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  وثيقة خاصة

  إنهاء االحتالل: فلسطين

  وإقامة الدولة

  ]مقتطفات[ *25/8/2009رام الله، 

عقد رئيس احلكومة الفلسطينية الدكتور سالم فياض مؤتمراً صحافياً يف رام الله يف 
أذاع فيه خطة إلقامة مؤسسات متكاملة لدولة فلسطينية مستقلة يف غضون  25/8/2009

برنامج إنشاء مشروعات سيادية تتيح قيام دولة مستقلة يف سنة وتتضمن اخلطة أو ال. عامين
وقال فياض إن هذه اخلطة تشكل حتدياً . من غير انتظار نتائج املفاوضات مع إسرائيل 2011

لإلرادة الفلسطينية، وشكالً من أشكال املقاومة، وحتتوي خططاً تفصيلية لعمل جميع الوزارات 
مطار دويل يف األغوار، على أالّ يعني ذلك التخلي عن استعادة يف العامين املقبلين، مثل إنشاء 

جملة الدراسات "وقد اختارت . مطار قلنديا القريب من القدس والواقع حتت السيطرة اإلسرائيلية
نشر اجلزء األبرز من هذه اخلطة التي تتضمن رؤية احلكومة الفلسطينية للدولة " الفلسطينية

 .ية للخطة، واألهداف الوطنية التي تتطلع اخلطة إىل حتقيقهاالفلسطينية، واملبادئ األساس

  رؤيتنا لدولة فلسطين
فلسطين دولة عربية مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 

الثالث، ، وسوف تسمو فلسطين، مهد احلضارات والديانات السماوية 1967وعاصمتها القدس، على حدود عام 
  .كمنارة للقيم اإلنسانية والتسامح بين األديان ليهتدي بها العامل بأسره

. إن فلسطين دولة تثمّن قيمها االجتماعية وترابط جمتمعها وتكافله، كما وحترص على صون ثقافتها العربية
السلمي مع جميع  وهي دولة تلتزم بالتعايش. وسوف تظل دولة فلسطين دوماً دولة مُحبة للسالم ورافضة للعنف

  .أعضاء األسرة الدولية
ويتم انتقال السلطة احلاكمة فيها . ستكون فلسطين دولة ديمقراطية مستقرة يسودها نظام سياسي تعددي

بصورة سلسة وسلمية ودورية بما يتماشى مع رغبة الشعب التي يعبّر عنها من خالل إجراء انتخابات حرة ونزيهة 
  .لقانون وأحكامهوذات صدقية جتري وفق أُسس ا

وحتترم دولة فلسطين حقوق اإلنسان واملواطنة التي تكفل احلقوق والواجبات جلميع مواطنيها على قدم 
املساواة، ويعيش شعبها بأمن وأمان يف كنف سيادة القانون الذي تقوم على حمايته سلطة قضائية مستقلة 

  .وفاعلة ومؤسسة أمنية مهنية

  املبادئ األساسية
كما يبيّنان احلقوق . ن االستقالل والقانون األساسي عن األسس التي ستقوم عليها دولة فلسطينيُفصح إعال

فنحن نشيّد نظام حكم ديمقراطي يقوم على أساس من احترام التعددية . واحلريات والواجبات احملددة ملواطنيها
وتشتمل . لقانون وضمن حدودهالسياسية وضمان املساواة وصون حقوق جميع املواطنين وحرياتهم املكفولة با

  .هذه احلقوق على حق املواطنين باملشاركة يف احلياة السياسية دون تمييز ألي سبب كان
وتلتزم الفصائل واألحزاب السياسية بمبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية وانتقال السلطة يف الدولة بصورة 

  .وتلتزم األقليات بإرادة األغلبية وقراراتها وفق القانون ويصون القانون األساسي حقوق األقليات،. سلمية ودورية
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ويستند احلكم يف فلسطين إىل مبادئ العدل وسيادة القانون واملساواة والتسامح، ويُعزَّز ذلك بفصل واضح بين 
س وتلتزم احلكومة، بمؤسساتها وإداراتها وموظفيها، بالقانون وتكر. سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية

واستقالل القضاء وحصانته مصونان . نفسها خلدمة مواطنيها دون حماباة أو تمييز على أية خلفية مهما كانت
ويف حين حتُدَّد اجلرائم والعقوبات املقرَّرة لها بقانون، . دستورياً، وأي انتهاك لنزاهته يخضع للمساءلة القانونية

  .ات اجلماعية حمرَّمة حتريماً باتاًيكون جميع الفلسطينيين متساوين أمامه، فإن العقوب
والفلسطينيون أمام القانون سواء، يتمتعون بحقوقهم املدنية والسياسية ويتحمّلون الواجبات العامة امللقاة 

