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بسه اهلل الرمحن الرحيه

مِّنَ الِنُؤِمِنِنيَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ
عَلَيِهِ فَنِنِهُه مَّن قَضَى نَحِبَهُ وَمِنِهُه مَّن يَنتَظِرُ
وَمَا بَدَّلُوا تَبِدِيلّا
"األحزاب – "32
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الحم ػػد ﵀ ال ػػذم بحم ػػدا ت ػػتـ الل ػػالحات ,الحم ػػد ﵀ ال ػػذم ىمػ ػ هف عمين ػػا بإتم ػػاـ ه ػػذا الكت ػػاب,
خرجػ عمػػى هػػذا الكج ػ  ,كنس ػ ؿ ا﵀ أف يجعم ػ فػػي مي ػزاف حسػػناتنا ,كمي ػزاف مػػف كػػاف ل ػ
كا ا

دكر ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اخ ارجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ,كنخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػص بش ػ ػ ػ ػ ػ ػػكرنا األخ الفاض ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ ار ػ ػ ػ ػ ػ ػػد نل ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ,لمنحن ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
مجمكعة مهمة مف الكثا ؽ كاألكراؽ الخالة بمعركة زقاؽ المكت كاف لهػا أكبػر النفػع فػي
إثػ ػراء الكت ػػاب ,كالش ػػكر مكل ػػكؿ لم ػػدكتكر  /يكس ػػؼ عم ػػر ال ػػذم أش ػػرؼ عم ػػى الكت ػػاب ,
كلألستاذ  /إبراهيـ الحمبي كاألستاذ  /ماهر عبيد المذاف دققا الكتاب لغةن.
كنخػػص بشػػكرنا اإلخػػكة فريػػؽ العمػػؿ شػػعباف حسػػكنة ك ه ػ ؿ ج ػرادات ك نعػػيـ عطػػا ا﵀ ك
محمد أبك عكاد كزكريا أبك سميسؿ كأحمد جكدة كأشرؼ قاسـ كاس ـ قاسـ كمحمكد زعيتر.
فجػزاهػـ ا﵀ عػنا الخػير كب ػارؾ ا﵀ فيه ػـ
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ولألمين كممة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

الكتاب –الممحمة-ترددت كثي انر أماـ الشهداء الذيف جعمكا لحياتنا معنػى ,كخشػيت أف ال أفػيهـ
حقهـ ,كلكنني أخي ار قررت أف أكتب ليككف لي شرؼ أف يككف اسمي بجانب أسما هـ.

أسماء مف نكر انطمقت مػف مدينػة خميػؿ الػرحمف ,لترسػـ بػدما ها منحنػى لػعكدنا ,نحػك

النل ػػر الق ػػادـ ب ػػإذف ا﵀ تع ػػالى ,فم ػػف عم ػػؽ كادم النل ػػارل -كم ػػا أس ػػمكا-ف ػػي الخمي ػػؿ إل ػػى

السماكات ال يعمى.

ػهداء عن ػػد ربه ػػـ
كالء س ػػركر ,أك ػػرـ الهنين ػػي ,دي ػػاب المحتس ػػب ,ه ػػـ نج ػػكـ م ػػف ن ػػكر ,ش ػ ه
يرزقكف ,يتأللؤكف في السماء ,كمما التبس الطريػؽ عمػى النػاس ,رجػاؿ لػدقكا مػا عاهػدكا ا﵀

عمي .

إنهـ رجاؿ الجهاد اإلس مي ,كانكا هناؾ ,هكذا قاؿ أحد القادة العسكرييف اللهاينة بعد

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

في عمؽ الكاد ,كبداية الميؿ ,كاف فرسػاف الجهػاد يسػطركف أركع الم حػـ بكفػاءة نػادرة,

كيلنعكف فج انر جديدان عمى أرض خميؿ الرحمف ,في عممية أطمؽ عميها (زقاؽ المكت) بسبب

عدد القتمى العسكرييف اللهاينة الذيف قتمػكا فػي تمػؾ الميمػة كعػددهـ  13جنػديان لػهيكنيان ,بمػا

فػيهـ قا ػد منطقػػة الخميػؿ العسػكرية المػكاء "دركر فػاينبرغ" ,كهػػك أعمػى رتبػة عسػػكرية قتمػت فػػي
الضػػفة الغربيػػة حتػػى كقػػت العمميػػة ,عػػدا عػػف قػػادة عسػػكرييف خػريف ,باإلضػػافة ل ػ  18جنػػديان

كضابطنا كقعكا جرحى بإلابات مختمفة ,كهذا حسب اعتراؼ العدك.
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لػػـ يكػػف السػ ح فقػػط الػػذم يعمػػؿ فػػي تمػػؾ الميمػػة ,إنهػػا عبقريػػة الػػذيف خططػكا ,كرسػػمكا,

كأداركا ,كعمى رأسهـ القا د األسير البطؿ نكر جابر ,كرفيؽ درب الشهيد الحقا كالقا ػد المميػز

المهندس محمد سدر ,كركحية الرجاؿ الذيف قاتمكا فػي الميػداف ,ف بػدعكا أداء كشػجاعة كايمػاف

كيقيف ,اتكمـ عف فريؽ متكامؿ مف القادة ,كفريؽ لغير مػف الرجػاؿ فػي الميػداف ,كبػيف يػدم

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

"رجػػاؿ لػػدقكا مػػا عاهػػدكا ا﵀ عميػ " ,امتمك ػكا األخػ ؽ عمػػى أفضػػؿ مػػا تكػػكف ,كامتمك ػكا

الش ػػجاعة ,ككػ ػ نهـ خمقػ ػكا له ػػا ,كامتمكػ ػكا الل ػػدؽ ,فكان ػػت معركػ ػة بارك ػػت المك ػػاف ,كتج ػػاكزت

اإلمكاف ,فالمجد لمشهداء ,كالحرية لألسرل.

كالس ـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركات
أخوكم األمين العام لحركة الجياد اإلسالمي
أبو طارق النخالة
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ِٓ اٌمبئذ بٌ ٝاٌمبئذ
ػٍّ١خ اٌخٍ ً١اٌّجذ ٚاٌجغٌٛخ ٚاالعغٛسح
نقػػؼ اليػػكـ فػػي رحػػاب مدرسػػة حركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي ,لنجػػد فيهػػا قامػػة عظيمػػة فػػي
التخطػػيط العسػػكرم ,كاإلبػػداع الجهػػادم ,أنػ القا ػػد نػػكر جػػابر ,كاخكانػ الشػػهداء محمػػد سػػدر,
كالء سػػركر ,كديػػاب المحتسػػب ,كأكػػرـ الهنينػػي ,كاألسػػير البطػػؿ محمػػد عمػراف ,الػػذيف سػػطركا
بدما هـ أركع كأعظـ لفحات البطكلة فػي خميػؿ الػرحمف ,بػؿ فػي كػؿ فمسػطيف ,كهػـ يػدفعكف
عف األطفاؿ كالنساء كالشيكخ.
أنهػػا معركػػة زقػػاؽ المػػكت التػػي نتحػػدث فيهػػا عػػف اختيػػار الهػػدؼ بدقػػة ,كعػػف التخطػػيط
المحكػػـ ,كاإلعػػداد الجيػػد ,كالتنفيػػذ الػػدقيؽ ,كركعػػة األداء ,كعػػف الشػػجاعة ,كاإلقػػداـ ,كالبسػػالة
ي
التي تحمى بها القا د نكر جابر ,كفرسان الشهداء ,كعف المعركة كنتا جها الكبيرة ,هنا كالحػؽ
يقػػاؿ تعجػػز الكممػػات كالمقػػاالت عػػف كلػػؼ تمػػؾ المعركػػة التػػي مػػا كانػػت إال ك ارمػػة مػػف ا﵀
لشعبنا.
لقد لنع القا د نكر جابر ,كاخكان الشهداء المجد كالفخار ,كأبدعكا عممية زقاؽ المكت
في ثكب جديد ,بإيماف مطمؽ بنلر ا﵀ لمف يتككؿ عمي  ,لقد كاف المجاهدكف قبػؿ المعركػة,
فػي معركػػة مػػف نػػكع خػػر ,معركػػة اللػبر ,كاإلعػػداد ,كاللػػمكد ,كاللػػياـ ,كالػػدعاء ,كالرجػػاء,
ً
بنلر مبيف.
فسدد ا﵀ الرمي كاستجاب لهـ ربهـ
أرادكا السفر نحك كج ا﵀ عبر الخميؿ ,كالقدس ,ككؿ فمسطيف ,كلدقكا ,فلدقهـ ا﵀,
كباركهـ قا د سرايا المجاهديف رسكؿ ا﵀ "لمي ا﵀ عمي كال كسمـ" ككػاف لهػـ مػا أرادكا بػإذف
ا﵀.
لقػػد أخػػذك ب سػػباب النلػػر ف عػػدكان ,كتػػدربكان ,كخطط ػكان ,كنفػػذكان ,كبعقميػػة القا ػػد المبػػدع
كضػػعت الحمػػكؿ المناسػػبة ,كالخيػػارات البديمػػة ألم طػػارئ فػػي الميػػداف ,كزيػػف ذلػػؾ كم ػ الػػركح
ي
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القتالي ػػة االستش ػػهادية المغركس ػػة ف ػػي نف ػػكس فرس ػػاف سػ ػرايا الق ػػدس ,أنه ػػا الش ػػجاعة كاإلق ػػداـ,
كاالستعداد الدا ـ كالتاـ لمتضحية كالفداء ,فكانت النتا ج المبهرة ,كالكبيرة بتمؾ المقتمة العظيمة
في اعداء ا﵀ ,كعمى رأسهـ قا د المنطقة الجنكبية في الخميؿ المكاء "دركر فاينبرغ".
فالتحية لمف قضكا دفاعان عف األرض ,كاالنساف ,كالعقيدة ,دفاعان عف فمسػطيف المقدسػة
كالخالدة كالمجيدة ,التحية لنكر جابر ,كمحمد عمراف ,كمحمد سدر,
يبدلكا تبدي ن.
التحية لكؿ الرجاؿ الذيف لـ ه
كالس ـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركات
أخوكم /بياء أبو العطا

"عضو المجمس العسكري لسرايا القدس"
وقائد المنطقة الشمالية

مالحظة  :كتب األخ المجاىد  /بياء أبو العطا ىذه الكممات قبل استشياده
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اٌّمذِخ
يسرني تشريفي كتكميفي بالمساهمة ببعض الكممات في كتاب "مجد صنع في الخميل " كهي

و
فيض عف مدينة خميؿ الرحمف ,كأهمها كدكرهـ المميز في مسيرة شعبنا النضالية,
غيض مف
ه
كعف أبطاؿ عرفت عنهـ كلـ أعرفهـ ,فرساف أجادكا السباؽ في الميداف كردمكا بإرادتهـ
كشجاعتهـ الفجكة في ميزاف القكل مع العدك اللهيكني ,كأحدثكا التفكؽ النكعي الفمسطيني,

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

االحت ؿ.

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

مشرقة مف تاريخ الشعب الفمسطيني المكافح في سياؽ ممارست لحق المشركع في مقاكمت

المستمرة ل حت ؿ ,كهي الرد الطبيعي عمى ج ار ـ االحت ؿ ,كالركيزة األساسية لتغيير معادلة
ميزاف القكل.

فبينما انشغمت إس ار يؿ عاـ 2002ـ بارتكاب الج ار ـ ضد الشعب الفمسطيني ,مف اجتياح

لممدف كالقرل كالمخيمات كمف قتؿ كاعتقاؿ كارهاب كتدمير كعقاب جماعي ,كاف لمشباب
الفمسطيني دكر في الدفاع عف شعبهـ بالرد كالردع ,كفي مقدمتهـ أبطاؿ المقاكمة الشهداء

والء سرور ،أكرم الينيني ،دياب المحتسب  ,الذيف لنعكا الحدث الفمسطيني األبرز ,بدعـ

كتخطيط مف األسير البطؿ نكر جابر كالشهيد محمد سدر ,كبرهنكا عمى قدرات المقاكـ

الفمسطيني في اإلعداد كالتدريب كالتخطيط كالتنفيذ ,ليس هذا فحسب بؿ كالتحدم كمنازلة
جنكد النخبة مف جيش االحت ؿ في ذركة استعدادهـ ,كفي مربع أمني أخذت في كؿ

كبير مف القتمى كالجرحى ,كليس
عددا نا
اإلحتياطات األمنية كأحدث الكسا ؿ القتالية ,أكقعت ن
بعيدا عف المكاف الذم ارتكب في المغتلب المتطرؼ باركخ جكلدشتايف جريمت في مذبحة
ن
المسجد اإلبراهيمي ,كالقتؿ الجماعي لمملميف كهـ في الركعة الثانية مف ل ة الفجر يكـ

 25شباط 1994ـ ,كفي هذا مقارنة بيف أخ قنا كال أخ ؽ عندهـ. .
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كفي الجكانب المهمة األخرل التي ينبغي تسميط الضكء عميها في عممية كادم النلارل
شهادات جنكد كضباط االحت ؿ كفي مقدمتها االعتراؼ باستهداؼ مقاتمي الجهاد اإلس مي

لجنكد االحت ؿ كلـ يستهدفكا المستكطنيف كفي هذا تكذيب لك ازرة خارجيتهـ التي أجبرت عمى

التراجع كاإلقرار بذلؾ ,إضافة إلى إحداث انقساـ داخمي بيف األحزاب اللهيكنية
كالمستكطنيف .

كت كيدنا عمى القدرات كالمهارات القتالية الفمسطينية اعترؼ جنكد كضباط االحت ؿ ب ف ستة

كحدات عسكرية تناكبت عمى مكاجهة األبطاؿ الث ثة لمدة أربعة ساعات ,كأنهـ لـ يعرفكا مف

أطمؽ النار كعمى مف ,كمف أم مكاف؟ كلـ يعرفكا مف قتؿ كمف بقي مف جنكدهـ أحياء ,كهؿ
اختطؼ منهـ أحد ؟ ,كاعترفكا بشجاعة األبطاؿ حيف كلفكا انقضاضهـ عمى اآلليات

الملفحة ,كأنهـ فعمكا ما يفعم الساحر عند تضميؿ الجمهكر ,كهك ما أثار فيهـ الرعب
كأسمكا العممية "زقاق الموت" لما تجرع جنكدهـ مف المكت الزؤاـ.

كأكثر مف ذلؾ فقد أظهرت العممية هشاشة كضعؼ الجنكد اللهاينة عند مكاجهتهـ
لممقاكميف الفمسطينييف حيث سجمت حاالت جبف لدل قيادة الجيش اإلس ار يمي ك المستكطنيف

كهك ما أدل إلى إقلاء العديد مف ضباطهـ كقياداتهـ عف مكاقعهـ ,اضافة إلجراءات عقابية

أخرل.

عممية كادم النلارل أك كما أسمتها اللحؼ العبرية عممية "السبت األسود" ككلفتها أيضان

أنها أكقفت "الشعر كالمسامير" في تمؾ الميمة المظممة عندهـ ,أما عندنا فقد جاءت مضي ة

انتلار لمخميؿ كفمسطيف.
نا
لسماء الخميؿ كسجمت

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

بقلم اللواء الركن والمحلل العسكري /
واصف عريقات
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الفصــــل األول
االسجيطان في الخليل
لاول :الخليل الجغزافيا أوالتاريخ
املبحث أ
املبحث الثاوي :الجزائم الصهيوهية في الخليل
املبحث الثالث :الكفاح الفلسطيني ضذ الكيان الصهيوويأ
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المبحث األول
الخلٍل الجغزافٍا والتارٌخ
عغشاف١خ ِذٕ٠خ اٌخٍ:ً١
مدينة فمسطينية ,تقع كسط فمسطيف في جنكب الضفة الغربية ,عمى هضبة ترتفع

 940مت ار عف سطح البحر ,كهي مركز محافظة الخميؿ كيتبعها ما ة قرية فمسطينية ,هناؾ
طريؽ ر يسية تربط المدينةى بمدينتي بيت لحـ كالقدس ,كتقع عمى الطريؽ التي تمر ب كاسط

فمسطيف رابطة الشاـ بملر مرك نار بسيناء ,كبنيت الخميؿ عمى سفحي جبمي الرميدة كجبؿ

الرأس ,في الكادم الكاقع بيف هذيف الجبميف ,كيختمؼ اسـ ذلؾ الكادم عمى طكؿ مجراا,
حيث يعرؼ بكادم التفاح.

ال ,كخط طكؿ  35:8شرقنا ,كتبعد
كتقع مدينة الخميؿ عمي خط عرض  31:18شما ن

عف القدس حكالي 35كـ باتجاا الجنكب ( ,)1كتعتبر الجباؿ التي اقيمت عميها مدينة الخميؿ

مف أعمى س سؿ الجباؿ في فمسطيف حيث تتراكح ارتفاعاتها ما بيف  1020-900مت نار فكؽ

مستكل البحر (.)2

اٌزغّ١خ ٚاٌّٛلغ:
أكدت اآلثار التي اكتشفت فيها ب نها تعكد لمعلكر الحجرية القديمة كالمتكسطة كالحديثة,
حيث أثبتت الحفريات األثرية في المدينة أف نش تها تعكد الى أكثر مف ( 3500ؽ.ـ) أم أف
كعرفت
عمرها حكالي ( )5500سنة ,إال أف ت سيسها ارتبط بنزكؿ الكنعانييف لمنطقة فمسطيف ,ي

بعدة تسميات منذ القدـ أهمها (قرية أربع) أك مدينة األربع ,كالتي ينسبت إلى األنبياء األربعة
( دـ ,كابراهيـ ,كاسحؽ ,كيعقكب)عميهـ الس ـ كييعتقد أنهـ مدفكف فيها ,كهناؾ رأم أخر يقكؿ

ب ف أسـ أربع راجع إلى القرل األربع التي ت لفت منها مدينة الخميؿ كهي (حبركف ,المرطكـ,
( ) 1عكاد ,عبد الحافظ :الجغرافية اإلقميمية لمحافظة الخميؿ ,مكتبة عزمي زلكـ ,الخميؿ ,فمسطيف1997 ,ـ ,ص.38
( ) 2مركز أبحاث االراضي :محافظة الخميؿ األرض كالسكاف ,جمعية الدراسات العربية ,القدس فمسطيف ,2002 ,ص1

الرجكب ,محمكد :الكضع الزراعي في منطقة الخميؿ ,مركز االبحاث ,رابطة الجامعييف ,الخميؿ ,فمسطيف1989 ,ـ ,ص.3
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بيت عينكف ,بيت إبراهيـ) ,كرأم ثالث يقكؿ أنها نسبة إلى الممؾ الكنعاني أربع ,كبعد ذلؾ

يسميت باسمها الشهير عبر العلكر (حبركف).

()3

ِغبدخ ِذٕ٠خ اٌخٍٚ ً١ؤُ٘ لشاء٘ب:
بمغت مساحة مدينة الخميؿ عاـ 1945ـ ( )2791دكنمان ,كمف أهـ القرم كالبمدات في

المدنية بمدة دك ار ,بمدة يطا ,بمدة حمحكؿ ,بيت كاحؿ ,بمدة بيت أمر ,بمدة الظاهرية ,بمدة إذنا,

قرية الريحية ,بمدة السمكع ,بمدة ترقكميا ,بيت عكا ,العركب ,لكريؼ ,الشيكخ ,سعير ,دير

العديسة ,بني نعيـ ,تفُّكح ,خاراس ,نكبا ,بيت أكلى ,بيت جبريف ,بمدة
سامت ,بيت عينكف ,ي
عجكر ,الجبعة ,الككـ.

()4

اٌغىبْ:
قدر عدد سكانها في عاـ 1922ـ بػ ( )16577نسمة ,كفي عاـ 1945ـ قدر عدد سكاف
الخميؿ بحكالي ( )24560نسمة ,كفي عاـ 1967ـ ( )38300نسمة ,كفي عاـ 1987ـ

( )79100نسمة ,كحسب إحلاء الجهاز المركزم لإلحلاء الفمسطيني في عاـ 1997ـ ,بمغ
عدد سكانها ( )119093نسمة ,كحسب إحلاء عاـ 2007ـ ,كلؿ عدد سكاف الخميؿ
( )163146نسمة ,كلقد تعرضت الخميؿ كغيرها مف مناطؽ الضفة الغربية إلى أكضاع
ديمغرافية سمبية نتيجة االحت ؿ اإلس ار يمي ,ككاف أهـ تمؾ اآلثار السمبية الهجرات المتتالية مف
مدينة الخميؿ منذ االحت ؿ اإلس ار يمي لفمسطيف عاـ 1948ـ.

()5

ؤّ٘١زٙب اٌذ١ٕ٠خ:
لمدينة الخميؿ أهمية دينية كبيرة منذ الًق ىدـ حيث نزلها سيدنا إبراهيـ عمي الس ـ
منذ نحك أربعة الؼ عاـ ,كسميت بالخميؿ نسبة إلى (خميؿ الرحمف) كتضـ رفات كرفاة
زكجت سارة كعا مت مف بعدا إسحاؽ ,كيعقكب ,كيكسؼ ,حيث اشترل مغارة المكفي كدفف

(http://www.palestineremembered.com/Biladuna-Filisteen-Mustafa-Murdad-Dabagh.html)3
( ) 4الدباغ ,ملطفى مراد :ب دنا فمسطيف ,الجزء الخامس ,القسـ الثاني (في ديار الخميؿ) ,ص.13
( )5منظمة التحرير الفمسطينية ,دا رة الثقافة ,مكسكعة المدف الفمسطينية ,ص61
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زكجت سارة في تمؾ المغارة .كيعكد تشييد الجزء السفمي مف مبنى الحرـ اإلبراهيمي إلى فترة

حكـ هيركدكس ( 4-37ؽ .ـ) ,كبذلؾ تيعتبر ثاني المدف المقدسة في فمسطيف عند
المسمميف ,كما ضمت الكثير مف رفات اللحابة ,كفي مقدمتهـ شهداء معركة أجناديف.

اٌفزخ االعالٌِّ ٟذٕ٠خ اٌخٍ:ً١
فتح المسممكف مدينة الخميؿ في عاـ  13ق636 /ـ كقد شممها الخمفاء برعايتهـ

الحتكا ها رفات سيدنا إبراهيـ عمي الس ـ ,كزاد االهتماـ بها الرتباطها بالرسكؿ لمي ا﵀

اهتـ األمكيكف بها
عمي كسمـ التي أقطعها قبؿ كفات لملحابي تميـ بف أكس الدارم ,كقد ٌ
بلكرة كاضحة ,فبنكا المسجد اإلبراهيمي كالمقامات عمى قبكر األنبياء ,ككضعكا الشكاهد
عميها ,كأعطكا المسجد كالمدينة اهتمامان ال يفكق إال اهتمامهـ بالمسجد األقلى كقبة

اللخرة كالقدس.

كفي العلر العباسي قاـ الخميفة المهدم بعمؿ مدخؿ عند السكر الشمالي الشرقي

بارتفاع 3.5ـ ,كقاـ بتركيب باب حديدم لغير لمحرـ الشريؼ ,كفي الحكـ الفاطمي

أضيفت تطكرات عمرانية عمى الحرـ اإلبراهيمي ,فبنكا دك نار لمزكار حكؿ المسجد ,كأنش كا بناء

التكية اإلبراهيمية بجكار الحرـ ,كظ ٌؿ الحرـ اإلبراهيمي يشع بنكرا طيمة العلر اإلس مي
السابؽ عمى قدكـ اللميبييف.
أما في العلر األيكبي ,فقاـ السمطاف النالر ل ح الديف بعد تحرير القدس كالخميؿ

مف اللميبييف ,ببناء قبة المسجد ,كنقؿ منبر عسق ف إلي عاـ1191ـ ,كهك مف أجمؿ

المنابر التي أضافها المسممكف إلى المسجد .ثـ قاـ الممؾ "المعظـ عيسى" عاـ -1180

1226ـ بتكسيع المسجد كذلؾ بإضافة ركاؽ جديد ,كما اهتمكا بتكية سيدنا إبراهيـ لتستمر
في تقديـ الطعاـ المجاني لمعباد كالزهاد كالضيكؼ ,كال تزاؿ تقدـ هذا الخدمات حتى اآلف.

اهتـ المماليؾ بمدينة الخميؿ كأنش كا كثي انر مف األبنية الخالة
كفي العلر المممككي ٌ
كالعامة ,كمف أشهرها الحماـ المممككي ,كبركة السمطاف التي أنش ها السمطاف سيؼ الديف

ق ككف عاـ 682ق1283/ـ ,هذا عدا عما أدخم الس طيف مف إنشاءات داخؿ الحرـ
اإلبراهيمي كخارج كالمسجد الجاكلي ,كبناء الزكايا كزاكية الشيخ عمي البكاء ,كالتكايا
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كاألربطة كالمدارس ,مثؿ :مدرسة السمطاف حسف ,كالمدرسة القيمرية ,كالفخرية كغيرها مف

األبنية ,كألبحت المدينة مرك انز لمبريد الكالؿ بيف دمشؽ كالقاهرة.

كفي عاـ 1516ـ دخمت المدينة تحت الحكـ العثماني ,فتـ االهتماـ بالمرافؽ العامة

كالخانات ,كالسبؿ ,كالحمامات ,كالمرافؽ األخرل ,كما أف معظـ بيكت البمدة القديمة تعكد

إلى العلكر األيكبية كالمممككية كالعثمانية ,كتشمؿ البمدة القديمة عدة حارات منها حارة بني
دار ,كالق اززيف ,كالشيخ ,كاألكراد ,كغيرها.

االدزالي اٌجش٠غبٌّٔ ٟذٕ٠خ اٌخٍ:ً١
في عاـ1917ـ خضعت الخميؿ لسمطة االحت ؿ البريطاني ,كقد شارؾ أبناء الخميؿ

في جميع الثكرات التي قامت ضد البريطانييف كاليهكد ,كأهمها ثكرة البراؽ1929ـ ,ككقعت

المدينة تحت االحت ؿ اإلس ار يمي عاـ 1967ـ.

االدزالي اٌصٌّ ٟٔٛ١ٙذٕ٠خ اٌخٍ:ً١
أقامت سمطات االحت ؿ اإلس ار يمي أحزمة استيطانية إح لية حكؿ المدينة ,كما

سيطرت عمى قمب مدينة الخميؿ ,كأقامكا أيضان مستكطنات داخؿ األحياء العربية ,منها" :بيت

ركمانك" ك"هداسا" ك"الدبكيا" ,الحي اليهكدم "تؿ الرميدة" عمى مشارؼ مدينة الخميؿ إلى
الشرؽ مباشرة ,كتعد مستعمرة "كريات أربع" مف أكبر المستعمرات التي أقامتها إس ار يؿ,
كيكجد في الخميؿ أكثر مف " "20مستعمرة مقامة عمى أراضيها التي لادرتها سمطات

االحت ؿ لهذا الغرض.

كما أنش ت إس ار يؿ "كريات أربع" ك كؿ مستكطنة في الضفة الغربية ,كبعد إقامة

امتد االستيطاف إلى قمب المدينة مف أجؿ محاكلة تهكيدها ,كاخراج سكانها بالقكة
المستكطنة ٌ
كاإلرهاب ,ف نشؤكا أربعة بؤر استيطانية تحكم حكالي  200مستكطف ,يحرسهـ 1200
جندم ,كالمستكطنات هي:

 -رمات يشام -تؿ الرميدة.

 بيت ركمانك -مدرسة أسامة بف منقذ.22

 أبراهاـ أبينك – سكؽ الخضار القديـ. -مبنى الدبكيا.

كلـ يكتؼ اليهكد بإقامة هذا المستكطنات ,بؿ قامكا بتقسيـ الحرـ اإلبراهيمي الشريؼ,

كمنعكا إقامة األذاف في  ,ككضعكا البكابات اإللكتركنية عمى مداخم  ,كارتكبكا مجزرة بحؽ

الملمٌيف داخؿ الحرـ في 1994/2/25ـ ,راح ضحيتها  29شهيدان ,كأغمقكا شارع الشهداء
أماـ السكاف ,كقطَّعكا أكلاؿ المدينة عف بعضها البعض ,كما سي تي الحقا.
كلممحافظة عمى عركبة كاس مية البمدة القديمة في الخميؿ ,كلمنع التغمغؿ االستيطاني

في قمب المدينة ,كالمحافظة عمى اإلرث الحضارم لها كهكيتها الفمسطينية ,فقد تش ٌكمت لجنة

إعمار الخميؿ بقرار مف الر يس ياسر عرفات عاـ 1996ـ ,كتقكـ لجنة اإلعمار بترميـ

شجع السكاف عمى
كت هيؿ األبنية العامة كالخالة ,كت هيؿ الشكارع كالبنية التحتية ,ما ٌ
اللمكد كالكقكؼ أماـ المد االستيطاني اإلس ار يمي.

ؤُ٘ اٌصٕبػبد اٌزمٍ١ذ٠خ ف ٟاٌخٍ:ً١
تعتبر مدينة الخميؿ مف أهـ المدف اللناعية في فمسطيف كلربما في ب د الشاـ حيث

احتمت اللناعات التقميدية فيها مكانة خالة بيف اللناعات في فمسطيف ,نظ انر لمبعديف

تعبر عف تاريخ كثقافة
التراثي كاالقتلادم المذاف تحممهما تمؾ اللناعات ,فهي مف جهة ٌ
تجسد الكجكد الفمسطيني عمى أرض عبر حضارات متكالمة ,كما
الشعب الفمسطيني ,حيث ٌ
تـ استغ لها كتطكيرها
تش ٌكؿ هذا اللناعات ملد انر حقيقيان لتنمية الدخؿ الكطني إذا ما ٌ
بالشكؿ المطمكب ,ففمسطيف لـ تحظ بكافر مف الثركات الطبيعية الثمينة كالذهب كالبتركؿ,

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

كطكا فهـ.

كتلنؼ اللناعات التقميدية في فمسطيف إلى حكالي سبع عشرة حرفة ,منها :الخزؼ
ٌ
الزجاج اليدكم التقميدم ,الفخار ,التطريز اليدكم ,البسط ,كالسجاد اليدكم ,منتجات خشب
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الزيتكف ,اللدؼ ,الخيزراف ,القش ,الشمع ,الفسيفساء كغيرها ,غير أف األلناؼ الر يسية

في مدينة الخميؿ كما يمي:

صٕبػخ اٌخضف:
يعكد تاريخ لناعة الخزؼ في الخميؿ إلى فترة ال تقؿ عف  400عاـ ,ككاف األتراؾ

هـ أكؿ مف أدخؿ هذا اللناعة إلى فمسطيف مف خ ؿ عمميات ترميـ المسجد األقلى

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

دكالر ,يتـ تسكيؽ  %30مف اإلنتاج محمينا ,كيلدر %40من إلى فمسطيف المحتمة عاـ

1948ـ ,ك %30إلى الخارج خلكلان دكؿ االتحاد األكركبي كالكاليات المتحدة األمريكية,
كبعض الدكؿ العربية.

صٕبػخ اٌضعبط:
تتركز هذا اللناعة بشكؿ خاص في مدينة الخميؿ ,حيث يكجد أربعة ملانع ,كيعمؿ

في لناعة الزجاج الكثير مف العماؿ ,تمقكا تدريبهـ مف خ ؿ العمؿ في ملانع با هـ,
حيث يغمب عمى هذا اللناعة كغيرها مف اللناعات التقميدية النمط العا مي ,كيقدر

دخؿ اإلنتاج السنكم مف الزجاج بنلؼ مميكف دكالر ,كتتكزع منتجات الزجاج اليدكم
تسكؽ في أكركبا
تسكؽ إلى فمسطيف المحتمة عاـ 1948ـٌ %40,
بالنسب األتيةٌ % 50 :
تسكؽ في الدكؿ العربية كبشكؿ أساسي في األردف ,هذا
عبر المعارض بشكؿ خاصٌ %10,
كقد نمت في الخميؿ الكثير مف اللناعات الحديثة كالمتنكعة مثؿ األحذية كاأللباف كاألغذية

كغيرها.
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ؤثشص اٌّؼبٌُ اٌزبس٠خ١خ ٚاإلعالِ١خ ف ٟاٌخًٍ١
اٌذشَ اإلثشا٘:ّٟ١
ييعتبر مف أهـ المنشآت المعمارية كالسياحية كاألثرية الدينية في المدينة ,كيقع إلى
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

بعض المكاضع إلى ما يزيد عف خمسة عشر مت نار ,كيرجح أف السكر مف بقايا بناء أقام

هيركدكس األدكمي في فترة حكم لممدينة ( 37ؽ.ـ9 -ـ) ,كشيد السكر فكؽ مغارة المكفيمة
التي اشتراها إبراهيـ عمي الس ـ مف عفركف بف لكحر الحثي ,كالتي هي مرقد األنبياء

إبراهيـ كيعقكب كأزكاجهـ عميهـ الس ـ ,كفي عهد خ فة بني أمية ,أعيد إعمار السكر
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

سيؼ الديف ق ككف األلفي ,الذم تكلى السمطة عمى ملر كالشاـ أياـ المماليؾ بحجارة

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

ِزذف اٌخٍ:ً١
يقع في حارة الدارية قرب خاف الخميؿ ,ككاف في األلؿ حمامان تركيان عرؼ باسـ حماـ

إبراهيـ الخميؿ ,كبقرار مف الر يس ياسر عرفات حكؿ إلى متحؼ.

اٌجٍٛعخ اٌّمذع١خ:
تقع بالقرب مف كنيسة المسككبية عمى جبؿ الجمدة ,كهي شجرة ضخمة يرجح ب ف

عمرها يزيد عف خمسة الؼ سنة ,كال يسمح ألحد بالدخكؿ إليها حفاظا عميها.
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وٕ١غخ اٌّغىٛث١خ:
تقع في حديقة الركـ األرثكذكس غربي المدينة ,كمساحتها 6002ـ ,بنيت في مطمع

دكنما
القرف الماضي ,كاستخدـ في بنا ها الحجر ,أما المساحة التي أقيمت عميها فهي  70ن

كهي المكقع الكحيد الخاص باألخكة المسيحييف في المدينة.

ساِخ اٌخٍ( ً١ثئش دشَ اٌخٍ:)ً١
تقع بالقرب مف مدخؿ مدينة الخميؿ الشمالي الشرقي ,كعرفت المنطقة في عهد

اإلمبراطكر الركماني هدرياف (138-117مي دم) كمركز تجارم مهـ ,حجارة بنا

مماثمة

لحجارة المسجد اإلبراهيمي ,كلـ يتبؽ منها سكل ث ث مداميؾ (لفكؼ) في بعض

المكاضع ,كيكجد في المنطقة الجنكبية لممكقع ب ر مسقكؼ بني بالحجارة ,إال أف السقؼ

محطـ في بعض المكاضع ,كبالقرب مف الب ر تكجد أحكاض حجرية لغيرة تستخدـ لسقي

الحيكانات.
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اٌّجذش اٌضبٟٔ
اٌجشائُ اٌص١ٔٛ١ٙخ ف ٟاٌخًٍ١
منذ المحظة األكلى التي كط ت فيها أقداـ اللهاينة مدينة الخميؿ ,باشرت بج ار مها

التي استهدفت االنساف قت ن كتهجي انر ,كتضييقان عمي في معاش  ,كارهابان تتجمى في أبشع
سمكا
لكر الهمجية كالعنلرية كالسادية ,ثـ استهدافان لألرض سرقةن كاغتلابان كاقامةن لما ه

"المستكطنات" ,كما يتبع ذلؾ مف التعديات عمى حقكؽ أهالي مينة الخميؿ ,ككذلؾ اإلعتداء
عمى المقدسات كعمى رأسها المسجد اإلبراهيمي بتدنيس كتهكيدا ,كارتكاب المجازر بحؽ
الملميف في  ,كؿ ذلؾ بدعـ مف حككمة الكياف اللهيكني كسككت كتكاطي ًؤ عربي ,كلمت

غربي ,حيث بدأت بسمسمة مف اإلجراءات االجرامية بحؽ المدينة أبرزها:
ؤٚالً :اٌز٠ٛٙذ:

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

"تممكدية" محرفة ,تمنحهـ الحؽ في أرض فمسطيف كالعكدة إليها كاستيطانها ,كبإعتبار أف
مدينة الخميؿ حسب ادعا هـ كانت عالمة لمممكة داككد ,كفيها قبكر لبعض أزكجاهـ.

()6

كهناؾ دكافع ديمغرافية تتعمؽ بتكسيع مدينة القدس بحيث تلؿ الى مداخؿ مدينة

أريحا ,كبالتالي تككف قد التهمت الكثير مف أراضي مدينة الخميؿ ,كاجبار أهالي الخميؿ عمى
الرحيؿ ,كتفريغ المدينة ,كذلؾ باالعتداءات المستمرة عميهـ ,كلقد نجحت سمطات االحت ؿ
بتحجيـ السكاف العرب في البمدة القديمة.

()7

كهناؾ دكافع أمنية إلقامة المغتلبات تمثمت ببنا ها بمحاذاة "الخط االخضر" حكؿ

الخميؿ مثؿ مستكطنة بيت يتير ,كشاني ليفني ,تهدؼ لحماية دكلة الكياف مف العمؽ (,)8
 )6الملرم ,محمد احمد :التخطيط اإلقميمي لإلستيطاف في محافظة الخميؿ ,ص .21
 )7حسيف ,غازم :اإلستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف اإلستعمار إلى اإلمبريالية ,ص .109-108
 )8ممفات مركز ابحاث رابطة الجامعييف :االستيطاف سياسيان كايدلكجيان ,ممؼ رقـ  ,503ص .6
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كما كانت الدكافع اإلقتلادية حاضرة في بناء المستكطنات هادفة إلى السيطرة عمى المياا

الجكفية ,كالسيطرة عمى السكؽ المحمي الفمسطيني ,كهدـ البنية اإلقتلادية الفمسطينية,

( )9

كما يبدك أف الدافع السياسي كاف حاض نار في بناء المستكطنات ,ليحقؽ هدفيف أكلهما تحدم

أم جهة مف داخؿ الحككمة االس ار يمية تكد التنازؿ مستقب ن عف بعض ما يعتبركن مف أجزاء
كيانهـ المزعكـ ,كثانيهما جعمها أداة لمضغط عمى الفمسطينييف خالة كالعرب كالعالـ عامة

لمقبكؿ بهذا الكاقع.

()10

اٌّغزٛعٕبد فِ ٟذبفظخ اٌخٍ:ً١
تعتبر المغتلبات "المستكطنات" مف أسكأ أشكاؿ التهكيد التي تخضع لها مدينة الخميؿ

خلكلان ,كباقي فمسطيف المحتمة عمكمان ,كذلؾ ألف كؿ بؤرة استيطانية أقيمت عمػى حسػاب

األرض الفمسطينية التاريخية ,كيتبع ذلػؾ تهجيػر السػكاف كتػدنيس المقدسػات ,بػؿ خػراب حيػاة
الناس بعمكمها ,كفيما يمي جدكال يكضح أهـ المسػتكطنات التػي زرعهػا اللػهاينة عمػي أرض

الخميؿ كهي كالتالي:

الموقع

المساحة

عدد المستوطنين

نوع المستوطنة

تاريخ إقامتيا

6520

مدينة لناعية

1968ـ

حي سكني

1968ـ
1979ـ

اسم المستوطنة

الفمسطيني

كريات أربع

الخميؿ

 4940دكنما

الحي اليهكدم

الخميؿ

 2800دكنـ

 50عا مة

الدبكية

الخميؿ

—

25عا مة

ناحؿ

مدرسة أسامة

الخميؿ

—

—

ناحؿ

1983ـ

تؿ الرميدة

الخميؿ

دكنـ كاحد

 10أفراد

ناحؿ

1984ـ

هار منكح

الخميؿ

—

عشرات

مدنية

1982ـ

حاجام

الخميؿ

—

 100عا مة

دينية

1984ـ

رامات مامرية

الخميؿ

 3700دكنـ

—

زراعية

1979ـ

زيؼ

الخميؿ

—

 17عا مة

زراعية

1979ـ

 )9لباغ ,زهير :االستيطاف في األراضي المحتمة ,فمسطيف ,ص .81
 )10لايغ ,أنيس :المستعمرات االس ار يمية الجديدة منذ عدكاف  ,1967ص 14
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بني حيفر

بني نعيـ

 7482دكنما

 42عا مة

زراعية

1982ـ

متساد إسفر

الشيكخ

—

 55عا مة

زراعية

1983ـ

متساد شمعكف

الشيكخ

 300دكنـ

خالية

—

1993ـ

تيمـ

ترقكميا

أدكريـ

دك ار

دكنما
 934ن

 20عا مة

زراعية

1981ـ

—

—

ناحؿ

1984ـ

دك ار

دكرا /ترقكميا

—

 77عا مة

زراعية

1982ـ

نيجكهكت

دك ار

 100دكنـ

—

دينية

1982ـ

شيكؼ

بيت عكا /دك ار

—

—

زراعية

1980ـ

تسكريت

لكريؼ

—

—

مدنية

1982ـ

تلكريؼ

لكريؼ

—

 86عا مة

مدنية

1989ـ

نحكشاا

ترقكميا

—

ال يكجد

—

1980ـ

متسبي ال فيس

دك ار

—

—

نقطة مراقبة

—

كرمي تسكر

بيت أمر

—

 45عا مة

مدنية

1984ـ

كفار عتليكف

بيت أمر

 6800دكنـ

 6200مستكطف

زراعية

1967ـ

مجداؿ عكز

بيت أمر

 5000دكنـ

 45عا مة

زراعية

1977ـ

عتنا يؿ

يطا

شيمعة

الظاهرية

دكنما
 1233ن

 50عا مة

زراعية

1983ـ

—

 40عا مة

ناحؿ

1989ـ

كرميؿ

يطا

 4000دكنـ

 56عا مة

مدنية

1981ـ

ماعكف

يطا

 4000دكنـ

 42عا مة

زراعية

1981ـ

سكسيا

يطا

 1800دكنـ

 80عا مة

دينية

1983ـ

زكهر

الظاهرية

 10000دكنـ

—

ناحؿ

1977ـ

سنسانة

الظاهرية

—

 30مستكطف

زراعية

1997ـ

ػؤر اسػػتيطانيةن جديػػدةن زرعهػػا
كلػػـ يقتلػػر األمػػر عمػػى المسػػتكطنات بػػؿ أقامػػت دكلػػة الكيػػاف بػ ان

االحت ؿ اإلس ار يمي ,مكزعة بمناطؽ مختمفة عمى أراضي محافظة الخميؿ.

www.wata.ps/ar_page.aspx.id=4096 )11
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()11

صبٔ١بً :االػزذاء ػٍ ٝاٌّٛاعٕ:ٓ١
كمف أبرز تمؾ الج ار ـ التي قامت بها الحككمة اللهيكنية زمف اإلرهابي الهالؾ إسحؽ

رابيف السماح لممغتلبيف اليهكد بالتسمح بالمسدسات ,كاألسمحة األتكماتيكية كالقنابؿ,

كالسماح لهـ بتخزيف األسمحة ذات الطابع الهجكمي في منازلهـ بدكف ترخيص ,كاستخدـ

العزؿ لخطر دا ـ ,كما ألدر
المغتلبكف الس ح بشكؿ دا ـ ,مما عرض حياة المكاطنيف ي
الحاكـ العسكرم اإلس ار يمي في ذار مف عاـ 1981ـ ,ق ار انر حمؿ رقـ ( )898يسمح بمكجب
لممغتلبيف بتكقيؼ أم فمسطيني في الخميؿ ,كاعتقال في حاؿ الشؾ في  ,كعمي فقد تمت

االعتداءات عمى الفمسطيني في ساحات كشكارع كمنازؿ الخميؿ تحت بلر كسمع سمطات

االحت ؿ كتكاطؤها كتشجيعها كت ييدها ,فيما تقكـ قكات االحت ؿ بنفس الكقت بحماية قطعاف
المغتلبيف كتجريد الفمسطينييف مف أبسط كسا ؿ الدفاع عف النفس.

()12

كلك أردنا تتبع ج ار ـ العدك اللهيكني بحؽ الفمسطينييف في مدينة الخميؿ الستغرؽ

ذلؾ كقتان طكي ن جدان ,كلمقتضى البحث سنستعرض بعض تمؾ الج ار ـ في زمف االنتفاضة

األكلى كهي كالتالي:

 استشهاد المكاطف عمى أبك لبحة عمى يد المغتلب اليهكدم يكراـ شككلنيؾ ,بعدما قيداكقاـ بتعذيب كمع مجمكعة مف المغتلبيف في ذار 1993ـ.
ً
العزؿ ,كالابة المكاطنة
 إط ؽ الرلاص مف قبؿ المستكطنيف عمى منازؿ الفمسطينييف يرتيبة جابر المقيمة بجكار مغتلبة (كريات أربع) كذلؾ بتاريخ 1993/5/30ـ.
 -استشهاد المكاطف ط ؿ رشدم البكرم ,بعد إط ؽ مغتلب مف سكاف (كريات أربع)

النار عمى سيارت بتاريخ 1994/12/4ـ.

 -مجزرة ترقكميا بتاريخ 1993/12/10ـ ,حيث أطمؽ مغتلباف مف كريات أربع النار

عمى رؤكس عماؿ عرب بعد إيقاؼ سيارتهـ ,كاستشهد عمى الفكر محمد فطافطة كسعدم

فطافطة كاسحؽ فطافطة.

 )12حسيف ,غازم :اإلستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف اإلستعمار إلى اإلمبريالية ,ص .109-108
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 -كفي تاريخ 1993/10/16-15ـ ,انفمتت مجمكعة مف المغتلبيف مسمحة بالعلي,

كقضباف الحديد ,كالس ح النارم في شكارع الخميؿ ,فحطمكا الم ات مف السيارات ,كالمحاؿ

التجارية ,كاعتدكا بالضرب عمى ألحابها ,كعمى مف لقكا مف السكاف ,كؿ ذلؾ بحماية جنكد

الجيش االس ار يمي.

 -مذبحة الحرـ اإلبراهيمي ,كهي مف أبشع المجازر التي قاـ بها اللهاينة ضد الفمسطينييف

فػي الخميػؿ ,حيػث قػاـ المجػرـ "بػاركخ جكلدشػتايف" بتػاريخ1994/2/25ـ ,فػي منتلػؼ شػػهر
رمضاف المبارؾ كأثناء ل ة الفجر بإط ؽ النار عمى الملميف بشكؿ همجي مما أدل إلػى

استشهاد كالابة  63ملمي.

 كعم ػػى يخط ػػى المج ػػرـ "جكل ػػد ش ػػتايف" ق ػػاـ المغتل ػػب "ن ػػاعكـ فري ػػدماف" ف ػػي1997/1/1ـ,()13
بإط ؽ النار عمى األهالي في سكؽ الخميؿ المركزم.
إف ما سبؽ ذكرا ما هك إال غيض مف فيض ج ار ـ المسػتكطنيف الػذيف مػا فت ػكا يسػكمكا

الفمس ػػطينييف م ػػف أه ػػؿ الخمي ػػؿ س ػػكء الع ػػذاب تقت ػػي ن ,كارهابػ ػان كاسػ ػ نار ,كيس ػػتمر ذل ػػؾ المسمس ػػؿ

الج ار م ػػي ال ػػذم يمارسػ ػ المس ػػتكطنكف اليه ػػكد م ػػدعكميف بقػ ػكات الج ػػيش اإلسػ ػ ار يمي المدجج ػػة
ب ػ عتى أدكات القتػػؿ ,فيمػػا يقػػؼ الم ػكاطف الفمسػػطيني فػػي الخميػػؿ شػػاه انر كػػؼ الحػػؽ فػػي كج ػ
مخرز باطؿ اللهيكنية ,ضاربان جذكرا في أرض  ,محمقان في سما رغـ ج ار ـ المحتميف.

صبٌضبً :االػزذاء ػٍ ٝاٌّمذعبد:
إف المقدسػات تتنػػكع بػػيف العقيػػدة كاألرض كاإلنسػػاف ,كيسػعي المػػرء جاهػػدنا لمحفػػاظ عمػػى
تمػؾ المقدسػات فيبػذؿ فيهػا دمػ كركحػ كمالػ  ,لػرد أم اعتػداء ,أك تسػمط مػف غ ً
ػاز أك دخيػػؿ,
كمنذ أف كط ت أقداـ اللهاينة أرض فمسطيف تحقيقان لمشػركع كحمػـ الحركػة اللػهيكنية ,كهػـ
يدنسكف ما قيًدس لدل الفمسطينييف ,بؿ كؿ ما قدس عند الناس جميعػنا ,كيػدؿ عمػى ذلػؾ قكلػ

يؿ ًفػي اٍل ًكتى ً
ػاب لىتي ٍف ًس يػد َّف ًفػي ٍاأل ٍىر ً
ض ىم َّػرتىٍي ًف ىكلىػتى ٍعمي َّف يعميػكا ىكبًي نػر)
ض ٍي ىنا ًإلىػى ىبنًػي ًإ ٍس ىا
ػرً ى
تعالى ( :ىكىق ى
(سكرة اإلسراء -ية  )4فكؿ فساد عمي كج األرض إنما هك منتج يهكدم لهيكني.
 )13حسيف ,غازم :االستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف االستعمار الى االمبريالية ,ص .110
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كجر ـ االعتداء عمػى المقدسػات فػي الخميػؿ ظهػرت بشػكؿ كاضػح كجمػي مػف خػ ؿ مػا
ا

ق ػػاـ بػ ػ الل ػػهاينة كيقكم ػػكف بػ ػ م ػػف انته ػػاؾ لحرم ػػة الح ػػرـ اإلبراهيم ػػي ال ػػذم ب ػػدأ يع ػػاني م ػػف

إجػراءات التهكيػػد منػػذ عػػاـ 1967ـ بالتػػدخؿ التػػدريجي فػػي شػػؤكن  ,كمحػػاكالت السػػيطرة عمي ػ

كزعزعة السيادة االس مية ,ثـ السماح لميهكد بالل ة في  ,كبعدها تدريجيان حجز مناطؽ مػف
الحرـ لل ة اليهػكد ,كمنػع المسػمميف مػف الػدخكؿ أيػاـ االعيػاد كاالحتفػاالت اليهكديػة ,إلقامػة
كنػػيس يهػػكدم داخمػ  ,ففػػي منتلػػؼ كػػانكف أكؿ عػػاـ 1967ـ أدخمػػت سػػمطات االحػػت ؿ إلػى

الحضرة اإلبراهيمية خزانة خشبية فيها نسخ مف التكراة "المحرفة" ,كفي  11تشريف أكؿ نسفت

قكات االحت ؿ الػدرج المػؤدم إلػى الحػرـ اإلبراهيمػي مػف البكابػة الر يسػية مػف الجهػة الشػرقية,
كالمعػػركؼ باسػػـ النالػػر ق ػ كف ,كفػػي يػػكـ 1968/10/21ـ منػػع مػػؤذف المسػػجد اإلبراهيمػػي

م ػ ػػف رف ػ ػػع أذاف العل ػ ػػر ,م ػ ػػف الض ػ ػػابط الل ػ ػػهيكني المس ػ ػػؤكؿ ع ػ ػػف الح ارس ػ ػػة ,كف ػ ػػي ت ػ ػػاريخ

1969/5/23ـ ادخ ػػؿ الجن ػػكد الل ػػهاينة الط ػػاكالت كالك ارس ػػي ,كأدكات عب ػػادة لميه ػػكد داخػ ػػؿ

الح ػػرـ ,كف ػػي ت ػػاريخ 1969/6/28ـ من ػػع الحاخ ػػاـ "ليفنج ػػر" بع ػػض الفمس ػػطينيات م ػػف دخ ػػكؿ

الحض ػرة اإلبراهيميػػة بذريعػػة أن ػ يلػػمى ,كفػػي تػػاريخ 1970/1/17ـ دخػػؿ المسػػتكطنكف إل ػى

الح ػ ػػرـ اإلبراهيم ػ ػػي كمعه ػ ػػـ ك به ػ ػػـ ,كف ػ ػػي ت ػ ػػاريخ 1972/2/17ـ أم ػ ػػر الح ػ ػػاكـ العس ػ ػػكرم
اللهيكني ,ر يس السدنة بإغ ؽ الباب الشرقي لمحػرـ أثنػاء زيػارة اللػهاينة لمحػرـ كأخبػرا اذا
لػػـ ينفػػذ الق ػرار فإن ػ سػػيغمق بػػالقكة ,كفػػي تػػاريخ 1972/9/10ـ دخػػؿ المسػػتكطنكف بحضػػكر

الحػػاكـ العسػػكرم العػػاـ فػػي الضػػفة الغربيػػة كأقػػامكا طقكسػػهـ الدينيػػة ,كنفخػكا فػػي البػػكؽ كاشػػتد
لػػياحهـ حت ػى أف المسػػمميف لػػـ يتمكن ػكا مػػف أداء لػ ة الظهػػر ,كفػػي تػػاريخ 1973/9/30ـ
منع جنكد الح ارسة ,جنازتيف مف الدخكؿ الي الحرـ.

كفػػي تػػاريخ 1972/10/31ـ قػػررت حككمػػة االحػػت ؿ رسػػميان تهكيػػد الحػػرـ اإلبراهيمػػي,

كأبمغت مدير األكقاؼ ,كر يس السدنة أف الحككمة قررت ما يمي:

-

ضـ اليعقكبية لتككف مكانان لل ة اليهكد باإلضافة إلى اإلبراهيمية.

-

كضع أثاث ثابت في هذا األماكف كأثاث غير ثابت.

-

ضـ سقؼ الساحة الكاقعة بيف الحضرة اإلبراهيمية كاليعقكبية(اللحف).
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-

منع الفمسطينييف مف دخكؿ هذا األماكف أثناء تكاجد اليهكد فيها.

-

إستعماؿ الحرـ اإلبراهيمي جميع في األعياد الرسمية اليهكدية.

-

كضع حكاجز تفلؿ بيف الطكا ؼ اليهكدية أثناء الل ة.

مساء استعدادان لمسبت.
دخكؿ الحرـ أياـ الجمع مف الساعة الرابعة كحتى الخامسة
ن
كفي تاريخ 1974/9/5ـ أجريت طقكس زكاج داخؿ الحضرة اإلبراهيمية ب عداد كبيػرة

مػف اليهػكد ,كبإشػراؼ الحػاكـ العسػكرم بالخميػػؿ ,كشػربكا الخمػر ككسػركا زجاجاتػ عمػى أرض

المسػجد إلهانػة كتحقيػػر المسػمميف ,كظػػؿ هػذا المسمسػػؿ التهكيػدم عامػان بعػد عػػاـ إلػى أف كقهػع

نتنيػػاهك "بركتككػػكؿ الخميػػؿ" عػػاـ 1994ـ مػػع ياسػػر عرفػػات كالػػذم يػػنص عمػى" تهكيػػد %20

مف مدينة الخميؿ".

()14

ساثؼبًِ :زثذخ اٌذشَ اإلثشاَ٘1994/2/ 25 ّٟ١
ف ػػي ع ػػاـ 1994ـ كان ػػت المرحم ػػة المؤلم ػػة ف ػػي ت ػػاريخ المس ػػجد اإلبراهيم ػػي ,كذل ػػؾ بع ػػد

المجػػزرة الت ػػي اقترفه ػػا المسػػتكطف المتط ػػرؼ "ب ػػاركخ جكلدشػػتاريف" كراح ض ػػحيتها  54ش ػػهيدان

كعشػرات الجرحػػى مػػف الملػػميف ,حيػػث كقعػػت المجػػزرة فػػي الركعػػة الثانيػػة مػػف لػ ة الفجػػر,

كعمى إثر المذبحة الرهيبة شػكمت سػمطات االحػت ؿ لجنػة تحقيػؽ سػميت "لجنػة شػمغار" التػي
قضت بتقسػيـ المسػجد إلػى قسػميف  %56لميهػكد ك %44لممسػمميف ,كمنػذ ذلػؾ الكقػت كضػع

الل ػػهاينة قاطعػ ػان كس ػػط المسػ ػػجد ه ػػيمف اليه ػػكد كالمس ػػتكطنكف في ػ ػ عم ػػى منطق ػػة اليعقكبيػ ػػة,

كاليكسفية ,كالعنبر ,كغرفة السدنة ,كالمكتبة ,كبقيت منطقة اإلسػحاقية لممسػمميف ,كمنػذ تقسػيـ

المسػػجد ألػػبح المسػػممكف يتل ػرفكف بالقسػػـ الكاقػػع تحػػت سػػيطرتهـ مػػف السػػاعة الثالثػػة فج ػ نار
حتى الساعة التاسػعة لػي ن عمػى طػكاؿ العػاـ ,باسػتثناء أيػاـ األعيػاد العشػرة لملػهاينة ي خػذكف

فيها المسجد ب كمم .

 )14حسيف ,غازم :االستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف اإلستعمار إلى اإلمبريالية ,ص.122-121-120-119
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لػػـ تنت ػ هػػذا االنتهاكػػات بحػػؽ المسػػجد االبراهيمػػي ,ف قػػدـ االحػػت ؿ فػػي العػػاـ 1987ـ

عم ػػى تركي ػػب أجهػ ػزة إلكتركني ػػة عم ػػى الم ػػداخؿ الر يس ػػية الث ث ػػة ,ككض ػػع عدس ػػات تمفزيكني ػػة
كبكابات إلكتركنية.

()15

 )15حسيف ,غازم :االستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف اإلستعمار إلى اإلمبريالية ,ص.123
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اٌّجذش اٌضبٌش
اٌىفبح اٌفٍغغ ٟٕ١ضذ اٌى١بْ اٌص ٟٔٛ١ٙف ٟاٌخًٍ١

16

منػ ػػذ اليػ ػػكـ األكؿ لػ ػػدخكؿ المسػ ػػتكطنيف اليهػ ػػكد كلػ ػػدت المقاكمػ ػػة الفمسػ ػػطينية الرافضػ ػػة

لػػدخكلهـ ,خالػػة أف سػػكاف الخميػػؿ لهػػـ تجربػػة مػػع اليهػػكد الػػذيف سػػكنكا المدينػػة منػػذ القػػرف

السادس عشر المي دم ,فعمى سبيؿ المثاؿ كفي أحداث البراؽ 1929ـ قتؿ مف اليهكد 133
كجرح  ,239كفي عاـ 1967ـ تزعـ الحاخاـ "مكشي ليفغر" جريمػة إعػ ف أف اليهػكد سػيبقكا

فػػي الخميػػؿ كلػػف يخرج ػكا منهػػا ,كعمػػى الفػػكر شػػكمت أكؿ مجمكعػػة مسػػمحة مػػف أبنػػاء المدينػػة

لمقاكمة ليفغر ,ككاف العمؿ الجهادم عمى النحك التالي:

 قامػػت تمػػؾ المجمكعػػة ,ب ػإط ؽ النػػار عمػػى المغتلػػبيف فػػي فنػػدؽ النهػػر الخالػػد كاجبػػارهـ

عمػى الرحيػػؿ ,كاالسػتقرار فػػي مبنػي الحكػػـ العسػكرم ,كظمػػت تمػؾ المجمكعػػة فػي جهػػاد دؤكب
لمدة  3سنكات إلى أف اعتقمت ,كعمى أرسها قا د المجمكعة عبد الرحيـ جابر.

()17

 كف ػػي ت ػػاريخ 1968/11/9ـ قام ػػت مجمكع ػػة فمس ػػطينية بتفجي ػػر ض ػػد المس ػػتكطنيف ال ػػذيف
يحتفمكف بعيد العرش عند مدخؿ الحرـ اإلبراهيمػي فجرحػكا  47مسػتكطنا ,كتمكػف المناضػمكف

مف العكدة بس ـ ,كسميت تمؾ العممية بعممية الحرـ اإلبراهيمي.

 عمميػػة السػػكؽ القػػديـ نفػػذت بتػػاريخ 1980/2/2ـ ,فػػي أحػػد الش ػكارع القديمػػة فػػي الخميػػؿ,
حػيف قػاـ أحػد افػراد المقاكمػة بقتػؿ المغتلػب (سػالكمي) ذلػؾ المسػتكطف الػذم كػاف مػف أكثػر

المستكطنيف فسادان في شكارع المدينة.

 عممي ػػة ال ػػدبكيا نف ػػذت ف ػػي 1980/5/2ـ ,عمػ ػى ي ػػد حرك ػػة ف ػػتح حي ػػث أطم ػػؽ خمسػ ػة م ػػف
المناضميف الرلاص عمى مسيرة لممستكطنيف قرب البؤرة االستيطانية الدبكيا ,كألقكا عػدد مػف

القنابؿ اليدكية عمى تمؾ المسيرة ليقتمكا  6كيجرحكا  26مف المغتلبيف اليهكد.

غيض مف
 )16أكرد الباحث مجمكعة مف العمميات البطكلية ألهؿ الخميؿ ردان عمى ج ار ـ العدك ,كتمؾ العمميات ما هي إال
ه
فيض ,فاألعماؿ البطكلية ألهؿ الخميؿ كفلا ؿ المقاكمة خالة (فتح كحماس كالجهاد كاليسار) أكثر مف أف تحلى.
 )17حجازم ,عرفات :مدينة خميؿ الرحمف كالتحدم اللهيكني ,ص .21-20
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 عممية قتػؿ المسػتكطف "اهػركف كػركز" كنفػذت عػاـ 1983ـ ,عمػي يػد أحػد رجػاؿ المقاكمػة

الذم قاـ بقتؿ ذلؾ المغتلب المسمح كالذم يقكـ بحراسة المعهد الديني.

 عممية حمحكؿ كنفذت بتاريخ 1987/12/25ـ بتفجير عبكة ناسفة بجهاز تفجير ,عف يبعد

أثنػػاء مػػركر عضػػك الكنيسػػت اليعػػازر "فػػانتس" أحػػد مؤسسػػي مسػػتكطنة كريػػات أربػػع ,كحركػػة
غكش "ايمكنيـ" مما أدل إلى الابت بجركح.

 بتػػاريخ 1993/5/28ـ ردنا عمػػى ج ػ ار ـ الجػػيش اللػػهيكني ,قػػاـ أبطػػاؿ الخميػػؿ بقتػػؿ أحػػد
المستكطنيف بالقرب مف الحرـ اإلبراهيمي.

 عممية مفرؽ بيت كاحؿ بتػاريخ 1993/11/7ـ حيػث أطمػؽ المجاهػدكف النػار عمػى سػيارة

الحاخاـ "حايـ درككماف" ,كهػك مػدير مدرسػة تممكديػة فػي عسػق ف ممػا أدل إلػى جرحػ كقتػؿ
سا ق .

 عمميػػة حػػي القلػػبة نفػػذت بتػػاريخ 1987/5/1ـ بطعػػف المسػػتكطف "كادا البتسػػك" كهػػك مػػف
يهكد الف شا مما أدل إلى إلابت إلابات خطيرة نقؿ عمى أثرها إلى المستشفى.

()18

 في تمكز 1983ـ قاـ أبطاؿ الخميؿ بقتؿ طالب المعهد الديني اليهكدم المتطرؼ "يهكشع

سمكما" في مكاجهتهـ لخطر المستكطنيف في الخميؿ.

()19

كبالمجم ػػؿ ظ ػػؿ أكار العممي ػػات الجهادي ػػة مم ػػث بػ ػإط ؽ الن ػػار ,كتفجي ػػر العبػ ػكات ,كالطع ػػف
بالسكاكيف ,سمة مميزة ألهؿ الخميؿ في ردهـ عمى قطعاف المسػتكطنيف السػا بة ,كقػد تنكعػت

العمميات الفدا ية إلى عمميات يقػكـ بهػا مكاطنػكف مػدنيكف تميػزت بطعػف السػكاكيف ,كعمميػات

أخرل تقكـ بها فلا ؿ المقاكمة ,تميزت بإط ؽ النار كالعبكات كقد ظؿ ذلؾ العمؿ الجهادم
مشػػرعا إلػى أف كلػػمنا إلػى المعج ػزة التػػي نفػػذها أبطػػاؿ س ػرايا القػػدس بتخطػػيط محكػػـ كتسػػديد
كتكفيؽ مف ا﵀ عزكجؿ في معركة زقاؽ المكت "كادم النلارل".

 )18ابك الرب :ل ح حسف ,االستيطاف اللهيكني في مستكطنة الخميؿ مف  1976إلى  ,2000رسالة ماجستير ,ص
.129-128-127
 )19حسيف ,غازم :اإلستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف اإلستعمار إلى اإلمبريالية ,ص .110-108
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إٌضبي اٌغ١بع ٟألً٘ اٌخٍ ً١ضذ االعز١غبْ:
لـ يقتلر كفاح أهؿ الخميؿ عمى األعماؿ العسكرية بؿ اشتمؿ عمى أعماؿ أخرم كاف

أهمه ػػا ,رف ػػع الش ػػكاكل كالعػ ػ ار ض لمجه ػػات المعني ػػة ف ػػي دكؿ الكي ػػاف كف ػػي الخ ػػارج ,كتنظ ػػيـ
المظػػاهرات الجماهيريػػة الحاشػػدة ,ضػػد سياسػػة االسػػتيطاف فػػي الخميػػؿ ,كمػػا تػػـ عقػػد النػػدكات

الفاضحة ضد االستيطاف اليهكدم فػي المدينػة ,ثػـ القيػاـ باالعتلػامات أمػاـ الهي ػات الدكليػة
مث ػػؿ الل ػػميب األحم ػػر احتجاج ػػا عم ػػى التهدي ػػد بمل ػػادرة األ ارض ػػي ,كم ػػا ت ػػـ بم ػػكرة قػ ػرار م ػػف

األهػ ػػالي بمقاطعػ ػػة المسػ ػػتكطنيف ,ف ػ ػ بيػ ػػع كال ش ػ ػراء ,كال أم نػ ػػكع مػ ػػف أن ػ ػكاع التعامػ ػػؿ مػ ػػع
المستكطنيف في الخميؿ.

()20

كما اجتمع أهؿ الخميؿ بمهرجاف شعبي عاـ 1975ـ كخرجكا بقرار منػع العمػاؿ العػرب

بمنطقة الخميؿ مف العمؿ في مستكطنة كريات أربع.

()21

كقػ ػػد أسػ ػػهمت النشػ ػػاطات المدنيػ ػػة كالسياسػ ػػية لسػ ػػكاف الخميػ ػػؿ فػ ػػي منػ ػػع انتشػ ػػار البػ ػػؤر

االستيطانية بشكؿ أكسع داخؿ البمدة القديمة ,رغـ استي ء المستكطنيف عمى عدد مف المنازؿ

الفمسطينية ,كلكف عدـ السككت عمى ممارسات المستكطنيف كالتلدم لهـ بالكسا ؿ كافة قمؿ
مف احتماؿ سيطرتهـ عمى مدينة الخميؿ ,كطرد السكاف العػرب منهػا ,ففػي كثيػر مػف األحيػاف

منع تلدم السكاف العرب لممستكطنيف مف السيطرة عمى بعض المنازؿ العربية.

()22

ي حػػظ بػ ف النضػػاؿ الفمسػػطيني فػػي مدينػػة الخميػػؿ قػػد غطػػي كػػؿ الحقػػب الزمنيػػة التػػي

كقرهػا ,كشػارؾ فػي ذلػؾ
بدأت في كجكد االستيطاف في الخميؿ ,كشمؿ جغرافيػا مدينػة الخميػؿ ا
النضػػاؿ ك ػػؿ شػ ػ ار ح المجتم ػػع العس ػػكرية كالسياسػػية كاالجتماعي ػػة كالنقابي ػػة كالبم ػػديات ,كك ػػذلؾ

شارؾ في ذلؾ النضاؿ الرجاؿ كالنساء كالشيكخ كالشباب كاألطفاؿ.

 )20دركيش ,نالر :عممية الخميؿ كما يركيها منفذيها ,ص .10
 )21البشتاكم ,عماد :الشيخ محمد عمي الجعبرم كدكرا في الحياة العامة ,ص .255
 )22لحيفة القدس.1999/9/27 ,
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المبحث األول
ػٍّ١خ فشػ اٌٛٙا
بقمم شعبان حسونة

()23

()24

لق ػػد س ػػبؽ معرك ػػة زق ػػاؽ الم ػػكت بع ػػض األعم ػػاؿ العس ػػكرية المهم ػػة ,الت ػػي مثم ػػت أح ػػد

األسباب في اتخاذ القرار لتنفيذ عممية زقاؽ المكت في ذلؾ المكاف كبذلؾ العدد ,حيػث نفػذت
عممية في فرش الهكا أكدت بحياة المجاهد البطؿ عبدالباسط أبك سنينة كالمجاهد البطؿ أسعد

أبك تركي ,كالابة القا د األسير نكر جػابر ,تمػؾ العمميػة شػكمت حػاف انز أساسػيان ,كممهمػا لمقا ػد

األسػػير نػػكر جػػابر ليطػػكل عم ػى تنفيػػذ عمميػػة ك ارم ػ نة لرفيقي ػ الشػػهيديف ,كعم ػى األرض التػػي

استشػػهدا عميهػػا  ,كعػػف تفالػػيؿ عمميػػة فػػرش اله ػكا تحػػدث القا ػػد نػػكر جػػابر مػػف عرين ػ فػػي
سجكف االحت ؿ اللهيكني بتفاليؿ دقيقة قمنا بنقمها بتلرؼ عمى هذا النحك:

اطم ف المجاهدكف (نكر جابر – أسعد أبك تركػي – عبػد الباسػط أبػك سػنينة) ك اربػع مػف

جهكزيتهـ لتنفيذ العممية في فرش الهكا عمى شارع  60االلتفافي ,بعد رلد المكاف ليكـ كامؿ
مف قبػؿ مجاهػد خػامس ,كلممػرة األخيػرة تفقػدكا سػ حهـ كعتػادهـ البسػيط ,ثػـ اسػتقمكا سػيارتهـ
كانطمق ػكا بهػػا إلػػى المكػػاف المسػػتهدؼ ,كقبػػؿ الكلػػكؿ أدركػػتهـ ل ػ ة العلػػر ,فقػػاؿ أسػػعد:

(افترضكا استشهدنا .خمينا نلمى أكالن).

لديؽ ,فتكقفكا بعيدنا عف
نظر نكر في
عيني رفيق ليجتاح شعكر أن بحضرة شهيد ٌ
ٌ
مكانهـ مستجيبيف لمؤذف الل ة كألسعد.
كهنػػاؾ كبعػػد أدا هػػـ للػ ة العلػػر مػػر بهػػـ مجاهػػد الرلػػد ليؤكػػد لهػػـ قػػا ن( :الظػػرؼ

مهيػ ككػؿ شػيء تمػاـ) فرقلػت قمػكبهـ طربػان كانطمقػكا خفافػان إلػى سػيارتهـ التػي تحركػت بهػـ

مسرعة ,كلـ تتكقؼ إال بإمرهـ عمى بعػد عشػرات األمتػار ,مػف المكقػع المحػدد لتنفيػذ العمميػة,
انتزعكا بنادقهـ األربع قبؿ ترجمهـ مف السيارة ,بػلدكرهـ الممي ة باإليماف كالرجكلة ,كاتخذ ك هؿ
 )23سمسمة لقاءات مع األسير نكر جابر.2018/12/5 ,
 )24شعباف حسكنة ,أسير محرر أمضي عشركف عامان بسجكف االحت ؿ اللهيكني ,ل كتابات أدبية كتاريخية ,حالؿ
عمى عضكية اتحاد الكتهاب الفمسطينييف ,مؤسس كمدير دكحة االبداع الثقافية
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مكقعػ المحػػدد لػ خمفهػػا ,كاذ بالمجاهػػد ال اربػػع يلػػيح (ا﵀ أكبػػر) كأطمػػؽ رلالػػة كاحػػدة ,ثػػـ

أردؼ (كميف .كميف).

تفاج المجاهدكف بقكوة مػف جػيش االحػت ؿ تطػكقهـ مػف كػؿ الجهػات ,كأف أعػدادهـ فػي

ازديػػاد ,كهػػـ يخرجػػكف مػػف خنػػادؽ ,كأنفػػاؽ مػػف تحػػت األرض ,كيطمقػػكف النػػار بغ ػ ازرة قنل ػان
كعش ػكا يان ,كقػػد أخػػذ المجاه ػػدكف األرض بسػػرعة البػػرؽ ش ػػارعيف بمعػػركتهـ بػػرك وح استش ػ و
ػهادية
و
و
كبسالة منقطعة النظير ,كقاؿ نكر( :كاف أمامنا دبش حجارة فجمست عمى ركبة كنص,
عالية

كبادلت حبة بحبة كعيني بعين أم الضابط اإلس ار يمي).

كمف ميداف المعركة الذم ال تتجاكز مساحت الما تي مت نار لػاح أسػعد منتشػينا (أهلػبت

فػػي لػػدرم) ككج ػ بندقيت ػ لألعمػػى كأخػػذ يطمػػؽ النػػار بشػػكؿ دا ػػرم محػػتف ن ,ثػػـ أردؼ فرح ػان
كمػػاف اثنتػػيف ,يقلػػد إلػػابتيف ,ثػػـ هػػكل عمػػى ركبتيػ كبندقيتػ التػزاؿ مرتفعػػة تمتلػػؽ بذ ارعػ

لتشهد كسبابت المكحدة عمى زنادها أن كاف دا منا بها مقب ن كالى ا﵀ يعجؿ.

كهػػرع إلي ػ أخ ػكاا عبػػد الباسػػط كنػػكر ,كنامػػت إلػػى جانب ػ بندقيت ػ  ,كسػػكت الرلػػاص,

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),

ف ليب كؿ مف تقدـ مف الجنكد متساقطيف عمى األرض ليسكت الرلاص مػرة أخػرل مانحػان

فرلة لممجاهديف بتنفيذ خطة انسحاب مرتجمة.

كهنػػا أراد عبػػد الباسػػط إسػػعاؼ أسػػعد ,كاالنسػػحاب ب ػ كلػػك محم ػكالن بيػػد ,أن ػ بعػػد تفقػػدا

كالمنػاداة باسػػم ألكثػػر مػف مػرة أيقػػف ,أنػ سػػبق مفارقػنا إلػى حيػػاة الشػػهداء ,فالتفػت نحػػك نػػكر,

فإذا ب مثخف بجراح بالغة ,فقاؿ ل نكر راجيان( :اتركني) ككاف يريدا أف يغتنـ فرلة انشػغاؿ
جيش االحت ؿ بإلابات كاالنسحاب ,غير أف عبػد الباسػط رفػض تمػؾ الفرلػة مػؤث انر إنقػاذا,
كقاـ بسحب نكر مع الرلالة التي في لدرا غير المبتعدة عف القمػب سػكل كاحػد سػنتمتر,

كاألربع رلالات األخريات المستقرات في الفخذ.

كظ ػػؿ عب ػػد الباس ػػط كحي ػػدنا ين ػػاكر كيغط ػػي ب ػػإط ؽ الن ػػار بي ػػد ,كيس ػػحب مل ػػاب بالي ػػد

األخػػرل ,كال معػػيف ل ػ سػػكل ا﵀ الػػذم سػػخر ل ػ حجػػارة كلػػخك نار ,كس س ػؿ تنتشػػر فػػي طػػكؿ
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الميداف كعرض  ,حتى أ همف جريح المقترب مف اإلغماء ,أك الشػهادة فػي أحػد بيػكت األهػالي
القريبة ,ثـ ذهب ليكالؿ معركت كحيدان رغـ أف االنسحاب كالغنيمة بالسػ مة الشخلػية كػاف
متاحػنا لػ  ,كهنػػاؾ غيػر بعيػد تحلػػف فػي بيػت قيػػد اإلنشػاء كهػك ممتمػ بشػعكر يطمػ ف الػػركح

كيمتع القمب.

كمأل الخكؼ قمكب أهؿ البيت الذيف ترؾ لديهـ ملاب المخطر ,ك أركا أن مف األنسػب

ألمف عا متهـ سحب المقاتؿ الملاب إلى لػندقة حديديػة (كػكنتينر) غيػر بعيػدة عػف البيػت,

كأكدعكا فيها كقد ألاب اإلغماء ,كدم النازؼ ي بى التكقؼ ,كقػد جػف عميػ الميػؿ كهػك عمػى

ذلؾ الحاؿ ,ثـ تكقفت لدي قكات مف جيش االحت ؿ غيػر أنهػا لػـ تجهػز عميػ ظنػنا مػنهـ أنػ

قػػد فػػارؽ الػػدنيا ,أك ألنهػػـ ثػػركا عػػدـ قتم ػ  ,كػػي ال ينتب ػ المتحلػػف فػػي البيػػت غيػػر المكتمػػؿ
البناء كهـ يتسممكف إلي ليباغتكا.

كلػـ تمػر عمػى مػركرهـ بالقا ػد نػكر سػػكل لحظػات لييسػمع أزيػز الرلػاص مال ػنا األرجػػاء

مف جديػد ,حيػث قاتػؿ عبػد الباسػط مستبسػ حتػى الرلالػة األخيػرة مػف بندقيتػ  ,ثػـ كالػؿ

القتاؿ بمسدس حتى الرلالة األخيرة أيضنا ,كلـ يستسمـ أبدا إلػى أف كتػب اسػم فػي سػجؿ

الشهداء األبطاؿ عف جدارة منقطعة النظير ,كلـ يعثر في بندقيت أك مسدسػ أك بػيف م بسػ
عمى أم رلالة ,غير أن عثر عمى خمسة كأربعيف رلالة تسكف جسدا الطاهر.

كم ػػف الج ػػدير بال ػػذكر أف المق ػػاتميف الث ث ػػة ك ػػانكا ال ينزع ػػكف ع ػػنهـ جع ػػبهـ عن ػػد تنفي ػػذ

العمميات ,غير أنهـ في هذا المعركة لـ يرتدل جعبت سكم القا د نكر الذم كاف لجعبتػ دك انر

فػػي حػػرؼ الرلالػػة كابعادهػػا عػػف قمب ػ  ,كالػػذم يعػػدا القػػدر لمتخطػػيط كاإلعػػداد لعمميػػة زقػػاؽ

المكت ,كلـ يشعر نكر كيؼ انسحب مف المكاف؟ ككيؼ عػكلج؟ كدبػت الحيػاة فػي جسػدا مػف
جديػػد ,كبع ػػد شػػهر كنل ػػؼ أك أكثػػر قم ػػي ن ع ػػاد إل ػى منطقػ ػة "فػػرش الهػ ػكا" ليبػػر بعه ػػد قطعػ ػ

لمشهداء عمى نفس لينفذ عممية في ذات المكاف ,كألف جراح لـ تكف الت مت حػيف التنفيػذ فقػد
جع ػػؿ مجاه ػػدان خ ػػر يس ػػند ظهػ ػرا ليق ػػكم عمػ ػى ض ػػرب الن ػػار م ػػف بندقيتػ ػ تج ػػاا المس ػػتكطنيف

المسمحيف.
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كبعد تماثم لمشفاء ,كفي زيارة ألهؿ الشهيد عبد الباسػط عػز عميػ أف يػرم دمػع أبيػ ,

ف قس ػػـ لكالديػ ػ أف يط ػػيح بعشػ ػرة رؤكس م ػػف ض ػػباط االح ػػت ؿ مقاب ػػؿ ك ػػؿ ش ػػهيد (كك ػػاف ف ػػي
الحضرة أيضػا كالػد الشػهيد أسػعد) ,ف حضػرت أـ الشػهيد عبػد الباسػط ذهبهػا كقدمتػ لنػكر مػف

أجػؿ شػراء السػ ح ,فابتسػـ نػكر طربػان لػذلؾ المكقػؼ الػػذم يػنـ عػف الػػركح التػي تتسػـ بهػػا األـ

الفمسطينية ,كرد إليها الذهب مع طم نتها ب ف الماؿ ال ينقلهـ ,ف عربت ل بذات الػركح عػف
جهكزيتها لمعمؿ االستشهادم.

اٌزخغ١ظ ٌؼٍّ١خ اٌٍّؼت

()25

خب ػ القا ػػد نػػكر ج ارح ػ المؤلمػػة الخط ػرة تحػػت عبػػاءة عنػػاد شخلػػيت المقاتمػػة ,كركح ػ

العاشقة لمشهادة ,حاثنا الطريؽ نحكها بمكالمة مشكارا الجهادم معاكسنا رياح غياب االستقرار
النفسي التي تهب عالفةن مف مطػاردة قػكات االحػت ؿ لػ  ,كمػف عػدـ تكقػؼ أجهزتهػا األمنيػة
كاالستخبارية عف مضايقة أهم  ,كعدـ استكانتها عف مداهمتهـ لي ن كنها نار ,كما كاف يزيد مػف

علػفها استشػهاد عبػد الباسػط لػديق كحبػؿ إسػنادا كشػرياف كلػم بالحركػة ,كلػـ يكػف يممػؾ
مػػف المػػاؿ سػػكل مػػا يػػكفر ل ػ أبسػػط االحتياجػػات ,كمػػف الس ػ ح مػػاال يػػنهض بمجمكعػػة لتنفػػذ

عممية معتبرة.

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

جػػاءا مػػف ينقػػؿ إليػ رغبػػة المجاهػػد ديػػاب الشػػكيكي بمقابمتػ (ككػػاف معركفػنا لديػ ككنػ نسػػيب
أخي ) كمف خ ل تعرؼ عمى المجاهد محمد البطراف ,كمكث لديهما بضػعة أيػاـ خففػت عنػ

مف كط ة المطاردة المرهقة ,كأسعدا أف يعػرؼ منػ عػف عمػؿ المجاهػد محمػد سػدر فػي سػرايا

القػػدس ,إذ أنػػس بشػػعكر أنػ لػػيس كحيػػدنا ,كأف هنػػاؾ أمثالػ فػػي نفػػس الزمػػاف كالمكػػاف كالعمػػؿ
كالخػػط كالػػنفس الجهػػادم ,كقبػػؿ بدعكتػ لمقػػاء المجاهػػد محمػػد سػػدر ,غيػػر أف األقػػدار لػػـ تش ػ

إتم ػاـ ذلػػؾ المقػػاء ,حيػػث حػػاؿ دكن ػ اعتقػػاؿ السػػمطة الفمسػػطينية لكػػؿ مػػف محمػػد سػػدر كديػػاب

الشكيكي في شتاء عاـ 2002ـ.

 )25سمسمة لقاءات مع األسير نكر جابر.2018/12/5 ,

44

كشرع في تككيف خميت العسػكرية التػي سيكالػؿ بهػا عممػ العسػكرم مػف بعػد استشػهاد

عبػػد الباسػػط كأسػػعد ,ثػػـ تنفيػػذا لعػػدد مػػف عمميػػات إط ػ ؽ النػػار عمػػى المسػػتكطنيف المسػػمحيف
عمى الطرؽ االلتفافية ,كقد دعا المجاهد جهاد عبيدك كالذم عرف الشهيد أسعد ب  ,ل نضماـ

إلػػى خميت ػ  ,ككػػذلؾ دعػػا لػػديقة القػػديـ جبػػارة ال ػرازـ ,ثػػـ التحقػػؽ بهػػـ المجاهػػد محمػػد عم ػراف
بدعكة مف لديق جهاد عبيدك.

كتمكنت دعكة دياب الشكيكي القابع في سجكف السمطة مف الكلكؿ إلي لدعكت لمقا ػ

كلقاء القا د محمد سدر ,كالتقى أكالن ديػاب الشػكيكي الػذم مهىػد بػدكرة لمقا ػ بمحمػد سػدر ,كقػد
ػث شػػرح لػ عػػف ظػػركؼ عممػ كظػػرؼ مطاردتػ
تػػـ ذلػػؾ المقػػاء فعػ ن فػػي سػػجكف السػػمطة ,حيػ ي

طالبان من النليحة ف شار عميػ القا ػد "محمػد سػدر" بقكلػ ( :ال تتحػدث مػع القيػادة فػي سػكريا
ألف العيكف عميؾ ,كحاكؿ أف تتكارل) كقاؿ طالبان منػ " :أنػا كديػاب" ربنػا يعمػـ متػي نطمػع مػف
السجف ,كهناؾ شخص نريدؾ أف تتكالؿ مع لتنظم لمجهاز العسكرم ,كأف تتابع معػ كقػد

التقػػى ذلػػؾ الشػػخص المجاهػػد ,غيػػر أف التكالػػؿ مع ػ لػػـ يطػػؿ إذ أيفػػرج عػػف القا ػػديف محمػػد
كذياب ليعكد تكالمهما مع مف جديد.

ً
بطمب مف ذياب الم كل لممفػرج عنػ مػف سػجكف السػمطة كالمطمػكب لمسػمطات
أمف نكر

اإلسػ ار يمية محمػد سػدر ,حيػث كاا فػي سػكف مسػت جر كفػي إحػدل يمغػر منطقػة كادم الجػػكز,
لفت ػرة ليسػػت قلػػيرة ,ككانػػت تمػػؾ الفت ػرة فرلػػة جيػػدة لتعػػارؼ القا ػػديف أكثػػر كتبادلهمػػا ل ػ راء
كاألفكار.

ككػاف نػػكر فػي تمػػؾ الفتػرة إلػى جانػػب تنفيػذا بعػػض عمميػػات إطػ ؽ النػػار المحػػدكدة- ,

كذلػػؾ السػػتنزاؼ الجػػيش اإلس ػ ار يمي فػػي مدينػػة الخميػػؿ ,كعػػدـ منح ػ أم فرلػػة ل سػػتراحة,-
يفكر بعمؿ كبير ًشديد اإلي ـ كالكقع عمى دكلة االحت ؿ كبدا ل مف خ ؿ مراقبت مف أعمى

بيت رفيق جبارة الػرازـ لمسػتكطنة كريػات أربػع أف العمػؿ األنسػب الػذم يفكػر بػ يكػكف داخػؿ

المسػػتكطنة ,كبالتحديػػد فػػي الممعػػب المتػػاخـ ل ػ  ,حيػػث يتلػػؿ ذلػػؾ الممعػػب بمهػػبط لمطػػا رات

العمكدية ,التي ت تي بشخليات بارزة مف القادة اللهاينة عسكرييف كمػدنييف ,كأخػذ نػكر فػي
عممية الرلد ثػـ التحضػير لمعمميػة ,كمػف خػ ؿ م حظاتػ لممكػاف المسػتهدؼ تبػيف أنػ يعػج
45

بم ات المستكطنيف كمسػانديهـ فػي األعيػاد ,فتكلػدت لػ الفكػرة بإدخػاؿ استشػهادم عشػية عيػد

الغفراف (البيسح) ,كيناـ هناؾ ليفاج هـ نهار العيد في ساعة مف ساعات ذركة نشاطهـ.

كطمب نكر مف رفيؽ مطاردت المجاهد المنتظر لمشهادة محمد سدر مجاهد استشهادم

لتنفيػذ العمميػة ,ف شػار إليػ بػدياب المحتسػب ,كقبػػؿ ديػاب بمجػرد االقتػراح عميػ مسػرك انر بػػذلؾ
الترشػػيح لػ  ,كػػاف هػػك اآلخػػر مطػػاردان ف خػػذا نػػكر لممبيػػت لػدل جبػػارة الػرازـ المكمػػؼ بالرلػػد,

حيث مركػز الرلػد لممكػاف المسػتهدؼ ,كقػاـ نػكر بفػتح ثغػرة مخفيػة كمػكا عميهػا بتقنيػة معينػة
فػػي السػػياج لعبػػكر ذيػػاب داخػػؿ المسػػتعمرة ,غيػػر أف الحػػدس األمنػػي لديػ جعمتػ يسػػتريب مػػف

بعض تلرفات أمف المستكطنة فسارع متل ن بجبارة طالبنا من بمغة الشيفرة إحضار األبكات

أم الس ػ ح المخب ػ لدي ػ مػػف أجػػؿ العمميػػة ,ككػػذلؾ المجاهػػد ديػػاب ,ككػػاف اختيػػار ملػػطمح

األب ػكات لعػػدـ إثارت ػ الشػػككؾ عنػػد الػػتمفظ ب ػ  ,أف جبػػارة ال ػرازـ كػػاف لػػانعا لألحذيػػة ,ف ػ كدع
الس ح في مخب خر كأخفى ذياب في بيت أهم .

كلـ يكذب حدس نكر إذ أقدمت القكات اإلس ار يمية بعد ظهيرة اليكـ التالي عمػى مداهمػة

الحارة ,كمحالرة جبارة في محؿ ملنع اللغير ,كاعتقال كاخضاع لتحقيؽ ميداني شرس
داخؿ بيت  ,كما أف أهؿ بيت لـ يسممكا مف االستجكاب كشراسة ذلؾ التحقيؽ أيضػان ,كانتزعػت
مف جبارة ب ساليب مرعبة ,ككحشية تحت أقبية جهاز الشاباؾ اعترافات عف العممية التػي يعػد

لها نكر في كريات أربع ,كنشطت قكات األمف اإلس ار يمية عمى األثر في العمؿ ,إلحباط تمػؾ
العمميػػة المنػػكم تنفيػػذها مػػف قبػػؿ أحػػد الك ػكادر العسػػكرية لحركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي ,حيػػث لػػـ
تفكت فرلة لمداهمة بيكت نشطاء الحركة المطارديف أل لقكاتها.
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المبحث الثانً
التخطٍط والتنفٍذ لمعزكت سقاق المىث
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دوافع العملٍت:
نفذت عممية كادم النلارل "زقاؽ المػكت" فػي سػياؽ طبيعػي لمفعػؿ الفمسػطيني المقػاكـ

ل حػػت ؿ االس ػ ار يمي البغػػيض ,كبتكتيػػؾ كابػػداع كقػػكة تتناسػػب مػػع تطػػكر انتفاضػػة األقلػػى,

حيث اعتبػرت تمػؾ العمميػة ذركتهػا ,كقػد تكػكف األضػخـ فػي ظػؿ االحػت ؿ ,كتػـ التعجيػؿ بهػا

لتككف ردان عمى جريمة اغتياؿ الشهيد القا د إياد لكالحة ,كج ار مػ التنكيميػة األخػرل فػي حػؽ
شػػعبنا المنػػتفض ,إذ ألػػدر االمػػيف العػػاـ د .رمضػػاف شػػمح تعميمات ػ المباش ػرة بضػػركرة تنفيػػذ

عممية ضخمة عقابان لدكلػة االحػت ؿ عمػى اغتيالهػا لقا ػد سػرايا القػدس فػي شػماؿ الضػفة "ايػاد
لكالحة" كباقي ج ار م بحؽ الشعب.

اٌزغّ١خ:
أشػػارت حركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي إل ػى العمميػػة البطكليػػة بعمميػػة "كادم النلػػارل" نسػػبة

تجرعػ
لممكاف الػذم نفػذت فيػ  ,بينمػا أطمقػت عميػ دكلػة االحػت ؿ كاع مػ زقػاؽ المػكت لمػا ه

جنػػكدا مػػف المػػكت الػػزؤاـ داخػػؿ زقػػاؽ "حػػارة جػػابر" ,كبعػػدد لػػـ يعتػػدا جيش ػ فػػي معركػػة مػػع
مجمكعػػة فدا يػػة قميمػة العػػدد فػػي منطقػػة تعتبػػر مربػػع أمنػػى مشػػغكؿ عميػ بعنايػػة فا قػػة ,كتػ تي

التسػػمية االس ػ ار يمية عمػػى ذات إيقػػاع "زقػػاؽ القنػػاص" فػػي القػػدس فػػي عػػاـ حػػرب 1967ـ* ,
كلهذا التسمية داللة عميقة عمى إي ـ جيش االحت ؿ كدكلت  ,خلكلا كأنها ت تي كػاعتراؼ

مػف داخمػ  ,لػذا فػإف حركػة الجهػاد اإلسػ مي كاع مهػا كقيادتهػا امتطػكا لػهكتها فػي أدبيػاتهـ
كتلريحاتهـ الختلار المسافات ,كلكال لمتعبير عف حجـ العممية ,كقدر إنجازها فػي تػاريخ
مقاكمة الشعب الفمسطيني كحركة الجهاد اإلس مي.

 )26شعباف حسكنة ,ملدر سابؽ.
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اٌفىشح ٚاٌزخغ١ظ
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بعػػد أف هتبػػيف لنػػكر كشػػؼ عمميػػة الممعػػب ل سػػتخبارات اإلس ػ ار يمية ألغػػى تمػػؾ العمميػػة,
و
تكقعػػا مػػف العمميػػة الممغػػاة,
كشػػرع يفكػػر بهػػدؼ أخػػر ال تقػػؿ حلػػيمت عػػف اإليػ ـ الػػذل كػػاف يم ن

كشػػارؾ فػػي التفكيػػر رفيقػ محمػػد سػػدر الػػذل كػػاف يػػذهب تفكيػرا الختيػػار الهػػدؼ فػػي المنػػاطؽ

المحتمة عاـ 1948ـ  ,غير أف نكر الذل كانت ل لػ حية اختيػار المكقػع كػاف يميػؿ لفكػرة
تنفيػػذها فػػي مسػػتكطنة كريػػات أربػػع أك محيطهػػا ,كمكجهػػة ضػػد االسػػتيطاف المػػذؿ عمػػى كج ػ

ككثير ما
نا
الخلكص ,كلذلؾ لـ يغب عف تخكـ مغتلبة "كريات أربع" بحثنا عف ذلؾ الهدؼ,
أيضا)  ,فكاف يدخمها
كاف يتردد عمى الزقاؽ في حارة جابر( حارة عا مت المتاخمة لممغتلبة ن

متخفيػػا عػػف عيػػكف االسػػتخبارات اإلسػ ار يمية بػػزم عجػ و
ػديا ,مسػػتغ ن أف
اثيػػا تقميػ ن
ػكز يرتػػدل زنيػػا تر ن
ن
كثير مف م مح كهي ػة مػف يمبسػ  ,أك بػزم امػرأة منقبػ  ,كهنػاؾ الحػت لمقا ػد
ذلؾ الزل يخفى نا
نكر فكرة عممية داخؿ الزقاؽ ,تككف مليدةن الط ار د فيها الضباط كالجنكد اإلسػ ار يمييف القتمػة,

كسػػاعدا فػػي التفكيػػر أحاديػػث أقاربػ عػػف معانػػاتهـ مػػف المػػداهمات ,كالمطػػاردات التػػي ينفػػذها

جنػػكد االحػػت ؿ داخػػؿ الزقػػاؽ بغيػػر سػػبب ,كمػػع كػػؿ األسػػباب يت ارفػػؽ هػػدؼ خبيػػث يقػػكـ عمػػى

إرهاب األهالي كالتنغيص عميهـ.

عاكفػػا عمػػى د ارسػػة مداخمػ كمخارجػ كانحناءاتػ  ,كنقػػاط
كثػػؼ نػػكر مػػف زيارتػ لمزقػػاؽ
ن
الرل ػػد اإلسػ ػ ار يمية فيػ ػ  ,كارتف ػػاع بيكتػ ػ كانخفاض ػػها ,كتكزيعه ػػا كالح ػػدا ؽ داخمػ ػ كالمس ػػاحات

المش ػػجرة حكلػ ػ  ,كاالتس ػػاع كالض ػػيؽ عم ػػى امت ػػدادا كال ػػى أم عمػ ػ و
ؽ يمك ػػف لمعرب ػػات المل ػػفحة

الػػدخكؿ عبػ ػرا ,كمسػػتكل الرت ػػب العسػػكرية الت ػػي ت ػػدخؿ الزقػػاؽ كأع ػػدادها ككيفيػػة س ػػمككها ف ػػي

زمنيػػا كمكاني ػنا ,كلمػػا اكتممػػت الد ارسػػة ,ككضػػع
الػػداخؿ كعتادهػػا ,كتحركػػات الق ػكات ب نكاعهػػا ن
خطت المحكمة متمثمة بث ثة مف االستشهادييف ,إثنيف يتحلناف داخؿ الزقاؽ لقػنص الجنػكد
كابادة كؿ قكوة عسكر و
ية تدخؿ مليدتهـ ,كثالثهما خػارج الزقػاؽ ينػاكر مقػات ن السػتج ب أكبػر

عػ و
ػدد ممكػػف مػػف الق ػكات ,كأرفػػع درجػػات ممكنػػة مػػف ضػػباط العػػدك ,كاعطػػا هـ الطيعػػـ القتحػػاـ
بزمف و
و
كاؼ تنفيذ عممية لمتمكي في المكػاف تهػدؼ إلػى اسػترخاء قػكات
الزقاؽ كيسبؽ ذلؾ كم
 )27سمسمة لقاءات مع األسير نكر جابر كاألسير محمد عمراف.2018/12/5 ,
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األمف اإلس ار يمية التي ازدادت يقظتها بعد اعتقاؿ األخ المجاهد جبػارة الػرازـ ,ثػـ التخمػي عمػا

اتخذت مف إجراءات احتياطية في أعقاب ذلؾ االعتقاؿ.

كأبمغ نكر رفيؽ مطاردت القا د محمػد سػدر ب نػ بلػدد تنفيػذ عمميػة كبيػرة كبحاجػة إلػى

إثنػػيف يككنػاف استشػػهادياف باإلضػافة إلػػى ديػػاب المحتسػب ,كحينهػػا لػـ يتػ خر القا ػػد
مجاه ىػد ٍيف ى
الشهيد محمد سدر بإحضار البطميف كالء سركر كأكرـ الهنيني.
ككػػاف المجاهػػد محمػػد عم ػراف مػػف الرج ػاؿ الػػذيف تػػـ االسػػتعانة بهػػـ فػػي عمميػػة د ارسػػة

تقمػػص الشخلػيات كتشػػكيؿ المهجػة ,كقػػاـ محمػد عمػراف
المكقػع مسػ نا
ػتثمر قد ارتػ التمثيميػػة فػي ي
بمسح كرلد المساحات المفتكحة كالحرشػية فػي تخػكـ المسػتكطنة ,كمحػيط حػارة جػابر كحػارة
متقملا شخلية عج و
ػكز بػدكم يمػتهف الطػب البػديؿ (التػداكم باألعشػاب) كيجػكؿ
أبك سنينة,
ن
الجباؿ كالكديػاف كاألحػراش بحثنػا عػف النباتػات الطبيػة لكلػفات المفترضػة ,كمػا كػاف يزيػد مػف

أيضػا ,فػرض القػكات
لعكبة كخطكرة مهمة محمد كمثمػ نػكر ,الػذم كػاف يقػكـ بمهػاـ مماثمػة ن
اإلس ػ ار يمية لحظػػر التجػػكؿ عمػػى الفمسػػطينييف فػػي المنطقػػة منػػذ اعتقػػاؿ المجاهػػد جبػػارة ,ذلػػؾ

يكميا.
الحظر لـ يكف ييرىفع إال في أكقات قميمة تتراكح بيف ساعتيف أك ث ثة ن
ككانت قدرات محمػد عمػراف عمػى التنقػؿ بالمنطقػة أكبػر مػف قػدرات نػكر إذ أنػ لػـ يكػف
ػاردا بع ػػد ,كبإمكانػ ػ الكل ػػكؿ إل ػػى أم ػػاكف ال يس ػػتطيع ن ػػكر الكل ػػكؿ له ػػا بش ػػكم كهي تػ ػ
مط ػ ن

المعػركفتيف لضػػباط الجػػيش كأمػػف المسػػتكطنة ,كاسػػتطاع محمػػد فػػي عمميػػات رلػػدا التلػػكير
كالكلػػكؿ إلػػى نقػػاط حساسػػة جػ نػدا ,كمتابعػػة حركػػة الجنػػكد كأمػػاكف تمركػػزهـ الثابتػػة ,كأزمنػػة
تمرك ازتهـ المتحركة ,ككذلؾ كاف يرلد المكاف مف منطقة أبك سػنينة التػي تكشػؼ مػف عمكهػا
المساحات المستهدفة بنظرة عامة ككاسعة.

كككنػػت عمميػػات الرلػػد التػػي اسػػتمرت لمػػا يقػػارب الث ثػػة أشػػهر تقػػديرات دقيقػػة جػ نػدا

لحركة الدكريات كالمستكطنيف ,كأكقات استبداؿ الطػكاقـ المناكبػة فػي النقػاط العسػكرية الثابتػة,

كأعداد الجنكد كما لديهـ مف عتاد ,كالزمف المستغرؽ لكلكؿ القكات المساندة ,كأكقات التيقيظ
كالتشػػديد ,كأكقػػات االسػػترخاء لتمػػؾ الق ػكات ,كسػػمككهـ عنػػد كقػػكع حػػدث أك يشػػبهة حػػدث أمنػػى
يستهدفهـ.
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كعمػػى ضػػكء كػػؿ المعمكمػػات المجمكعػػة تػػـ حسػػـ إلغػػاء تنفيػػذ العمميػػة فػػي الممعػػب داخػػؿ

الرتيكش األخيرة عمى الخطة التي تلػكرها
المستكطنة كالت كيد عمى تنفيذها في الزقاؽ ككضع ي
نكر.

بػذاد اٌّ١ذاْ

()28

فػػي أعقػػاب كشػػؼ مخطػػط عمميػػة الممعػػب ,بعػػد اعتقػػاؿ المجاهػػد جبػػارة ال ػرازـ اعتمػػد

الجيش اإلس ار يمي رزمة مف االحتياطات األمنية ,كاإلجراءات التنكيمية كأهمها :التضييؽ عمى

حركػة األهػػالي بفػػرض نظػػاـ حظػر التجػػكؿ يكميػػا لسػػاعات طكيمػة ,كمداهمػػة بيػػكتهـ فػػي الميػػؿ
كالنهار ,كزرع نقاط رلػد إضػافية فػكؽ بعػض بيػكتهـ ,كاقامػة الحػكاجز الترابيػة عمػى طػرقهـ,

كنش ػػر حػ ػكاجز أمني ػػة اس ػػتف اززية ثابت ػػة كطي ػػارة ,كك ػػذلؾ دكري ػػات جكال ػػة محمكل ػػة ف ػػي عرب ػػات
ملػػفحة ,كقػػد اسػػتطاع نػػكر االسػػتفادة مػػف بعػػض تمػػؾ االحتياطػات كتسػػخيرها لخدمػػة خطتػ ,

كفػػرض حظػػر التجػػكؿ الػػذم منح ػ ميػػداننا قتالي ػنا خالي ػنا مػػف المػػدنييف المسػػالميف العػػرب الػػذيف
طالما اتخذهـ العػدك فػي عممياتػ كحركبػ دركعػا بشػرية ,ككانتشػار القػكات المعاديػة فػي أكثػر

مف مكضع ,الشيء الذم يجعؿ مف تمؾ القػكات أهػدافا كفيػرة فػي مرمػي نيػراف المجاهػد ,غيػر

أف بعػػض نقػػاط االنتشػػار تمػػؾ كانػػت كفيمػػة بإفشػػاؿ الخطػػة أك إضػػعاؼ إنجازاتهػػا ,كلػػذلؾ كػػاف
البد مف تحريكها كخلكلػان نقطػة الرلػد المتمكنػة مػف مراقبػة غالبيػة امتػداد الزقػاؽ كنكاحيػ

كالحػػاجز المقابػػؿ لمزقػػاؽ ,فكانػػت الفك ػرة تنفيػػذ عمميػػة تكتيكيػػة تسػػتهدؼ نقػػاط العػػدك بضػػعؼ

تحلينها كال يككف مجاؿ أمام سػكل تحريكهػا بمػا أنػ ال يسػتطيع تحلػينها ,كمػا عمػى هػذا

العممية تحقيؽ هدؼ خر كهك إشعار العدك ب ف العممية التي ينػكم الجهػاد اإلسػ مي تنفيػذها

في المنطقة قد نفذت بالفعؿ ,كعمى ذلؾ يبني عدـ الحاجة لمتيقظ األمني اللارـ المعتمد منذ
عمم بخطة عممية الممعب.

اختػػار نػػكر أف يشػػارك ديػػاب المحتسػػب فػػي تمػػؾ العمميػػة التكتيكيػػة لتزيػػد خبرتػ القتاليػػة

الميدانية في ذات الميداف الذم ستنفذ فيها العممية التي ال تزاؿ قيد اإلعداد ,كاختار نكر ذات
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التكقيػػت بعػػد الغػػركب فػػي ظػػؿ حظػػر التجػػكؿ المفػػركض ,غيػػر أنػ اختػػار التنكػػر بػػزم الجنػػكد

االس ػ ار يمييف كاخفػػاء م محهم ػا بخػػكذتيف إس ػ ار يميتيف أيضػػا ,ككػػذلؾ الس ػ ح مػػف النػػكع الػػذم
تس ػػمح بػ ػ الجن ػػكد اإلسػ ػ ار يمييف م ػػف ن ػػكع ع ػػكزل ك  16Mكش ػػارؾ معػ ػ مجاه ػػد ثال ػػث بمهم ػػة

االستط ع ,كاستعانا بسيارة مغنكمػ مػف المسػتكطنيف ,حممتهمػا إلػى مقربػة مػف الهػدؼ حيػث
ترج منها تسم ن الى الزقاؽ.

لػػـ يثػػر تحركهمػػا داخػػؿ الزقػػاؽ بػػالزم العسػػكرم اإلس ػ ار يمي حفيظػػة العيػػكف اإلس ػ ار يمية

الرالدة مف فكؽ البيكت الفمسطينية ,كعمى مرأم مف تمؾ العيكف فتحا نيراف بندقيتهما لكب

القكات اإلس ار يمية ,عنػدما ألػبحكا عمػى مسػافة ث ثػيف متػر منهػا تقريبػنا ككانػت تتمركػز قريبػنا
مف مدخؿ الزقاؽ.

