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غزة :حالة ن�ضالية جديدة

م�سيرات

�شعبية حا�شدة على الحدود مع قطاع غزة ،اختير لها ا�سم ''م�سيرات العودة'' وي�شارك
بها الآالف؛ ال�شعب يقول كلمته لأول مرة منذ  12عام ًا حين فر�ضت �أميركا و�إ�سرائيل
الح�صار على القطاع في �سنة  ..2007ك�أنه ربيع عربي جديد تطلقه غزة وحدها هذه المرة.
لكن هذه لي�ست المرة الأولى التي ت�شهد فيها حدود الأرا�ضي الفل�سطينية التي تحتلها �إ�سرائيل مثل
هذه الم�سيرات ،فقد �سبق �أن �شهدت الحدود في لبنان والجوالن في �سنة  2011م�سيرات م�شابهةّ � .أما
مما جرى في لبنان والجوالن ،ف�إن الم�سيرات كانت �أكثر زخم ًا كل يوم
في قطاع غزة ،وربما ا�ستفادة ّ
جمعة ،اعتباراً من � 30آذار/مار�س  ،2018وقد ُن�صبت الخيم قبالة ال�شريط الحدودي ال�ستقبال
الم�شاركين ،وبهدف ت�أمين الم�ستلزمات اللوج�ستية.

العلم الفل�سطيني وحده يف امل�سريات
* صحافية فلسطينية من قطاع غزة.
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بمن فيهم ال�صحافيون والمحللون ال�سيا�سيون ،فالدعوات �إلى
فاج�أت تلك الم�سيرات الجميعَ ،
م�سيرات العودة بدت �ضعيفة على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،لكن المفاج�أة كانت با�ستجابة ع�شرات
الآالف من الرجال والن�ساء وال�شبان وال�شابات والفتية والفتيان ،وذلك كل يوم جمعة ،وب�أعداد �أقل في
بقية �أيام الأ�سبوع ،حتى و�صلت الم�شاركة �إلى ذروتها في ذكرى النكبة ،يوم االثنين الموافق فيه 14
�أيار/مايو ،وهو اليوم الذي اختاره الرئي�س الأميركي دونالد ترامب لنقل �سفارة بلده �إلى القد�س
المحتلة.

