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 الجزء األول 

 

؟ تزدحم على ما يبدو في وعي كل "عبارة "قطاع غزة اإلسرائيليينما الذي تعنيه لنا نحن 

عدد من المشاهد والمشاعر  1967من ترعرع وبلغ سن الرشد في هذه البالد بعد العام 

والكراهية واإلرهاب المشتركة: الفقر واالزدحام غير المحتملين والتطرف الديني والقومي 

 األيامحرب  بعد اعام   50الحلول واليأس.  أنواعالشديدة وغياب االستعداد ألي نوع من 

تبدو  ؛سنوات بعد سيطرة حماس على القطاع 10سنة بعد االنفصال عن غزة و 12الستة و

مرتبطة بهذا القطاع المتفجر  إسرائيلوما تزال  اإلسرائيلي،غزة وكأنها شوكة في الجسد 

 .ارتباط مستعص   ؛برباط يبدو انه ال يمكن الفكاك منهاألرض من 

ما  1967انقضت منذ احتاللها من قبل إسرائيل في يونيو  عام التي 50ـ حكاية غزة في ال

القصة كاملة  الصحافة اإلسرائيلية تحت نير المراقبة لم ترو   ،تزال غير مروية بالكامل

 طالق.على اإل

ما الذي تغلب على اإلرهاب الغزي بداية السبعينات؟ هل كان اريك شارون ومقاتلي  /من

ربما  أمدخلها إلى القطاع؟ أن الحربية الخاصة التي حضرها والسفأالوحدات الخاصة التي 

دت إلى أالمدنية الذكية الحكيمة التي واإلدارة على وجه الخصوص تغيير السياسة 

مل؟ سنستمع هنا عن من األ افق  أاالزدهار غير المسبوق الذي قدم لسكان قطاع غزة 

القطاع من خالل تفكيك المحاولة غير المعروفة لحل مشكلة "االنفجار السكاني" في 

 ،وكذلك عن مشاريع تشجيع الهجرة الغزية للخارج ،سكانهمإعادة إمخيمات الالجئين و

والتي بادرت بها الحكومة اإلسرائيلية. سنتحدث عن الخطة الكبرى إلقامة الريفيرا 

 ،اإلسرائيلية )وهي منطقة ساحلية ذات مناخ استوائي مغطاة بالنباتات( على مشارف غزة

 جزاء  أالقصة التي تخفي الرقابة  -الف البدو آالقصة المخفية التي تتحدث عن طرد وعن 

 منه إلى يومنا هذا.

عن الفساد الذي انتشر في الجيش اإلسرائيلي بعد  األولىسنستمع هنا عن كثب وللمرة 

وعن الفوضى التي حلت بالقيادة  ،وعن حروب الجنراالت ،االنتصار في حرب األيام الستة

وكذلك عن االنتشاء والغطرسة التي  ،وعن الصراعات القذرة داخل القيادة الرفيعة ،االعلي

انتشرت دفعة واحدة في حرب يوم الغفران. سنكشف هنا عن جرائم الحرب التي نفذت في 

وسنسمع عن كاسري  ،خفيت عن مسامع الشعبأوتلك التي  ،تلك التي حقق فيها ،القطاع

ائيلي الذين رفضوا القيام بأعمال غير قانونية وغير ولين في الجيش اإلسرالصمت األ



وكذلك  ،حباب السكان المحتلينأخالقية. سنسمع هنا عن حكام عسكريين تحولوا فجأة إلى أ

غير ان حرص على  ،عن الحاكم اإلسرائيلي العسكري الذي قتل مطلوبين بشكل روتيني

لمرأة الغزية حياة الحاكم نقذت اأكيف  ثشهود جنائزهم ويؤدي التحية لقبورهم. سنتحد

هل كان  :وسنتفحص من المسؤول عن نمو حماس؟ ونتساءل ،العسكري الذي قتل ابنتها

 باإلمكان حينها وهل يمكن اليوم حل الشرك الغزي؟

نها نموذج عن الشرور وعن إكما  ،نها رحلة إلى منطقة الشفق التي كل شيء فيها ممكنإ

وعن اللحظات االنسانية  ،وعن الوحشية والغطرسة النوايا الطيبة وعن المطامع واآلمال

ا التي تجتاز حدود المنطق حد الحكام الذي غير أوكذلك عن التحول الذي طرأ على  ،أيض 

 نظرته إلى سكان القطاع من النقيض إلى النقيض.

 

 من انتصر حينها في معركة غزة؟

 1956في عملية سيناء عام  ،ا لحكم مصركان قطاع غزة خاضع   1967 - 1948ما بين 

عيد إلى مصر خالل وقت قصير. عندما ألكنه  ،احتل القطاع من قبل الجيش اإلسرائيلي

ومعه مناطق سيناء وهضبة الجوالن والضفة  67في العام  أخرىقطاع غزة مرة  لاحت

وشواطئ  ،لف نسمة فقطأ 353سكن القطاع في حينه  ،الغربية ساد البالد الشعور باالنتشاء

قامة ريفيرا إسرائيلية تمتد من مشارف غزة إحالم أثارت ألبحر المتوسط الذهبية غازلت وا

في نهاية المطاف بنيت على مداخل رفح البؤر االستيطانية اإلسرائيلية  .حتى رفح وبناتها

عقاب أخلوا في أبعض سكان هذه البؤر الذين  ،ومن بينها مدينة ساحلية واحدة ،الستة عشر

إلى  ،في قلب القطاع "غوش قطيف"مع مصر انتقلوا للسكن في مستوطنات  اتفاق السالم

 .2005طار االنفصال عن قطاع غزة عام إفي أخرى خلوا مرة أن أ

ن فروا خالل حرب معظمهم الجئون مم   ،نسانإيعيش اليوم في قطاع غزة حوالي مليوني 

األكثر ماكن حد األأي استقاللنا ونكبتهم من المنطقة الساحلية والنقب الشمالي. غزة ه

 .ا في العالما وفقر  ازدحام  

جهاد والتطرف الديني يولدون للفقر واإل ،كل ساعة في المتوسط يولد سبعة مواليد جدد

ما تزال غزة ترتبط بالكلية مع إسرائيل  2005والقومي. رغم االنفصال عن القطاع عام 

والغذاء والكهرباء والماء. تخضع  األساسيةبالمنتجات  األساسيالتي تعتبر مصدر تمويلها 

ا بنية مرتبطة تمام   ،وال يكاد يكون لها مخرج إلى العالم الخارجي ،للحصار البحري

وكما نعرف فهذه العالقات المعقدة تبرز كل عدة سنوات بإطالق زخات  ،إسرائيل الطيبة

 ية متفجرة. إلى عملية عسكرية إسرائيلية ذات تسموصوال   ،من الصواريخ باتجاه إسرائيل



والكثيرون من قادة الدولة  ،ومثل طبيعة كل الحروب بدت واعدة 67ـ البداية بعد حرب ال

 ا.بدي  أدفعوا باتجاه ضم القطاع إلى إسرائيل 

عمال الشغب أوبعد كل شيء ولغاية  ،ا؟ هكذا فكر الكثيرون في تلك األياممر خيالي  يبدو األ

زحف اإلسرائيليون جماعات  67طاع عام عاش اليهود في مدينة غزة. مع احتالل الق

الغزيون من جانبهم تمتعوا  ،فتشوا الواقع وسعوا لمعرفة جيرانهم الجدد أسواقها،غرقوا أو

فترة ما بحرية الحركة التي يصعب تخيلها في مصطلحات أيامنا هذه. في الواقع لغاية 

سيارته من كان مواطن قطاع غزة يستطيع ان يركب  1991عام  األولىحرب الخليج 

بيب أميدان المدينة في غزة والوصول دون الحصول على أي ميزة خاصة إلى قلب تل 

ودون التأخر في أي حاجز  ،كثر من ساعة واحدةأوال يستغرقه الوقت  ،و رام هللاأوالقدس 

 على الطريق.

مالمسات هذا التقارب انتهت بداية السبعينات بسلسلة من العمليات اإلرهابية ضد 

 ليين نفذتها قيادة منظمة التحرير في بيروت.إسرائي
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بإلقاء قنبلة يدوية داخل سيارة  1971من يناير  2ـ بلغ اإلرهاب الغزي ذروته في ال

 ؛المهاجرون الجدد القادمون من بريطانيا ابني بريتي وروبرت اوريو ،إسرائيلية فقتلت

ريئيل شارون باتخاذ أموشيه ديان لجنرال القيادة الجنوبية  جيشبعدها بيوم سمح وزير ال

كثر من ذلك بشكل أخطوات استثنائية للقضاء على اإلرهاب. شارون لم يكن بحاجة إلى 

 ،في العامين القادمين سيصمم شارون نسيج العالقات بين الجيش اإلسرائيلي والسكان، عام

يتضح فيما بعد سرد انتصاره في القضاء وسيطبع في الوعي الشعبي السرد االشكالي كما س

االحتالل أجهزة وفي الوقت الحالي سننظر للحظة إلى خطوات بناء  ،على اإلرهاب الغزي

 .67 ـدارة شؤون السكان بعد انتصار الإو

ا لإلمبراطورية القادر على كل شيء موشيه ديان حاول ان يعين حكام   جيشوزير ال

بناء االستيطان أشخاص من طينته الكثيرون منهم من أ ،قاإلسرائيلية التي نشأت في المناط

الناشط. شلومو غازيت في كتابه "العصا والجزرة" يروي ان رحلة ديان إلى فيتنام في 

 ،فكار التي استخدمها فيما بعدالعام الذي سبق حرب األيام الستة زودته بمجموعة من األ

ومن  ،ةاألمريكيجية مدنية للقوات وسيما االنطباع السلبي تشكل لديه في غياب استراتي

 ة على السكان المحليين.األمريكيمحاولتهم فرض قيمهم 



"العيش كما  بـ مر ظن ديان انه يجب السماح للسكان المدنيين المحتلينساس األأفي 

وامره بعد احتالل القطاع بإخراج أصدر ديان أوبما يتوافق مع ذلك  ،مكنأقدر ما  "يريدون

اإلسرائيلي من قلب القطاع والسماح للمواطنين بإدارة شؤونهم. لكن وخالل قوات الجيش 

ية السبعينات اوفي بد ،وقت قصير سيطر رجال منظمة التحرير على معسكرات الالجئين

تعيين معرفته دغانيا يقرر ديان المولود في  1970 ـبدأت موجة إرهاب صعبة. في ال

. عبادي الذي خدم دغانياخر في والمولود هو اآل ،االحتياط اسحق ايني عباديالضابط 

 كعميل للموساد في العراق تعافى في تلك الفترة من محاولة اغتيال بعد اكتشاف هويته.

