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 المقدمة

 

الفلسطينية، لكن يبدو ان هذه الثوابت ليست جامعة وال متفق  "الثوابت الوطنية"الكل يتكلم عن 

هذا ما يتضح من   .عليها في دائرة المنظمات والطبقة السياسية والفكرية واالعالمية الفلسطينية

خالل المقابالت التي تمت مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان، حول هذا الموضوع
 

 . 

ودوائرها الفكرية  الفلسطينيةوساط السياسية يطال األجماع حول هذا المصطلح غياب اإل

، باعتبارها محددة وثابتة ومجمع "الثوابت الوطنية"ـ عالمية، التي تدعو الى التمسك بواإل

  .به نطلق من مفهوم خاصييتضح بعد حين أن الكل لعليها، 

" الثوابت"هذه ن هذا المصطلح دخل القاموس السياسي الفلسطيني عندما فقدت إيمكن القول  

جماع عليها وبدأت تموج برمال متحركة، ولذا وجب التأكيد عليها، بطريقة ما، أي عندما اإل

وغرقت القيادة الفلسطينية  ،بدأت مشاريع تسوية الصراع العربي الصهيوني تجوب في األفق

ين، وهو تحرير فلسط ،من المحافظة على الهدف االستراتيجي بداًل ،ومؤسساتها في المرحلية

حق "صعد هذا المصطلح مثلما صعد مصطلح  . زالة الكيان الصهيونيإمن النهر الى البحر، و

للتأكيد على حق الالجئين بالعودة الى ديارهم في فلسطين، عندما تراجع مشروع " العودة

 . التحرير الذي كان يتضمن بالضرورة عودة الالجئين، وتجزأت الحقوق

وسلو واعتراف قيادة السلطة الفلسطينية أ، خاصة بعد اتفاق "الثوابت الوطنية"شيوع مصطلح 

من أرض فلسطين، والتأكيد المستمر على التمسك بها، لم % 87بالكيان الصهيوني على 

أم  ؟ أم المؤسسات المنتخبة من قبل الشعب  ؟أهو الشعب :"الثوابت"فق بتحديد مصدر هذه ارتي

أم هو الشرع   ؟أم هو التاريخ ومنطق الصراع  ؟ينيةالقيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسط

 .مفهوم ومضمون هذه الثوابتوفقا لاختلفت األجوبة،  يضًاأهنا  القرآن الكريم ؟ و

على قراءة غير  المبنية غالبًا ،"الواقعية"عندما اختلط المرحلي باالستراتيجي وسيطرت النظرة 

ية المطالبة بالحق الفلسطيني، تم انتاج ئموضوعية للصراع والوضع القائم، على النظرة المبد

، ال تبرر فقط لعملية "الواقعية"عادة صياغة مفاهيم تتماشى مع هذه أدبيات واسعة االنتشار إل

على العدو تغيير الهدف االستراتيجي، أي ما سمي بالثوابت، بل تظهرها وكأنها انتصار 

                                                           
 
، ممثل الجبهة (علي بركة)، ممثل حركة حماس (فتحي أبو العردات)في بيروت مع كل من ممثل حركة فتح  1 31آب  8 و 1 تمت المقابالت بين   

علي )، ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ابو عماد رامز)، ممثل الجبهة الشعبية القيادة العامة (مروان عبد العال)الشعبية لتحرير فلسطين 
 (.أبو عماد الرفاعي)وممثل حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين ( فيصل
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وأصبحت تجزئة الحق العربي الفلسطيني الى حقوق، يتم  ؛الصهيوني، وحنكة سياسية عالية

حدى سمات الخلط بين المرحلي إالتأكيد على بعضها للتغطية على التفريط بالبعض اآلخر، 

 . واالستراتيجي

ثوابت الوطنية ال"يتناول هذا التقرير وجهة نظر بعض الفصائل الفلسطينية الفاعلة حول ماهية 

شكالية استبدال إكما يلقي الضوء على  ؛، والجهة أو الجهات التي حددتها وتحددها"الفلسطينية

الهدف االستراتيجي بالطرح المرحلي وما يتبعه من تكريس لوجود الكيان الصهيوني في 

 . المنطقة

 ما هي الثوابت الوطنية؟: رمال متحركة أم أرضية ثابتة - 0

 

ثم إقرار البرنامج المرحلي من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في العام  منو ،أحدث طرح

 ،771 وتوقيع اتفاقيات أوسلو في العام  777 وتبني وثيقة االستقالل في الجزائر عام  781 

بلبلة واسعة داخل وخارج المنظمات المنتمية الى منظمة التحرير، وفي صفوف الشعب 

أسس ومبادئ الصراع العربي الصهيوني، وأهداف المعركة  الفلسطيني بشكل عام، حول تحديد

وذلك ألن القرارات .  بداية القرن الماضيالفلسطيني منذ العربي الذي يخوضها الشعب 

( أو تعلنها بكل صراحة)تحمل في طياتها  781 عالنات الصادرة بعد العام والبيانات واإل

لكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وبالتالي مع الواقع واالعتراف بوجود ا" التأقلم"من  نوعًا

التراجع عن أهم البنود الواردة في قرارات الميثاق الوطني الصادر عن المجلس الوطني 

 .797 الفلسطيني المنعقد في القاهرة في العام 

تم تعديل أو فقد  ؛التي يتمسك بها الجميع" الثوابت"لم تعد بنود الميثاق الوطني مرجعية تحّدد 

777 أهم هذه البنود في العام شطب 
3

، أي بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، تحت الضغط األميركي 

سة الغربي الصهيوني، في اجتماع غير مكتمل للمجلس الوطني في غزة، لتصبح بنوده مكرّ 

 . لتنازالت القيادة عن الحق الفلسطيني التاريخي

، وهي الحركة المهيمنة على القرار الفلسطيني، أن كافة القرارات التي حركة فتح تعتبر

فلسطينية غير قابلة  ًاحقوق" التي أصبحت" الثوابت"صدرت منذ البرنامج المرحلي تشكل 

وحق عودة  ،عاصمتها القدس الشريفوالدولة الفلسطينية كاملة السيادة،  :، وهيللتصرف

سة وموجودة وال أحد ثوابت أصبحت اليوم مكّرالهذه ... وليةالى الشرعية الد الالجئين استنادًا
                                                           

