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  "امليثاق الوطني"آثار تعديل 
  يف مستقبل شعب فلسطين وقضيته

  شفيق احلوت
يحـــاول هـــذا املقـــال رصـــد النتـــائج التـــي قـــد تـــنعكس علـــى مســـتقبل قضـــية فلســـطين 

التـــــي انبثقـــــت مـــــن هـــــذه  الصـــــهيوين - وشـــــعبها، وعلـــــى جممـــــل حركـــــة الصـــــراع العربـــــي
امليثاق "على تعديل  الفلسطينيالقضية، وبسببها، وذلك يف حال إقدام اجمللس الوطني 

، انصـــياعاً ملـــا تطالـــب حكومـــة إســـرائيل بـــه، وملـــا الفلســـطينيةملنظمـــة التحريـــر " الـــوطني
تعهـــده رئـــيس اللجنـــة التنفيذيـــة للمنظمـــة الســـيد ياســـر عرفـــات يف رســـالته املوجهـــة إىل 

، وهــو مــا عــاد ١٩٩٣ســبتمبر /أيلــول ٩يتســحاق رابــين يف  اإلســرائيليةحلكومــة رئــيس ا
  .١٩٩٤مايو /أيار ٤وكرر التزامه يف اتفاق طابا يف 

غيــر أنــه ال بــد مــن أن أســجل حتفظــي حيــال إمكــان حــدوث ذلــك يف مســتقبل منظــور، 
زهـا مـايو املقبـل، وذلـك ألسـباب أُوج/وخصوصاً يف الوقت الذي تـم إعالنـه، أي يف أيـار

  :من دون تفصيل
هشاشة التجربـة التسـووية الراهنـة وعـدم رسـوخها، وهمـا أمـران يجعـالن هـذه  - ١

 الفلســطينيذلــك، ويعرضــان الطــرفين التجربــة عرضــة لالهتــزاز، وربمــا مــا هــو أكثــر مــن 
لتقلبـــــات يف املواقـــــف، قـــــد تـــــؤثر يف الســـــيناريو احلـــــايل ووتيـــــرة جداولـــــه  اإلســـــرائيليو

  .الزمنية
احلكــــم "انعقــــاد اجمللــــس الــــوطني يف غــــزة أو يف غيرهــــا مــــن منــــاطق  اســــتحالة - ٢
، بالعــــدد املطلــــوب، لتمريــــر قــــرار مــــن هــــذا الــــوزن بمــــا يحتــــاج إليــــه مــــن صــــدقية "الــــذاتي

  .شمولية
إلغــاؤه مــن مكانــة يف العقــل /املطلــوب تعديلــه" امليثــاق الــوطني"مــا يتمتــع بــه  - ٣

ومـــــن يســـــير وراءهـــــا عـــــن تقـــــديم  الفلســـــطينيةين، وعجـــــز الســـــلطة الفلســـــطينيوالوجـــــدان 
ثمنـــاً لهـــذا التعـــديل املطلـــوب، وال ســـيما أن كـــل مـــا يمكـــن تقديمـــه مـــن ثمـــن " التعـــويض"

  .يندرج يف الئحة القضايا املؤجلة إىل مفاوضات املرحلة النهائية
ولــــذلك، فــــإن هــــذه احملاولــــة تبــــق مــــن النــــوع االفتراضــــي، وعرضــــة لتــــأثير احلركــــة 

  .رزه من إمكانات التغييرالسياسية اجلارية وما قد تف
وقبـــل الـــدخول يف حتديـــد املـــواد املطلـــوب تعـــديلها لفظـــاً وإلغاؤهـــا فعـــالً، ال بـــد مـــن 

                                                            
   سابقاً الفلسطينيةعضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير. 
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امليثـاق "التذكير أوالً، والتركيز ثانياً، على األهمية التاريخية والوطنية والقانونية لهـذا 
التـاريخ ، باعتباره أهم وثيقة قانونية تصدر عن أوسع مؤتمر وطنـي ينعقـد يف "الوطني

إن هـــذا . املعاصـــر، أي منـــذ بدايـــة االنتـــداب البريطـــاين حتـــى حلظتنـــا الراهنـــة الفلســـطيني
بلـد عربـي، بـل ربمـا يتميـز مـن ، مثـل دسـتور أي "الفلسطينيالدستور "امليثاق هو بمثابة 

الكثير من دسـاتير الـبالد العربيـة بتقديمـه أولويـة االنتمـاء القـومي علـى الهويـة الوطنيـة 
  .ين وشعبهاألرض فلسط
 - الدستور، مقارنة بغيره من الدسـاتير العربيـة وغيـر العربيـة/هذا امليثاقوينفرد 

، وتشـــــــريد أكثـــــــر مـــــــن نصـــــــف شـــــــعبها خارجهـــــــا، الفلســـــــطينيةبســـــــبب اغتصـــــــاب األرض 
بأهميــة وطنيــة اســتثنائية،  - وحمــاوالت شــطب هويتــه الوطنيــة وشخصــيته االعتباريــة

