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اثهـهرارسةحواليرامغاشماحتلالىبددمنالالرائيليةالقواتبانسحابعليهاللهانعمأنبعدغزةقطاعزيارةفرصةلمياتيحت

الالخ!لفترةتمثلالتيوالصوروالمعلوماتوالاحصاءاتالبياناتلجمع(لعربيةالدولبجامعةفلسطينادارةقبلمنموفداوكئت

محنخلالواليتيسراسابيعثلاتةالقطاعقيقضيتوقد.الارواحو،لممتلكاتفيوخسائروفظائعاعتداءاتمنرافقهاوماالعهيوني

فيقجولتانوبعد،المنطقةشباببعضطرإقوعن(لاغاثةوفيوكالةيونسوخاننمزةوبلديةالمصريةالادارةفيالمسؤولينطريق

العربيةالدوللجامعةالعامة(لامانةثزمعجامعلكتابفواةواحصائياتكانتفوتوغرافيةوصورومعلوماتحقائقعلىاقفانالقطاع

معرضفيتوفيبعهعلىوعطتبالصورمسمامختصواكنابامرقتااص!رتوقد.العربيةالامةحياةمنالبغمضةالفرةمذهعناصدارء

.الاخيرةاليخنحدةالاممدووةانعقاداثناءلتوؤيعهنجويوركوارسلتهالىالانجليزيةاللغةالىبترجمتهقامتكماالاخيرالدوليدشق

المنشودةالغايةبكلالمعلوماتهذهتفيولن.هذابحثيفياناجملهارايتوحقائقونتاهلحبانطباعاتهذهزيارتبممنخرجتلقد

الاحتلالفشوةاثناءوجدمتعاشهاالتيتلكهيالحققيةالتجربةالاان،بالمحريةتنعموهيغزهقطاعزارشخعرمنانطباعاتمجردلانها

من-بهخرجتعمااكتبانالمفيدمنانهرايتذلكومع.و؟لايجابيةالسلبيةالشعبيةالمقاومةفيالوطنيالعملشرفلهكانمنوخاصة

مهمةفيموفاكونيانكماالكبروطننافيالمنتشرالعربيمنالشبابللقليلالاتتحلمفرصةالقطاعزيارةمجرد!ن،هدهزيارتي

ممنالكثرينقابلتاننيكما)ايقطاعهذازارواممنلملكعبرينلمحمتتيسرمعلوماتعلىالوقوفلبى(تاحغزهانجناءاحدوكونيرسمية

و؟ظهارالصهيونيةضدالدعايةبانايمانيذلكالى(ضف(الشعبيةالمقاومةشباببعضوكذلكوالكوارثسياقىشاهدواممناوعدبوا

هذاعلىدائمحقدنفسهفيينمولكيعربيكلذلكعلىيطئعالعرجمبماؤاناكطنفياولابهيبدأانيجبعلينااعتداءاتهافظاعةمدى

الصهيونيةكرهاطفالنانرضعانالواجبفمنعامةاجمعهموالعربخاصةفلسطينعرببحقاقترفهماوعلىعلينافرضالذيالعدو

مداركهمتطورمعذلكيتناسبوانوالكتابةالقراءةمباديءنعلمهمكماوكوارثويلاتمنعليناجرتهومايةالصهيواهدافابناءنانعلموان

وسائل.وبايةوازعوبابمرروحوبأينحاربكيفنعرفلخصومنا،فلنارواءنجكونوكيفنحقدكيفنتعلملمانفنحن.وعقولهما

.متعددةنقاطبشكلاضعهانورايتالبحثهذااكبان(ردتالمقدمةهذهفيبينتلماتظرا

ظهرحتىالاسرائيليالجيثىجحافلوقاومت،النظبرمنقطعةبشجاعة-ا-

الاسرائيليةالقواتنفوسفيجليةالشرروحبدتوهنا.نوقمبر3يرمتظللهمدخلوه،غادرة؟.إثيةلمؤامرةتنفيداغزهقطاعاليهودلىخل

ناوما،تمييزايدونالميدانوبمدافعطائراتهابمدافعالمدينةفقصفت،البحرية(ساطيلهالزحفهموتمهد،والانجايزية6لفرنسيةالجويةالاساطل

عنالقلميعجزاقيالفظائعانواعابشعار.نكبتحتىالقواتهذهدخلت،سعيدبورعلىلفرنسي4البريطانيالاغداءامامهمالطريقويخلى

تمويرها.وهونوفمبر)2فيغزهومدينة5691نوفمبراولفيرفحمدينةفوصلوا

المدينةلثبابافناءوهدفهمخانيونسمدينةاسائملجنوددخللقدومن.نوفمير3فييونسخانومدينة(المشئومبلفوروعدذكرلىيوم

فيالمدينةرجاللاحدمشاهدتهممجردوكانت،نمابخودخامةبذلكفعزلترفحمدينةاحتلالنر.ساعدتفرنسيةقوات(نالثابت

هذاعندا!مريقفولم،عليهللقضاءكافيةمنزلهبابعلىاوالشارعونتيجةالثلاتيةالموامرةاثرالقطاعاستسلمانوما.غزءقطاعبا!ي

ومافيهاالشثابعنتبحثالمدينةمنازلعلىفرقهمتوزعتبلالحدفيالذعرتبثاليهوديةالقواتدخلتحتىوالاعتدةالعددفيالغلبة

ولم.واطفاله؟هلهامامتحقيقايدونقتيلاترديهخىشاباترىانثموتشوهوتهدمفتقتلاتجاهكلوفيوعيدون"لرصاسوتطلقالنفوس

بعضوكانت،لاطفال4عويلولاالنساءوتوسلاتدموعمعهمتنغعتكناسوأذلكفكانوالملبوساتوالاكولاتوالمجوهراتوالحليالنقودتنهب

فيوتوقفهمالعامةالساحاتوفيالمنازلامامالممبابهؤلاءتجمعالفرق.غزةقطاععاشهعهدلاسوأبدابة

يقلبذلكبعدالاسرائيليالضابطوكان.برصاصهاعليهمتنهالثمطواب!-2

بةبالغةبوحشيةانفاسهيلفظلممنعلىبرصاصهفيكملالؤتلىاجسامالقطاعاحتلالعندحصلماغلىا!عهبعدالمرءمنهيخرجماأبرز

.الاجيالمرغلىالانسانيةجبينلهايندىالمآسيمنعشراتوهناككلنفسفيالهـامنةوالحقدوالانتقامالشرعوحهوالاحتلالهذاواثناء

احدىدخلتفقد:الحصر2لاالمثالسبيلعلىبعضهابسرداكتفيانوارىالقواتهذءجوبهتعنمماوخاصةتصرفاتهكلعلىوالمسيطرةيهودي

فقتئتهمفراشهمفيمريضا33فيهفوجدت(لمدينةمستشفىالفرقهذهالفلسطبنيوالجيش(لفدائيينقواتمنخانيونسمدينةفيباسلةبمقاومة

شعارأذرعهموغلىالط!يبلباسهممصرييناطباءثلالةوجدثتكما،جميعاخانيونسجنوبيفيتقعوهيرفحمدينةسقطتلقد.المصريواحيثى

فرقةودخلت،المدينةساحةفيقتلىاردتهمذلكومع،الاحمرالهثلالباسلةمقاومتهافيخانيونس(ستمرتفقدذلكومعنوفمبر2بومصباع
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111بلغاليومذلكضحاياعددانالاغاثةوكالةمديرذكركماالاسرائيليةالمخارجالىؤاخذتهممدنياشابا22ؤيهفوجدتلمنازل9احدمن!

