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كانون أول ٢٢٠١٨

االفتتـاحيــة

العودة  العودة موضوع “مسيرات  العدد من جريدة حق  يتناول هذا 
منذ  العودة  مسيرات  على  الضوء  تسليط  خالل  من  الشعبي”،  والحراك 
جاءت  وقد  معها.  تزامنت  التي  الشعبية  والحراكات  غزة،  في  انطالقها 
مسيرات العودة والتي تستمر فعاليتها لغاية إصدار هذا العدد، بعد 
عقود من تهميش قضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين، وتغييب 
أي تصور عملي لعودتهم. يهدف هذا العدد إلى إبراز مسيرات العودة 

وعالقتها بمشروع التحرر، وأثرها على الهوية الوطنية الفلسطينية.
شكل جوهر 

ُ
بالرغم من أن قضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين ت

القضية والصراع الفلسطيني مع الحركة الصهيونية، إال أنها لم تكن جزءًا 
من مشروع التحرر الفلسطيني منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، 
حيث تم التعامل معها باعتبارها نتيجة للفعل التحرري والحل النهائي، 
وليس كفعل تحرري باألساس. وعليه، اقتصر التعامل الرسمي والشعبي 
مع قضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين على الفعاليات الموسمية 

واالحيائية، ولم يتم تقديم أي تصور عملي لمعالجتها. 
لقد جاءت مسيرات العودة لتقدم منهجًا جديدًا ومنعطفًا هامًا في 
الصراع الفلسطيني مع الحركة الصهيونية واسرائيل، حيث أنها قدمت 
التحررية  العملية  من  كجزء  الفلسطينيين  والمهجرين  الالجئين  عودة 
وليس نتيجة لها. كما أنها بدأت كعملية مستمرة وقابلة للتراكم، ولم 
كبيرًا  زخمًا  تكتسب  الذي جعلها  األمر  المناسبات،  احياء  إطار  في  تأت 

والتفافًا جماهيريًا حاشدًا حولها. 
المحتل  والداخل  الغربية  الضفة  إلى  تمتد  لم  أنها  من  وبالرغم 
والشتات بالشكل المطلوب، إال أنها نجحت في التأكيد على وحدة القضية 
نموذجا  لتقدم  جاءت  أنها  كما  الفلسطيني.  الشعب  ووحدة  والحقوق، 
لمواجهة سياسات االستعمار والفصل العنصري التي تنفذها اسرائيل 
منذ أكثر من سبعين عامًا، بهدف تجزئة الشعب الفلسطيني، وتحويله 

إلى مجموعات متفرقة من السكان.
على  ليؤكد  جاء  الذي  حيفا  حراك  في  واضح  بشكل  ذلك  ظهر  وقد 
فشل سياسات صهر الوعي واالسرلة التي أخضع لها فلسطينيو الداخل 
على مدار سبعين عامًا من جهة، ويتكامل مع غزة مؤكدًا على مبدأ وحدة 
دون  المظاهرات  لتنظيم  كان  وقد  أخرى.  من جهة  الفلسطيني  الشعب 
إذًن “تصريح” تجاوزًا للخطاب المدني والمطلبي الذي طغى على المشهد 

السياسي الفلسطيني. 
توجيه  في  كبيرًا  نجاحًا  العودة  مسيرات  حققت  لقد  الحقيقة،  في 
الشعب  وحدة  على  والتأكيد  األول  مربعه  إلى  واعادته  الصراع  بوصلة 
قد  الحصار  فك  بمطلب  الحقًا  العودة  مسيرات  ربط  أن  إال  الفلسطيني، 
أدى إلى حصر هدف مسيرات العودة، واستخدامها كتهديد إلسرائيل 
المسيرات  بوصلة  فان  وبهذا،  المرحلية.  المطالب  بهدف تحقيق بعض 
انطالقتها حافزا النطالق حراكات موازية مكملة عادت  التي شكلت في 
الموقعي  والوطني،  الحزبي  التكتيكي،  االستراتيجي  بين  ما  واختلت 
الوطنية  الرافعة  تشكيل  فرصة  حاليا  ففقدت  العام  والوطني  الخاص 

للتخلص من حالة االنحدار في النضال الفلسطيني.   
يبين هذا العدد أن قضية الالجئين والمهجرين الفلسطينيين يجب 
شكل األساس ألي برنامج وطني تحرري. كما أنه ال ُيمكن التوصل إلى 

ُ
أن ت

حل عادل ودائم دون تفكيك النظام الكولونيالي االسرائيلي القائم على 
استمرار تهجير الفلسطينيين، وحرمانهم من حقهم في العودة.

له  العودة ووضع حلول وتصورات عملية  بأن حق  ويجب االدراك هنا 
المنهج  أنه  كما  لها،  نتاجًا  وليس  التحريرية  العملية  من  كجزء  يأتي 
يتطلب  الصراع  انهاء  أن  فرغم  والدائم.  العادل  السالم  إلحالل  الوحيد 
تسويات سياسية، إال أنه يجب معالجة قضية الالجئين والمهجرين ضمن 
منهج قانوني وحقوقي يضمن حقوقهم وجبر األضرار التي لحقت بهم 
من  فانه  المقابل،  في  المستمر.  التهجير  من  عام  من سبعين  أكثر  عبر 
غير المقبول وغير الصحيح توظيف قضية العودة وااللتفاف الجماهيري 
هكذا  ان  نفسها.  بالعودة  تتصل  ال  تكتيكية  غايات  لتحقيق  حولها 
توظيف ينطوي على مخاطر ال تقل عن مشاريع ومحاوالت فرض مقايضة 

حقوق الالجئين وخصوصا حق العودة بغيره من الحقوق.    
في هذا اإلطار، بينت مقاالت هذا العدد كيف سلطت مسيرات العودة 
تكرار  وتفادي  منها  العبر  أخذ  يمكن  وكيف  العودة،  حق  على  الضوء 
بإعادة  مطالبة  الفاعلة  القوى  وكل  التحرير  منظمة  فإن  وعليه،  األخطاء. 
صياغة برامجها الوطنية، واعادة ترتيب أولوياتها بما يفضي الى تحقيق 
حقوق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم من 
لتحقيق  العودة  حول  الجماهيري  االلتفاف  استهالك  عدم  والى  جهة، 
اهداف غير العودة حتر لو كانت بطبيعتها أهدافا وطنية ومشروعة. ان 
العودة أساس وبوصلة النضال التحرري لتفكيك المنظومة االستعمارية 

وليست تكتيكا الدارة الصراع في لحظة زمنية، او محطة نضالية معينة

هيئة التحرير
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في الوقت الذي يستمر فيه االحتالل االستعماري اإلسرائيلي بحرمان 
الالجئين والمهّجرين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم من حق 
مّر  والتعويض وجبر ما لحق بهم من أضرار على  أراضيهم  إلى  العودة 
عدة عقود. وفي الوقت الذي تعاني فيه وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
بالضرورة  ينعكس  الذي  األمر  وهو  خانقة  مالية  أزمة  من  ــروا”  “األون
الضغط  يتواصل  لالجئين؛  المستحقة  الخدمات  ونوعية  مستوى  على 
هذه  إلغالق  محاولة  في  ــروا  األون على  االمريكي،  سيما  وال  السياسي، 
الوكالة الدولية بشكل كامل، وبالتالي انهاء قضية الالجئين والمهّجرين 

وطمس حقوقهم لألبد. 
وقد رافقت األونروا منذ نشأتها ونتيجة للقصور في هيكيلة عملها 
األساسية األزمات المالية المتعاقبة بحيث أّنها اعتمدت منذ البدء على 
رهينة  جعلها  الذي  األمر  العالم؛  لدول  الملزمة  غير  الطوعية  التبرعات 
لالبتزاز السياسي من جهة ولتقلبات موازين القوى الدولية في العالم من 
جهة أخرى. وبالضرورة فإّن األزمات المالية ستنعكس بشكل مباشر على 
ل سببًا اضافيًا 

ّ
مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها األونروا، مما شك

احتياجات  لّبي 
ُ
ت التي  الحماية  فجوة  واتساع  اإلنسانية  األزمة  لتعميق 

األساسية  الخدمات  من  جملة  من  حرمانهم  إلى  باإلضافة  الالجئين، 
أهمها خدمتي الصحة والتعليم. كما ولجأت األونروا إلى االستغناء عن 
خدمات اآلالف من موظفيها في كافة مناطق عملياتها الخمس )قطاع 

غزة، الضفة الغربية، األردن، لبنان، سوريا(.
ويهدف هذا الضغط واالبتزاز على األونروا من خالل حجب التمويل 
عنها والدعوة إلى إنهاء عملها، إلى تحويلها إلى وكالة شكلية غير فاعلة، 
بموجب  سست 

ُ
أ والتي  فلسطين  الدولية حول  التوفيق  لجنة  غرار  على 

الحماية  بتوفير  حينها  في  تكليفها  وتم   ،1948 العام  في   194 القرار 
لالجئين وممتلكاتهم وتمكينهم من العودة إليها في أقرب وقت ممكن.  
إن نشوء وتطور األزمة المالية لوكالة الغوث ال ينفصل عن التطورات 
السياسية والدعوات اإلسرائيلية واألمريكية إلى إنهائها. وقد تصاعدت 
وتيرة هذه الدعوات في ظل الحديث عن »صفقة القرن« من ِقبل اإلدارة 
الضغط  مع  لألونروا  تمويلها  المتحدة  الواليات  أوقفت  حيث  األمريكية، 
باتجاه نقل مسؤوليات المجتمع الدولي اتجاه الالجئين الفلسطينيين إلى 
نقل  ثانية تعمل على  الخليجية منها. ومن جهة  العربية، خاصة  الدول 
مهمات األونروا إلى الدول الُمضيفة أو إلى مؤسسات دولية أو أهلية أخرى.  
والذي  القومية،  لقانون  “الكنيسيت”  تمرير  مع  تزامنت  أنها  كما 
على  الباب  ويفتح  باليهود،  فلسطين  في  المصير  تقرير  حق  يحصر 
م »الشتات اليهودي« في فلسطين، بينما تستمر في حرمان 

َ
مصراعيه ِلل

الالجئين والمهّجرين الفلسطينيين أصحاب األرض من أبسط حقوقهم 
في العودة والتعويض وجبر ما لحق بهم من أضرار وتقرير المصير. 

إن االستهداف المتزايد الذي تتعرض له حقوق الشعب الفلسطيني، 

وعلى رأسها حقوق الالجئين، يستدعي وقفة جدية من منظمة التحرير 
المحلي  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الشعبية،  واللجان  الفلسطينية، 
والعالمي أمام مسؤولياتها في مواجهة هذه الهجمة. وعليه، فإننا في 
الشبكة العالمية للدفاع عن حقوق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين 
نعلن  )عدالة(،  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  الحقوق  وائتالف 
أزمة  على  الضوء  لتسليط  العودة«،  حتى  حق  ــروا  »األون حملة:  إطالق 
األونروا، والعمل على الضغط على المكلفين وصناع القرار محليًا ودوليًا 

لالضطالع بمسؤولياتهم تجاه الالجئين الفلسطينيين.
وبناًء على ما سبق، فإن الحملة تدعو كافة الفعاليات المحلية والدولية 
ستتواصل  التي  المناصرة،  وفعاليات  الشعبية  األنشطة  في  لالنخراط 
على تجديد  التصويت  وأن  القادم خصوصًا  العام  مدار  على  وتتصاعد 

والية األونروا سيبدأ في حزيران 2019.
 حتى العودة« ندعو إلى حماية األونروا 

ّ
وإننا في حملة » االونروا حق

وحقوق الالجئين والمهجرين من خالل:
مسؤولية  باعتبارها  لألونروا،  الالزمة  العاجلة  الموازنة  توفير  أواًل: 
المتحدة نفسها،  األمم  قبل هيئة  عربية، وخصوصًا من  وليست  دولية 
ألنها المسؤولة منذ البداية عن خلق قضية اللجوء الفلسطيني، وملزمة 

بتوفير الحماية الدولية لالجئين.

مساهمات  من  األونــروا  موازنة  في  الدول  مساهمات  تحويل  ثانيًا: 
طوعية إلى مساهمات أساسية إلزامية تقررها الجمعية العمومية ضمن 
موازنتها السنوية، بما يضمن الحد األدنى من الموازنة السنوية الالزمة 

لألونروا للقيام بمهماتها.

ثالثًا: توسيع صالحيات ووالية األونروا وتمكينها من توفير الحماية 
والفيزيائية(  والقانونية  االنسانية  )الحماية  الثالثة  بأركانها  الدولية 

لالجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

رابعًا: عدم زّج األونروا بأي صفقة سياسية يتم طرحها، والتأكيد على 
أن حل مشكلة الالجئين والمهجرين الفلسطينيين يتم بتحقيق حقهم 
في العودة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 194 لعام 1948، 

وقرار مجلس األمن 237 لعام 1967 موضع التنفيذ. 

خامسًا: الدفاع عن األونروا ووجودها وبرامجها، ورفض نقل مهماتها 
إلى الدول المضيفة مقابل تقديم منح لهذه الدول، بما في ذلك السلطة 

الفلسطينية و/أو نقلها إلى هيئات ومؤسسات دولية وأهلية أخرى.

بحكم  التخاذها  األونــروا  تضطر  قد  التي  اإلجــراءات  رفض  سادسًا: 
الفعل  توجيه  عبر  االونــروا  بإسناد  تكون  ومواجهتها  الموازنة،  نقص 
السياسي، والدبلوماسي والشعبي إلى تحميل المسؤولية لألمم المتحدة 

والمجتمع الدولي.   

العودة حق وارادة شعب

الشبكة العالمية لالجئين والمهّجرين الفلسطينيين

 واالئتالف الفلسطيني للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية )عدالة(

 يطلقان حملة لدعم األونروا تحت شعار:

“األونـــروا حـــق.. حتـــى العـــودة”

ضمن فعالية إطالق الحملة، أمام مقر وكالة الغوث، مخيم الدهيشة، كانون أول ٢٠١٨ )تصوير: مركز بديل(
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مسيرات العودة: الواقع والدروس المبكرة*

بقلم:  نضال العزة*

الحاصل  الرسمي  الفلسطيني  التراجع  عن  النظر  بصرف 
ًا على مستوى 

ّ
على صيغ المطالبة بالعودة، ال تزال العودة حق

والمؤسسات  السياسية،  القوى  وبرامج  الشعبي،  االيمان 
االهلية. ورغم ذلك، لم تصبح العودة نفسها مشروعًا شعبيًا 
فبتدقيق  والتطبيق.  الممارسة  في  حقوقيًا  أو  سياسيًا  أو 
لدنيا  يكن  لم   ،1948 العام  منذ  والبرامج  المراحل  مختلف 
ذلك،  ورغم  االيــام.  من  يوم  أي  في  حقيقي  عودة  مشروع 
بقي شعبنا، أو على األقل أصحاب المصلحة في التحرر وهم 
وفي  للتضحية.  ومستعدًا  العودة  في  بحقه  مؤمنًا  الغالبية، 
النكبة،  بعيد  فلسطين  تحرير  إلنجاز  العربية  الدول  انتظار 
المسلح، وخالل مسار تسوية  الفلسطيني  الكفاح  وفي فترة 
التوصل  سيتم  كنتيجة  العودة  مع  التعامل  ظل  اوسلو، 
على  بقيت  بينما  التسوية  عبر  أو  التحرير  انجاز  بعد  اليها 

حلما.  الشعبي  المستوى 

لتسلط  غزة  قطاع  في  العودة  مسيرات  جاءت  بانطالقها، 
الضوء على العودة، وال شك في أنها نجحت في ذلك. ورغم 
ال  غزة  قطاع  عن  الحصار  فك  بمطلب  بعد  فيما  ربطها  أن 
مسيرات  هدف  وحصر  تقزيم  أن  إال  بذاته،  خلاًل  يشكل 
محفظة  في  بالعودة  ليلقي  عاد  الحصار  فك  بمطلب  العودة 
المقتنيات المقدسة؛ بل أن بعض التصريحات الصادرة عن 
بعض القيادات توغل في انتهازيتها اليمينية حين يفهم 
منها أن الغاية من رفع شعار العودة ال يعدو كونه تهديدًا 

الحصار.  يراد منه تحقيق مطلب فك  تكتيكي 

لمسيرات  المساند  حراك حيفا  جاء  استمراره،  عدم  ورغم 
الفلسطيني  الشعب  وحدة  مبدأ  الواجهة  إلى  ليعيد  غزة 
هذا  المستعِمر.  مواجهة  في  الساحات  تكامل  وضــرورة 
الحراك أقلق اسرائيل والتسوويين على كل الجبهات. ورغم 
ذلك، انطفأ الحراك وعاد الصوت الفلسطيني الرسمي يعلي 
شأن التضامن الرمزي مع غزة )وليس التكامل( مع التشديد 

المواطنة في دولة االستعمار.  على 

بين  اقليميا  المسندة  السياسية  التجاذبات  خضم  وفي 
الشرعية  عن  الدفاع  وبدعوى  الفلسطينية،  والسلطة  حماس 
جدوى  ال  أن  فبحجة  لغزة.  الضفة  تنتصر  لم  الفلسطينية 
غير  التضحيات  على  والتحسر  السلمية”،  “المقاومة  في  إال 
وحراك  العودة  مسيرات  في  السلطة  أحزاب  تر  لم  المبررة، 

حيفا، وحراك ارفعوا العقوبات سوى أجندة حماس.       

يحاول هذا المقال مناقشة الوقوف على مسيرات العودة 
الفلسطيني،  الوعي  على  وأثرها  حيفا  وحراك  غزة  قطاع  في 

وما يمكن التعلم منهم )مبكرًا( لتحويل العودة إلى برنامج تحرر 
من  االسرائيلي  واالستعمار  االبارتهايد  منظومة  مواجهة  في 

جهة، وما أنتجه مسار التسوية من جهة ثانية.

لماذا لم نعد؟  

ثورة  صنع  الذي  والالجئ  المهّجر  الفلسطيني  جعل  الذي  ما 
يمارس  ال  بالروح  للتضحية  االستعداد  بكامل  فيها  وانخرط 
التي  التضحية  من  القدر  نفس  تتطلب  قد  والتي  فعليًا،  العودة 
الذي دفع  ما  أخرى،  بكلمات  أقل؟  وربما  أخرى  دفعها في معارك 
أو حولها يبعد عن قريته األصل  فلسطينيًا مهّجرًا في فلسطين 
أو حدود فلسطين بضعة كيلوا مترات، يسافر مئات الكيلومترات 
لبنان  )في  بالثورة  ليلتحق  قانونية  غير  أو حتى  قانونية  بطريقة 
إلى  العودة  على  يتجّرأ  لم  بينما  كفه،  على  روحه  واضعًا  مثاًل( 
حاالته  أكبر  في  )التضحية(   – الثمن  أن  رغم  وطنه،  او  قريته 
بالثورة  االلتحاق  حــال  ففي  الحالتين؟  في  متماثاًل  سيكون 
االستشهاد  والعودة،  الحدود  اجتياز  حال  في  كما  المسلحة، 
السجن،  مثل  أخرى  احتماالت  جملة  من  االثمان،  أكبر  سيكون 

وغيرها.     والتعذيب  واالبعاد، 

لم  لماذا  التساؤل:  فإن  صحيحة،  المقارنة  هذه  كانت  إذا 
نعد؟ يصبح منطقيًا؛ ال بل جوهريًا. ليس في هذا التساؤل انكار 
من  االول  النصف  وخالل  النكبة  بعيد  جرت  التي  العودة  لحاالت 
إنما  الفلسطينيين.  راح ضحيتها االالف من  والتي  الخمسينّيات 
تلك الحاالت كانت فردية، وحتى في حاالت عودة مجموعة أفراد 
العودة  لفرض  وطني  برنامج  ضمن  منظمة  تكن  لم  عائالت،  أو 

الفعلية.  

والخوف  النكبة،  صدمة  العودة  عدم  وراء  السبب  كان  ربما 
تدرس  لم  التي  االحتماالت  أهم  أحد  وهذا  المحاولة.  عواقب  من 
توافر  ومجرد  بالحق،  فاإليمان  فلسطينيًا.  يجب  كما  تعالج  ولم 
الصدمة  أثر  انعدام  بالضرورة  يعني  ال  للتضحية  االستعداد 
واالنكسار،  الهزيمة،  أن تتالي حاالت  إلى ذلك،  والخوف. يضاف 
الصهيوني،  للمشروع  انتصارات  االخر،  المقلب  والتي تعني على 
راكمت تلك اآلثار التي تبّدت في انماط سلوكية، تتراوح ما بين 
أو غير حاضنة  بيئة مستكينة  وربما  الهوية،  واغتراب عن  احباط 

بتاتًا. للثورة 

نتيجة  هي  العودة  بأن  االقتناع  في  يكمن  السبب  كان  ربما 
المشروع  وهو  لفلسطين،  الكامل  التحرير  لمشروع  تلقائية 
التحول نحو  الذي ساد عقودًا قبل  والفلسطيني  الرسمي  العربي 
العملية.  العودة  لم يتم تطوير تصورات عن  وبالتالي،  التسوية. 

 ربما كان السبب وراء عدم العودة رفض العيش تحت سلطة 
المستعمر، والرغبة في العودة بكرامة المنتصر وكبرياء صاحب 
الذي  الوقت  ففي  وغيرها.  العربية  الدول  وعود  على  بناء  الحق 
المحتل صمودًا يضطرهم  الداخل  فلسطينيي  بقاء  فيه  اعتبر 
الفلسطينيين  بعض  رأى  المستعمر،  سلطة  تحت  للعيش 
بكرامتهم  مساسًا  اسرائيل  سلطة  تحت  والعيش  العودة  في 
عدم  في  هذا  أسهم  وقد  يهددهم.  خطرا  وربما  وكبريائهم 

تراكم محاوالت العودة وفي عدم تحولها الى برنامج. 

ربما كان السبب الشعور بالحاجة إلى العمل ضمن مجموعة 
العربية  الدول  ترعه  لم  الذي  االمر  وهو  أو كشعب،  جماعيًا،  أو 
التنظيمي  العمل  تطور  بعد  اال  يتوافر  ولم  النكبة،  بعد  ما 
في  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  واالعتراف  الفلسطيني 

السبعينيات. منتصف 

ربما كان السبب هو أن االنخراط في تنظيمات الثورة والتي 
فلسطين،  كل  استعمرت  أن  بعد  إال  عودها  ويشتد  تنشط  لم 
إلى  الوصول  أو  للتحرير،  الهادف  المسلح  الكفاح  بغرض  كان 
وتقرير  العودة  الى  سيؤدي  ــدوره  ب ــذي  وال تفاوضي،  وضع 
عملية  برامج  وضع  الى  التنظيمات  تلتفت  لم  وعليه،  المصير. 
ا من عملية  لتنفيذ العودة باعتبارها نتيجة للتحرير وليس جزء

التحرر، مثلها في ذلك مثل وعود الدول العربية.   

والذي  واوسلو،  التسوية  مشروع  انطالق  السبب  كان  ربما 
رّوج باّنه سيشمل حاًل عاداًل لقضية الالجئين بضمانات دولية. 

الى  الوصول  يمكن  واالحتماالت  الحاالت  مختلف  بتدقيق 
حقيقي  عودة  برنامج  هنالك  يكن  لم  انه  االولى،  حقيقتين: 
منذ عام 1948 حتى اليوم، والثانية أن شعبنا لم يفقد ايمانه 

للتضحية. واستعداده  العودة  في  بحقه 

يزال  وال  نفسه  عكس  حقيقي  عودة  برنامج  وجود  عدم  إن 
التي  التحرر  وقوى  االحزاب  وممارسة  فكر  في  نفسه  يعكس 
وعي  في صياغة  والريادي  التنظيمي  الدور  تلعب  أن  يفترض 
المد  مراحل  أبهى  في  فحتى  حركتها.  وتوجيه  الجماهير 
وبعد  للتحرير.  كنتيجة  ضمنًا  مفهومة  العودة  كانت  الثوري 
االنخراط في مشروع التسوية، صورت العودة على أنها ستكون 
مرحلة  في  نهائية.  اتفاقية سالم  اجمال  عند  تحصيل حاصل 
وفي  فلسطين،  بتحرير  وعدها  لتنفيذ  العربية  الدول  انتظار 
مرحلة  وفي  الفلسطيني،  المسلح  للكفاح  الثوري  المد  فترة 
العودة  ولم تكن  العودة مفهومة كنتيجة،  بقيت  اوسلو  سالم 

برنامج عمل تحرري في يوم من االيام.

