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غزة تنت�رص لدورها التاريخي

بين

� 30آذار/مار�س ،و� 15أيار/مايو� ،سبعة و�أربعون يوم ًا من الن�شاط العارم ،والإبداع المتوا�صل
الذي يفاجىء ال�صديق قبل العدو .لقد بدت الفكرة رومان�سية حين اقترحتها مجموعة من
ال�شباب على طاوالت الحوار مع الف�صائل ،ومنظمات المجتمع المدني ،وبع�ض ال�شخ�صيات الوطنية
واالجتماعية ،لكنها ما لبثت �أن تحققت على نحو �أذهل الجميع ،بما في ذلك َمن انخرطوا في بدايات
يعرفها على �أنها م�صدر للإرهاب ،وال تح�سن �سوى ا�ستخدام
الحوار .فغزة التي �أراد االحتالل �أن ّ
ال�صواريخ والأنفاق ،وخو�ض الحروب ،وتقديم ال�ضحايا بالآالف ،غزة هذه تعيد �صوغ دورها ،وتقدم
نف�سها على نحو مختلف..
كانت الفكرة في البداية �أن ت�ؤدي م�سيرات العودة وك�سر الح�صار �إلى تحقيق �أمرين �أو �أحدهما على
الأقل ،ف� ّإما �أن ت�شكل �ضغط ًا قوي ًا غير م�سبوق على طر َفي االنق�سام لتجاوز عقباته ،و� ّإما �أن ينجح
ع�شرات �أو ربما مئات الآالف في ك�سر الح�صار .لم يكن في وارد المبادرين �أن م�سيرات العودة �ست�ؤدي
�إلى عودة الالجئين �إلى قراهم التي يرونها بالعين المجردة من خلف ال�سياج الحدودي الوهمي الذي
اعتبرته �إ�سرائيل وتعاملت معه على �أنه حدود دولية تف�صلها عن كيان ٍ
معاد بح�سب قرارها في �أيلول/
�سبتمبر .2007
وتركز ال�س�ؤال الرئي�سي �أمام ال�شباب الذين بادروا �إلى طرح الفكرة ،واالت�صال بالف�صائل ،على دور
ال�شباب الفل�سطيني الذي يعاني التهمي�ش والفقر والبطالة من جهة ،وعلى دور قطاع غزة في مواجهة
�صفقة القرن من جهة �أُخرىّ � .أما الف�صائل الغارقة حتى �أذنيها في التفكير في الخيار الم�سلح ،فت�أخرت
في ه�ضم الفكرة ،ثم �س ّلمت بها من واقع غياب الخيارات والبدائل ،بما في ذلك خيار الت�صعيد الم�سلح
مع �إ�سرائيل ،لما ينطوي عليه من تكلفة عالية ،وعدم الثقة ب�إمكانات اال�ستثمار الإيجابي لهذا الخيار.

