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 مقدمة   

ن من مارس     ي الثالثير
ن
ي انطلقت ف

ات العودة الت  ن 2018تعد مسير ي الذكرى الثانية واألربعير
ن
م ف

ي السنوي بيوم األرض حالة فلسطينية اتخذت من المقاومة الشعبية أداة نضالية 
لالحتفال الوطتن

ن الفصائل  تحت شعار " حق العودة وكرس الحصار"، وتشكلت لها هيئة قيادية عليا من ممثلير

ية واإلسالمية. وهي تشكل حالة اشتباك شعبية أسبوعية مع قوات االحتالل اإلرسائيلي الوطن

ي 
قية لقطاع غزة. وقد تمخض عن هذه الحالة النضالية الفلسطينية نحو مائت  عل الحدود الرسر

ت أطرافهم، وأصيبوا بإعاقات دائمة.  ن من بينهم مئات قد بي  ي شهيد، وأالف المصابير
ن
وشارك ف

ات جم ، الرجال والنساء، وإن كان وقودها الدائم هم من المسير يع فئات العمر من الكبير والصغير

ات العودة عن نفسها بالعديد من األشكال النضالية مثل خيام  ت مسير . وعير ي
الشباب الفلسطيتن

، وحدات الكاوتشوك، وحدات قص األسالك،  ي العودة، عرض الفنون الشعبية واألكل الشعتر

، وحدات البالونات والطائرات الورقية الحارقة هذا إضافة إىل الحالة وحدات اإلرباك اللي لي

 االشتباكية التقليدية باستخدام الحجارة، المقالع، الشديدة، قنابل المولوتوف ... الخ. 

ي بسبب العنف اإلرسائيلي الذي ال          
ي الجانب الفلسطيتن

ن
ي وقت ف

ة الت   للخسائر الكبير
ً
ونظرا

ي للدفاع عن أرضه وقضيته يتناسب مع حالة ا
ي يمارسها الشعب الفلسطيتن

لمقاومة السلمية الت 

ي وجهات 
ن
ات مثارا لالختالف ف ي تقرير المصير فقد أصبحت هذه المسير

ن
ي وحقه ف

وعه الوطتن ومرسر

ي من حيث الدعوة 
ن معارض. وهناك أصوات أخذت منىح توفيق  ن مؤيد لها، وما بير النظر، ما بير

ي الجانب إىل استمرارها لكن ضمن تق
ن
ن حالة االشتباك، وتنظيمها، بحيث يتم تقليل الخسائر ف نير

ي ضوء امتالك العدو كل وسائل األسلحة الحديثة من طائرات وأسلحة حديثة، 
ن
ي ف

الفلسطيتن

ة عل  وسواتر ترابية، وأبراج مراقبة خرسانية. وقيام الجانب اإلرسائيلي بإطالق النار مبارسر

ات، هذا إض ي المسير
ن
ن ف افة إىل استخدام قذائف الدبابات، وقصف الطائرات بدون طيار المشاركير

 . ن  للمشاركير

ات العودة تشكل حالة اشتباك مع المحتل وإحدى وسائل المقاومة         ويمكن القول إن مسير

عية الدولية قد كفلت للشعوب  ائع السماوية، والرسر ي يجب الحفاظ عليها، وأن الرسر
السلمية الت 

ي الحرية  حق الدفاع عن النفس،
ن
وعة ف وحق المقاومة ضد المحتل لتحقيق أهدافها المرسر

 من 
ً
. وأن االحتالل اإلرسائيلي وإن كان قد خرج من قطاع غزة نظريا واالستقالل وتقرير المصير
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ية.  ي معظم منافذه الير
ن
، ويتحكم ف

ً
خالل سحب قواته إال أنه يحارص قطاع غزة برا وبحرا وجوا

ر يعد حالة نضالية فلسطينية من أجل توفير المقومات الحياتية وبالتاىلي فإن كرس هذه الحصا

 . ي
 الدنيا للشعب الفلسطيتن

 

 بعض السلبيات ملسيرات العودة

  مواجهة الشباب العزل آللة الحرب اإلرسائيلية الطاحنة قد أوقعت الكثير من الشهداء

 والجرىح ذوي اإلعاقة. 