العيػػكف ال ارلػػدة حػػارت فػػي تحميػػؿ الحػػدث كشػػمت أيػػديها ,كالقػكات المتمركػزة التػػي يقػػؼ

بجانبها جيب ملفح أبيض تابع لما يسمى بقكة حرس الحدكد أخذتها المفاج ة ,كأربكتها رؤية

الػػدماء ممػػف ألػػيب لػػديهـ ,كانسػػحب الػػبط ف بعػػد ت كػػدهما مػػف ضػػرب الهػػدؼ إلػػى السػػيارة,

ػتعار
التي أحضرتهما إلى المكاف غير أنها في االنسحاب تعطهمػت كأبػت التحػكؿ ,فتركاهػا كاس ا
سيارة أخرل قريبة دكف مكافقة لاحبها الػذم أبمغػكا عػف مكػاف تركهػا لػ كضػركرة اسػتعارتها,

كتحرك ػػا به ػػا عم ػػى ألػ ػكات س ػػيارات اإلس ػػعاؼ اإلسػ ػ ار يمية المتكجه ػػة إل ػػى مكقػػػع المل ػػابيف

إلخ هـ.

كمضػػى الكقػػت الػػذم اسػػتغرؽ اإلس ػ ار يمييف اللػػحك مػػف مفاج ػ تهـ ,كالت كػػد مػػف أمػػاف

المكاف بالنسبة لقكاتهـ ليدخمكا إلى الزقاؽ ,كيعممكا عمى تمشيط  ,كتفتيش بيكت كارهػاب أهمػ

كالتحقيؽ معهـ ,كقػد أخبػر الفمسػطينيكف المػدنيكف أثنػاء التحقيػؽ معهػـ أف مطمقػي النػار كػانكا
جنكد جيشكـ.

ػث كػاف لػديهـ
كقد أدخمت هذا العمميػة التكتيكيػة المسػتكطنيف فػي حالػة مػف الهػكس ,حي ي
بعػػد يػػكميف منهػػا عيػػدان ,ككمػػا هػػي عػػادتهـ فػػي األعيػػاد يػػذهبكف لتػػدنيس كاغتلػػاب المسػػجد

االبراهيمي ,كأثناء عكدتهـ من فتحكا النار عمػى جنػكد مػف جيشػهـ يتمركػزكف فػي نقطػة عمػى
الطريؽ مقامة لتكفير األمف كالحماية لهـ ,كقد أكقعكا فيهـ إلابات حسب الراديك اإلس ار يمي,
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كعم ػػى أث ػػر تم ػػؾ العممي ػػة التكتيكي ػػة تحرك ػػت النقط ػػة العس ػػكرية كالجي ػػب المل ػػفح م ػػف مك ػػاف
تمكضعها إلى مكاف أخر قريب ,كبالتالي أخميت نقطة المراقبة مػف فػكؽ ذلػؾ البيػت إذ كانػت

مهمتهػػا األكلػػى الرلػػد لتمػػؾ النقطػػة العسػػكرية ,كبػػذلؾ ألػػبح الميػػداف أكثػػر مكاءمػػة لمفػػدا ييف

أثناء كلكلهـ المعركة.

كفى عممية مكاءمة أخرل لمميداف عمؿ القا د نكر عمى ثغرات في جدراف بعض البيكت

الخاليػػة مػػف أهاليهػػا ,ليػػتمكف المقػػاتمكف االستشػػهاديكف مػػف التنقػػؿ عبرهػػا مػػف بيػػت إلػػى بيػػت,

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

رذس٠ت اٌّجب٘ذٓ٠

()29

اختار القا د نكر منطقة "عيف دير بحة" مكانان إلجراء التدريبات كالمناكرات ال زمػة فػي

تجهيػػز المجاهػػديف البكاسػػؿ لمعمميػػة "المعركػػة" فػػي كادم النلػػارل ,كذلػػؾ لمتشػػاب الطبػػكغرافي

بيف المكانيف ,لـ يكف يعكز األبطاؿ كعمى األخص دياب التدريب عمى الرمايػة كالقػنص ,فقػد

اكتسػػب ذلػػؾ (كالػػى حػػد مػػا زميميػ ) لػػدل القا ػػد محمػػد سػػدر قبػػؿ جعمهػػـ فػػي إمػػرة القا ػػد نػػكر,
كلكف كاف يعكزهـ التدريب عمى العممية المرتقبػة تحديػدنا ككيفيػة التعامػؿ مػع المكػاف ,كطبيعػة

المكاجهة مع القكات المعادية فيها ,كالتعارؼ فيما بينهـ عمى لغة قتالية كاحدة ال تقبؿ كمماتها
كاشاراتها أم جممة أك حرؼ التباس.

ػى متركي ػػة حت ػػى ج ػػاءتهـ اإلش ػػارة م ػػف األم ػػيف الع ػػاـ س ػػاعة
ك ػػاف الت ػػدريب يس ػػير بخط ػ ن
استشػػهاد القا ػػد إيػػاد ل ػكالحة فػػي جنػػيف "المطمػػكب رد قاسػػي كس ػريع" ,لػػـ يهمػػؿ نػػكر اإلشػػارة

لحظػػة كاحػػدة ,كقػػرر تكثيػػؼ التػػدريب فػػي بضػػعة أيػػاـ كتكديػػع االستشػػهادييف ألمهػػاتهـ ك بػػا هـ
كأقربا هـ كمحبيهـ الكثر ,بحجة أنهـ سيغيبكف في الخركج مع "جماعة الدعكة" لمدة أسبكع.

كأقػػامكا فػػي الشػػقة المسػػت جرة لهػػـ فػػي مدينػػة الخميػػؿ ,كالتػػي ش ػرفكها ب نفاسػػهـ الطػػاهرة,

كأناركهػػا بػ كرادهـ كقيػػامهـ لتمػػؾ الميػػالي الرمضػػانية البدريػػة ,مػػا كلػػفهـ مػػف م كػػة الػػرحمف,
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ككالشػػمس كػػانكا يشػرقكف عمػػى "عػػيف ديػػر بحػػة" مػػع القا ػػد نػكر لمتػػدريب كبعػػدها يغيبػػكف عنهػػا

إلػػى رهبػػانيتهـ فػػي الشػػقة المش ػرفة بهػػـ ,كأكثػػر مػػا تػػدربكا عمي ػ المراكغػػة ,كالمنػػاكرة المباغتػػة,

كالتمكيػ عمػػى العػػدك ,كالتنقػػؿ مػػف مكػػاف إلػػى مكػػاف عنػػد كجػػكب االنتقػػاؿ ,كالكمػػكف عنػػد لػػزكـ

الكمػػكف ,كضػػرب النػػار بمقػػدار مػػا تفتضػػي الحالػػة كالظػػرؼ ال إس ػراؼ كال تقتيػػر ,فػػي حبػػات
الرلػػاص ,فالػػذخيرة التػػي سػػيحممكنها تكفػػي لعمميػػة خاطفػػة لبضػػع دقػػا ؽ ,كمػػا يحتاجكنػ فػػي
الحقيقػػة منهػػا مػػا يكفػػي لمعركػػة ستسػػتمر سػػاعات طكيمػػة ,كقػػاؿ القا ػػد نػػكر ألبطػػاؿ العمميػػة

الث ثػػة " :لػػك معػػاؾ  100مشػػط رلػػاص بإمكانػػؾ ض ػرب بنلػػؼ سػػاعة ,كلػػك معػػاؾ عش ػرة
بإمكانؾ االستمرار بها في عممية لساعات المس لة حسف استخداـ الرلاص بالشكؿ المناسب

كبحكمة".

أيخذ أكرـ في منتلؼ أياـ التدريب المكثؼ إلى ميداف المعركة المرتقب لمتعرؼ عميػ ,

كأما ذياب فكاف يتقن جيدنا ,بينما كالء ف حاجة ب لممعرفة إذ مكان كدكرا في الخطػة خػارج

الزقػػاؽ فػػي منطقػػة ال تختمػػؼ كثي ػ انر عػػف ميػػداف التػػدريب ,كهػػذا الم ػرة األكل ػى التػػي عػػرؼ بهػػا
االستشهاديكف الث ثة مكاف تنفيذهـ لمعممية التي يتجهزكف لها.

كقبؿ ث ثة أياـ مف يكـ التنفيذ عػرض نػكر تفالػيؿ خطتػ عمػى االستشػهادييف كتحديػد

مكقػػع كػػؿ مػػنهـ ,أكػػرـ ,كديػػاب داخػػؿ الزقػػاؽ ,ككالء خارج ػ فػػي المنطقػػة المشػػجرة ألن ػ أثقػػؿ

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

الثغرات كالفتحػات ,كعػرض عمػيهـ تقػديرات تلػرؼ القػكات المعاديػة كالمنافػذ المتكقػع الػدخكؿ
منه ػػا إل ػػى الزق ػػاؽ ,ككيفي ػػة التعام ػػؿ م ػػع ك ػػؿ تق ػػدير كاحتم ػػاؿ ,كف ػػي ذل ػػؾ الي ػػكـ أيضػ ػان ل ػػكر

االستشهاديكف بحضكر القا د محمد سدر إلى جانب القا د نػكر كلػاياهـ الذاهبػة إلػى منتهػى

الركحانية كحب ا﵀ كاإليماف بلدؽ كعدا لمشهداء.

كخاتم ػػة الت ػػدريب كان ػػت من ػػاكرة ش ػػاممة تح ػػاكي تنفي ػػذ العممي ػػة المرتقب ػػة بم ػػا تحممػ ػ م ػػف

سيناريكهات متعددة تكقعها المخطط ,كيحدد أحدها أك خر ما يقػررا الجانػب المعػادم بكيفيػة

تعامم مع نيراف الجهاد اإلس مي المبادرة في هذا العممية.
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كفي انتظار لحظة اللػفر مػف تنفيػذ العمميػة عكػؼ األبطػاؿ الث ثػة عمػى ذكػر الحبيػب

لػػمي ا﵀ عميػ كسػػمـ ,كالتهجػػد لػ فػػي شػػقتهـ التػػي عمػػى ضػػيقها ألػػبحت بػ ركاحهـ كقمػػكبهـ
ترحب بكؿ المستضعفيف كالمظمكميف كالمكمكميف كالمؤمنيف في زمف عمك بني إسػ ار يؿ الثػاني

كاألخير ,حيث كانكا يسكنكف تمؾ القمكب ,كهمهـ ال يغيب عف تمؾ األركاح.

رٕف١ز اٌؼٍّ١خ

()30

بينمػا كػػاف المجاهػػد القا ػػد نػكر جػػابر يسػػابؽ األرقػػاـ فػي العػػد التنػػازلي النطػ ؽ العمميػػة

كػػاف الم ػكاء "دركر فػػاينبرغ" يتػػابع مػػف مكتب ػ عمم ػ كقا ػػد عسػػكرم لمنطقػػة الخميػػؿ فػػي جػػيش
االحت ؿ ,ككاف مجمكعة مف مستكطني "كريات أربع" المسمحيف يغتلبكف الحػرـ اإلبراهيمػي

بلمكاتهـ عشية سبتهـ ,ككاف قا د كتيبة حرس الحدكد اللهيكني "سػميح سػكيداف" فػي سػيارة

القيػػادة مػػع مجمكعػػة مػػف جنػػكدا رديف ػان أمنيػان لمجمكعػػة المسػػتكطنيف أثنػػاء ذهػػابهـ كايػػابهـ بػػيف

"كريات أربع" كالحرـ اإلبراهيمي ,ككانت كحدة عسكرية مف ستة جنكد مشاة مػف لػكاء الناحػاؿ
رديفا خر لتمؾ المجمكعة المسمحة المجرمة ,فيما كاف االستشهاديكف الث ثة دياب المحتسب
كأكػػرـ الهنينػي ككالء سػػركر يمضػػكف خػػر أكقػػاتهـ فػػي شػػقة مسػػت جرة لهػػـ كسػػط الخميػػؿ ,قػػرب

"مربعة سبتة" منتظريف اقتراب لحظة اللفر إلط ؽ رلالة البدء بالعممية.

كاف يكمان رمضانيان قلي انر قضاا االستشهاديكف الث ثة في تمػؾ الشػقة مػع القػرف الكػريـ

كاألذكػػار ,كالػػدعاء بتسػػديد رمػػيهـ كقبػػكلهـ شػػهداء بتػػكهج ركحػػي شػػديد ,كقبػػؿ مكعػػد االفطػػار
بخمسػة دقػػا ؽ نػزؿ ث ثػػتهـ بكػؿ حبػػكر ,خفافػان كػ نهـ يطيػركف ب جنحػػة ركحانيػة سػػامية ,كػػانكا

يمبسػكف سػراكيؿ الجينػز كقملػػاف مػف فكقهػػا سػترات بػػدكف أكمػاـ غيػػر كاحػد كػػاف يرتػدم بمػػكزة

سػػكداء ,كفػػي يػػد كػػؿ كاحػػد مػػنهـ كػػيس يحتػػكم عمػػى بندقيػػة طكيمػػة مػػف طػراز  ,16 Mكجعبػػة
كعشػ ػرة مخ ػػازف كثػ ػ ث قناب ػػؿ ,كالتقػ ػكا ف ػػي األس ػػفؿ باألس ػػير القا ػػد محم ػػد عمػ ػراف ال ػػذم ك ػػاف
ينتظػػرهـ بالسػػيارة المخللػػة لمتشػػرؼ بحممهػػـ نحػػك الهػػدؼ ,ككػػاف يقكدهػػا القا ػػد نػػكر جػػابر
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متخفي ػنا بمبػػاس تقميػػدم ,كقبػػؿ االنط ػ ؽ اشػػتركا ث ػ ث ربطػػات خبػػز لمتمكي ػ كعلػػير ,ش ػربكا

العلير لينهكا ب يكـ ليامهـ سكل "كالء" الذم فضؿ م قاة رب بجكع ليام .

ككلمت بهـ السيارة إلى "أـ الػداليا" ثػـ شػقت حػارة أبػك سػنينة ثػـ نزلػت فػي شػارع "نزلػة

الديؾ" المفضي إلى الشارع الر يسي المؤدم إلى مستكطنة كريات أربع ,غير أف حاج انز ترابيان

كاجههـ كاضطرهـ لسمكؾ طريػؽ خػر غيػر معبػد ,كيطيػؿ المسػافة نحػك الهػدؼ بنلػؼ كيمػك

تقريبنا ,ككاف عميهـ السير تحت كطػ ة حظػر التجػكؿ المفػركض إسػ ار يمينا ,بيػد أف تمػؾ الكطػ ة

تسػػقط عػػف شػػعكرهـ بمػػا يسػػكنهـ مػػف طم نينػػة اإليمػػاف الػػذم يحػػرؾ ألسػػنتهـ بالػػذكر كتػػ كة
ً
كف" (سػكرة يػس– يػة)9
" ىك ىج ىعٍم ىنا ًمف ىب ٍي ًف أ ٍىيًدي ًه ٍـ ىسدا ىك ًم ٍف ىخٍمًف ًه ٍـ ىسدا ىف ٍ
ىغ ىش ٍي ىن ي
اه ٍـ ىفهي ٍـ ىال يي ٍبل يػر ى
 ,كمضت بهـ السيارة في "جبؿ جػكهر" حتػى تكقفػت بهػـ لػدل حػاجز ت اربػي يبعػد عػف المكقػع
الهدؼ بضع م ات مف األمتار.

كهناؾ فػي المسػجد اإلبراهيمػي ,كالميػؿ عسػعس تكقػؼ فػكج المسػتكطنيف المسػمحيف عػف

فعمهػػـ المغتلػػب كبػػدؤكا ي ػدخمكف مػػف بكابػػة الحػػرـ التاريخيػػة المحافظػػة عمػػى طابعهػػا كهكيتهػػا

اإلس مية ,كاتخذكا طريقهـ يبيف إلى المستكطنة بمنتهػى العنجهيػة يتقػدمهـ دكريػة مػف "مشػاة

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

ترجؿ المجاهدكف مف السيارة ,ذياب ,كأكرـ كمعهـ نكر متكجهيف إلى مكاقعهـ المعركفة

لهػػـ ,داخػػؿ الزقػػاؽ الػػذم تػػدربا عمػػي مداخم ػ كمخارج ػ كمم ارت ػ كخابيػػاا ,كحتػػى بيكتات ػ التػػي
حيف كلمكها كاف قد انتهى أهاليها اللا مكف مف طعاـ إفطارهـ قبػؿ قميػؿ ,فتكجػ أكػرـ إلػى
الجهة األقرب مف المستكطنة ,كذياب إلى الجهة المقابمة األقرب مف الحرـ اإلبراهيمي ,ككاف

عميهمػػا كنػػكر التسػػمؿ إلػػى م ػكاقعهـ متجػػاكزيف نقػػاط المراقبػػة اإلس ػ ار يمية التػػي يقيمكنهػػا فػػكؽ

البيػػكت ,لتكشػػؼ الزقػػاؽ المضػػاء نسػػبينا ,بػػالقفز فػػي بعػػض النقػػاط مػػف بيػػت إلػػى بيػػت أك مػػف
خ ؿ فتحػات سػبؽ لهػـ نقبهػا بػيف بيػت ك خػر ,كأمػا كالء سػركر فقػد ذهػب فػي إيلػال محمػد
عم ػراف العػػارؼ جيػػدنا بالمنطقػػة إلػػى مقربػػة مػػف بكابػػة المسػػتكطنة الجنكبيػػة ,كعمػػى بعػػد سػػبعة
دقا ؽ مف السير في ستار العتمة تكقؼ محمد عمراف برفيق عمى بعػد خمسػة عشػر متػ انر مػف
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نقطػػة أمنيػػة تتمركػػز فيهػػا قػػكة الجػػيش االحػػت ؿ ,كبعػػض مػػف رجػػاؿ أمػػف المسػػتكطنة ,كعمػػى
مقربة منها تتمركز سيارة جيب عسكرم لقكات ما يعرؼ بحرس الحدكد تعمؿ كخط دفاع أكؿ

لبكابة المستكطنة ,كتمؾ النقطة األمنية ,كأكمؿ كالء سيرا منحنيػ نا إلػى النقطػة التػي أشػار إليهػا

محمػػد عمػ ػراف ف ػػي أرض تػػنخفض ع ػػف رل ػػيؼ الش ػارع بمت ػػر كنل ػػؼ المتػػر ,كتنتش ػػر فيه ػػا

أشػػجار الزيتػػكف كلمػػا ألػػبح أسػػفؿ الجيػػب تمام ػان كمػػف هنػػاؾ متل ػ ن مػػع ا﵀ بالػػدعاء كالػػذكر
منتظ نار الرقـ لفر في العد التنازلي النط ؽ العممية.

قافمػػة المسػػتكطنيف تسػػير مطم نػػة نسػػبيان لس ػ حها ,كمػا حكلهػػا مػػف جنػػكد كعتػػاد مكفػػكر

لحمايتها ,كعند كلكؿ المحظة المرتقبة كتمقي اإلشارة ,أطمؽ كالء أكؿ رلالة كقنبمػة معمنػنا

بدايػػة المعركػػة ,ككػػاف الكقػػت يقتػػرب مػػف أذاف العشػػاء ,ككػػاف أكػػرـ كذيػػاب ال ي ػزاؿ كػػؿ كاحػػد

منهمػا فػػي مكقعػ المحػػدد لػ فػػي الخطػػة مرتػػديان جعبتػ التػػي يعمػػؽ بهػػا مػػا بحكزتػ مػػف قنابػػؿ

كأمشػػاط ذخي ػرة ,كممتشػػقنا لبندقيت ػ  ,فػػي انتظػػار لحظ ػة انط ق ػ كفػػؽ الخطػػة ,أذهمػػت مفاج ػ ة

هجكـ "كالء" الجرمء الجنكد المدججيف بالس ح ,كجعمت منهـ مف يتهاكل ,كمف ينبطح عمػى

األرض بفع ػػؿ اإلل ػػابات أك طمبػ ػنا لمسػ ػكاتر ,كأخ ػػذكا يطمق ػػكف الرل ػػاص بغػ ػ ازرة ل ػػكب حق ػػؿ

الزيتػػكف السػػابح فػػي -الظممػػة كسػػط لػراخ كعكيػػؿ الملػػابيف مػػنهـ كنبػػاح الكػ ب ,-كالقػكات
الرديفػػة لهػػـ فػػي حمايػػة مسػػيرات المسػػتكطنيف مػػف قػكات حػػرس الحػػدكد كغيرهػػا المنتش ػرة عمػػى

الطريؽ بيف المستكطنة كالمسجد اإلبراهيمي ,دخمكا في حيرة اتخاذ القرار المناسب.

كأخذ كالء بالتراجع لكب الزقاؽ ككميض رلال يشي لمجنكد بمكانػ  ,كيخبػرهـ كمػا

هك مقرر ل في الخطة ,ب ف مطمق سيمج إلى الزقاؽ كيختب في  ,ثػـ ليػ تكا بكبػار ضػباطهـ
كقيػ ػػاداتهـ لمبحػ ػػث عن ػ ػ كعػ ػػف أمجػ ػػاد يحققكنهػ ػػا باالسػ ػػتقكاء عمػ ػػى العػ ػػزؿ المستضػ ػػعفيف مػ ػػف

نساء كأطفاالن كشيكخان.
الفمسطينييف
ن
كػػاف فػػكج المسػػتكطنيف المسػػمحيف العا ػػد مػػف الحػرـ اإلبراهيمػػي اليػزاؿ قريبػنا خمػػؼ بكابػػة
المسػػتكطنة ,كلعم ػ كػػاف الفػػكج األخيػػر ,كلعػػؿ فكج ػان أخػػر كػػاف يسػػتعد لمػػذهاب ,ف تػػاا لػػكت

المعركة مف خارج البكابة ,ليزيد فيهـ اشتعاؿ الحقد كالخكؼ كالغضب ,ثػـ ضػجت فػي ذانهػـ

ألكات مكبرات اللكت تنادم فيهـ لدخكؿ حلكنهـ ,كمف منهـ خارج المستكطنة أف يعكد
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إليهػػا س ػريعنا ,كقػػد تنػػاهي اللػػكت إلػػى المجاهػػديف الث ثػػة ليضػػيؼ طم نينػػة إلػػى طم ػ نينتهـ,
كالػػى األهػػالي قػػرب المسػػتكطنة خشػػية إلػػى خشػػيتهـ مػػف عربػػدة كتنكيػػؿ إضػػافي عمػػيهـ مػػف

المستكطنيف كليشفي شي نا مف غيظهـ ,كالى جنكد االسػتط ع المتمركػزيف عمػى أسػطح بيػكت
الفمسطينييف ارتباكان كاضطرابان عمى قمقهـ ,كالى نكر جابر القريب مف المكاف ليريحػ أف سػهـ

العممية قد انطمؽ مف قكس  ,كالى "دركر فاينبرغ" ليثقؿ شعكرا بػ ف عمميػة إضػافية فػي الخميػؿ
ستسي سجم .

كلعؿ قا د دكرية "الناحاؿ" الذم أليب هك اآلخر بنيػراف كالء ,قػد أعطػى أمػرا لجندييػ

لمنػػزكؿ مػػف مرلػػدهما لمسػػاندتهـ فػػي قتػػاؿ كالء ,كيكػػكف بػػذلؾ قػػد ابتمػػع الطعػػـ حتػػى النهايػػة,
كترؾ ميداف المعركة الحقيقي المرتقب مف قبؿ معد كمهندس الخطػة مكشػكفان تمامػان لرلػاص
أكرـ كدياب المنتظراف لط ار د الليد بفارغ اللبر.

كػػاف المػكاء فػػاينبرغ فػػي تمػػؾ المحظػػات اليػزاؿ جالسػنا فػػي مقػػر قيادتػ عمػػى طػػرؼ مدينػػة

الخميؿ ,كتحترؽ أعلاب بلكت الرلاص الذم ألبح يشي ب ن لادر عف معركة ,كليس
عممية إط ؽ نػار اعتياديػة محػدكدة ,فقػرر كعقػارب سػاعت تشػير إلػى السػابعة كالربػع ,الهػرع

لكب ملدر اللكت متخذان الطريؽ األبعد الممتؼ حكؿ مستكطنة "كريػات أربػع" ,إذ كانػت

قكات تسد الطريؽ المختلر بالت ؿ الرممية.

كقاـ مجاهد مف داخؿ الزقاؽ بػإط ؽ رلالػة أك بضػع رلالػات مػف داخػؿ الزقػاؽ

لتػػدحرج المعركػػة إلػػى ميػػدانها المعػػد بدق ػة كحرفي ػة عاليػػة داخػػؿ الزقػػاؽ ,كمػػا ف لنػػكر جػػابر
مغػػادرة المكػػاف كالمتابعػػة عػػف بعػػد ,كبػػدأت دكريػػة حػػرس الحػػدكد المككنػػة مػػف ث ثػػة جنػػكد أك

أكثر ,كالمحمكلة في جيب ملفح تعقب ملدر النار داخؿ الزقاؽ.

سػمح المجاهػدكف أكػرـ كديػاب لمجيػب بػالكلكج فػي الزقػاؽ حتػى عمػؽ يناسػب هجكمهػا,

كانق ػض عمي ػ أحػػدهما مػػف قمػػب المجهػػكؿ بقمػػب أسػػد ,كفػػتح عمػػيهـ البػػاب الملػػفح كرمػػاهـ
بػالهكؿ مػػف بندقيتػ عػػف بعػػد متػر كاحػػد أك أقػؿ لتػػرديهـ جميعػان سػكل كاحػػد أبقػاا القػػدر ملػػابان

لحكمة يعممها "كليركم ما حدث بعد ذلؾ".
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كأليب المغكار كالء بالرلاص المنهمػر عميػ مػف أعمػى الشػارع ,كالػذم ييػرل كميضػ
المتج إلي بسرعة ال تشب إال ذاتها ,ككالؿ قتال بكؿ بسالة متعاليان عمػى أكجػاع الرلػاص

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

بعد أف أجهز المجاهػداف عمػى قػكة حػرس الحػدكد التػي تعتبرهػا إسػ ار يؿ مػف أكثػر قكاهػا

الرادعة في األرض المحتمة بذلؾ الشكؿ المهيف ,عاد البط ف إلى مكمنهما في انتظار ط ار د

ػث كلػج جيػب ملػفح أخػر لػذات الكحػدة
أخرل تدخؿ مليدهـ ,كلـ يطؿ انتظػارهـ طػكي ن حي ي
العسكرية ,ككاف يحمؿ ضابط العمميػات لحػرس الحػدكد "سػميح سػكيداف" كجنػدم أخػر ,كيبػدك
أن ػ كجػػد المكػػاف سػػاكنان إال مػػف ل ػراخ جندي ػ الملػػاب فػػي الجيػػب األكؿ ,فاسػػتدار بجيب ػ
جاع ن ملػابيح الكاشػفة تبهػر أبلػار مػف يقػدـ إلػى الزقػاؽ ,كلعمػ كػاف ينػكم إخػ ء جنديػ

الملاب ,كنزؿ مػف جيبػ الملػفح لتعاجمػ رلالػة مجاهػد ,ككػذلؾ مرافقػ تػاركيف جهػازهـ

ال سمكي دكف أم أجكبة أك ردكد.

كحينما كلؿ "فاينبرغ" كاف أزيز الرلػاص قػد سػكت ,كلػـ يجػد مػف ضػباط أك جنػكدا

مػػف يستكضػػح األمػػر ,فاتخػػذ سػػيارة جيػػب ملػػفح ليحمم ػ إلػػى داخػػؿ الزقػػاؽ ,كيفاج ػ هنػػاؾ
بجنػػكدا عػػالقيف فػػي جيػػب خػػر ,كال يسػػمع سػػكل أل ػكات ل ػراخهـ ,فشػػجع غيػػاب لػػكت
الرلاص ليترجؿ مف مركبت الملفحة نحك العكيؿ اللارخ لتسكف في قمب رلال مجاهد

يستتر بالقرب من  ,فتسقط أرضان كلـ يستطع مرافق أك مسعفي كيان أف يستنقذكا منها.

كب ػػدأت األخب ػػار األكلي ػػة تنتش ػػر عم ػػى كس ػػا ؿ اإلعػ ػ ـ المحمي ػػة ,كالدكلي ػػة العبري ػػة منه ػػا

كالعربي ػػة كغي ػػر ذل ػػؾ ,كعم ػػى تم ػػؾ األخب ػػار الل ػػحيحة ,كغي ػػر الل ػػحيحة انك ػػب الل ػػحافيكف
كالمحممػػكف ينسػػجكف حكػػايتهـ ,كتحػػاليمهـ المعيبػػة ,كالمخط ػػة عػػف نكايػػا حسػػنة كأخػػرل سػػي ة,

كأس ػكاها مػػا أشػػاعت الجهػػات اإلس ػ ار يمية عػػف قيػػاـ المقاكمػػة الفمسػػطينية بمذبحػػة فػػي المػػدنييف
اليهكد كالملػميف ,تمػؾ اإلشػاعة التػي دفػع عمػى إثرهػا "كػكفي عنػاف" أمػيف عػاـ األمػـ المتحػدة

إلى إدانتها ,ثـ استدرؾ االدانة بعد انج ء األمػر لمعػالـ ب نهػا كانػت معركػة بػيف طػرفيف غيػر
متكاف يف ,التفكؽ فيها في العدة كالعتاد كاف لمطرؼ اإلس ار يمي.
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ضابط أمف المستكطنة "يتسػحاؽ بػكينش" الػذم فػرغ كمػف معػ مػف جنػكد االحػت ؿ مػف

قت ػػاؿ كالء س ػػركر ال ػػذم أثخ ػػف ف ػػيهـ الجػ ػراح ث ػػـ أل ػػبح ف ػػي ض ػػيافة ال ػػرحمف ب ػػيف الل ػػديقيف
كالشهداء ,قرر اقتحاـ الزقاؽ بقكة مف جنكدا كبمف كلػؿ مػف قػكات االسػناد ,كزاد مػف شػعكرا

بالمهانػة كالغضػب أف كلػم خبػر إلػابة قا ػد المػكاء "دركر فػاينبرغ" برلػاص فمسػطينييف لػـ

يتخرجػ ػكا م ػػف أم كمي ػػات عس ػػكرية ,كال يممك ػػكف أم مقكم ػػات قتالي ػػة غي ػػر بن ػػادقهـ ,كايم ػػانهـ

كشجاعتهـ كذكا هـ ,كاختار االقتحاـ بحماية سيارة عسكرية ملفحة ذهبت إلى جانب .

لـ يستطع "بكينش" كجنكدا النظػر عبػر الزقػاؽ فالملػابيح البػاهرة لجيػب "دركر" تعجػز

عيكنهـ عف اإلبلػار ,فػ طمؽ النػار لػكب الملػابيح عمػى مػرأل كمسػمع مػف االستشػهادييف

ديػػاب كأك ػػرـ ,كرغػػـ ذل ػػؾ تقػػدـ أعم ػػى بم ػػا في ػ م ػػف عنجهيػػة كحق ػػد كعربػػدة اعتاده ػػا كإخكتػ ػ
المستكطنيف في مدينة الخميؿ.

كبرز لهـ المغكار ذياب ,فلرخ "بكينش" "إن إلى يميننا" كتكجهكا جميعنا بكثافة نيرانهـ

الهكجػػاء إلػػى اليمػػيف ,فقػػاتمهـ المغػكار بالقنابػػؿ كالنػػار فػي ذات المحظػػة التػػي أتػػتهـ فيهػػا زخػاخ

الرل ػػاص ,كجح ػػيـ القناب ػػؿ م ػػف اليس ػػار م ػػف البط ػػؿ المجاه ػػد أك ػػرـ ,كل ػػـ تس ػػعفهـ ل ػػرخات

االسػػتنجاد التػػي أطمقكهػػا مػػف حنػػاجر لطالمػػا لػػرخت فػػي إهانػػة الفمسػػطينييف ,كجعمػػت مػػف

عيشهـ مستحي ن في مدينتهـ كبيػكتهـ ,كسػبقت رلالػهـ إلػى مػف قػتمهـ مػف ضػعفاء المدينػة
المنككبػػة بهػػـ ,كتحقػػؽ لمػػبط ف إبػػادتهـ جميع ػ نا كسػػيارتهـ الملػػفحة ال تحػػرؾ سػػاكننا بػػالقرب

مػنهـ ,بػػؿ كمنحػػت الػػبط ف نقطػػة محلػػنة إضػػافية داخػؿ الزقػػاؽ تػػكفر لهػػـ مزيػػدان مػػف مركنػػة

الحركة عمى جانب الزقاؽ.

اقتربت الساعة مف السابعة كخمسة كأربعػيف دقيقػة ,كلػـ يػ ت أحػد لم قاتهمػا مػف جنػكد

كاحػػد مػػف أعتػػى كأظمػػـ جيػػكش العػػالـ ,فػػذهبا يتخي ػراف مػػف الغنيمػػة مػػا يعكضػػهما مػػف س ػ ح

كذخيرة قد نفذت ,كاحػتفظ أرشػيؼ ذلػؾ الجػيش الػذم يقكلػكف :ب نػ ال يقهػر ب لػكات ضػباط

كه ػػـ يل ػػرخكف عب ػػر األجهػ ػزة ال س ػػمكية ,ط ػػالبيف الغ ػػكث كالنج ػػدة إلنق ػػاذ كػ ػرامتهـ ,كدمهػ ػػـ

المسفكؾ في زقاؽ مكتهـ.
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كفػػي تم ػػؾ األثن ػػاء ك ػػاف ضػػابط األم ػػف ف ػػي التجم ػػع االسػػتيطاني العب ػػرم داخ ػػؿ المدين ػػة

العربيػػة يحػػاكؿ تنظػػيـ قػػكة جديػػدة ,كيػػذهب بهػػا لمكاجهػػة رجػػاؿ الجهػػاد اإلس ػ مي فػػي الزقػػاؽ,
كفػػي النهايػػة اختػػار المنػػاكرة بػػدخكؿ الزقػػاؽ بسػػيارت الملػػفحة منفػػردنا عػػف القػػكة التػػي جمعهػػا

بلعكبة ,فاستقب ا المجاهداف بالنيراف ,غير القادرة عمى اختػراؽ تلػفيح سػيارت  ,كرغػـ ذلػؾ

عجز عف قتالهما ككقع في قمب أنػ يكاجػ جيشػان مػف الرمػاة المهػرة ,فهػرب مػف الزقػاؽ ليضػع
تقري ػرا بػػيف يػػدم قيػػادة جيش ػ المذهكلػػة ,كالتػػي لػػـ تسػػتطع مم ػ الف ػراغ الػػذم ترك ػ "فػػاينبرغ",

ػاء عم ػػى
الس ػػيما كأف ع ػػددان م ػػف الض ػػباط ته ػػرب م ػػف المس ػػؤكلية ,كل ػػذلؾ يسػ ػرح ث ث ػػة م ػػنهـ بن ػ ن
تكليات التحقيؽ الذم نشرا ما يكلؼ بقا د المنطقة الكسطى مكشػي "كاب نسػكي" كمػا كرد

في لحيفة يديعكت أحركنكت العبرية.

ػاء
كتػػداعت قيػػادات مػػف كبػػار ضػػباط الجػػيش ,ككانػػت السػػاعة تقتػػرب مػػف الثامنػػة مسػ ن
حينمػػا كلػػؿ المكػػاف نا ػػب "كتيبػػة ناحػػاؿ" ,كنا ػػب كتيبػػة المػػدرعات كقػػادة كتا ػػب االحتيػػاط,

ككػػاف الفمسػػطينيكف فػػي أغمػػبهـ ي ػ كمكف حمػػكل القطػػا ؼ الرمضػػانية ,كيتمقطػػكف شػػذرات عػػف

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

كألسنتهـ تمهج بحمد ا﵀ كالثناء عمى نبي  ,كالدعاء باالثخاف في العدك كاشفاء لدكر مؤمنػة,
مما احتقف فيها مف أفعاؿ المستكطنيف كجنكدهـ.

كتحلػف أكل ػػؾ الضػػباط بالملػػفحات ,كاقتحمػكا بهػػا الزقػػاؽ كلػػـ يعممػكا بػ ف كػػؼ الحػػؽ

يمكنها مكاجهة مخرز الباطؿ ,كلػـ يتكقػؼ المجاهػداف عػف التلػكيب نحكهػا مػف اليمػيف كمػف

اليسػػار ,كمػػف األعمػػى ,كمػػف قمػػب السػػيارات الملػػفحة الهالػػؾ ألػػحابها ,إال بانسػػحاب تمػػؾ
الملػػفحات تجػػر أذيػػاؿ الخيبػػة كالعػػار ,كتجػػد فػػي انتظارهػػا كالسػػاعة تجػػاكزت الثامنػػة كالثمػػث
نا ػب قا ػػد المػكاء "كاب نسػػكي" كقا ػػد كتيبػة "ناحػاؿ" كقػػادة مػف كتيبػػة "الفيػ " كعمػى أرسػػهـ قا ػػد

الكتيبػة "يهػكدا" كنا بػ  ,ثػـ كلػؿ إلػى المكػاف قا ػػد كتيبػة يهػكدا عػامكس بػف ابرهػاـ كقا ػد لػكاء

"ناحاؿ" كالعقيد "نكعاـ تيفكف" الذم تسمـ القيادة كيككف قد مأل الفراغ الذم ترك "فاينبرغ".
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كعكؼ "تيفػكف" ,كمػف معػ مػف جنػراالت متجػاكزيف السػاعة عمػى كضػع خطػة عسػكرية

محكمػػة تميػػؽ بسػػادس أقػػكل جػػيش فػػي العػػالـ ,لمكاجهػػة بطمػػي س ػرايا القػػدس فػػي الزقػػاؽ ,كلػػـ

يتركػ ػكا لحظػ ػة إال كاس ػػتغمكها ف ػػي ايل ػػاؿ التعزيػ ػزات العس ػػكرية المهكل ػػة إل ػػى المك ػػاف ,ككػ ػ نهـ
يتجهزكف لمعركة يكاجهكف فيها م ات المقاتميف الشرسيف.

كبعد أف طاؿ انتظار االستشهادييف المتعجميف ,كقد فعمكا كؿ ما يمكنهـ فعم مف جمع

الػػذخيرة ,كالتجهيػػز مػػف الس ػ ح المغنػػكـ ,كاذكػػاء ركحهػػـ االستشػػهادية بالػػدعاء كالػػذكر ,حػػرؾ
نا ػػب كتيبػػة "الفي ػ " كعقػػارب السػػاعة تشػػير إلػػى التاسػػعة كالنلػػؼ ملػػفحتيف لترابطػػاف قبالػػة
الزقػػاؽ كتحػػدقاف بمػػدفعيهما عبػرا عمػػى أضػكاء القنابػؿ الضػػك ية التػػي بثكهػػا فػػي السػػماء لتنيػػر

الزقػػاؽ كم ػػا حكلػ ػ  ,كانػػت تم ػػؾ القناب ػػؿ الضػػك ية هدي ػػة غب ػػاء يقػػدمكنها لع ػػدكهـ ال ػػذم يحت ػػاج
لرؤيتهـ مف مكامن بكضكح أكثر ,ليسهؿ لممجاهديف قنلهـ كك نهـ فػي حق ًػؿ لمرمايػة ,ككػاف
لػكت تحػرؾ الػدبابتيف يخػتمط مػع ألػكات الطػا رات المركحيػة "الهميكػكبتر" المقاتمػة كاألرض

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

حس ػػبما تطم ػػب مس ػػتجدات المي ػػداف ,كظه ػػر أح ػػدهما لقا ػػد كتيب ػػة "الناح ػػاؿ" ال ػػذم م ػػف داخ ػػؿ

مل ػػفحت أك حل ػػن الحدي ػػدم المتح ػػرؾ أطم ػػؽ الن ػػار ل ػػكب  ,كمقات ػػؿ السػ ػرايا ت ػػزداد ركحػ ػ

االستشػػهادية تكهج ػان كاقػػدامان كحكم ػة ,كظػػف خا ب ػان قا ػػد كتيبػػة "الناحػػاؿ" ب ػ ف مػػدافع الػػدبابات,

كالط ػػا رات الحاجب ػػة لمس ػػماء ق ػػد أرعب ػػت مق ػػاتمي السػ ػرايا كافق ػػدتهـ تػ ػكازنهـ ,فط ػػؿ ب أرسػ ػ م ػػف

المل ػػفحة ,ليح ػػرر تل ػػكيب نح ػػك البط ػػؿ م ػػف قي ػػكد المل ػػفحة الت ػػي تمنعػ ػ م ػػف ام ػػت ؾ ك ػػؿ
االتجاهات ,غير أف بندقية االستشػهادم اآلخػر كانػت ملػكبة فػي انتظػار ذلػؾ الػرأس لتػكدع

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

السماء ,كمف الملفحتيف تقدـ قا د كتيبة "الفي " ,كقا د كتيبة "ناحاؿ" ,كمعهػـ مػف معهػـ مػف
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الضػباط ,كهػػـ يمقػػكف مػػا بحػػكزتهـ مػف قنابػػؿ بكػػؿ اتجػػاا ,كفػػي كػؿ ثغػرة تمػػكح لهػػـ بػػيف البيػػكت
كلكب كؿ شبهة يشتبهكنها بهكسهـ.
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اٌّجذش اٌضبٌش
صلبق اٌّٛد ف ٟػ ْٛ١اٌؼذٚ
لػػـ تبتعػػد الركايػػة اإلسػ ار يمية التػػي نقمػػت تفالػػيؿ معركػػة زقػػاؽ المػػكت عػػف الركايػػة التػػي

ذكرتها ملادر حركة الجهاد اإلس مي ,كالتي جاءت عمى لساف القا د نكر جابر كرفيؽ قيدا
محمد عمراف ,كهذا يػدؿ عمػى ملػداقية عاليػة تمتعػت بهػا حركػة الجهػاد اإلسػ مي فػي نقمهػا

لركايتها العسكرية ,كتبنيها ألعمالها الجهادية التي قاـ بها أبطاؿ سرايا القدس.

كفيما يمي تفاليؿ ذكرها العدك االس ار يمي مػف خػ ؿ ضػباط كجنػكدا ,الػذيف نجػك مػف

اله ؾ في تمؾ المعركة ,كمػف الػذيف كػانكا يتكالػمكا عبػر االتلػاالت ال سػمكية ,كهػذا ركايػة

أحد الضباط الكبار في المنطقة الكسطي جاء فيها- :

عنػد السػػاعة  , 6:55انتهػػت مهمػػة ح ارسػػة الملػػميف اليهػػكد الػػذيف عػػادكا عبػػر "طريػػؽ

الملػػميف" مػػف الحػػرـ اإلبراهيمػػي إلػػى مسػػتكطنة كريػػات أربػػع ,كبعػػد إغ ػ ؽ بكابػػة المسػػتكطنة

تمقػػت الكحػػدة العسػػكرية أكامػػر بمغػػادرة المكػػاف ,كضػػمت هػػذا الكحػػدة أربعػػة جنػػكد مػػف ل ػكاء
"ناحاؿ" قامكا ب عماؿ الدكرية سي ار عمى األقداـ ,إضافة إلػى جنػدييف خػريف مػف "ناحػاؿ" قامػا
بمهاـ الرلد ,كسيارة جيب تابعة لحرس الحدكد.

كعنػػدما كانػػت الدكريػػة الراجمػػة فػػي طريقهػػا إلػػى خػػارج الزقػػاؽ ,تعرضػػت إلػػى الني ػراف,

ف ليب جندياف مف أفرادها ,كقاـ قا د الكحدة كجندم خر بالرد عمى النيػراف ,كلػدم سػماعهـ

دكم الرل ػػاص ,كل ػػؿ جن ػػكد ح ػػرس الح ػػدكد الث ث ػػة بس ػػيارتهـ إل ػػى الزق ػػاؽ ,فتعرضػ ػكا إل ػػى

النيراف ,كاضطركا إلى التراجع دكف أف يتمكنكا مف مغادرة السيارة إلنقاذ الجرحى ,كفي الكقت
ذات فتح أحد المسمحيف الفمسطينييف النيراف عمػى الملػميف الػذيف عػادكا إلػى المسػتكطنة ,كرد
مس ػػتكطنكف م ػػف كتيب ػػة االس ػػتنفار عم ػػى نيػ ػراف المس ػػمح ,كاس ػػتدعيا قػ ػكات اس ػػتنفار أخ ػػرل إل ػػى

المكاف ,كفي هذا األثناء جرل تبادؿ النيراف في مكقعيف منفلميف.

كألدر قا د الدكرية الملاب أكامرا إلى الجندييف المرابطيف عمى السطح ,بترؾ نقطػة

الرلػػد كالنػػزكؿ مػػف هنػػاؾ ,بعػػد تعرض ػ لمني ػراف ,كاتضػػح أن ػ أخطػػا فػػي ذلػػؾ ,إذ كػػاف مػػف
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المفتػػرض اإلبقػػاء عمػػى الجنػػدييف فػػي نقطػػة الرلػػد كػػي يقػػدما التغطيػػة لمق ػكات المحاربػػة فػػي
الزقاؽ ,كنقؿ لكرة عما يحػدث لمقػكات الجديػدة التػي ستلػؿ إلػى الزقػاؽ ,كبعػد نزكلهمػا عػف

السطح ,بػدأ أحػد الجنػدييف ,المضػمد "ايغػكر دركبيتسػكي" بالتقػدـ نحػك الزقػاؽ لمعالجػة رفاقػ ,
لكنػ لػػـ ي هشػخص مػػكقعهـ ,فتعػػرض إلػػى نيػراف المسػػمحيف الفمسػػطينييف كقتػػؿ فػػي تمػػؾ األثنػػاء,
ككاف قا د كتيبة حرس الحدكد الضابط "سميح سكيداف" ينتظػر فػي سػيارة القيػادة عمػى "طريػؽ
الملميف" المجاكرة لمزقاؽ ,كلما سمع دكم الرلاص أمػر سػا ؽ سػيارت بالتقػدـ نحػك الزقػاؽ,

ككلػػؿ الػػي مكقػػع المكاجهػػة ,كقػاـ باالسػػتدارة فػػي المكػػاف ,كفػػتح أبػكاب سػػيارة الجيػػب (كيسػػكد
التقػػدير ب نػ كػػاف ينػػكم تحميػػؿ الجنػػكد الملػػابيف) ,كبعػػد لحظػػات لػػمت سػػكيداف كلػػـ يسػػمع

لػػكت بعػػد عبػػر جهػػاز االتلػػاؿ ,فقػػد ألػػاب أحػػد المسػػمحيف كقتمػ مػػع سػػا ق  ,كبقيػػت سػػيارة

الجيػػب عالقػػة داخػػؿ الزقػػاؽ ,فيمػػا كػػاف أضػكاؤها مشػػتعمة كتخطػػؼ أبلػػار مػػف حػػاكلكا دخػػكؿ

الزقاؽ.

اٌغبػخ  7:00رٛاصً رجبدي إٌ١شاْ ٚعمٛط ؤسثغ لزٍ:ٟ
بعػػد مػػركر أربعػػة دقػػا ؽ عمػػى بػػدء الحػػدث ,كانػػت السػػاعة تقػػارب السػػابعة مسػػاء ,فيمػػا

كػػاف ث ثػػة قتمػػي اسػ ار يمييف فػػي الزقػاؽ ,كبعػػد فتػرة كجيػزة تػػكفي أحػػد الجنػػكد الجرحػػى ,ككلػػؿ

عػػدد القتمػػى إلػػى أربعػػة ,قا ػػد كتيبػػة حػػرس الحػػدكد -ضػػابط العمميػػات الػػذم أكلػػي بإقلػػا -
تكاجػػد فػػي تمػػؾ السػػاعة فػػي الحػػرـ اإلبراهيمػػي ,كسػػمع دكم الرلػػاص ,فكلػػؿ إلػػى الزقػػاؽ,
كتبادؿ النيراف مػع المسػمحيف طػكاؿ عػدة دقػا ؽ ,إلػى أف ألػيب رجػؿ االتلػاالت الم ارفػؽ لػ

بجراح بالغة ,عندها غادر الضابط الزقاؽ ,كنقؿ الجريح إلى سيارة إسعاؼ ثـ تكج نحك باب
الخركج مف المستكطنة ,حيث كاف المسمح اآلخر يكالؿ إطػ ؽ النيػراف ,كقػدر الضػابط بػ ف

هذا هك الحدث المركػزم ,كأف هنػاؾ محاكلػة القتحػاـ المسػتكطنة ,كبعػد عػدة دقػا ؽ قتػؿ رجػؿ

االتلاالت مت ث ار بجراح  ,ككلؿ عدد القتمى إلى خمسة.
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اٌغبػخ  9:15خّغخ لزٍٚ ٝبصبثخ اٌؼم١ذ فبٕ٠جشؽ:
عند الساعة  9:15سمع العقيد دركر فاينبرغ دكم الرلاص ,مف مقر القيادة في جبػؿ

"منػكاح" ,المحػاذم لمخميػػؿ ,فتكجػ إلػػى مكقػع الحػدث كحػػاكؿ الكلػكؿ عبػػر الطريػؽ القلػػيرة,
لكػػف الشػػارع كػػاف مغمقػػا بػػالت ؿ الترابيػػة التػػي أقامهػػا الجػػيش اإلس ػ ار يمي ,فسػػافر فػػاينبرغ عبػػر

طريؽ تمتؼ حكؿ "كريات أربع" ككلؿ إلػى المكػاف الػذم اسػتدعيت فيػ القػكات األخػرل ,فػي
هذا األثناء تكقفت النيراف فػي الزقػاؽ ,ككمػف المسػمحكف الفمسػطينيكف لمقػكات األخػرل المتكقػع

كلكلها.

حػػاكؿ "فػػاينبرغ" استيضػػاح التفالػػيؿ ,لكن ػ لػػـ يتبػػؽ أم أحػػد ممػػف دخم ػكا الزقػػاؽ ,كػػي

يركم ل ما يحدث هناؾ ,ككاف بعض الجنكد ال ي ازلػكف محالػريف داخػؿ الزقػاؽ ,كقػرر قا ػد
المكاء إدخاؿ ث ث سيارات جيب إلى الزقاؽ ,كبما أن لػـ تطمػؽ النيػراف فػي تمػؾ المحظػة ,فقػد
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

رجػػؿ االتلػػاؿ الم ارفػػؽ ل ػ ب ن ػ ألػػيب فق ػاـ رجػػؿ االتلػػاالت بإخ ارج ػ مػػف الزقػػاؽ ,كبػػدأت
الطكاقـ الطبية بمعالجة فاينبرغ ,لكن تكفي بعد عدة دقا ؽ ,كبذلؾ ارتفع عدد القتمى ,بعد 40

دقيقة ,إلى ستة أشخاص.

اٌغبػخ  9:30اصبثخ ؤدذ اٌّغٍذ ،ٓ١عمٛط  11عٕذ٠بً بعشائ١ٍ١بً:
عند الساعة السابعة كالنلؼ مساء ,كاف ضػابط األمػف فػي مسػتكطنة "كريػات أربػع",

"يتسػ ػػحاؽ بػ ػػكينيش" ,كمع ػ ػ قػ ػػكة مػ ػػف كتيبػ ػػة االسػ ػػتنفار ,يتبػ ػػادلكف الني ػ ػراف فػ ػػي منطقػ ػػة بكابػ ػػة
المسػػتكطنة مػػع المسػػمح اآلخػػر ,كتكقفػػت النيػراف ألف المسػػمح ألػػيب ,كمػػا يبػػدك لكػػف أحػػدا لػػـ
يهجػػـ عمي ػ  ,ككلػػؿ ب ػ غ حػػكؿ إلػػابة العقيػػد دركر فػػاينبرغ فػػي الزقػػاؽ ,فجمػػع بػػكينش قػػكة
االستنفار كتكجهكا نحك الزقاؽ.

كلؿ "بكينش" كالمرافقيف ل إلػى الزقػاؽ ق اربػة السػاعة  ,9:40كبػدا التقػدـ تحػت حمايػة

سػػيارة عسػػكرية ملػػفحة سػػافرت إلػػى جانب ػ  ,كشػػاهد "بػػكينش" سػػيارة الجيػػب الملػػابة ف ػ طمؽ
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النار عمى أضكا ها كي تسكد الظممة المكاف ,كتقدـ عمػى رأس كتيبػة االسػتنفار ف هشػخص أحػد
المس ػػمحيف الفمس ػػطينييف كل ػػرخ" :إنػ ػ إل ػػى يمينن ػػا" كب ػػدأ بػ ػ ط ؽ النيػ ػراف عميػ ػ  ,ف ػػرد المس ػػمح

الني ػراف ,كفػػي تمػػؾ المحظػػة كلػػؿ مسػػمح خػػر مػػف جهػػة اليسػػار كانضػػـ إلػػى المعركػػة ,كقػػاـ
المسمحكف برشؽ القكة اإلس ار يمية بالقنابؿ ,فقتؿ "بكينيش" كجنػكد خػركف مػف كتيبػة االسػتنفار
إضافة إلى جندييف مف حرس الحػدكد ,كبػذلؾ كلػؿ عػدد القتمػى اإلسػ ار يمييف إلػى  11قتػي ,
كاف تسعة منهـ داخؿ الزقاؽ ,كاثنيف في الخارج حيث نقؿ الجرحى.

كحاكؿ ضابط األمف في الحي اليهكدم فػي الخميػؿ "اليػاهك ليبمػاف" ,تنظػيـ قػكة جديػدة

القتحاـ الزقاؽ ,كبعػد فتػرة معينػة قػرر الػدخكؿ إلػى الزقػاؽ لكحػدا ,بسػيارت الملػفحة ,كجػذب
نيراف المسمحيف إلي  ,كتمكف مف التعرؼ عمى ملادر النيػراف ,ثػـ اسػتدار إلػى الخمػؼ كخػرج
مف الزقاؽ الط ع القيادة كتنظيـ قكة أخرل الجتياح الزقاؽ.

اٌغبػخ  9:50لبدح اٌج١ؼ ٠صٍ ْٛبٌ ٝاٌّىبْ ،إٌ١شاْ رٛلفذ
عند الساعة ,9:50فقط ,بعد  55دقيقة مف بدء الحدث ,كبعد نلؼ ساعة مف سػقكط

قا ػػد لػكاء الخميػػؿ كلػػؿ بعػػض ضػػباط الكحػػدات العسػػكرية اإلسػ ار يمية إلػػى المكػػاف ,ككػػاف مػػف
بينهـ نا ب قا د لكاء "ناحاؿ" كنا ب قا د كتيبة المدرعات كقادة كتا ب االحتياط ,كدخؿ هؤالء

إلى الزقاؽ عمى متف ملفحات ,فالطدمكا بالنيراف كتراجعكا إلى الخارج.

كعنػػد السػػاعة  ,10:20تكقػػؼ المسػػمحكف عػػف إط ػ ؽ الني ػراف ,فػػدخمت القػػكة العسػػكرية

إلػػى الزقػػاؽ كأطمقػػت الني ػراف باتجػػاا المسػػمحيف كأنقػػذت الملػػابيف ,كلػػـ يػػرد المسػػمحكف عمػػى

الني ػ ػراف ,كفػ ػػي هػ ػػذا األثنػ ػػاء كل ػ ػ قػ ػػادميف مػ ػػف منزليهمػ ػػا نا ػ ػػب قا ػ ػػد الم ػ ػكاء ,المقػ ػػدـ "رازم
كمينسكي" ,كقا ػد كتيبػة "ناحػاؿ" المقػدـ "عػراف" ,كمػا كلػؿ قػادة مػف كتيبػة "الفيػ " ,مػف بيػنهـ
قا د الكتيبة المقدـ "يهكدا" كنا ب العريؼ "سميـ" ,مػف مػكاقعهـ فػي منطقػة جنػكب الخميػؿ ,فػي

تمػػؾ األثنػػاء لػػـ يتكاجػػد جرحػػي داخػػؿ الزقػػاؽ ,كعمػػؿ الضػػباط 10:30 - 9:30,عمػػى إعػػداد

خطة حربية ,كما كلؿ إلى المكاف قا د كتيبة يهكدا العميد "عامكس بػف اب ارهػاـ" ,كقا ػد لػكاء
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"الناح ػػاؿ" العقي ػػد "نكع ػػاـ تيف ػػكف" ,كتس ػػمـ "ب ػػف اب اره ػػاـ" القي ػػادة ,كألكؿ مػ ػرة من ػػذ ب ػػدء الح ػػادث,
يسيطر الجيش المنظـ عمى األحداث.

اٌغبػخ  10:30اٌجذش ػٓ اٌّغٍذِ ،ٓ١مزً ضبثظ آخش:
كقػػاـ نا ػػب قا ػػد كتيبػػة "الفي ػ " بإدخػػاؿ ملػػفحتيف إلػػى طريػػؽ مقابمػػة لمزقػػاؽ ,لترابطػػاف

هناؾ ,كتكفراف التغطية لمقػكات ,كخػ ؿ دخػكؿ الملػفحات ,شػخص نا ػب قا ػد كتيبػة "ناحػؿ"
أحد المسمحيف فحاكؿ إط ؽ النيراف عمي مف داخػؿ الملػفحة ,لكنػ لػـ يػنجح ,كعنػدما أطػؿ

مف الملفحة أطمؽ عمي المسمح النيػراف كألػاب بجػراح بالغػة ,كقتػؿ الضػابط خػ ؿ محاكلػة

إنقاذا ,كبذلؾ ارتفع عدد القتمى إلى .12

كتق ػػدـ قا ػػد كتيب ػػة "ناح ػػاؿ" المق ػػدـ "عػ ػراف" ,كقا ػػد كتيب ػػة "الفيػ ػ " المق ػػدـ "يه ػػكدا" ,نح ػػك

المسمحيف مف جهتيف ,كبعد معركة قتؿ فيها المسمحكف ,كخ ؿ عممية التمشػيط التػي قػاـ بهػا
ع ػراف تػػـ العثػػكر عمػػى المسػػمح الثالػػث بػػالقرب مػػف بكابػػة المسػػتكطنة ,ككانػػت هػػذا هػػي الم ػرة

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

اٌمٛاد ِٕؼذ ٚلٛع ػٍّ١خ داخً وش٠بد ؤسثغ
بعد نشػر نتػا ج التحقيػؽ قػاؿ ضػابط كبيػر« :إف المقلػكد حادثػة خطيػرة ,تنطػكم عمػى

نتا ج قاسية ,ككقعت في كقت يلعب عمينا تقبم في ضكء المعايير التي تعكدنا عميها ,عمى

كؿ حاؿ لقد نجحت القكات بمنع تنفيذ عممية داخؿ مستكطنة كريات أربع».

كيستدؿ مف نتا ج التحقيؽ ان لـ يسبؽ العممية أم تحذير ,لكن تكفرت معمكمات حكؿ

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

المكػػاف نفس ػ  ,أسػػفر عػػف إلػػابة مسػػتكطنة بج ػراح طفيفػػة ,كفػػي ضػػكء االسػػتعدادات يلػػعب

الفهـ لماذا عانى القطاع كالقكات المرابطة في مف استعدادات شا بة.
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ه ػػذا القط ػػاع يخض ػػع لمس ػػؤكلية كتيب ػػة االحتي ػػاط ,لك ػػف مهم ػػة الح ارس ػػة أنيط ػػت بكتيب ػػة

"الناحاؿ" التي عممت تحت قيادة ضباط حرس الحدكد ,لقػد أدل انعػداـ النظػاـ كغيػاب القيػادة
الكاضحة كعدـ م مة القكة العسكرية لممهمة ,إلى تمؾ النتا ج القاسية.

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

ف ػػي مكق ػػع الح ػػدث ,كم ػػا أف دخ ػػكؿ س ػػيارة الجي ػػب إل ػػى الزق ػػاؽ ب ضػ ػكاء مش ػػتعمة كف ػػتح أبػ ػكاب
السػػيارة ,كػػاف خاط ػػا ,كرغػػـ ذلػػؾ ,فقػػد أثنػػى الجنػراؿ "كابي نسػػكي" عمػػى قػرار الضػػباط دخػػكؿ
مكقع الحدث.

كقػػاؿ ضػػابط كبيػػر« :لػػـ نػػنجح برؤيػػة لػػكرة األكضػػاع ,إف أكؿ مػػا يجػػب عمم ػ هػػك

التكلؿ إلى طرؼ خيط ,كبما أن لـ تتكاجد قيادة عسكرية في المكاف فقد كػاف طػرؼ الخػيط
هك المكاف الذم سقط في الجنكد ,كاف يتحتـ الكلكؿ إلى هناؾ كحػؿ المشػكمة ,هػذا القطػاع

متػػاخـ لمسػػتكطنة "كريػػات أربػػع" ,كلػػـ يكػػف باإلمكػػاف ترم ػ كعػػدـ معالجػػة الحػػدث ,ألن ػ كػػاف
يمكػػف أف يمتػػد إلػػى قطاعػػات أخػػرل ,إضػػافة إلػػى ذلػػؾ ,لقػػد كػػاف الجنػػكد فػػي الزقػػاؽ ,كسػػاد

التخكؼ مف احتماؿ اختطافهـ».

()31

ي حػػظ مػػف تتب ػػع التفالػػيؿ التػػي ذكره ػػا العػػدك مػػف أف هن ػػاؾ مػػا ال يقػػؿ ع ػػف سػػت كح ػػدات

عسػػكرية قػػد تتابعػػت فػػي اقتحػػاـ معركػػة زقػػاؽ المػػكت ,ككػػاف يقػػؼ عمػػي رأس كػػؿ قػػكة ضػػباط

برتبػة عاليػػة ,كمخضػػرمكف فػػي قتػػؿ األبريػػاء ,فمػػف كتيبػػة "الناحػػاؿ" الػػي كتيبػػة "حػػرس الحػػدكد"

إلى كتيبة "الفي " ,ثـ الضابط "سميح سكيداف" مػرك نار "بػدركر فػاينبرغ" ثػـ "يسػتاحؽ الشػيف" ثػـ
"لياهكا" كقكفا عند المقدـ "رازم ك نيسكي" ,كالمقدـ "عراف" كؿ هذا األسماء تكضػح لنػا حجػـ

تمؾ المعركة العظيمة ,التي خاض غمارها رجاؿ ا﵀ الث ثة أماـ تمػؾ القػكة الباغيػة ,ككحػدات

الجيش المسعكرة ,لنخمص إلى نتيجة مفادها(أف ﵀ عبادنا إف أردكا أراد).

( )31يديعكت أحركنكت2002/12/13 ,ـ.
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المبحث الزابع
أبطال ووصاٌا
هػػي الكلػػايا الخالػػدة كالمقدسػػة ,التػػي أخػػذت لػػفتها مػػف المبػػادئ التػػي قاتمػػت ألجمهػػا ,يكتبهػػا

ألػػحابها بمػػداد مػػف دـ عمػػى لػػفحات الػػركح ,ليػػذهبكا بعيػػدان إلػى تمػػؾ اآلفػػاؽ الرحيبػػة ,حيػػث

النبي ػيف كاللػػديقيف كالشػهداء كعظمػػاء األمػة ,يتركػكا تمػؾ الكلػػايا األقػدس ,ألجيػػاؿ تتعاقػػب,
فتككف لهـ هاديان كحاديان كفي سبيمهـ ضياءان كسراجان.

أنه ػػا تػ ػراجـ الش ػػهداء كس ػػيرهـ الت ػػي ال يرت ػػكل الظم ػػآف م ػػف ارتش ػػافها ,كال يش ػػبع السػ ػاغب م ػػف

الجمكس عمى مكا دها ,فهي إذف كلايا العاشقيف ,كلايا الخالديف ,كلايا الشهداء الكرميف.

االعزؾٙبد ٞاٌّجب٘ذٚ :الء ٘بؽُ عشٚس
تاريخ المي د :األحد 1983/2/6ـ

الحالة االجتماعية :أعزب
المحافظة :الخميؿ

تاريخ االستشهاد :الجمعة 2002/11/15ـ

كلػ ػػد المجاهػ ػػد فػ ػػي  6شػ ػػباط 1983ـ ,كترتيب ػ ػ الثالػ ػػث بػ ػػيف إخكت ػ ػ كهػ ػػـ سػ ػػتة أشػ ػػقاء

كشقيقتاف ,التحؽ مبك ار بركضة الجامعة ,كمف ثـ بمدرسة اللديؽ األساسية ثـ مدرسة محمد
فمدرسة الحسيف الثانكية ,كأنهي الثانكية العامة الفرع العممي بنجاح كتقديرا  %85عمى الرغـ
ػر التحػػؽ
مػػف أف شػػهادات المدرسػػية ال تقػػؿ عػػف االمتيػػاز ,كشػػهادات التقػػدير كالتفػػكؽ ,كأخيػ نا
بجامعة البكليتكنيؾ – كمية الهندسة تخلص" أتمتة اللناعية".
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ٚص١خ اٌؾ١ٙذٚ :الء عشٚس
بسم اهلل الرحمن الرحيم
محمدا عبدا كرسكل  ,كأف الساعة تيػة ال
أشهد أف ال ال إال ا﵀ كحدا ال شريؾ ل كأف
ن
ريػػب فيهػػا ,كأف ا﵀ يبعػػث مػػف فػػي القبػػكر ,كالل ػ ة كالس ػ ـ عمػػى أشػػرؼ الخمػػؽ كالمرسػػميف,
ً
سػػيدنا كلػػفينا محمػػد لػػمى ا﵀ عميػ كسػػمـ حيػػث قػػاؿ( :سػػي ٍفتىح عمىػػى أ َّ ً ً
م َّ
الشػػا يـ
ىي ي ى
يمتػػي مػ ٍػف ىب ٍعػػد ى
ىه ػ ًػؿ َّ ً
ػكف ًإىل ػػى م ٍنتىهى ػػى اٍل ىج ًزي ػ ى ً
ػاؤ يه ٍـ
اح ىتمَّهى ػػا بً ٍ
ىك ًش ػػي نكا ,ىفػ ػًإ ىذا ىفتى ىحهى ػػا ,ىف ٍ
الش ػػاـ يم ىاربًطي ػ ى
ػرةً ,ر ىج ػػاليهي ٍـ ىكنً ىس ػ ي
ي
اح ًؿ فىهػػك ًفػػي ًجهػ و
السػػك ً
اح ىتػ َّػؿ سػ ً
كً
ػت
ػاح ًمػ ٍػف تًٍمػ ى
اح ىتػ َّػؿ ىب ٍيػ ى
ػاد ,ىك ىمػ ًػف ٍ
لػ ٍػب ىي يانهي ٍـ ىك ىعبًيػ يػد يه ٍـ ,فى ىمػ ًػف ٍ
ى
ى
يى
ػؾ َّ ى
ى

و
ً
اٍل ىم ٍقًد ً
ػاء ىر يجػ هؿ
س ىك ىما ىح ٍكىل ي ىفهي ىك فػي ًرىبػاط) .اتػاريخ دمشػؽ البػف عسػاكرا .ككمػا ركم أنػ  :ى
(ج ى
ً َّ ً
ػاؿ :ىال أ ً
ىجػ يػداي,
ػاد ,ىق ى
لػمَّى المَّػ ي ىعمى ٍيػ ً ىك ىسػمَّ ىـ ,ىف ىقػ ى
ػاؿ :يدلَّنًػي ىعمىػػى ىع ىم وػؿ ىي ٍع ًػد يؿ اٍل ًجهىػ ى
ًإلىػى ىر يسػكؿ المػ ى
ً
ً
ً
ػكـ ,ىكىال تي ٍف ًطػ ىػر,
قى ى
ػاؿ :ىه ٍػؿ تى ٍسػػتىطيعي ًإ ىذا ىخ ىػرىج اٍل يم ىجاهػ يػد أ ٍ
ػكـ ,ىكىال تى ٍفتيػ ىػر ,ىكتى ي
ل ى
ىف تى ٍػد يخ ىؿ ىم ٍسػػج ىد ىؾ فىتىقي ى
ً ً ً
ًً
ػؾ ,ىقػ ى
ػاؿ :ىك ىمػ ٍػف ىي ٍسػػتى ًطيعي ىذًلػ ى
ىقػ ى
ػب ىل ػ ي
ػاؿ أ يىبػػك يه ىرٍيػ ىػرةىً :إ َّف ىفػ ىػر ىس اٍل يم ىجاهػػد ىل ىي ٍسػػتى ُّف فػػي ط ىكًل ػ  ,ىف يي ٍكتىػ ي
حس ىن و
ات) .الحيح البخارما ,أما بعد:
ىى
فهذا ما أكلي ب مف بعدم أهمي:

ػر كتكث ػػركا االس ػػتغفار,
أكالن :أكل ػػيكـ بتق ػػكل ا﵀ كالل ػػبر عم ػػى الفػ ػراؽ ,كأف تقكلػ ػكا خي ػ نا

كالػػدعاء لػػي بالرحمػػة كدخػػكؿ الجنػػة كالنجػػاة مػػف النػػار ,كتكثػػركا مػػف قػػكلكـ (ال إل ػ إال ا﵀),
ً
َّ ً
ػيبةه ىقػاليكٍا ًإَّنػا
ػابتٍهيـ ُّمل ى
ىل ى
كأكثركا مف قكؿ (إنا ﵀ كانا إلي راجعكف) لقكل تعػالى ﴿:الػذ ى
يف ًإ ىذا أ ى
ً
ً
ًلمٌ ً كًاَّنا ًإلى ٍي ً ر ً
كف ﴾ لدؽ ا﵀
لمى ىك ه
ات ِّمف َّرِّب ًه ٍـ ىكىر ٍح ىمةه ىكأيكلى ىؾ يه يـ اٍل يم ٍهتى يد ى
اج ى
عكف*أيكلى ىؾ ىعمى ٍي ًه ٍـ ى
ى
ى
العظيـ .االبقرة157-156 :ا
ثانيا :إنني برمء مف كؿ أحد ي تي بفعؿ أك قكؿ يخالؼ الكتاب كالسنة ,كمف كؿ أحد
ن
خدا ,مع إنني كاثؽ أنكـ لابركف محتسبكف ال تفعمكا هذا األفعاؿ.
جيبا أك يمطـ ن
يشؽ ن

ثالثنػػا :قمػػت بهػػذا العمػػؿ ألننػػي أريػػت أف الجهػػاد كاجػػب عمينػػا كمػػا أمرنػػا ا﵀ سػػبحان
ً
ً
ً
ىم ىكالىهيـ بً َّ
كف ًفػي
ىف لىهي يـ ى
الجَّنػةى يي ىقػاتمي ى
كتعالى ,حيث قاؿً ﴿:إ َّف المٌ ى ا ٍشتىىرل م ىف اٍل يم ٍؤ ًمن ى
يف أىنفي ىسهي ٍـ ىكأ ٍ
سبً ً ً
اإل ً
كف ك ٍع نػدا ىعىم ٍيػ ً ىحقػا ًفػي التَّػكىرًاة ك ً
نجي ًػؿ ىكاٍلقي ٍػر ًف ىك ىم ٍػف أ ٍىكىفػى بً ىع ٍه ًػد ًا ًم ىػف
يؿ المٌ ىف ىي ٍقتيمي ى
ى
ٍ ى
كف ىكيي ٍق ىتمي ى ى
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ػيـ ﴾ لػدؽ ا﵀ العظػيـ .االتكبػة:
ػاي ٍعتيـ بًػ ىكىذل ى
استىٍبش يركٍا بً ىب ٍيع يك يـ الػذم ىب ى
المٌ ىف ٍ
ػؾ يه ىػك اٍل ىف ٍػكيز اٍل ىعظ ي
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كثير مف أجػؿ الكلػكؿ
111ا ,حيث إف أعمى مراتب الجهاد (الجهاد بالنفس) ,كانني سعيت نا
هركبا مف الحياة ,حيث قمت بهذا العمؿ كأنا
إلى هذا العمؿ ,رغبة مني ال رهبة أك إجبار أك
ن
أعمـ كأتمنى أف تككف هذا نتيجة -كهي أف أقتؿ في سبيؿ ا﵀ -كأناؿ شػرؼ الشػهادة .فػادعكا

شهيدا ,كيدخمني أعمى مراتب الجناف بجانب الحبيػب محمػد لػمى ا﵀
لي ا﵀ عمى أف يقبمني
ن
عمي كسمـ كيجعمني مف الذيف غرس كرامتهـ بيدا سبحان  ,كقد قمت بهذا العمػؿ لمػا أعػد ا﵀
مف الخلاؿ الحميدة لمشهيد كاختيارم أف أقكـ بهذا العمؿ:

كم ٍف ليس ل ذنكب ككدرات منا,
-1أف يغفر لي ذنكبي ككدراتي مف أكؿ قطرة دـ تنزؼ لي ,ى
كم ٍف منا ال يذنب ,بؿ منا مف تككف كؿ حيات ذنكب منذ الحمـ حتى الكفاة كاالحتضار.
ى

-2أف الشهيد ينجك مف عذاب القبر ,كيخفؼ عن يكـ القيامة ,بؿ يحشر مع النبي بإذف ا﵀.
حيا.
فالشهيد تلعد ركح إلى السماء مباشرة فيبقى ن

-3مػا أعػدا ا﵀ لممجاهػد مػف النعػيـ األبػدم كهنػػا الفػكز ,هػذا النعػيـ الػذم ال يخطػر عمػى بػػاؿ
ً ً
بش ػػر ,قػ ػػاؿ تع ػػالى ﴿:كالى تى ٍحسػ ػػب َّف الَّ ػ ًػذ ً ً
ػاء ًعن ػ ىػد ىرِّب ًهػ ػ ٍػـ
ىم ىكاتنػ ػػا ىب ػ ٍػؿ أ ٍ
ىى
ىح ىيػ ػ ه
ى
يف قيتميػ ػكٍا ف ػػي ىس ػ ػبًيؿ المٌػ ػ أ ٍ
ى
يرىزقيػػكف* ىف ًرًحيف بًمػػا تىػػاهـ المٌ ػ ًمػػف ىفضػ ًػم ً كيستىب ًشػػركف بًالَّػ ًػذيف ىلػػـ يٍمحقي ػكٍا بً ًهػػـ ِّمػػف ىخٍمًف ًهػػـ أىالَّ
ٍ
ى ٍ ى ى
يي ي
ٍ ىى ٍ ٍ ي ى
يٍ ى
ٍ
ى ى
ىف المٌػ ػ الى ي ً
ً
ىج ػ ىػر
ىخ ػ ٍػك ه
ض ػػيعي أ ٍ
كف بًنً ٍع ىم ػ وػة ِّم ػ ىػف المٌػ ػ ً ىكىف ٍ
ض ػ وػؿ ىكأ َّ ى ي
كف ى
*ي ٍستىٍبشػ ػ ير ى
ؼ ىعمى ػ ٍػي ًه ٍـ ىكالى يه ػ ٍػـ ىي ٍح ىزين ى
ً
يف ﴾ لدؽ ا﵀ العظيـ .ا ؿ عمراف171-169 :ا ,ففي هذا اآلية ذكػرت كممػات تػدؿ
اٍل يم ٍؤ ًمن ى
عمػػى النعػػيـ ,كهػػي أف الشػػهيد حػػي عنػػد ربػ كأنػ يػػرزؽ بغيػػر حسػػاب ,كفػػرح بمػػا تػػاا ا﵀ فػ

يحػػزف كيستبشػػر بمػػف س ػيككف بعػػدا ,كهػػذا كمهػػا تػػدؿ عمػػى النعػػيـ .كقػػاؿ رسػػكؿ ا﵀ لػػمى ا﵀
اء ًفػػي حك ً
الشػػه ىد ً
اح ُّ
ػؽ ًمػ ٍػف ثى ىمػ ًػر
الػ ًػؿ ى
ضػ وػر تى ٍعىمػ ي
ط ٍيػ وػر يخ ٍ
عمي ػ كسػػمـ فػػي الحػػديث الش ػريؼ( :أ ٍىرىك ي
ى
ىى
اٍل ىجَّن ًة) .االجزء األكؿ مف حديث سعداف بف نلرا

-4أف ا﵀ يكرمنػػي بالشػػفاعة لسػػبعيف مػػف أهمػػي ,كبكػػؿ ت كيػػد (كالػػدتي) ك(كالػػدم) أكؿ النػػاس
جميعػػا ,هػػذا بشػػرل لكػػـ إف شػػاء ا﵀ .كػػؿ هػػذا الثػكاب كالنعػػيـ مقابػػؿ أف نقػػدـ
كمػػف ثػػـ إخػػكتي
ن
الػػركح ﵀ تعػػالى ,أك تػػرؾ كػػؿ هػػذا النعػػيـ مقابػػؿ هػػذا الػػدنيا الكضػػيعة التػػي نهايتهػػا المػػكت ال
محالػػة .كهػػؿ أسػػتطيع أف أبخػػؿ عمػػى ا﵀ سػػبحان كتعػػالى بػػالنفس كركحػػي التػػي هػػي ممػػؾ ل ػ
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سبحان كتعػالى ,فاسػ لكا ا﵀ سػبحان كتعػالى أف نكػكف مػف اللػادقيف ,كتكػكف نهػايتي بجانػب

الرسكؿ في جناف الخمد.

ابعا :إني أحذر مف أف يتكؿ أحد عمى شهادتي ,حيث يقكؿ :إن ضمف الجنة بشفاعتي
رن
كينسػػى نفسػ  ,كال يجتهػػد كيتقػػرب إلػػى ا﵀ تعػػالى بالعبػػادات ,فعمػػيكـ بػػااللتزاـ بالشػ ار ع كالسػػنف

كاإلكثػػار مػػف اللػ ة عمػػى النبػػي لػػمى ا﵀ عميػ كسػػمـ ,فمػػف أراد الػػدنيا فعميػ باللػ ة عمػػى

النبي لمى ا﵀ عمي كسمـ ,كمف أراد اآلخرة فعمي بالل ة عمى النبي لمى ا﵀ عمي كسمـ.

خامسػػا :أجمػػي قػػد انتهػػى س ػكاء بالشػػهادة أك بغيرهػػا ,فممػػاذا ال تكػػكف الشػػهادة كمػػا قيػػؿ:
ن
(المػػكت بػػاب ككػػؿ النػػاس داخمػ بالسػػيؼ كػػاف أك بغيػرا) ,كالحمػػد ﵀ أف ا﵀ جعمنػػي كاختػػارني

ػهيدا فػػي سػػبيم  ,كسػػبيؿ إع ػ ء كممػػة الحػػؽ ,كأتمنػػى أف أكػػكف مقػػب ن غيػػر مػػدبر بػػإذف ا﵀.
شػ ن
كأقكؿ لكـ ما قاؿ الشهيد (عمػاد عقػؿ) :إف لػدقتـ محبتػي فسػيركا عمػى دعػكتي .كأتمنػى مػف
جميعا الشهادة ,كيرزقها لكؿ مف يتمناهػا ,كأف نمتقػي قر نيبػا بػإذف ا﵀ فػي جمسػة
ا﵀ أف يرزقكـ
ن
مػع الحبيػب محمػد لػمى ا﵀ عميػ كسػمـ فػي دار الفػكز كالمرتبػة العميػا فػي الجنػة .كاسػ لكا ا﵀
مرتػب الجنػة ,إلػى المقػاء فػي جنػاف
أف يجعمني ممف يغرس كرامتهـ بيدا الكػريمتيف فػي أعمػى ا

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 اٌؼٍّ١خ ِجبؽشح:
هذا خر كممة أكتبها لكـ قبؿ نزكلي لمعممية ,أم قبؿ ساعة تقر نيبا ,كأشهد ا﵀ كأشػهدكا
أننػي أسػعد إنسػػاف فػي هػػذا المحظػات ,كأننػػي أشػعر بسػعادة لػػـ أشػعر بهػػا مػف قبػػؿ كأنػا ذاهػػب

لمقػػاء ربػػي مقػػب ن غيػػر مػػدبر .كأرجػػككـ أف ال تسػػمعكا لك ػ ـ الجهمػػة كالمثبطػػيف ,مثػػؿ ارحػػت

عمي  ,ضػيع حالػ  ,مسػكيف ,ضػحككا عميػ  ,كمػا شػاب كثيػر ,ف نػا أسػعى ألجػؿ ربػي ال ألجػؿ

شهيدا.
الناس ,كأدعكا ا﵀ أف يقبمني
ن

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

لي كمسامحتي.

كان لجهاد  ..نلر أك استشهاد.

كالس ـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركات ,,,
أخككـ الشهيد بإذف ا﵀
كالء هاشـ سركر
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االعزؾٙبد ٞاٌّجب٘ذ :ؤوشَ اٌٟٕ١ٕٙ
اٌٌّٛذ ٚإٌؾإح:
كلد الشهيد البطؿ أكرـ الهنيني في مدينة الخميؿ ,في 1982/9/23ـ ,الذم ينحدر لعا مة

مؤمنة كمجاهدة ,حيث نش كترعرع عمى مكا د القرف كفي كنؼ المساجد ,درس المرحمة

االبتدا ية في مدرسة إبراهيـ أبك دية ,كالمرحمة اإلعدادية في مدرسة ابف رشد ,كالمرحمة
الثانكية في مدرسة الحسيف بف عمى الثانكية ,ثـ التحؽ الشهيد في كمية الهندسة بجامعة

البكليتكنؾ لمدة سنة كشهريف.
ؤخاللٗ ٚصفبرٗ:

الخمقي ,تقياي ,مكاظبنا عمى الل ة
تقكؿ كالدة الشهيد (:ب ن كاف يتلؼ بالجماؿ الجسماني ك ي
كاللياـ كقراءة القرف ,يتحمى بعقمية نيرة ك راء سديدة كال يخرج مف البيت إالٌ لمضركرة ,كقد

كاف با نار بكالدي  ,دا منا مطيعان لهما ,كمحبا لل ة الجماعة ,مف ركاد المساجد الذيف ارتبطكا

ارتباطان كثيقا بها.

ِؾٛاسٖ اٌجٙبد:ٞ

يقكؿ كالدا :إف الدكر النضالي ألكرـ أخذ يتسع بعد األسابيع كاألشهر األكلى مف االجتياح

اللهيكني لمضفة الغربية ,كخالة أن

بدأ يربط الشكؿ الر يس لمجهاد بالنضاالت

الجماهيرية ,كالسياسية األخرل ضد سياسة االحت ؿ كاالستي ء عمى األراضي ,كاالستعمار

كتغيير المناهج ,كبدأ نشاط فلا ؿ المقاكمة يتسع كيتطكر كينجح بإلحاؽ الخسا ر البشرية,

كالمادية في لفكؼ قكات االحت ؿ اللهيكني ,كانخرط الشهيد في لفكؼ إخكان شباب
الجماعة اإلس مية في جامعة االستشهادييف (البكليتكنؾ) ,كنشط في الفعاليات المناهضة

ل حت ؿ كاجراءات القمعية بحؽ أبناء المدينة كأبناء الكطف ,كخطط كشارؾ في التجهيز لعدد
مف العمميات االستشهادية التي قضت سرايا القدس بها مضاجع العدك في عمؽ عمق .
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موعد مع الشيادة :أحب الشهيد أكرـ حركة الجهاد اإلس مي كعشقها ,كأحب السرايا

كأخمص لها ,كدفع ضريبة حب مف دم  ,حيف أيقف أف العدك ال يعرؼ إال لغة الدـ كلغة

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

يمكف أف تنكسر ,إال بتضحية أبناء هذا األمة الشرفاء ,كبضرب العدك في عمق  ,كعدـ

إتاحة الفرلة ل ب ف يحمـ باألمف ما داـ يتبجح بظمم كجبركت كعدكان عمى أرض فمسطيف

كمقدساتها ,حيث خطط الشهيد كجهز ليككف أحد قادة عممية كادم النلارل التي زلزلت

األرض مف تحت أقداـ اليهكد كقادتهـ ,كالتي نفذها مع اثنيف مف رفاؽ درب كاخكت عمى
الشهادة الشهيد كالء الديف سركر ,كالشهيد ذياب المحتسب في العاشر مف رمضاف

(2002/11/15ـ) ,كالتي قتؿ فيها  14لهيكنيان ,كعمى رأسهـ قا د اإلرهاب اللهيكني في
منطقة الخميؿ في جيش االحت ؿ ,كالتي أثبت فيها المجاهدكف مدل فشؿ هؤالء الدخ ء في
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 اٌٟٕ١ٕٙ
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ

أشػػهد أف ال إل ػ إال ا﵀ كحػػدا ال ش ػريؾ ل ػ  ,ل ػ الممػػؾ كل ػ الحمػػد ,يحيػػي كيميػػت ,كهػػك

عمى كؿ شيء قدير ,كأشهد أف محمدا عبدا كرسكل  ,كلفي مف خمق كخميم لقػد قمػت بهػذا
العمؿ ألنػي عممػت أف الجهػاد كاجػب كفػرض عػيف عمػى هػذا األمػة ,حيػث قػاؿ تعػالىً ﴿ :إ َّف
ىف ىلهػػـ اٍلجَّن ػ ىة ي ىقػػاتًميكف ًفػػي س ػبً ً َّ ً
ً
ً
َّ
ػكف
ىمػ ىػكاىلهيـ بًػ ػ َّ ي ي ى ي
يؿ الم ػ ىف ىي ٍقتيميػ ى
ى
الم ػ ى ا ٍشػػتىىرل مػ ىػف اٍل يمػ ٍػؤ ًمن ى
ى
يف أىنفي ىسػػهي ٍـ ىكأ ٍ
ً ً ً َّ ً
اإل ً
ػكف ك ٍعػ نػدا ىعمى ٍي ػ ً ىحقػػا ًفػػي التَّػػكىرًاة ك ًٍ
استىٍب ًشػ يػركا
نجيػ ًػؿ ىكاٍلقيػ ٍػر ًف ىك ىمػ ٍػف أ ٍىكىفػػى بً ىع ٍهػػدا مػ ىػف الم ػ ىف ٍ
ٍ ى
ىكيي ٍق ىتميػ ى ى
ً
ًً ً
ً ً ًَّ
يـ﴾ االتكبة111 :ا
ب ىب ٍيع يك يـ الذم ىب ىاي ٍعتيـ ب ىكىذل ىؾ يه ىك اٍلفى ٍكيز اٍل ىعظ ي
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منػذ زمػػف طكيػػؿ كأنػا أدعػػك ا﵀ كأقػػكؿ( :المهػـ ارزقنػػي جهػػادا فػي سػػبيمؾ) ,ككػػررت ذلػػؾ

كثي ار حتى كلمت الفرلة إلى فمـ أستطع رفضها ,ألنها كانت أقلى ما أتمنى أف أنزؿ فػي
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:

 -1أف ا﵀ هك الذم يختار مف عبادة الشهداء.

-2أف ا﵀ يغفر ل كؿ ذنكب مف أكؿ قطرة دـ تنزؼ مف جسدا إال حقكؽ العباد.

-3أف الشهيد ينجك مف عذاب القبر ,كيخفؼ عن يكـ القيامة ,كيحشر مع النبييف كاللديقيف
يؿ المٌػ ً
َّ ً
يف قيتًميػكٍا ًفػػي سػبً ً
-4أعػد ا﵀ لمشػػهيد نعمػان كفرحػػة كبيػرة .قػػاؿ تعػػالى ﴿: :ىكالى تى ٍح ىسػ ىػب َّف الػػذ ى
ى
َّ ً
ً
ػاهـ المٌػ ًمػػف فى ٍ ً ً
ً
ىحيػ ً
يف لىػ ٍػـ
يف بً ىمػػا تىػ ي ي ي
كف بًالػػذ ى
ضػػم ىكىي ٍستىٍبشػ يػر ى
ػكف*فى ًرح ى
ػاء عنػ ىػد ىرِّب ًهػ ٍػـ يي ٍرىزقيػ ى
ىم ىكاتنػػا ىبػ ٍػؿ أ ٍ ى ه
أٍ
ً
ض وػؿ ىكأ َّ
ىف
ؼ ىعىم ٍي ًه ٍـ ىك ى
ىيٍم ىحقيكٍا بً ًهـ ِّم ٍف ىخٍمًف ًه ٍـ أىالَّ ىخ ٍك ه
كف بً ًن ٍع ىم وػة ِّم ىػف المٌػ ً ىكىف ٍ
كف ى
*ي ٍستىٍبش ير ى
ال يه ٍـ ىي ٍح ىزين ى
ً
المٌ الى ي ً
يف ﴾ ( ؿ عمراف)170-169 :
ضيعي أ ٍ
ى ي
ىج ىر اٍل يم ٍؤ ًمن ى
-5أف ا﵀ أكرـ الشهيد بالشفاعة لسبعيف مف أهم  ,فاستبشركا بذلؾ كثي ار.

-6إف لمشهيد أعمي المراتب في الجنة ,كل اثنتاف كسبعكف مف الحكر العيف كعدا ا﵀ بهف.
كهذا ما أكلي ب أهمي مف بعدم

ً
َّ ً
ػيبةه
ػابتٍهيـ ُّملػ ى
ىلػ ى
أكال :ال تحزنػكا عمػػى ف ارقػي ,كقكلػكا كمػػا أمػركـ ا﵀ تعػػالى ﴿ الػذ ى
يف ًإ ىذا أ ى
قىػػاليكا ًإَّنػػا ًلمَّ ػ ً كًاَّنػػا ًإلى ٍي ػ ً ر ً
ػؾ يهػ يػـ
ات ِّمػػف َّرِّب ًهػ ٍػـ ىكىر ٍح ىم ػةه ىكأيكلى ًػ ى
ػكف ) (156أيكلى ًػ ى
ل ػىم ىك ه
اج يعػ ى
ػؾ ىعمىػ ٍػي ًه ٍـ ى
ى
ى
كف ﴾ .اسكرة البقرة :ية 157-156ا
اٍل يم ٍهتى يد ى
ثانيا :أكليكـ باإلكثار مف الدعاء لي بقبكؿ شهادتي ,كأكثركا مف االستغفار لي.

ثالثا :أرجك مف كؿ مف خالمت في يكـ مف األياـ أف يسامحني ,كأرجك مف كؿ مف ل ماؿ

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

العباد ,فكحدكا ا﵀ كلمكا عمى نبي  ,كادعك لي بالقبكؿ كالمغفرة ,كالس ـ عميكـ كرحمة ا﵀
كبركات .

أخوكم الشييد بإذن اهلل أكرم عبد المحسن ىنيني.
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االعزؾٙبد ٞاٌّجب٘ذ :د٠بة ِذّذ اٌّذزغت
تاريخ المي د :السبت 1980/11/15ـ

الحالة االجتماعية :أعزب
المحافظة :الخميؿ

تاريخ االستشهاد :الجمعة 2002/11/15ـ

اٌٌّٛذ ٚإٌؾإح:
كلد الشهيد المجاهد دياب محمد المحتسب في حارة العقابة قػرب الحػرـ اإلبراهيمػي فػي مدينػة

خميػػؿ ال ػػرحمف بتػػاريخ 1980/11/15ـ ,لعا م ػػة كريم ػػة مجاهػػدة ,تمق ػػى الشػػهيد تعميمػ ػ حت ػػى
اللػػؼ الخػػامس فػػي مدرسػػة سػػيدنا إب ػراهيـ الخميػػؿ فػػي منطقػػة عيلػػي فػػي الخميػػؿ ,كبسػػبب
األكضػػاع اللػػعبة التػػي كانػػت تمػػر بهػػا العا مػػة ,أنهػػى بهػػا الد ارسػػة كبػػدأ يعمػػؿ فػػي لػػناعة

األحذية.

صفبرٗ ٚؤخاللٗ:

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

رفػػع األثقػػاؿ ,كلعبػػة الكاراتيػ  ,ككػػاف يهػػكل اللػػيد عمػػى الخرطػػكش ,ككػػاف قنالػان بارنعػػا ,كمػػا
عرؼ دياب بحب كعشق لمحركػة كفكرهػا ,ككػاف مػف أشػد المتحمسػيف لفكػرة الجهػاد ,فقػاـ بػيف
زم

يبث ضركرة الجهاد كالعمؿ الدؤكب مف أجؿ الكلكؿ إلى التحرير ,كابعػاد العػدك عػف

كامؿ أرضنا.

ِؾٛاسٖ اٌجٙبد:ٞ
التحػػؽ بس ػرايا القػػدس ,كتػػدرب كعمػػؿ جاهػػدنا ليحقػػؽ مػػا يلػػبك إلي ػ  ,هدف ػ الػػدفاع عػػف كطن ػ

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

الث ثة أشهر ,كلكن عاد كهرب مف السجف مع خريف مف المعتقميف" ,ككػاف الشػهيد مػف اشػد

المنتمػ ػػيف لفك ػ ػرة الجه ػ ػػاد المسػ ػػتمر كمقاكمػ ػػة األفك ػ ػػار الداعيػ ػػة لمتطبيػ ػػع كالسػ ػ ػ ـ مػ ػػع الع ػ ػػدك
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اللػػهيكني ,كػػاف يػػردد :أن ػ مػػف العػػار التنػػازؿ عػػف شػػبر مػػف أرضػػنا ,كال بػػد مػػف بػػذؿ الغػػالي

كالنفيس مف أجؿ الجهاد".

ِٛػذ ِغ اٌؾٙبدح:
المكػػاف ,حػػارة كادم النلػػارل ,كالزمػػاف ,ليػػؿ العاشػػر مػػف رمضػػاف الخػػامس عشػػر مػف تشػريف

الثػػاني مػػف العػػاـ 2002ـ ,حػػيف كانػػت دمػػاء شػػهداء مجػػزرة الحػػرـ اإلبراهيمػػي تنػػادم ب سػػماء
مجاهدم سرايا القدس أكرـ ككالء كدياب .كفي قمب كعد االنتقاـ لدـ الشهيد إياد لكالحة قا ػد
سرايا القدس في جنيف .لقد ناؿ الشهيد دياب المحتسب شرؼ االستشهاد فػي سػبيؿ ا﵀ كعمػى

أرض الرباط ,في عمميػة زقػاؽ المػكت النكعيػة فػي نفػس تػاريخ يػكـ مػي دا .كارتقػى إلػى العػ
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

الطغػػاة كالمسػػتكبريف ,كالل ػ ة كالس ػ ـ عمػػى أشػػرؼ الخمػػؽ كالمرسػػميف ,مثمنػػا األعمػػى سػػيدنا

محمد القا د الرشيد ,كعمى ل كلحب كمف سار عمى درب إلى يكـ الكعيد ,أما بعد:
ً
ً
َّ
قاؿ تعالى ﴿ ىقػاتًمي ي ِّ
كر ىق ٍػكوـ
نل ٍػريك ٍـ ىعىم ٍػي ًه ٍـ ىكىي ٍشػؼ ي
كه ٍـ يي ىعػذ ٍبهي يـ المػ ي بً ٍىيػدي يك ٍـ ىكيي ٍخ ًػزًه ٍـ ىكىي ي
ل يػد ى
ً
َّ ً
َّ
ً
ػيـ ﴾ لػدؽ ا﵀
ب ىغ ٍي ى
يف ) (14ىكيي ٍذ ًه ٍ
ظ يقميكبً ًه ٍـ ىكىيتي ي
ُّم ٍؤ ًمن ى
كب الم ي ىعمىى ىمػف ىي ىش ي
ػيـ ىحك ه
ػاء ىكالمػ ي ىعم ه

العظيـ االتكبة :ية )15-14

َّ ً
اب أًىل و
نجػي يكـ ِّم ٍػف ىعػ ىذ و
ػارة تي ً
ىدلُّ يكػـ ىعىمػى ًت ىج ى و
ػيـ ()10
كقاؿ أيضػا ﴿ ىيػا أىيُّهىػا الػذ ى
يف ىم ينػكا ىه ٍػؿ أ ي ٍ
ً َّ ً
اهػ يػد ً
تيؤ ًم ينػػكف بًالمَّ ػ ً كرسػػكًل ً كتيج ً
ىم ىك ًال يك ٍـ ىكأىنفي ًس ػ يك ٍـ ىذًل يكػ ٍػـ ىخ ٍيػ هػر لَّ يكػ ٍػـ ًإف يكنػػتي ٍـ
ىى ي ى ى
ى
ٍ ى
كف فػػي ىس ػبًيؿ الم ػ بً ػ ٍ
ػات تى ٍج ًػرم ًمػف تى ٍحتًهػا ٍاأل ٍىنهػار كمس ً
تىعىممكف ( )11ي ٍغًفر ىل يكـ يذ ينػكب يكـ كي ٍػد ًخٍم يكـ جَّن و
طي ىِّبػ نة ًفػي
ػاك ىف ى
ٍ ى
ى ٍ ٍ ى ٍ ىي
ٍ ي ى
ى ي ىى ى
ى
ً
ً
ً
يـ ﴾ لدؽ ا﵀ العظيـ االلؼ :ية 12-10ا
ىجَّنات ىع ٍد وف ىذل ىؾ اٍل ىف ٍكيز اٍل ىعظ ي
ػاء كسػػي انر عمػػى خط ػى الرسػػكؿ لػػمي ا﵀ عمي ػ كسػػمـ ,كدفاع ػان عػػف مقدسػػات اإلس ػ ـ
كفػ ن
كالمسمميف ,كانتقاما لدماء الشهداء كالجرحى كدمكع األمهات كالثكالى كاأليتاـ ,كانتقاما ألركاح

قادتنػػا (إيػػاد ل ػكالحة) ك(يكسػػؼ بشػػارات) ك (عبػػد الباسػػط أبػػك سػػنينة) ك(أسػػعد أبػػك تركػػي)
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ك(ياس ػػر األدهم ػػي) ,م ػػف أج ػػؿ ك ػػؿ هػ ػؤالء ,كف ػػي الػ ػذكرل الثامن ػػة لمج ػػزرة الح ػػرـ اإلبراهيم ػػي

الشريؼ ,كالتي ارتكبها المجرـ الحقير "بػاركخ غكلدشػتايف" أحػد مسػتكطني كريػات أربػع ,يػ تي
هذا الرد الجهادم كالذم نقدـ في ركحنا رخيلة في سبيؿ ا﵀.

كنبػػدأ كلػػيتنا هػػذا إلػػى األهػػؿ كاألحبػػة :كنقػػكؿ لهمػػا كمػػا قػػاؿ تعػػالى ﴿ :ىكال تى ًه ين ػكا ىكال
ً
يف ﴾ لػػدؽ ا﵀ العظػػيـ( .اؿ عم ػراف )139 ,نكلػػيكـ
تى ٍح ىزين ػكا ىكأ ٍىنػػتييـ األ ٍ
ىعمىػ ٍػك ىف ًإ ٍف يك ٍنػػتي ٍـ يمػ ٍػؤ ًمن ى
َّ
ً
بتقكل ا﵀ كأف تطيعكا ا﵀ كرسكل لقكل تعالى ﴿ :ىفاتَّقيكا المَّ كأىلًمحكا ىذ ى ً
يعكا المػ ى
ىى ٍ ي
ات ىب ٍين يك ٍـ ىكأىط ي
ً
يف ﴾ (لدؽ ا﵀ العظيـ) .ااألنفاؿ :ية )1
ىكىر يسكلى ي ًإف يكنتيـ ُّم ٍؤ ًمن ى
َّ
ال ػ ى
يف ىف ػ ى
ط ىفى ىل يكػ يػـ الػ ِّػد ى
كنكلػػيكـ بمػػا أكلػػى ب ػ إب ػراهيـ بني ػ كيعقػػكبً ﴿ :إ َّف الم ػ ى ٍ
ً
َّ
كف ﴾ لػػدؽ ا﵀ العظػػيـ .االبقػرة :يػػة 132ا ,كنكلػػيكـ باللػػبر عمػػى
تى يمػػكتي َّف ًإال ىكأ ٍىنػػتي ٍـ يم ٍسػػم يم ى
فراقنا كعدـ البكاء عمينا ,ألننا سبقناكـ في النعيـ األبدم في جنػات الخمػد بلػحبة الملػطفى

محمد لمي ا﵀ عمي كسمـ كلحب  .فنحف تركنا خدعة الدنيا إلى حياة الخمد كالنعيـ ,كمغفرة
مف ا﵀ خي ار لقكل تعالى ﴿ كلى ً ٍف قيتًٍمتيـ ًفي سبً ً
يؿ المَّ ً أ ٍىك يمتُّ ٍـ لى ىم ٍغًف ىرةه ًم ىػف المَّػ ً ىكىر ٍح ىمػةه ىخ ٍي هػر ًم َّمػا
ى
ٍ
ى
كف ﴾ لدؽ ا﵀ العظيـ .ا ؿ عمراف :ية 157ا
ىي ٍج ىم يع ى
إلػػى زم نػػا :طمبػػة جامعػػة بكليتكنيػػؾ فمسػػطيف بشػػكؿ خػػاص ,كطمبػػة جامعػػات الػػكطف

الحبيب نس لكـ با﵀ أف تتقكا ا﵀ كتسيركا عمى درب قدكتنا محمد ,حيث جاء رجؿ إلى رسػكؿ
ً َّ ً
ػاؿ :يدلَّنًػػي ىعىمػػى ىع ىمػ وػؿ ىي ٍعػ ًػد يؿ
لػػمَّى المَّػ ي ىعىم ٍيػ ً ىك ىسػػمَّ ىـ ,ىف ىقػ ى
ا﵀؟ فقػػاؿ :ى
ػاء ىر يجػ هؿ ًإىلػػى ىر يسػػكؿ المػ ى
(جػ ى
ً
ً
ً
ػاؿ :ىال أ ً
ػكـ ,ىكىال
ىجػ يػداي ,قىػ ى
ػاد ,قىػ ى
اٍل ًجهىػ ى
ػاؿ :ىهػ ٍػؿ تى ٍسػػتىطيعي ًإ ىذا ىخػ ىػرىج اٍل يم ىجاهػ يػد أ ٍ
ىف تىػ ٍػد يخ ىؿ ىم ٍسػػج ىد ىؾ فىتىقيػ ى
ػاؿ أىبػك يهرٍيػرةىً :إ َّف ىفػرس اٍلمج ً
اه ًػد ىل ىي ٍسػتى ُّف
ػاؿ :ىك ىم ٍػف ىي ٍسػتى ًطيعي ىذًل ى
كـ ,ىكىال تي ٍف ًط ىر ,ىق ى
ىى يى
تى ٍفتيىر ,ىكتى ي
ػؾ ,ىق ى ي ى ى
ل ى
ًفي ًطكًل ً  ,ىفي ٍكتىب لى حس ىن و
ات) .الحيح البخارما ,كن حظ مف هػذا الحػديث أنػ ال تكجػد أم
ي ي ي ىى
ى
عبادة تعدؿ الجهاد في سبيؿ ا﵀ ,فإليكـ يا مف تطمبكف الجنػة سػيركا عمػى هػذا الػدرب ,لتنػالكا
أعمػػى م ارتػػب الجنػػة بػػإذف ا﵀ ,كلػػك نظرنػػا إلػػى التػػاريخ برهػػة لكجػػدنا أف المبنػػة األساسػػية لكػػؿ

الثكرات طمبة العمـ ,فماذا تنتظركف بحؽ ا﵀؟ فماذا تنتظركف؟!

إلػػى كػػؿ مجاهػػد فػػي كػػؿ مكػػاف :إلػػى كػػؿ طفػػؿ كام ػرأة كشػػيخ م ػرابط عمػػى هػػذا األرض

كف
المباركػػة ,الػػبركا عمػػى كػػؿ أذل كملػػيبة ,ألنكػػـ األعمػػكف إف شػػاء ا﵀ ﴿ ًإف تى يك ي
كن ػكا تىػ ٍلى يم ى
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ً
ىفًإَّنهـ ي ٍىلمكف ىكما تىٍىلمكف كتىرجكف ًمف المَّ ً ما ىال يرجكف ك ىك َّ ً
يمػا ﴾ لػدؽ ا﵀
ىٍ ي ى ى ى
يٍ ى ي ى ى ي ى ى ٍ ي ى ى
يمػا ىحك ن
اف المػ ي ىعم ن
ى
العظيـ( .النساء :ية (104
كال ػػيكـ ي ػػا إخكتن ػػا ف ػػي حرك ػػة الجه ػػاد كالمقاكم ػػة كالثػ ػكرة :نسػ ػ لكـ ب ػػا﵀ أف ال ته ػػادنكا كال

تسػػاكمكا عمػػى ذرة مػػف تػراب أرض فمسػػطيف ,كسػػيركا فػػي طريػػؽ المقاكمػػة ,ألنهػػا طريقنػػا كهػػي
ًَّ
يف ىم ينكا ىمػا لى يك ٍػـ ًإ ىذا
خيارنا الكحيد لدحر هذا االحت ؿ ,كاستعادة أراضي اإلس ـ ﴿ ىيا أىيُّهىا الذ ى
ضػيتيـ بًاٍلحي ً
ض أىر ً
ً ً
ً َّ ً َّ
ػاة ال ُّػد ٍن ىيا ًم ىػف ٍاآل ًخ ى ً
ًق ى
ػرة ىف ىمػا ىمتىػاعي
ىى
يؿ ىل يك يـ انف يػركا فػي ىسػبًيؿ المػ اثػا ىقٍمتي ٍـ ًإىلػى ٍاأل ٍىر ً ى
ً
ً َّ ً
ً ً ً َّ ً
اٍلحي ًاة ُّ ً
ِّ
يمػا ىكىي ٍسػتىٍبًد ٍؿ قى ٍك نمػا ىغ ٍي ىػريك ٍـ ىكىال
ىى
الد ٍن ىيا في ٍاآلخ ىرة إال ىقمي هؿ ( )38إال تىنف يػركا يي ىعػذ ٍب يك ٍـ ىعػ ىذ نابا أىل ن
و ً
َّ
ِّ
ير ﴾ لدؽ ا﵀ العظيـ .االتكبة :ية 39-38ا
تى ي
ض ُّركاي ىش ٍينا ىكالم ي ىعىمى يكؿ ىش ٍيء ىقد ه
إلػػى العػػدك اللػػهيكني :إلػػى هػػذا الحككمػػة التػػي ال تعػػرؼ لغػػة إال لغػػة الػػدـ ,كالمجػػازر

كاإلرهاب ,إلى حككمة شاركف الفاشمة نقكؿ لهـ :مهما فعمتـ مف قتؿ لألطفاؿ ,كهدـ لمبيػكت,

كملػػادرة لأل ارضػػي ,كتػػدمير لممقدسػػات اإلس ػ مية كالمسػػيحية كالقيػػاـ بالمجػػازر الكاحػػدة تمػػك

األخػػرل ,فمػػـ كلػػف تنػػالكا مػػف عزيمػػة كارادة هػػذا الشػػعب المػرابط المحتسػػب كستسػػتمر المقاكمػػة
حتػػى دحػػر االحػػت ؿ عػػف كامػػؿ األرض كالمقدسػػات ,كلػػف تسػػتطيعكا باغتيػػاالتكـ كعمميػػاتكـ

العسكرية اف تكسركا يد كعزيمة (سرايا القدس).

