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(، AHLCكلمة رئيس احلكومة الفلسطينية، حممد اشتية، خالل اجتماع الدول املانحة )
نتطلع إىل استئناف عملية سالم حقيقية حتت مظلة متعددة األطراف ومن يقول فيها "

خالل مؤتمر دويل قائم على القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، إلنهاء 
 "واضح، حتى الوصول إىل حل لقضايا الوضع النهائياالحتالل يف إطار زمني 

23/2/2021 
 

 

مليون دوالر لتقديم قروض  800نعمل مع شركائنا لتأمين حزمة دعم تصل إىل  -
 للشركات املتأثرة بكورونا

مليون دوالر حلماية سبل عيش األسرة وحتفيز  50بنحو  برناجما   احلكومة ستطلق قريبا   -
 االنتعاش االقتصادي

نطلب الدعم ليس كمساعدة للحفاظ على الوضع الراهن بل ملستقبل ديمقراطي ومزدهر  -
 جلميع الفلسطينيين

 
قال رئيس الوزراء حممد اشتية "كان العام املاضي وقت حتد غير مسبوق جملتمعنا العاملي 

واجهت فلسطين أزمة ثالثية صحية واقتصادية وسياسية، وعملنا مع  2020وأمتنا، ويف عام 
كائنا حلماية حياة وتأمين سبل عيش شعبنا من هذه األزمة الثالثية من خالل االستثمار املوجه شر

مليون دوالر من استجابة  310يف اخلدمات الصحية واحلماية االجتماعية، وتم توفير أكثر من 
مليون دوالر نفذت من خالل حكومة  52ملواجهة كورونا من قبل شركاء دوليين ووطنيين، مع 

 ".ينفلسط
اليوم الثالثاء، عبر تقنية الفيديو، (، AHLC) جاء ذلك خالل كلمته يف اجتماع الدول املانحة

بحضور وزيرة خارجية النرويج اينه اريكسن رئيسة االجتماع، واملمثل األعلى لالحتاد األوروبي 
واألمم جوزيب بوريل، ووزير املالية شكري بشارة، وعدد من وزراء اخلارجية وكبار املسؤولين 

 .املتحدة وممثلو املنظمات الدولية
وأضاف رئيس الوزراء: "أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناننا للنرويج لرئاسة 
وتنظيم هذا االجتماع االفتراضي ولالحتاد األوروبي على االستضافة املشتركة، وخالص تقديري 

و يف هذا املنتدى، على دعمكم املستمر للبنك الدويل واألمم املتحدة ومكتب الرباعية، ولكل عض
، وأتطلع إىل العمل مع AHLC ألجندة بناء دولتنا، كما أود أن أرحب باملمثل األميركي اجلديد يف

 ".اإلدارة األميركية اجلديدة يف عهد الرئيس بايدن

                                                            
 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفااملصدر : 

https://wafa.ps/Pages/Details/18309 

https://wafa.ps/Pages/Details/18309
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شديد الصعوبة والتعقيد يف فلسطين، على  وتابع: "خالل اجتماعنا األخير، واجهنا وضعا 
عيد السياسي، تفاقمت خطط الضم اإلسرائيلية، املدعومة آنذاك من قبل إدارة ترمب، وغياب الص

وجهات النظر السياسية، إىل جانب األزمة االقتصادية بسبب جائحة كورونا، لقد تغلبنا على تلك 
التحديات ونشكر اجملتمع الدويل على مواقفه احلازمة يف احلفاظ على القانون الدويل، ولتجديد 

 ".التزامها باحلقوق الفلسطينية والسالم على أساس حل الدولتين
ورحب رئيس الوزراء باإلجراءات التي أعلنتها اإلدارة األميركية اجلديدة، لعكس قرارات 
الرئيس السابق ترمب، كدعم حل الدولتين، ورفض اإلجراءات األحادية أو املستوطنات أو الضم، 

ألميركية يف القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب تمثيلي ملنظمة إىل إعادة فتح القنصلية ا داعيا 
 .التحرير الفلسطينية يف واشنطن، واستئناف تمويل األونروا واحلكومة الفلسطينية

كما رحب اشتية باجتماع اللجنة الرباعية األخير وبجميع اجلهود التي تقودها جمموعة 
عن شكره لكل من ساهم يف املصاحلة  ثقة، معربا "ميونخ" )فرنسا وأملانيا ومصر واألردن( لبناء ال

 .الفلسطينية والتي هي واجب وطني وشرط مسبق إلجراء االنتخابات املقبلة
وأضاف اشتية: "نتطلع إىل استئناف عملية سالم حقيقية حتت مظلة متعددة األطراف ومن 

لصلة، إلنهاء االحتالل يف خالل مؤتمر دويل قائم على القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة ذات ا
 ".إطار زمني واضح، حتى الوصول إىل حل لقضايا الوضع النهائي

