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امللخ�س

واالحتالل  الربيطاين  اال�شتعمار  خالل  الفل�شطيني  ال�شعب  مار�ش 

جمتمع  ظّل  يف  خمتلفة؛  وباأمناٍط  الن�شال  من  متنوعة  اأ�شكاالً  ال�شهيوين, 

فل�شطيني يختزن وي�شتح�رض التاريخ والرتاث والدين والثقافة املجتمعية يف 

عقله الباطن. 

حتاول هذه الدرا�شة ت�شليط ال�شوء على موقع املقاومة ال�شعبية يف الن�شال 

اأ�شباب  اأم خيار تكتيكي, وتدر�ش  ا�شرتاتيجية وطنية  الفل�شطيني, وهل هي 

العوامل  وُتو�ّشح  وحُتللها,  الفل�شطينية  ال�شلمية  ال�شعبية  املقاومة  ودوافع 

املعيقة للمقاومة ال�شعبية ال�شلمية الفل�شطينية, واالآثار املرتتبة على م�شريات 

العودة الكربى يف قطاع غزة. 

 2018 الكربى  العودة  اأنها جعلت من م�شريات  الدرا�شة يف  اأهمية  وتكمن 

منوذجاً للبحث, اإذ در�شت العوامل الدافعة واملثبطة وال�شيناريوهات املتوقعة 

لها, باالإ�شافة اإىل حتليل م�شريات العودة الكربى من حيث م�شاركة االأحزاب 

االإعالم  واهتمام  الدويل,  واملجتمع  املحلي,  واملجتمع  والف�شائل,  ال�شيا�شية 

املراجعة والتقييم ب�شكل دائم,  العمل على  العاملي بها, واحلث على �رضورة 

بهدف تقويتها وتطويرها ودوام ا�شتمرارها. 

الكلمات املفتاحية:

م�شريات العودة الكربى فل�شطني املقاومة ال�شعبية

الالجئون الفل�شطينيون االنتفا�شة قطاع غزة

االحتالل
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املقاومة ال�سعبية الفل�سطينية:

خيار الواقع اأم ا�سرتاتيجية وطنية؟

ً م�سريات العودة الكربى منوذجا

1
وائل عبد احلميد املبحوح

املقدمة:

�شّكلت املقاومة ال�شعبية تاريخياً مقدمة مو�شوعية لن�شاأة حاالت م�شلحة 

اأر�ش  على  تكراراً  االأكرث  االأداة  وكانت  االحتالل,  مع  املواجهة  اأ�شكال  من 

ال�شعب  مار�ش  تقريباً  عام  مئة  فمنذ  املبا�رض.  االحتالل  وجه  يف  فل�شطني 

من  متنوعة  اأ�شكاالً  متعددة,  وم�شارات  خمتلفة,  اجتاهات  ويف  الفل�شطيني, 

تارة  ال�شهيوين  االحتالل  و�شّد  تارة,  الربيطاين  اال�شتعمار  �شّد  الن�شال, 

عقب  عاماً,  �شبعني  من  اأكرث  منذ  املنوال  هذا  على  ي�رضب  يزال  وما  اأخرى, 

احتالل ال�شهاينة  فل�شطني �شنة 1947.

ال�شعبية  املقاومة  كانت   ,1936 �شنة  اإ�رضاب  وحتى   1917 �شنة  منذ 

جتاه  وممار�شاته  الربيطاين  اال�شتعمار  مواجهة  يف  االأبرز  ال�شالح  هي 

ال�شعبية  الثورة  كانت   ,1939-1937 الفرتة  وخالل  الفل�شطينيني, 

“اإ�رضائيل”,  قيام  اإعالن  بعد  ما  وحتى  ال�شائد,  ال�شكل  هي  امل�شلحة 

ميّز  ما  هو  املحدود  الفدائي  العمل  بع�ش  مع  النظامية  احلرب  كانت 

واملطالبة املتحدة  لالأمم  التوجه   1968 �شنة  حتى  غلب  ثم  الفرتة,   تلك 

باحث �شيا�شي خمت�ش يف درا�شات ال�رضق االأو�شط.  
1
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بتطبيق قراراتها, كما �شهدت اأمناطاً للمقاومة املدنية؛ م�شريات, وموؤمترات, 

.
2
واإ�رضابات �شّد املمار�شات االحتاللية

منذ �شنة 1968 وحتى اندالع انتفا�شة 1987, كان العمل الفدائي والكفاح 

يف  وخ�شو�شاً  الفرتة,  هذه  حمطات  اأغلب  يف  االأبرز  ال�شمة  هما  امل�شلح, 

ال�شبعينيات منها. ويرى عبد الرحمن التميمي اأن:

ببدء  وانتهت  ال�شلمية,  باملقاومة  ات�شمت   1987 االأوىل  االنتفا�شة 

الفل�شطينية,  ال�شلطة  اإن�شاء  عن  متخ�شت  التي  ال�شالم  مفاو�شات 

التي تعترب املنطقة الرمادية بني انتهاء الكفاح امل�شلح والعمل ال�شعبي 

يف  و�شوح  عدم  هناك  كان   ,2000 االأق�شى  انتفا�شة  ويف  ال�شلمي, 

واملقاومة  امل�شلح  العمل  بني  املزج  اأو  االأوىل  االنتفا�شة  منط  اتباع 

الفل�شطينية,  الروؤيا  يف  وا�شح  تخبط  اإىل  اأدى  االأمر  وهذا  ال�شلمية, 

وبخا�شة اأن االنتفا�شة االأوىل وقيادتها مل تكن جزءاً من اأي اتفاقيات 

.
3

ملزمة, وهو لي�ش احلال يف االنتفا�شة الثانية

الف�شل  وجدار  بلعني  “اأحداث   ,2002 �شنة  منذ  وحتديداً  جديد  من 

مار�ش”,  اآذار/  يف  العودة  “فعاليات   ,2011 ب�شنة  مروراً  العن�رضي”, 

اختلف  وهنا  ال�شلمية,  ال�شعبية  املقاومة  �رضورة  عن  احلديث  عاد  وغريها, 

وطني  عمل  ا�شرتاتيجية  اإىل  حتولها  واإمكانية  الفل�شطينية  ال�شعبية  املقاومة  �شوافطة,  اأ�رضف   
2

 ,2 �ش   ,2015 نابل�ش,  الوطنية,  النجاح  جامعة  من�شورة,  غري  ماج�شتري  ر�شالة   ,2013-2005

يف  ال�شعبية  املقاومة  اآفاق  واال�شت�شارات,  للدرا�شات  الزيتونة  مركز  اأي�شاً:  وانظر  بت�رضف. 

ال�شفة الغربية, �شل�شلة تقدير ا�شرتاتيجي )73(, 2014, يف:

http://www.alzaytouna.net/2014/11/18/null-8  

الأبحاث  الفل�شطيني  املركز  يف  والتدويل,  الرتييف  بني  ال�شعبية  املقاومة  التميمي,  الرحمن  عبد   
3

“ا�سرتاتيجيات  الثالث:  ال�سنوي  املوؤمتر  م�شارات,   - اال�شرتاتيجية  والدرا�شات  ال�شيا�شات 

املقاومة” )رام اهلل: املركز الفل�شطيني الأبحاث ال�شيا�شات والدرا�شات اال�شرتاتيجية - م�شارات, 

http://www.masarat.ps/files/content_files/massarat_3_0.pdf 2014(, �ش 151, انظر: 
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ال�شائد,  الوحيد  ال�شكل  تكون  اأن  يجب  اأنها  يرى  من  فمنهم  الفل�شطينيون, 

ا�شتيطاين,  اإحاليل  عن�رضي  احتالل  ظّل  يف  ت�شلح  ال  اأنها  يرى  من  وهناك 

املقاومة  من  جعلت  التي  التجارب  تلك  كّل  ت�شبه  ال  الفل�شطينية  التجربة  واأن 

االأ�شلوب  هذا  اأن  يوؤكدون  واآخرون  ووحيداً,  واحداً  خياراً  ال�شلمية  ال�شعبية 

يجب اأن يكون �شمن ا�شرتاتيجية وطنية موحدة ال ت�شتثني اأو ت�شتبعد كافة 

اخليارات, مبا فيها اخليار الع�شكري, بل اإن هناك من الفل�شطينيني من يرى اأن 

هذا ال�شكل من املمار�شة ال ُيجدي نفعاً يف حالة “اإ�رضائيل”, مبعنى اأن اجلدل 

حول جدوى املقاومة ال�شعبية ال�شلمية وم�رضوعيتها ما زال قائماً.

دعا  القذايف  معمر  ال�شابق  الليبي  الرئي�ش  اأن  اإىل  هنا  االإ�شارة  جتدر 

ال�رضق  منطقة  يف  ال�شعبية  الثورات  من  اال�شتفادة  اإىل  ال�شتات  فل�شطينيي 

“اإ�رضائيل”  على  ليفر�شوا  وطنهم  حدود  على  يحت�شدوا  باأن  االأو�شط؛ 

الالجئني تاأخذ  اأن  ميكن  القوارب  من  اأ�شاطيل  “اإن  قائالً:  العودة  يف   حقهم 

الفل�شطينيني لينتظروا على ال�شواحل الفل�شطينية حتى حتل امل�شكلة”. اإن هناك 

حاجة الإيجاد م�شكلة للعامل, يف اإ�شارة اإىل جتمع ماليني الالجئني الفل�شطينيني 

اإن دعوته هذه دعوة لل�شالم ال للحرب. واأ�شاف:  على حدود بالدهم, قائاًل 

امل�رضد  الفل�شطيني  ال�شعب  ال�شفن حتمل  تبداأ قوافل وطوابري من  اأن  “يجب 
يتحرك  لكي  مكان,  كل  ويف  الرب,  ويف  البحر,  يف  وليع�شكر  فل�شطني,  باجتاه 

امل�رضدة.  والعائالت  باالأطفال  م�شحونة  ال�شفن  دعوا  له.  اأزمة  خللق  العامل 

وعّد  كذلك”.  ذلك  ليكن  الذرية,  بالقنابل  ي�رضبونهم  االإ�رضائيليني  دعوهم 

“اإ�رضائيل”, بينما  اإ�شالمية عالقة مع  اأو  اإقامة اأي دولة عربية  الزعيم الليبي 

.
ال�شعب الفل�شطيني مل يعد اإىل وطنه وياأخذ حقه, “جرميًة وكفراً”4

وكالة  العودة,  حق  ليفر�شوا  وطنهم  حدود  على  واالحت�شاد  للعودة  الفل�شطينيني  يدعو  القذايف   
4

http://samanews.ps/ar/post/88242 :شما االإخبارية, 2011/2/14, انظر�
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اآنذاك حما�ش  قائد  قال   ,2012/11/21 يف  �شهيونية  حافلة  تفجري   عقب 

اأقول:  حما�ش  قائد  واأنا  بالَرّد,  ونقوم  �شعبنا  عن  ندافع  “نحن  م�شعل:  خالد 

اأ�شلحة  ا�شتخدام  اأو  دماء  �شفك  دون  �شلمية  �شبل  ل�شلوك  ا�شتعداد  على  اإننا 

الفل�شطينية املتمثلة باإنهاء االحتالل واإقامة  اإذا ح�شلنا على مطالبنا الوطنية 

دولة وتلبية �شائر االأهداف الوطنية”. وهو ما ُعدَّ مفاجاأة كبرية اآنذاك, ذلك اأن 

.
5
حركة حما�ش ال توؤمن يف �رضاعها مع االحتالل �شوى باخليار امل�شلح

يرى اأحمد اأبو ارتيمة, وهو اأحد منظري م�شريات العودة الكربى يف قطاع 

غزة اأنه:

للعدو,  اجل�شدي  االإيذاء  على  ال�شلمي  الن�شال  فل�شفة  تقوم  ال 

اإجماعه  العدو  هذا  اإفقاد  وهو  اأهميًة؛  اأكرث  هدف  على  تركز  لكنها 

�رضيعاً,  يتحقق  ال  الهدف  هذا  اإن  املعركة,  يف  لال�شتمرار  النف�شي 

لتربير  النف�شية  احليل  من  مزيداً  جعبته  من  �شي�شتدعي  فالعدو 

على  املحتجني  هوؤالء  اإ�رضار  لكن  املحتجني,  ا�شتهداف  موا�شلة 

اأ�شلوب الن�شال ال�شلمي �شيعري تلك التربيرات, و�شيجعل املواجهة 

واملوقف,  الكلمة  �شالحه  االإميان,  جمرد  موؤمن  بني  و�شوحاً  اأكرث 

وبني قوة معتدية تواجه الكلمة بالقتل. ويف �شوء و�شوح امل�شهد, ال 

تظل املعركة بني قوميتني متنازعتني, بل بني الكلمة والقوة, في�شبح 

ن�رضتهم,  اإىل  النا�ش  ينحاز  روحي,  اإلهام  م�شدر  الكلمة  اأ�شحاب 

ملومني,  مذمومني,  القوة  اأ�شحاب  وي�شبح  ذكراهم,  واإحياء 

َم اللُّه َِّتي َحرَّ  ي�شريون بني النا�ش ناك�شي روؤو�شهم: }َواَل َتْقُتُلواْ النَّْفَس ال

بالعربية,  اأن  اأن  �شي  �شبكة  موقع  النهر,  اإىل  البحر  من  اأر�شي  فل�شطني   :CNN ـ ل م�شعل   
5

2012/12/22, انظر:

http://archive.arabic.cnn.com/2012/middle_east/11/22/meshaal.CNN/index.html  
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إاِلَّ بِاحَلقِّ َوَمن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا لَِولِيِِّه ُسْلَطانًا َفاَل ُيْسِرف فِّي الَْقْتِل 
.
َُّه َكاَن َمْنُصوًرا{6 إِن

م�سكلة الدرا�سة:

�شّد  املقاومة  اأ�شكال  اإبداع  يف  بالديناميكية  الفل�شطيني  ال�شياق  متيز 

االحتالل, حيث مار�ش الكفاح امل�شلح, واالإ�رضابات, واملقاومة غري العنفية, 

واملقاومة ال�شعبية, وتنوعت هذه االأ�شكال ب�شبب الظروف املحلية الفل�شطينية 

جمتمع  ظّل  ويف  اأخرى.  اأحياناً  والدولية  االإقليمية  الظروف  وب�شبب  اأحياناً, 

املجتمعية  والثقافة  والدِّين  والرتاث  التاريخ  وي�شتح�رض  يختزن  فل�شطيني 

اآليات التعامل مع العدو ال ينقطع, خ�شو�شاً  يف عقله الباطن, فالنقا�ش حول 

فيما يتعلق باملقاومة ال�شعبية ال�شلمية الال عنفية, من حيث جدواها واآلياتها, 

وو�شائل تطويرها, وهل هي ا�شتمرار للن�شال الوطني الفل�شطيني, اأم اجتهاد 

جديد؟

اأ�شكال املقاومة, يربز جدل هنا وهناك  يف كل االأحوال ومع كل �شكل من 

له  الذي تعر�شت  االأمر  بالذات, وهو  املرحلة  ال�شكل يف هذه  اأهمية هذا  حول 

املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية يف ال�شنوات الع�رض االأخرية, وازداد االأمر حدة 

اإثر انطالق م�شريات العودة الكربى يف قطاع غزة, التي اأثارت وما تزال تثري 

جدالً وا�شعاً يف اأو�شاط النخب ال�شيا�شية والفكرية وعموم املواطنني.

تتمثل م�شكلة الدرا�شة يف االإجابة على ال�شوؤال البحثي الرئي�شي التايل:

ما موقع املقاومة ال�شعبية ال�شلمية يف الن�شال الفل�شطيني؟ وهل هي خيار 

ا�شرتاتيجي اأم خيار تكتيكي يفر�شه الواقع؟

اأحمد اأبو ارتيمة, م�شرية العودة وثقافة الن�شال ال�شلمي, موقع عربي 21, 2018/7/4, انظر:  
6

https://arabi21.com/story/1085622؛ والقراآن الكرمي, �شورة االإ�رضاء, االآية 33.  
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وينبثق عنه االأ�شئلة البحثية التالية:

ما هي اأ�شباب ودوافع املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية؟  .1

ما هي العوامل املعيقة للمقاومة ال�شعبية الفل�شطينية؟  .2

هل ميكن اأن تتحول املقاومة ال�شعبية اإىل ا�شرتاتيجية وطنية فل�شطينية؟  .3

اأهداف الدرا�سة:

تهدف هذه الدرا�شة اإىل ما يلي:

هي  وهل  الفل�شطيني,  الن�شال  يف  ال�شعبية  املقاومة  موقع  اإىل  التعرف   .1

ا�شرتاتيجية وطنية اأم خيار تكتيكي.

الفل�شطينية  ال�شلمية  ال�شعبية  املقاومة  ودوافع  اأ�شباب  اإىل  التعرف   .2

وحتليلها.

التعرف اإىل العوامل املعيقة للمقاومة ال�شعبية ال�شلمية الفل�شطينية.  .3

التعرف اإىل االآثار املرتتبة على م�شريات العودة الكربى يف قطاع غزة.  .4

اأهمية الدرا�سة:

تتمثل اأهمية الدرا�شة فيما يلي:

لي�شت الدرا�شة هي االأوىل التي تتحدث عن املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية,   .1

 2018 الكربى  العودة  م�شريات  من  جعلت  التي  االأوىل  تكون  رمبا  لكنها 

منوذجاً للبحث.

قد تفيد الباحثني يف ال�شاأن الفل�شطيني ب�شكل عام.  .2

قد تفيد الباحثني يف جمال املقاومة ال�شعبية.  .3
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منهجية الدرا�سة:

املعلومات,  جمع  يف  الو�شفي  واملنهج  التاريخي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم 

اإ�شافة اإىل املنهج التحليلي, معتمداً على االأدب املن�شور حول املقاومة ال�شعبية, 

املقاومة  املرتتبة على  االآثار  ا�شتنتاج  بذلك, حماوالً  التجارب اخلا�شة  وعلى 

ب�شكل  غزة  قطاع  يف  الكربى  العودة  م�شريات  وعلى  عام,  ب�شكل  ال�شعبية 

وا�شت�شهاداته  اقتبا�شاته  يف  االآخر  والراأي  الراأي  اأمكن  ما  عار�شاً  خا�ش, 

املرجعية.