إلى الشعب اللهيكني :فنقكؿ :اف كنتـ تريدكف الحفاظ عمػى حيػاتكـ فػ سػبيؿ أمػامكـ

إال الرحيؿ قبؿ أف يفكت األكاف.

كالػػي كػػؿ مػػف سػػمعنا :أف يسػػتغفر لنػػا كيسػػامحنا ,الشػػهيد يطمػػب الشػػهيد ,كالبندقيػػة لغػػة

العلر ,كالدـ قانكف المرحمة ,كان لجهاد نلر أك استشهاد.

كالس ـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركات  ..أخككـ الشهيد بإذف ا﵀ ,دياب محمد المحتسب.

قػػاؿ الشػػهيد السػػيد قطػػب رحم ػ ا﵀( :إف كمماتنػػا تظػػؿ ع ػ ار س مػػف الشػػمع حتػػى إذا متنػػا فػػي
سبيمها ذبت فيها الركح ككتبت لها الحياة) ,كأماـ تمؾ الكلايا الخالػدة كالتػي مهرهػا ألػحابها

بدما هـ ,ال يممؾ المرء إال أف يحني هامتػ خاشػعان أمػاـ عظمػة هػؤالء الشػهداء ,كيتػرؾ لسػاف

قمب الهجنا بشكرهـ كداعيا لهـ.
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اٌؾ١ٙذ ِذّذ عذس
هك نكر مر عبر بكابات الزماف منبعثنا مف نكر نبينا لمي ا﵀ عمي كسمـ ,كفرساف اللػحابة
تجػػاكز حقػػب الزمػػاف كالمكػػاف ,ليقػػكؿ بلػػمت كيػػتكمـ بفعػػؿ ,ب ػ ف ﵀ رجػػاؿ أف أردكا أراد ,هػػك

در يفكح شذان كأريج ,يبمسػـ جراحنػان كينشػى أركحنػا ,هػك ابػف
محمد كيكفي اسم مدحان ,كهك يس ي
خميؿ الرحمف.

ٌِٛذ اٌؾ١ٙذ
إف إحدل قريباتها رأت ل رؤيا عندما يكلد ,كقد أحضر لهػا ج ٌػدا ألبيػ
قالت كالدت (أـ محمد) ٌ
كلدان لغي انر ,كقاؿً :
أعط هذا لف ف (عا مة الشهيد) كهذا اسم محمكد.

كتقكؿ إنها شاهدت الرسكؿ عمي الس ـ كهي حام هؿ ب  ,كاستبشرت ب ف تدخؿ بحممها الجنة.
كلػػد شػػهيدنا 1978/1/14ـ ,كل ػ  6إخػػكة هػػك سػػابعهـ كأختػػاف ,درس المرحمػػة اإلبتدا يػػة فػػي
مدرسة األيكبية كمف ثـ مدرسة الراشديف التٌحؽ بالمدرسػة اللػناعية التابعػة لميتػيـ العربػي فػي
القدس المحتمة ,كحلؿ في التكجيهي عمى معدؿ ( )94حيث كاف األكؿ عمى فلم .

ؤخاللٗ ٚعٙبدٖ
إف الش ػػهيد ك ػػاف كريم ػػا متس ػػامحنا كمت ػػديننا من ػػذ ل ػػغرا كك ػػاف ال يض ػػحؾ إال
كتق ػػكؿ أـ محم ػػد ٌ
لمضركرة القلكل ,ككاف يحب أف يشارؾ إخكان في م بسهـ كأف يشارككا في م بس .

ِؾٛاسٖ اٌجٙبدٞ
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 ث ػ ث لػػهاينة ,كعمميػػة التمػػة الفرنسػػية التػػي قتػػؿ فيهػػا سػػتة

لػػهاينة ,كألػػيب أكثػر مػػف خمسػػيف ,كعمػػى ًإثػػر تمػػؾ العمميػػات البطكليػػة ,كػػاف البػػد -حسػػب

العقيدة اللهيكنية المجرمة -أف يػتـ الػتخمص مػف هػذا السػيؼ المشػهر فػي كجههػـ ,فهجماتػ

ط ػػا رات االباتش ػػي بت ػػاريخ 2001/12/10ـ ليل ػػاب الف ػػارس بج ػػركح ,ث ػػـ يق ػػكـ م ػػف كبكتػ ػ ,
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كيشػػارؾ بش ػػكؿ فع ػػاؿ ف ػػي معركػػة زق ػػاؽ الم ػػكت ,حي ػػث أم ػػد القا ػػد ن ػػكر ج ػػابر بم ػػا أراد لتم ػػؾ

المعركة ,ف مدا برجاؿ كعتاد لتمػؾ المعركػة ,كبعػد المعركػة قػاـ العػدك اللػهيكني بتػدمير بيػت
عا مت المككف مف ث ث طكابؽ.

اعزؾٙبدٖ
كبعػػد رحمػػة عظيمػػة فػػي سػػاحات الجهػػاد ,كسػػعار ألػػاب العػػدك اللػػهيكني طالب ػنا رأس القا ػػد

محمػػد سػػدر حي ػان أك مي ػان ,جػػاء اليػػكـ المكعػػكد بتػػاريخ 2003/8/14ـ حيػػث حالػػر الجػػيش

اإلس ػ ار يمي المنطقػػة التػػي اربػػط فيهػػا شػػهيدان ,كبعػػد اشػػتباؾ عنيػػؼ قػػاـ العػػدك بإتبػػاع سياسػػة
األرض المحركقة ,ف طمؽ عدة لكاريخ عمى ذلؾ المكاف ليحرؽ بالكامؿ.

كهكذا تطكل لحفة مف لفحات الكبرياء العسكرم كتعمؽ كسامان عمى لػدر الػزمف ,ليكتػب

تحته ػنا بػػاألحمر القػػاني هنػػا أبطػػاؿ االس ػ ـ ,هنػػا أبطػػاؿ فمسػػطيف ,هنػػا فػػي سػػاحات البطكلػػة,
محط رحالهـ ,كمهراؽ دما هـ ,كمف هنا فقط ينبت النلر.

كهن ػػا نستس ػػمح الش ػػهداء ع ػػذ ار لنغ ػػادر رح ػػابهـ األطه ػػر كبغي ػػر إرادة من ػػا ,كنم ػػج ف ػػي رح ػػاب

المجاهديف الذيف خططكا ف بدعكا كعمى ا﵀ تككمػكا ,أكل ػؾ الػذيف حػاكؿ العػدك اف يحجػبهـ فػي

زنازين ػ  ,ف بػػت شمسػػهـ إال أف تشػػرؽ ,كألػػر نػػكرهـ عمػػى أف يمم ػ األرجػػاء ,كفػػي بسػػتانهـ
سنتسـ عطر بطكالتهـ.
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اٌمبئذ اٌّجب٘ذ ٔٛس عبثش  ..ثبهلل لبرً ٚثٗ أزصش
ػاب طهػر نمجهػا ,أكلػمتنا إلػى ذلػؾ الفػارس الػذم حبػاا ا﵀ ف غػدؽ
هي ساحة مجد كرح ه
عمي بما يميؽ بج ؿ كجه سبحان  ,لقد أعطػى ا﵀ عػز كجػؿ األسػير القا ػد نػكر جػابر عقػ ن

متكقػػدنا ,كتكتيك ػنا عسػػكرينا أكجػػع قمػػب الكيػػاف اللػػهيكني عنػػدما خطػػط لتمػػؾ العمميػػة المعج ػزة
عممية كادم النلارل ,أك كما أسماها العدك "زقاؽ المكت" لكثرة مف همؾ منهـ هناؾ.

إنها خميؿ الرحمف ,تمػؾ المدينػة الشػامخة ,التػي تػزيف تػاريخ فمسػطيف ب بطالهػا ,ف بطػاؿ

شامات حساف عمى كج الكطف ,فنكر جابر كاف منش ا هناؾ " في جبؿ جكهر " مػف
الخميؿ
ه
خميؿ الرحمف ,ففي الرابع عشر مف أغسطس عاـ ألؼ كتسعما ة كث ثة كسبعيف كلػد البطػؿ,

ػكر بػدد ديػاجير
كبدأت قلة العشؽ كالكطف تنمك في قمبػ  ,كػاف لػ مػف اسػم نلػيب ,فهػك ن ه
العتمة كاإلحباط هك كرفاق الشهداء في عممية زقاؽ المكت ,ككاف جػاب انر لقمػكب كسػرها العػدك
اللهيكني ,فمسح بيدا عمى تمؾ القمكب المكمكمة ,كرسـ عمى كجهها ابتسامة النلر.

في مدارس ال ج يف بدأ تعميم  ,كالذم تكقؼ بانتهػاء المرحمػة االبتدا يػة ,ثػـ تكجػ إلػى

العمػػؿ لظػػركؼ خالػػة بالحيػػاة ,كفػػي الثامنػػة عشػػر مػػف عم ػرا تػػزكج المجاهػػد البطػػؿ ,كلقػػدر
يعمم ا﵀ لـ يرزؽ نكر بالذرية ,كلكف ا﵀ أبدل بما هػك خيػر كأبقػى ,جهػاد يخمػدا الػدهر عمػى

لفحات .

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

رحم ػػة المط ػػاردة كالك ػػر كالف ػػر بينػ ػ كب ػػيف قػ ػكات االح ػػت ؿ لم ػػدة س ػػنتيف ,ش ػػارؾ فيه ػػا خػ ػ ؿ

االنتفاضة بالعديد مف العمميات اإلستشهادية ,كمنها عممية عتنا يؿ التي أشرؼ عميها الشهيد
البطؿ ماجػد دكش ,بعػد أف أحسػف تخطيطهػا مسػتعينان بالقا ػد نػكر جػابر الػذم لػـ يضػف ب أريػ

عمى أخي الشهيد بتلكيب الرأم كتسديد القكؿ ,كمنح ما كاف عندا مف بنادؽ ,كما قاـ نكر

بت ػػدريب الش ػػهيديف(الفقي كش ػػاهيف) عم ػػى بندقي ػػة  , 16Mكعم ػػى بع ػػض المن ػػاكرات العس ػػكرية

البسيطة كطريقة الهجكـ كاالنسحاب ,كاالحتماء بالسكاتر كالمنػاكرة ككيفيػة الرمايػة طمقػة طمقػة
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أك أتكماتيكي ,كما دربهـ عمى إلقاء القنابؿ ,كعمى أنكاع األهداؼ مف حيػث المسػافة ,ككيفيػة

التعامؿ معها قربػان كبعػدان ,كػؿ ذلػؾ ثػـ بمػا يتناسػب مػع الزمػاف المتػاح لمقا ػد نػكر كلمشػهيديف,
كحسب المكاف كاالحتياطات األمنية ,حيث قاـ بتػدريبهـ فػي منطقػة كادم الجػكز ذات الجبػاؿ

ػر لنػػكر ج ػػابر فاختارهػػا لت ػػدريبهـ ,كذلػػؾ لت ػػكفر كسػػا ؿ االختف ػػاء
كالمغػػارات ,كالت ػػي كانػػت مق ػ ان
كاالستتار المتمثمة بكثرة أشجار الجكز كالكدياف فيها.

كتكج عمم الجهػادم بػالتخطيط كاإلشػراؼ المباشػر عمػى معركػة زقػاؽ المػكت ,المعركػة

األضػػخـ فػػي تػػاريخ انتفاضػػة األقلػػى ,حيػػث همػػؾ فيهػػا أثنػػي أربعػػة عشػػر جنػػديان لػػهيكنيان,

كالحاكـ العسكرم لمخميؿ بتاريخ 2002/11/15ـ كفي تمؾ المعركػة التػي أ ازحػت السػتار عػف

عقػػؿ عسػػكرم مػػف أهػػـ العقػػكؿ فػػي حركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي التػػي تقػػدمت ألداء الكاجػػب فػػي

انتفاضة األقلى.

كفي سنتى المطاردة كانت قكات االحت ؿ تقتحـ منػزؿ عا متػ بشػكؿ يػكمي كتنكػؿ بذكيػ بعػد
التحقيػػؽ معهػػـ ,كقػػامكا باعتقػػاؿ زكجتػ لمضػػغط عميػ لمػػدة زادت عػػف سػػتة أشػػهر ,ثػػـ اعتقمػكا

شقيقت نك ار لمدة عاميف ,كزكجها كجميع أفراد العا مة.

كبعػػد سػػنكات حافمػػة بالكفػػاح البطػػكلي الػػذم خاضػ نػػكر جػػابر ك حػػد أهػػـ مقػػاتمي سػرايا

القدس في جنكب فمسطيف ,حتى أتى قدر ا﵀ عز كجؿ في2003/5/ 6ـ ,حيث حشػد العػدك

عش ػرات اآللي ػػات العسػػكرية عم ػػى األرض ,فيمػػا م ػػأل لػػكت ه ػػدير الطػػا رات س ػػماء الخمي ػػؿ,

كعشرات البنادؽ اآلثمة أطمقت رلالػها فػي كػؿ مكػاف ,لتحالػر الفػارس الهمػاـ نػكر جػابر

فػػي منطقػػة الزلفػػة ,كعمػػى عػػادة األبطػػاؿ رفػػض أف يسػػمـ نفسػ  ,كخػػاض اشػػتباكنا مسػػمحنا عنيفػنا

ض ػػد قػ ػكات اإلح ػػت ؿ ,أل ػػيب خ له ػػا بي ػػدا كقدمػ ػ ب ػػث ث رلال ػػات ,ث ػػـ اعتق ػػؿ كتع ػػرض
لتحقيؽ قاس كمتكحش ,قاـ المحققكف اللهاينة باستخداـ كباسة الكرؽ فػي جسػم ألكثػر مػف

خمسػػيف مػرة ,كبشػػكؿ متكالػػؿ ,ثػػـ كضػػع الممػػح عمػػى جركحػ  ,ككػػانكا يضػربكن بعنػػؼ عمػػى

قدم الملابة مما زاد مف تدهكر كضع اللحي ,كساعة اعتقال جاءا نا ب ر يس الشػاباؾ

االسػ ار يمي ,كعانقػ ثػـ كقػؼ كأعطػي لػ التحيػة العسػكرية ,فقػاؿ لػ القا ػد نػكر :أتسػخر منػي؟
كهي نفس ل شتباؾ مع فرد نا ب ر ػيس الشػاباؾ :ال أبػدان ,ف نػا قا ػد كأنػت قا ػد ,كبعػدها قػدـ
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إلى المحكمة العسكرية اإلس ار يمية كعرضت ل ال حة اتهاـ مف  45لفحة ليحكـ عمى إثرهػا
بالسجف سبعة عشر مؤبد إضافة إلى  34سنة.

كفػي السػػجف لػـ يتكقػػؼ إبػداع القا ػػد نػكر جػػابر فقػد أكمػػؿ مسػيرات التعميميػػة التػي حػػرـ

منها ,ليجتػاز امتحانػات التػكجيهي ,ثػـ ينهػي دكرة فػي العمػكـ السياسػة ,كأخػرل فػي اللػحافة,

كينتسب إلى القدس المفتكحػة ,كيػدرس الخدمػة االجتماعيػة ,كيػزيف كػؿ ذلػؾ بحفػظ أجػزاء مػف

القرف الكريـ.
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األع١ش ِذّذ ػّشاِْ ..مبرً ثصّذ..
مػػف مهػػد البطكلػػة خػػرج ,فهػػك ابػػف مدينػػة خميػػؿ الػػرحمف ,كػػاف مػػي دا الميمػػكف عػػاـ 1974ـ

لعا مػػة طيبػػة مناضػػمة ,التحػػؽ بمػػدارس بمػػدة دك ار ليحلػػؿ عمػػى اإلعداديػػة ,ثػػـ تػػرؾ الد ارسػػة

ليذهب إلى لناعة األخشاب ,كمع اندالع انتفاضة األقلى تقػدـ محمػد عمػراف ,كالػذم كػاف
معركفا بتدينػ كالت ازمػ بالمسػجد ,ليمتحػؽ بلػفكؼ حركػة الجهػاد اإلسػ مي كيلػبح أحػد أهػـ

المقاتميف في سرايا القدس ,الذيف شرفهـ ا﵀ بالمشاركة في معركة زقػاؽ المػكت ,تمػؾ المعركػة
التي تجمت فيها معية ا﵀ كحفظ لعبادا كأكليا  ,حيث التخطيط المتقف ,كاالسػتعداد العميػؽ,

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

ثـ سار مع اخكان حيث تسجيؿ معركة بطكلية هي األركع فػي تػاريخ انتفاضػة األقلػى يقػكد

خطػػاءهـ نػػكر جػػابر ,كفػػي عمميػػة كادم النلػػارل تقػػدـ الفرسػػاف االستشػػهاديكف أكػػرـ الهنينػػي
ككالء سركر كدياب المحتسب كعزفك سمفكنية الخمكد كالمقاكمة.

لقد كانت عممية كادم النلارل التي اشترؾ فيها البطؿ محمد عمراف رغـ التعقيدات األمنية,

كالتجهيزات العسكرية ,إال أن كاخكانػ اسػتطاعكا أف يخترقػكا تمػؾ التحلػينات كيسػددكا سػهامنا

مميتػة لقمػػب دكلػػة الكيػػاف ,فػي عمميػػة هػػي األركع كاألبػػدع كاألكثػر اعجػػاز فػػي تػػاريخ انتفاضػػة

األقلى.

كبعد كميف محكـ أعدا الجيش اإلس ار يمي لمقا ػد البطػؿ محمػد عمػراف أدل إلػى اختطافػ  ,مػف

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

بنػاء جديػد بػدؿ بيػتهـ القػديـ المتهالػؾ ,كبعػػد تحقيػؽ كحشػي تػـ تحكليػ إلػى القضػاء العسػػكرم
الل ػػهيكني ل ػػيحكـ بالس ػػجف لم ػػدة ث ث ػػة عش ػػر مؤي ػػد ,أثن ػػاء اعتقالػ ػ لم ػػع اس ػػم ف ػػي س ػػجكف
االحت ؿ كعنػكاف مػف عنػاكيف البطكلػة كالشػجاعة كالشػهامة ففػي أحػد األيػاـ كػاف محمػد يمعػب

التػػنس مػػع أحػػد األسػػرل فجػػاء مػػدير السػػجف مسػػت ذنان مػػف األسػػير أف يمعػػب مػػع القا ػػد محمػػد
86

عم ػراف فمػػا كػػاف مػػف أسػػيرنا إال أف ضػػرب طاكلػػة التػػنس بالمضػػرب نػػاظ ار إلػػى مػػدير السػػجف
مستحقرا ,ثـ ترؾ الطاكلة كعندما س ؿ عف ذلؾ قاؿ أنا ال ألعب مع قاتؿ شعبي فما كاف مػف

مدير السجف إال أف زج في الزنازيف االنفرادية.

كهكػػذا تجمػػت أخػ ؽ القا ػػد بػ بهي لػػكرها عنػػد أسػػيرنا محمػػد عمػراف فػػي تعاممػ مػػع

قتمة أبناء شعب كفي داخؿ سجن كاف عنكانا لمتكاضع كخدمة إخكان ككاف مؤث ار لهـ.

تكفيت كالدت بعد إلابتها بالسرطاف كذلؾ عاـ 2004ـ ككانت قد ازرت قبؿ كفاتها ب ياـ مما

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

يبقي الحػديث عػف القا ػد محمػد عمػراف منقكلػا مبتػك انر شػ ن شػ ف أبطػاؿ األمػة فهػذا

البطػؿ ابػف العشػريف عامػان تػرؾ كػؿ الحمػػكؿ غيػر المجديػة كضػرب فػي قمػب االحػت ؿ ليسػػجؿ

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

أم ن
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الفصل الثالث
ردود الفعل على عملية سقاق الموت
أ
املبحث لاول :رد الفعل الاسزائيلي على عملية سكاق املوتأ
املبحث الثاوي :رد الفعل الفلسطيني على عملية سكاق املوتأ
املبحث الثالث :رد الفعل الذولي على عملية سكاق املوتأ
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المبحث األول
سد اٌفؼً االعشائ ٍٟ١ػٍ ٝػٍّ١خ صلبق اٌّٛد
مػػا أف انقشػػع غبػػار تمػػؾ المعركػػة ,كاتضػػحت م محهػػا ,بػػدأ العػػدك االس ػ ار يمي باتخػػاذ

ق اررات كاجراءات متنكعة عسكرية كسياسػية كأمنيػة كػرد عمػى تمػؾ العمميػة البطكليػة ,كتكالػ ن

في مسمسهـ اإلجرامي الخبيث القاضي بالتنغيص كالتنكيؿ بالفمسطينييف ,كمباشػرة زاد انفػ ت
ػكد إنس ً
العدك اللهيكني مما تبقي مف قي ً
ػانية إف كجػدت ليبػدأ بقلػؼ عشػكا ي كمػا يتبعػ مػف
كجرح.
خراب ا

فقد أكدت ملادر فمسطينية في الخميػؿ أف عػددا كبيػ انر مػف الفمسػطينييف ألػيب بجػراح

بالغة بنيراف جيش االحت ؿ االس ار يمي ردنا عمى العممية الفدا يػة .كقالػت الملػادر :إف جػيش

االحت ؿ قلؼ األحياء الفمسطينية في الخميؿ بكثافة ,كبشكؿ خاص ,البمدة القديمة كمنطقػة
الحرـ اإلبراهيمي ,مما أسفر عػف هػدـ عديػد مػف المبػاني كالمنػازؿ ,كمػا قامػت كحػدات حربيػة

إسػ ار يمية منعػػت سػػيارات اإلسػػعاؼ الفمسػػطينية التػػي هرعػػت إلػى المكػػاف مػػف إخػ ء الجرحػػى.

()32

كمف جهة أخرم قالت ملادر إس ار يمية أن تـ إقرار سمسمة مف الخطكات العسكرية ردنا

عمػػى هجػػكـ الخميػػؿ ,كلػػـ تلػػرح تمػػؾ الملػػادر االسػ ار يمية بتفالػػيؿ تمػػؾ الخطػكات باسػػتثناء

قكله ػػا :إف أكلػ ػى الخطػ ػكات س ػػيجرم اتخاذه ػػا ف ػػي مدين ػػة الخمي ػػؿ ,كأض ػػافت أف كزي ػػر الح ػػرب
اللهيكني شاؤكؿ مكفاز أبمغ كزيػر الخارجيػة األمريكػي كػكلف بػاكؿ هاتفيػان بػ ف إسػ ار يؿ سػترد

عم ػػى الكم ػػيف ال ػػذم نل ػػب مق ػػاتمك حرك ػػة الجه ػػاد االسػ ػ مي ي ػػكـ الجمع ػػة ,كق ػػاؿ مكف ػػاز( :ال
يمكنني أف أدع هذا األمر يمر دكف رد) ,كأبمغ مكفػاز بػاكؿ أنػ أعطػي أكامػرا القػت ع جػذكر

االرهاب اللادر مف مدينة الخميؿ.

 )32قدس برس.2002/11/15 ,
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بعشائ ً١رذًّ اٌغٍغخ اٌّغئ١ٌٛخ:
كلػػـ يقتلػػر التكالػػؿ بػػيف مكفػػاز ككػػكلف بػػاكؿ ,بػػؿ تعػػداا إلػػى مػػا يسػػمي كزيػػر الػػدفاع

األمريك ػػي دكنال ػػد رامس ػػفيمد ,حي ػػث أخبػ ػرا بػ ػ ف لمس ػػمطة الفمس ػػطينية ل ػػمة مباشػ ػرة بالعممي ػػات
التفجيريػة كالمسػمحة ,كعمػى أرسػها عمميػة كادم النلػارل (زقػاؽ المػكت) ,كزعػـ مكفػاز لنظيػرا

األمريكػ ػػي رادنا عمػ ػػى تنفيػ ػػذ الجهػ ػػاد االس ػ ػ مي لمعمميػ ػػة (أن ػ ػ ال يكجػ ػػد أم فػ ػػرؽ بػ ػػيف الجهػ ػػاد
اإلس ػ مي ,كحمػػاس ,كتنظػػيـ فػػتح كأف جمػػيعهـ يحػػاكلكف تنفيػػذ أكبػػر عػػدد مػػف العمميػػات فػػي

اس ار يؿ).

()33

رٛص١خ ثةلبٌخ  3ضجبط ٌُ ٠زغٍّٛا اٌم١بدح فِ ٟؼشوخ اٌخٍ:ً١
يكشػػؼ تحقيػػؽ الجػػيش اللػػهيكني فػػي عمميػػة الخميػػؿ التػػي نفػػذتها مجمكعػػة مػػف س ػرايا

الق ػػدس بت ػػاريخ 2002/11/15ـ ,كأدت إل ػػى مقت ػػؿ  12جن ػػدينا ل ػػهيكنينا ,كال ػػابة نح ػػك 18

أخ ػريف مػػدل حالػػة الخػػكؼ كالهمػػع كفقػػداف السػػيطرة التػػي سػػادت أثنػػاء المعركػػة الحقيقيػػة التػػي
خاضػػها استشػػهاديك سػرايا القػػدس ,كأثبتػكا خ لهػػا أف قػػكة العقيػػدة كحسػػف التنظػػيـ كالقػػدرة عمػػى
المكاجهػػة هػػي األسػػباب الكامنػػة كراء إن ػزاؿ 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.

كحرلان عمى إظهػار بطػكالت المجاهػديف الػذيف سػطركا هػذا الممحمػة ,نعيػد نشػر نتػا ج

التحقيؽ الذم أجراا الجيش اللهيكني ,كنشرت كسا ؿ إع ـ العدك ,كفيما يمي أبػرز القػ اررات
العقابي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي اتخ ػ ػ ػػذها قا ػ ػ ػػد المنطق ػ ػ ػػة الكس ػ ػ ػػطي كاب نس ػ ػ ػػكي مس ػ ػ ػػاء الخم ػ ػ ػػيس بت ػ ػ ػػاريخ

2002/12/12ـ ككانت عمى النحك التالي:

لشاساد ٌجٕخ اٌزذم١ك اٌؼغىش ٞسدا ػٍِ ٝؼشوخ صلبق اٌّٛد
-

إقلاء العديد مف الضباط مف ألحاب الرتب العسكرية المتكسطة.

( )33لحيفة القدس2002/11/16 ,ـ.
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-

تسجيؿ م حظات في السج ت الشخلية لضػباط خػريف امتنعػكا عػف تسػمـ القيػادة فػي

المحظات الحاسمة لممعركة ,مما خمؼ فراغان قياديان شغم ضباط كجنكد كحدات االستنفار مػف
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.

إقلاء ضابط العمميات في حرس الحدكد في الخميؿ.

إقل ػػاء قا ػػد كتيب ػػة م ػػف جن ػػكد االحتي ػػاط خاض ػػعة إلم ػػرة قا ػػد سػ ػ ح اليابس ػػة ,تس ػػجيؿ

م حظة الحد ضباط تمؾ الكتيبة.

-

اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض الضباط الهامشييف ,مف قبؿ قادة ألكيتهـ.

كقاؿ ضابط كبير في قيادة المركز لمكقع « :ArabYnetإننا نتكقػع مػف الضػباط تسػمـ

القيػػادة ,كال نتقبػػؿ حالػػة يقػػكـ فيهػػا مسػػتكطنكف بقيػػادة الجنػػكد ,كقػػد اتخػػذت سمسػػمة اإلج ػراءات

القيادية بعد أف اتضح ب نػ طيمػة أكثػر مػف  50دقيقػة ,فػي الفتػرة الممتػدة بػيف مقتػؿ قا ػد لػكاء

الخميؿ ,العقيد دركر فاينبرغ ,الذم أليب الساعة  7:20تقريبا ,كحتى دخكؿ بعض الضباط

إلػػى مكػػاف الحػػدث كانقػػاذ الجرح ػ  ,قػػاـ بػػإدارة المعركػػة قا ػػد كتيبػػة االسػػتنفار التابعػػة لكريػػات
أربع ,يتسحاؽ بكينيش ,الذم قتؿ خ ؿ دخكل إلى المكاف ,كضابط األمف في الحي اليهكدی
في الخميؿ الياهك ليبماف الذم قتؿ خ ؿ هذا الفترة الحاسمة خمسة جنكد كأليب عػدة جنػكد

اخربف.

()34

ي حظ أف تمؾ الق اررات أثبتػت هشاشػة كضػعؼ الجنػدم االسػ ار يمي أمػاـ المقػاتميف الحقيقيػيف,

كيكفػػي لمت ػدليؿ عمػػى ذلػػؾ تػػرؾ الضػػباط الجػػيش االس ػ ار يمي ألمػػاكف القيػػادة شػػاغرة ,ليمألهػػا
مجمكعػ ػػة مػ ػػف المسػ ػػتكطنيف ,كمػ ػػا ككجهػ ػػت ض ػ ػربة نفسػ ػػية عميقػ ػػة الػ ػػي المنظكمػ ػػة العسػ ػػكرية

االس ار يمية.

( )34يديعكت أحركنكت2002/12/13 ,ـ.
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لشاساد ؽبس ْٚسداً ػٍ ٝاٌؼٍّ١خ:
-

لـ يت خر ر يس كزراء العدك اللػهيكني أر يػؿ شػاركف عػف اتخػاذ ق ار ارتػ االجراميػة بحػؽ

الشعب الفمسطيني ردنا عمى معركة كادم النلارل ,خالة كأف تمؾ الق اررات تنسجـ تمامنا مع

عقميتػ ػ االجرامي ػػة ,كأه ػػـ القػ ػ اررات الت ػػي اتخ ػػذها ف ػػي الجمس ػػة األس ػػبكعية لمحككم ػػة االسػ ػ ار يمية
كالمنعقدة بتاريخ 2002/11/17ـ كانت كالتالي:
-

إعطاء الضكء األخضر لتنفيذ العمميات العسكرية كاألمنية ضػد الفمسػطينييف ,كذلػؾ بعػد

مػػا أطمع ػ شػػاؤكؿ مكف ػػاز عمػػى مناقشػػات  ,كمحادثاتػ ػ التػػي جػػرت م ػػع ر ػػيس أركػػاف الج ػػيش

االس ار يمي كر يس جهاز األمف الداخمي الشيف بيت كغيرهـ مف القادة األمنييف اإلس ار يمييف.
-

ألػػدر شػػاركف تعميمات ػ بتعزيػػز غرفػػة العمميػػات فػػي ك ازرة الخارجيػػة تمهيػػدان لبػػدء حممػػة

اع ميػػة فػػي العػػالـ ,كعمػػى أثرهػػا تقػػدمت (إس ػ ار يؿ) بتػػاريخ 2002/11/15ـ باحتجػػاج إلػػى

األمـ المتحدة ,كطالب مندكبها السكرتير العاـ لممنظمة الدكلية الستنكار االعتداء بشدة.
-

()35

إعطاء قرار لمجيش االس ار يمي بشف حممة مكسػعة فػي الخميػؿ الست لػاؿ كافػة مػا سػمي

باإلرهاب ,كتنفيذا لهػذا القػرار المجػرـ بحػؽ الشػعب الفمسػطيني فقػد تػدفقت الػدبابات ,كنػاق ت

الجند ,كالسيارات المدرعة عمى مدينة الخميؿ مساءان ,كسيطر الجنكد عمى عدد مف المباني.
-

الغػػاء اتفػػاؽ الخميػػؿ المكقػػع عػػاـ 1997ـ بػػيف الػػر يس الفمسػػطيني ياسػػر عرفػػات كر ػػيس

-

فػرض أمػر ًكاقػع يًتػيح تكالػ ن ميػدانيان بػػيف "كريػات أربػع" كالحػي الػذم يسػكن اليهػكد فػػي

الكزراء اإلس ار يمي بنياميف نتنياهك ,بزعـ أن ال يتـ تطبيق أل  ,كال معنى ل .

الخمي ػػؿ ,كالح ػػرـ اإلبراهيم ػػي ,كك ػػذلؾ تكس ػػيع االس ػػتيطاف ف ػػي الخمي ػػؿ ردنا عم ػػى عممي ػػة زق ػػاؽ
المكت.
-

()36

كردنا عمػى قػرار شػػاركف بتكسػػيع نطػػاؽ االسػػتيطاف فػػي الخميػػؿ بعػػد عمميػػة زقػػاؽ المػػكت,

لرح األمػيف العػاـ الػدكتكر رمضػاف شػمح قػا ( :فػي الحقيقػة يمكػف اعتبػار خطػكات شػاركف
تشمؿ أمريف رفع معنكيات المستكطنيف مف جهة ,كاالستمرار في البرنامج التكسعي مػف جهػة

( )35لحيفة القدس2002/11/16 ,ـ.
( )36لحيفة القدس2002/11/18 ,ـ.
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أخرم ,كالمستكطنات بالنسبة لشاركف كالكياف االس ار يمي هي "اس ار يؿ الثانية" ,كالحفاظ عميها
كالتكسػػع فيهػػا مػػف العقيػػدة اللػػهيكنية ,تفكيػػؾ المسػػتكطنات أك "اس ػ ار يؿ الثانيػػة" هػػك مقدمػػة

لتفكيػ ػػؾ اس ػ ػ ار يؿ األكل ػ ػى ,لػ ػػذلؾ اليمػ ػػيف كاليس ػ ػػار فػ ػػي اس ػ ػ ار يؿ تسػ ػػابقا تاريخيػ ػػا عمػ ػػى بن ػ ػػاء
المستكطنات كتكسيعها كزيادتها).

()37

دَ األِ ٓ١ثذَ اٌٛٙ١د:
-

ل ػػـ يكت ػػؼ ش ػػاركف بق ار ارتػ ػ االجرامي ػػة الس ػػابقة ب ػػؿ أل ػػدر قػ ػ ار ار كأمػ ػ ار لجه ػػاز المكس ػػاد

االس ار يمي باغتياؿ األميف العاـ لحركة الجهاد االس مي الدكتكر رمضاف عبد ا﵀ شمح المقيـ
فػػي دمشػػؽ ,كطمػػب بكضػػع مس ػ لة اغتيػػاؿ ش ػمح فػػي مقدمػػة جػػدكؿ أكلكيات ػ كمػػا انضػػـ كزيػػر

الجػػيش الجنػراؿ شػػاؤكؿ مكفػػاز لهػػذا التكجػ مطالبػػا مػػف الجػػيش كأجهػزة المخػػابرات االسػ ار يمية
بػػذؿ كػػؿ مػػا يمكنهػػا مػػف جهػػكد لضػػرب حركػػة الجهػػاد االس ػ مي التػػي أعمنػػت مس ػ كليتها عػػف

عممية الخميؿ.

()38

( )37مجمة الكحدة اإلس مية2002/12/1 ,ـ.
( )38الحياة الجديدة ,نق عف يديعكت أحركنكت 2002/11/18ـ.
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ؽبس٠ ْٚغزغً ِؼشوخ ٚاد ٞإٌصبس( ٜصلبق اٌّٛد) أل٘ذافٗ اٌغ١بع١خ:
ليس غريبا عمى قادة العدك اللهيكني أف يقكمكا باستثمار دـ القتمى اإلس ار يمييف جنكدان

كمستكطنيف لمآربهـ الشخلية كالحزبية كاللهيكنية العامة ,كهذا دأب الحركة اللهيكنية منذ
بداية ت سيسها ,كقد ظهر هذا األمر جميان مػف خػ ؿ انتقػاد عضػك الكنيسػت اللػهيكني حػاييـ
رامكف الذم يشغؿ منلب ر يس لجنة الخارجيػة كاألمػف البرلمانيػة ,تلػريحات أر يػؿ شػاركف

الخالػػة بمدينػػة الخميػػؿ كالتػػي جػػاءت بعػػد معركػػة كادم النلػػارل ,حيػػث اتهم ػ بان ػ يسػػتغؿ

الحادث الذم كقع في المدينة لتحقيؽ أهدافػ  ,ككجهػة نظػرا السياسػية ,كااليدلكجيػة كقػاؿ( :إف

الكقػػت لػػيس م مػػا بػػإجراء هػػذا الجػػدؿ السياسػػي عنػػدما تقػػاـ جنػػازات العمميػػة العسػػكرية فػػي

الخميػػؿ) ,كقػػد أكػػد "حػػاييـ ارمػػكف" أف كجػػكد تجمػػع اسػػتيطاني يهػػكدم داخػػؿ مدينػػة الخميػػؿ هػػك
أمر مختمؼ عمي  ,كاف مف اإلس ار يمييف مف ال يؤيدكف ذلؾ ,كيعربكف عػف عػدـ ارتيػاحهـ مػف
تعػػرض الجنػػكد لمخطػػر نتيجػػة قيػػامهـ بحمايػػة عػػدد قميػػؿ مػػف المسػػتكطنيف الػػذم يسػػكنكف فػػي

مدنية الخميؿ.

كأشار حاييـ رامكف إلى أف كجكد مستكطنيف في كسط مدينة الخميؿ خط  ,كأيد الفلػؿ

بيف الشعبيف كليس ل حتكاؾ بينهما الذم يسبب المزيػد مػف الكراهيػة كالعنػؼ كاسػتدرؾ قػا :

(إف لنػػا حقػنا فػػي السػػكف فػػي الخميػػؿ ,كفػػي كػػؿ مكػػاف فػػي أرض إسػ ار يؿ ,كلكػػف إذا قمنػػا بػػذلؾ

فعػ ن فمػػف تبقػى إسػ ار يؿ دكلػػة يهكديػػة كديمقراطيػػة ,كأؤيػػد ضػػـ  %75مػػف سػػكاف المسػػتكطنات
في الضفة الغربية إلى إس ار يؿ ,كاقامة سكر يفلؿ بينهـ كبيف مناطؽ الضفة كخطكة أحاديػة

الجانب ,إلى أف يظهر في الجانب الفمسطيني طرفنا في الحكار كالتفاكض حسب زعمهـ (,)39
كفيما يمي النص الكامؿ الذم نقمت لحيفة القدس حكؿ اتهاـ شاركف.

( )39لحيفة القدس2002/11/18 ,ـ.
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خغخ ِٛفبص ٌٍشد ػٍ ٝػٍّ١خ اٌخٍ:ً١
إف خطة مكفاز اإلجرامية التي أعدها ردان عمى معركة زقػاؽ المػكت فقػد ذكرتهػا لػحيفة

يػػديعكت أحركنػػكت اللػػهيكنية بتػػاريخ 2002/11/17ـ بقكلهػػا :إف كزيػػر الحػػرب اللػػهيكني
ش ػػاؤكؿ مكف ػػاز ل ػػادؽ عم ػػى عممي ػػة كاس ػػعة ,كغي ػػر مح ػػدكدة ف ػػي الخمي ػػؿ ,كاتف ػػؽ م ػػع ر ػػيس

الحككمة شاركف ببمكرة قرار لمرد العسكرم عمى العممية اللعبة ,كبعد اجتماع مع قادة جهػاز

األمف كاجراء نقاش في مكتب مكفاز اقترح ممثمك الجيش التالي:

 -1احت ؿ مدينة الخميؿ (المحتمة أل ) كالسيطرة عميها كالبقاء بها لفترة طكيمة.
 -2القضاء عمى البنية التحتية لممقاكمة.

 -3أف يكثؼ الجيش اإلس ار يمي الضغط عمى نشطاء المقاكمة في المدينة.
 -4فرض كمنع التجكؿ المستمر عمى المدينة.

 -5أثناء حظر التجكؿ تبدأ مكجة كبيرة ككاسعة مف االعتقاالت لممقاكميف.

 -6السماح لمجيش االس ار يمي بالسيطرة عمى منػاطؽ مختمفػة مػف المدينػة كالبقػاء فيهػا طالمػا
استدعى األمر لذلؾ.

 -7أمر مكفاز الجيش االس ار يمي بالعمؿ بكؿ قكة في باقي مدف الضفة بمجرد تمقي إنػذارات
عف خ يا لممقاكمة فقاؿ لجيش المجرـ( :نعطيكـ الضكء األخضػر لمسػيطرة عمػى كػؿ مكػاف,

كالبقاء في بدكف تحديد فترة زمنية ,إلى أف يتـ تنظيف مف البنية االرهابية ,كيجب عدـ التمكؤ

في متابعة أم مكاف تكجد معمكمات في بإمكانية حدكث أم عمؿ مقاكـ أك إرهابي ,كالػدخكؿ

إلي كالعمؿ ضدا.

 -8عم ػػى ق ػػادة الج ػػيش إب ػػداء الح ػػذر ,كالتػ ػكازف ف ػػي الػ ػرأم ألف المك ػػاف حس ػػاس ج ػػدان ,كقاب ػػؿ
ل نفجار ,كيجب الحذر مف نقؿ الكضع في المدينة إلى حالة الفكضى.

()40

ي حػػظ أف الق ػ اررات االجراميػػة التػػي اتخػػذها شػػاؤكؿ مكفػػاز ضػػد الفمسػػطينييف تمغػػي كػػؿ

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

( )40لحيفة القدس2002/11/18 ,ـ.
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اٌخبسع١خ االعشائ١ٍ١خ وزة ثٛاح:
لػػـ يعتػػد الكيػػاف اللػػهيكني عمػػى تمقػػي عمميػػات بهػػذا الحجػػـ المتميػػز كمػان كنكعػان ,حيػػث

همؾ في معركة زقاؽ المكت لاحب أعمى رتبػة عسػكرية يقتػؿ فػي تػاريخ انتفاضػة األقلػى,

كهػػك الككلكنيػػؿ "دركر ف ػاينبرغ" كمعػ اثنػػا عشػػر جنػػديان ,كمػػا أف تمػػؾ المعركػػة كػػاف لهػػا كقعػػا

نفسػػينا خطيػػر جػػدنا عمػػى الج ػػيش الػػذم (ال يقهػػر) ,كعمػػى دكل ػػة تعتبػػر األقػػكل فػػي المنطق ػػة,

كاألكثػػر دعم ػان كنفي ػ انر فػػي العػػالـ ,كأمػػاـ هػػذا المعطيػػات التػػي ال يسػػتطيع الكيػػاف اللػػهيكني
كجيش كأجهزت األمنية أف يتجرعها كاف ال بد مف الكذب الذل هك أل هؿ فػي عقيػدتهـ ,كهػذا
مػػا قال ػ المتحػػدث باسػػـ الخارجيػػة اإلس ػ ار يمية يػػكني بيميػػد لملػػحفييف" :تعػػرض ملػػمكف يهػػكد

كانكا في طريقهـ لمل ة لهجكـ كحشي كقتمكا عمى يد إرهابييف فمسطينييف"

ككالػػؿ المتحػػدث باسػػـ ك ازرة الخارجيػػة جمعػػاد ميمػػك الكػػذب لككالػػة ف ػرانس بػػرس قػػا :

«هذا المجزرة ,يكـ السبت ,هي الثانية خ ؿ أسبكع تطاؿ مػدنييف أبريػاء قتمػكا فػي أسػرتهـ أك

عمى طريؽ الل ة ,ال يمكف االستمرار في أم عممية سياسػية مػع اسػتمرار ارتكػاب إرهػابييف
فمسػػطينييف مثػػؿ هػػذا الفظاعػػات» ,كأضػػاؼ :إف «إس ػ ار يؿ ملػػدكمة كمدهكشػػة لمػػا حل ػػؿ

مطمع األسبكع ,كاليكـ مرة جديدة نحلي قت نا».

()41

كلرد الكذب الذم تحدث ب الناطقكف باسـ الخارجية اإلس ار يمية ,لػرح "غػدعكف م يػر"

المتحػػدث اآلخػػر باسػػـ الخارجيػػة اإلس ػ ار يمية :أف التقريػػر الخػػاص "بمذبحػػة" الخميػػؿ سػػبب أف

ركايات أفادت ب ف الكميف "كقع بينما كاف الناس عا ديف مف المعبد" ,كعندما سػ ؿ م يػر عمػا

إذا كانت الك ازرة أخطػ ت فػي مكضػكع الخميػؿ قػاؿ" :هػذا اسػتدراؾ ,كانػت لػدينا معمكمػات نثػؽ
بهػػا كتبػػيف أنهػػا خط ػ " ( ,)42كهػػي عػػادتهـ فػػي ثقػػتهـ بمػػف ال ييكثػػؽ ب ػ  ,كخط ػ هـ الػػدا ـ فػػي
ج ار مهـ التي ييمارسكنها"

(.2002/11/16,www.bab.com )41
( )42الحياة الجديدة2002/11/18 ,ـ.
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اٌج١ؼ اإلعشائ٠ ٍٟ١ىزٌة ٚصاسح خبسع١زٗ:
أماـ كذب ك ازرة الخارجية اإلس ار يمية ,اعترفت الناطقة باسـ جػيش االحػت ؿ االسػ ار يمي

لككالػ ػػة ف ػ ػرنس بػ ػػرس بالتػ ػػالي ":إف األشػ ػػخاص الػ ػػذيف اسػ ػػتهدفهـ اط ػ ػ ؽ النػ ػػار مػ ػػف جانػ ػػب

الفمسػػطينييف يػػدفع ل سػػتنتاج ب ػ ف المل ػميف لػػـ يككن ػكا الهػػدؼ مػػف الهجػػكـ ,كأف "االرهػػابييف"
المجاهديف أطمقكا النار في البدء عمى سيارة حرس حدكد كانت تتكلى حماية الملمييف ,فقتؿ

عنلر مف حرس الحدكد ,كأليب أخر بجركح خطيػرة ثػـ تػكفي ,كأف مجمكعػة الملػمييف لػـ
تكػػف بعيػػدة عػػف إط ػ ؽ النػػار ,كأكػػدت ملػػادر الجػػيش :أف المسػػتكطنيف القتمػػى الث ثػػة مػػف
المسػػمحيف الػػذيف يرافقػػكف المسػػتكطنيف ,كيسػػتفيد المسػػتكطنكف المسػػمحكف فػػي غالػػب األحيػػاف
خ ؿ تنق تهـ مف حماية عسكرية اس ار يمية ,كأكدت المتحدثة ب ف بيف القتمى قا د الجيش في

منطق ػػة الخمي ػػؿ ,الككلني ػػؿ "دركر فػ ػاينبرغ"  38س ػػنة كه ػػك أعم ػػى رتب ػػة عس ػػكرية يقت ػػؿ خػ ػ ؿ

االشتباؾ مع الجيش اإلس ار يمي منذ اندالع االنتفاضة نهاية أيمكؿ 2000ـ.

االٔمغبَ فٚ ٟعٙخ إٌظش اإلعشائ١ٍ١خ رجبٖ ػٍّ١خ صلبق اٌّٛد:
ردان عمى عممية زقاؽ المكت فقد رأل بعض كزراء دكلة العدك ب ف القضاء عمػى أعمػاؿ

المقاكم ػػة ض ػػد الع ػػدك الل ػػهيكني انم ػػا يك ػػكف بتعزي ػػز المس ػػتكطنات ,كم ػػا يتبعه ػػا م ػػف معاب ػػد,

كمنتزهات ,كطرؽ التفافية ,كلذلؾ كػاف رأم كاتسػكفر بهػذا االتجػاا فقػاؿ (:ن مػؿ أف يسػمح لنػا

الجيش بعد انقضاء أياـ الحداد السػبعة بالبقػاء حتػى نػتمكف مػف ضػماف أمػف الملػميف اليهػكد
المتكجهيف إلى الحرـ االبراهيمي بشكؿ أفضؿ) ,فيما كزير السػياحة االسػ ار يمي يتسػحاؽ ليفػي
في نفس الجمسة الذم يرأسها ار يؿ شاركف قاؿ( :إف إقامة منتزا عمػى طػكؿ الطريػؽ الكالػؿ
بيف مستكطنة كريات أربع كالحرـ االبراهيمي سػيعزز مػف أمػف سػكاف المنطقػة اليهػكد) ,كحػث

ليفػػي عمػػى ضػػركرة تكسػػيع االسػػتيطاف فػػي الخميػػؿ كأضػػاؼ( :مػػف غيػػر الممكػػف إبقػػاء الحػػي
اليهكدم لػغير بهػذا الشػكؿ ,كمػف أجػؿ هػذا األمػر فقػد كمػؼ كزيػر السػياحة فػي دكلػة الكيػاف
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مػػدير مكتبػ باإلسػراع فػػي تخطػػيط المنتػزا مػػف أجػػؿ إيجػػاد تكالػػؿ جغ ارفػػي كمػػنح المزيػػد مػػف

األمف لمسكاف كالسياح في المكاف)

()43

اٌزذِ١ش ٚاٌزٙج١ش سداً ػٍٚ ٝاد ٞإٌصبس:ٜ
لقد تميزت راء الكثير مف الساسة اإلس ار يمييف بالتطرؼ الشديد في التعامؿ مع الشعب

الفمسطيني كمؤسسات ردنا عمى عممية زقػاؽ المػكت ,كانسػجامنا مػع طبيعػتهـ المتكحشػة ,حيػث

قػػاؿ ر ػػيس حػػزب "هػػا يحكد همي ػػكمي" (إسػ ار يؿ بيتنػػا) كعضػػك الكنيسػػت فيكتػػكر ليبرمػػاف( :إف

العممية فظيعة جدان كأثبتت أف فكرة (يهكدا كبيت لحـ أكالن) قد تحطمتػا ,كعمينػا اف نتكقػؼ عػف
الح ػػديث ع ػػف اتف ػػاؽ سياس ػػي ,كنب ػػدأ بتق ػػكيض البني ػػة التحتي ػػة لمس ػػمطة الفمس ػػطينية ,كل ػػف يه ػػدأ

الكضع األمني كاالقتلادم دكف القياـ بذلؾ ,فيما طالب عضػك الكنيسػت ":ميخا يػؿ ك ينػر"

ككرد عمى عممية زقاؽ المكت الحككمة باالمتناع عف تنفيذ عمميات ضػد أهػداؼ محػددة ,بػؿ
يجػب قلػػؼ كػؿ األهػػداؼ العسػكرية الفمسػػطينية فػػي الضػفة الغربيػػة ,كقطػاع غػزة دكف رحمػػة

كهػكادة ,يلػاحب ذلػؾ فػتح كػؿ المعػابر الحدكديػة لمفمسػطينييف الػراغبيف بػالهجرة مػف فمسػطيف

(تعزيز سياسة التهجير الجماعي الترنسفير).

أما عضك الكنيست مف حزب الميككد يكفاؿ شتاينيشتش قػاؿ( :مػا يجػب فعمػ هػك طػرد

عرفػػات ,كتػػدمير كػػؿ كسػػا ؿ اإلعػ ـ الفمسػػطينية بمػػا فيهػػا التميفزيػػكف كاالذاعػػة ,ككػػؿ مؤسسػػة

فمسػػطينية رسػػمية أخػػرم مػػف أجػػؿ تشػػجيع لػػعكد قيػػادة فمسػػطينية بديمػػة ,كعمينػػا أف ال نرتػػاح

لسػػماع كػػؿ خبػػر مػػف شػ ف إلػ حات ,أك اتفػػاؽ بػػيف حمػػاس كفػػتح بشػ ف كقػػؼ زمنػػي خيػػالي

إلط ؽ النار ضدنا)

كأمػػا ر ػػيس حػػزب مي ػرتس كعضػػك الكنيسػػت يكسػػي سػػاريد فقػػاؿ( :إف اإلرهػػاب فػػي كػػؿ

زمػػاف كمكػػاف ال يمكػػف غف ارن ػ  ,كال يكجػػد مبػػرر ل ػ  ,كمػػا أف المسػػتكطنة المغركسػػة فػػي قمػػب

( )43لحيفة الحياة الجديدة ,االثنيف2002/11/18 ,ـ.
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الخميػػؿ ال يمكػػف تبريرهػػا بعػػد سػػنتيف مػػف كاليػػة الحككمػػة القا مػػة ,فالكضػػع يتفػػاقـ خطػػكرة فيمػػا

فشؿ كؿ مف شاركف كمكفاز كنتنياهك في الحرب عمى اإلرهاب).

()44

فيمػػا اتهػػـ كزيػػر الخارجيػػة السػػابؽ شػػمعكف بيػػرس الػػر يس عرفػػات ب ن ػ ال يعمػػؿ لمنػػع

االعتػ ػػداءات المسػ ػػمحة ,كأدعػ ػػى ب ن ػ ػ كممػ ػػا اسػ ػػتعدت اس ػ ػ ار يؿ لمخػ ػػركج مػ ػػف الخميػ ػػؿ ارتكػ ػػب
الفمسطينيكف اعتداءات).

ػٍّ١خ ٚاد ٞإٌصبس ٜث ٓ١اإلػجبة ٚاإلدأخ:
يتضػػح مػػف اآلراء السػػابقة لألح ػزاب السياسػػية االس ػ ار يمية ,كألعضػػاء الكنيسػػت التبػػايف

الكاضح ,كذلؾ لاحب تمؾ اآلراء كجهات نظر أخرم لمحمميف كخبراء اسػ ار يمييف أبػدت نكعػنا
مف اإلعجاب المبطف في تحميمها ,كتقييمها لمعممية ظهر ذلؾ جميان بتحميؿ كؿ مف:

كارمي ميناشية المحممة العسكرية لإلذاعة الرسمية اإلس ار يمية حيف قالػت( :إف العمميػة كانػت
مفاج ة لمجيش الذم لـ يتعكد عمى مثؿ هذا العمميات الجدية التخطيط كالتنظيـ).

محممكف إس ار يميكف تناكلكا مكضكع عممية زقاؽ المكت عمى شاشات التمفػزة اإلسػ ار يمية

بقكلهـ :اف الجيش فكج مف التكتيػؾ الجديػد الػذم اتبعػ المهػاجمكف ,فهػـ لػـ يفػركا ,كاختبػ كا

في أماكف تمكنهـ مف االنقضاض ثـ انتظركا قدكـ الجيش اإلس ار يمي ك اشتبككا مع  ,كاستمر
ذلػػؾ االشػػتباؾ كتبػػادؿ النيػراف ق اربػػة  4سػػاعات ,فيمػػا رأم مسػؤكؿ عسػػكرم سػػابؽ كهػػك ر ػػيس
مركز مناهضة االرهاب في هرتسيميا( :إف العممية خطط لها مسػبقا كبشػكؿ جيػد ,كنفػذت فػي

ذلػػؾ التكقيػػت لتكػػكف ضػػد السػػمطة ,كردان عمػػى الحػكار بػػيف حركتػػي حمػػاس كفػػتح المتػػاف ناقشػتان

كقفنا لمعمميات االنتحارية (االستشهادية).

()45

ملادر عسكرية في قيادة المنطقة الكسطى لمجػيش اإلسػ ار يمي قالػت إف التخطػيط لمكمػيف قػد
تػػـ بشػػكؿ دقيػػؽ ,كيبػػدكا أف خميػػة فمسػػطينية مسػػمحة كبي ػرة قػػد نسػػقت فيمػػا بينهػػا فػػي عػػدد مػػف

( )44لحيفة القدس ,العدد 2002/11/18 ,11454ـ.
( )45لحيفة االياـ ,االحد2002/11/17 ,ـ.
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المكاقػػع إلنجػػاح العمميػػة ,كأضػػافت الملػػادر :أف مكعػػد العمميػػة أيض ػنا تػػـ اختيػػارا بدقػػة ألف
العديد مف اليهكد يتجكلكف في المدينة عشية يكـ السبت مما جعمهـ أهدافان سهمة لممس بهـ.

الكاتب السياسي عػامكس هار يػؿ كتػب فػي لػحيفة هػآرتس :إف مػف قتمػكا ليمػة الجمعػة

سقطكا أثنػاء معركػة ,كجمػيعهـ مقػاتميف مسػمحيف مػدربيف بشػكؿ أك بػآخر ,لقػد قتمػكا فػي كمػيف

أعد جيدان ,استخدمت خ ل الرشاشات ,كالقنابؿ ليجدكا أنفسهـ محالريف فػي كضػع يلػعب

الخػػركج منػ  ,كػػذلؾ لػػـ يقتػػؿ اإلسػ ار يميكف االثنػػا عشػػر بالطريقػػة التػػي قتػػؿ بهػػا سػػكاف كيبػػكتس
"ميتسر" ,كال بالطريقة التي قتؿ بها المستكطنكف في حارميش.

()46

كفي تعميؽ الكاتب الفمسطيني هاني الملرم بمقاؿ ل بعنكاف (عممية الخميؿ مذبحة أـ

عممي ػػة بطكلي ػػة) ,عم ػػؽ عم ػػى التباين ػػات السياس ػػية الت ػػي ذك ػػرت نفػ ػان م ػػف أعض ػػاء الكنيسػ ػػت

اإلس ػ ػ ار يمي كرؤس ػ ػػاء األح ػ ػزاب ق ػ ػػا ( :إف المتتبػ ػػع ل ػ ػػردة الفعػ ػػؿ السياس ػ ػػي يجػ ػػد أف االنتق ػ ػػاد
االسػ ار يمي لعمميػػة زقػػاؽ المػػكت يعػػاني مػػف انقسػػاـ كاضػػح فػػي اآلراء بػػيف األحػزاب السياسػػية,

كأكسػػاط الػ أ
ػرم العػػاـ اإلس ػ ار يمي ,فهنػػاؾ مػػف طالػػب بإلغػػاء اتفػػاقيتي أكسػػمك كالخميػػؿ ,رسػػميان
كنها يا ,كاقامة طرؽ تربط بيف كريات أربع كالحي االستيطاني في الخميؿ ,كالحرـ اإلبراهيمي

عمػػى حسػػاب األ ارضػػي الفمسػػطينية ,كعمػػى أنقػػاض المنػػازؿ التػػي يجػػب أف تهػػدـ إلقامػػة هػػذا

الطػػرؽ ,كمػػف طالػػب مجػػددان بطػػرد الػػر يس الفمسػػطيني كاحػػت ؿ األ ارضػػي الفمسػػطينية -كك نهػػا
غير محتمة -كتقكيض السمطة الفمسطينية كتنظيؼ المنطقة مف اإلرهابييف كاألسمحة ,كاليميف

المتطرؼ طالب بقلػؼ المؤسسػات الفمسػطينية عمػى م ارحػؿ ,كبلػكرة متقطعػة لػدفع السػكاف

الفمسطينييف إلى الهجرة.

كهناؾ مف اإلس ار يمييف مف ندد بالعممية ,كلكن انتقد الكجكد االستيطاني في قمب مدينة

اليهكد ,كحتى "بني اليعيزر" لقر حػزب العمػؿ فقػد طالػب بإ ازلػة الحػي االسػتيطاني فػي قمػب
مدينة الخميؿ كفي إطار أم تسكية.

()47

( )46لحيفة القدس ,العدد 2002/11/18 ,11934ـ.
( )47مقاؿ هاني الملرم ,لحيفة األياـ2002/11/19 ,ـ.

112

إف كزير الحرب اللػهيكني السػابؽ فػؤاد بنيػاميف بنػي اليعيػزر لػـ يػن يج مػف ذلػؾ االنتقػاد
ال ذع الذم كج إلي عبر برامج تميفزيكنية ,كاذاعية يكـ السبت بتاريخ 2002/11/16ـ مف

سمكا الم سػاة التػي حػدثت يػكـ الجمعػة
سياسييف يمينييف حيث اتهمكا بالمسؤكلية الكاممة عما ه
(زقػاؽ المػكت) ,كزعمػكا ب نػ لػك لػـ يلػر عمػػى االنسػحاب مػف أجػزاء مػف مدينػة الخميػؿ حتػػى
نهايػػة تش ػريف االكؿ 2002ـ فػػي إطػػار مػػا يعػػرؼ بخطػػة يهػػكدا مػػا كػػاف ليحػػدث ذلػػؾ الحػػدث

الرهيب (عممية كادم النلارل).

كيكفي لمتدليؿ عمى االنقساـ ما بيف اليميف كاليسار اللهيكني ما قالػ عػامكس هار يػؿ

في لحيفة هػآرتس كردنا عمػى أكل ػؾ اليمينيػيف بقكلػ ( :إف الكمػيف الػذم كقػع فػي الخميػؿ كقػع

فػػي القسػػـ اإلسػ ار يمي عمػػى بعػػد عشػرات األمتػػار مػػف السػػياج األمنػػي لكريػػات أربػػع فػػي منطقػػة
احتمها الجيش اإلس ار يمي قبؿ االنسحاب ,كاسػتمر الجنػكد لتنفيػذ المهػاـ بعػد االنسػحاب كحتػى

ح ػػارة الش ػػيخ كأب ػػك س ػػنينة الت ػػي أدم انس ػػحاب الج ػػيش اإلسػ ػ ار يمي منهم ػػا إل ػػى خ ف ػػات كبيػ ػرة

إلشرافهما عمى المنطقػة اليهكديػة فػي المدينػة ,فػإف الجػيش يقػكـ بتسػيير دكريػات فيهمػا بشػكؿ
مستمر حتى بعد االنسحاب).

()48

إف عممية الخميؿ التي أدت إلى مقتؿ  9جنكد كضباط إس ار يميكف مف بينهـ قا د منطقة

الخميػؿ كث ثػة مسػتكطنيف مسػمحيف مػف حػراس المسػتكطنات ,عمميػة نظيفػة كتنػدرج فػي إطػػار

ح ػػؽ الش ػػعب الفمس ػػطيني كقػ ػكاا الحي ػػة كس ػػمطت الش ػػرعية كبنيتػ ػ التحتي ػػة ,كه ػػي عممي ػػة تعي ػػد
االعتبػػار لممقاكمػػة الفمسػػطينية التػػي شػػكا لػػكرتها بعػػض العمميػػات التػػي اسػػتهدفت المػػدنييف

داخػػؿ اس ػ ار يؿ ,كالتػػي تمكنػػت حككمػػة شػػاركف مػػف المػػزج بػػيف النضػػاؿ الػػكطني الفمسػػطيني

المشركع كبيف اإلرهاب.

إف عممية الخميؿ أكدت بلكرة قاطعة كجكد أهداؼ إس ار يمية في األراضي المحتمة عاـ

1967ـ يمكف مهاجمتها في ظؿ ت ييد فمسطيني جماعي ,كمف ش نها إحداث انقساـ إس ار يمي

( )48لحيفة القدس ,االثنيف2002/11/18 ,ـ.
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حكلهػػا بػػيف مػػف يعتبرهػػا عم ػ ن إرهابي ػنا كبػػيف مػػف يعتبرهػػا عمميػػات مشػػركعة تنػػدرج فػػي إطػػار
مقاكمة االحت ؿ.

()49

ومننن الطبيعنني أن يكننون ىننناك انقسننام ،وتبنناين فنني وجيننات نظننر العنندو اإلس نرائيمي

باتجاه تمك العممية البطولية وذلك لألسباب التالية:

 تبايف الملالح بيف األحزاب اللهيكنية مف جهة ,كملالح المستكطنيف مف جهة
أخرم.

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

 المكاف الذم نفذت في العممية حيث يمثؿ عشان لدبابير المستكطنيف كيرخي بثقم عمى
المشهد السياسي اإلس ار يمي الداخمي برمت .

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

( )49لحيفة األياـ ,الث ثاء2002/11/19 ,ـ.
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المبحث الثانً
سد اٌفؼً اٌفٍغغ ٟٕ١ػٍ ٝػٍّ١خ صلبق اٌّٛد
ال شػػؾ ب ػ ف هنػػاؾ تبػػايف كاضػػح فػػي راء الفرقػػاء السياسػػييف الفمسػػطينييف نابعػػة مػػف

اخت ؼ مشػاربهـ السياسػية كاأليدلكجيػة ,كلػيس أدؿ عمػى ذلػؾ مػف كجػكد تيػار فمسػطيني قػكم
ما زاؿ يؤمف بالكفاح المسمح كطريؽ لتحرير فمسطيف كعكدة ال ج يف ,كاقامة الدكلة المستقمة

ككنس اللهاينة عف هذا األرض.

فيمػػا تيػػار فمسػػطيني خػػر يػػؤمف بػػنفس الشػػعارات السػػابقة مػػف العػػكدة ,كالتحريػػر ,كاقامػػة

الدكلػػة ,كلكػػف باعتمػػاد الطػػرؽ الدبمكماسػػية السياسػػية ,كاسػػتثناء الكفػػاح المسػػمح إمػػا بالكميػػة ,أك
بالمجكء إلي حاؿ االضطرار.

كما كتباينت راء الفمسطينييف حكؿ القتاؿ في فمسطيف المحتمة 1967ـ كفي مناطؽ

السمطة الفمسطينية ,أك ما عرؼ الط حنا مف خ ؿ اتفاؽ أكسمك منػاطؽ (أ) كمنػاطؽ (ب)
كمناطؽ (ج).

كلكف كأماـ هذا العممية البطكلية المعجزة في زقاؽ المكت فقد كػاف هنػاؾ إجماعػان أك

شب إجماع فمسػطيني مػف كػؿ فلػا ؿ العمػؿ الػكطني الفمسػطيني ,كتكجهاتػ السياسػية كنخبػ

المثقفة ,كقبؿ ذلؾ جماهير الشعب الفمسطيني بعمكمها بفمسطيف المحتمة كالخارج (مع بعػض
االستثناءات).

()50

كلمتدليؿ عمى اإلجمػاع الػكطني الفمسػطيني عمػى عمميػة كادم النلػارل زقػاؽ المػكت

ن ػ ػػذكر بع ػ ػػض أراء الفل ػ ػػا ؿ كالق ػ ػػكل الفمس ػ ػػطينية السياس ػ ػػية ,كك ػ ػػذلؾ أرم الس ػ ػػمطة الكطني ػ ػػة

الفمسطينية عمى النحك التالي:

( )50لحيفة القدس ,الث ثاء2002/11/18 ,ـ.
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ؤٚالً :دشوخ اٌزذش٠ش اٌٛعٕ ٟاٌفٍغغ ٟٕ١فزخ:
لقد جاء رد فتح عمى العمميػة مػف خػ ؿ تلػريح حسػيف الشػيخ أمػيف سػر حركػة فػتح

فػػي الضػػفة الغربيػػة كذلػػؾ بتػػاريخ 2002/11/15ـ معمق ػنا عمػػى معركػػة زقػػاؽ المػػكت ,حيػػث

اعتبػػر أف ذلػػؾ الهجػػكـ عمػػى مجمكعػػة الجنػػكد اإلس ػ ار يمييف كالمسػػتكطنيف فػػي الخميػػؿ هػػك رد
طبيعي عمى التلعيد العسكرم اإلس ار يمي في الضفة كغزة ,كأكد لركيتػرز (إف عمميػة الخميػؿ

هػػي حػػؽ مشػػركع لممقاكمػػة ضػػد االحػػت ؿ ,كرد طبيعػػي عمػػى السياسػػة اإلس ػ ار يمية فػػي مػػدف
الضػػفة كمػػا هػػي رد عمػػى االغتيػػاالت المسػػتمرة التػػي كػػاف خرهػػا اغتيػػاؿ إيػػاد ل ػكالحة قا ػػد

الجناح العسػكرم لمجهػاد اإلسػ مي) ,كمػا أكػد أمػيف سػر حركػة فػتح :أف المقاكمػة الفمسػطينية
ضػػمف حػػدكد ال اربػػع مػػف حزيػراف 1967ـ هػػي حػػؽ مشػػركع ككنهػػا أرض محتمػػة كهػػذا مػػا تق ػرا

المكاثيؽ الدكلية.

ككػػذلؾ أعػػرب حسػػيف الشػػيخ عػػف اسػػتغراب كاسػػتهجان مػػف بيانػػات الشػػجب كاالسػػتنكار

التي لػدرت عػف بعػض الػدكؿ الغربيػة ,كمؤسسػات دكليػة بشػ ف العمميػة الفمسػطينية المسػمحة

فػػي مدينػػة الخميػػؿ ,كالتػػي قتػػؿ فيهػػا  12إس ػ ار يمينا معظمهػػـ مػػف الجنػػكد يػػكـ الجمعػػة الفا ػػت
باعتراؼ الجانب اإلس ار يمي الذم أكد أف العممية لـ تكف مكجهة ضد مدنييف.

()51

صبٔ١بً :اٌشئبعخ اٌفٍغغ١ٕ١خ:
فػػي دفاع ػ عػػف أبنػػاء شػػعب كمقاكمت ػ لػػرح أمػػيف عػػاـ الر اسػػة الفمسػػطينية أحمػػد عبػػد

ال ػػرحمف ق ػػا ( :إف إدان ػػة الهج ػػكـ ال ػػذم نف ػػذا المق ػػاتمكف الفمس ػػطينيكف ض ػػد جن ػػكد ل ػػهاينة,

كمستكطنيف مسمحيف ما هك إال نفاقا دكليػان ,كهػذا النفػاؽ يظهػر كممػا دافػع الشػعب الفمسػطيني

عف أرض ككطن  ,كاني أتساءؿ لماذا عند قتؿ أطفالنا ال أحد يقكؿ شي ا؟.

( )51لحيفة الحياة الجديدة ,السبت2002/11/16 ,ـ.
( )52لحيفة السفير2002/11/18 ,ـ.
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صبٌضبً :دشوخ دّبط:
اٌذوزٛس ػجذ اٌؼض٠ض اٌشٔز١غٕٙ٠ ٟئ:
بعػػد معركػػة زقػػاؽ المػػكت البطكليػػة كتبنػػي األمػػيف العػػاـ السػػابؽ الػػدكتكر رمضػػاف شػػمح

لمعممية أثناء استمرارها كقبؿ انتهاءها ,دعا الدكتكر عبد العزيػز الرنتيسػي قيػادة حركػة الجهػاد

اإلس مي لإلفطار بتاريخ  12رمضاف 2002ـ في بيت  ,ككػاف عمػى رأس كفػد حركػة الجهػاد
اإلس ػ مي كػػؿ مػػف األخ الػػدكتكر محمػػد الهنػػدم ,األخ الػػدكتكر جميػػؿ عميػػاف ,األسػػتاذ حسػػف
عبدك ,ك خريف ككػاف فػي اسػتقباؿ قيػادة حركػة الجهػاد اإلسػ مي عػدد مػف قػادة حركػة حمػاس
يتقػػدمهـ الػػدكتكر عبػػد العزيػػز الرنتيسػػي ,كاألسػػتاذ إسػػماعيؿ هنيػػة ,حيػػث قػػدمت قيػػادة حركػػة

الجهاد اإلس مي التهن ة بس مة الػدكتكر الرنتيسػي مػف محاكلػة االغتيػاؿ ,كالتػي ألػيب فيهػا
ابن  ,فيما تـ مباركة معركة زقاؽ المكت مػف قبػؿ قيػادة حركػة حمػاس ككلػفكها ب نهػا معركػة
بطكليػػة ,كأنهػػا فخػػر لممقاكمػػة فػػي فمسػػطيف ,ككػػاف هػػذا الك ػ ـ قػػد جػػاء عمػػى لسػػاف كػػؿ مػػف

الػػدكتكر الرنتيسػػي ,كاألسػػتاذ إسػػماعيؿ هنيػػة كانتهػػى المقػػاء الػػكدم بتهن ػػة الػػدكتكر الرنتيسػػي
بالس مة كمباركة األخير لقيادة الجهاد اإلس مي لمعممية البطكلية.

فػػي اليػػكـ التػػالي مباشػرة فػػي السػػاعة الرابعػػة علػ انر تكجػ الػػدكتكر الرنتيسػػي إلػػى مركػػز

فمسػػطيف لمد ارسػػات ,كقابػػؿ الػػدكتكر محمػػد الهنػػدم لمػػدة عش ػرة دقػػا ؽ كػػاف فحػػكل المقػػاء (أف

الرنتيسي أبمغ الدكتكر الهندم ب ف العممية مشتركة ,كأف كتا ػب القسػاـ شػاركت فيهػا ,فتسػاءؿ
الدكتكر الهندم أيف إخكانكـ كنحف في اليكـ الرابع لمعممية؟ كلمػاذا لػـ يتلػمكا بكػـ عممػا بػ نهـ

أحياء؟! ,ثـ س ؿ الػدكتكر الهنػدم أال يكجػد عنػدكـ شػهداء أك ملػابكف فػي العمميػة؟! ف جػاب
الدكتكر الرنتيسي :ال ,ألنهـ شػارككا كاسػتطاعكا أف ينسػحبكا مػف المكػاف بسػ ـ ,كعنػد السػؤاؿ
عف الت خير لهذا الكقت لعدـ إع نكـ عف العممية أجاب الدكتكر الرنتيسي( :إخكاننا ثقة كهػذا
ما لدينا كهذا المكجكد عندنا) ثـ خرج.

كمػػا هػػي إال دقػػا ؽ بعػػد خػػركج الػػدكتكر الرنتيسػػي حتػػى بػػدأت سػػيارات اإلذاعػػة التابعػػة

لحركػػة حمػػاس بالنػػداءات ب ػ ف معركػػة كادم النلػػارل عمميػػة مشػػتركة ,كأف كتا ػػب القسػػاـ قػػد

شػػاركت فيهػػا ,كفػػي اليػػكـ الخػػامس مػػف العمميػػة خػػرج الػػدكتكر مكسػػي أبػػك مػػرزكؽ فػػي أحػػد
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المقػػاءات المتمف ػزة ليؤكػػد ب ػ ف العمميػػة التػػي حلػػمت فػػي كادم النلػػارل قػػاـ بهػػا عنالػػر مػػف

كتا ػػب القسػػاـ ,كلػػكدؼ أف كجػػد ث ثػػة مػػف عنالػػر س ػريا القػػدس كػػانكا يختب ػؤكف فػػي بيػػت

هناؾ ,كككنهـ مطمكبيف فقد تـ قتمهـ!!.

ككػػرد عمػػى مػػا سػػمؼ فقػػد كمػػؼ األمػػيف العػػاـ السػػابؽ لحركػػة الجهػػاد اإلسػ مي رمضػػاف

شػػمح األخػػكة بجمػػع كػػؿ مػػا ل ػ ع قػػة بعمميػػة زقػػاؽ المػػكت مػػف اللػػحافة المحميػػة ,كالعربيػػة,

كاإلس ار يمية ,كالدكلية ,ككؿ ما ل ع قة بالعممية ,ليلدر بيانا كتب بنفس ككسم باسـ سرايا

القدس.
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كفػػي لقػػاء مػػع لػػحيفة الشػػرؽ األكسػػط بتػػاريخ 2002/11/24ـ أكػػد الػػدكتكر الرنتيسػػي

قا ( :أف حركة حماس هي التي بدأت العممية ,كبعد ذلػؾ اشػترؾ فيهػا مجمكعػة مػف الجهػاد
هـ الذيف استشهدكا ,كنحػف ال نبخسػهـ دكرهػـ ,كفػي نفػس الكقػت ال نػبخس أنفسػنا دكرنػا ,كقػد

قمنا بهذا العممية ,كبعد ربع ساعة مف االشتباؾ الػذم كػاف بػيف مجاهػدينا ,كقػكات االحػت ؿ,
دخمت مجمكعة مف الجهاد كاستشهدكا هذا هي الحقيقة)

( )53مقابمة مع أ .حسف عبدك ,مركز فمسطيف2019/9/21 ,ـ.
( )54لحيفة الشرؽ األكسط ,24,تشريف ثاني2002,ـ.
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المبحث الثالث
رد الفعل على المستىي الذولً
لقػػد قامػػت الخارجيػػة اإلس ػ ار يمية بالتػػدليس كالكػػذب فػػي كلػػؼ العمميػػة البطكليػػة التػػي

كقعت بيف ث ثة مف مقػاتمي سػرايا القػدس األشػداء ,كبػيف جػيش مػدرب كمجهػز بػ قكل كأعتػى

أدكات الحرب ,كذبت إس ار يؿ الستدرار عطؼ العالـ ,كتضامن كاظهار نفسها ب نها الضػحية

كعادتهػػا ,كلمتخفيػػؼ مػػف حػػدة الخيبػػة النفسػػية التػػي منػػي بهػػا جنكدهػػا كجيشػػها ,خالػػة كأف

العممية كشفت عػف ث ثػة مقػاتميف لػـ يتمقػكا تػدريبان عسػكريا فػي أم مػف االكاديميػات العسػكرية

العالمية أك المحمية ,بؿ إنهـ ليسكا أكثر مف ط ب في جامعػة البكليتكنػؾ فػي مدينػة الخميػؿ,

هؤالء الشباب استطاعكا تمريغ أقكل قكة في المنطقة في كحػؿ الهزيمػة ,كهػذا مػا أكدتػ نتيجػة

العممية (المعركة) لػذا كػاف ل ازمػان عمػى دكلػة إسػ ار يؿ (المارقػة) أف تكػذب كػذبتها ,كقػد نػكا إلػى
هذا الكذب المحمؿ اإلس ار يمي "حيمي شاليؼ" :في لحيفة معاريؼ قا ن( :لقػد سػارعت ك ازرة

الخارجيػػة اإلس ػ ار يمية لمتػػركيج لركايػػة أف مجػػزرة كقعػػت ضػػد ملػػميف أبريػػاء ,كهػػذا األمػػر لػػـ
يحػػدث ,ف ػإف الكمػػيف ضػػد جنػػكد الجػػيش االس ػ ار يمي ,كمهمػػا كػػاف ناجح ػان كمؤلم ػان ,إال أن ػ ال
يستحؽ كلؼ مجزرة بؿ كربما أيضنا ليس إرهابنا).

كعمػػى عادتهػػا فقػػد تمقفػػت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة (الحاضػػنة إلس ػ ار يؿ ك الضػػامنة

ألسػػباب حياتهػػا) ركايػػة الخارجيػػة االس ػ ار يمية لػػتعمف عػػف إدانتهػػا ,حيػػث أداف كزيػػر الخارجيػػة

األمريكي ككلف باكؿ العممية التي همؾ بها  12جنديان اس ار يميان ,كأداف سكريا إليكا هػا عنالػر
مف حركة الجهاد اإلس مي التي قامت بالهجكـ ,ك في بياف ألدرا ككلف باكؿ قػاؿ فيػ ( :إف
الكاليػػات المتحػػدة تػػديف بشػػدة االعتػػداء القبػػيح الػػذم يسػػتحؽ العقػػاب ضػػد ملػػميف يهػػكد ,كأف

مجػػرد قػػتمهـ لمملػػميف كالعنالػػر األمنيػػة التػػي سػػارعت لمسػػاعدتهـ بينمػػا كػػانكا عا ػػديف مػػف

الل ة يزيد مف رعب هذا االعتداء ,ككذلؾ فإف هذا النػكع مػف األعمػاؿ "االرهابيػة" يمكػف أف
يس بقكة إلى القضية الفمسطينية ,كحدها كيجػب أف يتكقػؼ ,كأمػا بخلػكص سػكريا فإنػ مػف
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غيػػر المفهػػكـ أف يكػػكف بإمكػػاف دكلػػة تعمػػف الت ازم ػنا كاضػػحنا مػػف أجػػؿ الس ػ ـ اي ػكاء مثػػؿ هػػذا

المجمكعات)
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ٚاؽٕغٓ راوذ ؤٔٙب عزٛاصً ضغٛعٙب ػٍ ٝدِؾك إلغالق ِىزت اٌجٙبد:
كامعانان في ظممهػا كانحيػا انز لمشػر فقػد أعمنػت الكاليػات المتحػدة أنهػا ستكالػؿ ضػغكطها

عمػػى سػػكريا لحممهػػا عمػػى إغػ ؽ مكتػػب الجهػػاد اإلسػ مي فػػي دمشػػؽ عمػػى الػػرغـ مػػف رفػػض

الحككم ػػة الس ػػكرية ,كق ػػاؿ مس ػػاعد المتح ػػدث باس ػػـ ك ازرة الخارجي ػػة األميركي ػػة "فيمي ػػب ريك ػػر":
(سنكالؿ طرح حججنا كما نفعؿ منذ بعض الكقت لنقكؿ أف ال مجاؿ لدعـ منظمة كهذا).

ككانت سكريا أعمنت أمس رفضها طمبنا أميركينا بإغ ؽ المكتب قا مة :إف المكتب ليس

ل ع قة بالكميف الذم نلب في الخميؿ الجمعة الماضية كقتؿ في ۲۱عسكريان إس ار يميان.

عٛس٠ب رذزض اٌّمبِٚخ:
كقالت ك ازرة الخارجية السكرية" :إف كزير الخارجية األميركي ككلف باكؿ قدـ الطمب فػي

خطػ ػػاب سػ ػػمـ مطمػ ػػع هػ ػػذا األسػ ػػبكع ,إال أنهػ ػػا قالػ ػػت إف كمػ ػػيف الخميػ ػػؿ هػ ػػك نتػ ػػاج ل حػ ػػت ؿ
اإلسػ ػ ار يمي ,كل ػػيس م ػػف عم ػػؿ مكت ػػب الجه ػػاد ف ػػي دمش ػػؽ" ,كق ػػاؿ المنس ػػؽ اإلع م ػػي ل ػػك ازرة

الخارجية فػي بيػاف" :الحككمػة السػكرية أكػدت أكثػر مػف مػرة الطبيعػة اإلع ميػة لهػذا المكاتػب
التي يقتلر عممها عمى التعبير عف رأيها فقط ,كمعركؼ ب ف هذا العمميات يخطط لها كتنفذ
م ػػف داخ ػػؿ األ ارض ػػي المحتم ػػة نتيج ػػة الس ػػتمرار االح ػػت ؿ ,كممارس ػػات  ,كلػ ػيس اس ػػتنادان إل ػػى
تعميمػات تلػدر إليهػػا مػف مكاتػب إع ميػػة مكجػكدة فػي بعػػض العكالػـ العربيػة كاف الكاليػػات

المتحدة مسػؤكلة مثػؿ إسػ ار يؿ عػف النزيػؼ الػدمكم الجػارم ,ألنهػا تػدعـ إسػ ار يؿ عمػى تجاهػؿ

أكثػ ػػر مػ ػػف  ۱۲ق ػ ػ ار ار لػ ػػدرت عػ ػػف مجمػ ػػس األمػ ػػف تطالػ ػػب كمهػ ػػا بإنهػ ػػاء االحػ ػػت ؿ ,كتفكيػ ػػؾ
المستكطنات ,كأف ما شهدت مدينة الخميؿ اللامدة مف كيػ ت االحػت ؿ كغطرسػة حفنػة مػف

المستكطنيف زرعت قس انر في جيب استيطاني في خالرة المدينة يفسر العمميات الفدا ية التػي
استهدفت مجمكعة مف جنكد االحت ؿ كالمستكطنيف المسمحيف" ,كأف الفعؿ الفمسطيني المقاكـ

( )55لحيفة األياـ ,االثنيف2002/11/18 ,ـ.
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ل حت ؿ أمر طبيعي نص عمي ميثاؽ األمـ المتحدة ,بعد أف عانت هذا المدينػة مػف مجػزرة
راح ضػػحيتها سػػتة كث ثػػكف مػػف الملػػميف المسػػمميف فػػي الحػػرـ االبراهيمػػي ارتكبهػػا االرهػػابي

"غكلد شتايف" الذم أقامت ل اس ار يؿ نلب تذكارم.
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كأضػػاؼ البيػػاف أف (الكاليػػات المتحػػدة تتحمػػؿ المسػػؤكلية أيضػػا ككنهػػا تقػػدـ كػػؿ كسػػا ؿ

الػػدعـ المػػالي ,كالعسػػكرم ,كاالقتلػػادم ,الػػذم يسػػاهـ فػػي ديمكمػػة االحػػت ؿ ,كمػػف ككنهػػا لػػـ
تضػػع فػػي سػػمـ أكلكياتهػػا إح ػ ؿ س ػ ـ العػػادؿ كالشػػامؿ فػػي المنطقػػة يقػػكـ عمػػى تنفيػػذ ق ػ اررات

مجمػػس األمػػف ,كانهػػاء االحػػت ؿ اإلسػ ار يمي باعتبارهػػا الطريػػؽ الكحيػػد لضػػماف األمػػف كالسػ ـ

في المنطقة).

()57

ؤِش٠ىب رؾبسن ثمزً اٌفٍغغ:ٓ١١ٕ١
لػػـ تكتفػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة بكػػؿ ج ار مهػػا ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني كقضػػيت ,

كدعمهػػا المطمػػؽ لدكلػػة الكيػػاف ,كفػػي سػػياؽ الػػرد األمريكػػي الظػػالـ عمػػى معركػػة زقػػاؽ المػػكت,
كشفت لحيفة يديعكت أحرنػكت بتػاريخ  ,2002/11/18كذلػؾ عمػى مكقعهػا االلكتركنػي(أف

الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة أعطػػت الضػػكء األخضػػر "إلسػ ار يؿ" بالقيػػاـ بعمميػػة عسػػكرية ضػػد
الفمسطينييف ردان عمى العممية النكعية قرب مستكطنة كريات أربع في الخميؿ ,كقالت اللحيفة

أيضػػا :بػ ف شػػاؤكؿ مكفػػاز كزيػػر الحػػرب اللػػهيكني أكػػد لنظيػرا االمريكػػي "دكنالػػد ارمػػس فيػػد"

كلػػكزير الخارجيػػة األمريكػػي كػػكلف ب ػاكؿ عمػػى الػػدار أكام ػرا لمجػػيش ,إلعػػادة السػػيطرة عمػػى
مدينػػة الخميػػؿ بشػػكؿ كامػػؿ ,كأكضػػح أف :إسػ ار يؿ تػػدرؾ تمامػان مػػا يجػػرم فػػي الشػػرؽ األكسػػط,

كتػػتفهـ المل ػػالح األمريكي ػػة ف ػػي المنطقػػة ,إال أنه ػػا تح ػػتفظ بح ػػؽ الػػدفاع ع ػػف نفس ػػها) كنقم ػػت
اللحيفة عف ملادر سياسية لهيكنية رفيعة القكؿ :إف كاشنطف ال تمارس أم ضغط عمػى

ت ػػؿ أبي ػػب به ػػدؼ االمتن ػػاع ع ػػف العم ػػؿ العس ػػكرم ف ػػي األ ارض ػػي الفمس ػػطينية ,طالم ػػا ل ػػـ تق ػػع

( )56لحيفة الحياة الجديدة ,االربعاء2002/11/20 ,ـ.
( )57لحيفة الحياة الجديدة ,االربعاء2002/11/20 ,ـ.
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إلػػابات كثيػرة فػػي لػػفكؼ المػػدنييف الفمسػػطينييف ,كمػػا أف كاشػػنطف ال تفػػرض أم شػػركط أك
قيكد عمى إس ار يؿ في هذا المجاؿ).

()58

دمشؽ لف ترضخ لمضغكط:

كأماـ الضغط األمريكي عمى دمشؽ مػف أجػؿ إغػ ؽ مكاتػب حركػة الجهػاد اإلسػ مي,

كرفض سكريا ذلؾ فقط عمؽ األميف العاـ الدكتكر رمضاف شمح عمي ذلؾ االمر قا :

(أف أيا مف المسؤكليف السػكرييف لػـ يتلػؿ معنػا بهػذا اللػدد ,كنحػف فػي األسػاس مكجػكدكف

بشػػكؿ طبيعػػي ك ج ػػيف محػػركميف مػػف العػػكدة إلػػى كطننػػا فمسػػطيف ,كعنػػدما تمكننػػا الكاليػػات

المتحدة أك العالـ المؤيد إلس ار يؿ مف العػكدة إلػى ديارنػا ,فبشػكؿ طبيعػي سػنغادر عمػى ديارنػا

كلػػف تكػػكف هنػػاؾ مشػػكمة ,لػػذلؾ ال نتكقػػع أف يكػػكف هػػذا المكضػػكع مػػدار بحػػث بيننػػا كاإلخػػكة
المسؤكليف في سكريا ,خالة أف كجكدنا في دمشؽ هػك مجػرد كجػكد إع مػي معنػكم يمارسػ

كػػؿ عربػػي كمسػػمـ فػػي تعاطي ػ مػػع القضػػية الفمسػػطينية ,كأف الجهػػاد كبنيػػة تنظيميػػة كمقاتمػػة

ل ح ػػت ؿ الل ػػهيكني ,مكج ػػكدة داخ ػػؿ فمس ػػطيف ,كالعممي ػػات ت ػػتـ تخطيط ػػا كتنفي ػػذا ف ػػي داخ ػػؿ

فمسطيف ,كاذا كاف الكياف اللهيكني كالكاليات المتحدة يشػعراف ب زمػة ,سػكاء داخػؿ الكيػاف أك
في السياسة األميركية تجاا المنطقة ,كيريد تلدير هذا األزمة لألخريف ,فعميهما البحػث عػف
مكضكع خر غيػر كجػكد الج ػيف فمسػطينييف فػي الشػتات يريػدكف حقهػـ فػي العػكدة لػكطنهـ).

()59

كك ػذلؾ أكػػد نا ػػب األمػػيف العػػاـ لحركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي فػػي حين ػ األخ المجاهػػد زيػػاد

النخالػػة ابػػك طػػارؽ قا ن(:لػػدينا مكتػػب إع مػػي فػػي دمشػػؽ يتػػابع الشػػؤكف اإلع ميػػة فقػػط ,كال
يكج ػػد ل ػػدينا أم نش ػػاط عس ػػكرم فػ ػػي دمش ػػؽ أك منه ػػا ,كاف المخطط ػػيف كالمنف ػػذيف لمعمميػ ػػات

مكجػػكديف فػػي األرض المحتمػػة ,كنحػػف لػػـ نتمػػؽ أم طمػػب يشػػير ألم مكقػػؼ سػػكرم ب ػإغ ؽ

( )58يديعكت أحركنكت2002/11/18 ,ـ.
( )59مكقع البكابة2002/11/23 ,ـ.
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مكاتػػب حركػػة الجهػػاد ,كػػكف كجكدنػػا فػػي دمشػػؽ مؤقػػت حتػػى العػػكدة لفمسػػطيف ,ككجكدنػػا هنػػا

بحكـ أف اس ار يؿ طردتنا مف أرضنا).

()60

األُِ اٌّزذذح ٚاٌظٍُ اٌّفضٛح:
لػـ تكػف المؤسسػػات الدكليػة كعمػى أرسػػها األمػـ المتحػدة يكمػان إال داعمػان لقػكل االسػػتكبار

العالمي ,كمعكؿ هدـ في الدكؿ المستضعفة ,كعمى مدار تاريخ اللراع العربي اإلس ار يمي ما
عدلت يكما بيف الفمسطينييف كالمغتلبيف اللهاينة ,كي حظ ب ف لساف األمـ المتحدة ملابان
بػػالخرس أم ػػاـ الػػدـ الفمس ػػطيني المسػػفكح م ػػف النسػ ػاء كالشػػيكخ كاألطف ػػاؿ عمػػى ي ػػد الل ػػهاينة,

كعنػػدما قػػاـ أبطػػاؿ س ػرايا القػػدس بالػػدفاع عػػف حرمػػات الشػػعب كدم ػ  ,كنفػػذكا أكبػػر العمميػػات

العسػػكرية ضػػد جنػػكد االحػػت ؿ انطمػػؽ لسػػاف االمػػـ المتحػػدة مػػف عقال ػ  ,ليشػػهد زك نار ,كيػػتكمـ
خطػ ن حيػػث لػػدر بيػػاف الظمػػـ مػػف تمػػؾ المؤسسػػة الدكليػػة بالتػػالي( :إف هػػذا الهجػػكـ االرهػػابي
الذم كقع في الضفة الغربية في مدينة الخميػؿ ألػاب األمػيف العػاـ بػالفزع ,كهػك يػديف أحػدث

عمؿ إرهابي ضد المدنييف اإلس ار يمييف ب قكل العبارات الممكنة ,كينقؿ تعازي القمبية لعػا ت

الضحايا ,كلمحككمة االس ار يمية).

()61

كفػػي تسػػرع مػػف كػػكفي عنػػاف فقػػد تبنػػي كػػذب ك ازرة الخارجيػػة اإلس ػ ار يمية بكلػػؼ العسػػكرييف

اإلس ػ ار يمييف الػػذيف قتم ػكا فػػي عمميػػة الخميػػؿ ب ػ نهـ ملػػمكف أبريػػاء عػػادكا لتػػكهـ مػػف ل ػ تهـ,

كأداف العممية التي استهدفتهـ ,كالفان تمؾ المعركة ب نها عمؿ إرهابي حقير استهدؼ ملػميف

أبرياء.

()62

عٕ١ف ٚوزثخ دمٛق االٔغبْ:
كاف يفترض بجنيؼ كرعايػة ل تفاقيػات التػي تحمػي حقػكؽ االنسػاف ,كتنلػر المظمػكـ,

كتقػػؼ فػػي كجػ الظػػالـ ,أف يكػػف مكقفهػػا مػػع مػػف زعمػػت أنهػػا تػػدافع عػػنهـ ,كلكػػف كعمػػى عػػادة
( )60ككاالت ابناء2002/11/19 ,ـ.
( )61مكقع الجزيرة2002/11/16 ,ـ.
( )62لحيفة القدس العربي2002/11/22 ,ـ.
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الدكؿ الظالمة ,كالمؤسسات التي ترعي الظمـ ,فقدت كاف لها مكقفا ينػدل لػ جبػيف مػف يػدافع
عف حقكؽ اإلنسػاف بقكلهػا :عمػى لسػاف المفػكض األعمػى لحقػكؽ االنسػاف التػابع لػ ـ المتحػدة
"سػػيرجك فييػ ار دكميمػػك"( :إف هػػذا األعمػػاؿ بمػػا فيهػػا الهجػػكـ الشػػا ف فػػي ككبػػكتس ال يػػؤدم إال
إلى نسؼ قضية الفمسطينييف).

ِجٍظ ؤٚسٚثب ػٕٛأبً ٌإلس٘بة:
في مدينة ست ارسػبكركغ أعمػف (مجمػس أكركبػا) عمػى لسػاف األمػيف العػاـ لممجمػس "ككلتػر

شػكيمر" عػف إدانتػ لمعركػة زقػاؽ المػكت فػػي بيػاف جػاء فيػ  ):أف هػذا العمػؿ اإلرهػابي يهػػدؼ

إلػػى دفػػع أفػػاؽ التكلػػؿ إلػػى اتفػػاؽ سػػممي فػػي الشػػرؽ األكسػػط إلػػى الػػكراء كيمكػػف كلػػف ب نػ
عمؿ ردي ).

()63

ثش٠غبٔ١ب ٚفشٔغب ٚسٚع١ب رذ ٓ٠ظٍّب:
كفي ردكد الفعؿ الدكلية الظالمة لمشعب الفمسطيني ,كالمنحاز لممجرـ اللهيكني لرح كزير

الخارجي ػػة البريط ػػاني "ج ػػاؾ س ػػترك" ف ػػي بي ػػاف أل ػػدرا( :لق ػػد ش ػػعرت بالرع ػػب عن ػػدما أبمغ ػػت
مساء(الجمعة) نب الهجكـ عمى إس ار يمييف عا ديف مػف اللػ ة ,كال يمكػف أف يكػكف هنػاؾ أم

مبرر لهػذا الهجمػات المتكػررة داعيػان السػمطة الفمسػطينية إلػى القيػاـ بالمزيػد مػف الجهػد لتجنػب
قياـ مجمكعات فمسطينية باعتداءات مف هذا النكع).

فيما التحؽ بدرب الظالميف كزير الخارجية الفرنسي "دكمينيؾ دكفيمياف" كب شد التعابير

حزم ػنا اسػػتنكر مػػا سػػماا بػػالهجكـ الشػػنيع فػػي الخميػػؿ ,كحػػرص عمػػى التعبيػػر عػػف سػػخط فػػي
مػػؤتمر لػػحفي مشػػترؾ عقػػد مػػع ر ػػيس فريػػؽ المفتشػػيف عػػف أسػػمحة الع ػراؽ ,كدعػػا "دكفمبػػاف"

الس ػػمطة الفمس ػػطينية إل ػػى القي ػػاـ بك ػػؿ ش ػػيء م ػػف أج ػػؿ من ػػع حل ػػكؿ اعت ػػداءات أخ ػػرل ض ػػد

اإلس ار يمييف ,كما دعا "إس ار يؿ إلى عدـ االستس ـ لتجربة الردكد االنتقامية).

ككذلؾ تساكقت ركسيا مع العالـ الظالـ ,نلرة لملهيكنية المجرمة ,حيث أدانػت بشػدة

ما أسمت العمؿ اإلجرامي الجديد بعد هجكـ الخميؿ فلػرح المتحػدث باسػـ الخارجيػة الركسػية
( )63لحيفة الحياة الجديدة2002/11/17 ,ـ.
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ألكسندر ياككفنكك بقكلػ ( :أف مكسػكك تػديف بشػدة العمػؿ اإلج ارمػي الجديػد ,كالػذم أدل لزيػادة
تفاقـ الع قات الفمسطينية اإلس ار يمية).

()64

اٌفبر١ىبْ ٚؽٙبدح اٌضٚس:
كم ػػف نف ػػس الق ػػكس الج ػػا ر الظ ػػالـ انطم ػػؽ س ػػهـ إلػ ػى ل ػػدر القض ػػية الفمس ػػطينية م ػػف

الفاتيكػ ػػاف ,لػ ػػيعمف عػ ػػف تضػ ػػامن مػ ػػع الج ػ ػ د اللػ ػػهيكني ضػ ػػد الضػ ػػحية مػ ػػف أبنػ ػػاء الشػ ػػعب

الفمس ػػطيني ,حي ػػث ل ػػرح الباب ػػا يكحن ػػا أم ػػاـ المل ػػميف بت ػػاريخ 2002/11/17ـ ,ف ػػي لػ ػ ة
التبشػػير فػػي ميػػداف القػػديس بطػػرس (لقػػد كقػػع الهجػػكـ عمػػى بعػػد خط ػكات مػػف ض ػريح سػػيدنا

إبراهيـ الذم نعتبرا األب المشترؾ في العقيدة).

االرذبد االٚسٚث ٟاٌّزٛاعئ:
كبالعمي نفس الذم الزـ األكركبييف في نظرهـ ,كهـ يشاهدكف الدـ الفمسطيني المفسكح

كج ػ ار ـ اللػػهاينة ,انب ػ ار الممثػػؿ األعمػػى لسياسػػة االتحػػاد االكركبػػي الخارجيػػة "خػػافيير س ػكالنا"
منػػددا ب شػػد العبػػارات مػػا اسػػماا(بالهجكـ الػػذم نفػػذ ضػػد مػػدنييف إس ػ ار يمييف) كزعػػـ أن ػ يشػػعر

باألسػػؼ لكػػكف هػػذا الهجػػكـ نفػػذ فػػي حػػيف تيبػػذؿ جهػػكد لكضػػع حػػد لمعنػػؼ بػػيف اإلس ػ ار يمييف
كالفمسطينييف معتب انر هذا النكع مف العمميات ال يؤدم إال إلى نسؼ قضية الفمسطينييف ,كك ن
بػ ػػذلؾ يػ ػػكحي أف فرجػ ػػا قريبػ ػػا كػ ػػاف عمػ ػػى األب ػ ػكاب إال أف الفمسػ ػػطينييف نسػ ػػفكا كبالتػ ػػالي فهػ ػػـ

المسؤكلكف ضمنان عما لحؽ بهـ كما سيمحؽ.

()65

ثزاءح ػبٌّ١خ:
أماـ هذا اآلراء الدكلية المدينة لمعركػة زقػاؽ المػكت كالتػي تطفػح باالنحيػاز لمقاتػؿ ضػد

المقتػػكؿ ,انبػػرت بعػػض اللػػحؼ كاألق ػ ـ لمػػرد عمػػى تمػػؾ اآلراء الظالمػػة كػػاف منهػػا مػػا كتبت ػ
لحيفة االنتقاد المبنانية تحت عنكاف كهذا نل - :

( )64لحيفة الحياة الجديدة2002/11/17 ,ـ.
( )65لحيفة السفير2002/11/18 ,ـ.
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التكلػػيفات الشػػعبية التػػي كردت فػػي ردكد الفعػػؿ الدكليػػة عمػػى عمميػػة الخميػػؿ البطكليػػة,

تظهػػر كػػـ أف هػػذا العػػالـ بػػات منحػػا انز إلػػى درجػػة االسػػتبداد ,بحيػػث يفتػػرض أف تحػػذؼ مػػف

قػػامكس البكػػاء ,كالتكسػػؿ العربػػي عبػػارة (الكيػػؿ بمكيػػاليف) التػػي طالمػػا اسػػتخدمها السياسػػيكف

البسيطكف في تفكيرهـ ,الذيف يظنكف أف عالـ اليكـ في معايير مكحدة.

طبعػػا لػػـ تعػػد تجػػدم إدانػػة هػػذا المكاقػػؼ التػػي اسػػتخدمت العبػػارات اإلسػ ار يمية فػػي ادانػػة

العمميػػة مػػف قبيػػؿ كلػػفها بػػالمجزرة ,كالعمػػؿ اإلرهػػابي المػػركع كغيػػر ذلػػؾ ,أك حتػػى محاجاتهػػا
بما أخذت عمى نفسها احترامها كتطبيقها كهي ق اررات االمـ المتحػدة كمبػادئ كقكاعػد الشػرعية

الدكليػػة التػػي  -تعتبػػر رسػػمينا الكجػػكد االس ػ ار يمي فػػي األ ارضػػي المحتمػػة عػػاـ 67احػػت ال غيػػر
مشػػركع تجػػكز مقاتمت ػ بكػػؿ الكسػػا ؿ ,-ككػػذلؾ اعتبارهػػا المسػػتكطنات أعمػػاؿ عدكانيػػة غيػػر

مشػػركعة ,كمرفكضػػة ,كمدان ػػة مػػف قبػػؿ المجتم ػػع الػػدكلي ,كمػػا نطق ػػت بػػذلؾ م ػػات القػ ػ اررات
اللػػادرة ع ػػف مؤسسػػات األم ػػـ المتحػػدة من ػػذ انتقػػاؿ القض ػػية الفمسػػطينية يع ػػرؼ الفمس ػػطينيكف

المظممػػكف تمامػػا مػػا الػػذم يػػدفع شخل ػان مثػػؿ "كػػكفي عنػػاف" إلػػى اسػػتعماؿ عبػػارات بذي ػة فػػي
اس ػ ػػتنكارا الش ػ ػػديد لعممي ػ ػػة الخمي ػ ػػؿ ,كه ػ ػػك يع ػ ػػرؼ أف القػ ػ ػكات اإلسػ ػ ػ ار يمية هن ػ ػػاؾ محتم ػ ػػة ,كأف
المسػػتكطنيف جػػزء مػػف هػػذا االحػػت ؿ ,أنهػػـ مسػػمحكف ب حػػدث األسػػمحة األمريكيػػة ,كلػػكرهـ

التمفزيكني ػػة المبثكث ػػة عالميػ ػان ال يمك ػػف محكه ػػا م ػػف ال ػػذاكرة كه ػػـ يتجكل ػػكف ف ػػي شػ ػكارع الخمي ػػؿ,

كيطمقػػكف الرلػػاص عمػػى منػػازؿ الفمسػػطيني ,كيعػػرؼ تمامػػا أف هػؤالء األربعم ػػة كخمسػػيف هػػـ

جزء مف المتطرفيف اللهاينة األسكأ في العالـ ,كينغلكف معيشة م ة كأربعيف ألؼ فمسطيني

فػػي الخميػػؿ ,ككيػػؼ أف اتفاقػػات أكسػػمك قسػػمت بيػػكت الفمسػػطينييف ,بحيػػث تخضػػع غرفػػة النػػكـ
فػ ػػي أحػ ػػد البيػ ػػكت مػ ػػف منطقػ ػػة (أ) كغػ ػػرؼ االسػ ػػتقباؿ مػ ػػف منطقػ ػػة (ب) كرمػ ػػي ألمػ ػػف ه ػ ػؤالء

اللهاينة.

إن طبعػنا االنسػحاؽ أمػاـ الهػكس األمريكػي باإلرهػاب ,كمكافحتػ  ,كشػركط التبػرؤ منػ ,

كهك الهكس نفس الذم يفرض عمى عناف ب ف يطمب مػف العػراؽ التقيػد الحرفػي المشػدد بقػرار

مجمس األمف  ,1441كاال فالحرب عمى الباب.
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ػر يمي ,أنػ لػـ يعػد
كما يستفاد مف هذا الجكقػة العالميػة التػي تعػزؼ نشػيد اإلرهػاب اإلس ا

هناؾ جهػات فػي العػالـ قػادرة عمػى رعايػة متكازنػة كغيػر منحػازة ألم عمميػة تفػاكض أك بحػث

عف حؿ سياسي ,في عالـ يتغاضى بفظاظة عف عشػرات القتمػى الفمسػطينييف الػذيف يسػقطكف

أسبكعيا ,كيستنفر أبكاق إلدانة عممية مشركعة ضد االحت ؿ اإلس ار يمي.

اآلف ت كد أف عمػى الفمسػطينييف أف ال يعيػركا أذانهػـ لػذلؾ الػذم يػدعك إلػى التمييػز بػيف

أراض محتمػة عػػاـ 1948ـ كأخػرل محتمػػة عػاـ 1967ـ ,كبػػيف مػا يسػػمكف مػدنييف كعسػػكرييف
كغير ذلؾ ,كيستمركا في ضرب العدك أينما يكجع الضرب ,ألن ال فرؽ بالنسبة لمعالـ الػذم

يعتبر عممهـ إرهابينا).