وهـــــو مـــــا يجعـــــل أي مســـــاس بـــــه مصـــــدر خطـــــر مـــــاحق يحـــــدد مصـــــير الـــــوطن واملـــــواطن 
فلغيــر فلســطين مــن الــبالد العربيــة وغيــر العربيــة مــن املقومــات األساســية . ينالفلســطيني

مـــا يحمـــي كياناتهـــا وهويـــة مواطنيهـــا، مثـــل االعترافـــات الدوليـــة بهـــا، وتمتعهـــا بحقـــوق 
املصــير، تغنيهــا وتكفيهــا حتــى لــو مل يكــن لهــا دســاتيرها املثبّتــة لهــذه الســيادة وتقريــر 

إن الواقــع . احلقــوق واحلقــائق، أو حتــى لــو اضــطرت إىل تعليــق دســاتيرها لســبب أو آلخــر
املــؤمل الــذي آلــت قضــية فلســطين إليــه، وطنــاً وشــعباً، مل يبــق لهمــا مــن مقومــات الوجــود 

مكــن مــن الــربط، تاريخيــاً وقانونيــاً ووطنيــاً، الدســتور الــذي ت/القــانوين غيــر هــذا امليثــاق
بـــــــين املراحـــــــل املتتاليـــــــة لوجـــــــود فلســـــــطين وشـــــــعبها، وصـــــــوالً إىل حاضـــــــرهما القلـــــــق 

  .ومستقبلهما اجملهول
ووثيقتـــــه الرســـــمية  الفلســـــطينيشـــــهادة الشـــــعب : امليثـــــاق الـــــوطني هـــــو باختصـــــار

بمـــا يمكـــن وإذا جـــاز املســـاس . الوحيـــدة علـــى حقـــه يف الوجـــود كشـــعب لـــه وطـــن وحقـــوق
منــــه، ويتعلــــق بمقتضــــيات احلركــــة النضــــالية التــــي يخوضــــها شــــعب " سياســــيا"اعتبــــاره 

منـه " وطنـي"فلسطين وما تتعرض له من ضغوط عابرة، فإنه ال يجوز املساس بمـا هـو 
  .الفلسطينيويتناول ما هو مصيري بالنسبة إىل الوطن واملواطن، أي إىل فلسطين و

واد املطلــوب تعــديلها، تمهيــداً الســتقراء النتــائج ولتفصــيل هــذا، ال بــد مــن تنــاول املــ
  .التي يمكن أن تنجم عن هذا التعديل

يتألف امليثاق الوطني من ثالث وثالثين مادة، آخر ثـالث مـواد منهـا تنظيميـة، أي 
 - وطني، واملواد الثالثون الباقية كلها سياسـية - ليس لها مضمون أو مدلول سياسي

يف رســالة عرفــات املشــار إليهــا، " يتفــق والتعهــدات الــواردة ال"وطنيــة، ومــن النــوع الــذي 
 ٢٧وبالتــايل، فــإن املطلــوب تعديلــه يشــمل . وال مــع اتفــاق أوســلو ومــا تــاله مــن اتفاقــات

مــن جممــل امليثــاق، األمــر الــذي يعنــي إلغــاءه % ٩٠، أي مــا يعــادل ٣٠مــادة مــن جممــوع 
  .برمته فعالً
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في بتوضيح صورة ما يمكن أن تكـون عليـه ولعل عرضاً، ولو موجزاً، لهذه املواد، ي
  .اإللغاء املطلوب/نتائج هذا التعديل

وهي جزء ال يتجزأ  الفلسطينيفلسطين وطن الشعب العربي : "املادة األوىلتقول  -
  ."جزء من أمته العربية الفلسطينيمن الوطن العربي الكبير، والشعب 

ال شــك يف أن هــذه املــادة تتصــدر طليعــة املــواد املناقضــة لرســالة عرفــات والتفــاق 
ملـــاذا؟ ألن . ووفقـــاً لـــذلك، ال بـــد مــن إلغائهـــا ألن تعـــديلها أمـــر مســـتحيل. أوســلو ومـــا تـــاله

تشـير املـادة إليهـا هـي تلـك التـي كانـت معروفـة بحـدودها الدوليـة خـالل التي " فلسطين"
وبالتــايل، ال . يــة ال تتجــزأ، كمــا ورد يف نــص املــادة الثانيــةفتــرة االنتــداب، كوحــدة إقليم

وتعريــــف  الفلســــطينيبــــد عنــــد التعــــديل مــــن حتديــــد البــــديل الــــذي سيصــــبح وطنــــاً للشــــعب 
بمعنى الدولة وحدودها، ال تزال معلقـة " الوطن"وملا كانت هذه القضية، قضية . حدوده