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل لالتفاقيات املوقعة معها، والتي تشمل 
، 1999انسحاب اجليش اإلسرائيلي من املناطق "ج" و"ب" والذي كان من املقرر أن تنتهي يف عام 

عن أي عمل من شأنه تغيير قضايا الوضع النهائي، بما يعني عدم بناء املستوطنات،  واالمتناع
إضافة إىل حرية الوصول والتنقل بما يف ذلك املمر اآلمن بين غزة والضفة الغربية، وإعادة فتح 
مؤسسات القدس، والسماح بإجراء انتخابات حرة يف القدس الشرقية، واإلفراج عن املعتقلين 

 .، ووجود مكاتب اجلمارك الفلسطينية على جسر اللنبي2014حسب تفاهمات السياسيين 
ودعا اشتية اجملتمع الدويل اىل إعادة االنخراط بأسرع وقت ممكن لتحقيق سالم عادل 
وشامل على أساس مبدأ األرض مقابل السالم، وحل الدولتين وفق املعايير املتفق عليها دوليا  

السالم العربية، واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف جميع اإلجراءات واالتفاقيات املوقعة ومبادرة 
اإلسرائيلية غير القانونية يف فلسطين احملتلة، ولضمان حماسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون 

 .الدويل وحقوق شعبنا
يق الوحدة واملصاحلة "نسعى نحو حتق: وحول االنتخابات يف فلسطين، قال رئيس الوزراء

أبرز مظاهر هذا التضامن الوطني اجلديد هو االنتخابات العامة املقبلة، التي ، ولعل الفلسطينية
ستعزز املشاركة السياسية الفلسطينية لشعبنا عبر أرضنا على أمل أن تؤدي إىل حكومة وطنية 

 ".موحدة
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وأضاف اشتية: "سيكون أكثر من نصف شعبنا مؤهال  للتصويت ألول مرة، أنا فخور بأن 
بعد أسابيع فقط من اإلعالن عن مواعيد انتخابات اجمللس التشريعي والرئاسة وإعادة أعلن أنه 

 ".من أبناء شعبنا قد سجلوا أنفسهم للتصويت ٪93تشكيل اجمللس الوطني الفلسطيني، فإن 
وتابع: "حتتاج االنتخابات احلرة والنزيهة إىل أن تكون مدعومة باحلريات األساسية، حرية 

جراء االنتخابات وفق ا للمعايير الدولية. ولقد أكد الرئيس حممود عباس هذه التعبير، وحرية إ
احلريات األساسية من خالل مرسوم رئاسي لضمان عملية انتخابات حرة ونزيهة لشعبنا". 
مستدركا : "ندعو الشركاء الدوليين للعمل معنا حلماية احلقوق الديمقراطية جلميع الفلسطينيين يف 

 ".ما يف ذلك القدس الشرقية، وغزة، للمشاركة الكاملة يف هذه االنتخاباتالضفة الغربية، ب
وحول مواجهة جائحة "كورونا"، قال رئيس الوزراء: "أعطينا األولوية لتوفير الرعاية 

ألف شخص باملرض، ظل معدل  190الصحية واحلماية االجتماعية لشعبنا، ورغم إصابة أكثر من 
ألف أسرة،  126، وقمنا بتوسيع نطاق دعمنا االجتماعي ليشمل الوفيات لدينا منخفض ا نسبي ا

 ".ألف أسرة فقيرة جديدة إىل برنامج احلماية االجتماعية اخلاص بنا 30وأضفنا 
خالل  ٪11.5وأضاف اشتية: "كان للوباء تأثير اقتصادي خطير وانكمش االقتصاد بنسبة 

ء السلطة الوطنية الفلسطينية، ولقد اتخذنا ، وهو أحد أكبر االنكماشات السنوية منذ إنشا2020عام 
إجراءات صارمة للسيطرة على اإلنفاق وزيادة اإليرادات خلفض عجز امليزانية. لكن العواقب 

 ".االقتصادية لكورونا أضرت بإيراداتنا بشدة
وتابع: "كما تعلمون، فإن أكثر من ثالثة أرباع عائداتنا الضريبية ليست حتت سيطرتنا، 

ائيل يف التالعب بضريبة القيمة املضافة اخلاصة بنا واستخدامها البتزاز احلكومة، وتستمر إسر
ونطالب يف هذا السياق العمل معنا لبناء قدرتنا على زيادة اإليرادات اخلاصة بنا، ولضمان التحويل 

زمة حالتلقائي واملستقر إليرادات املقاصة." وأشار اشتية إىل أنه واستجابة لألزمة، قدمت احلكومة 
من اإلجراءات لتخفيف حدة الفقر، ودعم األعمال التجارية الصغيرة، وحماية الوظائف، حيث أنشأت 