()66

اٌغ١ذ فضً اهلل :سدٚد اٌفؼً اٌؼبٌّ١خ ػٍ ٝػٍّ١خ اٌخٍِ ً١ذبٌٚخ غ١رش ٔبعذرخ ٌزؾرٗ٠ٛ
صٛسح اٌجٙبد اٌفٍغغ ٟٕ١اٌز٠ ٞغزٙذف االدزالي:
أكد سماحة الع مة السيد محمد حسيف فضؿ ا﵀ أف ردكد الفعػؿ العالميػة عمػى العمميػة

فػػي الخميػػؿ ,هػػي اسػػتجابة كاضػػحة لمطالػػب إس ػ ار يؿ مسػػبقة ,كمحاكلػػة غيػػر ناجحػػة لتشػػكي
لكرة الجهاد الفمسطيني الذم ال يستهدؼ إال االحت ؿ.

قاؿ سماحة السيد" :لعؿ الممفت في هذا العممية الجهادية النكعية المتناهية النجاح أنها

جػاءت معاكسػة تمامػنا لمجريػات األحػداث فػي المنطقػة ,كمػا يخططػ أكثػر مػف محػكر دكلػػي,

كبخالة الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ,مػف عمػؿ إلشػاعة ركح الهزيمػة كاالنكسػار عمػى امتػداد
السػػاحة العربيػػة كاإلسػ مية ,حتػػى يسػػهؿ األمػػر أمامهػػا فػػي االجتيػػاح العسػػكرم لممنطقػػة ,بعػػد
االحتيػاج النفسػػي الػػذم بػػدأت معالمػ عمػػى مسػػتكم األنظمػة التػػي بػػدأت تعػػد العػػدة لمرحمػػة مػػا
بعػػد الهجػػكـ األمريكػػي المنتظػػر عمػػى العػراؽ كالمنطقػػة ,كأف هػػذا العمميػػة التػػي نفػػذها مجاهػػدك

حركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي ,كالتػػي لػػـ تسػػتهدؼ إال الجنػػكد اإلس ػ ار يمييف المحتمػػيف كالمسػػتكطنيف

المسمحيف الذيف يشػكمكف رديفػان لمجػيش اللػهيكني ,جػاءت مػف خػارج السػياؽ الػذم ترتػب فيػ

األكضاع في المنطقة ,كأحدثت لدمة كبيرة في العالـ بعد أف شػكمت لػدمة أمنيػة كسياسػية

( )66لحيفة االنتقاد المبنانية2002/11/22 ,ـ.
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مف الدرجة األكلى لمعػدك اإلسػ ار يمي ,بعػد أف مثمػت لكحػة مػف لكحػات االنتلػار التػي تنتلػر
فيهػػا مجمكعػػة لػػغيرة مػػف المجاهػػديف الفمسػػطينييف عمػػى كتا ػػب إس ػ ار يمية كاممػػة ,فتهػػزـ ركح

العػػدك كتقتػػؿ نخبػػة ضػػباط فػػي معركػػة أدارهػػا مجاهػػدكف ث ثػػة ط ػكاؿ سػػاعات الميػػؿ ,كقػػدمكا
خ لها لمعالـ نمكذجان عف المقاتؿ الفمسطيني الذم ال يقهر.

كحػػكؿ ردكد الفعػػؿ العالميػػة قػػاؿ إنهػػا تمثػػؿ اسػػتجابة كاضػػحة لمطالػػب إسػ ار يمية مسػػبقة,

كمحاكلة غير ناجحة لتشكي لكرة الجهاد الفمسطيني الذم ال يستهدؼ إلى االحػت ؿ ,كذلػؾ

كاضػػح مػػف خ ػ ؿ انج ػرار بعػػض الػػدكؿ خمػػؼ الدعايػػة اللػػهيكنية لمحػػديث عػػف أف الهجػػكـ

اسػػتهدؼ الملػػميف اليهػػكد ,كلعػػؿ الػػذم سػػاعد ه ػؤالء فػػي محػػاكلتهـ هػػذا كجػػكد لػػمت عربػػي

غير معقكؿ.
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الفصل الرابع
هكذا ثكلم الجهاد االسالمي
عن معزكة سقاق الموت
لاول :موكف لامين العام مً معزكة سكاق املوتأ
املبحث أ
املبحث الثاوي :بياهات صادرة عً حزكة الجهاد أ
حول معزكة سكاق املوتأ
املبحث الثالث :كالوا في البطولة شعزاأأ
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المبحث االول
مىقف األمٍن العام من معزكت سقاق المىث
ال شؾ أف الطمقة الشجاعة التي أطمقها أبطاؿ عممية زقػاؽ المػكت قػد ألػابت (كبريػاء

دكلػػة اس ػ ار يؿ بمقتػػؿ) ,كألػػبحت كػػكحش ج ػريح تضػػرب ,كستضػػرب كػػؿ مػػف يقػػؼ أمامهػػا,

كيمػػكح لناظريهػػا ,إف كػػاف ل ػ ع قػػة أك لػػـ يكػػف ل ػ ع قػػة بتمػػؾ المعركػػة ,كيكفػػي أف يكػػكف

فمسطينينا حتي يبطش ب  ,كتتناكل يد الردل اللهيكنية ,كدفاعنا هنا عف مكاقؼ ثابتة ,كأركاح
زكيػػة ,كدمػػاء طػػاهرة ,كمبػػادئ سػػامية ,انطمقػػت الكممػػة الشػػجاعة مػػف فػػـ األمػػيف العػػاـ السػػابؽ
الدكتكر رمضػاف شػمح ,كعبػر مػا أتػيح لػ مػف منػابر عربيػة ,كدكليػة لػدح بػالحؽ كزأر ك سػد
هلكر ب ن كحركت  ,كمجاهدكا ,هـ مف خططكا كنفذكا لتمؾ الممحمة كالمكرمة.

فزخ عجٙخ اٌخٍ:ً١
فػػي لقػػاء أجػراا مكقػػع إسػ ـ أكف اليػػف قػػاؿ األمػػيف العػػاـ لحركػػة الجهػػاد اإلسػ مي( :إف

عمميػػة الخميػػؿ خططػػت لهػػا الحركػػة منػػذ شػػهريف فػػي إطػػار برنػػامج نػػكعي لمعمػػؿ الجهػػادم فػػي

جنكب الضفة الغربية ,فبعد استشهاد األخ إياد لكالحة -القا د العاـ لسرايا القدس في الضفة

الغربيػػة -اتخػػذنا ق ػ ار انر بتخفيػػؼ الضػػغط عػػف جنػػيف ,كنػػابمس كالمجػػكء لفػػتح جبهػػة فػػي الخميػػؿ
جنكب الضفة ,لذا فقد تـ التخطيط لتمؾ العممية قبؿ شهريف مف اآلف).

()67

ؤعجبة اٌّؼشوخ:
إف لممعارؾ عبػر التػاريخ دكافػع ,كأسػباب منهػا المباشػر ,كغيػر المباشػر ,كمعركػة زقػاؽ

المػػكت ش ػ نها ش ػ ف تمػػؾ المعػػارؾ ,فقػػد كػػاف لهػػا أسػػباب ,كدكافػػع قريبػػة ,كبعيػػدة ,كل ػ ف كانػػت

أسػػباب معركػػة زقػػاؽ المػػكت القريبػػة ردان عمػػى اغتيػػاؿ قا ػػد س ػرايا القػػدس فػػي شػػماؿ الضػػفة,

كاغتيػػاؿ بعػػض القيػػادات األخػػرل ,إال أف هنػػاؾ أسػػبابنا اسػػتراتيجية ,كبعيػػدة كانػػت دافعػػة لتمػػؾ

المعركة ,كقد ذكرها الدكتكر رمضاف شمح بقكلػ " :نحػف ضػد سياسػة المنػاداة بالثػ ر كاالنتقػاـ,
( )67مكقع إس ـ أكف اليف2002/11/19 ,ـ.
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ألف المقاكمة مشركع :أكبر مف ذلؾ بكثير ,كيجب أف تػتـ فػي سػياؽ جهػاد شػعبنا الفمسػطيني
ضد االحت ؿ ,كلكف العدك يركز أحيانان عمى بعػض الرمػكز فػي محاكلػة لمنيػؿ مػف معنكياتنػا,

ككسر إرادة شعبنا ,كهك ما يجعمنا نرد بعنؼ حتى يعرؼ العدك أف المقاكمة لف تنتهي بغياب
هذا الرمكز ,أمػا أف نضػع المقاكمػة فػي كفػة ,كاالغتيػاالت فػي كفػة فػنحف نػرفض ذلػؾ بشػدة,
كهناؾ مف يطالب بكقػؼ المقاكمػة مقابػؿ كقػؼ االغتيػاالت ,كنحػف نقػكؿ لػ  :ال ألف المقاكمػة

مكجػ ػػكدة قبػ ػػؿ االغتيػ ػػاالت ,كستسػ ػػتمر ,ألف أهػ ػػدافها ليسػ ػػت كقػ ػػؼ االغتيػ ػػاالت ,كانمػ ػػا دحػ ػػر

االحت ؿ كتحرير األرض ,كقد أكدنا م ار انر أننا في حركة الجهاد ال ننطمؽ مف دكافع انتقاميػة,
كلكػػف مػػف عمػػؿ جهػػادم مشػػركع ضػػمف برنػػامج المقاكمػػة الكاضػػح كالمحػػدد إف العػػدك يحػػاكؿ

كسػػر إرادتنػػا كتحط ػػيـ معنكياتنػػا كقػػدراتنا ,كعميػ ػ نحػػف نػػرد لنثب ػػت ل ػ أف ض ػربات تحيين ػػا كال
تميتنا ,كأننا شعب غير قابؿ لمكسر أك الهزيمة.

()68

كيمكف اعتبار معركة زقاؽ المكت جاءت في السياؽ العاـ لمنضاؿ الكطني الفمسطيني,

كردان عمى مػا يقػكـ بػ العػدك اللػهيكني مػف اغتيػاالت لقيػادة المقاكمػة الفمسػطينية ,حيػث قػاؿ

االمػػيف العػػاـ السػػابؽ د .رمضػػاف شػػمح( :إف هػػذا العمميػػة ت ػ تي فػػي سػػياؽ الػػرد عمػػى جريمػػة
اغتياؿ القا د البطؿ قا د سرايا القدس فػي شػماؿ الضػفة الغربيػة ايػاد لػكالحة ,كهػذا جػزء مػف

سمسػػمة عمميػػات لمس ػرايا فػػي الػػرد عمػػى هػػذا الجريمػػة ,كهػػي ال تهػػدؼ لمضػػغط عمػػى السػػمطة
الفمسطينية إلشراؾ حركة الجهػاد االسػ مي فػي عمميػة الحػكار الجاريػة بػيف حركتػي حمػاس ك

فػػتح ,كمقاكمػػة الشػػعب الفمسػػطيني ال يمكػػف ربطهػػا بالمنػػاكرات السياسػػية ,كاف أكل ػػؾ الشػػهداء
الف ػػدا ييف ال ػػذيف ذهبػ ػكا لتنفي ػػذ العممي ػػة ك ػػانكا يؤمن ػػكف بػ ػ ف أركاحه ػػـ ليسػ ػت أغمػ ػى م ػػف أركاح

الفمسطينييف الذيف يسقطكف يكميان برلاص قكات االحت ؿ اللهيكني.
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كفػػي خطػػاب الػػدكتكر رمضػػاف شػػمح لمشػػهيد ايػػاد لػكالحة قػػاؿ( :نػػـ قريػػر العػػيف يػػا ايػػاد فقا ػػد

بقا ػػد ,كاف كػػاف لػػيس كػػؿ الػػرؤكس س ػكاء ,فقػػد قتػػؿ فػػي هػػذا العمميػػة العميػػد فػػاينبرغ قا ػػد ل ػكاء

الجيش اللهيكني في الخميؿ كالمرشح لر اسة هي ة األركاف اللهيكنية).
( )68لحيفة المجد االردنية2002/11/25 ,ـ.
( )69فضا ية الجزيرة2002/11/16 ,ـ.
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كقد بارؾ الدكتكر رمضاف شمح لجماهير شػعبنا ,كأمتنػا كألهػالي الشػهداء خالػة عا مػة

الشهيد القا د إياد لكالحة تمؾ العممية البطكلية حيػث قػاؿ( :إف ا﵀ عػز كجػؿ كفػؽ مجاهػدينا

األبطاؿ في هذا الشهر العظيـ شهر االنتلػارات ,كأجػرم عمػى أيػديهـ النلػر ملػداقنا لقكلػ
ْت إ ْذ َر َمي َ َٰ
َّللا َر َم َٰى)( .سكرة األنفاؿ – ية.)17
ْت َو َلكِنَّ َّ َ
تعالىَ ( :و َما َر َمي َ ِ

إف العممي ػػة تػ ػ تي ف ػػي سمس ػػمة ال ػػرد عم ػػى جريم ػػة اغتي ػػاؿ لػ ػكالحة ,كك ػػؿ الجػ ػ ار ـ الت ػػي

ارتكبػػت بحػػؽ شػػعبنا األعػػزؿ فػػي فمسػػطيف ,كاف هػػذا العمميػػة التػػي شػػارؾ فيهػػا مجمكعػػة مػػف
مجاهػػدم س ػرايا القػػدس الػػذيف يقػػاتمكف بػػركح استشػػهادية ,كيشػػتبككف مػػع العػػدك ,حيػػث نلػػب

المجاهػ ػػدكف األبطػ ػػاؿ كمين ػ ػنا مزدكج ػ ػنا تػ ػػـ اسػ ػػتدراج الجػ ػػيش االس ػ ػ ار يمي إلي ػ ػ بعػ ػػد اسػ ػػتهداؼ
المستكطنيف المسمحيف بالقنابؿ اليدكية ,كاألسمحة الرشاشة ,كعندما هرع الجيش لنجدتهـ كػاف

هنػػاؾ مجمكعػػة أخػػرم تسػػتهدؼ الجػػيش اللػػهيكني ممػػا أدم الػػى كقػػكع هػػذا الخسػػا ر ,كاف

مرح ػػؿ
الع ػػدك الل ػػهيكني يح ػػاكؿ  -خال ػػة إذا كان ػػت خس ػػا را تتعم ػػؽ ب ػػالجيش -أف يػ ػؤخر ا

اإلع ػ ف عنهػػا ,كقػػد اعترف ػكا بمقتػػؿ أكثػػر مػػف  11مسػػتكطنان كجنػػديان بيػػنهـ قا ػػد ل ػكاء الجػػيش
الل ػػهيكني بالخمي ػػؿ كهن ػػاؾ عشػ ػرات الجرح ػػى م ػػف المس ػػتكطنيف ,كالج ػػيش كك ػػذلؾ تػ ػ تي ه ػػذا

العممية في الذكرم السنكية لمذبحة الحرـ اإلبراهيمي التي ارتكبها المستكطنكف قبػؿ  8أعػكاـ.
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سعبٌخ اٌؼٍّ١خ:
أما ما يتعمؽ برسالة العممية فقد قاؿ الدكتكر رمضاف شمح ( :الرسالة كاضػحة فالعمميػة

اس ػػتهدفت الج ػػيش كالمس ػػتكطنيف بالتحدي ػػد ,كطالم ػػا أنػ ػ يكج ػػد اح ػػت ؿ ,كاس ػػتيطاف ك ع ػػدكاف
متكال ػػؿ عم ػػى الش ػػعب الفمس ػػطيني ,فالمقاكم ػػة مس ػػتمرة بك ػػؿ الكس ػػا ؿ ,كف ػػي ك ػػؿ مك ػػاف ه ػػذا

المقاكمػػة مشػػركعة ال يسػػتطيع أحػػد فػػي العػػالـ أف ينػػاقش مشػػركعيتها ,كمػػا أننػػا بهػػذا العمميػػة

أثبػػت مجاهػػدكنا األبطػػاؿ قػػدرة المقاكمػػة عمػػى تطػػكير نفسػػها ,كعمػػى مفاجػ ة العػػدك فػػي المكػػاف
ػادر هنػػا ,أك هنػػاؾ فهػػك ال
كالزمػػاف كاألسػػمكب ,كعمػػى العػػدك أف يفهػػـ عنػػدما يغتػػاؿ قا ػػدا اك كػ ان
يسػتطيع أف ينهػي مشػركع المقاكمػة ألنػ مشػركع شػعب ب كممػ  ,مشػركع أمػة ب كممهػا ,كعنػػدما

( )70فضا ية المنار2002/11/16 ,ـ.
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يجتػػاح هػػذا العػػدك جنػػيف كنػػابمس كيعتقػػد أف هػػذا المنػػاطؽ قػػد تفلػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني ,أك

يحالرها يعتقد أن يمكف أف ينهي المقاكمة ,فهك كاهـ كعمي أف يراجع حسابات .

اليكـ الشعب الفمسطيني كالمجاهدكف في الخميؿ قالكا لمعالـ كم أف هناؾ لغػة غيػر لغػة

االسػػتجداء ,كغيػػر لغػػة التكسػػؿ ل لتفػػات لنػػا ,كالنظػػر إلػػى حقكقنػػا ,كمطالبنػػا بحقنػػا األدنػػى فػػي

الحيػػاة ,فمنظػػر األطفػػاؿ الػػذيف كػػانكا يتلػػدكف لمػػدبابات فػػي نػػابمس بػػاألمس لػػـ يحػػرؾ ضػػمير
أحد ,لـ يحرؾ مشاعر أحد لينب أف هناؾ شعب يػذبح عمػى مػدار الكقػت ,فهػذا األمػر ألػبح
منظ ػ انر م لكفػػا ب ػ ف يقتػػؿ الفمسػػطيني ,أمػػا اليػػكـ فقػػد قػػاؿ المجاهػػدكف بمغػػة كاضػػحة كقكيػػة :أف

هنػاؾ لغػػة أخػػرل غيػػر لغػػة االسػػتجداء هػػي لغػػة المقاكمػػة ,لغػػة الػػدـ ,لغػػة الرلػػاص ,هػػذا هػػك

الطريؽ الذل سمكت كؿ الشعكب الحرة ,ك يسمك الشعب الفمسطيني بمجاهدي  ,كاستشهاديي ,
كبإرادت التي ال يمكف أف تهزـ.

()71

كأضػاؼ الػػدكتكر رمضػػاف قػػا ن "إف العػػدك ظػف بعػػد االجتياحػػات ,كمعركػػة مخػػيـ جنػػيف
أف بنية المقاكمة قػد انتهػت ,كلكػف المجاهػديف فػاجؤكا بعممي وػة نكعيػة غيػر مسػبكقة ,فػي حيفػا,

كمجػػدك ,كالخضػػيرة ,كلػػنعكا لهػػـ ملػػا د النيػراف ,ككػػاف العػػدك تكقػػع بعػػد اغتيػػاؿ الشػػهيد إيػػاد

لػكالحة أف يػػرد الجهػػاد فػػي شػػماؿ الضػػفة ,فجػػاء الػػرد فػػي الجنػػكب ,بطريقػػة جديػػدة ,كتكتيػػؾ

جديػػد ,كال شػػؾ أف هػػذا العمميػػة ,تبػػرهف عمػػى أف لمقػػكة اللػػهيكنية حػػدكدان ,كلكػػف قػػكة المقاكمػػة

مف غير حدكد ,كستبقى رسػالة الجهػاد اإلسػ مي مكجهػة لمعػدك اإلسػ ار يمي فقػط ,كهػي طالمػا

يكجد االحت ؿ فالمقاكمة مستمرة في كؿ بقعة مف فمسطيف".

ؽجٙخ ٚسد:
ال شػؾ بػ ف كػؿ عم وػؿ يحمػػؿ فػي طياتػ ثػا انر إيجابيػة ,كأخػػرل سػمبية ,ككػ ف هػذا قاعػػدة

طبيعية يفهمها الناس جميعنا ,كهذا يسػرم عمػى العمػؿ الجهػادم أيضػنا ,كالم حػظ فػي معركػة
كادم النلارل "زقػاؽ المػكت" ,ب نهػا أظهػرت قػدرة فا قػة عمػى عم وػؿ عسػكرم نػكعي هػز هيبػة

الجيش اإلس ار يمي ,كلكف انبرل البعض قػا ن – بعػد تبنيػ لركايػة ك ازرة الخارجيػة اإلسػ ار يمية-
( )71فضا ية المنار2002/11/16 ,ـ.
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ب ف تمؾ المعركة قد استهدفت مدنييف ملميف منيف ,ممػا يعكػس نتػا ج سػمبية عمػى المشػركع
النضالي الفمسطيني ,كأماـ هذا االفتراء ,كتمػؾ الشػبهات التػي أثيػرت ,لػرح الػدكتكر رمضػاف

شمح ,قا ن:

"الجدؿ الػذم يثػار حػكؿ العمميػات االستشػهادية ,كالقػكؿ ب نهػا تحػدث ضػر نار ,بالنضػاؿ

المش ػ ػػركع لمش ػ ػػعب الفمس ػ ػػطيني ال مب ػ ػػرر لػ ػ ػ عم ػ ػػى اإلطػ ػ ػ ؽ ,ه ػ ػػذا العممي ػ ػػات م ػ ػػف الناحي ػ ػػة

االسػتراتيجية كمػػف الناحيػػة التكتيكيػػة ,ربمػػا تكػػكف األسػػمكب األمثػػؿ ,أك األكحػػد الػػذم يمكػػف أف
نكاجػ ػ بػ ػ جب ػػركت الع ػػدكاف الل ػػهيكني ,ك لتػ ػ العس ػػكرية ,كنح ػػدث تػ ػكازف الرع ػػب المطم ػػكب,
خالػػة عنػػدما يسػػتمر العػػدك فػػي ضػػرب مػػدننا ,كشػػعبنا األعػػزؿ بكػػؿ ش ارسػػة ,نحػػف لػػف نقػػؼ

مكتكفي األيدم تجاا هذا االعتداءات ,كضرب قمب مدننا ,كنترؾ العدك ينعـ في مدن باألمف

كاألم ػػاف ,عن ػػدما يس ػػتهدفكف أمنن ػػا ,كمػ ػػدننا ,كم ػػدنيينا ,يج ػػب أف نس ػػتهدؼ أم ػػنهـ ,كمػ ػػدنهـ,
كمدنييهـ ,كحكؿ نكعيػة العمميػات ,كاسػتهدافنا لمعػدك ,فػنحف كنػا كمػا زلنػا نركػز عممياتنػا عمػى

العسػػكرييف ,كالمسػػتكطنيف ,حتػػى بعػػض العمميػػات التػػي ينفػػذت فػػي "أ ارضػػي  "48مثػػؿ عمميػػة
مجدك ككرككر ,كانت ضد بالات تحمؿ جنكدنا ,كهذا العمميات النكعية ضد جيش االحت ؿ

تتكقؼ عمى الطبيعة المكجستية المكجكدة عمػى األرض ,ألف العػدك اسػتطاع بعػد اتفػاؽ أكسػمك
أف يبقػػي معسػػكرات بعيػػدان عػػف التجمعػػات السػػكنية ,كبالتػػالي قػػاـ بتحلػػينها ,كح ارسػػتها بشػ و
ػكؿ
يلعب مع االختراؽ ,األمر الذم يستمزـ قدرة خارقة كتخطيطنا عميقنا كذكينا ,كدقة عالية مع

درجة رفيعة مف الت ميف كالسرية ,كفي عممية الخميؿ عمى سبيؿ المثاؿ استفاد المجاهدكف مف
التػػداخؿ بػػيف التجمػػع السػػكني الفمسػػطيني فػػي الخميػػؿ ,كالمسػػتكطنات ,ممػػا مكػػنهـ مػػف تنفيػػذ
العممية ,كحينما تتكرر هػذا الفرلػة ,فػي أم مكػاف سػنقكـ عمػى الفػكر باسػتغ لها) ,كمػا زعػـ

الػ ػػبعض أف العػ ػػدك اللػ ػػهيكني سػ ػػيقكـ بتػ ػػدمير البنيػ ػػة األساسػ ػػية لممقاكمػ ػػة ,كربمػ ػػا يمج ػ ػ إلػ ػػى

الترانزسفير (تهجير المكاطنيف) ,كردنا عمى ذلؾ أكمؿ قا د الجهاد اإلسػ مي الػدكتكر رمضػاف
ش ػػمح قكلػ ػ " :إف فكػ ػرة ت ػػدمير المقاكم ػػة فكػ ػرةه كهمي ػػة كمس ػػتحيمة ف ػػي نف ػػس الكق ػػت ,كق ػػد تتمق ػػى

المقاكمة -كما حػدث مػف قبػؿ -ضػربات تحػد مػف فاعميتهػا ,كلكػف ال تنهيهػا ,كالتجربػة أثبتػت
ذلؾ ,فبعد ما حدث في جنػيف اعتقػد العػدك أف عمميػة السػكر الػكاقي نجحػت ,كأنػ قػاـ بتػدمير
125

بني ػػة المقاكم ػػة التحتي ػػة ,ث ػػـ اكتش ػػؼ بع ػػد اس ػػت ناؼ المقاكم ػػة لعممياته ػػا أنػ ػ ك ػػاف كاهمػ ػنا ,كأف

المقاكمػة هػػدمت مػػا سػػمي (السػكر الػكاقي) ,ثػػـ جػػاءت بعػدا عمميػػة (الطريػػؽ المعبػػد) ,كفشػػمت
كػػؿ الكسػػا ؿ التػػي اسػػتخدمها العػػدك فػػي دحػػر المقاكمػػة إلػػى الحػػد الػػذم اعتػػرؼ في ػ بعػػض
الخبراء اإلس ار يمييف بعد العمميػة األخيػرة بػ ف إسػ ار يؿ فشػمت فػي القضػاء عمػى المقاكمػة ,لكػف
يظؿ السؤاؿ لماذا؟ ,المقاكمة تنبع مف شعب يعيش األزمة ,كاللراع بكؿ تكاليف مػف بػدايات

القػػرف ,كتعمػػـ الكثيػػر مػػف التجربػػة ,كنضػػج بمػػا فيػ الكفايػػة ,كألػػبح منقكعػنا فػػي الػػدـ ,ألػػبح

شػعبان ذا إرادة حديديػة ,لػػحيح ال يممػؾ شػي ان ,كلكػػف إرادتػ قكيػػة ,هػذا هػك الفػػرؽ الػذم يجعػػؿ
مف اللعب القضاء النها ي عمى المقاكمة؛ فهي كالدة كؿ يكـ ت تي بجديد كتمد الجديد كتعيػد

بناء نفسها ,كمما ألابتها ضربات شب قاتمة ,كخير دليؿ عمى ذلؾ ما حدث فػي الخميػؿ قبػؿ

ي ػػكميف ,أم ػػا مكض ػػكع الترانزس ػػفير فه ػػك كارد ,لكنػ ػ مس ػػتحيؿ عم ػػى األرض ,فه ػػك يحت ػػاج إل ػػى

ظركؼ دكلية كاقميمية نادرة الحدكث".
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لٍخ ػزبد ٚػظّخ ؤداء:
رغ ػػـ قم ػػة ع ػػدد كعت ػػاد حرك ػػة الجه ػػاد اإلسػ ػ مي قياسػ ػنا ب قرانهػ ػا ف ػػي فل ػػا ؿ المقاكم ػػة

الفمسػػطينية ,إال أف شمسػػها سػػطعت ف نػػارت كأبهػػرت ,ممػػا اسػػتكقؼ الكثيػػر مػػف المحممػػيف عػػف
هذا التكفيؽ كالتكافؽ ,ما بيف قمة العتاد كعظمة األداء ,ليس ؿ م ارسػؿ لػحيفة المجػد األردنيػة

الػػدكتكر رمضػػاف شػػمح قػػا ن" :بعػػد عمميػػة الخضػػيرة كالخميػػؿ المتػػاف أكقعتػػا  26جنػػديان إسػ ار يميان

بيػػنهـ قا ػػد منطقػػة الخميػػؿ ,ارتفػػع اسػػـ س ػرايا القػػدس عالي ػان ,كتلػػدرت حركػػة الجهػػاد اإلع ػ ـ

العربػػي كالعػػالمي ,فكيػػؼ كفقػػتـ بػػيف حجمكػػـ التنظيمػػي اللػػغير نسػػبينا ,كانجػػازاتكـ الكفاحيػػة

العظيمػػة ,كالمتل ػػاعدة؟" .حينه ػػا إنب ػػرل ف ػػارس القمػػـ ,كالبندقي ػػة األم ػػيف الع ػػاـ الس ػػابؽ لحرك ػػة

الجهاد اإلس مي قا ن" :الحجـ التنظيمي الكبير ليس د مػنا مفيػدنا فػي خػكض غمػار اللػراع,
ف ػػالحجـ الكبي ػػر ف ػػي االقتل ػػاد م ػػث ن يجع ػػؿ التكمف ػػة أق ػػؿ كه ػػذا م ػػا يطم ػػؽ عميػ ػ ف ػػي االقتل ػػاد

ي"كفكرات الحجـ الكبير" لكف المس لة في السياسة مختمفة ,حيث الحجـ الكبير يجعؿ تكمفة أم
( )72إس ـ أكف اليف2002/11/21 ,ـ.

126

خطكة عسكرية أك سياسية أعمى بالسمب أك اإليجاب ,لذلؾ فقد يشكؿ الحجـ الكبير قيدنا عمى

التنظيـ كهك ما ينتج عن في السياسة ما يمكف أف نسمي "تقييدات الحجـ الكبير" التي تشكؿ

كػ ػكابح عم ػػى ان ػػدفاع التنظ ػػيـ نح ػػك الفع ػػؿ المب ػػدع نتيج ػػة االس ػػتغراؽ ف ػػي الحس ػػابات السياس ػػية
كالحػػرص عمػػى الحفػػاظ عمػػى الع قػػات كالمكاسػػب كالملػػالح الحزبيػػة ,لػػذلؾ نحػػف نجػػد أنفسػػنا
متحرريف إلى حد ما مف هذا المس لة كأعبا ها ,كفي المقابؿ نقطؼ ثمار خفػة حممنػا ,كأثقالنػا

في هذا المعركة ,كالمعركؼ أف الكزف أك الحمؿ الثقيػؿ عامػؿ مهػـ فػي تحديػد سػرعة انطػ ؽ

أم جسـ متحرؾ.

ثـ يس ؿ األميف" :هؿ يعني أن ليس لديكـ شيء تخسركن ؟" ,ف جػاب مسػتدركنا عمػى مػا
سبؽ" :ال ,ليس كػذلؾ كهػذا الكػ ـ لػيس لػحيحان ,كيػؼ أننػا لػيس لػدينا مػا نخسػرا؟ أال يكفػي
أننا نقدـ أركاحنا كحياتنا في هذا المعركة؟ ,هؿ الشػباب الػذم انطمػؽ ليقاتػؿ كيلػنع الممحمػة
البطكليػػة فػػي الخميػػؿ شػػباب يػػا س لػػيس لدي ػ مػػا يخس ػرا؟! ه ػؤالء شػػباب جػػامعيكف مػػف معهػػد

الهندسة التكنكلكجية (البكليتكنيؾ) بالخميػؿ ,كحيػاتهـ ثمينػة ,كأركاحهػـ غاليػة جػدان بالنسػبة لنػا,

كألهمهػػـ لشػػعبهـ ,لكػػنهـ يقػػدمكنها مػػف أجػػؿ قضػػية أغمػػى كأثمػػف ,قضػػية الػػكطف المقػػدس الػػذم
يختػػزف كػػؿ معػػاني العقيػػدة ,كالتػػاريخ ,كالجغرافيػػا ,ككػػؿ شػػيء ,فبػػذلكا دمهػػـ الزكػػي عمػػى أرض
خميؿ الرحمف مف أجؿ أف تسترد الخميؿ ,كحرمها طهر النبي الذم تحمؿ اسم  ,إبراهيـ عمي

الس ـ ,كتتخمص مف دنس قتمة األنبياء كشذاذ اآلفاؽ".

()73

ثشوبد اهلل ف ٟؽٙش سِضبْ:
بهذا الكممات بدأ الدكتكر محمد الهندم القيادم في حركة الجهاد اإلسػ مي لقا ػ معمقػنا عمػى
معركة كادم النلػارل أك(زقػاؽ المػكت) حيػث قػاؿ" :إف هػذا العمميػة هػي مػف بركػات ا﵀ فػي

شهر رمضاف ,كهي رمي مف ا﵀ ,كأف المجاهد يقكـ بكاجب كيحاكؿ اف يػدافع عػف نفسػ كا﵀

هػػك المكفػػؽ ,كاف هػػذا العمميػػة ت ػ تي فػػي إطػػار المقاكمػػة كالجهػػاد ,كأن ػ طالمػػا هنػػاؾ احػػت ؿ
فهن ػػاؾ مقاكم ػػة مس ػػتمرة ,كم ػػا أف ه ػػذا العممي ػػة تػ ػ تي ف ػػي سمس ػػمة ال ػػرد كاالنتق ػػاـ عم ػػي اغتي ػػاؿ

( )73لحيفة المجد االردنية2002/11/25 ,ـ.
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المجاهد إياد لكالحة قا د سرايا القدس في جنيف كفي الذكرم السػنكية الثامنػة لممجػزرة الحػرـ

اإلبراهيمػي فػػي الخميػػؿ ,كأف العػدك اإلسػ ار يمي يريػػد كسػػر إرادة الشػعب الفمسػػطيني ,كلكػػف أنػ هى
()74
لهـ ذلؾ".
كألر الدكتكر الهندم في لقاء مع شبكة إس ـ أكف اليف بتاريخ  2002/11/20ب ف:

"مسػػالة كقػػؼ العمميػػات ضػػد "اسػ ار يؿ" يجػػب أال تخضػػع لمنقػػاش طالمػػا أف االحػػت ؿ مكجػػكد,

فهذا القضية غير مطركحة ,كال أعتقد أف أحد يطرحها في الساحة الفمسطينية ,كحتي السمطة
ال تطرح كقؼ المقاكمػة بشػكؿ نهػا ي ,كانمػا باأل ارضػي المحتمػة عػاـ 1948ـ ,كمػا أنػ يجػب

ع ػػدـ بح ػػث ه ػػذا المسػ ػ لة كيج ػػب أف نط ػػرح ش ػػعار زكاؿ االح ػػت ؿ أكال ,ث ػػـ تجم ػػس فل ػػا ؿ
المقاكمة الفمسطينية لتقرر الخطكة التالية مف النضاؿ الفمسطيني ,كما أف عممية زقاؽ المػكت

ج ػػاءت ف ػػي الكق ػػت ال ػػذم تجت ػػاح دباب ػػات االح ػػت ؿ أ ارض ػػي الض ػػفة الغربي ػػة ,إال أف الش ػػعب

الفمس ػػطيني يكال ػػؿ مقاكمتػ ػ  ,كيمك ػػف الق ػػكؿ أف أهػ ػـ تبعػ ػات العممي ػػة الح ػػاؽ الض ػػرر ب ػػالركح

المعنكيػػة لمجػػيش االسػ ار يمي ألنهػػا اسػػتهدفت  ,كقتمػػت ضػػابطان كبيػ انر ,فالمعركػػة فػػي النهايػػة هػػي
معركة إرادات.

فيما أردؼ األخ أبك عماد الرفاعي ممثؿ حركة الجهاد اإلس مي فػي لبنػاف قػا  " :أف

العمميػػة تػ ػ تي ف ػػي س ػػياؽ الػػرد عمػ ػى الجػ ػ ار ـ الت ػػي يرتكبه ػػا االحػػت ؿ بح ػػؽ أهمن ػػا كش ػػعبنا ف ػػي

فمسطيف ,كال سيما اغتياؿ أحد أبرز قيادات سرايا القدس في جنيف الشهيد ايػاد لػكالحة ,كأف

التلػػميـ كاالسػػتمرار فػػي خيػػار المقاكمػػة عمػػي الػػرغـ مػػف كػػؿ المحػػاكالت مػػف قبػػؿ العديػػد مػػف
الػػدكؿ العربيػػة الراميػػة لمتػػركيج لألفكػػار األمريكيػػة فػػي المنطقػػة ,كالتػػي تهػػدؼ لمقضػػاء عمػػى

االنتفاضة ,كالمراقبػة مػف خػ ؿ كػؿ الكسػا ؿ اإلجراميػة التػي اسػتنفذها العػدك المػدعكـ أمريكيػا
خلكلان أف هناؾ مشركعان أمريكيػان متمػث ن بخريطػة الطريػؽ ال نقبمػ ألنػ لػف يسػتعيد حقنػا".

()75

( )74ككاالت االنباء2002/11/18 ,ـ.
( )75لحيفة الكفاح العربي2002/11/18 ,ـ.
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سؤط األِِ ٓ١غٍٛة ٚاٌجٙبد ٠شد:
مػػا أف أسػػفرت معركػػة "زقػػاؽ المػػكت" عػػف نتا جهػػا المبه ػرة ,حتػػى بػػدأ شػػاركف كحككمت ػ
بػػالتخبط فػػي اتخػػاذ القػ اررات ,دكف ركيػ وػة كحسػ و
ػاب لمػآالت مػػا سػػيقدمكف عميػ  ,ككػػاف أحػػد أهػػـ

القػ اررات التػػي اتخػػذها شػػاركف ردان عمػػى المعركػػة المطالبػػة ب ػرأس أمػػيف عػػاـ الجهػػاد اإلس ػ مي

الدكتكر رمضاف شمح ,حيث نقمت لحيفة "يديعكت أحركنكت" عف لحيفة "لػاندم تػايمز"

المندنية ,أف ر يس الكزراء اإلس ار يمي أر يػؿ شػاركف ,أمػر جهػاز المكسػاد باغتيػاؿ زعػيـ حركػة
الجهاد اإلس مي المقيـ في دمشؽ رمضاف عبد ا﵀ شمح ,كقالت اللحيفة :إف شاركف طمػب
مف المكساد كضع مس لة اغتياؿ شمح في مقدمة جدكؿ أكلكيات  ,مشػي نار إلػى أف كزيػر الجػيش

الجنراؿ شاؤكؿ مكفاز انضـ إلى هذا التكج  ,طالبان مػف الجػيش كأجهػزة المخػابرات اإلسػ ار يمية

بػػذؿ كػػؿ مػػا يمكنهػػا مػػف جهػػكد لضػػرب تنظػػيـ الجهػػاد اإلس ػ مي ,الػػذم أعمػػف مسػػؤكليت عػػف

كميف الخميؿ.

()76

أماـ تمؾ العنجهية التي أبداها شاركف ككزير جيش شاؤكؿ مكفاز ,كػاف رد الجهػاد اإلسػ مي

كالتالي:

األِ ٓ١اٌؼبَٙ٠ :ذدٔٚب ثإدت ؽٟء بٌ ٝلٍٛثٕب:
لـ يت خر رد األميف العػاـ الػدكتكر رمضػاف شػمح عمػى شػاركف فقػاؿ" :هػذا التهديػد لػيس

جديػػدان ,كحيػػاة األمػػيف العػػاـ لحركػػة الجهػػاد اإلسػ مي ليسػػت أغمػػى مػػف حيػػاة إيػػاد لػكالحة أك
محمػػكد طكالبػػة أك إب ػراهيـ السػػعدم أك أم طفػػؿ فمسػػطيني يستشػػهد كػػؿ يػػكـ برلػػاص العػػدك

الل ػػهيكني ,كأف ه ػػذا الطري ػػؽ طري ػػؽ جه ػػاد ,كتض ػػحية ,كدم ػػاء ,كك ػػؿ ش ػػخص ف ػػي الجه ػػاد

اإلس مي ,كفي المقاكمة الفمسطينية عامة هك مشركع شهادة ,كهك شهيد عمػى األرض ,كهػذا
األحمؽ شاركف ال يعرؼ أن عندما (يهددنا بالقتؿ الذم هك الشهادة بالنسبة لنا) ,فهك يهددنا
ب حػػب شػػيء إل ػػى قمكبنػػا عمػػى المس ػػتكل الشخلػػي كاإلنسػػاني ,لك ػػف المشػػكمة – ب أري ػػي  -ال

تنحلػر فػػي شػػاركف فقػػط بػػؿ فػػي العػػالـ المتحضػر الػػذم يػػدعـ شػػاركف كهػػك يتلػػرؼ كػػر يس
( )76لحيفة الحياة الجديدة2002/11/18 ,ـ.
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علابة كليس كر يس حككمة ,إذا كاف السيد ككفي عناف أك ككلف باكؿ أك غيرهـ يسػتنكركف

عمميػػة مثػػؿ عمميػػة الخميػػؿ ,كهػػي التػػي اسػػتهدفت الجنػػكد فقػػط ,حتػػى المسػػتكطنيف  -بػػاعتراؼ

النػاطؽ العسػكرم  -لػـ تسػتهدفهـ ,تلػبح محرمػة ,كغيػر مشػركعة بنظػرهـ فمػا هػي المقاكمػػة
ل حت ؿ؟ نريد دلي ن مف السيد ككفي عناف يقدم لنا لتعمؿ المقاكمػة ضػمن  ,كمػا أف حيػاتي

بيػػد ا﵀ ,كليسػػت بيػػد شػػاركف ,كال بيػػد بػػكش ,كال بيػػد أم قػػكة عمػػى كج ػ األرض ,هػػذا الحيػػاة
كهبهػػا لنػػا ا﵀ سػػبحان كتعػػالى كهػػك الػػذم يسػػتطيع أف يضػػع لهػػا حػػدنا ,كهػػذا كم ػ بػػإرادة ا﵀

سبحان كتعالى.

كفي مكضكع اإلجراءات كاالستهداؼ نحف نعيش ظركفنا لعبة ,كالمنطقة كمها كشػعبنا

الفمسػػطيني يعػػيش ظركفػان لػػعبة ,كنحػػاكؿ قػػدر اإلمكػػاف أف نتقػي شػػر هػؤالء ,لكػػف هػػذا لػػيس
جديدان ال في حياتنا ,كال في حركتنا السياسػية كال فػي حركتنػا النضػالية ,فقػد اغتػالكا أمػيف عػاـ

الجهػػاد اإلس ػ مي الػػدكتكر فتحػػي الشػػقاقي ظن ػنا مػػنهـ أف اغتيػػاؿ الشػػقاقي كػػاف يعنػػي اغتيػػاؿ
الجهاد ,لكف اليكـ يكتشفكف أنهـ نادمكف عمى اغتياؿ الشقاقي ,ألف ما رأكا مف حركػة الجهػاد

بعد اغتياؿ فتحي الشقاقي ,كبعد اغتياؿ كؿ شهيد أنها أكثر قػكة كلػ بة بفضػؿ ا﵀ سػبحان

كتعالى".

()77

كفي مكضع خر ,رد األميف بقكل " :إف حياتنا بيد ا﵀ ,كليست بيد شاركف ,أك مكفاز,

رغـ حرلػنا عمػى أف ال نكػكف لػيدنا سػه ن لهػـ ,كأننػا نتمنػى أف نعػيش حتػى نػرل نهايػة هػذا
الكيػػاف المعػػيف ,ككمػػي يقػػيف بهػػذا النهايػػة ,إال أف أكثػػر مػػا أخشػػاا ,اال أفػػكز بالشػػهادة فػػي هػػذا
الطريؽ اللعب الذم نسمك  ,كنحف ندرؾ أننػا مشػاريع شػهادة أك شػهداء أحيػاء يمشػكف عمػى

األرض".

كمػا أضػاؼ شػمح" :إف إسػ ار يؿ هػي المسػؤكلة عػف العمميػات ,ألنهػا بج ار مهػا كاحت لهػػا

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

القدس" ,الذيف أذهمكا قادة العدك بقدرتهـ عمى اختػراؽ كهزيمػة كػؿ إجػراءات األمػف اللػهيكني
( )77الجزيرة2002/11/17 ,ـ ,.لحيفة القدس العربي المندنية2002/11/18,
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مف مجدك إلى الخضيرة إلى الخميؿ ,العمميات تخطيطنا ,كتنفيذنا تتـ داخؿ فمسطيف ,كليس في

أم مكاف خر مف العالـ ,فمماذا الهركب مف مكاجهة الحقيقية ,كاطػ ؽ التهديػدات الخرقػاء؟,

عمكمنا ,هذا التهديدات ليست جديدة ,كلف تخيفنا ,كمشكمة شاركف ,كأمثال معنا أنهـ يهددكننا
ب حب شيء إلى قمكبنا ,كهك الشهادة في سبيؿ ا﵀.

()78

سد فضٍ١خ اٌؾ١خ ػجذ اهلل اٌؾبِ ٟػٍ ٝؽبس:ْٚ
كما كاف رد الشيخ عبد ا﵀ الشامي عمى تهديد شاركف بقكل ( :نحػذر العػدك اللػهيكني

أف يرتكػػب حماقػػة كهػػذا ,كيقػػدـ عمػػى المسػػاس بػػاألميف العػػاـ لمحركػػة ,ألف رد مجاهػػدينا عمػػى
ال ,كأشػػار فضػػيمت إلػػى أف رد الحركػػة عمػػى اغتيػػاؿ أمينهػػا
ذلػػؾ سػػيككف قكي ػنا ,كمكجع ػنا ,كمزل ػز ن

العػػاـ السػػابؽ الػػدكتكر فتحػػي الشػػقاقي عػػاـ  ,1996كػػاف مكجع ػان مػػف خ ػ ؿ سمسػػمة عمميػػات

ضخمة هزت الدكلة العبرية) ,كأكد الشػامي" :أف الحركػة ثػ رت الغتيػاؿ قا ػد عسػكرم ميػداني
كهػػك إيػػاد ل ػكالحة بعمميػػة ضػػخمة كعمميػػة الخميػػؿ ,فكيػػؼ سػػيككف ردهػػا عمػػى اغتيػػاؿ أمينهػػا

العاـ ,عممان أف األخ األميف العاـ لمحركة ,كأم كادر أك عنلر في الحركػة كمنػذ اليػكـ األكؿ
ل نتم ػػاء كان ػػت امني ػػتهـ الش ػػهادة ,كل ػػف تض ػػيرهـ مث ػػؿ ه ػػذا التهدي ػػدات ,الح ػػرب بينن ػػا كب ػػيف

االحػػت ؿ مسػػتمرة ,كاف اغتيػػاؿ األمػػيف العػػاـ لمحركػػة لػػـ ينػ  ,أك يضػػعؼ الحركػػة ,كهػػي قػػادرة
عمى أف تمممـ جراحها كتعكد أقكل مما كانت عمي ".

( )78لحيفة المجد2002/11/25 ,ـ.
( )79القدس برس2002/11/18 ,ـ.
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كقكفا عند مسؤكلية الدـ كالشػهادة ,كعنػد شػعارات مقدسػة ,كأهػداؼ
سػػامية رفعتهػػا حركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي ,كهػػذا مػػا عمػػدا األمػػيف المؤسػػس
فتحي الشقاقي بدمػ بقكلػ  " :إف مهمتنػا أف نبقػي جػذكة اللػراع مػع العػدك
مشػػتعمة" ,كحفاظػػا عمػػى هػػذا المبػػدأ كانػػت قيػػادة حركػػة الجهػػاد االس ػ مي
حاضػرة مػػف أمينهػا العػػاـ السػػابؽ الػدكتكر رمضػػاف عبػػد ا﵀ شػمح الػػى خػػر
جندم فيها ,ليذكدكا عف حياض الشػهداء ,حتػى ال يسػرؽ دمهػـ كجهػادهـ,
فقب ػػؿ أف ينقش ػػع غب ػػار المعرك ػػة ,كيخف ػػض ل ػػكتها ,كيخب ػػك أكاره ػػا ,س ػػارع
األميف العاـ السابؽ الدكتكر رمضاف شمح ,كمف خ ؿ المنابر اإلع مية,
كالفضػا يات لػيعمف كبػػالتزامف مػع أزيػز الرلػػاص كدكم القنابػؿ فػي معركػػة
كادم النلػػارل "زقػػاؽ المػػكت" بػػإع ف مسػػؤكلية حركت ػ المجاهػػدة الكاممػػة
عف المعركة التي يدكر رحاها عمى أرض خميؿ الرحمف ,بيف الثمة المؤمنة
المتمنطقػػة بقػػكة الحػػؽ ,كالطغمػػة الش ػريرة المدججػػة بحػػؽ القػػكة ,كفيمػػا يمػػي
البيانات كالمقاب ت التي لدرت عف حركة الجهاد اإلس مي معمنة تبنيها
لممعركة البطكلية.
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اٌج١بْ األٚي اٌز ٞصذس ػٓ دشوخ اٌجٙبد االعالِ ٟف ٟرجٕ ٟاٌؼٍّ١خ:
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ

وى ْم َوَل ِك َّن المَّ َو َق َت َم ُي ْم َو َما َرَم ْي َت إِ ْذ َرَم ْي َت َوَل ِك َّن المَّ َو َرَمى ﴾
﴿ َف َم ْم تَ ْقتُمُ ُ

ث١بْ ػغىش ٞصبدس ػٓ عشا٠ب اٌمذط
تعمػػف سػرايا القػػدس الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد االسػ مي فػػي فمسػػطيف مسػػؤكليتها

عػػف العمميػػة البطكليػػة ضػػد قطعػػاف المسػػتكطنيف كجنػػكد االحػػت ؿ فػػي منطقػػة كادل النلػػارل

بػالقرب مػػف مسػتكطنة كريػػات أربػع بالخميػػؿ مسػاء اليػػكـ ,كقػد اعتػػرؼ العػدك حتػػى اآلف بمقتػػؿ

أكثػػر مػػف أحػػد عشػػر جنػػديان كمسػػتكطنان بيػػنهـ قا ػػد الجػػيش اللػػهيكني بالخميػػؿ العميػػد (دركر

فػاينبرغ) ,كالػػابة عشػرات خػريف ,كمػػا ازلػػت المعركػػة مسػػتمرة بػػيف مجاهػػدينا األبطػػاؿ كقػكات

االحت ؿ حتى ساعة إعداد هذا البياف.

إف سػرايا القػػدس إذ تعمػػف مسػػؤكليتها عػػف هػػذا العمميػػة البطكليػػة النكعيػػة التػػي ت ػ تي مػػع

اقتراب الذكرم السنكية الثامنة لمذبحة الحرـ اإلبراهيمػي لتؤكػد أنهػا تػ تي فػي سمسػمة عممياتهػا
لمرد عمى جريمػة اغتيػاؿ الشػهيد القا ػد إيػاد لػكالحة بجنػيف ,كالجػ ار ـ اللػهيكنية بحػؽ أهمنػا,

كشعبنا في جنيف ,كنابمس ,كغزة ,ككؿ مدننا ,كقرانا كمخيماتنا.

جهادنا مستمر كعممياتنا متكالمة كمزيد مف العمميات كاالستشهادييف قادمكف بإذف ا﵀
ون ﴾
ظ َم ُموا أ َّ
ين َ
َي ُم ْن َق َم ٍب َي ْن َقِمبُ َ
س َي ْع َم ُم الَِّذ َ
﴿ َو َ
سرايا القدس -الجناح العسكرم لحركة الجهاد االس مي في فمسطيف
 10رمضاف 1423هػ  /المكافؽ  15تشريف ثاني 2002
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اٌج١بْ اٌضبٟٔ
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ

ث١بْ صبدس ػٓ عشا٠ب اٌمذط
عشا٠ب اٌمذط راوذ ِغئ١ٌٛزٙب ػٓ ػٍّ١خ اٌخًٍ١
ٚرؼٍٓ ؤعّبء االعزؾٙبد ٓ١٠األثغبي
بكػػؿ ثقػػة كفخػػرك اعت ػزاز تػػزؼ س ػرايا القػػدس الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي فػػي

فمسطيف إلى جماهير شعبنا ,كأمتنا االستشهادييف األبطاؿ منفذم عممية الخميػؿ البطكليػة مػف
مجمكعة الشهيد البطؿ حاتـ شكيكي كهـ:

الشهيد البطؿ /أكرـ عبد المحسف الهنيني ( )20عاـ – الخميؿ
الشهيد البطؿ /كالء هاشـ داكد سركر ( )21عاـ – الخميؿ

الشهيد البطؿ /محمد عبد المعطي المحتسب ( )22عاـ – الخميؿ

إف سػرايا القػػدس ,كحركػػة الجهػاد التػػي عػػكدت جمػػاهير أمتنػا عمػػى ملػػداقيتها الممهػػكرة

بالدـ كالعمميات البطكلية مف بيت ليػد الػى ديزنغػكؼ إلػى حيفػا ,كمجػدك ,ككركػكر لتؤكػد عمػى

الحقا ؽ التالية:

ؤٚالً :إف سػرايا القػػدس تؤكػػد مسػ كليتها الكاممػػة عػػف العمميػػة ,كأنهػػا لػػـ تػػتـ بمشػػاركة أم

طرؼ اك فليؿ كلـ ينسؽ معنا أحد بهذا الخلكص ,كاف العقؿ ,كالمنطؽ ,ال يقبؿ مف أحػد

االدعاء ب ف اللدفة هي التي جمعت بيف المجاهديف في هذا الكمػيف المػزدكج النػكعي ,الػذم

أذهؿ العدك كأفقدا لكاب سكاء بالفعؿ أك النتا ج.

صبٔ١ررًب :إف كػػؿ الكقػػا ع الميدانيػػة لسػػير المعركػػة ,كطبيعتهػػا ,كالمشػػاركيف فيهػػا تثبػػت اف

العمميػػة هػػي عمميػػة استشػػهادية ,كال يمكػػف ألم مجاهػػد يػػدخؿ هكػػذا معركػػة اف يفمػػت ,اك اف
يكتب ل النجاح إذا كاف يفكر في االنسحاب ,كلـ يكف استشهاديا كما هك حاؿ االستشهادييف

الث ثة الذيف سقط أحدهـ كما ذكرت لحيفة يديعكت احرنكت اليكـ بجكار سيارة الجيب التي
تحدث عن بياف اإلخكة في حماس.
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صبٌضبً :اننا في سرايا القدس نستغرب كيؼ أف مف يخكض معركة بهذا الحجػـ كينسػحب
سػػالما تحػػت غطػػاء أمنػػي نسػػتغرب كي ػؼ ال يسػػتطيع أف يبمػػغ خب ػ ار عػػف العمميػػة طيمػػة يػػكميف

تحػػدث فيهػػا القالػ ػي ,كالػػداني ,كاعػ ػ ـ كاسػػتخبارات العػػدك ع ػػف تنفيػػذ سػ ػرايا القػػدس لمعممي ػػة

كاستشهاد مقاتميها االبطاؿ.

ساثؼررربً :إف االتل ػػاالت الت ػػي ج ػػرت م ػػف قب ػػؿ اإلخ ػػكة ف ػػي حم ػػاس تم ػػت م ػػع المس ػػتكم

السياسي ,كعرض اإلخكة إلدار بياف مشترؾ بعد مركر يػكميف عمػى العمميػة فاعتػذر االخػكة
في القيادة السياسية عف ذلؾ ,ألف المعمكمات المتكفرة لديهـ مف سرايا القػدس لػـ تتحػدث عػف

عممية مشتركة ,كاف كنا دكمنا حريليف عمى القياـ بعمؿ مشترؾ لكف هذا لألسؼ لـ يحػدث,
كن مؿ أف يحدث في المستقبؿ بإذف ا﵀.

خبِغ ربً :إننػػا نؤكػػد حرلػػنا عمػػى كحػػدة الػػدـ كالجهػػاد كالمقاكمػػة ,كأف كػػؿ مػػا يهمنػػا هػػك

استمرار الجهاد ضد العدك ,ككنا نتمنى أف ال نضطر لكػؿ هػذا الحػديث حرلػا عمػى الع قػة
االخكيػػة الطيبػػة مػػع اخكاننػػا كاشػػقا نا فػػي حمػػاس ,لكنهػػا أمانػة دمػػاء الشػػهداء التػػي ال نسػػتطيع

التفريط بها ,كاذا قيؿ أف (السيؼ ألػدؽ نأنبػاء مػف الكتػب) فػإف دمػاء االستشػهادييف أبمػغ مػف
كؿ ك ـ.

عبدعًب :إننا نؤكد مجددان لقادة العدك أف هذا العممية البطكلية ت تي في سياؽ ردنا عمى

جريمػػة اغتيػػاؿ القا ػػد ايػػاد لػكالحة ,كالج ػ ار ـ بحػػؽ شػػعبنا ,كنقػػكؿ لمعػػدك لقػػد تػػكقعتـ رد س ػرايا
القدس في الشماؿ ففاجػ تكـ فػي الجنػكب فػي خميػؿ الػرحمف فػانتظركا مجاهػدينا ,كاستشػهاديينا

في أم لحظة ,كفػي أم مكػاف ,رحػـ ا﵀ الشػهداء األبػرار كتقػبمهـ فػي هػذا الشػهر الكػريـ شػهر
االنتل ػػارات ,كلتس ػػتمر مس ػػيرة ال ػػدـ كالش ػػهداء ال ػػى االم ػػاـ مظفػ ػرة ب ػػإذف ا﵀ جهادن ػػا مس ػػتمر,
كعممياتنا متكالمة ,كاالستشهاديكف قادمكف بعكف ا﵀.

ون ﴾
ظ َم ُموا أ َّ
ين َ
َي ُم ْن َق َم ٍب َي ْن َقِمبُ َ
س َي ْع َم ُم الَِّذ َ
﴿ َو َ
سرايا القدس  -الذراع العسكرم لحركة الجهاد االس مي
 13رمضاف 1423هػ المكافؽ 2002/1/18ـ
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قالىا فً البطىلت شعزاً
بقله وريشة الشاعر  /ماهر عبيد
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الفصل اخلام
أهم المقاالت الصحفية الجي كجبح عن المعزكة
لاول :لاكمام الفلسطيييةأ
املبحث أ
املبحث الثاوي :لاكمام العزبيةأ
لاجىبيةأ
املبحث الثالث :لاكمام إلاسزائيلية و أ
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المبحث األول
األقمام فلسطٍنٍت
ما مف نلر حقق أم جيش إال كانبرل الشعراء ,كاألدباء تمجيدنا ل  ,كللانعي  ,ب لكاف

اآلداب المختمفػ ػػة ,كهػ ػػذا مػ ػػا جػ ػػرل فػ ػػي معركػ ػػة زقػ ػػاؽ المػ ػػكت التػ ػػي خفػ ػػت أق ػ ػ ـ المحممػ ػػيف,

كالسياسييف ,كالمحبيف ,كالمحايديف ,كالمخالفيف يدكنكا فيها مف بطكلة ,كاقداـ كحسف تخطيط,

كركعػػة تنفيػػذ ,كقػػد حاكلنػػا اف نممم ػـ مػػف تمػػؾ المقػػاالت ,كعمػػى اخػػت ؼ مكقفهػػا مػػف العمميػػة

البطكلية دكف أف نعمؽ عمى أم منها مكتفػيف بػإع ف كػؿ كاتػب عمػا يػراا مناسػبان فػي كلػؼ
تمؾ الممحمة البطكلية ,كبدأنا باألق ـ الفمسطينية اكال ككانت عمى النحك التالي:

دبٌررخ صرر١ٔٛ١ٙخ ِررٓ اٌزخررجظ ٚاإلسثرربن ٚاالرٙبِرربد اٌّزجبدٌررخ رفجش٘ررب ػٍّ١ررخ عررشا٠ب
اٌمذط ف ٟاٌخٍ:ً١
ج ػػاء ف ػػي الم ػػكجز السياس ػػي الل ػػادر ع ػػف المنت ػػدم السياس ػػي الفمس ػػطيني ف ػػي الع ػػدديف

السػػادس كالسػػابع فػػي 2002/11/18ـ ,ب نػ لػػـ تكػػد تجػػؼ دمػػاء اللػػهاينة ,كتشػػيع جنػػازاتهـ
حتػػى ظهػػرت حالػػة التخػػبط ,كاإلربػػاؾ ,كالتنػػاقض فػػي السػػاحة اللػػهيكنية فػػي مسػػتكيات عػػدة,

فيمػػا بػػرزت عمػػى السػػطح م ػ زؽ االحػػت ؿ كالتكمفػػة العاليػػة لمحمايػػة التػػي يكفرهػػا لممسػػتكطنيف

المغتلبيف لألرض الفمسػطينية ,كردان عمػى نيػة ر ػيس الػكزراء اللػهيكني أر يػؿ شػاركف الػذم
يعتقػػد أف مزيػػدا مػػف االسػػتيطاف ,كملػػادرة األ ارضػػي كهػػدـ بيػػكت الفمسػػطينييف كبنػػاء الجػػدراف

لحماية بضع عشرات مف المستكطنيف ,قاؿ عضػك الكنيسػت مكسػي راز( :إنػ يتكجػب إخػ ء
الحي اليهكدم في الخميؿ كليس بناءا) ,كحذر الحككمة مف استغ ؿ الشعكر باأللـ كالغضػب

فػي أعقػاب عمميػة الخميػؿ ,مػف أجػؿ اتخػػاذ قػ اررات سػتجعمها تغػكص أكثػر فػي الكحػؿ الخميمػػي
ككلػػؼ عضػػك الكنيسػػت اللػػهيكني "تسػػالي ريشػػؽ" مػػف حػػزب العمػػؿ اقت ػراح كزيػػر السػػياحة
بإقامة منتزا بيف الخميؿ ,كمستكطنة كريات أربع ب ن «سػكب الزيػت عمػى النػار المشػتعمة فػي

الخميؿ».
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كداخ ػػؿ اليم ػػيف س ػػاد الت ارش ػػؽ الك م ػػي ذك األبع ػػاد االنتخابي ػػة م ػػا ب ػػيف أقطابػ ػ خال ػػة

شاركف ,كنتنياهك في طريقػة الػرد عمػى العمميػة ,فػاألكؿ ينلػاع لمطالػب كاشػنطف بعػدـ إبعػاد
الر يس الفمسطيني ياسر عرفات ,في حيف نادم الثاني فػي جمسػة الحككمػة اللػهيكنية األحػد

الماضػػي بإبعػػادا ,ككشػػفت عمميػػة س ػرايا الق ػدس فػػي الخميػػؿ أحػػد جكانػػب الكػػذب فػػي ماكينػػة

اإلع ـ اللهيكنية ,كالتػي فػي ضػك ها جػاءت اسػتنكارات عالميػة لمعمميػة بػدعكل أنهػا مجػزرة
ارتكبػػت بحػػؽ ملػػميف يهػػكد ,ليتبػػيف بعػػد سػػاعات أف القتمػػى جمػػيعهـ مػػف الجنػػكد المسػػمحيف,

كحراس مستكطنة كريات أربع ,كقاؿ الكزير المالي السابؽ "ماتاف فمنػا ي"« :ال بػد مػف تسػمية

األمػػكر ب سػػما ها :إف مػػا حلػػؿ فػػي الخميػػؿ هػػك معركػػة فعميػػة بػػيف الجػػيش كالمقػػاكميف كلػػيس
مجػػزرة» فيمػػا الـ شػػاركف بطريقػػة غيػػر مباش ػرة كزيػػر خارجيت ػ نتنيػػاهك بسػػبب ذلػػؾ كقػػاؿ:

«يجب تسمية األشياء ب سما ها»

ككتػػب عػػامكس هار يػػؿ فػػي هػػآرتس (« )2002/11/17لػػـ تػػدـ القلػػة التػػي نسػػجتها

ك ازرة الخارجيػة اإلسػ ار يمية حػكؿ الهجػكـ الػذم نفػػذا الجهػاد اإلسػ مي فػي الخميػؿ ليمػة الجمعػػة

كالػػذم أسػػفر عػػف ملػػرع  12إسػ ار يميا كالتػػي تطابقػػت مػػع تلػريحات المسػػؤكليف مثػػؿ الػػكزير

دان نافي كمدير مكتب ر يس الكزراء "دكؼ كسج س سكی" ساعات قميمة ,إف مف قتمكا ليمة
الجمعة سقطكا أثناء معركة كجميعهـ كانكا مقاتميف مسمحيف مدربيف بشكؿ ,أك بآخر ,لقد قتمكا

فػػي كمػػيف أعػػد جيػػدنا ,اسػػتخدمت خ ل ػ الرشاشػػات ,كالقنابػػؿ ليجػػدكا أنفسػػهـ محال ػريف فػػي
كضع يلعب الخركج من »

ككشؼ ناحكـ برنيع في يديعكت 2002/11/18ـ جانبنا خر مػف الكػذب اللػهيكني:

«لػػـ تقػػع هنػػاؾ "مجػػزرة مثممػػا بثػػت ,ككػػررت البػػث ,النش ػرات اإلخباريػػة فػػي "لػػكت إس ػ ار يؿ"
بحمػ ً
ػاس ي ػػـ أكثػػر محطػػات أخػػرل فػػي الشػػرؽ األكسػػط ,كػػذلؾ لػػـ يكػػف هنػػاؾ قتػػؿ ,كانػػت
محاكلػػة غيػػر ناجحػػة مػػف ق ػكات األمػػف لمقضػػاء عمػػى خميػػة مػػف ث ثػػة مقػػاكميف انتهػػت بنتػػا ج

مريػ ػرة ,المبالغ ػػة تحكل ػػت إل ػػى فض ػػيحة عن ػػدما تهافت ػػت قنػ ػكات التمفزي ػػكف عم ػػى اجػ ػراء مقابم ػػة
هسػػتيرية مػػع شػػخص ادعػػى أن ػ كػػاف شػػاهد عيػػاف لممجػػزرة ,ال شػػاهد كال عيػػاف ,مػػرت 24

ساعة ,كاتضح أف الشاب مجرد متنكر».
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كحاكؿ المستكطنكف استغ ؿ العممية سياسينا ضد حزب العمؿ ,فكتب حجای هكبرمػاف

ر ػيس تحريػػر لػػحيفة هتسػػكفي ( )2002/11/17الناطقػة باسػػـ المفػػداؿ حػػزب المسػػتكطنيف:

«إف قتمى العممية هـ ضحايا الحممة االنتخابية التي يجربها بف اليعازر لملعكد بر اسة حزب

العمؿ» مشي ار إلى إتفاؽ الخميػؿ الػذم أدل إلػى سػحب الجػيش لقكاتػ مػف كسػط مدينػة الخميػؿ
قبؿ شهريف» ,كرد "بف اليعازر" عمى ذلؾ بالقكؿ" :إف هذا تحريض ,كقدـ شككل في الشػرطة
ضد هكبرماف ,كأضاؼ «اف االتفاؽ تـ التكلؿ إلي كتنفيذا بمكافقة شاركف كالهي ة األمنية".

ككتب األديب اللهيكني ب .ميخا يؿ (ثمف حماية المستكطنيف كالجانب االجرامي في

ممارساتهـ) في يديعكت 2002/11/17ـ في الكقت الذم لـ يجػؼ فيػ الػدـ ,يجػب أف نقػكؿ
ثانية ما يعرف الجميع ,كلكف لـ يبؽ مف يجرؤكف عمى قكل ( :مستكطنك الخميؿ هـ شيطاف),

مستكطنك الخميؿ يريدكف ألنفسػهـ كلغيػرهـ فقػط المشػاكؿ ,مسػتكطنك الخميػؿ سيسػتغمكف أيضػا

الجنػػكد كالشػػرطة الػػذيف قتم ػكا مػػف أجمهػػـ يػػكـ الجمعػػة مػػف أجػػؿ إشػػباع غ ار ػػزهـ ,كمػػف أجػػؿ

المطالب ػػة بعق ػػارات عربي ػػة أخ ػػرل ,تح ػػت س ػػتار األل ػػـ ,كالح ػػداد كم ػػات ك الؼ الجن ػػكد ,ال ػػذيف
سيشػغمكف مكػاف الجنػكد القتمػػى يػكـ الجمعػة ,كالػذيف سػػيعكدكف كيعرضػكف حيػاتهـ لمخطػر مػػف
أجؿ الدفاع عف هذا الجنكف سيعكد المستكطنكف ليدمركا ,كيتمفػكا ,كينكمػكا ,كينكحػكا ,كيتػذمركا

مف أن ال يكجد ما يكفي مف الجنكد كالشرطة لمدفاع عنهـ ب جسادهـ كحياتهـ».

استشهاديكف ث ثة لسرايا القدس الجناح العسكرم لحركة الجهاد اإلس مي أكرـ الهنيني

( 21عاما) ,كالء سركر ( 21عاما) ,كدياب المحتسب ( 22عاما) ,كانكا فػي الػرارهـ عمػى

القتاؿ ,كمكالمة المعركة حتى النهاية نمكذجنا فريدنا فرض عمى العدك أف يعترؼ بشجاعتهـ,

كاستبسػ ػ ػػالهـ ,كبالهزيمػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي ألحقػ ػ ػػت ب ػ ػ ػػالجيش ,فكتػ ػ ػػب عميػ ػ ػػر رفف ػ ػ ػػكرت فػ ػ ػػي مع ػ ػ ػػاريؼ

2002/11/17ـ «األنبػػاء عػػف نتػػا ج المعركػػة فػػي الخميػػؿ ,كخلكلػان مقتػػؿ الككلكنيػػؿ دركر
فاينبرغ الضابط األعمى رتبة منذ اندالع االنتفاضػة ,ألحقػت ضػربة معنكيػة قاسػية بػالجيش لػـ
يشهد لها مث ن مف المعركة في مخيـ جنيف قبؿ ثمانية أشهر».

الكياف اللهيكني الذم حاكؿ التقميؿ مف قكة الجهاد اإلس مي رغػـ الضػربات المكجعػة

التػ ػػي كجههػ ػػا لهػ ػػا عمػ ػػى مػ ػػدار العقػ ػػد الماضػ ػػي فػ ػػي بيػ ػػت ليػ ػػد 1995/1/20ـ حيػ ػػث أكقػ ػػع
151

االستشػػهادياف ل ػ ح شػػاكر كأنػػكر سػػكر فػػي أكؿ عمميػػة استشػػهادية مزدكجػػة  24قتػػي بػػيف
الجنكد اللهاينة ,كالذم بدأ في مسيرة العمميات االستشهادية في فمسطيف سكاء عبر عمميات

الطعػػف بالسػػكاكيف ,كمنهػػا عمميػػة الشػػهيد ار ػػد الريفػػي الػػذم قتػػؿ كجػػرح بسػػيف رؤكس أربعػػة
لػػهاينة فػػي عػػاـ 1991ـ فػػي مدينػػة يافػػا كألػػاب  ,15كعمميػػة األسػػير المحػػرر محمػػد أبػػك
ج لػػة الػػذم قتػػؿ بسػػكين فػػي مدينػػة القػػدس أربعػػة خػريف إلػػى اسػػتخداـ المػكاد المتفجػرة حيػػث
فجر االستشهادم أنكر عزيز نفس بسيارة ممي ة بالمتفجرات في دكرية لهيكنية عاـ ۲۹۹۱ـ

كتكتـ العدك عف حجـ خسا را عمى بكابة نحاؿ عكز فػي غػزة ,بػدأ بعػد عمميػة الخميػؿ يتحػدث
عػػف الجهػػاد اإلس ػ مي بمغػػة مغػػايرة فنقمػػت معػػاريؼ 2002/11/18ـ عػػف ملػػادر عسػػكرية

لػػهيكنية «يػػدكر الحػػديث عػػف منظمػػة لػػغيرة نسػػبيان تعػػززت مكانتهػػا فػػي العػػاميف األخي ػريف
سكاء في الجمهكر أك مف ناحية ميدانية».

كأك ػػد ال ػػيكس فيس ػػماف ف ػػي ي ػػديعكت 2002/11/18ـ (الفش ػػؿ الل ػػهيكني ف ػػي مكاجه ػػة

المقاكمة كتجدد أساليبها) المقاكمة الفمسطينية تغير شكمها طكاؿ الكقت ,إذا كاف التهديد حتى
اآلف يػ ػ تي م ػػف (االنتح ػػارم) فػ ػإف التركي ػػز ينتق ػػؿ أكث ػػر فػ ػ كثر إل ػػى أنم ػػاط الح ػػرب الل ػػغيرة.
مؤشرات حرب العلابات ,عمميػات خ يػا لػغيرة معزكلػة ,غيػر مرتبطػة بالضػركرة بشػبكات

كأجهزة ,هؤالء نفس األشخاص الذيف يرسمكف لتنفيذ عمميات قتؿ في المستكطنات ,مف ناحية
الفمسػػطينييف هػػذا هػػي نقطػػة ضػػعفنا( :حم ػرا ,دكغيػػت ,حػػرميش ,ميتسػػر) ,كفػػي يػػكـ الجمعػػة

الخميؿ ,النجاحات تجعؿ المقاكمة تسير في هذا االتجاا ,هنا ال يدكر الحديث بالضػركرة عػف
(االنتحارييف).

يػػدكر الحػػديث عػػف أشػػخاص يتمتعػػكف بحػكافز كعزيمػػة عاليػػة ,يضػػعكننا قبػػؿ كػػؿ شػػيء

أمػػاـ تحػػد اسػػتخبارم :الكلػػكؿ إلػػيهـ ,إطػػار يكشػػؼ عػػف أط ػراؼ الخيػػكط ,تكجػػد مجمكعػػات
لغيرة تجمع معمكمات استخبارية ,تمتمؾ الس ح الشخلي كتنفذ حسب الفرص».

كفػ ػػي هػ ػػآرتس 2002/11/18ـ يشػ ػػير دانػ ػػي ركبنشػ ػػتايف إلػ ػػى حقيقػ ػػة كقػ ػػكؼ الشػ ػػعب

الفمسػػطيني إلػػى جانػػب المقاكمػػة الفمسػػطينية ,كعػػدـ تخكفػ مػػف حككمػػة يمػػيف لػػهيكني ,عمػػى
عكس األقمية الفمسطينية التي ترل ضركرة تشجيع ما يسمى معسكر الس ـ اللهيكني« :في
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أكساط الفمسطينييف يمكف سماع رأم خر عمى نحػك مت ازيػد فػي أنػ مػف األفضػؿ بالنسػبة لهػـ
أف يلػػعد فػػي إسػ ار يؿ ا ػػت ؼ يمينػػي ,ذلػػؾ كػػي يعػػرؼ اإلسػ ار يميكف كػػـ هػػي عديمػػة الجػػدكل

سياسية القكة التي يتبعها الميككد كشركاؤا».

كت كيػػدا عمػػى لػ بة المقاكمػػة الفمسػػطينية ,كتجػػذرها بعػػد كػػؿ اإلرهػػاب اللػػهيكني ضػػد

المػػدنييف كتػػب جػػدعكف سػػاعر فػػي 2002/11/17ـ «فػػي العػػاميف الماضػػييف هػػـ محبكسػػكف
في مدنهـ ,بشكؿ ال سابؽ ل في تاريخ االحت ؿ اإلسػ ار يمي ,الجػكع المهانػة كالخطػر اليػكمي
عمى الحياة أكبر بكثير مف الخطر الذم يحدؽ باإلس ار يمييف هػي نلػيبهـ ,كعنػدما يجتمعػكف

اآلف كػػؿ مسػػاء لكجبػػة اإلفطػػار يشػػاهدكف فػػي الش ػكارع دبابػػات كفػػي المنػػازؿ فقػػر باعػػث عمػػى

اليػ س ,كهػػذا هػػي ظػػركؼ ك سػػيكية لنمػػك المقاكمػػة ,كحقيقػػة أف الجػػيش اإلس ػ ار يمي ال يجػػرؤ

احت ؿ المدف كالبقاء فيها ,خكفان مف أف تقػع عمػى عاتقػ المسػؤكلية عػف تػ ميف شػركط الحيػاة

لمسػ ػػكاف ,ال تعفػ ػػيهـ مػ ػػف المسػ ػػؤكلية الثقيمػ ػػة عػ ػػف ملػ ػػيرهـ ,إف إس ػ ػ ار يؿ تحػ ػػاكؿ السػ ػػير مػ ػػع

االح ػػت ؿ ,كأف تش ػػعر ك نه ػػا بدكنػ ػ  ,كلك ػػف تػ ػدمير الحي ػػاة ف ػػي المن ػػاطؽ ه ػػك كمػ ػ اآلف عم ػػى
رؤكسنا ,كنتا ج هي تعظيـ (المقاكمة)».

إف كؿ أشكاؿ اإلرهاب اللػهيكني التػي تكػرر نفسػها بعػد كػؿ عمميػة لممقاكمػة ال تسػهـ

سكل في تعزيز ركح الشعب الفمسطيني كالتفاف حكلها ,كالتمميح اللهيكني باغتياؿ أميف عاـ

حركػة الجهػػاد اإلسػ مي فػػي فمسػطيف يػػدلؿ عمػى قػػكة المقاكمػة كلػ بتها كتكالػمها ,فكمػػا أف

االغتياؿ األكؿ لألمػيف العػاـ الػدكتكر فتحػي الشػقاقي (1995/10/26ـ) ,لػـ يػنجح فػي كسػر

إرادة الجهػػاد كالمقاكمػػة لػػدل الجهػػاد اإلسػ مي فػػاف أيػػة محاكلػػة لممػػس بالػػدكتكر شػػمح سػػت قي

الفشؿ في نتا جها ,كهي شرفان عظيمان ل كلمشعب الفمسػطيني ,كسػتمنح قػكة أكبػر نحػك تحقيػؽ
االنتلار كدحر االحت ؿ.

()80

ػٍّ١خ اٌخٍ :ً١اإلػالَ األِ١شوٍِ" ٟى ٟؤوضش ِٓ اٌٍّه":
كما كتب كليد بطراكم في مكقع أميف في 2002/11/21ـ
( )80المكجز السياسي اللادر عف المنتدل السياسي الفمسطيني العدديف  6ك2002/11/18 ,7ـ.
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رغ ػ ػػـ اتض ػ ػػاح حقيق ػ ػػة أف عممي ػ ػػة الخمي ػ ػػؿ األس ػ ػػبكع الماض ػ ػػي ,اس ػ ػػتهدفت عس ػ ػػكرييف

إس ػ ار يمييف ,بعػػد سػػاعات مػػف اإلع ػ ف اإلس ػ ار يمي عػػف أنهػػا مجػػزرة اسػػتهدفت ملػػميف يهػػكد,
كرغـ ت ً
كيد مف الناطؽ بمساف الجيش اإلس ار يمي التفاليؿ الجديدة ,إال أف اإلعػ ـ األمريكػي
اكتفػػي بالركايػػة اإلس ػ ار يمية األكلػػى ,كلػػـ يبػػذؿ أم جهػػد لتلػػحيحها ,ال شػػؾ أف دقػػة العمميػػة,

كتكقيتها ,كمكقعها ,كعدد القتمى في الجانب اإلس ار يمي قػد تلػدر معظػـ العنػاكيف فػي كسػا ؿ

اإلع ـ العالمية ,كخالة عندما جاءت الركاية األكلػى أف «عػددنا مػف المسػمحيف الفمسػطينييف
قد فتحكا النار عمػى مجمكعػة مػف الملػميف اليهػكد العػزؿ الػذيف كػانكا فػي طريػؽ عػكدتهـ إلػى

بيػػكتهـ مػػف ل ػ ة السػػبت» ,كسػػرعاف مػػا كلػػؼ كزيػػر الخارجيػػة اإلس ػ ار يمي الجديػػد بنيػػاميف
نتنياهك هذا العممية بانها "مجزرة السبت".

لقد أدت هذا الركاية إلى ردكد فعؿ عالميػة كاسػعة ,جػاءت كمهػا مسػتنكرة ,ككػاف أهمهػا

اسػػتنكار البابػػا يكحنػػا بػػكلس الثػػاني لهػػذا العمميػػة بكلػػفها «هجػػكـ حقيػػر جػػاء بعػػد أف أنهػػى

الملمكف ل تهـ».

ككغيرا مف كسا ؿ اإلع ـ العالمية ,سارع اإلع ـ األمريكي بنشر الركاية اإلسػ ار يمية,

كقػػد جػػاءت معظػػـ عنػػاكيف األخبػػار ,عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ «كمػػيف :مقتػػؿ  12إس ػ ار يميان خ ػ ؿ

الل ػ ة» (نيػػك يػػكرؾ بكسػػت ,السػػبت 2001/11/16ـ) ,كالتػػي تابعػػت فػػي تفالػػيؿ الخبػػر
بػالقكؿ« :بػدأ الهجػكـ عنػػدما فػتح قنالػكف فمسػطينيكف نيػراف أسػمحتهـ الرشاشػة ,كألقػكا القنابػػؿ
نحػػك عش ػرات اليهػػكد الػػذيف كػػانكا فػػي ط ػريقهـ إلػػى أحػػد أقػػدس المكاقػػع الدينيػػة اليهكديػػة» ,أمػػا

لػ ػػحيفة نيكيػ ػػكرؾ تػ ػػايمز فقػ ػػد اقتبسػ ػػت أق ػ ػكاؿ مسػ ػػؤكؿ فػ ػػي الجػ ػػيش اإلس ػ ػ ار يمي« :قنالػ ػػكف

فمسطينيكف  -يقتمكف في كميف  -عددان مف المستكطنيف اليهكد الذيف كانكا في طريؽ عكدتهـ
مػػف ل ػ ة السػػبت» .أمػػا المحطػػات التمفزيكنيػػة مثػػؿ  CNNك News Foxفقػػد أخػػذت تػػردد
الركايػػة اإلس ػ ار يمية عمػػى الػػرغـ مػػف أف م ارسػػميها فػػي القػػدس قػػد أعط ػكا تفالػػيؿ جديػػدة عػػف

العممية ,إال أف ما كػاف يظهػر كتابتػ أسػفؿ الشاشػة "مقتػؿ  12ملػميان إسػ ار يميان" ,كقػد تػرددت
هػػذا العنػػاكيف عمػػى مػػدار األسػػبكع حتػػى تػػاريخ 2002/11/20ـ عنػػدما كقعػػت عمميػػة القػػدس

التفجيريػػة حيػػث قػػاؿ م ارسػػؿ  FoxNewSفػػي القػػدس« :عمميػػة اليػػكـ فػػي القػػدس كالتػػي راح
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ضحيتها  11إس ار يميا مف بينهـ أربعة أطفاؿ ,هي الثانية خ ؿ أسبكع ,حيث قتؿ في الخميػؿ

الجمعة الماضي  12إس ار يميان» تاركان االنطباع أف العمميتيف استهدفتا مدنييف إس ار يمييف.

مػػف الكاضػػح أف كسػػا ؿ اإلع ػ ـ قػػد سػػارعت إلػػى نشػػر الخبػػر كمػػا جػػاء مػػف الملػػادر

اإلس ار يمية ,كال شػؾ أف الملػادر الفمسػطينية لػـ تكػف عمػى عمػـ بتفالػيؿ العمميػة ,كاف كانػت

عمػى عمػػـ ,فمػف يلػػدقها اإلعػ ـ ألف الركايػػة اإلسػ ار يمية هػي الركايػػة األكثػر ملػػداقية حسػػب
اعتقاد كسا ؿ اإلع ـ ,كألف "الضحايا" كانكا إس ار يمييف ,لكف اإلع ـ األمريكي قد تجاهػؿ أف

المهاجميف الفمسطينييف الث ثة قد قتمكا في عممية الخميؿ.

كلػػـ يتػػابع اإلع ػ ـ األمريكػػي المسػػتجدات التػػي ظهػػرت فػػي الركايػػة ,بػػؿ كلػػـ يتػػابع مػػا

اقترف الجيش اإلس ار يمي مف عمميات هدـ بيكت ,كاقت ع لألشجار ,كمػا قػاـ بػ المسػتكطنكف

م ػػف اعت ػػداءات عم ػػى الفمس ػػطينييف ,كم ػػا أف اإلعػ ػ ـ األمريك ػػي ل ػػـ يل ػػحح المعمكم ػػات بػ ػ ف

"الضػػحايا" فػػي الجانػػب اإلس ػ ار يمي كػػانكا ضػػباطنا ,كجنػػكدنا ,كح ارس ػنا مػػدربيف ,كليس ػكا مػػدنييف

عزؿ ,كلـ يلحح اإلع ـ األمريكي الركاية ب ف القتمى ليسكا ملميف ,كأف الملػميف كػانكا قػد
دخمػكا بيػػكتهـ قبػػؿ الهجػػكـ ,بػػؿ كألػػر اإلعػ ـ عمػػى أف العمميػػة كانػػت "إرهابيػػة" ضػػد "مػػدنييف

إس ار يمييف" كلـ تذكر أنها "معركة قتالية".

"الممكي أكثر مف الممؾ" هك أفضؿ كلؼ لإلع ـ األمريكي ,ففي حيف بػادرت بعػض

كسا ؿ اإلعػ ـ اإلسػ ار يمية نشػر تفالػيؿ جديػدة ككػاف أكلهػا اللػحافي "عػامكس هار يػؿ" مػف
لحيفة هػآرتس كالػذم كتػب« :مػا حػدث مػا لػـ يكػف مجػزرة ,كلػـ يكػف هجكمػان عمػى ملػميف,

لكػػف الهجػػكـ قػػد بػػدأ بعػػد أف عػػاد جميػػع الملػػميف إل ػى بيػػكتهـ سػػالميف ,إف مػػف قتم ػكا فػػي هػػذا

الهجكـ ,قتمكا خ ؿ معركة كهـ جميعان مقاتميف مسمحيف مدربيف».

كعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أف "المم ػػؾ" (اإلعػ ػ ـ اإلسػ ػ ار يمي) ق ػػد أظه ػػر الحقيق ػػة ,فػ ػإف "الممك ػػي"

اإلع ـ األمريكي) لـ يكمؼ نفس بنشر التفاليؿ الجديدة ,كتلحيح الركاية األكلى ,بؿ ترؾ
االنطباع األكلػي لػدل المػكاطف األمريكػي بػ ف العمميػة إرهابيػة ضػد مػدنييف عػزؿ كػانكا يػؤدكف
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الل ػ ة فػػي مكقػػع دينػػي يهػػكدم» ,كبالتػػالي فػػإف عمػػى إس ػ ار يؿ أف تػػدافع عػػف نفسػػها ,كعػػف

مدنييها العزؿ تمامان كما تدافع الكاليات المتحدة عف مدنييها ضحايا اإلرهاب.

()81

ػٕبْ ٚاٌغمغخ اٌفبضذخ:
كما كتب عبدالبارم عطكاف في لحيفة القدس العربي في 2002/11/18ـ

لـ نكف نتكقع مف ككفي عناف أميف عاـ األمـ المتحدة هػذا االنحيػاز الفاضػح كالمخجػؿ

الػػي جانػػب العػػدكاف اإلس ػ ار يمي فػػي فمسػػطيف المحتمػػة ,لػػيس ألن ػ م ػكاطف أفريقػػي مثػػؿ لكننػػا,
كمعانات تتطابؽ مع معاناتنا ,كتاريخ ب دا مع االحت ؿ كاالستعمار ,هك نفس تاريخنا ,كانما

أيضنا ,ألن كبحكـ مكقع مطالب بالحيادية كعدـ إلدار أحكاـ مسبقة ,مثمما فعػؿ يػكـ أمػس

األكؿ في ردا السريع عمى عممية الهجكـ التي استهدفت اإلس ار يمييف في منطقة الخميؿ.

فالسػػيد عنػػاف عبػػر عػػف لػػدمت إثػػر حػػدكث الهجػػكـ الػػذم نفذتػ مجمكعػػة تابعػػة لحركػػة

الجه ػػاد االسػ ػ مي ,ككل ػػف ب نػ ػ إره ػػابي حقي ػػر ,اس ػػتهدؼ مل ػػميف يه ػػكدان ك ػػانكا ف ػػي طري ػػؽ
عكدتهـ مف الحرـ االبراهيمي ,كقدـ تعازي إلى أسر الضحايا كالحككمة اإلس ار يمية.

أمػػيف عػػاـ االمػػـ المتحػػدة خػػرج عػػف كػػؿ األع ػراؼ األخ قيػػة باسػػتخدام ألفاظ ػنا فظ ػة ال

ػاء معمكماتيػة بسػيطة ال يجػب أف يقػع
تميؽ بشخص مثم  ,مثمما ارتكب فػي الكقػت نفسػ أخط ن
فيهػػا شػػخص يفتػػرض في ػ الدقػػة ,كالمكضػػكعية ,كيتربػػع عمػػى أرس أكثػػر المنظمػػات العالميػػة

حيادية ,كمعمكماتية.

فالحككمػػة اإلسػ ار يمية اعترفػػت فػػي بيػػاف الحػػؽ أف جميػػع قتمػػي هػػذا العمميػػة الفدا يػػة هػػـ

مف الجنكد ,مف بينهـ قا د منطقة الخميؿ ,كهكذا لػـ يككنػكا مػف الملػميف ال ازهػديف ,كحتػى لػك

كانكا مػف المسػتكطنيف ,فػإف هػؤالء مػدججكف بالسػ ح ,كيقيمػكف فػي مسػتكطنات غيػر شػرعية

كفؽ بيانات األمـ المتحدة نفسها ,كلـ يتكقفكا يكمنا عف إرهاب أهؿ الخميػؿ ,كقتػؿ أعػداد كبيػرة

مف أبنا هـ ,كتهشيـ ممتمكاتهـ كمرزكعاتهـ.

( )81كليد بطراكم ,مكقع اميف2002/11/21,ـ
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كال نع ػػرؼ األس ػػباب الت ػػي ت ػػدفع عن ػػاف إلتخ ػػاذ مث ػػؿ ه ػػذا المكاق ػػؼ المنح ػػازة ,كالمخجم ػػة

لمعػػدكاف االس ػ ار يمي عمػػى شػػعب بػػرئ ,كقػػد جػػرل التجديػػد ل ػ لفتػرة ثانيػػة ,كأخيػػرة فػػي منلػػب ,
مكاف ة ل عمى مكاقف المنحازة هذا ,ككاف الم مكؿ أف يكفر عف بعض سي ات  ,باالنحياز إلى

المستضعفيف في األرض ,كالتلدم لمظمـ االس ار يمي كاالستكبار األمريكي الفاضحيف.

ف ميف عاـ األمـ المتحدة لـ يلؼ الهجمات اإلس ار يمية شػب اليكميػة عمػى اآلمنػيف فػي

جنػيف كرفػح كنػابمس كطػػكلكرـ كحاليػنا الخميػؿ ,باألكلػاؼ نفسػػها ,التػي اسػتخدمها فػي كلػػؼ

عمػػؿ مقػػاكـ مشػػركع ألنػػاس تحػػت االحػػت ؿ يسػػتهدؼ جنػػكدان يحتمػػكف بالػػدبابات ,كط ػػا رات

األباتشي في عدكانهـ عمى شعب أعزؿ ,ام القكؿ ب نها أعماؿ إرهابية حقيرة.

إف مثؿ هذا المكاقؼ المنحازة مف قبػؿ األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة تجعمنػا نتكقػع الػدكر

الذم يمكف أف تمعب منظمت في تكفير الغطاء لمعدكاف االمريكي المقبؿ عمى العراؽ ,كخطط

التسػػكية التػػي تحػػاكؿ اإلدارة األمريكيػػة فرضػػها عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني تحػػت مسػػمى خريطػػة

الطريؽ.

فالسيد عناف هك عضك في المجنة الرباعية التي تشرؼ عمى تسكيؽ هػذا الخريطػة إلػي

القيادة الفمسطينية ,كهي خريطة تتطابؽ في معظػـ بنكدهػا مػع تلػكرات رييػؿ شػاركف ر ػيس
الكزراء اإلس ار يمي لمحؿ النها ي ,ربمػا غػاب عػف ذهػف األمػيف العػاـ لألمػـ المتحػدة لػيس فقػط
أبجػػديات الظمػػـ الكاقػػع عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني فػػي غم ػرة محاكالت ػ المسػػتميتة إلرضػػاء سػػادة

البيت األبيض ,كانما الظمـ األبشع الكاقع عمى مدينة الخميػؿ كأهاليهػا ,حيػث يسػيطر أقػؿ مػف
ث ثما ػػة مسػػتكطف فقػػط عمػػى ربػػع المدينػػة ,بينمػػا يعػػيش م تػػا ألػػؼ فمسػػطيني خػػركف عمػػى مػػا

تبقي منها ,كنا نتمنػى لػك قػ أر السػيد عنػاف تقػارير مراقبػي األمػـ المتحػدة فػي الخميػؿ عػف حالػة

البػػؤس ,كالرعػػب التػػي يعيشػػها السػػكاف بسػػبب هجمػػات قطعػػاف المسػػتكطنيف المتكػػررة ,ككيػػؼ
أنهـ ينعمكف ببرؾ السباحة ,بينما يكاج م تا ألؼ مكاطف عربي المكت عطشا.

كما هك أسكأ مف ككفي عناف كتلريحات المنحازة هذا ,ما قال "خافير سكالنا" المنسػؽ

األكركبػػي الػػذم يعػػرؼ دقػػا ؽ األكضػػاع عمػػى األرض ,عنػػدما أداف الهجػػكـ بالطريقػػة نفسػػها,
معتمػػدان الركايػػة اإلسػ ار يمية حػػكؿ قتػػؿ مػػدنييف عا ػػديف مػػف اللػ ة ,فالمسػػؤكؿ األكركبػػي لػػـ
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يتجػ ػ أر عم ػػى اس ػػتخداـ كمم ػػة مس ػػتكطنيف ,كل ػػـ يق ػػؿ مثمػ ػ مث ػػؿ زميمػ ػ ك ػػكفي عن ػػاف ,أف الح ػػرـ

اإلبراهيمػػي ,الػػذم كػػاف يلػػمي ب ػ ه ػؤالء كغيػػرهـ ,هػػك مسػػجد إس ػ مي ,كلػػـ يكػػف أبػػدان مكػػاف

عبػػادة يهػػكدم عمػػى مػػدل األلفػػي عػػاـ الماضػػية ,كجػػرل تقسػػيم تحػػدينا لكػػؿ ق ػ اررات الشػػرعية
الدكلي ػػة كمعاه ػػدة جني ػػؼ الرابع ػػة بح ػػؽ أس ػػرل الح ػػرب ,كالمػ ػكاطنيف تح ػػت االح ػػت ؿ ,نطال ػػب
األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة باالعتػػذار لمشػػعب الفمسػػطيني عػػف اسػػتخدام مثػػؿ هػػذا الكممػػات

الخارج ػػة عم ػػى ال ػػذكؽ ,كاألخػ ػ ؽ ف ػػي كل ػػف لمنف ػػذم عممي ػػة الخمي ػػؿ ,مثمم ػػا نطالبػ ػ بس ػػحب
تلريحات المتسرعة في كلؼ قتمى هذا العممية بالملميف.

أميف عاـ األمـ المتحدة أخط  ,كتسرع ,كعمي أف يلحح أخطاءا ,حتى أن ب أر شاركف

بردة فعم هذا ,كلك كاف قاؿ مثؿ هذا الكممات في حؽ العلابات اإلرهابية اإلس ار يمية ,التي

تكالؿ ج ار مها ضد األطفاؿ في فمسطيف المحتمة ألقيؿ مف منلػب  ,كمػا أقيػؿ سػمف بطػرس

غالي عمي خمفية تنديدا بمجزرة قانا اإلس ار يمية ,كلكننا نعيش زمف الهكاف العربي ,كاالستكبار

األمريكػػي ,كلػػذلؾ لػػف يعاتػػب أحػػد كػػكفي عنػػاف ,كلػػف يطالبػ باإلسػػتقالة ,بػػؿ سػػيجد مػػف يربػػت
عمى كتف مف أهؿ البيت األبيض ,كحكارييهـ مف اإلس ار يمييف كاليهكد.
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ػٍّ١خ اٌخٍِ ً١زثذخ ؤَ ِؼشوخ ثغ١ٌٛخ:
أما هان الملری فقط كتب في لحيفة األياـ الفمسطينية بتاريخ 2002/11/19ـ

ليس هجكمان عمى ملميف منيف ,ما حدث في الخميؿ لـ يكف مجزرة تحت هذا العنكاف

كتػػب عػػف "عػػامكس هار يػػؿ" فػػي لػػحيفة هػػآرتس مفنػػدان الراكيػػة التػػي ركجتهػػا ك ازرة الخارجيػػة

اإلس ػ ار يمية ح ػػكؿ العمميػػة النكعي ػػة التػػي نف ػػذتها مجمكع ػػة فدا يػػة تابع ػػة لس ػرايا الق ػػدس الجن ػػاح

العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي ,كجػػاء فػػي مقالػػة هار يػػؿ مػػا حػػدث ليمػػة الجمعػػة لػػـ يكػػف
مجزرة كما كلفها مسؤكلكف اإلس ار يميكف ,كلـ يكف هجكمنا عمى ملميف يهكد مسالميف أثناء

عكدتهـ مف أداء الل ة فػي الحػرـ اإلبراهيمػي ,بػدأ الهجػكـ بعػد عػدة دقػا ؽ مػف عػكدة جميػع

الملميف اليهكد الى كريات أربع ب ماف ,لـ يقتؿ الضحايا اإلس ار يميكف  12في الطريقة نفسها
( )82لحيفة القدس العربي2002/11/18 ,ـ.
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التػػي قتػػؿ بهػػا سػػكاف "كيبػػكتس ميتسػػر" ال بالطريقػػة التػػي قتػػؿ بهػػا المسػػتكطنيف اللػػغار فػػي
حرميش.

كيتػػابع هار يػػؿ أف مػػف قتمػكا ليمػػة الجمعػػة سػػقطكا أثنػػاء معركػػة ,كجمػػيعهـ كػػانكا مقػػاتميف

مسمحيف مدربيف بشكؿ ,أك بآخر لقػد قتمػكا فػي كمػيف أعػد جيػدان اسػتخدمت خ لػ الرشاشػات,

كالقنابػؿ ليجػػدكا أنفسػػهـ محالػريف فػػي كضػػع يلػػعب الخػػركج منػ  ,هنػػاؾ فػػرؽ كبيػػر بػػيف مػػا
حدث ليمة الجمعة ,كبيف المجازر الفظيعة التي ينفذها إرهابيكف فمسػطينيكف فػي المسػتكطنات

المدنية ,كاالنتقادات التي حممت كزير الحرب السابؽ بني اليعازر مسؤكلية عػف الم سػاة التػي
حػػدثت يػػكـ الجمعػػة بحجػػة أن ػ لػػـ يلػػر عمػػى االنسػػحاب مػػف أج ػزاء مػػف مدينػػة الخميػػؿ حتػػي
نهايػػة تشػريف األكؿ الماضػػي فػػي إطػػار مػػا يعػػرؼ خطػػة يهػػكدا أكال لػـ يكػػف ليحػػدث شػػيء مػػف

هذا ,كلكف هذا الكميف كقع في القسـ اإلس ار يمي مػف الخميػؿ مػف السػياج األمنػي لكريػات أربػع
في منطقة كاف يحتمها الجيش اإلس ار يمي قبؿ االنسػحاب ,كاسػتمر الجنػكد بتنفيػذ المهػاـ فيهػا,

كحتػػى ح ػػارتي الش ػػيخ كأب ػػك س ػػنينة المت ػػيف انس ػػحب الج ػػيش اإلسػ ػ ار يمي منهم ػػا لخ ف ػػات كبيػ ػرة
ككنهم ػػا تشػ ػرفاف عم ػػى المنطق ػػة اليهكدي ػػة ف ػػي المدين ػػة الت ػػي يق ػػكـ الج ػػيش اإلسػ ػ ار يمي بتس ػػيير
دكريات مستمرة فيها حتي بعد االنسحاب.

كما كتب هار يؿ في هػآرتس متػب كقيػؿ مثمػ فػي كافػة كسػا ؿ اإلعػ ـ اإلسػ ار يمية ممػا

أدل إلػػى ت ارجػػع ك ازرة الخارجيػػة اإلس ػ ار يمية ,كمكتػػب ر ػػيس الحككمػػة اإلس ػ ار يمي عػػف الركايػػة
الكاذبػة التػػي ركجكهػا مػػدعي أف مػا جػػرم مذبحػػة ضػد ملػػميف يهػكد كمػػا قػاؿ المتحػػدث باسػػـ

الخارجية اإلس ار يمية "جدعكف م ير" :إف التقرير الخػاص بمذبحػة الخميػؿ سػبب ركايػات أفػادت
بػ ػ ف الهج ػػكـ كق ػػع بينم ػػا ك ػػاف الن ػػاس عا ػػديف م ػػف التعب ػػد م ػػف اللػ ػ ة ك أض ػػاؼ :أف هن ػػاؾ

معمكمػػات نثػػؽ به ػػا كتبػػيف أنه ػػا خط ػ  ,كق ػػاؿ فمنػػا ي الجنػ ػراؿ السػػابؽ ف ػػي الجػػيش اإلسػ ػ ار يمي

كالقيادم في حزب العمؿ لـ تكف مذبحة بؿ معركة ,كاذا انتقمنا إلى ردة الفعؿ السياسي سنجد
أف االنتقاد اإلس ار يمي لهذا العمميػة يعػاني مػف انقسػاـ كاضػح فػي األحػزاب السياسػية ,كأكسػاط

الرأم العاـ اإلس ار يمي.
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فهناؾ مف طالب بإلغاء اتفاقي أكسمكا كالخميؿ بشكؿ رسمي كنها ي ,كاقامة طرؽ تربط

بيف "كريات أربع " ,كالحي االسػتيطاني فػي الخميػؿ كالحػرـ اإلبراهيمػي عمػى حسػاب األ ارضػي

الفمسطينية ,كعمى أنقاض المنازؿ التي يجب أف تهدـ إلقامػة هػذا الطػرؽ ,كمػف طالػب مجػدد
بط ػػرد ال ػػر يس الفمس ػػطيني ,كاح ػػت ؿ األ ارض ػػي الفمس ػػطينية (كك نه ػػا غي ػػر محتم ػػة) كتقػ ػكيض

الس ػػمطة الفمس ػػطينية ,كتنظي ػػؼ المنطق ػػة م ػػف اإلره ػػابيف كاألس ػػمحة ,كاليم ػػيف المتط ػػرؼ طال ػػب
بقلؼ المؤسسات الفمسػطينية عمػى م ارحػؿ ,كبلػكرة متقطعػة لػدفع السػكاف الفمسػطينييف إلػى

الهجرة.

كهناؾ مف اإلس ار يمييف مف ندد بالعممية ,كلكن انتقد الكجكد االستيطاني في قمب مدينة

اليهكد هكػذا قػاؿ يكسػي سػريد كحتػى بػف اليعػازر لػقر حػزب العمػؿ ,فقػد طالػب بإ ازلػة الحػي

االستيطاني في قمب مدينة الخميؿ في إطار أية تسكية.

عمميػػة الخميػػؿ التػػي أدت إلػػى مقتػػؿ  9جنػػكد كضػػباط إسػ ار يمييف مػػف بيػػنهـ قا ػػد منطقػػة

الخميؿ ,كث ثة مستكطنيف مسمحيف مف حراس المستكطنات ,عممية نظيفة ,كتنػدرج فػي إطػار

ح ػػؽ الش ػػعب الفمس ػػطيني كقػ ػكاا الحي ػػة ,كس ػػمطت الش ػػرعية كبنيتػ ػ التحتي ػػة ,كه ػػي عممي ػػة تعي ػػد

االعتب ػار ,لممقاكمػػة الفمسػػطينية التػػي شػػكا لػػكرتها بعػػض العمميػػات التػػي اسػػتهدفت المػػدنييف

داخؿ إس ار يؿ ,كالتي تمكنت حككمة شاركف مف المزج بيف النضاؿ الفمسطيني المشركع كبيف

اإلرهاب.

عممية الخميؿ أكدت بلكرة قاطعة ,كجكد أهداؼ إسػ ار يمية فػي األ ارضػي المحتمػة العػاـ

1967ـ يمكف مهاجمتها في ظؿ إجماع كت ييد فمسطيني ,كمف ش نها إحداث انقساـ إس ار يمي
حػػكؿ مػػف يعتبرهػػا عمػ ن إرهابيػان كبػػيف مػػف يعتبرهػػا عمميػػات مشػػركعة تنػػدرج فػػي إطػػار مقاكمػػة

االحت ؿ.

عمميػػة الخميػػؿ أيضػػا ذكػػرت الفمسػػطينييف ,كاإلسػ ار يمييف ,كالعػػالـ كمػ بالعمميػػات الجري ػػة

التػػي نفػػذت ضػػد جػػيش االحػػت ؿ كقطعػػاف المسػػتكطنيف المسػػمحيف ,خلكل ػان عمميػػات كادم

الحراميػػة ,كعػػيف عريػػؾ ,كتػػدمير دبابػػات الميركافػػاة ,كالعمميػػات التػػي اسػػتهدفت المسػػتكطنات,

كالمكاقع العسكرية فيها ,فاألطفاؿ كالشيكخ ك كؿ مف ينطبؽ عميهـ كلػؼ المػدنييف يجػب أف
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ال يككنكا أهدافا لممقاكمة الفمسطينية ألنهـ أبرياء أك ال يتحممكف المسؤكلية عما فعمػت دكلػتهـ
أك بػػا هـ كشػػعبهـ ,فالنضػػاؿ الػػكطني نضػػاؿ كاع يسػػتهدؼ التحريػػر كاألسػػتق ؿ كال يمكػػف أف
ال أعمػ ػى يكجػ ػ رلال ػػات ض ػػد أم انس ػػاف بل ػػرؼ النظ ػػر ع ػػف مسػ ػؤكلية ع ػػف
يك ػػكف نض ػػا ن

االحػػت ؿ كاالسػػتيطاف ,كالعػػدكاف ,كبلػػرؼ النظػػر أيضػػا عػػف مكقفػ فهنػػاؾ فػػي إسػ ار يؿ قػػكل
س ػ ـ تناضػػؿ مػػع الفمسػػطينييف مػػف اجػػؿ دحػػر االحػػت ؿ ,كاقامػػة الدكلػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة

كعالمتها القدس الشريؼ .

لحيح أف هذا القكم ال تػزاؿ أقميػة كبعيػدة عػف مركػز القػرار فػي اسػ ار يؿ ,كلكػف ككنهػا

كػػذلؾ ال يبػػرر أف تلػػبح هػػدفنا لمعمميػػات الفمسػػطينية مثممػػا حػػدث فػػي العمميػػة التػػي اسػػتهدفت
كيبكتس ميستر المعركؼ عف سكان أنهـ مف معسكر الس ـ.

