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تصريح صحايف ألمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد 
   ربه، يعلن فيه نيته مغادرة موقعه يف أول جلسة جمللس وطني فلسطيني منتخب

  14/3/2011رام الله، 

 

 

القيادة الفلسطينية "أكد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، أن 
، مشدداً على أن منظمة التحرير ستظل "حتاول جاهدة تنظيم انتخابات شاملة يف غضون ستة أشهر

  . املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني يف كافة أماكن تواجده
أنه سيغادر  - يف مواجهة فريدة على الشبكة اإللكترونية -ثيرين عندما أعلنوفاجأ عبد ربه الك

  ". يف أول جلسة جمللس وطني فلسطيني منتخب مقبل"موقعه 
  

عبد ربه، الذي كان يرد على أسئلة وجهت إليه عبر منتدى املؤسسات األهلية اإللكتروين، أشار إىل 
وقال رداً على سؤال آخر بشأن . بوصفه مستقالًأنه يوجد يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية تتألف من : "اجلهة التي يمثلها يف اللجنة التنفيذية
عضواً بمن فيهم رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، حيث يمثل عدد ال يتجاوز العشرة منهم  18

ير الفلسطينية، فيما الباقون هم من املستقلين من الفصائل املنضوية حتت مظلة منظمة التحر
  ". أبناء الشعب الفلسطيني

  
وكانت األسئلة وجهت عبر الشبكة اإللكترونية إىل عبد ربه خالل األسابيع القليلة املاضية، وتم، 

  . أمس، نشر ردود عبد ربه على قسم كبير منها، ووزعت على الشبكة
كذلك كانت إجابات عبد ربه عنها، فهو قال رداً على سؤال إن واتسمت األسئلة باجلرأة العالية، و

ضخ دماء جديدة بالشباب وتعاقب : "كان يرى أن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة أكثر شباباً
لذلك رأينا أن نعلن عن إجراء انتخابات تطال كافة مؤسساتنا . األجيال أساس قانون الطبيعة

جملس تشريعي وجملس وطني، بما يفسح اجملال أمام الفلسطينية من جمالس بلدية وحملية و
، وأعلن أن القيادة الفلسطينية تعمل جاهدة لتنظيم انتخابات "الشباب ألخذ دورهم وخدمة وطنهم
                                                            

  املصدر: http://www.palestine-pmc.com/arabic/inside1.asp?x=11819&cat=2&opt=1  
  .وقد جاءت تصريحات عبد ربه رداً على أسئلة منتدى املؤسسات األهلية اإللكتروين
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  . شاملة يف غضون ستة أشهر
  

منظمة : "وقال رداً على سؤال بشأن اخلطوات اجلديدة واحلقيقية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية
هي عنوان كل فلسطيني، وهي املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي يعترف به التحرير 

كل العامل، وينبغي علينا، نحن الفلسطينيين، احلفاظ عليها وتطوير دورها، وهذا ما عكفنا على 
. حتقيقه خالل السنوات املاضية بإعادة املنظمة إىل لعب دورها على املستويين احمللي والدويل

أليس غريباً أن تطالب جميع الشعوب من حولنا . النتخابات، فنحن ننظر إليها كاستحقاقأما ا
بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وحتاول القيادة الفلسطينية جاهدة تنظيم انتخابات شاملة يف 

نحن عندما نتحدث عن انتخابات نتحدث عن انتخابات ! وتواجَه بهذا اجلدل؟... غضون ستة أشهر
ة يتم تنظيمها يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتشارك فيها كل القوى حرة ونزيه

يجب أال يكون أحد "وشدد على أنه ". احلية يف الشارع الفلسطيني، بما فيها حركة حماس وغيرها
  ". اليوم ضد مبدأ إجراء االنتخابات

  
: ت يف مصر ومدى إمكانية حتقيقهاوقال رداً على سؤال ربط بين الدعوة إىل االنتخابات والتطورا

إن االنتخابات كانت مطلباً فلسطينياً، وهي أفضل وأسلم طريقة حضارية لتداول السلطة، لقد "
، ويجب أال يكون أحد اليوم ضد مبدأ 2006و 2005أجرينا انتخابات يف ظروف أكثر دقة عامي 

