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ال شك أن مسيرة العودة ،المستمرة منذ  30آذار/مارس ،قد خلطت
األوراق وطرحت العديد من األسئلة المحورية فيما يتعلق بجوهر
القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة .فعلى الرغم من قتامة
الصورة في القطاع الذي سيصبح قريبًا غير قابل للحياة بفعل الحصار
اإلسرائيلي المفروض بتواطؤ دولي ومحلي ،إال أن هناك بروز
واضح لوعي جديد.

مسبوق .ال غرابة إذن أن يكون هناك مشاركة دائمة من نشطاء
حركة المقاطعة في المسيرة ،حيث نظموا فعاليات توعوية بالشراكة
مع منظمي المسيرة ،بينوا فيها العالقة المباشرة بين أشكال المقاومة
الشعبية الريادية ،ودور المجتمع المدني في قيادتها ،بالنظر إلى
الدروس المستمدة من التجارب واألساليب النضالية األخرى المتبعة
على مدى عقود من الزمن ،ومن ضمنها الكفاح المسلح.

استطاع هذا الوعي الجديد أن يخترق السياسات القديمة المهيمنة
للقيادة اليمينية الحالية و”المعارضة” الشكلية التي اصطلحت
على تسميتها باليسار الستاليني  -المكون من الجبهتين الشعبية
والديمقراطية لتحرير فلسطين ،وحزب الشعب ،واالتحاد الديمقراطي
الفلسطيني (فدا) ،وإلى حد ما حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.
فهذه األحزاب لم تتمكن حتى اللحظة من التخلص من التبعية الفكرية
لالتحاد السوفيتي وما تزال تعتمد ماديًا على ما تقدمه القيادة اليمينية
لمنظمة التحرير الفلسطينية .وبعبارة أخرى ،تعتمد هذه األحزاب
في وجودها على السلطة الفلسطينية ،وهي عاجزةٌ عن صياغة
استراتيجيات مستقلة وفعالة.

إن مسيرة العودة الكبرى قادرة على النهوض بوحدة وطنية حقيقية،
بعد فشل كل المحاوالت للجمع بين الفصيلين المتناحرين فتح وحماس
منذ  ،2006فكل القوى السياسية مشاركة في المسيرة ولها ممثلون في
الهيئة الوطنية العليا باإلضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني .إن وجود
ممثلين لكل من حماس وفتح في هذه الهيئة القيادية يوضح بشكل ال
لبس به أن القواعد الحزبية المرتبطة مباشرة بالجماهير هي فقط
التي تستطيع القيام بما فشلت به القيادات الحزبية .ويُعزى فشل هذه
القيادات إلى أن النظام السياسي الفلسطيني بشكله الحالي يعبر عن
مصالح طبقية وفئوية محددة ارتبطت مصالحها باالنقسام والتنسيق
األمني مع االحتالل.

وبالنظر إلى فشل الطبقة السياسية المهيمنة بعد  70عا ًما منذ النكبة
الفلسطينية ،و 11عا ًما من حصار إبادي وصفته العديد من منظمات
حقوق اإلنسان الدولية بأنه يشكل جريمة ضد اإلنسانية بامتياز ،و3
حروب قتلت ما يتخطى  4،000طفل ورجل وامرأة ،قرر سكان
قطاع غزة التحرك سلميًا لتطبيق الشرعية الدولية بد ًءا بقرار األمم
المتحدة  194حول عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأرضهم.

من مظاهر الوعي الجديد الذي تمثله مسيرة العودة الكبرى أيضا ً
القطيعة التامة مع نهج أوسلو وملحقاته ،بما فيها حل إقامة دويلة
فلسطينية إلى جانب دولة يهودية تمارس العنصرية ضد رعاياها.
والمسيرة قادرةٌ على إحياء مفهومي التحرير وتقرير المصير من
خالل التعامل مع الحقائق الجديدة على األرض التي فرضتها إسرائيل
وأدت إلى استحالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على  22%من أرض
فلسطين التاريخية .وهكذا فإن األوان قد حان لنضال جدي حاسم من
أجل الحرية والمساواة والعدالة ،فثلثا سكان القطاع هم الجئون كفلت
لهم الشرعية الدولية حق العودة والتعويض.

