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 الملخص        

تعد الفعالیات  الشعبیة من أبرز مظاهر االنتفاضة األولى فـي السـنتین األولـي والثانیـة وهـو 
أســلوب اتبعــه الشــعب الفلســطیني للمقاومــة الشــعبیة ضــد االحــتالل االســرائیلي، ثــم اســتؤنفت 

، حیث بدأت المقاومة الشعبیة لجـدار الفصـل العنصـري 2002المقاومة الشعبیة، ففي العام 
في مناطق شمال الضفة الغربیـة، ومـع أّن التغطیـة اإلعالمیـة لهـا كانـت شـبه معدومـة لكثـرة 
األحداث في تلك الفترة من اجتیاحات وغیرها؛ إال أنها تمّیزت بإعادة نمـط المقاومـة الشـعبیة 

االنتفاضـة األولـى مـن وسـط المقاومـة العسـكریة فـي االجتیاحـات، وٕاعـادة ترتیـب  التي میـزت
الفعالیــات الشــعبیة وعــادت المقاومــة الشــعبیة مــن خــالل المســیرات الشــعبیة األســبوعیة التــي 

یقــوم فیهــا الشـــعب الفلســطیني وخاصـــة فــي بلقـــین وامتــدت لبـــاقي مــدن الضـــفة الغربیــة،  ثـــم 
بمناسبة  2018ة الكبرى في قطاع غزة في الثالثین من آذار انطلقت مسیرات العودة الشعبی

ذكرى األرض التي تنطلق في هذا التاریخ في مدن الداخل الفلسطیني ومدن الضفة والقطاع 

، وال تــزال المقاومــة الشــعبیة ممتــدة ومــن أهــم وســائل المقاومــة للحفــاظ علــى قضــیة الالجئــین 
 الفلسطینیین وحق العودة.

 البحث إلى  ثالثة محاور:وسیتم یتم تقسیم 
 الالجئین الفلسطینیین.  قضیةنبذة عن المحور األول: 

 .2021/ 8حتى نهایة شهر 1987نبذة عن المقاومة الشعبیة منذ عام  المحور الثاني:

دور المقاومة الشعبیة في الحفاظ على قضیة الالجئین الفلسطینیین وحق  المحور الثالث:

 .العودة
 حق العودة) -المقاومة الشعبیة -الالجئین الفلسطینیین قضیة( الكلمات المفتاحیة:
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Abstract 
Popular events are one of the most important aspects of the initial 

and second intifada. The Palestinian people are followed by the 

Palestinian people against the Israeli occupation. She was almost 

no existed for the abundance of events in that period of permits 

and others; However, they are characterized by re-pattern of 

popular resistance that characterized the first intifada from the 

middle of the military resistance, and the rearrangement of 

popular events have returned to the popular resistance through 

weekly popular marches, especially in balch and extended to the 

rest of the West Bank cities, and then launched major popular 

return marches In the Gaza Strip on March 30, 2018 on the 

anniversary of the land, which is launched in this history in the 

Palestinians, the cities of the West Bank and the sector, and the 

popular resistance is still extended and the most important means 

of resistance to maintain the issue of Palestinian refugees and the 

right to return. 
The search will be divided into three axes: 

The first axis: About the Palestinian refugee curriculum. 

The second axis: About Popular Resistance since 1987 until the 

end of 8/2021. 

Third axis: The role of popular resistance in maintaining the issue 

of Palestinian refugees and the right to return. 

Keywords: (Palestinian refugees - Popular resistance - right 

return) 

 المقدمة:  

فــي فلســطین   1948قضــیة الالجئــین الفلســطینیین مــن أهــم القضــایا التــي نتجــت عــن حــرب 
بــین العــرب والصـــهاینة، حیــث تعتبــر هـــذه الحــرب بدایـــة المشــكلة المســماة فیمـــا بعــد "مشـــكلة 
الالجئــین الفلســطینیین" حیــث تــم إخــراج الشــعب الفلســطیني مــن وطنــه فلســطین بــالقوة والقتــل 

ب بأكملــه مــن أرضــه ونقــض حقوقــه التاریخیــة الثابتــة وتــم اقــتالع واإلرهــاب، وتمــت إزالــة شــع
قریـــة وبلـــدة إلـــى مـــا  530% مـــن الســـكان الفلســـطینیین وتـــدمیر 80ألـــف أي  800وتهجیـــر 

یسمى حالیًا بالضفة الغربیة وقطاع غـزة، أو إلـى دول الجـوار وخاصـة األردن وسـوریا ولبنـان 
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صـــاحب األرض األصـــلي،  فلســـطینيباإلضـــافة إلـــى العـــراق ومصـــر. لیحـــل محـــل الشـــعب ال
الیهود الـذین قـدموا مـن زوایـا األرض لیـّدعوا أن فلسـطین هـي وطـنهم ولـن یتنـازلوا عنهـا. وقـد 
شـكلت األمــم المتحــدة وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغیل الالجئــین الفلســطینیین فــي الشــرق 

والقطـــاع  فـــي الضـــفة مـــاكن لجـــوئهمأمســـاعدة الالجئـــین الفلســـطینیین فـــي األدنـــى "األونـــروا" ل
لمقاومـــــة الشـــــعبیة دورا فـــــي الحفـــــاظ علـــــى قضـــــیة الالجئـــــین ولومنـــــاطق الشـــــتات المختلفـــــة 

الفلســــطینیین وحــــق العــــودة ومــــن أهــــم وســــائل المقاومــــة الشــــعبیة المســــیرات التــــي یقــــوم بهــــا 
 .لفلسطینیون في الضفة العربیة وعلى حدود قطاع غزةا

  :مشكلة الدراسة

الالجئین الفلسطینیین إحـدى المشـاكل الهامـة فـي القضـیة الفلسـطینیة، والتـي تعتبر مشكلة    
لة الدراســة فــي الســؤال الرئیســي حلهــا ال یمكــن حــل القضــیة الفلســطینیة،  وتكمــن مشــك نبــدو 
 تي:اآل
 لمقاومــة الشــعبیة فــي الحفــاظ علــى قضــیة الالجئــین الفلســطینیین وحــق العــودةامــا هــو دور  

 سي األسئلة الفرعیة التالیة:ویتفرع من السؤال الرئی
 ؟ یة الالجئین الفلسطینیینضق كیف نشأت -1

 هي المقاومة الشعبیة وكیف نشأت.ما  -2

 ؟8/2021حتى نهایة شهر 1987منذ عام كیف تطورت المقاومة الشعبیة  -3
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 أهداف الدراسة:

 .الالجئین الفلسطینیین قضیةعلى  تسلیط الضوء -1
 في فلسطین.المقاومة الشعبیة نشأتها التعرف على  -2

 .2021/ 8حتى نهایة شهر 1987تطور المقاومة الشعبیة  منذ عام رصد  -3

لمقاومــة الشــعبیة فــي الحفــاظ علــى قضــیة الالجئــین الفلســطینیین وحــق اتوضــیح دور   -4
 . العودة

 أهمیة الدراسة:

تزویــد السیاســیین والبــاحثین بالمعلومــات الالزمــة عــن أهــم األخطــار التــي تحــدق بقضــیة  -1
 فلسطینیین.الالجئین ال

لمقاومــة الشــعبیة فــي الحفــاظ علــى قضــیة الالجئــین بنـاء اســتراتیجیة فلســطینیة الســتخدام ا -2
 . الفلسطینیین وحق العودة

 حدود الدراسة:
 المكاني: الحد

 الفلسطیني. اللجوء وأماكن فلسطین في المكاني طارهاإ في الدراسة تدور   
 الزماني: الحد

 اإلعـالن وبعـدها الالجئـین قضـیة بـدء منـذ األمریكـي الموقـف عـن اإلعالن منذ الدراسة تمتد
 هذا. یومنا حتى القرن صفقة عن

 منهج الدراسة :
لمقاومــة المــنهج التــاریخي مــن خــالل رصــد دور ااســتخدمت الدراســة  المــنهج التــاریخي:

-م1987الشعبیة في الحفاظ على قضیة الالجئین الفلسطینیین وحـق العـودة منـذ العـام 
 .م31/8/2021
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 یة الالجئین الفلسطینیینقضالمحور األول: نبذة عن 

إن قضیة الالجئین تعتبر لب وجوهر القضیة الفلسطینیة باعتبارها قضـیة سیاسـیة، تـؤرق 
كــل فلســطیني، ویــتم تــوارث تــداعیاتها عبــر األجیــال، نظــرًا لمــا خلفتــه مــن معانــاة وتشــرد 

یعیشونه حتى اآلن، حیث أن البیئة التي یعیش فیها  وبؤس وحرمان وفقر الزال الالجئون
الالجئــون، ومــا یتعرضــون لــه مــن ضــغوط، أحــدثت لــدیهم آثــارًا نفســیة وصــدمات عنیــدة 
استقرت في عقلهم الجمعي، وأفقدتهم الشعور باألمن واالستقرار، خاصة في ظل استمرار 

حاولـة لطمـس هـویتهم الدول المسؤولة عـن تهجیـرهم ونكبـتهم فـي إذاللهـم وتجـویعهم فـي م
  )1(.ودفعهم للهجرة بعیدًا عن وطنهم ونسیان حقوقهم

ورغــم مــرور مئــة عــام علــى صــدور "وعــد بلفــور"، إال أن تبعاتــه مــا زالــت تلقــي بظاللهــا 
وتعتبــــــر فئــــــة "الالجئــــــین"  ."الكارثیــــــة" علــــــى الفلســــــطینیین، وتضــــــرب مفاصــــــل حیــــــاتهم

عقــب إعــالن دولــة إســرائیل، أكبــر  1948الفلســطینیین الــذین ُهجــروا مــن أراضــیهم عــام 
و"وعد بلفور"، هو االسم الشـائع المطلـق علـى  .ضحایا ذلك الوعد، وأكثر الفئات تضررا

