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  وثائق فلسطينية

  
  امللتقى  كلمة للرئيس ياسر عرفات أمام

  االقتصادي العاملي يف دافوس
31/1/2000. ]مقتطفات[  

  

 
 .]...[...  
  السيد الرئيس، 
  السيدات والسادة احلضور 
إن هذا السالم الذي ننشده لتحقيق التقدم واالزدهار لنا، وللمنطقة التي نعيش بها، يجب أن يعطينا  
بناء دولة فلسطينية عصرية حديثة، وأن يعطي لإلنسان الفلسطيني احلرية ألن يساهم يف إقامة هذه الفرصة ل

الدولة، وأن يوفر لرأس املال اخلاص الفلسطيني واألجنبي املناخ املناسب لالستثمار، واحلرية لالنفتاح على العامل 
طيني يف اخلارج احلق يف العودة إىل وطنه، إن هذا السالم يتطلب أن يعطى اإلنسان الفلساخلارجي بدون قيود، 

، حتى نتمكن من االستفادة من العقول الفلسطينية املهاجرة، وأن يعود الالجئون يف 194طبقاً للقرار الدويل 
الشتات إىل فلسطين، للمساهمة يف بناء دولتهم، إن هذا السالم يتطلب أيضاً أن يتوفر لفلسطين حقها من األرض 

د الطبيعية، حتى يمكن أن تتوفر القواعد االقتصادية الالزمة إلقامة الدولة، وهو ما يتطلب إيقاف واملياه واملوار
مصادرة أراضينا، وإنهاء االستيطان االستعماري على أراضينا، وخاصة يف مدينة القدس الشريف، وحول مدينة 

السالم يتطلب أن نكون قادرين على بيت حلم، وإعطاءنا حقوقنا املشروعة يف مصادر املياه، وأخيراً، فإن هذا 
حتقيق الرخاء االقتصادي لإلنسان الفلسطيني، وأن نكون قادرين دائماً على املنافسة اقتصادياً يف عامل اليوم، 

واالنفتاح على العامل بحرية كاملة، وهو ما يتطلب السيطرة الفلسطينية الكاملة، على منافذ االتصال مع العامل 
اً وجواً، وإقامة السالم، سالم الشجعان، العادل والدائم والشامل، وليعيش شعبنا حراً مستقالً اخلارجي، بحراً وبر

  .على أرضه احلرة املستقلة
سواء منها الذي يتعلق بالوضع االنتقايل،  ،إن حتقيق هذا السالم يتطلب دفعة قوية للمفاوضات القائمة 

ات ببطء بالغ، ويمر تنفيذ ما تم االتفاق عليه يف عنق زجاجة أو تلك اخملتصة بالوضع الدائم، تتقدم هذه املفاوض
ى رؤية ـمن حماوالت التعطيل واملماطلة األحادية، والتطبيق يف احلد األدنى، وبينما ينص االتفاق على الوصول إل

شباط القادم، حتى يمكن الوصول للحل الدائم يف / مشتركة للحل الدائم، سميت باتفاق اإلطار، قبل منتصف فبراير
، جند أنفسنا يف مواجهة هذا التعطيل الذي قد يضيع الفرصة التاريخية املفتوحة أمامنا 2000سبتمبر / أيلول

ديه، فلسطينيين، وإسرائيليين، وعرباً، وأوروبيين، وأميركيين، للوصول إىل احلل، وهو أمر يتطلب عملنا جميعاً لتفا
  .بل هي مسؤولية دول العامل أجمع، للتقدم نحو قرن السالم واحلرية والرفاهية

  السيد الرئيس،  
  السيدات والسادة احلضور  
من العمل،  إن هذا احللم الفلسطيني، الذي أحتدث عنه أمامكم، ال يقوم على فراغ، وإنما على قدر متواصل 

، إننا ]؟[ 425، و338، و242وخاصة منذ أن عادت القيادة الفلسطينية إىل أرض فلسطين، وطبقاً للقرارات الدولية 
                                                 

 " 31/1/2000، )غزة)" (نيةاإللكترو(وفا.  
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نواصل بإرادة وتصميم بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدعيم قواعد الديمقراطية وسيادة القانون، 
إعادة بناء االقتصاد الفلسطيني، الذي دمر أثناء االحتالل وحماية حقوق اإلنسان، ونتابع يف الوقت نفسه 

اإلسرائيلي، على أساس املبادرة اخلاصة، وتقديم كافة التسهيالت لتشجيع االستثمارات اخلارجية، وإعادة تعمير 
ء وبناء املناطق الصناعية، واالستثمار يف قطاعات التعليم والصحة، لبنا البنية التحتية واملرافق األساسية،

الطاقات البشرية الفلسطينية، كما أننا بدأنا منذ فترة القيام بعملية تطوير شاملة للمؤسسات الفلسطينية العامة، 
وبالذات األجهزة اإلدارية واملالية، وكانت باكورة هذا اجلهد، هي إقامة اجمللس األعلى للتنمية يف فلسطين، والذي 

لقد بدأت هذه السياسة يف . على أساس من الشفافية والوضوح التاميهدف إىل وضع أسس اإلدارة املالية السليمة 
يف الناجت القومي اإلجمايل، وبدأت  %4.5، نمواً يزيد عن 1999إعطاء ثمارها، وحقق االقتصاد الفلسطيني يف 

  .من الوظائف اجلديدة% 60البطالة يف التقلص، ونما االستثمار اخلاص، وحقق 
  [.......]  

  



 

 
 

  

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
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