حدود الدرا�سة:

بداية  منذ  ال�شعبية  املقاومة  على  الزمانية  حدودها  يف  الدرا�شة  تركز 

يف  ر�شمياً  بداأت  التي  الفل�شطينية  الكربى  العودة  م�شريات  اإىل  ظهورها, 

2018/3/30, وخ�شو�شاً يف قطاع غزة.
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املبحث الأول: اإطار مفاهيمي

املقاومة ال�سعبية ال�سلمية الفل�سطينية

دوافع ومعوقات

والقهر  الظلم  وحتدي  مقاومة  و�شائل  من  و�شيلة  ال�شعبية  املقاومة  ُتعدُّ 

واال�شتبداد, كما لها فل�شفتها اخلا�شة والتي تنبع من الروح االإن�شانية للنا�ش, 

االإن�شان مبختلف  املختلفة واملتجددة, فقد مار�شها  واأ�شاليبها  ولها و�شائلها 

الع�شور ا�شطرارياً يف بع�ش االأحيان النعدام الفر�ش واالإمكانيات يف مواجهة 

اخل�شم عنفياً, واختيارياً يف اأحيان اأخرى, بناًء على قناعات وفل�شفة خا�شة 

بناًء على  اأو  الب�رض,  اأن تكون بني  التي يجب  ال�رضاع  بكيفية �شكل وو�شائل 

.
7
ا�شرتاتيجية حم�شوبة لتحقيق االأهداف باأقل اخل�شائر

اأولً: يف التعريف:

فحاولوا  ال�شيا�شة,  وعلم  االجتماع  علم  علماء  ال�شعبية  املقاومة  �شغلت 

تعريفها يف اأكرث من اجتاه, فعّرفها بيرتمي �شوروكني Pitirim Sorokin باأنها: 

االآخرين,  مع  واالن�شجام  والود  التفاهم  نحو  يجنح  وهادئ  م�شامل  “�شلوك 
ويتجنب القوة واخل�شام, حتى لو كلّف ذلك خ�شائر مادية ومعنوية”. بينما 

اأنها:  اإىل   Bertrand Russell را�شل  بريتراند  الربيطاين  الفيل�شوف  يذهب 

“�شلوك عقالين يهدف اإىل تفادي ال�رضاع مع طرف معني اأو اأطراف حمددة, 
اأ�شباب  من  �شبباً  قد تكون  التي  ال�شالم واالن�شجام مع اجلهات  اإحالل  بغية 

اأبعد  اإىل  فيذهب   ,Mahatma Gandhi غاندي  مهامتا  واأما  والتوتر”.  القلق 

من ذلك فيقول: “هي �شلوك ال ينطوي على حب من يحبوننا فقط, بل يذهب 

بحب  فيها  ن�رضع  التي  اللحظة  من  يبداأ  عنف  الال  اإن  حيث  ذلك,  من  اأبعد  اإىل 

اأ�رضف �شوافطة, مرجع �شابق, �ش 17.  
7
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“ممار�شة  باأنها  فيعرفها   Gene Sharp �شارب  جني  واأما   .
يكرهوننا”8 من 

و�رضاعاتها  م�شكالتها  حّل  يف  تعتمدها  التي  اجلهة  على  تفر�ش  ح�شارية 

واملهادنة  التهدئة  على  تعتمد  �شلمية,  اإن�شانية  اأ�شاليب  انتهاج  االآخرين  مع 

النزاعات التي حتقق  اإىل حّل  والتنازل عن بع�ش احلقوق, يف �شبيل التو�شل 

العنف خياراً حلل  اإىل  اللجوء  املتخا�شمة, دون  االأطراف  طموحها وم�شالح 

يف  اآخر  اجتاه  وجود  التميمي  الرحمن  عبد  ويوؤكد   .
واالأزمات”9 امل�شكالت 

عنيف,  ال  مدين  ومنط  عنيف  مدين  بنمط  ال�شعبية  املقاومة  عّرف  التفكري 

والثاين  احلارقة,  والزجاجات  احلجارة  واإلقاء  املظاهرات,  يف  االأول  يتلخ�ش 

 .
10ً

هو اللجوء اإىل الق�شاء من اأجل منع م�شادرة االأرا�شي اأو هدم البيوت مثال

يف حني يرى اأمين يو�شف اأن مفاهيم “املقاومة ال�شعبية” و“املقاومة املدنية” 

يف  البع�ش  ببع�شها  تتداخل  عنفية”,  الال  و“املقاومة  ال�شلمية”  و“املقاومة 

املحتوى وامل�شمون, وحتى يف اأ�شاليب املقاومة, بالرغم من بع�ش االختالفات 

يف طرق تطبيقها, بناء على ال�شياقات الثقافية واالجتماعية والوطنية من بلد 

اإىل اآخر. والتداخل هنا يحدث ب�شبب عدة عوامل مهمة, اأولها, طبيعة اخل�شم 

نظاماً  اخل�شم  اأو  العدو  يكون  كاأن  �شعبية,  ثورة  يف  تواجهه  الذي  العدو  اأو 

الثاين  العامل  اأما  ا�شتيطانياً.  حمتالً  اأو  خارجياً  عدواً  اأو  وطنياً,  دكتاتورياً 

فيتوقف على التعريف العام للمقاومة يف ظّل بيئة ثقافية – اجتماعية – دينية - 

فل�شفية لها نظرتها وت�شوراتها ومفاهيمها العامة جتاه العنف والال عنف. اأما 

العامل ثالث, فين�شب حول التجارب العاملية املتعددة يف التحرر واال�شتقالل 

املهامتا غاندي, كل الب�رش اأخوة, ترجمة اأنطوان اأبو زيد )اأبو ظبي: �رضكة دار اجلديد, 1997(,   
8

�ش 37.

العمل جمعية  )بريوت:  طوق  اخلوري  اأنطوان  ترجمة  عنف,  الال  معنى  مولر,  وماري  جان   
9 

االجتماعي الثقايف, مركز الال عنف وحقوق االإن�شان, 1995(, �ش 20.

عبد الرحمن التميمي, مرجع �شابق, �ش 153.  
10
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العامل,  ال�شيا�شي يف مناطق خمتلفة من  التغيري االجتماعي -  الوطني واآفاق 

التي  واالأدوات  والو�شائل  اأوروبا,  و�رضق  الثالث  العامل  دول  يف  خ�شو�شاً 

. ويرى اأ�رضف �شوافطة اأن العديد 
11

ا�شتخدمت الإحداث هذا التغيري البنيوي

من امل�شطلحات ارتبطت مبفهوم املقاومة للتعبري عن ا�شتخدام الال عنف يف 

املقاومة مثل: قوة احلقيقة, واالحتجاج ال�شلمي, واملقاومة ال�شلمية, واملقاومة 

املدنية ال�شلمية, واملقاومة ال�شلبية, واملقاومة غري الع�شكرية, والع�شيان غري 

وكفاح عنف,  الال  ون�شال  عنفية,  الال  واملقاومة  املدين,  والع�شيان   امل�شلح, 

. ويوؤكد اأ�رضف املبي�ش اأنه:
12

الال عنف

القوة  ا�شتخدام  املدين  اأو  ال�شعبي  الطابع  ذات  املقاومة  يف  يتم  ال 

عن  تعرّب  خمتلفة  باأ�شاليب  جتري  واإمنا  العنف,  واأعمال  امل�شلحة 

التي جتري �شدها  ال�شلطة  ال�شخط واالحتجاج, وتبداأ من مقاطعة 

اإىل حّد تدبري  الطعام, وقد ت�شل  ال�شيام واالمتناع عن  اإىل  املقاومة 

ال�شعبية  املقاومة  توجه  وقد  العمل,  عن  واالإ�رضاب  التظاهرات 

�شلطات  اأو  احلربي  باالحتالل  القائمة  ال�شلطات  اأو  ال�شلطة  �شّد 

اأن تختلط باملقاومة ال�شعبية  اال�شتعمار. ويف احلالة االأوىل ال ميكن 

الثانية  واأما يف احلالة  اأجنبية,  دائماً �شّد قوى  التي جتري  امل�شلحة 

.
13

فقد تقع التفرقة بني نوعي املقاومة

درا�شة  الروؤية,”  واإ�شكاليات  املواقع  منذجة  الفل�شطينية:  ال�شعبية  “املقاومة  يو�شف,  اأمين   
11

من�شورة على موقع اجلامعة العربية االأمريكية, 2017/6/29, �ش3-4, انظر:

http://www.aauj.edu/publication/ayman.yousef/article  

اأ�رضف �شوافطة, مرجع �شابق, �ش 20.  
12

اأ�رضف املبي�ش, “املقاومة ال�شعبية املدنية يف فل�شطني يف �شوء جتارب الهند والرنويج وجنوب   
13

اإفريقيا,” جملة �سيا�سات, معهد ال�شيا�شات العامة, رام اهلل, العدد 20, 2012, �ش 10, انظر:

http://www.ipp-pal.ps/PDF/SEYASAT%2020.pdf  
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ال�شعبية,  املقاومة  زايدة بني مفهومي  اأبو  �شفيان  يفّرق  اأخرى,  من جهة 

الو�شائل  كل  دمج  بها  “ُيق�شد  عنده  وىل 
ُ
فاالأ ال�شلمية,  ال�شعبية  واملقاومة 

منها؛  اأيٍّ  ا�شتبعاد  دون  اخليارات  كل  وا�شتخدام  املمكنة,  واالإمكانيات 

فيها  مبا  واالإعالمية,  والقانونية,  وال�شيا�شية,  والع�شكرية,  االقت�شادية, 

الكفاح امل�شلح”. واأما الثانية فهي عنده مقاومة:

اأو �رضيحة من اجلماهري  اأكرب قاعدة  اإ�رضاك  اأو  تعتمد على انخراط 

يف مقاومة االحتالل ب�شكل �شلمي, بعيداً عن ا�شتخدام اأي مظهر من 

وطول  وعزميتها  اإرادتها  على  م�شتندة  ال�شالح,  اأو  العنف  مظاهر 

نف�شها وتعاطف املجتمع الدويل معها ومع عدالة ق�شيتها, م�شتخدمة 

�شعفها واخللل يف موازين القوى التي متيل ل�شالح االحتالل كنقطة 

الطريق  اأن نطلق عليها  ما ميكن  �شلميتها, وهي  لها من خالل  قوة 

الثالث بني العمل امل�شلح الذي يكلف ال�شعب الفل�شطيني والتنظيمات 

.
14

كاأطر واأفراد غالياً, وبني اخلنوع واال�شت�شالم لالحتالل

ال�شعبية هو م�شطلح  املقاومة  اأن مفهوم  اإىل  بكر ح�شن  �شلوى  وتخل�ش 

يهدف اإىل التغيري والتبديل يف قرار معني اأو موقف معني اأو نظام كامل باأكمله, اإذ 

ي�شكل الهدف ال�شابق عامالً م�شرتكاً بني املقاومة ال�شعبية والعنفية, ويختلف 

احلريات  يف  الد�شتور  اأقّرها  الطابع  �شلمية  �شعبية  اأ�شاليب  يتبع  كونه  يف 

املمنوحة الأفراد املجتمع, وخارجة عنه يف بع�ش ال�شلوكيات, كالع�شيان املدين 

اإذ اإن جميع امل�شطلحات ال�شابقة تعرب عن  وعدم االلتزام بواجبات املواطنة, 

فعل غري عنيف ي�شعى ملقاومة فعل غري مرغوب فيه, ولكن بدرجات متفاوتة 

عنف,  الال  بحرب  وانتهاًء  ال�شلبية,  املقاومة  من  ابتداًء  عنفي  الال  الفعل  من 

�شفيان اأبو زايدة, “املقاومة ال�شعبية ال�شلمية.. هل هي خيار ممكن؟,” ورقة عمل مقدمة للمركز   
14

الفل�شطينية  التوجهات  حول  املركز  ن�شاط  �شمن  وامل�شحية  ال�شيا�شية  للبحوث  الفل�شطيني 

http://www.pcpsr.org/ar/node/641 :لتغيري الو�شع الراهن, اأيار/ مايو 2016, انظر
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وبذلك ميكن عدُّ املقاومة ال�شعبية م�شطلحاً جامعاً لكافة اأ�شكال وا�شتخدامات 

. ويعتقد ه�شام املغاري اأن 
15

الال عنف, يف مواجهة كافة اأ�شكال الظلم والقهر

املقاومة ال�شعبية:

وا�شرتاتيجياته  فل�شفته  له  ن�شال  هي  بل  �شطحياً,  مفهوماً  لي�شت 

واآلياته املتعددة واملعقدة, وهي يف حاجة ال�شتخدام االأ�شلحة النف�شية 

ال�شعب  وقودها  اإن  اإذ  وال�شيا�شية,  واالقت�شادية  واالجتماعية 

من  تبداأ  ال�شعبية  املقاومة  اجتاه  يف  االأوىل  واخلطوة  وموؤ�ش�شاته. 

الرتبية على االنتماء الوطني وال�شجاعة واجلراأة والت�شحية, بحيث 

دون  جماعي,  �شياق  يف  االأعداء  مواجهة  على  قدرة  املواطن  تك�شب 

.
16

خوف اأو وجل, ودون تهور يعّطل اخلطط اأو يوؤدي اإىل الهالك

زال  ما  الفل�شطينية  احلالة  يف  ال�شعبية  املقاومة  مفهوم  اأن  الباحث  ويرى 

ا�شرتاتيجيات  واإنتاج  والتثقيف,  والتفعيل,  الن�شج,  من  مزيد  اإىل  بحاجة 

خا�شة بها, واالتفاق على اآليات لتنفيذها, لت�شبح و�شيلة دائمة احل�شور يف 

الن�شال الفل�شطيني. لكنها يف املجمل, ُتكمل ثالثية اأ�شكال التعامل مع االحتالل 

م�شتمرة  زالت  ما  التي  امل�شلحة  املقاومة  فمن  الفل�شطينيون؛  مار�شها  التي 

وميار�شها جزء منهم, اإىل التفاو�ش املبا�رض اأو غري املبا�رض مع االحتالل, ثم 

ال�شعب  اأبناء  التاأييد بني  بالكثري من  اأ�شبحت حتظى  التي  ال�شعبية,  املقاومة 

اأخرى فتلغيها, وتبقى هذه  اأال تطغى واحدة منها على  الفل�شطيني, �رضيطة 

اخليارات الثالثة قائمة يجري ا�شتخدامها ح�شب التطورات احلادثة اأو ح�شب 

�شلوى بكر ح�شن, دور املقاومة ال�شعبية كاإحدى و�شائل التحرر الفل�شطيني يف تعزيز امل�شاركة   
15

الوطنية,  النجاح  2005-2013, ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة, جامعة  فل�شطني  ال�شيا�شية يف 

نابل�ش, 2016, �ش 25.

ه�شام �شليم املغاري, املقاومة الفل�شطينية وتاأثريها على االأمن القومي االإ�رضائيلي 2010-1987,   
16

ر�شالة دكتوراه غري من�شورة, جامعة اجلنان, طرابل�ش, 2013, �ش 115.
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اأن  اإليها, فهي منظومة واحدة تكمل كل و�شيلة االأخرى. كما يف�شل  احلاجة 

تكون االأ�شاليب املتبعة يف املقاومة ال�شعبية قريبة من قدرات النا�ش, وال توؤثر 

يف منط حياتهم ب�شكل جذري, مع �رضورة توفري البدائل لبع�ش االأمور التي 

توؤدي اإىل اإحداث �رضر يف حياة النا�ش, ما ي�شاعدهم على اال�شتمرار يف حياتهم 

ب�شكل طبيعي, كي يكون مبقدورهم اال�شتمرار يف املقاومة ملدة اأطول, وبذلك 

يتحقق اأحد �رضوط املقاومة ال�شعبية.

ثانياً: يف خ�سائ�س اأو مميزات املقاومة ال�سعبية:

ي�شري كلٌّ من �شلوى ح�شن واأ�رضف �شوافطة اإىل جمموعة من اخل�شائ�ش 

الن�شال  اأ�شكال  باقي  عن  خمتلفة  لتجعلها  ال�شعبية  للمقاومة  املميزات  اأو 

:
17

الفل�شطيني على النحو التايل

ال�شيا�شية  اجلهات  عرب  اخل�شم  اإىل  تنفذ  ال  اأنها  اأي  الد�ستور:  فوق   .1

بل  والت�شويت,  اخلطابات  وكتابة  الق�شائية,  الدعاوى  كرفع  الر�شمية, 

تتخذ لنف�شها قنوات خا�شة متّكنها من حتقيق اأهدافها, فهي تختلف عن 

فقد  الدولة,  به  ت�شمح  مبا  حتدد  ال  اأنها  يف  التقليدية  الد�شتورية  الو�شائل 

يكون قانونياً اأو غري قانوين, فعلى �شبيل املثال يعد الع�شيان املدين, الذي 

هو خرق جماعي للقوانني, ن�شاطاً �شيا�شياً من اأن�شطة املقاومة ال�شعبية, 

بينما االإ�رضابات التي حتدث �شمن االأطر الر�شمية يف الدول الدميوقراطية 

التقليدية,  الد�شتورية  الو�شائل  �شمن  ت�شنف  بل  عنفياً,  ال  عمالً  ُتعدُّ  ال 

الأنها تتم يف اإطار ر�شمي للتعبري عن الراأي, وتندرج �شمن قائمة االآليات 

للعبة  جديدة  قواعد  و�شع  على  تعمل  ال�شعبية  فاملقاومة  بها,  امل�شموح 

ال�رضاع ال�شيا�شي.

�شلوى بكر ح�شن, مرجع �شابق, �ش 25-27؛ واأ�رضف �شوافطة, مرجع �شابق, �ش 24-22.  
17
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اال�شت�شالم,  اأو  املرتاخية  الو�شائل  ال�شعبية  املقاومة  ترف�ش  املواجهة:   .2

مواجهة  كانت  �شواًء  مدرو�شة,  مواجهة  عرب  ال�رضاع  خلو�ش  ت�شعى  اإذ 

مبا�رضة اأم غري مبا�رضة, عرب تقوي�ش قوة اخل�شم وال�شغط عليه واإجباره 

على تغيري مواقفه اأو تنفيذ مطالب املقاومة.

ال�شعبية,  املقاومة  من  العك�ش  على  والنتائج:  امل�سارات  متوقعة  غري   .3

من  حتدد  التقليدية  الد�شتورية  الو�شائل  ال�شتخدام  النهائية  النتائج  فاإن 

خالل القوانني وقواعد املمار�شة ال�شيا�شية املتعارف عليها, بينما اأ�شاليب 

املقاومة ال�شعبية ي�شعب على اخل�شم التكهن بها اأو بنتائجها, الأنها ترتبط 

الدائر,  احلوار  بنمط  مرتبطة  ونتائجها  معروفة,  غري  قواعد  اأو  بقوانني 

غمو�ش  وُيعدُّ  ال�رضاع.  يف  امل�شاركة  املختلفة  القوى  بني  االأن�شطة  عرب 

تعتمد  الأنها  جناحها,  اأ�شباب  اأهم  من  ال�شعبية  املقاومة  وقوانني  قواعد 

التكهن  اخل�شم  ي�شتطيع  ال  بحيث  واملخاطرة  املفاجاأة  ا�شرتاتيجية  على 

باخلطوة القادمة.

واأن�شطتها  ال�شعبية  املقاومة  مييز  ما  اأبرز  اإن  املخاطرة:  عن�رش  توفر   .4

تعني  وهي  الع�شيان,  على  تقوم  التي  املقاومة  فكرة  اإىل  ترتكز  اأنها  هي 

مرتبطة  فنتائجها  احلمراء,  اخلطوط  وك�رض  املحرمة  امل�شاحات  خرق 

مبدى القدرة على ا�شتثمار عواقبها, وهذه العواقب هي جزء ال يتجزاأ من 

الن�شاط, وال بّد من ا�شتثمارها يف اإدارة االأحداث مع اخل�شم.

لي�ست �سلمية ب�سكل مطلق: ال ميكن القول اإن هناك مقاومة ال يوجد بها   .5

املبا�رض,  الفعل  و�شائل  با�شتخدام  االأمر  يتعلق  عندما  مطلق  ب�شكل  عنف 

املقاومة, ولكنها  اأن�شطة  اأو  لفل�شفة  اأ�شيالً  لي�ش جزءاً  العنف  وهنا يكون 

العنف, ويتحكم فيه ويحجمه,  اأقل احلدود, فالال عنف ي�شبط  طارئة يف 

وال يّدعي اإلغاءه, فاملقاومة ال�شعبية ال�شلمية, بال عنف, ب�شكل مطلق اأمر 

م�شتحيل.
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ثالثاً: يف م�رشوعية املقاومة ال�سعبية:

التي تقوم عليها  ال�رضعيات  اإىل جمموعة من  التميمي  الرحمن  ي�شري عبد 

الفل�شطينية  احلالة  يف  واالجتماعية  ال�شيا�شية  ال�شعبية  املقاومة  م�رضوعية 

:
18

وهي على النحو التايل

ال�رشعية املجتمعية: حيث الحظ اأن ال�رضعية املجتمعية يعرتيها كثري من   .1

برنامج  وجود  عدم  منها:  الأ�شباب  املجتمعي  الرف�ش  واأحياناً  الغمو�ش, 

يف  واملرجعيات  االآليات  واختالف  ال�شعبية,  للمقاومة  وا�شح  �شيا�شي 

املواقع, اإ�شافة اإىل العالقات االجتماعية وال�شيا�شية داخل املواقع نف�شها, 

وبالتايل, فاإن ال�شورة العامة هي عدم وجود غطاء اجتماعي لهذه املواقع, 

مبعنى اأن هناك �رضورة لفح�ش اأ�شباب غياب احلا�شنة االجتماعية.

