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 الملخص :
هدفت الدراسة إلى فضح انتهاكات قوات االحـتالل اإلسـرائيلي ال سـيما 

مســيرات العــودة وماهيتهــا تتنــاول خــالل مســيرات العــودة الحدوديــة، و
الحمايـة المكفولـة ثـّم ،  وكيفية انطالقها، وأسبابها ودوافعها وأهدافها

سـلوك قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي خـالل وللنساء في المواثيق الدوليـة،  
، ثــّم انتهاكــات قــوات هــادور المــرأة الفلســطينية فيومســيرات العــودة، 

ــطينية  ــرأة الفلسـ ــق المـ ــتالل بحـ ــااالحـ ــي بخاللهـ ــّم تنتهـ ــن ثـ ــة، ومـ  خالصـ
  الدراسة والنتائج والتوصيات.

مــــــن النتــــــائج أهمهــــــا : أن المــــــرأة  وخلصــــــت الدراســــــة إلــــــى مجموعــــــة
الفلســطينية لعبــت دور كبيــر فــي فعاليــات مســيرات العــودة ، وأن قــوات 
ــال  االحـــــتالل اإلســـــرائيلي اقترفـــــت انتهاكـــــات جســـــيمة ومارســـــت أعمـــ
متعمدة بالقتل وإلحاق األذى بالمدنيين عامة والنسـاء خاصـة ، وأن نحـو 

 30/3/2018بتـاريخ    سيدة أصبن خالل مسيرات العودة منذ انطالقهـا  867
 م .30/3/2020وحتى 

 

Abstract :  

This investigation aims uncover the occupied Israeli Soldiers violations through 
border return marches. It also deals with the importance of return and the 
ways of its launches, its purposes, motives and reasons. The guaranteed 
protection to women in international covenants, the behavior of the Israeli 
occupation forces during the marches, the role of Palestinian women in them, 
then the violations of the occupation forces against Palestinian women during 
them, and then ends with a summary of the study, results and 
recommendations. Palestinian women have paid an expensive price in light of 
the persistence of the Israeli occupation forces in committing more violations 
and crimes against Palestinian civilians, and perhaps the forms of systematic 
violence and violations that the Israeli occupation forces have practiced in the 
Gaza Strip during the past years. Targeting civilians, including women, during 
the peaceful border marches, which began on the eastern and northern 
borders of the Gaza Strip on March 30, 2018, and are continuing. The occupied 
Israeli forces committed unbearable violations and conducted deliberated 
behaviors through murder, and generally shooting civilians and specifically 
women as 867 ladies were targeted within the return marches since its launch 

on 30/3/2018 to 30/3/2020.   
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 : مقدمة

 كعمـــــوم الشـــــعب الفلســـــطيني جـــــراء المـــــرأة الفلســـــطينية تعـــــاني
ة بشـــكل  ات االحـــتاللقـــوانتهاكـــات  ــّ ــا كافـ اإلســـرائيلي، وتنتهـــك حقوقهـ

كمــا  وتمنــع مــن الحركــة وتقيــد حرياتهــا، عتقــلتجــرح وتقتــل وفت مباشــر؛
تعــاني جــراء انتهاكــات قــد تطــال زوجهــا أو رب أســرتها أو أحــد أبنائهــا أو 

هـا أو تعـاني الفقـر والحاجـة عنـد هـدم منزلعنـد    اً ر قسـريتهجـّ بناتها، حيث  
فقــدانها معيلهــا، وغيــر ذلــك مــن االنتهاكــات التــي تــؤثر عليهــا بشــكل أو 

د ضــ تواصــل كفاحهــا وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــالمرأة الفلســطينية بــآخر.
شـــــكلت المـــــرأة قطـــــاع غـــــزة  فـــــيو مجتمعـــــة. أشـــــكال القهـــــر والظلـــــم

الخــانق ب فــي ظــل الحصــار نموذجــًا لحــاالت التمييــز المركــّ الفلســطينية 
ر مشـــاريع إعـــادة ، وتعثّـــ م2007العـــام  فرضـــه قـــوات االحـــتالل منـــذتالـــذي 

ــ ةع االقتصـــادياوضـــعمـــار، وتـــردي األاإل ضـــعف ، وة والثقافيـــةواالجتماعيـ
 وضــعف البيئــة،تضــرر و الشــرب وميــاه البحــر ميــاه وتلــوّث  التحتيــةالبنيــة 

. ومــــن االنقســــام الخــــدمات الصــــحية والرعايــــة األوليــــة بشــــكل خطيــــر
المناكفــات واســتمرار م، 2007الفلســطيني الــداخلي الــذي وقــع فــي العــام 

 العقوبـــــاتالسياســـــية التـــــي أضـــــرت باألســـــرة الفلســـــطينية، خاصـــــة 
الــذي انعكــس و، ة حســم الرواتــبالمفروضــة علــى مــوظفي غــزة وسياســ

بشــكل خطيــر علــى األوضــاع المعيشــية واإلنســانية وبشــكل خــاص علــى 
بلغـــت حـــدًا كارثيـــًا علـــى مختلـــف حيـــث  ،النســـاء الفلســـطينيات وأســـرهنّ 

 .المستويات

ــًا باهظـــًا فـــي ظـــل إمعـــان قـــوات و دفعـــت النســـاء الفلســـطينيات ثمنـ
كــات والجــرائم بحــق ارتكــاب المزيــد مــن االنتها فــياالحــتالل اإلســرائيلي 

ــات  ــكال العنــــف واالنتهاكــ ــدث أشــ ــلَّ أحــ ــدنيين الفلســــطينيين، ولعــ المــ
قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة، خـالل   االمنظمة الذي مارسته

ومن بينهم النساء   السلميين؛ استهدافها للمدنيين  ةالمنصرمعوام  األ
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انطلقـــت علـــى الســـلمية التـــي الحدوديـــة العـــودة  اتمســـير أحـــداث خـــالل 
، ومــا م2018 مــارس /آذار 30الحـدود الشــرقية والشــمالية لقطــاع غــزة فــي 

المـــدنيين  كغيرهـــا مـــن -تعرضـــت المـــرأة الفلســـطينيةو .تـــزال مســـتمرة
إلحـاق األذى للقتـل واإلصـابة و  -الفلسطينيين من كافة الفئـات العمريـة

قبل من المفرط للقوة ستخدام االواالستهداف المباشر  البدني بها عبر  
 .ةأو ضرورة عسكري تمييز تناسب أودون  قوات االحتالل،

بالحمايـة من خالل عّدة محاور، تبدأ وتتناول الدراسة مسيرات العودة  
المكفولـــة للنســـاء فـــي المواثيـــق الدوليـــة، ثـــّم ســـلوك قـــوات االحـــتالل 
ــّم دور المـــرأة الفلســـطينية فـــي  ــرائيلي خـــالل مســـيرات العـــودة، ثـ اإلسـ

العودة، ثّم انتهاكات قوات االحـتالل بحـق المـرأة الفلسـطينية مسيرات  
الدراسة والنتـائج  خالصةفي مسيرات العودة في أرقام، ومن ثّم تنتهي ب

 والتوصيات.

 

 

 تساؤالت الدراسة

 يتمحور السؤال الرئيسي فيما يلي:

مــــــا طبيعــــــة انتهاكــــــات قــــــوات االحــــــتالل اإلســــــرائيلي للمــــــرأة 
 الفلسطينية في مسيرة العغودة الكبرى؟

ولإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال فإنـــه يبـــرز لـــدينا عـــدد مـــن األســـئلة  
 الفرعية التالية:

 ؟وكيفية انطالقها مسيرات العودةماهية  -1

 ؟ما أسباب ودوافع وأهداف مسيرات العودة  -2

 ؟المكفولة للنساء في المواثيق الدوليةالحماية  -3

  سلوك قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل مسيرات العودة؟ -4

 دور المرأة الفلسطينية في مسيرات العودة؟  -5
 

 أهمية الدراسة
انتهاكـات قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق المـرأة تعتبر دراسة  

محاولـــة لفهـــم طبيعـــة ، الفلســـطينية (مســـيرات العـــودة نموذجـــًا)
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ــين  ــية العالقـــــة بـــ ــالي للقضـــ ــا النضـــ ــرأة الفلســـــطينية ودورهـــ المـــ
وإنســـانية حـــول انتهاكــــات  وبـــين قضـــية سياســـيةالفلســـطينية، 

  قوات االحتالل اإلسرائيلي للمرأة الفلسطينية.
ومثــل هــذه المحاولــة ال يمكــن أن تــتم إال مــن خــالل استكشــاف 

أثـــرت علـــى المـــرأة الفلســـطينية فـــي ظـــل انـــدالع  المتغيـــرات التـــي
  م.2018أذار/ مارس  30مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة في 
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 وكيفية انطالقها مسيرات العودةأوًال: ماهية 

