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ػػػ  الػػػذم بحمػػػدا تػػػتـ اللػػػالحات, الحمػػػد الحمػػػد  ,الكتػػػابهػػػذا  بإتمػػػاـعمينػػػا  فه  الػػػذم مى
, كميػػزاف مػػف كػػاف لػػ  ف يجعمػػ  فػػي ميػػزاف حسػػناتناأكنسػػ ؿ ا  ,هػػذا الكجػػ  عمػػىجػػ  اخر ا  ك 

 منحنػػػػػػػػػػػػػػا لاألخ الفاضػػػػػػػػػػػػػػؿ را ػػػػػػػػػػػػػػد نلػػػػػػػػػػػػػػار,  نخػػػػػػػػػػػػػػص بشػػػػػػػػػػػػػػكرناك  ,دكر فػػػػػػػػػػػػػػي اخراجػػػػػػػػػػػػػػ 
كراؽ الخالة بمعركة زقاؽ المكت كاف لهػا أكبػر النفػع فػي مجمكعة مهمة مف الكثا ؽ كاأل

الشػػػػكر مكلػػػػكؿ لمػػػػدكتكر / يكسػػػػؼ عمػػػػر الػػػػذم أشػػػػرؼ عمػػػػى الكتػػػػاب , , ك إثػػػػراء الكتػػػػاب
 كلألستاذ / إبراهيـ الحمبي كاألستاذ / ماهر عبيد المذاف دققا الكتاب لغةن. 

هػػ ؿ جػػرادات ك نعػػيـ عطػػا ا ك  خػػكة فريػػؽ العمػػؿ شػػعباف حسػػكنة ككنخػػص بشػػكرنا اإل
س ـ قاسـ كمحمكد زعيتر.  عكاد كزكريا أبك سميسؿ محمد أبك  كأحمد جكدة كأشرؼ قاسـ كا 

  
 ـػػارؾ ا فيهػػكب يرػنا الخػـ ا عػزاهػفج
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 ولألمين كممة

 الرحمن الرحيمبسم اهلل 
الحمد هلل والصالة والسالم عمى سيدنا رسول اهلل الصادق الوعد األمين وعمى آلو وصحبو 

 أجمعين 
عندما طمب مني األخ العزيز كالمجاهد الكبير األسير نكر جابر, أف أكتب مقدمة لهذا       
خشػيت أف ال أفػيهـ كثيران أماـ الشهداء الذيف جعمكا لحياتنا معنػى, ك  ترددت-الممحمة–الكتاب 
 أسما هـ. كلكنني أخيرا قررت أف أكتب ليككف لي شرؼ أف يككف اسمي بجانب حقهـ,
نحػك  ,لترسػـ بػدما ها منحنػى لػعكدنا ,أسماء مف نكر انطمقت مػف مدينػة خميػؿ الػرحمف     

الخميػػػؿ إلػػػى  فػػػي-أسػػػمكا كمػػػا-فمػػػف عمػػػؽ كادم النلػػػارل  تعػػػالى,النلػػػر القػػػادـ بػػػإذف ا 
 عيمى.السماكات ال

هػػػـ نجػػػـك مػػػف نػػػكر, شػػػهداءه عنػػػد ربهػػػـ  المحتسػػػب,ديػػػاب  الهنينػػػي,أكػػػـر  سػػػركر,كالء      
كمما التبس الطريػؽ عمػى النػاس, رجػاؿ لػدقكا مػا عاهػدكا ا  ,يرزقكف, يتأللؤكف في السماء

 عمي .
بعد س مي, كانكا هناؾ, هكذا قاؿ أحد القادة العسكرييف اللهاينة إنهـ رجاؿ الجهاد اإل     

 ,ليمػػة طكيمػػة مػػف البطكلػػة كانػػت تغطػػي المكػػاف كتمػػأل الزمػػاف ,انتهػػاء العمميػػة بكقػػت قلػػير
 كالعدك يحلي خسا را.

 ,كاف فرسػاف الجهػاد يسػطركف أركع الم حػـ بكفػاءة نػادرة ,كبداية الميؿ ,في عمؽ الكاد      
المكت( بسبب )زقاؽ عميها في عممية أطمؽ  ,عمى أرض خميؿ الرحمف جديدان  كيلنعكف فجران 

بمػا  ,لػهيكنيان  جنػديان  13عدد القتمى العسكرييف اللهاينة الذيف قتمػكا فػي تمػؾ الميمػة كعػددهـ 
قتمػت فػػي  ةكهػػك أعمػى رتبػة عسػػكري "دركر فػاينبرغ", المػػكاء فػيهـ قا ػد منطقػػة الخميػؿ العسػكرية

 جنػػديان  18باإلضػػافة لػػػ  ,الضػػفة الغربيػػة حتػػى كقػػت العمميػػة, عػػدا عػػف قػػادة عسػػكرييف  خػػريف
 كقعكا جرحى بإلابات مختمفة, كهذا حسب اعتراؼ العدك. كضابطان 
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 ,كرسػػمكا ,لػػـ يكػػف السػػ ح فقػػط الػػذم يعمػػؿ فػػي تمػػؾ الميمػػة, إنهػػا عبقريػػة الػػذيف خططػػكا      
الشهيد الحقا كالقا ػد المميػز  كرفيؽ درب , األسير البطؿ نكر جابرالقا د  كأداركا, كعمى رأسهـ

يمػاف  المهندس محمد سدر, كركحية الرجاؿ الذيف قاتمكا فػي الميػداف, ف بػدعكا أداء كشػجاعة كا 
كفريؽ لغير مػف الرجػاؿ فػي الميػداف, كبػيف يػدم  ,اتكمـ عف فريؽ متكامؿ مف القادة ,كيقيف

المعػارؾ فػي  كأنبػؿؼ ركاية الذيف رسمكا عمى جبػيف فمسػطيف كاحػدة مػف أشػر  ركايتهـ,الكتاب 
 تاريخ الثكرة الفمسطينية المعالرة. 

كامتمكػػكا  ,"رجػػاؿ لػػدقكا مػػا عاهػػدكا ا عميػػ ", امتمكػػكا األخػػ ؽ عمػػى أفضػػؿ مػػا تكػػكف      
كتجػػػاكزت  ,ة باركػػػت المكػػػاففكانػػػت معركػػػ ,كامتمكػػػكا اللػػػدؽ ,ككػػػ نهـ خمقػػػكا لهػػػا ,الشػػػجاعة

 , فالمجد لمشهداء, كالحرية لألسرل.مكافاإل
 

 كالس ـ عميكـ كرحمة ا كبركات 
 

 خوكم األمين العام لحركة الجياد اإلسالميأ
 أبو طارق النخالة
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 ِٓ اٌمبئذ بٌٝ اٌمبئذ

 ػ١ٍّخ اٌخ١ًٍ اٌّجذ ٚاٌجغٌٛخ ٚاالعغٛسح

نقػػؼ اليػػـك فػػي رحػػاب مدرسػػػة حركػػة الجهػػاد اإلسػػ مي, لنجػػػد فيهػػا قامػػة عظيمػػة فػػػي       
خكانػػ  الشػػهداء محمػػد سػػدر,  التخطػػيط العسػػكرم, كاإلبػػداع الجهػػادم, أنػػ  القا ػػد نػػكر جػػابر, كا 
كالء سػػركر, كديػػاب المحتسػػب, كأكػػـر الهنينػػي, كاألسػػير البطػػؿ محمػػد عمػػراف, الػػذيف سػػطركا 

لفحات البطكلة فػي خميػؿ الػرحمف, بػؿ فػي كػؿ فمسػطيف, كهػـ يػدفعكف بدما هـ أركع كأعظـ 
 عف األطفاؿ كالنساء كالشيكخ.

كعػػف التخطػػيط  ,الهػػدؼ بدقػػة أنهػػا معركػػة زقػػاؽ المػػكت التػػي نتحػػدث فيهػػا عػػف اختيػػار      
كالبسػػالة  ,كاإلقػػداـ ,الشػػجاعةكعػػف  ,كركعػػة األداء ,كالتنفيػػذ الػػدقيؽ ,كاإلعػػداد الجيػػد ,حكػػـالمي 
هنا كالحػؽ  ة كنتا جها الكبيرة,معرككفرسان  الشهداء, كعف ال ,تحمى بها القا د نكر جابر التي

عػػف كلػػؼ تمػػؾ المعركػػة التػػي مػػا كانػػت إال كرامػػة مػػف ا يقػػاؿ تعجػػز الكممػػات كالمقػػاالت 
 .لشعبنا
خكان  الشهداء المجد كالفخار, ك  ,القا د نكر جابر لقد لنع       عممية زقاؽ المكت  أبدعكاكا 

 ,المعركػة قبػؿلقد كاف المجاهدكف لمف يتككؿ عمي , يماف مطمؽ بنلر ا جديد, بإفي ثكب 
 كالرجػػاء, ,كالػػدعاء ,كاللػػياـ ,كاللػػمكد ,كاإلعػػداد ,فػي معركػػة مػػف نػػكع  خػػر, معركػػة اللػبر
 .مبيف فسدد ا الرمي كاستجاب لهـ ربهـ بنلرً 

 ,فلدقهـ ا ,لدقكا, ك ككؿ فمسطيف ,كالقدس ,عبر الخميؿ السفر نحك كج  ا أرادكا      
رادكا بػإذف أككػاف لهػـ مػا  "كسمـ كال  لمي ا عمي "ف رسكؿ ا يالمجاهدقا د سرايا كباركهـ 

 .ا
لقػػػد أخػػػذك ب سػػػباب النلػػػر ف عػػػدكان, كتػػػدربكان, كخططػػػكان, كنفػػػذكان, كبعقميػػػة القا ػػػد المبػػػدع       

ػػعت الحمػػكؿ المناسػػب ة, كالخيػػارات البديمػػة ألم طػػارئ فػػي الميػػداف, كزيػػف ذلػػؾ كمػػ  الػػركح كضي
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القتاليػػػة االستشػػػػهادية المغركسػػػة فػػػػي نفػػػكس فرسػػػػاف سػػػرايا القػػػػدس, أنهػػػا الشػػػػجاعة كاإلقػػػػداـ, 
كاالستعداد الدا ـ كالتاـ لمتضحية كالفداء, فكانت النتا ج المبهرة, كالكبيرة بتمؾ المقتمة العظيمة 

 رأسهـ قا د المنطقة الجنكبية في الخميؿ المكاء "دركر فاينبرغ".في اعداء ا, كعمى 
دفاعان عف فمسػطيف المقدسػة  ,كالعقيدة ,كاالنساف ,عف األرض فالتحية لمف قضكا دفاعان       

 ,كمحمد سدر ,كمحمد عمراف ,كالخالدة كالمجيدة, التحية لنكر جابر
    .لكا تبدي ن التحية لكؿ الرجاؿ الذيف لـ يبده 

 
 كالس ـ عميكـ كرحمة ا كبركات 

 
  خوكم/ بياء أبو العطاأ

 "عضو المجمس العسكري لسرايا القدس"
 وقائد المنطقة الشمالية

 
 كتب األخ المجاىد / بياء أبو العطا ىذه الكممات قبل استشياده : مالحظة 
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 اٌّمذِخ

" كهي  صنع في الخميل مجديسرني تشريفي كتكميفي بالمساهمة ببعض الكممات في كتاب "
 ,كأهمها كدكرهـ المميز في مسيرة شعبنا النضالية ,عف مدينة خميؿ الرحمف مف فيضو  غيضه 

 بإرادتهـعرفهـ, فرساف أجادكا السباؽ في الميداف كردمكا أكعف أبطاؿ عرفت عنهـ كلـ 
مسطيني, كأحدثكا التفكؽ النكعي الف ,كشجاعتهـ الفجكة في ميزاف القكل مع العدك اللهيكني

ركع اللفحات النضالية, عندما كاجهكا جنكد االحت ؿ كنفذكا عممية نكعية اعترؼ أكسطركا 
بها العدك قبؿ اللديؽ, كجاءت ت كيدا عمى تكالؿ األجياؿ كمكالمة النضاؿ حتى دحر 

 االحت ؿ. 
يتناكؿ مرحمة لعبة كهامة, كيسمط الضكء عمى لفحة  "مجد صنع في الخميل"كتاب 

كع في مقاكمت  تاريخ الشعب الفمسطيني المكافح في سياؽ ممارست  لحق  المشر  مشرقة مف
ساسية لتغيير معادلة , كهي الرد الطبيعي عمى جرا ـ االحت ؿ, كالركيزة األالمستمرة ل حت ؿ

 ميزاف القكل.
بارتكاب الجرا ـ ضد الشعب الفمسطيني, مف اجتياح  ـ2002سرا يؿ عاـ إفبينما انشغمت 

رهاب كتدمير كعقاب جماعي, كاف لمشباب ا  كالقرل كالمخيمات كمف قتؿ كاعتقاؿ ك لممدف 
بطاؿ المقاكمة الشهداء أالفمسطيني دكر في الدفاع عف شعبهـ بالرد كالردع, كفي مقدمتهـ 

برز, بدعـ , الذيف لنعكا الحدث الفمسطيني األ والء سرور، أكرم الينيني، دياب المحتسب
نكر جابر كالشهيد محمد سدر, كبرهنكا عمى قدرات المقاـك  سير البطؿكتخطيط مف األ
عداد كالتدريب كالتخطيط كالتنفيذ, ليس هذا فحسب بؿ كالتحدم كمنازلة الفمسطيني في اإل

خذت في  كؿ أمني أكفي مربع  ,في ذركة استعدادهـ االحت ؿجنكد النخبة مف جيش 
ا مف القتمى كالجرحى, كليس ا كبيرن عددن  كقعتأحدث الكسا ؿ القتالية, أمنية ك حتياطات األاإل
ا عف المكاف الذم ارتكب في  المغتلب المتطرؼ باركخ جكلدشتايف جريمت  في مذبحة بعيدن 

كالقتؿ الجماعي لمملميف كهـ في الركعة الثانية مف ل ة الفجر يـك  ,براهيميالمسجد اإل
 دهـ. ., كفي هذا مقارنة بيف أخ قنا كال  أخ ؽ عنـ1994شباط  25
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خرل التي ينبغي تسميط الضكء عميها في عممية كادم النلارل كفي الجكانب المهمة األ
س مي الجهاد اإل مقاتميباستهداؼ  االعتراؼشهادات جنكد كضباط االحت ؿ كفي مقدمتها 

جبرت عمى ألجنكد االحت ؿ كلـ يستهدفكا المستكطنيف كفي هذا تكذيب لكزارة خارجيتهـ التي 
حزاب اللهيكنية داخمي بيف األ انقساـحداث إلى إضافة إقرار بذلؾ, كاإلالتراجع 

 كالمستكطنيف .
ف ستة  عمى القدرات كالمهارات القتالية الفمسطينية اعترؼ جنكد كضباط االحت ؿ ب كت كيدان  

نهـ لـ يعرفكا مف أك  ,ربعة ساعاتأبطاؿ الث ثة لمدة كحدات عسكرية تناكبت عمى مكاجهة األ
حياء, كهؿ ألنار كعمى مف, كمف أم مكاف؟ كلـ يعرفكا مف قتؿ كمف بقي مف جنكدهـ طمؽ اأ

ليات بطاؿ حيف كلفكا انقضاضهـ عمى اآلاختطؼ منهـ أحد ؟, كاعترفكا بشجاعة األ
ثار فيهـ الرعب أنهـ فعمكا ما يفعم  الساحر عند تضميؿ الجمهكر, كهك ما أالملفحة, ك 

 لما تجرع  جنكدهـ مف المكت الزؤاـ. "زقاق الموت"سمكا العممية أك 
ـ هفقد أظهرت العممية هشاشة كضعؼ الجنكد اللهاينة عند مكاجهت كأكثر مف ذلؾ

المستكطنيف الجيش اإلسرا يمي ك قيادة لدل لممقاكميف الفمسطينييف حيث سجمت حاالت جبف 
راءات عقابية قلاء العديد مف ضباطهـ كقياداتهـ عف مكاقعهـ, اضافة إلجإلى إدل أكهك ما 
 أخرل.

 أيضان  ككلفتها "سودالسبت األ" سمتها اللحؼ العبرية عمميةأك كما أعممية كادم النلارل 
مضي ة  أما عندنا فقد جاءتتمؾ الميمة المظممة عندهـ, في  "الشعر كالمسامير"أنها أكقفت 

 .ا لمخميؿ كفمسطيفلسماء الخميؿ كسجمت انتلارن 

 كاديميات العسكريةأرقى األ وىي مادة دسمة لمتدريس في 
 المجد والخمود لمشيداء والحرية لألسرى

 / والمحلل العسكري بقلم اللواء الركن

 واصف عريقات

 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 األولل ــــالفص
 االسجيطان في الخليل

 

 تاريخالجغزافيا وأالول: الخليل املبحث لاأ

 املبحث الثاوي: الجزائم الصهيوهية في الخليل

أالكيان الصهيووياملبحث الثالث: الكفاح الفلسطيني ضذ 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

18 
 

  



 

19 
 

 ولالمبحث األ

 الخلٍل الجغزافٍا والتارٌخ
 

 :ِذ٠ٕخ اٌخ١ًٍعغشاف١خ 

عمى هضبة ترتفع  في جنكب الضفة الغربية, فمسطيف مدينة فمسطينية, تقع كسط      
 هناؾ, يتبعها ما ة قرية فمسطينيةك كهي مركز محافظة الخميؿ  مترا عف سطح البحر, 940

تقع عمى الطريؽ التي تمر ب كاسط ك المدينةى بمدينتي بيت لحـ كالقدس,  تربط  يسيةطريؽ ر 
كبنيت الخميؿ عمى سفحي جبمي الرميدة كجبؿ , فمسطيف رابطة الشاـ بملر مركران بسيناء

عمى طكؿ مجراا, اسـ ذلؾ الكادم يختمؼ ك  ,الجبميف هذيفالكاقع بيف في الكادم  الرأس,
 .حيث يعرؼ بكادم التفاح

شرقان, كتبعد  35:8شماالن, كخط طكؿ  31:18خط عرض عمي كتقع مدينة الخميؿ       
كتعتبر الجباؿ التي اقيمت عميها مدينة الخميؿ  ,(1) الجنكبكـ باتجاا 35عف القدس حكالي 

متران فكؽ  1020-900في فمسطيف حيث تتراكح ارتفاعاتها ما بيف  س سؿ الجباؿأعمى مف 
 .(2) البحرمستكل 

 

 :اٌزغ١ّخ ٚاٌّٛلغ

أكدت اآلثار التي اكتشفت فيها ب نها تعكد لمعلكر الحجرية القديمة كالمتكسطة كالحديثة,       
ؽ.ـ( أم أف  3500ثرية في المدينة أف نش تها تعكد الى أكثر مف )حيث أثبتت الحفريات األ

كعيرفت  ,فمسطيف ( سنة, إال أف ت سيسها ارتبط بنزكؿ الكنعانييف لمنطقة5500عمرها حكالي )
نبياء األربعة األإلى بعدة تسميات منذ القدـ أهمها )قرية أربع( أك مدينة األربع, كالتي نيسبت 

سحؽ, كيعقكب( ييعتقد أنهـ مدفكف فيها, كهناؾ رأم أخر يقكؿ ك  عميهـ الس ـ) دـ, كابراهيـ, كا 
,  ربع التي ت لفت منها مدينة الخميؿلى القرل األإب ف أسـ أربع راجع  كهي )حبركف, المرطـك

                                                           

 .38ـ, ص1997( عكاد, عبد الحافظ: الجغرافية اإلقميمية لمحافظة الخميؿ, مكتبة عزمي زلكـ, الخميؿ, فمسطيف, 1)
 1, ص2002( مركز أبحاث االراضي: محافظة الخميؿ األرض كالسكاف, جمعية الدراسات العربية, القدس فمسطيف, 2)

 .3ـ, ص1989الزراعي في منطقة الخميؿ, مركز االبحاث, رابطة الجامعييف, الخميؿ, فمسطيف, الرجكب, محمكد: الكضع 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
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لى الممؾ الكنعاني أربع, كبعد ذلؾ إنها نسبة أبراهيـ(, كرأم ثالث يقكؿ إبيت عينكف, بيت 
 (3).سيميت باسمها الشهير عبر العلكر )حبركف(

 ُ٘ لشاء٘ب:ؤِغبدخ ِذ٠ٕخ اٌخ١ًٍ ٚ

هـ القرم كالبمدات في أ مفك ( دكنمان, 2791) ـ1945بمغت مساحة مدينة الخميؿ عاـ       
, بمدة إذنا الظاهرية,بمدة , بمدة بيت أمر, بيت كاحؿ, بمدة حمحكؿ, بمدة يطا, بمدة دكراالمدنية 

دير , سعير, الشيكخ, لكريؼ, العركب, بيت عكا, بمدة ترقكميا, بمدة السمكع, قرية الريحية
بمدة , بيت جبريف, ىكلأ بيت, نكبا, خاراس, تفُّكح, بني نعيـ, ةالعيديس, بيت عينكف, سامت
 (4) .الكـك, الجبعة, عجكر

 :اٌغىبْ

ـ قدر عدد سكاف 1945( نسمة, كفي عاـ 16577) ـ بػ1922قدر عدد سكانها في عاـ       
ـ 1987( نسمة, كفي عاـ 38300ـ )1967( نسمة, كفي عاـ 24560الخميؿ بحكالي )

بمغ  ,ـ1997إحلاء الجهاز المركزم لإلحلاء الفمسطيني في عاـ  نسمة, كحسب( 79100)
كلؿ عدد سكاف الخميؿ  ,ـ2007( نسمة, كحسب إحلاء عاـ 119093عدد سكانها )

كضاع أ ىلإلقد تعرضت الخميؿ كغيرها مف مناطؽ الضفة الغربية ك , ( نسمة163146)
ثار السمبية الهجرات المتتالية مف آلهـ تمؾ اأسرا يمي, ككاف ديمغرافية سمبية نتيجة االحت ؿ اإل

 (5) .ـ1948 سرا يمي لفمسطيف عاـمدينة الخميؿ منذ االحت ؿ اإل

 :ؤ١ّ٘زٙب اٌذ١ٕ٠خ

نزلها سيدنا إبراهيـ عمي  الس ـ حيث  ـدى قً لمدينة الخميؿ أهمية دينية كبيرة منذ ال      
نحك أربعة  الؼ عاـ, كسميت بالخميؿ نسبة إلى )خميؿ الرحمف( كتضـ رفات  كرفاة  منذ

ؽ, كيعقكب, كيكسؼ, حيث اشترل مغارة المكفي  كدفف اسحإزكجت  سارة كعا مت  مف بعدا 

                                                           

(3)http://www.palestineremembered.com/Biladuna-Filisteen-Mustafa-Murdad-Dabagh.html 
 .13( الدباغ, ملطفى مراد: ب دنا فمسطيف, الجزء الخامس, القسـ الثاني )في ديار الخميؿ(, ص4)
 61( منظمة التحرير الفمسطينية, دا رة الثقافة, مكسكعة المدف الفمسطينية, ص5)
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زكجت  سارة في تمؾ المغارة. كيعكد تشييد الجزء السفمي مف مبنى الحـر اإلبراهيمي إلى فترة 
ثاني المدف المقدسة في فمسطيف عند تيعتبر  كبذلؾ ,ؽ. ـ( 4-37حكـ هيركدكس )

 الكثير مف رفات اللحابة, كفي مقدمتهـ شهداء معركة أجناديف. كما ضمتالمسمميف, 
 

 :ٌخ١ًٍاٌفزخ االعالِٟ ٌّذ٠ٕخ ا

ـ كقد شممها الخمفاء برعايتهـ 636ق/  13فتح المسممكف مدينة الخميؿ في عاـ       
ا  يلمالرسكؿ ب هابها الرتباط االهتماـزاد ك رفات سيدنا إبراهيـ عمي  الس ـ, الحتكا ها 

كقد اهتـٌ األمكيكف بها , تميـ بف أكس الدارململحابي قبؿ كفات   أقطعها كسمـ التيعمي  
كالمقامات عمى قبكر األنبياء, ككضعكا الشكاهد  فبنكا المسجد اإلبراهيمي ,بلكرة كاضحة

ا المسجد كالمدينة اهتمامان ال يفكق  إال اهتمامهـ بالمسجد األقلى كقبة طك كأع ,عميها
 اللخرة كالقدس.

كفي العلر العباسي قاـ الخميفة المهدم بعمؿ مدخؿ عند السكر الشمالي الشرقي       
الفاطمي  كفي الحكـبتركيب باب حديدم لغير لمحـر الشريؼ,  كقاـ ,ـ3.5ارتفاع ب
فبنكا دكران لمزكار حكؿ المسجد, كأنش كا بناء , ات عمرانية عمى الحـر اإلبراهيميتطكر  ضيفتأ

, كظٌؿ الحـر اإلبراهيمي يشع بنكرا طيمة العلر اإلس مي  التكية اإلبراهيمية بجكار الحـر
 قدـك اللميبييف.السابؽ عمى 

قاـ السمطاف النالر ل ح الديف بعد تحرير القدس كالخميؿ فأما في العلر األيكبي,       
ـ, كهك مف أجمؿ 1191ببناء قبة المسجد, كنقؿ منبر عسق ف إلي  عاـ مف اللميبييف,

-1180عاـ  "المعظـ عيسى"المنابر التي أضافها المسممكف إلى المسجد. ثـ قاـ الممؾ 
كما اهتمكا بتكية سيدنا إبراهيـ لتستمر  ,ـ بتكسيع المسجد كذلؾ بإضافة ركاؽ جديد1226

 في تقديـ الطعاـ المجاني لمعباد كالزهاد كالضيكؼ, كال تزاؿ تقدـ هذا الخدمات حتى اآلف.
بمدينة الخميؿ كأنش كا كثيران مف األبنية الخالة  المماليؾ اهتـٌ في العلر المممككي ك      

السمطاف سيؼ الديف  أنش هاالتي أشهرها الحماـ المممككي, كبركة السمطاف  كمفكالعامة, 
ـ, هذا عدا عما أدخم  الس طيف مف إنشاءات داخؿ الحـر 1283ق/682ق ككف عاـ 

اإلبراهيمي كخارج  كالمسجد الجاكلي, كبناء الزكايا كزاكية الشيخ عمي البكاء, كالتكايا 
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ة كغيرها مف يحسف, كالمدرسة القيمرية, كالفخر  السمطاف كاألربطة كالمدارس, مثؿ: مدرسة
 لمبريد الكالؿ بيف دمشؽ كالقاهرة. مركزان  المدينةاألبنية, كألبحت 

بالمرافؽ العامة  االهتماـ فتــ دخمت المدينة تحت الحكـ العثماني, 1516كفي عاـ      
كما أف معظـ بيكت البمدة القديمة تعكد  ,كالخانات, كالسبؿ, كالحمامات, كالمرافؽ األخرل

كتشمؿ البمدة القديمة عدة حارات منها حارة بني  ,كالمممككية كالعثمانية يكبيةاألإلى العلكر 
 , كاألكراد, كغيرها.كالقزازيف, كالشيخدار, 

 

 :الدزالي اٌجش٠غبٟٔ ٌّذ٠ٕخ اٌخ١ًٍا

البريطاني, كقد شارؾ أبناء الخميؿ  االحت ؿـ خضعت الخميؿ لسمطة 1917في عاـ      
ككقعت  ,ـ1929البراؽكأهمها ثكرة , في جميع الثكرات التي قامت ضد البريطانييف كاليهكد

 .ـ1967االحت ؿ اإلسرا يمي عاـ  تحت المدينة
 

 :ٌّذ٠ٕخ اٌخ١ًٍ ص١ٟٙٛٔدزالي اٌاال

حكؿ المدينة, كما  استيطانية إح ليةأقامت سمطات االحت ؿ اإلسرا يمي أحزمة       
داخؿ األحياء العربية, منها: "بيت  ستكطناتقمب مدينة الخميؿ, كأقامكا أيضان م سيطرت عمى

"الدبكيا", الحي اليهكدم "تؿ الرميدة" عمى مشارؼ مدينة الخميؿ إلى ك "ركمانك" ك"هداسا
 ,إسرا يؿتعد مستعمرة "كريات أربع" مف أكبر المستعمرات التي أقامتها ك  ,الشرؽ مباشرة

مستعمرة مقامة عمى أراضيها التي لادرتها سمطات  "20"يكجد في الخميؿ أكثر مف ك 
 االحت ؿ لهذا الغرض.

قامة إك كؿ مستكطنة في الضفة الغربية, كبعد  "كريات أربع"أنش ت إسرا يؿ كما       
خراج س ,المستكطنة امتٌد االستيطاف إلى قمب المدينة مف أجؿ محاكلة تهكيدها كانها بالقكة كا 

 1200 مستكطف, يحرسهـ 200أربعة بؤر استيطانية تحكم حكالي  كاؤ كاإلرهاب, ف نش
 هي: جندم, كالمستكطنات

 الرميدة. تؿ -يشامرمات  -
 أسامة بف منقذ. مدرسة -ركمانكبيت  -
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 سكؽ الخضار القديـ. –أبراهاـ أبينك  -
 مبنى الدبكيا. -

 ,المستكطنات, بؿ قامكا بتقسيـ الحـر اإلبراهيمي الشريؼكلـ يكتؼ اليهكد بإقامة هذا       
كمنعكا إقامة األذاف في , ككضعكا البكابات اإللكتركنية عمى مداخم , كارتكبكا مجزرة بحؽ 

شهيدان, كأغمقكا شارع الشهداء  29ـ, راح ضحيتها 25/2/1994الملٌميف داخؿ الحـر في 
 , كما سي تي الحقا.ضها البعضكا أكلاؿ المدينة عف بعكقطَّع ,أماـ السكاف

س مية البمدة القديمة في الخميؿ       كلمنع التغمغؿ االستيطاني  ,كلممحافظة عمى عركبة كا 
, فقد تشٌكمت لجنة كهكيتها الفمسطينية في قمب المدينة, كالمحافظة عمى اإلرث الحضارم لها

لجنة اإلعمار بترميـ , كتقـك ـ1996 عاـ ياسر عرفات الر يس إعمار الخميؿ بقرار مف
ما شٌجع السكاف عمى  ,كت هيؿ األبنية العامة كالخالة, كت هيؿ الشكارع كالبنية التحتية

 اللمكد كالكقكؼ أماـ المد االستيطاني اإلسرا يمي.

 :اٌصٕبػبد اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اٌخ١ًٍؤُ٘ 

هـ المدف اللناعية في فمسطيف كلربما في ب د الشاـ حيث أتعتبر مدينة الخميؿ مف       
نظران لمبعديف  ,في فمسطيفعات مكانة خالة بيف اللنااحتمت اللناعات التقميدية فيها 

, فهي مف جهة تعٌبر عف تاريخ كثقافة اتاللناع تمؾالتراثي كاالقتلادم المذاف تحممهما 
عمى أرض  عبر حضارات متكالمة, كما  الشعب الفمسطيني, حيث تجٌسد الكجكد الفمسطيني

تشٌكؿ هذا اللناعات ملدران حقيقيان لتنمية الدخؿ الكطني إذا ما تـٌ استغ لها كتطكيرها 
ففمسطيف لـ تحظ بكافر مف الثركات الطبيعية الثمينة كالذهب كالبتركؿ,  ,بالشكؿ المطمكب

عرعت العديد مف الحضارات إال أف ككنها مهدان لمديانات السماكية, كعمى أرضها نمت كتر 
التي تركت  ثارها حتى يكمنا هذا, جعمها قبمة لمسياح كالحجاج عمى اخت ؼ مذاهبهـ 

 كطكا فهـ.
 كتلٌنؼ اللناعات التقميدية في فمسطيف إلى حكالي سبع عشرة حرفة, منها: الخزؼ      

دكم, منتجات خشب الزجاج اليدكم التقميدم, الفخار, التطريز اليدكم, البسط, كالسجاد الي
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 الفسيفساء كغيرها, غير أف األلناؼ الر يسية الشمع, القش, اللدؼ, الخيزراف, الزيتكف,
 كما يمي:الخميؿ في مدينة 

 

 :صٕبػخ اٌخضف

كاف األتراؾ ك عاـ,  400يعكد تاريخ لناعة الخزؼ في الخميؿ إلى فترة ال تقؿ عف       
خ ؿ عمميات ترميـ المسجد األقلى  هـ أكؿ مف أدخؿ هذا اللناعة إلى فمسطيف مف

كتعتبر مدينة الخميؿ حاليان المدينة الفمسطينية األكلى في إنتاج الخزؼ, حيث تـ  ,المبارؾ
ـ, كتلؿ قيمة اإلنتاج السنكم لهذا اللناعة ث ثة م ييف 1962إنشاء أكؿ ملنع عاـ 

يف المحتمة عاـ فمسط% من  إلى 40% مف اإلنتاج محميان, كيلدر30تسكيؽ  دكالر, يتـ
إلى الخارج خلكلان دكؿ االتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة األمريكية,  %30, كـ1948

 كبعض الدكؿ العربية.
 

 

 :صٕبػخ اٌضعبط

كيعمؿ  ,تتركز هذا اللناعة بشكؿ خاص في مدينة الخميؿ, حيث يكجد أربعة ملانع      
تدريبهـ مف خ ؿ العمؿ في ملانع  با هـ,  , تمقكاالكثير مف العماؿفي لناعة الزجاج 

يقدر , ك حيث يغمب عمى هذا اللناعة كغيرها مف اللناعات التقميدية النمط العا مي
بنلؼ مميكف دكالر, كتتكزع منتجات الزجاج اليدكم  اإلنتاج السنكم مف الزجاج دخؿ

في أكركبا % تسٌكؽ 40,ـ1948فمسطيف المحتمة عاـ % تسٌكؽ إلى  50بالنسب األتية: 
, هذا ؿ العربية كبشكؿ أساسي في األردف% تسٌكؽ في الدك 10عبر المعارض بشكؿ خاص,

كقد نمت في الخميؿ الكثير مف اللناعات الحديثة كالمتنكعة مثؿ األحذية كاأللباف كاألغذية 
 كغيرها.
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 فٟ اٌخ١ًٍٚاإلعال١ِخ ؤثشص اٌّؼبٌُ اٌزبس٠خ١خ 

 :اٌذشَ اإلثشا١ّٟ٘

كاألثرية الدينية في المدينة, كيقع إلى ت المعمارية كالسياحية آنشممف أهـ الييعتبر      
الجنكب الشرقي مف المدينة , كيحيط بالمسجد سكر ضخـ يعرؼ بالحير, بني بحجارة 
ضخمة يزيد طكؿ بعضها عمى سبعة أمتار بارتفاع يقارب المتر, كيلؿ ارتفاع البناء في 

عشر متران, كيرجح أف السكر مف بقايا بناء أقام  بعض المكاضع إلى ما يزيد عف خمسة 
ـ(, كشيد السكر فكؽ مغارة المكفيمة 9 -ؽ.ـ 37هيركدكس األدكمي في فترة حكم  لممدينة )

التي اشتراها إبراهيـ عمي  الس ـ مف عفركف بف لكحر الحثي, كالتي هي مرقد األنبياء 
أعيد إعمار السكر  ,خ فة بني أميةكفي عهد , يـ كيعقكب كأزكاجهـ عميهـ الس ـإبراه

األدكمي, كرفعت شرفات  العمكية مع السقؼ, كظمت مقامات األنبياء بالقباب, كفتح باب في 
 الجهة الشرقية.

 :ثشوخ اٌغٍغبْ

تقع كسط مدينة الخميؿ إلى الجنكب الغربي مف المسجد اإلبراهيمي, بناها السمطاف       
تكلى السمطة عمى ملر كالشاـ أياـ المماليؾ بحجارة سيؼ الديف ق ككف األلفي, الذم 

 .تقريبان  بمغ طكؿ ضمع  أربعكف متران  مربعان  كقد اتخذت شك ن  ,ملقكلة

 ِزذف اٌخ١ًٍ:

ككاف في األلؿ حمامان تركيان عرؼ باسـ حماـ  ,يقع في حارة الدارية قرب خاف الخميؿ      
 إبراهيـ الخميؿ, كبقرار مف الر يس ياسر عرفات حكؿ إلى متحؼ.

 :ٌجٍٛعخ اٌّمذع١خا

كهي شجرة ضخمة يرجح ب ف  ,تقع بالقرب مف كنيسة المسككبية عمى جبؿ الجمدة      
 عميها. عمرها يزيد عف خمسة  الؼ سنة, كال يسمح ألحد بالدخكؿ إليها حفاظا
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 :و١ٕغخ اٌّغىٛث١خ

ـ, بنيت في مطمع 6002تقع في حديقة الرـك األرثكذكس غربي المدينة, كمساحتها       
دكنمنا  70القرف الماضي, كاستخدـ في بنا ها الحجر, أما المساحة التي أقيمت عميها فهي 

 المسيحييف في المدينة.باألخكة كهي المكقع الكحيد الخاص 
 

 :)ثئش دشَ اٌخ١ًٍ(ساِخ اٌخ١ًٍ 

تقع بالقرب مف مدخؿ مدينة الخميؿ الشمالي الشرقي, كعرفت المنطقة في عهد       
مي دم( كمركز تجارم مهـ, حجارة بنا   مماثمة 138-117) اإلمبراطكر الركماني هدرياف

في بعض  لحجارة المسجد اإلبراهيمي, كلـ يتبؽ منها سكل ث ث مداميؾ )لفكؼ(
المكاضع, كيكجد في المنطقة الجنكبية لممكقع ب ر مسقكؼ بني بالحجارة, إال أف السقؼ 

لغيرة تستخدـ لسقي  كبالقرب مف الب ر تكجد أحكاض حجرية ,محطـ في بعض المكاضع
  الحيكانات.
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 ٌّجذش اٌضبٟٔا

 اٌجشائُ اٌص١ٔٛ١ٙخ فٟ اٌخ١ًٍ
 

باشرت بجرا مها  ,أقداـ اللهاينة مدينة الخميؿ فيها ت كلى التي كطمنذ المحظة األ      
رهابان تتجمى في  أبشع ا  ك  ,يقان عمي  في معاش يكتض ,التي استهدفت االنساف قت ن كتهجيران 

كا كالعنلرية كالسادية, ثـ استهدافان لألرض سرقةن كاغتلابان كاقامةن لما سمه لكر الهمجية 
عتداء هالي مينة الخميؿ, ككذلؾ اإلأ, كما يتبع ذلؾ مف التعديات عمى حقكؽ "المستكطنات"

كارتكاب المجازر بحؽ  ,براهيمي بتدنيس  كتهكيداعمى المقدسات كعمى رأسها المسجد اإل
لمت ك  ,عربي ؤً عـ مف حككمة الكياف اللهيكني كسككت كتكاطي الملميف في , كؿ ذلؾ بد
 جراءات االجرامية بحؽ المدينة أبرزها: ة مف اإلمغربي, حيث بدأت بسمس

 :ؤٚاًل: اٌز٠ٛٙذ

كذلؾ  القدس,بعد مدينة  أكثر مدينة عربية معٌرضة لمتهكيد تيعتبر مدينة الخميؿ      
 نلكص تكراتية عمىتعتمد , دكافع دينية ل ستيطاف في الخميؿ العتبارات عديدة منها

ف أعتبار إليها كاستيطانها, كبإرض فمسطيف كالعكدة أتمنحهـ الحؽ في  ,محرفة "تممكدية"
 (6) .أزكجاهـمدينة الخميؿ حسب ادعا هـ كانت عالمة لمممكة داككد, كفيها قبكر لبعض 

مدينة القدس بحيث تلؿ الى مداخؿ مدينة تكسيع ديمغرافية تتعمؽ ب هناؾ دكافعك       
هالي الخميؿ عمى أجبار ا  ك كبالتالي تككف قد التهمت الكثير مف أراضي مدينة الخميؿ,  ,أريحا
كذلؾ باالعتداءات المستمرة عميهـ, كلقد نجحت سمطات االحت ؿ  ,كتفريغ المدينة ,الرحيؿ

 (7) .بتحجيـ السكاف العرب في البمدة القديمة
"الخط االخضر" حكؿ  اةببنا ها بمحاذ تتمثممنية إلقامة المغتلبات أ دكافعهناؾ ك       

, (8)العمؽ حماية دكلة الكياف مف ل تهدؼالخميؿ مثؿ مستكطنة بيت يتير, كشاني ليفني, 
                                                           

 .21( الملرم, محمد احمد: التخطيط اإلقميمي لإلستيطاف في محافظة الخميؿ, ص 6
 .109-108( حسيف, غازم: اإلستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف اإلستعمار إلى اإلمبريالية, ص 7
 .6, ص 503الجامعييف: االستيطاف سياسيان كايدلكجيان, ممؼ رقـ  ( ممفات مركز ابحاث رابطة8
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 االميا عمىالسيطرة  ىلإ ةفي بناء المستكطنات هادف ةحاضر  ةقتلادياإل الدكافع تكما كان
 (9) ,قتلادية الفمسطينيةالسكؽ المحمي الفمسطيني, كهدـ البنية اإل عمىالجكفية, كالسيطرة 

تحدم  كلهماأليحقؽ هدفيف  ,في بناء المستكطنات حاضران كاف ف الدافع السياسي أكما يبدك 
ما يعتبركن  مف أجزاء عف بعض  أم جهة مف داخؿ الحككمة االسرا يمية تكد التنازؿ مستقب ن 

خالة كالعرب كالعالـ عامة  فالفمسطينيي عمىداة لمضغط أ, كثانيهما جعمها هـ المزعـككيان
 (10)لمقبكؿ بهذا الكاقع. 

 

:اٌّغزٛعٕبد فٟ ِذبفظخ اٌخ١ًٍ  

مدينة الخميؿ  شكاؿ التهكيد التي تخضع لهاأ أسك أتعتبر المغتلبات "المستكطنات" مف        
حسػاب  عمػى قيمتأف كؿ بؤرة استيطانية كذلؾ أل ,عمكمان  كباقي فمسطيف المحتمة ,خلكلان 

المقدسػات, بػؿ خػراب حيػاة  كتػدنيسالتاريخية, كيتبع ذلػؾ تهجيػر السػكاف  الفمسطينيةرض األ
رض أاينة عمػي هـ المسػتكطنات التػي زرعهػا اللػهأجدكال يكضح الناس بعمكمها, كفيما يمي 

 الخميؿ كهي كالتالي:
 

 اسم المستوطنة 
الموقع 
 الفمسطيني

 تاريخ إقامتيا نوع المستوطنة عدد المستوطنين المساحة

 ـ1968 مدينة لناعية 6520 دكنما 4940 الخميؿ كريات أربع
 ـ1968 حي سكني عا مة 50 دكنـ 2800 الخميؿ الحي اليهكدم

 ـ1979 ناحؿ عا مة25 — الخميؿ الدبكية
 ـ1983 ناحؿ — — الخميؿ مدرسة أسامة
 ـ1984 ناحؿ أفراد 10 كاحددكنـ  الخميؿ تؿ الرميدة
 ـ1982 مدنية عشرات — الخميؿ هار منكح
 ـ1984 دينية عا مة 100 — الخميؿ حاجام

 ـ1979 زراعية — دكنـ 3700 الخميؿ رامات مامرية
 ـ1979 زراعية عا مة 17 — الخميؿ زيؼ

                                                           

 .81( لباغ, زهير: االستيطاف في األراضي المحتمة, فمسطيف, ص 9
 14, ص 1967( لايغ, أنيس: المستعمرات االسرا يمية الجديدة منذ عدكاف 10
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 ـ1982 زراعية عا مة 42  دكنما 7482 بني نعيـ بني حيفر
 ـ1983 زراعية عا مة 55 — الشيكخ متساد إسفر
 ـ1993 — خالية دكنـ 300 الشيكخ متساد شمعكف

 ـ1981 زراعية عا مة 20 دكنمنا 934 ترقكميا تيمـ
 ـ1984 ناحؿ — — دكرا أدكريـ
 ـ1982 زراعية عا مة 77 — دكرا/ ترقكميا دكرا

 ـ1982 دينية — دكنـ 100 دكرا نيجكهكت
 ـ1980 زراعية — — بيت عكا/ دكرا شيكؼ
 ـ1982 مدنية — — لكريؼ تسكريت
 ـ1989 مدنية عا مة 86 — لكريؼ تلكريؼ
 ـ1980 — ال يكجد — ترقكميا نحكشاا

 — نقطة مراقبة — — دكرا متسبي  ال فيس
 ـ1984 مدنية عا مة 45 — بيت أمر كرمي تسكر
 ـ1967 زراعية مستكطف 6200 دكنـ 6800 بيت أمر كفار عتليكف
 ـ1977 زراعية عا مة 45 دكنـ 5000 أمربيت  مجداؿ عكز
ا 1233 يطا عتنا يؿ  ـ1983 زراعية عا مة 50 دكنمن
 ـ1989 ناحؿ عا مة 40 — الظاهرية شيمعة
 ـ1981 مدنية عا مة 56 دكنـ 4000 يطا كرميؿ
 ـ1981 زراعية عا مة 42 دكنـ 4000 يطا ماعكف
 ـ1983 دينية عا مة 80 دكنـ 1800 يطا سكسيا
 ـ1977 ناحؿ — دكنـ 10000 الظاهرية زكهر
 ـ1997 زراعية مستكطف 30 — الظاهرية سنسانة

 

زرعهػػا  جديػػدةن  اسػػتيطانيةن  ان بػػؤر قامػػت دكلػػة الكيػػاف أالمسػػتكطنات بػػؿ  عمػػىمػػر كلػػـ يقتلػػر األ
 (11) محافظة الخميؿ. راضيأعمى سرا يمي, مكزعة بمناطؽ مختمفة اإل االحت ؿ

 

  

                                                           

11 )www.wata.ps/ar_page.aspx.id=4096 
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 :اٌّٛاع١ٕٓػٍٝ  االػزذاءصب١ًٔب: 

سحؽ إ اإلرهابي الهالؾ تمؾ الجرا ـ التي قامت بها الحككمة اللهيكنية زمف أبرزكمف       
كالقنابؿ,  األتكماتيكيةسمحة كاأل ,رابيف السماح لممغتلبيف اليهكد بالتسمح بالمسدسات

نازلهـ بدكف ترخيص, كاستخدـ سمحة ذات الطابع الهجكمي في مكالسماح لهـ بتخزيف األ
 ألدرالس ح بشكؿ دا ـ, مما عرض حياة المكاطنيف العيزؿ لخطر دا ـ, كما  المغتلبكف

( يسمح بمكجب  898ـ, قراران حمؿ رقـ )1981سرا يمي في  ذار مف عاـ الحاكـ العسكرم اإل
كعمي  فقد تمت  ,كاعتقال  في حاؿ الشؾ في  ,لممغتلبيف بتكقيؼ أم فمسطيني في الخميؿ

مسطيني في ساحات كشكارع كمنازؿ الخميؿ تحت بلر كسمع سمطات االعتداءات عمى الف
ا كت ييدها, فيما تقـك قكات االحت ؿ بنفس الكقت بحماية قطعاف هكتشجيع هاؤ كتكاطاالحت ؿ 

 (12) .النفسالمغتلبيف كتجريد الفمسطينييف مف أبسط كسا ؿ الدفاع عف 
الفمسطينييف في مدينة الخميؿ الستغرؽ كلك أردنا تتبع جرا ـ العدك اللهيكني بحؽ       

 االنتفاضةكلمقتضى البحث سنستعرض بعض تمؾ الجرا ـ في زمف  ,ذلؾ كقتان طكي ن جدان 
 كلى كهي كالتالي: األ
بك لبحة عمى يد المغتلب اليهكدم يكراـ شككلنيؾ, بعدما قيدا أالمكاطف عمى  استشهاد -

 ـ.1993 ذار كقاـ بتعذيب  كمع  مجمكعة مف المغتلبيف في 
لابة المكاطنة ا  ك  ,الرلاص مف ًقبؿ المستكطنيف عمى منازؿ الفمسطينييف العيزؿ إط ؽ -

 ـ.30/5/1993 رتيبة جابر المقيمة بجكار مغتلبة )كريات أربع( كذلؾ بتاريخ
مغتلب مف سكاف )كريات أربع(  إط ؽبعد  ,استشهاد المكاطف ط ؿ رشدم البكرم -

 ـ.4/12/1994النار عمى سيارت  بتاريخ 
النار  أربعمغتلباف مف كريات  أطمؽـ, حيث 10/12/1993مجزرة ترقكميا بتاريخ  -

كسعدم  ةيقاؼ سيارتهـ, كاستشهد عمى الفكر محمد فطافطإعمى رؤكس عماؿ عرب بعد 
 .ةسحؽ فطافطا  ك  ةفطافط

                                                           

 .109-108ي فمسطيف مف اإلستعمار إلى اإلمبريالية, ص ( حسيف, غازم: اإلستيطاف اليهكدم ف12
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 ,ـ, انفمتت مجمكعة مف المغتلبيف مسمحة بالعلي16/10/1993-15كفي تاريخ  -
كالمحاؿ  ,كالس ح النارم في شكارع الخميؿ, فحطمكا الم ات مف السيارات ,كقضباف الحديد

كعمى مف لقكا مف السكاف, كؿ ذلؾ بحماية جنكد  ألحابها,كاعتدكا بالضرب عمى  ,التجارية
 الجيش االسرا يمي.

المجازر التي قاـ بها اللهاينة ضد الفمسطينييف  أبشعبراهيمي, كهي مف مذبحة الحـر اإل -
ـ, فػي منتلػؼ شػػهر 25/2/1994بتػاريخ "جكلدشػتايف بػاركخ"ؿ, حيػث قػاـ المجػـر فػي الخميػ

لػى إثناء ل ة الفجر بإط ؽ النار عمى الملميف بشكؿ همجي مما أدل أرمضاف المبارؾ ك 
 ملمي. 63 لابةا  ك  استشهاد

طػػػى المجػػػـر  - ـ, 1/1/1997فػػػي "نػػػاعـك فريػػػدماف"قػػػاـ المغتلػػػب  "جكلػػػد شػػػتايف"كعمػػػى خي
 (13) .المركزمسكؽ الخميؿ  فيهالي عمى األبإط ؽ النار 

مكا ك مف فيض جرا ـ المسػتكطنيف الػذيف مػا فت ػكا يسػ ضال غيإذكرا ما هك  سبؽ ما فإ      
كيسػػػتمر ذلػػػؾ المسمسػػػؿ  ,كاسػػػران  كارهابػػػان  ,هػػػؿ الخميػػػؿ سػػػكء العػػػذاب تقتػػػي ن أالفمسػػػطينييف مػػػف 

سػػػرا يمي المدججػػػة الػػػذم يمارسػػػ  المسػػػتكطنكف اليهػػػكد مػػػدعكميف بقػػػكات الجػػػيش اإل الجرا مػػػي
كػػؼ الحػػؽ فػػي كجػػ   الخميػػؿ شػػاهران  الفمسػػطيني فػػي دكات القتػػؿ, فيمػػا يقػػؼ المػػكاطفأ ىعت بػػ

 في سما   رغـ جرا ـ المحتميف. محمقان رض , أجذكرا في  اللهيكنية, ضاربان  ؿمخرز باط

 :اٌّمذعبدًب: االػزذاء ػٍٝ ٌضصب

 عمػػىلمحفػػاظ  نسػػاف, كيسػعي المػػرء جاهػػدان رض كاإلف المقدسػات تتنػػكع بػػيف العقيػػدة كاألإ      
ك دخيػػؿ, أ ك تسػمط مػف غػازً أ ,لػرد أم اعتػداء ,ؿ فيهػا دمػ  كركحػ  كمالػػ ذفيبػتمػؾ المقدسػات 

كهػـ  ,لمشػركع كحمػـ الحركػة اللػهيكنية رض فمسطيف تحقيقان أقداـ اللهاينة أت  ف كطأكمنذ 
ذلػؾ قكلػ   عمػىيػدؿ ك  ,الفمسطينييف, بؿ كؿ ما قدس عند الناس جميعػان  لس لددً قي  مايدنسكف 

ًبيػرن ) :ىتعال ميػك ا كى لىػتىٍعميفَّ عي تىٍيًف كى ػرَّ ٍينىا ًإلىػى بىًنػي ًإٍسػرىاً يؿى ًفػي اٍلًكتىػاًب لىتيٍفًسػديفَّ ًفػي اأٍلىٍرًض مى قىضى  (كى
 منتج يهكدم لهيكني. نما هكإرض فكؿ فساد عمي كج  األ (4ية  -سراء)سكرة اإل

                                                           

 .110( حسيف, غازم: االستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف االستعمار الى االمبريالية, ص 13
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المقدسػات فػي الخميػؿ ظهػرت بشػكؿ كاضػح كجمػي مػف خػ ؿ مػا  عمػىاالعتداء  ا ـكجر       
يعػػػاني مػػػف الػػػذم بػػػدأ براهيمػػػي قػػػاـ بػػػ  اللػػػهاينة كيقكمػػػكف بػػػ  مػػػف انتهػػػاؾ لحرمػػػة الحػػػـر اإل

بالتػػدخؿ التػػدريجي فػػي شػػؤكن , كمحػػاكالت السػػيطرة عميػػ   ـ1967جػػراءات التهكيػػد منػػذ عػػاـ إ
حجز مناطؽ مػف  , كبعدها تدريجيان  ثـ السماح لميهكد بالل ة في ,السيادة االس مية زعزعةك 

إلقامػة  يػاـ االعيػاد كاالحتفػاالت اليهكديػة,أالحـر لل ة اليهػكد, كمنػع المسػمميف مػف الػدخكؿ 
 ىلػػإدخمػػت سػػمطات االحػػت ؿ أـ 1967كؿ عػػاـ أكػػانكف كنػػيس يهػػكدم داخمػػ , ففػػي منتلػػؼ 

 نسفتكؿ أتشريف  11, كفي "المحرفة" براهيمية خزانة خشبية فيها نسخ مف التكراةالحضرة اإل
براهيمػي مػف البكابػة الر يسػية مػف الجهػة الشػرقية, الحػـر اإل ىلػإقكات االحت ؿ الػدرج المػؤدم 

براهيمػػي ـ منػػع مػػؤذف المسػػجد اإل21/10/1968كالمعػػركؼ باسػػـ النالػػر قػػ كف, كفػػي يػػـك 
الضػػػػػابط اللػػػػػهيكني المسػػػػػؤكؿ عػػػػػف الحراسػػػػػة, كفػػػػػي تػػػػػاريخ  ذاف العلػػػػػر, مػػػػػفأمػػػػػف رفػػػػػع 

كأدكات عبػػػػادة لميهػػػػكد داخػػػػؿ  ,ـ ادخػػػػؿ الجنػػػػكد اللػػػػهاينة الطػػػػاكالت كالكراسػػػػي23/5/1969
, كفػػػي تػػػاريخ  الحاخػػػاـ "ليفنجػػػر" بعػػػض الفمسػػػطينيات مػػػف دخػػػكؿ  منػػػع ـ28/6/1969الحػػػـر

 ىلػػإالمسػػتكطنكف  دخػػؿ ـ17/1/1970, كفػػي تػػاريخ ىبراهيميػػة بذريعػػة أنػػ  يلػػمالحضػػرة اإل
أمػػػػػػر الحػػػػػػاكـ العسػػػػػػكرم  ـ17/2/1972 براهيمػػػػػػي كمعهػػػػػػـ ك بهػػػػػػـ, كفػػػػػػي تػػػػػػاريخالحػػػػػػـر اإل

ثنػاء زيػارة اللػهاينة لمحػـر كأخبػرا اذا أغ ؽ الباب الشرقي لمحػـر بإاللهيكني, ر يس السدنة 
ـ دخػػؿ المسػػػتكطنكف بحضػػػكر 10/9/1972 لػػـ ينفػػػذ القػػرار فإنػػػ  سػػػيغمق  بػػالقكة, كفػػػي تػػػاريخ

كنفخػػكا فػػي البػػكؽ كاشػػتد  ,العسػػكرم العػػاـ فػػي الضػػفة الغربيػػة كأقػػامكا طقكسػػهـ الدينيػػة الحػػاكـ
ـ 30/9/1973ف المسػػمميف لػػـ يتمكنػػكا مػػف أداء لػػ ة الظهػػر, كفػػي تػػاريخ أ ىلػػياحهـ حتػػ

.منع جنكد الحرا  سة, جنازتيف مف الدخكؿ الي الحـر
 ,براهيمػػيتهكيػػد الحػػـر اإل رسػػميان  االحػػت ؿـ قػػررت حككمػػة 31/10/1972 كفػػي تػػاريخ      

 كر يس السدنة أف الحككمة قررت ما يمي: ,كقاؼكأبمغت مدير األ
 .براهيميةاإل ىلإ باإلضافةلل ة اليهكد  ضـ اليعقكبية لتككف مكانان  -
 براهيمية كاليعقكبية)اللحف(.ضـ سقؼ الساحة الكاقعة بيف الحضرة اإل -
 .ر ثابتيثاث غأماكف ك كضع أثاث ثابت في هذا األ -
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 .ثناء تكاجد اليهكد فيهاأماكف مف دخكؿ هذا األ الفمسطينييفمنع  -
 .ثناء الل ةأكضع حكاجز تفلؿ بيف الطكا ؼ اليهكدية  -
 .عياد الرسمية اليهكدية  في األبراهيمي جميعستعماؿ الحـر اإلإ -
 لمسبت. استعدادان  الخامسة مساءن  ىياـ الجمع مف الساعة الرابعة كحتأالحـر دخكؿ  -

براهيمية ب عداد كبيػرة جريت طقكس زكاج داخؿ الحضرة اإلأـ 5/9/1974كفي تاريخ        
رض أ ىتػ  عمػػامػف اليهػكد, كبإشػراؼ الحػاكـ العسػكرم بالخميػػؿ, كشػربكا الخمػر ككسػركا زجاج

ع ف كقهػػأ ىلػإبعػد عػػاـ  ان المسػجد إلهانػة كتحقيػػر المسػمميف, كظػػؿ هػذا المسمسػػؿ التهكيػدم عامػػ
% 20" تهكيػػد ىـ مػػع ياسػػر عرفػػات كالػػذم يػػنص عمػػ1994 يػػؿ" عػػاـنتنيػػاهك "بركتككػػكؿ الخم

 (14) .مف مدينة الخميؿ"

 2/1994َ/ 25ٟ ثشا١ّ٘: ِزثذخ اٌذشَ اإلساثؼًب

كذلػػػؾ بعػػػد  ,براهيمػػػيكانػػػت المرحمػػػة المؤلمػػػة فػػػي تػػػاريخ المسػػػجد اإل ـ1994فػػػي عػػػاـ       
 شػػػهيدان  54كراح ضػػػحيتها  "بػػػاركخ جكلدشػػػتاريف"المجػػػزرة التػػػي اقترفهػػػا المسػػػتكطف المتطػػػرؼ 

فػػي الركعػػة الثانيػػة مػػف لػػ ة الفجػػر, مػػف الملػػميف, حيػػث كقعػػت المجػػزرة  كعشػػرات الجرحػػى
المذبحة الرهيبة شػكمت سػمطات االحػت ؿ لجنػة تحقيػؽ سػميت "لجنػة شػمغار" التػي  إثر عمىك 

% لممسػمميف, كمنػذ ذلػؾ الكقػت كضػع 44ك% لميهػكد 56قسػميف  ىلػإقضت بتقسػيـ المسػجد 
 ,اليعقكبيػػػػةمنطقػػػػة  عمػػػػىكسػػػػط المسػػػػجد هػػػػيمف اليهػػػػكد كالمسػػػػتكطنكف فيػػػػ   اللػػػػهاينة قاطعػػػػان 

سػحاقية لممسػمميف, كمنػذ تقسػيـ كبقيت منطقة اإل ,كالمكتبة ,كغرفة السدنة ,كالعنبر ,كاليكسفية
 المسػػممكف يتلػػرفكف بالقسػػـ الكاقػػع تحػػت سػػيطرتهـ مػػف السػػاعة الثالثػػة فجػػران  ألػػبحالمسػػجد 

 ي خػذكف عيػاد العشػرة لملػهاينةيػاـ األأ باسػتثناء ,طػكاؿ العػاـ ىعمػ اسػعة لػي ن الساعة الت حتى
 .ب كمم فيها المسجد 

                                                           

 .122-121-120-119( حسيف, غازم: االستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف اإلستعمار إلى اإلمبريالية, ص14
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 ـ1987العػػاـ فػػي  االحػػت ؿلػػـ تنتػػ  هػػذا االنتهاكػػات بحػػؽ المسػػجد االبراهيمػػي, ف قػػدـ      
ككضػػػع عدسػػػات تمفزيكنيػػػػة  ,المػػػػداخؿ الر يسػػػية الث ثػػػة عمػػػىلكتركنيػػػة إجهػػػزة أتركيػػػب  عمػػػى

 (15) لكتركنية.إكبكابات 
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 اٌّجذش اٌضبٌش

 16فٟ اٌخ١ًٌٍى١بْ اٌص١ٟٙٛٔ اٌىفبح اٌفٍغغ١ٕٟ ضذ ا 

اليهػػػػػكد كلػػػػػدت المقاكمػػػػػة الفمسػػػػػطينية الرافضػػػػػة  المسػػػػػتكطنيفكؿ لػػػػػدخكؿ منػػػػػذ اليػػػػػـك األ      
المدينػػػة منػػػذ القػػػرف  سػػػكنكامػػػع اليهػػػكد الػػػذيف  تجربػػػةف سػػػكاف الخميػػػؿ لهػػػـ ألػػػدخكلهـ, خالػػػة 

 133 اليهكدقتؿ مف ـ 1929براؽ الحداث أكفي سبيؿ المثاؿ  ىفعمالسادس عشر المي دم, 
 اف اليهػكد سػيبقك أعػ ف إجريمػة  "مكشي ليفغر"تزعـ الحاخاـ  ـ1967في عاـ ك  ,239كجرح 

بنػػاء المدينػػة أكؿ مجمكعػػة مسػػمحة مػػف أالفػػكر شػػكمت  كعمػػىفػػي الخميػػؿ كلػػف يخرجػػكا منهػػا, 
 ككاف العمؿ الجهادم عمى النحك التالي: لمقاكمة ليفغر, 

  ,جبػػارهـ ا  المغتلػػبيف فػػي فنػػدؽ النهػػر الخالػػد ك  عمػػىالنػػار  إط ؽبػػقامػػت تمػػؾ المجمكعػػة
ب ؤك فػػي مبنػي الحكػػـ العسػكرم, كظمػػت تمػؾ المجمكعػػة فػي جهػػاد د كاالسػتقرار ,الرحيػػؿ عمػى
 (17) .جابر عبد الرحيـسها قا د المجمكعة أر  كعمى ,عتقمتاف أ ىلإسنكات  3لمدة 

  تفجيػػػر ضػػػد المسػػػتكطنيف الػػػذيف بمجمكعػػػة فمسػػػطينية  ـ قامػػػت9/11/1968كفػػػي تػػػاريخ
 مسػتكطنا, كتمكػف المناضػمكف 47براهيمػي فجرحػكا عند مدخؿ الحـر اإل يحتفمكف بعيد العرش
 .براهيميكسميت تمؾ العممية بعممية الحـر اإل مف العكدة بس ـ,

  الشػػكارع القديمػػة فػػي الخميػػؿ,  أحػػد, فػػي ـ2/2/1980السػػكؽ القػػديـ نفػػذت بتػػاريخ عمميػػة
 أكثػرافػراد المقاكمػة بقتػؿ المغتلػب )سػالكمي( ذلػؾ المسػتكطف الػذم كػاف مػف  أحػدحػيف قػاـ 

 في شكارع المدينة. المستكطنيف فسادان 
  مػػػػف  ةخمسػػػ أطمػػػؽيػػػد حركػػػة فػػػػتح حيػػػث  ى, عمػػػـ2/5/1980عمميػػػة الػػػدبكيا نفػػػذت فػػػػي

عػدد مػف  كألقكا ,مسيرة لممستكطنيف قرب البؤرة االستيطانية الدبكيا عمىالمناضميف الرلاص 
 مف المغتلبيف اليهكد. 26 كيجرحكا 6تمؾ المسيرة ليقتمكا  عمىالقنابؿ اليدكية 

                                                           

تمؾ العمميات ما هي إال غيضه مف ك ( أكرد الباحث مجمكعة مف العمميات البطكلية ألهؿ الخميؿ ردان عمى جرا ـ العدك, 16
 لجهاد كاليسار( أكثر مف أف تحلى.المقاكمة خالة )فتح كحماس كا األعماؿ البطكلية ألهؿ الخميؿ كفلا ؿففيض, 

 .21-20( حجازم, عرفات: مدينة خميؿ الرحمف كالتحدم اللهيكني, ص 17
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  يػد أحػد رجػاؿ المقاكمػة , عمػي ـ1983كنفػذت عػاـ  "اهػركف كػركز"عممية قتػؿ المسػتكطف
 كالذم يقـك بحراسة المعهد الديني. المسمح المغتلب ذلؾ بقتؿ الذم قاـ

  عد عف بي  ,بتفجير عبكة ناسفة بجهاز تفجير ـ25/12/1987عممية حمحكؿ كنفذت بتاريخ
, كحركػػة أربػػعمسػػتكطنة كريػػات  سػػيمؤس أحػػد "فػػانتس"ثنػػاء مػػركر عضػػك الكنيسػػت اليعػػازر أ

 الابت  بجركح. ىلإ لدأما م "ايمكنيـ"غكش 
  بطػػاؿ الخميػػؿ بقتػػؿ أحػػد أعمػػى جػػرا ـ الجػػيش اللػػهيكني, قػػاـ  ردان  ـ28/5/1993بتػػاريخ

 براهيمي.المستكطنيف بالقرب مف الحـر اإل
  سػيارة  عمػىالمجاهػدكف النػار  أطمػؽحيػث  ـ7/11/1993عممية مفرؽ بيت كاحؿ بتػاريخ

جرحػ  كقتػؿ  ىلػإ لدأمػا مفػي عسػق ف  ةتممكديػكهػك مػدير مدرسػة  ,"حايـ درككماف"الحاخاـ 
 سا ق .

  كهػػك مػػف  "كادا البتسػػك"بطعػػف المسػػتكطف  ـ1/5/1987عمميػػة حػػي القلػػبة نفػػذت بتػػاريخ
 (18)المستشفى.  ىلإلابات خطيرة نقؿ عمى أثرها إلابت  إ ىلإ لدأما ميهكد الف شا 

  يهكشع"بطاؿ الخميؿ بقتؿ طالب المعهد الديني اليهكدم المتطرؼ أقاـ  ـ1983في تمكز 
 (19)في مكاجهتهـ لخطر المستكطنيف في الخميؿ.  "سمكما

كالطعػػػػف  ,كتفجيػػػػر العبػػػػكات ,النػػػػار ط ؽإبػػػػكار العمميػػػػات الجهاديػػػػة ممػػػػث  أكبالمجمػػػػؿ ظػػػػؿ 
السػا بة, كقػد تنكعػت  المسػتكطنيفقطعاف  عمىالخميؿ في ردهـ  ألهؿسمة مميزة  ,بالسكاكيف

كعمميػات  ,السػكاكيف بطعػفكف تميػزت يعمميات يقػـك بهػا مكاطنػكف مػدن ىلإالعمميات الفدا ية 
كقد ظؿ ذلؾ العمؿ الجهادم  تالنار كالعبكا ط ؽإبتميزت  ,قـك بها فلا ؿ المقاكمةت لخر أ

تسػػديد بطػػاؿ سػػرايا القػػدس بتخطػػيط محكػػـ ك أالمعجػػزة التػػي نفػػذها  ىلػػإف كلػػمنا أ ىلػػإمشػػرعا 
 .في معركة زقاؽ المكت "كادم النلارل"كتكفيؽ مف ا عزكجؿ 

  

                                                           

, رسالة ماجستير, ص 2000إلى  1976( ابك الرب: ل ح حسف, االستيطاف اللهيكني في مستكطنة الخميؿ مف 18
127-128-129. 
 .110-108ر إلى اإلمبريالية, ص ( حسيف, غازم: اإلستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف اإلستعما19
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 :إٌضبي اٌغ١بعٟ ألً٘ اٌخ١ًٍ ضذ االعز١غبْ

خرم كاف أعماؿ أ عمىمؿ تشاعماؿ العسكرية بؿ األ ىهؿ الخميؿ عمألـ يقتلر كفاح       
مجهػػػػات المعنيػػػػة فػػػػي دكؿ الكيػػػػاف كفػػػػي الخػػػػارج, كتنظػػػػيـ لكالعػػػػرا ض  الشػػػػكاكلهمهػػػػا, رفػػػػع أ

المظػػاهرات الجماهيريػػة الحاشػػدة, ضػػد سياسػػة االسػػتيطاف فػػي الخميػػؿ, كمػػا تػػـ عقػػد النػػدكات 
مػاـ الهي ػات الدكليػة أعتلػامات , ثػـ القيػاـ باالالمدينػةالفاضحة ضد االستيطاف اليهكدم فػي 

كمػػػا تػػػـ بمػػػكرة قػػػرار مػػػف  ,راضػػػياألالتهديػػػد بملػػػادرة  عمػػػىاجػػػا حمػػػر احتجمثػػػؿ اللػػػميب األ
نػػػػػكاع التعامػػػػػؿ مػػػػػع أكال أم نػػػػػكع مػػػػػف  ,فػػػػػ  بيػػػػػع كال شػػػػػراء ,هػػػػػالي بمقاطعػػػػػة المسػػػػػتكطنيفاأل

 (20) .الخميؿالمستكطنيف في 
عمػاؿ العػرب الكخرجكا بقرار منػع  ـ1975هؿ الخميؿ بمهرجاف شعبي عاـ أجتمع اكما       

 (21) .أربعمف العمؿ في مستكطنة كريات بمنطقة الخميؿ 
البػػػػؤر  انتشػػػػارسػػػػهمت النشػػػػاطات المدنيػػػػة كالسياسػػػػية لسػػػػكاف الخميػػػػؿ فػػػػي منػػػػع أكقػػػػد       

المستكطنيف عمى عدد مف المنازؿ  استي ءكسع داخؿ البمدة القديمة, رغـ أبشكؿ  االستيطانية
ممارسات المستكطنيف كالتلدم لهـ بالكسا ؿ كافة قمؿ  ىكلكف عدـ السككت عم ,الفمسطينية

حيػاف مدينة الخميؿ, كطرد السكاف العػرب منهػا, ففػي كثيػر مػف األ عمىمف احتماؿ سيطرتهـ 
 (22) .العربيةبعض المنازؿ  عمىمف السيطرة  لممستكطنيفمنع تلدم السكاف العرب 

غطػػي كػػؿ الحقػػب الزمنيػػة التػػي ف النضػػاؿ الفمسػػطيني فػػي مدينػػة الخميػػؿ قػػد  ي حػػظ بػػ       
هػا, كشػارؾ فػي ذلػؾ ابدأت في كجكد االستيطاف في الخميؿ, كشمؿ جغرافيػا مدينػة الخميػؿ كقر 

النضػػػاؿ كػػػؿ شػػػرا ح المجتمػػػع العسػػػكرية كالسياسػػػية كاالجتماعيػػػة كالنقابيػػػة كالبمػػػديات, ككػػػذلؾ 
 طفاؿ.شارؾ في ذلؾ النضاؿ الرجاؿ كالنساء كالشيكخ كالشباب كاأل

 
 

                                                           

 .10( دركيش, نالر: عممية الخميؿ كما يركيها منفذيها, ص 20
 .255( البشتاكم, عماد: الشيخ محمد عمي الجعبرم كدكرا في الحياة العامة, ص 21
 .27/9/1999( لحيفة القدس, 22



 

38 
 

 
 
 

 

 

 

  



 

39 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 سقاق الموتعملية 

أعملية فزش الهوا لاول:املبحث 

أالتخطيط والتىفيذ لشكاق املوت الثاوي:املبحث 

أ: سكاق املوت في عيون العذولثاملبحث الثا

 شهذاء ووصايا :زابعالاملبحث 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

41 
 

 ولالمبحث األ

 (23) ػ١ٍّخ فشػ اٌٙٛا

 (24)بقمم شعبان حسونة 
حػػػد أعمػػػاؿ العسػػػكرية المهمػػػة, التػػػي مثمػػػت لقػػػد سػػػبؽ معركػػػة زقػػػاؽ المػػػكت بعػػػض األ      

سباب في اتخاذ القرار لتنفيذ عممية زقاؽ المكت في ذلؾ المكاف كبذلؾ العدد, حيػث نفػذت األ
سعد أبك سنينة كالمجاهد البطؿ أالمجاهد البطؿ عبدالباسط  حياةكدت بأعممية في فرش الهكا 

كممهمػا لمقا ػد  ,ساسػيان أ سير نكر جػابر, تمػؾ العمميػة شػكمت حػافزان القا د األ ةبلاا  ك  ,بك تركيأ
 التػػػي رضاأل ىكعمػػػ ,الشػػػهيديف  يػػػلرفيق تنفيػػػذ عمميػػػة كرامػػػةن  ىليطػػػكل عمػػػ جػػػابر نػػػكرسػػػير األ

عميهػػا , كعػػف تفالػػيؿ عمميػػة فػػرش الهػػكا تحػػدث القا ػػد نػػكر جػػابر مػػف عرينػػ  فػػي  استشػػهدا
 هذا النحك: ىسجكف االحت ؿ اللهيكني بتفاليؿ دقيقة قمنا بنقمها بتلرؼ عم

عبػد الباسػط أبػك سػنينة( كرابػع مػف  –أسعد أبك تركػي  –اطم ف المجاهدكف )نكر جابر       
االلتفافي, بعد رلد المكاف ليـك كامؿ  60عمى شارع  جهكزيتهـ لتنفيذ العممية في فرش الهكا

كلممػرة األخيػرة تفقػدكا سػ حهـ كعتػادهـ البسػيط, ثػـ اسػتقمكا سػيارتهـ  ,مف قبػؿ مجاهػد خػامس
كانطمقػػػكا بهػػػا إلػػػى المكػػػاف المسػػػتهدؼ, كقبػػػؿ الكلػػػكؿ أدركػػػتهـ لػػػ ة العلػػػر, فقػػػاؿ أسػػػعد: 

 .)افترضكا استشهدنا. خمينا نلمى أكالن(
عف  ان فتكقفكا بعيد ,نظر نكر في عينٌي رفيق  ليجتاح  شعكر أن  بحضرة شهيد لٌديؽ        

 مكانهـ مستجيبيف لمؤذف الل ة كألسعد.
كهنػػاؾ كبعػػد أدا هػػـ للػػ ة العلػػر مػػر بهػػـ مجاهػػد الرلػػد ليؤكػػد لهػػـ قػػا  ن: )الظػػرؼ       
هـ التػي تحركػت بهػـ كػؿ شػيء تمػاـ( فرقلػت قمػكبهـ طربػان كانطمقػكا خفافػان إلػى سػيارتك مهيػ  
 مػف المكقػع المحػدد لتنفيػذ العمميػة, ,مرهـ عمى بعػد عشػرات األمتػارإكلـ تتكقؼ إال ب ,مسرعة

كاتخذ كؿه  ,ف السيارة, بػلدكرهـ الممي ة باإليماف كالرجكلةمانتزعكا بنادقهـ األربع قبؿ ترجمهـ 
                                                           

 .5/12/2018( سمسمة لقاءات مع األسير نكر جابر, 23
ر أمضي عشركف عامان بسجكف االحت ؿ اللهيكني, ل  كتابات أدبية كتاريخية, حالؿ ( شعباف حسكنة, أسير محر 24

 عمى عضكية اتحاد الكتهاب الفمسطينييف, مؤسس كمدير دكحة االبداع الثقافية
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ذ بالمجاهػػد الرابػػع يلػػيح )ا أكبػػر( كأ طمػػؽ رلالػػة كاحػػدة, ثػػـ مكقعػػ  المحػػدد لػػ  خمفهػػا, كا 
 أردؼ )كميف. كميف(.  

تفاج  المجاهدكف بقكةو مػف جػيش االحػت ؿ تطػكقهـ مػف كػؿ الجهػات, كأف أعػدادهـ فػي       
كيطمقػػػكف النػػػار بغػػػزارة قنلػػػان  ,كأنفػػػاؽ مػػػف تحػػػت األرض ,كهػػػـ يخرجػػػكف مػػػف خنػػػادؽ ,ازديػػػاد

كتهـ بػػػركحو استشػػػهاديةو كقػػػد أخػػػذ المجاهػػػدكف األرض بسػػػرعة البػػػرؽ شػػػارعيف بمعػػػر  ,كعشػػػكا يان 
 ,ركبة كنص ىعاليةو كبسالةو منقطعة النظير, كقاؿ نكر: )كاف أمامنا دبش حجارة فجمست عم

   (.دلت  حبة بحبة كعيني بعين  أم الضابط اإلسرا يمياكب
)أهلػبت  كمف ميداف المعركة الذم ال تتجاكز مساحت  الما تي متران لػاح أسػعد منتشػيان       

فػػي لػػدرم( ككجػػ  بندقيتػػ  لألعمػػى كأخػػذ يطمػػؽ النػػار بشػػكؿ دا ػػرم محػػتف ن, ثػػـ أردؼ فرحػػان 
كمػػاف اثنتػػيف, يقلػػد إلػػابتيف, ثػػـ هػػكل عمػػى ركبتيػػ  كبندقيتػػ  التػػزاؿ مرتفعػػة تمتلػػؽ بذراعػػ  

لى ا يعجؿ  .لتشهد كسبابت  المكحدة عمى زنادها أن  كاف دا مان بها مقب ن كا 
كنامػػت إلػػى جانبػػ  بندقيتػػ , كسػػكت الرلػػاص,  ,ليػػ  أخػػكاا عبػػد الباسػػط كنػػكركهػػرع إ       

فظف جنكد االحت ؿ أف الجميع قد أليب فتقدمكا نحكهـ, ككػاف ذلػؾ إرادة المجاهػديف, كعنػد 
 ,لحظة معينة أطمؽ عبد الباسػط كنػكر نيػراف الرشاشػيف تجػاا الجنػكد مػع لػيحات )ا أكبػر(

تساقطيف عمى األرض ليسكت الرلاص مػرة أخػرل مانحػان ف ليب كؿ مف تقدـ مف الجنكد م
 فرلة لممجاهديف بتنفيذ خطة انسحاب مرتجمة. 

أنػػ  بعػػد تفقػػدا  ,يػػدب كاالنسػػحاب بػػ  كلػػك محمػػكالن  ,كهنػػا أراد عبػػد الباسػػط إسػػعاؼ أسػػعد      
 ,فالتفػت نحػػك نػػكر ,أنػ  سػػبق  مفارقػػان إلػى حيػػاة الشػػهداء ,كالمنػاداة باسػػم  ألكثػػر مػف مػػرة أيقػػف

فإذا ب  مثخف بجراح بالغة, فقاؿ ل  نكر راجيان: )اتركني( ككاف يريدا أف يغتنـ فرلة انشػغاؿ 
غير أف عبػد الباسػط رفػض تمػؾ الفرلػة مػؤثران إنقػاذا,  ,جيش االحت ؿ بإلابات  كاالنسحاب

 ,كقاـ بسحب نكر مع الرلالة التي في لدرا غير المبتعدة عف القمػب سػكل كاحػد سػنتمتر
 لالات األخريات المستقرات في الفخذ. كاألربع ر 
كيسػػػحب ملػػػاب  باليػػػد  ,كظػػػؿ عبػػػد الباسػػػط كحيػػػدان ينػػػاكر كيغطػػػي بػػػإط ؽ النػػػار بيػػػد      
ؿ تنتشػػر فػػي طػػكؿ  سػػكس ,كال معػػيف لػػ  سػػكل ا الػػذم سػػخر لػػ  حجػػارة كلػػخكران  ,األخػػرل
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بيػكت األهػالي أك الشػهادة فػي أحػد  ,غماءجريح  المقترب مف اإل مهفالميداف كعرض , حتى أ
القريبة, ثـ ذهب ليكالؿ معركت  كحيدان رغـ أف االنسحاب كالغنيمة بالسػ مة الشخلػية كػاف 

الػػركح  ف يطمػكهنػػاؾ غيػر بعيػد تحلػػف فػي بيػت قيػػد اإلنشػاء كهػك ممتمػػ  بشػعكر  ,متاحػان لػ 
 كيمتع القمب. 

أن  مف األنسػب المخطر, كرأكا   كمأل الخكؼ قمكب أهؿ البيت الذيف ترؾ لديهـ ملاب      
ألمف عا متهـ سحب المقاتؿ الملاب إلى لػندقة حديديػة )كػكنتينر( غيػر بعيػدة عػف البيػت, 

كدم  النازؼ ي بى التكقؼ, كقػد جػف عميػ  الميػؿ كهػك عمػى  ,غماءكأكدعكا فيها كقد ألاب  اإل
  ذلؾ الحاؿ, ثـ تكقفت لدي  قكات مف جيش االحت ؿ غيػر أنهػا لػـ تجهػز عميػ  ظنػان مػنهـ أنػ

كػػي ال ينتبػػ  المتحلػػف فػػي البيػػت غيػػر المكتمػػؿ  ,ثػػركا عػػدـ قتمػػ  أك ألنهػػـ  ,قػػد فػػارؽ الػػدنيا
 .  ليباغتكاالبناء كهـ يتسممكف إلي  

يسػمع أزيػز الرلػاص مال ػان األرجػػاء نػكر سػػكل لحظػات لي بالقا ػد كلػـ تمػر عمػى مػركرهـ       
 كالػؿثػـ  ,خيػرة مػف بندقيتػ مف جديػد, حيػث قاتػؿ عبػد الباسػط مستبسػ  حتػى الرلالػة األ

ف كتػب اسػم  فػي سػجؿ أ ىلػإبدا أ, كلـ يستسمـ يضان أخيرة القتاؿ بمسدس  حتى الرلالة األ
ك بػيف م بسػ  أك مسدسػ  أبطاؿ عف جدارة منقطعة النظير, كلـ يعثر في بندقيت  الشهداء األ

 ربعيف رلالة تسكف جسدا الطاهر.أك  ةن  عثر عمى خمسأعمى أم رلالة, غير 
عػػػبهـ عنػػػد تنفيػػػذ جف المقػػػاتميف الث ثػػػة كػػػانكا ال ينزعػػػكف عػػػنهـ أكمػػػف الجػػػدير بالػػػذكر       

 نكر الذم كاف لجعبتػ  دكران القا د عبت  سكم ج لنهـ في هذا المعركة لـ يرتدأالعمميات, غير 
عػػداد لعمميػػة زقػػاؽ بعادهػػا عػػف قمبػػ , كالػػذم يعػػدا القػػدر لمتخطػػيط كاإلا  فػػي حػػرؼ الرلالػػة ك 

كدبػت الحيػاة فػي جسػدا مػف  ؟ككيؼ عػكلج ؟كلـ يشعر نكر كيؼ انسحب مف المكاف ,المكت
ليبػػػر بعهػػػد قطعػػػ   "فػػػرش الهػػػكا" ةمنطقػػػ ىلػػػإعػػػاد  كثػػػر قمػػػي ن أك أجديػػػد, كبعػػػد شػػػهر كنلػػػؼ 

نفس  لينفذ عممية في ذات المكاف, كألف جراح  لـ تكف الت مت حػيف التنفيػذ فقػد  ىلمشهداء عم
ضػػػرب النػػػػار مػػػف بندقيتػػػ  تجػػػاا المسػػػػتكطنيف  ىليقػػػكم عمػػػخػػػر يسػػػند ظهػػػػرا   جعػػػؿ مجاهػػػدان 

 المسمحيف.
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 ,بيػ أف يػرم دمػع أكبعد تماثم  لمشفاء, كفي زيارة ألهؿ الشهيد عبد الباسػط عػز عميػ         
ف يطػػػيح بعشػػػرة رؤكس مػػػف ضػػػباط االحػػػت ؿ مقابػػػؿ كػػػؿ شػػػهيد )ككػػػاف فػػػي أف قسػػػـ لكالديػػػ  

ـ الشػهيد عبػد الباسػط ذهبهػا كقدمتػ  لنػكر مػف أف حضػرت  ,سػعد(أيضػا كالػد الشػهيد أالحضرة 
ـ لػذلؾ المكقػؼ الػػذم يػنـ عػف الػػركح التػي تتسػـ بهػػا األ فابتسػـ نػكر طربػػان  ,جػؿ شػراء السػػ حأ

الذهب مع طم نتها ب ف الماؿ ال ينقلهـ, ف عربت ل  بذات الػركح عػف  اليهإالفمسطينية, كرد 
 يتها لمعمؿ االستشهادم.ز جهك 

 (25) اٌٍّؼتاٌزخغ١ظ ٌؼ١ٍّخ 

كركحػػ  , عنػػاد شخلػػيت  المقاتمػػةة ءنػػكر جراحػػ  المؤلمػػة الخطػػرة تحػػت عبػػاالقا ػػد خبػػ        
ستقرار حاثان الطريؽ نحكها بمكالمة مشكارا الجهادم معاكسان رياح غياب اال ,العاشقة لمشهادة

كمػف عػدـ تكقػؼ أجهزتهػا األمنيػة  ,النفسي التي تهب عالفةن مف مطػاردة قػكات االحػت ؿ لػ 
كعدـ استكانتها عف مداهمتهـ لي ن كنهاران, كما كاف يزيد مػف  ,كاالستخبارية عف مضايقة أهم 

كلػـ يكػف يممػؾ  ,بالحركػة  علػفها استشػهاد عبػد الباسػط لػديق  كحبػؿ إسػنادا كشػرياف كلػم
تنفػػذ لبمجمكعػػة كمػػف السػػ ح مػػاال يػػنهض  ,مػػف المػػاؿ سػػكل مػػا يػػكفر لػػ  أبسػػط االحتياجػػات

 عممية معتبرة.
 ,كبعد أف طرؽ أكثر مف باب ليفتح ل  قناة كلؿ بقيادة الحركة خػارج األرض المحتمػة      

جػػاءا مػػف ينقػػؿ إليػػ  رغبػػة المجاهػػد ديػػاب الشػػكيكي بمقابمتػػ  )ككػػاف معركفػػان لديػػ  ككنػػ  نسػػيب 
أيػاـ خففػت عنػ  أخي ( كمف خ ل  تعرؼ عمى المجاهد محمد البطراف, كمكث لديهما بضػعة 

مف كط ة المطاردة المرهقة, كأسعدا أف يعػرؼ منػ  عػف عمػؿ المجاهػد محمػد سػدر فػي سػرايا 
كأف هنػػاؾ أمثالػػ  فػػي نفػػس الزمػػاف كالمكػػاف كالعمػػؿ  ,إذ أنػػس بشػػعكر أنػػ  لػػيس كحيػػدان  ,القػػدس

كالخػػط كالػػنفس الجهػػادم, كقبػػؿ بدعكتػػ  لمقػػاء المجاهػػد محمػػد سػػدر, غيػػر أف األقػػدار لػػـ تشػػ  
حيػػث حػػاؿ دكنػػ  اعتقػػاؿ السػػمطة الفمسػػطينية لكػػؿ مػػف محمػػد سػػدر كديػػاب  ,اـ ذلػػؾ المقػػاءإتمػػ

 . ـ2002الشكيكي في شتاء عاـ 

                                                           

 .5/12/2018( سمسمة لقاءات مع األسير نكر جابر, 25
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كشرع في تككيف خميت  العسػكرية التػي سيكالػؿ بهػا عممػ  العسػكرم مػف بعػد استشػهاد       
ثػػـ تنفيػػذا لعػػدد مػػف عمميػػات إطػػ ؽ النػػار عمػػى المسػػتكطنيف المسػػمحيف  ,عبػػد الباسػػط كأسػػعد

عمى الطرؽ االلتفافية, كقد دعا المجاهد جهاد عبيدك كالذم عرف  الشهيد أسعد ب , ل نضماـ 
, ثػػـ التحقػػؽ بهػػـ المجاهػػد محمػػد عمػػراف  ,إلػػى خميتػػ  ككػػذلؾ دعػػا لػػديقة القػػديـ جبػػارة الػػراـز

 بدعكة مف لديق  جهاد عبيدك. 
القابع في سجكف السمطة مف الكلكؿ إلي  لدعكت  لمقا ػ   دياب الشكيكي كتمكنت دعكة      

محمػد سػدر, كقػد ب  ػ كلقاء القا د محمد سدر, كالتقى أكالن ديػاب الشػكيكي الػذم مهىػد بػدكرة لمقا
تػػـ ذلػػؾ المقػػاء فعػػ ن فػػي سػػجكف السػػمطة, حيػػثي شػػرح لػػ  عػػف ظػػركؼ عممػػ  كظػػرؼ مطاردتػػ  

)ال تتحػدث مػع القيػادة فػي سػكريا  :بقكلػ  القا ػد "محمػد سػدر" نليحة ف شار عميػ طالبان من  ال
نطمػع مػف  متػيربنػا يعمػـ  "( كقاؿ طالبان منػ : "أنػا كديػابتتكارلألف العيكف عميؾ, كحاكؿ أف 

كقػد  السجف, كهناؾ شخص نريدؾ أف تتكالؿ مع  لتنظم  لمجهاز العسكرم, كأف تتابع معػ 
 محمػػدالقا ػػديف هػػد, غيػػر أف التكالػػؿ معػػ  لػػـ يطػػؿ إذ أيفػػرج عػػف التقػػى ذلػػؾ الشػػخص المجا

 كذياب ليعكد تكالمهما مع  مف جديد.
مف ذياب الم كل لممفػرج عنػ  مػف سػجكف السػمطة كالمطمػكب لمسػمطات  نكر بطمبً  أمف      

ميغػر منطقػة كادم الجػػكز,  لحػدإاإلسػرا يمية محمػد سػدر, حيػث  كاا فػي سػكف مسػت جر كفػي 
ككانػػت تمػػؾ الفتػػرة فرلػػة جيػػدة لتعػػارؼ القا ػػديف أكثػػر كتبادلهمػػا لػػ راء  ,قلػػيرةتػػرة ليسػػت فل

 كاألفكار.
- ,طػ ؽ النػػار المحػػدكدةإككػاف نػػكر فػي تمػػؾ الفتػػرة إلػى جانػػب تنفيػذا بعػػض عمميػػات       
 ,-كعػػدـ منحػػ  أم فرلػػة ل سػػتراحة ,السػػتنزاؼ الجػػيش اإلسػػرا يمي فػػي مدينػػة الخميػػؿكذلػػؾ 

 ىمف أعم ل  مف خ ؿ مراقبت  اديد اإلي ـ كالكقع عمى دكلة االحت ؿ كبديفكر بعمؿ كبير شً 
الػراـز لمسػتكطنة كريػات أربػع أف العمػؿ األنسػب الػذم يفكػر بػ  يكػكف داخػؿ  ةبيت رفيق  جبار 

كبالتحديػػد فػػي الممعػػب المتػػاخـ لػػ , حيػػث يتلػػؿ ذلػػؾ الممعػػب بمهػػبط لمطػػا رات  ,المسػػتكطنة
بارزة مف القادة اللهاينة عسكرييف كمػدنييف, كأخػذ نػكر فػي  التي ت تي بشخليات ,العمكدية

يعػج  نػ أتبػيف  ممكػاف المسػتهدؼلم حظاتػ   خػ ؿ عممية الرلد ثػـ التحضػير لمعمميػة, كمػف
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بم ات المستكطنيف كمسػانديهـ فػي األعيػاد, فتكلػدت لػ  الفكػرة بإدخػاؿ استشػهادم عشػية عيػد 
 نهار العيد في ساعة مف ساعات ذركة نشاطهـ.الغفراف )البيسح(, كيناـ هناؾ ليفاج هـ 

رفيؽ مطاردت  المجاهد المنتظر لمشهادة محمد سدر مجاهد استشهادم مف كطمب نكر       
يػاب بمجػرد االقتػػراح عميػ  مسػركران بػػذلؾ دياب المحتسػب, كقبػػؿ دالعمميػة, ف شػار إليػػ  بػ فيػذلتن

 ,المكمػػؼ بالرلػػد الػػراـز دل جبػػارةالترشػػيح لػػ , كػػاف هػػك اآلخػػر مطػػاردان ف خػػذا نػػكر لممبيػػت لػػ
فػتح ثغػرة مخفيػة كمػكا عميهػا بتقنيػة معينػة ب كقػاـ نػكر ,حيث مركػز الرلػد لممكػاف المسػتهدؼ

ريب مػػف يسػػتفػػي السػػياج لعبػػكر ذيػػاب داخػػؿ المسػػتعمرة, غيػػر أف الحػػدس األمنػػي لديػػ  جعمتػػ  
حضار األبكات إرة بجبارة طالبان من  بمغة الشيف متل ن  فسارعبعض تلرفات أمف المستكطنة 

ككػػػذلؾ المجاهػػػد ديػػػاب, ككػػػاف اختيػػػار ملػػػطمح  ,أم السػػػ ح المخبػػػ  لديػػػ  مػػػف أجػػػؿ العمميػػػة
 كدع فػػ, لألحذيػػة الػػانع ف جبػػارة الػػراـز كػػافأ, ثارتػػ  الشػػككؾ عنػػد الػػتمفظ بػػ إ ـاألبػػكات لعػػد

 الس ح في مخب   خر كأخفى ذياب في بيت أهم .
القكات اإلسرا يمية بعد ظهيرة اليـك التالي عمػى مداهمػة كلـ يكذب حدس نكر إذ أقدمت       
يؽ ميداني شرس قخضاع  لتحا  كاعتقال  ك  ,كمحالرة جبارة في محؿ ملنع  اللغير ,الحارة

كانتزعػت  ,أهؿ بيت  لـ يسممكا مف االستجكاب كشراسة ذلؾ التحقيؽ أيضػان كما أف  ,داخؿ بيت 
جهاز الشاباؾ اعترافات عف العممية التػي يعػد ككحشية تحت أقبية  ,مف جبارة ب ساليب مرعبة
إلحباط تمػؾ  ,كنشطت قكات األمف اإلسرا يمية عمى األثر في العمؿ ,لها نكر في كريات أربع

حيػػث لػػـ  ,العمميػػة المنػػكم تنفيػػذها مػػف قبػػؿ أحػػد الكػػكادر العسػػكرية لحركػػة الجهػػاد اإلسػػ مي
 لقكاتها. تفكت فرلة لمداهمة بيكت نشطاء الحركة المطارديف أل 
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 المبحث الثانً

 (26) التخطٍط والتنفٍذ لمعزكت سقاق المىث

 :دوافع العملٍت

النلارل "زقاؽ المػكت" فػي سػياؽ طبيعػي لمفعػؿ الفمسػطيني المقػاـك  منفذت عممية كاد      
بػػداع كقػػكة تتناسػػب مػػع تطػػكر انتفاضػػة األقلػػى, ا  ل حػػت ؿ االسػػرا يمي البغػػيض, كبتكتيػػؾ ك 

كتػـ التعجيػؿ بهػا  ,ضػخـ فػي ظػؿ االحػت ؿالعمميػة ذركتهػا, كقػد تكػكف األ تمػؾ اعتبػرتحيث 
كجرا مػ  التنكيميػة األخػرل فػي حػؽ  ,ياد لكالحةإعمى جريمة اغتياؿ الشهيد القا د  لتككف ردان 

رمضػػاف شػػمح تعميماتػػ  المباشػػرة بضػػركرة تنفيػػذ د. شػػعبنا المنػػتفض, إذ ألػػدر االمػػيف العػػاـ 
لقا ػد سػرايا القػدس فػي شػماؿ الضػفة "ايػاد ت ؿ عمػى اغتيالهػا لػة االحػلدك  عممية ضخمة عقابان 

 كباقي جرا م  بحؽ الشعب. لكالحة"

 :اٌزغ١ّخ

العمميػػة البطكليػػة بعمميػػة "كادم النلػػارل" نسػػبة  ىلػػإسػػ مي شػػارت حركػػة الجهػػاد اإلأ       
 تجرهعػ ع مػ  زقػاؽ المػكت لمػا ا  لممكاف الػذم نفػذت فيػ , بينمػا أطمقػت عميػ  دكلػة االحػت ؿ ك 

, كبعػػدد لػػـ يعتػػدا جيشػػ  فػػي معركػػة مػػع "حػػارة جػػابر"جنػػكدا مػػف المػػكت الػػزؤاـ داخػػؿ زقػػاؽ 
ة العػػدد فػػي منطقػػة تعتبػػر مربػػع أمنػػى مشػػغكؿ عميػػ  بعنايػػة فا قػػة, كتػػ تي مػػمجمكعػػة فدا يػػة قمي

 * ,ـ1967فػػي القػػدس فػػي عػػاـ حػػرب  "زقػػاؽ القنػػاص"يقػػاع إالتسػػمية االسػػرا يمية عمػػى ذات 
 كػاعتراؼي ـ جيش االحت ؿ كدكلت , خلكلا كأنها ت تي إعمى  عميقة التسمية داللةكلهذا 

اتهـ بيػدأع مهػا كقيادتهػا امتطػكا لػهكتها فػي ا  سػ مي ك ف حركػة الجهػاد اإلإفػلػذا مػف داخمػ , 
نجازها فػي تػاريخ إكقدر  ,كلكال لمتعبير عف حجـ العممية ,كتلريحاتهـ الختلار المسافات

 س مي.مقاكمة الشعب الفمسطيني كحركة الجهاد اإل
  

                                                           

 ( شعباف حسكنة, ملدر سابؽ.26
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 (27) ٚاٌزخغ١ظاٌفىشح 

 ,اإلسػػرا يمية ألغػػى تمػػؾ العمميػػة ل سػػتخباراتلنػػكر كشػػؼ عمميػػة الممعػػب  تبهػػيفبعػػد أف       
عػػف اإليػػ ـ الػػذل كػػاف ميتكقعنػػا مػػف العمميػػة الممغػػاة,  حلػػيمت كشػػرع يفكػػر بهػػدؼو أخػػر ال تقػػؿ 

الهػػدؼ فػػي المنػػاطؽ  الختيػػاركشػػارؾ فػػي التفكيػػر رفيقػػ  محمػػد سػػدر الػػذل كػػاف يػػذهب تفكيػػرا 
لفكػرة  يميػؿالمكقػع كػاف  اختيػار, غير أف نكر الذل كانت ل  لػ حية  ـ1948المحتمة عاـ 

المػػذؿ عمػػى كجػػ   االسػػتيطافضػػد كمكجهػػة  ,تنفيػػذها فػػي مسػػتكطنة كريػػات أربػػع أك محيطهػػا
بحثنا عف ذلؾ الهدؼ, ككثيرنا ما  "كريات أربع"كلذلؾ لـ يغب عف تخـك مغتلبة  ,الخلكص

ا( , فكاف يدخمها  كاف يتردد عمى الزقاؽ في حارة جابر) حارة عا مت  المتاخمة لممغتلبة أيضن
مسػػتغ ن أف  ,اثينػػا تقميػػديناعجػػكزو يرتػػدل زينػػا تر  ماإلسػػرا يمية بػػز  االسػػتخباراتمتخفينػػا عػػف عيػػكف 

لمقا ػد  منقبػ , كهنػاؾ الحػت امػرأة مذلؾ الزل يخفى كثيرنا مف م مح كهي ػة مػف يمبسػ , أك بػز 
فكرة عممية داخؿ الزقاؽ, تككف مليدةن الطرا د فيها الضباط كالجنكد اإلسػرا يمييف القتمػة,  نكر

ينفػػذها  التػػيكالمطػػاردات  ,كسػػاعدا فػػي التفكيػػر أحاديػػث أقاربػػ  عػػف معانػػاتهـ مػػف المػػداهمات
داخػػؿ الزقػػاؽ بغيػػر سػػبب, كمػػع كػػؿ األسػػباب يترافػػؽ هػػدؼ خبيػػث يقػػـك عمػػى  جنػػكد االحػػت ؿ

 كالتنغيص عميهـ. األهاليإرهاب 
, كنقػػاط تػػ اكانحناءكثػػؼ نػػكر مػػف زيارتػػ  لمزقػػاؽ عاكفنػػا عمػػى  دراسػػة مداخمػػ  كمخارجػػ        

كتكزيعهػػػا كالحػػػدا ؽ داخمػػػ  كالمسػػػاحات  ا,كانخفاضػػػهبيكتػػػ   كارتفػػػاعالرلػػػد اإلسػػػرا يمية فيػػػ , 
لػػػى أم عمػػػؽو يمكػػػف لمعربػػػات الملػػػفحة  امتػػػداداكالضػػػيؽ عمػػػى  كاالتسػػػاعالمشػػػجرة حكلػػػ ,  كا 

تػػػدخؿ الزقػػػاؽ كأعػػػدادها ككيفيػػػة سػػػمككها فػػػي  التػػػيالػػػدخكؿ عبػػػرا, كمسػػػتكل الرتػػػب العسػػػكرية 
ككضػػػع  ,الدراسػػػة اكتممػػػتكلمػػػا  ان,نيػػػاالػػػداخؿ كعتادهػػػا, كتحركػػػات القػػػكات ب نكاعهػػػا زمنينػػػا كمك

د جنػك إثنيف يتحلناف داخؿ الزقاؽ لقػنص ال ,االستشهادييفخطت  المحكمة متمثمة بث ثة مف 
بادة كؿ قكةو عسكريةو تدخؿ مليدتهـ, كثالثهما خػارج الزقػاؽ ينػاكر مقػات ن  أكبػر  السػتج بكا 

عطػػا هـ ,عػػددو ممكػػف مػػف القػػكات  القتحػػاـالطيعػػـ  كأرفػػع درجػػات ممكنػػة مػػف ضػػباط العػػدك, كا 
قػكات  اسػترخاءالزقاؽ كيسبؽ ذلؾ كم  بزمفو كاؼو تنفيذ عممية لمتمكي  في المكػاف تهػدؼ إلػى 
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, ثػـ  اعتقاؿيقظتها بعد  ازدادت التياألمف اإلسرا يمية  عمػا  التخمػياألخ المجاهد جبػارة الػراـز
 .االعتقاؿفي أعقاب ذلؾ  احتياطيةمف إجراءات  اتخذت 
كأبمغ نكر رفيؽ مطاردت  القا د محمػد سػدر ب نػ  بلػدد تنفيػذ عمميػة كبيػرة كبحاجػة إلػى       

كحينهػػا لػـ يتػػ خر القا ػػد  المحتسػب,باإلضػافة إلػػى ديػػاب  استشػػهاديافمجاهػدىٍيف إثنىػػيف يككنػاف 
 الهنيني.الشهيد محمد سدر بإحضار البطميف كالء سركر كأكـر 

بهػػػـ فػػػي عمميػػػة دراسػػػة  االسػػػتعانةاؿ الػػػذيف تػػػـ ككػػػاف المجاهػػػد محمػػػد عمػػػراف مػػػف الرجػػػ      
كقػػاـ محمػد عمػػراف  ,المهجػةالمكقػع مسػػتثمرنا قدراتػ  التمثيميػػة فػي تقميػػص الشخلػيات كتشػػكيؿ 
كمحػيط حػارة جػابر كحػارة  ,بمسح كرلد المساحات المفتكحة كالحرشػية فػي تخػـك المسػتكطنة

ا شخلية عجػكزو بػدكم يمػتهف الطػب البػديؿ ) ,أبك سنينة باألعشػاب( كيجػكؿ  التػداكممتقملن
كمػا كػاف يزيػد مػف  ,الجباؿ كالكديػاف كاألحػراش بحثنػا عػف النباتػات الطبيػة لكلػفات  المفترضػة

ػا الػذم ,لعكبة كخطكرة مهمة محمد كمثمػ  نػكر فػرض القػكات  ,كػاف يقػـك بمهػاـ مماثمػة أيضن
ذلػػؾ  ,المجاهػػد جبػػارة اعتقػػاؿفػػي المنطقػػة منػػذ  فيالفمسػػطينياإلسػػرا يمية لحظػػر التجػػكؿ عمػػى 

 قميمة تتراكح بيف ساعتيف أك ث ثة يكمينا. في أكقاتر لـ يكف ييرفىع إال حظال
عمػى التنقػؿ بالمنطقػة أكبػر مػف قػدرات نػكر إذ أنػ  لػـ يكػف عمػراف ككانت قدرات محمػد       

كبإمكانػػػ  الكلػػػكؿ إلػػػى أمػػػاكف ال يسػػػتطيع نػػػكر الكلػػػكؿ لهػػػا بشػػػكم  كهي تػػػ   بعػػػد,مطػػػاردنا 
محمػػد فػػي عمميػػات رلػػدا التلػػكير  كاسػػتطاع المسػػتكطنة,ركفتيف لضػػباط الجػػيش كأمػػف المعػػ

كأزمنػػػة  ,كمتابعػػػة حركػػػة الجنػػػكد كأمػػػاكف تمركػػػزهـ الثابتػػػة ,كالكلػػػكؿ إلػػػى نقػػػاط حساسػػػة جػػػدنا
تكشػؼ مػف عمكهػا  التػيككذلؾ كاف يرلد المكاف مف منطقة أبك سػنينة  ,المتحركة هـتتمركزا

 ككاسعة.المساحات المستهدفة بنظرة عامة 
لمػػػا يقػػػارب الث ثػػػة أشػػػهر تقػػػديرات دقيقػػػة جػػػدنا  اسػػػتمرت التػػػيكككنػػػت عمميػػػات الرلػػػد       

 ,الطػكاقـ المناكبػة فػي النقػاط العسػكرية الثابتػة استبداؿكأكقات  ,لحركة الدكريات كالمستكطنيف
كأكقات التيقيظ  ,زمف المستغرؽ لكلكؿ القكات المساندةكال ,كأعداد الجنكد كما لديهـ مف عتاد

حػػدث أك شيػػبهة حػػدث أمنػػى  كسػػمككهـ عنػػد كقػػكع ,لتمػػؾ القػػكات االسػػترخاءكأكقػػات  ,كالتشػػديد
 .يستهدفهـ



 

51 
 

كعمػػى ضػػكء كػػؿ المعمكمػػات المجمكعػػة تػػـ حسػػـ إلغػػاء تنفيػػذ العمميػػة فػػي الممعػػب داخػػؿ       
تلػكرها  التيقاؽ ككضع الريتيكش األخيرة عمى الخطة المستكطنة كالت كيد عمى تنفيذها في الز 

     .نكر

 (28) ا١ٌّذاْبػذاد 

فػػػي أعقػػػاب كشػػػؼ مخطػػػط عمميػػػة الممعػػػب, بعػػػد اعتقػػػاؿ المجاهػػػد جبػػػارة الػػػراـز اعتمػػػد       
يؽ عمى يهمها: التضأك  التنكيميةالجيش اإلسرا يمي رزمة مف االحتياطات األمنية, كاإلجراءات 

كمداهمػػة بيػػكتهـ فػػي الميػػؿ  ,نظػػاـ حظػر التجػػكؿ يكميػػا لسػػاعات طكيمػةحركػة األهػػالي بفػػرض 
 ,قامػة الحػكاجز الترابيػة عمػى طػرقهـا  ك  ,كزرع نقاط رلػد إضػافية فػكؽ بعػض بيػكتهـ ,كالنهار

ككػػػذلؾ دكريػػػات جكالػػػة محمكلػػػة فػػػي عربػػػات  ,منيػػػة اسػػػتفزازية ثابتػػػة كطيػػػارةأكنشػػػر حػػػكاجز 
 ,ات كتسػػخيرها لخدمػػة خطتػػ طػػتمػػؾ االحتياكقػػد اسػػتطاع نػػكر االسػػتفادة مػػف بعػػض  ,ملػػفحة

مػػف المػػدنييف المسػػالميف العػػرب الػػذيف  خاليػػان  قتاليػػان  ان كفػػرض حظػػر التجػػكؿ الػػذم منحػػ  ميػػدان
كثػر أطالما اتخذهـ العػدك فػي عممياتػ  كحركبػ  دركعػا بشػرية, ككانتشػار القػكات المعاديػة فػي 

مرمػي نيػراف المجاهػد, غيػر  الشيء الذم يجعؿ مف تمؾ القػكات أهػدافا كفيػرة فػي ,كضعممف 
ضػػعاؼ إنجازاتهػػا, كلػػذلؾ كػػاف إف بعػػض نقػػاط االنتشػػار تمػػؾ كانػػت كفيمػػة بإفشػػاؿ الخطػػة أك أ

نقطػة الرلػد المتمكنػة مػف مراقبػة غالبيػة امتػداد الزقػاؽ كنكاحيػ   البد مف تحريكها كخلكلػان 
العػػدك بضػػعؼ كالحػػاجز المقابػػؿ لمزقػػاؽ, فكانػػت الفكػػرة تنفيػػذ عمميػػة تكتيكيػػة تسػػتهدؼ نقػػاط 

كمػا عمػى هػذا  ,نػ  ال يسػتطيع تحلػينهاأسػكل تحريكهػا بمػا   مامأتحلينها كال يككف مجاؿ 
شعار العدك ب ف العممية التي ينػكم الجهػاد اإلسػ مي تنفيػذها إخر كهك  العممية تحقيؽ هدؼ 
منذ تيقظ األمني اللاـر المعتمد مكعمى ذلؾ يبني عدـ الحاجة ل ,بالفعؿ تفي المنطقة قد نفذ

 عمم  بخطة عممية الممعب.
خبرتػػ  القتاليػػة  لتزيػػدالعمميػػة التكتيكيػػة  تمػػؾف يشػػارك  ديػػاب المحتسػػب فػػي أاختػػار نػػكر       

ذات نكر  كاختار ,عدادستنفذ فيها العممية التي ال تزاؿ قيد اإل ذمالميدانية في ذات الميداف ال
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اختػػار التنكػػر بػػزم الجنػػكد نػػ  أالتكقيػػت بعػػد الغػػركب فػػي ظػػؿ حظػػر التجػػكؿ المفػػركض, غيػػر 
ككػػذلؾ السػػ ح مػػف النػػكع الػػذم  ,يف أيضػػايتا بخػػكذتيف إسػػرا يممػػخفػػاء م محها  االسػػرا يمييف ك 

كشػػػارؾ معػػػ  مجاهػػػد ثالػػػث بمهمػػػة  M16ك  لتسػػػمح بػػػ  الجنػػػكد اإلسػػػرا يمييف مػػػف نػػػكع عػػػكز 
يػث مػف المسػتكطنيف, حممتهمػا إلػى مقربػة مػف الهػدؼ ح  كاستعانا بسيارة مغنكمػ ,االستط ع

  ن الى الزقاؽ. مترج  منها تس
لػػـ يثػػر تحركهمػػا داخػػؿ الزقػػاؽ بػػالزم العسػػكرم اإلسػػرا يمي حفيظػػة العيػػكف اإلسػػرا يمية       

نيراف بندقيتهما لكب  اكعمى مرأم مف تمؾ العيكف فتح الفمسطينية,الرالدة مف فكؽ البيكت 
عنػدما ألػبحكا عمػى مسػافة ث ثػيف متػر منهػا تقريبػان ككانػت تتمركػز قريبػان  اإلسرا يمية,القكات 

 الزقاؽ.مف مدخؿ 
كالقػػكات المتمركػػزة التػػي يقػػؼ  ,العيػػكف الرالػػدة حػػارت فػػي تحميػػؿ الحػػدث كشػػمت أيػػديها      

كأربكتها رؤية  ,بجانبها جيب ملفح أبيض تابع لما يسمى بقكة حرس الحدكد أخذتها المفاج ة
 السػػيارة,كانسػػحب الػػبط ف بعػػد ت كػػدهما مػػف ضػػرب الهػػدؼ إلػػى , لػػديهـمػػف ألػػيب الػػدماء م
 افتركاهػا كاسػتعار  التحػكؿ,كأبػت  تعطهمػتحضرتهما إلى المكاف غير أنها في االنسحاب أالتي 

 ,سيارة أخرل قريبة دكف مكافقة لاحبها الػذم أبمغػكا عػف مكػاف تركهػا لػ  كضػركرة اسػتعارتها
كتحركػػػػا بهػػػػا عمػػػػى ألػػػػكات سػػػػيارات اإلسػػػػعاؼ اإلسػػػػرا يمية المتكجهػػػػة إلػػػػى مكقػػػػع الملػػػػابيف 

 إلخ  هـ.
كالت كػػػد مػػػف أمػػػاف  ,اسػػػتغرؽ اإلسػػػرا يمييف اللػػػحك مػػػف مفاجػػػ تهـ الػػػذمكمضػػػى الكقػػػت       

رهػاب   ,كيعممكا عمى تمشيط ,المكاف بالنسبة لقكاتهـ ليدخمكا إلى الزقاؽ همػ  أكتفتيش بيكت  كا 
كقػد أخبػر الفمسػطينيكف المػدنيكف أثنػاء التحقيػؽ معهػـ أف مطمقػي النػار كػانكا  معهـ,قيؽ كالتح
 جيشكـ.جنكد 
حيػثي كػاف لػديهـ  الهػكس,كقد أدخمت هذا العمميػة التكتيكيػة المسػتكطنيف فػي حالػة مػف       

ككمػػا هػػي عػػادتهـ فػػي األعيػػاد يػػذهبكف لتػػدنيس كاغتلػػاب المسػػجد  عيػػدان,بعػػد يػػكميف منهػػا 
كأثناء عكدتهـ من  فتحكا النار عمػى جنػكد مػف جيشػهـ يتمركػزكف فػي نقطػة عمػى  اهيمي,االبر 

, اإلسرا يميكا فيهـ إلابات حسب الراديك قعكقد أك  ,الطريؽ مقامة لتكفير األمف كالحماية لهـ
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العمميػػػػة التكتيكيػػػػة تحركػػػػت النقطػػػػة العسػػػػكرية كالجيػػػػب الملػػػػفح مػػػػف مكػػػػاف  تمػػػػؾكعمػػػػى أثػػػػر 
خميت نقطة المراقبة مػف فػكؽ ذلػؾ البيػت إذ كانػت أكبالتالي  ,خر قريبتمكضعها إلى مكاف أ

 الميػػداف أكثػػر مكاءمػػة لمفػػدا ييف ألػػبحكبػػذلؾ  العسػػكرية,مهمتهػػا األكلػػى الرلػػد لتمػػؾ النقطػػة 
  المعركة.لكلهـ ك  أثناء

نكر عمى ثغرات في جدراف بعض البيكت  القا د كفى عممية مكاءمة أخرل لمميداف عمؿ       
 ,ليػػتمكف المقػػاتمكف االستشػػهاديكف مػػف التنقػػؿ عبرهػػا مػػف بيػػت إلػػى بيػػت أهاليهػػا,الخاليػػة مػػف 

ككذلؾ ألقى حجارة ضخمة عشية يـك التنفيذ عمى  ,لمفاج ة العدك كايهام  بكثرة عدد المقاتميف
 حركتها.ات الملفحة كتتعرقؿ مكاضع محددة مف الزقاؽ لتككف متاريس تتكقؼ عندها السيار 

 (29) رذس٠ت اٌّجب٘ذ٠ٓ

ال زمػة فػي  المناكراتمكانان إلجراء التدريبات ك  "عيف دير بحة"اختار القا د نكر منطقة       
 الطبػػكغرافيتجهيػػز المجاهػػديف البكاسػػؿ لمعمميػػة "المعركػػة" فػػي كادم النلػػارل, كذلػػؾ لمتشػػاب  

لـ يكف يعكز األبطاؿ كعمى األخص دياب التدريب عمى الرمايػة كالقػنص, فقػد  ,بيف المكانيف
لػػى حػػد مػػا زميميػػ ( لػػدل القا ػػد محمػػد سػػدر قبػػؿ جعمهػػـ فػػي  القا ػػد نػػكر,  ةمػػر إاكتسػػب ذلػػؾ )كا 

كطبيعػة  ,كلكف كاف يعكزهـ التدريب عمى العممية المرتقبػة تحديػدان ككيفيػة التعامػؿ مػع المكػاف
كالتعارؼ فيما بينهـ عمى لغة قتالية كاحدة ال تقبؿ كمماتها  ,فيها معاديةالقكات ال المكاجهة مع

 التباس. أك حرؼ شاراتها أم جممةا  ك 
متركيػػػة حتػػػى جػػػاءتهـ اإلشػػػارة مػػػف األمػػػيف العػػػاـ سػػػاعة  كػػػاف التػػػدريب يسػػػير بخطػػػىن       

استشػػهاد القا ػػد إيػػاد لػػكالحة فػػي جنػػيف "المطمػػكب رد قاسػػي كسػػريع", لػػـ يهمػػؿ نػػكر اإلشػػارة 
كقػػرر تكثيػػؼ التػػدريب فػػي بضػػعة أيػػاـ كتكديػػع االستشػػهادييف ألمهػػاتهـ ك بػػا هـ  ,لحظػػة كاحػػدة

 لمدة أسبكع. "جماعة الدعكة"لخركج مع بحجة أنهـ سيغيبكف في ا ,كأقربا هـ كمحبيهـ الكثر
 ,سػػهـ الطػػاهرةاكالتػػي شػػرفكها ب نف ,كأقػػامكا فػػي الشػػقة المسػػت جرة لهػػـ فػػي مدينػػة الخميػػؿ      

 ,كأناركهػػا بػػ كرادهـ كقيػػامهـ لتمػػؾ الميػػالي الرمضػػانية البدريػػة, مػػا كلػػفهـ مػػف م  كػػة الػػرحمف
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كر لمتػػدريب كبعػػدها يغيبػػكف عنهػػا مػػع القا ػػد نػػ "ديػػر بحػػة"عػػيف ككالشػػمس كػػانكا يشػػرقكف عمػػى 
 ,كالمنػػاكرة المباغتػػة ,كأكثػػر مػػا تػػدربكا عميػػ  المراكغػػة ,إلػػى رهبػػانيتهـ فػػي الشػػقة المشػػرفة بهػػـ

كالكمػػكف عنػػد لػػزـك  ,كالتمكيػػ  عمػػى العػػدك, كالتنقػػؿ مػػف مكػػاف إلػػى مكػػاف عنػػد كجػػكب االنتقػػاؿ
, فػػي حبػػات تقتيػػركال  الحالػػة كالظػػرؼ ال إسػػراؼ تفتضػػي الكمػػكف, كضػػرب النػػار بمقػػدار مػػا 

عمميػػة خاطفػػة لبضػػع دقػػا ؽ, كمػػا يحتاجكنػػ  فػػي لالرلػػاص, فالػػذخيرة التػػي سػػيحممكنها تكفػػي 
ألبطػػػاؿ العمميػػػة  نػػػكرالقا ػػػد  قػػػاؿك  ,الحقيقػػػة منهػػػا مػػػا يكفػػػي لمعركػػػة ستسػػػتمر سػػػاعات طكيمػػػة

كلػػك معػػاؾ عشػػرة  ,مشػػط رلػػاص بإمكانػػؾ ضػػرب  بنلػػؼ سػػاعة 100لػػك معػػاؾ  " :الث ثػػة
استخداـ الرلاص بالشكؿ المناسب  المس لة حسفبإمكانؾ االستمرار بها في عممية لساعات 

 كبحكمة".
خذ أكـر في منتلؼ أياـ التدريب المكثؼ إلى ميداف المعركة المرتقب لمتعرؼ عميػ , أي       

كدكرا في الخطػة خػارج كأما ذياب فكاف يتقن  جيدان, بينما كالء ف  حاجة ب  لممعرفة إذ مكان  
التػػي عػػرؼ بهػػا  ىكلػػالمػػرة األالزقػػاؽ فػػي منطقػػة ال تختمػػؼ كثيػػران عػػف ميػػداف التػػدريب, كهػػذا 
 االستشهاديكف الث ثة مكاف تنفيذهـ لمعممية التي يتجهزكف لها.