ق�ضية الالجئني �أهم الدوافع
المفاج�أة كانت في �أن يطلق قطاع غزة انتفا�ضته هذه �إعالء لق�ضية الالجئين التي يبدو �أن العالم
و�ضعها خلفه ،ورداً على نقل �إدارة ترامب ال�سفارة �إلى القد�س المحتلة .فالقطاع ،وعلى الرغم من �أن
ممن طُ ردوا من �أرا�ضيهم في �سنة  ،1948ف�إن م�شكالته ال تكاد ُتح�صى،
�سكانه ،في معظمهم ،هم الجئون ّ
�أكانت اجتماعية �أم اقت�صادية �أم �سيا�سية ،وهي تتراكم وتزداد �سوءاً ،عالوة على االنق�سام بين ''فتح''
و''حما�س'' الذي ف�صل عملي ًا القطاع عن ال�ضفة الغربية ،وعلى ف�شل م�شاريع �إعادة �إعمار ما دمرته ثالثة
حروب ،ولي�س انتهاء ب�سيا�سات ''حما�س'' الداخلية القمعية ،و�سيا�سة العقاب التي قررها الرئي�س
بحق غزة عبر خف�ض ن�سبة م�ساهمة ال�سلطة في تكلفة تزويد غزة بالكهرباء.
الفل�سطيني محمود عبا�س ّ
يقول �أحد الداعين الأوائل �إلى م�سيرات العودة �أحمد �أبو رتيمة لـ ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''�'' :أعتقد
�أن ال�سبب الرئي�سي لم�شاركة النا�س الكثيفة في الم�سيرات هو ال�شعور العام بوجود مخاطر تحيط
بالق�ضية الفل�سطينية مع �إعالن �أميركا نقل �سفارتها ،واعتبار القد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،وذلك بموازاة
ت�سريب �أخبار عن ت�صفية ق�ضية الالجئين عبر ما ُيعرف ب�صفقة القرن''.
ويتابع �أبو رتيمة الذي لم يلتفت كثيرون في البداية �إلى دعواته �إلى المقاومة ال�سلمية ،والذي �أ�صبح
الآن من �أهم النا�شطين على و�سائل التوا�صل االجتماعي'' :ومن �أ�سباب الم�سيرات الأو�ضاع الإن�سانية
قطاعي االقت�صاد وال�صحة ،وبطالة ع�شرات الآالف
القا�سية في قطاع غزة و�سط معابر مغلقة ،وانهيار
َ
من الطلبة''.
وفي �سياق مت�صل يقول الكاتب ال�سيا�سي �إبراهيم �أبرا�ش'' :تزامنت الم�سيرات في القطاع مع تداخل
ملفات متعددة :ملف العودة واالحتجاج على قرار ترامب بنقل ال�سفارة ،وملف الح�صار على غزة
جراء االنق�سام ،ومن دون وجود ا�ستراتيجيا �أو ر�ؤية وطنية م�شتركة للم�سيرة من
وق�ضايا �أُخرى ظهرت ّ
حيث تنظيمها وا�ستمراريتها و�أهدافها النهائية ،الأمر الذي يثير القلق �إزاء ما �ست�ؤول �إليه هذه الفكرة
العظيمة''.
وي�ضيف �أنه يرى من الأ�سباب الرئي�سية للم�سيرات'' :ف�شل المعالجات المجتز�أة للق�ضية الفل�سطينية،
وخ�صو�ص ًا بعد انك�شاف حقيقة المواقف الدولية ومحدوديتها ،وكذلك ف�شل م�شاريع الت�سوية كلها وما
ارتبط بها من مبادرات وتنازالت فيما يتعلق بق�ضية الالجئين ،وف�شل �أو عجز الطبقة ال�سيا�سية
الفل�سطينية عن تحقيق الأهداف الوطنية ،عالوة على ما يتعر�ض له الالجئون في �سورية ولبنان من
منقطعي ال�صلة بالم�ؤامرة
خطر الإبادة والتهجير الجماعي ،وفي الدول الأُخرى من �إذالل و�إهانات لي�سا
َ
على حق العودة وت�صفية ق�ضية الالجئين''.
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وتابع �أبرا�ش'' :هناك جيل جديد لم يعا�صر النكبة ولي�س لديه ذكريات وطن و�أر�ض وحياة كان
يعي�شها حراً و�سيداً؛ هذا الجيل يتم �سحقه في هموم الحياة اليومية وفي ال�صراعات ال�سيا�سية بحيث بات
همه ت�أمين حياة كريمة حيث يعي�ش''.
ّ
وال يمكن �إنكار �أن هذه الم�سيرات ا�ستطاعت خالل فترة وجيزة �أن تعيد ق�ضية الالجئين �إلى واقع
الحياة ال�سيا�سية للنا�س والقيادات على حد �سواء ،كما �أن غزة عادت �إلى �شا�شات الإعالم الأجنبي
ب�صورة مغايرة عن النموذج النمطي المعتاد لكونها �ضحية �أو معتدية ،ورجعت بذاكرة العالم �إلى
الن�ضال ال�سلمي وال�شعبي في بداياته ،و�إلى ذاكرة �أطفال الحجارة ،بد ًال من ذاكرة ثالثة حروب و�آلة
�إعالمية �إ�سرائيلية حولت غزة �إلى معقل ''�إرهاب'' ،وجمعت بين ''داع�ش'' والمقاومة.