ــي  ــار منظمـ ــيراتاختـ ــودة مسـ ــّ  العـ ــرًا عـــن تمسـ ك الفلســـطينيين تعبيـ
هـم فـي العـودة لـديارهم التـي شـردوا بحقوقهم المشروعة وال سـيما حقّ 

الخــاص بعــودة  194م، وفقــًا لقــرار األمــم المتحــدة 1948عــام المنهــا فــي 
مسـيرات العـودة مـن قبـل  ونّظمـت 1.الالجئين لديارهم التي هجـروا منهـا

ة  لجنة تنسيقية بـدعم مـن الفصـائل والقـوى الفلسـطينية ، حيـث بـدأ كافـّ
ــي  ــا فـ ــير لهـ ــارس آ 17التحضـ ــي 2018ذار/ مـ ــت فـ ــارس آ 30م، وانطلقـ ذار/ مـ

ــا ل 2،م2018 ــة العليـ ــة الوطنيـ ــت اللجنـ ــيراتوكانـ ــرى مسـ ــودة الكبـ ــد  العـ قـ
م عليهـــا مســـيرات العـــودة، حيـــث نشـــرت المبـــادئ العامـــة التـــي ســـتقا

ت اللجنــة تعريــف المســيرات بأنهــا عمــل جمــاهيري مــنظم يســتند أوضــح
قانونية شرعية راسخة ومنطلقات إنسانية واضحة تنطلق بها إلى ركائز  

جموع الالجئين الفلسطينيين في مسيرا حاشـدة بصـدور عاريـة ال تحمـل 
مـن القـرار الصـادر  11فها تطبيـق الفقـرة رقـم دهـ، وسالحًا وال تلقـي حجـراً 

الـذي يـنص علـى عـودة الالجئـين الـذين هجـروا مـن  194عن األمم المتحـدة 
 3.م إلى بلداتهم وديارهم بطريقة سلمية1948 عام  ديارهم قسرياً 

ــداولتها و ــلمية تـ ــالية سـ ــبابية نضـ ــرة شـ ــودة كفكـ ــيرات العـ ــدأت مسـ بـ
، بهدف تحقيـق م2018وسائل التواصل االجتماعي في كانون الثاني/ يناير  

ثـــّم . 1948 فــي العــامعــودة الالجئــين الفلســطينيين إلــى األرض المحتلــة 
تنظـــــيم المســــيرات فـــــي قطـــــاع غــــزة والضـــــفة الغربيـــــة إلـــــى وســــعت ت

تبلـورت مجموعـة مـن األهـداف انطالقهـا واسـتمراريتها  والشتات. ومـع  
 4:لهذه المسيرات، أهمها

إلنفــاذ حــق  المجتمــع الــدوليوعلــى  قــوات االحــتاللالضــغط علــى  -1
ــك  ــد تمســـ ــهم، وتأكيـــ ــى أرضـــ ــطينيين إلـــ ــين الفلســـ ــودة الالجئـــ عـــ

 الفلسطينيين به في وجه محاوالت تضييعه وإلغائه. 

 
الحدث   -1 انظر  لوجودها؟،  تهدیدًا  إسرائیل  تعتبرها  التي  العودة  مسیرات  محطات  هي  ما  عاصي:  سجود 

 . /https://www.alhadath.psم. الرا�ط:  20/3/2018
الجز�رة،    -2 انظر  �الحق،  وتشبث  األرض  إلى  شوق  العودة،  الرا�ط: 30/3/2018مسیرات  م، 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia . 
العامة،    -3 وم�ادئها  الكبرى  العودة  مسیرات  ماه�ة  على  الرا�ط:18/3/2018تعرف  ب�سان.  انظر   م، 

http://www.bisann.ps/ar/index.php 
 . 4 -3مسیرات العودة �عد عام على انطالقتها تقی�م االداء وسینار�وهات المستقبل، مرجع سبق ذ�ره، ص   -4

https://www.alhadath.ps/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia
http://www.bisann.ps/ar/index.php
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كسر الحصار الظالم المفـروض علـى قطـاع غـزة، وإنهـاء المعانـاة  -2
عامًا متواصلة، ولفـت األنظـار  11التي عاشها سكانه على مدار نحو  

ضة على القطـاع، وتأكيـد أن إلى خطورة استمرار العقوبات المفرو
اإلمعـــان فـــي ممارســـة الضـــغوط المعيشـــية علـــى الفلســـطينيين 
يدفع نحو انفجار الحالة الشعبية في وجه االحتالل وليس في وجـه 

 أي جهة أخرى.

إعــادة االعتبــار للقضــية الفلســطينية إقليميــًا ودوليــًا، واســتعادة  -3
حالـة التجاهـل التـي مكانتها كقضية مركزية لألمة العربيـة، وإنهـاء  

عانتها خـالل السـنوات التـي سـبقت انطالقتهـا، بفعـل مخططـات 
ــأثير  االحــتالل وحلفائــه الــدوليين للقفــز عــن القضــية وتجاوزهــا، وبت

 الضعف واالنقسام العربي وسخونة األزمات اإلقليمية.

ــر  -4 تأكيـــــد تمســـــك الفلســـــطينيين بأرضـــــهم وبحقهـــــم فـــــي التحريـــ
االحــتالل، ورفضــهم لكــل المشــاريع الهادفــة إلــى والعــودة وإنهــاء 

شـطب قضـيتهم واالنتقـاص مــن حقـوقهم، وعلـى وجـه الخصــوص 
 مشروع صفقة لقرن.

تطوير برنامج المقاومة الشـعبية كـأداة نضـالية فاعلـة وكمشـروع  -5
شـــعبي وجمـــاهيري ضـــاغط فـــي إدارة المعركـــة مـــع االحـــتالل وفـــي 

 مواجهة "صفقة القرن".

يـع واالختـراق الصـهيوني للسـاحة العربيـة مواجهة مشـاريع التطب -6
وللوجدان الشعبي العربـي، وتحصـين السـاحة الشـعبية مـن التـأثر 

 بموجة التطبيع الرسمي غير المبررة.

 العـــودة فــي المنـــاطق الحدوديـــة اتمســـير  قانطــاليــرى الباحثـــان أن و
مشــاركة بو كحــدث شــعبي ســلمي جــاء، م30/3/2018بتــاريخ  لقطــاع غــزة،

 هــامخيمــات الحتضــان فعالياتخمــس دت شــيّ ، حيــث يةعــائالت فلســطين
(شــرق بلــدة  اً متــر  700حــوالي تبتعــد عــن الســياج الحــدودي ات علــى مســاف

يــونس، وشــرق مخــيم البــريج  الشــوكة بــرفح، وشــرق بلــدة خزاعــة بخــان
حــي الزيتــون بمدينــة غــزة، وشــرق  -وســط القطــاع، وشــرق منطقــة ملكــة

وشــهدت مشــاركة حاشــدة  القطــاع).منطقــة أبــو صــفية بجباليــا شــمال 
للقـوة مفـرط َخلت من أي مظاهر مسـلحة، ومـع ذلـك ُجوبهـت باسـتخدام 

باستخدام الرصـاص الحـي والمتفجـر واسـتخدام قناصـة ينتشـرون علـى و
امتداد السياج ويتحصنون خلـف سـواتر ترابيـة أو داخـل مواقـع عسـكرية، 
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مـة للعشـرات مـن ما أوقع آالف القتلى والجرحى وتسبب باإلعاقات الدائ
 1.الجرحى

  

 
هاكات قوات االحتالل �حق مر�ز المیزان لحقوق اإلنسان، مدنیون في مرمى القناّصة (تقر�ر توث�قي حول انت  -1

غزة)،   قطاع  في  العودة  مسیرات  في  المشار�ین  الفلسطینیین  الرا�ط:  22/7/2018المدنیین  م. 
http://www.mezan.org/post/26619 /  . 

http://www.mezan.org/post/26619/
http://www.mezan.org/post/26619/
http://www.mezan.org/post/26619/
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 العودة مسيرات وأهداف ثانيًا: أسباب ودوافع

عـن للتعبيـر سـكان قطـاع غـزة    دفعت الظروف الصعبة التـي يعيشـها
 علــــى الحصــــار اإلســــرائيلي "ًأحــــد عشــــر عامــــا"بعــــد مــــرور نحــــو  غضــــبهم

المشـــــدد، واســـــتمرار تـــــدهور األوضـــــاع اإلنســـــانية وانهيـــــار مســـــتويات 
المعيشــة، واختــاروا التجمــع الســلمي كوســيلة للتعبيــر عــن مــواقفهم. 

