلى "التميز" من خالل التشبيك مع شركاء غير تقليديين
 في املجتمعمنظور القواعد الشعبية الذي يرتكز على أولويات أكثر الف

ً
واملشاركة  ،ئات تهميشا

الدولية على املستويات العليا، والقدرة على عقد شبكات للتبادل بين الناس واملؤسسات حول 
النجاز.  ان التغيرات لتحقيق العالم والحفاظ على املرونة والالمركزية بما يمكننا من االستجابة 

لتحديات وترجمة األفكار إلى ملواجهة استجابة إجراءات عمله تساعد في اال في الهيكلية في البنك و
 .قابلة للتطبيق مشاريع

إنني أرى أن التميز الذي أطالب البنك أن يتبناه يستند إلى أسس عديدة أهمها: إنجاز مشاريع ذات 
وإشراك ذوي العالقة  القطاعات االقتصادية واالجتماعية. جودة عالية وذات أثر على مختلف

 التأثير املرجوختيارها، وبناء شراكات دولية مبنية على التعاون من أجل تحقيق في ابتلك املشاريع 
 .لهذه املشاريع

 -: يفأهدافنا االستراتيجية املتمثلة كل هذا من أجل تحقيق 

 عدم املساواة وتسريع االستدامة وبناء مجتمع آمن يضم الجميع.تقليل تقليل الفقر و  .1

 .االعضاء مات التي قد تعصف ببعض الدول ملواجهة األز  مبكر إنشاء نظام إنذار .2

على إنجاز مشاريع ذات جودة عالية في مختلف مجاالت البنية التحتية  ة البنكتقوية قدر  .3
 االجتماعية واملادية.

 .التي تعكس تلك األطر تحقيق الترابط بين األطر التنموية النظرية والسياسات واملشاريع .4

أن تصبح كما ال بد ة حقيقية عن السالم.  لرسم صور املؤسساتي واملجتمعي التشبيك  .5
  برامج التعليم والتعلم استراتيجية شاملة عبر التكنولوجيا الحديثة واستخداماتها.

 والتحول من انتقال املعرفة في اتجاه واحد إلى التعلم املتبادل

 .  بنكفي ال االلتزام باملشاريع والسياسات والنشاطات التي تدعم التميز والراحة للعاملين .6

 ال بد من  .7
ً
عضاء، بما يخدم في مجتمعات الدول األ  تمكين املرأة وتعزيز مكانتها اقتصاديا

 .تحويل األسرة من وحدة مستهلكة الى وحدة منتجه
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استبدال التغيير التدريجي إلى تغيير بمشرط الطبيب وبتر اآلفات وإعادة الهيكلية في  .8
 املؤسسات واألنظمة التي تحكم عملنا.

، فقد عانينا وال زلنا نعاني وعلى سيدي الرئيس األخوات واالخوة الحضور  لسطين،أما عن ف
 منها  العشرمدار 

ً
سنوات املاضية من االنقسام ووقعنا عدة اتفاقات للمصالحة ولكن لم ينفذ أيا

، وإعادة قطاع غزة الى الشرعية الفلسطينية بعد أن ألنه ال خيار لنا إال املصالحةوسنبقى نحاول 
بكل جهد ممكن ووقعنا اتفاق القاهرة األول خاللها سنوات قمنا  10على االنقالب حوالي مض ى 

حتى والثاني واتفاق الدوحة بحضور سمو األمير، ولكن لم ينجز االتفاق أو يترجم على األرض 
 .اآلن

أهلنا وسنبقى نقدم كل ما نستطيع ملساندتهم ومساعدتهم من أجل تحقيق هم وأهالي غزة 
لوطنية الفلسطينية وانهاء هذا الفصل األسود من تاريخ فلسطين املسمى فصل االنقالب الوحدة ا

 واالنشقاق.

ستمر وقسمة الشعب الفلسطيني مصلحة استعمارية إسرائيلية يان إسرائيل تريد لالنشقاق ان 
والضفة محتله. ونحن نبذل كل جهد من  ةتكمن في إبقاء الوضع الراهن كما هو، غزة مخطوف

 في غزة مع حماس وفي الضفة مع االحتالل.هذا أجل كسر االمر الواقع 

استمرار االنقسام قد عكس نفسه على عملية إعادة العمار في قطاع غزة حيث اتسمت ان  
 ما تم التعهد به.  وال زالت غزة تعيش ن م %40يصرف لعادة االعمار إال  بالبطيء ولم

ً
ظروفا
مأساوية من ناحية توفر املياه والكهرباء وفرص العمل والبطالة خاصة بين الشباب. واألخطر من 

 29-19في الفئة العمرية بين بين الشبان  البطالة في األراض ي الفلسطينية عامةكل هذا أن نسبة 
 ينذر بنتائج خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية.  وهذا  %56بلغت 

صة األرض واملياه من أجل توسيع ل على محاصرة عوامل النتاج ومصادرتها خاوتعمل إسرائي
ويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبال.  كما أن حصار قبرنامجها االستيطاني الهادف إلى ت

