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  حديث صحايف ملمثل
  *منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان

  بشأن األزمة املالية والسياسية
  التي تعصف باملنظمة

  ]مقتطفات[ **.1993 سأغسط/ بيروت، أواخر آب
  

  تعليق العضوية ملاذا جاء بعد استقالة حممود درويش؟ ـس   
  

ؤال نفسه، ملاذا اليوم وليس قبل، ليس يف أي وقت يمكن أن يتخذ فيه مثل هذا القرار قد يطرح الس –ج   
أشهر وكان ممكنا بعد شهر ولكن يف  3هنالك من داللة معينة بالنسبة للتوقيت، كان ممكنا اتخاذ هذا املوقف قبل 

ة يالثالثة اإلدارقناعتي أن األزمة التي جتابه النضال الفلسطيني ومنظمة التحرير بشكل خاص بأبعاده 
تت تستحق عودة إىل اجمللس الوطني باعتباره أعلى سلطة شرعية وسياسية للشعب والتنظيمية واملالية، با

فسياسيا نحن على أبواب اتخاذ قرارات قد تمس بالقضية الفلسطينية وأهدافها الوطنية، نحن على . الفلسطيني
هم ببقاء منظمة مصيرأبواب كارثة وطنية من الناحية املالية وهناك عشرات األلوف من أبناء شعبنا الذين ارتبط 

التحرير الفلسطينية يجابهون اليوم انقطاعا كامال ونهائيا بمواردهم املالية، هذا باإلضافة إىل ما كانت تتلقاه 
  . مؤسساتنا التربوية والثقافية والصحية ثم انقطع عنها يف الفترة األخيرة

 يعتبر املسؤول األول واألخير أما على الصعيد التنظيمي فهنالك جملس الصندوق القومي الفلسطيني الذي  
عن مالية املنظمة، هذا اجمللس مشلول عن العمل منذ سنتين ورئيسه مل يُدل بأي تصريح يفسر من خالله األزمة، 

واملعاقين واملعتقلين الذين ال يمكن وال يجوز وأيضا هناك مصير مؤسساتنا االجتماعية السيما أسر الشهداء 
الك أيضا موضوع الوحدة الوطنية فنحن نشعر أن اللجنة التنفيذية مل تبذل جهدا املساس بحقوقهم األساسية، هن

  .كافيا إلجناز مهمة وطنية ملحة وضرورية هي استعادة الوحدة الوطنية يف الصف الفلسطيني
يف السنوات األخيرة كما أنها مل تأخذ بعين االعتبار ضرورة احتواء منظمات فلسطينية أُخرى ظهرت   

فاعلية يف الوسط الفلسطيني، لهذه األسباب كان ال بد من صيحة تدعو إىل عقد دورة استثنائية  وأصبحت ذات
وعاجلة للمجلس الوطني الفلسطيني الذي هو مرجعنا األساسي وصاحب القرار الذي ال قرار بعده بالنسبة جلميع 

  [....]زة عن حلهااألمور التي أشرت إليها والتي بت واثقا بأن اللجنة التنفيذية احلالية عاج
  

  ما هي مالحظاتك على قيادة املنظمة وشخص ياسر عرفات؟ ـس   
  

الكمال لله، ومركزية القرار على أهميتها وضرورتها أحيانا تصبح يف مرحلة من املراحل عائقا  –ج   
فرد وأي للمسيرة السياسية، بغض النظر عن سياسة األخ ياسر عرفات، أعتقد أن القرارات املصيرية تتجاوز أي 

وأعتقد أنه ال مبرر ألي خماوف من قبل األخ ياسر [....] قيادة وتعود إىل جذورها وهي الشعب أو من يمثل الشعب
عرفات أن يدعو إىل جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، ألنه يف هذا اإلطار وبعد طرح األمور وبعد أن يشرح موقفه 

األمرين، إن جاء لصاحله يتعزز يف سلطة أكثر وإن مل يكن كذلك وموقف العاملين معه ساعتئذ يحدث استفتاء ألحد 
  [....] ساعتئذ يكون قد استبق األمر ومل يقع يف خطأ قد تترتب عليه نتائج أكثر سلبية وأكثر خطورة

وقد نرى من املناسب تغيير هذا اجلهاز على مستوى اللجنة التنفيذية وإغناءه بأعضاء جدد أكثر مالئمة   
و مؤسس من مؤسسي منظمة التحرير فليس هنالك من ضرورة ألنني أنا زعيم تاريخي أياسية احلالية، للمرحلة الس

املسؤولية إىل األبد، والله كنا يف خضم الكفاح املسلح وحرب عصابات كان لها رجالها وأربابها أبقى يف موقع  نأ
لكن اآلن أصبحت املرحلة الراهنة تطلب أداء خمتلفا، وأداء دبلوماسيا  مل يكن له نفعويف تلك الفترة شخص مثلي 

  .ويحتاج إىل عقول وأفكار وشخصيات جديرة أن تتحمل املسؤولية يف هذه املرحلة
                                                 

 .شفيق الحوت *
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  [. . . . . . .]  
  

