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اأمام بوابات غزة

في �سنة 1956، رثى مو�سيه ديان جنديًا اإ�سرائيليًا �سقط بر�سا�ص الفدائيين، في م�ستعمرة 

ناحال عوز التي اأقيمت على اأطالل قرية فل�سطينية مدمرة.

الجندي القتيل كان يدعى روعي روتبرغ، والقرية الفل�سطينية كانت تدعى خربة الوحيدي. 

ما نعلمه عن الجندي القتيل ل يتجاوز اإ�سارة وردت في الم�سادر الإ�سرائيلية عن هجرة ابنه 

اف 
ّ
عر �سكري  و�سفها  فقد  المدمرة  القرية  اأطالل  ا 

ّ
اأم والده.  مقتل  بعد  تايالند  اإلى  بوعاز 

اأبنية عربية  ال�سرق من البريج/غزة، فيها بقايا  اإلى  ''خربة الوحيدي: تقع  التالية:  بالكلمات 

فل�سطين:  في  الجغرافية  )''المواقع  و�سور''  جميزات  ثالث  وفيها  تمامًا،  مهدومة  حجر  من 

الأ�سماء العربية والت�سميات العبرية''، بيروت: موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، 2004(.

ل اأدري ماذا حل بالجميزات الثالث، لكن ما اأعرفه هو اأن م�ستعمرة ناحال عوز ل تزال في 

مكانها، ويقيم فيها نحو 360 م�ستوطنًا، واأن القرية الفل�سطينية المدمرة ل تزال اأطالًل.

اإلى الفل�سطينيين'' )هاآرت�ص 3 حزيران/يونيو 2018(، ي�سير  ''نظرة دونية  في مقالته: 

ال�ساعر الإ�سرائيلي يت�سحاق ليئور اإلى خطاب ديان في ناحال عوز ب�سفته تعويذة للبوؤ�ص: 

''يحبون في الي�سار اأن يقتب�سوا تاأبين ديان على قبر روعي روتبرغ. هذا التاأبين هو �سلب 

'البوؤ�ص ال�سهيوني': نحن نطرد، واأنتم تحاولون الرد، عندها علينا اأن ندافع عن اأنف�سنا من 

'المت�سللين'، 'الفدائيين'، 'المخربين' و�سائر 'الغرباء'. الآن هم 'حم�ساويون' على اأ�سوار الغيتو، 

واأنتم  ب�سر  'نحن  الجماعي:  الوعي  هو  هذا  الموت.  هو  المتظاهرين  م�سير  فاإن  ولهذا 

جراثيم'.''

ولماذا  الإ�سرائيلي،  الجماعي  الوعي  في  المكانة  هذه  التاأبيني  ديان  خطاب  احتل  لماذا 

يقوم �ساعر اإ�سرائيلي معا�سر با�ستعادة هذا الن�ص، في �سياق تحليله للمجزرة التي تدور منذ 

�سهرين على اأ�سوار اأكبر غيتو في التاريخ، غيتو غزة؟

المخربين''  اأو  ''المت�سللين  الفدائيين،  من  بمجموعة  غزة  في  العودة  م�سيرات  مقارنة  هل 

بح�سب القامو�ص الإ�سرائيلي، منطقية؟ كيف نقارن بين مجموعة م�سلحة اقتحمت ناحال عوز 

وقتلت م�ستوطنًا �سهيونيًا، في �سياق البدايات غير المنظمة للعمل الفدائي، وبين ع�سرات اآلف 

الالجئين في غزة، الذين �سنعوا ملحمة م�سيرات العودة، وهي ملحمة تتميز بالالعنف الذي 

ه بر�سا�ص القنا�سة من جنود الجي�ص الإ�سرائيلي الذين حولوا هذه الم�سيرات اإلى حفلة 
َ

يواج

�سيد دموية؟

�سنة  في  عوز  ناحال  اإلى  نرجع  تعالوا  ال�سوؤال  هذا  عن  الجواب  �ص 
ّ
تلم اإلى  ن�سل  اأن  قبل 

1956، ونقراأ كيف ا�ستعان الجنرال الإ�سرائيلي ببالغة الكلمات، محوًل الجالد اإلى �سحية، في 

محاولة منه للتحايل على الحقيقة.