كن أوعندما عدت إلى الوطن لم  ،صبتأعبادي: عندما رجعت من البعثة في العراق حيث 

: مامي وقال ليأهر ديان ظ ،دغانيازال طريح الفراش في شقتي في أما  كنت   ،قد تعافيت

لن اقول  ،ليك في قطاع غزة! قلت له: سآتيإنا بحاجة أقم  :لماذا ترقد في الفراش؟ قال لي

و شهر أو ثالثة أن خري  آلكن انتظر شهرين  ،ألسبابي الخاصة ،طالقعلى اإل "ال"لك 

بعد  ن إلى قطاع غزة. قلت له: سأذهب ولكنستأتي اآل ،بل قم ،وبعض شهر... قال لي: ال

قال لي  )المقصود قيادة المؤسسة األمنية الموجودة في كيبوتس دغانيا(، تصريح دغانيا

وذهب  ،دغانيامناء في إلى جلسة األ األركانرسل رئيس أنا اتواله. أ ،مر دغانيا ليأدع 

 األمناءوقرر مجلس  ،يوم الجمعة األمناءمن القيادة العامة والتقوا  األصدقاءمعه عدد من 

 عاد ،لم يسمحوا له بالخروج ،القد قرروا سلب  األمد؛ لقد عاد لتوه من بعثة طويلة  ،بالسلب

ومن  :فقال ،لديكم مساء الغد لقاء؟ قلت له: نعم :وقال لي ثانية مساء   ديان واتصل بي

بلغه أردخاي فينر وواذهب إلى م ،ردخاي فينروقلت له: السكرتير م ،سيكون رئيس اللقاء

ذهب إلى اللقاء. وألن ديان حضر اللقاء فقد حضر الكثير أنا لم أجاء و، نني سأحضر اللقاءأ

اأ ،اردخاي: تنحى جانب  وقال لم ،من الناس دار اللقاء الذي استمر ، أنا سأدير اللقاء أيض 

حد من هنا إلى ان تقرروا باإليجاب أحيث قال لهم: لن يخرج  ،حتى الواحدة والربع ليال  

 .ن آخذه. قرروا باإليجابأ
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حيث يخضع من جهة لقائد مقر  ،1970 ـا لغزة في الالكولونيل ايني عبادي عين حاكم  

والذي ينظر إلى الواقع من  ،المحب للهيمنة والعدواني ،ئيل شارونيرأالجنوب الجنرال 

ومن الجهة االخرى إلى حاكم قطاع غزة وشمال سيناء اللواء اسحق  ،خالل فوهة البندقية

عمال مدني ويحاول كبح مطامع أالذي يحاول السيطرة على القطاع ويفرض جدول  ،فنداك

 بين االثنين وقف عبادي الذي حاول ان يناور بين الجانبين. ؛شارون



في  ،ايهودي   15ا وعربي   128رواح أفي ذلك العام بدأت موجة إرهاب فلسطينية حصدت 

المنصب انشغل الحاكم عبادي بمهمة مركزية واحدة: مطاردة المطلوبين األولى بشهوره 

ترتقي بالموضوع "اليب لمحاربة المطلوبين أسيطور  األعلىوقتلهم. شارون القائد 

 -ولكن السكان المدنيين  ،ا من ضروب الفن" على حد قول قادتهالعسكري ليصبح ضرب  

 فهو ال يعيرهم أي اهتمام. - كما يقولون

دارة منظومة مدنية بهذا إدنى فكرة عن أ عبادي: عندما قدمت إلى قطاع غزة لم تكن لدي  

كبر بكثير من أبحجم  امرتي وبمسؤوليتي ترتيب  إتلقيت تحت  -قول أاستمع إلى ما  -الحجم 

مقدارها المدنية اإلدارة وخبرتي في  ،غوش دان -بيب أتل  تليس "،غوش دان"حجم 

جاء رجل  ،وسقطت في قلب هذه المعمعة ،صفر. جيد لقد كنت مدير مزرعة في دغانيا

 نه قائد المنطقة.، إا اسمه اسحق فنداكوكان عميد   ،جديد من المنظومة المدنية

 نك خاضع له؟أبار: عندما تقول قائد المنطقة هذا يعني 

لكن ديان  - ادرأبلم  -ن ديان بسبب منظومة العالقات التي كانت بيني وبي ،عبادي: نعم

خضع أا بالتنسيق مع قائد المنطقة. كنت ه مباشرة وليس دائم  مماأعودني على العمل 

ما شارون فقد أ ،عرفهأفنداك لم  ،ا لقائد مقر الجنوب الذي ترأسه اريك شارونعسكري  

قدرناه  ومثل جميع القادة المظليين ،1957كنت تحت قيادته منذ  ،ربطتني به عالقة وثيقة

فهم ما الذي يريدونه مني ألم  ؛المدنية اإلدارةأي خبرة في  وألنه لم يكن لدي   ،عمىأا تقدير  

 بالضبط.

 لم يكن هناك من يعلمك؟أبار: 

 إداراتطار كانت هناك في هذا اإل ،عبادي: كان بيننا )مع ديان( منظومة عالقات حميمية

رون. وألنه لم يكن لدي أي خبرة كنا نخطط من وراء فنداك ومن وراء شا ،ومفاوضات

وألن  ،فعلأرادوا ان أطالق ما فهم على اإلألم  -بصراحة  -نني ألحد  ،المدنية اإلدارةفي 

 نني مألت  أا كان واضح   ؛وبسبب معرفتي مع شارون ،جميع مؤهالتي كانت عسكرية

والقطاع  ،عرف بالضبط كيف يفعلون ذلكأ ،فهمهأوهذا ما  ،فراغي بالعمليات العسكرية

هذه المرحلة التي دخل فيها اريك  ا،واإلرهاب كان بالفعل وحشي   ،كان بالفعل جحر دبابير

و "القضاء على اإلرهاب" في القطاع. وكما قلت لك وبسبب انه لم أإلى ما يسمى "القمع" 

وامر أدنى فكرة ما الذي يجب فعله مع المواطنين كرست أيامي كلها لتنفيذ أتكن لدي 

قوم به. اعترف اريك ارتقى بالحرب على أعرف كيف أهذا  ،قمع اإلرهاب شارون في

وقيل انه كان  ،ا شاملةلكن الحرب كانت حرب  ، اإلرهاب في قطاع غزة إلى مستوى "الفن"

لنفترض انه كان هناك  ،مر بهذا الحجم الكبيرلم يكن األ ،هناك بضع مئات من المطلوبين

قول أالف من السكان. قد دعموا من قبل مئات اآلل ،بضع مئات من المطلوبين في السجل



ساس المنطقة أاإلرهاب لم يكن يقوم على  ،قول "مستوى الفن"أقصده عندما ألك ما الذي 

في مطاردتهم  ؛و مدينةأو قرية أسواء كانت هذه المنطقة معسكر الجئين  ،المبنية فحسب

ا إلى المناطق المزروعة أ مصطلح اسمه "حرب نش ،كانوا يخرجون إلى الخارج أيض 

 ،تقسمت إلى خاليا ،الف الدونمات من البياراتآفي القطاع توجد منطقة تعد ب ،البيارات"

 24ـ لف دونم كان لها خلية )من الجنود( علقت على مدار الأولكل  ،لف دونمأكل خلية 

لم يذهبوا لتناول  ،لم يذهبوا للنوم ،ساعة في منطقة الشريحة التي كانت مسؤولة عنها

لقد عاشوا  ،و العشرة أياماألسبوع أال كل فترة زمنية تجاوزت إولم يذهبوا للراحة  ،الطعام

 ،رضأوعرفوا كل قطعة  ،عرفوا كل شجرة ،لف دونمأمساحتها  األرضداخل خلية من 

 ألنهم ،مر يثير الشكوك لديهمولو حصل ان شجرة بدأت تذبل كونها لم تسقى بالماء كان األ

 خلية البيارة.؛ كانوا يعرفون كل شجرة

 هل طورها بنفسه؟ ؟ساليبين استلم هذه األأمن  بار:

كثر من ذلك؟ ألقد كان كل شيء بالمبادرة والقراءة الصحيحة... من "الفن"  ،عبادي: نعم

ا  ،كثرأا شد كلما كان ضاغط  أومحاربة اإلرهاب كلما كان  ،لكنه كان من طرف واحد أيض 

ون عدد المجندين غير مكتمل كون االحتمال بأن ليس لألمر حدود وليس له وتسبب بأن يك

ا ال يخسر فيه طالق نار وضع  إو ألقاء قنبلة إجعل احتمال التجنيد في  ،ثرأالضغط  ،نهاية

كثر من أ ،الفهناك مئات اآل ،ولكن ما الذي يمكن فعله في القطاع ،المرء شيء ويحذر

الجئين  ،والد ومن النساء ومن الشيوخومن األوهم من الرجال  ،مليون ونصف شخص

لى عومواطنين على حد سواء. ما الذي تعلمته؟ تخلق وضع انه وبسبب قمع اإلرهاب "

 ،المتاحة جعل القطاع كله بأن يكون ليس لديه ما يخسرهاألساليب مستوى الفن" بجميع 

 ،ليس امامه خياراتره في الزاوية وهو يريد ان يهرب ويفهم ان شا وتحعندما تأخذ قط  

 ،للغاية امر منطقي  يبدو األ ،يقفز ويخدش، فليس لديه ما يخسره ؛ليهإليس لديه مكان ينسحب 

 وهذا ما حدث.
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ولكنه يحرص على  ،وبشكل يومي يقتلهم ،عبادي يعمل في مطاردة المطلوبين بكثافة

المواطنون نكتة بأن المواطن المحلي  ويتداول ،لقاء التحية على قبورهمإحضور جنائزهم و

ستوضح منه أولكن عندما حاولت ان  ،اعانقه في النهار فلن يمر عليه الليل ناجي  أالذي ال 

 .كم قتل من المطلوبين يتملص بدهاء

ا لألعمال كن فيها مستعد  أالمرحلة التي لم  ،عبادي: من وجهة نظري هناك مرحلتان

 لم يحدث ذلك. ،ترأسهاأفوت أي عملية نفذت ولم أنني لم أا حينها كان واضح   ،المدنية



 بار: كم عدد الجنائز التي شاركت فيها؟

 ةربعأو أ ةو ثالثأ حيان اثنتينوفي بعض األ ،العمليات يومية تكان ،كل يوم جنائز عبادي:

 و اليوم والليلة.أوقائع في اليوم 

 مطلوبين الذين نجحت في...كم عدد ال ،عطنا فكرة عن حجم العمليات العسكريةأبار: 

من الذين عملوا في األاألشخاص قول لك من هم ألنأخذ فترة معينة و، عبادي: نفترض

 اليومي...

سمع المزيد عن قوائم أان  صررت  أورغم ذلك  إجابة،نجح في الحصول على أال. لم 

 .المطلوبين

 كم تعد قائمة المطلوبين؟ ،وفي كل لحظة توفرت ،بار: في تلك الفترة

كان  األخيرة،ذكر القائمة التي كانت بين يدي في الفترة أما زلت  ،مر يختلفعبادي: األ

ا ،نعرف بشأنهم امطلوب   250 - 200تعدادها ما بين  ونعرف من  ،ولدينا صور لهم أيض 

 وقاموا بعمليات... ،وما الذي فعلوه ،ين همأ

 بار: هل تجددت القائمة؟ هل ازدادت؟ هل تقلصت؟

 .ازدادت ،ازدادت في فترة العملية العسكريةعبادي: 

 فكيف ازدادت القائمة؟ اذ  إ ،لكنكم قتلتم مطلوبين ،بار: لحظة

 ما الذي قصدناه عندما قلنا احتمال التجند؟ ،عبادي: ال جدد يتجندون

ن أبار: يمكن القول ان بيت القصيد انه لم ينتج أي شيء عندما ننجح في قتل المطلوبين و

 العسكرية نجحت؟العملية 

وتتحدث عن العملية العسكرية فقط  ،ند كل ما قلناه إلى اآلذا كنت تحي  إ ،عبادي: انظر

فإن الكثافة المتزايدة في العمل العسكري تسبب بزيادة  - وليس بعده تأكيد -فبكل تأكيد 

ل و خرجوا من مجمأولئك الذين قتلوا أكثر من أقائمة المطلوبين. بمعنى المنضمين كانوا 

 .العمل

و أا من المنضمين كان انضمامهم بدافع االنتقام بار: وهل تظن بالنظر إلى الوراء ان جزء  

 مور من هذا القبيل؟أ

ا بمثابة مصدر  ،قارب من العائلةأاالنتقام بسبب كون المصابين  ،عبادي: نعم وكانت أيض 

 مر مجرد مصدر دخل.لقد كان األ أخرى،دخل بغياب مصادر دخل 



هل كانت هناك جدوى من  ،ذا ما فصلنا العمل العسكري عن العمل المدنيإ ،نذإبار: 

 وراء العمل العسكري وحده؟

و يزعم او سوف يزعم ان أانه موضوعنا المركزي. كل من زعم  ،اعبادي: ليس ممكن  

القطاع وصل إلى هدوء ما بسبب النجاح في العمليات العسكرية المكثفة مخطئ وخطأه 

ولم  ،ألنه قبل العمل المدني تسبب العمل العسكري المكثف بازدياد قائمة المطلوبين ،فادح

كثر جدوى كلما أصبحت أو ،ابل ازادت كلما ازدادت كثافة العمل العسكري مهني   ،تقل

 ازدادت قائمة النشطاء والمطلوبين بذات القدر.
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عمال غالبية األ ،السكان المدنيين رها شارون لم تتخط  داأمحاربة المطلوبين الغزيين التي 

المريعة التي وقعت في تلك السنوات لم تصل إلى وعي الشعب في البالد إلى يومنا هذا. 