نـــص مســـبق حولهـــا قبـــل  بانتظـــار مفاوضـــات املرحلـــة النهائيـــة، فإنـــه يســـتحيل تثبيـــت
ولو كان األمر غير ذلك ملا جاء نص القَسَم، الـذي أداه عرفـات . االنتهاء من املفاوضات

، مبهماً غامضاً علـى الشـكل الفلسطينيةيف غزة يوم تنصيبه أول رئيس منتخب للسلطة 
  :التايل
أقســـم باللـــه العظـــيم أن أكـــون خملصـــاً للـــوطن وأن أحـــافظ علـــى الدســـتور والقـــانون "

وســــالمة أراضــــيه وحتقيــــق أمانيــــه وآمالــــه  الفلســــطينيأحــــافظ علــــى مصــــالح الشــــعب و
  ..."الوطنية

التـــاريخي، أم " الـــوطن"يتحـــدث القَسَـــم ومـــا هـــي حـــدوده؟ هـــل يقصـــد " وطـــن"عـــن أي 
إليه سـنة " الدولة"الذي أشار إعالن " الوطن"، أم ١٨١احملدد بخرائط القرار رقم " الوطن"

تشـــــمل املســـــتوطنات أم تســـــتثنيها بانتظـــــار مصـــــيرها " ســـــالمة أراضـــــيه"؟ وهـــــل ١٩٨٨
  املؤجل هو اآلخر إىل املفاوضات النهائية؟

ون الفلســطينيوملــاذا يحــدد : "قــد يحــاول أحــدهم التــذاكي أو ادعــاء الــدهاء فيتســاءل
: ون دولـتهم؟ وقـد يغـايل يف التـذاكي ليضـيفاإلسـرائيليوطنهم يف الوقـت الـذي مل يحـدد 

ين فيعطيهم أكثر مما يتوقعـون يف ظـالل الفلسطينيأَوَالَ يمكن أن يكون ذلك يف مصلحة 
وجــــــود "ال " الفلســــــطينيوجــــــود الــــــوطن "املــــــوازين الراهنــــــة؟ واجلــــــواب ببســــــاطة هــــــو أن 

رف بهـا حقيقـة معتـ - كدولـة - إسـرائيلو. هو املطـروح علـى مائـدة التفـاوض" إسرائيل
بهـا، وهـو  الفلسـطينيدولياً وعضو يف األمم املتحـدة، ومل يكـن ينقصـها سـوى االعتـراف 

علــى التبــرع بــه يف رســالته إياهــا مــن دون احلصــول يف التحريــر  منظمــةمــا أقــدم رئــيس 
  .فلسطيني" وطن"ي بوجود إسرائيلاملقابل على اعتراف 

أن يسـتلهم قَسَـمه مـن وثيقـة  لو مل يكن األمر كذلك ملا وجد السيد عرفـات حرجـاً يف
 - علـــى الـــرغم مـــن التنـــازل التـــاريخي عـــن كـــل فلســـطين - إعـــالن الدولـــة التـــي صـــيغت
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بإبــــداع فكــــري حمــــى التــــراث والــــذاكرة، وصــــان بعــــض الــــوطن وحــــدوده، وحفــــظ الهويــــة 
وبالتـــايل، فـــإن أي إلغـــاء لهـــذه . واالنتمـــاء القـــومي العربـــي األصـــيل الوطنيـــة الفلســـطينية

ادة التي تليها، أو أي تعديل لهمـا ال يسـتلهم وثيقـة إعـالن الدولـة إنمـا يشـكل املادة، وامل
تــآمراً مفضــوحاً ضــد شــعب فلســطين وقضــيته بجميــع أبعادهــا، وال يتنكــر لألجيــال التــي 
صـــرفت أعمارهـــا يف التضـــحية والعطـــاء فحســـب، بـــل إنـــه يطـــال أيضـــاً األجيـــال الطالعـــة 

  .هوية ووطن معروفين بوضوح وحتديدالتي من حقها أن حتيا كسائر بني البشر ب
هــو صــاحب احلــق الشــرعي يف  الفلســطينيالشــعب العربــي : "املــادة الثالثــةتقــول  -

  ."وطنه، ويقرر مصيره بعد أن يتم حترير وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته واختياره
وهذه املادة أيضاً، ال بد من شطبها وفقـاً لتعهـدات الرسـالة إياهـا واالتفاقـات التـي 

املشـار إليـه يف هـذا الـنص، " الـوطن"وبغض النظر عن . م توقيعها، والنصوص واضحةت
وهو طبعاً يقصد فلسطين كلها، فإن االتفاقات املعقودة مل تعترف لشعب فلسـطين بـأي 

تقريـــــر مصـــــيره وفـــــق مشـــــيئته "علـــــى أي جـــــزء مـــــن الـــــوطن، وال بحقـــــه يف " حـــــق شـــــرعي"
قضــايا املؤجلــة إىل مفاوضــات املرحلــة فتلــك أيضــاً مــن ال." وبمحــض إرادتــه واختيــاره