أسهمت مجموعة من التطورات السياسية إلـى وصـول الفلسـطينيين و
قطـــاع إلـــى حالـــة مـــن اإلحبـــاط واليـــأس مـــن الواقـــع الصـــعب الـــذي الفـــي 

وشكلت مسيرات العودة وكسـر الحصـار أحـد خيـارين لسـكان ،  يشونهيع
قطــاع غــزة، فهــم إمــا أن يواصــلوا حيــاتهم الصــعبة ويموتــون بصــمت، أو 

وذلــك  ،لكــل مــا ينتهــك حقــوقهم ويمــتهن كــرامتهم يعبــروا عــن رفضــهم
المخاطر المحدقة التي تتهدد مشاركتهم فـي المسـيرات،   من  رغمال  على

ــزة  ولكـــن األمـــل فـــي أن تنهـــي ــيرات معانـــاتهم ومشـــكالت غـ تلـــك المسـ
 .كان أحد أهم الدوافع وتحّسن من أوضاعهم المعيشية

ين فـي نين عامًا من االنتظار، قرر الشـعب الفلسـطيوسبع  مرور  بعدو
الـوطن والشــتات أخــذ زمـام المبــادرة، مســتندًا إلـى تجــارب شــعوب كثيــرة 
خاضت مثل هذا النوع من النضال السلمي ضد الظلم والعدوان، إضافة 
إلى التأكيد على قواعد القانون الدولي وقـرارات الشـرعية الدوليـة، سـواء 

ن تلــك الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة أم تلــك الصــادرة عــ
حـــــق علـــــى ة جـــــاءت لتؤكـــــد فـــــي مناســـــبات عـــــدّ والتـــــي مجلـــــس األمـــــن، 

إلى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها، ولعل   ةعودالالفلسطينيين في  
الصـادر فـي كـانون   )194رقـم  (  المتحـدة  أشهر هذه الوثائق هـو قـرار األمـم

 1.م1948بر ماألول/ ديس

فية فــي وجــه مشــروع تصــكحــائط صــّد العــودة لتقــف  اتجــاءت مســير و
ــطينية  ــية الفلسـ ــاللالقضـ ــن خـ ــتكمل  مـ ــدأت تسـ ــي بـ ــرن، التـ ــفقة القـ صـ

تشــكيل إطــار ســالم إقليمــي، وإبعــاد القــدس كليــًا عــن طاولــة التفــاوض، 
وتصــاعد خطــوات ضــم معظــم الضــفة الغربيــة إلــى إســرائيل، ومحاولــة 
تصــفية وكالــة األونــروا كخطــوة أولــى نحــو شــطب قضــية الالجئــين وحــق 

 
م، الجز�رة نت. 2018أذار/ مارس    03�اسم نع�م: مسیرات العودة، الشعب الفلسطیني �أخذ زمام الم�ادرة،    -1

 https://www.aljazeera.net/encyclopediaالرا�ط: 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia
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العــودة القــدرة الجماهيريــة علــى تجســيد رد  اتامتلكــت مســير و 1العــودة.
ــرئيس األمريكـــي ترامـــب،  ــرار الـ ــر القـــدس وفعـــل قـــوي علـــى قـ الـــذي اعتبـ

لهــا فــي  يــرّوج، وعلــى صــفقة القــرن المريبــة التــي لدولــة االحــتاللعاصــمة 
األوســاط العربيــة والدوليــة بكــل مــا فيهــا مــن تشــوهات صــادمة للطــرف 

لدولــة ة أثبتــت أن اعتبــار القــدس عاصــمة العــود مســيرات ،الفلســطيني
 2.ما هو إال حبر على ورق سيطمس بدم شهداء العودة االحتالل

العــودة، أبرزهــا  مســيراتعوامــل أخــرى أدت إلــى انطالقــة  إضــافًة إلــى
الـرئيس لمـا المفجـر    أنّ حيـث  وضاع اإلنسانية في قطـاع غـزة،  صعوبة األ
ــي  ــري فـ ــالم اليجـ ــار الظـ ــو الحصـ ــاع هـ ــه، قطـ ــرض لـ ــذي يتعـ ــاقم الـ والمتفـ

ــل ــكانه وأوصـ ــرّ  سـ ــل المـ ــا جعـ ــيم، مـ ــي الجحـ ــيش فـ ــى العـ ــو  إلـ ــاقم هـ يتفـ
ــطينية ــلطة الفلســـ ــن الســـ ــة مـــ ــراءات العقابيـــ ــدت و 3.اإلجـــ ــحيفة أكـــ صـــ

واشــنطن بوســـت األمريكيــة علـــى الـــدوافع المحليــة لمســـيرات العـــودة، 
وقالــت إن حركــة حمـــاس فــي قطــاع غـــزة تواجــه أســوأ أزماتهـــا منــذ عـــدة 

مــن ، وئهــازمــة ماليــة وفقــدانًا لحلفامــن أنهــا تعــاني أت، الفتــة إلــى ســنوا
ــد إنهــاء  عــدم وجــود طريقــة مناســبة لتخفيــف الحصــار، فهــي عالقــة وتري
المعاناة بأي طريقة، وأوضحت الصحيفة أنه بينما تعاني الحركة من هذا 

، عــن طريــق دولــة االحــتاللتحــاول توجيــه الغضــب صــوب فهــي المــأزق، 
ــ ات الجماهيريــــة األســــبوعية علــــى طــــول ســــياج غــــزة تشــــجيع االحتجاجــ

 4.الحدودي، لكن دون إثارة رد عسكري شامل

الضغوط المتزايدة جراء الحصار وإجـراءات   وفي سياق متصل وصلت
بــاألمور إلــى أوضــاع ال يمكــن تحملهــا وتنــذر  ؛غــزةقطــاع الســلطة بشــأن 

، فكانت القناعة لدى الشـارع الفلسـطيني أنـه إذا كـان ال بـد مـن باالنفجار

 
م، الجز�رة  2018ن�سان/ أبر�ل    7محمد المدهون: مسیرات العودة، نضال �حیي القض�ة و�ر�ك االحتالل،    -1

 https://www.aljazeera.net/encyclopediaنت، الرا�ط: 
القرن،    -2 وصفقة  العودة  مسیرات  البتیري:  أبر�ل    5علي  الرا�ط: 2018ن�سان/  نت.  الجز�رة  م، 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia 
الس�اسات    -3 أل�حاث  الفلسطیني  المر�ز  وعدمه،  السر�ع  االستثمار  بین  ما  الهودة  مسیرات  المصري:  هاني 

 م. 2018ن�سان/ ابر�ل  15رام هللا،  -مسارات -والدراسات اإلسترات�ج�ة
 . 31م، ص 2018نصور أبو �ر�م: تحد�ات الواقع وأفاق المستقبل، مدى الكرمل، العدد الثالث والثالثون م  -4

https://www.aljazeera.net/encyclopedia
https://www.aljazeera.net/encyclopedia
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ــاره الصـــمود والتحـــدي،  ــه االحـــتالل، باعتبـ ــار فلـــيكن فـــي وجـ وقـــوع االنفجـ
 1.ودفعها إلى االستسالم لمشاريع التسوية المشبوهة

لسـطينية وإقليميـة وجاءت مسيرات العودة في ظـل ظـروف محليـة ف
ودولية بالغـة الصـعوبة والتعقيـد، فمنـذ دخـول الـرئيس األمريكـي دونالـد 
ترامـــــب البيـــــت األبـــــيض، حـــــدثت مجموعـــــة مـــــن التطـــــورات والتحـــــوالت 
اإلستراتيجية، كان أبرزها الموقف األمريكـي مـن القـدس عقـب قـرار نقـل 
 الســفارة، فــي تحــدي صــارخ لقــرارات الشــرعية الدوليــة وانتهــاك واضــح

ــدولي.  ــانون الــ ــن وللقــ ــدد مــ ــع عــ ــودة مــ ــيرات العــ ــة مســ تزامنــــت انطالقــ
المتغّيرات المهمة محليًا وإقليميًا ودوليًا، والتي شّكلت مبررات ودوافع 

 2:هذه المتغيرات هيالنطالقتها وديمومتها وتصاعدها. و

الحصـــــار المفـــــروض علـــــى قطـــــاع غـــــزة، وتفـــــاقم انعكاســـــاته  -1
ــية  ــانية والمعيشـ ــر اإلنسـ ــرة غيـ ــتويات خطيـ ــولها إلـــى مسـ ووصـ

محتملــة، واســتمرار إغــالق معبــر رفــح لفتــرات طويلــة، وتشــديد 
ــا العقابيـــة بحـــق القطـــاع علـــى  الســـلطة الفلســـطينية إجراءاتهـ
خلفيــة اتهامهــا لحركــة حمــاس بــالوقوف وراء اســتهداف رئــيس 

 .13/3/2018الوزراء رامي الحمد هللا في 

مـب جهودهـا لتمريـر مشـروع مواصلة إدارة الرئيس األمريكي ترا -2
"صفقة القرن" وفرضها على الشـعب الفلسـطيني وعلـى الـدول 
ــام الفلســـطيني  ــة االنقسـ العربيـــة، فـــي محاولـــة الســـتغالل حالـ
ــطينية  ــية الفلســ ــفية القضــ ــي، لتصــ ــزق العربــ ــعف والتمــ والضــ
ــة اليمــــين اإلســــرائيلي  ــية وفــــق رؤيــ ــم ملفاتهــــا األساســ وحســ

 وبرنامجه.