3
 بعضها وتعديل المواد بعض بشطب التعديل هذا تكريس وتم ،779 /  1/  31 بتاريخ الوطني الميثاق بتعديل الفلسطيني الوطني المجلس قرار صدر  

 .كلينتون بيل األسبق، األميركي الرئيس بحضور ،779 /  3 /  1  بتاريخ اآلخر
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التي  ،"المؤلمة التسوية التاريخية"وبعد  (. فتحي ابو العردات سيدال" )التخلي عنها هيمكن

في  حركة فتحمن أرض فلسطين التاريخية، يعتبر ممثل % 87كّرست الوجود الصهيوني على 

قامة دولته كاملة السيادة في الضفة الغربية إقل من لبنان أن الشعب الفلسطيني لم يعد يقبل أ

حق عودة "و( شرقي القدس)وعاصمتها القدس ( 798 األراضي المحتلة عام )وقطاع غزة 

تتمسك بهذه الثوابت الجديدة التي تم بلورتها  حركة فتحن إأي  ؛الى ديارهم األصلية" الالجئين

حق "ن أيضيف  السيد أبو العردات إال أن ". التسوية التاريخية"حتى  781  بعد تدريجيًا

قامة دولة فلسطينية يعيش فيها إالفلسطيني بوطنه حق ثابت، ونحن في حركة فتح كنا قد طرحنا 

طار الحقوق والمساواة، ولم يغّير المؤتمر الذي انعقد إالجميع، مسلمون ومسيحيون ويهود، في 

الواقع العربي وتقديرنا لما هو "وبسبب رغم ذلك،  ". ال المنطلقات وال األهداف 3117في 

فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد االنتداب "، لم تعد مقولة "ممكن وغير ممكن

بل  هي الثابت،( 3الميثاق الوطني الفلسطيني، المادة " )البريطاني وحدة إقليمية ال تتجزأ

بعد االعتراف بوجود طينية، المكان الذي ستقام عليه الدولة الفلس ،فقطهي، أصبحت فلسطين 

على " قامة دولة ذات سيادةإ"، الى فتحوتحولت الثوابت الوطنية، عند  ؛الكيان الصهيوني

 ".حق عودة الالجئين"و ،من الوطن المغتصب 33%

البرنامج "الثوابت الوطنية بـ ( السيد علي فيصل) الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينحّددت 

الثابت )بفلسطين ديمقراطية على كامل األراضي الفلسطينية التاريخية  االستراتيجي الذي يقول

الى األراضي التي هجروا منها وليس الى أراضي الدولة "وحق عودة الالجئين (" األول

" القدس عاصمة دولة فلسطين،"و( الثابت الثاني" )المزمع إنشائها في حدود الرابع من حزيران

نت هذه الدولة في حدود الرابع من حزيران أو في فلسطين إن كا[ سواء]، (الثابت الثالث)

الثابت " )حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه، وهو صاحب كلمة الفصل"التاريخية، و

، لكن 797 تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني لعام  الجبهة الديمقراطيةال ترفض (.  الرابع

التحرير "أو األهداف الوطنية، وهي " التنازل عن الثابت التاريخي"وليس بـ" نحو األفضل"

باإلجماع "أن البرنامج المرحلي الذي أقر  الجبهة الديمقراطيةوتعتبر ".  الكامل لفلسطين

خطوة على طريق "، هو "رير الفلسطينيةالوطني من الفصائل والمجلس الوطني ومنظمة التح

، 797 أما بالنسبة الى الميثاق الوطني الذي أقر في العام ".  تحقيق كل األهداف الفلسطينية

أن ندخل عليه التعديل [ يجب]نحن نتمسك بالميثاق الوطني، لكن : "فيقول السيد علي فيصل

هكذا يكون السياق الزمني لتحقيق  الذي يقول بمرحلية النضال وصواًل الى األهداف التاريخية؛

 ". األهداف مفهومًا؛ لكن ما حصل هو عكس ذلك
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برنامجها السياسي منذ أن "أن ( السيد مروان عبد العال) الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينتعتبر 

الحل التاريخي، وهو الدولة الفلسطينية "انطلقت الجبهة حتى المؤتمر السابع يتحدث عن 

لمانية على كامل التراب الفلسطيني، يعيش فيها الجميع بدون صهيونية، هذا هو الديمقراطية الع

فالبرنامج السياسي الذي ينتج عن المؤتمرات العامة هو الذي يحدد ".  الهدف االستراتيجي

تتم بين الحين واآلخر بعض التعديالت الطفيفة ".  الثوابت الوطنية"الهدف االستراتيجي أو 

ولكن يبقى الهدف "( مجتمع العدالة االجتماعية"بـ" جتمع االشتراكيالم"استبدال مثال )

العودة وتقرير المصير عن طريق دحر الكيان الصهيوني وتحرير كامل "االستراتيجي هو 

التراب الوطني الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية العربية التي يتمتع جميع مواطنيها 

أما بالنسبة للبرنامج ".  العرق أو الجنس أو المعتقد الدينيبحقوق متساوية دون تمييز بسبب 

بعد الضغوطات الدولية واتهامها "المرحلي الذي وافقت عليه الجبهة الشعبية مرغمة 

ويمّيز .  ، إذ ال يمكن إقامة دولة عن طريق المفاوضات"مهمة نضالية"، فهي تعتبره "باإلرهاب

المفاوض الفلسطيني، رغم غياب "الذي يروج له " ندولتين لشعبي"السيد عبد العال بين طرح 