الاغاثةوكالةتقريرفيجاءمابعضي(سردعندماذلكوسيرد.شهيدا.عليهـمفأتتالغارربرصاصهاعليوموانهالتالمنزلجدارقربواوقفتهم

مئعتالسلطاتانالمولمومن.المشهودالميوموهذاالكئببةالفترةهذهعنفيطاعنشينوهوالمدينةاء-اناحدمنزلالىجئود!مبعضودخل

والضعفنفوسهمفيالذعرلتبثايامعدةالضحا؟جثثدفنمنالاوواليفقتاوا،عاما17الاخروكلمرعاما7؟فيهما(لاكبرعمر،ابنانولهالسن

.والاشسلاموالرهبةالبسالىولتدفعهممعنو؟تهمفيوكانلهالماءتقد)جممنوالدهومنعوا،والد،4وامامعقربيتهفيالاول

-2-المنزلخارجالىالاخراخدو؟ثم،الاخيرةانغاسهيلفظوهويطلبه

بعدالاسرائيليةالسلطاتاستعملتهاالتيوالتعذيبالاهانةوسائلاما!زلالىبعضهمودخل.المنزل؟ماموقتلوهماخوشابا28معووضعوه

فيوموغلةمتنوعةعديدةفهي،غزةقطاعفيالامرلهااستتبانخانهونىمدرسةفيطالبوهوواحدوابنبئتا11ولهاللاجئيناحد

الفثاتتلكعلىينصبالتعذيبهذاكانوقد.والقسوةالوحشيةاجلمسوهذلكومعوحيدهحياةسلمجوابانالابلهمفتوسلالثانوية

قواتفياوالفلسطيني(لجيشفيكانتانهايبتقدوناليهودكانالتيفتوفيعينيهءلىالرصاصواطلقواوشصقيقاتهوالدير"اكل(مكرسيءلى

اخفاءعلىعملتوممنالمصريالجيشمعتتعاونكانتممنا،الفداليبن.الحالفما

الاردن.الىالصحراءعبرونهريص،موالضباطالجنودنتهدائهاعددبلغالتيخانيونسمد،خةفيحصلمماكثيركلنقليلهذا

احدمعحصلماومنها،بعضهااذكران؟ودءهـربةالحوادثوهذه،خةالمدليالاسرافيل!كأالقواتدخلتانبعدمعظمهـمال!خشهدشهبدا.5(

المحرالجنودبتوصيليقومكانالذيالحلبيعمروهو،ءزهسكانبزرهممصرباجئببا25قواتهمرات(نح!ثوقد.ادنيينغالبيت!"ئاوكانت

معهواستعملتواعتقلته؟لاسائيليةالسلطاتفيلكفعالمتالاردناستسلمقدقائدهاانمنصإلرغمالمد،نجةساحةفيفقتلتهمالعسكري

وبشركائهبعملهيعترفلكيالمتعؤيب(نواعوأشدالشدةوسائلاقسىجث!مدؤنمنالاهاليمئعتبلبدلكتكتفولم.الاسرائيليةللقوات

بالاحذيةمبرحاضرباالرجلهذافربلقد.الجنوداختفاءئ3وبأمافيه.بقربهـمالصيبرعلىالاهاليتجصروكانتايامثلاثةلمدة

عليهاطلقتثمبكرسيربطهبددالكهربائيالتيارعليهوسلطوالكرابيجاقلالاسوافيليةالقواتدخولعندالحوادثكانتفقدغزةفياما

والالمالضربشدةمنعليه؟غعيمااذاوكانلحمهفيتنهشالهـلابمهإومةمنابدتهلمانظراخانيونسمدينةء)ىانصبغضبهااناذ،ذلك"ن

انهمبلبالشنقهددوهذلكوبعد.ثانيةضربوهثمالمياهعليهصبواومع.الفلسطينيالجيشمنالبافيةالبقيةموقعكانتولانهافائقة

الاعترافعلىرببحملوهعنقهحولالحبلوربطواالاعدامغرفةالىاخنوه.ومنالصهيوزيةفظائعمنمشارفهاسهانوخاصةغزهاهليسلملمذلك

تنزفالالاميعانيسجبناوبقييعترفولمكالطودصامدابقيذلكومعفيهفوجدتالمدينةطرففيالمنازلاحددخلتمنهمفرقةانذلكامثلة

انسحابعندالطواريءقواتاخرجتهانالىجراحاتهوتتقيحدماؤهوقتلتهماحدهمواستبعدتالمثزلخارجالىفاخذنهـمرجلاعشراحد

.عزهمناليهودانالمولمورون.هولاءجثثبدفنعليك:استبعدلمنقائدهاوقال.جميعا

احدخليلالرحمنعبدمحمدعنقواتهمبحثتالبلحديرقريةوفي.بعينهواقاربهالدهمصرعبذلكشاهدالشابهذا

والدءتضربواخذتجئونهاجنتجدهلمولماالفلسطينيالجيشافرادالاالعديدةاللاجئينمعسراتفيمشابهةاخرىحوادثحصلتكما

وكانوامهـانهيعرفهذايكنولمابنهمكانعنليعترفسنة55وعمره.ضيقنطافىعلىكانت(نها

عاىينهالونالابنيجورونلاوعندماواخرحينبينمضزلهعلىيترددونالشعبماسيسجلالىيضاففيهاحصلمافانرفحمدينةاما

الابهذاتوفيانالىمراتعدةذلكعلىالحالواستمر،ضرباابيهحوادثحصلتفقد.المؤلمةوالذكرياتبالضحاياالحافلالفلسطيني

وألاذىالضربمنتسلملموالدتهانكما،المبرحالضربنتيجةحصسلماانالا.6ء!انوفمبراولفيلهااليهوداحتدلعندفردية

والاهانة.بالمذياعاليهوداعلنفقد:بكصرذلكيفوقنوفمبر12يومصباحفيها

الحقجاداللهعبداللاجىءعلىقبضواالنصيراتممسكروفي45حنىسنة15سنمنوالمعسكراتالمدينةشبابجميعتجمعفرورة

امامضرباعليهفانهالو(ذلكفأنر،فدائيبانهالاعترافمنهوطبوافتسارع،وتحرياتتحقيقاتلعملساعةنصفخلالمعينةمراكزفبمسنة

بوصاصهمقتلوهانالىايامبضعةذلكعلىحالهمواستمراللاجئينبقيةماسيعدةايومذلكليحصلتانه.الاالمحددةالمراكزهذهالىالشباب

*هايى.رونجمعامامينهمرالرصاصكانآلمراكزهذهنحوتندفعالشبابزرافاتكانتفبينما

جنودايواءبتهمةالفيوميعبد*الرزاقى(للاجىءعلىقبضواغزهوفيساحةنحومتجهينانوآ3شابا11قتلسببمماللارهابوحولهمنحوهم

والتياروالجلدالضربمنعديدةلانواعوتعرضولكفأنكرمصريينذلدبعدثم،واحدةعائلةبنمنهماربعةيكونانالموغومن،1المديئة

يوما.04السجنفيوبقيالكعربائيومنازلاللاجئينخيامفيالرجالعنتبحثجيشهمجحافلانطلقت

-4-معسكراترقعة+سماعنظراالمدينةعنبعيدينالكثيرونوكان.السكان

الاطفالالىتجاوزتهمبلوالرجالالشبابعلىقاصرةالفظائعتكنلمتصيبوكان.المحددةالمدةولقصرللمذياعبعضهمسماعولعدماللاجئين

غزهمدينةدخولهمفمند،ا!قطاعاحتلالعندمنهمالكعيرونقتلفقدالشيوخقتلوااؤالمبل،استجوابأيدونرأساال!تلمنزلهقيوجدمن

منز"صاالىصغيرةطفلةيقتادغزءفبماللاتينيةالطائفةخوريكان!ثثوالمئازلالشوارعامتلاتوقد.الامريشملهملمممنمنهم

خانيونسمدينةوفي.بيدهممسكةوهيوقتلوهاالرصاصعليهافأطلقوارجالاحداصةفييشكونكالوآمناريخمعمرفىفيوقتلوا،الضحايا

ابنهذراءوعلىيسيرسطونمحمداللاجىءكان(لمدينةسقو!وبعدمعظمهمشهيدا127ضحيتهاذهبرهيبهمجزرةوكانت؟لفدائيينفركة