كافة  الوطني  العمل  ف�شائل  اأن  من  الرغم  فعلى  ال�سيا�سية:  ال�رشعية   .2

براجمها يف  تلميحاً  اإليها  وت�شري  ال�شعبية,  للمقاومة  الكامل  تاأييدها   تعلن 

الفل�شطينية  ال�شلطة  بيانات  يف  احلال  وكذلك  ال�شيا�شية,  وبياناتها 

وعادة  حقيقية,  مبوؤ�ش�شات  ُترتجم  مل  ال�رضعية  هذه  اأن  غري  ومواقفها, 

مل  ولهذا  رمزية,  ر�شمية,  اأو  وطنية  �شخ�شيات  من  امل�شاركات  تكون  ما 

ن�شهد والدة موؤ�ش�شة كاإحدى موؤ�ش�شات ال�شلطة اأو املنظمة تتبنى املقاومة 

وهناك  �شيا�شياً,  منهجاً  اعتمادها  يتم  ومل  هيئة,  اأو  كموؤ�ش�شة  ال�شعبية 

يف  امل�شاركة  ب�رضورة  لالأع�شاء  حزبية  لتعميمات  مثالً  وا�شح  غياب 

داخل  مطروح  جدواها  حول  ال�شوؤال  اأن  كما  ال�شعبية.  املقاومة  ن�شاطات 

الف�شيل الواحد اأي�شاً.

ال�رشعية املوؤ�س�ساتية: حيث اإن تعدد اللجان التي تّدعي املقاومة ال�شعبية   .3

ال�رضعية  مدى  يف  اإرباكاً  اأحدث  وامل�شّميات,  والدالالت  االأ�شماء  وتعدد 

عبد الرحمن التميمي, مرجع �شابق, �ش 160-159.  
18
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املوؤ�ش�شاتية لهذه امل�شّميات, كما اأن هذه اللجان ال تبني برناجماً موؤ�ش�شاتياً 

وا�شحة  روؤية  اإىل  ت�شتند  حمددة  برامج  لها  لي�ش  اآخر  مبعنى  وا�شحاً, 

ي�شتطيع املراقب روؤيتها اأو املوؤيد لها االن�شمام على هذا االأ�شا�ش, وبالتايل 

فاإن املوؤ�ش�شاتية )روؤى واآليات وبرامج( توِجد �رضعية باملعنى احلقيقي, 

واإن مل ياأخْذ �شكالً قانونياً.

عن  نقالً  )وفا(  الفل�شطينية  االأنباء  وكالة  موقع  ي�شري  اخل�شو�ش  بهذا 

احلر�ش الرئا�شي الفل�شطيني؛ العالقات العامة واالإعالم, هيئة مقاومة اجلدار 

ال�شعبية  املقاومة  باجتاه  تدفع  التي  االأ�شباب  من  جمموعة  اإىل  واال�شتيطان, 

:
19

مثل

�رضورة م�شايرة روح وواقع الثورات ال�شعبية العربية, التي قدمت اأروع   .1

النماذج يف كيفية تغيري الواقع عرب ا�شتنها�ش البعد اجلماهريي, بعيداً عن 

اللجوء اإىل العنف امل�شلح واأدواته.

على  التعويل  يجعل  الداخلي,  بيتها  ترتيب  يف  العربية  ال�شعوب  ان�شغال   .2

دور عربي �شعبي وا�شع مل�شاندة الق�شية الفل�شطينية ومواجهة االحتالل, 

خارج ال�شياق, ويفر�ش على القيادة الفل�شطينية �رضورة التعاطي الذكّي 

مع املعادلة الراهنة يف ال�رضاع مع االحتالل عرب انتهاج اأ�شاليب غري عنفية.

�رضورة اإبقاء روح املقاومة حية ومتقدة يف نفو�ش الفل�شطينيني.  .3

�رضورة اإحراج االحتالل دولياً, والعمل على ت�شوي�ش واإرباك خمططات   .4

ُينق�ش  فل�شطيني  كفاحي  فعل  دون  مير  يوم  فكل  واال�شتيطان؛  التهويد 

الفل�شطينيني على مواجهة خمططات واإجراءات وجرائم االحتالل,  قدرة 

املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية, مركز املعلومات الوطني الفل�شطيني - وفا, انظر:  
19

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9241  
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ويجعل مهمتهم يف كبح التوغل االإ�رضائيلي على االأر�ش واملقد�شات اأكرث 

�شعوبة.

التوافق  عرب  الف�شائلية,  واالأجندات  الربامج  تناق�ش  ماأزق  من  اخلروج   .5

اجلميع,  من  وجتاوباً  تاأييداً  يلقى  االحتالل  ملواجهة  عملي  برنامج  على 

وي�شمن قبول وم�شاركة الف�شائل الفل�شطينية دون ا�شتثناء.

للمقاومة الرافعة  املو�سوعية  واخلطوات  العوامل  يف   رابعاً: 

       ال�سعبية ال�سلمية:

�شاأنها  من  التي  واملوؤثرات  العوامل  من  العديد  عن  هنا  احلديث  ميكن 

اإجناح املقاومة ال�شعبية ال�شلمية, حيث ي�شري التقدير اال�شرتاتيجي 73 ملركز 

الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات اإىل جمموعة عوامل مو�شوعية نحو تعزيز 

:
21

 على وجه اخل�شو�ش وهي
20

املقاومة ال�شعبية كخيار يف ال�شفة الغربية

العربي.  بـالربيع  عليه  ا�شطلح  ما  اأو  العربية:  اجلماهريية  الثورات   .1

ال�شعب,  مفهوم قوة  2010, ح�شور  �شنة  الثورات ومنذ  اأعادت هذه  لقد 

اجلماهري  دور  حول  الت�شاوؤل  طرح  واأعادت  التغيري,  يف  اجلماهري  ودور 

يف احلالة الفل�شطينية والتي لطاملا كانت �شباقة وفاعلة يف مواجهة املحتل, 

لكنها غابت بينما كانت حركة اجلماهري تت�شدر امل�شهد يف تون�ش وم�رض 

اأقل  اليوم  بات  تاأ�شي�شي  عامل  مبثابة  العامل  هذا  اعتبار  وميكن  واليمن, 

ح�شوراً يف امل�شهد.

تخ�شي�ش احلديث عن ال�شفة الغربية يرجع اإىل وقت اإعداد التقدير يف �شنة 2014, اأي قبل ظهور   
20

فعاليات م�شريات العودة يف قطاع غزة, لكنها غالباً ت�شلح لتكون عوامل رافعة اأي�شاً للمقاومة 

ال�شعبية يف غزة.

�شل�شلة  الغربية,  ال�شفة  يف  ال�شعبية  املقاومة  اآفاق  واال�شت�شارات,  للدرا�شات  الزيتونة  مركز   
21

تقدير ا�شرتاتيجي )73(, 2014.
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امل�شدود  الطريق  كان  جديدة:  نهاية  اإىل  ال�سيا�سية  الت�سوية  و�سول   .2

يف بعدها  وما   Oslo Accord اأو�شلو  مفاو�شات  اإليه  و�شلت   الذي 

2000. والف�شل يف االتفاق  Camp David Accords �شنة  كامب ديفيد 

على ملف القد�ش اأو يف اإعالن دولة فل�شطينية م�شتقلة, اأحد اأبرز العوامل 

حر�شت وقد   .2000 �شنة  االأق�شى  النتفا�شة  االأر�شية  مهدت   التي 

�شلمية”  “عملية  اإطالق  اإعادة  على  العاملية  والقوى  املتحدة  الواليات 

جتربة  فانطلقت  الفهم,  هذا  من  انطالقاً  م�شتمرة  عليها  واملحافظة 

اأنابولي�ش Annapolis �شنة 2007, لكن اال�شتمرار فيها لالأبد دون نتائج 

كريي جون  االأمريكي  اخلارجية  وزير  حماولة  وجاءت  م�شتحيالً.   كان 

لتقدمي  منه  حماولة  اإطار  التفاق  جديدة  مبادرة  تقدمي  يف   John Kerry

الطابع  يف�رض  ما  وهذا  عليها,  وحتافظ  العملية  هذه  حتيي  اإجنازات 

احل�شول ويف  اإقرارها  يف  ف�شله  لكن  عليها,  كريي  اإ�رضار  يف   “الر�شايل” 
اأنابولي�ش اإىل طريق م�شدود  على موافقة اإ�رضائيلية عليها, اأو�شل جتربة 

النتفا�شة  املوؤ�ش�ش  امل�شهد  اإنتاج  االأ�شكال,  من  ب�شكل  واأعاد,  جديد, 

االأق�شى �شنة 2000.

“جمتمعني”  بني  اأن�شاأتها  التي  املفارقة  وحالة   :2014 غزة  حرب   .3

اال�شرتاتيجية  على  بينهما  االزدواجية  تقوم  و“واقعني”  و“�شلطتني” 

والروؤية للم�رضوع الوطني, االأول مقاوم وحما�رض ومعزول ويتمكن من 

حتقيق اإجنازات, والثاين ممول ومدعوم ومنفتح ويف�شل يف حتقيق االأمن 

الذاتي الأفراده.

التن�شيق  حالة  اأنتجت  لقد  ال�ستيطان:  وتغول  امل�ستوطنني  اعتداءات   .4

قيادة  جتربة  من  انبثقا  اللذين  التخديري  االقت�شادي  وامل�رضوع  االأمني 

خمالب,  بال  جمتمعاً   2007 منذ  املتعاقبة  وحكوماتها  اهلل  رام  يف  ال�شلطة 

مطلقة  �شيطرة  نحو  فاأكرث  اأكرث  تتجه  التي  االإ�رضائيلية  ال�شلطة  واأنتجت 
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وهذا  امل�شتوطنني,  دعم  ومن  اال�شتيطان  من  مزيداً  االإ�رضائيلي  لليمني 

اأنتج حالة تغول غري م�شبوقة للم�شتوطنات على املوارد والكتل ال�شكانية 

القرى  الغربية, بالذات يف  الفل�شطينية, وللم�شتوطنني على �شكان ال�شفة 

ويف الطرق بني املراكز احل�رضية امل�شنفة حتت املنطقة اأ يف جغرافيا اتفاق 

اأو�شلو, وهذا ما عزز ويعزز ال�شعور باحلاجة للمواجهة واحلماية الذاتية 

لدى جمهور الفل�شطينيني, خ�شو�شاً يف ظَل قرار �شيا�شي بعدم مواجهة 

حماية  اأي  تقدمي  عن  بالتايل  التام  وعجزها  لهم,  الفل�شطينية  ال�رضطة 

للجمهور.

التهويد املتوا�سل للقد�س وحالة املواجهة امل�ستمرة: فامل�شجد االأق�شى   .5

القد�ش,  يف  يتغول  واال�شتيطان  واملكاين,  الزماين  بالتق�شيم  م�شتهدف 

للهجرة,  لدفعهم  املعي�شية  الظروف  اأ�شواأ  حتت  يو�شعون  واملقد�شيون 

واإمكانية اأن تكون القد�ش جزءاً, ولو ب�شكل رمزي, من اأي دولة فل�شطينية 

ال�شفة  يف  الواقع  يعي�ش  من  عني  يف  م�شتحيلة  باتت  الت�شوية  عن  تن�شاأ 

الغربية, وبات وا�شحاً اأن املقد�شات والثوابت والهوية والوجود يف القد�ش 

اأي�شاً  وهذا  عليه,  هي  ما  على  االأمور  ا�شتمرت  اإن  حمققاً  �شياعاً  تواجه 

 يعيد ب�شكل من االأ�شكال اإنتاج اأحد الظروف املوؤ�ش�شة النتفا�شة االأق�شى

من  م�شتمرة  حالة  اليوم  القد�ش  ت�شهد  لذلك,  اإ�شافة  لكن   .2000 �شنة 

اال�شتعال, واملواجهات اليومية تتنقل فيها بني باب حطة و�شلوان وراأ�ش 

العمود و�شعفاط وخميم �شعفاط وحاجز قلنديا والعي�شوية. واملواجهات 

ال�شالة,  من  ومنع  االأق�شى,  اقتحام  تنتهي:  ال  خلفيات  على  تندلع 

وحماوالت اعتقال, واإخالء منازل, وهدم منازل, اأو حتى افتتاح من�شاآت 

�شنتني  مدى  على  ت�شهد  القد�ش  اإن  القول  وميكن  للبلدية,  تابعة  جديدة 

اإىل  لالنتقال  لها  الظروف  تتح  مل  م�شتمرة  �شعبية  مواجهة  حالة  م�شتا 

حميطها املال�شق يف ال�شفة الغربية.
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و2014   2013 �شنتا  �شهدت  الفردية:  الع�سكرية  العمليات  توا�سل   .6

باجلرافات  الده�ش  من  الفردية,  املقاومة  عمليات  يف  كبرياً  ت�شاعداً 

وال�شيارات اإىل عمليات القن�ش واإطالق النار من �شالح ناري, اإىل اختطاف 

حالة  لت�شبح  تت�شع  مل  اأنها  من  الرغم  على  العمليات  وهذه  امل�شتوطنني, 

الظروف  تعوق  وم�شتمرة  كامنة  مقاومة  حالة  اإىل  توؤ�رض  اأنها  اإال  �شاملة, 

قد  لكنها  ذاتها,  عن  تعبريها  اأدناه,  بالتف�شيل  �شنبحثها  والتي  احلالية, 

تتمكن من التطور والتاأقلم لتظهر ب�شورة اأخرى اأكرث قابلية لالحت�شان 

واالنت�شار, واملقاومة ال�شعبية هي اإحدى هذه ال�شور.

الغربية  ال�شفة  ت�شكل  الغربية:  بال�سفة  املحيطة  ال�سيا�سية  البيئة   .7

بينما  جهات,  ثالث  من  “اإ�رضائيل”  حتيطها  معزولة,  جغرافية  وحدة 

عدم  على  متفقتان  الدولتني  وكلتا  الرابعة,  اجلهة  من  االأردن  يحيطها 

ال�شماح بن�شاأة قوة مقاومة م�شلحة يف ال�شفة الغربية, وعدم توفري فر�ش 

للت�شنيع  اآمنة  اأر�ش  ن�شاأة  يجعل  وهذا  لها,  والتنظيم  واالإمداد  الت�شلح 

والتدريب والتنظيم اأمراً يكاد يكون م�شتحيالً, كما اأن الوجود اال�شتيطاين 

والع�شكري االإ�رضائيلي يتخلل ال�شفة من كل االجتاهات, وهذا ما يجعل 

املقاومة ال�شعبية اأقرب اإمكانية, بالرغم من كون املراكز املدنية االأ�شا�شية 

خا�شعة لل�شلطة الفل�شطينية, اإال اأن اإيجاد نقاط التحام مع االحتالل لي�ش 

�شعباً وال م�شتع�شياً. يف الوقت عينه, يلوح يف االأفق متغري حمتمل يتمثل 

يف املحاوالت املتتالية للحكومة االإ�رضائيلية الإخراج احلركة االإ�شالمية يف 

االأرا�شي املحتلة �شنة 1948 عن القانون, وهذا اإن ح�شل �شيجعل املقاومة 

ال�شعبية والع�شيان املدين الوا�شع اأحد اأبرز خياراتها.

كانت  ال�شعبية  املقاومة  اإن  ال�سعبية:  املقاومة  على  النظري  التفاق   .8

اتفاق مكة  اتفق عليها بني فتح وحما�ش يف  التي  امل�شتقبلية  اال�شرتاتيجية 

حلم  بيت  يف  ال�شاد�ش  موؤمترها  يف  فتح  حركة  تبنتها  والتي   ,2007 �شنة 
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ال�شاحة  الي�شار وبع�ش قوى  اأنها �شعار ترفعه ف�شائل  2009, كما  �شنة 

املقاومة  ال�شكل من  ال�شعبية, وهذا ما مينح هذا  املبادرة  الفل�شطينية مثل 

م�رضوعية وا�شعة, على الرغم من اأن تبنيها يف واقع االأمر كان خمرجاً من 

ماأزق ثنائية املقاومة, املفاو�شات, اأكرث مما كانت اأداة ا�شرتاتيجية ق�شدت 

خمتلف االأطراف فعالً ا�شتخدامها.

:
22

فيما يعر�ش اأبو زايدة جمموعة اأخرى من العوامل منها على �شبيل املثال

ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية ورئي�شها وموؤ�ش�شاتها املختلفة يجب اأن تكون   .1

تخ�شي�ش  خالل  من  ال�شلمية  ال�شعبية  املقاومة  هذه  من  يتجزاأ  ال  جزءاً 

اإمكانيات الإجناح  لديها من  ما  كل  االأولويات وت�شخري  املوازنات وتغيري 

هذه املقاومة.

باأن  القيادة �رضيحة مع نف�شها,  للجميع وتكون  اأن يكون وا�شحاً  يجب   .2

هذه املقاومة ال�شلمية هدفها التخل�ش من االحتالل, ولي�ش حت�شني �رضوط 

الهدف  حتقيق  دون  االأول  املربع  اإىل  الفل�شطينيني  �شتعيد  التي  التفاو�ش 

املن�شود وهو التخل�ش من االحتالل.

وعنا�رضها  وكوادرها  ورموزها  بقياداتها  الفل�شطينية  الف�شائل   .3

اإىل جنب  ومنا�رضيها يجب اأن ت�شارك بكامل قوتها يف هذه املقاومة جنباً 

اأعباء  من  هناك  �شيكون  ملا  والقطاع اخلا�ش,  املدين  املجتمع  منظمات  مع 

اقت�شادية من املفرت�ش اأن ي�شارك اجلميع يف حتملها.

لكي ال تتكرر االأخطاء التي ارتكبت خالل التجارب ال�شابقة, يجب تعزيز   .4

ال�شلمي,  بالن�شال  يتعلق  ما  كل  يف  الفل�شطينية  اجلماهري  لدى  الثقافة 

بعيداً عن اأي مظهر من مظاهر العنف, وعدم االجنرار خلف اال�شتفزازات 

�شفيان اأبو زايدة, مرجع �شابق.  
22
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االإ�رضائيلية من جي�ش وم�شتوطنني, بهدف حرف امل�شار من م�شار �شعبي 

و�شلمي اإىل م�شار املواجهات امل�شلحة اأو العنيفة.

حافزاً  ت�شكل  وال�شلطة  املنظمة  قبل  من  �شيا�شية  خطوات  ُتتخذ  اأن  يجب   .5

التن�شيق  وقف  مثل  النهج,  هذا  بتبني  لالقتناع  الفل�شطينية  للجماهري 

االأمني, واإعالن فل�شطني دولة حتت االحتالل, وفك االرتباط “التدريجي” 

مع االحتالل.

تطبيق ُتعيق  التي  اأو  املثبطة  املو�سوعية  العوامل  يف   خام�ساً: 

          املقاومة ال�سعبية:

العوامل  من  جمموعة  اإىل  الزيتونة  ملركز   73 اال�شرتاتيجي  التقدير  ي�شري 

:
23

املو�شوعية املثبطة للمقاومة ال�شعبية يف ال�شفة الغربية, وهي

مدى  على  اأو�شلو  اتفاق  جنح  الفل�سطينية:  للقيادة  الوظيفي  التوجه   .1

للم�شالح  وتعريفها  الفل�شطينية  القيادة  قولبة  اإعادة  يف  تطبيقه  �شنوات 

الوطنية, فهي قيادة انتقلت للتفكري مبنطق البقاء واحلفاظ على الكينونة, 

الذي هو منطق الدول, قبل اأن متتلك دولة, وباتت تعرف كل ما يوؤثر على 

كينونة وبقاء ال�شلطة خطراً, واملقاومة امل�شلحة اأو االنتفا�شة ال�شعبية من 

واالعتماد  امل�شاعدات  قطع  اإىل  يوؤدي  ما  وكل  جمرماً,  ي�شبح  املنطلق  هذا 

الدويل ي�شبح خطراً, ومن هذا الباب نف�شه تقراأ انتفا�شة �شنة 2000 على 

اأنها هزمية, الأنها اأعادت ُبنَى ال�شلطة اإىل اخللف واأدت لتدمري جزء منها, 

الدعم  تدفق  �شمان  وتقراأ  عبث,  اأنها  على  البنى  بهذه  خماطرة  اأي  وتقراأ 

الدويل للموازنة على اأنه حتقيق للم�شالح الوطنية, بغ�ش النظر عن الثمن 

املدفوع لتحقيقه, ودون اأدنى نقد اأو تفح�ش لفكرة الدولة التي تعي�ش على 

�شل�شلة  الغربية,  ال�شفة  يف  ال�شعبية  املقاومة  اآفاق  واال�شت�شارات,  للدرا�شات  الزيتونة  مركز   
23

تقدير ا�شرتاتيجي )73(, 2014.
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يعني  التوجه  هذا  منظورها.  من  الوطنية  م�شاحلها  وتعرف  امل�شاعدات 

الفل�شطينيني, وباخت�شار جترمي  اأي فعل يجر ثمناً على  بب�شاطة جترمي 

اأي فعل مقاوم, �شعبياً كان اأم م�شلحاً, واإعادة تعريف املقاومة يف اأ�شكال ال 

يرتتب عليها ثمن باهظ.