تشــرین الثــاني  2الرســالة التــي بعثهــا وزیــر الخارجیــة البریطــاني آرثــر جــیمس بلفــور فــي 
لیونیـل وولتـر دي روتشـیلد، یشـیر فیهـا إلـى أن حكومتــه  (، إلـى اللـورد (الیهـودي1917

ورغـم مطالبـة الفلسـطینیین  .ستبذل غایة جهدها إلنشـاء وطـن قـومي للیهـود فـي فلسـطین
لبریطانیــــا باالعتــــذار عــــن إصــــدار وعــــد بلفــــور، واالعتــــراف بالدولــــة الفلســــطینیة، وٕادانــــة 

  )2(.ضت ذلكاالحتالل اإلسرائیلي، إال أنها رف
 الالجئین الفلسطینیین وأسبابها قضیةومن خالل هذه المحور سیتم دراسة نبذة عن 

 أسباب اللجوء الفلسطیني -أوال:
هاجانـاه بقیـادة -قبل إعـالن قیـام دولـة إسـرائیل قامـت العصـابات الصـهیونیة مثـل (شـتیرن

لیهــى بقیــادة إســحق شــامیر) بــالترویع والقتــل  -أرجــون بقیــادة منــاحم بــیجن -بــن جوریــون
والحرق واالغتصاب وتدمیر القرى والمزروعات وقتل الحیوانـات وتـم ذلـك أیضـا بعـد قیـام 

                                                           

 ./http://fatehmedia.eu/archives،2018أبو حمید،   ).1(
 .5، ص2017،” حشد” لهیئة الدولیة لدعم حقوق الشعب الفلسطیني ا (2).  
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یـــد القـــوات اإلســـرائیلیة، ممـــا دعـــي عشـــرات اآلالف مـــن علـــى  15/5/1948الدولـــة فـــي 
 )1(.الفلسطینیین إلى مغادرة أراضیهم وترك دیارهم والفرار من وجه هذا العدو المتوحش

، نتج عن الهجمة األولى للعصابات الصهیونیة، والتي اتبعت 5/1948 -3/1948من 
ن قـد سـبقها مذبحـة دیـر بهجمات أخرى، اشد شراسة وقسوة، خالل الفترة الثانیة، حیث كا

یاسین، وتبعها احتالل أجزاء من القدس وطبریا، وحیفا، ویافا، وبیسان وصفد، وقیام هذه 
ألـف  300العصابات بمجموعة إضافیة من المذابح، وبلغ عدد الذین تم تهجیرهم حوالي 

 )2(.فلسطیني
ــــل فــــي اســــتمرار االحــــتالل  ــــا فــــي االحــــتالل االســــتیطاني المتمث لكــــن المشــــكلة تكمــــن هن

وبعـــض المنـــاطق فـــي    ومرتفعـــات الجـــوالن الســـوریة،   اإلســـرائیلي لألراضـــي الفلســـطینیة، 
  إلـــى عـــام   1948   والـــذي تســـبب فـــي موجـــات لجـــوء عدیـــدة مـــن عـــام   الجنـــوب اللبنـــاني،

ومــن المعـروف عـن االحــتالل   . لبنــان وغـزة المتكـررفضـال عـن اجتیــاح كـل مـن    ،1967 
والتعنت إزاء رفض حق     والتهجیر القسري،   واإلبعاد،   االستیطاني أنه قائم على اإلحالل،

قبل أن تمنحهم األمم المتحـدة شـرعیة هـذا    العودة للفلسطینیین، الذي هو حقهم التاریخي،
الــــذي یؤكــــد حــــق العــــودة    ،1948   لعــــام    194   رقــــم    متمــــثال فــــي قرارهــــا الشــــهیر   الحــــق،

طبقــــا    والتعــــویض، فضــــال عــــن إصــــرار إســــرائیل وتعنتهــــا فــــي كــــل مفاوضــــات التســــویة،
بتفریغــه مــن مضــمونه بخلــق   " حــق العــودة "  ، وفــي االلتفــاف حــول1994   التفاقــات اوســلو

ـــة الفلســـطینیة المســـتقبلیة، ورفـــض فكـــرة  ـــى أرض الدول ـــائع اســـتیطانیة عل العـــودة إلیهـــا وق
ـــــوازن الـــــدیموغرافي دورهـــــا لمصـــــلحة الفلســـــطینیین    أساســـــا، حتـــــي ال تلعـــــب حســـــابات الت
)3(.مستقبال

 
 
                                                                                                                                                                                                 

اإلشكالیة األولي المترتبة على هذا االحتالل االستیطاني أنها خلفـت أزمـة الجئـین ممتـدة 
وربمــا ضــعفت    فهنــاك فلســطینیون قــد ولــدوا وعاشــوا فــي بــالد الشــتات،  . عبــر عــدة أجیــال

  س اآلخـرون فـي العـودة،وربما یـئ وتراجعت مسألة الهویة لدیهم،    روابطهم بالوطن األم،

                                                           

 .53، ص2010كریم، .  (1)
 .3، ص2006عقروق، .  (2)
 .42-41، ص0102. مبیض،  (3)
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والغریـب أن هنـاك الـبعض مـنهم مـن یطمـح حتـي   . وفضلوا االستمرار في الدول المضیفة 
لكـن تظـل المعانـاة مسـتمرة   . اإلسرائیلیة الجنسـیة   في العودة لألراضي الفلسطینیة األصل،

                                                                                   )1(. كثیرة ویبقي حلم العودة بعید المنال ألسباب   لمالیین الفلسطینیین في دول الشتات،
 ثانیًا: تعریف الالجئ الفلسطیني 

م لالجئـین، التــي أقرتهـا الجمعیــة العامـة لألمــم المتحـدة المنعقــدة 1951عرفـت اتفاقیـة عــام 
) بأنـه: كـل 2) فقـرة (1المـادة رقـم (م الالجـئ فـي 1951حزیـران/ یونیـو 28في جنیف في 

وبسـبب خـوف  1951من وجد نتیجة ألحـداث وقعـت قبـل األول مـن كـانون الثـاني/ ینـایر 
له ما یبرره من التعـرض لالضـطهاد، بسـبب عرقـه أو دینـه أو جنسـیته أو انتمائـه إلـى فئـة 

یسـتطیع أو  اجتماعیة معینة، بسبب آرائه السیاسیة، خارج البالد التـي یحمـل جنسـیتها، وال
ال یرغب في حمایة ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كـل مـن ال جنسـیة لـه وهـو خـارج بلـد 
إقامتــه الســابقة، وال یســتطیع أو ال یرغــب بســبب ذلــك الخــوف فــي العــودة إلــى ذلــك البلــد. 
وبعد ظهور حاالت لجوء بعد التاریخ المحدد فـي التعریـف، فقـد تـم إتباعـه ببروتوكـول عـام 

 )2(م.1951طابق معه بینما یسقط تاریخ یتالذي  1967
ــذین طــردوا مــن  أمــا الالجئــون الفلســطینیون هــم أولئــك الفلســطینیون (ومــن تحــدر مــنهم) ال

(قـرار التقسـیم) وكـانون الثـاني/ ینـایر  11/1947مساكنهم أو أجبروا علـى مغادرتهـا، بـین 
هــا فــي التــاریخ (اتفــاق الهدنــة فــي رودس) مــن األراضــي التــي تســیطر إســرائیل علی 1949

األخیر أعـاله. ویتطـابق هـذا مـع التعریـف اإلسـرائیلي للغـائبین، أي فئـة الفلسـطینیین الـذین 
 )3(.جردوا من أبسط حقوقهم اإلنسانیة والمدنیة

  ثالثًا: حق العودة

أو فــي أي  1948 هــو حــق الفلســطیني الــذي طــرد أو خــرج مــن موطنــه ألي ســبب عــام
وقــت بعــد ذلــك، فــي العــودة إلــى الــدیار أو األرض أو البیــت الــذي كــان یعــیش فیــه حیــاة 

، وهـذا الحـق ینطبـق علـى كـل فلسـطیني سـواء كـان رجـًال أو امـرأة، 1948اعتیادیة قبـل 

                                                           

 .http://www.siyassa.org.eg، 11/1/2017الدسوقي، .  )1(
 .5،  ص2011. عدوان،  (2)
 .15، ص1997. زریق،  (3)
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وینطبــق كــذلك علــى ذریــة أي منهمــا مهمــا بلــغ عــددها وأمــاكن تواجــدها ومكــان والدتهــا 
 ماعیة واالقتصادیة.وظروفها السیاسیة واالجت

ینطبق حق العودة على كـل مـواطن فلسـطیني طبیعـي سـواء ملـك أرضـًا أم لـم یملـك ألن 
طـــرد الالجـــئ أو مغادرتـــه موطنـــه حرمتـــه مـــن جنســـیته الفلســـطینیة وحقـــه فـــي المواطنـــة، 
ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أیضًا بحقه في الهویة التـي فقـدها وانتمائـه إلـى الـوطن 

 .نهالذي حرم م
حــق العــودة أیضــًا تــابع مــن حرمــة الملكیــة الخاصــة التــي ال تــزول بــاالحتالل أو بتغییــر 
الســیادة علــى الــبالد. وهــو حــق ال یســقط بالتقــادم، أي بمــرور الــزمن، مهمــا طالــت المــدة 
التي حرم فیها الفلسطینیون مـن العـودة إلـى دیـارهم، وهـو حـق غیـر القابـل للتصـرف هـو 