الطفلابنهواصابواف!ننلوهالرصاصاليهودفأطلقسنواتثلاثالبالغعددأنوذكرالواقعةبهذهنفسهغوريونبناعترفوكد.الشبابمن

الاحتلالىوبمدالئصيراقمعسكروفي.بعدفيمانجنرتالتيساقهفيالسلطاتعلىتمردهمهوذلكسببوان،شخصا48كانالقنلى
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وعصاباته.غوريونوبنالرائيلبسقولىهاتفةالعامالحاكممبنىنحو(وعمرهابنهادرامحهاعلىحاملةتسببرالسيداتاحدىكالتباسبوع

بعضهاعرفعديدةاخرىحوادثحصلتالاخرىالمعسكراتوفي.(مهذراععاىوقتلالرصاصعليهفأطلقوالئمهور

فكانالاعمالهذهعلىلملاجتجاجالحاكمعنديذ!بالاهاليبعضوكانسببايدونمنازلهـمحوليلعبونوهموالصبيةالاطفالبعضوقتل

وابعدتهمبهمالةصاء!انزلواانهماوالجناةعنيبحثونانهم!هـعيهذابغزهالشاطىءمعسكرفيتسيراليهوددورياتاحدىكانتفبينما

غزهقطاععنبجراحاتاصابتهميدويةبقنبلةفقذفتهميلعبونالصبيةبعضشاهدت

لمالصهيونيةدظائعكلنوالنساءوالاطفالالشيوخيسلملموكماوءمرهوذر(عيهساقيهبترحجرابوحسنالطفلنصيبوكانمختلفة

اللاتيند)راسائيلجنودقصفغزهففيالمقدسةالاماكلن(يضاتلمتتووافقدالاطفاللايذاءجهنميةطرقااليهوداستعملكما.سنوات9

طاهرةالقصفهذان3اماأزالولاكوقهمرفوعاكانالثابويالعلمانمعبفتحهاانماالحبراقلامشكلعلىصغيرةالغامااللاجئينمعسكراتنر

.الا!حتىمحدةحصلتوقدبعضهااواصابعهفتقطعيديهفيتنفجرحتىالشخص

ءرفشعبعلىبمستغربةليستالعد/بةالحوادثهذهمثلانرفحوالطفلمعسكوفيموسىسليمانالطفلمنهاالقبيلهذامنحواث

بلنضمشىاليهوديالتلمودلعاليمانكماوالوحئةوالخيانةبالفدرعشراتور(ءهاقواتهمخلفتوهكذاالمغازيمعسمكرفيابراهيمداود

يعتدي(لذياليهوديان،فكرفالقليود.الفظائعهذهبار"ز!كابوتأمرهم.الابرباءالاطفالىمنالمشوهين

غير-كلدموانسامةحشرةعلىىاعتنهدهوديةنجبرامرأةعلىفس2ايضاالثيوخيسلملم(ليهودظممنالاطفاليسلملموكما

هؤلاء،لق!انراندبمااعداءهموا.رل!"4انا!ودسوانمستباح.ر!ودياليهوديةالقو؟تدخلتحانونبيتقريةففيالعثراتمنهماستشهد

كافي.فهويرهودينجرهومقكلوانع!همالهربيستطيموالمالسنفيطاعنينشيوح6فيهووجدتالمنازلاحد

الشعبهدانفسيةءنواضحةصورةتعكسالوحشيةالاعمالهذهانعدةاصابوااحرىمئاطقوفيالحالفيفتلىفاردوهموجههممت

فيهاالكامنوالنتونؤوس!مفيالدفبئالحقدوعنالعصاباتوهذهالجنودبرعضدخلالمشمهوديومهاواثناءرفحمدينةوفيبجراحاتشيوح

.!ودينجرهو"نلكلالمنأصلةوالمكراهيةسئو؟ت11.؟لعمرمنبلغفئيخافيفوجدوااللاجئينمنازل(حدالى

ع-ساقهبترفيتسببتباصاباتواصابوهالرصاصعليهاطلقواذلكومع

المفنلكاتعلمىاعههـاءمنالعصيبةالفترةهذهدافقلمابالنسبةاما.بعدفيما

،لمتها(اولهت"ا!صعهـتماهاحصرلاهاودالتلفالاوضراتقدفهذافىلغزلنهبلمسحمللحنةجراحاتسببتانهاالاعددطقلةمنفبالرغمالعرصهتكحوادثاما

ر......عرفتوف*هاليلدىدعراوأحدثتتبنوللانفسيةوالامانندمللا

الكبمونشاهدهاعد،هـةحو(دثهناكذلكمعانهالاتقريرهاواعدت
--أحرصاحبرهايششرولمتعرفلمماحرىحوادتوهناكالحوادتبعص

اثرأةاثبتتولقد.للفضيحةوستراوعائلالهمالضحاياسمعةعلى

وأبرز.سبيلهفيواستشهارهاالشرفعلىالمعروفصرصهاالعربية

:را"يلأدادنداروكالةالمعلبمدرسة(دلبابيديصلاحالشابالمرحومحادثةالحوادثهذه

ففي.العربية(لامةشرفعندفاعاوزوبخنههوضحيتهادهبوالتيالاكأاثة

فربالكائنمنزلها!*بمينالجنودمنفئةطرقت91ع6-11-17.لوم

ي!!!اما!اص!يكنفلمحسماذةقوةمنلددهمامالكلوزوحهاهىفقاومتهمتضمسها
رايريدالسابروجهلحواحدمموالجهالبابوومحعرهبحرساطىء

فيمنالجنودهولاءيسىولماعرضهمعنبهيذودونالسلاحلدلهم

الىاليائسةمقاومتهافيالزوجةواستمرتالزوجقتلواالدليءماربهم

المجد!الناقدبقلمجثت!ماوحولبالدماءمضرجينسهيدينوزوجتهالزوجوسقطقنوهاان

هذانوبقيواحدهوسنةسنوات3العمرمنالبالغانطفلاهماربض

الوصولا!هاليي!ستطعلماذالصباححتىابويهمادماءفوقالطفلالى

الئقاشرجاء%التجولمنعلنظامنظراالوالديناستغاثهسماعهممنبالرغممثزدهمالى

الكولونيلالحادثهذاشاهدوقدالبرابرةليلين*سرالجنودواستشار

المصريةالثقافةقضاياعنشاملةعمعقةدرأساتاذلكعلىوآحتجغزهفيالهدنةلجنةرئيسح5ا9+5ا4!،لأ،!بيارد

عملوالذيللضحاياصورةاخذمنمنعهالذياليهوديالحاكملدلى

بفيره.واستبدالهغزهقطاعمناخراجهعلىالمعروفالصهيونيةبنعوذ

اكلهاوورالحذيثةلىالجلودحاولحيثبغزء(لبحرمسكرفياخرىحوادثحصلتوقد

فألقىمنزلهابابتفتحانرفضتالتياللاجئاتاحدىعلىالاغداء

ا:!الشهرفيحاملوهيقتلتهايدودةقنبلةالمنزلنافذةمنعليهاايهور

حدبروالمعسكر؟هلجعلمماالمعسكرنفسفياروادثهذهوتكررت.الثامن

منازلفيوالنومالمدينةداخلالىوبناتهمنسائهمتهريبالىيعمدو!

