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نحن جميعنا عىل ظهر نفس السفينة وحتى وصول تلك السفينة إىل مسارها يجب علينا التعاون 
من أجل ضامن إبحارها بأمان. 

وخالصة القول، أعتقد بأننا لسنا يف موقف من اإلرباك وعدم معرفة الخطوات التي يجب اتخاذها 
وإمنا يف حالة من األمل يف منح الجيل الناشئ الفرصة لتويل زمام أمور املستقبل يف أيديهم، وسيكون 

بإمكاننا القيام بذلك من خالل االعتامد عىل الرؤيا والواقعية يف آٍن واحد. 

املؤمتر مسؤولة عن تخطيط ودفع مشاريع  التي نظمت  اإلقليمي  التعاون  ويشار إىل أن وزارة 
أخرى  عربية  ودول  واألردن  الفلسطينية  والسلطة  إرسائيل  بني  اإلقليمي  التعاون  مجال  يف  حيوية 
والبيئية  االقتصادية واإلنسانية واالجتامعية  املشاريع  العرشات من  املثال هناك  وتركيا. وعىل سبيل 
نشاطات  املنطقة. وتشّكل  الفلسطينية ودول  السلطة  مع  النطاق  واسع  لتعاون  أساساً  تشكل  التي 
الهدوء  ترسيخ  يف  يساهم  الذي  األمني  للتعاون  أساساً  واالجتامعي  االقتصادي  املجالني  يف  الوزارة 

وتعزيز الشعور باألمان ملواطني إرسائيل ويف االستقرار يف املنطقة بأرسها. 

وثيقة رقم 230:

كلمة سالم فياض حول جاهزية السلطة إلقامة الدولة الفلسطينية230

6 أيلول/ سبتمب 2011

املجتمعية  “املسؤولية  املعنون  مؤمتركم  فعاليات  افتتاح  يف  أشارككم  أن  ويرشفني  يسعدين 
للجامعات الفلسطينية”، والذي يهدف يف املقام األول إىل إثارة االهتامم، وتسليط الضوء حول هذا 
الوطنية  واللجنة  املفتوحة  القدس  جامعة  إىل  بالتحية  أتوجه  أن  يل  واسمحوا  الهام.  التنموي  البعد 
للرتبية والثقافة والعلوم، ومؤسسات القطاعني الخاص واألهيل عىل تنظيم هذا املؤمتر، وعىل جهودهم 
القانون. واسمحوا يل  املؤسسات وحكم  بناء دولة  الفلسطيني، واإلسهام يف  املجتمع  بواقع  للنهوض 
الذي  الهام  الدور  الفلسطينية عىل  العليا  الجامعات واملعاهد  املناسبة كافة  أيضاً أن أحيي يف هذه 
تقوم به يف بناء وإعداد وتطوير الكفاءات الفلسطينية، وتأهيلها لالنخراط يف تقدم املجتمع وازدهاره. 

 قد عكس خطاب األخ الرئيس أبو مازن، يوم الجمعة املايض، أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة 
أبنائه،  وعذابات  ومعاناته  شعبنا  رواية  وأبرز  اإلنساين،  الضمري  يف  ومكانتها  الوطنية  قضيتنا  عدالة 
واستعداده الحقيقي، رغم كل ذلك وبسببه، للسالم العادل، األمر الذي يتطلب عملية سياسية جادة 
وذات مصداقية وقادرة عىل إنهاء االحتالل، وتحرير شعبنا من طغيانه وإرهاب مستوطنيه، ومتكينه 
وفقاً لقرارات الرشعية الدولية من تقرير مصريه ونيل حريته واستقالله، ليعيش عزيزاً كرياً عىل أرض 
وطنه يف دولة مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الرشيف عىل حدود عام 1967. كام أظهر 
اإلنسانية وتكريس قيم  الحضارة  أيضاً حرص شعبنا عىل استعادة مكانته يف صنع وحامية  الخطاب 
التاريخي الذي وقع عليه منذ أكث من ستة عقود، حيث  التعايش والتسامح بني البرش رغم الظلم 
تطلع شعبنا دوماً نحو املستقبل، مستقبل البناء واالزدهار، والرغبة الحقيقية يف ترسيخ السالم وأسس 

