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الورقة الثالثة

قراءة نقدية يف امليثاق الوطني

نـحو ميثاق �طني جامع
أ. محمد تيسير اخلطيب15

اإلخوة واألخوات السالم عليكم ورحمة الله وبركاته....

لقد استجابت أغلب املبادرات السياسية الفلسطينية دائمًا إلى ضغوط الواقع وتقلبات 
السياسة واملتغيرات اإلقليمية والدولية، فحظيت القضية الفلسطينية ومبا ال ُيقارن مع 
أي قضية دولية أخرى، بالعديد من البرامج املتجانسة أحيانًا واملتعارضة في األغلب 

األعم، على الرغِم من وضوح هذه القضية ووضوح مرجعياتها السياسية والقانونية.

من  والعرب  الفلسطينيني  بني  سواء  القوى  موازين  وتغيُّر  الدولية  الضغوط  إّن 
جهة والعدو الصهيوني من جهة أخرى، أو بني املُعسكر الدولي الذي كانت القضية 
الفلسطينية والعرب جزءًا منه، وبني املُعسكر اآلخر الذي كان على رأسه بريطانيا ثم 
انتقل ِقيادُه إلى الواليات املتحدة األميركية بعد حرب السويس، أّدت دومًا إلى التغيير 
في املواقف والبرامج وأوجدت هذه الفوضى العارمة التي تكتنُف قضيَتنا الفلسطينية 

ُد مستقبل شعبنا. وُتهدِّ

الفلسطينية  للقيادة  »املِرنة«  الفلسطينية ومن خالل االستجابات  القضية  فقد عانت 
من ضرٍر كبيٍر وُمتفاِقم، فتحّولت هذه القضية الواضحة وضوَح املعادالت الرياضية 
 ُملتِبسة وكان السبُب األساس لهذا االلتباس الذي أضرَّ بالشعب 

ٍ
البسيطة إلى قضية

الفلسطيني وقضيته هو عدَم وضوح اخلطوط الفاصلة بني التكتيك واالستراتيجية، وبني 
العمل السياسي بصفِتِه عماًل ال مُيكن أْن ينجح إال إْن حتّرك ضمن مرجعيات تاريخية 
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وقانونية واضحة وبني املناورة السياسية كإجراء يتُم اللجوء إليه من أجل إنجاز هدف 
مرحلي تقتضيه ضغوط الواقع في مقطٍع زمنيٍّ محدود.

وتعّددت،  الفلسطينية،  السياسية  البرامج  فيه  تغّيرت  الذي  الوقت  هذا  مرور  إّن 
وتعّرضت فيه القضية الفلسطينية إلى محاوالت متالِحقة لإللغاء أو التمييع وصواًل إلى 
القبول بحذف بنود أساسية في امليثاق الوطني الفلسطيني، وبطريقة غير قانونية على 
مستوى الشكل واإلجراء في َسورة من َسورات التكتيك املتذاكي استجابًة ملقتضياِت 
تسوية أثبتت الوقائع استحالتها، وكذلك ما جدَّ من متغّيرات على اخلارطة السياسية 
ميثاٍق  إلى  الوصول  ُبغيَة  حثيثًا  وسعيًا  واسعًا  نقاشًا،  يقتضي  الداخلية  الفلسطينية 
وطنيٍّ فلسطينيٍّ جديد ليتم إظهار املرِجعّيات السياسية والتاريخية والقانونية والوطنية 
للقضية الفلسطينية مجددًا من خالِل نصٍّ جامٍع جديد؛ فال يبقى النضال الفلسطيني 
حقَل جتاُرب لرؤى وتصورات مُتليها ضغوط الواقع فُتصبُح وثيقًة من هنا وورقًة من 
تتوّحد من خالِله اجلهود بصفته نصًا  بدياًل عن ميثاٍق وطنيٍّ فلسطينيٍّ جامع  هناك 

مرجعيًا غيَر قاِبٍل للنقِض والتغيير.