التن�سيق الأمني: وهو املظهر االأمني لهذه العقلية ال�شيا�شية, فامل�رضوعية   .2

على  واحلفاظ  الدعم  وا�شتمرار  العاملية  لل�رضعية  مدخل  االإ�رضائيلية 

املقولبة  القيادة  اأنتجت  لقد  “مقد�شاً”.  يغدو  الباب  هذا  ومن  املوؤ�ش�شات, 

اأجهزتها االأمنية لي�شت املواجهة مع  “فل�شطينياً جديداً” يف  اأو�شلو  يف ظّل 

“اإ�رضائيل” واحدة من خياراته, وهو ما مل تفعله القيادة التي اأ�ش�شت اأو�شلو 
كحقبة �شيا�شية, واحتفظت مبختلف اأوراقها مبا فيها توجيه قوى االأمن 

مركبة  عالقة  االأمني  وللتن�شيق  ال�رضورة.  عند  املحتل  جتاه  الفل�شطيني 

والتنظيمية  الع�شكرية  اخلاليا  ت�شكيل  يجعل  اإذ  فهو  ال�شعبية,  باملقاومة 

�شعباً, ويجعل التفكري مبثل هذا اخليار خماطرة يبتعد عنها اجلمهور, اإال 

اأنه بهذه الطريقة يعيد توجيه البو�شلة نحو املقاومة ال�شعبية, ك�شكل اأقدر 

على جتاوز هذا التن�شيق, واأقرب اإىل التحقق حتى يف ظّل وجوده.

وانتزاع  والرواتب,  الكادر  يف  ت�شخم  على  املبني  القت�سادي:  التخدير   .3

اجلمهور من االأعمال املنتجة زراعياً وحرفياً اإىل وظائف ريعية تعتمد على 

الدعم اخلارجي, وبناء فكرة “اأ�شهل” عن الدخل, تقابلها ت�شهيالت وا�شعة 

يف القرو�ش البنكية تبني منطاً ا�شتهالكياً من احلياة, وجتعل التفكري بعمل 

مقاوم اأو خارج اإطار موافقة ال�شلطات �رضباً من املخاطرة املذلة ل�شاحبها 

الذي �شيغدو مهدداً بفقدان م�شكنه واأثاثه وو�شيلة تنقله. هذا العامل هو 

وهو  �شعبياً,  م�شتبعد  خيار  اإىل  املقاومة  خيار  حتويل  يف  االأ�شا�ش  العامل 

حالة  ا�شتعادة  ميكن  وال  االأمني,  التن�شيق  من  و�شوالً  واأعمق  اأثراً  اأبعد 

م�شتعدة للمقاومة ومنت�رضة جماهريياً دون تاأ�شي�ش حالة م�شادة لها.
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لقيادة  الوظيفية  ال�شيا�شية  اخليارات  منح  الذي  ال�سيا�سي:  النق�سام   .4

اال�شتقطاب,  نتيجة  متثلها  التي  “الع�شبية”  من  وطنياً  غطاء  ال�شلطة 

واأن�شاأ حالة غريبة ومركبة؛ فالقيادة ال�شيا�شية تتبنى با�شم فتح خيارات 

امل�رضوعية لكونها متثل  اأفراد فتح, لكنها تكت�شب  ال ير�شى عنها معظم 

الع�شبية يف مواجهة الع�شبية املناق�شة. هذه احلالة جتعل تثبيط املقاومة 

ومواجهة املقاومة اأ�شهل, وتكت�شب مرجعية وطنية, وت�شبغ عليها حالة 

من ال�شياع بني كونها اأجندة تناق�ش اأهداف امل�رضوع الوطني الفل�شطيني, 

اأو تناق�ش اأهداف و�شلوك ف�شيل مناف�ش ي�شعى اإىل ال�شلطة.

يف  امل�شلحة  املقاومة  ثنائية  ظّل  يف  ال�سعبية:  املقاومة  مفهوم  ت�سوه   .5

النخبة  اأو�شاط  اإذ ن�شاأت يف بع�ش  ال�شلمية والال عنفية,  املقاومة  مواجهة 

وتعيد  ال�شلمية,  املقاومة  متجد  حالة  الفل�شطينيني  والن�شطاء  الي�شارية 

تاأويل ور�شم تاريخ الن�شال الفل�شطيني بو�شفه ن�شاالً �شلمياً رومان�شياً 

“ت�شوه” باملظاهر امل�شلحة النتفا�شة �شنة 2000, ون�شاأت حالة تبني على 
وجود املت�شامن االأجنبي واالإ�رضائيلي الي�شاري اأحياناً, وت�شمح بت�شلل 

اأو  الفل�شطيني واأولوياته واأدواته,  الوطني  امل�رضوع  تعريفاتهما الأهداف 

تفلح  مل  اجلدار,  �شّد  حمددة  بوؤر  يف  اأ�شبوعية  طقو�شية  حالة  اإىل  حتولت 

على الرغم من ت�شحيات اأهل تلك القرى وامل�شاركني يف تلك املواجهات يف 

اكت�شاب ال�شعبية والتحول خليار جماهريي حتى كتابة هذه الدرا�شة. اإن 

املقاومة ال�شعبية لي�شت رديفاً للمقاومة ال�شلمية اأو الال عنفية, وهي تعني 

من  عدد  اأكرب  وانخراط  ال�شاملة,  املقاومة  خليار  ال�شعبي  التبني  بب�شاطة 

اأم  اأم التخريب  اأم ال�شغب  اأدوات الال عنف  اجلماهري فيه, �شواء ا�شتخدم 

ال�شالح, لكن الثنائية اأعاله دفنت حتتها هذا املفهوم.
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تطبيق  تعيق  اأن  املمكن  من  التي  االأ�شباب  من  جمموعة  زايدة  اأبو  ويقدم   

:
24

املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية

الدرا�شة  هذه  كتابة  حتى  ال�شلمية  ال�شعبية  املقاومة  يف  اجلديد  النموذج   .1

حم�شور التاأثري من حيث عدد امل�شاركني ومن حيث النتائج, وذلك لعدم 

قد  النهج  هذا  باأن  الفل�شطيني  ال�شعب  اأبناء  من  العظمى  الغالبية  قناعة 

ينجح يف حتقيق نتائج ملمو�شة على االأر�ش, لذلك يجب التح�شري جيداً 

الإقناع اجلماهري بجدواه.

ال�شعبية  املقاومة  مفهوم  على  الفل�شطينية  الف�شائل  بني  القائم  اخلالف   .2

ال�شلمية.

خطوة  اأي  على  بظالله  يلقي  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  االنق�شام  ا�شتمرار   .3

من  للخروج  الفل�شطينيون  يتخذه  قد  خيار  اأي  بتعطيل  وكفيل  جهد,  اأو 

اأزمتهم.

عن  ال�شعبية  املقاومة  باإخراج  العنف  مربع  اإىل  االجنرار  من  التخوف   .4

غرار  على  االحتالل  مع  مواجهة  اإىل  احلالة  وتدهور  ال�شلمي,  �شياقها 

2008, و2012, و2014, مما ينهي حالة ال�شعبية وال�شلمية عن الن�شاط.

اخل�شية من عدم القدرة على �شبط االأعمال الفردية التي قد حترف املقاومة   .5

العديد  وبروز  فو�شى  حدوث  اإىل  يوؤدي  قد  مما  �شلميتها,  عن  ال�شعبية 

ال�شلطة,  موؤ�ش�شات  عمل  لتعطيل  ُت�شتغل  قد  التي  امل�شلحة  املظاهر  من 

خ�شو�شاً االأمنية منها, االأمر الذي �شيف�شح املجال اأمام م�شلكيات فردية 

النا�ش  كاهل  على  امللقاة  املعاناة  من  وت�شاعف  االأعباء,  من  تزيد  �شلبية 

ب�شكل كبري.

�شفيان اأبو زايدة, مرجع �شابق. وقد خل�شها الباحث بحيث ال ُتخل باملعنى املق�شود.  
24
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اخل�شم  مع  ال�شلمي  للن�شال  للمواجهة  اأ�شكال  عّدة  يو�شف  اأمين  يذكر 

اعتماداً  اآخر  اإىل  موقع  ومن  اآخر,  اإىل  بلد  من  امليدان  يف  الدكتاتور  اأو  املحتل 

ال�شعبية  احلركة  اإمكانيات  على  واعتماداً  العدو,  اأو  اخل�شم  هذا  طبيعة  على 

:
25

وقدراتها, على النحو التايل

املقاومة الرمزية Symbolic: عرب املحافظة على قنوات االت�شال الفعال   .1

والرموز  االإ�شارات  ا�شتخدام  على  والعمل  نف�شها,  املقاومة  اأع�شاء  بني 

بني  الوطني  ال�شعور  تدعيم  �شبيل  يف  اللبا�ش  وحتى  احلركية  واالأ�شماء 

النا�ش, وح�شور املنا�شبات الوطنية واإحياء الرتاث ال�شعبي.

املقاومة الرتاكمية Accumulative: من خالل املحافظة على اأداء احلركة   .2

اإىل اأو�شاط احلركة ال�شعبية, والعمل اجلاد  يف امليدان, ونقل االحتجاجات 

لت�شجيع االآخرين للمحافظة على الكفاح اأو الن�شال �شّد اخل�شم اأو العدو.

املقاومة الهجومية Offensive: عرب تنظيم �شل�شلة فعاليات على االأر�ش   .3

الإحباط اخل�شم ودفعه لل�شعور بالياأ�ش, وتكثيف املظاهرات واالإ�رضابات 

وكل الن�شاطات االأخرى املبا�رضة التي تاأخذ من ال�شعب واجلماهري �شفوفاً 

موؤيدة لها.

االإن�شان  على  املحافظة  على  تعمل  التي   :Defensive الدفاعية  املقاومة   .4

على  واملحافظة  املدمرة,  اخل�شم  قوة  وراء  االن�شياق  وعدم  والب�رض 

اأخالقيات املقاومة والقيم االإن�شانية العاملية, خ�شو�شاً فيما يتعلق بالعنف 

 والقتل وتخريب االأمالك واملمتلكات. مثل هذا الن�شاط يهدف يف املح�شلة

اأمين يو�شف, مرجع �شابق. وانظر اأي�شاً حول م�شتويات املقاومة ال�شعبية وو�شائلها حيث ذكر:   
25

مرجع  �شوافطة,  اأ�رضف  يف:  عنفي,  الال  والتدخل  تعاون,  الال  واالإقناع,  عنيف  الال  االحتجاج 

�شابق, �ش 28-25.
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املكثف  اال�شتخدام  من  ومينعه  املدمرة,  اخل�شم  قوة  حتييد  اإىل  النهائية   

للقتل والتدمري.

بدائل  اإيجاد  على  تعمل  التي  البناءة   :Positive الإيجابية  املقاومة   .5

النا�ش,  بدورها  تخدم  والتي  املوؤ�ش�شات  اأو  العام  القانون  م�شتوى  على 

الدكتاتوري,  النظام  اأو  امل�شتعمر  موؤ�ش�شات  اإىل  اللجوء  لعدم  وتدفعهم 

االقت�شادية,  وتركيبته  امل�شتعمر,  بنية  عن  الوقت  مرور  مع  وتف�شلهم 

والتنموية, والبريوقراطية, واالأمنية اأي�شاً. ويجعل ه�شام املغاري اأ�شكال 

ال�شعبية  املقاومة  هما:  رئي�شني,  منطني  يف  الفل�شطينية  ال�شعبية  املقاومة 

ال�شاملة التي �شاركت فيها فئات ال�شعب كافة, وامتدت اإىل جميع املناطق 

من  املحدودة,  ال�شعبية  واملقاومة  �شنوات.  عدة  وا�شتمرت  الفل�شطينية, 

زمنية  فرتة  ت�شتغرق  ما  وعادة  فيها,  امل�شاركة  املناطق  اأو  الفئات  حيث 

.
26

ق�شرية

�ساد�ساً: يف التجربة الفل�سطينية للمقاومة ال�سعبية:

ال�شعب  تر�شيخ  على  قادرة  حالة  الفل�شطينية  ال�شعبية  املقاومة  �شّكلت 

يزال  وما  الفل�شطيني  ال�شعب  وكان  واأر�شه,  وتراثه  جذوره  يف  الفل�شطيني 

والهوية  واالأر�ش  والرتاث  اجلذور  تلك  ا�شتئ�شال  عمليات  لكافة  يت�شدى 

العربية االإ�شالمية اأمام خمتلف القوى اال�شتعمارية التي مّرت على فل�شطني, 

ال�شعبية  باملقاومة  احلافل  الفل�شطيني  ال�شعب  تاريخ  ا�شتعرا�ش  وميكن 

 مبجموعة من املراحل التي تالزمت مع كل اأزمة مرت على ال�شعب الفل�شطيني

ه�شام �شليم املغاري, مرجع �شابق, �ش 117.  
26
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باالنتداب  مروراً  ال�شهيوين,  امل�رضوع  وتبلور  العثماين  احلكم  بانتهاء  بدءاً 

:
27

الربيطاين, و�شوالً اإىل االحتالل االإ�رضائيلي, على النحو التايل

بداأت الثورة الفل�شطينية باملقاومة ال�شعبية �شّد امل�رضوع ال�شهيوين قبل   .1

االنتداب الربيطاين �شنة 1917, حيث برزت املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية 

خطر  اإىل  الفل�شطينيون  تنبه  عندما   ,19 الـ  القرن  من  االأخري  العقد  بداية 

واال�شتيطان  اجلماعية  اليهودية  الهجرة  يف  املتمثل  ال�شهيوين  امل�رضوع 

ال�شهيوين, اإذ بادر العديد من االأدباء والُكتّاب وال�شحفيني برفع العرائ�ش 

بعد  ال�شهيونية,  الهجرة  لتقييد  العثمانية  ال�شلطات  اإىل  واالحتجاجات 

النبي  مو�شم  انتفا�شة  وتعّد  وخماطرها.  واأهدافها  خمططاتها  ك�شف 

مو�شى �شنة 1920, اأوىل االنتفا�شات ال�شعبية الفل�شطينية.

كانت املرحلة الثانية يف اأثناء االنتداب الربيطاين حتى �شنة 1948, اإذ �شهدت   .2

املقاومة ال�شعبية بدءاً من عهد االنتداب ن�شاطاً وا�شعاً يف مقاومته, ومتيزت 

فل�شطني,  يف  العرب  حّق  تدعم  التي  واالأدلة  الرباهني  بتقدمي  املرحلة  تلك 

جريت 
ُ
وتفنيد االدعاءات ال�شهيونية, كما نّفذت العديد من االإ�رضابات واأ

مفاو�شات مع احلكومة الربيطانية. ولعل من اأبرز �شور املقاومة ال�شعبية 

يف هذه املرحلة؛ االإ�رضاب الكبري الذي ا�شتمر 178 يوماً, الذي �شّل احلياة 

العامة يف عموم فل�شطني �شنة 1936؛ والذي كان اأطول اإ�رضاب ل�شعب يف 

التاريخ, حيث طالب الفل�شطينيون بوقف الهجرة اليهودية, ومنع انتقال 

االأرا�شي لليهود, وت�شكيل حكومة وطنية م�شوؤولة اأمام جمل�ش نيابي.

مرجع  �شوافطة,  اأ�رضف  اأي�شاً:  وانظر  58-62؛  �ش  �شابق,  مرجع  ح�شن,  بكر  �شلوى  انظر:   
27

)القاهرة:  فل�سطني  تاريخ  طوطح,  وخليل  الربغوثي  عمر  اأي�شاً:  وانظر  48-54؛  �ش  �شابق, 

مكتبة الثقافة الدينية, 2011(, �ش 261, باخت�شار.
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النكبة  �شّكلت  حيث  و1987,   1948 بني  امتدت  الثالثة  املرحلة  واأما   .3

تراجعت  اإذ  الفل�شطيني,  ال�شعب  تاريخ  يف  جديدة  مرحلة  الفل�شطينية 

انتفا�شة  حتى  امتدت  التي  امل�شلحة  املقاومة  اأمام  ال�شعبية  املقاومة 

احلجارة �شنة 1987, مع االأخذ بعني االعتبار بقاء حالة املقاومة ال�شعبية 

يف تلك الفرتة بني حالتي املد واجلزر على �شكل ردود اأفعال ال ا�شرتاتيجية 

ممنهجة. وكان اأعظم فعل �شعبي يف هذه الفرتة تلك املظاهرة ال�شعبية التي 

وخ�شو�شاً  الفل�شطينيني,  توطني  م�رضوع  على  رداً   ,1955 �شنة  ُنظمت 

 Johnston بـ“م�رضوع جون�شتون  ُعرف حينها  فيما  �شيناء,  اأهل غزة يف 

ال�شعبية  املقاومة  �شور  ومن  �شهيداً.  ثالثون  خاللها  وارتقى   ,”Plan

مار�ش,  اآذار/   30 تاريخ  �شكل  فقد  االأر�ش”,  بـ“يوم  يعرف  ما  اأي�شاً, 

منا�شبة �شنوية لذكرى الهبّة ال�شعبية التي قامت يف اأرا�شي فل�شطينيي 48 

�شنة 1976, �شّد قيام االحتالل ال�شهيوين مب�شادرة اآالف الدومنات من 

قرى فل�شطينية يف اجلليل يف �شياق خمطط تهويدي, وا�شت�شهد فيها �شتة 

فل�شطينيني على اأيدي قوات االحتالل.

احلجارة انتفا�شة  بداية  منذ  لها  التاأريخ  فيمكن  الرابعة  املرحلة  واأما   .4 

مما  و�شلميتها,  ب�شعبيتها  متيزت  التي   ,1987 دي�شمرب  االأول/  كانون 

نقلًة  االنتفا�شة  هذه  �شّكلت  حيث  ودولياً,  وعربياً,  حملياً,  تاأييداً  اأك�شبها 

نوعيًة يف تاريخ ال�رضاع مع االحتالل, فعملت على اإرهاقه مادياً وع�شكرياً 

و�شيا�شياً, حيث ا�شتمرت اأكرث من �شبع �شنوات, ومتكنت من جتنيد كافة 

وانتماءاته  الفكرية,  وم�شتوياته  االجتماعية,  الفل�شطيني  ال�شعب  فئات 

ال�شيا�شية, الإيجاد مقاومة �شعبية جماهريية, يف وجه غطر�شة واعتداءات 

قوات االحتالل.

اخلام�شة املرحلة  كانت   ,1994 �شنة  الفل�شطينية  ال�شلطة  اإن�شاء  بعد   .5 

من الفرتة  متيزت  حيث  الفل�شطينية,  ال�شعبية  املقاومة  مراحل   من 
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كانت  ما  اإال  االحتالل,  مقاومة  يف  الف�شائل  دور  بانح�شار   2000-1994

ا�شتباكات  اأو  ا�شت�شهادية  عمليات  من  االإ�شالمي  واجلهاد  حما�ش  تقدمه 

الغربية  وال�شفة  غزة  يف  وامل�شتوطنني  االحتالل  قوات  مع  م�شلحة 

مع  ال�شيا�شي  لل�رضاع  احلقيقية  البداية  �شهد  الذي   ,1996 مطلع  حتى 

من  املئات  باعتقال  وقامت  امل�شلح,  العمل  ترف�ش  كانت  التي  ال�شلطة 

�شّد  وا�شعة  حملة  و�شنت  االإ�شالمي,  واجلهاد  حما�ش  حركتي  ن�شطاء 

 موؤ�ش�شاتهما االجتماعية واخلريية, كذلك اأدى انخراط العديد من ن�شطاء

حدة  تخفيف  اإىل  خمتلفة,  وظائف  وتقلدهم  ال�شلطة,  يف   1987 انتفا�شة 

يف  االأق�شى  انتفا�شة  �رضارة  انطلقت  حتى  االحتالل,  �شّد  املقاوم  العمل 

اأيلول/ �شبتمرب 2000, التي عاد الفل�شطينيون عربها اإىل ا�شتخدام و�شائل 

املدار�ش  من  االحتالل  �شّد  وامل�شريات  املظاهرات  مثل  ال�شعبية  املقاومة 

وجتمعات  الدولية  املوؤ�ش�شات  اأمام  االعت�شامات  وتنفيذ  واجلامعات, 

االأ�شلحة  ا�شتُخدمت  كما  ال�شعبية,  الفعاليات  من  وغريها  امل�شتوطنني 

النارية رداً على جرائم االحتالل التي ذهب �شحيتها العديد من ال�شهداء 

واالأ�رضى واجلرحى.

