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تعقيب للشبكة

رندة فرحكتبته 

٢۰۱٤أيلول/سبتمبر 

... فلكم بجميع البل د معتبر ... فاتعظوا بغيركم وأسلموا لنا أمركم ... فنح ن ما نرحم م ن بكى، ول نرقّ ل ن اشتكى، وقد سمعتم أننا قد فتحنا

البل د ... وقتلنا معظم العبا د ، فعليكم بالهرب، وعلينا بالطلب، فأي أرض تأويكم، وأي طريق تنجيكم، وأي بل د تميكم؟ فما لكم م ن سيوفنا

خل ص ...  فخيولنا سوابق، وسهامنا خوارق، وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالبال... والعساكر لقتالنا ل تنفع، ومطركم علينا ل يُسمع ... فأبشروا باللذلة

والهوا ن ... فم ن طلب حربنا ندم، وم ن قصد أماننا سلم. فإ ن أنتم لشرطنا وأمرنا أطعتم ... وإ ن خالفتم هلكتم ... وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة ...

فكثيركم عندنا قليل، وعزيزكم عندنا ذليل، وبغير الهنة للوككم عندنا سبيل. فل تطيلوا الطاب، وأسرعوا بر د الواب، قبل أ ن تضرم الرب نارها،

وترمي نحوكم شرارها، فل تدو ن منا جاهاً ول عزًا، ول كافيًا ول حرزًا، وتدهو ن منا بأعظم  داهية، وتصبح بل دكم منكم خالية، فقد أنصفنا إذ راسلناكم،

وأيقظناكم إذ حلذرناكم، فما بقي لنا مقصد سواكم ... بحد سيوف تُنتضى وبواتر ... يصير أعز القوم منا أذلة .. ويُلحق أطفالً لهم بالكابر

رسالة إلى السلطا ن قطز حاكم مصر م ن هولكو، حفيد جنكيز خا ن.رفض قطز الستسلم، وتصالح مع القائد الملوكي بيبرس. ومعًا أوقفا الزحف الغولي

.1260في معركة عي جالوت الشهيرة قرب الناصرة، في أيلول/سبتمبر 

كثيرًا ما يقار ن الفلسطينيو ن والعرب، في توصيفاتهم الشعبية، الملت العسكرية السرائيلية بحروب الغول، أو التتار، م ن حيث أنها تيز تدميرَ كل

 ، فلم يبق2014َشيء ول تراعي حرمةً ول قدسية. وقد عا دت هلذه القارنات بقوة في العدوا ن السرائيلي الخير على غزة في توز/يوليو وآب/أغسطس 

شيءٌ إل وأتت عليه اللة العسكرية السرئيلية، حتى الواقع التاريخية مثل الساجد واليناء في غزة.

ثمة أوجه شبه أخرى مع معركة عي جالوت التي وقعت في القر ن الثالث عشر، وهي تُبرز مواط ن القوة والضعف التجلية إبا ن الرب السرائيلية التي

 يومًا على رؤوس الفلسطينيي في غزة.51استمرت 
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أوجه الشبه مع الاضي

وجه الشبه الول هو أ ن فصائل القاومة الفلسطينية في قطاع غزة أجمعت على رفض التفكير في نزع سلحها كجزء م ن مفاوضات وقف إطلق النار، رغم

2007القتل والدمار الفا دح اللذي تعرّض له القاومو ن والسكا ن، واللذي أتى على رأس حصار شبه محكم ظلت تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منلذ 

 في الربعد د الشهداء الفلسطينيي. بلغ لم تندمل جراحها حتى ال نواعتداءات إسرائيلية سابقة عانى منها أهل غزة في السنوات العشر الخيرة والتي 

 مدنيًا، وقُدّرَ عد د الرحى بأحد عشر ألفًا، وكثير منهم جراحه خطيرة. وتشر ّد نحو نصف مليو ن شخص في منطقة473 1,1 شهيدًا، منهم 231 1,1الخيرة 

ل تتعدى مساحتها نصف مدينة نيويورك.

أمك ن اتخاذ هلذا الوقف الرائع بفضل التوحد والتعاو ن بي فصائل القاومة الفلسطينية التي هبّت بسرعة لصد العدوا ن السرائيلي اللذي وحدّ صفّ حماس

والها د السلمي وفتح والبهة الشعبية لتحرير فلسطي وفصائل أخرى. وتولت هلذه الوحدة لحقًا إلى مطالب سياسية مشتركة سلّمها الفريق الفلسطيني

الفاوض في القاهرة إلى الكومة الصرية وسيطة الفاوضات.