رامـــب علـــى قـــرار االعتـــراف بالقـــدس إصـــرار الـــرئيس األمريكـــي ت -3
اإلدارة األمريكيــة قــدمًا فــي تنفيــذ  "إسرائيل"، ومضــيّ ـعاصــمة لــ

الســــعي لشــــطب حــــق وقــــرار نقــــل الســــفارة األمريكيــــة إليهــــا، 
وكالـــة األمـــم المتحـــدة العـــودة عبـــر وقـــف اإلســـهام فـــي تمويـــل 

إلغاثـــة وتشـــغيل الالجئـــين الفلســـطينيين فـــي الشـــرق األدنـــى 
 .ذاته غط على دول أخرى التخاذ الموقفوالض، (األونروا)

 
الشارع،     -1 ون�ض  الهدف  الكبرى،  العودة  مسیرات  یوسف:  مارس    29أحمد  سما 2018أذار/  و�الة  م، 

 . /https://samanews.ps/arالرا�ط:  اإلخ�ار�ة.
الز�تونة  -2 مر�ز  المستقبل،  وسینار�وهات  االداء  تقی�م  انطالقتها  على  عام  �عد  العودة  للدراسات   مسیرات 

 . 3-2م، ص 2019واالستشارات، تقدیر استرات�جي، أذار/ مارس 

https://samanews.ps/ar/
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مـن  مـع االحـتاللخطير في مسار االختـراق والتطبيـع  التصاعد  ال -4
دول الـــالعديـــد مـــن الـــدول العربيـــة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص  قبــل

دت موجــة التطبيــع العربــي الرســمي شــعورًا ال ــّ خليجيــة. وقــد ول
قويًا لدى الفلسـطينيين بالخـذالن وتجاهـل قضـيتهم، وبضـرورة 

 . هم عنهادفاعوم نهوضه

ليــوم األرض، ومــع    42الـــ تزامنــت مســيرات العــودة مــع الــذكرى   -5
،  1948  فــي العــام عامــًا علــى نكبــة الشــعب الفلســطيني    70مــرور  

 وشّكلت إحياء مميزًا للمناسبتين. 

، تعــددت أســباب ودوافــع انطــالق مســيرات العــودةويــرى الباحثــان أّن 
 ةشـعبيالل افعـاألأهـم  مـن حـدثاً وأّن هذه المسيرات جعلت من نفسـها  

 وتتنوع هذهقام به الشعب الفلسطيني خالل العقد األخير،    ةسياسيالو
أهــداف الجهــات التــي نــادت بهــا وعملــت علــى انطالقهــا. وفــق األســباب 

صـفقة وكان من هذه األسباب الوقوف في وجه المخططـات األمريكيـة  و
ــرن  ــل رأى اوالقـ ــي المقابـ ــة، فـ ــفارة األمريكيـ ــل السـ ــي نقـ ــر فـ ــبعض اآلخـ لـ

العــودة فرصــة للهــرب مــن الوضــع المتــردي فــي غــزة، وفرصــة  مســيرات
ــي أع ــطينية فـ ــلطة الفلسـ ــراءات السـ ــن إجـ ــروب مـ ــللهـ ــرار قـ ــدور قـ اب صـ

الــرئيس الفلســطيني بوقــف الرواتــب والمخصصــات، فــي محاولــة إلرغــام 
ــن  ــوطني مـ ــق الـ ــة التوافـ ــين حكومـ ــى تمكـ ــاس علـ ــة حمـ ــاع لدارة اإحركـ قطـ

 بصورة كاملة.
 

 ثالثًا: الحماية المكفولة للنساء في المواثيق الدولية

بها  اهتّم  لذا  المجتمعات،  مختلف  في  التمييز  من  المرأة  تعاني 
تعتبر القا كما  خاّصة.  اتفاقية  لها  وأفرد  اإلنسان  لحقوق  الدولي  نون 

حماية  اإلنساني  الدولي  القانون  لهم  يكفل  الذين  المدنيين  النساء من 
ا  خاّصة. الحال في وتعدت حماية  النصوص كما هو  اإلعالن   لنساء متن 

الخاّصة االتفاقية الدولية    العالمي لحقوق اإلنسان أو في العهدين إلى
اإلنساني ،  المرأةحقوق  ب الدولي  القانون  في  النصوص  تعدت   كما 
قرارات مجلس األمن الدولي كما هو الحال   إلى البروتوكوالت الملحقة،  و

القرار (  الخاص  مع  رقم  السالم  صنع  وعمليات  وجملة 1325بالمرأة   (  
 القرارات الالحقة. 
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أي و على  البشر  بين  التمييز  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  يحُظر 
ويوفر   اإلنسانية،  بالكرامة  بالتمتع  اإلنسان  حق  ويحمي  كان،  أساس 

الحقوق  من  واسع  لطيف  خاصة  فحماية  الحياة  ،  في  الحق  يحمي 
تنّص  حيث  البدنية  (  والسالمة  لحقوق  3المادة  العالمي  اإلعالن  من   (

على أنّه   على  اإلنسان األمان  وفي  والحرية  الحياة  في  الحق  فرد  "لكل   :
) من اإلعالن 20المادة (  حيث تنّص   . والحّق في التجمع السلميشخصه"

االجتماعات  في  االشتراك  حرية  في  حق  شخص  "لكل  أّن:  على 
 والجمعيات السلمية".

استهداف   اإلنساني  الدولي  القانون  يحظر  واألعيان فيما  المدنيين 
احترامها،  المحتلة  القوة  على  تفرض  أساسية  قواعد  ويضع  المدنية 
والتناسب،   والتمييز  الحربية  والضرورة  اإلنسانية  مبدأ  مقدمتها  وفي 
لتجنيب   تسعى  برمته،  اإلنساني  الدولي  القانون  كما  المبادئ،  وهذه 

وحمايتهم. المسلحة  والصراعات  الحروب  أهوال    ويحمي   المدنيين 
األشخاص الذين ال يشاركون أو الذين يكفون عن المشاركة في األعمال 

الحربعلى  د  وقيويضع    ،العدائية وأساليب  في  وسائل  لتحقيق هدفه   ،
انتهاكًا  يرتكب  منظم  بشكل  القيود  هذه  ينتهك  ومن  المدنيين،  حماية 

 1.جسيمًا، أو ما يعرف بجريمة

حماية بشأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية  يوّفر  الحرب   كما  وقت  المدنيين 
(1949لعام   المادة  تنّص  حيث  للمدنيين،  خاصة  حماية  اتفاقية 27،  من   (

على   الحرب،  وقت  في  المدنيين  األشخاص  حماية  بشأن  الرابعة  جنيف 
" ألشخاصهم أنّه  االحترام  حق  األحوال  جميع  في  المحميين  لألشخاص 

وتق وعاداتهم  الدينية  وعقائدهم  العائلية  وحقوقهم  اليدهم.  وشرفهم 
ويجب معاملتهم في جميع األوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل 

التهديد أو  العنف  أعمال  جميع  ضد  جنيف  ..".  خاص  اتفاقية  وتشدد 
مبادئ   من  كمبدأ  بإنسانية،  البشر  مع  التعامل  ضرورة  على  الرابعة 

اإلنساني الدولي  تنّص    القانون  (حيث  جنيف  27المادة  اتفاقية  من   (
االحترام ع  الرابعة حق  األحوال  جميع  في  المحميين  "لألشخاص  أنه  لى 

ألشخاصهم وحقوقهم العائلية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم 
إنسانية". معاملة  األوقات  جميع  على   االتفاقية  وتفرض  في  االنسانية 

 
الدولي   -1 �القانون  �عرف  ما  المسلحة  النزاعات  آثار  من  الحد  إلى  تهدف  التي  القواعد  من  مجموعة  تشكل 

اإلنساني. وتشكل اتفاق�ات جن�ف األر�ع والبروتو�ولین اإلضافیین أساس القانون الدولي، وتعتبر امتدادًا طب�ع�ًا 
 �اإلضافة للقانون الدولي العرفي. ،١٩٢٩ ، واتفاق�ة جن�ف لعام1907، واتفاق�ة الهاي1906التفاق�ات جن�ف 
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وحظر  الئقة،  معاملة  ومعاملتهم  الضحايا،  احترام  المتنازعة  األطراف 
اتخاذ   التناسب  مبدأ  يفرض  كما  والقسوة،  العنف  ألعمال  إخضاعهم 
واألعيان  المدنيين  بالسكان  الضرر  إلحاق  لتفادي  الالزمة  االحتياطات 