انت�شار  اإعادة  وبعد   ,2000 االأق�شى  انتفا�شة  بعد  اأنه  هنا  القول  ميكن 

قوات االحتالل يف غزة �شنة 2005, تركزت املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية �شّد 

جدار الف�شل العن�رضي و�شّد اال�شتيطان, كما تركزت هذه املقاومة اأي�شاً يف 

وغريها,  �شالح,  والنبي  واملع�رضة,  ونعلني,  بلعني,  قرى  مثل  حمددة  قرى 

يف  ال�شعبية  املقاومة  و�شائل  من  جديداً  اأ�شلوباً  الفل�شطينيون  مار�ش  حيث 

االأرا�شي  فوق  الفل�شطينية  القرى  من  العديد  بناء  يف  متثّل  املرحلة,  هذه 

ا�شتخدموا  كما  الكرامة.  باب  وقرية  ال�شم�ش,  باب  كقرية  بامل�شادرة  املهددة 

و�شائل جديدة ومبتكرة من و�شائل املقاومة ال�شعبية, ولعل اأبرزها؛ املقاومة 

بتبني موقف   United Nations املتحدة  االأمم  اإقناع  اإذ جنحوا يف  القانونية, 
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معهم  املت�شامنني  من  الكثري  ح�شد  من  ومتكنوا  الف�شل,  جدار  بناء  يرف�ش 

اال�شتيطان  مواجهة  يف  معهم  والوقوف  املقاومة,  من  ال�شكل  هذا  ملمار�شة 

وتغول االحتالل, فكانت املت�شامنة را�شيل كوري Rachel Corrie منوذجاً 

و�شحب  املقاطعة  حركة  حلركة  ملحوظ  ن�شاط  اإىل  اإ�شافة  ذلك,  على  قوياً 

 Boycott, Divestment and )اال�شتثمارات وفر�ش العقوبات )بي دي اأ�ش

كما  وديبلوما�شياً.  واأكادميياً  اقت�شادياً  Sanctions (BDS) campaign؛ 

التغطية  الدويل من خالل ح�شد  العام  الراأي  الفل�شطينيون من خماطبة  متكن 

االإعالمية لنقل �شور وم�شاهد االحتجاجات واملظاهرات ال�شلمية التي جتري 

ب�شكل منتظم اأ�شبوعياً يف القرى الفل�شطينية مثل: م�شرية كفر قدوم, وم�شرية 

نعلني, واملع�رضة, والنبي �شالح.

من اجلدير بالذكر هنا اأنه يف 2014/12/10, ا�شت�شهد رئي�ش هيئة مقاومة 

بعد  عني,  اأبو  زياد  فتح  حلركة  الثوري  املجل�ش  وع�شو  واال�شتيطان  اجلدار 

الغاز  بقنابل  وا�شتهدافه  بال�رضب  االحتالل  جنود  قبل  من  عليه  االعتداء 

املدمع, خالل م�شرية يف بلدة ترم�شعيا �شمال رام اهلل, حيث تعر�ش العتداء 

اأ�شجار  بزراعة  فل�شطينيني  ون�شطاء  قيامه  خالل  االحتالل  جنود  قبل  من 

دخوله  اإىل  اأدى  ما  للدموع,  امل�شيل  الغاز  ا�شتن�شق  كما  ترم�شعيا,  يف  زيتون 

يف حالة غيبوبة, حيث جرى حتويله اإىل م�شت�شفى رام اهلل احلكومي, وهناك 

.
28

اأعلنت امل�شادر الطبية ا�شت�شهاده

�سابعاً: يف حتليل املقاومة ال�سعبية الفل�سطينية:

من ال�رضوري التاأكيد هنا باأنه ي�شعب على اأي باحث احلديث عن املقاومة 

ال�شعبية الفل�شطينية املعا�رضة بو�شفها ظاهرة موحدة متجان�شة, فهي تفتقر 

انظر: ا�شت�شهاد الوزير زياد اأبو عني, وكالة االأنباء واملعلومات الفل�شطينية )وفا(, 2014/12/10,  
28 

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=GBMYSka655684532019aGBMYSk :يف
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اإىل �شفات الظاهرة ال�شيا�شية )غياب امل�رضوع, والربنامج, واآليات التطبيق(, 

وهي تفتقر اإىل �شفات الظاهرة املجتمعية )ثقافة العنف اخلال�ش اأو الال عنف 

اخلال�ش(, وهي تفتقر اإىل مالمح اال�شتدامة )القدرة على التكيف مع املتغريات 

ال�شيا�شية(, وهي اأي�شاً لي�شت عمالً ع�شوائياً خال�شاً, فلديها اإىل حدٍّ ما نوع 

من التنظيم غري املماأ�ش�ش.

اأن�شطة املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية  “مل تكن  اأنه:  يرى اأ�رضف �شوافطة 

غالباً �شمن روؤية متكاملة ملقاومة �شعبية, ومل تكن ممنهجة وواعية, فكل ما 

اإىل برنامج مقاومة فّعال  2000, كان ال يرتقي  انتفا�شة  ُقدم يف فرتة ما بعد 

مل  الفل�شطينية  الن�شالية  التجربة  اأن  املبي�ش,  اأ�رضف  يوؤكد  فيما   .
موحد”29

املدنية,  اأم  امل�شلحة  �شواًء  للمقاومة  وحمدد  معني  اأ�شلوب  على  توافقاً  ت�شهد 

اإجماع  �شبه  هناك  كان  حني  الع�رضين,  القرن  من  ال�شتينيات  فرتة  با�شتثناء 

كفاح  اإىل  حتول  ما  �رضعان  اأنه  اإال  فل�شطني,  كل  لتحرير  امل�شلح  الكفاح  على 

املختلفة  الن�شالية  االأ�شاليب  من  حزمة  ثم  فل�شطني,  من  جزء  على  �شيا�شي 

.
30

موزعة على تنظيمات متعددة منذ اأواخر الثمانينيات

والر�شمية  ال�شعبية  امل�شتويات  جميع  على  الفل�شطينية  املحاوالت  ظلّت 

والتنظيمية, منذ بدء ال�رضاع الفل�شطيني - االإ�رضائيلي, تتبنى خيار املقاومة 

باملقاطعة  اأ�شاليبها  لتطبيق  والنداءات,  الدعوات  اإطار  تتخطى  وال  املدنية 

بادر  التي  الفل�شطينية  املدنية  والتحركات  الفعاليات  وحققت   .
31

والع�شيان

بتري,  قرية  اأهايل  اأف�شل  فقد  كبرياً,  جناحاً  والبلدات  القرى  اأهايل  بع�ش  اإليها 

1947-1949, املخططات  الواقعة جنوب غربي القد�ش املحتلة, خالل الفرتة 

اأ�رضف �شوافطة, مرجع �شابق, �ش 56.  
29

اأ�رضف املبي�ش, مرجع �شابق, �ش 29.  
30

املرجع نف�شه.  
31
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املقاومة  اأ�شاليب  با�شتخدامهم  وذلك  قريتهم,  من  لتهجريهم  ال�شهيونية 

ال�شعبية, واإظهار املعاناة اأمام اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر, كما جنح اأهايل 

قرية بلعني �شنة 2010, يف اإزالة جدار الف�شل العن�رضي عن معظم اأرا�شيهم 

.
32

عرب و�شائل املقاومة املدنية

حققتا   ,2000 االأق�شى  انتفا�شة  وكذلك   ,1987 انتفا�شة  اأن  وا�شحاً  بدا 

عربياً  وت�شامناً  تعاطفاً  وك�شبتا  ال�شعبية,  امل�شاركة  من  عالية  م�شتوياٍت 

ودولياً, نتيجة تناف�ش كل الف�شائل وانخراطها فيهما, بيد اأن غياب التن�شيق 

الوا�شح بني هذه الف�شائل, واجتاه كل ف�شيل اإىل روؤية خمتلفة عن االآخر يف 

املقاومة, اأفرغ االنتفا�شة من م�شمونها, بل و�شع حداً لها, بدالً من ت�شخري 

. ويرى ه�شام املغاري:
33

الدعم واجلهد ال�شتثمارها يف حلٍّ م�شتقبلي

اإدارة  على  وقدرتهم  اجل�شيمة,  ت�شحياتهم  برغم  الفل�شطينيني  اأن 

ال�شعبية  املقاومة  اأ�شكال  ا�شتخدام  ُيح�شنوا  مل  ال�شعبية,  املقاومة 

متا�شكه  على  يحافظ  مل  الفل�شطيني  فاملجتمع  االأمثل,  الوجه  على 

احلديث,  تاريخه  خالل  عديدة  مرات  لالنق�شام  وتعر�ش  الداخلي, 

القيادة  اأن  كما  احلزبي,  الوالء  اأو  العائلي,  االنتماء  ب�شبب  �شواء 

الفل�شطينية مل ترتِق اإىل امل�شتوى املطلوب من الوحدة والقوة, حيث 

مل ي�شهد تاريخ احلركة الوطنية الفل�شطينية وحدة قيادية قادرة على 

مل  الفل�شطينية  الوطنية  احلركة  اأن  كما  وتوجيهها,  املقاومة  قيادة 

ت�شتطع ك�شب تاأييد طرف ثالث من االأطراف الدولية الفاعلة القادرة 

على ال�شغط على اإ�رضائيل, وتلبية حقوق ال�شعب الفل�شطيني التي 

.
34

اأقرها القانون الدويل

املرجع نف�شه, �ش 30. وانظر اأي�شاً: مظاهرات بلعني تنت�رض, موقع فل�شطني اليوم, 2010/1/26,   
32

https://paltoday.ps/ar/post/69447 :يف

اأ�رضف املبي�ش, مرجع �شابق, �ش 30.  
33

ه�شام �شليم املغاري, مرجع �شابق, �ش 133.  
34
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يبني عبد الرحمن التميمي حتليله لواقع املقاومة ال�شعبية الفل�شطينية على 

:
35

حمددات متنوعة مثل

اأن ن�شبة م�شاركة القيادات احلزبية  م�ساركة الأحزاب ال�سيا�سية: مبيناً   .1

املقاومة  فعاليات  بها  تقوم  التي  الن�شاطات  جمموع  من   %2 يتجاوز  ال 

االأحزاب  ال�شعبية يف مواقع  املقاومة  اأخبار  اأن ن�شبة تغطية  ال�شعبية, كما 

ن�شبة  بلغت  كما   ,%3.5 هي  ال�شادرة  البيانات  اأو  والف�شائل  ال�شيا�شية 

الفعاليات احلزبية اخلا�شة باملقاومة ال�شعبية 1% يف �شنة 2012, ومتيزت 

م�شاركة االأحزاب يف الفعاليات بالرمزية واملنظرية يف اأكرث االأحيان. وهو 

ما ف�رضه باأن الف�شائل ال�شيا�شية لديها ريبة من قيادات املقاومة ال�شعبية.

املجتمعية  امل�شاركة  ن�شبة  اأن  له  تبني  حيث  املحلي:  املجتمع  م�ساركة   .2

اأدوات  ا�شتخدام  عدم  اإىل  ُتعزى  متوا�شعة  ن�شبة  وهي   ,%2 تتجاوز  ال 

ال�شعبية,  املقاومة  م�رضوع  تبني  يف  والتحفيز  امل�شاركة  على  التحري�ش 

وهذا ناجت من الرتكيز على املت�شامنني من جهة, ومن جهة اأخرى ب�شبب 

التباين يف الن�شيج املجتمعي داخل القرى التي تن�شط فيها املقاومة ال�شعبية, 

وانعكا�ش ال�شلبية الع�شائرية والعالقات االجتماعية على حجم امل�شاركني 

املنتقدين  لي�ش يف �شف  اأن هناك من يقف  اإىل  االأمر  الفعاليات, وي�شل  يف 

فح�شب, بل اأي�شاً يف �شف امل�شككني يف خلفيات مثل هذه الفعاليات.

للمت�شامنني  عالية  م�شاركة  هناك  اأن  مبيناً  الدويل:  املجتمع  م�ساركة   .3

االأجانب يف فعاليات املقاومة ال�شعبية بن�شبة ت�شل اإىل 50% اأحياناً من عدد 

امل�شاركني  هوؤالء  معظم  اأن  منها  متنوعة  الأ�شباب  يعود  وهذا  امل�شاركني, 

اأيديولوجية  دوافع  لديه  من  ومنهم  خ�شو�شاً,  الغر�ش  لهذا  قادمون 

ون�شبة  االإ�رضائيلي,  الي�شار  من  بها  باأ�ش  ال  ن�شبة  وهناك  ت�شامنية,  اأو 

عبد الرحمن التميمي, مرجع �شابق, �ش 160-165, باخت�شار وت�رضف.  
35
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االأجانب  املت�شامنني  معظم  اأن  اإىل  م�شرياً  االأهداف,  معروفة  غري  اأخرى 

لق�شية  عادٍل  حلٍّ  اأهمية  على  ولي�ش  التعاي�ش,  اأهمية  حول  روؤية  لديهم 

“اإ�رضائيل” تقوم  اأنه من ال�شذاجة اإغفال اأن  اإىل  ال�شعب الفل�شطيني, الفتاً 

�شفوف  داخل  خمابراتها  اأفراد  اأو  املحليني  عمالئها  من  العديد  باإر�شال 

.
36

املت�شامنني

يدفع  امل�شلح وت�شييق اخلناق عليه,  انح�شار اخليار  اأن  القول هنا  ميكن 

اأكرث, يف معركة ال�شعب الفل�شطيني  اأو�شع, وخيارات  اآفاق  اإىل االهتمام بفتح 

فالتظاهرات  املدنية,  اأو  ال�شعبية  املقاومة  خالل  من  وذلك  حقوقه,  ال�شرتداد 

االإ�رضائيلية,  املنتجات  ومقاطعة  واالإ�رضابات,  ال�شلمية,  واالعت�شامات 

وال�شعي اإىل توفري بديل وطني عنها, وخو�ش املعركة الق�شائية الإدانة مرتكبي 

يف  والفن  االإعالم  لو�شائل  الواعي  والتوظيف  “اإ�رضائيل”,  يف  احلرب  جرائم 

االإن�شان  بحق  االحتالل  جرائم  واإظهار  يفهمها,  التي  باللغة  العامل  خماطبة 

والتاريخ واالأر�ش, والعمل على ح�شد راأي عاملي مناه�ش لهذا االحتالل, كلُّ 

عليه  تتفوق  رمبا  بل  امل�شلح,  الن�شال  عن  اأهمية  تقل  ال  ن�شالية  اأ�شكال  هذه 

اأحياناً يف بع�ش الظروف.

اأخرى  حمددات  ذكر  التميمي  لكن  اأعاله,  ُمدرج  هو  ما  بذكر  امل�شاحة,  ل�شيق  الباحث,  اكتفى   
36

والدرا�شات  البحوث  مراكز  واهتمام  املحلي,  االإعالم  واهتمام  العاملي,  االإعالم  اهتمام  هي: 

االإ�رضائيلية, ومواقع التوا�شل االجتماعي.
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 املبحث الثاين: م�سريات العودة الكربى: الفكرة،

       والأهداف، وامل�ستقبل

اأ�شمل  ب�شورة  يتمثل  ال�شعبية  املقاومة  مفهوم  كان  قريبة  فرتة  حتى 

واأو�شح يف ال�شفة الغربية اأكرث منه يف قطاع غزة؛ ومردُّ ذلك وجود احتكاك 

مبا�رض مع االحتالل االإ�رضائيلي, ومنع االأجهزة االأمنية الفل�شطينية يف ال�شفة 

ال�شعبية  املقاومة  خيار  فبقي  له,  ومطاردتها  امل�شلح  املقاوم  العمل  الغربية 

اأف�شل اخليارات هناك, بينما منع عدم االحتكاك املبا�رض مع االحتالل, اإ�شافة 

اإىل تنامي العمل املقاوم امل�شلح يف قطاع غزة ظهوَر املقاومة ال�شعبية على الوجه 

العودة  بداأت فكرة م�شريات  الغربية يف قطاع غزة, حتى  ال�شفة  املعروف يف 

وهي  غزة,  قطاع  يف  الفل�شطينية  الف�شائل  تبنتها  �شبابية  مببادرة  الكربى 

مرتبطة باإحياء ذكرى �شبعينية النكبة, بحيث ترتكز ب�شكل ت�شاعدي يف اأيام 

اجلمعة ابتداء من ذكرى يوم االأر�ش يف 2018/3/30 و�شوالً اإىل ذكرى النكبة 

املقاومة  لفعاليات  امتداد  فهي  جديدة,  لي�شت  الفكرة  وهذه   .2018/5/15 يف 

48, و�شبق  االأخرية وخ�شو�شاً يف مناطق  ال�شنوات  الفل�شطينية يف  ال�شعبية 

يف  الفل�شطينيني  من  االآالف  مئات  خرج  يوم   ,2011 مار�ش  اآذار/  يف  جتربتها 

اآنذاك جناحاً  كافة مناطق اللجوء الفل�شطيني جتاه فل�شطني املحتلة, وحققت 

رمزياً متثل يف متكن مئات الالجئني الفل�شطينيني يف �شورية من جتاوز احلدود 

يف جمدل �شم�ش به�شبة اجلوالن؛ االأمر الذي �شكل بارقة اأمل, ودافعاً لتحقيق 

اإىل امل�شرية  1948, اإ�شافة  العودة يوماً ما اإىل ديارهم التي ُهجروا منها �شنة 

العاملية اإىل القد�ش �شنة 2012.

يرى اأحمد اأبو ارتيمة, اأنه اجتمعت الظروف باجتاه اإن�شاج الوعي ال�شعبي 

لتنفيذ �شلمياً,  �شعبياً  ا�شرتاتيجياً  �شالحاً  بو�شفها  العودة  م�شريات   باأهمية 

 .194 املتحدة  االأمم  الذي ن�ّش عليه قانون  االإن�شاين  العودة فعالً؛ احلق  حق 

وفكرة هذه امل�شرية تقوم على توجه ح�شود كبرية من الالجئني الفل�شطينيني 
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عاماً,  �شبعني  قبل  ق�رضاً  منه  هجروا  الذي  وطنهم  من  نقطة  اأقرب  اإىل 

واأطفالها  ون�شائها  برجالها  العائالت؛  مب�شاركة  هناك  ال�شلمي  واالعت�شام 

و�شيوخها, واإر�شال ر�شالة قوية اإىل دولة االحتالل باأن هذا ال�شعب مل ين�َش 

القرار  اإىل  ينحاز  اأن  عليه  باأن  العامل  اإىل  قوية  ر�شالة  واإر�شال  وطنه,  يف  حقه 

القرار  هذا  تنفيذهم  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  بجوار  يقف  واأن   ,194 الدويل 

�شعبية,  فكرة  اأنها  ارتيمة  اأبو  وبنيَّ   .
37

ديارهم اإىل  بالعودة  �شلمية  بطريقة 

خا�شًة  ولي�شت  الفل�شطيني  ال�شعب  مكونات  كل  ملك  فهي  تيار,  اإىل  حتولت 

مبجموعة اأو ف�شيل, هي حمل االإجماع الوطني, والكل مطالب بامل�شاركة فيها 

اأم احتادات ونقابات, الكل �شي�شارك يف هذه امل�شرية  اأم ف�شائل  اأفراداً  �شواًء 

حتت علم فل�شطني وحده وحتت راية حتمل قرار رقم 194, قوة هذه الفكرة 

يف انت�شارها العفوي يف خمتلف االأو�شاط ال�شعبية, ويف توحد كل الفل�شطينيني 

.
38

وح�شدهم لها

غزة,  قطاع  يف  واالإ�شالمية  الوطنية  القوى  من�شق  البط�ش,  خالد  اأّكد  فيما 

ورئي�ش الهيئة الوطنية العليا مل�شريات العودة وك�رض احل�شار يف القطاع, على 

700م �شمن خميم اعت�شام �شلمي  الهدنة على بعد  التواجد املدين على خط 

مفتوح, واأنه لن يكون هناك قرار بق�ش ال�شلك الفا�شل واجتيازه يف 30 اآذار/ 

حق  لتحقيق  كبري  م�رضوع  بداية  العودة  م�شرية  اأن  البط�ش  وو�ّشح  مار�ش. 