توج!تضاخمبةبمظاهرةو(للاجئاتاللاجمونقامكماالليلاثناءألاهالي
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والراديواتوالساعاتوالمجوهراتالحليمنوالكثرالجنيهاتمنالمصرية(لادارةاموالعلىقاصرايكنلمالسلب؟نكمامعلومةواصبحت

للامراخاطهالدالاهاليمعظمانةئلولاايضاانكملاتمنبلوالملابسيواطفسالاونساءرجالاالاقرادمنكثيوعددكانبلالمتعددةوالدوائر

وكانالخسائرننضاعفتا!رضباطنفيوالنقودالمجوهراتواخفوا!نتصدرتكنلمالاعمالىهتهانكما.والنهبالسلبلاعمالضحايا

فيوجههـ!السلاحواشهاكبالقتل!تهديدهمالناسامواليبتزونالجنودنفسقبلومنجماعيسلبايضاهناككانبلفقطئفرادالجنود

انتقناعهابعدهمجكهراتهنحليهةهالبناتساعاتهوالاطفالسلبواماوكثير(-مخازنبعكثانذلكالىوبالاضافة،المسوولةالاسرائيليلقالسلطات

منهم.قسرا.والسلقهوالتدميرللنهبتعرضتايضاالدوليةالاغااقىوكالووممتلكات

اللاجئببنمعسكلاتالىتجاوزتهابلالممنعلىالاعمالهذءتقتصرولمفيوجدتهماكلانسحابهاعئدمعهاالاسوائيليةالس!لطاتحملتلقد

ناسهرمنوجدمانبعضنلالكملاتالملابساللاجئننمنهونهبفقدوسياراتهخةئاناتهكراسيمطاتبمنفزهلطاعفيالحكوميةالدوائر

البريجمعسكرلاجئيبعضاضتكىومندماوساعاتفليلثومجوهراتغماالكهربائيةواللامباتالصحيووالادواتالمغاسلمعهمحملواانهوبل

ناناجبهكمنانلهمننذكرنطردهموبخهوثلكمنابيههمنل.للحاهمنهبتغماضافيونسفيالحكومهمصرسةمفروشاتمعظومعهمحملنا

اسرائللجنودملغاملابسهمحتىلديهمماكليمتبرواالمضحلفومنغزهفيالعربيالبنكمنممريجنيهالف147السلطات

طلكيرافلقانبلواليهتنالسلحلمجرمعلىيقتصرالامريكنولم.البنكلمدعرالمبلغباتنلاموصلااعطتانهـا

منيزيدمما.نهبهمعندللاهابىالقولىفاحشوتوجيهوالاهانةالفربديرمعسمكلففي0اسائيللصوصيةمنالاغاثةوكالةتسلملموكذلك

الوسائل.دناءةومنالجرمبشاعة.!!امانهبواانبعدالعنابرواتلفواالتموينمخازنالب،ودنهبالبلح

المعهو!الكسبفيحباوالنهبالسلبعلىالامريقتصولموكذلكمندوباحتجوعندماالوكالةمدرسةمفروشاتبعضنهثواخانيونسوفي

اتلفتفقد.نالانلافالتخرينخالىتجاةبتلطلفانبلاليهنملدىط!ت،لانهارجاعهايستطيعنانهالمدينثحاكملهذكرثلكعاىالوكالة

غزهفيالحكومةوملفاتسجلاتجميعالاسراليليةالسلطاتواعدمتا!وهـاولمخزنمنالنموينيةالموادبعضنهبترفحوفي.ابيبتلالى

،زجؤكانبهاندحملهيستطيعكالمماأتلفو؟كماالطابوسجةلتومنها-ومفرلوا!"الطبييالعيادةالىالجنودبعزمدخلالمكازبئمعسكروفي

التلفون(عمدةونسفوابجراراتهمالمعبدةالطرقيواتلفواوحرقواالنوافذءهـ.هوجودهفأنكرالادورةحشاشةمفتاحعننصارا،ومحمودالمموض

الفخصيث*هرا!احيانايعدممنالمناائلتفتيحظاثناءوكانواوالكهرباءثمساكئلاناثةةكاكمرنرةسطوفيالممرضاتجميعامازرالافاتلوه

يدلىمماالعائليثقالص!ةر؟لخدمثوكهام(حئالمدرسيفكالفهام؟تالخاصث.وعأاتجرادويةمنفيهكانمانهبوا

عئمدك.والايكاءنالنفمهالشرروجعلى؟كقواتدخولشدعديدةفكانتالماديةالاهاليخسائرعناما

-6-اعادتثمايامبضعةهاستمملتها؟لاهاليجميعسياراتجمعتائيليوالاس

الفنفىم!دفلالئاسعرفانهكه*حتذتلفترقنئيجهمنكان.مختيفةبتلفيات؟صابتهاوبعدطيارهاقطعبعضاخذبعدمعظمها

الاهاليلاحظهماه؟ولاليهكرألافرادلدتنوالجكننوالرفوقوالفسارككأنواالدينالجنودفرفىقبلمنالتجاريةالمحلاتبعبرنهبتكما

وتصرفاتهمف!بسهمفيالاسر،ئيليةالقو؟تافرادتجانسعدمهوالا!و(تتبيعالمحلاتهدهوبعضولبلدانهملانفسهم؟لبضائعيحملون

وانالسعكريةالحياةفيائيليةالاصالمرأةمشاركةلاحظواكماوطبائعهموؤروالخرضواتألاقمشةمنمختلفةانواعاتبيعاوكالراديواتالكهربائية

اليههميعافيمامدجاما(لحاجثعندجندتنههالرائيلفييعيحتمنكللمجقئمحلاالفرذااحدجنهبتوقد(لقبيلهذامنمحبتررةنهبت

الجنودكانفقد!ر!ءتصرفاتمنجلياذلكبر!افقد،وحرمانجوعمنالاسسلحةاماالصيدبأسلحةوص!المحلصاحبواعطتالمرخصةالاسلحة

والسهرالبنوخاصثالهحائيثالمكادوينهنكنبشراهفاكنكولاتيلتهمونهراخرجبضائعمنالمحلفيماعلىاتتثماستلامهاظترتالحوبيك

لتهريباليههمافرامبهاقاانالتيالمحاةلاتمنكلكظهركماالسجائرثم.مربيو

،بخاون(لجنودوكان؟لدقيقومنها(سرائيلداخلالىوفيهاالموادهذءالاسلحةعن(لبحثبقعدتفتيشهاكانلفللمنازلبالنسبةاما

الدجاجعنهيبحثننكانهاماوأهلككائهنفيويفاركونهماللاجئينخيامالالافالاهالماةخسرو(قسلبقلبالجنودسانحوفرصووالفدائيبن

اخكبعدمالجنند(حداللاجئامئاحدجاستعطفتوعندماوالبياأ

حينفيسننامتسبعمنكالدجابمطعبميتمنلىلمانهلهاذكردجاجاتها

حوليل!مدخلقيةنحلام!ممصنةالتف!خلجنولحلعيبعضىكمالاهالم!لاليهودوولدقدلهاشاججعندالفإسعةطلم!بالى

.والمجند؟ت

منالكدمرهنتمكنهكدكقيراانتفارامئتشرقكانتفقدالرفنقاما

دفعطرياهعنقنالاهانامهالفتائقتجنةه(نحياتهناأتداءالاهاليومةنانكطكأأأملاقخ-ا

هالملابسكالساعادظلهنالعينيهالانياءتقديماهللجنندجنيهاتبضعة......2هـ

منتمكنمنمنهمللولغمرءالحنود.لالمالرشوة.طرلقعنللمعتهـقلمنالارضشيخليسمىترحمهألا
نالسجاعرالماكنلا!مىعنصيلالاهالىسالمعمملميرعاعملا!ممكم!بلوعيرها

..ع.منازلهمفسف،-بببروتدار:؟اولاسسحى

لعدم(وانهالىعنللمستنلهلقنرفنةمفعنظرالسجنميالحرهج

-78ا!ةعلىالتتمة-سى!سسييهرء
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ظرو!فيدلسطينشعبحاربغزهومي"يليما91ع7ديسمبر7في

ماء

حالحيابفيبحعهطنهمتمسكفيولمقالكبرىسلبتفالشبعبولبرلحقوقوفلسطينط!لتيأ-عما!ه!اطلموا-ء-!اهر

هجومديجابهينسحبالمصريالجيشيعلانوهوالفلطينيالشعب.8؟ا!صفحةءلىالمئص-ور!0كأ-

هذااثبتوقدوكرامتهملئرفهمعندفاعاحاربواولكنهيم،فرنسابريطانيا

وعروبتهبقوميتهمتمسكوانهوالمحنالاحد(ثفيهتوئرلممافالتسبفييتجولونكانوافقدالاسرانبببينالسنودجبنللاهابىظهركما

