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أنقاض على ُأقیمت التي المستوطنات أّي غزة"- بـ"غالف صهیونیًا ُیعَرف ما ظّل األقصى، النتفاضة األولى السنوات                  منذ
المقاومة نار تحت النكبة- عام في الصهیونیُة العصاباُت وهّجرتها دّمرتها التي غزة، قضاء في الفلسطینیة القرى                  عشرات
في طویلٍة ألیاٍم البقاَء خاللها، من المستوطنین، على تفرض معادلٍة إلى لتصل تصاعدیا، أدواتها رت طوَّ التي                  الفلسطینیة

 المالجئ والتفكیر باّتجاه خیار الهجرة الداخلیة.
 

حدود على العودة مسیرات انطالق وبعد الصهیوني، الجیش ضّد الفلسطینیة المقاومة خاضتها التي األخیرة غّزة حروب                  وخالل
المحیطة المستوطنات باتجاه الحارقة البالونات إطالُق تخّللها التي الشعبیة، المقاومة لوحدات نشاطاٍت من رافقها وما غزة                  قطاع
مستقبل حول الصهیوني المجتمع داخل یتصاعد النقاش كان االستیطانیة، والحقول المزارع في كبیرًة خسائَر ُمخلِّفًة                 بالقطاع،
مواجهٍة أّیة في وتهجیرهم إجالئهم خیاَر الصهیوني الجیش على المقاومة تفرض أن یمكن هل بمعنى المنطقة؛ في                   المستوطنین
هروبًا وشهدت الصهاینة، ضد غزة قضاء أهالي خاضها كبیرٍة بطوالٍت بقصص یزخر تاریخيٍّ واقٍع ظل في خصوصًا                   قادمٍة،
قرى في المضاّد والهجوم الهجوم من طویلٍة تجارَب استحضار عبر علیه اإلجابة المقالة تحاول ما هذا المكان؟ من                    للمستوطنین

 وبلدات قضاء غّزة*.
 

قطاع حول كیلومتراٍت سبعة محیط في تقع التي و"الكیبوتسات"، المستوطنات على غزة" "غالف مصطلح االحتالل                 ُیطلق
تّم الذین المستوطنین الستیعاب ُبني منها آخُر وجزٌء النكبة، عام قبل منها عدٌد تّأسس مستوطنًة، وخمسون سبٌع وعددها                    غزة،
الكیان طّور التسعینیات، أوائل وفي .1978 العام في مصر مع دیفید" "كامب اتفاقیة توقیع بعد سیناء شمال من                    إجالؤهم

 الصهیوني "غالف غّزة"، بهدف استیعاب المهاجرین الروس إلى فلسطین المحتلة.
 

مساحة على یمتّد فكان لبالدنا، البریطاني االستعمار نهایة اقتراب حتى علیه، متعارفًا بقي الذي بالتعریف غزة" "لواء                   أّما
الساحلي السهل من جزءًا ضّم وقد أراضیه. من %4 الـ یقارب ما على إّال یسیطرون الصهاینة یكن لم كیلومتٍر، 1111.5                    
قریًة وخمسین ثالثًا القضاء ضّم كما وخانیونس، والمجدل، غزة، الفترة: هذه في مدنه أكبر وكانت السبع، وبئر                   الفلسطیني

 وبلدًة. [1]
 

"بئیر مثل: اإلقلیمیة"، بـ"المجالس صهیونیًا ُتعرف كما أو االستیطانیة، التجمعات من عدٍد إقامَة غزة قضاء أراضي شهدت                   كما
ومستوطناٌت "كیبوتسات" ِضمَنها تندرج التي ولخیش"، هنیجف، وشاعر هنیجف، وسدوت وأشكول، أشكلون، وحوف               طوفیا،
وسمسم، الحلیقات، أراضي على 1942 العام في تأّسس الذي جفرعام" "كیبوتس بینها: من الفلسطینیة؛ أراضینا على ة                  ممتدٌّ



 
باإلضافة الترمس، وتّل الجلدیة، أراضي على و"كدمه" ،1948 عام المصریة القوات رته دمَّ وقد جرجا، وبیت                 وبریر،
تأسیس ُأعید كما النكبة. عام في للتدمیر تعّرض وقد غزة، شرقي الُقبة أراضي على 1947 العام في ُأقیم الذي سعد"                      لـ"كیبوتس
"كیبوتس عن فضًال أفریقیا، جنوب من غالبیُتهم صهاینًة مهاجرین ویضمُّ الترمس، تل أراضي على 1954 العام في                   "تموریم"

 عروجوت" المبني على أنقاض تّل الترمس وبلدة القسطینة، ویعیش فیه مستوطنون من أصوٍل رومانیٍة وبولندیٍة. [2]
 

 فیما ُأقیم "كیبوتس بني رنیم" على أراضي قریتي المسمّیة الكبیرة والصغیرة في العام 1949، و"حتصاف" على أراضي
 یاصور والمسمّیة الكبیرة، و"ناحل عوز" على أراضي قریة الُقبة الُمهّجرة، و"كیبوتس أوروت" على أراضي البطاني الشرقي

 والقسطینة، ویضّم مستوطنین قادمین من الوالیات المتحدة األمریكیة، و"غان هدروم" الُمقام شمال شرق أسدود، و"ِمنوحه"
 على أراضي الُجسیر وُصَمیل، و"كیبوتس نوجا" الذي تأسس على أراضي بلدات كرتّیا وعراق السویدان وكوكبا في العام

 1955، و"نیر عوز" شرق خزاعة، "كیبوتسا علومیم وعیزر"  فمبنّیان على أراضي وحیدات الترابین والُقبة، وأسدود
 والبطاني الغربي. [3]

 
 أّما مستوطنة "نتیفوت" الُمقامة بین غزة وبئر السبع فقد عانت في العام 2008 من بطالٍة جّراء استهداف الُمقاومة الُمتكّرر لها

 بالصواریخ بین مستوطنیها الروس.
 

 وكحال بقّیة بالدنا، لم تكن سیطرة الحركة الصهیونیة على األراضي وشراؤها من الفلسطینیین سهًال میسورًا في قضاء غزة،
 لكن رفض معظم الفالحین البیَع للصهاینة واعتبارهم بیع األرض أكبَر الشرور، لم یمنع بعض الوجهاء من تأجیر أو تسریب

 أراٍض للمستوطنین، كما في حكایة إقامة مستوطنة "یاد مردخاي" ُقرب قریة هربیا قبل النكبة، على أراٍض باعها حافظ العلمي
رة. [4]  للصهاینة، الذي ال یزال قصُره حتى الیوم قائمًا في أراضي قریة هربیا الُمهجَّ

 
حاول ،1986 العام ففي وسهلًة. مریحًة غزة قضاء في الصهیوني االستیطان ببدایات تسمیتها ُیمكن ما تكن لم ذلك،                    ومع
استیعاب بغرض روتشیلد"، دي جیمس "إدموند البارون من بتمویٍل تعبیا، بیار قریة أراضي على مستوطنٍة إقامة                  الصهاینة

 المستوطنین القادمین من صربیا الذین كانوا یسكنون مستوطنة "ریشون لتسیون"، لكن الدولة العثمانیة رفضت ذلك.
 

