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 مقدمة

ة العودة  لسلسلة طويلة وممتدة من نضال الشعب  ا استمرار   30/3/2018بتاري    خ انطلقت مسير

ي 
قيادة الحركة الوطنية  بما فيها اعتماد عىل مدى قرن من الزمن، بمختلف األشكال الفلسطين 

ةلمواجهة مخططات احتالل فلسطير   الشعبيةالفلسطينية المقاومة  ي  وفير
يطان  ي االنتداب الير

النر

ي موىس  . 1948استمرت لثالثة عقود حنر العام   انتفاضة موسم الننر
ّ
ي العام وتعد

 
أوىل  1920ف

اب الكبير  ،وتوالت مظاهر المقاومة الشعبية، االنتفاضات الشعبية ي العام  وكان من أبرزها اإلض 
 
ف

ي عما، يوم   178الذي استمر  ،1936
 
 . وم فلسطير  والذي شّل الحياة العامة ف

ي فلسطير   آذار  30ل يوم األرض يشك
 
ي قامت ف

من كل عام مناسبة سنوية لذكرى الهّبة الشعبية النر

ي العام
 
ي الجليل 1976 ف

 
ي بمصادرة آالف الدونمات من قرى فلسطينية ف

 قيام االحتالل الصهيون 
ّ
، ضد

ي سياق مخطط تهويدي. 
 
ي الفلس ف ي حنر االنتفاضة األواستمر النضال الشعنر

ي  1987وىل طين 
النر

 ، ي ي كل أماكن تواجده ت فيهشارك إذ شكلت ذروة النضال الشعنر
 
ي ف

من ا جموع الشعب الفلسطين 

ابات والمظاهرات خالل  كانت الحجارة العنوان السلمي األبرز لها. و  ،اإلض 

 (، إذ 2005-2000) انطلقت انتفاضة األقىص ،بذات األساليب
 
ي دفاع

عن ا هّب الشعب الفلسطين 

، قبل أن تتحو المسجد ا ي السنتير  األوليير 
 
ل ألقىص، وكانت الفعاليات الشعبية من أبرز مظاهرها ف

ي العام  ،ةالشعبيورغم ذلك استمرت المقاومة المسلح.  لعملإىل ا
بدأت المقاومة الشعبية  2002فف 

ي لجدار الفصل العنرصي 
 
 مناطق شمال الضفة الغربية، ومع أ ف

ّ
ه عالمية لها كانت شبالتغطية اإل  ن

ة من اجتياحات و  ي تلك الفير
 
ة األحداث ف ت بإعادة معدومة لكير  ّ ها؛ إال أنها تمير  لمقاومةانمط غير

ي االجتياحات، وإعادة ترتيب الفعاليات  الشعبية لالنتفاضة األوىل
 
من وسط المقاومة العسكرية ف

 الشعبية. 
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ي العام 
 
ا الضفة ىل وسطأخذت المقاومة الشعبية ضد جدار الفصل العنرصي تمتد إ 2005ف

 
 ، وتحديد

ي 
 
ي بلعير  ونعلير   ف

ي اإل ، ومع قرينر
 
اتيجية وآليات العمل، إال أنه ال أجندات للتحكم االختالف بينهما ف سير

 ن الحاكم الشعب والمصلحة الوطنية. وإنما كا ،والسيطرة

ي العام 
 
ي نجاح نماذج المقاو   2012وف

 
مة الشعبية كان للقناعة التامة بأهمية العمل الجمعي دور كبير ف

ه ي كل من قرية "باب الشمس" و "دير حجلة" وغير
 
رسية. كما أن بمن خالل التنسيق لها والعمل ما، ف

ونية هبة البوابات  ي القدساإللكير
 
ي العام  ف

 
ي لدخول األ 2017ف ها ىص قوالرفض الشعنر ، أرغمت عير

ونية.   االحتالل عىل إزالة كافة البوابات اإللكير

ة  ،واآلن ي مسير
، و دة العو تأنر ي الذكرى السبعير  الحتالل فلسطير 

 
ا  11 بعد ف عىل حصار قطاع غزة، عام 

ي ظل و
 
ي النقسام اال ف

عام الاإلرسائيلية المتوقفة منذ  - لتسوية الفلسطينية، مع تراجع مسار افلسطين 

كية إىل مدينة القدس المحتلة، ير كي بعد نقل السفارة األمير األم – الحراك اإلرسائيىلي بعد ، و 2014

ي ير األم "خطة السالم"، و"صفقة القرن "لحديث الدائر عن ما يسم بوا
الرئيس دونالد  يروج لها كية النر

، ترامب من خالل  ق األوسطمبعو جاريد كوشي  ي الرسر
 
 . ثه ف

ي 
ة تأنر ة وتنذر المسير ي السنوات األخير

 
ي تعرضت لها قضية الالجئير  ف

ة النر لتتصدى للمخاطر الكبير

 
 
وكالة غوث ف موارد أبرزها تجفيذلك، ترامب خطوات عملية ل تخاذ إدارةبعد اا بتصفيتها، تحديد

ق األدن   ي الرسر
 
كية، وهي ير ونروا" عير تجميد المساعدات األم"األوتشغيل الالجئير  الفلسطينيير  ف

ي أي عملية تسوية قادمة. 
 