دائمًا  تحلى  الفلسطيني  أن  في  تمثلت  الثانية  الحقيقة 
باالستعداد للتضحية. فحتى بافتراض أن السبب كان الخوف 
من القتل، أو السجن، أو التعذيب على يد المستعمر، فقد بقي 
الفلسطيني يمتلك االرادة والشجاعة لتقديم التضحيات كلما 
المستعمر ذلك. رغم أن هذا االستعداد  المواجهة مع  تطلبت 
الفلسطيني يعكس االيمان بالحق والوعي الجماهيري الفطري 
والحقوق،  االنسانية  الكرامة  ممارسة  أساس  هي  العودة  بأن 
تحويل  في  تنجح  لم  الفلسطينية  والحركات  االحزاب  أن  إال 

التضحية. برنامج يستحق  الى  العودة 

مسيرات العودة في قطاع غزة:

الحرب  ــر  وزي رابــيــن،  اسحق  عّبر  مناسبة  مــن  أكثر  فــي 
االنتفاضة  تتحول  أن  من  خشيته  عن  ــذاك،  آن اإلسرائيلي 
باتجاه  للحدود  عابرة  زاحفة  حشود  إلى  االولى  الفلسطينية 
إخماد  بعد  وإسرائيل  وحزبه  نفسه  هنأ  لذلك،  “إسرائيل”. 
التحرير  منظمة  مع  االعــتــراف  رسائل  بتبادل  االنتفاضة 
خطر  اسرائيل  يجّنب  االعتراف  مجرد  أن  مؤكدًا  الفلسطينية 
مسيرة  الحدود.  عبر  االيام  من  يوم  في  الفلسطينيين  زحف 
في  حيفا  وحــراك  انطالقتها،  في  خصوصًا  غزة،  في  العودة 

)arab48.com :ضمن فعاليات حراك حيفا، أيار ٢٠١٨. )املصدر



مسيرات العودة والحراكات الشعبيةكانون أول 4٢٠١٨

داللته، أربك االستعمار فيما اعتقد أنه استقر: أي دوام حالة 
معجزة  تحقق  بانتظار  الفلسطينيين  وأن  والعجز،  االنكسار 

أو إلهية.      دولية 

من “مسيرة العودة الكبرى” إلى مسيرات العودة وفك الحصار:

على  التحفظ  رغــم   – الكبرى”  الــعــودة  “مسيرة  جــاءت 
تحول  نقطة  لتشكل  انطالقتها  فــي   – الكبرى  مصطلح 
االول  لسببين:  الفلسطيني  التحرر  مشروع  في  استراتيجي 
لم  أي  تحرري،  كفعل  بل  كنتيجة  العودة  تقدم  لم  ألنها 
يتم  لم  ألنه  الثاني،  العودة.  لتحقق  مقدما  التحرير  تشترط 
وطنية  تظاهرة  أو  كمناسبة  لها  التخطيط  أو  معها  التعامل 
“احيائية”، على نمط ما يعرف بـ “إحياء ذكرى يوم األرض”، 
أو “احياء ذكرى النكبة”، أو احتفاالت ذكرى انطالقات القوى 
السياسية. بيد أن تقديم مطلب فك الحصار على حق العودة 
بالمعنى  للمسيرة  التحررية  الطبيعة  من  أضعف  بعد،  فيما 

االستراتيجي. 

إن االشارة إلى هذا الخلل ال تنتقص من مشروعية وأهمية 
أن  اظهار  االشــارة  بهذه  يقصد  إنما  الحصار،  فك  مطلب 
ما  أضعف  الحصار  فك  على  وقصره  المعلن  الهدف  تبديل 
استحضرته المسيرة في انطالقتها؛ أي وجوب معالجة جذور 

الصراع من اجل تحقيق الحل الدائم والعادل. 

هذه  إلطالق  تكفي  ال  وحدها  الكارثية  وآثاره  الحصار  إن 
الحشود  فانخراط  أشهر.  ستة  منذ  واستمرارها  المسيرات 
ساطعًا  دلياًل  يشكل   “ العودة  “مسيرات  في  الجماهيرية 
عندما  للتضحية  الفلسطيني  الشعب  جماهير  استعداد  على 
ثانيًا،  حاضنة  وطنية  بيئة  وجود  وعلى  أواًل،  البوصلة  تصح 
وشدة  ثورة،  يصنع  ال  وحده  فالجوع  ثالثًا.  فاعلة  وتنظيمات 
كان  إذا  المقابل،  في  منظمة.  مقاومة  وحدها  تنتج  ال  القمع 
التنظيمية  والقدرة  العام  الظرف  من الصحة بمكان استغالل 
القول  البداهة  من  فانه  الجماهير،  لتثوير  معينة  لحظة  في 
التضحيات  الجماهير أن تضمن أن استثمار  أن من حق هذه 

ة.  ال يكون في مطالبات مجزوء

تصويب  إعادة  فقط  ليس  القوى  واجب  من  فان  وعليه، 
ذلك  في  بما  جذريا  الصراع  لحل  رؤيتها  وتطوير  بوصلتها، 
عالقاتها بالمستعمر سواء المستعمر – السلطة او المستعمر 
– الفرد، بل أيضا ضمان عوامل االستمرار لمسيرة العودة نحو 
هدفها االستراتيجي. هذا يعني انه ال ضير في تنظيم حراك 
الجائر.  الحصار  رفع  والمعلن  الصريح  هدفه  واسع  جماهيري 
في المقابل، ال يجب استنزاف طاقات الجماهير في مسيرات 
لن  أنها  جميعًا  نعلم  )والتي   – العودة  مسيرات  اسم  تحمل 
أو  االن( – بغرض تحقيق هدف تخفيف  العودة  لهم  تحقق 
جديدة  انتكاسة  في  يتسبب  قد  تكتيك  هكذا  الحصار.  رفع 
كأساس  للعودة  للنهوض  مستقباًل  واستعدادها  للجماهير، 

ألي مشروع تحرري حقيقي.

مسيرات العودة ليست آخر المحطات:

أفريقيا  جنوب  في  االبارتهايد  نظام  مقاومة  حركة  ضمن 
“الوحدويون  حزب  قادها  التي  التصدي”  “حملة  انتهت 
االفريقيون” وانخرط فيها كل من المؤتمر الوطني االفريقي، 
الماضي  القرن  من  الخمسينيات  في  الشيوعي  والــحــزب 
التصدي  حملة   .1960 عــام  في  شاربفيل  بمجزرة  انتهت 
نظام  إلنهاء  االفريقيين  جنوب  نضال  في  حلقة  كانت  تلك، 
االبارتهايد، ولكنها لم تكن لتؤدي الى ما أدت اليه انتفاضة 
1976 و1977 ألسباب أهمها، عدم وجود رؤية  سويتو ما بين 
عوامل  توفير  عن  األحزاب  وعجز  جذريًا،  الصراع  لحل  شاملة 
ومفاعيل االستمرار. وجراء وحشية القمع، كان من أكبر آثارها 
السيكولوجية  االنتكاسة  افريقيين  الجنوب  على  السلبية 
والدونية،  بالعجز،  الشعور  من  عّمقت  التي  االجتماعية   –

المواجهة. على  التحفيز  بدل  النضال  وعدمية 

كانت  مــا  بيكو  ستيف  بقيادة  سويتو  انتفاضة  ان 
االبارتهايد،  ونظام  للمستعمر  تعريفها  إعادة  لوال  لتكون 

شعار  ان  بنفسه.  افريقي  الجنوب  االنسان  لثقة  احيائها  ولوال 
“التحرر باالعتماد على الذات” الى جانب شعارات مثل “افريقيا 
لغوية،  صياغات  مجرد  تكن  لم  قادر”،  “األسود  و  لألفريقيين”، 
تحقيق  على  تراهن  اما  كانت  التي  األحزاب  تجاوزت  برامج  بل 
الحوار  شــروط  تحسين  على  أو  وجزئية،  مطلبية  تحسينات 

الحاكمة. السلطة  مع  والتفاوض 

على  البوصلة  وتصويب  الرؤية  تطوير  كان  إذا  فانه  وعليه، 
دفعة  يكونان  وال  وقت  الى  يحتاجان  الفلسطيني  المستوى 
األقل  على  حاال،  مطلوبة  الديمومة  ضمان  عوامل  ان  اال  واحدة، 
ألبناء  والجماعي  الفردي  الشعور  في  االنتكاسة  تعميق  لتفادي 
للمسيرات  اإلسرائيلي  القمع  شراسة  ان  الفلسطيني.  الشعب 
ذلك  وراء  من  يهدف  بل  بذاته،  القتل  الى  يهدف  ال  السلمية 
العجز،  الخوف،   – الصدمة  حالة  الى  الفلسطيني  إعــادة  الى 
بالضرورة  يقتضي  هذا  فان  المقاومة.  وعبثية  المحاولة  عدمية 
أسباب  توفير  عبر  تقليدية  غير  بمنهجية  المسيرة  مع  التعامل 
تعني  ال  هنا  والمنهجية  للمراكمة.  والقابلية  لها،  الديمومة 
وجوب انتظام مسيرات العودة اسبوعيا، فهذا قد يكون مناسبا 
من  يكون  قد  عودة  برنامج  لتطوير  ولكن  الحصار،  فك  لمسيرات 
تنويع  هذا  يقتضي  قد  طويل.  بنفس  معها  التعامل  االجدى 
الفردية  المبادرات  وإطــالق  العودة  اجل  من  النضال  أشكال 
وتحقيق  وتوسيعها،  المسيرات،  ساحات  تعديد  والمواقعية، 

ملها. تكا

كانت  سواء   – لحماس  اجندة  وجود  فان  اآلخر،  المقلب  على 
وامتيازات  الفلسطينية  السلطة  بغنائم  االنتفاع  أو  الحصار،  رفع 
ال   – المفاوضات  طاولة  على  كرسي  على  الحصول  او  اوسلو، 
العودة  لحراك  الفلسطينية  السلطة  أحزاب  انتصار  عدم  يبرر 
في  “سلمي”  حراك  هكذا  وأن  خصوصا  الضفة،  في  بمحاكاته 
الضفة سيلجم اسرائيل – على االقل - عن اإليغال في سياساتها 

االستعمارية.     

حراك حيفا: الرمزية والتمّيز 

شكلت مظاهرات حيفا غير المرخصة )حراك حيفا( نقطة تحول 
لم  التحول  أكثر من مستوى. هذا  على  الفلسطيني  المشهد  في 
كهبة  السابقة  الهبات  عن  فصله  يصح  ال  إذ  لحظته،  وليد  يكن 
العام 2000، أو الوقفات الشجاعة لوقف الحروب على لبنان وغزة، 
المناصر  حيفا  حراك  أن  إال  وغيرها،  برافر  مخطط  ضد  والحراك 
لمسيرات غزة تميز في قوة ووضوح رسالته، وشكله، وفي لحظته 

ما يكون.  الفلسطيني أضعف  الوضع  بدا فيها  التي  التاريخية 

حيفا  رمزية  في  أي  مكانه؛  في  فقط  مميزا  الحراك  يكن  لم 
الواقعة داخل الخط األخضر، وال في أّن جماهيره من فلسطينيي 
وسياسات  لبرامج  قسرا  والُمخضعين  المضطهدين  الداخل 
الذي  بالتحدي  بل  عاما،  سبعين  منذ  مستمرة  وإقصاء  أسرلة 

المضامين. بما يشمل  نفسه  الفعل  عليه  انطوى 

حراك حيفا: التحدي وخلخلة المستقّر

فعل  مجرد  يكن  فلم  تحرريًا؛  كفاحيًا  فعاًل  الحراك  كان 
بل  مطلبيًا،  وال  احتجاجيًا  يكن  ولــم  ــزة،  غ مع  “تضامني” 
الحراك  وتجاوز  جوهره.  في  االستعماري  المشروع  تحّدى 
برامج  أو  إرادة  عن  تعبيرًا  يكن  فلم  التقليدية  واألحزاب  األطر 
المنظمين  الشباب  من  جزء  أن  رغم  القائمة  األحــزاب  من  أي 
بشكل  األحزاب  أو  االطر  بتلك  المرتبطين  من  المشاركين  أو 
مواجهة  ساحات  تكاملية  جّسد  نضاليًا  فعاًل  كان  لقد  ما. 

آثاره وحسب. أركانه وليس  المستعمر وتحداه في 

المظاهرات  تنظيم  على  اإلصــرار  في  ظهرت  التحديات 
رغم  التحررية  المضامين  وفي  التحشيد  وفي  ترخيص،  دون 
النضال  بأن  عميق  إيمان  إلى  اإلصرار  استند  بالقمع.  التهديد 
تجاوز  هذا  في  وكان  المستعمر.  باستئذان  يكون  ال  الجدي 
لعقلية العمل من داخل النظام )نظام دولة المستعمر، ونظام 
العقلية  هذه  القوى(،  بموازين  المحكومة  الدولية  الشرعية 

التي ثبت فشلها عبر عقود طويلة. 

يكن  لم  إذ  التحشيد،  إمكانية  في  ذروته  التحدي  بلغ  وقد 
 

ّ
سهاًل حشد المئات في مظاهرة غير مرخصة، خصوصًا في ظل

المحسوبة  غير  المغامرة  بدعوى  أو  العمل  بجدوى  التشكيك 
الصادر عن جهات فلسطينية، ناهيك عن التهديد اإلسرائيلي 
والمواجهة،  والصمود  والهتافات  الشعارات  أمــا  بالقمع. 
ساطعة  رسائل  وأرســلــت  المضمون  في  قــوة  َعكسْت  فقد 
قطاع  في  العودة  مسيرات  كانت  فــإذا  اتجاه.  من  أكثر  في 
والمهجرين  الالجئين  لقضية  بقوة  الحضور  أعادت  قد  غزة 
القطاع  على  المفروض  الظالم  الحصار  ولقضية  وحقوقهم، 
لمبدأ وحدة  الحضور  أعاد  فان حراك حيفا  عاما،  أحد عشر  منذ 
ومبدأ  والحقوق،  القضية  وحدة  ومبدأ  الفلسطيني،  الشعب 
المشاركة  وعدمية  اوسلو،  وعبثية  النضال،  ساحات  تكاملية 
الصهيو- االستعماري  المشروع  مشروعية  وال  الكنيست،  في 

إسرائيلي. 

استقرار  حيفا  حراك  خلخل  االسرائيلي،  المستوى  على 
االعتقاد اإلسرائيلي بنجاح عملية اوسلو في فصل فلسطينيي 
“باعتبارهم  الفلسطيني  الشعب  بقية  عن  المحتل  الداخل 
اسرائيل”.  في  عربية  “أقلية  او  داخلي”  اسرائيلي  شــأن 
القومي،  أصلهم  عن  سلخهم  بإمكانية  االعتقاد  تهاوي  ومع 
واالطمئنان  الضحية،  استسالم  إلى  المستعمر  ركون  تهاوى 
تنامى  الذي  االعتقاد  االستعماري؛ هذا  المشروع  استقرار  إلى 

اوسلو. منذ  باضطراد 

من  القلق  ظهر  الرسمي،  الفلسطيني  المستوى  على 
الخجولة.  التحيات  وبعض  المطلق،  شبه  الصمت  في  الحراك 
“ألبناء  الخجولة  والتحيات  الصمت  وراء  فيما  دققنا  ولو 
قلق  من  حيفا  حراك  سببه  ما  سنرى  اسرائيل”،  في  شعبنا 

)arab48.com :ضمن فعاليات حراك حيفا، أيار ٢٠١٨. )املصدر
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أوسلو  ومشروع  الفلسطيني  الشعب  تمثيل  كية” 
ْ
“ُمل على 

بتصوير  السلطة  كوادر  بعض  عنها  عبر  الحالة  هذه  نفسه. 
 – يخدم  ــه  أّن أو  سريعا،  ستنتهي  فــورة  بانه  ــا  إّم الــحــراك 
استهداف  في  وحماس  اسرائيل   – قصد  بــدون  او  بقصد 
الى  ترمي  أجــنــدات  خلفه  أّن  أو  الفلسطينية،  الشرعية 
طبعا(.  السلطة  من  )المسندة  المشتركة  القائمة  إضعاف 
األولى،  ساطعتان:  حقيقتان  هناك  كان  الحاالت  مختلف  في 
الحراك  تبني  عن  عجزت  أو  قصرت،  أو  رفضت،  القيادات  أّن 
لت في أن الحراك أعاد 

ّ
ورفده وإسناده. الحقيقية الثانية تمث

شرعية  ومعايير  شروط  حول  األساس  السؤال  الواجهة  إلى 
السلطة  تآلف  ظهور  يفسر  ما  هذا  ولعل  الوطني.  التمثيل 
االمر  الحراك؛  بعد  المشتركة  القائمة  احزاب  مع  الفلسطينية 
عربي  “حزب  تشكيل  الى  الدعوة  حد  الى  مؤخرا  وصل  الذي 
ورفع  اسرائيل  تحدي  جدوى  في  التشكيك  او  اسرائيلي”،   –

المحتل.  الداخل  في  الفلسطيني  العلم 

الحراك  جاء  فقد  الشعبي،  الفلسطيني  المستوى  على  أّما 
التفاعالت  على  سريعة  فبنظرة  بافتخار.  واسُتقبل  باهرًا 
االمل  فينا  “أحيا  أمل”،  “مبعث  كان  أنه  يظهر  الحراك،  مع 
من  التخلص  بإمكانية  تبشر  “خطوة  والتحرر”،  بالعودة 
في  الشعب  وحدة  عن  حقيقي  “تعبير  والسلطة...”،  اوسلو 
كافة أماكن تواجده”، “أخجل من نفسي أمام عظمة مظاهرة 
مقاومة”،  يعني  شو  يتعلموا  السحيجة  “ويــن  حيفا...”، 
شباب   “ العنكبوت...”،  بيت  من  أضعف  اسرائيل  “والله 
الحقيقي”...  الناس  “صوت   ،“ القيادات...  سبقت  وجماهير 

الخ. 

حراك حيفا: االحتواء بالتشكيك والتشتيت

أمام  وتوقف  حاليًا  حيفا  حــراك  زخــم  تراجع  تدريجيًا 
عديدة  ذلك  أسباب  الهدف.  وتشتيت  بالجدوى،  التشكيك 

ولكن أهمها عدم نضوج اإلطار التنظيمي الناظم للحراك، وعدم 
القائمة،  الحزبية  التنظيمية  الهياكل  عن  تمامًا  استقالليته 
على  العقوبات  ارفعوا  حراك  في  باالنخراط  البوصلة  وتضييع 

غزة. 

شكال  او  تنظيمية/  اداة  يستدعي  بالجماهير  النهوض  إن 
وقد  الوعي،  توقظ  قد  فالحراكات  حراك.  من  رقيًا  أكثر  تنظيما 
القادر  التنظيمي  الشكل  ليست  لكنها  لفترة،  الحشود  تحرك 
العربية  االحزاب  التغيير.  وتحقيق  الجماهير  حركة  قيادة  على 
على  تنظيميا  االقدر  كانت  الفلسطينية  والسلطة  الداخل،  في 
يكن  لم  المبادر  الحراك  كــادر  وأن  خصوصًا  الحركة،  احتواء 
مستقاًل تمامًا. التشكيك في الجدوى، وعزوف بعض االحزاب عن 
ارفعوا  حراك  في  تقريبًا  الحراك  كادر  نفس  وانخراط  المشاركة، 
العقوبات وما تبع ذلك من نقل ساحة المواجهة من حيفا الى رام 
في  العودة  لمسيرات  الوطنية  اللجنة  تقديم  مع  بالترافق  الله، 
غزة لمطلب فك الحصار على العودة، عوامل اسهمت في تضييع 
في  النضال  ساحات  تكاملية  مفهوم  وشّوهت  التحشيد  فرص 

المستعمر.  مواجهة 

فالتقاط  ذاته،  يستنفذ  أّن  حيفا  حراك  من  المطلوب  يكن  لم 
المقابل،  في  االستمرار.  مقومات  من  الصفوف  وتنظيم  األنفاس 
ليس من الصحة بمكان افتراض أّن الحراك كان بشكله الذي كان 
عليه يشكل البديل عن القوى واالحزاب القائمة، إنما كان خطوة 
او  ورؤاها،  برامجها  لمراجعة  االحزاب  لدفعت  استمرت  لو  جريئة 

على االقل السهم في خلق قوة/ى وحراكات جديدة. 

استراتيجيات التعامل مع مسيرة العودة وحراك حيفا:

بين  من  االوضــح  أنه  يتبّين  االسرائيلي،  التفاعل  بمتابعة 
كيفية  مأزق  في  نفسها  وجدت  فإسرائيل  المحيطة.  التفاعالت 
غزة  فلسطينيي  تنفيذ  احتمال  ليس  هنا  والمأزق  المعالجة. 
لن  أنها  اعتقدت  جديد  استراتيجي  تحدٍّ  أمام  بل  االن؛  العودة 
االقل  على   – تواجهه  أن  تضطر 
الفلسطيني  التراجع  حالة  ظل  في 
ــع الــمــتــردي في  ــوض الــراهــنــة وال

برمته.  االقليم 

في  االول  ــتــحــدي  ال يــتــمــثــل 
مسيرة  خطوة  تشكل  ان  احتمال 
الصدمة  لــحــاجــز  كــســرا  ــودة  ــع ال
وجــود  حــال دون  ــذي  ال والــخــوف 
جدي  فلسطيني  برنامج  وتطور 
ــة. ويــنــبــع  ــكــب ــن ــذ ال ــن ــودة م ــع ــل ل
ــي مــن احــتــمــال  ــان ــث ــتــحــدي ال ال
نموذجا  حيفا  ــراك  ح يشكل  أن 
منظومة  خارج  من  النضالي  للعمل 
يشكالن  التحديين  كال  االستعمار. 
بالنسبة  اســتــراتــيــجــيــًا  ــرًا  ــط خ
إلسرائيل. أمام هكذا خطر ال تقلق 
الدولية،  الفعل  بــردود  اسرائيل 
حالة  إدامـــة  هــو  يهمها  مــا  إنما 
والعمل  الفلسطيني  االنــكــســار 
االستعمارية  المنظومة  ضمن 
وألن  واالمــمــيــة.  ــة  ــي ــل ــي االســرائ
استفحال  مــن  واثــقــة  اســرائــيــل 
حالة االنكسار في الضفة والداخل 
الى  تماما  ومطمئنة  والــشــتــات، 
االمريكي  وخصوصا  الغربي،  الدور 
ــيــة،  ــي كــبــح الــتــفــاعــالت الــدول ف

بشدة.  القمع  اختارت 

إدراك  من  نابع  االختيار  هــذا 
إذا  فيما  الخطوة  لخطورة  عميق 
لدى  الخوف  حاجز  كسر  الى  ادت 
خارج  من  العمل  وبدء  الفلسطيني 
المشروع  اساس  لتحدي  المنظومة 

الخروج  بداية  يعني  والمنظومة،  الحاجز  كسر  ان  الصهيوني. 
لوعوده.  الدولي  المجتمع  إنفاذ  انتظار  ودوامة  العجز  من حالة 
الخروج الخطر االكبر على  وبالمعنى االستراتيجي، يشكل هذا 
تدرك  اسرائيل  االستعماري.  الصهيو-اسرائيلي  المشروع 
الحراك  ان  وتدرك  المسيرة،  هذه  عبر  تتحقق  لن  العودة  ان 
بذاته لن يهزمها، ولكنها تدرك ايضا انها قد تشكل نموذجا 
لن  إسرائيل،  وأزمة  لها.  حصر  ال  وجماعية  فردية  لمبادرات 
تكون في قمع المبادرات بذاتها، بل في تبلّور وعي الفلسطيني 
لذاته، وحقوقه، وقدراته ومشروعه التحرري بالتالي. وعليه، لم 
منه  الغاية  انما  عبثيا،  القتل  في  والوحشية  االسراف  يكن 

إعادة الوعي الى مربع الصدمة، والخوف واالنكسار. 

