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الحدود  ظمت علىمسيرة العودة التي ن  )أشكال فعاليات تكريس الفلسطينيين لحق العودة 
 (أنموذجا  لذكرى يوم األرض الشرقية لقطاع غزة إحياء  

 الدراسة: ممخص
 بعػػػاداأل وتناولػػػت العػػػودة لحػػػؽ الفمسػػػطينييف تكػػػريس فعاليػػػات أشػػػكاؿ بحثػػػت الدراسػػػة فػػػي

 األرض يػػوـ لػػذكر  إحيػػا    ؛غػػزة لقطػػاع الشػػرقية الحػػدود عمػػى ُنظمػػت التػػي العػػودة والنتػػائج لمسػػيرة
تػػػػاريا كتابػػػػة ىػػػػذه ى مازالػػػػت فػػػػي حالػػػػة صػػػػيرورة مسػػػػتمرة حت ػػػػ حيػػػػث ،أنموذجػػػػا   (ـ30/3/2018)

مف ا  قسػري بلجئيف الفمسطينييف الذيف ُىجروامل والسياسية ,التاريخيةالبحث الحقوؽ السطور, وتناوؿ 
 .الذي شيد إعبلف قياـ دولة إسرائيؿوىو العاـ ،ـ1948العاـ  مدنيـ وقراىـ في
 إحيػػػا  عمػػػى تترتػػػب التػػػي والنتػػػائج األبعػػػاد مػػػاىي: الػػػرئيس السػػػؤاؿ عػػػف اإلجابػػػة وحػػػاوؿ البحػػػث

 الحدود؟ عمى السممية والتظاىرات بالتخييـ األرض يوـ ذكر  غزة قطاع فمسطينيي
كمػا  اىرةلظػاوتحميػؿ صػؼ و الػذي ييػتـ ب ؛"الوصفي التحميمػي"عمى المنيج  واعتمد البحث

فػي اعتمػاد ىػذا الشػكؿ  يوفالفمسػطين, وكذلؾ تقديـ رؤية استشرافية فيما لػو اسػتمر توجد في الواقع
المضػموف" الػذي تحميػؿ " مػنيج تػـ االعتمػاد عمػىمف أشكاؿ المقاومة )المقاومة السػممية(. وكػذلؾ 

احة الفمسػطينية تناولنا خبللو تحميبللخطابالسياسي لػبعض قػادة العمػؿ الػوطني واإلسػبلمي فػي السػ
تشػػػػكؿ ىػػػػذه  يجػػػػب أف  أىميػػػػا:   ؛إلػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف التوصػػػػيات وتوصػػػػؿ البحػػػػثوالدوليػػػػة كذلؾ.
الفمسطينية, واعتماد ىذا النمط مػف أشػكاؿ  الحركة الوطنية استراتيجية إلعادة بنا  المسيرات رافعة

 ,دسوالقػػػػ ,ضػػػػرورة تجنيػػػػب القضػػػػايا الكبػػػػر  كقضػػػػية العػػػػودة، و فعػػػػؿ كفػػػػاحي مسػػػػتداـكالمقاومػػػػة 
والصػػػػػػػراع عمػػػػػػػػى  ,والمقاومػػػػػػػة السػػػػػػػممية لبلحػػػػػػػػتبلؿ المشػػػػػػػاحنات ومناكفػػػػػػػػات االنقسػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػػي

يزيػػد مػػف  وىػػو مػػا يمكػػف أف   ,تصػػدير روايػػة المظموميػػة لمعػػالـ الػػرافض لم ػػة الػػدـضػػرورة ،و السمطة
حممة التضامف الدولية لمشعب الفمسػطيني، فػي حػاؿ تصػاعد المقاومػة الشػعبية السػممية، وحمػبلت 

 .ة التي تتعرض ليا إسرائيؿ في العالـالمقاطع
Forms of activities dedicated to the Palestinians' right of return (the 
march of return organized on the eastern border of the Gaza Strip in 

commemoration of the Land Day model) 
Abstract: The study examined the dimensions and results of the return 

march and demonstration organized in the eastern border of Gaza Strip 

in commemoration of Land Day on 30/3/2018 and is still in a state of 

continuous development until now. The study discussed the historical 

and political rights of the Palestinian refugees who were forcibly 

displaced from their towns and villages in 1948, the year of  declaration 

of the State of Israel. 
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The study attempted to answer the main question: What are the 

dimensions and consequences of the revival of the Palestinians in the 

Gaza Strip on the anniversary of the Land Day by camping and peaceful 

demonstrations on the border? 

The study was based on the "descriptive analytical" method, which  

describes and analyses of the phenomenon, and provides a forward-

looking vision if the Palestinians continue to adopt this form of 

resistance (peaceful resistance). Moreover the study analyses the 

content of the political discourse and speech of some national and 

Islamic leaders in Palestine and in the World. 

The study reached a number of recommendations, the most important 

of which are: 

-These rallies should rebuild the strategy of the Palestinian national 

movement,the adoption of this type of resistance is a sustained struggle. 

-The need to avoid major issues such as the issue of return, Jerusalem, 

and peaceful resistance to occupation quarrels and political divisions, 

and the struggle for power. 

-The necessity of exporting and introducing the oppressive version to 

the world who rejects the blood language, which could increase the 

campaign of international solidarity for the Palestinian people in the 

event of escalating peaceful popular resistance and boycott campaigns 

against Israel in the world. 

 

 مقدمة:
توالى تتعاظـ اليجمة عمى الشعب الفمسطيني بكؿ مكوناتو وفي كؿ أماكف تواجده، وت

(، في ظؿ ظروؼ تتميز ا  واقتصادي ا  سياسي, والمتعددة )ا  ولي, ودا  إقميميالمخططات المتقاطعة 
فؽ السياسي، وانييار الخيار العسكري، وتبدؿ أولويات الحاضنة العربية واإلسبلمية, األبانسداد 

 .وىو ما ألقى بظبللو عمى مجمؿ الوضع السياسي والحياتي لمشعب الفمسطيني
 ا  وجماعي ا  فردي ا  ىذا األمر بواحد مف الحقوؽ الفمسطينية أال وىو حؽ العودة الذي يمثؿ حق رتبطاو 

الذي ينص عمى عودة البلجئيف  (،٤٩١)ممي األتو القوانيف الدولية، خاصة القرار أقر  
التي لحقت بيـ بسبب  ضراراألوتعويضيـ عف  ،لى ديارىـ التي ُىجروا منياإالفمسطينييف 
 سري.التيجير الق
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أماكف  جميعلمفمسطينييف في  ا  ميم ا  وطني ا  يومـ 1976منذ العاـ  /مارسآذار30 يوـ   ويمثؿُ 
 هعمى أحقيتيـ في ىذ ا  ويقوموف بفعاليات مختمفة تأكيد ،تواجدىـ )يوـ األرض( ُيحيونو كؿ عاـ

رجت دعوات قة إلحيا  ىذه المناسبة خإطار الفعاليات الخبل   ؛ وفيا  قسر منيا جروا األرض التي ىُ 
شبابية في بادئ األمر عبر مواقع التواصؿ االجتماعي مف داخؿ قطاع غزة تدعو لمخروج 
بمسيرات شعبية سممية نحو الحدود الشرقية مع إسرائيؿ, والتخييـ ىناؾ؛ سرعاف ما التقفت 
لـ الفصائؿ الفمسطينية ىذه الفكرة فتبنتيا وأشرفت عمييا, وضمنتيا رسائؿ متعددة المضاميف لمعا

سرائيؿ عمى وجو التحديد ف الفمسطينييف متمسكيف بحقيـ في العودة إلى المدف أفحواىا  ,أجمع وا 
, وقد أطمقوا عمييا اسـ ولف يقبموا غير ذلؾ بديبل  ـ 1948التي ُىجروا منيا في العاـ  والقر 

ترامب  ي تكتسبيا في كونيا تتزامف مع طرح خطةتومف جممة الرسائؿ الميمة ال ،"مسيرة العودة"
الحموؿ  ةوقضية البلجئيف مف أجند ,بما يسمى )صفقة العصر(، والتي قامت بشطب القدس

يا تأتي في ظرؼ حساس لمفمسطينييف أنفسيـ وما يدور مف المقترحة لمقضية الفمسطينية، كما أن  
 انقساـ بينيـ يؤثر عمى القضية بمجمميا.

تي تترتب ما هي األبعاد والنتائج الئيس: سيحاوؿ البحث اإلجابة عف السؤاؿ الر  ؛وبنا   عميو
 قطاع غزة ذكرى يوم األرض بالتخييم والتظاهرات السممية عمى الحدود؟ عمى إحياء فمسطينيي

 أهداف الدراسة: اثاني  
  ُتػوطيف والػوطف رحت كحؿ لمشكمة البلجئػيف, ومنيػا مشػروع التناوؿ أىـ المشاريع التي ط

 ات القرف العشريف.خمسيني منذ بداية رحتالبديؿ التي طُ 
 بلـاألسباب التي كانت خمؼ تأجيؿ مناقشة موضوع حؽ العودة في مفاوضػات الس ػ إبراز 

سرائيؿ   لى مراحؿ الحؿ النيائي.إما بيف منظمة التحرير وا 
  الوقوؼ عمى محاوالت تصفية وكالة غوث وتش يؿ البلجئيف الفمسطينييف األونروا، كونيا

 عمى قضية البلجئيف الفمسطينييف. ا  تاريخي ا  وشاىد ا  نسانيإا  راعي
 دارة األمريكية الحالية )إدارة ترامب( مف جممة المطالب الفمسطينية, والحؿ موقؼ اإل تبياف

 ما يتضمف مف غموض )صفقة القرف(.بالمطروح 
  إلى أشالتعرف التي الفلسطينيونكااللنضال المسلوبةب سلكها لحقوقهم الوصول غية

 ومنهاحقالعودة.

 أهمية الدراسة: اثالث  
ىميػػػة بالنسػػػبة يػػػا تتنػػػاوؿ قضػػػية غايػػػة فػػػي التعقيػػػد واألتكمػػػف أىميػػػة ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي أن  

 تعتبػرقضية البلجئيف الفمسطينييف  قمنا بأف   وال نبالغ إف   ,عمى حد سوا  واإلسرائيمييفلمفمسطينييف 
فمسػطيف بالعربيػة المحيطػة خاصػة الػدوؿ  ,الفمسطينيوف أيضا  مدوؿ التي ىاجر إلييا محة لمشكمة مُ 
منػذ  فػي مخيمػات يقيمػوف فػي تمػؾ الػدوؿ بصػفة "الجػ " حيث مازاؿ ىؤال  الفمسػطينييف ,التاريخية
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صػػارمة فػػي العديػػد مػػف  ا  قيػػود, وبعػػض تمػػؾ الػػدوؿ تضػػع عمػػييـ ى اآلفوحت ػػـ 1948اليجػػرة عػػاـ 
 .األمور الحياتية مثؿ: )العمؿ, التنقؿ, البنا , وغيرىا...(

 هجية الدراسةمن: ارابع  
كما  لظاىرةاصؼ وتحميؿ و الذي ييتـ ب "وصفي التحميميال"الدراسة عمى المنيج  تعتمدا

 الخطاب تحميؿالمضموف" الذي تناولنا خبللو تحميؿ تـ االعتماد عمى ", وكذلؾ ىي في الواقع
مت , وقدوالدولية كذلؾ ,لبعض قادة العمؿ الوطني واإلسبلمي في الساحة الفمسطينية السياسي

 .رؤية استشرافية
 ا  رائيإجتعريف مفاهيم الدراسة  :اخامس  

فػػي أي وقػػت أو ـ 1948رج مػػف موطنػػو ألي سػػبب عػػاـ خػػأُ رد أو حػػؽ الفمسػػطيني الػػذي طُػػ العووودة: -1
ويعػد ، ذلػؾ التػاريابعد ذلؾ، في العودة إلى الديار أو األرض أو البيػت الػذي كػاف يعػيش فيػو قبػؿ 

 مػف مسػتمد لمتصػرؼ، قابػؿ غيػر عراؼ والمواثيؽ الدولية, وىو حػؽتو كؿ األن  م  ض   قانونيا   ذلؾ حقا  
 كػػػػػػػانوف 10 فػػػػػػػي صػػػػػػػدر الػػػػػػػذي اإلنسػػػػػػػاف لحقػػػػػػػوؽ العػػػػػػػالمي الميثػػػػػػػاؽ بمػػػػػػػواد ومكفػػػػػػػوؿالقػػػػػػػانوف، 

 ديسػػػػػػػػػػػػػػػػمبر/كانونػػػػػػػػػػػػػػػأوؿ 11 التاليمصػػػػػػػػػػػػػػػدورالميثاقأيفي اليػػػػػػػػػػػػػػػوـ وفػػػػػػػػػػػػػػػي .(1)1948ديسػػػػػػػػػػػػػػػمبر/أوؿ
وجػػػوب السػػػماح بػػػالعودة، فػػػي "بػػػػ الذييقضػػػي,منالجمعيةالعاممؤلممالمتحػػػدة(194)قرارالصػػػدر م1948

مبلجئػػيف الػػراغبيف فػػي العػػودة إلػػى ديػػارىـ والعػػيش بسػػبلـ مػػع جيػػرانيـ، ووجػػوب لأقػػرب وقػػت ممكػػف 
خسارة وكذلؾ عف كؿ فقداف أو  ،إلى ديارىـدفع تعويضات عف ممتمكات الذيف يقرروف عدـ العودة 

 .(2) "لدولي والعدالةنوف المبادئ القا ا  ات بحيث يعود الشي  إلى أصمو وفقأو ضرر لمممتمك
الفصائؿ والقو  بدعـ مف كافة تشكمت تنسيقية تظاىرة دعت إلييا لجنة ىيمسيرة العودة الكبرى: -2