قة تهدف أساساً إىل ترسيخ نعم، هناك تغييرات جذرية يف دول عربية شقي. إجراء االنتخابات
ثقافة االنتخابات كسبيل ديمقراطية وحضارية لتداول السلطة، وال أرى سبباً للتشكيك يف النية 

  ". إلجراء انتخابات والعمل دائماً على خلق الظروف املناسبة التي جتعلها ممكنة التحقيق
  

ر فيه الفلسطينيون ممثليهم يف ويف هذا الصدد، أيضاً، قال رداً على سؤال عن املوعد الذي سيختا
نحن نسعى إىل أن يتحقق ذلك سريعاً من خالل تنظيم انتخابات : "منظمة التحرير الفلسطينية

تشارك فيها كل قطاعات شعبنا، ويتم جتديد كافة جمالسه وهيئاته، بما يف ذلك التابعة ملنظمة 
  ". التحرير الفلسطينية

  
   الشعب الفلسطيني أكبر من جمرد فصيلين

  
ويف رد على سؤال عن متى سوف تقتنعون بأن املنظمة هي الهوية الوطنية لكل الشعب الفلسطيني 

املنظمة هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب : "وليست كعكة تتقاسمها الفصائل؟ قال عبد ربه
 وعليه، فإننا لن نسمح بتقسيمهما وإدخال. الفلسطيني يف كافة أماكن وجوده يف الداخل واخلارج

حاول البعض جاهداً احلديث عن نسب تمثيلية داخل . مبدأ احملاصصة احلزبية الضيقة إليها
املنظمة وقال نحن لنا هذه النسبة ولكم الباقي، متناسياً أن الشعب الفلسطيني أكبر من جمرد 
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منظمة التحرير ممثل فيها الداخل واخلارج، الفصائل واملستقلون والكفاءات وغيرهم من . فصيلين
  ". كونات الشعب الفلسطينيم
  

وأكد عبد ربه أننا لن ندخر جهداً يف سبيل إنهاء االنقسام وإعادة اللحمة إىل جناحي الوطن بإجراء 
لطاملا حذرنا : "مصاحلة وانتخابات تعطي كل ذي حق حقه، وقال رداً على سؤال بشأن االنقسام

عامل، ولطاملا دعونا إىل وضع حد له من االنقسام وتبعاته على الشعب الفلسطيني وصورته أمام ال
وافقنا على الورقة املصرية على الرغم . بتغليب مصلحة فلسطين فوق كل املصالح احلزبية الضيقة

من أنها ال تعكس موقفنا الكامل، بل كانت جممل مواقف الفصائل املشاركة يف حوار القاهرة، 
الح احلركة على مصلحة الوطن ولألسف رفضت قيادة حماس التوقيع على الورقة، وقدمت مص

مع ذلك، وحرصاً منا على وحدة شعبنا ووحدة فلسطين يف الضفة . بإبقاء جرح االنقسام مفتوحاً
وغزة والقدس، لن ندخر جهداً يف سبيل إنهاء االنقسام وإعادة اللحمة إىل جناحي الوطن بإجراء 

  . مصاحلة وانتخابات تعطي كل ذي حق حقه
  

   نزيه الوسيط األميركي غير
  

وقاحة الطرف "وقال رداً على سؤال بشأن . ووصف عبد ربه الوسيط األميركي بأنه وسيط غير نزيه
مل ننخدع يوماً باملوقف األميركي، ونحن نعلم مدى قدرة إسرائيل على التأثير يف هذا : "األميركي

لكن، . االستيطان املوقف، وهذا ما أظهره الفيتو األميركي الذي جاء يف مواجهة إجماع العامل ضد
تقتضي الواقعية التي تفرضها علينا احلالة اإلقليمية أن نتعاطى مع الواليات املتحدة األميركية 