البرنامج المرحلي الذي يطالب بحق العودة "حول هذا الطرح، وبين " أية وثيقة جامعة فلسطينية

 ". وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

فلسطين بحدودها الطبيعية "أن  القيادة العامة –الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعتقد 

والحقوق الثابتة تنبع " التاريخية هي وطن الشعب الفلسطيني، في سياق الصراع االستراتيجي

يضيف السيد أبو عماد رامز أن البرنامج ".  حق الشعب الفلسطيني على كامل أرضه"من 

ال يسقط الحق الفلسطيني، وإن  القيادة العامة –المرحلي الذي وافقت عليه الجبهة الشعبية 

يعني إسقاط الحق الطبيعي "للدولة الفلسطينية ال  798 د الرابع من حزيران اإلقرار بحدو

ال يجب إغالق األبواب في وجه األجيال القادمة وتكبيلها بإتفاقيات تضر "، و"للشعب الفلسطيني

أن  القيادة العامة –فلهذه األسباب، تعتبر الجبهة الشعبية ".  بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

 ". من األرض الفلسطينية% 87ت أوسلو جلبت الكارثة، ألنها تنازلت عن اتفاقيا"

الحق الفلسطيني؛ والحق الفلسطيني هو "أن الثوابت الوطنية الفلسطينية هي  حركة حماستعتبر 

فلسطين هي األرض .  798 أو عام  717 استعادة كل األرض الفلسطينية، سواء احتلت عام 

يضيف ".  لبحر؛ وحركة حماس تعمل على تحرير كل فلسطينالمحتلة من نهر األردن الى ا

من ثوابتنا، استعادة المسجد األقصى المبارك والقدس لبعدها الرمزي "السيد علي بركة 

والديني، إضافة الى أنها أرض فلسطينية، ومن حق الشعب الفلسطيني المقاومة المسلحة، 

بالنسبة لحركة ". دة وشعب واحدأرض واح"؛ أي أن الثابت هو "والفلسطينيون شعب واحد

وفيما ".  ألننا لم نشارك بوضع الميثاق"مرجعية  797 ، ال يشكل الميثاق الوطني لعام حماس
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يخص البرنامج المرحلي، يضيف ممثل حركة حماس في لبنان، أن ميثاق الحركة ال يتضمن 

العمل السياسي المشترك مع الفصائل "إال أن " فهو يؤكد على الثوابت"برنامج مرحلي، 

".  حل مرحلي دون إلغاء الثوابت أو التنازل عنها"أوصل الحركة الى الحديث عن " الفلسطينية

التي  3119في العام " وثيقة الوفاق الوطني"أو " وثيقة األسرى"على  حماسوّقعت حركة 

تقبل بدولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمة لها وتتمسك بحق العودة، ولكننا ثّبتنا عدم "

.  االعتراف بالكيان، وحق الشعب الفلسطيني بمواصلة المقاومة، واستكمال تحرير كل فلسطين

 ".االعتراف بإسرائيل، ومع حق العودة، وحق المقاومة نحن نرضى بدولة لكن نرفض

الثابت األساس هو "أن ( الحاج أبو عماد الرفاعي) حركة الجهاد االسالمي في فلسطينتعتبر  

تحرير األرض، كل األرض الفلسطينية والعربية من رجس االحتالل اإلسرائيلي؛ هذه األرض 

ولية فرضت إقامة إسرائيل لحماية مصالحها التي احتلت واغتصبت بالقوة، نتيجة معادالت د

في المنطقة؛ وبالتالي، فإن الثابت األساس، بالنسبة لنا، هو إزالة الكيان اإلسرائيلي واستعادة كل 

 حركة الجهاد االسالميال تؤمن ."  األرض الفلسطينية المغتصبة من قبل العدو الصهيوني

يعني تقديم تنازل لالحتالل االسرائيلي، وهذا  بالمشروع المرحلي، أيًا يكن هذا المشروع ألنه"

".  لكننا معنيون بالتعاون مع كل من يؤمن بالخيار المرحلي.  ما نرفضه حتى ولو كان لفظيًا

نحن نرى أن هناك مساحات مشتركة نركز عليها مع باقي القوى الفلسطينية، وما نتفق "فلذلك، 

دار ما يتوجب تحريره، البعض يريد جزءًا من عليه جميعًا هو التحرير، ولكننا نختلف على مق

من ناحيتنا نحن نبحث عما يجمع وال يفّرق، وخاصة أن .  فلسطين، ولكننا نريد كل فلسطين

شعبنا في مرحلة تحرر وطني؛  معركتنا األساسية هي مع العدو الصهيوني، ونحن راضون أن 

.  كر عليه، ونطالبه أن ال ينكر علينايسير معنا البعض في المقدار الذي يتشارك معنا فيه، لن نن

فإن اعتبرت بعض القوى أن الهدف هو تحرير الضفة الغربية وقطاع غزة، فسنقاتل معًا العدو 

وعندما يتم تحرير الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن مشروعنا لن يتوقف عند ذلك، .  المشترك

 ."بل سنمضي الستكمال تحرير كل فلسطين المغتصبة

ه الجولة على القيادات الفلسطينية في لبنان أن الفصائل الفلسطينية غير متفقة يتضح من هذ

التي  حركة فتحباستثناء )، وإن كانت متفقة "الثوابت الوطنية الفلسطينية"تمامًا على محتوى 

على اعتبار فلسطين، من النهر الى ( من أرض فلسطين الى العدو% 87أقرت بالتنازل عن 

 .  محتلة المغتصبة من قبل العدو، وأنه يجب إزالة هذا االحتاللالبحر، هي األرض ال

قد ( الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية)وما ينبغي أن يالحظ هنا هو أن بعض الفصائل 

( الديمقراطية والعلمانية)ما تتمّيزان به من حيث النظام السياسي " الثوابت الوطنية"أضافت الى 