 17، وبدأ التحضير ليا في , نادت لمتظاىر والتخييـ عمى الحدود الشرقية لقطاع غزةالفمسطينية
بعد  مع ذكر  يوـ األرض تزامنا   ، وانطمقت في الثبلثيف مف الشير ذاتو،2018مارس/آذار 

ئت في نش  في خمسة مخيمات أُ  ,متر مف الحدود مع إسرائيؿ 700نصب الخياـ عمى مسافة نحو 
 .المناطؽ الشرقية لمحافظات القطاع الخمس

مصػادرة آالؼ الػدونمات فػي بم1976عػاـ  الثبلثيف مػف مػارس/آذارقامػت إسػرائيؿ فيػ يوم األرض: -3
، سػقط فييػا ت أرجا  فمسطيفعم   سبب في اندالع مظاىرات حاشدةمما ت ,والنقب ,والمثمث ,الجميؿ

 .شيدا  وجرحى

                                                           
1- United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner. https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx 

، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، نقبل   المحاضر الرسمية لمجمعية 1974 - 1947والصراع العربي اإلسرائيمي، المجمد األوؿ،  قرارات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف - 2

.، المجمد األوؿ إلى الرابع11العامة، الدورة الثانية، الممحؽ رقـ 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
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 المبحث األول
 الفمسطينيين رحت كحل لمشكمة الالجئينالتي طُ  أهم المشاريع

ت العصػػػػابات ومػػػػا قبميػػػػا مػػػػا انفك ػػػػـ 1948عػػػػاـ  اإلعػػػػبلف عػػػػف قيػػػػاـ دولػػػػة إسػػػػرائيؿ منػػػػذ
والعديػد مػف اإلجػرا ات  ,مػف ارتكػاب المجػازرالصييونية وب طا  مف سمطات االنتداب البريطػاني 

ياتوطئة بحػػػؽ السػػػكاف الفمسػػػطينييف بيػػػدؼ تيجيػػػرىـ عػػػف مػػػدنيـ وقػػػراىـ التػػػي يسػػػكنون قصػػػائيةاإل
 فػي ذاؾ الوقػت اجػروا قسػر  مػنيـ, ويقػدر عػدد الفمسػطينييف الػذيف ىُ  الستجبلب مياجريف ييػود بػدال  

, وفي إطار سعي ألؼ 900ألؼ إلى  700بيف  ماالفمسطينيالجياز المركزي لئلحصا  لبيانات اوفق  
عديػػد الإسػػرائيؿ وبعػػض أطػػراؼ المجتمػػع الػػدولي الػػداعميف ليػػا إلنيػػا  القضػػية الفمسػػطينية ُطرحػػت 

ػػإلييػػا وائػػلجألمػػاكف التػػي فػػي ا الفمسػػطينييف المشػػاريع لتػػوطيف مػػف  ا . بعضػػيا اسػػتمر الجػػدؿ قائم 
 .اميت   د  ل  بشأنو بعض الوقت وبعضيا اآلخر وُ 

الفشػػػػؿ، فػػػػبل يتبنمُ اإلسػػػػرائيمي  -تػػػػاريا الصػػػػراع العربػػػػيالمشػػػػاريع وعمػػػػى مػػػػدار تمػػػػؾ  أف   الػػػػب وال
 جػػػديرةلكنيػػا  .حػػؽ العػػودة إلػػػى ديػػارىـ أنسػػتيـ وال ىػػػي ,نجحػػت فػػي تػػػوطيف ىػػؤال  البلجئػػيف ىػػي

القضػػػية  لحػػػؿ )مػػػف قبػػػؿ اإلدارة األمريكيػػػة الحاليػػػة( بالػػػذكر كػػػوف األفكػػػار التػػػي تطػػػرح ىػػػذه األيػػػاـ
فكػار القديمػة مػع بعػض يف تدور في فمؾ مػا تضػمنتو تمػؾ األنية وفي ثناياىا قضية البلجئالفمسطي

 التعديبلت.
جواءت بالتسمسول  مع مالحظة أننوا سونتناولها باختروار وفوق موا فيما يمي أبرز تمك المشاريعو 

 ., ومشاريع دولية, ومشاريع عربيةسرائيميةمشاريع إ :ما بين الزمني, وهي مقسمة
 كار اإلسرائيمية لتوطين الالجئينف: األأول  

ودة إلػى منػع الفمسػطينييف مػف العػحيث تضمف ىػذا المشػروع  :م1948مشروع بن غوريون عام 
عربيػة وتوزيػع ييػود فػي القػر  والبمػدات الالتوطيف ديارىـ التي ُىجػروا منيا،وتػدمير القػر  العربيػة،و 

،والبحث عػػػف طػػػرؽ إلػػػى إسػػػرائيؿ ةلميجػػػر تشػػػجيع ييػػػود العػػػراؽ وسػػػوريا األراضػػػي العربيػػػة عمييـ،و 
 .(3)سوريا, العراؽ, لبناف, األردف :بلجئيف الفمسطينييف في الببلد العربية مثؿتضمف استيعاب ال
وىػػػي خطػػػة وضػػػعيا "يوسػػػؼ فػػػايتس" م:1953 -1950 "مشوووروع األرجنتوووين" مشوووروع يوحنوووان

اري لؤلقميػػػػة , وتيػػػدؼ إلػػػػى ترحيػػػؿ اختيػػػػرئػػػيس دائػػػػرة االسػػػتيطاف فػػػػي الصػػػندوؽ القػػػػومي الييػػػػودي
 .(4)المسيحية مف قرية حبش إلى األرجنتيف

                                                           
 .106, ص2003, ثٍشود, 1اٌالجئىْ اٌفٍغطٍٍٕىْ ودك اٌؼىدح, ِشوض دساعبد اٌىدذح اٌؼشثٍخ, ؽ :ٔظٍش ػبسوسي - 3

وداػٍخ تشأغفٍش ٌٍفٍغطٍٍٍٕٓ: لشاءح خبؽفخ فً ٌىٍِبد وِزوشاد ٌىعف فبتٍظ, اٌّشوض اٌفٍغطًٍٕ ٌٍذساعبد اإلعشائٍٍٍخ "ِذاس"  "ِٕمز األسع" :جىًٔ ِٕظىس - 4
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عػف أي  ة البلجئػيف مػف منظػور إنسػاني بعيػدا  نظر لقضػييُ  أف   اقترح:م1953مشروع هوروفيتس 
, ولػػيس فرديػػا   يكػػوف التعػػويض شػػامبل   , مػػع التركيػػز عمػػى قضػػية التعػػويض عمػػى أف  التػػزاـ سياسػػي

 .(5)ى, والدوؿ العربيةوتتحمؿ تكمفتو األمـ المتحدة, والقو  العظم
عنػػػواف "إعػػػادة تػػػوطيف العػػػرب فػػػي الصػػػوماؿ  ةوحممػػػ: م1958-1953" العمميوووة الميبيوووةخطوووة "
 فييػػػػا شػػػػارؾ المسػػػػتو  رفيعػػػػة لمجنػػػػة رسػػػػمية غيػػػػر اجتماعػػػػات فػػػػي الخطػػػػة نوقشػػػػت وقػػػػد وليبيػػػػا",

 بػػيف ـ  تػػ اتفاقػػا   أف   إلػػى تشػػير رسػػمية وثيقػػة عمػػى اإلسػػرائيمي األرشػػيؼ فػػي عثػػر وقػػد .(6) وريػػوفبن
 ليبيػا فػي زراعيػة قػر  إنشا  عمى السنوسي، الممؾ عيد في الميبية، ةوالحكوم اإلسرائيمية الحكومة
 .(7)فييا الفمسطينييف البلجئيف لتوطيف

 المػػواطنيفمػػف أجػػؿ طػػرد ـ 1956كانػػت تيػػدؼ إلػػى اسػػت بلؿ حػػرب م:1956عمميووة حفرفيوورت 
وذلػػؾ فػػي إطػػار حػػرب  ؛فإلػػى األرد الفمسػػطينييف مػػف عػػرب إسػػرائيؿ مػػف منطقػػة المثمػػث الصػػ ير

 .(8)محتممة معيا
 تحريػػر ومنيػػا غػزة، وقطػػاع ال ربيػة الضػػفة فػي البلجئػػيف لقضػية حػػبل   ط ػرح: برونووو لجنووة مشوروع
سرائيؿ، وغزة الضفة بيف التجارة  حػوافز منح طريؽ عف سكانيا مف تدريجيا   المخيمات إفراغ مع وا 

قامة مساكف وبنا  ليـ، اقتصادية  .(9)دولي بتمويؿ وصناعية زراعية تنمية وا 
  سكنية أماكف بنا  عمى جوىرىا في الخطة ىذه وتعتمد: م1971 لمعام اإلسرائيمية الحكومة خطة
 ؛ال ايػػة ىػػذه أجػػؿ مػػفو  شػػاروف، أرئيػػؿ الخطػػة ىػػذه وت ػػزع ـ ،غػػزة قطػػاع مخيمػػات محػػيط فػػي جديػػدة
 .(10)المشروعلتمويؿ  "البلجئيف وتوطيف العاـ لمتطوير األمانة صندوؽ"تشكؿ 
فػػػي ، فػػػي عػػػددىا الصػػػادر "سػػػرائيميةاإل"أحرونػػػوتنشػػػرت صػػػحيفة يػػػديعوت  :ايالنووود جيوووورا خطوووة

الصػحيفة فقػد  ؛ وتضػيؼسػرائيمية لمتوصػؿ إلػى اتفػاؽ شػامؿإسػمتو خطػة أما  ـ2004أيار/مايو 6
فيذىا يناط تنو  ,سرائيؿإتوافؽ عمييا  أوروبيةيا مبادرة ن  أعداد ىذه الخطة، ب رض طرحيا عمى إتـ 

 .وروبيأو  ,ميركيأ -ردنيأ -بتعاوف مصري
المسػػتوطنات  جميػػعخػػبل  ا  و  ,سػػرائيؿ الكامػػؿ مػػف قطػػاع غػػزةإانسػػحاب :مػػا مركبػػات الخطػػة فتشػػمؿأ

نشػػػػػػػػا ،ىناؾ تقػػػػػػػػػـو ...رفػػػػػػػػػحمدينة مينا كبيرفي زة،يتمتمويميمنالمجتمعالدولي،وعمىمطاردوليعمىمداخموا 
كمػػـ عمػػى امتػػداد  30لػػى إطوليػػا  ربػػع مػػف األراضػػي، بحيػػث يصػػؿكمػػـ م 600مصػػر بتخصػػيص 

فػػػي المقابػػؿ تحصػػػؿ مصػػر عمػػػى و .كمػػػـ داخػػؿ سػػينا  20مصػػػرية، وبعػػرض الحػػدود الفمسػػطينية ال
                                                           

, ص 2013شود, ثٍ ِبٌىً فٍشجبر: عجالد اٌغٍت أِالن اٌالجئٍٓ اٌفٍغطٍٍٍٕٓ واٌظشاع اٌؼشثً اإلعشائًٍٍ, تشجّخ: عٍّخ دّىدح, ِئعغخ اٌذساعبد اٌفٍغطٍٍٕخ, - 5

236. 

.1972, 13ِجٍخشئؤفٍغطٍٍٕخ،اٌظبدسحػّٕشوضاألثذبحبٌفٍغطٍٍٕجٍشود،اٌؼذد - 6
 

 . 2/9/1988ٌىعً فٍٍّبْ: جشٌذح "هآستظ" اإلعشائٍٍٍخ,  - 7

 .2006دك اٌؼىدح, غضح, خبٌذ طبفً: وسلخ ػًّ ِمذِخ فً اٌّئتّش اٌفىشي واٌغٍبعً ٌٍذفبع ػٓ دك اٌؼىدح, اٌزي ٔظّه اٌتجّغ اٌشؼجً ٌٍذفبع ػٓ  - 8

 .23-22, ص 2004ساَ هللا, أٌٍىي/عجتّجش,  -عٍّخ, شجٍت: "اٌالجئىْ وِغتمجً ػٍٍّخ اٌغالَ ",اٌّشوض اٌفٍغطًٍٕ ٌالتظبي اٌجّبهٍشي - 9

اٌّظذس اٌغبثك. - 10
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لؾ عمى نفؽ بري يربط بيف كمـ في منطقة وادي فراف في النقب، وكذ 200منطقة بديمة مساحتيا 
ـ ينعقػد فػي مصػػر تفػاؽ فػي مػؤتمر لمسػبلاليػتـ توقيػع او .ردف ويخضػع لمسػيادة المصػريةمصػر واأل

  .(11)وروبا وروسياأبمشاركة الرئيس األميركي، وقادة ، و "مبارؾ"برئاسة 
ويمكننػػػا القػػػوؿ فػػػي إطػػػار االسػػػتعراض  ،تموووك كانوووت أبووورز مشووواريع التووووطين اإلسووورائيمية

مسػػػػؤوليتيا عػػػػف التسػػػػبب فػػػػي نشػػػػأة مشػػػػكمة البلجئػػػػيف  أنكػػػػرت إسػػػػرائيؿالسػػػػابؽ لتمػػػػؾ المشػػػػاريع أن  
 , كمػػا وأف  متػػو مسػػؤولية حميػػابدايػػة، وألقػػت بالبلئمػػة عمػػى الجانػػب العربػػي وحم  الفمسػػطينييف منػػذ ال

وتمحورت الحمػػػػػػوؿ عودةالبلجئيف،رفضػػػػػػيالمشاريع"اإلسرائيمية"عمىتىنػػػػػػاؾ شػػػػػػبو إجمػػػػػػاع فيمػػػػػػا تضمن
 بتمويمدوليأوعربي.ودائما  توطينيمفيالبمدانالمضيفةليمأوفيبمدانأخرىالمقترحة حول

