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  هنية، إسماعيل املكلف الوزراء رئيس إىل عباس حممود الفلسطيني الرئيس من رسالة
  احلكومة برنامج على رداً 

 

  .*23/3/2006 الله، رام
   

  :هنية إسماعيل األخ
 

  وبعد، حتية
 

 وبرنامج الرد أن األسف، وببالغ وجدنا، فقد اجلديدة، احلكومة بتشكيل تكليفكم كتاب على ردكم على باالطالع
  .التكليف كتاب يف وردت التي النقاط يلحظا مل قبلكم من املقترح احلكومة

 لنتائجها العامل احترام ضرورة على نصر والتي إجرائها يف شعبنا بنجاح نعتز التي االنتخابات، أن لكم أكدنا ولقد
 الركائز على انقالباً أو عن انقطاعاً تعني ال فيها، الديمقراطي خياره على شعبنا ملعاقبة حماولة أية ونرفض

 منظمة يف املتمثلة مرجعيتها وبرامج الفلسطينية، الوطنية للسلطة والسياسية القانونية وااللتزامات واملسؤوليات
  .والشتات الوطن يف الفلسطيني للشعب والوحيد الشرعي املمثل الفلسطينية التحرير

 يف احلكومة لنجاح األساسية املتطلبات على نركز أن على اجتماعاتنا، يف أو التكليف كتاب يف سواء حرصنا، ولقد
 صيانة على العمل يف احلكومة واجب على وشددنا. الفلسطيني لشعبنا العليا الوطنية املصالح عن الدفاع

 يف شعبنا وحقوق قضيتنا وتعزيز الفلسطينية، للقضية والدبلوماسية والقانونية السياسية واإلجنازات املكتسبات
 القمم قرارات عنها تعبر كما العربية أمتنا مواقف مع موقفنا تطابق وتأكيد الدولية، الشرعية قرارات منظومة
  .العربية
 يعرض موقف أي اتخاذ جتنب ضرورة على والدويل، اإلقليمي للواقع وقراءتنا رؤيتنا من انطالقاً  أيضاً، وشددنا

 بالتذرع اإلسرائيلية للحكومة ويسمح الدولية، الشرعية مع تناقض جمال يف الوطني نضالنا ويضع للعزلة، شعبنا
 الهادفة خمططاتها ومواصلة شعبنا، ضد وحصارها ممارساتها ولتصعيد واالتفاقات، االلتزامات من للتحلل به،

 ما بإقامة أحادية بصورة احلدود ورسم حلول فرض بمحاولة الثابتة، الوطنية حقوقنا وإنكار أرضنا البتالع
 أولوية وإدراك املعقد، وضعنا خصوصية إدراك ضرورة على أيضاً وشددنا املؤقتة، احلدود ذات لةبالدو يسمى
 الصمود سوى لنا خيار ال ألنه إرهاقه، وعدم احتياجاته وتوفير أرضه، على شعبنا صمود تعزيز متطلبات توفير
 حزيران من الرابع حدود على املستقلة الفلسطينية دولتنا وإقامة االحتالل دحر إىل وصوالً وطننا أرض فوق

 العامة اجلمعية لقرار استناداً عادالً حالً الالجئين قضية وحل الشرقية القدس بعاصمتها ،1967 عام] يونيو[
  .194 رقم املتحدة لألمم

 أيضاً  أعاق ما التكليف، كتاب يف ورد ما تبني لعدم الشديد أسفنا ورغم املعطيات، هذه كل أمام طويالً توقفنا لقد
 أن بل األساسي، القانون يف عليها املنصوص صالحياتنا نستخدم ال أن قررنا فقد وطني، ائتالف حكومة تشكيل

 تأخذوا ولكي الديمقراطية، العملية لروح احتراماً الثقة، لنيل التشريعي اجمللس على حكومتكم لعرض اجملال نتيح
  .املسؤولية حتمل يف كاملة فرصتكم

 الثقة، نيلها بعد األساسي للقانون وفقاً  بها املناطة املسؤوليات احلكومة تتحمل وعندما أُخرى مرة نطالبكم وهنا
  .التكليف كتاب بنود بتبني لبرناجمكم الالزم التصويب على تعملوا أن

 كما احلكومة، أداء كثب عن وسنراقب لعملكم، املمكن الدعم تقديم على مسؤولياتنا من انطالقاً  سنعمل أننا وثقوا
 يف عليها املنصوص الصالحيات ووفق الشعب، من لنا املمنوح التفويض وفق بمسؤوليتنا القيام سنواصل أننا

  .الفلسطيني للشعب العليا الوطنية املصالح حلماية يلزم وحينما حيثما تفويضنا وسنمارس األساسي، القانون
  .العظيم الفلسطيني لشعبنا واالزدهار واالستقالل يةاحلر فيه ملا جميعاً يوفقنا أن القدير العلي داعياً
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  .خطاكم اخلير طريق على وسدد الله وفقكم
  2006] مارس[ آذار 23: الله رام

  عباس حممود
  الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية اللجنة رئيس
  .الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس

   
  http://www.alquds.com/inside.php?opt=2&id=27586 :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  
 