وتعتبر حقوق . على عاتقهم دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة
وتكفل الدولة احلقوق واحلريات الدينية واملدنية والسياسية . األساسية مُلزِمة يتعيّن احترامها اإلنسان وحرياته

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ملواطنيها كافة، وتضمن لهم التمتع بها على أساس مبادئ املساواة وتكافؤ 
  .أهليته السياسية ألسباب سياسيةوال يجوز حرمان أي شخص من حقوقه أو حرياته األساسية أو من . الفرص

وتتكفل الدولة وحدها باملسؤولية عن توفير األمن واألمان لألفراد واملمتلكات، وتعمل مؤسستها األمنية، 
املبنية على أُسس مهنية ضمن حدود القانون، على حماية حقوق كل مواطن كي يشعر باألمان، داخل منزله 

إن الدفاع عن . حيازة السالح أو حمله أو امتالكه بصورة تخالف القانونوال يجوز لألفراد واجلماعات . وخارجه
شعبنا واجب مقدس، وخدمة هذا الواجب شرف يحمله كل مواطن ويفخر به، دون أي مساس بمبدأ كون الدولة 

  .وحدها صاحبة الوالية يف اجملال األمني
لة العمل على تأمينها ملواطنيها وكفالتها إن السكن والتعليم والرعاية الصحية حقوق أساسية يتحتم على الدو

ويقع على الدولة التزام دائم برعاية أسر الشهداء واألسرى واأليتام وجميع مواطنيها الذين حلق بهم . وصونها
  .الضرر خالل مسيرة النضال يف سبيل نيل االستقالل

دولة فلسطين مُلك للشعب الفلسطيني،  واملوارد الطبيعية واملقتنيات األثرية واملواقع التاريخية والتراثية يف
وحماية البيئة الفلسطينية مهمة تقع على . تتوىل الدولة حمايتها وتنظيم استخدامها بما يتوافق مع أحكام القانون

  .كاهل الدولة واجملتمع معاً، ويخضع من يتسبب بالضرر لبيئتنا لألحكام الواردة يف القانون
ن على أساس مبادئ االقتصاد احلر ضمن سياق املنافسة املشروعة ويقوم النظام االقتصادي يف فلسطي

وتسعى الدولة إىل تعزيز النمو االجتماعي واالقتصادي والثقايف والتنمية العلمية للشعب الفلسطيني، . واملسؤولة
األقل  مع تأكيد التزامها بضمان أسس العدالة االجتماعية وتوفير احلماية لذوي االحتياجات اخلاصة، وللشرائح

  .حظاً يف اجملتمع

  األهداف الوطنية
يقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، بحكومتها ومؤسساتها وأجهزتها، واجب تدبير شؤون احلياة 

وتستطيع احلكومة، وهي ذراع السلطة التنفيذية، من خالل . اليومية ألبناء شعبها الذين يرزحون حتت نير االحتالل
ز وتوطّد قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على إدارة الكفاح السياسي من خالل بناء جبهة أدائها اجليد أن تعزّ

يف هذا السياق يقع على عاتق احلكومة أن تُعدّ السياسات وتتخذ القرارات التي تُعزّز . وطنية داخلية قوية ومتّحدة
سؤولية إضافية يمليها عليها واجب واحلكومة الثالثة عشرة تتحمل م. تماسك جمتمعنا الفلسطيني وقوته وصموده

إن تعزيز وجود قيادة . تسهيل إجراء احلوار الوطني بما يؤدي إىل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية
فلسطينية منتخَبة على أسس ديمقراطية، تتمتع بقاعدة عامة من التأييد الشعبي واالعتراف اإلقليمي والدويل، 

وتؤكد احلكومة، يف . و حتقيق الهدف الوطني السامي املتمثل يف إقامة دولة فلسطينيعتبر خطوة ال غنى عنها نح
إطار سعيها نحو إجناز هذا الهدف، على التزامها الكامل باألهداف الوطنية العامة التالية، وذلك من منطلق التزامها 

كافة مكوناته وبكل ما يتضمنه من التام، كونها حكومة الرئيس، بالبرنامج السياسي ملنظمة التحرير الفلسطينية ب
  .التزامات واتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف

  1967إنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني وأعلن فيها عن استعداده  1988أصدر اجمللس الوطني الفلسطيني يف عام 

كما قدمت منظمة التحرير ). 338(و) 242(على أساس قراري جملس األمن للدخول يف مفاوضات مع إسرائيل 
الفلسطينية، حاضنة وراعية النضال الوطني الفلسطيني واملمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، من خالل 
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ومنذ ذلك  .املوافقة الرسمية على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية 1988مبادرة السالم الفلسطينية عام 
احلين، مل يزل الشعب الفلسطيني متمسكاً يف سعيه للتوصل إىل حل سلمي ينهي االحتالل ويحقق له حريته وتقرير 