الضاب!المصري؟لسوريءليالهكباشبمذكركما."القتالعلىوبقدر.فوالرعبجماعاتدخلوالتؤتيشهاالمنازلدحإواماواذاكبيرةجماعالت

وورايامكانتخانيونسمعركةايامانالفلسطينيالجيشقائدونائب.عليهمظاهر

الفلسطيني.وللشعبالفلسطينيللجبشوظخاد7

-8-العربالفدائييناثروهيالمحنةهؤهن!تيجةجإتةظ،رتهامةناحية

بينىالمستحكمةالخلافاتالمعتقلينومنالاهاليمنالكثيرونلاحظطهروقدمعنويا.نهمواضعافمصا!موقضايهـودارهابفىالباغ

نظرةالتسلمحيينلليهودينظرونالذينالمغربيينواليهودالتذر!بيناليأودكانفقدالمنازلتفتيشاثناءوفيلجنود1معالاهاليمعادثاتمنذلك

الجيتىفيالهامةالمراكرعلىيسيطرونوالذينتقديروعدماحتقارالمجشورجطللفدائبن1ءنالقطاعفيشبركلفييبحنئونالجنود

بعكسلتجارة1والصناعةعلىويسيطرونالمدنيسكنونوالذينوالادارةوقد.هولاءمنلضحايانالننتقمات!بشااننابقو!ونوكانواالظسطبخي

الزرائويتعاطونالنقبفيوخاصةالقرىفييعيشون(لؤينالشرقييناوعليهللقضاءكافياالفدائيينمنالاهالبماحدانؤبالشكمجودكان

علىبحقدهماتنرنجبينهولاءمنالكثيرونصرحكماالعيششظفويعانونحقدهمشدةمنوبلغوالاهانةللضربلتعرضهاواسرائيلفيلسجنه

العربضةالثلادلمغادرةوأسأهمعليهمالواقعالظلممنوبألمهمالغربيينهذاظهركما.غزءمدينةفيالضكءارياثهد؟ءنصبنسفواان

هولاءمنالكثيرونتبسطوقد.بهايئعمونكانواالمتيالرفاهيةومدىوينالقطاعلزيارةيأتونكانواالؤينالمدنجبينأليهودحديتمنالرعب

وكترةمببشتهممستوىوانخفاضمنتاكلهملهموشكواالاهاليمع.نفوسهمفيالرعبلبثفية11امام!قدائيبهلمةالنطقمجرد

منلتخلصهمالعر!كلمةتتحدلأنتمنىمنمنهمللعلهمئ!1الضرااع....ص.....
.....جنديوديورهوالعطاعكيمشابكلاناليهوداعتعاداليكانوور

عد.لبدةبطرقاستغلالهابنالايجدرالناجةهذهانواعتقدإ!اسائلءلى2مهمفظاا!تولذلكمايومافسيكونكزلكيكنلمانوهو

.(لفئاتلهذهخامةاد(عاتتوجبهمنهاللتعذيبوتعرضواوغزةائبلاسجونفيمنهمالمئاتواعنقل؟لنسباب

الاصببيناسرائيلسكانيبنشديداخلافاهناك(نالاهاليلاحطكمايومغزهمناليهودانسحاببعدعديدةجثتاكتشفتوقدوالارهاب

فاموطنهمبأنالاولمونيشعراذ4891سنةدخلوها.الذينهولاءوبين36نجثغزءث!مالاكتشفت5791-3-24.ففبم91ع7-3-7

يشاطرهمحينفيوالحريةوالمدنيةالحياةفيونضحياتهماكتافهمعلىشبابتسعةمنهمكانللتحقيقاخذواالذينالشبابابنائهامنشخصا

صرحمنمنهمبلمقدهـاتهمءلىويسيطرونحياتهمالجددالقادمونكلانو!رالمغزيرةالامطارببولنيجةاكتشافهاوكانواحدةعائلةمن

قبل.منالاهاليمنيعرفهلمنبجلاءبذلككماوا!رةحفرةفيودفنوامعصوبةوعيونهمقتاواقدالضحماياهولاء

-9-وفي.اخرىبختة5792!1-6-أبتاريخغزهمطارقرباكتشفت

دوليةكمنظمةاللاجئيناغاثةوكالةموقفوهيابرازهااودهامةتاحيةتي1؟لجثثعددوبلغ.ممرياجندصل93جثثا،تنتفتالبلحديرقرية

لاجىءالف.22عنمسؤولةوبصفتهاالفترةهذهفيالحو(دثهذهمن.جثة.23حوالياليهودانسحابمنذاكنشفت

لبدوالقنرةهذهعنتقريراالعامالمديراصدرلقد.غزةقطاعيسكنو!لنفسعذبوا(لذيناماالفدائيةبتههةالمشبابمنعشراتقتلىوهكذا

اذكرهاماناودنواحيعدةفيهجاءوقدميهمنصفاكانانهمنهمع!صامامنها!ر!رةدت9حو،هناككبحير؟يضا!عددهمالسب

هـعمالالوكالةسيرعرقلتالاسرائيليةالقواتاتالعام؟لمديرذكرلقدفظيعلتعذيبوتعرضفدائنبأنها-ل!مالذيطعمهابوابراهيماللاجيء

عملبتراخيص؟لعربالموطفينتزويدالوكالةعلىوجبانه"ذكرفقدءذ!واطلقواوالسيماطبالنعالضرباالسجنفيالجنودعليهنهال1فقد

لناء1بالتلفالوكالةسياراتبعضواصيبت.الاحتلالقوت.نص!رهاوتسممتقدماءتسلختاىبعدعلاجدون5وتركولخمهميتنهشكلابهم

غيارقطعونهبتالاخربعضفاعلىالاحتلالقواتواستورتالقالوحوثهماح!سلطواكماساقيهأحدىلثتربعدفيماالطبيباضطرمما

"والبطارياتوالاطاراتالسيارات(لعدابوينتريسومهاخذالذياللهعوضيداللها!طالبعهىالادميين

نااذ))تعطلقدالوكالةررارسفيالتعليمسير؟نالتقريردكركمابثلاثةغزهمناببهودخروجبعدذلكاثاررأيتوقدجسدهفيبأسنانه

علىيزيدونوهمالمدرسينعنالتحريقررتالاسرائيليةالسلطاتننيجةسئة55وعمرهخليلهحمدوهواللاجئينحد1قتلكمااشهر

المنهجفيالنظراعادةقررتكماالعملباسحئنافالسماحقبلالالفعنصالاردنالىهربقدوكانؤدائياكان(بنهلانالمبرحللفرب

الدراسي"جعلنحوالاهتمامتوجهجب1الوفمنحصلماكلومع.الاحتلال

هولاءالللاجعينتحميانالاغاثةوكالةعلىالواجبمنكانانهو؟لواقعفيللاستمرارمنهمالفدائيينفرقواعداددائمامحاربينالقطاعشباب

اللاجشبحمايةتتعهدوانممتلكاتهانهبعلىصارخااحتجاجاتحتجوانفلسطينيلجيشنواةولانت!عاءالمجاورةتعمراتالم!س!انمضاجعقض

منبثقةوكالةوانهاخاصةالالمرائيليةالسلطاتمعحازماموقفهايكونوان(ستشهدانليويطيب.مجاوود.بنالىاللاجعينالافولتحويلدائم

يطلبون1اصبحواللاجئيناننفسهلابويسذكروقدالمتحدة؟لاممعنفيالفلسطينيالشعبعنالناصرعبدجمالالرئيسخطابفيجاءبما

لهبم.الاغاثةتوفيرمناكثرلارواحهم(لوكالةحمايةالتعاونيالموتمرف!يخطايهديا!رئيسذكرفقدفلسطينجيمئىوعنعزه

7!