تها في فلسطين، بعد التحرير؛ أي أن الثوابت الخاصة بالفصيلين للدولة التي تطمح الى إقام
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بكل  -أصبحت ثوابت وطنية، رغم أنها تنادي بحق تقرير المصير؛ أي أن الشعب الفلسطيني 

تقودنا هذه المالحظة الى .  هو الذي سيقرر، بعد التحرير، طبيعة نظامه السياسي -مكوناته 

 .لوطنيةإشكالية الجهة التي تحدد الثوابت ا

 

 إشكالية الجهة التي حددت أو تحدد هذه الثوابت – 3

 

من هي الجهة التي تحّدد الثوابت الوطنية الفلسطينية؟  يبدو السؤال غير منطقي لمن يّقر أن 

الثوابت ال تتبدل وال تتغَير، ال بفعل الشعب وال بفعل تنظيمات أو مؤسسات، وال بفعل استفتاء 

عية، ناتجة عن طبيعة الصراع التاريخي بين األمة والعدو الصهيوني أو انتخابات؛ أي أنها طبي

ولكن يبدو أن األمور ليست كذلك؛ إذ تختلف .  واالستكبار العالمي المتمثل بالغرب االمبريالي

 .اآلراء حول الموضوع

يعتبر البعض أن المنظمات الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني هي التي تقرر الثوابت 

منظمة التحرير هي التي حّددت هذه الثوابت من خالل "، فإن فتحفبالنسبة لحركة .  نيةالفلسطي

( البرنامج المرحلي" )برنامج النقاط العشر"، على مدى العشرات من السنين، منذ "النقاشات

كل الفصائل "في لبنان أن  حركة فتحيضيف ممثل ".  3112حوارات القاهرة في العام "حتى 

أن هناك "، أي على هذه الثوابت الجديدة أو المعّدلة، و"ة الدولة الفلسطينيةوافقت على إقام

البرنامج االستراتيجي الذي ال يمكن ألحد التنازل "على هذا " إجماعًا فلسطينيًا رسميًا وشعبيًا

التسوية التاريخية "ألن " عنه، ال منظمة التحرير الفلسطينية، وال األخ الرئيس محمود عباس

 ".هي آخر التنازالت( من األرض الفلسطينية% 87عن التنازل )

" الثوابت الوطنية"لتحرير فلسطين كثيرًا على أن مصدر  الديمقراطية الجبهةال يختلف رأي 

الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية في منظمة التحرير الفلسطينية وفقًا لميثاق منظمة "هو 

؛ إال أن الخالف كما توّضح، هو في التطبيق الفعلي لعملية تمثيل الشعب الفلسطيني "التحرير

 . بالقرار" القيادة الفلسطينية المتنفذة"ة، وأن ال تستفرد في هذه األطر، التي يجب أن تكون جامع

لتحرير فلسطين، أنها هي الجهة التي تحّدد الثوابت الوطنية، من خالل  الجبهة الشعبية وترى

أعضاء الجبهة الشعبية )مؤتمراتها العامة، حيث تناقش شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني 

التوصيات والمقترحات، ويتم التصويت ( "من التشيلي الى فلسطين، وأوروبا والدول العربية

غير أن ممثل .  وهو الثابت" م النقاش على الهدف االستراتيجيغير أنه ال يت.  على كل فكرة
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فهي .  الحقيقة الفلسطينية أقوى من كل الزيف"الجبهة الشعبية يقول أيضًا، من جهة أخرى، أن 

 ".ضمير جمعي، وهذه الحقيقة متجاوزة للقوى السياسية

بأن الفصائل الفلسطينية هي  في لبنان الطرح القائل القيادة العامة –يتنقد ممثل الجبهة الشعبية 

، ألن هذا من حق الشعب الفلسطيني، "تقرر بشأنها"وحدها التي تحدد الثوابت الوطنية، وأن 

".  الذي هو حق جمعي وشخصي ال يسقط باإلقرار في أية تسوية" حق العودة"كما هو حال 

الفصائل، بل الشعب الفلسطيني ليس هو من شّكل "ويتابع السيد أبو عماد رامز ليقول إن 

تطّور الوضع وصواًل الى "ليحّدد الثوابت، بل " لم يقم الشعب الفلسطيني مؤتمراته.  النخب

، ولكن تم إلغاء بعض "منظمة التحرير الفلسطينية والميثاق الوطني، الذي أكّد على الثوابت

ابت قد وهذا يعني، بنظر السيد أبو عماد رامز، أن الثو".  تحت ضغط أميركي صهيوني" مواده

الفصائل وبرامجها السياسية والميثاق الوطني، ومن نخب ليست "تّم تحديدها تاريخيًا، من قبل 

، أي أن "منضوية في منظمة التحرير، والتي لها مواقف تتقاطع مع موقفنا في موضوع الثوابت

ات وال ال تحددها االتفاق"تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني هو الذي أفرز هذه الثوابت، التي 

تحصين هذه الثوابت من خالل عالقة الفصائل "ويضيف أنه يمكن ".  التسويات وال التفاهمات

 ".مع الناس، ألن الفصائل بدون الجماهير والشعب ال تعني شيئًا

، كما يقول ممثلها في "البعد الشرعي"بعدًا آخر لتحديد الثوابت، وهو  حماستضيف حركة 

ألي فريق أن يتنازل عنها، فهي وقف الخليفة عمر بن  األرض مباركة، ال يجوز"لبنان 

قيادة حماس ال يحق لها أن تتنازل "؛ فحتى "بعدًا دينيًا"، أي أن ثمة "الخطاب، رضي اهلل عنه

اإلسالم .  لو أجمع مجلس الشورى وقّرر ذلك، فالقرار باطل يخالف الشرع.  عن شبر واحد

بالنسبة للسيد علي بركة، فإن إقرار ".  طينيةيحّرم التنازل عن شبر واحد من األرض الفلس