كقبؿ ث ثة أياـ مف يـك التنفيذ عػرض نػكر تفالػيؿ خطتػ  عمػى االستشػهادييف كتحديػد       
, كديػػاب داخػػؿ الزقػػاؽ, ككالء خارجػػ  فػػي المنطقػػة المشػػجرة ألنػػ  أثقػػؿ مكقػػع كػػؿ مػػنهـ,  أكػػـر

كليس لدي  لياقتهما البدنية, كال كفاءتهما القتالية في القنص, كالقتاؿ خارج الزقاؽ  ,منهما كزنان 
كاالنس ؿ مف أضػيؽ  ,يعتمد عمى الكثافة النارية, بينما داخم  يعتمد عمى الكر كالفر كالتسمؽ

كعػرض عمػيهـ تقػديرات تلػرؼ القػكات المعاديػة كالمنافػذ المتكقػع الػدخكؿ  ,لفتحػاتالثغرات كا
كفػػػي ذلػػػؾ اليػػػـك أيضػػػان لػػػكر  ,مػػػع كػػػؿ تقػػػدير كاحتمػػػاؿ التعامػػػؿككيفيػػػة  ,منهػػػا إلػػػى الزقػػػاؽ

االستشهاديكف بحضكر القا د محمد سدر إلى جانب القا د نػكر كلػاياهـ الذاهبػة إلػى منتهػى 
 الركحانية كحب ا كاإليماف بلدؽ كعدا لمشهداء.

كخاتمػػػة التػػػدريب كانػػػت منػػػاكرة شػػػاممة تحػػػاكي تنفيػػػذ العمميػػػة المرتقبػػػة بمػػػا تحممػػػ  مػػػف       
يقػررا الجانػب المعػادم بكيفيػة ما كيحدد أحدها أك  خر  ,ها المخططسيناريكهات متعددة تكقع

 .مع نيراف الجهاد اإلس مي المبادرة في هذا العممية تعامم 
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 مػف تنفيػذ العمميػة عكػؼ األبطػاؿ الث ثػة عمػى ذكػر الحبيػب فركفي انتظار لحظة اللػ      
حت بػػ ركاحهـ كقمػػكبهـ كالتهجػػد لػػ  فػػي شػػقتهـ التػػي عمػػى ضػػيقها ألػػب ,لػػمي ا عميػػ  كسػػمـ

 كالمؤمنيف في زمف عمك بني إسػرا يؿ الثػاني كالمكمكميفترحب بكؿ المستضعفيف كالمظمكميف 
 كهمهـ ال يغيب عف تمؾ األركاح. ,حيث كانكا يسكنكف تمؾ القمكب ,كاألخير

 (30)رٕف١ز اٌؼ١ٍّخ 

بينمػا كػػاف المجاهػػد القا ػػد نػكر جػػابر يسػػابؽ األرقػػاـ فػي العػػد التنػػازلي النطػػ ؽ العمميػػة       
يتػػابع مػػف مكتبػػ  عممػػ  كقا ػػد عسػػكرم لمنطقػػة الخميػػؿ فػػي جػػيش  "دركر فػػاينبرغ"كػػاف المػػكاء 

المسمحيف يغتلبكف الحػـر اإلبراهيمػي  "كريات أربع"االحت ؿ, ككاف مجمكعة مف مستكطني 
فػي سػيارة  "سػميح سػكيداف"تهـ, ككاف قا د كتيبة حرس الحدكد اللهيكني بلمكاتهـ عشية سب

يػػابهـ بػػيف  القيػػادة مػػع مجمكعػػة مػػف جنػػكدا رديفػػان أمنيػػان لمجمكعػػة المسػػتكطنيف أثنػػاء ذهػػابهـ كا 
, ككانت كحدة عسكرية مف ستة جنكد مشاة مػف لػكاء الناحػاؿ يكالحـر اإلبراهيم "كريات أربع"

ياب المحتسب د خر لتمؾ المجمكعة المسمحة المجرمة, فيما كاف االستشهاديكف الث ثة  ارديف
قػػرب  ,ي ككالء سػػركر يمضػػكف  خػػر أكقػػاتهـ فػػي شػػقة مسػػت جرة لهػػـ كسػػط الخميػػؿينػػكأكػػـر الهن

 بالعممية. بدءمنتظريف اقتراب لحظة اللفر إلط ؽ رلالة ال "ةمربعة سبت"
الكػريـ  ف قضاا االستشهاديكف الث ثة في تمػؾ الشػقة مػع القػر  كاف يكمان رمضانيان قليران       

كقبػػكلهـ شػػهداء بتػػكهج ركحػػي شػػديد, كقبػػؿ مكعػػد االفطػػار  بتسػػديد رمػػيهـكالػػدعاء  ,كاألذكػػار
كػػانكا  ,ةفافػان كػػ نهـ يطيػركف ب جنحػػة ركحانيػة سػػاميخبخمسػة دقػػا ؽ نػزؿ ث ثػػتهـ بكػؿ حبػػكر, 

سػترات بػػدكف أكمػاـ غيػػر كاحػد كػػاف يرتػدم بمػػكزة يمبسػكف سػػراكيؿ الجينػز كقملػػاف مػف فكقهػػا 
, كجعبػػة M 16كاحػػد مػػنهـ كػػيس يحتػػكم عمػػى بندقيػػة طكيمػػة مػػف طػػراز  كػػؿسػػكداء, كفػػي يػػد 

محمػػػد عمػػػراف الػػػذم كػػػاف باألسػػػير القا ػػػد فػػػي األسػػػفؿ  كالتقػػػكا ,كعشػػػرة مخػػػازف كثػػػ ث قنابػػػؿ
ككػػاف يقكدهػػا القا ػػد نػػكر جػػابر  ,ينتظػػرهـ بالسػػيارة المخللػػة لمتشػػرؼ بحممهػػـ نحػػك الهػػدؼ
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متخفيػػان بمبػػاس تقميػػدم, كقبػػؿ االنطػػ ؽ اشػػتركا ثػػ ث ربطػػات خبػػز لمتمكيػػ  كعلػػير, شػػربكا 
 الذم فضؿ م قاة رب  بجكع ليام . "كالء"ب  يـك ليامهـ سكل  لينهكاالعلير 
نزلػة "ع شػقت حػارة أبػك سػنينة ثػـ نزلػت فػي شػار  ثػـ "الػدالياأـ "ككلمت بهـ السيارة إلى       
المفضي إلى الشارع الر يسي المؤدم إلى مستكطنة كريات أربع, غير أف حاجزان ترابيان  "الديؾ

كيطيػؿ المسػافة نحػك الهػدؼ بنلػؼ كيمػك  ,كاجههـ كاضطرهـ لسمكؾ طريػؽ  خػر غيػر معبػد
بيػد أف تمػؾ الكطػ ة  ,ر التجػكؿ المفػركض إسػرا يميان حظػككاف عميهـ السير تحت كطػ ة  ,تقريبان 
عػػػف شػػػعكرهـ بمػػػا يسػػػكنهـ مػػػف طم نينػػػة اإليمػػػاف الػػػذم يحػػػرؾ ألسػػػنتهـ بالػػػذكر كتػػػ كة  تسػػػقط

كفى " ـٍ فىهيـٍ الى ييٍبًلػري ـٍ سىد ا فى ىٍغشىٍينىاهي ٍمًفًه ًمٍف خى ـٍ سىد ا كى ٍمنىا ًمف بىٍيًف أىٍيًديًه عى ( 9يػة  –س)سػكرة يػ "كىجى
حتػى تكقفػت بهػـ لػدل حػاجز ترابػي يبعػد عػف المكقػع  "جبؿ جػكهر", كمضت بهـ السيارة في 

 الهدؼ بضع م ات مف األمتار.
كالميػؿ عسػعس تكقػؼ فػكج المسػتكطنيف المسػمحيف عػف  ,كهناؾ فػي المسػجد اإلبراهيمػي      

مػػف بكابػػة الحػػـر التاريخيػػة المحافظػػة عمػػى طابعهػػا كهكيتهػػا  دخمكفا يػػك فعمهػػـ المغتلػػب كبػػدؤ 
مشػاة " يبيف إلى المستكطنة بمنتهػى العنجهيػة يتقػدمهـ دكريػة مػف  اإلس مية, كاتخذكا طريقهـ

كتتػػ خر عػػنهـ دكريػػة أخػػرل, كفػػي مغتلػػبة كريػػات أربػػع فػػكج  خػػر مػػف المسػػتكطنيف  "النحػػاؿ
 يتفقدكف س حهـ كيستعدكف لمذهاب إلى المسجد اإلبراهيمي ليؤدكا ذات الفعؿ االغتلابي.

إلى مكاقعهـ المعركفة  متكجهيفكأكـر كمعهـ نكر ترجؿ المجاهدكف مف السيارة, ذياب,        
كحتػػى بيكتاتػػ  التػػي  ,ممراتػػ  كخابيػػااك مداخمػػ  كمخارجػػ   عمػػيداخػػؿ الزقػػاؽ الػػذم تػػدربا  ,لهػػـ

إلػى  ـرأكػفتكجػ  فطارهـ قبػؿ قميػؿ, إحيف كلمكها كاف قد انتهى أهاليها اللا مكف مف طعاـ 
الجهة األقرب مف المستكطنة, كذياب إلى الجهة المقابمة األقرب مف الحـر اإلبراهيمي, ككاف 
عميهمػػػا كنػػػكر التسػػػمؿ إلػػػى مػػػكاقعهـ متجػػػاكزيف نقػػػاط المراقبػػػة اإلسػػػرا يمية التػػػي يقيمكنهػػػا فػػػكؽ 

بػػالقفز فػػي بعػػض النقػػاط مػػف بيػػت إلػػى بيػػت أك مػػف  ,لتكشػػؼ الزقػػاؽ المضػػاء نسػػبيان  ,البيػػكت
ك خػر, كأمػا كالء سػركر فقػد ذهػب فػي إيلػال  محمػد  تفتحػات سػبؽ لهػـ نقبهػا بػيف بيػ خ ؿ

كعمػػى بعػػد سػػبعة  ,عمػػراف العػػارؼ جيػػدان بالمنطقػػة إلػػى مقربػػة مػػف بكابػػة المسػػتكطنة الجنكبيػػة
دقا ؽ مف السير في ستار العتمة تكقؼ محمد عمراف برفيق  عمى بعػد خمسػة عشػر متػران مػف 
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كعمػػى  ,كبعػػض مػػف رجػػاؿ أمػػف المسػػتكطنة ,جػػيش االحػػت ؿالقػػكة نقطػػة أمنيػػة تتمركػػز فيهػػا 
مقربة منها تتمركز سيارة جيب عسكرم لقكات ما يعرؼ بحرس الحدكد تعمؿ كخط دفاع أكؿ 

ان إلػى النقطػة التػي أشػار إليهػا نيػكأكمؿ كالء سيرا منح ,كتمؾ النقطة األمنية ,لبكابة المستكطنة
ارع بمتػػػر كنلػػػؼ المتػػػر, كتنتشػػػر فيهػػػا محمػػػد عمػػػراف فػػػي أرض تػػػنخفض عػػػف رلػػػيؼ الشػػػ

الجيػػب تمامػػان كمػػف هنػػاؾ متلػػ ن مػػع ا بالػػدعاء كالػػذكر  ؿأشػػجار الزيتػػكف كلمػػا ألػػبح أسػػف
 منتظران الرقـ لفر في العد التنازلي النط ؽ العممية.

حكلهػػا مػػف جنػػكد كعتػػاد مكفػػكر  اكمػػ ,قافمػػة المسػػتكطنيف تسػػير مطم نػػة نسػػبيان لسػػ حها      
أطمؽ كالء أكؿ رلالة كقنبمػة معمنػان  ,كعند كلكؿ المحظة المرتقبة كتمقي  اإلشارة ,لحمايتها

مػػف أذاف العشػػاء, ككػػاف أكػػـر كذيػػاب ال يػػزاؿ كػػؿ كاحػػد  ببدايػػة المعركػػة, ككػػاف الكقػػت يقتػػر 
فػػي مكقعػػ  المحػػدد لػػ  فػػي الخطػػة مرتػػديان جعبتػػ  التػػي يعمػػؽ بهػػا مػػا بحكزتػػ  مػػف قنابػػؿ  امنهمػػ

أذهمػػت مفاجػػ ة , كفػػؽ الخطػػة انط قػػ ة شػػقان لبندقيتػػ , فػػي انتظػػار لحظػػكأمشػػاط ذخيػػرة, كممت
كمف ينبطح عمػى  ,الجرمء الجنكد المدججيف بالس ح, كجعمت منهـ مف يتهاكل "كالء"هجـك 

حقػػػؿ  باألرض بفعػػػؿ اإللػػػابات أك طمبػػػان لمسػػػكاتر, كأخػػػذكا يطمقػػػكف الرلػػػاص بغػػػزارة لػػػك 
, كالقػػكات -بالملػػابيف مػػنهـ كنبػػاح الكػػ  الظممػػة كسػػط لػػراخ كعكيػػؿ-الزيتػػكف السػػابح فػػي 

الرديفػػة لهػػـ فػػي حمايػػة مسػػيرات المسػػتكطنيف مػػف قػػكات حػػرس الحػػدكد كغيرهػػا المنتشػػرة عمػػى 
 الطريؽ بيف المستكطنة كالمسجد اإلبراهيمي, دخمكا في حيرة اتخاذ القرار المناسب.

كيخبػرهـ كمػا  ,نػ كأخذ كالء بالتراجع لكب الزقاؽ ككميض رلال  يشي لمجنكد بمكا      
ب ف مطمق  سيمج  إلى الزقاؽ كيختب  في , ثػـ ليػ تكا بكبػار ضػباطهـ  ,هك مقرر ل  في الخطة

كقيػػػػاداتهـ لمبحػػػػث عنػػػػ  كعػػػػف أمجػػػػاد يحققكنهػػػػا باالسػػػػتقكاء عمػػػػى العػػػػزؿ المستضػػػػعفيف مػػػػف 
 الفمسطينييف نساءن كأطفاالن كشيكخان.

ـر اإلبراهيمػػي اليػػزاؿ قريبػػان خمػػؼ بكابػػة مػػف الحػػ عا ػػدكػػاف فػػكج المسػػتكطنيف المسػػمحيف ال      
كلعػػؿ فكجػػػان أخػػر كػػاف يسػػػتعد لمػػذهاب, ف تػػاا لػػػكت  ,كلعمػػ  كػػاف الفػػػكج األخيػػر ,المسػػتكطنة

ذانهػـ  ثػـ ضػجت فػي  ,كالخكؼ كالغضب المعركة مف خارج البكابة, ليزيد فيهـ اشتعاؿ الحقد
, كمف منهـ  خارج المستكطنة أف يعكد كنهـألكات مكبرات اللكت تنادم فيهـ لدخكؿ حل
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قػػد تنػػاهي اللػػكت إلػػى المجاهػػديف الث ثػػة ليضػػيؼ طم نينػػة إلػػى طمػػ نينتهـ, ك إليهػػا سػػريعان, 
لػػػى األهػػػالي قػػػرب المسػػػتكطنة خشػػػية إلػػػى خشػػػيتهـ مػػػف عربػػػدة كتنكيػػػؿ إضػػػافي عمػػػيهـ مػػػف  كا 

مػى أسػطح بيػكت لى جنكد االسػتط ع المتمركػزيف عا  المستكطنيف كليشفي شي ان مف غيظهـ, ك 
لى نكر جابر القريب مف المكاف ليريحػ  أف سػهـ  الفمسطينييف ارتباكان كاضطرابان عمى قمقهـ, كا 

لى  ,نطمؽ مف قكس االعممية قد  ليثقؿ شعكرا بػ ف عمميػة إضػافية فػي الخميػؿ  "اينبرغدركر ف"كا 
 ستسي  سجم .

قػد أعطػى أمػرا لجندييػ   كالء,خر بنيػراف اآلالذم أليب هك  "الناحاؿ"كلعؿ قا د دكرية       
 ,كيكػػكف بػػذلؾ قػػد ابتمػػع الطعػػـ حتػػى النهايػػة كالء,لمنػػزكؿ مػػف مرلػػدهما لمسػػاندتهـ فػػي قتػػاؿ 

كترؾ ميداف المعركة الحقيقي المرتقب مف قبؿ معد كمهندس الخطػة مكشػكفان تمامػان لرلػاص 
  .أكـر كدياب المنتظراف لطرا د الليد بفارغ اللبر

نبرغ فػػي تمػػؾ المحظػػات اليػػزاؿ جالسػػان فػػي مقػػر قيادتػػ  عمػػى طػػرؼ مدينػػة المػػكاء فػػايكػػاف       
كليس  ,كتحترؽ أعلاب  بلكت الرلاص الذم ألبح يشي ب ن  لادر عف معركة ,الخميؿ
 الهػرع ,فقػرر كعقػارب سػاعت  تشػير إلػى السػابعة كالربػع محػدكدة,نػار اعتياديػة  إط ؽعممية 

إذ كانػت  ",كريػات أربػع"متؼ حكؿ مستكطنة لكب ملدر اللكت متخذان الطريؽ األبعد الم
   الرممية.قكات  تسد الطريؽ المختلر بالت ؿ 

رلالػة أك بضػع رلالػات مػف داخػؿ الزقػاؽ  بػإط ؽمجاهد مف داخؿ الزقاؽ  كقاـ      
ف لنػػػكر جػػػابر  كمػػػا  الزقػػػاؽ,عاليػػػة داخػػػؿ  ةكحرفيػػػ ةلتػػػدحرج المعركػػػة إلػػػى ميػػػدانها المعػػػد بدقػػػ

دكريػػة حػػرس الحػػدكد المككنػػة مػػف ث ثػػة جنػػكد أك  بػػدأتك  ,كالمتابعػػة عػػف بعػػدمغػػادرة المكػػاف 
  الزقاؽ.كالمحمكلة في جيب ملفح تعقب ملدر النار داخؿ  ,أكثر

 هجكمهػا,جيػب بػالكلكج فػي الزقػاؽ حتػى عمػؽ يناسػب لمسػمح المجاهػدكف أكػـر كديػاب       
لبػػػاب الملػػػفح كرمػػػاهـ كفػػػتح عمػػػيهـ ا ,عميػػػ  أحػػػدهما مػػػف قمػػػب المجهػػػكؿ بقمػػػب أسػػػد ضكانقػػػ

كاحػػد أبقػاا القػػدر ملػػابان  لبػالهكؿ مػػف بندقيتػ  عػػف بعػػد متػر كاحػػد أك أقػؿ لتػػرديهـ جميعػػان سػك 
  ."كليركم ما حدث بعد ذلؾ" يعممهالحكمة 
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ييػرل كميضػ   كالػذم الشػارع,كأليب المغكار كالء بالرلاص المنهمػر عميػ  مػف أعمػى       
ككالؿ قتال  بكؿ بسالة متعاليان عمػى أكجػاع الرلػاص  ذاتها,إال  ال تشب المتج  إلي  بسرعة 

كلـ يسكت رلاص  النهاية,في الخطة حتى  اكحام ن في تلميم  إتماـ تنفيذ دكر  ,في جسدا
  أكفى.كارتقاء ركح  إلى ربها كهك عمى جكع ليام  كما كعد  ,البطؿ إال بسككت أنفاس 

حػدكد التػي تعتبرهػا إسػرا يؿ مػف أكثػر قكاهػا بعد أف أجهز المجاهػداف عمػى قػكة حػرس ال      
في انتظار طرا د  ماعاد البط ف إلى مكمنه ,الرادعة في األرض المحتمة بذلؾ الشكؿ المهيف

كلـ يطؿ انتظػارهـ طػكي ن حيػثي كلػج جيػب ملػفح أخػر لػذات الكحػدة  مليدهـ,أخرل تدخؿ 
كيبػدك  ,أخػركجنػدم " افسػميح سػكيد"ككاف يحمؿ ضابط العمميػات لحػرس الحػدكد  ,العسكرية

فاسػػػتدار بجيبػػػ   األكؿ,الملػػػاب فػػػي الجيػػػب   أنػػػ  كجػػػد المكػػػاف سػػػاكنان إال مػػػف لػػػراخ جنديػػػ
كػاف ينػكم إخػ ء جنديػ    لعمػك  ,ة تبهػر أبلػار مػف يقػدـ إلػى الزقػاؽجاع ن ملػابيح  الكاشػف

تػاركيف جهػازهـ   الملاب, كنزؿ مػف جيبػ  الملػفح لتعاجمػ  رلالػة مجاهػد, ككػذلؾ مرافقػ
 ال سمكي دكف أم أجكبة أك ردكد.  

كلػـ يجػد مػف ضػباط  أك جنػكدا  سػكت,كاف أزيز الرلػاص قػد  "فاينبرغ"كحينما كلؿ       
كيفاجػػ  هنػػاؾ  ,فاتخػػذ سػػيارة جيػػب ملػػفح ليحممػػ  إلػػى داخػػؿ الزقػػاؽ األمػػر,مػػف يستكضػػح  

ع  غيػػػاب لػػػكت كال يسػػػمع سػػػكل ألػػػكات لػػػراخهـ, فشػػػج ,بجنػػػكدا عػػػالقيف فػػػي جيػػػب  خػػػر
الرلاص ليترجؿ مف مركبت  الملفحة نحك العكيؿ اللارخ لتسكف في قمب  رلال  مجاهد 

 يستنقذكا منها.ف أ كيان , فتسقط  أرضان كلـ يستطع مرافق  أك مسعفي من  يستتر بالقرب
كالدكليػػػة العبريػػػة منهػػػا  ,كبػػػدأت األخبػػػار األكليػػػة تنتشػػػر عمػػػى كسػػػا ؿ اإلعػػػ ـ المحميػػػة      
كغيػػػر اللػػػحيحة انكػػػب اللػػػحافيكف  ,ةحبػػػار اللػػػحيخربيػػػة كغيػػػر ذلػػػؾ, كعمػػػى تمػػػؾ األكالع

 ,كالمخط ػػة عػػف نكايػػا حسػػنة كأخػػرل سػػي ة ,كتحػػاليمهـ المعيبػػة ,كالمحممػػكف ينسػػجكف حكػػايتهـ
مػػا أشػػاعت  الجهػػات اإلسػػرا يمية عػػف قيػػاـ المقاكمػػة الفمسػػطينية بمذبحػػة فػػي المػػدنييف  كأسػػكاها

أمػيف عػاـ األمػـ المتحػدة  "كػكفي عنػاف"اإلشػاعة التػي دفػع عمػى إثرهػا  , تمػؾاليهكد كالملػميف
ثـ استدرؾ االدانة بعد انج ء األمػر لمعػالـ ب نهػا كانػت معركػة بػيف طػرفيف غيػر  ,إلى إدانتها
 التفكؽ فيها في العدة كالعتاد كاف لمطرؼ اإلسرا يمي. ,متكاف يف
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رغ كمػف معػ  مػف جنػكد االحػت ؿ مػف الػذم فػ "يتسػحاؽ بػكينش"ضابط أمف المستكطنة       
قتػػػاؿ كالء سػػػركر الػػػذم أثخػػػف فػػػيهـ الجػػػراح ثػػػـ ألػػػبح فػػػي ضػػػيافة الػػػرحمف بػػػيف اللػػػديقيف 
كالشهداء, قرر اقتحاـ الزقاؽ بقكة مف جنكدا كبمف كلػؿ مػف قػكات االسػناد, كزاد مػف شػعكرا 

سػطينييف لػـ فم برلػاص "فػاينبرغدركر "لػابة قا ػد المػكاء إبالمهانػة كالغضػب أف كلػم  خبػر 
يمػػػػانهـ ا  ك  ,كال يممكػػػػكف أم مقكمػػػػات قتاليػػػة غيػػػػر بنػػػػادقهـ ,يتخرجػػػكا مػػػػف أم كميػػػػات عسػػػكرية

 ختار االقتحاـ بحماية سيارة عسكرية ملفحة ذهبت إلى جانب .اك  ,كشجاعتهـ كذكا هـ
تعجػز  "دركر"كجنكدا النظػر عبػر الزقػاؽ فالملػابيح البػاهرة لجيػب  "بكينش" علـ يستط      

عيكنهـ عف اإلبلػار, فػ طمؽ النػار لػكب الملػابيح عمػى مػرأل كمسػمع مػف االستشػهادييف 
, كرغػػػـ ذلػػػؾ تقػػػدـ أعمػػػى بمػػػا فيػػػ  مػػػف عنجهيػػػة كحقػػػد كعربػػػدة اعتادهػػػا كإخكتػػػ  د يػػػاب كأكػػػـر

 المستكطنيف في مدينة الخميؿ.
ان بكثافة نيرانهـ "إن  إلى يميننا" كتكجهكا جميع "بكينش"لهـ المغكار ذياب, فلرخ  برزك       

 اخي ذات المحظػػة التػػي أتػػتهـ فيهػػا زخػػالهكجػػاء إلػػى اليمػػيف, فقػػاتمهـ المغػػكار بالقنابػػؿ كالنػػار فػػ
, كلػػػـ تسػػػعفهـ لػػػرخا البطػػػؿ المجاهػػػدكجحػػػيـ القنابػػػؿ مػػػف اليسػػػار مػػػف  ,الرلػػػاص  تأكػػػـر

جعمػػػت مػػػف ك  ,االسػػػتنجاد التػػػي أطمقكهػػػا مػػػف حنػػػاجر لطالمػػػا لػػػرخت فػػػي إهانػػػة الفمسػػػطينييف
كسػبقت رلالػهـ إلػى مػف قػتمهـ مػف ضػعفاء المدينػة  ,ـ مستحي ن في مدينتهـ كبيػكتهـعيشه

 ان كسػػيارتهـ الملػػفحة ال تحػػرؾ سػػاكنان بػػالقربجميعػػبػػادتهـ إالمنككبػػة بهػػـ, كتحقػػؽ لمػػبط ف 
, بػػؿ كمنحػػت الػػبط ف نقطػػة محلػػنة إضػػافية داخػؿ الزقػػاؽ تػػكفر لهػػـ مزيػػدان مػػف مركنػػة مػنهـ

 الزقاؽ.الحركة عمى جانب 
مػف جنػكد  مػااقتربت الساعة مف السابعة كخمسة كأربعػيف دقيقػة, كلػـ يػ ت أحػد لم قاته      

كاحػػد مػػف أعتػػى كأظمػػـ جيػػكش العػػالـ, فػػذهبا يتخيػػراف مػػف الغنيمػػة مػػا يعكضػػهما مػػف سػػ ح 
ب نػ  ال يقهػر ب لػكات ضػباط   :كذخيرة قد نفذت, كاحػتفظ أرشػيؼ ذلػؾ الجػيش الػذم يقكلػكف

كدمهػػػػـ  ,كػػػػرامتهـ إلنقػػػػاذطػػػػالبيف الغػػػػكث كالنجػػػػدة  ,عبػػػػر األجهػػػػزة ال سػػػػمكيةكهػػػػـ يلػػػػرخكف 
 المسفكؾ في زقاؽ مكتهـ.
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األثنػػػاء كػػػاف ضػػػابط األمػػػف فػػػي التجمػػػع االسػػػتيطاني العبػػػرم داخػػػؿ المدينػػػة  تمػػػؾكفػػػي       
كيػػذهب بهػػا لمكاجهػػة رجػػاؿ الجهػػاد اإلسػػ مي فػػي الزقػػاؽ,  ,العربيػػة يحػػاكؿ تنظػػيـ قػػكة جديػػدة

ايػػة اختػػار المنػػاكرة بػػدخكؿ الزقػػاؽ بسػػيارت  الملػػفحة منفػػردان عػػف القػػكة التػػي جمعهػػا كفػػي النه
بلعكبة, فاستقب ا المجاهداف بالنيراف, غير القادرة عمى اختػراؽ تلػفيح سػيارت , كرغػـ ذلػؾ 

ا ككقع في قمب  أنػ  يكاجػ  جيشػان مػف الرمػاة المهػرة, فهػرب مػف الزقػاؽ ليضػع معجز عف قتاله
, "ينبرغ"فػػاالفػػراغ الػػذم تركػػ    كالتػػي لػػـ تسػػتطع ممػػ ,قيػػادة جيشػػ  المذهكلػػة تقريػػرا بػػيف يػػدم

بنػػػاءن عمػػػى  مػػػنهـ رح ث ثػػػةالسػػػيما كأف عػػػددان مػػػف الضػػػباط تهػػػرب مػػػف المسػػػؤكلية, كلػػػذلؾ سيػػػ
كمػا كرد  "ب نسػكياك"تكليات التحقيؽ الذم نشرا ما يكلؼ بقا د المنطقة الكسطى مكشػي  

 العبرية. نكتك أحر  يديعكتفي لحيفة 
كتػػداعت قيػػادات مػػف كبػػار ضػػباط الجػػيش, ككانػػت السػػاعة تقتػػرب مػػف الثامنػػة مسػػاءن       

 ,كنا ػػب كتيبػػة المػػدرعات كقػػادة كتا ػػب االحتيػػاط ",كتيبػػة ناحػػاؿ"حينمػػا كلػػؿ المكػػاف نا ػػب 
كيتمقطػػػكف شػػػذرات عػػػف  ,ككػػػاف الفمسػػػطينيكف فػػػي أغمػػػبهـ يػػػ كمكف حمػػػكل القطػػػا ؼ الرمضػػػانية

كقمػكبهـ ال زالػت تمهػج بالػدعاء لممجاهػديف فػي الخميػؿ  ,أخبار المعركة مػف هػذا القنػاة أك تمػؾ
 ,ف م قاة ربهػـ بشػكؽك منذ انتها هـ مف ل ة التراكيح, ككاف المجاهداف داخؿ الزقاؽ ينتظر 

شفاء لدكر مؤمنػةكالدعاء باالثخاف في العدك  ,لسنتهـ تمهج بحمد ا كالثناء عمى نبي أك   ,كا 
 مما احتقف فيها مف أفعاؿ المستكطنيف كجنكدهـ.

بػػ ف كػػؼ الحػػؽ كلػػـ يعممػكا تحلػف أكل ػػؾ الضػػباط بالملػػفحات, كاقتحمػكا بهػػا الزقػػاؽ ك       
يتكقػؼ المجاهػداف عػف التلػكيب نحكهػا مػف اليمػيف كمػف  كلػـ ,جهة مخرز الباطؿامك  ايمكنه
إال بانسػػحاب تمػػػؾ  ,كمػػف قمػػػب السػػيارات الملػػػفحة الهالػػؾ ألػػػحابها ,األعمػػػىكمػػف  ,اليسػػار

كتجػػد فػػي انتظارهػػا كالسػػاعة تجػػاكزت الثامنػػة كالثمػػث  ,الخيبػػة كالعػػار يػػاؿالملػػفحات تجػػر أذ
كعمػى رأسػػهـ قا ػػد  "الفيػػ "كقػػادة مػف كتيبػػة  "ؿاناحػػ"كقا ػػد كتيبػة  "ب نسػػكياك"نا ػب قا ػػد المػكاء 

ثػـ كلػؿ إلػى المكػاف قا ػػد كتيبػة يهػكدا عػامكس بػف ابرهػاـ كقا ػد لػػكاء  ,كنا بػ  "يهػكدا"الكتيبػة 
 ."ينبرغ"فاالذم تسمـ القيادة كيككف قد مأل الفراغ الذم ترك   "نكعاـ تيفكف"كالعقيد  "ناحاؿ"
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كمػف معػ  مػف جنػراالت متجػاكزيف السػاعة عمػى كضػع خطػة عسػكرية  ,"تيفػكف"كعكؼ       
 لػػـك لمكاجهػػة بطمػػي سػػرايا القػػدس فػػي الزقػػاؽ,  ,لعػػالـمحكمػػة تميػػؽ بسػػادس أقػػكل جػػيش فػػي ا

ككػػػ نهـ  ,اسػػػتغمكها فػػػي ايلػػػاؿ التعزيػػػزات العسػػػكرية المهكلػػػة إلػػػى المكػػػافإال ك ة حظػػػيتركػػػكا ل
 يتجهزكف لمعركة يكاجهكف فيها م ات المقاتميف الشرسيف.

مف جمع  كبعد أف طاؿ انتظار االستشهادييف المتعجميف, كقد فعمكا كؿ ما يمكنهـ فعم       
حػػرؾ , كاذكػػاء ركحهػػـ االستشػػهادية بالػػدعاء كالػػذكر ,يػػز مػػف السػػ ح المغنػػـكجهكالت ,الػػذخيرة

كعقػػارب السػػاعة تشػػير إلػػى التاسػػعة كالنلػػؼ ملػػفحتيف لترابطػػاف قبالػػة  "الفيػػ "نا ػػب كتيبػػة 
فػػي السػػماء لتنيػػر  الضػػك ية التػػي بثكهػػا ؿالزقػػاؽ كتحػػدقاف بمػػدفعيهما عبػػرا عمػػى أضػػكاء القنابػػ

الزقػػػاؽ كمػػػا حكلػػػ , كانػػػت تمػػػؾ القنابػػػؿ الضػػػك ية هديػػػة غبػػػاء يقػػػدمكنها لعػػػدكهـ الػػػذم يحتػػػاج 
ككػاف  ,لمرمايػة فػي حقػؿً  كك نهـقنلهـ  يفمجاهدلميسهؿ ل ,يتهـ مف مكامن  بكضكح أكثرؤ لر 

ض " المقاتمػة كاألر الهميكػكبترلػكت تحػرؾ الػدبابتيف يخػتمط مػع ألػكات الطػا رات المركحيػة "
 مف تحتهما تهتز.

كسكت لكت حركة الدبابتيف دكف ألكات الطا رات العمكدية, كالحت لكرة المدفعاف        
الحديدياف المنتظريف فػي الزقػاؽ, فتحػرؾ الػبط ف بقمبػيف مػف حديػد لي خػذا مكضػعهما القتػالي 

الػػػذم مػػػف داخػػػؿ  "الناحػػػاؿ"حسػػػبما تطمػػػب مسػػػتجدات الميػػػداف, كظهػػػر أحػػػدهما لقا ػػػد كتيبػػػة 
لػػػفحت  أك حلػػػػن  الحديػػػػدم المتحػػػرؾ أطمػػػػؽ النػػػػار لػػػػكب , كمقاتػػػؿ السػػػػرايا تػػػػزداد ركحػػػػ  م

 ,بػػ ف مػػدافع الػػدبابات "الناحػػاؿ"كظػػف خا بػػان قا ػػد كتيبػػة  ة,قػػدامان كحكمػػا  االستشػػهادية تكهجػػان ك 
فطػػػػؿ برأسػػػػ  مػػػػف  ,كالطػػػا رات الحاجبػػػػة لمسػػػػماء قػػػػد أرعبػػػػت مقػػػػاتمي السػػػرايا كافقػػػػدتهـ تػػػػكازنهـ

ليحػػػرر تلػػػكيب  نحػػػك البطػػػؿ مػػػف قيػػػكد الملػػػفحة التػػػي تمنعػػػ  مػػػف امػػػت ؾ كػػػؿ  ,الملػػػفحة
بندقية االستشػهادم اآلخػر كانػت ملػكبة فػي انتظػار ذلػؾ الػرأس لتػكدع  فأ االتجاهات, غير

الػذم كػاف  "يعمػكف"كتلػب األلػـ كالفػزع فػي نفػكس  ,كتلػب فيػ  المػكت الػزؤاـ ,في  رلالػة
سير العممية, كبغطػاء كثافػة ناريػة مهكلػة تنلػب مػف طكؿ الكقت عمى الخط الهاتفي متابعان ل

عهػـ مػف كمعهػـ مػف م ,"ناحاؿ"كقا د كتيبة  ,"الفي "كمف الملفحتيف تقدـ قا د كتيبة  ,السماء
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كفػػي كػؿ ثغػػرة تمػػكح لهػػـ بػػيف البيػػكت  ,تجػػاااتهـ مػف قنابػػؿ بكػػؿ كهػػـ يمقػػكف مػػا بحػػكز  ,الضػباط
 كلكب كؿ شبهة يشتبهكنها بهكسهـ.
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 اٌّجذش اٌضبٌش

 اٌؼذٚصلبق اٌّٛد فٟ ػ١ْٛ 

سػػرا يمية التػػي نقمػػت تفالػػيؿ معركػػة زقػػاؽ المػػكت عػػف الركايػػة التػػي لػػـ تبتعػػد الركايػػة اإل      
لساف القا د نكر جابر كرفيؽ قيدا  عمىكالتي جاءت  ,س ميذكرتها ملادر حركة الجهاد اإل

سػ مي فػي نقمهػا حركػة الجهػاد اإلتمتعػت بهػا  محمد عمراف, كهذا يػدؿ عمػى ملػداقية عاليػة
 بطاؿ سرايا القدس.أكتبنيها ألعمالها الجهادية التي قاـ بها  ,لركايتها العسكرية

فيما يمي تفاليؿ ذكرها العدك االسرا يمي مػف خػ ؿ ضػباط  كجنػكدا, الػذيف نجػك مػف ك       
اله ؾ في تمؾ المعركة, كمػف الػذيف كػانكا يتكالػمكا عبػر االتلػاالت ال سػمكية, كهػذا ركايػة 

 -فيها: الضباط الكبار في المنطقة الكسطي جاء  أحد
اليهػػكد الػػذيف عػػادكا عبػػر "طريػػؽ انتهػػت مهمػػة حراسػػة الملػػميف  , 6:55 عنػد السػػاعة       

كبعػػد إغػػ ؽ بكابػػة المسػػتكطنة  ,الملػػميف" مػػف الحػػـر اإلبراهيمػػي إلػػى مسػػتكطنة كريػػات أربػػع
كضػػػمت هػػػذا الكحػػػدة أربعػػػة جنػػػكد مػػػف لػػػكاء  المكػػػاف,تمقػػػت الكحػػػدة العسػػػكرية أكامػػػر بمغػػػادرة 

مػف "ناحػاؿ" قامػا  ضافة إلػى جنػدييف  خػريفإ"ناحاؿ" قامكا ب عماؿ الدكرية سيرا عمى األقداـ, 
 بمهاـ الرلد, كسيارة جيب تابعة لحرس الحدكد.

كعنػػػدما كانػػػت الدكريػػػة الراجمػػػة فػػػي طريقهػػػا إلػػػى خػػػارج الزقػػػاؽ, تعرضػػػت إلػػػى النيػػػراف,       
كلػدم سػماعهـ  ,مف أفرادها, كقاـ قا د الكحدة كجندم  خر بالرد عمى النيػراف جنديافف ليب 

لث ثػػػة بسػػػيارتهـ إلػػػى الزقػػػاؽ, فتعرضػػػكا إلػػػى كلػػػؿ جنػػػكد حػػػرس الحػػػدكد ا ,دكم الرلػػػاص
كفي الكقت  ,كاضطركا إلى التراجع دكف أف يتمكنكا مف مغادرة السيارة إلنقاذ الجرحى ,النيراف

كرد  ,ذات  فتح أحد المسمحيف الفمسطينييف النيراف عمػى الملػميف الػذيف عػادكا إلػى المسػتكطنة
, كاسػػػتدعيا قػػػكات اسػػػتنفار أخػػػرل إلػػػى مسػػػتكطنكف مػػػف كتيبػػػة االسػػػتنفار عمػػػى نيػػػراف المسػػػمح

 كفي هذا األثناء جرل تبادؿ النيراف في مكقعيف منفلميف. ,المكاف
كألدر قا د الدكرية الملاب أكامرا إلى الجندييف المرابطيف عمى السطح, بترؾ نقطػة        

كاتضػػػح أنػػػ  أخطػػػا فػػػي ذلػػػؾ, إذ كػػػاف مػػػف  ,لمنيػػػرافالرلػػػد كالنػػػزكؿ مػػػف هنػػػاؾ, بعػػػد تعرضػػػ  
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يقػػدما التغطيػػة لمقػػكات المحاربػػة فػػي  كػػيض اإلبقػػاء عمػػى الجنػػدييف فػػي نقطػػة الرلػػد تػػر المف
كبعػد نزكلهمػا عػف  ,لكرة عما يحػدث لمقػكات الجديػدة التػي ستلػؿ إلػى الزقػاؽ نقؿالزقاؽ, ك 

بالتقػدـ نحػك الزقػاؽ لمعالجػة رفاقػ ,  "ايغػكر دركبيتسػكي"أحػد الجنػدييف, المضػمد  أالسطح, بػد
, األثنػػاء تمػػؾمػػكقعهـ, فتعػػرض إلػػى نيػػراف المسػػمحيف الفمسػػطينييف كقتػػؿ فػػي  خصلكنػػ  لػػـ يشهػػ

ينتظػر فػي سػيارة القيػادة عمػى "طريػؽ  "سميح سكيداف"كاف قا د كتيبة حرس الحدكد الضابط ك 
مػر سػا ؽ سػيارت  بالتقػدـ نحػك الزقػاؽ, أالملميف" المجاكرة لمزقاؽ, كلما سمع دكم الرلاص 

بػػكاب سػػيارة الجيػػب )كيسػػكد أكفػػتح  ,اـ باالسػػتدارة فػػي المكػػافككلػػؿ الػػي مكقػػع المكاجهػػة, كقػػ
كبعػػد لحظػػات لػػمت سػػكيداف كلػػـ يسػػمع  ,التقػػدير ب نػػ  كػػاف ينػػكم تحميػػؿ الجنػػكد الملػػابيف(

كبقيػػت سػػيارة  ,المسػػمحيف كقتمػػ  مػػع سػػا ق  أحػػدلػػاب  أفقػػد  ,لػػكت  بعػػد عبػػر جهػػاز االتلػػاؿ
مة كتخطػػؼ أبلػػار مػػف حػػاكلكا دخػػكؿ الجيػػب عالقػػة داخػػؿ الزقػػاؽ, فيمػػا كػػاف أضػػكاؤها مشػػتع

 الزقاؽ.

 ٚعمٛط ؤسثغ لزٍٟ: رٛاصً رجبدي ا١ٌٕشاْ 7:00اٌغبػخ 

ربعػػة دقػػا ؽ عمػػى بػػدء الحػػدث, كانػػت السػػاعة تقػػارب السػػابعة مسػػاء, فيمػػا أبعػػد مػػركر        
كبعػػد فتػػرة كجيػػزة تػػكفي أحػػد الجنػػكد الجرحػػى, ككلػػؿ  ,اؽقػػكػػاف ث ثػػة قتمػػي اسػػرا يمييف فػػي الز 

 -بإقلػػا  ضػػابط العمميػػات الػػذم أكلػػي -قا ػػد كتيبػػة حػػرس الحػػدكد  ,ربعػػةأعػػدد القتمػػى إلػػى 
 ,تكاجػػد فػػي تمػػؾ السػػاعة فػػي الحػػـر اإلبراهيمػػي, كسػػمع دكم الرلػػاص, فكلػػؿ إلػػى الزقػػاؽ

ؿ االتلػاالت المرافػؽ لػ  كتبادؿ النيراف مػع المسػمحيف طػكاؿ عػدة دقػا ؽ, إلػى أف ألػيب رجػ
عندها غادر الضابط الزقاؽ, كنقؿ الجريح إلى سيارة إسعاؼ ثـ تكج  نحك باب  ,بجراح بالغة

كقػدر الضػابط بػ ف  ,الخركج مف المستكطنة, حيث كاف المسمح اآلخر يكالؿ إطػ ؽ النيػراف
رجػؿ  قتػؿبعػد عػدة دقػا ؽ ك  ,هذا هك الحدث المركػزم, كأف هنػاؾ محاكلػة القتحػاـ المسػتكطنة

 االتلاالت مت ثرا بجراح , ككلؿ عدد القتمى إلى خمسة.
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 :اٌؼم١ذ فب٠ٕجشؽ بصبثخٚخّغخ لزٍٝ  9:15اٌغبػخ 

سمع العقيد دركر فاينبرغ دكم الرلاص, مف مقر القيادة في جبػؿ  9:15عند الساعة       
, المحػاذم لمخميػػؿ, فتكجػ  إلػػى مكقػع الحػدث كحػػاكؿ الكلػكؿ عبػػر الطريػؽ القلػػيرة, "منػكاح"

لكػػف الشػػارع كػػاف مغمقػػا بػػالت ؿ الترابيػػة التػػي أقامهػػا الجػػيش اإلسػػرا يمي, فسػػافر فػػاينبرغ عبػػر 
فػي  ,ت فيػ  القػكات األخػرليعدككلؿ إلػى المكػاف الػذم اسػت "كريات أربع"طريؽ تمتؼ حكؿ 

لمسػمحكف الفمسػطينيكف لمقػكات األخػرل المتكقػع انيراف فػي الزقػاؽ, ككمػف هذا األثناء تكقفت ال
 كلكلها.
 كػػياستيضػػاح التفالػػيؿ, لكنػػ  لػػـ يتبػػؽ أم أحػػد ممػػف دخمػػكا الزقػػاؽ,  "فػػاينبرغ"حػػاكؿ       
كقػرر قا ػد  ,ل  ما يحدث هناؾ, ككاف بعض الجنكد ال يزالػكف محالػريف داخػؿ الزقػاؽ يركم

جيب إلى الزقاؽ, كبما أن  لػـ تطمػؽ النيػراف فػي تمػؾ المحظػة, فقػد  المكاء إدخاؿ ث ث سيارات
 ,قػػرر النػػزكؿ مػػف السػػيارة كالتقػػدـ نحػػك سػػيارة الجيػػب العالقػػة داخػػؿ الزقػػاؽ كالجنػػكد الملػػابيف

لكػػف رلالػػة كاحػػدة أطمقػػت مػػف مكػػاف مظمػػـ فػػي الزقػػاؽ, ألػػابت  فػػي لػػدرا. كأبمػػغ فػػاينبرغ 
اـ رجػػؿ االتلػػاالت بإخراجػػ  مػػف الزقػػاؽ, كبػػدأت رجػػؿ االتلػػاؿ المرافػػؽ لػػ  ب نػػ  ألػػيب فقػػ

 40كبذلؾ ارتفع عدد القتمى, بعد  ,الطكاقـ الطبية بمعالجة فاينبرغ, لكن  تكفي بعد عدة دقا ؽ
 دقيقة, إلى ستة أشخاص.

 :بعشائ١ٍ١ًب عٕذ٠ًب 11اصبثخ ؤدذ اٌّغٍذ١ٓ، عمٛط  9:30اٌغبػخ 

, "كريػات أربػع"عند الساعة السابعة كالنلؼ مساء, كاف ضػابط األمػف فػي مسػتكطنة        
, كمعػػػػ  قػػػػكة مػػػػف كتيبػػػػة االسػػػػتنفار, يتبػػػػادلكف النيػػػػراف فػػػػي منطقػػػػة بكابػػػػة "يتسػػػػحاؽ بػػػػكينيش"

كتكقفػػت النيػػراف ألف المسػػمح ألػػيب, كمػػا يبػػدك لكػػف أحػػدا لػػـ  ,المسػػتكطنة مػػع المسػػمح اآلخػػر
ككلػػؿ بػػ غ حػػكؿ إلػػابة العقيػػد دركر فػػاينبرغ فػػي الزقػػاؽ, فجمػػع بػػكينش قػػكة  ,يهجػػـ عميػػ 

 االستنفار كتكجهكا نحك الزقاؽ. 
كبػدا التقػدـ تحػت حمايػة  ,9:40كالمرافقيف ل  إلػى الزقػاؽ قرابػة السػاعة  "بكينش"كلؿ       

ؽ سػػيارة الجيػػب الملػػابة فػػ طم "بػػكينش"كشػػاهد  ,سػػيارة عسػػكرية ملػػفحة سػػافرت إلػػى جانبػػ 
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خص أحػد كتقدـ عمػى رأس كتيبػة االسػتنفار فشهػ ,النار عمى أضكا ها كي تسكد الظممة المكاف
النيػػػراف عميػػػ , فػػػرد المسػػػمح  بػػػ ط ؽ"إنػػػ  إلػػػى يميننػػػا" كبػػػدأ  :المسػػػمحيف الفمسػػػطينييف كلػػػرخ

كقػػػاـ  ,كفػػػي تمػػؾ المحظػػػة كلػػػؿ مسػػمح  خػػػر مػػػف جهػػة اليسػػػار كانضػػػـ إلػػى المعركػػػة ,النيػػراف
ف مػف كتيبػة االسػتنفار ك  خػر  جنػكدك  "بكينيش"كة اإلسرا يمية بالقنابؿ, فقتؿ المسمحكف برشؽ الق

قتػي ,  11كبػذلؾ كلػؿ عػدد القتمػى اإلسػرا يمييف إلػى  ,إضافة إلى جندييف مف حرس الحػدكد
 كاف تسعة منهـ داخؿ الزقاؽ, كاثنيف في الخارج حيث نقؿ الجرحى.

, تنظػيـ قػكة جديػدة "اليػاهك ليبمػاف"ميػؿ كحاكؿ ضابط األمف في الحي اليهكدم فػي الخ       
كبعػد فتػرة معينػة قػرر الػدخكؿ إلػى الزقػاؽ لكحػدا, بسػيارت  الملػفحة, كجػذب  ,القتحاـ الزقاؽ

كتمكف مف التعرؼ عمى ملادر النيػراف, ثػـ اسػتدار إلػى الخمػؼ كخػرج  ,نيراف المسمحيف إلي 
 مف الزقاؽ الط ع القيادة كتنظيـ قكة أخرل الجتياح الزقاؽ.

 لبدح اٌج١ؼ ٠صٍْٛ بٌٝ اٌّىبْ، ا١ٌٕشاْ رٛلفذ 9:50 اٌغبػخ

دقيقة مف بدء الحدث, كبعد نلؼ ساعة مف سػقكط  55فقط, بعد  ,9:50الساعةعند       
قا ػػد لػػكاء الخميػػؿ كلػػؿ بعػػض ضػػباط الكحػػدات العسػػكرية اإلسػػرا يمية إلػػى المكػػاف, ككػػاف مػػف 

كدخؿ هؤالء  ,بينهـ نا ب قا د لكاء "ناحاؿ" كنا ب قا د كتيبة المدرعات كقادة كتا ب االحتياط
 ا بالنيراف كتراجعكا إلى الخارج. متف ملفحات, فالطدمك  عمىإلى الزقاؽ 

فػػدخمت القػػكة العسػػكرية  ,تكقػػؼ المسػػمحكف عػػف إطػػ ؽ النيػػراف ,10:20كعنػػد السػػاعة       
 عمػػػىكلػػػـ يػػػرد المسػػػمحكف  ,نقػػػذت الملػػػابيفأالنيػػػراف باتجػػػاا المسػػػمحيف ك  كأطمقػػػتإلػػػى الزقػػػاؽ 

رازم ", المقػػػػدـ ثنػػػػاء كلػػػػ  قػػػػادميف مػػػػف منزليهمػػػػا نا ػػػػب قا ػػػػد المػػػػكاءكفػػػػي هػػػػذا األ, النيػػػػراف
كمػا كلػؿ قػادة مػف كتيبػة "الفيػ ", مػف بيػنهـ  ",عػراف", كقا ػد كتيبػة "ناحػاؿ" المقػدـ "كمينسكي

فػي  ,ـ فػي منطقػة جنػكب الخميػؿه, مػف مػكاقع"سميـ"كنا ب  العريؼ  "يهكدا"قا د الكتيبة المقدـ 
عػػداد عمػػى إ 10:30 - 9:30,ثنػػاء لػػـ يتكاجػػد جرحػػي داخػػؿ الزقػػاؽ, كعمػػؿ الضػػباطاألتمػػؾ 

, كقا ػد لػكاء "عامكس بػف ابراهػاـ"العميد  كما كلؿ إلى المكاف قا د كتيبة يهكدا ,خطة حربية
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القيػػػادة, كألكؿ مػػػرة منػػػذ بػػػدء الحػػػادث,  "بػػػف ابراهػػػاـ"كتسػػػمـ  ",نكعػػػاـ تيفػػػكف"ناحػػػاؿ" العقيػػػد لا"
 عمى األحداث. يسيطر الجيش المنظـ

 :اٌجذش ػٓ اٌّغٍذ١ٓ، ِمزً ضبثظ آخش 10:30اٌغبػخ 

كقػػاـ نا ػػب قا ػػد كتيبػػة "الفيػػ " بإدخػػاؿ ملػػفحتيف إلػػى طريػػؽ مقابمػػة لمزقػػاؽ, لترابطػػاف        
كخػ ؿ دخػكؿ الملػفحات, شػخص نا ػب قا ػد كتيبػة "ناحػؿ"  ,كتكفراف التغطية لمقػكات ,هناؾ

كعنػدما أطػؿ  ,أحد المسمحيف فحاكؿ إط ؽ النيراف عمي  مف داخػؿ الملػفحة, لكنػ  لػـ يػنجح
الضػابط خػ ؿ محاكلػة  قتػؿعمي  المسمح النيػراف كألػاب  بجػراح بالغػة, ك  مف الملفحة أطمؽ

 .12كبذلؾ ارتفع عدد القتمى إلى  ,نقاذاإ
, نحػػػك "يهػػػكدا", كقا ػػػد كتيبػػػة "الفيػػػ " المقػػػدـ "عػػػراف"كتقػػػدـ قا ػػػد كتيبػػػة "ناحػػػاؿ" المقػػػدـ       

يط التػي قػاـ بهػا كخ ؿ عممية التمشػ ,كبعد معركة قتؿ فيها المسمحكف ,المسمحيف مف جهتيف
ككانػػت هػػذا هػػي المػػرة  ,عػػراف تػػـ العثػػكر عمػػى المسػػمح الثالػػث بػػالقرب مػػف بكابػػة المسػػتكطنة

 انتهت العممية. 11:00كعند الساعة  ,فيها الجنكد  األكلى التي يهاجم

 اٌمٛاد ِٕؼذ ٚلٛع ػ١ٍّخ داخً وش٠بد ؤسثغ 

إف المقلػكد حادثػة خطيػرة, تنطػكم عمػى » :بعد نشػر نتػا ج التحقيػؽ قػاؿ ضػابط كبيػر      
عمى  ,نتا ج قاسية, ككقعت في كقت يلعب عمينا تقبم  في ضكء المعايير التي تعكدنا عميها

 .«كؿ حاؿ لقد نجحت القكات بمنع تنفيذ عممية داخؿ مستكطنة كريات أربع
عمكمات حكؿ لكن  تكفرت م ,كيستدؿ مف نتا ج التحقيؽ ان  لـ يسبؽ العممية أم تحذير      

بػؿ يضػاؼ إلػػى  ,محاكلػة التسػمؿ إلػى كريػات أربػػع, كتػـ إعػداد القػكات لمكاجهػة هػػذا االحتمػاؿ
ذلؾ, أن  كقع فػي الث ثػيف مػف  ب الماضػي, حػادث إطػ ؽ نيػراف عمػى الملػميف اليهػكد فػي 

كفػػي ضػػكء االسػػتعدادات يلػػعب  ,المكػػاف نفسػػ , أسػػفر عػػف إلػػابة مسػػتكطنة بجػػراح طفيفػػة
 انى القطاع كالقكات المرابطة في  مف استعدادات شا بة. الفهـ لماذا ع
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هػػػذا القطػػػاع يخضػػػع لمسػػػؤكلية كتيبػػػة االحتيػػػاط, لكػػػف مهمػػػة الحراسػػػة أنيطػػػت بكتيبػػػة       
لقػد أدل انعػداـ النظػاـ كغيػاب القيػادة  ,ناحاؿ" التي عممت تحت قيادة ضباط حرس الحدكدال"

 النتا ج القاسية. تمؾإلى الكاضحة كعدـ م  مة القكة العسكرية لممهمة, 
لقد أخط  قا د كتيبة "ناحؿ" عندما ألدر أكامرا إلى الجندييف المرابطيف عمى السطح,        

بالنزكؿ مف مكقع الرلد, إذ تسبب ذلؾ بفقداف السػيطرة عمػى النيػراف كعػدـ معرفػة مػا يحػدث 
كفػػػتح أبػػػكاب كمػػػا أف دخػػػكؿ سػػػيارة الجيػػػب إلػػػى الزقػػػاؽ ب ضػػػكاء مشػػػتعمة  ,فػػػي مكقػػػع الحػػػدث

عمػػى قػػرار الضػػباط دخػػكؿ  "كابي نسػػكي"كرغػػـ ذلػػؾ, فقػػد أثنػػى الجنػػراؿ  ,السػػيارة, كػػاف خاط ػػا
 مكقع الحدث.

إف أكؿ مػػا يجػػب عممػػ  هػػك  ,لػػـ نػػنجح برؤيػػة لػػكرة األكضػػاع»كقػػاؿ ضػػابط كبيػػر:        
الخػيط ن  لـ تتكاجد قيادة عسكرية في المكاف فقد كػاف طػرؼ أكبما  ,طيالتكلؿ إلى طرؼ خ

هػذا القطػاع  ,كاف يتحتـ الكلكؿ إلى هناؾ كحػؿ المشػكمة ,هك المكاف الذم سقط في  الجنكد
, كلػػـ يكػػف باإلمكػػاف ترمػػ  كعػػدـ معالجػػة الحػػدث, ألنػػ  كػػاف "كريػػات أربػػع"متػػاخـ لمسػػتكطنة 

إضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ, لقػػػد كػػػاف الجنػػػكد فػػػي الزقػػػاؽ, كسػػػاد  ,خػػػرلأيمكػػػف أف يمتػػػد إلػػػى قطاعػػػات 
  (31)«. اؿ اختطافهـالتخكؼ مف احتم

ف هنػػػاؾ مػػػا ال يقػػػؿ عػػػف سػػػت كحػػػدات أي حػػػظ مػػػف تتبػػػع التفالػػػيؿ التػػػي ذكرهػػػا العػػػدك مػػػف 
عسػػكرية قػػد تتابعػػت فػػي اقتحػػاـ معركػػة زقػػاؽ المػػكت, ككػػاف يقػػؼ عمػػي رأس كػػؿ قػػكة ضػػباط 

بريػػاء, فمػػف كتيبػػة "الناحػػاؿ" الػػي كتيبػػة "حػػرس الحػػدكد" عاليػػة, كمخضػػرمكف فػػي قتػػؿ األ ةبرتبػػ
"بػدركر فػاينبرغ" ثػـ "يسػتاحؽ الشػيف" ثػـ  ثـ الضابط "سميح سكيداف" مػركران  ,كتيبة "الفي " ىلإ

سماء تكضػح لنػا حجػـ كالمقدـ "عراف" كؿ هذا األ ,"لياهكا" كقكفا عند المقدـ "رازم ك نيسكي"
ماـ تمػؾ القػكة الباغيػة, ككحػدات أها رجاؿ ا الث ثة ار تمؾ المعركة العظيمة, التي خاض غم

 .راد(أردكا أف إ ف  عبادان أنتيجة مفادها) ىلإالجيش المسعكرة, لنخمص 
  

                                                           

 ـ.13/12/2002( يديعكت أحركنكت, 31)
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 زابعالمبحث ال

 أبطال ووصاٌا

 
ألجمهػػا, يكتبهػػا  قاتمػػتخػػذت لػػفتها مػػف المبػػادئ التػػي أهػػي الكلػػايا الخالػػدة كالمقدسػػة, التػػي 

الرحيبػػة, حيػػث  اآلفػػاؽتمػػؾ  ىلػػإ ألػػحابها بمػػداد مػػف دـ عمػػى لػػفحات الػػركح, ليػػذهبكا بعيػػدان 
كاللػػديقيف كالشػهداء كعظمػػاء األمػة, يتركػػكا تمػؾ الكلػػايا األقػدس, ألجيػػاؿ تتعاقػػب,  فالنبي ػي

 فتككف لهـ هاديان كحاديان كفي سبيمهـ ضياءان كسراجان.
اغب مػػػف سػػػأنهػػػا تػػػراجـ الشػػػهداء كسػػػيرهـ التػػػي ال يرتػػػكل الظمػػػآف مػػػف ارتشػػػافها, كال يشػػػبع ال

 كلايا العاشقيف, كلايا الخالديف, كلايا الشهداء الكرميف. ذفإالجمكس عمى مكا دها, فهي 

 االعزؾٙبدٞ اٌّجب٘ذ: ٚالء ٘بؽُ عشٚس

 ـ6/2/1983تاريخ المي د: األحد 
 : أعزباالجتماعيةالحالة 

 المحافظة: الخميؿ
 ـ15/11/2002: الجمعة االستشهادتاريخ 
شػػػػقاء أخكتػػػػ  كهػػػػـ سػػػػتة إ, كترتيبػػػػ  الثالػػػػث بػػػػيف ـ1983شػػػػباط  6كلػػػػد المجاهػػػػد فػػػػي       
ساسية ثـ مدرسة محمد كمف ثـ بمدرسة اللديؽ األ ,اف, التحؽ مبكرا بركضة الجامعةتكشقيق

الرغـ  عمى% 85نهي الثانكية العامة الفرع العممي بنجاح كتقديرا كأفمدرسة الحسيف الثانكية, 
التحػػػؽ  ان خيػػػر أكشػػػهادات التقػػػدير كالتفػػػكؽ, ك  ,ف شػػػهادات  المدرسػػػية ال تقػػػؿ عػػػف االمتيػػػازأمػػػف 

 .اللناعية" ةتمتأكمية الهندسة تخلص"  –بجامعة البكليتكنيؾ 
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 ٚص١خ اٌؾ١ٙذ: ٚالء عشٚس

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أشهد أف ال ال  إال ا كحدا ال شريؾ ل  كأف محمدنا عبدا كرسكل , كأف الساعة  تيػة ال       

ريػػب فيهػػا, كأف ا يبعػػث مػػف فػػي القبػػكر, كاللػػ ة كالسػػ ـ عمػػى أشػػرؼ الخمػػؽ كالمرسػػميف, 
ًتػػي ًمػػٍف بىٍعػػًدمى الشَّػػا مىػػى أيمَّ ػػييٍفتىحي عى ـي سػػيدنا كلػػفينا محمػػد لػػمى ا عميػػ  كسػػمـ حيػػث قػػاؿ: )سى
ػػػاؤي  ًنسى ػػػاليهيـٍ كى ًزيػػػرىًة, ًرجى هىػػػا, فىاٍحتىمَّهىػػػا ًب ىٍهػػػًؿ الشَّػػػاـً ميرىاًبطيػػػكفى ًإلىػػػى ميٍنتىهىػػػى اٍلجى ًشػػػيكنا, فىػػػًإذىا فىتىحى ـٍ كى هي

ػػًف اٍحتىػػؿَّ بىٍيػػتى  مى , كى ػػاًح  ًمػػٍف ًتٍمػػؾى السَّػػكىاًحًؿ فىهيػػكى ًفػػي ًجهىػػادو ػػًف اٍحتىػػؿَّ سى , فىمى ـٍ ًبيػػديهي ًلػػٍبيىانيهيـٍ كىعى كى
ػؿه  ػاءى رىجي (. اتػاريخ دمشػؽ البػف عسػاكرا. ككمػا ركم أنػ : )جى ٍكلى ي فىهيكى ًفػي ًربىػاطو مىا حى ٍقًدًس كى اٍلمى
: الى أىًجػػدي  ػؿو يىٍعػًدؿي اٍلًجهىػػادى, قىػاؿى مىػػى عىمى : ديلًَّنػي عى , فىقىػػاؿى ػمَّـى سى مىٍيػً  كى ػمَّى المَّػػ ي عى اي, ًإلىػى رىسيػكًؿ المَّػػً  لى

: هىػٍؿ تىٍسػػتىًطيعي إً  , قىػاؿى , كىالى تيٍفًطػػرى ػكـى تىلي , كى , كىالى تىٍفتيػػرى ٍسػػًجدىؾى فىتىقيػكـى اًهػػدي أىٍف تىػٍدخيؿى مى ػرىجى اٍلميجى ذىا خى
ًلػػػً , فىييٍكتىػػػبي لىػػػ ي  اًهػػػًد لىيىٍسػػػتىفُّ ًفػػػي ًطكى ٍيػػػرىةى: ًإفَّ فىػػػرىسى اٍلميجى , قىػػػاؿى أىبيػػػك هيرى ًلػػػؾى ػػػٍف يىٍسػػػتىًطيعي ذى مى : كى  قىػػػاؿى

(. الحيح البخارما سىنىاتو  :أما بعد ,حى
 فهذا ما أكلي ب  مف بعدم أهمي:

أكلػػػيكـ بتقػػػكل ا كاللػػػبر عمػػػى الفػػػػراؽ, كأف تقكلػػػكا خيػػػرنا كتكثػػػركا االسػػػػتغفار,  :أكالن       
كتكثػػػركا مػػػف قػػػكلكـ )ال إلػػػ  إال ا(,  ,كالػػدعاء لػػػي بالرحمػػػة كدخػػػكؿ الجنػػػة كالنجػػػاة مػػػف النػػػار
نا إلي  راجعكف( لقكل  تعػالى ػابىٍتهيـ مًُّلػيبىةه قىػاليكٍا ًإنَّػا  :﴿ الَّػًذيفى كأكثركا مف قكؿ )إنا  كا  ًإذىا أىلى

رىٍحمىةه كىأيكلىً ؾى هي  ـٍ كى بًِّه مىكىاته مِّف رَّ ـٍ لى مىٍيًه *أيكلىً ؾى عى نَّا ًإلىٍيً  رىاًجعكفى ا  لدؽ ﴾اٍلميٍهتىديكفى ـي ًلٌمً  كىاً 
 ا157-156العظيـ. االبقرة: 

إنني برمء مف كؿ أحد ي تي بفعؿ أك قكؿ يخالؼ الكتاب كالسنة, كمف كؿ أحد  :ثانينا       
 مع إنني كاثؽ أنكـ لابركف محتسبكف ال تفعمكا هذا األفعاؿ. ,يشؽ جيبنا أك يمطـ خدنا

أيػػػت أف الجهػػػاد كاجػػػب عمينػػػا كمػػػا أمرنػػػا ا سػػػبحان  قمػػػت بهػػػذا العمػػػؿ ألننػػػي ر  :ثالثنػػػا       
نَّػةى ييقىػاًتميكفى ًفػي  :﴿ ًإفَّ كتعالى, حيث قاؿ الٌم ى اٍشتىرىل ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى أىنفيسىهيـٍ كىأىٍمكىالىهيـ ًب ىفَّ لىهيـي الجى

ق ػا ًفػي التَّػٍكرى  مىٍيػً  حى ييٍقتىميكفى كىٍعػدنا عى ػٍف أىٍكفىػى ًبعىٍهػًدًا ًمػفى سىًبيًؿ الٌمً  فىيىٍقتيميكفى كى مى اًة كىاإًلنًجيػًؿ كىاٍلقيػٍر ًف كى
ذىًلػؾى هيػكى اٍلفىػٍكزي  ـي الَّػًذم بىػايىٍعتـي ًبػً  كى كٍا ًببىٍيًعكي ـي الٌمً  فىاٍستىٍبًشري ا العظػيـ. االتكبػة:  لػدؽ ﴾اٍلعىًظػي
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نني سعيت كثيرنا مف أجػ111 ؿ الكلػكؿ ا, حيث إف أعمى مراتب الجهاد )الجهاد بالنفس(, كا 
إلى هذا العمؿ, رغبة مني ال رهبة أك إجبار أك هركبنا مف الحياة, حيث قمت بهذا العمؿ كأنا 

شػرؼ الشػهادة. فػادعكا  كأناؿ-أف أقتؿ في سبيؿ ا  كهي-أعمـ كأتمنى أف تككف هذا نتيجة 
لي ا عمى أف يقبمني شهيدنا, كيدخمني أعمى مراتب الجناف بجانب الحبيػب محمػد لػمى ا 
عمي  كسمـ كيجعمني مف الذيف غرس كرامتهـ بيدا سبحان , كقد قمت بهذا العمػؿ لمػا أعػد ا 

 مف الخلاؿ الحميدة لمشهيد كاختيارم أف أقـك بهذا العمؿ:
نكبي ككدراتي مف أكؿ قطرة دـ تنزؼ لي, كمىٍف ليس ل  ذنكب ككدرات منا, يغفر لي ذ أف-1

 كمىٍف منا ال يذنب, بؿ منا مف تككف كؿ حيات  ذنكب منذ الحمـ حتى الكفاة كاالحتضار.
الشهيد ينجك مف عذاب القبر, كيخفؼ عن  يـك القيامة, بؿ يحشر مع النبي بإذف ا.  أف-2

 فالشهيد تلعد ركح  إلى السماء مباشرة فيبقى حينا.
هػذا النعػيـ الػذم ال يخطػر عمػى بػػاؿ  ,أعػدا ا لممجاهػد مػف النعػيـ األبػدم كهنػػا الفػكز مػا-3

ػػػػبىفَّ الَّػػػػًذيفى  :﴿ كىالى بشػػػػر, قػػػػاؿ تعػػػػالى ـٍ تىٍحسى بًِّهػػػػ ػػػػٍؿ أىٍحيىػػػػاءه ًعنػػػػدى رى ػػػػًبيًؿ الٌمػػػػً  أىٍمكىاتنػػػػا بى قيًتميػػػػكٍا ًفػػػػي سى
ٍمًفًهػػـٍ  ػػٍف خى قيػػكٍا ًبًهػػـ مِّ ـٍ يىٍمحى كفى ًبالَّػػًذيفى لىػػ يىٍستىٍبًشػػري ـي الٌمػػ ي ًمػػف فىٍضػػًمً  كى ػػا  تىػػاهي *فىًرًحيفى ًبمى قيػػكفى  أىالَّ ييٍرزى

*يىٍستىٍبًشػػػ نيكفى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى هيػػػ مىػػػٍيًه ػػػٍكؼه عى فىٍضػػػؿو كىأىفَّ الٌمػػػ ى الى ييًضػػػيعي أىٍجػػػرى خى ػػػفى الٌمػػػً  كى ػػػةو مِّ كفى ًبًنٍعمى ري
ا, ففي هذا اآلية ذكػرت كممػات تػدؿ 171-169ا العظيـ. ا ؿ عمراف:  لدؽ ﴾اٍلميٍؤًمًنيفى 

عمػػى النعػػيـ, كهػػي أف الشػػهيد حػػي عنػػد ربػػ  كأنػػ  يػػرزؽ بغيػػر حسػػاب, كفػػرح بمػػا  تػػاا ا فػػ  
يككف بعػػدا, كهػػذا كمهػػا تػػدؿ عمػػى النعػػيـ. كقػػاؿ رسػػكؿ ا لػػمى ا يحػػزف كيستبشػػر بمػػف سػػ

ػػًر  ٍضػػرو تىٍعمىػػؽي ًمػػٍف ثىمى كىاًلػػًؿ طىٍيػػرو خي عميػػ  كسػػمـ فػػي الحػػديث الشػػريؼ: )أىٍركىاحي الشُّػػهىدىاًء ًفػػي حى
نًَّة(. االجزء األكؿ مف حديث سعداف بف نلرا  اٍلجى

ت كيػػد )كالػػدتي( ك)كالػػدم( أكؿ النػػاس  أف ا يكرمنػػي بالشػػفاعة لسػػبعيف مػػف أهمػػي, كبكػػؿ-4
كمػػف ثػػـ إخػػكتي جميعنػػا, هػػذا بشػػرل لكػػـ إف شػػاء ا. كػػؿ هػػذا الثػػكاب كالنعػػيـ مقابػػؿ أف نقػػدـ 
الػػركح  تعػػالى, أك تػػرؾ كػػؿ هػػذا النعػػيـ مقابػػؿ هػػذا الػػدنيا الكضػػيعة التػػي نهايتهػػا المػػكت ال 

فس كركحػػي التػػي هػػي ممػػؾ لػػ  محالػػة. كهػػؿ أسػػتطيع أف أبخػػؿ عمػػى ا سػػبحان  كتعػػالى بػػالن
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سبحان  كتعػالى, فاسػ لكا ا سػبحان  كتعػالى أف نكػكف مػف اللػادقيف, كتكػكف نهػايتي بجانػب 
 الرسكؿ في جناف الخمد.

إن  ضمف الجنة بشفاعتي  :إني أحذر مف أف يتكؿ أحد عمى شهادتي, حيث يقكؿ :رابعنا     
فعمػػيكـ بػػااللتزاـ بالشػػرا ع كالسػػنف  ,عبػػاداتكينسػػى نفسػػ , كال يجتهػػد كيتقػػرب إلػػى ا تعػػالى بال

فمػػف أراد الػػدنيا فعميػػ  باللػػ ة عمػػى  ,كاإلكثػػار مػػف اللػػ ة عمػػى النبػػي لػػمى ا عميػػ  كسػػمـ
 كمف أراد اآلخرة فعمي  بالل ة عمى النبي لمى ا عمي  كسمـ. ,النبي لمى ا عمي  كسمـ

ػػا       بغيرهػػا, فممػػاذا ال تكػػكف الشػػهادة كمػػا قيػػؿ: أجمػػي قػػد انتهػػى سػػكاء بالشػػهادة أك  :خامسن
)المػػكت بػػاب ككػػؿ النػػاس داخمػػ  بالسػػيؼ كػػاف أك بغيػػرا(, كالحمػػد  أف ا جعمنػػي كاختػػارني 

كسػػبيؿ إعػػ ء كممػػة الحػػؽ, كأتمنػػى أف أكػػكف مقػػب ن غيػػر مػػدبر بػػإذف ا.  ,شػػهيدنا فػػي سػػبيم 
فسػيركا عمػى دعػكتي. كأتمنػى مػف كأقكؿ لكـ ما قاؿ الشهيد )عمػاد عقػؿ(: إف لػدقتـ محبتػي 

ا أف يرزقكـ جميعنا الشهادة, كيرزقها لكؿ مف يتمناهػا, كأف نمتقػي قريبنػا بػإذف ا فػي جمسػة 
مػع الحبيػب محمػد لػمى ا عميػ  كسػمـ فػي دار الفػكز كالمرتبػة العميػا فػي الجنػة. كاسػ لكا ا 

اتػب الجنػة, إلػى المقػاء فػي جنػاف أف يجعمني ممف يغرس كرامتهـ بيدا الكػريمتيف فػي أعمػى مر 
 الخمد إف شاء ا.

 كالس ـ عميكـ كرحمة ا كبركات ,,,
 أخككـ الشهيد بإذف ا
 كالء هاشـ سركر
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 ٚص١خ ِخزصشح ٌٍؾ١ٙذ )ٚالء ٘بؽُ عشٚس( لجً اٌؼ١ٍّخ ِجبؽشح:

كأشهد ا كأشػهدكا  ,خر كممة أكتبها لكـ قبؿ نزكلي لمعممية, أم قبؿ ساعة تقريبنا هذا       
أننػي أسػعد إنسػػاف فػي هػػذا المحظػات, كأننػػي أشػعر بسػعادة لػػـ أشػعر بهػػا مػف قبػػؿ كأنػا ذاهػػب 
لمقػػاء ربػػػي مقػػػب ن غيػػػر مػػدبر. كأرجػػػككـ أف ال تسػػػمعكا لكػػػ ـ الجهمػػة كالمثبطػػػيف, مثػػػؿ راحػػػت 

 ف نػا أسػعى ألجػؿ ربػي ال ألجػؿ ,كمػا شػاب  كثيػر ,ضػحككا عميػ  ,مسػكيف ,عمي , ضػيع حالػ 
 دعكا ا أف يقبمني شهيدنا.أك  ,الناس

سامحت كؿ مف تحدث عني أك سيتحدث عني, كأرجك مػف الجميػع االسػتغفار  إني م حظػة:
 لي كمسامحتي.

 
ن  لجهاد .. نلر أك استشهاد.  كا 
 كالس ـ عميكـ كرحمة ا كبركات ,,,

 
 أخككـ الشهيد بإذف ا
 كالء هاشـ سركر
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 ؤوشَ ا١ٌٕٕٟٙاالعزؾٙبدٞ اٌّجب٘ذ: 

 : اٌٌّٛذ ٚإٌؾإح
, الذم ينحدر لعا مة ـ23/9/1982الهنيني في مدينة الخميؿ, في  ـكر أكلد الشهيد البطؿ 

درس المرحمة , مى مكا د القر ف كفي كنؼ المساجدمؤمنة كمجاهدة, حيث نش  كترعرع ع
كالمرحمة  ,كالمرحمة اإلعدادية في مدرسة ابف رشد ,في مدرسة إبراهيـ أبك دية االبتدا ية

الثانكية, ثـ التحؽ الشهيد في كمية الهندسة بجامعة  ىالثانكية في مدرسة الحسيف بف عم
 البكليتكنؾ لمدة سنة كشهريف.

 : ؤخاللٗ ٚصفبرٗ
مقي, تقياي, مكاظبان عمى  الل ة تقكؿ كالدة الشهيد:) ب ن  كاف يتلؼ بالجماؿ الجسماني كالخي

ف, يتحمى بعقمية نيرة ك راء سديدة كال يخرج مف البيت إاٌل لمضركرة, كقد  كاللياـ كقراءة القر 
لهما, كمحبا لل ة الجماعة, مف ركاد المساجد الذيف ارتبطكا  مطيعان  كاف باران بكالدي , دا مان 

 .كثيقا بها ارتباطان 

 : ِؾٛاسٖ اٌجٙبدٞ
ـ أخذ يتسع بعد األسابيع كاألشهر األكلى مف االجتياح يقكؿ كالدا: إف الدكر النضالي ألكر 

ن  بدأ يربط الشكؿ الر يس لمجهاد بالنضاالت أكخالة  ,اللهيكني لمضفة الغربية
كالسياسية األخرل ضد سياسة االحت ؿ كاالستي ء عمى األراضي, كاالستعمار  ,الجماهيرية

 ,كر كينجح بإلحاؽ الخسا ر البشريةكبدأ نشاط فلا ؿ المقاكمة يتسع كيتط ,كتغيير المناهج
انخرط الشهيد في لفكؼ إخكان  شباب ك في لفكؼ قكات االحت ؿ اللهيكني,  كالمادية

الجماعة اإلس مية في جامعة االستشهادييف )البكليتكنؾ(, كنشط في الفعاليات المناهضة 
جراءات  القمعية بحؽ أبناء المدينة كأبناء الكطف, كخطط كشا رؾ في التجهيز لعدد ل حت ؿ كا 

 مف العمميات االستشهادية التي قضت سرايا القدس بها مضاجع العدك في عمؽ عمق .
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كأحب السرايا , أحب الشهيد أكـر حركة الجهاد اإلس مي كعشقها: موعد مع الشيادة      
كدفع ضريبة حب  مف دم , حيف أيقف أف العدك ال يعرؼ إال لغة الدـ كلغة , خمص لهاأك 

ف أف فجر األمة ليس ل  مف بزكغ, ك أف الحقكؽ ال يمكف أف تسترد, ك  الحراب, ك مف ب
قيكد األسرل ال ك جراحات الثكالى ال يمكف أف تضمد, ك هات األيتاـ ال يمكف أف تذكب, 

يمكف أف تنكسر, إال بتضحية أبناء هذا األمة الشرفاء, كبضرب العدك في عمق , كعدـ 
رض فمسطيف أباألمف ما داـ يتبجح بظمم  كجبركت  كعدكان  عمى  ف يحمـ إتاحة الفرلة ل  ب

حد قادة عممية كادم النلارل التي زلزلت أكمقدساتها, حيث خطط الشهيد كجهز ليككف 
خكت  عمى  األرض مف تحت أقداـ اليهكد كقادتهـ, كالتي نفذها مع اثنيف مف رفاؽ درب  كا 

اب المحتسب في العاشر مف رمضاف الشهادة الشهيد كالء الديف سركر, كالشهيد ذي
, كعمى رأسهـ قا د اإلرهاب اللهيكني في لهيكنيان  14ـ(, كالتي قتؿ فيها 15/11/2002)

مدل فشؿ هؤالء الدخ ء في  كفثبت فيها المجاهدأمنطقة الخميؿ في جيش االحت ؿ, كالتي 
الحمـ بتحقيؽ األمف عمى ارض ليست لهـ, كذلؾ للعكبة التحلينات التي أحاطت 
 ,بالمنطقة التي نفذت فيها العممية, إال أف المجاهديف األبطاؿ استطاعكا بفضؿ ا اجتيازها

  كخكض هذا المعركة الباسمة النكعية بامتياز.

 ٚص١خ ؤوشَ ا١ٌٕٕٟٙ

 يـرحالرحمف البسـ ا 
أشػػهد أف ال إلػػ  إال ا كحػػدا ال شػػريؾ لػػ , لػػ  الممػػؾ كلػػ  الحمػػد, يحيػػي كيميػػت, كهػػك       

لقػد قمػت بهػذا  كأشهد أف محمدا عبدا كرسكل , كلفي  مف خمق  كخميم  ,عمى كؿ شيء قدير
ًإفَّ  ﴿: حيػث قػاؿ تعػالى ,العمؿ ألنػي عممػت أف الجهػاد كاجػب كفػرض عػيف عمػى هػذا األمػة

نَّػػػةى  ـي اٍلجى ػػػهيـٍ كىأىٍمػػػكىالىهيـ ًبػػػ ىفَّ لىهيػػػ ػػػٍؤًمًنيفى أىنفيسى ػػػًبيؿً  ًفػػػي ييقىػػػاًتميكفى المَّػػػ ى اٍشػػػتىرىل  ًمػػػفى اٍلمي  فىيىٍقتيميػػػكفى  المَّػػػ ً  سى
ييٍقتىميػػكفى  مىٍيػػ ً  كىٍعػػدنا كى ق ػػا عى نًجيػػؿً  التَّػػٍكرىاةً  ًفػػي حى ػػفٍ   كىاٍلقيػػٍر فً  كىاإٍلً مى كاًا ًمػػفى المَّػػً  ًبعىٍهػػدً  أىٍكفىػػى   كى  فىاٍستىٍبًشػػري
ـي  ًلؾى  ًب ً  بىايىٍعتـي الًَّذم ًببىٍيًعكي ذى  ـي  اٍلفىٍكزي  هيكى  كى   ا111االتكبة:  ﴾اٍلعىًظي
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)المهػـ ارزقنػػي جهػػادا فػي سػػبيمؾ(, ككػػررت ذلػػؾ  :منػذ زمػػف طكيػػؿ كأنػا أدعػػك ا كأقػػكؿ      
أقلى ما أتمنى أف أنزؿ فػي  فمـ أستطع رفضها, ألنها كانت إلىكثيرا حتى كلمت الفرلة 

عمؿ استشهادم في أكثر المستكطنيف شراسة كعربدة في هذا الب د, ف قتمهـ كأقتػؿ فػي سػبيؿ 
 ا.

 ولقد عممت أن لمشييد عدة خصال أعدىا اهلل لو وىي:
 الشهداء. ةأف ا هك الذم يختار مف عباد -1
 .إال حقكؽ العباد أف ا يغفر ل  كؿ ذنكب  مف أكؿ قطرة دـ تنزؼ مف جسدا-2
 أف الشهيد ينجك مف عذاب القبر, كيخفؼ عن  يـك القيامة, كيحشر مع النبييف كاللديقيف-3
ػػًبيًؿ الٌمػػً   :﴿ كىالى كفرحػػة كبيػػرة. قػػاؿ تعػػالى:  أعػد ا لمشػػهيد نعمػػان -4 ػػبىفَّ الَّػػًذيفى قيًتميػػكٍا ًفػػي سى تىٍحسى

ـٍ ييٍرزى  بًِّهػػ ـٍ أىٍمكىاتنػػا بىػػٍؿ أىٍحيىػػاءه ًعنػػدى رى كفى ًبالَّػػًذيفى لىػػ يىٍستىٍبًشػػري ـي الٌمػػ ي ًمػػف فىٍضػػًمً  كى ػػا  تىػػاهي *فىًرًحيفى ًبمى قيػػكفى
ػةو مِّػفى الٌمػً  كى  كفى ًبًنٍعمى *يىٍستىٍبًشري نيكفى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى هي مىٍيًه ٍكؼه عى ـٍ أىالَّ خى ٍمًفًه قيكٍا ًبًهـ مٍِّف خى فىٍضػؿو كىأىفَّ يىٍمحى

 (170-169مراف:  ؿ ع) ﴾ٍؤًمًنيفى اٍلمي الٌم ى الى ييًضيعي أىٍجرى 
 .هم , فاستبشركا بذلؾ كثيراأف ا أكـر الشهيد بالشفاعة لسبعيف مف أ-5
 .عمي المراتب في الجنة, كل  اثنتاف كسبعكف مف الحكر العيف كعدا ا بهفأف لمشهيد إ-6

 أهمي مف بعدم ب كهذا ما أكلي 
ػػابىٍتهيـ مًُّلػػيبىةه  ﴿أكال: ال تحزنػكا عمػػى فراقػي, كقكلػػكا كمػػا أمػركـ ا تعػػالى        الَّػًذيفى ًإذىا أىلى

نَّػػػا ًإلىٍيػػػً  رىاًجعيػػػكفى  ػػػةه  (156) قىػػػاليكا ًإنَّػػػا ًلمَّػػػً  كىاً  رىٍحمى ـٍ كى بًِّهػػػ ػػػف رَّ ػػػمىكىاته مِّ ـٍ لى مىػػػٍيًه ً ػػػؾى عى ً ػػػؾى أيكلى  ـي  كىأيكلى   هيػػػ
  ا157-156 :  يةالبقرةسكرة ا .﴾ تىديكفى اٍلميهٍ 

 .لي ثانيا: أكليكـ باإلكثار مف الدعاء لي بقبكؿ شهادتي, كأكثركا مف االستغفار
كأرجك مف كؿ مف ل  ماؿ  ,مف كؿ مف خالمت  في يـك مف األياـ أف يسامحنيثالثا: أرجك 

أني أخذت بعض الماؿ مف ماؿ الدكاف بغير كج  حؽ,  عمى أف يسامحني, كخلكلان 
ألف ا يغفر كؿ الذنكب إال حقكؽ  ,فسامحكني ب  كي أدخؿ الجنة, كال أبقى كاقفا عمى بابها

كالس ـ عميكـ كرحمة ا  ,بالقبكؿ كالمغفرة يدعك لاك  ,فكحدكا ا كلمكا عمى نبي  ,العباد
 .أخوكم الشييد بإذن اهلل أكرم عبد المحسن ىنيني                                .كبركات 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya156.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya156.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya156.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya156.html
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 االعزؾٙبدٞ اٌّجب٘ذ: د٠بة ِذّذ اٌّذزغت

 ـ15/11/1980تاريخ المي د: السبت 
 : أعزباالجتماعيةالحالة 

 المحافظة: الخميؿ
 ـ15/11/2002: الجمعة االستشهادتاريخ 

 :اٌٌّٛذ ٚإٌؾإح
قػرب الحػـر اإلبراهيمػي فػي مدينػة  ةكلد الشهيد المجاهد دياب محمد المحتسب في حارة العقاب

تمقػػػى الشػػػهيد تعميمػػػ  حتػػػى , , لعا مػػػة كريمػػػة مجاهػػػدةـ15/11/1980خميػػػؿ الػػػرحمف بتػػػاريخ 
فػػي الخميػػؿ, كبسػػبب  عيلػػياللػػؼ الخػػامس فػػي مدرسػػة سػػيدنا إبػػراهيـ الخميػػؿ فػػي منطقػػة 

األكضػػاع اللػػعبة التػػي كانػػت تمػػر بهػػا العا مػػة, أنهػػى بهػػا الدراسػػة كبػػدأ يعمػػؿ فػػي لػػناعة 
 األحذية.

 : صفبرٗ ٚؤخاللٗ
شهيدنا شاب خمكؽ كقد نش  في طاعػة ا, يحػب عمػؿ الخيػر لمجميػع, كقػد تػدرب عمػى  كاف

ػػا, كمػػا  ,ككػػاف يهػػكل اللػػيد عمػػى الخرطػػكش ,كلعبػػة الكاراتيػػ  ,رفػػع األثقػػاؿ ككػػاف قنالػػان بارعن
فقػاـ بػيف  ,شػد المتحمسػيف لفكػرة الجهػادأككػاف مػف  ,كعشق  لمحركػة كفكرهػا حب ياب بدعرؼ 
بعػاد العػدك عػف ا  ك  ,جؿ الكلكؿ إلى التحريرأمف  الدؤكبيبث ضركرة الجهاد كالعمؿ  زم   

 كامؿ أرضنا.
 : ِؾٛاسٖ اٌجٙبدٞ

الػػدفاع عػػف كطنػػ    هدفػػ ,ليحقػػؽ مػػا يلػػبك إليػػ  كتػػدرب كعمػػؿ جاهػػدان  ,لتحػػؽ بسػػرايا القػػدسا
كشعب , كمع اندالع انتفاضة األقلى المباركة برز نشاط الشهيد في لفكؼ المقاكمػة, كلقػد 
تعرض ل عتقاؿ السياسي في سجكف األمف الكقا ي في الخميؿ كأمضى في السجف ما يقارب 

"ككػاف الشػهيد مػف اشػد  ,كلكن  عاد كهرب مف السجف مع  خريف مف المعتقميف شهر,أالث ثة 
لفكػػػػػرة الجهػػػػػاد المسػػػػػتمر كمقاكمػػػػػة األفكػػػػػار الداعيػػػػػة لمتطبيػػػػػع كالسػػػػػ ـ مػػػػػع العػػػػػدك  نتمػػػػػيفالم
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نػػ  مػػف العػػار التنػػازؿ عػػف شػػبر مػػف أرضػػنا, كال بػػد مػػف بػػذؿ الغػػالي أ :اللػػهيكني, كػػاف يػػردد
 جؿ الجهاد". أكالنفيس مف 

 : ِٛػذ ِغ اٌؾٙبدح
ف تشػػريف الخػػامس عشػػر مػػ ليػػؿ العاشػػر مػػف رمضػػاف ,حػػارة كادم النلػػارل, كالزمػػاف ,المكػػاف

حػػيف كانػػت دمػػاء شػػهداء مجػػزرة الحػػـر اإلبراهيمػػي تنػػادم ب سػػماء ـ, 2002الثػػاني مػػف العػػاـ 
كفي قمب  كعد االنتقاـ لدـ الشهيد إياد لكالحة قا ػد  .مجاهدم سرايا القدس أكـر ككالء كدياب

ؿ ا كعمػى سرايا القدس في جنيف. لقد ناؿ الشهيد دياب المحتسب شرؼ االستشهاد فػي سػبي
النكعيػة فػي نفػس تػاريخ يػـك مػي دا. كارتقػى إلػى العػ   زقػاؽ المػكترض الرباط, في عمميػة أ

 .برفقة سيد المجاهديف لمى ا عمي  كسمـ

 ٚص١خ اٌؾ١ٙذ د٠بة ِذّذ اٌّذزغت

نشهد أف ال إل  إال ا, كحدا ال شريؾ ل , نالر المجاهديف كمعز المؤمنيف, كمذؿ 
سػػيدنا  األعمػػىالطغػػاة كالمسػػتكبريف, كاللػػ ة كالسػػ ـ عمػػى أشػػرؼ الخمػػؽ كالمرسػػميف, مثمنػػا 

 أما بعد: ,كلحب  كمف سار عمى درب  إلى يـك الكعيد  ل محمد القا د الرشيد, كعمى 
ػديكرى قىػٍكـو  ﴿تعالى قاؿ        يىٍشػًؼ لي ـٍ كى مىػٍيًه ـٍ عى ػٍركي يىنلي ـٍ كى ييٍخػًزًه ـٍ كى ـٍ ييعىػذٍِّبهيـي المَّػ ي ًب ىٍيػًديكي قىػاًتميكهي
ٍؤًمًنيفى  ييٍذًهبٍ  (14) مُّ ٍيظى  كى مىى   قيميكًبًهـٍ  غى يىتيكبي المَّ ي عى ًكػيـه  يىشىػاءي  مىػف كى ًمػيـه حى لػدؽ ا  ﴾ كىالمَّػ ي عى

 (15-14 :  يةالعظيـ االتكبة
ػذىابو أىًلػيـو ) ﴿أيضػا كقاؿ        ػٍف عى ػارىةو تينًجػيكيـ مِّ مىػى  ًتجى ـٍ عى نيػكا هىػٍؿ أىديلُّكيػ ( 10يىػا أىيُّهىػا الَّػًذيفى  مى

ـٍ  ٍيػػره لَّكيػػ ـٍ خى ًلكيػػ ـٍ  ذى  ـٍ كىأىنفيًسػػكي ػػًبيًؿ المَّػػً  ًبػػ ىٍمكىاًلكي اًهػػديكفى ًفػػي سى تيجى كينػػتيـٍ  ًإفتيٍؤًمنيػػكفى ًبالمَّػػً  كىرىسيػػكًلً  كى
مىسىػاًكفى طىيِّبىػةن ًفػي 11تىٍعمىميكفى ) نَّػاتو تىٍجػًرم ًمػف تىٍحًتهىػا اأٍلىٍنهىػاري كى ـٍ جى ييػٍدًخٍمكي ـٍ كى ـٍ ذينيػكبىكي ( يىٍغًفٍر لىكي

ـي  ًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي نَّاًت عىٍدفو ذى   ا12-10 ةاللؼ:  يالعظيـ الدؽ ا  ﴾ جى
عػػف مقدسػػات اإلسػػ ـ  , كدفاعػػان لػػمي ا عميػػ  كسػػمـ الرسػػكؿ ىعمػػى خطػػ كسػػيران  كفػػاءن       

كالمسمميف, كانتقاما لدماء الشهداء كالجرحى كدمكع األمهات كالثكالى كاأليتاـ, كانتقاما ألركاح 
قادتنػػػا )إيػػػاد لػػػكالحة( ك)يكسػػػؼ بشػػػارات( ك )عبػػػد الباسػػػط أبػػػك سػػػنينة( ك)أسػػػعد أبػػػك تركػػػي( 
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ذكرل الثامنػػػة لمجػػػزرة الحػػػـر اإلبراهيمػػػي مػػػف أجػػػؿ كػػػؿ هػػػؤالء, كفػػػي الػػػ ,ك)ياسػػػر األدهمػػػي(
كالتي ارتكبها المجـر الحقير "بػاركخ غكلدشػتايف" أحػد مسػتكطني كريػات أربػع, يػ تي  ,الشريؼ

 هذا الرد الجهادم كالذم نقدـ في  ركحنا رخيلة في سبيؿ ا.
تىًهنيػػكا كىال كىال   ﴿ كنبػػدأ كلػػيتنا هػػذا إلػػى األهػػؿ كاألحبػػة: كنقػػكؿ لهمػػا كمػػا قػػاؿ تعػػالى:     

ػػػٍؤًمًنيفى ﴾ نيػػػكا كىأىٍنػػػتيـي األىٍعمىػػػٍكفى ًإٍف كيٍنػػػتيـٍ مي ( نكلػػػيكـ 139لػػػدؽ ا العظػػػيـ. )اؿ عمػػػراف,  تىٍحزى
كا ذىاتى بىٍيًنكيـٍ  ﴿بتقكل ا كأف تطيعكا ا كرسكل  لقكل  تعالى:  كىأىًطيعيكا المَّػ ى  فىاتَّقيكا المَّ ى كىأىٍلًمحي

ٍؤًمًنيفى كىرىسيكلى ي ًإف كينتي   (1 :  ية. ااألنفاؿ(لدؽ ا العظيـ) ﴾  ـ مُّ
ـي  ﴿كنكلػػيكـ بمػػػا أكلػػػى بػػ  إبػػػراهيـ بنيػػػ  كيعقػػكب:         فىػػػ ى  الػػػدِّيفى  ًإفَّ المَّػػػ ى اٍلػػػطىفىى لىكيػػ

ػػكتيفَّ ًإالَّ كىأىٍنػػتيـٍ ميٍسػػًمميكفى  ا, كنكلػػيكـ باللػػبر عمػػى 132 :  يػػةلػػدؽ ا العظػػيـ. االبقػػرة ﴾ تىمي
في النعيـ األبدم في جنػات الخمػد بلػحبة الملػطفى  بقناكـفراقنا كعدـ البكاء عمينا, ألننا س

محمد لمي ا عمي  كسمـ كلحب . فنحف تركنا خدعة الدنيا إلى حياة الخمد كالنعيـ, كمغفرة 
لىً ٍف قيًتٍمتيـٍ  ﴿ مف ا خيرا لقكل  تعالى ٍغًفرىةه سىًبيًؿ  ًفي كى ػا  ًمػفى  المًَّ  أىٍك ميتُّـٍ لىمى ٍيػره ًممَّ ػةه خى رىٍحمى المَّػً  كى

 ا157  ية :لدؽ ا العظيـ. ا ؿ عمراف ﴾ يىٍجمىعيكفى 
إلػػى زم  نػػا: طمبػػة جامعػػة بكليتكنيػػؾ فمسػػطيف بشػػكؿ خػػاص, كطمبػػة جامعػػات الػػكطف       

محمد, حيث جاء رجؿ إلى رسػكؿ الحبيب نس لكـ با أف تتقكا ا كتسيركا عمى درب قدكتنا 
ػػؿو يىٍعػػًدؿي فقػػاؿ:  ا؟ مى مىػػى عى : ديلًَّنػػي عى , فىقىػػاؿى ػػمَّـى سى مىٍيػػً  كى ػػمَّى المَّػػ ي عى ػػؿه ًإلىػػى رىسيػػكًؿ المَّػػً  لى ػػاءى رىجي )جى

اًهػػػدي أىٍف تىػػػٍدخيؿى  ػػػرىجى اٍلميجى : هىػػػٍؿ تىٍسػػػتىًطيعي ًإذىا خى : الى أىًجػػػدياي, قىػػػاؿى , كىالى اٍلًجهىػػػادى, قىػػػاؿى ٍسػػػًجدىؾى فىتىقيػػػكـى مى
اًهػًد لىيى  ٍيػرىةى: ًإفَّ فىػرىسى اٍلميجى , قىػاؿى أىبيػك هيرى ػٍف يىٍسػتىًطيعي ذىًلػؾى مى : كى , قىػاؿى , كىالى تيٍفًطرى كـى تىلي , كى ٍسػتىفُّ تىٍفتيرى

(. الحيح البخارما سىنىاتو ًلً , فىييٍكتىبي لى ي حى , كن حظ مف هػذا الحػديث أنػ  ال تكجػد أم ًفي ًطكى
لتنػالكا  ,بادة تعدؿ الجهاد في سبيؿ ا, فإليكـ يا مف تطمبكف الجنػة سػيركا عمػى هػذا الػدربع

أعمػػى مراتػػب الجنػػة بػػإذف ا, كلػػك نظرنػػا إلػػى التػػاريخ برهػػة لكجػػدنا أف المبنػػة األساسػػية لكػػؿ 
 !الثكرات طمبة العمـ, فماذا تنتظركف بحؽ ا؟ فماذا تنتظركف؟

مكػػاف: إلػػى كػػؿ طفػػؿ كامػػرأة كشػػيخ مػػرابط عمػػى هػػذا األرض إلػػى كػػؿ مجاهػػد فػػي كػػؿ       
تىكيكنيػػكا تىػػٍ لىميكفى  ًإف﴿ ا المباركػػة, الػػبركا عمػػى كػػؿ أذل كملػػيبة, ألنكػػـ األعمػػكف إف شػػاء 
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ا تىٍ لىميكفى  تىٍرجيكفى  فىًإنَّهيـٍ يىٍ لىميكفى كىمى كىافى المَّػ ي  المًَّ  مىا الى يىٍرجيكفى  ًمفى  كى ػا كى ًميمن ػا عى ًكيمن لػدؽ ا  ﴾ حى
 )104 :  يةالعظيـ. )النساء

لػػػيكـ يػػػا إخكتنػػػا فػػػي حركػػػة الجهػػػاد كالمقاكمػػػة كالثػػػ       كرة: نسػػػ لكـ بػػػا أف ال تهػػػادنكا كال كا 
تسػػاكمكا عمػػى ذرة مػػف تػػراب أرض فمسػػطيف, كسػػيركا فػػي طريػػؽ المقاكمػػة, ألنهػػا طريقنػػا كهػػي 

ـٍ ًإذىا  ﴿خيارنا الكحيد لدحر هذا االحت ؿ, كاستعادة أراضي اإلس ـ  ػا لىكيػ نيكا مى يىا أىيُّهىا الًَّذيفى  مى
ػًبيًؿ ال كا ًفػي سى ـي انًفػري تىػاعي ًقيؿى لىكي ػا مى يىػاًة الػدٍُّنيىا ًمػفى اآٍلًخػرىًة فىمى ًضػيتـي ًباٍلحى مَّػً  اثَّػاقىٍمتيـٍ ًإلىػى اأٍلىٍرًض أىرى

يىاًة الدٍُّنيىا ًفي اآٍلًخرىًة ًإالَّ قىًميؿه ) كا ييعىػذِّبٍ  (38اٍلحى ـٍ كىالى ًإالَّ تىنًفػري كي ٍيػرى ػا غى يىٍسػتىٍبًدٍؿ قىٍكمن ػا كى ػذىابنا أىًليمن ـٍ عى كي
مىى  كيؿِّ شىٍيءو قىًديره  كاي شىٍي نا كىالمَّ ي عى  ا39-38 :  يةالتكبةلدؽ ا العظيـ. ا ﴾ تىضيرُّ

إلػػى العػػدك اللػػهيكني: إلػػى هػػذا الحككمػػة التػػي ال تعػػرؼ لغػػة إال لغػػة الػػدـ, كالمجػػازر       
 ,كهدـ لمبيػكت ,حككمة شاركف الفاشمة نقكؿ لهـ: مهما فعمتـ مف قتؿ لألطفاؿكاإلرهاب, إلى 

كتػػدمير لممقدسػػات اإلسػػ مية كالمسػػيحية كالقيػػاـ بالمجػػازر الكاحػػدة تمػػك  ,كملػػادرة لألراضػػي
رادة هػػذا الشػػعب  رابط المحتسػػب كستسػػتمر المقاكمػػة المػػاألخػػرل, فمػػـ كلػػف تنػػالكا مػػف عزيمػػة كا 

مػػػؿ األرض كالمقدسػػػات, كلػػػف تسػػػتطيعكا باغتيػػػاالتكـ كعمميػػػاتكـ حتػػػى دحػػػر االحػػػت ؿ عػػػف كا
 .سرايا القدس()كعزيمة يد  اف تكسركاالعسكرية 

مػامكـ أحيػاتكـ فػ  سػبيؿ  عمػىاف كنتـ تريدكف الحفاظ  :فنقكؿ اللهيكني:الشعب  ىلإ      
 .كافف يفكت األأال الرحيؿ قبؿ إ

كيسػػامحنا, الشػػهيد يطمػػب الشػػهيد, كالبندقيػػة لغػػة ف يسػػتغفر لنػػا أ سػػمعنا:كالػػي كػػؿ مػػف       
 .ك استشهادأن  لجهاد نلر ا  العلر, كالدـ قانكف المرحمة, ك 

 .دياب محمد المحتسب, خككـ الشهيد بإذف اأ ..كالس ـ عميكـ كرحمة ا كبركات 
متنػػا فػػي  إذاف كمماتنػػا تظػػؿ عػػرا س مػػف الشػػمع حتػػى إ: )قػػاؿ الشػػهيد السػػيد قطػػب رحمػػ  ا

لػحابها أماـ تمؾ الكلايا الخالػدة كالتػي مهرهػا أسبيمها ذبت فيها الركح ككتبت لها الحياة(, ك 
أمػاـ عظمػة هػؤالء الشػهداء, كيتػرؾ لسػاف  خاشػعان  هامتػ  يحنيف أال إبدما هـ, ال يممؾ المرء 

  .بشكرهـ كداعيا لهـ قمب  الهجان 
 

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura9-aya39.html
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 اٌؾ١ٙذ ِذّذ عذس

كفرساف اللػحابة  ,نبينا لمي ا عمي  كسمـنكر مف  ان عثمنبهك نكر مر عبر بكابات الزماف 
ردكا أراد, هػػك أبػػ ف  رجػػاؿ أف  ,تجػػاكز حقػػب الزمػػاف كالمكػػاف, ليقػػكؿ بلػػمت كيػػتكمـ بفعػػؿ

بػف اركحنػا, هػك أ كينشػى ريج, يبمسػـ جراحنػان أك  ان شذفكح ي دري كهك سي  ,اسم  مدحان   محمد كيكفي
 الرحمف.خميؿ 

 ٌِٛذ اٌؾ١ٙذ 

لد قالت كقد أحضر لهػا جػٌدا ألبيػ   ,كالدت  )أـ محمد( إٌف إحدل قريباتها رأت ل  رؤيا عندما كي
 .أعًط هذا لف ف )عا مة الشهيد( كهذا اسم  محمكد :كقاؿ ,كلدان لغيران 

 .كاستبشرت ب ف تدخؿ بحممها الجنة ,كتقكؿ إنها شاهدت الرسكؿ عمي  الس ـ كهي حامؿه ب 
بتدا يػػة فػػي درس المرحمػػة اإل ,إخػػكة هػػك سػػابعهـ كأختػػاف 6كلػػ   ـ,14/1/1978 شػػهيدناكلػػد 

مدرسة األيكبية كمف ثـ مدرسة الراشديف الٌتحؽ بالمدرسػة اللػناعية التابعػة لميتػيـ العربػي فػي 
 .( حيث كاف األكؿ عمى فلم 94القدس المحتمة, كحلؿ في التكجيهي عمى معدؿ )

 ؤخاللٗ ٚعٙبدٖ

أـ محمػػػد إٌف الشػػػهيد كػػػاف كريمػػػا متسػػػامحان كمتػػػدينان منػػػذ لػػػغرا ككػػػاف ال يضػػػحؾ إال  كتقػػػكؿ
 .شارككا في م بس يف أك ككاف يحب أف يشارؾ إخكان  في م بسهـ , لمضركرة القلكل

 ٞجٙبدِؾٛاسٖ اٌ

مػػا أف انطمقػػت انتفاضػػة األقلػػى حتػػى امتطػػى الشػػهيد القا ػػد محمػػد سػػدر لػػهكة الجهػػاد فػػي 
سػػبيؿ ا كبػػدأ لمتخطػػيط ألهػػـ كأركع العمميػػات فػػي مدينػػة الخميػػؿ كمنهػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ: 
عمميػػة خارلػػينا التػػي قتػػؿ فيهػػا ثػػ ث لػػهاينة, كعمميػػة التمػػة الفرنسػػية التػػي قتػػؿ فيهػػا سػػتة 

حسػػب -كػػاف البػػد  ,ثػػر تمػػؾ العمميػػات البطكليػػةإً كعمػػى ف, ر مػػف خمسػػيكألػػيب أكثػػ ,لػػهاينة
فهجماتػ   ,أف يػتـ الػتخمص مػف هػذا السػيؼ المشػهر فػي كجههػـ -العقيدة اللهيكنية المجرمة
 ,ـ ليلػػػاب الفػػػارس بجػػػركح, ثػػػـ يقػػػـك مػػػف كبكتػػػ 10/12/2001طػػػا رات االباتشػػػي بتػػػاريخ 



 

82 
 

راد لتمػػػؾ أالقا ػػػد نػػػكر جػػػابر بمػػػا  حيػػػث أمػػػد ,معركػػػة زقػػػاؽ المػػػكتكيشػػػارؾ بشػػػكؿ فعػػػاؿ فػػػي 
كبعػد المعركػة قػاـ العػدك اللػهيكني بتػدمير بيػت , لتمػؾ المعركػة كعتاد برجاؿ مداالمعركة, ف 

 عا مت  المككف مف ث ث طكابؽ.

