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  ميثاق جديد: املطلوب فلسطينياً 
  يستوعب الواقع وحاجات املستقبل

  فيصل حوراين
يشبه حال األُسـرة  الفلسطينيمع امليثاق الوطني  الفلسطينيحال اجلسم السياسي 

التــي أهملــت قريبــاً لهــا أعوامــاً طويلــة؛ جتاهلــت واجباتهــا نحــوه، وفتكــت بمــا شــاءت لهــا 
أهواؤهــا الفتــك بــه مــن حقوقــه، واســتوى يف الفتــك بهــذه احلقــوق الــذين يظهــرون االلتــزام 

 فلمّا تراكمت العلل علـى القريـب وظهـر أعـداء لألُسـرة. حيالها والذين ال يقيمون لها وزناً
  !قريبنا يف خطر فلنتضافر إلنقاذه: شاؤوا اإلجهاز عليه، صاح الصائحون

  تبديل امليثاق
، ميثاقـاً ١٩٦٨يف دورة انعقاده الرابعة سنة  الفلسطينيلقد تبنى اجمللس الوطني 

وكـــان . هـــذا امليثـــاق تبنـــاه اجمللـــس باإلجمـــاع. وطنيـــاً مكونـــاً مـــن ثـــالث وثالثـــين مـــادة
ســـتقلين، ممثلـــين معتمـــدين لكـــل مـــن التنظيمـــات الشـــعبية اجمللـــس يضـــم، فضـــالً عـــن امل

ة، وذلــك التحريــر الفلســطيني منظمــةوالفصــائل الفدائيــة املنضــوية حتــى اآلن حتــت لــواء 
، الذين تأخر قبـولهم يف )فيما بعد الفلسطيني(باستثناء ممثلي احلزب الشيوعي األردين 

اجمللــــس بــــدعوى تعــــارض برنــــاجمهم السياســــي مــــع امليثــــاق، هــــم الــــذين دعــــوا إىل حــــل 
يف هدي قرارات األمم املتحدة، فتبنوا قرار تقسيم فلسطين الصـادر  الفلسطينيةللقضية 

الصـــادر عـــن  ٢٤٢وأيـــدوا القـــرار رقـــم  ١٩٤٧عـــن اجلمعيـــة العامـــة لـــألمم املتحـــدة ســـنة 
  .١٩٦٧لس األمن الدويل سنة جم

وبتبنيه امليثاق الوطني، أحل اجمللس هذا امليثاق حمل امليثاق السابق الذي حمـل 
وكــــان اجمللــــس قــــد تبنــــى امليثــــاق الســــابق يف دورة . الفلســــطينياســــم امليثــــاق القــــومي 

، أي قبـــل تبنيـــه امليثـــاق الـــوطني بأربعـــة أعـــوام فقـــط، وذلـــك ١٩٦٤انعقـــاده األُوىل ســـنة 
على يد الفريـق الـذي تزعّمـه املرحـوم أحمـد الشـقيري، أول رئـيس . ف.ت.تأسيس معشية 

وقـــد أســـقط اجمللـــس مـــن امليثـــاق اجلديـــد . للجنـــة التنفيذيـــة للمنظمـــة وجمللســـها الـــوطني
فقــرات كثيــرة ذات مغــزى مهــم وردت يف امليثــاق الســابق، وكــان بــين الفقــرات املســقطة 

أيــة ســيادة إقليميــة علــى الضــفة الغربيــة يف ... ال تمــارس. "ف.ت.واحــدة نصــت علــى أن م
وأضــــاف اجمللــــس إىل ." اململكــــة األردنيــــة الهاشــــمية وال قطــــاع غــــزة وال منطقــــة احلمــــة

امليثــاق اجلديــد فقــرات أُخــرى ذات مغــزى مهــم، فكــان منهــا الفقــرة التــي أكــدت أن الكفــاح 
                                                            

   الوطني الفلسطينيكاتب، وعضو اجمللس. 
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النتبـــاه إىل وال شـــك يف أن ا." هـــو الطريـــق الوحيـــد لتحريـــر فلســـطين الفلســـطينياملســـلح "
ين علــى تبــديل ميثــاقهم األول بعــد أربعــة أعــوام فقــط مــن وضــعه الفلســطينيحقيقــة إقــدام 

يشــكل ســابقة ملهمــة، ألنهــا الســابقة التــي تبــين أن تبــدل األوضــاع يمســح قداســة ميثــاق 
، وهم إجماالً ممثلـو القـوى الفلسطينيقائم، ويوجب وضع آخر جديد، وأن ممثلي الشعب 