 وطين الالجئين الفمسطينيين: المشاريع الدولية لتاثاني  
ػػػػل   انظػػػػر   مشػػػػكمة البلجئػػػػيف مػػػػف أىميػػػػة بال ػػػػة بالنسػػػػبة لمسػػػػألة الصػػػػراع العربػػػػي  تمثمػػػػوا م 
رحػػػت الكثيػػػر مػػػف المشػػػاريع الدوليػػػة فػػػي إطػػػار المحػػػاوالت اليادفػػػة إلنيػػػا  ىػػػذا فقػػػد طُ  ؛اإلسػػػرائيمي

 وفيما يمي أبرز تمؾ المشاريع:  ،الصراع
كمفػت الجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة بتػاريا : م1948الدولي" مشروع الكونت برنادوت "الوسيط 

بميمػػػػة البحػػػث فػػػػي مسػػػػألة البلجئػػػػيف  ـ "بكونػػػػت برنػػػػادوت" السػػػويدي ليقػػػػوـ1948/مػػػايو أيار 14
حيػػػػث أوصػػػػى بعػػػػودة  ،لطموحػػػػات إسػػػػرائيؿ برنادوت مخالفػػػػة كميػػػػا  توصػػػػية, وجػػػػا ت الفمسػػػػطينييف

ػ لتوصػية , بنػا   عمػى ىػذه ا(12)ال يرغػب فػي العػودة ف  البلجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ وتعػويض م 
 اغتيالػػػو فػػػي اليػػػوـ التػػػالي لتسػػػميـوىػػػو مػػػا أد  إلػػػى  ،ليػػػا رئيسػػػيا   صػػػنفت إسػػػرائيؿ برنػػػادوت عػػػدوا  

 توصياتو لؤلمـ المتحدة.
عقػػب اغتيػػاؿ المبعػػوث الػػدولي برنػػادوت عقػػدت الجمعيػػة العامػػة : مشوواريع لجنووة التوفيووق الدوليووة

وتناولت توصيات المبعوث  ،ـ1948كانوف األوؿ/ديسمبر11 الدوري فييا لؤلمـ المتحدة اجتماع
خذ القرار , وبموجبة أتُ التوصية عمى أغمبية األصوات توحظي ,رحت لمتصويتالدولي لممنطقة وطُ 

مت الجمعيػة العامػة لؤلمػـ المتحػدة )لجنػة التوفيػؽ الدوليػة( شػك   وبنا   عميو .(194)الدولي ذو الرقـ
وأوكمػت ليػا ميمػة التػدخؿ لػد  األطػراؼ  ,يات المتحدة األمريكية, وفرنسا, وتركياوتكونت مف الوال

 .(13)بلـ بيف األطراؼ المتنازعةالمعنية لبحث الوسائؿ الكفيمة بإحبلؿ الس  

                                                           
https://www.arab48.com: 48ِىلغ ػشة  - 11

 
 .122, ص1992, 4, ِٕشىساد اٌّىتجخ اٌؼظشٌخ, ثٍشود, ؽ1974-1934اٌّغؤٌخ اٌفٍغطٍٍٕخ وِشبسٌغ اٌذٍىي اٌغٍبعٍخ : ِهذي ػجذ اٌهبدي -12

, ثٍشود, 1, دذود اٌشفغ اٌؼشثً, اٌٍّذك األوي, اطذاس ِئعغخ اٌذساعبد اٌفٍغطٍٍٕخ, ؽ1951 -1948ٌجٕخ األُِ اٌّتذذح ٌٍتىفٍك ثشؤْ فٍغطٍٓ,  :جبْ اٌفبٌٍٍه -13

1990. 
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" مستشػػػػار الخارجيػػػػة األمريكيػػػػة لشػػػػػؤوف الشػػػػرؽ األوسػػػػط المػػػػؤرخ فػػػػػي يجػػػػػمػػػػاؾ "ويعػػػػد مشػػػػروع 
. وقػػػد توالػػػت المشػػػاريع بعػػػد (14)تػػػوطيف البلجئػػػيفمػػػأوؿ الخطػػػط التػػػي ُطرحػػػت ل1949آذار/مػػػارس 

 ذلؾ.
المواقػػػؼ واألفكػػػار التػػػي  "تيسػػػير محيسػػػف"أجمػػػؿ , 43العػػػدد - فيجريػػػدةحقالعودة نشػػػر ففػػػي مقػػػاؿ

 :(15)حممتيا المقاربة الدولية فيما يمي
أوصػت بإيجػاد  "كػبلب"فمجنػة  ,اعتماد المقاربػة االقتصػادية لمتػوطيف والػدمج فػي بمػداف المجػو :أول  
مميػوف دوالر لػدمج  250( أوصػى بتخصػيص 1951) "جوف ببلندفورد"و ,رنامج لؤلش اؿ العامةب

-1953) "أريػػؾ جونسػػتوف" إلػػى الشػػرؽ األوسػػط "أيزنيػػاور"ومبعػػوث الػػرئيس األمريكػػي  ,البلجئػػيف
 ( اقترح توطيف البلجئيف في الضفة الشرقية لؤلردف تحت مسمى اإلنما  الموحد.ـ1955
 ، شػرط أف  "إسػرائيؿ"بعض المشاريع إمكانية إعادة بضعة آالؼ مف البلجئيف إلى  لـ تستثف   ثاني ا:
)جػػوف فوسػػتر  "اإلسػػرائيمية"، ويوافػػؽ العائػػدوف عمػػى العػػيش فػػي كنػػؼ الحكومػػات "إسػػرائيؿ"توافػػؽ 
 (.ـ1957، كينيدي ـ1955داالس 
 إضػافة إلػىاة حػؽ العػودة بػالتعويض، بعض المشػاريع قامػت عمػى أسػاس مقايضػة أو مسػاو  ثالث ا:

، مشػروع داغ ىمرشػولد ـ1957مدخؿ التنمية االقتصػادية فػي حػؿ المشػكمة )دراسػة ىيػوبرتيمفري 
 (.ـ1962، جوزيؼ جونسوف ـ1959

اشػػتممت المشػػاريع البلحقػػة لمتػػوطيف عمػػى تقػػديـ تصػػورات تفصػػيمية وعمميػػة تتعمػػؽ باألعػػداد  ا:رابع وو
( قدمت اقتراحا  بتوطيف نحو 1977) "آرزت دونا"المحامية األمريكية  ,وأماكف التوطيف وغير ذلؾ

( ألػؼ 700( إنشا  صندوؽ دولػي لتػوطيف )1969) "فانس"ألؼ فمسطيني. وتضمف مشروع  75
كمػا تضػمنت رؤيػة بيػؿ كمينتػوف , ( ألؼ في سوريا وتفريغ لبناف مػف البلجئػيف500في األردف و )

وفي األراضي التي ستنقؿ مف ( اقتراح توطيف بعض البلجئيف في دولة فمسطينية جديدة ـ2000)
 ."إسرائيؿ"

، "إلسرائيؿ"ا  واضح ا  انحياز  مثمت غمبياأفي  التي ُطرحت المشاريع الدوليةمما سبق نخمص إلى أن  
أو إجبارىػػػا  "إسػػػرائيؿ"تػػػدابير عمميػػػة لمضػػػ ط عمػػػى  ـ يتخػػػذ أيالمجتمػػػع الػػػدولي لػػػ أف   إضػػػافة إلػػػى

 .لتطبيؽ قرارات الشرعية الدولية
 اريع العربيةالمش: اثالث  

عمى الدواـ يتمسكوف بحؽ العودة ورفض أي شكؿ مف أشكاؿ التوطيف،  بقي الفمسطينيوف
 ,وأصروا عمػى ضػرورة الكفػاح مػف أجػؿ التحريػر والعػودة حتػى منتصػؼ سػبعينيات القػرف العشػريف

                                                           
 ّشجغ عبثك.اٌ -14

ٍى ثذًٌ ػ –. ساجغ أًٌؼب ِٕشىساد اٌّشوض اٌفٍغطًٍٕ 43اٌؼذد -تٍغٍش ِذٍغٓ, لشاءح فً ِشبسٌغ تىؽٍٓ اٌالجئٍٓ اٌفٍغطٍٍٍٕٓ )سإٌخ تذٍٍٍٍخ(, جشٌذح دك اٌؼىدح  -15

 html-art-http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1585.05اٌشاثؾ: 
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, ـ1967عمى حػدود الرابػع مػع حزيراف/يوليػوتبنى الفمسطينيوف ىدؼ إقامة الدولة المستقمة  ا  والحق
وكػػػذلؾ فعمػػػت الػػػدوؿ العربيػػػة  (،194)لقػػػرار  ا  مػػػى حقػػػي تقريػػػر المصػػػير والعػػػودة طبقػػػوالتشػػػديد ع

في ظؿ الض وط توطيف  باستثنا  بعض الحاالت التي وافقت فييا بعض الحكومات عمى مشاريع
 -ومنيا: الممارسة عمييا أو اإلغرا ات المقدمة إلييا

 مػػف اآلالؼ عشػػرات يسػػتوعب أف   لػػو خطػػط دوقػػ ـ،1951 سػػنة المشػػروع رحاقتُػػ :سوويناء مشووروع
 فػػي ورد كمػػا" الدراسػػات مػػف المزيػػد إلػػى بحاجػػة" كػػاف المشػػروع ىػػذا أف   إال الفمسػػطينييف، البلجئػػيف

 مػف غػزة فػي الفقيرة البلجئيف عائبلت مف محدود عدد تمكيفب وأوصى البريطانية، الخارجية تقرير
 اسػػتقباؿ عمػػى-التقريػػر حسػػب-حينػػو فػػي صػػريةالم الحكومػػة وافقػػت وقػػد .ىنػػاؾ الزراعػػة فػػي العمػػؿ

 25 فػػػػي غػػػػزة فػػػػي المشػػػػروع ىػػػػذا ضػػػػد التظػػػػاىرات وانػػػػدلعت لػػػػذاؾ ال ػػػػرض. ا  فمسػػػػطيني( 7000)
 ىػػػذا عمػػػى لتقضػػػي ـ1956 سػػػنة السػػػويس حػػػرب وأتػػػت، ا  سػػػبوعأ واسػػػتمرت 1955 فبرايػػػر/شػػػباط

 .(16)نيائيا   المشروع
 لػـ وأن ػ إال،الجػ  ألػؼ 85 تػوطيف يػدوتع تسػتوعب أف   لسػوريا طػطخُ  :سوريا في متنوعة مشاريع
 (4500) اسػػتيعاب تػػـ -البريطانيػػة الخارجيػػة تقريػػر يقػػوؿ– ذلػػؾ ومػػع، حينػػو فػػي نتػػائج أي تظيػػر
 ).17)1954 يونيو/وحزيراف ـ1953يونيو/حزيراف بيف الفترة في دائـ، شكؿب االجئ  

لحػؿ مشػكمة  ا  عمميػ ا  العربػي الوحيػد، الػذي تضػمف اقتراحػوىػو المشػروع  مشروع الحبيوب بورقيبوة:
وىػدؼ إلػى  ـ،1965نيسػاف/أبريؿ21تقػدـ الػرئيس التونسػي بيػذا المشػروع بتػاريا  حيثالبلجئيف، 

( الصػادر عػف األمػـ المتحػدة 181اإلسػرائيمي، عمػى أسػاس قػرار التقسػيـ )–تسوية الصراع العربي
 .(18)ـ1947في العاـ 

 
 المبحث الثاني

 الالجئين الفمسطينيين األونروا محاولت ترفية وكالة غوث وتشغيل: أول  
ـ بموجػػػب قػػػرار أممػػػي صػػػادر عػػػف 1948كػػػانوف أوؿ/ديسػػػمبر  8األونػػػروا فػػػي  تأسسػػػت

الجمعيػػػػػة العامػػػػػة لؤلمػػػػػـ المتحػػػػػدة, بيػػػػػدؼ تػػػػػولي مسػػػػػؤولية النػػػػػواحي اإلنسػػػػػانية لقضػػػػػية البلجئػػػػػيف 
.(19)الفمسطينييف وبالتالي تعزيز شروط السبلـ واألمف في الشرؽ األدنى

مػػف الناحيػػة السياسػػية, فقػػد مػػنح  العتبػػار أىميػػة تفػػويض الوكالػػة أيضػػا  ألخػػذ بعػػيف اويجػػب ا ؛ىػػذا
 بشػػػكؿ واضػػػح, وىػػػذا القػػػرار يشػػػكؿ مرتكػػػز   ا  سياسػػػي ا  بعػػػد( 194)ارتبػػػاط الوكالػػػة القػػػانوني بػػػالقرار

 المطالب السياسية لمبلجئيف.
                                                           

 .29/1/1986, ٌٕذْ, 312", اٌذٍمخ األوٌى, ِجٍخ اٌّجٍخ اٌؼذد 1955"وحبئك اٌخبسجٍخ اٌجشٌطبٍٔخ ٌٍؼبَ  :وٌٍذ, اٌجؼفشي -16

 اٌّشجغ اٌغبثك. -17

 .85, ص1996اٌمذط,  -"اٌالجئىْ ودٍُ اٌؼىدح اٌى أسع اٌجشتمبي اٌذضٌٓ" اطذاس ِشوض اٌّؼٍىِبد اٌجذٌٍخ :طالح ػجذ سثه -18
19  - Lex,Takkenberg. The Status of Palestinian Refugees in International Law. Oxford, Clarendon Press, 1998. 
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ترامػب( تسػعى إسػرائيؿ وفي ظؿ تماىي الرؤ  ما بيف إسػرائيؿ والواليػات المتحػدة األمريكيػة )إدارة 
ومف خمفيا الواليات المتحدة إلى شػطب ىػذه المؤسسػة الدوليػة بمػا تمثمػو مػف قيمػة ماديػة ومعنويػة 
 -بالنسػػػػػبة لمفمسػػػػػطينييف بقػػػػػرار منفػػػػػرد دوف الوصػػػػػوؿ إلػػػػػى تسػػػػػوية متفػػػػػؽ عمييػػػػػا لمصػػػػػراع العربػػػػػي