ســـخة، مثـــل بـــاقي حقـــوق اإلنســـان ال تنقضـــي بمـــرور الـــزمن، وال مــن الحقـــوق الثابتـــة الرا
تخضــع للمفاوضــة أو التنــازل، وال تســقط أو تعــدل أو یتغّیــر مفهومهــا فــي أي معاهــدة أو 
اتفاق سیاسي من أي نوع، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسـطینیین أو تـدعى 

كــل شــخص بنفســه وبمــلء  أنهــا تمــثلهم. ألنــه حــق شخصــي، ال یســقط أبــدًا، إال إذا وقــع
 )1(.أرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط

 مم المتحدة بخصوص قضیة الالجئینالقرارات الصادرة عن األ

% مـــن أرض 56والـــذي یعطـــي الیهـــود  1947عـــام  181أصـــدرت قـــرار التقســـیم رقـــم 
% للفلسطینیین ولكنه في نفـس الوقـت یطالـب بوحـدة فلسـطین االقتصـادیة 43فلسطین و

وبوضـــع منطقـــة القـــدس تحـــت إشـــراف دولـــي لمـــدة عشـــر ســـنوات یقـــرر بعـــدها ســـكانها 
لیین لفلســطین، كمــا أنــه مصــیرها، وٕان هــذا القــرار قــد صــدر ضــد رغبــة المــواطنین األصــ

كــان قــرارًا مجحفــًا وذلــك ألنــه أعطــى الیهــود عشــرة أضــعاف مــا كــانوا یملكــون حیــث كــان 
ملیــون دونــم. ولقــد ســاعد ضــعف العــرب  26.5ملیــون دونــم مــن أصــل  1.5لهــم حــوالي 

وعدم إجمـاعهم علـى أهـدافهم فـي تحقیـق العـدو الصـهیوني لمخططاتـه، كمـا أن العوامـل 

                                                           

 .https://ar.wikipedia.org/wiki. ویكیبیدیا،  (1)
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نیة وما شهده المجتمع الفلسـطیني مـن انقسـام كـل ذلـك كـان لـه دور فـي الداخلیة الفلسطی
 )1(.تقویة شوكة الیهود

بدایة المشكلة المسماة فیما بعد "مشكلة الالجئین الفلسطینیین"  1948وتعتبر حرب عام 
حیــث تــم إخــراج الشــعب الفلســطیني مــن وطنــه فلســطین بــالقوة والقتــل واإلرهــاب، وتمــت 

 800أرضـه ونقـض حقوقـه التاریخیـة الثابتـة وتـم اقـتالع وتهجیـر  إزالة شعب بأكمله مـن
قریــة وبلــدة، لیحــل محــل الشــعب  530% مــن الســكان الفلســطینیین وتــدمیر 80ألــف أي 

الفلســطیني، صــاحب األرض األصــلي، الیهــود الــذین قــدموا مــن زوایــا األرض لیــّدعوا أن 
 )2(.فلسطین هي وطنهم ولن یتنازلوا عنها

التي صدرت عـن األمـم المتحـدة فیمـا یتعلـق بتأكیـد حـق العـودة لالجئـین  القرارات المهمة
، والــذي یــنص علــى وجــوب 1948الصــادر ســنة  194الفلســطینیین، وأهمهــا القــرار رقــم 

السماح بـالعودة فـي أقـرب وقـت ممكـن لالجئـین الـراغبین فـي العـودة إلـى دیـارهم والعـیش 
 1949الــة الغــوث الصــادر فــي العــام بســالم مــع جیــرانهم، باإلضــافة إلــى قــرار إنشــاء وك

 194، حیــث جــاء تأســیس األونــروا باالعتمــاد الكامــل علــى القــرار رقــم 302ویحمــل رقــم 
 )3(.المذكور

ومـــن هنـــا نـــرى أن إلـــى اقتصـــار المطالبـــة بمســـیرات العـــودة فـــي قطـــاع غـــزة علـــى رفـــع 
ثلـه الخصار االقتصـادي المفـروض علـى القطـاع، طمـا أن معركـة الخـان األحمـر بمـا تم

من مخاطر جمة الذي تتبناه القیادة الفلسطینیة وضعت خیـار المقاومـة الشـعبیة السـلمیة 
علــى المحــك، مــن خــالل إظهــار قــدرتها علــى الحشــد الكبیــر والمتواصــل بمشــاركة جمیــع 

 .أطیاف الشعب، فالمعركة الحالیة في الخان قد تطول
  

                                                           

 /.http://info.wafa.ps. وفا،  (1)
 .12. الفرا، ص (2)
 غیــر القابلــة للتصــرف، األمــم المتحــدة، الجمعیــة العامـــة،. تقریــر اللجنــة المعنیــة بممارســة الشــعب الفلســطیني لحقوقـــه  (3)

 .4-1، ص(A/56/35)، 35الوثائق الرسمیة، الدورة السادسة والخمسون، رقم الملحق 
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حتــــى نهایــــة  1987المحــــور الثــــاني: نبــــذة عــــن المقاومــــة الشــــعبیة منــــذ عــــام 
 8/2021شهر

فكــان العمــل الفــدائي والكفــاح المســلح   1987وحتــى انتفاضــة عــام  1968عــام أمــا بعــد 
كانـت االنتفاضـة الشـعبیة الفلسـطینیة بكـل  1993-1988هو السمة األبرز، وبین عـام 

مكوناتها مـن أسـالیب المقاومـة المدنیـة هـي الشـكل الـرئیس للمواجهـة. فمقاومـة االحـتالل 
ة أشكالها؛ المسلحة والسلمیة، حـق مشـروع كفلتـه القـرارات والقـوانین والشـرائع الدولیـة بكاف

لكل شعب وقت تحت نیر االحتالل. وقد مارست الشعوب ذلك الحق وحررت نفسها من 
ـــــدرات ـــــي شـــــؤونه، یمتلـــــك االحـــــتالل واســـــتقلت بقرارهـــــا ومق ها وثرواتهـــــا دون أي تـــــدخل ف

، إن جـاز التعبیـر، أبـرز تلـك األوراق ”سـلمًیا“الحـتالل الفلسطینیون أوراًقا عدة لمواجهـة ا
مقاطعــة أعمـــال البنـــاء فـــي المســـتوطنات اإلســرائیلیة بالضـــفة الغربیـــة والقـــدس المحتلتـــْین 

. وٕان حــدث ذلــك ”اإلضــراب“، فــي إحــدى مظــاهر 48والــداخل الفلســطیني المحتــل عــام 
ي لعـــدم تـــوفر األیـــادي ســـیواجه االحـــتالل أزمـــات عدیـــدة؛ أولهـــا توقـــف البنـــاء االســـتیطان

ـــك المشـــكلة  ـــدعم االســـتیطان وال تجـــد حـــًال لتل العاملـــة مـــا یعنـــي ســـقوط أي حكومـــة ال ت
 )1(.خاصة أن كیان االحتالل قائم على البناء االستیطاني في األراضي الفلسطینیة كافة

ومن صور المقاومة الشعبیة مسیرات العودة التي جاءت ضّد االحـتالل الصـهیوني، فـي 
آذار/ مـارس مناسـبة سـنویة لـذكرى  30فقـد شـكل تـاریخ ” یـوم األرض”ذكرى ما یعرف بـ

، ضـــّد قیـــام االحـــتالل الصـــهیوني 1976الهّبـــة الشـــعبیة التـــي قامـــت فـــي فلســـطین ســـنة 
یة فـــي الجلیـــل فـــي ســـیاق مخطـــط تهویـــدي. بمصـــادرة آالف الـــدونمات مـــن قـــرى فلســـطین

لتشــكل  1987واســتمرارًا للنضــال الفلســطیني، أتــت االنتفاضــة الفلســطینیة المباركــة ســنة 
بدایــة لموجــة ثوریــة جدیــدة مســتخدمة المقاومــة الشــعبیة علــى نطــاق واســع مــن مظــاهرات 

حتى  وٕاضرابات واحتكاكات میدانیة مع االحتالل، حیث استخدمت الحجارة بشكل كبیر،
باتــت تعــرف بانتفاضــة الحجــارة. ومثــل بــاقي االنتفاضــات التــي ســبقتها كــان الــدفاع عــن 

، حیــث هــّب 2005–2000أرض فلســطین هــي الشــعلة التــي أطلقــت انتفاضــة األقصــى 

                                                           

 .http://ishraqat.info، 24/6/2019. مظلوم،  (1)
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الشـــعب الفلســـطیني دفاعـــًا عـــن المســـجد األقصـــى الـــذي اُنتهـــك مـــن قبـــل أریـــل شـــارون، 
 )1(.في السنتین األولیین وكانت الفعالیات الشعبیة من أبرز مظاهرها

 ومن خالل هذا المحور سیتم دراسة نبذة تاریخیة عن المسیرات السلمیة الفلسطینیة
 :1993حتى 1967المقاومة الشعبیة الفلسطینیة منذ  أوًال:

أهــم مــا میــز المقاومــة الفلســطینیة فــي هــذه الفتــرة تنــوع وتعــدد أشــكالها ففــي مــوازاة الكفــاح 
، نمــت حركــة مقاومــة ســلمیة بــدأت فــي الضــفة ١٩٦٨الكرامــة عــام المســلح بعــد معركــة 

الغربیة ثم قطاع غزة سرعان ما تحولت إلى حركة جماهیریة سـلمیة قویـة فـي االنتفاضـة 
 )2(.األولى التي انطلقت من قطاع غزة بعد دهس سبعة فلسطینیین في جبالیا

المقاومـة الشـعبیة وكـان وفي هذه االنتفاضة تفنن الفلسطیني في استخدام وسائل وأدوات 
ــــــة والمظــــــاهرات الشــــــعبیة واالعتصــــــامات  ــــــى رأســــــها المســــــیرات والرمــــــوز االحتجاجی عل
الجماهیریــة الحاشــدة ، وتكثیــف إقامــة الصــلوات فــي المســاجد والكنــائس ، وفــي المنــاطق 
المهــددة بالمصــادرة واالقــتالع ، لمــا لهــذه الوســائل مــن فاعلیــة هائلــة علــى صــعید زیــادة 