، وإزاحة ملف الالجئير  عن الطاولة ف  األكير

ة العودة نقطة فاصلة كونها أعا وهي حق العودة، رغم تنوع  ،دت القضية إىل جذورها تشكل مسير

ي جميع أماكن تواجدهم  إذ األساليب واختالف أدواتها، 
 
ة عىل زحف الفلسطينيير  ف تقوم فكرة المسير

ي المحتلة 
ي تشكل رمز  ، 1948عام النحو األراض 

 ا والتظاهر بشكل سلمي مع وضع خيم العودة النر

 
 
، وذلك تأكيد ي العودة، عىل حقها لقضية الالجئير 

 
  ما م ف

 
بة قوية لسياسات االحتالل لطمس شك ل ض 
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عادة القضية الفلسطينية إىل إكما استطاعت جذب انتباه العالم نحو مشكلة الالجئير  و .  حق العودة

 .  صدارة االهتمام الدوىلي

كز  ي ستة تجمعات مركزية تير
 
ة العودة ف ي مسير

 
حي النهضة "بوابة  -رفح : أماكن اعتصام المشاركير  ف

ي    ج "بوابة المدرسة"، -الوسىط  بلدة خزاعة "بوابة النجار"، -خانيونس  لمطبق"،ا ق  مخيم الير رسر

شماىلي بيت حانون. وتبعد  4/4"بوابة أبو صفية"، ونقطة  -الشمال  حي الزيتون "بوابة ملكة"، -غزة 

. ( 700-600عن الخط العازل )هذه التجمعات   مير

ي قطاع غزةبناًء عىل توزي    ع ماكن األ  ت هذهاختير 
 
 : المحافظات ف

 
ق محافظة  ؛تجمع( ا محافظة رفح )رسر

 
 
ق اتوا المغازيو المحافظة الوسىط وتضم دير البلح  ؛تجمع( ا خانيونس )رسر ي    ج )تجمع و  لنصير الير

 
 
ي    ج كونه أكير المخيمات احتكاك ق الير ي الوسىط(ا رسر

 
 ؛مع الحدود وبذات الوقت يتوسط المخيمات ف

ق غزة )منطقة -محافظة غزة  قية لمحافظة غزة( ،الزيتون والشجاعية رسر  ؛وهي المنطقة الرسر

 و  بيت الهيا و محافظات الشمال تضم جباليا 
 
ق وابة أبو )با بيت حانون )الشمال منطقة جباليا تمتد رسر

 (، صفية
ً
أعداد المشاركير  وتتباين حاجز إيرز.  أما بيت حانون وبيت الهيا فالنقطة األقرب لهما شمال

ة ي المسير
 
ي كل جمعة وتوتتفا ،ف

 
ي متوسطها ما بير  ) ،ف

 
اوح ف  ألف( مشارك.  30 -20وتير

 

 املشكلة

ي 
ي أماكن التواجد الفلسطين 

ر
ي قطاع غزة دون باف

 
ى ف ة العودة الكير ي الضفة  ،يشكل انحصار مسير

 
سواء ف

ي  1948عام الالغربية أو الداخل المحتل 
ي الشتات، أحد أهم اإلشكاليات ونقاط الضعف النر

 
أو ف

ي   ؛تواجهها 
 
 ،قطاع يربطها بقضايا فرعية من شأنها أن تحرفها عن مسارها األساسالكون انحصارها ف

 .وتحد من إمكانية تحقيقها ألهدافها
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ة العودة منذ اليوم األول  ، ليوم األرض 42ها بمناسبة الذكرى تالنطالقمن خالل تتبع تطورات مسير

ي بعض الجوانب
 
ي جوانبإخفاقو  ونجاحها ف

 
 ،مستوى قطاع غزة وانحصارها فيهأخرى عىل  ها ف

ي أدت إىل سباب األ نستطيع رصد أبرز 
:  ،هذا االنحصار النر  وهي

ي  : أسباب ذاتية
 
ة عىل أنها فعل نضاىلي فلتتمثل ف ي يجب أن يحقق عدم التعامل مع المسير

سطين 

 
 