 في العالم، حيثكسا دس أقوى جيشوالروع م ن ذلك هو أ ن القطاع الصغير الُفقَر والاصَر استطاع أ ن يسد د ضربةً ملذلةً للجيش السرائيلي، الصنّف 

 (وستة مدنيي ) وهو عد د يفوق بكثير عد د قتله في العمليتي السرائيليتي جنديًا66قُتل م ن جنو ده في عملية "الرف الصامد" في يوليو/أغسطس 

حجم الوت. وبالطبع، فإ ن 2012، وجندي واحد في عملية "عامو د السحاب" سنة 2008-2009 جنو د في عملية "الرصا ص الصبوب" 10السابقتي : 

 يُبرز سخرية السميات التي تطلقها إسرائيل على عملياتها : فم َن في "الرف الصامد" احتاج أ ن يصمد، وفي وجه م َن؟والدمار الفلسطيني

 علىتركت بصماتهالم تتلك فصائل القاومة الفلسطينية في غزة م ِن السلح ما يُلحِق بإسرائيل مِعشار الدمار اللذي ألقته بالقطاع، ولك ن الرب 

 م ن إسرائيل التي يُروّج لها ال ن علنًا بالغاني.الهجرة الارجةالقتصا د السرائيلي وستساهم بل شك في 

وعلوةً على ذلك، فإ ن الكومة السرائيلية، رغم قوتها العسكرية التفوقة، عجزت ع ن إحراز نصر حاسم في حربها مع حركات القاومة في غزة، وهلذه

زيا دةً. وعلى النقيض، زا د التأييد لركة حماس وفصائل القاومة الخرى استطلعات الرأي التالية لوقف إطلق النارنقطة ضعفٍ أقرّ بها السرائيليو ن في 

 م ن الفلسطينيي إنهم سيصوتو ن لزعيم حماس إسماعيل هنية، مقارنة بنصف تلك61% في الرض الفلسطينية التلة، ففي أعقاب الهجوم، قال كبيرة

النسبة م ن الفلسطينيي اللذي ن قالوا إنهم سيصوتو ن لزعيم فتح محمو د عباس.

ومع ذلك، يتعرض الوقف الصامد اللذي تتبناه فصائل القاومة الفلسطينية في غزة للتقويض ليس بسبب الضعف العام اللذي يعتري الركة الوطنية

الفلسطينية  داخل فلسطي التاريخية وخارجها وحسب، بل أيضًا بسبب الستجابة الدو دة جدًا في العالم العربي، الضعَف والزّأ هو نفسه بسبب
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 لقطاع غزة م ن بقية العالم وبالغضب م ن الهجومبالتأييد العارمالصراعات الداخلية والنقسامات. ويتجلى الصمت العربي الرسمي بوضوح عند مقارنته 

الغاشم على شعبٍ ل مَفر له بسبب الصار الصارم اللذي تفرضه إسرائيل ومصر كلذلك.

الاضي القريب للفلسطينيي في غزة

ما هي الؤثرات التي أفرزت هلذا الشعب اللذي وقف مرةً تلو الرة في وجه البروت العسكري السرائيلي برغم الثم ن الباهظ؟ خرج فلسطينيو غزة م ن رحم

 هم م ن اللجئي اللذي ن نوا م ن التطهير العرقي437 701,1 1,1أعباء ماضيهم القريب وندوبه. فغالبية الفلسطينيي القاطني في قطاع غزة والبالغ عد دهم 

. أمّا أولئك000 270,1. فقد ضاعفت تلك الوجة الولى م ن النازحي سكا نَ غزة بأربعة مرات حتى بلغ عد دهم آنلذاك 1948الوحشي في فلسطي سنة 

، فيبلغ عد دهم2014السجلو ن كلجئي في وكالة المم التحدة لغاثة وتشغيل اللجئي الفلسطينيي في الشرق ال دنى (الونروا ) حتى يونيو/حزيرا ن 

، وهم ينحدرو ن م ن مد ن في وسط فلسطي وجنوبها مثل بئر السبع ويافا واللد وم ن قرى مثل الفالوجة والنشية وسلمة وحمامة والبطاني351 328,1 1,1

وغيرها. وكا ن قرابة نصف اللجئي في غزة قبيل الجتياح السرائيلي الخير يعيشو ن في أحد مخيمات اللجئي الثمانية التي تديرها الونروا. وقد

عاشت أجيال عدة وتوفيت في هلذه اليمات وهي تنتظر حقها في العو دة.