یــة الداخلیــة وكســب الــرأي العــام الــدولي. كمــا عمــدت قیــادة االنتفاضــة إلــى منســوب الوطن
إحیاء المناسبات الوطنیة والدینیة خاصة یـوم األرض والنكبـة والنكسـة ووعـد بلفـور ویـوم 
الشـهید واألسـیر وانطالقــة الثـورة الفلســطینیة ، وذكـرى إحـراق المســجد األقصـى ، وغیرهــا 

لســــطینیون مــــن خاللهــــا عــــن رفضــــهم لالحــــتالل مــــن المناســــبات الهامــــة حیــــث عبــــر الف
 )3(.وسیاساته القمعیة

وهنا وجدت قیادة منظمـة التحریـر الفرصـة سـانحة السـتثمار هـذه الثـورة السـلمیة للضـغط 
والتي اسـفرت عـن توقیـع اتفـاق على الدول الكبرى إلیجاد حل سلمي للقضیة الفلسطینیة 

معظم قیادات منظمة التحریر الفلسطینیة  أوسلو وقیام السلطة الوطنیة الفلسطینیة وعودة 
حیـث قامـت بعقـد مباحثـات سـریة فـي أوسـلو مـع إسـرائیل إلى قطاع غزة والضفة الغربیة 

فـــي أمریكـــا، أمـــا الحركـــات  1993ســـبتمبر  19أدت ذلـــك إلـــى توقیـــع اتفـــاق أوســـلو فـــي 

                                                           

 .30، ص2018. أبو كریم،  (1)
 .64، ص2013. موسى،  (2)
 .10، ص2017. یوسف،  (3)
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منجــزات اإلســالمیة التــي كانــت فاعلــة فــي االنتفاضــة فقــد اعتبــرت ذلــك انقضاًضــا علــى 
االنتفاضــة، وتبنــت المقاومــة المســلحة، وتوســعت فیهــا فــي نهایــة االنتفاضــة األولــى علــى 
اعتبار أن اسرائیلي دولة ال یجدي معها إال القوة، وأن الغرب غیر جاد في حـل القضـیة 

  )1(.الفلسطینیة
على أوسع مشاركة شعبیة فلسطینیة وتمیزت  1993-1987كما اشتملت انتفاضة عام 

ا الــدیمقراطي العمیــق؛ حیــث المبــادرة الجماهیریــة والمشــاركة الشــعبیة فــي تحدیــد بطابعهــ
أهـدافها، وفـي برامجهـا وآلیــات عملهـا، بحیـث تـوفر تنــاغم كبیـر بـین قیادتهـا وجماهیرهــا، 
وقـــد تجلـــى ذلـــك فـــي االلتـــزام ببیانـــات االنتفاضـــة وبتعلیماتهـــا، وفـــي التضـــامن والتكافـــل 

لشــــامل بــــاألمن واألمــــل، كمــــا فــــي الشــــعور باالنتمــــاء االجتمــــاعي العمیــــق، واإلحســــاس ا
 )2(.والحرص على المصلحة العامة

كمــا قامــت االنتفاضــة علــى قاعــدة التنظــیم االجتمــاعي الفلســطیني المســتقل، حیــث تفــتح 
األسواق متى یقرر الفلسطینیون، ولیس متـى یقـرر جـیش االحـتالل، وتغلـق الطـرق متـى 

یــذهب العمــال للعمــل وفقــا لقــرار االنتفاضــة، وصــوال  أرادت قیــادة االنتفاضــة وجماهیرهــا،
إلـى االمتنــاع عــن دفــع الضــرائب وأشــكال مـن العصــیان المــدني الشــامل، كمــا فــي تجربــة 
بیت ساحور وغیرها. وكان لها عـدة ركـائز سیاسـیة واقتصـادیة واجتماعیـة وثقافیـة تسـتند 

إنجازاتهـــا. ان تجربـــة إلــى تجـــاوب وفعالیـــة ومبـــادرة الجمـــاهیر الفلســطینیة، كأســـاس لكـــل 
أن ال فـرد   االنتفاضة األولى توجت مخاض طویل في مسیرة الكفاح الفلسطیني؛ وتؤكـد

وال حــــزب وال حركــــة مهمــــا بلــــغ ذكاؤهــــا، یمكــــن أن یقــــرر شــــكال معینــــا وحیــــدا للنضــــال 
التحرري. فما كتب في المیثاق الوطني، ومـا كتـب فـي أنظمـة وأدبیـات الفصـائل لـم یجـد 

طبیــق ســوى فــي فتــرات محـــددة، ولــم تنســجم الممارســة مــع المعــاني التـــي طریقــه إلــى الت
  )3(.قصدت

  

                                                           

 .95-88، ص2012المبیض، .  (1)
 .91-90،  ص2013. العویصي،  (2)
 .http://palestine.assafir.com، 2011. هواش،  (3)
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 :م2009 -2008حتى حرب  1993المقاومة الشعبیة الفلسطینیة منذ  ثانیًا:
انطلقت االحتجاجات والمسیرات السلمیة في حي الواد وباب الساهرة وباب النفـق الجدیـد 

األقصـــى فـــي ظـــل حكومـــة نتنیـــاهو فـــي وذلـــك بعـــد فـــتح االحـــتالل نقـــق أســـفل المســـجد 
م  والتـــي تخللهـــا رشـــق الحجـــارة مـــن قبـــل المتظـــاهرین ســـلمیًا علـــى جنـــود 26/9/1996

االحـــتالل اطـــالق جنـــود االحـــتالل الرصـــاص المطـــاطي والحـــي علـــى المتظـــاهرین فـــي 
المسیرات السلمیة، وامتدت هذه المسیرات والتظاهرات إلـى كـل أنحـاء الـوطن فـي الضـفة 

 )1(.طاع غزة عند الحواجز والمواقع العسكریة القریبة من المستوطناتالغربیة وق
بتظــــاهرات شــــعبیة  2008تمــــوز  27وفــــي قطــــاع غــــزة  قــــام الشــــبان الفلســــطینیون فــــي 

اسبوعیة لمنع فرض إسرائیل لمنطقة عازلة على حدود قطاع غـزة مـع األراضـي المحتلـة 
لمقاومـة الحـزام األمنـي حـول قطـاع ، في حملـة أطلـق علیهـا الحملـة الشـعبیة 1948عام 

غزة، حیث قام الشبان بالتعاون مـع المـزارعین واتحـاد لجـان العمـل الزراعـي ومتضـامنین 
أجانــــب بتحــــدي قــــرار الســــلطات اإلســــرائیلیة بالتوجــــه إلــــى منطقــــة الحــــوام األمنــــي وزرع 

ب أراضیهم، حیث نفذوا عشـرات المسـیرات والتظـاهرات داخـل األراضـي المحظـور االقتـرا
 )2(منها من قبل االحتالل اإلسرائیلي.

 :م  حتى تاریخه2009/ 2008المقاومة الشعبیة الفلسطینیة منذ حرب  ثالثًا:
باتت االحتجاجات السلمیة في بعض المناطق في األراضي الفلسـطینیة المحالـة نموذجـا 

فـي  یحتذى به، حیث یتجمهر الفلسطینیین والمتضامین معهم من االجانب واإلسـرائیلیین
قریتـــــي بلعـــــین  ونعلـــــین فـــــي رام اهللا لالحتجـــــاج بطـــــرق ســـــلمیة أســـــبوعیة علـــــى سیاســـــة 
االستیطان ومصادرة األراضي فیهما لصالح أعمال البناء فـي جـدار الضـم العنصـري أو 
لصــالخ توســیع المســتوطنات. وكــذلك فــي الخلیــل التــي لجــأ فیهــا النشــطاء النتهــاج ســبیل 

ف "تجمـع الشـباب ضـد االسـتیطان" والـذي یسـعى االحتجاج السلمي عبـر تشـكیل مـا یعـر 

                                                           

 .96، ص2013. العویصي،  (1)
-1987): المقاومـة الالعنفیـة لمواجهـة االحـتالل اإلسـرائیلي قطـاع غـزة نموذجـًا (2013. موسى، رائد أسامة موسى ( (2)
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لتعریــــف الشــــیاي فــــي بحقــــوقهم وتشــــجیعهم علــــى توثیــــق االنتهاكــــات اإلســــرائیلیة وتقــــدیم 
 )1(الشكاوي إلى هیئات حقوقیة دولیة.

