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  وثائق تأليف 

  احلكومة الفلسطينية اجلديدة
  

  ياسر عرفات أمام اجمللس التشريعي الفلسطيني لرئيس كلمة ل
  يف جلسة نيل الثقة باحلكومة

  ]مقتطفات[ .29/4/2003، رام الله
  
  

  [.......]  
فلسطيني، وبالرغم من ذلك فإننا معاً جنتمع هنا اآلن أيها األخوات واإلخوة أعضاء اجمللس التشريعي ال  

ومعكم ضيوفكم الكرام، ملتابعة عملنا بكل قوة وعزيمة وإصرار ويف مقدمتها هنا اآلن مناقشة برنامج احلكومة 
الفلسطينية اجلديدة بكل احلرص واملسؤولية الوطنية العالية التي تتحلون بها جميعاً خاصة يف هذا الظرف الدقيق 

تالل واالستيطان اإلسرائيلي والصمود يف وجه هذا التصعيد الذي يمر به نضالنا الوطني من أجل إنهاء االح
العسكري اإلجرامي اإلسرائيلي ضد جماهيرنا ومقدساتنا وأرضنا املباركة، ومن أجل حتقيق هدف شعبنا يف 

  .احلرية واالستقالل وإقامة دولة فلسطين املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، شاء من شاء وأبى من أبى
  لس التشريعي، األخ رئيس اجمل  

  األخوات واإلخوة األعضاء، 
إن شعبنا الفلسطيني يتطلع إليكم اليوم وكله ثقة وأمل بأن جملسنا التشريعي املنتخب واحلكومة 
الفلسطينية اجلديدة سيؤكدان للعامل كله بأن السالم العادل واحلقيقي هو خيار شعبنا وطريقه إىل احلرية 

فلسطيني إنما قدم ويقدم التضحيات اجلسام من أجل السالم احلقيقي واألمن واالستقالل الوطني، وأن شعبنا ال
احلقيقي وإلقامة سالم الشجعان الذي وقعناه مع شريكنا الراحل يتسحاق رابين الذي اغتالته هذه العناصر 

ا القدس املتطرفة يف إسرائيل وإلقامة هذا السالم يف املنطقة وإلقامة دولتنا الفلسطينية املستقلة وعاصمته
  .الشريف

  [.......]  
يف وجه هذه اآللة ذا الشعب العظيم، شعب اجلبارين، إن وحدتنا الوطنية هي مصدر قوة وصمود ه  

العسكرية اإلسرائيلية املدمرة، يف مواجهة اإلعصار الذي تواجهه أمتنا العربية يف هذا الوقت، وال بد للحكومة 
ب لتعزيز وحدتنا الوطنية على الصعيدين الشعبي والرسمي وهنا أدعو الفلسطينية اجلديدة من العمل اجلاد والدؤو

احلكومة اجلديدة إىل استئناف احلوار الوطني يف الداخل واخلارج مع كافة القوى السياسية دون استثناء والعمل 
الطيبة بين  الفوري على إحياء احلوار الوطني يف القاهرة وداخل الوطن على أساس هذه املبادرة املصرية واإلرادة

قوى شعبنا وإيمانهم باحلوار الوطني الفلسطيني، وهنا اسمحوا يل أن أحيي الرئيس املبارك حسني مبارك وشعب 
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مصر أرض الكنانة وحكومة مصر العزيزة على اجلهود الصادقة واخمللصة والتي بذلها الرئيس مبارك واإلخوة 
  [....].إلسالمية وعدم االنحياز القادة العرب واألصدقاء يف العامل أجمع ويف الدول ا

وإنني هنا وأمام جملسنا التشريعي املنتخب أدعو شعبنا بكافة قواه وفصائله املناضلة إىل التمسك   
الكامل واملطلق بالوحدة الوطنية وبالثوابت الوطنية وبأهداف شعبنا يف إنهاء االحتالل واالستيطان وقيام دولة 

وكذلك اإلفراج عن  194الشريف وحل قضية الالجئين وفق القرار الدويل فلسطين املستقلة وعاصمتها القدس 
ومن أجل حتقيق هذه األهداف الوطنية التي جسدها وأقرها جملسنا  .جميع أبطالنا أسرانا ومعتقلينا األبطال

املستقلة،  الوطني الفلسطيني يف اجلزائر الشقيقة ويف غزة، يف دورة االستقالل الوطني وإعالن الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريف، فال بد من احملافظة على سالمة السفينة واملسيرة الفلسطينية وسط هذه األجواء 
واألعاصير التي تعصف بالشرق األوسط كله، وهذا يتطلب االلتزام ببرنامج العمل الوطني بأهدافه ووسائله، 

إين أدعو اجلميع إىل إبداء املزيد من احلرص على قضية بجانب حماية كل املدنيين الفلسطينيين واإلسرائيليين، و
شعبنا وصورته وسمعته أمام الرأي العام الدويل واألسرة الدولية التي تعمل اليوم ملساعدة شعبنا للتخلص من 