المستوطنة مهاجمة غزة قضاء ألهالي الشفوي التاریخ ویسّجل مجددًا، المحاولَة الصهاینة عاود األولى، العالمیة الحرب                 وبعد
من مساحاٍت البریطاني االنتداب سلطات منحهم بعد 1930 العام في بناءها الصهاینة لیعاود قائمٌة، لها تقوم أن قبل                    وتدمیرها
،1948 حرب خالل المصریة القوات لمهاجمة المستوطنة اسُتخدمت وقد دراس. وبیت والقسطینة، تعبیا، بیار قرى                 أراضي

 وتتبع حالیًا للمجلس االستیطاني "بئیر طوفیا"، ویسكنها 900 مستوطن، وفقًا إلحصائیات عام 2011. [5]
 

 قضاء غّزة شاهدًا على الثورة الكبرى (1936)
 

في مجیدًا فصًال ،1936 العام من ابتداًء البالد عّمت التي الكبرى العربیة الثورة خالل غزة، قضاء في الفلسطینیون                    كتب
مة الُملغَّ الطرق تعبر كانت التي البریطانیة والقوات الصهیونیة للمستوطنات استهداٍف وعملیاِت كمائَن منّفذین الباسلة،                المقاومة

 بالقنابل والمقاومین.



 
 

،1938 العام من آب/أغسطس شهر في یافا مجزرة على الرّد أّن إلى الثورة هذه أحداث حول الصهیونیة الرسمیة الروایة                     تشیر
نصب حیث غزة، قرى من بعُضه جاء فلسطینیًا، 24 الستشهاد أّدى ما المدینة، سوق في قنبلًة "اإلیتسل" عصابة تفجیر                     بعد
ثمانیة مقتل عن أسفر ما معها، واشتبكوا صهیونیٍة قافلٍة على هجومًا وشّنوا المسمّیة، قریة قرب كمینًا الفلسطینیون                   المقاتلون

 صهاینة.
 

[6] الُمهّجرة. عفا بیت بلدة ُقرب الُمقامة "نیغبا" مستوطنة ُقرب متنوعٍة هجماٍت في صهاینٍة سبعة مقتَل 1939 العام شهد                     كما
من الجنوبي واللواء السبع بئر في البریطاني االنتداب شرطة مراكز على هجماٍت في غزة قضاء من ار ثوٌّ شارك لذلك،                     إضافًة

 فلسطین عامًة، ُمغتِنمًة الثورة الفلسطینیة من هذه الغارات أسلحًة وذخائَر ُمختلفًة. [7]
 

 الهجرة .. عوٌد على بدء
 

عام معارك خالل معه، والمجاهدون والمتطوعون المصري الجیش شنَّها التي الغارات تسّببت كیف "الهاغاناه" تاریخ                 یروي
المتكّرر المستوطنین خروج ویمّثل عامٍّ. بشكٍل فلسطین وجنوب غزة قضاء في عدیدٍة مستوطناٍت من الصهاینة بهروب ،1948                 
البقاء أركان من ركنًا بوصفه المستوطن، حول خلقها دائمًا الصهاینة یحاول التي لألسطورة ضربًة العربیة الهجمات من                   هروبًا
إلى الصهاینة بالمستوطنین دفعت التي الُمقدس الجهاد جیش بهجمات یذّكرنا مّما فیها، الحق واسترداد األرض لتعمیر                  والقتال
الدهیشة، وكمائن معارك في بهم لحقت التي الفادحة الخسائر بعد الخلیل، شمال االستیطاني عتصیون" "غوش تجمع                  تفكیك

 وواد السّر، وصوریف، وغیرها.
 

مع الصراع سنوات طوال الصهیوني المشهد في الحضور عن تهجیرهم، أو المستوطنین، إجالء خّطة نقاش یتوّقف لم                   بذلك،
بحثًا غزة، في الفلسطینیة المقاومة ضّد العدّو خاضها التي الحروب وبعد أثناء سّیما ال یتصاعد، یزال ال بّل األرض،                     أصحاب
أو للقصف المعّرضة الجلیل، ومستوطنات الشمالّیة، جبهته من العدو جیش تخّوفات عن فضًال القادمة، المواجهة قبل حلٍّ                   عن

 االحتالل من قبل المقاومة اللبنانیة.
 

حرب أثناء الفلسطینیة المقاومة مع القتال من یومًا 50 خالل غزة قضاء مستوطنات له تعّرضت الذي العنیف، القصف زاد                     
، اقتصاديٌّ بعضها مختلفٍة؛ ذرائَع تحت إلجالئهم خطًة توّفر لم التي حكومتهم على المستوطنین وسخط غضب من ،2014                   العام
اُضطّر عدیدٍة ات مرٍّ عن یخبرنا التاریخ أّن إال منها، الهروب أو المستوطنات إخالء تحظر التي الصهیونیة"، "الِقَیم عن                    فضًال
المقاومة أفشلت لبنان، جنوب احتالل فخالل المجاورة. العسكرّیة المعارك وقع على مستوطناتهم من للهروب المحتلون                 فیها
في مستوطنٍة إلقامة الصهیوني، الجیش من بدعٍم روبنسون"، "ولیم األمریكي المستوطن مشروُع أبرُزها استیطانیًة،                مشاریَع

 راشیا الفخار، وذلك قبل أن ُتعدمه جبهة المقاومة اللبنانیة بعّدة رصاصاٍت في شهر آذار/مارس من العام 1993. [8]
 

األراضي بین الفاصل السیاج على مباشرًة الواقعة هعتسرا"، "نتیف مستوطنة في الصهاینة ینتظر لم األخیرة، الحرب                  وأثناء
 المحتلة وقطاع غزة، تعلیماِت جیش العدّو إلخالئهم، في حین لم یُعْد الفرار فردیًا، بّل جماعیًا، تحت ضربات الُمقاومة.



 
خاصًة المستوطنات، زیارة عن یعلون" "موشیه الصهیوني الحرب وزیر امتناُع وقتها، المستوطنین، غضب من ضاعف                 كما

 "ناحل عوز" التي سقط فیها قتلى بفعل قذائف الهاون التي أمطرت المنطقة طوال الحرب.
 

 یّتضح مّما تقّدم أّن للمستوطنین في قضاء غزة وجنوب فلسطین تاریخًا طویًال من الفرار تحت النار، ففي شهر أیار من عام
 النكبة، اضطر العدّو الصهیوني للهروب بقواته ومستوطنیه من مستوطنة "یاد مردخاي"، بعد هجماٍت واشتباكاٍت عنیفٍة مع

 الجیش المصري، الذي أزال وقتها عقبًة أمام طریقه نحو المجدل.
 