العودة بعد تخلي املجتمع الدويل, م�شرياً اإىل هدف ا�شرتاتيجي واآخر تكتيكي, 

فالهدف اال�شرتاتيجي يتمثل بحق العودة, فيما يكمن الهدف التكتيكي بك�رض 

احل�شار والت�شدي لقرار دونالد ترامب Donald Trump وت�شفية الق�شية 

متاأخرة,  جاءت  اخلطوة  هذه  اأن  م�شيفاً  الالجئني.  وق�شية  الفل�شطينية 

حوار خا�ش مع اأحمد اأبو ارتيمة, موقع املركز الفل�شطيني لالإعالم, 2018/2/21, انظر:  
37

https://www.palinfo.com/news/2018/2/20  

املرجع نف�شه.  
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الهيئة ت�شكيل  اإىل  الفتاً  �شعبية,  بقيادة  وتنظيم  واإعداد  لرتتيب   وحتتاج 

الوطنية مل�شرية العودة وك�رض احل�شار, والتي ت�شم 20 �رضيحة من املجتمع, 

.
39

من بينها الف�شائل والقوى, وفيها 13 جلنة فرعية خمت�شة

اأولً: يف التعريف:

العودة,  الكربى, م�شرية  العودة  الدولية مل�شرية  التن�شيقية  اللجنة  عّرفت 

باأنها:

را�شخة,  �رضعية  قانونية  ركائز  اإىل  ي�شتند  منظٌم,  جماهريٌي  عمٌل 

ومنطلقات اإن�شانية وا�شحة, تنطلق بها جموع الالجئني يف م�شريات 

�شلمية حا�شدة, بهدف تطبيق الفقرة رقم 11 من القرار االأممي رقم 

194, وحتقيق عودة الالجئني الذين ُهجروا يف عام 1948 اإىل اأر�شهم 

ي�شيع  ال  باأنه  الرا�شخ  باإميانهم  مت�شلحني  وممتلكاتهم,  وديارهم 

وم�شتندين  بالتقادم,  ت�شيع  ال  احلقوق  واأن  ُمطالب,  وراءه  حق 

ل�رضعية القرار االأممي وحقهم بتطبيقه بو�شفهم الجئني م�شجلني 

.
40

ر�شمياً يف املوؤ�ش�شة الدولية

الكربى  العودة  مل�شرية  الدولية  التن�شيقية  اللجنة  ع�شو  ترى  بدورها, 

العودة  اإىل  تهدف  �شلمية,  م�شرية  هي  العودة  م�شرية  “اأن  يو�شف:  ريهام 

منذ  هجروا  الذين  الالجئني  الفل�شطينيني  عودة  اأي  العودة,  غري  �شيء  وال 

اأطل�ش  مركز  موقع  �شيناريوهات”,  اآليات,  اأهداف,  العودة:  “م�شرية  حول  ندوة  ينظم  اأطل�ش   
39

http://atls.ps/ar/post/15559 :للدرا�شات واالأبحاث, 2018/3/18, انظر

اللجان هي: القانونية, واالإعالمية, والعمل اجلماهريي والتح�شيد, واللوج�شتيات, والالجئني,   

واملراأة, وال�شباب, والطالب, وجلنة التدريب, والفنية والثقافية, واملخاتري, والنواب.

بو�شرت خا�ش بعنوان وثيقة املبادئ العامة مل�شرية العودة الكربى, انظر ملحق الدرا�شة �ش 66.   
40

بي�شان  �شبكة  موقع  العامة,  ومبادئها  الكربى  العودة  م�شرية  ماهية  على  تعرف  اأي�شاً:  وانظر 

http://www.bisann.ps/ar/new/s/9283 :االإخبارية, يف
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يرى  حني  يف   .
الفل�شطينية”41 االأرا�شي  اإىل  الدول  خمتلف  من   ,1948 �شنة 

فل�شطيني  اإجماع  حالة  وي�شكل  طموح  وطني  م�رضوع  اأنها  املدهون  حممد 

قدرته  م�شتوى  يف  �شعبة  حتديات  يعي�ش  كذلك  ولكنه  مدة,  منذ  معهود  غري 

للدرا�شات  فل�شطني  معهد  وخل�ش   .
42

الفل�شطيني احلق  ل�شالح  التاأثري  على 

“�شفقة  اأن م�شرية العودة متثُل رداً �شعبياً فل�شطينياً على  اإىل  اال�شرتاتيجية 

القرن”, وقرار الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب اإعالن مدينة القد�ش عا�شمًة 

لالحتالل, وذلك كخطوة عملية ملواجهة م�شل�شل ت�شفية الق�شية الفل�شطينية 

تاريخ  يف  جديدة  ملرحلة  توؤ�ش�ش  قد  واأنها  دويل,  تواطوؤ  ظّل  يف  تت�شارع  التي 

ن�شال ال�شعب الفل�شطيني, على اعتبار اأنها تظاهرة تتقاطع معها روؤى جميع 

القوى الوطنية واالإ�شالمية وال�شعبية واللجان من خمتلف امل�شارب ال�شيا�شية 

. وي�شفها هاين حبيب بالقول: 
43

والفكرية من اأق�شى اليمني اإىل اأق�شى الي�شار

على  ترتكز  وهي  اأجمع,  للعامل  هي ر�شالة �شالم حقيقية  العودة  م�شرية  اإن 

جتاذبات  باأي  معنية  لي�شت  امل�شرية  هذه  فاإن  ولهذا,  الدولية,  القرارات 

�شيا�شية حول ق�شايا تتعلق بالتطورات احلا�شلة على ال�شاحة الفل�شطينية. 

وهي تود اأن تر�شل ر�شالة للراأي العام العاملي, والإدارة ترامب كما حلكومة 

بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu, ومن خالل التم�شك بحق العودة, 

. ويعرفها 
44

باأن ال�شعب الفل�شطيني لن ير�شخ الإدارة قوى الظلم واالحتالل

غزة: م�شرية العودة الكربى, موقع ميم, 2018/2/16, انظر:  
41

https://meemmagazine.net/ 2018/02/16  

املقاومة  حركة  موقع  بعده,  وما  مايو   14 �شيناريوهات  العودة..  م�شريات  املدهون,  حممد   
42

https://hamas.ps/ar :االإ�شالمية )حما�ش(, 2018/5/13, انظر

م�شرية العودة الكربى.. “البالد طلبت اأهلها”, فل�شطني اليوم, 2018/3/24, انظر:  
43

https://paltoday.ps/ar/post/319480  

اأحمد يو�شف, م�شرية العودة الكربى: الفكرة والهدف ونب�ش ال�شارع, �شما, 2018/3/29, انظر:  
44

http://samanews.ps/ar/post/332116  
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من�شور اأبو كرمي باأنها: فعل وطني �شعبي, وهي دعوة خلروج اجلماهري 

الفل�شطينية يف يوم االأر�ش, ميكن اأن حتقق الكثري من االإجنازات يف حال 

االإعداد اجليد لها, وا�شتثمارها على الوجه املطلوب, وهو اأمٌر بحاجة اإىل 

الدعم,  اأ�شكال  وكافة  التح�شيد  يف  املدين  املجتمع  ومكونات  القوى  تفعيل 

التي  املخاطر  من  ويحد  امل�شرية  فر�ش جناح  يعزز  مبا  االأدوار  وتوزيع 

.
45

تهددها

ثانياً: يف املبادئ العامة:

العامة  املبادئ  الكربى  العودة  مل�شرية  الدولية  التن�شيقية  اللجنة  حددت 

:
46

التالية

حدثاً  اأو  مو�شميًة  فعاليًة  ولي�شت  ومرتاكم,  م�شتدام  ن�شايل  اأ�شلوب  هي   .1

ليوم واحد ينتهي بغروب �شم�شه, ولن تنتهي اإال بتحقيق العودة الفعلية 

لالجئني الفل�شطينيني, بل قد يتوا�شل االعت�شام اأ�شابيع اأو �شهوراً.

اأعمارهم,  مبختلف  الفل�شطينيون  فيها  يلتقي  وطنية  م�شرية  هي   .2

العامل,  اأحرار  من  لهم  واملنا�رضين  واالجتماعية,  ال�شيا�شية  ومكوناتهم 

على الق�شية اجلامعة املتمثلة يف عودة الالجئني وتعوي�شهم, باعتبار ذلك 

حمل اإجماع وطني.

الالجئني,  يتمثل يف حق عودة  اإن�شاين,  تنادي بحق  هي م�شرية حقوقية   .3

لذلك فاإن عدم اإجناز حق العودة هو مربر ملوا�شلة امل�شرية مهما بلغ مداها 

الزمني, وال عالقة لها باأي �شفقات اأو عرو�ش �شيا�شية من اأي جهة.

من�شور اأبو كرمي, م�شرية العودة: حتديات و�شيناريوهات, مركز روؤية للدرا�شات واالأبحاث,   
45

 http://roayacenter.ps/?p=2925 :تقدير موقف, اآذار/ مار�ش 2018, انظر

بو�شرت خا�ش بعنوان وثيقة املبادئ العامة مل�شرية العودة الكربى, انظر ملحق الدرا�شة �ش 66.  
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قانون واأبرزها  الدولية,  القوانني  اإىل  ت�شتند  قانونية  م�شرية  هي   .4 

عودة  اإىل  �رضاحًة  يدعو  والذي  املتحدة,  االأمم  عن  ال�شادر   194 رقم 

ُهجروا التي  وبلداتهم  قراهم  اإىل  وقت  اأقرب  يف  الفل�شطينيني   الالجئني 

منها وتعوي�شهم.

غزة يف  الفل�شطينيني  الالجئني  تواجد  اأماكن  خمتلف  ت�شمل  هي   .5 

48 ولبنان و�شورية واالأردن وغريها  وال�شفة الغربية والقد�ش ومناطق 

من  نقطة  اأقرب  يف  �شلمياً  الالجئني  اعت�شام  اإىل  وتهدف  العامل,  دول  من 

بيوتهم التي هجروا منها ق�رضاً.

القوى  وكل  الفل�شطيني,  املدين  املجتمع  مكونات  كلُّ  امل�شرية  يف  ي�شارك   .6

ت�شهم  ناجعًة  طريقًة  ال�شلمية  ال�شعبية  باملقاومة  توؤمن  التي  ال�شيا�شية 

لل�شعب  الوطنية  احلقوق  اإعادة  على  املبني  والعدل  ال�شالم  حتقيق  يف 

الفل�شطيني ويف مقدمتها حق العودة.

اأ�شلوب  وتعتمد  كامل,  ب�شكل  منتهاها  اإىل  منبتها  من  �شلمية  م�شرية  هي   .7

االعت�شام املفتوح والتقدم املتدرج, ون�شب اخليام, واإقامة حياة طبيعية 

التي  الفل�شطينيني  اأرا�شي وبيوت وديار  الفا�شل مع  ال�شلك  بالقرب من 

مّت تهجريهم منها ق�رضاً �شنة 1948, وحتر�ش على دعوة و�شائل االإعالم 

الدولية للتغطية االإعالمية الإي�شال ر�شالتها اإىل كل العامل, وكذلك حتر�ش 

على م�شاركة املنظمات الدولية واحلقوقية للرقابة واالطمئنان على �شلمية 

امل�شرية.

ال�شعبية, وعلى  املقاومة  ثقافة  امل�شرية على ن�رض  القائمون على  يحر�ش   .8

الطابع ال�شلمي للم�شرية ولكل الفعاليات املرافقة لها, �شواًء داخل فل�شطني 

املواجهات  عن  خمتلف  جديد  ن�شايل  �شكل  اأنها  ويوؤكدون  خارجها,  اأم 

واإلقاء احلجارة. ول�شمان عدم انحراف امل�شرية عن ر�شالتها, وللحيلولة 

دون تقدمي الذرائع الإف�شالها, فاإنه يحظر على اجلهات واالأفراد امل�شاركني 
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اأعمال تخالف القانون, ويف قطاع غزة, باعتبارها �شاحة  فيها القيام باأي 

العازل ال�رضيط  قبل  باعت�شام  تبداأ  اأن  ُيف�شل  فاإنه  للحراك,   مركزية 

يكون  ثم  االحتالل,  قوات  مع  ال�شبان  ال�شتباك  منعاً  االأقل  على  700م  بـ 

والذي  امل�شوؤولة,  الوطنية  والهيئات  اللجان  لتقدير  وفقاً  تدريجياً  التقدم 

ميكن اأن يتم على مراحل الإطالة اأمد التح�شيد الداخلي واخلارجي.

الهيئات امل�رضفة على اإدارة امل�شريات هي اإدارات غري مركزية, تفرزها كل   .9

ال�شاحات  اأن تن�شق االإدارات املختلفة يف  م�شاحة بالطريقة املنا�شبة, على 

املختلفة بال�شكل الذي تتوافق عليه ويحقق جناح الفكرة.

�شعارات  اأي  دون  وحده  فل�شطني  علم  واالعت�شام  امل�شرية  خالل  ُيرفع   .10

حزبية, باالإ�شافة اإىل قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 194, و�شعارات 

واالإجنليزية  العربية  باللغات  الالجئني  ق�شية  عدالة  ت�رضح  اإن�شانية 

والعربية.

الالجئون هم م�شوؤولية االأمم املتحدة, لذلك تقع على املوؤ�ش�شات احلقوقية   .11

وطلب  لها  التابعة  الدولية  واملوؤ�ش�شات  املتحدة  االأمم  مرا�شلة  مهمة 

االإ�رضاف من قبلها على هذه امل�شريات, وتوجيه ر�شائل حتذيرية لدولة 

االحتالل بعدم ا�شتهدافها.

للحقوق  الداعمة  واملوؤ�ش�شات  الن�شطاء  خمتلف  مع  التوا�شل  يجب   .12

الفل�شطينية عرب العامل, واإيجاد حالة م�شاندة عاملية لفكرة م�شرية العودة 

االإعالمية وال�شيا�شية واحلقوقية  الكربى, كما يجب ح�شد كافة اجلهود 

والت�شامنية عرب العامل حلماية امل�شرية من احتماالت العنف االإ�رضائيلي.

اأّن م�شرية العودة الكربى هي خيار وطني يجب  اأبو ارتيمة  اأحمد  ويرى 

التاريخي  الن�شال  م�شهد  يف  اأ�شا�شياً  مكوناً  غدت  حيث  ويتطور,  ي�شتمر  اأن 

لل�شعب الفل�شطيني, واأثبتت قدرتها على اإزعاج االحتالل وا�شتنزافه. موؤكداً 
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اأ�شاليب  يف  البحث  اإىل  داعياً  الفكرة,  هذه  باإماتة  ال�شماح  عدم  �رضورة  على 

واأفكار وو�شائل امل�شرية مبا يقلل كلفتها الدموية, ويجعل االحتالل يف حرٍج 

اأعادت  العودة  م�شرية  فكرة  اأّن  مو�شحاً  م�شتمر,  وا�شتنزاف  وا�شتنفار 

م�شدداً  باأ�شكاله,  العاملي  الت�شامن  وجذبت  الفل�شطينية,  للق�شية  احليوية 

على �رضورة تعزيز هذا اخليار مع مراجعة بع�ش الو�شائل التي رفعت كلفة 

اإىل نتائجه  اأّن قوة هذا اخليار با�شتمراريته, والتطلع  اإىل  الدم العالية, م�شرياً 

.
47

اال�شرتاتيجية وعدم ا�شتعجال ثماره

ثالثاً: عوامل دافعة مل�سريات العودة الكربى:

يرى اأكرم عطا اهلل اأن امل�شرية هي فعل وطني �شعبي من املمكن اأن يحقق 

الوجه  على  وا�شتثمارها  لها,  اجليد  االإعداد  حال  يف  االإجنازات  من  الكثري 

يف  املدين  املجتمع  ومكونات  القوى  تفعيل  اإىل  بحاجة  اأمٌر  وهو  املطلوب, 

التح�شيد وكافة اأ�شكال الدعم, وتوزيع االأدوار مبا يعزز فر�ش جناح امل�شرية, 

االإعالم  خماطبة  على  الرتكيز  و�رضورة  تهدده,  التي  املخاطر  من  ويحد 

الدويل, ودعوته لتغطية فعاليات امل�شرية على مدار اللحظة, من خالل بث حي 

. فيما يوؤكد اأ�شعد اأبو �رضخ اأن اأهم عوامل جناح م�شريات 
48

ومبا�رض لفعالياتها

العودة هي اإبراز احل�شد ال�شعبي ولي�ش الف�شائلي, واأن يكون دور الف�شائل 

يف اخللفية ولي�ش يف املقدمة, مع �رضورة و�شع خطة اإعالمية �شاملة ملخاطبة 

العامل بكل اللغات, م�شدداً على اأهمية اأن يت�شدر م�شهد املقابالت ال�شحفية يف 

اأثناء امل�شرية خرباء يف جميع لغات العامل, واالهتمام بامل�شطلحات التي �شيتم 

.
49

تناولها يف االإعالم

حوار خا�ش مع اأحمد اأبو ارتيمة, املركز الفل�شطيني لالإعالم, 2018/5/15, انظر:  
47

https://www.palinfo.com/news/2018/5/15  

م�شرية العودة الكربى.. “البالد طلبت اأهلها”, فل�شطني اليوم, 2018/3/24.  
48

املرجع نف�شه.  
49
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حتدُق  وخارجية  داخلية  حتديات  هناك  اأن  اإىل  حبيب  اإبراهيم  وي�شري 

�شعيد  فعلى  لها,  والتنبه  تداركها  اجلميع  وعلى  الكربى  العودة  مب�شرية 

للم�شهد,  الف�شائل  ت�شدر  وهو  كبرياً,  حتدياً  هناك  فاإن  الداخلية  التحديات 

م�شرياً  ال�شلمية,  امل�شرية  على  للتحري�ش  “اإ�رضائيل”  ت�شتغله  قد  الذي  االأمر 

اإىل اأهمية احلفاظ على اأن يكون م�شهد م�شرية العودة الكربى م�شهداً جمتمعياً 

ال�ُشعد,  جميع  على  تعاطفاً  اأكرث  باأبعاد  زخماً  يك�شبها  الذي  االأمر  خال�شاً, 

ت�شدرت  لو  مما  اأكرب  اأهداف  حتقيق  املجتمعي  امل�شهد  خالل  من  وميكن 

الف�شائل الفل�شطينية امل�شهد, مع �رضورة ح�شورها وم�شاركتها ب�شكل فعال 

يف اخللفية, و�رضورة ا�شتعدادها ليكون لها موقف يف حال ارتكب االحتالل 

. بينما يرى عمر �شلح اأن التحديات الداخلية 
50

حماقات للم�شاركني يف امل�شرية

التي تواجه امل�شرية تتمثل يف ان�شغال الطلبة يف املدار�ش, وحلول �شهر رم�شان 

املبارك, والتحدي االآخر هو تعدد امل�شارب ال�شيا�شية, اإذ من املمكن اأن تتخلف 

بع�ش الفئات عن امل�شاركة يف الربع �شاعة االأخرية بحجة اأو باأخرى, م�شرياً  

على  الت�شوي�ش  “اإ�رضائيل”  حماولة  يف  تكمن  االإ�رضائيلية  التحديات  اأن  اإىل 

امل�شرية من خالل د�شِّ عمالء لها يف اأو�شاط امل�شرية لتنفيذ اأجندتها, مما يحتم 

مزيداً من اليقظة, وت�شكيل جلان مهمتها ك�شف هذه احلاالت والتعامل معها, 

كما ميكن اأن ُيقدِّم االحتالل بع�ش الت�شهيالت لغزة يف حماولة للت�شوي�ش على 

الزيتونة  ال�شادر عن مركز   ,105 اال�شرتاتيجي  التقدير  . وير�شد 
51

امل�شرية

اأن  ميكن  التي  املو�شوعية  العوامل  من  جمموعة  واال�شت�شارات,  للدرا�شات 

:
52

ت�شكل دافعاً ال�شتمرار م�شريات العودة الكربى على النحو التايل

املرجع نف�شه.  
50

املرجع نف�شه.  
51

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, م�شتقبل م�شريات العودة واملقاومة ال�شعبية يف ذكرى   
52

�شبعينية النكبة, �شل�شلة تقدير ا�شرتاتيجي )105(, 2018.