إف النضػػاؿ الفمسػػطيني الػػذم يرفػػع ل ػكاء قضػػية عادلػػة نبيمػػة ,عمي ػ أف يسػػتخدـ أشػػكاؿ

نضاؿ نبيمة تنسجـ مع عدالة القضية التي يناضؿ مف اجمها ,يجب عدـ اعتبار الجػ ار ـ ضػد

البشػرية ,كالمدنيػة ,كالمػػدنييف ,كاألبريػاء التػػي ينفػذها االحػت ؿ كػػؿ يػكـ نمكذجػػا يحتػذل ,كانمػػا
يجػػب أف يعػػض المقػػاكمكف عمػػى جػػركحهـ كعمػػى مشػػاعر االنتقػػاـ التػػي تػػدفعهـ لمػػرد األعمػػى,

كيركػػزكا أعمػػالهـ عمػػى األهػػداؼ العسػػكرية ,كضػػد قطعػػاف المسػػتكطنيف المسػػمحيف عػػف هػػذا

الطريػؽ ,سيلػػؿ النضػػاؿ الفمسػػطيني حتمػان إلػػى هدفػ  ,كيحقػػؽ النلػػر ,أمػػا منافسػػة المحتمػػيف
في ميدانهـ األثير عمى نفكسػهـ فيزيػؿ الفػارؽ بػيف الضػحية ,كالجػ د ,كبػيف المجػرـ كالبػرمء,

كبػػيف المحتػػؿ كالمحتػػؿ ليظهػ ار كك نهمػػا عمػػى قػػدـ المسػػاكاة مػػا يجعػػؿ الحكػػـ ك الحسػػـ بيػػد مػػف

يممػػؾ القػػكة ,كالخيػػار العسػػكرم أف عدالػػة الحػػؽ الفمسػػطيني هػػي القػػكة الجبػػارة التػػي يمكػػف أف
تحدث التعكيض عف اخت ؿ ميػزاف القػكة العسػكرية السػاحقة للػالح إسػ ار يؿ كهػذا العدالػة اذا

حافظ عميها كأظهرناها أفضؿ الطػرؽ ,كأنجعهػا ,كأحكمهػا سػتجعؿ العػالـ كمػ عػاج ن أـ جػ ن

معنا بلكرة يتـ فيها إجبار إس ار يؿ عمى االنسػحاب مػف األ ارضػي المحتمػة ,كهػي تجػر أذيػاؿ

الخيبة كالهزيمة.

كيجػػب أف ال نبػػالغ بػػردة الفعػػؿ التػػي قػػاـ بهػػا كػػؿ مػػف كػػكفي عنػػاف األمػػيف العػػاـ لألمػػـ

المتحػػدة ,ككػػكلف ب ػاكؿ كزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي عمػػى عمميػػة الخميػػؿ حػػيف ظهػػر انهمػػا كقعػػا
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ضحية تلديؽ الركايػة اإلسػ ار يمية التػي تحػدثت عػف مجػزرة ضػد الملػميف ,كالحقيقػة ظهػرت

عمػػى لسػػاف مػػف ركج ػكا الركايػػة الكاذبػػة إذ تػػـ تركيػػز النضػػاؿ الفمسػػطيني ,كحل ػرا أساس ػان فػػي
األ ارضػػي الفمسػػطينية عػػاـ 1967ـ ,كأعيػػد االعتبػػار لمطػػابع الشػػعبي الػػديمقراطي ل نتفاضػػة

الفمسطينية ,كاتماـ الحقكؽ الفمسطينية سيتـ تحقيؽ الس ـ.
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ػٍّ١خ اٌخٍ :ً١ػٕبصش غبئجخ ػٓ اٌذٛاس اٌٛعٕ:ٟ
أما أشرؼ العجرمي فقد كتب في لحيفة األياـ بتاريخ 2002/11/18ـ

العممية التي نفذتها حركة "الجهاد اإلس مي" في مدينة الخميؿ مساء يكـ الجمعة كانػت

ض ػربة مؤلمػػة جػػدان إلس ػ ار يؿ ,لػػيس فقػػط بسػػبب سػػقكط  12قتػػي ن ,كعػػدد خػػر مػػف الجرحػػى
بعضهـ في حالة الخطر الشديد ,كانما ألنها تعبر عػف فشػؿ ذريػع إضػافي لمجػيش اإلسػ ار يمي

فػػي مكاجهػػة المقاكمػػة الفمسػػطينية ,فالعمميػػة بالدرجػػة األكلػػى اسػػتهدفت جنػػكد االحػػت ؿ الػػذيف
يرافقكف المستكطنيف اليهكد الذيف يذهبكف إلى الحرـ اإلبراهيمي.

كقػػد اعترفػػت إس ػ ار يؿ ب ػ ف العسػػكرييف هػػـ الػػذيف كػػانكا مسػػتهدفيف بهػػذا الهجػػكـ .كأيض ػنا

حليمة القتمى تؤكد ذلؾ حيث سقط جراء العممية  5قتمى مف حرس الحدكد ,ك 4جنكد بيػنهـ

القا د العسكرم لمدينة الخميؿ كهػك برتبػة عقيػد ,ك 3مسػتكطنيف مسػمحيف مػنهـ مسػؤكؿ األمػف

في مستكطنة "كريات أربع".

الجػػزء األكثػػر إي مػان إلسػ ار يؿ فػػي هػػذا العمميػػة هػػك عػػدـ قػػدرة جنػػكد الجػػيش المػػدججيف

بالس ػ ح ,كالػػذيف يتحلػػنكف فػػي دركع كاقيػػة مػػف الرلػػاص س ػكاء تمػػؾ التػػي يمبسػػكنها عمػػى

أجسػادهـ ,أك السػيارات المحلػػنة التػي يسػتخدمكنها عمػػى التلػدم لمجمكعػة قميمػػة العػدد مػػف
مقاتمي حركة "الجهاد" ,مع أف القتاؿ كاف كجهان لكج  ,أس مة كثيرة ال تزاؿ بحاجة إلى إجابات

لدل الجيش اإلس ار يمي ,كلكف النتيجة كاضحة تمامنا كهي نجاح فمسطيني كفشؿ إس ار يمي.

( )83لحيفة األياـ 2002/11/19,
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الشيء الذم يدعك لألسؼ كالغضب في ف معنا ,هك ردكد الفعؿ الدكلية عمػى العمميػة,

كخالػػة تعميػػؽ األمػػيف العػػاـ لألمػػـ المتحػػدة كػػكفي عن ػاف الػػذم كلػػؼ الهجػػكـ بػ ػ "اإلرهػػابي

الحقير" ,ككذلؾ رد فعؿ فرنسا كاف كاف أخػؼ مػف حيػث شػدة التعبيػر عػف الكممػات التػي تفػكا
بها عناف ,فهذا الردكد غير منطقية ,كتتنافى مع القكانيف الدكلية التي تجيز مقاكمة االحػت ؿ
في المناطؽ المحتمة ,كهذا العمميػة إضػافة الػي أنهػا كقعػت فػي منطقػة محتمػة فهػي اسػتهدفت
جن ػػكد االح ػػت ؿ ,كحت ػػى ل ػػك كان ػػت كقع ػػت ض ػػد المس ػػتكطنيف ال تفق ػػد ش ػػرعيتها الدكلي ػػة ,ألف

االسػ ػ ػػتيطاف غيػ ػ ػػر قػ ػ ػػانكني ,كألف المسػ ػ ػػتكطنيف يمثمػ ػ ػػكف جماعػ ػ ػػات متطرفػ ػ ػػة مسػ ػ ػػمحة تنكػ ػ ػػؿ
بالفمسطينييف ,كتمارس ضدهـ أشكاؿ العدكاف المختمفة بلكرة تفػكؽ أحيانػنا مػا تقػكـ بػ قػكات

الجيش المحتؿ.

كهػػذا ينطبػػؽ تمامػان عمػػى مسػػتكطني الخميػػؿ ,ك"كريػػات أربػػع الػػذيف تعمػػـ كػػؿ المؤسسػػات

الدكلية مدل تطرفهـ ,كاجرامهـ ضد المكاطنيف الفمسطينييف*)84( .

ِؼشوخ اٌخٍٔ ً١مغخ رذٛي ؤدذصزٙب عشا٠ب اٌمذط:
كما كتب رشاد أبك شاكر في لحيفة القدس العربي في 2002/11/18ـ.

كلؼ مػا جػرل فػي الخميػؿ يػكـ الجمعػة  15الجػارم ب نػ عمميػة ,هػك تقميػؿ مػف النقمػة

العسكرية النكعية التي مزجت بيف عدة أساليب ,كمفػاهيـ عسػكرية ,تػـ تطكيرهػا ميػدانينا ,كمػع
استفحاؿ العدكانية (اإلس ار يمية) ,ممارستها ألشنع كأحط أساليب القتؿ كالتدمير.

مػػا جػػرل فػػي الخميػػؿ كػػاف معركػػة بكػػؿ معنػػى الكممػػة ,فالمجاهػػدكف الفمسػػطينيكف نلػػبكا

كمينػػا لقػكات العػػدك ,كأكقعػكا جػػيش االحػػت ؿ فػػي الكمػػيف المػػدركس جيػػدنا ,كاشػػتبككا مػػع جػػيش
االحت ؿ بعد عممية استدراج متقنة ,كأكقعكا في لفكؼ تمؾ القكات خسا ر غير مسبكقة منذ

بدأت انتفاضة األقلى ,تكجػت بقتػؿ الحػاكـ العسػكرم لمنطقػة الخميػؿ ,الػذم هػرع عمػى رأس

كحدات مف الجػيش المػدجج بكػؿ أنػكاع األسػمحة لمػدفاع عػف مسػتكطنيف يسػتبيحكف حيػاة أهػؿ

الخميؿ ,كيحكلكنها إلى جحيـ.

( )84لحيفة األياـ*هذا جزء مف المقاؿ رأل الكاتب أف يعتمدا الرتباط بالعممية2002/11/18 ,
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ل ػ ػػك ش ػ ػػاء المجاه ػ ػػدكف الفمس ػ ػػطينيكف ,م ػ ػػف حرك ػ ػػة الجه ػ ػػاد اإلسػ ػ ػ مي ,قت ػ ػػؿ عشػ ػ ػرات

المسػتكطنيف لنجحػكا فػي ذلػؾ ,فهػـ كمػا نقمػت األنبػاء ,كدلمػت الكقػا ع كػانكا فػي مرمػى النيػراف
الفمسطينية ,كلكف المجاهديف البكاسؿ ,بنلبهـ ذلؾ الكميف أرادكا اسػتدراج كحػدات مػف جػيش

العدك ,لمباغتتها ,كالحاؽ أفدح الخسا ر في لفكفها ,عقابان لها عمى كحشيتها ,كتمقينها درسان
دمكيػان ,كافهامهػػا بػػالقكة بػ ف احت لهػػا لػػف يػػدكـ ,كأف (تفكقهػػا) بالسػ ح لػػف يمنحهػػا القػػدرة عمػػى
مكالمة ج ار مها ب ماف ,كدكف خسا ر.

ف ػػي معرك ػػة الخمي ػػؿ م ػػزج المق ػػاتمكف الفمس ػػطينيكف ب ػػيف الخبػ ػرات المتراكم ػػة فػ ػي نل ػػب

الكما ف لعدكهـ – كهي خبرات تكارثكها عف با هـ -في ثكراتهـ ضػد االنتػداب اإلنكميػزم ,كال
سػػيما فػػي الثػػكرة الكبػػرل ,كفػػي حػػرب  ,1948حيػػث بػػرع القا ػػد الشػػهيد عبػػد القػػادر الحسػػيني
كرجال فػي نلػب الكمػا ف عمػى طريػؽ القػدس – يافػا -كعبػد الػرحيـ الحػاج محمػد فػي شػماؿ

فمسطيف ,تحديدنا منطقتي طػكلكرـ كجنػيف ,كفػي جبػاؿ الخميػؿ حيػث القا ػد عبػد الحمػيـ الشػمؼ
كرجال  ,كركح العمميات االستشهادية التي أبدعها الفمسطينيكف في ثكرتهـ المعالرة ,كتحديدان

منػذ عمميػة (الخاللػة) ,يعتمػد جػيش االحػت ؿ عمػى هجمػات كثيفػة ,كبقػكات ضػخمة ,بقلػػد

دب الذعر في نفكس الفمسطينييف ,كالحاؽ أكبر الخسا ر في لفكفهـ ,فػي حػيف يقبػع جنػكدا

داخؿ الدبابات.

لقد كقعت معركة الخميؿ ,في مدينة الخميؿ المحتمة عاـ  ,67كالتي استفحؿ االستيطاف

داخمهػػا ,كحكلهػػا محركسػان بجػػيش االحػػت ؿ ,حتػػى أف كػػؿ مسػػتكطف يحرسػ  15جنػػديان بشػػكؿ
دا ـ! كفي مستكطنة (كريات أربع) التي التهمت أراضي الخميؿ يقيـ أشرس اليهكد اللهاينة,
كأكثرهـ مجرمكف عاديكف ,كرجاؿ علابات ,يهربكف إليها ,كيقيمكف فيها بعيدان عف الم حقة,
كهـ متعلبكف ,كقتمة كيغطكف كحشيتهـ بإمعاف في العنلرية كالعدكانية.

ال أحد يستطيع أف يستنكر ,كيشجب هذا المعركة المشرفة ,الجسػكرة ,ألنهػا كقعػت مػع

جيش االحت ؿ ,كعمى أرض يفترض أنهػا أرض الدكلػة الفمسػطينية ,كلػـ تسػتهدؼ (المػدنييف)

المدججيف بالس ح ,كالذيف يقترفكف كؿ الج ار ـ بحؽ أهمنا يكمينا.
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هذا المعركة هي بداية تحكؿ ,ألنها تدشػف مرحمػة ضػرب جػيش االحػت ؿ داخػؿ المػدف

كالقرل ,كالمخيمات الفمسطينية ,في معارؾ معد لها جيدان ,استط عان ,كتحديد أرض المعركة,
كحجـ خسا ر فادحة في لفكؼ جيش االحت ؿ ,كفقا لممفهكـ الك سيكي لحرب العلابات,
مػع إضػافة فمسػػطينية ناجمػة عػف تعقيػػد األكضػاع الفمسػطينية ,كهػػي الجاهزيػة ل ستشػهاد ,مػػا

داـ العػػدك يخسػػر كثي ػ انر مػػف جنػػكدا كضػػباط فػػي المعركػػة ,كمػػا داـ جنراالتػ الػػذيف يلػػدركف
أكامر االغتياالت ,كتدمير البيكت ,كاقت ع أشجار الزيتكف ,سيقتمكف في الميداف! إف المعركة
جاءت في كقتها ,كهي دليؿ جديد خر عمى عظمة شعبنا الفمسطيني ,كما يختزنػ مػف إرادة,

كح ػػب لمحري ػػة ,كاس ػػتعدادنا لمتض ػػحية ,كع ػػدـ الش ػػعكر باليػ ػ س ,أك العج ػػز بس ػػبب حال ػػة الهػ ػكاف

العربي ,كالنفاؽ الدكلي ,كاالنحياز األمريكي اإلجرامي.

()85

اٌذىُ اٌؼٍ ً١ػٍ ٝػٍّ١خ اٌخٍ:ً١
كما كتب محمد كريشاف في القدس العربي بتاريخ 2002/11/18ـ.

أكجػػز الس ػػيد رمض ػػاف عب ػػد ا﵀ ش ػػمح األمػػيف الع ػػاـ لحرك ػػة الجه ػػاد اإلسػ ػ مي القض ػػية

برمتها بسػؤاؿ اسػتنكارم كجهػ إلػى السػيد كػكفي عنػاف ,ككػؿ الػذيف أدانػكا العمميػة األخيػرة فػي

الخميػػؿ :بػػا﵀ عمػػيكـ أعطكنػػا مفهػػكمكـ لممقاكمػػة حتػػى نمتػػزـ ب ػ  ,كنتجنػػب تنديػػدكـ الػػدا ـ بكػػؿ
عمؿ ضد اإلس ار يمييف ,فع ن لـ يبؽ إال طرح مثؿ هذا السؤاؿ عمى كؿ هؤالء الػذيف اسػتنكركا
عمميػة الجمعػػة الماضػية مػػع أنهػا :أكالن لػػـ تجػر داخػػؿ اسػ ار يؿ ,كثانيػان لػـ يسػػقط فيهػا مػػدنيكف,

أعػػرب عنػػاف عػػف ألمػ الشػػديد لمػػا حػػدث كاالتحػػاد األكركبػػي اسػػتنكرا ب شػػد العبػػارات ,كبػػاريس
اعتبرت ػ غيػػر مبػػرر ,فيمػػا أرت ػ مكسػػكك عم ػ ن إجرامي ػان جديػػدا لإلرهػػابييف سػػيزيد مػػف تػػدهكر
الكضػػع ,أمػػا كزيػػر الخارجيػػة األمريكػػي كػػكلف ب ػاكؿ فػزاد عػػف اإلدانػػة الشػػديدة ل عتػػداء القبػػيح

تزييفان مفضكحا لمحقا ؽ حيف كلؼ أكثر مف مرة القتمى بالملميف اليهكد ,مشػددا عمػى أنهػـ
سقطكا كهـ عا دكف مف الل ة ,كعمػى منكالػ نسػج نظيػرا البريطػاني جػاؾ سػترك الػذم شػعر

بالرعب عندما أبمغ نب الهجكـ عمى إس ار يمييف عا ديف مػف اللػ ة ,كذلػؾ فػي منحػى تعسػفي
( )85رشاد أبك شاكر ,القدس العربي2002/11/18 ,ـ.
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يريد أف يضفي بعػدنا دينيػا دراميػنا عمػى حػدث ال يحتمػؿ مثػؿ هػذا النفػاؽ الفػاجر ,كهػذا الكػذب
الذم فضح الجيش اإلس ار يمي نفس  ,كبعظمة لساف الناطؽ باسم  ,حيف أقر ب ف القتمػى هػـ
تسػػعة مػػف الضػػباط كالجنػػكد ,كث ثػػة مػػف العنالػػر المسػػمحة التابعػػة ألمػػف مسػػتكطنة كريػػات

أربػػع ,إذف الػػذيف سػػقطكا لػػـ يككن ػكا مسػػاكيف ي ػ كمكف فػػي مطعػػـ مػػف كسػػط تػػؿ أبيػػب ,كال هػػـ
يتسكقكف في مجمع تجارم ,كال يمعبكف ب ماف في حديقة حيكانات كال هـ مف النساء كاألطفػاؿ

األبرياء الماريف عمى األرلفة.

ببزتهـ العسكرية ,ك خريف مسمحيف في جهاز أمني لمستكطنات يطالب
لقد كانكا جنكدان ا

الكؿ بإزالتها ألنها غير شرعية بمنطؽ الق اررات الدكلية كمنطؽ التاريخ كالعدؿ ,كهػـ فػكؽ هػذا
كذاؾ مكجػػكدكف عمػػى أرض محتمػػة ,كهػػذا الق ػ اررات نفسػػها هػػي مػػف تقػػر لكػػؿ شػػعكب الػػدنيا

الكاقعة تحت االحت ؿ بشيء اسم مقاكمة مشركعة ,إذف أيف المشكم ؟!.

األلعػػف ممػػا سػػبؽ أنػ حتػػى هػؤالء الػػذيف أدانػكا عػػف جهػػؿ ,أك جهالػػة لػػـ يكمفػكا أنفسػػهـ,

حتػػى ذرةن لمرمػػاد فػػي العيػػكف ,كحرل ػان عمػػى ت ػكازف ظػػاهرم ,عنػػاء التنديػػد أيضػػا بهػػدـ ق ػكات
االحػػت ؿ البيػػكت فػػي الخميػػؿ نفسػػها ,ليسػػت ألهػػالي مػػف قػػامكا بالعمميػػة البطكليػػة ,بػػؿ ألهػػالي
مطمكبيف بعضهـ لـ ترا أم أك أبكا منذ أكثر مف عاـ ,كمع ذلؾ أخذكهـ بجريرة لـ يرتكبكهػا,

كما لـ يشر أحػد مػنهـ إلػى خطػكرة العقػاب الجمػاعي الممػارس عمػى مدينػة بكاممهػا تعػد أكثػر

مػػف م تػػي الػػؼ سػػاكف مػػف أجػػؿ أربعما ػػة مسػػتكطف مػػف أحػػط كأحقػػر األلػػناؼ التػػي عرفتهػػا

فمسطيف عمى مر التاريخ ,كهـ لجبنهـ المت لؿ ال يقضي منهـ الميؿ في المدينػة إال عشػرات

قميمة.

لقد أحسنت السمطة الفمسطينية لنعان حيف لزمت اللمت كلـ تندد بالعممية ,كما تفعػؿ

مػػع عمميػػات أخػػرل داخػػؿ أ ارضػػي عػػاـ ( ,)1948فهػػذا السػػمطة كرغػػـ كػػؿ ظركفهػػا القاسػػية,

كحجػػـ الضػػغكط اإلقميميػػة كالدكليػػة المسػػمطة عميهػػا لػػـ تلػػب بعم ػى األل ػكاف الػػذم يريػػدا لهػػا

كثيركف ,كما أنهػا لػـ تسػقط فػي جػب المنطػؽ السػقيـ الػذم يريػد أف يمػارس نكعػان مػف االبتػزاز

الغبػي ,بػربط أشػياء ال اربػػط بينهػػا عمػى غػرار مػا قالػ "خػػافير سػكالنا" مػػف أنػ يشػػعر باألسػػؼ
لككف هذا الهجكـ نفذ في حيف تبذؿ جهكد لكضػع حػد لمعنػؼ بػيف اإلسػ ار يمييف كالفمسػطينييف,
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معتب ار هػذا النػكع مػف العمميػات ال يػؤدم إال إلػى نسػؼ قضػية الفمسػطينية ,كك نػ بػذلؾ يػكحي

أف فرجا قريبان كػاف عمػى األبػكاب إال أف الفمسػطينييف نسػفكا ,كبالتػالي فهػـ المسػؤكلكف ضػمنان,
عما لحؽ بهـ كما سيمحؽ.

كؿ هذا األحكاـ العميمة الخرقاء ينسؼ لألسؼ ما يريد كثير مف السياسػييف ,كالمحممػيف

إقناع الناس ب مف أهمية الرأم العاـ الدكلي كضركرة الت ثير في ككسب  ,فإذا كاف رمكز هػذا

المجتمػػع الػػدكلي كقادتػ عمػػى هػػذا القػػدر مػػف الحيػػؼ اللػػارخ عػػف تحيػػز مسػػبؽ ,أك حسػػابات
خالة فكيؼ يمكف التقدـ عمى درب الحكار كالمفاكضات.

كاإل يماف بشيء يمكف كلف بتسكية سممية متكازنة يسكغها أقكياء هػذا العػالـ بمنظػكر

يسػػمى الشػػرعية الدكليػػة خالػػة ,كأن ػ فػػي نفػػس ليمػػة عمميػػة الخميػػؿ بالضػػبط ,كربمػػا فػػي نفػػس

السػػاعة أغػػارت طػػا رات أمريكيػػة عمػػى جنػػكب العػراؽ ,كقتمػػت سػػبعة مػػف المػػدنييف الحقيقيػػيف,

كجرحػػت خػريف ,كلػػـ يتحػػرؾ أم كاحػػد مػػف جكقػػة المنػػدديف الػػدكلييف كلػػك بكممػػة بسػػيطة لجبػػر

الخكاطر.

()86

اٌجٙبد اإلعالِ٠ ٟضشة ٘١جخ اٌج١ؼ اٌص٠ٚ ٟٔٛ١ٙؼٍٓ ِجذداً أزصبس اٌّمبِٚخ
اٌذزّ.ٟ
كما جاء في المكجز السياسي اللادر عف المنتدل الفمسطيني في 2002/11/25ـ.

كانت عمميػة الخميػؿ االستشػهادية فػي ( )2002/11/15نكعيػة بكػؿ المقػاييس ,ضػربت هيبػة

الجػػيش اللػػهيكني ,كأكلػػمت رسػػالة فمسػػطينية كاضػػحة تكسػػر مجػػددان األكهػػاـ عػػف االنتلػػار
اللهيكني ,كاخضاع الشعب الفمسطيني كاستس م إلم ءات شاركف.

الجهػػاد االس ػ مي الػػذم يحػػاكؿ الكيػػاف اللػػهيكني أف يعمػػف مػػف ف آلخػػر أن ػ حركػػة

لغيرة ليس لها امتداد في الشارع الفمسطيني حتى أن قاؿ :أف ال كجكد ل في جنكب الضفة

حيث الخميؿ أثبت أف لغر بنيت ميزة ل  ,فإذا كاف الكياف يفتخػر باغتيػاؿ قا ػد سػرايا القػدس

( )86محمد كريشاف ,القدس العربي2002/11/18 ,ـ.
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في شماؿ الضفة الشهيد إياد لكالحة فإف بإمكان الضػرب فػي مكػاف خػر ,كاذا نجػح الكيػاف
باعتقاؿ ناشط لمجهاد في الخميؿ فبكسع أف يضرب مجددان الخميؿ كفي مناطؽ أخرل.

الض ػربات النكعيػػة لس ػرايا القػػدس ب ػ شػػؾ أربكػػت قػػادة الكيػػاف ككضػػعت فػػي حالػػة مػػف

الذهكؿ ,إذ استطاعت أف تضرب في أربع كعشريف يكمان ضربتيف مكجعتيف ,استهدفت بشكؿ
أساسػ ػػي الجنػ ػػكد اللػ ػػهاينة فػ ػػي الحػ ػػادم كالعش ػ ػريف مػ ػػف الشػ ػػهر الماضػ ػػي ضػ ػػرب الشػ ػػهيداف

االستشػػهادياف أشػػرؼ األسػػمر ,كمحمػػد حسػػنيف بال ػنا يقػػؿ جنػػكدنا لػػهاينة فػػي مفػػرؽ كركػػكر
قػػرب الخضػػيرة ,فقتػػؿ  15جنػػديان لػػهيكنيان ,كفػػي الخػػامس عشػػر مػػف الشػػهر الحػػالي ض ػربت
المجمكع ػػة االستش ػػهادية الث ثي ػػة لسػ ػرايا الق ػػدس قافم ػػة لمجن ػػكد ,كالمس ػػتكطنيف الل ػػهاينة ق ػػرب
مسػػتكطنة كريػػات أربػػع مكقع ػة  12قتػػي ن كعش ػرات الجرحػػى ,محققػػة إنجػػا انز غيػػر مسػػبكؽ فػػي

االنتفاض ػػة الحالي ػػة ,بقتمهػ ػػا لمعقي ػػد "دركر ف ػػاينبرغ "قا ػ ػػد منطق ػػة جن ػػكب الضػ ػػفة ف ػػي الجػ ػػيش
اللهيكني ,كالذم عيف قبؿ يكميف مف مقتم ليقكد أهـ كتيبة في الجيش هػي كتيبػة المظميػيف

بعد ترقيت لرتبة عميد.

إذا كاف الكياف اللهيكني قد نجح في الكلكؿ إلى إياد لكالحة فإف الجهاد اإلس مي

كلػؿ إلػى فػاينبرغ ,فالمعركػة سػجاؿ ,ككمػا عبػػر أمػيف عػاـ الجهػاد اإلسػ مي رمضػاف شػػمح:

«قا د بقا د كليس كؿ الرؤكس سكاء» الجهاد اإلس مي الذم استشػهد قا ػدا العسػكرم محمػكد
طكالب ػػة ,كخمفػ ػ إي ػػاد لػ ػكالحة ف ػػي ممحم ػػة الل ػػمكد كالتل ػػدم ف ػػي معرك ػػة جن ػػيف ف ػػي ذار

2002ـ ,تمك ػػف م ػػف اختػ ػراؽ نظري ػػة األم ػػف الل ػػهيكني ,كاس ػػقاط م ػػا يس ػػمي اجتث ػػات ج ػػذكر
المقاكمػػة الفمسػػطينية فهػػك ف ػػي كػػؿ م ػرة يفتخػػر بس ػػقكط قا ػػد ,أك مقػػاكـ فمسػػطيني ش ػػهيدنا ,أك

معتق ن ,كيسكؽ ذلؾ كإنجاز في إع م أماـ اللهاينة يكتشؼ بعد أياـ قميمة أف بعػد الشػهيد

أك األسير ينهض خركف إلكماؿ المسيرة فمـ يت خر الرد فيضرب الجهاد اإلس مي في مجدك
( 17 )2002/ 6 /5جندينا) ,ككرككر ( 15( )2002/10/21جندينا) ,ثػـ الخميػؿ  13جنػدينا
كضابطان) ,في عمميات نكعية استهدفت الجنكد اللهاينة.

كتب المراسؿ العسكرم لهآرتس 10تشريف ثاني 2002ـ معترفا بالفشؿ اللػهيكني فػي

اجتثاث المقاكمة شكمت حركة الجهاد اإلس مي في جنيف خ ؿ العاميف األخيريف بؤرة عنيدة
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كلػػمبة كشػػنت عمميػػات كبي ػرة ضػػد إس ػ ار يؿ ,عمػػؿ "مهندسػػكف" فػػي حػػي القلػػبة كفػػي مخػػيـ

جنيف عمى إعػداد عشػرات العمميػات "االنتحاريػة" التػي نفػذت داخػؿ الخػط األخضػر ,كاللػراع

العنيػػؼ الػػذم شػػن الجػػيش اإلس ػ ار يمي كالمخػػابرات العامػػة اإلس ػ ار يمية الشػػاباؾ كالػػذم كلػػؿ
ذركت ػ فػػي المعركػػة بمخػػيـ جنػػيف خ ػ ؿ عمميػػة "السػػكر ال ػكاقي" ,ضػػرب بقسػػكة البنيػػة التحتيػػة
لحركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي ,لكنػ لػػـ يػػنجح بالقضػػاء عميهػػا ,نجػػح إيػػاد ل ػكالحة الػػزعيـ األخيػػر

المعركؼ لهذا الحركة في جنيف بالتهرب ,كبكفاءة عالية مف المطاردات اإلسػ ار يمية المسػتمرة

ل  ,حتى يكـ أمس األكؿ كجد لكالحة ممج لػ كراء جػدار مطػبخ يػدكر حػكؿ نفسػ  ,كرفػض
تسػميـ نفسػ  ,كقتػػؿ فػي اشػػتباؾ مػع جنػػكد الجػيش اإلسػ ار يمي بعػد أكثػػر مػف أسػػبكعيف مػف بػػدء

عممية "حراسة متقدمة".

ف ػػي أعق ػػاب عممي ػػة الخمي ػػؿ النكعي ػػة ب ػػدأ الج ػػيش الل ػػهيكني يطب ػػؽ نف ػػس مسمس ػػؿ ال ػػرد

العسػػكرم مسػػتهدفنا المػػدنييف الفمسػػطينييف بالحلػػار ,كاإلذالؿ ,كاإلهانػػة ,كالقتػػؿ ,كاالعتقػػاؿ,

كهدـ البيكت ,كتدمير األراضي الزراعية ,كفرض حظر التجكؿ ,في تكجػ كاضػح يهػدؼ ألف
يمفظكا مف بينهـ المقاكميف الذيف يسببكف لهـ كؿ هذا المعاناة كفؽ مػا يػردد اللػهاينة ,كلكػف

الكـ الكاسع مف مثؿ هذا العمميات "السكر الكاقي" "الطريؽ الحازـ"" ,ربما هذا المػرة"" ,ح ارسػة

متقدمػػة"" ,دكاليػػب الػػزخـ"" ,فػػارس الميػػؿ" ,لػػـ تػػنجح فػػي تحقيػػؽ هػػذا الحمػػـ ,كاسػػتمرت المقاكمػػة
في تكجي ضرباتها مستمدة لمكدها مف مؤازرة الشارع الفمسطيني.

رسػػالة المقاكمػػة الفمسػػطينية كاضػػحة لمقيػػادة كالجػػيش اللػػهيكني الج ػرار ,كألكل ػػؾ الػػذيف

يتػػآمركف مػػف كراء السػػتار ,ال أحػػد يمكن ػ أف يسػػكت لػػكت المقاكمػػة ,كشػػعب يقػػدـ كػػؿ يػػكـ

أكثػر مػف شػهيد ,كيرفػع شػارة النلػر ,ال يمكػف أف يركػع أك يستسػمـ لضػغكط أحػد ,كمػف يريػد
مػؤازرة الشػػعب الفمسػػطيني كتقػػديـ العػػكف كالػػدعـ لػ عميػ أف يجعػػؿ لػكت المقاكمػػة مسػػمكعان

عمػ ػػى األقػ ػػؿ ,ال أف يتحػ ػػدث عنهػ ػػا بخجػ ػػؿ ,كأحيانػ ػػا باسػ ػػتنكار ,كأف يبػ ػػذؿ القميػ ػػؿ مػ ػػف مال ػ ػ

لممجاه ػػديف الش ػػهداء ,كاألحي ػػاء المط ػػارديف كأس ػػرهـ كعكا ػػؿ األس ػػرل ككف ػػايتهـ الحاج ػػة ع ػػف

السؤاؿ ,كلشراء الس ح كابقاء جذكة المقاكمة شامخة
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( )87المكجز السياسي يلدر عف المنتدل السياسي الفمسطيني.2002/11/25 ,
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ػٍّ١خ اٌخٍ ً١ؤثؼبدا ٚوؾفبً ٌذمبئك:
كتحدث منير شفيؽ في لحيفة الحياة المندنية في تاريخ 2002/11/24ـ

ترك ػػت عممي ػػة الخمي ػػؿ ف ػػي ( )15تشػ ػريف الث ػػاني (ن ػػكفمبر) الج ػػارم ,ث ػػار بالغ ػػة عم ػػى

مستكيات عدة ,كهػي مػف العمميػات التػي تخػط نهجػان ,كيكػكف لهػا مػا بعػدها ,فقػط ألجػ ت قػادة

الدكل ػػة العبري ػػة ال ػػذيف أس ػػقط بي ػػدهـ إل ػػى كذب ػػة قل ػػيرة العم ػػر ,إذ أعمنػ ػكا بػ ػ ف ض ػػحاياها م ػػف
الملػػميف فيمػػا اسػػتهدفت عػػف عمػػد كتخطػػيط عسػػكرييف يمتشػػقكف س ػ حهـ ,كقػػد أكدت بػػاثني

عشػ ػػر قتػ ػػي ن كعش ػ ػريف جريح ػ ػان ,ثػ ػػـ اضػ ػػطركا إلػ ػػى االعت ػ ػراؼ بالحقيقػ ػػة فكلػ ػػفتها اللػ ػػحافة
اإلسػ ار يمية بالشػػجاعة ,كالظػػاهرة الجديػػدة ,كامتػػدحت خطتهػػا كمػػا اتسػػمت بػ مػػف ذكػػاء كدقػػة,

فػػاعتبرت ض ػربة لهيبػػة الجػػيش كمعنكيات ػ كثقت ػ بنفسػ  ,بػػؿ ربمػػا جعمػػت كثي ػريف مػػف الجنػػكد,

كأهاليهـ يركف الكجكد في الضفة كالقطاع جحيمنا.

لقػػد جػػاءت هػػذا العمميػػة الفػػذة رسػػالة سػػاخنة لحككمػػة شػػاركف ,مكفػػاز ,نتنيػػاهك ,كالتػػي

تعتبر أشػد تطرفػان مػف سػابقتهان ,فك نهػا تقػكؿ لهػـ« :إركبػكا أعمػى مػا فػي خػيمكـ» ,إنػ التحػدم
لك ػػؿ م ػػا ق ػػدـ بػ ػ الج ػػيش اإلسػ ػ ار يمي م ػػف احتياج ػػات ,كاغتي ػػاالت ,كاعتق ػػاالت ,كه ػػدـ بي ػػكت,

كتجريػػؼ طرقػػات ,كعقكبػػات جماعيػػة ,قػػا « :ال جػػدكل مػػف كػػؿ هػػذا ,فهػػا هػػك ذا يخػػرج مػػف
كسط ما فعمتـ ما لـ يخرج مثم مف قبؿ ,فهذا نهػج ال تنفػع معػ جػدر ,كال أسػكار ,كال تقطيػع

مناطؽ كأحياء ,فالهدؼ حيث ينتشر الجند كميميشيا المستكطنات كيتحرؾ االحت ؿ».

كاذا كانػػت هػػذا العمميػػة تمػػت فػػي الخميػػؿ ف ثرهػػا فػػي المجتمػػع ,كاالقتلػػاد كراء الخػػط

األخضػػر سػػيككف بالغػػا بػػدكرا ,ألف سػػقكط  12قتػػي ن ك 20جريحػنا عمػػى يػػد ث ثػػة شػػباف (,20

 ,22 ,21سنة) ,أم كانكا في الحادية عشػرة أك الثانيػة عشػرة مػف أعمػارهـ عنػدما كقػع اتفػاؽ
أكسػ ػػمك ,كطغػ ػػي حػ ػػديث الػ ػػكهـ عػ ػػف الس ػ ػ ـ ,ك«جيػ ػػؿ الس ػ ػ ـ» ,كأيػ ػػف؟ فػ ػػكؽ أرض ,كتحػ ػػت

االحت ؿ مف دكف ذكر ما اغتلب منها كما حؿ بشعبها ,كيراد ل أف ينسي.

لقد ألبح ذاؾ الحديث كهمان حيف أسقط مف حسػاب مػا تمتمكػ الدكلػة العبريػة مػف قػكة

عسكرية كدعـ دكلي ,خلكلنا أميركي ,كمػا تحممػ مػف أيديكلكجيػة كتتطمػع إليػ مػف أهػداؼ
مما يجعمها تذهب إلى أقلى الغمك في المفاكضات كفػرض الشػركط ,كأسػقط مػف حسػاب فػي
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المقابؿ أيضا ذلؾ الشعب المظمكـ ,أربعة أك خمسة أجياؿ ,كالذم يممػؾ مخزكنػنا مػف الػكعي,

كاإلس ـ ,كالكطنية ,كالعركبة ,كتجارب المقاكمة ,كيستند إلى عمػؽ عربػي كاسػ مي ,كقضػية

إنسانية عادلة ,كمف ثـ ال يمكف أف يفرض عمي س ـ يكرس ما حؿ ب مف مظػالـ ,كب رضػ
مف اغتلاب كاحت ؿ.

كبه ػ ػػذا ج ػ ػػاءت ه ػ ػػذا العممي ػ ػػة لتعي ػ ػػد الل ػ ػػكرة إل ػ ػػى حقيقته ػ ػػا قػ ػ ػكات اح ػ ػػت ؿ ,كميميش ػ ػػيا

مستكطنات ,كاستخداـ أعمػى درجػات الػبطش إلخضػاع الشػعب الفمسػطيني ,كشػعب ال يركػع,
فيقاكـ مجترحا مآثر كبطكالت .كلألسؼ مػا زاؿ مػف يجعمػكف تلػكراتهـ كأمػانيهـ مكػاف الكاقػع
القاسي الذم ال يرحـ ,كيرفضكف مكاجهة الحقيقة كما هي ,كالكاقع كما هػك ,انط قػا مػف فهػـ

الطرؼ اللهيكني ,كما هك عمي  ,كما يفكػر فيػ كمػا يمارسػ كمػا يريػد تحقيقػ  ,كفػي المقابػؿ
الشػػعب الفمسػػطيني كمػػا يريػػدا كقػػد لػػمـ عمػػى إنجػػازا كلػػـ يعػػد يقبػػؿ فػػي الكقػػت الحاضػػر عػػف

دحر االحت ؿ ,كتفكيؾ المستكطنات ,كاستنقاذ القدس بدي  ,أما حكـ ميزاف القكل العسكرية,
كهػك مػا قػػاـ عميػ رهػاف مػػف حسػبكا أف الشػعب الفمسػػطيني مهزكمػان ال محالػة ,فقػػد غمػب عميػ

حكـ لراع اإلرادات ,كبرزت في عنالر القكة التي يمتمكها الشػعب ,كال تػدخؿ فػي حسػابات

القكة العسكرية المجردة.

أمػػا عمػػى المسػػتكل الػػدكلي الممػػال لمدكلػػة العبريػػة فمعمميػػة الخميػػؿ أثرهػػا كػػذلؾ ,فعنػػدما

تنبػػرم التل ػريحات الرسػػمية األميركيػػة ,كالغربي ػة ,كمعهػػا تل ػريح ألمػػيف عػػاـ األمػػـ المتحػػدة

ك ػػكفي عن ػ ػاف حي ػػث أداف العمميػ ػػة المكجه ػػة إلػ ػػى مل ػػميف ,كاعتبارهػ ػػا «إرهابي ػػة» ,فمػ ػػا الػ ػػذم
سيقكلكن بعد أف إعترفت اللحافة اإلس ار يمية بحقيقة العممية التي استهدفت قػكات االحػت ؿ,

كميميشيا المستكطنيف غيػر الشػرعييف دكليػان ,كتمػت كالسػ ح ب يػديهـ؟ أفػ يتكجػب أف يخجمػكا
مػػف أنفسػػهـ لتهػػافتهـ عمػػى اإلدانػػة قبػػؿ أف يتحقق ػكا ممػػا حػػدث ,كلتناقضػػهـ مػػع أنفسػػهـ حػػيف

ال ,كاستيطاننا غير شرعييف.
يعترفكف أف ثمة احت ن

ثػػـ ينكػػركف عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني حق ػ فػػي المقاكمػػة ,كيعتبػػركف مقاكمت ػ إرهاب ػان لمػػا

يسمكنها عمميات "انتحارية" بحجة قتؿ المدنييف ,فهـ ال يريدكف أية مقاكمة ل حت ؿ الذم ما

زاؿ قا ما ,كهكذا أزيح الستر عف مكقؼ كاف ال بد مف أف ينكشؼ.
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هذا كيمكػف أف يسػجؿ لعمميػة الخميػؿ تعزيزهػا معنكيػات العػرب ,كالمسػمميف فػي ظػركؼ

اشػتدت عمػػيهـ فيهػػا كطػ ة الخطػر مػػف عػدكاف أميركػػي عمػػى العػراؽ ,كزادت المهػػـ ممػػا يػػركف
مف تدمير فمسطيف ,كتفاقـ انزعاجهـ مف عدـ ارتفاع المكقػؼ العربػي كاإلسػ مي إلػى مسػتكل

التحديات المتمثمة بغطرسة أميركية ,كلهيكنية تجرح كبريػاء العػرب كػؿ يػكـ ,فعمميػة الخميػؿ
شفت لدكر قكـ ي لمكف ,كرفعت مف معنكيات يهاجمها اإلحباط.

أمػػا المسػػتكل ال اربػػع ,كاألهػػـ ,ف ػ ثر عمميػػة الخميػػؿ فػػي الشػػعب الفمسػػطيني نفس ػ  .فهػػذا

العممية جاءت لتكريس أسمكب الهجكـ التكتيكي عمى جيش العدك المكزع هنا كهناؾ حيث يتـ

اختيػػار المكػػاف كالزمػػاف المناسػػبيف لتحقيػػؽ انتلػػار جز ػػي ,يمكن ػ إذا مػػا ت ػراكـ التحػػكؿ إلػػى

انتل ػػار كبي ػػر ,فه ػػذا الج ػػيش ق ػػكم إذا تحػ ػػرؾ خم ػػؼ ج ػػدر دباباتػ ػ  ,أك م ػػف خػ ػ ؿ طا ارت ػ ػ

كمركحيات األميركية ,كاذا هاجـ فاعتمادا عمػى كثافػة النيػراف كالقػكة التدميريػة ,كلكنػ ضػعيؼ
حيف يستفرد بقكات كيقع في المفاج ة ,ماداـ مضط نار إلى أف يككف جيش احت ؿ فيمشي عمى

األرض كهك يظف أن مف ,فهذا النمط مف العمميات يربك أشد اإلرباؾ كيثيػر أعلػاب حتػى

الهسػػتيريا ,كمػػف هنػػا نػػدرؾ لمػػاذا جػػاء الػػرد بكػػؿ هػػذا التلػػعيد الػػذم فػػاؽ رد فعمػ إزاء عمميػػة
استشػػهادية ,األمػػر الػػذم نجػػد تفسػػيرا ,بلػػكرة خالػػة ,فػػي تكقيتهػػا بعػػد االجتياحػػات ,كاعػػادة

االحت ؿ لمضفة ,كالتهي ة القتحػاـ قطػاع غػزة ,أم فػي ظػركؼ ركج فيهػا الػبعض عنػدنا ,بػ ف
الشػػعب الفمسػػطيني هػػزـ ,كهػػك مػػا لػػـ تقمػ لػػحيفة إسػ ار يمية كاحػػدة ,ك ارحػكا يطػػالبكف بضػػركرة

أخ ػػذ مكقػ ػػؼ نقػ ػػدم جػ ػػذرم كتلػ ػػحيح األخطػ ػػاء (بإعتبػ ػػار االنتفاضػ ػػة كالمقاكمػ ػػة أنهمػ ػػا مػ ػػف
األخطاء) ,ك ف المعركة انتهت برفع الرايات البيضػاء ,كهػذا كمػ أعطػى عمميػة الخميػؿ أبعػادا
إضافية.

فالحرب مستمرة كالشعب الفمسطيني ما زاؿ في الميداف ,كقد اتخػذ قػ ار انر اسػتراتيجيان ,بمػا

يشب اإلجماع كبمؿء إرادت  ,كبعد تفكير ,كتجريب ,كلبر كريـ داـ لسنكات ,ثـ بعد أف ت كد

أف باإلمكػػاف كسػػب هػػذا الجكلػػة مػػف ج ػكالت الل ػراع التػػاريخي ,فالشػػعكب ت خػػذ هػػي أيضػػا
ق اررات استراتيجية مثمها مثؿ هي ات األركاف كالقيادات العميا ,كمف يشؾ في أف هذا هي إرادة
الشعب ب كمم  ,كبكؿ قكاا الحية األساسية ,لف يسػتطيع أف يفسػر اسػتم اررية المكاجهػات تحػت
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أشد الظركؼ قساكة ,كلف يدرؾ كيؼ طمعت عمي عممية الخميػؿ مػف حيػث لػـ يحتسػب ,كبعػد
هػػذا كم ػ  ,فمػػيس هنالػػؾ مػػف مكقػػؼ يحتػػرـ نفس ػ ال يػػدعـ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي انتفاضػػت

كمقاكمت كلمكدا لمف أراد أف يضرب عمى المسمار كليس عمى الحافر.
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اٌذالالد اٌٙبِخ ٌؼٍّ١خ اٌخٌٍٍٚ ً١ؼجض االعشائ ٍٟ١ػٓ ٘ضّ٠خ اٌّمبِٚخ:
أما بشير مكسي نافع فقد كتب في لحيفة القدس العربي في 2002/11/28ـ.

المحكمػػة التػػي نفػػذتها مجمكعػػة مقػػاتميف -الشػػهداء الث ثػػة -مػػف حركػػة
تحمػػؿ العمميػػة ي

الجهاد االس مي في قمػب مدينػة الخميػؿ قبػؿ أسػبكعيف دالالت كدركسػنا لكػ طرفػي اللػراع,

مف ناحية أثبتػت العمميػة التػي سػبقها تخطػيط بػارع ,كرلػد دقيػؽ لسػاحة المكاجهػة ,أف القػكم

الفمس ػػطينية المقاكم ػػة ق ػػادرة عم ػػى االرتف ػػاع بمس ػػتكل اللػ ػراع م ػػع االح ػػت ؿ االسػ ػ ار يمي إلػ ػى
مستكيات جديدة.

فقػػد سػػاد االعتقػػاد منػػذ فت ػرة ,حتػػى فػػي األكسػػاط العربيػػة ,كاإلس ػ مية أف قػػكل المقاكمػػة

اإلسػ مية قػػد اعتمػػدت مهاجمػػة المػػدنييف االسػ ار يمييف مػػف خػ ؿ عمميػػات تفجيػػر استشػػهادية,

ألف هػ ػػذا الػ ػػنمط مػ ػػف العمميػ ػػات سػ ػػهؿ التخطػ ػػيط كالتنفيػ ػػذ ,كقػ ػػد ألػ ػػبح مػ ػػف اللػ ػػعب عمػ ػػى
الفمسطينييف مكاجهة لة الحرب اإلس ار يمية ذاتها ,إما بسبب القكة اإلس ار يمية الطاغية ,أك ألف

الجانب الفمسطيني يفتقد خبرة حرب المدف ,كحرب العلابات ,أك لك السببيف.

عممية الخميؿ التي جات بعد عاميف كػامميف مػف االعتقػاالت اإلسػ ار يمية كاسػعة النطػاؽ

فػػي الجانػػب الفمسػػطيني ,إلػػى جانػػب عمميػػات االغتيػػاؿ ,التػػي طالػػت العش ػرات مػػف النشػػطيف

الفمسطينييف مف كافػة التكجهػات كالمسػتكيات ,تثبػت بمػا ال يػدع مجػاال لمشػؾ أف الفمسػطينييف

إف أرادكا ,قادركف فع ن عمى انتهػاج اسػتراتيجيات عمػؿ مختمفػة ,كقػادركف بشػكؿ خػاص عمػى
مكاجهة الجيش اإلس ار يمي كجهان لكج  ,كايقاع خسػا ر فادحػة فػي لػفكف  ,تحمػؿ العمميػة مػف
ناحية أخرل دالالت ال تقؿ أهمية بالنسبة لقكل المقاكمة الفمسطينية ,كاستراتيجيات عممها في

السػ ػػمطة الفمسػ ػػطينية ,التػ ػػي تسػ ػػارع عػ ػػادة إلػ ػػى التنديػ ػػد بالعمميػ ػػات التػ ػػي تسػ ػػتهدؼ المػ ػػدنييف
( )88االستاذ منير شفيؽ ,الحياة المندنية2002/11/24 ,
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اإلسػ ار يمييف ,امتنعػػت هػػذا المػرة عػػف إلػػدار بيػػاف الشػػجب الركتينػػي ,معتبػرة أف العمميػػة هػػي

نشػػاط مقػػاكـ شػػرعي تمام ػان ,كجػػد هػػذا المكقػػؼ ل ػداا فػػي مقػػاالت اللػػحؼ اإلس ػ ار يمية التػػي

سػػخر كتابهػػا ,كمعمقكهػػا مػػف إدعػػاءات النػػاطقيف الرسػػميف لمدكلػػة العبريػػة ب ػ ف العمميػػة كانػػت
مج ػػزرة س ػػبت جدي ػػدة يرتكبه ػػا الفمس ػػطينيكف ,الح ػػظ المعمق ػػكف اإلسػ ػ ار يمييف ,كم ػػا الػ ػرأم الع ػػاـ

اإلس ار يمي ككؿ ,أف مجمكعة مقاتمي الجهاد قد تفادت إيقاع إلابات في المستكطنيف اليهكد,
رغـ أف كجكد المستكطنيف في الخميؿ هك كجكد غير شػرعي ,كأف مسػتكطني الخميػؿ هػـ أسػكأ

ألناؼ المستكطنيف عمى اإلط ؽ ,حتى عمػى المسػتكل الػدكلي ,كبػالرغـ مػف التنديػد السػريع

الذم أطمق األميف العػاـ لألمػـ المتحػدة بالعمميػة فقػد سػارع النػاطقكف باسػم فػي اليػكـ التػالي,
كبعد أف تكشفت تفاليؿ االشتباؾ إلى تقديـ سمسمة مف االعتذارات الممتكية التػي أكحػت بػ ف

األمػػيف العػػاـ لػػـ يكػػف يعػػرؼ حػػيف ألػػدر تنديػػدا ب ػ ف المهػػاجميف الفمسػػطينييف قػػد اسػػتهدفكا

عنالػر جػيش االحػت ؿ فقػط ,مػا يعنيػ هػػذا المكقػؼ لألمػيف العػاـ أف الشػعب الفمسػطيني قػػد
نجح بشكؿ كاضح ,كقاطع في إجبػار العػالـ عمػى االعتػراؼ بحقػ فػي مقاكمػة االحػت ؿ ,كأف

العالـ الذم ساكـ طكي عمي تكليؼ االحت ؿ اإلس ار يمي قد عاد أخيػ نار إلػى رؤيػة االحػت ؿ
باعتبارا احت ؿ ,كالى اإلقرار ب ف مقاكمة هذا االحت ؿ هي أمر مسػكغ ,كشػرعي بيػد أف أهػـ
دالالت العمميػػة تتعمػػؽ باإلطػػار العػػاـ لمل ػراع عمػػى فمسػػطيف فػػي هػػذا المرحمػػة مػػف تاريخ ػ

الطكيؿ.

لقػػد مضػػى عمػػى انط ػ ؽ االنتفاضػػة الفمسػػطينية اليػػكـ أكثػػر مػػف عػػاميف بقميػػؿ ,ط ػكاؿ

هذيف العاميف ,بينت الدكلػة العبريػة ممثمػة بحككمػة بػاراؾ ,أك حككمػة شػاركف ,سياسػتها تجػاا

الش ػػعب الفمس ػػطيني عم ػػى أس ػػاس أف هزيم ػػة االنتفاض ػػة ه ػػي الش ػػرط األكل ػػى إلحي ػػاء عممي ػػة

التفاكض حكؿ التكلؿ إلى حؿ سياسي لملراع ,طكاؿ العاميف الماضييف ,استخدمت الدكلة
العبريػػة كػػؿ كسػػا ؿ القمػػع الممكنػػة لتحقيػػؽ االنتلػػار عمػػى الفمسػػطينييف ,بػػدءنا مػػف نشػػر القػػكة
العسػ ػػكرية الغاشػ ػػمة لمجػ ػػيش اإلس ػ ػ ار يمي ضػ ػػد التظػ ػػاهرات كاإلض ػ ػرابات الشػ ػػعبية فػ ػػي م ارحػ ػػؿ

االنتفاضػة األكلػى ,مػػرك نار بمػا يسػػمى االسػتهداؼ المحػػدكد (أم االغتيػاؿ غيػػر القػانكني) لقػػادة
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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.

دمػرت قػكات االحػػت ؿ خػ ؿ العػػاميف الماضػييف الؼ المنػازؿ لشػػعب محػدكد الكسػػا ؿ

كاإلمكانات ,مطمقة بػذلؾ حركػة تهجيػر داخمػي كاسػعة ,كقامػت قػكات االحػت ؿ ,بالتعػاكف مػع

المستكطنيف ,بتدمير الؼ الدكنمات مف الحقكؿ ,كاأل ارضػي الزراعيػة الفمسػطينية .ثمػة الؼ
مػػف الجرحػػى الفمسػػطينييف ,ألػػيب بعضػػهـ بعاهػػات دا مػػة ,كأكثػػر ث ثػػة الؼ مػػف الشػػهداء,

كقد تسػببت عمميػات االحػت ؿ الطكيمػة لممػدف كالقػرل كالمخيمػات فػي الضػفة الغربيػة ,كفػرض

أنظمػػة منػػع التجػػكؿ أليػػاـ متعاقبػػة ,كالحلػػار العسػػكرم عمػػى منػػاطؽ جغرافيػػة كاسػػعة ,فػػي
تقكيض الحياة التجارية ,إيلاؿ النشاط االقتلادم إلى أدنى مستكيات منذ انفجار االنتفاضة

األكل ػى ,كال ػى تق ػكيض العمميػػة التعميميػػة بكافػػة مسػػتكياتها ,كالتػػي يعتبرهػػا الشػػعب إحػػدل أهػػـ
كسا ؿ بقا .

ه ػػذا الح ػػرب الش ػػاممة عم ػػى الحي ػػاة الفمس ػػطينية ل ػػـ تكس ػػر إرادة المقاكم ػػة ل ػػدم الش ػػعب

الفمسػػطيني ,عمػػى العكػػس كممػػا تلػػاعدت مس ػػتكيات القمػػع كممػػا كجػػد الفمسػػطينيكف كس ػػيمة,

كنمطػػا كطريقػػة أخػػرل لمػػرد عمػػى الغ ػزاة ,كممػػا سػػقط شػػهيد بػػرزت أعػػداد أخػػرم مػػف مشػػاريع

الشهادة ,ككمما غاب عنلر فاعؿ برز العديد مف العنالر الفاعمػة األخػرل التػي ال تنقلػها

الخبػرة ,أك التلػػميـ ,أك االيمػػاف بػػالحؽ ,فػػي أعقػػاب الهزيمػػة االسػ ار يمية فػػي لبنػػاف كانسػػحاب
الجيش اإلس ار يمي مف جنكب  ,عمؽ ر يس الكزراء االس ار يمي األسبؽ إسحؽ شامير أحػد أبػرز

اللقكر العنلرييف مف قادة الدكلة العبرية قا ن :ب ف حزب ا﵀ قد اثبت طكاؿ سنكات الحرب

في الجنكب ,أن قادر عمى االرتفاع إلى مستكل المكاجهة اليكـ ,إف كاف ثمة لكاب قد تبقي
لدل قادة الدكلة العبريػة ,كحمفػا هـ فػي كاشػنطف ,كأكركبػا الغربيػة فعميػ االعتػراؼ بػ ف الشػعب

الفمسػػطيني ارتفػػع أيض ػنا إلػػى مسػػتكل المكاجهػػة ,كأف هزيمػػة الفمسػػطينييف ,ككسػػر إرادتهػػـ هػػي
كهـ مستحيؿ التحقؽ ,بعد أكثر مف عاميف عمى االنتفاضة لػـ يتبػؽ أمػاـ شػاركف فػي الحقيقػة

إال خيارات محدكدة إلى حد كبير.
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الخيػػار األكؿ هػػك المضػػي فػػي إتمػػاـ الجػػدار الفالػػؿ بػػيف الضػػفة الغربيػػة ,كفمسػػطيف

المحتمة سنة 1948ـ بكؿ ما يحمم هذا الخيار مػف دالالت سياسػية عمػى كجػكد حػدكد فعميػة
بػػيف الضػػفة الغربيػػة ,كالدكلػػة العبريػػة ,هػػذا الخيػػار حتػػى اآلف عمػػى االقػػؿ قػػد فشػػؿ فػػي إيقػػاؼ

العمميات داخؿ الخط األخضر ,كلف يككف ل ت ثير عمى المقاكمة مف نمط عممية الخميؿ

الخيػػار الثػػاني هػػك االسػػتباحة العسػػكرية لقطػػاع غ ػزة كمػػا هػػك عمي ػ الحػػاؿ فػػي الضػػفة

الغربيػػة منػػذ نهايػػة ذار (مػػارس) ,فػػي هػػذا الحالػػة سػػتكاج الق ػكات اإلسػ ار يمية معركػػة شرسػػة,
جنيف أخرل عمى نطػاؽ أكسػع بكثيػر ,كلفتػرة زمنيػة أطػكؿ ,إف نجحػت القػكات اإلسػ ار يمية فػي

قطػػاع غ ػزة فػػي النهايػػة ,أحػػد أكثػػر المنػػاطؽ كثافػػة سػػكانية فػػي العػػالـ ,فػػإف اللػػداـ اليػػكمي

سيتكالؿ عمى كافة األلعدة ,كسيلبح عمى الدكلػة العبريػة دفػع تكػاليؼ احت لػيف بػدالن مػف

احت ؿ كاحد.

الخيػػار الثالػػث هػػك طػػرد الػػر يس الفمسػػطيني ,كتػػدمير سػػمطة الحكػػـ الػػذاتي نها يػػا ,كهػػك

الخيػػار الػػذم ينػػادم ب ػ قطػػاع كاسػػع مػػف اليمػػيف اإلس ػ ار يمي ,كيػػداعب مخيمػػة ر ػػيس الػػكزراء
شػػاركف بػػيف كقػػت ك خػػر ,هػػذا بػػالطبع خيػػار سياسػػي د ارمػػاتيكي ,سػػتتردد ألػػداؤا فػػي المنطقػػة
كالعػػالـ ,كسػػيعزز مػػف تكج ػ الػػر يس الفمسػػطيني المطػػركد نحػػك مقاكمػػة االحػػت ؿ ,كاالنحيػػاز

لقػػكل المقاكمػػة ,كلكػػف هػػذا الخيػػار فػػي النهايػػة سيضػػع االحػػت ؿ اإلس ػ ار يمي كجه ػان لكج ػ مػػع
الشعب الفمسطيني كقكل المقاكمة ,حقيقة األمر أف كجكد سػمطة الحكػـ الػذاتي قػد لعبػت حتػى

اآلف دك انر كابح ػان لممقاكمػػة ,أمني ػان كسياسػػيان ,كا ازلػػة السػػمطة لػػف تػػؤدم إلػػى كسػػر هػػذا السػػقؼ
فحسػب بػػؿ سػػتحرـ الدكلػػة العبريػػة لممػرة األكلػى منػػذ مطمػػع التسػػعينات مػػف الطػػرؼ الفمسػػطيني

الكحيد القادر فع ن عمى التكلؿ إلى تسكية سياسية لملراع معها.

الخيار الرابع ,الذم يركج إس ار يميان بيف الكقػت كاآلخػر باعتبػارا األداة التػي سػتكقع كسػ انر

نها ي ػنا إلرادة الشػػعب الفمسػػطيني كمقاكمت ػ  ,هػػك خيػػار التطهيػػر العرقػػي ,أم طػػرد مميػػكف ,أك

أكث ػػر م ػػف فمس ػػطينيي الض ػػفة الغربي ػػة إل ػػى األردف ,ب ػػذلؾ تتل ػػكر بع ػػض ال ػػدكا ر اإلسػ ػ ار يمية
سيلبح مف السهؿ التحكـ في أمف الضفة الغربية ,تعزيز المستكطنات اليهكدية ,كما ستؤدم

الكارثة إلى تحطيـ الػركح المعنكيػة الفمسػطينية كالػى األبػد ,مثػؿ هػذا السػيناريك لػيس أكثػر مػف
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كهـ خر مف أكهاـ العقػؿ اإلسػ ار يمي ,فضػ ن عػف األبعػاد السياسػية الها مػة لمثػؿ هػذا الخطػكة
فػػي زمػػف ألػػبحت فيػ لػػدل العػػالـ حساسػػية بالغػػة ,تجػػاا عمميػػات التطهيػػر العرقػػي ,فػػإف دفػػع
مميكف فمسطيني جديد إلى األردف ستككف ل نتا ج بالغة كطكيمة المػدل عمػى اللػراع العربػي

اإلس ار يمي ,ستؤدم هذا الخطكة باختلار إلػى انهيػار النظػاـ فػي األردف ,أك عمػى األقػؿ إلػى
خمؿ بالغ في تكازف القكة بيف الحكـ ,كالقكل الشعبية في األردف كفي المنطقة ككؿ ,كما نهاية

الس ػػتينات ,س ػػيتحكؿ األردف إل ػػى قاع ػػدة ها م ػػة لحش ػػد ق ػػكل المقاكم ػػة ذات الط ػػابع اإلسػ ػ مي

الغال ػػب ,كال ػػى مرك ػػز ج ػػذب لعشػ ػرات اآلالؼ م ػػف الش ػػباف الع ػػرب ,كالمس ػػمميف الػ ػراغبيف ف ػػي
مكاجهة الدكلة العبرية ,كليس مف المستبعد في ظؿ هذا التحكؿ أف تعكد الجبهػة المبنانيػة إلػى

االشػػتعاؿ ,كيلػػبح عمػػى الدكلػػة العبريػػة أف تحػػارب عمػػى عػػدة جبهػػات فػػي كقػػت كاحػػد ,مػػف
الضفة كالقطاع إلى لبناف كاألردف ,ليس أنظمة كحككمات عرضػة لمضػغكط الدكليػة ,بػؿ قػكل

ش ػػعبية ال يحركه ػػا إال كض ػػع نهاي ػػة له ػػذا اللػ ػراع ,مهم ػػا كان ػػت التك ػػاليؼ ,مس ػػمحة بخبػ ػرات
العقديف الماضييف ,كمرتكزة إلى حالة غضب عربي إس مي متزايد ,فإف المقاكمة الفمسػطينية

لمدكلة العبرية ستتحكؿ فع ن إلى مقاكمة عربية كمختمفة األبعاد ,فهؿ هذا هػك السػيناريك الػذم
ترسم كاشنطف لمستقبؿ الشرؽ األكسط؟(.)89

خُغظ ٌٙب ِٕز ؤؽٙش عٍ٠ٛخ ػٍّ١خ اٌخٍِ ،ً١فبعإح اٌجٙبد ف ٟاٌضِبْ ٚاٌّىبْ
اٌذصٍ١خ:
كتب عماد عيد في لحيفة السفير بتاريخ 2002/11/19ـ.

أحدثت عممية المجاهديف الفمسطينييف في مدينة الخميؿ تحكالن في مسػار األحػداث عمػى

الساحة الفمسطينية ,ككشفت أف لمعدك ثغرات جكهرية في عقم األمني كالعسكرم ,بعدما كػاف
يناـ عمى شب يقيف أف هذا المنطقة ليست بي ة ممكنة لتنفيذ عمميات سرايا القدس.

( )89د .بشير مكسي نافع ,لحيفة القدس العربي2002/11/28 ,
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ػٍِ ٝذٛس:ٓ٠
دلػػت التفالػػيؿ التػػي س ػربتها حركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي عقػػب كقػػكع العمميػػة النكعيػػة فػػي

مدينػة الخميػػؿ ,أنهػػا نفػػذت عمميتهػػا بطريقػػة محترفػة جػػدنا ,كفػػي مكػػاف خاضػػع بالكامػػؿ لسػػيطرة

الجػيش اللػهيكني ,كالمسػتكطنيف بحيػث يسػتحيؿ الػدخكؿ إليػ أك الخػركج منػ  - ,كمػا يعتقػػد

الػ ػػبعض  ,-بسػ ػػبب التحلػ ػػينات كاالج ػ ػراءات األمنيػ ػػة المشػ ػػددة التػ ػػي يتبعهػ ػػا العػ ػػدك لحمايػ ػػة
المستكطنيف كعسكريي  ,كهك األمر الذم احتاج مف المنفذيف إلى تخطيط عميؽ عكفت عميػ

عقػػكؿ عسػػكرية مدربػػة جيػػدان ,كعمميػػة رلػػد دقيػػؽ لكػػؿ تحركػػات الجنػػكد كالمسػػتكطنيف ,كنقػػاط

الضعؼ المكجكدة ,كالتي يمكف استغ لها إلنجاح العممية بما يستغرؽ كقتػنا طػكي ن قبػؿ اتخػاذ
القرار بالتنفيذ.

كبحسب المعمكمات المتكافرة فإف المجاهديف الذيف نفذكا العممية ,كاستشهدكا في المكػاف

تمكنكا مف التسمؿ إلى أقػرب نقطػة ,كقػامكا بتكزيػع أنفسػهـ عمػى محػكريف :األكؿ يتػكلى الممػر
الذم يستخدم المستكطنكف أثناء ذهابهـ كايػابهـ إلػى الحػرـ اإلبراهيمػي الشػريؼ فػي المدينػة,

كالثاني عند نقطة قريبة جػدنا مػف المكقػع العسػكرم الػذم يتػكلى حمايػة هػؤالء المسػتكطنيف فػي
تنق تهـ ,ككشفت ملادر مطمعة أف اط ؽ النار تـ في كقت كاحػد باتجػاا الحػراس األمنيػيف
الث ثة الذيف كانكا ساعتها يرافقكف الملميف مف المستكطنيف ف ردكهـ قتمى ,كباتجػاا مػف كػاف

في المكقع العسكرم فسقطكا بفعؿ المفاجػ ة كغػ ازرة النيػراف ,كاسػتخداـ القنابػؿ اليدكيػة ,كبعػض

العبكات ما بيف قتيؿ كجريح ,فتمكف المقاتمكف مف السػيطرة عمػى المنطقػة ,كلمػا جػاءت سػيارة

الجيػػب العسػػكرية السػػتط ع األمػػر فاجػ المجاهػػدكف ركابهػػا بالنػػار مػػف مسػػافة لػػفر بحسػػب
التعبير اللػهيكني ,فقتمػكا ث ثػة مػف الجنػكد الػذيف كػانكا بػداخمها كألػيب ال اربػع بجػراح خطػرة

تكفي فيما بعد متاث نار بها ,كهك األمػر الػذم فعمػكا مػع الدبابػة ,أك العربػة المدرعػة التػي جػاءت
عقػػب سػػيارة الجيػػب العسػػكرية ,ككػػاف الجيػػب المػػدرع الػػذم جػػاء في ػ الحػػاكـ العسػػكرم لمدينػػة
الخميػػؿ خ ػػر الجيب ػػات التػػي كل ػػمت إل ػػى المك ػػاف بعػػد مض ػػي أكث ػػر مػػف ثػ ػ ث س ػػاعات م ػػف

المعركة ,كلـ يػتمكف مػف ارتػداء الػدرع الػكاقي مػف الرلػاص بفعػؿ المفاجػ ة ,كخطػكرة المكقػع,
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كتعكدا عمى مكاجهة الفمسطينييف في أكثر مف مكقؼ بنفس  ,كلكف هذا المرة كانػت مجمكعػة
مف الرلالات ل بالمرلاد فقتؿ عمى الفكر.

االعز١الء ػٍ ٝاٌغالح:
كأثبتػػت التحقيقػػات التػػي أج ارهػػا جػػيش العػػدك أف المجاهػػديف الث ثػػة تمكنػكا مػػف السػػيطرة

عمػػى س ػ ح بعػػض الجنػػكد الػػذيف قتم ػكا فػػي المعركػػة ,كهػػك األمػػر الػػذم مكػػنهـ مػػف مكالػػمة
المعركة لمدة زادت عمى األربع ساعات كنلؼ بعػد أف نفػذت الػذخيرة التػي بحػكزتهـ قبػؿ أف

يستشهدكا خ ؿ االشتباؾ الذم شاركت فيػ الػدبابات ,كالطػا رات اللػهيكنية بعػد ذلػؾ ,كلكػف

التسػػاؤؿ األكبػػر هػػك كيػػؼ أدار ث ثػػة مػػف الشػػباف لػػغار السػػف معركػػة طكيمػػة بكػػؿ كفػػاءة,

كحنكة طكاؿ هذا المدة ,ككبدكا الجيش المدجج بالس ح كاألكثػر تػدريبان مػف بػيف الجيػكش فػي

العػالـ ,كالمػػزكد ب حػدث التقنيػػات أيضػنا ,هػػي األشػد منػػذ بدايػة االنتفاضػػة ,كاألكثػر إي مػػا مػػف
حيػػث الحلػػيمة كالتػػي كلػػمت بحسػػب اعت ػراؼ العػػدك إل ػى ث ثػػة عشػػر قتػػي ن كسػػبعة عشػػر

جريحان غالبيتهـ جراحهـ خطرة.

عمػػى أف مقتػػؿ قا ػػد الجػػيش فػػي الخميػػؿ ,كهػػك برتبػػة عقيػػد هػػك الخسػػارة األشػػد ,كالضػربة

األكثػػر إي م ػان فػػي هػػذا العمميػػة ,كهػػك األمػػر الػػذم سػػاهـ إل ػى حػػد مػػا فػػي كقػػت محػػدد عقػػب
العممية في بث حالة مف الفكضى بيف لفكؼ العدك الػذيف عجػزكا عػف التلػرؼ كمػا ينبغػي
كجنػػكد منظمػػيف ,بػػؿ ارحػكا يطمقػػكف النػػار بشػػكؿ عشػكا ي ,كفػػي كػػؿ اتجػػاا ,فيمػػا راح بعضػػهـ

يكلكؿ كينادم ب عمى لكت طالبا النجدة كما اعترفت بذلؾ كسا ؿ إع ـ العدك.

صذق ظٕٗ:
كيعتبر الحاكـ العسكرم لمدينة الخميؿ "دركر فاينبرغ" أحد أبرز القيػادات العسػكرية فػي

جيش االحت ؿ ,ككاف مرشحنا لقيادة "لكاء المظمييف" األهـ في هذا الجيش ,كقد تقمد منالػب
مهمة في الفترة القريبة في قيادة األركاف ,ككاف يتميز بمشاركت باستمرار في االشتباكات مػع

المقاكميف الفمسطينييف ,ككاف ي خػذ عمػى بعػض جنػكدا خػكفهـ كعػدـ شػجاعتهـ فػي المعػارؾ,

كفكؽ ذلؾ كاف يعتبػر بمثابػة األب الركحػي لممسػتكطنيف اللػهاينة األكثػر تطرفػا فػي "كريػات
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أربػػع" بالخميػػؿ ,ككػػاف يسػػعى لػػدعمهـ كحمػػايتهـ كتػػكفير كػػؿ مػػا يطمبكنػ  ,كشػػاءت األقػػدار أف
يقتؿ هك عمى يد مجاهديف مف الجهاد اإلس مي تماما كما كاف متخكفا قبؿ فترة عنػدما قػاؿ:

أن يخشى مف اتفاؽ االنسحاب مف الخميؿ ألف البنية التحتية لمفلا ؿ لـ تمػس بشػكؿ كػاؼ,

كأنػ ػ يتخ ػػكؼ م ػػف أف ينف ػػذ الجه ػػاد اإلسػ ػ مي تحدي ػػدان عممي ػػة نكعي ػػة كقكي ػػة ف ػػي المدين ػػة ,ألف
جهازها العسكرم لـ تكج ل الضربات الكافية.

كبقي السؤاؿ المطركح عمى بساط البحث بغض النظر عف القدرات التػي اتخػذتها قيػادة

جيش العدك عقب العممية ,هك كيؼ تمكنت مجمكعة مف الجناح العسػكرم لمجهػاد اإلسػ مي
مف القياـ بهذا العممية كبهذا الدرجة مف المهارة؟!

بعػػض المحممػػيف الفمسػػطينييف كاإلس ػ ار يمييف حػػاكلكا اإلجابػػة عمػػى التسػػاؤالت بػػالقكؿ :إف

"سرايا القدس" هي مجمكعات لػغيرة ,كلػـ يػتمكف األمػف اللػهيكني مػف اختراقهػا ,كأف جػيش
االحت ؿ لـ يكف مت كدا مف إمكانية تنفيذ مثؿ هذا العممية مف قبؿ الجهاد اإلس مي.

رىز١ه ٔبعخ:

لكف معمكمات محمية أكضحت أف الذراع العسكرم لمجهاد اإلس مي في جنكب الضػفة

الغربية لـ يكف نشيطان كما هك الحػاؿ بالنسػبة لمسػرايا فػي شػماؿ الضػفة الغربيػة بقيػادة محمػكد
طكالبػػة ,كمػػف بعػػدا إيػػاد ل ػكالحة ,التػػي جػػاءت العمميػػة إنتقام ػنا ل ػ فػػي ذكػػرل معركػػة بػػدر,

كمذبحػػة الحػػرـ اإلبراهيمػػي ,كهػػذا السػرايا لػػـ تنفػػذ سػػكل عمميػػة استشػػهادية كاحػػدة إنط ق ػان مػػف
جنػكب الضػفة كهػي عمميػػة االستشػهادم حػاتـ الشػكيكي ,كالػػذم يػتهـ االحػت ؿ المقػاكـ محمػػد

سدر بالكقكؼ كراءها ككراء عممية الخميؿ ,كبالتالي فقد استفادت الحركة مف الفترة السابقة في

إعداد كادر جيد ,كمحترؼ مف العسكرييف ,لمبدء في العمؿ الذم ال يقؿ إبداعان مف عمؿ هذا
الذراع في شماؿ الضفة ,ليضرب في التكقيت المناسب ,كهك مػا حلػؿ بالضػبط ,فقػد اختػار

الجهػػاد اإلس ػ مي التكقيػػت الػػذم تعػػرض في ػ ذ ارع ػ العسػػكرم إلػػى ض ػربات عنيفػػة مػػف قبػػؿ
االحت ؿ في جنيف كشماؿ الضفة ,كفي كقت ما تزاؿ قكات االحت ؿ مستمرة في حممتها ضد

الجهاد كباقي الفلا ؿ في جنيف ,لتثبت مف جديد فشؿ السياسة اللهيكنية في القضػاء عمػى

ه ػػذا ال ػػذراع ,كتثب ػػت عم ػػؽ التخط ػػيط ال ػػذم يتحم ػػى بػ ػ مس ػػؤكلك ه ػػذا ال ػػذراع عم ػػى المس ػػتكم
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االستراتيجي ,عمى أف هذا العممية أثارت بشكؿ جدم كؿ هذا القضايا أماـ القيادة السياسػية,

كالعسػػكرية ,كاألمنيػػة لمعػػدك ,كدفعتهػػا إلػػى اتخػػاذ ق ػ اررات ت ػكازم خطػػكرة هػػذا العمميػػة بمػػا فيهػػا
اغتياؿ األميف العاـ الحركة الجهاد اإلس مي الدكتكر رمضاف عبد ا﵀ شػمح ,تمامػا كمػا فعػؿ

سمفهـ إسحؽ رابيف مف ق اررا اغتياؿ األميف العاـ السابؽ الدكتكر فتحي الشػقاقي عقػب عمميػة
بيت ليد الشهيرة ,كالتي قتؿ فيها أكثر مف  22جنديا كأليب العشرات.

لكف ذلؾ لـ يقض عمى حركة الجهاد إف لـ يكف قد زادهػا قػكة كلػ بة كانتشػارا .كمػف

المتكقع أف تطاؿ األعماؿ العدكانية اللهيكنية المقركنة بهذا العممية رمك از كشخليات قيادية
لمجهاد اإلس مي في قطػاع غػزة ,بمػا فػي ذلػؾ السياسػييف كممػا سػنحت الفرلػة لػذلؾ ,كتبقػى
المشػكمة األكبػػر أمػػاـ االحػػت ؿ هػػي عػػدـ كجػػكد اهػػداؼ كبيػرة لمجهػػاد اإلسػ مي فػػي األ ارضػػي
الفمسػػطينية بػػالكثرة التػػي تمكػػف العػػدك مػػف تنفيػػذ سمسػػمة اغتيػػاالت ,كتحػػاكؿ األجه ػزة األمنيػػة

اللػػهيكنية فػػي هػػذا األثنػػاء إثبػػات اللػػمة بػػيف المعتقمػػيف األربعػػة مػػف عنالػػر الجهػػاد ف ػػي

الخميؿ ,كبيف العممية ,أك عمى األقؿ الحلكؿ عمى معمكمات تدؿ عمى مػف يقػؼ كراءهػا فػي
لػػفكؼ العسػػكرييف م ػف الس ػرايا القػػدس ,كمػػا الػػذم يػػدكر فػػي لػػفكؼ هػػذا الس ػرايا فػػي ظػػؿ

النقص الحػاد فػي المعمكمػات لػدل قػكات العػدك ,خلكلػان كهػي تعػيش أجػكاء لػدمة العمميػة
التي أثبتت مف جديد أف المقاكمة لف تعدـ الكسيمة لتكجي ضربات أقكل.

رغ١١شاد ػغىش٠خ:

مف ناحية ثانية كفي إطار التداعيات الداخمية لمعمميػة ذكػرت الملػادر اللػهيكنية :أف

جػيش االحػت ؿ يعتػػزـ إجػراء بعػػض التػنق ت ,كالتعيينػات فػػي لػفكؼ القػكات المكمفػة بمدينػػة

الخميؿ ,كخلكلان في ف ة الضباط ,كذلؾ بعد أف أجرت قيادت  ,كاألجهزة األمنية سمسمة مػف
التحقيقات ,كاالستجكابات مػع كافػة الجنػكد ,كبعػض المسػتكطنيف فػي مسػتكطنة اكريػات أربػع"

فػػي محاكلػػة إليج ػػاد بعػػض االجاب ػػات ,أك التبري ػرات إف ل ػػح التعبيػػر عم ػػى رقعػػة التس ػػاؤالت
الخطيرة التي طرحتها هذا العممية كالتي لػـ يػتـ الكلػكؿ عمػى إجابػات كاضػحة ألم مػف هػذا

التسػاؤالت ,كعميػ فقػػد عمػدت قيػػادة هػػذا الجػػيش الملػدكـ بكػػؿ شػػيء فػي هػػذا العمميػػة بالبػػدء

فػػك انر فػػي عمميػػة اسػػتيطاف جديػػدة تحػػت مػػا يسػػمى بخمػػؽ تكالػػؿ جغ ارفػػي بػػيف "كريػػات أربػػع"
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كالمناطؽ المتاخمة لها أك القريبة منها ,كالتي يتكجب ضـ بعػض البيػكت الفمسػطينية لتخضػع

بشكؿ مباشر إلى سيطرة ,كسمطة الجػيش اللػهيكني ,كسػط مخػاكؼ مػف أف يمجػا العػدك إلػى
تهجيػر جمػاعي بحػؽ عشػرات األسػر القاطنػة لممنطقػػة المػذككرة ,فػي الكقػػت ذاتػ الػذم ارحػػت

الدبمكماسػية كالجػيش اإلسػ ار يمييف معػا إلػػى تػرميـ مػا مسػهما مػػف ضػرر عػالمي بسػبب الركايػػة

الكاذبػة التػي سػارعت خارجيػة العػدك إلػى تلػػديرها حػكؿ مػا أسػمت "مجػزرة السػبت" لمحلػػكؿ

عمى إدانات االستهداؼ مف يكلػفكف بالمػدنييف ,كالػذيف تبػيف أف أحػدا مػنهـ لػـ يسػتهدؼ فػي
هذا العممية.

رفبص ً١عذ٠ذح:
تسػاءلت لػػحيفة «معػػاريؼ» عمػػا إذا كػػاف «مخربػك حركػػة الجهػػاد اإلسػ مي قػػد سػرقكا

أس ػػمحة جن ػػكد ح ػػرس الح ػػدكد ال ػػذيف قتمػ ػكا ف ػػي الزق ػػاؽ ,كت ػػزكدكا بال ػػذخا ر الت ػػي كان ػػت معه ػػـ,

كاستخدمكها إلط ؽ النار عمى قكات األمف التي حاكلت إخراج الملػابيف؟» .كقالػت إف هػذا
هػػك مجػػرد كاحػػد مػػف التسػػاؤالت التػػي سػػكؼ تشػػغؿ المحققػػيف اإلسػ ار يمييف الػػذيف يحػػاكلكف بعػػد

أكثػػر مػػف يػػكميف عمػػى العمميػػة ,محاكلػػة فهػػـ مػػا جػػرل فػػي «زقػػاؽ المػػكت» .كقػػد عػػيف الجػػيش

اإلس ار يمي لجنة تحقيؽ بر اسة قا د لكاء بيت لحـ لمتحقيؽ في مجريات المعركة.

كالحظ ػكا فػػي الجػػيش اإلس ػ ار يمي حقيقػػة اللػػعكبة فػػي التحقيػػؽ ألف كػػؿ مػػف دخػػؿ إلػػى

الزقػػاؽ لقػػي ملػػرع أك ألػػيب بجػراح بميغػػة ,األمػػر الػػذم يجعػػؿ مػػف «شػػب المسػػتحيؿ» فهػػـ

مجػػرل األحػػداث بدقػػة ,كرغػػـ ذلػػؾ مػػف الكاضػػح اآلف أف المػػكت السػريع لقا ػػد المػكاء كػػاف أحػػد
األسباب الر يسية في النتا ج المريرة لممعركة مف كجهػة نظػر إسػ ار يؿ ,ألنػ بعػد مقتمػ سػادت

الفكض ػػى ,كل ػػـ يك ػػف معركف ػػا ,لفتػ ػرة م ػػف ه ػػي الكح ػػدات الت ػػي دخم ػػت الزق ػػاؽ كأل ػػيبت ,كم ػػف
التحقيقػات األكليػػة تبػػيف أف مكقػػع المراقبػػة العسػػكرية المككػؿ اليػ رلػػد ذلػػؾ الزقػػاؽ لػـ يعمػػؿ,

بسػػبب تعرض ػ لمض ػربة األكلػػى التػػي أخرجػػت جنػػكدا مػػف المعركػػة ,كتبػػيف أيضػػا أف الق ػكات
اإلس ار يمية لـ تفمح في التنسػيؽ فػي مػا بينهػا كهػذا مػا دفػع إلػى فشػؿ المحػاكالت األكلػى إلنقػاذ

الجرحى.
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المبحث الثانً
األقمام العزبٍت
دػٛح ٌالغز١بي:
كتب محمد مػكرك فػي مكقػع عػرب أكف اليػف بتػاريخ 2002/11/18ـ ,حسػب ككػاالت

األنبػ ػػاء ,كلػ ػػحيفة التػ ػػايمز البريطانيػ ػػة إف ر ػ ػػيس الػ ػػكزراء االس ػ ػ ار يمي ار يػ ػػؿ شػ ػػاركف ألػ ػػدر
تعميمػػات لجهػػاز المكسػػاد االسػ ار يمي باغتيػػاؿ الػػدكتكر رمضػػاف عبػػد ا﵀ شػػمح – االمػػيف العػػاـ

لحركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي  ,-كالمقػػيـ فػػي دمشػػؽ ,كبػػديهي أف مثػػؿ هػػذا األكامػػر تميػػؽ بػػزعيـ
علابة ,كشاركف بالطبع أسكأ مف زعيـ علابة ,كهك أمػر يتفػؽ مػع تاريخػ كتككينػ  ,كيتفػؽ

مػػع مػػا يسػػكد فػػي العػػالـ حالي ػان مػػف ق ػكانيف الغابػػة ,فػػاألمريكيكف يفعمػػكف نفػػس الشػػيء -حادثػػة

اليمف -مث ن كلـ يعد يخفى عمى أحد حتى تمؾ الممارسات القذرة ,كلكف المهـ هنػا لمػا اختػار
ر ػػيس الػػكزراء االس ػ ار يمي امػػيف حركػػة الجهػػاد االس ػ مي الفمسػػطيني كهػػدؼ ي ػ تي عمػػي أرس

األكلكيات ,هؿ يرجع ذلؾ إلى قياـ الحركة مؤخ انر بعدد مف العمميات المهمة جدان داخؿ العمؽ
اإلس ار يمي ,كضد الجيش االس ار يمي كاخرها عممية الخميؿ ال ار عة؟ أم هؿ يرجػع ذلػؾ إلػى أف
حركػػة الجهػػاد اإلسػ مي الفمسػػطيني باتػػت أكثػػر الحركػػات قػػدرة عمػػى تنفيػػذ عمميػػات فدا يػػة أك

استشػهادية؟ ,بػالطبع ال يمكػف أف يكػكف ذلػؾ هػك السػبب كحػدا ,فالحقيقػة أف كػ ن مػف حركتػػي
حماس كفتح ال تزاالف تتمتعاف بقدرة عمى تنظيـ كتنفيذ عمميات استشهادية كبيرة كدقيقة.

كهكذا فإف عكامؿ أخػرل هػي التػي تػتحكـ فػي المكضػكع ,كهػذا ال يعنػي أف إسػ ار يؿ لػف

تحػػاكؿ اغتيػػاؿ قػػادة حمػػاس كفػػتح ,كقػػد فعمػػت ذلػػؾ كثي ػ انر كم ػ ار انر كتك ػ ار انر مػػع فػػتح ,كحمػػاس,

كالجهػػاد اإلسػ مي ,كلكػػف مػػع القػػادة الميػػدانييف ,كخالػػة كػكادر الجنػػاح العسػػكرم لكػػؿ حركػػة

فػػي الػػداخؿ ,كلػػـ يلػػؿ األمػػر إلػػى القػػادة السياسػػييف منػػذ اغتيػػاؿ الػػدكتكر فتحػػي الشػػقاقي فػػي
مالطػػة ع ػػاـ  ,1995إذف فالمسػػالة ترج ػػع ف ػػي أريػػي إلػ ػى أف :حرك ػػة الجهػػاد اإلسػ ػ مي أكث ػػر
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تلمبنا في مكضكع كقؼ العمميات االستشهادية ,كالتي تسعي إس ار يؿ ,كأمريكا ,كقكم إقميميػة

عربية إلى تحقيق  ,كحركة حماس أقؿ تشددان في هذا اللدد.

ككذلؾ فإف استمرار حركة الجهاد بهذا الرؤية يضعؼ قدرة حركتي حماس ,كفػتح عمػى

تق ػػديـ ه ػػذا التن ػػازؿ! أض ػػؼ إلػ ػى ذل ػػؾ أف البرن ػػامج السياس ػػي ,كاإلنتش ػػار الجم ػػاهيرم المتمي ػػز

لحركة الجهاد بات يشكؿ خط انر حقيقان ,كاستراتيجيان عمى الكياف اللهيكني ,ألن برنامج شديد
التماس ػػؾ ,غي ػػر مت ػػردد ,كاض ػػح ,مفه ػػكـ ,عم ػػي عك ػػس مكاق ػػؼ ,كبرن ػػامج حم ػػاس م ػػث ن ,رغ ػػـ

أهميتها كجدكاها الكبيرة طبعا ,كيرجػع الفضػؿ فػي كضػع ذلػؾ البرنػامج إلػى الػكعي اإلسػ مي
كالكطني في نفس الكقت لقا د كمفكر الحركة الشهيد المرحكـ الدكتكر فتحػي الشػقاقي مؤسػس

الحركة كأمينها العاـ األكؿ.

كأعتقد أن إف نجحت عممية اغتياؿ األميف العاـ لمحركة فإف ذلػؾ لػف يػؤثر عمػى نهػج,

كاستمرار كقكة الحركة التي ازدادت قكة بعد مػكت شخلػية مهمػة مثػؿ الػدكتكر الشػقاقي ,ألف

الحركة الجماهيرية غير الطا فية ,كال الشخلانية قادرة عمى إفراز ككادر أكثػر قػكة باسػتمرار.

()91

ِؼشوخ اٌخٍ :ً١إٌفبق اٌذ ،ٌٟٚاإلسرجبن اٌص:ٟٔٛ١ٙ
كما كتب عبد الحميـ عبد الكريـ في مجمة المجاهد

لـ تكف الخارجية اللهيكنية تلدر بيانها األكلى حكؿ ما جرل قرب حي الشيخ ,كحي

أبػػك سػػنينة ,عمػػى الطريػػؽ الكالػػمة بػػيف الحػػرـ اإلبراهيمػػي الشػريؼ ,كاأل ارضػػي المغتلػػبة فػػي
مسػػتكطنة كري ػػات أرب ػػع حتػ ػى سػػارعت جه ػػات دكلي ػػة متع ػػددة إلدانػػة العممي ػػة ,كالتب ػػاكي عم ػػى
الضحايا المدنييف اإلس ار يمييف المزعكميف ,ففي البياف اللادر عف مكتب األمػيف العػاـ لألمػـ

المتحدة ككفي عناف كلؼ الهجكـ الفمسػطيني ب نػ "منكػر كمػركع" ,كأف األمػيف العػاـ «يػديف
هػػذا العمػػؿ اإلرهػػابي ضػػد مػػدنييف إس ػ ار يمييف ب ػ قكل المفػػردات الممكنػػة» ,كػػكلف ب ػاكؿ كزيػػر

( )91بقمـ د .محمد مكرك (عرب أكف اليف) 2002/11/18ـ.
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الخارجية األميركية كجرينا عمى عادة إدارت  ,تبنى كجهة النظر اإلس ار يمية دكف تردد ,ككلؼ
العممية ب نها «اعتداء قبيح يستحؽ العقاب ضد ملميف يهكد».

جاؾ سترك كزيػر الخارجيػة البريطػاني قػاؿ« :شػعرت بالرعػب عنػدما تبمغػت نبػ الهجػكـ

عمى إسػ ار يمييف عا ػديف مػف اللػ ة» ,كقػد بمػغ النفػاؽ أكجػ فػي تعقيػب الحبػر األعظػـ البابػا
يكحنا بكلس الثػاني الػذم كقػؼ يتبػاكى فػي ميػداف القػديس بطػرس ,كفػي لػ ة التبشػير حيػث

قاؿ :إن يشارؾ عا ت ضحايا هذا الهجكـ الخسػيس فػي حػزنهـ ,كأردؼ مسػتثي نار المشػاعر,

كاألحقاد (كقع الهجكـ عمى بعد خطكات مف ضريح سيدنا إبراهيـ الػذم نعتبػرا األب المشػترؾ

فػي العقيػػدة) ,كقػػد يقػكؿ قا ػػؿ :أف معظػػـ تمػؾ المكاقػػؼ المنحػػازة لمعػدك متكقعػػة كال جديػػد فيهػػا,
كلكػ ػػف ال فػ ػػت ل نتبػ ػػاا ذلػ ػػؾ التبنػ ػػي الفػ ػػكرم لم ػ ػزاعـ الخارجيػ ػػة اإلس ػ ػ ار يمية ,كلكػ ػػف المنػ ػػافي

لممكض ػػكعية إل ػػى ح ػػد كبي ػػر ,مكق ػػؼ "الحب ػػر األعظ ػػـ" ال ػػذم س ػػارع إلدان ػػة العممي ػػة ,ككل ػػفها
كشتمها ب قذع الشتا ـ ,كهػك مػف يفتػرض فيػ الحياديػة عمػى األقػؿ ,كيفتػرض فيػ المكضػكعية

كتحػػرم الدقػػة كالحقيقػػة فيمػػا يلػػرح ب ػ كمػػا يتخػػذا مػػف مكاقػػؼ ,كربمػػا ال يكػػكف هػػذا المكقػػؼ

البػػابكم المنحػػاز جديػػدنا عمػػى شػػعبنا كأمتنػػا ,إذ يػػذكر الجميػػع أف البابػػا كأثنػػاء زيارتػ لممنطقػػة,
ابتمع لسان كدـ الطفمة الفمسػطينية الرضػيعة "إيمػاف حجػك" كػاف ينهمػر فػي حضػف أبيهػا ,كقػد

سػػقطت لػريعة الطمقػػات اإلسػ ار يمية ,كلػػـ ينػػبس البابػػا إبانهػػا ببنػػت شػػفة ل حتجػػاج عمػػى تمػػؾ
الجريمة اللػهيكنية ,كرغػـ محػاكالت اللػحفييف ,ككسػا ؿ اإلعػ ـ المتعػددة التػي حاكلػت جػر

البابا لمتعقيب عمى تمؾ الجريمة ,لقد ذهبت محاكالت كافة اللحفييف سدم ,فمػـ يعمػؽ الحبػر

األعظـ سكل بكممات عامة تلمح لكؿ المناسبات.

أف مػػف فض ػػا ؿ معرك ػػة الخمي ػػؿ المجي ػػدة أنه ػػا فض ػػحت ه ػػذا النف ػػاؽ ال ػػدكلي ,كاالنحي ػػاز

األعمػى إلػى جانػب القتمػة ,لقػػد اعتػاد كثيػر مػف األطػراؼ الدكليػة ممػاألة اإلدارة األميركيػة فػػي

انحيازه ػػا لل ػػالح الع ػػدكاف ,إف ل ػػـ نق ػػؿ شػ ػراكتها لػ ػ ف ػػي أباطيمػ ػ كمزاعمػ ػ  ,لق ػػد دخم ػػت تم ػػؾ
األطراؼ في سباؽ محمكـ في انتقػاء األلفػاظ النابيػة لكلػؼ العمميػة كالمجاهػديف الػذيف قػامكا

بها ,رغػـ أف المنطقػة التػي كانػت مسػرح العمميػات القتاليػة ,ككفػؽ كافػة القػ اررات اللػادرة عػف
األمـ المتحدة هي مناطؽ محتمة ,تقر شريعة األمـ المتحدة فيها مقاكمػة المحتػؿ ,حتػى "ايػاف
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ه ػػكؾ" كبي ػػر م ػػكظفي األم ػػـ المتح ػػدة كه ػػك البريط ػػاني الجنس ػػية كال ػػذم قتمتػ ػ طمق ػػات الج ػػيش
اإلس ػ ار يمي فػػي اجتياحهػػا لمخػػيـ جنػػيف ,لػػـ تسػػت ثر مػػف اهتمػػاـ األكسػػاط الدكليػػة إال بػػبعض

العبارات ال مة الخجكلة.

خ ل ػػة الق ػػكؿ :إف معرك ػػة الخمي ػػؿ بق ػػدر م ػػا كان ػػت مشػ ػرفة بك ػػؿ المع ػػايير العس ػػكرية,

كاألخ قية لمجانب الفمسطيني بقدر ما فضحت هذا النفاؽ الدكلي ,كالتكاطؤ مع العدكاف.

اٌّؼشوخ رججش اٌؼذ ٚػٍ ٝاالػزشاف ثبٌذم١مخ:
لقػػد أجب ػػرت تمػػؾ المعرك ػػة  -مػػف خػ ػ ؿ شػػجاعة كتض ػػحية مجاهػػديها  -الع ػػدك عم ػػى

االعت ػراؼ بالحقيقػػة ,فبعػػد أف ردت الخارجيػػة اللػػهيكنية فػػي بيانهػػا عبػػارة "مذبحػػة الملػػميف
مساء السبت" ككررت كسا ؿ إع ـ العدك هذا التعبير م ار انر كتك ار انر ,لـ تستطع كسا ؿ اإلع ـ
تمػػؾ أف تلػػمد طػػكي فػػي كػػذبتها ,فقػػد اضػػطرت فػػي االيػػاـ التاليػػة ل عت ػراؼ ب ػ ف مػػف سػػمكا

ضػػحايا لػػـ يككن ػكا إال جنػػكدا م ػدربيف مسػػمحيف معػػديف لهكػػذا معػػارؾ ,ففػػي لػػحيفة يػػديعكت

أحرنػػكت قػػاؿ المعمػػؽ السياسػػي نػػاحكـ بػػارينغ :مػػا حلػػؿ فػػي الخميػػؿ لػػـ يكػػف عمميػػة تخريبيػػة
بػػالمعني الم ػ لكؼ ,فجميػػع اإلس ػ ار يمييف القتمػػى كػػانكا إمػػا جنػػكدنا أك مػػدنييف مجنػػديف مسػػمحيف,

كمدربيف كمستعديف لمقتاؿ ,كلـ تقع هنػاؾ مذبحػة ,مثممػا بثػت ككػررت النشػرات اإلخباريػة فػي

لكت إس ار يؿ ,القتمى في الخميؿ لـ يككنكا ضحايا ,بؿ كانكا جنػكدنا سػقطكا فػي المعركػة ,إف

االرتبػػاؾ كتنػػاقض التلػريحات كالتعميقػػات اللػػادرة عػػف الملػػادر اللػػهيكنية مػػردا إلػى عػػدة

أسباب منها:

محاكلة العدك ككعادت تكظيؼ أية عممية جهادية يقكـ بها الطرؼ الفمسطيني ,لمحلكؿ عمى
مكاسب إع مية مستفيدان مػف المناخػات اإلرهابيػة التػي تفرضػها الكاليػات المتحػدة عمػى العػالـ

ب س ػرا ,كاف محاكلػػة العػػدك تمػػؾ تن ػدرج فػػي سػػياؽ تشػػكي لػػكرة النضػػاؿ الفمسػػطيني المشػػركع

ككلم باإلرهاب ,يضاؼ إلى ذلؾ حجػـ ,كنكعيػة الخسػا ر التػي تكبػدها أثنػاء المعركػة غيػر

المتكازنة مف حيث المقاييس العسكرية ,فقد قتؿ قا د المكاء المكجػكد فػي الخميػؿ الجنػراؿ دركر
ف ػػاينبرغ الح ػػاكـ العس ػػكرم لمنطق ػػة الخمي ػػؿ ,ك ػػذلؾ قت ػػؿ ض ػػابط العممي ػػات ف ػػي قػ ػكات الح ػػرس
186

الحدكد ,باإلضافة لمقتؿ ضابط أمف مستكطنة كريات أربع ,كنا ب قا د سػرية الناحػاؿ ,كقا ػد

سرية حرس الحدكد ,كضػابط مػدرعات ,كعػدد كبيػر مػف الجنػكد باإلضػافة لعشػرات الجرحػى-
ذكم الجراح الخطيرة.

كمف عكامؿ اإلربػاؾ أيضػان اتسػاع مسػاحة الرقعػة الجغرافيػة التػي دارت عميهػا المعركػة,

كاسػػتمرار المعركػػة متكالػػمة ق اربػػة خمػػس سػػاعات ,حيػػث بػػدأت فػػي السػػاعة السػػابعة كالنلػػؼ

مسػػاءنا ,كامتػػدت حتػػي منتلػػؼ الميػػؿ ,كقػػد كلػػفها قػػادة العػػدك" :بسػػاعتي مكاجهػػة" تمتهػػا "3
ساعات مف حرب الق ع" كيذكر مف العكامؿ التي بمبمت العدك كأربكػت تقدي ارتػ  ,كتلػريحات

فقدان السيطرة الميدانية عمى أرض المعركػة رغػـ التفػكؽ الها ػؿ فػي العػدد ,كالمعػدات للػالح
العػػدك  ,فمػػف الجانػػب الفمسػػطيني خػػاض ث ثػػة مجاهػػديف معركػػة طكيمػػة فػػي مكاجهػػة ط ػكابير

مدرعػػة ,كنػػاق ت جنػػكد ,كجنػػكد مشػػاة إسػ ار يمييف ,ككػػاف لفقػػداف االتلػػاالت ,كفقػػداف السػػيطرة
عمػػى طػػرؽ المكال ػ ت ,كاإلسػػناد كعمػػي بػػرج المراقبػػة الر يسػػي ,كفقػػداف التنسػػيؽ بػػيف الق ػكات
اللػػهيكنية المشػػاركة فػػي المعركػػة أثرهػػا الكاضػػح فػػي زعزعػػة لػػفكؼ العػػدك ,كاربػػاؾ حسػػابات

ناهيػ ػػؾ عػ ػػف الػ ػػكهـ المعشػ ػػش فػ ػػي عقميػ ػػة اآللػ ػػة العسػ ػػكرية اللػ ػػهيكنية القا مػ ػػة «ب ػ ػ ف الجػ ػػيش

اإلس ار يمي هك األفضؿ في العالـ» ,كلقد دحػض اللػحفي "أكفػر شػيمح" تمػؾ المػزاعـ ,كسػخر
مف النظرية المزعكمة بالتفكؽ ,كه أز مف المحاكالت اإلع مية اليا سة الهادفػة إلػى التقميػؿ مػف

حجػػـ الخسػػا ر العسػػكرية بقكلػ " :إف االعتمػػاد عمػػى الجػػيش اإلسػ ار يمي كػػالجيش األفضػػؿ فػػي

ػكفي ج ػػدان ,كالل ػػكرة الش ػػيطانية لمع ػػدك مطمق ػػة ج ػػدان" ,كيض ػػيؼ سػ ػاخ انر م ػػف الج ػػيش
الع ػػالـ ل ػ ي
األفضؿ في العالـ؟ «إذا كػاف ث ثػة عػرب قػادريف عمػى المػس بهػذا الشػدة بعشػرات مػف حممػة
الس ػ ح ,فػػالقكة التػػي نعػ هػكؿ عميهػػا ليسػػت قػػكة بهػػذا القػػدر ,كاذا كػػانكا قػػادريف عمػػى االنتلػػار
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

قت ا عمى أنهـ مدنيكف استد ار انر لعطؼ العالـ ,كت ليب الرأم العاـ العالمي عمى الفمسػطينييف,
كعن ػػدما ب ػػدأت التق ػػديرات الحقيقي ػػة لحج ػػـ الخس ػػا ر تل ػػؿ تباعػ ػنا ,ب ػػدأ االرتب ػػاؾ كاض ػػحنا ف ػػي

الخطػػاب اإلع مػػي اللػػهيكني ,ككمػػا أف الشػػمس ال يمكػػف تغطيتهػػا بغربػػاؿ كمػػا يقػػاؿ ,فػػإف
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الحقيقة المرة قد ظهرت ,مما اضػطر ألػيكس فيشػماف الم ارسػؿ العسػكرم القػكؿ" :عنػدما يبػدم

العدك مبادرة ,كيعمؿ بتلميـ كاحتراؼ تنهػار شػبكتنا الدفاعيػة ببسػاطة" كفػي هػذا الشػهادة مػا

فيها مف عبرة لمعتبر!.

كرغـ أهمية كؿ العنالر التي أسػمفنا فػي إيقػاع اإلربػاؾ بالعػدك إال أف العنلػر األكثػر

أهميػػة ,كفاعميػػة يعػػكد إلػػى المجاهػػديف الث ثػػة الػػذيف خاض ػكا تمػػؾ المعركػػة ,فاإليمػػاف المطمػػؽ
كارادة الجه ػػاد ,كالتض ػػحية ال مح ػػدكدة ,كالمه ػػارات القتالي ػػة العالي ػػة ,كس ػػرعة الحرك ػػة ,كالد اري ػػة
الكاممػػة بتضػػاريس المنطقػػة ,باإلضػػافة إلػػى القػػدرة عمػػى تضػػميؿ العػػدك كااللتحػػاـ ب ػ  ,يضػػاؼ

إليها شجاعة ,كجرأة منقطعة النظير تحمى بها المجاهدكف جعمت حسػابات العػدك تنقمػب أرسػا
عمى عقب ,كاف ما ذهبنا إلي ال يستند إلى إعجاب ببطكلة المجاهديف منفذم المعركػة -كهػـ
جديركف ب  -بؿ يستند إلى شهادات العدك نفس .