" الشعب غير معصوم، يمكن أن يغّير رأيه"الشعب الفلسطيني لهذه الثوابت ال يكفي، إذ أن 

 .  ويحفظ الثوابت" الشرع هو الذي يمنع التنازل"و

أما الحاج أبو عماد الرفاعي، فكان تحديده لمصدر هذه الثوابت الوطنية أكثر شمولية وأكثر 

المنطلقات التاريخية، "فهناك أواًل ".  عدة منطلقات لتحديد هذه الثوابت"عمقًا، إذ يقول إن هناك 

التي تثبت أن الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه األرض؛ وهناك ثانيًا المنطلقات الواقعية التي 

ن تقوم على فهم طبيعة ودور الكيان الصهيوني في المنطقة، والدور الذي يلعبه في العدوا

المستمر على المنطقة ونهب خيراتها وثرواتها والسيطرة عليها؛ فالواقع يثبت أن إسرائيل هي 

ففلسطين : وهناك ثالثًا المنطلق القرآني.  رأس حربة المشروع الغربي الصهيوني في المنطقة

رام هي آية من كتاب اهلل، وقد بّين اهلل سبحانه وتعالى الرابط بين المسجد األقصى والمسجد الح

البعدان التاريخي والواقعي مهمان بالنسبة لنا، لكن .  من خالل حادثة اإلسراء النبوي الشريف
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األهم هو البعد قرآني؛ وبالتالي فإن اغتصاب فلسطين يحتم علينا تحريرها من رجس االحتالل 

 ." االسرائيلي

وابت ويحددها؛ الثابت هو الشعب؛ فهو الذي يضع الث: "حركة الجهاد اإلسالميويضيف ممثل 

وال يتوهمن البعض أن شعبنا .  هو صاحب الحق، وهو لم يتنازل عن هذا الحق، ولن يتنازل

في فلسطين بين اآلراء والمواقف اآلنية  حركة الجهاد االسالميويّميز ممثل ".  يمكن أن يتنازل

عدة السلطة والطارئة للشعب الفلسطيني، والتي غالبًا ما تصدر عن معاهد استطالع الرأي لمسا

في الماضي والحاضر "الفلسطينية ومسارها التنازلي، وبين مواقف الشعب الفلسطيني 

هناك .  ال يؤخذ الثابت من الفلسطيني بشكل استنسابي وبشكل آني وطارئ"إذ " والمستقبل

ففي بعض األحيان، قد يتنازل .  ظروف قد تحيط بالوضع الفلسطيني وتضغط على الشعب

بسبب ضغوط قد تؤثر على كل من يحيط به؛ لكن هذا التنازل ال يعني صاحب حق عن حقه 

الشعب بكل مكّوناته ومنطلقاته ومواقفه وأفكاره، ومواقفه في الماضي .  أنه ليس صاحب الحق

والحاضر، وأهدافه التي يريد تحقيقها في المستقبل، إزاء الوجود اإلسرائيلي في المنطقة، هو 

 ".ضرورة إزالة الكيان الصهيوني وإعادة الحق للشعب الفلسطينيالذي يحدد الثابت المطلق ب

بهذه الطريقة أو بهذا المنهج، أصبحت الثوابت الوطنية ثوابت بالمعنى الدقيق للكلمة؛ أي أنه ال 

فهي من .  يمكن أبدًا تبديلها أو تحريفها، ألنها محصّنة من كافة الجوانب وعلى كافة األصعدة

سياسيًا، ألن أي نظام سياسي قابل للتشاور والحوار والنقاش، أي قابل ناحية ال تحدد نظامًا 

ومن ناحية أخرى، ال تقف هذه الثوابت عند زمن معّين، قد تخضع في لحظة .  للتغيير والتبديل

بل تتجاوز هذه الثوابت الشعب الفلسطيني ذاته، رغم .  ما لضغوطات باتجاه التسوية مع العدو

، لتصبح هذه الثوابت هي ثوابت "البعد الواقعي"األهم، ارتكازًا الى أنه صاحب الحق األول و

وانطالقًا من .  األمة، وتصبح فلسطين هي مدار الصراع الدائر بين كامل األمة وأعدائها

الراسخ الذي يمنع التنازل عن تحرير أرض إسالمية محتلة، وانطالقا من " الثابت القرآني"

ب كعنصر كافح في الماضي وضحى ورفض استعمار ، ومن الشع"الشعب بكل مكوناته"

ال يمكن اختزال رأيه بالحاضر، أو بأية فترة  -أي كشعب له تاريخ وحاضر ومستقبل  -أرضه 

 . تاريخية أو مستقبلية يضطر فيها الى الموافقة على حّل جزئي، بسبب الضغوطات الكونية عليه

فلسطيني أو الهدف االستراتيجي لنضال ولهذه األسباب، فان أي استفتاء شعبي حول الحق ال"

الشعب الفلسطيني، وهو إزالة الكيان الصهيوني عن الوجود وتحرير فلسطين، غير شرعي من 

ال يمكن طرح أي استفتاء على : "،  يقول الحاج أبو عماد الرفاعي، ويضيف"الناحية المبدئية

لكي " لقدس ليس ملكًا فرديًاا"مبّينًا أن " االستفتاء على حق فردي أو شخصي"حق، بل يمكن 
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محاولة إضفاء شرعية "يستفتى حول التنازل عنها، ويرى أن االستفتاء المطروح اآلن ليس إال 

 ".  على مسلسل التنازل

كمادة لالستفتاء، بل " الثوابت"بالرغم من أن طرح الرئيس محمود عباس الحالي ال يتناول 

، دون أن ينتج عنها حركة فتحل أحد كوادر ، كما يقو"إلقرار ما توصلت إليه المفاوضات"

الفلسطينية االستفتاء من حيث  الفصائلتنازالت، بالضرورة، كما يراها هذا الكادر، ترفض 