إننا ننحني إجالالً وتقديراً أمام تضحيات شعبنا املتراكمة وثباته على حقوقه وصموده . مصيره على ترابه الوطني
  .لنا سواه، ولن نتخلى عنه أبداًفهذا هو وطننا الذي ال وطن . على أرض الوطن

وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية  1993ويف إعالن مبادئ أوسلو عام 
. لفترة حمدودة ومؤقتة إىل حين التوصل إىل حل بشأن قضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة

املنظمة وسلطتها الوطنية بكل ما نصّت عليه االتفاقات املوقعة مع إسرائيل، استمرت ولكن على الرغم من التزام 
األخيرة يف احتاللها واستعمارها ألرضنا وتفتيتها إىل معازل مقطّعة األوصال، بل وشهدت هذه اإلجراءات تسارعًا 

وال تزال إسرائيل تملك . لسالممشهوداً مع جتاهل احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة ملتطلبات واستحقاقات خيار ا
زمام السيطرة األمنية وتتحكم يف حياة املواطنين يف الضفة الغربية، يف حين يستمر اإلغالق على قطاع غزة، 

أمّا حياة الفلسطينيين ووجودهم يف مدينة القدس فهي . ويتعرّض أبناء شعبنا فيه للعقوبات اجلماعية الالإنسانية
  .اكات املنهجية واملُخطَّط لها من قبل سلطات االحتاللعُرضة يومياً لشتى االنته

وتتحمل احلكومة . إن من حق أبناء شعبنا، بل واجبهم، حماية أرضهم، ورفض االحتالل ومواجهة إجراءاته
كما أن احلكومة . مسؤولية خاصة يف توفير اإلمكانيات التي تعزز قدرة شعبنا على الصمود وحمايته لوطنه

عبنا يف مقاومته اجلماهيرية السلمية ضد خمتلف إجراءات السلطة االحتاللية، كسلب ومصادرة ملتزمة بمساندة ش
  .األراضي واالستيطان وبناء اجلدار العازل وهدم املنازل

ومن قناعة احلكومة بأن تقوية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على 
منطلقاً لتحدي االحتالل ومواجهة إجراءاته، فإنها تؤكد على التزامها بالعمل لتعميق أرض الوطن يشكّالن أساساً و

اإلجنازات التي حققتها احلكومة الثانية عشرة واحلكومات السابقة والبناء عليها من أجل تدعيم البنيان املؤسسي 
لة، وقادرة على خدمة أبناء الفلسطيني، وتوطيد دعائم وجود واستمرار مؤسسات ديمقراطية، قوية، كفوءة، وفعا

ونحن ندعو أبناء شعبنا إىل التكاتف والعمل، بوحي من هذه القناعة وعلى أساسها، على . شعبنا وحماية مصاحلهم
  .تثبيت حقنا وإثبات قدرتنا على إنهاء االحتالل وحتقيق احلرية واالستقالل

  تعزيز الوحدة الوطنية
املنطلق واألساس والركيزة التي حتمي وحتقق املشروع الوطني تشدد احلكومة على أن الوحدة الوطنية هي 

لذلك فإن صون هذه الوحدة واحملافظة عليها واجب وطني، إذ بدونها حتيد بوصلة نضالنا الوطني عن . الفلسطيني
وجهتها الصحيحة يف مواجهة االحتالل، وتذوي مناعتنا الوطنية، ويعاين وجودنا وصمودنا من اآلثار السلبية 

  .ناجمة عن االنقسام والتصدع والتفتتال
. تؤكد احلكومة التزامها بالوحدة الوطنية القائمة على مبادئ وأسس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية

يف هذا السياق تؤكد احلكومة . وتعتبر أن االنقسام الفلسطيني احلاصل مدمر ويضر باملصلحة الوطنية العليا
اسية، ولكنها ال تعتبر أن االنقسام احلاصل يدخل يف باب االجتهاد الناجم عن التزامها بمبدأ التعددية السي

لذلك تشدد احلكومة على أهمية إجناز احلوار الوطني ألهدافه . التعددية السياسية، بل هو انقالب على هذه التعددية
  .إنهائهيف إنهاء حالة االنقسام وتمكين شعبنا من توجيه كافة طاقاته نحو مواجهة االحتالل و

سوف تستمر احلكومة بالعمل الدؤوب لرفع احلصار عن شعبنا وبتحمل مسؤولياتها، وخاصة يف قطاع غزة، 
وستقوم بتكريس نفسها وكافة جهودها لإلسراع يف إنهاء حالة االنقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبما 