ي قطاع غزةاألزمة نضالية؛ وذلك بسبب  ا أهداف

 
ية ظهور المقاومة السلمو ، اإلنسانية المتفاقمة ف

اتيجية جديد ي مواجهة االحتالل اإل كإسير
 
 الشعبية ذات التوجهات مفهوم المقاومة زال ا فم ،رسائيىلي ة ف

ي  ن يكون السببمن الممكن أو  ،السلمية يتطور 
 
 السلمية.  الشعبية غياب المفهوم الواضح للمقاومة ف

ي عدم وجود مؤسسة فلسطينية جامعة : أسباب موضوعية
 
النظام بيعة طسام و ق، بسبب االنتتمثل ف

ي القائمالسياىسي 
ومعوقات أمام تطوير وتعميم  ضعفوما تعيشه الضفة من حالة  ،الفلسطين 

ي ما يسم "بعد  المقاومة الشعبية
ر
ي ال "عملية السور الواف

 
ي ظل و، 2002عام ف

 
االعتداءات ف

 رسائيلية المتكررة. اإل  واإلجراءات

ي تتمثل  : أسباب خارجية
 
اجع الدوىلي عن دعم الف

ويشمل ذلك دور ، قضية الفلسطينية والالجئير  الير

ة العودة ي دعم مسير
 
ي الشتات ف

 
ي كل الساحات )غزة،، وف

 
الضفة،  عدم وجود لجنة تنسيق للعمل ف

ابعة للقانون الدوىلي عدم التعامل مع القضية الفلسطينية وفق المادة السو  ،الداخل المحتل، الشتات(

ي ميثاق األ 
 
،  غياب إضافة إىل مم المتحدة،ف ي ظل رادع لسياسات االحتالل من النظام الدوىلي

 
انحياز ف

كي إ ي اإل نجيىلي يمأمير ي يقف خلفه اللونر
 . رسائيىلي ين 

 

 املقاومة الشعبية يف التجربة الفلسطينية

  ا المقاومة الشعبية ليست أسلوب  
 
  ا جديد

 
ي التجربة الفلسطينية، لها  ا أو مستحدث

 
ي كل أهمية   ف

 
ة ف كبير

اتيجية إإال أنها لم تعمل وفق ، األوىلنية منذ االنتفاضة الشعبية مراحل القضية الفلسطي خاصة سير
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ي االنتفاضتير  األوىل 
 
اكم ف ي يوضح أولويات المقاومة وأساليبها، ولم تتمكن من البناء والير

وبرنامج وطن 

ي االستسالم والخضوع، وموالثانية
 وإنما الفاعلية والتحدي ،ع ذلك فإن المقاومة الشعبية ال تعن 

ك وراءها الكثير من الخسائر.   والنضال،
ي تحقيق أهدافها لن تير

 
 كما أنها فيما لو فشلت ف

ي ظل إدارة ترامب
 
ي ب "اإلرهاب" ف

ي ظل االنقسام، ومحاوالت وسم النضال الفلسطين 
 
ي  وف

، الفلسطين 

ه ،وغياب العمل التنظيمي عىل األرض من قبل الفصائل الفلسطينية ي فتح وحماس، موأكير
ا حركنر

ن أي عمل واعتبار أ ،بلوماىسي يوسعي القيادة الفلسطينية إىل كسب الرأي العام العالمي بالفعل الد

عبية كأحد أشكال النضال كان ال بد من االعتماد عىل المقاومة الش  ،نجازاتها إعسكري من شأنه أن يدمر 

إعادة االعتبار لها للحفاظ عىل المكاسب السياسية عىل الصعيد العالمي لدعم القضية الفلسطينية، و 

ي و 
نهاء االحتالل وتحقيق االستقالل، وكسب المزيد من التضامن والتأييد إباعتبارها قضية تحرر وطن 

.  الدوىلي  ي
وع الصهيون   ومحاضة المرسر

ي فلسطير  منذ  الشعبيةحققته المقاومة  رغم ما 
 
قاومة جدار الفصل العنرصي بم ا مرور  و  االنتفاضتير  ف

ي ال تزال قائمة المشكلة إال أن، ونيةلكير اإلبوابات وهبة ال
أو موسمي  نضال فرعي هي االعتماد عىل  النر

ي  أو أقرب إىل ردات الفعل
ي  مما  ،دون برنامج وطن 

 
يضعف المقاومة نفسها، مثال ذلك ما حدث ف

ة  ى العودةمسير ي الكير
 
 .الخان األحمر المظاهرات ضد تهجير أهاىلي منطقة ، وما حدث ف

 

 مرارية وتوسع مسيرة العودةتحديات ومعيقات است 

ة العودة ي تواجهها مسير
ي قطاع غزة،  ها نتيجة انحصار  هناك الكثير من التحديات والمعيقات النر

 
ف

ي األخرى
 . وعدم وجود دعم ومشاركة فعالة من أماكن التواجد الفلسطين 
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اء قوات العتد لوزارة الصحة عدد الضحايا من الشهداء والجرح وفق اإلحصائية التفصيليةارتفع 