إّن من شأِن املواثيق اجلامعة التي ُتصاُغ لتكوَن مرِجعيات واضحة حَتِمُل ُمفردات 
وثوابت القضايا التي صيغْت من أجِلها أال تكون ُعرضًة للتبديِل والتغيير، نعم قد حتِمُل 
نصوصًا قابلة للتفسيرات املناسبة ملتغيرات تكتيكية ال تتعارض مع الثوابت واملبادئ 
التغيراِت  على  حتُجر  التي  اجلازمة  أو  اجلامدة  النصوص  تتجّنب  وقد  األساسية، 
املستقبلية احملتملة، ولكّنها ال مُيكن ومن أجِل أّي دعاٍو أخرى أن تكون ُعرضًة للمحِو 

والنسِخ واحلذف مهما تعاظمت الضغوط وتغّيرت موازين القوى.

ِبناء منظمة التحرير الفلسطينية على ُأسٍس  إّن الوقائع الراهنة تؤكُد أهمية إعادة 
جديدة، وإعادة صياغة ميثاٍق وطنيٍّ فلسطيني، أو االتفاق على اعتماد امليثاق الوطنّي 
الفلسطيني قبل إلغاِء بعض بنوِدِه استجابًة للضغوط األمريكية. وال ميكن أن يتمَّ ذلك 
كلُّه إال من ِخالل آليات واضحة وُمحددة، ومعايير دقيقة ال تختِزُل القضية الفلسطينية 
فلسطني  في  املرابطني  الفلسطينيني  بني  مُتّيز  وال   ، ُمعنّيٍ فصيٍل  أو  ُمحدّدة   

ٍ
فئة في 

هذا  صياغِة  في  حقيقيًا  دورًا  وُتعطي  فلسطني،  خارج  إلى  الالجئني  والِفلسطينيني 
املشروع الوطنّي للمفكرين واملثقفني واجلمعيات األهلية الفلسطينية في داخل الوطن 

وخارجه.
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السياسية  الرؤى  ُيؤدي اضطراب  الوقائع األخيرة في فلسطني كيف  لنا  بّينت  لقد 
د النصوص املرجعية إلى تنامي الفوضى، وأدلُّ برهاٍن على ذلك هذه الصراعات  وتعدُّ

التي نراها اآلن في داخل فلسطني.

لقد حاولت القيادة الفلسطينية السابقة، ومن أجِل أهداف ال نراها أهدافًا موضوعية، 
إنشاء الكثير من املؤسسات والهياكل واألجسام مما خلَق فوضى شاملة في جميع هذه 
املؤسسات، وقد ازدادت الفوضى بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية فأصبح عندنا 
وأصبحت  التشريعي،  واملجلس  الفلسطيني  الوطني  املجلس  هما  متثيليان  مجلساِن 
في  فلسطينية  سلطة  عندنا  وأصبحت  اخلارجي،  السياسي  للعمل  مرجعيتاِن  عندنا 
الداخل ومنظمة حترير فلسطينية في اخلارج، وأصبحت عندنا مؤسستاِن تنفيذيتان 
هذه  أّن  املبالغة  من  قدٍر  أدنى  وبدون  نؤكد  أن  ونستطيع  واحلكومة،  الرئاسة  هما 
الفوضى العارمة لم تتمّتع بها أي قضية أخرى من قضايا التحّرر الوطني في العالم.

إّن تفاُقم الصراع السياسي في فلسطني، وهذا االنقسام الفلسطيني غير املسبوق، 
واالنزالق املتساِرع نـحَو االقتتال يدعو اجلميع إلى إدراك أهمية التوافق على ميثاٍق 
جديدة،  ُأسس  على  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إصالح  وضرورة  جديد،  فلسطيني 
ورفع التعاُرض بني املؤسسات الفلسطينية على مستوى األدوار والصالحيات وتنظيم 
األمر الفلسطيني خروجًا من ميراث الفوضى السابق، وليس هذا كلُُّه طموحًا لتوحيد 
كل الرؤى واالجتهادات في رؤية واحدة، فهذا األمر مما يستحيل حُدوثه، وإمّنا إليجاد 
مرجعيات واضحة وآليات بّينة ُيرجع إليها في تقرير الشأن الوطني الفلسطيني وُيحتكم 

إليها في مواطن اخلالف.

