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  الفلسطينية، احلكومة رئيس كلمة
  الفلسطيني التشريعي اجمللس أمام هنية، إسماعيل

 باحلكومة للثقة طلباً  الثاين

  
  ]مقتطفات.* [27/3/2006 غزة،

   
[.......]  
 ظل يف العاشرة احلكومة هي جديدة فلسطينية حكومة والدة ليشهد املوقر جملسكم] 27/3/2006[ اليوم ينعقد

 واخلنق واالعتقال االغتيال سياسات واستمرار واجلرحى، الشهداء أعداد وتزايد والعدوان، االحتالل تواصل
 املسجد حتت احلفريات واستمرار القدس وتهويد العنصري الفصل جدار وبناء األراضي، ومصادرة واحلصار
 من شعبنا وحرمان األغوار، ضم وخمططات املستوطنات توسيع وكذلك باقتحامه الدائم والتلويح املبارك األقصى
 توج أن إىل.. احلدودي املعبر يشبه ما إىل قلنديا حاجز بتحويل ذلك وكُرّس نفسها، الضفة داخل حتى التواصل
 إخوانهم من عدد مع الشوبكي وفؤاد سعدات أحمد املناضلين وخطف أريحا سجن باقتحام هذه اعتداءاته االحتالل
 الفعل بهذا متنكراً املقاطعة، ملبنى الشامل التدمير عن فضالً  واجلرحى الشهداء من عدداً خملفاً هناك، املعتقلين
  .اتفاقيات من توقيعه تم ما لكل اإلجرامي

 بهدف اجلديدة، احلكومة وجه يف ليقذفها التصعيدات هذه بكل يقوم إنما الغاصب االحتالل بأن يقين على إننا
 يتم لألسف املوقف وهذا". تعاقب أن بد وال االختيار، يف أخطأت إنك: "مفادها الفلسطيني للشعب رسالة إيصال

 يعاقب أالّ يجب العظيم الفلسطيني فالشعب.. السياسات هذه مثل مغبة من نحذر ونحن وبصره، العامل سمع حتت
 من وخمطئ نزاهتها، على وشهد العامل شاهدها حرة ديمقراطية انتخابات عبر قيادته اختيار يف حقه مارس ألنه
 شعبنا وصمود عزيمة من يوهن أو للخضوع حكومتنا يدفع سوف هذا االقتصادي الضغط بأن كذلك يظن

 عليه ومتوكلة تعاىل الله على معتمدة الكريمة، احلرة احلياة إىل شعبنا ستقود احلكومة هذه إن.. األبي الفلسطيني
  .﴾املُتَوَكِّلونَ فَلْيَتَوَكَّلِ  اللَّهِ وَعَلَى آذَيْتُمُونَا، مَا عَلَى لنَصْبرَنَّوَ سُبُلَنَا، هَدَانَا وَقَدْ  اللَّهِ عَلَى نَتَوَكَّلَ أالَّ لَنَا وَمَا﴿

[.......]  
 

  احملترم اجمللس رئيس األخ
  األفاضل التشريعي اجمللس أعضاء واألخوات اإلخوة
 برناجمها لتطبيق تنطلق كي الثقة، حكومتي تمنحوا أن آمالً  هذا ببرناجمي املوقر جملسكم إىل أتقدم أن يل يطيب
 واالزدهار األمن وحتقيق املغتصبة، حقوقه واستعادة العليا، الوطنية مصاحله لصون شعبنا به وعدت الذي

  .املنشود واإلصالح
 للسيد التحية بخالص أتوجه أن احلكومة برنامج يف الرئيسية احملاور عن احلديث يف الدخول قبل ويسعدين،

 التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة رئيس الفلسطينية، الوطنية السلطة رئيس) مازن أبو( عباس حممود الرئيس
 الديمقراطية أسس تعزيز ويف التشريعية االنتخابات إجراء يف البارز دوره باحترام له نسجل الذي الفلسطينية،
 االنتخابات رافقت التي األيام كانت ولقد وحمايتها، السياسية التعددية رعاية على حريصاً كان فقد. الفلسطينية

 أؤكد أن وأود. الفلسطيني للشعب احلضاري الوجه وعكس أجمع، العامل أدهش مما بامتياز فلسطينية األخيرة
 ثوابته وصيانة شعبنا مصالح خلدمة وترسيخها الرئيس السيد مع الدستورية للعالقة احترامنا على حرصنا