في هذه الحالة نجد تحت  "ويكبيديا"ذا ما اعتمدنا على مصدر المعلومات المركزي إو

سكت أ 1971 ـتالي: حتى نهاية الالعنوان "اإلرهاب في غزة بداية السبعينات" الملخص ال

 180ومع انتهائها قتل  ،استمرت العملية 1972ولغاية منتصف  ،اإلرهاب في القطاع

من بين  ،اقائمة المطلوبين انخفضت لتبلغ الصفر تقريب  ، 2000وتم القبض على  امخرب  

لم صم أو ،ا في السن طاعن  كان رجال   ؛القتلى لم يبلغ سوى عن قتيل مدني بريء واحد

 ا بالتوقف.مر  أيسمع الجنود وهم يصدرون له 

 .اذا كان هذا التوصيف موثوق  إا؟ لنتفحص فيما حق  

ثناء التحقيق التقيت مع حاكم منطقة غزة وشمال سيناء في سنوات "الحرب على أ

فنداك حارب كضابط رفيع على الجبهة الجنوبية  .اإلرهاب" الجنرال متقاعد اسحق فنداك

ا ن سفير  وعي   ،واستقال من الجيش ،نشأ وحدة المدرعات والنحالأو ،في حرب االستقالل

من خلعه بزته العسكرية استدعي لخدمة العلم ثانية حسب طلب  اعام   14وبعد  ،في افريقيا

سنوات  104الذي يبلغ )ا لقطاع غزة وشمال سيناء. فنداك ا مدني  ن حاكم  وعي   ،من ديان

 ،رجل لطيف وحسن االستقبال ،وحاد الذاكرة انه واضح ومشرق باإلضافة إلى (اليوم

ئيل شارون يرأذا كان هناك شيء ما يزال يمكن ان يخرجه عن طوره فهو ذكر إولكن 

 .عدوه الشخصي

ذا كان شارون لم يرى إف ؛سلوبين متناقضين في التعاطي مع السكانأفنداك وشارون مثال 

خالق أان يحافظ على قيم وفقد حاول فنداك  ،ال من خالل فوهات البنادقإقضية غزة 

خالق مثل ما اعتاد ان بما في ذلك تمسكه بمعايير وقواعد األ ،الجيش اإلسرائيلي القديمة



م بحقه الكثير ا من سياسة شارون العدوانية وقد  يصفه "طهر السالح". فنداك كان غاضب  

في  بما ،وسيتحدث هنا عن بعض القضايا الخطيرة التي لم تنشر من قبل ،من الشكاوى

كذلك سيتحدث عن  ،سير جريحأوالتحقيق حتى الموت مع  ،عدام معتقلين مكبلينإذلك 

 ،حيلة فاعلة للغاية استخدمها الجيش اإلسرائيلي حينها: تزويد المخربين بالقنابل اليدوية

مان. زرت منزله في قرية يونا في جنازة ايني وهي قنابل تنفجر لحظة سحب عتلة األ

ا عن رداءة التسجيل في اعتذر مقدم   ،مرتهإوالذي عمل تحت  ،حينهعبادي حاكم غزة في 

 هذا المقطع وعن الضوضاء في الخلفية.

كنت  ،فتشوه وفتشوه ولم يجدوا معه أي شيء ،حد المخربين "كوشي"أفنداك: كان هناك 

 ،"كوشي" المصاب ـا فرأينا الصورة التالية: في العمق اريك شارون وبصحبته الجالس  

واريك يقول له: حدثنا عن  ،يديهمأ؟ كنا نعطي المطلوبين قنابل يدوية تنفجر في ماذا حدث

 صدقائك.أ

 ا من القنبلة التي انفجرت في يده؟بار: كان مصاب  

رح ط   ؛خذه وتطبيبه ومن ثم التحقيق معهأ من وبدال   ،اكان ينزف دم   ،بترت يده ،فنداك: نعم

يك شارون ومعه طاقمه: قل لي من هم وار ،انحاء جسمه تنزف دم  أوجميع األرض على 

 .في المكان تهل تذكر يا عبادي؟ لقد ما ،هللا ،ين هم؟ وهو يردد هللاأين هم؟ أصدقاؤك؟ أ

 بار: منع العالج؟

لقد كان  ،ا كهذاننا لم نعرف كيف نستغل وضع  إحتى  "،حيوانات" لقد قلت لك ،فنداك: نعم

 عطانا معلومات(.ألنا )خذوه لكان تحدث أولو كانوا عالجوه و ،امصاب  

 ؟أمورية أفي ، مت الكثير من الشكاوى بحق شاروننك قد  إبار: في الكتاب قلت 

؟ انظر: السجن في غزة كان تحت أموروكانت هناك محكمة. في أية  ،)شكوى( 14فنداك: 

ين أوقالوا له:  ،من السجن اسير  أخرجوا له أذات صباح حدثوني انه حضر و ،مرتيإ

وعندما وجدوا السالح  ،واقتادهم إلى بيارة ،لذي تخبئه؟ قيدوا يديه ورجليهوضعت السالح ا

 !وهو مقيد ،قتلوه

 دون محاكمة وال ما يحزنون؟ -

 نعم! :فنداك

 بار: كان هذا بأمر من شارون؟

 ولكن واضح انه شارون... ،مر مقبوال  عبادي )يتدخل(: كان األ



وليكن  ،ليكونوا بخير ؛اا تمام  ا مغاير  سلوب  أنا ما نحن فقد انتهجأ ،سلوبهأفنداك: لقد كان ذلك 

 وليكن لهم مصدر رزق. ،لديهم عمل

 هذا الذي ترويه؟ ،اا وشاذ  ا استثنائي  بار: لم يكن هذا حدث  

 عبادي: ال!

 لقد كان بهيمة! :فنداك )عن شارون(

التي حد التقارير االستخباراتية اآلمرة أنه وفي أفي كتابه "المهمات الخمس" كتب فنداك 

فهرب ودخل  ،ا في الشاطئا مطلوب  بلغ "طاردت وحدتنا مخرب  أ ،تلقاها في حينه خالل عمله

وحكى  ،دت سالحه وقتلته داخل البيت"وحي   ،اقتحمت الوحدة المنزل خلفه ،حد المنازلأ

ا انه سمع شارون يعد ضباطه بزجاجة شمبانيا مقابل كل مخرب مقتول ولكن  ،فنداك أيض 

ا سيحصل فقط على زجاجة مشروب غازي. فنداك شخصيا بالمناسبة ير  أسا من يأخذ مخرب  

وصف من قبله في المناسبات  - زعج شارون ولم يدعه يتصرف كما يشاءأوالذي  -

 "المخرب". ـالعسكرية ب

 

 ليس هذا حكًما، بل إرهاب

ا عن "األ ،سنعود إلى فنداك فيما بعد  شكاليةعمال الشرطية" اإلسألت ايني عبادي أيض 

 .فوبخني على لساني الحاد ،التي كان له دور فيها

 .معارضتهم لوسائل الحكم "نحال"بار: لقد علقت في ظواهر الرفض مثل ظاهرة جنود 

"هذا إرهاب إسرائيلي على حساب المدنيين في  ،اال تسمي ذلك حكم   :ا(عبادي )غاضب  

 ".نه إرهابإ ،غزة

 بار: كيف تعاطيت مع مثل هذه الظواهر؟

لكن ، مرا لمثل هذا األألنني كنت خاضع   ،مر حيز التنفيذخرجت األأ وال  أ ؛انظر عبادي:

حينها  - وسترى بعد قليل أي مفعول كان له منذ بداية الطريق - عندما بدأ العمل المدني

كثر أبرياء وبين المخربين مني الذي ال يميز بين المدنيين األصبحت ضد العمل األأا طبع  

 .ا من التحفظ على هذا النوع من العمليات الجماعيةوجب نوع  ذن يإمر األ .ثرأكو

 بار: لقد كان لك تأثير على مثل هذه الممارسات العسكرية؟



حيث  ،و عسكري في المجال الذي عينت فيهأعبادي: بالطبع! ال يمكن القيام بعمل مدني 

المجال الجيش والمنظومة المدنية في هذا  ؛كون صاحب البيت الوحيد صاحب السيادةأ

 بمعنى المنطقة المأهولة بالسكان في القطاع. ،المسمى "محافظة غزة"

 ؟كيف تناور بين االحتياجات العسكرية التي تعترف بها اذ  إبار: 

كان يجب القيام بأعمال بهلوانية لكي تبقى على قيد  ،مر مجرد مناورةعبادي: ليس األ

حيث منظومة  ،ب االخر شارونمن جانب فنداك ومن الجان ؛الحياة بين هذين القطبين

ا في كل والتي برزت مادي   ،العالقات بينهما كانت خربة ويسودها العداء والكراهية العميقة

نما في أي مناسبة برز إو ا؛فيما بينهم أوليس فقط في العالقات من وراء الكواليس  ،مناسبة

 .هذه العداء

 

 ول من كسر الصمتأ :جنود النحال

 ،جانبمام الصحفيين اإلسرائيليين واألأغلقت غزة أ فرضها شارونخالل العمليات التي 

عمال الوحشية التي ارتكبها الجيش ولم يتسرب سوى بعض فتات من المعلومات حول األ

 اإلسرائيلي بحق سكان القطاع.

 لضباط الجيش بدت الصحافة اإلسرائيلية تشجيعها كامال  أ ،لغاية حرب يوم الغفران

ولغاية  1967ولكي ال ننسى: في السنوات الست ما بين  ،عمل الجيشساليب أاإلسرائيلي و

األيام لهة. حاكم مقاطعة غزة في تلك آبناء أتقدير وكأنهم بيام الستة حظي قادة األ 1973

عمال اعتيادية تدمير البيوت أعمال الحكم العنيفة التي قام بها الجيش بأنها أيصف رغم ذلك 

البسطاء والعقوبات  واألطفالعلى النساء والشيوخ و من غير سبب االعتداء أبسبب 

ا إلى آذان اإلسرائيليين في البالد طالق  إفعال لم تكن تصل هذه األ ؛الجماعية واسعة النطاق

علنوا رفضهم أ والذين ،"كاسرو الصمت" ـالذين لقبوا ب "نحال"لوال احتجاج بعض جنود 

إلى  اا موجه  كتاب   األربعةكتب  1971في فبراير  الخدمة في قطاع غزة بسبب ما شاهدوه.