  .االحتالل واالستيطان وكل ما يرتكب ضد أطفالنا وشعبنا
ويجب أن يكون معلوماً للعامل أن االحتالل واالستيطان وإرهاب الدولة واالغتياالت والقمع الوحشي   

  .والعقاب اجلماعي هي مصدر كل الشرور يف الشرق األوسط ومصدر اخلطر الذي يهدد أمن املنطقة
هاء االحتالل وهنا فإنني أدعو باسم الشعب الفلسطيني كل األحرار والشرفاء يف العامل للعمل على إن  

ي العصف وهذه احلرب الرهيبة التللعراق الشقيق ولتمكين الشعب العراقي الشقيق، أرض الرافدين، الذي واجه هذا 
  .كل دول املنطقة وشعوبها كما أدعو إىل صيانة وحماية سيادة العراق وأمنه ووحدة ترابه الوطني اتواجهه

  األخ رئيس اجمللس التشريعي،   
  األعضاء والضيوف الكرام، األخوات واإلخوة  
ويف اخلتام أتوجه إىل األسرة الدولية وإىل جملس األمن الدويل وإىل اللجنة الرباعية وإىل الواليات   

املتحدة األميركية وإىل الرئيس بوش شخصياً وقادة االحتاد األوروبي والروسي والصين والهند واليابان والدول 
لقد حان الوقت إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرضنا الفلسطينية : ية وأقولالعربية الشقيقة وكافة األسرة الدول

، وتطبيق قرارات الشرعية 67] يونيو[والعربية وانسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي إىل خط الرابع من حزيران 
نية على خريطة وغيرها من القرارات الدولية، ولقد وافقت القيادة الفلسطي 1397، 194، 425، 338، 242الدولية 

احلل الدويل، رغم وجود مالحظات كبيرة عليها من جانبنا ومل نضع شروطاً كإسرائيل،  الطريق باعتبارها تمثل
  .لكننا نحرص على الشرعية الدولية ونقبل بقراراتها

ويف هذا اجملال فإن شعبنا الفلسطيني يدعو إىل دور عملي وفعلي لألسرة الدولية وجملس األمن لرفع   
صار واإلغالق واحلواجز ووقف السرطان االستيطاين، وإرسال قوات دولية ومراقبين دوليين على وجه السرعة، احل

فشعبنا يريد السالم احلقيقي وليس جتميل االحتالل بسالم زائف، بإزالة هذا احلاجز أو هذه البؤرة االستيطانية، 
أيلول  28 اك، وإن انسحاب القوات اإلسرائيلية إىل خطوبعض هذه احلواجز هنا أو هناك، أو إزالة كرافان هنا أو هن

فوراً، وتسلم قوات األمن الفلسطيني ملهامها هو اخلطوة األوىل إلجناح خريطة الطريق  2000] سبتمبر[
ومفاوضات السالم بيننا وبين اإلسرائيليين، إن شعبنا وأجهزتنا األمنية على أتم استعداد للقيام بمهامها األمنية 

عليها يف االتفاقات األمنية بيننا وبين إسرائيل، يف حال انسحاب القوات اإلسرائيلية إىل مواقعها  املنصوص
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السابقة، واستئناف عمل مكاتب االرتباط والتنسيق األمني وفق ما نصت عليه االتفاقات بين اجلانبين وتفاهمات 
  .بها دولياً جورج تينيت وتقرير ميتشل وغيرها من االتفاقات الدولية التي اعترف

  األخ رئيس اجمللس التشريعي،   
  األخوات واإلخوة األعضاء،  
إننا نمر يف مرحلة دقيقة وحساسة وخطيرة تواجه املنطقة كلها وأمتنا العربية جميعها، وهذا يتطلب من   

وابتنا جملسكم التشريعي إقرار برنامج احلكومة اجلديدة، والذي سيقدمه أخي أبو مازن، بعد مناقشته يف ضوء ث
وأهدافنا الوطنية ومنح احلكومة ثقة جملسكم وفق األعراف واألصول الديمقراطية املتبعة لدينا ولدى برملانات 
الدول الديمقراطية يف العامل، إن املرحلة صعبة والوضع دقيق وخطير كذلك، وإين أدعوكم ملنح الثقة للحكومة 

وحماسبتها كحكومة ووزراء كل يف جمال اختصاصه كما  اجلديدة برئاسة أخي ورفيق دربي أبو مازن ومراقبتها
تعودنا بما يعزز الديمقراطية الفلسطينية والتالحم والشفافية وسيادة القانون واستقالل القضاء واحلفاظ على 
وحدتنا الوطنية وحتقيق هدف شعبنا يف االستقالل واحلرية وإقامة دولة فلسطين املستقلة وعاصمتها القدس 

  .ن حماة هذه األرض املباركة التي أرسل الله العلي القدير سيدنا إبراهيم إليهاالشريف، ونح
  [.......] 

 
  



 

 
 

  

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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