  بأنك تركت املنظمة بعد أن تفاقمت ضائقتها املالية؟أال يمكن أن يؤخذ عليك  ـس   
  

 1982ان ال يعرف من هو شفيق احلوت، فمن حويل يعرف أنني منذ اجتياح عام من يقول هذا هو إنسج ـ   
إىل أن أصبحت عضوا يف اللجنة التنفيذية مل يكن راتبي الشهري طيلة عشر سنوات يتجاوز الثالثين دوالرا يف 

ة وصغار ر الشهداء واملؤسسات التربويسة من أجلي ولكني أثرتها من أجل أالشهر ولكنني مل اثر هذه املشكل
العاملين يف دوائر املنظمة ومن أجل اجلنود الفلسطينيين الذين ما زالوا يحملون السالح ومبعثرين من اجلزائر إىل 

  .هؤالء مل يتعرضوا إال خالل الثالثة أشهر املاضية إىل االنقطاع التام عن الدفع لهم. اليمن
  [. . . . . . .]  

  
له منذ اليوم األول مع أنها ليست املرة األوىل التي يكون هناك س ـ مسار التسوية ملاذا مل تعلن رفضك   

  إشارات تدل على عدم صحة السير يف الطريق؟
  

أنا ال أرفض التسوية وال أدعو للخروج منها، أنا أتكلم من موقع املسؤولية، فاملفاوضات حتى اآلن مل  ج ـ  
ي مل يقرر حتى اآلن شيء فيها، وكنا نناضل وحتى تدخل يف صميم العملية السياسية إالّ يف اجلولة العاشرة الت

اآلن لتحسين هذه الشروط، فاملفاوضات ممر إجباري ومن عنده البديل فليطرحه ولكني أقول إن االستمرار يف 
أي اجمللس الوطني الذي هو  مرجعيةاملفاوضات كاالنسحاب من املفاوضات هو قرار أوال يجب أن يأتي من أعلى 

أيضا من اجمللس ثانيا إذا أردت االنسحاب من هذه املفاوضات أيضا يجب أن يأتي القرار أقرّ املفاوضات، 
يل أن أنفرد بقرار على هذا املستوى دون الوطني، ثم أضيف هنا بأن البعد القومي للقضية الفلسطينية ال يجيز 

ات الراهنة وإال أكون أفرغ التنسيق مع إخوتي وأشقائي يف الدول العربية التي تخوض هي األخرى معركة املفاوض
الوزن العربي من أحد أهم أوراقه، فالورقة التي جنابه بها كعرب إسرائيل هي أننا نرفض انفراد إسرائيل بأي فريق 

  [....] منا دون أن يكون هنالك حل شامل
  [. . . . . . .]  

  
ك، قريبا إىل أي حالة س ـ بين معارضتك ومعارضة هاين احلسن، واستقالة حممود درويش، أين جتد نفس  

  أكثر؟
  

يف حركة فتح، صدقيني ال أعرف إن كان يختلف أو يتفق مع ياسر عرفات ومع هاين احلسن عضو  ج ـ  
نحن شخصان مستقالن أي موجودان يف . السياسة الراهنة، أنا وحممود كالنا يجمعنا عدم االنتماء إىل تنظيمات

إىل أي نظام عربي، نحن نستوحي ضمائرنا وجتربتنا وما جنده الساحة العامة برصيدنا الشخصي فقط وال نخضع 
مستقالن،  سائدا يف الرأي العام الفلسطيني، أجد نفسي أقرب إىل حممود من أي شخص آخر ألنني كما قلت نحن

ال يوجد هذا احلزب، بل نحن ". املستقلين"االثنين منتميان إىل حزب اسمه حزب  ولكن هذا ال يعني بأننا نحن
  [....] ن حتى عن بعضنا البعضمستقال

  [. . . . . . .] 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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