"كان بيننا" كتب  ،بارليف األركانمن ديان ورئيس ولدا رئيسة الحكومة ولوزير األغ

الجنود "من لم ينجحوا في كبح غرائزهم وقمعوا سكان مخيمات الالجئين في غزة دون 

ا  ،فقطن كانوا مسلحين بالهراوات ومم   واألطفال،الرجال والنساء  ،مبرر بل وبالسياط أيض 

ول من رفض أعلى ما يبدو فقد كان هؤالء  ،خربوا الممتلكات وزرعوا الدمار في البيوت"

 .67 ـالخدمة بعد ال



ن الخدمة ولدا بأنهم ال يريدون بعد اآلغعريضة ل "نحال"عضاء أعبادي: ذات يوم كتب 

 األول.رفض الخدمة  ؛في القطاع

 ؟1971 - 70نت تتحدث عن فترتك أبار: 

أسابيع ما يساوي بضعة  ة،لقد جاءوا لفترة زمنية محدود ،عبادي: واضح ما كانت قصتهم

نجمع  - خرج نفسي عن القاعدةأوال  -على طريق التفتيش عن المطلوبين كنا  ،معدودة

كيف  ،و بالقرب منهأو على مشارفه أمخيم الجئين بأكمله في فسحة ما داخل المعسكر 

 ،ومعهم الصفارات والهراوات ،ينتظمون في طابور طويل للغاية نفعل ذلك؟ كان الجنود

 مكانا والتجمع في يهرولون ويطلبون من جميع سكان المخيم الخروج من المنازل فور  

 ؛مر يتم بالتحذيرلم يكن األ جل البحث عن المطلوبينأمن  ،التجمع لكي نقوم بالتصنيفات

ذا إيخرجون ويختفون. سحينها كان المطلوبين  ،ال فما قيمته لو كان هناك سابق تحذيرإو

في مثل هذه  ،و جبالياأنهم دخلوا الشاطئ بألنفترض  ،نهم دخلوا لمعسكر مابأافترضنا 

الصفوف حيث الجنود مزودين بالهراوات ومعهم الصفارات والتي كانت تعني: هيا 

على نمط  لكن ليس الجميع يستطيعون الجري ،انهضوا وتحركوا باتجاه مكان التجمع

الشيوخ واالطفال او النساء الالتي يحملن الرضع كانوا يسقطون فكانوا يضربونهم  ،الجنود

 ألنهم ال يجارون نمطهم.

جل ان يعرفوا ويروا كانوا يقومون أو من أجل معلومة أومن واألخرى، ما بين الفينة 

وت قواعد عميقة. لم يكن للبي ،رض المنزل في التفتيش على مخابئ الذخيرةأبالتفتيش تحت 

طار البيت ويبنون فوقه إا ويصنعون كانوا يقحمون فيه سلك  و ،سم 20 األساسكان حجر 

حيث  ،كثر من مرةأما زالوا يحفرون ويخرجون التربة  (،ونروابيوت األ)البيت الهش 

ينها إلى الداخل داخل حو متر ونصف كان البيت أنك تحفر على عمق متر داخل البيت إ

نهم أبمعنى  "،لتنهدم البيوت ،ن عندما كان يحدث ذلك كانوا يقولون "ال بأسالحفرة. ولك

 افقد كان جزء   ،برروا انهيار المنازل وتدمير البيوت داخل الحفر التي حفروها داخل البيت

 من العقوبات هدم البيوت بهذه الطريقة.

 ،د سرية وما فوققائ رتبةمن  ،كانت هناك تعليمات بأال يتحرك الضباط باستخدام السيارة

ذا ما إنك أل ،خر كان باستخدام الجرافةآالتحرك من مكان إلى  ،وكانوا مزودين بالجرافات

من  القد كان ذلك جزء   ؛ا ماخر فإنك في الطريق تهدم شيئ  آتنقلت بالجرافة من مكان إلى 

 الحكاية.

خلق وضع  فهم حينها انه يجبأكنت  ،كان هناك استئصال لألشجار على امتداد الطرقات

بحيث ال يكون من  ،بحيث تكون للسيارة المسافرة على الطريق هوامش ضيقة من نوع ما

ولكن  ،خرى على هامش البيارةأشياء أو أكاسيا الممكن نصب كمين من داخل غابة األ



وفي أي شارع كبير  ،سفلتاوعلى امتداد كل طريق كل  ،انظر على امتداد القطاع كله

 صلت بيارات.ؤاست

 ساليب طورها شارون؟أ"الحكم" والتفتيش هذه كانت  أساليببار: 

 ا.قصدت التهكم طبع   ،ضروب الفن""ا من مر ضرب  قلت لك انه جعل األ ،نعم :عبادي

وفي  ،اضطر عشرات المواطنين الغزيين لتلقي العالج الطبي ،بسبب تصرفات الجنود

وبعدها مباشرة  األركان،نفس ذلك اليوم استدعي الجنود المحتجين إلى حوار مع رئيس 

يام تكون على تقرر تعيين ضابط محقق برتبة جنرال ليدرس مزاعمهم )كل مقارنة بهذه األ

 مسؤوليتكم فقط(.

ا على مربت   "هآرتس"لون في ايأ"الوقت غير مناسب لتربت على كتفك" كتب عاموس 

د على كتاب تخيل انه ليس هناك الكثير من الجيوش في العالم فيها الرأ"ولكن  ،ظهره

إلى  اإلشارةتجدر  ".ا بهذا الشكل وبدرجة رفيعة إلى هذا الحدشكوى مماثلة يكون فوري  

 دت إلى استيقاظ ضمير مقر القيادة.أالحقيقة انها كانت تقنية عسكرية داخلية 

 ،خرينلون ومعه عدد من الصحفيين اآلايأليه إذهب  ،مام دخول الصحفيينأبعد فتح القطاع 

عمال الشنيعة واالعتقاالت الجماعية ووصف رغم ذلك "القنابل اليدوية والكوليرا واأل

كد هذه المرة مزاعم أ ،غبياء"والمظاهرات العنيفة والضرب والحجارة والشتائم... واأل

كما وعرض شهادات عن  ،نحال "بعض البيوت بدت وكأنه ضربها زلزال" كتبالجنود 

عمال السطو الفقر المروع أوعن  ،لبالغين من دون سبب"الضرب الذي لحق باألطفال وا

ضاف أو ،ضرار المبالغ فيها في الممتلكات"كواخ الالجئين وفي مخيماتهم وعن األأفي 

سبابي أعرفهم ولدي أسرائيليين الذين اإلتية على لسان لون انه يذكر مجرد "الشهادات اآلايأ

 صدقهم".أالتي تجعلني 

 األسبوعفي  األقلنه على بأضباط رفيعون ومصادر موثوقة  حوقبل انتهاء التحقيق صر  

 ول من استخدام العقوبات اخترقت تعليمات الجيش اإلسرائيلي الثابتة بشكل خطير. علىألا

وقرر  ،عمال شاذة"أحاييم بارليف "كانت هناك األركان ثر لجنة التحقيق اعترف رئيس إ

تأديبية لعدد من الجنود. الغالبية العظمى ا وجلسة داري  إا ان يوبخ ضابطين رفيعين توبيخ  

ن أو ،عشاب خداعةأمن اإلسرائيليين صدقوا قادة الجيش عندما قالوا ان المقصود مجرد 

حتى المقال الذي نشره النظام في  ،االحتالل ما هو إلى ضائقة مؤقتة على االغلب

 .فضلأمل بأيام أامتدح رد الجيش الفوري و "هآرتس"



ا من شأن الجيش ان ينفذ  وامر ليست أ"يجب ان نأخذ بعين االعتبار انه في المستقبل أيض 

نقت  األركانكثر للحدود في مهام سلطوية. خطوات رئيس أبل فيها تجاوزات  ،قتالية

 ".استخالص االستنتاجات العملية بحد ذاتها من شأنه ان يمنع اخفاقات المستقبل األجواء،

لون المسؤول ايأعلى لسان عاموس  "هآرتس"خفاق؟ تقول اإلوكيف يمكن ان يبدو 

ا يجاد المصطلح العبري "غسالة الكلمات" غادر إسرائيل "الفاشية" الحق  إبالمناسبة عن 

ومات في العام  ،من فرصة تحرر لعنة االحتالل يوما ما -حسب قوله  -ا مله ويائس  أا خائب  

 .كما هو معروف في تسوكانا 2009

  



 انيالجزء الث

 

 ؟األوسطسنغافورة الشرق  إلى ا(كيف تحولت غزة )تقريب  

في إطار مشروعنا الخاص و ،الحكاية غير المروية" :من البرنامج "غزةاألول في الجزء 

شارون بداية السبعينات ضد  ادارهأي تتناولنا المعركة العسكرية ال ،عام" 50 /يامأ 6"

نه من الناحية العسكرية بأمرته اعترفوا إالقادة الذين خدموا تحت  ،المطلوبين في القطاع

إلى  نها لوحدها لم تؤد  أغير  ؛ا من ضروب الفنن هذه المعركة بلغت حد كونها ضرب  فإ

يام مر حاكم غزة المقدم العكس ارتفع عدد المطلوبين. خالل تلك األببل  ،وقف العنف

قطة تحول غيرت نظرته وسلوكه مع سكان اسحق ايني عبادي الكيبوتسي من دغانيا بن

 القطاع من النقيض إلى النقيض.

والتي اعتمدها حكام غزة بداية  ،جندة المناقضة ألسلوب شارونفي الجزء الثاني نتناول األ

هم تجاه أسلوبسنتحدث عن المحاولة الفاشلة إلقناع قادة الدولة بتغيير  ،السبعينات ونتائجها

ظهرت أحينها ، الذي قتل ابنتها منقذت حياة الحاكأالغزية التي  وكذلك عن المرأة ،القطاع

 .ا عن المكان الذي يعيش فيهطالق  إنه ال يفهم أي شيء أامرأة ما من غزة لحاكم غزة 

 ،حدأعنيه بقولي ان لم يعد لديه ما يخسره؟ هذا ما ال يفهمه أعبادي: السؤال هو ما الذي 

 ـعندما احتل القطاع في ال ؛مرشرح لك األأريد ان أ حد.أوال يعرفه  ،حدأوال يتحدث عنه 

دخلوا وخرجوا  ،جاء اإلسرائيليون ،فترة قصيرة ،كان القطاع يمر بفترة حرجة 67

حيث ودفعة واحدة، حتى المواطن  ،وما الذي جرى ،. الخ.الخ. ،سواقواشتروا من األ

 المجنون لم يدخل القطاع؟

 مة التحرير بفتح جبهة عربية؟بار: ألم يكن هناك قرار استراتيجي لمنظ

 ،68في العام  أعقاب االستنزاف الذي بدأدنى شك ان ذلك كان في أعبادي: واضح ودون 

في يوم ما  ،ربما بالتلميح فقط ا،طالق  إمن المشهد لم نتحدث عنه  احكي لك مقطع  أريد ان أ

 يمكن ان ال - ا من ضروب الفنن كانت ضرب  إو - انه بالعمليات العسكرية وال  أفهمت 

تسأل  ،يقبلون سلطتك (سانإنمليون  2و ما يقارب أمليون ونصف )الف تجعل مئات اآل

 مارة؟طوال الوقت متى ستسقط اإل



جمع كل النساء على مسرح أاعتدت كل يوم جمعة ان  ،في إطار عملياتي كقائد وحاكم

تلوا مهات من ق  ا ،مهات فقطألا ،جلس االمهات بالقرب مني على المسرحأو ،سينما فلسطين

قتلوا و زوجات المطلوبين الذين لم ي  أمهات في الصالة نفسها األ األسفل،وفي  .سبوعهذا األ

