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  كلمة للرئيس ياسر عرفات أمام أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيني 
  يعرض فيها ضرورة إجراء إصالحات يف السلطة الفلسطينية 

  ]مقتطفات[ *.15/5/2002رام الله، 
  
  

  ......].[  
أعرف، أيتها األخوات أيها األخوة، أن هنالك بعض املالحظـات حـول مـا تـم االتفـاق عليـه بالنسـبة لألخـوة   

رام اللــه وبيــت حلــم، لرفــع احلصــار وســحب قــوات االحــتالل، إالّ إننــي أحتمــل كامــل املســؤولية حــول كــل مــا جــرى يف 
ة وروســية واألمم املتحــدة أمــام هــذه الظــروف يــخاصــة وأن مــا تــم كــان اقتراحــات وضــمانات دوليــة أميركيــة وأوروب

بالوضـــع والظـــروف التـــي تعرفونهـــا جميعـــاً، احلرجـــة والصـــعبة التـــي تعرفونهـــا وال أريـــد اخلـــوض كثيـــراً فيهـــا قياســـاً 
س فيها أخطاء، بعيداً عن العواطـف وأمانة وانفتاح وليس هناك مسيرة ليوأترك لكم تقييم هذه التطورات بكل صدق 

  .على خمتلف الصعد وقضيتناواملؤثرات لنتوخى األمانة يف مواجهة ما يتعرض له شعبنا 
  ......].[  
سياســي بعــد هــذا العــدوان اإلســرائيلي يحتــاج منــا إىل مراجعــة شــاملة تطــال إن وضــعنا الــداخلي ونظامنــا ال  

كافة مناحي حياتنا الوطنية، وأنتم تعلمون أننا أقمنا نظامنا السياسي على قاعدة الديمقراطية واالنتخابات احلرة 
ي والشــرطة يف إطــار النزيهــة التــي أشــرف عليهــا قــادة مــن العــامل أجمــع، وأقمنــا األجهــزة األمنيــة وقــوات األمــن الــوطن

ر يف البنــــاء ، وبعــــدها نعيــــد النظــــ99نتهي يف عــــام تصــــور مســــبق بــــأن الفتــــرة االنتقاليــــة التــــي وردت يف أوســــلو ســــت
الّ إن األمـــور ســـارت يف اجتـــاه مغـــاير تمامـــاً بعـــد أن رفضـــت حكومـــة إســـرائيل إ السياســـي واإلداري واألمنـــي لـــدولتنا،

الوقــــت هــــذه احلــــرب الظاملــــة علينــــا وعلــــى أرضــــنا وشــــعبنا ومقدســــاتنا ذلــــك احتــــرام وتنفيــــذ االتفاقــــات وشــــنت منــــذ 
  .املسيحية واإلسالمية

واســمحوا يل أيتهــا األخــوات وأيهــا األخــوة أن أطــرح أمــامكم بكــل إخــالص وبكــل مســؤولية اإلعــداد الســريع   
احلـــرة الوســـيلة  االنتخابـــاتلالنتخابــات وتنفيـــذ مـــا يمكـــن منهـــا علـــى كافـــة املســتويات الرســـمية والشـــعبية واعتمـــاد 

األساسية الختيار القيـادات سـواء يف هيئـات اجملتمـع الـوطني أو يف التنظيمـات واالحتـادات والنقابـات واملؤسسـات 
الشــــعبية كــــأدوات أساســــية يف بنــــاء اجملتمــــع املــــدين، والتقيــــد بمبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات القضــــائية والتشــــريعية 

وحقوق اإلنسان، كما أنني ومـن واقـع التجربـة يف بنـاء اإلدارة والسـلطة والتنفيذية، واحملافظة على الوحدة الوطنية 
أدعــو إىل إعــادة النظــر يف كافـــة تشــكيالتنا اإلداريــة والوزاريـــة واألجهــزة األمنيــة بعــد أن ظهـــرت جوانــب قصــور هنـــا 

اجلهـود يف البنـاء  وهناك ال يمكن إخفاؤها عن الرأي العام الذي يكتوي بنار االحتالل اإلسرائيلي وقد بـذلنا جميعنـا
والعمل وقد نكون أخطأنا أو أصبنا يف هذا اجلانب أو ذاك أو يف هـذه املسـؤولية أو تلـك إالّ إننـا حافظنـا علـى األمانـة 

 املسـتقلة وعاصـمتها القـدس الشـريف، وعلى األهداف الوطنية ويف مقـدمتها االسـتقالل واحلريـة والدولـة الفلسـطينية
ة احملتلـة حسـب يـقـول هـذا الكـالم فإننـا نعنـي جميـع األراضـي العربأ، عنـدما )أول مـرةوليدخلوا املسـجد كمـا دخلـوه (

  .قاعدة مؤتمر مدريد
  ......].[  
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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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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