ال "، باعتبـــــار أن الفلســـــطينيالنهائيـــــة ومـــــا ســـــتنتهي إليـــــه مـــــن نتـــــائج ملزمـــــة للجانـــــب 
التفــاوض الســلمي الــذي أقــرت املنظمــة غيــر مــا يتفــق الطرفــان عليــه مــن خــالل " مرجعيــة

  .بأالّ تلجأ إىل أسلوب غيره لتحقيق ما تهدف إليه
املـــادة، بـــديالً مـــن إلغائهـــا، ال بـــد لهـــا هـــي األُخـــرى مـــن وأيـــة حماولـــة لتعـــديل هـــذه 

القبــول بــه ألنــه يســتبق نتــائج  ســرائيلاســتلهام وثيقــة إعــالن الدولــة، وهــو مــا ال يمكــن إل
  .املفاوضات النهائية التي أشارت إليها االتفاقات املوقَّعة

بـأن  ، وال تعتـرفالفلسـطينيةعن أزلية الشخصية الوطنية املادة الرابعة تتحدث  -
يفقدانــــــه هــــــذه الشخصــــــية  الفلســــــطينيوتشــــــتيت الشــــــعب العربــــــي  الصــــــهيويناالحــــــتالل 

  .الوطنية
املصـاحلة "وهذه املادة أيضاً تتنـاقض مـع ديباجـة اتفـاق أوسـلو التـي تتحـدث عـن 

علـــــى نحـــــو منـــــاقض لهـــــذا الـــــنص تمامـــــاً، كمـــــا  اإلســـــرائيليوالتـــــي يفهمهـــــا " التاريخيـــــة
ل قضــــية الالجئـــين والنــــازحين الـــذين مل يــــتم حلـــ اإلســــرائيليةتتنـــاقض مــــع الطروحـــات 

االتفـــاق حتـــى اآلن بشـــأن تعـــريفهم وحتديـــد هـــويتهم يف اللجنـــة الرباعيـــة املنبثقـــة مـــن 
اتفــاق أوســلو، علــى الــرغم مــن مــرور عــام ونصــف عــام علــى إنشــاء هــذه اللجنــة وعقــدها 

ضــات ويف أيــة حــال، فاملســألة كلهــا، هــي األُخــرى، يف جــدول املفاو! ســبعة اجتماعــات
  .النهائية

ون هـم املواطنـون العـرب الـذين كـانوا يقيمـون الفلسـطيني: "املـادة اخلامسـةتقول  -
، سواء من أُخرج منها أو بقـي فيهـا، وكـل مـن ١٩٤٧إقامة عادية يف فلسطين حتى عام 

  ."ولد ألب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني
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إىل  - وهـــي امتـــداد طبيعـــي للمـــادة التـــي ســـبقتها - ادةلقـــد هـــدف واضـــعو هـــذه املـــ
باعتبارهـــا مـــن حقوقـــه األزليـــة غيـــر القابلـــة  الفلســـطينيةاحلفـــاظ علـــى الهويـــة الوطنيـــة 

بغـــض النظـــر عـــن أمـــاكن وجـــوده  الفلســـطينيللتصـــرف، وبالتـــايل تثبيـــت وحـــدة الشـــعب 
وهـي أيضـاً . يارداخل الوطن أو يف الشتات، والتي تضمن للشعب حقه يف العودة إىل الد

هــل يمكــن تعــديلها، وكيــف؟ ومــن يســتطيع : والســؤال. مهــددة بالشــطب إذا تعــذر تعــديلها
التنبـــؤ بمـــا ســـتنتهي مفاوضـــات املرحلـــة النهائيـــة إليـــه؟ هـــل ســـيبقى الوضـــع القـــانوين 

ي الشتات واحداً؟ هل سيحمل اجلميـع هويـة وطنيـة واحـدة، فلسطينيي الوطن ولفلسطيني
حلقـوق والواجبـات نفسـها؟ مـن يمكنـه الـتكهن بإجابـة إيجابيـة عـن ويكون لهم بالتايل ا

هـــذه األســـئلة، ســـواء مـــن قراءتـــه لنصـــوص مـــا تـــم توقيعـــه مـــن اتفاقـــات أو ممـــا يـــراه مـــن 
التزحــــــزح عــــــن سياســــــتها  إســــــرائيلممارســــــات إســــــرائيل امليدانيــــــة؟ ولــــــو كــــــان يف نيــــــة 

ى ضــرورة تعــديل امليثــاق االســتيطانية التــي تــزداد تشــدداً وتعنتــاً، ملــا كــان إصــرارها علــ
قبــــل اخلــــوض يف مفاوضــــات املرحلــــة النهائيــــة، وملــــا كانــــت هــــذه الــــوتيرة املتســــارعة 
لعمليــات اغتصــاب األرض حتــى وصــلت إىل مــا مســاحته مئــة هكتــار شــهرياً منــذ توقيــع 

ينـــاير /اتفـــاق أوســـلو، وفـــق آخـــر تقريـــر جلامعـــة الـــدول العربيـــة صـــدر يف كـــانون الثـــاين
١٩٩٦.  