املقاومة ال�سعبية الفل�سطينية

51

وازدياد  اأ�شكاله,  بكافة  غزة  قطاع  على  ال�شهيوين  احل�شار  ا�شتمرار   .1

حماوالت  يف  ودولية  وعربية  فل�شطينية  اأطراف  م�شاركة  ب�شبب  معاناته 

اإخ�شاعه.

اإىل  االأمريكية  ال�شفارة  ونقل  ال�شهيوين,  للم�رضوع  االأمريكي  االنحياز   .2

القد�ش.

اإن امل�شريات هي نقطة توافق بني جموع ال�شعب الفل�شطيني وقواه الوطنية   .3

واالإ�شالمية.

تاأييد �شعبي دويل وا�شع  العربي واالإ�شالمي, ووجود  ال�شعبي  االنحياز   .4

حلق ال�شعب الفل�شطيني بالعودة.

غزة,  قطاع  على  احل�شار  وا�شتمرار  ال�شلمية,  الت�شوية  م�شار  ف�شل   .5

قبل  من  االأر�ش  على  احلقائق  وتغيري  التهويد,  م�رضوع  وا�شتمرار 

االحتالل ال�شهيوين.

الت�شنيفات  عن  وبعدها  واالإن�شانية,  الدولية  بال�رضعية  امل�شريات  متتع   .6

االإرهابية.

وال�شتات,  الغربية  وال�شفة  غزة  قطاع  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  اندفاع   .7

ورغبته يف حتقيق حّق العودة اإىل فل�شطني الذي كفلتها القرارات الدولية.

امل�شلحة  املواجهات  مع  مقارنة  للم�شريات  الب�رضية  اخل�شائر  حمدودية   .8

املفتوحة مع االحتالل االإ�رضائيلي.

نحو  العربية  الدول  بع�ش  عند  االندفاع  حالة  وجه  يف  امل�شريات  وقوف   .9

الكيان ال�شهيوين للتطبيع معه.

ت�شكيل امل�شريات �شداً مانعاً اأمام حماوالت اجتثاث املقاومة الفل�شطينية.  .10
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ي�شتهدف  الذي  لالحتالل  احلقيقي  الوجه  اإظهار  على  امل�شريات  عمل   .11

وتلذذه  القاتل,  احلي  بالر�شا�ش  و�شيوخ  ون�شاء  اأطفال  من  املتظاهرين 

بالقتل, كما اأظهرته الفيديوهات امل�رضبة من جنودهم.

رابعاً: عوامل مثبطة مل�سريات العودة:

ميكن القول هنا اأننا با�شتخدام مفهوم املخالفة, فاإن عدم حتقيق العوامل 

ويجعل  للم�شرية,  مثبطة  عوامل  اإىل  �شيحولها  للم�شرية(,  )الدافعة  ال�شابقة 

اأعظم  الفل�شطيني,  واالنق�شام  االإ�رضائيلي,  االحتالل  من  كرمي  اأبو  من�شور 

الف�شائل  ت�شدر  اأن  مبيناً  العودة,  م�شريات  تواجه  اأن  ميكن  التي  التحديات 

ال�شلمية,  امل�شرية  على  للتحري�ش  “اإ�رضائيل”  ت�شتغله  قد  اأمر  للم�شهد 

العلم  ل�شالح  الرايات احلزبية  وتغييب  ال�شيا�شي,  ال�شعار  لوحدة  اإ�شافة 

الفل�شطيني, وقدرة الهيئة الوطنية العليا لالإ�رضاف على امل�شرية من �شبط 

. فيما 
االأو�شاع ومنع اجلماهري من االندفاع نحو احلدود مع “اإ�رضائيل”53

من  بع�شاً  الزيتونة,  مركز  عن  ال�شادر   105 اال�شرتاتيجي  التقدير  ير�شد 

العوامل التي من املمكن اأن توؤثر �شلباً على �شري م�شرية العودة الكربى على 

:
54

النحو التايل

– االإ�رضائيلي على ال�شلطة الفل�شطينية يف �شبيل وقف  ال�شغط االأمريكي   .1

كافة اأ�شكال املقاومة.

خ�شوع بع�ش الدول العربية يف املنطقة للرغبات االأمريكية واالإ�رضائيلية,   .2

اإىل  توؤدي  التزامات  من  عليه  يرتتب  قد  وما  التطبيع,  نحو  واندفاعها 

وقف  �شبيل  يف  ومقاومته  الفل�شطيني  ال�شعب  على  ال�شغط  ممار�شة 

م�شريات العودة.

من�شور اأبو كرمي, مرجع �شابق.  
53

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, م�شتقبل م�شريات العودة واملقاومة ال�شعبية يف ذكرى   
54

�شبعينية النكبة, �شل�شلة تقدير ا�شرتاتيجي )105(.
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االإ�رضائيلي  لالحتالل  جناة  طوق  ي�شكل  بات  الذي  االأمني  التن�شيق   .3

“م�رضوعية”  االحتالل  قوات  اكت�شبت  اإذ  الغربية؛  ال�شفة  يف  خ�شو�شاً 

بات  كذلك  االأمني.  التن�شيق  خالل  من  الغربية  ال�شفة  يف  املظاهرات  قمع 

االحتالل  �شّد  املقاوم  العمل  اأمام  �شّد  حائط  ي�شكل  االأمني  التن�شيق 

االإ�رضائيلي, وهو ما ُيظهر ال�شلطة الفل�شطينية بدور ال�رضطي الذي يحمي 

االحتالل.  

مل�رضوع  اال�شتمرارية  �شمام  وهو  واالإعالمي؛  املادي  الدعم  �شعف   .4

املقاومة بكافة اأ�شكالها ومنها م�شريات العودة.

ي�شري الباحث هنا اإىل عامل مهم اآخر من عوامل اإ�شعاف م�شريات العودة 

الالجئني  باقي مناطق  اأدائها على قطاع غزة دون  اقت�شار  اأال وهو  الكربى, 

عزائم  �شيوهن  ذلك  فاإن  املحتلة,  الغربية  ال�شفة  يف  وخ�شو�شاً  االأخرى, 

ال�شعور باأنهم وحدهم يف امليدان, رمبا  امل�شاركني يف امل�شريات, فاأن يت�رضب 

يف  خ�شو�شاً  يوم,  بع�ش  يوماً  امل�شريات  يف  للم�شاركة  احلما�شة  �شيفقدهم 

ظّل عدم اإحداث تغيري ملمو�ش على اأر�ش الواقع, حتديداً فيما يتعلق باحلياة 

العليا مل�شريات  الوطنية  الهيئة  الذي حدث يف  االنق�شام  اأن  لهم. كما  املعي�شية 

العودة بخروج حركة فتح من الفعاليات بعد 15 اأيار/ مايو, كان له دور بارز 

يف تقليل حجم امل�شاركة ال�شعبية يف امل�شريات بعد ذلك.

خام�ساً: يف ال�سيناريوهات املتوقعة مل�سريات العودة:

اأحداث  اإىل جمموعة من ال�شيناريوهات املتوقعة ل�شري  ميكن االإ�شارة هنا 

م�شريات العودة الكربى, حيث يقدم التقدير اال�شرتاتيجي 105 ال�شادر عن 

:
55

مركز الزيتونة, ال�شيناريوهات التالية

املرجع نف�شه.  
55
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ال�سيناريو الأول: ا�شتمرار امل�شريات كجزٍء من املقاومة ال�شعبية وزيادة 

زخمها, لت�شمل ال�شفة الغربية والقد�ش والداخل, ومتكنها من اخرتاق احلدود 

يف القطاع. اإال اأن هناك عامالً كابحاً بقوة لهذا ال�شيناريو؛ وهو ا�شتمرار �شلطة 

رام اهلل يف التن�شيق االأمني.

يف  و�شلتها  التي  احلدود  اإىل  العودة  م�شريات  توقف  الثاين:  ال�سيناريو 

ال�شعبي  التفاعل  وتراجع  زخمها,  تراجع  ثم   ,2018 مايو  اأيار/  منت�شف 

معها, مع مرور الزمن دون حتقيق اإجنازات تلهب حما�ش اجلمهور, اأو دون 

1948, مما قد  اأو يف فل�شطني املحتلة �شنة  الغربية  ال�شفة  التفاعل يف  ت�شاعد 

خمتلف  يف  االنفجار  واحتماالت  االإحباط  وحاالت  املحتقنة  االأو�شاع  يعيد 

االجتاهات اإىل �شابق عهدها.

ولو  توافق,  اإىل  بالو�شول  وذلك  اجلزئي,  النجاح  الثالث:  ال�سيناريو 

�شمناً, يوؤدي اإىل تخفيف احل�شار عن قطاع غزة مقابل وقف امل�شريات, وميكن 

حتقق هذا اخليار اإذا ما جنحت امل�شريات يف ال�شغط على الكيان ال�شهيوين, 

واأ�شبح باالإمكان قطف ثمار �شيا�شية واقت�شادية لل�شعب الفل�شطيني.

فيما ي�رضح ناجي �رضاب ت�شوراته حول م�شتقبل م�شريات العودة وفق 

:
56

خيارات ثالثة كما يلي

الت�سور الأول: ا�شتمرارية امل�شرية حتى حتقق هدفها املعلن وهو العودة 

واالإقليمية  الداخلية  البيئة  توفر  لعدم  م�شتبعد  ال�شيناريو  هذا  النهائية. 

والدولية, فهذه العودة تبقى يف التخيل ال�شيا�شي وال�شمري اجلمعي, وترتبط 

غري  لوقت  امل�شرية  ا�شتمرار  ا�شتحالة  مع  ووجوديته,  ال�رضاع  بدميومة 

معلوم, الأن من �شاأن ذلك الدخول يف �شيناريوهات غري متوقعة, اأو قد تخرج 

ناجي �شادق �رضاب, �شيناريوهات نهاية م�شرية العودة, موقع دنيا الوطن, 2018/4/23, انظر:  
56

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/04/23/1138762.html  
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عن ال�شياق املر�شوم للم�شرية, وخ�شو�شاً اأنه يف مثل هذه الفعاليات ال�شعبية 

الدقيقة  الرقمية  الريا�شية  احل�شابات  تطبيق  مبكان  ال�شعوبة  من  العارمة 

واملتحكم فيها.

هناك, اأو  هنا  حادث  افتعال  ب�شبب  امل�شرية  انتهاء  الثاين:   الت�سور 

تعيدنا  ع�شكرية,  مواجهة  اإىل  يقود  “اإ�رضائيل”  ِقبل  من  وخ�شو�شاً 

احتماالته كبرية  ال�شيناريو  العالقة مع غزة. وهذا  ل�شيناريوهات احلرب يف 

قيادية,  �شخ�شية  اغتيال  اأو  كبري,  ب�شكل  ال�شهداء  عدد  تزايد  منها  الأ�شباب, 

اأو اإطالق بع�ش االأعمال الع�شكرية, اأو القيام بعملية كبرية داخل “اإ�رضائيل” 

خليار  “اإ�رضائيل”  تبادر  اأن  ذلك  من  واالأهم  امل�شرية,  تطورات  تاأثري  حتت 

غزة,  يف  والتطورات  االأحداث  م�شار  يف  والتحكم  امل�شرية,  الإنهاء  احلرب 

توِجد  اأن  وميكن  “اإ�رضائيل”,  ل�شالح  تعمل  ال  التي  امل�شرية  حالة  وا�شتبدال 

حالة �شيا�شية اإقليمية ودولية �شاغطة عليها, تفقدها ال�شيطرة, وجتربها على 

دفع ثمن �شيا�شي للم�شرية اأكرب مما تتوقع. فاالأن�شطة ال�شيا�شية ال�شلمية ال 

تعمل ل�شالح “اإ�رضائيل”, وعليه فاالحتمال االأكرب العمل على حتولها خليار 

متزايد  با�شتهداف  “اإ�رضائيل”  على  �شعباً  لي�ش  ال�شيناريو  وهذا  ع�شكري, 

الأهداف ا�شرتاتيجية حلركة حما�ش كمواقع التدريب واالأنفاق.

العودة, واحتماالته  البحث عن خمرج �شيا�شي مل�شرية  الثالث:  الت�سور 

كبرية, وقد يكون االأقرب حلركة حما�ش, وجتنبها حلرب ال ميكن التحكم يف 

�شيا�شياً  نتائجها عك�شية, وتفر�ش على حما�ش واقعاً  نتائجها, بل قد تكون 

تفاهم  �شيغة  اإىل  الو�شول  ال�شيناريو  هذا  م�شمون  اأكرب؛  �شيا�شياً  وثمناً 

اأي�شاً �شفقة تبادل  �شاملة ت�شمن لي�ش فقط وقف هذه امل�شريات, بل ت�شمل 

ورفع  الدائمة,  �شبه  الهدنة  من  حلالة  و�شوالً  “اإ�رضائيل”,  مع  لالأ�رضى 

احل�شار, وفتح املعابر, والتفكري جدياً يف بناء ميناء بحري اأممي ت�رضف عليه 

“اإ�رضائيل” واالحتاد االأوروبي, ويف مرحلة متقدمة اإن�شاء مطار اأممي. اأمنياً 
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هذا ال�شيناريو قد يكون يف اإطار الروؤية ال�شيا�شية امل�شتقبلية لغزة, لتكون نواة 

الدولة الفل�شطينية امل�شتقبلية.

�ساد�ساً: يف حتليل م�سريات العودة الكربى:

بو�شفها  الكربى  العودة  م�شريات  عن  احلديث  �شعوبة  على  التاأكيد  مع 

ال�شعبية  املقاومة  حتليل  اأدوات  اإىل  وبالعودة  اجتماعية,  اأو  �شيا�شية  ظاهرة 

املذكورة اآنفاً, فاإنه ميكن االإ�شارة يف حتليل م�شريات العودة الكربى اإىل ما يلي: 

1. م�ساركة الأحزاب ال�سيا�سية والف�سائل:

لوحظ ب�شكل كبري م�شاركة الكثري من القادة ال�شيا�شيني يف امل�شريات منذ 

 اليوم االأول النطالقها, خ�شو�شاً قيادات حما�ش واجلهاد االإ�شالمي واجلبهة

ال�شعبية, كما كانت امل�شاركة مرتفعة يف �شفوف الكوادر واملوؤيدين, وهو ما 

.
57

اأعطى امل�شريات زخماً �شديداً يف اأيامها االأوىل

جهة,  فمن  متناق�شتني,  زاويتني  من  اجلانب  هذا  اإىل  املحللون  ينظر  رمبا 

ال�شعبية, يوحي بحالة  ال�شيا�شية يف فعاليات املقاومة  القيادات  فاإن م�شاركة 

من االندماج بني القيادة وال�شعب يف هذا االإطار, كما مينح امل�شاركني �شعوراً 

اإىل  اإ�شافة  االحتالل,  مواجهة  يف  واحد  مربع  يف  والقادة  فهم  باالطمئنان؛ 

الفكر  يف  التحول  من  �شيء  اإىل  وا�شحة  اإ�شارات  من  امل�شاركة  هذه  حتمله  ما 

ال�شيا�شي للف�شائل واحلركات امل�شاركة بتبنيها خيار املقاومة ال�شعبية, بعد 

اأن كان خياراً ال ميكن التعاطي معه من قبل, خ�شو�شاً يف حالة حرَكتي حما�ش 

القيادات  م�شاركة  اأن  يف  فتتمثل  االأخرى,  الزاوية  واأما  االإ�شالمي.  واجلهاد 

وتعطي  ال�شلمي,  طابعها  عن  امل�شريات  حترف  رمبا  للف�شائل  ال�شيا�شية 

موقع  العودة,  م�شريات  يف  حلما�ش  ال�شيا�شي  املكتب  اأع�شاء  بع�ش  م�شاركة  يو�شح  ت�شجيل   
57

https://www.youtube.com/watch?v=XIqCFttReL0 :اليوتيوب, 2018/3/30, انظر
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اأن العديد من  الذريعة لالحتالل لتجرمي امل�شاركني يف امل�شريات, على اعتبار 

“االإرهاب”,  القيادات ال�شيا�شية وخ�شو�شاً يف حما�ش م�شنفون على قوائم 

اإىل حزبية  اأن تفقد امل�شريات حالتها ال�شعبية لتتحول  اإىل اخل�شية من  اإ�شافة 

ف�شائلية مبرور الوقت.

ال�شعب  فئات  من  الوا�شعة  امل�شاركة  هذه  فهم  ميكن  اآخر,  من جانب  لكن 

ال�شعبية  للحا�شنة  ملحوظ  ح�شور  باأنها  غزة,  قطاع  يف  الفل�شطيني 

واالجتماعية للمقاومة ب�شكل عام, وهو ما كانت ت�شعى اإليه بع�ش الف�شائل 

الفل�شطينية يف االآونة االأخرية.

2.  م�ساركة املجتمع املحلي:

لي�ش هناك ما يفيد بعدم م�شاركة موؤ�ش�شات املجتمع املحلي يف م�شريات 

العودة, فقد لوحظ م�شاركة فئات متنوعة من املواطنني الفل�شطينيني يف كافة 

اأماكن جتمعات اأو خميمات م�شريات العودة على طول احلدود ال�رضقية لقطاع 

غزة, من �شخ�شيات وطنية واأكادميية ودينية ووجهاء وخماتري وجتار وغري 

ذلك من الفئات, وهو ما يوحي مب�شاركة عالية للمجتمع املحلي على امل�شتوى 

طلب  اإىل  ذلك  ُيعزى  ورمبا  موؤ�ش�شية,  مرجعيات  اإىل  االإ�شارة  دون  الفردي 

اجلهات املنظمة باأن تكون امل�شاركة �شعبية خال�شة دون اأّي اإ�شارات �شيا�شية 

اأو حزبية اأو غري ذلك. 

3. م�ساركة املجتمع الدويل:  

لي�ش هناك ح�شور وا�شح ملا ي�شمى بــ“املت�شامنني االأجانب” يف م�شريات 

ح�رض  الذي  االأجنبي,  لالإعالم  �شعيف  تواجد  وهناك  غزة,  قطاع  يف  العودة 

التي  القيود  اإىل  ذلك  ُيعزى  ورمبا  امل�شاركني,  مع  للت�شامن  ال  ال�شورة  لنقل 

“اإ�رضائيل” على املت�شامنني الذين يحاولون دخول غزة بني الفينة  تفر�شها 

واالأخرى.