س احلــايل منهــا، مل يتهيبــوا إزاء االســتجابة لتــأثير هــذا التبــدل، ومــن التــي يتــألف اجمللــ
  .شأنهم، إن بقيت لهم حصانتهم، أن يفعلوا الشيء ذاته كلّما اقتضى األمر ذلك

  خرق اجمللس للميثاق
بعد تبنّي اجمللس للميثـاق الـوطني، مل يسـتقم االلتـزام بنصوصـه زمنـاً طـويالً؛ ففـي 

ا خـــرق امليثـــاق، تـــم خرقــه مـــن دون تـــردد، ومـــن دون أن كــل مـــرة أوجبـــت التطـــورات فيهــ
ــال حــول قداســة امليثــاق والــذين اعترضــوا علــى اخلــروق املتعاقبــة مل . يصــار ضــجيج فعّ

يظهـــــروا حزمــــــاً متصــــــالً يف الـــــدفاع عــــــن الــــــنص أو املضـــــمون اخملتــــــرقين، ومل يرهنــــــوا 
  .تعاونهم مع خارقيهم بشرط العودة إىل االلتزام بالنص أو باملضمون

ــه، يف وقــت مبكــر، بعــد ل قــد تــم اخلــرق األول ملضــمون امليثــاق الــوطني، وحتــى لنصّ
ثالثــة أعــوام مــن تبنيــه، حــين ضــم اجمللــس إىل عضــويته األمــين العــام للحــزب الشــيوعي 
األردين املرحــوم فــؤاد نصــار، مــن دون أن يبــدل احلــزب دعوتــه إىل حــل قضــية فلســطين 

، أي مـــن دون أن يتخلـــى ٢٤٢القـــرار رقـــم  يف ضـــوء قـــرارات األمم املتحـــدة أو موقفـــه مـــن
، التــــي يعــــدّ إســــرائيلاحلــــزب عــــن دعوتــــه إىل حــــل للقضــــية يشــــتمل علــــى اإلقــــرار بوجــــود 

واخلــرق الثــاين املهــم تــم بعــد ثالثــة أعــوام أُخــرى، حــين صــادق . امليثــاق وجودهــا بــاطالً
 عارضـــه أربعـــة أعضـــاء(اجمللـــس الـــوطني باإلجمـــاع علـــى البرنـــامج السياســـي املرحلـــي 

وقـــد نصـــت املـــادة الثانيـــة مـــن البرنـــامج ذي املـــواد العشـــر علـــى أن . ١٩٧٤، ســـنة )فقـــط
بكافــــــة الوســــــائل، وعلــــــى رأســــــها الكفــــــاح املســــــلح، لتحريــــــر األرض ... تناضــــــل. "ف.ت.م

وإقامــة ســلطة الشــعب الوطنيــة املســتقلة املقاتلــة علــى كــل جــزء مــن األرض  الفلســطينية
 الفلسـطينية، أحـل البرنـامج عبـارة حتريـر األرض وبهـذا." التي يتم حتريرهـا الفلسطينية

حمـــل عبـــارة حتريـــر فلســـطين، الـــواردة يف امليثـــاق، غيـــر متهيـــب إزاء الفـــارق الكبيـــر يف 
النص واملضمون بين العبـارتين، وجعـل الكفـاح املسـلح وسـيلة مـن الوسـائل ال الوسـيلة 

امج هـــو الــــذي وهــــذا البرنـــ. الوحيـــدة، خمالفـــاً نـــص امليثــــاق ومضـــمونه خمالفـــة ســـافرة
اللجنــة التنفيذيــة ياســر عرفــات إليــه فــور إقــراره مــن اجمللــس، حــين حتــدث  اســتند رئــيس

، فعـــرض ١٩٧٤أول مــرة أمـــام اجلمعيـــة العامــة لـــألمم املتحــدة ســـنة  الفلســـطينيالــزعيم 
أفكاراً ومشـاريع تتجـاوز امليثـاق وتخرقـه، وكـان مـن هـذه اخلـروق إعـالن رئـيس اللجنـة 