املادة وما حتمله من اإلقرار بحق عودة الالجئين والنازحين، ولو إىل إن بقاء هذه 
ألنهــا  إســرائيلمنــاطق احلكــم الــذاتي وحــدها، يعتبــر مــن رابــع املســتحيالت بالنســبة إىل 

ومــن يطــالع مسلســل الدراســات اإلحصــائية التــي يعكــف ". إســرائيلتــدمير "تعنـي لقادتهــا 
التــي لــن " القنبلــة الديموغرافيــة"يســمونه االســتراتيجيون عليهــا يــدرك مــدى هلعهــم ممــا 

  .يتأخر موعد تفجرها عن عقدين من الزمن، وفق ما يتوقعون
طبعـــاً، إن إلغـــاء هـــذه املـــادة ســـيكون بمثابـــة طعنـــة قاتلـــة للهويـــة الوطنيـــة ووحـــدة 
الشـــعب وألي أمـــل لالجئـــين بـــالعودة إىل ديـــارهم يف فلســـطين، بمـــا فيهـــا منـــاطق احلكـــم 

  .الذاتي
، وهي تبلغ إحـدى عشـرة مـادة، فكلهـا اد ما بين السابعة والتاسعة عشرةاملوأمّا  -

أداة وصـالت وعالقــات، وهــذه " حتريـر فلســطين"مـن النــوع التعبـوي الــذي يتنـاول عمليــة 
  .تصبح ملغاة شكالً ومضموناً حلظة املساس بنص املادة األُوىل وما يتلوها

تنشـــئة  الفلســـطينيوعلـــى ســـبيل املثـــال، إن املـــادة الســـابعة تـــدعو إىل تنشـــئة الفـــرد 
  .عربية، وتأهيله للنضال والكفاح والتضحية بالروح واملال من أجل استرداد وطنه

وتــــدعو املــــادة الثامنــــة إىل نبــــذ التناقضــــات الثانويــــة يف صــــفوف شــــعب فلســــطين 
أمّا املادة التاسعة فال تعترف . عمارواالست الصهيونيةملصلحة التناقض األساسي مع 

وتكــــرر املــــادة العاشــــرة املعنــــى ذاتــــه . بغيــــر الكفــــاح املســــلح ســــبيالً إىل حتريــــر فلســــطين
بكلمــات أُخــرى، بينمــا حتــدد املــادة احلاديــة عشــرة لشــعب فلســطين ثالثــة شــعارات هــي 
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ـــا املـــواد الباقيـــة، مـــن املـــ. الوحـــدة الوطنيـــة، والتعبئـــة القوميـــة، والتحريـــر ادة الثانيـــة أمّ
عشــرة إىل املــادة اخلامســة عشــرة، فتتحــدث جميعهــا عــن عروبــة القضــية وعالقــة شــعب 

أَوَمل يصـف . فلسطين باألمة العربية ومشروعها الوحدوي، وتربط بين التحريـر والوحـدة
إلســقاط االنتمــاء القــومي بــين شــعب فلســطين " اجليــران" اتفــاق أوســلو األشــقاء العــرب بـــ

  ي هي جزء منها؟وأمته العربية الت
وهكــذا، نــرى اســتحالة بقــاء هــذه املــواد، فإمّــا إلغاؤهــا وإمّــا تعــديلها بمــا يقــود إىل 

حتــى اســمها؛ التحريــر  منظمــةميثــاق جديــد بفكــر آخــر واســتراتيجيا أُخــرى ال يبقيــان مــن 
  ؟"إسرائيلتدمير "صنو " فلسطينحترير "أوَليس 
وقيـــام  ١٩٤٧ي جـــرى عـــام تقســـيم فلســـطين الـــذ": املـــادة التاســـعة عشـــرةتقـــول  -

 الفلســـطينيباطـــل مـــن أساســـه مهمـــا طـــال عليـــه الـــزمن ملغايرتـــه إلرادة الشـــعب  إســـرائيل
وحقـــه الطبيعـــي يف وطنـــه ومناقضـــته للمبـــادئ التـــي نـــص عليهـــا ميثـــاق األمم املتحـــدة 

  ."ويف مقدمتها حق تقرير املصير
كــــن القــــول إن علــــى الــــرغم مــــن صــــوابية هــــذه املــــادة، تاريخيــــاً وقانونيــــاً، فإنــــه يم

هـــذه املـــادة بعـــد " دولـــة فلســـطين"ألغـــى عنـــد إقـــراره إعـــالن  الفلســـطينياجمللـــس الـــوطني 
فذلكة فكرية وجدانية تاريخية حاولت جهدها وضع توليفة جتمع بين العقيدي املطلق 