من العام القادم، باعتبار ذلك ] يناير[لثاين يضمن إجراء االنتخابات العامة يف موعدها الدستوري يف كانون ا
  .استحقاقاً دستورياً وحقاً طبيعياً للمواطنين يجب احترامه وااللتزام بتنفيذه

  حماية القدس باعتبارها العاصمة األبدية لدولة فلسطين
املدائن،  القدس قبلة شعبنا الدينية والثقافية واالقتصادية، باإلضافة لكونها قبلته السياسية، وهي زهرة
والقدس . وعاصمة العواصم، وال يمكن أن تكون القدس الشرقية إالّ العاصمة األبدية للدولة الفلسطينية العتيدة

مستهدفة، تعيثُ فيها سلطة االحتالل بشكل منهجي ومبرمج لتغير املدينة ومعاملها وواقعها اجلغرايف والسكاين، 
ولتحقيق هذا . ا الفلسطيني وطمس تراثها العربي الفلسطينيوذلك لفرض أمر واقع وبالقوة لفصلها عن حميطه
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الهدف تستمر سلطة االحتالل يف سياستها االستيطانية املكثفة داخل املدينة ويف حميطها، ويف مصادرة املزيد 
أمّا داخل . من األراضي وتوسيع هيكلها، ويف عزلها بجدار الفصل العنصري عن امتدادها وحميطها الفلسطيني

نة التي حُوّلت بفعل هذه السياسات إىل جيب معزول ومغلق، فإن سلطة االحتالل تستمر يف انتهاج سياسات املدي
فقد تم إغالق العديد من املؤسسات . واتباع إجراءات للتضييق على سكانها الفلسطينيين، من مسلمين ومسيحيين

يها إىل أدنى مستوى، ومواصلة هدم وإخالء الوطنية يف املدينة، وتقليص نمو خمتلف مناحي احلياة الفلسطينية ف
البيوت، وتقييد احلرية يف الوصول إىل األماكن املسيحية واإلسالمية املقدسة، بما ينذر، إذا استمر احلال، بالقضاء 

  .بشكل نهائي على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين
ل بالدفاع عن عروبة القدس ومكانتها لتمكينها من استعادة موقعها الذي تبوأته تؤكد احلكومة التزامها الكام

عبر العصور كمدينة للسالم والصالة والتسامح، ومفتوحة أمام أهلها من أبناء الشعب الفلسطيني وجلميع البشر، 
ومة مع جميع وستعمل احلك. وستستمر احلكومة يف توفير كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك. دون حواجز أو أسوار

الفعاليات للمحافظة على معامل القدس وتراثها العربي الفلسطيني، وتنميتها، وضمان ارتباطها بمحيطها 
وبكل إمكانياتها ستواجه احلكومة سياسات االحتالل، وستستمر بالعمل إقليمياً ودولياً لوقف هذه . الفلسطيني

ي احلياة، ودعم النشاطات التعليمية والصحية السياسات، وفتح املؤسسات الوطنية، وتنشيط خمتلف مناح
واالقتصادية والثقافية والسياحية، ومواجهة أوامر هدم املنازل والتضييق على املواطنين، وذلك لتدعيم صمود 

  .وثبات أبناء شعبنا يف عاصمة الوطن

  حماية قضية الالجئين ومتابعة حقوقهم
ازحين الذين يعيشون على أرض الوطن ويف الشتات، تتشكل أغلبية الشعب الفلسطيني من الالجئين والن

معظمهم يف ظل ظروف معيشية قهرية وقاسية، يعانون من فقدان أهم احلقوق اإلنسانية الطبيعية، وعلى رأسها 
ومع أن قضية الالجئين هي من قضايا احلل النهائي، إالّ إنه يجب التأكيد على أنه ال يمكن . احلق يف الوطن

ة سياسية مقبولة فلسطينياً إالّ بما يشمل التوصل إىل حل عادل ومتفق عليه لهذه القضية التوصل إىل تسوي
  .194األساسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 

هذا ويبقى ملف الالجئين يف عهدة واختصاص منظمة التحرير الفلسطينية ومتابعته من خالل دائرة شؤون 
ويف . كومة على التزامها الكامل بجميع القرارات املتعلقة بهذا امللف والصادرة عن املنظمةوتؤكد احل. الالجئين

من ) أونروا(حدود اختصاصها، وبما ال ينتقص من مسؤولية املنظمة، وال يعفي وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
ضاع الالجئين احلقوقية مسؤوليتها عن هذا امللف، تؤكد احلكومة على أنها ستقوم بكل ما تتطلبه متابعة أو

واملعيشية يف األرض احملتلة، وخصوصاً يف اخمليمات، بما يف ذلك توفير كل ما يف استطاعتها لدعم الالجئين يف 
  .خمتلف مناحي احلياة، والتخفيف من معاناتهم