ديمقراطيـــة يعـــيش  فلســـطينيةالتنفيذيـــة أمـــام الهيئـــة الدوليـــة دعوتـــه الشـــهيرة إىل دولـــة 
فبهـــذه ." يعيشـــون اآلن يف فلســـطينالـــذين  اليهـــودكـــل "فيهـــا العـــرب جنبـــاً إىل جنـــب مـــع 
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الــدعوة، تخطــى عرفــات نصوصــاً صــريحة يف امليثــاق الــوطني، فأحــل الــدعوة إىل الدولــة 
ين حــق اإلســرائيلي اليهــودالديمقراطيــة حمــل الــدعوة إىل حتريــر فلســطين، وأعطــى جلميــع 

ين الـذ اليهـود"املواطنة فيها، مع أن املادة السادسـة مـن امليثـاق قصـرت هـذا احلـق علـى 
  ."لها الصهيوينكانوا يقيمون إقامة عادية يف فلسطين حتى بدء الغزو 

أمّـا اخلــروق التــي توالــت بعــد ذلــك فهــي أكثــر مــن أن نلــم بهــا جميعهــا يف حــديث غيــر 
قــرار اجمللــس الــوطني : خمصــص لهــذا املوضــوع، وقــد يكفــي أن نشــير إىل آخرهــا وأهمهــا

ضــية فلســطين يف ضــوء قــرارات األمم باملوافقــة علــى املــؤتمر الــدويل حلــل ق ١٩٨٨ســنة 
الشهيرة، ووثيقة إعالن االستقالل، وقرار املوافقة  الفلسطينيةاملتحدة، ومبادرة السالم 

ســقفاً  ٢٤٢علــى املشــاركة يف مفاوضــات مــؤتمر مدريــد الــذي يشــكل تطبيــق القــرار رقــم 
  .لتصورات األطراف العربية بشأن نتائجه
 الفلســـطينيهـــا تظهـــر كيـــف أن اجمللـــس الـــوطني نعيـــد هـــذه الوقـــائع إىل األذهـــان ألن

خــــرق امليثــــاق الــــوطني بصــــورة متعاقبــــة، وكيــــف أنــــه فعــــل ذلــــك، باإلجمــــاع، يف معظــــم 
وإذا صــــــح أن مســــــؤولية الفصــــــائل . احلــــــاالت، وبأغلبيــــــة ســــــاحقة يف احلــــــاالت األُخــــــرى

ن أيضاً أنه ما مـاملسلحة أو السياسية عن اخلروق قد تفاوتت يف الدرجة، فإنه لصحيح 
واحدة منها إال أيدت خرقاً كبيراً واحداً أو أكثر بقناعة تامـة، وأيـدت خروقـاً أُخـرى حتـت 

فاجلبهــة الشــعبية لتحريــر . ف.ت.ضــغط الظــروف القــاهرة واحلاجــة إىل صــيانة وحــدة م
فلســـطين، ومثلهـــا اجلبهـــة الديمقراطيـــة والصـــاعقة وفصـــائل أقـــل شـــأناً، أيـــدت جميعهـــا 

ت وثيقة إعالن االستقالل التي استندت بين ما اسـتندت إليـه برنامج النقاط العشر، وأيد
والذين من هؤالء اعترضوا على املبـادرة السـلمية وقـرار املشـاركة يف . إىل قرار التقسيم

إال بعـــــد أن حـــــاد نـــــاس . ف.ت.مـــــؤتمر مدريـــــد مل يوقفـــــوا مســـــاهمتهم يف عمـــــل هيئـــــات م
ات السـرية اجملتـزأة اخلطـرة ون عـن طريـق مدريـد إىل مسـرب املفاوضـالفلسطينياملؤتمر 

وهـؤالء جميعـاً، مل يظهـروا تشـبثهم احلـازم بامليثـاق الـوطني إال بعـد أن أملـت . يف أوسلو
  .ين يف أوسلو مطلب تعديلهالفلسطينيعلى مفاوضيها  إسرائيل

  القيادة تبزّ اجمللس
ــــا خــــروق القيــــادة السياســــية لـــــ ، املنتخبــــة تكــــراراً مــــن اجمللــــس الــــوطني .ف.ت.م أمّ

إلجماع، للميثاق فقد فاقت خروق اجمللس له، وإن مل تواجهها وهي تخرقه املـرة تلـو با
وهــذه املقاومــة مل حتــل دون اســتمرار القيــادة . األُخــرى إال أوهــن املقاومــة مــن اآلخــرين

ومـــن . يف خـــرق امليثـــاق، حتـــى حـــين اتســـمت بـــبعض الشـــدّة منـــذ توقيـــع اتفاقـــات أوســـلو
لقيـــادة إتمامـــه جلاريـــة اآلن دون إتمـــام مـــا تتـــوخى ااملشـــكوك فيـــه أن حتـــول املقاومـــة ا