نحن نؤمن بحقنا يف دولة مستقلة وعاصمتها القدس، . كوسيط يف املفاوضات، نعلم أنه غير نزيه
ض، فلن تستطيع أية جهة ونؤمن أكثر بقدرة شعبنا على الصمود، وطاملا نحن باقون على هذه األر
نحن نعبر اآلن مرحلة . منعنا من مواصلة مسعانا لتحقيق حلم شعبنا باالستقالل وإقامة الدولة

  ". جديدة من تاريخ الشرق األوسط تغيرّت فيها قواعد اللعبة
  

   وثيقة جنيف ال تخرج على مواقف القيادة الفلسطينية
  

فقط أن تدخلنا يف دائرة مفرغة هدفها وشدد عبد ربه على رفض أي مفاوضات من شأنها 
وقال رداً على سؤال حول إذا كانت املفاوضات قد انتهت ومشاركته يف . استهالك الوقت

سقفنا ما أجمعت عليه القيادة الفلسطينية : "املفاوضات وسقفه سقف اتفاقية جنيف؟ قال عبد ربه
أما بخصوص . هذا هو موقفنا الرسمي. يف اجلزائر وما قررته لنا الشرعية الدولية 1988يف العام 

املفاوضات، فنحن مل نكن يوماً ضد املفاوضات ومل نرفضها، لكننا نرفض أي مفاوضات من 
لقد حددنا بوضوح ما نريد من . شأنها فقط أن تدخلنا يف دائرة مفزعة هدفها استهالك الوقت
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ستكون ) الدولة الفلسطينية إنهاء االحتالل وإقامة(املفاوضات، وأي مفاوضات تقودنا إىل الهدف 
نحن نرفض قطعاً ً أن نتفاوض على األرض يف الوقت الذي يلتهم فيه غول . موضع ترحيب

  ". االستيطان هذه األرض يف حماولة خللق وقائع جديدة على األرض
أما وثيقة جنيف، فهي ال تخرج عن مواقف : "وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير

راجعي الوثيقة واملواقف . لفلسطينية املعروفة واملعلنة جتاه قضايا الوضع النهائيالقيادة ا
  ". رجاءً

  
   تلفزيون فلسطين هو تلفزيون كل الفلسطينيين

  
وقال رداً على . وأكد عبد ربه أن تلفزيون فلسطين هو تلفزيون كل الفلسطينيين يف الداخل واخلارج

تلفزيون فلسطين هو تلفزيون : "ألحداث يف العامل العربيسؤال بشأن عدم تغطية تلفزيون فلسطين ا
كل الفلسطينيين يف الداخل واخلارج، بما يف ذلك يف مصر وسورية وليبيا وكل الدول العربية 

 –بصفته واجهة اإلعالم الفلسطيني  -وال يجوز هنا أن نتعامل مع تلفزيون فلسطين. وحول العامل
رات األحداث العربية ساعة بساعة، فلدية قنوات إخبارية من يريد متابعة تطو. كقناة إخبارية

نحن لسنا قناة إخبارية كبعض . معروفة لديها إمكانيات ومراسلون للتغطية الدائمة واملباشرة
القنوات املتخصصة باألخبار، وليس سراً أننا نستقي معظم أخبارنا التي نعرضها من مصادر 

الذي يمر بمرحلة حتديث وتطوير يمكن للجميع  -لسطينولكي ال نحمل تلفزيون ف. إخبارية ثالثة
أكثر مما يحتمل، أود القول إن هذا التلفزيون يأخذ بعين االعتبار مصالح الفلسطينيين  –مشاهدتها

حيثما وجدوا، ويسعى إىل االستجابة ملتطلباتهم واحتياجاتهم على اختالفها من أخبار وبرامج 
ويف رد على سؤال أخر، أشار عبد ربه ". ب واحدة على األخرىتثقيفية وترفيهية ورياضية دون تغلي

إىل أن تلفزيون فلسطين يمر حالياً بمرحلة تطوير شاملة تطال الشكل واملضمون، وهذا يتطلب 
يجب أال نكون . جهداً كبيراً وموارد ضخمة، ونحن نسعى ضمن إمكانياتنا إىل حتقيق أقصى املمكن