فاصطدماللبابيديحادثوخاصةحوادتمنشاهدمأالمهفقدرائعاكانالوكالةبينعقدالمذيالانفاقوهواليهالاشارةيجدرهأمموقف

ءلىوعملاررينةوشباباعيانببعضا.لصلكمااليهوديبالحاكمجديرموقفوهوالاغاثةاعمالفيلملاستمرار(لالرائيليةوالسلطات

نفسعه.هامرشولدالىموجهتينرسالثينبشكلالاهالي(ستغاثةايصال:التاليةالرئيسيةالنقاطالانفاقهذافيجاءفقدب!زى

المندوبينهذينانلا1الفظائعفيعنهللتحقيقمندربينهذاارسلوفد؟ياعشافغزهقطاعفيالطارئةبلاعمالالوكالةقياميتضمنلا-ا

المخابراتضباطيرافقهماكانممماالوانجتباتحتاتيرقومالميخالفاووالرائبرممربينالمعقودةالهدنةاتفاقيةيخرقبوضعمنها

مديرتمكندلكومعألامهمعنالاعرابللاهالييتحلممماالاسرائيييةالاستثنائيةدورتهافيالمتحدةلىل!ممالعامةالجمعيةاتخدتهالذيالقرار

آخربنوبردلعدمامامهموالويلاتالفظائعسردمنل!جئينرفحمعسر.6091نوفمبر؟بتاريخ

هـهم.اقيالقراراتاوللتعليماتعزهقطاعفيالوكالةاعمالتحضع-2

من!كنلممور!ظم،مانالاابنبهـفيوناد!طاع!لىيرددوكان.المتحدةللاممالرئيسيةالهيثاتتصدرها

اضعافءلىبلمنهممنعملالعليةا!قائقعلىللوقوف؟لاهافيينفردانومنشآتهاالوكالةموظفيحمايةاستطاعتهاجهدالحكومةتكفل-2

55أهعلأي7+ه؟ء+هيزيارةعندحعلهوماوابرزالا!الامعنوداتوفقاالقطاعداخلبالتنقلالمصلميينالوكالةلموظفيوتسمحواموالها

فربةمعسسزارتفقدالاوسطالشرقاصدقاءلمجمعيةالسابقةالرئيسة..السمكريةالسلطاتلانظمة

الذيالوكالةموطفياحدبالمنرجمةيقوموكانالمخانيرمعوتحدثتجبالياتضارباهناكانذكرحصلتاتيالحوادثالمديراستعرضوعندما

وا!قبولا!وا!ع!ا،مرالا-ل!مء!همان!هاليعرحتانهااليذىتلقىالمديران"خانيونسلمدينةبالنسبةودكر.وفوعهاتفسيرفي

وانلهماملولاعنهمتخلتقدالعربيةو(لدولمعرلاناسائلبحكم6ء16فيفمبر3يرمقتلواانهمقيلبأشخاصقوائمبهايثقمصادرمن

علىيعتمدوالاانيجبوانهموحدهااسرائيلمنهزمتقدمصر."المحليينالسكانمن135ولاجثا0(1منهمشخصا75؟ورودهم

لمهم.بالئسبةشيءعملتستطيعلنالتيالمتحدةالامماوامريكاحادثوفعنوفمبر12في"انهذكزرةحمدينةذكرءلىاتىوعندما

ا"ومصادرالاسرائيليةالسملطاتوانرفحفياللاجئينممسكراتفيإخطير

ثلىكانالتيالرائعةالمعنويةتلكالروحوهيذكرهايجدرنايخ!امهبراللاجئينمنعدداوبرحتقثلتالاحتلالقواتانعلىتتفقالموكالة

فقديتزعزعلمايمانهمفانالويلاتهذهمنفبالرغمالقطاعاهلبها."اليومذلك

كادرةموامرةنتيجةاسرائلعصاباتتحكمهمانالتعسةطروفهمشاءتتفسيرفىاخلآفاراكاناذىالحوادثهذهاستعرضوعندما

ومعانعزالهمشرريدحكمطلوفيرهيب!جنفيدميثونكانواومعاز!مبهاقامتتحقيقعملية؟ثناءوقعتانهاعلىمتغقة(لاراءانالااسبابها

ابدوااللاجئينانتقولالاسرائيليةالسلطاتوانالاسرائيليةالقوات

مننوور(لوئهمدولنئمعوثقدرورلحكولعوماسهمالعريةلومنتندلنصرذرهمفانهمالعاطرلمبهلعرلاجماعنن.الفلسطينيالجيشوافرادالف!ائينعنوالبدتالتحقيقلعمليةمقاومة

منهم.شخصا111بلغاليومذلكفيالقتلىعدد"انالتقريرويضيف

!امادوراشطبنوركنالاذاعاتلعبتكمالاجلهمالغربمصالحوتهدد"وا!رومسريالمجنالسكانمن7واللاجئينمن3.1

افلمعتديىكذمنافلسطينوبعدكنالعرهاليصولبعضف!نىصانقويةداعز؟ئمهبملمحابرخاتصةلمعريةالحكومةلدىالحوادثهدهعلىاحتجتالوكالةاىالمتقريرويدكر

القنا"منطقةفسيستحيلالحوادثهدهلمتل-حديوصعلمماانهودكرتالاسرائيلية

(لخارجيةوزارةوان(للاجئينبين؟عمالهافيالاستمرارالوكالةعلى

وتضامنواالفادحةجمةالنهمشاعر!مووحدتالاهاليقذوبلفتقولقد

المشطعقدروالمعتقلعنالشهداءعائلاتاغائةفيوتساعدواالقطاعلخبر.فلكمثلوقوعتكرارعدمتضضكيجهم!اتعملبأروعدتائيليةالاا

......الحوادت

(عتقلفقدر(ئعاموقفاالقطاعفيالمصريةالعائلاتمنموقفهمكانكما

فيمنطقةعائلاتهماسكنوائموعكرسنوررزسنمنارمرسنهـعا!ودكا!الرسميادكاكسقف(نايهالمثارالتقريراستعراضمنيبدو

..........اكثر(لموقفهذايكونبأنيتطلبكانالواجبانالاوحياديامنصفا

تعرضتلاوكالةمراكزعدةوانخاصةالاحتجاجحدعنديقفولاقوة

الصحيةوالخدماتالتموينتوفرعنمسؤولةالوكالةوانوالنهبللسلب
حدلثاصل!

موقفكانوقدالقتال(نتهاءبعدخصوصاللاجئينوالحمايةوالتعليمية

رفضمنفمنهمحياديغيرموقفاغزهفيالاجانبالوكالمةموظفيبعغر

إزسأا،نسالىالوصولمنالاسرائيليةالسلطاتمنعتهمنومنهمموظفيهمحماية

الطبيعية؟لمعيشةاسبابنجنوفيرالوكالةتقملمكمااللاجئينمعسكرات

المهاجرللتظعرالقطاعدتدويليدعومنهمالبعضكانكماالمدنييئالمحريينمنلموظفيها

فاحربخليلر*ساذ(نفسهملانشاءتهيئةالموطفينكبارمن+ه؟9+،لطلبواسمهاحدهمانبل

م!اوفرشدىلات(ذل!،قدمشؤونهمعلىدلائنرافبرئاشهالقطاعفيالاصلينبالسكانخاصةارراة

...القطاعتدويلبرنامجمنكجزء

اررحازيادارف-ورأتعندالاسرائيليةالسلطاتسلبتهمفقدالهدنةمراقبةرجالاما

34،لأ!!رئيسهمموقفانالالديهماللاسلكيوآلاتسياراتهمرخولها
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الرجالبعضحضرهفلسطينمدرسةفياجننماعاوعقدتائيليةالاسنعليهاوفرضواالشائكةبالاسلاكواحاطوهاتحزهمدينةفيمحددة

امامالعبريةالجامعةابوابفتحثمالمدارسبفتحكمالطووعدبالقوةبوسائلالاهالياستطاعذلكومعبهاالاهالياتصالومئعواالحراسة

قالهموذكرالناسفيخطيباالمدينةوجهاءاحدوقفذلكومعالطلابالعائلاتهذهمدفييستمرواانوالشجاعةوالجبلةالرشوةمنهاعدة

تفننحلنوانهاعربيةوأيادعربيةبأموالبنيتعربيةالمدرسةلاهذهينقلواوانعزيمتفامنويقوواازرهامنينددواوانوالنقودبالأكولات

الطلابحضورنسبةوكانت.لغزهالعربيةالادارةعودةعندالاابرابهاذلكعلىفىالكعرالمعريةالصحافةذكرتوق!دلاربابهاورسلاللهااخمبارها

يعالحهمالاطماءانرفضواالمستشفياتفيالمرضىوحتى/1.تتحاوزلا...ء

...الاهرامجبىبدهديجاءمادلكومنالمصريينالمدليببنمنالعائدينلسان

.اليهودالحكمتحتتزاللاغزهكانتحيت-5791يناير92بتاريخالمصرية

محلاتهمفتحالىالجنودعمداوللنداءالتحارمعظماستحا!....
..كماتحيه"الصاوياحمدالاسناذبقلمودلدلماعنوانتحت-الاسرائيلي

(عيانخانيونسعلىالضغطالى(لاسرائيليةالسلطاتعمدتكما.لالقوةرر...