ن�ساأ كيبوت�ص ناحال عوز في �سنة 1951، كاأول م�ستعمرة زراعية ع�سكرية في اإ�سرائيل، في 

اأن�ساأتها وحدات ع�سكرية  الع�سكرية  ــ  الزراعية  الم�ستعمرات  �سياق م�سروع بناء مجموعة من 
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رفت با�سم ناحال، وجمعت ما بين الخدمة الع�سكرية والعمل الزراعي. وحدات ناحال اأن�ساأت 
ُ
ع

اأغلبية كيبوت�ساتها على الحدود الإ�سرائيلية، ب�سفتها م�ستعمرات دفاعية.

''بذور ناحال''، وخدمت هذه الوحدات في  رف الجنود العاملون في هذه الوحدات با�سم 
ُ
ع

قطاعات متنوعة من الجي�ص الإ�سرائيلي.

ورد ا�سم ناحال عوز في �سياق عملية ت�سلل عبر الأنفاق قامت بها كتائب عز الدين الق�سام 

''الجرف ال�سامد'' على  اإطار عدوان  �سبيحة الثنين الموافق فيه 28 تموز/يوليو 2014 في 

اإلى دخول �سالح جديد في المواجهة هو �سالح الأنفاق،  قطاع غزة، وقد اأ�سارت هذه العملية 

حين نجح المقاومون الفل�سطينيون في الت�سلل تحت الأر�ص من حي ال�سجاعية، وال�ستباك مع 

جنود الجي�ص الإ�سرائيلي.

ناحال عوز هي عنوان المرثية التي ر�سمت فيها اإ�سرائيل في �سنة 1956، على ل�سان رئي�ص 

اأركان جي�سها، دللت المواجهة مع الفل�سطينيين.

وقف ديان خطيبًا ليقول:

 المترب�سين بروحه على 
َ
''بالأم�ص ُقتل روعي، �سكينة ال�سباح الربيعي اأبهرت عينيه، فلم ير

اأن ن�سكو كراهيتهم ال�سديدة لنا؟  اأّل نتهم القتلة اليوم، كيف لنا  حدود التلم في الحقل. يجب 

فمنذ ثمانية اأعوام وهم يقيمون داخل مخيمات الالجئين في قطاع غزة، ونحن اأمام اأعينهم 

ل الأرا�سي والبلدات التي اأقاموا فيها، واأقام فيها اأجدادهم من قبلهم، اإلى مزارع لنا.
ّ
نحو

اأغم�سنا عيوننا ولم  اأنف�سنا ل من العرب في غزة. كيف  اأن نطالب بدم روعي من  ''علينا 

في  هنا  ال�سباب  مجموعة  اأن  نن�سى  هل  ق�سوته؟  بكل  زماننا  وعد  لنرى  م�سيرنا،  في  نحدق 

مئات  تزدحم خلفها  بوابات  الثقيلة،  غزة  بوابات  اأكتافها  على  عوز' تحمل  'ناحال  كيبوت�ص 

اآلف العيون والأيدي المبتهلة لن�سعف، كي يتمكنوا من الظفر بنا وتمزيقنا؟ هل ن�سينا؟

خوذة  دون  فمن  الأر�ص،  ي�ستوطن  الذي  الجيل  نحن  اأنف�سنا،  مع  ح�سابنا  اليوم  ''�سنقيم 

اأمام  نرتدع  اأّل  علينا  �سجرة.  نزرع  اأو  بيتًا  نبني  اأن  اإمكاننا  في  يكون  لن  والمدفع  الفولذ 

الذين يعي�سون حولنا، هذا قدر جيلنا،  العرب  األوف  يلتهب في حيوات مئات  الذي  ال�سمئزاز 

وهذا خيارنا، اأن نكون م�ستعدين وم�سلحين.

''روعي الفتى الذي غادر تل اأبيب لي�سيد له منزًل على اأبواب غزة، ويكون �سوراً لنا، اأعمى 

 اأذنيه فلم ي�سمع �سوت 
ّ
 بريق ال�سكين؛ ال�سوق اإلى ال�سالم اأ�سم

َ
ال�سوء في فوؤاده عينيه، فلم ير

د له، ولم تت�سع كتفاه لأبواب غزة الثقيلة، ف�سرعته.''
ّ

القتل المتر�س

عن  دروي�ص  محمود  لغة  تف�سل  التي  والإن�سانية  والفنية  البالغية  الهوة  من  الرغم  على 

رطانة ديان الع�سكرية التي تعلن انتماءها اإلى منطق القوة وحده، فاإن هذا الن�ص ي�سلح اأن 

يكون م�سودة خطاب الرجل الأبي�ص في مواجهة ''خطبة الهندي الأحمر''، التي تقد�ص الأر�ص 

والطبيعة، وتنظر اإلى المنت�سر باحتقار ي�ستحقه الم�ستعمر.