وعي �أهمية املقاومة ال�سلمية

من الإنجازات التي يمكن �أن ت�ضاف �إلى نتائج م�سيرات العودة ،الوعي المت�صاعد لدى َمن �شاركوا
في الم�سيرات ،ب�أهمية الن�ضال ال�سلمي لتحقيق مكا�سب ،وهي م�سيرات ال ي�ستطيع االحتالل الإ�سرائيلي
منعها ،ويقف بالتالي حائراً �أمام كيفية مواجهتها.
يقول ماجد منا�صرة ( 50عام ًا) الذي �شارك في م�سيرة يوم الجمعة � 4أيار/مايو '' :2018النا�س ال
بد من �أن يجربوا الم�سيرات ال�سلمية حتى من دون رمي الحجارة ،كي نعود �إلى فل�سطين ،لذلك �أ�شارك
اليوم مع ال�شباب''.
� ّأما عطاف وادي ( 57عام ًا) التي تقف قرب منا�صرة في منطقة ملكة على تخوم �شرقي مدينة غزة،
فتقول�'' :أ�شارك في الم�سيرات منذ �أن بد�أت في � 30آذار/مار�س وب�شكل يومي' ،لأنو بدنا نعود وبدنا نفتح
الحدود' ك�شعب �أعزل ،لكن �إ�سرائيل تقابل ذلك ب�أ�سلحة محرمة دولي ًا''.

ال�شهيد فادي �أبو �صالح الذي ا�ست�شهد خالل م�سريات العودة ،وكان قد فقد �ساقَيه يف �أثناء احلرب الإ�رسائيلية
على قطاع غزة .2009/2008
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ومن الممكن مالحظة وعي مغاير لدى النا�س بعيداً عن ا�ستخدام ال�سالح و�إطالق ال�صواريخ ،وهو
وعي فر�ضته الحالة ال�شعبية ل�سلمية م�سيرات العودة التي هي حالة ن�ضالية غير م�سبوقة حتى في
االنتفا�ضة الأولى؛ فالعائالت تخرج �إلى الحدود حاملة معها طعامها و�شرابها ك�أنها في رحلة عائلية
�أو كرنفال يحتفي الجميع فيه بالمقاومة بطريقته؛ فهناك َمن ير�سم ويغني �أو ي�صور الفيديوهات
الكوميدية �أو يقابل معارفه ،وهناك َمن يرمي الحجارة �أو ي�شعل �إطارات ''الكاوت�شوك''.
�إنهم يقاومون ب�إرادتهم ،متجاوزين الح�صار الذي دخلت مفاعيله �إلى كل منزل في قطاع غزة،
حولهم
وخ�صو�ص ًا بعد الإجراءات العقابية كقطع رواتب موظفي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،الأمر الذي ّ
جميع ًا �إلى �صوت واحد في م�سيرات العودة.