والداخل  الضفة  في  الفلسطينية  التفاعالت  بؤس  أن  رغم 
يزال  ال  تجاوزه  أن  إال  ملحوظ،  الخطوة  مع  والشتات  المحتل 
الكارثية  وآثاره  اوسلو  مشروع  النحسار  كان  شك،  بال  ممكنًا. 
على  وآثاره  والمطبق  الدائم  والحصار  الوطني،  الوعي  على 
ووجود  الناس،  فاعلة وسط  تنظيمات  ووجود  الناس،  معيشة 
عقوبات  فرض  ومنع  الحصار  فك  في  حماس  لدى  مصلحة 
إلطالق  غزة  قطاع  هيأت  أسبابًا  تشكل  القطاع،  على  جديدة 
ال  الخطوة  أن  يدعي  أن  يستطيع  أحــد  وال  المبادرة.  هــذه 
حماس  ورائها  من  تهدف  قد  سياسية  اجندة  على  تنطوي 
للحقيقة  مجافيًا  سيكون  ولكن  لديها،  ازمة  من  الخروج  الى 
انها  او  كبيرة،  ليست  التنظيمي  بالمعنى  الخطوة  أن  القول 
على  قــادرة  قوى  وجود  إن  مجدية.  غير  األثر  الى  بالقياس 
وطني  هدف  الى  وتوجيهها  االالف  حركة  وضبط  تحفيز 
القدرة  على  نجاح  دليل  لهو  الحالية،  المعطيات  ظل  في  عام 
عن  العجز  المخالفة،  وبمعنى  التغيير.  وبالتالي  التأثير،  على 
تضامن  وراء  والتستر  والشتات  الضفة  في  الشارع  تحريك 
مفرطة.  انتهازية  او  بنيوي  خلل  دليل  كونه  يعدو  ال  لفظي 
العاجزون  يــســّوق  عندما  للسخرية  مــدعــاة  ــر  األم ويصبح 
السلمية!  المقاومة  لبرنامج  نجاح  هي  المسيرة  ان  أنفسهم 
العودة  مسيرة  محاكاة  يتم  ال  فلماذا  كذلك،  االمر  كان  فاذا 
في  حجما  وأقل  زمنيا  محدودة  جاءت  وان  حتى  بمسيرات 

وغيرها؟ الضفة 

والشتات حشد  المحتل،  والداخل  الضفة،  ربما ال تستطيع 
ظالم  حصار  الى  بحاجة  منها  اّي  ليس  ولكن  اآلالف،  عشرات 
يكون  قد  -الــذي  وضعه  ان  ليدرك  سنوات  عشر  من  ألكثر 
أحسن قلياًل – ال كرامة له فيه، وال حقوق مصونة له. الحقيقة، 
الكرامة  مهدورة  المواقع  مختلف  أن  اغفالها  يجب  ال  التي 
والتمييز،  والظلم،  القمع،  اشكال  تطابق  عدم  رغم  والحقوق 
واإلذالل، ورغم ما قد يبدو من تفاوت في المستوى. ليس أّي 
كثير  إلى  بحاجة  الشتات  او  المحتل  الداخل  أو  الضفة  من 
فشل  مقابل  الذات  على  االعتماد  أهمية  ليرى  التمعن  من 
أو  اسرائيل  مع  تواطؤه  أو  الحق،  احقاق  في  الدولي  المجتمع 
لفعاليات  االولوية  وعليه، تكون  تآمره على قضيتنا وحقوقنا. 
االنكسار  حالة  إدامة  من  إسرائيل  ن 

ّ
تمك دون  تحول  منظمة 

تشكيل  في  والحدث  اللحظة  الستثمار  االولوية  والخوف. 
كي  أخرى  عاما  سبعين  إلى  بحاجة  لسنا  القادر.  الفلسطيني 
ندرك أن العودة – إذا كنا فعال نريد العودة – رهن بإرادتنا. 
ال  وتحفيزها  الشعبية  االرادة  إطالق  بأن  القول،  عن  وغني 
بد  ال  أثمان  للحرية  ان  رغم  الموت،  الى  الناس  دفع  يعني 
المبادرات  أن  أيضا،  القول  عن  وغني  ما.  لحظة  في  تدفع  ان 
ما  أقصى  قرارًا تنظيميًا من قوى سياسية  الشعبية ال تنتظر 

شعبها.  مع  التضامن  لديها 

نقطة  العودة  مسيرة  للكاتب:  نشرت  مقاالت  من  مستمد  المقال  *هــذا 
www.maannews.net/ )الرابط  التحرر  استراتيجي في مشروع  تحول 
البطش  مواجهة  في  المواقف  وبؤس   ،)Content.aspx?id=945547
االسرائيلي )الرابط: www.arab48(، ومقال آخر نشر باالشتراك مع رلى 
)الرابط:  التغيير”  مؤشرات  على  نظرة  حيفا:  حراك  عنوان:  حمل  مزاوي 

 .)www.arab48.com

** نضال العزة: كاتب من فلسطين، مدير مركز بديل. 
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مسيرات العودة والحراكات الشعبيةكانون أول 6٢٠١٨

من المعلوم في علم الكيمياء بأن مدخالت أي تفاعل كيميائي تحدد 

الكيميائية  العناصر  على  ال تقتصر  والمدخالت هنا  مخرجاته عمومًا، 

المشتركة في التفاعل، بل تمتد هذه العوامل لتشمل عناصر البيئة 

سيؤدي  العوامل  هذه  في  تغير  أي  ومع  أنه  وبحيث  كافة،  المحيطة 

بالضرورة لتغير في المخرجات.

الكيمياء  لمعادالت  خاضعًا  السياسي  التحليل  يكون  ال  وقــد 

ذاته من حيث  العمليات  لمنطق سيرورة  أنه يحتكم  إال  والرياضيات، 

ارتباط النتائج بجذور المعادلة سياسية أو رياضية أو كيمائية كانت.

ومن هنا فإنه ال يمكن قراءة نشأة ومآالت مسيرات العودة بمعزل 

عن التراكم الثقافي الذي صنعه النضال الوطني الفلسطيني عبر قرن 

على  محافظًا  واالحتجاج،  والعنف  النضال  أشكال  كل  احتمل  مضى، 

التابوهات الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة باعتباره حقًا مشروعًا 

السر  بؤرة  باعتباره  بل  وحسب،  الدولي  القانون  في  ال  عليه  ومؤكدًا 

للوجود الفلسطيني على وطنه في سياق معركة االستقالل، وحق تقرير 

المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني.

انتهاز  على  والمؤسساتية  الشعبية  المقاومة  قوى  دأبــت  لقد 

الالجئين  عودة  بحق  ارتباطا  الفلسطيني  الكفاح  لتعزيز  فرصة  كل 

المواقف  تفهم  يمكن  فإنه  هنا،  ومن  وطنهم.  الى  الفلسطينيين 

للتنازل  قاباًل  غير  حقًا  باعتباره  العودة  حق  تجاه  سياسيًا  المتعددة 

موقف  ألي  وااليدولوجية  التاريخية  الجذور  على  بالبناء  والتفاوض 

سياسي منها.

العربية بمضامينها وتفاوتها  القومية  المهم مراجعة فكرة  ومن 

االساس  حجر  شكلت  والتي  وُمنظريها،  القومية    ــزاب  االح لدى 

وتجاوبت  والوطني،  القومي  العمل  لفصائل  السياسية  لأليدولوجيا 

الحرب  بعد  ما  العقود  عشرات  عبر  الشعبية  والرؤى  الطموحات  مع 

التقليدي  بشكله  االوروبـــي  االستعمار  ــول  ودخ ــى  األول العالمية 

العربية. للمنطقة 

الفلسطينية  التحرير  منظمة  نشوء  فإن  الفلسطينية  الحالة  في 

للشعوب  التحرري  النضال  وانتشار  العربي  القومي  المد  ظروف  وفي 

المقهورة، ساهم في صياغة قدسية الثوابت الوطنية، وعلى رأسها حق 

العودة الذي لم تمسه أيه مبادرة سياسية كانت، واخرها اعالن المبادئ 

القرارات  اساس  على  الالجئين  قضية  حل  على  اكد  الذي  أوسلو  في 

الدولية واهمها قرار 194.

تفاعالت  على  الهشة  والعربية  الوطنية  المدخالت  فرضت  لقد 

تتواكب  نتائجًا  االولــى،  الخليج  حرب  بعد  ما  الفلسطينية  القضية 

وتتجاوب معها، فقد عاشت الحركة الوطنية أضعف مراحلها بالحصار 

الشعبية  للطاقات  االستنزافي  واالنهاك  الفلسطينية،  للقيادة  الرسمي 

ميدانيًا محماًل بالسعي المعادي لصناعة القيادات والبدائل التي توافق 

على كل ما ال توافق عليه الفصائل ومنظمة التحرير.

إن حركة حماس التي تمسك بأطراف االمور في قطاع غزة وهي المنتج 

الطبيعي لحركة االخوان المسلمين، بكل ما هو معروف عنها من ارتباطات 

منذ  العدو  مع  الصراع  ميدان  بدخولها  استطاعت  قد  ودولية،  اقليمية 

1988 بإمكانيات رأسمالية اجتماعيًا وماليًا، عبر توظيف الخطاب الديني 

حركة  مارسته  الذي  الخطاب  هذا  للجماهير.  االيمانية  المشاعر  ومداعبة 

البريطاني  االستعمار  طرد  منذ  والقومية  الوطنية  الحركة  ضد  االخوان 

القومية  الحركة  واالردن، وأخذت مكان االستعمار في مواجهة  من مصر 

والتقدم والديمقراطية.

االولى  الفرصة  بانتهاز  الدين  في  االستخدامية  التجارة  ولوحظت 

لالنضواء تحت منتج الخيانة والتفريط كما كانت تسمي »اتفاق اوسلو«، 

مقدمة بذلك أوراق اعتمادها لألطراف االقليمية والدولية وفق المواصفات 

التي يطلبونها، لتفقد بعد ذلك ما ميزت نفسها به بوضع رأسمالها كله 

في شراكة لم يحصلوا منها على الكثير، مما دفع هذه الحركة لالنقالب 

في  وطموحًا  تنازلها،  استحقاقات  زيادة  أجل  من  ترأسها  حكومة  على 

سلطة *أي سلطة *على أن يقودها االخوان.

التماثل  النقائض وتناقضات  أنتج تحالفات  الذي  إن اختالط االوراق 

للمعسكرات  القائمة  االقليمية  الخارطة  من  أكثر  عنها  معبرًا  تجد  ال 

المتنازعة. والتي ولدتها باألساس الفوضى التي دبت في العالم العربي 

وكل  فيها،  محلية  مدنية  ودينية  سياسية  قوى  وانخراط  غربية،  بإدارة 

أو باطنية، حيث ساهم كل ذلك في  الخاصة واضحة  من منظور أهدافه 

تكريس انقالب حماس وتحوله الى جزء من الخطاب السياسي العادي.

مرة،  من  أكثر  القطاع  على  اسرائيل  التي شنتها  الحروب  مثلت  وقد 

حدودها،  وتعريف  الدول  لنشوء  التاريخي  الشرط  إلحداث  عميقًا  جهدًا 

مدعمًا بإعالم عربي غاشم صّور الصراع الفلسطيني الصهيوني مقتصرًا 

مواجهة  في  كقوة  للظهور  حماس  امكانيات  ومغذيًا  غزة،  حدود  على 

اجتياح  اعادة  خالل  شتويًا  بياتًا  القدرات  هذه  عاشت  بينما  اسرائيل، 

اسرائيل للضفة الغربية بعيد االنسحاب من غزة من جانب واحد.

المتطرف  الصهيوني  المسيحي  اليمين  ووصول  األخير  التغير  ومع 

للحكم في البيت االبيض، اصبحت االحالم الصهيونية أكثر قربًا للتحقق، 

ذات  في  دوليًا.  المشرعة  الفلسطينية  الثوابت  ضرب  الى  المبادرة  عبر 

قنوات  وفتح  القبول  لمالقاة  جهدها  من  حماس  حركة  صّعدت  الوقت، 

االتصال مع حكومة نتنياهو عبر الوسيط القطري والحليف التركي، اللذان 

يعتبران كيان غزة ضرورة استراتيجية لحضورهما في المنطقة.

وأمام التغيرات التي أجرتها حماس على ميثاقها رغم عدم أهميته 

ال  فإنه  تاريخيًا،  المسلمين  االخوان  لسياسات  الباطني  المنهج  بحكم 

يمكن الوثوق بكالمهم حول الدولة الوطنية. فليس بعيدًا عن الذاكرة 

مصر  رئيس  يكون  أن  موافقته  أعلن  الذي  العام،  المرشد  تصريحات 

اندونيسيًا، ومقولته »طز في مصر«، كتعبير حقيقي عن استراتيجية 

األمة  لصالح  القومي  واالنتماء  القطرية  للدولة  المناهضة  االخــوان 

االسالمية.

فما يهم الحركات العصبوية الدينية والعرقية ومثيالتها، هو اقامة 

المنهج ذاته  للتعدد واالخر. وهو  الرافضة  الخاصة  النموذجية  دولتها 

الذي اتبعته الحركة الصهيونية القامة اسرائيل، واتضح في سلوكيات 

حماس قبل وبعد ادماجها في مشروع اوسلو »الخياني” مع فارق هام 

في االفق والرؤية بين ضحالة رؤية االخوان وعمق رؤية الصهاينة.

ومع إدراك القيادة الفلسطينية لخطئها قبل وخالل وبعد االنقالب 

وخطورة ترك االمور على ما هي عليه، واتخاذ خطوات عقابية تجاه سلطة 

حماس االنفصالية، ردت االخرى بتصعيد موجه الصراع شكاًل الى حدود 

عبر  الفلسطينية  القيادة  واضعاف  الحراج  وضمنيًا  العدو،  مع  القطاع 

في  الوطنية  القوى  كافة  من  وبمشاركة  االسبوعية  العودة  مسيرات 

القطاع.

علنية  مظاهرة  يبقى  باالستراتيجية  التكتيك  اختالط  فإن  وعليه 

تجعل من كل خطوات حماس تكتيكًا نحو هدف محدد ال يتصل بإقامة 

الدولة الوطنية المستقلة.

في  المشاركة  ــرى  االخ الوطنية  القوى  فــإن  ــر،  االخ الجانب  ومــن 

المسيرات والتي تختلف برنامجيًا مع حماس، ترى في هذه المسيرات 

وإن لم تحقق اهدافًا جدية أكثر من التذكير بحق العودة، منهجًا تربويًا 

وتبقي  العودة  بحق  لتنادي  متقدة  تبقى  ان  يجب  لشعلة  واستمرارًا 

قضية الالجئ حية في أذهان العالم.

أوج  وفي  الصهاينة  العنف ضد  أشكال  أعتى  حماس  مارست  لقد 

توجه القيادة الفلسطينية نحو المفاوضات، وكرست األولى عملياتها 

ارتباطًا بمراحل التنازالت الصهيونية والتي تعطلت بحجة الطعن في 

قدرة قيادة المنظمة وابو عمار على ضبط العمل العسكري ضد اسرائيل.

وهو االمر الذي يساهم في التشكيك بجدارة القيادة الوطنية، وتبدو 

فيه حماس أكثر قدرة على ضمان أمن اسرائيل والتهدئة معها، مما 

يؤهلها للتفاهم مع اسرائيل، حيث ارتبط موقف حماس كليًا بامكانية 

الدولة  مشروع  عن  وبعيدًا  وتركيا  قطر  عبر  التفاهمات  لهذه  التوصل 

المنشودة ومنظمة التحرير.

الموقف  وتراجع  وفصائلها  للمنظمة  المتنامي  الضعف  ظل  وفي 

مراكز  معظم  أوصت  فقد  الفلسطينية،  القضية  تجاه  الموحد  العربي 

التفكير thinking tanks الصهيونية واالميركية ومنذ اندالع ما سمي 

تلك  وخاصة  اقطاره  بعض  وتفكك  الداخلية  والحروب  العربي،  بالربيع 

التي شكلت جبهة الصمود والتصدي عام 1978، بأن هذا هو التوقيت 

المناسب لفرض التسوية بالمنظور الصهيوني.

وحين تصرح قيادة حماس بأن الصواريخ التي تطلق من غزة خارج 

مع  المقاومة  هدنة  على  التفاهم  ولمنع  كيدية  صواريخ  هي  ارادتها 

باستراتيجية  ارتباطًا  الكيدي  حراكها  كل  على  تؤكد  فإنها  االحتالل، 

االخوان المسلمين لتخليص الفتات من فم منظمة التحرير والتهامه.

تكتيك  حماس  برنامج  في  الــعــودة  مسيرات  فــإن  وبالتالي، 

محرك  بأنها  واقناعها  اسرائيل    على  للضغط  يهدف  حمساوي 

للجماهير، وأنها البديل المنطقي لمن الحول لهم وال قوة في سلطة 

كمسيرات  حماس  بلغة  تسميتها  يمكن  وبالتالي  الغربية.  الضفة 

تجاه  الكامن  والقومي  الوطني  الرصيد  توظيف  فيها  يتم  كيدية، 

طموح  عن  كثيرًا  تبتعد  ال  باطنية  فكرة  لخدمة  العودة،  حق  مفهوم 

االخوان في بناء االمارة.    

*كمال هّماش: مستشار دائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية.

مسيرات العودة: تكتيك حمساوي أم استراتيجية وطنية للعودة؟

بقلم: كمال هّماش*
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من تجربة الحركات االجتماعية: المقاومة الشعبية والتنظيم الشعبي

بقلم: وسام رفيدي*

للحركة  تعريف محدد  على  االتفاق  النظري حد  االجتهاد  يبلغ  لم 
تعريفها  يحيل  َمــْن  منها  شعبي.  طابع  ذات  كحركة  االجتماعية 
لمحددات تقنية من حيث قدرتها على تعبئة الموارد والعمل المنظم 
التسلط  ظل  في  بالهوية  يربطها  ما  ومنها  ممكنة.  أهداف  وتحديد 
على  يركز  وغيرها  المعاصر،  الرأسمالي  للنظام  الرقابية  والهيمنة 
محتواها الطبقي كحركة تعبر عن الفئات الوسطى أساسًا في سعيها 

لتأكيد )ذاتها الطبقية( في ظل انسحاقها، خاصة في دول الجنوب.

باإلضافة إلى الكثير الكثير من التعريفات ذات الطابع األكاديمي 
التي تعكس في كثير من االحيان انعزال الباحث، كذات، عن ميدان 
بحثه، كموضوع، في إعادة انتاج ما حذر منه المفكر االجتماعي بورديو 
من هتك العالقة بين الذات والموضوع، أو في تأكيد جديد لما سبق 
لذلك  والممارسة.  المثقف  بين  العالقة  حول  غرامشي  به  تقدم  ان 
عاجزة  االجتماعية  الممارسة  عن  المنعزلة  النظرية  المساهمات  تظل 
ومشكالت  قضايا  عن  ملموسة  إجابات  تقدم  ال  األدنى  وبالحد  نظريًا، 

الواقع االجتماعي.

بهذا  شعبية  كحركات  االجتماعية،  الحركات  عن  يقال  ومــا 
المستوى أو ذاك، تبعًا التساعها والتفاف الجماهير العريضة حولها، 
يقال عن مفهوم حركات المقاومة الشعبية التي يمكن في لحظة، كما 
سنرى، اعتبارها حركة اجتماعية. فمتى تكون المقاومة شعبية ومتى 
بحجم  أم  بها،  المشاركين  بحجم  حصرًا  مثال  المسألة  هل  تكون؟  ال 
أقلية، ولكن يتمتعون بدعم شعبي؟ وهل  المنخرطين بها، ولو كانوا 
ألشكال النضال المعتمدة صلة بتقييمها كمقاومة شعبية؟ مثاًل إن 
لجأت للسالح هل تفتقد طابعها الشعبي، وبالتالي يجب ان تنحصر 

في نضاالت غير مسلحة حتى ينطبق عليها التوصيف؟

المقاومة الشعبية في الخطاب الفلسطيني

الخطاب  في  تتردد  التي  المصطلحات  أكثر  تحديد  في  رغبنا  إن 
الشعبية  المقاومة  مصطلح  اعتبار  فيمكن  الفصائلي  الفلسطيني 
المصطلحات  من  العديد  جانب  إلى  مكانه  احتل  لقد  منها.  واحدة 
سنوات  منذ  الخطاب  ذلك  في  دارجــة(  خطابية  )موضة  غدت  التي 
كمصطلحات )الدولة الفلسطينية المستقلة، حق تقرير المصير، حق 
العودة(، علمًا أن شيوع تلك المصطلحات يعكس تلك التغيرات التي 
انطالق  عام   1،1967 العام  منذ  الفلسطيني  الوطني  الخطاب  أصابت 
الثورة المعاصرة.  واسترسااًل فإن شيوع مصطلح )المقاومة الشعبية( 
بمعنى  أي  الخطاب  طالت  التي  التغيرات  عن  بمعزل  أيضًا  يكن  لم 
علمًا  المصطلح  ذلك  أوجد  الذي  السياسي  الظرف  ينبغي فحص  آخر 
معها  التعامل  يمكن  ال  مفردة،  وأي  خطاب  أي  الخطاب،  مفردات  أن 
بالمفهوم  االجتماعي  السياسي/  العمل  فضاء  في  جذور  بال  كسابحة 

الواسع، بل وضمن هذا الفضاء وبتأثير متغيراته.

منذ بضعة سنوات وفي نطاق الرفض الصريح لممارسة المقاومة 
المسلحة، عّبر أكثر من خطاب للرئيس أبو مازن عن مفهوم المقاومة 
دارجًا  قلنا، مصطلحًا  غدا، كما  المصطلح حتى  تبني  تم  ثم  الشعبية، 
بالمصطلح  ُيلحق  ال  مثال  البعض  أن  علمًا  الفلسطيني،  الخطاب  في 
الدعوة  إن  ملحوظة.  بتأكيدات  مازن  أبو  يفعل  كما  )السلمية(  تعبير 
والحال هذا للمقاومة الشعبية بدا وكأنه بدياًل للمقاومة المسلحة، إذ 
ترافق ترويج المصطلح مع ما ذهبنا إليه من الرفض الصريح للمقاومة 
وذاك  الرفض  هذا  ارتباط  تجاهل  هذا  والحال  يمكن  وال  المسلحة، 
المنوط  الوظيفي  األمني  والــدور  أوسلو  اتفاقية  بالتزامات  الترويج 

بسلطة أوسلو بمالحقة النشاط المقاوم المسلح. 

وعليه، بدا وكأن نهج المقاومة المسلحة على النقيض من المقاومة 
الشعبية ما يوحي مثاًل بانعزالية األول وانفضاض الناس عنه طالما ال 
يتمتع بصفة الشعبية وفق نهج خطاب أوسلو. وللحق لم يقف هذا 
للعديد  تعداه  بل  وسلطتها  فتح  حركة  قيادة  عند  األوسلوي  النهج 
مجموعة  كما  الموقف  ذات  على  المحسوبين  الصحفيين  الكتاب  من 

فصائل تعيد إنتاج نفس الخطاب وإن أعلنت رفضها ألوسلو.

ليس هنا مجال االسهاب في توضيح ما أصاب ذلك الخطاب، ولكن لمن رغب   1
باالستزادة مراجعة مقال سابق في )حق العودة( العدد 6٨ حول التحوالت 

على الخطاب للكاتب نفسه.

المقاومة  مفهوم  أن  حقيقة  فهل  إذن!  بالنابل  الحابل  اختلط 
مقاومة  أية  إن  المسلحة؟  المقاومة  مفهوم  من  النقيض  على  الشعبية 
إذا اكتسبت طابعًا شعبيًا عبر االلتفاف واالنخراط والتأييد والدعم هي 
الفردي  الطابع  ذات  المقاومة  عن  لها  تمييزًا  بامتياز،  شعبية  مقاومة 
المقاوم  الفردي  الجهد  ذلك  لو حصل  حتى  الشعبي،  لالنخراط  الفاقدة 

على الدعم المعنوي والتفهم الجماهيري. 

وعليه، فالثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة هي مقاومة شعبية 
بكل المقاييس، مقاومة حشدت عشرات آالف المقاتلين الفلسطينيين 
بقوة  الشتات  في  المخيمات  فيها  وانخرطت  األجانب،  وحتى  والعرب 
ثقة  على  وحــازت  العريض،  الطبقي  الشعبي/  الطابع  ذلك  أكسبتها 
والتفاف شعبي فلسطيني وعربي واسع. واالنتفاضة الشعبية في العام 
الفعاليات  فيه  استخدمت  وحاشد  وشامل  عريض  كفعل شعبي   1987
هذا  إلى  مسلحة  بفعاليات  تطعيمها  مع  واسع  نطاق  على  الشعبية 
العودة  وأخيرًا فإن مسيرات  أيضا طابعًا شعبيًا،  اكتسبت  أو ذاك،  الحد 
هي  المؤلفة  اآلالف  وبمشاركة  غزة  قطاع  في  نيسان  في  المنطلقة 

مقاومة شعبية بامتياز. 