فبعد "جفعاتي". لواء من الثالثة للكتیبة عنها الدفاع مهمة ُأوكلت قد كانت التي "نیتسانیم"، مستوطنة مع الحال هذه تختلف                     لم
منها للهرب الصهاینة اضطر ،1948 بالعام تموز شهر من السابع في معه والمتطّوعون المصري الجیش علیها شّنه                   هجوٍم
المدافعة القوة من آخَر جزٍء استسالم عن عدا قتیًال، وثالثین ثالثٍة سقوط عن المعركة أسفرت حیث المصري، القصف                    تحت

 التي حاولت الهروب عبر البساتین، لكن الحصار المصري حاَل دون ذلك. [9]
 

بداخلها. والمستوطنون المقاتلون اسُتنزف أن بعد داروم"، "كفار مستوطنة إخالء على الصهاینة ُأجبر النكبة، حرب                 وخالل
أن إال بالمؤن، المستوطنة وإمداد الجرحى إلخالء محاولٍة في إلیها، النقب للواء التابعة "الكوماندوز" كتیبة من قوٍة لل تسُّ                    ورغم

 القوة حوصرت أیضًا لثمانیة أیاٍم، قبل أن تنجح بالفرار، ویتّم إخالء "كفار داروم" تحت الهجمات المصریة. [10]

 
 (مقاتلون عرب، 1948، فلسطین)

 
 
 
 



 
 عن الرصاص الذي قاتل  "ثعالب شمشون"

 
فسعى والقتال، الحرب ُنذر حامًال البالد، بقیة كحال غزة قضاء في الفلسطینیین على أحداٍث، من سبقه وما ،1948 عام                     أطلَّ
وّفر عتاٍد من الصهاینة یمتلكه كان ما أمام الرمق یسّد ال خفیٍف سالٍح من یتوّفر ما المتالك القضاء في والبلدات القرى                       أهالي

 الجیش البریطاني قسمًا كبیرًا منه.
 

باهظٍة، وبأسعاٍر القتال، مهمات بأبسط إال یقوم ال معظُمها بنادَق لشراء كرومهم رهنوا من ومنهم نسائهم، ذهب الفالحون                    باع
كانت حیاتهم أّن عن فضًال البریطاني، االنتداب علیهم یفرضها كان قاسیٍة وضرائَب فقٍر من بالدنا في الفالحین لواقع                    نظرًا

 رهینًة لنجاح المواسم الزراعیة. وقد كان ثمن البندقیة یتراوح بین (80- 90) جنیهًا فلسطینیًا. [11]
 

لم بینما زهیدٍة، بأجوٍر المّالكین كبار ومزارع حقول في كأجیرین للعمل غزة قضاء في الفّالحین من %30 من أكثر                     واضُطّر
المّالكین، كبار من أراضَي استأجر وبعضهم دونمات، عشرة عن مساحتها تزید ال صغیرٍة أراٍض سوى منهم %50                   یتمّلك

 وزرعوها بالمشاركة. [12]
 

والجیش والعرب، الفلسطینیین المتطّوعین من غزة وقضاء لفلسطین الجنوبیة الجبهة على القتال في اشتركت التي القوى                  تكّونت
القرار وغیاب والتجهیز، واإلعداد السالح ضعف من جمیعًا هؤالء وعانى والسعودیة. السودان من لمقاتلین إضافًة                 المصري،
بجانب را، ُمبك الصهیونیة العصابات مواجهة الفلسطینیون المقاتلون بدأ وبینما المعارك. في "الجاّد" بالدخول العربي                الرسمي
عام من أیار 15 في المنطقَة المصري الجیش دخل فقد سیناء، طریق عن فلسطین إلى المسلمین اإلخوان من متطّوعین                     تسّلل

 النكبة. [13]
 

یشمل بما الصهیونیة، للعصابات "اللوجستي" الدعم توفیر في محصورًة البریطاني االنتداب جیش مهمة تكن لم                 بالمقابل،
الصهیونیة القوافل مهاجمة من الفلسطینیین لمنع یتدّخل كان بّل والخرائط، االستخباراتیة المعلومات وتوفیر والعتاد                السالح

 والمستوطنات.
شّن وقف سّكانها من وطلبوا بریر، قریة إلى البریطاني االحتالل جیش من ضباٌط ه توجَّ قبلها، وما النكبة حرب                    وخالل
الفالحون استمّر بینما القاطع، بالرفض وقوبلوا فلسطین؛ شمال إلى النقب من المّتجهة الصهیونیة القوافل على                 الهجمات

 بالتصّدي للقوافل بمساعدة "فزعات" أهالي القرى والبلدات المجاورة؛ نجد وحلیقات والفالوجة وبربرة. [14]
 

بالهجوم فبادروا القریة، شرق شمال مستوطنًة الصهاینة إقامة على بریر قریة أهالي استیقظ ،1948 نیسان/أبریل 19                  وفي
لتغذیة أراضیهم عبر الفالوجة من یمّر میاٍه خط بإقامة یقضي بریطانیًا مشروعًا أیضًا رافضین لتدمیرها، محاولٍة في                   علیها
] المائّي. الخّط بسیر سماحهم مقابل بالمیاه القریة بمّد القریة أهالي إغواَء اإلنجلیز محاولة رغم وذلك النقب، في                   المستوطنات

[15 
 

النقب، مستوطنات من القادمة القوافل أمام الطرق قطع من أهُلها تمّكن [16] السّفاحین"، بـ"قریة الصهاینة یصفها التي                   بریر
بمحاذاة تمّر التي الطرق طول على المقاتلون زرعها التي األرضیة األلغام إلى إضافًة األرض، في عمیقًة خنادَق حفروا أن                     بعد



 
هذه تحت سینفجر آجًال أو عاجًال یتجاوزهم، لن اللغم أّن سلفًا یعرفون كانوا تخیله، ُیمكن ال بتوتٍّر نمّر "كّنا والبساتین.                      القرى
المرور خالل تواجههم كانت التي األخطار النقب" "لواء أعضاء أحد وصف هكذا دوَره"، واحٍد كلُّ فانتظَر تلك، أو                    الُمصفحة

 في قضاء غزة. [17]
 

طائرتْي الستخدام حینها الصهاینة واُضطّر النقب، إلى السفر عن القوافل توّقفت ،1948 العام من مارس/آذار شهر                  وفي
"عارف ُیقدِّر والسواركة؛ الثوابتة عشیرتْي من مناضلون بریر حول ینتشر كان آنذاك، النقب". لـ"سرب التابعتین                 "البریموس"
وعراق والمنصورة، وحلیقات، ونجد، ودمرة، سمسم، قرى في الُمقاتلین لعشرات باإلضافة فردًا، بعشرین عددهم                العارف"

 سویدان. [18]
 

استطاع َمن قاومها أن بعد وتخریبًا قتًال فیها وأعملتا ،1948 عام بریر قریة "وجفعاتي" "النقب" لوائْي من كبیرٌة قوٌة                     هاجمت
فْت تلهَّ َمن أراضیها على الصهیونیة السیطرة تمنع ولم قریبٍة. عودٍة أمِل على األكباد" جیاَع عراًة "ُحفاًة أهلها لیخرج                    المقاومة،
أّن غیر لها. العودة من خلفهم تركوها التي والخزینة القمح من تمویٍن على للحصول َطمح من أو أبنائها، من لها شوقًا                       نفُسه
19] بالرصاص. رمیًا قضوا أو الصهاینة، زرعها التي األلغام بفعل شهداَء منهم عدٌد ارتقى إذ الدوام، على آمنًة تكن لم                     الطریق

[ 

 
 (العصابات الصهیونیة في بیر السبع الفلسطینیة، 20 تشرین األول/ أكتوبر 1948)

 
بوحدة ُیعرف ما الصهیونیة العصابات أنشأت القضاة"، "سفر في وردت التي الـ300"، شمشون "ثعالب بأسطورة كًا                 وتبرُّ
والقرى المصریة القوات بین للفصل غزة محیط في القتال مهّمة لها وأوكلت "جفعاتي"، لواء ضمن شمشون" "ثعالب                   الجیبات

 التي تّم احتالُلها في القضاء. [20]



 
 

الروحیة وبهذه ویخّربها. لیحرقها بخانیونس الفلسطینیین حقول في الـ300 ثعالبه األخیر ُیطلق الجبار"، "شمشون أسطورة                 في
حدث كما غزة، قضاء وبلدات قرى في الصهیونیة العصابات أعضاء بقیة كحال الوحدة عناصر تحّركت واإلجرام، القتل                   من
عام شباط/فبرایر شهر في أولها كان إسقاطها، حاولت صهیونیٍة عسكریٍة حمالٍت ة عدِّ أمام صمدت التي طیما" "بیت قریة                    في

 1948، لكن تصدي المدافعین عن القریة أفشل المحاولة.
 