.  المبدأ حول الحق أو الثوابت، بغض النظر عن إمكانية حصول أي استفتاء بالوقت الحاضر

ترى أن األخذ برأي الناس ( امةقيادة ع -جبهة ديمقراطية وجبهة شعبية )ولكن بعض الفصائل 

متأكدون أن أي استفتاء سيعيد التأكيد "يحّصن الثوابت ألن الشعب ال يقبل التنازل عن حقه و

على الثوابت، ولن يقبل بأقل من دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وال أن يشطب 

 الجبهة الديمقراطية –ل السيد علي فيص" )حق العودة، وال أن يتحول اللجوء الى مكان سكن

" من حيث المبدأ، الحق ال يستفتى عليه"ولكنه يؤكد من ناحية أخرى أنه ( لتحرير فلسطين

، لرفض أي تنازل، والتأكيد على كافة الحقوق "فإننا نريد أن نتعاطى معه"ولكن أنه إن طرح، 

 .الفلسطينية

طيني من ناحية، وإبداء نوع من اإلجماع الفلسطيني حول رفض مبدأ االستفتاء على الحق الفلس

المرونة من قبل البعض تجاه أي مقولة تطرحها السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس 

إذ أتى المرحلي نتيجة لما يراه .  من ناحية أخرى، يمثالن بطريقة ما إشكالية الثابت والمرحلي

، أو لتجنب (لجبهة الشعبيةا)البعض واقعًا صعبًا، وقبله آخرون نتيجة لضغوطات فعلية 

العمل السياسي المشترك مع "االنتقادات وإبداء مرونة بالتعاطي مع الوضع الفلسطيني، و

 (. حماس" )الفصائل الفلسطينية

 إشكالية الثابت والمرحلي – 2

 

أنهت حركة فتح هذه اإلشكالية بشكل رسمي عندما عّدلت ثوابتها من االستراتيجي الى 

المرحلي؛ إذ أصبحت الثوابت الوطنية التي تؤمن بها هي التي قّررتها الوثائق الصادرة في 

 777 وفي العام ( إعالن االستقالل) 777 وفي العام ( البرنامج المرحلي) 781 العام 

التي " التسوية التاريخية والمؤلمة"، وبعد (معّدل وفقًا للرؤية االميركيةالميثاق الوطني ال)

تبّرر .  من أرض فلسطين التاريخية لصالح المستوطن الصهيوني% 87تنازلت فيها عن 

األصلية بالواقع العربي وبتوافق كافة الفصائل معها، " الثوابت الوطنية"حركة فتح تنازلها عن 
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، وجوالت الحوار الوطني في 3119في العام " وثيقة الوفاق الوطني"كما كان واضحًا لها في 

 .حول مقترحاتها وقراراتها" االجماع الشعبي والرسمي الفلسطيني"القاهرة، وبـ

، وافقت بعض الفصائل الفلسطينية "رائدة المرحلية"نفسها  الجبهة الديمقراطيةوفي حين تعتبر 

تنعة به، مرغمة أو غير مرغمة عليه، إال انها على طرح الحل المرحلي، مقتنعة أو غير مق

أدلت بتصريحات أو أصدرت بيانات تّدل على أنها تعتبر إقامة الدولة الفلسطينية على 

في  781 ، كما تبّنته منظمة التحرير في العام "مرحليًا"هدفًا  798 األراضي المحتلة عام 

، مثلما "الثوابت"ف االستراتيجي أو وما زالت هذه الفصائل تؤكد على الهد".  النقاط العشر"

نرضى بدولة لكن نرفض االعتراف بإسرائيل، ومع حق العودة وحق " حماستؤكد حركة 

 ".المقاومة

، وبما أن الفصائل التي اقترحته أو وافقت عليه تعتزم مواصلة "مرحلي"بما أن هذا الحل 

ين غير شرعي، فإن السؤال النضال، وبما أنها تعتبر وجود الكيان الصهيوني على أرض فلسط

ما الذي يمنع المرحلي من تكريس وجود الكيان الصهيوني على الجزء األكبر : المطروح هو

من فلسطين؟  ما هي الضمانات التي تمنع من أن يصبح المرحلي استراتيجي، من وجهة نظر 

 الفصائل الفلسطينية؟ 

طرح المرحلي، لكنها ستواصل إن حركته ال تعارض ال( حركة حماس)يقول السيد علي بركة 

، لكن حتى ال يقال إن حماس عطلت قيام (بهدا الحل)غير مقتنعين "معركة التحرير، ألننا 

ليست برنامج حماس، برنامج حماس " وثيقة الوفاق الوطني: "ويضيف.  الدولة الفلسطينية

حركة حماس وتعتبر ".  السياسي هو تحرير كل فلسطين وعودة الالجئين، وحق تقرير المصير

أن عدم االعتراف بالعدو ومواصلة المقاومة والمطالبة بحق العودة هي التي تضمن استمرارية 

 .المعركة مع العدو حتى التحرير الكامل لألرض الفلسطينية

إن هذه اإلشكالية مطروحة عند الجبهة الشعبية ( الجبهة الشعبية)يقول السيد مروان عبد العال 

التهويل في "األول هو : ال أن ثمة خطرين يقفان أمام الفصائلالتي تناقشها دومًا، إ

االستراتيجي، وهذا خطر، يجب أال ننسى القضايا التكتيكية وأال نفقد الصلة بالواقع، والخطر 

العقل القيادي المرّكب "فلذلك، يجب على ". الثاني هو الغرق بالمرحلية ونسيان االستراتيجي

ئمًا الى عدم انتهاك االستراتيجي للمرحلي وعدم انتهاك المرحلي الذي يدير الصراع أن ينتبه دا

الجبهة ويستعين ممثل .  أحيانًا، يضغط الواقع كما هو الحال في اللجوء".  لالستراتيجي

بوضع أهالي مخيم نهر البارد، إذ المطالبة بإعمار المخيم ال يمكن أن ينسي األهالي  الشعبية