ألشكال  ــرز  األب المظهر  السالح  كــان  الــثــورة،  األول،  النموذج  في 
الحارقة  والزجاجات  الحجارة  فكانت  االنتفاضة،  الثاني،  اما  المقاومة، 
نموذجها مع محدودية السالح فيها، فيما في النموذج الثالث فإطارات 
ما  الوحيد.  مظهرها  هي  الحارقة  والبالونات  والمقاليع  الكاوتشوك 
والتأييد  وحشودها  شعبيتها  النماذج؟  تلك  كل  بين  يجمع  إذن  الذي 
الجماهيري الواسع لها، ال شكل النضال األساس الذي اعتمدته، وعليه 
لها  يروج  كما  الشعبية  المقاومة  بين  األوسلوية  الربط  مقولة  تسقط 
في  كما  الشعبية(  )المقاومة  مقولة  فتغدو  المسلحة،  المقاومة  ورفض 
المسلحة  المقاومة  لنهج  بدياًل  ان تشكل  الوحيد  أوسلو هدفها  خطاب 
)السلمية(  كلمة  بالحاق  االستخدام  ذلك  هدف  ينفضح  عندما  خاصة 

بها.

في التنظيم الشعبي للحركات االجتماعية 

األكاديمية  التعريفات  تلك  كثيرًا  لهم  يروق  ال  الذين  من  إنني 
للحركات االجتماعية، خاصة عندما يتم تفريغها من محتواها السياسي 
ذات  اجتماعية  حركة  هي  قناعتي  وفق  فاالنتفاضة  لذلك  والطبقي. 
في  مثاًل  الحال  كما  العودة،  وكذا مسيرات  ثوري صريح،  وطني  محتوى 
النضال من أجل الضمان االجتماعي كحركة اجتماعية ذات طابع  حركة 
ذات  اجتماعية  كحركة  العقوبات  ارفعوا  حركة  وقبلها  صريح،  طبقي 

محتوى سياسي صريح.

كأداة  الشعبي  التنظيم  قضايا  نقاش  يمكن  الفهم  هذا  ضمن 
التنويه  ينبغي  بداية  الشعبي.  الطابع  ذات  االجتماعية  الحركة  لنضال 
السماء  من  التنظيمية  بناها  أشكال  تسقط  ال  االجتماعية  الحركة  ان 
على  مثال  الشعبية  االنتفاضة  تجربة  في  ولنا  نشطائها،  على  جاهزة 
في  كانت  االنتفاضة  في  تشكلت  التي  التنظيمية  األشكال  كل  ذلك. 
خلفها  يقف  كان  المبادرات  تلك  ان  علمًا  شعبية،  بمبادرات  معظمها 

فصائلهم  في  تنظيميون  نشطاء  بين  يتوزعون  ميدانيون  نشطاء 
الموحدة  الوطنية  القيادة  تشكيل  وباستثناء  منتمين،  غير  ونشطاء 
وشيوعيون،  وديموقراطية  وشعبية  فتح  األربع،  الفصائل  مندوبي  من 
الميدانية  التنظيمية  اللجان  فكل  المناطق،  مستوى  على  وتفرعاتها 
قيادة  لدعوات  استجابة  أو  شعبية  بمبادرات  إما  تشكلت  لالنتفاضة 
االنتفاضة، التي كانت تستجيب بدورها للحاجة التنظيمية لبناء لجان 
ال  سياسة  لخدمة  جهاز  الذهبية:  اللينينية  للقاعدة  تطبيقًا  محددة، 

سياسة لخدمة جهاز. 

لجان  فاختراع  ــعــودة،  ال مسيرات  على  ينطبق  الــشــيء  نفس 
الليلي،  اإلرباك  وحدة  الكاوتشوك،  وحدة   – )وحدات  بأسماء  محددة 
الشباب  بمبادرة  شعبية  تنظيمية  بنى  أيضًا  كانت  األسالك(  ووحدة 
المشتبك عند الحد الفاصل مع األرض المحتلة عام 1948. وقس على 
مثل  اجتماعية  حركات  لقيادة  تتشكل  التي  التنظيمية  البنى  ذلك 
المهام  لتنفيذ  الضمان االجتماعي، فالحاجة  العقوبات وحركة  ارفعوا 
تصورات  وليس  البنى  تشكيل  خلف  تقف  التي  هي  الميدانية 

جاهزة. تنظيمية 

االجتماعية  للحركات  التنظيمية  البنى  تــجــارب  كــل  فــي 
البنى  طابع  أن  حقيقة  تلمس  يمكن  والطبقي  السياسي  بطابعيها 
تأسيسية  لمبادرات  استند  ضيقًا،  وليس  مفتوحًا  شعبيًا  طابعًا 
طبيعة  فمحددات  جاهزة،  صيغ  على  بناًء  وليس  الحاجة  وفــق 
نفسها.  الشعبية  المبادرة  طابع  من  تنبت  هنا  الشعبي  التنظيم 
شبكات  أن  الثانية  األلفية  بعد  ما  الحركات  في  الالفت  ولكن 
للتواصل  كآليات  تنظيميًا  دورًا  تلعب  باتت  االجتماعي  التواصل 
الحركة  وبين  جهة  من  داخليًا  الحركة  مكونات  بين  التنظيمي 

ثانية. جهة  من  وجماهيرها 

لقد برز هذا التطور أكثر ما برز في تجربة ميدان التحرير في شباط 
بوك  الفيس  على  سعيد  خالد  صفحة  لعبت  حيث  مصر  في   2011
وأخرى  داخلية  تواصل  آلية  توفيرها  بها من حيث  المنوطين  الدورين 
خارجية. هذا ما حصل في فلسطين أيضًا في أعوام 2011-2013 بانطالق 
الحركات االجتماعية الشبابية وأبرزها )إنهاء االنقسام( و)مخطط برافر 
فقد  االجتماعي،  والضمان  العقوبات  ارفعوا  حركتي  والحقًا  يمر(،  لن 
واسع  بوك، على نطاق  الفيس  التواصل، وتحديدًا  استخدمت شبكات 
بجماهيرها  وصالتها  الحركة  لنشاط  التنظيمية  المسألة  حل  في 

ونشطائها.

الشعبي  للتنظيم  التنظيمية  البنى  يميز  ما  أبرز  فإن  لذلك،  إضافة 
للحركات هو مرونتها العالية، فنحن لسنا أمام حزب ثوري سري يميزه 
انضباط شبه عسكري حسب التوصيف اللينيني، ومرة أخرى، نحن أمام 
مرنة، جاهزة الستيعاب طاقات جديدة دونما  واسعة،  بنى فضفاضة، 
عناء، وكذلك الستيعاب آليات ولجان جديدة باستمرار. ذلك كما يبدو 

من أهم ما يميز التنظيم الشعبي لبنى الحركات االجتماعية.

* وسام رفيدي: محاضر في قسم علم االجتماع في جامعة بيت لحم.

مسيرات العودة والحراكات الشعبية
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مسيرات العودة والحراكات الشعبيةكانون أول ٨٢٠١٨

تشكل الحراكات االجتماعية جزءا أساسيا من النضاالت الديمقراطية 
في العالم، والتي تلتئم من اجل تحقيق مصلحة مشتركة على قاعدة 
هدف واحد يصب في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
ما ينتهي حين تحقيق  لتحقيقه، وسرعان  المشاركون/ات  يسعى 

أهدافه. 

في فلسطين، تتداخل األمور لتكون أكثر من مجرد حراكات مطلبية 
اجتماعية او اقتصادية؛ ففي ظل الحالة االستعمارية التي نعيشها، 
وبالتوازي مع وجود سلطة فلسطينية على جزء من فلسطين كنتاج 
التفاقية أوسلو، اصبحت مهمات الحراك االجتماعي متداخلة ما بين 
موجهة  وكأنها  تبدو  الحراكات  تلك  فمطالب  واالجتماعي.  الوطني 
نحو السلطة الفلسطينية فقط، ولكن في الحقيقة ابعادها سياسية 

تندرج ضمن مقاومة المشروع االستعماري لفلسطين. 

لقد شهدت السنوات األخيرة سلسلة من محاوالت تصدير مطالب 
 ،2011 عام  الشباب  حراك  ضمنها  من  كان  واقتصادية  اجتماعية 
متبوعا بحراك طالب بالكرامة والخبز في العام 2012 والذي تزامن مع 

انتخابات المجالس البلدية.

بتحسين  تطالب  شعارات  حملت  الحراكات  هذه  ان  من  وبالرغم 
كانت  السياسية  والهتافات  الشعارات  ان  اال  المعيشية،  األوضاع 
طاغية من قبيل “يا سلطة ليشل ليش واحنا تحت رصاص الجيش”، 
والعدو  بالشرفا  بتعتقلي  لي جارالك  مالك، شو  مالك  او “يا سلطة 
المعلمين  األبرزان فكانا حراك  الحراكان االجتماعيان  اما  قدامك”.  
في 2015، وحراك الضمان االجتماعي في 2016، وكالهما جاء مباشرة 

من اجل تحقيق حقوق اجتماعية واقتصادية. 

وقد تعاملت السلطة دائما مع هذه الحراكات على قاعدة “االجندات 
الخارجية”، و”محاوالت ضرب السلطة واضعاف مكانتها وموقفها”. 
الى ممارسة قمع وحصار للحراكات  ووصل بها االمر بعض األحيان 
على سبيل منع المعلمين/ت في المرة الثانية من التوجه أساسا الى 
رام الله حيث مكان االعتصام، وذلك بفرض حواجز على مخارج المدن 
الى  الوصول  التي حاولت  الحركات  فيما تعرضت بعض  المختلفة. 
مقر المقاطعة حيث الرئيس محمود عباس الى القمع وحواجز االمن 

من قوات خاصة وحرس الرئيس. 

ارفعوا العقوبات: كيف ولماذا؟ 

كان من الممكن لحراك ارفعوا العقوبات عن قطاع غزة ان يمر كما مر 

غيره من الحراكات، اال ان حالة من االستهداف العنيف الذي أدى الى 
ما عرف “بموقعة األربعاء الدامي”، والتي تعرض فيها المشاركون/ت 
بالمسيرة الى أقسى حالة قمع تعرضت لها أي مسيرة وحراك داخلي 

منذ أوسلو الى االن. 

الى  باألساس  يقودنا  ذلك  وراء  والخلفيات  السبب  عن  البحث  اما 
سريعة  وعودة  الحراك،  هذا  الى  افضت  التي  السياسية  التراكمات 
حالة  حول  اإلجابات  بعض  تمنحنا  قد  السياسية،  التراكمات  لبعض 

القمع غير المسبوقة التي تعرض لها الحراك.

غزة: الصراع على السلطة بين فتح وحماس

اخذت العالقة بين حركتي فتح وحماس تاريخيا شكل العالقة المتوترة 
الذي اتسمت  الشكل  االولى، وهو  االنتفاضة  انطالق األخيرة في  منذ 
ايلول   13 في  اوسلو  اتفاقية  توقيع  حتى  الطرفين  بين  العالقة  به 
رأسها  على  الفلسطينية  القيادة  ودخول  السلطة  نشوء  ومع   .1993
الراحل ياسر عرفات ورفاقه الى غزة واريحا كمرحلة اولى من االتفاق، 
واقامة سلطة ذاتية هي ما يعرف االن بالسلطة الفلسطينية في العام 
1994، امتدت الحقا لبقية مناطق الضفة الغربية وتحول مركز السلطة 
التصعيد بينها على  الى  المتوترة سابقا  العالقة  الله. اخذت  رام  الى 
قاعدة المنافسة، وقد بدأت بحمالت اعتقال واسعة بين صفوف حركة 
العمليات  الفلسطينية، خاصة ما تصاعد  حماس من االجهزة االمينة 

العسكرية ضد االحتالل. 

حماس  حركة  اعضاء  بحق  المباشرة  العقابية  االجــراءات  اوجدت  لقد 
والتهدئة  التوسط  محاوالت  صاحبه  المضطرد.  باالتساع  اخذ  شرخا 
وثيقة  وتبعه   .2006 العام  في  القاهرة  اتفاق  بتوقيع  انتهت  التي 
لألسرى في محاولة لجسر الهوة بين الحركتين وتحقيق مصالحة، تبع 
في خفض  جميعها  فشلت  والتي  2007؛  العام  في  مكة  اتفاق  ذلك 
التوتر، حتى تم فرض االنقسام على األرض في حزيران 2007. وهنا بدأ 
مسلسل العقوبات يفرض على قطاع غزة ليس فقط على أعضاء حماس 

وانما على كل من هو في القطاع.

في مداخلتها حول حراك ارفعوا العقوبات والتي قدمتها 2018/8/9 في 
مؤتمر الحركات االجتماعية الدولي/ النضال المطلبي والكفاح الوطني، 
تقول الصحفية شذى حماد حول بداية التصريح العلني عن العقوبات: 
“بدأت 2007 في كلمة لعباس في عاصمة البحرين، “سيتخذ اجراءات 
بحق أهالي غزة” وهو اسلوب لمعاقبة حركة حماس، تال كلمته لقاءات 

لتصريح  وصوال  عقابية،  اجراءات  فرض  انه  فيها  اكد  عدة  إعالمية 
اخير عقب محاولة اغتيال رئيس الوزراء رام الحمد الله في اذار 2018، 
العودة  مسيرات  مع  بالتزامن  جديدة  عقابية  اجراءات  سيتخذ  انه 

التي اعادت قضية الالجئين للواجهة”. 

تتالت بعد ذلك سلسلة من التقارير اإلعالمية الصادرة عن جهات 
محلية ودولية مختلفة، حول منع التحويالت الطبية، وقطع رواتب عن 
موظفين، ثم اسرى، باإلضافة الى مشاكل المياه والكهرباء المتفاقمة 
وإغالق معبر رفح. إجراءات تتعاقب وتقارير تشير الى تأزم الوضع 

اإلنساني. لنصل الى حالة يمكن رصدها بوضوح:

 حصار من االحتالل ممتد على مدى اثني عشر عاما، أزمات متالحقة، 
والغذائية،  والتعليمية  الصحية  المختلفة  الخدمات  في  انهيار 
ازمة حياة وبقاء وكرامه باألساس، عززها عقوبات متتالية فرضتها 

السلطة الفلسطينية من رام الله.

القطاع الصحي  العقوبات في  المترتبة على تلك  االثار  االن، تكمن 
المستشفيات،  عن  الوقود  امدادات  لوقف  نتيجة  باالنهيار  االخذ 
والذي أدى توقف عمل الكثير من أجهزة المستشفيات، ناهيك عن 
نقص األدوية والمستلزمات الطبية، لمرضى السرطان حيث 13 الف 
مريض منهم 150 مريضة سرطان سنويا، والذين اضطروا الى تحمل 

األعباء المالية الباهظة للعالج نتيجة لتوقف التحويالت الطبية. 

الفيسبوك  على  صفحته  على  القطاع  من  صّباح  فتحي  يكتب 
عرقا  يتصبب  والكل  ساعة   20 منذ  مقطوعة  “الكهرباء  ويقول: 
ويكاد يختنق من ارتفاع الرطوبة والحرارة، وصافرة جهاز الشحن 
البلكون  في  هــواء  وال  انتهاءها،  قرب  تعلن  رؤوسنا  في  تطن 
أحد  وال  تتوقف،  ان  تكاد  والحياة  الغرفة،  في  بالك  ما  )الشرفة( 
يستطيع النوم، وال أحد يفعل شيء اال الدعاء الى الله اطفي النور 
بعيونهم مثل ما طفوا الكهرباء عن غزة”.  أضف الى ذلك وقف 
رواتب االسرى، واألسرى المحررين والشهداء، والتي لم تسبب ازمة 
المجتمع  تلقاها  شديدة  وجدانية  ضربة  وانما  فحسب،  إنسانية 
رموزا  وذويهم  والشهداء  االسرى  اعتبر  لطالما  الذي  الفلسطيني 

للنضال والمقاومة والصمود. 

ارفعوا العقوبات عن قطاع غزة: خيار الشارع

توالت مشاهد الشهداء والجرحى والمواجهات الملحمية بين شعبنا 
في قطاع غزة واالحتالل على حدود القطاع المحاصر والمّسور بسياج 
من كل جانب، وتوالت تقارير حول صعوبة توفير عالج آلالف الجرحى 

والمصابين.

االتجاهات،  كل  ومن  وصبايا  شباب  تجمع  االنطالق،  كان  هنا  ومن 
والموظفين،  الطلبة  من  االخر  والبعض  لألحزاب،  ينتمي  بعضهم 
وناشطين في مجاالت مجتمعية وسياسية مختلفة، جمعهم “هم 
واحد وشعب واحد” الذي تحول الى شعارهم في البيانات المختلفة. 
كيف  بل  مشكلتهم  السياسية  او  التنظيمية  االعتبارات  تكن  لم 
نتكامل  ان  واحد  لنا كشعب  وكيف  غزة  قطاع  عن  العقوبات  ترفع 
ونتكاثف، في ظل غياب المواجهة المباشرة مع االحتالل في مناطق 

سلطة رام الله. 

البوتقة  الجميع  الذي وجد فيه  المكان  العقوبات  ارفعوا  كان حراك 
والوعاء الذي يمكن من خالله ان يطلق الصوت عاليا نصرة لقطاع غزة، 
الواحدة والمشتتة  الفلسطينية  للذات  ليس تضامنا وانما انتصارا 

في كل مكان في الوطن وخارجه. 

تم  والشباب،  العصر  روح  تحاكي  بسيطة  وأدوات  بسيط  بأسلوب 
للمراسالت،  وأخرى  العقوبات”  “ارفعوا  إلكترونية  صفحة  تفعيل 
هدفها تبادل اآلراء واتخاذ القرار الجماعي وتنظيم العمل، والتواصل 
المسمى  االجتماعي  الفضاء  الجميع فال أسهل من صفحة على  مع 

فيسبوك. 

 حراك # ارفعوا_العقوبات

محاولة للخروج من نفق الترهل والتراجع على أسس كفاحية وثورية
بقلم: رلى أبو دّحو*
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الفلسطيني  الرئيس  أصدر  منه  والذي  الله  رام  مركزه  نفس  ومن 
“ارفعوا  حراك  انطلق  غزة،  قطاع  على  المتتالية  العقوبات  قرارات 
الحقائق  من  مجموعة  قدمت  الكترونية  بحملة  وذلك  العقوبات”، 
من  واقتباسات  واحصائيات  بأرقام  والمدعمة  والسريعة  الموجزة 
غزة،  في  اإلنسانية  األوضــاع  حول  المختلفة  المؤسسات  تقارير 
صور  نقل  وبالمقابل  ــاع،  األوض هذه  مسؤولية  السلطة  وتحميل 
من  واساسي  مركزي  كجزء  البطولية،  والمواجهة  العودة  مسيرات 
الوعي بأهمية الربط الجدلي بين ما يجري من اوضع قاسية في غزة، 
يشترك فيها لألسف االحتالل والسلطة ومصر، وان خيار المواجهة 
البوصلة  هو  العودة  حق  شعارات  ورفع  المحاصرة  غزة  سياج  على 

والخيار التاريخي واالستراتيجي لنضال شعبنا الفلسطيني.

العقوبات  ارفعوا  للحراك  األول  البيان  صدر  حزيران،  من  األول  في 
والتي  غزة  على  على  العقابية  ــراءات  اإلج كافة  إللغاء  دعا  والــذي 
أسس  على  فلسطينية  ولوحدة  الفلسطينية،  السلطة  فرضتها 
كفاحية وثورية في سبيل قطع الطريق على صفقة القرن المزعومةـ 
والتي تهدف، من بين جملة اهداف، الى فصل الضفة الغربية عن 
قطاع غزة ككيانين منفصلين تماما ليس بالجغرافيا فحسب، ولكن 
باالرتباط اإلداري والسياسي والوطني. وحيث تساهم رفع العقوبات 

الى دعم وتعزيز صمود شعبنا في غزة ومسيرات العودة.

ومما جاء في البيان األول:

تعزيز  فلسطينّية  سياسّية  جهة  أي  وظيفة  أن  نرى  نا 
ّ
إن  “

طات 
ّ
صمود الشعب وتمكينه من المواجهة ومكافحة المخط

السياسّية  األصــعــدة:  كافة  على  والدولّية  الصهيونّية 
الكفاح؛  ووحدة  الدم  ووحدة  المصير  وحدة  في  لة 

ّ
المتمث

ي 
ّ
التشظ مظاهر  كافة  قتل  في  لة 

ّ
المتمث االجتماعّية 

إلى  تستند  جماعية  هوّية  وبناء  واالستقطاب  واالنقسام 
لة 

ّ
المتمث واالقتصادّية  االستعمار؛  مع  المركزّي  التناقض 

للقمة  رهينة  يجعله  ال  للشعب  داعم  ماّدي  إطار  بناء  في 
المفروضة  العقوبات  أن  المنطلقات، نرى  العيش. ومن هذه 
وما  عه 

ّ
نتوق ما  ل 

ُ
لك النقيض  ة هي 

ّ
غز في  أبناء شعبنا  على 

السياسّي  االنقسام  في  إضافّية  مرحلة   
ّ

إال هي  وما  نطلبه، 
برّمتها، تدفع ثمنه”. الفلسطينّية  القضّية  تزال  الذي ال 

وقد حدد البيان األول وجهة المطالب األساسية والتي تمثلت: رفع 
ة دون 

ّ
العقوبات المفروضة كلًيا على أبناء شعبنا الفلسطينّي في غز

ة 
ّ
أي تأخير أو تأجيل، التأكيد على وحدة المصير السياسّي بين الضف

ة واألراضّي المحتلة عام 1948 والشتات. وأن هذه الحملة ما هي 
ّ
وغز

الوطنّية  الفلسطينّي الستعادة وحدته  الشعب   جزء من مسيرة 
ّ

إال
الصراع  إنهاء  االستعمار.  من  تحّرري  كفاحّي  أساس  على  المبنّية 
ل ما ُيفرزه، الذي يرى الحراك 

ُ
واالستقطاب الداخلّي الفلسطينّي بك

في العقوبات أداة من أدوات تكريسه. باإلضافة الى التأكيد على انه 
ال يمكن ألي خالف سياسي فصائلي أن يكون مبررا لقطع رواتب او 
التعامل مع الموظفين او تمويل البنى التحتية كرهائن في عملية 
ل تجّمع 

ُ
ة وك

ّ
االقتتال السياسي. والطريق الى ذلك تكون بمساندة غز

فلسطينّي آخر في صراعه مع الصهيونّية وتقديم الدعم الجماهيرّي 
ز صموده.

ّ
والشعبّي له ولكل ما يعز

الله  رام  في  ومسيرة  تظاهرة  كأول  حزيران   10 عن  اإلعالن  تم  وقد 
للمطالبة برفع العقوبات. لم يكن مفاجئا الحضور الكبير الذي حضر 
لهم  المشاركين  من  الكثير  ان  الله، خاصة  برام  المنارة  ميدان  الى 
عائالت محاصرة في القطاع. على اية حال، حضر الجميع بمن فيهم 

الفصائل والقوى الوطنية المختلفة. 

لقد فاجئ الحشد السلطة وأجهزتها المختلفة، من التنظيم العالي 
واحد”  وشعب  واحد  “هم  الشعارات  وببساطة  الواحد  والصوت 
وارفعوا العقوبات، والوحدة على أسس كفاحية وثورية، لترتفع حملة 
ان  به، خاصة  والتشكيك  الحراك،  على  التحريض  غير مسبوقة من 
الحراك لم يعلن عن قيادة وال عن متحدث رسمي، وقد أراد الحراك من 
خالل ذلك إيصال رسالة واضحة، ان معاقبة قطاع غزة وشعبنا هناك 
هي جريمة تخص كل فلسطيني، وأنه علينا جميعا ان نتصدى لها 
على قدم المساواة؛ االمر الذي شكل استفزازا إضافيًا ألجهزة االمن 
والسلطة. وقد تعمد الحراك ان يترك لإلعالم وللناس حرية اختيار 
التحدث، فالشعار كان بسيطا: رفع العقوبات. وهو شعار ال يحتاج 

للكثير من التوضيح والصور المتناقلة يوميا تتحدث عن الواقع. 