ما في قطـاع غـزة ابتكـر الفلسـطینیون وسـیلة الـدروع البشـریة لمنـع قصـف وهـدم منـازلهم أ
 2012 – 2008/2009ا إسـرائیل علــى قطـاع غــزة  (أثنـاء الحـروب الثالثــة التـي شــنته

)  وتنظیم النسوة لمسیرات سلمیة لفك حصار الجنود اإلسرائیلیین للفلسـطینیین 2014 –
المحاصـرین والمحتجـزین خــالل االقتحامـات اإلســرائیلیة أمـا فــي الضـفة الغربیــة ففـي یــوم 

ــــة وبمشــــاركة الم2012أغســــطس  14 ــــة المحلی ركــــز العربــــي م  نظمــــت المبــــادرة  الحمل
للتطویر الزراعي وبتمویل من المساعدات الشعبیة النرویجیة وبمشاركة شبكة المنظمات 

 )2(.یومًا حملة تطوعیة لقطف ثمار الزیتون 15األهلیة على مدار 
باإلضافة لتنفیذ مسیرات سلمیة لمساندة األسرى في السجون اإلسرائیلیة في نضالهم مـن 

یــنظم نشــطاء المقاومــة الشــعبیة مســیرات ســلمیة فــي أجــل الحصــول علــى حقــوقهم، حیــث 
/إبریــل مــن كــل عــام فــي اتجــاه الخــط الفاصــل مــع قطــاع 17یــوم األســیر الفلســطیني فــي 

غـــزة، وأیضـــًا مســـیرات احتجاجیـــة واعتصـــامات أمـــام مقـــر الصـــلیب األحمـــر فـــي مدینـــة 
 )3(.غزة

تالل فلســطین مــایو فــي ذكــرى النكبــة واحــ15باإلضــافة للمســیرات التــي تنطلــق عــام یــوم 
یونیـــو ذكـــرى  5مـــارس مــن كـــل عـــام فــي ذكـــرى یـــوم األرض وفــي  30وفـــي  194عــام 

 )4(.النكسة واحتالل باقي فلسطین
وقد بدأت فكرة مسیرات العودة بمبادرة شبابیة تبنتها الفصائل الفلسطینیة في قطـاع غـزة، 

یـــام وهـــي مرتبطـــة بإحیـــاء ذكـــرى ســـبعینیة النكبـــة، بحیـــث تتركـــز بشـــكل تصـــاعدي فـــي أ
وصــوًال إلــى ذكــرى النكبــة فــي  30/3/2018الجمعــة ابتــداء مــن ذكــرى یــوم األرض فــي 
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. ثم اعتمدت القوى الفلسطینیة فكرة توسیعها جغرافیـًا لتشـمل الخـارج. وقـد 15/5/2018
 شارك مئات اآلالف في الُجمعات المتتالیة منذ انطالقتها.
: إذ كانـت المسـیرات فـي قطـاع وقد ظهر التباین في حجم ونوعیـة التفاعـل بـین المنـاطق

غزة مشروعًا أساسیًا ومركزیًا للعدید من الفصائل الفلسطینیة، فیما شهدت الضفة الغربیة 
ــــداخل  مســــیرات محــــدودة اشــــتبكت مــــع االحــــتالل فــــي العدیــــد مــــن النقــــاط، كمــــا شــــهد ال

  )1(.الفلسطیني مسیرات أحیت یوم األرض وتضامنت مع شهداء القطاع
نیون، لتنظـــیم حـــراك شـــعبي یـــدعو أبنـــاء شـــعبنا إلـــى المشـــاركة فـــي بـــادر نشـــطاء فلســـطی

مســـیرات حاشـــدة تخـــرج نحـــو األراضـــي الشـــرقیة لقطـــاع غـــزة، وذلـــك فـــي خطـــوة إلیصـــال 
 عاما على النكبة الفلسطینیة. 70صوت الالجئ الفلسطیني إلى العالم بعد 

كبـــرى" ودعـــت صـــفحة علـــى مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، تحمـــل اســـم "مســـیرة العـــودة ال
الفلســـطینیین وقـــواهم المختلفـــة إلـــى المســـاهمة فـــي مرحلـــة التحشـــید والتعبئـــة الجماهیریـــة؛ 
إلنجاح مسیرة العودة ونصب الخیام قرب السلك الفاصل بین القطاع واألراضـي المحتلـة 

 .1948عام
وعرفت الصفحة المسیرة، بأنها مسیرة سلمیة شعبیة فلسـطینیة سـتنطلق مـن غـزة والضـفة 

القدس واألردن ولبنان وسوریا ومصر باتجـاه القـرى والبلـدات والمـدن الفلسـطینیة الغربیة و 
 )2(.المحتلة

وتعتیـــر مســـیرات العـــودة الكبـــرى التـــي انطلقـــت فـــي قطـــاع غـــزة خیـــار اســـتراتیجي مهـــم، 
أعادت قضیة الالجئین إلى الواجهة، وأحیت ثقافـة العـودة فـي نفـوس الالجئـین فـي غـزة، 

حنین في نفوس الناس إلى وطنهم المسـلوب، وأعـادت تعریـف وتنامت مشاعر الشوق وال
القضــیة الفلســطینیة بأنهــا قضــیة شــعب مقتلــع مــن أرضــه، وأعــادت قضــیة فلســطین إلــى 
ــــات المكنونــــة فــــي الشــــعب  ـــــة،  وٕان هــــذه المســــیرات فجــــرت الطاق بــــؤرة االهتمــــام العالمی

اســـتنفار كتائبـــه  الفلســـطیني، وعـــززت ثقافـــة اإلیجابیـــة الوطنیـــة، واضـــطر االحـــتالل إلـــى
وساهمت مسیرات العودة في تراجع الشـعور  العسكریة على طول الحدود مع قطاع غزة،

                                                           

 .www.alzaytouna.net، 16/5/2018مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، .  (1)
(2).http://www.jbcnews.net, Jbc  8/2/2018 . 
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بـــاألمن واالســـتقرار فـــي "إســـرائیل"، كمـــا أن انتقـــال هـــذه المســـیرات إلـــى الضـــفة الغربیــــة 
والقــــــدس ســــــوف یحــــــرد االحــــــتالل اإلســــــرائیلي حیــــــث حساســــــیة موقــــــع الضــــــفة الغربیــــــة 

حــتالل، یعطـــي حیـــزا أكبــر لنجـــاح المقاومــة الســـلمیة المتكاملـــة، االســتراتیجي بالنســـبة لال
 )1(.وتحقیق بعض األهداف المنشودة، كإجبار االحتالل على سحب مستوطنیه

ــــى ، والتنظیمــــات  قــــام الشــــعب الفلســــطیني بــــأقوى مقاومــــة شــــعبیة منــــذ االنتفاضــــة األول
ویقــاوم ، ویــدفع كــل یــوم الشــعب یقاتــل االســتیطان . والقیــادات تقــوم بالتشــجیع والتحفیــز

 أثمانـا باهظـة مـن دمـاء الشـباب واألطفـال وعشـرات الشـهداء واالف الجرحـى والمعتقلـین

قـــادة الحركـــة الصـــهیونیة فقـــدوا عقـــولهم ویصـــبون الزیـــت علـــى النـــار ویكدســـون نصـــف .
ملیون مستوطن في داخل تجمعات السكن الفلسطینیة وهو ما یتسبب في ادامـة الصـراع 

ة ودخــــول المنطقــــة فــــي حالــــة انتقــــام دائــــم ال یمكــــن تفســــیره بعــــد عشــــر وفقــــدان الســــیطر 
  )2(.سنوات

ومـــن هنـــا نـــرى أن إلـــى اقتصـــار المطالبـــة بمســـیرات العـــودة فـــي قطـــاع غـــزة علـــى رفـــع 
الخصــار االقتصــادي المفــروض علــى القطــاع، وضــعت خیــار المقاومــة الشــعبیة الســلمیة 

كبیــر والمتواصــل بمشــاركة جمیــع علــى المحــك، مــن خــالل إظهــار قــدرتها علــى الحشــد ال
 .أطیاف الشعب، فالمعركة الحالیة في الخان قد تطول

دور المقاومة الشعبیة في الحفاظ علـى قضـیة الالجئـین الفلسـطینیین المحور الثالث: 
 وحق العودة

إن المقاومــة الشــعبیة المدنیــة  مــن خــالل المســیرات الســلمیة  تســتطیع ممارســة النضــال 
علــى جمیــع الجبهــات المفتوحـــة والضــروریة وبأقــل الخســائر؛ بـــدءا مــن العمــل السیاســـي 

التنمویة. والمقاومة -الفكریة، واالقتصادیة، وانتهاء باالجتماعیة-مرورا بالجبهة: الثقافیة 
هي األسلوب الذي یستطیع شعبنا من خالله االستفادة مـن جمیـع الشعبیة غیر المسلحة 

                                                           

 .https://www.alhadath.p،  17/5/2019. أبو صیغة، الحدث،  (1)
 .https://www.maannews.net، 25/7/2021. وكالة معا،  (2)
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المــــوارد والطاقــــات البشــــریة فــــي الــــوطن وفــــي المنــــافي، یســــتطیع أن یشــــترك فیهــــا الكــــل 
 )1(.الفلسطیني، ولذلك فهي الشكل األمثل لتعبئة كل الطاقات الفلسطینیة والمساندة لها

بــادئ سیاســیة واضــحة وأهــداف ویجــب أن تســتند هــذه المقاومــة إلــى ثبــات مطلــق علــى م
محددة، وأن تستند إلى رؤیة استراتیجیة واضحة للمستقبل، والمرونة والمبادرة مطلوبتان، 
فــالتركیز علــى شــكل المقاومــة الشــعبیة المدنیــة ال یعنــي أبــدا التخلــي عــن خیــارات وبــدائل 

ألي أخـرى؛ لكــن االسـتعداد لخیــارات أخــرى شـيء واللجــوء إلــى اسـتخدامها فــي أي وقــت و 
 )2(.سبب هو شيء آخر، وقد ینطوي على أضرار ال یمكن إصالحها

ومـــن الممكـــن  أن یكـــون للمقاومـــة الشـــعبیة تـــأثیرًا واضـــحُا عـــن طریـــق اتبـــاع الخطـــوات 
 اآلتیة:

 أوًال: إصالح الواقع الفلسطیني
لم تستثمر القیادة الفلسطینیة حتى اللحظة واحدة من أهـم أدوات الضـغط لـدیها والمتمثلـة 

إنهـــاء االنقســـام الفلســـطیني الـــداخلي وتفعیـــل أدوات المقاومـــة والصـــمود الفلســـطینیة فـــي 
الداخلیــة وٕاعــادة تعریــف دور الســلطة ومؤسســاتها ضــمن معادلــة النضــال الفلســطیني بمــا 
یشـــمل اســـتعادة دور منظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة والتـــي تـــم تهمیشـــها علـــى مـــدار العقـــود 