اخليار املمكن
ك�أن الف�صائل وجدت �ضالتها في خيار االنخراط في م�سيرات العودة الكبرى ،وبدا مفاجئ ًا للكثيرين
�أن تبدي ''حما�س'' موافقة على اال�ستنفار والتح�شيد في منا�سبة يوم الأر�ض .وربما يمكن قراءة هذا
* كاتب ومحلل فلسطيني.
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التطور في �سياق انحياز حركة ''حما�س'' المتدرج نحو الوطنية الفل�سطينية.
حين نعر�ض وقائع الأ�سابيع المن�صرمة وانتفا�ضة ال�شباب منذ � 30آذار/مار�س ،يتعين علينا �أن
ننحني تقديراً واحترام ًا واعتراف ًا بالدور الكبير والمبدع لل�شباب الفل�سطيني .لقد انطلقت الفكرة على
�أ�سا�س وطني ،فت�شكلت الهيئة الوطنية لم�سيرات العودة الكبرى وك�سر الح�صار ،والتي ي�شارك فيها
ال�شباب بقوة الح�ضور والأفكار المبدعة ،وكان �أملهم كبيراً ب�أن يتم تعميم هذه الفكرة �إلى بقية الأرا�ضي
الفل�سطينية المحتلة وال�شتات .وكانت اال�ستجابة النظرية واعدة و�إيجابية� ،إذ جرى ت�شكيل تن�سيقات في
العديد من الدول ،غير �أن المح�صلة لم تتجاوز حالة الت�ضامن المو�سمية المعتاده.
في  14و� 15أيار/مايو ،ذكرى النكبة ،توحد الفل�سطينيون في الميدان ،وبدا ك�أن الكل الفل�سطيني
على الم�ستويين ال�سيا�سي وال�شعبي ،يخو�ض معركة واحدة تتجاوز وتف�ضح الأ�سباب الحقيقية التي
تحول دون �إنهاء االنق�سام ،ولها عالقة بال�صراع على ال�سلطة التي ي�شكو الكل من �ضعفها وه�شا�شتها.
مرة �أُخرى تلتحق القيادات بال�شعب الذي ي�سبقها خطوات ،مثلما حدث في معركة البوابات
الإلكترونية في الم�سجد الأق�صى ،فتعقد اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة ''فتح'' اجتماع ًا مهم ًا
افتتحه الرئي�س محمود عبا�س بكلمة موجزة �أهم ما جاء فيها �أن الوقت حان للبدء بتنفيذ قرارات
المجل�سين المركزي والوطني ،و�أن هذه القرارات لم تعد مطروحة للنقا�ش بما �أنها ملزمة للجهات
َ
التنفيذية.
ينبهر الفل�سطينيون قبل العرب والعالم ،بما يبدعه ال�شباب والف�صائل في قطاع غزة ،الذين تعر�ضوا
لحروب مدمرة كانت تنتهي بوقوف القادة والناطقين الإعالميين فوق ركام الدمار ليعلنوا االنت�صار
تلو االنت�صار.
وتظهر الإبداعات على نحو �أف�ضل من خالل متابعة الن�شاطات اليومية لل�شباب الذين تح ّلوا بجر�أة
عالية ،وا�ستعداد للت�ضحية� ،إذ �أقيمت خيام تحمل �أ�سماء القرى والمدن الفل�سطينية� ،شغلتها عائالت
تذكر بخيام ما بعد النكبة مبا�شرة.
الجئة ا�ستقرت فيها و�أدارت حياتها اليومية ب�أب�سط الو�سائل التي ّ
كما تظهر تلك الإبداعات في الت�شكيالت التي نظمها ال�شباب ونا�شطو الهيئة الوطنية للم�سيرة ،فهذه
لق�ص ال�سياج الفا�صل�...إلخ ،الأمر الذي
فرقة �إطارات الكاوت�شوك ،وتلك فرقة الطائرات الورقية ،و�أُخرى ّ
�أوقع الإ�سرائيليين في الحيرةَ .من يخطر في باله �أن الطائرات الورقية التي يلعب بها الأطفال يمكن �أن
تكون �سالح ًا فاع ًال يربك الجي�ش الإ�سرائيلي ،فال يجد طريقة مالئمة لمواجهته؟

هذا ما جتيده �إ�رسائيل
لم تجد �إ�سرائيل و�سيلة لتج ّنب الآثار البيئية لحرق �آالف �إطارات الكاوت�شوك التي يجتاح دخانها
الكثيف جنوب �إ�سرائيل� ،إ ّال بمنع توريدها �إلى القطاع ،وخ�صو�ص ًا �أن ثمة هدف ًا �آخر من وراء حرقها هو
الت�شوي�ش على القنا�صة ومطلقي القنابل الغازية الم�سيلة للدموع ،الأمر الذي دفع الجي�ش الإ�سرائيلي �إلى
م�سيرة لإلقاء مثل هذه القنابل على الجموع المحت�شدة بالقرب من ال�سياج الحدودي.
اال�ستعانة بطائرات ّ
منذ قرار �شارون �إعادة انت�شار الجي�ش الإ�سرائيلي في قطاع غزة ،وتدمير الم�ستعمرات في �سنة
 ،2005كان ال�س�ؤال الأثير الذي تتداوله النخبة من رجال القانون والحقوق وال�سيا�سيين الإ�سرائيليين هو
كيف لغزة �أن ُتف�شل مخططات �إ�سرائيل التي �أرادت التن�صل من م�س�ؤولياتها القانونية والإن�سانية تجاه
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مليو َني فل�سطيني في قطاع غزة ،وذلك بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؟ فبعد ذلك
بعامين اتخذت �إ�سرائيل قراراً بالتعامل مع قطاع غزة باعتبارة كيان ًا معادي ًا ،ولم تتوقف عن
االن�سحاب َ
فر�ض حقائق على الأر�ض للتخل�ص من م�س�ؤولياتها تجاه القطاع .غير �أن الفل�سطينيين بعد �أحد ع�شر
عام ًا ،يعودون بقوة وبو�سائل �شعبية �سلمية �إلى مالحقة دولة االحتالل ،و�إف�ساد مخططاتها ،و�إرغامها
�أمام ال�ضغط ال�شعبي وما يو ّلده من �ضغط �أممي ،على ال�شعور بالقلق العميق واالرتباك ،والت�صرف عبر
و�سائل �إجرامية تتفق مع طبيعتها كدولة احتالل تمار�س �إرهاب الدولة العن�صرية .وينجح �أهل القطاع
في تنظيم اال�شتباك مع االحتالل بو�سائل غير عنيفة ،فيخو�ضون حرب ًا على �إ�سرائيل من نوع مختلف،
ويراكمون مزيداً من الوقائع التي تدينها بارتكاب مجازر وجرائم حرب من دون �أي مبرر.