اعلن الحراك في اليوم التالي مسيرته الثانية والتي ستوافق يوم 

وامام  االولــى.  المسيرة  من  أيام  ثالثة  بعد  اي  حزيران؛   13 األربعاء، 
حجم الضغوطات والهجوم المكثف حول الحراك وهويته، واتهامات 
خارجية”،  “اجندات  بأنها  الشارع  في  فعل  ألي  المعتادة  السلطة 
وتمادي السلطة بان في الحراك تقويضا لجهودها في مواجهة صفقة 
القرن، كان رد الحراك واضحا، بأن النضال ضد صفقة القرن والمشاريع 
االمريكية في المنطقة يكون عبر تعزيز صمود قطاع غزة وترابطها مع 
الضفة الغربية، منعا لتحقيق صفقة القرن أهدافها بفصل غزة، وبأن 

العقوبات تعزز صفقة القرن وال تواجهها.

المدني  المجتمع  ومؤسسات  واألحزاب  الوطنية  القوى  استنفرت  لقد 
المختلفة  التصريحات  عبر  يلوح  كان  الذي  القمع  لتجنب  محاولة  في 

وحجم الهجوم القائم.

ساعات  قبل  المنارة  ميدان  محاصرة  تمت  الدامي،  األربعاء  يوم  وفي 
اللذين حملوا شعارا واحدا  المتظاهرين  المسيرة، وتم قمع  من موعد 
األمنية  األجهزة  شاركت  لقد  العقوبات”.  ارفعوا  توحدنا،  “غزة  فقط: 
على اختالفها من قوات خاصة وشرطة مكافحة الشغب، وآخرين بلباس 
عسكري ومدني في قمع التظاهرة باستخدام قنابل الغاز والصوت وغاز 
بالحراك، وسحل  المشاركين  الذي تم رشه مباشرة على وجوه  الفلفل 
والشابات  بالنساء  المباشر  والتحرش  الشوارع،  في  والشابات  الشبان 
لفظيا وجسديا. وتجدر اإلشارة الي انه تم الدفع بمجموعة من الشباب 
يرتدون لباسا موحدا وقبعات طبع عليها شعار العاصفة الخاص بحركة 

فتح. 

اليوم، لم تجد المؤسسات اإلعالمية، ومؤسسات حقوق  ولوصف هذا 
اليوم  ذلك  وصف  من  اقل  وصفا  والمناصرون  والمشاركون  االنسان، 

“باألربعاء الدامي”.

ومما  االحداث  على  معقبا   3 رقم  الحراك  بيان  التالي صدر  اليوم  في 
جاء فيه:

ورئاستها  بحكومتها  الُسلطة  به  قامت  ما  أن  الحملة  “ترى   
واختطاف  وبــطــش  وســحــل  قمع  مــن  ــة،  ــّي ــن األم وأجــهــزتــهــا 
العشرات  وإصابة  معتقل،   3٠ من  أكثر  واعتقال  للُمتظاهرين، 
بإصابات بالغة في الرأس والوجه واألطراف، واعتقال المصابين 
الشعب  على  الخطورة  غاية  في  أمر  المستشفيات،  أســّرة  من 
على  الصمت  في  وترى  الوطنّية.  وقضّيته  برّمته  الفلسطينّي 
هذا القمع الوحشّي ألبناء شعبنا الذين خرجوا تعبيًرا عن حقيقة 
إال  له  نظام ال شرعية  لتعزيز  الطريق  بداية  واحد،  أنهم شعب 
باالستقواء الذي رأيناه اليوم. وبناء على ذلك، نتوّجه إلى كافة 
السريع  بالتحّرك  الفلسطينّية،  الوطنّية  والمؤسسات  الفصائل، 
التي  الهمجية  وثانًيا ضد  العقوبات عنها،  ورفع  ة 

ّ
غز لدعم   

ً
أوال

ونابلس مع  الله  رام  األربعاء في  تعاملت بها أجهزة األمن يوم 
المتظاهرين”.

تم  ما  ان  اعتبرت  بيانات  والمؤسسات  المختلفة  القوى  أصدرت  فيما 
يوازي موقعة الجمل، في إشارة الى ما حصل للمعتصمين في ميدان 
التحرير في مصر، كما جاء في كتاب رئيس شبكة المنظمات االهلية 
ما جرى “تجاوزًا  ان  الشعبية  الجبهة  اعتبرت  فيما  العام،  النائب  الى 
والعالقات  الداخلية  التناقضات  إدارة  في  الحمراء  الخطوط  لكافة 

الوطنية.”

واالحتجاجات،  المظاهرات  وتوالت  مستمرا،  فبقي  الحراك  اما 
تعمد  حيث  بيروت،  في  الفلسطينية  السفارة  لتصل  وتوسعت 
من  أكثر  وفي  التواجد،  وعدم  السفارة  اغالق  الفلسطيني  السفير 
عاصمه في العالم جرت وقفات احتجاجية لرفع العقوبات، وفي غزة 
حاول االسرى المحررين وبعض القوى إقامة مهرجان احتجاجي على 
األوضاع، قوبل هو االخر بقمع من سلطة حماس في غزة وباستخدام 
تتنصل  ان  قبل  الله،  رام  في  استخدمت  التي  القمع  أدوات  ذات 
حماس من المسؤولية الحقا، وادعت انه ال يمثل الموقف الرسمي. 

السلطة  وحاولت  ونابلس  لحم  بيت  الى  االعتصامات  امتدت  وقد 
امتصاص الموقف في بيت لحم بتقديم مياه للمعتصمين، فردت رام 
الله باعتصام وقالت “ما بدنا ماء بدنا رفع العقوبات”، وفي نابلس تم 
االعتداء وقمع المسيرة خاصة ان الحراك وبعض القوى تمرد ورفض 
عملية التدجين التي حاولت بعض القوى والمحافظ إجراءها من خالل 

حصر الحراك بشعار الوحدة واالنقسام دون رفع العقوبات.

مقر  الى  بها  الوصول  الحراك  حاول  والتي  الالحقة  المسيرات  اما   
الرئيس في مبنى المقاطعة برام الله، فهي األخرى تم التصدي لها 
من قوات االمن الخاص بالرئيس، ومنعت من الوصول. وأيضا قامت 
في شهر آب مجموعة من الصبايا بالتسلل الى مبنى منظمة التحرير 
منظمة  ألعضاء  واضحة  رسالة  توجيه  اجل  من  بداخله  واالعتصام 
العقوبات  عن  التنفيذية  اللجنة  في  أيضا  كمسؤولين  التحرير 

المفروضة، ومما جاء في بيان الحراك:

اللواتي اعتصمن داخل مقر منظمة  “ بعد إصرار الناشطات 
بتسليم  إال  الخروج  عدم  على  الله،  رام  مدينة  في  التحرير 
البيان بيد أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، تسلمت العضو في 
اللجنة التنفيذية حنان عشراوي بيان حراك ارفعوا العقوبات 
عشراوي  وأكــدت  المعتصمات.  لمطالب  واستمعت  كما 
يرفضون  التنفيذية  اللجنة  وأعضاء  أنها  على  جهتها  من 
اإلجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس بحق 
الجاد إلنهاء  والسعي  البيان  بإيصال  ووعدت  غزة،  أهلنا في 
كافة العقوبات. كما رفضت عشراوي اعتداء األجهزة األمنية 
ظل  في  القمع،  مواصلة  من  ومنعتهم  المعتصمات،  على 
على  مؤكدة  المعتصمات،  واعتقال  بقمع  مباشرة  تهديدات 

الحق في االعتصام السلمي”.

الحراك: الدروس المستفادة

ان الطريقة التي ادار بها الحراك مجمل العمل كانت جيدة ومفاجئة، 
خلق  وضرورة  الفلسطيني  االنقسام  لحالة  متقدم  وعي  عن  وتعبر 
الثوري.  الكفاحي  للخطاب  االعتبار  وإعــادة  جديد  وحدوي  خطاب 
ولكن األهم، ان الطريقة التي تم فيها ممارسة الحراك من النواحي 
اإلدارية واليات اتخاذ القرار، شكل تجاوزا لكل إشكاليات العالقات 
الوطني، وشكلت خروجا  العمل  بين فصائل  والمتأرجحة  المأزومة 
عن المألوف في عملية هيكلة الحراك او المجموعة الناشطة فيه. 
فال رأس وال متحدث رسمي وال اليات عمل بيروقراطي، وانما قيادة 

يتبع

)ShehabAgency :ضمن أنشطة حراك إفعوـالعقوبات، رام الله. متوز ٢٠١٨ )املصدر



مسيرات العودة والحراكات الشعبيةكانون أول ١٠٢٠١٨

والتحريض  التعبئة  في  األساليب  وتبتدع  متطوعة  مرنة  جماعية 
فعل  شخصية.  تبرعات  عبر  تجمع  فكانت  احتاج  وان  تمويل  دون 
من  الكرتون  صناديق  بجمع  الحراك  ناشطو  قام  المثال،  سبيل 
واستخدام  الشعارات،  عليها  وكتبوا  التجارية  المحال  مخلفات 
الفضاء االلكتروني أيضا يعد اقل كلفه، كما ان طبيعة القضية أيضا 

ال تحتاج للكثير من الجهد للتحشيد حولها. 

اما القرار فكان بالتشاور وأحيانا بالتصويت على قاعدة المساواة بين 
الجميع. ذلك اثار حفيظة البعض من الفصائل وحتى السلطة، فال 
رأس يمكن ان يتم مساومته، او تجريره هنا او هناك. اما السلطة 
وأجهزتها األمنية فقد شوش ووتر ذلك شكل عملها؛ حيث ال عنوان 
الجميع كان تحت  او االعتقال، وهذا يفسر ان  مباشر لالستهداف 

المقصلة في موقعة األربعاء الدامي.

بالمقابل، هذا النوع من التنظيم شكل ضغطا على الحراك للكشف 
عن هوية منظميه وقيادته، خاصة من بعض التنظيمات التي رأت 
فيه فرصة قد تكون لركوب الموجة لتحسين حالة الترهل القائمة. 
له في عالقة مواجهة ال  وزج  تأزيم  رأى فيه محاولة  آخر  اما بعض 
والمشاركة  الدعم  اآلخر  البعض  قدم  فيما  السلطة،  مع  يريدها 
الميدانية دون تحفظ او تدخل، بل عمل على رفع سقف الخطاب في 

مواجهة قمع السلطة.

وقد يكون ما كتبته احدى الناشطات عن الحراك تعبيرا مهما عن 
العقوبات هو ليس شخص بعينه،  ارفعوا  الحراك: “ حراك  ماهية 
ليس أفراد معينيين وأسماء محددة، حراك رفع العقوبات هو نبض 
الباقي المتبقي من ابناء هذا الوطن الذين واللواتي ال يهن عليهم/ن 
آالم شعبهم/ن بغض النظر عن مكان تواجده، هو ظاهرة تواجدت 
طوال اعوام النضال الفلسطيني من ايام االنتفاضة االولى والثانية 
الشعب  الفلسطينية. حراك  للمدن  اإلسرائيلية  باالجتياحات  مرورا 
الحراك  هذا  سياسية،  نزاعات  أو  فئوية  اعتبارات  اية  من  الخالص 
اتى يوما ما بشكل مجموعات نسوية قامت بدعم ابناء االمن الوطني 
المعنوي.  والدعم  والملبس  المأكل  لهم  ووفرت  االجتياحات،  اثناء 
وأتى أيضا من خالل تشكيل فرق مساندة للتصدي لحصار ابو عمار 
في المقاطع، هذا الحراك قرع الطناجر ايام االجتياحات، وخرج الى 
بيوتهم.  عن هدم  الشهداء  اهالي  لتعويض  امواال  ليجمع  الشارع 
االسرائيلي  القصف  ايام  لغزة  المعونات  الحراك هو من جمع  هذا 

الهمجي عليها. هذا الوطن لنا وليس لنا سوى هذا الوطن.

ومتقدما  جديدا  مستوى  العقوبات  ارفعوا  حــراك  شكل  أخيرا، 
المستوى  على  كان  أي  اسناد  دون  المباشر  الشعبي  الفعل  من 
الرسمي. بل على العكس من ذلك، تم قمعه من السلطة الرسمية 
واالنقسامات  والفصائلية  الفئوية  تجاوز  حراك  هو  الفلسطينية. 
بفعل  يوميا  تختنق  لجماهير  صوتا  كان  والسياسية.  الجغرافية 
االحتالل، واالستيطان، واالعتقال واالستشهاد، فيما قيادته تغرق 
على نحو مزر في االستسالم واالرتهان لخيارات السالم غير القائم 
من  على جزء  عقوبات  لدرجة فرض  انحدارها  في  وتتمادى  أساسا، 
شعبها. هو حراك الهم الوطني المتطلع الى إعادة االعتبار للكفاح 
المواقف  النظر بكل  إعادة  الذي يفرض علينا  الثوري. وهو  والخيار 
الى  العجلة  الحراك  أعاد  حيث  السابقة  المرحلة  في  االنهزامية 
مسارها الحقيقي، وشكل نموذجا يمكن ان يبنى عليه. واالهم بأن 
حسابات السياسيين ليست هي حسابات الجماهير، وما هو مفروض 

عليها من انقسام ليس قدرا عليها ان تقبل به.

التناقضات  مجمل  بين  وجدلية  مبدعة  بطريقة  الحراك  جمع  لقد 
النضال  الوقت  وبنفس  المحتل،  مع  الصراع  عالقة  في  القائمة 
وأعاد  الكفاحي،  والوطني  اإلنساني  المطلبي  بين  وجمع  الداخلي، 
االعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني وجغرافيا الوطن. فمعركة الخان 
األحمر طرقت األبواب في نفس الفترة، ومعركة القدس مستمرة. اما 
في  الفلسطيني  لنضال  الحقيقية  البوصلة  العودة فهي  مسيرات 
مسعاه للحرية واالنعتاق من االحتالل، هي الفعل النضالي الحقيقي 

في زمن االستسالم واالنهيار الرسمي الفلسطيني والعربي.

ان التاريخ يعرف حركته وان قانون “التراكمات الكمية يفضي الى 
تغييرات نوعية” ما زال صالحا لكل زمان ومكان، ويعلمنا التاريخ ان 
الحقيقي في معركة  الفعل  إرادة  الجماهير ان هبت تنتصر وهي 

النضال الوطني.

 
* رلى أبو دحو، محاضرة في جامعة بيرزيت، واسيرة محررة .  

ت َعشّية َيوم 
َ
 َبدء اإلعالن والترويج ِلمسيرات الَعودة التي انطلق

ُ
ُمنذ

الفلسطيني  ِللداِخل  كاَن  الحالي،  آذار  من  الثالثين  في  الخالد  األرض 
رسالتها  في  ة 

َ
والُمشارك دعمها  في سبيِل  والتنسيق  معها  التفاُعل 

ة الَعوَدة وحق الَعودة وواجب الِنضال في سبيِل 
َ
الَعظيَمة، وهي رسال

أ من 
ّ
 جزءا  ال َيتَجز

َ
هذا الَحق العادل. كاَن الداخل الفلسطيني وما زال

الحراك  في  الداخل  جماهير  وساَهَمت  الفلسطيني،  الَوطني  ل 
ُ
الك

الشعبي الوطني الفلسطيني ليَس فقط على مداِر انتفاضتين، وإّنما 
عبي الكفاحي في مواجَهة الحصار البغيض 

َ
ل َمحطات العمل الش

ُ
في ك

على غزة أو سياسة الهدم والتهجير والجدار الخاِنق. هذه الُمساهَمة 
هداء والجرحى 

ُ
ّمها َدفَع الداخل الش

َ
كاَنت ُمتَعّددة األشكال وفي ِخض

 
ُ

دس واألقصى حيث
ُ
واألسرى، وكانت ذروتها عام 2000 في انتفاضة الق

 ثالثة َعشر شهيًدا.
َ
َسقط

الشعبي  الفعل  هذا  تداعيات   
َ

حول ساَد  الذي  ب 
ُ
التَرق ة 

َ
حال رغَم 

الَمعروف بوحشّيتِه وإجراِمِه،  َرّدة فعِل االحتالل وهو  ب 
ُ
َرق

َ
ت اإلبداعي، 

ة النهوض في الضفة والقدس، ومدى 
َ
تأثير هذه المسيرات على حال

القيادة   سيكون رد فعل 
َ

المسيرات، وكيف الداخل شعبًيا مع  تفاعل 
د ُيحرجها. فكاَنت هذه 

َ
الرسمية للسلطة في رام الله على فعٍل شعبي ق

على  َبعد طفى  وفيما  جول 
َ
خ البداَية  في  بير، 

َ
ك َجَدل  َمَحط  المسيرات 

يحلو  كما  الُحدودي  ريط 
َ

الش على  الَموت  »َجدوى«   
َ

حول َجدل  الَسطح، 
من باِهظ، برأي بعظهم. 

َ
الث

َ
للبعض أن ُيسميه، ف

الشباب  إجابات  كاَنت  هذه  ا؟! 
ً
باهظ مًنا 

َ
ث الَعودة  مشروع   

ّ
ًيستحق أال 

التي  ومدنهم  وقراهم  بيوتهم  عن  األمتار  عشرات  ُبعِد  على  الُمنتفض 
د َصداها في َسماء الوطن رغَم   َيَتَردَّ

َ
ردوا منها في العام 1948، إجاَبة ما زال

ُ
ط

عُه هؤالء الشباب واألطفال في المواجهة الباسلة 
َ
من الباِهظ الذي َيدف

َ
الث

للصحفيين  نص 
َ
وق وقتل  بفتك  يواَجه  ُمقاوم،  شعبي  فعل  خالل  من 

طر. 
َ
الخ منطقة  عن  االبتعاد  الرافضين  واألطفال  والشباب  والُمسعفين 

 اثني عشر 
ُ
ا ُهناَك فعاًل منطقة غير خطرة في غزة؟ حصار منذ

ً
وهل حق

ُمستمر،  نص 
َ
وق يومي،  وقصف شبه  عدوانية،  حروب  ثالثة  تخللها  عاًما 

واعتقاالت في عرض البحر للصيادين، واغتياالت للقادة والناشطين. 
الفعل  إطار  في  ولكن  وصدق  ة 

َ
بحرق ينتقد  من  ُهناَك  يكون  د 

َ
ق

الشعبي الُمداوم بهذا اإلبداع الذي أعاَد الزخم للعودة وقضّية الالجئين، 
مِّ المجازر 

َ
صبح هذه األصوات غير مشروعة في الَجدل العام. ففي ِخض

ُ
ت

ول ونشر الطعن في ِمصداقّية هذا 
َ
ا الق

ً
مرِة النضال ليَس جائز

َ
وفي غ

األسلوب، خاّصة ِعندما يأتي من بعضهم في سياق التبرير أو الدفاع 
»غزة  و  االنقالب«  ثمن  تدفع  أن  حماس  »على  مثل:  تصريحات  عن 
ستعود إلى حضن الوطن بالقوة« و »الطلب من االحتالل بعدم تزويد 

غزة بالكهرباء« ناهيك عن قطع الرواتب وإغالق المعابر.

ما الَجديد في هذه الَمسيرات:
لنا  كاَن  والتي   2011 عام  أيار   15 في  الراس  مارون  جرَبة 

َ
ت َبعد  من 

فيها ُمساهَمة رئيسية فقد وقفنا على طرفي الحدود الُمصطنعة بيَن 
لبنان وفلسطين وفي منطقة مجدل شمس في الجوالن العربي السوري 
الديار.  إلى  الَعودة  شعار  رافعين  الفلسطينيين  من  المئات  الُمحتل 
الصهيوني  القتل  أسالك  على  هداء 

ُ
الش من  كبير  َعدد  يومها  ارتقى 

برصاص قناصة االحتالل، وتم قمع مسيرتنا على الطرف الُمحتل عام 
 .1948

مس ووصل 
َ

دخل َيومها عشرات الفلسطينيين إلى ساَحة مجدل ش
بداَية  وكاَنت  النكبة،  عام  أهلها  منها  ُهّجَر  التي  يافا،  أحدهم مدينة 
لتفكير إبداعي في مشروع العودة، وتّوجت في ذكرى الرابع من حزيران 
في ذات العام وسقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من الالجئين 
الحالمين بالَعودة وعشرات الُمعتقلين من أبناء الجوالن العربي السوري 
)كاتب المقال واحًدا ممن اعتقلوا يومها وقضيت بين الحبس الفعلي 

واإلقامة الجبرية سنتين(. 
العودة  َمشروع  في  اإلبــداع  من  ُبّد  ال  كاَن  التجربة،  هذه  بعِد  من 
التجربة  هذه  في  ُهنا  ب، 

ُ
َرق

َ
ت َمحط  الفكرة  عن  اإلعــالن  كــاَن   

ً
وفعال

بعض  من  أعلى  مفاهيمي  ارتقاء  كاَن  عبي 
َ

الش العمل  من  الَجديدة 
وكذا  االستمرارية  على  تأكيد  ا 

ً
ُمسبق كاَن  بها، فقد  المعمول  الحاالت 

بديل ِلتجارب 
َ
طرح نفسها هذه التجربة ك

َ
م ت

َ
ا ل

ً
على االستقاللية، وأيض

الفلسطينية وال  الفصاِئل  طعن في 
َ
لم ت

َ
ف القائم.  الفلسطيني  العمل 

طعن 
َ
في تجربتها التاريخية، وال في مسيرتها النضالية الطويلة، َولم ت

بتعاطف  فحظَي  انتظاره   
َ

طال شعبي  إبداع  هي  وإّنما  أساليبها،  في 
كبير، فلسطيني وعربي وعالمي. 

ِلمسيرات  الُعليا  ة 
َ
الهيئ ِلتوجيهات  كــاَن  الِمضمار،  هذا  وفي 

الِحراك، وهذه  إلى شعبّية وِسلمّية هذا  الَعودة دور كبير في اإلشارة 
وعي  دليل  هي  الَعكس  على  بل  ُجبن،  أو  خوف  دليل  ليَست  اإلشارة 
ت حتى اللحظة هذه التوجيهات معمول 

َ
ومسؤولّية ورؤية بعيدة وما زال

االحتالل،  مع  العسكرية  المواجهة  ِلَتَجّنب  ة 
َ
ُمحاول هو  والهدف  بها 

أنَّ  العلم  مع  الحراك  وديمومة  االستمرارية  على  للحفاظ  وتحييدها 
العدوانية  االحتالل  طبيعة  بالها  عن  َيغب  م 

َ
ل باعتقادي،  الهيئة، 

يمنع  م 
َ
ل األمر  أّن  إال  المحاوالت،  هذه  كل  فرغم  اإلرهابية.  الوحشّية 

االحتالل من أن يستخدم كل األساليب اإلجرامية بحق األطفال والنساء 
ق 

َّ
تَوث ونها 

َ
ك َمسبوقة  غير  ُمستديمة  مجزرة  بذلك  ليرتكب  والشباب 

هذا  َصمت  وتحَت  العالمي  اإلعالم  وساِئل  كل  في  اللحظة  َمدار  على 
العالم الرسمي المتواطئ.

ة الوطنية: َمسيرات الَعودة زيت في سراج الُهويَّ
فقط  ليَس  الَعودة  مسيرات  من  الَصهيوني  ضب 

َ
الغ َعوامل  أَحد 

العسكري  االستنزاف  وليَس  الفلسطيني،  الجنوب  في  يحَصل  ما 
ُه أكبُر من ذلك في مفاهيمهم  واالقتصادي والنفسي في الجنوب، إنَّ
الرسمي  الَصهيوني،  َنفسّية  على  أثــٍر  من  ُه 

ُ
يترك ما  الَصهيونية، 

فقد  الفلسطيني.  الداخل  لب 
َ
ق في  الُمظاهرات  عاِمل  ُه  إنَّ عبي، 

َ
والش

فة من الفلسطينيين هذا َعدا عن 
ّ
استقطبت الُمظاهرات األلوف المؤل

الفلسطيني،  الداخل  أبناء  ُمعظم  عنَد  والوجداني  النفسي  التعاطف 
والتواُصل  العالقة  تالُحم  في  ا 

ً
ُعمق واألكثُر  هذا   

ّ
ل

ُ
ك من  األَهم  وكاَن 

الُمدن  قلب  في  األسبوعية  الُمظاهرات  وتنظيم  حدوث  هو  والتفاعل 
الفلسطينية الساحلية والُمسماة »ُمختلطة« كحيفا تحديًدا وعكا.