يف إيجــاد حــل يضــمن ســالماً دائمــاً يقــوم " الفلســطيني"والسياســي املمكــن، مســاهمة مــن 
قيــام دولــة لــه يف فلســطين ذات ســيادة واســتقالل وطنيــين ولــو علــى عــدل نســبي، يضــمن 

كشــــرط  - واعتبــــر اجمللــــس يف القــــرار نفســــه. علــــى جــــزء مــــن ترابــــه الــــوطني التــــاريخي
هـــو وطـــن  ١٩٦٧يف حـــرب ســـنة  فلســـطينيةأن كـــل مـــا تـــم احتاللـــه مـــن أرض  - ضـــمني

ادة هـــذه يتكفـــل بإعـــ ٢٤٢القـــدس الشـــرقية، وأن القـــرار رقـــم ين، بمـــا يف ذلـــك الفلســـطيني
  .األراضي انسجاماً مع القانون الدويل الذي ال يجيز االستيالء على أراضي الغير بالقوة

وهكـــذا، جنـــد مـــرة أُخـــرى أننـــا أمـــام مـــادة مطلـــوب إلغاؤهـــا يف الوقـــت الـــذي تـــرفض 
أيـــة نيـــة  إســـرائيلونكـــرر ثانيـــة أنـــه لـــو كـــان لـــدى . إســـرائيل التعـــديل الوحيـــد املمكـــن لهـــا

، ملـــا أصـــرت علـــى أســـبقية فلســـطينيةالـــرافض لقيـــام أيـــة دولـــة للتزحـــزح عـــن مشـــروعها 
وبمـــا أن مـــا ورد يف وثيقـــة . تعـــديل امليثـــاق قبـــل اخلـــوض يف مفاوضـــات احلـــل النهـــائي

أن يتنـازل عنـه، فـإن أيـة صـيغة لتعـديل  فلسـطينيإعالن الدولة يمثـل أقصـى مـا يمكـن لل
ط وراء اخلــط األحمــر، املــادة التاســعة عشــرة خــارج نــص هــذه الوثيقــة إنمــا تعنــي الســقو

  .، وتصفية القضية إىل األبدالصهيوينواالستسالم التام للمشروع 
يعتبــر بــاطالً كــل مــن تصــريح بلفــور وصــك االنتــداب ومــا : "املــادة العشــرونتقــول  -

ترتب عليهما وأن دعوى الترابط التاريخي أو الروحي بين اليهود وفلسطين ال تتفـق مـع 
التــي  احلاديــة والعشــرينقنــا بهــذه املــادة علــى الفــور املــادة وإذا أحل..." حقــائق التــاريخ



  ٣١، ص )١٩٩٦ربيع ( ٢٦، العدد ٧المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٧ 
 

يــرفض كــل احللــول البديلــة عــن حتريــر ... الفلســطينيالشــعب العربــي : "تليهــا، والتــي تقــول
أو  الفلســـطينيةفلســـطين حتريـــراً كـــامالً ويـــرفض املشـــاريع الراميـــة إىل تصـــفية القضـــية 

النظريــة "مــا؛ فــاألُوىل منهمــا تنســف ، نــدرك عندئــذ أن ال ســبيل إىل أي تعــديل له"تــدويلها
ين علـى الفلسـطينييف فلسـطين، واألُخـرى تؤكـد إصـرار  اليهودملا يسمى حق " التاريخية

وإمعانــاً يف تأكيــد ذلــك وتوضــيحاً لــه، ". النظريــة"لنســف هــذه " اإلجنــاز املــادي"ضــرورة 
حركــــة سياســــية مرتبطــــة  الصــــهيونيةالهويــــة "لتعتبــــر  الثانيــــة والعشــــرونتــــأتي املــــادة 

ارتباطـــاً عضــــوياً باإلمبرياليـــة العامليــــة ومعاديـــة جلميــــع حركـــات التحــــرر والتقــــدم يف 
العــــامل، وهــــي حركــــة عنصــــرية تعصــــبية يف تكوينهــــا، عدوانيــــة توســــعية اســــتيطانية يف 

وال حاجة إىل املضي يف تسجيل باقي الـنص، فمـا قيـل منـه يكفـي ليثبـت أن ..." أهدافها
ل ما سبقها من مـواد ال مفـر مـن إلغائهـا، علـى غـرار مـا حـدث يف اجلمعيـة هذه املادة وك

ذات يـــوم حركـــة  الصـــهيونيةالعامـــة لـــألمم املتحـــدة، عنـــدما ســـحبت قرارهـــا الـــذي اعتبـــر 
إن مســائل مــن هــذا النــوع ال جمــال فيهــا . عنصــرية وشــكالً مــن أشــكال التمييــز العنصــري