في االسبوع  ،مع هؤالءاألسبوع نهينا حسابنا هذا أ" نقول لهألقي خطابات وأوكنت  ،بعد

تسعة األوالد نتن من حملتن بهؤالء أ؟ خسارة لكن   تليسأ ،خرآالقادم سيجلس منتخب 

 ،ساعدنني أللقي القبض عليهم ،حرام عليهم. ساعدنني ،خسارة ،ملأشهر؟ ليس لديهم أ

 يديهم ملطخة بالدماء.أن كانت إحتى و ،عدكن بتسهيالت كبيرةأو ،على تسليمهم لي ناعمل

ريد "أ حداهنإوقبل صالة الظهر قالت لي  ،وبانتهاء مثل هذا اللقاء يوم الجمعة ،ذات مرة

نت ال أ ،نت غبي؟أهل  :قل لي"وقالت لي  ،اواقتربت امرأة شابة نسبي   "،ليكإالتحدث 

ا على خمسة هل تفهم كيف يكون الوضع عندما تستيقظ صباح   ،ا ما الذي تفعلهطالق  إتعرف 

ين أنت ال تفهم بالمرة أ :قالت لي ،و يومين؟أا ألنهم لم يأكلوا منذ يوم والد يبكون جوع  أ

وشراء المواد الغذائية  ،الستة انتهىاأليام القطاع بعد حرب المخزون الذي كان في  ،تعيش

 ".وليس ألي منا مصدر دخل ،حد مناأوال يعمل أي  ،بأسعار عسقالن

 ألم يكن بعد هناك حركة عمال داخل إسرائيل؟ 1970بار: 

وحينها قالت لي "ما هو الراتب  ،مر أيض احدثك عن هذا األأريد ان أ ،عبادي: انتظر

وكم امرأة من القطاع تعمل في  ،وكيأ" ،كثر"أربع ليرات وأت لها "الحكومي؟ قل

 ."لكن ماذا عن بقيتهن؟ ال يعملن" ،بضع مئات ""قلت لها  "،الحكومة؟

وكانت تضم  ،نتيجة العمليات العسكرية المكثفة التي كانت على مستوى الفن ،حذرأفهم وأ

فولكس "جميع النشاطات االقتصادية ميتة. عندما حدثت عملية في  ،الكل ميت ؛الجميع

حيث  ،نهض شارون وفرض حظر التجول على االسفلت ،وريوأوالد عائلة أفي  "فاجن

 ؛سبوعأو أليس ليوم  "حل عوزان"ي الخروج من أ ،ز وميدان الدولةرياوقع العملية بين 

ين ثالثة مصانع التغليف الموجودة على هذا الطريق هناك اثنين من ب ،شهرأسابيع وأبل 

ن لم تقطف فلن يكون ، إوهي فترة قطف الفالنسيا ،كان ذلك في الشتاء ،في مجمل القطاع

ا فرض حظر ذ  إ األرض،الثمار تسقط على  ،هناك مصدر دخل من البيارات ذلك العام

ا ذ  إ ذ ليس هناك أي قيد فمن الواضحإ ،حظر تجول غير محدود ،التجول على هذا المحور

 ،مهن القطفبيعني ان ليس لالجئين مكان يعملون فيه  ،نه في ذلك العام ال يوجد بيارةأ

ما الذي تفكر  ،نت المسؤول عناأ ،عندما قالت لي هذه السيدة "قل ،اصبح القطاع جائع  أو

قلت  ،لكي نشتري الحنطة لألوالد؟ هل فكرت في ذلك؟" ،ين يأتي الشيكل، الليرةأمن  ؟فيه

خضع فيه ألكن هذا في مجال صالحيتي بموازاة مطاردة المخربين التي  ،لها "وهللا ال"

 .لشارون



تحمل مسؤولية أو ،كون مسؤوال  أحينها انه يجب ان  فهمت   ،كانت هذه هي نقطة التحول

ا نه مجال إ ،نسانإمليون ونصف  ،نفسالف األآمسؤولية وجود مئات  ،المجال الثاني أيض 

 .مسؤوليتي

 خر؟ماذا قالت لك عن مقترحات الطرف اآل ،يك تلك المرأةإلبار: ولكن عندما جلست 

وكل  ،لم تجدوه ولن تجدوه، "قالت لي ان لديها صندوق قنابل في البيت ،عبادي: واضح

و لم أصابت أسواء  ،بنائي ليلقي قنبلة في الشارعأحد أرسل أمرة وما بين كل مرتين 

والدي. لماذا توجع أقوت بها أليرات من تنظيم فتح و 8ى احصل عل ،لكنها انفجرت ،تصب

صبح أوضعتموني في حالة  ،نه قوتيإت طبيعي؟ أنهل  ؟رسل لك الصندوقأين أرأسك؟ 

نت أ ؟ما هذه اللقاءات التي تتحدث فيها ،اا فارغ  نت تتحدث كالم  أ ،لقاء القنابلبإبقائي فيها 

 تعيش".ين أا طالق  إنت ال تعرف أ ،اال تفهم شيئ  

 ا ما؟بار: هل خرجت من هذه اللقاءات بشيء يوم  

نا ال "أقلت لها  "تقول "هل تعرف؟ ،نها صادقةإقلت لحظة، لحظة  ،عبادي: ال شيء

مسؤوليتي المباشرة تجاه  ،نه بالفعل مجال مسؤوليتيإ ،لحظة"بعدها قلت لنفسي  ،عرف"أ

ومع مرور الوقت فهمت ان هناك حرب يأجوج  "،نا مسؤول عن ذلكأ ،الشعب في إسرائيل

 .وبين شارون قائد مقر الجنوب ،بين اسحق فنداك الذي كان قائد المنطقة المدني ؛ومأجوج

 بار: هل فهم فنداك الوضع المدني؟

ال فرصة لقمع اإلرهاب دون السيطرة على  هنبأعى ول من اد  أكان هو  ،عبادي: نعم

 !هيامنا هذه بمعطيات اليوم ليس لديه ما يخسرأوالذي في  ،احتمالية التجند له

من ديان إلدارة مناطق الذين عينهم وزير األاألوائل الكثيرون من الحكام ، وكما قلنا

بناء المستوطنات أكانوا من  67ـ االمبراطورية اإلسرائيلية الجديدة التي نشأت بعد ال

ا بمبادئ ا ؛ولن تصدقوا ،العاملة ومبدأ  ،لحركة االستيطانيةبعضهم تحركوا حينها أيض 

 .البعث االستيطاني والتجند بكل قوته لصالح السكان المدنيين في القطاع

خذت أ ،ثارت انتباهيأهذه المرأة ، عبادي: عملياتي كانت عمليات عسكرية بمعنى الكلمة

 كيف حدث ذلك؟ ؟خبزها؟"أحنطة  يعتاشون؟ ماذا يعني "ليس لدي   مم   :فكرأ

 فكار؟ا األبار: لمن تتوجه بهذ

 ،وهكذا كان ،عبادي: ألنني رأيت نفسي في هذه المسؤولية في القطاع كمبعوث للحركة

 ا للحركة.رأيت نفسي مبعوث  

 بار: الكيبوتسية؟



ا وفي كل مكان ذهبت دائم   ،لن تصدق ،عبادي: واضح كان هناك مصطلح يدعى "البعثة"

 مبعوث! ،ريد أي شيءأال  ،وال راتب جازةإال  "،دغانياـ "ا لكون مندوب  أن أريد أليه كنت إ

 ا في تلك الفترة من الجيش؟راتب   بار: لم تتلق  

دغانيا قامت  ،ولم تكن العائلة بصحبتي ،القطاعبكنت فيهما  لذينعبادي: في العامين ال

المبعوث هو  ،واضح ،ليهاإكل شيء في ذلك الوقت انتقل  ا،باألسرة بصفتي مبعوث  

 .المبعوث

ا للحركة الكيبوتسية في غزة من ناحيتك؟ ما هو المعنى ن تكون مبعوث  أ: ما هو مغزى ربا

 ا؟و ما هو المغزى عموم  أمر االستثنائي لهذا األ

لذلك  (،خدمة الشعب) ا من مبادئ الحركة الكيبوتسيةعبادي: مفردة "مبعوث" كانت جزء  

ا في العراق كنت مبعوث   دلعت حرب يوم الغفران وكذلك عندما ان، افعندما كنت أيض 

عملت تسع سنوات  ،وافق على تلقي الراتبأا ولم وتجندت لسالح الجو كنت مبعوث  

 ا.طالق  إر مال مال، لم يهمني هذا األ ،اتلقى راتب  أرد ان ألم ، كمبعوث

ما الذي كنت تفهمه  ؛بهالنقل مع موقوفين، مشبوهين باإلرهاب وما ش ،عندما تجلس بار:

 ؟عن دوافعهم

 !ي: لم يعد لدينا ما نخسره... لم يعد لدينا طعامعباد

 .ذلك لنسم   ؟بار: وما هو مقام "الدافع القتالي"

السكان في القطاع  ،يغلفونها بعد ذلك بغالف كهذااألمور ن جميع هذه أنت تعرف أعبادي: 

لم يكن  ،ولئك الذين يلقون القنابل ويطلقون النارأمكانية تجند المخربين وانضمامهم إلى إو

 !األساسينه الدافع إكبر من ذلك؟ أدافع  أي   ،لديهم بعد ما يخسرون

المسمى "العصا  األسلوب ،خرآوليس أي شخص  ،نا من قام بذلك، أعد لنفسي سبال  أوبدأت 

لم تكن  ،لكي ال يكذبوا ،اطالق  إوالجزرة". اريك ووحدات الجيش لم يستخدموا الجزرة 

 القيام بذلك. فهم انه علي  أنا وبحكم تقدير المنصب بدأت ، أالديهم القدرة على فعل ذلك أيض  

توجه إلى صناع  - في غزة هالذي بدأ يشعر بالمسؤولية تجاه ازدهار محكومي - حاكم غزة

وردهم  األساسية،وقاتل وكأنه اسد ليحقق لهم الحقوق واالحتياجات  ،القرار في إسرائيل

 ا لآلمال.على ما يبدو كان مخيب  

نا مبعوث تابع أوقلت له:  "يفعات"توجهت إلى وزير الزراعة عضو كيبوتس عبادي: 

جد وسيلة لتطبيق سياسة أان  نه يجب علي  أذ إلتفهم! ساعدني!  ،ليهاإللحركة التي تنتمي 

جل خلق وضع يكون فيه لديهم ما أقل فأقل من أ"الجزرة" لكي نستخدم "العصى" بشكل 



طن من التمور  1500قلت له: القطاع ينتج  ،ساعد؟أن أستطيع أقال لي: "بم  ،يخسروه

لكنها  ،فنحن والحمد هلل ال نستخدم الريجيم ،طن نأكلهم نحن في غزة 500 - 400 ،الحياني

في  ،بيعها بأي ثمنأدعني  ،بل رطب ،اليس يابس   ،ساللة نخسرها ليس باإلمكان تخزينها

قلت له: ماذا  ،نت طبيعي؟أي هل جابني بالتالي: قل لأ ،كثر من صفرأالبالد انه يساوي 

طن الحياني فماذا  1000حضرت أذا إقال لي:  ،؟تقصد بقولك هذا؟ ما الذي تقترحه علي  

وغور بيت شان  ،وطبريا خاصتك ،سيقول عني منتجو الحياني في الغور ودغانيا خاصتك

شيء  دي  وليس ل ،حد في البالد يعتاش من الحيانيأقلت له: ال دغانيا وال أي  ،والعربا؟