  .خمرجاً يرضى اجلميع به الفلسطينيةإذا ابتكرت احلصافة  بشأن امليثاق، إال
علـى توقيـع اتفاقـات أوسـلو . ف.ت.م هنا ينبغي القول إن إقدام القيادة السياسـية لــ
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وأكثرهـــا استعصـــاء علـــى للميثـــاق الـــوطني  الفلســـطينيةاملتعاقبـــة يشـــكل أوســـع اخلـــروق 
فقـــد عنـــى توقيـــع هـــذه االتفاقـــات خـــرق جميـــع مـــواد امليثـــاق الـــوطني ذات الصـــلة . الرتــق

وبتوقيـع االتفاقـات، مل يبـق قائمـاً . كلـه الفلسـطينيباألمور الرئيسية يف الشأن الـوطني 
 وقد تفاقم أمـر هـذا اجلـزء. من امليثاق إال بعض مواده اإلنشائية غير ذات املغزى الكبير

حــين أعطــت القيــادة لنفســها حــق إبــرام االتفاقــات مــن دون العــودة إىل اجمللــس الــوطني، 
فبهـــذا، مل يخـــرق امليثـــاق، وحـــده، وال النظـــام . صـــاحب الصـــالحية األُوىل يف هـــذا الشـــأن

ونُحّيـت . وحده، بل إنه أُغفلت صالحيات اجمللس الوطني الصريحة. ف.ت.م األساسي لـ
لقـــــوى املتعـــــددة التـــــي تمثـــــل خمتلـــــف قطاعـــــات الشـــــعب احلاجـــــات األساســـــية لتعـــــاون ا

. يف إطار املنظمة، واملتطلبات التي ال يستقيم حتالف هذه القـوى مـن دونهـا الفلسطيني
بحـذف مـواد بعينهـا مـن امليثـاق، هـي يف واقـع األمـر أهـم مـواده، وال شك يف أن االلتـزام 

  .يشكل أخطر ما يف األمر
فالقيـــادة . يقــال هـــذا، مــن دون أن ننســـى أن النزاهــة تقتضـــي قــول شـــيء آخــر أيضـــاً

التي خرقـت امليثـاق مل تفعـل ذلـك فجـأة أو يف اخلفـاء، وقـد سـبق لـرئيس هـذه القيـادة أن 
قــــد  الفلســــطينيأعلــــن قبــــل أعــــوام أن امليثــــاق الــــوطني مل يعــــد ذا موضــــوع، وأن الســــلوك 

مـــراراً، قبـــل املبـــادرة الســـلمية، وقبـــل املشـــاركة يف وتكـــرر هـــذا اإلعـــالن . جتـــاوزه واقعيـــاً
وثمة شيء آخر تقضـي النزاهـة بقولـه؛ فالقيـادة التـي أبرمـت . مؤتمر مدريد، وقبل أوسلو

اتفاقـــات أوســـلو مـــن دون عـــودة إىل اجمللـــس الـــوطني، مل تقـــدم علـــى إلغـــاء امليثـــاق علـــى 
اتـه، واسـتفادت مـن مسؤوليتها، بل تشبثت بضرورة عرض األمر على اجمللس الـوطني ذ

الصـــريحة يف أن يـــتم إلغــاء املـــواد املطلـــوب إلغاؤهـــا مـــن قبـــل  اإلســـرائيليرغبــة اجلانـــب 
واملعـروف، نظريـاً علـى األقـل، أن اجمللـس سـيّد . اجمللس ذاته، فتركت األمر لهذا اجمللـس

نفســـه، وهـــو يملـــك حـــق مســـاندة القيـــادة أو خـــذلها، وبهـــذا، يعـــود هـــذا األمـــر الرئيســـي إىل 
وربمـــا كـــان هـــذا بالـــذات، يف مقـــدم األســـباب التـــي أجّجـــت نـــار اجلـــدل بشـــأن . بهأصـــحا

ين الــوطني الفلســطينيمطلــب حــذف مــواد بعينهــا مــن ميثــاق  إســرائيللقــد أملــت . امليثــاق
فتـــذكر الـــذين أهملـــوا قـــريبهم . بعـــد أن كـــان هـــؤالء قـــد خرقـــوا هـــذه املـــواد وغيرهـــا فعـــالً