محمد كناعنة: عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد.

َمسيرات الَعوَدة والهوّية الوطنية في الداخل الفلسطيني

بقلم: محمد كناعنة*

ضمن فعاليات مسرية العودة، عتليت املهّجرة، حيفا، أيار ٢٠١٨ )تصوير: جمعية املهجرين(



١١ كانون أول ٢٠١٨ مسيرات العودة والحراكات الشعبية

ة عام 1948، 
ّ
هل ارتقى رّد الفعل السياسّي داخل األراضي المحتل

ة منذ انطالق مسيرات العودة 
ّ
إلى حٍد الئق في مساندة قطاع غز

التي  المظاهرات  لنترك  ال.  اإلجابة، قطعًا،  2018؟  األرض  يوم  في 
اجتماعّية  عوامل  عّدة  ائتلفت  فقد  جانًبا،  حيفا  مدينة  شهدتها 
القرى  في  وممتّد  واســع  شعبّي  تحّرك  دون  حالت  وسياسّية، 
والمدن الفلسطينّية في الداخل. أضيفت فوق ذلك، عوامل ضّيقة 
صغيرة عند القيادة السياسّية التقليدّية )أهمها الكسل(، ألقت 
العوامل  هذه  السكون.  عمق  في  العام  السياسّي  الفعل  بــرّد 
 

ّ
دة، كانت السبب في أال

ّ
“الصغيرة”، ال العوامل االجتماعّية المعق
يصل رّد الفعل إلى حّده األخالقّي األدنى.

في  عنها،  والمسكوت  األخطر،  السياسّية  المسائل  من  واحــدة 
األحزاب  )قيادات  السياسّية  القيادة  بين  العالقة  هي  الداخل 
المجالس  رؤساء  في  لة 

ّ
)متمث المحلّية  والقيادة  المتابعة(،  ولجنة 

المحلّية والبلدّيات(. الدور الذي لعبته األحزاب السياسّية تاريخّيًا، 
في ترشيح أو دعم منافسين لرؤساء هذه السلطات المحلّية، هو 
دور آخذ بالتآكل، وفي عالقٍة عكسّية مع تصاعد العصبّية العائلّية، 
المظاهر  في  باإلسراف  )بــدءًا  الحمائلّي  االنتماء  مظاهر  وبــروز 
تلقى   

ٌ
عصبّية عائليًا(.  مة 

ّ
المنظ الجريمة  إلى  وصواًل  االجتماعّية، 

 على مستوى السياسة المحلّية. وليست القيادة السياسّية 
ً
ترجمة

إلى  اإلشارة  ُيمكن  العائلّية؛  العصبّية  تصاعد  من  بريئة  الحزبّية، 
حي الحمائل 

ّ
عشرات الحاالت التي تحالفت فيها األحزاب مع مرش

في إطار منافسة األحزاب بين بعضها البعض، بينما ندرت تجارب 
التصّدي للعائلّية والطائفّية في إطار االنتخابات المحلّية.

االنتفاضة  بداية  )منذ  الصهيونّي  النظام  قاد  ه، 
ّ
كل هذا  مقابل 

الخطاب  لتجذير  جدًا،  ومنهجّية  عميقة   
ً
حملة تحديدًا(  الثانية 

مشغولة  “قيادتكم  الداخل:  في  الفلسطينّي  المجتمع  في  اآلتي 
ُيعبر  اليومّية‘“.  الناس  ’هموم  وتتجاهل  السياسّية‘  ’بالقضايا 
 – للمستعَمرين  المستعِمر  تصّور  عن  فظ  بشكٍل  الخطاب  هذا 
ه 

ّ
وحق دوره  سلب  مركزه  في  يضع  المستعَمر  إنسانّية  سلب  إن 

أقصى  وأن يكون  العام  الشأن  والتأثير في  السياسّي  العمل  في 
المعيشّي  وظرفه  عمله  ومكان  يومه  قوت  المستعَمر  اهتمام 
اليومّي، ال مستقبله السياسّي وال مصير شعبه. إال أن هذا الخطاب 
القيادة  قبل  من  عوِمل  وخطورته،  جوهرّيتها  على  االستعمارّي، 
تمارسها  انتخابّية  حيلة  أنه  على  للفلسطينيين،  السياسّية 
األحزاب الصهيونّية، لكسب أصوات الفلسطينيين في انتخابات 
الكنيست، وإضعاف األحزاب الفلسطينّية المنافسة. لم يتعاملوا 
المفاهيم  إلزاحة  يهدف  استراتيجّي  استعمارّي  كخطاب  معه 
دحضوا  دحضه.  يجدر  انتخابّي  كادعاء  إنما  الوطنّية،  السياسّية 
بالهموم  ق 

ّ
تتعل الساحقة  عملنا  “أغلبية  أّن  مثل  بردوٍد  االّدعاء 

األمر  ق 
ّ
يتعل عندما  إال  إلينا  يلتفت  ال  “اإلعــالم  أّن  أو  اليومّية”، 

السياسّية”. بالقضايا 

جزءًا  األحــزاب  وحّولت  “اإلنــجــازات”،  عن  تحكي  منشورات  عــت 
ِّ
ُوز

بانسياق  اليومّية”  “القضايا  إلى  ودعائيًا(  )فعلّيًا  عملها  من  كبيرًا 
الوهمّية  الثنائّية  وراء  األقل(  على  جذرّية  مواجهة  دون  )أو  أعمى 
امتحاٍن  أي  الصمود في  ثنائّية ال يمكنها  واليومّي.  السياسّي  بين 
علمّي وفكرّي. صار رائجًا أن نتحّدث عن جهاز التعليم، وعن العنف 
مواجهة  عن  بمعزل  اإلسكان  عن  أو  التشغيل  عن  أو  المجتمعي، 

الصهيونّي. النظام 

من  هائلة  بأعداد  المهنّي”  “المشهد  انفجار  مع  ذلــك  ترافق 
أماكنهم  وجدوا  الذين  “المتخّصصين”،  األكاديميين  الخريجين 
األهلّية.  الجمعّيات  ازدهار  مع  السياسّي،  التنظيم  هوامش  على 
في  اإلسرائيلّية  السلطات  نجحت  عقدين،  من   

ّ
أقــل في  هكذا، 

التثبيت التاّم للثنائّية فاشّية الطبع بين “اليومّي” و”السياسّي”، 
الشخصّي  فيها  ينفصل  كثيرة  ثنائّيات  تدريجيًا  ذلك  عن  لتنتج 
العميقة،  الهّوة  هذه  في  األخالقّي.  عن  والحقوقّي  الجماعّي،  عن 
 فهٍم تاريخّي لألدوار السياسّية التي تؤّديها هذه 

ّ
سقط ُمعدمًا كل
الوطنّية. القيادة 

الصهيونّية،  السلطوّية  ــاءات  االدع السياسّية  القيادة  دحضت 
ثبت 

ُ
ت أن  حاولت  ذاتها.  الثنائّية  وقبلت  االدعاءات  دحضت  لكّنها 

مرارًا أنها قادرة على إدارة هذه الثنائّية، بداًل من أن تنشر المعرفة 
عضوّية  على  التأكيد  من  وبداًل  لها،  النافيين  السياسيين  والفعل 
. وبينما هي 

ّ
الصهيونّي ككل ام 

ّ
النظ اليومّي” في مناهضة  “الهّم 

المؤسسات  بموازاتها  تصاعدت  وبينما  الخطاب،  هذا  في  تنجرف 
األكــاديــمــّي  الـــدور  تــكــّرس  وبينما  و”الــمــهــنــّيــة”،  “الــمــدنــّيــة” 
كناتج  والعائلّية  المحلّية  العصبّيات  تعّمقت  وبينما  المتخّصص، 
مت 

ّ
تضخ التخطيط،  وسياسات  والتجهيل  التفقير  عن  اجتماعّي 

استقاللّية رؤساء السلطات المحلّية في المدن والقرى الفلسطينّية 
قّوة  تراجعت  المقابل  وفي  اإلسرائيلّية،  السلطة  مع  تعاملها  في 
الحزب السياسّي والقيادة الوطنّية في الشأن المحلّي، بما يتضّمنه 
مجاالت  في  للسياسة  فعلّية  تجّسدات  من  المحلّي  الشأن  هذا 

التعليم واإلسكان واالجتماع والتشغيل.

ق بلجان التخطيط الحكومّية 
ّ
تحّولت مسألة اإلسكان إلى شأن يتعل

ك قضّية األرض )الجوهرّية والمصيرّية( 
ّ
والخرائط الهيكلّية، لتتفك

معالجة  من  التاريخّي،  الحق  سياق  عن  معزولة  محلّية،  قضايا  إلى 
الهيكلّية”  الخرائط  على  و”المصادقة  النفوذ”  مناطق  “لتوسيع 
الستعادة  كنضال  ال  اإلسرائيلّية،  الحكومة  من  وإنجاز  كتحصيل 
 التاريخّي في األرض الُمصادرة. ارتبط عالج العنف المجتمعي، 

ّ
الحق

العدوانّي  الجهاز  لهذا  مقّرات  وافتتاح  الشرطة  ل 
ّ
بتدخ بالمطالبة 

اإلجرامّي في القرى والمدن الفلسطينّية. طالبنا بتحسين “ظروف” 

بصهينة  هذا  اإلسرائيلّية  السلطة  اشترطت  بينما  التعليم، 
 
ً
رهينة التشغيل  مجال  وخضع  التربوّية.  للمضامين  منهجّية 
وينسحب  اإلسرائيلّية.  االقتصادّية  السلطة  وعطاءات  لسماحات 
ة عام 

ّ
هذا على كل مجاالت حياة الفلسطينّي داخل األرض المحتل

.1948

تحريك  على  قــادرة  الوطنّية  السياسّية  القيادة  تعد  لم  بهذا، 
الوقت  مع  أصبحت  بل  العربّية.  والمدن  القرى  داخل  أجندتها 
خطاب  صياغة  على  ــادرة  ق وغير  المحلّية،  للمصالح   

ً
خاضعة

هذه  تفاقمت  المدنّية.  المطلبّية  إطــار  في   
ّ

إال جامع،  سياسّي 
“قائمة  في  االئتالف  على  الفلسطينّية  األحزاب  إجبار  مع  الحالة 
الحسم  نسبة  ورفع  االنتخابات،  قانون  تغيير  بسبب  مشتركة”، 
في الكنيست اإلسرائيلّي، حّتى بات اإلطار المطلبّي “اليومّي” هو 
األحزاب  هذه  بقاء  ليتحّول  لألحزاب،  الوحيد  “السياسّي”  الجامع 

خاضعًا لشروط الثنائّية الصهيونّية.

 
ً
قدرة المحلّية  القوى  أعطت  السياسّية،  االجتماعّية  الحالة  هذه 

السياسّي  النشاط  تنظيم  وعدم  تنظيم  في  م 
ّ
التحك على  كاملة 

النشاط  هذا  في شكل  م 
ّ
والتحك الفلسطينّية،  والمدن  القرى  في 

مع  المحلّية  الــقــيــادات  معظم  تعاملت  واســتــمــراره.  وحجمه 
عبئًا  باعتباره  )مثاًل(  ة 

ّ
غز الوطنّي ومساندة  واالحتجاج  المظاهرات 

مجال  في  “إنجازات”  لتحصيل  المحلّية  السلطة  مساعي  ُيعيق 
محلّية،  سلطة  رئيس  بات  هكذا  للناس.  اليومّية”  “الهموم 
يستطيع منع القيادة السياسّية الوطنّية من تنظيم مظاهرٍة في 
أن يستأجر  بلدّية يستطيع  بات رئيس  أو مدينته. وهكذا  بلدته 
“حــدود  من  الخروج  من  الشباب  تمنع  خاّصة،  حراسة  شركة 
اإلسرائيلّي،  القمع  قّوات  مع  مواجهة  أي  تحصل  لئال  المدينة”، 
بما  التظاهر  من  الشباب  لمنع  المحلّي  المجلس  أعضاء  يخرج  أو 

يتعّدى التفريغ الشعاراتّي للغضب.

شهرّي  في  حيفا  مدينة  شهدتها  التي  المظاهرات  سياق  في 
على  اإلسرائيلّية  السلطة  تعمل  كيف  رأينا   ،2018 وحزيران  أّيار 
من  مقابل  البلد”،  مصلحة  و-”حفظ  المحلّي  التعّصب  تعزيزذلك 
قاموس  في  “المصلحة”،  هذه  أمام  بمصالحها”.  “المّس  يريد 
السلطة الصهيونّية ومن تساوق مغ خطابها، فلم تكن ال مصلحة 
مصلحة   – األهــم  وال  االحتجاج  في  الناس  حق  حفظ  في  عاّمة 
واحدٍة  من  للتحّرر  ة 

ّ
غز في  شعبنا  أبناء  بمساندة  تقضي  وطنّية 

وأذنابها  السلطة  تقصد  فحين  الحديث.  العصر  جرائم  أفظع 
لتّجار  الفردّية  المنفعة  ما يقصدونه هو  “المصالح”، فإن أقصى 
السوق هذه المنطقة أو تلك، والحفاظ على رضى اإلسرائيلّي الذي 

يستهلك ما نقّدمه في “أسواقنا”. 

هي  العاّمة  االجتماعّية-السياسّية  الوضعّية  هذه  فإن  ذلك،  رغم 
أكبر،  بحرّية  فيه  التحّرك  الشباب  يستطيع  مكانًا  حيفا  جعلت  ما 
المحلّية.  والعصبّية  العائلّية  األعباء  حيث  من  تحّررًا  أكثر  كونها 
على  الصهيونّي  الفعل  رد  في  نلمسه  أن  نستطيع  ما  وهــو 
من  أبرياء”  “أهل حيفا  أن  كذبة  ومحاوالت خلق  مظاهرات حيفا، 
إلى ذلك  المدينة”، وما  مها “متظاهرون من خارج 

ّ
مظاهرات ينظ

من سخافات استعمارّية.

شهدته  الذي  السياسّي  النشاط  أن  على  التشديد  يجدر  لهذا، 
األزمة  مفّرًا من مواجهة   يكون 

ّ
أال وقّوته، يجب  حيفا، على جماله 

يشّتت   
ّ

أال ويجب  الفلسطينّية،  والقرى  المدن  في  الحقيقّية 
زالوا  ال  الداخل،  في  الفلسطينّية  والمدن  القرى  أهل  أن  حقيقة 
يحملون انتماًء ووفاًء مّتقدًا يحتاج عماًل واهتمامًا، وعنادًا في وجه 
صغيرًا.  متوّساًل  خاضعًا  مستقباًل  يكون  أن  لمستقبلنا  يريد  من 
في  نعيشها،  التي  العتمة  كل  رغم  بعناد،  نعمل  أن  المسؤولّية 
نضيء  حّتى  المخنوقة،  وُمدننا  رانا 

ُ
ق وبؤس  وضيق  وعنف  فقر 

للمستقبل.  
ً
صورة متكاملة

شرت الماّدة في موقع “متراس”، ويعاد نشرها هنا بإذن. 
ُ
ن  •

•• مجد كّيال: كاتب من قرية البروة المهّجرة.

بين نقٍب وجليل: كيف ُصنع الصمت؟*
بقلم: مجــد كّيال**

)sabq24.ps :تظاهرة تجوب شوارع حيفا نرصة لغزة، أيار ٢٠١٨ )املصدر



مسيرات العودة والحراكات الشعبيةكانون أول ١٢٢٠١٨

للمرة االولى التقي بها. قامة طويلة وممتلئة، وأنيقة. 
ها 

ُ
صوت ووقارا.  هيبة  يزيدها  رأسها،  يلف  أبيض  غطاء 

نسائية  بشخصية  ُيشعرك  وحزم،  صرامة  وِفيه  جهوٌر، 
كانت  نعم  الفلسطينية.  التراجيديا  فولذتها  قوية، 
التزال قوية، وتبدو في صحة جيدة، رغم ان عمرها قارب 
على الثمانين. لكن، سمات وجهها تدلل على انها كانت 

بطن اثقاال من الحزن المكبوت.
ُ
ت

لنأكل  ووالدتي  والــدي  غرفة  ارض  جميعا  افترشنا 
الوجبة بتقطيع شرائح  معا استمرت والدتي طيلة وقت 
على  وتحثها  صحنها،  في  وتضعها  المطهو  الدجاج 
تناول المزيد من الطعام، وكأنها ارادت تعويض عمتها 
عن عشرات السنين التي لم ترها خاللها؛ عشرات السنين 
البيت  فقدان  والفقدان؛  والتشرد،  والشتات،  اللجوء  من 

والوطن، واألبناء. 
هي عمة والدتي، نصرة حاج محمد، التي انتهى بها 
الشتات  األقرباء في مخيمات  المطاف مع عدد كبير من 
في لبنان، بعد أن احتلت العصابات الصهيونية قريتنا 
الجبلية، كوكب ابو الهيجاء، المطلة على ساحل فلسطين 
بعد مقاومة طالت ثالثة أشهر. يتذكر أهالي القرية هذه 
الفترة مسترجعين الشعور بمرارة الهزيمة، وِفي الوقت 
السالح  بقليل من  أبدوها،  التي  بالمقاومة  ذاته يعتزون 
هكذا  بالسالح.  ومدججة  مدربة  عصابات  امام  والعتاد 
حدثني والدي، الذي قاتل في المعركة وفقد أخيه االكبر 
شهيدًا، كما حدثني كبار القرية الذين شاركوا في القتال 

في إطار بحٍث صغير صدر قبل 25 عاما. 
كانت زيارة عمة والدتي، عام 1990 بعد حصولها على 
تجاه  اسرائيل  اعتمدته  اجراء  وهو  اسرائيلي،  ترخيص 
كل  احتالل  استكمال  منذ  الفلسطينيين،  الالجئين 

فلسطين عام 1967. وقد اتبعت اسرائيل هذا االجراء لسببين، 
والتخفيف  مفتعل،  انساني  موقف  إظهار  أولهما؛  بتقديري، 
العالم.  ــام  ام العرقي  التطهير  جريمة  عن  المسؤولية  من 
والثاني؛ ألغراض أمنية، أي محاولة جمع معلومات عن المقاومة 

الفلسطينية في لبنان، أو سوريا، أو غيرها. 
آالمها  من  بعضا  تسرد  راحــت  الطعام،  تناول  اثناء  وفي 
التي وقعت عليَّ كالصاعقة، رغم أني متابع ومتفاعل مع الهم 
الفلسطيني العام منذ الطفولة، ونشيط منذ بواكير الشباب. لقد 
النجدة؛ “يا  كان ذلك عندما نظرْت في وجوهنا وكأنها تطلب 
ويلي شو شفنا من مصايب، انا بس بّدي اعرف وين راحوا بجثة 
ابني، لحّد االن انا ما بنام، ما حدا هون بقدر يسأل اليهود وين 

راحوا بابني.” 
تمثلت قصتها التي تكسر القلب باستشهاد ثالثة ابنائها؛ 
واحد في مجزرة تل الزعتر عام 1976، واثنان أثناء مشاركتهما 
الغزو  ضد  شهور  ثالثة  استمرت  التي  البطولية  المقاومة  في 
االسرائيلي للبنان، ووصول الدبابات اإلسرائيلية الى بيروت عام 
ُم قلبك بالكامل عندما تسمعها تتمنى متسائلة، 

َ
1982. وُيَحط

ارجع  بهالعمر  وانا  أقدر  حرام  ربي  “يا  قائلة:  ربها،  مناجية  او 
 هون في بلدتي، اللي خلقت فيها، ولعبت بحواكيرها، عند 

ّ
واظل

اهلي؟!” كل ذلك أّجج الغضب المشتعل أصال في داخلي، واألهم 
ّب 

ُ
أنه زادني وعيًا بهول مأساة الالجئين، التي هي في االساس ل

القضية التي كانت في وعيي، مثل الكثيرين، قضية سياسية 
دون ادراك تفاصيل الجانب االنساني. 

التنازل عن األرض المحتلة عام 1948 يعني تنازل عن كل القضية  

الفلسطينية. هي بداية  القصة  قصة عمتي نصرة هي كل 
الرواية التي جاء اتفاق اوسلو في لحظة ضعف وهوان، ليطمسها 

ويقدم بداية بديلة مشوهة وكأنها حصلت عام 1967. 
ال يوجد عائلة فلسطينية واحدة تقريبًا، في المنطقة المحتلة 

والمستعمرة عام 1948: الجليل والمثلث، ومدن الساحل، والنقب، 
إال ولها قريب أو اقرباء في مخيمات اللجوء، سواء في الدول العربية 
داخل  في  وأيضًا  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  داخل  أو  المحيطة، 
األرض المحتلة عام 1948، والذين أطلقنا عليهم اسم ״المهجرين״ 
لتمييزهم عن  التسعينات،  أوائل  من  ابتداًء  الداخل״،  ״مهجرو  أو 

بقية الالجئين. 
مليون  ربع  حوالي  األخضر  الخط  داخل  المهجرين  عدد  ويبلغ 
من  محرومون  لكنهم  اإلسرائيلية،  الجنسية  يحملون  فلسطيني 
العودة إلى بيوتهم وأرضهم، التي ال تبعد سوى كيلومترات قليلة 
عن أماكن لجوئهم الحالية، أي القرى والبلدات الفلسطينية داخل 
الخط االخضر التي نجت من النكبة والتدمير. هذه الحقيقة، تغيُب 
بفعل  للتشويه  ض  تعرَّ الذي  العام،  الوعي  عن  غالبًا،  بل  أحيانًا، 
مخطط الطمس االستعماري، وبفعل الخضوع الفلسطيني الرسمي 
تضليل  حملة  من  رافقه  وما  اوسلو،  منذ  كارثية  بصورة  المستمر 

إعالمية وتغيير مفاهيم ومفردات ومضامين الصراع. 
المرتبط  الفلسطيني  الــوطــنــي  الــتــيــار  أن  صــدفــة  ليس 
االخضر،  الخط  داخل  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  باستراتيجية 
وبشكل خاص حركة ابناء البلد، التي شغلت منصب نائب األمين 
العام لهذه الحركة حتى عام 1996، أن تبادر عام 1991، )من خالل 
اخرون  واصدقاء  السطور،  وكاتب هذه  اغبارية،  رجا  واكيم،  واكيم 
مثل عاطف الخالدي، وعفيف ابراهيم من مهجري اقرث وبرعم( إلى 
عيد إلى الوعي العام قضية وجود جزء كبير من شعبنا 

ُ
اقامة لجنة ت

بوقت قصير  وبعدها  النكبة،  عام  الصهيونية  العصابات  هّجرته 
داخل الوطن. وِفي غضون وقت قصير، توسع التمثيل في اللجنة 
السياسي  الطيف  ألوان  كل  تضم  جامعة،  وطنية  هيئة  لتصبح 

وااليديولوجي. 
داخل  التهجير  بقضية  االهتمام  اقتصر  الوقت،  ذلك  ولغاية 
األرض المحتلة عام 1948 على أهالي قريتي اقرث وبرعم، وذلك ألن 

قرارًا كان قد صدر عن المحكمة اإلسرائيلية العليا أوائل 
ولكن حكومة دولة  بيوتهم،  الى  بإعادتهم  الخمسينات 

األبرتهايد رفضت وواصلت رفض تنفيذ القرار. 
ّدَم الفلسطينيون داخل الخط االخضر، ومن 

َ
وهكذا، ق

خالل التيار الوطني، مساهمتهم الهامة في إعادة احياء 
القضية  بين  واالستراتيجية  العضوية  العالقة  مسألة 
تجمعات  كافة  بين  أي  الالجئين،  وقضية  الفلسطينية 
الشعب الفلسطيني، وذلك في الوقت الذي كانت تجري 
فيه مفاوضات مؤتمر مدريد الذي جاء في ظل ميزان قوى 
وبحضور  للعراق  االمبريالي  األمريكي  الغزو  بعد  متردي، 
فلسطيني تحت مظلة أردنية فلسطينية مشتركة، على 

حساب التمثيل الفلسطيني المستقل. 
وسلو الكارثي الذي تم من خالل 

ُ
أ وبعد توقيع اتفاق 

قناة دبلوماسية منفصلة عن مؤتمر مدريد، والذي ارادت 
للعراق  غزوها  استثمار  المتحدة  الــواليــات  خالله  من 
الرثة لصالح اسرائيل، تأكدت  واستغالل الحالة العربية 
أكثر الحاجة الى تمسك التيار الوطني الفلسطيني داخل 
بحق  أي  الفلسطينية،  القضية  بجوهر  األخضر  الخط 
الالجئين بالعودة، وبطابع هذه القضية باعتبارها قضية 
تحرر وطني من نظام كولونيالي، وفصل عنصري، ال بد من 

مواجهته على هذا االساس. 
قضية  هّمش  جوهره،  في  االمنّي  االتفاق،  هذا  إن 
ناحية  ومــن  بهم.  التفريط  لمسار  ــس  وأّس الالجئين 
الوطني  المشروع  من  الداخل  فلسطينيي  أخرج  ثانية، 
الفلسطيني. إضافة الى اهدار مصير القدس تحت رحمة 
فلسطين  قضية  اختزلت  وهكذا،  واالستعمار.  التهويد 
في حكم ذاتي على جزء هزيل من أرض الضفة الغربية 
وغزة، تبلور الحقًا في نظام فصل عنصري عدواني صارخ، 
أكثر سوءًا ووحشية من نظام البانتوتستانات البائد في جنوب 
على  األفريقي  الوطني  المؤتمر  ورفضه  ناهضه  الذي  افريقيا، 

طول الطريق، حتى انهار تحت ضربات المقاومة. 
في  االنحدار  ترافق  فقد  الفلسطينية،  الحالة  وبخصوص 
في  انحدار  مع  والديموغرافي،  والجغرافي،  السياسي،  المجال 
مسألة الوعي، اذ تعرضت وال تزال، الرواية الفلسطينية، والخطاب 
إعالم  وسائل  ففي  وتشوهات خطيرة.  الى تصدعات  التحرري، 
ُيعّرف  لالستعمار،  وكياًل  باتت  التي  الفلسطينية،  السلطة 
أنه بين دولتين، دولة قائمة هي اسرائيل، ودولة  الصراع على 
افتراضية هي فلسطين، التي أضحت بعد التغول االستيطاني 
فكرة  الخرافي،  والقومي  الديني  الصهيوني  اليمين  وهيمنة 

طوباوية، بل تثير التندر عند البعض.