ماذا قال مو�سيه ديان عن لجئي غزة؟

هي  والثانية  لأر�سهم،  الفل�سطينيين  خ�سارة  هي  الأولى  حقيقتين:  عند  الجنرال  توقف 

حقدهم على المحتلين الذين قاموا بنهبها.
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الحق،  تنف�سل عن  الحقيقة  بالحق.  له عالقة  اأخالقي  اأي حكم  يت�سمن  و�سف و�سعي ل 

فحقيقة خ�سارة الفل�سطينيين تتحول اإلى حدث عار�ص يقوم الجنرال الإ�سرائيلي بقراءته في 

�سياق تحديده للقدر والخيار الإ�سرائيليين، وهو هنا ينتقل من و�سف كارثة الفل�سطينيين التي 

تبدو كاأمر حتمي ل بد منه من اأجل اأن يتحقق ''القدر'' الإ�سرائيلي، اإلى الكالم على التحديات 

دها موت الفتى الإ�سرائيلي روعي بر�سا�ص المت�سللين.
ّ
التي ج�س

لحظوا الفرق بين اأحقاد العرب وبين وداعة الإ�سرائيلي الذي اأعمى ال�سوء عينيه، ون�سي 

اأن عليه اأن يحمل بوابات غزة الثقيلة، اأي اأن يحمل عبء الجريمة الإ�سرائيلية التي كان ل بد 

من ارتكابها!

ن�ص ديان الق�سير ي�سكل رداً على النقا�ص ال�ساخب الذي دار حول ''الموؤرخين الإ�سرائيليين 

الجدد''، فالرجل الذي كان اأحد �سانعي النكبة، والذي يفتخر باأنه ''انتهك'' اللد في تموز/يوليو 

1948، ل يحتاج اإلى وثائق اأر�سيف الجي�ص الإ�سرائيلي كي يعلن الحقيقة العارية.

القدر  واإن  بالعودة،  لهم  ي�سمح  ولن  طردهم،  جي�سه  اإن  بو�سوح  للفل�سطينيين  يقول  اإنه 

الإ�سرائيلي هو الخوذة الفولذية وال�سيف، معلنًا اأن هذا القدر خيار اإ�سرائيلي، واأن لعبة القتل 

�ست�ستمر اإلى النهاية.

 �سوى م�سل�سل دموي، كاأن ناحال عوز في 
َ
لم ي�ساأل ديان نف�سه اأين تقع النهاية، فهو لم ير

�سنة 1956، كانت تر�سم مالمح غزة في الحروب الإ�سرائيلية الم�ستمرة من اأجل اإذلل الغيتو 

الفل�سطيني وتركيعه.

كيف نقراأ اليوم دللت الملحمة التي ي�سنعها الالجئون في غزة؟

الوعي  وتخلخل  الثقيلة،  غزة  بوابات  في  ثغرة  تفتح  اأن  العودة  م�سيرات  ت�ستطيع  هل 

الإ�سرائيلي؟

والم�ستوطنين  الم�ستعمرات  عن  والدفاع  به  والت�سليم  الحتالل  اإلى  ال�ستكانة  �سارت 

وم�ساريع ال�سم جزءاً من القامو�ص ال�سيا�سي الإ�سرائيلي، فهل ت�ستطيع م�سيرات �سلمية ت�سطدم 

بجدار من الر�سا�ص اأن تخلخله؟

�سبعين  منذ  المو�سدة  العودة  اأبواب  �ستفتح  العودة  م�سيرات  اأن  نفتر�ص  اأن  ال�سذاجة  من 

عامًا، ول اأعتقد اأن هذا هو هدفها الحقيقي. كما ل اأعتقد اأن ف�سح وح�سية الحتالل اأمام الراأي 

الم�سيرات حققت هذا الهدف  اأن هذه  الرغم من  اإليها، على  اأولوية بالن�سبة  العالمي هو  العام 

اأن  اإلى العتقاد  ال�سذاجة �ستدفعنا  اأن  اأظن  المقاطعة. كما ل  الثاني، في �سياق تنامي حملة 

ي�سمى عملية  اأنهى ما كان  الذي  ال�سامل  ال�سيا�سي  الن�سداد  ر من م�سار 
ّ
�سيغي الدولي  ال�سغط 

ال�سالم. فاإ�سرائيل اليوم تتكىء على حليفين كبيرين:

ال�ستيطاني  الم�سروع  مع  ترامب  اإدارة  خالل  من  اليوم  يتماهى  الذي  الأميركي  الحليف 

تحت  الفل�سطينية،  للق�سية  ال�ساملة  الت�سفية  �سفقة  لفر�ص  وي�سعى  كامل،  ب�سكل  الإ�سرائيلي 

عنوان ''�سفقة القرن''.