 مؤسسة بين املستمر والتنسيق والتعاون احلوار اللخ من واملواقف السياسات بمعاجلة ملتزمين املشروعة،
 االحترام قاعدة وعلى الفلسطينية، التحرير منظمة رأسها وعلى الوطنية، املؤسسات وسائر واحلكومة الرئاسة
  .املستويات من مستوى لكل والوظيفية الدستورية الصالحيات وحماية املتبادل

[.......]  
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  التشريعي اجمللس رئيس األخ
  اجمللس أعضاء واألخوات اإلخوة
 يستلزم املهمات بهذه االضطالع وإن. واخلارجي الداخلي الصعيد على احلكومة عاتق على تقع جسام مهمات هناك

  .املسيرة وتصويب النجاحات لتعزيز الواقع، وقراءة املاضية، املرحلة تشخيص
  :اآلتي يف يتمثل إنما حكومتنا تنتظر التي واملهام والقضايا التحديات أبرز من ولعل

  .واملقدرات واملقدسات واإلنسان األرض ضد البشعة وممارساته االحتالل: أوالً 
  .الفلسطينية الساحة داخل الفوضى وإنهاء األمن توفير: ثانياً 
  .الفلسطيني الشعب منها يعاين التي الصعبة االقتصادية األوضاع :ثالثاً 
  .واملايل اإلداري الفساد وحماربة اإلصالح :رابعاً 

 الشراكة حتقق ديمقراطية أسس على الفلسطينية املؤسسات وصياغة الداخلي، الفلسطيني البيت ترتيب :خامساً 
  .للجميع السياسية

  .واإلسالمي العربي العمق يف الفلسطينية القضية مكانة تعزيز :سادساً 
  .لشعبنا لعلياا املصالح يخدم بما والدويل اإلقليمي احمليط مع العالقة تطوير :سابعاً 

 

  :يلي ما نؤكد فإننا سبق ما ضوء ويف
 العنصري، الفصل وجدار املستوطنات، وإزالة االحتالل، مواجهة يف نفسه عن الدفاع يف شعبنا حق حماية :أوالً 

 احللول ورفض القدس، وعاصمتها السيادة كاملة املستقلة الفلسطينية الدولة إقامة أجل من نضاله ومواصلة
 االرتباط فك كخطة ومصاحلنا حقوقنا من ينتقص مشروع وكل الواقع، األمر وسياسة املؤقتة واحلدود اجلزئية
 أننا كما. للحياة قابلة فلسطينية دولة قيام أمام الطريق تقطع وكانتونات معازل إىل وطننا حتويل إىل الهادفة

 قابل غير وجماعياً فردياً حقاً ذلك واعتبار والتعويض، العودة يف الفلسطينيين الالجئين بحق تمسكنا نؤكد
 من األرض على االحتالل إجراءات ومواجهة األسرى، حترير أجل من العمل وكذلك. عليه املساومة أو عنه للتنازل

 ضم حماوالت ومواجهة. تهويد عملية ألكبر تتعرض التي القدس عن والدفاع واجتياحات، واعتقاالت اغتياالت
 مستحقاتنا االحتالل احتجاز ورفض اجلماعية، العقوبات مواجهة على سنعمل كما. املستوطنات وتوسيع األغوار
  .املالية

 والسلطة الفلسطينية التحرير منظمة وقعتها التي االتفاقيات مع ستتعامل احلكومة فإن اإلطار، هذا ويف
 وبوزاراتها احلكومة أن كما. الثابتة وحقوقه شعبنا مصالح يخدم وبما عالية، وطنية بمسؤولية الفلسطينية

 كافة يف وذلك باالحتالل التماس ذات احلياة حركة وآليات شعبنا ومتطلبات مصالح تراعي سوف اخملتصة
 املتعلقة الدولية القرارات مع ستتعامل احلكومة أن كما. والعمالية والصحية والتجارية االقتصادية النواحي

 .الوطنية وثوابته شعبنا حقوق يحمي ماوب وطنية بمسؤولية الفلسطينية بالقضية
  

 والعاملين الدولية املؤسسات ومقرات السفارات وحماية وممتلكاتهم، أنفسهم يف للمواطنين األمن توفير إن :ثانياً 
 وبالقيم القانون، بسلطة وذلك وحزم، بحكمة وسنعاجلها للتأجيل، قابلة غير مهمة هي األجانب، وضيوفنا فيها