الق�ضية �إىل مكانها ال�صحيح
مع الحراك ال�سلمي على حدود قطاع غزة ،ت�صدرت الق�ضية الفل�سطينية اهتمامات المجتمع الدولي،
�إذ ا�ضطر مجل�س الأمن الدولي �إلى االنعقاد �أربع مرات ،واجتمع المجل�س الدولي لحقوق الإن�سان واتخذ
قرارات مهمة .كما ُعقدت القمة العربية با�سم القد�س ،وتوالت اجتماعات الجامعة العربية ،ومنظمة
تبق دولة ذات وزن �إ ّال و�أدانت الإرهاب ال�صهيوني ،وطالب كثير من الم�س�ؤولين
التعاون اال�سالمي ،ولم َ
الأمميين ومنظمات العدالة الدولية ،بت�شكيل لجان تحقيق م�ستقلة .العالم كله يتحرك على وقع �أقدام
ال�شباب الفل�سطيني الجائع والمهم�ش والذي قرر �أن يغير قواعد اللعبة ،و�أن يم�سك �إ�سرائيل من خا�صرتها
ال�ضعيفة من خالل المقاومة ال�شعبية ال�سلمية.
عما �إذا كان الإنجاز الذي تحققه م�سيرات العودة ي�ستحق الثمن الذي
قد يت�ساءل البع�ض عن غير حق ّ
يتكبده الفل�سطينيون ،لكننا �إذا و�ضعنا جانب ًا المناكفات الفل�سطينية الداخلية وح�سابات الدعم بين
�أطراف االنق�سام ،ف�سنجد �أن م�سيرات العودة لي�ست �أم المعارك وال هي �آخرها ،و�إنما هي حلقة مهمة من
حلقات مواجهة �صفقة القرن وتبعاتها التي تهدد ب�إ�سقاط حقوق الفل�سطينيين .لكن َمن يطرح هذا
ال�س�ؤال عليه تقديم البدائل ،ف�إذا كانت المقاومة الم�سلحة قادت �إلى ثالث حروب مدمرة ،ف�ضال عن �آالف
ال�شهداء والجرحى ،ومن دون �أن تحقق �أي �إنجاز ،فهل يحقق الهدوء واال�ستكانة �أي �إنجاز� ،أم �إن ذلك
ي�شجع �إ�سرائيل على الإ�سراع في تحقيق مخططاتها؟
�صحيح �أن �آمال الهيئة الوطنية لم�سيرات العودة الكبرى ،ب�إمكان تحريك جبهات المقاومة ال�شعبية
في �أماكن وجود الفل�سطينيين كلها ،قد �أ�صابها الإحباط ن�سبي ًا ،لأن ردات الفعل في ال�ضفة وال�شتات
والأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  ،1948لم تكن على قدر التوقعات ،ولأن االنق�سام الفل�سطيني و�ضع
ب�صماته بقوة على م�ستوى الحراك ال�شعبي ووتيرته� ،إ ّال �إن الأمل هو �أ ّال يبقى هذا الحراك ال�شعبي ال�سلمي
مح�صوراً في قطاع غزة.

�إف�شال حماوالت اال�ستدراج
لم ت�صدق �إ�سرائيل في البداية �أن الفل�سطينيين يمتلكون العزم على خو�ض هذا الحراك� ،إذ تعودت �أن
تخاطب الفل�سطينيين في غزة بال�صواريخ والطائرات الحربية و�أنواع الدمار كلها ،لكنها فوجئت ب�أن

