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  احلديث عن الدولة الفلسطينية املستقلة حتت االحتالل ذروة اليأس الفلسطيني
   

  رديح ةدنر

اجليمع كان ينتظر خطاب رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس أمام اجلمعية العامة لألمم 
صلت اليه يف هذه الظروف املأساوية التي تمر بها دول املنطقة واملأزق الذي و ال سيما املتحدة

باليأس الذي يسيطر على الشعب الفلسطيني  الفلسطينية، وبصورة خاصة يف ظل الشعورالقضية 
  .امكانية حتقيق دولته املستقلة من

اإلسرائيليون توقعوا سيفجرها أبو مازن،  "قنبلة"اخلطاب جرى احلديث عن  يف الفترة التي سبقت 
ة الفلسطينية، أما الفلسطينيون وتفكيك السلط روج من احلياة السياسيةاعالن أبو مازن اخل احتمال

اىل القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب  ديد االهتمامفتوقعوا موقفاً حازماً يعيد  من ج
األوىل رغم االضطرابات واحلروب األهلية التي تعصف بدول املنطقة، والتدخالت العسكرية 

  . اخلارجية يف النزاعات األهلية

ومل يحمل جديداً يف طروحاته اللهم . عكس التوقعاتتحدة جاء مازن يف األمم امللكن خطاب أبو 
التهديد بعدم االلتزام يف تنفيذ االتفاقات املعقودة مع إسرائيل، ودعوة إسرائيل اىل حتمل 

 1967على خطوط الرابع من حزيران "، واالعالن أن دولة فلسطين "كسلطة احتالل"مسؤوليتها 
  ".حتت االحتالل وبعاصمتها القدس اشلرقية هي دولة

  : نقاط أساسية خير لرئيس السلطة الفلسطينية أربعيف اخلطاب األ استوقفتني

جتنب حممود عباس التطرق اىل احملاوالت اإلسرائيلية التذرع بالفوضى التي تعم دول  -1
 حتول الضفة الغربية امكانية  بذريعة" حل دولتين لشعبين"املنطقة للتهرب من تطبيق 

 هذا مع العلم أن إىل معقل للحركات الراديكالية اإلسالمية، سرائيلي منهابعد االنسحاب اإل
اال  فرصة مل تترك قبل االضطربات االخيرة يف العامل العربي حتى ومة نتنياهوحك

زعزعة شرعية تمثيل السلطة للتهرب من تطبيق اتفاقات أوسلو، ومن أجل  واستخدمتها
 .بزعامة أبو مازنالفلسطينية للشعب الفلسطيني، والتشكيك 

عدم تطرق اخلطاب اىل التغير العميق الذي يمر به اجملتمع اإلسرائيلي الذي اصبح اكثر   -2
بروز حركات ارهابية يهودية جهادية تزرع خاصة يمنية وتطرفًا وعداء للفلسطينيين، و

وتعمل على تغيير وجه الصراع بين الفلسطينيين واليهود من  ،ثقافة الكراهية ضد العرب
 .اع قومي اىل صراع دينيصر

التجاهل املطلق يف اخلطاب ملسألة التلكؤ الدويل يف املساهمة يف اعادة اعمار غزة  -3
 .واالستغالل اإلسرائيلي لهذا التأخير ملآرب سياسية
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استخدام أبو مازن لهجة خطابية تقليدية  لطاملا استخدمها يف احملافل الدولية ال تعكس  -4
يني يف الضفة وغزة ويف الشتات، التواق اىل التغيير نبض الشاب يف الشارع الفلسط

 .والذي يرغب يف ايصال صوته اىل احملافل الدولية
لقد كان من املفترض أن  يكون رفع العلم الفلسطيني يف باحة األمم املتحدة مناسبة 

لكن ترافق هذا احلدث . ما كانوطنية ذات اهمية رمزية كبيرة للشعب الفلسطيني اين
مع خطاب أبو مازن االخير وبصورة خاصة حتميل إسرائيل املسؤولية عن  التاريخي

بغصة كبيرة يف قلوب  اًرح برفع العلم مصحوبالضفة بوصفها سلطة احتالل جعل الف
واحللم  ،زال طويالًقضيتهم واثبت ان طريق النضال ما الفلسطينيين واملؤيدين لعدالة 

  .بالدولة املستقلة يكاد يصبح مستحيالً
  دة حيدررن 
  

  

 



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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