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  عباس شبالق روتكدالباحث ال
    

، ولكن هل هو الوحيد يف هذا "يف مأزق ال يحسد عليه"صحيح أن الرئيس الفلسطيني حممود عباس 
كما ينسحب ن هذا التوصيف ينسحب على جميع فصائل احلركة الفلسطينية املعاصرة، إاملوقع؟ 

على النظام الرسمي العربي املشغول يف والعاجز عن مواجهة جتاذبات حملية ودولية تطال 
 .حاضر ومستقبل املنطقة العربية والقضية الفلسطينية على وجه اخلصوص

 1967قامة دولتهم يف حدود عام إسرائيلي ونهاء االحتالل اإلإلقد حدّد الفلسطينيون هدفهم يف 
الفلسطينيون، أو غالبيتهم، ى فيه أكما ر. وافقة النظام العربي الرسمي والدويلوهو مطلب يلقى م

رضهم بعد أن أعادة بناء مؤسساتهم الوطنية على إىل ممارسة حقهم يف تقرير املصير وإقرب أأنهم 
واملواطنة بمعنى املساواة يف احلقوق سواء حتت االحتالل أو يف البلدان ) رضاأل(فقدوا الوطن 

  .احمليطة العربية

على اتفاق أوسلو أنهم  اًعام 22ساسية هنا كما يراها الفلسطينيون اليوم وبعد مرور ألة األاملس
خالقية حلركة حترر وطني دون أن م تخلوا عن املواقع املعنوية واألنهأن ما حصل أخُدعوا و

  .  رض والدولةألا" الوطن"يحققوا بعد 

مم املتحدة تُذكّر الهيئة الدولية وتطالبها ه يف األرحها الرئيس عباس يف خطابفكار التي طألا
بتحقيق العدالة والسالم يف فلسطين وتأمين احلماية للشعب الفلسطيني وهى بالطبع مطالبات 

. فكار يف االجتماع األخير للمجلس املركزينها ليست جديدة وسبق طرح هذه األإال إحمقّة 
وسلو بل ألغاء اتفاق إة السالم وهو ال يطالب بريك عمليىل حتإعباس يسعى حممود والواضح أن 

من صدار قرار يف جملس األإلخيرة تبنته الدول العربية يف قمتها األ اًوكان قدم مشروع. بتنفيذه
، وحتديد سقف 1967على أساس حل الدولتين على حدود وفق معايير حمددة  لتحقيق السالم

واملمثلة التي مل تر النور بعد وروبية اجلهود األعباس بارك حممود ن أكما . زمني إلنهاء االحتالل
  . لتشكيل جمموعة دعم دولية لتحقيق السالمساسا بمبادرة فرنسية تدعو أ

سرائيل إحالة اجلمود يف عملية السالم وضعت الفلسطينيين وال شك يف موقف صعب بينما تواصل 
لى قدراتهم االقتصادية تتراجع فرص الفلسطينيين يف االعتماد عورض واملياه، ألمصادرة ا

احلال أن و. مم املتحدةاأل لتقارير اًسرة الدولية وفقألالذاتية وتتقلص املساعدات التي وعدت بها ا
مان ولقمة العيش، ال يُطردون اليوم من وطنهم بصورة ىل احلرية واألإالفلسطينيين املتطلعين 

  . وتتم بصورة يومية جماعية كما يف املاضي ولكن عملية الطرد تتم على نار خافتة

بالطبع يصعب . بو بومازنأما لن يتغير مع خطاب اً سرائيلين يرون أن شيئعدد من املعلقين اإل
جراءات يمكن أن يتخذها الفلسطينيون يف حتركهم إو قريب ولكن هناك أالتكهن بحراك آين 
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ذ حققوا بعض النجاحات ذات الدالالت الرمزية واملساعدة التي ال يمكن التقليل من إ ،الدبلوماسي
ىل حراك شعبي واسع يساند هذا إيمكن للمقاومة السلمية أن تتطور السؤال هو كيف . شأنها

نهاء حالة االنقسام، وجتنب عسكرة  املقاومة اجلماهيرية إ: التحرك؟ كلمتا السر هنا هي يف
ثبتت التجارب أو. سرائيلية إىل فرضها على الفلسطينيينلة احلرب اإلآسعى السلمية، فيما ت

  .الً املاضية مدى اخلسارة التي تكبدها الفلسطينيون يف هذا املسار لفقدان شروطه املوضوعية أص



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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