ى منذ  ة العودة الكير ي مسير
 
وحنر  30/03/2018االحتالل االرسائيىلي عىل المشاركير  السلميير  ف

ي عىل النحو اآل 13/08/2018
 : نر

  168جماىلي الشهداء إبلغ 
 
ي القطاعشهيد

 
  27) ا وصلوا إىل مشاف

ً
 8إضافة إىل  من اإلناث(، 3، طفل

)منهم بجراٍح مختلفة واختناق بالغاز  18006بات صاواإل  شهداء احتجزت قوات االحتالل جثامينهم،

3540  
ً
 . سيدة( 1728، طفل

ي مجمل اإل 
 
ة،  417صابات فكانت )أما درجة الخطورة ف  13296متوسطة،  4293إصابة خطير

،  4508صابات )طفيفة(. من بير  اإل  ي المغلف  529إصابة بالرصاص الحي
إصابة بالرصاص المعدن 

 بالشظايا وإصاباٍت أخرى(.  5379الغاز، واختناق شديد ب 7590بالمطاط، 

ي الجسم )إىل بالنسبة 
 
 426بالصدر والظهر،  391إصابة بالرأس والرقبة،  677أماكن اإلصابات ف

  1690األطراف السفلية،  5862األطراف العلوية،  1370بالبطن والحوض، 
ً
أماكن متعددة(، إضافة

ي األطراف ال 69إىل 
 
 علوية والسفلية وأصابع اليد. حالة بير من بير  اإلصابات ف

 370مسعفة، وإصابة  ، بينهمشهداء  3ارتقاء كما كان هناك استهداف مبارسر للطواقم الطبية أدى إىل 

ر  . هذا االرتفاع  70من المسعفير  بالرصاص الحي واالختناق بالغاز، وترص  ي
سيارة إسعاف بشكٍل جزن 

ة العودة ال  ي مسير
 
ي عدد الشهداء والجرح ف

 
حياء المقاومة الشعبية إل  ا بد أن يكون دافع   الكبير ف

ي المناطق الفلسطينية األخرى. 
 
 وتكاملها ف

شغال إفقد كان بهدف  ،كأداة من أدوات المقاومة الشعبيةيتعلق باستخدام الطائرات الورقية   أما ما 

ة العودة، ي مسير
 
األمر  قناضي االحتالل اإلرسائيىلي عن قتل المتظاهرين الفلسطينيير  عىل الحدود ف

، والبحث عن حلول لمواجهة هذه األساليب الجديدة عدة أصعدةالذي أدى إىل إرباك االحتالل عىل 

 للمقاومة الشعبية. 
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ي عدة قامت قوات االحتالل اإلرسائيىلي بقصف نقاط مراقبة حدودية  وعليه
 
للمقاومة الفلسطينية ف

 خماد هذا الحراك. إل محاولٍة منها 

ورة التعامل معها بالقوة ات عن قادة من االحتالل اإل وتهديدصدرت ترصيحات كما  رسائيىلي برص 

ي حواىلي رب  ع المفرطة؛ وذلك لتسببها بحرائق 
 
يط الحدودي مع قطاع ف المساحات المزروعة عىل الرسر

ي غزة 
 
إىل الخسائر  لمواقع العسكرية الحدودية، إضافةانه و القريبة ممستوطنات الوالغابات ف

ة ي تشكل تحدي  قبة حديدية" لمواجهة الطائرات الورقية إىل "حاجة الو  ،االقتصادية الكبير
 ا كبير    ا النر

ي الجديد، هذا فشل مواجهة  لالحتالل بسبب
هالسالح الفلسطين  ي مواجهة  ا نجاح   مقابل ما تعتير

 
ف

 الفلسطينية من منظومة القبة الحديدية. المقاومة صواري    خ 

ة العودة  اتسمت مطالب القيادة الفلسطينية ،مقابل ذلك كله ي مسير
 
بالضعف، لحماية المتظاهرين ف

ة العودة ي مسير
 
 إىل عدم تحمل المجتمع الدوىلي مسؤولياته تجاه الفلسطينيير  المتظاهرين ف

ً
 ،إضافة

ة العودة وتوفير كل من دعت  فقد  ي مسير
 
ي إىل حماية المتظاهرين ف لمان األورونر األمم المتحدة والير

ي إرسائيل إىل دعا الير كما   التمويل لعالج الجرح عدم استخدام القوة المفرطة والمميتة لمان األورونر

 . الحيلولة دون أي تصعيد جديد للعنفو ضبط النفس،  إىل، و المتظاهرين الفلسطينيير  مع 

ي بجهود دولية من أجل إعادة إعمار وتأهيل قطاع  لمان األورونر ولمواجهة األزمة اإلنسانية، طالب الير