مسػتحقة مػف  ةفعػتجميػد آخػر د بػاإلعبلف عػف الواليػات المتحػدةاإلسرائيمي. وفي سبيؿ ذلؾ قامػت 
مميوف دوالر تشكؿ الدفعة  125مميوف دوالر مف  65 ػوالتي تقدر ب ،مساىمتيا في موازنة األونروا

سياسػػية بشػػكؿ  ـ، وىػػذه خطػػوة حممػػت أبعػػادا  2018لػػى لمسػػاىمة طوعيػػة أمريكيػػة مقػػررة لمعػػاـ و األ
مسػطينييف )أونػروا( مدير وكالة األمـ المتحدة ل وث وتشػ يؿ البلجئػيف الفر عنيوىو ما عب   ,واضح

مػف  ا  مريكيػة لموكالػة، محػذر ورا  تجميػد المسػاعدة األ "ا  سياسي ا  بعدىناؾ" حيث قاؿ بأف  "كرانبوؿبيار "
مريكػػي جػػرا  األاإل ف  أو مػػف الواضػػح إنػػ:أضػػاؼو .لػػى مزيػػد مػػف عػػدـ االسػػتقرارإف ذلػػؾ قػػد يػػؤدي أ

بعد اعترافو المثير  "دونالد ترامب"يس دارة الرئإطينية تجميد العبلقات مع مرتبط بقرار القيادة الفمس
 ف  أواشػػنطف لػػـ تعػػد قػػادرة عمػػى  ف  أالقيػػادة الفمسػػطينية  واعػػبلفلمجػػدؿ بالقػػدس عاصػػمة إلسػػرائيؿ، 

ىنػػاؾ اتجػػاه لتحويػػؿ رعايػػة ويػػر  الػػبعض أف  .(20)فػػي التفػػاوض مػػع إسػػرائيؿ ا  رئيسػػي ا  تكػػوف وسػػيط
ى مسػػػػػػػػؤولية المفوضػػػػػػػػية السػػػػػػػػامية البلجئػػػػػػػػيف الفمسػػػػػػػػطينييف مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػؤولية وكالػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػوث إلػػػػػػػػ

 .بعض الجيات األوروبيةالواليات المتحدةو  ، وىذا االتجاه تدعمو(UNHCR)21يفجئلبل
و يم ػػي دور وكالػػة ال ػػوث المنصػػوص ألن ػػ؛ التوجػػو يحمػػؿ فػػي طياتػػو خطػػورة بال ػػة ىػػذا بػػأف   عممػػا  

فػي وطنػو  ا  دوليػمعتػرؼ بيػا  سياسية ، ويحوؿ البلجئيف مف شعب لو حقوؽ(194)عميو في القرار
ت في ئ  نش  المفوضية قد أُ  . حيث إف  ، وليست ليـفي أي بمد نسانية فقطرعاية إلإلى أفراد يحتاجوف 
تحويػػػؿ مسػػػؤولية البلجئػػػيف الفمسػػػطينييف إلػػػى المفوضػػػية  ، ولػػػذلؾ فػػػإف  (194)تػػػاريا الحػػػؽ لقػػػرار 

 .و ببلد أخر  جديدةالمضيفة أ مبلجئيف ىو في الواقع عممية توطيف ليـ في الببلدلالسامية 
سورائيلموا بوين العربالم مفاوضات الس  قضية الالجئين في أجندة: ثانيا    م1991موتتمر مدريود  وا 

 وما تالها
جػػد وُ مػػف محطاتيػػا خػػبلؿ المبحػػث األوؿ, التػػي سػػردنا بعضػػا   مػػف خػػبلؿ المتابعػػة التاريخيػػة 

ضػػػات التػػػي جػػػرت بػػػيف إحػػػد  القضػػػايا الرئيسػػػية فػػػي كػػػؿ مراحػػػؿ المفاو  شػػػكمت قضػػػية البلجئػػػيفأن  
سرائيؿ  لى اآلف، كماـ 1991مؤتمر مدريد عاـ  ما قبؿالعرب وا  جػة النتي نا ال نبػالغ إذا قمنػاأف  أن   وا 

 .لمشروع السبلـ لمنجاح أو الفشؿ ا  محدد ا  النيائية لوضع البلجئيف معيار 

                                                           
 .30/1/2018اٌؼشثً, ِذٌش األؤشوا ٌٕتمذ "اٌجؼذ اٌغٍبعً" وساء تجٍّذ واشٕطٓ ِغبػذاتهب ٌٍفٍغطٍٍٍٕٓ,  جشٌذح اٌمذط - 20

 
21

-
َ، فً أػمبة اٌذشة اٌؼبٌٍّخ اٌخبٍٔخ، ورٌه ٌّغبػذح اٌّالٌٍٓ ِٓ األوسوثٍٍٓ اٌزٌٓ فشوا ِٓ 1950تُ أشبء اٌّفىػٍخ اٌغبٍِخ ٌألُِ اٌّتذذح ٌشئوْ اٌالجئٍٓ فً ػبَ 

ّغةبػذح ٌالجئةٍٓ فةً أٔذةبء اٌؼةبٌُ هُ أو فمذوا ِٕبصٌهُ. ووبْ أِبَ اٌّفىػٍخ حالحخ أػىاَ إلتّبَ ػٍّهب لجً دٍهب. ٌىٕهب ال تضاي تؼًّ ثجذ ودوْ وًٍ ٌتىفٍش اٌذّبٌةخ واٌدٌبس

 mlhttp://www.unhcr.org/ar/4be7cc271fb.htوبفخ. 
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سػباب التػي كانػت ار السػؤاؿ التػالي:  مػا ىػي األثػيُ أماـ ىذه األىمية التػي تحتميػا قضػية البلجئػيف 
سػرائيؿ خمؼ تأجيؿ مناقشة موضػوع حػؽ العػودة فػي مفاوضػات الس ػ بلـ مػا بػيف منظمػة التحريػر وا 

 ؟لى مراحؿ الحؿ النيائيإوسمو( أمع توقيع اتفاؽ إعبلف المبادئ ) التي بدأت
حيػث كػاد ىػذا  ,التعنت اإلسػرائيمي ىػو السػبب الػرئيس جد أف  جابة عف ىذا السؤاؿ وُ اإلوفي إطار 
 ليػػا، وجوديػا   تيديػػد ا البلجئػيف عػودة فػػي تػر  إسػػرائيؿف تبػدأ، ينسػؼ المفاوضػػات قبػؿ أف   األمػر أف  
 بػػأف  يػػا تػػدعي وكػػذلؾ فإن  . الفمسػػطينييف والنػػازحيف البلجئػػيف لجميػػع" المطمػػؽ العػػودة حػػؽ" وتػػرفض

 ودةالعػػػ حػػػؽ" وأف  ، غيرممزمػػػة توصػػػية بوصػػػفو إقػػػراره ( تػػػـ194) رقػػػـ الػػػدولي األمػػػف مجمػػػس قػػػرار
 نتيجػػة الفمسػػطينييف والنػػازحيف لبلجئػػيف مشػػكمةا لكػػوف التاريخيػػة الظػػروؼ مػػع يتنػػاغـ ال" المطمػػؽ
 إعػبلف" دعػا ذلػؾ ورغػـ .(22)إسرائيؿ ُفرضتاعمى ـ المتيف1967 ـ وعاـ1948 عاـ لحربي مباشرة

ا االنتقاليػػة التػػي ُحػػددت مػػدتي المرحمػػة خػػبلؿ تعمػػؿ رباعيػػة تحضػػيرية لجنػػة تشػػكيؿ إلػػى" المبػػادئ
 والسػػػػمطة إسػػػػرائيؿ مػػػػف المكونػػػػة المجنػػػػة ىػػػػذه ميمػػػػة فػػػػإف   المبػػػػادئ إعػػػػبلف ووفػػػػؽ، بػػػػثبلث سػػػػنوات

وقػػد  (23)1967 عػػاـ النػػازحيف قضػػية مػػع أساسػػي بشػػكؿ التعامػػؿ ىػػي ومصػػر واألردف الفمسػػطينية
 .انقضت المرحمة االنتقالية دوف تحقيؽ نتائج

 رن()رفقة الق لمحلدارة األمريكية الحالية اإل :رتيةاثالث  
 فػػػي ألمريكيػػػة لمسياسػػػةا األساسػػػية الركػػػائز أحػػػد يػػابأن   "إسػػػرائيؿ"لػػػػ األمريكيػػػة النظػػػرة عػػػف ابعيػػد  
ستكوف مف اإلدارة الحالية  ىناؾ العديد مف المؤشرات والوقائع التي تؤكد بأف   فإف   األوسط؛ الشرؽ

نيػػػا عمػػػى سػػػبيؿ م ،كثيػػػرة ىنػػػا والمؤشػػػرات ؛إلسػػػرائيؿ عمػػػى مػػػدار تاريخيػػػا ا  أكثػػػر الحكومػػػات دعمػػػ
 :المثاؿ
 .القدس إلى أبيب تؿ مف األمريكية السفارة نقؿ -1
 مسػػؤولية الفمسػػطينية السػػمطة وتحميػػؿ السػػممية، العمميػػة فشػػؿ الفمسػػطينييف ترامػػب تحميػػؿ -2

 دولػة إقامػة تػدعـ لػف األمريكيػة المتحػدة الواليػات أف   "فيػو جػا  ا  بيان وتبنى "الكراىية نشر"
 ."اآلف مستحيبل   يبدو ما عمى أصبح الدولتيف حؿ   وأف  "،"ةالمحتم األراضي في إرىابية

صػػفقة القػػرف تسػػوية يػػر الثقافػػة الفمسػػطيني السػػابؽ, إف  بػػراىيـ أبػػراش" وز وفػػي ىػػذا اإلطػػار يقػػوؿ "إ
ػػ ,ب ػػض النظػػر عػػف المسػػمى فػػرض األمػػر الواقػػع كانػػت تسػػوية إلنيػػا  الصػػراع أـ لتجديػػد  ا إف  وعم 

ريؽ إدارتػو وظفػوا مت يػرات ووقػائع تراكمػت خػبلؿ سػنيف ليبنػوا عمييػا الرئيس ترامب وف فإف   ,أدوات
وذلؾ مف خبلؿ  ؛رامب تطبيقو حتى قبؿ اإلعبلف عنومشروع التسوية الجديدة الذي باشرت إدارة ت

                                                           
488a-2396-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0c6a8e78-شجىخ اٌجضٌشح اإلخجبسٌخ اٌالجئىْ اٌفٍغطٍٍٕىْ فً ِفبوػبد اٌىػغ إٌهبئً: - 22

8f5d9b578718-b1fa 

 https://www.nad.ps/arدائشح شئوْ اٌّفبوػبد:  - 23

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0c6a8e78-2396-488a-b1fa-8f5d9b578718
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0c6a8e78-2396-488a-b1fa-8f5d9b578718
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0c6a8e78-2396-488a-b1fa-8f5d9b578718
https://www.nad.ps/ar
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سرائيؿ حوؿ القدس وتعطيؿ الجيود الفمسػطينية فػي مجمػس  ,والبلجئيف ,إجرا ات وقرارات ترامب وا 
 .(24)االت ومشاورات حوؿ مستقبؿ قطاع غزةوما يجري مف اتص ,األمف

الرسػمي الُمعمػف  الرفضأن ػ الفمسػطيني مستشػارلمرئيس "نبيؿ عمرو"يؤكد  وفي نفس اإلطار
اقتصػػر  لػػف يوقػػؼ مسػػار مشػػروع التسػػوية إف   "ول ػػدت ميتػػة"أو  "مجػػرد فزاعػػة"يػػا لمصػػفقة والقػػوؿ بأن  

 .(25)عمى مجرد الرفض أو التجاىؿ
 مف ستكوف ترامب، بقيادة الجديدة األمريكية السياسة أف   لمعياف اواضح   حأصب فقد خالرة القول:

ػػ األمريكيػػة الحكومػػات أكثػػر  ،ذلػػؾ تحقيػػؽ فػػي ليػػا اوسػػند   المنطقػػة، فػػي اإلسػػرائيمية لؤلطمػػاع ادعم 
 .لمواجيتيا اطيني لما تتضمنو الصفقة ليس كافي  والرفض الفمس

 
 المبحث الثالث

حقككوقهم المسككلوبة ومنهككا حكك  غيككة الولككو  لب   ها الفلسككطينيو النضككا  التككي سككلك شكككا أ :أول  

 العودة

رت  يمػروف الفمسػطينييف إف  " :تقػوؿ صػحيحة الزمػة الفمسػطيني التػاريا مراحؿ كؿ في تكر 
ػػ القائمػػة المحظػػة تعتبػػر زالػػت وال كانػػت حيػػث ،"خطػػرة تاريخيػػة مرحمػػة فػػي  يمػػر مرحمػػة أخطػػر ادائم 

 فػػػي مبػػػال يف أو مخطئػػػيف نكػػػوف أف   دوف مػػػف البلزمػػػة، تكػػػرار اليػػػوـ ونسػػػتطيع ،بيػػػا الفمسػػػطينيوف
 يعػػػػاني حيػػػػث التعقيػػػػد، غايػػػػة فػػػػي المرحمػػػػة أف  بػػػػ نضػػػػيؼ أف   نسػػػػتطيع أننػػػػا كمػػػػا الحالػػػػة، وصػػػػؼ

