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  بيان ملمثل منظمة التحرير الفلسطينية
  *يف لبنان وعضو اللجنة التنفيذية

  يعلن فيه تعليق عضويته يف اللجنة 
  ]مقتطفات[ **.22/8/1993بيروت، 

  
مل يعد سرا على أحد ما تعانيه منظمة التحرير الفلسطينية من أزمات سياسية ومالية وتنظيمية، تتحمل   

  . ا يسمى اللجنة التنفيذيةمسؤوليتها القيادة الراهنة أو م
ة يف إطار لمنظيمات والفصائل الفلسطينية العاولقد بات واجبا وطنيا ملحا على جميع الفاعليات والت  

جلسة استثنائية تطرح فيها كل هذه املنظمة، العمل على دعوة اجمللس الوطني الفلسطيني يف أقرب وقت ممكن إىل 
سبة لها، ثم تطرح الثقة بالقيادة الراهنة بعد البحث يف أدائها العام سياسيا األزمات، تمهيدا إليجاد اخملارج املنا

  .وماليا وتنظيميا
وباعتباري عضوا يف اللجنة التنفيذية الراهنة، أعترف بأنه مل يعد يف استطاعتي، وكذلك غيري من   

ريغ هذه املؤسسة من الزمالء، أن نتحمل مسؤولية قرارات تصدر باسمنا دون علم لنا بها، مما أدى إىل تف
صالحياتها، تماما كما حدث لغيرها من مؤسسات املنظمة، والسيما جملس الصندوق القومي الذي مل ينعقد منذ 

فهو ـ منذ اختياره ـ مل يحضر سوى جلسة أو اثنتين من جلسات اللجنة . أكثر من سنتين، والذي تم تغييب رئيسه
مهددا بتدمير مصادر اآلالف من . يار املايل املزعوم الذي أصاب املنظمةالتنفيذية، ومل يدل بكلمة واحدة حول االنه

العاملين يف املنظمة من مدنيين وعسكريين وصوال إىل عشرات اآلالف من أسر الشهداء، واملعتقلين واملعاقين 
  .الذين بذلوا دمائهم يف سبيل فلسطين

من هذا كله، هو تغييب اللجنة التنفيذية عن مسار التفاوض، واللجوء إىل أسماء ومواقع ال وجود واألخطر   
ما ال يمكن القبول به أو حتمل مسؤوليته، خصوصا أننا قد  اذنظمة لتصبح هي صانعة القرار، وهلها يف هيكلية امل

  .أصبحنا على مقربة من مرحلة اتخاذ القرارات املصيرية
ن يسمونهم املستشارين، من تصريحات التذاكي وحماوالت اخللط بين ما هو استراتيجي إن ما نسمعه مم  

وما هو تكتيكي مل يعد ينطلي على أحد، فبتنا مثل سائر أبناء شعبنا نستشعر خماطر السياسة املغامرة والالمبالية 
  .التي تخوضها القيادة باسم اللجنة التنفيذية

لدخول يف املفاوضات بعد حتديد ثوابتنا وخطوطنا احلمر، لكننا نرى قد قبلنا، يف جملسنا الوطني، ال  
  .اليوم أن هذه الثوابت مهددة يف جوهرها، وأننا قد جتاوزنا اخلطوط احلمر

ولذلك، ال بد من الدعوة إىل عقد دورة عاجلة واستثنائية للمجلس الوطني، والسعي إىل مشاركة كل القوى   
  .ناء، من موقف موحد يتحمل اجلميع مسؤوليته نيابة عن الشعبالفاعلة يف الساحة من دون استث

كل فلسطيني أن يطالب بعقدها، أجد نفسي مضطرا إىل تعليق بر انعقاد هذه الدورة، التي أهيب ويف انتظا  
مشاركتي يف أعمال اللجنة التنفيذية، معاهدا كل من عرفني ويعرفني بأن أبقى اجلندي الويف لقضية فلسطين 

التحرير الفلسطينية التي كان يل شرف املساهمة يف نتائجها، والتي يصعب عليّ أن أكون شاهدا على وملنظمة 
  .تدميرها وتصفية مؤسساتها وتشريد العاملين فيها

  [. . . . . . .] 
  

                                                 
 .شفيق الحوت *

 .23/8/1993، )بيروت" (النهار" **
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