 كإجراء مؤقت، ومنحت قاطنيه وثيقة لجئ. يختلف الوضع القانوني لفلسطيني غزة حَملة1967 و1948أ دارت مصر قطاع غزة في الفترة بي عامي 

، ول1967الوثائق الصرية ع ن فلسطيني الضفة الغربية اللذي ن اكتسبوا النسية الر دنية بعد أ ن ضمّها الر د ن إليه في مطلع المسينات. ولغاية العام 

سيما بعد تولي الزعيم القومي جمال عبد الناصر السلطة في مصر، كا ن السفر ذهابًا وإيابًا بي مصر وقطاع غزة سهلً نسبيًا. أمّا في العهد النيوليبرالي

لليفة عبد الناصر، أنور السا دات، صارت العابر الدو دية أكثر تقييدًا وظلت مقيدة بإحكام حتى يومنا هلذا، مرورًا بنظام حسني مبارك، ورئاسة محمد

مرسي الوجيزة، وصولً إلى نظام عبد الفتاح السيسي الالي.

عانى الغزيو ن  دهرًا م ن الوحشية على يد إسرائيل. وم ن الهجمات البكرة ما تعرضوا له إبا ن العدوا ن الثلثي اللذي شنته إسرائيل وبريطانيا وفرنسا سنة

 م ن سكانها، وكا ن م ن بينهم مدنيو ن كثر، وأُعدم515 و275 قتلت ما بي و1957 على مصر، حيث احتلت إسرائيلُ غزةَ حتى آذار/مارس 1956

العشرات منهم برصا ص الرشاشات اللية في خا ن يونس.

 رئيس الوزراء السرائيلياستحق. و1967استمرت الوحشية بعد الحتلل السرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية والراضي العربية الخرى في العام 

الراحل، آرييل شارو ن، لقبَ "البلدوزر" لسلوبه في إخما د القاومة الفلسطينية للحتلل في غزة (لُقّب شارو ن أيضًا بلقب "جزار بيروت" إبا ن اجتياح

 وما رافقه م ن مجازر ).1982

3 

mailto:contact@al-shabaka.org
http://mondoweiss.net/2014/01/sharon-sharonism-lives
http://www.middle-east-online.com/english/?id=67421
http://www.pcbs.gov.ps/site/881/default.aspx
http://mondoweiss.net/2014/07/worldwide-protest-israeli
http://www.al-shabaka.org/


contact@al-shabaka.org

www.al-shabaka.org

أي مؤثرات تكوّ ن فلسطينيي غزة؟
 الشبكة

شبكة السياسات الفلسطينية 

 السافري ن في الارج سواء للزيارة أو الدراسة أو العمل م ن العو دة إلى  ديارهم وأسرهمالفلسطينيي م ن غزة، منعت إسرائيل غالبية 1967ومنلذ العام 

 على السفر م ن القطاع وإليه. وواجه حاملو وثيقة اللجئ الصرية التمييزَ فيالفلسطينيي في غزةو/أو مخيماتهم في غزة. وأحكمت سيطرتها على قدرة 

معظم البلدا ن، با فيها البلدا ن العربية. وصنفتهم الونروا تت مسمى "سكا ن غزة السابقي." أمّا أولئك الفلسطينيي م ن غزة اللذي ن انتهى بهم الطاف في

، فل يزالو ن محرومي م ن كثير م ن القوق في مجالت1990بلدا ن كالر د ن بعد الضطرابات القليمية الرئيسية، مثل الغزو العراقي للكويت في العام 

العمل والتعليم والدمات الجتماعية والصحية، وغيرها.

وباعتبارهم لجئي بل جنسية، تقطعت السبل بكثير م ن الفلسطينيي م ن غزة وصاروا عالقي في الناطق الدو دية كما حصل، على سبيل الثال، في

 فلسطيني احتجاجًا على اتفاقات السلم السرائيلية الفلسطينية. ولم000 30,1منتصف التسعينات حي طر دت ليبيا نحو نصف مليو ن عامل الصري و

مشر دي ن  داخلتك ن مصر آنلذاك تسمح للفلسطينيي م ن غزة بعبور حدو دها، ولم تسمح لهم ليبيا بالعو دة إليها. وبالطبع، ل يزال الكثيرو ن م ن أهل غزة 

 نفسها في أعقاب الهجمات السرائيلية الخيرة على غزة.غزة

، سيطرتها على سماء2006في الوقت الاضر، ومنلذ تشديد حصارها على قطاع غزة عقب فوز حماس في النتخابات التشريعية سنة تواصل إسرائيل 

غزة وبحرها وحدو دها البرية، با فيها معبر رفح اللذي تسيطر عليه سيطرةً غير مباشرة م ن خلل التعاو ن مع مصر. وبرغم اتفاق وقف إطلق النار الخير