  .ن قريبهم يف خطروأسلموه ملهالك على مدى أعوام طويلة أ

  البحث عن حل
يف ســياق اجلـــدل بشــأن مصـــير امليثـــاق الــوطني، تبلـــورت عــدة مواقـــف، متفاوتـــة أو 

أحدهما يفضي إىل ضرورة الرضوخ : هذه املواقف تبلور منها حدّان متطرفان. متباينة
ودعـاة هـذا احلـل هـم الـذين تـوجههم . وحـذف املـواد املطلـوب حـذفها اإلسـرائيليلإلمالء 

وهـم ال يجـدون . هم بأن القبول بأي شيء أفضل مـن التشـبث بكـل شـيء أو ال شـيءقناعت
انطالقـــاً مـــن االعتقـــاد أن املـــواد املطلـــوب  اإلســـرائيليأي بـــأس يف االســـتجابة لإلمـــالء 
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قـد  إسـرائيلين أنفسـهم قبـل أن تكـون الفلسـطينيحذفها قد جرى خرقها تباعاً على أيدي 
التـي تمثلـه؛ واحلـد التحريـر  منظمـةأو بوجود  سطينيالفلاعترفت، أساساً، بوجود الشعب 

 اإلسرائيلياآلخر يفضي إىل اإلبقاء على امليثاق على حاله، ورفض االستجابة لإلمالء 
وقــد انخــرط يف جملــة الــدفاع عــن امليثــاق نــاس . بمــا هــو رفــض أيضــاً، التفاقــات أوســلو

حـداً أو أكثـر منهـا، وظلـت من الذين مل يستريحوا للخروق السـابقة، وآخـرون ممـن أيـدوا وا
  .معارضة اتفاقات أوسلو هي الهامش املشترك الذي ضم اجلانبين

واحلقيقــــة أن هــــذين املــــوقفين احلــــدّيين، كليهمــــا، ال يحظيــــان بترحيــــب صــــريح مــــن 
. الفلسـطينيةوقـد اعتـرض علـى كـل منهمـا كثيـرون مـن النشـطاء داخـل السـاحة . اجلمهـور

أغلبيــــــة تــــــأبى أن تقتصــــــر خيــــــارات الشــــــعب وكشــــــفت املناقشــــــات اجلاريــــــة عــــــن وجــــــود 
علــى واحــد مــن اثنــين فقــط، يفضــي أحــدهما إىل تبديــد حقوقــه ويفضــي اآلخــر  الفلســطيني

وفــــاقم األمــــر أن اخليــــار األول يعنــــي االســــتجابة إلمــــالء . إىل إبقائهــــا معلقــــة يف الفــــراغ
ذه هـــ. ي مهـــين وضـــار، وأن اخليـــار اآلخـــر يعنـــي التشـــبث بـــنص عفـــا عليـــه الـــزمنإســـرائيل

األغلبية ضمت، كما هو جليّ، ناساً من الذين سلموا باتفاقات أوسلو مثلما ضـمت ناسـاً 
قـــد تقبلـــت  الفلســـطينيوقـــد عنـــى هـــذا، يف جـــوهره، أن أغلبيـــة اجلمهـــور . مـــن معارضـــيها

تعديل امليثاق الـوطني أو تبديلـه مـن منطلـق االسـتجابة للتطـورات املوضـوعية والذاتيـة 
، اإلســــرائيليا تــــأبى أن يــــتم ذلــــك يف ســــياق االســــتجابة لإلمــــالء املتحققــــة فعــــالً، إال إنهــــ

  .وحده، وعلى نحو يغيب فيه التمييز بين الواقعية السياسية واالستسالم للعدو
واألمـــر هنـــا لـــيس أمـــر تشـــبث بمبـــدأ يتصـــل بحـــس الكرامـــة الوطنيـــة وحـــده، بـــل أمـــر 

اق االســــتجابة ففــــي إلغــــاء مــــواد بعينهــــا مــــن امليثــــاق يف ســــي. حســــابات واقعيــــة، أيضــــاً
العـام للحقـوق الوطنيـة تنازل جماين عن مسائل لهـا صـلة بالتصـور  اإلسرائيليلإلمالء 

ويف اإللغاء تنازل أيضاً عـن . يف وضعها الراهن ووضعها املستقبلي، أيضاً الفلسطينية
الفهـــــم الصـــــحيح حتـــــى للحقـــــائق التاريخيـــــة الصـــــرفة، مـــــا تطـــــابق منهـــــا مـــــع احلقـــــائق 

