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  حديث صحايف لرئيس الدائرة السياسية
  يؤكد فيه أن املنظمة باقية *يف منظمة التحرير الفلسطينية

  ]مقتطفات[ **.16/5/1995تونس، 
  

  
 تفعيل مؤسسات منظمة التحرير، لكننا نلحظ كل  قررت اللجنة التنفيذية يف اجتماعاتها األخيرة يف تونس

 كيف تفسر ذلك؟. ألجهزتها ومكاتبها يوم تراجعاً لدور املنظمة وضموراً متزايداً 
 ّكاتب مإىل أن  باإلضافةإن ما ينقصنا هو األموال الالزمة لذلك،  الكل يتجه يف اجتاه تفعيل املؤسسات، إال

ين حالياً من ضائقة مالية وال يتقاضى العاملون فيها رواتبهم يف شكل منتظم، ونحن نضغط يف ااملنظمة تع
 .ياتاجتاه تأمين مثل هذه األساس

مع األسف ما زلنا نطلب إىل اجلهات املسؤولة عن أموال املنظمة تقديم حسابات عن األموال املرصودة   
لكن يبدو أن التبرعات والدعم املايل يقدمان فقط . والعمل على تسديد الديون التي تراكمت على مكاتب املنظمة

ليلة والسلطة قنت هذه املساعدات نفسها ملؤسسات منظمة التحرير يف اخلارج، وإن كا نللداخل وال يقدما
الفلسطينية بحاجة إىل مزيد من األموال جملابهة نفقات العدد الهائل من الشرطة الذي يفوق ستة عشر ألف شرطي 

وتقوم إسرائيل بعملية مناقضة للتوجيهات التي . ورجل أمن، باإلضافة للحاجة املاسة لتمويل املشاريع التنموية
تتوسع خارج قطاع غزة  انحة، إذ تعطل مشاريع عدة وكثيراً ما تدعي أن هذه املشاريع يجب أالّحددتها للدول امل

ومنطقة أريحا يف هذه املرحلة، وهي ترفض كذلك أي مشروع تنموي يقام يف القدس وتصدر أوامرها لرؤساء 
استيراد املواد الالزمة  وتمنع) بيكدار" (اجمللس االقتصادي الفلسطيني"البلديات يف الضفة بعدم التعاون مع 

  .للبناء واإلنشاءات والصناعات حتى تتجه كل اجلهود الفلسطينية لشراء السلع من إسرائيل
إلضعاف منظمة التحرير بغية إزالة هذا الكيان الوطني للشعب السعي هذه اخلطة تندرج طبعاً يف إطار   

  .الفلسطيني
  
 دد من العواصم، أال تؤشر هذه املبادرة إىل بداية نهاية عينت السلطة الفلسطينية أخيراً ممثلين لها يف ع

 املنظمة؟
  العام املاضي، ) مايو(منظمة التحرير هي ممثل الشعب الفلسطيني طبقاً التفاق القاهرة يف الرابع من أيار

خرى، علماً أن املنظمة وبموجب االتفاق ليس للسلطة الفلسطينية احلق يف إقامة عالقات دبلوماسية مع دول أُ
 .التي تمثل الشعب الفلسطينيهي اجلهة الوحيدة املعترف بها من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وهي اجلهة 

وعلى رغم الضائقة التي تمر فيها مؤسسات املنظمة، نعلم أن احملاوالت املبذولة حلصار املنظمة لن   
  .لتحرير هي الوعاء الوطني الوحيد وهي التي تعبر عن هويتهتنجح ألن الشعب الفلسطيني يعتقد أن منظمة ا

  
 وتعيين املمثلين اجلدد؟ 
  تعيين ممثلين للسلطة يف أي بلد من البلدان ال يتم بصورة رسمية، فهو كمن يعين مفوضاً أو مندوباً للسلطة

والسفير أو . عترف بهاوالسفارات هي السفارات الفعلية والرسمية، فهي امل هم السفراء الوطنية، لكن السفراء
ا الذين أمّ. املفوض العام أو مدير املكتب هو الذي يمثل املنظمة وينوب عن السلطة الفلسطينية يف كل الشؤون

يعينون كممثلين للسلطة فهم يعملون يف إطار السفارة أو املفوضية العامة وليست لهم أي صفة دبلوماسية أو 
لي لتسهيل بعض األمور، فضالً عن كونهم مل يعينوا يف جميع البلدان سياسية ما يعني أن تعيينهم إجراء داخ

 .وإنما يف بعضها فقط

                                                 
 .فاروق القدومي *

 .وقد أجرى الحديث رشيد خشانة. 17/5/1995، )لندن" (الحياة" **
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  [.......]  
  
 هل سيستمر التمثيل الواسع للمنظمة يف اخلارج؟ 
  ًفأكثر من تسعين يف املئة من السفارات . هذا االتساع يف التمثيل السياسي والدبلوماسي ما زال مستمرا

يف البلدان العربية . ما زال موجوداً، والقليل من املكاتب جعلنا فيها ممثلين غير مقيمينواملفوضيات الفلسطينية 
 .مثالً ما زالت جميع السفارات الفلسطينية قائمة وتعمل وإن خففنا من عدد العاملين يف بعضها

  [.......] 
  



 

 
 

  

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
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