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  بيان للحكومة اإلسرائيلية بشأن احلكومة الفلسطينية اجلديدة
  ورفضها شروط اللجنة الرباعية

  ]مقتطفات[ .18/3/2007القدس، 
   
  

[.......]  
  :]برنامج احلكومة الفلسطينية اجلديدة وقرر ما يلي[وقد ناقش جملس الوزراء 

الرسمي املصادق عليه ال تقبل شروط اجملتمع بالنظر إىل أن احلكومة الفلسطينية اجلديدة حسب برناجمها ) أ(
الدويل أي االعتراف بحق دولة إسرائيل يف الوجود ونبذ اإلرهاب وتفكيك البنى التحتية اإلرهابية واحترام 
االتفاقات السابقة املبرمة مع إسرائيل بما فيها خريطة الطريق، فإن إسرائيل ال يمكنها التعامل مع هذه احلكومة 

  .ائهاأو أي من أعض
ستواصل إسرائيل التعامل مع رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس للمضي قدماً يف القضايا األمنية ) ب(

  .والقضايا املتعلقة بتحسين الظروف املعيشية للسكان الفلسطينيين
تفاقات إن برنامج احلكومة الفلسطينية الذي يتضمن استخدام اإلرهاب باعتباره حقاً مشروعاً وعدم قبول اال) ج(

السابقة مع إسرائيل إالّ بشرط تناغمها مع املصالح الفلسطينية وكذلك القيود التي فرضها رئيس السلطة 
الفلسطينية على نفسه بما يف ذلك طرح أي تسوية قد يتم التوصل إليها مع إسرائيل على اجمللس الوطني الفلسطيني 

على ) الفيتو(والتنظيمات اإلرهابية حق النقض " حماس"وعلى الشتات الفلسطيني، كل هذه األمور جمتمعة تمنح 
أي تسوية مستقبلية مع إسرائيل مما يقلص اإلمكانات املتاحة واملواضيع القابلة للتفاوض مع رئيس السلطة 

  .الفلسطينية
الفلسطينية بالوفاء بتعهداته اخلاصة بالعمل على إطالق سراح  إن إسرائيل ستواصل مطالبة رئيس السلطة) د(

اجلندي اخملطوف غلعاد شليط دون قيد أو شرط ووقف إطالق القذائف الصاروخية وتفكيك التنظيمات اإلرهابية 
يف أراضي السلطة الفلسطينية، كما أن إسرائيل مصرة على تطبيق استحقاقات املرحلة األوىل من خريطة الطريق 

  .ذافيرهابح
إن إسرائيل تتوقع من اجملتمع الدويل مواصلة انتهاج سياسته املعلنة خالل العام األخير والقاضية بعزل ) هـ(

  .احلكومة الفلسطينية إىل حين اعترافها بشروط الرباعية الدولية الثالثة اآلنفة الذكر
مع الفلسطينيين بناء على خريطة الطريق إن إسرائيل مل تغير من موقفها وال تزال تدعم فكرة حتقيق السالم ) و(

كما أن إسرائيل جاهزة لبدء االتصاالت مع أي حكومة فلسطينية مهما كانت . وباالستناد إىل حل الدولتين للشعبين
تشكيلتها ومناقشة أي قضية تطرح على بساط البحث معها على أن تلبي هذه احلكومة شروط اجملتمع الدويل 

  .املنوه بها
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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  
 


