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  كلمة للرئيس ياسر عرفات أمام اجمللس التشريعي 
  يف جلسة نيل احلكومة اجلديدة الثقة

  .29/10/2002رام الله، 
  
  

  [.......]  
هذه رؤيتنا للصراع والسالم وحلقوق شعبنا، وحتى يمكن لنا أن نخرج من هذا الصراع إىل آفاق املستقبل   

  :وهذه اخلطوط يمكن إيجازها فيما يلي. لبرنامج حكومتنا املشرق، إسمحوا يل أن أضع أمامكم اخلطوط العريضة
مواصلة الصمود الوطني والصالبة من أجل االستقالل واحلرية وإنهاء االحتالل باعتباره الهدف : أوالً   

الذي يؤطر وحدة الفلسطينيين ويشكل النظام السياسي جملموع فعالياتنا السياسية واملدنية، وصوالً إىل إقامة 
لفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة الالجئين، وذلك انطالقاً من تمسكنا باستراتيجيتنا السالم الشامل الدولة ا

  .والعادل، وعزمنا األكيد على تفعيل مسيرة السالم لتحقيق هذا الهدف
صمودنا الوطني والعمل على تخفيف املعاناة عن شعبنا الفلسطيني بما يف ذلك  العمل على تعزيز: ثانياً   

، وبذل اجلهود حلماية القدس ومقدساتها الناشئة عن هذا االحتالل هة املشكالت االجتماعية واالقتصاديةمواج
  .احلماية الدولية لشعبنا الفلسطيني والتصدي لالستيطان وحماية معتقلينا وأسرانا توطئة لتحريرهم، وتوفير

احلفاظ على الوحدة الوطنية يف إطار من تقاليدنا الديمقراطية ومكتسباتنا السياسية يف إطار  :ثالثاً   
السلطة الواحدة واحترام القانون، وبناء الديمقراطية من خالل االنتخابات التشريعية والرئاسية واحمللية يف ظل 

اصلة اإلصالحات الداخلية يف كافة احلقول رقابة دولية حتقق أكبر قدر من الشفافية والنزاهة واملصداقية لها ومو
وعلى رأسها األمن والقضاء والتعليم والصحة واالقتصاد والعمل لعمالنا ومزارعينا وإدارة املال العام، وإعادة 

والنهوض باملؤسسات الوطنية إعداداً للدولة  بناء ما دمره االحتالل وترميم البنية االقتصادية الفلسطينية
  .تقلة القادمة بعونه تعاىلاملسالفلسطينية 

تعزيز عالقاتنا العربية واإلسالمية واملسيحية والدولية والعمل على تطوير جبهة حتالفاتنا بما  :رابعاً   
  .يخدم حتقيق أهدافنا

  [.......]  
  

    
  

  

                                                 
 " 29/10/2002، )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

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