مناهضة الصهيونية: دور خاص للفلسطينيين داخل الخط األخضر
ربما وحدهم الفلسطينيون داخل الخط االخضر الذين تصدوا 
التفاق اوسلو وعواقبه فورًا بعد إعالنه، من خالل مبادرة سياسية 
فكرية منظمة ومدروسة تمثلت في تشكيل حزب التجمع الوطني 
فصائل  فعلت  كما  الشجب  ببيانات  يكتفوا  ولم  الديمقراطي، 
الفلسطينية.  التحرير  منظمة  داخل  من  معارضة  فلسطينية 
وبالرغم من أن حركة حماس هي الفصيل الوحيد الذي تصدى 
عمليًا وِفي الميدان ألوسلو، إال أن الحركة وبسبب سوء فهمها 
دينية،  ايدلوجيا  تحمل  وكونها  الفلسطينية  الوطنية  لخلفية 
فشلت في تقديم برنامج فلسطيني جامع ورؤية تحررية وطنية 
الصراع  ابقاء  في  دورها  من  التقليل  يجوز  ال  ذلك  ومع  مدنية. 
مع  الكبير  االختالف  رغم  االسرائيلي،  المستعمر  مع  مشتعاًل 
الداخلي  االنقسام  تبعات  من  قسطًا  وتحّملها  توجهاتها، 

الكارثي واألزمة الراهنة.  
كان لحركة ابناء البلد، دوُر رئيسٌي في تشكيل حزب التجمع 
الذين  رفاقه  المفكر عزمي بشارة وعدد من  الى جانب  الوطني، 

فلسطينيو الداخل وأقرباؤهم الالجئون وعالقتهم بالمشروع الوطني الفلسطيني
بقلم: عوض عبدالفتاح*

)khbepress.ps :تظاهرة يف تل أبيب معارضة لقانون القومية العنرصي، آب ٢٠١٨ . )املصدر
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وا الحزب الشيوعي على خلفية النقاش بخصوص 
ُ
َرك

َ
كانوا قد ت

أبناء  حركة  من  المبادرون  بدأ  والديمقراطية.  القومية  الهوية 
التي  المساواة  ميثاق  حركة  )من  بشارة  عزمي  ومجموعة  البلد 
كانت أخفقت في اإلقالع(، وحركات وطنية صغيرة، باإلضافة الى 
شخصيات وطنية فلسطينية في لقاءات أولية بعد اوسلو، ثم 
أولي عام 1995، صدر عنه  بمؤتمر  االجتماعات وتتوجت  تتالت 
بإنهاء  المطالبة  أهمها:  نقطة،   11 من  مكون  سياسي،  برنامج  
التمييز العنصري ضد المواطنين العرب، وبالمساواة والمواطنة 
العبرية،  الدولة  وصهيونية  يهودية  تحدي  خالل  من  الكاملة 
في  السيادة  كاملة  فلسطينية  دولة  واقامة  االحتالل  وانهاء 

الضفة والقطاع، وعودة الالجئين الى ديارهم. 
والعمل  النضال  وأدوات  آليات  حول  عسير  نقاش  وبعد 
الكنيست.  انتخابات  خوض  على  الموافقة  تمت  السياسي، 
الترشح  البلد شرطا على نفسها بعدم  ابناء  وقد وضعت حركة 
االنتخابات  بالمشاركة في حملة  واالكتفاء  الكنيست،  لعضوية 
بهدف التواصل مع الناس، واالضطالع بدور التعبئة السياسية 
النقدية  المراجعة  ضرورة  الى  الحركة  توصلت  لقد  والوطنية. 
على  الحفاظ  من  تمكنها  واقعية،  وطنية  معادلة  عن  والبحث 
كحركة  ثقتهم  واكتساب  الناس  بين  التوسع  ومن  ذاتها، 
محدود،  تأثير  ذات  راديكالية،  وليست حركة صغيرة  مسؤولة، 
الوطنية  الحركة  في  المتسارعة  التراجعات  شهدت  أن  بعد 

الفلسطينية عمومًا، وِفي اليسار تحديدًا.  
لقد تم خفض الخطاب السياسي من خطاب تحرير فلسطين 
الى  العلمانية،  الديمقراطية  الدولة  واقامة  النهر  الى  البحر  من 
خطاب المواطنة الكاملة ودولة في الضفة والقطاع، وحق العودة، 
تكيفًا مع واقع ما بعد اوسلو ومع االجماع الفلسطيني على فكرة 
الواقع.  لهذا  الوقت تحديًا  وبنفس  والقطاع،  الضفة  الدولة في 

وكان السؤال كيف؟ 
هذه  كل  بعد  األخضر  الخط  داخل  للفلسطينيين  يكن  لم 
االنهيارات الدولية )انهيار االتحاد السوفييتي( والعربية )بعد 
النظام السوري في  للعراق عام 1991، ومشاركة  الغزو االمريكي 
الحرب االمريكية ضد العراق(، ليسيروا وراء شعارات كبيرة مثل 
غالبيتهم  يستجيب  أن  ممكنا  يكن  لم  كما  فلسطين.  تحرير 
على  عربية  احزاب  عودتهم  التي  الكنيست  مقاطعة  لنداءات 
المشاركة بها منذ عام 1948، وكذلك احزاب صهيونية. كان رفع 
هذه الشعارات آنذاك، يعني المزيد من االنعزال الشعبي للحركة 
الوطنية، التي كانت تعاني الضعف والتراجع، أي كانت تعني 
ترك الجمهور العربي لقمة سائغة لألحزاب العربية التقليدية 
والصهيونية، خاصة وأننا شهدنا المزيد من فلسطينيي الداخل 
اتفاق  عن  اإلعالن  فور  على سياراتهم  إسرائيل  اعالم  يرفعون 
اوسلو، ظانين أن اقامة دولة في الضفة والقطاع بات قاب قوسين 

أو أدنى، وأن المساواة مع اليهود اقتربت وباتت وشيكة. 
باستراتيجية  نفكر  أن  علينا  كان  الجديد،  الواقع  هذا  ازاء 
في  ولكنها  الجديد،  السياسي  المناخ  مع  متكيفة  تبدو  خالقة 
تعبئة  في  وتفيد  للصهيونية،  متحدية  والممارسة  الجوهر 
ريثما  الوطنية،  بالهوية  التمسك  وتوطيد  سياسيًا  الناس 
تتكشف االوهام. تم ذلك بالتنسيق والموافقة مع األصدقاء في 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
المساواة  ستمنحنا  اسرائيل  أن  لنعتقد  ساذجين  نكن  لم 
اسرائيل،  وتجسيدها  الصهيونية  ان  ندرك  كّنا  إذ  الكاملة، 
في  متأصلة  العنصرية  أن  أي  نقيض،  طرفي  على  والمساواة 

الصهيونية، وليست طارئة. 
منهجية  بصورة  يتصدى  برلماني  حزب  أول  التجمع  كان 
شعار  تفكيك  أي  المساواة،  معنى  تحديد  لمهمة  ومثابرة 
الحزب الشيوعي االسرائيلي  الذي اعتمده  المساواة االندماجي 
النكبة فورًا  الكنيست بعد  انتخابات  المشاركة في  منذ أن قرر 
وقبل أن تجف دماء الشهداء. وقد تمكن عزمي بشارة، أول عضو 
في الكنيست عن التجمع وقائد حزب التجمع السابق، ومن خالل 
عضويته في الكنيست وثقافته الواسعة واطالعه العميق على 
التجربة الصهيونية وقدرته على السجال، أن يحول الكنيست 

إلى ساحة مواجهه ايدلوجية مع الصهيونية.
الصهيونية  النخبة  ت  شنَّ حتى  عامين  ســوى  يمر  ولــم 

الصهيونية،  االحــزاب  وكذلك  ليبرالية،  نفسها  تصنف  التي 
التجمع. وجرت  وعلى حزب  بشارة  على   تحريضية محمومة 

ً
حملة

التجمع،  حزب  شطب  وكذلك  ترشحه،  لشطب  متكررة  محاوالت 
بهم.  خاصة  دولة  في  اليهود  بحق  يعترف  ال  الحزب  أن  بادعاء 
وتتوجت الحمالت التحريضية التي لم تتوقف، في فبركة تهمة 
أمنية ضد بشارة تدعي أنه تعاون مع حزب الله أثناء حرب 2006، 
مما  الصهيوني،  القانون  في  المؤبد  السجن  عقابها  وهي تهمة 
اضطره الى مغادرة الوطن قبل أن تنزع عنه حصانته البرلمانية. 
للصهيونية،  المناهضة  اليهودية  األصوات  بعض  فسرت  وقد 
الصهيونية  المؤسسة  فشلت  أن  بعد  جاءت  انها  التهمة  هذه 
الرسمية في مواجهته ايديولوجيًا، فلجأت الى األمن. لم تتوقف 
الحملة ضد التجمع حتى االن، بل تزداد ضراوة إذ قال وزير الحرب 
قبل  الكنيست،  منبر  على  من  ليبرمان  أفيغدور  الصهيونية، 
إخراجه  اي  سياسيًا”،  التجمع  حزب  تصفية  “يجب  أنه  أشهر 

عن القانون.
قياداتها  بكافة  البلد  ابناء  حركة  أن  إلى  هنا  التنويه  ويجدر 
االولى  البرلمانية  االنتخابات  في  شاركوا  واعضائها،  وكوادرها 
)الكنيست( لعام 1996، غير انه وبعد أربعة أشهر وعقب انتخابات 
داخلية للهيئات الداخلية للحزب، انسحب عدد من اعضاء المكتب 
باسم  العمل  للحركة ومعهم عشرات األعضاء وواصلوا  السياسي 
حزب  في  الحركة  وقيادات  اعضاء  غالبية  بقي  حين  في  الحركة، 
اعتبروا  إذ  نضاله،  وِفي  وتوسيعه  بنائه  في  يساهمون  التجمع 
ان المساهمة في اقامة هذا الحزب، كان من أهم اإلنجازات التي 
على  االنسحاب  أن  رأينا  أننا  كما  تاريخها.  في  الحركة  بها  قامت 
قضايا تنظيمية لم يكن سببًا كافيًا أو مقنعًا لالنسحاب، خاصة ان 
الظرف السياسي الصعب في حينه لم يكن يسمح بإهدار فرصة 
اعادة بناء الحركة الوطنية، وتوسيعها في الداخل، بما يتالءم مع 

خصوصية واقعهم.

خرى مطلوبة: 
ُ
تحوالت جارية وا

وامتدادها   2000 عام  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  بعيد 
كهبة عارمة لعشرة أيام داخل الخط االخضر، تتسارع نزعة العداء 
الرسمية،  الصهيونية  المؤسسة  وباتت  الداخل.  لفلسطينيي 
شعب  من  الجزء  هذا  ضد  بالكامل  معبأ  الصهيوني  والمجتمع 
النهب  مخططات  تتوقف  ال  ولذلك،  الوطنية.  وقــواه  فلسطين 
حركات  وحظر  العنصرية،  والتشريعات  والهدم  والمصادرة 
وقادته،  التجمع  حزب  ومالحقة  االسالمية،  الحركة  مثل  سياسية 
حصاره  إلــى  كلها  تهدف  سياسات  وهــي  البلد،  ابناء  وحركة 
وتحييد نضاله وتأثيره المتصاعد في حملة تعرية حقيقة الكيان 

الصهيوني وديمقراطيته الزائفة. 
عن  معهم،  الكيان  تعامل  في  الفروق  تدريجيًا  تزول  وهكذا 
اإلدراك  الى  يدفعهم  كله  هذا  الفلسطينيين.  باقي  مع  تعامله 
الكل  خضع 

ُ
ت التي  واقعين تحت نفس منظومة االستعمار  انهم 

اسرائيل،  في  ممكنة  مساواة  ال  أن  اإلدراك  وإلى  الفلسطيني، 
عام  المحتلة  األرض  في  دولــة  ال  أن  ذلك  قبل  تأكد  أن  بعد 
بالنضال  1967، وال عودة لالجئين من خالل نهج اوسلو، سوى 
غير  فلسطين.  في  الصراع  لطبيعة  جذري  فهم  الى  المستند 
يدفع  لم  القومية،  قانون  تمرير  ومع  المستجد  الواقع  هذا  أن 
حتى االن معظم االحزاب العربية المشاركة في الكنيست، الى 
المباشرة في اعادة النظر في موقفها التقليدي من المشاركة 
التي  السياسية  برامجها  النظر في  اعادة  وِفي  الكنيست،  في 

تقوم على حل الدولتين.
منذ  داخليا،  نقاشا  يخوض  برلماني،  كحزب  التجمع،  وحده 
البرنامج،  أكثر من ثماني سنوات لجعل التوجه المتضمن في 
أن  بعد  الكنيست،  من  االنسحاب  االول:  صريح:  توجٍه  الى 
الدولة  حل  تبني  ثانيًا  ــا،  دوره فيها  المشاركة  استنفذت 

الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية. 
عندما  صفحة،   70 من  مكونا  كتيبًا،  أصدرت  قد  كنت  وقد 
الى تطوير خطاب  التجمع يدعو  لحزب  عاما  أمينًا  زلت  كنت ال 
في  دورنا  تطوير  والى  الواحدة،  الدولة  صراحة  وتبني  التجمع 

المشروع الوطني الفلسطيني. 
التحديات  هو  الــحــزب،  داخــل  النقاش  تطور  يعيق  ومــا 
الساحة  عن  إقصائه  تستهدف  التي  الصهيونية،  الخارجية 

السياسية وكذلك الى ضعف، وقصور داخلي. 
االمر الملفت لالنتباه، هو اتساع انتشار فكرة الدولة الواحدة 
بين طالئع االجيال الجديدة، المحزبة، وغير المحزبة، وكذلك بين 
نخبة واسعة من األكاديميين والمثقفين الفلسطينيين داخل 

الخط االخضر، ولهؤالء كتابات هامة حول هذا الحل.
ومؤخرًا، نعكف، من خارج صفوف حزب التجمع ولكن بتأييد 
مائة  من  أكثر  مع  الحزب،  في  الناشطة  الشابة  االجيال  غالبية 
وخمسين شخصية، أكاديمية، كبارًا وشبابًا، ونشطاء شباب، عربًا 
ويهودًا على بناء حملة للترويج للفكرة، ومع النية لتحويلها إلى 
حركة شعبية تشمل المنادين بهذا الحل، من داخل فلسطين 
الذي  الحل  هو  هذا  والشتات.  اللجوء  أماكن  ومن  التاريخية، 
ومن خالل خطابه  الفلسطيني،  الشعب  تجمعات  كل  ينصف 
العيش بمساواة مع كل من يسكن  الذي يقوم على  األخالقي 
االستعمار  منظومة  وتفكيك  هزيمة  بعد  االرض،  هذه  على 

الكولونيالي.
إنها عودة الى االصل، عودة الى جذر القضية الفلسطينية، 
القضية،  عدالة  وأهمها:  الشعب،  هذا  قوة  مصادر  الى  عودة 
اوسلو،  لوباء  المضاد  المصل  انها  الشعب.  أخالقياتها، ووحدة 

وباء التشرذم والتشتت، والتجزئة.

عوض عبد الفتاح: األمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي،   •
وقيادي سابق في حركة ابناء البلد، وحاليا منسق حملة الدولة الديمقراطية 

الواحدة في فلسطين التاريخية .

)arab48.com :مظاهرة يف سخنني، إحياء ذكرى النكبة، أيار ٢٠١٨ . )املصدر
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قانون القومية: مقاربة مع جنوب أفريقيا

بقلم: أحمـد هّمـاش*

الشعب  أنقاض  على  نشأتها  منذ  اسرائيل،  تسعى 
من  مساحة  أكبر  على  السيطرة  إلــى   ،1948 عــام  الفلسطيني 
األرض بأقل عدد من الُسكان الفلسطينيين. وضمن هذا السياق 
والقوانين  السياسات  من  جملة  اسرائيل  تستخدم  االستعماري، 
واالجراءات التي تهدف إلى تحقيق هذه الغاية، سواء من خالل 
من  أو  الفلسطينيين،  السكان  لطرد  العسكرية  القوة  استخدام 

خالل القوانين والسياسات التي تسنها بين فترة وأخرى.

وُيعتبر قانون القومية الذي صادق عليه الكنيست االسرائيلي 
والوسائل  القوانين  مجموعة  من  واحدًا   ،2018 حزيران  في  مؤخرًا 
من  األرض  تفريغ  في  اسرائيل  تستخدمها  التي  العنصرية 
الوجود  أنكرت حق  السكان. وتكمن خطورته في أن اسرائيل قد 
بـ  المصير   تقرير  حق  وحصرت  األرض،  هذه  على   الفلسطيني 
من  المزيد  أمام  األبــواب  يفتح  الذي  األمر  اليهودي”،  “الشعب 
الهجرة اليهودية وما أطلق عليه القانون “لم الشتات اليهودي”.

بحق  اسرائيل  تمارسها  التي  االستعمارية  السياسات  إن 
الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعين عامًا، تتشابه )وال نقول 
تتماثل( إلى حد كبير مع العديد من الممارسات االستعمارية في 
دول عديدة. ولعل أسرع ما يتبادر إلى الذهن في هذه الحالة هو 
حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والتي عمل خاللها نظام 
بانتستونات  في  األصليين  السكان  عزل  على  العنصري  الفصل 
)معازل( خاصة ومنعهم من التوسع، وتهجيرهم بشكل مستمر، 
وفرض لغة المستعمر عليهم، وغيرها من السياسات االستعمارية.

يأتي هذا المقال للمقاربة بين الحالة االستعمارية والعنصرية 
في فلسطين وما تعرض له السكان األصليين في جنوب أفريقيا، 
واآلليات  االدوات  وتحديد  ــدروس،  وال العبر  استخالص  بهدف 
لتفكيك  وانما  فحسب،  القومية  قانون  لمواجهة  ليس  الالزمة 
سيحاول  أنه  كما  برمتها.  الصهيونية  االستعمارية  المنظومة 
نموذج  في  الصراع  معالجة جذور  في  الثغرات  بعض  استعراض 

جنوب أفريقيا، ومدى مالئمة هذا النموذج للحالة الفلسطينية. 

جنوب أفريقيا وفلسطين: مقاربة 

والممارسات  والقوانين  السياسات  من  العديد  تتشابه 
العنصرية التي مارسها األوروبيون منذ لحظة وصولهم إلى جنوب 
الصهيونية  الحركة  ممارسات  مع  وغايتها  ماهيتها  في  أفريقيا 
االستعمار،  حاالت  وكباقي  الفلسطينيين.  بحق  اسرائيل  والحقًا 
السكان  وجود  وفلسطين  أفريقيا  جنوب  في  المستعمرون  أنكر 
ويبرز  األرض.  وتطوير  بإعمار  قاموا  من  بأنهم  وادعوا  األصليين، 
المقولة الصهيونية الشهيرة “أرض بال شعب، لشعب  ذلك في 

بال أرض”

وقد شكل سعي المستعمرين للسيطرة على أكبر مساحة من 
األرض بأقل عدد من السكان في جنوب أفريقيا وفلسطين، جوهر 
الصراع مع السكان األصليين. وفي سبيل ذلك، عملوا على توظيف 

والسياسية  القانونية  ومنظوماتهم  العسكرية،  قوتهم 

وهيمنة  سيطرة  وتسهيل  أراضيهم،  من  األصليين  السكان  لتجريد 
المستعمرين عليها.

ففي جنوب أفريقيا، عمل األوروبيون والحقًا حكومة الحزب الوطني 
على تشريع وسن القوانين والسياسات التي تهدف إلى تجريد السكان 
من أراضيهم وملكياتهم، ونقلهم إلى تجمعات معزولة ُعرفت تحت 
حكم الحزب الوطني بالبانتوستان )المعازل(. ويعتبر كل من قانون عام 
1936، وقانون “تنظيف المناطق السوداء” عام 1950 أبرز األمثلة على 
ذلك، واللذان أديا الى حصر السكان السود )80% من السكان( فيما ال 
يزيد عن 13% من أرض جنوب أفريقيا، فيما سيطرت األقلية البيضاء 

)20% من السكان( على بقية البالد. 

والحقًا  الصهيونية  الحركة  قامت  الفلسطيني،  الصعيد  وعلى 
اسرائيل باألمر ذاته. فبعد أن هجرت أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني 
أمالك  قانون  مثل  القوانين  من  مجموعة  طورت   ،1948 عام  نكبة  في 
الالجئين  ــي  أراض على  للسيطرة  التسلل  منع  وقــانــون  الغائبين، 
والمهجرين في فلسطين المحتلة، ومنعهم من العودة إليها. باإلضافة 
إلى العديد من القوانين التي تستمر اسرائيل في سنها لغاية اليوم 

بهدف استمرار تهجير الفلسطينيين، والسيطرة على أراضيهم.

سياساتها  وبفعل  النكبة  على  عامًا  سبعين  مــرور  وبعد  اليوم 
سيطر اسرائيل على أكثر من 85% من أرض 

ُ
االستعمارية والعنصرية، ت

فلسطين بحدودها االنتدابية، فيما يعيش الفلسطينيون على أقل من 
15% من األرض.  وبالرغم من ذلك، لم تتوقف عملية التهجير المستمر 
إذ تسترسل اسرائيل في فرض القوانين والسياسات التي من شأنها 
بيئة قهرية تجعل  وخلق  الفلسطيني،  الشعب  على  الخناق  تضييق 
من بقائه على أرضه أمرًا أشبه بالمستحيل، باإلضافة إلى حصرهم في 

مساحات ضيقة أشبه إلى أن تكون بالكانتونات/المعازل.

تعتبر  ومحصورة،  محددة  أماكن  في  السكان  حصر  صعيد  وعلى 
سياسة التمييز في التخطيط والتنظيم أحد السياسات التي تنفذها 
تهجيرهم  في  واالستمرار  الفلسطيني،  التوسع  لمنع  اسرائيل 
المساحة  شكل 

ُ
ت المثال،  سبيل  فعلى  أراضيهم.  على  والسيطرة 

المصنفة “ج” وفقًا التفاقية أوسلو أكثر من 60% من مساحة الضفة 
الغربية، وتمنع اسرائيل السكان الفلسطينيون من التوسع واالنتفاع 
على تصريح  الحصول  دون  المنطقة،  في هذه  الواقعة  أراضيهم  من 
ُمسبق من اسرائيل، وهو األمر الذي يعتبر أشبه بالمستحيل.  كما أنها 
ومنذ العام 1948، بنت 700 تجمعًا وقرية للسكان اليهود، فيما لم تقم 

ببناء أي تجمع للفلسطينيين داخل الخط األخضر. 