  ها اختالف الرؤية السياسية ات العودة، فهناك من يعمل عل تجيير ن عل مسير للقائمير

 ألهداف حزبية وليس لحالة نضالية فلسطينية. 

  ات العودة، وغياب المشاركة الجمعية لكل مكونات الشعب غياب العقل الجمعي لمسير

، فهناك فصائل منخرطه الهيئة القيادية العليا شكال ولكن فعالياتها محدودة  ي
الفلسطيتن

 الواقع.  عل أرض

  اتيجية وطنية موحدة، هناك من ي ظل غياب رؤية اسي 
ن
ي ظل عدم انهاء االنقسام، وف

ن
ف

ات العودة عل أنها تصدير أزمة من  حركة حماس للتهرب من استحقاقات ينظر لمسير

 من أجل 
ً
ات العودة حزبيا المصالحة، وإنهاء االنقسام. وأنها تعمل عل توظيف مسير

 إطالة أمد االنقسام. 

 وأن هناك محاباة  عدم ، ن ي لجميع أرس الشهداء والمصابير
ن
تقديم الدعم والعالج الكاف

ي رعاية أرس 
ن
ات بعض المصداقية أمما هم، وعدم عدالة ف ن عل هذه المسير فقد القائمير

 لدى فئات الشعب المشاركة. فهناك من يقدم لهم العالج والسفر ... الخ. 

 ات العود از ماىلي من قبل حركة حماس للجانب هناك من ينظر لمسير
ن ة عل أنها حالة ابي 

اتيجية.  ات رؤيتها الوطنية االسي   اإلرسائيلي بدعم قطري. مما أفقد المسير

 مما يشكل مس بقدرتها التحريض الم 
ً
ات العودة فصائيليا وإعالميا ستمر عل مسير

 . ي  التعبوية والحشدية، وزخمها الشعتر

  ات العودة واالكتفاء احجام العديد من القيادات عن ي مسير
ن
المشاركة الفعلية ف

 .  باالستعراض اإلعالمي
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  ي ي قطاع غزة، بحيث انعكس ذلك سلبا عل العالج الطتر
ن
ضعف البنية التحتية الطبية ف

ن السيما ذوي اإلعاقة.   المقدم للمصابير

  ات كانت ذات تأثير معاكس مثل الهجرة الواسعة شعور البعض أن بعض إنجازات المسير

ي النظر لتوظيف األموال للشب
ن
اب عن طريق معير رفح، هذه إضافة إىل االختالف ف

 القطرية بشكل غير عادل. 

  ن من ر المزارعير ي الزراعية الحدودية، وتضن
ات العودة أثار سلبية عل األراضن تركت مسير

ات العودة عليهم.   حشود وأحداث مسير

 

 توصيات

  ات العودة كشكل نضاىلي سلمي وحالة . استمرار مسير ي
 اشتباك مع العدو الصهيونن

  كة لجميع الفصائل الوطنية واإلسالمية من أجل ضبط تشكيل غرفة عمليات مشي 

 وإدارة الحالة النضالية. 

  .ات العودة ألهداف حزبية  عدم احتواء طرف من األطراف لمسير

  .ات العودة ي إسالمي لدعم مسير  محاولة تشكيل غطاء سياسي وإعالمي وماىلي عرنر

 لصىحي لتقديم أفضل الخدمات الطبية للجرىح السيما أصحاب اإلعاقة. دعم القطاع ا 

  ات العودة للضفة الغربية كحركة نضالية ضد االستيطان محاولة نقل تجربة مسير

 وتهويد القدس. 

  ورة وجود خطاب ي موحد رصن
اتلل وأجندة وطنية متوافق عليها إعالمي وطتن   . مسير

  ي
ن
ات العودة عن التوظيف ف  التجاذبات العربية واإلقليمية والدولية. إبعاد مسير

  .ات العودة إلرباك العدو  تطوير أدوات وآليات مسير

  .ن الحشد الدائم لذلك ات العودة، وتأمير ي لمسير  العمل عل ضمان الحاضن الشعتر