 اعزؾٙبدٖ

رأس القا ػػد طالبػػان كبعػػد رحمػػة عظيمػػة فػػي سػػاحات الجهػػاد, كسػػعار ألػػاب العػػدك اللػػهيكني 
ـ حيػػػث حالػػػر الجػػػيش 14/8/2003اليػػػـك المكعػػػكد بتػػػاريخ  محمػػػد سػػػدر حيػػػان أك ميػػػان, جػػػاء

تبػػػاع سياسػػػة إاإلسػػػرا يمي المنطقػػػة التػػػي رابػػػط فيهػػػا شػػػهيدان, كبعػػػد اشػػػتباؾ عنيػػػؼ قػػػاـ العػػػدك ب
 األرض المحركقة, ف طمؽ عدة لكاريخ عمى ذلؾ المكاف ليحرؽ بالكامؿ.

عمى لػدر الػزمف, ليكتػب  الكبرياء العسكرم كتعمؽ كسامان  لفحاتكهكذا تطكل لحفة مف 
 فػػي سػػاحات البطكلػػة, بطػػاؿ فمسػػطيف, هنػػاأحمر القػػاني هنػػا أبطػػاؿ االسػػ ـ, هنػػا بػػاأل تحتهػػان 

 كمهراؽ دما هـ, كمف هنا فقط ينبت النلر. ,محط رحالهـ
رادة منػػػػا, كنمػػػػج فػػػػي رحػػػػاب إكهنػػػػا نستسػػػػمح الشػػػػهداء عػػػػذرا لنغػػػػادر رحػػػػابهـ األطهػػػػر كبغيػػػػر 

عكا كعمى ا تككمػكا, أكل ػؾ الػذيف حػاكؿ العػدك اف يحجػبهـ فػي المجاهديف الذيف خططكا ف بد
نهـ سػػػتا , ف بػػػت شمسػػػهـ إال أف تشػػػرؽ, كألػػػر نػػػكرهـ عمػػػى أف يممػػػ  األرجػػػاء, كفػػػي بينػػػزناز 

 سنتسـ عطر بطكالتهـ.
 

  



 

83 
 

 ثبهلل لبرً ٚثٗ أزصش.. اٌّجب٘ذ ٔٛس عبثش اٌمبئذ 

إلػى ذلػؾ الفػارس الػذم حبػاا ا ف غػدؽ  كلػمتناأ ,نمجهػا هػرهي ساحة مجد كرحػابه ط      
كجػؿ األسػير القا ػد نػكر جػابر عقػ ن  لقد أعطػى ا عػز سبحان ,عمي  بما يميؽ بج ؿ كجه  

أكجػػع قمػػب الكيػػاف اللػػهيكني عنػػدما خطػػط لتمػػؾ العمميػػة المعجػػزة  عسػػكريان كتكتيكػػان  ,متكقػػدان 
 كثرة مف همؾ منهـ هناؾ."زقاؽ المكت" ل عممية كادم النلارل, أك كما أسماها العدك

إنها خميؿ الرحمف, تمػؾ المدينػة الشػامخة, التػي تػزيف تػاريخ فمسػطيف ب بطالهػا, ف بطػاؿ       
 مػفجبؿ جكهر "  فيالخميؿ شاماته حساف عمى كج  الكطف, فنكر جابر كاف منش ا هناؾ " 

د البطػؿ, خميؿ الرحمف, ففي الرابع عشر مف أغسطس عاـ ألؼ كتسعما ة كث ثة كسبعيف كلػ
عشؽ كالكطف تنمك في قمبػ , كػاف لػ  مػف اسػم  نلػيب, فهػك نػكره بػدد ديػاجير الكبدأت قلة 

العتمة كاإلحباط هك كرفاق  الشهداء في عممية زقاؽ المكت, ككاف جػابران لقمػكب كسػرها العػدك 
 اللهيكني, فمسح بيدا عمى تمؾ القمكب المكمكمة, كرسـ عمى كجهها ابتسامة النلر.

, ثػـ تكجػ  إلػى االبتدا يػةكالذم تكقؼ بانتهػاء المرحمػة  ,مدارس ال ج يف بدأ تعميم في       
عشػػر مػػف عمػػرا تػػزكج المجاهػػد البطػػؿ, كلقػػدر  ثامنػػةالعمػػؿ لظػػركؼ خالػػة بالحيػػاة, كفػػي ال

 ىعمػ دهربما هػك خيػر كأبقػى, جهػاد يخمػدا الػيعمم  ا لـ يرزؽ نكر بالذرية, كلكف ا أبدل  
 ات .فحل

كما أف اندلعت انتفاضة األقلى حتى تكهج نكر فشع ضياءا في جنبات الخميؿ, فقػاـ       
بتنفيذ أكلى عمميات  البطكلية في منطقة فرش الهكل كفيها أليب إلابة بالغة الخطكرة, لتبدأ 

هػػػػا خػػػػ ؿ شػػػػارؾ في ,سػػػػنتيفرحمػػػػة المطػػػػاردة كالكػػػػر كالفػػػػر بينػػػػ  كبػػػػيف قػػػػكات االحػػػػت ؿ لمػػػػدة 
التي أشرؼ عميها الشهيد  كمنها عممية عتنا يؿ ,ف العمميات اإلستشهاديةالعديد مب االنتفاضة

بالقا ػد نػكر جػابر الػذم لػـ يضػف برأيػ   ان هػا مسػتعينيطالبطؿ ماجػد دكش, بعػد أف أحسػف تخط
عمى أخي  الشهيد بتلكيب الرأم كتسديد القكؿ, كمنح  ما كاف عندا مف بنادؽ, كما قاـ نكر 

, كعمػػػى بعػػػض المنػػػاكرات العسػػػكرية  M16هيف( عمػػػى بندقيػػػة بتػػػدريب الشػػػهيديف)الفقي  كشػػػا
ماء بالسكاتر كالمنػاكرة ككيفيػة الرمايػة طمقػة طمقػة حتالبسيطة كطريقة الهجـك كاالنسحاب, كاال
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ككيفيػة  ,كعمى أنكاع األهداؼ مف حيػث المسػافة ,تكماتيكي, كما دربهـ عمى إلقاء القنابؿأأك 
, كػؿ ذلػؾ ثػـ بمػا يتناسػب مػع الزمػاف المتػاح لمقا ػد نػكر كلمشػهيديف, كبعػدان  التعامؿ معها قربػان 
األمنية, حيث قاـ بتػدريبهـ فػي منطقػة كادم الجػكز ذات الجبػاؿ  كاالحتياطاتكحسب المكاف 

كذلػػػؾ لتػػػكفر كسػػػا ؿ االختفػػػاء  ,هـيبلنػػػكر جػػػابر فاختارهػػػا لتػػػدر  ان كالتػػػي كانػػػت مقػػػر  ,كالمغػػػارات
 الجكز كالكدياف فيها. شجارأكاالستتار المتمثمة بكثرة 

المعركػة زقػاؽ المػكت,  عمػى معركػةهػادم بػالتخطيط كاإلشػراؼ المباشػر كتكج عمم  الج      
جنػػديان لػػهيكنيان,  عشػػر أربعػػة أثنػػياألضػػخـ فػػي تػػاريخ انتفاضػػة األقلػػى, حيػػث همػػؾ فيهػػا 

السػتار عػف  زاحػتأمعركػة التػي ـ كفي تمؾ ال15/11/2002تاريخ بخميؿ مكالحاكـ العسكرم ل
التػػي تقػػدمت ألداء الكاجػػب فػػي  سػػ ميفػػي حركػػة الجهػػاد اإل عقػػؿ عسػػكرم مػػف أهػػـ العقػػكؿ

 انتفاضة األقلى.
المطاردة كانت قكات االحت ؿ تقتحـ منػزؿ عا متػ  بشػكؿ يػكمي كتنكػؿ بذكيػ  بعػد  تىكفي سن

عتقمػػكا التحقيػػؽ معهػػـ, كقػػامكا باعتقػػاؿ زكجتػػ  لمضػػغط عميػػ  لمػػدة زادت عػػف سػػتة أشػػهر, ثػػـ ا
 كزكجها كجميع أفراد العا مة. ,شقيقت  نكرا لمدة عاميف

كبعػػد سػػنكات حافمػػة بالكفػػاح البطػػكلي الػػذم خاضػػ  نػػكر جػػابر ك حػػد أهػػـ مقػػاتمي سػػرايا       
 ـ, حيث حشػد العػدك5/2003/ 6كجؿ في قدر ا عز ىأت حتى ,القدس في جنكب فمسطيف

 ,فيمػػػا مػػػأل لػػػكت هػػػدير الطػػػا رات سػػػماء الخميػػػؿ ,عشػػػرات اآلليػػػات العسػػػكرية عمػػػى األرض
الهمػاـ نػكر جػابر  لتحالػر الفػارسرلالػها فػي كػؿ مكػاف,  تكعشرات البنادؽ اآلثمة أطمق

أف يسػػمـ نفسػػ , كخػػاض اشػػتباكان مسػػمحان عنيفػػان  رفػػض كعمػػى عػػادة األبطػػاؿ ,فػػي منطقػػة الزلفػػة
اعتقػػػؿ كتعػػػرض  , ثػػػـبػػػث ث رلالػػػات قدمػػػ ك بيػػػدا  ألػػػيب خ لهػػػاحػػػت ؿ, ضػػػد قػػػكات اإل

لتحقيؽ قاس كمتكحش, قاـ المحققكف اللهاينة باستخداـ كباسة الكرؽ فػي جسػم  ألكثػر مػف 
كبشػػكؿ متكالػػؿ, ثػػـ كضػػع الممػػح عمػػى جركحػػ , ككػػانكا يضػػربكن  بعنػػؼ عمػػى  ,خمسػػيف مػػرة
, كساعة اعتقال  جاءا نا ب ر يس الشػاباؾ ابة مما زاد مف تدهكر كضع  اللحيقدم  المل
 ؟أتسػخر منػي :ثػـ كقػؼ كأعطػي لػ  التحيػة العسػكرية, فقػاؿ لػ  القا ػد نػكر  قػعانك االسػرا يمي, 

 كبعػدها قػدـ, , ف نػا قا ػد كأنػت قا ػدان بػدأنفس  ل شتباؾ مع  فرد نا ب ر ػيس الشػاباؾ: ال   كهي
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عمى إثرهػا  ليحكـ لفحة 45ل  ال حة اتهاـ مف  عرضتإلى المحكمة العسكرية اإلسرا يمية ك 
 سنة. 34مؤبد إضافة إلى  بالسجف سبعة عشر

كمػػؿ مسػيرات  التعميميػػة التػي حػػـر أبػداع القا ػػد نػكر جػػابر فقػد إكفػي السػػجف لػـ يتكقػػؼ        
فػي اللػحافة,  لخػر أك  ,منها, ليجتػاز امتحانػات التػكجيهي, ثػـ ينهػي دكرة فػي العمػـك السياسػة

جػزاء مػف أكيػزيف كػؿ ذلػؾ بحفػظ  ,كيػدرس الخدمػة االجتماعيػة ,لى القدس المفتكحػةإكينتسب 
 ف الكريـ. القر 
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 األع١ش ِذّذ ػّشاْ.. ِمبرً ثصّذ..

ـ 1974 عػػاـ فهػػك ابػػف مدينػػة خميػػؿ الػػرحمف, كػػاف مػػي دا الميمػػكف ,مػػف مهػػد البطكلػػة خػػرج
ثػػػـ تػػػرؾ الدراسػػػة  ,لعا مػػػة طيبػػػة مناضػػػمة, التحػػػؽ بمػػػدارس بمػػػدة دكرا ليحلػػػؿ عمػػػى اإلعداديػػػة

كالػذم كػاف  ,محمػد عمػراف ـتقػد األقلىليذهب إلى لناعة األخشاب, كمع اندالع انتفاضة 
أحػد أهػـ كيلػبح تحػؽ بلػفكؼ حركػة الجهػاد اإلسػ مي يممعركفا بتدينػ  كالتزامػ  بالمسػجد, ل

ركػة تمػؾ المع ,في معركة زقػاؽ المػكتالذيف شرفهـ ا بالمشاركة المقاتميف في سرايا القدس, 
 ,كاالسػتعداد العميػؽ ,حيث التخطيط المتقف ,لعبادا كأكليا   التي تجمت فيها معية ا كحفظ 

حيػػث كػػاف كالتنفيػػذ المحكػػـ فػػي تمػػؾ العمميػػة, فقػػد ذهػػب بنفسػػ  كتفقػػد المكػػاف كرلػػدا جيػػدا, 
أشػهر,  9يتقمص شخليات كثيرة أثناء عممية الرلػد كالتجهيػز لممعركػة كالػذم اسػتمر لمػدة 

يقػكد  مع اخكان  حيث تسجيؿ معركة بطكلية هي األركع فػي تػاريخ انتفاضػة األقلػىثـ سار 
الفرسػػاف االستشػػهاديكف أكػػـر الهنينػػي  ـفػػي عمميػػة كادم النلػػارل تقػػدك , خطػػاءهـ نػػكر جػػابر

  .ككالء سركر كدياب المحتسب كعزفك سمفكنية الخمكد كالمقاكمة
 ,طؿ محمد عمراف رغـ التعقيدات األمنيةلقد كانت عممية كادم النلارل التي اشترؾ فيها الب

اسػتطاعكا أف يخترقػكا تمػؾ التحلػينات كيسػددكا سػهامان    كاخكانػ إال أن ,كالتجهيزات العسكرية
فػي عمميػػة هػػي األركع كاألبػػدع كاألكثػر اعجػػاز فػػي تػػاريخ انتفاضػػة  مميتػة لقمػػب دكلػػة الكيػػاف,

 األقلى.
كبعد كميف محكـ أعدا الجيش اإلسرا يمي لمقا ػد البطػؿ محمػد عمػراف أدل إلػى اختطافػ , مػف 

ـ, كأثناء التحقيؽ أبمغ  ضابط الشاباؾ ب نهـ لف 9/12/2002داخؿ سيارة بالبمدة القديمة يـك 
ينسفكا بيت  القديـ عمى عادة منفذم العمميات البطكلية, حتػى ال يتسػنى ألهمػ  الحلػكؿ عمػى 

ديػد بػدؿ بيػتهـ القػديـ المتهالػؾ, كبعػػد تحقيػؽ كحشػي تػـ تحكليػ  إلػى القضػاء العسػػكرم بنػاء ج
اللػػػهيكني لػػػيحكـ بالسػػػجف لمػػػدة ث ثػػػة عشػػػر مؤيػػػد, أثنػػػاء اعتقالػػػ  لمػػػع اسػػػم  فػػػي سػػػجكف 
االحت ؿ كعنػكاف مػف عنػاكيف البطكلػة كالشػجاعة كالشػهامة ففػي أحػد األيػاـ كػاف محمػد يمعػب 

مػػدير السػػجف مسػػت ذنان مػػف األسػػير أف يمعػػب مػػع القا ػػد محمػػد التػػنس مػػع أحػػد األسػػرل فجػػاء 
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عمػػراف فمػػا كػػاف مػػف أسػػيرنا إال أف ضػػرب طاكلػػة التػػنس بالمضػػرب نػػاظرا إلػػى مػػدير السػػجف 
مستحقرا, ثـ ترؾ الطاكلة كعندما س ؿ عف ذلؾ قاؿ أنا ال ألعب مع قاتؿ شعبي فما كاف مػف 

 زج  في الزنازيف االنفرادية.مدير السجف إال أف 
كهكػػذا تجمػػت أخػػ ؽ القا ػػد بػػ بهي لػػكرها عنػػد أسػػيرنا محمػػد عمػػراف فػػي تعاممػػ  مػػع 

 قتمة أبناء شعب  كفي داخؿ سجن  كاف عنكانا لمتكاضع كخدمة إخكان  ككاف مؤثرا لهـ.
ـ ككانت قد زارت  قبؿ كفاتها ب ياـ مما 2004تكفيت كالدت  بعد إلابتها بالسرطاف كذلؾ عاـ 

ان عمى فراقها األبدم كأثناء اعتقال  أيضا اعتقؿ شقيق  را د لمدة خمس ترؾ حسرة في قمب  كألم
 سنكات مما زاد مف معانات  كأهم .

يبقي الحػديث عػف القا ػد محمػد عمػراف منقكلػا مبتػكران شػ ن  شػ ف أبطػاؿ األمػة فهػذا 
البطػؿ ابػف العشػريف عامػان تػرؾ كػؿ الحمػػكؿ غيػر المجديػة كضػرب فػي قمػب االحػت ؿ ليسػػجؿ 

ي لكحات الشرؼ, كيحمؽ بركح  بسماء فمسطيف متجاكزا عتم  الزنازيف كقيد السجاف, اسم  ف
كيقينا ستظؿ خميؿ الرحمف تتكؽ لرؤيا فارسها القادـ عمى حلاف مجد يكػنس احػت ال كيػزرع 

 أم ن 
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 ولألالمبحث ا

 ػٍٝ ػ١ٍّخ صلبق اٌّٛد االعشائ١ٍٟ سد اٌفؼً

بػػػدأ العػػػدك االسػػػرا يمي باتخػػػاذ  ,كاتضػػػحت م محهػػػا ,غبػػػار تمػػػؾ المعركػػػة انقشػػػعمػػػا أف       
جراءات متنكعةقرارات   كتكالػ ن  ,تمػؾ العمميػة البطكليػة عمػى كسياسػية كأمنيػة كػردعسكرية  كا 

الفمسطينييف, كمباشػرة زاد انفػ ت بكالتنكيؿ مسمسهـ اإلجرامي الخبيث القاضي بالتنغيص  في
ف كجػدت ليبػدأ بقلػؼ عشػكا ي كمػا يتبعػ  مػف إ نسػانيةً إ ف قيػكدً العدك اللهيكني مما تبقي م

 .حاخراب كجر 
مػف الفمسػطينييف ألػيب بجػراح  أكدت ملادر فمسطينية في الخميػؿ أف عػددا كبيػران فقد       

إف جػيش  :عمى العممية الفدا يػة. كقالػت الملػادر بالغة بنيراف جيش االحت ؿ االسرا يمي ردان 
حياء الفمسطينية في الخميؿ بكثافة, كبشكؿ خاص, البمدة القديمة كمنطقػة االحت ؿ قلؼ األ

كحػدات حربيػة  كمػا قامػت ,كالمنػازؿالحـر اإلبراهيمي, مما أسفر عػف هػدـ عديػد مػف المبػاني 
 المكػػاف مػػف إخػػ ء الجرحػػى. ىلػػإإسػػرا يمية منعػػت سػػيارات اإلسػػعاؼ الفمسػػطينية التػػي هرعػػت 

(32)  
قالت ملادر إسرا يمية أن  تـ إقرار سمسمة مف الخطكات العسكرية ردان  خرمأكمف جهة        

 باسػػتثناءكلػػـ تلػػرح تمػػؾ الملػػادر االسػػرا يمية بتفالػػيؿ تمػػؾ الخطػػكات  ,عمػػى هجػػـك الخميػػؿ
كأضػػػافت أف كزيػػػر الحػػػرب  ,الخطػػػكات سػػػيجرم اتخاذهػػػا فػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ ىإف أكلػػػ :قكلهػػػا

جيػة األمريكػي كػكلف بػاكؿ هاتفيػان بػ ف إسػرا يؿ سػترد اللهيكني شاؤكؿ مكفاز أبمغ كزيػر الخار 
)ال  , كقػػػاؿ مكفػػػاز:حركػػػة الجهػػػاد االسػػػ مي يػػػـك الجمعػػػة مقػػػاتمكعمػػػى الكمػػػيف الػػػذم نلػػػب  

مكفػاز بػاكؿ أنػ  أعطػي أكامػرا القػت ع جػذكر كأبمغ  ,مر يمر دكف رد(يمكنني أف أدع هذا األ
 االرهاب اللادر مف مدينة الخميؿ.
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 :اٌغٍغخ اٌّغئ١ٌٛخعشائ١ً رذًّ ب

لػػى مػػا يسػػمي كزيػػر الػػدفاع إبػػؿ تعػػداا  ,ككػػكلف بػػاكؿالتكالػػؿ بػػيف مكفػػاز  كلػػـ يقتلػػر      
لمسػػػػمطة الفمسػػػػطينية لػػػػمة مباشػػػػرة بالعمميػػػػات  أخبػػػػرا بػػػػ فحيػػػػث  ,مريكػػػػي دكنالػػػػد رامسػػػػفيمداأل

لنظيػرا  كزعػـ مكفػاز المػكت(, )زقػاؽكعمػى رأسػها عمميػة كادم النلػارل  ,كالمسػمحةالتفجيريػة 
ال يكجػػػػد أم فػػػػرؽ بػػػػيف الجهػػػػاد  )أنػػػػ مريكػػػػي رادان عمػػػػى تنفيػػػػذ الجهػػػػاد االسػػػػ مي لمعمميػػػػة األ
عػػدد مػػف العمميػػات فػػي  أكبػػريحػػاكلكف تنفيػػذ  كأف جمػػيعهـ كتنظػػيـ فػػتح ,كحمػػاس ,سػػ مياإل

 (33) .اسرا يؿ(

 :ٛا اٌم١بدح فٟ ِؼشوخ اٌخ١ًٍضجبط ٌُ ٠زغٍّ 3رٛص١خ ثةلبٌخ 

يكشػػؼ تحقيػػؽ الجػػيش اللػػهيكني فػػي عمميػػة الخميػػؿ التػػي نفػػذتها مجمكعػػة مػػف سػػرايا       
لػػػابة نحػػػك  ,لػػػهيكنيان  جنػػػديان  12, كأدت إلػػػى مقتػػػؿ ـ15/11/2002القػػػدس بتػػػاريخ   18كا 

مػػدل حالػػة الخػػكؼ كالهمػػع كفقػػداف السػػيطرة التػػي سػػادت أثنػػاء المعركػػة الحقيقيػػة التػػي  أخػػريف
ثبتػػكا خ لهػػا أف قػػكة العقيػػدة كحسػػف التنظػػيـ كالقػػدرة عمػػى سػػرايا القػػدس, كأ استشػػهاديكخاضػػها 

المكاجهػػة هػػي األسػػباب الكامنػػة كراء إنػػزاؿ هزيمػػة ماحقػػة بجػػيش مػػدجج باألسػػمحة المتطػػكرة, 
كيمتمؾ تقنيات عاليػة إال أنػ  ال يسػتطيع اللػمكد أمػاـ مجاهػديف قػرركا خػكض معركػة مرغػكا 

 فيها أنكؼ قادة كجنراالت العدك في التراب. 
عمى إظهػار بطػكالت المجاهػديف الػذيف سػطركا هػذا الممحمػة, نعيػد نشػر نتػا ج  كحرلان       

القػرارات التحقيؽ الذم أجراا الجيش اللهيكني, كنشرت  كسا ؿ إع ـ العدك, كفيما يمي أبػرز 
العقابيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػذها قا ػػػػػػػػد المنطقػػػػػػػػة الكسػػػػػػػػطي كاب نسػػػػػػػػكي مسػػػػػػػػاء الخمػػػػػػػػيس بتػػػػػػػػاريخ 

  التالي:النحك  عمىـ ككانت 12/12/2002

  لشاساد ٌجٕخ اٌزذم١ك اٌؼغىشٞ سدا ػٍٝ ِؼشوخ صلبق اٌّٛد

 .إقلاء العديد مف الضباط مف ألحاب الرتب العسكرية المتكسطة -
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في السج ت الشخلية لضػباط  خػريف امتنعػكا عػف تسػمـ القيػادة فػي  تسجيؿ م حظات -
 مػفشغم  ضباط كجنكد كحدات االستنفار  قياديان  خمؼ فراغان لممعركة, مما المحظات الحاسمة 

 المستكطنيف طيمة أكثر مف نلؼ ساعة.
 .إقلاء نا ب قا د كتيبة "ناحاؿ" العاممة في الخميؿ -
 تسجيؿ م حظات لنا ب قا د كتيبة المدرعات.  -
 ضابط العمميات في حرس الحدكد في الخميؿ. إقلاء  -
 تسػػػجيؿ قا ػػػد سػػػ ح اليابسػػػة, ةبػػػة مػػػف جنػػػكد االحتيػػػاط خاضػػػعة إلمػػػر إقلػػػاء قا ػػػد كتي  -

 حد ضباط تمؾ الكتيبة. الم حظة 
 ضد بعض الضباط الهامشييف, مف قبؿ قادة ألكيتهـ. عقابيةإجراءات  اتخاذ -

إننا نتكقػع مػف الضػباط تسػمـ : »ArabYnetكقاؿ ضابط كبير في قيادة المركز لمكقع       
كقػػد اتخػػذت سمسػػمة اإلجػػراءات  ,جنػػكدالقيػػادة, كال نتقبػػؿ حالػػة يقػػـك فيهػػا مسػػتكطنكف بقيػػادة ال

 اءدقيقػة, فػي الفتػرة الممتػدة بػيف مقتػؿ قا ػد لػك  50القيادية بعد أف اتضح ب نػ  طيمػة أكثػر مػف 
تقريبا, كحتى دخكؿ بعض الضباط  7:20الخميؿ, العقيد دركر فاينبرغ, الذم أليب الساعة 

نقػػاذ الجرحػػ  , قػػاـ بػػإدارة المعركػػة قا ػػد كتيبػػة االسػػتنفار التابعػػة لكريػػات إلػػى مكػػاف الحػػدث كا 
أربع, يتسحاؽ بكينيش, الذم قتؿ خ ؿ دخكل  إلى المكاف, كضابط األمف في الحي اليهكدی 

ليب عػدة جنػكد أفي الخميؿ الياهك ليبماف الذم قتؿ خ ؿ هذا الفترة الحاسمة خمسة جنكد ك 
 (34) اخربف.
 مػاـ المقػاتميف الحقيقيػيف,أثبتػت هشاشػة كضػعؼ الجنػدم االسػرا يمي أف تمؾ القرارات أي حظ 
هػػػا أل, ليمغرةمػػػاكف القيػػػادة شػػػاليؿ عمػػػى ذلػػػؾ تػػػرؾ الضػػػباط الجػػػيش االسػػػرا يمي ألدمتػػػلكيكفػػػي 

الػػػػي المنظكمػػػػة العسػػػػكرية ككجهػػػػت ضػػػػربة نفسػػػػية عميقػػػػة  مجمكعػػػػة مػػػػف المسػػػػتكطنيف, كمػػػػا
 االسرا يمية.

  

                                                           

 ـ.13/12/2002( يديعكت أحركنكت, 34)
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 :لشاساد ؽبسْٚ سدًا ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ 

لـ يت خر ر يس كزراء العدك اللػهيكني أر يػؿ شػاركف عػف اتخػاذ قراراتػ  االجراميػة بحػؽ  -
مع  ف تمؾ القرارات تنسجـ تمامان أعمى معركة كادم النلارل, خالة ك  الشعب الفمسطيني ردان 
سػػػبكعية لمحككمػػػة االسػػػرا يمية هػػػـ القػػػرارات التػػػي اتخػػػذها فػػػي الجمسػػػة األأعقميتػػػ  االجراميػػػة, ك 

 ـ كانت كالتالي:17/11/2002بتاريخ  كالمنعقدة
كذلػؾ بعػد  ,إعطاء الضكء األخضر لتنفيذ العمميات العسكرية كاألمنية ضػد الفمسػطينييف -

كمحادثاتػػػ  التػػػي جػػػرت مػػػع ر ػػػيس أركػػػاف الجػػػيش  ,مػػػا أطمعػػػ  شػػػاؤكؿ مكفػػػاز عمػػػى مناقشػػػات 
 سرا يمييف.ف اإلمنييمف الداخمي الشيف بيت كغيرهـ مف القادة األاالسرا يمي كر يس جهاز األ

لبػػدء حممػػة  ألػػدر شػػاركف تعميماتػػ  بتعزيػػز غرفػػة العمميػػات فػػي كزارة الخارجيػػة تمهيػػدان  -
لػػػى إـ باحتجػػػاج 15/11/2002سػػػرا يؿ( بتػػػاريخ إاع ميػػػة فػػػي العػػػالـ, كعمػػػى أثرهػػػا تقػػػدمت )

 (35)كطالب مندكبها السكرتير العاـ لممنظمة الدكلية الستنكار االعتداء بشدة.  ,مـ المتحدةاأل
عطاء قرار لمجيش االسرا يمي بشف حممة مكسػعة فػي الخميػؿ الست لػاؿ كافػة مػا سػمي إ -
كنػاق ت  ,رهاب, كتنفيذا لهػذا القػرار المجػـر بحػؽ الشػعب الفمسػطيني فقػد تػدفقت الػدباباتاإلب

 كسيطر الجنكد عمى عدد مف المباني. ,كالسيارات المدرعة عمى مدينة الخميؿ مساءان  ,الجند
ر ػػيس الػػر يس الفمسػػطيني ياسػػر عرفػػات ك  ـ بػػيف1997الخميػػؿ المكقػػع عػػاـ الغػػاء اتفػػاؽ  -

 ل , كال معنى ل .أن  ال يتـ تطبيق  أبنياميف نتنياهك, بزعـ  الكزراء اإلسرا يمي
كالحػي الػذم يسػكن  اليهػكد فػػي  "كريػات أربػع"بػػيف  ميػدانيان  تػيح تكالػ ن اقػع يً مػر كً أفػرض  -

عمػػػى عمميػػػة زقػػػاؽ  ككػػػذلؾ تكسػػػيع االسػػػتيطاف فػػػي الخميػػػؿ ردان  ,براهيمػػػيكالحػػػـر اإل ,الخميػػػؿ
 (36)المكت. 

 ,قػػرار شػػاركف بتكسػػيع نطػػاؽ االسػػتيطاف فػػي الخميػػؿ بعػػد عمميػػة زقػػاؽ المػػكت ىعمػػ كردان  -
)فػي الحقيقػة يمكػف اعتبػار خطػكات شػاركف  مػيف العػاـ الػدكتكر رمضػاف شػمح قػا  :لرح األ
كاالستمرار في البرنامج التكسعي مػف جهػة  ,جهةمريف رفع معنكيات المستكطنيف مف أتشمؿ 

                                                           

 ـ.16/11/2002( لحيفة القدس, 35)
 ـ.18/11/2002( لحيفة القدس, 36)
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كالحفاظ عميها  ,كالمستكطنات بالنسبة لشاركف كالكياف االسرا يمي هي "اسرا يؿ الثانية" ,خرمأ
ك "اسػػػرا يؿ الثانيػػػة" هػػػك مقدمػػػة أكالتكسػػػع فيهػػػا مػػػف العقيػػػدة اللػػػهيكنية, تفكيػػػؾ المسػػػتكطنات 

تاريخيػػػػػا عمػػػػػى بنػػػػػاء  افػػػػػي اسػػػػػرا يؿ تسػػػػػابقلػػػػػذلؾ اليمػػػػػيف كاليسػػػػػار  ,ىكلػػػػػلتفكيػػػػػؾ اسػػػػػرا يؿ األ
  (37) .المستكطنات كتكسيعها كزيادتها(

 :دَ األ١ِٓ ثذَ ا١ٌٙٛد

لػػػػـ يكتػػػػؼ شػػػػاركف بقراراتػػػػ  االجراميػػػػة السػػػػابقة بػػػػؿ ألػػػػدر قػػػػرارا كأمػػػػرا لجهػػػػاز المكسػػػػاد  -
ميف العاـ لحركة الجهاد االس مي الدكتكر رمضاف عبد ا شمح المقيـ االسرا يمي باغتياؿ األ

كزيػػر  كمػػا انضػػـح فػػي مقدمػػة جػػدكؿ أكلكياتػػ  مفػػي دمشػػؽ, كطمػػب بكضػػع مسػػ لة اغتيػػاؿ شػػ
مػػف الجػػيش كأجهػػزة المخػػابرات االسػػرا يمية  التكجػػ  مطالبػػاالجػػيش الجنػػراؿ شػػاؤكؿ مكفػػاز لهػػذا 

عػػف عمنػػت مسػػ كليتها أبػػذؿ كػػؿ مػػا يمكنهػػا مػػف جهػػكد لضػػرب حركػػة الجهػػاد االسػػ مي التػػي 
 (38) عممية الخميؿ.

  

                                                           

 ـ.1/12/2002( مجمة الكحدة اإلس مية, 37)
 ـ.18/11/2002( الحياة الجديدة, نق  عف يديعكت أحركنكت 38)
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 :اٌغ١بع١خ أل٘ذافٗ اٌّٛد( )صلبق إٌصبسٜؽبسْٚ ٠غزغً ِؼشوخ ٚادٞ 

جنكدان  دـ القتمى اإلسرا يمييفف يقكمكا باستثمار أليس غريبا عمى قادة العدك اللهيكني        
كهذا دأب الحركة اللهيكنية منذ , لمآربهـ الشخلية كالحزبية كاللهيكنية العامة كمستكطنيف

مػف خػ ؿ انتقػاد عضػك الكنيسػت اللػهيكني حػاييـ  ظهر هذا األمر جميان كقد , بداية ت سيسها
تلػريحات أر يػؿ شػاركف  ,مػف البرلمانيػةرامكف الذم يشغؿ منلب ر يس لجنة الخارجيػة كاأل

حيػػث اتهمػػ  بانػػ  يسػػتغؿ  ,النلػػارلالخالػػة بمدينػػة الخميػػؿ كالتػػي جػػاءت بعػػد معركػػة كادم 
ف إكقػاؿ: ) كااليدلكجيػة ,ككجهػة نظػرا السياسػية ,فػ هداأالحادث الذم كقع في المدينة لتحقيؽ 

هػػذا الجػػدؿ السياسػػي عنػػدما تقػػاـ جنػػازات العمميػػة العسػػكرية فػػي  بػػإجراءالكقػػت لػػيس م  مػػا 
ف كجػػكد تجمػػع اسػػتيطاني يهػػكدم داخػػؿ مدينػػة الخميػػؿ هػػك أ "حػػاييـ رامػػكف"كػػد أكقػػد  ,الخميػػؿ(

كيعربكف عػف عػدـ ارتيػاحهـ مػف  ,ذلؾسرا يمييف مف ال يؤيدكف ف مف اإلا  ك  ,ختمؼ عمي ممر أ
بحمايػػة عػػدد قميػػؿ مػػف المسػػتكطنيف الػػذم يسػػكنكف فػػي  ـتعػػرض الجنػػكد لمخطػػر نتيجػػة قيػػامه

 مدنية الخميؿ.
 يد الفلػؿأك  ,ف كجكد مستكطنيف في كسط مدينة الخميؿ خط ألى إشار حاييـ رامكف أك       

 :كالعنػؼ كاسػتدرؾ قػا  بينهما الذم يسبب المزيػد مػف الكراهيػة  كليس ل حتكاؾبيف الشعبيف 
قمنػػا بػػذلؾ  كلكػػف إذا ,سػػرا يؿإرض أمكػػاف فػػي  كفػػي كػػؿ ,فػػي الخميػػؿ سػػكفالفػػي  ف لنػػا حقػػان إ)

% مػػف سػػكاف المسػػتكطنات 75ضػػـ  ؤيػػدأك  ,كديمقراطيػػةسػػرا يؿ دكلػػة يهكديػػة إ ىفمػػف تبقػػ فعػػ ن 
حاديػة أالضفة كخطكة  كبيف مناطؽيفلؿ بينهـ  سكرقامة ا  ك  ,سرا يؿإلى إفي الضفة الغربية 

, (39)زعمهـ  كالتفاكض حسبفي الحكار  ف يظهر في الجانب الفمسطيني طرفان ألى إ ,الجانب
 .كفيما يمي النص الكامؿ الذم نقمت  لحيفة القدس حكؿ اتهاـ شاركف

  

                                                           

 ـ.18/11/2002( لحيفة القدس, 39)
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 :خغخ ِٛفبص ٌٍشد ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌخ١ًٍ

لػحيفة عمى معركة زقػاؽ المػكت فقػد ذكرتهػا  أعدها ردان ف خطة مكفاز اإلجرامية التي إ     
كزيػػر الحػػرب اللػػهيكني  فإ :بقكلهػػاـ 17/11/2002حركنػػكت اللػػهيكنية بتػػاريخ أعكت ييػػد

مػػػع ر ػػػيس كاتفػػػؽ  ,فػػػي الخميػػػؿ كغيػػػر محػػػدكدة ,شػػػاؤكؿ مكفػػػاز لػػػادؽ عمػػػى عمميػػػة كاسػػػعة
مع قادة جهػاز  عد اجتماعكب ,حككمة شاركف ببمكرة قرار لمرد العسكرم عمى العممية اللعبةال
 الجيش التالي: ممثمكفي مكتب مكفاز اقترح  جراء نقاشا  ك مف األ
 .لفترة طكيمة كالبقاء بها كالسيطرة عميها أل ( )المحتمةمدينة الخميؿ  احت ؿ -1
 .القضاء عمى البنية التحتية لممقاكمة -2
  .ف يكثؼ الجيش اإلسرا يمي الضغط عمى نشطاء المقاكمة في المدينةأ -3
 .المستمر عمى المدينة كمنع التجكؿفرض  -4
 .ثناء حظر التجكؿ تبدأ مكجة كبيرة ككاسعة مف االعتقاالت لممقاكميفأ -5
طالمػا  كالبقػاء فيهػاالسماح لمجيش االسرا يمي بالسيطرة عمى منػاطؽ مختمفػة مػف المدينػة  -6

 .مر لذلؾاستدعى األ
نػذارات إأمر مكفاز الجيش االسرا يمي بالعمؿ بكؿ قكة في باقي مدف الضفة بمجرد تمقي  -7

 ,خضػر لمسػيطرة عمػى كػؿ مكػافالضكء األ )نعطيكـ :عف خ يا لممقاكمة فقاؿ لجيش  المجـر
كيجب عدـ التمكؤ  ,ف يتـ تنظيف  مف البنية االرهابيةألى إ ,كالبقاء في  بدكف تحديد فترة زمنية

الػدخكؿ ك  ,رهابيإك أبإمكانية حدكث أم عمؿ مقاـك  في ة أم مكاف تكجد معمكمات في متابع
 . كالعمؿ ضدالي  إ
كقابػػػؿ  ,مكػػػاف حسػػػاس جػػػدان ال فأل الػػػرأم كالتػػػكازف فػػػي ,بػػػداء الحػػػذرإجػػػيش القػػػادة عمػػػى  -8

  (40)ى.الفكضلى حالة إكيجب الحذر مف نقؿ الكضع في المدينة  ,ل نفجار
االجراميػػة التػػي اتخػػذها شػػاؤكؿ مكفػػاز ضػػد الفمسػػطينييف تمغػػي كػػؿ ف القػػرارات أي حػػظ       

 .منحتها دكلة العدك لمفمسطينييف في الخميؿ كالتي ,التسهي ت االنسانية المزعكمة
 

                                                           

 ـ.18/11/2002 ( لحيفة القدس,40)
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 اٌخبسع١خ االعشائ١ٍ١خ وزة ثٛاح: 

عمميػػات بهػػذا الحجػػـ المتميػػز كمػػان كنكعػػان, حيػػث  تمقػػيلػػـ يعتػػد الكيػػاف اللػػهيكني عمػػى       
 ,قلػىهمؾ في معركة زقاؽ المكت لاحب أعمى رتبػة عسػكرية يقتػؿ فػي تػاريخ انتفاضػة األ

كمعػػ  اثنػػا عشػػر جنػػديان, كمػػا أف تمػػؾ المعركػػة كػػاف لهػػا كقعػػا  "رغينبادركر فػػ"نيػػؿ  لك كهػػك الكك 
تعتبػػػر األقػػػكل فػػػي المنطقػػػة,  كعمػػػى دكلػػػة ,نفسػػػيان خطيػػػر جػػػدان عمػػػى الجػػػيش الػػػذم )ال يقهػػػر(

مػػػاـ هػػػذا المعطيػػػات التػػػي ال يسػػػتطيع الكيػػػاف اللػػػهيكني أك  ,فػػػي العػػػالـ كنفيػػػران  كثػػػر دعمػػػان كاأل
فػي عقيػدتهـ, كهػذا  لؿه أف يتجرعها كاف ال بد مف الكذب الذل هك أ منيةكجيش  كأجهزت  األ

تعػػرض ملػػمكف يهػػكد " :مػػا قالػػ  المتحػػدث باسػػـ الخارجيػػة اإلسػػرا يمية يػػكني بيميػػد لملػػحفييف
 رهابييف فمسطينييف"إكانكا في طريقهـ لمل ة لهجـك كحشي كقتمكا عمى يد 

لككالػػة فػػرانس بػػرس قػػا  :  الكػػذب ككالػػؿ المتحػػدث باسػػـ كزارة الخارجيػػة جمعػػاد ميمػػك      
هذا المجزرة, يـك السبت, هي الثانية خ ؿ أسبكع تطاؿ مػدنييف أبريػاء قتمػكا فػي أسػرتهـ أك »

ال يمكف االستمرار في أم عممية سياسػية مػع اسػتمرار ارتكػاب إرهػابييف  ,يؽ الل ةعمى طر 
إسػػػرا يؿ ملػػػدكمة كمدهكشػػػة لمػػػا حلػػػؿ »إف  :كأضػػػاؼ ,«فمسػػػطينييف مثػػػؿ هػػػذا الفظاعػػػات

 (41) «.كاليـك مرة جديدة نحلي قت نا ,مطمع األسبكع
 "ر يػغػدعكف م"كلرد الكذب الذم تحدث ب  الناطقكف باسـ الخارجية اإلسرا يمية, لػرح       

"بمذبحػػػة" الخميػػؿ سػػػبب  أف  ف التقريػػػر الخػػاصأ :المتحػػدث اآلخػػػر باسػػـ الخارجيػػػة اإلسػػرا يمية
ر عمػا يػكعندما سػ ؿ م ", فادت ب ف الكميف "كقع بينما كاف الناس عا ديف مف المعبدأركايات 

كانػت لػدينا معمكمػات نثػؽ  ,"هػذا اسػتدراؾ :خطػ ت فػي مكضػكع الخميػؿ قػاؿأكانت الكزارة  إذا
كهػػػي عػػػادتهـ فػػػي ثقػػػتهـ بمػػػف ال ييكثػػػؽ بػػػ , كخطػػػ هـ الػػػدا ـ فػػػي , (42)نهػػػا خطػػػ " أبهػػػا كتبػػػيف 

 جرا مهـ التي ييمارسكنها" 

 

                                                           

(41 )www.bab.com,16/11/2002. 
 ـ.18/11/2002( الحياة الجديدة, 42)
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 :ة ٚصاسح خبسع١زٗاٌج١ؼ اإلعشائ١ٍٟ ٠ىٌز

اإلسرا يمية, اعترفت الناطقة باسـ جػيش االحػت ؿ االسػرا يمي  أماـ كذب كزارة الخارجية       
لككالػػػػػة فػػػػػرنس بػػػػػرس بالتػػػػػالي:" إف األشػػػػػخاص الػػػػػذيف اسػػػػػتهدفهـ اطػػػػػ ؽ النػػػػػار مػػػػػف جانػػػػػب 

, كأف "االرهػػابييف"  مسػػتنتاج بػػ ف الملػػ الفمسػػطينييف يػػدفع ل يف لػػـ يككنػػكا الهػػدؼ مػػف الهجػػـك
فقتؿ  ,حرس حدكد كانت تتكلى حماية الملمييفالمجاهديف أطمقكا النار في البدء عمى سيارة 

كأليب أخر بجركح خطيػرة ثػـ تػكفي, كأف مجمكعػة الملػمييف لػـ  ,عنلر مف حرس الحدكد
أف المسػػتكطنيف القتمػػى الث ثػػة مػػف  :طػػ ؽ النػػار, كأكػػدت ملػػادر الجػػيشإتكػػف بعيػػدة عػػف 

حيػػاف المسػػمحيف الػػذيف يرافقػػكف المسػػتكطنيف, كيسػػتفيد المسػػتكطنكف المسػػمحكف فػػي غالػػب األ
كأكدت المتحدثة ب ف بيف القتمى قا د الجيش في  ,خ ؿ تنق تهـ مف حماية عسكرية اسرا يمية

عسػػػػكرية يقتػػػػؿ خػػػػ ؿ سػػػػنة كهػػػػك أعمػػػػى رتبػػػػة  38" ينبرغادركر فػػػػ"نيػػػػؿ لالكك , منطقػػػػة الخميػػػػؿ
  ـ.2000سرا يمي منذ اندالع االنتفاضة نهاية أيمكؿ االشتباؾ مع الجيش اإل

 :عشائ١ٍ١خ رجبٖ ػ١ٍّخ صلبق اٌّٛدفٟ ٚعٙخ إٌظش اإل االٔمغبَ

قد رأل بعض كزراء دكلة العدك ب ف القضاء عمػى أعمػاؿ عممية زقاؽ المكت ف ىعم ردان       
 ,كمػػػا يتبعهػػػا مػػػف معابػػػد ,انمػػػا يكػػػكف بتعزيػػػز المسػػػتكطناتالمقاكمػػػة ضػػػد العػػػدك اللػػػهيكني 

ف يسػمح لنػا أاالتجػاا فقػاؿ:) ن مػؿ  كاتسػكفر بهػذاكلذلؾ كػاف رأم  ,كطرؽ التفافية ,كمنتزهات
مػف الملػميف اليهػكد أياـ الحداد السػبعة بالبقػاء حتػى نػتمكف مػف ضػماف أيش بعد انقضاء جال

فيما كزير السػياحة االسػرا يمي يتسػحاؽ ليفػي , أفضؿ(لى الحـر االبراهيمي بشكؿ إالمتكجهيف 
قامة منتزا عمػى طػكؿ الطريػؽ الكالػؿ إ فإ) :قاؿار يؿ شاركف  يرأسهافي نفس الجمسة الذم 
كحػث , اليهػكد(مػف سػكاف المنطقػة أسػيعزز مػف  كالحـر االبراهيمي أربعبيف مستكطنة كريات 

بقػػاء الحػػي إغيػػر الممكػػف  )مػػف :ضػػاؼأك عمػػى ضػػركرة تكسػػيع االسػػتيطاف فػػي الخميػػؿ  ليفػػي
مػر فقػد كمػؼ كزيػر السػياحة فػي دكلػة الكيػاف هػذا األ جػؿأكمػف  ,اليهكدم لػغير بهػذا الشػكؿ
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مػػف  كمػػنح المزيػػديجػػاد تكالػػؿ جغرافػػي إجػػؿ أفػػي تخطػػيط المنتػػزا مػػف  باإلسػػراعمػػدير مكتبػػ  
 (43)المكاف( كالسياح فيمف لمسكاف األ

 :ٚاٌزٙج١ش سدًا ػٍٝ ٚادٞ إٌصبسٜ اٌزذ١ِش

لقد تميزت  راء الكثير مف الساسة اإلسرا يمييف بالتطرؼ الشديد في التعامؿ مع الشعب       
حيػث  ,مػع طبيعػتهـ المتكحشػة كانسػجامان  ,عمى عممية زقػاؽ المػكت الفمسطيني كمؤسسات  ردان 

 فإ) :رمػػافبفيكتػػكر لي كعضػػك الكنيسػػت بيتنػػا( )إسػػرا يؿ "هػػا يحكد همي ػػكمي"ر ػػيس حػػزب  قػػاؿ
نتكقػؼ عػف  كعمينػا اف تحطمتػا,قد  (كالن أ كبيت لحـ )يهكداف فكرة أثبتت أك  العممية فظيعة جدان 

 كلػػػف يهػػػدأ الفمسػػػطينية,البنيػػػة التحتيػػػة لمسػػػمطة  كنبػػػدأ بتقػػػكيض سياسػػػي,الحػػػديث عػػػف اتفػػػاؽ 
 "ميخا يػؿ ك ينػر":فيما طالب عضػك الكنيسػت  ,القياـ بذلؾ كاالقتلادم دكفمني الكضع األ
بػؿ  محػددة,هػداؼ أعممية زقاؽ المكت الحككمة باالمتناع عف تنفيذ عمميات ضػد  ككرد عمى

غػػزة دكف رحمػػة كقطػاع  ,هػػداؼ العسػكرية الفمسػػطينية فػػي الضػفة الغربيػػةيجػب قلػػؼ كػؿ األ
يلػاحب ذلػؾ فػتح كػؿ المعػابر الحدكديػة لمفمسػطينييف الػراغبيف بػالهجرة مػف فمسػطيف  هػكادة,ك 

 .الترنسفير( سياسة التهجير الجماعي )تعزيز
يجػب فعمػ  هػك طػرد  )مػا قػاؿ: عضك الكنيست مف حزب الميككد يكفاؿ شتاينيشتش أما      
 ككػػؿ مؤسسػػة ,كاالذاعػػةمػػا فيهػػا التميفزيػػكف بعػػ ـ الفمسػػطينية كسػػا ؿ اإل كتػػدمير كػػؿ ,عرفػػات

ال نرتػػاح  فأكعمينػػا  بديمػػة,جػػؿ تشػػجيع لػػعكد قيػػادة فمسػػطينية أخػػرم مػػف أفمسػػطينية رسػػمية 
كقػػؼ زمنػػي خيػػالي  كفػػتح بشػػ فك اتفػػاؽ بػػيف حمػػاس أ ,لػػ حاتإلسػػماع كػػؿ خبػػر مػػف شػػ ف 

 ضدنا(النار  ط ؽإل
رهػػاب فػػي كػػؿ اإل فإ) فقػػاؿ: يكسػػي سػػاريد كعضػػك الكنيسػػتحػػزب ميػػرتس  ر ػػيس مػػاأك       
ف المسػػػتكطنة المغركسػػة فػػي قمػػػب أكمػػا  ,لػػ  مبػػػرر كال يكجػػد ,يمكػػػف غفرانػػ  كمكػػاف الزمػػاف 
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فالكضػػع يتفػػاقـ خطػػكرة فيمػػا  القا مػػة,الخميػػؿ ال يمكػػف تبريرهػػا بعػػد سػػنتيف مػػف كاليػػة الحككمػػة 
 (44) .رهاب(اإلفي الحرب عمى كمكفاز كنتنياهك فشؿ كؿ مف شاركف 

فيمػػا اتهػػـ كزيػػر الخارجيػػػة السػػابؽ شػػمعكف بيػػرس الػػػر يس عرفػػات ب نػػ  ال يعمػػؿ لمنػػػع       
كممػػػػػا اسػػػػػتعدت اسػػػػػرا يؿ لمخػػػػػركج مػػػػػف الخميػػػػػؿ ارتكػػػػػب  ب نػػػػػ  أدعػػػػػىك  ,االعتػػػػداءات المسػػػػػمحة

 الفمسطينيكف اعتداءات(. 

 :دأخػجبة ٚاإلدٞ إٌصبسٜ ث١ٓ اإلػ١ٍّخ ٚا

التبػػػايف  كألعضػػػاء الكنيسػػػت االسػػػرا يمية,السياسػػػية  لألحػػػزابالسػػػابقة  اآلراءيتضػػػح مػػػف       
 أبػدت نكعػان  اسػرا يمييفكخبراء خرم لمحمميف أكجهات نظر  اآلراءكذلؾ لاحب تمؾ  الكاضح,
  مف:بتحميؿ كؿ  ظهر ذلؾ جميان  كتقييمها لمعممية ,عجاب المبطف في تحميمهامف اإل

ف العمميػة كانػت إ) :سرا يمية حيف قالػتالرسمية اإل لإلذاعةكارمي  ميناشية المحممة العسكرية 
 (.كالتنظيـمفاج ة لمجيش الذم لـ يتعكد عمى مثؿ هذا العمميات الجدية التخطيط 

 ةسػرا يميسرا يميكف تناكلكا مكضكع عممية زقاؽ المكت عمى شاشات التمفػزة اإلإمحممكف        
كاختبػ كا  ,فهػـ لػـ يفػركا ,اف الجيش فكج  مف التكتيػؾ الجديػد الػذم اتبعػ  المهػاجمكف :بقكلهـ
كاستمر  ,ماكف تمكنهـ مف االنقضاض ثـ انتظركا قدـك الجيش اإلسرا يمي ك اشتبككا مع أفي 

ؿ عسػػكرم سػػابؽ كهػػك ر ػػيس ؤك فيمػػا رأم مسػػ ,سػػاعات 4ذلػػؾ االشػػتباؾ كتبػػادؿ النيػػراف قرابػػة 
كنفػذت فػي  ,ف العممية خطط لها مسػبقا كبشػكؿ جيػدإ) :مركز مناهضة االرهاب في هرتسيميا

 تان ناقشػػ تػػافعمػػى الحػػكار بػػيف حركتػػي حمػػاس كفػػتح الم كردان  ,ذلػػؾ التكقيػػت لتكػػكف ضػػد السػػمطة
 (45) .لمعمميات االنتحارية )االستشهادية( كقفان 

لمكمػيف قػد  إف التخطػيطملادر عسكرية في قيادة المنطقة الكسطى لمجػيش اإلسػرا يمي قالػت 
تػػـ بشػػكؿ دقيػػؽ, كيبػػدكا أف خميػػة فمسػػطينية مسػػمحة كبيػػرة قػػد نسػػقت فيمػػا بينهػػا فػػي عػػدد مػػف 

                                                           

 ـ.18/11/2002, 11454( لحيفة القدس, العدد 44)
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أف مكعػػػد العمميػػػة أيضػػػان تػػػـ اختيػػػارا بدقػػػة ألف  :المكاقػػػع إلنجػػػاح العمميػػػة, كأضػػػافت الملػػػادر
 سهمة لممس بهـ. ان العديد مف اليهكد يتجكلكف في المدينة عشية يـك السبت مما جعمهـ أهداف

ف مػف قتمػكا ليمػة الجمعػة إ :هػآرتسالكاتب السياسي عػامكس هار يػؿ كتػب فػي لػحيفة       
لقػد قتمػكا فػي كمػيف  خر,آبػك أمسػمحيف مػدربيف بشػكؿ  كجمػيعهـ مقػاتميف ,ثنػاء معركػةأسقطكا 

محالريف فػي كضػع يلػعب  أنفسهـ كالقنابؿ ليجدكا ,استخدمت خ ل  الرشاشات ,جيدان عد أ
بالطريقػػة التػػي قتػػؿ بهػػا سػػكاف كيبػػكتس  االثنػػا عشػػرسػػرا يميكف كػػذلؾ لػػـ يقتػػؿ اإل منػػ ,الخػػركج 

 (46). التي قتؿ بها المستكطنكف في حارميش كال بالطريقة ,"ميتسر"
ـ أالخميؿ مذبحة  )عمميةل  بعنكاف  الملرم بمقاؿالكاتب الفمسطيني هاني  كفي تعميؽ       
عضػػػػاء الكنيسػػػػت أمػػػػف  نفػػػػان  عمػػػػؽ عمػػػػى التباينػػػػات السياسػػػػية التػػػػي ذكػػػػرت  ,بطكليػػػػة(عمميػػػػة 

ف االنتقػػػػػاد أتبػػػػػع لػػػػػردة الفعػػػػػؿ السياسػػػػػي يجػػػػػد تالم فإ) :قػػػػػا   حػػػػػزابكرؤسػػػػػاء األ اإلسػػػػػرا يمي
 ,حػػزاب السياسػػيةبػػيف األ اآلراءاالسػػرا يمي لعمميػػة زقػػاؽ المػػكت يعػػاني مػػف انقسػػاـ كاضػػح فػػي 

 رسػػػميان  ,كالخميػػػؿكسػػػمك أاتفػػػاقيتي  بإلغػػػاءفهنػػػاؾ مػػػف طالػػػب , سػػػرا يميالعػػػاـ اإل مأكسػػػاط الػػػر أك 
 براهيميكالحـر اإل ,في الخميؿ االستيطانيكالحي  أربعتربط بيف كريات  قامة طرؽا  ك  ا,كنها ي

هػػذا  إلقامػػةف تهػػدـ أالمنػػازؿ التػػي يجػػب  كعمػػى أنقػػاض ,راضػػي الفمسػػطينيةعمػػى حسػػاب األ
كك نهػػا -الفمسػػطينية  راضػػيكاحػػت ؿ األبطػػرد الػػر يس الفمسػػطيني  كمػػف طالػػب مجػػددان  ,الطػػرؽ
 يفكاليم ,سمحةكاألرهابييف مف اإل كتنظيؼ المنطقةالفمسطينية  السمطة يضك قكت -محتمة غير

لػدفع السػكاف  كبلػكرة متقطعػة ,المتطرؼ طالب بقلػؼ المؤسسػات الفمسػطينية عمػى مراحػؿ
 لى الهجرة.إالفمسطينييف 

الكجكد االستيطاني في قمب مدينة  كلكن  انتقد ,سرا يمييف مف ندد بالعمميةاإل كهناؾ مف       
الحػي االسػتيطاني فػي قمػب  بإزالػةلقر حػزب العمػؿ فقػد طالػب  "اليعيزر بني"كحتى  ,اليهكد

 (47)أم تسكية.  كفي إطارمدينة الخميؿ 
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مػف ذلػؾ االنتقػاد  جي ف كزير الحرب اللػهيكني السػابؽ فػؤاد بنيػاميف بنػي اليعيػزر لػـ يػنإ      
مف ـ 16/11/2002السبت بتاريخ  ذاعية يـكا  ك  ,لي  عبر برامج تميفزيكنيةإال ذع الذم كج  

كا الم سػاة التػي حػدثت يػـك الجمعػة بالمسؤكلية الكاممة عما سمه  اسياسييف يمينييف حيث اتهمك 
جػزاء مػف مدينػة الخميػؿ حتػػى ألػك لػـ يلػر عمػػى االنسػحاب مػف  نػ  المػكت(, كزعمػكا ب )زقػاؽ

مػػا يعػػرؼ بخطػػة يهػػكدا مػػا كػػاف ليحػػدث ذلػػؾ الحػػدث  إطػػارـ فػػي 2002نهايػػة تشػػريف االكؿ 
 .النلارل(كادم  )عمميةالرهيب 
كاليسار اللهيكني ما قالػ  عػامكس هار يػؿ  يفكيكفي لمتدليؿ عمى االنقساـ ما بيف اليم      

ف الكمػيف الػذم كقػع فػي الخميػؿ كقػع إبقكلػ : )كل ػؾ اليمينيػيف أعمػى  كردان  هػآرتسفي لحيفة 
منطقػػة  ربػػع فػػيأمنػػي لكريػػات متػػار مػػف السػػياج األسػػرا يمي عمػػى بعػػد عشػػرات األفػػي القسػػـ اإل

كاسػتمر الجنػكد لتنفيػذ المهػاـ بعػد االنسػحاب كحتػى  ,سرا يمي قبؿ االنسحاباحتمها الجيش اإل
لػػػى خ فػػػات كبيػػػرة إسػػػرا يمي منهمػػػا دم انسػػػحاب الجػػػيش اإلأبػػػك سػػػنينة التػػػي أحػػػارة الشػػػيخ ك 

ف الجػيش يقػـك بتسػيير دكريػات فيهمػا بشػكؿ إفػ ,عمى المنطقػة اليهكديػة فػي المدينػة شرافهماإل
 (48) .(ر حتى بعد االنسحابمستم
جنكد كضباط إسرا يميكف مف بينهـ قا د منطقة  9إف عممية الخميؿ التي أدت إلى مقتؿ        

 إطػػارعمميػة نظيفػة كتنػدرج فػي  المسػتكطنات,الخميػؿ كث ثػة مسػتكطنيف مسػمحيف مػف حػراس 
تعيػػػد  عمميػػػةكهػػػي  ,كبنيتػػػ  التحتيػػػةالحيػػػة كسػػػمطت  الشػػػرعية  كقػػػكااحػػػؽ الشػػػعب الفمسػػػطيني 

االعتبػػار لممقاكمػػػة الفمسػػطينية التػػػي شػػكا لػػػكرتها بعػػض العمميػػػات التػػي اسػػػتهدفت المػػػدنييف 
حككمػػػة شػػػاركف مػػػف المػػػزج بػػػيف النضػػػاؿ الػػػكطني الفمسػػػطيني  كالتػػػي تمكنػػػت ,داخػػػؿ اسػػػرا يؿ

 .رهابكبيف اإلالمشركع 
راضي المحتمة عاـ سرا يمية في األإهداؼ أكدت بلكرة قاطعة كجكد أف عممية الخميؿ إ       
 إسرا يميحداث انقساـ إ كمف ش نها جماعي,ـ يمكف مهاجمتها في ظؿ ت ييد فمسطيني 1967

                                                           

 ـ.18/11/2002( لحيفة القدس, االثنيف, 48)
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 إطػػاريعتبرهػػا عمميػػات مشػػركعة تنػػدرج فػػي  كبػػيف مػػف رهابيػػان إ حكلهػػا بػػيف مػػف يعتبرهػػا عمػػ ن 
 (49) مقاكمة االحت ؿ.

وجيننات نظننر العنندو اإلسننرائيمي  وتبنناين فنني ،ن يكننون ىننناك انقسننامأ ومننن الطبيعنني      
 التالية: وذلك لألسبابباتجاه تمك العممية البطولية 

  مف جهة  كملالح المستكطنيف ,حزاب اللهيكنية مف جهةاأل الملالح بيفتبايف
 .أخرم

  كثر إي مان في تاريخ انتفاضة بنتا ج  األ المكت,العمؿ النكعي الذم نفذ في زقاؽ
 جندم مع ضابط المنطقة الجنكبية. 12األقلى حيث أكدت بحياة 

 عمى  كيرخي بثقم في  العممية حيث يمثؿ عشان لدبابير المستكطنيف  تالمكاف الذم نفذ
 سرا يمي الداخمي برمت .المشهد السياسي اإل

  عدادكاإلعف السابؽ مف حيث التجهيز  استعداد المجاهديف لممعركة كاف مختمفان. 
 مع الجنكد اللهاينة المباشرة كالمكاجهة ,اعتماد التكتيؾ العسكرم. 
  كألبح أداة نلرالزقاؽ مثؿ أداة غير تقميدية لممعركة. 

  

                                                           

 ـ.19/11/2002( لحيفة األياـ, الث ثاء, 49)
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 المبحث الثانً

 اٌفٍغغ١ٕٟ ػٍٝ ػ١ٍّخ صلبق اٌّٛد سد اٌفؼً

راء الفرقػػاء السياسػػييف الفمسػػطينييف نابعػػة مػػف  ال شػػؾ بػػ ف هنػػاؾ تبػػايف كاضػػح فػػي 
عمػى ذلػؾ مػف كجػكد تيػار فمسػطيني قػكم  كلػيس أدؿ ,كاأليدلكجيػةاخت ؼ مشػاربهـ السياسػية 

المستقمة  قامة الدكلةا  ك  ,كعكدة ال ج يفما زاؿ يؤمف بالكفاح المسمح كطريؽ لتحرير فمسطيف 
 رض.عف هذا األ ككنس اللهاينة

قامػػة ا  ك  ,كالتحريػػر ,خػػر يػػؤمف بػػنفس الشػػعارات السػػابقة مػػف العػػكدة فيمػػا تيػػار فمسػػطيني       
ك أ ,مػػا بالكميػػةإالمسػػمح  كاسػػتثناء الكفػػاح ,ؽ الدبمكماسػػية السياسػػيةالطػػر  كلكػػف باعتمػػاد ,الدكلػػة

 لي  حاؿ االضطرار.إبالمجكء 
 كفي مناطؽـ 1967راء الفمسطينييف حكؿ القتاؿ في فمسطيف المحتمة  تباينت ك كما 

( ب( كمنػاطؽ )أ)كسمك منػاطؽ أمف خ ؿ اتفاؽ  ك ما عرؼ الط حان أ ,السمطة الفمسطينية
 .(جكمناطؽ )

ك أ جماعػان إ هنػاؾ كػافالعممية البطكلية المعجزة في زقاؽ المكت فقد  ماـ هذاأكلكف ك 
كنخبػ   كتكجهاتػ  السياسػية ,جماع فمسػطيني مػف كػؿ فلػا ؿ العمػؿ الػكطني الفمسػطينيإشب  
بعػض  كالخارج )معجماهير الشعب الفمسطيني بعمكمها بفمسطيف المحتمة  كقبؿ ذلؾ ,المثقفة

 (50) .االستثناءات(
جمػاع الػكطني الفمسػطيني عمػى عمميػة كادم النلػارل زقػاؽ المػكت اإل كلمتدليؿ عمى

السػػػػػمطة الكطنيػػػػػة  مأككػػػػػذلؾ ر  ,السياسػػػػػية كالقػػػػػكل الفمسػػػػػطينيةراء الفلػػػػػا ؿ بعػػػػػض أنػػػػػذكر 
 :عمى النحك التاليالفمسطينية 

  

                                                           

 ـ.18/11/2002( لحيفة القدس, الث ثاء, 50)
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 :وخ اٌزذش٠ش اٌٛعٕٟ اٌفٍغغ١ٕٟ فزخؤٚاًل: دش

لقد جاء رد فتح عمى العمميػة مػف خػ ؿ تلػريح حسػيف الشػيخ أمػيف سػر حركػة فػتح 
حيػػػث  ,عمػػػى معركػػػة زقػػػاؽ المػػػكت ـ معمقػػػان 15/11/2002فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة كذلػػػؾ بتػػػاريخ 

سػػرا يمييف كالمسػػتكطنيف فػػي الخميػػؿ هػػك رد ف ذلػػؾ الهجػػـك عمػػى مجمكعػػة الجنػػكد اإلأاعتبػػر 
ف عمميػة الخميػؿ إ) لركيتػرزكد أك  ,سرا يمي في الضفة كغزةطبيعي عمى التلعيد العسكرم اإل

سػػػرا يمية فػػػي مػػػدف كرد طبيعػػي عمػػػى السياسػػػة اإل ,هػػي حػػػؽ مشػػػركع لممقاكمػػػة ضػػػد االحػػػت ؿ
يػػاد لػػكالحة قا ػػد إخرهػػا اغتيػػاؿ  الضػػفة كمػػا هػػي رد عمػػى االغتيػػاالت المسػػتمرة التػػي كػػاف 

ف المقاكمػة الفمسػطينية أ :حركػة فػتحمػيف سػر أكػد أكمػا  ,سػ مي(الجناح العسػكرم لمجهػاد اإل
رض محتمػػة كهػػذا مػػا تقػػرا أـ هػػي حػػؽ مشػػركع ككنهػػا 1967ضػػمف حػػدكد الرابػػع مػػف حزيػػراف 

  المكاثيؽ الدكلية.
حسػػيف الشػػيخ عػػف اسػػتغراب  كاسػػتهجان  مػػف بيانػػات الشػػجب كاالسػػتنكار  ككػػذلؾ أعػػرب       

كمؤسسػات دكليػة بشػ ف العمميػة الفمسػطينية المسػمحة  ,التي لػدرت عػف بعػض الػدكؿ الغربيػة
إسػػػرا يميان معظمهػػػـ مػػػف الجنػػػكد يػػػـك الجمعػػػة الفا ػػػت  12كالتػػػي قتػػػؿ فيهػػػا  ,فػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ

 (51) باعتراؼ الجانب اإلسرا يمي الذم أكد أف العممية لـ تكف مكجهة ضد مدنييف.

 :اٌشئبعخ اٌفٍغغ١ٕ١خصب١ًٔب: 

عبػػد حمػػد أمػػيف عػػاـ الر اسػػة الفمسػػطينية أبنػػاء شػػعب  كمقاكمتػػ  لػػرح أفػػي دفاعػػ  عػػف       
 ,دانػػػػة الهجػػػـك الػػػذم نفػػػػذا المقػػػاتمكف الفمسػػػطينيكف ضػػػػد جنػػػكد لػػػػهاينةإ فإ) :قػػػا   الػػػرحمف

الشػعب الفمسػطيني  افػع, كهػذا النفػاؽ يظهػر كممػا دال نفاقا دكليػان إف ما هك يكمستكطنيف مسمح
  (52) .؟يقكؿ شي ا أحدطفالنا ال أعند قتؿ لماذا  أتساءؿني ا  رض  ككطن , ك أعف 

  

                                                           

 ـ.16/11/2002( لحيفة الحياة الجديدة, السبت, 51)
 ـ.18/11/2002( لحيفة السفير, 52)



 

117 
 

 :: دشوخ دّبطٌضًبصب

 :ذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض اٌشٔز١غٟ ٠ٕٙئاٌ

مػػيف العػػاـ السػػابؽ الػػدكتكر رمضػػاف شػػمح بعػػد معركػػة زقػػاؽ المػػكت البطكليػػة كتبنػػي األ      
دعا الدكتكر عبد العزيػز الرنتيسػي قيػادة حركػة الجهػاد  ,ثناء استمرارها كقبؿ انتهاءهاألمعممية 

ككػاف عمػى رأس كفػد حركػة الجهػاد  ,في بيت  ـ2002 رمضاف 12س مي لإلفطار بتاريخ اإل
حسػػف  سػػتاذاأل ,خ الػػدكتكر جميػػؿ عميػػافاأل ,خ الػػدكتكر محمػػد الهنػػدمسػػ مي كػػؿ مػػف األإلا

سػ مي عػدد مػف قػادة حركػة حمػاس خريف ككػاف فػي اسػتقباؿ قيػادة حركػة الجهػاد اإل ك  ,عبدك
قيػػادة حركػػة  حيػػث قػػدمت ,سػػماعيؿ هنيػػةإ سػػتاذاألك  ,يتقػػدمهـ الػػدكتكر عبػػد العزيػػز الرنتيسػػي

لػيب فيهػا أكالتػي  ,س مي التهن ة بس مة الػدكتكر الرنتيسػي مػف محاكلػة االغتيػاؿالجهاد اإل
فكها ب نهػا معركػة فيما تـ مباركة معركة زقاؽ المكت مػف قبػؿ قيػادة حركػة حمػاس ككلػ ,ابن 

ككػػػاف هػػذا الكػػػ ـ قػػد جػػػاء عمػػى لسػػػاف كػػؿ مػػػف  ,نهػػا فخػػػر لممقاكمػػة فػػػي فمسػػطيفأك  ,بطكليػػة
سػػػماعيؿ هنيػػػة كانتهػػػى المقػػػاء الػػػكدم بتهن ػػػة الػػػدكتكر الرنتيسػػػي إسػػػتاذ األك  ,الػػػدكتكر الرنتيسػػػي

 س مي لمعممية البطكلية.خير لقيادة الجهاد اإلبالس مة كمباركة األ
لػػى مركػػز إتكجػػ  الػػدكتكر الرنتيسػػي  التػػالي مباشػػرة فػػي السػػاعة الرابعػػة علػػران  فػػي اليػػـك      

ف أكقابػػؿ الػػدكتكر محمػػد الهنػػدم لمػػدة عشػػرة دقػػا ؽ كػػاف فحػػكل المقػػاء ) ,فمسػػطيف لمدراسػػات
ف كتا ػب القسػاـ شػاركت فيهػا, فتسػاءؿ أك  ,ف العممية مشتركة بمغ الدكتكر الهندم بأالرنتيسي 

 بػ نهـكلمػاذا لػـ يتلػمكا بكػـ عممػا  ؟انكـ كنحف في اليـك الرابع لمعمميةخك إيف أالدكتكر الهندم 
ف جػاب  !؟ك ملػابكف فػي العمميػةأال يكجػد عنػدكـ شػهداء أثـ س ؿ الػدكتكر الهنػدم  ,؟!حياءأ

كعنػد السػؤاؿ  ,ف ينسػحبكا مػف المكػاف بسػ ـأنهـ شػارككا كاسػتطاعكا أل ,ال :الدكتكر الرنتيسي
خكاننا ثقة كهػذا إ) :جاب الدكتكر الرنتيسيأع نكـ عف العممية إعف الت خير لهذا الكقت لعدـ 

 ( ثـ خرج.ندناما لدينا كهذا المكجكد ع
ذاعػػة التابعػػة ال دقػػا ؽ بعػػد خػػركج الػػدكتكر الرنتيسػػي حتػػى بػػدأت سػػيارات اإلإكمػػا هػػي       

ف كتا ػػب القسػػاـ قػػد أك  ,نلػػارل عمميػػة مشػػتركةلحركػػة حمػػاس بالنػػداءات بػػ ف معركػػة كادم ال
بػػػك مػػػرزكؽ فػػػي أحػػػد أمكسػػػي  الػػػدكتكر كفػػػي اليػػػـك الخػػػامس مػػػف العمميػػػة خػػػرج ,شػػػاركت فيهػػػا
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المقػػاءات المتمفػػزة ليؤكػػد بػػ ف العمميػػة التػػي حلػػمت فػػي كادم النلػػارل قػػاـ بهػػا عنالػػر مػػف 
ؤكف فػػي بيػػت ف كجػػد ث ثػػة مػػف عنالػػر سػػريا القػػدس كػػانكا يختبػػأكلػػكدؼ  ,كتا ػػب القسػػاـ

 .!!كككنهـ مطمكبيف فقد تـ قتمهـ ,هناؾ
سػػ مي رمضػػاف مػػيف العػػاـ السػػابؽ لحركػػة الجهػػاد اإلككػػرد عمػػى مػػا سػػمؼ فقػػد كمػػؼ األ      
 ,كالعربيػػة ,بجمػػع كػػؿ مػػا لػػ  ع قػػة بعمميػػة زقػػاؽ المػػكت مػػف اللػػحافة المحميػػةاألخػػكة شػػمح 
ل  ع قة بالعممية, ليلدر بيانا كتب  بنفس  ككسم  باسـ سرايا  اكالدكلية, ككؿ م ,سرا يميةكاإل

 (53)القدس. 
ـ أكػػد الػػدكتكر الرنتيسػػي 24/11/2002كسػػط بتػػاريخ كفػػي لقػػاء مػػع لػػحيفة الشػػرؽ األ      
أف حركة حماس هي التي بدأت العممية, كبعد ذلػؾ اشػترؾ فيهػا مجمكعػة مػف الجهػاد )قا  : 

كنحػف ال نبخسػهـ دكرهػـ, كفػي نفػس الكقػت ال نػبخس أنفسػنا دكرنػا, كقػد  ,هـ الذيف استشهدكا
 ,كقػكات االحػت ؿ ,كبعد ربع ساعة مف االشتباؾ الػذم كػاف بػيف مجاهػدينا ,ا بهذا العمميةنقم

 (54)الحقيقة( دخمت مجمكعة مف الجهاد كاستشهدكا هذا هي 
 
 
 
 
 

  

                                                           

 ـ.21/9/2019ف عبدك, مركز فمسطيف, ( مقابمة مع أ. حس53)
 ـ.2002, تشريف ثاني,24( لحيفة الشرؽ األكسط,54)
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 المبحث الثالث

 المستىي الذولً رد الفعل على

لقػػػد قامػػػت الخارجيػػػة اإلسػػػرا يمية بالتػػػدليس كالكػػػذب فػػػي كلػػػؼ العمميػػػة البطكليػػػة التػػػي       
 كأعتػىكبػيف جػيش مػدرب كمجهػز بػ قكل  ,شػداءكقعت بيف ث ثة مف مقػاتمي سػرايا القػدس األ

ظهار نفسها ب نها الضػحية  ,سرا يؿ الستدرار عطؼ العالـإكذبت  ,أدكات الحرب كتضامن  كا 
خالػػػة كأف  ,كلمتخفيػػػؼ مػػػف حػػػدة الخيبػػػة النفسػػػية التػػػي منػػػي بهػػػا جنكدهػػػا كجيشػػػها ,كعادتهػػػا

العممية كشفت عػف ث ثػة مقػاتميف لػـ يتمقػكا تػدريبان عسػكريا فػي أم مػف االكاديميػات العسػكرية 
 ,نهـ ليسكا أكثر مف ط ب في جامعػة البكليتكنػؾ فػي مدينػة الخميػؿإبؿ  ,ك المحميةأ عالميةال

كهػذا مػا أكدتػ  نتيجػة  ,اعكا تمريغ أقكل قكة في المنطقة في كحػؿ الهزيمػةهؤالء الشباب استط
لػى إكقػد نػكا  ,هارا يؿ )المارقػة( أف تكػذب كػذبتالعممية )المعركة( لػذا كػاف لزامػان عمػى دكلػة إسػ

)لقػد سػارعت كزارة  :في لحيفة معاريؼ قا  ن  :"حيمي شاليؼ"سرا يمي هذا الكذب المحمؿ اإل
مػػر لػػػـ كهػػذا األ ,سػػرا يمية لمتػػركيج لركايػػة أف مجػػزرة كقعػػػت ضػػد ملػػميف أبريػػاءالخارجيػػة اإل

ال أنػػػ  ال إ ,كمهمػػػا كػػػاف ناجحػػػان كمؤلمػػػان  ,ف الكمػػػيف ضػػػد جنػػػكد الجػػػيش االسػػػرا يميإفػػػ ,يحػػػدث
 رهابان(.إيستحؽ كلؼ مجزرة بؿ كربما أيضان ليس 

مريكيػػة )الحاضػػنة إلسػػرا يؿ ك الضػػامنة كعمػػى عادتهػػا فقػػد تمقفػػت الكاليػػات المتحػػدة األ      
حيػػث أداف كزيػػر الخارجيػػة  ,دانتهػػاإألسػػباب حياتهػػا( ركايػػة الخارجيػػة االسػػرا يمية لػػتعمف عػػف 

كأداف سكريا إليكا هػا عنالػر  ,جنديان اسرا يميان  12مريكي ككلف باكؿ العممية التي همؾ بها األ
)إف  :ك في بياف ألدرا ككلف باكؿ قػاؿ فيػ  ,س مي التي قامت بالهجـكمف حركة الجهاد اإل

كأف  ,الكاليػػات المتحػػدة تػػديف بشػػدة االعتػػداء القبػػيح الػػذم يسػػتحؽ العقػػاب ضػػد ملػػميف يهػػكد
منيػػة التػػي سػػارعت لمسػػاعدتهـ بينمػػا كػػانكا عا ػػديف مػػػف مجػػرد قػػتمهـ لمملػػميف كالعنالػػر األ
يمكػف أف  "االرهابيػة"عمػاؿ ألف هذا النػكع مػف اإككذلؾ ف, الل ة يزيد مف رعب هذا االعتداء

نػ  مػف إكأمػا بخلػكص سػكريا ف, كحدها كيجػب أف يتكقػؼ ,لى القضية الفمسطينيةإيس  بقكة 
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مػػف أجػػؿ السػػ ـ ايػػكاء مثػػؿ هػػذا  كاضػػحان  ف يكػػكف بإمكػػاف دكلػػة تعمػػف التزامػػان أغيػػر المفهػػـك 
 (55)المجمكعات(

 :اٌجٙبدٚاؽٕغٓ راوذ ؤٔٙب عزٛاصً ضغٛعٙب ػٍٝ دِؾك إلغالق ِىزت 

أعمنػت الكاليػات المتحػدة أنهػا ستكالػؿ ضػغكطها  لمشػر فقػد كانحيػازان  معانان في ظممهػاا  ك       
عمػػى سػػكريا لحممهػػا عمػػى إغػػ ؽ مكتػػب الجهػػاد اإلسػػ مي فػػي دمشػػؽ عمػػى الػػرغـ مػػف رفػػض 

 :فيميػػػب ريكػػػػر""كقػػػاؿ مسػػػاعد المتحػػػدث باسػػػـ كزارة الخارجيػػػة األميركيػػػة  ,الحككمػػػة السػػػكرية
 (.ف ال مجاؿ لدعـ منظمة كهذاأسنكالؿ طرح حججنا كما نفعؿ منذ بعض الكقت لنقكؿ )

إف المكتب ليس  :بإغ ؽ المكتب قا مة أميركيان  ان ككانت سكريا أعمنت أمس رفضها طمب      
 .إسرا يميان  عسكريان ۲۱في الخميؿ الجمعة الماضية كقتؿ في   بنلالذم كميف الل  ع قة ب

 :اٌّمبِٚخعٛس٠ب رذزض 

إف كزير الخارجية األميركي ككلف باكؿ قدـ الطمب فػي " :كقالت كزارة الخارجية السكرية      
إال أنهػػػػػا قالػػػػت إف كمػػػػػيف الخميػػػػؿ هػػػػػك نتػػػػاج ل حػػػػػت ؿ  ,خطػػػػاب سػػػػػمـ مطمػػػػع هػػػػػذا األسػػػػبكع

كقػػػاؿ المنسػػػػؽ اإلع مػػػػي لػػػػكزارة  ,"اإلسػػػرا يمي, كلػػػػيس مػػػػف عمػػػػؿ مكتػػػب الجهػػػػاد فػػػػي دمشػػػػؽ
"الحككمػة السػكرية أكػدت أكثػر مػف مػرة الطبيعػة اإلع ميػة لهػذا المكاتػب  :الخارجية فػي بيػاف

ف هذا العمميات يخطط لها كتنفذ  بمعركؼ ك  ,التي يقتلر عممها عمى التعبير عف رأيها فقط
إلػػػػى  يس اسػػػػتنادان كلػػػػ ,كممارسػػػػات  ,مػػػػف داخػػػػؿ األراضػػػػي المحتمػػػػة نتيجػػػػة السػػػػتمرار االحػػػػت ؿ

الكاليػػات ف ا  ك  تعميمػات تلػدر إليهػػا مػف مكاتػب إع ميػػة مكجػكدة فػي بعػػض العكالػـ العربيػة
ألنهػا تػدعـ إسػرا يؿ عمػى تجاهػؿ  ,ؼ الػدمكم الجػارميػالمتحدة مسػؤكلة مثػؿ إسػرا يؿ عػف النز 

كتفكيػػػػؾ  ,االحػػػػت ؿ ءنهػػػػاإقػػػػرارا لػػػػدرت عػػػػف مجمػػػػس األمػػػػف تطالػػػػب كمهػػػػا ب ۱۲أكثػػػػر مػػػػف 
أف ما شهدت  مدينة الخميؿ اللامدة مف كيػ ت االحػت ؿ كغطرسػة حفنػة مػف ك  ,المستكطنات

في جيب استيطاني في خالرة المدينة يفسر العمميات الفدا ية التػي  المستكطنيف زرعت قسران 
ف الفعؿ الفمسطيني المقاـك كأ ,استهدفت مجمكعة مف جنكد االحت ؿ كالمستكطنيف المسمحيف"

                                                           

 ـ.18/11/2002( لحيفة األياـ, االثنيف, 55)
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بعد أف عانت هذا المدينػة مػف مجػزرة  ,حت ؿ أمر طبيعي نص عمي  ميثاؽ األمـ المتحدةل 
راح ضػػحيتها سػػتة كث ثػػكف مػػف الملػػميف المسػػمميف فػػي الحػػـر االبراهيمػػي ارتكبهػػا االرهػػابي 

 (56) .الذم أقامت ل  اسرا يؿ نلب تذكارم "ايفتغكلد ش"
يضػػا ككنهػػا تقػػدـ كػػؿ كسػػا ؿ أكأضػػاؼ البيػػاف أف )الكاليػػات المتحػػدة تتحمػػؿ المسػػؤكلية       

كمػػف ككنهػػا لػػـ  ,الػػذم يسػػاهـ فػػي ديمكمػػة االحػػت ؿ ,كاالقتلػػادم ,كالعسػػكرم ,الػػدعـ المػػالي
شػػامؿ فػػي المنطقػػة يقػػـك عمػػى تنفيػػذ قػػرارات العػػادؿ ك التضػػع فػػي سػػمـ أكلكياتهػػا إحػػ ؿ سػػ ـ 

سػػرا يمي باعتبارهػػا الطريػػؽ الكحيػػد لضػػماف األمػػف كالسػػ ـ حػػت ؿ اإلكانهػػاء اال ,مػػفمجمػػس األ
 (57) .في المنطقة(

 :ثمزً اٌفٍغغ١١ٕ١ٓ رؾبسنِش٠ىب ؤ

مريكيػػة بكػػؿ جرا مهػػا ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني كقضػػيت , لػػـ تكتفػػي الكاليػػات المتحػػدة األ      
معركػػة زقػػاؽ المػػكت, كفػػي سػػياؽ الػػرد األمريكػػي الظػػالـ عمػػى كدعمهػػا المطمػػؽ لدكلػػة الكيػػاف, 

, كذلػؾ عمػى مكقعهػا االلكتركنػي)أف 18/11/2002عكت أحرنػكت بتػاريخ يكشفت لحيفة يد
" بالقيػػاـ بعمميػػة عسػػكرية ضػػد إلسػػرا يؿخضػػر "مريكيػػة أعطػػت الضػػكء األالكاليػػات المتحػػدة األ

ة عمى العممية النكعية قرب مستكطنة كريات أربع في الخميؿ, كقالت اللحيف الفمسطينييف ردان 
 "دكنالػػد رامػػس فيػػد"بػػ ف شػػاؤكؿ مكفػػاز كزيػػر الحػػرب اللػػهيكني أكػػد لنظيػػرا االمريكػػي  :أيضػػا

إلعػػػادة السػػػيطرة عمػػػى  ,كؿ عمػػػى الػػدار أكامػػػرا لمجػػػيشابػػػف مريكػػػي كػػػكلكلػػكزير الخارجيػػػة األ
 ,كسػػطمػػا يجػػرم فػػي الشػػرؽ األ سػػرا يؿ تػػدرؾ تمامػػان :إمدينػػة الخميػػؿ بشػػكؿ كامػػؿ, كأكضػػح أف 

نهػػػا تحػػػتفظ بحػػػؽ الػػػدفاع عػػػف نفسػػػها( كنقمػػػت أمريكيػػػة فػػػي المنطقػػػة, إال كتػػػتفهـ الملػػػالح األ
ف كاشنطف ال تمارس أم ضغط عمػى إ :اللحيفة عف ملادر سياسية لهيكنية رفيعة القكؿ

راضػػػي الفمسػػػطينية, طالمػػػا لػػػـ تقػػػع بهػػػدؼ االمتنػػػاع عػػػف العمػػػؿ العسػػػكرم فػػػي األ أبيػػػبتػػػؿ 

                                                           

 ـ.20/11/2002( لحيفة الحياة الجديدة, االربعاء, 56)
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ك ألػػابات كثيػػرة فػػي لػػفكؼ المػػدنييف الفمسػػطينييف, كمػػا أف كاشػػنطف ال تفػػرض أم شػػركط إ
 (58) .سرا يؿ في هذا المجاؿ(إقيكد عمى 
 :لف ترضخ لمضغكطدمشؽ 
سػ مي, غػ ؽ مكاتػب حركػة الجهػاد اإلإجػؿ أدمشؽ مػف  عمىمريكي ماـ الضغط األأك       

 عمي ذلؾ االمر قا  : رمضاف شمحلدكتكر ميف العاـ اكرفض سكريا ذلؾ فقط عمؽ األ
نحػف فػي األسػاس مكجػكدكف ك أف أيا مف المسؤكليف السػكرييف لػـ يتلػؿ معنػا بهػذا اللػدد, ) 

بشػػكؿ طبيعػػي ك ج ػػيف محػػركميف مػػف العػػكدة إلػػى كطننػػا فمسػػطيف, كعنػػدما تمكننػػا الكاليػػات 
سػنغادر عمػى ديارنػا المتحدة أك العالـ المؤيد إلسرا يؿ مف العػكدة إلػى ديارنػا, فبشػكؿ طبيعػي 

لػػذلؾ ال نتكقػػع أف يكػػكف هػػذا المكضػػكع مػػدار بحػػث بيننػػا كاإلخػػكة , كلػػف تكػػكف هنػػاؾ مشػػكمة
المسؤكليف في سكريا, خالة أف كجكدنا في دمشؽ هػك مجػرد كجػكد إع مػي معنػكم يمارسػ  

الجهػػػاد كبنيػػػة تنظيميػػػة كمقاتمػػػة ف أ, ك كػػػؿ عربػػػي كمسػػػمـ فػػػي تعاطيػػػ  مػػػع القضػػػية الفمسػػػطينية
داخػػػؿ مكجػػػكدة داخػػػؿ فمسػػػطيف, كالعمميػػػات تػػػتـ تخطيطػػػا كتنفيػػػذا فػػػي  اللػػػهيكني, ؿ ل حػػػت

للهيكني كالكاليات المتحدة يشػعراف ب زمػة, سػكاء داخػؿ الكيػاف أك اذا كاف الكياف ا  فمسطيف, ك 
كيريد تلدير هذا األزمة لألخريف, فعميهما البحػث عػف  المنطقة,في السياسة األميركية تجاا 

 .(مكضكع  خر غيػر كجػكد الج ػيف فمسػطينييف فػي الشػتات يريػدكف حقهػـ فػي العػكدة لػكطنهـ
(59) 

خ المجاهػػد زيػػاد سػػ مي فػػي حينػػ  األمػػيف العػػاـ لحركػػة الجهػػاد اإلنا ػػب األذلؾ أكػػد كػػك       
ع ميػػة فقػػط, كال فػػي دمشػػؽ يتػػابع الشػػؤكف اإلع مػػي إ:)لػػدينا مكتػػب النخالػػة ابػػك طػػارؽ قا  ن 

ف المخططػػػػيف كالمنفػػػػذيف لمعمميػػػػات ا  ك  ,ك منهػػػػاأيكجػػػػد لػػػػدينا أم نشػػػػاط عسػػػػكرم فػػػػي دمشػػػػؽ 
غ ؽ إرض المحتمػػػة, كنحػػف لػػـ نتمػػػؽ أم طمػػب يشػػير ألم مكقػػػؼ سػػكرم بػػػفػػي األ يفمكجػػكد

                                                           

 ـ.18/11/2002( يديعكت أحركنكت, 58)
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هنػػا  مكاتػػب حركػػة الجهػػاد, كػػكف كجكدنػػا فػػي دمشػػؽ مؤقػػت حتػػى العػػكدة لفمسػػطيف, ككجكدنػػا
 (60) .رضنا(أف اسرا يؿ طردتنا مف أبحكـ 

 :األُِ اٌّزذذح ٚاٌظٍُ اٌّفضٛح

لقػكل االسػػتكبار  ال داعمػان إ مػـ المتحػدة يكمػػان سػػها األألػـ تكػف المؤسسػػات الدكليػة كعمػى ر       
سرا يمي ما كمعكؿ هدـ في الدكؿ المستضعفة, كعمى مدار تاريخ اللراع العربي اإل ,العالمي

 مـ المتحدة ملابان الفمسطينييف كالمغتلبيف اللهاينة, كي حظ ب ف لساف األ عدلت يكما بيف
 ,طفػػػاؿ عمػػػى يػػػد اللػػػهاينةاء كالشػػػيكخ كاألالمسػػػفكح مػػػف النسػػػ الفمسػػػطينيالػػػدـ  ـبػػػالخرس أمػػػا

كنفػػذكا أكبػػر العمميػػات  ,كعنػػدما قػػاـ أبطػػاؿ سػػرايا القػػدس بالػػدفاع عػػف حرمػػات الشػػعب كدمػػ 
كيػػتكمـ  ,ليشػػهد زكران  ,نطمػػؽ لسػػاف االمػػـ المتحػػدة مػػف عقالػػ العسػػكرية ضػػد جنػػكد االحػػت ؿ ا

ف هػػذا الهجػػـك االرهػػابي إ) لػػدر بيػػاف الظمػػـ مػػف تمػػؾ المؤسسػػة الدكليػػة بالتػػالي:خطػػ ن حيػػث 
حػدث أكهػك يػديف  ,مػيف العػاـ بػالفزعلػاب األأالذم كقع في الضفة الغربية في مدينة الخميػؿ 

كينقؿ تعازي  القمبية لعػا  ت  ,العبارات الممكنة ب قكلسرا يمييف رهابي ضد المدنييف اإلإعمؿ 
 (61) .كلمحككمة االسرا يمية( ,الضحايا

 العسػػكرييفكػػذب كزارة الخارجيػػة اإلسػػرا يمية بكلػػؼ كفػػي تسػػرع مػػف كػػكفي عنػػاف فقػػد تبنػػي 
اإلسػػرا يمييف الػػذيف قتمػػكا فػػي عمميػػة الخميػػؿ بػػ نهـ ملػػمكف أبريػػاء عػػادكا لتػػكهـ مػػف لػػ تهـ, 

عمؿ إرهابي حقير استهدؼ ملػميف تمؾ المعركة ب نها  ان , كالفكأداف العممية التي استهدفتهـ
 (62) .أبرياء

 :ع١ٕف ٚوزثخ دمٛق االٔغبْ

 ,حقػكؽ االنسػاف, كتنلػر المظمػـكل تفاقيػات التػي تحمػي كاف يفترض بجنيؼ كرعايػة       
عػػادة  كعمػػىكلكػػف  ,نهػػا تػػدافع عػػنهـأف يكػػف مكقفهػػا مػػع مػػف زعمػػت أكتقػػؼ فػػي كجػػ  الظػػالـ, 

                                                           

 ـ.19/11/2002( ككاالت ابناء, 60)
 ـ.16/11/2002( مكقع الجزيرة, 61)
 ـ.22/11/2002( لحيفة القدس العربي, 62)
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لػ  جبػيف مػف يػدافع  لفقدت كاف لها مكقفا ينػد ,كالمؤسسات التي ترعي الظمـ ,الدكؿ الظالمة
المتحػدة عمػى لحقػكؽ االنسػاف التػابع لػ ـ المفػكض األلسػاف  عمػى :نسػاف بقكلهػاعف حقكؽ اإل

ال إعمػػاؿ بمػػا فيهػػا الهجػػـك الشػػا ف فػػي ككبػػكتس ال يػػؤدم هػػذا األ )إف ":دكميمػػكسػػيرجك فييػػرا "
  إلى نسؼ قضية الفمسطينييف(.