  [....]. العظيم شعبنا قوى كافة بين املسؤول وبالتعاون شعبنا، بها امتاز التي األخالقية
 [....]. دورها وتعزيز األمنية، األجهزة أداء تطوير على ستعمل احلكومة فإن اإلطار، هذا ويف

  
 بأننا الغالية الثقة أعطانا الذي ولشعبنا املوقر جمللسكم لتؤكد اإلصالح، استراتيجيا تتبنى التي حكومتي إن :ثالثاً 

 حقيقية إجنازات – تعاىل الله بإذن – احلكومة هذه عمل خالل من املواطن سيلمس حيث الثقة، لهذه أوفياء سنكون
 يف التشريعي اجمللس مع والتعاون الفاعلة الرقابة خالل من واملايل اإلداري اإلصالح دوائر يف األرض على

 .الفساد وحتارب اإلصالح تعزز التي القوانين إصدار
  

[.......]  
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 الديمقراطية بحماية تلتزم احلرة واالنتخابات الديمقراطي اخليار عبر جاءت التي احلكومة هذه إن :رابعاً 
 السليم اخليار باعتبارها السياسية، والتعددية الشراكة وترسيخ للسلطة السلمي والتداول عليها واحلفاظ الفلسطينية

  .ارهواستقر السياسي نظامنا سالمة لضمان
 العشائرية النعرات من والتخلص القانون، سيادة إقرار على العمل يتطلب والديمقراطية الشورى تعزيز أن ندرك إننا

  .والواجبات احلقوق يف املواطنين بين املساواة مبدأ وتكريس واجلهوية، والعائلية
 الفلسطيني اإلنسان حقوق يحمي بما وصيانتها املواطنين جلميع الدستورية احلقوق حماية على احلكومة وستعمل
  .وحريته
 لها وتضمن الكبيرة، وبتضحياتها بها تليق التي املكانة الفلسطينية املرأة تتبوأ أن على كذلك احلكومة وستعمل

  .الوطنية ومؤسساتنا وزاراتنا يف القرار صنع يف املشاركة
 السياسي، االنتماء أو املعتقد أساس على تفريق دون املواطنة مبدأ وترسيخ املواطن حقوق بحماية احلكومة وتتعهد

 سبيالً  ذلك إىل استطعنا ما الناس عن الظلم نرفع وسوف والوظيفي، السياسي اإلقصاء حماربة على معاً وسنعمل
 ).تظاملوا فال حمرماً، بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرمت إين.. عبادي يا(

[.......] 

  
 الشفافية مبدأ وتعزيز العامة، اخلزينة إىل الوطنية السلطة إيرادات كل وحتويل املايل النظام إصالح إن :خامساً 
 فلسطينية اقتصادية رؤية ضمن إليها وسنسعى للتأجيل، قابلة غير مهمة أيضاً ستكون الصرف أولويات وحتديد

  [....]. وخالق جيد بشكل أنفسنا لها نعدّ  وسوف متكاملة،
[.......]  

 وأدعوهم واإلسالمي والعربي الفلسطيني املال رأس أصحاب إىل بنداء أتوجه أن املنبر هذا على ومن يل واسمحوا
 مساعدة كل لهم سنوفر بأننا نعدهم ونحن اجملاالت، خمتلف يف االستثمار فرص الستكشاف وطننا إىل للقدوم
  [....]. الالزمة والتشريعات القوانين سن عبر االقتصادية، واحلماية واألمن االستثماري واملناخ ممكنة،

 لالستثمار الالزمة الضمانات بتوفير املتعلقة التفاصيل كافة لبحث عالية جاهزية على حكومتنا وستكون[....] 
 حتريك يف لتساهم الداخل إىل الفلسطينية الوطنية األموال تعود أن أوىل باب من إنه نقول هنا ونحن اخلارجي،

 استثمار على فلسطين يف العاملة واملصرفية املالية املؤسسات حث على حكومتنا وستعمل والتنمية، البناء عجلة
  [....]. فلسطين داخل واألموال الودائع

 إالّ  للثروة، األمثل واالستغالل الطاقات بتفجير املستدامة التنمية حتقيق إىل يسعى االقتصادي برناجمنا كان وإذا
 أحلقت قد املعابر إغالق واستمرار باالحتالل احملاصر بشعبنا احمليطة السياسية األوضاع بأن تدرك احلكومة إن

