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  تنفيذ على األرض ىلإمواقف وتهديدات بحاجة 
  

مازع حتاف  
  

عاطفي عن عدم -مل يأتي الرئيس حممود عباس بجديد يف خطابه، ما عدا اإلعالن الشبه
ن تتحمل مسؤولياتها أ"تفاقيات أوسلو، وان على اسرائيل التزام بستمرار باالمكانية االإ

ككل وكرر سرد املعاناة  بل عبر عن سخط اجملتمع الفلسطينين". كافة كسلطة احتالل
ن أدون (ومطالبته باحلماية الدولية هل الضفة والقطاع، أنتهاكات التي يتعرض لها واال

تفاقيات أوسلو ال يعني الكثير على التزام بولكن موقف عدم اال). ذه احلمايةه يذكر ماهية
كمة على سرائيل يف السيطرة احملإالبديلة حمدودةً يف ظل استمرار  األرض، فاخليارات

جتزئة الضفة وحماصرة غزة، عداك عن التحكم قتصاد الفلسطيني وعائدات الضرائب واال
ملن تطلب لهم السلطة هذه  VIPجراءات الـ إواخلروج من فلسطين والتعاون يف  يف الدخول

سرائيل يف التنسيق إأي رجوع عن التزامات السلطة مع  كما ومل يعلن الرئيس عن. امليزات
فما هو ). حيانوقمع املظاهرات يف الكثير من األ عتقال التعسفيا فيها االبم(األمني 

تفاقيات أوسلو التي شكلت وال تزال تشكل أساس وجود السلطة التصور البديل ال
وكل ما يتعلق بذلك؟ وما هي اإلجراءات ) على ما هي(الفلسطينية ومنح جوازات السفر 
 ؟ مل يأت "اجلديد"لسطينية حتقيقاً لهذا املوقف السلطة الف/التي قد تقوم بها دولة فلسطين

أن يدخل يف مثل ن هذه اخلطوات، وليس من املتوقع ي مأأبو مازن على خطاب الرئيس 
على أي ذكر  يضاً مل يأتأية العامة لألمم املتحدة، ولكنه مام اجلمعأهذه التفاصيل 

ون بشكل ر الذين يعانلالجئين الفلسطينيين يف الشتات، وخاصة يف سورية ولبنان ومص
ن تمثلهم دولة فلسطين حتت راية منظمة التحرير وجملسها أخاص، والذين من املفترض 

الوطني وجلنتها التنفيذية، وكأنهم خمفيون عن معادلة الصراع من أجل بناء الدولة 
  .ىل احلل النهائيإوالوصول 

  
س كرئيس للدولة املعترف رادت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير برئاسة حممود عباأإن 

جراءات تستطيع إاقيات أوسلو بجدية، فأمامها عدة ن تطبق موقف التراجع عن اتفأبها 
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القيام بها وأولها يتمثل يف توضيح العالقة بين السلطة الفلسطينية املشكلة بموجب أوسلو 
هذا . ودولة فلسطين، فاخللط القائم اآلن غير سليم وجمحف بحق الفلسطينيين يف الشتات

ن دولة فلسطين ألي للشعب الفلسطيني للتأكيد علي يتطلب إعادة النظر يف الشكل التمثي
هي من تمثل الشعب الفلسطيني ككل، وأن املشكلة ال تكمن ) وليس السلطة الفلسطينية(

مهما كانت شفافة وممتثلة (فقط يف بناء شكل جمزّأ للدولة يف الضفة الغربية وقطاع غزة 
لصف السياسي ن تكون إعادة الوحدة لأأوىل هذه اخلطوات يجب ). الدويل كملتطلبات البن

يتم بعدها نتقالية اع حماس وغيرها والدخول يف مرحلة تفاقيات مالفلسطيني وتنفيذ اال
واخليار الوحيد املتاح يف ذلك هو إجراء . إعادة النظر يف البنية السياسية الفلسطينية ككل

املباشر للمجلس الوطني الفلسطيني كبرملان فلسطيني عام قتراع انتخابات جديدة باال
ن ينتخب جلنة تنفيذية جديدة للدولة على أع الفلسطينيين ويستطيع فيما بعد يشمل جمي

شكل جملس وزراء وتصبح دولة لها الشرعية يف احلديث عن آمال وتطلعات الشعب 
اتفاقية أوسلو شرعيتها من  الفلسطيني وبراجمه السياسية، بدالً من سلطة فلسطينية تستمد

جلميع  وربما تكون أول خطوة يف ذلك هي العمل على منح اجلنسية. حتالل اإلسرائيليواال
إتاحة ت القائمة ملن هو فلسطيني وبذلك ستقالل والتعريفاالفلسطينيين وفق إعالن اال

  قتراع املباشر وفق مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان اجملال لال
  )shabaka.org/brief-https://al/اجلنسية-الجئيها-تمنح-أن-لسطينف-على  :انظر(

من اخليال والكثير من اجلرأة،  ءيتنفيذ التهديدات والوعود يف خطاب الرئيس يتطلب ش
  ؟ "دولة فلسطين"فهل تتمتع بهما قيادة 