  إطالق سراح األسرى
 إسرائيل، وبما يخالف أحكام يُشكّل استمرار احتجاز اآلالف من األسرى واملعتقلين يف السجون واملعتقالت يف

فقضية األسرى . القانون الدويل وحقوق اإلنسان األساسية، هاجساً فلسطينياً وأولوية وطنية قصوى بالنسبة لنا
هي قضية سياسية وكفاحية وإنسانية من الطراز األول، فقد قدم جميع هؤالء وعائالتهم تضحيات عظيمة يف 

  .مسيرة حتررنا الوطني
جميع األسرى واملعتقلين األبطال يقع على أعلى سلم األولويات الفلسطينية، وهو جزء ال يتجزأ  إن ضمان حرية

ويف هذا السياق تؤكد . من الواجب الذي يستشعره جميع الفلسطينيين إزاء التضحيات اجلليلة لألسرى ومعاناتهم
ودها وتوفر خمتلف إمكانياتها احلكومة التزامها الكامل بقضية األسرى واملعتقلين، وستبقى تبذل أقصى جه

وإىل أن يتم ذلك، تلتزم احلكومة باستمرار توفير خمتلف أشكال الدعم لألسرى . لتحقيق احلرية لهم جميعاً
واملعتقلين وعائالتهم، وستستمر احلكومة يف العمل على خمتلف الصُّعد، ومع كافة املؤسسات الفلسطينية والدولية 

قلين، لتأمين خمتلف أشكال الضغط والدعم الالزمين إلطالق سراحهم واستعادة املعنية بقضية األسرى واملعت
  .حريتهم ومساعدتهم يف استعادة احلياة الطبيعية داخل اجملتمع
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  التنمية البشرية
اإلنسان هو أهم وأغلى ما نملك يف فلسطين، وهو مرتكز نضالها الوطني واستمرار صمود قضيتها حتى التحرر 

وتويل احلكومة أهمية فائقة . واحملرك األساس لعجلة تنمية الدولة العتيدة بعد االستقالل من نير االحتالل،
لقد عانى الشعب الفلسطيني من ويالت االحتالل معاناة . الستنهاض طاقة وتنمية قدرات اإلنسان الفلسطيني

ة إىل حتمل أبناء شعبنا الكثير جسيمة وحتمّل أعباءً تنوء بحملها اجلبال، وأدت سياسات وإجراءات االحتالل القمعي
لذلك فإن االهتمام . من اإلعاقات اجلسدية والندوب النفسية، ناهيك عن احتجاز القدرات يف خمتلف اجملاالت

  .بالصحة اجلسدية والنفسية وتنمية القدرات البشرية تقع على رأس سلم أولويات احلكومة
لس على مقاعد الدراسة املدرسية، وأعداد كبيرة من الشعب الفلسطيني شعب فتيّ، فأكثر من ثلث تعداده يج

نحن شعب يُقدّر العلم والتعلّم والتعليم . شبابه تلتحق بالدراسة األكاديمية واملهنية يف اجلامعات واملعاهد العليا
، يقع إن توفير فرص التعليم ذي النوعية املمتازة، وبما يعزز االنفتاح الثقايف ويحمي التراث الوطني. أكبر تقدير

يف صلب أولويات احلكومة التي تلتزم بتوفير كل وسائل الدعم لالرتقاء بنوعية التعليم املدرسي واجلامعي، بحيث 
نتمكن من جماراة املعايير العاملية وضمان أن مناهجنا التعليمية جتُسِّد قيمنا العربية الفلسطينية يف التسامح 

تماعية الوطيدة واالفتخار بثقافتنا وتراثنا، وتفتح اآلفاق أمام أبنائنا واالحترام املتبادل والعالقات األسرية واالج
  .الكتساب أفضل املعارف واملهارات بما يُمكّنهم من خدمة ورفعة الوطن والتنافس اإليجابي يف أسواق العمل

علينا . بناتلتزم احلكومة باستمرار العمل على رفع معايير خدماتها الصحية واالجتماعية املقدّمة ألبناء شع
كما وعلينا رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة . إيالء أقصى اهتمام بجرحانا وأسرانا وعائالتهم وعائالت شهدائنا

يف جمتمعنا وتوفير اإلمكانيات والسبل النخراطهم إيجابياً يف حياة اجملتمع ليكونوا فاعلين ومؤثرين يف تقدم 
  .ورفعة الوطن

لة بأن تنمية فلسطين من خمتلف النواحي تعتمد على انبعاث أجيال تُعرب احلكومة عن قناعتها الكام
فلسطينية قادرة ومقتدرة، حمصّنة بأفضل املعارف والعلوم واملهارات، وتعيش يف بيئة صحية إيجابية مناسبة 

