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  خطاب عباس أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  

  ح خالديماأحمد س
  

 خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم على إلقاء الرئيس الفلسطيني حممود عباس عيباسأ ةثالثبعد 
. الفعلي مفتوحًا على خمتلف االحتماالت والتكهّنات هرثأاملتحدة، ال يزال احلكم النهائي على 

، يف ةيقيقح نم رثكأ "ةيتوص" ،الرئيس املوعودة كانت جمرد كالم طنّان" قنبلة"فالبعض يعتبر أن 
يرى آخرون أن اللغة كانت مترّددة وغير مقنعة يف أسوأ األحوال، ومبهمة ومفتوحة أمام  حين

  .التأويالت يف أفضل األحوال
  

داةً فورية لتغيير من اخلطاب أن يشكّل أ فمل يكن الهد: نقطة أساسيةلكن ربما أغفلت كل هذه اآلراء 
وضعٍ معقّد وملتبس إىل أقصى احلدود، بل كان حماولةً الغاية منها أوالً توجيه رسالة إىل اجملتمع 

 ةوضعم، وثانيًا، إعادة اًيقيقحالدويل بأن الوضع القائم غير مقبول وبأن اإلبقاء عليه ليس خياراً 
خسرت على ما يبدو مكانتها يف إلقليمية والعاملية بعدما لب األحداث اصاملسألة الفلسطينية يف 

األعوام القليلة املاضية، مع سيطرة األحداث يف املنطقة مثل االتفاق النووي مع إيران، وصعود 
  ...، والنزاع السوري على االهتمامات العاملية واحمللية"داعش"تنظيم 

  
اتفاقات أوسلو للعام زم بعد اآلن بتلأنه لن ييبدو أن التحذيرات التي وّجهها الرئيس الفلسطيني ب

 نأ ررقملا )اًيلاح ةلجؤملا( ةاألول يتمثّل يف الزيار: ، استدعت على الفور ردَّين ديبلوماسيين1993
سوف . ةمداقلا ةبيرقلا ةرتفلابها اللجنة الرباعية اخلاصة بالشرق األوسط إىل املنطقة خالل  موقت

املتحدة وروسيا مباحثات مباشرة  يجري مبعوثون من الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي واألمم
خطوات ملموسة تنسجم مع االتفاقات "مع القادة اإلسرائيليين والفلسطينيين للنظر يف اتخاذ 

نّسق وتُ. الفلسطيني-من أجل تسهيل االتفاق على حل الدولتين لتسوية النزاع اإلسرائيلي" السابقة
يف حماولة ) مصر واألردن والسعودية(ن الرباعية خطواتها األخيرة مع األفرقاء العرب األساسيي

من أجل التصدّي لالنحياز األميركي إىل جانب إسرائيل وما الدور العربي والدويل  ءايحجديدة إل
  .درجت عليه الواليات املتحدة تقليدياً من احتكار رعاية عملية السالم

  
أمام  مسألة االستيطانرح يف موازاة هذه اخلطوة، أشارت فرنسا، بحسب التقارير، إىل أنها تنوي ط

 ، ومن شأنه أن يتسبّب بإحراج شديداً لدى إسرائيليثير قلقاً بالغ جملس األمن الدويل، يف حتّركٍ
لواشنطن ألنها ستجد صعوبة كبيرة يف استخدام الفيتو إلسقاط قرار اقترحته دولة غربية حليفة 

  .وينسجم مع املوقف املعلَن للواليات املتحدة
  

على األقل  ،مما يبدو عليه األمر للوهلة األوىلأكثر  ققح دقظار، قد يكون خطاب عباس من هذا املن
  ريخألا تدهورلاحتى إن اخليار الديبلوماسي قد يكتسب مزيداً من الزخم مع . من وجهة نظره
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، كما أن القمع العنيف الذي تمارسه إسرائيل فضالً عن نيطسلف لمجم يف وضاع على األرضألل
ضع القائم يف األقصى والقدس، جعلت املشكلة الفلسطينية تتصدّر حماوالتها املتواصلة لتغيير الو

 ةدوعلا ىلإ ،يريك نوج ،يكريمألا ةيجراخلا ريزو عفد ام وهو ،من جديد العناوين الرئيسة عاملياً
  .اًددجم ةقطنملا ىلإ
  

أت ذا أهمية على ضوء الوجه اجلديد للصراع الذي بدأيٌّ من هذا بيد أن السؤال احلقيقي هو إذا كان 
يهودية يف كامل األراضي /عربية" حرب أهلية"إذ يبدو أن الساحة تتهيأ اآلن لـ. مالحمه بالظهور

الفلسطينية؛ بما يؤدّي فعليًا إىل العودة إىل النزاع الوجودي واملواجهات التي سادت يف 
  .تسوية عن طريق االتفاقالثالثينيات واألربعينيات، بدالً من سلوك مسار واضح نحو 

  
 لكشأن خطاب عباس ربما ي والعجز الدويل إىل نياإلسرائيلي فنعلاويشير الواقع الصعب للتعّنت 

اللحظة األخيرة قبل أن يصبح الضوء الذي يتيح التوصّل إىل أية تسوية عن طريق التفاوض، خافتاً 
  .من جديد أو على اجملتمع الدويل إشعاله يتعذّر على الفريقَين املعنيين دِح ىلإ
  

 
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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