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  األستاذ صالح صالح، عضو اجمللس املركزي الفلسطيني
 

نه يُجيد تشخيص الواقع أعودنا الرئيس أبو مازن، يف خطاباته يف األمم املتحدة، 
؛ املعاناة )القدسغزة، الضفة بما فيها (الذي يعيشه الفلسطينيون يف مناطق السلطة 

يف ظل االحتالل، حجم املآسي التي تثقل كاهل سكان هذه املناطق، وما يمارسه 
فلسطيني ضارباً عرض احلائط كل ضطهاد ضد الشعب الاالكيان الصهيوين من قمع و

 .تفاقات والضمانات والقرارات الدوليةاال
 

أكثر وضوحاً ودقة يف خطاب سابق، أيضاً يف األمم املتحدة، كان الرئيس أبو مازن 
وهو يتحدث عن السياسة العنصرية التي تمارسها إسرائيل، متجاوزة كل القيود 

تفاقات أوسلو والقرارات الدولية؛ فتستمر يف إلتهام األرض اوالضوابط التي تفرضها 
وبناء املستوطنات، وتهويد القدس، وتتمادى يف التضييق االقتصادي واحلصار 

سرى فهي تعتقل املزيد، وال تستجيب ألي جهود ألق اوالعزل العنصري وبدل إطال
سرائيلية، التي مازن يف خطابه أن هذه السياسة اإلويرى أبو . وحلل مشكل الالجئين

حتظى برعاية ودعم الواليات املتحدة األميركية، تعطل أي إمكانية حلل الدولتين، ولن 
 .ل سياسي عادل وشاملتوفر للفلسطينيين أكثر من احلكم الذاتي، ولن تؤدي إىل ح

  
عتراف بالواقع وإىل ما سيؤل إليه فهو يبقى متمسكاً باليد املمدودة رغم هذا اال

ومع ذلك لن " حتاللدولة حتت اال"ما يحلو له دعوتها  يعلن مناطق السلطة أو. للسالم
طيلة السنوات املاضية التي تزيد عن . يتخلى عن املساعي للحل السياسي ونبذ العنف

قد " ال بديل للمفاوضات إال املفاوضات"ن أليست كافية لتثبت أن هذا األسلوب العشري
ملاذا؟ ما . ثبت فشله؟ الوقائع التي يُعدّها تؤكد ذلك ومع هذا يستمر يف الرهان اخلاسر

فشل هذا اخليار، من بدام  أبو مازن نفسه وكبير املفاوضين وغيرهما يعترفون 
ه ىل اخليار اآلخر الذي تقره احملافل الدولية ومارستالطبيعي واحلال هذه أن ينتقلوا إ

 ".املقاومة"حتالل وهو الكثير من الشعوب التي تخضع لال

  
ن يستغلها لتصعيد أطابات النارية إال بقدر ما يمكن سرائيلي ال يهمه اخلالعدو اإل

رهابه، شخصياً، من إللهجته احلادة ضد القيادات الفلسطينية، خاصة أبو مازن 
ناحية، وملزيد من التحريض العنصري يف أوساط الكيان الصهيوين من ناحية ثانية، 

 .ي العام من ناحية ثالثةأويه املوقف الفلسطيني وتضليل الرولتش
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ستمرار هذا اوال القضية الوطنية الفلسطينية  مل يعد يفيد الرئيس حممود عباس
ه من قسوة وظلم قع وما فياخلطاب املتناقض بين ما يحمله من دقة يف تشخيص الوا

تفاقات ضطهاد للشعب الفلسطيني يمارسه كيان عنصري استيطاين متمرد على االاو
حتالل ومواجهة تخاذ املواقف ضد االاالدولية وبين الهوان والضعف يف  والقرارات
ن يعترف الرئيس حممود عباس أن سياسة الرهان على احلل أيجب .  غطرسته

بغض النظر مَنْ يتحمل  –وضعتنا يف مأزق " تفاق أوسلوا"ن السياسي التي أخذت عنوا
األهم هو اخلروج منه، وهذه بالضرورة مسؤولية جماعية، تبدأ بأن  –مسؤولية ذلك 

بدعوة الهيئة  –وبشكل عاجل  –يقوم أبو مازن كرئيس ملنظمة التحرير الفلسطينية 
جتماع اهرة إىل ا يف القاالقيادية املؤقتة ملنظمة التحرير الفلسطينية املتفق عليه

  :فوري، ليتناول جدول أعمال من بندين أساسين
مراجعة مسيرة ما بعد أوسلو والنتائج التي وصلت إليها، واالتفاق على البرنامج )1

  .السياسي الذي تستوجبه املرحلة اجلديدة
 طار جامع لكل الفصائلإعادة تشكيلها كلتحرير الفلسطينية وآلية العمل إلمنظمة ا)2

  .عتبارهاانية، بما يُعيد للوحدة الوطنية  والقوى الفلسطي



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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