 األشقاء ومن الدويل اجملتمع من واملساندة العون إىل ماسة حاجة يف جعلنا مما األساسية، ببنيتنا كبيراً دماراً
 على األوروبي االحتاد دول فيها بما الدول كافة مع واحلوار االنفتاح إىل احلكومة وستسعى العامل، يف واألصدقاء

 املانحين لكل نؤكد ونحن املنكوب، الشعب لهذا كريمة حياة يوفر بما وسلطتنا لشعبنا املساعدات تقديم مواصلة
  :ضمانتين سنوفر أننا

 املشاريع على وستنفق لها، خصصت التي وجهتها إىل ستذهب وسلطتنا لشعبنا ستقدم التي األموال كل إن :األوىل
  .أُخرى جهة أي إىل تذهب ولن وتمويلها، تبنيها يتم التي واجملاالت

 عملية ملراقبة املتبرعة واجلهات املانحة الدول لكافة الالزمة واآلليات الضمانات كل ستوفر حكومتنا إن :والثانية
  .وبرامج ومشاريع خطط من اعتمد ما ووفق الصحيح، اإلطار يف أُنفقت أنها من والتأكد األموال هذه صرف
 األميركية اإلدارة عن وخصوصاً االنتخابات، عقب صدرت التي املتسرعة والقرارات التصريحات إن أقول أن وأريد
 املنطقة يف االستقرار بحال تخدم وال اإلطالق على لها مبرر ال الفلسطيني، الشعب عن املساعدات بوقف هددت التي
.[....]  

[.......]  
 له وكانت واالستقالل، احلرية يف حقه ودعم الفلسطيني، لشعبنا ملساعداتا من كثيراً قدم األوروبي االحتاد إن[....] 

 االحتاد مع ومتينة قوية بعالقة معنيون فإننا لذا..  االحتالل، لسياسات االنتقادات توجيه يف جادة مواقف
 املنطقة، يف الصراع بشأن املتبعة سياساته بعض يف النظر إعادة األوروبي االحتاد من نتوقع أننا غير األوروبي،
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 الفلسطينية األراضي من قواتها لسحب االحتالل سلطات على الضغط ممارسة يف أكبر دوراً منه نتوقع حيث
  .شعبنا بحق املتكررة العدوانية املمارسات ووقف احملتلة،

 من واإلنصاف العدل قيم إىل تنحاز أن الدولية الرباعية اللجنة وخصوصاً الدويل اجملتمع من تنتظر حكومتنا إن
 التلويح عن تتوقف وأن آخر، طرف حساب على طرف إىل تنحاز وأالّ املنطقة يف والعادل الشامل السالم حتقيق أجل

 روسيا موقف تثمن احلكومة فإن الصدد هذا ويف الديمقراطي، خياره بسبب الفلسطيني الشعب على عقوبات بفرض
 على ستكون حكومتنا وإن والوعيد، بالتهديد التلويح عن بدالً  احلوار سبيل اختارت التي الرباعية اللجنة يف كعضو

  .املنطقة يف الهدوء وإقرار الصراع حالة إلنهاء السبل كافة عن والبحث الدولية الرباعية اللجنة مع للحوار استعداد
 

  الرئيس األخ
  اجمللس أعضاء واألخوات اإلخوة
[.......]  
 حتقيق بغية األخيرة األسابيع خالل طويالً  جهداً وبذلنا وطني، ائتالف حكومة لتشكيل وطاقة جهد بكل سعينا[....] 

 البرملانية الكتل يف اإلخوة مع الطويلة حواراتنا خالل من وجدية وإخالص صدق بكل وعملنا النبيل، الهدف هذا
 امتد كما ،"فتح" حركة يف اإلخوة وخاصة اجلميع مشاركة تضمن مشتركة قواسم إىل الوصول لهدف والفصائل

 إخواننا مثل االنتخابات، يف يشاركوا مل والذين التشريعي، اجمللس يف املمثلة غير الفصائل إىل واحلوار التشاور
 البرنامج على كثيرة وتعديالت متعددة صياغات قدمنا احلوارات هذه كل وخالل.. اإلسالمي اجلهاد حركة يف