ي ورفع الحصاغزة، 
 
ي  طالب النواب األوروبيون ،المقابلر. وف

 
ة العودةقادة المتظاهرين ف  مسير

ة العودة وتحمل المسؤولية تجاهها باالمتناع عن التحريض عىل العنف ي دعم مسير
 
. هذا الضعف ف

ة ما هو إال تحدي الستمرارية  ي األخرى. ها وتوسعالمسير
 لمناطق التواجد الفلسطين 
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 األهداف

،  تسع هذه الورقة إىل ي
تقديم حلول وبدائل للقوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدن 

ي موحد، 
وع وطن  لتكون قادرة عىل إعادة بناء وتأهيل المظلة الفلسطينية الجامعة والتوافق عىل مرسر

ي و 
نامج السياىسي الوطن  حات إلعادة بناء إضافة إىل ، أسس الير ات طرح مقير وتطوير برنامج عمل المسير

 . م مع إمكانيات وظروف مختلف التجمعات الفلسطينيةءيتوا بما 

 

  ثاراآل

  ،ة شير إىل اتغليب األسباب الفرعية عىل السبب الرئيس للمسير
ُ
وكرس الحصار ألزمة اإلنسانية إذ أ

ي عن قطاع غزة  
ة العودة، ال قضية اللجوء الفلسطين  حيث يرابط الجيل  ،كمسبب ودافع لمسير

ّجر منها أجدادهعىل  ا عام   70الرابع بعد 
ُ
ي ه

ي فلسطير  النر
 
 .اللجوء، الجيل الذي لم يعش ف

  ة العودةعدم التوافق عىل بأدى وجهات نظر أداة تعير عن  إىل اعتبارها  رنامج سياىسي موحد لمسير

 حركة حماس حزبية ال شعبية، ك
ً
، والموقف السياىسي الموحدمما ، مثل ي الرسمي

 .أفقدها التبن 

  ي الساحاالافتقار
 
ة ف كة ت األخرى )الضفة، والداخل المحتل، والشمسير تات( للجنة عمل مشير

ة ،مع قطاع غزةتتناسق  ي األساليب المتبعة إل إىل ا تفتقر  مما جعل المسير
 
يصال هدف لتنوع ف

ة   ألوسع نطاق. األساس المسير

 

 املعايير

ات العودة وتوسعه ليشمل أ ماكن التواجد تتناول الورقة البدائل المتاحة فيما يتعلق بمسار مسير

ي وفق معايير محددة 
 :وهي  ،تحكمها الفلسطين 
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مدى قبولها لدى مكونات النظام السياىسي والشعب لجهة تطرح الورقة البدائل  معيار القبول: 

ي والفصائل الفلسطينية
.  ،حماس""و "ال سيما "فتح ،الفلسطين  ي

 ومؤسسات المجتمع المدن 

ة تطاعاستتمثل المنفعة ب معيار المنفعة والتكلفة:  وإن كان بشكل  فك الحصار عن قطاع غزة المسير

، بعد مرور ثالثة حروب قادتها المقاومة ولم تستطع أن تفك الحصار  ي
 إىل تحقيق منفعة  ،جزن 

ً
إضافة

ة رغم سنوات االنقسام الطويلة ، من خالل االتفاق والوحدة بير  كافة الفصائل عىل أهمية هذه المسير

أن ثالثة حروب لم تستطع استصدار أي قرار  معن قرارات تتعلق بها ما صدر عن مجلس األمن موإىل 

 عن من ذات الجهة
ً
ة ، فضل ورة التحرك والمشاركة الواسعة لضمان توسع المسير زيادة الوعي برص 

ورة االعتماد عىل آليات تواصل ما بير  قيادة الحركة الوطنية  اك والشعبواستمراريتها، وض  ، وإرسر

ي وتفعيل دور مؤسسات ال
ة وخسائرها. ، و مجتمع المدن   ذلك للتقليل من تكلفة المسير

ي العام: 
ي بكل أطيافه ومكوناته االجتماعية أهمية  معيار الوعي الفلسطين 

يتفهم المجتمع الفلسطين 

ي إعادة بناء الروح الوطنية، 
وع وطن  وإعادة وتأهيل المظلة الفلسطينية الجامعة والتوافق عىل مرسر

نامج ال ي موحد، وأسس الير
ي تؤيد الإوال يمكن ، سياىسي الوطن 

مقاومة ترى نكار أن كافة التيارات النر

ة العودة يؤمن قطاع كبير من الشعب ممن كما دعم "حماس" لها.  لذلك وجدنا ، جدوى من مسير

، عايشوا االنتفاض ي تحقيق أهداف أهمية المقاومة ب ،ظيماتنوهم من أبناء التتير 
 
ةالالشعبية ف  . مسير

 

 ساتيةالسيا البدائل

ات العودة، وعليه هناك بدائل أو سيناريوهات  تتداخل األسباب الداخلية والخارجية فيما يتعلق بمسير