كان لكّنه العام، نفس من حزیران/یونیو شهر في طیما" "بیت احتالل من تمّكنت العصابات أّن الصهیونیة المصادر                   وتروي
نهائیًا القریة سقطت ما سرعان لكن وبریر. وحلیقات كوكبا قرى مع استردادها من المصري الجیش تمّكن إذ قصیرًا،                    احتالًال
بربرة عبر البحر شاطئ عبر الهجرة على أهلها ُأجبر حیث الصهیونیة، "یواف" عملیة ضمن األول/أكتوبر تشرین شهر                   في

 وهربیا إلى بیت الهیا وجبالیا. [21]
 

قواهم خانتهم أن بعد الصهیونیة، العصابات قتلتهم الذین الُمسّنین بصور طیما"، "بیت من وهاجر نجا من ذاكرة تحفل تزال                     وال
المواشي وقتل المحاصیل وإحراق منهم، عدٍد تقطیع على العصابات عناصر أقدمت حیث النزوح، في الضعیفة                 الجسدیة

 واألبقار. [22]
 

من نجداٍت بمساعدة البلدة، عن المدافعون أفشل كیلومترًا، 32 ُبعد على غزة من الشرقي الشمال في تقع التي َدَراس" "بیت                      وفي
مدرستها على مدفعًا الصهیونیة العصابات نصب ورغم الحتاللها. محاوالٍت ة عدَّ والسوافیر، والمجدل، وحماة، أسدود،                قرى
وإحضارها رأسه قطع بعد المدفع عن المسؤول قتل من تمّكن "داود"، وُیدعى المتطوعین، أحد أّن إال وجوارها، البلدة                    لقصف
الصهیونیة، العصابات وجه في والمدافعین المناضلین تقود كانت البلدة من فتاًة أن ُیروى كما معنویاتهم. لرفع األهالي                   إلى
هذه دفعت [23] القتال. خالل المستلزمات من وغیره للمیاه نقٍل من للمقاتلین، اللوجستي الدعم في النسائیة للمشاركة                   باإلضافة
والبیادر الحقول إحراق إلى إضافًة أطرافها، على منازَل لتدمیر الصهیونیَة العصاباِت َدَراس" "بیت أهالي من                 المقاومة

 خارجها. [24]
 

قرر الكبیر، الحشد هذا وأمام األربعة. جهاتها من القریة كبیرُة صهیونیٌة قواٌت طّوقت ،1948 عام مایو أیار/ شهر من 21                      وفي
الُمشاة من بوحدٍة اصطدموا االنسحاب، العائالت محاولة وأثناء للبلدة. الجنوبّي المخرج من واألطفال النساء إخراج                 المقاتلون
] الشهداء. من كبیٍر عدٍد الرتقاء أّدى ما األهالي، تجاه النار بإطالق فبدأوا َدَراس، بیت داخل إلى التسلُّل تنوي كانت                     الصهاینة
بلدة سكان بحّق المجازَر الصهیونیة العصابات ارتكاب على عیاٍن شهوَد َدَراس بیت الجئو كان هجرتهم، رحلة وفي [25                  

 "حمامة" عن طریق القصف المدفعي الكثیف تجاه البساتین والبیوت. [26]
 

بسقوط العسكریة، والخبرات والعتاد السالح ُشحِّ ظّل في ومقاتلوها، َدَراس" "بیت أهالي قّدمها التي األسطوریة المقاومة                  انتهت
العصابات على الطریق قطع في االستراتیجي لموقعها نظرًا استرداَدها، والسودانیة المصریة المحاوالت رغم               البلدة،
27] المطاف. نهایة في تنجح لم لكنها الحتاللها، والمحاوالت الفالوجة تشهده كانت الذي الحصار ظّل في خصوصًا                  الصهیونیة،

[ 
 



 
خّططت التي الصهیونیة للعصابات هدفًا غزة، شرق شمالي كیلومترًا 46 ُبعد على تقع التي "جسیر"، بلدة شكّلت جهتها،                    من
قرى بین "المربط" یشبه ما تشّكل كانت حیث المصري، الجیش فیها یتحّصن كان التي الفالوجة إلى الطریق لفتح                    الحتاللها،

 وبلدات القضاء، إذ ُعرفت تاریخیًا كواحدٍة من محّطات الحجاج، التي ُأقیمت بین الجسرین على وادي الجراح. [28]
 

كان التي "الفزعات" بجانب خفیٍف، سالٍح من لهم توّفر بما عنها والدفاع بالخنادق بلدتهم تحصین في "الجسیر" أهالي                    انشغل
 ُیشارك فیها أبناء البلدة لنجدة أهالي الفالوجة وصّد العصابات الصهیونیة عن مركز شرطة عراق سویدان. [29]

 
أخبر أن فبعد بها، "جسیر" قریة أهالي عهِد آخَر كان ،1948 عام حزیران/یونیو شهر في العاشر الیوم الحصیدة؛ یوم                     وفي
سالحهم تاركین القریة، أراضي من "الصیرفي" منطقة إلى والمقاتلون والنساء الرجال خرج بالهدنة، األهالي المصري                 الجیش
الناس على عشوائيٍّ بشكٍل النار ُتطلق الترمس"، "تّل طریق من قادمًة صهیونیًة "جیباٍت" قافلَة لیلحظوا البلدة، في                   وراءهم

 وتجاه الحصادین، "حتى صار التراُب یعفر بین أقدامهم". [30]
 

قریة الصهیونیة العصابات هاجمت وبعلین، وبركوسیا، وُصَمیل، الصافي، تل المجاورة؛ القرى إلى "جسیر" أهالي تهجیر                 بعد
الخلیل. جبل في إذنا إلى الحقًا متوّجهین الذبان"، "دیر بلدة إلى قسرًا لیخرجوا الّالجئین، عشراُت فیها تجّمع التي الصافي                     تّل
دورا ِخَرب إلى المرة وهذه اللجوء، لیعاودوا أخرى مرًة الصهاینة هاجمهم ُمنهكٍة، بأجساٍم األشواِك من طریقًا قْطِعهم                   وبعد

 جنوب الخلیل، لیقیم االحتالل على أراضي "جسیر" مستوطنات "زفدئیل، ومنوحا، ونیریانیم". [31]
 