وجّه وتلتزم احلكومة بأن تكون سياساتها وبراجمها احملرّك امل. تزيل اآلثار السلبية املتراكمة جرّاء االحتالل
  .والدافع لتذليل العقبات وتوفير اإلمكانيات الكفيلة بتحقيق هذا االنبعاث

  حتقيق االستقالل االقتصادي واالزدهار الوطني
يُشكّل حترير االقتصاد الوطني الفلسطيني من االرتهان والهيمنة والتبعية القتصاد االحتالل اإلسرائيلي أولوية 

وبرغم جميع . قتصاد قوي ومتين وناشط وفاعل تُبنى الدولة املقتدرةفعلى أركان ا. وطنية فلسطينية قصوى
املقيّدات االحتاللية، ومع اإلدراك أن التنمية املستدامة ال يمكن أن تتحقق يف ظل استمرار االحتالل، فإن واجبنا 

ق سراحه بما الوطني يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع إلخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وإطال
  .يحقق ويُمكّن من دعم جمهودنا لالنخراط يف عملية بناء مؤسسات وضمان حتقيقها

إن العمل على إجناز هذا األمر يدخل يف صلب مقاومة خمططات االحتالل وإنهائه، فتحقيق النمو االقتصادي 
معاجلة مشاكل الفقر ضرورة لنا كي نتمكن من تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والثبات على أرضه من خالل 

والبطالة التي ينتجها استمرار االحتالل، ولكي ندعم مساهمة جميع فئات شعبنا يف النضال إلقامة دولتنا التي 
  .تنعم باالستقالل واالكتفاء الذاتي

تلتزم احلكومة باستمرار العمل على تنمية جميع مناحي االقتصاد الفلسطيني، وتطوير دعائم نظام اقتصاد حر 
فسي يقوده التعاون الوثيق بين قطاع عام كفء وذي قدرة ورؤية، وقطاع خاص وطني وريادي وملتزم وتنا

كما وتلتزم احلكومة باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة ومراجعة السياسات االقتصادية . بتحقيق االزدهار لشعبنا
البيئة اجلاذبة لالستثمار، وحتقيق  وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير قدراتنا ومواردنا احمللية وحتفيز

ومع أن حتقيق ذلك . أُسس النمو والتنمية املستدامة، وبما يفضي إىل تقليص االعتماد على املساعدات اخلارجية
حتت وطأة استمرار سياسات وإجراءات االحتالل املقيّدة واملعيقة يعتبر أمراً يف غاية الصعوبة، إالّ إن احلكومة 

لقيام بهذا الواجب واستغالل كل إمكانية متاحة لتحقيق االنطالقة الالزمة، وبالتعاون مع تؤكد على ضرورة ا
فهدفنا على املدى القريب يتلخص يف حتفيز االقتصاد والتخفيف . األشقاء العرب واألصدقاء يف اجملتمع الدويل

و بناء اقتصاد حيوي قائم على أمّا على املدى األبعد فإن هدفنا ه. من وطأة الفقر التي يعاين منها مواطنونا
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املعرفة وقادر على إنتاج بضائع وتقديم خدمات عالية اجلودة تكون قادرة على املنافسة يف الوطن واخلارج، 
  .بحيث تُشكل القاعدة االقتصادية املتينة أساساً لرخاء اجتماعي مرغوب ومطلوب

  حتقيق املساواة والعدالة االجتماعية
من أجل ضمان مستقبل آمن ومزدهر ملواطنينا يف وطنهم، وبما يكفل لهم التمتع إننا نبني دولة فلسطين 

باملساواة يف الواجبات واحلقوق واحلريات يف قطاع غزة والضفة والقدس باعتبارها تشكل إقليمًا سياسياً 
اء وفئات شعبنا لقد أدت سياسات وإجراءات سلطة االحتالل إىل تعرض أبن. وجغرافياً واحداً ووحدة واحدة ال تتجزأ

إىل خمتلف صنوف العنف واالضطهاد، إن كان يف القدس أو قطاع غزة أو خمتلف مناطق الضفة، وخاصة تلك 
املعزولة بسبب جدار الفصل العنصري وبالقرب منه، ويف املنطقة املغلقة على السلطة الوطنية الفلسطينية 

  .(C)واملسماة 
التي تفرضها سلطة االحتالل، تكافح بشكل مستمر ودائم يف سبيل إن احلكومة، وهي تواجه القيود والعراقيل 

توفير الدعم واملساعدات الضرورية ملواطنينا القاطنين يف املناطق املهددة واألكثر تضرراً وللفئات املهمشة 
خلدمات وتعرب احلكومة عن التزامها باستمرار العمل الدؤوب لتحقيق املستوى الالئق من ا. واألقل حظاً يف بالدنا