لقد عانت القضية الفلسطينية لألسف الشديد من اخلالفات التنظيمية، وكان السبب 
األساس لهذه اخلالفات محاوالت االحتكار والهيمنة والتالعب وإعالء املصالح السياسية 
املؤقتة على ِحساب املصلحة الفلسطينية الُعليا، وقد ثبت بالدليل الواضح أن االحتكار 
واإللغاء والسيطرة والتالعب لم تكن أساليب ناجحة في إدارة القضية الفلسطينية بل 

كانت مقدمة للكوارث التي عانى وما زال ُيعاني منها الوضع الفلسطيني.

إّن املطلوب اآلن وبصدق هو اخلروج من ميراث الفوضى والتشرذم واملطلوب وبإحلاح 
للوصول إلى  د السابقة  الهيمنة والتفرُّ التي سّببتها محاوالت  االستفادة من األخطاء 
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االقتناع أّن أي حركة سياسية ومهما كانت نسبة متثيلها في االنتخابات ومهما كانت 
لو  حتى  مبفردها،  الفلسطيني  الوضع  قيادة  إلى  تتطلع  ال  أن  يجب  الشعبية  قوتها 

د مهما كانت الدواعي واألسباب. سنحت لها الفرصة، وأن تتعّفف عن الهيمنة والتفرُّ

إّن من األهمية مبكان، وعودًة إلى ضرورة صياغة ميثاٍق وطنيٍّ جامع أن نقترح بعض 
اآلليات واملعايير االبتدائية الالزمة لصياغة هذا امليثاق الوطني اجلامع: 

1. ضرورة أن يتوافق هذا امليثاق مع احلقائق التاريخية الواضحة للقضية الفلسطينية، 
وأال تنثني نصوُصُه حتت ضغوط املتغيرات والتحوالت الالحقة.

2. االبتعاد عن املفردات السياسية املتعلقة باحللول اجلزئية التكتيكية، والعودة بالقضية 
الفلسطينية كقضية ال مُيكن حلُّها إال من ِخالل حق كل الفلسطينيني في كل فلسطني؛ 
فمشكلة الفلسطينيني األساسية في عودتهم إلى وطنهم، وُيبحث الحقًا في شكل الِكيان 

السياسي لهذا الوطن.

3. يجب أْن ُيراعي هذا امليثاق الوطني اجلامع أّن هنالك فلسطينيني في داخل فلسطني 
مبا فيهم فلسطينيي عام 48، وأّن هنالك فلسطينيني في خارج فلسطني، وأّن اجلميع هم 
فلسطينيون تتكافأ حُقوُقهم وواجباِتهم هم وذراريهم بغض النظر عن اختالف ظروِفهم 

وأوضاِعهم وأدوارهم.

4. التأكيد على حّق العودة لاّلجئني الفلسطينيني إلى وطنهم، وهو حقٌّ طبيعي أّكدت 
عليه القرارات الدولية ولم توجده من عدم.

5. إّن شرعية أي استفتاء أو عملية انتخابية ال مُيكن أن تِتم إال من خالل مشاركة كل 
الفلسطينيني في داخل الوطن وخاِرجه.

6. إّن املجالس واملؤسسات التي تنشأ في داخل فلسطني لتنظيم شؤون الفلسطينيني 
اليومية ال مُيكن أْن تكون مرجعية لكل الشعب الفلسطيني إال مبقدار متِثيِلها للجوامع 

والثوابت الفلسطينية في الداخل واخلارج.

في اخلتام أمتنى ملركز الزيتونة للدراسات واالستشارات والذي يواكب دومًا املتغيرات 
الفلسطينية وُيعاجلها ولندوِتكم هذه التوفيق. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.