ي أن  منه  يتوقع  هجوم  بأي  القيام  عن  باالمتناع  وذلك  سبب  المدنية 
أو  المدنية  باألعيان  أضرارًا  أو  المدنيين  صفوف  في  بشرية  خسائر 

  .الممتلكات الثقافية، ويعتبر الهجوم العشوائي جريمة حرب

اإلنساني  جبريُ و الدولي  الحماية   القانون  احترام  على  االحتالل  قوات 
الخاّصة للنساء، لكونهّن من المدنيين الذين يتمتعون بضمانات تتعلق 
بالمعاملة اإلنسانية مثل احترام حياتهم وسالمتهم البدنية وكرامتهم 
الجماعية   والعقوبات  البدنية  والمعاقبة  واإلكراه  التعذيب  وحظر 

 1.جراءات حمايتهنّ وأعمال االنتقام. ويتوجب االمتثال إل

أّن   الباحثان  الدولي  ويرى  القانون  من  خاص  باهتمام  تتمتع  المرأة 
من  خاّصة  وبحصانة  المرأة،  حقوق  اتفاقية  سيما  ال  اإلنسان  لحقوق 
لحماية  الرابعة  جنيف  اتفاقية  سيما  ال  اإلنساني  الدولي  القانون 

اال قوات  ولكن  المدنيين،  من  باعتبارها  الحرب؛  وقت  حتالل المدنيين 
الدولية   بالمواثيق  ضربت  العودة  مسيرات  خالل  للنساء  باستهدافها 

 عرض الحائط ولم تكترث بها دون محاسبة أو عقاب.

 

 

 رابعًا: سلوك قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل مسيرات العودة 

وقفــــــت االحــــــتالل اإلســــــرائيلي بكــــــل أجهزتــــــه األمنيــــــة والسياســــــية 
ــة  ــورات الميدانيــــ ــب التطــــ ــتعداد، يراقــــ ــة االســــ ــى أهبــــ ــكرية علــــ والعســــ
والسياســية، ويتــابع األحــداث عــن كثــب خوفــًا مــن انفجــار ســكاني وشــيك 

م. وهـذا مـا حـذر منـه رئـيس 1948نحو األراضي الفلسطينية المحتلة عـام  
ائيلي جــادي آيزنكــوت أن احتمــال انفجــار مــا أركــان جــيش االحــتالل اإلســر 

أســماه الحلبــة الفلســطينية مرتفــع جــدًا، مــع اقتــراب مســيرات العــودة 
 م. 1948الكبرى، تجاه األراضي المحتلة عام 

 
1-  ) المادة  (12انظر  والمادة  األولى  جن�ف  اتفاق�ة  من  أنه 14)  على  وتنصان  الثالثة،  جن�ف  اتفاق�ة  من   (

 "تعامل النساء �كل االعت�ار الخاص الواجب إزاء جنسهن".
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ونقلـــت صـــحيفة يـــديعوت أحرنـــوت العبريـــة، عـــن رئـــيس هيئـــة األركـــان 
 اإلســـرائيلي الجنـــرال آيزنكـــوت قولـــه إنـــه علـــى ضـــوء التـــوتر الحاصـــل فـــي

الجنــوب (علــى حــدود غــزة، "إن علــى الجــيش اإلســرائيلي أن يكــون متيقظــا 
ومستعدًا ألي سيناريو، أمامنا الكثير من التحـديات، وفـي حـال حـدوث أي 

 1.تطور على الجيش الرد بقوة وحزم"

نظرت إسرائيل إلى هذه المسيرات على أنها تهديـد وجـودي لهـا، ولـذا 
ــاهرا ــدموي) للتظــ ــن (الــ ــّض الخشــ ــان الفــ ــرز كــ ــمة األبــ ــعبية الســ ت الشــ

للتعامــل اإلســرائيلي مــع المتظــاهرين فــي منــاطق قطــاع غــزة المحاصــر 
ــة" ــيرات العـــودة  2.كافـ ــي مسـ ــاركة فـ ــروج للمشـ ــوات الخـ ــت دعـ ــد أرعبـ لقـ

قيادات جـيش االحـتالل خشـية مـن تحقـق الوحـدة الفلسـطينية والتحـرك 
يما للمطالبــة بحــق العــودة الــذي نصــت عليــه القــرارات األمميــة، وال ســ

الـذي بموجبـه قبلـت إسـرائيل عضـوًا فـي األمـم المتحـدة. حالـة   194القرار  
الرعــــــب التــــــي ســــــيطرت علــــــى القيــــــادات اإلســــــرائيلية، بســــــبب وحــــــدة 
ــدفاع  ــوزير الـــ ــت بـــ ــد، دفعـــ ــدف واحـــ ــى هـــ ــرارهم علـــ ــطينيين وإصـــ الفلســـ
اإلسرائيلي أفيغـدور ليبرمـان إلـى وضـع قناصـين علـى الحـدود المشـتركة 

 3.ن عن المنطقة الحدودية منطقة عسكرية مغلقةمع غزة، وإلى اإلعال

سياســًا أثــرت المســيرات عميقــًا فــي وعــي اإلســرائيليين وســلوكهم، و
وأثـــارت المخـــاوف لـــدى مســـتوطني غـــالف غـــزة بشـــكل خـــاص، وكشـــفت 
هشاشــة الجبهــة الداخليــة اإلســرائيلية، كمــا ألحقــت أضــرارًا اقتصــادية 
مؤثرة في المناطق المحيطة بالقطاع، وشكلت استنزافًا أمنيًا لالحـتالل 

عززت المسيرات والمواجهات مع حيث    ،لة األمدفي مواجهة مرهقة طوي
االحتالل االنقسامات في السـاحة اإلسـرائيلية، وتسـببت باسـتقالة وزيـر 

ــالـــدفاع اإلســـرائيلي أفي دور ليبرمـــان علـــى خلفيـــة نتـــائج المواجهـــة مـــع غـ
 مفــي تبريــر سياســاته مدوليــًا، وأضــعفت حججهــ هموأحــرجت قطــاع غــزة.

 
م. 2018أذار/ مارس    27الم،  آیزنكوت: الوضع على حدود غزة قابل لالنفجار، المر�ز الفلسطیني لإلع  -  1

الرا�ط: 
https://www.palinfo.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3

%D8%A9 . 
أذار/   25،  21ي، عر�ي  أحمد صقر: مسیرات العودة �غزة أنجزت في جوانب وأخفقت �أخرى، تقر�ر صحف   -  2

 . /https://arabi21.comم. الرا�ط: 2018مارس 
إسرائیل،    3 تناول  الكبرى  العودة  مسیرات  جمعة:  مارس    30أحمد  الرا�ط: 2018أذار/  السا�ع.  الیوم  م، 

https://www.youm7.com/ . 

https://www.palinfo.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://www.palinfo.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://arabi21.com/
https://www.youm7.com/
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ولم تعد ذريعة الدفاع عن النفس بحق الشعب الفلسطيني،    موجرائمه
نجحــت كمــا  ،مقنعــة وقابلــة للتصــديق لــدى العديــد مــن األوســاط الدوليــة

المســــيرات فــــي تشــــكيل ضــــغط قــــوي علــــى االحــــتالل، ودفعتــــه لطلــــب 
التهدئــة وتوســيط أطــراف إقليميــة لتحقيــق ذلــك، األمــر الــذي أفضــى إلــى 

ــ ــيط بـ ــر كوسـ ــوده مصـ ــة، تقـ ــر للتهدئـ ــر مباشـ ــي غيـ ــار تفاوضـ ــتح مسـ ين فـ
 1.حركات المقاومة واالحتالل

ومــن منظــور القــانون الــدولي فــإن مســيرات العــودة هــي فعــل قــانوني 
مشــروع طالمــا التــزم المشــاركين بســلمية المســيرات وعــدم تشــكيلها 
خطــر داهــم علــى حيــاة أفــراد القــوات المحتلــة وأمــنهم، وبالتــالي فــإن كــل 
اســــتخدام للقــــوة المفرطــــة والمميتــــة يمثــــل انتهاكــــًا خطيــــرًا لحقــــوق 

لــــة محاســــبة مرتكبيــــه ومــــن أمــــروا بارتكابــــه اإلنســــان يفــــرض علــــى الدو
 وانصاف الضحايا. 