 :ِجٍظ ؤٚسٚثب ػٕٛأًب ٌإلس٘بة

ككلتػر "في مدينة ستراسػبكركغ أعمػف )مجمػس أكركبػا( عمػى لسػاف األمػيف العػاـ لممجمػس       
رهػابي يهػػدؼ ف هػذا العمػؿ اإلأ :(ة زقػاؽ المػكت فػػي بيػاف جػاء فيػ كػعػف إدانتػ  لمعر  "شػكيمر

كلػػف  ب نػػ   كيمكػػفكسػػط إلػػى الػػكراء لػػى دفػػع أفػػاؽ التكلػػؿ إلػػى اتفػػاؽ سػػممي فػػي الشػػرؽ األإ
 (63) .(عمؿ ردي 

 :رذ٠ٓ ظٍّب ٚفشٔغب ٚسٚع١ب ثش٠غب١ٔب

كالمنحاز لممجـر اللهيكني لرح كزير  ,الفمسطينيشعب لمكفي ردكد الفعؿ الدكلية الظالمة  
بمغػػػػت أ)لقػػػػد شػػػػعرت بالرعػػػػب عنػػػػدما  :فػػػػي بيػػػػاف ألػػػػدرا "جػػػػاؾ سػػػػترك"الخارجيػػػػة البريطػػػػاني 

كال يمكػف أف يكػكف هنػاؾ أم  ,مساء)الجمعة( نب  الهجـك عمى إسرا يمييف عا ديف مػف اللػ ة
القيػاـ بالمزيػد مػف الجهػد لتجنػب  السػمطة الفمسػطينية إلػى مبرر لهػذا الهجمػات المتكػررة داعيػان 

  قياـ مجمكعات فمسطينية باعتداءات مف هذا النكع(.
شد التعابير كب  "دكمينيؾ دكفيمياف"كزير الخارجية الفرنسي الظالميف  دربفيما التحؽ ب       

كحػػرص عمػػى التعبيػػر عػػف سػػخط  فػػي  ,بػػالهجـك الشػػنيع فػػي الخميػػؿاسػػتنكر مػػا سػػماا  حزمػػان 
 "دكفمبػػاف"كدعػػا  ,مػػؤتمر لػػحفي مشػػترؾ عقػػد مػػع ر ػػيس فريػػؽ المفتشػػيف عػػف أسػػمحة العػػراؽ

جػػػػؿ منػػػػع حلػػػػكؿ اعتػػػػداءات أخػػػػرل ضػػػػد أمػػػػف  شػػػػيءالسػػػمطة الفمسػػػػطينية إلػػػػى القيػػػػاـ بكػػػػؿ 
  (. ـ لتجربة الردكد االنتقاميةكما دعا "إسرا يؿ إلى عدـ االستس ,اإلسرا يمييف

ككذلؾ تساكقت ركسيا مع العالـ الظالـ, نلرة لملهيكنية المجرمة, حيث أدانػت بشػدة       
المتحػدث باسػـ الخارجيػة الركسػية  فلػرحجرامي الجديد بعد هجـك الخميؿ ما أسمت  العمؿ اإل
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دل لزيػادة أكالػذم  ,جرامػي الجديػدمكسػكك تػديف بشػدة العمػؿ اإل )أف ياككفنكك بقكلػ : ألكسندر
 (64) .(اإلسرا يميةع قات الفمسطينية تفاقـ ال

 :اٌفبر١ىبْ ٚؽٙبدح اٌضٚس

لػػػػدر القضػػػػية الفمسػػػػطينية مػػػػف  ىلػػػػإكمػػػػف نفػػػػس القػػػػكس الجػػػػا ر الظػػػػالـ انطمػػػػؽ سػػػػهـ       
بنػػػػاء الشػػػػعب أالفاتيكػػػػاف, لػػػػيعمف عػػػػف تضػػػػامن  مػػػػع الجػػػػ د اللػػػػهيكني ضػػػػد الضػػػػحية مػػػػف 

, فػػػي لػػػ ة ـ17/11/2002مػػػاـ الملػػػميف بتػػػاريخ أحيػػػث لػػػرح البابػػػا يكحنػػػا  ,الفمسػػػطيني
بعػػػد خطػػكات مػػف ضػػريح سػػػيدنا  عمػػىالتبشػػير فػػي ميػػداف القػػديس بطػػػرس )لقػػد كقػػع الهجػػـك 

 .ب المشترؾ في العقيدة(براهيـ الذم نعتبرا األإ

 :ئاالٚسٚثٟ اٌّزٛاع االرذبد

الدـ الفمسطيني المفسكح  يشاهدكف ـكه ,ف في نظرهـيكركبيكبالعمي نفس  الذم الـز األ       
سػػكالنا"  رخػػافييانبػػرا الممثػػؿ األعمػػى لسياسػػة االتحػػاد االكركبػػي الخارجيػػة " ,كجػػرا ـ اللػػهاينة

منػػددا ب شػػد العبػػارات مػػا اسػػماا)بالهجـك الػػذم نفػػذ ضػػد مػػدنييف إسػػرا يمييف( كزعػػـ أنػػ  يشػػعر 
اإلسػػػرا يمييف بػػػذؿ جهػػػكد لكضػػػع حػػػد لمعنػػػؼ بػػػيف باألسػػػؼ لكػػػكف هػػػذا الهجػػػـك نفػػػذ فػػػي حػػػيف تي 

كك ن   ,هذا النكع مف العمميات ال يؤدم إال إلى نسؼ قضية الفمسطينييف كالفمسطينييف معتبران 
بػػػػذلؾ يػػػػكحي أف فرجػػػػا قريبػػػػا كػػػػاف عمػػػػى األبػػػػكاب إال أف الفمسػػػػطينييف نسػػػػفكا كبالتػػػػالي فهػػػػػـ 

 (65).عما لحؽ بهـ كما سيمحؽ المسؤكلكف ضمنان 

 :ثزاءح ػب١ٌّخ

الدكلية المدينة لمعركػة زقػاؽ المػكت كالتػي تطفػح باالنحيػاز لمقاتػؿ ضػد  اآلراءأماـ هذا       
الظالمػػة كػػاف منهػػا مػػا كتبتػػ   اآلراءمػػرد عمػػى تمػػؾ لقػػ ـ بعػػض اللػػحؼ كاأل بػػرتان المقتػػكؿ,
 -نل : المبنانية تحت عنكاف كهذا  االنتقادلحيفة 

                                                           

 ـ.17/11/2002( لحيفة الحياة الجديدة, 64)
 ـ.18/11/2002( لحيفة السفير, 65)
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عمميػػة الخميػػؿ البطكليػػة, التكلػػيفات الشػػعبية التػػي كردت فػػي ردكد الفعػػؿ الدكليػػة عمػػى       
بحيػػػث يفتػػػرض أف تحػػػذؼ مػػػف  االسػػػتبداد,إلػػػى درجػػػة  تظهػػػر كػػػـ أف هػػػذا العػػػالـ بػػػات منحػػػازان 

التػػي طالمػػػا اسػػتخدمها السياسػػػيكف  بمكيػػػاليف(كالتكسػػػؿ العربػػي عبػػػارة )الكيػػؿ  ,قػػامكس البكػػاء
 مكحدة.في تفكيرهـ, الذيف يظنكف أف عالـ اليـك في  معايير  البسيطكف
لػػـ تعػػد تجػػدم إدانػػة هػػذا المكاقػػؼ التػػي اسػػتخدمت العبػػارات اإلسػػرا يمية فػػي ادانػػة  طبعػػا      

رهػػابي المػػركع كغيػػر ذلػػؾ, أك حتػػى محاجاتهػػا كالعمػػؿ اإل ,ةر العمميػػة مػػف قبيػػؿ كلػػفها بػػالمجز 
بما أخذت عمى نفسها احترامها كتطبيقها كهي قرارات االمـ المتحػدة كمبػادئ كقكاعػد الشػرعية 

احػػت ال غيػػر  67تبػػر رسػػميان الكجػػكد االسػػرا يمي فػػي األراضػػي المحتمػػة عػػاـتع - الدكليػػة التػػي
, ككػػػذلؾ اعتبارهػػػا المسػػػتكطنات أعمػػػاؿ عدكانيػػػة غيػػػر -مشػػػركع تجػػػكز مقاتمتػػػ  بكػػػؿ الكسػػػا ؿ

كمدانػػػة مػػػف قبػػػؿ المجتمػػػع الػػػدكلي, كمػػػا نطقػػػت بػػػذلؾ م ػػػات القػػػرارات  ,كمرفكضػػػة ,مشػػػركعة
تقػػػاؿ القضػػػية الفمسػػػطينية يعػػػرؼ الفمسػػػطينيكف اللػػػادرة عػػػف مؤسسػػػات األمػػػـ المتحػػػدة منػػػذ ان

ة فػػي ي ػػذإلػػى اسػػتعماؿ عبػػارات ب "كػػكفي عنػػاف"مثػػؿ  المظممػػكف تمامػػا مػػا الػػذم يػػدفع شخلػػان 
كأف  ,سػػػػػرا يمية هنػػػػػاؾ محتمػػػػػةاسػػػػػتنكارا الشػػػػػديد لعمميػػػػػة الخميػػػػػؿ, كهػػػػػك يعػػػػػرؼ أف القػػػػػكات اإل

المسػػتكطنيف جػػػزء مػػػف هػػػذا االحػػػت ؿ, أنهػػػـ مسػػػمحكف ب حػػػدث األسػػػمحة األمريكيػػػة, كلػػػكرهـ 
 ,ال يمكػػػف محكهػػػا مػػػف الػػػذاكرة كهػػػـ يتجكلػػػكف فػػػي شػػػكارع الخميػػػؿ التمفزيكنيػػػة المبثكثػػػة عالميػػػان 

كيعػػرؼ تمامػػا أف هػػؤالء األربعم ػػة كخمسػػيف هػػـ , كيطمقػػكف الرلػػاص عمػػى منػػازؿ الفمسػػطيني
كينغلكف معيشة م ة كأربعيف ألؼ فمسطيني  ,في العالـ أاألسك ف اللهاينة جزء مف المتطرفي

بحيػػث تخضػػع غرفػػة النػػـك  الفمسػػطينييف,ف اتفاقػػات أكسػػمك قسػػمت بيػػكت أككيػػؼ , فػػي الخميػػؿ
كرمػػػػي ألمػػػػف هػػػػؤالء  (ب)كغػػػػرؼ االسػػػػتقباؿ مػػػػف منطقػػػػة )أ( فػػػػي أحػػػػد البيػػػػكت مػػػػف منطقػػػػة 

 اللهاينة.
 ,كشػركط التبػرؤ منػ  ,كمكافحتػ  ,مريكػي باإلرهػاباالنسػحاؽ أمػاـ الهػكس األ ن  طبعػان إ      

كهك الهكس نفس  الذم يفرض عمى عناف ب ف يطمب مػف العػراؽ التقيػد الحرفػي المشػدد بقػرار 
 ال فالحرب عمى الباب.ا  ك  ,1441مف مجمس األ
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أنػ  لػـ يعػد  ا يمي,اإلسػر رهػاب كما يستفاد مف هذا الجكقػة العالميػة التػي تعػزؼ نشػيد اإل      
هناؾ جهػات فػي العػالـ قػادرة عمػى رعايػة متكازنػة كغيػر منحػازة ألم عمميػة تفػاكض أك بحػث 

في عالـ يتغاضى بفظاظة عف عشػرات القتمػى الفمسػطينييف الػذيف يسػقطكف  سياسي,عف حؿ 
 كيستنفر أبكاق  إلدانة عممية مشركعة ضد االحت ؿ اإلسرا يمي. ,سبكعياأ

يػز بػيف يأف عمػى الفمسػطينييف أف ال يعيػركا أذانهػـ لػذلؾ الػذم يػدعك إلػى التم ف ت كداآل      
كبػػيف مػا يسػػمكف مػدنييف كعسػػكرييف  ,ـ1967كأخػرل محتمػػة عػاـ  ـ1948أراض محتمػة عػػاـ 

كغير ذلؾ, كيستمركا في ضرب العدك أينما يكجع  الضرب, ألن  ال فرؽ بالنسبة لمعالـ الػذم 
 (66) .إرهابيان(يعتبر عممهـ 

اٌغ١ذ فضً اهلل: سدٚد اٌفؼً اٌؼب١ٌّخ ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌخ١ًٍ ِذبٌٚخ غ١رش ٔبعذرخ ٌزؾر٠ٛٗ    

 :صٛسح اٌجٙبد اٌفٍغغ١ٕٟ اٌزٞ ٠غزٙذف االدزالي

أكد سماحة الع مة السيد محمد حسيف فضؿ ا أف ردكد الفعػؿ العالميػة عمػى العمميػة       
هػػػي اسػػػتجابة كاضػػػحة لمطالػػػب إسػػرا يؿ مسػػػبقة, كمحاكلػػػة غيػػػر ناجحػػػة لتشػػػكي   ,فػػي الخميػػػؿ

 لكرة الجهاد الفمسطيني الذم ال يستهدؼ إال االحت ؿ.
قاؿ سماحة السيد: "لعؿ الممفت في هذا العممية الجهادية النكعية المتناهية النجاح أنها       

 ,يخططػ  أكثػر مػف محػكر دكلػػيجػاءت معاكسػة تمامػان لمجريػات األحػداث فػي المنطقػة, كمػا 
مػف عمػؿ إلشػاعة ركح الهزيمػة كاالنكسػار عمػى امتػداد  ,كبخالة الكاليػات المتحػدة األمريكيػة

بعػػد  ,السػػاحة العربيػػة كاإلسػػ مية, حتػػى يسػػهؿ األمػػر أمامهػػا فػػي االجتيػػاح العسػػكرم لممنطقػػة
عػػدة لمرحمػػة مػػا االحتيػاج النفسػػي الػػذم بػػدأت معالمػػ  عمػػى مسػػتكم األنظمػة التػػي بػػدأت تعػػد ال

بعػػد الهجػػـك األمريكػػي المنتظػػر عمػػى العػػراؽ كالمنطقػػة, كأف هػػذا العمميػػة التػػي نفػػذها مجاهػػدك 
حركػػة الجهػػاد اإلسػػ مي, كالتػػي لػػـ تسػػتهدؼ إال الجنػػكد اإلسػػرا يمييف المحتمػػيف كالمسػػتكطنيف 

يػ  لمجػيش اللػهيكني, جػاءت مػف خػارج السػياؽ الػذم ترتػب ف المسمحيف الذيف يشػكمكف رديفػان 
األكضاع في المنطقة, كأحدثت لدمة كبيرة في العالـ بعد أف شػكمت لػدمة أمنيػة كسياسػية 

                                                           

 ـ.22/11/2002مبنانية, ( لحيفة االنتقاد ال66)
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بعػد أف مثمػت لكحػة مػف لكحػات االنتلػار التػي تنتلػر  ,دك اإلسػرا يميعػمف الدرجة األكلى لم
فيهػػا مجمكعػػة لػػغيرة مػػف المجاهػػديف الفمسػػطينييف عمػػى كتا ػػب إسػػرا يمية كاممػػة, فتهػػـز ركح 

هػػا مجاهػػدكف ث ثػػة طػػكاؿ سػػاعات الميػػؿ, كقػػدمكا ار خبػػة ضػػباط  فػػي معركػػة أدالعػػدك كتقتػػؿ ن
 خ لها لمعالـ نمكذجان عف المقاتؿ الفمسطيني الذم ال يقهر.

قػػاؿ إنهػػا تمثػػؿ اسػػتجابة كاضػػحة لمطالػػب إسػػرا يمية مسػػبقة,  كحػػكؿ ردكد الفعػػؿ العالميػػة      
ال يستهدؼ إلى االحػت ؿ, كذلػؾ  كمحاكلة غير ناجحة لتشكي  لكرة الجهاد الفمسطيني الذم

كاضػػػح مػػػف خػػػ ؿ انجػػػرار بعػػػض الػػػدكؿ خمػػػؼ الدعايػػػة اللػػػهيكنية لمحػػػديث عػػػف أف الهجػػػـك 
اسػػتهدؼ الملػػميف اليهػػكد, كلعػػؿ الػػذم سػػاعد هػػؤالء فػػي محػػاكلتهـ هػػذا كجػػكد لػػمت عربػػي 

 غير معقكؿ.
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 رابعالفصل ال
 االسالمي  الجهادهكذا ثكلم 

 سقاق الموت معزكةعن 
أسكاق املوت معزكةموكف لامين العام مً ول: لاأاملبحث 

أحزكة الجهاد صادرة عً بياهات  الثاوي:املبحث 

أسكاق املوت معزكةحول 

أاملبحث 
 
أالثالث: كالوا في البطولة شعزا
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 المبحث االول

 سقاق المىث معزكتمىقف األمٍن العام من 

كبريػاء )لػابت أبطاؿ عممية زقػاؽ المػكت قػد أطمقها أف الطمقة الشجاعة التي أال شؾ       
مامهػػا, أكستضػػرب كػػؿ مػػف يقػػؼ  ,لػػبحت كػػكحش جػػريح تضػػربأ, ك (دكلػػة اسػػرا يؿ بمقتػػؿ
ف يكػػػكف أ, كيكفػػػي بتمػػػؾ المعركػػػة ك لػػػـ يكػػػف لػػػ  ع قػػػةأف كػػػاف لػػػ  ع قػػػة إكيمػػػكح لناظريهػػػا, 

ركاح أك  ,عف مكاقؼ ثابتة هنا , كدفاعان لهيكنيةل الكتتناكل  يد الرد ,حتي يبطش ب  فمسطينيان 
مػػيف العػػاـ السػػابؽ انطمقػػت الكممػػة الشػػجاعة مػػف فػػـ األ ,كمبػػادئ سػػامية ,كدمػػاء طػػاهرة ,زكيػػة

سػد  كدكليػة لػدح بػالحؽ كزأر ك ,تػيح لػ  مػف منػابر عربيػةأالدكتكر رمضػاف شػمح, كعبػر مػا 
 مؾ الممحمة كالمكرمة.هـ مف خططكا كنفذكا لت ,كمجاهدكا ,هلكر ب ن  كحركت 

 فزخ عجٙخ اٌخ١ًٍ:

ف إ) :سػػ ميمػػيف العػػاـ لحركػػة الجهػػاد اإلكف اليػػف قػػاؿ األأسػػ ـ إفػػي لقػػاء أجػػراا مكقػػع       
عمميػػة الخميػػؿ خططػػت لهػػا الحركػػة منػػذ شػػهريف فػػي إطػػار برنػػامج نػػكعي لمعمػػؿ الجهػػادم فػػي 

العاـ لسرايا القدس في الضفة  القا د-ياد لكالحة إخ جنكب الضفة الغربية, فبعد استشهاد األ
بتخفيػػؼ الضػػغط عػػف جنػػيف, كنػػابمس كالمجػػكء لفػػتح جبهػػة فػػي الخميػػؿ  قػػراران  اتخػػذنا-الغربيػػة 

 (67) .ف(جنكب الضفة, لذا فقد تـ التخطيط لتمؾ العممية قبؿ شهريف مف اآل

 اٌّؼشوخ:ؤعجبة 

مباشػر, كمعركػة زقػاؽ الكغيػر  ,سػباب منهػا المباشػرأك  ,ف لممعارؾ عبػر التػاريخ دكافػعإ      
كلػػ ف كانػػت , كبعيػػدة ,كدكافػػع قريبػػة ,سػػبابأفقػػد كػػاف لهػػا  ,المػػكت شػػ نها شػػ ف تمػػؾ المعػػارؾ

 ,عمػػػى اغتيػػاؿ قا ػػػد سػػػرايا القػػدس فػػػي شػػػماؿ الضػػػفة سػػباب معركػػػة زقػػػاؽ المػػكت القريبػػػة ردان أ
كبعيػػدة كانػػت دافعػػة لتمػػؾ  ,اسػػتراتيجية سػػبابان أف هنػػاؾ أال إكاغتيػػاؿ بعػػض القيػػادات األخػػرل, 

 ,"نحػف ضػد سياسػة المنػاداة بالثػ ر كاالنتقػاـ :كقد ذكرها الدكتكر رمضاف شمح بقكلػ  ,المعركة
                                                           

 ـ.19/11/2002( مكقع إس ـ أكف اليف, 67)
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بر مف ذلؾ بكثير, كيجب أف تػتـ فػي سػياؽ جهػاد شػعبنا الفمسػطيني كألف المقاكمة مشركع: أ
مػف معنكياتنػا,  ضد االحت ؿ, كلكف العدك يركز أحيانان عمى بعػض الرمػكز فػي محاكلػة لمنيػؿ

كهك ما يجعمنا نرد بعنؼ حتى يعرؼ العدك أف المقاكمة لف تنتهي بغياب  ,ككسر إرادة شعبنا
كاالغتيػاالت فػي كفػة فػنحف نػرفض ذلػؾ بشػدة,  ,هذا الرمكز, أمػا أف نضػع المقاكمػة فػي كفػة

ة كهناؾ مف يطالب بكقػؼ المقاكمػة مقابػؿ كقػؼ االغتيػاالت, كنحػف نقػكؿ لػ : ال ألف المقاكمػ
نمػػػػا دحػػػػر  ,مكجػػػػكدة قبػػػػؿ االغتيػػػػاالت, كستسػػػػتمر ألف أهػػػػدافها ليسػػػػت كقػػػػؼ االغتيػػػػاالت, كا 

الجهاد ال ننطمؽ مف دكافع انتقاميػة,  حركةكقد أكدنا مراران أننا في  ,االحت ؿ كتحرير األرض
محػػدد إف العػػدك يحػػاكؿ الكاضػػح ك الكلكػػف مػػف عمػػؿ جهػػادم مشػػركع ضػػمف برنػػامج المقاكمػػة 

ـ معنكياتنػػػا كقػػػدراتنا, كعميػػػ  نحػػػف نػػػرد لنثبػػػت لػػػ  أف ضػػػربات  تحيينػػػا كال كسػػػر إرادتنػػػا كتحطػػػي
 (68) .تميتنا, كأننا شعب غير قابؿ لمكسر أك الهزيمة

 ,في السياؽ العاـ لمنضاؿ الكطني الفمسطينيجاءت زقاؽ المكت كيمكف اعتبار معركة        
 قػاؿعمى مػا يقػـك بػ  العػدك اللػهيكني مػف اغتيػاالت لقيػادة المقاكمػة الفمسػطينية, حيػث  كردان 

ف هػػذا العمميػػة تػػ تي فػػي سػػياؽ الػػرد عمػػى جريمػػة إ) :رمضػػاف شػػمح .االمػػيف العػػاـ السػػابؽ د
كهػذا جػزء مػف  ,اغتياؿ القا د البطؿ قا د سرايا القدس فػي شػماؿ الضػفة الغربيػة ايػاد لػكالحة

سػػرايا فػػػي الػػػرد عمػػى هػػػذا الجريمػػة, كهػػػي ال تهػػػدؼ لمضػػغط عمػػػى السػػػمطة سمسػػمة عمميػػػات لم
الفمسطينية إلشراؾ حركة الجهػاد االسػ مي فػي عمميػة الحػكار الجاريػة بػيف حركتػي حمػاس ك 

كل ػػؾ الشػػهداء أف ا  كمقاكمػػة الشػػعب الفمسػػطيني ال يمكػػف ربطهػػا بالمنػػاكرات السياسػػية, ك  ,فػػتح
ركاح أمػػػػف  ىغمػػػػأ تركاحهػػػػـ ليسػػػػأيػػػػة كػػػػانكا يؤمنػػػػكف بػػػػ ف الفػػػػدا ييف الػػػػذيف ذهبػػػػكا لتنفيػػػػذ العمم
 (69) .برلاص قكات االحت ؿ اللهيكني الفمسطينييف الذيف يسقطكف يكميان 

نػػـ قريػػر العػػيف يػػا ايػػاد فقا ػػد كفػػي خطػػاب الػػدكتكر رمضػػاف شػػمح لمشػػهيد ايػػاد لػػكالحة قػػاؿ: )
قتػػؿ فػػي هػػذا العمميػػة العميػػد فػػاينبرغ قا ػػد لػػكاء  فقػػد ,ف كػػاف لػػيس كػػؿ الػػرؤكس سػػكاءا  ك  ,بقا ػػد

 .(كالمرشح لر اسة هي ة األركاف اللهيكنية الجيش اللهيكني في الخميؿ
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متنػا كألهػالي الشػهداء خالػة عا مػة أك  ,كقد بارؾ الدكتكر رمضاف شمح لجماهير شػعبنا      
ف ا عػز كجػؿ كفػؽ مجاهػدينا إ) :ياد لكالحة تمؾ العممية البطكلية حيػث قػاؿإالشهيد القا د 

لقكلػ   يػديهـ النلػر ملػداقان أجػرم عمػى أك  ,بطاؿ في هذا الشهر العظيـ شهر االنتلػاراتاأل
َ َرَمىَٰ ) :تعالى ِكنَّ َّللاَّ  (.17 ية–)سكرة األنفاؿ  (.َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلَٰ
ككػػػؿ الجػػػرا ـ التػػػي  ,ف العمميػػػة تػػػ تي فػػػي سمسػػػمة الػػػرد عمػػػى جريمػػػة اغتيػػػاؿ لػػػكالحةإ      

شػػارؾ فيهػػا مجمكعػػة مػػف  التػػي ف هػػذا العمميػػةا  ك عػػزؿ فػػي فمسػػطيف, ارتكبػػت بحػػؽ شػػعبنا األ
نلػػب  حيػػث ,كيشػػتبككف مػػع العػػدك ,مجاهػػدم سػػرايا القػػدس الػػذيف يقػػاتمكف بػػركح استشػػهادية

ليػػػػػ  بعػػػػػد اسػػػػػتهداؼ إتػػػػػـ اسػػػػػتدراج الجػػػػػيش االسػػػػػرا يمي  مزدكجػػػػػان  بطػػػػػاؿ كمينػػػػػان المجاهػػػػػدكف األ
كعندما هرع الجيش لنجدتهـ كػاف  ,سمحة الرشاشةكاأل ,المستكطنيف المسمحيف بالقنابؿ اليدكية

ف ا  ك  ,دم الػػػى كقػػػكع هػػػذا الخسػػػا رأخػػػرم تسػػػتهدؼ الجػػػيش اللػػػهيكني ممػػػا أهنػػػاؾ مجمكعػػػة 
حػػػػؿ امر  خرؤ يػػػػ فأ -ذا كانػػػػت خسػػػػا را تتعمػػػػؽ بػػػػالجيشإخالػػػػة  -العػػػػدك اللػػػػهيكني يحػػػػاكؿ 

بيػػنهـ قا ػػد لػػكاء الجػػيش  كجنػػديان  مسػػتكطنان  11كثػػر مػػف أبمقتػػؿ كقػػد اعترفػػكا  ,عػػ ف عنهػػااإل
كالجػػػيش ككػػػذلؾ تػػػ تي هػػػذا  ,اللػػػهيكني بالخميػػػؿ كهنػػػاؾ عشػػػرات الجرحػػػى مػػػف المسػػػتكطنيف

عػكاـ. أ 8براهيمي التي ارتكبها المستكطنكف قبػؿ العممية في الذكرم السنكية لمذبحة الحـر اإل
(70) 

 :سعبٌخ اٌؼ١ٍّخ

) الرسالة كاضػحة فالعمميػة أما ما يتعمؽ برسالة العممية فقد قاؿ الدكتكر رمضاف شمح:       
كاسػػػتيطاف ك عػػػدكاف  ,نػػػ  يكجػػػد احػػػت ؿأكطالمػػػا  ,اسػػػتهدفت الجػػػيش كالمسػػػتكطنيف بالتحديػػػد

كفػػػي كػػػؿ مكػػػاف هػػػذا  ,فالمقاكمػػػة مسػػػتمرة بكػػػؿ الكسػػػا ؿ ,متكالػػػؿ عمػػػى الشػػػعب الفمسػػػطيني
ننػػا بهػػذا العمميػػة أكمػػا  ,ف ينػػاقش مشػػركعيتهاأأحػػد فػػي العػػالـ  المقاكمػػة مشػػركعة ال يسػػتطيع

كعمػػى مفاجػػ ة العػػدك فػػي المكػػاف  ,بطػػاؿ قػػدرة المقاكمػػة عمػػى تطػػكير نفسػػهامجاهػػدكنا األ ثبػػتأ
ك هنػػاؾ فهػػك ال أ ,هنػػا ان ف يفهػػـ عنػػدما يغتػػاؿ قا ػػدا اك كػػادر أكعمػػى العػػدك  ,سػػمكبكالزمػػاف كاأل
مػة ب كممهػا, كعنػػدما أمشػركع  ,ألنػ  مشػركع شػعب ب كممػ ف ينهػي مشػركع المقاكمػة أيسػتطيع 
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ك أ ,ف هػػذا المنػػاطؽ قػػد تفلػػؿ الشػػعب الفمسػػطينيأيجتػػاح هػػذا العػػدك جنػػيف كنػػابمس كيعتقػػد 
 ف يراجع حسابات .أفهك كاهـ كعمي   ,ف ينهي المقاكمةأن  يمكف أيحالرها يعتقد 

غيػر لغػة لغػة ف هناؾ ألمعالـ كم  اليـك الشعب الفمسطيني كالمجاهدكف في الخميؿ قالكا       
كمطالبنػػا بحقنػػا األدنػػى فػػي  ,لػػى حقكقنػػاإاالسػػتجداء, كغيػػر لغػػة التكسػػؿ ل لتفػػات لنػػا, كالنظػػر 

لمػػدبابات فػػي نػػابمس بػػاألمس لػػـ يحػػرؾ ضػػمير  فطفػػاؿ الػػذيف كػػانكا يتلػػدك الحيػػاة, فمنظػػر األ
لػبح أمػر فهػذا األ ,ف هناؾ شعب يػذبح عمػى مػدار الكقػتأحد لينب  ألـ يحرؾ مشاعر  ,حدأ

ف أ :مػػا اليػػـك فقػػد قػػاؿ المجاهػػدكف بمغػػة كاضػػحة كقكيػػةأف يقتػػؿ الفمسػػطيني,  م لكفػػا بػػ منظػػران 
لغػػة الػػدـ, لغػػة الرلػػاص, هػػذا هػػك  ,غيػػر لغػػة االسػػتجداء هػػي لغػػة المقاكمػػة لخػػر أهنػاؾ لغػػة 

 , يكاستشهادي ,ك يسمك  الشعب الفمسطيني بمجاهدي  ,الطريؽ الذل سمكت  كؿ الشعكب الحرة
  (71).ف تهـزأكبإرادت  التي ال يمكف 

الػػدكتكر رمضػػاف قػػا  ن "إف العػػدك ظػف بعػػد االجتياحػػات, كمعركػػة مخػػيـ جنػػيف  أضػاؼك       
بعمميػةو نكعيػة غيػر مسػبكقة, فػي حيفػا,  اؤك المجاهػديف فػاج لكػفأف بنية المقاكمة قػد انتهػت, ك 

كمجػػدك, كالخضػػيرة, كلػػنعكا لهػػـ ملػػا د النيػػراف, ككػػاف العػػدك تكقػػع بعػػد اغتيػػاؿ الشػػهيد إيػػاد 
لػػكالحة أف يػػرد الجهػػاد فػػي شػػماؿ الضػػفة, فجػػاء الػػرد فػػي الجنػػكب, بطريقػػة جديػػدة, كتكتيػػؾ 

كدان, كلكػػف قػػكة المقاكمػػة جديػػد, كال شػػؾ أف هػػذا العمميػػة, تبػػرهف عمػػى أف لمقػػكة اللػػهيكنية حػػد
مف غير حدكد, كستبقى رسػالة الجهػاد اإلسػ مي مكجهػة لمعػدك اإلسػرا يمي فقػط, كهػي طالمػا 

 .مة مستمرة في كؿ بقعة مف فمسطيف"كيجد االحت ؿ فالمقاك 

 ؽجٙخ ٚسد:
ال شػؾ بػ ف كػؿ عمػؿو يحمػػؿ فػي طياتػ   ثػاران إيجابيػة, كأخػػرل سػمبية, ككػ ف هػذا قاعػػدة       

كالم حػظ فػي معركػة  ,العمػؿ الجهػادم أيضػان  ىكهذا يسػرم عمػطبيعية يفهمها الناس جميعان, 
كادم النلارل "زقػاؽ المػكت", ب نهػا أظهػرت قػدرة فا قػة عمػى عمػؿو عسػكرم نػكعي هػز هيبػة 

-اإلسػرا يميةبعػد تبنيػ  لركايػة كزارة الخارجيػة  –ف انبرل البعض قػا  ن الجيش اإلسرا يمي, كلك
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تمؾ المعركة قد استهدفت مدنييف ملميف  منيف, ممػا يعكػس نتػا ج سػمبية عمػى المشػركع  ب ف
النضالي الفمسطيني, كأماـ هذا االفتراء, كتمػؾ الشػبهات التػي أثيػرت, لػرح الػدكتكر رمضػاف 

 شمح, قا  ن:
الػذم يثػار حػكؿ العمميػات االستشػهادية, كالقػكؿ ب نهػا تحػدث ضػرران, بالنضػاؿ "الجدؿ        

هػػػػػذا العمميػػػػػات مػػػػػف الناحيػػػػػة  ,المشػػػػػركع لمشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني ال مبػػػػػرر لػػػػػ  عمػػػػػى اإلطػػػػػ ؽ
أف أك األكحػػد الػػذم يمكػػف  ,سػػمكب األمثػػؿاالسػتراتيجية كمػػف الناحيػػة التكتيكيػػة, ربمػػا تكػػكف األ

ي, ك لتػػػ  العسػػػكرية, كنحػػػدث تػػػكازف الرعػػػب المطمػػػكب, نكاجػػػ  بػػػ  جبػػػركت العػػػدكاف اللػػػهيكن
خالػػة عنػػدما يسػػتمر العػػدك فػػي ضػػرب مػػدننا, كشػػعبنا األعػػزؿ بكػػؿ شراسػػة, نحػػف لػػف نقػػؼ 

قمب مدننا, كنترؾ العدك ينعـ في مدن  باألمف  كضرب ,مكتكفي األيدم تجاا هذا االعتداءات
ف نسػػػػتهدؼ أمػػػػنهـ, كمػػػػدنهـ, عنػػػػدما يسػػػػتهدفكف أمننػػػػا, كمػػػػدننا, كمػػػػدنيينا, يجػػػػب أ ,كاألمػػػػاف

كمدنييهـ, كحكؿ نكعيػة العمميػات, كاسػتهدافنا لمعػدك, فػنحف كنػا كمػا زلنػا نركػز عممياتنػا عمػى 
" مثػػؿ عمميػػة 48العسػػكرييف, كالمسػػتكطنيف, حتػػى بعػػض العمميػػات التػػي نيفػػذت فػػي "أراضػػي 

حت ؿ مجدك ككرككر, كانت ضد بالات تحمؿ جنكدان, كهذا العمميات النكعية ضد جيش اال
ألف العػدك اسػتطاع بعػد اتفػاؽ أكسػمك  ,تتكقؼ عمى الطبيعة المكجستية المكجكدة عمػى األرض

كبالتػػالي قػػاـ بتحلػػينها, كحراسػػتها بشػػكؿو  ,أف يبقػػي معسػػكرات  بعيػػدان عػػف التجمعػػات السػػكنية
 , كدقة عالية مععميقان كذكيان األمر الذم يستمـز قدرة خارقة كتخطيطان  ,يلعب مع  االختراؽ

كفي عممية الخميؿ عمى سبيؿ المثاؿ استفاد المجاهدكف مف  ,درجة رفيعة مف الت ميف كالسرية
التػػداخؿ بػػيف التجمػػػع السػػكني الفمسػػػطيني فػػي الخميػػؿ, كالمسػػػتكطنات, ممػػا مكػػػنهـ مػػف تنفيػػػذ 

كمػا زعػـ (, العممية, كحينما تتكرر هػذا الفرلػة, فػي أم مكػاف سػنقـك عمػى الفػكر باسػتغ لها
لعػػػػدك اللػػػػهيكني سػػػػيقـك بتػػػػدمير البنيػػػػة األساسػػػػية لممقاكمػػػػة, كربمػػػػا يمجػػػػ  إلػػػػى أف ا الػػػػبعض

قا د الجهاد اإلسػ مي الػدكتكر رمضػاف  كمؿأ ذلؾعمى  ردان ك  ,سفير )تهجير المكاطنيف(ز التران
شػػػمح قكلػػػ : "إف فكػػػرة تػػػدمير المقاكمػػػة فكػػػرةه كهميػػػة كمسػػػتحيمة فػػػي نفػػػس الكقػػػت, كقػػػد تتمقػػػى 

ضػربات تحػد مػف فاعميتهػا, كلكػف ال تنهيهػا, كالتجربػة أثبتػت  -كما حػدث مػف قبػؿ -المقاكمة
ذلؾ, فبعد ما حدث في جنػيف اعتقػد العػدك أف عمميػة السػكر الػكاقي نجحػت, كأنػ  قػاـ بتػدمير 
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بنيػػػة المقاكمػػػة التحتيػػػة, ثػػػـ اكتشػػػؼ بعػػػد اسػػػت ناؼ المقاكمػػػة لعممياتهػػػا أنػػػ  كػػػاف كاهمػػػان, كأف 
ثػػـ جػػاءت بعػدا عمميػػة )الطريػػؽ المعبػػد(, كفشػػمت  المقاكمػة هػػدمت مػػا سػػمي )السػكر الػػكاقي(,

كػػػؿ الكسػػػا ؿ التػػػي اسػػػتخدمها العػػػدك فػػػي دحػػػر المقاكمػػػة إلػػػى الحػػػد الػػػذم اعتػػػرؼ فيػػػ  بعػػػض 
لكػف  ,الخبراء اإلسرا يمييف بعد العمميػة األخيػرة بػ ف إسػرا يؿ فشػمت فػي القضػاء عمػى المقاكمػة

كاللراع بكؿ تكاليف  مػف بػدايات  ,يظؿ السؤاؿ لماذا؟, المقاكمة تنبع مف شعب يعيش األزمة
القػػرف, كتعمػػـ الكثيػػر مػػف التجربػػة, كنضػػج بمػػا فيػػ  الكفايػػة, كألػػبح منقكعػػان فػػي الػػدـ, ألػػبح 

, هػذا هػك الفػػرؽ الػذم يجعػػؿ قكيػػةلػػحيح ال يممػؾ شػي ان, كلكػػف إرادتػ   ,شػعبان ذا إرادة حديديػة
بجديد كتمد الجديد كتعيػد  مف اللعب القضاء النها ي عمى المقاكمة؛ فهي كالدة كؿ يـك ت تي

كخير دليؿ عمى ذلؾ ما حدث فػي الخميػؿ قبػؿ , بناء نفسها, كمما ألابتها ضربات شب  قاتمة
فهػػػك يحتػػػاج إلػػػى  ,سػػػفير فهػػػك كارد, لكنػػػ  مسػػػتحيؿ عمػػػى األرضز أمػػػا مكضػػػكع التران ,يػػػكميف

قميمية نادرة الحدكث"  (72) .ظركؼ دكلية كا 

 :ؤداءلٍخ ػزبد ٚػظّخ 

فػػػػي فلػػػػا ؿ المقاكمػػػػة  اعػػػػدد كعتػػػػاد حركػػػػة الجهػػػػاد اإلسػػػػ مي قياسػػػػان ب قرانهػػػػرغػػػػـ قمػػػػة       
سػػطعت ف نػػارت كأبهػػرت, ممػػا اسػػتكقؼ الكثيػػر مػػف المحممػػيف عػػف  االفمسػػطينية, إال أف شمسػػه

داء, ليس ؿ مراسػؿ لػحيفة المجػد األردنيػة األهذا التكفيؽ كالتكافؽ, ما بيف قمة العتاد كعظمة 
جنػػديان إسػػرا يميان  26"بعػػد عمميػػة الخضػػيرة كالخميػػؿ المتػػاف أكقعتػػا الػػدكتكر رمضػػاف شػػمح قػػا  ن: 

كتلػػدرت حركػػة الجهػػاد اإلعػػ ـ  ,بيػػنهـ قا ػػد منطقػػة الخميػػؿ, ارتفػػع اسػػـ سػػرايا القػػدس عاليػػان 
نجػػازاتكـ الكفاحيػػػة  العربػػي كالعػػالمي, فكيػػؼ كفقػػتـ بػػيف حجمكػػػـ التنظيمػػي اللػػغير نسػػبيان, كا 

كالبندقيػػػة األمػػػيف العػػػاـ السػػػابؽ لحركػػػة  ,نبػػػرل فػػػارس القمػػػـالعظيمػػػة, كالمتلػػػاعدة؟". حينهػػػا إ
 ,جـ التنظيمي الكبير ليس د مػان مفيػدان فػي خػكض غمػار اللػراعحالجهاد اإلس مي قا  ن: "ال

فػػػالحجـ الكبيػػػر فػػػي االقتلػػػاد مػػػث ن يجعػػػؿ التكمفػػػة أقػػػؿ كهػػػذا مػػػا يطمػػػؽ عميػػػ  فػػػي االقتلػػػاد 
حيث الحجـ الكبير يجعؿ تكمفة أم  ,سياسة مختمفةفكرات الحجـ الكبير" لكف المس لة في ال"كي 
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خطكة عسكرية أك سياسية أعمى بالسمب أك اإليجاب, لذلؾ فقد يشكؿ الحجـ الكبير قيدان عمى 
التنظيـ كهك ما ينتج عن  في السياسة ما يمكف أف نسمي  "تقييدات الحجـ الكبير" التي تشكؿ 

تيجػػػة االسػػػتغراؽ فػػػي الحسػػػابات السياسػػػية كػػػكابح عمػػػى انػػػدفاع التنظػػػيـ نحػػػك الفعػػػؿ المبػػػدع ن
لػػذلؾ نحػػف نجػػد أنفسػػنا  ,كالحػػرص عمػػى الحفػػاظ عمػػى الع قػػات كالمكاسػػب كالملػػالح الحزبيػػة

كأثقالنػا  ,متحرريف إلى حد ما مف هذا المس لة كأعبا ها, كفي المقابؿ نقطؼ ثمار خفػة حممنػا
ـ فػي تحديػد سػرعة انطػ ؽ في هذا المعركة, كالمعركؼ أف الكزف أك الحمؿ الثقيػؿ عامػؿ مهػ

 أم جسـ متحرؾ.
عمػى مػا  ثـ سي ؿ األميف: "هؿ يعني أن  ليس لديكـ شيء تخسركن ؟", ف جػاب مسػتدركان       

كيػؼ أننػا لػيس لػدينا مػا نخسػرا؟ أال يكفػي  ,سبؽ: "ال, ليس كػذلؾ كهػذا الكػ ـ لػيس لػحيحان 
م انطمػؽ ليقاتػؿ كيلػنع الممحمػة هؿ الشػباب الػذ ,أننا نقدـ أركاحنا كحياتنا في هذا المعركة؟

البطكليػػة فػػي الخميػػؿ شػػباب يػػا س لػػيس لديػػ  مػػا يخسػػرا؟! هػػؤالء شػػباب جػػامعيكف مػػف معهػػد 
 ,كأركاحهػـ غاليػة جػدان بالنسػبة لنػا ,الهندسة التكنكلكجية )البكليتكنيؾ( بالخميػؿ, كحيػاتهـ ثمينػة

الػػكطف المقػػدس الػػذم شػػعبهـ, لكػػنهـ يقػػدمكنها مػػف أجػػؿ قضػػية أغمػػى كأثمػػف, قضػػية لكألهمهػػـ 
ككػػؿ شػػيء, فبػػذلكا دمهػػـ الزكػػي عمػػى أرض  ,كالجغرافيػػا ,كالتػػاريخ ,يختػػزف كػػؿ معػػاني العقيػػدة

كحرمها طهر النبي الذم تحمؿ اسم , إبراهيـ عمي   ,خميؿ الرحمف مف أجؿ أف تسترد الخميؿ
 (73)الس ـ, كتتخمص مف دنس قتمة األنبياء كشذاذ اآلفاؽ". 

 :سِضبْؽٙش ثشوبد اهلل فٟ  

عمػى  سػ مي لقا ػ  معمقػان الدكتكر محمد الهندم القيادم في حركة الجهاد اإل أبهذا الكممات بد
ف هػذا العمميػة هػي مػف بركػات ا فػي إ" :حيػث قػاؿ (زقػاؽ المػكت)كأمعركة كادم النلػارل 

كيحاكؿ اف يػدافع عػف نفسػ  كا   المجاهد يقـك بكاجب أفكهي رمي مف ا, ك  ,شهر رمضاف
نػػ  طالمػػا هنػػاؾ احػػت ؿ أك  ,طػػار المقاكمػػة كالجهػػادإف هػػذا العمميػػة تػػ تي فػػي ا  هػػك المكفػػؽ, ك 

الػػػرد كاالنتقػػػاـ عمػػػي اغتيػػػاؿ  ةف هػػػذا العمميػػػة تػػػ تي فػػػي سمسػػػمأفهنػػػاؾ مقاكمػػػة مسػػػتمرة, كمػػػا 

                                                           

 ـ.25/11/2002( لحيفة المجد االردنية, 73)



 

128 
 

ة الحػـر زر الثامنػة لممجػياد لكالحة قا د سرايا القدس في جنيف كفي الذكرم السػنكية إالمجاهد 
 ىه أنػػكلكػػف  ,الشػعب الفمسػػطيني ةرادإسػػرا يمي يريػػد كسػػر ف العػدك اإلأك  ,براهيمػي فػػي الخميػػؿاإل

 (74).لهـ ذلؾ"
 :ف ب 20/11/2002كف اليف بتاريخ أس ـ إلر الدكتكر الهندم في لقاء مع شبكة أك       
 ,ف االحػػت ؿ مكجػػكدأال تخضػػع لمنقػػاش طالمػػا أكقػػؼ العمميػػات ضػػد "اسػػرا يؿ" يجػػب  ة"مسػػال

كحتي السمطة  ,حد يطرحها في الساحة الفمسطينيةأف أعتقد أكال  ,فهذا القضية غير مطركحة
نػ  يجػب أكمػا  ,ـ1948نمػا باألراضػي المحتمػة عػاـ ا  ك  ,ال تطرح كقؼ المقاكمػة بشػكؿ نهػا ي
, ثػػػػـ تجمػػػػس فلػػػػا ؿ كالأف نطػػػػرح شػػػػعار زكاؿ االحػػػػت ؿ أعػػػػدـ بحػػػػث هػػػػذا المسػػػػ لة كيجػػػػب 

ف عممية زقاؽ المػكت أالمقاكمة الفمسطينية لتقرر الخطكة التالية مف النضاؿ الفمسطيني, كما 
ف الشػػػعب أال إ ,راضػػػي الضػػػفة الغربيػػػةأجػػػاءت فػػػي الكقػػػت الػػػذم تجتػػػاح دبابػػػات االحػػػت ؿ 

ت العمميػػػة الحػػػاؽ الضػػػرر بػػػالركح اـ تبعػػػأهػػػف أالفمسػػػطيني يكالػػػؿ مقاكمتػػػ , كيمكػػػف القػػػكؿ 
, فالمعركػػة فػػي النهايػػة هػػي كبيػػران  كقتمػػت ضػػابطان  ,لمعنكيػػة لمجػػيش االسػػرا يمي ألنهػػا اسػػتهدفت ا

 رادات.إمعركة 
ف أ"  قػا  :س مي فػي لبنػاف بك عماد الرفاعي ممثؿ حركة الجهاد اإلأخ األ أردؼفيما       

همنػػػا كشػػػعبنا فػػػي أجػػػرا ـ التػػػي يرتكبهػػػا االحػػػت ؿ بحػػػؽ ال ىالعمميػػػة تػػػ تي فػػػي سػػػياؽ الػػػرد عمػػػ
ف أك  ,برز قيادات سرايا القدس في جنيف الشهيد ايػاد لػكالحةأحد أغتياؿ افمسطيف, كال سيما 

االسػػتمرار فػػي خيػػار المقاكمػػة عمػػي الػػرغـ مػػف كػػؿ المحػػاكالت مػػف قبػػؿ العديػػد مػػف ك  التلػػميـ
عمػػى  قضػػاءلممريكيػػة فػػي المنطقػػة, كالتػػي تهػػدؼ الػػدكؿ العربيػػة الراميػػة  لمتػػركيج لألفكػػار األ

مريكيػا أجراميػة التػي اسػتنفذها العػدك المػدعـك كالمراقبػة مػف خػ ؿ كػؿ الكسػا ؿ اإل ,االنتفاضة
 .نػ  لػف يسػتعيد حقنػا"مػ  ألببخريطػة الطريػؽ ال نق متمػث ن  مريكيػان أ ف هناؾ مشركعان أ خلكلان 

(75) 
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 :سؤط األ١ِٓ ِغٍٛة ٚاٌجٙبد ٠شد

مػػا أف أسػػفرت معركػػة "زقػػاؽ المػػكت" عػػف نتا جهػػا المبهػػرة, حتػػى بػػدأ شػػاركف كحككمتػػ        
ت مػػا سػػيقدمكف عميػػ , ككػػاف أحػػد أهػػـ الآبػػالتخبط فػػي اتخػػاذ القػػرارات, دكف ركيػػةو كحسػػابو لمػػ

القػػرارات التػػي اتخػػذها شػػاركف ردان عمػػى المعركػػة المطالبػػة بػػرأس أمػػيف عػػاـ الجهػػاد اإلسػػ مي 
نكت" عف لحيفة "لػاندم تػايمز" ك حر أحيث نقمت لحيفة "يديعكت الدكتكر رمضاف شمح, 

ر يػؿ شػاركف, أمػر جهػاز المكسػاد باغتيػاؿ زعػيـ حركػة أالمندنية, أف ر يس الكزراء اإلسرا يمي 
إف شاركف طمػب  :الجهاد اإلس مي المقيـ في دمشؽ رمضاف عبد ا شمح, كقالت اللحيفة

دمة جدكؿ أكلكيات , مشػيران إلػى أف كزيػر الجػيش مف المكساد كضع مس لة اغتياؿ شمح في مق
الجنراؿ شاؤكؿ مكفاز انضـ إلى هذا التكج , طالبان مػف الجػيش كأجهػزة المخػابرات اإلسػرا يمية 
بػػذؿ كػػؿ مػػا يمكنهػػا مػػف جهػػكد لضػػرب تنظػػيـ الجهػػاد اإلسػػ مي, الػػذم أعمػػف مسػػؤكليت  عػػف 

 (76)كميف الخميؿ. 
ف ككزير جيش  شاؤكؿ مكفاز, كػاف رد الجهػاد اإلسػ مي أماـ تمؾ العنجهية التي أبداها شارك 

 كالتالي:

 :لٍٛثٕب ٌٝب: ٠ٙذدٚٔب ثإدت ؽٟء األ١ِٓ اٌؼبَ

: "هػذا التهديػد لػيس فقػاؿرد األميف العػاـ الػدكتكر رمضػاف شػمح عمػى شػاركف لـ يت خر       
كحيػػاة األمػػيف العػػاـ لحركػػة الجهػػاد اإلسػػ مي ليسػػت أغمػػى مػػف حيػػاة إيػػاد لػػكالحة أك  ,جديػػدان 

محمػػكد طكالبػػة أك إبػػراهيـ السػػعدم أك أم طفػػؿ فمسػػطيني يستشػػهد كػػؿ يػػـك برلػػاص العػػدك 
ككػػػػؿ شػػػػخص فػػػػي الجهػػػػاد  ,كدمػػػػاء ,كتضػػػػحية ,كأف هػػػػذا الطريػػػػؽ طريػػػػؽ جهػػػػاد ,اللػػػػهيكني
كهك شهيد عمػى األرض, كهػذا  ,ة هك مشركع شهادةكفي المقاكمة الفمسطينية عام ,اإلس مي

, فهك يهددنا (يهددنا بالقتؿ الذم هك الشهادة بالنسبة لنا)األحمؽ شاركف ال يعرؼ أن  عندما 
ال  - برأيػػػي –ب حػػػب شػػػيء إلػػػى قمكبنػػػا عمػػػى المسػػػتكل الشخلػػػي كاإلنسػػػاني, لكػػػف المشػػػكمة 

تنحلػر فػػي شػػاركف فقػػط بػػؿ فػػي العػػالـ المتحضػر الػػذم يػػدعـ شػػاركف كهػػك يتلػػرؼ كػػر يس 
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إذا كاف السيد ككفي عناف أك ككلف باكؿ أك غيرهـ يسػتنكركف  ,علابة كليس كر يس حككمة
بػػاعتراؼ  -كهػػي التػػي اسػػتهدفت الجنػػكد فقػػط, حتػػى المسػػتكطنيف  ,عمميػػة مثػػؿ عمميػػة الخميػػؿ

كغيػر مشػركعة بنظػرهـ فمػا هػي المقاكمػػة  ,هدفهـ, تلػبح محرمػةلػـ تسػت - النػاطؽ العسػكرم
ل حت ؿ؟ نريد دلي ن مف السيد ككفي عناف يقدم  لنا لتعمؿ المقاكمػة ضػمن , كمػا أف حيػاتي 

كال بيػػد أم قػػكة عمػػى كجػػ  األرض, هػػذا الحيػػاة  ,كال بيػػد بػػكش ,بيػػد شػػاركف ا, كليسػػتبيػػد 
كهػػػذا كمػػػ  بػػػإرادة ا  ,يضػػػع لهػػػا حػػػدان ف أ م يسػػػتطيعكهبهػػػا لنػػػا ا سػػػبحان  كتعػػػالى كهػػػك الػػػذ

 سبحان  كتعالى.
كالمنطقة كمها كشػعبنا  ,لعبة ان في مكضكع اإلجراءات كاالستهداؼ نحف نعيش ظركفك       

شػػر هػػؤالء, لكػػف هػػذا لػػيس  يقػػتكنحػػاكؿ قػػدر اإلمكػػاف أف ن ,الفمسػػطيني يعػػيش ظركفػػان لػػعبة
فقػد اغتػالكا أمػيف عػاـ  ,سياسػية كال فػي حركتنػا النضػاليةكال في حركتنا ال ,جديدان ال في حياتنا

اغتيػػاؿ الشػػقاقي كػػاف يعنػػي اغتيػػاؿ  فأ مػػنهـالجهػػاد اإلسػػ مي الػػدكتكر فتحػػي الشػػقاقي ظنػػان 
ألف ما رأكا مف حركػة الجهػاد  ,الجهاد, لكف اليـك يكتشفكف أنهـ نادمكف عمى اغتياؿ الشقاقي

قػكة كلػ بة بفضػؿ ا سػبحان  أكثر نها أكبعد اغتياؿ كؿ شهيد  ,بعد اغتياؿ فتحي الشقاقي
 (77) .كتعالى"
 ,أك مكفاز ,كليست بيد شاركف ,كفي مكضع  خر, رد األميف بقكل : "إف حياتنا بيد ا      

كأننػا نتمنػى أف نعػيش حتػى نػرل نهايػة هػذا  ,رغـ حرلػنا عمػى أف ال نكػكف لػيدان سػه ن لهػـ
ال أفػػكز بالشػػهادة فػػي هػػذا ا أخشػػاا,يقػػيف بهػػذا النهايػػة, إال أف أكثػػر مػػا  الكيػػاف المعػػيف, ككمػػي

كنحف ندرؾ أننػا مشػاريع شػهادة أك شػهداء أحيػاء يمشػكف عمػى  ,الطريؽ اللعب الذم نسمك 
 األرض".
ألنهػا بجرا مهػا كاحت لهػػا  ,إف إسػرا يؿ هػي المسػؤكلة عػف العمميػات" :كمػا أضػاؼ شػمح      

هػي السػبب, كاتهػامي بالمسػؤكلية عػف العمميػات هػك محاكلػة لمتغطيػة عمػى الفشػؿ الػذريع, بػػؿ 
الفضا ح المتتالية التي مني بهػا األمػف اللػهيكني كالجػيش اللػهيكني عمػى يػد أبطػاؿ "سػرايا 

األمػف اللػهيكني  الذيف أذهمكا قادة العدك بقدرتهـ عمى اختػراؽ كهزيمػة كػؿ إجػراءات ,القدس"
                                                           

 18/11/2002ـ., لحيفة القدس العربي المندنية,17/11/2002( الجزيرة, 77)
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كتنفيذان تتـ داخؿ فمسطيف, كليس في  ,العمميات تخطيطان  ,مف مجدك إلى الخضيرة إلى الخميؿ
طػ ؽ التهديػدات الخرقػاء؟,  أم مكاف  خر مف العالـ, فمماذا الهركب مف مكاجهة الحقيقية, كا 

أنهـ يهددكننا  كأمثال  معنا ,كمشكمة شاركف ,عمكمان, هذا التهديدات ليست جديدة, كلف تخيفنا
 (78)كهك الشهادة في سبيؿ ا.  ,ب حب شيء إلى قمكبنا

 :ػٍٝ ؽبسْٚ فض١ٍخ اٌؾ١خ ػجذ اهلل اٌؾبِٟسد 

نحػذر العػدك اللػهيكني ) :شاركف بقكل  تهديدكما كاف رد الشيخ عبد ا الشامي عمى       
كيقػػدـ عمػػى المسػػاس بػػاألميف العػػاـ لمحركػػة, ألف رد مجاهػػدينا عمػػى  ,أف يرتكػػب حماقػػة كهػػذا

ذلػػؾ سػػيككف قكيػػان, كمكجعػػان, كمزلػػزالن, كأشػػار فضػػيمت  إلػػى أف رد الحركػػة عمػػى اغتيػػاؿ أمينهػػا 
, كػػاف مكجعػػان مػػف خػػ ؿ سمسػػمة عمميػػات 1996العػػاـ السػػابؽ الػػدكتكر فتحػػي الشػػقاقي عػػاـ 

أف الحركػة ثػ رت الغتيػاؿ قا ػد عسػكرم ميػداني " :ي, كأكد الشػام(ضخمة هزت الدكلة العبرية
كهػػك إيػػاد لػػكالحة بعمميػػة ضػػخمة كعمميػػة الخميػػؿ, فكيػػؼ سػػيككف ردهػػا عمػػى اغتيػػاؿ أمينهػػا 

كأم كادر أك عنلر في الحركػة كمنػذ اليػـك األكؿ  ,العاـ, عممان أف األخ األميف العاـ لمحركة
الحػػػػرب بيننػػػػا كبػػػػيف  ,ا التهديػػػػداتل نتمػػػػاء كانػػػػت امنيػػػػتهـ الشػػػػهادة, كلػػػػف تضػػػػيرهـ مثػػػػؿ هػػػػذ
ف اغتيػػاؿ األمػػيف العػػاـ لمحركػػة لػػـ ينػػ  أك يضػػعؼ الحركػػة, كهػػي قػػادرة  ,االحػػت ؿ مسػػتمرة, كا 

 (79)عمى أف تمممـ جراحها كتعكد أقكل مما كانت عمي ". 
       

  

                                                           

 ـ.25/11/2002( لحيفة المجد, 78)
 ـ.18/11/2002( القدس برس, 79)
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 المبحث الثانً

 الجهادالبٍاناث الصادرة عن حزكت 

 عملٍت سقاق المىث حىل
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كأهػداؼ  ,كقكفا عند مسؤكلية الدـ كالشػهادة, كعنػد شػعارات مقدسػة 
مػػيف المؤسػػس كهػػذا مػػا عمػػدا األ ,سػػ ميسػػامية رفعتهػػا حركػػة الجهػػاد اإل

ف مهمتنػا أف نبقػي جػذكة اللػراع مػع العػدك إ"  :فتحي الشقاقي بدمػ  بقكلػ 
كانػػػت قيػػػادة حركػػػة الجهػػػاد االسػػػ مي  أمشػػػتعمة", كحفاظػػػا عمػػػى هػػػذا المبػػػد

خػػر  حاضػرة مػػف أمينهػا العػػاـ السػػابؽ الػدكتكر رمضػػاف عبػػد ا شػمح الػػى 
, ليذكدكا عف حياض الشػهداء, حتػى ال يسػرؽ دمهػـ كجهػادهـ, جندم فيها

كيخبػػػك أكارهػػػا, سػػػارع  ,كيخفػػػض لػػػكتها ,فقبػػػؿ أف ينقشػػػع غبػػػار المعركػػػة
 ,ع ميةكمف خ ؿ المنابر اإل, األميف العاـ السابؽ الدكتكر رمضاف شمح

كالفضػا يات لػيعمف كبػػالتزامف مػع أزيػز الرلػػاص كدكم القنابػؿ فػي معركػػة 
 ة حركتػػ  المجاهػػدة الكاممػػةكادم النلػػارل "زقػػاؽ المػػكت" بػػإع ف مسػػؤكلي

بيف الثمة المؤمنة  ,عف المعركة التي يدكر رحاها عمى أرض خميؿ الرحمف
كفيمػػا يمػػي  ,بحػػؽ القػػكة المدججػػةريرة المتمنطقػػة بقػػكة الحػػؽ, كالطغمػػة الشػػ

س مي معمنة تبنيها البيانات كالمقاب ت التي لدرت عف حركة الجهاد اإل
 .ةلممعركة البطكلي
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 :ٚي اٌزٞ صذس ػٓ دشوخ اٌجٙبد االعالِٟ فٟ رجٕٟ اٌؼ١ٍّخاأل اٌج١بْ

 
 بسـ ا الرحمف الرحيـ

 ﴾ َقَتَمُيْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ المََّو َرَمىَفَمْم َتْقُتُموُىْم َوَلِكنَّ المََّو   ﴿

 ث١بْ ػغىشٞ صبدس ػٓ عشا٠ب اٌمذط

تعمػػف سػػرايا القػػدس الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد االسػػ مي فػػي فمسػػطيف مسػػؤكليتها       
 النلػػارل دلاك فػػي منطقػػة  كجنػػكد االحػػت ؿعػػف العمميػػة البطكليػػة ضػػد قطعػػاف المسػػتكطنيف 

ف بمقتػػؿ العػدك حتػػى اآل كقػد اعتػػرؼ ,بػالقرب مػػف مسػتكطنة كريػػات أربػع بالخميػػؿ مسػاء اليػػـك
 )دركرقا ػػد الجػػيش اللػػهيكني بالخميػػؿ العميػػد  كمسػػتكطنان بيػػنهـأكثػػر مػػف أحػػد عشػػر جنػػديان 

كقػػكات بطػػاؿ المعركػػة مسػػتمرة بػػيف مجاهػػدينا األ كمػػا زالػػت  خػػريف,لػػابة عشػػرات ا  ك  ,فػاينبرغ(
 عداد هذا البياف.إاعة حتى س االحت ؿ
ذ تعمػػف مسػػؤكليتها عػػف هػػذا العمميػػة البطكليػػة النكعيػػة التػػي تػػ تي مػػع إف سػػرايا القػػدس إ      

نهػا تػ تي فػي سمسػمة عممياتهػا أبراهيمػي لتؤكػد اقتراب الذكرم السنكية الثامنة لمذبحة الحـر اإل
 ,همنػاأبحػؽ  ـ اللػهيكنيةكالجػرا  ,يػاد لػكالحة بجنػيفإلمرد عمى جريمػة اغتيػاؿ الشػهيد القا ػد 

 .كقرانا كمخيماتنا ,ككؿ مدننا ,كغزة ,كنابمس ,جنيف كشعبنا في
 ا  ذفإبقادمكف كاالستشهادييف مف العمميات  كمزيد كعممياتنا متكالمةجهادنا مستمر 

 ﴾ َوَسَيْعَمُم الَِّذيَن َظَمُموا َأيَّ ُمْنَقَمٍب َيْنَقِمُبونَ  ﴿
 العسكرم لحركة الجهاد االس مي في فمسطيف الجناح-سرايا القدس 

 2002تشريف ثاني  15المكافؽ /  هػ1423رمضاف  10
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 اٌج١بْ اٌضبٟٔ

 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 ث١بْ صبدس ػٓ عشا٠ب اٌمذط

 عشا٠ب اٌمذط راوذ ِغئ١ٌٛزٙب ػٓ ػ١ٍّخ اٌخ١ًٍ

 االعزؾٙبد١٠ٓ األثغبي ٚرؼٍٓ ؤعّبء

سػػ مي فػػي سػػرايا القػػدس الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد اإلك اعتػػزاز تػػزؼ كفخػػر بكػػؿ ثقػػة  
بطاؿ منفذم عممية الخميػؿ البطكليػة مػف كأمتنا االستشهادييف األ ,لى جماهير شعبناإفمسطيف 

 مجمكعة الشهيد البطؿ حاتـ شكيكي كهـ:
 الخميؿ –( عاـ 20الشهيد البطؿ/ أكـر عبد المحسف الهنيني )

 الخميؿ –( عاـ 21سركر ) الشهيد البطؿ/ كالء هاشـ داكد
 الخميؿ –( عاـ 22الشهيد البطؿ/ محمد عبد المعطي المحتسب )

كحركػػة الجهػاد التػػي عػػكدت جمػػاهير أمتنػا عمػػى ملػػداقيتها الممهػػكرة  ,ف سػرايا القػػدسإ      
ككركػكر لتؤكػد عمػى  ,كمجػدك ,لػى حيفػاإبالدـ كالعمميات البطكلية مف بيت ليػد الػى ديزنغػكؼ 

 ية:الحقا ؽ التال
 أملػػـ تػػتـ بمشػػاركة  كأنهػػا ,ف سػػرايا القػػدس تؤكػػد مسػػ كليتها الكاممػػة عػػف العمميػػةإ: ؤٚاًل      

 أحػدال يقبؿ مف  ,كالمنطؽ ,ف العقؿا  ك  ,بهذا الخلكص أحدينسؽ معنا  كلـطرؼ اك فليؿ 
الػذم  ,ف اللدفة هي التي جمعت بيف المجاهديف في هذا الكمػيف المػزدكج النػكعي االدعاء ب

 ك النتا ج.ألكاب  سكاء بالفعؿ كأفقدا العدك  أذهؿ
كالمشػػاركيف فيهػػا تثبػػت اف  ,كطبيعتهػػا ,ف كػػؿ الكقػػا ع الميدانيػػة لسػػير المعركػػةإ: ًبصب١ٔرر      

اك اف  ,مجاهػػد يػػدخؿ هكػػذا معركػػة اف يفمػػت ألم كال يمكػػف ,العمميػػة هػػي عمميػػة استشػػهادية
استشهاديا كما هك حاؿ االستشهادييف  كلـ يكف ,كاف يفكر في االنسحاب إذايكتب ل  النجاح 

كما ذكرت لحيفة يديعكت احرنكت اليـك بجكار سيارة الجيب التي  أحدهـالث ثة الذيف سقط 
 خكة في حماس.تحدث عن  بياف اإل
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ف مف يخكض معركة بهذا الحجػـ كينسػحب أ: اننا في سرايا القدس نستغرب كيؼ صبٌضًب      
ف يبمػػغ خبػػرا عػػف العمميػػة طيمػػة يػػكميف أؼ ال يسػػتطيع سػػالما تحػػت غطػػاء أمنػػي نسػػتغرب كيػػ

لمعمميػػػة عػػػف تنفيػػػذ سػػػرايا القػػػدس  كاسػػػتخبارات العػػػدكعػػػ ـ ا  ك  ,كالػػػداني ,يلػػػتحػػػدث فيهػػػا القا
 ستشهاد مقاتميها االبطاؿ.ا  ك 

خػػػكة فػػػي حمػػػاس تمػػػت مػػػع المسػػػتكم ف االتلػػػاالت التػػػي جػػػرت مػػػف قبػػػؿ اإلإ: ساثؼرررًب      
بياف مشترؾ بعد مركر يػكميف عمػى العمميػة فاعتػذر االخػكة لدار إخكة كعرض اإل ,السياسي

ف المعمكمات المتكفرة لديهـ مف سرايا القػدس لػـ تتحػدث عػف أل ,في القيادة السياسية عف ذلؾ
, لـ يحػدث لألسؼحريليف عمى القياـ بعمؿ مشترؾ لكف هذا  كاف كنا دكمان  ,عممية مشتركة

 ا. ذفإبف يحدث في المستقبؿ أن مؿ ك 
ف كػػؿ مػػا يهمنػػا هػػك أك  ,ننػػا نؤكػػد حرلػػنا عمػػى كحػػدة الػػدـ كالجهػػاد كالمقاكمػػةإ: خبِغررًب      

ف ال نضطر لكػؿ هػذا الحػديث حرلػا عمػى الع قػة أ نتمنى ككنا ,استمرار الجهاد ضد العدك
ة دمػػاء الشػػهداء التػػي ال نسػػتطيع انػػمألكنهػػا  ,االخكيػػة الطيبػػة مػػع اخكاننػػا كاشػػقا نا فػػي حمػػاس

ذا ,التفريط بها بمػغ مػف أف دمػاء االستشػهادييف إنبػاء مػف الكتػب( فػأن ؽألػدقيؿ أف )السيؼ  كا 
 كؿ ك ـ.
ف هذا العممية البطكلية ت تي في سياؽ ردنا عمى ألقادة العدك  مجددان ننا نؤكد إ: ًبعبدع       

سػػرايا  رد كنقػػكؿ لمعػػدك لقػػد تػػكقعتـ ,بحػػؽ شػػعبنا كالجػػرا ـ ,جريمػػة اغتيػػاؿ القا ػػد ايػػاد لػػكالحة
نا يتشػهاديكاس ,القدس في الشماؿ ففاجػ تكـ فػي الجنػكب فػي خميػؿ الػرحمف فػانتظركا مجاهػدينا

بػرار كتقػبمهـ فػي هػذا الشػهر الكػريـ شػهر رحػـ ا الشػهداء األ, كفػي أم مكػاف ,في أم لحظة
 ,مسػػػتمرجهادنػػػا  ا بػػػإذفكلتسػػػتمر مسػػػيرة الػػػدـ كالشػػػهداء الػػػى االمػػػاـ مظفػػػرة  ,االنتلػػػارات

 .كاالستشهاديكف قادمكف بعكف ا ,متكالمة كعممياتنا

 ﴾ َوَسَيْعَمُم الَِّذيَن َظَمُموا َأيَّ ُمْنَقَمٍب َيْنَقِمُبونَ  ﴿
 العسكرم لحركة الجهاد االس مي الذراع - سرايا القدس

 ـ18/1/2002هػ المكافؽ 1423رمضاف  13
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 المبحث الثالث

 

 قالىا فً البطىلت شعزًا

 وريشة الشاعر / ماهر عبيدبقله 
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 ام الفصل اخل
 الجي كجبح عن المعزكة الصحفية هم المقاالتأ

 

أفلسطيييةالكمام لاول: املبحث لاأ

أعزبيةالكمام لااملبحث الثاوي: 

أجىبيةلاأو إلاسزائيليةكمام لااملبحث الثالث: 
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 ولالمبحث األ

 قمام فلسطٍنٍتاأل
 

نعي , ب لكاف اكلل ,ل  دباء تمجيدان كاأل ,الشعراء لال كانبر إما مف نلر حقق  أم جيش       
 ,قػػػػ ـ المحممػػػػيفأاآلداب المختمفػػػػة, كهػػػػذا مػػػػا جػػػػرل فػػػػي معركػػػػة زقػػػػاؽ المػػػػكت التػػػػي خفػػػػت 

 ,قداـ كحسف تخطيطا  ك  ,كالمخالفيف يدكنكا فيها مف بطكلة ,ديفيكالمحا ,كالمحبيف ,كالسياسييف
مػػػف العمميػػػة  قفهػػػاكعمػػػى اخػػػت ؼ مك  ,ـ مػػػف تمػػؾ المقػػػاالتمػػػكركعػػة تنفيػػػذ, كقػػػد حاكلنػػػا اف نمم

فػي كلػؼ  ف نعمؽ عمى أم منها مكتفػيف بػإع ف كػؿ كاتػب عمػا يػراا مناسػبان أالبطكلية دكف 
 ينية اكال ككانت عمى النحك التالي:تمؾ الممحمة البطكلية, كبدأنا باألق ـ الفمسط

سثرربن ٚاالرٙبِرربد اٌّزجبدٌررخ رفجش٘ررب ػ١ٍّررخ عررشا٠ب دبٌررخ صرر١ٔٛ١ٙخ ِررٓ اٌزخررجظ ٚاإل

 :اٌمذط فٟ اٌخ١ًٍ

جػػػاء فػػػي المػػػكجز السياسػػػي اللػػػادر عػػػف المنتػػػدم السياسػػػي الفمسػػػطيني فػػػي العػػػدديف       
كتشػػيع جنػػازاتهـ  ,اللػػهاينةجػػؼ دمػػاء تتكػػد ـ, ب نػػ  لػػـ 18/11/2002السػػادس كالسػػابع فػػي 

 ,كالتنػػاقض فػػي السػػاحة اللػػهيكنية فػػي مسػػتكيات عػػدة ,ربػػاؾكاإل ,حتػػى ظهػػرت حالػػة التخػػبط
مسػػتكطنيف لمفيمػػا بػػرزت عمػػى السػػطح مػػ زؽ االحػػت ؿ كالتكمفػػة العاليػػة لمحمايػػة التػػي يكفرهػػا 

شػاركف الػذم ر يػؿ أعمػى نيػة ر ػيس الػكزراء اللػهيكني  كردان  ,المغتلبيف لألرض الفمسػطينية
كملػػادرة األراضػػي كهػػدـ بيػػكت الفمسػػطينييف كبنػػاء الجػػدراف  ,يعتقػػد أف مزيػػدا مػػف االسػػتيطاف

خػ ء إنػ  يتكجػب إ) :عشرات مف المستكطنيف, قاؿ عضػك الكنيسػت مكسػي راز بضعلحماية 
الحي اليهكدم في الخميؿ كليس بناءا(, كحذر الحككمة مف استغ ؿ الشعكر باأللـ كالغضػب 

مػف أجػؿ اتخػػاذ قػرارات سػتجعمها تغػكص أكثػر فػي الكحػؿ الخميمػػي  ,عمميػة الخميػؿ فػي أعقػاب
مػػف حػػزب العمػػؿ اقتػػراح كزيػػر السػػياحة  "تسػػالي ريشػػؽ"ككلػػؼ عضػػك الكنيسػػت اللػػهيكني 

سػكب الزيػت عمػى النػار المشػتعمة فػي »كمستكطنة كريات أربع ب ن   ,بإقامة منتزا بيف الخميؿ
 «.الخميؿ
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التراشػػػؽ الك مػػػي ذك األبعػػػاد االنتخابيػػػة مػػػا بػػػيف أقطابػػػ  خالػػػة  كداخػػػؿ اليمػػػيف سػػػاد      
بعػاد إفػاألكؿ ينلػاع لمطالػب كاشػنطف بعػدـ  ,عمػى العمميػة كنتنياهك في طريقػة الػرد ,شاركف

في حيف نادم الثاني فػي جمسػة الحككمػة اللػهيكنية األحػد  ,الر يس الفمسطيني ياسر عرفات
دس فػػػي الخميػػػؿ أحػػػد جكانػػػب الكػػػذب فػػػي ماكينػػػة بعػػػادا, ككشػػػفت عمميػػػة سػػػرايا القػػػإالماضػػي ب

ت اسػتنكارات عالميػة لمعمميػة بػدعكل أنهػا مجػزرة ءكالتػي فػي ضػك ها جػا ,ع ـ اللهيكنيةاإل
 ,ارتكبػػت بحػػؽ ملػػميف يهػػكد, ليتبػػيف بعػػد سػػاعات أف القتمػػى جمػػيعهـ مػػف الجنػػكد المسػػمحيف

ال بػد مػف تسػمية » :"فمنػا ي ماتاف"كقاؿ الكزير المالي السابؽ  ,ربعأكحراس مستكطنة كريات 
ف مػػا حلػػؿ فػػي الخميػػؿ هػػك معركػػة فعميػػة بػػيف الجػػيش كالمقػػاكميف كلػػيس إاألمػػكر ب سػػما ها: 

شػػػاركف بطريقػػػة غيػػػر مباشػػػرة كزيػػػر خارجيتػػػ  نتنيػػػاهك بسػػػبب ذلػػػؾ كقػػػاؿ:  فيمػػػا الـ«  مجػػػزرة
 «يجب تسمية األشياء ب سما ها»

لػػـ تػػدـ القلػػػة التػػي نسػػػجتها »( 17/11/2002ككتػػب عػػامكس هار يػػػؿ فػػي هػػػآرتس )      
كزارة الخارجيػة اإلسػرا يمية حػكؿ الهجػـك الػذم نفػػذا الجهػاد اإلسػ مي فػي الخميػؿ ليمػة الجمعػػة 

إسػػرا يميا كالتػػي تطابقػػت مػػع تلػػريحات المسػػؤكليف مثػػؿ الػػكزير  12كالػػذم أسػػفر عػػف ملػػرع 
مف قتمكا ليمة  ساعات قميمة, إف "دكؼ كسج س سكی"دان  نافي  كمدير مكتب ر يس الكزراء 

لقد قتمكا  ,أك بآخر ,الجمعة سقطكا أثناء معركة كجميعهـ كانكا مقاتميف مسمحيف مدربيف بشكؿ
كالقنابػػؿ ليجػػػدكا أنفسػػهـ محالػػريف فػػػي  ,, اسػػتخدمت خ لػػػ  الرشاشػػاتفػػي كمػػيف أعػػػد جيػػدان 

 «كضع يلعب الخركج من 
مػف الكػذب اللػهيكني:  خر  جانبان  ـ18/11/2002ككشؼ ناحـك برنيع في يديعكت        
لػػـ تقػػع هنػػاؾ "مجػػزرة مثممػػا بثػػت, ككػػررت البػػث, النشػػرات اإلخباريػػة فػػي "لػػكت إسػػرا يؿ" »

كانػػػت  ,خػػرل فػػػي الشػػػرؽ األكسػػط, كػػػذلؾ لػػـ يكػػػف هنػػاؾ قتػػػؿأي  ػػػـ أكثػػر محطػػػات  بحمػػاسً 
محاكلػػة غيػػر ناجحػػة مػػف قػػكات األمػػف لمقضػػاء عمػػى خميػػة مػػف ث ثػػة مقػػاكميف انتهػػت بنتػػا ج 

المبالغػػػة تحكلػػػػت إلػػػى فضػػػػيحة عنػػػدما تهافتػػػت قنػػػػكات التمفزيػػػكف عمػػػػى اجػػػراء مقابمػػػػة  ,مريػػػرة
 24مػػػرت  ,ال شػػػاهد كال عيػػػاف ,هسػػػتيرية مػػػع شػػػخص ادعػػػى أنػػػ  كػػػاف شػػػاهد عيػػػاف لممجػػػزرة

 «.كاتضح أف الشاب مجرد متنكر ,ساعة
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 ضد حزب العمؿ, فكتب حجای هكبرمػاف كحاكؿ المستكطنكف استغ ؿ العممية سياسيان       
 :( الناطقػة باسػػـ المفػػداؿ حػػزب المسػػتكطنيف17/11/2002ر ػيس تحريػػر لػػحيفة هتسػػكفي  )

جربها بف اليعازر لملعكد بر اسة حزب يإف قتمى العممية هـ ضحايا الحممة االنتخابية التي »
تفاؽ الخميػؿ الػذم أدل إلػى سػحب الجػيش لقكاتػ  مػف كسػط مدينػة الخميػؿ إمشيرا إلى « العمؿ

قدـ شككل في الشػرطة ك  ,هذا تحريضإف " :عمى ذلؾ بالقكؿ "بف اليعازر" , كرد«قبؿ شهريف
 ."كتنفيذا بمكافقة شاركف كالهي ة األمنية إلي  اف االتفاؽ تـ التكلؿ»ضاؼ أضد هكبرماف, ك 

ثمف حماية المستكطنيف كالجانب االجرامي في )ككتب األديب اللهيكني ب. ميخا يؿ       
في الكقت الذم لـ يجػؼ فيػ  الػدـ, يجػب أف نقػكؿ  ـ17/11/2002في يديعكت  (ممارساتهـ

, (مستكطنك الخميؿ هـ شيطاف)يجرؤكف عمى قكل :  مفثانية ما يعرف  الجميع, كلكف لـ يبؽ 
مسػتكطنك الخميػؿ سيسػتغمكف أيضػا  ,مستكطنك الخميؿ يريدكف ألنفسػهـ كلغيػرهـ فقػط المشػاكؿ

كمػػػف أجػػػؿ  ,الجمعػػػة مػػػف أجػػػؿ إشػػػباع غرا ػػػزهـ الجنػػػكد كالشػػػرطة الػػػذيف قتمػػػكا مػػػف أجمهػػػـ يػػػـك
الحػػػداد كم ػػػات ك الؼ الجنػػػكد, الػػػذيف ك تحػػػت سػػػتار األلػػػـ,  ,المطالبػػػة بعقػػػارات عربيػػػة أخػػػرل

قتمػػى يػـك الجمعػة, كالػذيف سػػيعكدكف كيعرضػكف حيػاتهـ لمخطػر مػػف السيشػغمكف مكػاف الجنػكد 
كيتػذمركا  ,ينكمػكا, كينكحػكاأجؿ الدفاع عف هذا الجنكف سيعكد المستكطنكف ليدمركا, كيتمفػكا, ك 

 «.ن  ال يكجد ما يكفي مف الجنكد كالشرطة لمدفاع عنهـ ب جسادهـ كحياتهـأمف 
استشهاديكف ث ثة لسرايا القدس الجناح العسكرم لحركة الجهاد اإلس مي أكـر الهنيني        

ـ عمػى عاما(, كانكا فػي الػراره 22ياب المحتسب )دعاما(, ك  21عاما(, كالء سركر ) 21)
 ,فرض عمى العدك أف يعترؼ بشجاعتهـ فريدان  كمكالمة المعركة حتى النهاية نمكذجان  ,القتاؿ

كاستبسػػػػػػػالهـ, كبالهزيمػػػػػػػة التػػػػػػػي ألحقػػػػػػػت بػػػػػػػالجيش, فكتػػػػػػػب عميػػػػػػػر رففػػػػػػػكرت فػػػػػػػي معػػػػػػػاريؼ 
مقتػػؿ الككلكنيػػؿ دركر  كخلكلػػان  ,األنبػػاء عػػف نتػػا ج المعركػػة فػػي الخميػػؿ» ـ17/11/2002

ألحقػت ضػربة معنكيػة قاسػية بػالجيش لػـ  ,رتبة منذ اندالع االنتفاضػة عمىفاينبرغ الضابط األ
  .«مف المعركة في مخيـ جنيف قبؿ ثمانية أشهر يشهد لها مث ن 

الكياف اللهيكني الذم حاكؿ التقميؿ مف قكة الجهاد اإلس مي رغػـ الضػربات المكجعػة       
حيػػػػػث أكقػػػػػع  ـ20/1/1995التػػػػػي كجههػػػػػا لهػػػػػا عمػػػػػى مػػػػػدار العقػػػػػد الماضػػػػػي فػػػػػي بيػػػػػت ليػػػػػد 
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قتػػي  بػػيف  24االستشػػهادياف لػػ ح شػػاكر كأنػػكر سػػكر فػػي أكؿ عمميػػة استشػػهادية مزدكجػػة 
الجنكد اللهاينة, كالذم بدأ في مسيرة العمميات االستشهادية في فمسطيف سكاء عبر عمميات 

بسػػػيف  رؤكس أربعػػػة  قتػػػؿ كجػػػرحمنهػػػا عمميػػػة الشػػػهيد را ػػػد الريفػػػي الػػػذم ك  ,الطعػػػف بالسػػػكاكيف
محمػػد أبػػك  المحػػرر سػػير, كعمميػػة األ15كألػػاب  فػػي مدينػػة يافػػا ـ1991لػػهاينة فػػي عػػاـ 

أربعػػة  خػػريف إلػػى اسػػتخداـ المػػكاد المتفجػػرة حيػػث  القػػدسج لػػة الػػذم قتػػؿ بسػػكين  فػػي مدينػػة 
 ـ۲۹۹۱فجر االستشهادم أنكر عزيز نفس  بسيارة ممي ة بالمتفجرات في دكرية لهيكنية عاـ 

بػدأ بعػد عمميػة الخميػؿ يتحػدث  ,فػي غػزة بكابة نحاؿ عكزعمى كتـ العدك عف حجـ خسا را كت
عػػف ملػػادر عسػػكرية  ـ18/11/2002عػػف الجهػػاد اإلسػػ مي بمغػػة مغػػايرة فنقمػػت معػػاريؼ 

تعػػززت مكانتهػػا فػػي العػػاميف األخيػػريف  يػػدكر الحػػديث عػػف منظمػػة لػػغيرة نسػػبيان »لػػهيكنية 
 «.يدانيةسكاء في الجمهكر أك مف ناحية م

الفشػػػؿ اللػػػهيكني فػػػي مكاجهػػػة ) ـ18/11/2002كأكػػػد الػػػيكس فيسػػػماف فػػػي يػػػديعكت       
إذا كاف التهديد حتى  ,المقاكمة الفمسطينية تغير شكمها طكاؿ الكقت (ساليبهاأالمقاكمة كتجدد 

نمػػػاط الحػػػرب اللػػػغيرة. أف التركيػػػز ينتقػػػؿ أكثػػػر فػػػ كثر إلػػػى إاآلف يػػػ تي مػػػف )االنتحػػػارم( فػػػ
عمميػات خ يػا لػغيرة معزكلػة, غيػر مرتبطػة بالضػركرة بشػبكات  ,حرب العلاباتمؤشرات 

مف ناحية  ,هؤالء نفس األشخاص الذيف يرسمكف لتنفيذ عمميات قتؿ في المستكطنات ,جهزةأك 
 , كفػػي يػػـك الجمعػػة(حمػػرا, دكغيػػت, حػػرميش, ميتسػػر)الفمسػػطينييف هػػذا هػػي نقطػػة ضػػعفنا: 

هنا ال يدكر الحديث بالضػركرة عػف  ,سير في هذا االتجااالنجاحات تجعؿ المقاكمة ت ,الخميؿ
 )االنتحارييف(.

شػػخاص يتمتعػػكف بحػػكافز كعزيمػػة عاليػػة, يضػػعكننا قبػػؿ كػػؿ شػػيء أيػػدكر الحػػديث عػػف       
تكجػػد مجمكعػػات  ,خيػػكطال أطػػراؼيكشػػؼ عػػف  طػػارإأمػػاـ تحػػد اسػػتخبارم: الكلػػكؿ إلػػيهـ, 

 «. الشخلي كتنفذ حسب الفرص لغيرة تجمع معمكمات استخبارية, تمتمؾ الس ح
يشػػػػير دانػػػػػي ركبنشػػػػتايف إلػػػػػى حقيقػػػػة كقػػػػػكؼ الشػػػػػعب  ـ18/11/2002كفػػػػي هػػػػػآرتس       

عمػػى  ,كعػػدـ تخكفػػ  مػػف حككمػػة يمػػيف لػػهيكني ,الفمسػػطيني إلػػى جانػػب المقاكمػػة الفمسػػطينية
في » :عكس األقمية الفمسطينية التي ترل ضركرة تشجيع ما يسمى معسكر الس ـ اللهيكني
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فضػؿ بالنسػبة لهػـ األ نػ  مػفأأكساط الفمسطينييف يمكف سماع رأم  خر عمى نحػك متزايػد فػي 
أف يلػػعد فػػي إسػػرا يؿ ا ػػت ؼ يمينػػي, ذلػػؾ كػػي يعػػرؼ اإلسػػرا يميكف كػػـ هػػي عديمػػة الجػػدكل 

 «.سياسية القكة التي يتبعها الميككد كشركاؤا
رهػػاب اللػػهيكني ضػػد كػػؿ اإل كتجػػذرها بعػػد ,المقاكمػػة الفمسػػطينية لػػ بةكت كيػػدا عمػػى       

فػػي العػػاميف الماضػػييف هػػـ محبكسػػكف » ـ17/11/2002 فػػي سػػاعر المػػدنييف كتػػب جػػدعكف
الجػكع المهانػة كالخطػر اليػكمي  ,سػرا يميفي مدنهـ, بشكؿ ال سابؽ ل  في تاريخ االحت ؿ اإل

كعنػدما يجتمعػكف  ,عمى الحياة أكبر بكثير مف الخطر الذم يحدؽ باإلسرا يمييف هػي نلػيبهـ
باعػػث عمػػى  فقػػرفػػي الشػػكارع دبابػػات كفػػي المنػػازؿ  يشػػاهدكففطػػار اآلف كػػؿ مسػػاء لكجبػػة اإل

كهػػذا هػػي ظػػركؼ ك سػػيكية لنمػػك المقاكمػػة, كحقيقػػة أف الجػػيش اإلسػػرا يمي ال يجػػرؤ  ,اليػػ س
 مف أف تقػع عمػى عاتقػ  المسػؤكلية عػف تػ ميف شػركط الحيػاة حت ؿ المدف كالبقاء فيها, خكفان ا

ف إسػػػػرا يؿ تحػػػػاكؿ السػػػػير مػػػػع إ ,ال تعفػػػػيهـ مػػػػف المسػػػػؤكلية الثقيمػػػػة عػػػػف ملػػػػيرهـ ,لمسػػػػكاف
الحيػػػاة فػػػي المنػػػاطؽ هػػػك كمػػػ  اآلف عمػػػى  دميركلكػػػف تػػػ ,ف تشػػػعر ك نهػػػا بدكنػػػ أك  ,االحػػػت ؿ
 «.كنتا ج  هي تعظيـ )المقاكمة( ,رؤكسنا
رهاب اللػهيكني التػي تكػرر نفسػها بعػد كػؿ عمميػة لممقاكمػة ال تسػهـ شكاؿ اإلأف كؿ إ      

ميف عاـ أسكل في تعزيز ركح الشعب الفمسطيني كالتفاف  حكلها, كالتمميح اللهيكني باغتياؿ 
فكمػػا أف  ,حركػة الجهػػاد اإلسػ مي فػػي فمسػطيف يػػدلؿ عمػى قػػكة المقاكمػة كلػػ بتها كتكالػمها

(, لػـ يػنجح فػي كسػر ـ26/10/1995) الشػقاقي تكر فتحػياالغتياؿ األكؿ لألمػيف العػاـ الػدك
يػػة محاكلػػة لممػػس بالػػدكتكر شػػمح سػػت قي أإرادة الجهػػاد كالمقاكمػػة لػػدل الجهػػاد اإلسػػ مي فػػاف 

كبػر نحػك تحقيػؽ أكسػتمنح قػكة  ,ل  كلمشعب الفمسػطيني عظيمان  كهي شرفان  ,الفشؿ في نتا جها
 (80)االنتلار كدحر االحت ؿ. 

 

 :اإلػالَ األ١ِشوٟ "ٍِىٟ ؤوضش ِٓ اٌٍّه"ػ١ٍّخ اٌخ١ًٍ: 

 ـ21/11/2002في مكقع أميف في  كليد بطراكم كتبكما 
                                                           

 ـ.18/11/2002, 7ك 6السياسي اللادر عف المنتدل السياسي الفمسطيني العدديف  ( المكجز80)
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رغػػػػػػـ اتضػػػػػػاح حقيقػػػػػػة أف عمميػػػػػػة الخميػػػػػػؿ األسػػػػػػبكع الماضػػػػػػي, اسػػػػػػتهدفت عسػػػػػػكرييف        
عػػ ف اإلسػػرا يمي عػػف أنهػػا مجػػزرة اسػػتهدفت ملػػميف يهػػكد, إسػػرا يمييف, بعػػد سػػاعات مػػف اإل

مف الناطؽ بمساف الجيش اإلسرا يمي التفاليؿ الجديدة, إال أف اإلعػ ـ األمريكػي  كرغـ ت كيدً 
 ,ال شػػؾ أف دقػػة العمميػػة ,اكتفػػي بالركايػػة اإلسػػرا يمية األكلػػى, كلػػـ يبػػذؿ أم جهػػد لتلػػحيحها

كعدد القتمى في الجانب اإلسرا يمي قػد تلػدر معظػـ العنػاكيف فػي كسػا ؿ  ,كمكقعها ,كتكقيتها
مػف المسػمحيف الفمسػطينييف  عػددان »ية, كخالة عندما جاءت الركاية األكلػى أف اإلع ـ العالم

قد فتحكا النار عمػى مجمكعػة مػف الملػميف اليهػكد العػزؿ الػذيف كػانكا فػي طريػؽ عػكدتهـ إلػى 
كسػػرعاف مػػا كلػػؼ كزيػػر الخارجيػػة اإلسػػرا يمي الجديػػد بنيػػاميف  ,«بيػػكتهـ مػػف لػػ ة السػػبت

 جزرة السبت".نتنياهك هذا العممية بانها "م
لقد أدت هذا الركاية إلى ردكد فعؿ عالميػة كاسػعة, جػاءت كمهػا مسػتنكرة, ككػاف أهمهػا       

هجػػـك حقيػػر جػػاء بعػػد أف أنهػػػى »الثػػاني لهػػذا العمميػػػة بكلػػفها  ساسػػتنكار البابػػا يكحنػػا بػػكل
 «.الملمكف ل تهـ

بنشر الركاية اإلسػرا يمية, ككغيرا مف كسا ؿ اإلع ـ العالمية, سارع اإلع ـ األمريكي        
خػػػ ؿ  إسػػرا يميان  12كمػػيف: مقتػػؿ »كقػػد جػػاءت معظػػـ عنػػاكيف األخبػػار, عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ 

كالتػػػي تابعػػػت فػػػي تفالػػػيؿ الخبػػػر  ,(ـ16/11/2001)نيػػػك يػػػكرؾ بكسػػػت, السػػػبت « اللػػػ ة
كألقػكا القنابػػؿ  ,سػمحتهـ الرشاشػةأبػدأ الهجػـك عنػػدما فػتح قنالػكف فمسػطينيكف نيػػراف »بػالقكؿ: 

مػػا أ ,«المكاقػػع الدينيػػة اليهكديػػة أقػػدسنحػػك عشػػرات اليهػػكد الػػذيف كػػانكا فػػي طػػريقهـ إلػػى أحػػد 
قنالػػػػكف » :قػػػػكاؿ مسػػػػؤكؿ فػػػػي الجػػػػيش اإلسػػػػرا يميألػػػػحيفة نيكيػػػػكرؾ تػػػػايمز فقػػػػد اقتبسػػػػت 

مف المستكطنيف اليهكد الذيف كانكا في طريؽ عكدتهـ  عددان  - يقتمكف في كميف -فمسطينيكف 
فقػػد أخػػذت تػػردد  Fox Newsك CNNمػػا المحطػػات التمفزيكنيػػة مثػػؿ أ«. لػػ ة السػػبت مػػف

عطػػػكا تفالػػػيؿ جديػػػدة عػػػف أالركايػػػة اإلسػػػرا يمية عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف مراسػػػميها فػػػي القػػػدس قػػػد 
كقػد تػرددت  ,"إسػرا يميان  ملػميان  12أسػفؿ الشاشػة "مقتػؿ  كتابتػ ف ما كػاف يظهػر أال إالعممية, 

عنػػدما كقعػػت عمميػػة القػػدس  ـ20/11/2002هػػذا العنػػاكيف عمػػى مػػدار األسػػبكع حتػػى تػػاريخ 
عمميػػػة اليػػـك فػػي القػػدس كالتػػػي راح » :فػػي القػػدسFoxNewS التفجيريػػة حيػػث قػػاؿ مراسػػؿ 
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حيث قتؿ في الخميػؿ  ,سبكعأإسرا يميا مف بينهـ أربعة أطفاؿ, هي الثانية خ ؿ  11ضحيتها 
 أف العمميتيف استهدفتا مدنييف إسرا يمييف.  االنطباع تاركان « إسرا يميان  12الجمعة الماضي 

مػػف الكاضػػح أف كسػػا ؿ اإلعػػ ـ قػػد سػػارعت إلػػى نشػػر الخبػػر كمػػا جػػاء مػػف الملػػادر       
ف كانػت ا  اإلسرا يمية, كال شػؾ أف الملػادر الفمسػطينية لػـ تكػف عمػى عمػـ بتفالػيؿ العمميػة, ك 

عػ ـ ألف الركايػػة اإلسػػرا يمية هػي الركايػػة األكثػر ملػػداقية حسػػب عمػى عمػػـ, فمػف يلػػدقها اإل
لكف اإلع ـ األمريكي قد تجاهػؿ أف  ,اعتقاد كسا ؿ اإلع ـ, كألف "الضحايا" كانكا إسرا يمييف

 المهاجميف الفمسطينييف الث ثة قد قتمكا في عممية الخميؿ.
فػػي الركايػػة, بػػؿ كلػػـ يتػػابع مػػػا عػػ ـ األمريكػػي المسػػتجدات التػػي ظهػػػرت كلػػـ يتػػابع اإل      

كاقت ع لألشجار, كمػا قػاـ بػ  المسػتكطنكف  ,اقترف  الجيش اإلسرا يمي مف عمميات هدـ بيكت
كمػػػا أف اإلعػػػػ ـ األمريكػػػي لػػػـ يلػػػػحح المعمكمػػػات بػػػػ ف  ,مػػػف اعتػػػداءات عمػػػػى الفمسػػػطينييف

كليسػػػكا مػػػدنييف  ,مػػػدربيف كحراسػػػان  ,كجنػػػكدان  ,"الضػػػحايا" فػػػي الجانػػػب اإلسػػػرا يمي كػػػانكا ضػػػباطان 
كأف الملػميف كػانكا قػد  ,كلـ يلحح اإلع ـ األمريكي الركاية ب ف القتمى ليسكا ملميف ,عزؿ

بػػؿ كألػػر اإلعػػ ـ عمػػى أف العمميػػة كانػػت "إرهابيػػة" ضػػد "مػػدنييف  ,دخمػػكا بيػػكتهـ قبػػؿ الهجػػـك
 إسرا يمييف" كلـ تذكر أنها "معركة قتالية". 

فضؿ كلؼ لإلع ـ األمريكي, ففي حيف بػادرت بعػض "الممكي أكثر مف الممؾ" هك أ      
مػف  "عػامكس هار يػؿ"ككػاف أكلهػا اللػحافي  جديػدة عػ ـ اإلسػرا يمية نشػر تفالػيؿكسا ؿ اإل

 ,عمػى ملػميف مػا حػدث مػا لػـ يكػف مجػزرة, كلػـ يكػف هجكمػان » :لحيفة هػآرتس كالػذم كتػب
ف مػػف قتمػػكا فػػي هػػذا إ ,بيػػكتهـ سػػالميف ىلػػإبعػػد أف عػػاد جميػػع الملػػميف  ألكػػف الهجػػـك قػػد بػػد

, قتمكا خ ؿ معركة كهـ جميعان   «. مقاتميف مسمحيف مدربيف الهجـك
ف "الممكػػػي" إكعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف "الممػػػؾ" )اإلعػػػ ـ اإلسػػػرا يمي( قػػػد أظهػػػر الحقيقػػػة, فػػػ      

ؿ ترؾ ب كتلحيح الركاية األكلى, ,مريكي( لـ يكمؼ نفس  بنشر التفاليؿ الجديدةاإلع ـ األ
كػانكا يػؤدكف  االنطباع األكلػي لػدل المػكاطف األمريكػي بػ ف العمميػة إرهابيػة ضػد مػدنييف عػزؿ
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عػػػف ك  ,تػػػدافع عػػػف نفسػػػها كبالتػػػالي فػػػإف عمػػػى إسػػػرا يؿ أف ,«اللػػػ ة فػػػي مكقػػػع دينػػػي يهػػػكدم
 (81)رهاب. كما تدافع الكاليات المتحدة عف مدنييها ضحايا اإل مدنييها العزؿ تمامان 

 :اٌفبضذخػٕبْ ٚاٌغمغخ 

 ـ18/11/2002في لحيفة القدس العربي في  عبدالبارم عطكاف كما كتب
الفاضػح كالمخجػؿ  االنحيػازمـ المتحدة هػذا ميف عاـ األأكف نتكقع مف ككفي عناف نلـ       

فريقػػي مثػػؿ لكننػػا, أسػػرا يمي فػػي فمسػػطيف المحتمػػة, لػػيس ألنػػ  مػػكاطف الػػي جانػػب العػػدكاف اإل
نما ا  ك  ,ستعمار, هك نفس تاريخنامعاناتنا, كتاريخ ب دا مع االحت ؿ كاالكمعانات  تتطابؽ مع 

ة, مثمما فعػؿ يػـك أمػس بقحكاـ مسألدار إ, ألن  كبحكـ مكقع  مطالب بالحيادية كعدـ يضان أ
 كؿ في ردا السريع عمى عممية الهجـك التي استهدفت اإلسرا يمييف في منطقة الخميؿ.األ

فالسػػيد عنػػاف عبػػر عػػف لػػدمت  إثػػر حػػدكث الهجػػـك الػػذم نفذتػػ  مجمكعػػة تابعػػة لحركػػة       
كػػػانكا فػػػي طريػػػؽ  رهػػػابي حقيػػػر, اسػػػتهدؼ ملػػػميف يهػػػكدان إالجهػػػاد االسػػػ مي, ككلػػػف  ب نػػػ  

 سرا يمية.أسر الضحايا كالحككمة اإل ىلإعكدتهـ مف الحـر االبراهيمي, كقدـ تعازي  
ال  ةفظػػ لفاظػػان أخ قيػػة باسػػتخدام  عػػراؼ األعػػف كػػؿ األ أمػػيف عػػاـ االمػػـ المتحػػدة خػػرج      

ف يقػع أمعمكماتيػة بسػيطة ال يجػب  خطػاءن أتميؽ بشخص مثم , مثمما ارتكب فػي الكقػت نفسػ  
س أكثػػػر المنظمػػات العالميػػػة أر  عمػػىكيتربػػع  ,كالمكضػػػكعية ,فيهػػا شػػخص يفتػػػرض فيػػ  الدقػػة

 كمعمكماتية. ,حيادية
ف جميػػع قتمػػي هػػذا العمميػػة الفدا يػػة هػػـ أفػػت فػػي بيػػاف الحػػؽ سػػرا يمية اعتر فالحككمػػة اإل      

مف الجنكد, مف بينهـ قا د منطقة الخميؿ, كهكذا لػـ يككنػكا مػف الملػميف الزاهػديف, كحتػى لػك 
كيقيمػكف فػي مسػتكطنات غيػر شػرعية  ,ف هػؤالء مػدججكف بالسػ حإكانكا مػف المسػتكطنيف, فػ

عػداد كبيػرة أهؿ الخميػؿ, كقتػؿ أرهاب إعف  كا يكمان قفمـ المتحدة نفسها, كلـ يتك كفؽ بيانات األ
 كتهشيـ ممتمكاتهـ كمرزكعاتهـ. ,بنا هـأمف 

                                                           

 ـ21/11/2002( كليد بطراكم, مكقع اميف,81)
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كالمخجمػػػة  ,تخػػػاذ مثػػػؿ هػػػذا المكاقػػػؼ المنحػػػازةسػػػباب التػػػي تػػػدفع عنػػػاف إلكال نعػػػرؼ األ      
فػػي منلػػب ,  ةخيػػر أك  ,التجديػػد لػػ  لفتػػرة ثانيػػة لقػػد جػػر ك  ,لمعػػدكاف االسػػرا يمي عمػػى شػػعب بػػرئ

 ىلإف يكفر عف بعض سي ات , باالنحياز أككاف الم مكؿ  ,ل  عمى مكاقف  المنحازة هذامكاف ة 
 مريكي الفاضحيف.ستكبار األرض, كالتلدم لمظمـ االسرا يمي كاالالمستضعفيف في األ

منػيف فػي اليكميػة عمػى اآل  سرا يمية شػبمـ المتحدة لـ يلؼ الهجمات اإلف ميف عاـ األ      
التػي اسػتخدمها فػي كلػػؼ  الخميػؿ, باألكلػاؼ نفسػػها, كطػػكلكـر كحاليػان ف كرفػح كنػابمس ينػج

كطػػػا رات  ,يحتمػػػكف بالػػػدبابات مشػػػركع ألنػػػاس تحػػػت االحػػػت ؿ يسػػػتهدؼ جنػػػكدان  عمػػػؿ مقػػػاـك
 حقيرة. إرهابيةعماؿ أعزؿ, ام القكؿ ب نها أباتشي في عدكانهـ عمى شعب األ

مػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة تجعمنػا نتكقػع الػدكر ف مثؿ هذا المكاقؼ المنحازة مف قبػؿ األإ      
ف تمعب  منظمت  في تكفير الغطاء لمعدكاف االمريكي المقبؿ عمى العراؽ, كخطط أالذم يمكف 

مريكيػػة فرضػػها عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني تحػػت مسػػمى خريطػػة التسػػكية التػػي تحػػاكؿ اإلدارة األ
 الطريؽ.
لػي إالتي تشرؼ عمى تسكيؽ هػذا الخريطػة فالسيد عناف هك عضك في المجنة الرباعية       

كهي خريطة تتطابؽ في معظػـ بنكدهػا مػع تلػكرات  رييػؿ شػاركف ر ػيس  ,القيادة الفمسطينية
مػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة لػيس فقػط ربمػا غػاب عػف ذهػف األ ,الكزراء اإلسرا يمي لمحؿ النها ي

المسػػتميتة إلرضػػاء سػػادة  أبجػػديات الظمػػـ الكاقػػع عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني فػػي غمػػرة محاكالتػػ 
نما الظمـ األبشع الكاقع عمى مدينة الخميػؿ كأهاليهػا, حيػث يسػيطر  قػؿ مػف أالبيت األبيض, كا 

ث ثما ػػة مسػػتكطف فقػػط عمػػى ربػػع المدينػػة, بينمػػا يعػػيش م تػػا ألػػؼ فمسػػطيني  خػػركف عمػػى مػػا 
لخميػؿ عػف حالػة كنا نتمنػى لػك قػرأ السػيد عنػاف تقػارير مراقبػي األمػـ المتحػدة فػي ا ,تبقي منها
كالرعػػب التػػي يعيشػػها السػػكاف بسػػبب هجمػػات قطعػػاف المسػػتكطنيف المتكػػررة, ككيػػؼ  ,البػػؤس

 مكاطف عربي المكت عطشا.  أنهـ ينعمكف ببرؾ السباحة, بينما يكاج  م تا ألؼ
المنسػؽ  "خافير سكالنا"كما هك أسكأ مف ككفي عناف كتلريحات  المنحازة هذا, ما قال        

لػػذم يعػػرؼ دقػػا ؽ األكضػػاع عمػػى األرض, عنػػدما أداف الهجػػـك بالطريقػػة نفسػػها, األكركبػػي ا
فالمسػػؤكؿ األكركبػػي لػػـ    ,الركايػػة اإلسػػرا يمية حػػكؿ قتػػؿ مػػدنييف عا ػػديف مػػف اللػػ ة معتمػػدان 
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يتجػػػرأ عمػػػى اسػػػتخداـ كممػػػة مسػػػتكطنيف, كلػػػـ يقػػػؿ مثمػػػ  مثػػػؿ زميمػػػ  كػػػكفي عنػػػاف, أف الحػػػـر 
مكػػاف  ان بػػدأهػػؤالء كغيػػرهـ, هػػك مسػػجد إسػػ مي, كلػػـ يكػػف  اإلبراهيمػػي, الػػذم كػػاف يلػػمي بػػ 

لكػػؿ قػػرارات الشػػرعية  تقسػػيم  تحػػديان  لاأللفػػي عػػاـ الماضػػية, كجػػر  لعمػػى مػػد معبػػادة يهػػكد
نطالػػػب  ,كالمػػػكاطنيف تحػػػت االحػػػت ؿ ,الدكليػػػة كمعاهػػػدة جنيػػػؼ الرابعػػػة بحػػػؽ أسػػػرل الحػػػرب

األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة باالعتػػذار لمشػػعب الفمسػػطيني عػػف اسػػتخدام  مثػػؿ هػػذا الكممػػات 
كاألخػػػ ؽ فػػػي كلػػػف  لمنفػػػذم عمميػػػة الخميػػػؿ, مثممػػػا نطالبػػػ  بسػػػحب  ,الخارجػػػة عمػػػى الػػػذكؽ

 تلريحات  المتسرعة في كلؼ قتمى هذا العممية بالملميف.
ن  برأ شاركف أكعمي  أف يلحح أخطاءا, حتى  ,كتسرع ,ميف عاـ األمـ المتحدة أخط أ       

بردة فعم  هذا, كلك كاف قاؿ مثؿ هذا الكممات في حؽ العلابات اإلرهابية اإلسرا يمية, التي 
قيػؿ سػمف  بطػرس أتكالؿ جرا مها ضد األطفاؿ في فمسطيف المحتمة ألقيؿ مف منلػب , كمػا 

نا نعيش زمف الهكاف العربي, كاالستكبار كلكن ,سرا يميةغالي عمي خمفية تنديدا بمجزرة قانا اإل
سػػتقالة, بػػؿ سػػيجد مػػف يربػػت كػػكفي عنػػاف, كلػػف يطالبػػ  باإل أحػػدمريكػػي, كلػػذلؾ لػػف يعاتػػب األ

 (82)سرا يمييف كاليهكد. كحكارييهـ مف اإل ,بيضهؿ البيت األأكتف  مف  عمى

 :ػ١ٍّخ اٌخ١ًٍ ِزثذخ ؤَ ِؼشوخ ثغ١ٌٛخ

 ـ19/11/2002فقط كتب في لحيفة األياـ الفمسطينية بتاريخ  هان  الملری أما
ما حدث في الخميؿ لـ يكف مجزرة تحت هذا العنكاف  ,يفنم عمى ملميف  ليس هجكمان       

يػػة التػػي ركجتهػػا كزارة الخارجيػػة اك الر  فػػي لػػحيفة هػػآرتس مفنػػدان  "عػػامكس هار يػػؿ"كتػػب عػػف 
نفػػػذتها مجمكعػػػة فدا يػػػة تابعػػػة لسػػػرايا القػػػدس الجنػػػاح اإلسػػػرا يمية حػػػكؿ العمميػػػة النكعيػػػة التػػػي 

كجػػاء فػػي مقالػػة هار يػػؿ مػػا حػػدث ليمػػة الجمعػػة لػػـ يكػػف  ,العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد اإلسػػ مي
ثناء أعمى ملميف يهكد مسالميف  كلـ يكف هجكمان  ,اإلسرا يميكف مسؤكلكفمجزرة كما كلفها 

هجػـك بعػد عػدة دقػا ؽ مػف عػكدة جميػع بػدأ ال ,براهيمػيعكدتهـ مف أداء الل ة فػي الحػـر اإل
في الطريقة نفسها  12لـ يقتؿ الضحايا اإلسرا يميكف  ,ربع ب مافأالملميف اليهكد الى كريات 

                                                           

 ـ.18/11/2002( لحيفة القدس العربي, 82)
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ال بالطريقػػة التػػي قتػػؿ بهػػا المسػػتكطنيف اللػػغار فػػي  "كيبػػكتس ميتسػػر"تػػؿ بهػػا سػػكاف قالتػػي 
 حرميش.
كجمػػيعهـ كػػانكا مقػػاتميف  ,نػػاء معركػػةثأكيتػػابع هار يػػؿ أف مػػف قتمػػكا ليمػػة الجمعػػة سػػقطكا       

 ,اسػتخدمت خ لػ  الرشاشػات عػد جيػدان أخر لقػد قتمػكا فػي كمػيف آك بأ ,مسمحيف مدربيف بشكؿ
هنػػاؾ فػػرؽ كبيػػر بػػيف مػػا  ,نفسػػهـ محالػػريف فػػي كضػػع يلػػعب الخػػركج منػػ أكالقنابػؿ ليجػػدكا 

فمسػطينيكف فػي المسػتكطنات رهابيكف إكبيف المجازر الفظيعة التي ينفذها  ,حدث ليمة الجمعة
عػف الم سػاة التػي  ؤكليةقادات التي حممت كزير الحرب السابؽ بني اليعازر مستاالنك  ,المدنية

مػػف أجػػزاء مػػف مدينػػة الخميػػؿ حتػػي  االنسػػحابنػػ  لػػـ يلػػر عمػػى أحػػدثت يػػـك الجمعػػة بحجػػة 
مػػف ـ يكػػف ليحػػدث شػػيء لػػطػػار مػػا يعػػرؼ خطػػة يهػػكدا أكال إنهايػػة تشػػريف األكؿ الماضػػي فػػي 

ربػع أكلكف هذا الكميف كقع في القسـ اإلسرا يمي مػف الخميػؿ مػف السػياج األمنػي لكريػات  ,هذا
 ,كاسػتمر الجنػكد بتنفيػذ المهػاـ فيهػا ,في منطقة كاف يحتمها الجيش اإلسرا يمي قبؿ االنسػحاب

الجػػػيش اإلسػػػرا يمي منهمػػػا لخ فػػػات كبيػػػرة  نسػػػحبابػػػك سػػػنينة المتػػػيف أكحتػػػى حػػػارتي الشػػػيخ ك 
تشػػػرفاف عمػػػى المنطقػػػة اليهكديػػػة فػػػي المدينػػػة التػػػي يقػػػـك الجػػػيش اإلسػػػرا يمي بتسػػػيير  ككنهمػػػا

 دكريات مستمرة فيها حتي بعد االنسحاب.
عػ ـ اإلسػرا يمية ممػا كما كتب  هار يؿ في هػآرتس متػب كقيػؿ مثمػ  فػي كافػة كسػا ؿ اإل      

كمكتػػب ر ػػيس الحككمػػة اإلسػػرا يمي عػػف الركايػػػة  ,أدل إلػػى تراجػػع كزارة الخارجيػػة اإلسػػرا يمية
الكاذبػة التػػي ركجكهػا مػػدعي أف مػا جػػرم مذبحػػة ضػد ملػػميف يهػكد كمػػا قػاؿ المتحػػدث باسػػـ 

ف التقرير الخػاص بمذبحػة الخميػؿ سػبب  ركايػات أفػادت إ :"جدعكف م ير"الخارجية اإلسرا يمية 
أف هنػػػاؾ  : ة ك أضػػػاؼبػػػ ف الهجػػػـك كقػػػع بينمػػػا كػػػاف النػػػاس عا ػػػديف مػػػف التعبػػػد مػػػف اللػػػ

نهػػػا خطػػػ , كقػػػاؿ فمنػػػا ي الجنػػػراؿ السػػػابؽ فػػػي الجػػػيش اإلسػػػرا يمي أمعمكمػػػات نثػػػؽ بهػػػا كتبػػػيف 
ردة الفعؿ السياسي سنجد  ىلإذا انتقمنا ا  ك  ,كالقيادم في حزب العمؿ لـ تكف مذبحة بؿ معركة

كأكسػاط  ,اسػيةأف االنتقاد اإلسرا يمي لهذا العمميػة يعػاني مػف انقسػاـ كاضػح فػي األحػزاب السي
 الرأم العاـ اإلسرا يمي.
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قامة طرؽ تربط  بشكؿ رسمي كنها ي,كسمكا كالخميؿ أفهناؾ مف طالب بإلغاء اتفاقي        كا 
براهيمػي عمػى حسػاب األراضػي كالحي االسػتيطاني فػي الخميػؿ كالحػـر اإل ,بيف "كريات أربع "

هػذا الطػرؽ, كمػف طالػب مجػدد كعمى أنقاض المنازؿ التي يجب أف تهدـ إلقامػة  ,الفمسطينية
كيض قػػػػكاحػػػػت ؿ األراضػػػػي الفمسػػػػطينية )كك نهػػػػا غيػػػػر محتمػػػػة( كت ,بطػػػػرد الػػػػر يس الفمسػػػػطيني

رهػػػابيف كاألسػػػمحة, كاليمػػػيف المتطػػػرؼ طالػػػب كتنظيػػػؼ المنطقػػػة مػػػف اإل ,السػػػمطة الفمسػػػطينية
كبلػكرة متقطعػة لػدفع السػكاف الفمسػطينييف إلػى  ,بقلؼ المؤسسات الفمسػطينية عمػى مراحػؿ

 الهجرة. 
نتقد الكجكد االستيطاني في قمب مدينة اكلكن   ,كهناؾ مف اإلسرا يمييف مف ندد بالعممية       

فقػد طالػب بإزالػة الحػي  ,اليهكد هكػذا قػاؿ يكسػي سػريد كحتػى بػف اليعػازر لػقر حػزب العمػؿ
 .أية تسكية االستيطاني في قمب مدينة الخميؿ في إطار

جنػػكد كضػػباط إسػػرا يمييف مػػف بيػػنهـ قا ػػد منطقػػة  9عمميػػة الخميػػؿ التػػي أدت إلػػى مقتػػؿ       
كتنػدرج فػي إطػار  ,الخميؿ, كث ثة مستكطنيف مسمحيف مف حراس المستكطنات, عممية نظيفة

كهػػػي عمميػػػة تعيػػػد  ,كسػػػمطت  الشػػػرعية كبنيتػػػ  التحتيػػػة ,حػػػؽ الشػػػعب الفمسػػػطيني كقػػػكاا الحيػػػة
ار, لممقاكمػػة الفمسػػطينية التػػي شػػكا لػػكرتها بعػػض العمميػػات التػػي اسػػتهدفت المػػدنييف االعتبػػ

بيف ك كالتي تمكنت حككمة شاركف مف المزج بيف النضاؿ الفمسطيني المشركع  ,داخؿ إسرا يؿ
 اإلرهاب.
عممية الخميؿ أكدت بلكرة قاطعة, كجكد أهداؼ إسػرا يمية فػي األراضػي المحتمػة العػاـ       
ت ييد فمسطيني, كمف ش نها إحداث انقساـ إسرا يمي ك  إجماع كف مهاجمتها في ظؿـ يم1967
كبػػيف مػػف يعتبرهػػا عمميػػات مشػػركعة تنػػدرج فػػي إطػػار مقاكمػػة  إرهابيػػان  مػػف يعتبرهػػا عمػػ ن  حػػكؿ

 االحت ؿ.
كالعػػالـ كمػػ  بالعمميػػات الجري ػػة  ,كاإلسػػرا يمييف ,عمميػػة الخميػػؿ أيضػػا ذكػػرت الفمسػػطينييف      

عمميػػات كادم  خلكلػػان  ,التػػي نفػػذت ضػػد جػػيش االحػػت ؿ كقطعػػاف المسػػتكطنيف المسػػمحيف
 ,كالعمميػػات التػػي اسػػتهدفت المسػػتكطنات ,ةكتػػدمير دبابػػات الميركافػػا ,كعػػيف عريػػؾ ,الحراميػػة

ييف يجػب أف فاألطفاؿ كالشيكخ ك كؿ مف ينطبؽ عميهـ كلػؼ المػدن ,لمكاقع العسكرية فيهااك 
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عما فعمػت دكلػتهـ  ؤكليةمسالك ال يتحممكف أنهـ أبرياء يككنكا أهدافا لممقاكمة الفمسطينية ألال 
سػػتق ؿ كال يمكػػف أف فالنضػػاؿ الػػكطني نضػػاؿ كاع يسػػتهدؼ التحريػػر كاأل ,بػػا هـ كشػػعبهـ  كأ

عػػػف  ؤكليةيكجػػػ  رلالػػػات  ضػػػد أم انسػػػاف بلػػػرؼ النظػػػر عػػػف مسػػػ ىعمػػػأ يكػػػكف نضػػػاالن 
كبلػػرؼ النظػػر أيضػػا عػػف مكقفػػ  فهنػػاؾ فػػي إسػػرا يؿ قػػكل  ,كالعػػدكاف ,كاالسػػتيطاف االحػػت ؿ

قامػػة الدكلػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة  ,سػػ ـ تناضػػؿ مػػع الفمسػػطينييف مػػف اجػػؿ دحػػر االحػػت ؿ كا 
 كعالمتها القدس الشريؼ .