یاسین، دیر مجزرة بعد الصهیونیة العصابات بّثتها التي الدعایة أّن على غزة قضاء قرى ألهالي الشفویة الروایات ُتجمع                    تكاد
لها تعّرض التي والتنكیل واالغتصاب القتل قصص سماع بعد سیما ال وترویعهم، الناس تهجیر في الرئیسیة األسباب أحد                    كانت

 كلٌّ من النساء واألطفال.
 وخالل هجماتهم على قرى وبلدات قضاء غزة، كان مقاتلو "وحدة الثعالب" یرّددون نشیدهم:

 "ثعالب شمشون عادت تغزو المكان
 حاملًة لهیب النار في اللیل

 من غزة حتى غات". [32]
غزة قطاع من الحارقة البالونات ُمطلقي ُمشبها شمشون"، "ثعالب بأسطورة الصهیوني "0404" موقع استشهد ،2018 عام                  في
ر منها أجدادهم قبل 70 عامًا. [33]  تجاه المستوطنات المحیطة بالقطاع بـ"ثعالب شمشون" الحدیثة التي تحرُق الحقول التي ُهجِّ

 
 أبناء الالجئین ال ینسون ثأرهم

 
التي المساحة تقّلصت الصهیوني، العدو ودولة العربیة الجوار دول بین ُعقدت التي ،1949 عام "رودس" هدنة اتفاقیات                   بعد
بیت عند الشمال أقصى من طوله یبلغ مستطیٍل شكل على ضیٍّق ساحليٍّ شریٍط إلى غزة، قضاء في الفلسطینیون علیها                     یسیطر
غزة مدینة عند له خاصرٍة أضیُق حیث كیلومتراٍت، الخمسة حوالي عرضه ویبلغ كیلومترًا، 45 حوالي جنوبًا رفح إلى                    حانون
غزة؛ بقطاع ُیعرف أصبح ما وهو [34] مربعًا، كیلومترًا 361 بمساحة رفح نحو جنوبًا اّتجهنا كّلما االتساع في لیأخذ                     شماًال،

 وهي التسمیة التي أطلقها علیه أحمد نجیب، أول رئیٍس مصريٍّ بعد ثورة تموز/یولیو من العام 1952.



 
 

دّمرتها التي والقرى البلدات من جوارها مع وعالقاتها غزة اقتصاد علیها قام التي الموارد أهم على 1948 العام نكبة                     أتت
تبّقت ما هي بالحبوب، ُتزرع كانت ملیوٍن أصل من فقط، دونٍم آالف أربعة أّن إلى اإلحصائیات تشیر إذ الصهیونیة،                     العصابات

 للفلسطینّي في القطاع. [35]
 

تعتمد كانت الذي الشعیر لزراعة ا مهم انا خز ُیشّكالن كانا فلسطین من الجنوبي واللواء السبع بئر دیار أّن هنا بالذكر                     الجدیُر
الخصب، سنوات في السبع بئر دیار بدو بمحاصیل تفیض وخانیونس والمجدل غزة أسواق كانت كما [36] بریطانیا.                   علیه

 ویشترون من هذه األسواق ما یحتاجونه من األرز والبّن والقماش. [37]
 

أّن إلى األولى النكبة سنوات إحصائیات ُتشیر حیث القطاع، سكان من األعلى النسبة ُیشّكلون الالجئون أصبح النكبة،                   بحلول
 نسبة الالجئین مقارنًة بالمواطنین األصلّیین في غزة بلغت %200. [38]

 
لتصفیة عربیٍة دوٍل وسعي تحدیدًا، غزة قطاع وفي عامًة، الفلسطینیون الالجئون عاشها التي والجوع" الضیاع "سنوات                  ورغم
الدول جامعة من ُتصرف كانت التي موازنته تخفیض عبر الُمقّدس الجهاد بجیش ثلة مم الفلسطینیة"، العسكریة                 "الظاهرة
أن إال [39] الصعبة، االقتصادیة الظروف من زاد ما لفلسطین، الجنوبیة المنطقة من دونٍم ملیوَن 13 الصهاینة وَسْلب                    العربیة،

 هجمات الفدائّیین على المستوطنات الُمحیطة بقطاع غزة ظّلت متواصلًة دوَن توقٍّف
 

مختلفٌة ومنظماٌت دولیٌة جهاٌت حاولت غزة، قطاع إلى وبلداتهم قراهم من الفلسطینیین تهجیر تلت التي األولى السنوات                   وخالل
التي القاسیة الظروف االستعماریة الحكومات استغّلت إذ العودة، حّق فكرة على للقضاء تمهیدًا الالجئین، لتوطین مشاریَع                  طرَح
في البریطانیة السفارة في الُمفوض الوزیر عنه عّبر ما وهو األفكار، هذه بمثل القبول على إلجبارهم الالجئون یعیشها                    كان

 القاهرة، "السیر جونسون": "فلُیكاِبد الالجئون مصاعب الشتاء الُمقبل وما بعده حتى یرضخوا". [40]
 

لیبیا إلى الجٍئ 2500 لنقل برنامٍج بتنفیذ "األونروا"، الدولیة الغوث وكالة بدأت ،1951 عام الثاني/نوفمبر تشرین شهر                   ففي
الدول جامعة تواطؤ بجانب بریطانیٍة، كفكرٍة بدأ أّنه إال "األونروا"، من بتنفیٍذ كان وإْن والمشروع اللیبیة. الحكومة من                    بموافقٍة

 العربیة في تمریر هذه المشاریع، وهو األمر الذي كشفته مذكراُت سفیر األردن لدى القاهرة، عوني عبد الهادي. [41]
والقوى الفلسطینیة والجماهیر العلیا، العربیَة الهیئَة القطاع یعیشها كان التي الصعبة االقتصادیة واألوضاع الفقر حالُة تمنع                  لم

 السیاسیة التي كانت تنشُط في تلك الفترة، من الرفض القاطع والصریح لمشاریع التوطین والسعي نحو تعطیلها. [42]
 

 للمزید اقرأ/ي  غّزة: معركة السیقان المبتورة
 

بین كمائن، ونصب ألغاٍم وزراعِة للنار إطالٍق عملیَة 180 الصهیوني العدو جیش أحصى إذ المقاومة، من بمزیٍد الردٌّ                    وجاء
المحتلة، واألراضي القطاع بین الحدود جانبي على التجّول منُع ُفرض حیث ،1956 وآذار/مارس 1955 دیسمبر األول/                  كانون

 من الغسق حتى الفجر. [43]
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الصهیوني، الكیان إقامة بعد للعدو حكومٍة رئیس ثاني یروي غزة، قطاع مع الحدود على الجنود قتل عملیات إحدى                    وعن
باتِّجاههم خرج عوز"، "ناحل جوار في المصریة الحدود قرب الدورّیة بأعمال یقومون جنوٍد ثالثُة "كان شاریت":                  "موشیه
وانقّض مسّلحین، آخرین جنوٍد عدُة ظهر جاٍر، الحدیُث وبینما حدیٍث. في معهما ودخال الحدود َعَبرا مصریان                  جندیان

 المصریون فجأًة على أحد الجنود وسرقوا بندقیته وضربوه بعقب بندقیٍة وطعنوه بخنجٍر". [44]
 

توجیه "یجب ویقول: غزة، قطاع من انطالقًا المستمّرة الفدائیة العملیات من "شاریت" یشتكي مذكراته، من آخر موقٍع                   وفي
ووقف فورًا الوضع على بالسیطرة ومطالبته نظامه، وعلى علیه جدًا الخطرة بالنتائج وتهدیده، الناصر عبد إلى شدیٍد                   تحذیٍر
المستوطنة وهي [45] "بئیري"، مستوطنة استهدفت التي العملیات من عدٍد ذكر یِرُد كما األلغام". وزرع النار إطالق                   أسلوب
من الشعبیة المقاومة وحدات أطلقتها التي الحارقة البالونات جّراء كبیرًة حرائَق الماضیة القلیلة الشهور في شهدت التي                   ذاتها

 قطاع غزة. [46]

 
 (محاوالت إخماد حریٍق اشتعل في حقل قمٍح بالقرب من مستوطنة "ناحل عوز"، على طول الحدود مع قطاع غزة، 2018).