ي قطاع غزة، وبالتاىلي تحقيق أهداف ونتائج داخلية محدودة عىل 
 
مختلفة بشأن بقائها منحرصة ف

، أو توسعها واستمراريتها لتحقيق أهدافها    ،الداخلية مستوى القطاع فقط، وربما خسائر أكير
ً
إضافة

 وبالتاىلي نحن أمام ثالثة بدائل: ، إىل تحقيق العودة
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 تضم التجمعات الفلسطينية املختلفة لإعادة بناء قيادة مسيرات العودة  األول:بديل ال

ة العودة ي تتكون اللجنة العليا لمسير
ا، عضو   27من  ،تقترص عىل قطاع غزة دون المناطق األخرى ، النر

ي والطالب والشباب والمرأة لجنة مخ 13وتتضمن 
تصة من كل التنظميات ومنظمات المجتمع المدن 

،الصياغة و اللجنة القانونية و : وهذه اللجان هي  ،عالموالالجئير  واإل  اللجنة المالية،  التواصل الدوىلي

قطاع التنسيقات ، لجنة يةالطالب األطر  المرأة، لجنةقطاع ، لجنة يةاإلعالم اللجنة اللجنة الصحية،

ي ، لجنة الفعالياتيةشبابال ، لجنة األ  قطاع لجنة، لجنة الحشد، والعمل الجماهير نشطة الالجئير 

اث" الثقافية  . لجنة المنظمات األهلية، ومخاتير العشائر ، لجنة الوجهاء "الفن والير

ي توسيع العمل إذا أردنا  ، يجب الشعنر ي
ي كافة مناطق تواجد الشعب الفلسطين 

 
استعادة  وانتشاره ف

، والعمل عىل زيادة النضالية الروح ي
ي نفوس  للشعب الفلسطين 

 
ورة التحرك وبثها ف الوعي برص 

ي الفلسطينيير  
 . التوسع واالستمرارية ، فالمشاركة الواسعة تعن 

ورةإضا ،  فة إىل ذلك، هناك ض  ي
لبناء لجنة عليا تضم جميع الفئات المختلفة للشعب الفلسطين 

ليات تواصل ما بير  قيادة الحركة الوطنية اعتماد آ ورةوتشكيل قيادة جديدة عىل أسس جديدة، وض  

اك وتفعيل  ، من خالل دعم وتعزيز القيادات الميدانية الشابة، وإرسر ي
الفلسطينية والشعب الفلسطين 

ي دور مؤسسات المجتمع ا
 ، إضافة إىل لمدن 

ي ثورة إعادة تطوير وسائل وأدوات المقاومة الشعبيةكما ال بد من 
اب  كان هناك  1936، فف  أطول أض 

ي هبة البوابات 
 
ي التاري    خ، وف

 
ونية اإلف ي غزة استخدمو المقدسيمكث لكير

 
ي الشوارع، وف

 
الطائرات  تن ف

 وبالتاىلي ال بد من اال الورقية، 
 
لمصلحة إىل ا عن األجندات السياسية واالحتكام ا تفاق عىل العمل بعيد

 خرى الستمرار العمل المقاوم. أيجاد أدوات ووسائل إالوطنية، و 
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ي 
ي وثيقة الوفاق الوطن 

 وافق 2006 عاماليحىط  البديل بقبول القوى والفصائل الفلسطينية، فف 

اإ، وبالتاىلي ال بد من شعبيةتتطلب مقاومة  النضالية الجميع عىل أن المرحلة خرى ك الفصائل األ رسر

ي 
ي كل أماكن تواجد الشعبومؤسسات المجتمع المدن 

 
 . ، وتوسيع جبهة المواجهة ف

ي تطبيقهناك صعوبا
 
ي تنظيم العمل البديل، ويكمن  ت أمنية وإدارية ف

 
ي الحل ف وترك القيادة  الشعنر

ي الضفة وهناك  الميدانية تتحرك. 
 
ي  تتمثلصعوبات ف

 
توسيع العمل المقاوم عدم القدرة عىل ف

منها المواجهة، لكن عليها ترك  ا السلطة ليس مطلوب  فومجابهة التحرك بسبب أمن المتظاهرين، 

 الميدانية العمل. القيادات 

م مع إمكانيات وظروف مختلف ءيتوالتطوير برنامج عمل املسيرات : الثانيالبديل 
 التجمعات الفلسطينية 

ات العودةصياغة يتطلب  ماكن التواجد أل يمكنها من التمدد والتوسع ، برنامج عمل لتطوير مسير

ي 
ي  ؛الفلسطين 

ي ظل الظرف ، ال سيما ومراعاة خصوصيته ،التعامل بذكاء مع كل تجمع فلسطين 
 
ف

ي والدوىلي المعقد 
ي هنا  . الفلسطين  ي ألكن الجانب اإليجانر

ن المقاومة الشعبية تحىط  بإجماع فلسطين 

ي كونه قليل الخسائر ويحصد مكاسب أكير  .  ،فصائىلي وشعنر  إىل جانب القبول الدوىلي

ع الفلسطينيير  أينما وهو حق العودة الذي يجم ،اإلبقاء عىل العنوان العام والعريضذلك  يتطلبكما 