كلكػف ككنهػا  ,قميػة كبعيػدة عػف مركػز القػرار فػي اسػرا يؿألحيح أف هذا القكم ال تػزاؿ       
لمعمميػػات الفمسػػطينية مثممػػا حػػدث فػػي العمميػػة التػػي اسػػتهدفت  ف تلػػبح هػػدفان أكػػذلؾ ال يبػػرر 

 نهـ مف معسكر الس ـ.أكيبكتس ميستر المعركؼ عف سكان  
شػػكاؿ أعميػػ  أف يسػػتخدـ  ,ف النضػػاؿ الفمسػػطيني الػػذم يرفػػع لػػكاء قضػػية عادلػػة نبيمػػةإ      

الجػرا ـ ضػد  اعتباريجب عدـ  ,ة التي يناضؿ مف اجمهانضاؿ نبيمة تنسجـ مع عدالة القضي
نمػػا ا  ك  ل,حػت ؿ كػػؿ يػـك نمكذجػػا يحتػذها االذكاألبريػاء التػػي ينفػ ,كالمػػدنييف ,كالمدنيػة ,البشػرية

 ,األعمػػىيجػػب أف يعػػض المقػػاكمكف عمػػى جػػركحهـ كعمػػى مشػػاعر االنتقػػاـ التػػي تػػدفعهـ لمػػرد 
كضػػػد قطعػػػاف المسػػػتكطنيف المسػػػمحيف عػػػف هػػػذا  ,ركػػػزكا أعمػػػالهـ عمػػػى األهػػػداؼ العسػػػكريةيك 

مػػا منافسػػة المحتمػػيف أ ,كيحقػػؽ النلػػر ,لػػى هدفػػ إ سيلػػؿ النضػػاؿ الفمسػػطيني حتمػػان  ,الطريػؽ
 ,ءكالبػرمالمجػـر  كبػيف ,كالجػ د ,في ميدانهـ األثير عمى نفكسػهـ فيزيػؿ الفػارؽ بػيف الضػحية

يجعػػؿ الحكػػـ ك الحسػػـ بيػػد مػػف كبػػيف المحتػػؿ كالمحتػػؿ ليظهػػرا كك نهمػػا عمػػى قػػدـ المسػػاكاة مػػا 
ف عدالػػة الحػػؽ الفمسػػطيني هػػي القػػكة الجبػػارة التػػي يمكػػف أف أكالخيػػار العسػػكرم  ,يممػػؾ القػػكة

ذا العدالػة اذا هػسػرا يؿ ك إالقػكة العسػكرية السػاحقة للػالح  ميػزافتحدث التعكيض عف اخت ؿ 
 أـ  جػ ن  كمػ  عػاج ن حكمهػا سػتجعؿ العػالـ أك  ,نجعهػاأك  ,فضؿ الطػرؽأظهرناها أحافظ عميها ك 

كهػي تجػر أذيػاؿ  ,جبار إسرا يؿ عمى االنسػحاب مػف األراضػي المحتمػةإمعنا بلكرة يتـ فيها 
 الخيبة كالهزيمة.

كيجػػب أف ال نبػػالغ بػػردة الفعػػؿ التػػي قػػاـ بهػػا كػػؿ مػػف كػػكفي عنػػاف األمػػيف العػػاـ لألمػػـ       
ميػػؿ حػػيف ظهػػر انهمػػا كقعػػا كؿ كزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي عمػػى عمميػػة الخاككػػكلف بػػ ,المتحػػدة
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الحقيقػة ظهػرت ك  ,ضحية تلديؽ الركايػة اإلسػرا يمية التػي تحػدثت عػف مجػزرة ضػد الملػميف
فػػي  كحلػػرا أساسػػان  ,ذ تػػـ تركيػػز النضػػاؿ الفمسػػطينيإعمػػى لسػػاف مػػف ركجػػكا الركايػػة الكاذبػػة 

اضػػػة عتبػػػار لمطػػػابع الشػػػعبي الػػػديمقراطي ل نتفعيػػػد االأك  ـ,1967األراضػػػي الفمسػػػطينية عػػػاـ 
تماـ الحقكؽ الفمسطينية سيتـ تحقيؽ الس ـ.  ,الفمسطينية  (83)كا 

 

 :ػ١ٍّخ اٌخ١ًٍ: ػٕبصش غبئجخ ػٓ اٌذٛاس اٌٛعٕٟ

 ـ18/11/2002فقد كتب في لحيفة األياـ بتاريخ  أشرؼ العجرمي أما
العممية التي نفذتها حركة "الجهاد اإلس مي" في مدينة الخميؿ مساء يـك الجمعة كانػت       

كعػػػدد  خػػػر مػػػف الجرحػػػى  ,قتػػػي ن  12ضػػػربة مؤلمػػػة جػػػدان إلسػػػرا يؿ, لػػػيس فقػػػط بسػػػبب سػػػقكط 
نما ألنها تعبر عػف فشػؿ ذريػع إضػافي لمجػيش اإلسػرا يمي  بعضهـ في حالة الخطر الشديد, كا 

فالعمميػػة بالدرجػػة األكلػػى اسػػتهدفت جنػػكد االحػػت ؿ الػػذيف  ,فػػي مكاجهػػة المقاكمػػة الفمسػػطينية
 يرافقكف المستكطنيف اليهكد الذيف يذهبكف إلى الحـر اإلبراهيمي.

. ك        يضػػان أكقػػد اعترفػػت إسػػرا يؿ بػػ ف العسػػكرييف هػػـ الػػذيف كػػانكا مسػػتهدفيف بهػػذا الهجػػـك
كد بيػنهـ نج 4ك ,حدكدقتمى مف حرس ال 5حليمة القتمى تؤكد ذلؾ حيث سقط جراء العممية 

مسػتكطنيف مسػمحيف مػنهـ مسػؤكؿ األمػف  3ك ,القا د العسكرم لمدينة الخميؿ كهػك برتبػة عقيػد
 في مستكطنة "كريات أربع".

الجػػزء األكثػػر إي مػػان إلسػػرا يؿ فػػي هػػذا العمميػػة هػػك عػػدـ قػػدرة جنػػكد الجػػيش المػػدججيف       
سػػػكاء تمػػػؾ التػػػي يمبسػػػكنها عمػػػى  كالػػػذيف يتحلػػػنكف فػػػي دركع كاقيػػػة مػػػف الرلػػػاص ,بالسػػػ ح
أك السػيارات المحلػػنة التػي يسػتخدمكنها عمػػى التلػدم لمجمكعػة قميمػػة العػدد مػػف  ,أجسػادهـ

أس مة كثيرة ال تزاؿ بحاجة إلى إجابات  ,مع أف القتاؿ كاف كجهان لكج  ,مقاتمي حركة "الجهاد"
 يني كفشؿ إسرا يمي.لدل الجيش اإلسرا يمي, كلكف النتيجة كاضحة تمامان كهي نجاح فمسط

                                                           

   19/11/2002( لحيفة األياـ ,83)
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 ,هك ردكد الفعؿ الدكلية عمػى العمميػة ,الشيء الذم يدعك لألسؼ كالغضب في  ف معان       
اف الػػذم كلػػؼ الهجػػـك بػػػ "اإلرهػػابي عنػػكخالػػة تعميػػؽ األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة كػػكفي 

ف كاف أخػؼ مػف حيػث شػدة التعبيػر عػف الكممػات التػي تفػنسالحقير", ككذلؾ رد فعؿ فر  كا ا كا 
مقاكمة االحػت ؿ  زكتتنافى مع القكانيف الدكلية التي تجي ,اف, فهذا الردكد غير منطقيةعنبها 

أنهػا كقعػت فػي منطقػة محتمػة فهػي اسػتهدفت  الػيفي المناطؽ المحتمة, كهذا العمميػة إضػافة 
جنػػػكد االحػػػت ؿ, كحتػػػى لػػػك كانػػػت كقعػػػت ضػػػد المسػػػتكطنيف ال تفقػػػد شػػػرعيتها الدكليػػػة, ألف 

كألف المسػػػػػػتكطنيف يمثمػػػػػػكف جماعػػػػػػات متطرفػػػػػػة مسػػػػػػمحة تنكػػػػػػؿ  ,غيػػػػػػر قػػػػػػانكني االسػػػػػػتيطاف
كتمارس ضدهـ أشكاؿ العدكاف المختمفة بلكرة تفػكؽ أحيانػان مػا تقػـك بػ  قػكات  ,بالفمسطينييف

 الجيش المحتؿ.
ك"كريػػات أربػػع الػػذيف تعمػػـ كػػؿ المؤسسػػات  ,عمػػى مسػػتكطني الخميػػؿ تمامػػان كهػػذا ينطبػػؽ       

جرامهـ ضد المكاطنيف الفمسطينييف.  ,الدكلية مدل تطرفهـ  *(84)كا 

 :ٔمغخ رذٛي ؤدذصزٙب عشا٠ب اٌمذطِؼشوخ اٌخ١ًٍ 

 .ـ18/11/2002بك شاكر في لحيفة القدس العربي في أكما كتب رشاد 
هػك تقميػؿ مػف النقمػة  ,عمميػةالجػارم ب نػ   15كلؼ مػا جػرل فػي الخميػؿ يػـك الجمعػة       

, كمػع العسكرية النكعية التي مزجت بيف عدة أساليب, كمفػاهيـ عسػكرية, تػـ تطكيرهػا ميػدانيان 
 استفحاؿ العدكانية )اإلسرا يمية(, ممارستها ألشنع كأحط أساليب القتؿ كالتدمير. 

الفمسػػطينيكف نلػػبكا مػػا جػػرل فػػي الخميػػؿ كػػاف معركػػة بكػػؿ معنػػى الكممػػة, فالمجاهػػدكف       
مػػع جػػيش  كاشػػتبككا, فػػي الكمػػيف المػػدركس جيػػدان  االحػػت ؿكقعػػكا جػػيش أكمينػػا لقػػكات العػػدك, ك 

االحت ؿ بعد عممية استدراج متقنة, كأكقعكا في لفكؼ تمؾ القكات خسا ر غير مسبكقة منذ 
أس بدأت انتفاضة األقلى, تكجػت بقتػؿ الحػاكـ العسػكرم لمنطقػة الخميػؿ, الػذم هػرع عمػى ر 

كحدات مف الجػيش المػدجج بكػؿ أنػكاع األسػمحة لمػدفاع عػف مسػتكطنيف يسػتبيحكف حيػاة أهػؿ 
 الخميؿ, كيحكلكنها إلى جحيـ. 

                                                           

 18/11/2002( لحيفة األياـ*هذا جزء مف المقاؿ رأل الكاتب أف يعتمدا الرتباط  بالعممية, 84)
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لػػػػػك شػػػػػػاء المجاهػػػػػػدكف الفمسػػػػػػطينيكف, مػػػػػػف حركػػػػػة الجهػػػػػػاد اإلسػػػػػػ مي, قتػػػػػػؿ عشػػػػػػرات       
المسػتكطنيف لنجحػكا فػي ذلػؾ, فهػـ كمػا نقمػت األنبػاء, كدلمػت الكقػا ع كػانكا فػي مرمػى النيػػراف 
الفمسطينية, كلكف المجاهديف البكاسؿ, بنلبهـ ذلؾ الكميف أرادكا اسػتدراج كحػدات مػف جػيش 

لحاؽ   لها عمى كحشيتها, كتمقينها درسان  أفدح الخسا ر في لفكفها, عقابان العدك, لمباغتتها, كا 
, كأف )تفكقهػػا( بالسػػ ح لػػف يمنحهػػا القػػدرة عمػػى دمكيػػان  فهامهػػا بػػالقكة بػػ ف احت لهػػا لػػف يػػدـك , كا 

 مكالمة جرا مها ب ماف, كدكف خسا ر.
ي نلػػػػب فػػػي معركػػػة الخميػػػؿ مػػػػزج المقػػػاتمكف الفمسػػػطينيكف بػػػيف الخبػػػػرات المتراكمػػػة فػػػ      

ثكراتهـ ضػد االنتػداب اإلنكميػزم, كال  في - با هـكهي خبرات تكارثكها عف  –الكما ف لعدكهـ 
, حيػػث بػػرع القا ػػد الشػػهيد عبػػد القػػادر الحسػػيني 1948سػػيما فػػي الثػػكرة الكبػػرل, كفػػي حػػرب 

كعبػد الػرحيـ الحػاج محمػد فػي شػماؿ - يافػا –كرجال  فػي نلػب الكمػا ف عمػى طريػؽ القػدس 
منطقتي طػكلكـر كجنػيف, كفػي جبػاؿ الخميػؿ حيػث القا ػد عبػد الحمػيـ الشػمؼ  تحديدان فمسطيف, 
 كتحديدان  كركح العمميات االستشهادية التي أبدعها الفمسطينيكف في ثكرتهـ المعالرة, ,كرجال 

يعتمػد جػيش االحػت ؿ عمػى هجمػات كثيفػة, كبقػكات ضػخمة, بقلػػد  ,منػذ عمميػة )الخاللػة(
لحاؽ أكبر الخسا ر في لفكفهـ, فػي حػيف يقبػع جنػكدا دب الذعر في نفكس الفم سطينييف, كا 

 داخؿ الدبابات.
, كالتي استفحؿ االستيطاف 67لقد كقعت معركة الخميؿ, في مدينة الخميؿ المحتمة عاـ        

بشػػكؿ  جنػػديان  15بجػػيش االحػػت ؿ, حتػػى أف كػػؿ مسػػتكطف يحرسػػ   داخمهػػا, كحكلهػػا محركسػػان 
ت أربع( التي التهمت أراضي الخميؿ يقيـ أشرس اليهكد اللهاينة, دا ـ! كفي مستكطنة )كريا

عف الم حقة,  كأكثرهـ مجرمكف عاديكف, كرجاؿ علابات, يهربكف إليها, كيقيمكف فيها بعيدان 
 كهـ متعلبكف, كقتمة كيغطكف كحشيتهـ بإمعاف في العنلرية كالعدكانية.

ة المشرفة, الجسػكرة, ألنهػا كقعػت مػع ال أحد يستطيع أف يستنكر, كيشجب هذا المعرك      
جيش االحت ؿ, كعمى أرض يفترض أنهػا أرض الدكلػة الفمسػطينية, كلػـ تسػتهدؼ )المػدنييف( 

 .المدججيف بالس ح, كالذيف يقترفكف كؿ الجرا ـ بحؽ أهمنا يكميان 
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ألنها تدشػف مرحمػة ضػرب جػيش االحػت ؿ داخػؿ المػدف  ,هذا المعركة هي بداية تحكؿ      
, كتحديد أرض المعركة, , استط عان قرل, كالمخيمات الفمسطينية, في معارؾ معد لها جيدان كال

حرب العلابات, لكحجـ خسا ر فادحة في لفكؼ جيش االحت ؿ, كفقا لممفهـك الك سيكي 
مػع إضػافة فمسػػطينية ناجمػة عػف تعقيػػد األكضػاع الفمسػطينية, كهػػي الجاهزيػة ل ستشػهاد, مػػا 

مػػف جنػػكدا كضػػباط  فػػي المعركػػة, كمػػا داـ جنراالتػػ  الػػذيف يلػػدركف  يػػران داـ العػػدك يخسػػر كث
المعركة  فإسيقتمكف في الميداف!  ,أكامر االغتياالت, كتدمير البيكت, كاقت ع أشجار الزيتكف

 جاءت في كقتها, كهي دليؿ جديد  خر عمى عظمة شعبنا الفمسطيني, كما يختزنػ  مػف إرادة,
لمتضػػػحية, كعػػػدـ الشػػػعكر باليػػػ س, أك العجػػػز بسػػػبب حالػػػة الهػػػكاف  ان كحػػػب لمحريػػػة, كاسػػػتعداد

 (85), كاالنحياز األمريكي اإلجرامي. الدكليالعربي, كالنفاؽ 
 

 :اٌذىُ اٌؼ١ًٍ ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌخ١ًٍ

 .ـ18/11/2002كما كتب محمد كريشاف في القدس العربي بتاريخ 
سػػػ مي القضػػػية الجهػػػاد اإل أكجػػػز السػػػيد رمضػػػاف عبػػػد ا شػػػمح األمػػػيف العػػػاـ لحركػػػة       

خيػرة فػي ككػؿ الػذيف أدانػكا العمميػة األ ,برمتها بسػؤاؿ اسػتنكارم كجهػ  إلػى السػيد كػكفي عنػاف
كنتجنػػب تنديػػدكـ الػػدا ـ بكػػؿ  ,عطكنػػا مفهػػكمكـ لممقاكمػػة حتػػى نمتػػـز بػػ أالخميػػؿ: بػػا عمػػيكـ 
لـ يبؽ إال طرح مثؿ هذا السؤاؿ عمى كؿ هؤالء الػذيف اسػتنكركا  فع ن  ,عمؿ ضد اإلسرا يمييف

لػـ يسػػقط فيهػا مػػدنيكف,  كثانيػػان  ,لػػـ تجػر داخػػؿ اسػرا يؿ كالن أ :نهػاأعمميػة الجمعػػة الماضػية مػػع 
تحػػاد األكركبػػي اسػػتنكرا ب شػػد العبػػارات, كبػػاريس عػػرب عنػػاف عػػف ألمػػ  الشػػديد لمػػا حػػدث كاالأ

جديػػػدا لإلرهػػػابييف سػػػيزيد مػػػف تػػػدهكر  إجراميػػػان  سػػػكك عمػػػ ن فيمػػػا رأتػػػ  مك  ,اعتبرتػػػ  غيػػػر مبػػػرر
كؿ فػػزاد عػػف اإلدانػػة الشػػديدة ل عتػػداء القبػػيح االكضػػع, أمػػا كزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي كػػكلف بػػ

مشػددا عمػى أنهػـ  ,مفضكحا لمحقا ؽ حيف كلؼ أكثر مف مرة القتمى بالملميف اليهكد تزييفان 
نسػج نظيػرا البريطػاني جػاؾ سػترك الػذم شػعر  سقطكا كهـ عا دكف مف الل ة, كعمػى منكالػ 

تعسػفي  ىكذلػؾ فػي منحػ ,بمغ نب  الهجـك عمى إسرا يمييف عا ديف مػف اللػ ةأبالرعب عندما 
                                                           

 ـ.18/11/2002( رشاد أبك شاكر, القدس العربي, 85)
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كهػذا الكػذب  ,عمػى حػدث ال يحتمػؿ مثػؿ هػذا النفػاؽ الفػاجر دينيػا دراميػان  يريد أف يضفي بعػدان 
حيف أقر ب ف القتمػى هػـ  ,باسم كبعظمة لساف الناطؽ  ,الذم فضح  الجيش اإلسرا يمي نفس 

كث ثػػة مػػف العنالػػر المسػػمحة التابعػػة ألمػػف مسػػتكطنة كريػػات  ,تسػػعة مػػف الضػػباط كالجنػػكد
كال هػػـ  ,إذف الػػذيف سػػقطكا لػػـ يككنػػكا مسػػاكيف يػػ كمكف فػػي مطعػػـ  مػػف كسػػط تػػؿ أبيػػب ,أربػػع

ء كاألطفػاؿ كال يمعبكف ب ماف في حديقة حيكانات كال هـ مف النسا ,يتسكقكف في مجمع تجارم
 األبرياء الماريف عمى األرلفة. 

ك خريف مسمحيف في جهاز أمني لمستكطنات يطالب  ,تهـ العسكريةاببز  لقد كانكا جنكدان       
منطؽ التاريخ كالعدؿ, كهػـ فػكؽ هػذا ك بإزالتها ألنها غير شرعية بمنطؽ القرارات الدكلية الكؿ 

كهػػػذا القػػػرارات نفسػػػها هػػػي مػػػف تقػػػر لكػػػؿ شػػػعكب الػػػدنيا  ,كذاؾ مكجػػػكدكف عمػػػى أرض محتمػػػة
 ؟!. إذف أيف المشكم ,الكاقعة تحت االحت ؿ بشيء اسم  مقاكمة مشركعة

أك جهالػػة لػػـ يكمفػػكا أنفسػػهـ,  ,حتػػى هػػؤالء الػػذيف أدانػػكا عػػف جهػػؿ  األلعػػف ممػػا سػػبؽ أنػػ      
يػػػد أيضػػا بهػػػدـ قػػػكات عمػػػى تػػكازف ظػػػاهرم, عنػػاء التند كحرلػػان  ,لمرمػػػاد فػػي العيػػػكف حتػػى ذرةن 

بػػؿ ألهػػالي  ,ليسػػت ألهػػالي مػػف قػػامكا بالعمميػػة البطكليػػة ,االحػػت ؿ البيػػكت فػػي الخميػػؿ نفسػػها
 ,كمع ذلؾ أخذكهـ بجريرة لـ يرتكبكهػا ,مطمكبيف بعضهـ لـ ترا أم  أك أبكا منذ أكثر مف عاـ

كثػر أتعػد  كما لـ يشر أحػد مػنهـ إلػى خطػكرة العقػاب الجمػاعي الممػارس عمػى مدينػة بكاممهػا
مػػف م تػػي الػػؼ سػػاكف مػػف أجػػؿ أربعما ػػة مسػػتكطف مػػف أحػػط كأحقػػر األلػػناؼ التػػي عرفتهػػا 

كهـ لجبنهـ المت لؿ ال يقضي منهـ الميؿ في المدينػة إال عشػرات  ,فمسطيف عمى مر التاريخ
 قميمة. 
كما تفعػؿ  ,حيف لزمت اللمت كلـ تندد بالعممية حسنت السمطة الفمسطينية لنعان ألقد       

 ,(, فهػػذا السػػمطة كرغػػـ كػػؿ ظركفهػػا القاسػػية1948مػػع عمميػػات أخػػرل داخػػؿ أراضػػي عػػاـ )
األلػػكاف الػػذم يريػػدا لهػػا  ىعمػػبكحجػػـ الضػػغكط اإلقميميػػة كالدكليػػة المسػػمطة عميهػػا لػػـ تلػػب 

مػف االبتػزاز  كما أنهػا لػـ تسػقط فػي جػب المنطػؽ السػقيـ الػذم يريػد أف يمػارس نكعػان  ,كثيركف
مػػف أنػ  يشػػعر باألسػػؼ  "خػػافير سػكالنا"بػػربط أشػياء ال رابػػط بينهػػا عمػى غػػرار مػا قالػػ   ,الغبػي

 ,لككف هذا الهجـك نفذ في حيف تبذؿ جهكد لكضػع حػد لمعنػؼ بػيف اإلسػرا يمييف كالفمسػطينييف
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كك نػ  بػذلؾ يػكحي  ة,ؤدم إال إلػى نسػؼ قضػية الفمسػطينيمعتبرا هػذا النػكع مػف العمميػات ال يػ
, كبالتػالي فهػـ المسػؤكلكف ضػمنان  ,كػاف عمػى األبػكاب إال أف الفمسػطينييف نسػفكا أف فرجا قريبان 

 عما لحؽ بهـ كما سيمحؽ.
كالمحممػيف  ,كؿ هذا األحكاـ العميمة الخرقاء ينسؼ لألسؼ ما يريد كثير مف السياسػييف      

ف رمكز هػذا فإذا كا ,إقناع الناس ب  مف أهمية الرأم العاـ الدكلي كضركرة الت ثير في  ككسب 
أك حسػػابات  ,الحيػػؼ اللػػارخ عػػف تحيػػز مسػػبؽ كقادتػػ  عمػػى هػػذا القػػدر مػػفالػػدكلي المجتمػػع 

 خالة فكيؼ يمكف التقدـ عمى درب الحكار كالمفاكضات.
يماف بشيء يمكف كلف  بتسكية سممية متكازنة يسكغها أقكياء هػذا العػالـ بمنظػكر كاإل       

كربمػػا فػػي نفػػس  ,كأنػػ  فػػي نفػػس ليمػػة عمميػػة الخميػػؿ بالضػػبط ,يسػػمى الشػػرعية الدكليػػة خالػػة
كقتمػػت سػػبعة مػػف المػػدنييف الحقيقيػػيف,  ,السػػاعة أغػػارت طػػا رات أمريكيػػة عمػػى جنػػكب العػػراؽ

كلػػـ يتحػػرؾ أم كاحػػد مػػف جكقػػة المنػػدديف الػػدكلييف كلػػك بكممػػة بسػػيطة لجبػػر  ,خػػريف كجرحػػت 
 (86)الخكاطر. 

 

أزصبس اٌّمبِٚخ  ِجذدًا ٠ٚؼٍٓ ٌص١ٟٙٛٔاٌجٙبد اإلعالِٟ ٠ضشة ١٘جخ اٌج١ؼ ا

 اٌذزّٟ.

 ـ.25/11/2002كما جاء في المكجز السياسي اللادر عف المنتدل الفمسطيني في 
ضػربت هيبػة  ,( نكعيػة بكػؿ المقػاييس15/11/2002كانت عمميػة الخميػؿ االستشػهادية فػي )

األكهػػاـ عػػف االنتلػػار  كلػػمت رسػػالة فمسػػطينية كاضػػحة تكسػػر مجػػددان أك  ,الجػػيش اللػػهيكني
خضاع الشعب الفمسطيني ,اللهيكني  كاستس م  إلم ءات شاركف. كا 

الجهػػػاد االسػػػ مي الػػػذم يحػػػاكؿ الكيػػػاف اللػػػهيكني أف يعمػػػف مػػػف  ف آلخػػػر أنػػػ  حركػػػة       
ف ال كجكد ل  في جنكب الضفة أ :ن  قاؿألغيرة ليس لها امتداد في الشارع الفمسطيني حتى 

فإذا كاف الكياف يفتخػر باغتيػاؿ قا ػد سػرايا القػدس  ,ف لغر بنيت  ميزة ل حيث الخميؿ أثبت أ

                                                           

 ـ.18/11/2002( محمد كريشاف, القدس العربي, 86)
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ذا نجػح الكيػاف الف بإمكان  إفي شماؿ الضفة الشهيد إياد لكالحة ف ضػرب فػي مكػاف  خػر, كا 
 الخميؿ كفي مناطؽ أخرل. باعتقاؿ ناشط لمجهاد في الخميؿ فبكسع  أف يضرب مجددان 

س بػػ  شػػؾ أربكػػت قػػادة الكيػػاف ككضػػعت  فػػي حالػػة مػػف الضػػربات النكعيػػة لسػػرايا القػػد      
استهدفت بشكؿ  ,ضربتيف مكجعتيف إذ استطاعت أف تضرب في أربع كعشريف يكمان  ,الذهكؿ

أساسػػػػي الجنػػػػكد اللػػػػهاينة فػػػػي الحػػػػادم كالعشػػػػريف مػػػػف الشػػػػهر الماضػػػػي ضػػػػرب الشػػػػهيداف 
مفػػرؽ كركػػكر  لػػهاينة فػػي يقػػؿ جنػػكدان  كمحمػػد حسػػنيف بالػػان  ,االستشػػهادياف أشػػرؼ األسػػمر

الحػػالي ضػػربت  , كفػػي الخػػامس عشػػر مػػف الشػػهرلػػهيكنيان  جنػػديان  15قػػرب الخضػػيرة, فقتػػؿ 
كالمسػػػتكطنيف اللػػػهاينة قػػػرب  ,المجمكعػػػة االستشػػػهادية الث ثيػػػة لسػػػرايا القػػػدس قافمػػػة لمجنػػػكد

غيػػر مسػػبكؽ فػػي  نجػػازان إكعشػػرات الجرحػػى, محققػػة  قتػػي ن  12 ةمسػػتكطنة كريػػات أربػػع مكقعػػ
قا ػػػػد منطقػػػػة جنػػػػكب الضػػػػفة فػػػػي الجػػػػيش "دركر فػػػػاينبرغ "بقتمهػػػػا لمعقيػػػػد  ,االنتفاضػػػػة الحاليػػػػة

اللهيكني, كالذم عيف قبؿ يكميف مف مقتم  ليقكد أهـ كتيبة في الجيش هػي كتيبػة المظميػيف 
 بعد ترقيت  لرتبة عميد. 

ف الجهاد اإلس مي إكالحة فاد لإيذا كاف الكياف اللهيكني قد نجح في الكلكؿ إلى إ       
 :ككمػا عبػػر أمػيف عػاـ الجهػاد اإلسػ مي رمضػاف شػػمح ,كلػؿ إلػى فػاينبرغ, فالمعركػة سػجاؿ

الجهاد اإلس مي الذم استشػهد قا ػدا العسػكرم محمػكد « قا د بقا د كليس كؿ الرؤكس سكاء»
كخمفػػػػ  إيػػػػاد لػػػػكالحة فػػػػي ممحمػػػػة اللػػػػمكد كالتلػػػػدم فػػػػي معركػػػػة جنػػػػيف فػػػػي  ذار  ,طكالبػػػػة
سػػػقاط مػػػا يسػػػمي  اجتثػػػات جػػػذكر  ,ـ2002 تمكػػػف مػػػف اختػػػراؽ نظريػػػة األمػػػف اللػػػهيكني, كا 

أك  ,أك مقػػػاـك فمسػػػطيني شػػػهيدان  ,المقاكمػػػة الفمسػػػطينية فهػػػك فػػػي كػػػؿ مػػػرة يفتخػػػر بسػػػقكط قا ػػػد
كيسكؽ ذلؾ كإنجاز في إع م  أماـ اللهاينة يكتشؼ بعد أياـ قميمة أف بعػد الشػهيد  ,معتق ن 

كماؿ المسيرة فمـ يت خر الرد فيضرب الجهاد اإلس مي في مجدك إلخركف  أك األسير ينهض 
 جنػديان  13ثػـ الخميػؿ  ,(جنديان  15( )21/10/2002ككرككر ) ,(جنديان  17( 2002/ 6/ 5)

 في عمميات نكعية استهدفت الجنكد اللهاينة. ,(كضابطان 
فشؿ اللػهيكني فػي معترفا بال ـ2002تشريف ثاني 10كتب المراسؿ العسكرم لهآرتس       

اجتثاث المقاكمة شكمت حركة الجهاد اإلس مي في جنيف خ ؿ العاميف األخيريف بؤرة عنيدة 
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كلػػمبة كشػػنت عمميػػات كبيػػرة ضػػد إسػػرا يؿ, عمػػؿ "مهندسػػكف" فػػي حػػي القلػػبة كفػػي مخػػيـ 
كاللػراع  ,جنيف عمى إعػداد عشػرات العمميػات "االنتحاريػة" التػي نفػذت داخػؿ الخػط األخضػر

الػػػذم شػػػن  الجػػػيش اإلسػػػرا يمي كالمخػػػابرات العامػػػة اإلسػػػرا يمية الشػػػاباؾ كالػػػذم كلػػػؿ  العنيػػػؼ
ضػػرب بقسػػكة البنيػػة التحتيػػة  ,ذركتػػ  فػػي المعركػػة بمخػػيـ جنػػيف خػػ ؿ عمميػػة "السػػكر الػػكاقي"

لحركػػة الجهػػاد اإلسػػ مي, لكنػػ  لػػـ يػػنجح بالقضػػاء عميهػػا, نجػػح إيػػاد لػػكالحة الػػزعيـ األخيػػر 
كبكفاءة عالية مف المطاردات اإلسػرا يمية المسػتمرة  ,في جنيف بالتهربالمعركؼ لهذا الحركة 

كرفػض  ,حتى يـك أمس األكؿ كجد لكالحة ممج  لػ  كراء جػدار مطػبخ يػدكر حػكؿ نفسػ  ,ل 
كقتػػؿ فػي اشػػتباؾ مػع جنػػكد الجػيش اإلسػػرا يمي بعػد أكثػػر مػف أسػػبكعيف مػف بػػدء  ,تسػميـ نفسػ 

 عممية "حراسة متقدمة".
عمميػػػة الخميػػػؿ النكعيػػػة بػػػدأ الجػػػيش اللػػػهيكني يطبػػػؽ نفػػػس مسمسػػػؿ الػػػرد  فػػػي أعقػػػاب      

 ,كاالعتقػػاؿ ,كالقتػػؿ ,كاإلهانػػة ,كاإلذالؿ ,المػػدنييف الفمسػػطينييف بالحلػػار العسػػكرم مسػػتهدفان 
في تكجػ  كاضػح يهػدؼ ألف  ,كفرض حظر التجكؿ ,راضي الزراعيةكتدمير األ ,كهدـ البيكت

كلكػف  ,يسببكف لهـ كؿ هذا المعاناة كفؽ مػا يػردد اللػهاينةيمفظكا مف بينهـ المقاكميف الذيف 
" "حراسػة  ,"ربما هذا المػرة" ,الكـ الكاسع مف مثؿ هذا العمميات "السكر الكاقي" "الطريؽ الحاـز

كاسػػتمرت المقاكمػػة  ,لػػـ تػػنجح فػػي تحقيػػؽ هػػذا الحمػػـ ,"فػػارس الميػػؿ" ,"دكاليػػب الػػزخـ" ,متقدمػػة"
 ا مف مؤازرة الشارع الفمسطيني.في تكجي  ضرباتها مستمدة لمكده

رسػػالة المقاكمػػة الفمسػػطينية كاضػػحة لمقيػػادة كالجػػيش اللػػهيكني الجػػرار, كألكل ػػؾ الػػذيف       
كشػػعب يقػػدـ كػػؿ يػػـك  ,ف يسػػكت لػػكت المقاكمػػةأحػػد يمكنػػ  أال  ,يتػػآمركف مػػف كراء السػػتار

كمػف يريػد  ,أحػدك يستسػمـ لضػغكط أف يركػع أال يمكػف  ,كيرفػع شػارة النلػر ,أكثػر مػف شػهيد
 كت المقاكمػػة مسػػمكعان لػػف يجعػػؿ أمػػؤازرة الشػػعب الفمسػػطيني كتقػػديـ العػػكف كالػػدعـ لػػ  عميػػ  

كأف يبػػػػذؿ القميػػػػؿ مػػػػف مالػػػػ   ,كأحيانػػػػا باسػػػػتنكار ,ال أف يتحػػػػدث عنهػػػػا بخجػػػػؿ ,عمػػػػى األقػػػػؿ
ككفػػػػايتهـ الحاجػػػػة عػػػػف  لسػػػػر سػػػػرهـ كعكا ػػػػؿ األأحيػػػػاء المطػػػػارديف ك كاأل ,لممجاهػػػػديف الشػػػػهداء

 (87) قاء جذكة المقاكمة شامخةبا  كلشراء الس ح ك السؤاؿ, 
                                                           

 .25/11/2002( المكجز السياسي يلدر عف المنتدل السياسي الفمسطيني, 87)
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 :ٌذمبئك ١خ اٌخ١ًٍ ؤثؼبدا ٚوؾفًبػٍّ

 ـ24/11/2002كتحدث منير شفيؽ في لحيفة الحياة المندنية في تاريخ 
( تشػػػريف الثػػػػاني )نػػػكفمبر( الجػػػارم,  ثػػػػار بالغػػػة عمػػػػى 15تركػػػت عمميػػػة الخميػػػػؿ فػػػي )      

لجػ ت قػادة أفقػط  ,, كيكػكف لهػا مػا بعػدهانهجػان  تػي تخػطمستكيات عدة, كهػي مػف العمميػات ال
الدكلػػػة العبريػػػة الػػػذيف أسػػػقط بيػػػدهـ إلػػػى كذبػػػة قلػػػيرة العمػػػر, إذ أعمنػػػكا بػػػ ف ضػػػحاياها مػػػف 
الملػػميف فيمػػا اسػػتهدفت عػػف عمػػد كتخطػػيط عسػػكرييف يمتشػػقكف سػػ حهـ, كقػػد أكدت بػػاثني 

لػػػػفتها اللػػػػحافة ثػػػػـ اضػػػػطركا إلػػػػى االعتػػػػراؼ بالحقيقػػػػة فك  ,كعشػػػػريف جريحػػػػان  عشػػػػر قتػػػػي ن 
 ,اإلسػػرا يمية بالشػػجاعة, كالظػػاهرة الجديػػدة, كامتػػدحت خطتهػػا كمػػا اتسػػمت بػػ  مػػف ذكػػاء كدقػػة

 ,بػػؿ ربمػػا جعمػػت كثيػػريف مػػف الجنػػكد ,فػػاعتبرت ضػػربة لهيبػػة الجػػيش كمعنكياتػػ  كثقتػػ  بنفسػػ 
 . كأهاليهـ يركف الكجكد في الضفة كالقطاع جحيمان 

نتنيػػاهك, كالتػػي  ,مكفػػاز ,رسػػالة سػػاخنة لحككمػػة شػػاركفلقػػد جػػاءت هػػذا العمميػػة الفػػذة       
إنػ  التحػدم  ,«ركبػكا أعمػى مػا فػي خػيمكـإ» :, فك نهػا تقػكؿ لهػـمػف سػابقتهان  تعتبر أشػد تطرفػان 

 ,كهػػػدـ بيػػػكت ,كاعتقػػػاالت ,كاغتيػػػاالت ,لكػػػؿ مػػػا قػػػدـ بػػػ  الجػػػيش اإلسػػػرا يمي مػػػف احتياجػػػات
مػػف كػػؿ هػػذا, فهػػا هػػك ذا يخػػرج مػػف ال جػػدكل »كعقكبػػات جماعيػػة, قػػا  :  ,كتجريػػؼ طرقػػات

كال تقطيػع  ,كال أسػكار ,فهذا نهػج ال تنفػع معػ  جػدر ,كسط ما فعمتـ ما لـ يخرج مثم  مف قبؿ
 «. فالهدؼ حيث ينتشر الجند كميميشيا المستكطنات كيتحرؾ االحت ؿ ,مناطؽ كأحياء

ذا كانػػػت هػػػذا العمميػػػة تمػػػت فػػػي الخميػػػؿ ف ثرهػػػا فػػػي المجتمػػػع       لػػػاد كراء الخػػػط كاالقت ,كا 
, 20عمػػى يػػد ث ثػػة شػػباف ) جريحػػان  20ك قتػػي ن  12ف سػػقكط أل ,األخضػػر سػػيككف بالغػػا بػػدكرا

, سنة(, أم كانكا في الحادية عشػرة أك الثانيػة عشػرة مػف أعمػارهـ عنػدما كقػع اتفػاؽ 22, 21
تحػػػػت ك  ,رضأيػػػػف؟ فػػػػكؽ أ, ك «جيػػػػؿ السػػػػ ـ»أكسػػػػمك, كطغػػػػي حػػػػديث الػػػػكهـ عػػػػف السػػػػ ـ, ك

 مف دكف ذكر ما اغتلب منها كما حؿ بشعبها, كيراد ل  أف ينسي. االحت ؿ
حيف أسقط مف حسػاب  مػا تمتمكػ  الدكلػة العبريػة مػف قػكة  لقد ألبح ذاؾ الحديث كهمان        

أميركي, كمػا تحممػ  مػف أيديكلكجيػة كتتطمػع إليػ  مػف أهػداؼ  خلكلان  ,عسكرية كدعـ دكلي
كأسػقط مػف حسػاب  فػي  ,مما يجعمها تذهب إلى أقلى الغمك في المفاكضات كفػرض الشػركط
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 ,  ,مػف الػكعي كالذم يممػؾ مخزكنػان  ,ربعة أك خمسة أجياؿأالمقابؿ أيضا ذلؾ الشعب المظمـك
سػ ميكتجارب المقاكمة ,كالعركبة ,كالكطنية ,كاإلس ـ كقضػية  ,, كيستند إلى عمػؽ عربػي كا 

كب رضػ   ,كمف ثـ ال يمكف أف يفرض عمي  س ـ يكرس ما حؿ ب  مف مظػالـ ,إنسانية عادلة
 مف اغتلاب كاحت ؿ.

كميميشػػػػػيا  ,كبهػػػػػذا جػػػػػاءت هػػػػػذا العمميػػػػػة لتعيػػػػػد اللػػػػػكرة إلػػػػػى حقيقتهػػػػػا قػػػػػكات احػػػػػت ؿ      
شػعب الفمسػطيني, كشػعب ال يركػع, كاستخداـ أعمػى درجػات الػبطش إلخضػاع ال ,مستكطنات

مػكف تلػكراتهـ كأمػانيهـ مكػاف الكاقػع جعفيقاـك مجترحا مآثر كبطكالت. كلألسؼ مػا زاؿ مػف ي
القاسي الذم ال يرحـ, كيرفضكف مكاجهة الحقيقة كما هي, كالكاقع كما هػك, انط قػا مػف فهػـ 

كفػي المقابػؿ  ,تحقيقػ كما يفكػر فيػ  كمػا يمارسػ  كمػا يريػد  ,الطرؼ اللهيكني, كما هك عمي 
الشػػعب الفمسػػطيني كمػػا يريػػدا كقػػد لػػمـ عمػػى إنجػػازا كلػػـ يعػػد يقبػػؿ فػػي الكقػػت الحاضػػر عػػف 

أما حكـ ميزاف القكل العسكرية,  ,كاستنقاذ القدس بدي  ,كتفكيؾ المستكطنات ,دحر االحت ؿ
ال محالػة, فقػػد غمػب عميػػ   الشػعب الفمسػػطيني مهزكمػان  أف كهػك مػا قػػاـ عميػ  رهػاف مػػف حسػبكا

كال تػدخؿ فػي حسػابات  ,كبرزت في  عنالر القكة التي يمتمكها الشػعب ,حكـ لراع اإلرادات
 القكة العسكرية المجردة.

فعنػػدما  ,أمػػا عمػػى المسػػتكل الػػدكلي الممػػال  لمدكلػػة العبريػػة فمعمميػػة الخميػػؿ أثرهػػا كػػذلؾ      
كمعهػػا تلػػريح ألمػػيف عػػاـ األمػػـ المتحػػدة  ,ةكالغربيػػ ,تنبػػرم التلػػريحات الرسػػمية األميركيػػة

, فمػػػػا الػػػػذم «إرهابيػػػػة»كاعتبارهػػػػا  ,العمميػػػػة المكجهػػػػة إلػػػػى ملػػػػميف أدافاف حيػػػػث عنػػػػكػػػػكفي 
 ,اللحافة اإلسرا يمية بحقيقة العممية التي استهدفت قػكات االحػت ؿ إعترفتسيقكلكن  بعد أف 

ف يخجمػكا أفػ  يتكجػب أ يػديهـ؟ , كتمػت كالسػ ح بكميميشيا المستكطنيف غيػر الشػرعييف دكليػان 
مػػف أنفسػػهـ لتهػػافتهـ عمػػى اإلدانػػة قبػػؿ أف يتحققػػكا ممػػا حػػدث, كلتناقضػػهـ مػػع أنفسػػهـ حػػيف 

 غير شرعييف. كاستيطانان  ,ف ثمة احت الن أيعترفكف 
لمػػا  ثػػـ ينكػػركف عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني حقػػ  فػػي المقاكمػػة, كيعتبػػركف مقاكمتػػ  إرهابػػان       

فهـ ال يريدكف أية مقاكمة ل حت ؿ الذم ما  ,يسمكنها عمميات "انتحارية" بحجة قتؿ المدنييف
 كهكذا أزيح الستر عف مكقؼ كاف ال بد مف أف ينكشؼ. ,زاؿ قا ما
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كالمسػمميف فػي ظػركؼ  ,هذا كيمكػف أف يسػجؿ لعمميػة الخميػؿ تعزيزهػا معنكيػات العػرب      
ر مػػف عػدكاف أميركػػي عمػػى العػػراؽ, كزادت  المهػػـ ممػػا يػػركف اشػتدت عمػػيهـ فيهػػا كطػػ ة الخطػػ

مف تدمير فمسطيف, كتفاقـ انزعاجهـ مف عدـ ارتفاع المكقػؼ العربػي كاإلسػ مي إلػى مسػتكل 
, فعمميػة الخميػؿ  ,التحديات المتمثمة بغطرسة أميركية كلهيكنية تجرح كبريػاء العػرب كػؿ يػـك

 اجمها اإلحباط.شفت لدكر قـك ي لمكف, كرفعت مف معنكيات يه
أمػػا المسػػتكل الرابػػع, كاألهػػـ, فػػ ثر عمميػػة الخميػػؿ فػػي الشػػعب الفمسػػطيني نفسػػ . فهػػذا       

العممية جاءت لتكريس أسمكب الهجـك التكتيكي عمى جيش العدك المكزع هنا كهناؾ حيث يتـ 
إلػػى التحػػكؿ  تحقيػػؽ انتلػػار جز ػػي, يمكنػػ  إذا مػػا تػػراكـلاختيػػار المكػػاف كالزمػػاف المناسػػبيف 

ك مػػػػف خػػػػ ؿ طا راتػػػػ  أ ,فهػػػػذا الجػػػػيش قػػػػكم إذا تحػػػػرؾ خمػػػػؼ جػػػػدر دباباتػػػػ  ,انتلػػػػار كبيػػػػر
ذا هاجـ فاعتمادا عمػى كثافػة النيػراف كالقػكة التدميريػة ,كمركحيات  األميركية كلكنػ  ضػعيؼ  ,كا 
إلى أف يككف جيش احت ؿ فيمشي عمى  قع في المفاج ة, ماداـ مضطران يحيف يستفرد بقكات  ك 

فهذا النمط مف العمميات يربك  أشد اإلرباؾ كيثيػر أعلػاب  حتػى  ,يظف أن   مفاألرض كهك 
كمػػف هنػػا نػػدرؾ لمػػاذا جػػاء الػػرد بكػػؿ هػػذا التلػػعيد الػػذم فػػاؽ رد فعمػػ  إزاء عمميػػة  ,الهسػػتيريا
عػػادة  ,األمػػر الػػذم نجػػد تفسػػيرا, بلػػكرة خالػػة, فػػي تكقيتهػػا بعػػد االجتياحػػات ,استشػػهادية كا 

أم فػي ظػركؼ ركج فيهػا الػبعض عنػدنا, بػ ف  , ة القتحػاـ قطػاع غػزةكالتهي ,االحت ؿ لمضفة
, كهػػك مػػا لػػـ تقمػػ  لػػحيفة إسػػرا يمية كاحػػدة كراحػػكا يطػػالبكف بضػػركرة  ,الشػػعب الفمسػػطيني هػػـز

نتفاضػػػػة كالمقاكمػػػػة أنهمػػػػا مػػػػف )بإعتبػػػػار اال مكقػػػػؼ نقػػػػدم جػػػػذرم كتلػػػػحيح األخطػػػػاء  أخػػػػذ
كهػذا كمػ  أعطػى عمميػة الخميػؿ أبعػادا  ,ك ف المعركة انتهت برفع الرايات البيضػاء ,األخطاء(
  إضافية.
, بمػا ان اسػتراتيجي كقد اتخػذ قػراران  ,فالحرب مستمرة كالشعب الفمسطيني ما زاؿ في الميداف      

 ثـ بعد أف ت كد ,كلبر كريـ داـ لسنكات ,كتجريب ,رييشب  اإلجماع كبمؿء إرادت , كبعد تفك
فالشػػػعكب ت خػػػذ هػػػي أيضػػػا  ,أف باإلمكػػػاف كسػػػب هػػػذا الجكلػػػة مػػػف جػػػكالت اللػػػراع التػػػاريخي

كمف يشؾ في أف هذا هي إرادة  ,قرارات استراتيجية مثمها مثؿ هي ات األركاف كالقيادات العميا
الشعب ب كمم , كبكؿ قكاا الحية األساسية, لف يسػتطيع أف يفسػر اسػتمرارية المكاجهػات تحػت 



 

173 
 

عػد بك  ,كلف يدرؾ كيؼ طمعت عمي  عممية الخميػؿ مػف حيػث لػـ يحتسػب ,ساكةأشد الظركؼ ق
هػػػذا كمػػػ , فمػػػيس هنالػػػؾ مػػػف مكقػػػؼ يحتػػػـر نفسػػػ  ال يػػػدعـ الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي انتفاضػػػت  

 (88)كمقاكمت  كلمكدا لمف أراد أف يضرب عمى المسمار كليس عمى الحافر. 
 

 اٌّمبِٚخ:االعشائ١ٍٟ ػٓ ٘ض٠ّخ  اٌذالالد اٌٙبِخ ٌؼ١ٍّخ اٌخ١ًٍ ٌٍٚؼجض

 ـ.28/11/2002أما بشير مكسي نافع فقد كتب في لحيفة القدس العربي في 
حركػػػة  مػػف- الث ثػػة الشػػػهداء-حكمػػة التػػػي نفػػذتها مجمكعػػة مقػػاتميف تحمػػؿ العمميػػة المي       

, لكػ  طرفػي اللػراع سػبكعيف دالالت كدركسػان أالجهاد االس مي في قمػب مدينػة الخميػؿ قبػؿ 
ف القػكم أكرلػد دقيػؽ لسػاحة المكاجهػة,  ,ثبتػت العمميػة التػي سػبقها تخطػيط بػارعأمف ناحية 

 ىلػػػػإاللػػػػراع مػػػػع االحػػػػت ؿ االسػػػػرا يمي  لالفمسػػػػطينية المقاكمػػػػة قػػػػادرة عمػػػػى االرتفػػػػاع بمسػػػػتك 
 مستكيات جديدة.

المقاكمػػة  لف قػػك أسػػ مية كاإل ,كسػػاط العربيػػةفقػػد سػػاد االعتقػػاد منػػذ فتػػرة, حتػػى فػػي األ      
 ,سػػ مية قػػد اعتمػػدت مهاجمػػة المػػدنييف االسػػرا يمييف مػػف خػػ ؿ عمميػػات تفجيػػر استشػػهاديةاإل
ف هػػػػذا الػػػػنمط مػػػػف العمميػػػػات سػػػػهؿ التخطػػػػػيط كالتنفيػػػػذ, كقػػػػد ألػػػػبح مػػػػف اللػػػػعب عمػػػػػى أل

ف ك ألأ ,سرا يمية الطاغيةما بسبب القكة اإلإسرا يمية ذاتها, الحرب اإل ةل الفمسطينييف مكاجهة 
 ك لك  السببيف.أ ,كحرب العلابات ,نب الفمسطيني يفتقد خبرة حرب المدفالجا

عممية الخميؿ التي جات بعد عاميف كػامميف مػف االعتقػاالت اإلسػرا يمية كاسػعة النطػاؽ       
مػػف النشػػطيف  عشػػراتفػػي الجانػػب الفمسػػطيني, إلػػى جانػػب عمميػػات االغتيػػاؿ, التػػي طالػػت ال

كالمسػتكيات, تثبػت بمػا ال يػدع مجػاال لمشػؾ أف الفمسػطينييف الفمسطينييف مف كافػة التكجهػات 
عمى انتهػاج اسػتراتيجيات عمػؿ مختمفػة, كقػادركف بشػكؿ خػاص عمػى  ف أرادكا, قادركف فع ن إ

تحمػؿ العمميػة مػف  ,يقاع خسػا ر فادحػة فػي لػفكف ا  ك  ,لكج  مكاجهة الجيش اإلسرا يمي كجهان 
كاستراتيجيات عممها في  ,ناحية أخرل دالالت ال تقؿ أهمية بالنسبة لقكل المقاكمة الفمسطينية

السػػػػػمطة الفمسػػػػػطينية, التػػػػػي تسػػػػػارع عػػػػػادة إلػػػػػى التنديػػػػػد بالعمميػػػػػات التػػػػػي تسػػػػػتهدؼ المػػػػػدنييف 
                                                           

 24/11/2002( االستاذ منير شفيؽ, الحياة المندنية, 88)
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مميػػة هػػي اإلسػػرا يمييف, امتنعػػت هػػذا المػػرة عػػف إلػػدار بيػػاف الشػػجب الركتينػػي, معتبػػرة أف الع
داا فػػي مقػػاالت اللػػحؼ اإلسػػرا يمية التػػي لػػكجػػد هػػذا المكقػػؼ  ,نشػػاط مقػػاـك شػػرعي تمامػػان 

دعػػػاءات النػػاطقيف الرسػػميف لمدكلػػػة العبريػػة بػػػ ف العمميػػة كانػػػت إكمعمقكهػػػا مػػف  ,سػػخر كتابهػػا
حػػػظ المعمقػػػكف اإلسػػػرا يمييف, كمػػػا الػػػرأم العػػػاـ مجػػػزرة سػػػبت جديػػػدة يرتكبهػػػا الفمسػػػطينيكف, ال

ي ككؿ, أف مجمكعة مقاتمي الجهاد قد تفادت إيقاع إلابات في المستكطنيف اليهكد, اإلسرا يم
ف مسػتكطني الخميػؿ هػـ أسػكأ أك  ,رغـ أف كجكد المستكطنيف في الخميؿ هك كجكد غير شػرعي

حتى عمػى المسػتكل الػدكلي, كبػالرغـ مػف التنديػد السػريع  ,ألناؼ المستكطنيف عمى اإلط ؽ
لألمػـ المتحػدة بالعمميػة فقػد سػارع النػاطقكف باسػم  فػي اليػـك التػالي,  الذم أطمق  األميف العػاـ

ف  كبعد أف تكشفت تفاليؿ االشتباؾ إلى تقديـ سمسمة مف االعتذارات الممتكية التػي أكحػت بػ
األمػػػيف العػػػاـ لػػػـ يكػػػف يعػػػرؼ حػػػيف ألػػػدر تنديػػػدا بػػػ ف المهػػػاجميف الفمسػػػطينييف قػػػد اسػػػتهدفكا 

نيػ  هػػذا المكقػؼ لألمػيف العػاـ أف الشػعب الفمسػطيني قػػد عنالػر جػيش االحػت ؿ فقػط, مػا يع
ف أكقاطع في إجبػار العػالـ عمػى االعتػراؼ بحقػ  فػي مقاكمػة االحػت ؿ, ك  ,نجح بشكؿ كاضح

إلػى رؤيػة االحػت ؿ  العالـ الذم ساـك طكي  عمي تكليؼ االحت ؿ اإلسرا يمي قد عاد أخيػران 
لى اإلقرار ب كشػرعي بيػد أف أهػـ  ,ذا االحت ؿ هي أمر مسػكغف مقاكمة ه باعتبارا احت ؿ, كا 

دالالت العمميػػػة تتعمػػػؽ باإلطػػػار العػػػاـ لملػػػراع عمػػػى فمسػػػطيف فػػػي هػػػذا المرحمػػػة مػػػف تاريخػػػ  
 الطكيؿ.
نتفاضػػة الفمسػػطينية اليػػـك أكثػػر مػػف عػػاميف بقميػػؿ, طػػكاؿ اال انطػػ ؽلقػػد مضػػى عمػػى       

أك حككمػة شػاركف, سياسػتها تجػاا  ,بػاراؾهذيف العاميف, بينت الدكلػة العبريػة ممثمػة بحككمػة 
الشػػػػعب الفمسػػػػطيني عمػػػػى أسػػػػاس أف هزيمػػػػة االنتفاضػػػػة هػػػػي الشػػػػرط األكلػػػػى إلحيػػػػاء عمميػػػػة 

طكاؿ العاميف الماضييف, استخدمت الدكلة  ,التفاكض حكؿ التكلؿ إلى حؿ سياسي لملراع
مػػف نشػػر القػػكة  العبريػػة كػػؿ كسػػا ؿ القمػػع الممكنػػة لتحقيػػؽ االنتلػػار عمػػى الفمسػػطينييف, بػػدءان 

العسػػػػكرية الغاشػػػػمة لمجػػػػيش اإلسػػػػرا يمي ضػػػػد التظػػػػاهرات كاإلضػػػػرابات الشػػػػعبية فػػػػي مراحػػػػؿ 
م االغتيػاؿ غيػػر القػانكني( لقػػادة أبمػا يسػػمى االسػتهداؼ المحػػدكد ) االنتفاضػة األكلػى, مػػركران 
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قكل المقاكمة كككادرها, إلى شف حم ت اعتقاؿ كاسعة النطاؽ لكؿ مػف يعتقػد بػ ف لػ  ع قػة 
  بقكل المقاكمة الفمسطينية.

الكسػػا ؿ حػدكد شػػعب ملدمػرت قػكات االحػػت ؿ خػ ؿ العػػاميف الماضػييف  الؼ المنػازؿ       
كاإلمكانات, مطمقة بػذلؾ حركػة تهجيػر داخمػي كاسػعة, كقامػت قػكات االحػت ؿ, بالتعػاكف مػع 

ية. ثمػة  الؼ كاألراضػي الزراعيػة الفمسػطين ,المستكطنيف, بتدمير  الؼ الدكنمات مف الحقكؿ
 ,كأكثػػر ث ثػػة  الؼ مػػف الشػػهداء ,مػػف الجرحػػى الفمسػػطينييف, ألػػيب بعضػػهـ بعاهػػات دا مػػة

كفػرض  ,كقد تسػببت عمميػات االحػت ؿ الطكيمػة لممػدف كالقػرل كالمخيمػات فػي الضػفة الغربيػة
كالحلػػػار العسػػػكرم عمػػػى منػػػاطؽ جغرافيػػػة كاسػػػعة, فػػػي  ,يػػػاـ متعاقبػػػةألأنظمػػػة منػػػع التجػػػكؿ 

مستكيات  منذ انفجار االنتفاضة  ىتقكيض الحياة التجارية, إيلاؿ النشاط االقتلادم إلى أدن
إحػػدل أهػػـ  كالتػػي يعتبرهػػا الشػػعب ,كيض العمميػػة التعميميػػة بكافػػة مسػػتكياتهاقػػت ىلػػا  , ك ىاألكلػػ

 كسا ؿ بقا  .
رادة المقاكمػػػػة لػػػدم الشػػػػعب إحيػػػػاة الفمسػػػطينية لػػػػـ تكسػػػر هػػػذا الحػػػرب الشػػػػاممة عمػػػى ال      

 ,عمػػػى العكػػػس كممػػػا تلػػػاعدت مسػػػتكيات القمػػػع كممػػػا كجػػػد الفمسػػػطينيكف كسػػػيمة ,الفمسػػػطيني
خػػػرم مػػػف مشػػػاريع أعػػػداد أكممػػػا سػػػقط شػػػهيد بػػػرزت  ,لمػػػرد عمػػػى الغػػػزاة لخػػػر أكنمطػػػا كطريقػػػة 
العنالر الفاعمػة األخػرل التػي ال تنقلػها  فالعديد م برزعنلر فاعؿ غاب الشهادة, ككمما 

اب سػػحعقػػاب الهزيمػػة االسػػرا يمية فػػي لبنػػاف كانأفػػي  ,ك االيمػػاف بػػالحؽأ ,ك التلػػميـأ ,الخبػػرة
 أبػرز أحػدسحؽ شامير إسبؽ سرا يمي مف جنكب , عمؽ ر يس الكزراء االسرا يمي األالجيش اإل

ت طكاؿ سنكات الحرب بحزب ا قد اث ب ف :اللقكر العنلرييف مف قادة الدكلة العبرية قا  ن 
, إف كاف ثمة لكاب قد تبقي  لإلى مستك  االرتفاعأن  قادر عمى  ,في الجنكب المكاجهة اليـك

عتػراؼ بػ ف الشػعب كأكركبػا الغربيػة فعميػ  اال ,كحمفػا هـ فػي كاشػنطف ,لدل قادة الدكلة العبريػة
ككسػػر إرادتهػػـ هػػي  ,الفمسػػطينييفف هزيمػػة أإلػػى مسػػتكل المكاجهػػة, ك  يضػػان أرتفػػع االفمسػػطيني 

بعد أكثر مف عاميف عمى االنتفاضة لػـ يتبػؽ أمػاـ شػاركف فػي الحقيقػة  ,كهـ مستحيؿ التحقؽ
 إال خيارات محدكدة إلى حد كبير.
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كفمسػػػطيف  ,الخيػػػار األكؿ هػػػك المضػػػي فػػػي إتمػػػاـ الجػػػدار الفالػػػؿ بػػػيف الضػػػفة الغربيػػػة      
بكؿ ما يحمم  هذا الخيار مػف دالالت سياسػية عمػى كجػكد حػدكد فعميػة  ـ1948 سنة محتمةال

حتػػى اآلف عمػػى االقػػؿ قػػد فشػػؿ فػػي إيقػػاؼ  هػػذا الخيػػار ,كالدكلػػة العبريػػة ,بػػيف الضػػفة الغربيػػة
 كلف يككف ل  ت ثير عمى المقاكمة مف نمط عممية الخميؿ ,العمميات داخؿ الخط األخضر

لعسػػكرية لقطػػاع غػػػزة كمػػا هػػك عميػػػ  الحػػاؿ فػػي الضػػػفة الخيػػار الثػػاني هػػك االسػػػتباحة ا      
فػػي هػػذا الحالػػة سػػتكاج  القػػكات اإلسػػرا يمية معركػػة شرسػػة,  ,الغربيػػة منػػذ نهايػػة  ذار )مػػارس(

ف نجحػت القػكات اإلسػرا يمية فػي إ ,كلفتػرة زمنيػة أطػكؿ ,جنيف أخرل عمى نطػاؽ أكسػع بكثيػر
ية فػػػي العػػػالـ, فػػإف اللػػػداـ اليػػػكمي قطػػاع غػػػزة فػػي النهايػػػة, أحػػػد أكثػػر المنػػػاطؽ كثافػػػة سػػكان

مػف  سيتكالؿ عمى كافة األلعدة, كسيلبح عمى الدكلػة العبريػة دفػع تكػاليؼ احت لػيف بػدالن 
 .احت ؿ كاحد

كتػػدمير سػػمطة الحكػػـ الػػذاتي نها يػػا, كهػػك  ,الخيػػار الثالػػث هػػك طػػرد الػػر يس الفمسػػطيني      
كيػػداعب مخيمػػة ر ػػيس الػػػكزراء  ,الخيػػار الػػذم ينػػادم بػػ  قطػػػاع كاسػػع مػػف اليمػػيف اإلسػػػرا يمي

هػػذا بػػالطبع خيػػار سياسػػي درامػػاتيكي, سػػتتردد ألػػداؤا فػػي المنطقػػة  ,شػػاركف بػػيف كقػػت ك خػػر
كاالنحيػػاز  ,الحػػت ؿكالعػػالـ, كسػػيعزز مػػف تكجػػ  الػػر يس الفمسػػطيني المطػػركد نحػػك مقاكمػػة ا

لكجػػ  مػػع  لقػػكل المقاكمػػة, كلكػػف هػػذا الخيػػار فػػي النهايػػة سيضػػع االحػػت ؿ اإلسػػرا يمي كجهػػان 
حتػى  تالشعب الفمسطيني كقكل المقاكمة, حقيقة األمر أف كجكد سػمطة الحكػـ الػذاتي قػد لعبػ

زالػػػة السػػػمطة لػػػف تػػػؤدم إلػػػى كسػػػر كسياسػػػيان  منيػػػان ألممقاكمػػػة,  كابحػػػان  اآلف دكران  هػػػذا السػػػقؼ , كا 
فحسػب بػػؿ سػػتحـر الدكلػػة العبريػػة لممػػرة األكلػى منػػذ مطمػػع التسػػعينات مػػف الطػػرؼ الفمسػػطيني 

 .عمى التكلؿ إلى تسكية سياسية لملراع معها الكحيد القادر فع ن 
 كقع كسػران تبيف الكقػت كاآلخػر باعتبػارا األداة التػي سػ الخيار الرابع, الذم يركج إسرا يميان       
أك  ,ة الشػػعب الفمسػػطيني كمقاكمتػػ , هػػك خيػػار التطهيػػر العرقػػي, أم طػػرد مميػػكفإلراد نها يػػان 

بػػػذلؾ تتلػػػكر بعػػػض الػػػدكا ر اإلسػػػرا يمية  ,لػػػى األردفإأكثػػػر مػػػف فمسػػػطينيي الضػػػفة الغربيػػػة 
سيلبح مف السهؿ التحكـ في أمف الضفة الغربية, تعزيز المستكطنات اليهكدية, كما ستؤدم 

لػى األبػدالكارثة إلى تحطيـ الػركح المع مثػؿ هػذا السػيناريك لػيس أكثػر مػف  ,نكيػة الفمسػطينية كا 
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مثػؿ هػذا الخطػكة لعػف األبعػاد السياسػية الها مػة  كهـ  خر مف أكهاـ العقػؿ اإلسػرا يمي, فضػ ن 
تجػػاا عمميػػات التطهيػػر العرقػػي, فػػإف دفػػع  ,فػػي زمػػف ألػػبحت فيػػ  لػػدل العػػالـ حساسػػية بالغػػة

 العربػيل  نتا ج بالغة كطكيمة المػدل عمػى اللػراع  مميكف فمسطيني جديد إلى األردف ستككف
إلػى انهيػار النظػاـ فػي األردف, أك عمػى األقػؿ إلػى  باختلارستؤدم هذا الخطكة  ,سرا يمياإل

كما نهاية  ,كالقكل الشعبية في األردف كفي المنطقة ككؿ ,خمؿ بالغ في تكازف القكة بيف الحكـ
حشػػػد قػػػكل المقاكمػػػة ذات الطػػػابع اإلسػػػ مي لالسػػػتينات, سػػػيتحكؿ األردف إلػػػى قاعػػػدة ها مػػػة 

لػػػى مركػػػػز جػػػذب لعشػػػػرات اآلالؼ مػػػف الشػػػػباف العػػػرب كالمسػػػػمميف الػػػراغبيف فػػػػي  ,الغالػػػب, كا 
كليس مف المستبعد في ظؿ هذا التحكؿ أف تعكد الجبهػة المبنانيػة إلػى  ,مكاجهة الدكلة العبرية

اؿ, كيلػػبح عمػػى الدكلػػة العبريػػة أف تحػػارب عمػػى عػػدة جبهػػات فػػي كقػػت كاحػػد, مػػف االشػػتع
بػؿ قػكل  ,الضفة كالقطاع إلى لبناف كاألردف, ليس أنظمة كحككمات عرضػة لمضػغكط الدكليػة

مسػػػمحة بخبػػػرات  ,مهمػػػا كانػػػت التكػػػاليؼ ,ال كضػػػع نهايػػػة لهػػػذا اللػػػراعإشػػػعبية ال يحركهػػػا 
س مي متزايد, فإف المقاكمة الفمسػطينية إة غضب عربي العقديف الماضييف, كمرتكزة إلى حال

فهؿ هذا هػك السػيناريك الػذم  ,إلى مقاكمة عربية كمختمفة األبعاد لمدكلة العبرية ستتحكؿ فع ن 
 .(89)ط؟سم  كاشنطف لمستقبؿ الشرؽ األكستر 

ِفبعإح اٌجٙبد فٟ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ ، ٌٙب ِٕز ؤؽٙش ع٠ٍٛخ ػ١ٍّخ اٌخ١ًٍ ُخغظ

 :اٌذص١ٍخ

 ـ.19/11/2002بتاريخ  في لحيفة السفير عماد عيد كتب
في مسػار األحػداث عمػى  أحدثت عممية المجاهديف الفمسطينييف في مدينة الخميؿ تحكالن       

بعدما كػاف  ,عدك ثغرات جكهرية في عقم  األمني كالعسكرمف لمأككشفت  ,الساحة الفمسطينية
 عمميات سرايا القدس.لتنفيذ يناـ عمى شب  يقيف أف هذا المنطقة ليست بي ة ممكنة 

  

                                                           

 28/11/2002ربي, ( د. بشير مكسي نافع, لحيفة القدس الع89)
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 :ػٍٝ ِذٛس٠ٓ

دلػػت التفالػػيؿ التػػي سػػربتها حركػػة الجهػػاد اإلسػػ مي عقػػب كقػػكع العمميػػة النكعيػػة فػػي       
لسػػيطرة , كفػػي مكػػاف خاضػػع بالكامػػؿ أنهػػا نفػػذت عمميتهػػا بطريقػػة محترفػة جػػدان  ,مدينػة الخميػػؿ

كمػا يعتقػػد  -كالمسػتكطنيف بحيػث يسػتحيؿ الػدخكؿ إليػ  أك الخػركج منػ ,  ,الجػيش اللػهيكني
حمايػػػػة ل, بسػػػػبب التحلػػػػينات كاالجػػػػراءات األمنيػػػػة المشػػػػددة التػػػػي يتبعهػػػػا العػػػػدك - الػػػػبعض

المستكطنيف كعسكريي , كهك األمر الذم احتاج مف المنفذيف إلى تخطيط عميؽ عكفت عميػ  
, كعمميػػة رلػػد دقيػػؽ لكػػؿ تحركػػات الجنػػكد كالمسػػتكطنيف, كنقػػاط بػػة جيػػدان عقػػكؿ عسػػكرية مدر 
قبػؿ اتخػاذ طػكي  ن  نجاح العممية بما يستغرؽ كقتػان كالتي يمكف استغ لها إل ,الضعؼ المكجكدة

 القرار بالتنفيذ.
كاستشهدكا في المكػاف  ,كبحسب المعمكمات المتكافرة فإف المجاهديف الذيف نفذكا العممية      
كقػامكا بتكزيػع أنفسػهـ عمػى محػكريف: األكؿ يتػكلى الممػر  ,نكا مف التسمؿ إلى أقػرب نقطػةتمك

 ,براهيمػي الشػريؼ فػي المدينػةيػابهـ إلػى الحػـر اإلا  ثناء ذهابهـ ك أالذم يستخدم  المستكطنكف 
مػف المكقػع العسػكرم الػذم يتػكلى حمايػة هػؤالء المسػتكطنيف فػي  كالثاني عند نقطة قريبة جػدان 

ككشفت ملادر مطمعة أف اط ؽ النار تـ في كقت كاحػد باتجػاا الحػراس األمنيػيف  ,تنق تهـ
الث ثة الذيف كانكا ساعتها يرافقكف الملميف مف المستكطنيف ف ردكهـ قتمى, كباتجػاا مػف كػاف 

كبعػض  ,كاسػتخداـ القنابػؿ اليدكيػة ,في المكقع العسكرم فسقطكا بفعؿ المفاجػ ة كغػزارة النيػراف
بيف قتيؿ كجريح, فتمكف المقاتمكف مف السػيطرة عمػى المنطقػة, كلمػا جػاءت سػيارة العبكات ما 

مػػر فاجػػ  المجاهػػدكف ركابهػػا بالنػػار مػػف مسػػافة لػػفر بحسػػب األ السػػتط عالجيػػب العسػػكرية 
التعبير اللػهيكني, فقتمػكا ث ثػة مػف الجنػكد الػذيف كػانكا بػداخمها كألػيب الرابػع بجػراح خطػرة 

أك العربػة المدرعػة التػي جػاءت  ,بها, كهك األمػر الػذم فعمػكا مػع الدبابػة تكفي فيما بعد متاثران 
ككػػاف الجيػػب المػػدرع الػػذم جػػاء فيػػ  الحػػاكـ العسػػكرم لمدينػػة  ,عقػػب سػػيارة الجيػػب العسػػكرية

الخميػػػؿ  خػػػر الجيبػػػات التػػػي كلػػػمت إلػػػى المكػػػاف بعػػػد مضػػػي أكثػػػر مػػػف ثػػػ ث سػػػاعات مػػػف 
 ,كخطػكرة المكقػع المفاجػ ة,مػف الرلػاص بفعػؿ  المعركة, كلـ يػتمكف مػف ارتػداء الػدرع الػكاقي
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مكاجهة الفمسطينييف في أكثر مف مكقؼ بنفس , كلكف هذا المرة كانػت مجمكعػة  ىكتعكدا عم
 مف الرلالات ل  بالمرلاد فقتؿ عمى الفكر.

 :االعز١الء ػٍٝ اٌغالح

مػػف السػػيطرة كأثبتػػت التحقيقػػات التػػي أجراهػػا جػػيش العػػدك أف المجاهػػديف الث ثػػة تمكنػػكا       
عمػػى سػػػ ح بعػػػض الجنػػػكد الػػػذيف قتمػػػكا فػػػي المعركػػة, كهػػػك األمػػػر الػػػذم مكػػػنهـ مػػػف مكالػػػمة 
المعركة لمدة زادت عمى األربع ساعات كنلؼ بعػد أف نفػذت الػذخيرة التػي بحػكزتهـ قبػؿ أف 

كلكػف  ,كالطػا رات اللػهيكنية بعػد ذلػؾ ,يستشهدكا خ ؿ االشتباؾ الذم شاركت فيػ  الػدبابات
 ,كبػػػر هػػك كيػػػؼ أدار ث ثػػػة مػػف الشػػػباف لػػغار السػػػف معركػػػة طكيمػػة بكػػػؿ كفػػػاءةاألالتسػػاؤؿ 

مػف بػيف الجيػكش فػي  كثػر تػدريبان ككبدكا الجيش المدجج بالس ح كاأل ,كحنكة طكاؿ هذا المدة
كاألكثػر إي مػػا مػػف  ,شػد منػػذ بدايػة االنتفاضػػةهػػي األ ,كالمػػزكد ب حػدث التقنيػػات أيضػان  ,العػالـ

كسػػػبعة عشػػػر  ث ثػػػة عشػػػر قتػػػي ن  ىلػػػإلػػػمت بحسػػػب اعتػػػراؼ العػػػدك حيػػػث الحلػػػيمة كالتػػػي ك 
 غالبيتهـ جراحهـ خطرة. جريحان 
كالضػػربة  ,كهػػك برتبػػة عقيػػد هػػك الخسػػارة األشػػد ,عمػػى أف مقتػػؿ قا ػػد الجػػيش فػػي الخميػػؿ      

حػػد مػػا فػػي كقػػت محػػدد عقػػب  ىلػػإمػػر الػػذم سػػاهـ فػػي هػػذا العمميػػة, كهػػك األ ي مػػان إكثػػر األ
بيف لفكؼ العدك الػذيف عجػزكا عػف التلػرؼ كمػا ينبغػي  الفكضىمف  ةالعممية في بث حال

كفػػي كػػؿ اتجػػاا, فيمػػا راح بعضػػهـ  ,كجنػػكد منظمػػيف, بػػؿ راحػػكا يطمقػػكف النػػار بشػػكؿ عشػػكا ي
 كينادم ب عمى لكت  طالبا النجدة كما اعترفت بذلؾ كسا ؿ إع ـ العدك. ؿيكلك 

 :صذق ظٕٗ

أحد أبرز القيػادات العسػكرية فػي  "ينبرغفادركر "كيعتبر الحاكـ العسكرم لمدينة الخميؿ       
كقد تقمد منالػب  ,لقيادة "لكاء المظمييف" األهـ في هذا الجيش جيش االحت ؿ, ككاف مرشحان 

مهمة في الفترة القريبة في قيادة األركاف, ككاف يتميز بمشاركت  باستمرار في االشتباكات مػع 
 ,شػجاعتهـ فػي المعػارؾ دـالمقاكميف الفمسطينييف, ككاف ي خػذ عمػى بعػض جنػكدا خػكفهـ كعػ

كريػات كفكؽ ذلؾ كاف يعتبػر بمثابػة األب الركحػي لممسػتكطنيف اللػهاينة األكثػر تطرفػا فػي "
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كشػػاءت األقػػدار أف  ,أربػػع" بالخميػػؿ, ككػػاف يسػػعى لػػدعمهـ كحمػػايتهـ كتػػكفير كػػؿ مػػا يطمبكنػػ 
 :يقتؿ هك عمى يد مجاهديف مف الجهاد اإلس مي تماما كما كاف متخكفا قبؿ فترة عنػدما قػاؿ

 ,ف البنية التحتية لمفلا ؿ لـ تمػس بشػكؿ كػاؼن  يخشى مف اتفاؽ االنسحاب مف الخميؿ ألأ
ألف  ,عمميػػػة نكعيػػػة كقكيػػػة فػػػي المدينػػػة تخػػػكؼ مػػػف أف ينفػػػذ الجهػػػاد اإلسػػػ مي تحديػػػدان نػػػ  يأك 

 جهازها العسكرم لـ تكج  ل  الضربات الكافية. 
السؤاؿ المطركح عمى بساط البحث بغض النظر عف القدرات التػي اتخػذتها قيػادة  كبقي      

كرم لمجهػاد اإلسػ مي هك كيؼ تمكنت مجمكعة مف الجناح العسػ ,جيش العدك عقب العممية
 !مف القياـ بهذا العممية كبهذا الدرجة مف المهارة؟

إف  :جابػػة عمػػى التسػػاؤالت بػػالقكؿبعػػض المحممػػيف الفمسػػطينييف كاإلسػػرا يمييف حػػاكلكا اإل      
ف جػيش أكلػـ يػتمكف األمػف اللػهيكني مػف اختراقهػا, ك  ,مجمكعات لػغيرة " هيالقدس "سرايا

 مثؿ هذا العممية مف قبؿ الجهاد اإلس مي. تنفيذمكانية إاالحت ؿ لـ يكف مت كدا مف 
 :رىز١ه ٔبعخ

لكف معمكمات محمية أكضحت أف الذراع العسكرم لمجهاد اإلس مي في جنكب الضػفة       
محمػكد كما هك الحػاؿ بالنسػبة لمسػرايا فػي شػماؿ الضػفة الغربيػة بقيػادة  الغربية لـ يكف نشيطان 

 ,لػػػ  فػػػي ذكػػػرل معركػػػة بػػػدر نتقامػػػان إالتػػػي جػػػاءت العمميػػػة  ,كمػػػف بعػػػدا إيػػػاد لػػػكالحة ,طكالبػػػة
مػػف  نط قػػان إكمذبحػػة الحػػـر اإلبراهيمػػي, كهػػذا السػػرايا لػػـ تنفػػذ سػػكل عمميػػة استشػػهادية كاحػػدة 

جنػكب الضػفة كهػي عمميػػة االستشػهادم حػاتـ الشػكيكي, كالػػذم يػتهـ االحػت ؿ المقػاـك محمػػد 
قكؼ كراءها ككراء عممية الخميؿ, كبالتالي فقد استفادت الحركة مف الفترة السابقة في سدر بالك 

مف عمؿ هذا  لمبدء في العمؿ الذم ال يقؿ إبداعان  ,كمحترؼ مف العسكرييف ,جيد كادرعداد إ
ختػار افقػد  ,ليضرب في التكقيت المناسب, كهك مػا حلػؿ بالضػبط ,الذراع في شماؿ الضفة

التكقيػػت الػػذم تعػػرض فيػػ  ذراعػػ  العسػػكرم إلػػى ضػػربات عنيفػػة مػػف قبػػؿ الجهػػاد اإلسػػ مي 
االحت ؿ في جنيف كشماؿ الضفة, كفي كقت ما تزاؿ قكات االحت ؿ مستمرة في حممتها ضد 

لتثبت مف جديد فشؿ السياسة اللهيكنية في القضػاء عمػى  ,الجهاد كباقي الفلا ؿ في جنيف
المسػػػػتكم  عمػػػػىحمػػػػى بػػػػ  مسػػػؤكلك هػػػػذا الػػػػذراع كتثبػػػػت عمػػػػؽ التخطػػػيط الػػػػذم يت ,هػػػذا الػػػػذراع
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 ,ثارت بشكؿ جدم كؿ هذا القضايا أماـ القيادة السياسػيةأعمى أف هذا العممية  ,االستراتيجي
كدفعتهػػا إلػػى اتخػػاذ قػػرارات تػػكازم خطػػكرة هػػذا العمميػػة بمػػا فيهػػا  ,كاألمنيػػة لمعػػدك ,كالعسػػكرية

تمامػا كمػا فعػؿ  ,ر رمضاف عبد ا شػمحاغتياؿ األميف العاـ الحركة الجهاد اإلس مي الدكتك 
سحؽ رابيف مف قرارا اغتياؿ األميف العاـ السابؽ الدكتكر فتحي الشػقاقي عقػب عمميػة إسمفهـ 

 جنديا كأليب العشرات. 22كالتي قتؿ فيها أكثر مف  ,بيت ليد الشهيرة
شػارا. كمػف ف لـ يكف قد زادهػا قػكة كلػ بة كانتإحركة الجهاد  عمىلكف ذلؾ لـ يقض        

ف تطاؿ األعماؿ العدكانية اللهيكنية المقركنة بهذا العممية رمكزا كشخليات قيادية أالمتكقع 
كتبقػى  ,بمػا فػي ذلػؾ السياسػييف كممػا سػنحت الفرلػة لػذلؾ ,لمجهاد اإلس مي في قطػاع غػزة

المشػكمة األكبػػر أمػػاـ االحػػت ؿ هػػي عػػدـ كجػػكد اهػػداؼ كبيػػرة لمجهػػاد اإلسػػ مي فػػي األراضػػي 
كتحػػػاكؿ األجهػػػزة األمنيػػػة  ,الفمسػػػطينية بػػػالكثرة التػػػي تمكػػػف العػػػدك مػػػف تنفيػػػذ سمسػػػمة اغتيػػػاالت

ثنػػػاء إثبػػػات اللػػػمة بػػػيف المعتقمػػػيف األربعػػػة مػػػف عنالػػػر الجهػػػاد فػػػي اللػػػهيكنية فػػػي هػػػذا األ
األقؿ الحلكؿ عمى معمكمات تدؿ عمى مػف يقػؼ كراءهػا فػي  عمى , أككبيف العممية ,الخميؿ

ف السػػػرايا القػػدس, كمػػػا الػػػذم يػػدكر فػػػي لػػفكؼ هػػػذا السػػرايا فػػػي ظػػػؿ لػػفكؼ العسػػػكرييف مػػ
كهػي تعػيش أجػكاء لػدمة العمميػة  النقص الحػاد فػي المعمكمػات لػدل قػكات العػدك, خلكلػان 

 التي أثبتت مف جديد أف المقاكمة لف تعدـ الكسيمة لتكجي  ضربات أقكل.
 :رغ١١شاد ػغىش٠خ

أف  :ملػادر اللػهيكنيةالالتداعيات الداخمية لمعمميػة ذكػرت  إطارمف ناحية ثانية كفي       
لػفكؼ القػػكات المكمفػة بمدينػػة  كالتعيينػات فػػي ,جػيش االحػت ؿ يعتػػـز إجػراء بعػػض التػنق ت

منية سمسمة مػف جهزة األكاأل ,كذلؾ بعد أف أجرت قيادت  ,في ف ة الضباط الخميؿ, كخلكلان 
" أربػعكبعػض المسػتكطنيف فػي مسػتكطنة اكريػات  ,كاالستجكابات مػع كافػة الجنػكد ,التحقيقات

عػػػة التسػػػاؤالت قك التبريػػػرات إف لػػػح التعبيػػػر عمػػػى ر أ ,فػػػي محاكلػػػة إليجػػػاد بعػػػض االجابػػػات
إجابػات كاضػحة ألم مػف هػذا  عمػىالخطيرة التي طرحتها هذا العممية كالتي لػـ يػتـ الكلػكؿ 

فػي هػػذا العمميػػة بالبػػدء  ءشػػيكعميػػ  فقػػد عمػدت قيػػادة هػػذا الجػػيش الملػدـك بكػػؿ  ,التسػاؤالت
جديػػدة تحػػت مػػا يسػػمى بخمػػؽ تكالػػؿ جغرافػػي بػػيف "كريػػات أربػػع"  اسػػتيطاففػػي عمميػػة  فػػكران 
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كالتي يتكجب ضـ بعػض البيػكت الفمسػطينية لتخضػع  ,كالمناطؽ المتاخمة لها أك القريبة منها
كسمطة الجػيش اللػهيكني, كسػط مخػاكؼ مػف أف يمجػا العػدك إلػى  ,بشكؿ مباشر إلى سيطرة

تهجيػر جمػاعي بحػؽ عشػػرات األسػر القاطنػة لممنطقػػة المػذككرة, فػي الكقػػت ذاتػ  الػذم راحػػت 
الدبمكماسػية كالجػيش اإلسػرا يمييف معػا إلػػى تػرميـ مػا مسػهما مػػف ضػرر عػالمي بسػبب الركايػػة 
الكاذبػة التػي سػارعت خارجيػة العػدك إلػى تلػػديرها حػكؿ مػا أسػمت  "مجػزرة السػبت" لمحلػػكؿ 

ؼ مف يكلػفكف بالمػدنييف, كالػذيف تبػيف أف أحػدا مػنهـ لػـ يسػتهدؼ فػي عمى إدانات االستهدا
 هذا العممية.

 :رفبص١ً عذ٠ذح 

مخربػك حركػػة الجهػػاد اإلسػػ مي قػػد سػػرقكا »عمػػا إذا كػػاف « معػػاريؼ»تسػاءلت لػػحيفة       
أسػػػمحة جنػػػكد حػػػرس الحػػػدكد الػػػذيف قتمػػػكا فػػػي الزقػػػاؽ, كتػػػزكدكا بالػػػذخا ر التػػػي كانػػػت معهػػػـ, 

كقالػت إف هػذا «. إلط ؽ النار عمى قكات األمف التي حاكلت إخراج الملػابيف؟كاستخدمكها 
هػػك مجػػرد كاحػػد مػػف التسػػاؤالت التػػي سػػكؼ تشػػغؿ المحققػػيف اإلسػػرا يمييف الػػذيف يحػػاكلكف بعػػد 

كقػػد عػػيف الجػػيش «. زقػػاؽ المػػكت»محاكلػػة فهػػـ مػػا جػػرل فػػي  ,أكثػػر مػػف يػػكميف عمػػى العمميػػة
 ا د لكاء بيت لحـ لمتحقيؽ في مجريات المعركة.اإلسرا يمي لجنة تحقيؽ بر اسة ق

كالحظػػكا فػػي الجػػيش اإلسػػرا يمي حقيقػػة اللػػعكبة فػػي التحقيػػؽ ألف كػػؿ مػػف دخػػؿ إلػػى       
فهػػـ « شػػب  المسػػتحيؿ»الزقػػاؽ لقػػي ملػػرع  أك ألػػيب بجػػراح بميغػػة, األمػػر الػػذم يجعػػؿ مػػف 

لقا ػػد المػػكاء كػػاف أحػػد كرغػػـ ذلػػؾ مػػف الكاضػػح اآلف أف المػػكت السػػريع  ,مجػػرل األحػػداث بدقػػة
األسباب الر يسية في النتا ج المريرة لممعركة مف كجهػة نظػر إسػرا يؿ, ألنػ  بعػد مقتمػ  سػادت 

كمػػػف  ,لفتػػػرة مػػػف هػػػي الكحػػػدات التػػػي دخمػػػت الزقػػػاؽ كألػػػيبت ,كلػػػـ يكػػػف معركفػػػا ,الفكضػػػى
 ,ـ يعمػػؿالتحقيقػات األكليػػة تبػػيف أف مكقػػع المراقبػػة العسػػكرية المككػؿ اليػػ  رلػػد ذلػػؾ الزقػػاؽ لػػ

كتبػػػيف أيضػػػا أف القػػػكات  ,بسػػػبب تعرضػػػ  لمضػػػربة األكلػػػى التػػػي أخرجػػػت جنػػػكدا مػػػف المعركػػػة
اإلسرا يمية لـ تفمح في التنسػيؽ فػي مػا بينهػا كهػذا مػا دفػع إلػى فشػؿ المحػاكالت األكلػى إلنقػاذ 

 (90)الجرحى. 
                                                           

   19/11/2002( عماد عيد, السفير,90)



 

183 
 

 المبحث الثانً

 عزبٍتالقمام األ
 

 :دػٛح ٌالغز١بي

حسػب ككػاالت ـ, 18/11/2002كف اليػف بتػاريخ أكتب محمد مػكرك فػي مكقػع عػرب       
ر ػػػػيس الػػػػكزراء االسػػػػرا يمي ار يػػػػؿ شػػػػاركف ألػػػػدر  إفكلػػػػحيفة التػػػػايمز البريطانيػػػػة  ,نبػػػػاءاأل

االمػػيف العػػاـ  –تعميمػػات لجهػػاز المكسػػاد االسػػرا يمي باغتيػػاؿ الػػدكتكر رمضػػاف عبػػد ا شػػمح 
كامػػر تميػػؽ بػػزعيـ ف مثػػؿ هػػذا األأكبػػديهي , كالمقػػيـ فػػي دمشػػؽ ,- سػػ ميالجهػػاد اإل لحركػػة

كيتفػؽ  ,مػر يتفػؽ مػع تاريخػ  كتككينػ أكهك  ,سكأ مف زعيـ علابةأعلابة, كشاركف بالطبع 
حادثػػة -فػػاألمريكيكف يفعمػػكف نفػػس الشػػيء  ,مػػف قػػكانيف الغابػػة مػػع مػػا يسػػكد فػػي العػػالـ حاليػػان 

ؾ الممارسات القذرة, كلكف المهـ هنػا لمػا اختػار تم ىحت يخفى عمى أحدكلـ يعد  مث ن  -اليمف
س أر ػػيس الػػكزراء االسػػرا يمي امػػيف حركػػة الجهػػاد االسػػ مي الفمسػػطيني كهػػدؼ يػػ تي عمػػي ر 

داخؿ العمؽ  بعدد مف العمميات المهمة جدان  قياـ الحركة مؤخران  ىلإهؿ يرجع ذلؾ  ,كلكياتاأل
ف أ ىلػإأم هؿ يرجػع ذلػؾ  ؟الخميؿ الرا عةسرا يمي, كضد الجيش االسرا يمي كاخرها عممية اإل

ك أتنفيػػذ عمميػػات فدا يػػة  عمػػىكثػػر الحركػػات قػػدرة أسػػ مي الفمسػػطيني باتػػت حركػػة الجهػػاد اإل
مػف حركتػػي  ف كػ ن أف يكػكف ذلػؾ هػك السػبب كحػدا, فالحقيقػة أبػالطبع ال يمكػف  ,؟استشػهادية

 .استشهادية كبيرة كدقيقة تنظيـ كتنفيذ عمميات عمىحماس كفتح ال تزاالف تتمتعاف بقدرة 

سػرا يؿ لػف إف أهػي التػي تػتحكـ فػي المكضػكع, كهػذا ال يعنػي  لخػر أف عكامؿ إكهكذا ف      
 ,كحمػػػاس ,مػػع فػػػتح كتكػػػراران  كمػػػراران  تحػػاكؿ اغتيػػػاؿ قػػادة حمػػػاس كفػػػتح, كقػػد فعمػػػت ذلػػػؾ كثيػػران 

كػػؿ حركػػة لالجنػػاح العسػػكرم  كػػكادركخالػػة  ,كلكػػف مػػع القػػادة الميػػدانييف ,سػػ ميكالجهػػاد اإل
القػػادة السياسػػييف منػػذ اغتيػػاؿ الػػدكتكر فتحػػي الشػػقاقي فػػي  إلػػىمػػر فػػي الػػداخؿ, كلػػـ يلػػؿ األ

كثػػػر أسػػػ مي حركػػػة الجهػػػاد اإل :فأ ىلػػػإيػػػي أذف فالمسػػػالة ترجػػػع فػػػي ر إ, 1995مالطػػػة عػػػاـ 
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قميميػة إم كقك  ,مريكاأك  ,سرا يؿإكالتي تسعي  ,في مكضكع كقؼ العمميات االستشهادية تلمبان 
 .في هذا اللدد قؿ تشددان أتحقيق  , كحركة حماس  ىلإعربية 
كفػتح عمػى  ,ف استمرار حركة الجهاد بهذا الرؤية يضعؼ قدرة حركتي حماسإككذلؾ ف      

نتشػػػار الجمػػػاهيرم المتميػػػز كاإل ,ف البرنػػػامج السياسػػػيأذلػػػؾ  ىلػػػإ أضػػػؼ التنػػػازؿ!تقػػػديـ هػػػذا 
الكياف اللهيكني, ألن  برنامج شديد  عمى كاستراتيجيان  ,حقيقان  لحركة الجهاد بات يشكؿ خطران 

, عمػػػي عكػػػس مكاقػػػؼ رغػػػـ  ,كبرنػػػامج حمػػػاس مػػػث ن  ,التماسػػػؾ, غيػػػر متػػػردد, كاضػػػح, مفهػػػـك
سػ مي الػكعي اإل ىلػإكيرجػع الفضػؿ فػي كضػع ذلػؾ البرنػامج  ,هميتها كجدكاها الكبيرة طبعاأ

الشهيد المرحـك الدكتكر فتحػي الشػقاقي مؤسػس  لقا د كمفكر الحركةكالكطني في نفس الكقت 
 كؿ.مينها العاـ األأالحركة ك 
 ,نهػج ىف ذلػؾ لػف يػؤثر عمػإميف العاـ لمحركة فنجحت عممية اغتياؿ األ أن  إفعتقد أك       

ف كاستمرار كقكة الحركة التي ازدادت قكة بعد مػكت شخلػية مهمػة مثػؿ الػدكتكر الشػقاقي, أل
كال الشخلانية قادرة عمى إفراز ككادر أكثػر قػكة باسػتمرار.  ,الطا فيةالحركة الجماهيرية غير 

(91) 

 :سرجبن اٌص١ٟٙٛٔاإل ،ِؼشوخ اٌخ١ًٍ: إٌفبق اٌذٌٟٚ

 مجمة المجاهدفي عبد الحميـ عبد الكريـ  كما كتب 
كحي  ,لـ تكف الخارجية اللهيكنية تلدر بيانها األكلى حكؿ ما جرل قرب حي الشيخ       

كاألراضػػي المغتلػػبة فػػي  ,أبػػك سػػنينة, عمػػى الطريػػؽ الكالػػمة بػػيف الحػػـر اإلبراهيمػػي الشػػريؼ
كالتبػػػاكي عمػػػى  ,سػػػارعت جهػػػات دكليػػػة متعػػػددة إلدانػػػة العمميػػػة ىمسػػػتكطنة كريػػػات أربػػػع حتػػػ

الضحايا المدنييف اإلسرا يمييف المزعكميف, ففي البياف اللادر عف مكتب األمػيف العػاـ لألمػـ 
يػديف »كأف األمػيف العػاـ  ,كفي عناف كلؼ الهجـك الفمسػطيني ب نػ  "منكػر كمػركع"المتحدة ك

كؿ كزيػػػر ا, كػػػكلف بػػػ«هػػػذا العمػػػؿ اإلرهػػػابي ضػػػد مػػػدنييف إسػػػرا يمييف بػػػ قكل المفػػػردات الممكنػػػة
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ككلؼ  ,عمى عادة إدارت , تبنى كجهة النظر اإلسرا يمية دكف تردد الخارجية األميركية كجريان 
 «. داء قبيح يستحؽ العقاب ضد ملميف يهكداعت»العممية ب نها 

الهجػـك   شػعرت بالرعػب عنػدما تبمغػت نبػ» :قػاؿجاؾ سترك كزيػر الخارجيػة البريطػاني       
فػي تعقيػب الحبػر األعظػـ البابػا   كقػد بمػغ النفػاؽ أكجػ ,«ف مػف اللػ ةعمى إسػرا يمييف عا ػدي

كفػي لػ ة التبشػير حيػث  ,يكحنا بكلس الثػاني الػذم كقػؼ يتبػاكى فػي ميػداف القػديس بطػرس
 ,المشػاعر كأردؼ مسػتثيران  ,ن  يشارؾ عا  ت ضحايا هذا الهجـك الخسػيس فػي حػزنهـإ :قاؿ

كقع الهجـك عمى بعد خطكات مف ضريح سيدنا إبراهيـ الػذم نعتبػرا األب المشػترؾ )كاألحقاد 
ال جديػػد فيهػػا, أف معظػػـ تمػؾ المكاقػػؼ المنحػػازة لمعػدك متكقعػػة ك  :, كقػػد يقػكؿ قا ػػؿ(فػي العقيػػدة

كلكػػػػػف ال فػػػػػت ل نتبػػػػػاا ذلػػػػػؾ التبنػػػػػي الفػػػػػكرم لمػػػػػزاعـ الخارجيػػػػػة اإلسػػػػػرا يمية, كلكػػػػػف المنػػػػػافي 
ككلػػػفها  ,لممكضػػػكعية إلػػػى حػػػد كبيػػػر, مكقػػػؼ "الحبػػػر األعظػػػـ" الػػػذم سػػػارع إلدانػػػة العمميػػػة

كشتمها ب قذع الشتا ـ, كهػك مػف يفتػرض فيػ  الحياديػة عمػى األقػؿ, كيفتػرض فيػ  المكضػكعية 
الدقػػة كالحقيقػػة فيمػػا يلػػرح بػػ  كمػػا يتخػػذا مػػف مكاقػػؼ, كربمػػا ال يكػػكف هػػذا المكقػػؼ  كتحػػرم

عمػػى شػػعبنا كأمتنػػا, إذ يػػذكر الجميػػع أف البابػػا كأثنػػاء زيارتػػ  لممنطقػػة,  البػػابكم المنحػػاز جديػػدان 
كقػد  ,كػاف ينهمػر فػي حضػف أبيهػا "إيمػاف حجػك"ابتمع لسان  كدـ الطفمة الفمسػطينية الرضػيعة 

الطمقػػات اإلسػػرا يمية, كلػػـ ينػػبس البابػػا إبانهػػا ببنػػت شػػفة ل حتجػػاج عمػػى تمػػؾ سػػقطت لػػريعة 
ككسػا ؿ اإلعػ ـ المتعػددة التػي حاكلػت جػر  ,الجريمة اللػهيكنية, كرغػـ محػاكالت اللػحفييف

لقد ذهبت محاكالت كافة اللحفييف سدم, فمػـ يعمػؽ الحبػر  ,البابا لمتعقيب عمى تمؾ الجريمة
 تلمح لكؿ المناسبات.األعظـ سكل بكممات عامة 

كاالنحيػػػاز  ,ف مػػػف فضػػػا ؿ معركػػػة الخميػػػؿ المجيػػػدة أنهػػػا فضػػػحت هػػػذا النفػػػاؽ الػػػدكليأ      
األعمػى إلػى جانػب القتمػة, لقػػد اعتػاد كثيػر مػف األطػػراؼ الدكليػة ممػاألة اإلدارة األميركيػة فػػي 

لقػػػد دخمػػػت تمػػػؾ  ,إف لػػػـ نقػػػؿ شػػػراكتها لػػػ  فػػػي أباطيمػػػ  كمزاعمػػػ  ,انحيازهػػػا للػػػالح العػػػدكاف
األطراؼ في سباؽ محمـك في انتقػاء األلفػاظ النابيػة لكلػؼ العمميػة كالمجاهػديف الػذيف قػامكا 

ككفػؽ كافػة القػرارات اللػادرة عػف  ,بها, رغػـ أف المنطقػة التػي كانػت مسػرح العمميػات القتاليػة
ايػاف " حتػىاألمـ المتحدة هي مناطؽ محتمة, تقر شريعة األمـ المتحدة فيها مقاكمػة المحتػؿ, 
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كبيػػػر مػػػكظفي األمػػػـ المتحػػػدة كهػػػك البريطػػػاني الجنسػػػية كالػػػذم قتمتػػػ  طمقػػػات الجػػػيش  "هػػػكؾ
اإلسػػػرا يمي فػػػي اجتياحهػػػا لمخػػػيـ جنػػػيف, لػػػـ تسػػػت ثر مػػػف اهتمػػػاـ األكسػػػاط الدكليػػػة إال بػػػبعض 

 .العبارات ال  مة الخجكلة
 ,ير العسػػػكريةإف معركػػػة الخميػػػؿ بقػػػدر مػػػا كانػػػت مشػػػرفة بكػػػؿ المعػػػاي :خ لػػػة القػػػكؿ      

 كالتكاطؤ مع العدكاف.  ,كاألخ قية لمجانب الفمسطيني بقدر ما فضحت هذا النفاؽ الدكلي

 :اٌّؼشوخ رججش اٌؼذٚ ػٍٝ االػزشاف ثبٌذم١مخ

العػػػدك عمػػػى  -مػػػف خػػػ ؿ شػػػجاعة كتضػػػحية مجاهػػػديها  - لقػػػد أجبػػػرت تمػػػؾ المعركػػػة       
فبعػػػد أف ردت الخارجيػػػة اللػػػهيكنية فػػػي بيانهػػػا عبػػػارة "مذبحػػػة الملػػػميف  ,االعتػػػراؼ بالحقيقػػػة

, لـ تستطع كسا ؿ اإلع ـ كتكراران  مساء السبت" ككررت كسا ؿ إع ـ العدك هذا التعبير مراران 
االيػػاـ التاليػػة ل عتػػراؼ بػػ ف مػػف سػػمكا  فػػيتمػػؾ أف تلػػمد طػػكي  فػػي كػػذبتها, فقػػد اضػػطرت 

ففػػي لػػحيفة يػػػديعكت  ,ؾدربيف مسػػمحيف معػػديف لهكػػذا معػػار ضػػحايا لػػـ يككنػػكا إال جنػػكدا مػػ
مػػا حلػػؿ فػػي الخميػػؿ لػػـ يكػػف عمميػػة تخريبيػػة  :أحرنػػكت قػػاؿ المعمػػؽ السياسػػي نػػاحـك بػػارينغ

 ,أك مػػدنييف مجنػػديف مسػػمحيف بػػالمعني المػػ لكؼ, فجميػػع اإلسػػرا يمييف القتمػػى كػػانكا إمػػا جنػػكدان 
مثممػا بثػت ككػررت النشػرات اإلخباريػة فػي  كلـ تقع هنػاؾ مذبحػة, ,كمدربيف كمستعديف لمقتاؿ

ف إ ,سػقطكا فػي المعركػة القتمى في الخميؿ لـ يككنكا ضحايا, بؿ كانكا جنػكدان  ,لكت إسرا يؿ
عػػدة  ىلػػإاالرتبػػاؾ كتنػػاقض التلػػريحات كالتعميقػػات اللػػادرة عػػف الملػػادر اللػػهيكنية مػػردا 

 سباب منها:أ
عممية جهادية يقـك بها الطرؼ الفمسطيني, لمحلكؿ عمى  ةيأتكظيؼ  ككعادت محاكلة العدك 

مػف المناخػات اإلرهابيػة التػي تفرضػها الكاليػات المتحػدة عمػى العػالـ  مكاسب إع مية مستفيدان 
ف محاكلػػة العػػدك تمػػؾ ت درج فػػي سػػياؽ تشػػكي  لػػكرة النضػػاؿ الفمسػػطيني المشػػركع نػػب سػػرا, كا 

ثنػاء المعركػة غيػر ألخسػا ر التػي تكبػدها كنكعيػة ا ,ذلؾ حجػـ ىلإ, يضاؼ باإلرهابككلم  
مف حيث المقاييس العسكرية, فقد قتؿ قا د المكاء المكجػكد فػي الخميػؿ الجنػراؿ دركر  ازنةالمتك 

فػػػاينبرغ الحػػػاكـ العسػػػكرم لمنطقػػػة الخميػػػؿ, كػػػذلؾ قتػػػؿ ضػػػابط العمميػػػات فػػػي قػػػكات الحػػػرس 
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كقا ػد  ,قا د سػرية الناحػاؿ كنا ب ,ربعأمف مستكطنة كريات ألمقتؿ ضابط  باإلضافة ,الحدكد
 -الجرحػىلعشػرات  باإلضػافةكعػدد كبيػر مػف الجنػكد  ,كضػابط مػدرعات ,سرية حرس الحدكد

 ذكم الجراح الخطيرة.
 ,اتسػاع مسػاحة الرقعػة الجغرافيػة التػي دارت عميهػا المعركػة ان يضػأربػاؾ كمف عكامؿ اإل      

كاسػػتمرار المعركػػة متكالػػمة قرابػػة خمػػس سػػاعات, حيػػث بػػدأت فػػي السػػاعة السػػابعة كالنلػػؼ 
 3"بسػػاعتي مكاجهػػة" تمتهػػا " :كقػػد كلػػفها قػػادة العػػدك ,كامتػػدت حتػػي منتلػػؼ الميػػؿ ,مسػػاءان 

كتلػريحات   ,ربكػت تقديراتػ أساعات مف حرب الق ع" كيذكر مف العكامؿ التي بمبمت العدك ك 
كالمعػدات للػالح  ,يدانية عمى أرض المعركػة رغػـ التفػكؽ الها ػؿ فػي العػددفقدان  السيطرة الم

العػػدك , فمػػف الجانػػب الفمسػػطيني خػػاض ث ثػػة مجاهػػديف معركػػة طكيمػػة فػػي مكاجهػػة طػػكابير 
كجنػػكد مشػػاة إسػػرا يمييف, ككػػاف لفقػػداف االتلػػاالت, كفقػػداف السػػيطرة  ,كنػػاق ت جنػػكد ,مدرعػػة

بػػرج المراقبػػة الر يسػػي, كفقػػداف التنسػػيؽ بػػيف القػػكات  د كعمػػياإلسػػناك  ,عمػػى طػػرؽ المكالػػ ت
ربػػاؾ حسػػابات  ا  ك  ,اللػػهيكنية المشػػاركة فػػي المعركػػة أثرهػػا الكاضػػح فػػي زعزعػػة لػػفكؼ العػػدك

بػػػػ ف الجػػػػيش »ناهيػػػػؾ عػػػػف الػػػػكهـ المعشػػػػش فػػػػي عقميػػػػة اآللػػػػة العسػػػػكرية اللػػػػهيكنية القا مػػػػة 
ر شػيمح" تمػؾ المػزاعـ, كسػخر كلقد دحػض اللػحفي "أكفػ ,«اإلسرا يمي هك األفضؿ في العالـ

مف النظرية المزعكمة بالتفكؽ, كهزأ مف المحاكالت اإلع مية اليا سة الهادفػة إلػى التقميػؿ مػف 
إف االعتمػػاد عمػػى الجػػيش اإلسػػرا يمي كػػالجيش األفضػػؿ فػػي " :حجػػـ الخسػػا ر العسػػكرية بقكلػػ 

مػػػف الجػػػيش  اخران كيضػػػيؼ سػػػ ",, كاللػػػكرة الشػػػيطانية لمعػػػدك مطمقػػػة جػػػدان جػػػدان  العػػػالـ لػػػكفيي 
حممػة  مػف إذا كػاف ث ثػة عػرب قػادريف عمػى المػس بهػذا الشػدة بعشػرات» ؟األفضؿ في العالـ

ذا كػػانكا قػػادريف عمػػى االنتلػػار السػػ ح, فػػالقكة التػػي نعػػكه  ؿ عميهػػا ليسػػت قػػكة بهػػذا القػػدر, كا 
 « بمعركة لغيرة كاحدة فإف ثقتنا ب ننا سننتلر في اللراعات الكبرل تستند إلى الكهـ

لقد لج  العدك منػذ المحظػة األكلػى لممعركػة إلػى الكػذب كالتضػميؿ, كعمػؿ عمػى تلػكير       
كت ليب الرأم العاـ العالمي عمى الفمسػطينييف,  ,لعطؼ العالـ قت ا عمى أنهـ مدنيكف استدراران 

فػػػػي  االرتبػػػػاؾ كاضػػػػحان  أبػػػػد ,الخسػػػػا ر تلػػػػؿ تباعػػػػان  التقػػػػديرات الحقيقيػػػػة لحجػػػػـ كعنػػػدما بػػػػدأت
فػػإف  ,اإلع مػػي اللػػهيكني, ككمػػا أف الشػػمس ال يمكػػف تغطيتهػػا بغربػػاؿ كمػػا يقػػاؿ الخطػػاب
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"عنػدما يبػدم  :القػكؿالحقيقة المرة قد ظهرت, مما اضػطر ألػيكس فيشػماف المراسػؿ العسػكرم 
شػبكتنا الدفاعيػة ببسػاطة" كفػي هػذا الشػهادة مػا  كاحتراؼ تنهػارالعدك مبادرة, كيعمؿ بتلميـ 

 !.فيها مف عبرة لمعتبر
همية كؿ العنالر التي أسػمفنا فػي إيقػاع اإلربػاؾ بالعػدك إال أف العنلػر األكثػر أكرغـ       
المجاهػػديف الث ثػػة الػػذيف خاضػػكا تمػػؾ المعركػػة, فاإليمػػاف المطمػػؽ  إلػػىيعػػكد  اعميػػةفك  ,أهميػػة

رادة الجهػػػاد كالدرايػػػة  ,كسػػػرعة الحركػػػة ,كالمهػػػارات القتاليػػػة العاليػػػة ,كالتضػػػحية ال محػػػدكدة ,كا 
تضػػميؿ العػػدك كااللتحػػاـ بػػ , يضػػاؼ عمػػى باإلضػػافة إلػػى القػػدرة  ,الكاممػػة بتضػػاريس المنطقػػة

كجرأة منقطعة النظير تحمى بها المجاهدكف جعمت حسػابات العػدك تنقمػب رأسػا  ,إليها شجاعة
ف ما ذهبنا إلي  ال يستند إلى إعجاب ببطكلة المجاهديف منفذم المعركػة  كهػـ -عمى عقب, كا 

 يستند إلى شهادات العدك نفس . بؿ -جديركف ب 
لقػػػد كشػػػفت هػػػذا المعركػػػة مػػػدل هشاشػػػة هػػػذا الجػػػيش الػػػذم يعتمػػػد التفػػػكؽ التكنكلػػػكجي       

ـٍ )كلػدؽ قكلػ  تعػالى:  (92)بػالتفكؽ. كالقتاؿ مف خمؼ جدر مف نظريت  الكاهمة  ػنكي ًإف يىكيػف مِّ
ػػػنكيـ ف يىكيػػػف مِّ كفى يىٍغًمبيػػػكا ًمػػػا ىتىٍيًف كىاً  ػػػاًبري كفى لى كا ًعٍشػػػري ػػػفى الَّػػػًذيفى كىفىػػػري )سػػػكرة  .(مِّا ىػػػةه يىٍغًمبيػػػكا أىٍلفنػػػا مِّ

  (65 ية  –األنفاؿ 
 

فبق اٌىفبح آ ٌٝبلٛح اٌذالٌخ ، خ١شح فٟ اٌؾّبي ٚاٌخ١ًٍ ٚاٌجذشضشثبد عشا٠ب اٌمذط األ

 :اٌّغٍخ اٌفٍغغ١ٕٟ

 :هاماهر عبد الرحمف عمى لفحات مجمة المجاهد كجاء في كتب
قػػػة التػػػي نفػػػذتها سػػػرايا القػػػدس الجنػػػاح كالهجكميػػػة الخ ه  ,االستشػػػهاديةسمسػػػمة العمميػػػات       

العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد االسػػ مي فػػي فمسػػطيف, ضػػد جػػيش الكيػػاف اللػػهيكني فػػي الشػػماؿ 
كقعتػ  مػف خسػا ر كبيػرة فػي العػدك, أكبحر غزة, لف ينحلػر أثرهػا فيمػا  ,كالخميؿ ,الفمسطيني

حدثتهما هذا العمميات في جسد المؤسسػتيف العسػكرية أ كال في الهزة كاللدمة العنيفتيف المتيف

                                                           

 .2002( عبد الحميـ عبد الكريـ, مجمة المجاهد, كانكف أكؿ 92)
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مػػػػػف عػػػػػف التجمػػػػػع االسػػػػػتيطاني اللػػػػػهيكني, بجانػػػػػب تهشػػػػػيـ جػػػػػدراف األ كالسياسػػػػػية, فضػػػػػ ن 
 كاحتياطات  الكثيفة. ,سرا يمياإل

 ,نهػػا تتلػػؼ بػػالتفردأ, مسػػتقبميان  نكعيػػان  كيمنحهػػا بعػػدان  ,مػػا يميػػز تمػػؾ العمميػػات أبػػرزف إ      
هميتػ , كاالتجػاا نحػك أالمستكم العسكرم مف حيث اختيػار الهػدؼ بجحمػ  ك  عمى ,كاالبتكارية

كبعيػػدة عػػف خطػػر ضػػربات المقاكمػػة, كمػػف حيػػث  ,هػػداؼ اعتبرهػػا اللػػهاينة خػػارج الميػػدافأ
فػي تحديػد  كأثرهػاالمستكم االستراتيجي,  عمىدارة المعركة, كمف حيث حجـ الضربات إشكؿ 

 مف المكاجهة.المعطيات القادمة في المستكم العسكرم 
كمسػتكطني  فػي لػميـ معقػؿ  ,مجاهػدك سػرايا القػدس جػيش االحػت ؿ  في الخميؿ فاجػف      

في المحظة التي كاف الكياف اللهيكني يتكقػع  ,ترسانة مف الجنكد كالعتادباالستيطاف المحاط 
 ف تقع العممية القادمة في الشماؿ الفمسطيني.أمنية جهزت  األأكتتكقع 
شؽ مجاهداف استشهادياف عباب البحر ل نفجار بالبكاخر الحربية اللهيكنية كفي غزة        

منطقػػة كػػاف  ىلػػإ, كنقمػػت المكاجهػػة كاسػػمكبان  فػػي عمميػػة باغتػػت كػػؿ التكقعػػات اللػػهيكنية هػػدفان 
 أفعػف  تحرؾ في  المقاكمة, فضػ ن تف أيعتبرها العدك مجال  العسكرم النظيؼ الذم ال يمكف 

 كتكقع فيها الخسا ر في هذا العمؽ. ,كتطالها ,تضرب قكات 
كتؤشػر فػي ذات , كالبحػر تفػتح ,ف عمميػات سػرايا القػدس فػي البػرأهـ في كؿ ذلػؾ هػك ف األإ

 ي ـ العدك عمى المستكم البعيد.إساليب أك  ,فؽ جديد تتعدد في طرا ؽ المجابهةأ ىلإالكقت 
تمهػب الخيػاؿ, اذ تػ تي فػي  ,خيرةف عمميات السرايا األأكسط اللهيكنية لقد اعترفت األ      

كمػا  –كعمى جميع المسػتكيات, فاختيػار الهػدؼ كنكعػ   ,لكرة غير متكقعة بجميع المقاييس
بػػػرز الضػػػامف المسػػػبؽ لمنجػػػاح كاالنتلػػػار كهػػػك حقػػػؽ العنلػػػر األ –فػػػي الخميػػػؿ كبحػػػر غػػػزة 

كم حقتهػػا  ,كتخطيطهػػا الػػدقيؽ كالمحكػػـ ,جانػػب حجػػـ تمػػؾ العمميػػات ىلػػإعنلػػر المباغتػػة, 
 نمطػػان -أنفسػػهـيؤكػػد اللػػهاينة  كمػػا-شػػكؿ  كبحػػران  لجنػػكد الجػػيش اللػػهيكني فػػي معػػاقمهـ بػػران 

 رض المكاجهة.أ ىمف العمؿ سكؼ يككف ل  أثرا الحاسـ عم كنكعيان  ,جديدان 
ذ مػػػف شػػػ ف العمميػػػات إمسػػػ لة جكهريػػػة فػػػي السػػػياؽ نفسػػػ ,  ىلػػػإكيقػػػكد هػػػذا التكلػػػيؼ       

فػػػاؽ رؤيػػػة, كتلػػػكر  ف تفػػػتح فػػػي سػػػاحة الكفػػػاح المسػػػمح الفمسػػػطيني أخيػػػرة لسػػػرايا القػػػدس األ
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 ىكيػنظـ انتقاؤهػا عمػ ,هػداؼقػة فػي العمػؿ العسػكرم بمػا يكسػع دا ػرة األكخ ه  ,لطرا ؽ متطكرة
المرحمػػة القادمػػة مػػف  ىلػػإكتشػػؽ الطريػػؽ  ,سػػس اسػػتراتيجية كهػػذا يعنػػي انهػػا بػػذلؾ تستشػػرؼأ

تجعػؿ منهػا قػادرة عمػى ك التجربػة  اسػتقبمية لهػذالكفاح المسمح, كتحرض عمى اجتراح عكامؿ م
 كالحضكر في المراحؿ ال حقة. ,الت ثير
ساسػػية إضػػافتها األب ,كغػػزة بطبيعػػة متنكعػػة ,خيػػرة فػػي الخميػػؿكقػػد اتلػػفت العمميػػات األ      

تجػػاا نحػػك م حقػػة انهػػا أ ,فػػي التجربػػة العسػػكرية لممقاكمػػة الفمسػػطينية ضػػد العػػدك اللػػهيكني
لقد كلػؼ الػبعض معركػة  ,غارة االستشهاديةعتي معاقم  ب سمكب اإلأالجيش اللهيكني في 
مجاهػػدم سػػرايا القػػدس فػػي أف بيػػد  ,غػػارة مػػف نمػػط "حػػرب العلػػابات"إالخميػػؿ ب نهػػا عمميػػة 

, فمػػـ يضػػربكا كػػي ينسػػحبكا بعػػد ذلػػؾ, بػػؿ فريػػدان  كقػػدمكا شػػك ن  ,الخميػػؿ تجػػاكزكا هػػذا المفهػػـك
 .دـ قطرة  خر كحتى ,خيرةحتى الطمقة األ استشهاديان  خاضكا هجكمان 

تبقي الع مة الفارقػة االساسػية التػي  –سمكب التنفيذ أهمية أ ىعم –لكف طبيعة الهدؼ       
ثػر النػاتج عػف اسػتهداف  فػي كاأل ,كحجمػ  ,الهدؼ بعمقػ  ,ميزت عمميات سرايا القدس االخيرة

 كحساباتها.كساط اللهيكنية األ
هػداؼ األخػرل التػي كلػمت اليهػا ضػربات المقاكمػة لػـ تكػف ف مكاقػع األأال يعني ذلػؾ       
سػػمكب أكعمػػى  ,هػػداؼ بعينهػػاأعمػػى  –عسػػكريان –كيمكػػف ألم مقاكمػػة تقتلػػر , ك مػػؤثرةأمهمػػة 

 ,االبتكػارك  النلػر فػاؽ كيضػيؽ مػف  ,ف يحػدد قػدراتهاأمحدد مف القتػاؿ, لكػف مػف شػ ف ذلػؾ 
لػػهيكف كقكاعػػدا التحتيػػة هػػي  ىف بنػػإ, كسػػعأركانػػ  عمػػى نطػػاؽ أكزلزلػػة  ,يػػ ـ العػػدكإزيػػادة ك 

 .كلعػؿ ذلػؾ مػا يسػتدعي النظػر كالػتمعف كالمبػادرة, نحػك مػا غا بػة عمػىهداؼ مازالت أ جميعان 
(93) 
 

  

                                                           

 2002( ماهر عبد الرحمف, مجمة المجاهد, كانكف األكؿ, يناير 93)
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اٌٍٙت فٟ لٍت االعز١غبْ ِٚؼغىشارٗ فٟ  ؤضشِٛاصالصخ ِجب٘ذ٠ٓ  :عشا٠ب اٌمذط

 ثذشة دم١م١خ ٚلزبي اعزؾٙبدٞ ؤسوبْ اٌج١ؼ اٌص١ٟٙٛٔ ٛاصٌضٌٚ اٌخ١ًٍ

 ماهر عبد الرحمف كتب
لكاحػػػدة مػػػف أكثػػػر  نػػػكفمبر )تشػػػريف الثػػػاني( عنكانػػػان  15سػػػتظؿ ليمػػػة عمميػػػة الخميػػػؿ فػػػي       

قػؿ نظيػرا, فػي  مبهػران  الشعب الفمسطيني كجهػادا, كأنمكذجػان  كفاحفي تاريخ  الع مات سطكعان 
كسػػكؼ تبقػػى العمميػػة  ,ستشػػهادية العظيمػػةالكالػػركح ا ,كالشػػجاعة الفا قػػة ,كالتضػػحية ,البطكلػػة

كالحضكر اسـ "سرايا القدس" الجناح العسكرم لحركػة الجهػاد اإلسػ مي فػي  ,تستدعي لمذاكرة
 ,فمسػػػطيف, كلػػػكر مجاهػػػديها األبطػػػاؿ الث ثػػػة كهػػػـ يضػػػربكف قمػػػب االسػػػتيطاف فػػػي الخميػػػػؿ

خيػػرة  فقتػػاؿ الضػػارم ضػػد كحػػدات متنكعػػة مػػسػػاعات مػػف ال أربػػع  -كحػػدهـ  -كيخكضػػكف 
كحػػػرس الحػػػدكد فيكقعكنهػػػا فػػػي بػػػرؾ مػػػف الػػػدماء, كيكقعػػػكف معهػػػا  ,قػػػكات الجػػػيش اللػػػهيكني
كيعيػػػػدكف فػػػػي ذات الكقػػػػت العربػػػػة كراء الحلػػػػاف بت كيػػػػد  ,كالسياسػػػػية ,المؤسسػػػػتيف العسػػػػكرية

 كالكفاح المسمح في مكاجهة الكياف اللهيكني كعدكان . ,استراتيجية الجهاد
 

 :االثزىبس ٚاٌّفبعإح

تستحؽ عممية كمعركة الخميؿ التي خاضها مجاهدك الجهاد اإلس مي في عمؽ منطقة        
كأنجح العمميات التػي خاضػها  ,االستيطاف في المدينة, كلفها ب نها مف بيف أقسى الضربات

الفمسطينيكف ضد الكياف اللهيكني خ ؿ مرحمة طكيمة مف عمر اللراع, كأنها األقسػى مػف 
انػػدالع انتفاضػػة األقلػػى قبػػؿ مػػا  ذمنػػ كتكقيتػػان  كابتكػػاران  كاألبػػرع تخطيطػػان  ,حيػػث خسػػا ر العػػدك
 يزيد عمى عاميف.