حدلئي.للاطالالوتحيهونسائهالرجالهاتحية.الابطالغزهلاهل

(لثقاءمنهاويطلبونغوريونبنحكومةفيهايويدونبياناتلاصدادوغزه.اذالايامءلى!هممدينينيجغلنابماالمجيدعبدصلاحالاسناذالقاضي

عزمبلدنكوليسىكماممطبولمعحديرتسافرلوعيدليعشدفرفعيلسناقافليالدبالملبوساتالاسرىولرودونانفسهميحرمونالاعتقالخلالكانوا

مشاهدةاوالحفلاتحضورعلىالاعيانيجبرونوكانواللحاكماستقالتهراحياناالجنيهاتبمئاتبلبعشراتالميهميلقوروكانواوالنقودوالطعام

الاتعرافات.يوم.امااليهحاجةفيهمماثراءمنليتمكنواالشائكةالاسلاروداءمن

وخرجواحداديوموكانبينهمالنطسرىفقدغزةعنبابعادهمعلموا
الوطنيةالجمهةهذهلمقوةنظراالاسرائيليةالمسلطاتحنونحنلقهـد

05والعروبةلمصرويهتفونالمصريينيودعونصباحاالخامسةالساعةمن

زجتاعضائهامنمثقفاشالا.7حوابىواعتقلتمكافحتهاالىتو
عمدالضباطعثراتاخفاءفيج،د!مالاهاليبؤلكما."؟لئاصرعبدوجمال

علىولولعافىموباالمخابر"لضرليهودالاهايحالافظعيعالسعجونلجوسعرضونبهمضفيو.اسلحننهمواخفاءوالجنود

الثدةالىفعمدوايستطيعوافلمالحركةهذهعنمعلوماتالىالوصولالحركةهيالبئدهدافحتذكرهااودالتيالهامةالناحيةا!الا

اليهوديالاحنماكلاثناءغزهفينظمتالتيالشعبيةوالمقاومةالوطنية

المثقفين(لشبابهولاءمعمعظمهاحوادثعدةحصلتوقدتوا
لعر.معنو؟ترلعفي!امالوراولعبتالمثقفالقطاعشبابشملتوالتي

الطائفية(لنعرةباثارةاغراءهحاولواالذىساباعيسىالشاب.و.
..مهم.الغاشمةلاسرائلالسلبيةالمقاومةوفيالاهالي

ماهناكوليسالمسيحصل!وااليهودلأنلهذكروامعهفشلواعندما
...والمثقفالمديئةشباببعضمنامرهابدءفيالوطنيةالحركةتألفت

بأناستحلفهمانالىتعديبهضربهفيواستمرواقتلهمنيم!عهموتوحيسدالاهاليجهودتكتيلبشضايامبأربعة؟ليهوددخولبعد

فليفلسعيدوهوالمسبابهؤلاءاحدصربواكمافرفضواليستريحيقتلوهالاجتماعاتطريقعنوذلكالحاكمةالسلطاتنحووتعرفاتهماتجاهاتهم

ومنهمالمعتقلينامامالسجنساحةفيمبرحاصنبا(لاغاثةوكاقسلدلأمنتضموطنةلجنةوألفتالحركةهذهاتسمعتثمالشخصيةوالالصالات

مميرالثلدية+الاستادرئيسنائباعتقلواكمايمترفلمدلكومعوالدهالسريرةالمئمشوراتطبععلىتعمللجنةد!متكولتشاب-الفيحوالي

الجبهةمعالتعاو!بتهمةالحسمينيفاروفىغزهصلحوقاضيالريساصحابوعلىالسامة؟لصهيونيةالدعاياتعلىوالردالاهاليتوجيهوعلى

فييوما62هولاءوبقيايبتللزيارةال!لكوةتليةورفضهمالوط!ئية!بطشالا-سلامولعدم!رمليىعومنن!وراولفددر(لضعيفةالنفوس

وكانملابسهمبتغيبرخلالهالهميسمحولمواليردالنئندةيعانوناشبنا!امالرأيوقوة(لتحدةالاممقراراتويوضحالقطاعمنالتسللوعدم

ا!طكمواتجه.بيدهمسمسهيداعبوهومعهميحققاليهوديارو(كمويدهوا!ريلو!كرة!رخضالثانيالمرسومصدرزم.والعالميالعربي

ودنهاسشماتمهيحاولالنمرييوحنا(لاب،اللاتينيةالطائفةخورينحوالمتتوروكانالمشروطنجراتامولخلاء!دهلسابقالقطاعلعودة

ا!جاحااليالادع!!لاةاقاتورفضفائقةشجاعةو(طهروجههفيثارترفياتياوطنبةالعلافاتوإبىضحالسلبيةولمقاومةإبعو.الثالث

تهد!!منبالرغمهذاالابرياءالشهداءارواحءوحداداالارهابعلىوطنيميثاقعلىيحتويالرابعانتذ!ور1صدلىوبعده.بمصرالقطاع

الفرنسيةالقواتانسحابعندشكرصلاةاقامانهبلالحاكمووعيدواخابغزهالىمعرعودةلىوالامرارالاذ!اقفيجاءمااهمكان

انيخ!ماللأ"ودعابالنعرولرئيسهالمصرودعاسعيدبورمنوالبربطانجبةادمهونةو"طالبةوعمي!الاستعمارومقاومةالتعديلومقاومةاسائيل

3انالراهبهذاانر3بالؤجديرهوومماوالحريةالجلاءبنعمةغزهعدالوحورةو.نإيالقطاعالىالمصريةالادارةعودةعئدالذا.نيبالحكم

الجسة.سردابفيالمصريينالضباطعشراتيخفي.العربيةالفدرالية

غزهفييالوطنيةالمجبهةواعمالالسلبيةالمقاومةحركةنجحتلقدوساهمالليلكلغزهشوارعفيتعلقالمئتذوراتهدهكانتوقد

عشر(تمنهموبقيللتعذيباعضائهامنالكيرونوتعرضهامادوراولعبتالاهاليصفوفبينانثستكماذلكفيالاطف(ل

الدولية.الطوارىءقواتمنهاخرجتهمانالىالسجنفيالسميةالشعبيةالمقاومةروحاذكاءنحوالمنشوراتهذهاتجهتثم

بعضهناكانوهوالو(قعذكرمنبدفلاالوقائعهذهذكرتماواذاو؟جباتهمتأديةلعدموالموطفينمحلاتهمقنحلدمالتجارتدعوفكانت

القو(تمعتعاونواممنايمانهموقلنفوسهمضعفتممنالاشخاصوتتخاذلنفسهتضعفمنو.نحذرالمدارسالىالذهابلعدموالطلاب

اطلقسجناءانهماوللمالالحاجةمنهامختلفةلاسبابائيليةالاسنالسلطاتاتبعتهاالنيالوسائلمختلفعلىرداذلكوك(نعزيمته