 لم يجب. .شخاص يتعلقون في حلقيالف األآومئات  !خرآشيء  ليس لدي   ،هل تفهم ،خرآ

 ،القطاع جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل ،ال تخجلون؟ استمع إلى ما تقولونأقلت له: قل لي 

ا أو ،جزء ال يتجزأ ،سلسلة ؛ولديكم شعار إسرائيل والضفة والقطاع نكم بأعلم أنا أيض 

 ،إلقامة الريفيرا اإلسرائيلية )على مشارف رفح( على شاطئ البحر في القطاع تعدون خطة

والرمل  األزرقالبحر  ر؟ ولديكم شعارماذا عن الالجئين الذين يقيمون على شاطئ البح

ا ،حمر والخلفية حديقةألالذهبي مع بيت له سقف   وزارة يونا فيتلزون ،وهناك وزارة أيض 

 )يصرخ( ؟ينأ قل لي ،يعدون فيها الريفيرا

ليس  ،في البالداألسماك بيع أدعني  ،قلت له: هل تعلم نحن لدينا ثروة سمكية في البردويل

نني مسؤول بأمر. وقلت لي سيطر على األأنا ال أ ،خرآالقدرة على بيعها في مكان  لدي  

نت لست أ !نهم جياع؟ قال لي حينها: الثروة السمكية في البردويل؟افهل تفهم  ،عن هؤالء

 :مع السردين؟ قلت له ،؟نانزمة توجد في شركة أنت ال تقرأ أي أ ،نت ال تسمعأ ،اطبيعي  

بل قال لي: الحلول  ،ريدألم يعطني ما  .خرآشيء  ليس لدي   ،ال تبني دولة إسرائيل نان

قلت له: لكنك تجلس في  ،نا وزير الزراعة في دولة إسرائيل وليس في غزةأ ،ليست لدي  

 ليس هذا لك؟أ ،ما هو ،يتحدثون هناك عن الجزء الذي ال يتجزأ ،الجلسات

خرج أقلت له: باهلل عليك دعني  ،مين عام الهستدروتأورون الذي كان أ توجهت إلى بن

نت بخير؟ أقال لي: هل  ،أي مبلغ فوق الصفر يناسبني ،شيكل 70من القطاع مقابل  ال  عما

ل من غزة في إسرائيل؟ سنخلق في البالد بواب العمأال تعرف ما الذي يحدث لو فتحنا أ

قال  ،؟وماذا تقترح علي   ،قلت له: واضح ،فنديةأسيتحول اإلسرائيليون إلى  ،فنديةوضع األ

 اذهب إلى جولدا! ئ ا.لم يعطني شي ،لي: ليست هذه مشكلتي

 ؟يديولوجي يحافظ على الطهرأفندية" يبدو وكأنه مصطلح أ" :بار

 ،لقيتم بي في القطاعأخذتموني وأ؟ ميع ما الذي تقترحه علي  ولكن مثل الج ،عبادي: واضح

 !".اذهب إلى جولدا ،ليست مشكلتي" !،ذنإفلتساعدوني  ؛نني مسؤول عنهبأوقلتم 



؟ هل تعلمين ان المال "جياع"قلت لها: اسمعي هل تعرفين معنى كلمة  ،ذهبت إلى جولدا

خر بأسعار آو أي شيء أن شراء أي حبة قمح او طماطم أو ،الستة األياممنذ حرب  دقد نف

وعندما  ،صحيح ولكنهم يأكلون... )يضحك( :قلت لها ،قالت: غالبيتهم الجئين ،عسقالن؟

يكونون جياع يصرخون... وعندما يصرخون وعندما ال يكون لديهم ما يخسرون يلقون 

 القنابل.

قولي لي ما هي  ،قلت لها: اه ،متحدةال األمم :قالت لي ،؟ذ  إمن المسؤول  :سألتها حينها

مليون دوالر  10المتحدة؟  األممغاثة والعمل التي إلى جانب ونروا ووكالة اإلميزانية األ

مليون دوالر وتوزعيهم على عدد  10هل خطر ببالك مرة واحدة ان تأخذي  ،في العام

ة إسرائيل؟ كم االخرى خارج حدود دول واألماكنالالجئين الموجودين في الضفة والقطاع 

لرشفة حليب وللوجبة وتوزيع االحتياجات  ،ستكون حصة كل شخص؟ بضع سنتات

وتوزيع متر من القماش وتوزيع الصابون والتعليم وللصرف الصحي... هؤالء ليسوا 

عندما ال يكون لديهم ما  ،نهم بشرأوهمية من الكرتون يصنعون به ثقب فال يرد  اهداف  أ

 .يخسروه يلقون القنابل

 طالق وال مرة.اإل  علىلم ترد علي  

 ؟اذ  إليه إلماذا لم تذهب  ؛نت بالفعل مقرب من ديانأ ،بار: لدي سؤال

نها إ ،نا مسؤول عنهأصر فيها على ما أليك عن اللحظات التي إتحدث أ ،عبادي: صحيح

لكن البنية واحتمال تجند  ،سميها "التحول". تذكر: اإلرهاب ضرب من الفنأالمرحلة التي 

طوال حياتك لن تنهي  ؛ذا لم يكونوا شبعانينإخوات خوة واألمهات واألاأل ،الفمئات اآل

 .ذلك

 ؟1970 ،بار: في أي مرحلة توصلت إلى هذه القناعات

فهمت حينها ان  ،(1970الذي وصلت فيه إلى القطاع ) األولعبادي: في منتصف العام 

نها في إ ،طريقة فنداك المدنية وبين طريقة شارون العسكرية الحل في الطريق الوسط بين

يجب قمع اإلرهاب بيد من حديد ولكن يجب تحييد احتمال تجند المخربين بحيث  ؛المنتصف

 .ليهإتوصلت  الذيكان هذا هو االكتشاف  ،يكون لهم ما يخسروه

مقر الجنوب  قائد ،سلوب شارون المتناقضأو ،مام المباالة صناع القرار في إسرائيلأ

والحاكم اإلسرائيلي في غزة بإدارة الجنرال فنداك والمقدم عبادي يحاول أن يعيش الحياة 

 ،وبناء سينما وصحيفة وميناء ومحطة قطار وشواطئ للسباحة ،المدنية في القطاع

 .امر مختلف  من الممكن ان يكون األ هنأثبات إومحاولة 



 "غوش دان"كثر من أ -ن هذا الجمهور الذي تحدثنا عنه كما قلت لك بأنت تعلم أعبادي: 

 !ولم يكن لديهم مقاهي ،يكن لهم سينما واحدة ولم ،خبارأو نشرة أليس له صحيفة  -

ا لم يكن هناك مقاهي؟ بار:  في الفترة المصرية أيض 

وكازينو ندية عبادي: ماذا تقول؟ في مدينة غزة وحدها كان هناك عدد من السينمات واأل

نه يجب البدء ببداية ما أا وشواطئ للسباحة... لكن كان واضح   ؟ما الذي لم يوجد ،ومقهى

ا بأ نالبدء بجعل الناس يفهمو ،فيها شعار ما خرى غير اإلرهاب الذي أعمال أن هناك أيض 

لذلك فقد عمل ضدهم على حد سواء. الجوع والضائقة وقلة  ،اعتبر كل السكان متعاونين

 بماذا نبدأ؟ ،اب القدرة على الشراءالعمل وغي

مالعب لألوالد في تلك الفسح الموجودة في المدينة  إقامةنه بموازاة أكانت الفكرة حينها 

لم  ،مر الذي استقبل بالكثير من التحفظ من جانبهماأل ،شياء من هذا القبيلأراجيح وواأل

ذن يجب ان يكون إ ،سينما األقلن على اآل ،يفهموا ماذا يريد هؤالء الصهاينة ان يفعلوا

 ،وفي الشتاء السادسة مساء   في الصيف الثامنة مساء   ،هذا منسق مع ساعات منع التجول

لكن تعال لتسمع قبل أي ، ليست هناك حركة لسنوات طويلة ،ليست هناك حركة في المساء

 عمىكان ذلك تضامن المواطنين ضد اإلرهاب األ :وال  أ ؛الدكاكين مغلقة لسببين ،شيء

ا الكثير لبيعه :اوثاني   ،الممارس بحقهم  ين يباع؟أو ،لم يكن هناك أيض 

يجاد مدخل رزق إالذي فعلناه هو محاولة القيام بأي عمل مدني فيه بداية  األولمر األ ا،ذ  إ

لماذا ال نبدأ بالخروج إلى البحر؟ لنصيد االسماك؟ كان لديهم  ،هناك الصيد ،من العمل

كيف  ،عمقأالصيد على الشاطئ والصيد في بعد  ،ع االحجامسطول من المراكب من جميأ

 ا؟ليس هذا ميت  أيفعلون ذلك؟ 

 بسبب منع التجول؟ ؟بار: لماذا مات

 يمنع الخروج إلى البحر. ،ال يخرجون ،عبادي: واضح

 ا؟بار: هذا معناه ان الخروج للصيد كان ممنوع  

 يحضروه.ذا خرجوا إلى البحر فاذهب لتعرف ما الذي إ ،عبادي واضح

وجزء من مدينة غزة وعلى  األكبر،المخيم  ،قمت حينها لجنة للصيادين من رجال الشاطئأ

ذا خرجوا لبضع ساعات؟ إ ؛وهنا يبدأ الصدام .لوا لنحيا من جديداذن تعإ ،شاطئ البحر

 مر.ا دون الحصول على موافقات من شارون للقيام بهذا األوألي عمق ما كنت قادر  

خرجت إلى حيز أوالتي كانت بالنسبة لي الجهة التي  ،لجنة للصيادين قمت بالتنسيقأذن إ

نا ومعي أ تلس ،وساط الصيادين في غزة بأنفسهم القيود التي قررناها بشأنهمأالتنفيذ في 



ن يكونوا شرطيي أبل هم من اتخذوا على عاتقهم  ،مرالجنود الذين يحافظون على هذا األ

بمعنى الحاجة  ،متى يسمح بالخروج ومتى يعودونين وألي عمق وفي أي ساعات، أمتى و

جل الخروج إلى الصيد. ورغبت بشدة وليس من خالل نشر أجراءات معينة من إإلى 

نما العمل على ان يكون االشراف على تلك إو، ذا ما اخترقتها اجتزتإتعليمات عسكرية 

الليل با في ذلك الصيد عمق بمألنسمح بصيد  ،اا فشيئ  شيئ   ،لغينا الكثير منهاأالقيود التي 

رادوا ان أفقد تحملوا المسؤولية. لماذا تحملوا المسؤولية؟ ألنهم  اذ  إ ؛باستخدام المصابيح

هناك ما  ؛نه تلك كانت نقطة صائبة طوال الوقتأبمعنى  ،مر بديهي للغايةأنه إ ،يأكلوا

 يخسروه. ولنبدأ من االشياء الصغيرة لجنة للصيادين الصطياد السمك.