، متفجػر إقميمػي محػيط فيظػؿ، أماميـ المتاحة المناورة ىامش ضيؽ مف الفمسطينيوف  كمػا ومػأزـو
 دوف تبعاتو تجاوز المتكررة المصالحة جوالت حاولت التي الداخمي االنقساـ حالة آثار مف يعانوف
 وتقػػدـ الفمسػػطيني، الوضػػع تراجػػع ظػػؿ فػػي البوصػػمة فقػػداف مػػف الجميػػع ويعػػاني ،فاآل إلػػى جػػدو 

 .المنطقة في أخر  مشكبلت  
 عمى ما تحمػؿ مػف اختبلفػات فػي الػرؤ وضمف تشخيص الحالة الفمسطينية اليـو  ؛وعميو
فػريقيف يمكػف الحػديث عػف   ،يادفػة السػتعادة الحقػوؽ الفمسػطينيةأشػكاؿ النضػاؿ ال واخػتبلؼ عمػى

تمثمو  :الفريق الثانيو ، تمثمو منظمة التحرير بمكوناتيا الفصائمية :الفريق األول ؛جاز التعبير إف  
 (.يوالجياد اإلسبلم ،)حماس خاصة منضوية تحت لوا  منظمة التحريرالغير الفصائؿ 

كطريػؽ لموصػوؿ إلػى الدولػة عمى فكػرة المفاوضػات  باألساسد اعتم ؛أما عف موقؼ الفريؽ األوؿ
 المجمػػػسذلػػػؾ باالسػػػتناد إلػػػى قػػػرارات  مػػػف حزيراف/يونيػػػو؛الفمسػػػطينية المسػػػتقمة عمػػػى حػػػدود الرابػػػع 

                                                           
st/340415/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9http://samanews.ps/ar/po-اثشاهٍُ أثشاػ, طفمخ اٌمشْ وعجبق اٌذثٍىِبعٍخ واٌذشة.  - 24

-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

-%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8

%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4-7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A

 (.14457ِـ سلُ اٌؼذد ) 2018ٌىٍٔى  28ٔجًٍ ػّشو, طفمخ اٌمشْ... خشٌطخ ثبألٌىاْ اٌذمٍمٍخ, جشٌذح اٌششق األوعؾ,  - 25

http://samanews.ps/ar/post/340415/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://samanews.ps/ar/post/340415/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://samanews.ps/ar/post/340415/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://samanews.ps/ar/post/340415/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://samanews.ps/ar/post/340415/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://samanews.ps/ar/post/340415/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://samanews.ps/ar/post/340415/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4
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 ـ1988نػوفمبر/ثػاف   تشػريف 15 الجزائػر فػي المنعقػدة عشػرة التاسػعة دورتو في الفمسطيني الوطني
 .االحتبلؿ مقاومة فيالتأكيد عمىحؽ الشعب الفمسطيني مع 

ة فػي اإلسػرائيمي والمماطمػة نتيجػة التعنػت ىذا الػنيج وصػؿ إلػى طريػؽ مسػدود أف   اسابق  وقد تناولنا 
, لػػػػيعمف المجمػػػػس الػػػػوطني تفػػػػؽ عميػػػػو فػػػػي أوسػػػػمو ومػػػػا تبعيػػػػا مػػػػف جػػػػوالت المفاوضػػػػاتتنفيػػػػذ مػػػػا اُ 

 2018نيساف/ أبريؿ  30 الفمسطيني في دورتو الثالثة والعشروف )دورة القدس( المنعقد في راـ اهلل
سػرائيؿ التحريػر منظمػة بػيف عوق ػالمُ  أوسػمو اتفػاؽ عمييػا نػص   التػي االنتقاليػة المرحمة إف    ،انتيػى وا 

 لػػـ التزامػات، مػػف عميػو انطػػوت بمػا وواشػػنطف، والقػاىرة أوسػػمو فػي الموقعػػة االتفاقيػات إضػافة إلػػى
 ممػؼ إسػقاط ورفػض غػزة ودولػة المؤقتػة، الحدود ذات والدولة المرحمية الحموؿ" رفضو  .قائمة تعد

 لػػػو يػػػروج مػػػا ذلػػػؾ فػػػي بمػػػا مسػػػمى أي تحػػػت وغيرىػػػا والحػػػدود ,والمسػػػتوطنات ,والبلجئػػػيف ,القػػػدس
 عمػػػى وااللتفػػػاؼ السػػػبلـ عمميػػػة مرجعيػػػات لت ييػػػر اليادفػػػة الطروحػػػات مػػػف وغيرىػػػا القػػػرف كصػػػفقة
 .(26)الدولية والشرعية الدولي القانوف

ة لػػنيج المفاوضػػات مػػت المعارضػػالتػػي مث   اإلسػػبلمية حركػػاتال تعػػاني ؛فػػي الجيػػة األخػػر 
يا ن  حيث إ ،وقد يكوف أشد خطورة ,مف حيث األزمة منوضعمماثؿ-خاصة حركة حماس -السممية

يػا مػف ن  ـ تحت مبػرر أ2007حزيراف/يونيو14ي تحكـ قطاع غزة بموجب انقبلب عسكري نفذتو ف
, وفؽ أجندتيا الحكـومف حقيا  ـ,2006عاـ  حصمت تخابات تشريعيةخر انفي آ باألغمبية فازت

إلفشػػػاؿ  العراقيػػؿ فػػػي وجييػػػا فػػي محاولػػػة مػػػنيـتضػػػع  قيػػػادات فػػػي السػػمطة الفمسػػػطينية مدعيػػو أف  
حدوث شرخ عميؽ في النسيج االجتماعي لممجتمع ال زي جرا   االنقبلبىذا  تجربتيا, ومف نتائج

بػػات يعػػرؼ  يات سياسػػية خطيػػرة فيمػػايػػؿ وجػػريح, إضػػافة لتػػداعتسػػقوط مئػػات الضػػحايا مػػا بػػيف ق
 , وقطػاع غػزةتحكميػا السػمطة الفمسػطينية باالنقساـ الفمسطيني بيف شطري الػوطف )الضػفة ال ربيػة

 .(تحكمو حماس
فػي ظػػؿ عمػى قطػاع غػزة أحػاؿ حيػاة سػكانو إلػى جحػيـ,  ا  مطبقػ ا  فرضػت إسػرائيؿ حصػار  وقػد ؛ىػذا

 غيرىا.لبطالة ... و وا ,وال ذا  ,وأزمة الطاقة ,التموث
إصرار حماس عمى حكـ القطاع جمب أزمػة كبيػرة ليػا ولسػكاف القطػاع,  أف   وير  البعض

 حمػاس ى اإلنسػانية(حيث مازالػتعمى كؿ المستويات )السياسية, واالقتصػادية, واالجتماعيػة, وحت ػ
, وفعميػا   واقعػا   سػيطرةمال وىػي ،بموجب نتائج جوالت المصالحة ظاىريا   منو التيرب رغـ غزة حكـت

 قػػػدو  ,(والممارسػػػة الخطػػػاب مػػػا بػػػيف رؼ السياسػػػي )التنػػػاقضفػػػي الُعػػػ طبيعيػػػة ريػػػغ حالػػػة وتمػػػارس
ابتػػدا  مػػف )خػػبلؿ سػػت سػػنوات فقػػط  غػػزة عمػػى شػػنتيا إسػػرائيؿ وحشػػية اعتػػدا ات ثػػبلث خاضػػت
ويبلت طالػت سػكاف  عمى ما جمبتو تمؾ االعتدا ات مف( ـ2014 لعدواف ـ وصوال  2008عدواف 

                                                           
 /https://www.palestinepnc.orgاٌجٍبْ اٌختبًِ اٌظبدس ػٓ اٌّجٍظ اٌىؽًٕ اٌفٍغطًٍٕ فً دوسته اٌخبٌخخ واٌؼششوْ:   - 26
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 والسياسػي اإلعبلمػي خطابيػا صػوت وعػبل ،ارىا حتػى تػاريا كتابػة ىػذه السػطورثالقطاع لـ تنتو  آ
 خطػػػاب تمػػػارس وىػػػي بػػػذلؾ. لم ػػػزييف ةيػػػوميال اةيػػػالح فػػػي واقعػػػا   ذلػػػؾ تػػػرجـي أف   دوف باالنتصػػػار
 راـ فػي سػمطةال عمػى تػتيجـو  ,غػزة قطػاع أمػور عمػى الفعميػة المسػيطرة يػاأن   مػف بػالرغـ المعارضة

 ,الحاكمػة السػمطة تيػاجـ معارضػة حركػة كػأي يا السبب في مشاكؿ قطاع غزةمتيمة إياىا بأن   اهلل
 اآلخػريف عمػى الموـ إلقا  وعدـ لمشاكمو، حموؿ عف البحث وعمييا ,القطاع تدير مف ياأن   وتتناسى

 أف   طبػػػاع غالػػػب فػػػي الشػػػارع ال ػػػزي تحديػػػدا  وعميػػػو نػػػتج ان .مبلئكػػػة ليسػػػوا اآلخػػػريف أف   إدراكنػػػا مػػػع
 . لآلخريف وشرىا ألفرادىا فخيرىا ,كتنظيـ نفسيا أسيرة ياأن   في حماس كةحر  إشكالية

, والطػػػرؼ مػػػأزوـ سياسػػػي مشػػػروع ذات منظمػػػة التحريػػػر أف   مووون العووورض أعوووال  نخموووص
 لػـ, حيػث أيضػا  ذاتمشروعمأزوم-خاصػة حركةحماس-سبلـ السياسيحركات اإلخر الذي تمثمو اآل

", رغـ المرونة المقاومة"عمى القائمة واستراتيجيتيا الحكـ، متطمبات بيف المزاوجة في األخيرة تنجح
 والسياسػػػات وثيقػػةالمبادئ فػػي وصػػريحا   امج منظمػػػة التحريػػر الػػذي بػػدا واضػػػحا  مػػف برنػػ واالقتػػراب

 .مفرغة حمقة في يدور الكؿعميو فو  ,(27)حماس المعمف عنيا العاـ الماضي لحركة العامة
 )مسيرة العودة( لشرقية لقطاع غزة: المسيرات الشعبية عمى الحدود ااثاني  

حاضنة العربية ؽ السياسي، وانييار الخيار العسكري، وتبدؿ أولويات الفنسداد األنتيجة ال
ف  و .ألقػػى بظبللػػو عمػػى مجمػػؿ الوضػػع السياسػػي والحيػػاتي لمشػػعب الفمسػػطيني ىو مػػاو واإلسػػبلمية, ا 

-واالنشػػ اؿ الفمسػػطيني -اف ػػالمػػذكور آن-الػػذي طػػاؿ مكونػػات النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطينيالمػػأزؽ 
 ث طاقػات عنػد الجيػؿ الشػابعػىمػا مػف أىػـ أسػباب ب ,الفمسطيني بالصراع الػداخمي بػيف الفصػائؿ

 عمميػات فرديػة بالسػكاكيف خػرج بعضػيا عمػى شػكؿ ,ألشػكاؿ المقاومػة جديػدة عػف تعبيػرات لمبحث
مبػادرات ال رحت, وغيرىػا ط، ومجموعات عمى مواقع التواصػؿ االجتمػاعيعمى الحواجز في الضفة

 .ُتعد وال ُتحصى، ونقاش ال ينتيي
خرجت دعوات شػبابية فػي بػادئ األمػر عبػر مواقػع التواصػؿ قةالمبادرات الخبل   إطاروفي 

االجتمػاعي مػػف داخػػؿ قطػػاع غػػزة تػػدعو لمخػػروج بمسػيرات شػػعبية سػػممية نحػػو الحػػدود الشػػرقية مػػع 
ف مػػا التقفػػت الفصػػائؿ الفمسػػطينية ىػػذه سػػرعاذلػػؾ إحيػػا   ليػػوـ األرض, و  إسػػرائيؿ, والتخيػػيـ ىنػػاؾ؛

سػرائيؿ عمػى وجػو  الفكرة فتبنتيا وأشرفت عمييا, وضمنتيا رسائؿ متعددة المضاميف لمعػالـ أجمػع وا 
التػي ُىجػروا منيػا  الفمسطينييف متمسػكيف بحقيػـ فػي العػودة إلػى المػدف والقػر  ف  أفحواىا  ؛التحديد

 ، (الييئةالوطنيةلمسػػػيرةالعودة) كمتوُشػػػة العودة"وقػػػد أطمقػػػوا عمييػػػا اسػػػـ "مسػػػير  ـ،1948فػػػي العػػػاـ 
ة ترامب )صػفقة العصػر(، ومف جممة الرسائؿ الميمة الي تكتسبيا في كونيا تتزامف مع طرح خط

الحمػوؿ المقترحػة لمقضػية الفمسػطينية، كمػا  ةطب القػدس وقضػية البلجئػيف مػف أجنػدالتي قامت بش
                                                           

. ٔض وحٍمخ دّبط اٌغٍبعٍخ اٌجذٌذح: اٌّىتت اإلػالًِ ٌذشوخ اٌّمبوِخ اإلعالٍِخ دّبط - 27

uploads/documents/599abf9aafa1b76837c1242eb229e87b.pdfhttps://hamas.ps/ar/ 

https://hamas.ps/ar/uploads/documents/599abf9aafa1b76837c1242eb229e87b.pdf
https://hamas.ps/ar/uploads/documents/599abf9aafa1b76837c1242eb229e87b.pdf
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ومػػا يػػدور مػػف انقسػػاـ بيػػنيـ يػػؤثر عمػػى القضػػية يػػا تػػأتي فػػي ظػػرؼ حسػػاس لمفمسػػطينييف أنفسػػيـ أن  
 بمجمميا.

