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 الدكتور أسعد عبد الرحمن، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
 

 تملك سجالً باتت ) بنيامين نتنياهو(الدولة الصهيونية يف عهد رئيس الوزراء 
" التسوية"عندما يتحدث عن رغبته يف فهو . عجائباً/ إحاللياً/ استعمارياً/ توسعياَ

واستئناف املفاوضات مع الفلسطينيين يضع رزمة من الشروط، أهمها ال للقدس فهي 
إلسرائيل، وال للدولة الفلسطينية، وال حلق العودة لالجئين الفلسطينيين، وال لتفكيك 

بر من وال لسيادة الفلسطينيين على املعابر أو على أي ش" االستيطان/ "االستعمار
نعم لتوسيع : منها" نعم"على هذه الالءات ببضعة " يزين"أرض فلسطين، بل إنه 

 !!!كل يهودي يف العامل اىل فلسطين" لعودة"يف كل مكان، ونعم " االستيطان"
  

الرئيس الفلسطيني حممود عباس يف اجلمعية العامة يف هذا السياق، جاء خطاب 
أو حتى " السالم"وللجميع أن الطريق إىل  لألمم املتحدة بعد أن تأكد له شخصياً

، خاصة وأن العرب منشغلون منذ سنوات يف انتفاضات زائدا أصبح مسدوداً" التسوية"
حاالت فوضى تدور رحاها يف املنطقة العربية ما أعاد القضية الفلسطينية إىل الرف 

غاشم  فخطاب الرئيس الفلسطيني، إذن يأتي بعد نفاذ الصبر من احتالل. جمدداً ُ
 وهو خطاب قدم وصفاً . يستعمر األرض وينتهك املقدسات"/ يستوطن"يواصل القمع و

على قرارات  أيضاً  ملعاناة يعيشها الشعب الفلسطيني ومل تعد حتتمل، مؤكداً تفصيلياً
احلد "اجملالس الوطنية واجملالس املركزية الفلسطينية التي طاملا تبنت قرارات 

. رسمي الفلسطيني، والتي رفضتها كلها الدولة الصهيونيةللموقف الشعبي وال" األدنى
وقد حتدث كذلك عن أهمية مطلب الوحدة الوطنية الفلسطينية وعن املقاومة الشعبية 

شريطة أن نرى  طبعاًعن املطالب الفلسطينية،  لالحتالل، وعليه، جاء اخلطاب معبراً
فاقات مع إسرائيل، على األرض، خاصة جهة حتلله من جميع االت ترجمته عملياً 

وهو القرار الذي سبق وأن اتخذه اجمللس ) وأمنياً  ، اقتصادياً سياسياً(بجوانبها الثالثة 
/ املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية يف دورته التي عقدت يف رام الله يف مطلع آذار

  .عن أنها خطوة طاملا طالب الشعب الفلسطيني باتخاذها مارس املاضي، فضالً 
  

ىل قادة العامل بأن إرحه عندما وجه حديثه يف ط ن الرئيس عباس صريحاًلقد كا
سرائيل قبل فوات األوان فاملسؤولية ذاتية فلسطينية، إحالل السالم، وجلم يتحركوا إل

الواردة يف  –، أتفق مع عديد التحليالت "املتشائلين"وباعتباري من . وعربية، ودولية
التي رأت أن الرئيس عباس قد  -عربية والغربية األدبيات السياسية اإلسرائيلية وال

فقاعات "قنبلة حقيقية، كما وعد، وليس جمرد  ، ملقياً"حافة الهاوية"التزم بسياسة 
رفع  مؤجالً" القنبلة"غير أن الرئيس ألقى . كما يرى البعض اآلخر املتشائم" أطفال
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سواء للدول املعنية ، أخيراً  نأمل أن يكون حتذيراً منها، كتحذير، " مسمار األمان"
معقوال ولكن بدون أي ضغوط حقيقية على  والتي ما فتئت تبيعنا كالماً" حل"بإيجاد 

إىل الدولة الصهيونية كي تتحمل  –ال تزال نظرية  –دعوة  وهي أيضاً الدولة احملتلة،
فإما أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية ناقلة للشعب : "مسؤولياتها كسلطة احتالل

الفلسطيني من االحتالل إىل االستقالل، وإما أن تتحمل إسرائيل سلطة االحتالل، 
  .ملا أعلنه الرئيس ، وفقاً"مسؤولياتها كافة

    
املسار السياسي الفلسطيني بعد  ه تصحيحاجتاخطاب عباس هو خطوة مهمة يف 

والدفع نحو تنفيذ ما جاء به خدمة  البناء عليهسنوات طويلة من اخليبة، ويمكن 
عالن احلاسم عن موت اتفاقات ليس فقط لإل مقدمةولعله يكون . للمصلحة العامة

له عند األمم والشعوب احملتلة  ال سابقأوسلو، وقطع دابر التنسيق األمني الذي 
 وإعادة بناءالفلسطينية  املصاحلةمباشرة التطبيق الفوري لبنود  ألخرى، بل أيضاًا

صالحيات أوسع، مع  الوحدة الوطنيةمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعطاء حكومة 
فلننتظر .. والفترة القادمة يجب أن توضح الكثير. احلصار عن قطاع غزة لرفعالسعي 

 .ونرى
 



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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