مليون دوالر لتوفير الدعم الضروري للشركات  250احلكومة وسلطة النقد بالفعل صندوقا بقيمة 
 4اون مع الصغيرة واملتوسطة احلجم، لضمان استمرار عملها وحماية موظفيها خالل األزمة، بالتع

مليون يورو. من خالل هاتين  410بنوك استثمار أوروبية قمنا بتعبئة حزمة دعم إضافية بقيمة 
اآلليتين يمكن للشركات التي تقود اقتصادنا والوصول إىل القروض اخملصومة وضمانات 

 ".القروض
 جما  برنا وأردف رئيس الوزراء: "بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستطلق احلكومة قريبا 

مليون دوالر حلماية سبل عيش األسرة وحتفيز االنتعاش االقتصادي، وسنستثمر يف  50بنحو 
 ."برنامج قصير املدى خللق فرص عمل لألشغال العامة يف البلديات يف الضفة الغربية وقطاع غزة

بشدة  وحول اللقاحات، قال رئيس الوزراء: "برنامج التطعيم ضد كورونا ما يزال مقيدا 
لدينا جرعات حمدودة فقط،  بسبب الوصول غير املتكافئ إىل اإلمداد العاملي من اللقاحات، فحاليا 

والتي سيتم استخدامها لتطعيم العاملين الصحيين األساسيين لدينا يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 
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خص يم مليوين شوإن تأمين جرعات إضافية سيمكننا من حتقيق أهدافنا الوطنية املتمثلة يف تطع
ن لتمكي يف األشهر املقبلة، ويعد برنامج التطعيم الوطني املكتمل سريعا أيضا شرطا أساسيا 

 ".انتخابات ديمقراطية حرة وآمنة
، 2020وأضاف رئيس الوزراء: "أعلنت األونروا عن أكبر عجز مايل يف تاريخها يف عام 

حت حياته وسبل عيشه ممكنة من خالل وبدون دعم من شركائنا الدوليين، فإن شعبنا الذي أصب
األونروا، وإنني أحثكم على االستمرار يف دعم حقوق الالجئين لدينا من خالل دعم األونروا يف عملها 

 ".احليوي من أجل شعبنا يف خميمات الالجئين يف فلسطين واملنطقة
ساتنا وتابع اشتية: "نحن نعيد إطالق خطة التنمية الوطنية احملدثة التي حتدد سيا

وأولوياتنا الوطنية والتي تستند إىل جمموعة شاملة من استراتيجيات التنمية القطاعية 
واالقتصادية، واستغرق تطويرها عامين، وهي شراكة بين احلكومة واجملتمع املدين والقطاع 

 ".اخلاص والشركاء الدوليين
ة ستراتيجيات القطاعيواستطرد رئيس الوزراء: "توفر خطة التنمية الوطنية بما يف ذلك اال

واخلطط التشغيلية، رؤية واضحة لكيفية إعادة البناء بشكل أفضل، وإعادة البناء بشكل أكثر عدال ، 
وتوفر خارطة طريق لالستثمار ملساعدة الشعب الفلسطيني على الوقوف، ويضع خطة شاملة 

 ".لالنتعاش االقتصادي إلرساء أسس االزدهار يف املستقبل
ستدعم خطة التنمية بالعناقيد كل منطقة من مناطقنا لتطوير نقاط قوتها وأردف اشتية: "

احلالية، مثل السياحة يف بيت حلم أو اإلدارة العامة والتكنولوجيا يف رام الله، وعنقود البحر يف غزة 
والتجمعات الصناعية يف اخلليل ونابلس، باإلضافة إىل عنقود العاصمة يف القدس، وتم تنفيذ 

 ".2020زراعي يف قلقيلية بنجاح عام العنقود ال
وقال رئيس الوزراء: "سيساعد نموذجنا التنموي اجلديد على االستثمار وخلق فرص العمل 
لرفع مستوى تلك املناطق، وسيضمن نهجنا اجلديد تنمية اقتصادية أكثر تكافؤا، وستكون رؤيتنا 

فير ؤيتنا على االستثمار املستهدف لتوملستقبل أكثر ازدهارا هي مستقبل أكثر عدال ، ويعتمد حتقيق ر
البنية التحتية املادية والرقمية الالزمة لتزدهر الشركات واملهارات التي ستساعد شبابنا على 

 ".حتقيق إمكاناتهم
وأضاف: "البنية التحتية الالئقة شرط ضروري الزدهار األعمال، ونحن نستثمر يف البنية 

الصرف الصحي مع التركيز على غزة، بينما تستثمر دول أخرى التحتية خاصة الطاقة واملياه ومياه 
يف اجليل اخلامس، فإن غزة تقتصر على اجليل الثاين، لكن التزامنا بتلبية احتياجات اقتصادنا من 
الطاقة يقابله التزامنا بمستقبل مستدام لكوكبنا، لذلك سنستثمر يف التقنيات املتجددة، وخاصة 