دو، أن عباس لم یستطع التعایش حتى اللحظة مـع الماضیة لصالح السلطة. فعلى ما یب
حركة حماس، كما أنه قرر أن یحافظ على الوضع األمني ومنع انفجاره وذلك خوًفا من 
ظهور قیادة فلسطینیة بدیلة تقدم مشروًعا جدیًدا وتبني شـرعیتها علـى المقاومـة. وهـو مـا 

ة، یـدعم بعضـها العمـل قد یـؤدي إلـى تفسـخ حركـة فـتح المنقسـمة الیـوم بـین تیـارات عدیـد
 )3(.المقاوم في الضفة الغربیة

  

                                                           

ة السلمیة ومسیرات العودة وجعة نظر نفسیة، أموج، مجلة دوریـة تصـدر عـن برنـامج ): المقاوم2018. زقوت، سمیر ( (1)
 .64-63، ص2018، أغسطس 118غزة للصحة النفسیة، السنة العشرین، العدد 

(2)  .BADIL 22-21العدد  -، جریدة حق العودة ،https://www.arab48.com.( 
 .http://studies.aljazeera.net/ar، 17/2/2018. الجزیرة نت، (3)
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 ثانیا: المقاطعة الشعبیة

ویعتبر شعار مقاطعة إسرائیل وسـحب االسـتثمارات منهـا وفـرض العقوبـات علیهـا، حتـى 
لكـل الـراغبین بالمشـاركة فـي   تلتزم بقواعد القانون الدولي وقـرارات األمـم المتحـدة مـدخال

لیســـاهموا بمبـــادراتهم وٕامكانـــاتهم، وهـــي احـــد أشـــكال المقاومـــة مســـیرة الكفـــاح الفلســـطیني 
الشعبیة، حیق یمكن أن تكون فعالة جدا في مجاالت عدیدة تتصل بالعالقة بین الشعب 
الفلســطیني وممارســات االحــتالل، كمــا یمكنهــا أن تعــالج القیــود علــى حركــة الســلع وقــوة 

وتهویـد القـدس، التضـامن مـع  العمل، متابعة الكفاح ضد التوسع االستیطاني، ضد عزل
األســـرى، مبـــادرات تنمویـــة وعمـــل تطـــوعي، حیـــث أن  كـــل شـــيء وكـــل النـــاس یمكـــن أن 
یحددوا أهدافا ویعملوا معا إلنجازها بطرق سلمیة وعبر المشاركة الشعبیة، متحـررین مـن 
الخـــوف والتـــردد واإلحســـاس بفقـــدان األمـــل، واالنعزالیـــة والتفكیـــر فـــي الهمـــوم والمصـــالح 

یة. ویمكن للنتائج االیجابیة للمقاومة الشعبیة المدنیـة أن تظهـر فـورا، لـیس علـى الشخص
صــعید األهــداف السیاســیة الكبــرى بعیــدة المــدى، بــل علــى صــعید المســاهمة فــي تحســین 
ظروف الحیاة واحترام الذات والتضامن بین أفراد المجتمع، وفـي تزایـد المشـاركة الشـعبیة 

عدیدة تظهر سریعا وأخرى تحتاج إلى الكثیر من الصبر  وارتقاء مستوى الوعي... نتائج
  )1(.وطول النفس وقوة اإلرادة لمراكمتها

تعتبــر حركــة المقاطعــة إســرائیل إحــدى وســائل  المقاومــة الشــعبیة ومســیرات العــودة التــي 
كان لها دورًا في تحریك الشعب الفلسطیني  لمقاطعة إسرائیل فـي الـداخل والخـارج، ولقـد 

اللجنة الوطنیة الفلسطینیة لمقاطعة إسرائیل وسـحب االسـتثمارات منهـا وفـرض أوجد قیام 
هـة للحركـة العالمیـة  مرجعیـةً  2008العقوبات علیها في عـام  فلسـطینیًة موحـدة وقـوة موجِّ

للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات. وتضم اللجنة الوطنیـة للمقاطعـة ائتالفـًا 
واســعًا مــن األحــزاب السیاســیة والنقابــات والتحالفــات والشــبكات الفلســطینیة القیادیــة التــي 

یني وهــــي شــــریحة الالجئــــین تمثــــل الشــــرائح األساســــیة الــــثالث المكونــــة للشــــعب الفلســــط
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الفلســــطینیین؛ وشــــریحة الفلســــطینیین القــــاطنین فــــي الضــــفة الغربیــــة المحتلــــة (بمــــا فیهــــا 
  )1(.48القدس) وقطاع غزة؛ وشریحة فلسطینیي أراضي 

 ثانیًا: تأثیر المسیرات السلمیة الفلسطینیة

كسرها لحـاجز فكرة االشتباك وااللتحام مع العدو بمسیرات شعبیة، لها أهمیتها من حیث 
الخـــوف مـــع االحـــتالل فـــي عقـــل الشـــارع، وقـــد عملـــت علـــى انكفـــاء المشـــروع اإلســـرائیلي 
وانتزعت اعترافه بالشعب الفلسطیني وبحقه في اقامة دولته ویتضح ذلك من المظـاهرات 
التي قام بها الیسار اإلسـرائیلي واصـدار عـدد مـن الكتـاب نـداء مـن احـل انهـاء االحـتالل 

م  ورغم التراجع عن هذا عملیًا  بعد 1967األراضي التي احتلت عام  اإلسرائیلي لمعزم
وصول غالة الیمین اإلسرائیلي المتطرف وسـیطرته علـى الكنیسـت اإلسـرائیلي وذلـك مـن 

 )2(.خالل اتساع وتیرة االستیطان بالضفة الغربیة والقدس

ل إلـى نقـاط وما المسیرات التي شـهدتها حـدود غـزة التـي حـاول المتظـاهرون فیهـا الوصـو 
التمـــاس مـــع االحـــتالل علـــى طـــول أمـــاكن تواجـــده، اإلضـــافة المحوریـــة التـــي اســـتطاعت 
صنعها المسیرات من خالل محاولة الوصول لنقاط التماس، هو أنَّهـا عـززت فكـرة الحـق 
الذي یسبق القوة التي قامت "إسـرائیل" علـى عكسـها متخـذة مـن القـوة سـابقًة علـى الحـق، 

ه بـن غوریـون أحـد مؤسسـي "إسـرائیل"، فمسـیرات العـودة بوصـولها وهو الشعار الـذي تبنـا
لنقــاط االشــتباك أكــدت أنَّ القــوة مــا عــادت قــادرة علــى تخویــف الفلســطیني األعــزل وثنیــه 
عـن االشـتباك مـع المحتــل فـي أمـاكن التمــاس. ولعـل مـن أكثـر مــا قـد یقلـق "إســرائیل" أن 

ذلــك الحــق الــذي أصــبحت تُقنــع  یعــود إلــى مســامعها مــن جدیــد مــن ُیطالــب بحــق العــودة،
نفسها أنَّه آخذ في التالشي في كل یوٍم یفقد فیه أحـد الفلسـطینیین المهجـرین حیاتـه، وقـد 
ینتهـي مــع انتهــاِء آخــرهم، إن مطالبـًة كهــذه تســتهدف "إســرائیل" برمتهـا، فتنفیــذ حــق كهــذا 

ُمعادلهــــا یقلــــب معادلــــًة ســــكانیة لطالمــــا حرصــــت "إســــرائیل" علــــى إبقائهــــا متفوقــــًة علــــى 
الــدیمغرافي الفلســـطیني بعـــاملین أساســـیین متمــثالن بالزیـــادة الســـكانیة الطبیعیـــة والهجـــرة، 
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وُیحــول دولــة "إســرائیل" إلــى فلســطینیة بحتــة بفعــل الــدیمغرافیا التــي حــذر مفكــري الكیــان 
 )1(.منها كثیرًا، واستغرقوا وقتًا في كتابة احتماالت تحققها

احـــداث حالـــة مـــن االربـــاك والقلـــق عنـــد ســـلطات االحـــتالل تقـــوم المســـیرات الســـلمیة مـــن 
، یشـــارك فلســـطینیون مســـاء كـــل جمعـــة فـــي 2018ومنـــذ نهایـــة مـــارس/آذار  اإلســـرائیلي

المســیرات الســلمیة التــي تُــنظم قــرب الســیاج الفاصــل بــین شــرقي غــزة وٕاســرائیل، ویطالــب 
ورفـع الحصـار عـن  المشاركون في المسیرة األسبوعیة بعودة الالجئین إلى مـدنهم وقـراهم

 )2(.القطاع

ـــذاكرة الوطنیـــة ومیـــدان الـــوعي  ویشـــكل مـــا تحققـــه مســـیرات العـــودة الكبـــرى فـــي ســـاحة ال
الفلســطیني , رعبــًا لالحــتالل وكــل أدعیــاء التطبیــع والقبــول بالمحتــل, فالفلســطیني الـــذي 
یطلـب العــودة إلــى حیفـا , ولــم ینســى بئـر الســبع ولــم تغیـب عنــه یافــا وأسـدود وكافــة مــدن 
وقرى فلسطین , ُیسقط شرعیة كیان االحتالل ویضرب الروایة الصـهیونیة فـي الصـمیم , 
ــــد أســــماء المــــدن وتغییــــر معالمهــــا ,  ــــى مــــدار ســــبعون عامــــًا یحــــاول االحــــتالل تهوی فعل
مســتخدمًا كــل األســالیب اإلجرامیــة والقمعیــة لطمــس الحقیقــة إلــى جانــب أســالیب الــدهاء 

ه راعیة الشر أمریكـا , مـن أجـل ترسـیخ هـذا الوجـود السیاسي والمكر الذي تولت العمل ل
الصــــهیوني علــــى أرض فلســــطین , ومــــا مســــار التســــویة التــــي انطلقــــت فــــي مدریــــد عــــام 