 فػي الميجػريف حقػوؽ عػف الػدفاع جمعية دأبتىذه المسيرات الشعبية قد  أف   جدير بالذكر
مػػػف  ا  بػػػد  سػػػنويا   إقامتيػػػا عمػػػى(48الخػػػط األخضػػػر )عػػػرب  والتػػػي تتػػػألؼ مػػػف فمسػػػطينيي إسػػػرائيؿ

 وطػردوا سػكانيا منيػا جػرىُ  التػي البمػدات وأ القػر  إحد  نحو ـ،1998الثبلثيف مف أبريؿ/نيساف 
 يػوـ الكػـ استقؿ يوـ" شعار تحت تنظـ التي المسيرة ىذه وتحولت بعدىا، وما النكبة سنوات خبلؿ
عبلمػػػػي سياسػػػػي بػػػػزخـ يحظػػػػى سػػػػنوي تقميػػػػد إلػػػػى ،"نكبتنػػػػا  الجمعيػػػػات بعػػػػض وتشػػػػارؾ .متزايػػػػد وا 

 طػػبلعإ أجػػؿ مػػف تعمػػؿ التػػي" زوخػػروت" بينيامنظمػػة ومػػف المسػػيرات، ىػػذه فػػي -اأحيان ػػ-الييوديػػة
 .(28)الفمسطينية التاريخية الرواية الييودعمى
ػػإضػػافة ل   التػػي ُدعػػي إلييػػا فػػي قطػػاع غػػزة ز مسػػيرة العػػودةأمػػا مػػا مي ػػ يو مػػا ا حممتػػو مػػف مضػػامينم 

تشػيد  ، عمػى أف   تقتصر عمى اعتصاـ ليوـ واحد، بؿ يكوف مفتوحػا  القائموف عمى الفعالية أال  أرادى
سمسػػػػمة أنشػػػػطة ثقافيػػػػة وجماىيريػػػػة "تبػػػػرز اليويػػػػة الفمسػػػػطينية وتؤكػػػػد تمسػػػػؾ المعتصػػػػميف  الخيػػػػاـ

لػذي وافػؽ ذكػر  "النكبػة" ـ ا2018مايو/أيػار  15ذروتيا في قد بم ت تمؾ المسيرات بمطالبيـ". و 
 .الفمسطينية

 : موقف فرائل العمل الوطني واإلسالمي من مسيرة العودةاثالث  
بػػػدتيا فصػػػائؿ العمػػػؿ الػػػوطني واإلسػػػبلمي حػػػوؿ ؼ والتوافػػػؽ التػػػي أمػػػف حالػػػة االلتفػػػاعمػػػى الػػػرغـ 

حالػة التبػايف فػي المواقػؼ سػرعاف  المسيرات الشعبية عمى حدود قطاع غزة )مسػيرة العػودة( إال أف  
فػي النظػاـ السياسػي  ة االنقساـ السياسي السائدة أصبل  عف حال لتعكس صورةما عاد إلى الواجية 

 الفمسطيني.
 (فتح)ريرالوطنيالفمسطينيالتحموقف حركة -1

صػػرارا طمػػوح تجس ػػد المسػػيرة ىػػذه ف  تعتبػػر حركػػة فػػتح أ  الػػديار إلػػى العػػودة عمػػى لفمسػػطيني وا 
وفػػػي ىػػػذا  .العػػػودة فػػػي لمتصػػػرؼ القابػػػؿ غيػػػر ألزلػػػيا بحقيػػػا والتمسػػػؾ منيػػػا، جػػػرىُ  التػػػي واألرض
ة ىػػي جيػػد وطنػػي مسػػيرة العػػود ، إف  "أحمػػد حمػػس"قػػاؿ عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح  اإلطػػار

 الطػػػابع الشػػػعبي الجمػػػػاىيري ف  أنجػػػازات ىػػػذا المشػػػػيد إىػػػـ أمػػػػف  وأف   ..فمسػػػطيني بطػػػابع شػػػعبي.
و الرايػػات غائبػػة أحزبيػػة والفصػػائمية سػػوا  الشػػعارات الرمػػوز ال ف  أوالجميػػع يشػػيد  , الػػب عمييػػاىوال

: "نحػف عمينػا أضػاؼو .. غائػب فيػومػا مػا يفرقنػا أيجمعنػا  ىذا مػاو  ,والحاضر ىو العمـ الفمسطيني

                                                           
ِغٍشاد اٌؼىدح.. شىق اٌى األسع وتشجج ثبٌذك: ِىلغ لٕبح اٌجضٌشح اإلٌىتشؤً:  - 28

-http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/3/30/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9 
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يبقػػى ىػػذا العمػػؿ  وأف   ,ب المصػػمحة الوطنيػػة م ػػنُ و جػػؿ نجػػاح ىػػذا الجيػػد الػػوطني أؽ مػػف نتسػػاب ف  أ
 ."(29)ليذه الفعاليات التأييدوسع درجة مف ألنضمف  ا  شعبي ا  يمسم عمبل  
 سالمية )حماس(موقف حركة المقاومة اإل -2
مسػػيرة  حمػػاس مػفعػػف موقػؼ  ،"ةىنيػ إسػػماعيؿ"حمػاس، لحركػػة السياسػي المكتػػب رئػيس رعب ػ

 بحػػؽ الفمسػػطينييف تشػبث عمػػى دليػؿ العػػودة مسػيرة فعاليػػات ف  أ عتبػػرالعػودة أكثػػر مػف مػػرة, حيػث ا
 القػػػػدس عػػػػف يتنػػػػازؿ لػػػػف الفمسػػػػطيني الشػػػػعب وأف   ,القضيةالفمسػػػػطينية لتصػػػػفية ورفضػػػػيـ ,العػػػػودة
 إف   ،مػارس/أذار 30 جمعػةال يػوـ ألقاىػا كممػة وأضػاؼ خػبلؿ .ب يرىػا وال قػرف بصػفقة ال المحتمة،
 تنػازؿ ال وأن ػ معيػا يقػؼ ف  م   ولكؿ ولصفقتو ترامب، دونالد األميركي، لمرئيس برىنت العودة مسيرة
 .(30)بالعودة إال حؿ وال ,فمسطيف عف بديؿ وال ,القدس عف

ضػػػمف )كسػػػر الحصػػػار المفػػػروض مػػػف قبػػػؿ إسػػػرائيؿ عمػػػى قطػػػاع غزة(وضػػػعت حمػػػاس  يػػػذكر أف  
 .صبح )مسيرة العودة وكسر الحصار(يضاؼ السميالت عمى أف  , تيجيةلممسيرةاألىداؼ االسترا

 موقف حركة الجهاد اإلسالمي -3
 مسػػػيرة أف   "محمدالينػػػدي" الجياداإلسػػػبلمي لحركػػػة السياسػػػي المكتػػػب عضػػػو جػػػا  عمػػػى لسػػػاف

 عمػى رقػاد شػعبنا أف   "إسػرائيؿ" ولػػ لمعػالـ تثبػت الفمسػطيني، الشػعب بيػا يتحمػى التي والروح العودة
ػػأُ  التػػي القضػػايا "أف   ذكػػر كمػػا. "بالقضػػية تعصػػؼ التػػي المػػؤامرة مواجيػػة  ىػػي أوسػػمو فػػي بحثيػػا ؿ  ج 
 أف   اليمكػف ثوابػت وىػي، والقػدس العودة حؽ رأسيا وعمى لمفمسطينييف والرئيسية األساسية القضايا
 ف  أ ديفيػػد امػػبك فػػي سػػاوموه عنػػدما "ياسػػرعرفات" الشػػييد الػػرئيس ف  أ اموضػػح   أحػػد، أي افييػػ يفػػرط
 ىػػػذا قابػػػؿ حيػػػاتيـ سػػػيدفع وأن ػػػ يعمػػػـ وكػػػاف ,رفػػػض لئلسػػػرائيمييف وتحتيػػػا لمفمسػػػطينييف القػػػدس فػػػوؽ

 وحػػؽ والقػػدس لمفمسػػطينييف، حػػؽ نيرىػػا إلػػى بحرىػػا مػػف فمسػػطيف" ف  إ الينػػدي: وأضػػاؼ. الموقػػؼ
 محتمػػػةال المػػػدف مػػػف ىػػػوالخروج النكبػػػة وأسػػػاس عمييػػػا، المسػػػاومة يمكػػػف ال مقدسػػػة حقػػػوؽ العػػػودة
 .(31)والصراع القضية جوىر ىذاـ 1967 بأراضي لمصراع عبلقة وال ـ،1948
 (32)فمسطينيموقف اليسار ال -4

 السػػبت يػػوـ صػحفي، صػػدر تصػػريح عبػػر الشػػعبية لتحريػػر فمسػطيف الجبيػة حيػث جػػا  موقػػؼ
 شػػػعبنا حيويػػػة عمػػػى يػػػدؿ تػػػاريخي   حػػػدث   العػػػودة مسػػػيرة حػػػدث أف   خبللػػػو أكػػػدت مػػػارس/أذار، 31

وكػذلؾ جػا   .الفمسػطيني الػوطني النضػاؿ مراحػؿ مػف مرحمػة كػؿ في لنيوضا عمى العالية وقدرتو
 تحقػػؽ حتػػى تتوقػػؼ لػػف العػػودة مسػػيرة أف   حيػػث أكػػدت ؛لتحريرفمسػػطيف الديمقراطيػػة الجبيػػةموقػػؼ 

                                                           
ِغٍشح اٌؼىدح جهذ وؽًٕ فٍغطًٍٕ ثطبثغ شؼجً:  : ػؼى اٌٍجٕخ اٌّشوضٌخ ٌذشوخ فتخ,دٍظأدّذ  - 29

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=945675 
aspx?id=944405https://maannews.net/Content.اعّبػًٍ هٍٕخ, سئٍظ اٌّىتت اٌغٍبعً ٌذّبط: ال تٕبصي وال ثذًٌ ػٓ فٍغطٍٓ :  - 30

 
http://www.almanar.com.lb/3573326ِذّذ اٌهٕذي: ػؼى اٌّىتت اٌغٍبعً ٌذشوخ اٌجهبد اإلعالًِ: - 31

 ّمشاؽٍخ, ودضة اٌشؼت.ٌّضٌذ ِٓ اٌتفبطًٍ ساجغ اٌّىالغ اإلٌىتشؤٍخ ٌىً ِٓ: اٌججهخ اٌشؼجٍخ ٌتذشٌش فٍغطٍٓ, واٌججهخ اٌذٌ - 32

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=945675
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=945675
https://maannews.net/Content.aspx?id=944405
http://www.almanar.com.lb/3573326


13 
 

مف خبلؿ بياف صحفي صدر فػي  حزب الشعب الفمسطينيجا  موقؼ ذاتو  وفي اإلطار أىدافيا،
 الوطنيػػػة بحقوقػػػو تمسػػػكو عمىدأك ػػػ تمف خػػػبلؿ ىػػػذه المسػػػيراشػػػعبنا أف  : جػػػا  فيػػػومػػػارس/أذار  30

 بتقريػػر حقػػوو  قضػػيتو، تصػػفية تسػػتيدؼ التػػي اإلسػػرائيمية – األمريكيػػة والمػػؤامرة بلحػػتبلؿل وورفضػػ
 .الفمسطينييف البلجئيف لجميع العودة وحؽ القدس وعاصمتيا المستقمة دولتو وبنا  المصير
 
 ة:ووووووووالرووووالخ

سػػػػيرات الشػػػػعبية بعػػػػد االسػػػػتعراض السػػػػابؽ لمواقػػػػؼ القػػػػو  الوطنيػػػػة واإلسػػػػبلمية مػػػػف الم
مكونػات النظػاـ السياسػي الفمسػطيني عمػى  ىناؾ حالػة إدراؾ عػاـ لػد  )مسيرات العودة( نمحظ أف  

ف فػي مػوازيف القػوة مػا أىمية وجدو  ىذا النمط مف أشكاؿ المقاومة خاصة في حالة االختبلؿ البي  
بػدأ يتصػدع مػع مػرور  ث أف  لكف ىذا اإلجمػاع لػـ يمبػ ,)إسرائيؿ والفمسطينييف( طرفي الصراعبيف 
العالية  البشرية , والتكمفةىذه المسيراتلمطريقة التي تدار بيا  منتقدةسمع أصوات ت تُ وبدأ ،الوقت

وفػػػؽ  االنتقػػاداتجػػدواىا, ويمكػػػف تصػػنيؼ ىػػذه  , والػػػبعض طػػاؿ بالنقػػدالتػػي يتكبػػدىا الفمسػػطينيوف
 مف زاوية سياسية.:والثانية,تحدثت مف زاوية التكمفة البشرية الباىظة:األولى يتيف؛رؤ 
يعتقػػد أصػػحابيا بضػػرورة وضػػع األمػػور فػػي : تنػػاوؿ التكمفػػة البشػػرية الباىظػػةتاالنتقػػادات التػػي :أول  

و تػـ االتفػاؽ مػا بأن ػ ,يأخػذوف عمػى منظمػي المسػيرة وخاصػة حركػة حمػاسو الربح والخسارة,  ميزاف
الحػػػدودي  الشػػػريطو كػػػوف ىنػػػاؾ مسػػػافة فاصػػػمة مػػػا بػػػيف المتظػػػاىريف تبػػػيف الكػػػؿ الػػػوطني عمػػػى أن  