 ,كمجػػػدك ,"سػػػرايا القػػػدس" فػػػي حيفػػػا فبعػػػد سمسػػػمة العمميػػػات االستشػػػهادية المت حقػػػة ؿ      
كقيػػادة جػػيش العػػدك تتكقػػع أف تكػػكف  ,كالخضػػيرة "كركػػكر" كانػػت األكسػػاط األمنيػػة اللػػهيكنية

 ,العممية القادمة فػي الشػماؿ الفمسػطيني, لكػف مجاهػدم "سػرايا القػدس" فاجػ كا جنػكد االحػت ؿ
خميؿ الرحمف كعمػى كمستكطني  في الجنكب, في قمب معقؿ االستيطاف اللهيكني في مدينة 

حمايػػة التجمػػع لأرض منطقػػة تعتبػػر قمعػػة أمنيػػة كعسػػكرية تتكاجػػد قػػكات االحػػت ؿ بكثافػػة فيهػػا 
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( مستكطف, كمستكطنة 400االستيطاني اللهيكني في قمب المدنية كالذم يتشكؿ مف قرابة )
 كريات أربع التي تبعد مسافة كيمك متريف عف مدينة الخميؿ.

ككاف  ,ا القدس" أف التحضيرات لمعممية بدأت قبؿ أكثر مف شهريفكتؤكد ملادر "سراي       
كمحفكفػػة بالمخػػاطر, فقػػد تكجػػب عمػػى المجاهػػديف الث ثػػة الػػذيف نفػػذكا  ,اإلعػػداد عمميػػة شػػاقة

كحجـ الكحدات العسكرية المرافقة  ,مكاف الهجـكلالعممية, القياـ بعدة جكالت استط ع مباشر 
كبػيف الطريػؽ الػذم يطمػؽ  ,يف بكابة مسػتكطنة كريػات أربػعلممستكطنيف عمى الطريؽ الممتد ب

كالػدخكؿ بػيف جمػكع  ,كقػد اضػطركا أحيانػا إلػى التخفػي ,شارع الملػميف""عمي  اللهاينة اسـ 
كمػػدل فاعميتهػا كنقػػاط  ,كطبيعتهػا ,المسػتكطنيف مػف أجػػؿ تحديػد أدؽ لمكاقػػع الحراسػة كعػػددها

يػػتـ فيهػػا تنفيػػذ أسػػمكب الحراسػػة المتسمسػػمة  ضػػعفها كاألمػػاكف المشػػرفة عميهػػا, كالطريقػػة التػػي
"التتابع" بحيث أف كؿ قكة حراسة عمى امتداد الطريؽ إلى الحـر اإلبراهيمي فػي الخميػؿ تتسػمـ 
 حراسة المستكطنيف في منطقة محددة كترافقهـ فيها لتسممهـ إلى حرس المنطقة التالية, فض ن 

عدة كحػدات مػف القػكات النظاميػة, كهػذا عف الحراسة الجكالة المككنػة مػف حػرس الحػدكد بمسػا
 ما يرافقها عدد مف سيارات الجيب العسكرية المحممة بالجنكد. غالبان 

 :ٔجَٛ فٟ ١ًٌ اٌخ١ًٍ

 ليػػؿ الخميػػؿ فػػي العاشػػر مػػف رمضػػاف الخػػامس عشػػر مػػف تشػػريف الثػػاني, كػػاف محاطػػان       
كفػي , كفكهػات مػدافعها ,ككانػت أزقػة الخميػؿ مدنسػة بظػ ؿ الػدبابات ,ببنادؽ جنكد اللهاينة

الهػػػػكاء محالػػػػر بعربػػػػدة , كبيػػػػت هنػػػػاؾ شػػػػهيد مازالػػػػت متعمقػػػػة بالجػػػػدراف لػػػػكرت  ,بيػػػػت هنػػػػا
ي كػػؿ لحػػػـ االطفػػاؿ, كالخميػػؿ تنػػػزؼ  ذمالرلػػاص الػػك  ,المسػػتكطنيف كالشػػكارع مطفػػ ة العيػػػكف

 ذاف فكؽ كؿ دنس الغزاة., كلكنها ترفع لكت اآلجراحان 
سػكد كالمرعػب كمػا كلػف  اللػهاينة أنفسػهـ, اسػتعد مجاهػدك في تمؾ الميمة, السػبت األ      

كمسػػتكطني   ,سػػرايا القػػدس" فػػي الخميػػؿ لتنفيػػذ العمميػػة االستشػػهادية ضػػد الجػػيش اللػػهيكني"
المسػػػمحيف عمػػػى الطريػػػؽ, مػػػا بػػػيف كريػػػات أربػػػع" كالحػػػـر اإلبراهيمػػػي, حيػػػث اعتػػػادت قطعػػػاف 

 ,قداـ مف هذا المستكطنة باتجػاا الحػـرالمستكطنيف التحرؾ في مسيرة استفزازية مشيا عمى األ
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لػػ ة "سػـ شػػارع الملػميف لمقيػاـ بعربػػداتهـ التػي يسػمكنها اكعمػى الشػارع الػذم يطمقػػكف عميػ  
 مف حـر النبي إبراهيـ الخميؿ عمي  الس ـ. كيقتطعكف لها جزءان  ,السبت"
هػػػػػدكف فػػػػػي مكػػػػػاف االنطػػػػػ ؽ نحػػػػػك تنفيػػػػػذ العمميػػػػػة التقػػػػػى قبيػػػػػؿ حمػػػػػكؿ المسػػػػػاء, المجا      

 21 )ككالء هاشػـ داكد سػركر ,(عامػان  20 )االستشهاديكف الث ثة: أكـر عبد المحسػف الهنينػي
 ,حػػامميف أمانػػة الجهػػاد فػػي سػػبيؿ ا ,(عامػػان  22 ) كمحمػػد عبػػد المعطػػي المحتسػػب ,(عامػػان 

كالجرحػػى الػػذيف  ,كعهػػد الثػػ ر لػػدماء الشػػهداء ,كفػػي سػػبيؿ الػػكطف التػػي كتبكهػػا فػػي كلػػاياهـ
متػػداد الثػػرل الفمسػػطيني, كفػػي إعمػػى  كشػػيكخان  ,كأطفػػاالن  ,نسػػاءن  ,تحلػػدهـ  لػػة االحػػت ؿ يكميػػان 

قمكبهـ كعد االنتقاـ لدـ الشهيد إياد لكالحة قا د سرايا القدس في جنيف الذم استشهد بعد أف 
رمضػاف خاض معركة بطكلية مع قػكات االحػت ؿ )لػكاء غػكالني( فػي جنػيف فػي السػادس مػف 

قػرار القتػاؿ حتػى  "إيػاد"ستمرت لعدة ساعات اتخػذ فيهػا ا  ك  ,العاشر مف تشريف الثاني الماضي
كلػػـ يستشػػهد إال بعػػد أف أكقػػع فػػي لػػفكفها  ,كمػػرغ أنػػؼ قػػكات االحػػت ؿ المهاجمػػة ,الشػػهادة

نهـ كانكا يقاتمكف أكأسقط جنكدها كجنراالتها في ذهكؿ لـ يلدقكا بعدا  ,العديد مف اإللابات
 .كاحدان  رج ن 

 :ٔذاء ؽٙذاء اٌذشَ 

ففػي شػهر رمضػاف يبزغػكف , ككاف ليؿ الخميؿ سابحا في ظ ؿ الشهداء فػي تمػؾ الميمػة      
كعمػػى نكافػػذ أنػػات  ,كالبيػػكت الغافيػػة فػػي تسػػبيح القبػػاب ,كقبسػػات النػػكر فػػي الحػػارات الضػػيقة

ليستنهضػػػكا الثػػػ ر  ,كتنهػػػدات األمهػػػات الثكػػػالى, لكػػػ نهـ يسػػػتعيدكف ذاكػػػرة المجػػػزرة ,الجرحػػػى
ألركاح الملػػػميف كدمػػػا هـ, أكل ػػػؾ الػػػذيف غػػػدر بهػػػـ رلػػػاص المسػػػتكطنيف فػػػي مجػػػزرة الحػػػـر 

إلػػى  "بػػاركخ غكلدشػتايف"عنػػدما تسػمؿ اإلرهػابي  ,(ـ1994اإلبراهيمػي قبػؿ ثمانيػػة أعػكاـ )عػاـ 
كفاجػ  الملػميف الفمسػطينييف الخاشػعيف فػي لػ ة الفجػػر  ,جػامع إبػراهيـ الخميػؿ عميػ  السػ ـ

بسػػيؿ مػػف الرلػػاص أسػػفر عػػف مذبحػػة رهيبػػة, قبػػؿ أف يػػتمكف النػػاجكف مػػف قتمػػ , ثػػـ يجعػػؿ 
هػذا الػدـ الشػهيد  ,كيرمزكف إلي  ب لقاب التعظيـ كالنبػكة ,لهـ مقدسان  المستكطنكف مف قبرا مزاران 

ككانكا  ,هدم سرايا القدس, أكـر ككالء كمحمدكاف ينادم ليمة العاشر مف رمضاف ب سماء مجا
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كتشػػتد  ,النػػداء فػػي قمػػكبهـ اجػػبيسػػمعكف, كيتقػػدمكف نحػػك هػػدفهـ خطػػكة إثػػر خطػػكة فيتعػػالى ك 
 أيديهـ عمى البنادؽ كتهـز عيكنهـ كج  الميؿ.

 :ٌذظخ اٌزإ٘ت

كالتكقعات حػكؿ سػيناريك  ,كالتحمي ت ,مهما قيؿ كمهما تعددت االجتهادات اللهيكنية      
ككيػؼ كلػمكا إلػى  ,كيػؼ تحػرؾ المجاهػدكف العممية كتفاليمها, فإف اللهاينة لف يعرفكا أبدان 
, ككيػػؼ انفتحػت  بكابػات الجحػػيـ ألربػع سػػاعات  عمػػى جنػكدهـالنقطػة لػفر لمبػػدء فػي الهجػـك

فػػػي كسػػػيبقى الكثيػػػر مػػػف التفالػػػيؿ عقػػػدة فػػػي تػػػاريخ جنػػػراالتهـ العسػػػكرم ترفػػػع  ,دكف تكقػػػؼ
 ,كانبهػػارا يحػػاكلكف إخفػػاءا كتثيػػر فػػي نفػػس الكقػػت إعجابػػان  ,لػػدكرهـ جبػػاؿ الغضػػب العػػاجز
يلؿ المجاهدكف االستشهاديكف الث ثة إلى المنطقة المسماة  الساعة السادسة كالنلؼ مساء

 ,كثمانيػة مخػازف ذخيػرة لكػؿ مػنهـ ,"M 16كهـ يحممكف بنادؽ مف طراز " ,"بشارع الملميف"
كهػي عبػارة عػف قمػيص  ,كألنهـ يرتدكف ما تسػمى "م بػس السػبت" ,نابؿ اليدكيةمف الق كعددان 

 ,فقد بدكا عمى هي ػة المسػتكطنيف المسػمحيف مػف مسػتكطنة كريػات أربػع, أبيض كبنطاؿ جينز
نػدس لفتػرة فػي قافمػة المسػتكطنيف إكقد تكقعت ملادر لػحفية لػهيكنية أف أحػد المهػاجميف 

. القادميف مف الحـر اإلبراهيمي,   قبؿ أف يعكد ليتخذ مكقع  حسب خطة الهجـك
ينتشػػر المجاهػػدكف الث ثػػة فػػي منطقػػة الهجػػـك المحػػددة مشػػرفيف  ,قرابػػة السػػاعة السػػابعة      

, فػيكمف "كريات أربػع"عمى بعد ث ثما ة متر مف بكابة مستكطنة  "شارع الملميف"تماما عمى 
الجهػة األخػرل مػف الطريػؽ, أحدهـ فػي نقطػة تطػؿ عمػى مكقػع عسػكرم لػهيكني يقػـك عمػى 
, كلكػػف فػػي منطقػػة تػػ ابمكاز  فيمػػا يتخػػذ المجاهػػداف اآلخػػراف مكقعيهمػػا عمػػى بعػػد عشػػريف متػػران 

كيشرؼ عمي  كيفلم  عن  زقاؽ ضػيؽ مظمػـ يقػع  ,عف الطريؽ كعمى بيت يبتعد قمي ن  ,أعمى
المحاذيػػة كبػػيف النسػػؽ الثػػاني مػػف البيػػكت  ,مػػا بػػيف سمسػػمة البيػػكت المحاذيػػة لمطريػػؽ مباشػػرة

 لمطريؽ. 
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 :ِفبعإح اٌٍٙت

عػػػػػاد  خػػػػػر المسػػػػػتكطنيف مػػػػػف منطقػػػػػة الحػػػػػـر اإلبراهيمػػػػػي, كألػػػػػبح معظمهػػػػػـ داخػػػػػؿ       
كتػدابير أمػف فػي  ,كبينما مازالػت حركػة عسػكرية نشػطة فػي الشػارع األشػد حراسػة ,المستكطنة

لجنػػكد  أمػػاـ المجاهػػديف الث ثػػة مػػف مكػػامنهـ, سػػيارتا جيػػب إحػػداهمان  االكيػػاف اللػػهيكني, تبػػدك 
مػا قػكة الحراسػة الر يسػية فقػد تكاجػدت عمػى أ ,كالثانيػة لقػكة مػف حػرس الحػدكد ,قكات االحتيػاط

مػػاـ استشػػهاديي أكبػػذلؾ يلػػبح  ,بعػػد ث ثما ػػة متػػر مػػف المجاهػػديف, أمػػاـ بكابػػات المسػػتكطنة
 سرايا القدس ث ثة أهداؼ كاضحة.

تماـ الساعة السابعة كث ث عشرة دقيقة, يفتح المجاهدكف الث ثة النار عمى االهػداؼ,       
 ,كعنلػر المباغتػة جنػكد العػدك فػي سػيارتي الجيػب كالمكقػع العسػكرم ,فتلعؽ كثافة النيػراف

كيسػقط عمػى الفػكر عػدد  ,أك الكميف الثابت الػذم نلػب  جنػكد فػي حقػؿ زيتػكف أسػفؿ الطريػؽ
 "الكمػػيف", إحػػدل الػػدكريات الراجمػػة فػػي المكقػػع مػػف كالجرحػػى فػػي لػػفكؼ العػػدك ,مػػف القتمػػى

كتعتػػػرؼ الملػػػادر اللػػػهيكنية أف جنػػػكد الكمػػػيف تمقػػػكا الضػػػربة األشػػػد, كتشػػػير إلػػػى احتمػػػاؿ 
حيػػث كقػػت  ,سػػقكطهـ فػػي المحظػػة التػػي نهضػػكا فيهػػا مػػف الكمػػيف مػػع نهايػػة عمميػػة الحراسػػة

 المجاهدكف فتح النار في هذا المحظات.
كالجنػكد النػاجكف  ,لكرة الشارع في تمؾ البرهة كانت كما تلفها الملػادر اللػهيكنية      

 عمى الشكؿ التالي:
عػػدد  خػػر مػػف ,  خػػركف جرحػػي يلػػرخكف ,طػػراؼ الكمػػيف بجانػػب الطريػػؽأ ىجنػػكد قتمػػي عمػػ

هػػرج كفكضػػى فػػي نهايػػة الشػػارع, , كراحػػكا يلػػرخكف طػػالبيف النجػػدة ,رضػػان أالجنػػكد انبطحػػكا 
حدل  خػر كانػبطح اآل ,سيارات الجيب انحرفت عف الطريؽ كقفز منها جندياف فجرح أحدهمان كا 

 .رضان أ

 :صلبق اٌجذ١ُ 

كالقنابؿ اليدكية, تعـ الفكضى في لفكؼ دكريات  ,كالرلاص ,تحت كقع سيؿ النيراف      
حيػث  ,كتنتقؿ المكاجهة إلى الزقاؽ الخمفي المظمـ عمػى بعػد أمتػار مػف الشػارع ,العدك كجنكدا
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يتحكؿ الزقاؽ إلى ككة مف المهب تلرع كؿ مف يقترب منهػا, ذلػؾ أف مجاهػدم سػرايا القػدس 
تحػاكؿ قػكات الجػػيش ك  ,أعػادكا تمكضػعهـ فػي المكػاف ليسػيطركا عمػى امتػداد الزقػاؽ كمخارجػ 

يقتػػػرب جيػػػب حػػػرس ك  ,تبػػػدأ بمحاكلػػػة اقتحػػػاـ الزقػػػاؽفاللػػػهيكني أف تػػػدرؾ حقيقػػػة مػػػا يػػػدكر, 
كطبقػا ألقػكاؿ شػهكد  ,كفي هػذا المحظػة ,قاؽ ثـ ينعطؼ فج ة ليدخؿ في الحدكد مف طرؼ الز 

كينػدفع نحػك  ,مف منزؿ في الزقاؽ العياف اللهاينة مف الجنكد, يظهر أحد المجاهديف خارجان 
كيرشؽ الجنػكد فيػ  بكابػؿ متكالػؿ مػف الرلػاص عمػى بعػد متػر  ,الجيب فيفتح الباب الخمفي

ثػـ  ,لملػادر اللػهيكنية, فيقتػؿ جنػكد الجيػب جميعػان أك مف النقطة لفر كمػا تلػؼ ا ,كاحد
كتلػؿ تعزيػزات لػهيكنية  ,تمضي ساعتاف مف المكاجهػة يتخممهمػا فتػرات قلػيرة مػف الهػدكء

طبيعػة  تدرؾ جيدان لـ تكف لكف في هذا األثناء, يبدك أف القيادة العسكرية اللهيكنية  ,إضافية
 كف قد ألبح مليدة مف المهب.ما يجرم, فيما كاف الزقاؽ الذم يكمف في  المجاهد

كفيهػػا ضػػابط عمميػػات  ,كفػػي محاكلػػة أخػػرل القتحػػاـ الزقػػاؽ, كلػػمت سػػيارة جيػػب ثانيػػة      
خػر, كمػا أف ألػبحا فػي ثغػر  كمعػ  جنػدم  "سميح سػكيداف"حرس الحدكد في المنطقة الرا د 

 الزقاؽ حتى لرعهما رلاص مجاهدم "سرايا القدس". 

 :ِص١ذح اٌجٕشاالد

تمػؾ المرحمػػة, كانػت المنطقػػة قػد تحكلػػت إلػى سػاحة حػػرب حقيقيػة فػػي ظػؿ تكالػػؿ فػي       
ضػػباط اللػػهاينة ظمػػكا غيػػر قػػادريف عمػػى تقػػدير اللكػػف  ,قػػدـك التعزيػػزات العسػػكرية اللػػهيكنية

أف المجاهػديف دخمػكا  :كالن أعتقػاد كتضاربت تلكراتهـ عف حقيقة ما يجرم, فكاف اال ,المكقؼ
كأطمقػػػكا النػػػار عمػػػى المسػػػتكطنيف القػػػادميف مػػػف اللػػػ ة كالذكا  ,"كريػػػات أربػػػع"إلػػػى مسػػػتكطنة 

 بالفرار.
حتمػاؿ تحػت كقػع الحػدث كتكالػم , ثػـ تحػدث نػاطؽ عسػكرم كسرعاف ما تبػدد هػذا اال      

حت ؿ مكقػػػع عسػػػكرم إسػػرا يمي, كمػػػا أخفقػػػت الػػهيكني عػػػف قيػػاـ المجاهػػػديف الفمسػػػطينييف بػػ
ف المجاهػديف يػدافعكف فػي زقػاؽ ضػيؽ فػي أخػ ؿ المعركػة  عتبػرتإالتقارير اللهيكنية التي 
 كانكا يقكمكف بتحركات هجكمية كثيفة خ ؿ المعركة. يفمكاجهة الجيش, فالمجاهد
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)الحػػػػاكـ العسػػػػكرم  "دركر فػػػػاينبرغ"قا ػػػػد لػػػػكاء الخميػػػػؿ  ـذ تقػػػػدإثػػػػـ كقػػػػع تطػػػػكر جديػػػػد,       
اكلػة القتحػاـ الزقػاؽ بمسػاندة كهػك يسػتقؿ سػيارة جيػب مدرعػة فػي مح ,لممنطقة( عمى رأس قكة

ف ظهػػر عمػػى بعػػد أمتػػار مػػف أكمػػا  ,إضػػافية مػػف كحػػدة الطػػكارئ فػػي مسػػتكطنة كريػػات أربػػع
كعاجمػ  بسػيؿ مػف الطمقػات فػي لػدرا, ف سػرع  ,مدخؿ الزقػاؽ حتػى ظهػر لػ  أحػد المجاهػديف

كا كنػمف يتأعدد مف جنكدا لجرا خارج مرمى النيراف فسقط عدد منهـ بيف قتمػى كجرحػى, قبػؿ 
بعػػد " فػػاينبرغ"كتقػػكؿ الملػػادر اللػػهيكنية إف  ,مػػف تحػػت سػػيؼ المهػػب خراجػػ  لػػريعان إمػػف 

ف يػػتمكف مػػف ارتػػداء درعػػ  الكاقيػػة فػػي محاكلػػة منهػػا أبالجيػػب ترجػػؿ قبػػؿ  اجتيػػازا عشػػريف متػػران 
 لابت الجيش اللهيكني في معركة الخميؿ.ألمتقميؿ مف لكرة الهزيمة التي 

 :دمً ٌٍشِب٠خ

حد الجنكد اللهاينة ب نهػا كانػت معركػة أخرم عمي المعركة التي كلفها أكتمر ساعة       
الفمسػػطينيكف يطمقػكف النػػار "عمينػا" كػػ نهـ فػي حقػػؿ لمرمايػة نحػػف كػاف حيػػث  ,مػف طػػرؼ كاحػد

الفكضػػى كالػػذعر فػػي لػػفكؼ الجػػيش اللػػهيكني فػػي المنطقػػة, فتحػػاكؿ  تعػػجك  شػػكاخص,فيػػ  
ف جديد, فيقع مزيد مف القتمػى اللػهاينة, كيتراجػع الجنػكد كحدات مف الجيش اقتحاـ الزقاؽ م

ليتقػػدـ بعػػد ذلػػؾ ضػػابط أمػػف التجمػػع االسػػتيطاني فػػي قمػػب المدينػػة, فػػي سػػيارة جيػػب  ,تكتيكيػػان 
ثػـ يقتػرب , مدرعة عمى رأس ثمة مف الجنكد, فيلاب بجركح خطيرة كيػتمكف مرافقػكا مػف جػرا

السػػيطرة عػػف زمػػاـ المكقػػؼ بػػيف عػػدد مػػف الجنػػكد فيقتػػؿ هػػك  ضػػابط أمػػف كريػػات أربػػع محػػاكالن 
 يرتفع عدد الجرحى بإلابات خطيرة. فكما يقتؿ أحد الجنكد  ,اآلخر
 , خػػػر أف يكػػػكف بطػػػ  محػػػاكالن  "الناحػػػاؿ"فيتقػػػدـ نا ػػػب قا ػػػد سػػػرية  ,كتتػػػكالى المحػػػاكالت      

سػػ  خارجهػػا حتػػى ف طػػؿ برأأمػػا  لكنػػ  ,كيقػػرر الػػدخكؿ فػػي قمػػب الزقػػاؽ فػػي ملػػفحة عسػػكرية
 كالػػػػؿالػػػػذخيرة  نفػػػػذتكحػػػػيف  ,برلػػػػاص المجاهػػػػديف المتمترسػػػػميف فػػػػي الزقػػػػاؽ سػػػػقط قتػػػػي ن 

 ثناف الباقياف القتاؿ ب سمحة الجنكد القتمى بعد أف استكلكا عميها.المجاهداف اإل
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 :إٌٙب٠خ: ٘ض٠ّخ ع١ؼ 

كطكيمػػة مػػرت عمػػى جػػيش االحػػت ؿ كقادتػػ , قبػػؿ أف يقػػرركا التكقػػؼ  ,سػػاعات قاسػػية       
كالقنابؿ الضك ية التي أطمقها سػ ح الجػك,  ,كاف منظر طا رات الهميككبتر ,إلعادة حساباتهـ

تؤكػد  ,كحركة الدبابات التػي راحػت تشػدد الطػكؽ حػكؿ المكػاف ,كأعداد الجنراالت في المنطقة
مػػف كػػؿ هػػذا  ,أف اللػػهاينة قػػد أثخنػػكا بػػالجراح كب عػػداد القتمػػى, كأنهػػـ يبحثػػكف عػػف مخػػرج مػػا

مخػيـ جنػيف,  دخمػكاككانت الخطة األسمـ لهـ أف يػدخمكا الزقػاؽ كمػا  ,الجحيـ الذم لـ يتكقعكا
أم أف يختب كا في كرات الحديػد المتحركػة )الػدبابات كالملػفحات(, بحيػث ال يظهػر أحػد بمػا 

 ذلؾ رامي الرشاش عمى البرج, فيما راحت قكات كبيرة تكثؼ كجكدها حكؿ الزقاؽ.في 
كلػػـ تتكقػػؼ  ,لقػػد قتػػؿ أحػػد ضػػباط اللػػؼ حػػيف حػػاكؿ أف يطػػؿ برأسػػ  مػػف بػػرج دبابػػة      

المعركة عند هذا الحد, ذلؾ أف المجاهػديف البػاقييف تحلػنا فػي المكاجهػة األخيػرة فػي الجيػب 
المدرعػػػة التابعػػػة لحػػػرس الحػػػدكد التػػػي سػػػبؽ أف قتػػػؿ جنكدهػػػا, فاستعلػػػكا بػػػذلؾ عمػػػى قػػػكات 

 - كما لرح مستكطنكف تكاجدكا فػي منطقػة المعركػة  - كاضحان  االحت ؿ التي أظهرت جبنان 
كمكقػػع المجاهػػديف  ,لجػػ  اللػػهاينة إلػػى اسػػتخداـ الجرافػػات المدرعػػة, كقلػػؼ الزقػػاؽكعنػػدها 

ككتػػػب ا الشػػػهادة لمجاهػػػدم "سػػػرايا القػػػدس" الث ثػػػة بعػػػد أف  ,بلػػػكاريخ الطػػػا رات المركحيػػػة
 كضػػابطان  ,كمسػػتكطنان  ,كحػػؿ الخميػػؿ, كلػػرعكا أربعػػة عشػػر جنػػديان بمرغػػكا أنػػؼ جػػيش العػػدك 

 ر.بجركح الكثير منهـ في حاؿ الخط , كألابكا العشراتلهيكنيان 
 ,كاستشػػهد المجاهػػدكف ,حػػيف تكقػػؼ إطػ ؽ الرلػػاص كانػت السػػاعة الثانيػػة عشػرة لػػي ن       

كالمعػػػززة  ,أف ث ثػػػة مجاهػػػديف فقػػػط قػػػاتمكا قكاتػػػ  المؤلمػػػة :ليػػػدرؾ العػػػدك كسػػػط ذهكلػػػ  الشػػػامؿ
كالهزيمػة  ,ا العػاركالجك لخمس ساعات متكالمة, كألحقػكا بهػ ,بمختمؼ األسمحة عمى األرض

 كأعمؽ مناطق  األمنية. ,في عقر االستيطاف

 :اٌصذِخ

عتقدا اللهاينة تحػت لهػب مجاهػدم سػرايا القػدس فػي الخميػؿ, أنهػـ يكاجهػكف اأكؿ ما       
رعػب  ,كبنػادؽ رشاشػة ,كقنابػؿ ,ال ث ثػة مجاهػديف مػع كميػة قميمػة مػف الػذخيرة ,ب كمم  جيشان 
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 ,كفقػداف سػيطرة ,فكضػى ,اللػهيكنية مػف أكؿ لحظػات العمميػةشامؿ في المؤسسػة العسػكرية 
كالسػػؤاؿ الكبيػػر الػػذم يتػػردد: "مػػاذا جػػرل  ,كالمبػػادرة ,كالتخطػػيط ,كتػػرنح كمػػي لمفالػػؿ القيػػادة

ككيػػؼ اسػػتطاعت مجمكعػػة لػػغيرة مككنػػة مػػف ث ثػػة مقػػاتميف أف  ,"؟لقػػدرات جيشػػنا ككفاءتػػ 
 أمنيػان  كتمؾ الهزيمة في منطقة يفترض أنها مف أكثػر المنػاطؽ تشػديدان  ,تمحؽ ب  هذا الخسا ر

كقػد طرحػت العمميػة ع مػات اسػتفهاـ  ؟,في كجػ  المفاجػآت كتحلينان  ,لقكات الجيش كتكاجدان 
كدقتها فػي اسػتباؽ كقػكع عمميػات  ,كالمقدرة االستخبارية ,كبرل حكؿ كفاءة الجيش اللهيكني
 ,إدارة معركػػػػة الخميػػػػؿ كالثغػػػػرات المفلػػػػمية فػػػػي السػػػػيطرةبهػػػػذا الحجػػػػـ, كأسػػػػمكب الجػػػػيش فػػػػي 

كالسياسػػية فػػي  ,كلػػـ تسػػتطع المؤسسػػتيف العسػػكرية ,كاالسػػتجابة السػػريعة لمطػػكارئ ,كاالتلػػاؿ
بينهـ  قتي ن  12كالخسا ر الفادحة التي تجاكزت  ,الكياف اللهيكني, تجنب االعتراؼ بالهزيمة
اللػهيكنية بػ ف المجاهػديف الث ثػة  األكاسطرفت قا د لكاء الجيش اللهيكني في الخميؿ, كاعت

كتفػػػكؽ تكتيكػػػي فػػػي  ,نجحػػػكا فػػػي تحكيػػػؿ عػػػدـ التكػػػافؤ فػػػي عػػػدد األسػػػمحة إلػػػى عنلػػػر قػػػكة
مػػف ألػػعب الحػػكادث التػػي » :حركنػػكت العمميػػة ب نهػػاأككلػػفت لػػحيفة يػػديعكت  ,لػػالحهـ

نػدالع االنتفاضػة كالقطاع, باستثناء معركة جنػيف, منػذ ا ,عرفها الجيش اإلسرا يمي في الضفة
 «الحالية

 :صُ االػزشاف ،اٌزخجظ اٌص١ٟٙٛٔ

كاالرتباؾ التي ألابت الكياف اللهيكني جراء العممية  ,التكزافنعداـ اك  ,الفكضى ىحمه       
ففػي محاكلػة لمتعتػيـ عمػى الحقػا ؽ, أبرزهػا نتػا ج العمميػة  ,تجاكزت ساحة المعركة فػي الخميػؿ

كالعار الذم لحؽ بقكات االحػت ؿ فػي مكاجهػة ث ثػة مجاهػديف فقػط  ,عمى المستكل العسكرم
ضػػػد مػػػف  مػػػف سػػػرايا القػػػدس, سػػػارعت كزارة الخارجيػػػة اللػػػهيكنية إلػػػى الحػػػديث عػػػف مجػػػزرة

كعندما لـ يعد ممكنا إخفاء اللكرة الحقيقية مػف أف معركػة الخميػؿ  ,كلفتهـ "ملميف أبرياء"
الحػػػت ؿ كالمسػػػتكطنيف المسػػػمحيف, تراجعػػػت كانػػػت اسػػػتهداؼ مجاهػػػديف استشػػػهادييف لقػػػكات ا

يػؿ شػػاركف الػػذم  كتتالػػت االعترافػات, بػػدءا مػػف أر  ,األكسػاط اللػػهيكنية عػػف كلػؼ "مجػػزرة"
لسبب إضافي أيضا هك السجاؿ الحزبي الدا ر في أكساط الميككد, ثػـ  ,مجزرة ارفض تسميته
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ير األكليػة, ثػـ األكسػاط اإلذاعة العبرية التي أشارت إلى خط  في تكليؼ المعركة فػي التقػار 
 كالحزبية المختمفة في الكياف اللهيكني. ,اللحفية
فػػػػي لػػػػحيفت  يػػػػديعكت  "شػػػػيمح رعػػػػكف"مػػػػا قالػػػػ  اللػػػػحفي اللػػػػهيكني  مػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػث ن       

حركنكت بعد يـك مف العممية: "لقػد نفػذت خميػة الجهػاد اإلسػ مي فػي الخميػؿ, هجكمػا يعتبػر أ
فػػي عػػدد  فكقػػةكمت ,فالجهػػة المسػػتهدفة كانػػت مسػػمحةحػػرب علػػابات بكػػؿ مػػا تعنيػػ  الكممػػة, 

كقػػػد نجػػػح الهجػػػـك بسػػػبب القػػػراءة اللػػػحيحة للػػػكرة األكضػػػاع  ,كعتادهػػػا العسػػػكرم ,أفرادهػػػا
"ال يقػر كعينػا بقيػاـ الجانػب الثػاني بعمميػات, يتحػتـ عمينػا االعتػراؼ  :كأضاؼ شػيمح ,ميدانيا"

نػػاحـك "كمػػا سػػخر اللػػحفي اللػػهيكني  ,كاالسػػتعداد لمتضػػحية" ,ب نهػػا تنطػػكم عمػػى الشػػجاعة
ؿ أكأشار إلػى أف جميػع القتمػى  ,"مذبحة" :في ذات اللحيفة مف كلؼ الحدث ب ن  "برينياع
 "مف الجنكد أك المجنديف المسمحيف المدربيف كالجاهزيف لمقتاؿ".  12

 :رٍخ ا١ٌٕشاْ

كمعركتها االستشهادية إلى أذهػاف اللػهاينة ضػربات لػـ ينسػكها  ,أعادت عممية الخميؿ      
قا ػػد كتيبػػة "الناحػػاؿ" المقػػدـ عيػػراف الػػذم تػػكلى إعػػادة  ,منػػذ قيػػاـ كيػػانهـ عمػػى أرض فمسػػطيف

لمممػػة شػػراذـ القػػكات اللػػهيكنية المهزكمػػة فػػػي المرحمػػة األخيػػرة فػػي معركػػة الخميػػؿ, كلػػػؼ 
كانػت تشػب  تمػؾ  :كقاؿ "في القدس ـ1967في العاـ نها تماثؿ معركة "تمة الذخيرة  المعركة ب

المكاجهػػة بػػالكثير مػػف تفالػػيمها, إذ كانػػت تنطمػػؽ لػػمي  نيػػراف تتبعهػػا قنبمػػة يدكيػػة, ثػػـ أعيػػرة 
كعنػػػدما نظػػػر الضػػػباط إلػػػى سػػػاعاتهـ كانػػػت قػػػد مػػػرت أربػػػع سػػػاعات , أخػػػرل, ثػػػـ قنبمػػػة يدكيػػػة

زقػاؽ المػكت" أطمقػ  الضػباط كلؼ  خر هك " ,كنلؼ منذ بدء المعركة الضارية في الزقاؽ
اللػػهاينة الػػذيف تكاجػػدكا فػػي المكػػاف, عمػػى المعركػػة الضػػارية التػػي خاضػػها مجاهػػدك "سػػرايا 

كالمعركػة  ,كقػد شػبهكا الزقػاؽمهػب, ذم تحلنكا فيػ  إلػى فكهػة مػف الالقدس" محكليف الزقاؽ ال
سػتطاع أحػد ايػث كحكل  بما يطمقكف عمي  "زقاؽ القناص" في البمدة القديمة في القػدس ح ,في 

 اؽ إلى مليدة لممكت. ق, أف يحكؿ ذلؾ الز ـ1967القنالة مف المقاتميف العرب عاـ 
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إف جنراالت الجيش كجنكدا سكؼ لف  ,كقالت "يديعكت أحركنكت" بعد يـك مف المعركة      
الػذم يشػب  مػا جػرل فيػ  مػا جػرل لمجػيش اللػهيكني  ,ينسكا ذلؾ الزقػاؽ اللػغير فػي الخميػؿ

جػػػيش   كحمػػػاـ الػػػدـ الػػػذم غػػػرؽ فيػػػ ,كهػػػي إشػػػارة إلػػػى الهزيمػػػة القاسػػػية ,فػػػي معركػػػة "الحمػػػاـ"
يف الشهيد الشػيخ محمػكد نج في االحت ؿ في معركة مخيـ جنيف التي قادها قا د سرايا القدس

 (94)طكالبة. 
 

 :لٛاد االدزالي ِٕز ثذء االٔزفبضخلغٟ ِؼشوخ ضذ ؤاٌجٙبد االعالِٟ رمٛد 

 .كتب ع ء بدارنة في لحيفة القدس العربي
معركػة نفػذتها حركػة الجهػاد االسػ مي ضػد قػكات  ىقسػأما زالػت معركػة الخميػؿ, كهػي       

منية االسرا يمية مف حيث جهزة األاالحت ؿ منذ بدء انتفاضة األقلى, تشكؿ لدمة لقادة األ
 ,فػػراد الجػػيشأجمػػيعهـ مػػف  سػػرا يميان إ 12كدقػػة التنفيػػذ لمعمميػػة التػػي قتػػؿ بهػػا  ,سػػرعة التخطػػيط

 :سػرا يميةإمف المستكطنات, كفي تفالػيؿ العمميػة تقػكؿ ملػادر أك  ,كحرس الحدكد ,كالشرطة
نهػػا بػػدأت حػػكالي السػػاعة السػػابعة كالنلػػؼ مػػف مسػػاء الجمعػػة عنػػدما تحلػػف ث ثػػة مقػػاتميف أ

زقػػػة ضػػػيقة مكازيػػػة أح العسػػػكرم لحركػػػة الجهػػػاد االسػػػ مي, فػػػي ينتمػػػكف لسػػػرايا القػػػدس, الجنػػػا
براهيمػي الشػريؼ, كهػذا نفػس الطريػؽ الػذم يسػمك  المسػتكطنكف الحـر اإل ىلإؽ المؤدم يلمطر 
ياـ السبت, كهذا الطريؽ الذم يطمؽ أكالل ة هناؾ  ,لي منطقة الحـرإسرا يميكف لمكلكؿ اإل

 ,رض الخميػؿأ ىربػع المقامػة عمػأستعمرة كريات عمي  المستكطنكف مسار الملميف يبدأ مف م
 .براهيميكينتهي عند الحـر اإل

ف نكع الس ح الذم استخدم  المقاتمكف الفمسػطينيكف كعػددهـ أ :كتضيؼ هذا الملادر      
كتزكدكا بثماني مخازف لمرلاص لكؿ كاحد منهـ, كتكزعكا فػي ث ثػة  ,M16ث ثة هك س ح 

كقػد قػاـ , يػاـ السػبت لممسػتكطنيف فقػطأماكف مختمفة عمى امتداد طريؽ ضيؽ يتـ فتح  فقط أ
المسػػتكطنة فػػي طريػػؽ  ىلػػإالمسػػمحكف الث ثػػة بانتظػػار عبػػكر المسػػتكطنيف مػػف منطقػػة الحػػـر 

كالشػػرطة  ,خػػر مسػػتكطف البكابػػة فتحػػكا نيػػراف رشاشػػاتهـ باتجػػاا الجنػػكد العػػكدة, كعنػػد دخػػكؿ 
                                                           

 2002االكؿ  ( ماهر عبد الرحمف, مجمة المجاهد, كانكف94)



 

212 
 

 ,كمػػف ث ثػػة اتجاهػػات ,كنهـ لحمػػايتهـ, كقػػد انطمقػػت النيػػراف فػػي كقػػت كاحػػدالػػذيف كػػانكا يرافقػػ
زقػػة الطريػػؽ, أكالمقػػاتميف الػػذيف تحلػػنكا بشػػكؿ جيػػد فػػي  ,كانػػدلعت معركػػة عنيفػػة بػػيف الجنػػكد

 ,المكػػاف بػػاألمر اللػػعب ىلػػإسػػرا يمية كالتعزيػػزات اإل ,مػػر الػػذم جعػػؿ كلػػكؿ فػػرؽ االنقػػاذاأل
كمركحيػات مقاتمػة لممشػاركة  ,سػرا يميةإمت تعزيػزات عسػكرية كبعد دقا ؽ مف بدء العممية كل

خذت تطمؽ القنابؿ المضػي ة باتجػاا منطقػة العمميػة لتسػهيؿ رؤيػة مكػاف أشتباؾ, كالتي في اإل
 ساعات متتالية. 5اختباء المقاتميف الث ثة الذيف استمركا بعممية إط ؽ النار ألكثر مف 

مػف الضػباط فػي الجػيش  4ف مػف بػيف القتمػى أ :االسػرا يميكدت ملادر فػي الجػيش أك       
كمسػػؤكؿ عػػف العمميػػات العسػػكرية فػػي منطقػػة  ,حػػدهـ هػػك قا ػػد لػػكاء فػػي الجػػيش االسػػرا يميأ

خر مف حرس الحدكد كهػك مسػؤكؿ عمميػات قػكات  قا د  ىلإضافة إالخميؿ, كهك برتبة عقيد, 
 ,ربػعأمػف فػي مسػتكطنة كريػات مسػؤكؿ األ ىلػإضػافة إسػرا يمي, حرس الحدكد فػي الجػيش اإل

خػػ ء إمكػػاف العمميػػة لممسػػاعدة فػػي  ىلػػإخػػر لػػ , ككانػػت المجمكعػػات قػػد كلػػمت  كمسػػاعد 
لمعمميػػة, كفػػكر كلػػكؿ المجمكعػػة  ىكلػػلػػيبكا فػػي الػػدقا ؽ األأكرجػػاؿ الشػػرطة الػػذيف  ,الجنػػكد

مػف حػرس ربعػة أطمؽ المسػمحكف الفمسػطينيكف النػار باتجػاا سػيارة جيػب كػاف يسػتقمها أ ىكلاأل
ن  كبالرغـ مف ككف أ :كتقكؿ ملادر في الجيش االسرا يمي ,الحدكد مف بينهـ قا د المجمكعة

كقتػػؿ كػػؿ  ,ف كثافػػة الرلػػاص اخترقػػت زجػػاج الجيػػبأكضػػد الرلػػاص اال  ,السػػيارة ملػػفحة
 مف كاف بداخمها.

ي يقكدهػػا العقيػػد فػػي الجػػيش االسػػرا يم لخػػر أالمكػػاف قػػكة  ىلػػإعقػػاب ذلػػؾ كلػػمت أكفػػي       
لػػػيب بعػػػدة رلالػػػات لحظػػػة كلػػػكل  أكقػػػد  ,كالمسػػػؤكؿ عػػػف العمميػػػات فػػػي منطقػػػة الخميػػػؿ

مػف مسػػتكطنة أخػر كهػك مسػؤكؿ  مػكر قا ػػد كقتػؿ عمػي الفػكر, كمػػف ثػـ تسػمـ زمػاـ األ ,المكقػع
كبعد  ,ربعة مف الحراسأمقتؿ ى لإضافة إكقتؿ عمي الفكر برلاص المقاكميف,  ,ربعأكريات 

خػر كمػات عمػي كألػيب هػك اآل ,رس الحػدكد فػي منطقػة الخميػؿذلؾ تسمـ العمميػة مسػؤكؿ حػ
ف قػػاـ الجػػيش اإلسػػرا يمي أعقػػاب ذلػػؾ ألػػيب عػػدد كبيػػر مػػف الفمسػػطينييف بعػػد أكفػػي  ,الفػػكر

كمنعػػػت سػػػيارات  ,براهيمػػػيمقربػػػة مػػػف الحػػػـر اإل ىبقلػػػؼ عشػػػكا ي لمنػػػاطؽ سػػػكنية تقػػػع عمػػػ
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العديػد مػف المبػاني كالمنػازؿ تي القلػؼ عمػي أاإلسعاؼ مف دخكؿ المكاف لنقؿ الجرحى كقد 
 التي دمرت بالكامؿ.

كعػدد مػف كبػار  ,ككػاف ر ػيس الحككمػة اإلسػرا يمية شػاركف ككزيػر دفاعػ  شػاؤكؿ مكفػاز      
عقػػاب عمميػػة الخميػػؿ لمبحػػث فػػي كيفيػػة تمكػػف أقػػادة الجػػيش اإلسػػرا يمي قػػد عقػػدكا اجتمػػاع فػػي 

ف أكػػػدت أت ملػػػادر إسػػػرا يمية قػػػد ككانػػػ ,المقػػاكمكف فمسػػػطينييف مػػػف تنفيػػػذ مثػػػؿ هػػػذا العمميػػػة
كهػك  ,كتـ التنفيذ بدقة أيضا مع اختيار التكقيت المناسب لها ,العممية خطط لها بدقة متناهية

الحـر االبراهيمي الذم يمنػع  ىلإ يـك السبت حيث يعبر المستكطنكف الطريؽ المذككر كلكالن 
الذكرم السنكية لمجزرة الحـر  كجاءت العممية قبؿ أياـ مف ,الفمسطينيكف مف أداء الل ة في 

كاستشػػػهد خ لهػػػا حػػػكالي أربعػػػيف  ,1994حػػػد المسػػػتكطنيف فػػي عػػػاـ أاالبراهيمػػي التػػػي نفػػػذها 
. ل ة الفجرثناء ت ديتهـ أ فمسطينيان   (95)داخؿ الحـر

 :صلبق اٌّٛد فٟ اٌخ١ًٍ: "ؽجىبرٕب اٌذفبػ١خ رزفىه"

 ـ22/11/2002في  نتقادفي لحيفة اإل يحيي دبكؽ كتب
لدمة, اإلهانة, "معركة زقاؽ المكت", "الحادث األلػعب", "معركػة حػرب علػابات ال      

كتعػابير زخػر بهػا اإلعػ ـ اإلسػرا يمي عمػى مػدل األيػاـ  ,نمكذجيػة", "سمسػمة إخفاقػات" كممػات
كال عجب في ذلؾ, فما حلػؿ  ,كالنكعية في الخميؿ ,العممية الجهادية الناجحة إثر ,الماضية

كذجية كباعتراؼ العدك, أعادت تػذكير اإلسػرا يمييف بضػربات حػزب ا المتقنػة كاف معركة نم
 في لبناف.
عمميػػػػػػة الخميػػػػػػؿ, أك معركػػػػػػة زقػػػػػػاؽ المػػػػػػكت" كمػػػػػػا سػػػػػػماها بعػػػػػػض المعمقػػػػػػيف األمنيػػػػػػيف       

النػػكع  إمػػا مػػف ناحيػػةكالعسػػكرية اإلسػػرا يمية,  ,اإلسػػرا يمييف, شػػكمت لػػدمة لممؤسسػػة األمنيػػة
كانعكاسػات  عمػى االسػتحقاقات المختمفػة فػي  ,التنفيػذ, أك لناحيػة التكقيػتكاألسػمكب كالدقػة فػي 

                                                           

 ـ2002, تشريف ثاني,( ع ء بدارنة, القدس العربي95)
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كيمكف فػي المحػاكر التاليػة رلػد مجمػؿ القػراءة اإلسػرا يمية  ,الداخؿ اللهيكني أك الفمسطيني
 لمعممية كدالالتها:

 األجهزة األمنية اإلسرا يمية كعمى رأسها "جهاز األمف العاـ )الشاباؾ, كهك المعني تعترؼ-1 
كمتابعة الحركات الجهادية الفمسطينية, أف حركة الجهاد اإلسػ مي تعتبػر  ,األساس في رلد

كبالتالي مف اللعب المس مكضعيا بعنالرها التنفيذييف, إذ أف  مف أكثر التنظيمات تماسكان 
أك معرفة  ,كسرية تعمؿ عمى نحك مستقؿ دكف ترابط ,خ يا الجهاد هي خ يا لغيرة مقملة

عضػاء الجهػاد ميػزة أل, ما يلعب عمى األجهزة األمنية اإلسرا يمية خرقهػا, كمػا أف فيما بينها
بداع طرؽ جديدة العمؿ. ,كالقدرة عمى استغ ؿ الفرص ,الحافزية العالية لمقتاؿ  كا 

مػػػػدار تعميػػػػؽ عػػػػدد مػػػػف المحممػػػػيف  كلػػػػعكبة خرقهػػػػا اسػػػػتخباريان  ,ككانػػػػت بنيػػػػة الجهػػػػاد      
تػػرؼ هػػؤالء بػػ ف "الجهػػاد اإلسػػ مي" يظهػػر فػػي اآلكنػػة األخيػػرة ف يعأالعسػػكرييف اإلسػػرا يمييف, 

كدراسػة الظػركؼ المحيطػة. كقػد  ,كتكقيػت التنفيػذ ,مهنية عاليػة, خالػة لجهػة اختيػار الهػدؼ
كفػي  ,(قتي  إسػرا يميان  14في استهداؼ العسكرييف في عممية كرككر" ) أعيد ت كيد ذلؾ مؤخران 
 12قتػػؿ  أدت التػػيإضػػافة إلػػى العمميػػة األخيػػرة فػػي الخميػػؿ  ,قتػػي ( 17عمميػػة مفػػرؽ مجػػدك 

  ػدقاك  ,نا ػب قا ػد سػرية الناحػاؿك مف بينهـ قا د منطقة جنكب الضفة الغربيػة,  ان اسرا يمي جنديان 
 خريف. الكحدة األمنية في كريات أربع إضافة إلى تسعة جنكد 

جديػدا عمػى  كت كيػدان  دلػي ن -إلػى مثي تهػا فػي اآلكنػة األخيػرة  إضػافة-عممية الخميؿ  تشكؿ-2
 ,التػي تمثمػت تحديػدا فػي حمػ ت عسػكرية ,فشؿ سياسة المكاجهة اإلسرا يمية مع الفمسطينييف

", "ربما هذا المرة  دكاليب كأمنية أطمؽ عميها تسميات مختمفة )"السكر الكاقي", "الطريؽ الحاـز
اني ينهػػػي كجػػػكد أمػػػ  فػػػي تحقيػػػؽ نلػػػر ميػػػد االحػػػت ؿت شػػػنها جػػػيش (, كهػػػي حمػػػ الزحمػػػة

 في عقكؿ الفمسطينييف. الهزيمة-االسرا يميكف ىكيتمن ,كما يقكؿ-كيحفر  ,رجاالت االنتفاضة
خػػر مػػا  ثبتػػت زيػػؼ أ, منيػػكف اإلسػػرا يميكف أف عمميػػة الخميػػؿ تحديػػدان كيػػرل المراقبػػكف األ      

فػإثر فشػؿ   يمي,اإلسراكاألمنية اإلسرا يمية المكجهة مف قبؿ اليميف  ,تدعي  المؤسسة السياسية
 :ت التلػػفية كاالعتقػاؿ كالحلػػار كاالحػػت ؿ المباشػر, تػػدعي أطػراؼ اليمػػيف اإلسػػرا يميحمػ 

حككمػػة كحػػدة قكميػػة, مػػا سػػمح لحػػزب  ىأهميػػة بالغػػة لممحافظػػة عمػػ ىعطػػأر يػػؿ شػػاركف أف أ



 

215 
 

 ط ؽ يد الحككمة لمعمؿ الميداني الناجع تجااإمكف مف تكلـ ي ,مام أ"العمؿ" بكضع العراقيؿ 
ف الحككمة الحالية هي حككمة يميف مطمقػة أن  مع أكت تي عممية الخميؿ لتثبت  ,الفمسطينييف

كر ػػيس  ,كتضػػـ ثنػػا ي بنيػػاميف نتنيػػاهك )الخارجيػػة( كشػػاؤكؿ مكفػػاز)الحرب( ,سػػها شػػاركفأير 
عادة إكستنحلر خياراتها في  ,ليدلف تستطيع سكم الكقكؼ مكتكفة األ نهاإفركاف "يعالكف" أ
 ىككحشػػية عمػػ ,سػػاليب القديمػػة التػػي ثبػػت عػػدـ قػػدرتها بػػالرغـ ممػػا فيهػػا مػػف دمكيػػةجتػػرار األا

منيػػة كبشػػهادة المؤسسػػة األ ,نهػػاأالفمسػػطينييف بػػؿ  لك حفػػر الهزيمػػة لػػدأكقػػؼ العمػػؿ المقػػاـك 
 .كتساهـ في تعزيز خيار المقاكمة ,ضافيان إ حافزان  ىسرا يمية تعطاإل
فشػػػػاؿ خطػػػط بعػػػض الجهػػػات المشػػػبكهة فػػػػي ا  ك  ,مػػػكرعػػػادت تلػػػكيب األأالخميػػػؿ  عمميػػػة-3

 لتفػػاؼ عميهػػا بمسػػاعً كاال ,خيػػار المقاكمػػة بعػػد فشػػؿ العػػدك نفسػػ  فػػي مكاجهتهػػا عمػػىااللتفػػاؼ 
فالعمميػة تقػكؿ إف ركح  ,تنفيػذها عنػ  بالككالػة ىلإك عمد البعض أ ,مختمفة, نفذها هك مباشرة

كحممػػة خيػػار  ,سػػطينييفعمػػى جمهػػكر الفم عمػػـتنحلػػر فػػي مركجيهػػا كلػػـ ت كالخيانػػةالهزيمػػة 
 المقاكمة كالتحرير. 

يػراد إكفقداف الخيار لدل اإلسرا يمييف, ال بػد مػف  ,كالحيرة ,كلمكقكؼ عمى مدل اإلحباط      
مػف  فيشماف" المعمؽ العسكرم لدل لحيفة "يديعكت أحركنكت" كاألكثر قربػان  يكسما كتب  "ال

 ان مفتػػرؽ المػػكت فػػي الخميػػؿ كػػاف مرلػػكف» كالعسػػكرية اإلسػػرا يمية إذ يقػػكؿ: ,المؤسسػػة األمنيػػة
مػف الممكػف أف يكػػكف لػدينا مشػكمة فػي الػكعي, كمػف الممكػػف  ظ,كانتهػى بػثمف بػاه ,باألخطػاء

 ,خػػر يعػػرؼ كيػػؼ يبػػدم لػػػرامةسػػتيعاب حقيقػػة أف الطػػرؼ اآلإعمينػػا  لػػعبان أف يكػػكف  جػػدان 
كالظاهرة المقمقة في  ,أك يمقي بعبكة ناسفة ,كعزيمة في القتاؿ, كليس فقط ان  يرسؿ انتحارييف

 ,ؿ حياتنا إلى حياة لعبةهذا القلة هي نمط عمؿ يتبمكر لدل العدك )المقاكميف( الذم يحكه 
كالكثيػر  ,كنة األخيرة ينفذ المخربكف المزيد مف العمميػات الفدا يػة, ي خػذ المخػرب بندقيػةفي اآل

طقة مكتظػة بالسػكاف التخطيط ككسا ؿ نقؿ معقدة, يلؿ إلى من ىلإمف الذخيرة دكف الحاجة 
 يمكت.  أك أفرلاص, الكيطمؽ النار إلى أف ينتهي  ,اليهكد
ألنػػ  ال يكجػػد هنػػا  ,كأسػػمكب العمػػؿ هػػذا يستلػػعب عمػػى رجػػاؿ االسػػتخبارات تشخيلػػ       

أك مع لديؽ, كبيف  ,قاعدة لكجستية مساعدة. ثمة فمسطيني مع بندقية يقرر قتؿ يهكد لكحدا



 

216 
 

عنػػدما يػػدعي العػػدك  ,كبػػدكف شػػركاء فػػي السػػر ,لػػيرؾ كقػػت قكالتنفيػػذ يكػػكف هنػػا ,التخطػػيط
 (96)«. كمهنية فاف شبكتنا الدفاعية تتفكؾ ,كتلميـ ,مبادرة كيعمؿ بعزيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 22/11/2002( يحيي دبكؽ, لحيفة االنتقاد,96)
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 المبحث الثالث

 جنبٍتواألسزائٍلٍت اإلقمام األ
 

 ٚفٍغغ١ٕٟ ػٍٝ اٌىفبح اٌؼغىشٞ ضذٖ، اٌخ١ًٍ: بصشاس اعز١غبٟٔ ػٍٝ اٌزٛعغ

 ـ15/12/2002س بتاريخ هآرت-شرغام كرانكف رجيكلرنداؼ  كتب
المسػتكطنكف فػي الخميػػؿ عمػى قناعػػة بػ ف هنػػاؾ لػمة بػػيف محكمػة العػػدؿ العميػا لتجميػػد       

هػػدـ المنػػازؿ العربيػػة المهجػػكرة عمػػى طػػكؿ محػػكر الملػػميف فػػي الخميػػؿ, كبػػيف العمميػػة التػػي 
 "أكريػت سػتركؾ"شػرطة العسػكرية كقعت مساء يػـك الخمػيس, كالتػي قتػؿ فيهػا المقػات ف مػف ال

حقيقة أن  لـ تتخذ إجراءات رادعة, مثؿ هدـ المنازؿ في الزقػاؽ تشرح  "براهاـ  فينكأ"مف حي 
 ,كال حػاكـ ,ثبػت لممخػربيف بػ ف ال حكػـممػا أالذم قتؿ في  اثنا عشر مف رجػاؿ قػكات األمػف, 

 كبالسكاف اليهكد.  ,ف بكسعهـ أف يكالمكا المساس بالجنكدأك 
زاكيػػػة نظػػػر يهػػػكد الخميػػؿ, مطمػػػكب جممػػػة إجػػػراءات لتهد ػػة الكضػػػع: هػػػدـ عشػػػرات مػػف       

, فيػػ  المبػػاني عمػػى طػػكؿ محػػكر الملػػميف, كال سػػيما فػػي زقػػاؽ تكجػػد معظػػـ المبػػاني المهجػػكرة
غ ؽ عشرات المؤسس 1929بعضها منذ أحداث العاـ  ات داخؿ في الحي اليهكدم القديـ, كا 
بمنهجيػة عمػى قتػؿ اليهػكد, كلكػف فػكؽ  ضعي المستكطنكف أنها تحػر دالخميؿ العربية, كالتي ي

مػنهـ  150كقػد تظػاهر نحػك  ,كؿ شيء: خمؽ حقا ؽ اسػتيطانية عمػى طػكؿ محػكر الملػميف
عمػى  يكألق ,عمى إهماؿ حككمة إسرا يؿ حتجاجان إأمس األكؿ في ميداف لهيكف في القدس, 
حاخاـ المستكطنة, " " في كتسكفر", "أربعكريات "المستكطنيف المتظاهريف كممة ر يس مجمس 

 ."شمعكف بف تسيكف", كالحاخاـ "دكؼ لي كر"الحاخاـ 
كينسػػؽ رجػػاؿ الخميػػؿ نشػػاطاتهـ مػػع سمسػػمة مػػف الػػكزراء, لكػػنهـ باألسػػاس ينسػػقكف مػػع       

 ككزارة السياحة.  ,كزارتيف استعدتا لمساعدتهـ في لراعهـ: كزارة اإلسكاف
كامػػػر الػػػكزير المسػػػؤكؿ, نتػػػاف أاف أفػػػي معػػػكز زار الخميػػػؿ, كحسػػػب فمػػػدير كزارة اإلسػػػك      

شيرانسػػػ  , فحػػػص مػػػع الجػػػيش اإلسػػػرا يمي إمكانيػػػة اسػػػتخداـ األراضػػػي عمػػػى طػػػكؿ المحػػػكر 
لمتخطػػيط إلقامػػة أحيػػاء سػػكنية لميهػػكد كتػػدفع كزارة اإلسػػكاف أمػػر تنفيػػذ المشػػركع, كلكػػف كزارة 

كينسػؽ مكفػاز مػع ر ػيس  ,ستجابة إلى الضػغطالدفاع بر اسة شاؤكؿ مكفاز, ال تسارع إلى اال
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ثنػػا يػػؿ شػػاركف, كعمػػى الػػرغـ مػػف إعػػ ف شػػاركف غػػداة العمميػػة التػػي قتػػؿ فيهػػا اإل ر أالػػكزراء, 
كالحػػـر اإلبراهيمػػي, فقػػد بقيػػت الخطػػة  ,, بشػػ ف خمػػؽ التكالػػؿ بػػيف كريػػات أربػػععشػػر جنػػديان 

 مثابة الضريبة المفظية لممستكطنيف. 
فمنػػذ عهػػد بينػػي  ,نيػػة التػػي ينسػػؽ معهػػا رجػػاؿ الخميػػؿ فهػػي كزارة السػػياحةأمػػا الػػكزارة الثا      

كقػػد تكالػػؿ  ,ألػػكف مػػف مكليػػديت, بػػدأكا هنػػاؾ يخططػػكف لمتنػػزا عمػػى طػػكؿ محػػكر الملػػميف
 ,مػف المفػداؿ "اسػحؽ ليفػي"حتى عندما كاف يجمس عمى كرسي الكزير , العمؿ عمى المشركع

كالػػػذم سيلػػػار فػػػي إطػػػارا إلػػػى تكسػػػيع محػػػكر  ,ف لمبػػػدء فػػػي تنفيػػػذ المشػػػركعكيػػػدفع ليفػػػي اآل
كتػػدرج عمػػى طكلػػ  عنالػػر  ,كنلػػب إضػػاءة عمػػى طػػكؿ الطريػػؽ ,الملػػميف, كهػػدـ المنػػازؿ

 كربما أيضا استيطانية.  ,سياحية
ثنػا عشػر مػف رجػاؿ األمػف قػد أمف زاكية نظر عرب الخميؿ, فإف العممية التي قتؿ فيها       

الحركتيف هي المسؤكلة عف  مفمي كحماس, حكؿ مف أثارت حرب بيانات بيف الجهاد اإلس 
 "دركر فػاينبرغ"فالنتا ج القاسية لمعممية, بما في ذلؾ مكت قا ػد لػكاء الخميػؿ, العقيػد  ؟,العممية

نتفاضػػة حتػػى اآلف(, دفعػػت المنظمتػػيف إلػػى تبػػادؿ االتهامػػات بكػػؿ )أكبػػر ضػػابط يقتػػؿ فػػي اإل
ف أف العمميػػػة نفػػػذتها خميػػػة باسػػػـ حػػػاتـ كفػػػي سػػػياؽ الكقػػػت الػػػذم انقضػػػى تبػػػي ,كسػػػيمة ممكنػػػة

ككػذا  ,كمػا أف هكيػة الث ثػة الػذيف نفػذكا العمميػة بانػت ,الشكيكي تنتمي إلى الجهػاد اإلسػ مي
كاألسػػػرية مػػػػع جماعػػػة مطمػػػػكبي الجهػػػاد اإلسػػػػ مي الكبػػػار فػػػػي جبػػػػؿ  ,ع قػػػاتهـ االجتماعيػػػػة

 الخميؿ.
المسػػؤكلية عػػف تنفيػػذ  ة رسػػميان كحتػػى يػػـك أمػػس األكؿ, لػػـ تتحمػػؿ أم منظمػػة فمسػػطيني      

كهذا عمى الرغـ أف الحػديث يػدكر عػف عمميػة  ,العممية ضد الجندييف في الخميؿ يـك الخميس
دعػػػػػت أمػػػػػس األكؿ منظمػػػػػة فػػػػػتح اك  ,تعتبػػػػر شػػػػػرعية مػػػػػف ناحيػػػػػة كػػػػػؿ المنظمػػػػات الفمسػػػػػطينية

لػػ ,  كيتخػذ مػػف دمشػؽ مقػران  ,االنتفاضػة, بقيػادة أبػػك مكسػى المنشػؽ عػػف فػتح إثػر حػػرب لبنػاف
كعمػػى  ,هػػذا مػػف خػػ ؿ قكاتػػ  المسػػماة كتا ػػب عمػػر المختػػار ,ب نهػػا مسػػؤكلة عػػف تنفيػػذ العمميػػة

 الرغـ مف ذلؾ, يجدر التعامؿ مع هذا اإلع ف بقدر مف الشؾ.
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كفػػػي  ,مػػػف جهتهػػػا, فتػػػرل نفسػػػها حػػػرة فػػػي تنفيػػػذ العمميػػػات داخػػػؿ إسػػػرا يؿ أمػػػا الجهػػػاد      
ة حكار فػي القػاهرة يفتػرض بػ  أف يػؤدم إلػى كقػؼ كفتح في ذرك  ,المناطؽ, فيما تكجد حماس

كمػػػا أف النػػػاطقيف بمسػػػاف فػػػتح يشػػػددكف فػػػي األسػػػابيع  ,العمميػػػات داخػػػؿ الخػػػط األخضػػػر فقػػػط
فػي تنفيػذ العمميػات فػي  األخيرة الماضػية, باسػتثناء بعػض الشػذكذ, بػ نهـ يػركف أنفسػهـ أحػراران 

اريػػة فػػي كريػػات منػػاحيـ كالتػػي كمػػع ذلػػؾ فػػإف السػػمطة شػػجبت بشػػدة العمميػػة االنتح ,المنػػاطؽ
العمميػػة ب نهػػا  -ياسػػر عرفػػات-نفػػذتها حمػػاس, كفػػي شػػجب اسػػتثنا ي كلػػؼ ر ػػيس السػػمطة 

 كلبيانية تمس بالملالح الفمسطينية أشد المس. ,عديمة المسؤكلية
كإلعطاء لكرة عف مدل المحظكر كالمسمكح, ذكر عرفات العممية التي سبقتها, حيث       

فػػي الخميػػؿ, كمثػػاؿ عمػػى عمميػػة جػػديرة تضػػرب الجنػػكد فػػي المنػػاطؽ   يميان قتػػؿ اثنػػا عشػػر إسػػرا
كرغـ ذلؾ فإف كؿ المنظمات تمتنع حتى اآلف عف تحمؿ المسؤكلية عػف عمميػة يػـك  ,المحتمة

 الخميس. 
كيفػػػػرض عمػػػػى مدينػػػػة الخميػػػػؿ حظػػػػر تجػػػػكؿ لػػػػاـر عمػػػػى األحيػػػػاء القريبػػػػة مػػػػف منػػػػازؿ       

كمعظػـ السػكاف قمقػكف جػدا ممػا قػد  ,األحياء األبعد المستكطنيف, كحظر تجكؿ أخؼ حدة في
المنظمػػات المسػػمحة تػػدير فػػي هػػذا  كال شػػؾ أف ,يحلػػؿ فػػي المدينػػة فػػي الفتػػرة القريبػػة القادمػػة

فػي فػتح متػاجرهـ  ضد الجيش, فيما ال يعد سكاف الخميػؿ العػرب المعنيػكف أساسػان  الش ف حربان 
الػػػذم تػػدير فيػػ  بمديػػػة الخميػػؿ دعػػػكل  كقػػػد جػػاءت العمميػػة فػػػي الكقػػت ,مػػف هػػػذا الحػػرب جػػزءن 

كالحػػػػـر  ,"كريػػػػات أربػػػػع"قضػػػػا ية فػػػػي محكمػػػػة العػػػػدؿ العميػػػػا بهػػػػدؼ منػػػػع بنػػػػاء المتنػػػػزا بػػػػيف 
سػػبكع عػػف قمقهػػا أف تكػػكف العمميػػة قػػد كأعربػػت أكسػػاط بمديػػة الخميػػؿ فػػي نهايػػة األ ,اإلبراهيمػػي

 (97) .حتماالت هذا اإلجراءات القضا يةإفجرت 

 إٌجبح؟ضجظ إٌفظ ِفزبح 

 .  (98) 25/11/2002 , نقمت  لحيفة الحياة المندنية بتاريخهيمينا ككباف كما كتبت
                                                           

 15/12/2002( هآرتس, نداؼ شرغام, كرانكف رجيكلر, 97)
 .25/11/2002كاتبة بريطانية متخللة في شؤكف الشرؽ األكسط, لحيفة الحياة المندنية,  (98)
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نضػػػباط القػػػكم لث ثػػػة مػػػف الشػػػباف فػػػي لحظػػػة التػػػكتر يػػػدكر فػػػي ذهنػػػي تلػػػكر ذلػػػؾ اال      
نهػػـ أكالبػػد  ,ك مػػرتيف قبػػؿ ذلػػؾأربمػػا كػػانكا تعرفػػكا عمػػى العمميػػة مػػرة  ,شػػارة البػػدءإلكاالنتظػػار 

سر المسػتكطنيف قبػؿ أنتظار مركر الماذا عمينا  :كربما تساءلكا كقتها ,الخطة بالتفليؿبحثكا 
سػػػرنا كمػػػا أرضػػػنا كامتهنػػػكا كرامتنػػػا كيعػػػاممكف أشػػػرعي كقػػػد سػػػرقكا غيػػػر البػػػدء؟ كجػػػكدهـ هنػػػا 

كألسػرت   ,ف ك  مػف الث ثػة تػذكر اللػدمات كالتجػارب المؤلمػة لػ أرجح األ, يعاممكف الك ب
لقػػػد  ,نضػػػباط تػػػاـإلكػػػنهـ هػػػذا المػػػرة سيتلػػػرفكف ب ,الماضػػػيةخامسػػػة عشػػػر الخػػػ ؿ السػػػنيف 

 سر المستكطنيف.أخر أف مرت أ ىلإسيطركا عمى غضبهـ, كانتظركا دقا ؽ طكيمة 
المدنييف  باتجاالكف ليس  ,مف قا دهـ بالهجـك ىكلاأل الطمقةربما كانت  ,شارة البدءإثـ        

مػف بيػنهـ ك  ,كحرس الحدكد االسػرا يمييف ,ثـ الجيش ,كالن أمنييف المسمحيف بؿ عمى الحراس األ
 هـ مدني كاحد.بينليس  اسرا يميان  قتي ن  12الحليمة كانت  ,قا د منطقة الخميؿ العسكرية

انتظػػرت عبػػكر  ,ظهرتػػ  خميػػة المقاكمػػة تمػػؾأ ذمكبيػػرة لضػػبط الػػنفس الػػ ,هميػػةأهنػػاؾ       
كجهػػازا الػػدعا ي  "بنيػػاميف نتنيػػاهك"كقػػد حػػاكؿ  ,االشػػتباؾ ءالمػػدنييف لممنطقػػة المحػػددة قبػػؿ بػػد

لكػف الحقيقػة  ,منييفالحراس األ ىلإضافة إ ,ف المقاكميف قتمكا )ملميف مدنييف( يهاـ العالـ بإ
عػ ـ العػالمي بشػكؿ بػالطبع فػي تكزيػع كذبتػ  عمػى اإل "نتنيػاهك"نعػـ لقػد نجػح  ,ظهرت سػريعان 

كؿ العممية قبؿ انكشاؼ اككلؼ ككلف ب ,ضمف قبكلها السريع مف جانب العديد مف العكالـ
 الشدة. ى"جريمة شنيعة " كما دانها بمنته :الحقيقة ب نها

 ,ثنيف عبر عف االسؼ لتلديؽ دعاية نتنياهك بتمؾ السرعةكاف أم مف اإل إذاتساءؿ أ      
الفمسطينييف عف استعدادهما الفكرم لتلديؽ أكذكبػة نتنيػاهك  ىلإعتذار كربما كاف عميهما اال

بهػذا  "نتنيػاهك"كاذيػب أنهمػا كبقيػة المنػدديف لػف يقبمػكا أفػ  شػؾ  ,ـ الأكسػكاء اعتػذر  ,الحقيرة
 .السهكلة مستقب ن 

سػػ مي الث ثػػة لػػـ بػػداا مقػػاتمك الجهػػاد اإلأنضػػباط القػػكم الػػذم ف حػػس االأنعمػػـ بػػالطبع       
ف ذلػؾ الملػير كػاف أفضػؿ أرجػح كاأل ,ألنهـ كانكا يتكقعػكف المػكت فػي العمميػة ,ـينقذ حياته

ألػػؼ فمسػػطيني فػػي الخميػػؿ مػػف  150كضػػبط الػػنفس لػػـ ينقػػذ , حيػػاءأ اسػػرك أممػػا سػػي قكن  لػػك 
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 كحمػػع ذلػػؾ تبقػػي ر  ,سػػابيع طكيمػػة كربمػػا شػػهكران أنتقاميػػة التػػي سػػيكجهكنها سػػرا يؿ اإلإعمػػاؿ أ
 -ألسباب ث ثة: همية االنضباط بالغة األ

عمػػػاؿ التػػي تتخػػػذ األلػػػ  فعاليػػة تفػػػكؽ بكثيػػر  كلتػػر ك  ,نضػػػباطاف أم عمػػؿ ينفػػذ بإ: كالن أ      
 .الغضب ة تحت كط
 عمىضفي أم تجنب مهاجمة المدنييف اليهكد( أف ضبط النفس في هذا الحاؿ )إ: ثانيان       

نسػػػاني )قػػػكانيف الػػػدكلي اإلف القػػػانكف أالعمميػػػة الشػػػرعية التامػػػة حسػػػب القػػػانكف الػػػدكلي, حيػػػث 
بػػػيف العمميػػػات العسػػػكرية التػػػي تسػػػتهدؼ المحػػػاربيف كتمػػػؾ التػػػي  فالػػػ ن  تقػػػيـ حػػػدان  ,الحػػػرب(

القا ميف بعمميات عسػكرية منظمػة مسػؤكلية  عمىضافة لذلؾ ليس إ ,تستهدؼ غير المحاربيف
 كنػان ف يتخذكا خطكات فاعمة حيثما كػاف ذلػؾ ممأبؿ  ,غير المحاربيف فحسب استهداؼتجنب 
 بيف غير المحاربيف. ةيقاع خسا ر عرضيإلتجنب 
يػػكفر حمايػػة ثمينػػة  ,كغيػػر المحػػاربيف لػػ  اعتبػػار مهػػـ ,ف مبػػدأ التمييػػز بػػيف المحػػاربيفإ      

ف يساهـ في تكفير قدر مهػـ مػف الحمايػة أكيفترض لهذا المبدأ  ,لممجمكعات السكانية المدنية
كسػا ر االنتهاكػات التػي يكجههػا إلػيهـ  ,العنػؼ عمػاؿأمػف  ,لممدنييف فػي الضػفة الغربيػة كغػزة

ف هنػػاؾ مسػػاحة غامضػػة بػػيف لػػنفي أكاللػػحيح  ,خطبػػكط العسػػكرم االسػػرا يميباسػػتمرار اإل
عتبػػر القػػانكف االمحػػاربيف كغيػػر المحػػاربيف, كهنػػاؾ مػػف يحػػاكؿ تكسػػيع هػػذا المسػػاحة, حيػػث 

لحماية نفسها التي يمنحها كيكفر لهـ ا ,غير محاربيف ستسمميفك المأ ,الدكلي الجنكد الجرحى
كلػػػػيس  ,كغيػػػػر المحػػػػاربيف ,ف القػػػػانكف الػػػػدكلي يعتمػػػػد التمييػػػػز بػػػػيف المحػػػػاربيفألممػػػدنييف )أم 

 لهػػذا التمييػػز ملػػدران  "هيكمػػاف رايػػتس ككتػػش"كالمػػدنييف( ككػػاف سػػكء فهػػـ منظمػػة  ,العسػػكرييف
 خيرة.مف تقاريرها األ لخط ها في كاحدً 

بيػػكتهـ  ىلػػإك العا ػػديف منهػػا أمكاقػػع العمميػػات,  ىلػػإكالسػػؤاؿ مػػاذا عػػف الجنػػكد الػػذاهبيف       
عضاء مميشيات الدفاع الػذاتي التػي تقػـك بػدكريات حػكؿ كاحػدة أكماذا عف  ,داء المهمة؟أبعد 

 مف المستكطنات. 
لغمػكض مسػاحة ا المقػاتميف الفمسػطينييف تجنبػكا تمامػان  فه أ :ما حلػؿ فػي عمميػة الخميػؿ      
 نهـ كانكا جزءان أ,أم  ,ثناء قيامها بمهمتهاأمني عنالر الحرس األ فقط استهدفكا حلران  ,هذا
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كبهذا برهف المقاكمكف الفمسطينيكف لمعالـ , مف قكة مسمحة منظمة تعمؿ داخؿ الخميؿ المحتمة
عمػػي القػػدرة عمػػي القيػػاـ بعمميػػة تامػػة االنضػػباط حتػػي فػػي تمػػؾ الظػػركؼ اللػػعبة مػػف التمييػػز 

كمف الذيف شهدكا ذلػؾ كمػا شػهدا العػالـ الكثيػركف  ,الضركرم بيف المحاربيف كغير المحاربيف
 ,رهػابيكفإف كػؿ الفمسػطينيكف أات المستمرة التي تلر عمي يمف األمريكييف المتخميف بالدعا

ف تمكػرغػـ عػدـ  ىكعمػ ,طفػاؿ الرضػعنهـ يسػتهدفكف األأدرجة  ىلإف الفمسطينييف منحطكف أك 
ف خ يػا المقاكمػة الفمسػطينية تتعمػد اسػتهداؼ المػدنييف, كهػذا أدلػة قكيػة عمػي أـ تقدي مفحد أ

ليػ  رجػاؿ عمميػة الخميػؿ, فحتػي فػي الكاليػات المتحػدة إشػار أمف خػ ؿ الطريػؽ الػذم  كاضحان 
كعمػى المسػتكل نفسػ  مػف األهميػة فػإف م ػات األلػكؼ  ,مريكية سيتفهـ كثيركف تمػؾ العمميػةاأل

هػكد سػيتفهمكف تمػؾ العمميػة أكثػر مػف أعمػاؿ القتػؿ التػي سػعرها الحقػد فػي مف اإلسرا يمييف الي
, العميػؽ الفهػـ فػي النفسػية االجتماعيػة ةقكؿ الدكتكر عزمي بشار  كقد سمعت أخيران  ,)ميتسر(

 ,ف قتػػؿ الفمسػػطينييف لمػػدني إسػػرا يمي يقػػكم مػػف تكحػػد اإلسػػرا يمييفإ) :اإلسػػرا يمية, عنػػدما قػػاؿ
فإف ذلؾ يزيد مف انقساـ المجتمػع اإلسػرا يمي, فػالجنكد يمثمػكف سياسػة  إسرا يميان  جنديان أما قتؿ 
ال تريػػػد أف تتخػػػذ الحككمػػػة أنهػػػا  :كهػػػذا مػػػا يػػػدفع  بػػػالكثير مػػػف األسػػػر إلػػػى القػػػكؿ ,الحككمػػػة

ممػػػا مث -نتقػػػاد الحككمػػػة اإلسػػػرا يمية إنػػػا الجنػػػكد, كهكػػػذا ينتهػػػكف إلػػػى ءأبنا لؤذسياسػػػات قػػػد تػػػ
كيتلػػػاعد الضػػػغط -مػػػف الجنػػػكد  اإلسػػػرا يمييف تقريبػػػان  يكػػػاف كػػػؿ قتمػػػحلػػػؿ فػػػي لبنػػػاف حيػػػث 

 .(االنسحاب ىلإدم أالداخمي مف المجتمع لتغيير السياسة, مما 
فػػي  مهػػاجمكفذكػػرت أعػػ ا أف هنػػاؾ ث ثػػة أسػػباب ألهميػػة ضػػبط الػػنفس مثممػػا فعػػؿ ال      

ف لػ مػف أجػؿ االسػتق ؿ عتقد ب ف هذا اللراعأالسبب الثالث هك أنني ال أزاؿ  ,عممية الخميؿ
فػػي سػػاحة المعركػػة مهمػػا حػػرص المقػػاتمكف الفمسػػطينيكف عمػػى ضػػبط الػػنفس كالتػػزاـ  يجػػد حػػ ن 

كتجنب استهداؼ المدنييف, إن  لػف يجػد ذلػؾ الحػؿ عمػى المػدل القريػب أك  ,القكانيف اإلنسانية
سنة,  22تاجت عمى المدل البعيد, لكف المقاكمة المبنانية اح نعـ إن  قد يشكؿ ح ن  ,المتكسط
إلقنػػػاع المجتمػػػع اإلسػػػرا يمي بالحاجػػػة إلػػػى االنسػػػحاب, هػػػؿ  ـ,2000إلػػػى  ـ1978مػػػف سػػػنة 

محظػػػػػكظيف إذا اسػػػػػتطاعكا االسػػػػػتمرار  سػػػػػيككنكاسػػػػػنة؟  22يسػػػػػتطيع الفمسػػػػػطينيكف االنتظػػػػػار 
 ,المقبمػػة قبػػؿ أف تشػػف إسػػرا يؿ محاكلػػة تدميريػػة كبػػرل لطػػردهـ مػػف كطػػنهـ 22ؿ ألألسػػابيع 
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كجهازا الدعا ي فػي أرجػاء العػالـ الػذم سػيحاكؿ تشػكي  أم  "نتنياهك"ع هناؾ خ ؿ ذلؾ بالطب
عمػػػؿ يقػػػـك بػػػ  الفمسػػػطينيكف, كهنػػػاؾ اللػػػقكر مػػػف مؤيػػػدم الميكػػػكد فػػػي البنتػػػاغكف, كمؤيػػػدم 

مف المعمػػػـك فػػػي الكػػػكنغرس الػػػذيف يبػػػرركف أم عمميػػػة إسػػػرا يمية ضػػػد مػػػا يسػػػمي  ثإسػػػرا يؿ بػػػال
المسػػػتكطنكف أنفسػػػهـ الػػػذيف سيلػػػعدكف مػػػف  كمػػػا أف ,ي""اإلرهػػػاب الفمسػػػطين انتنيػػػاهك كجهػػػاز 

بهػػدؼ دفػػع الفمسػػطينييف إلػػى التخمػػي عػػف ضػػبط الػػنفس كالعػػكدة إلػػى التحػػرؾ تحػػت  هـاسػػتفزاز 
 االنضباط الذم أبداا المقاتمكف في الخميؿ س ح ثميف دكف شؾ. ,ت ثير الغضب

كغيرهػػػا مػػػف منظمػػػات المقاكمػػػة حممػػػة  ,لكػػػف مػػػاذا لػػػك بػػػدأت منظمػػػة الجهػػػاد اإلسػػػ مي      
ف إ, كما أعتقد بعمؽ ؟تحتاج إلى مقدار مف ضبط النفس يفكؽ حتى ما أبداا أكل ؾ المقاتمكف

كلهػذا أسػعدني  ,تحقؽ خ ؿ فترة قليرة أكثر بكثير ممػا يمكػف أف تحققػ  العمميػات العسػكرية
يف برهنػػكا عمػػى مػػا يمكػػف المثػػؿ الػػذم ضػػرب  مقػػاتمك الجهػػاد اإلسػػ مي فػػي الخميػػؿ الػػذ تمامػػان 

عػف االنفعػاؿ الغاضػب المباشػر, لكػف  إنجازا مف خ ؿ العمػؿ الهػادم المنضػبط البعيػد تمامػان 
التػػي  حالتاليػػة فػػي مجػػاؿ العمػػؿ الفاعػػؿ ضػػد االحػػت ؿ أف تطػػكر الػػرك  ميػػةأعتقػػد أف عمػػى الخ

 (99)أبداها المقاتمكف الث ثة. 
 

 :عمغٛا فٟ ِؼشوخ ػغىش٠خاٌمزٍٝ ١ٌغٛا ضذب٠ب ػ١ٍّخ "رخش٠ج١خ" ثً 

 ـ19/11/2002في كترجمت  لحيفة الحياة  ,يديعكت في لحيفةناحـك برنياع  كتب
كثمة  ,تركت المعركة في الخميؿ ليمة السبت كراءها شحنات ثقيمة مف الغضب كاإلهانة      

لمغضب عنكاف: أن  يبػدأ بالخ يػا السػرية لمجهػاد اإلسػ مي فػي المنػاطؽ كينتهػي فػي دمشػؽ, 
كػؿ بحككمػة سػكريا فػي هػذا األثنػاء مػف كتتمتػع  ,حيػث تعمػؿ هػذا المنظمػة "اإلرهابيػة" بحريػة

النػػػكاحي تقػػػدـ مسػػػاعدة كمػػػ كل لممنظمػػػات "اإلرهابيػػػة" المتطرفػػػة جػػػدان كتتظػػػاهر ب نهػػػا شػػػريكة 
 في الحرب ضد "اإلرهاب" الدكلي. متساكية
 "باتريػػػؾ سػػػيؿ" عفػػػي عػػػدد األسػػػبكع الماضػػػي مػػػف أسػػػبكعية "نيكزكيػػػؾ" نشػػػرت مقابمػػػة مػػػ      

فسػػر سػػيؿ فػػي المقابمػػة لمػػاذا لػػكتت سػػكريا للػػالح قػػرار حيػػث النػػاطؽ غيػػر الرسػػمي لسػػكريا 

                                                           

 .25/11/2002الحياة المندنية, ( هيمينا ككباف, 99)
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الحػرب تخطػط إسػرا يؿ السػتغ ؿ  أفلقد خشيت سػكريا مػف ) فقاؿ: مجمس األمف ضد العراؽ
"أف سكريا تتعامؿ  :ؿ سيؿقاك  (,ضد العراؽ مف أجؿ مهاجمة المقاتميف األحرار في حزب ا

 مع األمـ المتحدة كدرعها الكاقي في عالـ معاد". كلكف العالـ ليس معاديان بما في  الكفاية.
إف نتنيػػػاهك الػػػذم سػػػارع فػػػي نشػػػر بيػػػاف يطالػػػب فيػػػ  بػػػالرد عمػػػى حادثػػػة الخميػػػؿ أخطػػػ        
 فهػيأما قلة اإلهانة ) ,فحساب ليمة السبت في الخميؿ يعكد لدمشؽ كليس لراـ ا ,بالعنكاف

جميػػػػع  ,مػػػػا حلػػػػؿ فػػػػي الخميػػػػؿ لػػػػـ يكػػػػف عمميػػػػة تخريبيػػػػة بػػػػالمعنى المػػػػ لكؼ (,أكثػػػػر تعقيػػػػدان 
اإلسرا يمييف القتمى االثني عشر كانكا جنكدان أك مدنييف مجنديف, مسمحيف كمدربيف كمستعديف 

 لمقتاؿ.
لـ تقع هناؾ "مجزرة" مثمما بثت, ككررت البث النشرات اإلخبارية في "لػكت إسػرا يؿ"       

بحماس ي  ـ أكثر محطػات بػث أخػرل فػي الشػرؽ, كػذلؾ لػـ يكػف هنػاؾ قتػؿ. كانػت محاكلػة 
 ,غيػػر ناجحػػة مػػف قػػػكات األمػػف لمقضػػاء عمػػػى خميػػة مػػف ث ثػػة مخػػػربيف انتهػػت بنتػػا ج مريػػػرة

حة عنػدما تهافتػت قنػكات التمفزيػكف عمػى إجػراء مقابمػة هسػتيرية مػع المبالغة تحكلت إلػى فضػي
سػاعة كاتضػح أف  24مػرت  ,ال شػاهد كال عيػاف ,شخص ادعى أن  كاف شاهد عياف لممجزرة

 الشاب مجرد متنكر.
كمف يحقؽ فيما جرل هناؾ بػ دؽ التفالػيؿ يكتشػؼ معضػمة تشػغؿ الجػيش اإلسػرا يمي       

ل إلنقػػاذ الجنػػكد الجرحػػى, مػػع كػػؿ الػػثمف الػػذم يسػػتدعي  األمػػر منػػذ بداياتػػ : الضػػركرة القلػػك 
كالكثير مف  ,كسيكتشؼ أيضان مخاطر زا دة جازؼ بها القادة, كقرارات متسرعة, بحياة  خريف
يفكر ب ن  يكجػد حػركب  ,مف لـ يسمع أزيز رلالة في حيات ف أ :, كيمكف القكؿسكء الحظ

 نقية كؿ الملابيف فيها مف الطرؼ الثاني.
النتا ج مؤسفة, كلعبة الهضـ, كتستدعي استخ ص العبػر, كلكػف لػيس لهػا أم لػمة       

القتمػى فػي الخميػؿ  ,كال لمرحمػة الذاتيػة ,ال مجاؿ هنا للػرخات االنتقػاـ ,بمكجة النكاح الحالية
لػػـ يككنػػكا ضػػحايا, كػػانكا جنػػكد سػػقطكا فػػي معركػػة, كلػػنفس السػػبب مػػف اللػػعب قبػػكؿ مطمػػب 

 ,مى الحادثة بقرار تكسيع كريات أربػع بحيػث تتلػؿ مػع الحػـر اإلبراهيمػيالمستكطنيف الرد ع
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كرفضػػػت بسػػػبب أبعادهػػػا  ,هػػػذا المطالػػػب طرحػػػت فػػػي السػػػابؽ ,كالغيتػػػك اليهػػػكدم فػػػي الخميػػػؿ
 األمنية الخطيرة.

غير عدد  , كهناؾالجهاد اإلس مي حيفر هك أكثر ما كالمس بمكانة إسرا يؿ في العالـ,        
ب نػانيتهـ يلػركف عمػػى ألنهػـ قميػؿ مػف اإلسػرا يمييف يتهمػكف المسػتكطنيف بمسػؤكلية مػا حػدث 

نهػػـ يسػػيركف عمػػى األقػػداـ حيػػث ال ينتهكػػكف إاللػػ ة فػػي الحػػـر اإلبراهيمػػي فػػي أيػػاـ السػػبت, 
 كقكات األمف تضطر إلى حراستهـ عمى محكر طكيؿ كخطير., "ال سمح ا "حرمة السبت 

كلػيس عمػى  ,الحادث الذم كقع ليمة السبت تقػع عمػى عػاتؽ الجهػاد اإلسػ مي مسؤكلية      
كيجب أف ال نقع في بمبمة. كلكف مسؤكلية الكضع المسػتحيؿ النػاجـ فػي الخميػؿ  ,المستكطنيف

كعمػػػى حككمػػػات إسػػرا يؿ التػػػي كطنػػػتهـ هنػػاؾ. الكاقػػػع القػػػا ـ بػػػيف  ,تقػػع إلػػػى حػػػد كبيػػر عمػػػيهـ
, كمػف األفضػػؿ أف ال نجعمػ  أشػد خطػػكرة مػف خػ ؿ نشػػاط ككريػات أربػع خطيػػر جػدان  ,الخميػؿ

 (100)حككمي  خر. 

 :اٌىج١شح رؼزّذ ػٍٝ خذ٠ؼخ ٚا١٘خ اٌّؼبسن فٟأزصبسٔب 

 ـ19/11/2002بتاريخ  حركنكتأكتب عكفير شيمح في لحيفة يديعكت 
يعممنػػا عػػف األلػػؼ طريقػػة التػػي  جػػذابان  يعتبػػر التػػدحرج اإلع مػػي لمعركػػة الخميػػؿ درسػػان       

حسب المفهـك العسكرم كقعت هنػا  ,يتبعها الكعي االسرا يمي لتحرير نفس  مف مكاجهة الكاقع
أما في الػكعي المػدني فقػد شػكمت هػذا  ,حادثة ليست ذات عبر جديدة لكن  يلعب استيعابها

 .كاذيب الذاتية التي نعيشهاكاأل , خر عمى قناع التناقض الحادثة مثاالن 
يعتبػػر حػػرب علػػابات بكػػؿ مػػا  لقػػد نفػػذت خميػػة الجهػػاد اإلسػػ مي فػػي الخميػػؿ, هجكمػػان       

كمتفكقػة فػي عػدد أفرادهػا كعتادهػا العسػكرم.  ,تعني  الكممة: فالجهة المسػتهدفة كانػت مسػمحة
كقػػػد نجػػػح الهجػػػـك بسػػػبب القػػػراءة اللػػػحيحة للػػػكرة األكضػػػاع ميػػػدانيا, كالقيػػػاـ بعمميػػػة غيػػػر 

ت سمسػمة األسػافيف الفاشػمة ء, جػاكمػف هنػا فلػاعدان  ,ة حػظ الجانػب اآلخػركبفعػؿ قمػ ,منظمػة

                                                           

 19/11/2002( ناحكـ برنياع, يديعكت أحركنكت, ترجمة الحياة الجديدة ,100)
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حلػػػػرها فػػػػي محاكلػػػػة تحقيػػػػؽ المكاسػػػػب السياسػػػػية أك  مػػػػف السػػػػهؿ جػػػػدان  ,لمجهػػػػاز اإلسػػػػرا يمي
 في الكعي العاـ. الحزبية, فقد استندت إلى تشبيهات مغركسة جيدان 

بحػػؽ الملػػميف اليهػػكد ليمػػة ارتكػػاب مذبحػػة », لػػدر بيػػاف أشػػار إلػػى فػػي البدايػػة طبعػػان       
كال يقػػر كعينػػا بقيػػاـ الجانػػب الثػػاني بعمميػػات, يتحػػتـ عمينػػا االعتػػراؼ ب نهػػا تنطػػكم «. السػػبت

أف الفمسػطينييف كػانكا »بعد ذلؾ سربت جهػات مجهكلػة  ,تضحيةلمكاالستعداد  ,عمى الشجاعة
أم أف المعركػػة ضػػد «. ينػػككف دخػػكؿ كريػػات أربػػع, كيثبػػت ذلػػؾ ارتػػداء أحػػدهـ م بػػس العيػػد

 الجيش كانت عممية مسمحة لكنها تعقدت.
ف مػػف رسػػـ األمػػكر عمػػى هػػذا الشػػاكمة لػػـ يرغػػب بحلػػد مكاسػػب مػػف الخػػارج, فحسػػب إ      

أف الحقيقػػػة ظهػػػرت خػػػ ؿ عػػػدة سػػػاعات, ناهيػػػؾ عػػػف أف كسػػػا ؿ  )كهػػػي محاكلػػػة حمقػػػاء, إذ
اإلع ـ كالساسػة فػي العػالـ يعرفػكف مػا حلػؿ(, بػؿ إنػ  أراد االعتمػاد عمػى ميػزة أخػرل ينفػرد 
بهػػا الػػكعي اإلسػػػرا يمي, كهػػي أنػػػ  يسػػهؿ عمينػػػا اسػػتيعاب المػػػس بالمػػدنييف, أكثػػػر ممػػا يسػػػهؿ 

أفضػؿ جػيش », كاعتمادنػا عمػى الجػيش جػدان  إف خكفنا الكياني كبيػر ,استيعاب المس بالجنكد
شػديد الغمػكض, كنػزع اللػفة اإلنسػانية عػف العػدك مطمػؽ تمامػا, إلػى حػد اعتبػار « في العالـ

نمػا إثباتػان  المس بالمدنييف ليس فش ن  لملػداقيتنا كقكتنػا, مػف خػ ؿ القػكؿ:  لمجهاز األمنػي, كا 
 ء.إف هذا هك ما يمكف لكارهي اليهكد عمم , المس باألبريا

عمػى حقيقػة القاعػدة التػي نقػؼ  في المقابؿ, عندما يلػاب الجنػكد, يعتبػر ذلػؾ اسػت نافان       
إذا كاف بإمكاف ث ثة عرب إلابة عشرات المسمحيف مف جانبنا بهذا اللكرة البالغة,  ,عميها

فربمػػػا يعنػػػي ذلػػػؾ أف القػػػكة التػػػي نبنػػػي عميهػػػا ليسػػػت قكيػػػة إلػػػى هػػػذا الحػػػد. إذا كػػػاف يمكػػػنهـ 
ار في معركة لغيرة كاحدة, فربما تككف ثقتنا ب ننا سننتلر في المعارؾ الكبيرة تعتمد االنتل

 جنػديان  25هذا هي قاعدة الكعي التي أدت إلى الهزيمة في لبنػاف: فمقتػؿ  ,عمى خديعة كاهية
 أكثر مف ثمف إمكانية المس بالمدنييف. مفزعان  في السنة الكاحدة اعتبر ثمنان 

كف في القيػادة الشػمالية فػي الجػيش اإلسػرا يمي عمػى القػكؿ فػي حينػ : ككما درج الساخر       
كلمػػاذا نعتبػػر هػػذا األمػػر شػػديد  ,لقػػد دافػػع الجميػػؿ عػػف الجػػيش فػػي تمػػؾ األيػػاـ, كلػػيس العكػػس

, يبػدك أنػ  تنتظرنػػا الكثيػر مػف التجػػارب المشػابهة فػي المسػػتقبؿ -لسػكء الحػػظ-األهميػة؟ ألنػ  
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ا العمميػػة بمػػا أكقعتػػ  مػػف قتمػػى إسػػرا يمييف, محفػػزا عمػػى ذلػػؾ أنػػ  لػػف يكػػكف نجػػاح هػػذ ,القريػػب
نما سيؤدم احت ؿ المناطؽ بكاممها عػداد كبيػرة مػف الجنػكد هنػاؾ, كالحاجػة أكزج  ,تقميدها, كا 

 ,المسػػتكطنات كمحػػاكر الطػػرؽ, إلػػى تكجيػػ  الجهػػكد بشػػكؿ أكبػػر ضػػد الجنػػكدعػػف إلػػى الػػدفاع 
 كلذلؾ مف المناسب أف نكاج  الحقيقة: 

كمحاكلة التكلؿ إلى حؿ, يلبح كؿ ما يمكف لمجيش  ,في ظؿ غياب األمؿ السياسي       
كعدد الجنكد الذيف  ,عمم  هك تغيير بيف عدد المدنييف الذيف سيقتمكف جراء العمميات المسمحة

سيلابكف في حرب العلػابات. كتكمػف أكؿ خطػكة عمػى طريػؽ فهػـ هػذا الكاقػع اللػعب فػي 
 (101) ندما الطدـ هذا االسـ بما نتقبم  مف كعي.تسمية المكلكد باسم , حتى ع

 

 ثبألخغبء، ٚأزٙذ ثضّٓ ثب٘ظ ػجذ "ِؼشوخ صلبق اٌّٛد" اٌجغٌٛخ ٚاٌخغإ

 ستي في لحيفة هآرتسنكتب ميركف بنف
كانػػت معركػػة زقػػاؽ المػػكت فػػي الخميػػؿ تعػػج باألخطػػاء, كانتهػػت بػػثمف بػػاهظ, كلكػػف مػػا       

االسػػتفهاـ, هػػك أف هػػذا المعركػػة المؤلمػػة كالمريػػرة تعتبػػر يجػػب قكلػػ  قبػػؿ طػػرح كػػؿ ع مػػات 
يحتذل ب , إذ خاضكا المعركة في مقدمة رجالهـ  قلة تضحية, كشجاعة لضباط قدمكا مثاالن 

ال تكجد كممات أخرل, فهنػاؾ لحظػات تكتسػي فيهػا الكممػات التػي نتعامػؿ  ,كلقكا حتفهـ سكية
 معها كشعارات, بالمحـ كالكثير مف الدماء. 