مدينة القدس وتجفيف مقوماتها االقتصادية واالقتحامات املتكررة للمسجد األقص ى إنما يرمي 
            د املدينة.  إلى استكمال تهوي

والرئيس عبد  جاللة امللك عبدهللا الثانيو  لفخامة الرئيس باجي قائد السبس يشكرنا وهنا نقدم 
الذين تجندوا مع الرئيس أبو مازن لبالغ الدارة األمريكية  وكل العرب واملسلمينالفتاح السيس ي 

لين أن ال يتم ذلك.  ان مدينة الجديدة بخطورة نقل السفارة األمريكية للقدس، آملين وعام
القدس تعيش ظروفا صعبة جدا وتحتاج منا كل سند وإسناد.  والبنك السالمي مشكورا على كل 
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لدعم صمود أهالي املدينة من أجل الحفاظ عليها  ولكن نحتاج إلى تجنيد أموال ،ما يقدم للمدينة
 ة مفتوحة لعبادة هللا.فلسطينية عربية إسالمية، ذات بعد حضاري وانساني لتبقى مدين

الصناديق العربية  تمولهامساعدات  ،وعبر تمويل صندوقي األقص ى والقدس ،أيضاويقدم البنك 
، داعين الى تنسيق أوسع وأن لعدة مجاالت تنموية وتطويرية في فلسطين ،والسالمية مشكورة

إضافية لها على يقوم البنك بمراجعة عمل هذه الصناديق من أجل تفعيل دورها وتجنيد أموال 
 ضوء قرارات القمم العربية والسالمية.

ان البنك السالمي للتنمية وهو يراجع آليات وهياكل عمله، مطالب أن يشمل ذلك عمل دائرة 
فلسطين من أجل تقييم األداء ودراسة األثر بغرض تجنيد أموال إضافية من الدول ومن القطاع 

 الخاص العربي والسالمي. 

بنكا عربيا  650وهذا االتحاد يضم حوالي  ت في اجتماع اتحاد املصارف العربية،وقد كنت شارك
ي فلسطين على فترليون دوالر، وطلبنا منهم انشاء صندوق لالستثمار  3بقيمة تقدر وفيه ودائع 

، وقد لعدادفقد وافق مجلس ادارتهم على الفكرة وهي في حيز ا ،أسس ربحية، وهم مشكورين
 .   مستقبال مي أحد أهم الشركاء في هذا املشروعيكون البنك السال 

 األخوات واإلخوة الحضور الكرام:

مسار إقليمي تتحايل فيه على مبادرة السالم العربية والتي تنادي تحاول إسرائيل أن تدخلنا في 
مع إسرائيل ، من جانبها تحاول العربية بإنهاء االحتالل الذي وقع على ارضنا مقابل العالقة 

السالم العربية من االلف الى الياء تريدها  رةئيل قلب املعادلة، فبدال من تطبيق مبادإسرا
إسرائيل من الياء الى األلف بمعنى العالقة مع دول املنطقة دون ان تدفع الثمن السياس ي املتمثل 

 ما يسمى " بالسالم االقتصادي" تحت فرضية االدعاء بأندفع بإنهاء االحتالل،   وتحاول أيضا 
املسار السياس ي متوقف وقد وصل الى طريق مسدود، وهي بهذا تحاول ذر الرماد في العيون، وكأن 

واالقتصاد  الفلسطيني يهمه لقمة العيش فقط، نعم لقمة العيش وفرص العمل وتطوير الذات
، وهذا مرافعة للنضال ورافعة للسياسة ورافعة لصمود الناس على ارضهمهمة وهي بالنسبة لنا 

لسرائيل نقول ما وم به املانحون العرب والدوليون واملؤسسات العربية والسالمية، ولكن ما يق
، وإننا نبحث عن حرية  " ليس بالخبز وحده يحيى االنسان" قاله سيدنا عيس ى عليه السالم انه 

ن وكرامة وإنهاء االحتالل وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث املسجدي
 محمد صلى هللا عليه وسلم. ومسرى خاتم النبيين
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 األخوات واإلخوة الحضور،

يحتاج لزيتكم ليسرج في قناديله، ، هوقطعان مستوطني االحتالل بجيشهدنسه يالذي  ،األقص ى
 بية الشامخة من أجل عزة االمة العربية والسالمية وكرامتها،يحتاج وقفتكم األ 

حيث مض ى على معركة األمعاء الخاوية ي سجون االحتالل فالبواسل سرانا يخوض أ واليوم
من أجل مطالب تشكل الحد من أجل كرامتهم وعزة نفوسهم، اضرابهم عن الطعام ثالثون يوما، 

 األدنى من املطالب النسانية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة وبنود القانون الدولي.

وكما نقول دائما  ، حقق االفراج عنهم مرة والى األبدهؤالء يحتاجون وقفتكم ونصرتكم الى ان يت
 إن تعزيز صمود السجين ليس تطبيعا مع السجان.

 السيد الرئيس،

ان الطيور التي تولد في القفص تعتقد أن الطيران محرم، ولكن شعبنا يعتقد ويؤمن ان الطيران 
 .ه والوصول اليهقتحقينحو الحرية ال بد من 

 

 وبكم ومعكم نكسر القفص

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،