والحليف العربي الذي ك�سف اأوراقه، معلنًا ما كان م�ستتراً وملتب�سًا، وهو اأن النظام العربي 

التي  الأخيرة  التوت  اإيران، متخليًا عن ورقة  بال�سراع مع  الهو�ص  اأ�سير  اليوم  المهيمن �سار 
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كانت ت�ستر عريه وعاره، والمتمثلة في ادعاء دعم الق�سية الفل�سطينية.

مالمحه  تزال  ل  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  الواقع  في  كبير  ل 
ّ
تحو اإلى  ت�سير  العودة  م�سيرات 

غام�سة، وهي تعلن �سقوطين مدويين:

عبر  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  اإن�ساء  اإمكان  افترا�ص  اإلى  ا�ستند  الذي  اأو�سلو  منطق  �سقوط 

في  الإبراهيمي  الحرم  مجزرة  �سفاح  ل 
ّ
تحو عندما  يتداعى  بداأ  المنطق  فهذا  المفاو�سات. 

التداعي  اإ�سرائيلي، وقد و�سل هذا  اإلى بطل قومي  �سباط/فبراير 1994، باروخ غولد�ستاين، 

ــ نتنياهو الم�سمار الأخير  اإلى ذروته مع اغتيال رابين وعرفات. واليوم يدق الثنائي ترامب 

اأق�سى ما  اأن ال�سلطة الفل�سطينية ل �سلطة لها، واأن  اإعالنهما الوا�سح  في نع�ص الت�سوية، عبر 

يمكن تقديمه هو قوننة الأبارتهايد، وتحويل الدولة الفل�سطينية اإلى اأحد اأ�سمائه الم�ستعارة.

ر عن ان�سطار الخيار الفل�سطيني 
ّ
ــ الحم�ساوي الذي عب و�سقوط منطق النق�سام الفتحاوي 

اإلى ن�سفين ل قوام لهما، اإّل داخل منطق �سلب الفل�سطينيين قرارهم الوطني الم�ستقل.

�سقط المنطقان ال�سائدان في ال�ساحة الفل�سطينية، ولم تعد البرامج ال�سيا�سية القديمة تحمل 

ين 
َ
اأي م�سمون، فالتحرير و/اأو بناء الدولة الم�ستقلة، في موازين القوى ال�سائدة، �سارا �سعار

بال م�سمون ول اأفق.

ال�سوؤال الفل�سطيني اليوم هو �سوؤال عن اأفق الم�سروع الوطني الذي يتداعى بين اأيدي قوى 

لم تعد فاعلة، و�سارت اأ�سيرة لغتها القديمة.

م�سيرات العودة تاأتي في �سياق البحث عن اأفق ن�سالي ــ �سيا�سي جديد، وهو بحث لم يبداأ 

في الأم�ص، اذ نجد جذوره في تحركات جماهيرية ون�سالية بداأت مع با�سل الأعرج، وا�ستمرت 

للبوابات  الكبرى  الجماهيرية  المقاومة  في  ذراها  اإحدى  وبلغت  ال�سكاكين،  انتفا�سة  في 

الإلكترونية.

تحمل هذه الم�سيرات دللتين كبريين:

الأولى هي تاأكيد حق العودة، وهو ال�سعار الفل�سطيني الجامع الذي يوحد ال�سعب الفل�سطيني 

وال�سفة  غزة  فل�سطينيي  من  كبيرة  ن�سبة  اأن  اإلى  الإ�سارة  يجب  وهنا  وال�ستات.  الوطن  في 

دهم مع فل�سطينيي المخيمات 
ّ

هم ب�سكل مبا�سر، ويوح
ّ
والقد�ص هم لجئون، واأن حق العودة يم�س

وال�ستات الذين يتعر�سون اليوم لماآ�سي لجوء جديدة. ل يمكن ف�سل حق العودة عن الم�سروع 

الحدود  ك�سروا  الذين  غزة،  في  المتظاهرين  اآلف  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  الفل�سطيني،  الوطني 

بدمائهم.