العدالة لكل شعوب العامل. 
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لقد أكد شعبنا التفافه حول قيادته ومرشوعه الوطني. كام أكد انخراطه الواسع يف ترسيخ دعائم 
دولته املستقلة بخروجه مبئات اآلالف يف بداية انطالق أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة، ويوم 
الجمعة املايض تأييداً لخطاب األخ الرئيس، ويوم أمس يف استقباله. وأبدى شعبنا ومبا ال يدع مجاالً 
الطابع  الدويل وحرصه عىل  القانون  لقواعد  التام  وانحيازه  الدولية  بالرشعية  الحاسم  للشك متسكه 
والعدالة  والحرية  الحق  عىل  القائم  للسالم  األكيد  وتطلعه  لالحتالل  ورفضه  مقاومته  يف  السلمي 
والقانون والرشعية الدولية، ومبا يعب أيضاً عن أمله يف وضع حد ملعاناته، وإرصاره عىل تحقيق أهدافه 
الوطنية املرشوعة يف العودة واالستقالل الوطني. كام وأرسل، من خالل ذلك كله، للعامل رسالة جلية 
بأن كفى للظلم واالزدواجية، وآن األوان لربيع بالدنا أن يزدهر، ولحق شعبنا يف الحرية والكرامة يف 

أن يتحقق. 

نعم، لقد حمل الخطاب صوت وإرادة شعب فلسطني وملحمة كفاحه الوطني، وإرصاره عىل بعث 
الجاهزية  التي نجح شعبنا يف استكامل  الفلسطينية وتجسيدها يف دولة فلسطني املستقلة  الوطنية 
إلقامتها بإقرار العامل، وأكد جدارته يف بناء وإدارة مؤسساتها القوية القادرة عىل رعاية وحامية مصالح 

أبنائها، واإلسهام يف تكريس األمن والعدل والسلم الدويل يف منطقتنا وعىل الصعيد الدويل. 

من  ومتكنت  الدولة،  إلقامة  جاهزيتها  الدولية،  للتقارير  ووفقاً  الوطنية،  سلطتكم  أكملت  لقد   
بناء مؤسسات قوية وكفوءة وقادرة عىل العمل كمؤسسات دولة، حيث أشار تقرير البنك الدويل بأن 
األوسط  الرشق  األخرى داخل منطقة  الدول  تتفوق عىل نظرياتها يف  الفلسطينية  العامة  املؤسسات 

وشامل إفريقيا وخارجها. 

إن هذا األمر يضع املجتمع الدويل أمام مسؤوليات استثنائية لوضع حد عاجل للعقبة الرئيسية 
املتمثلة  العقبة  وهي  أال  أرضها،  عىل  سيادته  بسط  من  شعبنا  ومتكني  دولتنا،  قيام  أمام  والوحيدة 

باالحتالل اإلرسائييل. 

إن هذه املسؤولية امللقاة عىل عاتق املجتمع الدويل ال تعفينا من رضورة االستمرار يف أداء مهامنا 
يف تطوير وتعميق جاهزيتنا، وتعزيز قدراتنا لتحقيق املزيد من االعتامد عىل الذات، ومبا يكننا اليوم، 
ونحن أحوج ما نكون لذلك. وبالفعل فقد متكنت السلطة الوطنية من قطع شوط هام من املزيد من 
القدرة الذاتية واملزيد من االعتامد عىل الذات، فجوهر برنامج السلطة الوطنية هو يف املقام األول 
عىل  املواطن  قدرة  تعزيز  األول  املقام  يف  ويستهدف  الوطني،  الصعيد  عىل  الذايت  للتمكني  برنامجاً 
الصمود والثبات والبناء عىل أرضه ليوم آخر ولليوم الذي يليه، ونحن بحاجة ماسة إىل حث الخطى 
باتجاه تحقيق املزيد من املنعة الذاتية والقدرة الذاتية التي تحصننا ومتكننا من الوصول يف مرشوعنا 
الوطني إىل نهايته الحتمية، واملتمثلة يف إنهاء االحتالل ومتكني شعبنا من تقرير مصريه ونيل حريته 
واستقالله وحقوقه كافة يف جميع املجاالت، فسلطتكم الوطنية قطعت شوطاً بعيداً يف هذا املجال 
وخصوصاً عىل مدى السنوات الثالثة األخرية. ولطاملا كان االعتامد عىل الذات هدفاً موجهاً وأساسياً 
للسياسة املالية واالقتصادية للسلطة الوطنية، وسنواصل توجهاتنا لتقليص االعتامد عىل املساعدات 
الخارجية، وتعزيز االعتامد عىل املوارد الذاتية يف تغطية النفقات الجارية. فالسلطة الوطنية، ويف إطار 
سياستها لتحقيق ذلك، متكنت من تقليص العجز يف موازنتها من 1.8 مليار دوالر يف العام 2008، أي 
من ما نسبته 27% من الناتج املحيل اإلجاميل، إىل حوايل مليار دوالر يف العام الحايل، والتي تعادل 
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11% من الناتج املحيل اإلجاميل، أي بانخفاض 16 نقطة مئوية ما بني عامي 2008–2011. وذلك عىل 
خلفية ما بذل من جهد يف كافة املجاالت من جانبي املوازنة “النفقات واإليرادات”، لتحقيق املزيد 
من املنعة والقدرة الذاتية يف االعتامد عىل الذات. وبالقياس إىل الناتج املحيل اإلجاميل يكون التحسن 
يف القدرة الذاتية الفلسطينية قد بلغ 60% خالل العامني 2008–2011، وهذا تقدم هام يجب علينا 