 - وليس هناك من شك يف املوقف املطلـوب. ألنصاف حلول، فإمّا التثبيت وإمّا اإللغاء
  .من هذين االحتمالين - ياًإسرائيل

أعتقــــد أنــــه ال داعــــي إىل االســــتطراد، وصــــوالً إىل مــــا بقــــي مــــن مــــواد، ألن مــــا ســــبقت 
اإلشـــارة إليـــه يكفـــي للتـــدليل علـــى أنـــه ال جمـــال لالســـتجابة إىل مراعـــاة مـــا تعهـــده ياســـر 

قِّــع يف اتفــاق أوســلو ويف غيــره مــن اتفاقــات عرفــات يف رســالته إىل رابــين والتــزام مــا و
هـذا امليثـاق " إلغـاء"امليثـاق الـوطني، وأن درب االسـتجابة األوحـد هـو " تعيـل"عن طريـق 

باعتبــاره نقيضــاً كــامالً ملنطــق التســوية الراهنــة ولنصــوص مــا تــم إبرامــه مــن اتفاقــات 
  .باسمها

وأضـفنا إليـه مـا يعكسـه مـن ولو أجملنا ما أشرنا إليه من نتائج إلغاء هـذا امليثـاق، 
  :آثار على شعب فلسطين وقضيته، فإنه يمكننا رصد ما هو آت

  الفلسطينيوحدة الشعب : أوالً 
إن إلغـاء امليثـاق بمعنـى التسـليم بمنطـق تسـوية أوسـلو سـيؤدي إىل انقسـام الســاحة 

 الفلســـــطينيةسياســـــياً علـــــى نحـــــو ال مثيـــــل لـــــه يف تـــــاريخ احلركـــــة الوطنيـــــة  الفلســـــطينية
املعاصـــرة، مـــع مـــا يحملـــه مثـــل هـــذا االنقســـام مـــن خمـــاطر االقتتـــال األهلـــي، وتكـــريس 

" مكـــان"تختلـــف أولويـــات كـــل واحـــد منهـــا وفـــق " شـــعوب"إىل  الفلســـطينيةتقســـيم الشـــعب 
هـــذا الوجـــود، األمـــر الـــذي ســـيؤدي إىل اغتيـــال وحـــدة املوقـــف ووحـــدة " زمـــان"وجـــوده و

منــذ نكبتــه  الفلســطينيالهــدف اللتــين كانتــا وال تــزاالن مــن أهــم مــا صــان وحــدة الشــعب 
  .١٩٤٨سنة 

وآخــــر يف الضــــفة  يف القطــــاع" شــــعب"ففــــي داخــــل األرض احملتلــــة ســــيكون هنــــاك 
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كمـا تفصـل " اجلغرافيـا"، تفصـل بيـنهم "إسـرائيلشـعب عـرب "الغربية، من دون أن ننسـى 
  .لكل منها" القانونية"بينهم األوضاع 

وخـــــارج األرض احملتلـــــة، لـــــن يكـــــون الوضـــــع أقـــــل تعاســـــة؛ إذ ســـــيتوزع فلســـــطينيو 
... و" ردنالجئــي األ"و" الجئــي ســورية"و" الجئــي لبنــان"مــن " شــعوب"الشــتات كــذلك إىل 

  !!وصوالً إىل الجئي املهاجر البعيدة يف أوروبا واألميركتين وأوستراليا وكندا... و
، التـي التحريـر الفلسـطينية منظمةواحداً يف إطار " شعباً"كلها كانت " الشعوب"هذه 

فــإذا أُلغــي امليثــاق أُلغيــت . لــه بانتظــار الــوطن احلقيقــي" الــوطن الروحــي"كانــت بمثابــة 
  .، وحتول الشعب شعوباً"الوطن الروحي"بالتايل، أُلغي املنظمة، و

  الفلسطينيةالهوية الوطنية : ثانياً 
كلنــــا يعــــرف مــــا عانــــاه شــــعب فلســــطين علــــى امتــــداد هــــذا القــــرن دفاعــــاً عــــن هويتــــه 

وأعــوام التيــه التــي  ١٩٤٨وأرضــه، وخصوصــاً يف النصــف األخيــر منــه عقــب نكبــة ســنة 
ن الالجئين والنـازحين واملبعـدين، إىل غيـر ذلـك تلتها، ورفضه التحول إىل جمموعات م

لقد احتاج هذا الشـعب إىل خمسـة عشـر عامـاً مـن النضـال البطـويل رفضـاً . من التسميات
ملشـــــاريع التـــــوطين واإلحلـــــاق والتجنـــــيس، واســـــترد هويتـــــه الوطنيـــــة، ورد االعتبـــــار إىل 

واء كفاحــــه ، التــــي حملــــت لــــالتحريــــر الفلســــطينية منظمــــةشخصــــيته االعتباريــــة بإقامــــة 
ثالثين عاماً أُخرى، قدم خاللها مئات اآلالف مـن الشـهداء والسـجناء واملعـاقين، دفاعـاً 