م , اال من أجل ترسـیخ الوجـود الصـهیوني فـي فلسـطین وشـرعنته , وسـعیًا لثبیـت 1991
بـاالعتراف  دولته المزعومة على أرضنا المحتلة , وتوهمًا البعض بـأن الفلسـطیني سـیقبل

 )3(له بتملك الدار.
ـــین مـــن مـــارس  ـــي انطلقـــت فـــي الثالث إن مســـیرات "العـــودة وكســـر الحصـــار" الســـلمیة الت

، على طول السیاج الحدودي الفاصل بـین قطـاع غـزة و(إسـرائیل)، أعـادت طـرح 2018
قضــــیة الالجئــــین الفلســــطینیین وحــــق "عــــودتهم" إلــــى األراضــــي التــــي ُهّجــــروا منهــــا عــــام 

أن تهمـیش األطـراف الدولیـة  ."جندة السیاسـة "الدولیـة واإلقلیمیـة والمحلیـة، على أ1948
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لقضیة الالجئین الفلسطینیین في الوقـت الحـالي، یبـدو أمـرًا صـعبًا؛ فـي ظـل مـا یعتقـدون 
كمـا أعـادت تلــك  .أنـه نجـاح لتلــك المسـیرات بتوجیـه األنظــار الدولیـة واإلقلیمیـة لقضــیتهم

ئـــین" وحـــق العـــودة، فـــتح أبـــواب المراحـــل األولـــى مـــن المســـیرات، بطرحهـــا قضـــیة "الالج
اإلســرائیلي، والتــي اعتقــدت (إســرائیل) أنهــا شــارفت علــى إغالقهــا –الصــراع الفلســطیني 

 )1(.وأنها ستنجح في إنهاء عمل "أونروا"؛ الشاهد الدولي على هجرة الفلسطینیین
بمدینــة غــزة،  وقــال عــدنان أبــو عــامر، مــدرس العلــوم السیاســیة بجامعــة األمــة (خاصــة)

والباحث في الشؤون اإلسرائیلیة:" ال شك أن مسیرات العودة لدیها العدید من اإلیجابیات 
وتــابع:" أهــم تلــك اإلیجابیــات هــي إعــادة  ."السیاســیة والمیدانیــة حتــى علــى المــدى البعیــد

طـــرح قضـــیة الالجئـــین الفلســـطینیین علـــى أجنـــدة السیاســـة الدولیـــة واإلقلیمیـــة والمحلیـــة"، 
في ظل ما تحّضر له "صفقة القرن"، من إلغاء لقضیة الالجئین، وٕاعـادة طرحهـا  خاصة

 ."لتوطین الالجئین وتعویضهم
وأعـــاد مصـــطلح "العـــودة"، الــــذي حملتـــه اســـم المســـیرات الســــلمیة، تـــذكیر العـــالم بوجــــود 

، بحسـب 1948الجئین فلسطینیین ُیطالبون بالعودة إلى أراضیهم التي ُهّجروا منها عام 
 .امرأبو ع

وظهر مصطلح "حق العـودة"، للمـرة األولـى عقـب "النكبـة" التـي حلـت بالفلسـطینیین عـام 
، بعد أن أسفرت سلسلة مذابح ارتكبها العصابات الصهیونیة بحق عشرات القرى 1948

 )2(.ألف فلسطیني 800والمدن الفلسطینیة إلى نزوح نحو 

المســـیرات حـــال اســـتمرارها،  وقـــد تســـعى "إســـرائیل" إلـــى محاولـــة التریـــث فـــي التعامـــل مـــع
معتمدًة في ذلك علـى طـول الفتـرة الزمنیـة، وتأثیرهـا علـى قتـل الـروح الجماعیـة للمشـاركة 
في المسـیرات. ولكـن هـذا مسـتبعد، ألنـه الفلسـطیني المشـارك فـي المسـیرة لـن یـؤثر علیـه 

ى طول المدة الزمنیة وال ضبط النفس من عدمه مـن قبـل المحتـل، طالمـا المعضـلة األولـ
فـــي خنقـــه وتجویعـــه مـــا زالـــت قائمـــة، فحالـــة الخســـارة عنـــده أكبـــر مـــن الـــربح فـــي عــــدم 
المشاركة. ومن ناحیة أخرى، فإن جیش "إسرائیل" لن یستطیع التكیف مع أعداد ضخمٍة 
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ُتشارك كل أسبوع في مسیرات، وسیقع في مصیدة استنزاف القوى، لذا سـیلجأ للقـوة علـى 
إلنهاء مسیرات العودة، باستفزاز حركة حماس وٕاجبارها  األغلب. وقد ُتفكر إسرائیل جدیاً 

علـــى الـــدخول فـــي مواجهـــة عســـكریة مـــع إســـرائیل، بتنفیـــذ مجموعـــة مـــن االغتیـــاالت أو 
تصعید الهجمات على القطاع. فتكون قد استدرجت حماس إلى المربع المرسوم، وتكـون 

مـــاس وبنیتهـــا، إســـرائیل ربحـــت علـــى مســـتویین، أولهمـــا توجیـــه ضـــربة عســـكریة قویـــٍة لح
ومحاولة إثارة الشعب المنهك في غزة علیها، وثانیهما تأكیدها للعالم على ما تردده دائمًا 
مــن كــون حمــاس حركــة إرهابیــة، وســتتمكن مــن إنهــاء مســیرات العــودة. وقــد یكــون تبنــي 
"إســرائیل" لفكــرة تخفیــف الحصــار عــن غــزة، ذو فوائــد مزدوجــة علــى األطــراف مجتمعــة، 

لــى یتبنــاه العدیــد مــن "اإلســرائیلیین"، باعتبــاره یوقــف التفكیــر فــي المواجهــة فمــن ناحیــٍة أو 
ویحد منها، إذا ما ُأخذ بالحسبان الحالـة فـي غـزة كمـدعاٍة للخـروج فـي المسـیرات، َسـیریح 
إسـرائیل مــن مواجهـات محتملــة، وقـد تتبنــاه مرحلیــًا إلفشـال المســیرات لفتـرة زمنیــة معینــة، 

الخــروج. وفلســطینیًا قــد یمــنح ســیناریو كهــذا حمــاس مســاحة فتحســین الوضــع مــواٍز لعــدم 
أكثـــر للتحـــرك، وقـــد ُیـــزیح عـــن كاهلهـــا، عـــبء مواجهـــة المجتمـــع الـــذي بـــات ُیعـــاني مـــن 
الوضــع القــائم، ولــنفس الســبب هــذا تــتقلص فــرص الموافقــة علیــه "إســرائیلیًا" خاصــة علــى 

جـاح لحمـاس، وٕاعطائهـا مستوى القیادة، التـي تـرى فـي أي فرصـة للحـل، تـوفیرًا لعوامـل ن
 )1(.محفزاٍت لتحقیق هدفها السیاسي

محطـة فارقـة  30/3/2018ولقد مّثلت مسیرات العودة التي بدأت في قطاع غزة بتـاریخ 
وتطّورًا نوعیًا في الصراع مع االحتالل الصهیوني، بنقلها القضـیة الفلسـطینیة والمواجهـة 

م الفلسـطیني  واإلقلیمـي والعـالمي مع االحـتالل إلـى واقـع جدیـد مـن خـالل تغطیـة االعـال
علــى قضــیة حــق العــودة لالجئــین الفلســطینیین، ومّكنــت الشــعب الفلســطیني مــن اســتعادة 
زمام المبادرة، ونجحت في الضغط على االحتالل وتكبیده خسائر مادیة ومعنویة مؤثرة، 

هــا ، غیـر أن1948وقـد ركـزت فكــرة المسـیرات علـى تفعیــل حـق العـودة لفلســطین المحتلـة 
مع الوقت أخذت تركز على إعادة االعتبار للقضیة الفلسطینیة واستعادة مكانتها كقضیة 
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مركزیــة لألمــة، وكســر الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، وتأكیــد تمســك الفلســطینیین 
بأرضــــهم وبحقهــــم فــــي التحریــــر وٕانهــــاء االحــــتالل. أثّــــرت المســــیرات عمیقــــَا فــــي وعــــي 

مخـــاوف لـــدى مســـتوطني غـــالف غـــزة بشـــكل خـــاص، اإلســـرائیلیین وســـلوكهم، وأثـــارت ال
وكشــفت هشاشــة الجبهــة الداخلیــة اإلســرائیلیة. كمــا ألحقــت أضــرارًا اقتصــادیة مــؤثرة فــي 
المنــاطق المحیطــة بالقطــاع، وشــّكلت اســتنزافًا أمنیــًا لالحــتالل فــي مواجهــة مرهقــة طویلــة 

سـامات فـي السـاحة األمد. أما سیاسـیًا، عـززت المسـیرات والمواجهـات مـع االحـتالل االنق
اإلسرائیلیة، وتسببت باستقالة وزیر الدفاع اإلسرائیلي أفیجدور لیبرمان على خلفیـة نتـائج 
المواجهة مع قطـاع غـزة. وأحرجـت المسـیرات موقـف سـلطات االحـتالل دولیـًا، وأضـعفت 
حججه في تبریر سیاساته وجرائمه بحـق الشـعب الفلسـطیني، ولـم تعـد ذریعـة الـدفاع عـن 

نعة وقابلة للتصدیق لدى العدید من األوساط الدولیة كما نجحـت المسـیرات فـي النفس مق
تشكیل ضغط قوي على االحتالل، ودفعته لطلب التهدئة وتوسیط أطراف إقلیمیة لتحقیق 
ذلــك، األمــر الــذي أفضــى إلــى فــتح مســار تفاوضــي غیــر مباشــر للتهدئــة، تقــوده مصــر 

  )1(.كوسیط بین حركات المقاومة واالحتالل
ممــا ســبق نــرى أن العــدو الصــهیوني وجــد فــي المســیرات الســلمیة هــدفًا لــه للتغــول ضــد 
الفلسطینیین وممتلكاتهم بكل ما أوتي من قوة، ألنخ یخشى من تحول هذه المسیرات إلى 
حالة نضالیة طویلة وانتفاضة غیر مسلحة تؤدي بالنهایة إلى اضطراره للتخلي عن جزء 

م، بمـا فیهـا أجـزاء واسـعة مـن شـرقي القـدس 1967عـام كبیر من األراضـي التـي احتلهـا 
للـتخلص مــن زخــم هــذه المســیرات وانهــاء مطالبتهـا بخــق العــودة التــي قامــت علــى أساســه 

 المسیرات في قطاع غزة.
  