أربع قكات مختمفة, هجمت الكاحدة بعد األخرل, عمى الزقاؽ, كعمى رأس كؿ قكة كقػؼ       
مػػف قا ػػد العمميػػات فػػي شػػرطة حػػرس الحػػدكد, الػػذم قػػاد القطػػاع فػػي تمػػؾ  قا ػػدها الكبيػػر, بػػدءان 

الػػذم عػػرؼ أف هنػػاؾ قتمػػى, كمػػع ذلػػؾ هجػػـ -قا ػػد لػػكاء الخميػػؿ -بقا ػػد المنطقػػة  الميمػػة, مػػركران 
إلػػػى كتيبػػػة الت هػػػب التابعػػػة لمسػػػتكطنة كريػػػات أربػػػع, التػػػي قادهػػػا  تػػػؿ, كلػػػكالن عمػػػى الزقػػػاؽ كق

بقا ػػد قػػكة التعزيػػزات, قا ػػد سػػرية "ناحػػاؿ", الػػذم  ضػػابط األمػػف فػػي المسػػتكطنة, كقتػػؿ, كانتهػػاءن 
 قتؿ هك اآلخر.

                                                           

 19/11/2002(عكفير شيمح, يديعكت أحركنكت, 101)
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, كسػػقطكا مػػع رجػػالهـ لقػػد قػػاد كػػؿ هػػؤالء القػػادة قػػكاتهـ إلػػى معركػػة إنقػػاذ ازدادت تعقيػػدان       
كيذكر أن  فػي العمميػة التػي كقعػت فػي مخػيـ جنػيف, خػ ؿ  ,ما حاكلكا إنقاذ حياة اآلخريفعند

كلػػيس خػػ ؿ المكاجهػػة يػػـك  ,عمميػة السػػكر الػػكاقي, سػػقط غالبيػة القتمػػى خػػ ؿ عمميػػات اإلنقػاذ
الجمعػػة, كػػاف قػػادة القػػكات هػػـ أكؿ مػػف سػػقطكا فػػي الخميػػؿ, فانقطعػػت بػػذلؾ سمسػػمة القيػػادة, 

ككلػد نقػص المعمكمػات حػكؿ مػا  ,تقارير جز يػة كغيػر منظمػةفلدرت , يفكض كتكلدت حالة
ت إلػػى قػػراءة الكضػػع بشػػكؿ غيػػر يحػػدث فػػي الػػداخؿ لػػكرة ضػػبابية, سػػادت لفتػػرة طكيمػػة, كأده 

لػػحيح, كبالتػػالي إلػػى تضػػخـ المفاجػػ ة بشػػكؿ عػػاـ, عنػػدما يكػػكف المنػػافس هػػك المهػػاجـ, مػػف 
ج ة. لكن  لـ يكف هناؾ أم تحػذير مسػبؽ المفركض بجهاز االستخبارات تقميص عنلر المفا

 في الخميؿ, األمر الذم جعؿ القكات المدافعة تعيش حالة مف التشكؾ.
إف أفضػؿ الطػرؽ لمكاجهػة حالػة كهػذا مػػف المفاجػ ة الناجمػة عػف مخػابرات شػا بة, هػػي       

كمػػدربا  التػػدريب. إذا كػػاف هنػػاؾ مكػػاف فػػي الشػػرؽ األكسػػط يجػػب أف يكػػكف فيػػ  الجػػيش جػػاهزان 
الذم يقطعػ  الملػمكف مػف الحػـر اإلبراهيمػي إلػى كريػات  الطريؽلمكاجهة حاالت كهذا, فهك 

 السنكات. أربع, كالذم يشكؿ نقطة ضعؼ ساخنة كمعركفة منذ عشرات
لقػد تػػدربت أجيػاؿ عديػػدة مػف الجنػػكد عمػى هػػذا المسػار, ككػػاف المفػركض أف تكػػكف كػػؿ       

كمتػػػدرب عميهػػػا لمكاجهػػػة حػػػاالت مختمفػػػة. لػػػيس مػػػف مكػػػاف  ,زاكيػػػة فػػػي هػػػذا المسػػػار معركفػػػة
لكف القادة الذيف كلمكا إلى المنطقة, الكاحد تمك اآلخػر,  ,أك العمؿ غير المدركس ,رتجاؿل 

يفهمػػكا مػػا الػػذم يحػػدث هنػػاؾ,  كػػي ,الزقػػاؽ ىلػػإدكف أف يعرفػػكا مػػا الػػذم بانتظػػارهـ, دخمػػكا 
الملػػػابيف, فسػػػقطكا فػػػي الفػػػخ, الكاحػػػد بعػػػد  يكاجهكهػػػا كينقػػػذكاك يشخلػػػكا المشػػػكمة ب نفسػػػهـ, ل

 اآلخر.
كأنقػػػػذت  ,كقتمػػػػت المسػػػػمحيف ,أمػػػػا القػػػػكة التػػػػي كلػػػػمت فػػػػي نهايػػػػة األمػػػػر إلػػػػى المكػػػػاف      

كقد قاـ بتفعيؿ القكة قا د كتيبة في  ,الملابيف, فقد تلرفت حسب التدريبات لمثؿ هذا الحالة
كتطكيقػ  مػع سػتة جنػػكد,  ,ؿ قػػاـ بعزلػ كلػػـ يػدخؿ هػذا الزقػاؽ بػ ,الػػػ ناحػاؿ" اسػتدعي مػف بيتػ 

فيما قاـ نا ب قا د الكتيبة بمهاـ المراقبة, كخػ ؿ ربػع سػاعة تػـ القضػاء عمػى المسػمحيف دكف 
 لكف هذا حدث بعد ت خر ساعتيف. ,كلك بخدش طفيؼ ,أف يلاب أحد الجنكد
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تػػار القػػادة لمػػاذا اخ ,لمػػاذا خرجػػت التطػػكرات الميدانيػػة عػػف السػػيطرة بمثػػؿ هػػذا السػػرعة؟      
العمؿ حسب الغريزة كدخكؿ الزقػاؽ, كلػيس حسػب نظريػة القتػاؿ كالتػدريبات التػي تشػمؿ عػزؿ 

كاالمتنػػاع عػػف دخػػكؿ "منطقػػة اإلبػػادة" كمػػا أشػػب ؟ لمػػاذا لػػـ تتػػػكفر  ,كتجميػػع القػػكل ,المنطقػػة
كهك خط  يحدث في الحرب السرية, لكف المؤكد أنػ   ,معمكمات استخبارية سابقة حكؿ الخمية

 ـ إجراء فحص؟ يحت
مػػػف الممكػػػف جػػػدا أننػػػا مػػػا زلنػػػا نستلػػػعب  ,أننػػػا نكاجػػػ  مشػػػكمة فهػػػـ مػػػف الممكػػػف جػػػدان       

استيعاب حقيقة أف الجانب اآلخر يجيد أيضػا إظهػار إلػرارا عمػى القتػاؿ, كلػيس فقػط إرسػاؿ 
ربمػػػا يكلػػػد التعامػػػؿ المغػػػاير مػػػع  ,كالهػػػرب ,أك إطػػػ ؽ النػػػار ,أك رشػػػؽ العبػػػكات ,االنتحػػػارييف

 العدك, تدريبات أكثر جدية ت  ـ حاالت الدخكؿ في مكاجهات كهذا. 
ف الظاهرة المقمقة في هذا الحكاية, هي طابع العمؿ الذم يتبمكر لدل خلمنا, كالػذم إ      

مزيد مػف في اآلكنة األخيرة أخذ المسمحكف ينفذكف المزيد كالك  ,يمكن  جعؿ حياتنا بالغة القسكة
كنعنػػػي بػػػذلؾ قيػػػاـ أحػػػد المسػػػمحيف المػػػزكد ببندقيػػػة كالكثيػػػر مػػػف مخػػػازف  ,"عمميػػػات التضػػػحية"

كاإلمػػدادات المعقػػدة, بالتكجػػ  الػػى منطقػػة تعػػج بػػالجمهكر  ,الػػذخيرة دكف حاجػػة إلػػى التخطػػيط
ط ؽ النيراف حتى نفاذ ذخيرت  ,اليهكدم  يضان ألقد اكتشؼ منفذك العمميات  ,أك حتى مكت  ,كا 
كهنػػاؾ الكثيػػر مػػف التحػػذيرات حػػكؿ مخططػػات كهػػذا,  ,لة التسػػمؿ إلػػى البمػػدات اليهكديػػةسػػهك 

 .(حرمش كف  ميتسر)ككذلؾ سمسمة مف األحداث عمى غرار ما حدث في 
كفػػػؽ طريقػػػة ك  ,"كريػػػات أربػػػع"كمػػا أنهػػػـ حػػػاكلكا فػػػي الحادثػػػة الحاليػػػة, دخػػكؿ مسػػػتكطنة       

إنمػا  ,ال كجكد هنا لقاعدة إمدادات متعاكنة العمؿ هذا يستلعب كثير اكتشاؼ المسمح, ألن 
 ,كبػػػيف التخطػػػيط ,ك مػػػع لػػػديق أ ,كقتػػػؿ اليهػػػكد لكحػػػدا ,هنػػػاؾ فمسػػػطيني يقػػػرر حمػػػؿ بندقيػػػة

لقػد اختػارت إسػرا يؿ حتػى اآلف الػرد  ,كالتنفيذ تمضي فترة زمنية قليرة ال شركاء فػي أسػرارها
ذا لػػػـ تتػػكف ,حسػػب الطػػػرؽ المعركفػػػة, أم مطػػاردة المطمػػػكبيف ر المعمكمػػػات الكافيػػػة يقكمػػػكف كا 

بإغ ؽ الخميؿ لفترة غير محدكدة, كينتقمكف مف بيت إلى  خر, عمػى أمػؿ أف ينجحػكا بػانتزاع 
 (102)األشخاص المقلكديف مف هناؾ. 
                                                           

 17/11/2002( ميركف بنفنستي, هآرتس ,102)
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 ""دٌٚخ ؽبسْٚ" ػبٌمخ فٟ "صلبق اٌّٛد

 ـ18/11/2002, كترجمت  لحيفة األياـ في شميؼ في لحيفة معاريؼ ىكتب حيم
عاماف مف القتؿ, أقؿ بقميؿ مف سبعما ة  ,أخرل كبركتيف مرعب, فقدنا خيرة أبنا نامرة       

القمب  ,مآس مرعبة تحدث هنا, مثؿ الساعة, بكتيرة تحكلت إلى ركتيف ,قتيؿ, كلـ ينت  األمر
 يتقطع عمى مكت األبطاؿ, كعمى الشعب الذم هذا هي حيات .

ع لمتحقيؽ ض"الجهاد اإلس مي", في الخميؿ, سيخإف الكميف الفتاؾ الذم نلب  رجاؿ       
كمف ناحية عممية مف المؤكد أن  ستستخمص من  النتا ج المناسبة, كلكف  ,حتى النهاية

 ,مف عشر محاكالت تنفيذ عممية تنجح كاحدة ,الحرب ضد العنؼ الفمسطيني عبثية بطبعها
المستكل الكطني جميعنا عمى  ,كمف عشرة اشتباكات مع "المخربيف" كاحدة تنتهي بكارثة

 عالقكف في "زقاؽ المكت".
 12إذا كاف ثمة "جديد" في العممية في الخميؿ, فإف هذا ليس في نهايتها المؤلمة,       

نتقالية يمينة تمامان كعشية المعركة إقتيؿ, بؿ في م بساتها, كخالة في تكقيتها, مع حككمة 
 االنتخابية. 

كفة النابعة مف المعركة األميركية المتكقعة ضد العراؽ المعكقات السياسية المعر       
كر يس  ,تلطدـ كجهان لكج  مع الملالح اآلنية لمسياسييف, مجانيف االنتخابات التمهيدية

شاركف ال يستطيع أف "يحطـ األكاني" تحديدان اآلف,  ,الحككمة أر يؿ شاركف عالؽ في الكسط
ب المستقبمية في بغداد, كلكف هذا ال يمنع كفي الكقت الذم تشغؿ في  كاشنطف غرفة الحر 

كمنافسي  مف محاكلة كسب نقاط استحقاؽ عمى حساب  في المعركة عمى أعضاء  ,كزراءا
 كالناخبيف معان. ,الحزب
ربما ألجؿ ذلؾ سارعت كزارة الخارجية في تركيج ركاية "مجزرة ضد ملميف أبرياء"       

مهما كاف ناجحان كمؤلمان ال يستحؽ ك  ,الجيشإف الكميف ضد جنكد  ,األمر الذم لـ يحدث
كربما أيضان ليس "إرهابان" تثير الخميؿ دا مان كأبدان أحاسيس لعبة, إلى هنا  ,كلؼ "مجزرة"

بالنسبة لمكثير مف  ,كهناؾ سيككف لداها في جك االنتخابات الحماسية مضاعفان 
كغير قميؿ مف أعضاء "الميككد" يدكر الحديث عف جكهرة في التاج حتى لك لـ  ,المستكطنيف
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اليميف األيديكلكجي يتكقع مف  ,يكف الجميع يتعاطفكف مع الطابع الحماسي لممستكطنيف
بنياميف "ربما يذكر  ,كلكن  ال يستطيع أف يككف متسرعان إلى هذا الحد ,"القياـ بفعؿ" "شاركف"

 ديدان يطالب اآلف بقبضة حديدة, هك الذم سمـ الخميؿ في البداية., الذم هك تح"نتنياهك
كلكف بالعكس مف ذلؾ فإف جك  ,هما أيضا يعنياف اليسار "كريات أربع"الخميؿ ك      

الحممة االنتخابية سيقضـ مف "اإلجماع" الذم نش  كسط الجمهكر في العاميف األخيريف مع 
دعاءات ضد المستكطنة اليهكدية في الخميؿ إلنهاية الجنازات, كربما قبؿ ذلؾ ستثكر ا

ستيطاف اليهكدم في "المناطؽ" عمكمان, كالدـ الذم يسفؾ مف الجنكد خلكلان, كمثؿ لإل
النابع مف مشاركة حزب العمؿ في حككمة  ححفاظان عمى المستكطنيف بدكف كبح الجما

نا مكاجهة داخمية حادة الكحدة, كبالنظر إلى االنتخابات التمهيدية القريبة يمكف أف تنش  ه
 كمثيرة ل نقساـ مف النكع الذم لـ نشهدا منذ كقت طكيؿ.

بدءان مف إبعاد  ,أماـ الناخب اإلسرا يمي الطريؽ المسدكد ختراؽالثمة اقتراحات مختمفة       
ستط عات يفضؿ كلكف حتى ذلؾ الحيف, كحسب كؿ اال ,كحتى الحكار مع  ,تاعرف

قتلاد يكالؿ ألبح ركتينيان, كاال ة شاركفالمكت في كاليرغـ أف  ,الجمهكر الكضع الراهف
 (103). عدكنهيار حسب معطيات يـك الجمعة, كلكف يجب عدـ االستخفاؼ بقكة الاإل

 

  

                                                           

   18/11/2002ترجمة لحيفة األياـ, (حيمي شميؼ, معاريؼ ,103)
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 ثغجت ؽ١بع١ٓ اٌخ١ًٍ!

  ـ11/2002شهر  في في لحيفة يديعكت ميخا يؿ كتب
-قلػػة النػػزاع اإلسػػرا يميكمػػا لػػك قػػرر ا تمخػػيص كػػؿ قلػػة الخميػػؿ, كربمػػا حتػػى كػػؿ       

كبحيػاتهـ عػف  ,كأفراد الشرطة يدافعكف ب جسػادهـ ,الجنكد ,الفمسطيني في معركة كاحدة رهيبة
دكلة كاممة ترسؿ كؿ أبنا ها, تجند كؿ جيشها, تدفع كؿ مكاردها مف  ,مجمكعة دينية متشددة

 كال طا ؿ لها. ,أجؿ خدمة نزكة شريرة زا دة
 كػػؿ كاحػػدك ركفكنػػات بالسياسػػييف السػػاخريف الػػذيف يسػػتغمكف الػػدـ, ككالعػػادة تتكػػدس الميك      
 ,ككالعػػادة الجػػيش يسػػارع كيقػػـك بعمػػؿ "زعػػراف الػػت ؿ", نتخابػػات التمهيديػػة القريبػػةإلل يسػػتغم 

ككالعػػادة يظهػػر  ,كيزيػػد بيػػدا "انتحػػاريي" المسػػتقبؿ ,كينسػػؼ المنػػازؿ ,كيقتمػػع أشػػجار الزيتػػكف
, بالفعؿ هنػاؾ تشػاب  "كيبكتس ميتسر"الديماغكجي النشيط, الذم يحاكؿ التشبي  بيف الخميؿ ك

في ميتسر كالخميؿ أيضان قتؿ أشخاص عبثػان, بسػبب المسػتكطنات فػي الكيبػكتس, قتػؿ خمسػة 
ـ كث ثػػة مسػتكطنيف فضػمكا االنضػػما ,كفػػي الخميػؿ تسػعة جنػػكد كأفػراد شػرطة ,مػكاطنيف أبريػاء
إثنػا عشػػر شخلػػان مػاتكا مكتػػان كحشػيان, بسػػبب اليػػ س, بسػبب االحػػت ؿ, بسػػبب  ,إلػى المقػػاتميف

, كفػي الكقػت الػذم لػـ  ,الكراهية, بسبب العناد الغبي بمكالمة احتجاز "المناطؽ" ككذلؾ اليـك
يجػػػؼ فيػػػ  الػػػدـ, يجػػػب أف نقػػػكؿ ثانيػػػة مػػػا يعرفػػػ  الجميػػػع, كلكػػػف لػػػـ يبػػػؽ سػػػكل القميػػػؿ الػػػذيف 

: مستكطنك الخميؿ هـ شيطاف, مستكطنك الخميؿ يريػدكف ألنفسػهـ كلغيػرهـ  ى قكليجرؤكف عم
كالشرطة الذيف قتمكا مػف أجمهػـ يػـك  ,مستكطنك الخميؿ سيستغمكف أيضان الجنكد ,فقط المشاكؿ

 كمف أجؿ المطالبة بعقارات عربية أخرل.  ,الجمعة مف أجؿ إشباع غرا زهـ
ك الؼ الجنػكد الػذيف سيشػغمكف مكػاف الجنػكد القتمػى  ,كم ػات ,تحت ستار األلـ, الحػداد      

كيعرضػكف حيػاتهـ لمخطػر مػف أجػؿ الػدفاع عػف هػذا الجنػكف,  ,يـك الجمعة, كالذيف سػيعكدكف
أن  ال يكجد ما يكفي مف  رغـكيتذمركا  ,كينكحكا ,كينكمكا ,كيتمفكا ,سيعكد المستكطنكف ليدمركا

هػػي القلػػة كمهػػا: ليسػػت حربػػان عمػػى  كحيػػاتهـ, هػػذاـ كالشػػرطة لمػػدفاع عػػنهـ ب جسػػاده ,الجنػكد
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البيت, ليست حربان عمى الدكلة, كحتى ليست حربان عمى األرض. إنها فقط حرب عمى س مة 
 (104)سيتكالؿ سفؾ الدماء.  المستكطنيف, كطالما أنهـ هناؾ كنحف معهـ

 :ٔزبئظ ٚػجش رٛاعٗ اٌج١ؼ اإلعشائ١ٍٟ ٚؤخٛارٙب،اٌخ١ًٍ ِؼشوخ 

 ـ11/2002حركنكت في شهر أ فيشماف في لحيفة يديعكتكتب اليكس 
خػػكة كاألخػكات المنسػػييف, بػف الكحيػػد, بػؿ لديػػ  الكثيػر مػف اإلالفشػؿ فػي الخميػػؿ لػيس اال      

مػف االنتفاضػة الحاليػة يكجػد هنػا الحػادث فػي  ,المدفكنيف في مكاف مػا فػي كتػب عبػر الجػيش
قتػػي  كسػػط قكاتنػػا, كالحػػادث فػػي حػػاجز عػػيف عريػػؾ مػػع سػػتة قتمػػى,  13كادم الحراميػػة مػػع 

 خرل القاسـ المشترؾ بينها هك انهيار شبكة الدفاع في العمميات األمنية الجارية. أكحكادث 
ة كتلػميـ كمهنيػة, فػإف شػبكتنا بكممات أخرل, عندما يبدم العدك مبػادرة كيعمػؿ بعزيمػ      

فا ػػدة اسػػتقاها منهػػا  ةأيػػ ,الدفاعيػػة تتفكػػؾ, مػػاذا فعػػؿ الجػػيش مػػع التحقيقػػات فػػي هػػذا الحػػكادث
نػػ  يقػػؼ أمػػاـ تحػػد جديػػد فػػي النشػػاطات األمنيػػة الجاريػػة ال أهػػؿ اسػػتنتج مػػف هػػذا الحػػكادث "

زالػػػة إء مػػػف أجػػػؿ , أـ أنػػػ  اكتفػػػى بتغييػػػرات محميػػػة بعضػػػها جػػػاان مناسػػػب ف يقػػػدـ لػػػ  ردان أيعػػػرؼ 
ف نتا ج المعركة في ليمة السبت في الخميؿ تدؿ عمى أف الجيش لـ إ ,الضغط العاـ عف عنق 

 ن  اليزاؿ ي حؽ التغييرات في طابع عمميات العدك.أك  ,يدرؾ األمر بعد
بشػػ ف أحػػداث الخميػػؿ سػػيظهر مثػػؿ  "عتسػيكف"إذا كػاف التحقيػػؽ الػػذم يجريػػ  قا ػػد كتيبػػة       

فإننػا سػنكاج   ,جمسة العمؿ األكلى التي جرت فػي مسػاء السػبت مػع قػادة القػكات فػي المنطقػة
كقلػػص  ,أخػػر عػػف التػػراث الحربػػي مشػػكمة ألف مػػا سػػيخرج عػػف هػػذا التحقيػػؽ سػػيككف كتابػػان 

كلػػيس كتػػاب  ,ككيػػؼ يتطػػاير الرلػػاص حػػكلهـ ,؟بطكلػػة يكلػػؼ بهػػا الضػػباط كيػػؼ هػػاجمكا
 بر يشير إلى المشاكؿ الجكهرية.ع

مػع إذا كػاف هػذا جػرل  :ف يقكلػكا ألنفسػهـأتحقيػؽ ي اليجب عمى الضػباط المشػاركيف فػ      
ألف هػذا  د,فإف هػذا سيحلػؿ لكػؿ كاحػ ,حقيقية ان مهني الذم كاف ضابطان  "دركر فينبرغ"العقيد 

                                                           

 ـ11/2002احركنكت, ( ميخا يؿ, يديعكت 104)
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مشكمة عميقة تستدعي قبؿ كؿ شيء تغير بالكعي كبعد ذلؾ تغير  ثمة هنا ,محميان  ليس خم ن 
طػكاؿ ك  ,بتغيػر فػي المعػدات نتهػاءن ا  ك  ,كفي السياؽ تغير طابع التعاكف بػيف القػكات ,في العادة

التركيػػز ينتقػؿ أكثػػر فػػ كثر إلػى أنمػػاط الحػػرب  أمػػا ,الكقػت إذا كػػاف التهديػد يػػ تي مػػف االنتحػار
عمميات خ يا لغيرة معزكلة غيػر مرتبطػة بالضػركرة  ,مؤشرات حرب العلاباتك  ,اللغيرة

هػؤالء نفػػس األشػخاص الػذيف يرسػمكف لتنفيػػذ عمميػات قتػؿ فػي المسػػتكطنات  ,بشػبكات كأجهػزة
كفي يـك الجمعة  (حمرة, دكغيت, حرميش, ميتسر)مف ناحية اإلرهاب هذا هي نقطة ضعفنا 

  النجاحات تجعؿ "اإلرهاب" يسير في هذا االتجاا. ,الخميؿ
شػخاص يتمتعػكف أهنا ال يدكر الحديث بالضركرة عف االنتحػارييف, يػدكر الحػديث عػف       

تكجد مجمكعات لغيرة ك  ,استخبارمبحكافز كعزيمة عالية, يضعكننا قبؿ كؿ شيء أماـ تحد 
 كتنفذ حسب الفرص.  ,تمتمؾ الس ح الشخلي استخباريةتجمع معمكمات 

كقبػؿ  , كلكننا أكالن االستعدادات الدفاعية أمامها مختمفة تمامان هذا ظاهرة يجب أف تككف       
, إذا انتهى ان مع خلـ يتحسف مهنيننا نتعامؿ أأف نفهـ  ,أم شيء يجب أف نمر بتغيير فكرم

 ننا لـ نفعؿ شي ا.إرة "كاف يجب أف نهاجـ مف اليميف كليس مف الشماؿ " فباتحقيؽ الخميؿ بع
كال يكجػػد فيػػ  رد  , ػػـالكقػػت الػػذم ال يكجػػد فيػػ  رد اسػػتخبارم م فػػي هػػذا األثنػػاء, كفػػي       

 ,هػػػكف األمػػػريف هػػػك العػػػكدة الػػػى المػػػدفأف إكال يكجػػػد رد دفػػػاعي معقػػػكؿ, فػػػ , ػػػـاسػػػتخبارم م 
حتكػػاؾ داخػػؿ المػػدف يسػػهؿ أيضػػا فػػي محاكلػػة االحتكػػاؾ مػػع الخلػػـ فػػي أمػػاكف خركجػػ , االك 

لػى إركج مػف المػدف مػف أجػؿ عػدـ كلػكؿ عممية جمع المعمكمات, كلكف اختراع الدخكؿ كالخ
ننػػا نػػدفع أكضػع الحكػػـ العسػػكرم, ال يمكنػػ  أف يفيػد طػػكاؿ الكقػػت, حيػػث سػرعاف مػػا سيتضػػح 

أكبر مما لك بقينا في المدف لكقت  ,ان كاقتلادي ,سياسيا عسكريان  لقاء الدخكؿ كالخركج هذا ثمنان 
حكـ العسكرم. كهكػذا سنلػؿ ن  ال مناص مف اجتياز الحاجز النفسي إلقامة الأأطكؿ, يبدك 

 (105) .كسمكا"أزحفا إلى الخطة الكبيرة لر يس الحككمة كهي العكدة الى األياـ الجيدة عشية "
  

                                                           

 ـ11/2002( اليكس فيشماف, يديعكت أحركنكت, 105)
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 ِب دذس فٟ اٌخ١ًٍ ٌُ ٠ىٓ ِجضسح

 ـ18/11/2002كترجمت  لحيفة القدس في كتب عامكس هار يؿ في لحيفة هآرتس
سرا يمية حكؿ الهجـك الذم نفذا الجهاد لـ تدـ القلة التي نسجتها كزارة الخارجية اإل      

اسرا يميا, كالتي تطابقت مع  12كالذم أسفر عف ملرع  ,االس مي في الخميؿ ليمة الجمعة
كمدير مكتب ر يس الكزراء دكؼ كسج س  ,تلريحات لمسؤكليف مثؿ الكزير داني نافي 

 سكل ساعات قميمة.
كلفها المسؤكلكف االسرا يميكف, كلـ يكف ما حدث ليمة الجمعة لـ يكف " مجزرة " كما       
براهيمي, بدأ داء الل ة في الحـر اإلأثناء عكدتهـ مف أعمى ملميف يهكد مسالميف  هجكمان 

" كريات أربع " ب ماف, كلـ يقتؿ  ىلإالهجـك بعد عدة دقا ؽ مف عكدة جميع الملميف اليهكد 
كال  ,عشر بنفس الطريقة التي قتؿ بها سكاف كيبكتس " ميتسر" ثنيالضحايا االسرا يميكف اإل

 بالطريقة التي قتؿ بها المستكطنكف اللغار في حرميش.
ثناء المعركة, كجميعهـ كانكا مقاتميف مسمحيف مدربيف أف مف قتمكا ليمة الجمعة سقطكا إ      
ات كالقنابؿ ليجدكا استخدمت خ ل  الرشاش عد جيدان أخر, لقد قتمكا في كميف اك بأبشكؿ 

أنفسهـ محالريف في كضع يلعب الخركج من , هناؾ فرؽ كبير بيف ما حدث ليمة 
رهابيكف " فمسطينيكف في مستكطنات إكبيف " المجازر الفظيعة " التي ينفذها "  ,الجمعة

-ية يـك السبتشخاص مختمفكف تمت مقابمتهـ في برامج تمفزيكنية كاذاعأهـ تي امدنية, لقد 
كزير الدفاع االسرا يمي السابؽ بنياميف بف اليعازر بالمسؤكلية عف  ,-هـ يمينيكفكغالبيت

جزاء مف أنسحاب مف الم ساة التي حدثت يـك الجمعة , كادعكا ب ن  لك لـ يلر عمي اإل
لـ  ,"كالن أيهكدا "طار ما يعرؼ بخطة  إكؿ الماضي في مدينة الخميؿ حتي نهاية تشريف األ

سرا يمي مف الخميؿ عمي بعد يكف ليحدث شيء مف هذا, لكف الكميف كقع في القسـ اإل
سرا يمي ربع, في منطقة كاف يحتمها الجيش اإلأمني لكريات متار مف السياج األعشرات األ

بك أقبؿ االنسحاب, كاستمر الجنكد بتنفيذ المهاـ فيها بعد االنسحاب, كحتي حارتي الشيخ ك 
 ىخ فات كبيرة ككنهما تشرفاف عم ىلإسرا يمي منهما دم انسحاب الجيش اإلأسنينة, التي 
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سرا يمي يقـك بتسيير دكريات فيمها بشكؿ مستمر ف الجيش اإلإالمنطقة اليهكدية في المدينة  ف
 (106)حتي بعد االنسحاب.

 

 

 

 

 

 
                                                           

   18/11/2002هآرتس, ترجمة لحيفة القدس, عامكس هآر يؿ, (106)
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 ولالمبحث األ

 سزائٍلٍتالصحافت اإل

سػرا يمي لقد كاف لمعركة زقاؽ المكت كقػع محمػي كعربػي       كدكلػي عمػى اللػحافة, كقػد  كا 
نقسػػػمكا مػػػا بػػػيف مؤيػػػد مػػػادح, كمعػػػارض ذاـ اك  ,خبػػػاراأك  ,كتقػػػاريرا ,عػػػ ـ بتحمي تػػػ تناكلهػػػا اإل

أك بفمسػػطيف كالقضػػية, كلكػػف الجميػػع قػػد  ,كمحايػػد, حسػػب ع قػػاتهـ بدكلػػة الكيػػاف اللػػهيكني
كتنفيػػذها, كأبمػػى المقػػاتمكف فيهػػا  ,كاسػػتعدادها ,حكػػـ تخطيطهػػاأي اتفقػػكا عمػػى أف تمػػؾ العمميػػة قػػد 

كفيمػا يمػي نعػرض مػا ذكرتػػ  ، مكانػات العػدككا   ةمكانػاتهـ, أمػاـ سػطك إعؼ بػ ءن حسػنان رغػـ ضػ
 اللحافة االسرا يمية, نق  عف اللحافة العربية.

 :رفٛق رىز١ىٟ ٌٝب٘أسرظ: فٟ صلبق اٌّٛد ثبٌخ١ًٍ دٛي اٌخصُ ضؼفٗ 

ف أ :أمػػس قالػػت "هػػآرتسلػػحيفة " ـ أف 18/11/2002جػػاء فػػي مكقػػع عػػرب بتػػاريخ       
سرا يمي أطمؽ عمى المكقع الذم كقعت في  المعركػة فػي الخميػؿ, عمػى بعػد عشػرات الجيش اإل

سػـ عمػى كقػد يكػكف اإل ,متار مف البكابة الجنكبية الغربيػة لكريػات أربػع لقػب )زقػاؽ المػكت(األ
 اـ الستة.يكزف " زقاؽ القناص " في البمدة القديمة في القدس في حرب األ

, جنػػػديان  13الكمػػػيف الػػػذم أسػػػفر عػػػف مقتػػػؿ  ,مخػػػيـ جنػػػيفمثػػػؿ " زقػػػاؽ القنػػػاص " فػػػي       
أربػع سػاعات  اسػتمرتكفي نهاية معركة  ,سيذكر الزقاؽ اللغير في الخميؿ كمكاف نجح في 

 ,كخمسة مف حرس الحدكد ,ربعة جنكدأ – اسرا يميان  قتي ن  12 ىلإكنلؼ, كلؿ عدد القتمى 
عضػاء مػف أات أربػع, ككػذلؾ الث ثػة منيػة فػي كريػ, كرجػاؿ الكحػدة األمسػمحيف كث ثة مدنييف
ف هػػػذا الحػػػادث هػػػك إكباسػػػتثناء المعركػػػة الداميػػػة فػػػي جنػػػيف, فػػػ ,سػػػ مي استشػػػهدكاالجهػػػاد اإل

 ألعب الحكادث التي عرفها الجيش في المناطؽ منذ اندالع االنتفاضة الحالية.
كحػرس الحػدكد  ,بدأ إط ؽ النار بعد الساعة السػابعة بقميػؿ ليمػة السػبت, ككػاف الجػيش      
عمػػى  سػػبكعية لحراسػػة الملػػميف اليهػػكد العا ػػديف سػػيران نهػػكا قبػػؿ دقػػا ؽ مػػف ذلػػؾ المهمػػة األأقػد 
كفي الجػزء الشػرقي مػف "شػارع الملػميف" بقػي عػدد  ,قداـ مف الل ة في الحـر االبراهيمياأل

 مف الجنكد مف كتيبة ناحؿ كرجاؿ االحتياط كحرس الحدكد.
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 ىلػإثػة مػف الجنػكب, مػف منػازؿ الحػي الفمسػطيني لػعد أحػدهـ كلؿ المهػاجمكف الث       
 ,أسػطح ىالبيت الذم يشرؼ عمى بكابة المستكطنة, كتمركػز رفيقػاا عمػ ىلإزقاؽ حتى كلؿ 

هداؼ: سيارة أكشرفات منازؿ أكثر انخفاضا, كفي نفس الكقت أطمؽ الث ثة النار عمى ث ثة 
حػػرس حػػدكد كػػاف يتحػػرؾ فػػي الجػػكار,  جيػػب لقػػكات االحتيػػاط قػػرب بكابػػة المسػػتكطنة, جيػػب

 كعمى كميف نلب  جنكد ناحؿ في حقؿ الزيتكف أسفؿ الطريؽ.
طمػؽ عمػيهـ أليب عدد مف رجاؿ االحتياط لكنهـ تمكنكا مف الرد عمي المهاجـ الػذم أ      

لػػيبكا فػػي المحظػػة التػػي أنهػػـ أشػػد كيبػػدك ربعػػة الضػػربة األالنػػار كقتمػػكا , لقػػد تمقػػي الجنػػكد األ
خػػراف بجػػركح  لػػيب أثنػػاف مػػنهـ ك إفيهػػا مػػف الكمػػيف مػػع نهايػػة عمميػػة الحراسػػة, كقتػػؿ نهضػػكا 

ط ؽ إالزقاؽ الذم شخص الجنكد في  ملدر  ىلإبالغة  بالمقابؿ , نزؿ جيب حرس الحدكد 
حػػد أانػػدفع نحػػكهـ  ,طػػرؼ الزقػػاؽ ثػػـ انعطفػػكا فػػي هػػذا المرحمػػة ىلػػإفػػراد الشػػرطة أالنػػار, سػػار 

كػػاف ك طمػػؽ عيػػارات ناريػػة داخػػؿ الجيػػب عػػف بعػػد متػػر كاحػػد, أك  ,المهػػاجميف مػػف داخػػؿ منػػزؿ
ف أمػػاـ قػػكة النػػار عػػف بعػػد قريػػب , كيبػػدك ألكنػػ  لػػـ يلػمد  ,طػػ ؽ النػػارإمػػف  الجيػب محلػػنان 

, فقتػؿ ث ثػػة المهػاجـ تمكػف مػػف فػتح بػاب الجيػػب كاطمػؽ عيػارات ناريػػة مػف مسػافة قريبػػة جػدان 
كفيػ  ضػابط العمميػات  ,كلػؿ الجيػب الثػانيلػيب كاحػد بجػركح بالغػة, ك أفراد مػف الشػرطة ك أ

الزقػػاؽ, كقتػػؿ المخػػرب الجنػػدياف بػػنفس  ىلػػإخػػر  كجنػػدم  ,لحػػرس الحػػدكد " سػػميح سػػكيداف "
 الطريقة.
كقػػد نػػزؿ مػػف  ,ينبرغ"االمكػػاف قا ػػد كتيبػػة الخميػػؿ العقيػػد " دركر فػػ ىلػػإبعػػد دقػػا ؽ كلػػؿ       

مػػف مكػػاف كجػػكد رجػػاؿ  متػػران  20 قػػداـ عمػػى بعػػدعمػػى األ ثنػػاء حركتػػ  سػػيران أالجيػػب ف لػػيب 
لػػيب أدراجػػ  عنػػدما اكتشػػؼ انػػ  أسػػ مي, لكنػػ  كالػػؿ التقػػدـ لعػػدة أمتػػار ثػػـ عػػاد الجهػػاد اإل

لػػيب أحػػد جنػػكدا, فػػي هػػذا المرحمػػة أك اثنػػيف ثػػـ سػقط, كػػذلؾ أ الػػكراء متػػران  ىلػػإبلػدرا, عػػاد 
 ىلػػإلػػكؿ الزقػػاؽ فػػي محاكلػػة لمك  لخػػر أسػػادت الفكضػػى فػػي المنطقػػة, كاقتحمػػت عػػدة قػػكات ك 

 ,شخلػػان  12كأسػػفرت عػػف مقتػػؿ  ,الملػػابيف, كاسػػتمرت المعركػػة نحػػك أربػػع سػػاعات كنلػػؼ
 بالغة.بإلابات ربعة منهـ أ جندم, 14لابة ا  ك 
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كػاف ذلػؾ مثػؿ تمػة  -الذم قتؿ في النهايػة المهػاجميف فػي الزقػاؽ-كقاؿ العميد "عيراف"       
 ىلػإـ قنبمة يدكية, كعندما نظر الضػباط الذخيرة, عيار نارم هنا, قنبمة يدكية ثـ عيار نارم ث

سػػاعاتهـ, كانػػت السػػاعة الحاديػػة عشػػرة كنلػػؼ لػػي , مػػرت أربػػع سػػاعات كنلػػؼ منػػذ بػػدء 
 (107)المعركة الضارية في الزقاؽ. 

َ ٔمرال ػرٓ صرذ١فخ ِؼربس٠ف اٌؼذ٠رذ ِرٓ       17/11/2002ٚٔؾشد صذ١فخ األ٠بَ ثزبس٠خ 

 اٌزغبئالد:

بعػض األسػ مة عػف م بسػات عمميػة الخميػؿ التػي  كجهت لحيفة "معػاريؼ" اإلسػرا يمية أمػس
 كحارسان إسرا يميان كهي:  ,جنديان  12قتؿ فيها 

ساعات مع قكات الجيش اإلسرا يمي,  3كيؼ تمكف ث ثة أشخاص فقط مف إدارة معركة لمدة 
شخلػػػان  12 كاليػػػة, كقتمػػػكالمعػػػدات القتا ,التػػػي كانػػػت تتفػػػكؽ عمػػػيهـ مػػػف ناحيػػػة القػػػكل البشػػػرية

 منهـ؟
ينبرغ يجػب أف يهػاجـ عمػى اكاف قا د كتيبة الجيش اإلسرا يمي في منطقة الخميؿ, العقيد فهؿ 

دارة المعركة؟ ,رأس القكة حسب العرؼ الم لكؼ في الجيش  أك البقاء في الخمؼ كا 
الذم من  تػـ  "الزقاؽ"لماذا سارعت القكات في الدخكؿ, القكة تمك األخرل, إلى ميداف المعركة 

 المهاجميف؟إط ؽ النار, كالذم قتؿ في  معظـ الجنكد بدؿ أف تحالر 
هؿ قاعدة "الهجـك المباشر" التي تحكلت في السنكات األخيرة إلػى قاعػدة مقدسػة, هػي مطمقػة 

 الضحايا؟أـ أف ثمة حاالت تزيد فيها هذا القاعدة عدد 
اللػػعب, أك أنػػ  كػػاف يجػػب عمػػى هػػؿ كػػاف مػػف المجػػدم أف يشػػارؾ مػػدنيكف فػػي هػػذا الحػػادث 

 المستكطنيف ترؾ الميداف لقكات الجيش؟
 ينبرغ مف الجيب المحلف, دكف سترة كاقية؟الماذا خرج العقيد ف

                                                           

(107 )www.abraway.com ,18/11/2002 
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أـ  ,مػفاأل هؿ ساعدت إنارة الشارع التي كضعت في المفترؽ الػذم كقعػت فيػ  المعركػة قػكات
 (108) فالمكا لمكاأنها تحديدان سهمت عمى المهاجميف عممية قنص الجنكد الذيف ك 

 

َ ٔمرال ػرٓ ِصربدس    ٠18/11/2002بَ اٌفٍغغ١ٕ١خ فرٟ ػرذد٘ب ٠رَٛ    ألٚٔمٍذ صذ١فخ ا

 :اعشائ١ٍ١خ

عمػى هجػـك الخميػؿ,  قداـ عمى سمسمة مػف الخطػكات العسػكرية ردان ف إسرا يؿ قررت اإلأ      
إف الخطػػكات األكلػػى سػػيجرم اتخاذهػػا فػػي  :كلػػـ تعػػط الملػػادر أيػػة تفالػػيؿ باسػػتثناء القػػكؿ

بمػغ كزيػر الخارجيػة األمريكػي كػكلف أف كزيػر الػدفاع شػاؤكؿ مكفػاز أ :ضػافتأك  ,الخميؿ نفسها
 سرا يؿ سترد عمى الكميف الذم نلب يـك الجمعة. إف  ب باكؿ هاتفيان 

ال يمكنني أف أدع هذا يمر دكف  :فادت ملادر أمنية أف مكفاز قاؿ لمكزير األمريكيأك        
رهػاب كامػرا القػت ع جػذكر اإلأعطػى أنػ  أبمػغ بػاكؿ أأف مكفػاز  :كقالت الملادر األمنيػة ,رد

نػ  أكضػح لػ  أك  ,اللادر مف الخميؿ كما هاتؼ مكفاز كزير الػدفاع األمريكػي دكنالػد رامسػفيمد
 محة.ما زالت هناؾ لمة لمسمطة الفمسطينية بالعمميات التفجيرية كالمس

سػػػ مي كحمػػػاس نػػػ  ال يكجػػػد أم فػػػرؽ بػػػيف الجهػػػاد اإلأ :كقػػػاؿ مكفػػػاز لنظيػػػرا األمريكػػػي      
كسػػػتجرم  ,ف جمػػػيعهـ يحػػػاكلكف تنفيػػػذ أكبػػػر عػػػدد مػػػف العمميػػػات فػػػي اسػػػرا يؿأك  ,كتنظػػػيـ فػػػتح

ر ػػػيس  ىعطػػأك  ,حػػدسػػبكعي لمحككمػػة اليػػـك األمناقشػػة مزيػػد مػػف الخطػػكات فػػي االجتمػػػاع األ
طمعػػ  مكفػػاز عمػػى مناقشػػات  التػػي أر يػػؿ شػػاركف الضػػكء األخضػػر بعػػد أف أالػػكزراء اإلسػػرا يمي 

مػف الػػداخمي كر ػيس جهػاز األ ,ركػاف الجػيشأأمػس مػػع ر ػيس  يػـك فػي كقػت سػابؽ مػف تجػر 
 كغيرهما مف القادة األمنييف. 

أف الجػيش يعتػـز شػف عمميػة مكسػعة فػي الخميػؿ الست لػاؿ كافػة مػا  :قالت الملادرك       
كسيطر الجنكد  ,كالسيارات المدرعة عمى الخميؿ مساءن  ,هاب كتدفقت الدباباتر سمت  شبكة اإل

 (109) .عمى عدد مف المباني

                                                           

 17/11/2002( لحيفة االياـ ,108)
 ـ.18/11/2002( لحيفة االياـ, 109)
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عشائ١ٍ١خ اٌشٚا٠خ اإلَ، 18/11/2002ٚلذ روشد صذ١فخ اٌغف١ش اٌٍجٕب١ٔخ ثزبس٠خ 

 :اٌىبٍِخ ٌؼ١ٍّخ اٌخ١ًٍ

سػرا يمية تجػاا مػا اإلكثر مف يكميف عمي عممية الخميؿ ال زالت الركايػات أ انقضاءبرغـ       
تتسـ بدرجة كبيرة مف االرتباؾ كقد كجد هذا االرتباؾ ذركت  ليس فػي الكلػؼ الميػداني  لجر 

سػػـ اسػػرا يؿ ضػػد الفمسػػطينييف تحػػت إع ميػػة التػػي خاضػػتها نمػػا فػػي الحممػػة اإلا  ك  ,لمػػا جػػرم
مػػف  ثػػارت هػػذا الحممػة لػػيس فقػػط سػػخطا دكليػػا لمػػا سػػببت أفقػػد  ,"مجػزرة الملػػميف" فػػي الخميػػؿ

فػي اسػرا يؿ  ثػارت كػذلؾ سػخطا داخميػان أنمػا ا  ك  ,خطاء دبمكماسػية لمعديػد مػف القػكم فػي العػالـأ
 ةكمػف كحػد ,كمػف حػرس الحػدكد ,فجميع مف لقكا ملرعهـ فػي هػذا العمميػة كػانكا مػف الجنػكد

هػػالي المسػػتكطنيف الث ثػػة مػػف كحػػدا الطػػكارئ أكيطالػػب  ,ربػػعأالطػػكارئ فػػي مسػػتكطنة كريػػات 
حسب ما  لعادة لكرة ما جر إهمية لمحاكلة أكالتعامؿ معهـ كجنكد كمع ذلؾ ثمة  ,بتشييعهـ

 سرا يمية.ع ـ اإلكرد في كسا ؿ اإل

 :اٌجذا٠خ

ربػع بمرافقػة أمسػتكطنة كريػات  ىلػإبراهيمػي ف عاد الملػمكف اليهػكد مػف الحػـر اإلأبعد       
فػػي  فمسػػطيف بالتمكضػػع سػػ مي سػػرا يمي قػػاـ ث ثػػة مػػف مجاهػػدم حركػػة الجهػػاد اإلالجػػيش اإل

كحسػب المعمكمػات  ,براهيمػي كالمسػتكطنةمع حمكؿ الظ ـ في الطريؽ المؤديػة بػيف الحػـر اإل
سػػرا يمي مكمػػؼ بحمايػػة إمكقػػع عسػػكرم  ىطػػ ؽ النػػار يطػػؿ عمػػحػػدهـ فػػي مكقػػع إلأتمكضػػع 
كبمكازاة ذلؾ تمكضع مجاهداف عمػي  ,فقط مف هذا المكقع مسافة عشريف متران  ىكعم ,الطريؽ

 ,الطريػؽ الر يسػية ىعمػ ,)حسػب كلػؼ لػحيفة معػاريؼ( يت يطػؿ مػف خػ ؿ زقػاؽ مظمػـب
مػػف  كثمانيػػة مخػػازف ذخيػػرة كعػػددان  M 16مػػف طػػراز كحمػػؿ كػػؿ كاحػػد مػػف المجاهػػديف رشاشػػان 

 القنابؿ اليدكية.
كالثانيػة  احتيػاطنظار المجمكعة كجدت سيارتا جيػب, كاحػدة لجنػكد أكفي الطريؽ تحت       

سػػػػبكع أخػػػػر مػػػػا تبقػػػػي مػػػػف القػػػػكة الكبيػػػػرة التػػػػي تحػػػػرس كػػػػؿ  كهمػػػػا  ,لقػػػػكة مػػػػف حػػػػرس الحػػػػدكد
 ,براهيمػيقداـ مف ل تهـ االستفزازية فػي الحػـر اإلعمى األ المستكطنيف اليهكد العا ديف سيران 
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كانػػت القػػكة  أربػػعمػػاـ بكابػػات مسػػتكطنة كريػػات أك  ,بعػػد ث ثما ػػة متػػر مػػف هػػذا المكػػاف ىكعمػػ
 سية ال تزاؿ تقؼ.الر ي

 :ٌٝٚضشثخ ا١ٌٕشاْ األ

كفػػي تمػػاـ السػػاعة السػػابعة كثػػ ث عشػػرة دقيقػػة مػػف مسػػاء الجمعػػة, كفػػي لحظػػة كاحػػدة       
النيػراف  ةليب مف لػميأكقد  ,كالمكقع العسكرم ,استهدؼ المجاهدكف الث ثة سيارتي الجيب

كاسػػتدعكا النجػػدة, كنػػاؿ جنػػكد الناحػػاؿ فػػي  ,رضػػان أسػػرا يمييف الػػذيف اسػػتمقكا عػػدد مػػف الجنػػكد اإل
لػػيب أك  ,سػػد مػػف النيػػراف, فقتػػؿ جنػػدياف مػػنهـحلػػة األ ىكلػػكالجيػػب مػػف المحظػػة األ ,المكقػػع

قتحػػػاـ الزقػػػاؽ الػػػذم كػػػاف االتابعػػػة لحػػػرس الحػػػدكد  ,خػػػركف بجػػػركح كحاكلػػػت سػػػيارة الجيػػػباآل
 ,المجاهػديف سػيارة الجيػػبحػد أقػػتحـ االمجاهػدكف يسػيطركف عميػ  بػػالنيراف, كفػي هػذا المحظػة 

كحسػب كلػؼ لػحيفة "هػآرتس" )نجػح المخػرب  ,طمػؽ النػار داخمهػاأكمف مسافة متػر كاحػد 
 ,طمؽ النػار عمػي الجنػكد مػف مسػافة لػفر فمقػي ث ثػة ملػرعهـأفي فتح باب سيارة الجيب ك 

كحينهػػا كانػت التعزيػػزات قػد كلػػمت فػػدخمت سػيارة جيػػب ثانيػػة , لػيب الرابػػع بجػركح بميغػػة(أك 
عػػة لحػػرس الحػػدكد يقكدهػػا "ضػػابط العمميػػات فػػي حػػرس الحػػدكد فػػي منطقػػة الخميػػؿ, الرا ػػد تاب

 خر, كقتمهما المخرب بالطريقة ذاتها". سميح سكيداف كجندم 
 ,تلاالت العسكرية تكاردت التقػارير عػف الحػادث كعػدد القتمػى كالملػابيففي شبكة اال      

تجػػػ  إلػػػى الركػػػكب سػػػيارت  الجيػػػب المدرعػػػة ك فانػػػدفع قا ػػػد لػػػكاء الخميػػػؿ العميػػػد دركر فػػػاينبرغ 
 المكاف, ككذلؾ فعمت كحدة الطكارئ في مستكطنة كريات أربع. 

ؿ اقا ػػد المػػكاء, كهػػك مقاتػػؿ مجػػرب قتػػ»مػػا جػػرل لقا ػػد لػػكاء الخميػػؿ: « هػػآرتس»كتلػػؼ       
فقد سػمع فػي شػبكة  ,«مخربيف في معارؾ كجها لكج , نزؿ مف سيارة الجيب قبؿ األكاف مراران 
كبعػد  ,ف جيب حرس الحػدكد كقػع فػي كرطػة, كقػرر الػدخكؿ بسػيارت  إلػى الزقػاؽأتلاالت اال

حسػب « قبػؿ أف يػتمكف مػف ارتػداء درعػ  الكاقيػة»نزؿ مػف سػيارت   اجتياز حكالي عشريف متران 
كلكػف المجاهػػد فػي الزقػػاؽ  ,«نحػػف نػدخؿ كأنػػتـ تخرجػكف معػػافيف»كقػػاؿ لجنػكدا:  ,«معػاريؼ»

كجرا جنكدا إلػى سػيارة  ,عمي  في لدرا لمية قاتمة, مف مسافة قريبةنتظارا كأطمؽ إكاف في 
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ككانت بانتظارهـ قكة إنقاذ, كلكف العميد فاينبرغ كاف بيف المكتى.  ,الجيب كتراجعكا منسحبيف
 نتشر خبر مقتم  بيف الجنكد عمى الفكر.اك 

كحاكلػػػت  ,سػػػادت ميػػداف المعركػػة فكضػػى شػػاممة« رتسآهػػ»كفػػي هػػذا المرحمػػة حسػػب       
كحدات بينها كحدة الطكارئ في مستكطنة كريات أربع اقتحاـ الزقاؽ في محاكلة لمكلكؿ إلى 

كدخػؿ ضػابط  ,مػف اإللػابات كالقتمػى كلكػف كانػت كػؿ كحػدة تتمقػى مزيػدان  ,الملابيف كالقتمى
أمف المستكطنة اليهكديػة داخػؿ مدينػة الخميػؿ بسػيارة جيػب مدرعػة, ف لػيب بجػركح كلكنػ  لػـ 

كهػك يطمػؽ النػار  ,كدخؿ ضابط األمف في كريات أربع برفقة زميؿ ل  إلنقاذ قا ػد المػكاء ,يقتؿ
 في كؿ اتجاا, فمقي االثناف ملرعهما.

ف أخػرج أكمػا  ,كحاكؿ نا ب قا د سػرية فػي الناحػاؿ الػدخكؿ بسػيارة مدرعػة إلػى الزقػاؽ       
ككػذلؾ  ,كسػقط قتػي  ,ملدر النيػراف حتػى ألػابت  النيػراف تشخيصرأس  مف المدرعة بقلد 

سػػتمرت هػػذا اك  ,كالػػذم ألػػيب بجػػركح بميغػػة ,كػػاف حػػاؿ قا ػػد سػػرية حػػرس الحػػدكد فػػي الخميػػؿ
المعػػارؾ أكثػػر مػػف سػػاعة كنلػػؼ سػػاعة قبػػؿ أف تعيػػد القػػكات اإلسػػرا يمية تنظػػيـ لػػفكفها فػػي 

 .الساعة التاسعة إال ربعان 

 :بػبدح رٕظ١ُ اٌمٛاد

كانتشػػار الفكضػػى لكقػػت مػػا, تػػكلى قا ػػد كتيبػػة الناحػػاؿ المقػػدـ  ,بعػػد سػػقكط قا ػػد المػػكاء       
كجمعهػػا فػػي منطقػػة  ,كسػػعي إلػػى تركيػػز القػػكات المكجػػكدة ,عيػػراف القيػػادة عمػػى جميػػع القػػكات

كبعػد ذلػؾ قػرر إرسػاؿ مػدرعتيف كجنػكد قػكات , محمية بعيػدة عػف الزقػاؽ إلجػراء تقػدير مكقػؼ
ال يخرجػػػكا رؤكسػػػهـ مػػػف المدرعػػػة, كعػػػدـ خالػػػة فػػػي مػػػدرعتيف إلػػػى الزقػػػاؽ, كأمػػػر الجنػػػكد بػػػ 

كسػمح لقا ػد  ,الجرحػىيتػيح إخػراج  ككاف المطمكب أف تشكؿ المػدرعتاف حلػنان  ,الخركج منها
 تمقػي ىف رفػع رأسػ  مػف المدرعػة حتػأكمػا  ,سػتط ع الكضػعإحدل المدرعتيف بإخراج رأس  ال

كبيػػػػر مػػػػف  نتشػػػػرت األنبػػػػاء عػػػػف كجػػػػكد عػػػػددإكفػػػػي هػػػػذا األثنػػػػاء  ,رلالػػػػة قاتمػػػػة فػػػػي رأسػػػػ 
 ,نهػػػـ يطمقػػػكف قػػػذا ؼ مضػػػادة لمػػػدركعأك  ,عسػػػكريان  كمكقعػػػان  ,كأنهػػػـ احتمػػػكا الػػػت ؿ ,المجاهػػػديف

كفػػي هػػذا األثنػػاء كلػػؿ إلػػى  ,مػػف القنالػػة كاألخطػػر مػػف ذلػػؾ أف بيػػنهـ عػػددان  ,كقنابػػؿ يدكيػػة
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كفػػي أثنػػاء مناقشػػات  ,المكػػاف العميػػد عػػامكس إبراهػػاـ قا ػػد فرقػػة جنػػكب الضػػفة, فتػػكلى القيػػادة
كقػػػد شػػػاركت فػػػي عمميػػػة التحديػػػد طػػػا رات  ,تقػػػدير المكقػػػؼ جػػػرل تحديػػػد مكاضػػػع المجاهػػػديف

كتقػػرر أف تقػػـك قػػكات كبيػػرة مػػف كتيبتػػي الناحػػاؿ المكجػػكدة فػػي  ,هميكػػكبتر حامػػت فػػي األجػػكاء
جتمػع لهػذا الغػرض عػدد كبيػر مػػف اك  ,الفرقػة بعمميػة تطكيػؽ لممجاهػديف كحسػـ المعركػة معهػػـ

 ادة بينهـ قا د المنطقة الكسطى. الق

 :ٔٙب٠خ اٌّؼشوخ

فقط في حكالي الساعة الحادية عشرة تمكنت القػكات اإلسػرا يمية مػف تطكيػؽ مجاهػديف        
سػتغؿ المجاهػداف سػيارة اكقػد  ,في منطقة لغيرة, بعد أف تمكنكا مػف التنقػؿ فػي مكاضػع عػدة

لػيف تبػادلكا منػ  النيػراف لفتػرة مػا مػع جيب مدرعة تابعة لحرس الحدكد قتػؿ أفرادهػا كمكقػع ح
 ,كطػا رات هميكػكبتر ,المعركة جرافػات مدرعػة ـستخدـ اإلسرا يميكف لحساك  ,القكات اإلسرا يمية

كفي النهاية تمكف  ,كثافة نيراف الرشاشة عف كجكد المجاهديف بالقذا ؼ فض  ةكقلفكا منطق
فجػر السػبت تػـ العثػكر عمػى جثػة المجاهػد الثالػث فػي ك  ,جنكد إسرا يميكف مف قتؿ المجاهػديف

 .ستشهد في مرحمة مبكرة مف المعركةإالذم كاف قد 

 :ٚصف اٌجٕٛد ٌٍّؼشوخ

فػػي التػػراث العسػػكرم اإلسػػرا يمي هنػػاؾ معركػػة "تمػػة الػػذخيرة فػػي القػػدس, التػػي تكلػػؼ       
ضػػػد الجنػػػكد  اإلسػػػرا يميكقػػػد خاضػػػها الجػػػيش  ,ب نهػػػا كاحػػػدة مػػػف أشػػػد معػػػارؾ المشػػػاة ضػػػراكة

كحاكؿ العديد مف القادة اإلسرا يمييف كلؼ عممية  ,1967حت ؿ القدس عاـ إاألردنييف عند 
لمية نيراف تتبعها قنبمة يدكيػة ثػـ لػمية »فقد كانت  ",الخميؿ ب نها معركة "تمة الذخيرة الثانية

بيف, فهـ لـ أنهـ ليسكا مخر » :كقاؿ أحد الضباط عف المجاهديف الث ثة ,«أخرل كقنبمة أخرل
 أنفسػػهـ, كجمعػػكا معمكمػػات كجهػػزكا لقػػد اسػػتعدكا جيػػدان  ,النػػار كالفػػرار إطػػ ؽجػػؿ أيلػػمكا مػػف 
 «.لقد ضربكا ضربتهـ كانتظركا القكة القادمة لمهاجمتها ,كفؽ ذلؾ
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أطمقكا النػار مػف » ,«لقد كانت شي ا بالغ الجنكف» ,«كاف األمر جحيمان : »جندمكقاؿ        
لقد أقامكا هنا مكقع تدريب كرماية عمى » ,«شي ا مف هذا القبيؿ أبدان  أرـ ل» ,«كؿ االتجاهات
 «.ككانت لديهـ كميات ها مة مف النيراف التي لـ تتكقؼ ,كالمستكطنيف ,أجساد الجنكد

كأشػػار ثالػػث إلػػى  ,«أطمػػؽ المخربػػكف النػػار مػػف كػػؿ زاكيػػة ممكنػػة»جنػػدم  خػػر:  لكرك        
كفػي  ,برغـ أننا بذلنا كؿ مػا فػي كسػعنا الجرحىن  مر كقت لـ يكف في  باإلمكاف أبدا إنقاذ أ»

كقػػد بقينػػا دقػػا ؽ  ,الجرحػػى ففتحػػكا عمينػػا النػػار ثانيػػة إلنقػػاذكدخمنػػا  ,لحظػػة هػػدكء نسػػبي عػػدنا
كهػػػـ يعرفػػػكف  ,كػػػانكا يتمكضػػػعكف فػػػي مكاقػػػع مسػػػيطرة ,متسػػػمريف فػػػي الجػػػدار خمػػػؼ الحجػػػارة

كتحػدث ضػابط  ,«كاستعدكا لألمر, كلكف مف أيف تػكفرت لهػـ كػؿ هػذا الػذخيرة ,المنطقة جيدان 
المخربػكف كػانكا يتحركػكف  ,كنا نتمقػى النيػراف الجرحىفي كؿ مرة حاكلنا فيها إنقاذ »عما ر ا: 

 «.لقد كانكا مجمكعة مدربة ,كيحسنكف مكاقعهـ ,طكاؿ الكقت بيف البيكت
معركة كانت مرتبة كجرت بنظػاـ, إال أف  خػريف قػالكا إف ال :كبرغـ أف مستكطنيف قالكا       

, األمػػر الػػذم اضػػطر كحػػدة الطػػكارئ فػػي كريػػات ان بنػػظهػػركا جأإف المعركػػة طالػػت ألف الجنػػكد 
فػػػإف الجػػػيش « هػػػآرتس»كبحسػػػب لػػػحيفة  ,إلػػػى المعركػػػة كاالنضػػػماـ ,الزقػػػاؽ القتحػػػاـأربػػػع 

إلػى  كالمػدنييف سػقطكا جنبػان  ,كحػرس الحػدكد ,إف الجنػكد" :تهػاـ كيقػكؿاإلسرا يمي ينفػي هػذا اال
 ."ف جميعهـ قاتؿ بشجاعةأجنب, ك 

 :ػ١ٍّخ ؤوجش

ف الث ثػة كػانكا أيعتقد الجيش اإلسرا يمي أف المجاهديف الث ثة خططكا لعمميػة أكبػر, ك        
كهػػك السػػ ح الػػذم يحممػػ   ,M 16كمػػزكديف برشاشػػات  مػػدنيان  حميقػػي الػػرؤكس كيرتػػدكف لباسػػان 

نضػماـ إلػى المجمكعػة األخيػرة مػف المسػتكطنيف كيبػدك أف أحػدهـ كػاف ينػكم اإل ,المستكطنكف
 (110)العا ديف مف الحـر اإلبراهيمي إلى كريات أربع. 

 

  

                                                           

 .18/11/2002( لحيفة السفير, 110
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 َ فمذ ٔمٍذ:17/11/2002ؤِب صذ١فخ اٌمذط اٌفٍغغ١ٕ١خ اٌصبدسح فٟ 

ف الجيش االسرا يمي بػدأ عمميػة كاسػعة فػي أ :سرا يؿ عف ملدر أمنى كبيرإراديك عف       
حيػػػاء أكنشػػػاطات فػػػي مختمػػػؼ  ,الخميػػػؿ تشػػػمؿ اعتقػػػاؿ نشػػػطاء مػػػف حركػػػة الجهػػػاد االسػػػ مي

هدـ عدد مف  ىلإباإلضافة  ,كالتنظيمات األخرل ,المدينة لتقكيض البنية التحتية لهذا التنظيـ
بمػا فػي ذلػػؾ  ,لخػر أمنػاطؽ  ىلػإنػ  يسػتبعد تكسػيع العمميػة العسػكرية أكقػاؿ ملػدر  ,المنػازؿ

أف كزيػر الػدفاع شػاؤكؿ مكفػاز أبمػغ  :سػرا يميةإكقالػت ملػادر , بعض المكاقػع فػي قطػاع غػزة
بػ ف اسػرا يؿ سػترد عمػي الكمػيف الػذم نلػب يػـك  مريكي كػكلف بػاكؿ هاتفيػان كزير الخارجية األ

 ةف ؿ شػف الجػيش يعتػـز شػف عمميػة مكسػعة فػي الخميػؿ الست لػاأ :كقالت الملػادر ,الجمعة
فػاد أفقػد  ,مػف التفالػيؿ منيػة لػـ تعػط مزيػدان ف الملػادر األأالػرغـ  ىكعم ,ما سمت  "االرهاب"

ف يتخػػذ الجػػػيش تػػػدابير لػػـ يحػػػددها فػػي مػػػدف فمسػػػطينية أف مػػف المتكقػػػع أسػػػرا يمي عػػ ـ اإلاإل
كامػػرا القػػت ع أ ىعطػػأنػ  أبمػػغ بػػاكؿ أف مكفػاز أ :منيػػةبعػػد الخميػػؿ, كقالػت الملػػادر األ لخػر أ

بػ ف  :كزيػر الخارجيػة بنيػاميف نتنيػاهك القػكؿ ىلػإرهاب اللادر مف الخميػؿ, كنسػبت جذكر اإل
أف  :قالػت ملػادر عسػكرية اسػرا يمية لخػر أمػف جهػة , سرا يؿ الدفاع عف مكاطنيهػاإمف حؽ 

العمميػػػة المسػػػمحة فػػػي الخميػػػؿ تعػػػد مػػػف أخطػػػر العمميػػػات التػػػي كقعػػػت منػػػذ انػػػدالع االنتفاضػػػة 
 .الحالية

 :ذحعئٍخ ػذ٠ؤ

نها ال تشػؾ بػاف منفػذم العمميػة قػامكا ب عمػاؿ مراقبػة طكيمػة قبػؿ أ :ضافت الملادرأك        
كيجػػب  ,سػ مة ال تػزاؿ تحػـك حػػكؿ مػا حػدثف العديػد مػػف األألػى إمشػػيرة  ,قػداـ عمػى التنفيػذاإل

كضػماف عػدـ  ,سػرا يمية السػتخ ص العبػرفحلها مف خ ؿ التحقيؽ الػذم تجريػ  القػكات اإل
 تكرار مثؿ هذا العممية.

 :بػبدح ادزالي اٌخ١ًٍ

عتمػػى الجنػػكد اك  ,مػػسأكدبابػػات عمػػى مدينػػة الخميػػؿ  ,كتػػدفقت سػػيارات اسػػرا يمية مدرعػػة      
 اسػػرا يميان  12ف قتػػؿ مسػمحكف فمسػطينيكف أسػرها بعػد  عػادكا السػيطرة عمػػى المدينػة بأالمبػاني ك 
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 ,كالمبػػػاني التػػػي لهػػػا مكقػػػع اسػػػتراتيجي عنػػػد حمػػػكؿ الميػػػؿ ,كاقػػػتحـ الجنػػػكد المنػػػازؿ ,فػػػي كمػػػيف
سػػرا يمية المدججػػة بالسػػ ح االلػػي فػػي الشػػكارع معتميػػ  الػػدبابات كالسػػيارات كسػػارت القػػكات اإل

حافمػة عنػد  ىلػإعػيف كاقتادهـ معلػكبي األ ر مف خمسيف مكاطنان ثكأعتقؿ الجيش اك  ,المدرعة
عمػػاؿ أا يمي المتكقػػع بإشػػعاؿ مكجػػة جديػػدة مػػف سػػر كالػػرد اإل ,كهػػدد الهجػػـك الفمسػػطيني ,الفجػػر

فػي الكقػت الػذم تسػتعد فيػ  لشػف ك  ,مريكية بضبط النفس في المنطقػةالعنؼ رغـ المطالب األ
حيػػػاء أسػػػرا يمي حظػػػر التجػػػكؿ عمػػػي كافػػػة عػػػدكاف محتمػػػؿ عمػػػى العػػػراؽ, كفػػػرض الجػػػيش اإل

كم المطارديف مف حركة ك الخركج منها كما قاـ باعتقاؿ ذأكمنع السكاف مف الدخكؿ  ,المدينة
كحػػارة  ,براهيمػػيكحػػي الحػػـر اإل ,هػػالي سػػكاف حػػارة جػػابرأكاعتػػدم عمػػي  ,سػػ ميالجهػػاد اإل

, ككاف الجيش قد قاـ بمداهمة المنازؿ كتحطيـ   ثاثها.أالجعابرة التي كقع بها الهجـك
كالجيش االسػرا يمي يعتزمػاف  ,مف العاـ "الشاباؾ"ف جهاز األأ :سرا يميةإكقالت ملادر       

سػ مي قادة خ يا الجهػاد اإل ىلإبعد جمع المعمكمات االستخبارية لمكلكؿ  دفع العممية قدمان 
لضػرب خ يػػا  ,عػف المحػاكالت التػي سػػيقـك بهػا الجػيش فػي غضػكف ذلػؾ فػي المدينػة, فضػ ن 

 مكاف.ة قدر اإلسمحة ككسا ؿ قتالية بكميات كبير أكملادرة  ,فاعمة في مدينة الخميؿ لخر أ

 :رؼ١١ٓ لبئذ٠ٓ عذ٠ذ٠ٓ ٌّٕغمخ اٌخ١ًٍ

 ف المقدـ رازم كابمنسكي, سيشغؿ منلب قا د الكتيبة فػي المرحمػة القريبػة, خمفػان أكعمـ       
قكاتػػ  فػػي  لقا ػػد كتيبػػة الخميػػؿ العقيػػد دركر فػػاينبرغ الػػذم قتػػؿ فػػي العمميػػة, كسػػيقكد كابمنسػػكي

الغ ؼ الخارجي لمدينػة الخميػؿ كفػي منطقػة جبػؿ الخميػؿ, كسػيقكد القػكات فػي المدينػة نفسػها 
 ,مكػػاف الحػػادث ليقػػكد القػػكات ىلػػإككلػػؿ  ,ف اسػػتدعي مػػف بيتػػ أبعػػد  "نكعػػاـ تيفػػكف"العقيػػد 

 كالعممية المتدحرجة في الخميؿ خ ؿ الميمة الماضية.
حد نظراء العقيد أقبؿ يكميف فقط جمس في مكقع لمجيش االسرا يمي في ضكاحي نابمس        
هيهػػات لػػك  ,كمنطقػػة الخميػػؿ ,بػػيف الكضػػع فػي منطقػػة نػػابمس مقارنػػان ك  ان كتحػػدث متػػردد ,فػاينبرغ

فاهمػات كمػا هػك الكضػع فػي الخميػؿ, ككػاف ت ىلإكنتكلؿ مع   ,لي إكاف لنا هنا مف نتحدث 
 بػػػػيف زاء الفػػػػرؽإسػػػػرا يمي نفػػػػس المكقػػػػؼ سػػػػتكم منػػػػ  فػػػػي الجػػػػيش اإلرفػػػػع مأيضػػػػا لمسػػػػؤكليف أ
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ف التنظيمػػات أالسػػيما  ,كثػػرأعتبػػركا منطقػػة شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة خطيػػرة احيػػث  ,المنطقتػػيف
كثػػر, ككلػػؼ هػػذا التنظيمػػات ب نهػػا ال أالفاعمػػة فيهػػا تتنػػافس فيمػػا بينهػػا عمػػي تنفيػػذ عمميػػات 

 ىنػػ  عمػػأمسػػكغيف  المنطقػػة الجنكبيػػة هاد ػػة نسػػبيان  عتبػػركااتتػػكرع عػػف القيػػاـ بػػ م عمميػػة بينمػػا 
 قكاعد المعبة. مىعما  ال انها حافظت نكعان إف التنظيمات المعادية تكالؿ العمؿ أالرغـ مف 

نحػػاء مدينػػة الخميػػؿ التػػي أالعمػػؿ فػػي جميػػع  ىلػػإسػػرا يمي كقػػد عػػادت قػػكات الجػػيش اإل      
كذلػػؾ فػػي  ,كال"أت "المنطقػػة الجنكبيػػة سػػابيع فقػػط فػػي إطػػار تفاهمػػاأانسػػحبت منهػػا قبػػؿ ثػػ ث 

غيػػر  ,ف هػػذا التفاهمػػات الغيػػةأكؿ لػػرحت ملػػادر سياسػػية عقػاب عمميػػة الكمػػيف أمػػس األأ
نهػػػػػا "مطػػػػػاردة سػػػػػاخنة" كيختلػػػػػر مػػػػػف أف الجػػػػػيش االسػػػػػرا يمي يتعامػػػػػؿ مػػػػػع الحممػػػػػة عمػػػػػى أ

 التلريحات.
كأعػرب عػػدد مػػف الضػػباط فػي مقػػر قيػػادة المنطقػػة الكسػطي فػػي الجػػيش االسػػرا يمي عػػف       

كعػف عمميػة االنسػحاب مػف مدينػة الخميػؿ التػي  ,غضبهـ المشكب بالحداد عمى فقداف فػاينبرغ
بغيػػة  ان بيتاحػػت بشػػكؿ غيػػر مباشػػر لخميػػة الجهػػاد االسػػ مي التػػي اسػػتغمت حريػػة العمػػؿ نسػػأ

 .االستعداد لتنفيذ العممية

  ػاللخ ث١ٓ االٔغذبة ٚاٌى١ّٓ:ال

ت جيػؿ االنسػحاب لمػدة شػهريف  ىلػإدت أف معارضة فاينبرغ في حين  أكعمى الرغـ مف       
عطػاء الفمسػطينييف انػ  يجػب أاؾ بنياميف بػف اليعػازر الػذم اعتقػد ذن ف مكقؼ كزير الدفاع إف

ف فػػاينبرع أكيػػذكر  ف الهػػدكء النسػػبي فػػي المدينػػة لػػ  مقابػػؿ,أ يػػدرككفكجعمهػػـ  ,مكقػؼ سياسػػي
 ياهـ تفاهمات المنطقة الجنكبية.ا  ك  بمكرك  ,نذاؾ مع ممثميف الشرطة الفمسطينية جتمع ا

النظػر السػا دة اليػـك لػدم غالبيػة الملػادر العسػكرية فػي الجػيش  ةف كجأجدير بالذكر       
كقػػاؿ ملػػدر  ,نسػػحاب مػػف المدينػػةف النتػػا ج الكخيمػػة لمعمميػػة ال ع قػػة لهػػا باإلأسػػرا يمي اإل

ع قػػة بػػيف االنسػػحاب مػػف  ىلػػإشػػير أف أال يمكننػػي  :سػػرا يميرفيػػع المسػػتكم فػػي الجػػيش اإل
رهػاب, ف االنسػحاب عػزز اإلأ ىلػإشػير أف أستطيع أنني ال أمدينة الخميؿ كبيف العممية, كما 

كفػػي المحظػػػة التػػي تقػػرر فيهػػػا  ,رهابيػػةإخيػػرة عمميػػػات سػػػابيع الػػث ث األكقػػد شػػهدنا خػػ ؿ األ
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بالحريػة,  في نها ستعمؿ في كؿ مكاف تشعر إرهاب فس مي تبني اإلمنظمات مثؿ الجهاد اإل
 .ك في حاؿ الحظكا نقاط ضعفنا, كليس بسبب االتفاؽأ

ف المكػاف الػذم كقػع عميػ  االختيػار لتنفيػذ العمميػة هػك فػي القسػـ الكاقػع تحػت السػيادة أ كيذكر
 .أربعالفمسطينية بالقرب مف كريات 

 :عشائ١ٍٟ ٠غبٌت ثشد فٛسٞا١ّ١ٌٓ اال

ر يػػػؿ شػػػاركف المؤقتػػػة المسػػػتكطنيف القاعػػػدة أكيعتبػػػر القكميػػػكف اليمينيػػػكف فػػػي حككمػػػة       
ف يطػػالبك بػػرد قػػكم, كذلػػؾ قبػػؿ االنتخابػػات المزمػػع أساسػػية لهػػـ, كمػػف المػػرحج االنتخابيػػة األ

انػدالع االنتفاضػة كثػر الهجمػات دمكيػة فػي الخميػؿ منػذ أكهػك  ,كبعػد هجػـك الجمعػة ,جراءهاإ
مػػف الهجػػـك لراديػػك اسػػرا يؿ )كػػاف  انجػػ سػػرا يميإكهػػك  "ريكػػرأ" :كقػػاؿ ,الفمسػػطينية قبػػؿ عػػاميف

كقػاؿ  , لعاب النارية في عيد االستق ؿ(مر مثؿ األط ؽ نار في كؿ مكاف, ككاف األإهناؾ 
تسػػػتعيد ف أعمػػػي الحككمػػػة ) :مجمػػػس المسػػػتكطنات اليهكديػػػة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة كقطػػػاع غػػػزة

كالبدء بخطة شاممة لنزع سػ ح سػمطة الػر يس ياسػر  ,الخميؿ ىسرا يمية الدا مة عمالسيطرة اإل
 (.عرفات كالجماعات المتشددة

 :ػشفبد ٔفٝاعزجؼبد 

ليػػػ  كزيػػػر إجػػػراء يػػػدعك إكهػػػك  ,سػػػرا يمية تحػػػت الدراسػػػة طػػػرد عرفػػػاتكمػػػف الخيػػػارات اإل      
كقػػاؿ دكؼ كيسػػغ س  ,كلكػػف مػػف غيػػر محتمػػؿ تنفيػػذا ,سػػرا يمي بنيػػاميف نتنيػػاهكالخارجيػػة اإل

مسػالة طػرد عرفػات محػؿ دراسػة كػؿ سػاعة ) :سرا يمي لراديك اسػرا يؿبمكتب ر يس الكزراء اإل
 .(جراءف الكقت مناسب التخاذ مثؿ هذا اإلأف شاركف ال يشعر أ :مضيفان  تقريبان 

 :عبعب اٌجٕٛدؤف ٘جَٛ اٌخ١ًٍ اعزٙذ

 12ف الهجػػػـك الػػػذم أسػػػفر عػػػف مقتػػػؿ أسػػػرا يمي أمػػػس الجػػػيش اإلعمنػػػت ناطقػػػة باسػػػـ أك       
بينهـ تسعة عسكرييف مساء الجمعة فػي الخميػؿ لػـ يكػف يسػتهدؼ الملػميف العا ػديف  اسرا يميان 

كقالػػت المتحدثػػة لككالػػة فػػرانس , نمػػا العسػػكرييف المػػرافقيف لهػػـا  ك  ,ساسػػاأبراهيمػػي مػف الحػػـر اإل
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ؽ النػار )مػف جانػب الفمسػطينييف( يػدفع ل سػتنتاج شخاص الػذيف اسػتهدفتهـ إطػ ف األأ برس
.إب  ف الملميف لـ يككنكا الهدؼ مف الهجـك

رهػػابييف أطمقػػكا النػػار فػػي البػػدء عمػػى سػػيارة لحػػرس الحػػدكد كانػػت تتػػكلى ف اإلأضػػافت أك       
 ,خػر بجػركح خطيػرة تػكفي إثرهػا لػيب أك  ,فقتػؿ عنلػر فػي حػرس الحػدكد ,حماية الملػميف
مجمكعػػة الملػػميف لػػـ تكػػف بعيػػدة عػػف إطػػ ؽ النػػار فقػػد قتػػؿ ث ثػػة مػػنهـ فػػي ف أكتابعػػت بمػػا 

ف المسػػتكطنيف القتمػػى الث ثػػة هػػـ مػػف الحػػراس المسػػمحيف أ :كػػدت ملػػادر الجػػيشأك  ,الهجػػـك
الذيف يرافقكف المستكطنيف, كيستفيد المستكطنكف المسمحكف في غالب االحياف خ ؿ تنق تهـ 

 سرا يمية.إمف حماية عسكرية 
فػي الهجػـك  مسػمحيف كث ثػة مسػتكطنيف ,ربعػة جنػكدأك  ,كقتؿ خمسػة مػف حػرس الحػدكد      

سػػػ مي فػػػي فمسػػػطيف استشػػػهد ث ثػػػة مػػػنهـ خػػػ ؿ الػػػذم نقذتػػػ  عنالػػػر مػػػف حركػػػة الجهػػػاد اإل
ف بيف القتمى هناؾ قا د الجيش فػي مدينػة أ :كقالت المتحدثة ,سرا يمياالشتباؾ مع الجيش اإل
كهػػػػك ضػػػػابط بػػػػ عمى رتبػػػػة يقتػػػػؿ منػػػػذ انػػػػدالع  ,سػػػػنة(38فػػػػاينيبرغ )الخميػػػػؿ الككلكنيػػػػؿ دركر 
 ,سػػػنة(31كحػػػرس الحػػػدكد القتمػػػى هػػػـ سػػػميح سػػػكيداف )ـ, 2000يمػػػكؿ أاالنتفاضػػػة فػػػي نهايػػػة 

كيشػػاياهك , سػػنة ( 19كناتانيػػؿ محمػػكؼ ) ,سػػنة(19كغػػاد رحػػاميـ), سػػنة(19كتػػكمير نػػكؼ )
يغػكر دركفيتسػكي إمػى هكيػة كمف بيف الجنكد لـ يكشؼ الجػيش سػكل ع, سنة( 20دافيدكؼ )

مػػف  الػػػ األربعػػة عشػػرف كػػؿ الجرحػػى أتبػػيف  لخػػر أالمتحػػدر مػػف نهاريػػا مػػف جهػػة  ,سػػنة(20)
 (111)الجنكد كحرس الحدكد. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ـ.17/11/2002 ( لحيفة القدس,111)
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 ثانًالمبحث ال

 لعزبٍتالصحافت ا
 

كعربػػي كدكلػػي عمػػى اللػػحافة, كقػػد تناكلهػػا  ,قػػد كػػاف لمعركػػة زقػػاؽ المػػكت كقػػع محمػػي      
ذاـ كمحايػػد,  مػػادح, كمعػػارضمػػا بػػيف مؤيػػد  ,نقسػػمكااك  ,خبػػاراأك  ,كتقػػاريرا ,عػػ ـ بتحمي تػػ اإل

عمػى  قد اتفقكاكالقضية, كلكف الجميع  ,أك بفمسطيف ,حسب ع قاتهـ بدكلة الكياف اللهيكني
كتنفيػػذها, كأبمػػى المقػػاتمكف فيهػػا بػػ ءن حسػػنان  ,كاسػػتعدادها ,حكػػـ تخطيطهػػاأي أف تمػػؾ العمميػػة قػػد 

 ,افة العربيػة بعمكمهػالقد انحػازت اللػحك  ,مكانات العدكا  ك  ةمكاناتهـ, أماـ سطك إرغـ ضعؼ 
عػػدؿ أمػػر طبيعػػي كػػكف تمػػؾ القضػػية مػػف أبهػػا الػػى القضػػية الفمسػػطينية, كهػػذا اكمػػف خػػ ؿ كت

طبيعيػػان أف تكػػكف  العػػرب, فكػػافكالعقيػػدة التػػي جمعػػت  ,كالتػػاريخ ,قضػػايا الكػػكف, كلػػركابط الػػدـ
عػف حقػكؽ الشػعب الفمسػطيني, كلمػا  مدافعػة-االسػتثناءاتبعػض  مػع-العربيةأق ـ اللحافة 

مػػػا كتبتػػػ  لكسػػػنعرض فيمػػػا يمػػػي  ,مػػػة ب جمعهػػػايمثمػػػ  العػػػدك اللػػػهيكني مػػػف خطػػػر عمػػػى األ
 .اللحافة حكؿ تمؾ المعركة البطكلية

 :(ػٕف ِٓ ٔٛػٗاٌجٙبد االعالِٟ ٠ؼٍٓ ِغا١ٌٚزٗ ػٓ ٘جَٛ اٌخ١ًٍ )اٌٙجَٛ ٘ٛ األ

 12ـ, قتػػؿ 16/11/2002نػػكار المبنانيػػة بتػػاريخ هػػذا العنػػكاف كتبػػت لػػحيفة األتحػػت       
فػي كمينػيف نلػبهما فمسػطينيكف لمسػتكطنيف  أمػسح يػـك اخركف بجر   15ليب أك  ,سرا يميإ

عنػػؼ مػػف هػػك األ بػػ ف الهجػػـك :سػػرا يميةإفػػي مدينػػة الخميػػؿ بالضػػفة الغربيػػة, كقالػػت ملػػادر 
 ـ.2000مكؿ يأنكع , منذ انط ق  االنتفاضة في 

كردت القػػػػػكات اإلسػػػػػرا يمية بقلػػػػػؼ ضػػػػػاحية )كادم النلػػػػػارل( فػػػػػي الخميػػػػػؿ المتاخمػػػػػة       
كاستشػػهد فمسػػطينياف فػػي القلػػؼ, كمػػا حمقػػت  ,لممسػػتكطنة )كريػػات أربػػع( بقػػذا ؼ الػػدبابات

أف عػددان غيػر محػدكد  :سرا يمية فػكؽ المدينػة, كقالػت الملػادر اإلسػرا يميةإطا رات هميككبتر 
بػػك سػػنية عمػػى أمػػف حػػي  أمػػسطينييف قػػد فتحػػكا النػػار السػػاعة السػػابعة مػػف مسػػاء مػػف الفمسػػ

كانكا عا ديف سيران عمػى األقػداـ مػف الحػـر االبراهيمػي باتجػاا مسػتكطنة كريػات  مجمكعة يهكدً 
 المطمة عمى مدينة الخميؿ. أربع
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ارعكا سػػسػػرا يمييف متمركػزيف عمػى مقربػػة مػف المسػتكطنة إف جنػكدان أضػافت الملػادر أك       
فمسػػطينييف النػػار عمػػيهـ مػػف  أطمػػؽكقعػػكا فػػي كمػػيف حيػػث  ,كلكػػنهـ بػػدكرهـ ,لػػى مسػػاعدتهـإ
كليفػػر رافػػكفيتش المتحػػدث باسػػـ أكقػػاؿ المفتنانػػت ككلنيػػؿ  ,قنابػػؿ يدكيػػة كألقػػكا ,سػػمحة رشاشػػةأ

)نحػػػف قمقػػػكف لمغايػػػة نظػػػران لعػػػدد  اليهكديػػػة:نػػػ  حػػػادث خطيػػػر عشػػػية عطمػػػة السػػػبت أ :الجػػػيش
 الضحايا كبينهـ قتمى(.

 

 :اٌجٙبد االعالِٟ اٌّغاٚي

أعمػف مسػػؤكؿ فػي اتلػػاؿ هػاتفي مػػع ككالػػة )فػرانس بػػرس( أف حركػة الجهػػاد االسػػ مي       
كنتبنػػػى مسػػػؤكلية الهجػػػـك فػػػي  ,سػػػ ميإلػػػى الجهػػػاد اإل ننتمػػػينفػػػذت هػػػذا الهجػػػـك كقػػػاؿ: إننػػػا 

 الخميؿ, مضيفان أف مجمكعة ستنشر بيانان بهذا الش ف عمى كج  السرعة.
ـ, مػػنهـ 2000يمػػكؿ أ( عػػدد القتػػؿ منػػذ انػػدالع االنتفاضػػة فػػي نهايػػة 2652لػػى)إكبػػذلؾ يرتفػػع 

مػػيف العػػاـ أخ الػػدكتكر رمضػػاف عبػػد ا شػػمح االسػػرا يميان, كقػػاؿ األإ 659فمسػػطينيان ك 1994
ف الهجػػـك أ :سػػ مي فػػي اتلػػاؿ تميفػػكني مػػع قنػػاة الجزيػػرة الفضػػا ية القطريػػةركػػة الجهػػاد اإللح

 ياد لكالحة عضك الحركة في كقت سابؽ مف الشهر.إجاء انتقامان لقياـ "إسرا يؿ" بقتؿ 
كأيضػػان  ,نا كامتنػػا لهػػذا العمميػػة البطكليػػةتكجػػ  بالتهن ػػة لجمػػاهير شػػعبأكقػػاؿ شػػمح: بدايػػةن       

لى مجاهدينا األبطاؿ مجاهػدم شػعبنا الفمسػطيني الػذيف تمكنػكا مػف تنفيػذ هػذا إأتكج  بالتهن ة 
عػػ ـ مػػف سػػرايا القػدس الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد إالعمميػة المميػػزة, نعػػـ لقػػد كػاف هنػػاؾ 

ف أكأضػاؼ  ,س مي في فمسطيف, كالمعمكمات التي لدينا في هذا المحظة تؤكػد هػذا التبنػياإل
هذا ي تي في سياؽ الرد عمى جريمة اغتياؿ القا د البطػؿ قا ػد سػرايا القػدس فػي شػماؿ الضػفة 

الجريمػة. سرايا في الػرد عمػى هػذا مياد لكالحة كهذا جزء مف سمسة عمميات لإالغربية الشهيد 
(112) 
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َ ؤْ 19/11/2002ِبسار١ررخ فمررذ روررشد فررٟ ػررذد٘ب ٠ررَٛ    ؤِررب صررذ١فخ اٌج١رربْ اإل 

نجػػح عممياتهػػا ضػػد أنجحػػت الميمػػة الماضػػية فػػي تنفيػػذ كاحػػدة مػػف  اٌفٍغررغ١ٕ١خ اٌّمبِٚررخ
خػػ ؿ كمػػيف مػػػزدكج  ,هـ القا ػػػد العسػػكرم لمخميػػؿنمسػػتكطنان كجنػػديان بيػػ 11كقتمػػت  ,االحػػت ؿ

سػػفرت العمميػػة النكعيػػة التػػي تبنتهػػا حركػػة أنلػػبت  المقاكمػػة لممسػػتكطنيف كقػػكات االحػػت ؿ, ك 
 ة,كالجنػػكد جػػراح بعضػػهـ خطيػػر  ,خػػريف مػػف المسػػتكطنيف  30لػػابة إالجهػػاد االسػػ مي عػػف 

كجنػػكد االحػػت ؿ ألكثػػر مػػف سػػاعتيف, شػػاركت خ لهػػا  ,اسػػتمرت االشػػتباكات بػػيف المقػػاكميفك 
سػػػفرت عػػػف جػػػرح أك  ,كالػػػدبابات االسػػػرا يمية فػػػي قلػػػؼ عشػػػكا ي ألحيػػػاء الخميػػػؿ ,المركحيػػػات

رهػابي كرفػض اإل ,كسػط تلػعيد احت لػي العشرات مف الفمسطينييف, كجاءت العممية البطكلية
كقتػؿ  ,شاركف ر يس كزراء العدك خطة كسػاطة ملػرية لكقػؼ اغتيػاؿ الناشػطيف الفمسػطينييف

 المدنييف مقابؿ كقؼ العمميات االستشهادية.

لػػػيب أقػػػؿ ك جنػػػديان كمسػػػتكطنان قتمػػػكا عمػػػى األ 11ف أسػػػرا يمية إكأكػػػدت ملػػػادر طبيػػػة       
نلػػػب  فمسػػػطينيكف فػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ جنػػػكب الضػػػفة الغربيػػػة, بجػػػركح فػػػي كمػػػيف  30حػػػكالي 

كاكػػدت ملػػادر  ,قػػؿ بػػيف القتمػػىعمػػى األ المسػػمحيف مػػف المسػػتكطنيف 3ف أكػػدت الملػػادر أك 
بك سنينة فيما هرع الجنكد أالنار مف حي  أطمقكاف عددان غير محدد مف الفمسطينييف أالشرطة 

خػػػر, حيػػث تعرضػػكا لنيػػراف فمسػػػطينييف  ف يضػػان فػػي كمػػيأالمتمركػػزيف لإلنقػػاذ, لكػػنهـ سػػػقطكا 
ع ميػػػة إسػػرا يمية, مقتػػؿ القا ػػػد أليػػة كالقنابػػػؿ, ك هػػاجمكهـ باألسػػمحة اآل كػػدت ملػػادر أمنيػػة كا 

 "كليفر رافكفيتشأ"سرا يمي لمنطقة الخميؿ كهك برتبة عميد, كقاؿ المفتنانت ككلنيؿ العسكرم اإل
نحػف قمقػكف لمغايػة , بت اليهكديػةحػادث خطيػر عشػية عطمػة السػ)نػ  أ :المتحدث باسـ الجيش

 نظران لعدد الضحايا كبينهـ قتمى( رافضان اعطاء رقـ محدد.
سػػرا يمييف بعػػػد إكجنػػكد  ,ف اشػػتباكان مسػػمحان عنيفػػان تفجػػر بػػيف الفمسػػطينييفأكقػػاؿ شػػهكد       

, كهك كاحد مػف  سػرا يمييف فػي المدينػة منػذ انػدالع االنتفاضػة خطػر الهجمػات عمػى اإلأالهجـك
 ,كلػػـ ييعػػرؼ ملػػير المهػػاجميف بعػػد تػػدخؿ مركحيػػات ,الفمسػػطينية قبػػؿ عػػاميف ضػػد االحػػت ؿ

كدمػرت العديػد مػف  ,سرا يمية في االشػتباؾ, حيػث قلػفت منطقػة االشػتباؾ عشػكا يان إكدبابات 
لػابة ا  منازؿ الفمسطينييف في المنطقة, كاعترفػت اذاعػة اسػرا يؿ بكقػكع الكمػيف كمقتػؿ عشػرة ك 
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ف المسػػػػػػمحيف الفمسػػػػػػطينييف نلػػػػػػبكا كمينػػػػػػان أذاعػػػػػػة كػػػػػػذبان ف, كذكػػػػػػرت اإلمػػػػػػف المسػػػػػػتكطني 15
نهـ أربع, ك ألى مستكطنة كريات إكهـ في طريقهـ مف الحـر اإلبراهيمي الشريؼ  ,لممستكطنيف

 بك سنينة في الخميؿ.أطمقكا النار مف حارة الشيخ كحي أ
كف رفػض طمبػان ملػريان مريكيػة, أف شػار ف( األذاعة )العالـ اآلإخر ذكرت  عمى لعيد       

كضػػػػاع فػػػػي بكقػػػػؼ اغتيػػػػاؿ الناشػػػػطيف الفمسػػػػطينييف كجػػػػزء مػػػػف الخطػػػػة الملػػػػرية بتهد ػػػػة األ
راضي الفمسػطينية, كقالػت االذاعػة أف الػرفض جػاء خػ ؿ اجتمػاع شػاركف مػع المػكاء عمػر األ

 سميماف ر يس المخابرات الملرية أمس االكؿ.
أف كجكد الػر يس الفمسػطيني  أمسمسؤكؿ عسكرم اسرا يمي كبير  أكدكمف جهة أخرل       

لػػػػ "إسػػػرا يؿ" مػػػف طػػػردا, كقػػػاؿ المسػػػؤكؿ العسػػػكرم الكبيػػػر  أفضػػػؿياسػػػر عرفػػػات فػػػي راـ ا 
ف كػؿ الخبػراء متفقػكف عمػى أسػم : )ابان عدـ كشػؼ البيب طألمجمكعة مف اللحفييف في تؿ 

ف أال إكجػػد أم نقػػاش فػػي هػػذا اللػػدد ضػػاؼ ال يأك  (,نػػ  ينبغػػي عمينػػا الػػتخمص مػػف عرفػػاتأ
 (113). ؟السؤاؿ هك كيؼ

 16/11/2002َؤِب صذ١فخ اٌٍٛاء اٌٍجٕب١ٔخ فمذ روشد فٟ ػذد٘ب ٠َٛ 

كمكاجهػػػػات مفتكحػػػػة فػػػػي نػػػػابمس كرفػػػػح, كمػػػػيف  ,كاف )الجهػػػػاد تتبنػػػػى العمميػػػػةنػػػػتحػػػػت ع      
المقاكمكف الفمسطينيكف رد , سرا يميان(إثنا عشر ا  ك  ,كمقتؿ القا د العسكرم ,لممقاكمة في الخميؿ

عتػداءاتها اليكميػة التػي تسػتهدؼ اك  ,عمى تمادم حككمة شاركف في حربها التدميرية المفتكحة
فػي  كاالسػتيطافككجهػكا ضػربة مكجعػة ل حػت ؿ العسػكرم,  ,كالنساء بشػكؿ خػاص ,طفاؿاأل

كمػيف كالمسػتكطنكف فػي  ,مدينة الخميؿ, التي شهدت عممية نكعيػة حيػث كقػع جنػكد االحػت ؿ
جريحان كمف بيف القتمى قا ػد منطقػة الخميػؿ " 20"كأكثر مف  ,قتي ن  12دل الى سقكط أمزدكج 

أف أحػػػد المقػػػاكميف استشػػػهد فػػػي  :العسػػػكرية العقيػػػد أمنػػػكف كػػػكهيف, كقالػػػت ملػػػادر اسػػػرا يمية
كقد نلب المقاكمكف كمينان لمجمكعات المستكطنيف المتطػرفيف  ,المكاجهات التي تمت الكميف

ربع في المدينة حيث كانكا يجيبكف شكارع المدينة بالم ات تحػت حمايػة أفي مستكطنة كريات 

                                                           

 ـ. 19/11/2002( البياف االماراتية, 113)
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لػى سػقكط عػدد مػف القتمػى إبراهيمػي, كأدل الهجػـك لػى الحػـر اإلإقػكات االحػت ؿ فػي طػريقهـ 
لى المكاف, فكقعػت بػدكرها فػي إف قكات االحت ؿ كالجرحى, كعمى الفكر هرعت قكات كبيرة م

فػي حػيف دارت  ,جريحػان  20قتػي ن ك 12لى سقكط إكأدل القتاؿ  ,خر نلب  المقاكمكف كميف 
مكاجهػػات عنيفػػة داخػػؿ شػػكارع المدينػػة التػػي تعرضػػت لمقلػػؼ بمدفعيػػة الػػدبابات كالمركحيػػات 

فيػػػد عػػػف أعشػػػكا ي فيمػػػا قلػػػؼ لمنػػػازلهـ التػػػي تعرضػػػت  يكقػػػد حيلػػػر المػػػدنيكف فػػػ ,الحربيػػػة
 حد المنازؿ.أمحالرة جنكد االحت ؿ لمجمكعة المقاكميف التي نفذت الكميف المزدكج داخؿ 

العمميػػة بالغػػة الخطػػكرة مهػػددان بعكاقػػب  اعتبػػارلػػى إكقػد سػػارع )كزيػػر الػػدفاع االسػػرا يمي(       
أف إسػػرا يؿ سػػتقفؿ البػػاب  :"جمعػػاد ميمػػك"المتحػػدث باسػػـ الخارجيػػة االسػػرا يمية  أعمػػفك  ,كخيمػػة

فيػد بكقػت أكقػد  ,لر يس عرفػات بعػدـ القيػاـ بعممػ ا متهماماـ أم مفاكضات مع الفمسطينييف أ
ماـ مقر عرفػات فػي راـ ا كسػط أسرا يمي إجز عسكرم اقامة حإمس عف أمف مساء  مت خر

 نباء عف استعدادات لشف عدكاف كاسع عمى الخميؿ خ ؿ ساعات.أ
سػػ مي فػػي سػػرايا القػػدس الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد اإل تالحػػؽ كزعػػكفػػي كقػػت       

مسػػؤكلية الحركػػة عػػف العمميػػة البطكليػػة فػػي كادم النلػػارل فػػي الخميػػؿ,  تأكػػدفمسػػطيف بيانػػان 
كالمسػتكطنيف بيػنهـ قا ػد لػكاء الجػيش فػي  ,عترؼ العدك بإحدل عشر قتي ن مػف الجنػكداحيث 

ف العمميػػة تػػ تي مػػع اقتػػراب الػػذكرل أكػػد بيػػاف سػػرايا القػػدس أ, ك "فػػاينبرغ ردرك "الخميػػؿ العميػػد 
يػػاد لػػكالحة فػػي إبراهيمػػي كردان عمػػى جريمػػة اغتيػػاؿ الشػػهيد القا ػػد السػػنكية لمذبحػػة الحػػـر اإل

 (114). حت ؿ في الضفة كغزةجنيف كجرا ـ اال
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 َ:16/11/2002فخ اٌٛعٓ اٌمغش٠خ فٟ وّب روشد صذ١

لػػيب أقػػؿ, بيػػنهـ قا ػػد المنطقػػة العسػػكرية فػػي الخميػػؿ, ك األ ىعمػػ قتمػػكا اسػػرا يمي 12 فإ      
بجركح, في كمينيف نلبهما فمسطينيكف, بفارؽ دقا ؽ لمسػتكطنيف كجنػكد  شخلان  14حكالي 

سػرا يمية ذاعػة اإلعمنػت اإلأك  ,فػي مدينػة الخميػؿ جنػكب الضػفة الغربيػة ,مػسأإسرا يمييف مساء 
ف عػدد إكبحسػب هػذا الملػادر, فػ ,ملػادر طبيػةكدتها فيمػا بعػد أالعامة هذا الحليمة التي 

( 17ك30بالتكقيػػت المحمػػي ) 19:30غيػػر محػػدد مػػف الفمسػػطينييف فػػتح النػػار حػػكالي السػػاعة 
قػداـ مػف الحػػـر اإل ىعمػػ مجمكعػػة ملػميف يهػكد, كػػانكا عا ػديف سػيران  ىبػػك سػنينة عمػأمػف حػي 

كقتػؿ ث ثػة مسػتكطنيف  ,مدينػة الخميػؿ ىالمطمػة عمػ ,ربعأبراهيمي باتجاا مستكطنة كريات اإل
سػرا يمييف متمركػزيف إ ف جنػكدان أ :ضػافت الملػادرألػيب عػدد مػنهـ بجػركح, ك أك  ,قؿاأل ىعم
طمػػػؽ أمسػػػاعدتهـ, لكػػػنهـ كقعػػػكا فػػػي كمػػػيف, حيػػػث  ىلػػػإمقربػػػة مػػػف المسػػػتكطنة سػػػارعكا  ىعمػػػ

لقػػكا قنابػػؿ يدكيػػة, كقالػػت ملػػادر عسػػكرية أك  ,سػػمحة رشاشػػةأالفمسػػطينيكف النػػار عمػػيهـ مػػف 
كبػر عػدد مػف اإلسػرا يمييف, أكتنفيػذها بدقػة لقتػؿ  ,ف عممية الخميؿ تـ التخطيط لهاأ ,سرا يميةإ

كتقػػـك بتمشػػيط حػػارة  ,غمقػػت مدينػػة الخميػػؿأسػػرا يمية إت عسػػكرية اف كحػػدأ :كذكػػرت الملػػادر
لكبػػػار  ف كزيػػػر الجػػػيش شػػػاؤكؿ مكفػػػاز تػػػرأس اجتماعػػػان أ :مضػػػيفة ,كحػػػارة الشػػػيخ ,بػػػك سػػػنينةأ

عقػػػػاب االجتمػػػػاع تعػػػػرض حػػػػي كادم أكفػػػػي  ,الفمسػػػػطينييف بعكاقػػػػب كخيمػػػػة كتكعػػػػد ,الضػػػػباط
ف أعمف مجهكؿ في اتلاؿ هاتفي مع ككالة فرنس برس أسرا يمي مكثؼ, ك إالنلارل لقلؼ 
, ك حركة الجهاد اإل  ىلإننا ننتمي أس مي عمف المتحدث باسـ الجهاد اإلأس مي نفذت الهجـك
ف مجمكعتػ  ستنشػر أ :كنتبنى مسؤكلية الهجـك هذا المساء في الخميؿ, مضػيفان  ,حركة الجهاد

مػػيف العػػاـ لحركػػة الجهػػاد عبػػر رمضػػاف شػػمح األ ؿكجػػ  السػػرعة, كقػػا ىبهػػذا الشػػ ف عمػػ بيانػػان 
 عمنت مسؤكليتها عف العممية.أف سرايا القدس إ :فضا ية الجزيرة

مػس اف عمميػة ألػر يس ياسػر عرفػات كقاؿ مسؤكؿ بػازر فػي حركػة فػتح التػي يتزعمهػا ا      
سػػرا يمييف فػػي الخميػػؿ هػػي رد كالجنػػكد اإل ,مجمكعػػة مػػف المسػػتكطنيف عمػػىالهجػػـك الفمسػػطيني 

مػيف أضاؼ حسيف الشػيخ أك  كغزة,سرا يمي بالضفة الغربية التلعيد العسكرم اإل ىطبيعي عم
 , ؿتحػالخميؿ حػؽ مشػركع فػي المقاكمػة ضػد اال )عممية لركيترز:سر حركة فتح في الضفة 
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االغتيػػاالت المسػػتمرة التػػي  ىكرد عمػػ الضػػفة,سػػرا يمية فػػي مػػدف السياسػػة اإل ىكرد طبيعػػي عمػػ
 (115) س مي(.اإلياد لكالحة قا د الجناح العسكرم لمجهاد إخرها اغتياؿ  كاف 

 

 :٠16/11/2002ََٛ خجبس٠خ ٌصذ١فخ اٌمذط اٌؼشثٟ بفٟ رغغ١خ 

 -كتبت: في هجـك فمسطيني بالخميؿ(  30لابة ا  ك  مستكطنان  11عنكاف )مقتؿ تحت 
سػرا يمي فػي مدينػة الخميػؿ المحتمػة هاجـ مقاكميف فمسطينيكف مكاقع لجيش االحت ؿ اإل      

 ,بجػركح 30لػابة ا  ك  ,كمسػتكطنان  ,جنػديان  11مقتؿ ما ال يقػؿ عػف  ىلإدم أيـك الجمعة, مما 
طريؽ االلتفافي بػالقرب مػف ال عمىالنار مازاؿ مستمرا  إط ؽكتابة هذا السطكر, كاف  كحتى

مجمكعػة كبيػرة مػف المسػتكطنيف تػرافقهـ دكريػات  فػي الخميػؿ, مسػتهدفان  "أربعكريات "مستعمرة 
رلػػد باتشػػي تقلػػؼ حػػارات الخميػػؿ, ككػػاف متعػػذرا خػػذت طػػا رات األأجنػػكد االحػػت ؿ, فيمػػا 

 اسط الفمسطينييف.ك ألابات في حجـ اإل
سػػػعاؼ إكسػػػيارات  ,كحػػػاف ت عسػػػكرية ,كدبابػػػات ,ف مركحيػػػات حربيػػػةأ :كذكػػػر شػػػهكد      

بػػك سػػنينة حيػػث تتمركػػز أحػػي  ىكتركػػز القلػػؼ عمػػ ,المكػػاف إلػػىت عػػمقاكمػػة لمرلػػاص هر 
ف معارؾ حقيقة تدكر في المكاف, كهناؾ مخاكؼ حقيقيػة إ :مجمكعة المقاكميف, كقاؿ الشهكد

 :سػرا يميةذاعػة اإلكػدت اإلأكالمسػتكطنيف كاسػعة النطػاؽ, ك  ,السػكاف مػف عمميػات لمجػيش للد
 ىقػكم الهجمػات عمػأباتشي تقػـك بقلػؼ البيػكت الفمسػطينية المجػاكرة, كهػذا ف مركحيات األأ

سػرا يمي, كقالػت نػدالع االنتفاضػة قبػؿ عػاميف ضػد االحػت ؿ اإلإسرا يمييف في المدينػة منػذ اإل
يػػؿ شػػاركف يجػػرم مشػػاكرات مػػع )كزيػػر  ر أسػػرا يمي ف ر ػػيس الػػكزراء اإلأ :ا يميةسػػر االذاعػػة اإل

فػػػادت التقػػػػارير أك  ,كالمسػػػػؤكليف العسػػػكرييف حػػػػكؿ الخطػػػكات القادمػػػػة ,الػػػدفاع شػػػػاؤكؿ مكفػػػاز(
ف المقاكمة قامت بنلب كميف لمجمكعة كبيػرة مػف المسػتكطنيف تػرافقهـ نػاق ت أ :سرا يميةاإل

سػرا يمية القػكات اإل ىبراهيمػي كفتحػت النػار عمػيهـ, كعمػالحػـر اإل ىلػإكهـ في طػريقهـ  ,الجند
 (116)المكاف.  ىلإالتي هرعت 
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 :٠18/11/2002ََٛ  اٌغؼٛد٠خوزجذ صذ١فخ اٌجض٠شح وّب 

كشػػف  اقتحػػاـعمميػػات  ىلػػإفػػي تطػػكر الفػػت لمعمميػػات الفدا يػػة الفمسػػطينية التػػي تحكلػػت       
 11كقػع رجػاؿ المقاكمػة الفمسػطينية أهجمات مكاجهة مسمحة ضد جنكد االحػت ؿ االسػرا يمي 

قا د العسكرم لمنطقة الخميؿ في معركة مسمحة فػي الخركف بينهـ   30كجرح  ,اسرا يميان  قتي ن 
 الخميؿ.في مدينة  أربعمنطقة كادم النلارل قرب مستعمرة كريات 

 ,كجنػػكد إسػػرا يمييف بعػػد الهجػػـك ,تفجػػر بػػيف الفمسػػطينييف عنيفػػان  ف اشػػتباكاأكقػػاؿ شػػهكد       
سػرا يمييف فػي المدينػة منػذ انػدالع انتفاضػة فمسػطينية اإل عمػىالهجمػات  أخطػركهك كاحػد مػف 

كلػػـ  ,30قػػؿ كجػػرح نحػػك األ ىشػػخاص عمػػأ 8كقتػػؿ  ,سػػرا يميقبػػؿ عػػاميف ضػػد االحػػت ؿ اإل
لجنػكد الػذيف كػانكا يرافقػكنهـ خػ ؿ مػركرهـ ككػـ مػف ا ,يتضح كـ عدد القتمى مػف المسػتعمريف

لػػػػؼ أ 130مسػػػػمحكف كسػػػػط  معظهػػػػـ يهكديػػػػان  مسػػػػتكطنان  450بشػػػكارع المدينػػػػة, كيعػػػػيش نحػػػػك 
عػػادت أمػػف منػػاطؽ  محػػدكدان  سػػرا يؿ انسػػحابان إفمسػػطيني فػػي الخميػػؿ, كالشػػهر الماضػػي نفػػذت 

 ,منطقتػػيف ىلػػإبمكجػػب اتفػػاؽ سػػ ـ مرحمػػي  1997احت لهػػا فػػي الخميػػؿ المقسػػمة منػػذ عػػاـ 
كقػػػاؿ الميفتنانػػػت ككلكنيػػػؿ رافػػػكفيتش  ,كالثانيػػػة فمسػػطينية ,سػػػرا يميةكاحػػدة خاضػػػعة لمسػػػيطرة اإل

نحػف قمقػكف لمغايػة  ,نػ  حػادث خطيػر عشػية عطمػة السػبت اليهكديػةأ) :المتحدث باسـ الجيش
كبعػػػد العمميػػػة شػػػنت قػػػكات  ,(عطػػػاء رقػػػـ محػػػددإ كبيػػػنهـ قتمػػػي رافضػػػان  ,لعػػػدد الضػػػحايا نظػػػران 
سقط ك  ,حياء مدينة الخميؿأسرا يمي هجكما بالمركحيات كالقلؼ المدفعي باتجاا  ؿ اإلاالحت

      (117)ى.الجرحالعديد مف 
 

 :اد اٌمزٍخ ٚاإلس٘بث١١ٓؤصٛ

 ـ19/11/2002أما لحيفة البياف االماراتية فقد ذكرت بتاريخ 
مكفاز كزيػر الػدفاع فػي الكيػاف اللػهيكني  شاؤكؿ« سياسيان اللاعد »كاإلرهابي السفاح       

رهػػابي كالػػدمكم الػػذم حػػـر منػػ  منػػذ اسػػتقالت  مػػف منلػػب  السػػابؽ كػػر يس اسػػت نؼ نشػػاط  اإل
 ,كسفؾ دماء األبرياء مف الفمسطينييف ,لقد عاد إلى حرفت  األلمية كهي التمذذ بقتؿ ,لألركاف
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كقػد أراد بػذلؾ أف يؤكػد لسػيدا  ,ن  سيضرب الفمسطينييف في كؿ مكػافأكراح يعمف عمى المأل 
المػػؤلـ كالمفجػػع أف السػػفاح  ,السػػفاح األكبػػر شػػاركف أنػػ  الرجػػؿ المناسػػب فػػي المكػػاف المناسػػب

ككزيػػر الخارجيػػة  ",دكنالػػد رامسػػفيمد"مكفػػاز كػػاف عمػػى اتلػػاؿ هػػاتفي بػػكزير الػػدفاع األميركػػي 
بإعػادة السػيطرة عمػى  األميركي ككلف باكؿ كأطمعهما عمى إلػدارا األكامػر لمجػيش اإلسػرا يمي

سػػماا بالػػدفاع عػػف نفسػػ !!. فمػػاذا كػػاف الػػرد أحػػؽ الكيػػاف اللػػهيكني بمػػا أكػػد ك  ,الخميػػؿ بػػالقكة
 ن  اللمت.إاألميركي!!. 