وهنــاك، مــثالً، املادتـان التاســعة عشــرة والعشــرون يف . السياسـية الواقعيــة ومــا تعـارض
باطــل مــن أساســه؛  إســرائيلطين وقيــام امليثــاق؛ تــنص أُوالهمــا علــى أن قــرار تقســيم فلســ

وتـــنص أُخراهمـــا علـــى أن تصـــريح بلفـــور وصـــك االنتـــداب البريطـــاين الـــذي اشـــتمل علـــى 
فلــو صــوّت ممثلــو الشــعب . التعهــد بإنشــاء الــوطن القــومي اليهــودي يف فلســطين بــاطالن

علـــى إلغـــاء هـــاتين املـــادتين، فســـيعني التصـــويت ضـــمن مـــا يعنيـــه أن إنشـــاء  الفلســـطيني
وهــذا . فيهــا، كانــا أمــراً مشــروعاً إســرائيليف فلســطين، ثــم قيــام  اليهــوديالقــومي  الــوطن

وقيـام  اليهـوديعلـى مـا اقتـرن بإنشـاء الـوطن القـومي  فلسطينيةيستتبع إضفاء شرعية 
، وممتلكاتــــه املاديــــة، وإرثــــه الفلســــطينيمــــن اغتصــــاب كامــــل حلقــــوق الشــــعب  إســــرائيل

رعي باســـــتعادتها كلهـــــا أو بعضـــــها، أو الشـــــ الفلســـــطينيالروحـــــي، فيســـــقط حـــــق الشـــــعب 
وهنــاك املــواد اخلاصــة بالكفــاح املســلح، فلــو جــرى التصــويت علــى . يضــعفه علــى األقــل
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إلغـــــــاء املـــــــواد التـــــــي تظهـــــــر أهميـــــــة الكفـــــــاح املســـــــلح ومشـــــــروعيته، فمعنـــــــاه أن يســـــــقط 
وهناك فارق بين أن يتوقف . ون بأنفسهم حقاً تصونه القوانين الدولية ذاتهاالفلسطيني

ف احتُلت أرضه عن ممارسة الكفاح املسلح لسـبب أو آلخـر وأن يلغـي هـو نفسـه احلـق طر
ين حلقهـــم يف الكفـــاح املســـلح، أي يف اســـتخدام العنـــف الفلســـطينيوحـــذف . إلغـــاء ســـافراً

املشــروع حــين تقصــر الوســائل األُخــرى عــن حتريــر الــوطن احملتــل، يشــكل تنــازالً جمانيــاً 
تســـــتند يف املقـــــام األول إىل قوتهـــــا  إســـــرائيلن آخـــــر، وهـــــو تنـــــازل مـــــن جانـــــب واحـــــد، أل

علـى القبـول بـاألمر الواقـع  الفلسـطينياملسلحة، وتستخدم العنف السافر إلرغـام الشـعب 
ــــه أو معظمــــه ، يقــــول إن اإلســــرائيليومــــا مــــن أحــــد، حتــــى يف اجلانــــب . غيــــر الشــــرعي، كل

  .ين قابلون باألمر الواقع القتناعهم بهالفلسطيني
ه، فرضـــــت التعقيـــــدات وعجـــــز طروحـــــات القـــــابلين بـــــاملطلق يف ضـــــوء مـــــا تقـــــدم كلـــــ

والرافضـــين بـــاملطلق البحـــث عـــن خمـــرج ال يفنـــى معـــه غـــنم القـــابلين بأوســـلو وال تمـــوت 
 الفلســطينيقضــية املتشــبثين بــاحلقوق الوطنيــة املشــروعة، وال يُــرغم معــه ممثلــو الشــعب 

  .راًعلى التمسك بميثاق جتاوزته التطورات وأكل الدهر عليه وشرب كثي

  ميثاق جديد
وقـد حفـزت علـى البحـث عـن هـذا احلـل . هذا احلل ليس حالً وسطاً، بل هـو حـل مالئـم

التـــــــي تـــــــأبى أن تقـــــــدم مـــــــن جانبهـــــــا التنـــــــازالت املالئمـــــــة لتنـــــــازالت  إســـــــرائيلمواقـــــــف 
قرنـت مطالبتهـا بحـذف مـا  إسـرائيلولـو أن . ين عـن اجلـزء األكبـر مـن حقـوقهمالفلسطيني

بــإقرار منهــا بتطلعــات الشــعب الــذي تعتــدي عليــه  الفلســطينييزعجهــا مــن مــواد امليثــاق 
؛ اإلســـرائيلياالنســـحاب : إليـــه الفلســـطينيومـــا الـــذي تتطلـــع أغلبيـــة الشـــعب . لهـــان األمـــر