احلايل ويجب أن تكون تطلعاتنا دائماً إىل األفضل، وما أود  راضيين تماماً عن وضع التلفزيون
نعم، قمنا بإجراء تغييرات واسعة على التلفزيون، . تأكيده أن خطتنا للتلفزيون ترتكز إىل هذا الفهم

بما يف ذلك سياسة التلفزيون املتعلقة بالبرامج وتنوعها، إضافة إىل حتسين صورة الشاشة 
وحتديث التجهيزات واملقرات بما يمكّن العاملين من أداء مهمتهم يف  وتوفير املزيد من املوارد

  ". أجواء أفضل
  

أنا : "وعن إمكانية إفساح الطريق لدماء جديدة ووجهات نظر جديدة وخطاب جديد، قال عبد ربه
أؤمن بأنه ال يمكن حتقيق تطوير باجتاه الوصول إىل إعالم عصري وحديث يف فلسطين دون 

هو أشبه بقرية - نحن نعيش يف عامل منفتح . بداعات الشباب وروحهم اخلالقةاالستفادة من إ
سريع التغيير، ويومياً يستجد فيه الكثير من األدوات التقنية التي ال يجيد التعامل معها  -صغيرة
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سوى الشباب، حيث يستطيع كل شاب اليوم لديه جهاز كمبيوتر ووصلة إنترنت أن يطلق خطابه 
فعنا بدماء جديدة يف التلفزيون الفلسطيني من خالل طواقم العمل، ومن خالل لذلك د. اخلاص به

عضوية هيئات اإلشراف والهيئات االستشارية فيه، وسوف نواصل هذه السياسة ونوسعها 
  . مستقبالً

  
أيضاًاألب , عليك العديد من املآخذ يف النهج السياسي الذي تتبعه، وأنت"وردا على سؤال مفاده 

ال توجد لدينا مناهج سياسية :"أجاب عبد ربه ". ، فكيف تفسر ذلك؟)وطن عَ وتر(نامج الروحي لبر
ولو حصل . ونحن مل نتخلَّ عن أي ثوابت من الثوابت الوطنية, خمتلفة داخل القيادة الفلسطينية

ويجب أال يزعجك أو . ملا كانت احلال على ما هي عليه اآلن - كما يحاول البعض أن يصوره -ذلك
هذه روح . ال يوجد إجماع على شخص أو موقف، ولن يكون. على حد قولك" مأخذ"وجود  يزعجني

  ". أليس كذلك؟. الديمقراطية
نافذة جديدة، رأينا من خاللها إتاحة هامش أوسع من احلرية واجلرأة ) وطن عَ وتر(,نعم:" وأضاف

ام الغير، وجنحنا يف يف التعاطي مع جمموعة من القضايا التي تهم املواطن الفلسطيني مع احتر
نعتقد أننا قمنا بذلك يف دائرة النقد البناء، وآمل أن يحاكم . مناسبات كثيرة، وأخطأنا يف أخرى

  ". البرنامج من هذه الزاوية
  

   ستظل املنظمة ممثلة للشعب الفلسطيني
  

ل وقا. وشدد عبد ربه على أن منظمة التحرير ستظل ترعى مصالح فلسطينيي الشتات حتى العودة
يف رد على سؤال بشأن فلسطينيي الشتات ومكانهم يف األجندة الفلسطينية وتمثيلهم يف مستقبل 

الشعب الفلسطيني يف كافة أماكن وجوده هو حمط اهتمام القيادة الفلسطينية التي ال : "فلسطين
ؤثرة تألو جهداً يف التواصل معه واالستفادة من الطاقات لديه، خصوصاً الكثير من القطاعات امل

سياسياً واقتصادياً وفكريًا يف أماكن وجودها، وكذلك مد يد العون إليه عند احلاجة بقدر 
يف العراق بذلنا أقصى ما نستطيع حلماية أبنائنا، ونحن اآلن نسعى جاهدين حلمايتهم . املستطاع

، وستظل الشتات ممثَّل يف منظمة التحرير الفلسطينية. يف ليبيا وأي منطقة أخرى تشهد اضطرابات
 ".املنظمة ترعى مصالح أبناء شعبنا يف الشتات حتى العودة

 

 



 

 
 

  

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  
 


