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  كلمة للرئيس ياسر عرفات يف أول جلسة للحكومة 
  الفلسطينية اجلديدة يعرض فيها أهداف اإلصالح

  ]مقتطفات[ .13/6/2002، رام الله
  
  

[.......]  
  :وإننا مطالبون كحكومة، بعد التعديل الذي أجريناه، بثالث مهام رئيسية[....] 
ة هيكلة الوزارات واملؤسسات، لكي نكون أكثر يجب أن نضع سريعاً وننفذ اخلطط الكفيلة بإعاد أوالً ـ

ام وضروري جداً، لكي نعزز فوائد اإلداري ه إن اإلصالح. كفاءة وأكثر فعالية وأكثر قدرة على إجناز مهامنا
ونحن مشهورون كشعب فلسطيني، منذ القدم، بهذه الشفافية وهذه الروعة، وهذه الصالبة وهذا . املسائلة والشفافية

  .م، الشفافية يف عملنانع.. اإليمان
تقع علينا مهمة كبيرة، هي إعادة اإلعمار والبناء إلزالة آثار العدوان اإلسرائيلي املتصاعد  ثانياً ـ

واملستمر، والذي وجّه ضربات تدميرية متعمدة إىل البنية التحتية لشعبنا، التي قضينا سنوات وسنوات يف 
منذ عهد الرومان القديم،  يتون، األشجار الرومانية كما نقول، أيتشييدها، بما فيها مزارعنا، وخاصة أشجار الز

وكذلك إىل نابلس، التي كان يعيش بجوارها سيدنا يوسف عيه السالم، هو وأبوه .. األشجار التي قطعوها هذه
شاء الله سنكون بمستوى وإن !. وهم من يصفون أنفسهم باحترام تاريخهم.. وإخوانه، قبل ذهابهم إىل مصر

  .املسؤولية التي حمّلنا إياها شعبنا املناضل اجملاهد
ونحن يف هذا اجملال نتطلع إىل دعم أشقائنا العرب، وأصدقائنا يف العامل أجمع، ويف خمتلف الدول 

فلسطيني والقارات، لتقديم املساعدة يف جمال اإلغاثة، ويف جمال إعادة البناء واإلعمار، لبناء هذا احللم ال
والعربي، حلم األحرار والشرفاء يف العامل أجمع، والدفاع عن أرضنا، أرض الرباط، وعن مقدساتنا املسيحية 

  .وإنا لها.. واإلسالمية
وأمامنا، أيضاً، مهمة بالغة األهمية، هي اإلعداد لعقد االنتخابات ـ وأوالً احمللية كما اتفقنا ـ يف  ثالثاً ـ

، أو ]يناير[وكذلك اإلعداد إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية يف شهر كانون الثاين  ..أسرع وقت إن شاء الله
وإن شاء الله سأصدر مرسوماً، خالل األيام القليلة القادمة، لتحديد املوعد . ، حسب ظروفنا]ديسمبر[كانون األول 

  .الرسمي لهذه االنتخابات
[.......]  

  

                                                 
 " 13/6/2002، )غزة)" (اإللكترونية(وفا.  

 



 

 
 

  

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
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