درا�سات علمية حمكمة )8(

58

4. اهتمام الإعالم العاملي:

يف  ال�شهيونية  الرواية  اخرتاق  على  قادرة  غري  العودة  م�شريات  زالت  ما 

ال�شحف  تناولت  الغزية كيف  الغربي, فقد ذكرت �شحيفة فل�شطني  االإعالم 

اأغلبها يتبنى الرواية ال�شهيونية جملة  الغربية م�شرية العودة ال�شلمية, واأن 

The New York Times وهيئة  وتف�شيالً, مثل �شحيفة النيويورك تاميز 

 British Broadcasting Corporation �شي(  بي  )بي  الربيطانية  االإذاعة 

م�شطلحات  اختارت  االإعالمية,  الغربية  الليربالية  معاقل  وهي   ,(BBC)

تغطيتها  اأ�شلوب  يف  وجتنبت  بالفعل,  حدث  ما  لو�شف  دقيقة  غري  وكلمات 

باملواجهات  و�شفتها  التي  امل�شريات,  على  االإ�رضائيلية  االعتداءات  اإظهار 

اجتياز  وحماولة  احلجارة  برمي  الفل�شطينيني  قيام  بعد  اندلعت  التي 

وو�شفت  االإ�رضائيلية,  الرواية  ل�شالح  التغطية  كّفة  وترجيح  احلدود, 

 �شحيفة النيويورك تاميز االأمريكية على �شبيل املثال, ما جرى يوم اجلمعة

2018/4/6 بال�شدام/املواجهة, ويف اأخبار الحقة بـ“ا�شتعال احلدود” و“جمعة 

العنف”, دون االإ�شارة اإىل اأن العنف الذي ا�شتعمل كان لقمع امل�شرية ال�شلمية, 

اندلع  العنف  اأن  ال�شحيفة  واّدعت  الطرفني,  من  العنف  اأن  القارئ  موهمة 

احلدود  عند  العنف  با�شتعمال  �شغرية  فل�شطينية  جمموعات  قيام  ب�شبب 

متاماً  متنا�شق  وهو  الرد,  اإىل  االإ�رضائيلي  اجلي�ش  دفع  مما  امل�شرية,  اأثناء  يف 

اأكرث  �رّضحوا  اإ�رضائيليني  قادة  اأن  اإىل  االإ�شارة  دون  االإ�رضائيلي,  االدعاء  مع 

ت�شاءلت بينما  امل�شرية.  لقمع  القوة  با�شتعمال  امل�شرية وهددوا   من مرة قبل 

غزة حدود  عند  ح�شل  الذي  “ما  اليوم,  ذلك  اأحداث  عن  �شي  بي   بي 

اإ�رضائيل؟”, واأجابت “مواجهات خلّفت 16 قتيالً فل�شطينياً ومئات اجلرحى”, 

التي  االإ�رضائيلي,  اجلي�ش  اّدعاءات  عن  نقالً  االإجابة  يف  االأول  ال�شطر  وكان 

اأخذت معظم امل�شاحة املخ�ش�شة لالإجابة عن هذا الت�شاوؤل, وغاب اأيُّ ت�رضيح 

اأو مقابلة ل�شخ�شية فل�شطينية لالإجابة حول ما ح�شل, واكتفت بي بي �شي يف 
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تغطيتها هذه بنقل ت�رضيحات عن حما�ش دون نقل اأي �شوت من املنظمني اأو 

امل�شاركني يف امل�شرية. وذكرت �شحف اأخرى اأن هوؤالء يدعون ويزعمون باأن 

“اإ�رضائيل”, واأ�شافت باأن هذا اخلروج ب�شبب احل�شار ولي�ش  اأر�شاً يف  لهم 

ال�شلطة حممود عبا�ش وال�شلطة  اللوم فقط على رئي�ش  الأي رجوع, ويلقون 

.
ك�شبب لهذا احل�شار ولي�ش “اإ�رضائيل”58

هنا ميكن القول باأن نظرة االإعالم العاملي مل تتغري اإزاء م�شريات العودة, 

وبقيت حتافظ على ال�شورة التي كانت عليها يف كافة مراحل املقاومة ال�شعبية 

الفل�شطينية يف ال�شنوات الع�رض االأخرية على اأقل تقدير, وهي كما ي�شري اإليها 

من  جزءاً  ال�شعبية  املقاومة  يعد  ال  العاملي  االإعالم  باأن  التميمي  الرحمن  عبد 

ن�شال حترري, بل هو اإحداث احتجاجات على �شيا�شات معينة, كما اإنه يرتكز 

اأحداث تعك�ش كثرياً من الق�شايا ذات طابع حقوق االإن�شان, وال يرتكز  على 

ال�شعبية  املقاومة  اأن يتم ت�شوير  ال�شيا�شي للحدث, واالأخطر هو  البعد  على 

على اأنها حركات احتجاج كما هو يف العامل العربي اإّبان الربيع العربي, اأو هو 

االإ�رضائيلي  اجلي�ش  وت�شوير  وم�شتوطنني,  فل�شطينيني  مدنيني  بني  �رضاع 

.
59

كطرف حمايد يف�شل يف هذا ال�رضاع املدين

5. اجلانب القيمي:

للجمهور  والف�شائل  واالأحزاب  ال�شيا�شية  القيادات  توجه  لوحظ 

ذاته  بحد  وهذا  امل�شريات,  يف  بامل�شاركة  الإقناعه  منها  حماولة  يف  الفل�شطيني 

واالجتماعية  ال�شعبية  احلا�شنة  اأهمية  والف�شائل  االأحزاب  تلك  بعلم  يوحي 

بقرار  فتح  حركة  موقف  با�شتثناء  لوحظ,  كما  ال�شعبية,  املقاومة  لفعاليات 

م�شرية العودة يف عيون االإعالم الغربي, موقع فل�شطني اأون الين, 2018/4/7, انظر:  
58

http://felesteen.ps/starter/frontend/web/article/msyrt-alwdt-fy-ywn-alalam-alghrby  

عبد الرحمن التميمي, مرجع �شابق, �ش 162.  
59
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الوطنية  الهيئة  بوتقة  يف  ال�شعبية  املقاومة  قوى  ان�شهار  الفعاليات,  مغادرة 

العليا مل�شريات العودة وك�رض احل�شار, وااللتزام بتعليماتها, بل و�شل احلد 

باأول.  اأوالً  امل�شرية  وفعاليات  اأحداث  ملتابعة  م�شرتكة  عمل  غرفة  ت�شكيل  اإىل 

وغابت روح التناف�ش الت�شاك�شي ب�شبب االنتماءات الفكرية وال�شيا�شية.

6. الأمور التنظيمية:

مقارنة مبا كانت تو�شف به املقاومة ال�شعبية يف ال�شابق اأنها مل تكن غالباً 

�شمن روؤية متكاملة, ومل تكن ممنهجة وواعية, فقد قدمت م�شريات العودة 

ن�شئت هناك هيئة عليا, 
ُ
اأ اأنها منذ اللحظة االأوىل  الكربى منوذجاً مغايراً, ذلك 

بت�شكيل ف�شائلي وجمتمعي, تدير اأمورها, وحتدد وتنظم فعالياتها, وتقدم 

كما  ب�شاأنها.  املتتالية  البيانات  عنها  وي�شدر  لوج�شتيات,  من  يلزم  ما  كل 

اأ�شكال  من  ال�شكل  هذا  على  فل�شطينياً  توافقاً  االأوىل  مرحلتها  يف  �شهدت  اأنها 

املقاومة, مبا يف ذلك حركتا حما�ش واجلهاد االإ�شالمي اللتان كانتا متحفظتني 

على هذا االأ�شلوب حتى مرحلة متاأخرة.

على  يجري  ما  تطوراً  هناك  اأن  الفعاليات  �شري  خالل  من  وا�شحاً  ويبدو 

االأحداث  جمريات  مع  يتوافق  مبا  الفعاليات  اأ�شماء  فاختيار  الواقع,  اأر�ش 

ورمي  املطاطية,  االإطارات  اإ�شعال  من  الفعاليات  هذه  وتنوع  فل�شطينياً, 

والبالونات  الورقية,  الطائرات  وتطيري  ال�شائكة,  االأ�شالك  وق�ش  احلجارة 

باأحداث  الفل�شطينيون  يكتِف  مل  بل  منظم,  عمل  اإىل  ي�شري  ذلك  كل  احلارقة, 

ا�شتجمامية  رحالت  بتوجيه  فقاموا  الفا�شل,  ال�شياج  على  املتكررة  اجلمعة 

على احلدود يف اأيام اأخرى, يف حماولة منهم لفر�ش وقائع جديدة على االأر�ش, 

فيما يتعلق بال�شيطرة على املنطقة احلدودية الواقعة �رضقي ال�شياج الفا�شل 

مبا�رضة, وهي ما اأطلق عليه “رحالت العودة”. وعنها يقول اأحمد اأبو ارتيمة:
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نريد اأن يرتبط ن�شالنا ال�شلمي باحلياة واجلمال. هذا ما تهدف 

اإىل  اليوم  توجهنا  اليوم.  النور  راأت  التي  العودة  رحالت  فكرة  اإليه 

ميدان العودة, افرت�شنا االأر�ش اخل�رضاء بني اأ�شجار الزيتون, اأوقدنا 

اإىل  ا�شتمعنا  ال�شاج,  رقائق  وخبزنا  والقهوة  ال�شاي  و�شنعنا  النار 

امل�شلوب, ور�شمنا  الوطن  اأ�شواق  اأيقظت فينا  التي  الوطنية  االأغنية 

لوحات جمالية رائعة, وخط كل �شاب وفتاة وطفل منا اأحالمه على 

الورق بالكلمات والر�شوم. يف رحالت العودة �شتواجه اإرادة احلياة 

طريق  �شق  من  بّد  ال  عدونا.  يف  والعدوان  املوت  اإرادة  فينا  املجردة 

ن�شايل جديد ينمي فينا اإرادة احلياة واجلمال, ويهزم دعاية عدونا 

.
60

املحر�شة على الدم والقتل

7. املراجعة والتقييم:

ال يخلو عمل ب�رضي من نق�ش هنا اأو عجز هناك, وعليه فمن ال�رضوري 

نقاط  على  اأ�شحابها  ليقف  الكربى,  امل�شاريع  حول  مراجعات  اإجراء  دائماً 

ال�شعف ونقاط القوة فيها, وهو ما فطن اإليه القائمون على م�شريات العودة 

الكربى. ويف ذلك يقول جميل مزهر, ع�شو املكتب ال�شيا�شي للجبهة ال�شعبية 

لتحرير فل�شطني: “�شتكون هناك وقفة تقييم وطنية �شاملة مل�شريات العودة 

نراكم فيها اإجنازاتها الكبرية, ومعاجلة الثغرات واالأخطاء و�شوالً لتطويرها 

نقا�شات  هناك  اأن  م�شدداً  �شعبنا”,  تواجد  �شاحات  كل  اإىل  لتمتد  وتو�شيعها 

وطنية عميقة لتحويل م�شريات العودة اإىل انتفا�شة �شعبية عارمة و�شاملة يف 

. واأما اأبو ارتيمة فيقول:
61

وجه االحتالل واملخططات امل�شبوهة

من �شفحة اأحمد اأبو ارتيمة على موقع الفي�ش بوك, انظر:  
60

https://www.facebook.com/aburtema  

االإجنازات  على  للمراكمة  العودة”  لـ“م�شريات  �شاملة  تقييم  وقفة  اأمام  نحن  مزهر:  انظر:   
61

https://24news.ps/post/16320 :ومعاجلة الثغرات, موقع نيوز 24, 2018/7/13, يف



درا�سات علمية حمكمة )8(

62

اأتفق مع كثري من دعوات املراجعة الأ�شلوب م�شرية العودة, فاأي 

املراجعات  هذه  لكن  نتائجه,  �شوء  يف  يقّوم  اأن  يجب  ب�رضي  جهد 

يجب اأن تكون على اأ�شا�ش التطوير واال�شتمرار, ولي�ش على اأ�شا�ش 

االنقطاع, فم�شرية العودة رغم كل املالحظات التي ميكن اأن ت�شجل 

عدم  يجب  مهمًة  اأهدافاً  حققت  اأنها  اإال  ممار�شتها,  اأ�شلوب  على 

هدية  اإال  هي  ما  العودة  م�شرية  وقف  اإىل  والدعوة  فيها.  التفريط 

ا�شرتاتيجياً  ذخراً  ميثل  بخيار  �شهل  وتفريط  لالحتالل,  جمانية 

.
62

ل�شعب يخو�ش ن�شاالً طويالً يف �شبيل احلرية

الفل�شطيني  املركز  �رضورة,  واملراجعة  واجب  اال�شتمرار  العودة..  م�شرية  ارتيمة,  اأبو  اأحمد   
62

https://www.palinfo.com/articles/2018/7/11 :لالإعالم, 2018/7/11, انظر
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النتائج والتو�سيات

اأولً: النتائج:

مزيد  اإىل  بحاجة  زال  ما  الفل�شطينية  احلالة  يف  ال�شعبية  املقاومة  مفهوم   .1

بها,  خا�شة  ا�شرتاتيجيات  واإنتاج  والتثقيف,  والتفعيل,  الن�شج,  من 

اآليات لتنفيذها, لت�شبح و�شيلة دائمة احل�شور يف الن�شال  واالتفاق على 

الفل�شطيني.

والتي  الفل�شطينية,  ال�شعبية  للمقاومة  الدافعة  العوامل  من  العديد  هناك   .2

ال�شعبي  للعمل  مهمة  رافعة  لت�شكل  وتنميتها  تطويرها  على  العمل  يجب 

ب�شكل عام.

هناك العديد من العوامل التي ت�شكل عائقاً اأمام ا�شتمرار املقاومة ال�شعبية   .3

الفل�شطينية, والتي يجب العمل على اإزالتها ما اأمكن حتى ت�شتمر م�شرية 

العمل ال�شعبي املقاوم.

العنف ب�شكل  اأنها خالية من  ال�شلمية  ال�شعبية  املقاومة  اإىل  النظر  ال ميكن   .4

مطلق, فاأدواتها و�شكل ممار�شتها ال�شحيح يجعل من العنف, ولو املحدد, 

اأمراً مالزماً لها, خ�شو�شاً اإذا كانت مُتار�ش �شّد االحتالل, ولي�ش يف اإطار 

دولة دميوقراطية كاملة.

اإذ  اللحظة؛  ال�شلمي وليد  ال�شعبية ذي الطابع  مل يكن طرح خيار املقاومة   .5

االأوىل  االنتفا�شة  يف  اأ�شا�شياً  وكان  املا�شية؛  املرحلة  طيلة  حا�رضاً  كان 

اإبان انتفا�شة  اأن الزخم الذي حظيت به املقاومة امل�شلحة  اإال  1987؛  �شنة 

الدعوة  فاعلية  واأ�شعف  هام�شية,  زاوية  يف  اخليار  هذا  ح�رض  االأق�شى, 

مور�شت  التي  والعنيفة  القمعية  االإ�رضائيلي  العدوان  اأ�شكال  ظّل  يف  اإليه, 

�شّد الفل�شطينيني �شباح م�شاء.
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متكاملة  روؤية  �شمن  غالباً  الفل�شطينية  ال�شعبية  املقاومة  اأن�شطة  تكن  مل   .6

بعد  ما  فرتة  يف  ُقدم  ما  فكل  وواعية,  ممنهجة  تكن  ومل  �شعبية,  ملقاومة 

انتفا�شة 2000, كان ال يرتقي اإىل برنامج مقاومة �شعبية فّعال موحد. لكن 

الوطنية  الهيئة  الكربى, يف ظّل وجود  العودة  االأمر تغري يف م�شريات  هذا 

الفعاليات  اأ�شبحت  فقد  عامة,  مبادئ  من  اأنتجته  وما  للم�شريات,  العليا 

ممنهجة وموجهة ومنّظمة اإىل حٍد كبري.

من  عام  ب�شكل  الفل�شطينية  ال�شعبية  واملقاومة  الكربى  العودة  م�شريات   .7

ملثلث  ا�شتكمال  وهي  الفل�شطينية,  الق�شية  تاريخ  يف  النبيلة  الظواهر 

واملفاو�شات,  امل�شلحة,  املقاومة  االحتالل؛  مواجهة  يف  الفل�شطيني  العمل 

واملقاومة ال�شعبية.

بذاته,  م�شتقل  ا�شرتاتيجي  خيار  ال�شعبية  املقاومة  خيار  اأن  يبدو  ال   .8

الفل�شطينية  املقاومة  منظومة  من  جزء  هو  بل  غزة,  قطاع  يف  خ�شو�شاً 

التحوالت يف  اإليه ح�شب احلاجة, وذلك وا�شح من خالل تلك  حيث تلجاأ 

كل  مع  امل�شلحة,  املقاومة  اإىل  ال�شعبية  املقاومة  من  االحتالل  مع  العالقة 

حماولة من االحتالل للعدوان على غزة منذ بدء امل�شريات يف 2018/3/30.

م�شتقبل م�شريات العودة يبقى معلقاً باأحد اأمرين؛ حتقيق اإجناز �شيا�شي   .9

ملمو�ش على اأر�ش الواقع, مثل تخفيف اأو رفع احل�شار عن غزة, اأو هدنة 

طويلة االأمد, وفق حمددات معينة, اأو االنزالق اإىل معركة ع�شكرية جديدة 

يف قطاع غزة بني املقاومة و“اإ�رضائيل”. 

ثانياً: التو�سيات:

نف�شها,  الكربى  العودة  مل�شريات  العليا  الوطنية  الهيئة  تطوير  �رضورة   .1

وا�شحٍة  بروؤى  ال�شعبية,  املقاومة  منهج  تتبنى  عامًة  موؤ�ش�شًة  لت�شبح 
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اأو ال�شلطة حتى كتابة  واآلياٍت وبرامج خمطٍط لها, فلي�ش هناك يف املنظمة 

هذه الدرا�شة من يقوم بهذا الدور.

املقاومة  مبو�شوع  الفل�شطيني  االأكادميي  االهتمام  زيادة  �رضورة   .2

الن�شال  يف  عاملية  مناذج  من  ي�شتفيد  النموذج  هذا  مثل  الأن  ال�شعبية, 

واملقاومة وحماربة الظلم, ولعل منوذج غاندي يف الهند, ومارتن لوثر كينج 

 Nelson Mandela يف اأمريكا, ونيل�شون مانديال Martin Luther King

يف جنوب اإفريقيا, وجتارب اإحداث الدمقرطة والتحوالت الدميوقراطية يف 

تعد  كلها  الع�رضين,  القرن  من  الثمانينيات  عقد  نهاية  يف  ال�رضقية  اأوروبا 

مناذج مهمة يجب االأخذ بها واال�شتفادة منها يف هذا ال�شياق.

جتمع  اأماكن  باقي  واإىل  املحتلة  الغربية  ال�شفة  اإىل  العمل  انتقال  �رضورة   .3

ووقوف  االحتالل,  على  �شغط  من  ذلك  يف  ملا  ال�شتات,  يف  الفل�شطينيني 

ب�شكل مبا�رض مع امل�شاركني فيها يف قطاع غزة.

على  لل�شغط  اخلارج  يف  والعربية  الفل�شطينية  اجلاليات  حترك  �رضورة   .4

ال�شفارات االإ�رضائيلية يف اأوروبا واأمريكا, واإظهار الوجه الب�شع لالحتالل 

اأمام مواطني تلك الدول.

م�شاعي  تفادي  بهدف  للم�شريات  م�شرتكة  اإدارة  على  احلفاظ  �رضورة   .5

على  واحلفاظ  بوقفها,  املطالبة  ال�شغوط  ولتفادي  و�شيطنتها؛  عزلها 

ال�شبغة الوطنية اجلامعة يف االأداء, واعتبار جتربة اإدارة امل�شريات مدخالً 

لتعزيز التن�شيق الن�شايل بني خمتلف الف�شائل والقوى الفل�شطينية.

الفينة  بني  العودة  م�شريات  اأحوال  ومراجعة  تقييم  على  العمل  �رضورة   .6

ومواطن  اإزالتها,  اأو  وتقويتها  ال�شعف,  مواطن  على  للوقوف  واالأخرى 

اأطول فرتة  امل�شرية  ا�شتمرار  القوة, وتقويتها وتطويرها, وذلك ل�شمان 

ممكنة.
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 ملحق: بو�سرت خا�س بعنوان

وثيقة املبادئ العامة مل�سرية العودة الكربى
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يرتبط  وما  فل�شطني  بق�شية  املتعلقة  تلك  وخ�شو�شاً  واال�شرتاتيجية, 

بذلك عربياً واإ�شالمياً ودولياً.

تلتزم  واأن  �شابقاً,  ن�رضت  قد  تكون  اأال  املر�شلة  الدرا�شات  يف  ي�شرتط   .2

مبناهج البحث العلمي املعتمدة.
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رف�ش اأي من الدرا�شات املر�شلة, اأو طلب التعديالت الالزمة قبل اإجازتها 

ا�شتالم  من  �شهرين  خالل  بالقرار  الكاتب  تبليغ  ويتم  للن�رض.  نهائياً 

الدرا�شة.

للدرا�شات  االإلكرتوين  الورقي  الن�رض  حقوق  بكافة  املركز  يحتفظ   .5
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العدد, وتاريخ العدد, واأرقام ال�شفحات.
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Abstract

The Palestinian Popular Resistance: The Choice of Reality or 

a National Strategy?

The Great Marches of Return as an Example

During the British colonization and Israeli occupation, 

the Palestinian people have been engaged in various forms of 

struggle, where the Palestinian society’s subconscious stores 

history, heritage, religion and societal culture.

This study attempts to shed light on the position of popular 

resistance in the Palestinian struggle. Is it a national strategy or 

a tactical option? It studies and analyzes its causes and motives, 

and explains why it is hindered and the impact of the Great 

Return Marches of Gaza Strip.

The author examines the 2018 Great Return Marches, their 

motivating and inhibitory factors, in addition to the expected 

scenarios. It analyzes the participation of political parties and 

factions, local community, the international community, and the 

interest of the international media in them. In order to strengthen, 

develop and sustain them, the author encourages the continuous 

review and evaluation of these marches.

Keywords: 

Popular Resistance Palestine Great Return Marches

Gaza Strip Intifadah Palestinian refugees

Occupation Religious Belief