 بأن نؤمن زلنا وما كنا ألننا احلوارات، تلك يف عالية ومرونة ماًتفه وأبدينا الوطني، االئتالف حلكومة السياسي
 الكتل يف إخواننا ولكن.. األفضل نحو واملضي والتطور النهوض يكمن توحدنا ويف ائتالفنا، يف هو جناحنا

 يف نوفق مل معاً كنا إذا: نقول لكننا اختيارهم، نحترم ونحن احلكومة، هذه يف املشاركة عدم فضلوا البرملانية
 العمل وسنواصل ذلك، من نيأس لن.. الوطنية الوحدة على احلفاظ يف ننجح أن فيجب وطني ائتالف حكومة تشكيل

 وستبقى الداخلية، جبهتنا وتصليب الفلسطيني، البيت وترتيب الصفوف، ورص الوطنية الوحدة تعزيز أجل من
 وأمتنا، لشعبنا العليا الوطنية املصلحة يحقق بما القضايا كافة حول والتشاور للحوار للجميع ممدودة أيدينا

  [....]. مفتوحاً احلكومة يف املشاركة باب وسيبقى
 لتنفيذ معاً العمل والفعاليات والقوى الفصائل تناشد احلكومة فإن الفلسطينية التحرير منظمة بخصوص أمّا

 شعبنا آلمال اجملسد اإلطار باعتبارها الفلسطينية التحرير منظمة على لنحافظ معاً  وسنعمل.. القاهرة تفاهمات
 عبر وإصالحه تطويره إىل ونسعى به، نعتز تراكمياً نضالياً عنواناً تشكل والتي حقوقه، لنقل املستمرة وتضحياته

 كل انضمام يضمن بما لذلك، الالزمة اإلجراءات تنفيذ يف اإلسراع ضرورة على هنا ونؤكد. واحلوار التشاور
 السياسية، الشراكة حتقق سليمة، ديمقراطية أسس على املنظمة بناء وإعادة الفاعلة، الفلسطينية والقوى الفصائل

 وحتمل مصاحلهم، وترعى تمثلهم واخلارج؛ الداخل يف الفلسطينيين كل بها يستظل التي الكبيرة املظلة باعتبارها
  .الوطنية حقوقهم وحتمي وقضاياهم، مشاكلهم وتعالج همومهم،

 بالربط الوطن شطري بين الربط على واإلصرار الفلسطينية، اجلغرافية الوحدة على التأكيد من هنا بد ال كما
 وتفعيل واخلارج، الداخل بين الربط عن فضالً  والقطاع، الضفة بين والثقايف واالجتماعي واالقتصادي السياسي

 يف لشعبنا العودة حق ولصيانة الترابط، هذا لضمان الفلسطينية، التحرير منظمة رأسها وعلى الوطنية املؤسسات
  .الشتات
[.......]  

 

  الرئيس األخ
  اجمللس أعضاء واألخوات اإلخوة

  الكرام الضيوف
 القومي عمقنا هو فهذا واإلسالمي، العربي حميطنا مع والتشاور العالقة تعميق على ستحرص حكومتنا إن

 هي قضيته وألن واإلسالمية، العربية أمته من يتجزأ ال جزء هو الفلسطيني شعبنا أن حيث.. واالستراتيجي
 العرب ومستقبل حياة بل فحسب، الفلسطيني الشعب ومستقبل حياة تمس ال بهذا وهي وإسالمية، عربية مسؤولية

  .جميعاً واملسلمين
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[.......]  
 العربية الدول مع مؤخراً أجريناها التي الكثيرة االتصاالت خالل من تلقيناها التي اإلشارات إىل هنا أشير أن وأود

 املرحلة يف وحيداً يكون لن الفلسطيني الشعب بأن االطمئنان على وتبعث طيبة نتائج حملت والتي واإلسالمية
 الزعماء من الكثير تعهد وقد ومعنوي، ومايل سياسي دعم على سيحصل وإنما منبتّاً أو مقطوعاً  يكون ولن القادمة
 للحكومة سواء املايل والدعم املساعدة بتقديم واإلسالمي العربي العامل يف االقتصادية والفعاليات والنخب والقادة

  .احلكومية غير اخليرية واملؤسسات الفلسطيني للشعب أو ومشاريعها ومؤسساتها الفلسطينية
.[.......]▄  

   
  http://www.wafa.pna.net :املصدر(*) 

  
   
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