عفوية النا�س و�أخطاء القيادات
لقد جعلت هذه الم�سيرات كثيراً من ال�صحف وال�شخ�صيات ال�سيا�سية في الغرب يتجر�ؤون على الجهر
بمنا�صرتهم قطاع غزة ،وعلى ن�شر فيديوهات لجنود �إ�سرائيليين يبدون �سعداء با�صطياد الفل�سطينيين
الع ّزل بوا�سطة بنادق قنا�صة.
�إنها المرة الأولى التي تقرر فيها غزة �أن تتعامل مع االحتالل الإ�سرائيلي على �أنه نظام ظالم وفا�سد
�أي�ض ًا ،ولي�س فقط عدواً �أيديولوجيا تحاربه بالنار ،الأمر الذي يجعل خط الحدود بمثابة معركة �سلمية
طويلة الأمد وم�ستمرة؛ �إنه ميدان تحرير عنوانه هذه المرة غزة ،وهو مفتوح حتى �سقوط نظام االحتالل
الإ�سرائيلي.
هذا الت�صاعد الديناميكي كله في م�سيرات العودة ،والتحديات المحيطة بها ،وتداخل الحقوق
المطلبية لأهالي القطاع ،وت�سابق الف�صائل الفل�سطينية وقياداتها على الم�شاركة ،ال يعني �أن هذه
الم�سيرات تخلت عن هدفها الأ�سا�سي ،وهو العودة �إلى الأرا�ضي التي احتلتها �إ�سرائيل منذ �سنة ،1948
بل من �أجل هذا خرج النا�س وهم يعون ذلك جيداً ،حتى لو بدا الأمر حلم ًا بالن�سبة �إليهم يلمحون من
وي�شمون رائحة الأر�ض ،فهذا الحلم يبقى المحرك لكل ما يحدث،
خالله البلد من وراء ال�سياج الحدودي،
ّ
وب�سببه ولأجله �سقط حتى الآن � 112شهيداً ،و�آالف الجرحى.
في يوم الجمعة الموافق فيه � 11أيار/مايو ،عند حدود �شرقي غزة ،التقت ''مجلة الدرا�سات
الفل�سطينية'' متظاهرين �شبان ًا جدداً �أكدوا تم�سكهم بحق العودة ،وتحدثوا عن �إبداعاتهم خالل الم�سيرات.
يقول عبد اللـه الباي�ض ( 28عام ًا) �أنه جاء كي ي�شارك ال�شباب من جيله في المطالبة بحق العودة،
م�ضيف ًا�'' :أنا ال �أزال �شاب ًا ،ومن حقي �أن �أعود لأعي�ش في �أر�ضي الأ�صلية ،وعلى الجميع �أن ي�شارك من
دون خوف على عائلة �أو �أبناء ،فنحن نفعل هذا من �أجل م�ستقبلهم''.
� ّأما ال�شاب �أحمد البحيري ( 19عام ًا) وكان يم�سك خيط طائرة ورقية بيده ،فيقول�'' :أ�ضفت �شبكة �إلى
ج�سم الطائرة الورقية كي �أُ�سقط طائرات االحتالل ال�صغيرة ،وقبل نحو �ساعة وقعت طائرة لكن داخل
الحدود ''.وفع ًال نجح المتظاهرون في �إ�سقاط عدد من طائرات الت�صوير الإ�سرائيلية على مدى �أ�سابيع
الم�سيرات بوا�سطة الطائرات الورقية.
الفتى عالء ال�سر�سك ( 17عاماً) يو�ضح �أنه جاء لي�شارك في الم�سيرات من �أجل حق العودة ،متابعاً:
''قالوا عن الالجئين الفل�سطينيين :الكبار �سيموتون وال�صغار �سين�سون ،وها نحن هنا نجد الكبار وال�صغار''.
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ربما كان الم�شروع الوطني الفل�سطيني في �أزمة ،لكن مثل ه�ؤالء ال�شباب الذي يعون حقوقهم ،باتوا
يمثلون محرك ًا جديداً للم�شروع الوطني ،فقد �أعادوا الق�ضية الفل�سطينية �إلى �صدارة العالم ،وا�سترجعوا
الت�ضامن معها بعدما كان قد �ضمر ،بحيث �أ�صبحنا ن�شاهد ون�ستمع �إلى الإدانات الكثيرة والمت�صاعدة
لعدوانية االحتالل بعد �أعوام من ال�صمت �إزاء �سلوك �إ�سرائيل.
لكن في مقابل النجاحات التي حققتها الم�سيرات العفوية ،يمكن القول �إن احت�ضان الق�ضية
الفل�سطينية ،الذي حدث ب�شكل كبير في الأ�سابيع الأولى� ،سرعان ما تراجع ب�سبب ت�صريحات القيادات
الفل�سطينية المتحزبة ،وكذلك �ضعف �أداء و�سائل الإعالم الفل�سطيني المحلي التي لم ت�ستطع تغيير نغمة
الخطاب التحري�ضي الكال�سيكي ك�أن الحرب عادت ،بد ًال من فهم الروح ال�شعبية ال�سلمية لما يحدث في
ربيع غزة ،و�أن مواجهة االحتالل الإ�سرائيلي ت�أخذ اليوم مدى ا�ستراتيجي ًا طوي ًال.
يقول �أبو رتيمة�'' :إن �أي �صمت كان �سيقابله مزيد من الإيغال في الح�صار ،و�أي حرب جديدة �ستكون
تكلفتها باهظة ،والجميع يدرك ذلك ،وخ�صو�ص ًا الف�صائل الفل�سطينية ،ومن هنا جاءت م�سيرات العودة
كح ّل و�سط بين رف�ض ال�صمت ورف�ض الحرب عبر �إحداث حالة ن�ضال �سلمي �شعبي تزعج االحتالل
وترفع �صوت غزة وب�أقل الخ�سائر''.