ــرائيلي  ــّن الحقــــــائق الميدانيــــــة تؤكــــــد أن قــــــوات االحــــــتالل اإلســــ ولكــــ
استخدمت القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين العزل، حيـث دفعـت 
ــتهداف  ــة الســــ ــن القناصــــ ــدد مــــ ــرت عــــ ــرة ونشــــ ــكرية كبيــــ ــوات عســــ بقــــ

فـي أبـراج المراقبـة علـى طـول المتظاهرين، تحصـنوا خلـف تـالل رمليـة أو  
السياج الفاصل شـرقي قطـاع غـزة، وفتحـت النـار تجـاه المتظـاهرين مـن 

 أسلحتها المختلفة دون أن يشّكلوا أي خطر أو تهديد. 
واستهدفت المشاركين في المسيرات السلمية والصحافيين وأفـراد 

يقتربــوا مــن الطــواقم الطبيــة وآليــاتهم ومعــداتهم، ســواء اقتربــوا أو لــم 
السياج الحدودي. وأطلقت الرصاص الحي تجـاههم والرصـاص المعـدني 
المغلــف بالمطــاط، واســتخدمت الجيبــات والــدبابات ومركبــات عســكرية 
خاصــة لضــخ الميــاه العادمــة، وأطلقــت أنــواع مختلفــة مــن قنابــل الغــاز، 
التــي تســبب بعضــها فــي حــاالت اختنــاق وتشــج غريبــة لــدى المشــاركين، 

ت بعضـها كسـالح، حيـث كانـت تطلـق القنابـل تجـاه أجسـاد كما استخدم
المشاركين بشكل مباشر موقعة في صفوفهم القتلـى واإلصـابات، كمـا 
استخدمت الطـائرات المسـيرات إلطـالق رشـقات مـن قنابـل الغـاز تجـاه 

 2.المشاركين

 
 . 5مسیرات العودة �عد عام على انطالقتها تقی�م االداء وسینار�وهات المستقبل، مرجع سبق ذ�ره، ص  -1
 مر�ز المیزان لحقوق اإلنسان، مدنیون في مرمى القناّصة، مرجع سابق.  -2
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أّن   الباحثان  االحتاللويرى  قوات  لقواعد   يؤكد  سلوك  انتهاكها 
القانون الدولي اإلنساني للمدنيين وخاصة اتفاقيات   الحماية التي وّفرها

وفرها  التي  الخاّصة  الحماية  تحترم  لم  كما  للمدنيين.  الرابعة  جنيف 
يتمتعون   الذين  المدنيين  من  لكونهن  للنساء  اإلنساني  القانون 
وسالمتهم  حياتهم  احترام  مثل  اإلنسانية  بالمعاملة  تتعلق  بضمانات 

التع وحظر  وكرامتهم  البدنية البدنية  والمعاقبة  واإلكراه  ذيب 
تكترث   لم  القوات  تلك  أن  كما  االنتقام.  وأعمال  الجماعية  والعقوبات 
 بإجراءات حمايتهّن وتعاملت معهّن كأهداف مشروعة لرصاص قواتها.

 ًا: دور المرأة الفلسطينية في مسيرات العودة خامس

حياتهـــا وأبرزهـــا تواجـــه المـــرأة الفلســـطينية تحـــديات كثيـــرة تســـتنزف 
قوات االحتالل اإلسرائيلي وسلوكها الذي جعل من المرأة الفلسـطينية 
ــعبها  ــوق شـ ــترداد حقـ ــة، السـ ــاح المختلفـ ــادين الكفـ ــوض ميـ ــلة تخـ مناضـ
ــاعي الـــذي  ــالها االجتمـ ــى نضـ ــودة، عـــالوًة علـ ــم العـ المنكـــوب وتحقيـــق حلـ
تخوضــه للحصــول علــى حقوقهــا اإلنســانية ومــن أجــل تحقيــق مســتقبل 

 أفضل.

تعـّج الـذاكرة الفلســطينية بأسـماء نســاء تـركن بصــمات واضـحة فــي و
الــــوعي الشــــعبي الفلســــطيني، بــــدءًا مــــن األمهــــات المهجــــرات اللــــواتي 
شهدن النكبة الفلسطينية وعشن آثارها فشّكلن أعمدة الحياة والبقـاء 
الفلســطيني فــي خيــام الالجئــين؛ فقــد اضــطرتهّن ظــروف المعانــاة إلــى 

النشـــاط االجتمـــاعي واالقتصـــادي لســـد رمـــق العمـــل فـــي مختلـــف أوجـــه 
 أبنائهّن لعيش حياة كريمة وحّرة. 

وشّكلت المرأة الفلسـطينية فـي زمـن الثـورة الفلسـطينية المعاصـرة 
مثًال أعلى ونموذجًا يحتذى، فقد كانت خنساء عصرها التي دفعت بزوجها 
ــال  ــا إلـــى أداء واجـــبهم الـــوطني، فزاوجـــت بـــذلك بـــين عـــبء النضـ وأبنائهـ

ء الصبر والجلَد. واندفعت المرأة الفلسطينية العظيمـة بعزيمتهـا وعب
إلــى مزاحمـــة الرجـــال ومشــاركتهم فـــي ميـــادين الثــورة والكفـــاح، فارتقـــت 
شهيدة، وسقطت جريحة، وذاقت مرارة االعتقال وظـالم الزنـازين وظلـم 
الســـجان، وســـجل التـــاريخ أســـماء فلســـطينيات كـــان لهـــن أثـــرًا عظيمـــًا 

 عاليًا. ورفعن اسم فلسطين

الشـجاعة المـرأة الفلسـطينية  صـورة  وخالل مسيرات العودة ظهرت  
ــة، حيـــث  ــة الصـــفوف المقدامـ ــي مقدمـ ــدها فـ ــودتجـ ــو  تقـ ــاهرين نحـ المتظـ
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فمنــذ انطــالق  .خلــفعــدم التراجــع للتجبــر رجــولتهم علــى الســلك الزائــل و
ــرأة  تتصـــدر م2018 مـــارسأذار/ مســـيرات العـــودة فـــي الثالثـــين مـــن  المـ

، ظــاهرات المندلعــة علــى الحــدود الشــرقية لقطــاع غــزةالفلســطينية الت
حرصـت فقـد  ،الـدائممـن خـالل حضـورها   خـالل فعالياتهـاجليـاً   هـاوبدا دور

لتـروي حكايـة   ،بقوة  فعاليات المسيرات كاّفةفي  على المشاركة الفاعلة  
لتؤكــد علــى أن العــودة الحريــة وتثبــت أنهــا شــريكة فــي الثــورة بــدمائها، و

وتــأتي مشــاركة النســاء فــي المســيرات  .للشــعب الفلســطينيحلــم وحــق 
السلمية رفضًا لمـا يتعـرض لـه قطـاع غـزة، فـي ظـل اسـتمرار معانـاتهن 
التي ال توصف، معاناة في كل تفاصيل من تفاصيل حياتهم، حيـث شـكل 
الطابع السلمي للمسيرات عـامًال مشـجعًا للنسـاء، دون أن يخطـر بخلـد 

 لى هدف لرصاص قوات االحتالل.المشاركات أنهّن سيتحولن إ

 :تقول عضو الهيئة القيادية لمسيرات العودة اكتمال حمدوعن ذلك   
مســيرات مــن خــالل الفــي  أن المــرأة الفلســطينية أبــدت حضــورًا مهيبــاً "

الحضور الذي سجلته في مختلف المنـاطق الحدوديـة لقطـاع غـزة، لتـروي 
 هاإصـرار، ويـأتي هـاحكاية مئات اآلالف من الالجئـين فـي فلسـطين وخارج 

جنبــًا إلــى جنــب مــع جميــع أفــراد عائلتهــا، علــى ة ســبوعياألعلــى المشــاركة 
ــرغم مــن الخطــر الــذي يحــيط بالمشــاركين منــذ بدايــة  الجريحــاتعــدد و ال

مســـــيرات العـــــودة، إلـــــى جانـــــب ســـــقوط عـــــدد مـــــن الشـــــهيدات أمثـــــال 
المســعفة رزان النجــار التــي كانــت تمــارس مهنــة شــريفة وهــي معالجــة 

 1.، لهو دليل على ذلك"ى أثناء مسيرات العودةالجرح 

الصحفية مريم أبو دقة الوصول إلى   توفي مقدمة المتظاهرين، حاول
أقــرب نقطــة مــن الســياج الفاصــل، لتكــون شــاهدة علــى جــرائم االحــتالل 

ــعبها. ــاء شـ ــق أبنـ ــود  بحـ ــا جنـ ــي يلقيهـ ــاز التـ ــل الغـ ــن قنابـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ
االحتالل بكثافة تجاه المتظـاهرين السـلميين شـرق محافظـة خـانيونس 

ة باالختنـاق ومـن ثـم جنوبي قطاع غـزة، كانـت تصـاب أبـو دقـة أكثـر مـن مـر
ــرى ــرة أخـ ــدان مـ ــود للميـ ــا ، تعـ ــريم تغطيتهـ ــل تواصـــل مـ ــل أو ملـ ودون كلـ

 
العودة،    -1 مسیرات  في  واحدة  �صمة  تترك  الفلسطین�ة  الرا22/1/2019المرأة  �ط:  م. 