األساسية والضرورية جلميع التجمعات السكانية، وعلى قاعدة املساواة، كي نرقى بالوضع املدمر جرّاء االحتالل 
إن التزامنا بنظام االقتصاد احلر ال . ونحقق مقداراً مقبوالً من التقدم يحقق االنطالقة عند إقامة الدولة العتيدة

فبقدر التزامها بنظام االقتصاد . الستغالل وتغذية الفوارق االجتماعيةيعني على اإلطالق فتح اجملال لالحتكار وا
ويف هذا السياق . احلر، فإن احلكومة ملتزمة بتوفير احلماية والتنمية االجتماعية وشبكات األمان ملواطنيها

لضمان توفير ستستمر احلكومة يف تطوير سياساتها ونظام التأمينات االجتماعية وبرامج التمكين اخملتلفة، وذلك 
وترى احلكومة أن اتّباع نظام االقتصاد احلر، إن جاء . املستوى الالئق من معايير احلياة الكريمة جلميع مواطنيها

حمكوماً برؤية وانضباطية تستهدف حتقيق الصالح العام، سيكون أساسياً لرفع مستوى ومعايير تقديم اخلدمات 
  .ية واجتماعية وثقافيةالرئيسية للمواطنين، إسكانية وتعليمية وصح

وإليمانها الراسخ باملساواة بين الرجل واملرأة، فإن احلكومة تُعرب عن قناعتها وتؤكد التزامها بتوفير كل 
السبل واإلمكانيات لتمكين املرأة وفتح خمتلف جماالت احلياة أمامها، لكي نتيح أفضل إمكانية لتجميع وإطالق 

إن الدولة التي نسعى . ها نحو هدف إنهاء االحتالل وحتقيق إقامة الدولةالطاقات اإليجابية جملتمعنا وتوجيه
  .إلقامتها تستند إىل هذا احلق األساسي يف املساواة والعدالة االجتماعية

إن احلكومة ملتزمة بمضاعفة جهودها يف سبيل تعزيز قدرات سوقنا احمللية، وإعادة هيكلة بيئة االستثمار يف 
إن . لوطنية وتشجيع الشراكة مع القطاع اخلاص بناءً على مبدأ املنافسة املفتوحة والعادلةبلدنا ودعم منتجاتنا ا

هدفنا يرنو إىل حتفيز االقتصاد والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة التي يعاين منها مواطنونا على املدى القريب، 
قتصاد مبنيّ على املعرفة والقدرة كما نسعى يف ذات الوقت إىل وضع فلسطين على مسار يُفضي بها إىل إنشاء ا

  .على املنافسة

  تعزيز مبادئ وآليات احلكم الرشيد
إن حتقيق أهدافنا الوطنية املذكورة أعاله منوط باستمرار تطبيق مبادئ وتطوير آليات احلكم الرشيد يف 

اقيل التي يضعها ويف ظل العر. مؤسسات القطاع العام، كما ويف مؤسسات القطاع اخلاص وهيئات اجملتمع املدين
االحتالل أمام جهودنا يف تعزيز بنية وفاعلية مؤسساتنا الوطنية، يرقى تعزيز احلكم الرشيد وترسيخه إىل منزلة 

إن هدفنا األساسي يكمن يف تلبية مطلب شعبنا املتمثّل يف وجود قطاع عام يتّسم . الهدف الوطني يف حد ذاته
م اخلدمات العامة التي تتميز باجلودة العالية، وتصل إىل جميع بالشفافية يف عمله، ويخضع للمساءلة ويقدّ
ويجب أن نُسخّر كافة موارد جمتمعنا وطاقاته كي نضمن جناحنا . املواطنين دون حماباة أو هدر للموارد العامة

  .يف هذا املسعى
وسوف . ولة العتيدةتلتزم احلكومة بمواصلة العمل على تعزيز سيادة القانون وبسط سلطانه وبناء مؤسسات الد

وهي لن تألو جهداً يف حماية . تعمل احلكومة بصفتها سلطة تكرس جميع طاقاتها وجهودها خلدمة مواطنيها
. سيادة القانون واستقالل القضاء واحلقوق واحلريات السياسية واملدنية التي يتمتع بها األفراد واجملتمع ككل

كلل على تفعيل آليات الرقابة العامة، وترسيخ النزاهة  وفضالً عن ذلك، سوف تواصل احلكومة العمل دون
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وسوف حتتكم أيضاً إىل مبادئ الكفاءة واملهنية . والشفافية واملساءلة، وحماربة كافة أشكال الفساد واحملسوبية
 وسوف تستمر احلكومة يف تنمية قدرات. واجلدارة واالستحقاق يف إجراءات التوظيف والترقية يف اخلدمة العمومية