  ،جميعهم يستشعرون خطورة المخططات الرامية لتصفية القضيةفوجدوا، 
 
 ،حق العودة ا وتحديد

ي اآلإوبالتاىلي ف
 
ي الساحات متوفرة، وتبفر اإلشكالية ف

ر
ة لباف  ليات واألدوات. ن أسباب انتقال المسير

كل مفاصل الحياة فيها، وحالة   لسيطرة االحتالل عىل ا صحيح أنها ساحة معقدة نظر   الضفة الغربية: 

ي بينه وبير  السلطة الفلسطينية التنسيق األم
ةن  ي خلقت حالة أمنية تكبح جماح المسير

وال تجعلها  ،النر

 
 
ي رفضت و قطاع، كما هو الحال ا  ومستمر   ا دائم   ا حدث

وتدرك خطورة  "صفقة القرن"لكن السلطة النر

ي نقطة ال تستطيإىل ربما تصل  ؛ما يحاك ضد القضية   . ع منع الفلسطينيير  من ممارسة الفعل الشعنر
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ي غزة نتيجة للحواجز كما 
 
ي تجري ف

ة كالنر ية كبير من الصعب أن تشهد مدن الضفة تجمعات برسر

أبرزها  ،لذا فقد تتخذ أشكال أخرى تتالءم مع البيئة األمنية والجغرافية فيها ، وإجراءات االحتالل

التماس عىل مداخل المدن، إضافة للتصدي للمستوطنير  االشتباك مع االحتالل عىل الحواجز ونقاط 

ي مدن الضفة
 
، وتوسيع دوائر االحتكاك ونقاط المواجهة عىل نطاق اها وقر  الذي يعتدون عليهم ف

ي الضفة،  واسع
 
. و  كما يمكن تكرار تجربة البالونات الحارقة ف  قطع طرق المستوطنير 

 ،ومستمر نحوها من أهاىلي الضفة والداخل تعتير ساحة ملتهبة باستمرار وهناك زحف دائم القدس: 

شدة االحتقان الموجودة . يمكن أن تمهد ه الفلسطينيير  من كل األماكنإليوهي المكان الذي يتوافد 

ي 
 
، مثل هبة البوابات أي لحظة حالة مقاومة شعبية عارمةفيها وتشديد إجراءات االحتالل لتشكل ف

ي تموز 
 
ي استطاعت أن تشكل نموذج  ، 2017ف

ا النر . ا مهم  ي ي الفعل المقاوم الشعنر
 
 ف

ي غياب
 
ي  مرجعية وطنية عليا تضم تكمن إشكالية القدس ف

ي  قيادات العمل الوطن  وبالتاىلي  فيها، والشعنر

ي  وري تشكيل قيادة ميدانية والدفع باتجاه تشكيل قيادات يفرزها ميدان الفعل الشعنر فمن الرص 

ي ال
 
ي القيادات ف

ر
 ساحات المختلفة. هناك، والتنسيق بينها وبير  باف

ه  ،نسبل واأل ضفالخيار األه تبفر المقاومة الشعبية في : 1948عام الالداخل المحتل  وال يملك غير

ة العودة والمطالبة بحق عودتهمألهاىلي الداخل  نه يمكنألمقاومة المحتل، كما   ،رفع شعار مسير

 صلية. يسكنون بلداتهم األ أن جميعهم  ا تهم وليس صحيح  الدبهجر من ممنهم  ا كبير  ا  ن جزء  أخاصة 

ات العودة ي مسير
 
ي حيفا تصدى لها  توقد جر  ،يمكن ألهاىلي الداخل المشاركة ف

 
بالفعل مظاهرة ف

ب واالعتقال للمتظاهرين السلميير  الذين خرجوا لمساندة قطاع غزة بعد  االحتالل بالغطرسة والرص 

ي ارتكبها االحتالل ضد المتظاهرين هناك. 
ي االنتفاضتير  وسقط كما شارك   المجازر النر

 
أهاىلي الداخل ف

 . منهم الشهداء والجرح
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ي سوريا كان ،نو تواجد فيه الفلسطينييتبفر إشكالية مشاركة الشتات تتبع ظروف كل بلد  : سوريا 
 وا فف 

 إىل منهم  ا كبير  ا  لكن الحرب الدائرة هناك دفعت جزء   ،بظروف جيدةون ينعم
 
بعدما ، فا الهجرة مجدد

ي  560ونروا، األحسب ، عددهمكان يتجاوز 
، بفر ونتيجة  ،ألف بعد الحرب 440منهم قرابة  ألف الحر 