كجػػػرا ـ السػػػفاحيف الػػػذيف يحكمػػػكف  ,السػػككت األميركػػػي هػػػك ع مػػػة الرضػػػا عمػػى أفعػػػاؿ      
نقمػػػػت عػػػػف ملػػػػادر « اإلسػػػػرا يمية» حركنػػػػكتأالدكلػػػػة اللػػػػهيكنية النازيػػػػة فلػػػػحيفة يػػػػديعكت 

يػػػة ضػػػغكط مػػػف قبػػػؿ الكاليػػػات المتحػػػدة عمػػػى أف إنػػػ  ال تمػػػارس اآل :سياسػػػية إسػػػرا يمية قكلهػػػا
 إسرا يؿ بهدؼ االمتناع عف األعماؿ العسكرية في المناطؽ الفمسطينية المحتمة.

نييف سػػػػػرا يمية عممياتهػػػػا اإلرهابيػػػػة الكحشػػػػية ضػػػػد المػػػػػدكقػػػػد بػػػػدأت قػػػػكات االحػػػػت ؿ اإل      
ضػػمنية مػػا دامػػت ال  ةمباركػػ اكلكنهػػ ,نهػػا غيػػر معمنػػةألػػحيح  ,كيػػةيالفمسػػطينييف بمباركػػة أمر 

الم لكفة التي  كممةتمؾ ال, حتى كلك تحت مسمى ضبط النفس ,« يؿإسرا»تكجد ضغكط عمى 
                       جػػػػػػػػػػكع!كهػػػػػػػػػػي ال تسػػػػػػػػػػمف كال تغنػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف  ,تطمقهػػػػػػػػػػا كاشػػػػػػػػػػنطف بػػػػػػػػػػيف الحػػػػػػػػػػيف كاآلخػػػػػػػػػػر

منػػازؿ فػػي المخيمػػات  ,شػػقاء فػػي فمسػػطيف المغتلػػبة يكاجهػػكف األف حممػػة إبػػادة جديػػدةف األإ
ؿ تتعػػػػرض ألقػػػػذر عمميػػػػة قمػػػػع ميػػػػكالخ ,الفمسػػػػطينية فػػػػي نػػػػابمس يجػػػػرم هػػػػدمها عمػػػػى سػػػػكانها

 ,الػػر يس الفمسػػطيني ياسػػر عرفػػات إبعػػادكألػػكات حكػػاـ الدكلػػة العبريػػة تػػدعك إلػػى  ,إسػػرا يمية
بػػػؿ كهنػػػاؾ مػػػف  ,كزيػػػر خارجيػػػة شػػػاركف تنيػػػاهكن بنيػػػاميف« العا ػػػد»كيتبنػػػى الػػػدعكة المتطػػػرؼ 

كزيػر « اكعكزم الند»ف بتفكيؾ السمطة الفمسطينية كعمى رأسهـ اإلرهابي البذمء يطالبكف اآل
يجػب تػدمير المنػازؿ فػي مدينػة الخميػؿ التػي يتحلػف بهػا  :األمف العاـ الػذم قػاؿ بكػؿ كقاحػة

يهكدم كسط  500ف كطالب بتعزيز الكجكد اليهكدم بالمدينة التي يكجد بها اآل ,الفمسطينيكف
 .عربيألؼ  140ؿ أقرابة 

كلسػػنا فػػي حاجػػة إلػػى أدلػػة عمػػى ذلػػؾ سػػكل اإلشػػارة إلػػى  ,حككمػػة إرهابيػػة, حككمػػة شػػاركف فإ
كغيرهـ مف الرمػكز , "شارانسكي", ك"نتنياهك"ك, "كاالند", ك"مكفاز"مثاؿ أعنالرها البارزة مف 
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 ,يبػػارؾ كػػؿ خطػػكات شػػاركف ,سػػرا يمي قػػكمإم عػػاـ أالعنلػػرية المتطرفػػة التػػي تعتمػػد عمػػى ر 
ف أشػقاءنا فػي فمسػطيف المغتلػبة إ ,كحككمتػ  كمػا تشػير اسػتط عات الػرأم العػاـ اإلسػرا يمي

 كنحف لألسؼ نمتـز اللمت عمى جرا ـ بني إسرا يؿ الػذيف ,كلكنهـ يحبسكف  المهـ ,يت لمكف
بػػادة تحػػػت أسػػماعنا ,ؿ الهػػكاف العربػػػي فػػي شػػف حممػػػة طػػردظػػلػػف يتػػرددكا فػػػي   ,كأبلػػػارنا ,كا 

 (118) فمسطيف!كبالتالي يبتمعكف كؿ 

 18/11/2002َفٟ دػذ صذ١فخ رؾش٠ٓ اٌغٛس٠خ ٚ

 ىلػػإدت أكالعبػػر مػػف عمميػػة الخميػػؿ التػػي  ,اسػػتخ ص الػػدركس ىلػػإ الكيػػاف اللػػهيكني      
كػػدت قػػدرة المقاكمػػة أف هػػذا العمميػػة إ :قالػػت تشػػريف, كجػػرح العشػػرات مػػف اللػػهاينة ,هػػ ؾ

باؿ قػادة اللػهاينة الػذيف  عمىكابتكار كسا ؿ نضالية ال تخطر  ,الرد الناجع عمىالفمسطينية 
المدينػػة  فػي تآكتػػدمير المنػازؿ كالمنشػػ ,عمػػاؿ االجتيػاحألسمسػػمة مػف  -مػؤخرا–العنػػاف  أطمقػكا

ف عمميػػػة الخميػػػؿ جػػػاءت لتضػػػع كػػػؿ إب اللػػػحيفة فػػػحسػػػكسػػػط غيػػػاب رد الفعػػػؿ العربػػػي, كب
كالطم نينػة لملػهاينة  ,مػفن  يستحيؿ تكفير األأكلتقنع مف لـ يقتنع بعد  ,المتطرفيف في م زؽ

 قرارهـ بالحقكؽ الفمسطينية.ا  ك  ,راضي العربية المحتمةدكف انسحابهـ الكامؿ مف األ
فالشػػعب  ,كتفجيػػران  ال تعقيػػدان إكضػػاع مكفػػاز لػػف تزيػد األ أك ,عمػػاؿ شػػاركفأف أ :ضػافتأ      

زالػػػػة ا  ك  ,كبنػػػػاء دكلتػػػػ  المسػػػػتقمة فػػػػي كطنػػػػ  ,حقكقػػػػ  كاممػػػػة ةسػػػػتعادا ىالفمسػػػػطيني ملػػػػمـ عمػػػػ
كلػػف يزيػػدا القمػػع  ,كالفػػداء ,حػػاالت التضػػحية ىكهػػك شػػعب مسػػتعد ألقلػػ ,االحػػت ؿ ألراضػػي 

نػػ  لػػف يكػػكف لألسػػمحة التػػي دأب أ :كػػدت تشػػريفأكمػػا  الكفػػاح, عمػػى ال تلػػميمان إاللػػهيكني 
ال تكسيع دا رة العنؼ مع إ ,تزكيد اللهاينة بها مف نتيجة عمىمريكي جكرج بكش الر يس األ

 (119)ة.سمحة عاجزة عف تحطيـ المقاكمة الفمسطينيف هذا األأالعمـ 
  

                                                           

 ـ.19/11/2002( البياف االماراتية, 118)
 ـ.18/11/2002( تشريف السكرية, 119)
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 18/11/2002َرؾش٠ٓ اٌغٛس٠خ فٟ صذ١فخ ٚؤٚسدد 

في عددها اللادر أمس أف الجيش اإلسرا يمي أطمػؽ عمػى المكقػع الػذم كقعػت فيػ  المعركػة  
في الخميؿ, عمى بعد عشرات األمتار مف البكابة الجنكبية الغربية لمستكطنة كريات أربع لقب 

مشيرةن إلى أف هذا االسـ قد يككف عمى كزف "زقاؽ القنػاص" فػي البمػدة القديمػة  ,"زقاؽ المكت"
كفػػي الماضػػي  ,فػػي القػػدس فػػي حػػرب األيػػاـ السػػتة, كأضػػافت اللػػحيفة "مثػػؿ "زقػػاؽ القنػػاص"

سػػيذكر الزقػػاؽ اللػػغير فػػي الخميػػؿ كمكػػاف ك  ,فػػي مخػػيـ جنػػيفككػػذلؾ  ,القريػػب جػػدان "الحمػػاـ"
 ,إلى تفكؽ تكتيكي كاستغ ل  حتى النهاية, مسػاء الجمعػةنجح في  الخلـ في تحكيؿ ضعف  

قتػػي ن  12كفػي نهايػػة معركػة اسػػتمرت أربػع سػػاعات كنلػؼ السػػاعة, كلػؿ عػػدد القتمػى إلػػى 
 ,كث ثػة مػف حػراس األمػف فػي المسػتكطنة ,دكدحػكخمسػة مػف حػرس ال ,إسرا يميان, أربعة جنػكد

"باسػتثناء المعركػة الداميػة فػي  :يفةالقػدس, كقالػت اللػح اإضافة إلى ث ثػة أعضػاء مػف سػراي
جنػػيف, فػػإف هػػذا الحػػادث هػػك ألػػعب الحػػكادث التػػي عرفهػػا الجػػيش فػػي المنػػاطؽ منػػذ انػػدالع 

 االنتفاضة الحالية", كأكردت اللحيفة تفاليؿ العممية كما يمي:
ككػاف الجػيش كحػرس  ,النػار بعػد السػاعة السػابعة بقميػؿ فػي ليمػة السػبت إطػ ؽلقد بػدأ       
قبؿ دقا ؽ مف ذلؾ المهمة األسػبكعية لحراسػة الملػميف اليهػكد العا ػديف سػيران  اد قد أنهك الحدك 

كفي الجزء الشرقي مف "شارع الملميف" بقي  ,قداـ مف الل ة في الحرب اإلبراهيميعمى األ
 كحرس الحدكد. ,كرجاؿ االحتياط ,عدد مف الجنكد في كتيبة ناحاؿ

لػعد أحػدهـ إلػى  ,الجنكب مف منػازؿ الحػي الفمسػطينيكلؿ الفمسطينيكف الث ثة مف       
كتمركػػػز رفيقػػػاا عمػػػى  ,حتػػػى كلػػػؿ إلػػػى البيػػػت الػػػذم يشػػػرؼ عمػػػى بكابػػػة المسػػػتكطنة ,زقػػػاؽال

كفػػي نفػػس الكقػػت, أطمػػؽ الث ثػػة النػػار عمػػى ث ثػػة  ,كشػػرفات منػػازؿ أكثػػر انخفاضػػان  ,حأسػػط
أهداؼ: سػيارة جيػب لقػكات االحتيػاط قػرب بكابػة المسػتكطنة, جيػب حػرس حػدكد كػاف يتحػرؾ 

ألػيب عػدد مػف  ,كد ناحاؿ في حقؿ الزيتكف أسفؿ الطريؽنفي الجكار, كعمى كميف نلب  ج
لقػػد  ,ؽ عمػػيهـ النػػار كقتمػػكارجػاؿ االحتيػػاط, لكػػنهـ تمكنػػكا مػػف الػػرد عمػػى الفمسػطيني الػػذم أطمػػ

كيبػػدك أنهػػـ ألػػيبكا فػػي المحظػػة التػػي نهضػػكا فيهػػا مػػف  ,تمقػػى الجنػػكد األربعػػة الضػػربة األشػػد
لػػيب  خػػراف بجػػركح بالغػػة, بالمقابػػؿ أك  ,ثنػػاف مػػنهـإالكمػػيف مػػع نهايػػة عمميػػة الحراسػػة, كقتػػؿ 
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سػار أفػراد  ,النػار إط ؽنزؿ جيب حرس الحدكد إلى الزقاؽ الذم شخص الجنكد في  ملدر 
الشػػرطة إلػػى طػػرؼ الزقػػاؽ ثػػـ انعطفػػكا, فػػي هػػذا المرحمػػة انػػدفع نحػػكهـ أحػػد الفمسػػطينييف مػػف 

لكنػ  لػـ يلػمد أمػاـ قػكة النػار عػف  ,داخؿ الجيب عف بعد متر كاحد كاف الجيػب يطمػؽ النػار
كأطمػػػؽ عيػػػارات ناريػػػة مػػػف مسػػػافة  ,كيبػػػدك أف الفمسػػػطيني تمكػػػف مػػػف فػػػتح بػػػاب الجيػػػب قػػػرب,

 ,كأليب كاحد بجركح بالغة, ككلؿ الجيب الثاني ,, فقتؿ ث ثة أفراد مف الشرطةقليرة جدان 
كجنػػػػدم  خػػػػر إلػػػػى الزقػػػػاؽ, كقتػػػػؿ  ,كفيػػػػ  ضػػػػابط العمميػػػػات لحػػػػرس الحػػػػدكد سػػػػميح سػػػػكيداف

 الفمسطيني الجندييف بنفس الطريقة. 
, كنػزؿ مػف الجيػب ينبرغابعد دقا ؽ كلؿ إلى المكاف قا ػد كتيبػة الخميػؿ العقيػد دركر فػ      

متران مف مكاف كجكد منفػذ العمميػة. لكنػ   20ف ليب أثناء حركت  سيران عمى األقداـ عمى بعد 
نػػ  ألػػيب بلػػدرا, عػػاد إلػػى الػػكراء أكالػػؿ التقػػدـ لعػػدة أمتػػار ثػػـ عػػاد أدراجػػ  عنػػدما اكتشػػؼ 

فػػػي هػػػذا المرحمػػػة سػػػادت الفكضػػػى فػػػي  ,كػػػذلؾ ألػػػيب أحػػػد جنػػػكدا ,متػػػران أك اثنػػػيف ثػػػـ سػػػقط
لمنطقػػة, كاقتحمػػت عػػدة قػػكات أخػػرل الزقػػاؽ فػػي محاكلػػة لمكلػػكؿ إلػػى الملػػابيف, كاسػػتمرت ا

لػػػابة  12كأسػػػفرت عػػف مقتػػػؿ  ,المعركػػة نحػػػك أربػػػع سػػاعات كنلػػػؼ السػػػاعة  14شخلػػػان كا 
الفمسػطينييف فػي الزقػاؽ " :كقػاؿ العميػد عيػراف الػذم قتػؿ فػي النهايػة ,ربعة منهـ بالغةألابة إ

 ,, ثـ عيار نارم ثـ قنبمة يدكية"هناؾ ة يدكيةم, عيار نارم هنا, قنب"كاف ذلؾ مثؿ تمة الذخيرة
مػػرت أربػػع  ,كعنػػدما نظػػر الضػػباط إلػػى سػػاعاتهـ كانػػت السػػاعة الحاديػػة عشػػرة كالنلػػؼ لػػي ن 

 (120) ساعات كنلؼ الساعة منذ بدء المعركة الضارية في الزقاؽ.
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 المبحث الثالث

 صفحاث االنتزنج علىمعزكت سقاق المىث 

ثرإْ ِصرذسًا ػغرىش٠ًب صر١ٔٛ١ًٙب      15/11/2002روش ِٛلغ ٔذاء اٌمذط اٌفٍغغ١ٕٟ فٟ 

  ؤوضش:ؤفبد ثإْ 

كألػػيب  ,قػػؿاأل عمػػىثنػػي عشػػر مػػف العسػػكرييف كالمسػػتكطنيف اللػػهاينة قػػد قتمػػكا امػػف       
 خػػريف, مسػػاء اليػػـك الجمعػػة, عنػػدما أطمػػؽ فمسػػطينيكف النػػار باتجػػاا مجمكعػػة مػػف  30نحػػك 

 ,الخميػؿ فػيى الطريؽ المؤدم مف مستكطنة كريػات أربػع إلػى الحػي اليهػكدم المستكطنيف عم
الحػي اليهػكدم فػي المدينػة, عمػى حػد  عمػى كأطمقت النيراف مػف اتجػاا حػي أبػك سػنينة المطمػع

 تعبير ملدر أمني لهيكني.
 اللػػهاينةهػػذا كقػػد كقػػع اشػػتباؾ إثػػر كمػػيف نلػػب  المجاهػػدكف الفمسػػطينيكف لتجمػػع مػػف       

فقتؿ عمى الفكر عدد كبير منهـ, كعند قدـك الجيش اللهيكني إلى المكاف كاف في انتظػارهـ 
كميف  خر, كاندلعت اشتباكات عنيفة بيف المجاهديف كالجيش اللهيكني استمرت ألكثػر مػف 

ممػػا أدل إلػػى ارتفػػاع عػػدد القتمػػى فػػي لػػفكؼ الجنػػكد كالضػػباط اللػػهاينة, كقػػد  ةأربعػػيف دقيقػػ
كلػػـ  ,مميػػة القا ػػد العسػػكرم اللػػهيكني لمنطقػػة الخميػػؿ العميػػد "دركر فػػاينبرغ"قتػػؿ فػػي هػػذا الع
سػػعاؼ اللػػهيكنية العاديػػة مػػف الكلػػكؿ إلػػى المكػػاف لنقػػؿ العػػدد الكبيػػر مػػف تػػنجح سػػيارات اإل

جرحى اللهاينة, فاستعاف اللهاينة بسيارات إسعاؼ محلنة ضد الرلاص لنقػؿ جرحػاهـ 
 س.إلى المستشفيات اللهيكنية في القد

٘زا ٚلذ رجٕذ عشا٠ب اٌمذط اٌجٕبح اٌؼغىشٞ ٌذشوخ اٌجٙربد اإلعرالِٟ فرٟ فٍغرغ١ٓ     

ٟ      اٌؼ١ٍّ يػاد إلعمميػة اغتيػاؿ القا ػد  كاعتبرتهػا انتقامػان  خ اٌفذائ١رخ فرٟ اٌخ١ٍرً فرٟ ث١ربْ سعرّ
       , كأيضا بمناسبة اقتراب ذكرل مجزرة الحـر اإلبراهيمي.ةلكالح

اإلسػػػػ مي الػػػدكتكر رمضػػػاف عبػػػد ا شػػػمح فػػػي اتلػػػػاؿ كقػػػاؿ األمػػػيف العػػػاـ لحركػػػة الجهػػػاد 
بالرلػػاص  إف الحركػػة هػػي التػي نفػػذت هجكمػػان " :ميفػكني مػػع قنػػاة الجزيػػرة اإلخباريػة القطريػػةيت

ننػػي بدايػػة أتكجػػ  بالتهن ػػة لجمػػاهير إ»كقػػاؿ:  "يػػاد لػػكالحةإقتػػؿ القا ػػد ل انتقػػاـعمػػى إسػػرا يمييف 
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كأيضػػا أتكجػ  بالتهن ػػة إلػػى مجاهػدينا األبطػػاؿ, مجاهػػدم  ,شػعبنا كأمتنػػا لهػػذا العمميػة البطكليػػة
ضػػاؼ الػػدكتكر رمضػػاف: أك  ,«شػػعبنا الفمسػػطيني الػػذيف تمكنػػكا مػػف تنفيػػذ هػػذا العمميػػة المميػػزة

نعـ لقد كاف هناؾ إعػ ف مػف سػرايا القػدس, الجنػاح العسػكرم لحركػة الجهػاد اإلسػ مي فػي »
كي تي هذا في سياؽ الػرد عمػى  ,د هذا التبنيفمسطيف, كالمعمكمات التي لدينا هذا المحظة تؤك

 القا د البطؿ, قا د سرايا القدس في شماؿ الضفة الغربية, الشهيد إياد لكالحة.  اغتياؿجريمة 
كاعترفػػت ملػػادر  ,هػػذا جػػزء مػػف سمسػػمة عمميػػات السػػرايا فػػي الػػرد عمػػى هػػذا الجريمػػة      
كني أف التخطػيط لمكمػيف قػد تػـ فػي قيػادة المنطقػة الكسػطى لمجػيش اللػهي ةلهيكني ةعسكري

بشكؿ دقيؽ, كأف المجمكعة الفدا ية المسمحة قد نسقت فيما بينها في عدد مػف المكاقػع بهػدؼ 
أف مكعػػد العمميػػة أيضػػا تػػـ اختيػػارا بدقػػة ألف العديػػد مػػف  :ضػػافت الملػػادرأك  ,نجػػاح العمميػػةإ

 ا سهمة المناؿ.هدافأاللهاينة يتجكلكف في مدينة الخميؿ عشية يـك السبت مما جعمهـ 
أف الجيش اللهيكني قلؼ األحياء الفمسطينية  :فادت ملادر فمسطينية في الخميؿأك       

في الخميؿ بكثافػة, ممػا أسػفر عػف هػدـ العديػد مػف المبػاني كالمنػازؿ, كأضػافت الملػادر, إف 
ممػػا أكقػػػع  ,جػػيش العػػدك اللػػػهيكني أطمػػؽ النػػػار بشػػكؿ كثيػػؼ باتجػػػاا الفمسػػطينييف كمنػػػازلهـ

لابات في أكساط الفمسطينييف, كقػد منعػت قػكات األمػف اللػهيكنية فػرؽ اإلنقػاذ الفمسػطينية إ
التػػػي هرعػػػت إلػػػى المكػػػاف مػػػف إخػػػ ء الجرحػػػى الفمسػػػطينييف لتمقػػػي العػػػ ج فػػػي المستشػػػفيات, 

أف جػػػيش العػػػدك اللػػػهيكني طػػػرد كػػػؿ اللػػػحفييف : كأفػػػادت ككالػػػة األنبػػػاء الفمسػػػطينية "كفػػػا"
كمنعػػػتهـ مػػػػف تغطيػػػػة المعركػػػػة العنيفػػػػة فػػػػي  ,فػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ "H2األجانػػػب مػػػػف منطقػػػػة "

كادعػػى  ,لػػي ن  12إف االشػػتباكات قػػد تكقفػػت السػػاعة  :المنطقػػة, كقػػاؿ ملػػدر أمنػػي لػػهيكني
نهمػا شػاركا فػي عمميػة أك  ,قد تحلنا داخػؿ منػزؿ فمسػطيني اأن  قتؿ مجاهديف فمسطينييف كان

ة لمسػػاعدة الجػػيش اللػػهيكني عمػػى نقػػؿ هػػذا كقػػد كلػػمت مركحيػػات مقاتمػػ ,االشػػتباؾ المسػػمح
كقالػػت ملػػادر  ,جرحػػى العػػدك, كأطمقػػت طػػا رات الجػػيش اللػػهيكني قنابػػؿ ضػػك ية فػػي الجػػك

ر يؿ شاركف, ككزير حرب  شاؤكؿ مكفاز أإف ر يس حككمة العدك اللهيكني  :أمنية لهيكنية
يػادات األمنيػة كتجػرم الق ,خػر المسػتجدات األمنيػة المتػدهكرة فػي مدينػة الخميػؿ يطمعاف عمى 
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حيػػث كلػػؿ ر ػػيس هي ػػة أركػػاف الجػػيش اللػػهيكني  ,فيمػػا بينهػػا مشػػاكرات حثيثػػة اللػػهيكنية
 (121) كزارة الحرب في تؿ أبيب. مبنىمكشي  بكغي يعالكف إلى 

 

 :16/11/2002َروش ِٛلغ اٌٛعٓ اٌؼّبٟٔ ثزبس٠خ 

لػػابة )11مقتػػؿ )       مسػػاء أمػػس عمػػى ( فػػتح مسػػمحكف فمسػػطينيكف النػػار 30( إسػػرا يميا كا 
 30عمى األقػؿ كجرحػكا نحػك  ( شخلان 11مستعمريف يهكد في الخميؿ بالضفة الغربية فقتمكا )

 ,كجنػػكد إسػػرا يمييف  ,تفجػػر بػيف الفمسػػطينييف عنيفػػان  إف اشػتباكا مسػػمحان »كقػػاؿ شػػهكد:  , خػريف
 ,حػػىكقػػكع الهجػػـك لكنهػػا لػػـ تػػذكر عػػدد القتمػػى كالجر  اإلسػػرا يميجػػيش السػػـ اكأكػػدت متحدثػػة ب

كأف االشػػتباؾ المسػػمح حػػاؿ  ,عمػػى األقػػؿ قتمػػكا ( شخلػػان 11كقالػػت التقػػارير اإلع ميػػة: إف )
كأفػػػادت المعمكمػػػات  ,«دكف كلػػػكؿ سػػػيارات اإلسػػػعاؼ إلػػػى مكػػػاف الحػػػادث لنقػػػؿ الملػػػابيف

 ,بك سنينة العربي باتجػاا مكاقػع عسػكرية اسػرا يميةأاألكلية أف فمسطينييف فتحكا النار مف حي 
كثيػػركف مػػنهـ مسػػمحكف  يهكديػػان  مسػػتعمران  450كأعقػػب ذلػػؾ اشػػتباؾ مػػع الجنػػكد. كيعػػيش نحػػك 

 (122) ألؼ فمسطيني في الخميؿ. 130كسط 

 :16/11/2002َفٟ  ؤفبد ِشاعً اٌجض٠شح فٟ فٍغغ١ٓ

إسػرا يميا مػف  12أف القا د العسكرم اإلسرا يمي في منطقة الخميؿ كهك برتبػة عميػد كػاف مػف  
العسكرييف كالمسػتكطنيف الػذيف لقػكا ملػرعهـ فػي كمػيف مسػمح نفػذا مسػمحكف فمسػطينيكف فػي 

 ,فػي الكمػيف 15كمػا ألػيب  ,منطقة كادم النلارل قرب مسػتكطنة كريػات أربػع فػي الخميػؿ
كفػػي مقابمػػة مػػع الجزيػػرة أعمػػف األمػػيف العػػاـ لحركػػة الجهػػاد اإلسػػ مي رمضػػاف شػػمح مسػػؤكلية 

عمػػػى قيػػػاـ قػػػكات  إف العمميػػػة جػػػاءت ردان  :قػػػدس التابعػػػة لمحركػػػة عمػػػى العمميػػػة كقػػػاؿسػػػرايا ال
 ,سػػبكع الماضػػياد لػػكالحة أحػػد القػػادة العسػػكرييف لمحركػػة فػػي جنػػيف األإيػػاالحػػت ؿ باغتيػػاؿ 

كاسػػتبعد شػػمح أف تكػػكف العمميػػة تهػػدؼ إلػػى الضػػغط عمػػى السػػمطة الفمسػػطينية إلشػػراؾ حركػػة 

                                                           

 ـ.15/11/2002( مكقع نداء القدس, 121)
 ـ.16/11/2002( الكطف العمانية, 122)
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إف مقاكمػػػػة الشػػػػعب  :اريػػػة بػػػػيف حركتػػػػي حمػػػاس كفػػػػتح, كقػػػاؿالجهػػػاد فػػػػي عمميػػػة الحػػػػكار الج
 الفمسطيني ال يمكف ربطها بالمناكرات السياسية. 

 ,كأكد أف الفدا ييف ذهبكا لتنفيذ العممية بنية الشػهادة ,ككلؼ العممية ب نها "استشهادية"      
 مػف أركاح األطفػاؿ الفمسػطينييف الػذيف يسػقطكف يكميػان  أغميف أركاحهـ ليست  كهـ يؤمنكف ب"

 ."اإلسرا يمي االحت ؿبرلاص قكات 

 :رفبص١ً اٌؼ١ٍّخ

النػار مػف حػػي  كاغيػر محػدد مػف الفمسػطينييف فتحػ أف عػددان  :كأعمنػت ملػادر إسػرا يمية      
عمػػػػى األقػػػػداـ مػػػػف الحػػػػـر  أبػػػػك سػػػػنينة عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف المسػػػػتكطنيف كػػػػانكا عا ػػػػديف سػػػػيران 
أف  :كأضػافت الملػادر ,اإلبراهيمي باتجاا مستكطنة كريػات أربػع المطمػة عمػى مدينػة الخميػؿ

إسرا يمييف متمركزيف عمى مقربة مف المستكطنة سارعكا إلى مساعدة المستكطنيف لكنهـ  جنكدان 
كألقػػػكا  ,ةحيػػث أطمػػػؽ الفمسػػػطينيكف النػػػار عمػػيهـ مػػػف أسػػػمحة رشاشػػػ ,كقعػػكا بػػػدكرهـ فػػػي كمػػػيف

إف قكات االحت ؿ تقـك اآلف بعمميات  :كقاؿ مراسؿ الجزيرة في الخميؿ ,قنابؿ يدكية ـباتجاهه
النلػارل قػرب مسػتكطنة كريػات أربػع فػي الخميػؿ فػي حػػيف  كادمقلػؼ عشػكا ي فػي منطقػة 

كأفػػاد شػػهكد عيػػاف أف  ,ةيحػػاكؿ المسػػتكطنكف إطػػ ؽ النػػار عمػػى منػػازؿ المػػكاطنيف فػػي المنطقػػ
 ,يطمقػػكف لػػرخات اسػػتغاثة مػػف منػػازلهـ, فػػي حػػيف تمنػػع إسػػرا يؿ سػػيارات اإلسػػعاؼ السػػكاف

إف الػػػدبابات كمركحيػػػة  :كقػػػاؿ الشػػػهكد ,ككػػػذلؾ اللػػػحفيكف مػػػف الكلػػػكؿ إلػػػى منطقػػػة الخميػػػؿ
القلؼ الذم أدل إلػى كقػكع العديػد مػف اإللػابات فػي  كاحدة عمى األقؿ تشارؾ في عمميات

كأفػػػاد مراسػػػؿ الجزيػػػرة فػػػي  ,عػػػف تهػػػدـ منػػػازؿ كثيػػػرة لػػػفكؼ المػػػكاطنيف الفمسػػػطينييف, فضػػػ ن 
أف المدينة تعيش في حالة مف الرعػب مػف جػراء تبػادؿ إطػ ؽ النػار الػذم يجػرم فػي  :الخميؿ
أف طػػا رات تحمػػػؽ فػػػكؽ المنػػزؿ الػػػذم يعتقػػػد أف منفػػذم العمميػػػة يختب ػػػكف  :كأضػػػاؼ ,المنطقػػة

 (123) داخم  كيحالرا جنكد االحت ؿ.
 

  

                                                           

 ـ.16/11/2002( الجزيرة, 123)
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 :اعشائ١ٍ١ب ٌمٛ ِصشػُٙ 12اٌجض٠شح ؤْ وّب ؤوذ ِٛلغ 

 خػػػػػػركف بجػػػػػػركح فػػػػػػي كمينػػػػػػيف نلػػػػػػبهما  15لػػػػػػيب أملػػػػػػرعهـ ك  إسػػػػػػرا يميان  12لقػػػػػػي       
فمسػػطينيكف بمدينػػة الخميػػؿ, جنػػكب الضػػفة الغربيػػة, مسػػاء الجمعػػة كأفػػاد مراسػػؿ الجزيػػرة فػػي 

م  دركر أف القا ػػػد العسػػػكرم اإلسػػػرا يمي فػػػي منطقػػػة الخميػػػؿ كهػػػك برتبػػػة عميػػػد كاسػػػ :فمسػػػطيف
أف ث ثػػػة مػػػف منفػػػذم العمميػػػة استشػػػهدكا فػػػي تبػػػادؿ  :كأضػػػاؼ ,فػػػاينبرغ كػػػاف مػػػف بػػػيف القتمػػػى

ككاف  ,في  بعد العممية اختبكاإلط ؽ النار مع القكات اإلسرا يمية التي حالرت المنزؿ الذم 
النار مف حي أبك سنينة عمى مجمكعة مف  كاغير محدد مف المسمحيف الفمسطينييف فتح عددان 

قػػداـ مػػف الحػػـر اإلبراهيمػػي باتجػػاا مسػػتكطنة كريػػات عمػػى األ المسػػتكطنيف كػػانكا عا ػػديف سػػيران 
إسػػرا يمييف متمركػػزيف  كذكػػرت ملػػادر إسػػرا يمية أف جنػػكدان  ,أربػػع المطمػػة عمػػى مدينػػة الخميػػؿ

نهـ كقعػػكا بػػدكرهـ فػػي كمػػيف عمػػى مقربػػة مػػف المسػػتكطنة سػػارعكا إلػػى مسػػاعدة المسػػتكطنيف لكػػ
 قنابؿ يدكية.  ـباتجاههكألقكا  ,حيث أطمؽ الفمسطينيكف النار عميهـ مف أسمحة رشاشة

إف قكات االحت ؿ شرعت عمى الفكر بقلؼ عشكا ي  :كقاؿ مراسؿ الجزيرة في الخميؿ      
طنكف النلارل قرب مستكطنة كريات أربػع فػي الخميػؿ, فػي حػيف حػاكؿ المسػتك  كادملمنطقة 

أف السػػػكاف يطمقػػػكف  :فػػػاد شػػػهكد عيػػػافأك  ,إطػػػ ؽ النػػػار عمػػػى منػػػازؿ المػػػكاطنيف فػػػي المنطقػػػة
ككػذلؾ اللػحفيكف  ,لرخات استغاثة مف منازلهـ, في حػيف تمنػع إسػرا يؿ سػيارات اإلسػعاؼ

إف الػػػدبابات كمركحيػػػة كاحػػػدة عمػػػى األقػػػؿ  :كقػػػاؿ الشػػػهكد ,مػػػف الكلػػػكؿ إلػػػى منطقػػػة الخميػػػؿ
لؼ الذم أدل إلى كقكع العديد مف اإللابات في لفكؼ المػكاطنيف تشارؾ في عمميات الق
 عف تهدـ منازؿ كثيرة. الفمسطينييف, فض ن 

 :اٌجٙبد رزجٕٝ اٌؼ١ٍّخ

كأعمػػػف األمػػػيف العػػػاـ لحركػػػة الجهػػػاد اإلسػػػ مي رمضػػػاف شػػػمح مسػػػؤكلية سػػػرايا القػػػدس        
عمػػى قيػػاـ قػػكات  جػػاءت ردان  نهػػاأ: كقػػاؿ فػػي مقابمػػة مػػع الجزيػػرة ,التابعػػة لمحركػػة عػػف العمميػػة

كاسػتبعد  ,لمحركػة فػي جنػيف األسػبكع الماضػي القا د العسػكرماالحت ؿ باغتياؿ إياد لكالحة 
شمح أف تككف العممية تهدؼ إلى الضغط عمػى السػمطة الفمسػطينية إلشػراؾ حركػة الجهػاد فػي 
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إف مقاكمػػػة الشػػػعب الفمسػػػطيني ال  :عمميػػػة الحػػػكار الجاريػػػة بػػػيف حركتػػػي حمػػػاس كفػػػتح, كقػػػاؿ
 يمكف ربطها بالمناكرات السياسية.

كأكد أف الفدا ييف ذهبػكا لتنفيػذ العمميػة بنيػة الشػهادة  ,العممية ب نها "استشهادية" ككلؼ      
 كهـ يؤمنكف ب ف أركاحهػـ ليسػت أغمػى مػف أركاح األطفػاؿ الفمسػطينييف الػذيف يسػقطكف يكميػان 

 سرا يمي. برلاص قكات االحت ؿ اإل

أقػرت  َ ثرإْ ررً ؤث١رت   15/11/2002وّب ؤوذ ِٛلرغ لرذط ثرشط اٌفٍغرغ١ٕٟ فرٟ      
 خػركف فػي عمميػة نكعيػة  17كجػرح  ,كمستكطنيها قتمػكا عسكريهاالجمعة ب ف اثني عشر مف 

كقػػػاؿ ملػػػدر  ,نفػػػذتها خميػػػة تابعػػػة لمجهػػػاز العسػػػكرم لحركػػػة الجهػػػاد اإلسػػػ مي فػػػي فمسػػػطيف
بينهـ قا د منطقة الخميؿ سقطكا في كميف نلب  رجػاؿ المقاكمػة  إف القتمى :عسكرم إسرا يمي

كرد  ,عند الطريؽ المؤدم مف مستكطنة كريات أربع إلى البؤرة االستيطانية فػي مدينػة الخميػؿ
جنػػكد االحػػت ؿ اإلسػػرا يمي فػػي منطقػػة الحػػادث عمػػى ملػػادر إطػػ ؽ النيػػراف, ممػػا أدل إلػػى 

سػػطينييف, كحالػػت كثافػػة نيػػراف المقاكمػػة دكف تمكػػف عنيفػػة مػػع المقػػاكميف الفم باكاتكقػػكع اشػػت
سػػػتخداـ سػػػيارات ممػػػا اضػػػطر سػػػمطة االحػػػت ؿ إل كجرحػػػاهـ,خػػػ ء قػػػت هـ إاإلسػػػرا يمييف مػػػف 

إسعاؼ محلنة إلخ ء الجرحى, حيث نقؿ عدد منهـ إلى المستشفيات اإلسرا يمية في مدينة 
المسػمحة تكقفػت عنػد منتلػؼ  إف االشػتباكات) :كقاؿ ملدر أمني اسػرا يمي ,المحتمةالقدس 

غرينش( بعد أف قتؿ اثناف مف رجاؿ المقاكمة تحلنا داخػؿ منػزؿ, 2الميؿ بتكقيت فمسطيف =
ككانػػػت قػػػد كلػػػمت إلػػػى مكػػػاف العمميػػػة  ,كادعػػػى الملػػػدر أنهمػػػا شػػػاركا فػػػي الكمػػػيف المسػػػمح

بؿ كقاؿ شهكد إف طا رات إسرا يمية أطمقت قنا ,مركحيات خالة لممساعدة عمى نقؿ الجرحى
 إنارة مف الجك.

أكػػدت ملػػادر فمسػػطينية فػػي الخميػػؿ أف عػػددا كبيػػرا مػػف الفمسػػطينييف  لخػػر أمػػف جهػػة       
كقالػػػت  ,عمػػػى العمميػػػة الفدا يػػػة ألػػػيب بجػػػراح بالغػػػة بنيػػػراف جػػػيش االحػػػت ؿ االسػػػرا يمي ردان 

حيػاء الفمسػطينية فػي الخميػؿ بكثافػة, كبشػكؿ خػاص, قلؼ األ االحت ؿإف جيش  :الملادر
 ,كالمنػػازؿعػػف هػػدـ عديػػد مػػف المبػػاني  أسػػفركمنطقػػة الحػػـر اإلبراهيمػػي, ممػػا  ,البمػػدة القديمػػة
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 ىلػػإأف كحػػدات حربيػػة إسػػرا يمية منعػػت سػػيارات اإلسػػعاؼ الفمسػػطينية التػػي هرعػػت  :كأضػػافت
 أر يػػؿفػػي السػػياؽ ذاتػػ  قالػػت ملػػادر أمنيػػة إسػػرا يمية إف  ,الجرحػػىإخػػ ء  أجػػؿ المكػػاف مػػف

مسػتجدات األمنيػة فػي الخميػؿ, ال خػر  عمػىا فقػع  الجنراؿ شاؤكؿ مكفػاز ك شاركف, ككزير دفا
فيما شرعت القيادات األمنية اإلسرا يمية في عقد مشاكرات في مقػر كزارة الػدفاع فػي تػؿ أبيػب 

كلػػػرحت ملػػػادر عسػػػكرية فػػػي قيػػػادة  ,يعمػػػكفركػػػاف الجػػػيش مكشػػػي  أبحضػػػكر ر ػػػيس هي ػػػة 
أف التخطػػيط لمكمػػيف تػػـ بشػػكؿ دقيػػؽ كيبػػدك أف خميػػة:  :المنطقػػة الكسػػطى لمجػػيش اإلسػػرا يمي

 ,نجػػاح العمميػػةإؼ هػػدفمسػػطينية مسػػمحة كبيػػرة قػػد نسػػقت فػػي مػػا بينهػػا فػػي عػػدد مػػف المكاقػػع ب
ألف العديػد مػف المسػتكطنيف يتجكلػكف فػي  ,ف مكعد العممية أيضا, تـ اختيارا بدقةإ :ضافتأك 

عمنػت سػرايا القػدس أكقد  ,لرجاؿ المقاكمةمما يجعمهـ أهدافا سهمة  ,السبت يـكالمدينة عشية 
 ىعمػػػ الجنػػػاح العسػػػكرم لحركػػػة الجهػػػاد اإلسػػػ مي فػػػي فمسػػػطيف, مسػػػؤكليتها عػػػف العمميػػػة ردان 

 .اغتياؿ قا د سرايا القدس في شماؿ الضفة الغربية, إياد لكالحة
فػػػي أعقػػػاب  "ميخا يػػػؿ ك ينيػػػر"كقػػػد طالػػػب النا ػػػب المتطػػػرؼ فػػػي البرلمػػػاف اإلسػػػرا يمي       

هداؼ العسكرية الفمسطينية فػي كػؿ الضػفة الغربيػة كقطػاع غػزة, األعممية الخميؿ بقلؼ كؿ 
يجػػب القلػػؼ دكف رحمػػة كهػػكادة, كفػػتح كػػؿ المعػػابر الحدكديػػة لجمػػكع الفمسػػطينييف » :كقػػاؿ

فيمػا قػاؿ النا ػب المتشػدد يكفػاؿ شػتاينيتس )مػف حػزب الميكػكد(:  ,«التي تريد الذهاب مػف هنػا
كسػػا ؿ اإلعػػ ـ الفمسػػطينية, التمفزيػػكف,  كػػؿعرفػػات كتػػدمير  ياسػػرب فعمػػ  هػػك طػػرد مػػا يجػػ»

عمينػا  ,اإلذاعة, ككؿ مؤسسة فمسطينية رسمية أخرل مف أجؿ تشجيع لػعكد قيػادة فمسػطينية
أف ال نرتػػاح لسػػماع كػػؿ خبػػر بشػػ ف إلػػ حات أك اتفػػاؽ بػػيف "حمػػاس" ك"فػػتح" بشػػ ف كقػػؼ 

 :كقاؿ ر يس حزب "إسرا يؿ بيتنا" النا ب أفيغدكر ليبرماف«. زمني خيالي إلط ؽ النار ضدنا
 كالشػػركع فػػي ,ف العمميػػة فظيعػػة جػػدا, عمينػػا أف نتكقػػؼ عػػف الحػػديث بشػػ ف اتفػػاؽ سياسػػيإ»

لف يهدأ الكضع األمني كاالقتلادم دكف القياـ بما  ,تقكيض البنية التحتية لمسمطة الفمسطينية
أف اإلرهػاب فػي كػؿ زمػاف كمكػاف ال يمكػف " :كعبر ر يس حزب ميػرتس يكسػي سػريد« ذكرت

غفران  كال يكجد ل  مبرر, كما أف المستكطنة المغركسة في قمب الخميؿ ال يمكػف تبريرهػا بعػد 
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سػػػنتيف مػػػػف كاليػػػػة هػػػذا الحككمػػػػة الكضػػػػع يتفػػػاقـ خطػػػػكرة, فشػػػػؿ ذريػػػع مػػػػف شػػػػاركف, مكفػػػػاز, 
 (124). "كنتنياهك, في مكاجهة اإلرهاب

 

 َ ثإْ 15/11/2002ثزبس٠خ روش " GN4MEؤِب ِٛلغ "

 خػػركف عمػػى األقػػؿ بجػػركح مػػف بيػػنهـ  30كألػػيب  ,ملػػرعهـلقػػكا  إسػػرا يميان  مسػػتكطنان   11
القا ػػػد العسػػػكرم اإلسػػػرا يمي لمنطقػػػة الخميػػػؿ فػػػي كمػػػيف نلػػػب  مسػػػاء اليػػػـك الجمعػػػة مسػػػمحكف 
فمسطينيكف عمى طريؽ بيف الحـر اإلبراهيمي كمسػتكطنة كريػات أربػع بالخميػؿ جنػكبي الضػفة 

ات كالقتػؿ كاالعتقػاالت بمدينػة الغربية, فيما كالمت قكات االحت ؿ اإلسػرا يمي حممػة المػداهم
  الغربية.نابمس بالضفة 

كأفاد ملدر عسكرم إسػرا يمي أف مسػمحيف فمسػطينييف أطمقػكا النػار باتجػاا مجمكعػة 
مف المسػتكطنيف اليهػكد عمػى الطريػؽ المػؤدم مػف مسػتكطنة كريػات أربػع إلػى الحػي اليهػكدم 

بك سنينة المطؿ عمى الحي أي كأكضح أف ملدر النيراف كاف مف اتجاا ح ,في مدينة الخميؿ
أف جنكد الجػيش اإلسػرا يمي المتمركػزيف بشػكؿ ثابػت  :كأضاؼ الملدر ,اليهكدم في المدينة

فػػػي المنطقػػػة ردكا عمػػػى ملػػػادر إطػػػ ؽ النيػػػراف ممػػػا أدل إلػػػى كقػػػكع اشػػػتباكات عنيفػػػة مػػػع 
كقامػت  ,الفكر إلى مكقػع الحػادث عمىكقد تكجهت سيارات اإلسعاؼ  ,المسمحيف الفمسطينييف

كقد أعمنت سرايا القدس الجناح العسكرم لحركة  ,بنقؿ الملابيف إلى المستشفى لتمقي الع ج
فػػػي الكقػػػت نفسػػػ  أفػػػادت ملػػػادر فمسػػػطينية فػػػي  ,الجهػػػاد اإلسػػػ مي مسػػػؤكليتها عػػػف العمميػػػة

نيػػػراف الجػػػيش اإلسػػػرا يمي فػػػي بمػػػف الفمسػػػطينييف ألػػػيبكا بجػػراح بالغػػػة  كبيػػػران  الخميػػؿ أف عػػػددان 
 الحادث.منطقة 
األحيػػػاء الفمسػػػطينية فػػػي الخميػػػؿ بكثافػػػة,  إف الجػػػيش يقلػػػؼ حاليػػػان  :كقالػػػت الملػػػادر      

تجػدر اإلشػارة أف القػكات اإلسػرا يمية  ,اإلبراهيمػي كمنطقة الحػـركبشكؿ خاص, البمدة القديمة 
يهػكدا أكال" التػي "قد أعادت انتشارها قبػؿ عػدة أسػابيع فػي منطقػة الخميػؿ مػف خػ ؿ تفاهمػات 

                                                           

 ـ.15/11/2002( القدس برس, 124)
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 بنياميف بف إليعازر مػع القيػادة الفمسػطينية المحميػة المدينػة. السابؽ,تكلؿ إليها كزير الدفاع 
(125) 

  :َ ػٓ ِصشع25/11/2002فمذ روش فٟ ربس٠خ  CCNMEؤِب ِٛلغ 

كقػػػد أعمنػػػت  ,حالػػػة حرجػػػة عضػػهـ فػػػي خػػػريف عمػػػى األقػػػؿ ب 10إسػػرا يمي كألػػػيب  12      
 :لما ذكرت  كسا ؿ اإلعػ ـ اإلسػرا يمية ككفقان  ,منظمة الجهاد اإلس مي مسؤكليتها عف الهجـك

فػػػإف اإلسػػػرا يمييف كػػػانكا يحتفمػػػكف بقػػػدـك عطمػػػة يػػػـك السػػػبت, ككػػػانكا فػػػي طػػػريقهـ ألداء بعػػػض 
كتفيػػػػػد التقػػػػػارير أف مػػػػػف بػػػػػيف الملػػػػػابيف بعػػػػػض الجنػػػػػكد الػػػػػذيف كػػػػػانكا يحرسػػػػػكف  ,اللػػػػػمكات

الملابيف نقمكا لممستشفيات المحمية بكاسطة  :كقالت ملادر الجيش اإلسرا يمي ,كطنيفالمست
كلكنهـ أكضحكا أف عمميات اإلخ ء ت خرت بسػبب اسػتمرار القتػاؿ  ,المركحيات لتمقي الع ج

 بيف المسمحيف كالجنكد اإلسرا يمييف لفترة طكيمة.
خاص الذيف تعتقد السمطات اإلسرا يمية كقد قامت القكات اإلسرا يمية بمحالرة منزؿ أحد األش

كمف جهة أخرل أكضح مسػؤكلكف فمسػطينيكف فػي الخميػؿ أف الػدبابات  ,أف ل  ع قة بالهجـك
 ,عمػى الهجػػـك اإلسػرا يمية داخػؿ المدينػة قامػت بػإط ؽ قػػذيفتيف عمػى األقػؿ داخػؿ المدينػة ردان 

 (126) .لؼ فمسطينيأ 130مستكطف إسرا يمي يعيشكف في الخميؿ مقابؿ  450يذكر أف 
       

 12ِمزرً   ٌٝبَ ثإْ اٌؼ١ٍّخ ؤدد 16/11/2002فٟ إٌبصشح ثزبس٠خ  48ؤوذ ِٛلغ ػشة 

 :عشائ١ٍ١ًبب

في الهجـك الفػدا ي الػذم نفػذا ث ثػة مػف سػرايا القػدس التابعػة لحركػة الجهػاد  20كجرح       
ث ثػػة مقػػاتميف فمسػػطينييف قػػد نلػػبكا ليمػػة أمػػس حػػكالي السػػاعة  ككػػاف ,الخميػػؿسػػ مي فػػي اإل

لفرقػػة عسػػكرية إسػرا يمية ترافقهػػا مجمكعػة مػػف المسػػتكطنيف  مسػػاء أمػسالسػابعة كالنلػػؼ مػف 
اإلسػػرا يمييف قا ػػد لػػكاء الخميػػؿ برتبػػة عقيػػد,  كبػػيف القتمػػى ,اليهػػكد مػػف مسػػتكطنة الكريػػات أربػػع

                                                           

(125 )GN4ME ,15/11/2002.ـ 
(126 )www.cnnme.com ,25/11/2002.ـ 
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ستشػهد اتبػادؿ النيػراف  كفػي ,مسػتكطنيفدكد كث ثػة كخمسة مف أفراد حػرس الحػ ,ث ثة جنكدك 
 فمسطينييف مف منفذم العممية.

مسػؤكليتها عػف العمميػة أعمنػت سرايا القػدس الجنػاح العسػكرم لحركػة الجهػاد اإلسػ مي       
 ,سػبكعأاغتياؿ إياد لػكالحة, أحػد قػادة الحركػة فػي جنػيف قبػؿ  عمى إنها ردان  :كقالت ,الفدا ية
قامت مركحيات الجيش اإلسرا يمي مف نكع أباتشي بقلؼ عشكا ي لمنطقة  العمميةعمى  كردان 
كهػػػدـ المنػػػازؿ المجػػػاكرة كمػػػا شػػػارؾ المسػػػتكطنكف فػػػي إطػػػ ؽ النػػػار عمػػػى  ,النلػػػارل" "كادم

ذلػػؾ باشػػرت جرافػػات االحػػت ؿ بهػػدـ منػػازؿ فمسػػطينية فػػي حػػارة أبػػك  ىلػػإالبيػػكت الفمسػػطينية 
 االف. حتىث ثة منازؿ  حيث تـ اإلب غ عف هدـ ,سنينة
أف العمميػػة تمػػت فػػي منطقػػة تخضػػع لسػػيطرة جػػيش االحػػت ؿ  :شػػارة هنػػا إلػػىتجػػدر اإل      

بتسػػػيير دكرياتهػػػا العسػػػكرية بشػػػكؿ  القػػػكات اإلسػػػرا يميةحيػػػث تقػػػـك  ,اإلسػػػرا يمي بشػػػكؿ كامػػػؿ
كت ميف  ,بهدؼ تكفير الحماية لممستكطنيف متكالؿ بيف مستعمرة "كريات أربع" كمدينة الخميؿ

 لمحـر اإلبراهيمي. كلكلهـ
أف مػركحيتيف إسػرا يميتيف أطمقتػا خمسػة لػكاريخ تجػاا بنايػة لػغيرة  :فاد شهكد عيافأك       

تعكد لممكاطف تكفيؽ الملرم في حي الػدرج المكػتظ بالسػكاف كسػط مدينػة  حدادةتضـ كرشة 
ككػاف سػفير  ,االحػت ؿفي نػابمس بنيػراف جػيش  فمسطينيان  ستشهد فتىن ا , في الكقت الذم«غزة

اف األمػيف العػاـ لألمػـ عنػفقاـ كػكفي   ,إسرا يؿ لدل األمـ المتحدة قد طالب باستنكار العممية
الجمعػػة بتحػذير الفمسػػطينييف مػػف أف مثػؿ هػػذا األعمػػاؿ تمحػؽ الضػػرر الشػػديد  أمػػسالمتحػدة, 
فػػػي مدينػػػة  إف هػػذا الهجػػػـك اإلرهػػػابي الػػذم كقػػػع" :كقالػػػت األمػػػـ المتحػػدة فػػػي بيػػػاف ,بقضػػيتهـ

كهػػػك يػػػديف أحػػػدث عمػػػؿ إرهػػػابي ضػػػد  ,الخميػػػؿ بالضػػػفة الغربيػػػة ألػػػاب األمػػػيف العػػػاـ الفػػػزع
حككمػة الؿ الضػحايا ك عكا ػلالقمبيػة  ي كينقؿ تعاز  ,المدنييف اإلسرا يمييف ب قكل العبارات الممكنة

ابيػة رهزاء العمميػات اإلإيكالػؿ لػمت    عمى حد تعبير ككفي عناف مع العمـ أنػ ,"اإلسرا يمية
كالمػػػدف الفمسػػػطينية  ,كالقتػػػؿ التػػػي يمارسػػػها الجػػػيش اإلسػػػرا يمي فػػػي نػػػابمس ,كأعمػػػاؿ التػػػدمير

 .المختمفة
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يػػديف  كمػػا كألػػدر خػػافيير سػػكالنا مسػػؤكؿ السياسػػة الخارجيػػة باالتحػػاد األكركبػػي, بيانػػان       
, كقػػاؿ التنديػػد بػػالهجـك حمقػػةكانضػػمت فرنسػػا إلػػى  ,بشػػدة الهجػػـك عمػػى المػػدنييف اإلسػػرا يمييف

فرنسا تديف بشدة متناهية الهجـك الشنيع عمػى  :البياف اللادر عف متحدث الخارجية الفرنسية
فرنسػا تعػرب » :كأضػاؼ أف ,مجمكعة مف الملميف بالقرب مف الحػـر اإلبراهيمػي فػي الخميػؿ

هػذا العمػؿ  كأكضػح أف« لعا  ت الضحايا كلمسمطات اإلسرا يمية عف تعازيهػا كت ثرهػا كحزنهػا
المبرر يهدؼ إلى ضرب الجهكد الجارية مف أجؿ است ناؼ الحكار, كيستحؽ مف جانبنا غير 

 (127)«.ديدالش االستياء
 

 َ ػٓ ؽٙٛد ػ١بْ فٍغغ16/11/2002ٓ١١ٕ١ؤِب ِٛلغ ثبة اٌغؼٛدٞ فزوش فٟ 

أماـ المقر العاـ لمػر يس الفمسػطيني ياسػر عرفػات فػي  أف الجيش اإلسرا يمي أقاـ حاجزان       
 قتػػػي ن  12مدينػػػة راـ ا بالضػػػفة الغربيػػػة, بعػػػد الهجػػػـك الفمسػػػطيني الػػػذم أسػػػفر عػػػف سػػػقكط 

فػع عػػف ككػاف حظػر التجػػكؿ قػد ري  ,ـ15/11/2002فػي الخميػػؿ مسػاء أمػس الجمعػػة  إسػرا يميان 
 راـ ا خ ؿ شهر رمضاف.

إف حريػة المػػركر تقملػت حػػكؿ  :مػع ذلػػؾ لككالػة فػػرانس بػرسكضػح شػػهكد عيػاف أكقػد       
المقػػر العػػاـ لمػػر يس الفمسػػطيني بسػػبب الحػػاجز الجديػػد الػػذم أقػػيـ عمػػى بعػػد بضػػعة أمتػػار مػػف 

 خركف بجركح في كمينيف  15كأليب  ان إسرا يمي 12كقتؿ مساء اليـك الجمعة  ,مكتب عرفات
غربية, في أعنؼ الهجـك مف نكع  منػذ نلبهما فمسطينيكف في مدينة الخميؿ جنكب الضفة ال

كتبنت حركة الجهاد اإلس مي العمميػة عبػر اتلػاؿ  ,ـ2000انط قة االنتفاضة في سبتمبر 
 تمقت  ككالة فرانس برس مف مجهكؿ.

مػػػرتيف المقػػػر العػػػاـ لمػػػر يس الفمسػػػطيني منػػػذ  الػػػرف الجػػػيش االسػػػرا يمي حأ ىلػػػإيشػػػار       
ضػػػد اسػػػرا يمييف. كتحػػػت تػػػ ثير اللػػػدمة التػػػي تعػػػاني منهػػػا  عمميػػػات إثػػػرانػػػدالع االنتفاضػػػة 

أنها ستقفؿ البػاب أمػاـ أم  :السمطات اإلسرا يمية بعد الهجـك في الخميؿ أعمنت تمؾ السمطات
جمعػػاد ميمػػك لككالػػة فػػرانس  :كقػػاؿ المتحػػدث باسػػـ كزارة الخارجيػػة ,مفاكضػػات مػػع الفمسػػطينييف

                                                           

 ـ.16/11/2002, النالرة, 48مكقع عرب  (127)
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نيػػة خػػ ؿ أسػػبكع تطػػاؿ مػػدنييف أبريػػاء قتمػػكا فػػي هػػي الثا أف هػػذا المجػػزرة, يػػـك السػػبت" :بػػرس
ال يمكػػػف االسػػػتمرار فػػػي أم عمميػػػة سياسػػػية مػػػع اسػػػتمرار  ,أسػػػرتهـ أك عمػػػى طريػػػؽ اللػػػ ة

كمدهكشػة إسرا يؿ ملػدكمة »إف  :كأضاؼ ,"ارتكاب إرهابييف فمسطينييف مثؿ هذا الفظاعات
 «.كاليـك مرة جديدة نحلي قت نا ,حلؿ مطمع األسبكع لما

 :اٌؼ١ٍّخ رفبص١ً

 خريف بجركح في  15كأليب  إسرا يميان  12كلنعد إلى تفاليؿ عممية اليـك حيث قتؿ        
كمينيف نلبهما فمسطينيكف في مدينة الخميؿ, جنكب الضفة الغربية, مساء اليـك الجمعػة فػي 

كأكػػػػدت االذاعػػػػة  ـ,2000أعنػػػػؼ هجػػػػـك مػػػػف نكعػػػػ  منػػػػذ انط قػػػػة االنتفاضػػػػة فػػػػي سػػػػبتمبر 
كأعمػػف مجاهػػد مػػػف سػػرايا القػػدس فػػػي  ,سػػرا يمية مقتػػػؿ فمسػػطيني بػػيف المهػػػاجميفالعسػػكرية اإل

اتلاؿ هاتفي مع ككالة فرانس برس أف حركة الجهاد اإلس مي نفذت هذا الهجـك الػذم كقػع 
أثناء عكدة مجمكعة مػف المسػتكطنيف مػف لػ ة السػبت فػي الحػـر اإلبراهيمػي إلػى مسػتكطنة 

كنتبنػػػى  ,إننػػػا ننتمػػػي إلػػػى الجهػػػاد اإلسػػػ مي» :لمتحػػػدثكريػػػات أربػػػع شػػػرقي الخميػػػؿ. كقػػػاؿ ا
بهػذا الشػ ف  أف سػرايا القػدس ستنشػر بيانػان  :, مضػيفا«مسؤكلية الهجـك هذا المساء فػي الخميػؿ

عػدد القتمػى الػذيف سػقطكا منػذ انػدالع االنتفاضػة  2653إلػى  كبػذلؾ يرتفػع ,عمى كج  السرعة
ملػػػادر طبيػػػة  أفػػػادت-إسػػػرا يميا  659ك فمسػػػطينيان  1994مػػػنهـ  ـ2000فػػػي نهايػػػة سػػػبتمبر 

كأمنيػػة, أف عػػددا غيػػر محػػدد مػػف الفمسػػطينييف فػػتح النػػار مػػف حػػي أبػػك سػػنينة عمػػى مجمكعػػة 
عمػى األقػداـ مػف الحػـر اإلبراهيمػي باتجػاا مسػتكطنة كريػات  ملميف يهػكد كػانكا عا ػديف سػيران 
 أربع المطمة عمى مدينة الخميؿ.

متمركػزيف عمػى مقربػة مػف المسػتكطنة سػارعكا  فسػرا يمييإ أف جنػكدان  :أضافت الملػادر      
الفمسػػطينيكف النػػار عمػػيهـ مػػف  أطمػػؽ حيػػث,إلػػى مسػػاعدتهـ, لكػػنهـ كقعػػكا بػػدكرهـ فػػي كمػػيف 

مػػف بيػػنهـ  إسػػرا يميان  12أف  :كقالػػت ملػػادر طبيػػة, قنابػػؿ يدكيػػة كألقػػكا عمػػيهـ ,أسػػمحة رشاشػػة
 يطمؽ عميها اسـ "طريؽ الل ة". عمى طريؽ 15ث ثة مستكطنيف عمى األقؿ قتمكا كأليب 
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كػػد التمفزيػػكف اإلسػػرا يمي العػػاـ كجػػكد مػػدنييف كجنػػكد كحػػرس حػػدكد بػػيف القتمػػى. كقػػاؿ أك       
 5:30بالتكقيػت المحمػي ) 7:30إف تبادؿ إط ؽ النار الذم بدأ حكالي الساعة  :شهكد عياف

تشريف األكؿ/أكتكبر انسحب الجيش  25كفي  ,بعد ذلؾ بث ث ساعات ت غ( كاف متكال ن 
مػػػف القسػػػـ األكبػػػر مػػػف الخميػػػؿ الػػػذم أعػػػاد احت لػػػ  بعػػػد سمسػػػمة عمميػػػات استشػػػهادية داخػػػؿ 

 1997كحػػارة الشػػيخ. كفػػي  سػػنينةفػػي مكاقػػع عمػػى مرتفعػػات أبػػك  إسػػرا يؿ, لكنػػ  بقػػي منتشػػران 
لػػػذاتي مػػػف قكاتػػػ  مػػػف قسػػػـ مػػػف المنطقػػػة المشػػػمكلة بػػػالحكـ ا %80سػػػحب الجػػػيش اإلسػػػرا يمي 

 (128) الفمسطيني بالخميؿ, لكن  ظؿ يسيطر عمى حي استيطاني كسط المدينة.

ٛ   12ؤْ  ،15/11/2002َٚروش ِٛلغ بعالَ ؤْٚ ال٠ٓ ٔذ فٟ   ابعشائ١ٍ١ب ػٍٝ األلرً ٌمر

 :ِصشػُٙ

في كمينػيف  ـ15/11/2002 خريف الجمعة  15بينهـ ث ثة مستكطنيف, كأليب نحك       
نفػػذهما فمسػػطينيكف مسػػمحكف فػػي مدينػػة الخميػػؿ جنػػكب الضػػفة الغربيػػة فػػي أعنػػؼ هجػػـك منػػذ 

فقد فتح مسمحكف فمسطينيكف النار مف حي "أبك  ,ـ2000بداية انتفاضة األقلى في سبتمبر 
سػػػنينة" العربػػػي بالخميػػػؿ باتجػػػاا مجمكعػػػة مػػػف المسػػػتكطنيف اليهػػػكد عمػػػى الطريػػػؽ الػػػذم يػػػربط 

يات أربع" بالحي اليهكدم في مدينة الخميؿ أثناء عكدتهـ مف لػ ة السػبت فػي مستكطنة "كر 
 الحـر اإلبراهيمي إلى المستكطنة الكاقعة شرقي الخميؿ.

إسرا يمييف متمركػزيف عمػى مقربػة مػف  أف جنكدان  :كذكرت ملادر أمنية كطبية إسرا يمية      
حيػػث أطمػػؽ  ,المسػػتكطنة سػػارعكا إلػػى مسػػاعدة المسػػتكطنيف, لكػػنهـ كقعػػكا بػػدكرهـ فػػي كمػػيف

كألقػػكا عمػػيهـ قنابػػؿ يدكيػػة. ككقعػػت اشػػتباكات  ,الفمسػػطينيكف النػػار عمػػيهـ مػػف أسػػمحة رشاشػػة
, كأكػػػد -عيػػػاف لمػػػا أفػػػاد بػػػ  شػػػهكد كفقػػػان –عنيفػػػة بػػػيف الجػػػانبيف اسػػػتمرت نحػػػك ثػػػ ث سػػػاعات 

ككلػػفت ككالػػة  ,كحػػرس حػػدكد بػػيف القتمػػى ,كجنػػكد ,العػػاـ كجػػكد مػػدنييف اإلسػػرا يميالتمفزيػػكف 
كأدل اسػتمرار القتػاؿ لفتػرة  ,األنباء الفرنسية العممية ب نها األعنػؼ منػذ بػدء انتفاضػة األقلػى

د إف سػيارات اإلسػعاؼ المحلػنة ضػ»كقاؿ شهكد عياف:  ,طكيمة إلى لعكبة نقؿ الملابيف

                                                           

(128 )www.bab.com ,16/11/2002.ـ 
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ككلػػػمت إلػػػى مكػػػاف  ,األعيػػػرة الناريػػػة بػػػدأت بعػػػد فتػػػرة مػػػف بػػػدء المعركػػػة فػػػي نقػػػؿ الملػػػابيف
كأفػػادت ملػػادر فمسػػطينية  ,«الحػػادث مركحيػػات إسػػرا يمية مقاتمػػة لممسػػاعدة فػػي نقػػؿ الجرحػػى

مف الفمسطينييف أليب بجراح بالغة بنيػراف الجػيش اإلسػرا يمي فػي  كبيران  أف عددان  :في الخميؿ
إف الجػيش يقلػؼ األحيػاء ) :الملػادركقالػت  ,مميػة إطػ ؽ النػار فػي الخميػؿمنطقة كقػكع ع

كفػي  ,(كمنطقة الحػـر اإلبراهيمػي ,الفمسطينية في الخميؿ بكثافة, كبشكؿ خاص البمدة القديمة
تطػػكر الحػػؽ أعمنػػت سػػرايا القػػدس الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد اإلسػػ مي مسػػؤكليتها عػػف 
العمميػػػة, كذلػػػؾ فػػػي اتلػػػاؿ هػػػاتفي لقنػػػاة تمفزيػػػكف المنػػػار التابعػػػة لحػػػزب ا المبنػػػاني. كأكػػػدت 

 (129) اإلذاعة العسكرية اإلسرا يمية مقتؿ فمسطيني مف المهاجميف.
 

َ، ثإْ عشا٠ب اٌمذط 19/11/2002ٌٍّؼٍِٛبد فمذ روش ٠َٛ ؤِب اٌّشوض اٌفٍغغ١ٕٟ 

 :اٌجٕبح اٌؼغىشٞ ٌذشوخ اٌجٙبد اإلعالِٟ فٟ فٍغغ١ٓ

ضػػد قطعػػاف المسػػتكطنيف كجنػػكد االحػػت ؿ فػػي منطقػػة , مسػػؤكليتها عػػف العمميػػة أعمنػػت      
تشريف ثاني/ نكفمبر  15خميؿ مساء في الكريات أربع" "بالقرب مف مستكطنة  النلارلكادم 
 ـ.2002
قػػػػد اعتػػػػرؼ حتػػػػى اآلف بمقتػػػؿ أكثػػػػر مػػػػف أحػػػػد عشػػػػر جنػػػػديا »ف العػػػػدك: أكقػػػاؿ البيػػػػاف       

لػػػابة عشػػػرات  قا ػػػدكمسػػػتكطنة  لػػػكاء الجػػػيش اللػػػهيكني بالخميػػػؿ العميػػػد "دركر فػػػاينبرغ", كا 
 «.  خريف
ي مع اقتراب الذكرل السػنكية الثامنػة ف هذا العممية البطكلية النكعية ت تإ»كقاؿ البياف:       

فػػي سمسػػمة عممياتهػػا لمػػرد عمػػى جريمػػة اغتيػػاؿ الشػػهيد  كأنهػػا تػػ تيلمذبحػػة الحػػـر اإلبراهيمػػي, 
 ,كغػزة ,كنابمس ,كشعبنا في جنيف ,همناأياد لكالحة بجنيف, كالجرا ـ اللهيكنية بحؽ إالقا د 

كمسػػػيرة  ,عمػػػى مكالػػػمة العمميػػػات كأكػػػد البيػػػاف عػػػـز الحركػػػة ,كمخيماتنػػػا ,كقرانػػػا ,ككػػػؿ مػػػدننا
 (130)«. الجهاد

 

                                                           

 ـ.15/11/2002( إس ـ أكف اليف. نت, 129)
 ـ.19/11/2002( المركز الفمسطيني لممعمكمات, 130)
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 12َ، ؤْ ِب ال ٠مً ػٓ 16/11/2002وّب عبء فٟ ِٛلغ ثٟ ثٟ عٟ ػشثٟ ثزبس٠خ 

   :ِؼظُّٙ ِٓ اٌّغزٛع١ٕٓلزٍٛا  عشائ١ٍ١ًبب

يضػا قا ػد القػكات اإلسػرا يمية فػي أك  ,سػرا يمييفعدد غير معػركؼ مػف الجنػكد اإل كمف بينهـ   
خػػػػريف فػػػػي منطقػػػػة الحػػػػـر   15, كألػػػػيب نحػػػػك غر ينبكهػػػػك العقيػػػػد دركر فػػػػا ,منطقػػػػة الخميػػػػؿ

 اإلبراهيمي بمدينة الخميؿ بالضفة الغربية في كميف نلب  مسمحكف فمسطينيكف. 
ففػػي حػػكالي السػػابعة كالنلػػؼ مسػػاء فػػتح عػػدد مػػف المسػػمحيف الفمسػػطينييف النػػار عمػػى       

هػػػػػك طريػػػػػؽ التفػػػػػافي خػػػػػاص طمػػػػػؽ عميػػػػػ  اسػػػػػـ طريػػػػػؽ اللػػػػػ ة, ك أمسػػػػػتكطنيف عمػػػػػى طريػػػػػؽ 
اليهكدية بالضػكاحي الشػرقية  أربع كمستكطنة كرياتبالمستكطنيف يربط بيف الحـر اإلبراهيمي 

 . لالنلار لممدينة, في منطقة تعرؼ بحي كادم 
كفكر كقكع الهجـك تدخمت القكات اإلسػرا يمية التػي هرعػت إلػى المنطقػة حيػث تعرضػت       

 أسفر عف مقتؿ بعض الجنكد.إلط ؽ نار كقنابؿ يدكية, مما 
إف سػيارات اإلسػعاؼ لػـ تػتمكف مػف الكلػكؿ إلػى المنطقػة  :كقالت اإلذاعة اإلسرا يمية       

كاضطرت ل ستعانة بطا رات الهميككبتر لنقؿ الجرحػى بعػد نحػك أربعػيف  ,بسبب كثافة النيراف
 ممية. كقد أعمنت جماعة الجهاد اإلس مي مسؤكليتها عف الع ,دقيقة مف الكميف

إف مسمحيف فمسطينييف أطمقكا النار مػف بػاب الزاكيػة  :كتقكؿ ملادر عسكرية إسرا يمية      
ممػا أدل إلػى  ,في البمدة القديمة لكب العديد مف نقاط التفتيش العسكرية بالقرب مػف الخميػؿ

ؿ ككاف عدد مف المستكطنيف في طريقهـ مف المدينة قبي ,نشكب معركة مع القكات اإلسرا يمية
االحتفػػاؿ بعطمػػة يػػـك السػػبت عقػػب زيػػارة الحػػـر اإلبراهيمػػي, ككػػانكا عمػػى الطريػػؽ الػػذم يػػربط 

كأعقػػػػب الهجػػػػـك معركػػػػة عنيفػػػػة بالرلػػػػاص بػػػػيف مسػػػػمحيف  ,الحػػػػـر بمسػػػػتكطنة كريػػػػات أربػػػػع
كالقػػكات اإلسػػرا يمية ممػػا أدل إلػػى لػػعكبة كلػػكؿ سػػيارات اإلسػػعاؼ اإلسػػرا يمية  ,فمسػػطينييف

 يش اإلسرا يمي الستخداـ المركحيات لمسيطرة عمى المكقؼ.إلى المكقع, كاضطر الج

 :ِظب٘شح رإ١٠ذ 

. كيعػػد هػػذا  كذكػػرت إذاعػػة الجػػيش اإلسػػرا يمي أف قكاتػػ  قتمػػت عػػددان         مػػف منفػػذم الهجػػـك
أكبر هجـك يشن  المسمحكف الفمسطينيكف في مدينة الخميؿ منذ انػدالع انتفاضػة األقلػى قبػؿ 
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العشػػرات مػػف أنلػػار حركػػة الجهػػاد اإلسػػ مي فػػي مدينػػة غػػزة أكثػػر مػػف عػػاميف. كقػػد تجمػػع 
الهجػـك بعػد أيػاـ مػف  كيػ تي«. هديػة لكػؿ شػهيد» :لمتعبير عف ترحيبهـ بالهجـك كالفيف ب نػ 

مقتػػؿ خمسػػة إسػػرا يمييف عمػػى يػػد مسػػمح فمسػػطيني داخػػؿ مزرعػػة تعاكنيػػة إسػػرا يمية فػػي شػػمالي 
 إسرا يمي قرب الحدكد مع الضفة الغربية.

ف هجـك الخميؿ يزيد الضغكط عمى ر ػيس الػكزراء اإلسػرا يمي أرييػؿ إ :كيقكؿ المراسمكف      
كمف المقرر أف يعقد مجمس الكزراء األمنػي الملػغر فػي , ركف لمرد بقكة عمى الفمسطينييفشا

 إسرا يؿ اجتماع طارئ لبحث سبؿ الرد الهجـك
إسػرا يمية لػكاريخ عمػى الهجـك أطمقػت طػا رات هميكػكبتر عسػكرية  عمىكبعد مضي ساعات 

أف الغارة أسفرت عف إلابة شخلػيف  :كذكرت تقارير, ينة غزة أدت لتدمير كرشة لمحدادةمد
 بجركح, أحدهما شرطي فمسطيني.

 :٘جَٛ دٟٔء 

ب نػ  عمػؿ إرهػابي " :ـك ككلػف داف ككفي عناف, األميف العاـ لألمػـ المتحػدة الهجػأكقد       
لقػػد جػػدد األمػػيف العػػاـ مناشػػدت  لكػػؿ الجماعػػات »عنػػاف: كقػػاؿ متحػػدث باسػػـ كػػكفي , «دنػػيء

 ."الفمسطينية بكقؼ أعماؿ العنؼ ألنها تضر بشدة بالقضية الفمسطينية
مدينػػة  عمػػىسػػرا يمية قيػػادم فمسػػطيني فػػي هجػػـك القػػكات اإل منفلػػمة, قتمػػتكفػػي حادثػػة       

عبيػػد قتػػؿ فػػي هجػػـك ف محمػػكد عبػػاس أذاعػػة الفمسػػطينية كذكػػرت اإل ,جنػػيف بالضػػفة الغربيػػة
 :سػرا يميذاعػة الجػيش اإلإكقالت , مدينة جنيف عمىسرا يمية إكعربات عسكرية  ,شنت  دبابات

 (131) .ف عبيد كاف مف قياديي حركة فتحأ

ْ  16/11/2002ثشاس ثزبس٠خ األ عش٠ك ٚروش ِٛلغ  :َ، ثإْ اٌّصربدس اٌصر١ٔٛ١ٙخ سؤد ؤ
مػف اللػهيكنية لػـ تكػف تعمػـ بكجػكد مثػؿ هػذا جهػزة األأك  ,شكمت مفاجػ ة كبيػرة لمجػيش العممية

ف المنطقػػة التػػي كقػػع االشػػتباؾ فيهػػا هػػي أالقػػدرة لحركػػة الجهػػاد فػػي مدينػػة كالخميػػؿ, خالػػة 
ف حركػػة الجهػػاد أنة كاعتبػػر معمقػػكف لػػهاي, منطقػػة خضػػعت عمػػى الػػدكاـ لمسػػيطرة اللػػهيكنية

                                                           

(131 )www.bbcarabic.com ,16/11/2002.ـ 
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فمقابػػػػؿ الضػػػػغط الػػػػذم تعرضػػػػت لػػػػ  فػػػػي منطقػػػػة جنػػػػيف  ,تكتيكيػػػػا مباغتػػػػان  انتهجػػػػت هنػػػػا خػػػػطن 
عداد لعمميػة بالغػة الدقػة )غيػر ساسي قامت باإلكهي المنطقة التي تعتبر معقمها األ ,كمخيمها

شػار هػؤالء المعمقػكف أ( فػي مدينػة كالخميػؿ, كفػي معػرض تبريػر مػا كقػع متكقعة كمفاج ة جػدان 
 .لخر أم ف الشاباؾ يكج  في هذا المنطقة انظارا نحك قك أ ىلإ

ع ميػػة عػػف تقػػديرا بػػ ف إسػػ مي لكسػػا ؿ كأعػػرب ملػػدر مسػػؤكؿ فػػي حركػػة الجهػػاد اإل      
ف العمميػة كقعػت ضػمف إ :هدؼ العممية هك التكضيح لملهاينة بقدرة الحركة عمػى الػرد كقػاؿ

ضد الجيش كالمسػتكطنيف كفػي المنػاطؽ المحتمػة عػاـ   , فهي مكجهالقكاعد المقبكلة فمسطينيان 
يػػاد إف هػػذا عمميػة ث ريػػة )لقػػد قتمػػكا لنػا قا ػػد لػػكاء فػػي جنػيف هػػك الشػػهيد إدا ذلػػؾ فػػ, كعػـ1967

 لكالحة, كقتمنا لهـ قا د لكاء الخميؿ دركر فاينبرغ(
عمنػت فيػ  مسػؤكليتها عػف هػذا العمميػة )التػي تػ تي مػع أ لدرت سرايا القدس بيانان أكقد       

سمسػػػمة ضػػػمف نهػػػا تػػػ تي أبراهيمػػػي, لتؤكػػػد اقتػػػراب الػػػذكرم السػػػنكية الثامنػػػة لمذبحػػػة الحػػػـر اإل
كالجػرا ـ اللػهيكنية  ,يػاد لػكالحة فػي جنػيفإعممياتها لمرد عمى جريمػة اغتيػاؿ الشػهيد القا ػد 

 كغزة ككؿ مدننا كقرانا كمخيماتنا. ,كنابمس ,همنا كشعبنا في جنيفأبحؽ 

 :االصبثبد

ذا العمميػة, كفػي الكقػت تضاربت التقارير اللهيكنية حػكؿ عػدد القتمػى كالجرحػى فػي هػ      
معظمهػػػـ مػػػف  عػػػف مقتػػػؿ اثنػػػي عشػػػر لػػػهيكنيان  عمنػػػت فيػػػ  القيػػػادة اللػػػهيكنية رسػػػميان أالػػػذم 

ف عػدد أ لخػر أسػرا يمية إالجنكد, كبينهـ قا د لكاء الخميؿ العميػد دركر فػاينبرغ ذكػرت ملػادر 
 ,الجرحػىربعة عشر, كلكف التقارير تناقضت بشكؿ حػاد فػي كػؿ مػا يتلػؿ بعػدد أالقتمى بمغ 

 ذ أجمػػؿ التقريػػر الرسػػمي اللػػهيكني عػػدد الجرحػػى فػػي منتلػػؼ الميػػؿ بخمسػػة عشػػر جريحػػان إ
 ,ع مية في قناتي التمفزيكف تحدثت في البداية عػف أكثػر مػف ث ثػيف جريحػان كلكف التقارير اإل
ف عػدد االلػابات يبمػغ حػكالي أ ىلػإ ,شػار المراسػؿ العسػكرم لمقنػاة الثانيػةأكفي لحظة معينة 

 .لابةإ 52ف عدد الملابيف بمغ أكدت مكاقع لهيكنية عمى شبكة االنترنت أك  ,الابةم ة 
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 :اٌّٛلف االعشائ١ٍٟ

بسػػبب  ,مرهػاأمػػف  ةً حتػى كقػػت متػ خر مػػف ليمػة أمػػس كانػت القيػػادة اللػهيكنية فػػي حيػر       
لمسػػػػيطرة االمنيػػػػة  كنتا جهػػػػا فقػػػػد كقعػػػػت العمميػػػػة فػػػػي منطقػػػػة تخضػػػػع كميػػػػان  ,ظػػػػركؼ العمميػػػػة

نهػػػػا أكهػػػػي تعتبػػػػر منطقػػػػة "معقمػػػػة" مػػػػف كجهػػػػة النظػػػػر االمنيػػػػة اللػػػػهيكنية كمػػػػا  ,االسػػػػرا يمية
 .استهدفت قكات عسكرية كميميشيا مسمحة قكامها مف المستكطنيف

اذ يكجػد اليػـك  االرتبػاؾككضعت هذا العممية حككمة اليمػيف اللػهيكني فػي مكقػع بػالغ       
ف أكيػػػػركف  ,ينػػػػادكف بانتهػػػػاج سياسػػػػة الشػػػػدة ضػػػػد الفمسػػػػطينييف فػػػػي هػػػػذا الحككمػػػػة سياسػػػػيكف

الخاضػعة كميػا لمسػيطرة  الخميػؿ (H2)هك ذلؾ القا ـ في منطقة  ,لي إالنمكذج الذم يطمحكف 
 فكيؼ سيككف مكقفهـ كما الذم سيطالبكف بفعم  االف؟ ,منية اللهيكنيةاأل

ف حككمػػة شػػاركف لػػف أ ىلػػإعػػ ـ اللػػهيكنية كيشػػير المراسػػمكف العسػػكريكف لكسػػا ؿ اإل      
حتى  لبسبب عدـ كضكح لكرة ما جر  ,حد اتخاذ أم قرار حاـزتستطيع قبؿ جمستها يـك األ

االف, كبسػػػبب الرغبػػػة فػػػي معالجػػػة االثػػػار المباشػػػرة لعمميػػػة الخميػػػؿ, كهػػػي لػػػـ تعقػػػد اجتماعػػػا 
لػػؼ الميػػؿ عمػػى كلكػػف قيػػادة الجػػيش اللػػهيكني عممػػت حتػػى منتر, الػػكزارم الملػػغلممجمػػس 

نػػ  حتػػى أالمنطقػػة الكسػػطي اللػػحافييف  ىبمػػغ قا ػػد مػػا يسػػمأمحاكلػػة استيضػػاح المكقػػؼ, كقػػد 
 اتضاح اللكرة سيقـك باط عهـ عمى اخر التطكرات.

" فطمػب مػف السػفير ي كقد عمؿ بف       اميف نتنياهك عمى المسػاهمة بػدكرا فػي "لػد الهجػـك
مجمػس االمػف الػدكلي  إلػى رسمي احتجاجتقديـ  "يهكدا النكرم"االمـ المتحدة  لاللهيكني لد

كطػػكاؿ الكقػػت  كمطالبتػػ  باتخػػاذ مكقػػؼ يػػديف هػػذا العمميػػة التػػي كلػػفها ب نهػػا "مذبحػػة السػػبت"
ر يؿ شػاركف ككزيػر حربػ  شػاؤكؿ مكفػاز يتمقيػاف التقػارير حػكؿ مجريػات أكاف ر يس الحككمة 

ي اتخػذتها عمػدت الػي فػرض نظػاـ ف القكات اللهيكنية, كفي إطار التدابير التأالعممية غير 
حظر التجكؿ عمػى المدينػة كقامػت بعمميػات تمشػيط كاسػعة فيهػا بحثػا عمػف تعتقػد انهػـ قػدمكا 

 (132) .العكف لمنفذم العممية

                                                           

(132 )www.abrarway.com ,16/11/2002.ـ 
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عالِٟ لرذ  َ، فمذ روش ثإْ دشوخ اٌجٙبد اإل16/11/2002ؤِب ِٛلغ رٍفض٠ْٛ إٌّبس فٟ 

 :اخزبسد اٌشد

سػػبكع أقػػكات االحػػت ؿ إليػػاد لػػكالحة قا ػػد سػػرايا القػػدس فػػي جنػػيف قبػػؿ  اغتيػػاؿعمػػى       
 كالن أ :هػػاجمكا فيػػ  مزدكجػػان  رض جنػػيف, فنفػػذ مجاهػػدكها كمينػػان أغيػػر  ىبضػػرب كيػػاف العػػدك عمػػ

بػػك سػػنينة فػػي مدينػػة أمجمكعػػة مػػف مسػػتكطني كريػػات أربػػع كحراسػػهـ فػػي أحػػد الشػػكارع حػػي 
مكاف العممية عاجمها المجاهػدكف  ىلإالخميؿ جنكب الضفة الغربية, كأثر مسارعة قكة االسناد 

 بهجـك نارم استخدمكا في  القنابؿ اليدكية بكثافة. 
ككلػػفت الملػػادر العسػػكرية اللػػهيكنية الكمػػيف الػػذم نلػػب لقػػكة االسػػناد ب نػػ  جحػػيـ       
حػد عشػر لػهيكنيا أك  ,تػؿ قا ػد لػكاء الخميػؿ العميػد دركر فػاينبرغمق ىلإدت العممية أك  ,حقيقي

 ,ربػػعأكث ثػػة مػف حػراس مسػػتكطنة كريػات  ,بنػيهـ ضػابط كثمانيػػة مػف الجنػكد كحػػراس الحػدكد
 ,خر ككانت تقارير العدك تضاربت حكؿ عدد القتمى كالجرحػى فػي هػذا العمميػةألابة عدد ا  ك 

عػػػف هػػػذا الحلػػػيمة ذكػػػرت ملػػػادر لػػػهيكنية  عمنػػػت قيػػػادة العػػػدك رسػػػميان أففػػػي الكقػػػت الػػػذم 
ربعػة عشػر, كبالنسػبة لعػدد الجرحػى تحػدثت تقػارير كسػا ؿ اعػ ـ أف عدد القتمى بمػغ أ :خرمأ

سػػ مي النكعيػػة كالجري ػػة فػػي الخميػػؿ , عمميػػة الجهػػاد اإلكثػػر مػػف ث ثػػيف جريحػػان أالعػػدك عػػف 
ف الخميػؿ أمػف اللػهيكنية التػي كانػت تعتقػد جهػزة األأك  ,شكمت مفاج ة كبيػرة لجػيش االحػت ؿ

رضػػػية حركتػػػي فػػػتح كحمػػػاس كتعتبػػػر جنػػػيف كمخيمهػػػا معقػػػؿ الجهػػػاد االساسػػػي, كػػػذلؾ أهػػػي 
الػػدكاـ لسػػيطرة قػػكات االحػػت ؿ,  ىالمنطقػػة التػػي كقػػع فيهػػا االشػػتباؾ هػػي منطقػػة خضػػعت عمػػ
ف حركة أهاينة عتبر معمقك لأكقد  ,كتعتبر مف كج  النظر االمنية اللهيكنية منطقة معقمة
ففيمػػا تتعػػرض فػػي لمضػػغط فػػي جنػػيف  ,الجهػػاد انتهجػػت فػػي هػػذا العمميػػة خطػػا تكتيكيػػا مباغتػػا

كفػػي معػػرض تبريػػر مػػا  ,كالخميػػؿ ةعػػداد لعمميػػة بالغػػة الدقػػة كمفاجػػ ة جػػدا فػػي مدينػػقامػػت باإل
 (133).لخر أهذا المنطقة انظارا نحك قكم ذكر محمميف لهاينة اف الشاباؾ يكج  في  لجر 

  

                                                           

 ـ.16/11/2002( مكقع تمفزيكف المنار, 133)
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 :َ، ثإ23/11/2002ِْٛلغ اٌجٛاثخ االسدٟٔ ثزبس٠خ  ٚروش

 اسػتبعد فػيمي الػدكتكر رمضػاف عبػد ا شػمح األخ األمػيف العػاـ لحركػة الجهػاد اإلسػ       
أف تستجيب سكريا لطمب الكاليػات المتحػدة  ـ17/11/2002تلريحات ؿ"البكابة يـك االثنيف 

 دمشؽ.إغ ؽ مكاتب الحركة في 
 ف الكاليػات بػككاف األخ األميف العاـ يعقب بذلؾ عمى بياف لكزارة الخارجيػة اإلسػرا يمية       

  الجهاد.المتحدة أبمغت "إسرا يؿ" أنها طمبت مف سكريا إغ ؽ مكاتب حركة 
كأكػد األخ األمػيف العػاـ شػػمح الػذم كػاف يتحػػدث هاتفيػا مػع "البكابػػة" مػف دمشػؽ, أف أيػػا       

, مسػتبعدا فػي الكقػت نفسػ  أف يكػكف «لػـ يتلػؿ معنػا بهػذا اللػدد»ف مف المسػؤكليف السػكريي
نحػػػػف فػػػػي األسػػػػاس » :هػػػذا المكضػػػػكع مػػػػدار بحػػػػث مػػػػع المسػػػػؤكليف السػػػػكرييف مسػػػػتقب  كقػػػػاؿ

مكجػكدكف بشػػكؿ طبيعػػي ك ج ػيف محػػركميف مػػف العػكدة إلػػى كطننػػا فمسػطيف, كعنػػدما تمكننػػا 
عكدة إلى ديارنا, فبشكؿ طبيعي سنغادر عمى الكاليات المتحدة أك العالـ المؤيد إلسرا يؿ مف ال

لػذلؾ, ال نتكقػع أف يكػكف هػذا المكضػكع مػدار بحػث »كتػابع  ,«ديارنا كلف تككف هناؾ مشكمة
بيننػػا كاإلخػػكة المسػػؤكليف فػػي سػػكريا, خالػػة أف كجكدنػػا فػػي دمشػػؽ هػػك مجػػرد كجػػكد إع مػػي 

 «.معنكم يمارس  كؿ عربي كمسمـ في تعاطي  مع القضية الفمسطينية
كنفػػي األخ األمػػيف العػػاـ االتهامػػات اإلسػػرا يمية لمكتػػب الحركػػة فػػي دمشػػؽ ب نػػ  يتػػكلى       

راضػػػي الفمسػػػطينية كداخػػػؿ التخطػػػيط لمعمميػػػات الفدا يػػػة التػػػي ينفػػػذها مجاهػػػدك الحركػػػة فػػػي األ
مكجكدة داخؿ فمسطيف,  اللهيكني,ف الجهاد كبنية تنظيمية كمقاتمة ل حت ؿ أكد أك , سرا يؿإ

 كالعمميات تتـ تخطيطا كتنفيذا في داخمها
كػػػاف الكيػػػاف اللػػػهيكني كالكاليػػػات المتحػػػدة يشػػػعراف ب زمػػػة, سػػػكاء داخػػػؿ  إنػػػ  إذاكقػػػاؿ       

كيريػد تلػدير هػذا األزمػة لألخػريف, فعميهمػا  المنطقػة,الكياف أك في السياسة األميركية اتجاا 
ج يف فمسطينييف في الشتات يريػدكف حقهػـ فػي العػكدة البحث عف مكضكع  خر غير كجكد ال

الجناح العسكرم لحركة الجهاد اإلس مي تبنػت عمميػة الخميػؿ  قدسال ياككانت سرا ,«لكطنهـ
 بينهـ قا د منطقة الخميؿ. عسكرم إسرا يميان  12الجمعة, كالتي أسفرت عف مقتؿ 
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يػػػر الخارجيػػػة كػػػكلف بػػػاكؿ الػػػذم دانػػػت الكاليػػػات المتحػػػدة العمميػػػة عمػػػى لسػػػاف كز أكقػػػد        
 عنالر مف حركة الجهاد اإلس مي. هايكاءإلكلفها ب نها "اعتداء قبيح" كعمى سكريا 

مف جانب  خر, أكد األخ األميف العاـ لحركػة الجهػاد اإلسػ مي أنػ  ي خػذ عمػى محمػؿ       
المكسػػاد  الجػػد التقػػارير التػػي تحػػدثت عػػف أف ر ػػيس الػػكزراء اإلسػػرا يمي أعطػػى األمػػر لجهػػاز

ككانػػػت لػػػحيفة "لػػػندام تػػػايمز" أكردت هػػػذا المعمكمػػػات األحػػػد, مشػػػيرة إلػػػى أف  ,باغتيالػػػ 
ت در "إسػػرا يؿ" كضػػعت الػػدكتكر رمضػػاف عبػػد ا شػػمح عمػػى رأس قا مػػة النشػػطاء الػػذيف لػػ

نحف نتعامؿ »كقاؿ األخ األميف العاـ تعقيبا عمى هذا المعمكمات  ,األكامر لممكساد بتلفيتهـ
رهػػابي, كيجػب أف ن خػذ مثػػؿ عمػػى محمػؿ الجػد, خالػػة أف  التهديػدات هػذا مػع عػدك دمػكم كا 

هػػذا العػػػدك لػػ  بػػػاع طكيػػؿ فػػػي اغتيػػاؿ قيػػػادات كفعاليػػات الجهػػػاد كالنضػػاؿ عمػػػى مػػدار تػػػاريخ 
 «التهديداتأن  لف تخيفنا  كلكن  مع ذلؾ أكد اإلسرا يمي.اللراع العربي 

كأضػػاؼ أف مػػف اليػػـك األكؿ الػػذم سػػمكا فيػػ  طريػػؽ الجهػػاد ضػػد االحػػت ؿ اللػػهيكني        
ر تبعػات كتكػاليؼ كتضػحيات نحػف عمػى اسػتعداد لػدفعها, كنعتبػر يػاكنحف نعرؼ أف لهذا الخ

 .«كمشاريع شهادةأنفسنا شهداء أحياء 
حيػػدة التػػي تنشػػر فيهػػا لػػحيفة "لػػندام تػػايمز" جػػدير بالػػذكر أف هػػذا ليسػػت المػػرة الك       

ففي أيمكؿ/ سػبتمبر الخارج, تقارير عف تهديدات بقتؿ قادة الفلا ؿ الفمسطينية المكجديف في 
ة أف ر ػػيس جهػػاز االسػػتخبارات اإلسػػرا يمي )المكسػػاد( الجنػػراؿ يفجػػاء فػػي تقريػػر نشػػرت  اللػػح

رية" بهػػدؼ تكسػػيع عمميػػات اغتيػػاؿ هػػدد بتفعيػػؿ فرقػػة العمميػػات الخالػػة "قيسػػا "م يػػر داغػػاف"
 الفلا ؿ المقاكمة في الخارج. في كؿ قيادات بارزة طالنشطاء الفمسطينييف لت

, بهػػدؼ «قيسػػارية»إنػػ  سػػيعمؿ عمػػى تفعيػػؿ فرقػػة  :عػػف داغػػاف قكلػػ  يفةكنقمػػت اللػػح      
تلػػفية قيػػادات المقاكمػػة الفمسػػطينية فػػي دمشػػؽ كطهػػراف كبيػػركت, كمهاجمػػة مراكػػز تمكيمهػػا 

مػيف عػاـ كمؤسػس أككاف المكسػاد اغتػاؿ الػدكتكر فتحػي الشػقاقي  ,ملادر دعها المكجيستيك 
 (134) .ـ1995حركة الجهاد اإلس مي في مالطا عاـ 
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 اٌخبرّخ

 ٚػٛاًِ ٔجبح ِؼشوخ ٚادٞ إٌصبسٜ )صلبق اٌّٛد( ؤعشاس

كاالبػػداع  ,كالمذهمػػة ,كفػػي ظػػؿ نتػػا ج العمميػػة البػػاهرة ,يػػة ا هػػي أكؿ كأهػػـ أسػػباب النلػػرمعه 
ػػا:) ات ايػػ مػػاـ أنقػػؼ  مى ًزيػػزه  المَّػػ ى  ًإفَّ  المَّػػ ً  ًعنػػدً  ًمػػفٍ  ًإالَّ  النٍَّلػػري  كى ًكػػيـه  عى  يػػة –)سػػكرة األنفػػاؿ (حى
مىا)كقكل  تعالى  (10 مىٍي ً  ًبالمَّ ً  ًإالَّ  تىٍكًفيًقي كى كٍَّمتي  عى لىٍي ً  تىكى كقكلػ  ( 88 ية  –)سكرة هكد (أيًنيبي  كىاً 

كا ًإفٍ ) تعػػالى ػػري ػػٍركيـٍ  المَّػػ ى  تىٍنلي ييثىبِّػػتٍ  يىٍنلي  ًإنَّػػا) كقكلػػ  تعػػالى( 7 يػػة  –)سػػكرة محمػػد (أىٍقػػدىامىكيـٍ  كى
نيػكا كىالًَّذيفى  ريسيمىنىا لىنىنليري  يىػاةً  ًفػي  مى يىػٍكـى  الػدٍُّنيىا اٍلحى كأمػاـ  (51 يػة -)سػكرة غػافر اأٍلىٍشػهىادي( يىقيػكـي  كى

مىبىتٍ  قىًميمىةو  ًف ىةو  مِّف كىـتعالى )عدد القتمى مف العدك نقؼ عند قكل    .(المَّ ً  ًبإٍذفً  كىًثيرىةن  ًف ىةن  غى
 (.249-) سكرة البقرة 

اآلخػػػػر,  اف تػػػػاهـ شػػػػطره ,ا كلػػػػدقكا نلػػػػرك ,ف شػػػػطر المعادلػػػػة األكؿك مجاهػػػػدال حقػػػػؽ-1
لكا ا  ككفقهػػـ, ثمػػة مؤمنػػة سػػ ,كلػػكب قػػرارهـ ,كسػػدد رمػػيهـ ,كثبػػتهـ ,كلػػدقهـا نلػػرهـ 
 .ف عطاهـ

مػػػاـ أسػػػرا يمية منيػػػة كالعسػػػكرية اإلالعقميػػػة األحيػػػث انكشػػػفت  العػػػدك, التفكيػػػر بػػػنفس عقميػػػة-2
 .كالتغمب عميها ,سهؿ عميهـ التعامؿ معها مماالمجاهديف 

كجنػػػكدا فالخيػػػار األكؿ  ,مػػاـ جنػػػراالت العػػدكأعمميػػة زقػػػاؽ المػػكت حيػػػدت كػػؿ الخيػػػارات  -3
ا ريػديالمعركة في المكاف كالزماف الذم  كيبدؤا ,لالنلار  ممليدة كادفي  كادخميف أ كاألخير

  القا د نكر جابر. كبالشكؿ الذم رسم  ,المجاهدكف
أجػػػاد القا ػػػد نػػػكر جػػػابر بمهػػػارة عاليػػػة تضػػػميؿ كخػػػداع الجػػػيش  حيػػػث ,المراكغػػػة كالخػػػداع-4

ير مسبؽ عف كقكع العممية, كالجػيش لػـ يكػف حذمنية لـ يكف لديها تاللهيكني, فالمؤسسة األ
 في النقاط االتية: بداع في المراكغة كاضحان ككاف اإل ,لعممية كهذا مستعدان 

لػؿ عممية لغيرة لمتمكيػ  عمػى العمميػة األب ,نقطة المراقبة ىالنار عم إط ؽتنفيذ عممية  -
  .كالمرتقبة )زقاؽ المكت(

ربػػاؾ ككػػاف لػػ  دكر فػػي احػػداث اال ,كالتسػػمح بػػنفس سػػ حهـ ,لػػبس زم جنػػكد جػػيش العػػدك -
 .لتباس عميهـاالك كالفكضى 
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 كساتر أمني لغيابهـ ,مع جماعة التبميغ كالدعكة خركجهـ إع ف المجاهديف -
 جاىزية الخطة البديمة: -5
كتمثمػػػػت باسػػػػتخداـ رلػػػػاص خطػػػػاط  ,فشػػػػمت الخطػػػػة )أ( إذا (ب)بالخطػػػػة  ىيسػػػػمأك مػػػػا  -

 الستدراجهـ لممكاف المحدد.  ,لمتدليؿ عمى مكاف المجاهديف
كضع  الجيش  اعتراضهـ ساتر ترابي بعد ,الجهد كالكقتب زيادةفي   ,بدي ن  طريقان  اتخاذهـ -

 اإلسرا يمي.
 % مف الرلاص المتفجر ضد الجيش اإلسرا يمي. 95استخداـ أكثر مف  -
القا ػػد  ىمعركػػة زقػػاؽ المػػكت تػػكلففػػي احتػػراؼ حػػرب العلػػابات بكػػؿ فمسػػفتها كتفالػػيمها,  -

  رب العدك.لض حرب العلاباتاختيار طريقة  ,كقرارا ,بخطت  نكر جابر
 ويالحظ في ىذا السبب األمور األتية: مكان ومسرح عممية زقاق الموت -6
 .كعدـ الظهكر في مرماهـ ,عف نيراف جنكد العدك كاالختفاءالتحلف  -
 .كرلالة مقابؿ رلالة ,M16لتلبح المعركة ببندقية  ,تحييد قكة العدك الفتاكة -
 كهك أخطر ما في المعركة. ,كالهجـك المفاج  عمى جنكد العدك ,تحقيؽ عنلر المباغتة -
المجاهػديف  كحتػى ,ك العسكرم لمعدك بالعمميػةأمني كعدـ عمـ المستكم األ ,السرية الكاممة -

 .مكاف كشكؿ العممية ساعاتال قبؿ إلـ يعرفكا  ,الشهداء
سػػاعات ب قػػؿ ذخيػػرة   كالقتػػاؿ معػػ ,كاسػػتدراج  ,اسػػتنزاؼ العػػدك بعػػدد قميػػؿ مػػف الرلػػاص -

 .كمهارة القنص لدل المجاهديف ,كذلؾ في ظؿ التكتيؾ المرسـك ,ممكنة
, كجػدكلهـ كعتػادان  عػددان  ,مكانػات العػدكا  ك  ,العمـ الكامؿ بجغرافيا كطبكغرافيا مكاف المعركة -

 .سباب النجاح بعد التككؿ عمى اأبكؿ   خذيفالزمني كتحركاتهـ العسكرية, 
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 اٌّالدك

 ؽٙذاء اٌؼ١ٍّخ اٌجغ١ٌٛخ "صلبق اٌّٛد"صٛس 
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 اٌمبئذ ٔٛس عبثش فٟ ؤدذ ِمشارٗ )ِغبسح ِٓ ِغبساد اٌخ١ًٍ(
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 األع١ش اٌّجب٘ذ ِذّذ ػّشاْ
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 ِٓ اٌج١ؼ االعشائ١ٍٟ فٟ اٌؼ١ٍّخ ٝمزٍصٛس اٌ

 
 

 صٛسح ع٠ٛخ رظٙش ِٛلغ ِؼشوخ صلبق اٌّٛد" ٚادٞ إٌصبسٜ"

 

 
 

 سعُ رٛض١ذٟ ٠ظٙش اٌغش٠ك اٌزٞ عبس ف١ٗ اٌّجب٘ذْٚ

 طريق المصلين
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 ِزشعُسعُ رٛض١ذٟ 
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 صذف ػشث١خ
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