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  حديث صحايف لرئيس 
  اجمللس الوطني الفلسطيني املستقيل
  بشأن إعالن عزمه على االستقالة

  من رئاسة اجمللس الوطني
  ]مقتطفات[ .عمان

  
    
السبب . وضعي الصحي الذي ترونه هو أحد أسباب االستقالة ولكنه ليس السبب اجلوهري أو الوحيد"  

سواء كان مصدره إسرائيل أو الواليات املتحدة أو الوفد الفلسطيني األهم هو ما أالحظه على الساحة الفلسطينية، 
  ".املفاوض أو القيادة الفلسطينية نفسها ألنها تسير يف طرق من دون أن تقدر نتائجها

   أنت تشير إىل أخطاء للقيادة الفلسطينية؟  
أنا ممثل الشرعية . رـ أبو عمار يقول إنه يدعو القيادة الفلسطينية إىل االجتماع بين احلين واآلخ  

فمن هي القيادة الفلسطينية إذاً؟ يجب أن تكون االجتماعات واضحة وصريحة . الفلسطينية ومل أدع ألي اجتماع
  .وحقيقية

   وإىل أية جهة ستقدم استقالتك؟  
وكنت أفكر بمخرج لها، ومل يعد من جمال للتأجيل، فقد أصبحت . ـ فكرة االستقالة واردة عندي منذ زمن  

  .سأرد إليه أمانته. زماً على تقديمها ولكن ليس ألبي عمار أو غيره، بل للمجلس الوطني الفلسطيني الذي انتخبنيعا
   متى سينعقد اجمللس الوطني؟  
عضواً إضافة إىل أقاربهم  452ـ األمر ليس متوقفاً علينا بل على دولة عربية تستعد الستضافة   
  [....]إن توفير املكان واألجواء أمر مهم . صفيكون العدد بحدود ألف شخ. ومرافقيهم
   وماذا لو رفض اجمللس استقالتك عند انعقاده؟  
  .ـ ليس من حق اجمللس أن يرفض استقالتي، عليه فقط أن يختار خلفاً يل  
   ما هي الضمانات التي قد تقبل بها لتبقى رئيساً للمجلس؟  
لفلسطيني املفاوض؟ كذلك فمن ـ من يضمن يل استقامة القيادة الفلسطينية؟ ومن يضمن استقامة الوفد ا  

يضمن استقامة الواليات املتحدة كراع وشريك يف املفاوضات؟ رئيس الوفد املفاوض يدعو إىل جتميد 
. س هذا تناقضاً واضحاً املفاوضات، يف حين يدعو بعض أعضاء الوفد إىل ضرورة االستمرار يف التفاوض؟ ألي

املهم أن تعود إلينا القدس كما كانت وعاصمة لدولتنا الفلسطينية، وأي حل ال يعيد القدس إىل السيادة العربية 
  .اإلسالمية هو خيانة

    قال بسام أبو شريف مستشار الرئيس عرفات أن استقالتك تبدو بمثابة إعالن رغبة منك للعودة إىل
  .ا وكنت أول املبعدين الفلسطينيين عن وطنهمالقدس التي أبعدت منه

فلقد رفضت العودة بعد إبعادي إذ نقل إيلّ . ـ هذا تفكير ساذج وغير مبني على أسس واقعية أو نضالية  
املرحوم أنور اخلطيب وكان معه شخص يدعى علي الطزيز عرضاً إسرائيلياً بالعودة، شريطة التزام بيتي وعدم 

  .ممارسة أي نشاط سياسي
          أال تخشى من رد غير متوقع لقيادة املنظمة؟  
كل ما أريده هو ". حماس"وال من اجلبهة الشعبية أو الديموقراطية، كما أنني لست من " فتح"ـ لست من          

  .وإذا أرادوا أن يسلكوا مسالك أُخرى فهذا شأنهم. االستقالة من رئاسة اجمللس الوطني الفلسطيني
   عن ممارسة أعمالك الرسمية؟ هل ستتوقف  
  .أنا مصمم على ذلك. ـ سأبقى رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني إىل أن ينعقد اجمللس وأستقيل منه  

  
                                                 

  الشيخ عبد الحميد السائح. 
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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
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