 
الوزیر، خلیل الشهید نّفذ كما المستوطنات، على الهجمات من عدٍد بشّن القطاع في المسلمون اإلخوان شارك لذلك، إلى                    وإضافًة
نهایة بین الصهیوني، العدّو أهداف ضّد الفدائیة العملیات من عددًا لإلخوان، التابعة الحق" "كتیبة باسم ُتعَرف كانت ما                    بمشاركة
في بالمشاركة مصر، شّكلته الذي الفلسطیني، الحدود حرس العدّو واّتهم [46] یلیه. الذي العام من األّول والنصف 1954                    عام

 عملیات إطالق النار واستهداف المستوطنات في قضاء غزة، ولیس تقدیم المساعدة للمتسّللین العائدین فحسب.
 
 



 
 من أّول صاروٍخ حتى آخر مستوطٍن ..

أّول سقط حیث الفلسطیني، العسكري العمل في فارقًا تاریخًا 2001 عام أكتوبر األول/ تشرین من والعشرین السادس یوم                    كان
رتها دمَّ التي نجد بلدة أنقاض على والُمقامة غزة، شمال تقع التي "سدیروت" مستوطنة في محلیٍة صناعٍة من                   صاروٍخ
مهندسو بذلها كبیرٍة لجهوٍد تتویجًا غّزة قضاء مستوطنات على األّول الصاروخ إطالق نجاح أتى الصهیونیة.                 العصابات
خبراٍت اكتسب الذي الغول عدنان الشهید إلسهامات باإلضافة فرحات، ونضال مسعود تیتو مثل ة، عدٍّ لسنواٍت                 المقاومة

 عسكریًة خالل خمس سنواٍت أمضاها في المنفى؛ في سوریا تحدیدًا. [47]
 

الصناعات فأنتجت الهاون، قذائف بجانب صواریخها، تطویر على المقاومة فصائل عملت الثانیة، االنتفاضة سنوات                وخالل
في حلفاِئها من بمساعدٍة تمّكنت كما وغیرها. وأقصى" وقّسام، وقدس، "الناصر، الصواریخ من عددًا الفلسطینیة                 العسكریة
الذین المقاومین من عدٌد التهریب عملیات على أشرف والمتفّجرات. الصواریخ من ة متطورٍّ أنواٍع إدخال من ولبنان                  إیران
وقطعت وآخرین. خلیل، الشیخ الدین وعّز المجذوب، ومحمود نضال والشقیقین عوالي، وغالب مغنیة، عماد مثل شهداء،                  ارتقوا

 هذه الصواریخ رحلًة طویلًة شاقة، ارتقى على دروبها ودفع ثمَنها شهداُء من السودان والیمن ومصر ولیبیا وغیرها.
 

المستوطنات تجاه صواریخ 2809 أطلقت الفلسطینیة المقاومة أّن اإلسرائیلي االستخبارات معلومات لمركز دراسٌة               وذكرت
منها. % بـ45 "سدیروت" مستوطنة وحظیت ،2008 شباط/فبرایر حتى 2001 األول/أكتوبر تشرین منذ غزة بقطاع                 المحیطة
االنتفاضة بدایة منذ صاروخًا 2,252 أطلقت أّنها القسام"، الدین عز الشهید "كتائب عن الصادرة "قسامیون"، مجلة بّینت                   فیما

 حتى أواخر عام 2007. [48]
 

 للمزید اقرأ/ي  حرب غّزة (2014): عملیات المقاومة وأسلحتها
 

 خّلفت هذه االستهدافات المتواصلة للمستوطنات الُمحیطة بقطاع غزة مئات اإلصابات في صفوف المستوطنین، خالل سنوات
 االنتفاضة. وقّدر رئیس اتحاد مقاولي أعمال الترمیم في دولة االحتالل، "عیران سیف"، الخسائر التي لِحقت بمنازل

 المستوطنین جّراء سقوط صواریخ المقاومة علیها بحوالي 20 ملیوَن دوالٍر. [49]
 

من ُمطلقیها تحمي تحتیٍة بنیٍة إلنشاء الحثیث سعیها مع للمقاومة والصاروخیة العسكریة القدرات تطویر عملیات                 تزامنت
تحوي األرض، تحت أنفاٍق حفر خالل من القصف، عملیات خالل القطاع أجواء في ینشُط الذي االحتالل طیران                   استهدافات
الشهداء من عدٌد ارتقى الصاروخیة، وحداتها المقاومة إلنشاء األولى السنوات فخالل الصواریخ. إلطالق منصاٍت                بداخلها
إطالٍق عملیة كّل بعد واالختفاء للحركة المقاوم یضطّر حیث لالحتالل، مكشوفٍة منصاٍت من للقصف اضطرارهم                 جّراء

 للصواریخ أو قذائف هاون.
 

خانیونس، شرق الخاصة الوحدة اشتباك عقب المقاومة، مع األخیرة المواجهة خالل التحتیة البنیة في التطّور بهذا العدو                   اعترف
] القطاع. في المعركة بحسم العدو حكومة فشل بعد المستوطنون نّظمها احتجاجاٍت ظّل في البشریة، المقاومة خسائر من قّلل                    ما
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 اقرأ/ي المزید في  عملیة خانیونس: من التسّلل الفاشل إلى الكورنیت
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مستوطنات المحتلة، فلسطین شمال في المستوطنین أمن تهدید حّد تصاعد والذي للمقاومة، الصاروخیة القدرات تطور                 َجَعَل
لصواریخ التصّدي في الحدیدیة القّبة فاعلیة تراجع ظّل في والمالجئ، اإلنذار لصافراِت رهینًة ، أساسيٍّ بشكٍل                 "الغالف"،

 القطاع.