''حما�س'' يف م�سريات العودة
يبدو �أن حركة ''حما�س'' التي تحكم قطاع غزة بعد ف�شل جميع محاوالت الم�صالحة مع حركة ''فتح''،
�أدركت ولو مت�أخرة �أهمية هذه الم�سيرات وبد�أت تتب ّناها ،بل غيرت ا�سم هذه الم�سيرات �إلى ''م�سيرات
العودة وك�سر الح�صار'' ،و�أ�صبحت حري�صة على نجاح �سلميتها.
من�صة تحمل �شعار م�سيرات العودة في
وكان رئي�س المكتب ال�سيا�سي �إ�سماعيل هنية تحدث من ّ
التا�سع من ني�سان�/أبريل الما�ضي ،وخلفه �صور لرموز من الن�ضال العالمي :المهاتما غاندي ونيل�سون
مانديال ومارتن لوثر كنج ،كما �أن م�س�ؤول ''حما�س'' في غزة يحيى ال�سنوار تحدث عن �أهمية المقاومة
ال�سلمية خالل اجتماعه ب�صحافيين �أجانب في العا�شر من �أيار/مايو ،ثم في مقابالت الحقة مع قناة
''الجزيرة''.
ومع هذه المحاوالت كلها من طرف ''حما�س'' لتب ّني م�سيرات العودة علن ًا� ،إ ّال �إنها ال تزال غير قادرة
على عدم التذكير بالمقاومة الم�سلحة ،فال�سنوار مث ًال يقول خالل اجتماعه ببع�ض ال�صحافيين'' :نرغب
في حل م�شكالت غزة والفل�سطينيين بالطرق ال�سلمية ..و�إن ا�ضطرنا الأمر ،ف�إننا �سنذهب �إلى المقاومة
الم�سلحة التي ي�ضمنها القانون الدولي لنا''.
�صرح القيادي في ''حما�س'' �صالح البردويل ،عقب مجزرة يوم االثنين الموافق
وفي ال�سياق نف�سهّ ،
فيه � 14أيار/مايو ،لو�سيلة �إعالم محلية'' :ا�ست�شهد في هذه التظاهرات نحو � 62شخ�ص ًا 50 ،منهم
ينتمون �إلى 'حما�س'''.
وقد ا�ستغلت و�سائل الإعالم العالمية التي كانت تدافع عن غزة منذ �أيام قليلة ت�صريحه لالنقالب
على الم�سيرات� ،إذ �إن هذا النوع من الخطاب الف�صائلي المتحزب وال�ضيق والقا�صر عن ا�ستيعاب
ت�ضحيات ال�شعب ،ي�ؤثر كثيراً ب�شكل �سلبي في �صدقية وفاعلية هذه الم�سيرات ،وفي مدى ما تتركه من
�أثر في العالم والعدو المحتل.
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ولهذا ،يتعين على ''حما�س'' �إذا ما تب ّنت المقاومة ال�سلمية خالل هذه المرحلة الح�سا�سة واالنتقالية
في حياة الن�ضال الفل�سطيني وتاريخ غزة الم�ؤلم� ،أن ت�أخذها على محمل الجد ،و�أن ت�ضعها �ضمن �آليات
خطاب وطني فل�سطيني �شامل ،وتتوقف عن التعامل مع نف�سها كمعار�ضة وهي الحاكمة لغزة ،و�أ ّال
تخ�شى من نقد م�ؤيديها لهذا النهج ال�سلمي� ،إذ ال يمكن �أن يبقى �أ�سلوبها هجين ًا في ظل خروج الجماهير
الحا�شدة على الحدود.
هذا الوعي الجزئي داخل ''حما�س'' ب�أهمية المقاومة ال�سلمية يحتاج �إلى �صيانة وتقوية وتجذير ،من
يتبنون هذا الخيار بالم�ست�سلمين �أو المنهزمين� ،أو ب�أنهم ي�شبهون
دون الخوف من �أن يتم و�صف َمن ّ
حركة ''فتح''.
ويرى الكاتب �إبراهيم �أبرا�ش �أن م�سيرات العودة كان من الممكن �أن تكون بمثابة منعطف وطني في
تاريخ الن�ضال الفل�سطيني لو �أنها �أتت �ضمن ا�ستراتيجيا وحدة وطنية ،لكننا نخ�شى في الو�ضع الراهن
من �أن تتم مقاي�ضتها مع مرور الوقت في مقابل تخفيف الح�صار.
عما �ست�ؤول �إليه م�سيرة العودة ،وخ�صو�ص ًا مع الم�ساومات وال�ضغوط التي
وي�ضيف:
ّ
''بغ�ض النظر ّ
للحد منها ،ف�إن هذه الم�سيرات يجب �أن ت�ستمر ،و�أن
تمار�س على حركة 'حما�س' والقيادة الفل�سطينية ّ
َ
ُيعمل على تطويرها و�إبداع طرق جديدة لإحياء النكبة ولل�صدام مع االحتالل''.

