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مم املتحدة على خطاب أبو مازن أمام اجلمعية العامة لأل تعليق  

   ناميلس رباج

قبيل إلقاء خطابه هذا، بأنه سيفجر قنبلة يف األمم  كان الرئيس حممود عباس قد هدد،
جوهر ما قاله : فماذا قال الرئيس؟. مكانية حلَ السلطة الفلسطينيةإ، موحياً باملتحدة

راضي حتالل لألما مل يكن الهدف منها إنهاء اال" ال قيمة لها" أن حمادثات السالم 
العودة إىل "وأكد على أنه من املستحيل  ". جدول زمني صارم" الفلسطينية يف إطار 

 ب، متهماً إسرائيل بارتكا"دوامة مفاوضات تعجز عن التعامل مع جوهر القضية
رمي احلرب اإلسرائيليين أمام ة جمبمعاقب جرائم حرب يف قطاع غزة، ومتوعداً

.بحماية دولية للفلسطينيين اًطالبمو، احملاكم الدوليةً  

ردة الفعل اإلسرائيلية ضد اخلطاب إن ، نقول اخلطاب من املنظور اإلسرائيليوبمقاربة 
ين يإلسرائيليون من املستوالقادة اوهذا ما عبر عنه بشكل صارخ . كانت عنيفة للغاية

وأولهم  أجمع هؤالءفقد . السياسي والعسكري داخل احلكومة اإلسرائيلية وخارجها
على وصف اخلطاب إجماالً بأنه كاذب ويشجع على التحريض ضد دولة  نتنياهو

. إسرائيل، واتهموا أبو مازن بأنه إرهابي ومزور ومتلون وعابث ويخدم املتطرفين  

كبير  ينطوي على حتدو متصلب وطنياًطاب اخلاملوقف اإلسرائيلي بأن  هذا يوحيو
حنقها يستجيب بالضرورة  أن ما يغضب إسرائيل ويثير ، على أساسإلسرائيل

.للمصلحة الوطنية الفلسطينية  

املنحى  نظرياً ن نتيجة هذا التحليل تؤكدإ، ف"حتليل النص"اعتمدنا مقاربة أما إذا 
على مثل هذه اللهجة يف خطاب  مل يعتد األسرائيلي فالطرف،  املتصلب للخطاب

إلسرائيلية العنيفة على اخلطاب ردة الفعل انعتقد بأن وعليه  .بالذاتورئيسها السلطة 
ح السلطة اتيتسليم مفب تنطلق من اخلوف من أن يقوم أبو مازن بتنفيذ تهديداته مل

هذا ل احملتملة تأثيراتالمن قت نطلاوإنما  ومل يفعل، بذلك فلطاملا هّدد حتالل،لال
وصوالً  هبة شعبيةل املشجعة توفير املناخاتسطيني، جلهة لاخلطاب على الشارع الف
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، لطاملا أكدّ أبو مازن أنه لن )على النمط الذي نشهده اليوم( نتفاضة جديدة اإىل قيام 
   .أبدا يسمح بها وال يتمناها

بقي للخطاب؟  والعملي ضمون الفعليهو امل، ما سابقتينوبمعزل عن املقاربتين ال
 لتزاماتاتفاقات أوسلو وباالتعلق باملوقف من فيما ي غامضاً وملتبساً  اخلطاب
عدم ، فاخلطاب حتدث عن من جانب واحد التي ترتبها على السلطة الفلسطينية والقيود

فيما ال يتعدى الطموح إىل حتسين وضع السلطة استمرار األمر الواقع، إمكانية 
العملية املفاوضات العبثية وحتريك  نتظار جولة جديدة مناالتفاوضي يف 

وإن كان هناك من تلويح باستحالة العودة إىل دوامة املفاوضات، فهو  .التفاوضية
. شروط حمسنةضمن  جمدداً هايبالضبط من أجل العودة إل  

 يجية وطنيةاستراتقبل الذهاب إىل األمم املتحدة، إىل وال يرتكز خطاب أبو مازن، 
ومضمونها كحركة الفلسطينية عتبار ملنظمة التحرير نقسام وتعيد االتنهي اال بديلة
ولن . على األقل 1948منذ العام  ، وتتعامل مع اجلذور التاريخية للصراعوطني حترر

. السلطة وشكلها ووظائفها والتزاماتها حدود دورالنظر يف  إعادة  يكون ذلك من دون
وتصعيد كافة أشكال النضال ضده، ومنها النضال القانوين يف حتالل إن إنهاء اال

وتوفير احلماية  ليينوحماكمة جمرمي احلرب اإلسرائي األمم املتحدة وخارجها،
أوسلو عبر ما يزيد على مراجعة مسيرة  يتطلب أول ما يتطلب ينلفلسطينيالدولية 

ية والقدرة للقيام توفر الن يتطلب وقبل كل ذلك. خالص الدروس والعبرتسالعقدين ال
  .املراجعة التاريخيةهذه بمثل 

 

 

  

 

 

 



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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