، كما في الاضي، على الصيا دي ن في البحر والزارعي في النطقةتستمر إسرائيل في اعتداءاتهاالبرم بي إسرائيل والفلسطينيي في آب/أغسطس، 

. م ن مساحة القطاع البرية  %17الدو دية العازلة التي أعلنتها أحا ديًا في غزة على 

2014غزة 

 في سياقها القليمي الوسع. فهي تأتي في وقت أخلذت الثورات العربية التي وعدت بالربيع سنة2014يجب النظر إلى القاومة الفلسطينية في غزة سنة 

 تتحول إلى شتاء رهيب.  دولٌ عربية مثل سوريا والعراق وليبيا تتدمر م ن الداخل حيث تستولي مجموعات رجعية وعنيفة على الطالبات الشعبية2011

بالصلح. وتواصل القوى الغربية وإسرائيل تأجيجَ الصراع العرقي والطائفي اللذي يفكك الدول القومية ويزق خريطة الشرق الوسط الالية التي فرضتها

تلك القوى في أوائل القر ن العشري ن.

تؤثر الديناميات القليمية في السياسة الفلسطينية، والعكس صحيح أيضًا. للذا فإ ن م ن شأ ن استراتيجيةٍ فلسطينية واضحة وموحدة تضم أشكالً مختلفة

م ن القاومة وتوافقًا وطنيًا وطيدًا أ ن تؤثر في العالم العربي. وهلذا م ن شأنه أ ن يُعيد توجيه النضال إلى حيث ينبغي أ ن يوجّه : ضد الور المريكي

السرائيلي باعتباره الطر القيقي على النطقة وفلسطي حيث يدور الصراع الركزي. ويجب على منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية أ ن تعل ن
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 وافقت على التوقيع على نظام رومامعظم الفصائل الفلسطينيةمع إسرائيل. وبا أ ن القطيعة النهائية مع اتفاقات أوسلو وأ ن تنهي التعاو ن المني 

 لعدم الضي قدمًا.فما بقي م ن علذرٍالساسي والنضمام إلى الكمة النائية الدولية، 

 بفصلٍ جديد م ن التغيير التاريخي2014هل ستظل غزة، في صدى عي جالوت، القصدَ الخير اللذي على إسرائيل أ ن تسير إليه، أم هل ستبشّر معارك 

 بي السلطتي في رام الله وغزة مّا يهد د اتفاق الصالة.تبا دل التهاماتوالستراتيجي؟ الشارات الباشرة التي تلت وقف إطلق النار غير مشجعة، مع 

ولك ن ثمة أمل في تنامي قوة التمع الدني الفلسطيني وحركة التضام ن الدولية، والتي ل تزال تركز على حق تقرير الصير للفلسطينيي با يحقق الرية

والعدالة والساواة.

http://bit.ly/GazaPplهلذه الوثيقة متوفرة باللغة النليزية : 

 هي أستاذة مشاركة في جامعة ويستر ن أونتاريو، قسم النثروبولوجيا. كتبت الدكتور فرح في اللذاكرة الشعبية الفلسطينية وإعا دة بناء الهويةرندة فرح

-d'Etudes et de Recherches sur le Moyenمستندة على العمل اليداني في مخيمات اللجئي في الر د ن. عملت كباحثة مشاركة في مركز(

Orient Contemporain,1  CERMOCفي الر د ن، حيث أعدت بحثاً حول اللجئي الفلسطينيي ووكالة المم التحدة لغاثة وتشغيل اللجئي  ( 

 )  في جامعة أوكسفور د.RSCالفلسطينيي (الونروا ). شغلت مناصب مختلفة كاستاذة زائرة وباحثة مشاركة في مركز  دراسات اللجئي(

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق النسانية للفلسطينيي وحقهم

في تقرير الصير، وذلك ضم ن إطار القانو ن الدولي وحقوق النسا ن. يلتزم العضاء والللو ن السياسيو ن في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

الطروحة.يك ن اعا دة نشر وتوزيع هلذه اللخصات السياسية شرط ا ن يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي

لتلك الوا د.

www.al-shabaka.orgلزيد م ن العلومات ع ن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي : 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتروني التالي : 

الراء الفر دية لعضاء الشبكة ل تعبر بالضرورة ع ن رأي النظمة ككل.
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http://www.nytimes.com/2014/09/12/world/middleeast/gaza-reconstruction-israel-abbas.html?src=recg
http://electronicintifada.net/blogs/asa-winstanley/palestinian-authority-foils-new-gaza-war-crimes-probe
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/23/hamas-back-palestinian-bid-international-criminal-court
http://www.al-shabaka.org/