 الفلســطينيةإقامــة دولــة مســتقلة علــى أرض الضــفة وقطــاع غــزة، أي علــى خمــس األرض 
 إسـرائيلامليثـاق الـوطني ويـنص علـى أنهـا وحـدة إقليميـة ال تتجـزأ؛ التـزام  التي يحددها

قـــــرارات الشـــــرعية الدوليـــــة يف هـــــذا الشـــــأن، ويف شـــــؤون الالجئـــــين وحقـــــوقهم والقـــــدس 
ال تــأبى، فحســب، االلتــزام بقــرارات الشــرعية الدوليــة، بــل  إســرائيلإن . العربيــة ومصــيرها

، ١٩٦٧حاب كــامالً مــن األرض احملتلــة ســنة ال انســ: تعلــن تشــبثها بمــا يغايرهــا تمامــاً
وال حل ملشكلة الالجئين إال بتوطينهم حيث هم، أو يف أوضاع أسـوأ مـن األوضـاع التـي 

، وال حـق لشـعب فلسـطين يف إسـرائيليكابدونها، وال تراجـع عـن إحلـاق القـدس العربيـة ب
  .مدينتهم الكبيرة هذه

دعوة إىل احلـــل الـــذي يشـــار إليـــه لقــد كـــان كاتـــب هـــذه الســـطور بـــين املبــادرين إىل الـــ
يقــوم علــى أســاس الــدعوة إىل تبنــي ميثــاق وطنــي جديــد يحــل ) خمــرج(= هنــا، وهــو حــل 

حمــل امليثــاق القــائم، ويتضــمن البنــود التــي تعكــس بنصوصــها ومضــامينها التطــورات 
وتسـتجيب ملتطلبـات املرحلـة ، سـنة وضـع امليثـاق الـوطني، ١٩٦٨التي طـرأت منـذ سـنة 



  ٤١، ص )١٩٩٦ربيع ( ٢٦، العدد ٧جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٧ 
 

  .اجلديدة
احلاجـــــة إىل ميثـــــاق عصـــــري يســـــتوعب معطيـــــات الواقـــــع املتحقـــــق ويستشـــــرف إن 

حاجات املستقبل هي التي توجب، يف املقام األول، وضع ميثاق جديـد، بـدالً مـن حـذف 
والفـارق بـين حـذف هـذه املـواد . بحـذفها مـن امليثـاق القـائم إسـرائيلاملواد التـي تطالـب 

ضــوخ للمطلــب اململــى بقــوة العــدوان، ووضــع ميثــاق جديــد يعــادل الفــارق الكبيــر بــين الر
وملــــا كــــان مــــن . واإلرادة التــــي تتــــوخى االســــتمرار يف العمــــل إلزالــــة آثــــار هــــذا العــــدوان

ـــل  الصـــحيح، بالنســـبة إىل الـــذين يعجـــبهم هـــذا وإىل الـــذين يســـوؤهم، أن اتفـــاق أوســـلو مثّ
 شـــيئاً مهمــــاً يف ســـياق التطــــورات التــــي نتحـــدث عنهــــا، فمــــن املمكـــن أن يصــــاغ امليثــــاق

  .اجلديد على نحو تغيب معه املواد التي يوجب هذا االتفاق حذفها
ويمكـن أن . إن هذا االقتراح تسوغه عوامل كثيرة جرت اإلشارة أعاله إىل عـدد منهـا

أولهما أن وضع ميثاق جديد يجنّـب : نشير بصورة خاصة إىل مسوغين شديدي األهمية
االنقســـام اللـــذين ال بـــد مـــن أن التعـــرض ملزيـــد مـــن التنابـــذ و الفلســـطينيممثلـــي الشـــعب 

، اإلســرائيلييشــتدا إذا اقتصــر األمــر علــى مطالبــة اجمللــس الــوطني باالســتجابة لإلمــالء 
واآلخـــر هـــو أن اآلثـــار الســـلبية التـــي تترتـــب علـــى وضـــع ميثـــاق جديـــد ال تـــرد فيـــه مـــواد 

  .بعينها هي أقل بما ال يقاس من اآلثار السلبية للتصويت على حذف هذه املواد حذفاً
ففي العمل على صوغ ميثاق جديد، يمكـن ملؤيـدي اتفاقـات أوسـلو ومعارضـيها أن 