لقػػد كش ػػفت هػػذا المعرك ػػة مػػدل هشاش ػػة ه ػػذا الجػػيش ال ػػذم يعتمػػد التف ػػكؽ التكنكل ػػكجي

كالقتاؿ مف خمؼ جدر مف نظريت الكاهمة بػالتفكؽ )92( .كلػدؽ قكلػ تعػالىً( :إف ىي يكػف ِّمػن يك ٍـ
َّ ً
ً
ً ً
ً
يف ىك ىفػ يػركا)( .سػػكرة
كف ىي ٍغم يب ػكا مػػا ىتىٍي ًف ىكًاف ىي يكػػف ِّمػػن يكـ ِّما ى ػةه ىي ٍغم يب ػكا أىٍل نفػػا ِّمػ ىػف الػػذ ى
لػػابً ير ى
ع ٍشػ يػر ى
كف ى
األنفاؿ – ية )65

ضشثبد عشا٠ب اٌمذط األخ١شح ف ٟاٌؾّبي ٚاٌخٍٚ ً١اٌجذش ،لٛح اٌذالٌخ بٌ ٝآفبق اٌىفبح
اٌّغٍخ اٌفٍغغ:ٟٕ١
كتب ماهر عبد الرحمف عمى لفحات مجمة المجاهد كجاء فيها:

سمسػػمة العمميػػات االستشػػهادية ,كالهجكميػػة الخ هقػػة التػػي نفػػذتها س ػرايا القػػدس الجنػػاح

العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد االس ػ مي فػػي فمسػػطيف ,ضػػد جػػيش الكيػػاف اللػػهيكني فػػي الشػػماؿ

الفمسطيني ,كالخميؿ ,كبحر غزة ,لف ينحلػر أثرهػا فيمػا أكقعتػ مػف خسػا ر كبيػرة فػي العػدك,
كال في الهزة كاللدمة العنيفتيف المتيف أحدثتهما هذا العمميات في جسد المؤسسػتيف العسػكرية
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كالسياس ػ ػػية ,فضػ ػ ػ ن ع ػ ػػف التجم ػ ػػع االس ػ ػػتيطاني الل ػ ػػهيكني ,بجان ػ ػػب تهش ػ ػػيـ ج ػ ػػدراف األم ػ ػػف

اإلس ار يمي ,كاحتياطات الكثيفة.

إف أبػػرز مػػا يميػػز تمػػؾ العمميػػات ,كيمنحهػػا بعػػدنا نكعي ػنا مسػػتقبمينا ,أنهػػا تتلػػؼ بػػالتفرد,

كاالبتكارية ,عمى المستكم العسكرم مف حيث اختيػار الهػدؼ بجحمػ كأهميتػ  ,كاالتجػاا نحػك

أهػػداؼ اعتبرهػػا اللػػهاينة خػػارج الميػػداف ,كبعيػػدة عػػف خطػػر ض ػربات المقاكمػػة ,كمػػف حيػػث
شكؿ إدارة المعركة ,كمف حيث حجـ الضربات عمى المستكم االستراتيجي ,كأثرهػا فػي تحديػد
المعطيات القادمة في المستكم العسكرم مف المكاجهة.

ففي الخميؿ فاجػ مجاهػدك سػرايا القػدس جػيش االحػت ؿ ,كمسػتكطني فػي لػميـ معقػؿ

االستيطاف المحاط بترسانة مف الجنكد كالعتاد ,في المحظة التي كاف الكياف اللهيكني يتكقػع

كتتكقع أجهزت األمنية أف تقع العممية القادمة في الشماؿ الفمسطيني.

كفي غزة شؽ مجاهداف استشهادياف عباب البحر ل نفجار بالبكاخر الحربية اللهيكنية

فػػي عمميػػة باغتػػت كػػؿ التكقعػػات اللػػهيكنية هػػدفان كاسػػمكبان ,كنقمػػت المكاجهػػة إلػى منطقػػة كػػاف
يعتبرها العدك مجال العسكرم النظيؼ الذم ال يمكف أف تتحرؾ في المقاكمة ,فضػ ن عػف أف

تضرب قكات  ,كتطالها ,كتكقع فيها الخسا ر في هذا العمؽ.

إف األهـ في كؿ ذلػؾ هػك أف عمميػات سػرايا القػدس فػي البػر ,كالبحػر تفػتح ,كتؤشػر فػي ذات

الكقت إلى أفؽ جديد تتعدد في ط ار ؽ المجابهة ,كأساليب إي ـ العدك عمى المستكم البعيد.

لقد اعترفت األكسط اللهيكنية أف عمميات السرايا األخيرة ,تمهػب الخيػاؿ ,اذ تػ تي فػي

لكرة غير متكقعة بجميع المقاييس ,كعمى جميع المسػتكيات ,فاختيػار الهػدؼ كنكعػ – كمػا

فػػي الخميػػؿ كبحػػر غ ػزة – حقػػؽ العنلػػر األبػػرز الضػػامف المسػػبؽ لمنجػػاح كاالنتلػػار كه ػػك
عنلػػر المباغتػػة ,إل ػى جانػػب حجػػـ تمػػؾ العمميػػات ,كتخطيطهػػا الػػدقيؽ كالمحكػػـ ,كم حقتهػػا

لجنػػكد الجػػيش اللػػهيكني فػػي معػػاقمهـ ب ػ نار كبح ػ نار شػػكؿ -كمػػا يؤكػػد اللػػهاينة أنفسػػهـ-نمط ػنا
جديدان ,كنكعيان مف العمؿ سكؼ يككف ل أثرا الحاسـ عمى أرض المكاجهة.

كيق ػػكد ه ػػذا التكل ػػيؼ إلػ ػى مسػ ػ لة جكهري ػػة ف ػػي الس ػػياؽ نفسػ ػ  ,إذ م ػػف شػ ػ ف العممي ػػات

األخي ػرة لس ػرايا القػػدس أف تفػػتح فػػي س ػػاحة الكفػػاح المسػػمح الفمسػػطيني فػػاؽ رؤيػػة ,كتل ػػكر
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لط ار ؽ متطكرة ,كخ هقػة فػي العمػؿ العسػكرم بمػا يكسػع دا ػرة األهػداؼ ,كيػنظـ انتقاؤهػا عمػى

أسػػس اسػػتراتيجية كهػػذا يعنػػي انهػػا بػػذلؾ تستشػػرؼ ,كتشػػؽ الطريػػؽ إل ػى المرحمػػة القادمػػة مػػف
الكفاح المسمح ,كتحرض عمى اجتراح عكامؿ مسػتقبمية لهػذا التجربػة كتجعػؿ منهػا قػادرة عمػى

الت ثير ,كالحضكر في المراحؿ ال حقة.

كقػػد اتلػػفت العمميػػات األخيػرة فػػي الخميػػؿ ,كغػزة بطبيعػػة متنكعػػة ,بإضػػافتها األساسػػية

فػػي التجربػػة العسػػكرية لممقاكمػػة الفمسػػطينية ضػػد العػػدك اللػػهيكني ,أنهػػا اتجػػاا نحػػك م حقػػة

الجيش اللهيكني في أعتي معاقم ب سمكب اإلغارة االستشهادية ,لقد كلػؼ الػبعض معركػة

الخميػػؿ ب نهػػا عمميػػة إغػػارة مػػف نمػػط "حػػرب العلػػابات" ,بيػػد أف مجاهػػدم س ػرايا القػػدس فػػي
الخميػػؿ تجػػاكزكا هػػذا المفهػػكـ ,كقػػدمكا شػػك ن فريػػدان ,فمػػـ يض ػربكا كػػي ينسػػحبكا بعػػد ذلػػؾ ,بػػؿ

خاضكا هجكمان استشهاديان حتى الطمقة األخيرة ,كحتى خر قطرة دـ.

لكف طبيعة الهدؼ – عمى أهمية أسمكب التنفيذ – تبقي الع مة الفارقػة االساسػية التػي

ميزت عمميات سرايا القدس االخيرة ,الهدؼ بعمقػ  ,كحجمػ  ,كاألثػر النػاتج عػف اسػتهداف فػي

األكساط اللهيكنية كحساباتها.

ال يعني ذلػؾ أف مكاقػع األهػداؼ األخػرل التػي كلػمت اليهػا ضػربات المقاكمػة لػـ تكػف

مهمػػة أك مػػؤثرة ,كيمكػػف ألم مقاكمػػة تقتلػػر –عسػػكريان– عمػػى أهػػداؼ بعينهػػا ,كعمػػى أسػػمكب
محدد مف القتػاؿ ,لكػف مػف شػ ف ذلػؾ أف يحػدد قػدراتها ,كيضػيؽ مػف فػاؽ النلػر كاالبتكػار,

كزيػػادة إيػ ـ العػػدك ,كزلزلػػة أركانػ عمػػى نطػػاؽ أكسػػع ,إف بنػى لػػهيكف كقكاعػػدا التحتيػػة هػػي

جميعنا أهداؼ مازالت عمػى نحػك مػا غا بػة ,كلعػؿ ذلػؾ مػا يسػتدعي النظػر كالػتمعف كالمبػادرة.

()93
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عشا٠ب اٌمذط :صالصخ ِجب٘ذ ٓ٠ؤضشِٛا اٌٍٙت ف ٟلٍت االعز١غبْ ِٚؼغىشارٗ فٟ
اٌخٍٚ ً١صٌضٌٛا ؤسوبْ اٌج١ؼ اٌص ٟٔٛ١ٙثذشة دم١م١خ ٚلزبي اعزؾٙبدٞ
كتب ماهر عبد الرحمف

سػػتظؿ ليمػػة عمميػػة الخميػػؿ فػػي  15نػػكفمبر (تش ػريف الثػػاني) عنكان ػنا لكاحػػدة مػػف أكثػػر

الع مات سطكعان في تاريخ كفاح الشعب الفمسطيني كجهػادا ,كأنمكذجػان مبهػ انر قػؿ نظيػرا ,فػي

البطكلػػة ,كالتضػػحية ,كالشػػجاعة الفا قػػة ,كالػػركح االستشػػهادية العظيمػػة ,كسػػكؼ تبقػػى العمميػػة
تستدعي لمذاكرة ,كالحضكر اسـ "سرايا القدس" الجناح العسكرم لحركػة الجهػاد اإلسػ مي فػي
فمس ػػطيف ,كل ػػكر مجاه ػػديها األبط ػػاؿ الث ث ػػة كه ػػـ يضػ ػربكف قم ػػب االس ػػتيطاف ف ػػي الخمي ػػؿ,

كيخكضػػكف  -كحػػدهـ  -أربػػع سػػاعات مػػف القتػػاؿ الضػػارم ضػػد كحػػدات متنكعػػة م ػف خي ػرة
ق ػكات الج ػػيش الل ػػهيكني ,كح ػػرس الح ػػدكد فيكقعكنه ػػا فػػي ب ػػرؾ م ػػف ال ػػدماء ,كيكقع ػػكف معه ػػا

المؤسس ػػتيف العس ػػكرية ,كالسياس ػػية ,كيعي ػػدكف ف ػػي ذات الكق ػػت العرب ػػة كراء الحل ػػاف بت كي ػػد
استراتيجية الجهاد ,كالكفاح المسمح في مكاجهة الكياف اللهيكني كعدكان .

االثزىبس ٚاٌّفبعإح:
تستحؽ عممية كمعركة الخميؿ التي خاضها مجاهدك الجهاد اإلس مي في عمؽ منطقة

االستيطاف في المدينة ,كلفها ب نها مف بيف أقسى الضربات ,كأنجح العمميات التػي خاضػها
الفمسطينيكف ضد الكياف اللهيكني خ ؿ مرحمة طكيمة مف عمر اللراع ,كأنها األقسػى مػف

حيػػث خسػػا ر العػػدك ,كاألبػػرع تخطيطػنا كابتكػػا نار كتكقيتػنا منػذ انػػدالع انتفاضػػة األقلػػى قبػػؿ مػػا

يزيد عمى عاميف.

فبع ػػد سمس ػػمة العممي ػػات االستش ػػهادية المت حق ػػة ؿ "سػ ػرايا الق ػػدس" ف ػػي حيف ػػا ,كمج ػػدك,

كالخضػػيرة "كركػػكر" كانػػت األكسػػاط األمنيػػة اللػػهيكنية ,كقيػػادة جػػيش العػػدك تتكقػػع أف تكػػكف
العممية القادمة فػي الشػماؿ الفمسػطيني ,لكػف مجاهػدم "سػرايا القػدس" فاجػ كا جنػكد االحػت ؿ,

كمستكطني في الجنكب ,في قمب معقؿ االستيطاف اللهيكني في مدينة خميؿ الرحمف كعمػى

أرض منطقػػة تعتبػػر قمعػػة أمنيػػة كعسػػكرية تتكاجػػد قػكات االحػػت ؿ بكثافػػة فيهػػا لحمايػػة التجمػػع
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االستيطاني اللهيكني في قمب المدنية كالذم يتشكؿ مف قرابة ( )400مستكطف ,كمستكطنة

كريات أربع التي تبعد مسافة كيمك متريف عف مدينة الخميؿ.

كتؤكد ملادر "سرايا القدس" أف التحضيرات لمعممية بدأت قبؿ أكثر مف شهريف ,ككاف

اإلعػػداد عمميػػة شػػاقة ,كمحفكفػػة بالمخػػاطر ,فقػػد تكجػػب عمػػى المجاهػػديف الث ثػػة الػػذيف نفػػذكا
العممية ,القياـ بعدة جكالت استط ع مباشر لمكاف الهجكـ ,كحجـ الكحدات العسكرية المرافقة
لممستكطنيف عمى الطريؽ الممتد بيف بكابة مسػتكطنة كريػات أربػع ,كبػيف الطريػؽ الػذم يطمػؽ

عمي اللهاينة اسـ "شارع الملػميف" ,كقػد اضػطركا أحيانػا إلػى التخفػي ,كالػدخكؿ بػيف جمػكع
المسػتكطنيف مػف أجػػؿ تحديػد أدؽ لمكاقػػع الح ارسػة كعػػددها ,كطبيعتهػا ,كمػػدل فاعميتهػا كنقػػاط
ضػػعفها كاألمػػاكف المش ػرفة عميهػػا ,كالطريقػػة التػػي يػػتـ فيهػػا تنفيػػذ أسػػمكب الح ارسػػة المتسمسػػمة
"التتابع" بحيث أف كؿ قكة حراسة عمى امتداد الطريؽ إلى الحرـ اإلبراهيمي فػي الخميػؿ تتسػمـ

حراسة المستكطنيف في منطقة محددة كترافقهـ فيها لتسممهـ إلى حرس المنطقة التالية ,فض ن

عف الحراسة الجكالة المككنػة مػف حػرس الحػدكد بمسػاعدة كحػدات مػف القػكات النظاميػة ,كهػذا

غالبنا ما يرافقها عدد مف سيارات الجيب العسكرية المحممة بالجنكد.

ٔج َٛف ً١ٌ ٟاٌخٍ:ً١
ليػػؿ الخميػػؿ فػػي العاشػػر مػػف رمضػػاف الخػػامس عشػػر مػػف تش ػريف الثػػاني ,كػػاف محاط ػنا

ببنادؽ جنكد اللهاينة ,ككانػت أزقػة الخميػؿ مدنسػة بظػ ؿ الػدبابات ,كفكهػات مػدافعها ,كفػي

بي ػػت هن ػػا ,كبي ػػت هن ػػاؾ ش ػػهيد ما ازل ػػت متعمق ػػة بالج ػػدراف ل ػػكرت  ,الهػ ػكاء محال ػػر بعرب ػػدة
المسػػتكطنيف كالش ػكارع مطف ػ ة العيػػكف ,كالرلػػاص ال ػذم ي كػػؿ لحػػـ االطفػػاؿ ,كالخميػػؿ تنػػزؼ

جراحان ,كلكنها ترفع لكت اآلذاف فكؽ كؿ دنس الغزاة.

في تمؾ الميمة ,السػبت األسػكد كالمرعػب كمػا كلػف اللػهاينة أنفسػهـ ,اسػتعد مجاهػدك

"س ػرايا القػػدس" فػػي الخميػػؿ لتنفيػػذ العمميػػة االستشػػهادية ضػػد الجػػيش اللػػهيكني ,كمسػػتكطني

المسػػمحيف عمػػى الطري ػػؽ ,مػػا بػػيف كري ػػات أربػػع" كالحػػرـ اإلبراهيم ػػي ,حيػػث اعتػػادت قطع ػػاف

المستكطنيف التحرؾ في مسيرة استف اززية مشيا عمى األقداـ مف هذا المستكطنة باتجػاا الحػرـ,
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كعمػى الشػارع الػذم يطمقػػكف عميػ اسػـ شػػارع الملػميف لمقيػاـ بعربػػداتهـ التػي يسػمكنها "لػ ة

السبت" ,كيقتطعكف لها جزءان مف حرـ النبي إبراهيـ الخميؿ عمي الس ـ.

فػ ػػي مك ػ ػػاف االنطػ ػ ػ ؽ نحػ ػػك تنفي ػ ػػذ العممي ػ ػػة التق ػ ػػى قبيػ ػػؿ حم ػ ػػكؿ المس ػ ػػاء ,المجاه ػ ػػدكف

االستشهاديكف الث ثة :أكرـ عبد المحسػف الهنينػي(  20عامػان) ,ككالء هاشػـ داكد سػركر( 21

عام ػان) ,كمحمػػد عبػػد المعطػػي المحتسػػب (  22عام ػان) ,حػػامميف أمانػػة الجهػػاد فػػي سػػبيؿ ا﵀,

كفػػي سػػبيؿ الػػكطف التػػي كتبكهػػا فػػي كلػػاياهـ ,كعهػػد الث ػ ر لػػدماء الشػػهداء ,كالجرحػػى الػػذيف

ػاء ,كأطفػػاالن ,كشػػيكخان عمػػى إمتػػداد الثػػرل الفمسػػطيني ,كفػػي
تحلػػدهـ لػػة االحػػت ؿ يكميػان ,نسػ ن
قمكبهـ كعد االنتقاـ لدـ الشهيد إياد لكالحة قا د سرايا القدس في جنيف الذم استشهد بعد أف
خاض معركة بطكلية مع قػكات االحػت ؿ (لػكاء غػكالني) فػي جنػيف فػي السػادس مػف رمضػاف

العاشر مف تشريف الثاني الماضي ,كاستمرت لعدة ساعات اتخػذ فيهػا "إيػاد" قػرار القتػاؿ حتػى

الشػػهادة ,كمػػرغ أنػػؼ ق ػكات االحػػت ؿ المهاجمػػة ,كلػػـ يستشػػهد إال بعػػد أف أكقػػع فػػي لػػفكفها
العديد مف اإللابات ,كأسقط جنكدها كجنراالتها في ذهكؿ لـ يلدقكا بعدا أنهـ كانكا يقاتمكف

رج ن كاحدنا.

ٔذاء ؽٙذاء اٌذشَ:
ككاف ليؿ الخميؿ سابحا في ظ ؿ الشهداء فػي تمػؾ الميمػة ,ففػي شػهر رمضػاف يبزغػكف

كقبسػػات النػػكر فػػي الحػػارات الضػػيقة ,كالبيػػكت الغافيػػة فػػي تسػػبيح القبػػاب ,كعمػػى نكافػػذ أنػػات

الجرح ػػى ,كتنه ػػدات األمه ػػات الثك ػػالى ,لكػ ػ نهـ يس ػػتعيدكف ذاكػ ػرة المج ػػزرة ,ليستنهضػ ػكا الثػ ػ ر
ألركاح الملػػميف كدمػػا هـ ,أكل ػػؾ الػػذيف غػػدر بهػػـ رلػػاص المسػػتكطنيف فػػي مجػػزرة الحػػرـ

اإلبراهيمػي قبػؿ ثمانيػػة أعػكاـ (عػاـ 1994ـ) ,عنػػدما تسػمؿ اإلرهػابي "بػػاركخ غكلدشػتايف" إلػػى
جػامع إبػراهيـ الخميػؿ عميػ السػ ـ ,كفاجػ الملػميف الفمسػطينييف الخاشػعيف فػي لػ ة الفجػػر
بسػػيؿ مػػف الرلػػاص أسػػفر عػػف مذبحػػة رهيبػػة ,قبػػؿ أف يػػتمكف النػػاجكف مػػف قتم ػ  ,ثػػـ يجعػػؿ

المستكطنكف مف قبرا م از انر مقدسان لهـ ,كيرمزكف إلي ب لقاب التعظيـ كالنبػكة ,هػذا الػدـ الشػهيد
كاف ينادم ليمة العاشر مف رمضاف ب سماء مجاهدم سرايا القدس ,أكرـ ككالء كمحمد ,ككانكا
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يسػػمعكف ,كيتقػػدمكف نحػػك هػػدفهـ خطػػكة إثػػر خطػػكة فيتعػػالى كاجػػب النػػداء فػػي قمػػكبهـ ,كتشػػتد

أيديهـ عمى البنادؽ كتهزـ عيكنهـ كج الميؿ.

ٌذظخ اٌزإ٘ت:
مهما قيؿ كمهما تعددت االجتهادات اللهيكنية ,كالتحمي ت ,كالتكقعات حػكؿ سػيناريك

العممية كتفاليمها ,فإف اللهاينة لف يعرفكا أبدنا كيػؼ تحػرؾ المجاهػدكف ,ككيػؼ كلػمكا إلػى
النقطػة لػفر لمبػػدء فػي الهجػكـ ,ككيػػؼ انفتحػت عمػػى جنػكدهـ بكابػات الجحػػيـ ألربػع سػػاعات

دكف تكق ػػؼ ,كس ػػيبقى الكثي ػػر م ػػف التفال ػػيؿ عق ػػدة ف ػػي ت ػػاريخ جنػ ػراالتهـ العس ػػكرم ترف ػػع ف ػػي
لػػدكرهـ جبػػاؿ الغضػػب العػػاجز ,كتثيػػر فػػي نفػػس الكقػػت إعجاب ػنا كانبهػػا ار يحػػاكلكف إخفػػاءا,

الساعة السادسة كالنلؼ مساء يلؿ المجاهدكف االستشهاديكف الث ثة إلى المنطقة المسماة
"بشارع الملميف" ,كهـ يحممكف بنادؽ مف طراز " ,"16 Mكثمانيػة مخػازف ذخيػرة لكػؿ مػنهـ,

كعددان مف القنابؿ اليدكية ,كألنهـ يرتدكف ما تسػمى "م بػس السػبت" ,كهػي عبػارة عػف قمػيص
أبيض كبنطاؿ جينز ,فقد بدكا عمى هي ػة المسػتكطنيف المسػمحيف مػف مسػتكطنة كريػات أربػع,

كقد تكقعت ملادر لػحفية لػهيكنية أف أحػد المهػاجميف إنػدس لفتػرة فػي قافمػة المسػتكطنيف

القادميف مف الحرـ اإلبراهيمي ,قبؿ أف يعكد ليتخذ مكقع حسب خطة الهجكـ.

ق اربػػة السػػاعة السػػابعة ,ينتشػػر المجاهػػدكف الث ثػػة فػػي منطقػػة الهجػػكـ المحػػددة مشػرفيف

تماما عمى "شارع الملميف" عمى بعد ث ثما ة متر مف بكابة مستكطنة "كريات أربػع" ,فػيكمف
أحدهـ فػي نقطػة تطػؿ عمػى مكقػع عسػكرم لػهيكني يقػكـ عمػى الجهػة األخػرل مػف الطريػؽ,

ازت ػ  ,كلكػػف فػػي منطقػػة
فيمػػا يتخػػذ المجاهػػداف اآلخ ػراف مكقعيهمػػا عمػػى بعػػد عش ػريف مت ػ نار بمك ا

أعمى ,كعمى بيت يبتعد قمي ن عف الطريؽ ,كيشرؼ عمي كيفلم عن زقاؽ ضػيؽ مظمػـ يقػع
مػػا بػػيف سمسػػمة البيػػكت المحاذيػػة لمطريػػؽ مباش ػرة ,كبػػيف النسػػؽ الثػػاني مػػف البيػػكت المحاذيػػة

لمطريؽ.
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ِفبعإح اٌٍٙت:
ع ػ ػػاد خ ػ ػػر المس ػ ػػتكطنيف م ػ ػػف منطق ػ ػػة الح ػ ػػرـ اإلبراهيم ػ ػػي ,كأل ػ ػػبح معظمه ػ ػػـ داخ ػ ػػؿ

المستكطنة ,كبينما ما ازلػت حركػة عسػكرية نشػطة فػي الشػارع األشػد ح ارسػة ,كتػدابير أمػف فػي
الكيػػاف اللػػهيكني ,تبػػدكا أمػػاـ المجاهػػديف الث ثػػة مػػف مكػػامنهـ ,سػػيارتا جيػػب إحػػداهمان لجنػػكد
قكات االحتيػاط ,كالثانيػة لقػكة مػف حػرس الحػدكد ,أمػا قػكة الح ارسػة الر يسػية فقػد تكاجػدت عمػى
بعػػد ث ثما ػػة متػػر مػػف المجاهػػديف ,أمػػاـ بكابػػات المسػػتكطنة ,كبػػذلؾ يلػػبح أمػػاـ استشػػهاديي

سرايا القدس ث ثة أهداؼ كاضحة.

تماـ الساعة السابعة كث ث عشرة دقيقة ,يفتح المجاهدكف الث ثة النار عمى االهػداؼ,

فتلعؽ كثافة النيػراف ,كعنلػر المباغتػة جنػكد العػدك فػي سػيارتي الجيػب كالمكقػع العسػكرم,

أك الكميف الثابت الػذم نلػب جنػكد فػي حقػؿ زيتػكف أسػفؿ الطريػؽ ,كيسػقط عمػى الفػكر عػدد

مػػف القتمػػى ,كالجرحػػى فػػي لػػفكؼ العػػدك مػػف إحػػدل الػػدكريات الراجمػػة فػػي المكقػػع "الكمػػيف",

كتعت ػػرؼ المل ػػادر الل ػػهيكنية أف جن ػػكد الكم ػػيف تمقػ ػكا الضػ ػربة األش ػػد ,كتش ػػير إل ػػى احتم ػػاؿ

سػػقكطهـ فػػي المحظػػة التػػي نهض ػكا فيهػػا مػػف الكمػػيف مػػع نهايػػة عمميػػة الح ارسػػة ,حيػػث كقػػت

المجاهدكف فتح النار في هذا المحظات.

لكرة الشارع في تمؾ البرهة كانت كما تلفها الملػادر اللػهيكنية ,كالجنػكد النػاجكف

عمى الشكؿ التالي:

جنػػكد قتمػػي عم ػى أط ػراؼ الكمػػيف بجانػػب الطريػػؽ ,خػػركف جرحػػي يلػػرخكف ,عػػدد خػػر مػػف

الجنػػكد انبطح ػكا أرض ػنا ,ك ارح ػكا يلػػرخكف طػػالبيف النجػػدة ,هػػرج كفكضػػى فػػي نهايػػة الشػػارع,
كاحدل سيارات الجيب انحرفت عف الطريؽ كقفز منها جندياف فجرح أحدهمان ,كانػبطح اآلخػر

أرضنا.

صلبق اٌجذ:ُ١
تحت كقع سيؿ النيراف ,كالرلاص ,كالقنابؿ اليدكية ,تعـ الفكضى في لفكؼ دكريات

العدك كجنكدا ,كتنتقؿ المكاجهة إلى الزقاؽ الخمفي المظمـ عمػى بعػد أمتػار مػف الشػارع ,حيػث
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يتحكؿ الزقاؽ إلى ككة مف المهب تلرع كؿ مف يقترب منهػا ,ذلػؾ أف مجاهػدم سػرايا القػدس

أعػادكا تمكضػعهـ فػي المكػاف ليسػيطركا عمػى امتػداد الزقػاؽ كمخارجػ  ,كتحػاكؿ قػكات الجػػيش
الل ػػهيكني أف ت ػػدرؾ حقيق ػػة م ػػا ي ػػدكر ,فتب ػػدأ بمحاكل ػػة اقتح ػػاـ الزق ػػاؽ ,كيقت ػػرب جي ػػب ح ػػرس

الحدكد مف طرؼ الزقاؽ ثـ ينعطؼ فج ة ليدخؿ في  ,كفي هػذا المحظػة ,كطبقػا ألقػكاؿ شػهكد

العياف اللهاينة مف الجنكد ,يظهر أحد المجاهديف خارجان مف منزؿ في الزقاؽ ,كينػدفع نحػك
الجيب فيفتح الباب الخمفي ,كيرشؽ الجنػكد فيػ بكابػؿ متكالػؿ مػف الرلػاص عمػى بعػد متػر

كاحد ,أك مف النقطة لفر كمػا تلػؼ الملػادر اللػهيكنية ,فيقتػؿ جنػكد الجيػب جميعػان ,ثػـ
تمضي ساعتاف مف المكاجهػة يتخممهمػا فتػرات قلػيرة مػف الهػدكء ,كتلػؿ تعزيػزات لػهيكنية

إضافية ,لكف في هذا األثناء ,يبدك أف القيادة العسكرية اللهيكنية لـ تكف تدرؾ جيدان طبيعػة
ما يجرم ,فيما كاف الزقاؽ الذم يكمف في المجاهدكف قد ألبح مليدة مف المهب.

كفػػي محاكلػػة أخػػرل القتحػػاـ الزقػػاؽ ,كلػػمت سػػيارة جيػػب ثانيػػة ,كفيهػػا ضػػابط عمميػػات

حرس الحدكد في المنطقة ال ار د "سميح سػكيداف" كمعػ جنػدم خػر ,كمػا أف ألػبحا فػي ثغػر
الزقاؽ حتى لرعهما رلاص مجاهدم "سرايا القدس".

ِص١ذح اٌجٕشاالد:
فػي تمػؾ المرحمػػة ,كانػت المنطقػػة قػد تحكلػػت إلػى سػاحة حػػرب حقيقيػة فػػي ظػؿ تكالػػؿ

قػػدكـ التعزيػزات العسػػكرية اللػػهيكنية ,لكػػف الضػػباط اللػػهاينة ظمػكا غيػػر قػػادريف عمػػى تقػػدير

المكقؼ ,كتضاربت تلكراتهـ عف حقيقة ما يجرم ,فكاف االعتقػاد أكالن :أف المجاهػديف دخمػكا
إلػػى مسػػتكطنة "كريػػات أربػػع" ,كأطمق ػكا النػػار عمػػى المسػػتكطنيف القػػادميف مػػف الل ػ ة كالذكا
بالفرار.

كسرعاف ما تبػدد هػذا االحتمػاؿ تحػت كقػع الحػدث كتكالػم  ,ثػـ تحػدث نػاطؽ عسػكرم

لػػهيكني عػػف قيػػاـ المجاهػػديف الفمسػػطينييف ب ػاحت ؿ مكقػػع عسػػكرم إس ػ ار يمي ,كمػػا أخفقػػت

التقارير اللهيكنية التي إعتبػرت خػ ؿ المعركػة أف المجاهػديف يػدافعكف فػي زقػاؽ ضػيؽ فػي
مكاجهة الجيش ,فالمجاهديف كانكا يقكمكف بتحركات هجكمية كثيفة خ ؿ المعركة.
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ثػ ػػـ كقػ ػػع تطػ ػػكر جديػ ػػد ,إذ تقػ ػػدـ قا ػ ػػد ل ػ ػكاء الخميػ ػػؿ "دركر فػ ػػاينبرغ" (الحػ ػػاكـ العسػ ػػكرم

لممنطقة) عمى رأس قكة ,كهػك يسػتقؿ سػيارة جيػب مدرعػة فػي محاكلػة القتحػاـ الزقػاؽ بمسػاندة
إضػػافية مػػف كحػػدة الط ػكارئ فػػي مسػػتكطنة كريػػات أربػػع ,كمػػا أف ظهػػر عمػػى بعػػد أمتػػار مػػف
مدخؿ الزقػاؽ حتػى ظهػر لػ أحػد المجاهػديف ,كعاجمػ بسػيؿ مػف الطمقػات فػي لػدرا ,ف سػرع
عدد مف جنكدا لجرا خارج مرمى النيراف فسقط عدد منهـ بيف قتمػى كجرحػى ,قبػؿ أف يتمكنػكا

مػػف إخ ارج ػ ل ػريعنا مػػف تحػػت سػػيؼ المهػػب ,كتقػػكؿ الملػػادر اللػػهيكنية إف "فػػاينبرغ" بعػػد

اجتيػػازا عشػريف متػ انر بالجيػػب ترجػػؿ قبػػؿ أف يػػتمكف مػػف ارتػػداء درعػ الكاقيػػة فػػي محاكلػػة منهػػا
لمتقميؿ مف لكرة الهزيمة التي ألابت الجيش اللهيكني في معركة الخميؿ.

دمً ٌٍشِب٠خ:
كتمر ساعة أخرم عمي المعركة التي كلفها أحد الجنكد اللهاينة ب نهػا كانػت معركػة

مػف طػػرؼ كاحػد ,حيػػث كػاف الفمسػػطينيكف يطمقػكف النػػار "عمينػا" كػ نهـ فػي حقػػؿ لمرمايػة نحػػف

فيػ شػكاخص ,كتعػػج الفكضػػى كالػػذعر فػػي لػػفكؼ الجػػيش اللػػهيكني فػػي المنطقػػة ,فتحػػاكؿ
كحدات مف الجيش اقتحاـ الزقاؽ مف جديد ,فيقع مزيد مف القتمػى اللػهاينة ,كيت ارجػع الجنػكد

تكتيكيػان ,ليتقػػدـ بعػػد ذلػػؾ ضػػابط أمػػف التجمػػع االسػػتيطاني فػػي قمػػب المدينػػة ,فػػي سػػيارة جيػػب
مدرعة عمى رأس ثمة مف الجنكد ,فيلاب بجركح خطيرة كيػتمكف مرافقػكا مػف جػرا ,ثػـ يقتػرب

ضػػابط أمػػف كريػػات أربػػع محػػاكالن السػػيطرة عػػف زمػػاـ المكقػػؼ بػػيف عػػدد مػػف الجنػػكد فيقتػػؿ هػػك

اآلخر ,كما يقتؿ أحد الجنكد فيرتفع عدد الجرحى بإلابات خطيرة.

ال أف يكػػكف بطػ ػ
كتت ػكالى المح ػػاكالت ,فيتقػػدـ نا ػػب قا ػػد س ػرية "الناح ػػاؿ" مح ػػاك ن

خ ػػر,

كيقػػرر الػػدخكؿ فػػي قمػػب الزقػػاؽ فػػي ملػػفحة عسػػكرية ,لكنػ مػػا أف طػػؿ ب أرسػ خارجهػػا حتػػى

س ػػقط قتػ ػػي ن برل ػػاص المجاهػ ػػديف المتمترس ػػميف فػ ػػي الزق ػػاؽ ,كحػ ػػيف نف ػػذت الػ ػػذخيرة كالػ ػػؿ

المجاهداف اإلثناف الباقياف القتاؿ ب سمحة الجنكد القتمى بعد أف استكلكا عميها.

197

إٌٙب٠خ٘ :ضّ٠خ ع١ؼ:
سػػاعات قاسػػية ,كطكيمػػة مػػرت عمػػى جػػيش االحػػت ؿ كقادت ػ  ,قبػػؿ أف يقػػرركا التكقػػؼ

إلعادة حساباتهـ ,كاف منظر طا رات الهميككبتر ,كالقنابؿ الضك ية التي أطمقها سػ ح الجػك,
كأعداد الجنراالت في المنطقة ,كحركة الدبابات التػي ارحػت تشػدد الطػكؽ حػكؿ المكػاف ,تؤكػد
أف اللػػهاينة قػػد أثخنػكا بػػالجراح كب عػػداد القتمػػى ,كأنهػػـ يبحثػػكف عػػف مخػػرج مػػا ,مػػف كػػؿ هػػذا

الجحيـ الذم لـ يتكقعكا ,ككانت الخطة األسمـ لهـ أف يػدخمكا الزقػاؽ كمػا دخمػكا مخػيـ جنػيف,
أم أف يختب كا في كرات الحديػد المتحركػة (الػدبابات كالملػفحات) ,بحيػث ال يظهػر أحػد بمػا

في ذلؾ رامي الرشاش عمى البرج ,فيما راحت قكات كبيرة تكثؼ كجكدها حكؿ الزقاؽ.

لقػػد قتػػؿ أحػػد ضػػباط اللػػؼ حػػيف حػػاكؿ أف يطػػؿ ب أرس ػ مػػف بػػرج دبابػػة ,كلػػـ تتكقػػؼ

المعركة عند هذا الحد ,ذلؾ أف المجاهػديف البػاقييف تحلػنا فػي المكاجهػة األخيػرة فػي الجيػب

المدرع ػػة التابع ػػة لح ػػرس الح ػػدكد الت ػػي س ػػبؽ أف قت ػػؿ جنكده ػػا ,فاستعلػ ػكا ب ػػذلؾ عم ػػى قػ ػكات

االحت ؿ التي أظهرت جبنان كاضحان  -كما لرح مستكطنكف تكاجدكا فػي منطقػة المعركػة -
كعنػػدها لج ػ اللػػهاينة إلػػى اسػػتخداـ الج ارفػػات المدرعػػة ,كقلػػؼ الزقػػاؽ ,كمكقػػع المجاهػػديف
بل ػكاريخ الطػػا رات المركحيػػة ,ككتػػب ا﵀ الشػػهادة لمجاهػػدم "س ػرايا القػػدس" الث ثػػة بعػػد أف

مرغ ػكا أنػػؼ جػػيش العػػدك بكحػػؿ الخميػػؿ ,كلػػرعكا أربعػػة عشػػر جنػػدينا ,كمسػػتكطننا ,كضػػابطنا

لهيكنيان ,كألابكا العشرات بجركح الكثير منهـ في حاؿ الخطر.

كانػت السػػاعة الثانيػػة عشػرة لػػي ن حػػيف تكقػػؼ إطػ ؽ الرلػػاص ,كاستشػػهد المجاهػػدكف,

ليػػدرؾ العػػدك كسػػط ذهكل ػ الشػػامؿ :أف ث ثػػة مجاهػػديف فقػػط قػػاتمكا قكات ػ المؤلمػػة ,كالمع ػػززة
بمختمؼ األسمحة عمى األرض ,كالجك لخمس ساعات متكالمة ,كألحقػكا بهػا العػار ,كالهزيمػة

في عقر االستيطاف ,كأعمؽ مناطق األمنية.

اٌصذِخ:
أكؿ ما اعتقدا اللهاينة تحػت لهػب مجاهػدم سػرايا القػدس فػي الخميػؿ ,أنهػـ يكاجهػكف

جيشان ب كمم  ,ال ث ثػة مجاهػديف مػع كميػة قميمػة مػف الػذخيرة ,كقنابػؿ ,كبنػادؽ رشاشػة ,رعػب
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شامؿ في المؤسسػة العسػكرية اللػهيكنية مػف أكؿ لحظػات العمميػة ,فكضػى ,كفقػداف سػيطرة,

كت ػرنح كمػػي لمفالػػؿ القيػػادة ,كالتخطػػيط ,كالمبػػادرة ,كالس ػؤاؿ الكبيػػر الػػذم يتػػردد" :مػػاذا جػػرل

لقػػدرات جيشػػنا ككفاءت ػ ؟" ,ككيػػؼ اسػػتطاعت مجمكعػػة لػػغيرة مككنػػة مػػف ث ثػػة مقػػاتميف أف
تمحؽ ب هذا الخسا ر ,كتمؾ الهزيمة في منطقة يفترض أنها مف أكثػر المنػاطؽ تشػديدان أمنيػان

كتكاجدان لقكات الجيش ,كتحلينان في كجػ المفاجػآت؟ ,كقػد طرحػت العمميػة ع مػات اسػتفهاـ
كبرل حكؿ كفاءة الجيش اللهيكني ,كالمقدرة االستخبارية ,كدقتها فػي اسػتباؽ كقػكع عمميػات

به ػػذا الحج ػػـ ,كأس ػػمكب الج ػػيش ف ػػي إدارة معرك ػػة الخمي ػػؿ كالثغػ ػرات المفل ػػمية ف ػػي الس ػػيطرة,

كاالتلػػاؿ ,كاالسػػتجابة الس ػريعة لمط ػكارئ ,كلػػـ تسػػتطع المؤسسػػتيف العسػػكرية ,كالسياسػػية فػػي
الكياف اللهيكني ,تجنب االعتراؼ بالهزيمة ,كالخسا ر الفادحة التي تجاكزت  12قتي ن بينهـ
قا د لكاء الجيش اللهيكني في الخميؿ ,كاعترفت األكاسط اللػهيكنية بػ ف المجاهػديف الث ثػة
نجحػ ػكا ف ػػي تحكي ػػؿ ع ػػدـ التك ػػافؤ ف ػػي ع ػػدد األس ػػمحة إل ػػى عنل ػػر ق ػػكة ,كتف ػػكؽ تكتيك ػػي ف ػػي

لػػالحهـ ,ككلػػفت لػػحيفة يػػديعكت أحركنػػكت العمميػػة ب نهػػا« :مػػف ألػػعب الح ػكادث التػػي

عرفها الجيش اإلس ار يمي في الضفة ,كالقطاع ,باستثناء معركة جنػيف ,منػذ انػدالع االنتفاضػة

الحالية»

اٌزخجظ اٌص ،ٟٔٛ١ٙصُ االػزشاف:
حمى الفكضى ,كانعداـ التكزاف ,كاالرتباؾ التي ألابت الكياف اللهيكني جراء العممية
ه
تجاكزت ساحة المعركة فػي الخميػؿ ,ففػي محاكلػة لمتعتػيـ عمػى الحقػا ؽ ,أبرزهػا نتػا ج العمميػة

عمى المستكل العسكرم ,كالعار الذم لحؽ بقكات االحػت ؿ فػي مكاجهػة ث ثػة مجاهػديف فقػط
م ػػف سػ ػرايا الق ػػدس ,س ػػارعت ك ازرة الخارجي ػػة الل ػػهيكنية إل ػػى الح ػػديث ع ػػف مج ػػزرة ض ػػد م ػػف

كلفتهـ "ملميف أبرياء" ,كعندما لـ يعد ممكنا إخفاء اللكرة الحقيقية مػف أف معركػة الخميػؿ
كانػػت اسػػتهداؼ مجاه ػػديف استشػػهادييف لق ػكات االح ػػت ؿ كالمسػػتكطنيف المسػػمحيف ,تراجع ػػت

األكسػاط اللػػهيكنية عػػف كلػؼ "مجػػزرة" ,كتتالػػت االعت ارفػات ,بػػدءا مػػف أر يػؿ شػػاركف الػػذم
رفض تسميتها مجزرة ,لسبب إضافي أيضا هك السجاؿ الحزبي الدا ر في أكساط الميككد ,ثػـ
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اإلذاعة العبرية التي أشارت إلى خط في تكليؼ المعركة فػي التقػارير األكليػة ,ثػـ األكسػاط

اللحفية ,كالحزبية المختمفة في الكياف اللهيكني.

م ػػف ذل ػػؾ م ػػث ن م ػػا قالػ ػ الل ػػحفي الل ػػهيكني "ع ػػكفر ش ػػيمح" ف ػػي ل ػػحيفت ي ػػديعكت

أحركنكت بعد يكـ مف العممية" :لقػد نفػذت خميػة الجهػاد اإلسػ مي فػي الخميػؿ ,هجكمػا يعتبػر
حػػرب علػػابات بكػػؿ مػػا تعني ػ الكممػػة ,فالجهػػة المسػػتهدفة كانػػت مسػػمحة ,كمتفكقػػة فػػي عػػدد

أفراده ػػا ,كعتاده ػػا العس ػػكرم ,كق ػػد نج ػػح الهج ػػكـ بس ػػبب القػ ػراءة الل ػػحيحة لل ػػكرة األكض ػػاع
ميدانيا" ,كأضاؼ شػيمح" :ال يقػر كعينػا بقيػاـ الجانػب الثػاني بعمميػات ,يتحػتـ عمينػا االعتػراؼ
ب نهػػا تنطػػكم عمػػى الشػػجاعة ,كاالسػػتعداد لمتضػػحية" ,كمػػا سػػخر اللػػحفي اللػػهيكني "نػػاحكـ

برينياع" في ذات اللحيفة مف كلؼ الحدث ب ن " :مذبحة" ,كأشار إلػى أف جميػع القتمػى أؿ

" 12مف الجنكد أك المجنديف المسمحيف المدربيف كالجاهزيف لمقتاؿ".

رٍخ إٌ١شاْ:
أعادت عممية الخميؿ ,كمعركتها االستشهادية إلى أذهػاف اللػهاينة ضػربات لػـ ينسػكها

منػػذ قيػػاـ كيػػانهـ عمػػى أرض فمسػػطيف ,قا ػػد كتيبػػة "الناحػػاؿ" المقػػدـ عي ػراف الػػذم تػػكلى إعػػادة

لمممػػة ش ػراذـ الق ػكات اللػػهيكنية المهزكمػػة فػػي المرحمػػة األخي ػرة فػػي معركػػة الخميػػؿ ,كلػػؼ

المعركة ب نها تماثؿ معركة "تمة الذخيرة في العاـ 1967ـ في القدس" كقاؿ :كانػت تشػب تمػؾ
المكاجهػػة بػػالكثير مػػف تفالػػيمها ,إذ كانػػت تنطمػػؽ لػػمي نيػراف تتبعهػػا قنبمػػة يدكيػػة ,ثػػـ أعي ػرة

أخػػرل ,ثػػـ قنبمػػة يدكيػػة ,كعنػػدما نظػػر الضػػباط إلػػى سػػاعاتهـ كانػػت قػػد مػػرت أربػػع سػػاعات
كنلؼ منذ بدء المعركة الضارية في الزقاؽ ,كلؼ خر هك "زقػاؽ المػكت" أطمقػ الضػباط

اللػػهاينة الػػذيف تكاجػػدكا فػػي المكػػاف ,عمػػى المعركػػة الضػػارية التػػي خاضػػها مجاهػػدك "س ػرايا

القدس" محكليف الزقاؽ الذم تحلنكا فيػ إلػى فكهػة مػف المهػب ,كقػد شػبهكا الزقػاؽ ,كالمعركػة

في  ,كحكل بما يطمقكف عمي "زقاؽ القناص" في البمدة القديمة في القػدس حيػث اسػتطاع أحػد
القنالة مف المقاتميف العرب عاـ 1967ـ ,أف يحكؿ ذلؾ الزقاؽ إلى مليدة لممكت.
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كقالت "يديعكت أحركنكت" بعد يكـ مف المعركة ,إف جنراالت الجيش كجنكدا سكؼ لف

ينسكا ذلؾ الزقػاؽ اللػغير فػي الخميػؿ ,الػذم يشػب مػا جػرل فيػ مػا جػرل لمجػيش اللػهيكني

فػػي معركػػة "الحمػػاـ" ,كهػػي إشػػارة إلػػى الهزيمػػة القاسػػية ,كحمػػاـ الػػدـ الػػذم غػػرؽ في ػ جػػيش
االحت ؿ في معركة مخيـ جنيف التي قادها قا د سرايا القدس في جنيف الشهيد الشػيخ محمػكد

طكالبة.
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اٌجٙبد االعالِ ٟرمٛد ؤلغِ ٟؼشوخ ضذ لٛاد االدزالي ِٕز ثذء االٔزفبضخ:
كتب ع ء بدارنة في لحيفة القدس العربي.

ما ازلػت معركػة الخميػؿ ,كهػي أقسػى معركػة نفػذتها حركػة الجهػاد االسػ مي ضػد قػكات

االحت ؿ منذ بدء انتفاضة األقلى ,تشكؿ لدمة لقادة األجهزة األمنية االس ار يمية مف حيث

سػػرعة التخطػػيط ,كدقػػة التنفيػػذ لمعمميػػة التػػي قتػػؿ بهػػا  12إسػ ار يميان جمػػيعهـ مػػف أفػراد الجػػيش,
كالشرطة ,كحرس الحدكد ,كأمف المستكطنات ,كفي تفالػيؿ العمميػة تقػكؿ ملػادر إسػ ار يمية:

أنهػػا بػػدأت حػكالي السػػاعة السػػابعة كالنلػػؼ مػػف مسػػاء الجمعػػة عنػػدما تحلػػف ث ثػػة مقػػاتميف
ينتمػػكف لس ػرايا القػػدس ,الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد االس ػ مي ,فػػي أزقػػة ضػػيقة مكازيػػة

لمطريؽ المؤدم إلى الحرـ اإلبراهيمػي الشػريؼ ,كهػذا نفػس الطريػؽ الػذم يسػمك المسػتكطنكف

اإلس ار يميكف لمكلكؿ إلي منطقة الحرـ ,كالل ة هناؾ أياـ السبت ,كهذا الطريؽ الذم يطمؽ
عمي المستكطنكف مسار الملميف يبدأ مف مستعمرة كريات أربػع المقامػة عمػى أرض الخميػؿ,

كينتهي عند الحرـ اإلبراهيمي.

كتضيؼ هذا الملادر :أف نكع الس ح الذم استخدم المقاتمكف الفمسػطينيكف كعػددهـ

ث ثة هك س ح  ,16Mكتزكدكا بثماني مخازف لمرلاص لكؿ كاحد منهـ ,كتكزعكا فػي ث ثػة

أماكف مختمفة عمى امتداد طريؽ ضيؽ يتـ فتح فقط أيػاـ السػبت لممسػتكطنيف فقػط ,كقػد قػاـ
المسػػمحكف الث ثػػة بانتظػػار عبػػكر المسػػتكطنيف مػػف منطقػػة الحػػرـ إل ػى المسػػتكطنة فػػي طريػػؽ

العػػكدة ,كعنػػد دخػػكؿ خػػر مسػػتكطف البكابػػة فتح ػكا ني ػراف رشاشػػاتهـ باتجػػاا الجنػػكد ,كالشػػرطة
( )94ماهر عبد الرحمف ,مجمة المجاهد ,كانكف االكؿ 2002
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الػػذيف كػػانكا يرافق ػكنهـ لحمػػايتهـ ,كقػػد انطمقػػت الني ػراف فػػي كقػػت كاحػػد ,كمػػف ث ثػػة اتجاهػػات,

كانػػدلعت معركػػة عنيفػػة بػػيف الجنػػكد ,كالمقػػاتميف الػػذيف تحلػػنكا بشػػكؿ جيػػد فػػي أزقػػة الطريػػؽ,

األمػػر الػػذم جعػػؿ كلػػكؿ فػػرؽ االنقػػاذ ,كالتعزيػزات اإلس ػ ار يمية إل ػى المكػػاف بػػاألمر اللػػعب,

كبعد دقا ؽ مف بدء العممية كلمت تعزيػزات عسػكرية إسػ ار يمية ,كمركحيػات مقاتمػة لممشػاركة

في اإلشتباؾ ,كالتي أخذت تطمؽ القنابؿ المضػي ة باتجػاا منطقػة العمميػة لتسػهيؿ رؤيػة مكػاف
اختباء المقاتميف الث ثة الذيف استمركا بعممية إط ؽ النار ألكثر مف  5ساعات متتالية.

كأكدت ملادر فػي الجػيش االسػ ار يمي :أف مػف بػيف القتمػى  4مػف الضػباط فػي الجػيش

أحػػدهـ هػػك قا ػػد ل ػكاء فػػي الجػػيش االس ػ ار يمي ,كمسػػؤكؿ عػػف العمميػػات العسػػكرية فػػي منطقػػة
الخميؿ ,كهك برتبة عقيد ,إضافة إلى قا د خر مف حرس الحدكد كهػك مسػؤكؿ عمميػات قػكات
حرس الحدكد فػي الجػيش اإلسػ ار يمي ,إضػافة إلػى مسػؤكؿ األمػف فػي مسػتكطنة كريػات أربػع,

كمسػػاعد خػػر ل ػ  ,ككانػػت المجمكعػػات قػػد كلػػمت إل ػى مكػػاف العمميػػة لممسػػاعدة فػػي إخ ػ ء

الجنػػكد ,كرجػػاؿ الشػػرطة الػػذيف ألػػيبكا فػػي الػػدقا ؽ األكل ػى لمعمميػػة ,كفػػكر كلػػكؿ المجمكعػػة
األكلى أطمؽ المسػمحكف الفمسػطينيكف النػار باتجػاا سػيارة جيػب كػاف يسػتقمها أربعػة مػف حػرس
الحدكد مف بينهـ قا د المجمكعة ,كتقكؿ ملادر في الجيش االس ار يمي :أن كبالرغـ مف ككف

السػػيارة ملػػفحة ,كضػػد الرلػػاص اال أف كثافػػة الرلػػاص اخترقػػت زجػػاج الجيػػب ,كقتػػؿ كػػؿ
مف كاف بداخمها.

كفػػي أعقػػاب ذلػػؾ كلػػمت إلػى المكػػاف قػػكة أخػػرل يقكدهػػا العقيػػد فػػي الجػػيش االسػ ار يمي

كالمسػػؤكؿ عػػف العمميػػات فػػي منطقػػة الخمي ػػؿ ,كقػػد ألػػيب بعػػدة رلالػػات لحظػػة كل ػػكل

المكقػع ,كقتػؿ عمػي الفػكر ,كمػػف ثػـ تسػمـ زمػاـ األمػكر قا ػػد خػر كهػك مسػؤكؿ أمػف مسػػتكطنة
كريات أربع ,كقتؿ عمي الفكر برلاص المقاكميف ,إضافة إلى مقتؿ أربعة مف الحراس ,كبعد
ذلؾ تسمـ العمميػة مسػؤكؿ حػرس الحػدكد فػي منطقػة الخميػؿ ,كألػيب هػك اآلخػر كمػات عمػي

الفػػكر ,كفػػي أعقػػاب ذلػػؾ ألػػيب عػػدد كبيػػر مػػف الفمسػػطينييف بعػػد أف قػػاـ الجػػيش اإلس ػ ار يمي
بقلػػؼ عش ػكا ي لمنػػاطؽ س ػػكنية تقػػع عم ػى مقربػػة م ػػف الحػػرـ اإلبراهيمػػي ,كمنعػػت س ػػيارات
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اإلسعاؼ مف دخكؿ المكاف لنقؿ الجرحى كقد أتي القلػؼ عمػي العديػد مػف المبػاني كالمنػازؿ

التي دمرت بالكامؿ.

ككػاف ر ػيس الحككمػة اإلسػ ار يمية شػاركف ككزيػر دفاعػ شػاؤكؿ مكفػاز ,كعػدد مػف كبػار

قػػادة الجػػيش اإلسػ ار يمي قػػد عقػػدكا اجتمػػاع فػػي أعقػػاب عمميػػة الخميػػؿ لمبحػػث فػػي كيفيػػة تمكػػف
المقػػاكمكف فمسػػطينييف مػػف تنفيػػذ مثػػؿ هػػذا العمميػػة ,ككان ػت ملػػادر إس ػ ار يمية قػػد أكػػدت أف

العممية خطط لها بدقة متناهية ,كتـ التنفيذ بدقة أيضا مع اختيار التكقيت المناسب لها ,كهػك

يكـ السبت حيث يعبر المستكطنكف الطريؽ المذككر كلكالن إلى الحرـ االبراهيمي الذم يمنػع

الفمسطينيكف مف أداء الل ة في  ,كجاءت العممية قبؿ أياـ مف الذكرم السنكية لمجزرة الحرـ

االبراهيمػػي التػػي نفػػذها أحػػد المسػػتكطنيف فػػي عػػاـ  ,1994كاستشػػهد خ لهػػا ح ػكالي أربعػػيف

فمسطينيان أثناء ت ديتهـ ل ة الفجر داخؿ الحرـ.

()95

صلبق اٌّٛد ف ٟاٌخٍ" :ً١ؽجىبرٕب اٌذفبػ١خ رزفىه":
كتب يحيي دبكؽ في لحيفة اإلنتقاد في 2002/11/22ـ

اللدمة ,اإلهانة" ,معركة زقاؽ المكت"" ,الحادث األلػعب"" ,معركػة حػرب علػابات

نمكذجيػة"" ,سمسػمة إخفاقػات" كممػات ,كتعػابير زخػر بهػا اإلعػ ـ اإلسػ ار يمي عمػى مػدل األيػاـ

الماضية ,إثر العممية الجهادية الناجحة ,كالنكعية في الخميؿ ,كال عجب في ذلؾ ,فما حلػؿ
كاف معركة نمكذجية كباعتراؼ العدك ,أعادت تػذكير اإلسػ ار يمييف بضػربات حػزب ا﵀ المتقنػة

في لبناف.

عممي ػ ػػة الخمي ػ ػػؿ ,أك معرك ػ ػػة زق ػ ػػاؽ الم ػ ػػكت" كم ػ ػػا س ػ ػػماها بع ػ ػػض المعمق ػ ػػيف األمني ػ ػػيف

اإلس ػ ار يمييف ,شػػكمت لػػدمة لممؤسسػػة األمنيػػة ,كالعسػػكرية اإلس ػ ار يمية ,إمػػا مػػف ناحيػػة النػػكع

كاألسػمكب كالدقػة فػي التنفيػذ ,أك لناحيػة التكقيػت ,كانعكاسػات عمػى االسػتحقاقات المختمفػة فػي

( )95ع ء بدارنة ,القدس العربي ,تشريف ثاني2002,ـ
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الداخؿ اللهيكني أك الفمسطيني ,كيمكف فػي المحػاكر التاليػة رلػد مجمػؿ القػراءة اإلسػ ار يمية

لمعممية كدالالتها:

-1تعترؼ األجهزة األمنية اإلس ار يمية كعمى رأسها "جهاز األمف العاـ (الشاباؾ ,كهك المعني

األساس في رلد ,كمتابعة الحركات الجهادية الفمسطينية ,أف حركة الجهاد اإلسػ مي تعتبػر
مف أكثر التنظيمات تماسكان كبالتالي مف اللعب المس مكضعيا بعنالرها التنفيذييف ,إذ أف
خ يا الجهاد هي خ يا لغيرة مقملة ,كسرية تعمؿ عمى نحك مستقؿ دكف ترابط ,أك معرفة

فيما بينها ,ما يلعب عمى األجهزة األمنية اإلس ار يمية خرقهػا ,كمػا أف ألعضػاء الجهػاد ميػزة

الحافزية العالية لمقتاؿ ,كالقدرة عمى استغ ؿ الفرص ,كابداع طرؽ جديدة العمؿ.

ككانػ ػػت بنيػ ػػة الجهػ ػػاد ,كلػ ػػعكبة خرقهػ ػػا اسػ ػػتخباريان مػ ػػدار تعميػ ػػؽ عػ ػػدد مػ ػػف المحممػ ػػيف

العسػػكرييف اإلسػ ار يمييف ,أف يعتػػرؼ هػؤالء بػ ف "الجهػػاد اإلسػ مي" يظهػػر فػػي اآلكنػػة األخيػرة
مهنية عاليػة ,خالػة لجهػة اختيػار الهػدؼ ,كتكقيػت التنفيػذ ,كد ارسػة الظػركؼ المحيطػة .كقػد

أعيد ت كيد ذلؾ مؤخ انر في استهداؼ العسكرييف في عممية كرككر" ( 14قتي إسػ ار يميان) ,كفػي

عمميػػة مفػػرؽ مجػػدك  17قتػػي ) ,إضػػافة إلػػى العمميػػة األخي ػرة فػػي الخميػػؿ التػػي أدت قتػػؿ 12
جنديان اس ار يميان مف بينهـ قا د منطقة جنكب الضفة الغربيػة ,كنا ػب قا ػد سػرية الناحػاؿ ,كقا ػد
الكحدة األمنية في كريات أربع إضافة إلى تسعة جنكد خريف.

-2تشكؿ عممية الخميؿ -إضػافة إلػى مثي تهػا فػي اآلكنػة األخيػرة -دلػي ن كت كيػدنا جديػدا عمػى
فشؿ سياسة المكاجهة اإلس ار يمية مع الفمسطينييف ,التػي تمثمػت تحديػدا فػي حمػ ت عسػكرية,

كأمنية أطمؽ عميها تسميات مختمفة ("السكر الكاقي"" ,الطريؽ الحازـ"" ,ربما هذا المرة دكاليب

الزحمػػة) ,كهػػي حم ػ ت شػػنها جػػيش االحػػت ؿ أم ػ فػػي تحقيػػؽ نلػػر ميػػداني ينهػػي كجػػكد
رجاالت االنتفاضة ,كيحفر -كما يقكؿ ,كيتمنى االس ار يميكف-الهزيمة في عقكؿ الفمسطينييف.

كيػػرل المراقبػػكف األمنيػػكف اإلسػ ار يميكف أف عمميػػة الخميػػؿ تحديػػدنا ,أثبتػػت زيػػؼ خػػر مػػا

تدعي المؤسسة السياسية ,كاألمنية اإلس ار يمية المكجهة مف قبؿ اليميف اإلس ار يمي ,فػإثر فشػؿ

حمػ ت التلػػفية كاالعتقػاؿ كالحلػػار كاالحػػت ؿ المباشػر ,تػػدعي أطػراؼ اليمػػيف اإلسػ ار يمي:

أف أر يػػؿ شػػاركف أعط ػى أهميػػة بالغػػة لممحافظػػة عمػى حككمػػة كحػػدة قكميػػة ,مػػا سػػمح لحػػزب
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"العمؿ" بكضع العراقيؿ أمام  ,كلـ يتمكف مف إط ؽ يد الحككمة لمعمؿ الميداني الناجع تجاا

الفمسطينييف ,كت تي عممية الخميؿ لتثبت أن مع أف الحككمة الحالية هي حككمة يميف مطمقػة
يرسػػها شػػاركف ,كتضػػـ ثنػػا ي بنيػػاميف نتنيػػاهك (الخارجيػػة) كشػػاؤكؿ مكفػػاز(الحرب) ,كر ػػيس
أ

أركاف "يعالكف" فإنها لف تستطيع سكم الكقكؼ مكتكفة األيدل ,كستنحلر خياراتها في إعادة
اجت ػرار األسػػاليب القديمػػة التػػي ثبػػت عػػدـ قػػدرتها بػػالرغـ ممػػا فيهػػا مػػف دمكيػػة ,ككحشػػية عم ػى

كقػػؼ العمػػؿ المقػػاكـ أك حفػػر الهزيمػػة لػػدل الفمسػػطينييف بػػؿ أنهػػا ,كبشػػهادة المؤسسػػة األمنيػػة

اإلس ار يمية تعطى حاف انز إضافيان ,كتساهـ في تعزيز خيار المقاكمة.

-3عممي ػػة الخمي ػػؿ أع ػػادت تل ػػكيب األم ػػكر ,كافش ػػاؿ خط ػػط بع ػػض الجه ػػات المش ػػبكهة ف ػػي
ػاع
االلتفػػاؼ عمػػى خيػػار المقاكمػػة بعػػد فشػػؿ العػػدك نفسػ فػػي مكاجهتهػػا ,كااللتفػػاؼ عميهػػا بمسػ ً

مختمفة ,نفذها هك مباشرة ,أك عمد البعض إلى تنفيػذها عنػ بالككالػة ,فالعمميػة تقػكؿ إف ركح

الهزيمػػة كالخيانػػة تنحلػػر فػػي مركجيهػػا كلػػـ تعمػػـ عمػػى جمهػػكر الفمسػػطينييف ,كحممػػة خيػػار
المقاكمة كالتحرير.

كلمكقكؼ عمى مدل اإلحباط ,كالحيرة ,كفقداف الخيار لدل اإلس ار يمييف ,ال بػد مػف إيػراد

ما كتب "اليكس فيشماف" المعمؽ العسكرم لدل لحيفة "يديعكت أحركنكت" كاألكثر قربػان مػف

المؤسسػػة األمنيػػة ,كالعسػػكرية اإلسػ ار يمية إذ يقػػكؿ« :مفتػػرؽ المػػكت فػػي الخميػػؿ كػػاف مرلػػكفان

باألخطػاء ,كانتهػى بػثمف بػاهظ ,مػف الممكػف أف يكػػكف لػدينا مشػكمة فػي الػكعي ,كمػف الممكػػف

جػػدان أف يكػػكف لػػعبان عمينػػا إسػػتيعاب حقيقػػة أف الطػػرؼ اآلخػػر يعػػرؼ كيػػؼ يبػػدم ل ػرامة,

كعزيمة في القتاؿ ,كليس فقط ان يرسؿ انتحارييف ,أك يمقي بعبكة ناسفة ,كالظاهرة المقمقة في

يحكؿ حياتنا إلى حياة لعبة,
هذا القلة هي نمط عمؿ يتبمكر لدل العدك (المقاكميف) الذم ه
في اآلكنة األخيرة ينفذ المخربكف المزيد مف العمميػات الفدا يػة ,ي خػذ المخػرب بندقيػة ,كالكثيػر
مف الذخيرة دكف الحاجة إلى التخطيط ككسا ؿ نقؿ معقدة ,يلؿ إلى منطقة مكتظػة بالسػكاف

اليهكد ,كيطمؽ النار إلى أف ينتهي الرلاص ,أك أف يمكت.

كأسػػمكب العمػػؿ هػػذا يستلػػعب عمػػى رجػػاؿ االسػػتخبارات تشخيلػ  ,ألن ػ ال يكجػػد هنػػا

قاعدة لكجستية مساعدة .ثمة فمسطيني مع بندقية يقرر قتؿ يهكد لكحدا ,أك مع لديؽ ,كبيف
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التخطػػيط ,كالتنفيػػذ يكػػكف هنػػاؾ كقػػت قلػػير ,كبػػدكف شػػركاء فػػي السػػر ,عنػػدما يػػدعي العػػدك
مبادرة كيعمؿ بعزيمة ,كتلميـ ,كمهنية فاف شبكتنا الدفاعية تتفكؾ».

( )96يحيي دبكؽ ,لحيفة االنتقاد2002/11/22,
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()96

المبحث الثالث
األقمام اإلسزائٍلٍت واألجنبٍت
اٌخٍ :ً١بصشاس اعز١غبٔ ٟػٍ ٝاٌزٛعغٚ ،فٍغغ ٟٕ١ػٍ ٝاٌىفبح اٌؼغىش ٞضذٖ
كتب نداؼ شرغام كرانكف رجيكلر-هآرتس بتاريخ 2002/12/15ـ

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
كقعت مساء يػكـ الخمػيس ,كالتػي قتػؿ فيهػا المقػات ف مػف الشػرطة العسػكرية "أكريػت سػتركؾ"

مف حي "أبراهاـ فينك" تشرح حقيقة أن لـ تتخذ إجراءات رادعة ,مثؿ هدـ المنازؿ في الزقػاؽ
الذم قتؿ في اثنا عشر مف رجػاؿ قػكات األمػف ,ممػا أثبػت لممخػربيف بػ ف ال حكػـ ,كال حػاكـ,

كأف بكسعهـ أف يكالمكا المساس بالجنكد ,كبالسكاف اليهكد.

مػػف زاكيػػة نظػػر يهػػكد الخميػػؿ ,مطمػػكب جممػػة إج ػراءات لتهد ػػة الكضػػع :هػػدـ عش ػرات

المبػػاني عمػػى طػػكؿ محػػكر الملػػميف ,كال سػػيما فػػي زقػػاؽ تكجػػد معظػػـ المبػػاني المهجػػكرة فيػ ,

بعضها منذ أحداث العاـ  1929في الحي اليهكدم القديـ ,كاغ ؽ عشرات المؤسسات داخؿ

الخميؿ العربية ,كالتي يدعي المستكطنكف أنها تحػرض بمنهجيػة عمػى قتػؿ اليهػكد ,كلكػف فػكؽ
كؿ شيء :خمؽ حقا ؽ اسػتيطانية عمػى طػكؿ محػكر الملػميف ,كقػد تظػاهر نحػك  150مػنهـ

أمس األكؿ في ميداف لهيكف في القدس ,إحتجاجان عمى إهماؿ حككمة إس ار يؿ ,كألقي عمػى

المستكطنيف المتظاهريف كممة ر يس مجمس "كريات أربع" " ,في كتسكفر" "حاخاـ المستكطنة,

الحاخاـ "دكؼ لي كر" ,كالحاخاـ "شمعكف بف تسيكف".

كينسػػؽ رجػػاؿ الخميػػؿ نشػػاطاتهـ مػػع سمسػػمة مػػف الػػكزراء ,لكػػنهـ باألسػػاس ينسػػقكف مػػع

ك ازرتيف استعدتا لمساعدتهـ في لراعهـ :ك ازرة اإلسكاف ,كك ازرة السياحة.

فم ػػدير ك ازرة اإلس ػػكاف أف ػػي مع ػػكز زار الخمي ػػؿ ,كحس ػػب أكام ػػر ال ػػكزير المس ػػؤكؿ ,نت ػػاف

شيرانس ػ

 ,فحػػص مػػع الجػػيش اإلس ػ ار يمي إمكانيػػة اسػػتخداـ األ ارضػػي عمػػى طػػكؿ المحػػكر

لمتخطػػيط إلقامػػة أحيػػاء سػػكنية لميهػػكد كتػػدفع ك ازرة اإلسػػكاف أمػػر تنفيػػذ المشػػركع ,كلكػػف ك ازرة

الدفاع بر اسة شاؤكؿ مكفاز ,ال تسارع إلى االستجابة إلى الضػغط ,كينسػؽ مكفػاز مػع ر ػيس
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الػػكزراء ,أر يػػؿ شػػاركف ,كعمػػى الػػرغـ مػػف إع ػ ف شػػاركف غػػداة العمميػػة التػػي قتػػؿ فيهػػا اإلثنػػا

عشػػر جنػػديان ,بش ػ ف خمػػؽ التكالػػؿ بػػيف كريػػات أربػػع ,كالحػػرـ اإلبراهيمػػي ,فقػػد بقيػػت الخطػػة
مثابة الضريبة المفظية لممستكطنيف.

أمػػا الػػك ازرة الثانيػػة التػػي ينسػػؽ معهػػا رجػػاؿ الخميػػؿ فهػػي ك ازرة السػػياحة ,فمنػػذ عهػػد بينػػي

ألػػكف مػػف مكليػػديت ,بػػدأكا هنػػاؾ يخططػػكف لمتن ػزا عمػػى طػػكؿ محػػكر الملػػميف ,كقػػد تكالػػؿ

العمؿ عمى المشركع ,حتى عندما كاف يجمس عمى كرسي الكزير "اسػحؽ ليفػي" مػف المفػداؿ,

كي ػػدفع ليف ػػي اآلف لمب ػػدء ف ػػي تنفي ػػذ المش ػػركع ,كال ػػذم سيل ػػار ف ػػي إط ػػارا إل ػػى تكس ػػيع مح ػػكر
الملػػميف ,كهػػدـ المنػػازؿ ,كنلػػب إضػػاءة عمػػى طػػكؿ الطريػػؽ ,كتػػدرج عمػػى طكل ػ عنالػػر

سياحية ,كربما أيضا استيطانية.

مف زاكية نظر عرب الخميؿ ,فإف العممية التي قتؿ فيها أثنػا عشػر مػف رجػاؿ األمػف قػد

أثارت حرب بيانات بيف الجهاد اإلس مي كحماس ,حكؿ مف مف الحركتيف هي المسؤكلة عف

العممية؟ ,فالنتا ج القاسية لمعممية ,بما في ذلؾ مكت قا ػد لػكاء الخميػؿ ,العقيػد "دركر فػاينبرغ"

(أكبػػر ضػػابط يقتػػؿ فػػي اإلنتفاضػػة حتػػى اآلف) ,دفعػػت المنظمتػػيف إلػػى تبػػادؿ االتهامػػات بكػػؿ

كس ػػيمة ممكن ػػة ,كف ػػي س ػػياؽ الكق ػػت ال ػػذم انقض ػػى تب ػػيف أف العممي ػػة نف ػػذتها خمي ػػة باس ػػـ ح ػػاتـ
الشكيكي تنتمي إلى الجهػاد اإلسػ مي ,كمػا أف هكيػة الث ثػة الػذيف نفػذكا العمميػة بانػت ,ككػذا

ع ق ػػاتهـ االجتماعي ػػة ,كاألسػ ػرية م ػػع جماع ػػة مطم ػػكبي الجه ػػاد اإلسػ ػ مي الكب ػػار ف ػػي جب ػػؿ

الخميؿ.

كحتػػى يػػكـ أمػػس األكؿ ,لػػـ تتحمػػؿ أم منظمػػة فمسػػطينية رسػػمينا المسػػؤكلية عػػف تنفيػػذ

العممية ضد الجندييف في الخميؿ يكـ الخميس ,كهذا عمى الرغـ أف الحػديث يػدكر عػف عمميػة
تعتبػ ػػر شػ ػػرعية مػ ػػف ناحيػ ػػة كػ ػػؿ المنظمػ ػػات الفمسػ ػػطينية ,كادعػ ػػت أمػ ػػس األكؿ منظمػ ػػة فػ ػػتح

االنتفاضػة ,بقيػادة أبػػك مكسػى المنشػؽ عػػف فػتح إثػر حػػرب لبنػاف ,كيتخػذ مػػف دمشػؽ مقػ نار لػ ,
ب نهػػا مسػػؤكلة عػػف تنفيػػذ العمميػػة ,هػػذا مػػف خػ ؿ قكاتػ المسػػماة كتا ػػب عمػػر المختػػار ,كعمػػى

الرغـ مف ذلؾ ,يجدر التعامؿ مع هذا اإلع ف بقدر مف الشؾ.
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أم ػػا الجه ػػاد م ػػف جهته ػػا ,فت ػػرل نفس ػػها حػ ػرة ف ػػي تنفي ػػذ العممي ػػات داخ ػػؿ إسػ ػ ار يؿ ,كف ػػي

المناطؽ ,فيما تكجد حماس ,كفتح في ذركة حكار فػي القػاهرة يفتػرض بػ أف يػؤدم إلػى كقػؼ

العمميػػات داخػػؿ الخػػط األخضػػر فقػػط ,كمػػا أف النػػاطقيف بمسػػاف فػػتح يشػػددكف فػػي األسػػابيع

األخيرة الماضػية ,باسػتثناء بعػض الشػذكذ ,بػ نهـ يػركف أنفسػهـ أحػ ار انر فػي تنفيػذ العمميػات فػي

المنػػاطؽ ,كمػػع ذلػػؾ فػػإف السػػمطة شػػجبت بشػػدة العمميػػة االنتحاريػػة فػػي كريػػات منػػاحيـ كالتػػي
نفػػذتها حمػػاس ,كفػػي شػػجب اسػػتثنا ي كلػػؼ ر ػػيس السػػمطة -ياسػػر عرفػػات -العمميػػة ب نهػػا

عديمة المسؤكلية ,كلبيانية تمس بالملالح الفمسطينية أشد المس.

كإلعطاء لكرة عف مدل المحظكر كالمسمكح ,ذكر عرفات العممية التي سبقتها ,حيث

قتػػؿ اثنػػا عشػػر إس ػ ار يميان فػػي الخميػػؿ ,كمثػػاؿ عمػػى عمميػػة جػػديرة تضػػرب الجنػػكد فػػي المنػػاطؽ

المحتمة ,كرغـ ذلؾ فإف كؿ المنظمات تمتنع حتى اآلف عف تحمؿ المسؤكلية عػف عمميػة يػكـ

الخميس.

كيف ػػرض عم ػػى مدين ػػة الخمي ػػؿ حظ ػػر تج ػػكؿ ل ػػارـ عم ػػى األحي ػػاء القريب ػػة م ػػف من ػػازؿ

المستكطنيف ,كحظر تجكؿ أخؼ حدة في األحياء األبعد ,كمعظػـ السػكاف قمقػكف جػدا ممػا قػد
يحلػػؿ فػػي المدينػػة فػػي الفتػرة القريبػػة القادمػػة ,كال شػػؾ أف المنظمػػات المسػػمحة تػػدير فػػي هػػذا

الش ف حربان ضد الجيش ,فيما ال يعد سكاف الخميػؿ العػرب المعنيػكف أساسػان فػي فػتح متػاجرهـ
جػػزنء مػػف هػػذا الحػػرب ,كقػػد جػػاءت العمميػػة فػػي الكقػػت الػػذم تػػدير في ػ بمديػػة الخميػػؿ دعػػكل
قضػ ػػا ية فػ ػػي محكمػ ػػة العػ ػػدؿ العميػ ػػا بهػ ػػدؼ منػ ػػع بنػ ػػاء المتن ػ ػزا بػ ػػيف "كريػ ػػات أربػ ػػع" ,كالحػ ػػرـ

اإلبراهيمػػي ,كأعربػػت أكسػػاط بمديػػة الخميػػؿ فػػي نهايػػة األسػػبكع عػػف قمقهػػا أف تكػػكف العمميػػة قػػد
فجرت إحتماالت هذا اإلجراءات القضا ية.

()97

ضجظ إٌفظ ِفزبح إٌجبح؟
كما كتبت هيمينا ككباف ,نقمت لحيفة الحياة المندنية بتاريخ .)98( 2002/11/25
( )97هآرتس ,نداؼ شرغام ,كرانكف رجيكلر2002/12/15 ,
( )98كاتبة بريطانية متخللة في شؤكف الشرؽ األكسط ,لحيفة الحياة المندنية.2002/11/25 ,

219

يػػدكر ف ػػي ذهنػػي تل ػػكر ذلػػؾ االنض ػػباط القػػكم لث ث ػػة مػػف الش ػػباف فػػي لحظ ػػة الت ػػكتر

كاالنتظػػار إلشػػارة البػػدء ,ربمػػا كػػانكا تعرف ػكا عمػػى العمميػػة م ػرة أك م ػرتيف قبػػؿ ذلػػؾ ,كالبػػد أنهػػـ
بحثكا الخطة بالتفليؿ ,كربما تساءلكا كقتها :لماذا عمينا انتظار مركر أسر المسػتكطنيف قبػؿ

الب ػػدء؟ كج ػػكدهـ هن ػػا غي ػػر ش ػػرعي كق ػػد سػ ػرقكا أرض ػػنا كامتهنػ ػكا كرامتن ػػا كيع ػػاممكف أسػ ػرنا كم ػػا
يعاممكف الك ب ,األرجح أف ك مػف الث ثػة تػذكر اللػدمات كالتجػارب المؤلمػة لػ  ,كألسػرت

خػ ػ ؿ الس ػػنيف الخامس ػػة عش ػػر الماض ػػية ,لك ػػنهـ ه ػػذا المػ ػرة سيتلػ ػرفكف بإنض ػػباط ت ػػاـ ,لق ػػد
سيطركا عمى غضبهـ ,كانتظركا دقا ؽ طكيمة إلى أف مرت أخر أسر المستكطنيف.

ثـ إشارة البدء ,ربما كانت الطمقة األكلى مف قا دهـ بالهجكـ ,لكف ليس باتجاا المدنييف

بؿ عمى الحراس األمنييف المسمحيف أكالن ,ثـ الجيش ,كحرس الحدكد االسػ ار يمييف ,كمػف بيػنهـ

قا د منطقة الخميؿ العسكرية ,الحليمة كانت  12قتي ن اس ار يميان ليس بينهـ مدني كاحد.

هنػػاؾ أهميػػة ,كبي ػرة لضػػبط الػػنفس ال ػذم أظهرت ػ خميػػة المقاكمػػة تمػػؾ ,انتظػػرت عبػػكر

المػػدنييف لممنطقػػة المحػػددة قبػػؿ بػػدء االشػػتباؾ ,كقػػد حػػاكؿ "بنيػػاميف نتنيػػاهك" كجهػػازا الػػدعا ي

إيهاـ العالـ ب ف المقاكميف قتمكا (ملميف مدنييف) ,إضافة إلى الحراس األمنييف ,لكػف الحقيقػة
ظهرت سػريعان ,نعػـ لقػد نجػح "نتنيػاهك" بػالطبع فػي تكزيػع كذبتػ عمػى اإلعػ ـ العػالمي بشػكؿ
ضمف قبكلها السريع مف جانب العديد مف العكالـ ,ككلؼ ككلف باكؿ العممية قبؿ انكشاؼ

الحقيقة ب نها" :جريمة شنيعة " كما دانها بمنتهى الشدة.

أتساءؿ إذا كاف أم مف اإلثنيف عبر عف االسؼ لتلديؽ دعاية نتنياهك بتمؾ السرعة,

كربما كاف عميهما االعتذار إلى الفمسطينييف عف استعدادهما الفكرم لتلديؽ أكذكبػة نتنيػاهك

الحقيرة ,كسػكاء اعتػذر أـ ال ,فػ شػؾ أنهمػا كبقيػة المنػدديف لػف يقبمػكا أكاذيػب "نتنيػاهك" بهػذا
السهكلة مستقب ن.

نعمػػـ بػػالطبع أف حػػس االنضػػباط القػػكم الػػذم أبػػداا مقػػاتمك الجهػػاد اإلسػ مي الث ثػػة لػػـ

ينقذ حياتهـ ,ألنهـ كانكا يتكقعػكف المػكت فػي العمميػة ,كاألرجػح أف ذلػؾ الملػير كػاف أفضػؿ

ممػػا سػػي قكن لػػك أسػػركا أحيػػاء ,كضػػبط الػػنفس لػػـ ينقػػذ  150ألػػؼ فمسػػطيني فػػي الخميػػؿ مػػف
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أعمػػاؿ إس ػ ار يؿ اإلنتقاميػػة التػػي سػػيكجهكنها أسػػابيع طكيمػػة كربمػػا شػػهك نار ,مػػع ذلػػؾ تبقػػي ركح
االنضباط بالغة األهمية ألسباب ث ثة- :

ال :إف أم عمػػؿ ينفػػذ بانضػػباط ,كتػػركل ل ػ فعاليػػة تفػػكؽ بكثيػػر األعمػػاؿ التػػي تتخػػذ
أك ن

تحت كط ة الغضب.

ثانيان :إف ضبط النفس في هذا الحاؿ (أم تجنب مهاجمة المدنييف اليهكد) أضفي عمى

العمميػػة الشػػرعية التامػػة حس ػػب القػػانكف الػػدكلي ,حيػػث أف الق ػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني (قػ ػكانيف

الح ػػرب) ,تق ػػيـ ح ػػدان فالػ ػ ن ب ػػيف العممي ػػات العس ػػكرية الت ػػي تس ػػتهدؼ المح ػػاربيف كتم ػػؾ الت ػػي
تستهدؼ غير المحاربيف ,إضافة لذلؾ ليس عمى القا ميف بعمميات عسػكرية منظمػة مسػؤكلية

تجنب استهداؼ غير المحاربيف فحسب ,بؿ أف يتخذكا خطكات فاعمة حيثما كػاف ذلػؾ ممكنػان

لتجنب إيقاع خسا ر عرضية بيف غير المحاربيف.

إف مبػػدأ التمييػػز بػػيف المحػػاربيف ,كغيػػر المحػػاربيف ل ػ اعتبػػار مهػػـ ,يػػكفر حمايػػة ثمينػػة

لممجمكعات السكانية المدنية ,كيفترض لهذا المبدأ أف يساهـ في تكفير قدر مهػـ مػف الحمايػة

لممدنييف فػي الضػفة الغربيػة كغػزة ,مػف أعمػاؿ العنػؼ ,كسػا ر االنتهاكػات التػي يكجههػا إلػيهـ

باسػػتمرار اإلخطبػػكط العسػػكرم االسػ ار يمي ,كاللػػحيح أف هنػػاؾ مسػػاحة غامضػػة بػػيف لػػنفي
المحػػاربيف كغيػػر المحػػاربيف ,كهنػػاؾ مػػف يحػػاكؿ تكسػػيع هػػذا المسػػاحة ,حيػػث اعتبػػر القػػانكف

الدكلي الجنكد الجرحى ,أك المستسمميف غير محاربيف ,كيكفر لهـ الحماية نفسها التي يمنحها

لمم ػػدنييف (أم أف الق ػػانكف ال ػػدكلي يعتم ػػد التميي ػػز ب ػػيف المح ػػاربيف ,كغي ػػر المح ػػاربيف ,كل ػػيس

العسػػكرييف ,كالمػػدنييف) ككػػاف سػػكء فهػػـ منظمػػة "هيكمػػاف اريػػتس ككتػػش" لهػػذا التمييػػز ملػػد نار
لخط ها في ك ً
احد مف تقاريرها األخيرة.
كالسػؤاؿ مػػاذا عػػف الجنػػكد الػػذاهبيف إلػى مكاقػػع العمميػػات ,أك العا ػػديف منهػػا إلػى بيػػكتهـ

بعد أداء المهمة؟ ,كماذا عف أعضاء مميشيات الدفاع الػذاتي التػي تقػكـ بػدكريات حػكؿ كاحػدة
مف المستكطنات.

ما حلػؿ فػي عمميػة الخميػؿ :أ هف المقػاتميف الفمسػطينييف تجنبػكا تمامػنا مسػاحة الغمػكض
هذا ,فقط استهدفكا حل انر عنالر الحرس األمني أثناء قيامها بمهمتها ,أم ,أنهـ كانكا جزءان
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مف قكة مسمحة منظمة تعمؿ داخؿ الخميؿ المحتمة ,كبهذا برهف المقاكمكف الفمسطينيكف لمعالـ
عمػػي القػػدرة عمػػي القيػػاـ بعمميػػة تامػػة االنضػػباط حتػػي فػػي تمػػؾ الظػػركؼ اللػػعبة مػػف التمييػػز

الضركرم بيف المحاربيف كغير المحاربيف ,كمف الذيف شهدكا ذلػؾ كمػا شػهدا العػالـ الكثيػركف
مف األمريكييف المتخميف بالدعايات المستمرة التي تلر عمي أف كػؿ الفمسػطينيكف إرهػابيكف,

كأف الفمسطينييف منحطكف إلى درجة أنهـ يسػتهدفكف األطفػاؿ الرضػع ,كعمػى رغػـ عػدـ تمكػف

أحد مف تقديـ أدلػة قكيػة عمػي أف خ يػا المقاكمػة الفمسػطينية تتعمػد اسػتهداؼ المػدنييف ,كهػذا
كاضحان مف خػ ؿ الطريػؽ الػذم أشػار إليػ رجػاؿ عمميػة الخميػؿ ,فحتػي فػي الكاليػات المتحػدة

األمريكية سيتفهـ كثيركف تمػؾ العمميػة ,كعمػى المسػتكل نفسػ مػف األهميػة فػإف م ػات األلػكؼ
مف اإلس ار يمييف اليهػكد سػيتفهمكف تمػؾ العمميػة أكثػر مػف أعمػاؿ القتػؿ التػي سػعرها الحقػد فػي

(ميتسر) ,كقد سمعت أخي انر قكؿ الدكتكر عزمي بشارة ,العميػؽ الفهػـ فػي النفسػية االجتماعيػة

اإلسػ ار يمية ,عنػػدما قػػاؿ( :إف قتػػؿ الفمسػػطينييف لمػػدني إسػ ار يمي يقػػكم مػػف تكحػػد اإلسػ ار يمييف,

أما قتؿ جنديان إس ار يميان فإف ذلؾ يزيد مف انقساـ المجتمػع اإلسػ ار يمي ,فػالجنكد يمثمػكف سياسػة

الحككم ػػة ,كه ػػذا م ػػا ي ػػدفع ب ػػالكثير م ػػف األس ػػر إل ػػى الق ػػكؿ :أنه ػػا ال تري ػػد أف تتخ ػػذ الحككم ػػة
سياسػػات قػػد ت ػؤذل أبناءنػػا الجنػػكد ,كهكػػذا ينتهػػكف إلػػى إنتقػػاد الحككمػػة اإلس ػ ار يمية  -مثممػػا
حلػػؿ فػػي لبنػػاف حيػػث كػػاف كػػؿ قتم ػي اإلس ػ ار يمييف تقريب ػان مػػف الجنػػكد -كيتلػػاعد الضػػغط

الداخمي مف المجتمع لتغيير السياسة ,مما أدم إلى االنسحاب).

ذكػػرت أع ػ ا أف هنػػاؾ ث ثػػة أسػػباب ألهميػػة ضػػبط الػػنفس مثممػػا فعػػؿ المهػػاجمكف فػػي

عممية الخميؿ ,السبب الثالث هك أنني ال أزاؿ أعتقد ب ف هذا اللراع مػف أجػؿ االسػتق ؿ لػف

يجػػد حػ ن فػػي سػػاحة المعركػػة مهمػػا حػػرص المقػػاتمكف الفمسػػطينيكف عمػػى ضػػبط الػػنفس كالت ػزاـ

القكانيف اإلنسانية ,كتجنب استهداؼ المدنييف ,إن لػف يجػد ذلػؾ الحػؿ عمػى المػدل القريػب أك

المتكسط ,نعـ إن قد يشكؿ ح ن عمى المدل البعيد ,لكف المقاكمة المبنانية احتاجت  22سنة,
مػػف سػػنة 1978ـ إلػػى 2000ـ ,إلقنػػاع المجتمػػع اإلس ػ ار يمي بالحاجػػة إلػػى االنسػػحاب ,هػػؿ
يسػ ػػتطيع الفمسػ ػػطينيكف االنتظػ ػػار  22سػ ػػنة؟ سػ ػػيككنكا محظػ ػػكظيف إذا اسػ ػػتطاعكا االسػ ػػتمرار

لألسػػابيع أؿ  22المقبمػػة قبػػؿ أف تشػػف إس ػ ار يؿ محاكلػػة تدميريػػة كبػػرل لطػػردهـ مػػف كطػػنهـ,
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خ ؿ ذلؾ بالطبع هناؾ "نتنياهك" كجهازا الدعا ي فػي أرجػاء العػالـ الػذم سػيحاكؿ تشػكي أم
عم ػػؿ يق ػػكـ بػ ػ الفمس ػػطينيكف ,كهن ػػاؾ الل ػػقكر م ػػف مؤي ػػدم الميك ػػكد ف ػػي البنت ػػاغكف ,كمؤي ػػدم

إس ػ ار يؿ ب ػػالثمف المعم ػػكـ فػػي الك ػػكنغرس ال ػػذيف يبػػرركف أم عممي ػػة إسػ ػ ار يمية ضػػد م ػػا يس ػػمي

نتنيػػاهك كجهػػازا "اإلرهػػاب الفمسػػطيني" ,كمػػا أف المسػػتكطنكف أنفسػػهـ الػػذيف سيلػػعدكف مػػف

اسػػتفزازهـ بهػػدؼ دفػػع الفمسػػطينييف إلػػى التخمػػي عػػف ضػػبط الػػنفس كالعػػكدة إلػػى التحػػرؾ تحػػت
ت ثير الغضب ,االنضباط الذم أبداا المقاتمكف في الخميؿ س ح ثميف دكف شؾ.

لكػػف مػػاذا لػػك بػػدأت منظمػػة الجهػػاد اإلس ػ مي ,كغيرهػػا مػػف منظمػػات المقاكمػػة حممػػة

تحتاج إلى مقدار مف ضبط النفس يفكؽ حتى ما أبداا أكل ؾ المقاتمكف؟ ,كما أعتقد بعمؽ إف

تحقؽ خ ؿ فترة قليرة أكثر بكثير ممػا يمكػف أف تحققػ العمميػات العسػكرية ,كلهػذا أسػعدني

تمام ػان المثػػؿ الػػذم ض ػرب مقػػاتمك الجهػػاد اإلس ػ مي فػػي الخميػػؿ الػػذيف برهن ػكا عمػػى مػػا يمكػػف

إنجازا مف خ ؿ العمػؿ الهػادم المنضػبط البعيػد تمامػنا عػف االنفعػاؿ الغاضػب المباشػر ,لكػف

أعتقػػد أف عمػػى الخميػػة التاليػػة فػػي مجػػاؿ العمػػؿ الفاعػػؿ ضػػد االحػػت ؿ أف تطػػكر الػػركح التػػي
أبداها المقاتمكف الث ثة.
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اٌمزٍ١ٌ ٝغٛا ضذب٠ب ػٍّ١خ "رخش٠ج١خ" ثً عمغٛا فِ ٟؼشوخ ػغىش٠خ:
كتب ناحكـ برنياع في لحيفة يديعكت ,كترجمت لحيفة الحياة في 2002/11/19ـ

تركت المعركة في الخميؿ ليمة السبت كراءها شحنات ثقيمة مف الغضب كاإلهانة ,كثمة

لمغضب عنكاف :أن يبػدأ بالخ يػا السػرية لمجهػاد اإلسػ مي فػي المنػاطؽ كينتهػي فػي دمشػؽ,

حيػث تعمػؿ هػذا المنظمػة "اإلرهابيػة" بحريػة ,كتتمتػع مػف حككمػة سػكريا فػي هػذا األثنػاء بكػؿ

النػ ػكاحي تق ػػدـ مس ػػاعدة كمػ ػ كل لممنظم ػػات "اإلرهابي ػػة" المتطرف ػػة ج ػػدان كتتظ ػػاهر ب نه ػػا شػ ػريكة
متساكية في الحرب ضد "اإلرهاب" الدكلي.

فػػي عػػدد األسػػبكع الماضػػي مػػف أسػػبكعية "نيكزكيػػؾ" نشػػرت مقابمػػة م ػع "باتريػػؾ سػػيؿ"

النػػاطؽ غيػػر الرسػػمي لسػػكريا حيػػث فسػػر سػػيؿ فػػي المقابمػػة لمػػاذا لػػكتت سػػكريا للػػالح قػرار
( )99هيمينا ككباف ,الحياة المندنية.2002/11/25 ,
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مجمس األمف ضد العراؽ فقاؿ( :لقد خشيت سػكريا مػف أف تخطػط إسػ ار يؿ السػتغ ؿ الحػرب
ضد العراؽ مف أجؿ مهاجمة المقاتميف األحرار في حزب ا﵀) ,كقاؿ سيؿ" :أف سكريا تتعامؿ

مع األمـ المتحدة كدرعها الكاقي في عالـ معاد" .كلكف العالـ ليس معادينا بما في الكفاية.

إف نتني ػػاهك ال ػػذم س ػػارع ف ػػي نش ػػر بي ػػاف يطال ػػب فيػ ػ ب ػػالرد عم ػػى حادث ػػة الخمي ػػؿ أخطػ ػ

بالعنكاف ,فحساب ليمة السبت في الخميؿ يعكد لدمشؽ كليس لراـ ا﵀( ,أما قلة اإلهانة فهػي

أكث ػػر تعقيػ ػػدنا) ,م ػػا حلػ ػػؿ ف ػػي الخميػ ػػؿ ل ػػـ يكػ ػػف عممي ػػة تخريبيػ ػػة ب ػػالمعنى الم ػ ػ لكؼ ,جميػ ػػع
اإلس ار 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 إسػ ار يؿ"

بحماس ي ـ أكثر محطػات بػث أخػرل فػي الشػرؽ ,كػذلؾ لػـ يكػف هنػاؾ قتػؿ .كانػت محاكلػة

غيػػر ناجحػػة مػػف ق ػكات األمػػف لمقضػػاء عمػػى خميػػة مػػف ث ثػػة مخ ػربيف انتهػػت بنتػػا ج مري ػرة,

المبالغة تحكلت إلػى فضػيحة عنػدما تهافتػت قنػكات التمفزيػكف عمػى إجػراء مقابمػة هسػتيرية مػع
شخص ادعى أن كاف شاهد عياف لممجزرة ,ال شػاهد كال عيػاف ,مػرت  24سػاعة كاتضػح أف

الشاب مجرد متنكر.

كمف يحقؽ فيما جرل هناؾ بػ دؽ التفالػيؿ يكتشػؼ معضػمة تشػغؿ الجػيش اإلسػ ار يمي

منػػذ بداياتػ  :الضػػركرة القلػػكل إلنقػػاذ الجنػػكد الجرحػػى ,مػػع كػػؿ الػػثمف الػػذم يسػػتدعي األمػػر

بحياة خريف ,كسيكتشؼ أيضان مخاطر از دة جازؼ بها القادة ,كق اررات متسرعة ,كالكثير مف

سكء الحظ ,كيمكف القكؿ :أف مف لـ يسمع أزيز رلالة في حيات  ,يفكر ب ن يكجػد حػركب
نقية كؿ الملابيف فيها مف الطرؼ الثاني.

النتا ج مؤسفة ,كلعبة الهضـ ,كتستدعي استخ ص العبػر ,كلكػف لػيس لهػا أم لػمة

بمكجة النكاح الحالية ,ال مجاؿ هنا للػرخات االنتقػاـ ,كال لمرحمػة الذاتيػة ,القتمػى فػي الخميػؿ
لػػـ يككنػكا ضػػحايا ,كػػانكا جنػػكد سػػقطكا فػػي معركػػة ,كلػػنفس السػػبب مػػف اللػػعب قبػػكؿ مطمػػب

المستكطنيف الرد عمى الحادثة بقرار تكسيع كريات أربػع بحيػث تتلػؿ مػع الحػرـ اإلبراهيمػي,
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كالغيتػػك اليهػػكدم فػػي الخميػػؿ ,هػػذا المطالػػب طرحػػت فػػي السػػابؽ ,كرفضػػت بسػػبب أبعادهػػا

األمنية الخطيرة.

كالمس بمكانة إس ار يؿ في العالـ ,هك أكثر ما يفرح الجهاد اإلس مي ,كهناؾ عدد غير

قميػؿ مػف اإلسػ ار يمييف يتهمػكف المسػتكطنيف بمسػؤكلية مػا حػدث ألنهػـ ب نػانيتهـ يلػركف عمػػى

اللػ ة فػػي الحػػرـ اإلبراهيمػػي فػػي أيػػاـ السػػبت ,إنهػػـ يسػػيركف عمػػى األقػػداـ حيػػث ال ينتهكػػكف

حرمة السبت "ال سمح ا﵀ " ,كقكات األمف تضطر إلى حراستهـ عمى محكر طكيؿ كخطير.

مسؤكلية الحادث الذم كقع ليمة السبت تقػع عمػى عػاتؽ الجهػاد اإلسػ مي ,كلػيس عمػى

المستكطنيف ,كيجب أف ال نقع في بمبمة .كلكف مسؤكلية الكضع المسػتحيؿ النػاجـ فػي الخميػؿ
تقػػع إلػػى حػػد كبيػػر عمػػيهـ ,كعمػػى حككمػػات إس ػ ار يؿ التػػي كطنػػتهـ هنػػاؾ .الكاقػػع القػػا ـ بػػيف

الخميػؿ ,ككريػات أربػع خطيػػر جػدان ,كمػف األفضػػؿ أف ال نجعمػ أشػد خطػػكرة مػف خػ ؿ نشػػاط
حككمي خر.
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أزصبسٔب ف ٟاٌّؼبسن اٌىج١شح رؼزّذ ػٍ ٝخذ٠ؼخ ٚا٘١خ:
كتب عكفير شيمح في لحيفة يديعكت أحركنكت بتاريخ 2002/11/19ـ

يعتبػػر التػػدحرج اإلع مػػي لمعركػػة الخميػػؿ درس ػان جػػذابان يعممنػػا عػػف األلػػؼ طريقػػة التػػي

يتبعها الكعي االس ار يمي لتحرير نفس مف مكاجهة الكاقع ,حسب المفهكـ العسكرم كقعت هنػا
حادثة ليست ذات عبر جديدة لكن يلعب استيعابها ,أما في الػكعي المػدني فقػد شػكمت هػذا

الحادثة مثاالن خر عمى قناع التناقض ,كاألكاذيب الذاتية التي نعيشها.

لقػػد نفػػذت خميػػة الجهػػاد اإلسػ مي فػػي الخميػػؿ ,هجكمػنا يعتبػػر حػػرب علػػابات بكػػؿ مػػا

تعني الكممة :فالجهة المسػتهدفة كانػت مسػمحة ,كمتفكقػة فػي عػدد أفرادهػا كعتادهػا العسػكرم.
كق ػػد نج ػػح الهج ػػكـ بس ػػبب القػ ػراءة الل ػػحيحة لل ػػكرة األكض ػػاع مي ػػدانيا ,كالقي ػػاـ بعممي ػػة غي ػػر

منظمػة ,كبفعػؿ قمػة حػظ الجانػب اآلخػر ,كمػف هنػا فلػاعدان ,جػاءت سمسػمة األسػافيف الفاشػمة

( )100ناحكـ برنياع ,يديعكت أحركنكت ,ترجمة الحياة الجديدة 2002/11/19,
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لمجه ػػاز اإلسػ ػ ار يمي ,م ػػف الس ػػهؿ ج ػػدنا حل ػػرها ف ػػي محاكل ػػة تحقي ػػؽ المكاس ػػب السياس ػػية أك
الحزبية ,فقد استندت إلى تشبيهات مغركسة جيدان في الكعي العاـ.

فػػي البدايػػة طبع ػنا ,لػػدر بيػػاف أشػػار إلػػى «ارتكػػاب مذبحػػة بحػػؽ الملػػميف اليهػػكد ليمػػة

السػػبت» .كال يقػػر كعينػػا بقيػػاـ الجانػػب الثػػاني بعمميػػات ,يتحػػتـ عمينػػا االعت ػراؼ ب نهػػا تنطػػكم

عمى الشجاعة ,كاالستعداد لمتضحية ,بعد ذلؾ سربت جهػات مجهكلػة «أف الفمسػطينييف كػانكا
ينػػككف دخػػكؿ كريػػات أربػػع ,كيثبػػت ذلػػؾ ارتػػداء أحػػدهـ م بػػس العيػػد» .أم أف المعركػػة ضػػد

الجيش كانت عممية مسمحة لكنها تعقدت.

إف مػػف رسػػـ األمػػكر عمػػى هػػذا الشػػاكمة لػػـ يرغػػب بحلػػد مكاسػػب مػػف الخػػارج ,فحسػػب

(كه ػػي محاكل ػػة حمق ػػاء ,إذ أف الحقيق ػػة ظه ػػرت خػ ػ ؿ ع ػػدة س ػػاعات ,ناهي ػػؾ ع ػػف أف كس ػػا ؿ
اإلع ـ كالساسػة فػي العػالـ يعرفػكف مػا حلػؿ) ,بػؿ إنػ أراد االعتمػاد عمػى ميػزة أخػرل ينفػرد
بهػػا الػػكعي اإلس ػ ار يمي ,كهػػي أن ػ يسػػهؿ عمينػػا اسػػتيعاب المػػس بالمػػدنييف ,أكثػػر ممػػا يسػػهؿ

استيعاب المس بالجنكد ,إف خكفنا الكياني كبيػر جػدان ,كاعتمادنػا عمػى الجػيش «أفضػؿ جػيش

في العالـ» شػديد الغمػكض ,كنػزع اللػفة اإلنسػانية عػف العػدك مطمػؽ تمامػا ,إلػى حػد اعتبػار

المس بالمدنييف ليس فش ن لمجهاز األمنػي ,كانمػا إثباتػان لملػداقيتنا كقكتنػا ,مػف خػ ؿ القػكؿ:
إف هذا هك ما يمكف لكارهي اليهكد عمم  ,المس باألبرياء.

في المقابؿ ,عندما يلػاب الجنػكد ,يعتبػر ذلػؾ اسػت نافنا عمػى حقيقػة القاعػدة التػي نقػؼ

عميها ,إذا كاف بإمكاف ث ثة عرب إلابة عشرات المسمحيف مف جانبنا بهذا اللكرة البالغة,
فربم ػػا يعن ػػي ذل ػػؾ أف الق ػػكة الت ػػي نبن ػػي عميه ػػا ليس ػػت قكي ػػة إل ػػى ه ػػذا الح ػػد .إذا ك ػػاف يمك ػػنهـ

االنتلار في معركة لغيرة كاحدة ,فربما تككف ثقتنا ب ننا سننتلر في المعارؾ الكبيرة تعتمد
عمى خديعة كاهية ,هذا هي قاعدة الكعي التي أدت إلى الهزيمة في لبنػاف :فمقتػؿ  25جنػديان

في السنة الكاحدة اعتبر ثمننا مفزعنا أكثر مف ثمف إمكانية المس بالمدنييف.

ككما درج الساخركف في القيػادة الشػمالية فػي الجػيش اإلسػ ار يمي عمػى القػكؿ فػي حينػ :

لقػػد دافػػع الجميػػؿ عػػف الجػػيش فػػي تمػػؾ األيػػاـ ,كلػػيس العكػػس ,كلمػػاذا نعتبػػر هػػذا األمػػر شػػديد

األهميػة؟ ألنػ -لسػكء الحػػظ ,-يبػدك أنػ تنتظرنػػا الكثيػر مػف التجػػارب المشػابهة فػي المسػػتقبؿ
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القريػػب ,ذلػػؾ أنػ لػػف يكػػكف نجػػاح هػػذا العمميػػة بمػػا أكقعتػ مػػف قتمػػى إسػ ار يمييف ,محفػ از عمػػى
تقميدها ,كانما سيؤدم احت ؿ المناطؽ بكاممها ,كزج أعػداد كبيػرة مػف الجنػكد هنػاؾ ,كالحاجػة

إلػػى الػػدفاع عػػف المسػػتكطنات كمحػػاكر الطػػرؽ ,إلػػى تكجيػ الجهػػكد بشػػكؿ أكبػػر ضػػد الجنػػكد,
كلذلؾ مف المناسب أف نكاج الحقيقة:

في ظؿ غياب األمؿ السياسي ,كمحاكلة التكلؿ إلى حؿ ,يلبح كؿ ما يمكف لمجيش

عمم هك تغيير بيف عدد المدنييف الذيف سيقتمكف جراء العمميات المسمحة ,كعدد الجنكد الذيف
سيلابكف في حرب العلػابات .كتكمػف أكؿ خطػكة عمػى طريػؽ فهػـ هػذا الكاقػع اللػعب فػي

تسمية المكلكد باسم  ,حتى عندما الطدـ هذا االسـ بما نتقبم مف كعي.

()101

اٌجغٌٛخ ٚاٌخغإ "ِؼشوخ صلبق اٌّٛد" ػجذ ثبألخغبءٚ ،أزٙذ ثضّٓ ثب٘ظ
كتب ميركف بنفنستي في لحيفة هآرتس

كانػػت معركػػة زقػػاؽ المػػكت فػػي الخميػػؿ تعػػج باألخطػػاء ,كانتهػػت بػػثمف بػػاهظ ,كلكػػف مػػا

يجػػب قكل ػ قبػػؿ طػػرح كػػؿ ع مػػات االسػػتفهاـ ,هػػك أف هػػذا المعركػػة المؤلمػػة كالمري ػرة تعتبػػر

ال يحتذل ب  ,إذ خاضكا المعركة في مقدمة رجالهـ
قلة تضحية ,كشجاعة لضباط قدمكا مثا ن
كلقكا حتفهـ سكية ,ال تكجد كممات أخرل ,فهنػاؾ لحظػات تكتسػي فيهػا الكممػات التػي نتعامػؿ
معها كشعارات ,بالمحـ كالكثير مف الدماء.