 

12 
 

بمعنى آخر، يجب .  ين، مثاًل، وبأن لهم الحق بالعودة إليهابأنهم من قرية الدامون في فلسط

 ".المشوار"التذكير دومًا بمواصلة 

أن اإلشكالية وقعت عندما تم القبول بالبرنامج  القيادة العامة –يعتبر ممثل الجبهة الشعبية 

.  تحريرالمرحلي الذي يقول بإقامة دولة فلسطينية على كل شبر يتم تحريره، دون تحديد كيفية ال

تحريره بالمعنى السياسي أو الكفاحي والجهادي؟  هنا الخالف وهنا القراءات "فهل يتم 

هي  17حق العودة وفلسطين "ويؤكد السيد أبو عماد رامز، من ناحية أخرى، أن ".  المختلفة

وعدم تكريس االحتالل؛ وباعتقاده أن البرنامج " األمور التي تسمح بعدم التفريط بالحقوق

، عكس ما فعلت اتفاقيات أوسلو "ال يكرس الكيان عندما ال يكون هناك اعتراف به"لي المرح

وهو يعتبر أيضًا أن بعض الفصائل التي .  التي كرست االحتالل واعترفت بوجود الكيان

رفضت هذه االتفاقيات ساهمت في تكريسها عندما شاركت في المجلس التشريعي للسلطة 

روج شارون والجيش الصهيوني من قطاع غزة مثااًل لعدم تكريس الفلسطينية، في حين يعتبر خ

االحتالل في ظل الحلول المرحلية، ألن الخروج اإلسرائيلي من قطاع غزة هو نتيجة عدم 

مع " اتفاق"أو " توافق"تحمل اإلسرائيلي للوضع القائم في غزة في ذلك الحين، وليس نتيجة 

 .المحتل

المؤسسات الفلسطينية مؤتمنة على الحقوق "ب أن تكون أنه يج الجبهة الديمقراطيةوترى 

.. الشعب الفلسطيني ال يمكن أن يغّير الثوابت، وكمثال على ذلك الالجئون"، ألن "الفلسطينية

الشعب يحافظ على هويته وعلى .  فهم متمسكون بحق العودة، وقاوموا كل مشاريع توطينهم

جئون يناضلون من أجل العودة الى قراهم الال. 17ضرورة العودة الى بالده والى أراضي 

ومدنهم، وهذا هو تقرير المصير؛ الشعب ال يريد احتالل، وال دولة عنصرية، وال تهويد وال 

المهم هو "ويضيف السيد علي فيصل أن ".  حصار لغزة؛ الشعب هو الذي يقرر مصيره

علمية تستند الى نسبة  الحاجة الى الحكمة، الى قيادة مؤتمنة تدير الصراع على أساس قوانين

حين تقام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، .  القوى في السياق التاريخي والزمني

سيدة حرة مستقلة، وليس مكبلة بالقيود واالتفاقات، وليست مكبلة باالعتراف بدولة إسرائيل، 

اضي الفلسطينية، تقول إن هذه األراضي التي تم تحريرها أو حل مشكلتها هي جزء من األر

وليست كل األراضي الفلسطينية، وأن هناك قضية الجئين يجب أن تحل بعودة الالجئين الى 

 ."مناطقهم، وإذا لم تحل، فالصراع مفتوح، هذه قاعدة ارتكاز من أجل مواصلة الكفاح

ألن الحركة " وثيقة األسرى"بالتحفظ على توقيع بعض بنود  حركة الجهاد االسالميتمّيزت 

إال أن الواقع الفلسطيني .  فض تكريس االحتالل، ولو لفظيًا، كما يقول ممثلها في لبنانتر

على " الدولة المستقلة والسيادية"والحوار بين الفصائل يملي على الحركة التعاطي مع طرح 
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كيف تنظر حركة الجهاد االسالمي الى هذا المشروع .  جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة

 وكيف تتعاطى مع المرحلي واالستراتيجي في آن واحد؟المرحلي، 

تتعاون وتمشي خطوات لتحرير جزء من األرض "أن عليها أن  حركة الجهاد اإلسالميتعتبر 

وعندما يتم تحرير الضفة الغربية وقطاع "مع القوى التي تؤمن بهذا المشروع، " الفلسطينية

يؤكد الحاج أبو عماد ".  التحرير الكاملغزة، فإن مشروعنا لن يتوقف عند ذلك، بل يستكمل ب

إقامة دولة فلسطينية فيهما أو "وليس على " تحرير الضفة الغربية وقطاع غزة"الرفاعي على 

المشروع المرحلي انتهى مع توقيع اتفاق أوسلو وإقامة السلطة "؛ إذ يعتبر أواًل أن "عليهما

اإلسرائيلي، وأما االنتقال من السلطة الى فتم اعتراف متبادل بين السلطة والكيان .  الفلسطينية

إقامة الدولة بحاجة الى اعتراف دولي؛ وأيًا كانت "وثانيًا، فإن ".  دولة فهو أمر غير وارد

القوى التي تعلن عن الدولة الفلسطينية، فهل تستطيع إعالن الدولة دون اعتراف دولي؟  واذا تم 

بهذه الدولة دون أن تعترف هذه الدولة االعتراف الدولي، فهل يعترف المجتمع الدولي 

بالنسبة " بإسرائيل؟  أي أن إقامة دولة على جزء من فلسطين هي تكريس لوجود إسرائيل

 . لحركة الجهاد االسالمي

بالهدف االستراتيجي، وكيف تتواصل مع الواقع  حركة الجهاد االسالمي" تّهول"ولكن كيف ال 

" الثوابت"أو كيف تربط الهدف االستراتيجي أي   ومع شعبها إن لم تكن تؤمن بالمرحلية؟

 بالواقع؟ 

فرق بين التخطيط المرحلي، وبين "بقوله إن ثمة  حركة الجهاد اإلسالمييجيب القيادي في 

مراحل "الخطة المرحلية هي كيف تتم استعادة الحقوق وفق ".  "تسوية قائمة على المرحلية