ة بمنػػع المتظػػاىريف مػػف الوصػػوؿ الجيػػة المخولػػ متػػر( يمنػػع عمػػى المتظػػاىريف اجتيازىػػا, وأف  700)
 ىنػاؾكونيا المسيطر الفعمي عمى القطاع, والقػوة الشػرطية العاممػة  ,الحدود ىي حركة حماس إلى
ف الشباف ما بػيف شػييد العديد م ارتقا وقد أد  ىذا األمر إلى  ،تمر بإمرتيا, وىو ما لـ يحصؿؤ تُ 

فػػي أمػاكف حساسػػة  بالرصػػاص الحػي تعرضػػوا إلصػابات الؼوىػػـ بػاآل ومعظػػـ المصػابيف ,وجػريح
تقارير وزارة  مف ذكر أف   د  إحداث إعاقات ألصحابيا, وىنا ال بُ مف الجسد تعمد الجيش االسرائيمي 

غيػػػر و وع خػػػاص الرصػػػاص المسػػػتخرج مػػػف أجسػػػاد الضػػػحايا مػػػف نػػػ الصػػػحة الفمسػػػطينية تفيػػػد بػػػأف  
ف   مػػألوؼ.  السػػممي المشػػاركيف عمػػى سػػرائيمياإل االحػػتبلؿ قػػوات العتػػدا  التفصػػيمية اإلحصػػائية وا 

 ,اشييد   (135) الشيدا  ماليإج :بمغم 7/7/2018وحتى  ـ30/3/2018 منذ العودة مسيرة ينفي
 فػػػي اميػػػداني   عبلجيػػػـ تػػػـ (7270) مػػػنيـ بال ػػػاز واختنػػػاؽ ,مختمفػػػة بجػػػراح (15501)صػػػاباتواإل

 اؿ سػػف دوف طفػػؿ( 17) الشػػيدا  مػػف .(المستشػػفيات فػػي جيػػـعبل تػػـ (8221)و ,الطبيػػة النقػػاط
 .(33)سيدة( 1158)و طفاؿأ (2525) صاباتاإل مفو , ناثإ (2, )اعام  18

                                                           
ساجغ ِىلغ وصاسح اٌظذخ اٌفٍغطٍٍٕخ لطبع غضح:   - 33

portal/category/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9http://www.moh.gov.ps/

%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/ 

http://www.moh.gov.ps/portal/category/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/
http://www.moh.gov.ps/portal/category/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9/
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 أصػػػحاب ىػػػذا المنطػػػؽ, وواقعيػػػة الضػػػحايا تظيػػػر وجاىػػػة أمػػػاـ ىػػػذه األعػػػداد المخيفػػػة مػػػف
 الداعيػػة إلػػى ضػػرورة الحفػػاظ عمػػى ىػػؤال  الشػػباب المتحمسػػيف, ومػػنعيـ مػػف االقتػػراب مػػف السػػياج

ا وقػوات االحػتبلؿ المتفػؽ عمييػا سػمف  والحفػاظ عمػى المسػافة الفاصػمة مػا بػيف المتظػاىريف  ,الفاصؿ
نيػػـ ثروتنػػا الوحيػػدة, ومػػف خػػبلؿ شػػكؿ وطبيعػػة اإلصػػابات تترسػػا لممتػػابع ـ(, عمػػى اعتبػػار أ700)

ذا اسػػتمر قػػوات االحػػتبلؿ تتعمػػد اإل قناعػة بػػأف   ؿ الحػػاصػػابة بحيػث تحػػدث إعاقػػة لػػد  الضػػحايا, وا 
 المعاقيف. الشباب مجتمع مفعمى ىذا المنواؿ سنصبح أماـ 

وفي ذات السياؽ قاؿ الكاتب "شفيؽ التمػولي" عضػو األمانػة العامػة لبلتحػاد العػاـ لمكتػاب 
لمحصار والفقر وقمؽ  لـ تعد حالة قطاع غزة عنوانا  , خبلؿ مقابمة مع الباحث,واألدبا  الفمسطينييف

لمتػػأثير فػػي مسػػتو  إرادة النػػاس  خطػػر وصػػوال  ألػػؾ إلػػى مػػا ىػػو مي فحسػػب، بػػؿ تعػػدت ذالنػػاس اليػػو 
التػػي تشػػكؿ العصػػب األساسػػي لممجتمػػع، ىنػػاؾ مشػػيد  الشػػباب وحػػالتيـ المعنويػػة، وبخاصػػة فئػػة

.. فاإلحبػاط واليػأس وفقػداف  وىػو عميػ عمػى مػابقػي الحػاؿ  واقع ينذر بمصائب كارثيػة إف  ,و مرعب
وعػدـ اإلحسػػاس  ,والسػعي المتزايػػد نحػو اليجػػرة,البطالةو  ,األمػؿ وانسػداد األفػػؽ فػي شػػتى المجػاالت

 .ومحاصرة الحريات تشكؿ جميعيا تفاصيؿ ىذا المشيد المؤلـ ,باألماف
وىذا حديث خطير دفع الباحػث إلجػرا  اسػتطبلع عشػوائي لػبعض حػاالت الشػيدا  الػذيف 

دقيػؽ إلػى حػد كبيػر, التوصػيؼ أعػبله لمكاتػب "التمػولي"  سقطوا خبلؿ فعاليػات المسػيرة, فوجػدنا أف  
حيػث معظػػـ شػيدا  مسػػيرة العػودة, والكثيػػر مػف المصػػابيف ينتمػوف إلػػى أسػر ُمعدمػػة ويكسػو الع ػػوز 

 والحاجة كؿ تفاصيؿ حياتيا اليومية, ويعانوف مف حالة إىماؿ رسمي ومجتمعي تاـ.
ة يعػػانوف مػػف حالػػ ياجػػات الخاصػػة )مقعػػديف( كػػانوا أيضػػا  باإلضػػافة لسػػقوط شػػيدا  مػػف ذوي االحت

بالكػػػاد يجػػػدوف قػػػوتيـ  ا  بعضػػػيـ كػػػاف يعيػػػؿ ُأسػػػر  إىمػػػاؿ تػػػاـ لحػػػالتيـ الخاصػػػة, باإلضػػػافة إلػػػى أف  
 اليومي. 

السػػػػمطة  فقػػػػد جػػػػا ت بشػػػػكؿ خػػػػاص مػػػػف طػػػػرؼ :سياسػػػػية ااالنتقػػػػادات التػػػػي تحمػػػػؿ أبعػػػػاد  :اثاني وووو
لى حد ما مف طرؼ الجبية الشػعبية لتحريػر فمسػطيف ,حركة فتحالفمسطينية,و  تػر  حركػة , حيػث وا 

حركػػة حمػػاس تحػػاوؿ تجييػػر ىػػذه المسػػيرات الشػػعبية التػػي يشػػترؾ الكػػؿ الػػوطني ضػػمف  أف   :تحفػػ
 .فعالياتيا لصالحيا الحزبي

فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة تعطػػػي األولويػػػة فػػػي خطابيػػػا إلػػػى المجتمػػػع الػػػدولي, فػػػي  حماسحركػػػة يػػػذكر أف  
 وكػػذلؾ فػػيلمحركة ةوثيقةالمبادئوالسياسػػاتالعامبشػػكؿ واضػػح فػػي محاولػػة منيػػا السػػتمالتو, وب ػػدا ىذا

نيسػػػاف/أبريؿ 13يػػػـو الجمعػػػة  "إسػػػماعيؿ ىنيػػػة"خطػػػاب رئػػػيس المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة حمػػػاس 
 ,مػػػػارثف لػػػػوثرصػػػػور كػػػػؿ مف:فػػػػي خمفيػػػػة المنصةو ةعنػػػػدما رفػػػػع السػػػػتار عػػػػف لوحػػػػة كبير  ـ،2018
 بعػػض أعضػػا اعتبره وىػػو مػػا وغانػػدي، ومكتػػوب عمييػػا )مسػػيرة العػػودة وفػػؾ الحصػػار( ,ومنػػديبل
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 و ال يحػػؽ ألي جيػػة سياسػػية أف  وأن ػػ ,فػػي غيػػر موضػػعو ا  حضػػيرية لمسػػيرة العػػودة اسػػتثمار المجنػػة الت
ف    كانت ىذه المكاسب مشروعة.  توظؼ قضية  مقدسة  مثؿ العودة لنيؿ مكاسب جزئية حتى وا 

تعػاني لكنيػا  "عف منظمػة التحريػر الفمسػطينية ديبل  بطرح نفسيا "ت بذلؾ ياير  البعض أن  و  
فقػػػد كانػػػت وعميػػػو  العػػػالـ سػػػوا  العربػػػي أو الػػػدولي؛ فػػػي العديػػػدمف دوؿاالعتػػػراؼ  مػػػف النبػػػذ وعػػػدـ

حاجػػة ماسػػة إلػػى حػػراؾ نشػػط، يعيػػدىا إلػػى مربػػع صػػناعة الحػػدث الفمسػػطيني، والحيػػز اإلعبلمػػي، ب
. نتائجيا سػتكوف كارثيػة بأف   ا  ، تعرؼ جيدتقوـ بتوريط نفسيا في حرب جديدة ال نفسو وفي الوقت
وجػػػد يو ال عمػػػى أن ػػػ ا  السياسػػػية اإلسػػػرائيمية تحػػػرص مػػػؤخر  المسػػػتويات أف   الحركػػػةإدراؾ  إلػػػى جانػػػب

 تحققيا في مواجية مع حماس. يمكف أف   استراتيجيةإلسرائيؿ أىداؼ 
حػػػذرت حركػػػة فػػػتح، مػػػف إصػػػرار حمػػػاس عمػػػى تجييػػػر مػػػا يحػػػدث عمػػػى وفػػػي ىػػػذا اإلطػػػار 

عػاطؼ أبػو "تحػدث باسػـ الحركػة الحدود مف مقاومػة سػممية لمصػالحيا الحزبيػة الخالصػة.وقاؿ الم
متسمحة بإرادتيػا  عمى الحدود الشرقية الجماىير العظيمة التي تنتفض في وجو المحتؿ إف   :"سيؼ

وال يجػػوز السػػطو عمػػى إرادتيػػا وتصػػويرىا وكأنيػػا تػػأتمر بػػأي شػػي   ,لػػـ تخػػرج بتعميمػػات مػػف أحػػدو 
لمػا يحػدث فيػذا ينػتقص  وأضاؼ: " أما الش ؼ والركض ورا  البحث عػف ثمػف. آخر غير الوطف

ليذه المقاومة الشعبية ىدؼ واحد ووحيد يتمثؿ في تصويب  أف  ..و مف قيمة الجماىير ومف إرادتيا.
نحف في فتح الذيف كاف لنا شػرؼ ...و البحث عف مكافآت سياسية البوصمة نحو حؽ العودة وليس

يس أبػػو مػػازف الػػذي حػػدد إطػػبلؽ المقاومػػة الشػػعبية حػػيف تػػـ اتيامنػػا وقتيػػا بأبشػػع الكممػػات، والػػرئ
يت نػػوف اليػػوـ بالمقاومػػة  ُوجػػو بانتقػػادات ممػػف ا  ة كػػأداة نضػػالية منػػذ انتخابػػو رئيسػػالمقاومػػة الشػػعبي

 .(34) يؤمف الجميع بما نقوؿ بو رغـ ذلؾ نحف سعدا  أف  , الشعبية
ة مػػف اسػػتثمار حركػػة حمػػاس لمسػػيرة العػػود مخاوفيػػا عػػف السػػمطةرت عب ػػذاتي السػػياؽوفػػي 
يا قادرة عمى توجيو وأن   ,لى العالـ بوجود حماسإشارة إرساؿ ا  ، و استحقاقات المصالحةلمتيرب مف 

فػي قطػاع غػزة  ات الشػعبيةمسػير السػتخداـ مف حماسبل سعيا   وىو ما اعتبرتودفة الشارع الفمسطينيين
لمجنػػػة عضػػػو ا ر عنػػػو بشػػػكؿ صػػػريحوىػػػذا مػػػا عب ػػػ، , ولفػػػتح جسػػػور حػػػوار مػػػع واشػػػنطفبلنفصػػػاؿل

 .(35)أحمد مجدالني ظمة التحريرالتنفيذية لمن
عضػو ح حيػث صػر   ,فػتح حركػة عف انتقادات اعيد  بليس  وجا ت انتقادات الجبية الشعبية

ُتسم ى صػفقة  ، أف  الجبية ترفض ما"رباح مين ا"المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف 
حػف فػي الجبيػة الشػعبية، مسػيرات العػودة مشػروع وطنػي كفػاحي ممتػاز، نو ، القرف جممة  وتفصػيبل  

                                                           
 voice.net/post/96138-p://www.fatehhttػبؽف أثى عٍف: فتخ تذزس ِٓ تجٍٍش ِب ٌذذث ػٍى دذود غضح ٌّظبٌخ دضثٍخ:  - 34
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رنػا والعودة ال تعني أننا سنعو  ...ُكن ا مف األطراؼ التي أسست ليا مف البداية د ألراضػينا التػي ُىج 
 وتقرير المصير. ,، بؿ تعني التمسؾ بالثوابت: حؽ  العودة، والدولةا  منيا غد

 ، لكػف  ىػذهاألمػر فػي بػادئ كانػت المشػاركة الجماىيريػة فػي مسػيرات العػودة واسػعةا: وأضاؼ مين  
رئيسػػية مثػػؿ حركػػة حمػػاس ُتحػػاوؿ جعػػؿ  ا  ىنػػاؾ أطرافػػ ألف   ؛المشػػاركة تراجعػػت، واألىػػداؼ كػػذلؾ