أمّــا العمــل علــى حــذف . يجــدوا الكثيــر ممــا هــو مشــترك يف تصــوراتهم للمســتقبل املطلــوب
ــا إغفــال ذكــر مــادة يف امليثــاق . املــواد فــال يــنجم عنــه إال تكــريس االنقســام وتوســيعه أمّ

وإذا . التصويت الصريح على حذفها من امليثاق القائماجلديد فإنه ال يعادل يف سلبيته 
يف حـــل لقضـــية فلســـطين  الفلســـطينيةاشـــتمل امليثـــاق اجلديـــد علـــى نـــص يكـــرس الرغبـــة 

مســتند إىل الشــرعية الدوليــة وقراراتهــا، فــإن وجــود هــذا الــنص يشــكل نفيــاً كافيــاً للــتهم 
طني، ومطالبتهــــا وتســــتند إليهــــا يف دعاوتهــــا ضــــد امليثــــاق الــــو إســــرائيلالتــــي تروجهــــا 

  .بحذف بعض مواده
 فلسـطينيةلقد حظي اقتراح وضع ميثاق جديد بتأييد متواصل ومتزايد يف أوسـاط 

واآلن، . متعــــددة وخمتلفــــة االنتمــــاءات، وال تــــزال دوائــــر االهتمــــام بــــه يف اتســــاع مســــتمر
يُكتــب هــذا الكــالم قبــل أن توجــه الــدعوة إىل اجمللــس الــوطني لالنعقــاد، وقبــل أن تســوّى 

وعلـــى الـــرغم مـــن . املشـــكالت التنظيميـــة والسياســـية واإلجرائيـــة املتصـــلة بهـــذه الـــدعوة
صعوبة التنبؤ بما ستنتهي مداوالت اجمللس الوطني إليه، إنْ عُقد، فمـن اجللـيّ أن وضـع 

  .ميثاق جديد يشكل مساهمة إيجابية متعددة الوجوه، وال ينطوي على أية سلبية خطرة
درة عن اجلانب اآلخر انقساماً يف الرأي داخـل اجلسـم وقد أظهرت ردات الفعل الصا

فهنـــــاك الـــــذين : إزاء الـــــدعوة إىل وضـــــع ميثـــــاق جديـــــد الصـــــهيوين اإلســـــرائيليالسياســـــي 
ون املــــواد املطلـــوب حـــذفها، مــــن دون مواربـــة؛ هــــؤالء الفلســـطينييتشـــبثون بـــأن يحــــذف 
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يتوخون ال جمرد إذالل الشـعب الـذي يقهرونـه بـالقوة الظاملـة، بـل يريـدون بـالقوة ذاتهـا 
بشــأن مــا فعلــوه حمــل هــذا الشــعب حمــالً علــى القبــول عمليــاً ونظريــاً بمــزاعمهم جميعهــا 

وهنــاك الــذين . ل النــاطورومــا ينــوون فعلــه؛ هــؤالء يريــدون العنــب كلــه واإلمعــان يف إذال
وتكـــريس التوجـــه إىل التســـوية، وال  إســـرائيلبوجـــود  الفلســـطينييهتمـــون بعنـــف اإلقـــرار 

وهنــاك، طبعــاً، . تهمهــم بعــد ذلــك مشــاعر النــاطور، ســلبية كانــت هــذه املشــاعر أم إيجابيــة
  .قبل هؤالء جميعاً وبعدهم، أولئك الذين ال يرضيهم شيء

املـــواتي منهـــا للـــدعوة إىل وضـــع ميثـــاق جديـــد وغيـــر ، اإلســـرائيليةغيـــر أن املواقـــف 
ومـــن . بهـــذا الشـــأن الفلســـطينياملـــواتي، ينبغـــي أالّ يكـــون لهـــا التـــأثير احلاســـم يف القـــرار 

املؤكد أن أخذ هذه املواقف يف االعتبار أمر مطلوب يف سياق تقصـي الظـروف احمليطـة 
تطويعهـــا ملواءمـــة اقتـــراح لهـــذه الظـــروف، والعمــل علـــى  الفلســـطينيةإال إن القـــراءة . كافــة

  .معقول، هما اللذان يحددان مآل امليثاق
للميثـاق أهلـه بواجبـاتهم نحـو ميثـاقهم، ومـا دامـت  اإلسـرائيليلقد ذكّر االسـتهداف 

 !، فلماذا ال يتم جتديده؟إسرائيلالعلل قد فتكت به حتى قبل أن تستهدفه 
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