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ما من شيء كان متكافئًا 

يف حرب غزة األخيرة التي 

شنتها إسرائيل على القطاع: 

دولة إسبارطية مدججة 

بجميع أنواع األسلحة 

يف مواجهة 1,7 مليون 

فلسطيني شبه منزوعي 

السالح؛ مئات الدبابات 

والطائرات والقنابل الذكية 

و"الغبية " وآالف األطنان 

من املتفجرات يف مقابل 

نعت يدويًا، 
ُ

صواريخ ص

أو جرى تهريب بعضها 

من األنفاق قبل أن ُتهدم، 

وسالح خفيف ومتوسط؛ 

تأييد دويل للمعتدي، وغّض 

نظر إقليمي، واصطفاف يف إسرائيل خلف العدوان يف مقابل انقسام فلسطيني 

وانشغال عربي بعيدًا عن فلسطين، وتوّجه دويل وإقليمي لتصفية القضية التي 

كثيرًا ما استغلتها السلطات احلاكمة يف املنطقة لتغطية عوراتها الكثيرة أمام 

شعوبها.

كان املفترض يف هذه املعادلة أن تفضي إىل نتيجة وحيدة، وهي 

استسالم فلسطيني، يبدأ عسكريًا يف غزة، وينتهي بتسليم بجميع مطالب 

إسرائيل السياسية واألمنية واجلغرافية واالقتصادية؛ أي أن احلرب 

اإلسرائيلية يف سنة 2014 كانت أبعد كثيرًا من جغرافيا غزة، وهدفها 

اإلجهاز على القضية الفلسطينية التي فشلت إسرائيل طوال ستة عقود ونيف 

يف اإلجهاز عليها.

لكن الفلسطينيين يف غزة قلبوا تلك النتيجة املفترضة ووضعوا معادلة 

صمود أفشلت أهداف املعتدي. كان لسان حال أهل غزة: الصمود من أجل 

حياة أفضل، ودفاعًا عن قضية فلسطين التي تختصرها غزة احلاضنة 

مدخل
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ألغلبية الجئي سنة 1948، واخملتزنة لعقود من جتارب املقاومة.

هذا العدد من "جملة الدراسات الفلسطينية "، مكرس يف معظمه مللحمة الصمود 

الغزّية، ويتضمن مقابالت وتقارير ومقاالت حتليلية. وحجر أساسها املقابلة التي 

أجرتها هيئة التحرير مع األمين العام حلركة اجلهاد اإلسالمي الدكتور رمضان 

عبدالله شّلح، وتناولت مفاصل أساسية يف معركة غزة األخيرة، وحتلياًل للوقائع 

قبل تلك املعركة وخاللها، وللتكتيكات التي اتبعها املقاومون والتي مّكنتهم من 

مقارعة واحد من أفضل جيوش العامل جتهيزًا وتدريبًا، بل حتقيق االنتصار عليه، 

ثم ماذا يمكن أن يحمل املستقبل للفلسطينيين ولغزة التي لن تكّف إسرائيل عدوانها 

عنها ما دامت القضية الفلسطينية حّية؟ وما هي متطلبات املواجهة املقبلة؟ وكيف 

يمكن أن يتجاوز الفلسطينيون هذا القتل الكثيف والدمار الهائل الذي أصاب مدن 

القطاع وبلداته وقراه؟

أّما الوصول إىل وقف إلطالق النار فلم يكن عملية سهلة، وإنما غاية يف 

الصعوبة ملا اكتنف الوضع من تعقيدات فلسطينية ـ فلسطينية وعربية ـ عربية، 

وعنها يكتب حممد دراغمة يف تقرير بعنوان: "هدنة 2014 يف غزة: الوالدة من 

اخلاصرة".

وحتت عنوان "بانوراما الكارثة والبطولة يف قطاع غزة"، جاء تقرير طالل عوكل، 

عن األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي أحاطت بالواقع الفلسطيني 

قبل العدوان وخالله.

وال يمكن تقديم صورة عن واقع غزة حتت العدوان من دون اإلطاللة على ما كان 

يجري يف مستشفياتها، وهو أمر يكشفه الطبيب اجلراح غسان أبو ستة ـ وهو من 

األطباء القالئل الذين تمكنوا من الدخول إىل القطاع ـ يف مقابلة خاصة بـ "جملة 

الدراسات الفلسطينية ".

أّما خارج القطاع، فكان حراك فلسطيني يف الضفة الغربية مل يرَق إىل انتفاضة 

كانت متوقعة، وعنه يكتب أحمد جميل عزم، وحراك آخر يف األراضي احملتلة منذ 

سنة 1948 وعنه يكتب ربيع عيد. ويكتب جنكيز تشاندر قراءة للصدى الدويل حلرب 

غزة، من خالل متابعة ثقافية وفنية.

وعن سؤال: ماذا بعد العدوان على قطاع غزة؟ ثمة مقالتان حتليليتان، األوىل 

جلورج جقمان بعنوان "غزة: العبر واخملاطر"، والثانية لنبيل قسيس، بعنوان: "ما 

بعد العدوان على غزة". 