بعػض مسػػؤولي و ، بمعنػى فػؾ  الحصػػار عػف حمػاس، فقػط فػػؾ الحصػار ىػو ىػدؼ مسػيرات العػودة
ونحػف فػي الجبيػة . ..حركة حماس ُيحاولوف إسقاط التمسؾ بالثوابت لصالح مشػروع فػؾ  الحصػار

 ا  وال نػػنجح أحيانػػ ا  لمنعػو وتصػػويبو، نػػنجح أحيانػ ا  جػػد ا  كبير ا  ىػذا األمػػر، ونبػػذؿ مجيػود الشػعبية ضػػد  
 .(36)أخر 

 التروورات عون السوتال يبقوى أمام حالة التباين في مواقوف الفروائل الفمسوطينية سوابقة الوذكر,
 :احتمالت أربع فمك في تدور المستقبمية السناريوهات بأن نعتقد لممسيرة؟ المتوقعة والنهايات
 فػػي ومسػػتبعد خيػػالي احتمػػاؿ وىػػذا ,(العػػودة) المعمػػف ليػػدفيا المسػػيرة تحقيػػؽ وىػػو :األول الترووور
 الصػػػراع جػػػوىر تشػػػكؿ التػػػي القضػػػايا مػػػف ىػػي القضػػػية ىػػػذه: منيػػػاكثيػػػرة،  أسػػػباب الحاليػػػؿ الوقػػت
 بػؿ, الحػؽ ىػذا النتػزاع مقػا  مط مواتيػة غيػر والدوليػة, واإلقميميػة, الداخمية والبيئة, اإلسرائيمي العربي
  لصػػػالح بالكامػػػؿ منحػػػازة المتحػػػدة الواليػػػات خاصػػػة, الدوليػػػة واقػػػؼالم فػػػي ال الػػػب أف   القػػػوؿ انػػػيمكن

 فػي طػرؼ ترامػب إدارة ظػؿ فػي األمريكيػة المتحػدة الواليات أصبحت فقد ذلؾ مف وأكثر , إسرائيؿ
 .القدس مدينة إلى األمريكية السفارة نقؿ بكورتيا كانت رعنا  قرارات نتيجة الصراع

 قاومػػةالم– الػػوطني لمكػػؿ جامعػػة وطنيػػة اسػػتراتيجية مػػف كجػػز  المسػػيرات اسػػتمرار :الترووورالثاني
 أكثػر وىػذا والػداخؿ،, والقػدس, ال ربية والضفة, الشتات فمسطينيي لتشمؿ زخميا، وزيادة -الشعبية

 تفقدىا إسرائيؿ عمىاغطة ض ودولية إقميمية سياسية حالة يخمؽ ف  أ يمكف وألن   ؛إسرائيؿ تخشاه ما
 بشػػكؿ تبطر مػػ تحقيقػػو ولكػػف, تحتمػػؿ ممػػا أكبػػر لممسػػيرة سياسػػي ثمػػف دفػػع عمػػى وتجبرىػػا السػػيطرة،
 الحػػػػؿ فػػػػؽأ انسػػػػداد بعػػػػد خاصػػػػة, وطنػػػػي إنقػػػػاذ برنػػػػامج عمػػػػى تفػػػػاؽواال, الوطنيػػػػة بالوحػػػػدة أساسػػػػي
 .العسكري الخيار وسقوط, السياسي
 طػرؼ مػف قصػد عػف أو مقصػود غيػر تقػدير سػو  يػؤدي فقػد, المواجيةالعسػكرية :الثالوث الترور
 قطػػاع فػػي ؿلمفصػػائ الحيويػػة المواقػػع بعػػض اسػػتيداؼ أو, قياديػػة شخصػػية اغتيػػاؿ: مثػػؿ إسػػرائيؿ

 القطػاع فػي واسػعة عسػكرية بعمميػة تنتيػي قد التي الفعؿ ردود مف سمسمة هإثر  عمى ينتج ...( غزة
 مػف تحتمػؿ ممػا أكبر المسيرة الفمسطينية الفصائؿ ممتح   حاؿ في, كبيرة تواحتماال السيناريو وىذا

 عسػػكرية بعمميػػة األمػػر ىػػذا إنيػػا  عمػػى إسػػرائيؿ سػػتعمؿ عنػػدىا, تحقيقيػػا عمػػى توأصػػر  , األىػػداؼ
ف   -حمػػاس حكػػـ سػػقاطإ -غػػزة فػػي ممشػػيدل شػػامبل   ا  ت ييػػر  ىػػدفيا يكػػوف لػػف -األىػػداؼ محػػددة  مػػا وا 
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 صػعبا   لػيس السػيناريو وىػذا, وىنػاؾ ىنػا التسػييبلت بعػض مقابػؿ المسػيرة ىػذه إنيػا ب حمػاس إلزاـ
 .العالية تكمفتو رغـ إسرائيؿ عمى

 عػػف الحصػػار بتخفيػػؼ تتعمػػؽ جزئيػػة تسػػييبلت بتقػػديـ ـالنػػاع االحتػػوا  :واألخيوور الرابووع الترووور
 مصػػر حضػػورا   واألكثػػر الوسػػطا  بعػػض خػػبلؿ مػػف , وتقػػديـ بعػػض المعونػػات اإلنسػػانيةغػػزة قطػػاع
مػا قطػر أو الحاؿ بطبيعة  ,"ميبلدينػوؼ نيكػوالي" وسػطاأل بالشػرؽ لمسػبلـ المتحػدة األمػـ ثمبعػو  وا 
نيػا وضػعت ىػدؼ كسػر الحصػار  حمػاس لحركػة واألقرب لمواقع، األقرب السيناريو وىذا خاصػة وا 

 الػػتحكـ اليمكػف ا  حربػػ سػيجنبيا ىػذا العػػرض إضػػافة إلػى أف  , ضػمف األىػداؼ االسػػتراتيجية لممسػيرة
 وىػػذا, كبػػرأ وثمنػا   سياسػػيا   واقعػا   حمػػاس عمػػى وتفػرض عكسػػيو، نتائجيػا تكػػوف قػػد بػؿ نتائجيػػا، فػي

 حجػـ ألف   ؛حمػاس حركػة عمػى ا  كبيػر  ا  ومأخػذ انتقػادات محػؿ سػيكوف بػو القبػوؿ حػاؿ فػي السيناريو
 جزئيػا   حػبل   يكافئػو وال ا  جػد كبيػر العػودة مسيرة فعاليات في زاؿ ما سقطو الذي البشرية التضحيات

ىػذه  في أوساط الفمسطينييف إلنيػا  يكوف مقبوال   ما الذي يمكف أف   :يثار السؤاؿ التالي وىنا .كيذا
رفػػع :يتمثػػؿ فػػي مػػا يمكػػف القبػػوؿ بػػو مقابػػؿ حجػػـ التضػػحيات المسػػيرة؟ أعتقػػد ومثمػػي الكثيػػريف بػػأف  

فػػػػي بنػػػا  مينػػػػا  بحػػػػر   ا  ، والتفكيػػػػر جػػػدي، وفػػػػتح المعػػػابرعػػػػف قطػػػاع غػػػػزة بشػػػكؿ كامػػػػؿ الحصػػػار
ره إعػادة بنػا  مطػار غػزة الدوليالػذي دم ػ متقدمػة، وفى مرحمة مثبل   االتحاداألوروبييشرؼ عمييأممي

 .صفقة تبادؿ لؤلسر  مع إسرائيؿ ا  أيض, و االحتبلؿ

 النتائج:
ت عمى وعي تػاريخي، وجميعيا دل   ،الرسائؿ التي خرجت مف ىذه المسيرة كثيرة ومتعددة أف   لوحظ

األساس الػذي  ىو الشعارأي العودة،  ؛القيمة الجوىرية في المسيرة ف  إ، إذ وطنية عالية ومسؤولية
والحصػار، والميػاه، والكيربػا ، وارتقػى فػوؽ أزمػة االنقسػاـ الفمسػطيني  عمت يارفعتو المسيرة وفكرت

 .بشقييا: األيديولوجي، والمناطقي ىذا الحدث في البداية فوؽ كؿ الخطابات
  ,حػػؽ العػػودة ثابػػت فػػي وجػػداف وأدبيػػات الكػػػؿ الفمسػػطيني لػػـ يسػػقط بالتقػػادـ كمػػا ُأريػػد لػػػو

 ويمثؿ واحدة مف قضايا اإلجماع الوطني.
 جديدة متفؽ عمييا، وعمى أدواتيػا يا يمكف أف تبمور استراتيجية فمسطينية ثبتت المسيرة أن  أ

 .لى كؿ المناطؽ الفمسطينيةإالنضالية يتزامف تطبيقيا ويمتد 
  غزة استثنائية بالنسبة لممسيرات السممية األخر ، لػيس  فيما جعؿ مف المسيرات السممية

لمكافحػة التظػاىرات   ر وسػائؿ  طػو  تُ  ـفيي لػيا, ائيؿ معسر إتعامؿ  يةالمسيرة ذاتيا، بؿ كيف
 المميتػةسػرائيمي القػوة ا أطمؽ العناف الستخداـ الجيش اإل, وىو مالشعبية لمنطقة مثؿ غزة

 إلسرائيؿ. ا  كبير  دوليا   بحؽ المتظاىريف, وىذا بدوره أحدث ومازاؿ إحراج
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 يمػػس قػػد كػػوف ىػػذاغػػزة؛  العودة فػػيىنػػاؾ خشػػيو كبيػػرة داخػػؿ إسػػرائيؿ مػػف استمرارمسػػيرة 
نمػػػػوذج نتقػػػػؿ ىػػػػذا األإسػػػػرائيؿ، فيمػػػػا لػػػػو ا داخػػػػؿ العربيػػػػة والمنػػػػاطؽ الضػػػػفةال ربية ىػػػػدو 

 اإليجابي لتمؾ المناطؽ.
   مسػيرات العػودة  يػا عسػكرية، غيػر أف  ن  أالعبلقة مع قطاع غػزة عمػى  قدمت إسرائيؿ مطوال

جػرح إسػرائيمي واحػد يُ  ـ، حيث لوبدا المشيد م ايرا  ,والحراؾ الشعبي السممي قمبت المعادلة
 بػػػارد  ،بينما قتػػػؿ الجنػػػود اإلسػػػرائيمييف عشػػػرات المتظػػػاىريف السػػػممييف بػػػدـفػػػي المسػػػيرات

 الؼ.وأصاب اآل
  فػػػي معركػػػة الػػػوعي ومعركػػػة الصػػػورة ، فالصػػػور التػػػي التقطتيػػػا   ارا  انتصػػػشػػػكمت المسػػػيرة

ف العػػزؿ ، وىػػي صػػورة عشػػرات الفمسػػطينييصػػوريف ونقميػػا لمػػرأي العػػاـ الػػدوليعدسػػات الم
الفمسػػػػطينييف الػػػػذيف تػػػػـ  مػػػػف الػػػػذيف سػػػػقطوا مضػػػػرجيف بػػػػدمائيـ، وصػػػػور عشػػػػرات اآلالؼ

طػػردىـ مػػف أرضػػيـ، وحشػػرىـ فػػي غػػزة عمػػى ىػػامش الحيػػاة وتحػػت الحصػػار، يتظػػاىروف 
سػػرائيم,و والحػػؽ فػػي الحياة ,قػػرب السػػياج الفاصػػؿ مطػػالبيف بحػػؽ العػػودة  مػػف شػػأف أف   تدرؾا 

 .ئيمف أجندة الحؿ النيا اة مصيرية شطبتيجديد قضي تحيي مف تمؾ الصورة أف  
 التوريات:

   الفمسػطينية,  الحركػة الوطنيػة اسػتراتيجية إلعػادة بنػا  تشكؿ ىذه المسػيرات رافعػة يجب أف
 .فعؿ كفاحي مستداـكواعتماد ىذا النمط مف أشكاؿ المقاومة 

 حػػػتبلؿ والمقاومػػػة السػػػممية لبل ,والقػػػدس ,ضػػػرورة تجنيػػػب القضػػػايا الكبػػػر  كقضػػػية العػػػودة
 . والصراع عمى السمطة ,المشاحنات ومناكفات االنقساـ السياسي

  ا  ي تقويػػة موقفيػػا وتدعيمػػو دوليػػأىميػػة مسػػيرات العػػودة  فػػ اسػػتثمارالسػػمطة الوطنيػػة عمػػى ،
، أو تقزيميػا عمػى ومشاريع تصفية القضية الفمسػطينيةفي مواجية تسريبات صفقة القرف، 

وىي الفمسفة , ت وفؽ إطار الثورة الشعبية السمميةالمسيرات جا أحسف تقدير، وخاصة أف  
 .التي ناد  بيا الرئيس أبو مازف منذ انتخابو

 أي فصػيؿ فمسػطيني  بُمكنػةاإلدراؾ بأنو ليس  -خاصة حركة حماس -عمى الكؿ الوطني
ػب عمؿ الػوطني منفػرد اميما عبل شأنو قيادة ال ظػـ القضػية الفمسػطينية, وتعقيػداتيا توج  , فع 

نػا مازلنػا ن  يػة, والت اضػي عػف الصػ ائر, خاصػة وأع الذىاب تجػاه الوحػدة الوطنعمى الجمي
سرائيؿ تتحكـ في كؿ تفاصيؿ حياتنا اليومية.   تحت االحتبلؿ, وا 

  يزيػػد مػػف  وىػػو مػػا يمكػػف أف   ,تصػػدير روايػػة المظموميػػة لمعػػالـ الػػرافض لم ػػة الػػدـضػػرورة
د المقاومػػة الشػػعبية السػػممية، حممػػة التضػػامف الدوليػػة لمشػػعب الفمسػػطيني، فػػي حػػاؿ تصػػاع

 .وحمبلت المقاطعة التي تتعرض ليا إسرائيؿ في العالـ
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