 
 (القّبة الحدیدیة)

 
في والتطویر األبحاث وحدة رئیس غولد"، "داني اللواء من بتوجیٍه ،2005 عام الحدیدیة القّبة بتطویر بدأ قد االحتالل                    كان
بعد والثانیة السبع، بئر محیط في المنظومة من بطاریٍة أّول نصب تّم ،2011 آذار/مارس وفي الصهیونیة. الحرب                   وزارة
قذائف وخاصًة الصواریخ، من غزة بقطاع المحیطة المستوطنات حمایة عن عجزت أّنها إال [51] عسقالن، محیط في                   أسبوٍع
7-5 عن مداها یقّل التي الصاروخیة والقذائف الهاون قذائف مع التعامل في محدودًة الحدیدیة القّبة قدرات تبقى إذ                    الهاون،
في الجیش وقوات المناطق، هذه في المستوطنین على الضغط على الفلسطینیة المقاومة قدرة من یعّزز ما [52]                   كیلومتراٍت،

 القواعد العسكریة في محیط القطاع. [53]
 

عند عاجزًة تقف لذلك واحٍد، وقٍت في األهداف من كبیٍر عدٍد مع التعامل إشكالیة من الحدیدیة القّبة منظومة "تشكو"                     كما
منزٍل في واسعًا دمارًا أحُدهما أحدث لصاروخین، التصّدي عن عجزت حین شهوٍر قبل حصل كما [54] باألهداف،                   إغراقها
 للمستوطنین بمدینة بئر السبع، ما جعل المحّللین یرّجحون فرضیة إمكانیة تضلیل القّبة بإطالق عدٍد من الصواریخ في آٍن واحٍد.

 وفي عام 2014، أعلنت شركة "رفائیل" العسكریة الصهیونیة عن نیتها تطویَر منظومة "الشعاع الحدیدي" إلسقاط قذائف
 الهاون والصواریخ قصیرة المدى، عن طریق استخدام أشعة اللیزر، [55] حیث تعمل أشعة اللیزر التي ُیطلقها نظام الشعاع

 الحدیدي على تسخین رؤوس القذائف الحربیة، التي یصل مداها إلى سبعة كیلومتراٍت، إلى درجات حرارٍة فائقٍة، ما یؤدي
 إلتالفها.
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في غزة قضاء من المستوطنین إلخالء خطٍط بتوفیر حكومَتهم مطالبتهم الصهاینة المحّللون واصل ذلك، كّل من الرغم                   وعلى
العالمیة الحرب في البریطانیة الحكومة أعّدتها التي الخّطة غرار على الفلسطینیة، المقاومة مع قادمٍة مواجهٍة أو حرٍب                   أّیة

 الثانیة إلخالء السّكان بعد القصف الجوّي األلمانّي الذي تعرضت له. [56]
 

المحیطة المستوطنات استهداِف تكثیَف ،2014 عام حرب من األخیرة األّیام في تعّمدت، المقاومة أّن الصهاینة المحللون                  ویعتقد
المقاومة بشروط للقبول نتنیاهو حكومة على ضغٍط لتشكیل لدفِعهم الهاون، وقذائف بالصواریخ العسكریة، والقواِعد غّزة                 بقطاِع

 حول اتفاق التهدئة.
 

بها طالبت التي أهدافها من عددًا الفلسطینیة المقاومة تحقیق دون میدانیُة، وأخرى وإقلیمیٌة، سیاسیٌة عوامُل حالت وإن                   لكْن،
الكبرى العودة مسیرات فإّن عامًا، عشَر أحَد من أكثر منذ غزة قطاع على المستمّر الحصار كسر رأسها وعلى الحرب،                     خالل
أعادت حیث الفلسطینیة، المقاومة مسیرة في ا هام حدثًا كانت الماضي العام آذار شهر منذ القطاع حدود على بدأت                    التي
التنظیمیة، بصورته العسكري الفعل أمام الواسع، بمعناه الشعبّي، العمل تراجع بعد غزة في للمجتمع الُمبادرة روح                  المسیرات
إحراِق بمهماِت تكّفلت شعبیٍة وحداٍت ظهور عن أسفر الذي الشعبي، العمل لهذا األرضیة وّفرت قد التنظیمات كانت                   وإن

 اإلطارات على طول الحدود، وإشعال مستوطنات قضاء غزة بالبالونات الحارقة.
 

 
 (وحدة الطائرات الورقّیة الحارقة، غزة، 2018)

 اقرأ/ي المزید:  مذكراٌت من مسیرة العودة الُكبرى
 

في الصراع وكأّنها غزة، قضاء قرى مكان العدّو أقامها التي المستوطنات في الحرائق ُتشعل الحارقة الورقیة الطائرات                   كانت
فرض ُتعید ذاته، الوقت وفي النار. تحت قسرًا دیارهم عن ُأبعدوا الذین الالجئین وأبناء الصهیوني الجیش بین األولى                    سیرته
وسائَل لها وتحقِّق الماضیة، السنوات خالل كّبلتها عدیدٍة قیوٍد من المقاومة ر وتحرِّ المنطقة، في المستوطنین على                  الضغط
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ضمن القطاع، على ُفرض الذي الحصار كسر وهو الحالیة؛ المرحلة في األهّم الهدف سبیل في الصهیوني العدّو على                    للضغط

 عملیة عقاب الفلسطینّیین وتدفعیهم ثمَن خیار المقاومة ودعمها وتقویتها في الحروب التي خاضتها.
 

المستوطنین على الضغط عملیات من والمواشي، األبقار لتربیة باإلضافة المواشي، وتربیة الزراعة في العدو استثمارات                 ُتعّزز
الصهیوني الجیش ارتكبها التي "المجزرة" ظل في كبیرٍة، بخسائَر الحارقة والبالونات الطائرات تسّببت حیث غزة، قضاء                  في
الطائرات عبر محاصیلهم ورّش تارًة، النار بإطالق السنوات، هذه طیلة القطاع حدود على الفلسطینّیین المزارعین                 بحّق
حیاٍة بأّي والتنكیل القتل إجراءات من وغیرها المیاه مصادر من حرمانهم عن فضًال أخرى، تارًة إتالفها، أجل من                    بالمبیدات
كبیرٍة مساحاٍت "استعادة" من تمّكنت العودة مسیرات إّن القول ُیمكننا التي المناطق وهي للقطاع، الشرقیة الحدود في                   فلسطینیٍّة

 منها، وأتاحت للفلسطینّي العودة إلیها والحركة فیها والزراعة.
 

 وفي بدایة عهد وزیر الجیش الصهیوني، "أفیغدور لیبرمان"، قبل أن تهزمه غزة وتدفعه لالستقالة بعد أن فشل بتحقیق أيٍّ من
 وعوده التي أطلقها للمستوطنین بكسر المقاومة الفلسطینیة وحرمانها من القدرة على الرّد واغتیال قادتها، أعلن لیبرمان عن

 تقویة مستوطني "قضاء غزة" اقتصادیًا لدعم بقائهم في المنطقة الُمهددة بشكٍل دائٍم ضمن برنامجه. [57]
 

مستوطنٍة إلقامة خطٍة عن غاالنت" "یواف السابق، الحرب ووزیر العدو، جیش في السابق الجنوبیة المنطقة قائد كشف                   كما
النقب في هانسي" وإیشل دنیئیل، شیالح، دایا، غوریون، "نافیه مستوطنات لبناء باإلضافة غزة، قضاء في "حنون"                  باسم

 المحتل.
 

االستیطان مستقبل على غزة، قطاع في المقاومة خطورة ُیوازي تهدیًدا ُیشّكلون النقب فلسطینّیي أّن صّرح قد "غاالنت"                   وكان
االحتالل یرید عا تجم 18 إلى والتوجه قراهم عن الرحیل على إلجبارهم الحكومة داعیًا المحتلة، فلسطین جنوب في                   الصهیوني

 فرضها علیهم.
 