معالمتعاونيناسرائيلفيالقاطنينالعرببعضمن(وسراحهماليهـود(لمدنيةالحياةولاعادةالاموراسىتقراربعدالاهاليودلكس!بالاسرائيلية

لديهمتكنلمالاهاليبعضانكماالجهلةالبدومنومعظمهماليهودالى"هـ(رس(بنائهملارسالالطلاباموراولياءعلىضغطتفقدالطبيعية

قدوهولاءالتياروجرفهمللواقعفاستسلمواال!تذيورباطةالعزيمةقوة(لمعارفوزارةعنمئدوباواستسحضرتعنهم(لاعافلآ؟طاقاتبقطعوهددت

08



مشوها065وشهيدا8.علي1حوغزهقطاعفيورأءهاخلفتأنهاالاالبقاءحبغريزةوكبمووحشيةفظائعمنثاهدوهفيماالعذرلهمنجد

الىسجلاضيفواانهمالظنوأغلبامرهميعلملامفقودا002ووجريحاضعافمنتخلولازمنكلمبمامةكلانكماطبيعيةانسانيةغريزةوهي

صنوفيهـلاقونيزالونلاأنهماوبمواطنيهمولحقوأالاستشهادتسفانهولاءالاكثرةذلكعلىالتاريخوشواهدالمارفيئالخونةومن؟لنفوس

(لجرحىمئاتدنس!ىوهل(لشهداءعائلاتننسىهل.العذاب.بجريفتهمالمجموعنأخذلااىيجبقلة

ونوفردموعهمفنكفكفلمهمالعونيدنمدانبنايجدرالا.والمشوهيئاغنيالافرادهابعضراستطاعانالوطنيةالجبهةفوةمنبلغتولقد

الممروبة(فتدوامنتجاهالواجبيفرضهمابأقلفنقومالعيشسبللهممماغزهمدينةوسطوفيالنهادوضحفياليهورمعالمتعا،نيناحد

بوضعتذكرنا؟لمحنةهذهولعلذلكنفعللعلنا.واج!مادهمبدمائهم.بعضمناسما*همعرفواانبعدالجناةعنفبحثواصوابهماليهودافقد

فيضاقتلاجىءالف.؟2منهمشخعىالف035يضمالذيغزهقطاعوأختوهالاخراخاواعتقلوااحدهممنؤلاحرقوأيجدوهملمولمااعوانهم

منبدلا.والشرقالنسمالمنالعدوبهـمواحاطالعينتىسبلوجههمواسمه(شهرباربعةانسعابهمبعدعنهوافوجواالرائيلالىمعهم

ابتيالباقيةالبقيةوهوالقطاعهذااهاليلاغاثةالعربي(لعال!متعاونجسدهشعراحرقواانوبعدالعن!ابساموهانبعدالجملالدين!عي

معهؤلاءولنسارو-الشهداءعائلاتدموعفلنكفكففلسطين؟سمتحملسلطواانوبعدشعرهاكلعلىيجبرونهوكانوارأسهشعر.وانتزعوا

منهمفنجعلالقطاعلاهاليالعونيدولنمد؟لمعذبينالجرحىمئاتالثرفان؟لىساعاتعدةثلاجةفيوضعوهئمعليهالكفهربائنالتيار

ركبطببعةفيهولاءيسيرالثارمعركةتعينويوموفدائيينجضدااسماما.اخيهمنانتقاماذلكوكل(لمكلابعل!(طلقوائمالموتعلى

ننسىلا(نعليبايجب.لجرأحاتهموينتقمونلنسهدائهمفيبأرونالتحرير؟لعرسشمدينةاهاليمن(لعرايشيمحمدفهـوحتفهلمقيالذيالخائن

بماسيناابناءنانذكرانوعليناالنسيانعلةاكعرهاوماعللنافمنهولاءسراحهاليهودفاطلقبالمخدراتللانجارالموبدبالسجنعليهمحكوماوءان

الحكوماتذلكفيتتعاونوانوآلامناتجاربناابناءناندرسوانوشهدائنا.المخدراتبيعفيمعهميتعاونكان؟نبعدمعهمليتعاون

والصوروالمعارضالمدرسيةوغ!(لمدرسية؟لكتبطريقعنوالشعوب-11-

لىيقوعنوالئوادي(لمدارسفيتعلقالزيتيةواللوحات؟لفوتوغرافيةتعتقدكانتالاسرائيليةالسلطاتلنوهبمدكرهافيارغباخيرةكلمة

نبملمااقلومااكثرهاوماوامانيناوتجاربنا.آلامئايصورالقومي(دبنافيالبدءالىعمدتوقدالشبذلكفييعاضدهاغزهفيباقيةانها

نحوها.المعارفوالصحةوز(راتعنمندوبينفاستقدمتبذلكللناستوحياعمال

يروعلئاناعضاءالبلدياتوتميينالممرانيةالمشاريعرسمفيوبداتوغيرهاوالتجارة

بعضالنسبابهربوسهلتالممريةالنقودواستبدلتالمفرديةوالمجالس

لحكمتمهدكانتبذلكوهيحياتهمعلىخوفاهربواالمذينالقطاعمن

وارئتذم!ررلمطياعةألا!لبالموور!لآ؟لدلعايسةببثاتجاههاوايدتالتدويلنظامتحت؟ومنفردة(ماغزه

المقاومةالعذاصرعلىوالقضاءالاهالميلدىالمعثويةالروحوباضعافلدلك

دنررترمقاومةلكنوغزهقطاععنالمتخليبموقفالمربيةوالدولمصرواطهار

العالميالعامالمرأيوضغطالعربيةوالحقوماتالشعوبواتحادالاهالبم

-ذون-اا!مفواأ!رؤمالءدلككلوالملاحيةالبتر،ليةالغربمصالحوتهديدالرولمميةوا!نهديمدات
عماشتفترةانبعدالوببمالوطنمنالفاليةالبقعةه!ه.نحريرالى؟وى

حكممنمحالتاطوبعدطويلةسنواتوكأنهاالاهالي!ااحسب!يضة

.مر!رةفريدةبعجربةمرت(نوبعدمثيلاالتماريحلهيرولمارهابير!شي

رياريسبعداد!!بة؟لوبيةالامة!ياةءفا

وب!صرتناوبامكانياتنابأنفسمنانثقاىالفالم!ةالمحئمةهده!لمت!ال!د

كأوو!طالمعنويةوالمروحالنسعبيةالمقا،مةاثرعلمتناكمااتحدنامااذاخاصة

منالمعديدينلضحاياناوالانتقامالقرعلىتصميمثامنزادتوكذلك

المئصدالدينصلاحالدك!نورمواكبالفلطينيالشعبقدمدقد.الابوياءوالاطفالوالنساءالرجال

الوطنالى؟لسليبوطننانستعيدوانننتأرانلناانوقد(لنسهداء!ن

العحرلحياةرشيمقلاسلو!رائعة.نحلملمة"دراس!
.س"مقرهاف!م!التمهداءارواح.نطمئناسرانيلتزولويوم.الكبيرالعربي

ادبهوالعنشق.وزندقتهثراؤه،وظرف!هترفه-العبال!يعانلاتنفوسوته!دالمصابهمعزاءوالمعذبون؟لمشوهونويجدالانجبر

وأساليبحيلمنرأفقهماوماوبؤسهفقرهثم.فيهمنابوعناظريهاامام!ابزوجلمحجعتزوجةمنفكموالشهداءالضحايا

،وبينباريسوظرفاءبغدادفاءظربينوا!ارنة.ار!ة.عنيهاماموالدهفقدطفلمنوكميديهبينبوحيدهالجع

هدهخلفتهمانسمىفهلبالحريةغزهقطاععلىاللهانعمماواذا
لارسىسا!ولولغدادرولماءرء

ء..م.وشهيدموسقطش!هيدكلانننسىوهلونكباتماسيمنالحكثة

جلتال!ائيللقد+العربية(لامةنترفطهوانتهكتتوفكلوان1!ووبة
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