http://www.radionisaa.ps/ . 
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ألحــــداث مســــيرات العــــودة منــــذ اليــــوم األول لبدايــــة المســــيرات شــــرق 
 1.خانيونس، لتوصل معاناة شعبها إلى المحافل الدولية والعالمية

وحـول ظــروف استشــهاد المواطنــة أمـل مصــطفى الترامســي البالغــة 
مـــن  14:30عامـــًا، قالـــت أحـــد شـــهود العيـــان: "عنـــد حـــوالي  44ر مـــن العمـــ

م، ذهبـت 2019كـانون الثـاني/ ينـاير    11مساء يوم الجمعـة الموافـق بتـاريخ  
إلـــى مخـــيم العـــودة الكـــائن فـــي أنـــا وصـــديقتي أمـــل مصـــطفى الترامســـي 

منطقة ملكه شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، للمشاركة في فعاليات 
د وصولنا إلى المكان شاهدت المئات مـن الشـبان مسيرات العودة، وعن

واألطفال والشيوخ والنساء المتواجدين في المكان منهم من يقف على 
متــــر غــــرب الســــياج  20امتـــداد شــــارع جكــــر ومـــنهم مــــن يقــــف علــــى بعـــد 

الفاصل، وفي هـذه األثنـاء تقـدمت أنـا وصـديقتي أمـل باتجـاه شـارع جكـر، 
الغـرب مـن السـياج الفاصـل، وكـان متـر إلـى   200وتوقفت على بعد حوالي  

معنـــا محلــــول ملحــــي لكــــي نقدمـــه للشــــباب واألطفــــال والنســــاء الــــذين 
يتعرضــــون لحــــاالت اختنــــاق جــــراء استنشــــاق الغــــاز المســــيل للــــدموع، 
شــاهدت عــددًا مــن جنــود االحــتالل يقفــون خلــف ســواتر رمليــة، وشــاهدت 

ربع جيبـات العشرات من جنود االحتالل يعتلون السواتر الرملية، ورأيت أ
ــة  ــاء بــدأت اســمع صــوت إطــالق األعيــرة الناري عســكرية، وفــي هــذه األثن
وشاهدت الجنود يطلقون قنابل الغاز تجاه المتظاهرين بشـكل مباشـر، 
ورأيــت عــددًا مــن التظــاهرين يتعرضــون إلصــابات مختلفــة، وبعــد ســقوط 
قنابـــل الغـــاز بـــين المتظـــاهرين بـــدأت أنـــا وصـــديقتي أمـــل نقـــدم محلـــول 

لمتظاهرين المصابين باستنشـاق الغـاز المسـيل للـدموع، وعنـد الملح ل
مــن مســاء اليــوم نفســه، كنــت أقــف أنــا وأمــل علــى  15:50حــوالي الســاعة 

ــى الغــرب مــن الســياج الفاصــل فــي محــيط تجمــع  200مســافة  تقريبــا إل
ســيارات اإلســعاف، وفــي هــذه األثنــاء ســمعت صــوت عيــار نــاري، ورأيــت 

أيــت الــدماء تســيل مــن رأســها بغــزارة أمــل تســقط علــى األرض بقــوة، ور 
فحضر مسعفين الهالل األحمر وبعض الشبان ووضعوها داخـل سـيارة 
اإلسعاف وانطلقوا بها إلى المستشفى، وبقيت أنا مستمرة فـي مكـاني 
وأشـــعر بـــالخوف الشـــديد مـــن هـــول منظـــر إصـــابة صـــديقتي أمـــل، وبعـــد 

 
الكبرى،    -1 العودة  مسیرات  ثوار  طل�عة  في  الفلسطین�ة  لإلعالم. 2019/  3/  10المرأة  الفلسطیني  المر�ز  م، 

الرا�ط:  
https://www.palinfo.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%

D8%A9 . 

https://www.palinfo.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://www.palinfo.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9
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ماع خبــر حـوالي سـاعة مـن إصــابة أمـل، انتشـر خبـر استشــهادها وعنـد سـ
استشــهادها توجهــت مباشــرة إلــى مستشــفى الشــفاء وهنالــك تأكــدت 
ــد  ــل قــــ ــأن أمــــ ــتقبال بــــ ــم االســــ ــي قســــ ــدين فــــ ــاء والمتواجــــ ــن األطبــــ مــــ

   1.استشهدت"

بدور كبيـر خـالل فعاليـات   قامت  المرأة الفلسطينيةويرى الباحثان أّن  
مســيرات العــودة، وشــاركت الرجــال فــي النضــال بالــدم، وضــحت بروحهــا 
ــة  ــت القياديــ ــه، فكانــ ــل ألبنائــ ــتقبل أفضــ ــل مســ ــن أجــ ــوطن ومــ ــداًء للــ فــ
والصحفية والمسعفة وملهمـة الثـورة، ومثلـت فئـات وطبقـات الشـعب 

 الفلسطيني كاّفة.

 
لفلسطينية في  سادسًا: انتهاكات قوات االحتالل بحق المرأة ا 

 مسيرات العودة في أرقام

تعاملها   خالل  المميتة  القوة  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  استخدمت 
العودة   مسيرات  فعاليات  في  المشاركين  الفلسطينيين  المدنيين  مع 
ومنظمة  جسيمة  انتهاكات  واقترفت  غزة،  بقطاع  الحدودية  السلمية 

الحرب،   جرائم  مستوى  إلى    القتل ب   متعمدة  أعمالومارست  ترتقي 
األذى قاطع    مدنيينبال  وإلحاق  دليل  في  خاصة،  والنساء  ال  عامًة  بأنها 

فّض  إلى  األذى    تهدف  إيقاع  إلى  هدفت  ما  بقدر  السلمية  التجمعات 
 البليغ في صفوف المدنيين.

في   المشاركين  بحق  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  انتهاكات  وتنوعت 
ما السلمية،  الحدودية  العودة  الرأي    مسيرات  حرية  انتهاكات  بين 

الحياة   في  الحق  انتهاكات  إلى  السلمي  التجمع  وحرية  والتعبير 
والسالمة الجسدية، والحق في العمل اإلنساني واإلغاثي والطبي وحرية 

 العمل الصحفي. 

البدنية    ويتصدر والسالمة  الحياة  في  المشهد خالل مسيرات الحق 
ة لحقوق اإلنسان والسيما حق مقدس وتحميه المعايير الدوليك  العودة 

بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن 

 
مر�ز المیزان لحقوق اإلنسان، انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائیلي �حق المشار�ین في مسیرات العودة وفك   -1

من   الفترة  في  غزة  قطاع  في  الرا�ط:   م.2020م،  3/2020/ 28  -م2018/  3/  30الحصار 
http://www.mezan.org/post/30165 /  . 

http://www.mezan.org/post/30165/
http://www.mezan.org/post/30165/
http://www.mezan.org/post/30165/
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أوقات  في  المدنيين  أرواح  حماية  تشكل  كما  والسياسية.  المدنية 
الحروب والنزاعات المسلحة أحد أهم أهداف القانون الدولي اإلنساني. 

 . مدنيينال ّن منوعليه فإن النساء يتمتعن بالحماية كونه

)  217وتفيد الحقائق التي وثّقتها مركز حقوق اإلنسان إلى استشهاد (
فلسطينيًا مشاركًا ومشاركة في مسيرات العودة منذ انطالقها بتاريخ  

وحتى  30/3/2018 بينهم  30/3/2020،  و( 48و(  سيدتينم، من  من 4) طفًال   (
و( الطبية  و(2الطواقم  الصحفية  الطواقم  من  ذوي  9)  األشخاص  من   (

خاللاإلعاق أصيب  كما  ومشاركة  ) 19237(   المسيرات  ة.  من مشاركًا   ،
) من 173) من الطواقم الطبية و( 225) طفًال و(4974و(  .) سيدة867بينهم (

 الطواقم الصحفية.

وحتى    30/3/2018أصيب خالل مسيرات العودة منذ انطالقها بتاريخ  و
30/3/2020) غزة  867م  قطاع  محافظات  على  توزعّن  سيدة،  فكانت ) 

بعدد   األولى  المرتبة  في  غزة  الثانية   223محافظة  المرتبة  وفي  سيدة 
بعدد   غزة  بعدد   215محافظة شمال  الوسطى  المحافظة  وثالثًة  سيدة 

بعدد    164 رفح  محافظة  ورابعًة  األخيرة   144سيدة  المرتبة  وفي  سيدة 
 .1سيدة 121محافظة خان يونس بعدد 

 

 

 

 

 2الجريحات على محافظات قطاع غزةشكل يوضح توزيع النساء 

 
 معلومات حصل علیها ال�احثان من مر�ز المیزان لحقوق اإلنسان. 1
 867م،  2020مارس    30بلغ العدد اإلجمالي للجر�حات خالل فعال�ات مسیرات العودة منذ انطالقها وحتى    -2

 جر�حة، وفقًا لمعلومات حصل علیها ال�احثان من مر�ز المیزان لحقوق اإلنسان.
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خالل مسيرات العودة  ناضلت  المرأة الفلسطينية  ويرى الباحثان أّن  
الشهيدات   منهّن  فسقط  مباشر  بشكل  جسيمة  النتهاكات  وتعرضت 
فقدان  خالل  من  مباشرة  غير  النتهاكات  تعرضّن  كما  والجريحات، 

االبن، أو  األخ  أو  األب  أو  الزوج  أكان  سواء  حقوق   الُمعيل  انتهكت  كما 
 المرأة كمشاركة أو كمسعفة أو كصحفية.