  .موظفي القطاع العام بما يمكّنهم من تقديم اخلدمات املطلوبة منهم على أكمل وجه

  توفير األمن واألمان يف جميع ربوع الوطن
إن ضمان األمن واألمان والسالمة العامة يف أوساط اجملتمع الفلسطيني يشكّل أولوية أساسية من أولويات 

صادي للمواطنين، وحماية حقوقهم وحرياتهم، وحماية جبهتنا كما أن حتقيق الرفاه االجتماعي واالقت. الدولة
الداخلية والنظام السياسي التعددي الديمقراطي يعتمد اعتماداً أساسياً على تعزيز وجود قطاع فعّال لألمن متكامل 

ين أمام مع قطاع العدالة، على أساس احترام مبادئ سيادة  القانون واستقالل القضاء واملساواة بين جميع املواطن
كما يعتمد على األداء اجليد للمؤسسة األمنية القادرة واملهنية، والتي تديرها الدولة بقيادة املستوى . القانون

  .السياسي وتعمل طبقاً ألحكام القانون والنظم املعتمدة
أسس تؤكد احلكومة التزامها مواصلة حتديث وتمكين املؤسسة األمنية الفلسطينية، واالرتقاء بعملها على 

، وبما يخضع مؤسستنا "وطن واحد، علم واحد، وقانون واحد: "مهنية ارتكازاً لعقيدة أمنية قوية ترسيخاً حلقيقة
وسوف تستمر احلكومة يف تطبيق القانون واعتماد مدونة سلوك . األمنية لسيادة القانون ولرقابة السلطة التشريعية

لتزام باحترام حقوق اإلنسان وحرياته، وحظر اعتقال ملساءلة جميع منتسبي املؤسسة األمنية يف نطاق اال
األشخاص وتوقيفهم على خلفية سياسية ودون سند قانوين، ويف نطاق تقيد املؤسسة األمنية باحترام استقالل 

  .القضاء ونزاهته

  بناء عالقات إقليمية ودولية إيجابية
تعزيز االستقرار واالزدهار على  تستطيع دولة فلسطين، بل ويتعين عليها، أن تضطلع بدور حموري يف

لقد أثبت أبناء شعبنا يف الوطن وأبناء جالياتنا الفلسطينية يف جميع أنحاء العامل . املستويين اإلقليمي والدويل
إن الفلسطينيين . إبداعهم وحتمّسهم وعزمهم على املساهمة بصورة إيجابية يف اجملتمعات التي يعيشون فيها

اجملتمع الدويل، وقد اضطلعوا بدور مركزي يف نشر مبادئ الديمقراطية والتسامح عناصر فاعلة ومنتجة يف 
كما تمكنّا حتى يف ظل أحلك الظروف، وخاصةً يف أرضنا احملتلة، من إبراز إرادتنا اجلماعية . واالنفتاح وترسيخها

ل الصعاب، ومن خالل الدعم واستطعنا أن ننجز ذلك من خالل صمودنا وقدراتنا على حتمّ. يف البناء، ال يف التدمير
السياسي املعنوي واملايل املستمر الذي حظينا به من أشقائنا العرب الذين تربطنا بهم عُرى ال تنفصم، ومن 

إننا نثمّن هذا الدعم واإلسناد، . أصدقائنا يف اجملتمع الدويل الذي يُعتبر إسنادهم لنا ذخراً يحظى منا بأعلى تقدير
  .شدّ أزرنا يف دربنا لتحقيق السالم واحلرية واالستقالل ونأمل منهم أن يواصلوا

. تلتزم احلكومة باستمرار اإلسهام يف ضمان التوصل إىل تسوية سياسية عادلة وحتقيق السالم يف منطقتنا
وستعمل احلكومة على حتقيق هذا االلتزام من خالل تدعيم التكاتف والوقوف صفاً واحداً متراصاً بقيادة منظمة 

ر الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وسعيها لتحقيق هذا الهدف، ومن خالل االستمرار يف بناء التحري
إننا عندما . وتوطيد عالقات التعاون والشراكة مع أشقائنا يف العاملين العربي واإلسالمي وأسرة اجملتمع الدويل

ل، سنثبت، كما أثبتنا بصمودنا حتت االحتالل، أننا نتحرر من سطوة االحتالل اإلسرائيلي وننعم باحلرية واالستقال
نملك ذخراً ال ينضب من الطاقات التي تمكّننا من بناء مستقبل أفضل ألنفسنا، وجليراننا يف املنطقة، ولألسرة 

  .الدولية جمعاء
  
  
  

: سطينيةيمكن االطالع على النص الكامل لهذا البرنامج يف املوقع اإللكتروين للسلطة الوطنية الفل  (*)
www.pna.gov.ps  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