؛ هي كيف يتم تحرير األرض من خالل المقاومة، وتوفير حماية الناس وأمنها،  "زمنية

باتجاه فلسطين، وإبقاء فلسطين وتجييش واستنفار العالم العربي واإلسالمي وتوحيد األمة 

أما مع العدو، فال يمكن أن تكون هناك خطة ".  بوصلة الصراع وصواًل الى التحرير الكامل

نعترف بإسرائيل وبهذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، ونقبل "مرحلية، ألننا بذلك 

 ".بدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة

هل إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كدولة مستقلة وسيادية خالية من 

 المستوطنين ما زالت تشكل برنامجًا مرحليًا قاباًل للتحقيق، دون االعتراف بدولة الكيان؟  

تعتبر بعض الفصائل الفلسطينية أن هذا ممكن إن لم تعترف بالكيان، وإن استمرت بالمطالبة 

، كأحد مكّونات الشعب 17ق عودة الالجئين الى ديارهم األصلية والتمسك بأهلنا في أراضي بح

تعتبر أن إقامة تلك  حركة الجهاد االسالميالواحد، وبحق المقاومة بكافة أشكالها؛ في حين أن 
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الدولة هي تكريس للوجود الصهيوني على الجزء األكبر من فلسطين، ولذلك تفّضل الحركة 

 ".بمراحل من الزمن"ن عملية تحرير واستعادة الحقوق الحديث ع

 الخالصة 

 

إشكاليات عديدة، أولها عدم تحديدها، وبالتالي " الثوابت الوطنية الفلسطينية"يطرح مصطلح 

عدم االتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية، وخاصة بين حركة فتح وبقية الفصائل؛ إذ تخّلت 

عن جزء كبير من األرض الفلسطينية لصالح العدو االستيطاني، حركة فتح بعد اتفاقيات أوسلو 

جديدة، تزعم أن " ثوابت وطنية"، لتتبنى "التسوية التاريخية المؤلمة"وهذا ما أطلقت عليه اسم 

 .الشعب الفلسطيني وكل فصائله وافق عليها، وتؤكد أنها لن تتنازل عنها

تعتبر .  ت التي تبنتها الفصائل الفلسطينيةواإلشكالية الثانية هي في تحديد مصدر هذه الثواب

بعضها أن الشعب الفلسطيني هو المصدر، من خالل مؤسساته وتنظيماته المختلفة، ومنها 

المجلس الوطني ومنظمة التحرير، بواقعها الحالي أو بالحالة التي يجب أن تكون عليه، 

ها اآلخر أن تحديد على حقوق الشعب الفلسطيني؛ في حين يعتبر بعض" مؤتمنة"كؤسسات 

الذي يمنع التفريط بالحقوق ويحث على " الثابت القرآني"أو " الشرع"الثوابت يتم من خالل 

.  تحرير كّل أرض إسالمية محتلة، إضافة الى الشعب ونضاله المستمر منذ احتالل فلسطين

الثوابت،  ويركز البعض على التاريخ والمسيرة النضالية لكل مكونات الشعب، التي أفرزت هذه 

، بينما يؤكد آخرون أنها تنطلق "ثوابت"ولكي تبقى محصّنة ضد التفريط والتبديل، وأن تظل 

من طبيعة الصراع القائم بين األمة والقوى االستكبارية العالمية التي زرعت الكيان الصهيوني 

لكي  في المنطقة، وأنها تتجاوز الزمن حيث تكثر أحيانًا الضغوطات على الشعب الفلسطيني

التنازل عن .  "يقبل بحلول تخرج عن هذه الثوابت وتكرس الوجود الصهيوني في المنطقة

 .، كما يؤكد الحاج أبو عماد الرفاعي"ليس صاحب الحق( الفلسطيني)الحق ال يعني أن 

تطرح اإلشكالية الثالثة عالقة الثابت أو االستراتيجي بالمرحلي، وما هو المرحلي الذي يمكن 

االعتراف بدولة االحتالل وتكريس وجوده على أرض فلسطين؟  وفي الوقت الذي  تحقيقه دون

أبعدت فيه حركة فتح الهدف االستراتيجي واعترفت بوجود الكيان الصهيوني، تعتقد فصائل 

أخرى أنه من الممكن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادية على الجزء المحتل من 

حركة تخالف .  ن االعتراف بدولة االحتالل وتكريس وجوده، دو798 فلسطين في العام 

هذا الرأي ألنها تعتبر أن مقابل االعتراف الدولي بهذه الدولة، سيطالبها  الجهاد اإلسالمي
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فمسألة الدولة غير واردة في أدبيات هذه .  المجتمع الدولي باالعتراف بالكيان الصهيوني

 ".ستعادة الحقوق الفلسطينيةتحرير فلسطين وا"الحركة التي تسعى الى 

في ختام هذا التقرير، يمكن القول إن طرح هذه المسائل في الوقت الذي  تَشن فيه الدولة 

الصهيونية هجمة شرسة على الوجود الفلسطيني وتهّود البالد والمقدسات، بدعم الواليات 

فاوضات تجري حاليًا المتحدة والغرب االمبريالي، يعد نوعًا من الترف الفكري، ال سيما وأن م

بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، تحت السقف األميركي، النتزاع المزيد من 

إال أن عرض اآلراء وتوضيح .  التنازالت الفلسطينية وليس النتزاع بعض الحقوق الفلسطينية

ساعد واإلشكاليات حولها من شأنه أن ي" الثوابت الوطنية"التباين واالختالف حول مفهوم 

المخلصين على نفض الغبار وإعادة صياغة استراتيجية موحدة واضحة، وتخطيط للمراحل 

  .القادمة في طريق تحرير فلسطين

 

 

 