 هل كان هناك منع للخروج للعمل في إسرائيل؟ ،في هذه الفترةبار: 

 ال يوجد. ،ال خروج ،وليس للعمل فحسب ،عبادي: ليس هناك خروج للعمل في إسرائيل

جاء  ،د بموازاتي ليكون ضابط ركن اقتصادي في القطاعوالد عوفر شلح وحزيه شلح جن  

مور االسمنت أا في وكان غارق   ،في حيفا "نيشر"ا لشركة فقد كان رئيس   ،من خلفية "نيشر"

حينها  ،خوينأكنا وكأننا  ،وكان ينقصه المواد الخام لصناعة االسمنت في البالد ،في البالد

هذا الميناء  ؛لميناء اليوماألساس حدثك عن وضع حجر أ ،ميناء في غزة إقامةنشأت فكرة 

وفوق  ،ا من الصخورنينا رصيف  ب ،يه مباشرةإلتراك اليوم بشدة في الوصول الذي يرغب األ

 .سفل طريق معبدأا لألمواج كان ا ما كاسر  هذا الرصيف الذي كان نوع  

استوردت المواد الخام من رومانيا  ،في إسرائيل "نيشر"بسبب عالقات حزيه شلح بشركة 

لم  ،لم تتمكن السفن من االقتراب من الرصيف ،حضرت بالسفن إلى غزةأ أخرى،ماكن أو

ا. كانت السفن ترسي على مسافة بعيدة ومراكب الصيادين الكبيرة كانت تأتي يكن محفور  

والتي يمكنها  ،كياس المواد من قلب السفين في المراكب الخفيفةأوكانوا يفرغون  ،للسفينة

مواج ليه الشاحنات التي كانت تقف على طريق كاسر األإوتحضر  ،الوصول إلى الرصيف

بدأ توفر العمل ألصحاب ، لشاحناتلئل خشبية من المركب على صقا ،وعلى الظهر

 ا.مر يحرك نظاما م  لقد بدأ هذا األ ،المراكب والعتالين

 كثر؟أفقد كان هذا يكلفها  ر"نيش"بار: لكن بالنسبة لشركة 

 قل تكلفة!أعبادي: بل 

 بار: لماذا؟

لكن تنزيل طن الحمولة عندنا  ،سدود كان بإمكانهم تنزيل الحمولةأعبادي: في حيفا وفي 

لنفترض انه  - ذكر بالتحديدألست  -ذا كانت تكلفة تنزيل طن إرخص. لماذا؟ ألنه أكان 

كثر أفالخمسة شواكل  ،ا لفعل ذلك بخمسة شواكلفقد كنت مستعد   ؛شواكل 10كان يكلف 



ود ال ألسد ،شواكل مقابل كل طن إلى قطاع غزة فال مجال 5دخل أذا كنت إ .من الصفر

 وال لحيفا لتنافسني.

 ضجة؟ ةحد أيأولم يحدث أبار: 

 ضجة. ةنه كانت هناك أيأال اذكر  -ذا كنت تسأل عن الميناء إ -عبادي: ال 

نشاء صحيفة إافتتاح السينما و ،عادة الحياة إلى مسارهاإالصيد والميناء و ،بدأنا العمل

كان في غزة عدد من دور السينما  ،... ليس ألنها لم تكن موجودة في غزة من قبلناد   وإقامة

وبطريقة ما اخترق حاجز العمل في  ة،لكن كلها ماتت في تلك الفتر ،وعدد من الصحف

 إسرائيل.

 بار: متى حدث ذلك؟

 .1972عبادي: في العام 

افهم كل يوم دخل إلى القطاع  ،شيكل 100نسان جلبوا كل يوم إلف أ 30 ،احسبها للحظة

زمة داخلية بين هؤالء وبين أا. بدأت نه عالم مختلف تمام  إ ،من الصفر ،ماليين شيكل 3

بدأت مضايقة  ،جل الخروج للعمل ليحضروا الخبز لبيوتهمألقد كانوا يستميتون من  ،نفسهمأ

 لقاء القنابل...إ ،منظمة التحرير للعمل

 بار: على من؟

لية داخل القطاع اإلسرائي األهدافهل تفهم عندما يحولون القنابل من  ،عبادي: على العمال

ان يحدث التجمع السكاني الكبير الذي  ،حدث بالضبط ما توقعت ؟نفسهمأإلى المواطنين 

ا ا تام  ينكس التوحد الذي كان إلى ساعتها توحد   األولىللمرة . مليون شيكل للطعام 3يطلب 

 قطاع غزة.الشروخ بين السكان وبين إرهاب منظمة التحرير في  تقعو

 ديان؟ ؟ي الحكومةبار: من حرك ذلك ف

بنينا خط سكة حديد من عسقالن إلى غزة. هذا يعني ان القطارات تصل في  ،عبادي: نعم

لف عامل للعمل أ 30لتقل  األخرى،واحدة تلو  ،الصباح إلى محطة القطارات في غزة

 .بدأ اإلرهاب يستهدف السكان الخارجين للعمل ،عادتهم بعد الظهر إلى منازلهمإومن ثم 

 توقفت حركة القطارات من غزة إلى الخارج؟ بار: متى

 .عبادي: في حرب يوم الغفران

دق تفاصيل حياة سكان مخيمات أا يشتغل في ا إسرائيلي  هل يمكن ألحد اليوم ان يتخيل ضابط  

 ا ما عمل الحاكم العسكري.لقد كان هذا يوم   ،نعم ،الالجئين في غزة؟



حياء أكل حي من  ،قامة لجان لألحياءإبفكرة بادرت  ،عند هذا الحد مر لم ينته  عبادي: األ

عمال البلدية أبخصوص  ،و كل وحدة بلدية قروية تنتخب من بين صفوفها لجنةأالمدينة 

تقوم بها  ،اوسع قطر  أخر آنابيب بالمتعلقة بالمجاري والمياه والكهرباء والقمامة وتغيير األ

حياء استثمرنا الكثير من األعلى طريق تشكيل لجان  كل حي مستقل بذاته. ،تلك اللجان

ليهم لصالحهم هم ليكون لديهم ماء إوتحدثت  األشخاص،مئات  ،التقيت كل حي ،الجهود

كل عمل بلدي مدني  ،ومجاري منظمة ولكي ال يغرقوا في المجاري المتدفقة في الشوارع

 فيه للسكان مصلحة والميزانيات.

ح النظام اإلسرائيلي بفتح بوابات نج ،ولو للحظة ،رغم ان العنف في القطاع لم يتوقف

 دت إلى تغيرات دراماتيكية.أجندة المدنية الجديدة هذه األ؛ البالد لتشغيل العمال الغزيين

 في أي مرحلة هدأ اإلرهاب؟ -

حدث  ،عندما لفظ السكان من بينهم المجندون ،نه موجود طوال الوقتإ ،عبادي: لم يهدأ

والد في كيف نمأل معدة األ :وكان السؤال غاية في البداهة ،امتأخر   1972 ـذلك في ال

 إلى هذا الحد. ؟،صباح كل يوم

 .تساءلأ ؟من المسؤول عن فتح بوابات البالد إلدخال العمال الغزيين -

 ،ا لهذه الفكرةا متحمس  والذي كان معجب   ،اعبادي: ديان! وشلومو غازيت واسحق فنداك طبع  

لقاء القنابل اليدوية على تجمعات إالخروج للعمل.  ؛ر المخربينوهذا االمر كان عقبة في نظ

كان علينا تأمين  ،اا روتيني  مر  أي مكان اخر كان أ وأالعمال في الصباح في ميدان الدولة 

ا القيام بفعل شيء ما داخل القطاع  ،الخروج للعمل وكان حينها واضح لدي انه يجب أيض 

هو فتح  األمورهم أحد أ ر الشواكل لشراء الطعام.عمال االقتصادية التي تحضعدا عن األ

حد من قبل االستحمام في البحر في يوليو على أاالمر الذي لم يخطر ببال  ،شاطئ البحر

 وسينما... ،شاطئ البحر كازينو

 بار: من شغل الكازينو؟

 .همعبادي: 

 بار: وهل جاء اإلسرائيليون؟

ألن اإلرهاب  ،الداخلبدخول لإلسرائيليين ال  ،ن فقط عن المحليينتحدث اآلأ ،ال عبادي:

 ا.التخريبي كان مستمر  

ثناء أقتل المئات  ،ال من خالل فوهة البندقيةإفي الظاهر ان شارون لم ينظر إلى غزة 

ا جنود   هولكن ،مطاردة المطلوبين خر آ إسرائيليون. حكام غزة عرضوا حال   اقتل أيض 



واحدة. العقيد فنداك حاكم قطاع غزة وشمال طالق ولو رصاصة إلمشكلة المطلوبين ودون 

 سيناء يحدثنا كيف نجح في تخفيض قائمة المطلوبين دون استخدام العنف.

بار: ما كنت لتقول عن هذا السرد بأن اريك شارون قضى على ما يسمى "اإلرهاب في 

 ا؟غزة"؟ ماذا فعل ومن فعل ذلك حق  

ليرة كل شهر باألعمال  50ـ تعيش بسرة عندما وصلت إلى غزة كانت األ ،فنداك: انظر

وضاعهم سيغادرون أذا ساءت إلم يكن هناك عمل ألن اريك شارون قرر انه  ،المستقلة

 .لكنهم لم يتحركوا ،القطاع

ذا إو ،ن يكون لكل فرد عمل ومدخل رزقبأنا وخالل عامين وبرفقته )عبادي( اهتمينا أ

قول لك لقد أان القطاع ازدهر فجأة. ا ليأتي للعالج في إسرائيل ان شئت فقل كان مريض  

 و سنتين.أ أخرىلتبقوا سنة  :لي  إتوسلوا 

 بار: هل هذا هو سبب انخفاض منسوب العنف؟

 فنعم بالتأكيد. ،ذا كانت امورهم جيدةإفنداك: 

 المناسب اليوم؟ األسلوبذن يكون هذا هو إبار: ربما 

 ،ا في غزةمر ممتاز  لقد كان األ ،امطلوب   150بحثنا عن  1971 ـفي نهاية ال ،فنداك: اسمع

 ،طالق رصاصة واحدةإقلت له: سأمسك بهم دون  ،وقال لي اريك شارون: لنقتلهم جميعا!

 سترى بعد قليل!

 بار: اقلت ذلك حقا لشارون؟

ولئك الذين أا من عرفت جيد   ،ا بوجوب تغيير بطاقات الهويةمر  أصدرت أو ،فنداك: نعم

جاءوا ليغيروا بطاقات الهوية وعرفنا من  ،ر هويتهوعلى كل شخص ان يغي   ،نبحث عنهم

فتشنا فقط عن  ،نهينا في قطاع غزةأانتهى عندما  ؛كنا ندخلهم إلى سيارة ،هم المخربين

 ا.مخرب   12

 ؟12إلى  150صدار بطاقات الهوية خفضتم عدد المطلوبين من إبار: من خالل 

 لماذا يصاب الجنود ويقتلون دون حاجة؟ ،صة واحدةطلق رصاأقلت له لم ، فنداك: نعم

جميع  ،مر حوالي شهراستمر هذا األ (:يروي كيف نفذت هذه الحملة)المقدم عبادي 

لغيت. في نظام أالبطاقة السابقة و مصودرت منه، ماكن للتجمعأمواطني القطاع جمعوا في 

ختباء جميع الناس مروا ماكن االأدقيق للغاية من "القرود" الذين جلسوا في الداخل في 

بمعنى  ،يقافهمإفي هذا المسلك شركاؤنا من المخبرين شخصوا المطلوبين وتم  ،عبر مسلك



النساء  ،وما فوق 14من سن  ،ننا قمنا بعملية تصفية لكل فرد وفرد من سكان القطاعأ

لقي القبض على أو ،كلهم مروا بهذه التجمعات من خالل المسلك ،والرجال واألطفال

 المطلوبين.