 

  

شمال غزة
25%

غزة
26%

الوسطى
19%

خان یونس
14%

رفح
16%
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 الدراسة والنتائج والتوصيات خالصة

الدراسة   وإلحاق خلصت  المدنيين  قتل  تعمدت  االحتالل  قوات  أن  إلى 
األذى بهم خالل تعاملها مع المشاركين في مسيرات العودة السلمية 

القوة المفرطة   هااستخدامسلوك قوات االحتالل  ، وأكّد ذلك  الحدودية
السلمية  المسيرات  في  المشاركين  حياة  تهديد  وتعمد  والمميتة، 

وتوضح الدراسة خالصتها من خالل   وإيقاع ضرر بالغ بصحتهم البدنية.
 النتائج والتوصيات على النحو اآلتي:

 نتائج الدراسة: 

الحدودية  اتمسير   انطلقت -1 المناطق  في  غزة،   العودة   لقطاع 
بمشاركة  م30/3/2018بتاريخ   فلسطينية،  ذلك  عائالت  ومع   ،

الحي   الرصاص  وباستخدام  للقوة  مفرط  باستخدام  ُجوبهت 
السياج  امتداد  على  ينتشرون  قناصة  واستخدام  والمتفجر 
أوقع  ما  مواقع عسكرية  داخل  أو  ترابية  سواتر  خلف  ويتحصنون 

القتلى من   آالف  للعشرات  الدائمة  باإلعاقات  وتسبب  والجرحى 
 الجرحى. 

 

وفقًا   -2 وذلك  العودة  مسيرات  انطالق  ودوافع  أسباب  تعددت 
ألهداف الجهات التي نادت بها وعملت على انطالقها. وكان منها: 
الوقوف في وجه المخططات األمريكية وصفقة القرن وقرار نقل  

مع في مسار التطبيع  خطير  وقف التصاعد الالسفارة األمريكية،  
العديد من الدول العربية، وعلى وجه الخصوص    من قبل  االحتالل

فرصة للهرب من الوضع المتردي في غزة، فرصة  ،  خليجيةالدول  ال
ووقف   وحسم  الفلسطينية  السلطة  إجراءات  من  للهروب 
فيه،   والمستحقين  القطاع  لموظفي  والمخصصات  الرواتب 

أزم من  حماس  لحركة  هروب  الغضب محاولة  وتوجيه  داخلية  ات 
الجماهيرية  االحتجاجات  تشجيع  طريق  عن  االحتالل  دولة  صوب 
رد   إثارة  دون  لكن  الحدودي،  غزة  سياج  طول  على  األسبوعية 

 عسكري شامل. 
 

مسيرات  -3 فعاليات  خالل  كبير  بدور  الفلسطينية  المرأة  قامت 
العودة، وشاركت الرجال في النضال بالدم، وضحت بروحها فداًء  

القيادية  للو فكانت  ألبنائه،  أفضل  مستقبل  أجل  ومن  طن 
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وطبقات   فئات  ومثلت  الثورة،  وملهمة  والمسعفة  والصحفية 
 الشعب الفلسطيني كاّفة. 

 

اإلنسان  -4 لحقوق  الدولي  القانون  باهتمام خاص من  المرأة  تتمتع 
القانون   من  خاّصة  وبحصانة  المرأة،  حقوق  اتفاقية  سيما  ال 

اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين    الدولي اإلنساني ال سيما
بضمانات   يتمتعون  الذين  المدنيين  من  باعتبارها  الحرب؛  وقت 
وسالمتهم  حياتهم  احترام  مثل  اإلنسانية  بالمعاملة  تتعلق 
البدنية  والمعاقبة  واإلكراه  التعذيب  وحظر  وكرامتهم  البدنية 

االحتال قوات  ولكن  االنتقام.  وأعمال  الجماعية  ل والعقوبات 
بالمواثيق  ضربت  العودة  مسيرات  خالل  للنساء  باستهدافها 
دون  حمايتهّن،  بإجراءات  تكترث  ولم  الحائط  عرض  الدولية 

 محاسبة أو عقاب.
 

التي   -5 الحماية  لقواعد  انتهاكها  إلى  االحتالل  قوات  سلوك  يشير 
وّفرها القانون الدولي اإلنساني للمدنيين وخاصة اتفاقيات جنيف 

للمدنيين  وفرها  الرابعة  التي  الخاّصة  الحماية  احترامها  وعدم   .
القانون اإلنساني للنساء لكونهّن من المدنيين، وتعاملت معهّن  

 كأهداف مشروعة لرصاص قواتها.
 

وتعرضت   -6 العودة  مسيرات  خالل  الفلسطينية  المرأة  ناضلت 
الشهيدات   منهّن  فسقط  مباشر  بشكل  جسيمة  النتهاكات 

كات غير مباشرة من خالل فقدان والجريحات، كما تعرضّن النتها
انتهكت   كما  االبن،  أو  األخ  أو  األب  أو  الزوج  أكان  سواء  الُمعيل 

 حقوق المرأة كمشاركة أو كمسعفة أو كصحفية. 
 

المشاركين في  -7 االحتالل اإلسرائيلي بحق  انتهاكات قوات  تنوعت 
مسيرات العودة الحدودية السلمية، ما بين انتهاكات حرية الرأي  
الحياة   في  الحق  انتهاكات  إلى  السلمي  التجمع  وحرية  والتعبير 
والسالمة الجسدية، والحق في العمل اإلنساني واإلغاثي والطبي  

 وحرية العمل الصحفي. 
 

،  30/3/2018استشهد خالل مسيرات العودة منذ انطالقها بتاريخ   -8
(30/3/2020وحتى   بينهم 217م،  من  وفلسطينية،  فلسطينيًا   (

وأسيدتين  .) بينهم    )19237صيب  من  وفلسطينية،  فلسطينيًا 
محافظة 867( فكانت  غزة  قطاع  محافظات  على  توزعن  سيدة،   (
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بعدد   األولى  المرتبة  في  الثانية   223غزة  المرتبة  وفي  سيدة 
الوسطى    215محافظة شمال غزة بعدد   المحافظة  سيدة وثالثًة 

بعدد    164بعدد   رفح  محافظة  ورابعًة  وفي    144سيدة  سيدة 
 سيدة. 121لمرتبة األخيرة محافظة خان يونس بعدد ا

 توصيات الدراسة:

الدول  -1 مع  الفلسطينية  الديبلوماسية  العالقات  توطيد  ضرورة 
تأييدهم   كسب  لضمان  العالم،  دول  ومع  واإلسالمية  العربية 
ومواجهة   الفلسطيني،  وللحق  الفلسطينية  للرواية  أكبر  بشكل 

 واالنحياز األمريكي الواضح لها.دعاية دولة االحتالل 
 

ومنحها  -2 ومجتمعيًا،  سياسيًا  الفلسطينية  المرأة  تمكين  ضرورة 
والبناء   العمل  في  والشريكة  المناضلة  بوصفها  كاملة،  حقوقها 

 الوطني الفلسطيني. 
 
 

غير القانوني الجائر ورفع الحصار  ضرورة العمل الدولي الجدي على   -3
  حركةوغير األخالقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان  

 .، وعلى وجه السرعةاألفراد والبضائع
على   -4 األراضي  العمل  في  الفلسطينيين  للمدنيين  الحماية  توفير 

غزة،   قطاع  ذلك  في  بما  المحتلة،  النساء  الفلسطينية  سيما  ال 
انتهاكات  منهم،   تواصل  ظل  االحتالفي  المستمرة  قوات  ل 

 .والمتصاعدة
 

تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة الدولية لضمان حقوق ضرورة   -5
ومعاقبة  التعويض،  العدالة  في  االحتالل  قوات  انتهاكات  ضحايا 

 .االنتهاكات المرتكبة خالل مسيرات العودة مرتكبي
 

من   -6 الفلسطينيين  وتمكين  االحتالل  إنهاء  على  العمل  ضرورة 
بما بحقوقهم  تقرير   التمتع  في  كشعب  األساسي  حقهم  يشمل 

  .المصير
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