الحقيقة أن النتيجة التي توصل إليها المجتمع المدني والقوى السياسية
الحية في قطاع غزة هي أن قوة الشعب هي القوة الوحيدة التي يمكن
التعويل عليها ،وال سيما بعد أن أدارت القيادة الفلسطينية ظهرها
للقطاع وفرضت عليه إجراءات عقابية منذ نيسان/أبريل  .2017ومن
الواضح أن تجربة النضال ضد نظام األبارثهيد قد ساهمت في إلهام
النشطاء الفلسطينيين ،بالذات التركيز في نهاية الثمانينيات على التعبئة
الجماهيرية في االنتفاضة األولى .وهم يستهلمون أيضًا من تاريخ
المقاومة الشعبية في فلسطين ،بما فيه إضراب  1936واالنتفاضات
الشعبية الالحقة في الضفة والقطاع ومناطق .1948
إن هذا الوعي الجديد المنبثق في غزة ومنها يربط بين أشكال المقاومة
الشعبية كافة ،وعلى رأسها الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب
االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ،على غرار مقاطعة
نظام األبارثهيد البائد .لقد طرحت مسيرات العودة بالفعل شعارات
تتماشى مع أهداف حركة المقاطعة ،وأوجدت إجماعًا فلسطينيًا غير

“خلُص المجتمع المدني والناشطون
السياسيون في قطاع غزة إلى أن قوة
الشعب هي القوة الوحيدة التي يمكن
التعويل عليها”.
لم تتبن حركة المقاطعة موقفًا سياسيًا واضحا حتى اللحظة إزاء إقامة
الدولة وما إذا ينبغي أن تكون دولة من دولتين أو جز ًءا من دولة
ديمقراطية واحدة .غير أن أهداف مسيرة العودة الكبرى تتعارض
تما ًما وحل الدولتين ألنه يتناقض جذريًا مع المطلب الرئيسي للمسيرة،
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أال وهو عودة الالجئين وتعويضهم .وما مشاركة حيفا ورام هللا وبيت
لحم وأم الفحم إال إشارة إلى االتجاه الذي تأخذه المسيرة من بُعد
فلسطيني ،وبداية النتقالها من قطاع غزة المحاصر إلى مناطق أخرى
في أراضي  1967و .1948وهذا بالضبط ما يقلق إسرائيل.
إن هذه المبادرةَ الشعبية لمحاولةٌ جماهيرية إلعادة توجيه الدفة نحو
تحقيق الحقوق المشروعة من ناحية ،وربط مكونات الشعب الفلسطيني
الثالثة ( 67و 48وشتات) من ناحية أخرى ،وتثبيت أن القطاع هو جزء
ال يتجزأ من الهوية الوطنية الفلسطينية .الغزي لم يكن يوما فلسطينيا ً
غير وطني كي تتم مطالبته بتحمل مسؤولية االنقسام الوطني الحاد،
فقد ساهم منذ انطالق الوطنية الفلسطينية المعاصرة بالدور األبرز في
تكوينها والدفاع عنها بشراسة .وهذا بالضبط ما أعادت المسيرة تأكيده.

“أهداف مسيرة العودة تتناقض
وحل الدولتين”.
توجهت القيادة الفلسطينية اآلن بإحالة لمحكمة الجنايات الدولية ضد
المسؤولين اإلسرائيليين الرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
بحق الشعب الفلسطيني .وال بد أن يذهب القادة الفلسطينيون إلى ما
هو أبعد من ذلك ،فيجب عليهم أن يتحللوا من قيود أوسلو وتوابعها من
تنسيق أمني وتبعية اقتصادية ،وأن يتبنوا صراحة نداء حركة المقاطعة.
وعليهم االمتناع عن الدخول في أي “مفاوضات” إال إذا كان على
رأس األجندة موضوع آلية تطبيق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
 ،194وعليهم ربط مطالب مكونات الشعب الفلسطيني األخرى بتلك
المفاوضات ،وال سيما مطلب إنهاء سياسات األبارثهيد التي تمارس
ضد فلسطينيي .1948
وفي المحصلة النهائية فإن النضال من أجل تحقيق الحرية والعودة
وتقرير المصير لكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات
هو التجسيد العملي لوحدة وطنية شاملة على األرض ،وحدة ال تنحصر
في فصيلين ،أو في خطاب ما يسمى “بشطري الوطن” ،بل في إعادة
تشكيل الوعي الجمعي ،أي الوعي الجديد ،الذي تساهم كل من مسيرة
العودة وحركة المقاطعة في صياغة محدداته.
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حيدر عيد أستاذ مشارك لمادة االدب الخاص بفترة ما بعد
االستعمار وما بعد الحداثة في جامعة األقصى .كتب على نطاق
واسع في الصراع العربي اإلسرائيلي بما في ذلك عدد من
المقاالت التي نشرت في (Znet, Electronic Intifada,
.)Palestine Chronicle, Open Democracy

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غير حزبية وغير
ربحية ،مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق
االنسانية للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير ،وذلك
ضمن إطار القانون الدولي وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء
والمحللون السياسيون في الشبكة المناقشة الجدية للقضايا
المطروحة.يمكن اعادة نشر وتوزيع هذه الملخصات السياسية
شرط ان يتم االشارة بوضوح الى «الشبكة»« ،شبكة
السياسات الفلسطينية» ،كمصدر اساسي لتلك المواد.
لمزيد من المعلومات عن «الشبكة» ،زوروا الموقع
االلكتروني التالي www.al-shabaka.org :او اتصلوا بنا
على البريد االلكتروني التاليcontact@al-shabaka. :
 orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعبر بالضرورة عن
رأي المنظمة ككل.
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