ي  لذلك فمن الصعب أن يشارك
 
ي سوريا ف

 
ي ظل الوضع الالفلسطينيون ف

 
ات العودة ف  . حاىلي  مسير

ي معازل وسجون لبنان: 
 
ي لبنان ف

 
وتفرض عليهم إجراءات غير  ،يعيش الالجئون الفلسطينيون ف

ي تعتير األإنسانية، ورغم الظروف ال
ي نر

 لبنان  نأال إقىس لالحر  الفلسطين 
ً
 الساحة األكير اشتعال

ي الفلسطينيةوانسجام  
ي األراض 

 
ي   . ا مع الوضع ف

 
وعدم وجود  لبنانكما أن التواجد القوي للفصائل ف

ي المقاومة الشعبية. ه وبير  معاهدات سالم بين
 
  وإرسائيل قد يسمح بمشاركة الالجئير  هناك بقوة ف

ي األردن معقد نتيجة حمل معظم الالجئير  الفلسطينيير  الجنسية األردنية، يب األردن: 
 
فر الوضع ف

والقانونية يخضعون بالكامل لإلجراءات اإلدارية مليون، إال أنهم  4رغم عددهم الكبير الذي يقارب و 

ي األردن
 
تب عليها من إجراءات الذي تربطه معاهدة سالم مع إرسائيل، إىل جانب  ف ي  ،أمنيةما يير

النر

اب الفلسطينيير  هناك ألراضيهم المحتلة.   بناء عليها تمنع األردن أي إمكانية القير

ي من أكير الساحات مساندة للفلسطينيير  عير التظاهرات الشعبية األردن   بحشد جماهير
ي تحىط 

النر

ي هن استثمار هذه النقطة عير تطوير آبالتاىلي يمك، فكبير  ناك ليات عمل تضمن استمرار العمل الشعنر

ي د
 
ة العودةحنر ف ي ، اخل األرض تحت شعار مسير

ر
وبوجود قيادة تعمل ضمن تنسيق كامل مع باف

 الساحات. 

وري تفعيل البديل األول للربط بير   ،جمعات الفلسطينيةتعىل الرغم من خصوصية ال يبفر من الرص 

ي ضمن خطوة  اتيجية ورؤية موحدة وواضحإالساحات حنر يكون الفعل النضاىلي الشعنر ة تهدف سير

ي الساحات بشكل متوازن. إىل 
 
ي ف  لتحقيق هدف واضح ومتفق عليه عير الضغط الشعنر
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يف  نلالجئيدور اتفعيل والتشبيك ىلع الساحة الدولية وبناء التحالفات الثالث: البديل 
 يةالخارج الساحة

ة العودة إىل المرسح الدوىلي إىل تكاتف كتلة تتعاون فيها كل مقوماتيحتاج  المجتمع،  تحويل مسير

يجاد تحالفات مع الجاليات عير إوذلك  ،مكانياتهإمن خالل القيام بأدوار مختلفة كل حسب قدراته و 

ي الشتات، 
 
ي الغرب، و الفلسطينية ف

 
ي واألحزاب السياسية ف

تحالفات مع قوى المجتمع المدن 

ة العودة من خالل أفالم، قصص وروايات، مو  عارض تحالفات مع المثقفير  الغربيير  )عرض مسير

ي يجب أن تقوم بها السلطة الفلسطينية. 
 صورية(، والتحالفات الرسمية النر

ي فشلت السلطة الفلسطينية 
 
ضد  يحاكم أو حنر يدين القوة اإلرسائيلية المفرطةدوىلي استصدار قرار ف

ات العودة ي ،  مسير
 
، وبالتاىلي ال بد من مضاعفة ت حقوق اإلنسانمؤسسالدى رفع دعاوى كما فشلت ف

ا ودي ،دوىلي وى الك عىل المستالتحر  ا بقانوني  ي التحركات الفلسطينية،  يجاد إبد من  ال و  ،لوماسي 
 
تناغم ف

 . بير  ما يحدث عىل األرض وما تطالب به القيادة الفلسطينية

 

 املفضل الخيار

الدمج بير  البدائل الثالثة  هو  ريو المفضل، مع أنه األصعب من حيث التطبيقإن البديل/السينا

ات العودة  إذ ؛ المطروحة تضم التجمعات الفلسطينية المختلفة، لال بد من إعادة بناء قيادة مسير

ات  حالفات ، وبناء التم مع إمكانيات وظروف مختلف التجمعاتءيتوا لوتطوير برنامج عمل المسير

ي الساحات الخارجية
 
ي أماكن تواجدهم ف

 
كل ذلك تحت مظلة   ؛وتفعيل دور الالجئير  الفلسطينيير  ف

ي 
نامج السياىسي الوطن  ي موحد، وأسس الير

وع وطن   .فلسطينية جامعة والتوافق عىل مرسر