 ".الطاقة الشمسية
ئيس الوزراء: "أصبحت التحديات فرص ا يف خضم الوباء، فأنشأنا بسرعة البيئة وتابع ر

املناسبة لتشجيع الطالب والعاملين على العمل من املنزل، ولقد بدأنا التعلم عن بعد وأدخلنا قنوات 
 تلفزيونية للتعليم، وسلط كورونا الضوء على أهمية املدفوعات الرقمية لذلك أعطينا األولوية إلطالق
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خدمة احملفظة اإللكترونية للمعامالت االقتصادية اجملانية، مع التركيز على أولئك الذين ليس لديهم 
وصول سهل إىل البنوك التقليدية، مثل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وأولئك الذين يعيشون يف 

 ".املناطق املهمشة
ترونية بسرعة، على سبيل نعمل على تنمية قدرات احلكومة اإللك وأردف اشتية: "نحن أيضا 

املثال، نقوم بتمكين املشتريات العامة اإللكترونية لزيادة كفاءة وشفافية عمليات املشتريات 
 ."احلكومية لدينا، وهو أمر بالغ األهمية يف وقت تنخفض فيه املوارد احلكومية وتزايد الطلب العام

رة سيادة القانون، ونعمل حاليا وقال رئيس الوزراء: "لقد عززت إصالحاتنا التشريعية األخي
على االنتهاء من العمل على ثالثة قوانين جديدة، وهي قانون االتصاالت وقانون املنافسة وقانون 
الشركات، وسيؤدي ذلك إىل تغيير مناخ االستثمار يف فلسطين من خالل تقديم إطار حديث وشفاف 

 ".لالستثمار التجاري
على التنمية يوفر عائد ا فوري ا جذاب ا ملستثمري القطاع واستدرك اشتية: "ليس كل اإلنفاق 

اخلاص، لذلك تم انشاء بنك ا للتنمية وهو بنك االستقالل، لالستثمار يف جماالت التنمية التي ال 
 ".تستثمر فيها البنوك التجارية حاليا 

مي اإلسال وأشار رئيس الوزراء إىل أن احلكومة تعمل أيضا مع بنك التنمية األوروبي، والبنك
مليون دوالر لتقديم قروض  800للتنمية، وسلطة النقد إلنشاء عدد من اآلليات وحزمة دعم تصل إىل 

للشركات املتأثرة بكورونا، وحتفيز االقتصاد من خالل تشجيع االستثمار احمللي والدويل." واستطرد 
ن. يف ذروة الوباء، اشتية: "ونحن نطور تعليمنا ملواجهة حتديات وفرص القرن احلادي والعشري

ألف معلم لتوفير التعليم عبر اإلنترنت، وسنقوم بتسخير  30حتركنا بسرعة لتدريب حوايل 
استثماراتنا يف البنية التحتية الرقمية لتوسيع التعليم عبر اإلنترنت". مضيفا: "تم إنشاء منصة 

تتاحها يف نابلس، وطنية جديدة للتعليم التقني واملهني لشبابنا وهي جامعة جديدة سيتم اف
وسيهدف هذا إىل سد الفجوة بين املهارات التي يمتلكها شبابنا اآلن وتلك التي سيحتاجون إليها 

مبرمج جديد حتى يكونوا جمهزين لالقتصاد  6200للقيام بوظائف املستقبل، ولدينا خطة لتدريب 
 ".الرقمي العاملي، وهذه ليست سوى البداية

كان دعم ميزانية املانحين أمر ا حيوي ا للحفاظ على اخلدمات  وقال رئيس الوزراء: "لطاملا
احليوية بسبب القيود املفروضة على قدرتنا على تطوير اإلمكانات االقتصادية الكاملة القتصادنا. 
لكن دعم ميزانية املانحين انخفض بمقدار الثلثين خالل عقد وانخفض بمقدار الربع مقارنة بالعام 

دعمكم ليس كمساعدة للحفاظ على الوضع الراهن، ولكن كتقدير ملساعدتنا املاضي وحده، وأطلب 
 ."على حتقيق إمكاناتنا وخلق مستقبل ديمقراطي موحد ومزدهر بشكل أفضل جلميع الفلسطينيين

واختتم كلمته: "أشكر احلاضرين يف االجتماع ممن وقفوا معنا يف وجه االنتهاكات 
ية عندما شُردت العائالت الفلسطينية يف حمصة من جراء الهدم اإلسرائيلية األخيرة يف الضفة الغرب

اإلسرائيلي ملنازلهم، للتعايف والتجديد يجب أن يتمتع شعبنا باحلماية، وأنا أتطلع إليكم شركائنا 
 ".الدوليين للمساعدة يف حماية شعبنا من هذه االنتهاكات للقانون الدويل



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