  .عن هويته كشرط حتمي السترداد األرض
إنهـــا املـــرة األُوىل يف تـــاريخ شـــعب فلســـطين التـــي ينتـــزع فيهـــا هـــذا الشـــعب اعتـــراف 

اعالً يف املنظمـات الدنيا بهويته كشعب له حقوق غير قابلة للتصـرف، وأصـبح عضـواً فـ
والهيئات والتكتالت اإلقليمية والدولية، ويمتلك كامل احلقوق التـي لغيـره مـن الشـعوب، 

  .طبعاً باستثناء األرض التي كان استردادها هو الهدف األصيل
بعـــد اتفـــاق أوســـلو، الـــذي وصـــل بنـــا إىل حـــدود املطالبـــة بإلغـــاء ذاتنـــا، مـــن دون أن 

قل ولو على مضض، وبعيداً عن وجدان ال يسـاوم، فـإن يتحمل عناء طرح بديل يقبله الع
املســـاس بميثاقنـــا الـــوطني ال يعنـــي التنـــازل عمـــا أجنزنـــاه بتضـــحياتنا العظـــام فحســـب، 

. يعنــي أيضــاً التنكــر لكــل مــا قمنــا بــه هــدفاً وأســلوباً واغتيــاالً لــذاكرتنا التاريخيــةوإنمــا 
إن ". إرهابــــاً"ح املســــلح ، والكفــــا"مثاليــــة عبثيــــة"فاحلــــديث عــــن حتريــــر فلســــطين أصــــبح 

" إجــازات مــرور"املسـاس بامليثــاق الـوطني يعنــي التنــازل عـن هويتنــا األزليــة يف مقابـل 
  .ال قيمة قانونية لها" وثائق سفر"أو 
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  مصير قضية فلسطين: ثالثاً 
  الصهيوين -  وحركة الصراع العربي

املركزيــــة، إن هـــذه القضـــية التـــي كانـــت بمثابــــة أُوىل قضـــايا العـــرب، بـــل قضـــيتهم 
والتــي مثلــت خــالل العقــود املديــدة للصــراع حالــة وجدانيــة وتراثــاً نضــالياً للعــرب عامــة 
ولشــعب فلســطين خاصــة، والتــي بقيــت مستعصــية علــى احلــل ومعلقــة يف جــدول أعمــال 

 - األمم املتحدة منذ قيام هذه املنظمة، والتي تسببت يف أكثر مـن خمـس حـروب عربيـة
املسـلح وغيـر املسـلح علـى امتـداد ثالثـة  الفلسـطينيب الكفـاح ية رسمية، إىل جانـإسرائيل
" ينالفلسـطينيقضـية "العربيـة إىل " قضية فلسـطين"إن هذه القضية حتولت من ... أجيال

وحــــدهم، وباتــــت مهــــددة اآلن بالتصــــفية وإغــــالق ملفهــــا بســــبب التســــوية الراهنــــة التــــي 
أبعادها، وأن الصـراع قـد انتهـى  أوهمت الكثيرين عاملياً وعربياً بأنها قد حلّتها بجميع

مل حتـل أي بُعْـد مـن أبعـاد هـذه املشـكلة، بـل " التسـوية"ليحل حمله السالم، مع العلـم بـأن 
رســـمياً علـــى  - أضـــافت إليهـــا أبعـــاداً جديـــدة، لكنهـــا جعلـــت اجملتمعـــين العربـــي والـــدويل

  .يف حِل من التزاماتها جتاه هذه القضية - األقل
تنجم عن إلغـاء امليثـاق الـوطني يف مسـتقبل شـعب فلسـطين  هذه أهم اآلثار التي قد

  .وقضيته
وال أرى مـــــــن ســـــــبيل إىل درء هـــــــذه األخطـــــــار غيـــــــر تأجيـــــــل هـــــــذا االســـــــتحقاق بقـــــــدر 

وإنْ تعـــذر . املســـتطاع، إىل أن تنجلـــي صـــورة الوضـــع بعـــد مفاوضـــات املرحلـــة النهائيـــة
بـديل مـن هـذا امليثـاق ، فلـيس مـن اإلسـرائيلي - التحـالف األميركـي" بولدوزر"ذلك أمام 

لي رســــمي وعلنــــي بحقــــوق شــــعب فلســــطين غيــــر القابلــــة للتصــــرف، إســــرائيغيــــر اعتــــراف 
وتعهــد العمــل علــى حتقيقهــا، وهــي االســتقالل، والســيادة الوطنيــة، وحــق تقريــر املصــير، 
وعودة جميـع الالجئـين إىل ديـارهم أو التعـويض علـيهم، تمامـاً كمـا سـبق أن اتُّفـق عليـه 

 .لس الوطني الثامنة عشرة والتاسعة عشرةيف دورتي اجمل



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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