أن نبني عليه يف أرسع وقت ممكن. 

اإلقرار  هذا  لتحويل  العمل  من  املزيد  نواصل  أن  وعلينا  قد حسمت،  الجدارة  معركة  إن  نعم، 
الدويل بجاهزيتنا إلقامة الدولة، إىل إقرار بحقنا يف مامرسة السيادة عىل أرضنا، وما يتطلبه ذلك من 
ومتكني  أرضنا،  عن  االحتالل  إنهاء  لضامن  الدويل  املجتمع  من  ومتوازن  ملموس  ودور  فاعل  تدخل 
القدس  املستقلة عىل حدود عام 1967، وعاصمتها  تقرير مصريه، وإقامة دولة فلسطني  شعبنا من 

الرشيف. 

الفلسطيني،  التقدم يف املجتمع  إن مبادرتكم لعقد هذا املؤمتر تشكل مساهمة فاعلة إلحداث 
ومتكينه من تحقيق املزيد من القدرة عىل الصمود. فقد تصدرت املسؤولية املجتمعية جدول االهتامم 
العاملي، انطالقاً من أن الجميع، فرادى ومؤسسات، يتحملون املسؤولية تجاه قضايا املجتمع، سواء 
من خالل قيام الحكومة بتشجيع أفراد املجتمع ليك يساعدوا أنفسهم، أو من خالل ربط املسؤولية 
الذات، عىل  التطوعية واالعتامد عىل  الروح  تعزيز  األهيل ودوره يف  العمل  باملشاركة يف  املجتمعية 
اعتبار أن املسؤولية املجتمعية تتضمن توقعات من املجتمع بقيام املنظامت األهلية مببادرات طوعية. 

وتبني  وآليات  مبادئ  تطوير  عىل  نعمل  أن  علينا  أهدافها،  املجتمعية  املسؤولية  تحقق  وليك   
اسرتاتيجيات لتوفري قوة انطالقها وتطورها. ولعل أبرز مناحي املسؤولية املجتمعية تتمثل يف تعزيز 
املساءلة واملحاسبة والشفافية وتوفري الفرص املتساوية واإلدارة السليمة للموارد البرشية، إىل جانب 
توفري البيئة املهنية السليمة، األمر الذي يتطلب تقوية وتعزيز الرشاكة املتوازنة ما بني القطاع العام 
والخاص لخدمة النفع العام، ومبا يضمن أمن املجتمع واستقراره، وما يحققه ذلك من ترابط اجتامعي 
دولة  ارتكاز  نقطة  وهو  املختلفة،  ومؤسساته  املجتمع  بني  ما  الوثيق  التواصل  تجسري  يف  يسهم 
ثقافة ومامرسة  الرشاكة  إىل تحقيقها، وعىل نحو يجعل من هذه  ننشدها ونسعى  التي  املؤسسات 

لدى كافة املواطنني ويف حسهم بقضايا املجتمع املصريية. 

وما  والخاص،  العام  القطاعني  بني  والتكامل  الرشاكة  تحقيق  عىل  حريصة  الوطنية  السلطة  إن 
يتطلبه ذلك من تعزيز دور القطاع الخاص نحو مفهوم املسؤولية املجتمعية والتنمية املستدامة، مع 
األخذ بعني االعتبار أن املسؤولية املجتمعية يجب أال تقترص عىل إقامة املشاريع التنموية أو الخريية، 
لألجور  أدىن  حد  ووضع  العامة  السالمة  رشوط  وتوفري  والتأهيل  التدريب  عنارص  لتشمل  متتد  بل 

وحامية حقوق العاملني. 