أربع قكات مختمفة ,هجمت الكاحدة بعد األخرل ,عمى الزقاؽ ,كعمى رأس كؿ قكة كقػؼ

قا ػػدها الكبيػػر ,بػػدءان مػػف قا ػػد العمميػػات فػػي شػػرطة حػػرس الحػػدكد ,الػػذم قػػاد القطػػاع فػػي تمػػؾ

الميمػػة ,مػػرك نار بقا ػػد المنطقػػة -قا ػػد لػكاء الخميػػؿ -الػػذم عػػرؼ أف هنػػاؾ قتمػػى ,كمػػع ذلػػؾ هجػػـ
عمػػى الزقػػاؽ كقتػػؿ ,كل ػكالن إلػػى كتيبػػة الت هػػب التابعػػة لمسػػتكطنة كريػػات أربػػع ,التػػي قادهػػا
ػاء بقا ػػد قػػكة التعزيػزات ,قا ػػد سػرية "ناحػػاؿ" ,الػػذم
ضػػابط األمػػف فػػي المسػػتكطنة ,كقتػػؿ ,كانتهػ ن
قتؿ هك اآلخر.

()101عكفير شيمح ,يديعكت أحركنكت2002/11/19 ,

217

لقػػد قػػاد كػػؿ ه ػؤالء القػػادة ق ػكاتهـ إلػػى معركػػة إنقػػاذ ازدادت تعقيػػدنا ,كسػػقطكا مػػع رجػػالهـ

عندما حاكلكا إنقاذ حياة اآلخريف ,كيذكر أن فػي العمميػة التػي كقعػت فػي مخػيـ جنػيف ,خػ ؿ
عمميػة السػػكر الػكاقي ,سػػقط غالبيػة القتمػػى خػ ؿ عمميػػات اإلنقػاذ ,كلػػيس خػ ؿ المكاجهػػة يػػكـ
الجمعػػة ,كػػاف قػػادة الق ػكات هػػـ أكؿ مػػف سػػقطكا فػػي الخميػػؿ ,فانقطعػػت بػػذلؾ سمسػػمة القيػػادة,

كتكلدت حالة فكضي ,فلدرت تقارير جز يػة كغيػر منظمػة ,ككلػد نقػص المعمكمػات حػكؿ مػا
أدت إلػػى قػراءة الكضػػع بشػػكؿ غيػػر
يحػػدث فػػي الػػداخؿ لػػكرة ضػػبابية ,سػػادت لفتػرة طكيمػػة ,ك ه
لػػحيح ,كبالتػػالي إلػػى تضػػخـ المفاجػ ة بشػػكؿ عػػاـ ,عنػػدما يكػػكف المنػػافس هػػك المهػػاجـ ,مػػف
المفركض بجهاز االستخبارات تقميص عنلر المفاج ة .لكن لـ يكف هناؾ أم تحػذير مسػبؽ

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

التػػدريب .إذا كػػاف هنػػاؾ مكػػاف فػػي الشػػرؽ األكسػػط يجػػب أف يكػػكف فيػ الجػػيش جػػاه ناز كمػػدربا
لمكاجهة حاالت كهذا ,فهك الطريؽ الذم يقطعػ الملػمكف مػف الحػرـ اإلبراهيمػي إلػى كريػات

أربع ,كالذم يشكؿ نقطة ضعؼ ساخنة كمعركفة منذ عشرات السنكات.

لقػد تػػدربت أجيػاؿ عديػػدة مػف الجنػػكد عمػى هػػذا المسػار ,ككػػاف المفػركض أف تكػػكف كػػؿ

زاكيػػة فػػي هػػذا المسػػار معركفػػة ,كمتػػدرب عميهػػا لمكاجهػػة حػػاالت مختمفػػة .لػػيس مػػف مكػػاف

ل رتجاؿ ,أك العمؿ غير المدركس ,لكف القادة الذيف كلمكا إلى المنطقة ,الكاحد تمك اآلخػر,
دكف أف يعرف ػكا مػػا الػػذم بانتظػػارهـ ,دخم ػكا إل ػى الزقػػاؽ ,كػػي يفهم ػكا مػػا الػػذم يحػػدث هنػػاؾ,

ليشخل ػكا المش ػػكمة ب نفسػػهـ ,كيكاجهكه ػػا كينق ػػذكا الملػػابيف ,فس ػػقطكا ف ػػي الفػػخ ,الكاح ػػد بع ػػد
اآلخر.

أمػ ػػا القػ ػػكة التػ ػػي كلػ ػػمت فػ ػػي نهايػ ػػة األمػ ػػر إلػ ػػى المكػ ػػاف ,كقتمػ ػػت المسػ ػػمحيف ,كأنقػ ػػذت

الملابيف ,فقد تلرفت حسب التدريبات لمثؿ هذا الحالة ,كقد قاـ بتفعيؿ القكة قا د كتيبة في

الػ ػ ناحػاؿ" اسػتدعي مػف بيتػ  ,كلػػـ يػدخؿ هػذا الزقػاؽ بػؿ قػػاـ بعزلػ  ,كتطكيقػ مػع سػتة جنػػكد,
فيما قاـ نا ب قا د الكتيبة بمهاـ المراقبة ,كخػ ؿ ربػع سػاعة تػـ القضػاء عمػى المسػمحيف دكف

أف يلاب أحد الجنكد ,كلك بخدش طفيؼ ,لكف هذا حدث بعد ت خر ساعتيف.
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لمػػاذا خرجػػت التطػػكرات الميدانيػػة عػػف السػػيطرة بمثػػؿ هػػذا السػػرعة؟ ,لمػػاذا اختػػار القػػادة

العمؿ حسب الغريزة كدخكؿ الزقػاؽ ,كلػيس حسػب نظريػة القتػاؿ كالتػدريبات التػي تشػمؿ عػزؿ

المنطقػػة ,كتجميػػع القػػكل ,كاالمتنػػاع عػػف دخػػكؿ "منطقػػة اإلبػػادة" كمػػا أشػػب ؟ لمػػاذا لػػـ تتػػكفر
معمكمات استخبارية سابقة حكؿ الخمية ,كهك خط يحدث في الحرب السرية ,لكف المؤكد أنػ

يحتـ إجراء فحص؟

م ػػف الممك ػػف ج ػػدنا أنن ػػا نكاجػ ػ مش ػػكمة فه ػػـ ,م ػػف الممك ػػف ج ػػدا أنن ػػا م ػػا زلن ػػا نستل ػػعب

استيعاب حقيقة أف الجانب اآلخر يجيد أيضػا إظهػار إلػ اررا عمػى القتػاؿ ,كلػيس فقػط إرسػاؿ

االنتحػػارييف ,أك رشػػؽ العب ػكات ,أك إط ػ ؽ النػػار ,كالهػػرب ,ربمػػا يكلػػد التعامػػؿ المغػػاير مػػع
العدك ,تدريبات أكثر جدية ت ـ حاالت الدخكؿ في مكاجهات كهذا.

إف الظاهرة المقمقة في هذا الحكاية ,هي طابع العمؿ الذم يتبمكر لدل خلمنا ,كالػذم

يمكن جعؿ حياتنا بالغة القسكة ,كفي اآلكنة األخيرة أخذ المسمحكف ينفذكف المزيد كالمزيد مػف

"عمميػػات التضػػحية" ,كنعنػػي بػػذلؾ قيػػاـ أحػػد المسػػمحيف المػػزكد ببندقيػػة كالكثيػػر مػػف مخػػازف

الػػذخيرة دكف حاجػػة إلػػى التخطػػيط ,كاإلمػػدادات المعقػػدة ,بالتكج ػ الػػى منطقػػة تعػػج بػػالجمهكر

اليهكدم ,كاط ؽ النيراف حتى نفاذ ذخيرت  ,أك حتى مكت  ,لقد اكتشؼ منفذك العمميات أيضان

سػػهكلة التسػػمؿ إلػػى البمػػدات اليهكديػػة ,كهنػػاؾ الكثيػػر مػػف التحػػذيرات حػػكؿ مخططػػات كهػػذا,
ككذلؾ سمسمة مف األحداث عمى غرار ما حدث في (حرمش كف ميتسر).

كمػػا أنهػػـ حػػاكلكا فػػي الحادثػػة الحاليػػة ,دخػػكؿ مسػػتكطنة "كريػػات أربػػع" ,ككفػػؽ طريقػػة

العمؿ هذا يستلعب كثير اكتشاؼ المسمح ,ألن ال كجكد هنا لقاعدة إمدادات متعاكنة ,إنمػا

هنػػاؾ فمسػػطيني يق ػػرر حمػػؿ بندقيػػة ,كقت ػػؿ اليهػػكد لكحػػدا ,أك م ػػع لػػديق  ,كبػػيف التخط ػػيط,

كالتنفيذ تمضي فترة زمنية قليرة ال شركاء فػي أسػرارها ,لقػد اختػارت إسػ ار يؿ حتػى اآلف الػرد

حسػػب الطػػرؽ المعركفػػة ,أم مطػػاردة المطمػػكبيف ,كاذا لػػـ تتػػكفر المعمكمػػات الكافيػػة يقكمػػكف
بإغ ؽ الخميؿ لفترة غير محدكدة ,كينتقمكف مف بيت إلى خر ,عمػى أمػؿ أف ينجحػكا بػانتزاع

األشخاص المقلكديف مف هناؾ.

()102
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"دٌٚخ ؽبس "ْٚػبٌمخ ف" ٟصلبق اٌّٛد"
كتب حيمى شميؼ في لحيفة معاريؼ ,كترجمت لحيفة األياـ في 2002/11/18ـ

مرة أخرل كبركتيف مرعب ,فقدنا خيرة أبنا نا ,عاماف مف القتؿ ,أقؿ بقميؿ مف سبعما ة

قتيؿ ,كلـ ينت األمر ,مآس مرعبة تحدث هنا ,مثؿ الساعة ,بكتيرة تحكلت إلى ركتيف ,القمب
يتقطع عمى مكت األبطاؿ ,كعمى الشعب الذم هذا هي حيات .

إف الكميف الفتاؾ الذم نلب رجاؿ "الجهاد اإلس مي" ,في الخميؿ ,سيخضع لمتحقيؽ

حتى النهاية ,كمف ناحية عممية مف المؤكد أن ستستخمص من النتا ج المناسبة ,كلكف

الحرب ضد العنؼ الفمسطيني عبثية بطبعها ,مف عشر محاكالت تنفيذ عممية تنجح كاحدة,
كمف عشرة اشتباكات مع "المخربيف" كاحدة تنتهي بكارثة ,عمى المستكل الكطني جميعنا

عالقكف في "زقاؽ المكت".

إذا كاف ثمة "جديد" في العممية في الخميؿ ,فإف هذا ليس في نهايتها المؤلمة12 ,

قتيؿ ,بؿ في م بساتها ,كخالة في تكقيتها ,مع حككمة إنتقالية يمينة تمامان كعشية المعركة

االنتخابية.

المعكقات السياسية المعركفة النابعة مف المعركة األميركية المتكقعة ضد العراؽ

تلطدـ كجهان لكج مع الملالح اآلنية لمسياسييف ,مجانيف االنتخابات التمهيدية ,كر يس

الحككمة أر يؿ شاركف عالؽ في الكسط ,شاركف ال يستطيع أف "يحطـ األكاني" تحديدان اآلف,
كفي الكقت الذم تشغؿ في كاشنطف غرفة الحرب المستقبمية في بغداد ,كلكف هذا ال يمنع

كزراءا ,كمنافسي مف محاكلة كسب نقاط استحقاؽ عمى حساب في المعركة عمى أعضاء

الحزب ,كالناخبيف معان.

ربما ألجؿ ذلؾ سارعت ك ازرة الخارجية في تركيج ركاية "مجزرة ضد ملميف أبرياء"

األمر الذم لـ يحدث ,إف الكميف ضد جنكد الجيش ,كمهما كاف ناجحان كمؤلمان ال يستحؽ
كلؼ "مجزرة" ,كربما أيضان ليس "إرهابان" تثير الخميؿ دا مان كأبدان أحاسيس لعبة ,إلى هنا
كهناؾ سيككف لداها في جك االنتخابات الحماسية مضاعفنا ,بالنسبة لمكثير مف

المستكطنيف ,كغير قميؿ مف أعضاء "الميككد" يدكر الحديث عف جكهرة في التاج حتى لك لـ
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يكف الجميع يتعاطفكف مع الطابع الحماسي لممستكطنيف ,اليميف األيديكلكجي يتكقع مف

"شاركف" "القياـ بفعؿ" ,كلكن ال يستطيع أف يككف متسرعان إلى هذا الحد ,ربما يذكر "بنياميف
نتنياهك" ,الذم هك تحديدنا يطالب اآلف بقبضة حديدة ,هك الذم سمـ الخميؿ في البداية.

الخميؿ ك"كريات أربع" هما أيضا يعنياف اليسار ,كلكف بالعكس مف ذلؾ فإف جك

الحممة االنتخابية سيقضـ مف "اإلجماع" الذم نش كسط الجمهكر في العاميف األخيريف مع

نهاية الجنازات ,كربما قبؿ ذلؾ ستثكر اإلدعاءات ضد المستكطنة اليهكدية في الخميؿ

خلكلان ,كمثؿ لإلستيطاف اليهكدم في "المناطؽ" عمكمان ,كالدـ الذم يسفؾ مف الجنكد
حفاظنا عمى المستكطنيف بدكف كبح الجماح النابع مف مشاركة حزب العمؿ في حككمة
الكحدة ,كبالنظر إلى االنتخابات التمهيدية القريبة يمكف أف تنش هنا مكاجهة داخمية حادة
كمثيرة ل نقساـ مف النكع الذم لـ نشهدا منذ كقت طكيؿ.

ثمة اقتراحات مختمفة الختراؽ الطريؽ المسدكد أماـ الناخب اإلس ار يمي ,بدءان مف إبعاد

عرفات ,كحتى الحكار مع  ,كلكف حتى ذلؾ الحيف ,كحسب كؿ االستط عات يفضؿ
الجمهكر الكضع الراهف ,رغـ أف المكت في كالية شاركف ألبح ركتينيان ,كاالقتلاد يكالؿ

اإلنهيار حسب معطيات يكـ الجمعة ,كلكف يجب عدـ االستخفاؼ بقكة العدك.

()103حيمي شميؼ ,معاريؼ  ,ترجمة لحيفة األياـ2002/11/18,
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ثغجت ؽ١بع ٓ١اٌخٍ!ً١
كتب ميخا يؿ في لحيفة يديعكت في شهر 2002/11ـ

كمػػا لػػك قػػرر ا﵀ تمخػػيص كػػؿ قلػػة الخميػػؿ ,كربمػػا حتػػى كػػؿ قلػػة النػزاع اإلسػ ار يمي-

الفمسطيني في معركة كاحدة رهيبة ,الجنكد ,كأفراد الشرطة يدافعكف ب جسػادهـ ,كبحيػاتهـ عػف
مجمكعة دينية متشددة ,دكلة كاممة ترسؿ كؿ أبنا ها ,تجند كؿ جيشها ,تدفع كؿ مكاردها مف

أجؿ خدمة نزكة شريرة از دة ,كال طا ؿ لها.

ككالعػػادة تتكػػدس الميكركفكنػػات بالسياسػػييف السػػاخريف الػػذيف يسػػتغمكف الػػدـ ,ككػػؿ كاحػػد

يسػػتغم لإلنتخابػػات التمهيديػػة القريبػػة ,ككالعػػادة الجػػيش يسػػارع كيقػػكـ بعمػػؿ "زع ػراف الػػت ؿ",

كيقتمػػع أشػػجار الزيتػػكف ,كينسػػؼ المنػػازؿ ,كيزيػػد بيػػدا "انتحػػاريي" المسػػتقبؿ ,ككالعػػادة يظهػػر
الديماغكجي النشيط ,الذم يحاكؿ التشبي بيف الخميؿ ك"كيبكتس ميتسر" ,بالفعؿ هنػاؾ تشػاب

في ميتسر كالخميؿ أيضان قتؿ أشخاص عبثػان ,بسػبب المسػتكطنات فػي الكيبػكتس ,قتػؿ خمسػة
مػكاطنيف أبريػاء ,كفػػي الخميػؿ تسػعة جنػػكد كأفػراد شػرطة ,كث ثػػة مسػتكطنيف فضػمكا االنضػػماـ

إلػى المقػػاتميف ,إثنػا عشػػر شخلػنا مػاتكا مكتػنا كحشػينا ,بسػػبب اليػ س ,بسػبب االحػػت ؿ ,بسػػبب

الكراهية ,بسبب العناد الغبي بمكالمة احتجاز "المناطؽ" ,ككذلؾ اليكـ ,كفػي الكقػت الػذم لػـ
يجػػؼ في ػ الػػدـ ,يجػػب أف نقػػكؿ ثانيػػة مػػا يعرف ػ الجميػػع ,كلكػػف لػػـ يبػػؽ سػػكل القميػػؿ الػػذيف

يجرؤكف عمى قكل  :مستكطنك الخميؿ هـ شيطاف ,مستكطنك الخميؿ يريػدكف ألنفسػهـ كلغيػرهـ

فقط المشاكؿ ,مستكطنك الخميؿ سيستغمكف أيضان الجنكد ,كالشرطة الذيف قتمكا مػف أجمهػـ يػكـ

الجمعة مف أجؿ إشباع غ ار زهـ ,كمف أجؿ المطالبة بعقارات عربية أخرل.

تحت ستار األلـ ,الحػداد ,كم ػات ,ك الؼ الجنػكد الػذيف سيشػغمكف مكػاف الجنػكد القتمػى

يكـ الجمعة ,كالذيف سػيعكدكف ,كيعرضػكف حيػاتهـ لمخطػر مػف أجػؿ الػدفاع عػف هػذا الجنػكف,

سيعكد المستكطنكف ليدمركا ,كيتمفكا ,كينكمكا ,كينكحكا ,كيتذمركا رغـ أن ال يكجد ما يكفي مف

الجنػكد ,كالشػػرطة لمػػدفاع عػػنهـ ب جسػػادهـ كحيػػاتهـ ,هػػذا هػػي القلػػة كمهػػا :ليسػػت حربػان عمػػى
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البيت ,ليست حربنا عمى الدكلة ,كحتى ليست حربنا عمى األرض .إنها فقط حرب عمى س مة
المستكطنيف ,كطالما أنهـ هناؾ كنحف معهـ سيتكالؿ سفؾ الدماء.
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ِؼشوخ اٌخٍٚ ً١ؤخٛارٙبٔ ،زبئظ ٚػجش رٛاعٗ اٌج١ؼ اإلعشائ:ٍٟ١
كتب اليكس فيشماف في لحيفة يديعكت أحركنكت في شهر 2002/11ـ

الفشػؿ فػي الخميػػؿ لػيس االبػف الكحيػػد ,بػؿ لديػ الكثيػر مػف اإلخػػكة كاألخػكات المنسػػييف,

المدفكنيف في مكاف مػا فػي كتػب عبػر الجػيش ,مػف االنتفاضػة الحاليػة يكجػد هنػا الحػادث فػي

كادم الحراميػػة مػػع  13قتػػي كسػػط قكاتنػػا ,كالحػػادث فػػي حػػاجز عػػيف عريػػؾ مػػع سػػتة قتمػػى,

كحكادث أخرل القاسـ المشترؾ بينها هك انهيار شبكة الدفاع في العمميات األمنية الجارية.

بكممات أخرل ,عندما يبدم العدك مبػادرة كيعمػؿ بعزيمػة كتلػميـ كمهنيػة ,فػإف شػبكتنا

الدفاعيػػة تتفكػػؾ ,مػػاذا فعػػؿ الجػػيش مػػع التحقيقػػات فػػي هػػذا الحػكادث ,أيػة فا ػػدة اسػػتقاها منهػػا

"هػػؿ اسػػتنتج مػػف هػػذا الح ػكادث أن ػ يقػػؼ أمػػاـ تحػػد جديػػد فػػي النشػػاطات األمنيػػة الجاريػػة ال
يعػػرؼ أف يقػػدـ ل ػ ردان مناسػػبان ,أـ أن ػ اكتفػػى بتغيي ػرات محميػػة بعضػػها جػػاء مػػف أجػػؿ إ ازلػػة
الضغط العاـ عف عنق  ,إف نتا ج المعركة في ليمة السبت في الخميؿ تدؿ عمى أف الجيش لـ

يدرؾ األمر بعد ,كأن اليزاؿ ي حؽ التغييرات في طابع عمميات العدك.

إذا كػاف التحقيػػؽ الػػذم يجريػ قا ػػد كتيبػػة "عتسػيكف" بشػ ف أحػػداث الخميػػؿ سػػيظهر مثػػؿ

جمسة العمؿ األكلى التي جرت فػي مسػاء السػبت مػع قػادة القػكات فػي المنطقػة ,فإننػا سػنكاج

مشػػكمة ألف مػػا سػػيخرج عػػف هػػذا التحقيػػؽ سػػيككف كتاب ػان أخػػر عػػف الت ػراث الحربػػي ,كقلػػص
بطكلػػة يكلػػؼ بهػػا الضػػباط كيػػؼ هػػاجمكا؟ ,ككيػػؼ يتطػػاير الرلػػاص حػػكلهـ ,كلػػيس كتػػاب

عبر يشير إلى المشاكؿ الجكهرية.

يجب عمى الضػباط المشػاركيف فػي التحقيػؽ أف يقكلػكا ألنفسػهـ :إذا كػاف هػذا جػرل مػع

العقيد "دركر فينبرغ" الذم كاف ضابطان مهنيان حقيقية ,فإف هػذا سيحلػؿ لكػؿ كاحػد ,ألف هػذا
( )104ميخا يؿ ,يديعكت احركنكت2002/11 ,ـ
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ليس خم ن محمينا ,هنا ثمة مشكمة عميقة تستدعي قبؿ كؿ شيء تغير بالكعي كبعد ذلؾ تغير
ػاء بتغيػر فػي المعػدات ,كطػكاؿ
في العادة ,كفي السياؽ تغير طابع التعاكف بػيف القػكات ,كانته ن
الكقػت إذا كػػاف التهديػد يػ تي مػػف االنتحػار ,أمػػا التركيػػز ينتقػؿ أكثػػر فػ كثر إلػى أنمػػاط الحػػرب

اللغيرة ,كمؤشرات حرب العلابات ,عمميات خ يا لغيرة معزكلة غيػر مرتبطػة بالضػركرة
بشػبكات كأجهػزة ,هػؤالء نفػػس األشػخاص الػذيف يرسػمكف لتنفيػػذ عمميػات قتػؿ فػي المسػػتكطنات
مف ناحية اإلرهاب هذا هي نقطة ضعفنا (حمرة ,دكغيت ,حرميش ,ميتسر) كفي يكـ الجمعة

الخميؿ ,النجاحات تجعؿ "اإلرهاب" يسير في هذا االتجاا.

هنا ال يدكر الحديث بالضركرة عف االنتحػارييف ,يػدكر الحػديث عػف أشػخاص يتمتعػكف

بحكافز كعزيمة عالية ,يضعكننا قبؿ كؿ شيء أماـ تحد استخبارم ,كتكجد مجمكعات لغيرة

تجمع معمكمات استخبارية تمتمؾ الس ح الشخلي ,كتنفذ حسب الفرص.

ال كقبػؿ
هذا ظاهرة يجب أف تككف االستعدادات الدفاعية أمامها مختمفة تمامنا ,كلكننا أك ن

أم شيء يجب أف نمر بتغيير فكرم ,أف نفهـ أننا نتعامؿ مع خلـ يتحسف مهنيان ,إذا انتهى
تحقيؽ الخميؿ بعبارة "كاف يجب أف نهاجـ مف اليميف كليس مف الشماؿ " فإننا لـ نفعؿ شي ا.

فػػي هػػذا األثنػػاء ,كفػػي الكقػػت الػػذم ال يكجػػد فيػ رد اسػػتخبارم م ػػـ ,كال يكجػػد فيػ رد

اسػػتخبارم م ػػـ ,كال يكجػػد رد دفػػاعي معقػػكؿ ,ف ػإف أهػػكف األم ػريف هػػك العػػكدة الػػى المػػدف,

كمحاكلػػة االحتكػػاؾ مػػع الخلػػـ فػػي أمػػاكف خركجػ  ,االحتكػػاؾ داخػػؿ المػػدف يسػػهؿ أيضػػا فػػي
عممية جمع المعمكمات ,كلكف اختراع الدخكؿ كالخركج مػف المػدف مػف أجػؿ عػدـ كلػكؿ إلػى
كضػع الحكػػـ العسػػكرم ,ال يمكنػ أف يفيػد طػكاؿ الكقػػت ,حيػػث سػرعاف مػػا سيتضػػح أننػػا نػػدفع

لقاء الدخكؿ كالخركج هذا ثمنان سياسيا عسكريان ,كاقتلاديان ,أكبر مما لك بقينا في المدف لكقت
أطكؿ ,يبدك أن ال مناص مف اجتياز الحاجز النفسي إلقامة الحكـ العسكرم .كهكػذا سنلػؿ
زحفا إلى الخطة الكبيرة لر يس الحككمة كهي العكدة الى األياـ الجيدة عشية "أكسمكا".

( )105اليكس فيشماف ,يديعكت أحركنكت2002/11 ,ـ
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ِب دذس ف ٟاٌخٍ٠ ٌُ ً١ىٓ ِجضسح
كتب عامكس هار يؿ في لحيفة هآرتس كترجمت لحيفة القدس في2002/11/18ـ

لـ تدـ القلة التي نسجتها ك ازرة الخارجية اإلس ار يمية حكؿ الهجكـ الذم نفذا الجهاد

االس مي في الخميؿ ليمة الجمعة ,كالذم أسفر عف ملرع  12اس ار يميا ,كالتي تطابقت مع
تلريحات لمسؤكليف مثؿ الكزير داني نافي  ,كمدير مكتب ر يس الكزراء دكؼ كسج س

سكل ساعات قميمة.

ما حدث ليمة الجمعة لـ يكف " مجزرة " كما كلفها المسؤكلكف االس ار يميكف ,كلـ يكف

هجكمان عمى ملميف يهكد مسالميف أثناء عكدتهـ مف أداء الل ة في الحرـ اإلبراهيمي ,بدأ
الهجكـ بعد عدة دقا ؽ مف عكدة جميع الملميف اليهكد إلى " كريات أربع " ب ماف ,كلـ يقتؿ

الضحايا االس ار يميكف اإلثني عشر بنفس الطريقة التي قتؿ بها سكاف كيبكتس " ميتسر" ,كال
بالطريقة التي قتؿ بها المستكطنكف اللغار في حرميش.

إف مف قتمكا ليمة الجمعة سقطكا أثناء المعركة ,كجميعهـ كانكا مقاتميف مسمحيف مدربيف

بشكؿ أك باخر ,لقد قتمكا في كميف أعد جيدنا استخدمت خ ل الرشاشات كالقنابؿ ليجدكا
أنفسهـ محالريف في كضع يلعب الخركج من  ,هناؾ فرؽ كبير بيف ما حدث ليمة

الجمعة ,كبيف " المجازر الفظيعة " التي ينفذها " إرهابيكف " فمسطينيكف في مستكطنات

مدنية ,لقد اتيهـ أشخاص مختمفكف تمت مقابمتهـ في برامج تمفزيكنية كاذاعية يكـ السبت-
كغالبيتهـ يمينيكف ,-كزير الدفاع االس ار يمي السابؽ بنياميف بف اليعازر بالمسؤكلية عف
الم ساة التي حدثت يكـ الجمعة  ,كادعكا ب ن لك لـ يلر عمي اإلنسحاب مف أجزاء مف

مدينة الخميؿ حتي نهاية تشريف األكؿ الماضي في إطار ما يعرؼ بخطة "يهكدا أكالن" ,لـ
يكف ليحدث شيء مف هذا ,لكف الكميف كقع في القسـ اإلس ار يمي مف الخميؿ عمي بعد

عشرات األمتار مف السياج األمني لكريات أربع ,في منطقة كاف يحتمها الجيش اإلس ار يمي

قبؿ االنسحاب ,كاستمر الجنكد بتنفيذ المهاـ فيها بعد االنسحاب ,كحتي حارتي الشيخ كأبك

سنينة ,التي أدم انسحاب الجيش اإلس ار يمي منهما إلى خ فات كبيرة ككنهما تشرفاف عمى
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المنطقة اليهكدية في المدينة فإف الجيش اإلس ار يمي يقكـ بتسيير دكريات فيمها بشكؿ مستمر
()106

حتي بعد االنسحاب.

( )106عامكس هآر يؿ ,هآرتس ,ترجمة لحيفة القدس2002/11/18,
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المبحث األول
الصحافت اإلسزائٍلٍت
لقد كاف لمعركة زقاؽ المكت كقػع محمػي كعربػي كاسػ ار يمي كدكلػي عمػى اللػحافة ,كقػد

تناكلهػػا اإلع ػ ـ بتحمي ت ػ  ,كتقػػاريرا ,كأخبػػارا ,كانقسػػمكا مػػا بػػيف مؤيػػد مػػادح ,كمعػػارض ذاـ
كمحايػػد ,حسػػب ع قػػاتهـ بدكلػػة الكيػػاف اللػػهيكني ,أك بفمسػػطيف كالقضػػية ,كلكػػف الجميػػع قػػد

اتفقػكا عمػػى أف تمػػؾ العمميػػة قػػد أيحكػػـ تخطيطهػػا ,كاسػػتعدادها ,كتنفيػػذها ,كأبمػػى المقػػاتمكف فيهػػا

بػ نء حسػنان رغػـ ضػعؼ إمكانػاتهـ ,أمػاـ سػطكة كامكانػات العػدك ،كفيمػا يمػي نعػرض مػا ذكرتػ
اللحافة االس ار يمية ,نق عف اللحافة العربية.

٘أسرظ :ف ٟصلبق اٌّٛد ثبٌخٍ ً١دٛي اٌخصُ ضؼفٗ بٌ ٝرفٛق رىز١ى:ٟ
جػػاء فػػي مكقػػع عػػرب بتػػاريخ 2002/11/18ـ أف لػػحيفة " هػػآرتس" قالػػت أمػػس :أف

الجيش اإلس ار يمي أطمؽ عمى المكقع الذم كقعت في المعركػة فػي الخميػؿ ,عمػى بعػد عشػرات
األمتار مف البكابة الجنكبية الغربيػة لكريػات أربػع لقػب (زقػاؽ المػكت) ,كقػد يكػكف اإلسػـ عمػى
كزف " زقاؽ القناص " في البمدة القديمة في القدس في حرب األياـ الستة.

مث ػػؿ " زق ػػاؽ القن ػػاص " ف ػػي مخ ػػيـ جن ػػيف ,الكم ػػيف ال ػػذم أس ػػفر ع ػػف مقت ػػؿ  13جن ػػديان,

سيذكر الزقاؽ اللغير في الخميؿ كمكاف نجح في  ,كفي نهاية معركة اسػتمرت أربػع سػاعات

كنلؼ ,كلؿ عدد القتمى إلى  12قتي ن اس ار يمينا – أربعة جنكد ,كخمسة مف حرس الحدكد,

كث ثة مدنييف مسػمحيف ,كرجػاؿ الكحػدة األمنيػة فػي كريػات أربػع ,ككػذلؾ الث ثػة أعضػاء مػف

الجهػػاد اإلس ػ مي استش ػػهدكا ,كباسػػتثناء المعرك ػػة الداميػػة فػػي جن ػػيف ,ف ػإف ه ػػذا الحػػادث ه ػػك
ألعب الحكادث التي عرفها الجيش في المناطؽ منذ اندالع االنتفاضة الحالية.

بدأ إط ؽ النار بعد الساعة السػابعة بقميػؿ ليمػة السػبت ,ككػاف الجػيش ,كحػرس الحػدكد

قػد أنهػكا قبػػؿ دقػػا ؽ مػػف ذلػػؾ المهمػػة األسػػبكعية لح ارسػػة الملػػميف اليهػػكد العا ػػديف سػػي نار عمػػى

األقداـ مف الل ة في الحرـ االبراهيمي ,كفي الجػزء الشػرقي مػف "شػارع الملػميف" بقػي عػدد
مف الجنكد مف كتيبة ناحؿ كرجاؿ االحتياط كحرس الحدكد.
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كلؿ المهػاجمكف الث ثػة مػف الجنػكب ,مػف منػازؿ الحػي الفمسػطيني لػعد أحػدهـ إلػى

زقاؽ حتى كلؿ إلى البيت الذم يشرؼ عمى بكابة المستكطنة ,كتمركػز رفيقػاا عمػى أسػطح,

كشرفات منازؿ أكثر انخفاضا ,كفي نفس الكقت أطمؽ الث ثة النار عمى ث ثة أهداؼ :سيارة

جيػػب لق ػكات االحتيػػاط قػػرب بكابػػة المسػػتكطنة ,جيػػب حػػرس حػػدكد كػػاف يتحػػرؾ فػػي الج ػكار,
كعمى كميف نلب جنكد ناحؿ في حقؿ الزيتكف أسفؿ الطريؽ.

أ ليب عدد مف رجاؿ االحتياط لكنهـ تمكنكا مف الرد عمي المهاجـ الػذم أطمػؽ عمػيهـ

النػػار كقتمػػكا  ,لقػػد تمقػػي الجنػػكد األربعػػة الض ػربة األشػػد كيبػػدك أنهػػـ ألػػيبكا فػػي المحظػػة التػػي
نهضػكا فيهػػا مػػف الكمػػيف مػػع نهايػػة عمميػػة الح ارسػػة ,كقتػػؿ إثنػػاف مػػنهـ كألػػيب خػراف بجػػركح
بالغة بالمقابؿ  ,نزؿ جيب حرس الحدكد إلى الزقاؽ الذم شخص الجنكد في ملدر إط ؽ

النػػار ,سػػار أفػراد الشػػرطة إلػى طػػرؼ الزقػػاؽ ثػػـ انعطفػكا فػػي هػػذا المرحمػػة ,انػػدفع نحػػكهـ أحػػد
المهػػاجميف مػػف داخػػؿ منػػزؿ ,كأطمػػؽ عيػػارات ناريػػة داخػػؿ الجيػػب عػػف بعػػد متػػر كاحػػد ,ككػػاف

الجيػب محلػػنان مػػف إطػ ؽ النػػار ,لكنػ لػػـ يلػمد أمػػاـ قػػكة النػػار عػػف بعػػد قريػػب  ,كيبػػدك أف

المهػاجـ تمكػف مػػف فػتح بػاب الجيػػب كاطمػؽ عيػارات ناريػػة مػف مسػافة قريبػػة جػدنا ,فقتػؿ ث ثػػة

أفراد مػف الشػرطة كألػيب كاحػد بجػركح بالغػة ,ككلػؿ الجيػب الثػاني ,كفيػ ضػابط العمميػات
لحػػرس الحػػدكد " سػػميح سػػكيداف " ,كجنػػدم خػػر إل ػى الزقػػاؽ ,كقتػػؿ المخػػرب الجنػػدياف بػػنفس

الطريقة.

بعػػد دقػػا ؽ كلػػؿ إلػى المكػػاف قا ػػد كتيبػػة الخميػػؿ العقيػػد " دركر فػاينبرغ" ,كقػػد نػػزؿ مػػف

الجيػػب ف لػػيب أثنػػاء حركت ػ سػػي نار عمػػى األقػػداـ عمػػى بعػػد  20مت ػ نار مػػف مكػػاف كجػػكد رجػػاؿ

الجهػػاد اإلسػ مي ,لكنػ كالػػؿ التقػػدـ لعػػدة أمتػػار ثػػـ عػػاد أد ارجػ عنػػدما اكتشػػؼ انػ ألػػيب
بلػدرا ,عػػاد إلػى الػػكراء متػ انر أك اثنػػيف ثػػـ سػقط ,كػػذلؾ ألػػيب أحػػد جنػػكدا ,فػػي هػػذا المرحمػػة

كسػػادت الفكضػػى فػػي المنطقػػة ,كاقتحمػػت عػػدة قػكات أخػػرل الزقػػاؽ فػػي محاكلػػة لمكلػػكؿ إلػى
الملػػابيف ,كاسػػتمرت المعركػػة نحػػك أربػػع سػػاعات كنلػػؼ ,كأسػػفرت عػػف مقتػػؿ  12شخلػان,

كالابة  14جندم ,أربعة منهـ بإلابات بالغة.
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كقاؿ العميد "عيراف" -الذم قتؿ في النهايػة المهػاجميف فػي الزقػاؽ -كػاف ذلػؾ مثػؿ تمػة

الذخيرة ,عيار نارم هنا ,قنبمة يدكية ثـ عيار نارم ثـ قنبمة يدكية ,كعندما نظر الضػباط إلػى

سػػاعاتهـ ,كانػػت السػػاعة الحاديػػة عش ػرة كنلػػؼ لػػي  ,مػػرت أربػػع سػػاعات كنلػػؼ منػػذ بػػدء

المعركة الضارية في الزقاؽ.

()107

ٔٚؾشد صذ١فخ األ٠بَ ثزبس٠خ ٔ َ2002/11/17مرال ػرٓ صرذ١فخ ِؼربس٠ف اٌؼذ٠رذ ِرٓ
اٌزغبئالد:
كجهت لحيفة "معػاريؼ" اإلسػ ار يمية أمػس بعػض األسػ مة عػف م بسػات عمميػة الخميػؿ التػي

قتؿ فيها  12جنديان ,كحارسان إس ار يميان كهي:

كيؼ تمكف ث ثة أشخاص فقط مف إدارة معركة لمدة  3ساعات مع قكات الجيش اإلس ار يمي,

التػػي كانػػت تتفػػكؽ عمػػيهـ مػػف ناحيػػة القػػكل البش ػرية ,كالمعػػدات القتاليػػة ,كقتم ػكا  12شخل ػنا

منهـ؟

هؿ كاف قا د كتيبة الجيش اإلس ار يمي في منطقة الخميؿ ,العقيد فاينبرغ يجػب أف يهػاجـ عمػى
رأس القكة حسب العرؼ الم لكؼ في الجيش ,أك البقاء في الخمؼ كادارة المعركة؟

لماذا سارعت القكات في الدخكؿ ,القكة تمك األخرل ,إلى ميداف المعركة "الزقاؽ" الذم من تػـ

إط ؽ النار ,كالذم قتؿ في معظـ الجنكد بدؿ أف تحالر المهاجميف؟

هؿ قاعدة "الهجكـ المباشر" التي تحكلت في السنكات األخيرة إلػى قاعػدة مقدسػة ,هػي مطمقػة

أـ أف ثمة حاالت تزيد فيها هذا القاعدة عدد الضحايا؟

هػػؿ كػػاف مػػف المجػػدم أف يشػػارؾ مػػدنيكف فػػي هػػذا الحػػادث اللػػعب ,أك أنػ كػػاف يجػػب عمػػى

المستكطنيف ترؾ الميداف لقكات الجيش؟

لماذا خرج العقيد فاينبرغ مف الجيب المحلف ,دكف سترة كاقية؟

(2002/11/18, www.abraway.com )107
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هؿ ساعدت إنارة الشارع التي كضعت في المفترؽ الػذم كقعػت فيػ المعركػة قػكات األمػف ,أـ

أنها تحديدان سهمت عمى المهاجميف عممية قنص الجنكد الذيف كلمكا المكاف

()108

ٔٚمٍذ صذ١فخ األ٠بَ اٌفٍغغ١ٕ١خ فر ٟػرذد٘ب ٠رٔ َ2002/11/18 َٛمرال ػرٓ ِصربدس
اعشائ١ٍ١خ:
أف إس ار يؿ قررت اإلقداـ عمى سمسمة مػف الخطػكات العسػكرية ردنا عمػى هجػكـ الخميػؿ,

كلػػـ تعػػط الملػػادر أيػػة تفالػػيؿ باسػػتثناء القػػكؿ :إف الخط ػكات األكلػػى سػػيجرم اتخاذهػػا فػػي

الخميؿ نفسها ,كأضػافت :أف كزيػر الػدفاع شػاؤكؿ مكفػاز أبمػغ كزيػر الخارجيػة األمريكػي كػكلف
باكؿ هاتفيان ب ف إس ار يؿ سترد عمى الكميف الذم نلب يكـ الجمعة.

كأفادت ملادر أمنية أف مكفاز قاؿ لمكزير األمريكي :ال يمكنني أف أدع هذا يمر دكف

رد ,كقالت الملادر األمنيػة :أف مكفػاز أبمػغ بػاكؿ أنػ أعطػى أكامػرا القػت ع جػذكر اإلرهػاب
اللادر مف الخميؿ كما هاتؼ مكفاز كزير الػدفاع األمريكػي دكنالػد رامسػفيمد ,كأكضػح لػ أنػ
ما زالت هناؾ لمة لمسمطة الفمسطينية بالعمميات التفجيرية كالمسمحة.

كقػػاؿ مكفػػاز لنظي ػرا األمريكػػي :أن ػ ال يكجػػد أم فػػرؽ بػػيف الجهػػاد اإلس ػ مي كحمػػاس

كتنظػػيـ فػػتح ,كأف جمػػيعهـ يحػػاكلكف تنفيػػذ أكبػػر عػػدد مػػف العمميػػات فػػي اس ػ ار يؿ ,كسػػتجرم
مناقشػػة مزيػػد مػػف الخط ػكات فػػي االجتمػػاع األسػػبكعي لمحككمػػة اليػػكـ األحػػد ,كأعط ػى ر ػػيس

الػػكزراء اإلسػ ار يمي أر يػػؿ شػػاركف الضػػكء األخضػػر بعػػد أف أطمعػ مكفػػاز عمػػى مناقشػػات التػػي
جػرت فػي كقػت سػابؽ مػف يػكـ أمػس مػػع ر ػيس أركػاف الجػيش ,كر ػيس جهػاز األمػف الػػداخمي
كغيرهما مف القادة األمنييف.

كقالت الملادر :أف الجػيش يعتػزـ شػف عمميػة مكسػعة فػي الخميػؿ الست لػاؿ كافػة مػا

مساء ,كسيطر الجنكد
سمت شبكة اإلرهاب كتدفقت الدبابات ,كالسيارات المدرعة عمى الخميؿ
ن
()109
عمى عدد مف المباني.
( )108لحيفة االياـ 2002/11/17,
( )109لحيفة االياـ2002/11/18 ,ـ.
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ٚلذ روشد صذ١فخ اٌغف١ش اٌٍجٕبٔ١خ ثزبس٠خ  ،َ2002/11/18اٌشٚا٠خ اإلعشائ١ٍ١خ
اٌىبٍِخ ٌؼٍّ١خ اٌخٍ:ً١
برغـ انقضاء أكثر مف يكميف عمي عممية الخميؿ ال زالت الركايػات اإلسػ ار يمية تجػاا مػا

جرل تتسـ بدرجة كبيرة مف االرتباؾ كقد كجد هذا االرتباؾ ذركت ليس فػي الكلػؼ الميػداني
لمػػا جػػرم ,كانمػػا فػػي الحممػػة اإلع ميػػة التػػي خاضػػتها إس ػ ار يؿ ضػػد الفمسػػطينييف تحػػت اسػػـ
"مجػزرة الملػػميف" فػػي الخميػػؿ ,فقػػد أثػػارت هػػذا الحممػة لػػيس فقػػط سػػخطا دكليػػا لمػػا سػػببت مػػف

أخطاء دبمكماسػية لمعديػد مػف القػكم فػي العػالـ ,كانمػا أثػارت كػذلؾ سػخطا داخميػنا فػي اسػ ار يؿ
فجميع مف لقكا ملرعهـ فػي هػذا العمميػة كػانكا مػف الجنػكد ,كمػف حػرس الحػدكد ,كمػف كحػدة

الطػكارئ فػػي مسػػتكطنة كريػػات أربػػع ,كيطالػػب أهػػالي المسػػتكطنيف الث ثػػة مػػف كحػػدا الطػكارئ
بتشييعهـ ,كالتعامؿ معهـ كجنكد كمع ذلؾ ثمة أهمية لمحاكلة إعادة لكرة ما جرل حسب ما

كرد في كسا ؿ اإلع ـ اإلس ار يمية.

اٌجذا٠خ:
بعد أف عاد الملػمكف اليهػكد مػف الحػرـ اإلبراهيمػي إلػى مسػتكطنة كريػات أربػع بمرافقػة

الجػػيش اإلسػ ار يمي قػػاـ ث ثػػة مػػف مجاهػػدم حركػػة الجهػػاد اإلسػ مي فػػي فمسػػطيف بالتمكضػػع
مع حمكؿ الظ ـ في الطريؽ المؤديػة بػيف الحػرـ اإلبراهيمػي كالمسػتكطنة ,كحسػب المعمكمػات

تمكضػػع أحػػدهـ فػػي مكقػػع إلط ػ ؽ النػػار يطػػؿ عم ػى مكقػػع عسػػكرم إس ػ ار يمي مكمػػؼ بحمايػػة

الطريؽ ,كعمى مسافة عشريف مت نار فقط مف هذا المكقع ,كبمكازاة ذلؾ تمكضع مجاهداف عمػي
بيت يطػؿ مػف خػ ؿ زقػاؽ مظمػـ (حسػب كلػؼ لػحيفة معػاريؼ) ,عمػى الطريػؽ الر يسػية,

كحمػػؿ كػػؿ كاحػػد مػػف المجاهػػديف رشاش ػنا مػػف ط ػراز 16 Mكثمانيػػة مخػػازف ذخي ػرة كعػػددنا مػػف

القنابؿ اليدكية.

كفي الطريؽ تحت أنظار المجمكعة كجدت سيارتا جيػب ,كاحػدة لجنػكد احتيػاط كالثانيػة

لق ػػكة م ػػف ح ػػرس الح ػػدكد ,كهم ػػا خ ػػر م ػػا تبق ػػي م ػػف الق ػػكة الكبيػ ػرة الت ػػي تح ػػرس ك ػػؿ أس ػػبكع

المستكطنيف اليهكد العا ديف سي انر عمى األقداـ مف ل تهـ االستف اززية فػي الحػرـ اإلبراهيمػي,
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كعم ػى بعػػد ث ثما ػػة متػػر مػػف هػػذا المكػػاف ,كأمػػاـ بكابػػات مسػػتكطنة كريػػات أربػػع كانػػت القػػكة

الر يسية ال تزاؿ تقؼ.

ضشثخ إٌ١شاْ األ:ٌٝٚ
كفػػي تمػػاـ السػػاعة السػػابعة كث ػ ث عش ػرة دقيقػػة مػػف مسػػاء الجمعػػة ,كفػػي لحظػػة كاحػػدة

استهدؼ المجاهدكف الث ثة سيارتي الجيب ,كالمكقع العسكرم ,كقد أليب مف لػمية النيػراف

عػػدد مػػف الجنػػكد اإلسػ ار يمييف الػػذيف اسػػتمقكا أرضػان ,كاسػػتدعكا النجػػدة ,كنػػاؿ جنػػكد الناحػػاؿ فػػي
المكقػػع ,كالجيػػب مػػف المحظػػة األكلػى حلػػة األسػػد مػػف النيػراف ,فقتػػؿ جنػػدياف مػػنهـ ,كألػػيب

اآلخ ػػركف بج ػػركح كحاكل ػػت س ػػيارة الجي ػػب ,التابع ػػة لح ػػرس الح ػػدكد اقتح ػػاـ الزق ػػاؽ ال ػػذم ك ػػاف
المجاهػدكف يسػيطركف عميػ بػػالنيراف ,كفػي هػذا المحظػة اقػػتحـ أحػد المجاهػديف سػيارة الجيػػب,

كمف مسافة متػر كاحػد أطمػؽ النػار داخمهػا ,كحسػب كلػؼ لػحيفة "هػآرتس" (نجػح المخػرب

في فتح باب سيارة الجيب كأطمؽ النػار عمػي الجنػكد مػف مسػافة لػفر فمقػي ث ثػة ملػرعهـ,

كألػيب ال اربػػع بجػركح بميغػػة) ,كحينهػػا كانػت التعزيػزات قػد كلػػمت فػػدخمت سػيارة جيػػب ثانيػػة
تابعػػة لحػػرس الحػػدكد يقكدهػػا "ضػػابط العمميػػات فػػي حػػرس الحػػدكد فػػي منطقػػة الخميػػؿ ,ال ار ػػد
سميح سكيداف كجندم خر ,كقتمهما المخرب بالطريقة ذاتها".

في شبكة االتلاالت العسكرية تكاردت التقػارير عػف الحػادث كعػدد القتمػى كالملػابيف,

فان ػػدفع قا ػػد لػ ػكاء الخمي ػػؿ العمي ػػد دركر ف ػػاينبرغ لرك ػػكب س ػػيارت الجي ػػب المدرع ػػة كاتجػ ػ إل ػػى
المكاف ,ككذلؾ فعمت كحدة الطكارئ في مستكطنة كريات أربع.

كتلػػؼ «هػػآرتس» مػػا جػػرل لقا ػػد لػكاء الخميػػؿ« :قا ػػد المػكاء ,كهػػك مقاتػػؿ مجػػرب قتػاؿ

م ار انر مخربيف في معارؾ كجها لكج  ,نزؿ مف سيارة الجيب قبؿ األكاف» ,فقد سػمع فػي شػبكة

االتلاالت أف جيب حرس الحػدكد كقػع فػي كرطػة ,كقػرر الػدخكؿ بسػيارت إلػى الزقػاؽ ,كبعػد
اجتياز حكالي عشريف مت انر نزؿ مػف سػيارت «قبػؿ أف يػتمكف مػف ارتػداء درعػ الكاقيػة» حسػب
«معػاريؼ» ,كقػػاؿ لجنػكدا« :نحػػف نػدخؿ كأنػػتـ تخرجػكف معػػافيف» ,كلكػف المجاهػػد فػي الزقػػاؽ
كاف في إنتظارا كأطمؽ عمي في لدرا لمية قاتمة ,مف مسافة قريبة ,كجرا جنكدا إلػى سػيارة
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الجيب كتراجعكا منسحبيف ,ككانت بانتظارهـ قكة إنقاذ ,كلكف العميد فاينبرغ كاف بيف المكتى.

كانتشر خبر مقتم بيف الجنكد عمى الفكر.

كفػػي هػػذا المرحمػػة حسػػب «ه ػآرتس» سػػادت ميػػداف المعركػػة فكضػػى شػػاممة ,كحاكلػػت

كحدات بينها كحدة الطكارئ في مستكطنة كريات أربع اقتحاـ الزقاؽ في محاكلة لمكلكؿ إلى

الملابيف كالقتمى ,كلكػف كانػت كػؿ كحػدة تتمقػى مزيػدان مػف اإللػابات كالقتمػى ,كدخػؿ ضػابط
أمف المستكطنة اليهكديػة داخػؿ مدينػة الخميػؿ بسػيارة جيػب مدرعػة ,ف لػيب بجػركح كلكنػ لػـ

يقتؿ ,كدخؿ ضابط األمف في كريات أربع برفقة زميؿ ل إلنقاذ قا ػد المػكاء ,كهػك يطمػؽ النػار

في كؿ اتجاا ,فمقي االثناف ملرعهما.

كحاكؿ نا ب قا د سػرية فػي الناحػاؿ الػدخكؿ بسػيارة مدرعػة إلػى الزقػاؽ ,كمػا أف أخػرج

رأس مف المدرعة بقلد تشخيص ملدر النيػراف حتػى ألػابت النيػراف ,كسػقط قتػي  ,ككػذلؾ
كػػاف حػػاؿ قا ػػد سػرية حػػرس الحػػدكد فػػي الخميػػؿ ,كالػػذم ألػػيب بجػػركح بميغػػة ,كاسػػتمرت هػػذا
المعػػارؾ أكثػػر مػػف سػػاعة كنلػػؼ سػػاعة قبػػؿ أف تعيػػد القػكات اإلسػ ار يمية تنظػػيـ لػػفكفها فػػي

الساعة التاسعة إال ربعنا.

بػبدح رٕظ ُ١اٌمٛاد:
بعػػد سػػقكط قا ػػد الم ػكاء ,كانتشػػار الفكضػػى لكقػػت مػػا ,تػػكلى قا ػػد كتيبػػة الناحػػاؿ المقػػدـ

عي ػراف القيػػادة عمػػى جميػػع الق ػكات ,كسػػعي إلػػى تركيػػز الق ػكات المكجػػكدة ,كجمعهػػا فػػي منطقػػة
محمية بعيػدة عػف الزقػاؽ إلجػراء تقػدير مكقػؼ ,كبعػد ذلػؾ قػرر إرسػاؿ مػدرعتيف كجنػكد قػكات

خالػػة فػػي مػػدرعتيف إل ػػى الزقػػاؽ ,كأمػػر الجن ػػكد ب ػ ال يخرج ػكا رؤكس ػػهـ مػػف المدرعػػة ,كع ػػدـ

الخركج منها ,ككاف المطمكب أف تشكؿ المػدرعتاف حلػنان يتػيح إخػراج الجرحػى ,كسػمح لقا ػد
إحدل المدرعتيف بإخراج رأس السػتط ع الكضػع ,كمػا أف رفػع أرسػ مػف المدرعػة حتػى تمقػي

رلال ػػة قاتم ػػة ف ػػي أرسػ ػ  ,كف ػػي ه ػػذا األثن ػػاء إنتش ػػرت األنب ػػاء ع ػػف كج ػػكد ع ػػدد كبي ػػر م ػػف

المجاه ػػديف ,كأنه ػػـ احتمػ ػكا ال ػػت ؿ ,كمكقعػ ػان عس ػػكريان ,كأنه ػػـ يطمق ػػكف ق ػػذا ؼ مض ػػادة لم ػػدركع,

كقنابػػؿ يدكيػػة ,كاألخطػػر مػػف ذلػػؾ أف بيػػنهـ عػػددنا مػػف القنالػػة ,كفػػي هػػذا األثنػػاء كلػػؿ إلػػى
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المكػػاف العميػػد عػػامكس إب ارهػػاـ قا ػػد فرقػػة جنػػكب الضػػفة ,فتػػكلى القيػػادة ,كفػػي أثنػػاء مناقشػػات
تقػػدير المكق ػػؼ جػػرل تحدي ػػد مكاضػػع المجاه ػػديف ,كق ػػد شػػاركت ف ػػي عمميػػة التحدي ػػد ط ػػا رات

هميكػػكبتر حامػػت فػػي األجػكاء ,كتقػػرر أف تقػػكـ قػكات كبيػرة مػػف كتيبتػػي الناحػػاؿ المكجػػكدة فػػي
الفرقػة بعمميػة تطكيػؽ لممجاهػديف كحسػـ المعركػة معهػػـ ,كاجتمػع لهػذا الغػرض عػدد كبيػر مػػف

القادة بينهـ قا د المنطقة الكسطى.

ٔٙب٠خ اٌّؼشوخ:
فقط في حكالي الساعة الحادية عشرة تمكنت القػكات اإلسػ ار يمية مػف تطكيػؽ مجاهػديف

في منطقة لغيرة ,بعد أف تمكنكا مػف التنقػؿ فػي مكاضػع عػدة ,كقػد اسػتغؿ المجاهػداف سػيارة

جيب مدرعة تابعة لحرس الحدكد قتػؿ أفرادهػا كمكقػع حلػيف تبػادلكا منػ النيػراف لفتػرة مػا مػع

القكات اإلس ار يمية ,كاستخدـ اإلس ار يميكف لحسـ المعركة ج ارفػات مدرعػة ,كطػا رات هميكػكبتر,

كقلفكا منطقة كجكد المجاهديف بالقذا ؼ فض عف كثافة نيراف الرشاشة ,كفي النهاية تمكف
جنكد إس ار يميكف مف قتؿ المجاهػديف ,كفػي فجػر السػبت تػـ العثػكر عمػى جثػة المجاهػد الثالػث

الذم كاف قد إستشهد في مرحمة مبكرة مف المعركة.

ٚصف اٌجٕٛد ٌٍّؼشوخ:
فػػي الت ػراث العسػػكرم اإلس ػ ار يمي هنػػاؾ معركػػة "تمػػة الػػذخيرة فػػي القػػدس ,التػػي تكلػػؼ

ب نهػػا كاحػػدة مػػف أشػػد معػػارؾ المشػػاة ض ػراكة ,كقػػد خاضػػها الجػػيش اإلس ػ ار يمي ضػػد الجنػػكد

األردنييف عند إحت ؿ القدس عاـ  ,1967كحاكؿ العديد مف القادة اإلس ار يمييف كلؼ عممية
الخميؿ ب نها معركة "تمة الذخيرة الثانية" ,فقد كانت «لمية نيراف تتبعها قنبمة يدكيػة ثػـ لػمية

أخرل كقنبمة أخرل» ,كقاؿ أحد الضباط عف المجاهديف الث ثة« :أنهـ ليسكا مخربيف ,فهـ لـ
يلػػمكا مػػف أجػػؿ إط ػ ؽ النػػار كالف ػرار ,لقػػد اسػػتعدكا جيػػدنا ,كجمع ػكا معمكمػػات كجهػػزكا أنفسػػهـ

كفؽ ذلؾ ,لقد ضربكا ضربتهـ كانتظركا القكة القادمة لمهاجمتها».

236

كقاؿ جندم« :كاف األمر جحيمنا»« ,لقد كانت شي ا بالغ الجنكف»« ,أطمقكا النػار مػف

كؿ االتجاهات»« ,لـ أر أبدان شي ا مف هذا القبيؿ»« ,لقد أقامكا هنا مكقع تدريب كرماية عمى

أجساد الجنكد ,كالمستكطنيف ,ككانت لديهـ كميات ها مة مف النيراف التي لـ تتكقؼ».

كركل جنػػدم خػػر« :أطمػػؽ المخربػػكف النػػار مػػف كػػؿ زاكيػػة ممكنػػة» ,كأشػػار ثالػػث إلػػى

«أن مر كقت لـ يكف في باإلمكاف أبدا إنقاذ الجرحى برغـ أننا بذلنا كؿ مػا فػي كسػعنا ,كفػي
لحظػػة هػػدكء نسػػبي عػػدنا ,كدخمنػػا إلنقػػاذ الجرحػػى ففتح ػكا عمينػػا النػػار ثانيػػة ,كقػػد بقينػػا دقػػا ؽ
متس ػػمريف ف ػػي الج ػػدار خم ػػؼ الحج ػػارة ,ك ػػانكا يتمكض ػػعكف ف ػػي مكاق ػػع مس ػػيطرة ,كه ػػـ يعرف ػػكف

المنطقة جيدنا ,كاستعدكا لألمر ,كلكف مف أيف تػكفرت لهػـ كػؿ هػذا الػذخيرة» ,كتحػدث ضػابط
عما را« :في كؿ مرة حاكلنا فيها إنقاذ الجرحى كنا نتمقػى النيػراف ,المخربػكف كػانكا يتحركػكف
طكاؿ الكقت بيف البيكت ,كيحسنكف مكاقعهـ ,لقد كانكا مجمكعة مدربة».

كبرغـ أف مستكطنيف قالكا :إف المعركة كانت مرتبة كجرت بنظػاـ ,إال أف خػريف قػالكا

إف المعركػػة طالػػت ألف الجنػػكد أظهػػركا جبنػان ,األمػػر الػػذم اضػػطر كحػػدة الطػكارئ فػػي كريػػات

أرب ػػع القتح ػػاـ الزق ػػاؽ ,كاالنض ػػماـ إل ػػى المعرك ػػة ,كبحس ػػب ل ػػحيفة «ه ػػآرتس» ف ػػإف الج ػػيش
اإلس ار يمي ينفػي هػذا االتهػاـ كيقػكؿ" :إف الجنػكد ,كحػرس الحػدكد ,كالمػدنييف سػقطكا جنبػان إلػى
جنب ,كأف جميعهـ قاتؿ بشجاعة".

ػٍّ١خ ؤوجش:
يعتقد الجيش اإلس ار يمي أف المجاهديف الث ثة خططكا لعمميػة أكبػر ,كأف الث ثػة كػانكا

حميقػػي الػػرؤكس كيرتػػدكف لباسػنا مػػدنينا كمػػزكديف برشاشػػات  ,16 Mكهػػك السػ ح الػػذم يحممػ

المستكطنكف ,كيبػدك أف أحػدهـ كػاف ينػكم اإلنضػماـ إلػى المجمكعػة األخيػرة مػف المسػتكطنيف
العا ديف مف الحرـ اإلبراهيمي إلى كريات أربع.

()110

 )110لحيفة السفير.2002/11/18 ,
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ؤِب صذ١فخ اٌمذط اٌفٍغغ١ٕ١خ اٌصبدسح ف َ2002/11/17 ٟفمذ ٔمٍذ:
عف راديك إس ار يؿ عف ملدر أمنى كبير :أف الجيش االس ار يمي بػدأ عمميػة كاسػعة فػي

الخميػػؿ تشػػمؿ اعتقػػاؿ نشػػطاء مػػف حركػػة الجهػػاد االس ػ مي ,كنشػػاطات فػػي مختمػػؼ أحيػػاء
المدينة لتقكيض البنية التحتية لهذا التنظيـ ,كالتنظيمات األخرل ,باإلضافة إلى هدـ عدد مف

المنػازؿ ,كقػاؿ ملػدر أنػ يسػتبعد تكسػيع العمميػة العسػكرية إلػى منػاطؽ أخػرل ,بمػا فػي ذلػػؾ
بعض المكاقػع فػي قطػاع غػزة ,كقالػت ملػادر إسػ ار يمية :أف كزيػر الػدفاع شػاؤكؿ مكفػاز أبمػغ

كزير الخارجية األمريكي كػكلف بػاكؿ هاتفيػان بػ ف اسػ ار يؿ سػترد عمػي الكمػيف الػذم نلػب يػكـ

الجمعة ,كقالت الملػادر :أف الجػيش يعتػزـ شػف عمميػة مكسػعة فػي الخميػؿ الست لػاؿ شػ فة

ما سمت "االرهاب" ,كعمى الػرغـ أف الملػادر األمنيػة لػـ تعػط مزيػدان مػف التفالػيؿ ,فقػد أفػاد

اإلع ػ ـ اإلس ػ ار يمي أف مػػف المتكقػػع أف يتخػػذ الجػػيش تػػدابير لػػـ يحػػددها فػػي مػػدف فمسػػطينية
أخػرل بعػػد الخميػػؿ ,كقالػت الملػػادر األمنيػػة :أف مكفػاز أبمػػغ بػػاكؿ أنػ أعطػى أكامػرا القػػت ع
جذكر اإلرهاب اللادر مف الخميػؿ ,كنسػبت إلػى كزيػر الخارجيػة بنيػاميف نتنيػاهك القػكؿ :بػ ف
مف حؽ إس ار يؿ الدفاع عف مكاطنيهػا ,مػف جهػة أخػرل قالػت ملػادر عسػكرية اسػ ار يمية :أف
العمميػػة المسػػمحة فػػي الخميػػؿ تعػػد مػػف أخطػػر العمميػػات التػػي كقعػػت منػػذ انػػدالع االنتفاضػػة

الحالية.

ؤعئٍخ ػذ٠ذح:
كأضافت الملادر :أنها ال تشػؾ بػاف منفػذم العمميػة قػامكا ب عمػاؿ مراقبػة طكيمػة قبػؿ

اإلقػداـ عمػى التنفيػذ ,مشػػيرة إلػى أف العديػد مػػف األسػ مة ال تػزاؿ تحػكـ حػػكؿ مػا حػدث ,كيجػػب
فحلها مف خ ؿ التحقيؽ الػذم تجريػ القػكات اإلسػ ار يمية السػتخ ص العبػر ,كضػماف عػدـ

تكرار مثؿ هذا العممية.

بػبدح ادزالي اٌخٍ:ً١
كتػػدفقت سػػيارات اس ػ ار يمية مدرعػػة ,كدبابػػات عمػػى مدينػػة الخميػػؿ أمػػس ,كاعتمػػى الجنػػكد

المبػاني كأعػادكا السػيطرة عمػػى المدينػة ب سػرها بعػد أف قتػػؿ مسػمحكف فمسػطينيكف  12اسػ ار يميان
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فػػي كمػػيف ,كاقػػتحـ الجنػػكد المنػػازؿ ,كالمبػػاني التػػي لهػػا مكقػػع اسػػتراتيجي عنػػد حمػػكؿ الميػػؿ,

كسػػارت الق ػكات اإلس ػ ار يمية المدججػػة بالس ػ ح االلػػي فػػي الش ػكارع معتمي ػ الػػدبابات كالسػػيارات

المدرعة ,كاعتقؿ الجيش أكثر مف خمسيف مكاطننا كاقتادهـ معلػكبي األعػيف إلػى حافمػة عنػد
ػر يمي المتكقػػع بإشػػعاؿ مكجػػة جديػػدة مػػف أعمػػاؿ
الفجػػر ,كهػػدد الهجػػكـ الفمسػػطيني ,كالػػرد اإلسػ ا
العنؼ رغـ المطالب األمريكية بضبط النفس في المنطقػة ,كفػي الكقػت الػذم تسػتعد فيػ لشػف
ع ػػدكاف محتم ػػؿ عم ػػى العػ ػراؽ ,كف ػػرض الج ػػيش اإلسػ ػ ار يمي حظ ػػر التج ػػكؿ عم ػػي كاف ػػة أحي ػػاء

المدينة ,كمنع السكاف مف الدخكؿ أك الخركج منها كما قاـ باعتقاؿ ذكم المطارديف مف حركة

الجهػػاد اإلس ػ مي ,كاعتػػدم عمػػي أهػػالي سػػكاف حػػارة جػػابر ,كحػػي الحػػرـ اإلبراهيمػػي ,كحػػارة
الجعابرة التي كقع بها الهجكـ ,ككاف الجيش قد قاـ بمداهمة المنازؿ كتحطيـ أثاثها.

كقالت ملادر إس ار يمية :أف جهاز األمف العاـ "الشاباؾ" ,كالجيش االسػ ار يمي يعتزمػاف

دفع العممية قدمنا بعد جمع المعمكمات االستخبارية لمكلكؿ إلى قادة خ يا الجهػاد اإلسػ مي

فػي المدينػة ,فضػ ن عػف المحػاكالت التػي سػػيقكـ بهػا الجػيش فػي غضػكف ذلػؾ ,لضػرب خ يػػا

أخرل فاعمة في مدينة الخميؿ ,كملادرة أسمحة ككسا ؿ قتالية بكميات كبيرة قدر اإلمكاف.

رؼ ٓ١١لبئذ ٓ٠عذ٠ذٌّٕ ٓ٠غمخ اٌخٍ:ً١
كعمـ أف المقدـ رازم كابمنسكي ,سيشغؿ منلب قا د الكتيبة فػي المرحمػة القريبػة ,خمفػنا

لقا ػػد كتيبػػة الخميػػؿ العقيػػد دركر فػػاينبرغ الػػذم قتػػؿ فػػي العمميػػة ,كسػػيقكد كابمنسػػكي قكات ػ فػػي
الغ ؼ الخارجي لمدينػة الخميػؿ كفػي منطقػة جبػؿ الخميػؿ ,كسػيقكد القػكات فػي المدينػة نفسػها

العقيػػد "نكعػػاـ تيفػػكف" بعػػد أف اسػػتدعي مػػف بيت ػ  ,ككلػػؿ إل ػى مكػػاف الحػػادث ليقػػكد الق ػكات,
كالعممية المتدحرجة في الخميؿ خ ؿ الميمة الماضية.

قبؿ يكميف فقط جمس في مكقع لمجيش االس ار يمي في ضكاحي نابمس أحد نظراء العقيد

فػاينبرغ ,كتحػػدث متػػرددان كمقارنػان بػػيف الكضػػع فػي منطقػػة نػػابمس ,كمنطقػػة الخميػػؿ ,هيهػػات لػػك
كاف لنا هنا مف نتحدث إلي  ,كنتكلؿ مع إلى تفاهمػات كمػا هػك الكضػع فػي الخميػؿ ,ككػاف

أيض ػػا لمس ػػؤكليف أرف ػػع مس ػػتكم منػ ػ ف ػػي الج ػػيش اإلسػ ػ ار يمي نف ػػس المكق ػػؼ إزاء الف ػػرؽ ب ػػيف
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المنطقتػػيف ,حيػػث اعتبػػركا منطقػػة شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة خطي ػرة أكثػػر ,السػػيما أف التنظيمػػات
الفاعمػػة فيهػػا تتنػػافس فيمػػا بينهػػا عمػػي تنفيػػذ عمميػػات أكثػػر ,ككلػػؼ هػػذا التنظيمػػات ب نهػػا ال

تتػػكرع عػػف القيػػاـ بػ م عمميػػة بينمػػا اعتبػػركا المنطقػػة الجنكبيػػة هاد ػػة نسػػبينا مسػػكغيف أنػ عمػى

الرغـ مف أف التنظيمات المعادية تكالؿ العمؿ إال انها حافظت نكعان ما عمى قكاعد المعبة.

كقػػد عػػادت ق ػكات الجػػيش اإلس ػ ار يمي إل ػى العمػػؿ فػػي جميػػع أنحػػاء مدينػػة الخميػػؿ التػػي

انسػػحبت منهػػا قبػػؿ ثػ ث أسػػابيع فقػػط فػػي إطػػار تفاهمػػات "المنطقػػة الجنكبيػػة أكال" ,كذلػػؾ فػػي

أعقػاب عمميػػة الكمػػيف أمػػس األكؿ لػػرحت ملػػادر سياسػػية أف هػػذا التفاهمػػات الغيػػة ,غيػػر
أف الج ػ ػػيش االسػ ػ ػ ار يمي يتعام ػ ػػؿ م ػ ػػع الحمم ػ ػػة عم ػ ػػى أنه ػ ػػا "مط ػ ػػاردة س ػ ػػاخنة" كيختل ػ ػػر م ػ ػػف
التلريحات.

كأعػرب عػػدد مػػف الضػػباط فػي مقػػر قيػػادة المنطقػػة الكسػطي فػػي الجػػيش االسػ ار يمي عػػف

غضبهـ المشكب بالحداد عمى فقداف فػاينبرغ ,كعػف عمميػة االنسػحاب مػف مدينػة الخميػؿ التػي

أتاحػػت بشػػكؿ غيػػر مباشػػر لخميػػة الجهػػاد االس ػ مي التػػي اسػػتغمت حريػػة العمػػؿ نس ػبيان بغيػػة
االستعداد لتنفيذ العممية.

ال ػاللخ ث ٓ١االٔغذبة ٚاٌىّ:ٓ١
كعمى الرغـ مف أف معارضة فاينبرغ في حين أدت إلػى ت جيػؿ االنسػحاب لمػدة شػهريف

فإف مكقؼ كزير الدفاع نذاؾ بنياميف بػف اليعػازر الػذم اعتقػد أنػ يجػب اعطػاء الفمسػطينييف
مكقػؼ سياسػػي ,كجعمهػػـ يػػدرككف أف الهػػدكء النسػػبي فػػي المدينػػة لػ مقابػػؿ ,كيػػذكر أف فػػاينبرع

اجتمع نذاؾ مع ممثميف الشرطة الفمسطينية ,كبمكر كاياهـ تفاهمات المنطقة الجنكبية.

جدير بالذكر أف كجة النظػر السػا دة اليػكـ لػدم غالبيػة الملػادر العسػكرية فػي الجػيش

اإلس ػ ار يمي أف النتػػا ج الكخيمػػة لمعمميػػة ال ع قػػة لهػػا باإلنسػػحاب مػػف المدينػػة ,كقػػاؿ ملػػدر
رفيػػع المسػػتكم فػػي الجػػيش اإلس ػ ار يمي :ال يمكننػػي أف أشػػير إل ػى ع قػػة بػػيف االنسػػحاب مػػف
مدينة الخميؿ كبيف العممية ,كما أنني ال أستطيع أف أشػير إلػى أف االنسػحاب عػزز اإلرهػاب,

كقػػد شػػهدنا خ ػ ؿ األسػػابيع الػػث ث األخي ػرة عمميػػات إرهابيػػة ,كفػػي المحظػػة التػػي تقػػرر فيهػػا
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منظمات مثؿ الجهاد اإلس مي تبني اإلرهاب فإنها ستعمؿ في كؿ مكاف تشعر في بالحريػة,

أك في حاؿ الحظكا نقاط ضعفنا ,كليس بسبب االتفاؽ.

كيذكر أف المكػاف الػذم كقػع عميػ االختيػار لتنفيػذ العمميػة هػك فػي القسػـ الكاقػع تحػت السػيادة
الفمسطينية بالقرب مف كريات أربع.

اٌ ٓ١ّ١االعشائ٠ ٍٟ١غبٌت ثشد فٛس:ٞ
كيعتب ػػر القكمي ػػكف اليميني ػػكف ف ػػي حككم ػػة أر ي ػػؿ ش ػػاركف المؤقت ػػة المس ػػتكطنيف القاع ػػدة

االنتخابيػػة األساسػػية لهػػـ ,كمػػف المػػرحج أف يطػػالبك بػػرد قػػكم ,كذلػػؾ قبػػؿ االنتخابػػات المزمػػع

إجراءها ,كبعػد هجػكـ الجمعػة ,كهػك أكثػر الهجمػات دمكيػة فػي الخميػؿ منػذ انػدالع االنتفاضػة
الفمسػػطينية قبػػؿ عػػاميف ,كقػػاؿ" :أريكػػر" كهػػك إسػ ار يمي نج ػا مػػف الهجػػكـ لراديػػك اس ػ ار يؿ (كػػاف
هناؾ إط ؽ نار في كؿ مكاف ,ككاف األمر مثؿ األلعاب النارية في عيد االستق ؿ)  ,كقػاؿ
مجمػػس المسػػتكطنات اليهكديػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غ ػزة( :عمػػي الحككمػػة أف تسػػتعيد

السيطرة اإلس ار يمية الدا مة عمى الخميؿ ,كالبدء بخطة شاممة لنزع سػ ح سػمطة الػر يس ياسػر
عرفات كالجماعات المتشددة).

اعزجؼبد ٔف ٝػشفبد:
كمػػف الخيػػارات اإلس ػ ار يمية تحػػت الد ارسػػة طػػرد عرفػػات ,كهػػك إج ػراء يػػدعك إلي ػ كزيػػر

الخارجيػػة اإلسػ ار يمي بنيػػاميف نتنيػػاهك ,كلكػػف مػػف غيػػر محتمػػؿ تنفيػػذا ,كقػػاؿ دكؼ كيسػػغ س
بمكتب ر يس الكزراء اإلس ار يمي لراديك اسػ ار يؿ( :مسػالة طػرد عرفػات محػؿ د ارسػة كػؿ سػاعة

تقريبان مضيفان :أف شاركف ال يشعر أف الكقت مناسب التخاذ مثؿ هذا اإلجراء).

٘ج َٛاٌخٍ ً١اعزٙذف ؤعبعب اٌجٕٛد:
كأعمنػػت ناطقػػة باسػػـ الجػػيش اإلس ػ ار يمي أمػػس أف الهجػػكـ الػػذم أسػػفر عػػف مقتػػؿ 12

اس ار يميان بينهـ تسعة عسكرييف مساء الجمعة فػي الخميػؿ لػـ يكػف يسػتهدؼ الملػميف العا ػديف
مػف الحػػرـ اإلبراهيمػػي أساسػػا ,كانمػػا العسػػكرييف المػرافقيف لهػػـ ,كقالػػت المتحدثػػة لككالػػة فػرانس
241

برس أف األشخاص الػذيف اسػتهدفتهـ إطػ ؽ النػار (مػف جانػب الفمسػطينييف) يػدفع ل سػتنتاج
بإف الملميف لـ يككنكا الهدؼ مف الهجكـ.

كأضػػافت أف اإلرهػػابييف أطمقػكا النػػار فػػي البػػدء عمػػى سػػيارة لحػػرس الحػػدكد كانػػت تتػػكلى

حماية الملػميف ,فقتػؿ عنلػر فػي حػرس الحػدكد ,كألػيب خػر بجػركح خطيػرة تػكفي إثرهػا,

كتابعػػت بمػػا أف مجمكعػػة الملػػميف لػػـ تكػػف بعيػػدة عػػف إطػ ؽ النػػار فقػػد قتػػؿ ث ثػػة مػػنهـ فػػي

الهجػػكـ ,كأكػػدت ملػػادر الجػػيش :أف المسػػتكطنيف القتمػػى الث ثػػة هػػـ مػػف الح ػراس المسػػمحيف
الذيف يرافقكف المستكطنيف ,كيستفيد المستكطنكف المسمحكف في غالب االحياف خ ؿ تنق تهـ

مف حماية عسكرية إس ار يمية.

كقتؿ خمسػة مػف حػرس الحػدكد ,كأربعػة جنػكد ,كث ثػة مسػتكطنيف مسػمحيف فػي الهجػكـ

الػػذم نقذت ػ عنالػػر مػػف حركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي فػػي فمسػػطيف استشػػهد ث ثػػة مػػنهـ خ ػ ؿ
االشتباؾ مع الجيش اإلس ار يمي ,كقالت المتحدثة :أف بيف القتمى هناؾ قا د الجيش فػي مدينػة

الخميػ ػػؿ الككلكنيػ ػػؿ دركر فػ ػػاينيبرغ (38سػ ػػنة) ,كهػ ػػك ضػ ػػابط ب ػ ػ عمى رتبػ ػػة يقتػ ػػؿ منػ ػػذ انػ ػػدالع
االنتفاضػػة فػػي نهايػػة أيمػػكؿ 2000ـ ,كحػػرس الحػػدكد القتمػػى هػػـ سػػميح سػػكيداف (31سػػنة),

كتػػكمير نػػكؼ (19سػػنة) ,كغػػاد رحػػاميـ(19سػػنة) ,كناتانيػػؿ محمػػكؼ ( 19سػػنة ) ,كيشػػاياهك

دافيدكؼ ( 20سنة) ,كمف بيف الجنكد لـ يكشؼ الجػيش سػكل عمػى هكيػة إيغػكر دركفيتسػكي

(20سػػنة) ,المتحػػدر مػػف نهاريػػا مػػف جهػػة أخػػرل تبػػيف أف كػػؿ الجرحػػى الػ ػ األربعػػة عشػػر مػػف

الجنكد كحرس الحدكد.
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المبحث الثانً
الصحافت العزبٍت
قػػد كػػاف لمعركػػة زقػػاؽ المػػكت كقػػع محمػػي ,كعربػػي كدكلػػي عمػػى اللػػحافة ,كقػػد تناكلهػػا

اإلعػ ـ بتحمي تػ  ,كتقػػاريرا ,كأخبػػارا ,كانقسػػمكا ,مػػا بػػيف مؤيػػد مػػادح ,كمعػػارض ذاـ كمحايػػد,
حسب ع قاتهـ بدكلة الكياف اللهيكني ,أك بفمسطيف ,كالقضية ,كلكف الجميع قد اتفقكا عمػى

أف تمػػؾ العمميػػة قػػد أيحكػػـ تخطيطهػػا ,كاسػػتعدادها ,كتنفيػػذها ,كأبمػػى المقػػاتمكف فيهػػا بػ نء حسػػنان
رغـ ضعؼ إمكاناتهـ ,أماـ سطكة كامكانات العدك ,كلقد انحػازت اللػحافة العربيػة بعمكمهػا,

كمػػف خ ػ ؿ كتابهػػا الػػى القضػػية الفمسػػطينية ,كهػػذا أمػػر طبيعػػي كػػكف تمػػؾ القضػػية مػػف أعػػدؿ
قضػػايا الكػػكف ,كلػػركابط الػػدـ ,كالتػػاريخ ,كالعقيػػدة التػػي جمعػػت العػػرب ,فكػػاف طبيعيػان أف تكػػكف

أق ـ اللحافة العربية-مػع بعػض االسػتثناءات-مدافعػة عػف حقػكؽ الشػعب الفمسػطيني ,كلمػا
يمثمػ ػ الع ػػدك الل ػػهيكني م ػػف خط ػػر عم ػػى األم ػػة ب جمعه ػػا ,كس ػػنعرض فيم ػػا يم ػػي لم ػػا كتبتػ ػ

اللحافة حكؿ تمؾ المعركة البطكلية.

اٌجٙبد االعالِ٠ ٟؼٍٓ ِغا١ٌٚزٗ ػٓ ٘ج َٛاٌخٍ( ً١اٌٙج ٛ٘ َٛاألػٕف ِٓ ٔٛػٗ):
تحػػت هػػذا العن ػكاف كتبػػت لػػحيفة األن ػكار المبنانيػػة بتػػاريخ 2002/11/16ـ ,قتػػؿ 12

بجرح يػكـ أمػس فػي كمينػيف نلػبهما فمسػطينيكف لمسػتكطنيف
إس ار يمي ,كأليب  15خركف ا
فػػي مدينػػة الخميػػؿ بالضػػفة الغربيػػة ,كقالػػت ملػػادر إس ػ ار يمية :ب ػ ف الهجػػكـ هػػك األعنػػؼ مػػف
نكع  ,منذ انط ق االنتفاضة في أيمكؿ 2000ـ.

كردت الق ػ ػكات اإلس ػ ػ ار يمية بقلػ ػػؼ ضػ ػػاحية (كادم النلػ ػػارل) فػ ػػي الخميػ ػػؿ المتاخمػ ػػة

لممسػػتكطنة (كريػػات أربػػع) بقػػذا ؼ الػػدبابات ,كاستشػػهد فمسػػطينياف فػػي القلػػؼ ,كمػػا حمقػػت

طا رات هميككبتر إس ار يمية فػكؽ المدينػة ,كقالػت الملػادر اإلسػ ار يمية :أف عػددان غيػر محػدكد

مػػف الفمس ػطينييف قػػد فتح ػكا النػػار السػػاعة السػػابعة مػػف مسػػاء أمػػس مػػف حػػي أبػػك سػػنية عمػػى
مجمكعة ً
يهكد كانكا عا ديف سي نار عمػى األقػداـ مػف الحػرـ االبراهيمػي باتجػاا مسػتكطنة كريػات

أربع المطمة عمى مدينة الخميؿ.
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كأضػافت الملػادر أف جنػكدنا إسػ ار يمييف متمركػزيف عمػى مقربػػة مػف المسػتكطنة سػارعكا

إلػػى مسػػاعدتهـ ,كلكػػنهـ بػػدكرهـ ,كقع ػكا فػػي كمػػيف حيػػث أطمػػؽ فمسػػطينييف النػػار عمػػيهـ مػػف
أسػػمحة رشاشػػة ,كألق ػكا قنابػػؿ يدكيػػة ,كقػػاؿ المفتنانػػت ككلنيػػؿ أكليفػػر ارفػػكفيتش المتحػػدث باسػػـ

الجػػيش :أن ػ حػػادث خطيػػر عشػػية عطمػػة الس ػػبت اليهكديػػة( :نحػػف قمقػػكف لمغايػػة نظ ػ انر لع ػػدد
الضحايا كبينهـ قتمى).

اٌجٙبد االعالِ ٟاٌّغاٚي:
أعمػف مسػػؤكؿ فػي اتلػػاؿ هػاتفي مػػع ككالػػة (فػرانس بػػرس) أف حركػة الجهػػاد االسػ مي

نفػػذت هػػذا الهجػػكـ كقػػاؿ :إننػػا ننتمػػي إلػػى الجهػػاد اإلس ػ مي ,كنتبنػػى مسػػؤكلية الهجػػكـ فػػي

الخميؿ ,مضيفان أف مجمكعة ستنشر بيانان بهذا الش ف عمى كج السرعة.

كبػػذلؾ يرتفػػع إلػػى( )2652عػػدد القتػػؿ منػػذ انػػدالع االنتفاضػػة فػػي نهايػػة أيمػػكؿ 2000ـ ,مػػنهـ

 1994فمسػػطينينا ك 659إس ػ ار يمينا ,كقػػاؿ األخ الػػدكتكر رمضػػاف عبػػد ا﵀ شػػمح االأمػػيف العػػاـ
لحركػػة الجهػػاد اإلسػ مي فػػي اتلػػاؿ تميفػػكني مػػع قنػػاة الجزيػرة الفضػػا ية القطريػػة :أف الهجػػكـ
جاء انتقامان لقياـ "إس ار يؿ" بقتؿ إياد لكالحة عضك الحركة في كقت سابؽ مف الشهر.

كقػػاؿ شػػمح :بدايػ نة أتكجػ بالتهن ػػة لجمػػاهير شػػعبنا كامتنػػا لهػػذا العمميػػة البطكليػػة ,كأيضػان

أتكج بالتهن ة إلى مجاهدينا األبطاؿ مجاهػدم شػعبنا الفمسػطيني الػذيف تمكنػكا مػف تنفيػذ هػذا
العمميػة المميػزة ,نعػػـ لقػػد كػاف هنػػاؾ إعػ ـ مػػف سػرايا القػدس الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد

اإلس مي في فمسطيف ,كالمعمكمات التي لدينا في هذا المحظة تؤكػد هػذا التبنػي ,كأضػاؼ أف

هذا ي تي في سياؽ الرد عمى جريمة اغتياؿ القا د البطػؿ قا ػد سػرايا القػدس فػي شػماؿ الضػفة

الغربية الشهيد إياد لكالحة كهذا جزء مف سمسة عمميات لمسرايا في الػرد عمػى هػذا الجريمػة.
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ؤِررب صررذ١فخ اٌج١رربْ اإلِبسار١ررخ فمررذ روررشد فرر ٟػررذد٘ب ٠رر َ2002/11/19 َٛؤْ
اٌّمبِٚررخ اٌفٍغررغ١ٕ١خ نجحػػت الميمػػة الماضػػية فػػي تنفيػػذ كاحػػدة مػػف أنجػػح عممياتهػػا ضػػد
االحػػت ؿ ,كقتمػػت  11مسػػتكطنان كجنػػديان بي ػنهـ القا ػػد العسػػكرم لمخميػػؿ ,خ ػ ؿ كمػػيف مػػزدكج
نلػػبت المقاكمػػة لممسػػتكطنيف كق ػكات االحػػت ؿ ,كأسػػفرت العمميػػة النكعيػػة التػػي تبنتهػػا حركػػة

الجهػػاد االس ػ مي عػػف إلػػابة  30خ ػريف مػػف المسػػتكطنيف ,كالجنػػكد ج ػراح بعضػػهـ خطيػػرة,

كاسػػتمرت االشػػتباكات بػػيف المقػػاكميف ,كجنػػكد االحػػت ؿ ألكثػػر مػػف سػػاعتيف ,شػػاركت خ لهػػا

المركحيػػات ,كالػػدبابات االس ػ ار يمية فػػي قلػػؼ عش ػكا ي ألحيػػاء الخميػػؿ ,كأسػػفرت عػػف جػػرح
العشرات مف الفمسطينييف ,كجاءت العممية البطكلية كسػط تلػعيد احت لػي ,كرفػض اإلرهػابي
شاركف ر يس كزراء العدك خطة كسػاطة ملػرية لكقػؼ اغتيػاؿ الناشػطيف الفمسػطينييف ,كقتػؿ

المدنييف مقابؿ كقؼ العمميات االستشهادية.

كأك ػػدت مل ػػادر طبي ػػة إسػ ػ ار يمية أف  11جن ػػدينا كمس ػػتكطننا قتمػ ػكا عم ػػى األق ػػؿ كأل ػػيب

ح ػكالي  30بجػػركح فػػي كمػػيف نلػػب فمسػػطينيكف فػػي مدينػػة الخميػػؿ جنػػكب الضػػفة الغربيػػة,
كأكػػدت الملػػادر أف  3مػػف المسػػتكطنيف المسػػمحيف عمػػى األقػػؿ بػػيف القتمػػى ,كاكػػدت ملػػادر

الشرطة أف عددنا غير محدد مف الفمسطينييف أطمقكا النار مف حي أبك سنينة فيما هرع الجنكد
المتمرك ػزيف لإلنقػػاذ ,لكػػنهـ سػػقطكا أيض ػان فػػي كمػػيف خػػر ,حيػػث تعرض ػكا لني ػراف فمسػػطينييف
هػػاجمكهـ باألسػػمحة اآلليػػة كالقنابػػؿ ,كأكػػدت ملػػادر أمنيػػة كاع ميػػة إس ػ ار يمية ,مقتػػؿ القا ػػد

العسكرم اإلس ار يمي لمنطقة الخميؿ كهك برتبة عميد ,كقاؿ المفتنانت ككلنيؿ "أكليفر رافكفيتش"

المتحدث باسـ الجيش :أنػ (حػادث خطيػر عشػية عطمػة السػبت اليهكديػة ,نحػف قمقػكف لمغايػة
نظ انر لعدد الضحايا كبينهـ قتمى) رافضان اعطاء رقـ محدد.

كقػػاؿ شػػهكد أف اشػػتباكان مسػػمحان عنيف ػان تفجػػر بػػيف الفمسػػطينييف ,كجنػػكد إس ػ ار يمييف بعػػد

الهجكـ ,كهك كاحد مػف أخطػر الهجمػات عمػى اإلسػ ار يمييف فػي المدينػة منػذ انػدالع االنتفاضػة

الفمسػػطينية قبػػؿ عػػاميف ضػػد االحػػت ؿ ,كلػػـ ييعػػرؼ ملػػير المهػػاجميف بعػػد تػػدخؿ مركحيػػات,
كدبابات إس ار يمية في االشػتباؾ ,حيػث قلػفت منطقػة االشػتباؾ عشػكا يان ,كدمػرت العديػد مػف
منازؿ الفمسطينييف في المنطقة ,كاعترفػت اذاعػة اسػ ار يؿ بكقػكع الكمػيف كمقتػؿ عشػرة كالػابة
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 15م ػ ػػف المس ػ ػػتكطنيف ,كذك ػ ػػرت اإلذاع ػ ػػة ك ػ ػػذبنا أف المس ػ ػػمحيف الفمس ػ ػػطينييف نل ػ ػػبكا كمينػ ػ ػنا

لممستكطنيف ,كهـ في طريقهـ مف الحرـ اإلبراهيمي الشريؼ إلى مستكطنة كريات أربع ,كأنهـ

أطمقكا النار مف حارة الشيخ كحي أبك سنينة في الخميؿ.

عمى لعيد خر ذكرت إذاعة (العالـ اآلف) األمريكيػة ,أف شػاركف رفػض طمبػان ملػريان

بكقػ ػػؼ اغتيػ ػػاؿ الناشػ ػػطيف الفمسػ ػػطينييف كجػ ػػزء مػ ػػف الخطػ ػػة المل ػ ػرية بتهد ػ ػػة األكضػ ػػاع فػ ػػي

األراضي الفمسػطينية ,كقالػت االذاعػة أف الػرفض جػاء خػ ؿ اجتمػاع شػاركف مػع المػكاء عمػر
سميماف ر يس المخابرات الملرية أمس االكؿ.

كمف جهة أخرل أكد مسؤكؿ عسكرم اس ار يمي كبير أمس أف كجكد الػر يس الفمسػطيني

ياس ػػر عرف ػػات ف ػػي راـ ا﵀ أفض ػػؿ ل ػ ػ "إسػ ػ ار يؿ" م ػػف ط ػػردا ,كق ػػاؿ المس ػػؤكؿ العس ػػكرم الكبي ػػر
لمجمكعة مف اللحفييف في تؿ أبيب طالبان عدـ كشػؼ اسػم ( :أف كػؿ الخبػراء متفقػكف عمػى

أن ػ ينبغػػي عمينػػا الػػتخمص مػػف عرفػػات) ,كأضػػاؼ ال يكجػػد أم نقػػاش فػػي هػػذا اللػػدد إال أف
السؤاؿ هك كيؼ؟.
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ؤِب صذ١فخ اٌٍٛاء اٌٍجٕبٔ١خ فمذ روشد ف ٟػذد٘ب َ2002/11/16 َٛ٠
تح ػػت عنػ ػكاف (الجه ػػاد تتبن ػػى العممي ػػة ,كمكاجه ػػات مفتكح ػػة ف ػػي ن ػػابمس كرف ػػح ,كم ػػيف

لممقاكمة في الخميؿ ,كمقتؿ القا د العسكرم ,كاثنا عشر إس ار يمينا) ,رد المقاكمكف الفمسطينيكف
عمى تمادم حككمة شاركف في حربها التدميرية المفتكحة ,كاعتػداءاتها اليكميػة التػي تسػتهدؼ

األطفاؿ ,كالنساء بشػكؿ خػاص ,ككجهػكا ضػربة مكجعػة ل حػت ؿ العسػكرم ,كاالسػتيطاف فػي
مدينة الخميؿ ,التي شهدت عممية نكعيػة حيػث كقػع جنػكد االحػت ؿ ,كالمسػتكطنكف فػي كمػيف

مزدكج أدل الى سقكط  12قتي ن ,كأكثر مف " "20جريحان كمف بيف القتمى قا ػد منطقػة الخميػؿ

العسػػكرية العقيػػد أمنػػكف كػػكهيف ,كقالػػت ملػػادر اس ػ ار يمية :أف أحػػد المقػػاكميف استشػػهد فػػي

المكاجهات التي تمت الكميف ,كقد نلب المقاكمكف كمينان لمجمكعات المستكطنيف المتطػرفيف

في مستكطنة كريات أربع في المدينة حيث كانكا يجيبكف شكارع المدينة بالم ات تحػت حمايػة
( )113البياف االماراتية2002/11/19 ,ـ.
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قػكات االحػت ؿ فػي طػريقهـ إلػى الحػرـ اإلبراهيمػي ,كأدل الهجػكـ إلػى سػقكط عػدد مػف القتمػى
كالجرحى ,كعمى الفكر هرعت قكات كبيرة مف قكات االحت ؿ إلى المكاف ,فكقعػت بػدكرها فػي

كميف خر نلب المقاكمكف ,كأدل القتاؿ إلى سقكط  12قتػي ن ك 20جريحػنا ,فػي حػيف دارت
مكاجهػػات عنيفػػة داخػػؿ شػكارع المدينػػة التػػي تعرضػػت لمقلػػؼ بمدفعيػػة الػػدبابات كالمركحيػػات

الحربيػػة ,كقػػد يحلػػر المػػدنيكف ف ػي منػػازلهـ التػػي تعرضػػت لقلػػؼ عش ػكا ي فيمػػا أفيػػد عػػف
محالرة جنكد االحت ؿ لمجمكعة المقاكميف التي نفذت الكميف المزدكج داخؿ أحد المنازؿ.

كقػد سػػارع (كزيػػر الػػدفاع االسػ ار يمي) إلػػى اعتبػػار العمميػػة بالغػػة الخطػػكرة مهػػددان بعكاقػػب

كخيمػػة ,كأعمػػف المتحػػدث باسػػـ الخارجيػػة االس ػ ار يمية "جمعػػاد ميمػػك" :أف إسػ ار يؿ سػػتقفؿ البػػاب

أماـ أم مفاكضات مع الفمسطينييف متهما الر يس عرفػات بعػدـ القيػاـ بعممػ  ,كقػد أفيػد بكقػت
مت خر مف مساء أمس عف إقامة حاجز عسكرم إس ار يمي أماـ مقر عرفػات فػي راـ ا﵀ كسػط

أنباء عف استعدادات لشف عدكاف كاسع عمى الخميؿ خ ؿ ساعات.

كفػػي كقػػت الحػػؽ كزع ػت س ػرايا القػػدس الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي فػػي

فمسػػطيف بيانػنا أكػػدت مسػػؤكلية الحركػػة عػػف العمميػػة البطكليػػة فػػي كادم النلػػارل فػػي الخميػػؿ,
حيث اعترؼ العدك بإحدل عشر قتي ن مػف الجنػكد ,كالمسػتكطنيف بيػنهـ قا ػد لػكاء الجػيش فػي

الخميػػؿ العميػػد "دركر فػػاينبرغ" ,كأكػػد بيػػاف س ػرايا القػػدس أف العمميػػة ت ػ تي مػػع اقت ػراب الػػذكرل
السػػنكية لمذبحػػة الحػػرـ اإلبراهيمػػي كردنا عمػػى جريمػػة اغتيػػاؿ الشػػهيد القا ػػد إيػػاد ل ػكالحة فػػي
جنيف كج ار ـ االحت ؿ في الضفة كغزة.

()114

( )114لحيفة المكاء المبنانية2002/11/16 ,ـ.
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وّب روشد صذ١فخ اٌٛعٓ اٌمغش٠خ ف:َ2002/11/16 ٟ
إف  12اسػ ار يمي قتمػكا عمػى األقػػؿ ,بيػػنهـ قا ػػد المنطقػػة العسػػكرية فػػي الخميػػؿ ,كألػػيب

حكالي  14شخلنا بجركح ,في كمينيف نلبهما فمسطينيكف ,بفارؽ دقا ؽ لمسػتكطنيف كجنػكد

إس ار يمييف مساء أمػس ,فػي مدينػة الخميػؿ جنػكب الضػفة الغربيػة ,كأعمنػت اإلذاعػة اإلسػ ار يمية
العامة هذا الحليمة التي أكدتها فيمػا بعػد ملػادر طبيػة ,كبحسػب هػذا الملػادر ,فػإف عػدد
غيػػر محػػدد مػػف الفمسػػطينييف فػػتح النػػار حػكالي السػػاعة  19:30بالتكقيػػت المحمػػي (30ك)17

مػف حػي أبػػك سػنينة عمػى مجمكعػػة ملػميف يهػكد ,كػػانكا عا ػديف سػي انر عمػى اإلقػداـ مػف الحػػرـ

اإلبراهيمي باتجاا مستكطنة كريات أربع ,المطمػة عمػى مدينػة الخميػؿ ,كقتػؿ ث ثػة مسػتكطنيف

عمى األقؿ ,كألػيب عػدد مػنهـ بجػركح ,كأضػافت الملػادر :أف جنػكدان إسػ ار يمييف متمركػزيف
عم ػى مقربػػة مػػف المسػػتكطنة سػػارعكا إل ػى مس ػػاعدتهـ ,لكػػنهـ كقع ػكا فػػي كمػػيف ,حيػػث أطم ػػؽ
الفمسػػطينيكف النػػار عمػػيهـ مػػف أسػػمحة رشاشػػة ,كألق ػكا قنابػػؿ يدكيػػة ,كقالػػت ملػػادر عسػػكرية

إس ار يمية ,أف عممية الخميؿ تـ التخطيط لها ,كتنفيػذها بدقػة لقتػؿ أكبػر عػدد مػف اإلسػ ار يمييف,
كذكػػرت الملػػادر :أف كحػػدات عسػػكرية إسػ ار يمية أغمقػػت مدينػػة الخميػػؿ ,كتقػػكـ بتمشػػيط حػػارة

أب ػػك س ػػنينة ,كح ػػارة الش ػػيخ ,مض ػػيفة :أف كزي ػػر الج ػػيش ش ػػاؤكؿ مكف ػػاز تػ ػرأس اجتماعػ ػان لكب ػػار
الض ػػباط ,كتكع ػػد الفمس ػػطينييف بعكاق ػػب كخيم ػػة ,كف ػػي أعق ػػاب االجتم ػػاع تع ػػرض ح ػػي كادم

النلارل لقلؼ إس ار يمي مكثؼ ,كأعمف مجهكؿ في اتلاؿ هاتفي مع ككالة فرنس برس أف

حركة الجهاد اإلس مي نفذت الهجكـ ,كأعمف المتحدث باسـ الجهاد اإلس مي أننا ننتمي إلى

حركة الجهاد ,كنتبنى مسؤكلية الهجكـ هذا المساء في الخميؿ ,مضػيفنا :أف مجمكعتػ ستنشػر
بيان ػان بهػػذا الش ػ ف عم ػى كج ػ السػػرعة ,كقػػاؿ رمضػػاف شػػمح األمػػيف العػػاـ لحركػػة الجهػػاد عبػػر

فضا ية الجزيرة :إف سرايا القدس أعمنت مسؤكليتها عف العممية.

كقاؿ مسؤكؿ بػازر فػي حركػة فػتح التػي يتزعمهػا الػر يس ياسػر عرفػات أمػس اف عمميػة

الهجػػكـ الفمسػػطيني عمػػى مجمكعػػة مػػف المسػػتكطنيف ,كالجنػػكد اإلسػ ار يمييف فػػي الخميػػؿ هػػي رد
طبيعي عمى التلعيد العسكرم اإلس ار يمي بالضفة الغربية كغزة ,كأضاؼ حسيف الشػيخ أمػيف

سر حركة فتح في الضفة لركيترز( :عممية الخميؿ حػؽ مشػركع فػي المقاكمػة ضػد االحػت ؿ,
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كرد طبيعػػي عمػى السياسػػة اإلسػ ار يمية فػػي مػػدف الضػػفة ,كرد عمػى االغتيػػاالت المسػػتمرة التػػي

كاف خرها اغتياؿ إياد لكالحة قا د الجناح العسكرم لمجهاد اإلس مي).
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ف ٟرغغ١خ بخجبس٠خ ٌصذ١فخ اٌمذط اٌؼشث:َ2002/11/16 َٛ٠ ٟ
تحت عنكاف (مقتؿ  11مستكطنان كالابة  30في هجكـ فمسطيني بالخميؿ) كتبت- :

هاجـ مقاكميف فمسطينيكف مكاقع لجيش االحت ؿ اإلسػ ار يمي فػي مدينػة الخميػؿ المحتمػة

يكـ الجمعة ,مما أدم إلى مقتؿ ما ال يقػؿ عػف  11جنػديان ,كمسػتكطنان ,كالػابة  30بجػركح,

كحتى كتابة هذا السطكر ,كاف إط ؽ النار مازاؿ مستم ار عمى الطريؽ االلتفافي بػالقرب مػف
مستعمرة "كريات أربع" فػي الخميػؿ ,مسػتهدفان مجمكعػة كبيػرة مػف المسػتكطنيف تػرافقهـ دكريػات

جنػػكد االحػػت ؿ ,فيمػػا أخػػذت طػػا رات األباتشػػي تقلػػؼ حػػارات الخميػػؿ ,ككػػاف متعػػذ ار رلػػد

حجـ اإللابات في أكاسط الفمسطينييف.

كذك ػػر ش ػػهكد :أف مركحي ػػات حربي ػػة ,كدباب ػػات ,كح ػػاف ت عس ػػكرية ,كس ػػيارات إس ػػعاؼ

مقاكمػػة لمرلػػاص هرع ػت إلػػى المكػػاف ,كتركػػز القلػػؼ عم ػى حػػي أبػػك سػػنينة حيػػث تتمركػػز
مجمكعة المقاكميف ,كقاؿ الشهكد :إف معارؾ حقيقة تدكر في المكاف ,كهناؾ مخاكؼ حقيقيػة

لدل السػكاف مػف عمميػات لمجػيش ,كالمسػتكطنيف كاسػعة النطػاؽ ,كأكػدت اإلذاعػة اإلسػ ار يمية:
أف مركحيات األباتشي تقػكـ بقلػؼ البيػكت الفمسػطينية المجػاكرة ,كهػذا أقػكم الهجمػات عمػى

اإلس ار يمييف في المدينػة منػذ إنػدالع االنتفاضػة قبػؿ عػاميف ضػد االحػت ؿ اإلسػ ار يمي ,كقالػت

ػر يمية :أف ر ػػيس الػػكزراء اإلس ػ ار يمي أر يػػؿ شػػاركف يجػػرم مشػػاكرات مػػع (كزيػػر
االذاعػػة اإلسػ ا
ال ػػدفاع ش ػػاؤكؿ مكف ػػاز) ,كالمس ػػؤكليف العس ػػكرييف ح ػػكؿ الخطػ ػكات القادم ػػة ,كأف ػػادت التق ػػارير

اإلس ار يمية :أف المقاكمة قامت بنلب كميف لمجمكعة كبيػرة مػف المسػتكطنيف تػرافقهـ نػاق ت

الجند ,كهـ في طػريقهـ إلػى الحػرـ اإلبراهيمػي كفتحػت النػار عمػيهـ ,كعمػى القػكات اإلسػ ار يمية
التي هرعت إلى المكاف.
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( )115الكطف القطرية2002/11/16 ,ـ.
( )116القدس العربي2002/11/16 ,ـ.
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وّب وزجذ صذ١فخ اٌجض٠شح اٌغؼٛد٠خ :َ2002/11/18 َٛ٠
فػػي تطػػكر الفػػت لمعمميػػات الفدا يػػة الفمسػػطينية التػػي تحكلػػت إلػى عمميػػات اقتحػػاـ كشػػف

هجمات مكاجهة مسمحة ضد جنكد االحػت ؿ االسػ ار يمي أكقػع رجػاؿ المقاكمػة الفمسػطينية 11

قتي ن اس ار يميان ,كجرح  30خركف بينهـ القا د العسكرم لمنطقة الخميؿ في معركة مسمحة فػي
منطقة كادم النلارل قرب مستعمرة كريات أربع في مدينة الخميؿ.

كقػػاؿ شػػهكد أف اشػػتباكا عنيفػان تفجػػر بػػيف الفمسػػطينييف ,كجنػػكد إس ػ ار يمييف بعػػد الهجػػكـ,

كهك كاحػد مػف أخطػر الهجمػات عمػى اإلسػ ار يمييف فػي المدينػة منػذ انػدالع انتفاضػة فمسػطينية

قبػػؿ عػػاميف ضػػد االحػػت ؿ اإلس ػ ار يمي ,كقتػػؿ  8أشػػخاص عم ػى األقػػؿ كجػػرح نحػػك  ,30كلػػـ
يتضح كـ عدد القتمى مػف المسػتعمريف ,ككػـ مػف الجنػكد الػذيف كػانكا يرافقػكنهـ خػ ؿ مػركرهـ
بشػ ػكارع المدين ػػة ,كيع ػػيش نح ػػك  450مس ػػتكطننا يهكديػ ػنا معظه ػػـ مس ػػمحكف كس ػػط  130أل ػػؼ

فمسػػطيني فػػي الخميػػؿ ,كالشػػهر الماضػػي نفػػذت إس ػ ار يؿ انسػػحابان محػػدكدان مػػف منػػاطؽ أعػػادت

احت لهػػا فػػي الخميػػؿ المقسػػمة منػػذ عػػاـ  1997بمكجػػب اتفػػاؽ س ػ ـ مرحمػػي إل ػى منطقتػػيف,

كاحػػدة خاضػػعة لمسػػيطرة اإلس ػ ار يمية ,كالثانيػػة فمسػػطينية ,كقػػاؿ الميفتنانػػت ككلكنيػػؿ ارفػػكفيتش
المتحدث باسـ الجيش( :أنػ حػادث خطيػر عشػية عطمػة السػبت اليهكديػة ,نحػف قمقػكف لمغايػة

نظػ ػ نار لع ػػدد الض ػػحايا ,كبي ػػنهـ قتم ػػي رافضػ ػنا إعط ػػاء رق ػػـ مح ػػدد) ,كبع ػػد العممي ػػة ش ػػنت قػ ػكات

االحت ؿ اإلس ار يمي هجكما بالمركحيات كالقلؼ المدفعي باتجاا أحياء مدينة الخميؿ ,كسقط
العديد مف الجرحى.