غزة تنتصر لدورها التاريخي

تقارير

189

حركات المقاومة الإ�سالمية اعتمدت �أ�سلوب المقاومة ال�شعبية ،وبد�أ خطبا�ؤها يتحدثون عن مارتن لوثر
كينج والمهاتما غاندي ونيل�سون مانديال ..ومنذ البداية حاولت �إ�سرائيل جر المقاومة �إلى الرد ع�سكري ًا،
فقام الطيران الإ�سرائيلي عدة مرات بق�صف مواقع للمقاومة ،وهدد قادتها باالغتيال ،لكن الف�صائل
الفل�سطينية التي �أدركت دوافع العدوان الإ�سرائيلي مار�ست �ضبط النف�س ،و�أف�شلت المحاوالت الإ�سرائيلية.
وحين ف�شلت �إ�سرائيل في وقف م�سيرات العودة التي �أ�صبحت ك�أنها نمط حياة بالن�سبة �إلى كثير من
ال�شبان والعائالت الفل�سطينية ،راحت تبحث عبر و�سطاء لوقفها في مقابل تقديم بع�ض الت�سهيالت التي
ال ت�صل �إلى م�ستوى الطلب الفل�سطيني برفع الح�صار .فالفل�سطينيون يعرفون �أن الت�سهيالت التي تتحدث
عنها �إ�سرائيل هي عبارة عن �إجراءات تافهة يمكن لها �أن تعود عنها ب�سهولة و�سرعة ،بعد �أن تحقق هدفها
في وقف م�سيرات العودة ،كما يعرفون �أن �إ�سرائيل لي�ست محل ثقة ،وال هي دولة تحترم التزاماتها.

حماذير
تتقاطع المخاطر التي تهدد الحقوق الوطنية والوجود الفل�سطيني في القد�س ،مع بقية عنا�صر
المخطط الأميركي ال�صهيوني الذي ي�ستهدف م�صادرة بقية الحقوق ،بما في ذلك عزل غزة وف�صلها عن
الم�شروع الوطني الفل�سطيني ،لكن الدماء التي �سالت وت�سيل في غزة يجب �أ ّال يتم تجييرها لحلول خا�صة
على ح�ساب بقية الحقوق.
فقد جرت محاوالت �إ�سرائيلية تحت الطاولة لتبريد جبهة غزة ،و�إطفاء جذوة الغ�ضب ال�شعبي عبر
وعود بت�سهيالت ال ترقى �إلى م�ستوى رفع الح�صار المفرو�ض عليها .لكن بينما تلتزم جميع الأطراف
المعنية بال�صمت ،ف�إن ثمة م�ؤ�شرات �إلى تفاهمات جرت خالل لقاء رئي�س المكتب ال�سيا�سي لحركة
''حما�س'' مع جهاز اال�ستخبارات الم�صرية قبل يوم واحد من االحتفال بافتتاح الواليات المتحدة
ل�سفارتها في القد�س .معلوم �أنه ما كان من الممكن �أن ت�ؤدي �أي تفاهمات �إلى تراجع الح�شود ال�شعبية
خالل  14و� 15أيار/مايو ،لكن �إ�سرائيل ارتكبت في الرابع ع�شر مجزرة ب�شعة راح �ضحيتها نحو 65
عمق ورطتها �أمام المجتمع العربي والإ�سالمي
�شهيداً ،وما يقارب من  4000جريح ،الأمر الذي ّ
والدولي .غير �أن ذلك لم يكن نهاية التفاهماتّ � .أما الم�ؤ�شرات �إلى وجود مثل هذه التفاهمات ،فظهرت
ميداني ًا بعد ذلك� ،إذ قرر الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي فتح معبر رفح طوال �شهر رم�ضان ،بينما �سحبت
�إ�سرائيل جزءاً ملحوظ ًا من القنا�صين والقوات الع�سكرية ،وقيدت �شروط �إطالق النار ،و�أعلن وزير دفاعها
�أفيغدور ليبرمان �إعادة فتح معبر كرم �أبو �سالم الذي دمره الفل�سطينيون .وفي المقابل جرى �ضبط
الح�شود الفل�سطينية على الحدود بعد يوم الخام�س ع�شر ،وتراجعت على نحو ملحوظ الإ�صابات بينهم.
لم تظهر بعد كامل البنود التى جرى التفاهم عليها ،لكن من المحظور على حركة ''حما�س'' �أن تت�صرف
وحدها بالقرار حتى �إن كانت قادرة على اتخاذه وتنفيذه ،بل يترتب عليها �أن ت�ؤكد �صدقيتها بال�شراكة
الوطنية ،فهي لي�ست الوحيدة في الميدان ،وال هي الوحيدة التي قدمت ت�ضحيات .ما جرى هو ا�ستثمار وطني
يليق بغزة كحامية للم�شروع الوطني منذ �أيام النكبة الأولى؛ فغزة على الرغم من معاناتها و�آالمها ،حلقة
�أ�سا�سية من حلقات الفعل الوطني الفل�سطيني ،وكي ال ي�ؤدي اال�ستفراد بها �إلى خدمة المخططات الإ�سرائيلية،
ف�إن هذا يقت�ضي تحريك الم�صالحة الفل�سطينية ،واال�ستعداد لتقديم التنازالت لم�صلحة ا�ستعادة الوحدة ،ما
دامت �أطراف االنق�سام م�ستعدة لإجراء تفاهمات مبا�شرة �أو غير مبا�شرة مع �إ�سرائيل.