يعوا  اأن  الفل�سطينيين  اأن على  يعني  العربي،  الم�سرق  ال�سامل في  النهيار  اأن  الثانية هي 

باأنهم اليوم وحدهم في مواجهة اأعتى قوة وح�سية في المنطقة. فاإ�سرائيل العن�سرية، بجميع 

النهائي  الحل  لفر�ص  فر�ستها  العربي هو  النهيار  اأن هذا  تعتقد  ال�سهيوني،  تالوين طيفها 

واإذللهم  العن�سري  للتمييز  واإخ�ساعم  �سيا�سيًا،  الفل�سطينيين  اإبادة  اأي  الفل�سطينية،  للم�ساألة 

الفعلي لل�سفة، واإبقاء غزة في  النهائي يعني ال�سم  واإفقارهم، كي يرت�سوا بالعبودية. الحل 

الح�سار والجوع.

قدمت لنا غزة احتمال اأفق ا�سمه المقاومة ال�سعبية ال�ساملة، وهو اأفق يحتاج اإلى التحول 
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اإلى برنامج �سيا�سي ن�سالي �سامل، يتم تبّنيه في ال�سفة الغربية والقد�ص، تمهيداً لتحويله اإلى 

اإطار جامع عبر ان�سمام ال�ستات اإليه.

الوحدة  الوطنية واإنهاء النق�سام �سقط. فمفاو�سات  الوحدة  النقا�ص ب�ساأن  اأن  وهذا يعني 

كانت حتى الآن مجرد �سراع على ال�سلطة في موؤ�س�سات �سلطة اأو�سلو، وهذا ال�سراع لم يعد له 

ما يبرره، فال�سلطة فقدت �سلطتها. المطلوب اليوم هو بناء جبهوي ينطلق من اأر�ص الن�سال 

والدفاع عنها،  الأر�ص  البقاء في  ا�سمها معركة  النف�ص  لمعركة طويلة  ويوؤ�س�ص  الجماهيري، 

ين �سيا�سيين:
َ
وتحمل �سعار

جميع  وتفكيك  المحتلة،  الأرا�سي  جميع  من  �سرط  ول  قيد  بال  الإ�سرائيلي  الن�سحاب 

الم�ستعمرات.

والم�ساواة في الحقوق.

البع�ص.  بع�سهما  يكمالن  الواقع  في  لكنهما  الظاهر،  في  اإّل  متناق�سين  لي�سا  ال�سعاران 

ال�سيا�سي  الم�سهد  �سدارة  قي  يبقى  اأن  ويجب  الداخل  فل�سطينيي  �سعار  هي  فالم�ساواة 

ا الن�سحاب فهو حق تاأ�سي�سي حتى لو جرى تبّني �سعار الدولة الثنائية القومية، 
ّ
الفل�سطيني، اأم

الفل�سطيني وبالم�ساواة في حقوق جميع  اإذا تم العتراف بالحق  اإّل  ال�سعار ل معنى له  فهذا 

المقيمين على اأر�ص فل�سطين.

اليوم، هي للعمل  الأولوية  اأن  ال�سالح، بل يعني  التخلي عن  الجماهيري ل يعني  الن�سال 

العربية  ال�سيا�سية  ال�سحراء  هذه  و�سط  جديدة،  ن�سالية  دينامية  خلق  ي�ستطيع  الذي  ال�سعبي 

التي تحا�سر فل�سطين.

ال�سهيوني''  ''الحلم  فاإنه كان يرثي  الإ�سرائيلي في ناحال عوز،  القتيل  عندما رثى ديان 

الإ�سرائيلي  الماأزق الأخالقي  الجنرال ك�سف في وقت مبكر  الذي لم يكن �سوى كابو�ص. فهذا 

اأمام بوابات غزة، وفي كل فل�سطين.

اأمام هذه البوابات �سنع الإ�سرائيليون واحدة من اأكثر مجازرهم وح�سية؛ هنا يعلن جي�ص 

الم�ستوطنين اأن مهمته الأ�سا�سية هي قتل الفل�سطينيين واإطفاء ال�سوء في عيونهم.

لكن الالجئين لم يتوقفوا منذ �سبعين عامًا عن قرع بوابات غزة المقفلة بالكراهية والموت، 

اإليها  اأن تنك�سر الأقفال وتفتح فل�سطين يديها لأبنائها العائدين  اإلى  و�سيوا�سلون هذا القرع 

وقد ُجبلوا بماء الأر�ص وطينها، و�سنعوا من موتهم باب الحياة. 

اليا�س خوري