 ،ن كيف فعلنا ذلكلن نتحدث اآل ،صدرت لم تكن قابلة للتزييفأبطاقة الهوية الجديدة التي 

ال يمكنك ان تعيش من  ،ان تكون من دون بطاقة هوية في القطاع هذا يسمى حكم بالموت

تغيير بطاقة الهوية هي عملية شملت جميع جوانب الحياة في قطاع  ،دون بطاقة هوية

 ،وهكذا اعتقلنا الكثير من المطلوبين بالتعاون مع المواطنين ؛ع مر بهذه التصفيةالجمي ،غزة

ن تدخل الجميع أيام في طوابير متتالية وأن تجمع القطاع كله في عدة أهل تعلم ماذا يعني 

 ا غير اعتيادي.مر  أفي المصافي؟ لقد كان 

 بار: نتحدث عن مليون ونصف نسمة في حينها؟

 .عبادي: نعم

حظي بتقدير  - الذي يقسم وقته بين قتل المطلوبين والعمل المدني - المقدم عبادي الحاكم

ا يهتم بهم ويقاتل من  ؛المواطنين. رغم انه يقتل منهم من جهة جلهم من الجهة أغير انه أيض 

وهكذا عندما يعلن عن انتهاء فترة منصبه يتوحد سكان  ،يحترمهم ويتحدث لغتهم األخرى،

 .مغادرته القطاع في معارضة

 بار: هل واصلت في تلك الفترة وبشكل فاعل التحرك العسكري؟

 عبادي: هذه وظيفتي.

المناسبة في الصباح  األوامرعطيت أحيث  ،سلطان يبار: كيف كونت بريستيجك كقائد ذ

 وحضرت الجنائز في الليل؟

 .كنت قائد القوة العسكرية والحاكم المدني ،نا القائد في المنطقةأعبادي: 

 نت مكلف في الحقيقة بمطاردة المخربين؟أر: با

ذا نفذت من وراء ظهري ومن دون إال إ ؛ال يمكن تنفيذ عملية عسكرية ،عبادي: بالتأكيد

ن نعلم من وراء ظهورنا ومن دون أشارون فعل ذلك دون  ،لكذوكان هناك مثل  ،سلطة

 زمة وقعت نهاية المطاف.أدى بالطبع إلى أمر هذا األ؛ سلطة

هل تجد ان من الصواب عندما يقع  ،و تقود العملياتاألوامر أبار: وعندما كنت تعطى 

 لماذا؟ ،ضحايا بين المطلوبين ان تأتي لحضور جنائزهم



عمال البلدية والعمل في األ ،عبادي: لقد ارتسمت لي في عيونهم صورة االنسان الجيد

 ؛انه عالم مختلف تمام  إ ،لعابأو إسرائيل والميناء والسينما وبيوت مؤقتة ومدرسة ميدانية

 ،قناعهمإالف والمؤتمرات بهدف حياء والتقاء اآللجان األإقامة هذا كله لم يكن في إطار 

 :فقال لي بعد اللقاء ،نت مدعوأفقلت له:  ،كهذا ذات يوم حضر لقاء  أريد ان أقال لي ديان: 

لماذا تحضرون؟ لماذا : هفسأل ،تحدث إلى واحد منهمأن أريد أ ،فهم كل ما قلته لهمألم 

نه إ ،نه يتحدث مثل جورج حبشإ ،ماذا يعني ذلك :فرد عليه ،تستجيبون ولماذا توافقون؟

 .ريد مصلحتهمأريد؟ أماذا  ،هذا صحيح: فقلت له ،قل لي... :قال لي ديان ،يتحدث لصالحنا

والذي  ،راد ان يعيش ويأكلأالذي  ،ا بين المجتمع الكبير الواسعهذه الخطوة خلقت شرخ  

في القطاع  األموررادت ان تكون أوبين المجموعة التي  ؛ا من الحياة الطبيعيةراد ضرب  أ

 فضل.أا لتكون كثر سوء  أ

بالقتل  األوامرنك كنت تعطي إ ؛قولها على النحو التاليأذن سيكون من الصواب ان إبار: 

 نت...أوفي الليل  ،في الصباح

ا المطاردات كنت حاضر   ،تمت بالنهار وبالليل كانت هناك عمليات ،عبادي: طوال اليوم

 ا فيها كلها.كنت موجود   ،و قائد العملياتأرسل نائبي ألم  ،فيها كلها

 نك قتلت المطلوبين؟أبار: هل كانوا يعلمون 

عمال الصيد والميناء أورأوني اشتغل في  ،قف على رأس القوةأنني بأعبادي: كانوا يرون 

 هذا القبيل. مر منألف أو ،والخروج للعمل

 "عندما كنت تحضر جنازة مطلوب "سقط لتوه يؤدي واجبه... بار:

عمال أا من ن تكون هناك جنائز شعبية خوف  أرد ألم  ،عبادي: جميع الجنائز كانت مراقبة

ا دون جرى سريع   -تبع النعش أكنت  (،العائلة المقربة)ن يحضر أمن كان يمكن  ،الشغب

في المساء  ،مام القبر وأؤدي له التحيةأقف أ - وع الجيدو يغير مالبس من النأان يغسل 

 و زوجته ومعي كيس من القهوة ألعزيها.أمه أ توجه إلىأكنت 

 مر؟كيف تلقوا هذا األ -

مر واأل ،ريد مصلحتهم المدنيةأنني بأكانوا يعرفون  ،لقد كان يجن جنونهم مني :عبادي

 قتل المخربين".غاية في الوضوح "من يريد صالحنا المدني يجب ان ي

 بار: كم عدد جنائز المخربين التي حضرتها؟

 عبادي: العشرات.



 بار: ولم يحاولوا في أي من المناسبات ان يعتدوا على حياتك؟

 !وال مرة -

 ا؟بار: هل ذهبت إلى الجنائز مسلح  

نا أ ،ذهب دون سالحأكنت ، زورهم في البيت داخل المعسكراتأكنت  ،اسمع ،عبادي: ال

جلس أدخل وحدي وأكنت ، ترك السائق في الخارج للحراسةأكنت  ،ومعي السائقوالجيب 

 .مه دون سالحأو أإلى جانب زوجته 

 لماذا؟ بار:

 مني الشخصي.أنهم هم المسؤولون عن بأشعرتهم أعبادي: ألنني بهذه الطريقة 

 ا؟مسلح   تنك لسبأهل عرفوا  بار:

و أعوزي  ،مر كذلكليس األ ،بسيا ما في مالخفي مسدس  أكون أهل يمكن ان  :عبادي

عندما كان ديان يأتي ليزورني  .ا وال مرةطالق  إ ،اطالق  إحمله على كتفي أكالشنكوف لم 

 :فقال لي ديان ،كتافكانوا يهرولون ويحملوني على األ ،مثلما كانوا يروننا داخلين عن بعد

مر األ: فقلت له كيف تمشي بغير سالح؟ ،ان تعود حي  ألقد وعدت راحيل )زوجة عبادي( 

 .لى ومعك سالحاال يمكن ان تأتي لتعزي الثك ،ال يستوي

 بار: هل كان من بين زمالئك ضباط كبار تصرفوا على هذا النحو؟

طريقة "وكان يعارض ويقول  ،ريك شارونجميعهم كانوا محكومين ال ،ناأعداي  :عبادي

 ".فقط فوهة البندقية ،واحدة

 سالح؟بار: هل علم اريك ان تمشي بدون 

 بكل تأكيد. ،عبادي: نعم

 بار: وهل علق على ذلك؟

 فهل سيفلح هو؟ ،اقناعي بالسير مسلح  إعبادي: ديان لم يفلح في 

 بار: ما كان موقف ديان بشأن نظرتك للحياة تلك؟

 لنكن صادقين. ،نظرتي وفنداك""بل قل  ،ال تقل "نظرتي" ،عبادي: ممتاز

نقاذ إحكاية  ،والتي كل شيء فيها ممكن ،احتلهم بين المحتلين ومن ،في منطقة الشفق هذه

 .الحاكم العجيبة تلك من قبل المرأة الغزية التي قتل هو بنتها



م وهي هذه هي األ ،م في الوكر الذي كان في المرحاضاأل نني حدثتك عنأعبادي: تذكر 

 الصورة(. تحفر )يعرض علي  

 بار: لماذا تحفر؟

حد أداخل الوكر جلست ابنتها كرهينة لدى  وفي ،عبادي: كان الوكر تحت مرحاضها

 المخربين الذين كنا نبحث عنهم.

 نتم قلتم لها لتحفر؟أ ا،ذ  إبار: 

كان العقاب هدم البيت وحبس  ،رادت ان تخرج ابنتها ومعها المخربأ ،عبادي: نعم

جئت ألرى ما الذي  ،. بعد انقضاء وقت مااعام   20 اداري  إ احبس   ،دون محاكمة ،زوجها

نقاض البيت مثلث من شيء ما وعليه نايلون )خيمة مؤقتة( أفرأيت بالقرب من  ،يحدث

رجلهن موقد أفرأيتها ومعها طفلتين يجلسن وبين  -حركته هكذا مصادفة  - داخل النايلون

ال يوجد بيت  :فقالت ،كيف الحال؟ :سألتها ،صغير يصدر منه دخان صادر عن النايلون

ما اسمك  قلت لها وهللا؟؟! ال تشعر بالبرد الذي نحن فيهأ :حينها قالت بنتها لي ،وال زوج

ال  ،اسمع :اتصلت على ديان وقلت له ،نعمة هو اسم ابنتي البكر، نعمة :يا بنت؟ قالت لي

 ،اعرف شيئ  أنا ال ، ألم تقل لي ، قال لي:سأبني بيتها من جديد ،عرف ما الذي تنوي فعلهأ

 ا.وبنينا البيت مجدد   .ااسب  افعل ما تراه من

البيت بنيناه بطريقة  ستطيع.أال  ،ستطيعأنني ال إفقلت لها:  ،طلق سراح زوجيأقالت لي: 

 ،اسمعي: قلت لها ،فقالت لي: لكن ليس لدينا ما نأكله ،طالق سراحهإستطيع أنا ال أ ،ما

فهم  ،اذهبي سيستقبلونك ،اوال تقولي شيئ   لي  إال تتحدثي  ،حدأإلى مقر القيادة كل يوم  تعالي  

الماضي ولتأكلوا. األسبوع يعطونك بقايا الوجبات الصلبة التي بقيت من سن واآل كيعرفون

 وما إلى ذلك. ،رزأ ،حد وتأخذ ما تبقىأكانت تأتي فيه كل يوم  ،وقت طويل مر  

لت لي: ابنتها قا م التي قتلت  األ، فناديتها "،مرما األ ،نها تسأل عنك"إذات يوم قالوا لي 

بن الجيران ومعه ابن عمه ينوون ا :فقالت لي ،اطبع   :نت تعرف جيراني؟ قلت لهاأ ،اسمع

 ،بجانب بركة التخزين ،المجيء في الوقت الذي اعتدت ان تحضر فيه لزيارتي في البيت

 .ال تأتي من هناك ،ا ويهاجموكلينصبوا لك كمين  

 !بار: ردت لك المعروف

 .عبادي: ردت لي المعروف

ذهبت يوم االثنين من خالل الطريق  ،نني سآتي يوم االثنينبألتعلمي  ،جيد :لها قلت

حضروا ووجدوا  ،رسلت حرس الحدود من وراء البركة بتوقيت قبل ذلك بقليلأو ،المعتادة

نهيت الخدمة أعندما  مام الطريق التي آتي منها فقتلوهما.أاالثنين من وراء بركة التخزين 



نك جدير إ ،ان اعطيك صورة ابنتي لتحتفظ بها. البنت التي قتلتهاريد أجاءت وقالت لي: 

وهي  ،عطتني الصورةأ .كثر من أي شخص في هذه الدنياأبالحفاظ على صورة ابنتي 

 في المكتب. موجودة لدي  

 بار: البنت التي قتلتها؟

 .عبادي: نعم
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