االستیطانّیة مشاریعهم تهدید على والفلسطینّیین المقاومة قدرات من الصهیوني الخوف من جانبًا "غاالنت" تصریحات                تعكس
 التوسعّیة في النقب ومحیط قطاع غزة.

 
لمواقعه الحمایة لتوفیر الزمن، مع سباِقه إطار في غزة، قطاع حدود على عازٍل جداٍر بناء االحتالل جیش بدأ ،2017 عام                      في
في الصهاینة أخضعت التي األنفاق، رأسها على "االستراتیجیة"؛ الفلسطینیة المقاومة أسلحة من والمستوطنین               العسكریة

 مستوطنات قضاء غزة لحالٍة من الخوف الدائم والقلق الُمستمر من فكرة أن یصحوا یومًا ما على عناصر المقاومة في بیته.
األمتار عشرات إلى یمتُد بعمٍق كیلومترًا، 65 حوالي إلى غزة قطاع حدود على علیه العمل یجري الذي الجدار طول                     سیصل
ستة بارتفاع ُعلويٍّ جداٍر جانب إلى األنفاق، لحفر والتمّوجات األصوات لتشخیص ات مجسٌّ به وترتبط األرض، باطن                  في

م مركزیٍة. [58]  أمتاٍر، ُتبنى على امتداده أبراُج مراقبٍة وكامیراٌت ومواقُع قیادٍة ورقابٍة؛ تكون كلُّها مرتبطًة بمنشأة تحكٍّ
 

المقاومة حّققته الذي التطّور بفعل الصهیوني، األمن یعیُشها التي المخاوَف غزة قطاع حدود على الجدار مشروع ُیبّدد                   لم
والدخول المحتّلة األراضي مع الحدود اقتحام ُیمكنها وحداٍت بناء عبر األخیرة، السنوات خالل أدواتها على                 الفلسطینیة



 
عن المقاومة أعلنت التي "األبابیل" طیار بدون الطائرات إلى إضافًة بحرًا، عسقالن مثل المدن أو غزة، قضاء                   لمستوطنات
التونسي الشهید بینهم وعرٍب، وإیرانّیین عراقّیین مهندسین من ومساعدٍة فلسطینیٍة، جهوٍد بفضل علیها أحدثتها كبیرٍة                 تطویراٍت

 محمد الزواري الذي اغتاله الموساد في عام 2016.
 

باطن من ُتسمع أصواٍت عن برعٍب یتحّدث "سدیروت"، من لمستوطٍن رًا مصو مقطًعا الصهیوني اإلعالم نشر أیاٍم،                  قبل
فما متٍر، 800 سوى عنه بعیدًة لیست حانون بیت بأّن وصائحًا منزله، تحت األنفاق یحفرون لمقاومین تكوَن أن خاشیًا                     األرض،

 الذي یمنع المقاومة من الوصول له، وربما قضاء اللیالي، تحت منزله؟ [59]
"نتنیاهو" حكومة عجز من غاضبین الشوارع إلى غزة قضاء مستوطنو خرج العدّو، ودولة المقاومة بین األخیر التصعید                   خالل
مقابل عظیٍم، وإعالميٍّ وعسكريٍّ سیاسيٍّ أداٍء بعد شروطها المقاومة فصائل فرضت حیث غزة، قطاع مع المواجهة حسم                   عن

 فرحٍة فلسطینیٍة عارمٍة باإلنجاز الذي تحّقق.
 

نا في عام 1948، أقامت دولة العدو مستوطنًة على أراضي قریة "السوافیر" الشرقیة، قضاء غزة، أسمتها "عین تسوریم"، تیم 
 باسم مستوطنٍة كانت تقع ضمن تجمع "غوش عتصیون" جنوب بیت لحم. تمّكن الجیش األردني في الحرب حینها من تدمیرها،

 كما َأَسَر مستوطنیها، لُیفرج عنهم الحقُا في عملیة تبادٍل لألسرى عقب توقیع اتفاقیة "رودس" في 1949. [60]
 

بالحرب دائمًا د مهدٌّ المستوطُن حیث بالدنا، في الصهیوني المشروع لواقع تكثیفًا تسوریم" "عین مستوطنة قصة                 ُتمّثل
فیما قتاله، قضیة یرثون من ُیالحقه ألخرى أرٍض ومن تتوقف، لم المقاومة أّن إال عسكریا، طولى" "یٌد له كانت وإن                      والتهجیر،

 یعتقد أنه یملك "ُعمًقا محمیا".
 

المستوطنین أمن على عكسیًة نتائَج خّلفت أنها إال األخیرة، السنوات طوال غّزة عاشتها التي الُمّرة الحصار سنوات قساوة                    ورغم
شاهرًا مرارًا، العودة وحاول والدّم، بالنار الفلسطیني ُطرد حیث للقطاع، الُمحاذیة المنطقة في وجودهم بمستقبل یّتصل                  بما

 سالحه بوجه العدّو.
 

الذي الضیُّق الساحليُّ الشریُط هذا لیتحّول أبنائها، ودّم لحِمها من الواقع أرض على العودة مشروع تبني ُمقاومٍة أمام                    نحن
على مجددًا الفلسطیني السیاسي العمل تعریف إلعادة یسعى وطنيٍّ لمشروٍع قاعدٍة إلى نهارًا، لیًال والُمراَقب أرضه،                  ُقضمت

 أرضیِة مقاومة الكیان الصهیوني.
 

وتحرم القطاع تقّسم أن 1967 عام آلون" "یغال ُمهندسها أرادها والتي غزة، قطاع في لمستوطناته االحتالل تفكیك مشهُد                    أتى
العربیة أزمنتنا یظلل الذي الیأس من بعضًا لیطرد لبنان، جنوب من الصهیوني االنسحاب بعد بمصر، االتصال من                   الفلسطینّیین
للعدو انكماشًا معها القادمة السنوات تحمُل ورّبما بالتهجیر، دا ُمهد المستوطُن فیه بات مشهٍد أمام الیوم نقُف ونحن                   واإلسالمیة،

 من الحدود مع قطاع غزة إلى مسافاٍت أبعد.
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lvw-IZOOhfA


 
**** 

وكوفحة، وهوج، حانون، وبیت وجبالیا، البلح، ودیر الهیا، وبیت ورفح، سهیلة، وبني وخزاعة، عبسان، غزة: قضاء قرى *                  
وجولس، وعبدس، عّفا، وبیت سویدان، وعراق وحّتا، وكرتّیا، والمنشیة، والفالوجا، وجسیر، وصمیل، وبعلین،               والمحرقة،
الغربي، والبطاني الشرقي، والبطاني الصغرى، والمسمّیة الكبیرة، والمسمّیة وبربرة، والجیة، طیما، وبیت وحلیقات،               وحمامة،
صقریر، وعرب ویاصور، الترمس، وتل وسمسم، والقسطینة، الشمالیة، والسوافیر الشرقیة، والسوافیر الغربیة،              والسوافیر

 والجلدیة، والجیة، ونجد، وكوكبا.
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