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  تعليقات حول خطاب حممود عباس يف األمم املتحدة
  

  خوري. رامي ج
  

، حممود عباس، خطاباً مؤسفاً وغير "منظمة التحرير الفلسطينية"ألقى رئيس السلطة الفلسطينية و
فقد طغى عليه الكالم البالغي والوقائع القديمة مقنع أمام األمم املتحدة األسبوع املاضي، 

واملناشدات الضعيفة التي سبق أن ردّدها مراراً وتكراراً من دون طائل، وخاطب عباس العامل 
الذي أطلقه بالتوقّف عن التقيّد بأحكام اتفاقات أوسلو هو تهديد " التهديد. "بمصداقية شبه معدومة

ن، على حممل اجلد، ألنه أصبح رجالً منعزالً يتحدّث من ييليأجوف لن يأخذه أحد، ال سيما اإلسرائ
  .مع العلم بأنه هو من تسّبب لنفسه بهذه املشكلة -دون تفويض واضح من الشعب الفلسطيني 

  
بقبولها دولةً يف الضفة الغربية " منظمة التحرير الفلسطينية"لقد حتدّث عن التنازالت التي قّدمتها 

تحقّق سلمياً عن طريق املباحثات الديبلوماسية، وهذه كلها خطوات ت" عدالةً نسبية"وغزة، و
وناشد العامل وضع حد للجرائم . لكنه ردّد هذا الكالم عشرات املرات سابقاً، من دون جدوى. معقولة

" منظمة التحرير الفلسطينية"يقول إن . اإلسرائيلية والسياسات االستعمارية، أيضاً من دون جدوى
لكن املنظمة مل تعد تتمتع باملصداقية، ألن سيطرته على السياسة الفلسطينية جاهزة للتفاوض، 

" منظمة التحرير الفلسطينية"أجهزت على أي دور ذي مغزى يمكن أن تؤدّيه " فتح"وسياسة حركة 
  .اليوم

  
املالم الوحيد هو عباس نفسه ومعاونوه القالئل، ألنه خسر الورقة األعلى قيمة التي يحتاج إليها 

الدعم من شعبه عن طريق برنامج : يحمل اإلسرائيليين والغرب والعامل على اإلصغاء إليه كي
". منظمة التحرير الفلسطينية"سياسي فلسطيني وطني يحظى باإلجماع ويُنفَّذ بواسطة جمالس 

لكن عباس أوقع نفسه يف العجز السياسي على الساحة العاملية، باختياره جتاهل هذا املسار، 
وحتويلها جمرد تركةٍ من املاضي، واالكتفاء بالكالم " منظمة التحرير الفلسطينية"وإضعاف 

شأنه يف ذلك شأن " فتح"وقطاع غزة، وفرض حكمه على " حماس"الطنّان عن ردم الهوّة مع حركة 
حاول . أي زعيم عربي سلطوي آخر يبقى يف السلطة لعقود طويلة من دون تفويض شعبي شرعي

وحتى اخليارات " الدراماتيكية"ويض عن هذه األمور من خالل املفاجآت على مر السنين التع
املعقولة مثل االنضمام إىل األمم املتحدة بصفة دولة غير عضو، لكنها تبقى جمرد خطوات رمزية 

  .ال تؤثّر يف الظروف املعيشية البائسة التي يعاين منها الفلسطينيون يف املنطقة
  

ال اتفاقات أوسلو ينمّ عن ضعف ويأس لدى شخصٍ يهتمّ بإنعاش التهديد الذي أطلقه عباس بإبط
ال أحد يأخذ . مكانته السياسية الشخصية يف الداخل مقدِّماً إياها على الظروف املعيشية لشعبه

إذا توقّف عن التقيّد بأحكام اتفاقات أوسلو، سوف يتيح ذلك إلسرائيل أن . تهديده على حممل اجلد
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دفة إىل دفع مزيد من الفلسطينيين إىل مغادرة وطنهم والتحوّل إىل الجئين تُصعِّد إجراءاتها الها
يف اخلارج؛ وسوف تشهد الظروف املعيشية اليومية ملاليين الفلسطينيين مزيداً من التدهور جراء 

إحكام اخلناق االقتصادي؛ وسوف يتحوّل بعض الفلسطينيين احملبطين من جديد نحو الصراع 
ما سيؤدّي إىل فصول إضافية من الهجمات اإلسرائيلية الوحشية على غرار  املسلّح ضد إسرائيل،

العدوان اإلسرائيلي على غزة العام املاضي؛ وسوف يتسبّب السأم والتململ يف أوساط الدول 
املانحة التي تقدّم اجلزء األكبر من املساعدات التي تساهم يف بقاء الفلسطينيين على قيد احلياة 

، بمزيد من التدهور يف الظروف املعيشية واآلفاق السياسية ملاليين ودخولهم املدارس
الفلسطينيين؛ وسوف يدعم املرّشحون للرئاسة األميركية كل خطوة تقوم بها إسرائيل وكل هجوم 

  .عسكري تشنّه
  

من شأن معظم الدول األجنبية أن تدعم السعي الفلسطيني إلقامة دولة، واحلصول على املواطنة، 
لكن هذا الدعم العاملي . ياة طبيعية ملاليين الفلسطينيين الذين يفتقرون إىل هذه األموروتأمين ح

لن يتجسّد على أرض الواقع إال عندما يّتخذ الفلسطينيون أنفسهم قرارات تستند إىل إجماع سياسي 
، وطني ذي مصداقية، بدالً من حب الظهور السلطوي، والتوسّل، واالستغراق يف التفكير املكتئب

  .واملفاجآت الغريبة، وتسجيل تقدّم رمزي فارغ من أية إجنازات جوهرية
  

 
 



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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