وال بد من اإلشارة إىل أن مساهمة القطاع الخاص يف قضايا املجتمع ال تعني تخيل املؤسسات 
الحكومية عن مسؤولياتها، مبا يف ذلك دورها يف توفري البيئة الالزمة للنهوض بدور القطاع الخاص 
ملسؤولياته  الخاص  القطاع  مامرسة  إلمكانيات  تعزيز  من  ذلك  يوفره  وما  الشاملة،  التنمية  يف 
املجتمعية. كام ال يخفى عليكم ما تقدمه املؤسسات الحكومية وخاصة وزاريت الشؤون االجتامعية 
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والعمل من مساعدات ومبادرات جدية ملحاربة الفقر وتوفري االحتياجات األرسية بقدر املستطاع 
االجتامعي.  األمن  تحقيق  بغية 

فالحاجة  اسرتاتيجية.  خطة  وضع  رضورة  يتطلب  للمؤسسات  املجتمعية  املسؤولية  إدخال  إن 
تقتيض املزيد من تعميق الفهم لهذه املسؤولية، وما يتضمنه ذلك من مبادئ وخطط. ويف كل األحوال، 
ال ينبغي أن تنحرص املسؤولية املجتمعية يف حدودها الضيقة أو املوسمية، بل من الرضوري أن تتعدى 
هذا األمر وفق خطط ملموسة وقابلة للتطبيق يف إطار زمني محدد. ولعل ما متتلكه الجامعات من 
خبات وقدرات وبرامج، ما يسهل وينمي ويحقق هذا الهدف. وهنا فإنني أدعو الجامعات إىل تسخري 
العلمية والتطبيقية للمجتمع، وتلبية احتياجاته،  التنمية فيها لالحتياجات  جزء من برامجها ومراكز 
والعمل عىل املزيد من االهتامم بالعلوم التطبيقية والتعليم املهني، وتركيز الجهد البحثي عىل القضايا 

ذات الصلة املبارشة مبا نحتاجه للنهوض بأداء االقتصاد الوطني بقطاعاته املختلفة. 

املجتمعية  باملسؤولية  للنهوض  رئيسياً  الفلسطينية رشيكاً  الجامعات  تعتب  الوطنية  السلطة  إن 
من خالل التأثري املبارش يف ثقافة الطالب ووعيه، ال بل، ويف البيئة الجامعية بصورة عامة. وهي ترى 

اليوم أن من واجبنا جميعاً إعطاء هذا األمر االهتامم الذي يستحق. 

وقبل أن أختم حديثي، فإنني أتقدم بالشكر لجامعة القدس املفتوحة، واللجنة الوطنية للرتبية 
متمنياً  املؤمتر،  أعامل هذا  املشاركة يف  الجامعات  وكافة  الفلسطينية،  والجامعات  والعلوم  والثقافة 
أن يحقق أهدافه يف بلورة االستخالصات والتوصيات التي تساهم يف تعزيز صمود شعبنا واستنهاض 

طاقاته عىل طريق الحرية واالستقالل والتنمية االقتصادية واالجتامعية. 

وثيقة رقم 231:

رسالة من النائب العام الفلسطيني املستشار أحمد املغني لباراك أوباما 
حول االعرتاف بالدولة الفلسطينية231

6 أيلول/ سبتمب 2011

“بسم الله الرحمن الرحيم”

َها النَّاُس إنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكرٍ َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل لَِتَعارَُفوا إنَّ أَْكرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه  )َيأَيُّ
أَْتَقاُكْم إنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي( صدق الله العظيم

فخامة الرئيس باراك أوباما املحرتم،،، 

رئيس الواليات املتحدة األمريكية،،، 

تحية الحرية والدولة والبناء،، 

املوضوع: – استحقاق/ أَيلول/ الدولة الفلسطينية

بدايةً نود أن نقدم لكم َشغفنا الَدؤوب بالهموم واملسؤوليات امللقاة عىل كاهلكم بصفتكم رئيس 
ألكب وأعتى دولة بالعامل لنرصة املظلوم وإظهار الحق املكتوم كغصناً مروياً بدماء األطفال والشهداء 