()117

ؤصٛاد اٌمزٍخ ٚاإلس٘بث:ٓ١١
أما لحيفة البياف االماراتية فقد ذكرت بتاريخ 2002/11/19ـ

السفاح كاإلرهابي «اللاعد سياسيان» شاؤكؿ مكفاز كزيػر الػدفاع فػي الكيػاف اللػهيكني

اسػػت نؼ نشػػاط اإلرهػػابي كالػػدمكم الػػذم حػػرـ من ػ منػػذ اسػػتقالت مػػف منلػػب السػػابؽ كػػر يس

لألركاف ,لقد عاد إلى حرفت األلمية كهي التمذذ بقتؿ ,كسفؾ دماء األبرياء مف الفمسطينييف,
( )117الجزيرة السعكدية2002/11/18 ,ـ.
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كراح يعمف عمى المأل أن سيضرب الفمسطينييف في كؿ مكػاف ,كقػد أراد بػذلؾ أف يؤكػد لسػيدا

السػػفاح األكبػػر شػػاركف أنػ الرجػػؿ المناسػػب فػػي المكػػاف المناسػػب ,المػػؤلـ كالمفجػػع أف السػػفاح
مكفػػاز كػػاف عمػػى اتلػػاؿ هػػاتفي بػػكزير الػػدفاع األميركػػي "دكنالػػد رامسػػفيمد" ,ككزيػػر الخارجيػػة

األميركي ككلف باكؿ كأطمعهما عمى إلػدارا األكامػر لمجػيش اإلسػ ار يمي بإعػادة السػيطرة عمػى

الخميػػؿ بػػالقكة ,كأكػػد حػػؽ الكيػػاف اللػػهيكني بمػػا أسػػماا بالػػدفاع عػػف نفس ػ !! .فمػػاذا كػػاف الػػرد
األميركي!! .إن اللمت.

السػػككت األميركػػي هػػك ع مػػة الرضػػا عمػػى أفعػػاؿ ,كج ػ ار ـ السػػفاحيف الػػذيف يحكمػػكف

الدكل ػػة الل ػػهيكنية النازي ػػة فل ػػحيفة ي ػػديعكت أحركن ػػكت «اإلسػ ػ ار يمية» نقم ػػت ع ػػف مل ػػادر
سياس ػػية إسػ ػ ار يمية قكله ػػا :إنػ ػ ال تم ػػارس اآلف أي ػػة ض ػػغكط م ػػف قب ػػؿ الكالي ػػات المتح ػػدة عم ػػى
إس ار يؿ بهدؼ االمتناع عف األعماؿ العسكرية في المناطؽ الفمسطينية المحتمة.

كقػ ػػد بػ ػػدأت ق ػ ػكات االحػ ػػت ؿ اإلس ػ ػ ار يمية عممياتهػ ػػا اإلرهابيػ ػػة الكحشػ ػػية ضػ ػػد المػ ػػدنييف

الفمسػػطينييف بمباركػػة أمريكيػػة ,لػػحيح أنهػػا غيػػر معمنػػة ,كلكنهػا مباركػة ضػػمنية مػػا دامػػت ال
تكجد ضغكط عمى «إس ار يؿ» ,حتى كلك تحت مسمى ضبط النفس ,تمؾ الكممة الم لكفة التي
تطمقهػ ػ ػ ػ ػػا كاشػ ػ ػ ػ ػػنطف بػ ػ ػ ػ ػػيف الحػ ػ ػ ػ ػػيف كاآلخػ ػ ػ ػ ػػر ,كهػ ػ ػ ػ ػػي ال تسػ ػ ػ ػ ػػمف كال تغنػ ػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػ ػػف جػ ػ ػ ػ ػػكع!

إف األشػػقاء فػػي فمسػػطيف المغتلػػبة يكاجهػػكف األف حممػػة إبػػادة جديػػدة ,منػػازؿ فػػي المخيمػػات
الفمس ػػطينية ف ػػي ن ػػابمس يج ػػرم ه ػػدمها عمػ ػػى س ػػكانها ,كالخميػ ػؿ تتع ػػرض ألق ػػذر عممي ػػة قمػ ػػع

إس ػ ار يمية ,كأل ػكات حكػػاـ الدكلػػة العبريػػة تػػدعك إلػػى إبعػػاد الػػر يس الفمسػػطيني ياسػػر عرفػػات,

كيتبنػػى الػػدعكة المتطػػرؼ «العا ػػد» بنيػػاميف نتنيػػاهك كزيػػر خارجيػػة شػػاركف ,بػػؿ كهنػػاؾ مػػف
يطالبكف اآلف بتفكيؾ السمطة الفمسطينية كعمى رأسهـ اإلرهابي البذمء «عكزم النداك» كزيػر

األمف العاـ الػذم قػاؿ بكػؿ كقاحػة :يجػب تػدمير المنػازؿ فػي مدينػة الخميػؿ التػي يتحلػف بهػا

الفمسطينيكف ,كطالب بتعزيز الكجكد اليهكدم بالمدينة التي يكجد بها اآلف  500يهكدم كسط

قرابة أؿ  140ألؼ عربي.

إف حككمػػة شػػاركف ,حككمػػة إرهابيػػة ,كلسػػنا فػػي حاجػػة إلػػى أدلػػة عمػػى ذلػػؾ سػػكل اإلشػػارة إلػػى
عنالرها البارزة مف أمثاؿ "مكفاز" ,ك"النداك" ,ك"نتنياهك" ,ك"شارانسكي" ,كغيرهـ مف الرمػكز
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العنل ػرية المتطرفػػة التػػي تعتمػػد عمػػى أرم عػػاـ إس ػ ار يمي قػػكم ,يبػػارؾ كػػؿ خط ػكات شػػاركف,

كحككمتػ كمػا تشػير اسػتط عات الػرأم العػاـ اإلسػ ار يمي ,إف أشػقاءنا فػي فمسػطيف المغتلػبة

يت لمكف ,كلكنهـ يحبسكف المهـ ,كنحف لألسؼ نمتزـ اللمت عمى ج ار ـ بني إس ار يؿ الػذيف

لػػف يتػػرددكا فػػي ظ ػؿ اله ػكاف العربػػي فػػي شػػف حممػػة طػػرد ,كابػػادة تحػػت أسػػماعنا ,كأبلػػارنا,
كبالتالي يبتمعكف كؿ فمسطيف!

()118

ٚدػذ صذ١فخ رؾش ٓ٠اٌغٛس٠خ فَ2002/11/18 ٟ
الكيػػاف اللػػهيكني إل ػى اسػػتخ ص الػػدركس ,كالعبػػر مػػف عمميػػة الخميػػؿ التػػي أدت إل ػى

ه ػ ؾ ,كجػػرح العش ػرات مػػف اللػػهاينة ,قالػػت تش ػريف :إف هػػذا العمميػػة أكػػدت قػػدرة المقاكمػػة

الفمسطينية عمى الرد الناجع ,كابتكار كسا ؿ نضالية ال تخطر عمى باؿ قػادة اللػهاينة الػذيف
أطمقػكا العنػػاف –مػؤخ ار -لسمسػػمة مػف أعمػػاؿ االجتيػاح ,كتػػدمير المنػازؿ كالمنشػآت فػي المدينػػة
كس ػػط غي ػػاب رد الفع ػػؿ العرب ػػي ,كبحسػ ػب الل ػػحيفة فػ ػإف عممي ػػة الخمي ػػؿ ج ػػاءت لتض ػػع ك ػػؿ

المتطرفيف في م زؽ ,كلتقنع مف لـ يقتنع بعد أن يستحيؿ تكفير األمػف ,كالطم نينػة لملػهاينة
دكف انسحابهـ الكامؿ مف األراضي العربية المحتمة ,كاقرارهـ بالحقكؽ الفمسطينية.

أضػافت :أف أعمػػاؿ شػػاركف ,أك مكفػػاز لػػف تزيػد األكضػػاع إال تعقيػػدان كتفجيػ نار ,فالشػػعب

الفمس ػػطيني مل ػػمـ عمػ ػى اس ػػتعادة حقكقػ ػ كامم ػػة ,كبن ػػاء دكلتػ ػ المس ػػتقمة ف ػػي كطنػ ػ  ,كا ازل ػػة

االحػػت ؿ أل ارضػػي  ,كهػػك شػػعب مسػػتعد ألقلػى حػػاالت التضػػحية ,كالفػػداء ,كلػػف يزيػػدا القمػػع
اللػػهيكني إال تلػػميمان عمػػى الكفػػاح ,كمػػا أكػػدت تش ػريف :أن ػ لػػف يكػػكف لألسػػمحة التػػي دأب

الر يس األمريكي جكرج بكش عمى تزكيد اللهاينة بها مف نتيجة ,إال تكسيع دا رة العنؼ مع
العمـ أف هذا األسمحة عاجزة عف تحطيـ المقاكمة الفمسطينية.

( )118البياف االماراتية2002/11/19 ,ـ.
( )119تشريف السكرية2002/11/18 ,ـ.
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()119

ٚؤٚسدد صذ١فخ رؾش ٓ٠اٌغٛس٠خ فَ2002/11/18 ٟ
في عددها اللادر أمس أف الجيش اإلس ار يمي أطمػؽ عمػى المكقػع الػذم كقعػت فيػ المعركػة

في الخميؿ ,عمى بعد عشرات األمتار مف البكابة الجنكبية الغربية لمستكطنة كريات أربع لقب

"زقاؽ المكت" ,مشيرةن إلى أف هذا االسـ قد يككف عمى كزف "زقاؽ القنػاص" فػي البمػدة القديمػة
فػػي القػػدس فػػي حػػرب األيػػاـ السػػتة ,كأضػػافت اللػػحيفة "مثػػؿ "زقػػاؽ القنػػاص" ,كفػػي الماضػػي

القريػػب جػػدان "الحمػػاـ" ,ككػػذلؾ فػػي مخػػيـ جنػػيف ,كسػػيذكر الزقػػاؽ اللػػغير فػػي الخميػػؿ كمكػػاف
نجح في الخلـ في تحكيؿ ضعف إلى تفكؽ تكتيكي كاستغ ل حتى النهاية ,مسػاء الجمعػة,
كفػي نهايػػة معركػة اسػػتمرت أربػع سػػاعات كنلػؼ السػػاعة ,كلػؿ عػػدد القتمػى إلػػى  12قتػػي ن

إس ار يميان ,أربعة جنػكد ,كخمسػة مػف حػرس الحػدكد ,كث ثػة مػف حػراس األمػف فػي المسػتكطنة,

إضافة إلى ث ثػة أعضػاء مػف سػرايا القػدس ,كقالػت اللػحيفة" :باسػتثناء المعركػة الداميػة فػي
جنػػيف ,فػػإف هػػذا الحػػادث هػػك ألػػعب الحػكادث التػػي عرفهػػا الجػػيش فػػي المنػػاطؽ منػػذ انػػدالع

االنتفاضة الحالية" ,كأكردت اللحيفة تفاليؿ العممية كما يمي:

لقد بػدأ إطػ ؽ النػار بعػد السػاعة السػابعة بقميػؿ فػي ليمػة السػبت ,ككػاف الجػيش كحػرس

الحدكد قد أنهكا قبؿ دقا ؽ مف ذلؾ المهمة األسػبكعية لح ارسػة الملػميف اليهػكد العا ػديف سػي انر
عمى األقداـ مف الل ة في الحرب اإلبراهيمي ,كفي الجزء الشرقي مف "شارع الملميف" بقي
عدد مف الجنكد في كتيبة ناحاؿ ,كرجاؿ االحتياط ,كحرس الحدكد.

كلؿ الفمسطينيكف الث ثة مف الجنكب مف منػازؿ الحػي الفمسػطيني ,لػعد أحػدهـ إلػى

الزقػػاؽ ,حتػػى كلػػؿ إلػػى البيػػت الػػذم يشػػرؼ عمػػى بكابػػة المسػػتكطنة ,كتمركػػز رفيقػػاا عمػػى

أسػػطح ,كش ػرفات منػػازؿ أكثػػر انخفاض ػان ,كفػػي نفػػس الكقػػت ,أطمػػؽ الث ثػػة النػػار عمػػى ث ثػػة
أهداؼ :سػيارة جيػب لقػكات االحتيػاط قػرب بكابػة المسػتكطنة ,جيػب حػرس حػدكد كػاف يتحػرؾ

في الجكار ,كعمى كميف نلب جنكد ناحاؿ في حقؿ الزيتكف أسفؿ الطريؽ ,ألػيب عػدد مػف
رجػاؿ االحتيػػاط ,لكػػنهـ تمكنػكا مػػف الػػرد عمػػى الفمسػطيني الػػذم أطمػؽ عمػػيهـ النػػار كقتمػػكا ,لقػػد

تمقػػى الجنػػكد األربعػػة الض ػربة األشػػد ,كيبػػدك أنهػػـ ألػػيبكا فػػي المحظػػة التػػي نهض ػكا فيهػػا مػػف
الكمػػيف مػػع نهايػػة عمميػػة الح ارسػػة ,كقتػػؿ إثنػػاف مػػنهـ ,كألػػيب خػراف بجػػركح بالغػػة ,بالمقابػػؿ
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نزؿ جيب حرس الحدكد إلى الزقاؽ الذم شخص الجنكد في ملدر إط ؽ النػار ,سػار أفػراد
الشػػرطة إلػػى طػػرؼ الزقػػاؽ ثػػـ انعطفػكا ,فػػي هػػذا المرحمػػة انػػدفع نحػػكهـ أحػػد الفمسػػطينييف مػػف
داخؿ الجيب عف بعد متر كاحد كاف الجيػب يطمػؽ النػار ,لكنػ لػـ يلػمد أمػاـ قػكة النػار عػف

قػػرب ,كيبػػدك أف الفمسػػطيني تمكػػف مػػف فػػتح بػػاب الجيػػب ,كأطمػػؽ عيػػارات ناريػػة مػػف مسػػافة

قليرة جدان ,فقتؿ ث ثة أفراد مف الشرطة ,كأليب كاحد بجركح بالغة ,ككلؿ الجيب الثاني,

كفي ػ ػ ضػ ػػابط العمميػ ػػات لحػ ػػرس الحػ ػػدكد سػ ػػميح سػ ػػكيداف ,كجنػ ػػدم خػ ػػر إلػ ػػى الزقػ ػػاؽ ,كقتػ ػػؿ

الفمسطيني الجندييف بنفس الطريقة.

بعد دقا ؽ كلؿ إلى المكاف قا ػد كتيبػة الخميػؿ العقيػد دركر فػاينبرغ ,كنػزؿ مػف الجيػب

ف ليب أثناء حركت سي انر عمى األقداـ عمى بعد  20مت انر مف مكاف كجكد منفػذ العمميػة .لكنػ

كالػػؿ التقػػدـ لعػػدة أمتػػار ثػػـ عػػاد أد ارجػ عنػػدما اكتشػػؼ أنػ ألػػيب بلػػدرا ,عػػاد إلػػى الػػكراء

مت ػ نار أك اثنػػيف ثػػـ سػػقط ,كػػذلؾ ألػػيب أحػػد جنػػكدا ,فػػي هػػذا المرحمػػة سػػادت الفكضػػى فػػي

المنطقػػة ,كاقتحمػػت عػػدة قػكات أخػػرل الزقػػاؽ فػػي محاكلػػة لمكلػػكؿ إلػػى الملػػابيف ,كاسػػتمرت
المعركػػة نحػػك أربػػع سػػاعات كنلػػؼ السػػاعة ,كأسػػفرت عػػف مقتػػؿ  12شخل ػنا كالػػابة 14

إلابة أربعة منهـ بالغة ,كقػاؿ العميػد عيػراف الػذم قتػؿ فػي النهايػة" :الفمسػطينييف فػي الزقػاؽ
"كاف ذلؾ مثؿ تمة الذخيرة ,عيار نارم هنا ,قنبمة يدكية هناؾ ,ثـ عيار نارم ثـ قنبمة يدكية",

كعنػػدما نظػػر الضػػباط إلػػى سػػاعاتهـ كانػػت السػػاعة الحاديػػة عشػرة كالنلػػؼ لػػي ن ,مػػرت أربػػع
ساعات كنلؼ الساعة منذ بدء المعركة الضارية في الزقاؽ.

( )120تشريف السكرية2002/11/18 ,ـ.
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المبحث الثالث
معزكت سقاق المىث على صفحاث االنتزنج
روش ِٛلغ ٔذاء اٌمذط اٌفٍغغ ٟٕ١ف 2002/11/15 ٟثرإْ ِصرذساً ػغرىش٠بً صر١ٔٛ١ٙبً
ؤفبد ثإْ ؤوضش:
مػػف اثنػػي عشػػر مػػف العسػػكرييف كالمسػػتكطنيف اللػػهاينة قػػد قتمػكا عمػػى األقػػؿ ,كألػػيب

نحػػك  30خ ػريف ,مسػػاء اليػػكـ الجمعػػة ,عنػػدما أطمػػؽ فمسػػطينيكف النػػار باتجػػاا مجمكعػػة مػػف

المستكطنيف عمى الطريؽ المؤدم مف مستكطنة كريػات أربػع إلػى الحػي اليهػكدم فػي الخميػؿ,

كأطمقت النيراف مػف اتجػاا حػي أبػك سػنينة المطمػع عمػى الحػي اليهػكدم فػي المدينػة ,عمػى حػد

تعبير ملدر أمني لهيكني.

هػػذا كقػػد كقػػع اشػػتباؾ إثػػر كمػػيف نلػػب المجاهػػدكف الفمسػػطينيكف لتجمػػع مػػف اللػػهاينة

فقتؿ عمى الفكر عدد كبير منهـ ,كعند قدكـ الجيش اللهيكني إلى المكاف كاف في انتظػارهـ
كميف خر ,كاندلعت اشتباكات عنيفة بيف المجاهديف كالجيش اللهيكني استمرت ألكثػر مػف

أربعػػيف دقيقػة ممػػا أدل إلػػى ارتفػػاع عػػدد القتمػػى فػػي لػػفكؼ الجنػػكد كالضػػباط اللػػهاينة ,كقػػد
قتػػؿ فػػي هػػذا العمميػػة القا ػػد العسػػكرم اللػػهيكني لمنطقػػة الخميػػؿ العميػػد "دركر فػػاينبرغ" ,كلػػـ
تػػنجح سػػيارات اإلسػػعاؼ اللػػهيكنية العاديػػة مػػف الكلػػكؿ إلػػى المكػػاف لنقػػؿ العػػدد الكبيػػر مػػف
جرحى اللهاينة ,فاستعاف اللهاينة بسيارات إسعاؼ محلنة ضد الرلاص لنقػؿ جرحػاهـ

إلى المستشفيات اللهيكنية في القدس.

٘زا ٚلذ رجٕذ عشا٠ب اٌمذط اٌجٕبح اٌؼغىشٌ ٞذشوخ اٌجٙربد اإلعرالِ ٟفر ٟفٍغرغٓ١
اٌؼٍّ١خ اٌفذائ١رخ فر ٟاٌخٍ١رً فر ٟث١ربْ سعرّ ٟكاعتبرتهػا انتقامػان لعمميػة اغتيػاؿ القا ػد إيػاد

لكالحة ,كأيضا بمناسبة اقتراب ذكرل مجزرة الحرـ اإلبراهيمي.

كق ػػاؿ األم ػػيف الع ػػاـ لحرك ػػة الجه ػػاد اإلسػ ػ مي ال ػػدكتكر رمض ػػاف عب ػػد ا﵀ ش ػػمح ف ػػي اتل ػػاؿ

تيميفػكني مػػع قنػػاة الجزيػرة اإلخباريػة القطريػػة" :إف الحركػػة هػػي التػي نفػػذت هجكمػنا بالرلػػاص

عمػػى إسػ ار يمييف انتقػػاـ لقتػػؿ القا ػػد إيػػاد لػكالحة" كقػػاؿ« :إننػػي بدايػػة أتكجػ بالتهن ػػة لجمػػاهير
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شػعبنا كأمتنػػا لهػػذا العمميػة البطكليػػة ,كأيضػػا أتكجػ بالتهن ػػة إلػػى مجاهػدينا األبطػػاؿ ,مجاهػػدم
شػػعبنا الفمسػػطيني الػػذيف تمكن ػكا مػػف تنفيػػذ هػػذا العمميػػة الممي ػزة» ,كأضػػاؼ الػػدكتكر رمضػػاف:

«نعـ لقد كاف هناؾ إعػ ف مػف سػرايا القػدس ,الجنػاح العسػكرم لحركػة الجهػاد اإلسػ مي فػي
فمسطيف ,كالمعمكمات التي لدينا هذا المحظة تؤكد هذا التبني ,كي تي هذا في سياؽ الػرد عمػى

جريمة اغتياؿ القا د البطؿ ,قا د سرايا القدس في شماؿ الضفة الغربية ,الشهيد إياد لكالحة.
هػػذا جػػزء مػػف سمسػػمة عمميػػات الس ػرايا فػػي الػػرد عمػػى هػػذا الجريمػػة ,كاعترفػػت ملػػادر

عسكرية لهيكنية فػي قيػادة المنطقػة الكسػطى لمجػيش اللػهيكني أف التخطػيط لمكمػيف قػد تػـ
بشكؿ دقيؽ ,كأف المجمكعة الفدا ية المسمحة قد نسقت فيما بينها في عدد مػف المكاقػع بهػدؼ

إنجػػاح العمميػػة ,كأضػػافت الملػػادر :أف مكعػػد العمميػػة أيضػػا تػػـ اختيػػارا بدقػػة ألف العديػػد مػػف
اللهاينة يتجكلكف في مدينة الخميؿ عشية يكـ السبت مما جعمهـ أهدافا سهمة المناؿ.

كأفادت ملادر فمسطينية في الخميؿ :أف الجيش اللهيكني قلؼ األحياء الفمسطينية

في الخميؿ بكثافػة ,ممػا أسػفر عػف هػدـ العديػد مػف المبػاني كالمنػازؿ ,كأضػافت الملػادر ,إف
جػػيش العػػدك اللػػهيكني أطمػػؽ النػػار بشػػكؿ كثيػػؼ باتجػػاا الفمسػػطينييف كمنػػازلهـ ,ممػػا أكقػػع

إلابات في أكساط الفمسطينييف ,كقػد منعػت قػكات األمػف اللػهيكنية فػرؽ اإلنقػاذ الفمسػطينية
التػػي هرعػػت إلػػى المكػػاف مػػف إخ ػ ء الجرحػػى الفمسػػطينييف لتمقػػي الع ػ ج فػػي المستشػػفيات,

كأف ػػادت ككال ػػة األنب ػػاء الفمس ػػطينية "كف ػػا" :أف ج ػػيش الع ػػدك الل ػػهيكني ط ػػرد ك ػػؿ الل ػػحفييف

األجان ػػب م ػػف منطق ػػة " "H2ف ػػي مدين ػػة الخمي ػػؿ ,كمنع ػػتهـ م ػػف تغطي ػػة المعرك ػػة العنيف ػػة ف ػػي
المنطقػػة ,كقػػاؿ ملػػدر أمنػػي لػػهيكني :إف االشػػتباكات قػػد تكقفػػت السػػاعة  12لػػي ن ,كادعػػى
أن قتؿ مجاهديف فمسطينييف كانا قد تحلنا داخػؿ منػزؿ فمسػطيني ,كأنهمػا شػاركا فػي عمميػة

االشػػتباؾ المسػػمح ,هػػذا كقػػد كلػػمت مركحيػػات مقاتمػة لمسػػاعدة الجػػيش اللػػهيكني عمػػى نقػػؿ
جرحػػى العػػدك ,كأطمقػػت طػػا رات الجػػيش اللػػهيكني قنابػػؿ ضػػك ية فػػي الجػػك ,كقالػػت ملػػادر

أمنية لهيكنية :إف ر يس حككمة العدك اللهيكني أر يؿ شاركف ,ككزير حرب شاؤكؿ مكفاز
يطمعاف عمى خػر المسػتجدات األمنيػة المتػدهكرة فػي مدينػة الخميػؿ ,كتجػرم القيػادات األمنيػة
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اللػػهيكنية فيمػػا بينهػػا مشػػاكرات حثيثػػة ,حيػػث كلػػؿ ر ػػيس هي ػػة أركػػاف الجػػيش اللػػهيكني
مكشي بكغي يعالكف إلى مبنى ك ازرة الحرب في تؿ أبيب.

()121

روش ِٛلغ اٌٛعٓ اٌؼّبٔ ٟثزبس٠خ :َ2002/11/16
مقتػػؿ ( )11إس ػ ار يميا كالػػابة ( )30فػػتح مسػػمحكف فمسػػطينيكف النػػار مسػػاء أمػػس عمػػى

مستعمريف يهكد في الخميؿ بالضفة الغربية فقتمكا ( )11شخلان عمى األقػؿ كجرحػكا نحػك 30
خػريف ,كقػػاؿ شػػهكد« :إف اشػتباكا مسػػمحان عنيفػان تفجػػر بػيف الفمسػػطينييف ,كجنػػكد إسػ ار يمييف ,

كأكػػدت متحدثػػة باسػػـ الجػػيش اإلسػ ار يمي كقػػكع الهجػػكـ لكنهػػا لػػـ تػػذكر عػػدد القتمػػى كالجرحػػى,

كقالػػت التقػػارير اإلع ميػػة :إف ( )11شخل ػان عمػػى األقػػؿ قتم ػكا ,كأف االشػػتباؾ المسػػمح حػػاؿ
دكف كل ػػكؿ س ػػيارات اإلس ػػعاؼ إل ػػى مك ػػاف الح ػػادث لنق ػػؿ المل ػػابيف» ,كأف ػػادت المعمكم ػػات

األكلية أف فمسطينييف فتحكا النار مف حي أبك سنينة العربي باتجػاا مكاقػع عسػكرية اسػ ار يمية,

كأعقػػب ذلػػؾ اشػػتباؾ مػػع الجنػػكد .كيعػػيش نحػػك  450مسػػتعم انر يهكديػان كثيػػركف مػػنهـ مسػػمحكف

كسط  130ألؼ فمسطيني في الخميؿ.

()122

ؤفبد ِشاعً اٌجض٠شح ف ٟفٍغغ ٓ١ف:َ2002/11/16 ٟ
أف القا د العسكرم اإلس ار يمي في منطقة الخميؿ كهك برتبػة عميػد كػاف مػف  12إسػ ار يميا مػف

العسكرييف كالمسػتكطنيف الػذيف لقػكا ملػرعهـ فػي كمػيف مسػمح نفػذا مسػمحكف فمسػطينيكف فػي

منطقة كادم النلارل قرب مسػتكطنة كريػات أربػع فػي الخميػؿ ,كمػا ألػيب  15فػي الكمػيف,

كفػػي مقابمػػة مػػع الجزيػرة أعمػػف األمػػيف العػػاـ لحركػػة الجهػػاد اإلسػ مي رمضػػاف شػػمح مسػػؤكلية

سػ ػرايا الق ػػدس التابع ػػة لمحرك ػػة عم ػػى العممي ػػة كق ػػاؿ :إف العممي ػػة ج ػػاءت ردان عم ػػى قي ػػاـ قػ ػكات

االحػػت ؿ باغتيػػاؿ إي ػاد ل ػكالحة أحػػد القػػادة العسػػكرييف لمحركػػة فػػي جنػػيف األسػػبكع الماضػػي,

كاسػػتبعد شػػمح أف تكػػكف العمميػػة تهػػدؼ إلػػى الضػػغط عمػػى السػػمطة الفمسػػطينية إلش ػراؾ حركػػة

( )121مكقع نداء القدس2002/11/15 ,ـ.
( )122الكطف العمانية2002/11/16 ,ـ.
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الجه ػػاد ف ػػي عممي ػػة الحػ ػكار الجاري ػػة ب ػػيف حركت ػػي حم ػػاس كف ػػتح ,كق ػػاؿ :إف مقاكم ػػة الش ػػعب
الفمسطيني ال يمكف ربطها بالمناكرات السياسية.

ككلؼ العممية ب نها "استشهادية" ,كأكد أف الفدا ييف ذهبكا لتنفيذ العممية بنية الشػهادة,

"كهـ يؤمنكف ب ف أركاحهـ ليست أغمي مػف أركاح األطفػاؿ الفمسػطينييف الػذيف يسػقطكف يكميػان
برلاص قكات االحت ؿ اإلس ار يمي".

رفبص ً١اٌؼٍّ١خ:
كأعمنػت ملػادر إسػ ار يمية :أف عػددان غيػر محػدد مػف الفمسػطينييف فتحػكا النػار مػف حػػي

أب ػػك سػ ػػنينة عمػ ػػى مجمكعػ ػػة م ػػف المسػ ػػتكطنيف كػ ػػانكا عا ػ ػػديف س ػػي نار عمػ ػػى األقػ ػػداـ مػ ػػف الحػ ػػرـ
اإلبراهيمي باتجاا مستكطنة كريػات أربػع المطمػة عمػى مدينػة الخميػؿ ,كأضػافت الملػادر :أف

جنكدنا إس ار يمييف متمركزيف عمى مقربة مف المستكطنة سارعكا إلى مساعدة المستكطنيف لكنهـ
كقع ػكا بػػدكرهـ فػػي كمػػيف ,حيػػث أطمػػؽ الفمسػػطينيكف النػػار عمػػيهـ مػػف أسػػمحة رشاش ػة ,كألق ػكا
باتجاههـ قنابؿ يدكية ,كقاؿ مراسؿ الجزيرة في الخميؿ :إف قكات االحت ؿ تقكـ اآلف بعمميات

قلػؼ عشػكا ي فػي منطقػة كادم النلػارل قػرب مسػتكطنة كريػات أربػع فػي الخميػؿ فػي حػػيف
يحػػاكؿ المسػػتكطنكف إطػ ؽ النػػار عمػػى منػػازؿ المػكاطنيف فػػي المنطقػة ,كأفػػاد شػػهكد عيػػاف أف

السػػكاف يطمقػػكف لػػرخات اسػػتغاثة مػػف منػػازلهـ ,فػػي حػػيف تمنػػع إس ػ ار يؿ سػػيارات اإلسػػعاؼ,

ككػػذلؾ اللػػحفيكف مػػف الكلػػكؿ إلػػى منطقػػة الخميػػؿ ,كقػػاؿ الشػػهكد :إف الػػدبابات كمركحيػػة

كاحدة عمى األقؿ تشارؾ في عمميات القلؼ الذم أدل إلػى كقػكع العديػد مػف اإللػابات فػي

ل ػػفكؼ المػ ػكاطنيف الفمس ػػطينييف ,فضػ ػ ن ع ػػف ته ػػدـ من ػػازؿ كثيػ ػرة ,كأف ػػاد م ارس ػػؿ الجزيػ ػرة ف ػػي

الخميؿ :أف المدينة تعيش في حالة مف الرعػب مػف جػراء تبػادؿ إطػ ؽ النػار الػذم يجػرم فػي
المنطقػػة ,كأضػػاؼ :أف طػػا رات تحمػػؽ فػػكؽ المنػػزؿ الػػذم يعتقػػد أف منفػػذم العمميػػة يختب ػػكف
داخم كيحالرا جنكد االحت ؿ.

()123

( )123الجزيرة2002/11/16 ,ـ.
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وّب ؤوذ ِٛلغ اٌجض٠شح ؤْ  12اعشائ١ٍ١ب ٌمِ ٛصشػ:ُٙ
لق ػ ػػي  12إسػ ػ ػ ار يميان مل ػ ػػرعهـ كأل ػ ػػيب  15خ ػ ػػركف بج ػ ػػركح ف ػ ػػي كمين ػ ػػيف نل ػ ػػبهما

فمسػػطينيكف بمدينػػة الخميػػؿ ,جنػػكب الضػػفة الغربيػػة ,مسػػاء الجمعػػة كأفػػاد م ارسػػؿ الجزي ػرة فػػي

فمسػػطيف :أف القا ػػد العسػػكرم اإلس ػ ار يمي فػػي منطقػػة الخميػػؿ كهػػك برتبػػة عميػػد كاس ػم دركر
فػػاينبرغ كػػاف مػػف بػػيف القتمػػى ,كأضػػاؼ :أف ث ثػػة مػػف منفػػذم العمميػػة استشػػهدكا فػػي تبػػادؿ
إلط ؽ النار مع القكات اإلس ار يمية التي حالرت المنزؿ الذم اختبكا في بعد العممية ,ككاف

عددان غير محدد مف المسمحيف الفمسطينييف فتحكا النار مف حي أبك سنينة عمى مجمكعة مف
المسػػتكطنيف كػػانكا عا ػػديف سػػي نار عمػػى األقػػداـ مػػف الحػػرـ اإلبراهيمػػي باتجػػاا مسػػتكطنة كريػػات
أربػػع المطمػػة عمػػى مدينػػة الخميػػؿ ,كذكػػرت ملػػادر إس ػ ار يمية أف جنػػكدان إس ػ ار يمييف متمرك ػزيف
عمػػى مقربػػة مػػف المسػػتكطنة سػػارعكا إلػػى مسػػاعدة المسػػتكطنيف لكػنهـ كقعػكا بػػدكرهـ فػػي كمػػيف
حيث أطمؽ الفمسطينيكف النار عميهـ مف أسمحة رشاشة ,كألقكا باتجاههـ قنابؿ يدكية.

كقاؿ مراسؿ الجزيرة في الخميؿ :إف قكات االحت ؿ شرعت عمى الفكر بقلؼ عشكا ي

لمنطقة كادم النلارل قرب مستكطنة كريات أربػع فػي الخميػؿ ,فػي حػيف حػاكؿ المسػتكطنكف
إط ػ ؽ النػػار عمػػى منػػازؿ الم ػكاطنيف فػػي المنطقػػة ,كأفػػاد شػػهكد عيػػاف :أف السػػكاف يطمقػػكف
لرخات استغاثة مف منازلهـ ,في حػيف تمنػع إسػ ار يؿ سػيارات اإلسػعاؼ ,ككػذلؾ اللػحفيكف

مػػف الكلػػكؿ إلػػى منطقػػة الخميػػؿ ,كقػػاؿ الشػػهكد :إف الػػدبابات كمركحيػػة كاحػػدة عمػػى األقػػؿ
تشارؾ في عمميات القلؼ الذم أدل إلى كقكع العديد مف اإللابات في لفكؼ المػكاطنيف

الفمسطينييف ,فض ن عف تهدـ منازؿ كثيرة.

اٌجٙبد رزجٕ ٝاٌؼٍّ١خ:
كأعمػػف األمػػيف الع ػػاـ لحركػػة الجه ػػاد اإلس ػ مي رمض ػػاف شػػمح مس ػػؤكلية س ػرايا الق ػػدس

التابعػػة لمحركػػة عػػف العمميػػة ,كقػػاؿ فػػي مقابمػػة مػػع الجزي ػرة :أنهػػا جػػاءت ردان عمػػى قيػػاـ ق ػكات
االحت ؿ باغتياؿ إياد لكالحة القا د العسػكرم لمحركػة فػي جنػيف األسػبكع الماضػي ,كاسػتبعد
شمح أف تككف العممية تهدؼ إلى الضغط عمػى السػمطة الفمسػطينية إلشػراؾ حركػة الجهػاد فػي
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عمميػػة الح ػكار الجاريػػة بػػيف حركتػػي حمػػاس كفػػتح ,كقػػاؿ :إف مقاكمػػة الشػػعب الفمسػػطيني ال
يمكف ربطها بالمناكرات السياسية.

ككلؼ العممية ب نها "استشهادية" ,كأكد أف الفدا ييف ذهبػكا لتنفيػذ العمميػة بنيػة الشػهادة

كهـ يؤمنكف ب ف أركاحهػـ ليسػت أغمػى مػف أركاح األطفػاؿ الفمسػطينييف الػذيف يسػقطكف يكميػان

برلاص قكات االحت ؿ اإلس ار يمي.

وّب ؤوذ ِٛلرغ لرذط ثرشط اٌفٍغرغ ٟٕ١فر َ2002/11/15 ٟثرإْ ررً ؤث١رت أقػرت
الجمعة ب ف اثني عشر مف عسكريها كمستكطنيها قتمػكا ,كجػرح  17خػركف فػي عمميػة نكعيػة
نفػػذتها خميػػة تابعػػة لمجهػػاز العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي فػػي فمسػػطيف ,كقػػاؿ ملػػدر

عسكرم إس ار يمي :إف القتمى بينهـ قا د منطقة الخميؿ سقطكا في كميف نلب رجػاؿ المقاكمػة
عند الطريؽ المؤدم مف مستكطنة كريات أربع إلى البؤرة االستيطانية فػي مدينػة الخميػؿ ,كرد

جنػػكد االحػػت ؿ اإلس ػ ار يمي فػػي منطقػػة الحػػادث عمػػى ملػػادر إط ػ ؽ الني ػراف ,ممػػا أدل إلػػى

كقػػكع اشػػتباكات عنيفػػة مػػع المقػػاكميف الفمسػػطينييف ,كحالػػت كثافػػة ني ػراف المقاكمػػة دكف تمكػػف

اإلس ػ ار يمييف مػػف إخ ػ ء قػػت هـ كجرحػػاهـ ,ممػػا اضػػطر سػػمطة االحػػت ؿ إلسػػتخداـ سػػيارات
إسعاؼ محلنة إلخ ء الجرحى ,حيث نقؿ عدد منهـ إلى المستشفيات اإلس ار يمية في مدينة

القدس المحتمة ,كقاؿ ملدر أمني اسػ ار يمي( :إف االشػتباكات المسػمحة تكقفػت عنػد منتلػؼ
الميؿ بتكقيت فمسطيف =2غرينش) بعد أف قتؿ اثناف مف رجاؿ المقاكمة تحلنا داخػؿ منػزؿ,
كادع ػػى المل ػػدر أنهم ػػا ش ػػاركا ف ػػي الكم ػػيف المس ػػمح ,ككان ػػت ق ػػد كل ػػمت إل ػػى مك ػػاف العممي ػػة

مركحيات خالة لممساعدة عمى نقؿ الجرحى ,كقاؿ شهكد إف طا رات إس ار يمية أطمقت قنابؿ

إنارة مف الجك.

مػػف جهػػة أخػػرل أكػػدت ملػػادر فمسػػطينية فػػي الخميػػؿ أف عػػددا كبي ػ ار مػػف الفمسػػطينييف

أل ػػيب بجػ ػراح بالغ ػػة بنيػ ػراف ج ػػيش االح ػػت ؿ االسػ ػ ار يمي ردنا عم ػػى العممي ػػة الفدا ي ػػة ,كقال ػػت

الملادر :إف جيش االحت ؿ قلؼ األحيػاء الفمسػطينية فػي الخميػؿ بكثافػة ,كبشػكؿ خػاص,
البمػػدة القديمػػة ,كمنطقػػة الحػػرـ اإلبراهيمػػي ,ممػػا أسػػفر عػػف هػػدـ عديػػد مػػف المبػػاني كالمنػػازؿ,
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كأضػػافت :أف كحػػدات حربيػػة إسػ ار يمية منعػػت سػػيارات اإلسػػعاؼ الفمسػػطينية التػػي هرعػػت إلػى

المكػػاف مػػف أجػػؿ إخ ػ ء الجرحػػى ,فػػي السػػياؽ ذات ػ قالػػت ملػػادر أمنيػػة إس ػ ار يمية إف أر يػػؿ

شاركف ,ككزير دفاع الجنراؿ شاؤكؿ مكفػاز كفقػا عمػى خػر المسػتجدات األمنيػة فػي الخميػؿ,
فيما شرعت القيادات األمنية اإلس ار يمية في عقد مشاكرات في مقػر ك ازرة الػدفاع فػي تػؿ أبيػب

بحضػػكر ر ػػيس هي ػػة أركػػاف الجػػيش مكشػػي يعمػػكف ,كلػػرحت ملػػادر عسػػكرية فػػي قيػػادة

المنطقػػة الكسػػطى لمجػػيش اإلس ػ ار يمي :أف التخطػػيط لمكمػػيف تػػـ بشػػكؿ دقيػػؽ كيبػػدك أف خميػػة:
فمسػػطينية مسػػمحة كبيػرة قػػد نسػػقت فػػي مػػا بينهػػا فػػي عػػدد مػػف المكاقػػع بهػػدؼ إنجػػاح العمميػػة,

كأضافت :إف مكعد العممية أيضا ,تـ اختيارا بدقة ,ألف العديػد مػف المسػتكطنيف يتجكلػكف فػي

المدينة عشية يكـ السبت ,مما يجعمهـ أهدافا سهمة لرجاؿ المقاكمة ,كقد أعمنػت سػرايا القػدس
الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي فػػي فمسػػطيف ,مسػػؤكليتها عػػف العمميػػة ردان عم ػى
اغتياؿ قا د سرايا القدس في شماؿ الضفة الغربية ,إياد لكالحة.

كقػػد طالػػب النا ػػب المتطػػرؼ فػػي البرلمػػاف اإلس ػ ار يمي "ميخا يػػؿ ك ينيػػر" فػػي أعقػػاب

عممية الخميؿ بقلؼ كؿ األهداؼ العسكرية الفمسطينية فػي كػؿ الضػفة الغربيػة كقطػاع غػزة,

كقػػاؿ« :يجػػب القلػػؼ دكف رحمػػة كه ػكادة ,كفػػتح كػػؿ المعػػابر الحدكديػػة لجمػػكع الفمسػػطينييف
التي تريد الذهاب مػف هنػا» ,فيمػا قػاؿ النا ػب المتشػدد يكفػاؿ شػتاينيتس (مػف حػزب الميكػكد):

«مػػا يج ػب فعم ػ هػػك طػػرد ياسػػر عرفػػات كتػػدمير كػػؿ كسػػا ؿ اإلع ػ ـ الفمسػػطينية ,التمفزيػػكف,
اإلذاعة ,ككؿ مؤسسة فمسطينية رسمية أخرل مف أجؿ تشجيع لػعكد قيػادة فمسػطينية ,عمينػا
أف ال نرتػػاح لسػػماع كػػؿ خبػػر بش ػ ف إل ػ حات أك اتفػػاؽ بػػيف "حمػػاس" ك"فػػتح" بش ػ ف كقػػؼ

زمني خيالي إلط ؽ النار ضدنا» .كقاؿ ر يس حزب "إس ار يؿ بيتنا" النا ب أفيغدكر ليبرماف:

«إف العمميػػة فظيعػػة جػػدا ,عمينػػا أف نتكقػػؼ عػػف الحػػديث بش ػ ف اتفػػاؽ سياسػػي ,كالشػػركع فػػي

تقكيض البنية التحتية لمسمطة الفمسطينية ,لف يهدأ الكضع األمني كاالقتلادم دكف القياـ بما

ذكرت» كعبر ر يس حزب ميػرتس يكسػي سػريد" :أف اإلرهػاب فػي كػؿ زمػاف كمكػاف ال يمكػف
غفران كال يكجد ل مبرر ,كما أف المستكطنة المغركسة في قمب الخميؿ ال يمكػف تبريرهػا بعػد
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س ػػنتيف م ػػف كالي ػػة ه ػػذا الحككم ػػة الكض ػػع يتف ػػاقـ خط ػػكرة ,فش ػػؿ ذري ػػع م ػػف ش ػػاركف ,مكف ػػاز,

كنتنياهك ,في مكاجهة اإلرهاب".

()124

ؤِب ِٛلغ " "GN4MEروش ثزبس٠خ  َ2002/11/15ثإْ
 11مسػػتكطنان إسػ ار يميان لقػكا ملػػرعهـ ,كألػػيب  30خػػركف عمػػى األقػػؿ بجػػركح مػػف بيػػنهـ

القا ػػد العسػػكرم اإلس ػ ار يمي لمنطقػػة الخميػػؿ فػػي كمػػيف نلػػب مسػػاء اليػػكـ الجمعػػة مسػػمحكف
فمسطينيكف عمى طريؽ بيف الحرـ اإلبراهيمي كمسػتكطنة كريػات أربػع بالخميػؿ جنػكبي الضػفة

الغربية ,فيما كالمت قكات االحت ؿ اإلسػ ار يمي حممػة المػداهمات كالقتػؿ كاالعتقػاالت بمدينػة

نابمس بالضفة الغربية.

كأفاد ملدر عسكرم إسػ ار يمي أف مسػمحيف فمسػطينييف أطمقػكا النػار باتجػاا مجمكعػة

مف المسػتكطنيف اليهػكد عمػى الطريػؽ المػؤدم مػف مسػتكطنة كريػات أربػع إلػى الحػي اليهػكدم

في مدينة الخميؿ ,كأكضح أف ملدر النيراف كاف مف اتجاا حي أبك سنينة المطؿ عمى الحي
اليهكدم في المدينة ,كأضاؼ الملدر :أف جنكد الجػيش اإلسػ ار يمي المتمركػزيف بشػكؿ ثابػت
ف ػػي المنطق ػػة ردكا عم ػػى مل ػػادر إطػ ػ ؽ النيػ ػراف مم ػػا أدل إل ػػى كق ػػكع اش ػػتباكات عنيف ػػة م ػػع

المسمحيف الفمسطينييف ,كقد تكجهت سيارات اإلسعاؼ عمى الفكر إلى مكقػع الحػادث ,كقامػت
بنقؿ الملابيف إلى المستشفى لتمقي الع ج ,كقد أعمنت سرايا القدس الجناح العسكرم لحركة

الجهػػاد اإلس ػ مي مسػػؤكليتها عػػف العمميػػة ,فػػي الكقػػت نفس ػ أفػػادت ملػػادر فمسػػطينية فػػي

الخميػػؿ أف عػػددان كبي ػ انر مػػف الفمسػػطينييف ألػػيبكا بج ػراح بالغػػة بني ػراف الجػػيش اإلس ػ ار يمي فػػي
منطقة الحادث.

كقال ػػت المل ػػادر :إف الج ػػيش يقل ػػؼ حاليػ ػان األحي ػػاء الفمس ػػطينية ف ػػي الخمي ػػؿ بكثاف ػػة,

كبشكؿ خاص ,البمدة القديمة كمنطقة الحػرـ اإلبراهيمػي ,تجػدر اإلشػارة أف القػكات اإلسػ ار يمية
قد أعادت انتشارها قبػؿ عػدة أسػابيع فػي منطقػة الخميػؿ مػف خػ ؿ تفاهمػات "يهػكدا أكال" التػي

( )124القدس برس2002/11/15 ,ـ.
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تكلؿ إليها كزير الدفاع السابؽ ,بنياميف بف إليعازر مػع القيػادة الفمسػطينية المحميػة المدينػة.
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ؤِب ِٛلغ  CCNMEفمذ روش ف ٟربس٠خ  َ2002/11/25ػٓ ِصشع:
 12إس ػ ار يمي كألػػيب  10خ ػريف عمػػى األقػػؿ بعضػػهـ فػػي حالػػة حرجػػة ,كقػػد أعمنػػت

منظمة الجهاد اإلس مي مسؤكليتها عف الهجكـ ,ككفقنا لما ذكرت كسا ؿ اإلعػ ـ اإلسػ ار يمية:

فػػإف اإلس ػ ار يمييف كػػانكا يحتفمػػكف بقػػدكـ عطمػػة يػػكـ السػػبت ,ككػػانكا فػػي ط ػريقهـ ألداء بعػػض

اللػ ػػمكات ,كتفي ػ ػػد التق ػ ػػارير أف م ػ ػػف ب ػ ػػيف المل ػ ػػابيف بع ػ ػػض الجن ػ ػػكد ال ػ ػػذيف ك ػ ػػانكا يحرس ػ ػػكف

المستكطنيف ,كقالت ملادر الجيش اإلس ار يمي :الملابيف نقمكا لممستشفيات المحمية بكاسطة
المركحيات لتمقي الع ج ,كلكنهـ أكضحكا أف عمميات اإلخ ء ت خرت بسػبب اسػتمرار القتػاؿ
بيف المسمحيف كالجنكد اإلس ار يمييف لفترة طكيمة.

كقد قامت القكات اإلس ار يمية بمحالرة منزؿ أحد األشخاص الذيف تعتقد السمطات اإلس ار يمية

أف ل ع قة بالهجكـ ,كمف جهة أخرل أكضح مسػؤكلكف فمسػطينيكف فػي الخميػؿ أف الػدبابات

اإلسػ ار يمية داخػؿ المدينػة قامػت بػإط ؽ قػػذيفتيف عمػى األقػؿ داخػؿ المدينػة ردنا عمػى الهجػػكـ,
يذكر أف  450مستكطف إس ار يمي يعيشكف في الخميؿ مقابؿ  130ألؼ فمسطيني.
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ؤوذ ِٛلغ ػشة  48ف ٟإٌبصشح ثزبس٠خ  َ2002/11/16ثإْ اٌؼٍّ١خ ؤدد بٌِ ٝمزرً 12
بعشائ١ٍ١بً:
كجرح  20في الهجكـ الفػدا ي الػذم نفػذا ث ثػة مػف سػرايا القػدس التابعػة لحركػة الجهػاد

اإلس ػ مي فػػي الخميػػؿ ,ككػػاف ث ثػػة مقػػاتميف فمسػػطينييف قػػد نلػػبكا ليمػػة أمػػس ح ػكالي السػػاعة
السػابعة كالنلػػؼ مػف مسػػاء أمػس لفرقػػة عسػػكرية إسػ ار يمية ترافقهػػا مجمكعػة مػػف المسػػتكطنيف
اليهػػكد مػػف مسػػتكطنة الكريػػات أربػػع ,كبػػيف القتمػػى اإلس ػ ار يمييف قا ػػد ل ػكاء الخميػػؿ برتبػػة عقيػػد,

(2002/11/15 ,GN4ME )125ـ.
(2002/11/25 ,www.cnnme.com )126ـ.
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كث ثة جنكد ,كخمسة مف أفراد حػرس الحػدكد كث ثػة مسػتكطنيف ,كفػي تبػادؿ النيػراف استشػهد
فمسطينييف مف منفذم العممية.

سرايا القػدس الجنػاح العسػكرم لحركػة الجهػاد اإلسػ مي أعمنػت مسػؤكليتها عػف العمميػة

الفدا ية ,كقالت :إنها ردان عمى اغتياؿ إياد لػكالحة ,أحػد قػادة الحركػة فػي جنػيف قبػؿ أسػبكع,
كردان عمى العممية قامت مركحيات الجيش اإلس ار يمي مف نكع أباتشي بقلؼ عشكا ي لمنطقة

"كادم النل ػػارل" ,كه ػػدـ المن ػػازؿ المج ػػاكرة كم ػػا ش ػػارؾ المس ػػتكطنكف ف ػػي إطػ ػ ؽ الن ػػار عم ػػى

البيػػكت الفمسػػطينية إل ػى ذلػػؾ باشػػرت ج ارفػػات االحػػت ؿ بهػػدـ منػػازؿ فمسػػطينية فػػي حػػارة أبػػك
سنينة ,حيث تـ اإلب غ عف هدـ ث ثة منازؿ حتى االف.

تجػػدر اإلشػػارة هنػػا إلػػى :أف العمميػػة تمػػت فػػي منطقػػة تخضػػع لسػػيطرة جػػيش االحػػت ؿ

اإلسػ ػ ار يمي بش ػػكؿ كام ػػؿ ,حي ػػث تق ػػكـ القػ ػكات اإلسػ ػ ار يمية بتس ػػيير دكرياته ػػا العس ػػكرية بش ػػكؿ
متكالؿ بيف مستعمرة "كريات أربع" كمدينة الخميؿ بهدؼ تكفير الحماية لممستكطنيف ,كت ميف

كلكلهـ لمحرـ اإلبراهيمي.

كأفاد شهكد عياف :أف مػركحيتيف إسػ ار يميتيف أطمقتػا خمسػة لػكاريخ تجػاا بنايػة لػغيرة

تضـ كرشة حدادة تعكد لممكاطف تكفيؽ الملرم في حي الػدرج المكػتظ بالسػكاف كسػط مدينػة

فتى فمسطينيان في نػابمس بنيػراف جػيش االحػت ؿ ,ككػاف سػفير
غزة» ,في الكقت الذم استشهد ن
إس ار يؿ لدل األمـ المتحدة قد طالب باستنكار العممية ,فقاـ كػكفي عنػاف األمػيف العػاـ لألمػـ
المتحػدة ,أمػػس الجمعػػة بتحػذير الفمسػػطينييف مػػف أف مثػؿ هػػذا األعمػػاؿ تمحػؽ الضػػرر الشػػديد
بقضػػيتهـ ,كقالػػت األمػػـ المتحػػدة فػػي بيػػاف" :إف هػػذا الهجػػكـ اإلرهػػابي الػػذم كقػػع فػػي مدينػػة

الخمي ػػؿ بالض ػػفة الغربي ػػة أل ػػاب األم ػػيف الع ػػاـ الف ػػزع ,كه ػػك ي ػػديف أح ػػدث عم ػػؿ إره ػػابي ض ػػد
المدنييف اإلس ار يمييف ب قكل العبارات الممكنة ,كينقؿ تعازي القمبيػة لعكا ػؿ الضػحايا كالحككمػة

اإلس ار يمية" ,عمى حد تعبير ككفي عناف مع العمـ أنػ يكالػؿ لػمت إزاء العمميػات اإلرهابيػة
كأعم ػػاؿ الت ػػدمير ,كالقت ػػؿ الت ػػي يمارس ػػها الج ػػيش اإلسػ ػ ار يمي ف ػػي ن ػػابمس ,كالم ػػدف الفمس ػػطينية

المختمفة.
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كمػػا كألػػدر خػػافيير س ػكالنا مسػػؤكؿ السياسػػة الخارجيػػة باالتحػػاد األكركبػػي ,بيان ػنا يػػديف

بشػػدة الهجػػكـ عمػػى المػػدنييف اإلس ػ ار يمييف ,كانضػػمت فرنسػػا إلػػى حمقػػة التنديػػد بػػالهجكـ ,كقػػاؿ

البياف اللادر عف متحدث الخارجية الفرنسية :فرنسا تديف بشدة متناهية الهجكـ الشنيع عمػى
مجمكعة مف الملميف بالقرب مف الحػرـ اإلبراهيمػي فػي الخميػؿ ,كأضػاؼ أف« :فرنسػا تعػرب

لعا ت الضحايا كلمسمطات اإلس ار يمية عف تعازيهػا كت ثرهػا كحزنهػا» كأكضػح أف هػذا العمػؿ

غير المبرر يهدؼ إلى ضرب الجهكد الجارية مف أجؿ است ناؼ الحكار ,كيستحؽ مف جانبنا

االستياء الشديد».
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ؤِب ِٛلغ ثبة اٌغؼٛد ٞفزوش ف َ2002/11/16 ٟػٓ ؽٛٙد ػ١بْ فٍغغٓ١١ٕ١
أف الجيش اإلس ار يمي أقاـ حاج انز أماـ المقر العاـ لمػر يس الفمسػطيني ياسػر عرفػات فػي

مدين ػػة راـ ا﵀ بالض ػػفة الغربي ػػة ,بع ػػد الهج ػػكـ الفمس ػػطيني ال ػػذم أس ػػفر ع ػػف س ػػقكط  12قت ػػي ن

إسػ ار يمينا فػي الخميػػؿ مسػاء أمػس الجمعػػة 2002/11/15ـ ,ككػاف حظػر التجػػكؿ قػد يرفػع عػػف
راـ ا﵀ خ ؿ شهر رمضاف.
كقػد أكضػح شػػهكد عيػاف مػع ذلػػؾ لككالػة فػرانس بػرس :إف حريػة المػػركر تقملػت حػػكؿ

المقػػر العػػاـ لمػػر يس الفمسػػطيني بسػػبب الحػػاجز الجديػػد الػػذم أقػػيـ عمػػى بعػػد بضػػعة أمتػػار مػػف

مكتب عرفات ,كقتؿ مساء اليكـ الجمعة  12إس ار يميان كأليب  15خركف بجركح في كمينيف
نلبهما فمسطينيكف في مدينة الخميؿ جنكب الضفة الغربية ,في أعنؼ الهجكـ مف نكع منػذ

انط قة االنتفاضة في سبتمبر 2000ـ ,كتبنت حركة الجهاد اإلس مي العمميػة عبػر اتلػاؿ
تمقت ككالة فرانس برس مف مجهكؿ.

يشػػار إل ػى أف الجػػيش االس ػ ار يمي حالػػر م ػرتيف المقػػر العػػاـ لمػػر يس الفمسػػطيني منػػذ

ان ػػدالع االنتفاض ػػة إث ػػر عممي ػػات ض ػػد اسػ ػ ار يمييف .كتح ػػت تػ ػ ثير الل ػػدمة الت ػػي تع ػػاني منه ػػا
السمطات اإلس ار يمية بعد الهجكـ في الخميؿ أعمنت تمؾ السمطات :أنها ستقفؿ البػاب أمػاـ أم
مفاكضػػات مػػع الفمسػػطينييف ,كقػػاؿ المتحػػدث باسػػـ ك ازرة الخارجيػػة :جمعػػاد ميمػػك لككالػػة فػرانس

( )127مكقع عرب  ,48النالرة2002/11/16 ,ـ.
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بػػرس" :أف هػػذا المجػػزرة ,يػػكـ السػػبت هػػي الثانيػػة خػ ؿ أسػػبكع تطػػاؿ مػػدنييف أبريػػاء قتمػكا فػػي

أسػ ػرتهـ أك عم ػػى طري ػػؽ اللػ ػ ة ,ال يمك ػػف االس ػػتمرار ف ػػي أم عممي ػػة سياس ػػية م ػػع اس ػػتمرار
ارتكاب إرهابييف فمسطينييف مثؿ هذا الفظاعات" ,كأضاؼ :إف «إس ار يؿ ملػدكمة كمدهكشػة

لما حلؿ مطمع األسبكع ,كاليكـ مرة جديدة نحلي قت نا».

رفبص ً١اٌؼٍّ١خ:
كلنعد إلى تفاليؿ عممية اليكـ حيث قتؿ  12إس ار يميان كأليب  15خريف بجركح في

كمينيف نلبهما فمسطينيكف في مدينة الخميؿ ,جنكب الضفة الغربية ,مساء اليكـ الجمعػة فػي

أعنػ ػػؼ هجػ ػػكـ مػ ػػف نكع ػ ػ منػ ػػذ انط قػ ػػة االنتفاضػ ػػة فػ ػػي سػ ػػبتمبر 2000ـ ,كأكػ ػػدت االذاعػ ػػة

العسػػكرية اإلس ػ ار يمية مقتػػؿ فمسػػطيني بػػيف المهػػاجميف ,كأعمػػف مجاهػػد مػػف س ػرايا القػػدس فػػي
اتلاؿ هاتفي مع ككالة فرانس برس أف حركة الجهاد اإلس مي نفذت هذا الهجكـ الػذم كقػع
أثناء عكدة مجمكعة مػف المسػتكطنيف مػف لػ ة السػبت فػي الحػرـ اإلبراهيمػي إلػى مسػتكطنة

كري ػػات أرب ػػع شػ ػرقي الخمي ػػؿ .كق ػػاؿ المتح ػػدث« :إنن ػػا ننتم ػػي إل ػػى الجه ػػاد اإلسػ ػ مي ,كنتبن ػػى
مسؤكلية الهجكـ هذا المساء فػي الخميػؿ» ,مضػيفا :أف سػرايا القػدس ستنشػر بيانػنا بهػذا الشػ ف

عمى كج السرعة ,كبػذلؾ يرتفػع إلػى  2653عػدد القتمػى الػذيف سػقطكا منػذ انػدالع االنتفاضػة
فػػي نهايػػة سػػبتمبر 2000ـ مػػنهـ  1994فمسػػطينينا ك 659إس ػ ار يميا -أفػػادت ملػػادر طبيػػة
كأمنيػػة ,أف عػػددا غيػػر محػػدد مػػف الفمسػػطينييف فػػتح النػػار مػػف حػػي أبػػك سػػنينة عمػػى مجمكعػػة

ملميف يهػكد كػانكا عا ػديف سػي انر عمػى األقػداـ مػف الحػرـ اإلبراهيمػي باتجػاا مسػتكطنة كريػات

أربع المطمة عمى مدينة الخميؿ.

أضافت الملػادر :أف جنػكدان إسػ ار يمييف متمركػزيف عمػى مقربػة مػف المسػتكطنة سػارعكا

إلػػى مسػػاعدتهـ ,لكػػنهـ كقع ػكا بػػدكرهـ فػػي كمػػيف حيػػث ,أطمػػؽ الفمسػػطينيكف النػػار عمػػيهـ مػػف

أسػػمحة رشاشػػة ,كألقػكا عمػػيهـ قنابػػؿ يدكيػػة ,كقالػػت ملػػادر طبيػػة :أف  12إسػ ار يميان مػػف بيػػنهـ
ث ثة مستكطنيف عمى األقؿ قتمكا كأليب  15عمى طريؽ يطمؽ عميها اسـ "طريؽ الل ة".
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كأكػػد التمفزيػػكف اإلس ػ ار يمي العػػاـ كجػػكد مػػدنييف كجنػػكد كحػػرس حػػدكد بػػيف القتمػػى .كقػػاؿ

شهكد عياف :إف تبادؿ إط ؽ النار الذم بدأ حكالي الساعة  7:30بالتكقيػت المحمػي (5:30

ت غ) كاف متكال ن بعد ذلؾ بث ث ساعات ,كفي  25تشريف األكؿ/أكتكبر انسحب الجيش
م ػػف القس ػػـ األكب ػػر م ػػف الخمي ػػؿ ال ػػذم أع ػػاد احت لػ ػ بع ػػد سمس ػػمة عممي ػػات استش ػػهادية داخ ػػؿ

إس ػ ار يؿ ,لكن ػ بقػػي منتش ػ انر فػػي مكاقػػع عمػػى مرتفعػػات أبػػك سػػنينة كحػػارة الشػػيخ .كفػػي 1997

سػػحب الجػػيش اإلس ػ ار يمي  %80مػػف قكات ػ مػػف قسػػـ مػػف المنطقػػة المشػػمكلة بػػالحكـ الػػذاتي
الفمسطيني بالخميؿ ,لكن ظؿ يسيطر عمى حي استيطاني كسط المدينة.
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ٚروش ِٛلغ بعالَ ؤ ْٚالٔ ٓ٠ذ ف ،َ2002/11/15 ٟؤْ  12بعشائ١ٍ١ب ػٍ ٝاأللرً ٌمرٛا
ِصشػ:ُٙ
بينهـ ث ثة مستكطنيف ,كأليب نحك  15خريف الجمعة 2002/11/15ـ في كمينػيف

نفػػذهما فمسػػطينيكف مسػػمحكف فػػي مدينػػة الخميػػؿ جنػػكب الضػػفة الغربيػػة فػػي أعنػػؼ هجػػكـ منػػذ

بداية انتفاضة األقلى في سبتمبر 2000ـ ,فقد فتح مسمحكف فمسطينيكف النار مف حي "أبك
سػػنينة" العربػػي بالخميػػؿ باتجػػاا مجمكعػػة مػػف المسػػتكطنيف اليهػػكد عمػػى الطريػػؽ الػػذم ي ػربط

مستكطنة "كريات أربع" بالحي اليهكدم في مدينة الخميؿ أثناء عكدتهـ مف لػ ة السػبت فػي

الحرـ اإلبراهيمي إلى المستكطنة الكاقعة شرقي الخميؿ.

كذكرت ملادر أمنية كطبية إس ار يمية :أف جنكدان إس ار يمييف متمركػزيف عمػى مقربػة مػف

المسػػتكطنة سػػارعكا إلػػى مسػػاعدة المسػػتكطنيف ,لكػػنهـ كقع ػكا بػػدكرهـ فػػي كمػػيف ,حيػػث أطمػػؽ

الفمسػػطينيكف النػػار عمػػيهـ مػػف أسػػمحة رشاشػػة ,كألق ػكا عمػػيهـ قنابػػؿ يدكيػػة .ككقعػػت اشػػتباكات
عنيفػػة بػػيف الجػػانبيف اسػػتمرت نحػػك ث ػ ث سػػاعات –كفق ػان لمػػا أفػػاد ب ػ شػػهكد عيػػاف ,-كأكػػد

التمفزيػػكف اإلسػ ار يمي العػػاـ كجػػكد مػػدنييف ,كجنػػكد ,كحػػرس حػػدكد بػػيف القتمػػى ,ككلػػفت ككالػػة
األنباء الفرنسية العممية ب نها األعنػؼ منػذ بػدء انتفاضػة األقلػى ,كأدل اسػتمرار القتػاؿ لفتػرة

طكيمة إلى لعكبة نقؿ الملابيف ,كقاؿ شهكد عياف« :إف سػيارات اإلسػعاؼ المحلػنة ضػد
(2002/11/16 ,www.bab.com )128ـ.

267

األعي ػرة الناريػػة بػػدأت بع ػػد فت ػرة مػػف ب ػػدء المعركػػة فػػي نقػػؿ المل ػػابيف ,ككلػػمت إلػػى مك ػػاف

الحػػادث مركحيػػات إسػ ار يمية مقاتمػػة لممسػػاعدة فػػي نقػػؿ الجرحػػى» ,كأفػػادت ملػػادر فمسػػطينية

في الخميؿ :أف عددنا كبي نار مف الفمسطينييف أليب بجراح بالغة بنيػراف الجػيش اإلسػ ار يمي فػي
منطقة كقػكع عمميػة إطػ ؽ النػار فػي الخميػؿ ,كقالػت الملػادر( :إف الجػيش يقلػؼ األحيػاء
الفمسطينية في الخميؿ بكثافة ,كبشكؿ خاص البمدة القديمة ,كمنطقة الحػرـ اإلبراهيمػي) ,كفػي
تطػػكر الحػػؽ أعمنػػت سػرايا القػػدس الجنػػاح العسػػكرم لحركػػة الجهػػاد اإلسػ مي مسػػؤكليتها عػػف

العمميػػة ,كذلػػؾ فػػي اتلػػاؿ هػػاتفي لقنػػاة تمفزيػػكف المنػػار التابعػػة لحػػزب ا﵀ المبنػػاني .كأكػػدت

اإلذاعة العسكرية اإلس ار يمية مقتؿ فمسطيني مف المهاجميف.
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ؤِب اٌّشوض اٌفٍغغٌٍّ ٟٕ١ؼٍِٛبد فمذ روش  ،َ2002/11/19 َٛ٠ثإْ عشا٠ب اٌمذط
اٌجٕبح اٌؼغىشٌ ٞذشوخ اٌجٙبد اإلعالِ ٟف ٟفٍغغ:ٓ١
أعمنػػت مسػػؤكليتها عػػف العمميػػة ,ضػػد قطعػػاف المسػػتكطنيف كجنػػكد االحػػت ؿ فػػي منطقػػة

كادم النلارل بالقرب مف مستكطنة "كريات أربع" في الخميؿ مساء  15تشريف ثاني /نكفمبر

2002ـ.

كق ػػاؿ البي ػػاف أف الع ػػدك« :ق ػػد اعت ػػرؼ حت ػػى اآلف بمقت ػػؿ أكث ػػر م ػػف أح ػػد عش ػػر جن ػػديا

كمس ػػتكطنة قا ػػد لػ ػكاء الج ػػيش الل ػػهيكني بالخمي ػػؿ العمي ػػد "دركر ف ػػاينبرغ" ,كال ػػابة عشػ ػرات
خريف».

كقاؿ البياف« :إف هذا العممية البطكلية النكعية ت تي مع اقتراب الذكرل السػنكية الثامنػة

لمذبحػػة الحػػرـ اإلبراهيمػػي ,كأنهػػا ت ػ تي فػػي سمسػػمة عممياتهػػا لمػػرد عمػػى جريمػػة اغتيػػاؿ الشػػهيد

القا د إياد لكالحة بجنيف ,كالج ار ـ اللهيكنية بحؽ أهمنا ,كشعبنا في جنيف ,كنابمس ,كغػزة,

ككػػؿ مػػدننا ,كق ارنػػا ,كمخيماتنػػا ,كأكػػد البيػػاف عػػزـ الحركػػة عمػػى مكالػػمة العمميػػات ,كمسػػيرة

الجهاد».
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وّب عبء فِٛ ٟلغ ث ٟث ٟع ٟػشث ٟثزبس٠خ  ،َ2002/11/16ؤْ ِب ال ٠مً ػٓ 12
بعشائ١ٍ١بً لزٍٛا ِؼظّ ِٓ ُٙاٌّغزٛعٕ:ٓ١
كمف بينهـ عدد غير معػركؼ مػف الجنػكد اإلسػ ار يمييف ,كأيضػا قا ػد القػكات اإلسػ ار يمية فػي

منطقػ ػػة الخميػ ػػؿ ,كهػ ػػك العقيػ ػػد دركر فػ ػػاينبرغ ,كألػ ػػيب نحػ ػػك  15خ ػ ػريف فػ ػػي منطقػ ػػة الحػ ػػرـ
اإلبراهيمي بمدينة الخميؿ بالضفة الغربية في كميف نلب مسمحكف فمسطينيكف.

ففػػي ح ػكالي السػػابعة كالنلػػؼ مسػػاء فػػتح عػػدد مػػف المسػػمحيف الفمسػػطينييف النػػار عمػػى

مسػ ػػتكطنيف عمػ ػػى طريػ ػػؽ أطمػ ػػؽ عمي ػ ػ اسػ ػػـ طريػ ػػؽ الل ػ ػ ة ,كهػ ػػك طريػ ػػؽ التفػ ػػافي خػ ػػاص
بالمستكطنيف يربط بيف الحرـ اإلبراهيمي كمستكطنة كريات أربع اليهكدية بالضػكاحي الشػرقية

لممدينة ,في منطقة تعرؼ بحي كادم النلارل.

كفكر كقكع الهجكـ تدخمت القكات اإلسػ ار يمية التػي هرعػت إلػى المنطقػة حيػث تعرضػت

إلط ؽ نار كقنابؿ يدكية ,مما أسفر عف مقتؿ بعض الجنكد.

كقالت اإلذاعة اإلس ار يمية :إف سػيارات اإلسػعاؼ لػـ تػتمكف مػف الكلػكؿ إلػى المنطقػة

بسبب كثافة النيراف ,كاضطرت ل ستعانة بطا رات الهميككبتر لنقؿ الجرحػى بعػد نحػك أربعػيف

دقيقة مف الكميف ,كقد أعمنت جماعة الجهاد اإلس مي مسؤكليتها عف العممية.

كتقكؿ ملادر عسكرية إس ار يمية :إف مسمحيف فمسطينييف أطمقكا النار مػف بػاب الزاكيػة

في البمدة القديمة لكب العديد مف نقاط التفتيش العسكرية بالقرب مػف الخميػؿ ,ممػا أدل إلػى

نشكب معركة مع القكات اإلس ار يمية ,ككاف عدد مف المستكطنيف في طريقهـ مف المدينة قبيؿ

االحتفػػاؿ بعطمػػة يػػكـ السػػبت عقػػب زيػػارة الحػػرـ اإلبراهيمػػي ,ككػػانكا عمػػى الطريػػؽ الػػذم ي ػربط

الحػ ػػرـ بمسػ ػػتكطنة كريػ ػػات أربػ ػػع ,كأعقػ ػػب الهجػ ػػكـ معركػ ػػة عنيفػ ػػة بالرلػ ػػاص بػ ػػيف مسػ ػػمحيف

فمسػػطينييف ,كالق ػكات اإلس ػ ار يمية ممػػا أدل إلػػى لػػعكبة كلػػكؿ سػػيارات اإلسػػعاؼ اإلس ػ ار يمية
إلى المكقع ,كاضطر الجيش اإلس ار يمي الستخداـ المركحيات لمسيطرة عمى المكقؼ.

ِظب٘شح رإ١٠ذ:
كذكػػرت إذاعػػة الجػػيش اإلسػ ار يمي أف قكاتػ قتمػػت عػػددان مػػف منفػػذم الهجػػكـ .كيعػػد هػػذا

أكبر هجكـ يشن المسمحكف الفمسطينيكف في مدينة الخميؿ منذ انػدالع انتفاضػة األقلػى قبػؿ
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أكثػػر مػػف عػػاميف .كقػػد تجمػػع العش ػرات مػػف أنلػػار حركػػة الجهػػاد اإلس ػ مي فػػي مدينػػة غ ػزة
لمتعبير عف ترحيبهـ بالهجكـ كالفيف ب نػ « :هديػة لكػؿ شػهيد» .كيػ تي الهجػكـ بعػد أيػاـ مػف
مقتػػؿ خمسػػة إسػ ار يمييف عمػػى يػػد مسػػمح فمسػػطيني داخػػؿ مزرعػػة تعاكنيػػة إسػ ار يمية فػػي شػػمالي

إس ار يمي قرب الحدكد مع الضفة الغربية.

كيقكؿ المراسمكف :إف هجكـ الخميؿ يزيد الضغكط عمى ر ػيس الػكزراء اإلسػ ار يمي أرييػؿ

شاركف لمرد بقكة عمى الفمسطينييف ,كمف المقرر أف يعقد مجمس الكزراء األمنػي الملػغر فػي
إس ار يؿ اجتماع طارئ لبحث سبؿ الرد الهجكـ

كبعد مضي ساعات عمى الهجكـ أطمقػت طػا رات هميكػكبتر عسػكرية إسػ ار يمية لػكاريخ عمػى

مدينة غزة أدت لتدمير كرشة لمحدادة ,كذكرت تقارير :أف الغارة أسفرت عف إلابة شخلػيف
بجركح ,أحدهما شرطي فمسطيني.

٘ج َٛدٟٔء:
كقد أداف ككفي عناف ,األميف العاـ لألمػـ المتحػدة الهجػكـ ككلػف " :ب نػ عمػؿ إرهػابي

دنػػيء» ,كقػػاؿ متحػػدث باسػػـ كػػكفي عنػػاف« :لقػػد جػػدد األمػػيف العػػاـ مناشػػدت لكػػؿ الجماعػػات
الفمسطينية بكقؼ أعماؿ العنؼ ألنها تضر بشدة بالقضية الفمسطينية".

كفػػي حادثػػة منفلػػمة ,قتمػػت القػكات اإلسػ ار يمية قيػػادم فمسػػطيني فػػي هجػػكـ عمػػى مدينػػة

جنػػيف بالضػػفة الغربيػػة ,كذكػػرت اإلذاعػػة الفمسػػطينية أف محمػػكد عبػػاس عبيػػد قتػػؿ فػػي هجػػكـ

شنت دبابات ,كعربات عسكرية إس ار يمية عمى مدينة جنيف ,كقالت إذاعػة الجػيش اإلسػ ار يمي:

أف عبيد كاف مف قياديي حركة فتح.
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ٚروش ِٛلغ عش٠ك األثشاس ثزبس٠خ  ،َ2002/11/16ثإْ اٌّصربدس اٌصر١ٔٛ١ٙخ سؤد ؤْ:
العممية شكمت مفاجػ ة كبيػرة لمجػيش ,كأجهػزة األمػف اللػهيكنية لػـ تكػف تعمػـ بكجػكد مثػؿ هػذا
القػػدرة لحركػػة الجهػػاد فػػي مدينػػة كالخميػػؿ ,خالػػة أف المنطقػػة التػػي كقػػع االشػػتباؾ فيهػػا هػػي
منطقػػة خضػػعت عمػػى الػػدكاـ لمسػػيطرة اللػػهيكنية ,كاعتبػػر معمقػػكف لػػهاينة أف حركػػة الجهػػاد
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ط تكتيكي ػػا مباغتػ ػنا ,فمقاب ػػؿ الض ػػغط ال ػػذم تعرض ػػت لػ ػ ف ػػي منطق ػػة جن ػػيف
انتهج ػػت هن ػػا خػ ػ ن
كمخيمها ,كهي المنطقة التي تعتبر معقمها األساسي قامت باإلعداد لعمميػة بالغػة الدقػة (غيػر

متكقعة كمفاج ة جػدنا) فػي مدينػة كالخميػؿ ,كفػي معػرض تبريػر مػا كقػع أشػار هػؤالء المعمقػكف

إلى أف الشاباؾ يكج في هذا المنطقة انظارا نحك قكم أخرل.

كأعػػرب ملػػدر مسػػؤكؿ فػػي حركػػة الجهػػاد اإلسػ مي لكسػػا ؿ إع ميػػة عػػف تقػػديرا ب ػ ف

هدؼ العممية هك التكضيح لملهاينة بقدرة الحركة عمػى الػرد كقػاؿ :إف العمميػة كقعػت ضػمف

القكاعد المقبكلة فمسطينيان ,فهي مكجه ضد الجيش كالمسػتكطنيف كفػي المنػاطؽ المحتمػة عػاـ

1967ـ ,كعػدا ذلػػؾ فػإف هػػذا عمميػة ث ريػػة (لقػػد قتمػكا لنػا قا ػػد لػكاء فػػي جنػيف هػػك الشػػهيد إيػػاد
لكالحة ,كقتمنا لهـ قا د لكاء الخميؿ دركر فاينبرغ)

كقد ألدرت سرايا القدس بيانان أعمنػت فيػ مسػؤكليتها عػف هػذا العمميػة (التػي تػ تي مػع

اقت ػراب ال ػػذكرم السػػنكية الثامن ػػة لمذبحػػة الح ػػرـ اإلبراهيمػػي ,لتؤك ػػد أنهػػا تػ ػ تي ضػػمف سمس ػػمة
عممياتها لمرد عمى جريمػة اغتيػاؿ الشػهيد القا ػد إيػاد لػكالحة فػي جنػيف ,كالجػ ار ـ اللػهيكنية

بحؽ أهمنا كشعبنا في جنيف ,كنابمس ,كغزة ككؿ مدننا كقرانا كمخيماتنا.

االصبثبد:
تضاربت التقارير اللهيكنية حػكؿ عػدد القتمػى كالجرحػى فػي هػذا العمميػة ,كفػي الكقػت

ال ػػذم أعمن ػػت فيػ ػ القي ػػادة الل ػػهيكنية رس ػػميان ع ػػف مقت ػػؿ اثن ػػي عش ػػر ل ػػهيكنيان معظمه ػػـ م ػػف
الجنكد ,كبينهـ قا د لكاء الخميؿ العميػد دركر فػاينبرغ ذكػرت ملػادر إسػ ار يمية أخػرل أف عػدد

القتمى بمغ أربعة عشر ,كلكف التقارير تناقضت بشكؿ حػاد فػي كػؿ مػا يتلػؿ بعػدد الجرحػى,

إذ أجمػػؿ التقريػػر الرسػػمي اللػػهيكني عػػدد الجرحػػى فػػي منتلػػؼ الميػػؿ بخمسػػة عشػػر جريحػان
كلكف التقارير اإلع مية في قناتي التمفزيكف تحدثت في البداية عػف أكثػر مػف ث ثػيف جريحػنا,

كفي لحظة معينة أشػار الم ارسػؿ العسػكرم لمقنػاة الثانيػة ,إلػى أف عػدد االلػابات يبمػغ حػكالي

م ة الابة ,كأكدت مكاقع لهيكنية عمى شبكة االنترنت أف عدد الملابيف بمغ  52إلابة.
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اٌّٛلف االعشائ:ٍٟ١
حتػى كقػػت متػ خر مػػف ليمػة أمػػس كانػت القيػػادة اللػهيكنية فػػي حي ً
ػرة مػػف أمرهػا ,بسػػبب

ظ ػػركؼ العمميػ ػػة ,كنتا جهػ ػػا فق ػػد كقعػ ػػت العمميػ ػػة ف ػػي منطقػ ػػة تخضػ ػػع كميػ ػنا لمسػ ػػيطرة االمنيػ ػػة

االسػ ػ ار يمية ,كه ػػي تعتب ػػر منطق ػػة "معقم ػػة" م ػػف كجه ػػة النظ ػػر االمني ػػة الل ػػهيكنية كم ػػا أنهػػػا
استهدفت قكات عسكرية كميميشيا مسمحة قكامها مف المستكطنيف.

ككضعت هذا العممية حككمة اليمػيف اللػهيكني فػي مكقػع بػالغ االرتبػاؾ اذ يكجػد اليػكـ

ف ػػي ه ػػذا الحككم ػػة سياس ػػيكف ين ػػادكف بانته ػػاج سياس ػػة الش ػػدة ض ػػد الفمس ػػطينييف ,كي ػػركف أف

النمكذج الذم يطمحكف إلي  ,هك ذلؾ القا ـ في منطقة ) (H2الخميػؿ الخاضػعة كميػا لمسػيطرة

األمنية اللهيكنية ,فكيؼ سيككف مكقفهـ كما الذم سيطالبكف بفعم االف؟

كيشػػير الم ارسػػمكف العسػػكريكف لكسػػا ؿ اإلع ػ ـ اللػػهيكنية إل ػى أف حككمػػة شػػاركف لػػف

تستطيع قبؿ جمستها يكـ األحد اتخاذ أم قرار حازـ ,بسبب عدـ كضكح لكرة ما جرل حتى

االف ,كبس ػػبب الرغب ػػة ف ػػي معالج ػػة االث ػػار المباشػ ػرة لعممي ػػة الخمي ػػؿ ,كه ػػي ل ػػـ تعق ػػد اجتماع ػػا

لممجمػػس الػػكزارم الملػػغر ,كلكػػف قيػػادة الجػػيش اللػػهيكني عممػػت حتػػى منتلػػؼ الميػػؿ عمػػى
محاكلػػة استيضػػاح المكقػػؼ ,كقػػد أبمػػغ قا ػػد مػػا يسػػمى المنطقػػة الكسػػطي اللػػحافييف أنػ حتػػى

اتضاح اللكرة سيقكـ باط عهـ عمى اخر التطكرات.

كقد عمؿ بف ياميف نتنياهك عمى المسػاهمة بػدكرا فػي "لػد الهجػكـ" فطمػب مػف السػفير

اللهيكني لدل االمـ المتحدة "يهكدا النكرم" تقديـ احتجاج رسمي إلػى مجمػس االمػف الػدكلي
كمطالبتػ باتخػػاذ مكقػػؼ يػػديف هػػذا العمميػػة التػػي كلػػفها ب نهػػا "مذبحػػة السػػبت" كطػكاؿ الكقػػت

كاف ر يس الحككمة أر يؿ شػاركف ككزيػر حربػ شػاؤكؿ مكفػاز يتمقيػاف التقػارير حػكؿ مجريػات

العممية غير أف القكات اللهيكنية ,كفي إطار التدابير التي اتخػذتها عمػدت الػي فػرض نظػاـ
حظر التجكؿ عمػى المدينػة كقامػت بعمميػات تمشػيط كاسػعة فيهػا بحثػا عمػف تعتقػد انهػـ قػدمكا

العكف لمنفذم العممية.
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ؤِب ِٛلغ رٍفض ْٛ٠إٌّبس ف ،َ2002/11/16 ٟفمذ روش ثإْ دشوخ اٌجٙبد اإلعالِ ٟلرذ
اخزبسد اٌشد:
عمػػى اغتيػػاؿ ق ػكات االحػػت ؿ إليػػاد ل ػكالحة قا ػػد س ػرايا القػػدس فػػي جنػػيف قبػػؿ أسػػبكع

بضػػرب كيػػاف العػػدك عمػى غيػػر أرض جنػػيف ,فنفػػذ مجاهػػدكها كمينػان مزدكجػان هػػاجمكا فيػ  :أكالن

مجمكعػػة مػػف مسػػتكطني كريػػات أربػػع كح ارسػػهـ فػػي أحػػد الش ػكارع حػػي أبػػك سػػنينة فػػي مدينػػة

الخميؿ جنكب الضفة الغربية ,كأثر مسارعة قكة االسناد إلى مكاف العممية عاجمها المجاهػدكف
بهجكـ نارم استخدمكا في القنابؿ اليدكية بكثافة.

ككلػػفت الملػػادر العسػػكرية اللػػهيكنية الكمػػيف الػػذم نلػػب لقػػكة االسػػناد ب نػ جحػػيـ

حقيقي ,كأدت العممية إلى مقتػؿ قا ػد لػكاء الخميػؿ العميػد دركر فػاينبرغ ,كأحػد عشػر لػهيكنيا
بنػيهـ ضػابط كثمانيػػة مػف الجنػكد كحػراس الحػدكد ,كث ثػػة مػف حػراس مسػػتكطنة كريػات أربػػع,

كالابة عدد أخر ككانت تقارير العدك تضاربت حكؿ عدد القتمى كالجرحػى فػي هػذا العمميػة,

ففػػي الكقػػت الػػذم أعمنػػت قيػػادة العػػدك رسػػمينا عػػف هػػذا الحلػػيمة ذكػػرت ملػػادر لػػهيكنية

أخرم :أف عدد القتمى بمػغ أربعػة عشػر ,كبالنسػبة لعػدد الجرحػى تحػدثت تقػارير كسػا ؿ اعػ ـ
العػػدك عػػف أكثػػر مػػف ث ثػػيف جريح ػان ,عمميػػة الجهػػاد اإلس ػ مي النكعيػػة كالجري ػػة فػػي الخميػػؿ
شكمت مفاج ة كبيػرة لجػيش االحػت ؿ ,كأجهػزة األمػف اللػهيكنية التػي كانػت تعتقػد أف الخميػؿ

ه ػػي أرض ػػية حركت ػػي ف ػػتح كحم ػػاس كتعتب ػػر جن ػػيف كمخيمه ػػا معق ػػؿ الجه ػػاد االساس ػػي ,ك ػػذلؾ
المنطقػػة التػػي كقػػع فيهػػا االشػػتباؾ هػػي منطقػػة خضػػعت عم ػى الػػدكاـ لسػػيطرة قػكات االحػػت ؿ,
كتعتبر مف كج النظر االمنية اللهيكنية منطقة معقمة ,كقد أعتبر معمقك لهاينة أف حركة

الجهػػاد انتهجػػت فػػي هػػذا العمميػػة خطػػا تكتيكيػػا مباغتػػا ,ففيمػػا تتعػػرض فػػي لمضػػغط فػػي جنػػيف

قامػػت باإلعػػداد لعمميػػة بالغػػة الدقػػة كمفاجػ ة جػػدا فػػي مدينػة كالخميػػؿ ,كفػػي معػػرض تبريػػر مػػا

جرل ذكر محمميف لهاينة اف الشاباؾ يكج في هذا المنطقة انظارا نحك قكم أخرل.

( )133مكقع تمفزيكف المنار2002/11/16 ,ـ.
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ٚروش ِٛلغ اٌجٛاثخ االسدٔ ٟثزبس٠خ  ،َ2002/11/23ثإْ:
األخ األمػيف العػاـ لحركػة الجهػاد اإلسػ مي الػدكتكر رمضػاف عبػد ا﵀ شػمح اسػتبعد فػي

تلريحات ؿ"البكابة يكـ االثنيف 2002/11/17ـ أف تستجيب سكريا لطمب الكاليػات المتحػدة

إغ ؽ مكاتب الحركة في دمشؽ.

ككاف األخ األميف العاـ يعقب بذلؾ عمى بياف لك ازرة الخارجيػة اإلسػ ار يمية بػ ف الكاليػات

المتحدة أبمغت "إس ار يؿ" أنها طمبت مف سكريا إغ ؽ مكاتب حركة الجهاد.

كأكػد األخ األمػيف العػاـ شػػمح الػذم كػاف يتحػػدث هاتفيػا مػع "البكابػػة" مػف دمشػؽ ,أف أيػػا

مف المسػؤكليف السػكرييف «لػـ يتلػؿ معنػا بهػذا اللػدد» ,مسػتبعدا فػي الكقػت نفسػ أف يكػكف
ه ػػذا المكض ػػكع م ػػدار بح ػػث م ػػع المس ػػؤكليف الس ػػكرييف مس ػػتقب كق ػػاؿ« :نح ػػف ف ػػي األس ػػاس
مكجػكدكف بشػػكؿ طبيعػػي ك ج ػيف محػػركميف مػػف العػكدة إلػػى كطننػػا فمسػطيف ,كعنػػدما تمكننػػا

الكاليات المتحدة أك العالـ المؤيد إلس ار يؿ مف العكدة إلى ديارنا ,فبشكؿ طبيعي سنغادر عمى
ديارنا كلف تككف هناؾ مشكمة» ,كتػابع «لػذلؾ ,ال نتكقػع أف يكػكف هػذا المكضػكع مػدار بحػث
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 اإلس ػ ار يمية لمكتػػب الحركػػة فػػي دمشػػؽ ب ن ػ يتػػكلى

التخطػػيط لمعمميػػات الفدا يػػة التػػي ينفػػذها مجاهػػدك الحركػػة فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية كداخػػؿ

إس ار يؿ ,كأكد أف الجهاد كبنية تنظيمية كمقاتمة ل حت ؿ اللهيكني ,مكجكدة داخؿ فمسطيف,
كالعمميات تتـ تخطيطا كتنفيذا في داخمها

كق ػػاؿ إنػ ػ إذا ك ػػاف الكي ػػاف الل ػػهيكني كالكالي ػػات المتح ػػدة يش ػػعراف ب زم ػػة ,سػ ػكاء داخ ػػؿ

الكياف أك في السياسة األميركية اتجاا المنطقػة ,كيريػد تلػدير هػذا األزمػة لألخػريف ,فعميهمػا
البحث عف مكضكع خر غير كجكد الج يف فمسطينييف في الشتات يريػدكف حقهػـ فػي العػكدة

لكطنهـ» ,ككانت س اريا القدس الجناح العسكرم لحركة الجهاد اإلس مي تبنػت عمميػة الخميػؿ
الجمعة ,كالتي أسفرت عف مقتؿ  12عسكرم إس ار يمينا بينهـ قا د منطقة الخميؿ.
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كق ػػد أدان ػػت الكالي ػػات المتح ػػدة العممي ػػة عم ػػى لس ػػاف كزي ػػر الخارجي ػػة ك ػػكلف ب ػػاكؿ ال ػػذم

كلفها ب نها "اعتداء قبيح" كعمى سكريا إليكاءها عنالر مف حركة الجهاد اإلس مي.

مف جانب خر ,أكد األخ األميف العاـ لحركػة الجهػاد اإلسػ مي أنػ ي خػذ عمػى محمػؿ

الجػػد التقػػارير التػػي تحػػدثت عػػف أف ر ػػيس الػػكزراء اإلس ػ ار يمي أعطػػى األمػػر لجهػػاز المكسػػاد
باغتيالػ ػ  ,ككان ػػت ل ػػحيفة "ل ػػندام ت ػػايمز" أكردت ه ػػذا المعمكم ػػات األح ػػد ,مش ػػيرة إل ػػى أف
"إس ػ ار يؿ" كضػػعت الػػدكتكر رمضػػاف عبػػد ا﵀ شػػمح عمػػى رأس قا مػػة النشػػطاء الػػذيف ل ػدرت

األكامر لممكساد بتلفيتهـ ,كقاؿ األخ األميف العاـ تعقيبا عمى هذا المعمكمات «نحف نتعامؿ
مػع عػدك دمػكم كارهػػابي ,كيجػب أف ن خػذ مثػػؿ هػذا التهديػدات عمػػى محمػؿ الجػد ,خالػػة أف
هػػذا العػػدك ل ػ بػػاع طكيػػؿ فػػي اغتيػػاؿ قيػػادات كفعاليػػات الجهػػاد كالنضػػاؿ عمػػى مػػدار تػػاريخ

اللراع العربي اإلس ار يمي .كلكن مع ذلؾ أكد أن لف تخيفنا التهديدات»

كأضػػاؼ أف مػػف اليػػكـ األكؿ الػػذم سػػمكا فيػ طريػػؽ الجهػػاد ضػػد االحػػت ؿ اللػػهيكني

كنحف نعرؼ أف لهذا الخيػار تبعػات كتكػاليؼ كتضػحيات نحػف عمػى اسػتعداد لػدفعها ,كنعتبػر

أنفسنا شهداء أحياء كمشاريع شهادة».

جػػدير بالػػذكر أف هػػذا ليسػػت الم ػرة الكحيػػدة التػػي تنشػػر فيهػػا لػػحيفة "لػػندام تػػايمز"

تقارير عف تهديدات بقتؿ قادة الفلا ؿ الفمسطينية المكجديف في الخارج ,ففي أيمكؿ /سػبتمبر

جػػاء فػػي تقريػػر نشػرت اللػػحيفة أف ر ػػيس جهػػاز االسػػتخبارات اإلسػ ار يمي (المكسػػاد) الجنػراؿ

"م يػػر داغػػاف" هػػدد بتفعيػػؿ فرقػػة العمميػػات الخالػػة "قيسػػارية" بهػػدؼ تكسػػيع عمميػػات اغتيػػاؿ
النشطاء الفمسطينييف لتطكؿ قيادات بارزة في الفلا ؿ المقاكمة في الخارج.

كنقمػػت اللػػحيفة عػػف داغػػاف قكل ػ  :إن ػ سػػيعمؿ عمػػى تفعيػػؿ فرقػػة «قيسػػارية» ,بهػػدؼ

تلػػفية قيػػادات المقاكمػػة الفمسػػطينية فػػي دمشػػؽ كطه ػراف كبيػػركت ,كمهاجمػػة م اركػػز تمكيمهػػا

كملادر دعها المكجيستي ,ككاف المكسػاد اغتػاؿ الػدكتكر فتحػي الشػقاقي أمػيف عػاـ كمؤسػس
حركة الجهاد اإلس مي في مالطا عاـ 1995ـ.

( )134مكقع البكابة2002/11/23 ,ـ.
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اٌخبرّخ
ؤعشاس ٚػٛاًِ ٔجبح ِؼشوخ ٚاد ٞإٌصبس( ٜصلبق اٌّٛد)
معيػػة ا﵀ هػػي أكؿ كأهػػـ أسػػباب النلػػر ,كفػػي ظػػؿ نتػػا ج العمميػػة البػػاهرة ,كالمذهمػػة ,كاالبػػداع
ه
ً
َّ
َّ ً ً ً َّ ً
نقػػؼ أمػػاـ يػات ا﵀ (:ىك ىمػػا َّ
ػيـ) (سػػكرة األنفػػاؿ– يػػة
الن ٍ
لػ يػر ًإال مػ ٍػف عنػػد المػ ًإ َّف المػ ى ىع ًزيػهػز ىحكػ ه
 )10كقكل تعالى (كما تىكًف ًيقي ًإ َّال بًالمَّ ً عىم ٍي ً تىك َّكٍم ي ً ً
يب) (سكرة هكد– ية  )88كقكلػ
ت ىكًاىل ٍي أين ي
ى
ىى ٍ
ى
َّ
ام يك ٍـ) (سػػكرة محمػػد– يػػة  )7كقكل ػ تعػػالى (ًإَّنػػا
لػ ٍػريك ٍـ ىكييثىِّبػ ٍ
لػ يػركا الم ػ ى ىي ٍن ي
تعػػالى (ًإ ٍف تىٍن ي
ػت أى ٍقػ ىػد ى
ً
ًَّ
ً ُّ
اد) (سػكرة غػافر -يػة  )51كأمػاـ
ػكـ ٍاألى ٍشػهى ي
نل ير ير يسمى ىنا ىكالذ ى
لى ىن ي
يف ىم ينػكا فػي اٍل ىح ىيػاة الػد ٍن ىيا ىكىي ٍػكىـ ىيقي ي
ت ًف ى نة ىكثً ىيرةن بًإ ٍذ ًف المَّ ً ).
عدد القتمى مف العدك نقؼ عند قكل تعالى ( ىكـ ِّمف ًف ى وة ىقًميىم وة ىغىم ىب ٍ
( سكرة البقرة .)249-

-1حق ػػؽ المجاه ػػدكف شػ ػػطر المعادل ػػة األكؿ ,نل ػػرك ا﵀ كلػ ػػدقكا ,ف ت ػػاهـ ش ػػطرها اآلخػ ػػر,
نلػػرهـ ا﵀ كلػػدقهـ ,كثبػػتهـ ,كسػػدد رمػػيهـ ,كلػػكب ق ػرارهـ ,ككفقهػػـ ,ثمػػة مؤمنػػة س ػ لكا ا﵀

ف عطاهـ.

-2التفكيػػر ب ػػنفس عقمي ػػة الع ػػدك ,حي ػػث انكش ػػفت العقمي ػػة األمني ػػة كالعس ػػكرية اإلسػ ػ ار يمية أم ػػاـ
المجاهديف مما سهؿ عميهـ التعامؿ معها ,كالتغمب عميها.

 -3عمميػػة زقػػاؽ المػػكت حيػػدت كػػؿ الخيػػارات أمػػاـ جن ػراالت العػػدك ,كجنػػكدا فالخيػػار األكؿ
كاألخير أف يدخمكا في مليدة كادم النلارل ,كيبدؤا المعركة في المكاف كالزماف الذم يريػدا

المجاهدكف ,كبالشكؿ الذم رسم القا د نكر جابر.

-4المراكغ ػػة كالخ ػػداع ,حي ػػث أج ػػاد القا ػػد ن ػػكر ج ػػابر بمه ػػارة عالي ػػة تض ػػميؿ كخ ػػداع الج ػػيش
اللهيكني ,فالمؤسسة األمنية لـ يكف لديها تحذير مسبؽ عف كقكع العممية ,كالجػيش لػـ يكػف
مستعدنا لعممية كهذا ,ككاف اإلبداع في المراكغة كاضحنا في النقاط االتية:

 -تنفيذ عممية إط ؽ النار عمى نقطة المراقبة ,بعممية لغيرة لمتمكيػ عمػى العمميػة األلػؿ

كالمرتقبة (زقاؽ المكت).

 -لػػبس زم جنػػكد جػػيش العػػدك ,كالتسػػمح بػػنفس سػ حهـ ,ككػػاف لػ دكر فػػي احػػداث االربػػاؾ

كالفكضى كااللتباس عميهـ.
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 إع ف المجاهديف خركجهـ مع جماعة التبميغ كالدعكة ,كساتر أمني لغيابهـ -5جاىزية الخطة البديمة:

 -أك م ػػا يس ػػمى بالخط ػػة (ب) إذا فش ػػمت الخط ػػة (أ) ,كتمثم ػػت باس ػػتخداـ رل ػػاص خط ػػاط

لمتدليؿ عمى مكاف المجاهديف ,الستدراجهـ لممكاف المحدد.

 -اتخاذهـ طريقنا بدي ن ,في زيادة بالجهد كالكقت ,بعد اعتراضهـ ساتر ترابي كضع الجيش

اإلس ار يمي.

 -استخداـ أكثر مف  % 95مف الرلاص المتفجر ضد الجيش اإلس ار يمي.

 -احتػراؼ حػػرب العلػػابات بكػػؿ فمسػػفتها كتفالػػيمها ,ففػػي معركػػة زقػػاؽ المػػكت تػػكلى القا ػػد

نكر جابر بخطت  ,كق اررا ,اختيار طريقة حرب العلابات لضرب العدك.

 -6مكان ومسرح عممية زقاق الموت ويالحظ في ىذا السبب األمور األتية:

 -التحلف كاالختفاء عف نيراف جنكد العدك ,كعدـ الظهكر في مرماهـ.

 -تحييد قكة العدك الفتاكة ,لتلبح المعركة ببندقية  ,16Mكرلالة مقابؿ رلالة.

 -تحقيؽ عنلر المباغتة ,كالهجكـ المفاج عمى جنكد العدك ,كهك أخطر ما في المعركة.

 -السرية الكاممة ,كعدـ عمـ المستكم األمني أك العسكرم لمعدك بالعمميػة ,كحتػى المجاهػديف

الشهداء ,لـ يعرفكا إال قبؿ ساعات مكاف كشكؿ العممية.

 -اسػػتنزاؼ العػػدك بعػػدد قميػػؿ مػػف الرلػػاص ,كاسػػتدراج  ,كالقتػػاؿ مع ػ سػػاعات ب قػػؿ ذخي ػرة

ممكنة ,كذلؾ في ظؿ التكتيؾ المرسكـ ,كمهارة القنص لدل المجاهديف.

 -العمـ الكامؿ بجغرافيا كطبكغرافيا مكاف المعركة ,كامكانػات العػدك ,عػددان كعتػادان ,كجػدكلهـ

الزمني كتحركاتهـ العسكرية ,خذيف بكؿ أسباب النجاح بعد التككؿ عمى ا﵀.
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صٛس ؽٙذاء اٌؼٍّ١خ اٌجغ١ٌٛخ "صلبق اٌّٛد"

278

279

اٌمبئذ ٔٛس عبثش ف ٟؤدذ ِمشارٗ (ِغبسح ِٓ ِغبساد اٌخٍ)ً١

281

281

282

األع١ش اٌّجب٘ذ ِذّذ ػّشاْ

283

صٛس اٌمزٍ ِٓ ٝاٌج١ؼ االعشائ ٍٟ١ف ٟاٌؼٍّ١خ

صٛسح ع٠ٛخ رظٙش ِٛلغ ِؼشوخ صلبق اٌّٛد" ٚاد ٞإٌصبس"ٜ
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اٌّصبدس ٚاٌّشاعغ


القرف الكريـ
مصادر

-

عكاد ,عبد الحافظ :الجغرافية اإلقميمية لمحافظة الخميؿ ,مكتبة عزمي زلكـ ,الخميؿ,

-

مركز أبحاث االراضي :محافظة الخميؿ األرض كالسكاف ,جمعية الدراسات العربية,

فمسطيف1997 ,ـ.

القدس فمسطيف,2002 ,
-

الرجكب ,محمكد :الكضع الزراعي في منطقة الخميؿ ,مركز االبحاث ,رابطة

الجامعييف ,الخميؿ ,فمسطيف1989 ,ـ.
-

الدباغ ,ملطفى مراد :ب دنا فمسطيف ,الجزء الخامس ,القسـ الثاني (في ديار الخميؿ).

-

الملرم ,محمد احمد :التخطيط االقميمي ل ستيطاف في محافظة الخميؿ,

-

منظمة التحرير الفمسطينية ,دا رة الثقافة ,مكسكعة المدف الفمسطينية,

حسيف ,غازم :االستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف االستعمار إلى االمبريالية.

ممفات مركز ابحاث رابطة الجامعييف :االستيطاف سياسيا كايدلكجيا ,ممؼ رقـ ,503

لباغ ,زهير :االستيطاف في االراضي المحتمة ,فمسطيف.

لايغ ,انيس :المستعمرات االس ار يمية الجديدة منذ عدكاف ,1967
حجازم ,عرفات :مدينة خميؿ الرحمف كالتحدم اللهيكني.

ابك الرب :ل ح حسف ,االستيطاف اللهيكني في مستكطنة الخميؿ مف  1976الي

 ,2000رسالة ماجستير.
-

حسيف ,غازم :االستيطاف اليهكدم في فمسطيف مف االستعمار الى االمبريالية.

-

البشتاكم ,عماد :الشيخ محمد عمي الجعبرم كدكرا في الحياة العامة,


-

دركيش ,نالر :عممية الخميؿ كما يركيها منفذيها,
مقابالت

سمسمة لقاءات مع االسير نكر جابر.2018/12/5 ,
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صحف عربية

-

مقابمة مع حسف عبدك 2019/9/21ـ.

-

لحيفة القدس.1999/9/27 ,

-

لحيفة األياـ2002/11/17 ,ـ.



الحياة الجديدة2002/11/18 ,ـ.
لحيفة السفير2002/11/18 ,ـ.

لحيفة القدس العربي2002/11/22 ,ـ.

لحيفة االنتقاد المبنانية2002/11/22 ,ـ.
لحيفة المجد االردنية2002/11/25 ,ـ.
لحيفة الكفاح العربي2002/11/18 ,ـ.

لحيفة االنكار المبنانية2002/11/16 ,ـ.

البياف االماراتية2002/11/19 ,ـ.

لحيفة المكاء المبنانية2002/11/16 ,ـ.

الكطف القطرية2002/11/16 ,ـ.

القدس العربي2002/11/16 ,ـ.

تشريف السكرية2002/11/18 ,ـ.

الراية القطرية.

الكطف العمانية2002/11/16 ,ـ.
صحف إسرائيمية وأجنبية

-

هآرتس2002/12/15 ,

-

لحيفة الشرؽ األكسط المندنية2002/11/27,

-

يديعكت أحركنكت2002/12/13 ,ـ.
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مكقع القناة2002/11/16 ,ـ.

-

المكجز السياسي اللادر عف المنتدل السياسي الفمسطيني العدديف  6ك,7

-

مكقع البكابة2002/11/23 ,ـ.

2002/11/18ـ.
-

مكقع البكابة2002/11/23 ,ـ.

-

مكقع الجزيرة2002/11/16 ,ـ.

-

ككاالت ابناء2002/11/19 ,ـ.
مجمة الكحدة االس مية2002/12/1 ,ـ.

مكقع إس ـ أكف اليف2002/11/19 ,ـ.

فضا ية الجزيرة2002/11/16 ,ـ.
فضا ية المنار2002/11/16 ,ـ.

مكقع نداء القدس2002/11/15 ,ـ.

مكقع عرب  ,48النالرة2002/11/16 ,ـ.

قدس برس.2002/11/15 ,

http://www.palestineremembered.com/Biladuna-Filisteen-

Mustafa-Murdad-Dabagh.html2002/11/16 , www.bab.comـ.

2002/11/16 , www.bbcarabic.comـ.2002/11/16 , www.abrarway.comـ.2002/11/25 , www.cnnme.com-ـ.

2002/11/16 ,GN4ME-ـ.
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