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  االستحقاقات املؤجلةخطاب 

  
  حممد السهلي

  
 حممود الرئيس إعالنمل تأخذ احلكومة االسرائيلية يف خطابه أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

ل هذه لى حممل اجلد، كونه مل يحمًع ،يف إطار عملية أوسلو املوقعةاإلتفاقيات بشأن  عباس
أية مسؤولية عن الكوارث التي حلقت بالشعب الفلسطيني  وأسسها املعروفة اشروطهباالتفاقيات 

وبالتايل،  لتزامها من قبل اسرائيل؛عدم إ ر عنها يف خطابه،كما عبَّ  ،بل كانت املشكلة، وقضيته
   .بهذه اإلتفاقاتمسقوفا  موقف الرئيس الفلسطينييبقى 

مل تتجاوز حدود الدعوة جمدداً إىل مفاوضات االشارة التي التقطتها حكومة نتنياهو يف اخلطاب 
، بما فيه مواصلة اإلستيطان، وأولوية الترتيبات هي أي بشروطها »بال شروط مسبقة«تنعقد 

  .التي تعني ضم األرض الفلسطينيةاألمنية 
 االتفاقيات لتزامإ عدم اوض الفلسطيني بشأنة شكاوى املفبالتجربة، وظفت احلكومات االسرائيلي

ستحقاقاتها إىل رزم من بادرات الثقة كي تستجره إىل املفاوضات أو تبقيه عبر حتويل جزئيات إ
واالفراج عن املستحقات ) ب(فيها، من نمط احلديث عن توسيع صالحيات السلطة يف املنطقة 

لكن أي من هذه البادرات  .الفلسطينيين القدامى واالفراج غير املكتمل عن األسرى ..املالية للسلطة 
. سياسيا وأمنيا واقتصاديا ،مل تقترب من تغيير الواقع الذي تريد اسرائيل تكريسه من خالل أوسلو

  .غير قابل للتغيير، ما مل تتغيّر نسبة القوى على األرض موقف استراتيجي اسرائيليوهذا 
ر اسرائيل التزام االتفاقيات املوقعة التمثل عمليا أكث يدرك احملللون السياسيون أن مطالبة ،لذلك

وأن املفاوض الفلسطيني سيبقى يف الدائرة التي أغلقها على  من الشكوى أمام اجملتمع الدويل،
  . نفسه بتمسكه بهذه االتفاقيات

يف خطاب الرئيس عباس كان احلديث عن قرارات اجمللس  ما يمكن البناء عليه ،فلسطينياً 
  .املقاطعة اإلقتصادية+ وقف التنسيق األمني : سطيني املركزي يف  دورته األخيرة، وحمورهاالفل

التي  ،ومن هذه الزاوية انطلقت الدعوات لعقد اجتماع فوري لالطار القيادي الفلسطيني املؤقت 
 وطنية بخطة روجقادرا على اخل إطاراً تشكل على املستوى القيادي األولبحكم تمثيلها الشامل 

  .التحرري الوطني للبرنامج االعتبار وتعيد الفلسطيني الوضع بتصوِّ
 ،أوسلو اتفاقات مع القطع بوجهة الدفع هو املوحد الفلسطيني الوطني العمل تصويب يتطلبه مان إ
 واسعاً  اجملال يكون االجتاه، هذا يف الداخلي الوطني الصعيد على فورية خطوات تتخذ مل إذاأنه و

   .فعالً بذلك القيام دون قرارات باتخاذ التلويح من سابقة جتارب تكرار مأما إننا للقول
 إسرائيل التزام عدمب يرتبط أن ينبغي ال االتفاقيات على املتحدة األمم منبر على من النار إطالق ن إ

 إغالقه ينبغي ما وهو ،الفلسطينيين على جهنم باب وفتحت وجمحفة سيئة اتفاقيات فهي. بها
ما مل  اعالن الرئيس عباس بشأن ليحتو بما يعني .ال أم االتفاقات هذه إسرائيل تاحترم سواء

 علىالتي ينبغي وضعها  راراتقمن خانة النوايا إىل سلة ال االتفاقات املوقعة تلتزم به إسرائيل من
   .جمتمعة الفلسطينية احلالة تبلورها موحدة وطنية خطة إطار يف التنفيذ سكة

                                                            

 ةيرحلا" ةلجم ريرحت سيئرو ،نيطسلف ريرحتل ةيطارقميدلا ةھبجلل ةيزكرملا ةنجللا وضع"  
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اعية الر خماطبة األطرافهم وظيفة خطاب الرئيس حممود عباس إال من زاوية ال يمكن ف ،دون ذلك
، ما يُنذر بالدوران يف نفس احللقة املفرغة، لكن هذه املرة بسقف للمفاوضات من أجل إستئنافها

التي أعاد التذكير بها خطاب  »خارطة الطريق«الدولة ذات احلدود املؤقتة التي تستدعيها خطة 
  .طواها النسيانبعد أن  الرئيس

 



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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