الكنيست  صادق  والعنصري،  االستعماري  السياق  هذا  وضمن 
انكار  الى  جوهره  في  يسعى  الذي  القومية  قانون  على  االسرائيلي 
تقرير  في  حقه  من  ويحرمه  أرضــه،  في  الفلسطيني  الشعب  وجود 
المصير. وفي الوقت الذي تسعى فيه اسرائيل إلى استقطاب اليهود 
فلسطين  في  لالستعمار  األرض  أصقاع  شتى  من  “المستعمرين” 
تحت مسمى “لم الشمل اليهودي”، تستمر في تهجير الفلسطينيين 
التي هجروا  اراضيهم  الى  العودة  وحرمان 8.2 مليون فلسطيني من 

منها منذ ما يزيد عن 70 عامًا.

باإلضافة إلى ذلك، يعمل القانون على تفكيك هوية الفلسطينيين 
ولعل  الُمجزأ،  االجتماعي  ونسيجهم  الثقافي  وجودهم  وتقويض 
ذلك يبرز – بجانب التجزئة الجغرافية والقانونية واالجتماعية – في 
اعتبار اللغة العربية بأنها لغة غير رسمية. فالخطورة هنا ليست في 
عدم ادراج اللغة العربية في المعامالت الرسمية فحسب، وانما في 
محاوالت استئصال الوعي واقتالع الثقافة الفلسطينية. وتأتي هذه 
الفلسطيني  المجتمع  لهندسة  اسرائيل  محاوالت  ضمن  الخطوات 
الوعي  صاحب  الصالح”  “الفلسطيني  وخلق  االسرائيلية  بالطريقة 

المشوه.

االسرائيلية  والقوانين  السياسات  مجموعة  على  االطــالع  بعد 
من  عدد  بأقل  األرض  من  مساحة  أكبر  على  للسيطرة  تهدف  التي 
الفلسطينيين، فإنه ال يمكن اعتبار قانون القومية حدثًا منفصاًل عن 
مواجهته  فإن  وبالتالي  إلسرائيل،  والعنصري  االستعماري  السياق 
ال تكون بأدوات وآليات محدودة وتقليدية وموسمية. فقد جاء هذا 
القانون ضمن منظومة استعمارية وعنصرية راكمت اسرائيل خاللها 
العديد من القوانين والسياسات االستعمارية، حيث أنه ال يقل في 
قانون  أو  التسلل  منع  قانون  أو  الغائبين  أمالك  قانون  عن  خطورته 
التسوية، أو غيرها من القوانين والسياسات التي تستهدف الوجود 

الفلسطيني في أرضه.

في الحقيقة، إن ضرورة إدراك قانون القومية كجزء من المنظومة 
االستعمارية وليس كحدث منفصل عنها، يضعنا أمام التشخيص 
الالزمة  واالدوات  االليات  تحديد  وبالتالي  الصراع،  لجذور  السليم 
خالل  من  تكون  ال  القومية  قانون  فمواجهة  والتحدي.  للمواجهة 
االسرائيلية،  الشرعية  بأدوت  العنصري  اسرائيل  سلوك  مواجهة 
أو  بإلغائه  والمطالبة  المناشدة  حــدود  يتجاوز  لن  ــدوره  ب ــذي  وال
التخفيف من حدته، وانما بوضع برنامج وآليات وأدوات تستهدف 

الوجود االستعماري والصهيوني في فلسطين.

خاتمة: مدى مالئمة نموذج جنوب أفريقيا مع الحالة الفلسطينية

في  هامة  نقطة  الصراع  جــذور  وإدراك  الوعي  مسألة  شكل 
ُ
ت

المقاربة مع النموذج النضالي في جنوب أفريقيا. فبالرغم من التشابه 
الكبير في سياسات التهجير والفصل العنصري بين جنوب أفريقيا 
وفلسطين، إال أن جنوب أفريقيا ال تمثل النموذج الكفاحي االفضل 
لالحتذاء به. فالصراع في جنوب أفريقيا تمت معالجته على اعتبار 
انه فصل عنصري بين مجموعات اثنية اصالنية في البالد، بعيدًا عن 

البعد االستعماري.

وعليه، أصبح من الضروري التوضيح هنا بأن جنوب أفريقيا كانت 
قد انتصرت على المنظومة القانونية والسياسية للنظام العنصري، 
تطورت  الذي  االستعماري  السياق  ضمن  عليها  تنتصر  لم  لكنها 
جنوب  في  التحرر  حركة  حققته  الذي  النجاح  من  فبالرغم  خالله. 
أفريقيا، إال أن اإلرث االستعماري والعنصري ال يزال حاضرًا فيها بعد 

التحول واالنتقال الى “الديمقراطية” عام 1993. 

إن المعالجة “الديمقراطية” التي تمت خالل تسعينيات القرن 
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الماضي في جنوب أفريقيا، اقتصرت بشكل جوهري على معالجة 
وتحقيق  والمدنية  السياسية  بالحقوق  المتعلقة  القضايا  بعض 
تتطرق  لم  بينما  السكان،  لكافة  الكاملة  والمواطنة  المساواة 
السياق  شكل  الذي  االستعماري  البعد  معالجة  إلى  ذاته  بالعمق 
والبيئة المناسبة لتطور نظام االبارتهايد، كاالستيالء على األراضي 
االستعمار  قوضها  التي  والتقاليد،  الثقافة  وتفكيك  والتجزئة 

الهولندي والبريطاني على مدار ثالثة قرون من االستعمار.

النموذج  شأن  من  التقليل  الى  تهدف  ال  االنتقادات  هذه  إن 
النضالي في جنوب أفريقيا، إال أن اسقاط هذا النموذج على الحالة 
الفلسطينية قد قوض فهم الفلسطيني لجذور الصراع مع الحركة 
الصهيونية، وغيب االدوات الالزمة لمواجهته. بجانب ذلك، تكون 
من  العديد  وفي  النموذجين  بين  والمحددة”  “المنتقاة  المقاربة 
الحاالت، مبنية على فهم ُمجتزأ لنموذج جنوب أفريقيا. ويظهر هذا 

الفهم في نقطتين أساسيتين وهما؛ 

غيرها  دون  السلمية  الشعبية  للمقاومة  المطلق  التبني  أواًل: 
من الوسائل، وهو األمر الذي ُيسلط الضوء على مرحلة ُمعينة من 
تاريخ النضال في جنوب أفريقيا قبل أن يتخذ أشكااًل أخرى. فقد 
أصبحت المقاومة السلمية هي الوسيلة الوحيدة للنضال ومواجهة 

السياسات االسرائيلية، والتي يتم استخدامها ضمن فعاليات منفردة 
وموسمية، وليس ضمن برنامج وطني واضح وشامل.

من جهة أخرى، تظهر النقطة الثانية في تسليط الضوء على دور 
رضت على جنوب أفريقيا في 

ُ
المجتمع الدولي وحركة المقاطعة التي ف

انهاء نظام الفصل العنصري. وقد أدى التركيز على المجتمع الدولي 
)السياسية  الفلسطينية  القيادة  إخراج  إلى  الفلسطيني  الخطاب  في 
المطالبة  دائرة  إلى  والشعبي،  السياسي  الفعل  دائرة  من  والشعبية( 
ومناشدة المجتمع الدولي بمحاسبة اسرائيل وفرض العقوبات عليها، 
العنصري  النظام  اجتثاث  أو  للمواجهة  استراتيجيات  أي  وضع  دون 

واالستعماري.

السلمية  الوسائل  بأهمية  االستخفاف  هنا  المقصود  وليس 
والدبلوماسية في مواجهة النظام االستعماري والعنصري االسرائيلي، 
إال أن انتصار حركات التحرر حول العالم لم يكن بسبب االعتماد على 
هذه الوسائل وحدها، وانما بسبب اعتمادهم على ذاتهم في تطوير 
والسياسة  العسكرية  القوة  بين  ما  تراوحت  التي  المواجهة  أدوات 

والديبلوماسية.

لذلك ومن أجل مواجهة قانون القومية وباقي القوانين العنصرية 
التي فرضتها اسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي في جوهرها 

ال تقل خطورة عن قانون القومية، فإنه من غير الممكن استئصالها 
بشكل نهائي من خالل فصلها عن السياق االستعماري، الذي وفر 
إلى  تعود  ال  اسرائيل  مع  الصراع  فجذور  لتطورها.  الخصبة  البيئة 
عنصريتها أو سلوكها غير المقبول، وانما إلى وجودها االستعماري 

في فلسطين. 

في  اســرائــيــل  تعمل  أن  للسخرية  المثير  مــن  يــكــون  ــد  وق
من  مساحة  أكبر  على  والسيطرة  االستحواذ  على  استراتيجيتها 
األرض، بينما ُنركز في صراعنا على األليات التي تستخدمها اسرائيل 

في تحقيق ذلك، وليس على االستراتيجية ذاتها. 

في النهاية، هنالك العديد من حركات التحرر حول العالم التي 
يمكن للفلسطينيين االستفادة وأخذ العبر منها، لكن ال يجوز اسقاط 
الفلسطينية  الحالة  على  استخدمت  التي  واألدوات  التجارب  هذه 
أن  كما  ووسائلها.  وأدواتها  ثورة خصوصيتها  فلكل  ُمجرد.  بشكل 
تشابه األساليب والسياسات االستعمارية، ال يعني بالضرورة تشابه 
تركه  يمكن  الذي  األمر  وهو  والمواجهة،  المقاومة  وأدوات  أساليب 

لإلبداع الثوري في مواجهة االستعمار. 

* أحمد هّماش: منّسق وحدة التفعيل المجتمعي لدى مركز بديل: 

التهجير القسري المستمر: الخان األحمر نموذجًا

بقلم:  والء شاهين*

تنفذ إسرائيل منذ عام 1948 ولغاية يومنا هذا مجموعة من السياسات 
الممنهجة، التي ترمي إلى تهجير وترحيل الشعب الفلسطيني من أراضيه 
بشكل مستمر. وفي سبيل ذلك، تفرض مجموعة من القوانين والسياسات 
التي تهدف إلى خلق بيئة قهرية تجعل من صمود الفلسطيني أمرًا أشبه 

بالمستحيل. 

وتبرز هذه السياسات في منع الفلسطينيين من الوصول الى أراضيهم 
وحرمانهم من االنتفاع بها، وهدم المنازل وترحيل أصحابها، والتمييز في 
سياسية التخطيط والتنظيم، وحرمان الفلسطينيين من اإلقامة والسكن، 
وسياسات الفصل العنصري وغيرها. هذه السياسات تولي المستعمرين 
على  قاسية  معيشية  ظــروف  فــرض  مقابل  تفضيلية  معاملة  اليهو 
الفلسطينيين المتواجدين في نفس المنطقة. بذلك، نستنج بأن إسرائيل 
تستخدم وسائل وآليات غير مباشرة لتهجير السكان الفلسطينيين على 

عكس سياسات العنف والقوة التي استخدمتها عام 1948 و1967.

بشكل  الصامت  القسري  التهجير  سياسات  اتباع  اسرائيل  وتعتمد 
بشكل  التهجير  خاللها  من  تحقق  انما  االنتباه،  تلفت  ال  ألنها  مستمر 
منع  استراتيجية  اسرائيل  تتبع  المثال،  فعلى سبيل  وتدريجي.  تراكمي 
سكان المناطق »ج« من بناء المنازل والمباني السكنية، دون الحصول على 
تصريح بناء من الحكومة اإلسرائيلية، وتقوم بهدم وإزالة المباني الجديدة 
المقامة على أراضي المنطقة »ج« بحجة البناء غير المرخص. بجانب ذلك، 
والطرق  وكهرباء  ماء  من  السكان  عن  األساسية  الخدمات  أيضًا  تمنع 
التدريبات  بحجة  قصيرة  لفترات  السكنية  المنطقة  إخالء  أو  المعبدة، 

العسكرية للجنود االسرائيليين. 

االمر  بيئة معيشية صعبة لسكان مناطق »ج«  السياسات  تخلق هذه 
بيئة  عن  بحثًا  اخرى  مناطق  الى  منازلهم  من  تهجيرهم  الى  يؤدي  الذي 
هذه  يظهر  وقد  أفضل.  معيشية  خدمات  فيها  تتوفر  أفضل،  معيشية 
التهجير  لعملية  الكامل  السياق  دراسة  أن  إال  طوعي،  أنه  على  التهجير 
سياق  ضمن  تأتي  الحياة  مقومات  أدنى  من  االنسان  حرمان  بأن  ظهر 

ُ
ت

حقوقهم  من  السكان  حرمان  عبر  بيئة  هكذا  خلق  ان  القسري.  التهجير 
عندما  وبالتالي  االختيار،  من حرية  الفلسطيني  االنسان  يحرم  االنسانية، 
يقرر االنتقال الى منطقة اخرى فان هذا االنتقال ال يعد طويعا، انما شكال 
التي  القسري  التهجير  سياسات  وتشكل  القسري.  التهجير  اشكال  من 
تتبعها اسرائيل انتهاكًا كبيرًا ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص 
لألشخاص  الفردي  أو  الجماعي  الجبري  النقل  “يحظر   :)49( المادة  في 
المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو الى 

أراضي أي دولة اخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه”1

قانون  سمي  ما  بتمرير  اإلسرائيلي  الكنيست  قام   ،2017 العام  في 
بؤرة   55 في  سكنية  وحــدة   40,000 بتشريع  يقضي  ــذي  وال التسوية 
من  االحــتــالل  قــوات  صادرتها  التي  األراضــي  على  بنيت  استعمارية 
أصحابها في المنطقة المصنفة “ج” حسب اتفاقات أوسلو. وتشكل هذه 

توسيع  الى  هدف  القانون  هذا  الغربية.  الضفة  مساحة  من   %60 المنطقة 
دائرة المصادرة واالستيالء حيث يجيز للمستعمرين االستيالء على االمالك 
الفلسطينية الخاصة. وبناًء على هذا القانون قامت اسرائيل بهدم العديد 
مناطق  في  أراضيهم  من  وتهجير سكانها  الفلسطينية  البدوية  القرى  من 

مختلفة في النقب والضفة الغربية وشرق القدس.2

المخطط   :1-E مخطط  تمرير  إلى  الحالي  الوقت  في  اسرائيل  وتسعى 
ترحيل  على  ويقوم   1999 عام  قر 

ُ
أ الذي   ”420/4“ االسرائيلي  االستيطاني 

 E1 اإلستيطاني  المخطط  ويهدف  الفلسطينية.  البدوية  التجمعات  جميع 
المدينة  وإحاطة  معًا،  القدس  ومدينة  أدوميم  معالي  مستوطنة  دمج  الى 
الى  الغربية  الضفة  فصل  الــى  يــؤدي  مما  االسرائيلية،  بالمستوطنات 
منطقتين3، األمر الذي يشكل انتهاكًا ألحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف 

الرابعة. 

التي تستهدفها اسرائيل  القرى  واحدة من  األحمر  الخان  وتعتبر قرية 
على  األحمر  الخان  قرية  وتقع  وترحيلهم.  سكانها  تهجير  الى  وتسعى 
بالقرب من مستوطنة معالي  أريحا،  القدس –  السريع شرق  الطريق  امتداد 
أدوميم، ضمن منطقة E1، وتضم قرية الخان األحمر 180 الجئ فلسطيني، من 
قبيلة الجهالين البدوية التي تعود أصولها الى منطقة تل عراد في النقب 
الجيش  منها  هجرهم  الذين   1948 المحتلة  الفلسطينية  القرى  من  وهي 

االسرائيلي. 

السياسات  من  جملة  إسرائيل  فرضت  أخرى،  مرة  تهجيرهم  أجل  ومن 
الممنهجة تجاه سكان قرية الخان األحمر بهدف إجبار األشخاص والعائالت 
بادية  في  الرعي  من  السكان  منعت  حيث  وقراهم،  منازلهم  مغادرة  على 
القرية،  من  القريب  القلط  وداي  في  المياه  مصادر  من  وحرمتهم  القدس، 
اإلتصال  وشبكات  والماء  كالكهرباء  األساسية  المعيشية  والخدمات 
والطرقات، ومنعت سكان القرية من إدخال أي مستلزمات تساعد في تخفيف 
التي تدخل وتخرج  المركبات  بتفتيش  السكان، وتقوم  الصيف على  حرارة 

بدقة، هذا وقد هدمت قوات االحتالل 35 منشأة بين عامي 2015 و2017.4 

ال  قاهرة  معيشية  بيئة  خلق  إلى  السياسات  هذه  مجموعة  أدت  وقد 

الذي  األمر  القرية من حقوقهم بشكل كامل،  والى حرمان سكان  حتمل 
ُ
ت

يتنافى مع جميع القواعد والضوابط القانونية الدولية.

التهجير  األحمر سياسات  الخان  فيه سكان  يواجه  الذي  الوقت  وفي 
أرضهم، يتعرض  إسرائيل وبصمدون في  التي خلفتها  القهرية  والبيئة 
من  المستمرة  واالعتداءات  للتجمع  هدم  لعمليات  األحمر  الخان  سكان 
من  القرية  هدم  المقرر  من  كان  حيث   ،2012 العام  منذ  االحتالل  جيش 
السلطات  قامت   2017 عام  وفي  القانوني.  غير  البناء  بحجة  االحتالل  قبل 
األحمر  الخان  سكان  بإخطار  الغربية  الضفة  في  االسرائيلية  العسكرية 
من  قريب  موقع  وهو   - الجبل،  منطقة  الى  واالنتقال  القرية  من  للخروج 
العليا  المحكمة  قرار  تجميد  وتم  ديــس-،  ابو  بلدة  في  النفايات  مكب 
أصدرت   2018 أيلول  شهر  وفي   .2018 تموز   25 تاريخ  في  االسرائيلية 
المحكمة قرار إخالء وهدم قرية الخان االحمر والمدرسة مع إمهال سكانها 
مدة شهر للخروج من تاريخ إصدار القرار، ويعاني سكان الخان األحمر بعد 
قرار محكمة العدل العليا لالحتالل من الطرد واإلخالء من القرية لتوسيع 
بتسليمهم  االحتالل  قام  كما  المنطقة.  تلك  في  االستيطانية  المشاريع 
إخطار لمدة شهر لهدم منازلهم ذاتيًا أو سيقوم االحتالل بهدمه بموجب 

قرار محكمة العدل العليا.

الخان  قرية  هدم  بخصوص  لالحتالل  العليا  العدل  محكمة  قرار  القى 
األحمر رفضًا شعبيًا فلسطينيًا بشكل عام، ومن سكان قرية الخان األحمر 
ذلك مجموعات  القرية يساندهم في  اعتصم سكان  بشكل خاص، حيث 
شبابية من الفلسطينيين في موقع القرية من أجل مواجهة تهجير السكان. 

السكان  ضد  إسرائيل  تنفذها  التي  القسري  التهجير  سياسات  إن 
السياسات  تأتي هذه  األحمر، حيث  الخان  على  الفلسطينيين، ال تقتصر 
ضمن نطاق يسعى الى السيطرة على اكبر مساحة من األرض بأقل عدد من 
السكان الفلسطينيين. وعليه ومن أجل مواجهة السياسات االستعمارية 
الحركة  مع  الصراع  جذور  يعالج  وطني  برنامج  تطوير  يجب  اإلسرائيلية، 
الصهيونية وإسرائيل من جهة، ويعمل على تعزيز صمود الفلسطينيين 

في مواجهة السياسات اإلسرائيلية. 

الهوامش:
1  سلسلة أوراق عمل بديل: التهجير القسري للسكان: الحالة الفلسطينية، مصادرة 

األراضي وحرمان أصحابها من التصرف واالنتفاع بها، الترحيل القسري
at https://goo.gl/Y622B5 

2  “قانون التسوية” االسرائيلي تقنين لسياسات اسرائيل االستعمارية
at https://goo.gl/FhKc8u 

لة 
ّ
الدولية المشك 3  جريمة تهجير الفلسطينيين: تقرير مقدم الى لجنة التحكيق 

بموجب القرار الصادر عن مجلس حقوق االنسان التابع لالم المتحدة رقم دإ 21/1، 
5,3 الترحيل القسري: 62

https://goo.gl/cu7xZs :أنظر  4

* والء شاهين: باحثة متطوعة في مركز بديل
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)حق العودة( 

دورية إلكترونية تصدر عن 
بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين 

18149774 :)ISSN( الرقم الدولي المعياري

بديل مؤسسة فلسطينية متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق المهجرين والالجئين الفلسطينيين، وحقوق اإلنسان عموما، وتدعو إلى الحل العادل المؤسس على الحقوق وفي مقدمتها حق الالجئين في العودة إلى ديارهم األصلية وجبر كافة أضرارهم. 

تصميم

ومونتاج

عطـاالله سـالم

بيت لحم، فلسطين
ص. ب. ٧٢٨ 

تلفاكس: ٢٧4٧346-٠٢ ، هاتف ٢٧٧٧٠٨6-٠٢ 
 haqelawda@badil.org :بريد الكتروني

 www.badil.org :صفحة االنترنت

المقاالت المنشورة  
ر بأسماء أصحابها تعبِّ
عن وجهة نظرهم/ن.

مركز بديل يصدر مقترح خطة استراتيجية فلسطينية للتعامل مع الهجمة على االونروا 
بيان صادر عن مركز بديل

تحــريـــــر

نـضــال العــزة
أحمد اللحام     أحمد هماش 

مـراد عـودة

اصدر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين والشبكة العالمية لالجئين والمهجرين )تضم 38 مؤسسة فلسطينية فاعلة في 
اوساط الالجئين والمهجرين في فلسطين التاريخية والشتات( اليوم االربعاء الموافق 12 ايلول 2018، مقترحا لوضع استراتيجية فلسطينية للتحرك 
على المستويين: الشعبي  والرسمي  لمواجهة الهجمة السياسية على حقوق الالجئين والمهجرين الفلسطينيين. وتشمل هذه الورقة جملة من 

المحددات والمبادئ والمعطيات االساسية الواجب مراعاتها عند وضع االستراتيجية الالزمة للمواجهة. )رابط لالطالع على الورقة(

تسلط الورقة الضوء على المسؤولية الدولية الواقعة على االمم المتحدة ال سيما مسؤولية ضمان توفير  الحماية االنسانية والقانونية والفيزيائية 
لالجئين الفلسطينيين، ومعالجة فجوة الحماية الواجبة لالجئين والناشئة عن عدم فعالية نظام الحماية الخاص بهم. كما تسلط  الورقة الضوء على 
مسألة تمكين االونروا وتأمين ميزانيتها كمسؤولية دولية، وعلى كون الهجمة على االونروا هي هجمة سياسية متجددة ضمن مشروع سياسي 
امريكي - اسرائيلي ُمعّد لتصفية قضية الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم. كما ان الورقة   تبرز اهم وسائل وادوات التسبب في االزمة التي تهدد 

وجود االونروا واستمرارها في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين.

كما ان الورقة تتضمن  جملة من المقترحات لحماية االونروا ومعالجة ازمتها المالية المزمنة، وتطوير واليتها وصالحياتها، والتي يفترض ان تشكل 
خطة فلسطينية باعتبارها مسؤولية وطنية.

يذكر ان مركز بديل كان قد ارسل مقترح الخطة الى أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودائرة شؤون الالجئين، وقيادات في 
القوى السياسية الفلسطينية،  والى عدد من المؤسسات الرسمية الفلسطينية. كما تم ارسال الورقة الى المؤسسات والهيئات واللجان الفاعلة في 
اوساط الالجئين، ويجري االن تداولها على مستوى فعاليات الالجئين في عدد من دول وتجمعات الشتات.  يتطلع بديل من خالل تعميم هذه الورقة 
الى  المساهمة في وضع استراتيجية وطنية فلسطينية شاملة للتعامل مع ازمة االونروا المزمنة، وجعلها على سلم اولويات القيادة الفلسطينية 

في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

إن توسيع والية االونروا، وتأمين موازنتها االساسية من قبل المجتمع الدولي، والتأكيد على ديمومة فاعلية االونروا الى ان يتم انفاذا حق العودة، 
وتكليف االونروا واالمين العام بحماية ممتلكات الالجئين بموجب القرارات الدولية التي لم يتم اعمالها يشكل الرد على خطط االدارة االمريكية، 

يشكل الرد على المخطط االمريكي.