                                                           

 .https://www.alzaytouna.net، 17/2/2019. مركز الزیتونة لدراسات واالستشارات،  (1)
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 الخاتمة

إن التحـــدیات التـــي تواجـــه القضـــیة الفلســـطینیة اآلن تتطلـــب منـــا التحـــرك فـــي أكثـــر مـــن 
بمستوى التحدیات والتطلعات الفلسطینیة بإقامة الدولة مسار، فالتحركات یجب أن تكون 

وٕانهاء االحـتالل. لـذا، یلـزم طـرح اسـتراتیجیة فلسـطینیة جدیـدة، تتعلـق بالكـل الفلسـطیني، 
ومطالبـــة الـــدول العربیـــة واإلســـالمیة وبـــاقي العـــالم، بـــدعم هـــذه االســـتراتیجیة، عبـــر كافـــة 

تعلـــق بضـــرورة فـــرض عقوبـــات الوســـائل والمســـارات المتاحـــة، ووضـــع مخطـــط تفصـــیلي ی
علـى الجانـب اإلسـرائیلي، وعــدم التطبیـع معـه، والـدفع باتجــاه تقلـیص العالقـات السیاســیة 

 .واالقتصادیة مع االحتالل من قبل دول العالم، حتى تتم االستجابة للقرارات الدولیة

حیــث ،یــرى الباحثــان  أنــه مــن أهــم تلــك المســارات اتبــاع اســلوب المقاومــة الشــعبیة فــي 
الوقت الحالي حیث یفضح ممارسات حكومة وقوات االحتالل الصهیوني مـن اعتـداءات 

 بجمیع انواع األسلحة المحرمة دولیًا  نحو الشعب الفلسطیني األعزل.

 النتائج والتوصیات:
 أوًال: النتائج:

 خلصت البحث لعدة نتائج أهمها: 
فــي   1948رب قضــیة الالجئــین الفلســطینیین مــن أهــم القضــایا التــي نتجــت عــن حــ -1

فلسطین بین العرب والصهاینة، حیث تعتبر هذه الحرب بدایـة المشـكلة المسـماة فیمـا 
 بعد "مشكلة الالجئین الفلسطینیین".

تعـیش القضــیة الفلســطینیة واقعــًا اســتثنائیًا منــذ بدایــة القــرن العشــرین حتــى اآلن بحكــم  -2
 الستیطاني.طبیعة االحتالل الذي تواجهه والذي یتسم بالطابع اإلحاللي ا

أو في أي  1948 هو حق الفلسطیني الذي طرد أو خرج من موطنه ألي سبب عام -3
وقت بعد ذلك، في العودة إلى الدیار أو األرض أو البیت الذي كان یعـیش فیـه حیـاة 

فلســـطیني ســـواء كـــان رجـــًال أو ، وهـــذا الحـــق ینطبـــق علـــى كـــل 1948اعتیادیـــة قبـــل 
امرأة، وینطبـق كـذلك علـى ذریـة أي منهمـا مهمـا بلـغ عـددها وأمـاكن تواجـدها ومكـان 
والدتهـــا وظروفهـــا السیاســـیة واالجتماعیـــة واالقتصـــادیة. وقامـــت مســـیرات العـــودة مـــن 

 اجل الدفاع عن هذا الحق.
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غیر رسمیة  العودة حق شخصي لكل الجئ ال تستطیع ایة هیئة فلسطینیة رسمیة او -4
ان تنـــوب عنــــه فـــي قبــــول فكـــرة التــــوطین ولــــو بشـــكل جزئــــي وقـــد رفضــــت قطاعــــات 
فلسطینیة، رسـمیة وشـعبیة، المخطـط الـذي طرحتـه وزارة الخارجیـة االسـرائیلیة إلعـادة 
تأهیــل مخیمــات الالجئــین الفلســطینیین معتبــرة ذلــك خطــوة تمهیدیــة لتصــفیة وشــطب 

 وهذا ما ركزت علیه مسیرات العودة. .48حق العودة إلى األراضي المحتلة عام 

المقاومــة الشــعبیة إحــدى وســائل نضــال الشــعوب الواقعــة تحــت االســتعمار ومســیرات  -5
العــودة إحــدى وســائلها، دون التخلــي عــن حقهــا فــي اســتخدام المقاومــة المســلحة. مــن 

 أجل عودة الالجئین الفلسطینیین لدیارهم.

ي األراضـــي الفلســـطینیة المحالـــة باتـــت االحتجاجـــات الســـلمیة فـــي بعـــض المنـــاطق فـــ -6
نموذجـــا یحتـــذى بـــه، حیـــث یتجمهـــر الفلســـطینیین والمتضـــامین معهـــم مـــن االجانـــب 
واإلسرائیلیین فـي قریتـي بلعـین  ونعلـین فـي رام اهللا لالحتجـاج بطـرق سـلمیة أسـبوعیة 
علــى سیاســة االســتیطان ومصــادرة األراضــي فیهمــا لصــالح أعمــال البنــاء فــي جــدار 

و لصــالخ توســـیع المســتوطنات. وللمطالبـــة بــالعودة إلـــى أراضـــیهن الضــم العنصـــري أ
 . 1948التي هجروا منها عام 

تعتیــر مســیرات العــودة الكبــرى التــي انطلقــت فــي قطــاع غــزة خیــار اســتراتیجي مهــم،  -7
أعــادت قضــیة الالجئــین إلــى الواجهــة، وأحیــت ثقافــة العــودة فــي نفــوس الالجئــین فــي 

ن فــــي نفــــوس النــــاس إلــــى وطــــنهم المســــلوب، غــــزة، وتنامــــت مشــــاعر الشــــوق والحنــــی
 وأعادت تعریف القضیة الفلسطینیة بأنها قضیة شعب مقتلع من أرضه.

إن المقاومة الشعبیة المدنیة  من خالل المسیرات السلمیة  تستطیع ممارسـة النضـال  -8
على جمیع الجبهات المفتوحة والضروریة وبأقـل الخسـائر؛ بـدءا مـن العمـل السیاسـي 

ــــة مــــرورا  ــــة-بالجبهــــة: الثقافی ــــة، واالقتصــــادیة، وانتهــــاء باالجتماعی ــــة. -الفكری التنموی
ـــذي یســـتطیع شـــعبنا مـــن خاللـــه  ـــر المســـلحة هـــي األســـلوب ال والمقاومـــة الشـــعبیة غی

 االستفادة من جمیع الموارد والطاقات البشریة في الوطن وفي المنافي.
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 ثانیًا: التوصیات:

 خلصت البحث لعدة توصیات أهمها:
التأكیــــد علــــى ان حــــق العــــودة هــــو حــــق مشــــروع وأن الشــــعب العربــــي الفلســــطیني  -1

سیواصل نضاله مـن أجـل عودتـه إلـى دیـاره التـي هجـر منهـا وأن محـاوالت تجاهـل 
ـــى حقـــوق شـــعبنا المشـــروعة  ـــه هـــي محـــاوالت عدوانیـــة عل هـــذا الحـــق او القفـــز عن

 سیتصدى لها شعبنا بكل أسالیب المقاومة المتاحة .

التركیــز علــى أن خطــاب العــودة هــو خطــاب توحیــدي ینبغــي ان یفهــم فــي ال بــد مــن  -2
إطــار الثوابــت والحقــوق الوطنیــة والبعــد العربــي لحــق العــودة، وعلــى ضــرورة تــوفیر 

 .الحاضنة العربیة

لمقاومــــة الشــــعبیة فــــي الحفــــاظ علــــى قضــــیة بنــــاء اســــتراتیجیة فلســــطینیة الســــتخدام ا -3
 الالجئین الفلسطینیین وحق العودة.

شــعار مقاطعــة إســرائیل وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات علیهــا،  اطــالق -4
لكـــل الـــراغبین   حتـــى تلتـــزم بقواعـــد القـــانون الـــدولي وقـــرارات األمـــم المتحـــدة مـــدخال

بالمشــاركة فــي مســیرة الكفــاح الفلســطیني لیســاهموا بمبــادراتهم وٕامكانــاتهم، وهــي احــد 
 أشكال المقاومة الشعبیة.

ـــداخلي وتفعیـــل أدوات المقاومـــة والصـــمود الفلســـطینیة إنهـــاء االنقســـام الف -5 لســـطیني ال
الداخلیـة وٕاعــادة تعریــف دور الســلطة ومؤسســاتها ضــمن معادلــة النضــال الفلســطیني 
بمــا یشــمل اســتعادة دور منظمــة التحریــر الفلســطینیة والتــي تــم تهمیشــها علــى مــدار 

 العقود الماضیة لصالح السلطة.

یـــة  مـــن خـــالل المســـیرات الســـلمیة  تســـتطیع ممارســـة تفعیـــل المقاومـــة الشـــعبیة المدن -6
 النضال على جمیع الجبهات المفتوحة والضروریة وبأقل الخسائر.
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