يوم املواجهة
لقد م�ضى ال�شعب في ذكرى النكبة نحو الأرا�ضي المحتلة بعزم ،و�أزال جزءاً كبيراً من ال�شريط ال�شائك
وقدر بع�ض و�سائل الإعالم عدد الم�شاركين ب�أكثر
عند حدود قطاع غزة ال�شمالية وال�شرقية والجنوبيةّ ،
من  100.000متظاهرة ومتظاهر ،كما غطى الم�سيرات �أكثر من � 600صحافي من جميع �أنحاء العالم،
و�سط �أيقونات ن�ضالية عززتها ال�صورة التي تخرج من غزة كحرق ''الكاوت�شوك'' ،و�إطالق الطائرات
الورقية ،وارتداء الأزياء التنكرية.
جراء
�سقط يومها � 62شهيداً �آخرهم الطفلة الر�ضيعة ليلى الغندور البالغة من العمر ثمانية �أ�شهرّ ،
ا�ستن�شاقها للغاز ،وتبعها ثالثة �شهداء خالل الأيام الالحقة مت�أثرين بجروحهم لي�صبح العدد � 65شهيداً.
وفي � 14أيار/مايو � ،2018أجرت ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' مزيداً من اللقاءات مع المتظاهرين
في �شرقي غزة ،ومنهم ال�شاب عدنان الجايح (21عام ًا) الذي قال بحما�سة'' :جئت من �أجل العودة �إلى
�أر�ضي ،و�س�أرمي حجارة على الجنود ،فهم يطلقون الر�صا�ص بكل الأحوال ،و�أ�صيب �شقيقي قبل
يومين''.
� ّأما مو�سى عبيد (76عام ًا) فقال ب�صوت متعب'' :جئت النتفا�ضة القد�س' ..وبدنا نرجع �إلى �أر�ضنا
غ�صب عن �إ�سرائيل ورئي�س �أميركا' ''.وقطع حديثه �إطالق نار ،فتابع'' :بد�أوا 'الطخ'� ،أنا ما بخاف غير من
اللـه''.
عايدة �أبو قدو�س (� 53سنة) التي ترتدي كمامة طبية خ�ضراء ع ّلها تحميها من الغاز الم�سيل للدموع
تقول'' :جايين نحرر �أر�ضنا اليوم ،و�أر�ض �أجدادي وكل الفل�سطينيين' ،وبدي �أدخل من الحدود ،و�إذا ما
دخلنا اليوم بكرة بندخل'''.
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ولل�سيدة الغزّية حجر!

 ...وطائرة ورقية حُم ِرقة
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حفظ ال�سلمية حفاظ ًا على غزة
�إذا لم تتراجع الجماهير عن م�سيرات العودة ،ولم تفقد حما�ستها ،وبقي خطاب ''حما�س'' ينادي
وي�ؤكد الن�ضال ال�سلمي ،ف�إنه يمكن �أي�ض ًا الرهان على هذه الم�سيرات لتكون بمثابة قبلة الحياة �إلى
الثمن في �صفقات جديدة لتزيد في الهوة بين ''فتح'' و''حما�س''،
الق�ضية الفل�سطينيةّ � .أما �إذا �أ�صبحت
َ
وتف�صل القطاع عن بقية فل�سطين ،ف�إن غزة لن ت�ستطيع هذه المرة النجاة بنف�سها �أي�ض ًا ،و�سيكون
م�صيرها الح�صار والفقر لع�شرة �أعوام �أُخرى ،و�ستعود الحرب لتنفث لهاثها في الوجوه من جديد.
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